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 المحاضرة الرابعة

 قيام  الجمهورية التركية

 

 اعالن الجمهورية 

واصدر المجلس الوونني  1291تشرين االول  6دخلت القوات التركية استانبول في 

 الكبير قانونا جديدا , نص على جعل مدينة )انقرة( عاصمة رسمية لتركيا بدال من 

 . ة العثمانيةول) استنبول ( التي كانت تحمل ذكريات الد

عقد المجلس الونني الكبيور , جلسوة تاريخيوة , اعلون  1291تشرين االول  92وفي 

فيها قيام ) الجمهورية التركية ( , وفي الساعة الثامنة والنصو  مسوا ا اليووم ن سو  , 

انخب مصن ى كمال اول رئيس للجمهورية . وفي اليوم التالي كل  مصون ى كموال 

كيل اول وزارة في العهود الجمهوور, , وقود ورفيق  في السالح , عصمت باشا , بتش

لية وزارة الخارجيوة , احميود وضمت باإلضافة الى عصمت باشوا  الوذ, تحمول مسو 

ونني , وحسني فهموي بوك فريد بك للداخلية , وسيد بك للعدل , وكاظم باشا للدفاع ال

 صن ى نجاتي بك للتعليم , واحمد مختار لألشغال العاموة , وحسون حسونيللمالية , م

 ببك للتجارة , ورفيق بك للصحة , ومصن ى فوز, افند, للش ون الدينية .

اجتمووا المجلووس الووونني الكبيوور , وقوورر الغووا  الخالفووة ون ووي   1292اذار  1وفووي 

تشورين  12الخلي ة عبد المجيد افند, بن السلنان عبد العزيز , الذ, عين خلي وة فوي 

جلس قود اختوارب بعود السولنان محمود الى مدينة نيس ب رنسا . وكان الم 1299الثاني 

وحيوود الوودين ) محموود السووادس ( ومنحوو  لقووب )) خلي ووة المسوولمين وخووادم الحوورمين 

الشوري ين (( وككوذا انتهوت ازدواجيوة الحكوم فوي تركيوا واصوبحت حكوموة انقورة كووي 

 121صدر الدستور الجديد الم ل  من )  1291نيسان  92الحكومة الوحيدة . وفي 

ن يشب  الوى حود كبيور دسواتير القورن التاسوا عشور الليبراليوة ويبلوور ( مواد والذ, كا

  نوايا الص وة والتي تأخذ بنريق التحديث . وقد اكود بوان السولنة العليوا للشوعب الوذ,

يمثل  المجلس الونني الكبير ) البرلمان ( وكو يجموا السولنتين التشوريعية والتن يذيوة 

ي السوولنة التشووريعية المباشوورة ) المووادة ( ويحقووق المجلووس الووونن 1,  1,  1)المووواد 

( اما السلنة التن يذية , فتكون عن نريق رئويس الجمهوريوة , ومجلوس الووزرا  ) 6

صالحيات واسعة لرئيس الجمهورية , فهوو  1291( . واعنى دستور سنة  7المادة 

رض علووى رئوويس الجمهوريووة اسوومائهم رئوويس الوووزرا  , الووذ, يختووار وزرا ب ثووم يعوو

لوى موافقتو  علويهم ومعرفوة رايو  بهوم . ويقوا رئويس الجمهوريوة قورارات حصول علل
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مجلووس الووووزرا  ,  ويرفووا تقوووارير سووونوية للمجلووس الوووونني الكبيوور عووون نشوووانات 

الحكومة . كما اعنى الدستور مجلس الوزرا  مس ولية االدارة العامة لش ون الوبالد 

الدسوتور علوى حريوة , جديود فوي تركيوا . واكود اروبموجب الدسوتور جورت تقسويم اد

 الشخصية وحرية المعتقد وال كر والكلمة واالجتماع 

شوووكال قانونيوووا للدولوووة التركيوووة الحديثوووة . اذ امتووواز باتبووواع الووونمن  1291لقووود اعووود  

الديمقراني الليبرالي الغربي . وقد رتب بعناية فائقة كي يت وادت وضوا سولنة كبيورة 

ة الحقيقية في المجلس الونني الكبيور , في الجهاز التن يذ, للحكومة , وتركيز السلن

والذ, يحق لو  تعوديل  وت سوير والغوا  القووانين وعقود ات اقيوات ومعاكودات السولم موا 

الدول االخرت , وكذلك اعالن الحرب وتدقيق القوانين المعودة مون قبول لجنوة خاصوة 

حوووول ميزانيوووة الدولوووة . كموووا ويحوووق لووو  الموافقوووة علوووى , او رفوووض جميوووا العقوووود 

متيازات , واعالن الع و العام والخاص وتبديل او تخ ي  العقوبات وتن يذ احكوام واال

االعدام الصوادرة عون المحواكم ومموا يل وت النظور فوي الدسوتور احتوائو  للنظوام الوذ, 

يقوووم علووى اسوواس ) وحوودة السوولنات ( التووي تعنووي ان جميووا السوولنات تتركووز فووي 

م يقوورر المجلووس ن سووة ذلووك وفووي المجلووس الووونني الووذ, لوويس باإلمكووان حلوو  , مووا لوو

ظرو  خاصة للغاية . اما بشوان سولنات رئويس الجمهوريوة فقود كانوت بموجوب كوذا 

الدستور محددة بشوكل واضو. ... وموا ان مصون ى كموال قود تخنوى مورارا الحودود 

المقامووة عليوو  موون الدسووتور , ولكنوو  فووي الواقووا لووم يحوواول منلقووا تعووديل  , نووص فووي 

تياجات  العملية حيث ان  كان متمسكا بالمبود  الوذ, يقوول بوان الدستور بما يتناسب واح

تقووودم تركيوووا يجوووب ان يسووواير التبنوووي التووودريجي للمبووواد  الديمقرانيوووة المجسووودة فوووي 

الدستور , ولم يرد في الدستور  , ذكر لسلنة دينية , باستثنا  المادة التي تشير الوى 

 ان االسالم دين الدولة الرسمي .

 

 

 

 

 

 

 


