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تعتبخ قزية السخأة مغ القزايا التي أىتع بيا الكتاب والسفكخيغ والسرمحيغ لدشػات كثيخة,

وذلظ لسا تمعبو السخأة مغ دور كبيخ في العجيج مغ القزايا االجتساعية والتخبػية والدياسية التي

تيع السجتسع بذكل عام ,فيي األم والدوجة واالبشة واألخت ,ولحلظ نجج الذخائع الدساوية سيسا

الجيغ اإلسالمي أوصت بالسخأة وضخورة إك اخميا وقج سغ ليا وعمييا مغ حقػق وواجبات ومغ
ىحا السشصمق جاءت دراستشا عغ السخأة في إصالحات مرصفى كسال ورضا شاه خالل مخحمة

ميسة شيجىا البمجيغ ,بإيزاح سياستيسا االجتساعية ومحاولتيسا تغييخ واقع السخأة التخكية
واإليخانية وقف سياسة عامة انتيجيا االثشان لتغخيب واقع السجتسعيغ ,خاصة ما يتعمق بػاقع

السخأة مغ الحجاب وما اثاره مغ ردة فعل ناقسة وتغييخ قػانيغ الدواج والصالق ,فزالً عغ التعميع
وما يتعمق بو مغ تأسيذ السخاكد والسؤسدات الشدػية .
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Women in the technical Term of Mustafa Kemal and Reza Shah
Zaid Mahmoud Hilal Anaz
Asst. Prof. Dr. Nusseibeh Abdulaziz Abdullah
University of Mosul/ Collage of Arts/ Department of History

Abstract:
The issue of women is one of the issues that writers, thinkers, and
reformers have been interested in for many years, because women play a
great role in many social, educational and political issues of concern to
society in general, for they are the mothers, wives , daughters and sisters,
and therefore the divine laws, especially the Islamic religion,
recommended the respect the rights and duties her respect for her and her
rights and duties, and from this standpoint our study on women came
about in the reforms of Mustafa Kemal and Reza Shah during an
important stage that the two countries witnessed, by clarifying their social
policy and their attempt to change the reality of Turkish and Iranian
women to stop a general policy that the two pursued to Westernize the
reality of the two societies, especially with regard to the reality of women
From the veil and the indignant reaction it provoked and the change of
marriage and divorce laws, as well as education and the related
establishment of women's centers and institutions.
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 -1القػانيغ الستعمقة بالتغييخ االجتساعي:
مشح تػلى كالً مغ مرصفى كسال ورضا شاه الحكع بجء الخجالن بتشفيح بخنامج كبيخ وواسع

مغ أجل أحجاث تغييخات اجتساعية في تخكيا وإيخان ,عمى الخغع مغ ان الكثيخ مغ أعساليسا

اإلصالحية كانت غيخ مجروسة ,لكشيسا كانا يعتقجان اعتقاداً قاشعاً وجازماً بان تحقيق اي تقجم
اجتساعي يدتػجب العسل مغ اجل اتخاذ خصػات قج تكػن جخيئة بسقاييذ ذلظ العيج ,إال أنيا
تعتبخ ضخورة إلعادة التخكيبة والػضع االجتساعي وفق إشار ومشطػر غخبي ججيج ,وكانت

خصػاتيسا اإلصالحية في ىحا السجال تتعمق بجانب ميع وىػ ,التخكيد عمى وضع السخأة
االجتساعي والتعميسي والدياسي ,اذ عسمت الذخريتيغ عمى تحقيق وإنجاح ىحه األىجاف ,بل

ىاجسا بكل قدػة أية قػة تقف في سبيل تحكيقيا( ,)1لقج مثل وضع السخأة في تخكيا وإيخان عكبة

تقف بالزج مغ مدايخة روح وتقجم العرخ حدب رؤية الذخريتيغ ,لحلظ تخكدت ُجيجىسا في
ىحا الجانب عمى ثالث محاور رئيدية:
● إلغاء الحجاب .
● إحجاث تغييخات في قػانيغ الدواج والصالق .
● فتح فخص التعميع أمام السخأة وتػسيعيا

()2

.

كان مغ الزخوري إعادة تشطيع جحري داخل الشطام القانػني لمبمجيغ ,ففي تخكيا قزت إجخاءات
مرصفى كسال عمى سيصخة وليسشة الذخيعة اإلسالمية عمى الحياة االجتساعية إضافة إلى

الدمصة القزائية بل حتى عمى الكثيخ مغ دعاتيا ,بل ذىب مرصفى كسال إلى ابعج مغ ذلظ,

إذ قام بإلغاء السحاكع الذخعية السدتقمة ,ولكغ رغع تمظ التغييخات ,بقي التذخيع اإلسالمي ساري
السفعػل عمى الكثيخ مغ قػانيغ األحػال الذخرية ومعطع شؤون األسخة ,وكان يصبقيا القزاة

الحيغ يحسمػن شيادة الجكتػراه في مجال الذخيعة اإلسالمية إشخافا وتجريباً ,عمى الخغع مغ أنيع
 )(1نعيع جاسع دمحم ,دراسات في الػاقع االجتساعي واالقترادي اإليخاني في العيج البيمػي  ,1979-1925دار
ومكتبة عجنان لمصباعة والشذخ(,بغجاد )2118 ,ص .281

 )(2السرجر نفدو ,ص ..284
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يجمدػن في السحاكع ذات التػجو والتصبيق العمساني ,لقج ألغيت الذخيعة مغ قبل السجمذ

الػششي ,وأعمغ بأن قػانيشيا باشمة والغيو ,ليحل بجالً عشيا قانػن تخكي مجني ججيج مدتػحى مغ
القانػن الدػيدخي( ,)1فقج نز عمى إلغاء الصالق وتعجد الدوجات ,ليحل بجالً عشيا الدواج
والصالق السجني إضافة إلى السداواة في الحقػق لكال الصخفيغ ,وكان أكثخ ما أثار صجمة
السجتسع التخكي ,إباحة زواج السخأة السدمسة مغ غيخ السدمع إذ أصبحت مسكشة عمى الرعيج

القانػني ,بل مشحت ىحه القػانيغ لجسيع البالغيغ الحق القانػني في تبجيل ديشيع كسا يذاءون ,في

الحكيقة لع يكغ الترػيت عمى القانػن السجني الدػيدخي مغ جانب السجمذ الػششي التخكي
ليجعل مغ تخكيا بيغ عذية وضحاىا سػيد اخ العالع اإلسالمي ,اذ كانت القػانيغ الججيجة لمسيخاث
والصالق والدواج برفة خاصة ,تصبق وتشفح باإلكخاه والقػة خاصة في السجن والقخى القخيبة
مشيا,فقج كان الدواج يتع عادة مغ قبل الدمصات السجنية مغ أجل ضسان السيخاث وإضفاء
()2

الذخعية القانػنية عميو

.

ولعل إيخان لع تختمف فييا اإلجخاءات فيسا يتعمق بسشع تعجد الدوجات إذ صجر قانػن عام

1931م نز عمى جعل الدواج عمى أساس مجني أكثخ مشو عمى أساس ديشي ,بل زاد عمى ذلظ
بان تع إصجار قانػن يحتع عمى السػضف في دوائخ الجولة الدواج خالل فتخة معيشة حجدىا

القانػن ,وبعكدو يتع فرمو مغ الػضيفة ,إضافة إلى ذلظ فقج نز القانػن عمى تدجيل عقػد
الدواج السؤقتة والجائسية في السحاكع السجنية والتي تتبع و ازرة العجل (.)3

وقج أضيخ مرصفى كسال أتاتػرك اىتساما واضحا بػضع السخأة التخكية ومذاركتيا في

الحياة الدياسية وضخورة تحقيق السداواة مع حقػق الخجال ,اذ أكج في  21آذار 1923م ,عمى
وجػب إدخال ومذاركة السخأة في إشار التصػرات التي تحجث داخل السجتسع التخكي ,فقام

بإصجار القانػن السجني الخاص بذؤون السخأة في  17شباط  ,1926والحي نز عمى حقػق

العسل والفكخ والسذاركة في الحياة الدياسية إضافة إلى الحقػق االجتساعية الخاصة بالسخأة

 )(1السرجر نفدو ,ص ص .37-36

 )(2بخنارد لػيذ ,ضيػر تخكيا الحجيثة ,تخجسة  :قاسع عبجه ,وسامية دمحم ,ط,1السخكد القػمي لمتخجسة (القاىخة,
 ,)2116ص .329

 )(3دمحم ,السرجر نفدو ,ص .15
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التخكية( ,)1ومغ ضسغ الحقػق الدياسية التي حرمت عمييا السخأة في تخكيا خاصة بعج حخب

االستقالل ,السداواة مع حقػق الخجال في الكثيخ مغ الجػانب

ومشيا عمى سبيل السثال ,الحقػق السجنية ,والحقػق الدياسية ,والسذاركة في االنتخابات

الشيابية ,والػاجبات الػششية ,إضافة إلى التجشيج ,اذ أصبح الشاخبػن مغ الشداء والخجال عمى حج
سػاء ,وىحا ما حجث خالل أ ول دورة انتخابية بعج قيام الجسيػرية التخكية اذ تع انتخاب ()17
سيجة ,أعزاء داخل البخلسان التخكي ,وليحا كان لتمظ الق اخرات تأثيخىا داخل السجتسع التخكي ,بل

استسخت وبذكل متدايج الى الػقت الحاضخ ,فقج أصبحت السخأة التخكية تتجرج داخل صفػف

الجير إلى أعمى السخاتب العدكخية ,إضافة إلى االستخبارات ,واألجيدة األمشية وعمى مدتػى
الدمظ الجبمػماسي ,فالكثيخ مشيغ أصبحغ سفيخات لبالدىغ كسا ان الكثيخ مشيغ تقمجن مشاصب

إدارية وشتغمغ في القزاء والسحاماة والصب وغيخ ذلظ مغ الػضائف(.)2

ىحه التغيخات لع تكغ مػجػدة خالل فتخة حكع الجولة العثسانية ,وال في عيج جساعة االتحاد

والتخقي ,لكشيا جاءت كشػع مغ اإلف اخزات لمتحػالت والتغيخات الججيج التي أصابت السجتسع التخكي
في أعقاب حخب االستقالل وصعػد نجع أتاتػرك ,وامتجاداً لجور ونذاشات السخأة التخكية ,ومغ
اجل مسارسة دورىا الدياسي ,شخعت بالعسل عمى تأسيذ تجسع يكػن تابع لالتحاد الشدػي
العالسي و لو مقخ في اسصشبػل ,والبكية مػزعة في أنحاء البالد ,تخكدت نذاشات ىحا التجسع
عمى الجػانب االجتساعية والثقافية والعمسية والدياسية ويعػد نذاط ومخدودات ىحا التجسع عمى

العزػات وبكية الشداء التخكيات(,)3

لكغ ىحا الحال اختمف في إيخان اذ كان واقع السخأة اإليخانية فيسا يتعمق بالعسل الدياسي

مختمف عسا كان مػجػداً في تخكيا فقج حخمت السخأة اإليخانية مغ حق التخشح في االنتخابات

العامة إضافة إلى حخمانيا مغ حق الترػيت (.)4

لكشو لع ُيحطخ ,وقج كان
أما فيسا يتعمق بقزية الشقاب في تخكيا ,فقج تع شخحيا رسسياً ُ
ارتجاء الشقاب عادة لجى الصبقات الػسصى خاصة في تخكيا ,ثع أخحت ىحه الصبقة تيسمو شيئا

فذيئاً ,وكانت عامة الشداء في تخكيا يختجيغ شاالت شػيمة يدجلشيا عمى وجػىيغ بحزػر الخجال

''Kadin Haklarinin Kabulu '' Ataturk ilkilerive Lnkilap ,Refik Turan ve Beraberinde( )1
.s.260,1999) ,( Ankara,Siuyasal Kitabevi,Tarihi

 )( 2دمحم فاضل الجسالي  ,التخبية والتعميع في تخكيا الحجيثة ,مصبعة الحكػمة  ( ,بغجاد ,)1983 ,ص.12
 )(3السرجر نفدو ,ص .98

 )(4ارونجا إبخاليسيان ,تاريخ إيخان الحجيثة ,تخجسة :مججي صبحي ,عالع السعخفة(الكػيت , )2114 ,ص .211
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الغخباء ,وفي  31أغدصذ 1925م ىاجع مرصفى كسال في خصاب لو الحجاب بجانب

الصخبػش ,قائالً " :في بعس األماكغ ,رأيت الشداء المػاتي يزعغ قصعة مغ القساش أو مشذفة
أو شيئاً مغ ىحا القبيل فػق رؤوسيغ إلخفاء وجػىيغ وىغ ُيجرن ضيػرىغ أو يكخمغ أنفديغ
عمى األرض عشجما يسخ بيغ رجل .ما معشى ىحا الدمػك ومفيػمو " أييا الدادة ,ال يسكغ

لألميات وبشات األمة الستحزخة أن تعتسج ىحه الصخيقة الغخيبة ,وىحا السػقف غيخ الستحزخ ؟

إنو لسذيج يعخض األمة لمدخخية ,ويجب أن يعالج في الحال"( ,)1ثع عسمت حكػمة أتاتػرك عمى
حطخ الحجاب في السباني الخسسية ,بسا في ذلظ السجارس ,بسػجب لػائح الخجمة السجنية ,وتع

التداىل معو في األماكغ األخخى وال يدال مدتس اًخ حتى الػقت الحاضخ ,في حيغ يتُحجى حطخ
الحجاب في بعس السباني الخسسية كمسا تخاخى الزغط ( ,)2وكان مرصفى كسال يدعى إلى
لو عجة مػاقف في ىحا السجال خالف فييا
جعل السخأة تخخج مغ خجورىا وتختمط بالخجال ,وكان ُ
تقاليج السجتسعات اإلسالمية عسػماً والسجتسع العثساني خرػصاً والتي تخفس االختالط وتزع
ضػابط تؤكج فييا عمى حخمة السخأة والتداميا بكيع السجتسع(.)3

وفي حادثة تجل عمى مػقف مرصفى كسال مغ السخأة ,فقج خخج سشة  1923مرصحباً

زوجتو لصيفة في جػلة حػل البالد فأرسمت مجسػعة مغ الشداء شمباً مع أزواجيغ مفاده " نخغب
في استزافة الديجة لصيفة " فأعتخض مرصفى كسال عغ ىحه الجعػة السشفخدة وقال ":ال تحىب

زوجتي إلى مكان ال أكػن فيو معيا " وىشا دفغ فكخة وجػب عادة الحخممظ(.)4

أن ىحه اإلجخاءات التي قام بيا مرصفى كسال أتاتػرك كان ليا انعكاساتيا عمى الحخكة

اإلصالحية في إيخان خاصة بعج الديارة التي قام بيا رضا شاه بيمػي إلى تخكيا عام 1924م
والتي تأثخ بيا إلى حجاً كبيخ فقج كان مرصفى كسال أتاتػرك يقػم بحسمة تغييخ داخل السجتسع

 )(1لػيذ ,السرجر الدابق  ,ص .327

 )(2انجرو مانجػ ,أتاتػرك الديخة الحاتية لسؤسذ تخكيا الحجيثة,ط ,1تخجسة :عسخ سعيج األيػبي ,دائخة الدياحة
والثقافة( ,أبػ ضبي,)2118,ص .459

 )(3شارق نافع الحسجاني ,العالقات التخكية – اإليخانية في عيج مرصفى كسال أتاتػرك ونطيخه رضا شاه بيمػي,
بحث مقجم إلى السؤتسخ األول لمجراسات التخكية – مخكد الجراسات التخكية( ,جامعة السػصل , )1989 ,ص
.33

لو صفاتو ومسيداتو ,كسا كان
 )(4الحخممظ  :تصمق عمى الجشاح الحي
يدكشو نداء الدمصاني ويعج مجتسعاً مرغ اًخ ُ
ُ
يجخمو الخجال الغخباء مغ غيخ السحارم ,وىحه الكمسة متجاولة كثي اًخ في العيج
في كل مشدل قدع خاص بالشداء ال
ُ

العثساني وىي مذتقة مغ الكمسة العخبية حخيع ,أي إن لمسخأة حخمة يجافع عشيا الخجل ويحسييا ,لمتفاصيل يشطخ:

حديغ مجيب السرخي ,معجع الجولة العثسانية ,الجار الثقافية لمشذخ( ,القاىخة )2114 ,ص . 48
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التخكي خاصة فيسا يتعمق بػاقع السخأة عمى الصخيقة التي كانت تدػد أوربا( ,)1وقج سجمت تمظ

الديارة البجاية لعيج ججيج مغ التعاون والرجاقة بيغ إيخان وتخكيا ,إذ أدركت الجولتان بأن عيج
الخرام والتشاحخ قج انتيى ,وأن عمى الذعبيغ أن يعيذان عيجاً ججيجاً مغ التعاون فيسا بيشيسا
بعج الخرام الحي دام قخون( ,)2وكانت البجاية عشجما حاول الذاه العسل مغ أجل إدخال الكثيخ

مغ التغييخات عمى نسط الحياة االجتساعية في إيخان ,فإصجار أم اًخ سشة  1928نز عمى ارتجاء

الدخاويل الغخبية والكبعة البيمػية الغخبية ,كسا شجد عمى الشداء بتخك الحجاب والجخػل في الحياة

العامة وىغ سافخات (.)3

فزالً عغ مداىسة السؤسدة التعميسية خاصة جامعة شيخان والتي تع تأسيديا سشة

1934م عشجما فتحت أبػابيا لكال الجشديغ لتعديد ىحا التػجو ,ومشع الفتيات مغ وضع الحجاب

عمى وجػىيغ فزال عغ تصبيقو عمى السعمسات ووضع غخامات بشدب عالية عمى السدارح
والفشادق والسقاىي ودور عخض األفالم التي تسشع الشداء مغ الجخػل إلييا ,وأخحت الجسعيات

()4
ابشتو األميخة شسذ
الشدائية بالشذاط بذكل أكبخ لتحل محل جسعية الشداء الػششية  ,وقج أسدت ُ
رضا شاه عام 1935م ,أول نادي ندائي ,وأول فخقة كذفية لمبشات ,وفي ذات العام قامت

الحكػمة اإليخانية بإصجار قانػن خاص بالدواج نز عمى رفع الحج األدنى لدغ الدواج بالشدبة
لمفتيات إلى الخامدة عذخ ولمحكػر ثسانية عذخ سشة ,وحطخ تعجد الدوجات عمى الخجال ,وأجاز

لمسخأة حق الصالق اذا ما أراد زوجيا الدواج مغ امخأة ثانية (.)5

وقج بجأ بتصبيق ىحه اإلجخاءات بشفدو ليجعل مغ نفدو السثال األعمى الحي يحتحى بو,

وقرج مغ ىحه الخصػة مػاجية الرعػبات واالعتخاضات التي واجيتو في قزية تحخيخ السخأة

اجتساعياً ,فطيخ مع زوجتو سافخة ,وقام باصصحابيا معو إلى حفمة تػزيع الذيادات في معيج
تجريب السعمسات بتاريخ  8كانػن األول 1936م ,وفي ىحه السشاسبة قام بإلقاء خصبة شالب فييا

 )(1قام رضا شاه في  2حديخان  1934بديارة تخكيا ,واستغخقت ىحه الديارة شي اًخ كامالً ,أذا قيست لو احتفاالت
كبيخة في معطع السجن التخكية  .لمسديج يشطخ  :نعيع جاسع دمحم ,االوضاع االقترادية في إيخان دراسة تاريخية,
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ,كمية التخبية \ ابغ رشج ,جامعة بغجاد(,بغجاد ,) 2112 ,ص . 122

 )(2سميع واكيع ,العخب وإيخان ,دار وائل لمصباعة والشذخ( ,بيخوت ,)1967,ص .169

 )(3شاىخ خمف البكاء ,إيخان في السخحمة األولى مغ حكع رضا شاه  , 1939-1925دراسة وثائكية تاريخية,
مجمة كمية التخبية ,الجامعة السدتشرخية ,العجد الخامذ( ,بغجاد )2111,ص . 25

 )(4أبخاليسيان ,السرجر الدابق ,ص .211

 )(5كارل بخوكمسان ,تاريخ الذعػب اإلسالمية ,تخجسة  :نبيو أميغ فارس ,ط( ,2بيخوت ,)1956 ,ص.141
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السخأة لالضصالع بسدؤولياتيا وضخورة إدراك مخكدىا السخمػق والحكيقي ألنيا تسثل نرف

السجتسع اإليخاني (.)1

وفي شباط 1936م صجر رسسياً قخار إلغاء الحجاب ,ومشح ىحا التاريخ وجب عمى كافة

مػضفي الجولة أن يجبخوا زوجاتيع مغ أجل خمع الحجاب وإال يصخدىا مغ الػضيفة( ,)2فسثالً نجج

في تبخيد ان الذخشة قامت بسشع الشداء التي تختجي الحجاب مغ الحىاب إلى األسػاق باإلضافة
إلى حخمانيغ مغ استعسال وسائط الشقل العامة ,وفخضيا الدفػر عمى السجرسات في مجيشة تبخيد

داخل السجارس وغيخىا مغ السجن األخخى ,مسا دفع الكثيخ مغ السجرسات إلى تخك ميشة التجريذ,
ىحه الق اخرات لع تكغ تخضي الدكان ,لكشيع لع يجخؤا عمى االعتخاض(.)3

أضافو إلى ذلظ لع يكغ يدسح لمشداء المػاتي يختجيغ الحجاب ,بجخػل الحسامات العسػمية

أو دور الديشسا ,وفي حالة سساح سائقي الحافالت وسيارات األجخة برعػد الشداء والدساح ليغ

فأنيع يتعخضػن لجفع غخامات كبيخة ,بل أحياناً تصبق إجخاءات أكثخ قدػة ,فقج وصل الحال إلى
مشع الدمصات األشباء في السدتذفيات مغ الكذف عمى الشداء السخيزات المػاتي يخفزغ ندع

الحجاب ,أما بعس الشداء المػاتي كغ يخفزغ تصبيق ىحا القانػن ويطيخن بالحجاب ,فقج
يتعخضغ لإلىانة والزخب مغ رجال الذخشة الحيغ كانػا يدحبػن غصاء الخأس أو الجادر مغ

فػق رؤوسيغ ويسدقػنو قصعاً وأمام أعيغ الشاس (.)4

حتى وصل الحال إلى استبجال حكام األقاليع بقادة عدكخييغ إذا ما أخفقػا في تصبيق قانػن

ندع الحجاب ,وليحا نجج الكثيخ مغ الشداء تعػد إلى ارتجاء الحجاب بعج عدل رضا شاه بيمػي
عغ الحكع ,وتججر اإلشارة إلى سعي الحكػمة اإليخانية وفي محاولة مشيا لتذجيع تصبيق قخار

يصبقػنو ,باإلضافة إلى تذجيع
حزخ الحجاب العسل عمى صخف مكافأة مالية لسػضفييا الحيغ
ُ
استيخاد الكساليات مغ قبل الحكػمة اإليخانية ,خاصة األلبدة الشدائية,مغ أجل تذجيع الشداء

اإلي اخنيات عمى خمع الحجاب (.)5

 )(1واكيع ,السرجر الدابق ص 171

 )(2دمحم ,السرجر الدابق ,ص .393

 )(3أمل عباس البحخاني ,األذربيجانيػن ودورىع الدياسي في إيخان ( ,)1946-1915رسالة ماجدتيخ ,كمية
التخبية ,الجامعة السدتشرخية ,1997 ,ص .68

 )(4دمحم ,السرجر الدابق ,ص . 394

 )(5السرجر نفدو ,ص ص . 395 – 394
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وقج كان لمتجار اإليخانييغ دو اًر بار اًز في عسمية استيخاد السالبذ الشدائية التي لع تكغ

مػجػدة في إي اخن في أيام الحجاب عمى اثخ قخار حطخ الحجاب الدابق ذكخه ,وكان الغخض مغ
ىحه السالبذ السدتػردة تذػيق وتذجيع السخأة اإليخانية عمى تخك الحجاب ( ,)1وقج أدى ارتجاء

الدي الغخبي ورفع الحجاب الى التغييخ عمى صعيج السدتػى السعاشي لمسجتسع اإليخاني ,خاصة

إن فئات كثيخة مغ السجتسع اإليخاني لع تكغ قادرة عمى شخاء األزياء الغخبية الججيجة ( ,)2ىحا أذا
أخحنا بشطخ االعتبار ان الشداء كانت تختجي مالءات مغ القساش األسػد وكانت تدسى (جادر)

قبل حكع رضا شاه ,وكانت يغصي جسيع جدج السخأة ,وكانت تدحب فػق الخأس وتتخح
كالبخقع,فتغصي جسيع الػجو باستثشاء العيشيغ ,في حيغ كانت الشداء الالتي يشتسيغ إلى الصبقة

الستخفة الخاقية ,يختجيغ قبعة سػداء تبخز فػق عيػنيغ (.)3

وربسا تكػن التجخبة التخكية في ىحا الجانب أكثخ نذاشاً مغ إيخان ,اذ ساىست الرحافة
التخكية بجور فاعل في دعع ومدانجة التػجيات التغخيبية التي رافقت قيام الشطام الجسيػري
االتاتػركي فقج قامت جخيجة ( ميمميت) بتشطيع أول مدابقة جسال رسسية عام  1929م بتػجيو

ودعع مغ قبل مرصفى كسال أتاتػرك ونذخت اإلعالن الخاص بالسدابقة وتع تحجيج الذخوط
الػاجبة لمسدابقة :فقج نز اإلعالن عمى " ان السدابقة ليدت لجسال الػجو فقط بل مدابقة

لجسيع مطيخ الفتاة الخارجي " ,وقج تقجمت  125متدابقة لمسذاركة ,وتع اختيار فخيحة تػفيق "

 " FerihaTevfikأول ممكة جسال لمجسيػرية التخكية ,ثع فازت كخيسان خالز "

 " KerimanHalisبمقب ممكة جسال تخكيا عام 1932م ,لقج كانت سعادة وفخحت مرصفى
كسال كبيخة وال تػصف فقج أصبحت السخأة التخكية والتي أنقحىا مغ " األغصية والدجغ والقيػد "

حدب تعبيخه والتي كانت تحبديا ,اذ لع تكغ تعسل " كإندانة " قبل الجسيػرية ( ,)4ونقمت تخكيا

 )(1د .ك.و .ممفات البالط السمكي ,التدمدل  ,311 / 743تقخيخ السفػضية السمكية العخاقية في شيخان لدشة
 ,1936وثيقة رقع  ,23 /ص .111

 )(2السرجر نفدو ,تدمدل 311 / 4987؛ تقخيخ السفػضية السمكية العخاقية في شيخان لذيخ كانػن الثاني عام
 ,1938وثيقة رقع  ,12 /ص .15

 )(3دونالج ولبخ ,إيخان ماضييا وحاضخىا ,تخجسة  :عبجالشعيع دمحم حدشيغ ,دار الفكخ العخبي( ,القاىخة)1958,
ص .225

 )( 4لقج استعان مرصفى كسال بالرحافة خاصة جخيجة ( ميمميت) ,والتي كان يذخف عمييا ييػد الجونسة لجعع
وتذجيع إقامة مدابقة " ممكة جسال تخكيا" وتقجمت ليا عجد مغ الفتيات مغ السجن التخكية ,وكان مغ ضسشيع
"كخيسان خالز" التي فازت بالسدابقة ,مسا دفع الرحف نفديا وفي ذات العام  ,بحث الشداء عمى السذاركة

لكغ ىحه السخة بسدابقة " ممكة جسال أوربا" والتي تقام في بمجيكا ,والتي تقجمت ليا كخيسان خالز ,لتفػز بالمقب
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تجخبتيا مع السخأة إلى السشرات الجولية ,فقام مرصفى كسال بتػجيو دعػة إلى االتحاد العالسي

لمسخأة ومغ ثع استزافة السؤتسخ الجولي الخاص بالسخأة وىػ السؤتسخ الجولي الثاني عذخ الحي

عقج في استانبػل في  18نيدان 1935م( .)1شاركت فيو  361مسثمة مغ العشرخ الشدػي عغ

 63دولة :إنكمتخا ,أمخيكا ,سػيدخا ,ىػلشجا ,بمغاريا ,مرخ ,استخاليا ,اليشج ,نيػزلشجا,

تذيكػسمػفاكيا ,فخندا ,رومانيا ,يػغػسالفيا ,الشخويج ,جامايكا ,البختغال ,بػلػنيا ,ايخان ,استػنيا,

اليػنان ,الجنسارك ,سػريا ,جدر بخمػدا ,بمجيكا,اسالنجا ,فشمشجا ,الدػيج ,اسبانيا ,لػكدسبػرك,

إيصاليا ,سيخيالنكا ,السجخ ,االورغػاي ,اذ كانت جسيع السذاركات مغ السيتسات والسجافعات عغ

قزايا وحقػق السخأة في داخل بمجانيغ مغ بخلسانيات ومػضفات ,تع التخكيد في ىحا السؤتسخ عمى
مبجأ السداواة بيغ السخأة والخجل أمام القانػن إضافة الى السداواة في حق التعميع وفخص العسل
العادلة وحق الحخية الدياسية ,إضافة الى تخكيد السؤتسخ إلى أن الحخوب " مذكمة كل نداء

العالع " وما تدببو مغ مػت أبشائيغ وأزواجيغ وليدت ىي مذكمة دولة واحجة ,وقج ألقت رئيدة

اإلتحاد الشدائي التخكي لصيفة بكخ كمستيا بالمغة الفخندية وقالت " :نحغ مجيشػن لمديج مرصفى
كسال أتاتػرك الحي أنقح السخأة التخكية مغ القيػد والدجغ السفخوض عمييا ومداعجتيا مغ اجل

الجخػل إلى مجمذ الذعب ومشحيا مكانتيا السسيدة إلى جانب الخجل "

وقج صخحت رئيدة اإلتحاد العالسي لمسخأة "  " Corbett Ashbyقائم ًة  :في الحكيقة أن اىع
حجث رافق ىحا السؤتسخ الشدائي ىػ التعخف عمى الخئيذ مرصفى كسال ,كسا صخحت رئيدة

اإلتحاد الشدائي السرخي ىجى الذعخاوي( .)2بأن ىحا السؤتسخ بالشدبة لشا يعتبخ عيج ألن تخكيا

في عام 1923ووقفت تدتعخض جدجىا امام لجشة التحكيع ,ونيس رئيذ لجشة التحكيع ليعمغ فػزىا قائالً" أييا
الدادة أعزاء المجشة إن كل أوربا فخحة اليػم بانترار السديحية ,لقج انتيى اإلسالم الحي ضل يديصخ عمى

العالع مشح  1411سشة ,ان كخيسان خالز ممكة جسال تخكيا تسثل أمامشا السخأة السدمسة التي ال تخخج إلى الذارع

وال تخى الشاس إال مغ وراء السذخبيات ,ىا ىي حفيجة الدمصان العثساني السدمع تقف بيششا وتصمب إعجابشا...,
فمتُخفع األقجاح تكخيساً ليا" .دمحم حخب ,خػشخ عائج مغ استانبػل ,جخيجة األحخار ,مقال الػعي اإلسالمي في
تخكيا في 1996/11/15م.

 )(1لمتفاصيل عغ ىحا السؤتسخ يشطخ :دمحم إسساعيل السقجم ,عػدة الحجاب معخكة الحجاب والدفػر  ,القدع
األول  ,ط ,11دار شيبة لمشذخ والتػزيع ( ,الخياض ,)2116 ,ص ص .116-115

 )(2ىجى الذعخاوي :نػر اليجى دمحم سمصان باشا  ,ولجت في مجيشة السشيا في صعيج مرخ في  23يػنيػ
1879م ,وىي التي شكمت لجشة الػفج مغ الشداء في  8يشايخ 1921م بخئاستيا بعج اجتساع في الكشيدة
السخقرية في مرخ ,وقادة ىي وصفية زغمػل زوجة سعج زغمػل حخكة ندػية مغ اجل ندع الحجاب عغ السخأة,
وضخبت مثالً عمى ذلظ في نفديا ,ففي حفل استكبال سعج زغمػل بعج عػدتو مغ السشفى في االسكشجرية تػجو
سعج زغمػل بعج ندولو مغ الدفيشة مباشخة إلى سخادق الشداء وندع حجاب ىجى شعخاوي التي صفقت لمحجث ثع

تخكت بكية الشداء الحجاب ومشيغ صفية زغمػل وداسػه باألقجام .لمتفاصيل يشطخ:السقجم ,السرجر نفدو ,ص
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ىي الجولة األولى في مشصقة الذخق التي أعصت السخأة حقػقيا وإن خالص " السخأة السدمسة " ديغ
في رقابشا ألتاتػرك وأنتع األتخاك تشادونو أتاتػرك "(" Ataturkومعشاه أب األتخاك) وىحا ال يكفيشا

فيػ "(أب الذخق)" "ATASARبالشدبة لشا ,كسا تع استخجام صػر الشداء التي شاركغ في ىحا

السؤتسخ في شابع تحكاري وسسي " الصابع التحكاري لمسؤتسخ العالسي لمسخأة " وقج شبع مشو 1.5
مميػن ندخة ,أحتل ىحا السؤتسخ صجارة الرحف في العالع مغ استخاليا إلى أمخيكا وفشمشجا ومرخ
وقج نال شيخة كبيخة حققتيا تخكيا عمى الرعيج الخارجي ,انتيى السؤتسخ ومغ ثع ذىب الػفج

العالسي لمسخأة إلى أنقخة والتقى بسرصفى كسال أتاتػرك عشج بػابة قرخ جانقايا ثع بعجىا قام
بإلقاء خصاباً مػجياً لشداء العالع قال فيو " :أتػجو لكع بالذكخ لقبػلكع بتشطيع السؤتسخ العالسي
الخاص بالسخأة في إسصشبػل وتذخيفشا بديارتكع إلى تخكيا ,لغ تبقى السخأة التخكية متأخخة عغ
الخجل في كافة السجاالت ,كسا أنيا لغ تبقى متأخخة عغ الشداء في أوروبا ,إن السخأة التخكية

يسكشيا أن تشذئ جيل عطيع ,وإن الرخاع األساسي بالشدبة لمسخأة التخكية والشرخ الحكيقي ىػ
تحقيق الشرخ عبخ التحمي بالعمع والثقافة والفزيمة أكثخ مغ تحكيقو بحخية المباس وأؤكج لكع بأن

السخأة التخكية سػف تزع يجىا بيج نداء العالع الستحزخ مغ اجل تحقيق الخفاىة والدالم في

العالع أجسع " (.)1

 -2مجى تقبل السجتسع التخكي واإليخاني إلصالحاتيسا:
تذابيت اإلجخاءات في كال التجخبتيغ فيسا يتعمق بدغ القػانيغ الستعمقة بقزايا الدواج ومغ

ثع ادخل التعجيالت عمى ىحه القػانيغ السيسا قػانيغ األحػال الذخرية ومػقف السجتسعيغ مشيا,

اذ كانت بجاية اإلجخاءات في تخكيا ووفق قانػن رقع  429الرادر بتاريخ  3مارس  1924م ,أن
أخزعت جسيع القزايا الجيشية الستعمقة بإدارة السؤسدات الجيشية والعبادات والعقيجة ,إلدارة

الذؤون الجيشية والتي تختبط بذكل مباشخ بخئيذ الػزراء ,وبجوره يختار رئيذ الػزراء مجيخ اإلدارة
ومغ ثع يعيشو رئيذ الجسيػرية بذكل مباشخ ,وعمى ىحا األساس صار عمساء الجيغ مػضفيغ

تختارىع الجولة وتسشحيع الخواتب مغ خديشة الجولة مثل أي مػضف أخخ ,فالتخكي الججيج كسا ارادهُ

ص .81-81

 )(1يمساز أوزديل  ,مرصفى كسال ,ط ,1دار القصة الحسخاء لمشذخ( ,اسصشبػل )2119,ص ص 224-223
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مرصفى كسال ,ىػ ذلظ الذخز الستجاوز لمسعشى الالىػتي نحػ تحقيق مبادئو وأفكاره...

إضافة إلى ذلظ فقج اعتقجوا أيزا بأنيع أشمقػا لمتخاث االجتساعي والجيغ مفاليع وقيع ججيجة (.)1

فزالً عغ شبيعة ارتجاء السالبذ األوربية ,اذ كان الصخبػش الحي سبق إصالحات
مرصفى كسال والحي جاءت بو إصالحات محسػد الثاني عشػان لمثقافة العثسانية خالل القخن

استخجمو الييػد والسديحيػن
الثامغ عذخ قبل قخن كامل سبق تجخبة مرصفى كسال ,فقج
ُ
ليدتبجلو " بالكبعة األوربية
والسدمسػن عمى الدػاء ,ولكغ مرصفى كسال شغ حسمة شعػاء عميو,
ُ
" لتكػن فيسا بعج العشػان البارز والججيج لذباب الجسيػرية الججيجة ,كتعبيخ عغ التقجم والتحخر,
حخسو الذخري ,ثع
تبعو
ُ
وتع فخضيا بصخيقة مخحمية ,اذ قام أتاتػرك بفخضيا عمى نفدو اوالً ,ثع ُ
زاد عمى ذلظ بفخضيا عمى الجير ,إضافة إلى ذلظ قام في عام  1935م بتبجيل يػم الجسعة
العصمة األسبػعية ,الحي يعج ذا قجسية لجى السجتسع اإلسالمي في تخكيا فقج انتقل العسل بصخيقة

عصمة نياية االسبػع عمى ضػء التجخبة األوربية السديحية ,لتبجأ العصمة اعتبا اًر مغ يػم الدبت

حتى صباح يػم االثشيغ ,بحجة أنيا أكثخ نجاحاً في التعامالت التجارية ,ومغ ثع ادارة األعسال
الكبخى بالشدبة لمحكػمة والذخكات والسؤسدات الخاصة ,صاحبة العالقات الجائسة مع اوربا,

لقج مثل ىحا اإلجخاء شكالً مغ أشكال تغخيب البمج وبصخيقة عمشية ,مع العمع بأنو لع يكغ يػم
الجسعة عشج السدمسيغ كيػم عصمة فحدب ,بل ىػ اشج مغ ذلظ ,اذ يعتبخ يػم حخكة وسػق
وعبادة وتجسع .....الخ (,)2

وعمى الخغع مغ كل ىحه األنذصة والقػانيغ واالمتيازات والزغػشات ,لع تصبق ىحه

اإلجخاءات بذكل تام بل نتج عشيا حجوث اضصخابات نػعاً ما ,فالكثيخ مغ الشداء لع يخغبغ في
تصبيق ىحه القػانيغ واستغالليا ضج آبائيغ وإخػانيغ وأزواجيغ مغ اجل الخخوج عمى الذخيعة

واألعخاف والتقاليج ,فعمى الخغع مغ اختفاء تعجد الدوجات لكغ تستعت الكثيخ مغ الشداء الالتي

يشتسيغ إلى الصبقة غيخ الستأثخة بالتيار التغخيبي بػضع جيج وتحدغ حكيقي إلى حج ما في

أوضاعيغ مشح فتخة شػيمة ,ولع تُحجث ىحه اإلجخاءات تغيي اًخ حكيقاً خاصة عمى شبقة الفالحيغ
مغ الدكان ,ومغ جانب أخخ رأى الكثيخون بأن اإلصالحات كانت غيخ متػقعة وعشيفة ججاً
تدببت بقصيعة مع الذخيعة اإلسالمية بل انيا كانت متحاممة عمييا بذكل كبيخ وتعسل عمى إنياء

 )(1سيار الجسيل ,العخب واألتخاك  -االنبعاث والتحجيث مغ العثسشة الى العمسشة ,مخكد دراسات الػحجة العخبية
لمشذخ(,بيخوت )1997 ,ص .164

 )(2السرجر نفدو ,ص .154
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التقاليج الجيشية والثقافة اإلسالمية لألمة والدعي لدمخيا عغ اإلسالم وتسديقيا ,مسا كان لو األثخ

الزار عمى جيل الذباب فيسا بعج (.)1

وعمى ذات الشدق الحي كان مػجػد في تخكيا ومغ اجل صيخ الفػارق القػمية والجيشية

والعخقية داخل إيخان ُفخض وبديف القانػن ارتجاء السالبذ األوربية السيسا الكبعة البيمػية عمى
رجال الجيغ ,واستبجلت السشاسبات القػمية بجل السشاسبات الجيشية ,بل وصل األمخ مغ يخيج
الحىاب إلى الحج فعميو الحرػل عمى ترخيح خاص ,وتػسع في بشاء السجارس السجنية في حيغ

تع تقميز السجارس الجيشية واخح رضا شاه يدتسيل إعجاد مغ رجال الجيغ مغ اجل العسل في
القزاء والػضائف الحكػمية ,وقج رافقت ىحه اإلجخاءات حسمة دعائية ضج ما سساه تخمف رجال

الجيغ وخخافاتيع ومغ ثع اتياميع بالعسالة لألجشبي ,ليقػم بعجىا الذاه بجفع رواتب ليع ويكػن
صاحب الفزل في إدامة عسميع واستس اخره(.)2وقج ضيخت نتائج ىحه الدياسات فيسا بعج عمى

السجى البعيج(.)3

ولقج تبشى السخجع الجيشي الشائيشي( ,)4مػقفاً مزاداً مغ قخار الذاه الخاص بأنذاء الحكػمة
اإليخانية لمسجارس السختمصة ,إذ أفتى باعتبار تمظ السجارس " :مجارس ىجفيا تذػيو اإلسالم وزرع

الذقاق والفتشة بيغ السدمسيغ ,معتب اًخ تقجيع اي مداعجة بإنذاء تمظ السجارس مغ اكبخ الكبائخ
ومحخم وسيع يزخب األمام " (.)5

 )(1لػيذ ,مرجر سابق ,ص 351

 )(2دمحم عبجالغشي سعػدي ,إيخان ,دراسة في جحور الرخاع ,دار الكبذ (,الكػيت ,د .ت ) ,ص .32

 )(3فخح صابخ ,رضا شاه بيمػي التصػرات الدياسية في إيخان  ,1939-1918مخكد كخدستان لمجراسات والشذخ,
(الدميسانية )2113,ص .231

 )( 4ىػ الذيخ دمحم حديغ الشائيشي ولج في مجيشة نائيغ التابعة إلى أصفيان عام 1857م ,وعاش في اسخة ديشية ,
إذ كان والجه عبجالحكيع وأعسامو مغ قبمو يتستع بمقب شيخ اإلسالم في أصفيان ,ما يعادل السفتي في البالد

العخبية وقج كان الدمصان القاجاري يعيغ رجال الجيغ في ىحا السشرب في السجن الخئيدية ,دخل العسل الدياسي

في بجاية القخن العذخيغ ,وقف مػقفاً مزاداً مغ الجعػة الى الشطام الجسيػري ,بدبب الجعع البخيصاني لخضا شاه,
والتي تشدجع مع إلغاء الدمصشة تخكيا ,ومغ ثع إلغاء الخالفة

عام 1924م .خزيخ البجيخي ,مػسػعة

الذخريات اإليخانية في العيجيغ القاجاري والبيمػي  ,1979-1796شخكة العارف لمسصبػعات( ,بيخوت,
 )2115ص .615

 )(5فخزان نيكػبخش  ,يجرسي عسمكخد سياسي ايت هللا الحاج عبجالكخيع الحائخي يددي ,جاب اوب ,نذخ مؤسدة
انتذارات اميخ عمي(,تيخان 1381,ش) ص .159
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وقج جػبيت تمظ الق اخرات في إيخان بالخفس مغ الكثيخ مغ فئات السجتسع اذ حجثت مذاجخات

واحتكاكات بيغ اإليخانييغ بعزيع ببعس ,بدبب عجم تشفيح وتجاوب الكثيخ مشيع مع ىحه

بأنو لع يكغ احج مشيع يدتصيع الترخيح أو البػح بغيخ ما يخيجه
التحػالت االجتساعية ,مع التأكيج ُ
رضا شاه ,ولع يكغ مدتغخباً أن يياجع بعطيع الشداء في الصخق العامة ويخمعػا عشيغ الحجاب
حتى لػ كانت بخفقة زوجيا ,وليحا نجج الذاه قج اعتخضتو مذاكل وصعػبات كثيخة في مدألة

تحخيخ السخأة اجتساعياً ,بدبب الخفس والدمبية التي تعخض ليا والتي كانت اشج رفزاً مغ

تخكية(.)1

وليحا نجج الكثيخ مغ الشداء اإليخانيات أصبحغ سجيشات البيػت بخغبتيغ ألنيغ لع يكغ

يجازفغ بالخخوج مغ البيػت ,وىغ يمبدغ الحجاب المباس التقميجي ,وعمى ما يبجو بأن اإلجخاءات

التي اتبعيا الذاه في ىحا الجانب كان ليا انعكاسات سمبية عمى بعس الفئات واألوساط داخل

السجتسع اإليخاني ألن ىحه اإلجخاءات لع تكغ مقبػلة بذكل تام ,فالسخأة اإليخانية لع تخض الخخوج

مغ بيتيا سافخة ,خاصة أن ذلظ يتعارض مع التقاليج والعادات التي كانت تدػد السجتسع اإليخاني
لعقػد شػيمة مغ الدمغ ,وبدبب رفس ندع الحجاب مغ الكثيخ مغ الشداء اإليخانيات ضيخت

حاالت كثيخة مغ االنتحار ,ولع يكغ بإمكان تمظ الفئات أو األوساط أن تعسل أكثخ مغ إضيار

استيائيا ,الن حكػمة الذاه لع تكغ لتتػانى عغ إتباع شخق وأساليب قدخية متعجدة لتصبيق ما
عدمت عميو ,حتى وصل الحال إلى استبجال حكام األقاليع بقادة عدكخييغ إذا ما أخفقػا في

تصبيق قانػن ندع الحجاب (.)2

أن عجم االستجابة مغ السجتسع اإليخاني ليحه الق اخرات ,دفع بالذخشة إلى مالحقة ومحاسبة الشداء

السحجبات والعسل عمى إجبار الشداء والخجال عمى لبذ األزياء األوربية قد اًخ ( ,)3اذ رفزت
الكثيخ مغ الشداء ىحه اإلجخاءات معتبخات ذلظ اضصياداً وليذ تحخي اًخ لمشداء كسا يجعي الشطام

الحاكع (,)4

 )(1عبج الدالم عبجالعديد فيسي ,تاريخ إيخان الدياسي في القخن العذخيغ ,دار الفكخ العخبي لمصباعة
والشذخ(,القاىخة )1973 ,ص .85

 )(2جػن ليسبخت ,إيخان حخب التاريخ ,تخجسة  :حديغ الدىخة ,مخكد دراسات الخميج العخبي ,جامعة البرخة,
(البرخة ,)1992 ,ص .115

 )(3البكاء,السرجر سابق ,ص . 25

 )(4إبخاليسيان,السرجر الدابق ,ص .211
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لقج أراد كل مغ مرصفى كسال ورضا شاه أحجاث تغييخ جحري في السجتسع بحيث يكػن ندخة

شبق األصل عغ السجتسعات األوربية ,لقج كانت محرمة تمظ التجخبة التي قادىا مرصفى كسال

أتاتػرك ورضا شاه مجخد وىع ,فالسطاىخ الكاذبة لمحجاثة التي أوججاىا ال قيسة ليا ,لكشيع أصخوا
مغ اجل سمخ السجتسع عغ ىػيتو وتقاليجه اإلسالمية ليتسكشػا مغ فخض األفكار الغخبية وان كان

ذلظ بالقػة والقسع واإلجخاءات التعدفية.

الخاتسة:

لقج تصمبت عسمية اإلصالح في تخكيا وإيخان تغييخات أساسية في الشطام االجتساعي ككل,

في جسيع إبعاد ومجاالت اليياكل االجتساعية واالقترادية والدياسية ,والتي أدت إلى في تجخبة

البمجان األوربية عمى أساس اإلصالح والحجاثة والحكػمات البخجػازية والػششية ,إلى إنذاء

السجتسع الحجيث ,ومع ذلظ حجث اإلصالح خالل حكع مرصفى كسال أتاتػرك ليديخ عمى

خصاه رضا شاه بيمػي في إيخان ,وبدبب سيصخة الذخريتيغ عمى مرادر الدمصة ,مع عجم
القجرة عمى السجتسع السجني وتذتتو ,حجث اإلصالح في كال البمجيغ في مشاشق كانت تؤيج
وتتساشى مع بشاء وشبيعة الجولة السصمقة,

وليحا جاء امتشاع الحكػمة السصمقة عغ تػسيع

السذاركة وتذكيل معارضة مشافدة ليا جعل مجال الدياسة التخكية واإليخانية عمى الدػاء مجاالً
غيخ ناجح بذكل فعال سػاء في البشاء االقترادي واالجتساعي ,وبعبارة اخخى فإن الجولة السصمقة
في تخكيا وإيخان متسثل بالشطام الدياسي أعاقت اإلصالح وأدت إلى إعادة إنتاج االستبجاد.

بسعشى أخخ حال تذكيل الجولة السصمقة مع أعجة إنتاج االستبجاد دون تحقيق اىجاف

الحخكة اإلصالحية الجستػرية حػل سيادة القانػن والبخلسان والسذاركة الدياسية لمذعب واستقاللية
الفئات والصبقات االجتساعية ,وجسيع ىحه اإلصالحات بسا فييا السالية واإلدارية والتعميسية
والعدكخية واالقترادية ,وما الى ذلظ ,جعمت الحكػمة السصمقة لمذخريتيغ اقخب الى الشسػذج

الجكتاتػري االستبجادي ,وبدبب اإلخفاقات الييكمية األساسية ,فذمت الذخريتيغ في حل
األزمات بذكل نيائي خاصة بسا يتعمق باليػية والذخعية والتػزيع والشداعات الجاخمية والخارجية

الستعجدة ,وإرساء االستقخار القانػني والسؤسداتي السدتجام تجاه الخأسسالية والسجتسع الحجيث ,فقج
ضعفت العالقة بيغ الحكػمة والسجتسع خالل حكع الذخريتيغ مغ مقاومة األنطسة وقػتيا
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التفاوضية ضج الزغػشات والدياسات اإلمبخيالية خاصة الجول األوربية ,لتشتيي الذخريتيغ

إلى االنقالبات العدكخية والثانية إلى االستقالة واليخوب خارج البمج.
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