جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

أ.م.د .احمد سممان محمد



امللخص :

سعت تركيا الى تغيير نظام الحكم من نظام برلماني استمر لما يقارب اكثر من تسعون عاما الى

نظام رئاسي يكون لرئيس الدولة الدور في قيادة البالد وليس دو ار شرفيا وفعال نجح حزب العدالة
والتنمية بقيادة رجب طيب اردوغان الى تحويل النظام السياسي الى نظام شبو رئاسي في عام

ٕٗٔٓ واصبح الرئيس منتخبا مباشرة من الشعب وىو مما جعل السمطة التنفيذية برأسين ىما
رئيس الوزراء ورئيس الجميورية وبالتالي كان عمى حزب العدالة والتنمية ان يسعى الى تغيير
النظام السياسي الى نظام رئاسي وفعال نجح في ذلك من خالل االستفتاء الذي جرى في نيسان

 ٕٓٔٚوسيكون تطبيق التعديالت عمى النظام في عام  9119وستجرى االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية بنفس اليوم وسيكون رئيس الجميورية ىو رئيس السمطة التنفيذية وتكون واليتو خمسة
سنوات ولدورتين متتاليتين وىو يختار نوابو ومن حقو ان يستمر في الحزب الذي ىو فيو ويرى
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النظام السياسي يف تزكيا من النظام الربملاني اىل النظام الزئاسي

اعضاء حزب العدالة والتنمية ان ىذا النظام يشجع الديمقراطية ويسرع اتخاذ القررات بدال من

االئتالفات الحكومية الضعيفة في النظام البرلماني ويدعم ىذا النظام االستقرار السياسي ويكون
حكومات رصينة وقوية .

Abstract

Turkey has sought to change the regime from a parliamentary system that

has lasted for more than 90 years to a presidential system in which the
head of state has the role to lead the country rather than an honorable

and effective role. The AKP, led by Recep Tayyip Erdogan, succeeded in
transforming the political system into a semi-presidential system 2014,
and the president became directly elected by the people. This made the

executive branch with two heads: the prime minister and the president.
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مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية  ،رئيس قسم الدراسات السياسية،

Therefore, the AKP should seek to change the political system to a

presidential system, which succeeded in the referendum in 2017. In 2019
will be held presidential and parliamentary elections on the same day and

will be the President of the Republic is the head of the executive authority
and his mandate is five years and two consecutive cycles and he chooses

his deputies and his right to continue in the party in which he sees the

members of the Justice and Development Party that this system promotes
democracy and accelerate the adoption of decisions rather than coalitions

Weak political system in the parliamentary system. This system supports
political stability and strong and strong government

62 العذد
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تاسس النظام السياسي في تركيا الحديثة بعد انييار السمطنة العثمانية في عام ٕٔ ٜٔوتم

وضع اول دستور لمبالد في عيد مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك في عام ٕٜٗٔ

واستمر نظ ام منذ ذلك العام نظام برلماني عمى الرغم من االنقالبات العسكرية الثالث في تركيا في
اعوام( ٓ)ٜٔٛٓ،ٜٔٚٔ،ٜٔٙ

والتعديالت الدستورية

االستفتاء الدستوري في عام ٕٓٔٚ

المتوالية عمى الدستور

حتى اجراء

ليتحول النظام الى نظام رئاسي سيتم تطبيقو في انتخابات

ٕٜٓٔ

اىمي ة الدراسة :الشك ان تغير نظام سياسي باسموب

ديمقراطي سممي بعيدا عن التجاذبات

والصدامات السياسية يعد من االىمية لدراسة كيفية االنتقال من نظام برلماني في تركيا لمدة اكثر
تسعة عقودالى نظام يختمف كميا عن النظام السياسي السابق لينيي حقبة تاريخية ميمة عاشتيا

تركيا

فرضية الدراسة:تنطمق فرضية الدراسةمن نقطة اساسية مفادىا ىل ان حزب العدالة والتنمية
بقيادة رجب طيب اردوغان حقق اىدافو في التحول من النظام السياسي البرلماني الى نظام رئاسي
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املقذمت:

يرى فيو عامال ميما في تطوير تركيا وىل استطاع المعارضون ايقاف ىذا التحول في النظام

السياسي

منيجية الدراسة:استعرض البحث تطور النظام السياسي منذ نشوء تركيا الحديثة حتى الدعوة الى
تغيير النظام السياسي وبذلك فقد تم استخدام المنيج التاريخي ومن ثم استخدام المنيج التحميمي

لطرح رؤية حزب العدالة والتنمية في تغيير النظام السياسي
وتم تقسيم الدراسة الى:

اوال :قراءة في النظام السياسي التركي
ثانيا :التعديالت الدستورية التي قام بيا حزب العدالة والتنمية
ثالثا :ثالثا:االنتقال الى النظام شبو الرئاسي

رابعا:دوافع حزب العدالة والتنمية لمنظام الرئاسي
خامسا :قوى الرافضة لمنظام الرئاسي في تركيا
سابعا :االستفتاء الشعبي لمتحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي في تركيا
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مشروع االنتقال لمنظام الرئاسي الذي طرحة حزب العدالة والتنمية سادسا:

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

لقد اسس مصطفى كمال الجميورية التركية في اعقاب السمطنة العثمانية وقد اسس نظريتو في

عممنة الدولة والمجتمع والمالمح االساسية لممشيد التركي في المجاالت السياسية واالقتصادية

واالجتماعية بداتشكيل نواة النظام السياسي في تركيا عام ٕٜٔٔباعالن الدستور واعمنت

الجميورية وفقا لمقانون ٖٗٙالصادر عام ٖٕٜٔوالذي حددشكل الدولة ولغتيا ونظاميا وشكل
مجمس الشعب التركي مسودة دستور جديد تم الموافقة عميو عام ٕٜٗٔرفض اتاتورك مبدا التعددية
الحزبية واسس حزب الشعب الجميوري واستمر مسيط ار عمى السمطة حتى وفاتو عام ٜٖٔٛ

(ٔ)

واستمم السمطة بعد ذلك عصمت اينونو وبدا التوجو نحو التعددية الحزبية بعد عام ٜ٘ٗٔ

وفعال تم تاسيس الحزب الديمقراطي عام ٜٔٗٙوالذي فاز في انتخابات عام ٜٓ٘ٔواصبح جالل
بايار رئيسا لمجميورية وعدنان مندرئيس رئيسا لموزراء

(ٕ)

وبدات تعود بعض المظاىر االسالمية

التي كانت محظوره ىذا الوضع ادى الى تدخل الجيش وقيام انقالب عام ٜٓٔٙوتم حظر الحزب

الديمقراطي واعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس وعاد حزب الشعب الجميوري الى الواجية
السياسية عندما فاز بانتخابات عامٜٔٔٙواصبح حزب العدالة بديال عن الحزب الديمقراطي
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اوال :قزاءة يف النظام السياسي الرتكي

وتصدر حزب العدالة االنتخابات عام ٜ٘ٔٙواصبح سميمان ديمريل رئيسا لموزراءوبسب عدم

االستقرار السياسي وضعف النمو االقتصادي وانييار العممة تدخل الجيش وقدم سميمان ديمريل
استقالتو من رئاسة الوزراء عام ٔ ٜٔٚاال ان استمرار االوضاع المتدىوره في البالد ادى الى قيام
الجيش بالتدخل بقيادة كنعان ايفرن عام ٓ ٜٔٛواستمم السمطة وتم وضع دستور جديد عام ٕٜٔٛ

وجرت االنتخابات البرلمانية

عام ٖٜٔٛوفاز حزب الوطن االم واصبح توركوت اوزال رئيسا
( ٖ)

لمحكومة ومن ثم رئيسا الجميورية عام ٜٜٔٛ

.

وبدا التيار االسالمي بالبروز مرة اخرى وفاز نجم الدين اربكان باالنتخابات عام

ٜٜٔٙولم

يستمر في الحكم اال سنة واحدة منع حزب الرفاه من العمل بقيادة اربكان عام ٜٜٔٛليتحول الى

حزب الفضيمة (ٗ).

ولم يستطيع الحزب قيادة التيار االسالمي وليتم تاسيس حزب جديد ضم كوادر شابو وىو حزب

العدالة والتنمية عام ٕٔٓٓ والذي فاز باالنتخابات البرلمانية في عام

و فاز الحزب باالنتخابات

التشريعية وذلك بعد حصولو عمى ٗ %ٜ٘.من األصوات ،متقدماً عمى حزب الشعب

الجميوري وحزب الحركة القومية ,وحصل الحزب عمى ٖٕٚمقعداً من أصل ٓ٘٘ مقعد
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ٕٓٓٚفاز باالنتخابات واصبح عبداهلل غول رئيسا لمجميورية

ٕٕٓٓ

وفي عام

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

في انتخابات  ٚيونيو ٕ٘ٔٓ ،فاز الحزب بأغمبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية

الكبرى حيث تحصل عمى  ٕ٘ٛمقعد من جممة ٓ٘٘ ،وتحصل عمى  %ٗٓ.ٛٚمن األصوات،

وكان يجب عميو تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة

أحمد داوود أوغمو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات قيام انتخابات مبكرة في نوفمبر ٕ٘ٔٓ ،فاز
الحزب بأغمبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل عمى  ٖٔٚمقعد من جممة
( )ٙ

ٓ٘٘ ،وتحصل عمى ٘ %ٜٗ.من األصوات ،ولديو القدرة لتكوين حكومة وحده.

اذا النظام السياسي في تركيا نظاما برلمانيا اذ ينتخب اعضاء البرلمان من قبل الشعب
ويكمف رئيس حزب االغمبية بتشكيل الحكومة اال ان في عام ٕٗٔٓ تم انتخاب رئيبس الجميورية
التركي رجب طيب اردوغان انتخابا مباش ار مماا ادى ان تكون السمطة التنفيذية ثنائية بين الرئيس

ورئيس الوزراء وعمى الرغم من التعديالت الدستورية عمى دستور ٕ ٜٔٛبقي النظام برلمانيا

ثانيا :التعذيالث الذستىريت التي قام بها حزب العذالت والتنميت

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

يخولو بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع لممعارضة ،األمر
في البرلمان ,إال أن ذلك لم ّ
الذي يتطمب ثمثي مقاعد البرلمان أي  ٖٙٚمقعد (٘ ) .

بدات التعديالت الدستورية قبيل استالم حزب العدالة والتنمية السمطة عام ٕٕٓٓولذا ركزت

تقارير األداء التي كان يعدىا اإلتحاد األوروبي من  ٜٜٔٛإلى ٕٔٓٓ عمى إنتقاد الدور الكبير
الذي يمعبو مجمس الدفاع الوطني في الحياة السياسية وطالبت بجعمو مجمس إستشاري

جرت

التعديالت الدستورية في تشرين االول ٕٔٓٓ التي شممت  ٖٚمادة كان من ضمنيا المادة ٔٔٛ

الخاصة بمجمس الدفاع الوطني حيث وسعت التعديالت من عدد أعضاءه المدنيين حيث أدرجت

التعديالت عضوية وزير العدل ونائبي رئيس الوزراء وبالتالي رجحت كفة األعضاء المدنيين داخل

المجمس من حيث العدد

()ٚ

.

كما شممت التعديالت طبيعة وقيمة ق اررات المجمس حيث أُلغيت عبارة

يراعي مجمس الوزراء

ق اررات المجمس بعين اإلعتبار األولى” ووضعت مكانيا عبارة “يقوم مجمس الوزراء بتقييم ق اررات

مجمس الدفاع الوطني”  .وكانت ىذه التعديالت يمثابة طفرة عكسية في العالقات المدنية العسكرية
حيث َّ
أن مجمس الدفاع الوطني منذ إنشائو وكل التعديالت الدستورية الخاصة بو

( تعديالت

سواء من حيث بنية المجمس أو طبيعة ق ارراتو وكانت التعديالت الدستورية التي صادق عمييا
البرلمان التركي في حزيران ٖٕٓٓ بمثابة نقطة تحول األقوى في العالقات المدنية العسكرية
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دستور ٓ ،ٜٔٙتعديالت ٔ ،ٜٔٚدستور ٓ )ٜٔٛكانت دائماً في إتجاه تعزيز النفوذ العسكري

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

تم تعديل المادة ٘ٔ من قانون مجمس األمن
خالل تقميص وضعيتو القانونية والدستورية .فقد َّ
الوطني وأمانتو العامة حيث تم إلغاء البند المتعمق بوجوب تعيين األمين العام لمجمس األمن
الوطني من بين أعضاء القوات المسمحة لتنص بعد تعديميا عمى إمكانية تعيين شخصية مدنية

ليكون األمين العام لمجمس األمن الوطني كما تم إلغاء المواد  ٜ،ٔٗ،ٜٔمن القانون نفسو مما
قمص كثي اًر من سمطات المجمس ،كما تم تعديل المادة الرابعة التي كانت توكل لممجمس وأمانتو
العامة ميمة المتابعة والتقييم الدائم لعناصر القوى الوطنية ومتابعة أوضاع الدولة السياسية

واإلقتصادية و َّ
أن المجمس ىو الحامي لمنظام الدستوري والقائم عمى تأكيد القيم الوطنية األتاتوركية،

فإقتصرت المادة الرابعة بعد تعديميا َّ
أن ميمة المجمس الوطني ىي رسم وتطبيق سياسة األمن
الوطني من خالل تقديم آرائو لمجمس الوزراء وانتظار ما ُيسند إليو من ميام ،وبيذا يكون المجمس
()ٛ
تحول إلى ىيئة استشارية لمجمس الوزراء.

حدثت ازمة دستورية عام ٕٓٓٚبعد انتياء والية الرئيس احمد نجدت سيزر ادت الى تعديالت
دستورية وتم الموافقة عمييا من قبل الشعب باستفتاء دستوري اذ يتم انتخاب الرئيس مباشرة بدال من

انتخابة من قبل اعضاء البرلمان

()ٜ
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التركية حيث استيدفت ىذه التعديالت الحد من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية من

.

واجرى حزب العدالة والتنمية تعديالت دستورية في عام ٕٓٔٓوتم الموافقة عمييا باستفتاء شعبي

وضعت حدا لتدخل الجيش في الحياة السياسية واصبح بامكان العسكريين ان يحاكموا امام محاكم

مدنية كما امكن مقاضاة الذين قاموا بانقالب ٓ ٜٔٛبعدما كان الدستور يمنع ذلك واليمكن

محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية .

اذ عممت حكومة العدالة والتنمية عمى إدخال مجموعة كبيرة من اإلصالحات الدستورية لتدعيم

الديمقراطية والتخمص من المواد التي أدخميا الجيش في دستور ٕ ٜٔٛبعد اإلنقالب العسكري(ٓٔ)،
والتي كانت تسبب عقبة في سبيميا وتركز التعديالت الدستورية عمى مسألتين أساسيتين

(ٔٔ)

.

األولى :إعادة ىيكمة مؤسسات القضاء (زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ٔٔ إلى ،ٔٚ

وعدد أعضاء المجمس األعمى لمقضاء والمدعين العامين من  ٚإلى ٕٕ) ،فضال عن تغير آليات
انتخاب كبار القضاة والمدعين العامين وطريقة تعينيم ( يتم اختيارىم من قبل المجمس الوطني
العسكريين بما في ذلك كبار قادة الجيش أمام المحاكم المدنية بدال من العسكرية ،وىذه مسألة في

غاية األىمية بالنسبة لحزب العدالة في ظل المعركة المستمرة مع شبكة األرجنكون ومحاكمة

الضباط المتورطين في المحاولة االنقالبية – المعروفة بالمطرقة -ضد حكومة رجب طيب
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التركي الكبير ورئيس الجميورية ،بدالً من تعيينيم من قبل المؤسسة العسكرية) ،الثانية :محاكمة

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

ٕٓٓٚوٕٓٔٓوتم االستفتاء عمييما من قبل الشعب قبيل االستفتاء الذي اجري في  ٔٙنيسان
 ٕٓٔٚالذي ميد لالنتقال لمنظام الرئاسي بدال من النظام البرلماني
ثالثا:االنتقال اىل النظام شبه الزئاسي

ازمة دستورية حدثت في عام  ٕٓٓٚبشان منصب الرئاسة وذلك بعد انتياء رئاسة احمد

نجدت سيزر حيث َّأنو يجب أن يفوز مرشح الرئاسة بتصويت البرلمان بنسبة ثمثي األعضاء في
الجولتين األولى والثانية ليتأىل لمجولتين الثالثة والرابعة المتان تتطمبان أغمبية ٓ٘ %وواحد  ،وكان

عبداهلل جول مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في ذلك التصويت ال يمتمك األغمبية المؤىمة في
الجولتين األولى والثانية بينما يمتمك األغمبية المطموبة في الجولتين الثالثة والرابعة وذلك كمو في

ظل تخوف المؤسسة العسكرية والمؤسسات األخرى العممانية تجاه الجميورية التركية العممانية

في حال وصول عبداهلل غول لمرئاسة لذا تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الوطن االم الجراء

تعديل دستوري نص عمى أن تصبح فترة الرئاسة خمس سنوات وبحد أقصى فترتين وأن يتم إنتخاب
الرئيس باإلقتراع الشعبي المباشر ،وتمت الموافقة عمى ىذا التعديل في إستفتاء شعبي بنسبة
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لقد اجرى حزب العدالة والتنمية خالل فترة حكمو تعديالت دستورية لمرتيين في عام

 ،%ٜٙولكن كان البرلمان قد إختار بالفعل عبداهلل جول لمنصب الرئاسة قبل بدء العمل بالتعديل
الدستوري الجديد ،عد التعديالت الدستورية في عام  ٕٓٓٚخطوة أخرى في طريق النظام شبو
الرئاسي حيث مجمس وزراء مسئول أمام البرلمان ورئيس جميورية منتخب مباشرة من الشعب،

بالتالي ىو نظام يجمع بين سمات النظام البرلماني والنظام الرئاسي مع تميزه بالفصل بين السمطة
(ٕٔ )

التشريعية والتنفيذية.

ولكن النظام شبو رئاسي لو مشكالتو ففي حال كان رئيس الجميورية ذا إنتماءات سياسية

متعارضة مع حزب األغمبية البرلمانية مما يولد صراع دائم  ،وكان من أىم التطورات التي حدثت

في الداخل التركي ىو اإلنتخابات الرئاسية التي جرت في العام ٕٗٔٓ ،حيث َّ
أن رجب طيب

إردوغان الذي تم إنتخابو كرئيس لموزراء عمى مدار ما يقرب من إثني عشر عاماً منذ ٕٕٓٓ

إنتخابات رئاسية تركية يشارك فييا المواطنين بشكل مباشر إلختيار رئيسيم  ،وتنافس في ىذه

اإلنتخابات ثالث مرشحين ىم  :رجب طيب إردوغان عن حزب العدالة والتنمية ،وأكمل الدين
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وحتى منتصف ٕٗٔٓ اُنتخب ليصبح الرئيس الثاني عشر في تاريخ الجميورية التركية والرئيس
التركي األول الذي يتم إنتخابو باإلقتراع المباشر من ِقبل الجماىير بعد أن كان رئيس الجميورية
يتم انتخابو – كما في أي نظام برلماني – من ِقبل أعضاء البرلمان .وانتخابات ٕٗٔٓ ىي أول

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

الدين ديميرتاش مرشح األحزاب الكردية .وجاءت نتائج ىذه اإلنتخابات لتعمن فوز مرشح حزب

العدالة والتنمية رجب أردوغان بنسبة ٘ %٘ٔ.في مقابل ٘ %ٖٛ.و ٘ %ٜ.تقريباً لمنافسيو عمي

الترتيب

 ،فقد جائت نتائج االنتخابات متماشية تقريباً مع اإلستنتاجات واستطالعات الرأي التي

سبقت اإلنتخابات  ،كما تمثل ىذه اإلنتخابات ثبات نسبي حيث عبرت اإلنتخابات عن إستمرار
(ٖٔ)

خريطة توزيع القوى السياسية األساسية عمي الساحة التركية

.

اذا اصبحت السمطة التنفيذية ثنائية بين الرئيس المنتخب ذات الصالحيات المحدودة وبين رئيس
الوزراء وذلك مايخمق مشاكل لمنظام السياسي التركي وبالتالي كانت الدعوة الى تعديل الدستور

بنظام رئاسي من خالل التعديالت الدستورية .
رابعا:دوافغ حزب العذالت والتنميت للنظام الزئاسي

الشك ان ىناك دوافع واسباب وراء دعوة حزب العدالة والتنمية الى النظام الرئاسي يمكن اجماليا:

ٔ -يرى الحزب في النظام الرئاسي حالً لممشاكل البنيوية التي يعاني منيا دستور ٕ ٜٔٛالمطبق
حتى اآلن في تركيا ،وتسريعاً آللية اتخاذ القرار ،وانعتاقاً من االئتالفات الحكومية السيئة السمعة
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إحسان أوغمو مرشح أحزاب المعارضة حزب الشعب الجميوري وحزب الحركة القومية ،صالح

في تاريخ البالد ،وخروجاً من ازدواجية السمطة التنفيذية التي تبدو حالياً برأسين ،فضالً عن الصفة
األبرز لمنظام الرئاسي وىي االستقرار السياسي

(ٗٔ)

ٕ-فالنظام الرئاسي يغني عن االئتالفات الحكومية الضعيفة بالعادة والمتأزمة دائماً في تركيا،
وينتج حكومات قوية ومتجانسة ومستقرة بغض النظر عن تركيبة البرلمان ،كما أنو سينقذ البالد من

تقاطع صالحيات المؤسسات المختمفة

(٘ٔ)

.

وظيفتي البرلمان
يقوي
ٖ -كما يعتبرون أن الفصل بين الحكومة والبرلمان في النظام الرئاسي ّ
ْ
()ٔٙ
التشريعية والرقابية بعد تحرره من االعتبارات الحزبية وضغوط الحكومة.
ٗ-ن تركيا -التي حققت خالل العقد الماضي نجاحات كبيرة ،وال سيما في المجال االقتصادي

وشيدت تغيرات سياسية داخمية عميقة واكتسبت نفوذا إقميميا ودوليا -باتت بحاجة إلى دستور جديد
يعبر عن ىذا الدور ويعكس ىذا الصعود في النفوذ والمكانة ،وىو ما يعني أن يقوم الرئيس بإدارة

الممفات األساسية ،وال سيما ممف السياسة الخارجية( .
أردوغان الذي يرى أن النظام الرئاسي سيخمص السمطات التنفيذية والتشريعية من البيروقراطية

الموجودة واإلجراءات الروتينية ،وسيعطي قوة دفع كبيرة لمسياستين الداخمية والخارجية في تطمعيما
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٘ -أن الحديث عن ضرورة االنتقال إلى النظام الرئاسي ال يمكن تصوره بعيدا عن شخصية

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

والقيام بإصالحات سياسية حقيقية وحل القضايا المزمنة وال سيما القضية الكردية ،عمى أمل أن

يضع كل ما سبق تركيا ضمن قائمة أفضل عشرة اقتصادات في العالم

()ٔٚ

.

-ٙطبيعة أردوغان غير قابمة ألن يكون رئيسا ىادئا يجمس في قصر الرئاسة  .فمنصب رئيس
المطبق حاليا في تركيا يشبو إلى ٍ
حد ٍ
َّ
كبير منصبا شرفيا محدود
الجميورية في النظام البرلماني
الصالحيات ،وبالتالي ال يتوافق مع شخصية أردوغان وتطمعاتو.
خامسا :القىي الزافضت للنظام الزئاسي يف تزكيا:

ان ىناك احزاب معارضة لمتعديالت الدستورية التي يطرحيا حزب العدالة والتنمية وابرز االسباب
وراء رفض ىذه االحزاب:

ٔ -الخوف من أن يكون االنتقال إلى النظام الرئاسي مدخال لحكم شمولي دكتاتوري ،إذ ترى

المعارضة أن الرئيس أردوغان سيستغل ىذا االنتقال ليصبح حاكما مطمقا بما يشكل خط ار عمى
الديمقراطية والتعددية في البالد ،فحسب النائب عن حزب الشعب الجميوري المعارض أنور أويمن

فإن لدى أردوغان مشكمة كبيرة مع التعددية والعممانية ،ويسعى جاىدا إلرساء الدكتاتورية خطوة تمو
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نحو أىدافيما المرسومة عام ٖٕٕٓ من خالل إنجاز سمسمة ضخمة من المشاريع االقتصادية

خطوة ،يمكن القول إن المعارضة الضعيفة والمنقسمة والمشتتة تخشى من أن يؤدي النظام الرئاسي
ليس إلى الدكتاتورية فحسب بل إلى القضاء عمى بقايا نفوذىا السياسي والبرلماني

(. )ٔٛ

ٕ -ىناك رؤية تخشى من يؤدي االنتقال إلى النظام الرئاسي إلى تحرك الجيش ،وأصحاب ىذه
الرؤية يعتقدون أنو رغم نجاح حكومة العدالة والتنمية في الحد من دور المؤسسة العسكرية التركية

وتدخميا في الحياة السياسية والعامة فإن الجيش ما زال يحتفظ بالعديد من عناصر قوتو ويتحين

الفرصة لمتحرك ،وان االنتقال إلى النظام الرئاسي الذي سيتوج أردوغان بصالحيات مطمقة قد
يشكل مدخال ليذا التحرك باسم الحفاظ عمى الديمقراطية والمبادئ العممانية لمجميورية من رئيس

يسعى إلى استعادة العثمانية ويعمل ألسممة الدولة والمجتمع.

ٖ -يركن حزب الشعب الجميوري في اعتراضو إلى أن التعديالت تقضي عمى مبدأ فصل

السمطات ،فيدعي أن تمك التعديالت ستجعل جميع أدوات السمطة في يد شخص أو حزب واحد
ويقول انجين التاي رئيس كتمة حزب الشعب الجميوري "السبب الرئيسي وراء اعتراضنا ىو عدم
احترام التعديالت لمبدا الفصل بين السمطات"

اذا من ابرز الرافضيين لمتعديالت الدستورية ىوحزب الشعب الجميوري وحزب الشعوب الديمقراطية

ويرفضان االنتقال لمنظام الرئاسي .
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()ٜٔ

.

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

لم يكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من طرح قضية االنتقال من النظام البرلماني

إلى الرئاسي في تركيا أن الدعوة إلى النظام الرئاسي مطمب قديم جديد من  ،فقد طالب بذلك

الرئيس (تورغوت أوزال) ،ومن بعده الرئيس (سميمان ديميرال) الذي قال“ :كنت أفضل أن أجمب
النظام الرئاسي إلى تركيا ،وىذا األمر عقدة في داخمي ألنني لم أتمكن من تطبيقو” .وطالب بذلك

وقرنو بالتنمية واالستقرار السياسي ،أما زعيم الحركة القومية السابق (ألب
أيضاً نجم الدين أربكانَ ،
أرسالن توركيش) فكان أكثر تشدداً حول تطبيق النظام الرئاسي ،فقد قال“ :إن عصرنا ىو عصر
السرعة والقوة ،لذلك ندافع وفق ما يميق بتاريخنا وتقاليدنا عن النظام الرئاسي” .ولعل ىذه المقاربة

التاريخية ىي سر وقوف حزب الحركة القومية اليوم إلى جانب حزب العدالة والتنمية في معركة

التعديالت الدستورية من أجل اعتماد النظام الرئاسي ،وال شك أن المطالبات السابقة جاءت في
وقت كانت المؤسسة العسكرية ال تزال تسيطر عمى الحياة السياسية التركية أكثر مما ىي عميو

اليوم ،ويرى كثيرون أن تغمب حكومة العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان عمى محاولتَي
االنقالب العسكرية ( )ٕٓٔٙ – ٕٜٓٓقمص من نفوذ المؤسسة العسكرية في القرار السياسي
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سادسا :مشزوع االنتقال للنظام الزئاسي الذي طزحت حزب العذالت والتنميت

(ٕٓ )

التركي ،ال سيما محاولة االنقالب في تموز . ٕٓٔٙ

في نياية شير كانون الثاني ٕ٘ٔٓ طرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعوتو إلى

انتقال بالده من النظام البرلماني إلى الرئاسي واصدار دستور جديد يضمن تحقيق ذلك وقال
أردوغان في لقاء مع التميفزيون التركي وقتيا إن سعي بالده لالنتقال إلى النظام الرئاسي يأتي في

إطار تسريع نمو وتطوير الدولة التركية مضيفا أن “النظام الرئاسي سوف يعجل سير العمل ويسرع
(ٕٔ)

.

عممية التنسيق واالتصال بين مؤسسات الدولة
قال داودأوغمو“ :إننا نرى أن ىناك حاجة ُممِ َّحة لتطبيق النظام الرئاسي في البالد؛ من أجل إعادة
ىيكمة النظام اإلداري ،والقضاء عمى فوضى السمطات والصالحيات ،وتفعيل أنظمة المساءلة

بالمعنى الحقيقي ليا وفي شرحو لتفاصيل النظام الرئاسي المزمع تطبيقو حال نجاح حزب العدالة
والتنمية في الحصول عمى أغمبية كافية في االنتخابات العامة المقبمة ،قال داود أوغمو“ :إننا نيدف
إلى تأسيس نظام رئاسي يحترم الحريات ،ويضمن استقاللية السمطتين التشريعية والتنفيذية في
السياسي المناسب لكل الفرق والطوائف المختمفة في المجتمع
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ضوء القوانين الدستورية ،ويطبق اآللية المنشودة إلدارة البالد بطريقة متوازنة ،باإلضافة إلى التمثيل

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

المطموب ان يحقق ٖٙٚصوتا اال انو لم يحقق االٖٖٛمن مجموع ٓ٘٘
حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية

صوتا بعد ان تحالف

وذلك يخولو الى استفتاء شعبي اذ يحتاج الى

عرضو عمى االستفتاء الى ٖٖٓ صوتا لغرض تحويمو لمرئيس ليصادق عميو ويحولو الى االستفتاء

الشعبي .

واىم التعديالت التي سيتم االستفتاء عمييا لمتحول لمنظام الرئاسي

(ٖٕ )

.

ٔ -رفع عدد نواب البرلمان من ٓ٘٘ الى ٓٓ ٙوافق البرلمان عمى المادة الثانية التي تتضمن
زيادة عدد نوابو،التي تتضمن زيادة عدد نوابو ،بأغمبية ٕٖٗ صوتاً ،وعارضة ٖٜٔ

 -9خفض سن الترشح لخوض االنتخابات العامة من ٕ٘ إلى  ٔٛعاما وصوت البرلمان عمى

المادة الثالثة ،بأغمبيةٕٖٗ ومعارضة ٖٔٚ

 -3تجري االنتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل ٘ سنوات ووافق البرلمان عمى المادة

الرابعة بأغمبية ٕٖٗ صوتاً ،ومعارضة  ،ٖٔٛفيما صوت ٗ بورقة بيضاء ،وامتنع نائب عن

التصويت ،وألغي صوت واحد .وتتضمن المادة الرابعة تعديل المادة التي تحمل عنوان “الدورة
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وفعال تم طرحة في البرلمان وتم التصويت عمية االانو لم يحقق االغمبية المطموبة لكي يمرر اذان

االنتخابية لمبرلمان” ،لتصبح “الدورة االنتخابية االنتخابية لمبرلمان والرئاسة وتغيير االنتخابات

البرلمانية من ٗسنوات الى ٘سنوات وتكون في نفس اليوم .

-4

يستخدم البرلمان صالحيتو في الرقابة والتفتيش والحصول عمى معمومات عبر «تقصي

برلماني» ،أو «اجتماع عام» ،أو «تحقيق برلماني» ،أو«سؤال خطي».

 ،صوت البرلمان عمى المادة الخامسة التي تتضمن ميام وصالحيات البرلمان وصوت عمييا

ٕٖٗ وعارضيا ٓٗٔصوتا .

٘ -عدم قطع رئيس الدولة صمتو بحزبو

 -ٙوالية الرئيس خمسة سنوات واليحق لمشخص ان يتولى المنصب اكثر من مرتيين متتاليتين
والمرشح الذي يحصل عمى اغمبية مطمقة يفوز باالنتخابات

 -ٚر ئيس الدولة يتولى صالحيات تنفيذية وقيادة الجيش ،ويحق لو تعيين نوابو والوزراء واقالتيم
-ٛيحق لمرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتمعق بالسمطة التنفيذية ،لكن ال يحق لو إصدار
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مراسيم في المسائل التي ينظميا القانون بشكل واضح.

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

لمرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتمعق بالسمطة التنفيذية ،لكن ال يحق لو إصدار مراسيم في

المسائل التي ينظميا القانون بشكل واضح.

ٓٔ-يحق لمبرلمان طمب ف تح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابو والوزراء ،وال يحق لمرئيس في ىذه
الحالة الدعوة الى انتخابات عامة .

ٔٔ -حق لمرئيس تعيين نائب لو أو أكثر

ٕٔ-تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينيم في منصب نواب الرئيس أو وزراء

ٖٔ -يمكن لمبرلمان اتخاذ قرار بإج ارء انتخابات جديدة بموافقة ثالث أخماس مجموع عدد النواب
ٗٔ -يحق لمرئيس إعالن حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون
٘ٔ-تمغى المحاكم العسكرية بما فييا المحكمة القضائية العميا العسكرية والمحكمة اإلدارية العميا
العسكرية.

-ٔٙيحظر إنشاء محاكم عسكرية في البالد باستثناء المحاكم التأديبية .

-ٔٚرئيس الدولة يعرض الميزانية العامة عمى البرلمان .
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-ٜيعرض الرئيس القوانين المتعمق بتغيير الدستور عمى استفتاء شعبي في حال رآىا ضرورية

 -ٔٛيمغى مجمس الوزراء ،ويتولى الرئيس ميام وصالحيات السمطة التنفيذية ،بما يتناسب مع

الدستور .

 -ٜٔتجري االنتخابات العامة والرئاسية المقبمة في تشرين الثاني . ٕٜٓٔ

وىذه التعديالت الدستورية طرحت في استفتاء شعبي في  ٔٙنيسان ٕٓٔٚوذلك من اجل التحول

لمنظام الرئاسي .

سابعا :االستفتاء الشعبي للتحىل من النظام الربملاني اىل النظام الزئاسي يف تزكيا

نجح حزب العدالة والتنمية ،بعد قرابة خمسة عشر عاماً من الصراع مع أركان الدولة العميقة،

وتحت شعار (من أجل تركيا القوية) ،استطاع حزب العدالة والتنمية ،تمرير مشروع نظام الحكم

الرئاسي واخراجو من َّ
قبة البرلمان إلى فضاء االستفتاء الشعبي  ،سيشيد الشارع التركي جدالً
واستقطاباً َّ
حادين ،بين مؤيدي النظام الرئاسي ،أو ما بات يعرف بجبية نعم القومية بقيادة حزب
العدالة والتنمية ،وبدعم وجبية ال بقيادة احزاب المعارضة حزب الشعب الجميوري الكمالي وحزب
بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عمى مشروع التعديالت الدستورية الذي لم

يمرر في البرلمان تم رفعو الى استفتاء شعبي عام جرى في ٔٙنيسان  ٕٓٔٚجرت عممية
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الشعوب الديمقراطية

(ٕٗ)

.

جملت املستنصزيت للذراساث العزبيت والذوليت

المشاركة

في ٘ ٛبالمائة

وبمغت نسبة الموافقة ٔٗ ٘ٔ،بالمائة وقال رئيس الييئة العميا

لالنتخابات سعدي غوفان إن ٕ٘ مميونا و٘ ٔٚألفا وٖ ٗٙمواطنا صوتوا بنعم لصالح التعديالت
أي ما نسبتو ٔٗ %٘ٔ.من إجمالي المصوتين ،بينما صوت ٖٕ مميونا و ٜٚٚألفا ؤٗٔ مواطنا
بال ،أي ما نسبتو  %ٗٛ.ٜ٘صوتوا ضد التعديالت وعند قراءة االرقام في الواليات التركية نجد
ان فواليات األناضول ومنطقة البحر األسود انحازت في أغمبيتيا ،إلى خيار الموافقة بنسب

وصمت في بعض الواليات مثل والية بيبروت إلى ٔ ، %ٛفيما سجمت والية ريزة مسقط رأس
أردوغان ٘ ، %ٚ٘.أما والية قونيا مسقط رأس رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغمو فقد سجمت
(ٕ٘)

نسبة الموافقة فييا ٓ % ٕٚ.ٛ

تجاوزت نسبة التصويت لصالح التعديالت الدستورية بين أتراك الخارج  ،%ٜ٘وفق ما كشف
مصطفى ينار أوغمو النائب عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مركز تنسيق انتخابات الخارج

بالحزب في بيان أصدره يوم  ٔٚأبريل/نيسان .ٕٓٔٚ

وبمغت نسبة التصويت لصالح االستفتاء بين أتراك بمجيكا  ،%ٚٚوفي النمسا ٖ،%ٚ
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االستفتاء

وسط اجراءات امنية مشددة اذ تم نشر قرابة ٓٓٗالف عنصر مدني بمغت نسبة

وىولندا ٔ ،%ٚوفرنسا ٘ ،%ٙوألمانيا ٖ.%ٙ

ومع انتياء االستفتاء القى رئيس الوزراء التركي عمي يمدرم خطاب النصر في  ٔٙنيسان

 ٕٓٔٙوقال"ان تركيا وشعبنا العزيز ىم من فاز باالستفتاء الشعبي ....وان الشعب التركي اتخذ
خيا ار ووافق عمى النظام الرئاسي ....وان الشعب ىو من يقرر ارادة البمدوىو صاحب االرادة"وقدم

رئيس الوزراء شكرة لحزب الحركة القومية لمساندتو حزب العدالة والتنمية في التصويت عمى النظام

الرئاسي اما المعارضة فمم ترضى عمى نتيجة االستفتاء واتيمت االحزاب المعارضة حزب العدالة
والتنمية بالتالعب بنتائج االستفتاء واعمن الحزبين المعارضين انيم سيطعنون بصحة االنتخابات
()ٕٙ

.

خالصة القول ان حزب العدالة والتنمية بقيادة اوردغان نجح بتغير النظام الحكم من نظام برلماني

الى نظام رئاسي وستجرى االنتخابات في عام ٕٜٓٔومن المتوقع ان يبقى اردوغان متربع عمى
كرسي الرئاسة لفترة قادمة ربما تمتد الى عام . ٕٕٜٓ
العذد 62
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من خالل دراستنا لموضوع النظام السياسي في تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي تم

التو التوصل الى االستنتاجات االتية:

ٔ -ان نظام الحكم في تركيا منذ تاسيس الدولة التركية الحديثة عام ٕٔ ٜٔىو نظام برلماني

عمى الرغم من االنقالبات الثالث في تركيا اعوام ٓٙؤٜٔٚوٓ ٜٔٛوعمى الرغم من التعديالت

الدستورية التي اجريت عمى النظام السياسي

ٕ -يحكم تركيا دستور عام ٕٜٔٛوالذي وضعو قادة انقالب ٜٓٔٛبقيادة كنعان ايفرن والذي
يستمر ىذا الدستور حتى انتخابات ٕٜٓٔعمى الرغم من التعديالت الدستورية التي اجريت عميو

ٖ -تم طرح النظام الرئاسي من قبل روساء سابقيين ىم كل من توركوت اوزال وسميمان ديمريل
اال انيم لم يستطعيو ا تغيره بسبب سيطرة الجيش عمى الحياة السياسية في تركيا

ٗ -تحول النظام السياسي الى نظام شبو رئاسي بعد انتخاب اردوغان انتخابا مباش ار من قبل

الشعب عام ٕٗٔٓ بعد التعديل الدستوري عام . ٕٓٓٚ

٘ -فوز اردوغان بالرئاسة شجعو عمى الدعوة الى تغير النظام البرلماني الى رئاسي بدعم من
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االستنتاجاث

حزبو وحزب الحركة القومية .

-ٙيرى اعضاء حزب العدالة والتنمية ان ىذا النظام يشجع الديمقراطية ويسرع اتخاذ القررات بدال

من االئتالفات الحكومية الضعيفة في النظام البرلماني ويدعم ىذا النظام االستقرار السياسي ويكون

حكومات رصينة وقوية .

 -ٚمعارضوا ىذا النظام يرون ان ىذا النظام سينيي الديمقراطية ويقود الى الدكتاتورية وسيطرة
حزب او شخص عمى السمطة .

 -ٛتم الموافقة عمى التعديالت الدستورية لمتحول لمنظام الرئاسي في استفتاء شعبي جرى في نيسان
 ٕٓٔٚوسيكون تطبيق التعديالت عمى النظام في عام  ٕٜٓٔوستجرى االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية بنفس اليوم وسيكون رئيس الجميورية ىو رئيس السمطة التنفيذية وتكون واليتو خمسة

سنوات ولدورتين متتاليتين وىو يختار نوابو ومن حقو ان يستمر في الحزب الذي ىو فيو.

ٔ -رضا ىالل،السيف واليالل في تركيا من اتاتورك الى اربكان،دار الشروق القاىرة،ٜٜٜٔ،ص٘ٛ
ٕ-محمد نور الدين ،قبعة وعمامة الى الحركات االسالمية في تركيا،دار النيار ،بيروت

،ٜٜٔٚ،صٕٕٕٔ -

ٖ-النظام السياسي في تركيا،مركز سورية لمبحوث والدراسات،صٕٓٔٔ -
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اهلىامش :
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٘-المصدر نفسو ،ص٘ٔ

-ٙتركيا حزب العدالة والتنمية يفوز باالنتخابات البرلمانية
arabic.rt.com/news

 -ٚرضوى حسين رضوان محمود ،التحول الديمقراطي في تركيا والعالقات المدنية العسكرية في عيد
حزب “العدالة والتنمية،المركز الديمقراطي العربي ،القاىرةٕٓٔٙ،

-ٛالمصدر نفسة

بودن  ،تركيا ورحمة البحث عن دستور جديد،رؤية تركية،
 - 9إرغـُن أوز ُ
rouyaturkiyyah.com

ٓٔ -استفتاءات شعبية في تركيا احداىا فشل www.huffpostarabi.com/2017
بودن ،مصدر سابق
ٔٔ -إرغـُن أوز ُ
ٕٔ-المصدر نفسو

ٖٔ -رضوى حسين رضوى ،مصدر سابق
ٗٔ -خورشيد دلي،تركيا واالنتقال لمنظام الرئاسيwww.aljazeera.net ،
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ٗ -المصدر نفسو ،صٖٔ

٘ٔ-المصدر نفسو
-ٔٙالمصدر نفسو

 -ٔٚسعيد الحاج،التحول لمنظام الرئاسي في تركيا تحديات وسناريوىات
www.aljazeera.net

-ٔٛخورشيد دلي ،مصدر سابق
-ٜٔجالل سممي،

األحزاب

التركية

ومواقفيا المختمفة من التعديالت الدستورية الجديدة

thawrah2day.com،

ٕٓ -االستفتاء الدستوري في تركيا النتائج والتداعياتwww.turkey-post.net ،

ٕٔ-اذا يسعى أردوغان إلى تحويل النظام السياسي التركي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؟ -

www.sasapost.com

ٕٕ -المصدر نفسو

الجديدٕٔ ،حزيران ٕٓٔٚ

ٕٗ-االستفتاء الدستوري النتائج والتداعيات،مصدر سابق
ٕ٘ -اقرار النظام الرئاسي بتركيا ..الدالالت وخريطة الطريق www.aljazeera.net

 -ٕٙنتائج االستفتاء الرئاسي في تركيا وىذا ىو موقف المعارضة germanyinarabic.com
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ٖٕ -ننشر أىم التعديالت الدستورية في تركيا لالنتقال من النظام «البرلماني» إلى «الرئاسي» – الخميج
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ٔ -رضا ىالل،السيف واليالل في تركيا من اتاتورك الى اربكان،دار الشروق القاىرة.ٜٜٜٔ،

ٕ -محمد نور الدين ،قبعة وعمامة الى الحركات االسالمية في تركيا،دار النيار ،بيروت .ٜٜٔٚ،
ٖ -النظام السياسي في تركيا،مركز سورية لمبحوث والدراسات .

ٗ -رضوى حسين رضوان محمود ،التحول الديمقراطي في تركيا والعالقات المدنية العسكرية في عيد
حزب “العدالة والتنمية،المركز الديمقراطي العربي ،القاىرة. ٕٓٔٙ،

٘ -اذا يسعى أردوغان إلى تحويل النظام السياسي التركي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؟
-ٙ

. www.sasapost.com -

بودن  ،تركيا ورحمة البحث عن دستور جديد،رؤية تركيةrouyaturkiyyah.com ،
إرغـُن أوز ُ

 -ٚاستفتاءات شعبية في تركيا احداىا فشل www.huffpostarabi.com/2017
 -ٛتركيا حزب العدالة والتنمية يفوز باالنتخابات البرلمانية arabic.rt.com/news
 -ٜاالستفتاء الدستوري في تركيا النتائج والتداعيات.www.turkey-post.net ،

ٓٔ-

نتائج

االستفتاء

الرئاسي

في

تركيا

وىذا

ىو

موقف

المعارضة
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املصادر :

germanyinarabic.com

ٔٔ -جالل سممي ،األحزاب التركية ومواقفيا المختمفة من التعديالت الدستورية الجديدة
. thawrah2day.com،

ٕٔ -سعيد

الحاج،التحول

. www.aljazeera.net

لمنظام

الرئاسي

في

تركيا

تحديات

وسناريوىات
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