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 انفصم االول

 سياسية -املقومات اجليو

دورًا حاسمًا في التأريخ عمى الصعيد االقميمي  األناضولاواًل: لعبت منطقة 
، اذ شكّمت ىذه المنطقة تقاطعًا لمختمؼ الحضارات البشرية العريقة التي والعالمي

شّكمت قمب العالـ القديـ، فكانت "اسطنبوؿ" عاصمة لثالث مف اكبر االمبراطوريات 
العثمانية  مبراطوريةباإلواقواىا عمى مر العصور مف الرومانية الى البيزنطية وانتياء 

(. ففي منتصؼ القرف الثالث عشر حضرت الى االناضوؿ ساللة :8?8-<<88)
آؿ عثماف وكانت احدى القبائؿ المسممة المنتمية لعائمة "االوغوز" التركية، ونظرًا 

بف ؿ لبطوالتيا في القتاؿ، منح السمطاف عالء الديف السمجوقي، زعيميا "ارطغر 
الب" مساحة مف االرض يستقر عمييا ويواصؿ فتوحاتيا منيا، استمـ مف  جوندوز

االمبراطورية العثمانية بأسميا وتسّمح  بعده ابنو "عثماف" الذي يعود اليو تسمية
السمطاف "بايزيد  >?89اوروبا، ثـ انتصر في العاـ  باتجاهمواصاًل فتوحاتو  باإلسالـ

ي معركة نيقوبولوس، الى اف جاء السمطاف االوؿ" عمى التحالؼ االوروبي الصميبي ف
عاصمة االمبراطورية  ةالقسطنطينيمحمد الثاني، الممقب بػ "محمد الفاتح"، ففتح 

منييًا بذلؾ احد عوامؿ وجود االمبراطورية البيزنطية، ثـ  9;:8البيزنطية عاـ 
، :8;8انتصر السمطاف "سميـ االوؿ" عمى الصفوييف في معركة "جالديراف" الشييرة 

وبمغت االمبراطورية اوجيا في عيد ابنو "سميماف القانوني" ، الممقب بػ "سميماف 
(، فكانت اقوى واكبر امبراطورية في العالـ، وحكمت منطقة >>;8-81;8الرىيب" )

تمتد عمى مستوى قارات العالـ الثالث القديـ في آسيا الصغرى والحجاز وبالد العراؽ 
العربي والصوماؿ والبمقاف والنمسا وايطاليا ورومانيا  والشاـ ومصر والسوداف والمغرب

جيا واليوناف، الى اف ضعفت رغـ الجيود المشيودة لمسمطاف ر وجو  اوبمغاريا وارميني
"مصطفى ى "عبد الحميد الثاني"، وتفككت اثر دخوليا الحرب العالمية االولى، فأني



 السنةكيا" الحديثة واعمف قياـ "جميورية تر  88?8كماؿ أتاتورؾ "الخالفة سنة 
8?89. 

في الحرب العالمية الثانية انشغمت تركيا بتحصيف الداخؿ وبناء وتثبيت ركائز 
 -جزء مف دورىا الجيو استعادةحيث الدولة عمى اسس اتاتورؾ العممانية الحديثة، 

لفترة قصيرة خالؿ الحرب الباردة عندما شّكمت حائطًا منيعًا في  التاريخيسياسي 
 دوروبا والشرؽ االوسط، ومع انييار االتحاألشيوعي لوقؼ زحفو الى وجو المد ا
الفرصة سانحة اماـ تركيا الحديثة اكثر مف اي  لقد كانت، ?<?8 سنةالسوفياتي 

وقت مضي لتمعب دورًا حاسمًا عمى إعادة تشكؿ النظاـ االقميمي والدولي، عّبر ما 
ذي يضـ دواًل تمتد مف غرب يعرؼ بأسـ "العالـ التركي" او "الفضاء التركي" ال

الصيف الى اوروبا. فقد كانت أنظار الشعوب التركية في ىذه الدوؿ شاخصة بأتجاه 
تركيا تحمـ بأستعادة مكانتيا وقيادتيا االقميمية، لكف الجميورية التركية لـ تكف قادرة 

غرافية عمى لعب دور اكبر  إّباف تمؾ الفترة وما سبقيا، يميؽ بمكانتيا التأريخية والج
 والسياسية وذلؾ لعدة اسباب مف بينيا:

. ضعفيا في ميزاف القوى مقارنة بدوؿ مثؿ االتحاد السوفياتي او الواليات المتحدة 8
 االمريكية او الدوؿ االوروبية الكبرى.

. عدـ وجود دوافع ذاتية لقيادة المنطقة وانحسار التفكير في كيفية حماية الدولة 8
 ة، وكبح جماح االقميات والسيما الكردية.والعممانية االتاتوركي

-. عدـ القدرة عمى ايجاد تفاعالت داخمية تدفع بأتجاه استغالؿ المعطيات الجيو9
 استراتيجية لتحويؿ تركيا الى قوة كبرى اقميمية ودولية.-سياسية والجيو

، تغيرت المعطيات 8118 سنةلكف مع استالـ حزب "العدالة والتنمية" الحكـ في 
، وعمؿ الحزب وقادتو )ومازالوا يعمموف( عمى إحداث تغييرات داخمية سياسية كّمياً 



 (Geopolitical)سياسية  -واجتماعية واقتصادية، وعمى استغالؿ المعطيات الجيو
لتحويؿ تركيا الى قوة كبرى في الوقت الذي  ( Geostrategic)استراتيجية  -والجيو 

عادة تشكيؿ وتوزيع مراكز القوة إلتشيد فيو خريطة ما يسمى بػ "الشرؽ االوسط" 
والسمطة والقرار، وتتزاحـ فيو القوى االقميمية عمى حجز مكاف ليا في الخريطة 

 استراتيجية. -الجيو

 ثانيًا: الموقع الجغرافي

نحو العالمية، وال تّشذ  النطالقياركيزة  تاريخياً شّكؿ موقع تركيا الجغرافي 
المعطيات الجغرافية القائمة اليوـ في تركيا الحديثة عف ىذه القاعدة، حيث يحاوؿ 
صّناع القرار ىناؾ استغالؿ ىذا الموقع لبناء رصيد إقميمي واالرتقاء بو لمتحوؿ نحو 

 العالمية، وتكمف اىمية موقع تركيا في انيا:

رات العالـ القديـ الثالث آسيا واوربا وافريقيا، وقد منحيا ىذا الموقع منذ . تتوسط قا8
القدـ قدرة عمى التفاعؿ الحيوي في المحيط االقميمي بحيث تؤثر وتتأثر بالعناصر 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية القائمة عمى تخوميا، وتمتد االراضي 

% مف =?ؿ الجزء الواقع في غرب آسيا حوالي التركية بيف آسيا واوربا، حيث يشك
مساحة البالد ويضـ عاصمة الدولة "انقرة" ويعرؼ بأسـ "آسيا الصغرى" او "منطقة 

 اناضوؿ"، بينما يقع الجزء المتبقي منيا في جنوب شرؽ اوروبا ويضـ اسطنبوؿ.

بر . تقع في قمب المجاؿ الجغرافي المصطمح عمى تسميتو "اوراسيا" وىي بذلؾ تعت8
وفؽ نظرية  (Heart Land)المنطقة الوسطية المتحكمة في منطقة "قمب العالـ"  

ية االمر الذي يؤىميا ألف تكوف دولة محورية او يّ تكبوال -ىالفورد ماكندر الجيو
 .(pivotal State)سياسي  -حاسمة في المجاؿ الجيو



ي دولة تتمتع . ىي دولة قارية وبحرية في نفس الوقت، وىي ميزة قّمما تتوافر ف9
بالمكانة الجغرافية التي تمتمكيا تركيا، ولممقارنة فإف مساحة تركيا اكبر مف والية 
تكساس بقميؿ، كما انيا توازي تقريبًا مساحة المانيا واسبانيا مجتمعتيف، وتحد 

دوؿ بمساحة مشتركة مختمفة عمى الحدود: في الجنوب الشرقي  <الجميورية التركية 
في الشرؽ ايراف و كـ(،  ?كـ( واذربيجاف ) <>8ارمينيا )كـ( و 8;8جورجيا )

كـ(،  8:1بمغاريا ) في الشماؿ الغربيو كـ(،  >81كـ(، في الغرب اليوناف )??:)
ويتيح انتشار ىذا العدد مف  كـ(، 8;9كـ( والعراؽ ) 88<وفي الجنوب سوريا )

تجمعات في  الدوؿ عمى حدودىا حرية اكبر في اختيار سياسات او تحالفات او اقامة
 ظؿ كوف تركيا دولة محورية في مجاليا الجغرافي.

. تحّدىا المياه مف ثالث جيات، البحر االسود في الشماؿ وبحر إيجة في الغرب :
والبحر المتوسط في الجنوب، كما انيا تسيطر عمى ممريف مائييف ميميف لطالما 

ضًا، وىما مضيؽ البوسفور شّكال تأريخيًا محورًا لمصراع بيف االمبراطوريات والدوؿ اي
 91في شماؿ تركيا حيث يصؿ بيف البحر االسود وبحر مرمرة ويبمغ طولو حاولي 

كـ، ومضيؽ الدردنيؿ في الجنوب الغربي مف تركيا حيث يصؿ  8كـ وعرضو حوالي 
كـ وعرضو  1>بيف بحر مرمرة والبحر االبيض المتوسط عف طريؽ بحر ايجة طولو 

ويتيح ليا  (to contol access)يا القدرة عمى التحكـ  كـ، مما يعطي>-8يتراوح 
 التحّوؿ الى قوة مائة إضافة كونيا قوة قارية.

 ثالثًا: الشعب:

عالميًا مف حيث تعداد السكاف، ويؤىميا ىذا الكـ  =8تحتؿ تركيا المرتبة الػ 
البشري مف لعب دور ىاـ عمى الصعيد االقميمي والدولي في مختمؼ المجاالت 

ية واالجتماعية والثقافية والعسكرية والدينية، اذ ال يكفي موقع الدولة الجغرافي السياس
 ليؤىميا لمعب ادوار اقميمية ودولية كبيرة، فمعدد السكاف دور ايضُا في ذلؾ.



. مف الناحية الديموغرافية : يّشكؿ الشعب التركي كتمة بشرية موازية بأىميتيا 8
طابع العمري الشاب عمى التركيبة السكانية ويعيش لمموقع الجغرافي لمبالد، ويغمب ال

كيا دولة فتية في المعيار اليرمي تتمتع ر معظـ االتراؾ في المدف، وىذا يعني اف ت
بديناميكية شابة مقارنة بشعوب اوروبا عمى سبيؿ المثاؿ التي اصبحت تعاني مف 

العجوز"، كما  انخفاض كبير في ىذه الفئة العمرية حتى وصفت قارة اوروبا "بالقارة
ويشّكؿ تعداد الشعب التركي عنصر توازف مع المحيط االقميمي القريب الفارسي 
والعربي واالوروبي بما يسمح بممارس تأثير في أربع جيات ال سيما في "العالـ 

 مميوف نسمة مف غرب الصيف الى حدود اوروبا. 811التركي" الذي يضـ حوالي 

الفئة الشابة الركيزة االساسية التي يقوـ عمييا  . مف الناحية االقتصادية: تشّكؿ8
اقتصاد البالد الذي شيد قفزات ايجابية خالؿ السنوات القميمة الماضية، ويبمغ تعداد 

مميوف نسمة اي ما يفوؽ التعداد السكاني لسوريا  ;893القوة العاممة في تركيا حوالي 
وطاقاتيا االنتاجية بما  عمى سبيؿ المقارنة، تشكؿ ىذه الفئة قوة دافعة بنشاطيا

يتناسب مع الدور الذي تريد تركيا اف تمعبو في محيطيا االقميمي، كما انو يؤىميا 
ألف تكوف بالنسبة ألوروبا كما الصيف بالنسبة لمعالـ ال سيما في مجاؿ الصناعات 

 الخفيفة والمتوسطة واليد العاممة الرخيصة.

د عدركيا الحالية تشّكؿ مف ناحية التوؿ اف ت. مف الناحية الثقافة والدينية: يمكف الق9
ف بنسب واحجاـ  العرقي والديني والثقافي صورة مصّغرة عف السمطنة العثمانية وا 

اف  89?8 سنةمختمفة، صحيح اف اتاتورؾ نجح إباف إعالف استقالؿ الجميورية في 
يب االمة ليحقؽ انتصار في إطار إعادة ترك العرقيةناحية اليمغي مفيوـ االقميات مف 

وبناء الدولة عبر رسـ وحدة عرقية لالمة التركية بأعتبار الموجوديف عمى اراضي 
الجميورية اتراكا لغة وثقافة وتراثا في وقت كانت فيو عواصؼ االضطرابات الناجمة 
عف سوء التعامؿ مع االقميات تعصؼ بالمنطقة، اما اليوـ فاالتجاه نحو إعطاء 



لنموذج الدولة القوية  يؤسس وال سيما الكردية بشكؿ حقوؽ اوسع لالقميات العرقية
المعتدؿ، وفي ىذا االطار فإف لتركيا اىمية  ولإلسالـالمتعددة االعراؽ واالدياف 

استراتيجية فيما يتعمؽ بمحاربة نموذج صراع الحضارات واالدياف واستبدالو بنموذج 
تعايش الحضارات واالدياف، وجدير بالذكر اف القومية التركية قوية جدًا لدى الشعب 

ى بما يؤمف ليا التركي المسمـ وىي تعتمد عمى عنصر المغة واالدب والشعر والموسيق
عمقًا تأريخيًا ويعطييا القدرة عمى التواصؿ مع باقي شعوب المنطقة نظرًا لمخبرة 

 التأريخية التي يحظى بيا ىذا الشعب قوميًا واسالميًا.

. مف الناحية العسكرية: نستطيع اف نالحظ اف لموقع  تركيا بيف آسيا واوربا  :
لساحمية ومناخيا المتنوع انعكاس عمى وطبيعتيا الطبوغرافية الجبمية والسيمية وا

شخصية الشعب التركي، يوّلد توليفة مف السموؾ المعتدؿ لدى التركي مع القدرة عمى 
والصبر، وتشكؿ ىذه  القدرة عمى العطاءالتأقمـ وقوة الشخصية والكـر والنخوة مع 

ء الصفات عناصر مثالية لشعب مقاتؿ يشّكؿ الجيش دوما ركيزتو االساسية في بنا
الدولة واالرتقاء االقميمي والدولي. بما يعطي االتراؾ سمة مميزة وقيمة مضافة عمى 

 ره مف الشعوب في ىذا المجاؿ.يغ

 رابعًا الموارد الطبيعية الزراعية والصناعية والمياه والسياحة

تعد المنسوجات والمواد الغذائية والمشروبات والكيربائيات والسيارات والصناعات 
نوعًا مف  ==لجمود مف اىـ المنتجات التركية، كما اف فييا مف المعادف العسكرية وا

نوع معروؼ ومستخدـ في العالـ. وتشير نتائج االبحاث الى اف معدف  1?اصؿ 
)دولوميت( يحتؿ المركز االوؿ في مجاؿ حجـ احتياطي المعادف الموجود في تركيا 

دولوميت معدف كمسي نادر الإف مميار طف، عممًا  <3;8حيث يخمف مقداره بحوالي 
يستخدـ في صناعة الزجاج والسيراميؾ ألحتوائو عمى مركبي كاربونات الكاليسيـو 

.  والصوديـو



وتشير معطيات العممية الى اف المرمر يحتؿ المركز الثاني بحجـ مخزونو البالغ 
مميار طف،  8839مميار طف يميو عمى التوالي فحـ المينييت بمخزونو البالغ  ?.89

 ?83مميارات طف والنحاس بػ 9بػ رمعدف البو و مميار طف،  =3;لممح الصخري بػ او 
مميار طف. اما مخزوف الذىب في تركيا فيقدر  838مميار طف والفحـ الحجري بػ

ىذه  الحتياطاتطف. وتقدر القيمة االجمالية  >8?8طف والفضة  11;>بحوالي 
االشارة الى اف تركيا تممؾ  تريميوف دوالر ، تجدر ;83المعادف في تركيا بحوالي 

% مف احتياطي العالـ مف معدف البور. وفييا الحديد والرصاص والخارصيف 8=
والنحاس كما اف تركيا تعد مف اكبر منتجي معدف الكرـو في العالـ وىناؾ احتياطات 

في مجاؿ الزراعة يشكؿ القطف والشاي والتبغ أما نفط صغيرة في جنوب شرؽ البالد 
لعنب والحمضيات والفاكية والخضروات والحبوب والشعير اىـ المحاصيؿ والزيتوف وا

الزراعية في البالد وتركيا ىي مف اكبر منتجي البندؽ في العالـ. ومف جانب آخر 
فتشكؿ السياحة احد اىـ اعمدة االقتصاد التركي وخاصة في العقود االخيرة حيث بمغ 

وىؤالء انفقوا اموااًل بقيمة ، <811( سائح في عاـ 8?38?8?913عدد السائحف )
 تيا( مميار دوالر وتشتير تركيا بجماؿ طبيعتيا وشواطئيا التي ال تقؿ اىمي?883)

 عف الريفيرا الفرنسية باالضافة الى العديد مف المناطؽ السياسية االخرى.

% مف اجمالي 1<وتعد تركيا احدى دوؿ مجموعة العشريف التي تساىـ بأكثر مف 
 جارة العالمية.مف التو االنتاج 

 

 

 

 نفصم انثانيا

 اننظاو انسياسي يف تركيا



في تركيا السياسي الى ان النظام  2993لسنة اواًل: اشار الدستور التركي 
ذا ما نظرنا الى العناصر المجردة لمنظاـ جمهورية ديمقراطي "برلماني" عمماني ، وا 
مف الناحية النظرية، فإننا لف نجد ما  8<?8السياسي التركي القائـ عمى دستور عاـ 

يمّيزه عمى اعتبار انو نظاـ ديمقراطي محدود االطر، وقواعد المعبة السياسية فيو 
وؽ ىذا فيو مضبوطة عمى ايقاع العممانية االتاتوركية التي يحمييا الجيش، وف

عمماني متشدد تجاه وجود الديف في الفضاء العاـ في بمد شّكؿ في وقت مف االوقات 
 % مف شعبو مف المسمميف.??روف وقمركزًا لمحضارة االسالمية لعّدة 

ونتيجة ليذا االطار المحدود، لـ تشيد الحياة السياسية التركية اية تغييرات 
ت الدولة في الخارج، وحتى في الوقت جوىرية تنعكس عمى الداخؿ او عمى توجيا

الذي كاف مف الممكف لمتفاعؿ السياسي اف يّولد تغييرا عمى ىذا الصعيد، كاف الجيش 
عادة االمور الى نصابيا مف جديد.  يتدخؿ ألجياضو وا 

بالنظاـ البرلماني كنظاـ لحكـ الدولة والذي  8<?8اخذ الدستور التركي لعاـ 
الدولة الثالث )التشريعية والتنفيذية والقضائية( ووظائؼ بموجبو يتحدد تكويف سمطات 

ى، (i)كؿ سمطة مف ىذه السمطات الثالث وعالقة الواحدة منيا مع السمطات االخر
 والتي سوؼ نتناوليا فيما يمي:

تتكوف السمطة التشريعية في تركيا بموجب دستور عاـ السمطة التشريعية:  ال:او 
، والذي يعد اعمى (ii)الوطني التركي الكبيرمف مجمس واحد وىو المجمس  8<?8

تركية فالحكومة تباشر اعماليا بعد حصوليا عمى ثقة لسمطة دستوري في الجميورية ا
، ويمارس المجمس صالحية التشريع وفقًا (iii)المجمس وتسقط عند سحب الثقة مف قبمو

اـ ، وبموجب دستور ع(iv)( مف الدستور التركي وىي صالحيات ال تفوض=لممادة )
( عضو ينتخبوف باالقتراع العاـ مف قبؿ الشعب 11:يتكوف المجمس مف ) 8<?8

، اذ رفع عدد اعضاء المجمس لػ =<?8وقد زيد ىذا العدد مرتيف، االولى كانت عاـ 



، اذ وصؿ عدد اعضاء المجمس ;??8( عضوًا، والمرة الثانية كانت في عاـ 1;:)
خمسة سنوات وقد اصبح بعد ( عضوًا، وينتخب ىؤالء االعضاء كؿ 1;;الى )

لمدة اربع سنوات، كما يحؽ لالعضاء الترشيح ألكثر  =811التعديؿ الدستوري لعاـ 
 .(v)مف دورة نيابية

ويعقد المجمس جمساتو بحضور ما ال يقؿ عف ثمث عدد اعضاء المجمس 
المطمقة  ( مف الدستور وتتخذ القرارات داخؿ المجمس باالغمبية9?بحسب المادة )

لمحاضريف عمى اف ال يقؿ عف ربع اجمالي االعضاء مضافًا اليو صوات واحد وذلؾ 
، وتبدأ الدورة االولى لمفصؿ التشريعي لممجمس (vi)( مف الدستور>?بحسب المادة )

كؿ عاـ في االوؿ مف شير ايموؿ، وال تتجاوز اجازتو التشريعية ثالثة اشير في 
نعقاد خالؿ تمؾ المدة بناءًا عمى طمب رئيس السنة الواحدة، ويجوز دعوتو لال
 .(vii)الجميورية بمفرده او مجمس الوزراء

كما يمكف لرئيس المجمس اف يدعو المجمس الى االنعقاد بمبادرة منو او 
، اما اىـ اختصاصات (viii)بطمب مكتوب مف خمس اعضاء المجمس الوطني الكبير

 ، وىي ما يمي:(ix)( مف الدستور=<المجمس فقد نصت عمييا المادة )

 . سف القوانيف وتعديميا والغائيا.8

 . االشراؼ عمى مجمس الوزراء والوزراء.8

. تخويؿ مجمس الوزراء سمطة اصدار قرارات حكومية ليا قوة القانوف في امور 9
معينة وذلؾ في اثناء حالة الطوارئ، وفي مدة سرياف القوانيف العرفية بحسب المادة 

 ( مف الدستور.8?)

اقشة واقرار الميزانية العامة، مشروع القانوف الخاص بالحسابات النيائية، . من:
 واتخاذ القرارات بشأف طبع العممة.



 . التصديؽ عمى االتفاقيات الدولية، واعالف الحرب.;

. اعالف العفو وفقًا لمدستور، وذلؾ بقرار يصدر بأغمبية اصوات ثالثة اخماس >
 اعضاء المجمس الوطني الكبير.

 .(x)مارسة الصالحيات واداء المياـ المتوخاة في مواد الدستور االخرى. م=

كما ويحؽ لممجمس اصدار قرار بشأف اجراء انتخابات مبكرة، او تأجيؿ االنتخابات 
المقررة، مع امكانية اجراء انتخابات تكميمية عند حدوث شواغر في اعضاء المجمس، 

ي كؿ مدة انتخابية، وال يجوز اجراء وتجري االنتخابات التكميمية مرة واحدة فقط ف
 االنتخابات التكميمية إذا لـ يبقى سوى عاـ واحد عمى موعد االنتخابات العامة.

( مف الدستور رئاسة المجمس والتي تتكوف مف رئيس :?وقد حددت المادة )
المجمس ونائبو واالعضاء االدارييف المنتخبيف مف بيف اعضاء المجمس الوطني 

الرئاسة في تكوينيا عف التمثيؿ النسبي لالحزاب السياسية الممثمة  ىذه الكبير، وتعبر
% مف اصوات 81، ويشترط حصوؿ الحزب عمى نسبة (xi)في داخؿ المجمس

، اما فيما يخص (xii)الناخبيف لكي يحصؿ عمى تمثيؿ في المجمس الوطني الكبير
وذلؾ وفؽ  ( مف الدستور >=شروط العضوية في المجمس، فقد نصت عمييا المادة )

سنة مؤىؿ  ;8، اف لكؿ مواطف تركي يتجاوز عمره >811التعديؿ الدستوري لعاـ 
ألف يصبح نائبًا في المجمس، بعد اف كاف يشترط بموغو الثالثيف سنة، ويمنع الترشيح 

 ،لكؿ مف ما يأتي:(xiii)لممجمس

 . الشخص الذي لـ يكمؿ تعميمو االبتدائي.8

 القانونية )القاصر(. . مف ال يتمتع باالىمية8

 . مف لـ يؤدي الخدمة العسكرية.9



 . مف كاف ممنوعًا مف العمؿ في الدوائر الرسمية.:

. مف كاف محكومًا عميو بسبب ارتكابو جرائـ مخمة بالسمعة مثؿ السرقة، والرشوة، ;
والفساد، واالختالس، والتزوير، واستغالؿ المشاعر الدينية، واعالف االفالس الكاذب، 

 لتالعب في المناقصات الرسمية والبيع والشراء.وا

 . مف كاف مدانًا بأرتكاب جرائـ تتعمؽ بأفشاء اسرار الدولة.>

. مف كاف محكومًا عميو، بسبب ممارسة عمميات ارىابية وايديولوجية او التحريض =
 عمى مثؿ ىذه العمميات.

اب اال ( ايضًا، عمى انو ال يترشح االشخاص لالنتخ>=وقد نصت المادة )
في حالة االستقالة مف مناصبيـ وىـ كؿ مف القضاة وممثمي النيابة العامة، واعضاء 
االجيزة القضائية العميا، واعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي، 
واعضاء مجمس التعميـ االعمى، وافراد القوات المسمحة ومف خالؿ ما تقدـ نالحظ اف 

،يمتاز 8>?8لمسمطة التشريعية مقارنة بدستور عاـ  8<?8ما نص عميو دستور عاـ 
 :(xiv)بما يمي

قد حصر السمطة التشريعية في يد ىيئة واحدة والمتمثمة  8<?8. اف دستور عاـ 8
، 8>?8بالمجمس الوطني الكبير، وىو عكس ما كاف معمواًل بو بموجب دستور عاـ 

خ، ومجمس النواب، اذ كانت السمطة التشريعية تتكوف مف مجمسيف ىما مجمس الشيو 
واف الغاء نظاـ المجمسيف ربما يعود سببو الى تجنب االشكاالت التي تواجو العممية 
التشريعية والتي كاف يعاني منيا النظاـ السياسي التركي في فترة نظاـ المجمسيف 
والسعي الى توحيد اآلراء ووجيات النظر الى اقصى حد ممكف لتسييؿ سير العممية 

 ة اصدار القوانيف.التشريعية وسرع

 . تمديد الدورة النيابية لممجمس لخمسة سنوات بعد اف كانت لمدة اربع سنوات.8



 8<?8. تخفيض عطمة المجمس وجعميا ثالثة اشير، وذلؾ بموجب دستور عاـ 9
 .8>?8بعد اف كانت لمدة خمسة اشير بموجب دستور عاـ 

التشريعات وذلؾ مف خالؿ  . تسييؿ عممية انعقاد المجمس الوطني الكبير، واصدار:
تخفيض النصاب القانوني ألنعقاده مف اغمبية عدد االعضاء بموجب دستور عاـ 

 .8<?8، الى ثمث عدد االعضاء بموجب الدستور الحالي، دستور 8>?8

مف  8<?8: تتكوف السمطة التنفيذية بموجب دستور عاـ السمطة التنفيذية ثانيًا:
ومجمس االمف القومي، اذ يعدىـ الدستور اساس  رئيس الجميورية، ومجمس الوزراء،

 .(xv)السمطة التنفيذية في الجميورية التركية

 . رئيس الجميورية:8

يعد رئيس الجميورية عمى رأس الدولة، ويمثؿ الجميورية التركية ، ووحدة الشعب 
التركي، ويكوف ممثاًل لمدولة ووحدة االمة، والضامف لتنفيذ الدستور، وانتظاـ العمؿ 

 ر، وينتخب الرئيس في السابؽ مف قبؿ المجمس الوطني الكبي(xvi)في اجيزة الدولة
، اما االف وبعد التعديؿ (xvii)ومف بيف اعضائو لمدة رئاسية واحدة مدتيا سبع سنوات

، فينتخب الرئيس مف قبؿ الشعب عف طريؽ االقتراع العاـ، =811الدستوري لعاـ 
لمدة خمس سنوات ومف الممكف انتخابو لمدتيف عمى االكثر، وينتخب الرئيس مف 
بيف اعضاء المجمس الوطني الكبير عمى اف اليقؿ عمره عف اربعيف سنة، واف يكوف 

الي وقد ينتخب ايضًا مف بيف المواطنيف االتراؾ الذيف يستوفوف قد انيى تعميمو الع
، وليـ اىمية الترشيح لعضوية المجمس الوطني الكبير، مع شرط (xviii)ىذه الشروط

اضافي يتمثؿ في اقتراح ما ال يقؿ عف خمس عدد اعضاء المجمس ترشيحو لمنصب 
بو اف كاف عضوًا ، ويتوجب عمى الرئيس المنتخب االستقالة مف حز (xix)رئاسة الدولة

في حزب سياسي، واف يوقؼ عضويتو في المجمس الوطني الكبير اذا كاف عضوًا 



،لكونو جزءًا مف السمطة التنفيذية فأنو يقـو بضماف تنفيذ الدستور والعمؿ (xx)فيو
المنظـ والمنسؽ ألجيزة الدولة، وبذلؾ تكوف الواجبات التي يمتـز بأدائيا والصالحيات 

، (xxi)ممارستيا بما يتماشى مع الشروط المنصوص عمييا بالدستورالتي توكؿ اليو ل
ولتحقيؽ ىذه الغاية فأف الواجبات التي يجب اف يؤدييا رئيس الجميورية او السمطات 

، وقد (xxii)( مف الدستور:81التي يجب اف يمارسيا طبقًا لما ورد في المادة )
 تضمنت ما يأتي:

 الصالحيات المتعمقة بالتشريع وتتضمف : -

القاء الخطاب االفتتاحي في المجمس الوطني الكبير في اليـو االوؿ مف السنة  -ا
 التشريعية، اذا رأى ضرورة لذلؾ.

 دعوة المجمس الوطني الكبير الى االنعقاد عند الضرورة. -ب

 اصدار القوانيف. -ج

 اعادة القوانيف الى المجمس الوطني الكبير ليتـ اعادة النظر فييا. -د

 االستفتاء عمى التشريعات المتعمقة بتعديؿ الدستور عند الضرورة.اجراء  -ىػ

تقديـ التماس الى المحكمة الدستورية أللغاء جزء او كؿ مف بنود معينة مف  -و
القوانيف والمراسيـ الجميورية التي تمتمؾ قوة القانوف او القواعد االجرائية الخاصة 

ورية مف حيث الشكؿ او بالمجمس الوطني الكبير عمى اساس انيا غير دست
المضموف، وقد استخدـ الرئيس كنعاف افريف ىذه الصالحية عندما اعترض عمى 
قانوف صدر مف المجمس الوطني الكبير، سمح فيو بأرتداء الحجاب مف قبؿ 
الطالبات في الجامعات، لكونو يتعارض مع الدستور ومبادئ الكمالية والعممانية 

 .?<?8ىذا القانوف في آذار  وقررت المحكمة الدستورية الغاء



 .(xxiii)ز. الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة لممجمس الوطني الكبير

 :(xxiv)الصالحيات المتعمقة بالوظائؼ التنفيذية وتتضمف -

تعييف رئيس الوزراء وقبوؿ استقالتو، وتعييف الوزراء واقالتيـ بناء عمى اقتراح   -أ
 رئيس الوزراء .

اء او دعوتو الى االجتماع تحت رئاستو عند ترأس جمسات مجمس الوزر  -ب
 الضرورة.

قبوؿ اوراؽ اعتماد ممثمي الدولة التركية لدى الدوؿ االخرى، وقبوؿ اوراؽ اعتماد  -ج
 ممثمي الدوؿ االخرى المعينيف لدى تركيا.

تمثيؿ القيادة العميا لمقوات المسمحة نيابة عف المجمس الوطني الكبير، واتخاذ  -د
 تعمقة بتعبئة القوات المسمحة التركية، وتعييف رئيس االركاف العامة.القرارات الم

 دعوة مجمس االمف القومي لالنعقاد برئاستو. -و

اعالف االحكاـ العرفية، وحالة الطوارئ، واصدار قرارات ليا قوة القانوف، بما  -ز
 يتفؽ وقرارات مجمس الوزراء المنعقد برئاستو، والتوقيع عمى القرارات.

الغاء العقوبات المفروضة عمى اشخاص بعينيـ كميًا او جزئيًا وذلؾ بسبب  -ط
 مرض مزمف او عجزىـ او كبر سنيـ.

تعييف اعضاء ورئيس المجمس االشرافي لمدولة، مع اصدار التعميمات لممجمس  -ح
 بأجراء استفسارات وتحقيقات.

 تعييف اعضاء المجمس االعمى لمتعميـ العالي ورؤساء الجامعات. -ؾ

 الصالحيات المتعمقة بالسمطة القضائية وتتضمن: -



اعضاء  8<?8( مف دستور عاـ :81يعيف رئيس الجميورية بموجب المادة ) -أ
المحكمة الدستورية، وربع اعضاء مجمس الدولة، والمدعي العاـ ونائبو في  محكمة 

كمة االستئناؼ العميا، واعضاء محكمة االستئناؼ العسكرية العميا، واعضاء المح
 االدارية العسكرية العميا، واعضاء المجمس االعمى لمقضاء والمدعيف العاميف.

يقـو الرئيس بأداء الواجبات الموكمة لو بموجب الدستور والقوانيف، وكذلؾ  -ب
عدـ مسؤولية رئيس الجميورية سياسيا عف شؤوف الحكـ  8<?8تضمف دستور عاـ 

 .(xxv)لخيانة العظمىاماـ المجمس الوطني الكبير، اال في حالة ا

وبيذا فأف سمطات وصالحيات رئيس الجميورية التركي قد تزايدت بموجب 
عمى حساب السمطتيف التشريعية وباقي مؤسسات السمطة  8<?8دستور عاـ 

التنفيذية، مما اتاح امتيازات كبيرة لمسمطة التنفيذية تفوؽ ما تمتعت بو الدساتير 
ة مارسوا صالحيات تفوؽ الممنوحة ليـ نظرًا االخرى، بؿ اف قسمًا مف رؤساء الدول

 .(xxvi)لما كانوا يتمتعوف بو مف صفات شخصية وقيادية

 . مجمس الوزراء:8

يتكوف مجمس الوزراء مف رئيس الوزراء والوزراء، االوؿ يختاره رئيس 
، اي زعيـ حزب االغمبية (xxvii)الجميورية مف بيف نواب المجمس الوطني الكبير

فائز باالنتخابات العامة بتشكيؿ الحكومة او الوزارة، واف يمكف )الحزب او التكتؿ( ال
تكميؼ غيره في حاؿ اخفاقو في اقناع االحزاب االخرى في تشكيؿ حكومة 

، والذيف ليسوا بالضرورة نواب باختيارىـ ءالوزرا، اما الوزراء فيقـو رئيس (xxviii)ائتالفية
، (xxix)لالنتخابات كنواب في المجمسفي المجمس الوطني الكبير وانما مف المؤىميف 

، وقد يطمب (xxx)وتعرض قائمة اسماء الوزراء عمى رئيس الجميورية لمموافقة عمييا
رئيس الجميورية في بعض االحياف ادخاؿ بعض التغييرات عمى تمؾ القائمة، وطبقًا 



لمدستور ينبغي اف يقوـ رئيس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ الحكومة بتقديـ ىذه القائمة 
ؿ مدة معقولة لـ يتـ تحديدىا بدقة، اوف اجاز الدستور لرئيس الجميورية الدعوة خال

ألجراء انتخابات جديدة في حاؿ عدـ تشكيؿ حكومة خالؿ خمسة واربعيف يومًا، 
وبعد موافقة رئيس الجميورية عمى القائمة تقدـ الى المجمس الوطني الكبير، ليبدأ 

ظار نتيجة التصويت عمى ثقة المجمس مجمس الوزراء بممارسة وظائفو دوف انت
، كما اف منح الثقة لمجمس الوزراء يترتب عميو بموجب المادة (xxxi)الوطني الكبير

، (xxxii)( مف الدستور مياـ ومسؤوليات سياسية عمى رئيس الوزراء تحقيقيا888)
 وتتضمف ما يمي:

رئيسًا لمجمس الوزراء التعاوف بيف الوزراء واف يشرؼ  يكفؿ رئيس الوزراء بأعتباره -أ
 عمى تنفيذ السياسات العامة الحكومة.

 المسؤولية المشتركة ألعضاء مجمس الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة. -ب

مسؤولية الوزير اماـ رئيس الوزراء، ويكوف مسؤواًل ايضًا عف شؤوف مجمس  -جػ
 فعاؿ وانشطة الموظفيف التابعيف لو.الوزراء المتعمقة بأختصاصو، وعف ا

يكفؿ رئيس الوزراء ممارسة الوزراء لمياميـ طبقًا لمدستور والقوانيف ، ويتخذ  -د
 التدابير التصحيحية لتحقيؽ ىذه الغاية.

اما اختصاصات مجمس الوزراء فيي تتمثؿ بالوظيفة االساسية في صنع 
تطبيؽ القوانيف ، واقتراح السياستيف الداخمية والخارجية، وضماف تنفيذىا ، و 

 :(xxxiii)مشروعات القوانيف فضاًل عف االختصاصات اآلتية

اصدار قرارات ليا قوة القانوف بموجب تفويض مف المجمس الوطني الكبير، مف  -أ
دوف اف يحدد مجاالت معينة ليذا التفويض، ويتمتع مجمس الوزراء بسمطة اصدار 

 اـ العرفية.القرارات عند اعالف حالة الطوارئ او االحك



لمجمس الوزراء سمطة تنظيمية في المجاالت المالية واالقتصادية، كأتخاذ قرارات  -ب
 تتعمؽ بالرسـو والضرائب الكمركية في مجاؿ التجارة الخارجية.

اختصاص مجمس الوزراء في مجاؿ االمف القومي وأعداد القوات المسمحة ، كما  -جػ
ف القومي في حالة عدـ اشتراؾ رئيس يرأس رئيس الوزراء اجتماعات مجمس االم

 .(xxxiv)الجميورية في تمؾ االجتماعات

حؽ مجمس الوزراء في التصديؽ عمى المعاىدات الدولية، او تحديد مدة سريانيا -د
 (xxxv)مف دوف الرجوع الى المجمس الوطني الكبير.

وبيذا فأف الحكومة )مجمس الوزراء( تخضع نظريًا لسمطة المجمس الوطني 
وبالرغـ مف ذلؾ فأنيا تتمتع بصالحيات قانونية ونفوذ اوسع، وذلؾ بسبب الكبير، 

تماسيا مع الواقع السياسي واالقتصادي وتعامميا مع متغيراتو، مع امتالكيا االغمبية 
، كما (xxxvi)الالزمة في المجمس الوطني الكبير وىو ما يساعدىا في استمرار عمميا

فييا احد، فيي تقرر السياسة العامة لمدولة انيا تتمتع بصالحيات تنفيذية ال يشاركيا 
، وتنفذ القوانيف، وليا حؽ المبادرة التشريعية بعد احالة قراراتيا المتخذة الى المحكمة 

 (xxxvii)الدستورية لمنحيا الصفة الرسمية قبؿ تطبيقيا.

 . مجمس االمن القومي:4

موقع  ىو 8<?8اف مف اكثر النقاط المثيرة لمجدؿ في الدستور التركي لعاـ 
المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسيا لمدفاع عف المبادئ االتاتوركية منذ تأسس 
الجميورية التركية، فيي لـ تتورع عف التدخؿ بشكؿ غير مباشر مف خالؿ ممارسة 
الضغوط عمى المؤسسات المدنية او بشكؿ مباشر عبر االنقالبات العسكرية، فقد 

رقابيًا وتنفيذيًا في الحياة السياسية بر مجمس حفظت المؤسسة العسكرية لنفسيا دورًا 
، فقد كاف اليدؼ مف إنشاء مجمس االمف القومي ىو تقديـ (xxxviii)االمف القومي



،فبعد انقالب (xxxix)النصح لمحكومة فيما يخص شؤوف االمف القومي داخميًا وخارجياً 
سيطر الجيش بصورة مباشرة عمى مجمس االمف القومي والذي  1<?8ايموؿ  88

برئاسة الجنراؿ كنعاف ايفيريف والذي اعمف عف حؿ البرلماف والوزارة وايقاؼ تشكؿ 
، وقد منحت صالحيات السمطة التشريعية كافة الى 8>?8العمؿ بدستور عاـ 

ايموؿ  88( الصادر في :898مجمس االمف القومي التركي بموجب القانوف المرقـ )
8?>1(xl) . 

، توسع عمؿ مجمس االمف 1<?8ايموؿ  88فبعد االنقالب العسكري في 
القومي وذلؾ عف طريؽ تأسيس المجاف التابعة لو في مختمؼ المجاالت، وىو ما يدؿ 
عمى توسع دور الجيش في صنع القرار السياسي التركي عمى الصعيديف الداخمي 

، ويتكوف مجمس االمف القومي مف رئيس الوزراء ورئيس االركاف العامة (xli)والخارجي
والدفاع والداخمية وقادة افرع القوات المسمحة )البرية والبحرية  ووزراء الخارجية

، واف النواة االولى (xlii)والجوية( وقائد الشرطة، وتعقد جمساتو برئاسة رئيس الجميورية
، فقبؿ تأسيس 1>?8ليذا المجمس قد وضعت اباف االنقالب العسكري االوؿ عاـ 

جاؿ االمف القومي منذ عاـ مجمس االمف القومي، تأسست عدة مؤسسات تعنى في م
، والمجمس 99?8مثؿ لجنة الحرب، ومجمس الدفاع االعمى الذي تشكؿ عاـ  88?8

 .(xliii)?:?8االعمى لمدفاع القومي الذي تأسس عاـ 

ويعقد مجمس االمف القومي جمساتو االعتيادية مرة واحدة كؿ شير برئاسة 
عتبار بأقتراحات رئيس الجميورية الذي يعد برنامج االجتماع مع االخذ باال يسرئ

، ويمكف دعوة وزراء آخريف او غيرىـ (xliv)الوزراء ورئيس ىيئة االركاف العامة لمجيش
، اما وفي حالة (xlv)لحضور اجتماعات مجمس االمف القومي طبقًا لجدوؿ اعمالو

 غياب رئيس الجميورية ينوب عنو في رئاسة الجمسات رئيس الوزراء.



الطارئة فتقع ضمف صالحيات رئيس الجميورية وفيما يتعمؽ باالجتماعات 
 .(xlvi)الذي يدعوا الييا عند الضرورة

 أما أبرز وظائؼ مجمس االمف القومي التركي فيي ما يأتي:

 . اتخاذ القرار النيائي فيما يتعمؽ بتطبيؽ سياسة االمف القومي.8

داؼ . وضع التدابير المتعمقة بالبرامج والخطط القومية فضاًل عف تثبيت االى8
 القومية التي تترسخ بتحقيؽ االمف القومي لمدولة.

. وضع االسس العامة لتحقيؽ االىداؼ القومية والقياـ بتقييـ مسيرة التطورات 9
القومية عمى االصعدة االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية، فيي التي تمثؿ 

 سة الدولة.عناصر قوة االمف القومي ذات التأثير المستقبمي في سيا

. اتخاذ االجراءات الضرورية لمحفاظ عمى وجود الدولة واستقالليا وتكامميا وعدـ :
 .(xlvii)تجزئتيا وحماية امف وسعادة المجتمع التركي

. القياـ باالجراءات الضرورية لتوحيد القيـ والمبادئ القومية التي ارساىا مؤسس ;
لتحوالت التي قاـ بيا والحفاظ الجميورية التركية مصطفى كماؿ اتاتورؾ ومف خالؿ ا

 عمى االفكار االتاتوركية لدى الجميورية التركية.

. اتخاذ االجراءات الالزمة لوضع القواعد العامة في اطار خدمات التخطيط >
والتطبيؽ واالستراتيجية الضرورية لتأميف حالة الوقوؼ بوجو التيديدات داخؿ وخارج 

 تركيا.

ستثنائية واعالف قوانيف الطوارئ واعالف النفير العاـ . قياـ الدولة في الظروؼ اال=
في اطار التييئة لمحرب واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لحماية الوطف في حالة 

 اعالف الحرب.



 . وضع االسس العامة لمتخطيط التي سيتـ العمؿ بيا ومسؤوليات الدفاع القومي.<

السنوية المتعمقة بالجوانب االقتصادية،  . القياـ باالجراءات الالزمة لتأميف الميزانية?
 والمالية والدفاعية والخدمات العامة التي تتطمبيا سياسة االمف القومي.

. أتخاذ القرار بقبوؿ او رفض االتفاقيات التي عقدت بيف تركيا وبيف الدوؿ 81
 .(xlviii)االخرى، او التي ستعقد مستقباًل والتي تدخؿ ضمف اطار االمف القومي التركي

يتمتع بدور  8<?8نالحظ مما تقدـ اف مجمس االمف القومي بموجب دستور عاـ 
ميـ في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية في تركيا تفوؽ مكانة 
السمطة التشريعية متمثمة بالمجمس الوطني التركي الكبير، والسمطة التنفيذية متمثمة 

اال اف ىذا االمر قد تغير مع قياـ الحكومة برئيس الجميورية ومجمس الوزراء، 
بأصدر مجموعة مف القوانيف والتي جاءت في اطار  8119التركية في تموز عاـ 

اصالحات سياسية ودستورية تمييدًا لتحقيؽ انضماـ تركيا الى االتحاد االوربي، واف 
 ، تمثمت بما(xlix)ابرز ىذه التعديالت التي ادخمت عمى عمؿ مجمس االمف القومي

 يأتي:

. تجريد رئيس ىيئة االركاف العامة مف صالحيات تعيف السكرتير العاـ لمجمس 8
االمف القومي، ومنحيا لرئيس الوزراء مف الناحية العممية، كونو يقـو برفع اسماء 
المرشحيف ليذا المنصب مف العسكرييف او المدنييف الى رئيس الجميورية والذي يقوـ 

 المنصب.بدوره ألختيار احدىما ليذا 

. تجريد مجمس االمف القومي وسكرتيره مف الصفة التنفيذية وصالحية الرقابة 8
 والمتابعة ومنحو صفة استشارية فقط.



. سحب صالحية تدخؿ مجمس االمف القومي في عمؿ الييئات والمؤسسات 9
المختمفة والوزارات وحصر عممو في اطار تقديـ االستشارة الى الحكومة التي ليا 

 حرية في االخذ بيا او عدـ االخذ بيا.مطمؽ ال

. تدقيؽ نفقات الجيش مف قبؿ لجاف تشكؿ مف قبؿ المجمس الوطني الكبير، وىو :
امر لـ يكف موجودا في السابؽ وال مسموحًا بو عمى اف ال يتعارض ىذا طبعًا، مع 

 بقاء فقرات ومقادير ىذه النفقات سرًا مف اسرار الدولة.

 المف القومي كؿ شيريف بداًل مف كؿ شير.. عقد اجتماعات مجمس ا;

. زيادة عدد المدنييف في مجمس االمف القومي الى تسعة اعضاء بعد اف كانوا >
 اربعة مع ابقاء العسكرييف خمسة اعضاء.

واستمرارًا ليذه االصالحات ولمحد مف تأثير مجمس االمف القومي خصوصًا، 
التصويت في المجمس الوطني الكبير،  والجيش عمومًا في الحياة السياسية التركية تـ

 عمى ما يأتي: (l)عمى مرسـو ينص 8119في كانوف االوؿ 

 ألغاء النشاطات السرية لمجمس االمف القومي. -أ

 السماح بنشر قواعد عمؿ مجمس االمف القومي في الجريدة الرسمية. -ب

 رفع الحظر المفروض عمى نشر اسما أعضاء مجمس االمف القومي. -جػ

وبيذا تعد ىذه القوانيف واالجراءات الخاصة مف اجؿ تقميص سيطرة مجمس االمف 
القومي والمؤسسة العسكرية، ثورة جديدة في تركيا تيدؼ الى إزالة سيطرة العسكر 
وأبعاده عف المجاؿ السياسي وىو ما يؤىؿ النظاـ السياسي التركي الى مصاؼ الدوؿ 

 راني لالنظماـ الى االتحاد االوربي.الديمقراطي المتقدمة وتحقيؽ طموحيا ال



تعد استقاللية السمطة القضائية مف المبادئ االساسية التي  السمطة القضائية:ثالثا: 
ة فقد ي، ومف اجؿ التأكيد ىذه االستقالل(li) 8<?8نص عمييا الدستور التركي لعاـ 

الة مف الطرد  او االح مضامفضمف الدستور بقاء القضاة والمدعوف العاموف في 
رواتبيـ والحقوؽ  الستمرارعمى التقاعد قبؿ بموغ السف القانونية وكذلؾ بالنسبة 
 .(lii)المتعمقة بمناصبيـ اال في حاالت خاصة قد بينيا القانوف

وقد استمدت الجميورية التركية قوانينيا مف القانوف المدني السويسري وقانوف 
واف الييكؿ التنظيمي لمسمطة ، (liii)العقوبات االيطالي والقانوف التجاري االلماني

القضائية التركية يتكوف مف المحكمة الدستورية، ومحكمة االستئناؼ، ومجمس الدولة، 
 والمحكمة العسكرية االدارية العميا.

 

 نظام االنتخابات واالحزاب السياسية 

يتميز نظاـ االنتخابات التركي بالديمقراطية ويتميز بأنو نظاـ انتخابات 
بالمئة في الدوؿ  1>مى نظاـ القائمة النسبية التي ُتطبؽ بمعدؿ دستوري يعتمد ع

 الديمقراطية التي اعتمد عمى نظاـ االنتخابات الدستورية الديمقراطية.

 2:61 -2:34ما بين االنتخابات -2

لـ تطبؽ االنتخابات بشكؿ رسمي  89?8بعد تأسيس الجميورية التركية عاـ 
حيث اتسمت الفترة ما بيف  1;?8مقة الى عاـ وجاد وبقيت العممية الديمقراطية مع

ىذيف التأريخيف بأنيا فترة دكتاتورية طبؽ بيا نظاـ انتخابات التمثيؿ النسبي المحدود 
والذي كاف يتـ مف خالؿ ترجيح مرشحيف مف حزب الشعب الجميوري، الحزب 

 الوحيد واالوحد خالؿ الفترة، وكاف ُيختار احد المرشحيف مف قبؿ الشعب.



يد العديد مف الوثائؽ والمصادر التأريخية بأنو عادة ما كانت تمعب وتف
عمميات التزوير والتشويش دورًا كبيرًا في عمميات االنتخابات خالؿ ىذه الفترة، كما 
تؤكد المصادر التأريخية بأف عممية االنتخابات كانت تتـ عمى اساس "التصويت 

النتخابات كانت تجري عمى اسس غير المفتوح والعد المغمؽ" وىذا يعني اف عمميات ا
موضوعية ومخالفة ألسس عممية االنتخابات الديمقراطية كانت تجري عمى اسس 

 غير موضوعية ومخالفة ألسس االنتخابات الديمقراطية.

 2:71 -2:51االنتخابات ما بين -3

تـ تطبيؽ نفس النظاـ االنتخابي وىو نظاـ التمثيؿ النسبي  1;?8خالؿ عاـ 
 1;?8/آيار/ مايو :8ولكف تتميز العمميات االنتخابية التي حدثت بتأريخ المحدود 

بأنيا طبقت عمى اساس "التصويت الخفي والتصنيؼ او العد المفتوح"، وتعتبر اوؿ 
عممية انتخابات ديمقراطية متعددة جدية تمت بعد تأسيس الجميورية التركية عاـ 

8?89. 

لديمقراطي بأف يصبح حزب تطبيؽ اساس التصويت السري مّكف الحزب ا
الدرجة الثانية  في% واصبح حزب الشعب الجميوري الحزب ;;ة بنسبة ياالغمب
 % في خطوة ىي االولى مف نوعيا في تأريخ الديمقراطية التركية.>3?9بنسبة 

ىذه االنتخابات غيرت مسار العممية االنتخابية في تركيا وجعمت الديمقراطية، 
بشكؿ حقيقي حيث تمكنت احزاب اخرى مف الفوز وُىدمت   ؽ ألوؿ مرةبفي تركيًا ُتط

عاـ تخمميا العديد مف  =8دكتاتورية حزب الشعب الجميوري التي استمرت لمدة 
 المناىج واالساليب الدكتاتورية التي ارىقت الشعب التركي.

البرلمانية في تركيا اسـ "االحتالؿ االبيض" لما  1;?8يطمؽ عمى انتخابات 
 خطوات براقة في طريؽ العممية الديمقراطية في تركيا.حققتو مف 



 3126-2:71االنتخابات مابين-4

بدأ العصر الذىبي يطؿ  1;?8بعد فوز الحزب الديمقراطي بأنتخابات عاـ 
ي اذ ناؿ الشعب التركي الكثير مف حقوقو التي توافؽ طبيعتو كعمى الشعب التر 

درة عمى قراءة القرآف وكما ُسمح لالذاف وفطرتو حيث ُسمح لو بتعمـ المغة العربية لمق
اؾ ر وتمكف المواطنيف االت :8?8بالمغة العربية بعد اف كاف بالمغة التركية عاـ 

الكثير مف الحقوؽ  اونالو  1;?8الى عاـ  89?8بالذىاب لمحج اذ منعوا منذ عاـ 
 التي ُحـر الشعب التركي المسمـ منيا وُمنع مف التنعـ بيا.

ري بخطورة نظاـ الحزب الديمقراطي عمى النظاـ العمماني شعر النظاـ العسك
عسكري  واعدـ عدناف  ببتنفيذ انقال 1>?8آيار  =8العاـ لمدولة، فقاـ بتاريخ 

 مندرس وفاتح زورلو وغيرىـ.

بعد ىدوء جو االنقالب العسكري قاـ النظاـ العسكري بتوكيؿ كبار القانوف 
، وحسب ىذا الدستور اصبح نظاـ 8>?8والحقوؽ في تركيا بإعداد دستور عاـ، 

لقائمة النسبية وكفؿ الدستور حؽ جميع االحزاب في ااالنتخابات في تركيا نظاـ 
المشاركة السياسية ونص عمى "التصويت السري"  كأساس البد مف تطبيقو في جميع 

 العمميات االنتخابية.

ممية حدث انقالب عسكري جديد اطاح بالع 1<?8/ايموؿ / سبتمر 88بتأريخ 
السياسية وعطؿ العممية االنتخابية الديمقراطية مف جديد لمدة عاميف رأت القيادة 

يحد مف مشاركة االحزاب السياسية  8<?8العسكرية ضرورة عمؿ دستور جديد عاـ 
الصغيرة المتعددة لترسيخ نظاـ ديمقراطي مبني عمى اساس الديمقراطية النسبية 

 حزاب في البرلماف.الداعمة لالكثرية وتحد مف تعدد اال



ُتركت ميمة وضع نظاـ االنتخابات لمحقوقييف والدستورييف الكبار في تركيا، 
قاـ بإعداد الدستور وكاف نظاـ االنتخابات قائـ عمى اساس القائمة   8<?8اـ في عو 

النسبية حسب الدستور التركي يعني بأف يتـ استخراج عدد النواب  مف خالؿ تقسيـ 
وىو  % 81سبي نحصمت عميو االحزاب التي بمغ معدليا ال المعدؿ النسبي الذي
ويعمؿ نظاـ ، الذي تـ تحديده مف قبؿ الدستوراو العتبة االنتخابية السقؼ االنتخابي 

% 81المعدؿ النسبي االقميمي عمى تنحية االحزاب التي حصمت عمى اقؿ ف 
 ويحرميا مف حقيا في المشاركة البرلمانية.

يعطي الحؽ فقط لالحزاب الكبيرة  لمفوز اال  ـالقوائعمى الرغـ مف اف نظاـ 
لتنوع السياسي في البالد المطبؽ بيا مف خالؿ جعؿ القواعد الشعبية اانو يحفظ حؽ 

المتنوعة المتقاربة فكريًا تجتمع تحت لواء حزب سياسي موحد، واليدؼ مف ذلؾ 
محد مف عممية النظاـ ىو السعي لتوحيد اصحاب اآلراء المختمفة تحت لواء موحد ل

 االختالؼ السياسي بأكبر قدر ممكف.

وعرفت السنوات الالحقة والدة العديد مف االحزاب التي يمكف تصنيفيا في 
إطار مؤلؼ مف اربع مجموعات: أحزاب اليسار واحزاب اليميف واالحزاب االسالمية، 

طويمة اليسار احتفظ بوجوده عبر "حزب الشعب الجميوري" لسنوات والحركة القومية. 
اف ترؾ موقعو ألحزاب  1<?8العسكري عاـ ـ ما لبث بعد حظره عقب االنقالب ث

يسارية اخرى اىميا "حزب الشعب االشتراكي الديمقراطي" و "حزب اليسار 
 الديمقراطي" و "حزب الشعب الجميوري" مجددًا. 

أما اليميف الذي مثمو "الحزب الديمقراطي" بزعامة "مندرس" فترؾ موقعو 
العدالة " بزعامة "سميماف ديميؿ" وتاله حزب الوطف االـ" بزعامة  "تورغوت لحزب "

 اوزاؿ" في الثمانينيات وحزب "الطريؽ القويـ" في التسعينيات.



اما الحركة السياسية االسالمية التي بدأت مسيرتيا بزعامة " نجـ الديف 
طريقيا مع اربكاف " في مطمع الستينات تحت عمـ " حزب النظاـ الممي" وواصمت 

"حزب السالمة الوطني" ثـ "حزب الرفاه االسالمي" ثـ " حزب الفضيمة" الذي تمخض 
 عنو  "حزب العدالة والتنمية" و "حزب السعادة".

ورابع العب سياسي دخؿ عمى خط الموازنات والمعدالت الحزبية في تركيا 
ة عمى يد قادة ىو الحركة القومية التي تـ حظرىا وحؿ بناىا التنظيمية اكثر مف مر 

االنقالبات العسكرية المتعددة لينتيي بيا المطاؼ اليـو الى حزبيف ىما "حزب الحركة 
 القومية" و"حزب الوحدة الكبرى".

البرلمانية عالمة فارقة في تأريخ تركيا الحديث  8118شّكمت انتخابات العاـ 
مسبوؽ لحزب ليس فبما يتعمؽ بالنتائج التي آلت الييا والتي ادت الى فوز غير 

 1>9العدالة والتنمية ذي الميوؿ االسالمية اثر حصده غالبية المقاعد النيابية بواقع 
، وىو امر لـ يحصؿ في تركيا مف قبؿ عمى يد اي حزب، 1;;مقعدًا مف اصؿ 

وانما في السياسات التي نتج عنيا ىذا الفوز والتي ميدت لتغييرات جذرية في الداخؿ 
ؿ الى يومنا ىذا وتخط معيا دور تركيا التفاعمي في المنطقة والخارج ال زالت تتفاع

 وصعودىا االقميمي والدولي بشكؿ بارز كدولة محورية ذات اىمية استراتيجية.

لتؤكد صوابية النيج المتبع مف قبؿ حزب  =811وجاءت انتخابات العاـ 
لذي يقوده "العدالة والتنمية" ، ومباركة الشعب التركي لممسار الداخمي والخارجي ا

الحزب والذي وضع تركيا عمى مسار استعادة دورىا وموقعيا وقوتيا التأريخية التي 
 لطالما لعبتو في محيطيا.

حزبًا سياسيًا  :8بمشاركة  =811/=/88ففي ىذه االنتخابات التي جرت في 
% مف 81ونظرُا ألف الدستور ينص عمى وجوب حصوؿ الحزب المرشح عمى 



احزاب فحقؽ حزب "العدالة  9قبة البرلماف لـ ينجح سوى  االصوات العامة ليدخؿ
( مقعدًا في البرلماف  1;;( مقعدًا مف اصؿ )9:8والتنمية" اغمبية بعدميا حصد )

 9=( مميوف ناخب مف اصؿ ;83:%( مف عدد اصوات الناخبيف البالغ )>>3>:)
زب الذي مميونًا عدد سكاف تركيا(، فيما حصؿ حزب  " الشعب الجميوري" وىو الح

( مقعدًا 888عمى ) 1;?8و 89?8سيطر عمى الساحة السياسية التركية بيف عامي 
مقعدًا  1=%مف اصوات الناخبيف(، وحصؿ حزب "الحركة القومية" عمى );<813)

% مف اصوات الناخبيف(، وذىبت باقي االصوات الى المرشحيف المستقميف ?8:38
د( توزعوا مف بعد احزابيـ االصيمة منيـ لالكرا :8مقعدًا ) <8الذيف حصموا عمى 
 بعد دخوليـ البرلماف.

و طابع اسالمي" ذوعمى الرغـ مف اف الحزب "الذي يحبذ البعض وصفو بأنو 
مقعدًا مقارنة بما حصؿ عميو مف مقاعد قبؿ خمس سنوات، اال انو نجح  88خسر 

تي يحصؿ فييا في االحتفاظ بقدرتو عمى تشكيؿ الحكومة منفردًا، وىي المرة الثانية ال
 مثؿ ىذا االمر في الحياة السياسية والحزبية في تركيا.

واستنادًا الى نتائج ىذه االنتخابات، فأف خارطة االحزاب السياسية الكبرى في 
 البالد جاءت عمى الشكؿ التالي:

: تأسس الحزب  (Demokratik Sol parti, DSP). حزب اليسار الديمقراطي 8
، عبر جيود  بولند اجاويد، وتسّممت زوجتو ;<?8ؿ ديسمبر/ كانوف او  :8في 

رىشاف اجاويد قيادة الحزب في فترة منع زوجيا ممف ممارسة العمؿ السياسي اثر 
 =<?8، ثـ عاد اجاويد ليتسمـ دفة القيادة  منذ العاـ  1<?8انقالب العسكري العاـ 

، فيعتبره ، يعمؿ  تحت يافطة يسار الوسط، اما في المنحى العمماني>811وحتى 
البعض مف االحزاب االتاتوركية المتشددة السيما بعد موقفو مف النائبة  االسالمية 
المحجبة "مروة قواكجي" في البرلماف، كما تـ القاء القبض عمى الزعيـ  الكردي 



الثوري "عبد اهلل اوجالف" عندما كاف زعيـ الحزب رئيسًا لموزراء. يوافؽ الحزب عمى 
، ويطالب بعضوية تركيا ايضًا (NATO)شماؿ االطمسي  عضوية تركيا في حمؼ

 في االتحاد االوروبي عمى الرغـ مف انتقاده لمبدأ االتحاد الجمركي.

:  (Adalet ve Kalkinma Partisi, AK Parti). حزب العدالة والتنمية  8
، يرأسو رجب طيب اردوغاف، وتوصؼ 8118اغسطس/ آب  :8تأسس في 

فظة مف الناحية االجتماعية وليبرالية مف الناحية توجيات الحزب بأنيا محا
االقتصادية، ويشكؿ "العدالة والتنمية" الجناح االسالمي المعتدؿ في تركيا، ويحرص 
عمى اال يستخدـ الشعارات الدينية في خطاباتو السياسية، ويؤكد انو ال يحبذ التعبير 

ية والفكرية ومنفتح عف  نفسو بأنو حزب اسالمي، فيو حزب يحتـر الحريات الدين
عمى العالـ ويبني سياساتو عمى التسامح والحوار، ويؤكد عدـ معارضتو لمعممانية  
والمبادئ التي قامت عمييا الجميورية التركية، كما يؤيد انضماـ تركيا الى االتحاد 
االوروبي، ويؤكد انو سيواصؿ تطبيؽ برنامج االصالح االقتصادي الذي يجري 

 تحت اشراؼ صندوؽ النقد الدولي مع نقده لبعض جوانبو.تطبيقو في تركيا 

: تأسس  (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP). حزب الشعب الجميوري 9
عمى يد مؤسس الجميورية التركية مصطفى   89?8سبتمبر/ أيموؿ  ?الحزب في 

كماؿ اتاتورؾ، وىو اوؿ االحزاب السياسية التركية بعد اعالف الجميورية، يعد اب 
 المبادئزاب اليسارية في البالد ويتبنى شعار االسيـ الستة كمبادئ اساسية وىي االح

 شكؿ الدولة التركية واىـ اسسيا العقائدية والفكرية. دالتي تحد

: تأسس الحزب  (Milliyecti, Hareket Partisi, MHP). حزب العمؿ القومي :
عمى يد  ?>?8فبراير/ شباط  ?"الذئاب الرمادية" في  الذي يعرؼ ايضًا بأسـ

الضابط التركي "الب ارسالف توركش" الذي قاد الحركة االنقالبية في البالد العاـ 
، يصنؼ فكريًا عمى انو قومي يميني متشدد، عارض الحزب بعض 1>?8



لتعميـ، االصالحيات الدستورية مثؿ منح الحقوؽ الثقافية لالكراد في البث واالعالـ وا
كما عارض رفع عقوبة االعداـ واالنصياع الى االتحاد االوروبي ميما كاف الثمف، 

 وطالب باعداـ "عبد اهلل اوجالف".

:  (Demokratik Toplum Partisis, DTP). حزب المجتمع الديمقراطي  ;
، يؤف ;811وىو حزب كردي جديد يرأسو "احمد تورؾ" وتـ تأسيسو في العاـ 

، أنشى عمى يد مجموعة مف السياسييف داالجتماعية ودعـ حقوؽ االكرابالديمقراطية 
 وعمى رأسيـ "ليمى زانة" :811االكراد الذيف تـ االفراج عنيـ في العاـ 

:  (Ozgurluk ve Dayanisma Partisi, ODp). حزب الحرية والتضامف >
ي الرأسمالية ومعاد ح، وىو حزب راديكالي يساري يكاف>??8تأسس في العاـ 

 .لمنموذج االوروبي ويعمؿ عمى دعـ القوى العاممة

يناير/  ?8: تأسس في  (Buyul Birlik Partisi BBP). حزب االتحاد الكبير =
طـ ح، ترأس الحزب محسف يازجي اوغمو الذي توفي في حادث ت9??8كانوف الثاني 

، وينظر الى الحزب عمى انو مقرب مف ?811مروحية في مارس / آذار مف العاـ 
منظمة "الذئاب الرمادية" سابقًا ويعتبر احد اجنحة الحركة القومية المعتدلة التي تتميز 

 بوجييا االسالمي حاليًا في تركيا.

  



 انفصم انثانث

 اجليش واحلياة انسياسية

وفي ظؿ التطورات والتحوالت الجوىرية التي طرأت  اواًل: مع بدايات االلفية الثالثة
عمى الداخؿ التركي في الفترة االخيرة وال سيما في العقد االخير بفعؿ تغيرات 
االوضاع السياسية سواء عمى الصعيد العالمي او المحمي، أضحت مجموعة مف 

 محؿ نقاش وجدؿ. -التي لـ يكف مف الممكف طرحيا لممناقشة مف قبؿ  -القضايا 
وتأتي في مقدمة ىذه القضايا مسألة دور الجيش التركي في الحياة السياسية، 

 العممانية، والمسألة الكردية، والمسألة  العموية.

ومحورنا في ىذا الممؼ يعالج انساؽ ومحددات دور المؤسسة العسكرية في 
وني او الحياة السياسية، ولما كاف الجيش التركي يتميز دومًا باالعتماد عمى سند قان

دستوري لمقياـ بتدخالتو في الحياة السياسية، فأف وسيمتنا الى الكشؼ عف ىذا الدور 
تتركز باالساس في ابراز وضعية الجيش في الدستور التركي، وما جرى عمييا مف 
تطورات ايجابية عززت، بؿ ورسخت، مف نفوذ الجيش وسمطاتو داخؿ الحياة 

وضعية المؤسسة العسكرية الراىنة في إطار  السياسية. وبالمنيج ذاتو ستتـ معالجة
ما جرى عمييا مف تعديالت دستورية قمصت مف دوره  السياسي في عيد حكومة 

 حزب العدالة والتنمية الحالية.

لقد تمثؿ تدخالت الجيش التركي في الحياة السياسية نموذجًا خاصًا مف 
ي الشخصية التركية جوانب عدة تمخص في: تأريخية الثقافة العسكرية المتأصمة ف

الممتدة عبر حقب تأريخية متوالية وصواًل الى العيد الجميوري، وخصوصية المحتوى 
االيديولوجي الذي يتشكؿ فيو الجيش التركي، واالىداؼ التي تنشدىا المؤسسة 

 العسكرية مف تدخالتيا العسكرية.



لؾ فالسمة العسكرية ُتعد احد ابرز مكونات الشخصية التركية، حيث اف ذ
المّكوف العسكري قديـ قدـ ظيور الترؾ عمى مسرح االحداث السياسية بنحو ثالثة 
آالؼ سنة قبؿ الميالد، وثمة اتفاؽ بيف المؤرخيف عمى اف العنصر العسكري في 
المجتمعات التركية االولى كاف عنصرًا مميزًا ليا، وكاف كؿ فرد تركي داخؿ ىذه 

 لمقتاؿ في اية لحظة. المجتمعات جنديًا عمى اىبة االستعداد

وما اف اعتنؽ االتراؾ االسالـ في مستيؿ القرف العاشر الميالدي حتى 
اضحت قوة االتراؾ العسكرية، وشخصيتيـ القتالية موجية تمامًا نحو نشر الديف 
االسالمي وعمى تمؾ الغاية قامت الدوؿ التركية المسممة بدء مف دولة القراخانييف 

ـ(، وظمت الدولة العثمانية تتوسع وتمتد ??88لعثمانية )ـ(وانتياء بالدولة ا1:<)
بفضؿ جيوشيا تحت راية  الخالفة االسالمية الى اف دب الضعؼ في اوصاؿ 

 الجيش العثماني وُمني باليزائـ العسكرية.

ومف ثـ اتجيت ادارة الدولة نحو تحديث الجيش العثماني وفؽ النظـ الغربية 
النظـ القتالية الجديدة يتطمب اجراء اصالحات في وكاف استخداـ االسمحة الحديثة و 

بية ثماني يخضع الى نظـ تعميمية وتر نظاـ التعميـ العسكري. وىنا شرع الجيش الع
غربية عمى يد الضباط والمدرسيف الغربييف وتحمؿ تدريجيًا مف  مفيومو الوظيفي 

 التقميدي ذي المضموف الجيادي الى مفيـو الجيش الوظيفي الوطني.

ى اضطالع الضابط العثماني عمى مفاىيـ الثقافة الغربية والثورة الفرنسية واد
الى ولوج عالـ السياسة وتكويف تصورات خاصة لو، ما دفع الى تشكيؿ تنظيمات 
عسكرية تمكنت مف القياـ بأنقالب عسكري عمى الحكومة العثمانية تحت مسمى 

ميد الثاني عف السمطنة )حزب االتحاد والترقي( اسفر عف خمع السمطاف عبد الح
وادار ىؤالء العسكريوف الدولة العثمانية في اواخر عيدىا وزجوا بيا في أتوف الحرب 



العالمية االولى، وكانت النتيجة تفكؾ الدولة العثمانية ووقوع االناضوؿ تحت 
 االحتالؿ.

 دور الجيش في بناء الجمهورية التركيةثانيا: 

الحرب العالمية االولى، واالوضاع التي شكمت ىزيمة الدولة العثمانية في 
مفصاًل تأريخيًا في مستقبؿ الدولة  <8?8فرضتيا احكاـ ىدنة موندروس عاـ 

العثمانية بوجو عاـ، وفي عالقة الجيش بالسياسة بوجو خاص، فمع ىروب زعماء  
االتحاد والترقي عقب اليزيمة توارى دور الجيش في ادارة العممية  السياسية، وعادت  

بزماـ االدارة السياسية مف جديد ، واف  -او حاولت اف تمسؾ  -لسمطنة لتمسؾ ا
 تجمع كممة السمطنة والجيش نحو ىدؼ وحيد ىو تحرير البالد مف المحتميف.

وكميـ  -وقاد مصطفى كماؿ اتاتورؾ وعدد مف قيادات الجيش العثماني 
ـ( 88?8-81?8ة )حركة المقاومة الوطني -ضباط  مشيود ليـ بالكفاءة العسكرية 

 ضد جيوش االحتالؿ التي توجت بتحرير االناضوؿ واستانبوؿ مف  ايدي المحتميف.

وقد أحدثت حركة المقاومة الوطنية وحرب االستقالؿ مزجًا قويًا بيف الدوريف 
السياسي والعسكري في مفيوـ الوظيفة العسكرية، وُوّفؽ مصطفى كماؿ ومجموعتو 

الوجييف السياسي والعسكري في تولي إدارة البالد، في استخداـ ىذه الشخصية ذات 
ومف ثـ لـ يقتصر دور الجيش آنذاؾ عمى نقؿ الكمالييف الى سدة الحكـ، بؿ تحوؿ 

 الجيش ذاتو الى عضو فاعؿ في مؤسسة النظاـ الجديد.

فبمجرد اف تحقؽ النصر في حرب االستقالؿ، ووسط أجواء الفرح بنشوة 
ؿ بقولو )االف تبدأ الحرب الحقيقية( إشارة واضحة النصر، كاف تصريح مصطفى كما

الى اف ثمة خططًا تعتمؿ في عقمو نحو القياـ بثورة سياسية داخؿ البالد، يعتمد فييا 
 عمى الجيش دعامة اساسية لو في تحقيؽ ىذه الثورة وتأميف مخاطرىا ثـ حمايتيا.



مف تحقيؽ وكاف عمى اتاتورؾ اف يجعؿ الجيش كمو تحت إدارتو، حتى يتمكف 
مشروعو الثوري، اال اف الجيش بعد حرب االستقالؿ لـ يمثؿ عامؿ االماف بالشكؿ 
التاـ بالنسبة لو، بؿ عمى العكس كاف الجيش يضـ بداخمو معارضيف ألتاتورؾ حتى 
اف تمؾ العناصر المعارضة لـ تكف متواجدة فقط داخؿ الجيش بؿ كانت في مجمس 

 االمة ايضًا.

ميورية التركية ثالث مف قيادات الجيش ىـ، مصطفى فقد تولى ادارة الج
كماؿ رئيسًا لمجميورية  وقائدًا اعمى لمقوات المسمحة، وعصمت اينونو رئيسًا لموزراء 

تشاقمؽ رئيسًا لقيادة االركاف العسكرية وىذه  يوالساعد االيمف لمصطفى كماؿ، وفوز 
الثوري الكمالي  عو الكيفية تمكف اتاتورؾ ورفاقو مف االستئثار بصياغة المشر 

 وتطبيقو.

ويمكف القوؿ اف دور الجيش في العممية السياسية خالؿ عيد مصطفى كماؿ 
( قد اضطمع بميمة القوة الداعمة لمثورة الكمالية بعد اف تمكف <9?89-8?8)

اتاتورؾ مف إقصاء المناوئيف لو مف القادة العسكرييف، فقاـ وبقوة الجيش، بالغاء 
لو، وبعد اف استقرت  فشكيؿ محاكـ االستقالؿ لمعاقبة المعارضيالخالفة العسكرية وت

لو االوضاع قاـ اتاتورؾ بإعادة تنظيـ الداخؿ العسكري، وترسيخ وضعيتو القانونية، 
ونصبو حارسًا لمنظاـ الكمالي مف خالؿ قانوف الميمات الداخمية لمجيش الذي صدر 

، حيث نصت المادة الرابعة والثالثوف منو عمى اف "وظيفة الجيش ىي ;9?8عاـ 
التركي والجميورية التركية". وىذه الكيفية بات الجيش التركي  حمية وصوف الوطف

مسؤواًل مسؤولية قانونية عف حماية الوطف التركي عسكريًا، ومخواًل بحؽ التدخؿ 
نقاذ مبادئ الجميورية التركية.  لحماية وا 

 



 الجيش التركي في ظل تحوالت ما بعد الحرب العالمية الثانيةثالثا:

لمية الثانية بظالليا عمى البنية السياسية لمداخؿ القت نتائج الحرب العا
الى االعالف عف بدء  -الرئيس التركي آنذاؾ -التركي، حيث اضطر عصمت اينونو

مرحمة سياسية جديدة، تودع فييا نظاـ حكـ الحزب الواحد، وتمج الى تعددية حزبية، 
 وحياة ديمقراطية.

بتبعية  ?:?8في عاـ  وكاف مف نتائج ىذا التحوؿ الديمقراطي صدور قرار
رئاسة االركاف العامة الى وزارة الدفاع، وىو ما اعتبره العسكريوف فقدانَا ألستقالليتيـ 
عف الحكومة وخضوعًا لسمطة مدنية، حيث كانت تابعة منذ قياـ الجميورية وبشكؿ 
مباشر لرئيس الجميورية وبشكؿ مباشر لرئيس الجميورية، وكاف رئيسًا عسكريًا حتى 

لحيف )أتاتورؾ، وأينونو(، وىو ما انعكس سمبًا عمى عالقة العسكرييف ذلؾ ا
 بالمدنييف.

وفي خضـ ىذا االنفتاح الديمقراطي وصؿ الحزب الديمقراطي في انتخابات  
الى مقاليد السمطة ليسجؿ بذلؾ اوؿ ىزيمة لحزب الشعب الجميوري،  1;?8عاـ 

 وىو حزب اتاتورؾ الذي يمثؿ الجميورية ونظاميا.

قراطية مع توجيات قوى الدوؿ الغربية عمى متضافرت توجيات الحزب الديو 
نحو كتب لمحزب الديمقراطي البقاء في السمطة لمدة عشر سنوات متصمة، وتوطدت 

تركيا الى  بانضماـالعالقات التركية مع الواليات المتحدة والدوؿ الغربية، وتكممت 
 .8;?8حمؼ ناتو عاـ 

ى صغار ضباط الجيش التركي جراء انضماـ تركيا وثمة آثار سمبية تولدت لد
 الى حمؼ الناتو منيا انو:



. تكشؼ لصغار الضباط االتراؾ خالؿ عمميات التدريب العسكري المشترؾ مدى 8
التخمؼ العسكري والتقني في تركيا مقارنة بالجيوش االوروبية واالمريكية، وحمموا قادة 

ومة بضخ دماء جديدة واعية بيف قيادات الجيش مسؤولية ىذا التخمؼ، وطالبوا الحك
 الجيش.

. انزعجت مجموعات مف صغار الضباط مف مقاصد استراتيجيات التعاوف 8
العسكري المشترؾ، وشعروا بأف ثمة عممية امركة يخضع ليا الجيش التركي وانو في 

 طريقو لفقداف خصوصيات أمنو القومي.

. نظرت مجموعة اخرى مف صغار الضباط الى سياسات االنفتاح الديمقراطي التي 9
انتيجيا الديمقراطي في مختمؼ المجاالت وال سيما في مجاؿ العممانية والديف 

 بأعتبارىا خرقًا لمبادئ الجميورية االتاتوركية.

الة . استمرت معاناة صغار الضباط عمى المستوى االقتصادي واالجتماعي، رغـ ح:
االنتعاش االقتصادي التي حّمت بالقطاعات الرأسمالية والصناعية في تركيا، كؿ ىذه 
العوامؿ متضافرة دفعت ىذه المجموعات الى تنظيـ خاليا سرية عسكرية في عدد 
كبير مف قيادات ووحدات استيدفت االطاحة بالحزب الديمقراطي وحكومتو مف 

عادة توليد حزب الشعب الجميور  ي، وىو حزب الدولة االقرب الى السمطة، وا 
 العسكرييف.

وتزامنًا مع ىذه التنظيمات السرية كاف الحزب الديمقراطي قد وصؿ الى حالة 
مف العجز وفقداف القدرة عمى حؿ المشكالت وتسوية الخالفات الحزبية، فضاًل عف 
ممارستو سياسات دكتاتورية واضحة ضد حزب الشعب الجميوري المعارض، وقد 

ما سبؽ الى نجاح تنظيمات صغار الضباط في القياـ بأنقالب عسكري في ادى كؿ 
 .1>?8/ماييو / آيار =8



 انفصم انرابع

 0620و  0621االنقالب انعسكري عاو 

اتسمت الحياة السياسية في تركية بالنخبوية وىي تماثؿ في ذلؾ الكثير مف اوال: 
اخرى، فأف لمجيش دورًا رئيسًا في الحياة السياسية  البمداف النامية فضاًل عف تماثالت

في تركيًا فيو يعد "سيد االمة" ويتمتع بدور مركزي في صنع السياسة الداخمية 
والخارجية ويبدو ما عداه مف مؤسسات، بيروقراطية في الدولة، تعد مؤسسات فرعية 

عسكرية التركية مف ، وتعد المؤسسة ال(liv)تؤدي دورًا "فرعيًا" في صنع السياسة العامة
المؤسسات التي ينظر الييا بعيف االىتماـ في تركيا لقدرتيا عمى القياـ باالجراءات 
الفورية في الحياة السياسية اذا ما رأت ذلؾ، فرضًا المؤسسة العسكرية عف سياسة 
الحزب الحاكـ ىو ضماف أكيد ألستمراريتو في السمطة بوصؼ الجيش الوصي عمى 

، (lv)كية فيو ينظر بعيف الشؾ والريبة الى مف يخالؼ ىذه المبادئالمبادئ االتاتور 
عندما شعر عدد مف الضباط العسكرييف  1>?8آيار  =8وىذا ما نجده في انقالب 

وىـ مف يعتقدوف بأنيـ حراس الجميورية االتاتوركية بأف الحكومة المدنية )حكومة 
 (lvi)عدناف مندريس( أصبحت عاجزة عف حماية النظاـ الجميوري.

عندما تظاىر طالب  1>?8آيار  88فقد كانت بداية االنقالب في 
االكاديمية العسكرية واساتذتيـ وانضـ الييـ عدد كبير مف المدنييف المناوئيف 
لمحكومة وفي اليـو التالي عقد عدد مف الضباط عدة اجتماعات استمرت لخمسة اياـ 

بيـ واالعتماد عمييـ في حاؿ متوالية ألستعراض اسماء الضباط الذيف يمكف الوثوؽ 
عندما سيطر الجيش  1>?8آيار  =8، وىو ما تـ في (lvii)وقوع اي انقالب عسكري

عمى المؤسسات الحكومية واالذاعة ومقر رئاسة الجميورية ومنازؿ زعماء الحزب 
الديمقراطي البارزيف وقاـ بأعتقاؿ رئيس الجميورية جالؿ بايا ورئيس الحكومة عدناف 



المجمس الوطني الكبير رفيؽ كورالتاف وجميع الوزراء وثالثمائة نائب  مندريس ورئيس
مف الحزب الديمقراطي باالضافة الى اعتقاؿ قائد الجيش وعدد كبير مف الضباط في 

 .(lviii)الجيش والشرطة

وبعد نجاح االنقالب العسكري في ذلؾ اليـو تـ تشكيؿ لجنة الوحدة الوطنية 
الذيف نفذوا االنقالب، وقد اصبحت ىذه المجنة  ، ضابطاً (lix)(<9والتي تألفت مف )

، كما انتخب (lx)وبموجب الدستور المؤقت تمثؿ اعمى سمطة تشريعية في البالد
الجنراؿ جماؿ جو رسيؿ، رئيس االركاف وقائد االنقالب رئيسًا لمجنة ومف ثـ رئيسًا 

دعاء فريؽ ، وقد عممت لجنة الوحدة الوطنية عمى است(lxi)مؤقتًا لمجميورية والحكومة
القانوف في جامعة اسطنبوؿ مف اجؿ وضع دستور جديد ونظاـ انتخابي  أساتذةمف 

جديد وبعد اف اكتمؿ مشروع الدستور والقانوف االنتخابي تـ عرضو لممناقشة اماـ 
الجمعية التأسيسية والتي تألفت مف ممثمي االحزاب السياسية واساتذة الجامعات 

تـ طرح مشروع الدستور  8>?8شير تموز عاـ والنقابات والميف الحرة، وفي 
، وقد (lxii)والقانوف االنتخابي الجديد عمى االستفتاء الشعبي وقد حظيا بموافقة الشعب

نص الدستور الجديد عمى تشكيؿ مجمسيف تشريعييف )المجمس الوطني ومجمس 
نائبًا ينتخبوف كؿ اربع سنوات وفؽ نظاـ  1;:الشيوخ( ويتألؼ المجمس الوطني مف 

نائبًا ينتخبوف كؿ ستة سنوات  1;8التمثيؿ النسبي، اما مجمس الشيوخ فيتألؼ مف 
وفؽ نظاـ االغمبية عمى اف يحاؿ ثمث االعضاء منيـ عمى التقاعد كؿ سنتيف 
واعتبر الدستور اعضاء لجنة الوحدة الوطنية اعضاء دائميف في مجمس الشيوخ، كما 

قبؿ ابرلماف بمجمسيو )المجمس نص الدستور عمى انتخاب رئيس الجميورية مف 
الوطني ومجمس الشيوخ( ويشترط فيو اف يكوف مف بيف اعضاء البرلماف، ويجري 
انتخابو باالقتراع السري وبأغمبية ثمثي مجموع النواب، ومف ابرز صالحيات رئيس 
الجميورية تعييف رئيس الوزراء، كما منح الدستور الجيش دورًا محوريًا في المجاؿ 



قد نصت المادة الثالثة مف الدستور عمى تأسيس مجمس االمف القومي السياسي ف
والذي يتكوف  مف )رئيس ىيئة االركاف العامة، وقادة القوات المسمحة البرية والجوية 

جميورية برئاسة لوالبحرية، ووزراء الخارجية والدفاع والداخمية( ويقـو رئيس ا
 .(lxiii)اجتماعات ىذا المجمس

مقيا قادة االنقالب منذ اليوـ االوؿ مف االنقالب لالنتقاؿ وبعد الوعود التي اط
الى الحكـ المدني، بدأت احزاب جديدة بالظيور في الساحة السياسية بعد اقرار 

في الظيور والمشاركة في الحممة االنتخابية اذ تشكؿ اربعة عشر  8>?8دستور عاـ 
عامة في تشريف االوؿ حزبًا سياسيًا مف جناح اليميف والوسط خاضت االنتخابات ال

8?<1(lxiv):وابرز ىذه االحزاب ىي ما يمي ، 

. حزب العدالة: وىو اوؿ حزب سياسي يتشكؿ بصورة رسمية بعد االنقالب 8
ومؤسسة الجنراؿ )فوموش  8>?8وذلؾ في شباط عاـ  1>?8العسكري لعاـ 

، اف يكسب رئاسة الحزب يعد (lxvi)، وبعد وفاتو أستطاع سميماف ديميريؿ(lxv)باال(
 .(lxvii)حزب العدالة امتدادًا لمحزب الديمقراطي

تحت قيادة محمد عمي  8>?8. حزب العماؿ التركي: تأسس ىذا الحزب عاـ 8
،وبالرغـ مف اف الحزب لـ يمثؿ تيديدًا انتخابيًا، اال انو ترؾ تأثير في الحياة (lxviii)ايبر

 .(lxix)التركيةالسياسية مف خالؿ انتقاداتو لمسياسات الداخمية والخارجية لمحكومات 

. حزب الحركة القومية: وىو حزب يميني متطرؼ يحمؿ افكارًا طورانية، تعود 9
بقيادة الب ارسالف  9>?8، تأسس الحزب عاـ ;:?8-::?8جذوره الى عاـ 

وسطى، عارض الحزب ال الطبقة، بأسـ )الحزب القومي( وكاف يمثؿ (lxx)توركيش
، واطمؽ عمى نفسو اسـ ;>?8، وقد اتضحت ايديولوجيتو عاـ ريالتوجيات اليسا

 .(lxxi))حزب الحركة القومية(



عمى يد الجنراؿ  =>?8. حزب الوحدة التركي: وىو الحزب الذي تأسس في عاـ :
واعمف بأنو ليس حزبًا مذىبيًا بؿ ييدؼ الى تحقيؽ  (lxxii)(Sinkyili)سنؾ يممي 

ال اف االشتراكية وتأميـ الثروات والمصارؼ والبنوط وتحقيؽ االصالح الزراعي ا
شعاره المتمثؿ باالسد واالثنتي عشرة نجمة والتي ترمز لالئمة االثني عشر تعكس 

 .(lxxiii)غير ذلؾ

باسـ )حزب النظاـ  1=?8. حزب السالمة الوطني: اسس في كانوف الثاني ;
العضو السابؽ في حزب العدالة اال انو لـ يستمر  الوطني( برئاسة نجـ الديف اربكاف

بحجة  8=?8آيار  88طوياًل ، اذ حظر نشاطو بقرار المحكمة الدستورية في 
ألغراض سياسية، غير انو استطاع في  (lxxiv)مخالفتو لمبدأ العممانية واستغالؿ الديف

مف إعادة نشاطو فظير بأسـ )حزب السالمة الوطني( او  8=?8تشريف الثاني 
 .(lxxv)حزب االنقاذ او الخالص الوطني()

، فقد شيدت 8>?8ونتيجة ىذه التعددية الحزبية التي اوجدىا دستور عاـ 
تركيا خالؿ الستينات عدة حكومات ائتالفية ضعيفة عاجزة عف تنفيذ اىدافيا وذلؾ 
بسبب وضع االقمية الذي يعانيو االئتالؼ الحاكـ في المجمس  الوطني الكبير، فمنذ 

شيدت تركيا العديد مف  8=?8ولغاية عاـ  1>?8ب العسكري لعاـ االنقال
الحكومات االئتالفية، فكاف اوؿ ىذه الحكومات الحكومة االئتالفية التي شكميا 

والتي ضمت ممثميف عف حزب الشعب الجميوري وحزب  8>?8عصمت اينونو عاـ 
برئاسة  8>?8العدالة، والحكومة االئتالفية الثانية تشكمت في شير آيار عاـ 

عصمت اينونو والتي ضمت مثمي حزب الشعب الجميوري وحزب تركيا الجديدة 
 :>?8والحزب الفالحي الجميوري، اما الحكومة الثالثة التي تشكمت في نياية عاـ 

وبرئاسة عصمت اينونو وضمت حزب الشعب الجميوري وبعض المستقميف، تمتيا 
لشعب الجميوري وحزب العدالة وحزب الحكومة االئتالفية الرابعة التي ضمت حزب ا



تركيا الجديدة وحزب االمة الجميوري وعند اجراء االنتخابات العامة في تشريف االوؿ 
% مف اصوات الناخبيف مما :;، فاز حزب العدالة باالغمبية البرلمانية بنسبة ;>?8

اتيا مكنو مف تشكيؿ الحكومة بمفرده وبرئاسة سميماف ديميريؿ، واستمرت المعادلة ذ
اذ احتفظ حزب العدالة بغالبية مقاعد البرلماف واستمر في  ?>?8في انتخابات عاـ 

 .(lxxvi)?=?8آذار 88الحكـ لغاية 

شيدت البالد حالة مف  8=?8وبداية  1=?8وخالؿ المدة الواقعة بيف عاـ 
القمؽ السياسي واالجتماعي مع استمرار العنؼ بيف الطالب وفي داخؿ اتحاد الميف 

النفصاؿ الكردي، وقد ادت ىذه النزاعات الى منع قياـ الحكومة وجماعات ا
، ونتيجة ىذه التطورات قامت القوات المسمحة (lxxvii)بإجراءات مؤثرة تحد مف ذلؾ

قدمت الى رئيس الجميورية تدعوه  8=?8آذار عاـ  88التركية بإصدار مذكرة في 
ديميرؿ عمى االستقالة  الى ايجاد حكومة قوية وجديرة بالثقة، عمى اثرىا اجبر سميماف

 مف الحكومة، وىو ما سوؼ نتناولو في المحور اآلتي:

 :2:82: االنقالب العسكري عام  نياً ثا

دفعت سرعة االحداث وتزايد االضطرابات السياسية ، فضاًل عف االزمة 
الشاممة التي اصابت االقتصاد التركي في بداية السبعينيات المؤسسة العسكرية الى 

وممارسة دورىا في حماية الجميورية ، إذ قدـ رئيس االركاف العامة  قوؿ كممتيا،
آذار  88مذكرة الى رئيس الجميورية في  (lxxviii)وقادة القوات البرية والبحرية والجوية

دارة الدولة 8=?8 ، طالبوا فييا بتشكيؿ حكومة قوية قادرة عمى ضبط االمف وا 
عمييا دستور عاـ  بالشكؿ الصحيح، فضاًل عف تطبيؽ االصالحات التي نص

، مما دفع رئيس (lxxix)، وىددوا بأستخداـ القوة إذا لـ تقدـ الحكومة استقالتيا8>?8
الحكومة سميماف ديميريؿ الى تقديـ استقالتو الى رئيس الجميورية جودت 

 .(lxxxi)في نفس اليـو (lxxx)صوناي



آذار  >8،في (lxxxii)اثر ذلؾ تشكمت اوؿ حكومة غير حزبية برئاسة نياد ايريـ
ايموؿ مف نفس العاـ اعمنت حالة الطوارئ لوضع حد لمفوضى  >8وفي ، 8=?8

التي تعيشيا البالد، وبالرغـ مف كؿ االجراءات التي اتخذتيا حكومة نياد  ايريـ، اال 
،اذ (lxxxiii)انيا لـ تتمكف مف إزالة اسباب التوتر السياسي وحؿ المشاكؿ االقتصادية

بأف البالد تعيش وضعًا صعبًا  8=?8 ذارتركيا في آ اكد مجمس االمف القومي في
لمغاية حيث كثفت االحزاب السياسية والمنظمات اليمينية واليسارية مف نشاطاتيا 
وكثرت اعماؿ االرىاب واالغتياالت، وىو ما ادى ذلؾ الى تقديـ الحكومة استقالتيا 

، وعمى اثرىا كّمؼ رئيس الجميورية جودت صوناي وزير 8=?8نيساف  =8في 
، بتشكيؿ (lxxxiv)ومة نياد ايريـ وعضو حزب الثقة الجميوري فريد ميميفالدفاع في حك

الحكومة الجديدة والتي واجيت الصعوبات االقتصادية والسياسية منذ اياميا االوؿ، 
وقد كاف تأثير حزب العدالة واضحًا عمى حكومة فريد ميميف مف خالؿ مناقشة الخطة 

زب العدالة عمى تقميؿ ، اذ عمؿ ح==?8-8=?8الخمسية لمتطور االقتصادي 
حصة القطاع الحكومي واعطاء تنازالت لصالح القطاع لخاص، مما ادى الى سحب 
حزب الشعب الجميوري اعضائو في الحكومة الذيف كانوا يروف اف عمى الحكومة 
تقوية القطاع الحكومي واجراء االصالحات الضرورية لمنيوض االقتصادي في 

 .(lxxxv)البالد

زمة دستورية بعد انتياء مد رئاسة جودت صوناي حصمت ا 9=?8وفي عاـ 
وبناءًا عمى اقتراح مف رئيس الجميورية جودت صوناي قدمت القيامة العامة لمقوات 

، ، لمنصب رئيس (lxxxvi)المسمحة ترشيح رئيس االركاف العامة الجنراؿ فاروؽ كورلر
الجميورية وبالرغـ مف الضغوطات التي مارستيا المؤسسة العسكرية عمى االحزاب 
السياسية مف اجؿ انتخاب مرشحيا فاروؽ ورلر لمنصب رئاسة الجميورية اال انيا 
فشمت في مواجية االحزاب السياسية التي وحدت صفوفيا في المجمس الوطني 



رئيسًا لمجميورية  (lxxxvii)د فخري كورتورؾالكبير، وانتخبت الجنراؿ المتقاع
 .(lxxxviii)التركية

فشمت اي مف االحزاب السياسية في  9=?8وبعد قياـ انتخابات عاـ 
الحصوؿ عمى االغمبية في البرلماف، عند ذلؾ تشكمت حكومة ائتالفية ضمت حزب 
الشعب الجميوري وحزب السالمة الوطني فأصبح بولند اجاويد، رئيسًا لمحكومة ونجـ 

اربكاف، نائبًا لو وبسبب االختالؼ االيديولوجي بيف الحزبيف، أعمف بولند  الديف
 .(lxxxix)اجاويد استقالة حكومتو بعد ستة اشير مف تشكيميا

، ضمف اربعة احزاب ;=?8اثر ذلؾ تشكمت حكومة ائتالفية في آذار عاـ 
سياسية، ىي حزب العدالة برئاسة سميماف ديميريؿ، وحزب السالمة الوطني برئاسة 
نجـ الديف اربكاف، وحزب الحركة القومية برئاسة الب ارسالف توركيش، وحزب الثقة 
الجميوري برئاسة فيزو اوغمو، وترأس الحكومة سميماف ديميريؿ، ورغـ الصعوبات 
التي واجيتيا ىذه الحكومة، اال انيا تمكنت مف االستمرار لحيف اجراء االنتخابات 

اي مف االحزاب السياسية في تمؾ ، وعند عدـ حصوؿ ==?8النيابية عاـ 
االنتخابات عمى االغمبية في المجمس الوطني الكبير تشكمت حكومة ائتالفية جديدة 
برئاسة بولند اجاويد والتي ضمت ثالثة احزاب سياسية، حزب الشعب الجميوري، 

،وعندما جرت (xc)والحزب الديمقراطي، وحزب الثقة الجميوري وبعض المستقميف
، ادت الى ىزيمة كبيرة لمحزب ?=?8ة في شير تشريف االوؿ عاـ انتخابات جزئي

الشعب الجميوري عمى اثرىا قدـ بولند اجاويد استقالة حكومتو، تشكمت حكومة 
جديدة برئاسة سميماف ديميريؿ واعمف عف نية حكومتو في وضع حد لمفوضى التي 

العنؼ قد ازدادت  كانت تعيشيا البالد، اال انو لـ يتمكف مف تنفيذ وعوده، فأعماؿ
، (xci)بشكؿ كبير، باالضافة الى التدىور االقتصادي وارتفاع معدؿ التضخـ والبطالة

عند ذلؾ سمحت ىذه الظروؼ الصعبة لممؤسسة العسكرية التركية لمقياـ باالنقالب 



، وتداعيات ذلؾ االنقالب فيما بعد 1<?8ايموؿ عاـ  88العسكري الثالث في يوـ 
ي الفصوؿ اآلتية مف ىذه ياسة التركية وىو ما سوؼ نتناولو فعمى مسرح الحياة الس

 الدراسة.
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اوغوا، والعقيد اوركاف كابي باي، والعقيد مصطفى قابالف، والعقيد مظفر بورد اكولير، والعقيد 
سيزاي اوكاف، والعقيد احمد يمديز، والعقيد صبحي كاراماف، والمقدـ أماف اهلل الشمبي، والمقدـ 

دـ محمد اوزغوينشي، والمقدـ صالح الديف اوزغور، مظفر كاراف، والمقدـ فيركوس وانار، والمق
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احتجاجًا عمى استخداـ  1>?8آيار  ;حتى استقالتو في  =;?8قائد لمقوات البرية منذ عاـ 
آيار  =8حكومة عدناف مندريس القوة ضد تظاىرات الطالب، وبعد نجاح الحركة االنقالبية في 
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 .1:،ص><?8، 8دمشؽ، ط
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(lxxv) 9=نواؿ عبد الجبار سمطاف الطائي، المصدر السابؽ، ص-=:. 
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، لمزيد مف التفاصيؿ ينظر الى : 9=?8خمفّا لمجنراؿ جماؿ كورسيؿ، تولى الرئاسة حتى عاـ 
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(lxxxi) 8ابراىيـ خميؿ احمد ومجموعة باحثيف ، المصدر السابؽ، ص?=. 
(lxxxii)  وىو استاذ القانوف الدولي في جامعة انقرة وعضو حزب الشعب الجميورية استقاؿ مف

الوزارة لكي ال يكوف حزبيًا بناءًا عمى طمب مف القيادة العسكرية، المصدر  الحزب قبؿ اف يؤلمؼ
: وصاؿ العزاوي، المؤسس العسكرية التركية: دراسة في الدور السياسي لممؤسسات العسكرية 

 .<=، المصدر السابؽ،ص1<?8-1>?8التركية 
(lxxxiii) 8118، 8رة، القاى8حامد محمود ، القضية الكردية في تركيا، مكتبة مدبولي، ط ،
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(lxxxiv)  كاف فريد ميميف عضوًا في حزب الشعب الجميوري، اال انو انسحب مف الحزب لينضـ

، المصدر: وصاؿ نجيب العزاوي، المؤسسة العسكرية التركية: دراسة =>?8الى حزب الثقة عاـ 
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(lxxxvii) تخرج مف االكاديمية البحرية عاـ 19?8د في اسطنبوؿ عاـ فخري كورتورؾ: ول ،

شغؿ عدة مناصب ميمة كممحؽ بحري في البعثات  99?8، ومف كمية الحرب عاـ 89?8
وفي  1>?8الدبموماسية التركية في خارج البالد، واحيؿ عمى التقاعد بعد االنقالب العسكري عاـ 
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