
 

  

    
   حنا عزو بهنان .د                             موقع رئيس الجمهورية في صنع القرار في تركيا 

  

  موقع رئيس الجمهورية في صنع القرار في تركيا
  

  
  حنا عزو بهنان الدكتور

  رئيس قسم الدراسات التاريخية والثقافية /استاذ مساعد

  جامعة الموصل /مركز الدراسات اإلقليمية 

  

  مستخلص البحث
تهدف هذه الدراسة الى توضيح دور رئيس الجمهورية في صنع القرار السياسي 

في تركيا بموجب الدساتير التركية الثالثة التـي صـدرت علـى    الداخلي والخارجي 
فرئيس الجمهورية التركية مارس السلطتين . 1982،  1961، 1924مراحل متعاقبة 

 والتي كانت قد جمعـت بيـد المجلـس    1924التشريعية والتنفيذية بموجب دستور 
ي كان يتمتـع  الكبير كون رئيس الدولة كان زعيما للحزب الحاكم الذ الوطني التركي

، اذ اصـبحت  1961بأغلبية في ذلك المجلس، لكن هذا الشئ تغير بصدور دسـتور  
السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة ومجلس الوزراء، أما السـلطة التشـريعية فبيـد    
المجلس الوطني، ورغم ذلك فان هذا الدستور منح لرئيس الدولة صـالحيات أكثـر   

  .1924قياساً بدستور 
على حسـاب السـلطتين    1982ولة فقد توسعت بعد صدور دستور أما سلطة الد

التنفيذية والتشريعية، البل ان قسماً مـن رؤسـاء الجمهوريـة التركيـة مارسـوا      
صالحيات تفوق تلك التي انيطت لهم في صنع القرار السياسي، نظـراً لمـا كـانوا    

   .يتمتعون به من صفات شخصية وقيادية
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  :تمهيد

ي في الدولة العثمانية منذ تأسيسـها أواخـر القـرن    مر النظام السياس
الثالث عشر وحتى هزيمتها في الحرب العالمية األولـى بمرحلـة مـن    

وكـان  . وكان الحكم اإلسالمي هو الطابع السائد لـذلك النظـام  . التطور
السلطان العثماني يلقى دعما من قبل علماء الدين المسلمين باعتباره خليفة 

  .)1(للمسلمين
أثر الهزائم العسكرية التي منيت بها الدولـة العثمانيـة وفسـاد    وعلى 

مؤسساتها القديمة في القرنين السابع عشر والثامن عشر التي زعزعـت  
كيانها وبنيانها اإلداري والسياسي، وما توصلت إليه الثورة الصناعية من 
اكتشافات رائعة، وانتشار مفاهيم جديدة في تلـك الدولـة منهـا الـوطن     

، تنبـه أولئـك   )2(ور والبرلمان والحرية والقضاء على االسـتبداد والدست
السالطين في القرن التاسع عشر إلى أهمية القيام باإلصالحات في دولتهم، 

في  )Tanzimat()3التنظيمات (وهكذا بدأت مرحلة جديدة والتي عرفت بـ 
شملت النواحي العسـكرية  ) 1839-1808(عهد السلطان محمود الثاني 

  . )4(ميةوالتعلي
صدرت على مراحل متعاقبة إصالحات أخرى في عهد السلطان عبـد  

 خطي شـريف (أبرزها ما تضمنه مرسوم ) 1861-1839(المجيد األول 
 1856سـنة  ) خطي همـايون (وأعقبه مرسوم آخر  1839سنة  )كولخانه

اللذين تضمنا بعض الحريات والواجبات وحقوق األقليـات فـي الدولـة    
ن تلك اإلصالحات لم يكتب لها النجاح، نظراً للمعارضة العثمانية، علماً أ

الداخلية من جهة وكونها تتقاطع مع المؤسسات التقليدية العثمانية من جهة 
  .أخرى
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من قبل السـلطان عبـد    1876وبلغ اإلصالح ذروته بإعالن دستور  
وبذلك افتتحت البالد أول صفحة جديـدة  ) 1909-1876( الحميد الثاني 
من ذلك الدستور عـد  ) 3(وبموجب المادة . )5(كم الدستوريمن نظام الح

السلطنة بمثابة الخالفة اإلسالمية الكبـرى، وأن نظـام الحكـم وراثيـاً     
محصوراً بساللة آل عثمان، وأن السلطان هو حـامي الـدين اإلسـالمي    

، فـي حـين   )6(ورأس الدولة األعلى وشخصيته مقدسة وهو غير مسؤول
ات السلطان إذ منحت له حق تعيـين الـوزراء   صالحي) 7(حددت المادة 

وعزلهم، وتوجيه المناصب والرتب ومنح األوسمة وضرب النقودٍٍٍٍ، وذكر 
 وإعـالن االسم في الخطب الدينية، وإبرام المعاهدات مع الدول األجنبية، 

الحرب والصلح وقيادة القوات البريـة والبحريـة وإجـراء الحركـات     
) البرلمان(والقانونية وعقد المجلس العمومي العسكرية واألحكام الشرعية 

وحلـه كلمـا   ) النواب(الذي يتألف من مجلس األعيان ومجلس المبعوثان 
إلى صـالحيات  ) 68 ،62 ،61 ،60(وأشارت المواد . )7(دعت الضرورة

أخرى يتمتع بها السلطان وبضمنها تعيين أعضاء مجلس األعيان وكـذلك  
ن أدوا خدمات جليلـة للسـلطان ولهـم    رئيسه ويتم اختيارهم من بين الذي

ماضٍ مجيد في خدمة الدولة العثمانية من الوزراء السابقين والوالة وكبار 
  .)8(قادة الجيش والسفراء

ورغم ما تضمنه ذلك الدستور من صالحيات عديدة للسـلطان، لكـن   
السلطان عبد الحميد الثاني عطل الدستور بعد مرور أقل من سنة، وأجـل  

  .)9(العموم وحكم البالد حكماً مطلقاً إستمر طيلة ثالثين سنة جلسات مجلس
ولدت تلك السياسة ردود فعل قوية من جانب الطبقـة المثقفـة التـي    
ضمت مزيجاً من ضباط الجيش والموظفين المدنيين والمفكرين، وتشكلت 

التي دعت إلـى اإلطاحـة بـذلك     "تركيا الفتاة"جمعية  1889منهم سنة 
دى إلى معاداة السلطان لها وتعرضها إلى ضربة قوية سنة السلطان، مما أ
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في أعقاب اتهام أعضائها بتدبير انقالب على السلطان، فهرب قسم  1896
منهم إلى أوربا، ثم أصبحت سيالنيك مركزاً لتلك الجمعية وشكل أتباعهـا  

  .)10(جمعية االتحاد والترقي
حميـد بإعـادة   استطاع رجال هذه الجمعية أن يجبروا السلطان عبد ال

ومن ثم اإلطاحة به في السنة التالية، ولم  1908العمل بذلك الدستور سنة 
تمض سوى مدة قصيرة حتى تراجع االتحاديون عـن الشـعارات التـي    
أعلنوها قبل وصولهم إلى الحكم وهي الحرية واإلخاء والمساواة وحكموا 

جانب القوميات  البالد حكماً أكثر استبدادية، مما خلق ردود أفعال قوية من
وأخيراً كان االتحاديون السـبب  . والشعوب التي كانت تضمها تلك البالد

الرئيس في دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى إلى جانب دول 
التي هزمت في تلـك  ) بلغاريا -المجر -النمسا -لمانياا(الحلف المركزي 

" مـودرس "هدنة الحرب واستسلمت من دون قيد أو شرط بموجب شروط 
Mudros " ولكن سرعان ما ظهرت فـي  )11(1918تشرين األول  30في ،

الـذي  " Ataturk] "أتاتورك[األناضول حركة وطنية بقيادة مصطفى كمال 
بريطانيـا  (أخذ على عاتقه مهمة تحرير البالد من قـوات دول الوفـاق   

ديـدة  وفي أثناء ذلك شكلت حكومة ج. والقوات اليونانية) وفرنسا وايطاليا
في أنقرة مستقلة عن حكومة السلطان بتشكيل المجلس الـوطني التركـي   

وأعلن عن  1920نيسان  23في  "Buyuk Turkiye Milli Meclisi"الكبير 
 1921كانون الثاني  20في ) قانون التشكيالت األساسية(الدستور الجديد 

وبموجبـه  . )12(1876مادة حيث أضيفت إلـى دسـتور    24الذي تضمن 
لمجلس الوطني الممثل الشرعي الوحيد لألمـة، وأنيطـت إليـة    أصبح ا

السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنحت له الصالحية في إختيار الـوزراء  
وأن الحكومة التي تتـولى  . الذين يتولون إدارة الحكومة من بين أعضائه
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حكومة المجلس الوطني التركي (األمور تتوالها بالوكالة عنه وتسمى بـ 
  .)13()الكبير
  

  : صالحيات رئيس الدولة بعد أعالن النظام الجمهوري في تركيا
أدت االنتصارات المتالحقة التي حققتها قوات الحركة الوطنيـة إلـى   
اتخاذ عدة خطوات من قبل مصطفى كمال في سبيل أن تبقى حكومته هي 
الممثل الشرعي الوحيد لتركيا، منها تفريق السلطنة عن الخالفـة وإلغـاء   

، وأعقبها إعالن النظام الجمهوري في 1922تشرين الثاني  1ى في األول
، وتـم  1924آذار  3، ومن ثم إلغاء الخالفة في 1923تشرين األول  29

ذلك بقرار وليس بتعديل دستوري، نظراً لعدم ذكـر المـواد الدسـتورية    
  .)14(للسلطنة والخالفة

ـ    4ي صدرت على مراحل متعاقبة في تركيا ثالث دساتير أولهمـا ف
وثالثهما فـي تشـرين الثـاني     1961تموز  9وثانيهما في  1924نيسان 
وقبل الخوض في صالحيات رئيس الجمهورية الدستورية البـد  . 1982

كان  1924من دستور  31فبموجب المادة . من اإلشارة إلى كيفية انتخابه
ينتخب رئيس الجمهورية من قبل المجلس الوطني التركي الكبير ومن بين 

 -أي أربـع سـنوات  -ه، وكانت مدة رئاسته دورة انتخابية واحدة أعضائ
  . )15(ويستمر في منصبه إلى أن ينتخب خلفه ويجوز انتخابه مرة أخرى

مدة رئاسته بسـبع سـنوات   ) 95(فقد حددت المادة  1961أما دستور 
بواسطة المجلس الوطني أيضاً ولكن بجلسة خاصـة بـاالقتراع السـري    

ولكنه في حال عدم حصول أحد المرشحين علـى   وبأغلبية ثلثي أعضائه،
األغلبية المذكورة يعاد إجراء االنتخاب في جلسة أخرى ويكتفي في هـذه  
الحالة بحصول أحد المرشحين على األغلبية المطلقة لمجموع األعضـاء  

، علماً ان حصر انتخاب رئيس الجمهورية من )16(من أجل الفوز بالرئاسة
اسطة الشعب مباشرة فيه ايجابيـات، منهـا   قبل المجلس الوطني وليس بو
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كون المجلس أقدر من عامة الشعب على تقدير كفاءة المرشحين من جهة، 
وأن طريقة االنتخاب عن طريق الشعب تـؤدي إلـى أسـتئثار الـرئيس     
بالسلطة واالعتداء على صالحيات المجلس الوطني معتمداً على ما يتمتع 

، )17(األغلبية مـن جهـة أخـرى    به من تأييد شعبي وأنه مختار من قبل
أيضاً على عدم جواز انتخـاب رئـيس الجمهوريـة    ) 95(وأكدت المادة 

لمرتين متتاليتين من المجلس نفسه كونه سيقع تحـت رحمـة المجلـس    
إلى أبعد  1961ويجعله آلة مسخرة بيد حزب األغلبية، ال بل ذهب دستور 

بحزبـه  من ذلك حين نص على أن يقطع رئيس الجمهورية كـل صـلة   
، واشترطت المادة نفسها فـي  )18(السياسي وعضويته في المجلس الوطني

الشخص المرشح لذلك المنصب أن يكون قد أكمل سن األربعـين وأتـم   
  .1924، وهذا الشيء لم يتضمنه دستور )19(دراسته العليا

فقد حددت مدة شغل ذلك ) 101(فاستنادا إلى المادة  1982أما دستور 
أيضاً، وسمحت هذه المادة تسمية المرشح لرئاسـة  المنصب بسبع سنوات 

الجمهورية من خارج المجلس الوطني بموجب اقتراحا خطياً يقدمه مـا ال  
     550(يقل عن خمس العدد الكلي ألعضـاء المجلـس والبـالغ عـدده (

 1924، مع العلم أن هذه األمور لم يتضـمنها دسـتور عـام    )20(عضواً
  .1961و

يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبـل   على أن) 102(وأكدت المادة 
ثلثي أكثرية العدد الكلي ألعضاء المجلس الـوطني وبـاالقتراع السـري    
أيضاً، وفي حالة عدم الحصول على ثلثي ذلك العدد فـي أول اقتـراعين   

يوماً على األقل ويصار الى إجراء اقتراع ثالـث،   30تتخللهما مدة أحدها 
ى األكثرية المطلقة من األصـوات  ويتم انتخاب المرشح الذي يحصل عل

وفي حالة عـدم الحصـول   . من إجمالي عدد األعضاء رئيساً للجمهورية
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على األكثرية المطلقة من أصوات إجمالي عدد األعضاء فـي االقتـراع   
الثالث يصار إلى إجراء اقتراع رابع بين المرشحين الذين يتلقيـان أكبـر   

وإذا لم يكن ممكناً انتخـاب   .نسبة من عدد األصوات في االقتراع الثالث
رئيس الجمهورية باألكثرية المطلقة من أجمالي عدد األعضاء فـي هـذا   
االقتراع يصار إلى إجراء انتخابات عامة للمجلس الـوطني علـى نحـو    
فوري، وفي هذه الحالة يواصل رئيس الجمهورية مدة وجوده في منصبه 

، وتجدر اإلشارة إلى )21(لحين يتولى الرئيس الجديد المنتخب مهام منصبه
 2007أنه حدثت أزمة في انتخاب رئيس الجمهورية في تركيا في نيسان 

) Sizer" )2000 - 2007"أي قبيل انتهاء مدة رئاسة أحمد نجدت سيزر 
أيار من السنة نفسها، إذ أنتخب حزب العدالة والتنميـة   16وبالضبط في 

رشحه عبداهللا غـول  م 2002الذي تسلم مقاليد السلطة في تركيا منذ سنة 
Gul" "   حـزب  (وزير الخارجية لرئاسة الجمهوريـة، األ أن المعارضـة

فـي  ) الشعب الجمهوري وحزب الوطن األم وحزب الطريـق الصـحيح  
المجلس الوطني أدت إلى إفشال حزب العدالـة والتنميـة إلـى انتخـاب     
مرشحه للرئاسة عن طريق المجلس الوطني كون المجلس المذكور إعتمد 

يرة للجدل، ويعد بند انتخاب رئـيس الجمهوريـة   ثات دستورية مإصالح
باالقتراع المباشر األكثر إثارة للجدل في تلك اإلصالحات التي تتم علـى  

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عوضاً عن واليـة   5دورتين لوالية من 
  . )22(واحدة لسبع سنوات كما هو معمول به حالياً

ن حزب العدالة والتنمية الحـاكم وبـين   ويكمن الخالف الذي حصل بي
األحزاب المعارضة في الشهر نفسه عند بدء التصويت بشـأن الغالبيـة   
الالزمة العتماد اإلصالح، حين أعتمد أول بند من اإلصالحات بأغلبيـة  

نائباً، وذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن غالبية ثلثـي  ) 366(
إلزاميـة مـن أجـل تمريـر      )550(نائباً من أصل ) 367(النواب أي 
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المشروع، كونه رفض من سيزر رئيس الجمهورية، فـي المقابـل فـإن    
. )23(صوتاً تكفي لتمريـر المشـروع   330حزب العدالة والتنمية يعد أن 

ورغم فشل الحزب المذكور في الجولتين األولى والثانية التي جرت فـي  
أنه حصل على في الحصول على النسبة األولى، إال ) 2007(السنة نفسها 

وفعـالً  . تموز من تلك السنة 22تلك النسبة في انتخابات التي جرت في 
حصل غول على األصوات الالزمة في الجولة الثالثة وأدى القسم رئيسـاً  

  . )24(للجمهورية التركية، وأكد فيه تمسكه بالمبادىء العلمانية األتاتوركية
خيرة التي اعتمدها وتجدر اإلشارة إنه بشأن االصالحات الدستورية األ

حزب العدالة والتنمية الحاكم وبضمنها انتخاب رئيس الجمهوريـة عـن   
، فقـد  )البرلمان(طريق االستفتاء الشعبي المباشر وليس المجلس الوطني 

مليون شخص الى مراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم ) 42(توجه اكثر من 
خابية التركية ان مـا  وأعلنت اللجنة االنت. )25(2007تشرين الثاني  21في 

من اولئك الناخبين أيدوا التعديالت الدسـتورية فـي حـين    % 70يقارب 
وبموجب تلك التعديالت ستجرى االنتخابات التشريعية . )26(%30رفضها 

. سنوات كما هو معمول به حاليـاً ) 5(سنوات بدالً من ) 4(في تركيا كل 
لى أن تتقلص وينتخب رئيس الجمهورية في إقتراع شعبي سري مباشر ع

سنوات مع االحتفاظ بتجديد إنتخابه لوالية ) 5(سنوات الى ) 7(واليته من 
أن يشغل منصبه لفترة  -عبداهللا غول  -ويحق للرئيس الحالي . )27(أخرى

  .)28(سنوات فقط) 7(واحدة أحدها 
أنهما خالفاً لما كان قائماً في  1982و 1961ومما يالحظ في دستوري 

انتخاب رئيس الجمهورية مرة ثانية، وأكد على  ، حيث منع1924دستور 
أن يقطع كل صلة بحزبه وينهي عضويته في المجلس الوطني، لكن ما تم 

فإنه سمح بإعـادة   2007االتفاق عليه أخيراً وبالضبط في تشرين الثاني 
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سـنوات   5انتخاب رئيس الجمهورية شرط أن يبقى في ذلـك المنصـب   
  .سنوات 7وليس 
  

  :جمهوريةصالحيات رئيس ال
أنيطت السلطة التنفيذية بموجب الدساتير التركية في العهد الجمهـوري  

ورئيس الجمهوريـة فـي النظـام    . برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
البرلماني هو رئيساً للدولة ويمثل بهذه الصفة الجمهورية ووحـدة األمـة   

مان تنفيـذ  التركية باعتباره أيضا جزءاً من السلطة التنفيذية فإنه يقوم بض
وتحقيقاً لهـذا الغـرض   . الدستور والعمل المنظم والمنسق ألجهزة الدولة

تكون الواجبات التي يلتزم بأدائها والصالحيات التي توكل إليه لممارستها 
بما يتماشى مع الشروط المنصوص عليها بالمواد ذات العالقة في الدستور 

  :وكاآلتي
  
  :الصالحيات التشريعية -أ

 1924من دستور ) 35(المادة يس الجمهورية بموجب من صالحية رئ
 10ها المجلس الوطني، ويعلنها في غضون ردق القوانين التي يقرأن يص

أيـام   10أيام ويعيد ما ال يوافق عليه منها إلى المجلس المذكور  خـالل  
وفـي حالـة    .انية مع األسباب الموجبة لإلعادةأيضاً، إلعادة النظر فيها ث

لى القانون األول يترتب على رئيس الجمهورية إعالنه إصرار المجلس ع
  .)29(ويستثنى من هذا الدستور والميزانية

ويبدو أن صالحيات رئيس الجمهورية التشـريعية بموجـب دسـتور    
كانت محدودة ألن المجلس الوطني هو وحده كان يمارس الحكـم   1924

لـوطني  والسلطان باسمها وأن السلطة التشريعية كان يمثلهـا المجلـس ا  
  . وبدوره يمارس حق التشريع نفسه
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علـى حـق رئـيس     1961من دستور ) 107(في حين نصت المادة 
عدادها من إلدارية والقوانين وإصدارها بعد إالجمهورية في توقيع اللوائح ا

قبل مجلس الدولة وعرضها على مجلس الوزراء شرط أن ال تكون منافية 
حل المجلس الـوطني كـان مـن    ن فإ) 108(ووفقاً للمادة . )30(للقوانين

  .)31(على طلبها الوزارة القائمة وبناًءصالحية رئيس الجمهورية أو 
حيات رئـيس الجمهوريـة   صـال من وسع  1982في حين أن دستور 

د الضرورة، ويـدعو  ذ يستدعي المجلس الوطني لالنعقاد عنالتشريعية، إ
ـ إلى إ دها إلـى  جراء انتخابات جديدة للمجلس نفسه، ويضع القوانين ويعي

المجلس الوطني إلعادة النظر فيها، وكـذلك يطـرح لالسـتفتاء وعنـد     
المحكمـة   إلـى ويلتجـأ  . الضرورة التشريع المتعلق بتعـديل الدسـتور  

الدستورية بخصوص اإللغاء الجزئي أو الكلي ألحكام قـوانين معينـة أو   
جراء للمجلس الوطني فـي  ا قوة القانون، فضال عن قواعد اإلقرارات له

  . )32(كونها غير دستورية في شكلها ومضمونها حالة

  :          الصالحيات التنفيذية -ب
فـان السـلطة    1924فيما يتعلق بهذه الصالحيات بموجـب دسـتور   

منـه،  ) 5(التنفيذية تتمثل وتجتمع في المجلس الوطني أيضاً وفقاً للمـادة  
ه هـو  وهو الذي يمارس حق التنفيذ بواسطة رئيس الجمهورية الذي ينتخب

شـراف  وللمجلس الوطني حق اإل. ره الرئيسومجلس الوزراء الذي يختا
مـن  ) 36(ومع ذلك فطبقاً للمادة . )33(الدائم على الحكومة وحق إسقاطها
يلقي في أول كل اجتماع سنوي فـي   ةهذا الدستور فأن رئيس الجمهوري

األول من تشرين الثاني خطابا يتضمن مختلـف النشـاطات واألعمـال    
ي يراها ضـرورية فـي السـنة    ة في السنة المنتهية والخطة التالحكومي
ن الممثلين يصالحيات رئيس الدولة في تعي) 37(وتضمنت المادة  .القادمة
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الدبلوماسيين األجانـب فـي   لدى الدول األجنبية ويقبل كذلك  نالدبلوماسيي
إلى أن القيادة العليا مندمجة فـي شخصـية   ) 40(وأشارت المادة  .دولته
وبموجـب  . وية وتمثل من قبل رئيس الجمهوريـة س الوطني المعنالمجل

ن رئيس الجمهورية غير مسؤول عما يصدره من قرارات، فإ) 41(المادة 
وأن مجلس الوزراء هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك كونه هو الـذي وقـع   

الجمهوريـة   رئـيس  أما في حالة توجيه تهمة الخيانة الوطنية إلى .عليها
شخصية فيجري األمر في حصانته النيابية وفقاً للمـادة  بسبب تصرفاته ال

بقـرار مـن المجلـس     إالال يتهم وال يوقـف وال يحـاكم    هأي أن) 17(
قتراع مجلـس  إلى صالحية الرئيس بـإ ) 42(المادة وأشارت  )34(الوطني

الوزراء أن يخفف أو يلغي عقوبات بعض األشـخاص بسـبب المـرض    
همـوا  ثنى من ذلك الوزراء الذين أتويست المزمن أو العجز أو الشيخوخة،

  .)35(من قبل المجلس وصدر حكم بحقهم
صـالحيات   1961رئيس الجمهورية بموجب دسـتور  بينما أنيطت ب

قالتهم كونـه رئـيس السـلطة    وإ ءين الوزرايأخرى تتمثل في حقه في تع
. )36()102(منها وهذا ما أكدته المـادة   ءاًالتنفيذية التي تكون الوزارة جز

لرئيس الجمهورية حق عقد المعاهدات شـرط أن ال  ) 95(لمادة ومنحت ا
تصبح نافذة المفعول إال بعد موافقة المجلس الوطني عليها، وأستثني مـن  
ذلك االتفاقيات االقتصادية والتجارية والفنية التي ال تتجاوز مـدتها سـنة   
واحدة أوالً وال تمس حق األفراد أو حق الملكية لألفـراد المقيمـين فـي    

  .)37(خارج ثانياً وال يترتب بموجبها أية التزامات مالية على الدولة ثالثاًال
من الدسـتور  ) 110(وفيما يخص األمور العسكرية فقد منحت المادة  

نفسه لرئيس الجمهورية حق قيادة القوات المسلحة، ولكن هذه المادة قيدت 
لـس  القيادة العليا جزء ال ينفصـل عـن المج  "هذا الحق بالنص على أن 

 ، في حين فرق الدستور طبقاً)38("الوطني الكبير ويمثلها رئيس الجمهورية
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بين الحرب الدفاعية والتي تدخلها تركيا بموجب المعاهـدات  ) 66(للمادة 
الدفاعية من اختصاص رئـيس الجمهوريـة والحـرب الهجوميـة مـن      

رئاسـة  ) 111(في حين أناطت المـادة   .)39(اختصاص المجلس الوطني
  .)41(لرئيس الوزراء )40(القومي التركي مجلس األمن

أما بالنسبة للصالحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بموجـب دسـتور   
  :تيالً عن ذلك صالحيات أخرى وهي كاآلفقد مِنحت له فض 1982
س مجلس الوزراء ويدعوه لالنعقاد برئاسته كلما رأى ذلـك  يرأ :أوالً
  .ضرورياً
لقوات المسلحة التركيـة نيابـة عـن    يمثل منصب القائد العام ل :ثانياً

المجلس الوطني، وله صالحية اتخاذ القرار باستخدام تلك القوات، ويعين 
رئيس األركان العامة، ويعلن قانون األحكام العرفية، وحالة الطوارىء في 

 .أي نص بخصوص هذا القـانون  1961و 1924حين لم يتضمن دستور 
بما يتماشى مع قـرارات مجلـس   كما أنه يصدر قرارات لها قوة القانون 

ولة ورئيسه، الوزراء الذي يترأسه، ويعين أعضاء المجلس االستشاري للد
جراء االستطالعات والتحقيقات والتفتيشات، فضـالً  ويبلغ المجلس نفسه بإ

 104المـادة  (ن أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات يعن تعي
  .)42( )ب

  :ءالصالحيات المتعلقة بالقضا -ج
 1982من دستور ) جـ  104(يعين رئيس الجمهورية بموجب المادة 

من أعضـاء مجلـس الدولـة    % 25أيضاً أعضاء المحكمة الدستورية و
دعاء العام ونائبه في محكمة االستئناف العليا وكذلك أعضـاء  ورئيس اإل

محكمة االستئناف العسكرية العليا وأعضاء المحكمة اإلدارية العسـكرية  
 عن أعضاء المجلـس األعلـى للقضـاء ووكـالء النيابـة      العليا فضال
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ين، ي، كما يمارس رئيس الجمهورية سلطات االنتخاب والتع)43(العموميين
 .)44(ويقوم بأداء الواجبات األخرى الموكلة له من قبل الدستور والقـوانين 

عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهوريـة   1982دستور  وكذلك تضمن
ام المجلس الوطني، كما لـيس مـن حـق المجلـس     عن شؤون الحكم أم

   .)45(الة إال في حالة الخيانة الوطنيةالمذكور إرغامه على االستق
  :ومن خالل ما تقدم يمكن مالحظة ما يأتي

أخذ بنظام حكومة المجلس الـوطني التركـي    1924ن دستور إ :أوالً
 السـلطتين التشـريعية   تنحصـر الكبير من حيث المبدأ والتركيب، إذ إ

ن هـذا  وإ. والتنفيذية بيده باعتباره الممثل الشرعي الوحيد لألمة التركيـة 
يقـوم  المجلس مارس كلتا السلطتين بواسطة رئيس الجمهوريـة الـذي   

نتخابه وهو يراقبه في عمله ويستطيع عزله، وهكذا انحصرت السلطات بإ
بيد مصطفى كمال أتاتورك الذي تغلبت شخصيته على ما سواها، فأستأثر 

، علماً أن تلك الدكتاتورية لم )46(ل شيء ومارس نظاماً دكتاتورياً واقعياًبك
كانت دكتاتورية حزب الشعب الجمهوري الـذي كـان    وإنماتكن فردية 

مصدراً حقيقياً لقوته السياسية، نظراً لمركز الحزب في الحكم ألن معظـم  
  .)47(نواب المجلس الوطني كانوا منتمين إلى الحزب نفسه

وهكذا أستطاع مصطفى كمال عن طريق ذلك المجلس أن يحصل على 
التأييد والموافقة لإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  
التي قام بها خالل سنوات حكمه بهدف قطع تركيا عن جذورها اإلسالمية 

 نه لم يكن قادراً على تشريعفعلى سبيل المثال إ. )48(والتحول نحو الغرب
مع كافة مضامين هذا التغيير دون تحضـير   1925إلغاء الطربوش سنة 

رأي المجلس الوطني ألن رئيس الجمهورية نفسه ال يشارك  وإتخاذ مسبق
 .)49(في مناقشات ذلك المجلس وهناك تتم المناقشات وتجـري التعـديالت  

ة حق ممارسـة  أعلى منح المر 1930كذلك صادق المجلس المذكور سنة 
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نتخابات المجالس البلدية اسية من حيث التصويت والترشيح إليحقوقها الس
من  1934من جهة، وكذلك الحال بالنسبة النتخابات المجلس الوطني سنة 

 -الوطنيـة  -الجمهورية –، وصادق على المبادىء الست )50(جهة أخرى
الثورية التي أقرها المؤتمر الثالث لحـزب   -العلمانية -الدولتية -الشعبية

مهوري، تلك المبادىء التي عبرت عن جوهر الفلسفة الكمالية الشعب الج
كما أن مصطفى كمال أستطاع عـن طريـق    .)51(السياسية واالجتماعية

المجلس الوطني االحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية منذ قيام الجمهوريـة  
  . 1938حتى وفاته سنة  1923سنة 

اسة الخارجية ن عملية صنع القرار في السيوعلى خالف ذلك فإ :ثانياً
الجمهورية فـي تركيـا    فيها رؤساءالتركية بعد مصطفى كمال قد ساهم 

خر أن عملية صنع القرار كانـت  تعاون مع مجلس الوزراء، وبتعبير آبال
وكان ذلك على حساب السلطة التشريعية ) السلطة التنفيذية(محصورة بـ 

ار دور ذلك ودون أخذ موافقته، أي انحس) المجلس الوطني التركي الكبير(
المجلس، وأبرز دليل على ذلك إرسال فرقة عسكرية تركية إلـى كوريـا   

من قبل القوات  1964، وعملية قصف القواعد القبرصية سنة  1950سنة 
، علمـاً بـأن   )52(1971التركية، واالعتراف بدولة الصين الشعبية سـنة  

، ويعزى السـبب فـي   1961الحادثين األخيرين وقعا بعد صدور دستور 
لك أن األشخاص الذين كانوا على رأس السلطة التنفيذية كـانوا أيضـاً   ذ

قابضين على الحزب الممثل في المجلس الـوطني والـذي كـان يتمتـع     
جلس في مسـائل السياسـة   بأغلبية، وعليه لم تظهر أي معارضة في الم

  .)53(ذ كانت المعاهدات يصادق عليها باإلجماعالخارجية، إ
ن عملية صنع القرار سواء فإ 1980-1973ت أما خالل السنوا :ثالثاً

الداخلي أو الخارجي كانت تتم من أعلى وحدة قرارية وتتمثـل بمجلـس   
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، 1980أيلـول   12نقالب ال تغير بعد إلكن الح، )54(األمن القومي التركي
حيث سيطر الجيش بشكل مباشر عل مجلس األمن القومي التركي الـذي  

رئيس أركان حـرب   Evrin نإيفر جديد برئاسة الجنرال كنعان تشكل من
وحظر كل النشاطات  1961ي ألغى العمل بدستور عام الجيش التركي الذ
وهكذا توسع دور الجيش في صنع القـرار السياسـي    .السياسية لألحزاب

، وتجدر اإلشارة إلـى أن  )55(التركي الداخلي والخارجي بعد ذلك االنقالب
ساً للجمهوريـة وفقـاً للمـادة    ن الذي قاد االنقالب األخير أصبح رئييفرإ

والتي تم المصادقة عليها في وثيقة  1982المؤقتة التي وردت في دستور 
ن منصـبه بصـفته   يفروهكذا غادر إ .)56(من الغالبية العظمى من الشعب

هـذا   وعد. وعاد إلى مزاولة الحياة المدنية 1983وز تم 1العسكرية في 
المدني مباشـرة قبـل انعقـاد     العمل خطوة كبيرة قادت البالد إلى الحكم

  .)57(1983انتخابات المجلس الوطني في تشرين الثاني 
يظهر في البنود المتعلقة بسلطة رئيس الجمهورية طبقاً لدستور و :رابعاً

أن تلك السلطة توسعت بشكل كبير على حساب السلطتين التنفيذية  1982
صـر، ويظهـر   والتشريعية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تركيا المعا

همـاً  تأثير رئيس الجمهورية في بنية المجلس الوطني الذي يستمد بعضاً م
خر من سلطاته الدستورية فـي تسـمية   من قوته من الجيش والبعض اآل

األحزاب واألشخاص الذين يمنعـون مـن مزاولـة النشـاط السياسـي      
، ال بل أن بعـض رؤسـاء الجمهوريـة التركيـة مارسـوا      )58(وغيرها

لية أوسع نطاقاً من اختصاصاتهم الدستورية وأعتمد ذلـك  اختصاصات فع
بالدرجة األساس على شخصية الرئيس وتشمل صفاته الشخصية والنفسية 
والسلوكية، فضالً عن أصـوله وانتماءاتـه االجتماعيـة والمهنيـة أوالً،     
وخبرات القائد السياسية مثالً زعامته لحزب سياسي أو سـبق أن تـولى   

اً، وطموح الرئيس بمعنى انطالقـه مـن السياسـتين    رئاسة الحكومة ثاني
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)) النهضـة القوميـة  ((الداخلية والخارجية في تصور لمشروع معين لـ 
، علمـاً  وتمتعه بدعم قوى وجماعات مؤثرة داخلية وخارجية لتلك السياسة

أن هذه الصفات توفرت بدرجة كبيـرة فـي الـرئيس تورغـوت أوزال     
Turgut Ozal)59( )1989-1998 ( ـ  Demirel  ه سـليمان ديمريـل  وخلف

)1993-1999()60( .  
وتمثل دور أوزال في صنع القرارات الداخلية فـي تركيـا بإختيـاره    

 Yildirim Akbulutالمباشر لرئيس المجلس الوطني يلـدرم آق بولـوط    
والحكومة بعـد انتخابـه   ) ANAP(لخالفته في زعامة حزب الوطن األم 

آق بولـوط   ) ضعف شخصـية ( كي يستغل 1989رئيساً للجمهورية سنة 
في مواصلة دوره المهيمن في إدارة شؤون الحزب والحكومـة والدولـة،   

أوزال أشخاص من أعضاء أسرته لمناصـب حزبيـة    فضالً عن اختيار
التي انتخبت رئيسة لفرع ذلك الحـزب   سمرا حكومية مهمة، منها زوجته

ضـة  بفضل دعمه وتدخله رغـم معار  1991نيسان  28في استانبول في 
الكثير من كوادر الحزب ونوابه وثالثة وزراء ترشـيحها لشـغل ذلـك    

  .)61(المنصب
نـه  نع القرارات الخارجية في تركيا فإوفيما يتعلق بدور أوزال في ص

تمثل بدوره المهيمن في صنع القرار فيما يتعلق في أزمة الخليج الثانيـة  
متحدة األمريكية يات الالوال بتأييده لسياسة، واتخاذه قراراً )1990-1991(

االقتصـادية التـي   تركيا العقوبات  تأيد 1990أب  7ففي  .ضد العراق
فرضت على العراق إثر اجتياحه للكويت والتي أقرتها هيئة األمم المتحدة 
أوالً، وغلق خط أنابيب النفط مـن كركـوك إلـى مينـاء يومورتاليـك      

Yumurtalik سال قـوات  التركي على البحر األبيض المتوسط ثانياً، وإر
ثالثاً، والسماح  1990عسكرية تركية إلى منطقة الخليج العربي في أيلول 
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للقوات األجنبية باتخاذ قواعد لها على األراضي التركية في السنة نفسـها  
، مع العلم أن قرار أوزال واجه معارضة قوية سواء من الـرأي  )62(رابعاً

) حزب الوطن األم(العام التركي أو الرسمي ال بل من قبل أعضاء حزبه 
، وكذلك األحزاب المعارضة، منها الحـزب الـديمقراطي   )63(المحافظين

وحــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب ) SHP(االشــتراكي الشــعبي 
كما إستقال اثنان من الوزراء الليبراليين من مجلس الوزراء ) 64((RP)الرفاه

 12وزيـر الخارجيـة فـي     Bozerأحتجاجاً على ذلك وهما علي بوزر 
 ةمنه، وأعقبها إستقال 18في  Gerayوصفاء غيراي  1990ن األول تشري

كـانون   3رئيس أركان الجيش التركي فـي    Turumtayنجيب تورمتاي
  .)65(األول

وعندما نوقشت أزمة الخليج الثانية في مجلس األمن القومي التركي في 
إقترح تورمتاي سياسة األنتظار والترقب المعتدلـة، لكـن     1990أب  3

إن أشياًء كثيرة قد تغيرت في تركيا، : (رد عليه بطريقة فظّة قائالً أوزال
أما في السياسة الخارجية فقد انتهت األيام التي نتخذ فيهـا موقفـاً جبانـاً    

ومن اآلن فصاعداً سنتبع سياسة قوية مبنية علـى الظـروف،   ... متردداً
  .)66(...)وهذا هو خيار سياسي تماماً

رية سليمان ديمريل فـإن دوره ال يختلـف   وفيما يتعلق برئيس الجمهو
كثيراً عن دور أوزال السابق في الحزب والسياستين الداخلية والخارجيـة  

وتجـاوز   1991رغم انه كان في مقدمة المعارضين له قبـل انتخابـات   
أوزال اختصاصاته الدستورية، ومنها عدم معارضته بعد تسنمه منصـب  

اضي التركية لحماية أكراد العراق الرئاسة لوجود قوات أمريكية على األر
أوالً، ومواصلة القوات التركية البرية اجتياز الحدود العراقية، وكذلك قيام 

، ال بـل أن  1995القوات الجوية بطلعات جوية واسعة أيضاً منـذ عـام   
القوات البرية قامت بأكبر العمليات وأطولها زمنياً في عهد ديمريل منهـا  
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وشـارك   1994أيار  4آذار وحتى  21رقت من التي استغ) فوالذ(عملية 
كم شمالي العراق  40ألف جندي تركي توغلوا أكثر من  30فيها أكثر من 

أيـار سـنة    22، وأعقبها عملية أخرى في 2كم 250وفي مساحة قدرها 
، رغم )P.K.K)67بهدف مالحقة عناصر حزب العمال الكردستاني  1996

دولية وإقليمية وعربية ثانياً، فضالً  ما أثارته تلك العمليات من ردود أفعال
 -موصـل (عن تصريحات ديميريل بشأن المطالبـة بواليـة الموصـل    

  . )68(ثالثاً) السليمانية -اربيل -كركوك
ومع ذلك فإن ديميريل من جهة أخرى عارض العقوبات االقتصـادية  
التي فرضت على العراق، كذلك طالب برفع الحظـر المفـروض علـى    

ثار السلبية التي لحق باالقتصـاد التركـي جـراء تلـك     العراق بسبب اآل
يومور تاليـك، مـن    -العقوبات وتوقف إمدادات النفط عبر خط كركوك

خالل التصريح الذي أدلى به بعد مباحثاته في القاهرة مع نظيره المصري 
  .)69(1994أيار  7حسني مبارك في 
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  :  الخاتمة

  :اآلتيةمن خالل ما تقدم نستنتج المالحظات 

 اًء مـن ن النظام السياسي في تركيا قد مر بمرحلة من التطور، فابتدإ .1
ن متها في الحرب العالمية األولى فـإ تأسيس الدولة العثمانية حتى هزي

كان غير مسؤول عن أي تصرف يقوم به أي أنه  -الخليفة–السلطان 
  .كان يحكم تلك الدولة حكماً مطلقاً

ب المذكورة وظهور الحركة في الحر العثمانية على أثر هزيمة الدولة .2
بقيـادة مصـطفى كمـال     1919الوطنية التركية في األناضول سنة 

، وإثـر  وشنها حرباً ضروس على قوات االحتالل األجنبي ]أتاتورك[
خر شكلت حكومة مستقلة في أنقره في نيسان تحقيقها االنتصار تلو اآل

، )نالبرلمـا (من خالل تأسيس المجلس الوطني التركي الكبير  1920
قد أخـذت بالنظـام   1982-1961-1924علماً بأن الدساتير التركية 

البرلماني كنظام حكم الدولة وبموجبه يتحدد تكوين سـلطات الدولـة   
 .ووظائفها والعالقات فيما بينها

فأن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد جمعـت   1924بموجب دستور  .3
اسطة رئيس الدولة بيد المجلس الوطني، وأنه مارس كلتا السلطتين بو

إلـى   الذي يقوم بانتخابه، أي أن السلطة تحولت من ذلـك المجلـس  
بكل شيء ومارس نظاماً دكتاتورياً  رستأثالرئيس األعلى للدولة الذي إ

حزبياً وليس فردياً، ألن الحزب الحاكم كان يتمتع بأغلبية فـي ذلـك   
ه ستغل رئيس الجمهورية صفته الحزبيـة باعتبـار  ، وهكذا إالمجلس

 1961بخـالف دسـتور    1924ذ لم يتضمن دستور إزعيماً للحزب، 
ة عالقته بـالحزب الـذي   مادة تتضمن قطع رئيس الجمهوري 1982و

ـ  اًليه، وقد مارس رؤساء الجمهورية في تركيا دوركان ينتمي إ  اًمهم
في توجيه السياستين الداخلية والخارجية منذ تأسيس الجمهورية سـنة  
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، لكن هذا الشـيء تغيـر بصـدور    1960 وحتى انقالب أيار 1923
، حيث فتحت تركيا صفحة جديدة مـن  1961دستور جديد لتركيا سنة 

صفحات تطور نظامها السياسي، وبموجبه أصبحت السلطة التنفيذيـة  
وأمـا السـلطة التشـريعية فبيـد      ،بيد رئيس الدولة ومجلس الوزراء

 ن، ومـع ذلـك فـإ   1924المجلس الوطني على النقيض من دستور 
قد منح رئيس الجمهورية صالحيات أكثر قياساً بدستور  1961دستور 
1924. 

على  1982ن سلطة رئيس الجمهورية قد توسعت بعد صدور دستور إ .4
ن الدسـتور  إ: التنفيذية والتشريعية، وبتعبيـر آخـر   حساب السلطتين

متيازات كبيرة للسلطة التنفيذية تفوق ما تتمتع بـه فـي   إ احأتاألخير 
، ال بل أن قسماً من رؤساء الدولة مارسوا صـالحيات  1961دستور 

تفوق تلك التي أنيطت لهم فـي صـنع القـرار السياسـي الـداخلي      
 .تمتعون به من صفات شخصية وقياديةيوالخارجي، نظراً لما كانوا 

يار المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية باعتباره الرئيس األعلى تخإن إ .5
ة فقط، وإنما أيضـاً العتبـارات   للدولة ال يخضع العتبارات دستوري

روف السياسية المحيطة بالمجتمع التركي مـن القـوى السياسـية    الظ
ن األحـزاب  دية الفاعلة، فعلى سبيل المثـال إ واالجتماعية واالقتصا

يار المرشـح  تخبدور فعال في إالسياسية والعسكرتارية التركية تقوم 
 .لذلك المنصب

  

  

  

  



 

  

    
   حنا عزو بهنان .د                             موقع رئيس الجمهورية في صنع القرار في تركيا 

  
The Position president Republic In 

Making The Decision In Turkey 
  
 

Dr.Hanna Azzo Bahnan 
Assistant Prof. Head of  Historical & Cultural Depart. Regional 

Studies Centre. Mosul University. 
 

Abstract  
This Study tries to illustrate the role of the president of the 

republic in making both internal and external political decision 
in Turkey in accordance with the three Turkish constitutions 
which had been issued in Successive periods (1924, 1961,1982). 
The president of Turkey had practiced both legislative and 
excutive powers in the constitution of 1924 which included the 
Grand Turkish National Assembly as the president of the state 
was the leader of the ruling party. But this changed after the 
constitution of 1961 had been issued. The excutive power had 
become in the hand of the president and ministers council. As 
for the legislative power it has become in the hand of the 
National Assembly 

Concerning the power of the state president, it has enlarged 
after 1982 on account of both legislative and excutive powers 
and some presidents of Turkey had practiced powers which 
exceeded those given to them in making the political decision in 
the light of their personal and leading characteristics. 
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