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دراسة حالة :تركيا

التاريخ و السياق

متت صياغة الدستور احلالي للجمهورية التركية في عام  ،1982ومت تعديله سبع عشرة مرة،
كان آخرها في  29مارس  .2011وقد غ َّير البرملان  113مادة من الدستور في  17خطوة.
واجلمهورية التركية هي دولة دميقراطية علمانية حتكمها سيادة القانون .وتقوم اجلمهورية التركية في جوهرها على مبدأ
فصل السلطات.
فاملجلس الوطني التركي األعلى منوط به السلطة التشريعية نيابة عن الشعب ،ورئيس اجلمهورية ومجلس الوزراء يتوليان
شئون السلطة التنفيذية.
فيما متارس احملاكم املستقلة السلطة القضائية.
وميثل نظام فصل السلطات هذا جوهر األيديولوجية العلمانية التركية التي متيز بها معظم
تاريخ تركيا احلديث.
ولطاملا كان «حامي» هذه األيديولوجية تقليد ًيا هو اجليش ،الذي أطاح بثالث حكومات منتخبة دميقراط ًيا بانقالبات
عسكرية في األعوام  ،1960و ،1971و1980
وقد تولت صياغة الدستور جمعية تأسيسية عي َنّها قادة التدخل العسكري الذي حدث في 12
سبتمبر  1980وأشرفوا عليها ،ومت إقرار الدستور عبر استفتاء وطني .وبحلول عام  ،1983انتقدت
كل األحزاب السياسية تقري ًبا الدستور ،وع َّدله «املجلس الوطني التركي األعلى» في أعوام ،1987
و ،1993و ،1995و( 1999مرتني) ،و ،2001و ،2002و .2011
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ويترأس رئيس الوزراء احلكومة ،فيما يترأس رئيس اجلمهورية الدولة.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة
حدا لقب�ضة القوات امل�سلحة على
يف عام � ،2010ضغطت حكومة �أردوغان باجتاه �إقرار جمموعة من التعديالت لت�ضع ً
ن�سبيا
مزيدا من ال�رشعية لل�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية يف تركيا .و�شملت التعديالت تدابري غري خالفية
الدولة ،وتعطي ً
ً
حول حقوق املر�أة ،والطفل ،والعمال ،واملوظفني احلكوميني .ومع ذلك ،جعلت هذه التعديالت القوات امل�سلحة م�سئولة �أمام
املحاكم املدنية ،مما رفع احل�صانة عن مقا�ضاة قادة انقالب عام  .1980ومت �إقرار التعديالت بن�سبة  %58من الأ�صوات.

املعدلة
َّ

لدى احملاكم العسكرية سلطة اختصاص تخولها إقامة
العدالة العسكرية على من ينتمون إلى القوات املسلحة
ومن ال ينتمون إليها فيما يخص اجلرائم العسكرية.

املعدلة
َّ
(بعد ا�ستفتاء :) 2010
ال يحا َكم أفراد القوات املسلحة أمام محاكم عسكرية ،بل أمام محاكم مدنية.
وال يحا َكم املدنيون أمام محاكم عسكرية.

www.midanmasr.com

الأ�صلية

(بعد ا�ستفتاء :) 2010
تنص املادة املع َّدلة على أنه يسمح للجنود الذين يتم
إعفاؤهم من مناصبهم بقرار من املجلس األعلى للقوات
املسلحة باستئناف هذه القرارات.
© جميع احلقوق محفوظة جلريدة ميدان مصر،
إلعادة االستخدام او النشر يرجي التواصل مع ميدان مصر

هذه هي املادة التي اعتُبر أنها متنح القوات املسلحة سلطات
خاصة للتدخل في شئون الدولة من أجل حماية «استقاللها»
عبر مجلس األمن القومي.

الأ�صلية

,

يتكون مجلس األمن القومي «من رئيس الوزراء ،ورئيس هيئة
األركان العامة ،ونواب رئيس الوزراء ،ووزير العدل ،ووزير
الدفاع ،ووزير اخلارجية ،ووزير الداخلية ،وقادة اجليش والقوات
البحرية واجلوية ،والقائد العام للدرك ،ويترأس جلساته رئيس
اجلمهورية .ويعني الرئيس أيضً ا أعضاء محكمة االستئناف
العسكرية العليا ،وأعضاء احملكمة اإلدارية العسكرية العليا.
ويقرر مجلس األمن القومي «التدابير التي يراها مناسبة
للحفاظ على وجود الدولة واستقاللها».

125
125
145
157 156 145
,

104
118

من واجب الرئيس «أن ميثل القيادة العليا العسكرية للقوات
املسلحة التركية نيابة عن املجلس الوطني التركي األعلى ،وأن
يقرر تعبئة القوات املسلحة التركية».

قرارات املجلس األعلى للقوات املسلحة خارج نطاق املراجعة
القضائية.

