
 
 

 المحاضرة الثالثة

 اعالن الجمهورية

وصدر  3291تشرٌن االول  6دخلت القوات التركٌة استنبول فً 

المجلس الوطنً الكبٌر قانوناً جدٌداً نص على جعل مدٌنة ) انقرة( 

عاصمة رسمٌة لتركٌا بدال من اسطبنول  التً كانت تحمل ذكرٌات 

 الدولة العثمانٌة .

عقد المجلس الوطنً الكبٌر جلسة  3291تشرٌن االول  92وفً 

تارٌخٌة اعلن فٌها قٌام ) الجمهورٌة التركٌة ( وفً الساعة الثامنة 

والنصف مساء الٌوم نفسة انتخب مصطفى كمال اول رئٌس للجمهورٌة 

وفً الٌوم التالً كلف مصطفى كمال ورفٌقة فً السالح عصمت باشا 

العهد الجمهوري , وقد ضمت باالضافة الى بتشكٌل اول وزارة فً 

عصمت باشا الذي تحمل مسؤلٌة وزارة الداخلٌة احمد فرٌد بك للداخلٌة 

, وسٌد بك للعدل وكاظم باشا للدفاع الوطنً وحسن فهمً بك للمالٌة 

ومصطفى نجاتً بك للتعلٌم واحمد مختار لالشغال العامة وحسن 

ى فوزي افندي للشؤون حسنً بك للتجارة ورفٌق بك للصحة ومصطف

 الدٌنٌة .

شكالً قانونٌا للدولة التركٌة الحدٌثة اذ امتاز  3291لقد اعد دسنور 

باتباع النمط الدٌمقراطً اللٌبرلً الغربً وقد رتب بعناٌة فائقة كً 

ٌتفادى وضع سلطة كبٌرة فً االجهاز التنفٌذي للحكومة وتركٌز السلطة 

والذي ٌحق له تعدٌل وتفسٌر والغاء الحقٌقٌة فً المجلس الوطنً الكبٌر 

القوانٌن وعقد اتفاقٌات ومعاهدات السلم مع الدول االخرى وكذلك 

اعالن الحرب وتدقٌق القوانٌن المعدة من قبل لجنة خاصة حول مٌزانٌة 

الدولة االخرى وكذلك اعالن الحرب وتدقٌق القوانٌن المعدة من قبل 

له الموافقة على او رفض  لجنة خاصة حول مٌزانٌة الدولة كما وٌحق

جمٌع العقود واالمتٌازات واعالن العفو العام والخاص وتبدٌل او 

تخفٌف العقوبات وتنفٌذ احكام االعدام الصادرة عن المحاكم ومما ٌلفت 

النظر فً الدستور حتواؤة للنظام الذي ٌقوم على اساس ) وحده 



 
 

الوطنً الذ السلطات(التً تعنً ان جمٌع السلطات تتركز فً المجلس 

لٌس باالمكان حله , ما لم ٌقرر المجلس نفسة ذلك وفً ظروف خاصة 

للغاٌة . اما بشأن سلطات رئٌس الجمهورٌة فقد كانت بموجب هذا 

الدستور محددة بشكل واضح ومع ان نصطفى كمال قد تخطى مراراً 

لحدود المقامة علٌة من الدستور . لكنة فً الواقع لم ٌحاول مطلقاً تعدٌل 

ي نص فً الدستور بما ٌتناسب واحتٌاجاته العلمٌة حٌث انه كان ا

متمسكاً بالمبدأ الذي ٌقول بأن تقدم تركٌا ٌجب ان ٌساٌر التبئ التدرٌجً 

للمبادئ الدٌمقراطٌة المجسدة فً الدستور . ولم ٌرد فً الدستور اي 

ة ذكر لسلطة دٌنٌة باستثناء المادة التً تشٌر الى ان االسالم دٌن الدول

 الرسمً.

 


