
  
  

  التركي البرلماني النظام
  

  جمال شاكر الخطیب
  

  خلفیة تاریخیة
أول دستور عثماني في عهد السلطان " قانون أساس" في العهد العثماني التركي الدستور یعتبر  

كان النظام العثماني یقوم على ، و  عبد الحمید الثاني ونص على إنشاء مجلسین للنواب والشیوخ
ت السلطان العثماني مطلقة ولكنها في الوقت نفسه منضبطة أساس السلطنة، وكانت صالحیا

بأحكام اإلسالم بشكل عام إذ إن الدولة یومذاك كانت تستمد شرعیة وجودها وقوة سلطانها على 
وفي بعض مراحل ضعف السلطنة وأمام تعاظم الدور . الشعوب التي تحكمها من دین اإلسالم

ت للتحدیث وبقي هاجس اإلصالح السیاسي محاوال انطلقتاألوروبي السیاسي والحضاري 
والقانوني وال سیما الدستوري منها مالزمًا للدولة العثمانیة، ولعل محاولة وزیر خارجیة الدولة 

إدخال أحكام دستوریة في نظام الدولة في عهد السلطان عبد  ١٨٣٩العثمانیة رشید باشا في عام 
في هذا االتجاه، ولكن لم تلق طریقها هي أول محاولة جادة ) ١٨٦١- ١٨٣٩(المجید األول 

  .للنجاح
وبعد سقوط الخالفة العثمانیة اختارت تركیا دستورًا مدنیا مستوحى من الدستور السویسري بدًال 

/ أكتوبر ٢٩، وبعد إعالن الجمهوریة في ١٩٢٢تشرین الثاني / من الدستور العثماني في نوفمبر
عالن وانتخاب مصطفى كمال أتات ١٩٢٣تشرین األول  ٕ ورك رئیسًا لهذه الجمهوریة الناشئة وا

بدأ تحول جذري في الحیاة  ١٩٢٤آذار /مارس ٣إلغاء نظام الخالفة وفصل الدین عن الدولة في 
  . السیاسیة التركیة وفي الدستور التركي لتأخذ تركیا العلمانیة موقعها الجدید في العالم

  البرلمان والدستور 
  

لتي تلت قیام الجمهوریة التركیة كانت تهدف إلى االنعتاق من إن كل التعدیالت الدستوریة ا
الذي كرس  ١٩٢٤مؤثرات المرحلة العثمانیة وتكریس النظام العلماني، وذلك ابتداء من دستور 

إلى " حزب الشعب الجمهوري"حكم الحزب الواحد لمدة عقدین من الزمن حكم فیها حزب أتاتورك 
 ٢٧مرات متتالیة، ثم انتهى أمره بانقالب عسكري في م الذي حكأن تأسس الحزب الدیمقراطي 

  .١٩٦١أیار /مایو



قد فتح الباب أمام التعددیة الحزبیة وأطلق حریة  -وهو النافذ حتى اآلن- ١٩٨٢ورغم أن دستور 
التعبیر، فإن االتهامات القائمة على أساس اإلساءة للمبادئ الكمالیة والنظام العلماني ال تزال 

والذي تجدر اإلشارة إلى أنه وضع  ١٩٨٢د في الدستور التركي أي دستور عام قائمة ولها سن
  .١٩٨٠أیلول / إبان حكم عسكري جاء به انقالب سبتمبر

 ٢٠٠٢آب /لكن البرلمان التركي وفي محاولة لالقتراب من المعاییر األوروبیة أقر في أغسطس
داولها المواطنون األتراك في حیاتهم مشروعًا یسمح ببث البرامج بمختلف اللغات واللهجات التي یت

  .الیومیة
  المؤسسات الدستوریة

ینص الدستور التركي على مجموعة من األجهزة التي تسیر النظام التركي، وتتوزع على 
  .السلطات الثالث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وملحقاتها

   الجمعیة الوطنیة
منذ  ٢٠٠٢الذي انتخب عام  الرابع عشرةالتشریعي  المجلسالجمهوریة التركیة یعمل في 

  ، ١٩٥٠منذ أول انتخابات نیابیة جادة عام  و، ١٩٢٣تأسیسها في عام 
عضوًا ینتخبون كل  ٥٥٠وتتمثل السلطة التشریعیة بالجمعیة الوطنیة، ویبلغ عدد أعضائها 

 لمانلعضو البر ویحق  ، من الدستور التركي ٧٧تنص المادة  كما خمس سنوات باقتراع نسبي،
  .الترشح ألكثر من دورة

درج وظائف وسلطات المجلس تنالخاصة الممنوحة بموجب الدستور  ات لمهام والصالحیومن ا
لغائه ومراقبة مجلس الوزراء والوزراء، والموافقة  ٕ الوطني التركي الكبیر وضع القانون، وتعدیله، وا

ي والطوارى، والمصادقة على على مشاریع قانون المیزانیة، واعالن حالة الحرب والحكم العرف
  .توقیع االتفاقیات الدولیة

یواصل المجلس اعماله عن طریق اللجان بما یتفق مع الدستور ونظامه الداخلي المعد من قبله، 
وتشكل هذه اللجان وفقا لمواضیع التخصص، وتقوم باالعداد  العمال المجلس، حیث ان الكلمة 

ویحق     لجنة المعروضات واالستدعاءات جان المجلسومن أهم ل ،النهائیة هي للهیئة العامة
  .لها لكل مواطن تقدیم الطلب والشكوى

أن یحصل  یجب كل حزب یدخل البرلمان وعلى صعید تمثیل االحزاب في الجمعیة الوطنیة فعلى
یبلغ الثالثین من  والعضویة في البرلمان لكل منعلى األقل من أصوات الناخبین، % ١٠على 

د من أهلیته القانونیة أو لم  على من الترشح كل من لم یحز عمره، ویمنع ّ ر الشهادة االبتدائیة أو جُ
د من حقوقه المدنیة أو حكم علیه بالسجن بما یعادل سنة واحدة مع  ّ ر یؤد الخدمة العسكریة أو جُ
استثناء المسجون لفعل غیر متعمد، ویمنع أیضا كل من سجن ألسباب مشینة مثل االختالس 

وكل من تورط في نشاطات فوضویة وأیدولوجیة أو حث علیها ولو حصل على  ،والرشوة والفساد



ویمنع من الترشح أیضا أصحاب بعض الوظائف الرسمیة وكل من یعمل في القوات  ،عفو
  .المسلحة

من الدستور التركي على أن من حق كل مواطن تركي أن یشارك في عملیة  ٦٧وتنص المادة 
یرشح نفسه لعضویة البرلمان سواء في صفوف حزب سیاسي أو مستقال االستفتاء واالنتخاب و 

  .ضمن الشروط المنصوص علیها في القانون
  رئاسة الدولة والبرلمان

نتخب رئیس الجمهوریة كل سبع سنوات بأغلبیة الثلثین من الجمعیة الوطنیة ومن بین أعضائها،  ُ ی
ذا كان من خارج ویشترط أن یكون فوق األربعین من عمره، وحاصال على شه ٕ ادة جامعیة، وا

أعضاء الجمعیة الوطنیة فإضافة إلى الشروط السابقة یجب أن یتصف بمؤهالت الترشح للجمعیة 
مس أعضاء البرلمان   .الوطنیة على أن یقدم اقتراح ترشیحه خُ

ویمنع الدستور رئیس الجمهوریة من الترشح مرة ثانیة، ویوجب على الرئیس المنتخب أثناء والیته 
وأعطاه  ،ن یقطع عالقته مع حزبه إذا كان عضوًا في حزب، وأن یوقف عضویته في البرلمانأ

الدستور حق دعوة الجمعیة الوطنیة لالجتماع إذا دعت الحاجة، وكذلك له أن یدعو الحكومة 
لالجتماع وأن یرأس جلساتها، ودعوة مجلس األمن القومي لالجتماع وأن یرأس جلساته، ومن 

ن رئیس األركان، وهو أیضًا المرجع إلعالن القوانین والمراسیم أو فرض القوانین صالحیاته تعیی
ذا أعادها  ،العسكریة أو قانون الطوارئ ٕ وله حق إعادة القوانین للبرلمان كي یعید النظر فیها، وا

  .البرلمان مجددًا فإن الرئیس ملزم بها ولو لم یغیر البرلمان فیها شیئا
  والبرلمان رئاسة الوزراء

ورئیس الوزراء یعینه رئیس الجمهوریة من بین الفائزین في االنتخابات التشریعیة، ویختار رئیس 
الحكومة حكومته بالتشاور مع رئیس الجمهوریة وبتصدیق الجمعیة الوطنیة على أعضائها، ویقال 

  .الوزراء من قبل رئیس الجمهوریة باقتراح من رئیس الحكومة إذا وجد ضرورة لذلك
انون التركي على ضرورة أن یفوز رئیس الوزراء أوال بمقعد في البرلمان قبل أن یتولى وینص الق

  . هذا المنصب
  

  المحكمة الدستوریة 
وتحظى بأهمیة خاصة وألحكامها تأثیر بالغ في الحیاة السیاسیة، فهي التي أقصت حزب الرفاه 

القوانین التركیة الصارمة والتي  ومن بعده الفضیلة بتهمة تهدید النظام العلماني للبالد بناء على
ووصفه  ١٩٨٢لم یتورع القاضي سامي سلجوق أن یدعو لتعدیلها، بل دعا إللغاء دستور عام 

  . بأنه ال یعدو أن یكون تقریرًا مكتوبًا من قبل الشرطة لتعذیب المواطنین



 ،ور والدفاع عنهوالمحكمة الدستوریة هي الهیئة القضائیة األعلى في البالد، ومكلفة حمایة الدست
للتأكد من عدم مخالفة القوانین التي تسنها الحكومة لمواد  ١٩٦١وظهرت هذه المحكمة في عام 

  .١٩٨٢الدستور، وأعید تشكیلها في عام 
عضوا منتظمًا وأربعة أعضاء غیر منتظمین  ١١تتألف المحكمة من  ١٩٨٢وبحسب دستور 

  .دني والعسكري التركي، وتعتبر أحكامها نهائیةیختارهم رئیس الجمهوریة من الجهاز القضائي الم
تنظم العملیة االنتخابیة في تركیا مجموعة من المواد الدستوریة والقانونیة التي تحدد شروط 
عالن النتیجة، وهذا ما  ٕ العضویة والترشح والطعن وعملیة اإلدالء باألصوات وكیفیة الفرز وا

  .یستعرضه التقریر التالي
أن األحزاب السیاسیة جزء ال یتجزأ من الحیاة الدیمقراطیة، وعلى  على ٦٨وتنص المادة 

ومن حق كل مواطن تركي  ،األحزاب السیاسیة أن تواصل أعمالها في نطاق الدستور والقانون
ذكرا كان أو أنثى أن یشكل حزبا سیاسیا أو ینضم إلى صفوف حزب سیاسي ضمن القیود التي 

ولكن یجب أن  ،صل عن الحزب الذي انتمى إلیه متى شاءحددها الدستور، وله الحق في أن ینف
ویشترط في الناخب أن  ،یكون قد بلغ سن الثالثین لیتأهل للتسجیل في أي حزب من األحزاب

  .عاما ١٨یكون قد بلغ من العمر 
الحكومة والمعارضة وخمس مجموع و الحزاب  من ا لرئیس الجمهوریة والمجموعات البرلمانیة

عضاء المجلس الوطني التركي  الكبیر حق اقامة دعاوي االلغاء لدى المحكمة النصاب الكامل ال
ویجوز للمحاكم ایضا عند مواجهتها لمواد قانونیة معارضة للدستور اثناء  ،الدستوریة مباشرة

  .دعاوى ، ان تراجع تلقائیا المحكمة لترشیدهاالالنظر في 
تتغیر ابدا وال یجوز التماطل  في تنفیذها،  قرارات واحكام المحكمة الدستوریة قطعیة، الكما أن 

وهي ملزمة للسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وكذلك االدارات واالشخاص الطبیعیة 
  .والحكمیة

  
  البرلمانیة الحصانة
بأنه یستحیل مناقشة موضوع الحصانة من قبل كتل األحزاب البرلمانیة أو اتخاذ  ٨٣تقر المادة 

على  ٨٤أما بخصوص سقوط صفة العضویة عن النواب فقد نصت المادة  ،أنأي قرار بهذا الش
  .أن استقالة النائب ال تكون ساریة المفعول إال بتصدیق أعضاء البرلمان

من الدستور التركي على أن أعضاء مجلس الشعب ال یمثلون أنفسهم أو فئة أو  ٨٠تنص المادة 
نما یمثلون كافة الشعب التركي ٕ وتقول مادة أخرى إن على كل عضو أن یقوم  ،منطقة معینة، وا

یجب على عضو البرلمان أن یحصر كافة جهوده في األعمال  ، بقسم العضویة في بدایة مهمته



البرلمانیة، لذا یمنع من القیام بأي عمل رسمي أو غیر رسمي آخر، وال یمكن أن یقوم بعمل 
  .رسمي إال بتوظیف من البرلمان

ل العضو أي مسؤولیة جزائیة یتمتع كل عضو بالحصانة ا ّ كما –لقانونیة الكاملة، ومن ثم ال یحم
بسبب اآلراء أو التصریحات أو التصویتات التي یقوم بها داخل أو خارج  -٨٣تقول المادة 

البرلمان، وال یحق ألي طرف أن یستنطق أو یحاكم العضو البرلماني أو یلقي القبض علیه 
ذا ما كان هناك . ت أو بعدها إال بقرار من مجلس الشعببسبب جریمة قام بها قبل االنتخابا ٕ وا

حكم أو عقوبة بحق العضو البرلماني قبل االنتخابات أو بعدها یرجأ حكم التنفیذ إلى حین انتهاء 
كما ال یمكن محاكمة أو استنطاق أو  ،صفة العضویة، أي ال ینفذ الحكم أثناء العضویة البرلمانیة

سقاط العضویة عن عند او  ،ن أن یرفع مجلس الشعب الحصانة عنهتوقیف النائب البرلماني دو 
  .النائب یجوز الطعن في مثل هذه القرارات بمراجعة المحكمة الدستوریة

أصدرت محكمة الدستور قرارا بحل حزب سیاسي بناء على تصریحات أو تصرفات  یذكر أنه 
ذلك النائب تلقائیا في نائب بالذات وذكرت ذلك ضمن مبررات القرار صراحة، تسقط عضویة 

  .الیوم الذي یتم فیه نشر قرار الحل في الصحیفة الرسمیة
  اتخاذ القوانین

مواد ثابته ال یسمح بتغیرها وال حتى االیصاء بتغیرها، النها احكام دستوریة  التركي دستور الیقر 
لمجلس اما المواد االخرى فیجوز تغیرها باقتراح خطي وعلى االقل من ثلث اعضاء ا ،قطعیة

الوطني التركي من مجموع نصابه الكامل ومناقشتها لدى الهیئة العامة مرتین، وبالموافقة علیها 
ویحق  ،من قبل ثالثة اخماس من كامل نصاب اعضاء المجلس عن طریق االقتراع  السري

خرى لرئیس الجمهوریة اعادة مشاریع القوانین المتعلقة بتغیر الدستور الى المجلس لمداولتها مرة ا
یر المادة یتغب قام ٢٠٠١ عامالمجلس الوطني الكبیر یذكر أن  ،وعرضها على االستفتاء  الشعبي

ومعظمها تتعلق بالحقوق والحریات االساسیة حیث تم هذا التغییر في اطار   ،من الدستور ٣٨الـ 
را، هذا التغییر جعل حظر االحزاب السیاسیة امرا عسی ،المعاهدة االوروبیة لحقوق االنسان

  .وقلص فترة التوقیف لتختصر في اربعة ایام فقط، ووسع نطاق حریة المعتقد والرأي والتعبیر 
كضرورة ال مناص منها في  ١٩٦١ومع تبني قاعدة فصل السلطات الول مرة في دستور عام 

النظام الدستورى ، دخل مبدأ المقاضاة الدستوریة في نص الدستور من قبل المحكمة الدستوریة، 
  .من فعلیا حكم عدم مخالفة القوانین للدستورلیض
والشعب یمارس سیادته مباشرة  ، على أن السیادة ملك للشعب بدون قید او شرط ینصدستور فال

عن طریق االنتخابات وبصورة غیر مباشرة عن طریق االجهزة المختصة ،واالجهزه هذه تتمثل 
التشریعیة هي االعلى في تركیا ومن في السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة والسلطة 

وال یجوز التنازل عنها، اما السلطة ) البرلمان (اختصاص المجلس الوطني التركي الكبیر 



التنفیذیة فهي بید رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء، بینما السلطة القضائیة فهي من اختصاص 
یعتمد على قاعدة فصل السلطات  فتركیا دولة قانونیة ودیمقراطیة واجتماعیة ،المحاكم المستقلة

وبالتالي فان هذه  القاعدة   القائمة على  سمو القوانین  جعلت مراقبة اعمال    . في دستورها
من اختصاص المحكمة الدستوریة، واعمال السلطة التنفیذیة وممارساتها من  السلطة  التشریعیة

  .اختصاص القضاء االداري
  حل البرلمان

من مقاعد البرلمان، % ٥بل موعدها وفي غضون ثالثة أشهر إذا شغر وتنعقد االنتخابات ق
یومًا فیدعو رئیس الجمهوریة  ٤٥وكذلك إذا فشل البرلمان في تشكیل حكومة في غضون 

  . بالتشاور مع رئیس البرلمان النتخابات مبكرة
أن  ینبغي قانونأي  انعترض الرئیس التركي على القانون من الناحیة اإلجرائیة؛ حیث یو 

  .٥٥٠یتضمن موافقة ثالثة أخماس أعضاء البرلمان التركي البالغ عددهم 
یستأنف أمام المحكمة الدستوریة،  قد االأنه  على مشروع قانون لیصیر نافذا وللرئیس أن یوقع

  .ما ستفتاء حول قضیةلال ویدعى
  .)نائبا ٣٦٧(یتطلب موافقة ثلثي النواب ،   تعدیال للدستور التركي الحالي أي  ذلكلو 

ویحق للمجلس اتخاذ قرار یقضي باجراء انتخابات مبكرة، وتأجیلها لمدة عام بسبب الحرب، 
ووفقا للشروط الواردة في الدستور یجوز الذهاب الى انتخابات  ،وتجدیدها قبل حلول خمسة اعوام

نتخابات وفي حالة شغور المقاعد في البرلمان یجرى اال  ،جدیدة بناء على  قرار رئیس الجمهوریة
التكمیلیة ولمرة واحدة فقط في كل فترة انتخابیة، وال یجوز اجرائها عند بقاء سنه واحدة على موعد 

  .االنتخابات العامة
  
  

  القوانین المنظمة  اشكالیة
أن الدیمقراطیة ال تعني مجرد إجراء إنتخابات برلمانیة، والتصویت في البرلمان في الوقت الذي 

  . السلطةیتمسك العسكر بمقالید 
یجد المراقب بأن السلطة الحقیقیة بید العسكر، أو مجلس األمن القومي الذي یقود الجیش   

ذا ما خرجت تلك  ،تواجه صعوباتوالبیت التركي، في حین أن البرلمان واألحزاب السیاسیة  ٕ وا
القوى من دائرتها فأن العسكر یتولون السلطة من خالل إنقالب عسكري وهذا ما حدث مرات 

  .دیدة في تاریخ تركیا المعاصرةع



هناك في الواقع إشكالیات عدیدة في الهویة الثقافیة التركیة وتركیب الدولة التركیة المعقدة ف   
 موالتي تتضمن مجموعة كبیرة من التناقضات التي تحكمها، مما تجعلها معرضة لإلنهیار أما

كیا تخشى من الجمیع، وتخاف العواصف التي تجتاحها في العصر الحدیث، وهذا ما یجعل تر 
لكن یمكن ومن الصعوبة تحدید جمیع هذه التناقضات  ،من الذات مثلما تخاف من اآلخر

لدیمقراطیة، والخوف من ممارسة الدیمقراطیة، وتحریم جمیع لهناك سوء فهم في أن  حصرها
ال ثقافتها الشرائح القومیة الغیر تركیة من ممارسة أبسط حقوقها كالتعلیم بلغتها أو إستعم

فالكرد واألرمن واآلشوریون وغیرهم محرومون . وعاداتها وأعیادها الشعبیة، والتعبیر عن إرادتها
 ،من أبسط حقوقهم اإلنسانیة، إلى درجة ال تعترف القوانین التركیة بوجودهم، بل تعتبرهم أتراك

األساسیة، مما جعلها  ومن هنا فقد أفرغت القوانین التركیة، الممارسة الدیمقراطیة من مضمانیها
معرضة للنقد والرفض من قبل الدول األخرى بما فیها اإلتحاد األوربي، ومطالبتها بإحترام حقوق 

  . اإلنسان
المشكالت األثنیة الداخلیة عدیدة وخاصة مقاومة الكرد وحركتهم المسلحة ضد النظام التركي   

ذات الطابع األقل عنفا، ولكن ذات طابع من أجل حقوقهم القومیة، إضافة الى المقاومة األرمنیة 
سیاسي قوي ومناهض للنظام التركي، في حین نجد المعارضة اآلشوریة منظمة بعیدة عن 

  . العنف
  البرلمان المعارض الحزبیة في

، وهو العام الذي انتقلت فیه البالد إلى ١٩٥٠عملیة انتخابیة نیابیة منذ عام  ١٣شهدت تركیا 
االنتخابات الرابعة  ٢٠٠٢تشرین الثاني /تكون انتخابات الثالث من نوفمبروس ،التعددیة الحزبیة

   .عشرة

وطوال هذه االنتخابات لم یتمكن من التفرد بالسلطة سوى ثالثة أحزاب فقط، وقد تم ذلك سبع 
مقالید الحكم ثالث مرات، وفي ، تولى الحزب الدیمقراطي ١٩٦٠- ١٩٥٠ففي الفترة من . مرات

تمكن حزب العدالة من الحصول على الحكومة بمفرده مرتین، وبعد  ١٩٨٠- ١٩٦٠الفترة من 
كان المنفرد بالسلطة هو حزب الوطن األم والباعث لالنتباه أن جمیع هذه األحزاب  ١٩٨٠عام 

  . أحزاب یمینیة

  
وفقا لنظام التمثیل النسبي في جمیع البالد وصول االحزاب الى البرلمان وتمثیلها یتناول الدستور  

بشكل عام وعلى قدم المساواة وباالقتراع السري و یتم  فرز واحصاء  االصوات وتسجیلها في و 



المحاضر بصورة علنیة في نفس الیوم فكل محافظة هي منطقة  انتخابیة وكل عمادة هي دائرة 
  .انتخابیة

٪ من مجموع االصوات لتخطي الحاجز االنتخابي على مستوى ١٠على نسبة  هاو یتعین حصول
تعد االحزاب السیاسیة عناصر ال غنى عنها في حیاة المشاركة الدیمقراطیة ذات ، فالدالب

التعددیة، وبالتالي فان الدستور التركي اقر قیام االحزاب السیاسیة دون الحاجة الى ترخیص 
احزاب سیاسیة ) ١٠(والتكونات الجدیدة التي اعقبتها، تمكنت  ١٩٩٥وبعد انتخابات عام مسبق، 

بحق  التمثیل لدى المجلس الوطني التركي الكبیر، وهي حزب الوطن االم  وحزب  من الفوز
  .الوحدة الكبرى وحزب الشعب الجمهوري الطریق القویم وحزب الحركة القومیة وحزب الرفاه

وحزب الرفاه الذي ظل في الحكم لفترة معینه مؤلفا  مع حزب الطریق القویم الذي حصل على 
، حكمت المحكمة الدستوریة علیه في ینایر ١٩٩٥قب انتخابات نائبا في المجلس ع ١٥٨

بالحظر نتیجة ادانته باعتماد أیدیولوجیة دینیة وبمخالفة مبادئ  الجمهوریة العلمانیة  ١٩٩٨
اما نوابه الذین اصبحوا مستقلین في البرلمان نتیجة هذا الحكم فقد . باقواله وتصرفاته االصولیة

  .١٩٩٧جدید عام انضموا الى حزب الفضیلة ال
حصل كل من حزب الیسار الدیمقراطي وحزب الحركة القومیة وحزب  ١٩٩٩وفي انتخابات عام 

  .  الفضیلة وحزب الطریق  القویم وحزب  الوطن  االم على  حـق التمثیل  لدى  البرلمان
من األصوات % ١٠یجب على كل حزب كي یتمكن من دخول البرلمان أن یحصل على نسبة 

ذا لم یتمكن من اجتیاز هذه النسبة ال یستطیع إحراز أي مقعد في البرلمان . ي البالدالعامة ف ٕ وا
  .ولو فاز بأغلبیة األصوات في بعض المناطق المحلیة

ال یجوز لألحزاب أن تعقد تحالفا صریحا فیما بینها قبل االنتخابات، ویمكن أن یلتحق حزب 
تحت الحاجز االنتخابي إلى عملیة التحالف  وتلجأ عادة األحزاب التي تخشى من البقاء. بآخر

هذه، لكن األحزاب وجدت حیلة لهذه المشكلة حیث یرشح أحد األحزاب أعضاءه في قائمة 
  .أعضاء الحزب المتحالف لكسب مزید من األصوات ثم یفترقان بعد دخول البرلمان

الحزب المركزیة قائمة  یتم تعیین المرشحین في األحزاب السیاسیة بطریقتین، فإما أن تحدد قیادة
  .المرشحین وهذا هو الشائع في تركیا

  
  المعارضة الحزبیة البرلمانیة

بتصفیة األحزاب االئتالفیة التي كانت تشكل الحكومة  لم یقم ٢٠٠٢من الواضح أن برلمان 
وهي الحزب الدیمقراطي الیساري ، وحزب الحركة القومیة ، والحزب ، بل إن التصفیة طالت (

زاب المعارضة الموجودة في المجلس النیابي باستثناء حزب العدالة والتنمیة الذي خرج حتى األح



مقعدا، بینما  ٥٥٠مقعدا في المجلس النیابي المتكون من  ٣٦٣ظافرا من هذه االنتخابات محرزا 
من المستقلین دخلوا المجلس النیابي  ٩مقعدا، علما بأن  ١٧٨أحرز حزب الشعب الجمهوري 

من النواب الموجودین في المجلس النیابي، وهذا یعد % ٩٠الشعب قام بتصفیة  أي أن ،أیضا
  . أكبر تصفیة في تاریخ االنتخابات في تركیا

حزبا اشتركوا في هذه المعركة االنتخابیة فإن حزبین فقط هما حزب العدالة والتنمیة  ١٨ومع أن 
ة الضروریة من األصوات ، وهي النسب%١٠وحزب الشعب الجمهوري استطاعا تخطي حاجز الـ 

  . التي یجب أن یحصل علیها أي حزب لكي یدخل البرلمان التركي
بهذا  فاستطاعمقعدا،  ٥٥٠مقعدا من مجموع  ٣٦٣وبما أن حزب العدالة والتنمیة حصل على 

العدد من المقاعد تألیف الحكومة ، ویستطیع كذلك القیام بتغییر الدستور التركي الحالي الذي 
الذي لم یعد ملبیا لحاجات تركیا؛  ١٩٨٠بعد االنقالب العسكري في  ١٩٨٢ر عام وضعه العسك

صوتا، وهذا  ٣٦٧ألن تغییر الدستور یحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، أي یحتاج إلى 
یعني أن حزب العدالة والتنمیة سیحتاج فقط إلى أصوات أربعة من المستقلین أو من المعارضة، 

  .ب الجمهوري المعارض أعلن عن تأییده لتغییر الدستورعلما بأن حزب الشع

حزب سیاسي منذ تأسیس الجمهوریة التركیة حتى الیوم، ویزید عدد  ٢٠٠وقد تشكل نحو 
حزبا حتى الیوم، ویعد ذلك  ٢٢عن مائة، وقد تم حل  ١٩٨٠األحزاب التي تشكلت بعد انقالب 

  .في أسمائها" الدیمقراطیة"صفة  وحرصت معظم األحزاب على استخدام. رقما قیاسیا أیضا

 ٢٦حكومة، وتولى منصب رئیس الوزراء  ٥٦تم تشكیل  ١٩٢٣ومنذ تأسیس الجمهوریة سنة 
  .عضوا برلمانیا ٤٠ة رفعت الحصانة عن وفي هذه الفتر . عضوا ٦٢٥٠شخصا، ودخل البرلمان 

  ١٩٩٩برلمان 

  نائبا ١٣٦  حزب الیسار الدیمقراطي        

  نائبا ١٢٩     حزب العمل القومي       

  نائبا١١١حزب الفضیلة                   
  نائبا ٨٦حزب الوطن االم               
  نائبا ٨٥حزب الطریق القویم             

  نائبا ٨١مهوري          حزب الشعب الج
  ٢٠٠٢برلمان 



  نائبا ٣٦٣ب العدالة والتنمیة             حز 
  نائبا ١٧٨حزب الشعب الجمهوري             

  نائبا ١٨المستقلین                             
  

  النظام القانوني
السلطة  النظام القانوني في تركیا وفي مقدمته الدستور یتولى  تنظیم تصرفات وممارسات

التنفیذیة على شكل انظمة ولوائح ومراسیم، واالجهزة التنفیذیة بدورها تساهم في اداء النظام 
القانوني عن طریق اجراءات تنظیمیة تتمثل في التبلیغات العامة والتعمیمات والقرارات االداریة، 

ة متعلقة بمواضیع لها طبیعة شمولیة تغطي كافة اجهزة الدولة وقد تكون هذه االجراءات التنظیمی
  .معینة وتهم الهیئات واالدارات المحلیة والمؤسسات الخاصة

االتفاقیات الدولیة لها مفعول القانون، وال تسرى علیها دعاوى التعارض مع الدستور، وال كما أن 
وتوفر لهذه االتفاقیات امكانیة التطبیق في القانون . یجوز مقاضاتها امام المحكمة الدستوریة

  .الخاص
في السنوات االولى من الجمهوریة، ونظرا ألن بلورة نظام قانوني یتناغم مع الفلسفة االساسیة 

للجمهوریة كانت تتطلب مضي فترة من الزمن، حصلت القناعة على انه من المستحسن 
. االستفادة من المصادر الغربیة في اجراء التعدیالت الالزمة وفق  مقتضیات مصلحة البالد

انون المدني وقانون االلتزامات باالستفادة من القانون المدني السویسري، وكذلك فعلیه صوغ الق
قانون اصول المحاكمات المدنیة،  اما قانون العقوبات  فقد اعد  باالعتماد  على قانون  

العقوبات  االیطالي،  بینما  اعتمد  قانون اصول  المحاكمات  الجزائیة  االلمانیة  في  صیاغة  
ول  المحاكمات  الجنائیة،  واتخذت   القوانین   البریطانیة وااللمانیة  والیابانیة  قانون  اص

  .والبرازیلیة   اساسا في  اعداد قانون   التجارة   لتركیا
والعدید من مواد هذه القوانین عدلت بین فینة واخرى لتنطبق اكبر مع المستجدات الیومیة، بل 

تماشى مع ظروف البالد ولتصبح اكثر مالئمة وان صیاغة بعضها تمت من جدید لكي ت
  .للمعاییر العالمیة

المبادئ العالمیة للتشریع الجنائي اعتمدت لیس في الدستور فحسب وانما في قانون العقوبات 
  .أیضا

  


