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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

الدساتير والقطاع األمني 

في مرحلة ما بعد ٢٠١١
انطالقــا مــن الوعــي بــأن اإلصــالح الدســتوري عمليــة أساســية ومحوريــة فــي 
التشــكيل.  للدولــة فــي طــور  الفعلــي  التأطيــر  يكــون  االنتقاليــة، حيــث  الفتــرة 
ــة الدســتورية فــي محورهــا الثانــي  ــدورة األولــى، شــكلت األكاديمي وبعــد نجــاح ال
مصــدرًا للمعلومــات عــن النصــوص الدســتورية المتعلقــة بمســائل حساســة كالــدور 

االجتماعــي للدولــة، ودور الجيــش واألمــن، وإدارة التنــوع.

باحثيــن  بيــن  حــوارًا  الدســتوري  للقانــون  العربيــة  المنظمــة  عقــدت  الــدورة،  هــذه  خــالل  مــن 
ــراء فــي القانــون الدســتوري المقــارن، بهــدف مناقشــة مســألة الدســاتير فــي  دســتوريين وخب
عالقتهــا باألمــن. ولــم يكــن هــدف البرنامــج مقتصــرًا علــى الترويــج لمبــدأ الدســترة كعمليــة هادفــة 
ــم ممارســة الســلطة، وانتقالهــا، وتعديلهــا فحســب، وإنمــا  ــد لتنظي ــادئ وقواع ــى وضــع مب إل
أيضــًا كســيرورة مؤسســة علــى التــدّرج، والمراكمــة عبــر الزمــن، ممــا يتطلــب أن تبقــى مســتمرة 
بعــد تطبيــق الدســاتير للمســاعدة فــي الربــط بيــن النــص والممارســة اليوميــة لعمليــة المواطنــة.

ركــزت األكاديميــة علــى مســار دســاتير بعــض الــدول العربيــة في ظــل التحوالت التي تشــهدها. 
ــة فــي عالقــة الدســاتير باألمــن فــي كل مــن تونــس، ومصــر،  ــًا وتحاليــل مقارن ونفــذت أبحاث

والعــراق، والمغــرب، واليمــن وســوريا. ومــن خاللهــا تــم إصــدار األبحــاث التاليــة:

واقع العالقات المدنية-العسكرية في الدستور التونسي - الباحثة ناهد المّناعي ❙

دور المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي بنــاء الدســتور الجديد فــي الجمهوريــة  ❙
اليمنيــة - الباحــث فيصــل حســن محمــد محبــوب

دور األجهــزة األمنيــة فــي تطبيــق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وانعكاســاتها علــى  ❙
القضــاء فــي العــراق: دراســة مقارنــة - الباحــث هشــام جميــل

الجــيـــش فــي األنــظــمـــة الـمــلــكـــية الـعـــــربية بيــن الــوالء للملــك والــوالء للدســتور:  ❙
دراســة حالــة المغــرب - الباحــث الزبيــر خواجــا

اإلصالح الدستوري في سوريا وأثره على القطاع األمني - الباحث نائل جرجس ❙

العســكر والعصمــة الدســتورية فــي مصــر بعــد ثــورة االنتقــال الديمقراطــي - الباحثــة  ❙
هاديــة يحياوي
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 المبحث األول: 
واقع العالقات 

المدنية-العسكرية 
في الدستور 

التونسي
* ناهد المّناعي

باحثــة دكتــوراه فــي كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة فــي جامعــة قرطــاج، تونــس، وعضــو مخبــر البحــوث فــي القانــون الدولــي العــام   *
األورو-مغاربيــة. والعالقــات  واألوروبــي 



المبلا األول: واقع العالقات المدنية-العسكرية في الدستور التونسي  12

ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

ملّخص تنفيذي
عرفــت البــالد التونســية منــذ أواخــر ســنة 2010 تغّيــرات فــي نظامهــا السياســي. وأدت تلــك 
التغّيــرات إلــى تغييــر علــى مســتوى دســتور البــالد مــن خــالل كتابة دســتور جديد "يعّبــر عن إرادة 
الشــعب مــن أجــل التغييــر". وارتكــزت عمليــة إعــادة صياغــة الدســتور- مبدئيــًا - فــي جــزء هــام 
منهــا علــى أولويــة تحديــث "عقليــة الدســاتير" للوصــول إلــى قطــاع أمــن ديمقراطــي. ونظــرًا 
ألن ممارســات المؤسســات األمنيــة القمعيــة اعتبــرت مــن األســباب المباشــرة وغيــر المباشــرة 
فــي قيــام الثــورة التونســية، فقــد اســتوجب هــذا الوضــع إعــادة تحديــد مهامهــا ومســؤولياتها 
مــن أجــل تحييدهــا عــن السياســة وإعطائهــا طابعــًا ديمقراطيــًا. وبمــا أّن المدخــل الدســتوري 
أساســي وجوهــري إلنجــاح عمليــة اإلصــالح، فقــد تــم تكريــس العديــد مــن فصــول الدســتور 
لقطــاع األمــن وخاصــة العالقــات المدنية-العســكرية. ويبّيــن هــذا البحــث كيــف كــرس الدســتور 
التونســي ذلــك. ســنتناول مــواد الدســتور التونســي الخاصــة بموضــوع العالقــات المدنيــة-
العســكرية ونقصــد بهــا: العالقــات بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات األمــن الداخلــي، 
مــن ناحيــة، والســلطات المدنيــة المنتخبــة ديمقراطيــا، مــن جهــة أخــرى. وســواء كانــت الخيــارات 
مدروســة أو مرتجلــة، فقــد دمجــت التجربــة الدســتورية التونســية بيــن التقليــد والتجديــد. فتعّلــق 
الجانــب التقليــدي بتحديــد وتوزيــع االختصاصــات بيــن الســلطات المدنيــة المنتخبــة ديمقراطيــا 
والمؤسســات األمنيــة التــي تقــوم بمهــام تخــدم مصالح الوطن والمواطن. وســاهمت دســترة 
هــذا الجانــب الوظيفــي فــي إخضــاع تلــك المؤسســات للمدنييــن دســتوريًا وقانونيــًا. فــي حيــن 
تبلــور جانــب التجديــد فــي "إرادة" الدســتور التونســي إخضــاع المؤسســات األمنيــة لرقابــة 
ــات الدســتورية  ــة الهيئ ــة( ورقاب ــة وقضائي ــة وتنفيذي ــكل أنواعهــا )برلماني ــة ب الســلطات المدني
المســتقلة. بيــد أن هــذا التنــوع فــي آليــات الرقابــة ومحاولــة تحديــد مجــال كل مــن الســلطات 
المدنيــة أو العســكرية/األمنية، لــم يخــِف قصــور الدســتور التونســي - فــي بعــض جوانبــه - عــن 
ــر  ــم البحــث فــي ســبل تطوي ــة للعالقــات المدنية-العســكرية. وهــذا يحت ــة ديمقراطي ــاء رؤي بن
األســاس الدســتوري وتفــادي بعــض اإلشــكاليات القانونيــة مــن أجــل تحقيــق عالقــات مدنيــة-

عســكرية أكثــر ديمقراطيــة. 



13مقّدمة

مقّدمة
يمّثــل قطــاع األمــن مجــااًل حيويــًا تســيطر عليــه الدولــة حتــى تحقــق أمــن وطمأنينــة 
المواطنيــن وتحقــق النظــام العــام وتحافــظ عليــه. ولذلــك وجــب علــى كل دولــة 
تجهيــز مؤسســاتها وإعطائهــا مــا يلــزم مــن اإلمكانيــات والصالحيــات حتــى تحقــق 
القوانيــن  مــن  لمجموعــة  المؤسســات  هــذه  إخضــاع  يتطلــب  وهــذا  مهماتهــا. 
ــذي  ــن" وهــي الدســتور، ال ــا " أم القواني ــن وأهمه ــد. ومــن هــذه القواني والقواع
يحــدد القواعــد األساســية لشــكل الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا. كمــا ينــص علــى 
دور المؤسســات األمنيــة )الجيــش، األمــن الداخلــي...( ومكانتهــا باعتبارهــا حاميــة 
حمــى الدولــة والشــعب. وبــرزت أهميــة هــذا القطــاع بعــد تبــدل األنظمــة فــي عــدد 
مــن البلــدان العربيــة التــي شــهدت تحــوالت منــذ عــام 2011. أنظمــة عرفــت ب 
»البوليســية" وبســيطرة جيوشــها ومؤسســاتها األمنيــة عليهــا وكانــت فــي أغلبهــا 
ــد الســلطة. وفــي خضــم هــذا  تعانــي أزمــة مــع مواطنيهــا باعتبارهــا أداة قمــع بي
ــه  ــارًا لمــا تقتضي ــة واعتب ــة ديمقراطي ــاء مؤسســات أمني ــذي يقتضــي بن الوضــع ال
هــذه المرحلــة التأسيســية، كان البــد مــن إعــادة صياغــة الدســتور التونســي حتــى 
يالئــم الديمقراطيــة ومــا يعنيــه منطــق األمــن الديمقراطــي. فشــكل إدراج المــواد 
الخاصــة بقطــاع األمــن فــي الدســتور مدخــاًل رئيســيًا إلصــالح وحوكمــة قطــاع 
األمــن.1 فازدهــار الديمقراطيــة وتطورهــا فــي تونــس مرهــون بتحقيــق الرقابــة 

ــى القــوات المســّلحة.2  عل

ــن والعســكريين فــي أي  ــط المدنيي ــر العالقــات المدنية-العســكرية عــن العالقــة التــي ترب تعّب
دولــة. ويختلــف نمــط هــذه العالقــات بيــن دولــة وأخــرى3 إذ يتداخــل العديــد مــن العوامــل لتحديــد 
نوعيــة هــذه العالقة. فقــد اعتبرهــا هنتنغتــون أحــد العناصــر األساســية فــي سياســة األمــن 
ــه مــن كل  ــز األمــن االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي وحمايت الوطنــي التــي غايتهــا تعزي
التهديــدات القادمــة مــن الــدول األخــرى.4 وتهــدف دراســة العالقــات المدنية-العســكرية إلــى 
"التوصــل إلــى صيغــة متوازنــة فــي أدوار القــوات المســلحة مــن جانــب، والنخــب والســلطة 
المدنيــة مــن جانــب آخــر، مــن شــأنها أن تضمــن توفيــر األوضــاع التــي تتيــح لألولــى االضطــالع 

"يشــكل اإلطــار الدســتوري الجديــد )دســتور 27 ينايــر 2014( المدخــل الرئيســي لعمليــة اإلصــالح - علــى األقــل مــن الناحيــة القانونيــة والمؤسســاتية -...  1
مســالة" دســترة" أو باألحــرى تضميــن المؤسســة األمنيــة بالدســتور هــي المدخــل الرئيســي للتغييــرات الجوهريــة التــي تطالــب بهــا األحــزاب السياســية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وحتــى قــوات األمــن والدفــاع"، هيــكل بــن محفــوظ "نظــرة عامــة علــى واقــع إصــالح قطــاع األمــن فــي تونــس بعــد ثــالث 
ســنوات مــن االنتقــال الديمقراطــي"، ص 8. متوفــر علــى: reform.net/sites/default/files/pdf-http://www.arab: )تاريــخ التصفــح 15 كانــون األول/

ديســمبر 2016(. 
 "If democracy is to survive and flourish in today‘s word, it, just strike a balance between controlling the armed forces and ensuring their  2
 effectiveness." DAVID PIO-BERLIN, “Foreword”, in BRUNEAU )T.C.( & TOLLEFSON )S.D.( )dir.(, Who Guards the Guardians and How:
 Democratic Civil-Military Relations, University of Texas Press, Tollefson, eds., Austin, 2006, p.ix.
محمــد قشــقوش، "العالقــات العســكرية-المدنية. اإلشــكاليات "الســبع" التــي تواجــه الجيــوش بعــد الثــورات العربيــة"، مجلــة السياســة الدوليــة، متوفــر   3
علــى: http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2363.aspx )تاريــخ التصفــح 8 كانــون األول/ديســمبر 2016(. يميــز الكاتــب بيــن ثالثــة أنــواع مــن األنظمــة 
أو النمــاذج للعالقــات المدنية-العســكرية: نمــوذج الــدول الديمقراطيــة المســتقرة المتقدمــة وهــي الــدول التــي يكــون فيهــا التنظيــم المؤسســي 
والتشــريعي والوظيفــي واضــح بالنســبة للمؤسســة العســكرية كإســبانيا. أمــا النمــوذج الثانــي فهــو نمــوذج الــدول المتحولــة مــن النظــم الشــمولية 
ــدول الشــمولية فــي  ــث يشــمل ال ــن أن النمــوذج الثال ــا...(. فــي حي ــل، تركي ــه ســابقا )البرازي ــم التطــرق إلي ــذي ت ــة وال ــة المدني ــى النظــم الديمقراطي إل
معظــم العالــم الثالــث والــذي تنتمــي إليــه المنطقــة العربيــة ســواء الملكيــة، أو الجمهوريــة )ســوريا، لبنــان...(. وتنتمــي تونــس للــدول التــي تقــاد وتــدار 
المؤسســات العســكرية والجيــوش فيهــا، ليــس باألســر الحاكمــة، وال منتســبي النخبــة الحاكمــة، وال طبقــا للتقســيم القبائلــي والعشــائري أو الطائفــي. 
 HUNTINGTON )S.P.(, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Harvard University Press, Belknap  4
Press, Cambridge, 1985, p1.
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ــث تكــون مؤسســة عســكرية محترفــة  ــى الوجــه األكمــل، حي ــوط بهــا عل ــدور الدفاعــي المن بال
ومهنيــة متماســكة، مــع خضوعهــا لرقابــة الســلطة المنتخبــة وإشــرافها علــى نحــو يهيــئ المنــاخ 
ــون والدســتور  ــة التــي تكــون فيهــا الســيادة للقان ــة الديمقراطي ــة المدني ــم الدول لترســيخ دعائ
بالنســبة إلــى األفــراد كافــة والمؤسســات كلهــا مــن دون اســتثناء".5 بنــاء علــى مــا ســبق، 
كثيــرًا مــا نجــد أن تعريــف العالقــات المدنية-العســكرية يربــط دائمــا بيــن المدنييــن والعســكريين 
بالمعنــى التقليــدي. وربمــا يعــود ذلــك إلــى كــون أولــى الدراســات تناولــت أساســا العالقــات 
بيــن المدنييــن والجيــوش وعالقــة الجنــدي بالدولــة.6 ولضــرورة هــذا البحــث ســنعتمد المفهــوم 

الموســع للعالقــات المدنية-العســكرية.7

يرتكــز مفهــوم العالقــات المدنية-العســكرية علــى فكــرة أساســية وجوهريــة وهــي الســيطرة 
تكــون المؤسســات األمنيــة خاضعــة  المدنيــة علــى المؤسســات األمنيــة،8 أي ضــرورة أن 
لرقابــة ســلطات مدنيــة منتخبــة ديمقراطيــًا تتولــى تحديــد تكويــن تلــك المؤسســات، ومهامهــا، 
ــد الدســتور التونســي تاريــخ 27 كانــون الثاني/ينايــر 2014 فــي التوطئــة9  وميزانيتهــا. وقــد أّك
علــى الطابــع المدنــي للدولــة معتبــرًا أن التأســيس لنظــام جمهــوري ديمقراطــي وتشــاركي هــو 
باألســاس مــن القيــم التــي تقــوم عليهــا الدولــة المدنيــة. وأّكــد علــى مدنيــة الدولــة فــي فصلــه 
الثانــي حيــث اعتبــر أن تونــس دولــة مدنيــة، تقــوم علــى المواطنــة، وإرادة الشــعب، وعلويــة 
القانــون. ويمكــن إرجــاع التأكيــد علــى مدنيــة الدولــة لســببين. األّول وهــو األوضــح، هــو الخــوف 
مــن أســلمة الدولــة وإعطائهــا طابعــًا دينيــًا خاصــة بعــد اســتالم اإلســالميين الســلطة بعــد 
2011. والســبب الثانــي ال يقــل أهميــة، ويمثــل الدافــع الخفــي لهــذا التكريــس، وهــو الخــوف 
مــن إعــادة التجربــة البوليســية الســابقة. فــكان مــن الضــروري دســترة مدنيــة الدولــة، وبطريقــة 
غيــر مباشــرة منــع "عســكرة" أو "أمننــة" الدولــة التونســية. فكيــف كــّرس الدســتور التونســي 

الســيطرة المدنيــة علــى العســكريين؟ 

خــّص الدســتور التونســي قطــاع األمــن بعــدد مــن المــواد التــي كان لهــا شــديد األثــر علــى 
إرســاء منطــق تبعيــة المؤسســات األمنيــة ككل إلــى الســلطات المدنيــة المنتخبــة ديمقراطيــًا. 

بشــير عبــد الفتــاح، "بيــن ينايــر 2011 ويوليــو 2013...جيــش مصــر فــي قلــب العاصفــة"، سياســات عربيــة، عــدد 4، أيلول/ســبتمبر 2013، ص 79، فــي   5
ــر، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات،  هانــي ســليمان، العالقــات المدنية-العســكرية والتحــول الديمقراطــي فــي مصــر بعــد ثــورة 25 يناي

ــروت 2015. الطبعــة األولــى، بي
في هذا اإلطار يمكن مراجعة الكتب التالية:  6

 Samuel Huntington، The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations، Cambridge، The Belknap Press of
 Harvard University, 1957; Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, New York, Free Press, 1971; Alfred
 Stepan, The Military in Politics. Changing Patterns in Brazil, Princeton NJ, Princeton University Press, 1974 ; Samuel Edward Finer, The
Man on Horseback: The Role of The Military in Politics, Boulder, Colo., Wetsview Press, 1988.
مــن الضــروري هنــا توضيــح اســتعمالنا لبعــض المفــردات فــي هــذا البحــث. إذ أننــا ســنعتمد المعنــى الموّســع لمفهــوم العالقــات المدنية-العســكرية.   7

ــكل أجزائهــا.  فتشــتمل كلمــة عســكرية علــى القــوات المســلحة أو الجيــش وقــوات األمــن الوطنــي ب
تتم السيطرة المدنية من خالل سيطرة السلطات المدنية والسياسية على خمسة أشياء تختصرها األفكار التالية:  8

" التحكم في توظيف النخبة سواء في البرلمان أو في الحكومة أو في اإلدارة العامة ❙
صنع وتنفيذ القرار في جميع الشؤون السياسية ❙
تنظيم التدخل في األمن الوطني من قبل السلطة المدنية ❙
تولى إصدار القرارات النهائية في مجال الدفاع القومي ومراقبة ❙
المؤسسات العسكرية من قبل السلطة المدنية ❙
التحكم في مؤسسة الجيش مع مراعاة االستقاللية المهنية" ❙

انظــر: أحمــد عبــد ربــه، شــريف مدحــت ونهلــة حــداد: "العالقــات المدنية-العســكرية فــي مصــر: التحــرك لألمــام"، بيــت الحكمــة للدراســات االســتراتيجية، 
مشــكاة بيــت الحكمــة، العــدد األول، يوليــو 2012، ص 2. متوفــر علــى:

 http://www.how-foundation.org/documents/24113/0/October+Military+Civilian+relations.pdf(
)تاريخ التصفح 5 كانون األول/ديسمبر 2016( 

ــم  ــى الحك ــداول الســلمي عل ــر الت ــة الســيادة فيهــا للشــعب عب ــة مدني ــة: "...وتأسيســا لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي، فــي إطــار دول التوطئ  9
بواســطة االنتخابــات الحــرة وعلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينــه..."
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ويبيــن بعــض هــذه المــواد الدســتورية بــوادر اإلصــالح التــي وضعهــا الدســتور التونســي 
ســواء بطريقــة مباشــرة أو ضمنيــة. إال أن ذلــك ال ينفــي حقيقــة أن التكريــس الدســتوري لمبــدأ 
التبعيــة لــم يرتــق إلــى مســتوى الكمــال، وهــو يعكــس تمامــًا حداثــة وعــدم اكتمــال تجربــة إصــالح 
قطــاع األمــن والعالقــات المدنيــة العســكرية فــي تونــس. ومحاولــة منــا لإلجابــة عــن هــذا 
التســاؤل، ســنتبع منهجيــة نعمــل خاللهــا علــى تفصيــل وتحليــل فصــول الدســتور التونســي 
المتعلقــة بالعالقــات المدنية-العســكرية وإعطــاء كل مــادة مــن المــواد حقهــا مــن التحليــل. 
ولكــي يســتوفي التحليــل حقــه، نــدرج بعــض المقارنــات واإلحــاالت إلــى أهميــة مواقــف 
القطــاع األمنــي التونســي فــي بلــورة العالقــات المدنية-العســكرية وإبــراز خصوصيــة المجتمع 
التونســي وتأثيــره فــي صياغــة هــذه الفصــول. وألن التحليــل والمقارنــة وســيلة خصبة لدراســة 
هــذا الموضــوع، وجــب إعطاؤهمــا طابعــًا نقديــًا حتــى يتــم تنــاول عيــوب ونقائــص هــذه المــواد 

وتجاوزهــا وإصالحهــا فــي المســتقبل أو علــى األقــل محاولــة الحــد مــن آثارهــا الســلبية. 

عــرف الدســتور التونســي تطــورًا ملحوظــًا فــي معالجــة المســائل األمنيــة بهــدف القطــع مــع 
األنظمــة القمعيــة الســابقة وتقييــد الســلطات وتوزيعهــا بشــكل يليــق بديمقراطيــة ناشــئة 
تحــاول إثبــات وجودهــا فــي المجتمــع الدولــي. لذلك كّرس الدســتور التونســي البعــد الوظيفي 
ــدة، إرادة المؤسســين  ــرز، فــي مــواد عدي ــي( وأب للعالقــات المدنية-العســكرية )القســم الثان
فــي تحقيــق الرقابــة الديمقراطيــة علــى المؤسســات األمنيــة )القســم الثالــث(. وقبــل التطــرق 
لهذيــن القســمين كان مــن الضــروري إعطــاء لمحــة عــن التاريــخ السياســي لهــذه المؤسســات 
والــدور الــذي لعبتــه تاريخيــا، لتحديــد نوعيــة هــذه العالقــات المدنية-العســكرية وكيفيــة تطورهــا 

)القســم األول(.
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1. دور سياسيي متفاوت للمؤسسات 
األمنية منذ االستقالل

نقــدم فــي هــذا القســم األســباب التاريخيــة وراء حيــاد المؤسســة العســكرية فــي الثــورة 
ــا إلــى  ــب النظــام واصطفافه ــي صل ــن مــدى تغلغــل مؤسســة األمــن الداخل التونســية ونبي
جانبــه علــى حســاب مصالــح الوطــن والمواطنيــن. وعلــى أســاس هــذا التاريــخ يمكننــا تفســير 
بعــض المواقــف التــي علــى أساســها تمت دســترة العالقات المدنية-العســكرية في الدســتور 
التونســي تاريــخ 27 كانــون الثاني/ينايــر 2014. ويــدرس هــذا القســم دور المؤسســات األمنيــة 
التونســية فــي ســقوط النظــام ومــدى تدخلهــا فــي السياســة فــي عهــد الحبيــب بورقيبــة )1( 

وبــن علــي )2( وأثنــاء الثــورة التونســية )3(.

 1.1 المؤسسات األمنية في عهد الرئيس
الحبيب بورقيبة

تأســس الجيــش التونســي فــي فتــرة مــا بعــد االســتقالل فــكان يســهل التحكــم فيــه وإبعــاده 
فــي  الجيــوش  أضعــف  مــن  التونســي  الجيــش  يعتبــر  وتاريخيــًا،  السياســية.  الســاحة  عــن 
المنطقــة العربيــة. وبذلــك "ســعى الحبيــب بورقيبــة، أول رئيــس لتونــس، إلــى إفقــاد الجيــش 
التونســي القــدرة علــى القيــام بانقــالب ضــده، بعــد أن شــهد بعــد االســتقالل موجــة انقالبــات 
عجــت بهــا المنطقــة فــي خمســينيات القــرن الماضــي".10 ويمكــن إرجــاع هــذا التخــّوف لســببين 
ــة وتغــول الجيــوش  ــدول العربي ــت تعيشــه بعــض ال ــذي كان ــن. أوال، الظــرف اإلقليمــي ال اثني
ــة التــي  ــة الفعلي ــًا، المحــاوالت االنقالبي ــر ومصــر. وثاني وســيطرتها علــى الحكــم فيهــا كالجزائ

حدثــت فــي مناســبات عــدة وجعلــت الحبيــب بورقيبــة أكثــر حــذرًا. 

لــم يعــر الرئيــس الســابق الحبيــب بورقيبــة أي اهتمــام بالمؤسســة العســكرية وكان حــذرًا مــن 
حصــول االنقالبــات. قــام بترقيــة المواليــن للنظــام لتولــي المناصــب العليــا فــي الجيــش 
التونســي وابقائــه تحــت رقابــة النظــام.11 وكان الموقــف مــن إقصــاء الجيــش تصاعــدي حيــث 
وضــع بورقيبــة "ضوابــط صارمــة اســتهدفت منــع األفــراد المنتســبين إلــى الجيــش مــن الحــق 
فــي تكوبــن جمعيــات قانونيــة وسياســية بمــا فــي ذلــك االنتمــاء إلــى الحــزب االشــتراكي 
قمــع  فــي  داخلــي  دور  أي  للجيــش  يكــون  أن  ورفــض  آنــذاك،  الحاكــم  الدســتوري-الحزب 
المعارضــة، واعتمــد بــداًل مــن ذلــك علــى قــوات وتشــكيالت شــبه عســكرية مــن حــرس وطنــي، 

ووحــدات لــواء النظــام العــام...".12

شــاران غريــوال، "ثــورة هادئــة: الجيــش التونســي بعــد بــن علــي، "العالقــات المدنية-العســكرية فــي الــدول العربيــة، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط،   10
 62830-pub-mec.org/2016/02/24/ar-carnegie :24 شــباط/فبراير 2016. )ص 2( متوفــر علــى

كان بــن علــي ضمــن العســكريين المواليــن الذيــن رقاهــم بورقيبــة، وأصبــح فيمــا بعــد عنصــرًا أمنيــًا بامتيــاز لدرجــة أنــه تقلــد منصــب وزيــر الداخليــة فــي   11
عهــد الحبيــب بورقيبــة.

نــور الديــن جبنــون، "دور الجيــش ي الثــورة التونســية"، فــي مجموعــة مؤلفيــن، ثــورة تونــس: األســباب والســياقات والتحديــات، الطبعــة األولــى، المركــز   12
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت 2012، ص 330. 
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عــالوة علــى ذلــك، قلــص بورقيبــة مــوارد الجيــش الماديــة مقابــل زيــادة ميزانيــة التعليــم 
والخدمــات االجتماعيــة. فأدمــج مؤسســة الجيــش الوطنــي التونســي فــي مســار بنــاء الدولــة 
التونســية الحديثــة. فإلــى جانــب الدفــاع عــن ســيادة البــالد ومســاندة الســلطة السياســية فــي 
إدارة األزمــات )فــي مناســبات عديــدة(، كان الجيــش التونســي وســيلة فعالــة لربــط التونســيين 
بالدولــة والوطــن مــن خــالل الخدمــة الوطنيــة باإلضافــة إلــى تنامــي دوره المدنــي حيــث تطــوع 

لبنــاء المــدارس والمستشــفيات وتحديــث الدولــة التونســية فــي عهــد بورقيبــة. 

تــم إقصــاء الجيــش فــي عهــد الحبيــب بورقيبــة بعــد محاولــة االنقــالب العســكري التــي قــام بهــا 
ضبــاط موالــون لصالــح بــن يوســف المنافــس السياســي األبــرز حينهــا، بقيــادة الضابــط لزهــر 
الشــرايطي ســنة 1962. وقــد أفشــل بورقيبــة هــذه المحاولــة وقمــع كل محاولــة انقالبيــة مــن 
خــالل عــزل الجيــش فــي الثكنــات،13 وحكــم باإلعــدام أو بالســجن علــى الضبــاط الذيــن شــاركوا 
فــي تلــك المحاولــة. وبالمقابــل أعطــى صالحيــات واســعة للحــرس الوطنــي لمراقبــة الجيــش 

وتقييــد قدراتــه.

ــى الرغــم مــن هــذا اإلقصــاء، تدخــل الجيــش التونســي ســنة 1978 ليحــل محــل الحــرس  وعل
الوطنــي )وهــو قــوة شــبه عســكرية تابعــة لــوزارة الداخليــة( الــذي لــم يكــن قــادرا علــى القيــام 
بمهامــه علــى أحســن وجــه وفشــل فــي وقــف االضــراب العــام الــذي نظمــه االتحــاد التونســي 
للشــغل. فتــم إثــر ذلــك " اســتدعائه إلــى النــزول إلــى الشــارع لمواجهــة حركــة المحتجيــن وذلــك 
علــى الرغــم مــن عــدم معرفتــه بــإدارة المظاهــرات ممــا أســفر عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلى 

فيمــا عــرف ب "الخميــس األســود".14

كمــا تدخــل الجيــش إليقــاف تمــرد قفصــة ســنة 1980 المدعــوم مــن نظــام القذافــي آنــذاك. 
فكانــت التحديــات جمــة علــى الجيــش التونســي ولــم تكــن إمكانياتــه تســمح بالقيــام بالمهــام 
المتزايــدة الموكولــة لــه خاصــة مــع تزايــد المظاهــرات بيــن 1983 و1984 فيمــا يعــرف بانتفاضــة 
الخبــز. حيــث بــدأ نظــام بورقيبــة بالترنــح ولــم يعــد قــادرًا علــى ضبــط األزمــات الداخليــة للبــالد 
دون االســتعانة بالجيــش الــذي لــم يعــد يمثــل مصــدر خــوف وإنمــا وســيلة لتحقيــق األمــن 
فــي البــالد. ومــا يالحــظ فــي هــذه الفتــرة هــو تزايــد االنفــاق العســكري وارتفــاع مســتوردات 
األســلحة.15 ويمكــن اعتبــار هــذه الفتــرة األكثــر ازدهــارا للمؤسســة العســكرية منــذ االســتقالل. 
ورغــم ذلــك، كانــت "... القــوات المســلحة فــي مواجهــة تحديــات يصعــب التعامــل معهــا مــن 
دون رؤيــة سياســية واضحــة، خاصــة وأن الجيــش بــدا غيــر مســتعد للقيــام بــدور األداة القمعيــة 
الطيعــة لالحتجاجــات االجتماعيــة إذا مــا حدثــت فــي المســتقبل...".16 كمــا يذكــر أن الجيــش 

التونســي لــم يتدخــل فــي السياســة حتــى عنــد اإلطاحــة بالرئيــس الســابق بورقيبــة.

ــق بهــا واعتمــد  ــي لطالمــا وث ــي، المؤسســة الت ــة مــن الحــرس الوطن جــاءت اإلطاحــة ببورقيب
عليهــا. ولكــن، بدرجــة أولــى كان وزيــر داخليتــه الســابق ورئيــس وزرائــه بــن علــي هــو مدبــر 
االنقــالب الطبي-الدســتوري إلــى جانــب عناصــر آخريــن مــن الحــرس الوطنــي. وبذلــك لــم 

" بعــد مناوشــة قصيــرة مــع فرنســا فــي معركــة بنــزرت فــي العــام، 1961وفشــل محاولــة انقــالب فــي العــام التالــي قــام بهــا ضبــاط موالــون لصالــح   13
بــن يوســف، منافــس بورقيبــة السياســي، بقــي الجيــش محصــورًا فــي الثكنــات ومعــزواًل نســبيًا عــن السياســة "، شــاران غريــوال، مرجــع ســابق ص 2. 

نور الدين جبنون، مرجع سابق، ص 332.   14
انظر شاران غريوال، مرجع سابق، ص 2.   15
نور الدين جبنون، مرجع سابق، ص 333.  16
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الد

يتحقــق مــا كان يحــذره بورقيبــة، وهــو االنقــالب العســكري. بــل علــى العكــس لــم يتــم ادخــال 
الجيــش فــي هــذا التغييــر السياســي "إذ لــم يقــع وضــع القيــادات العســكرية فــي صــورة 
ــن الســادس والســابع مــن تشــرين  ــة بي ــة الفاصل االنقــالب إال فــي ســاعة متأخــرة فــي الليل
الثاني/نوفمبــر، وذلــك باســتدعاء رؤســاء أركان الجيــوش والمديــر العــام لألمــن العســكري كل 
علــى حــدة إلــى مقــر وزارة الداخليــة حيــث تــم وضعهــم فــي الصــورة التــي كانــت أقــرب إلــى 
األمــر الواقــع".17 وبذلــك أثبتــت التجربــة التونســية أنــه مــن الضــروري تحييــد كل المؤسســات 
األمنيــة عــن السياســة وليــس فقــط المؤسســة العســكرية. كمــا أن الترقيــات أو التعيينــات 
العســكرية واألمنيــة ال يجــب أن يكــون علــى أســاس المــواالة، التــي يمكــن أن تتغيــر مــع 

الوقــت، وإنمــا علــى أســاس الكفــاءة.

2.1 المؤسسات األمنية في عهد بن علي

بعــد تســلم الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي حكــم البــالد، ســار علــى نفــس منهــج بورقيبــة 
اإلقصائــي واالنتقائــي.18 فــي مرحلــة أولــى كان التعامــل مــع المؤسســة العســكرية مضطربــًا، 
إذ أظهــر بــن علــي فــي طــور أول اهتمامــا "غيــر حقيقــي" بهــذه المؤسســة عبــر إعــادة تســمية 
"مجلــس الدفــاع الوطنــي" الــذي شــكله بورقيبــة ليصبــح "مجلــس األمــن القومــي" وأســند لــه 
العديــد مــن المهــام وكان مــن ضمــن أعضائــه أفــراد ذوو خلفيــة عســكرية )رئيــس أركان الجيــوش 
والمديــر العــام لألمــن العســكري(. ولكــن ســرعان مــا أنهــى هــذه المصالحــة غيــر الحقيقيــة فــي 
الفترة 1991-1994 باســتهداف واعتقال مجموعة عســكريين يشــتبه بانتمائهم لتنظيم سياســي 
محظــور يهــدف لإلطاحــة بالنظــام. وهــي تهــم لطالمــا اعتمــد عليهــا بورقيبــة إلقصــاء المؤسســة 
العســكرية. وتــم "تطهيــر" المؤسســة العســكرية مــن هــذه العناصــر علــى غــرار كل مؤسســات 
الدولــة األخــرى. وإثــر هــذه الموجــة، حدثــت مواجهــات عديــدة بيــن المؤسســة العســكرية ووزارة 
الداخليــة التــي لــم تتــوان عــن إهانــة المؤسســة العســكرية مــن خــالل عمليــات التحقيــق العنيفــة 
والتنكيــل والتعنيــف حــد التصفيــة الجســدية وهــو مــا خلــف قطيعــة شــبه كليــة بيــن المؤسســتين. 
وبذلــك إرســال إشــارة واضحــة إلــى أفــراد المؤسســة العســكرية أن اللغــة األمنيــة هــي النغمــة 

األساســية التــي ســيتبعها النظــام مــع كل مــن تســول لــه نفســه مخالفــة توجهاتــه وخياراتــه.

ــن أفــراد مــن الجيــش  ــة بأنهــا اكتشــفت مؤامــرة بي ــو 1991، أعلنــت وزارة الداخلي فــي أيار/ماي
التونســي وبيــن حــزب سياســي محظــور هــو حركــة االتجــاه اإلســالمي. واتهم هــؤالء باالجتماع 
مــع أفــراد مــن هــذه الحركــة فــي مدينــة براكــة الســاحل وأطلــق عليهــا اســم "قضيــة براكــة 
الســاحل". فتــم اعتقــال العديــد مــن العســكريين والتحقيــق معهــم وتعذيبهــم مــن قبــل وزارة 

الداخليــة. كمــا طــرد 244 مــن المتهميــن ومــن المشــتبه بهــم. 

وبســط الرئيــس الســابق بــن علــي ســيطرته الشــخصية علــى الجيــش. فبعــد أن كانــت هنــاك 
ــة أركان الجيــوش الثــالث  ــد لهيئ ــن رئيــس جدي ــي تعيي ــن عل ــادة موحــدة للجيــوش، رفــض ب قي

نور الدين جبنون، ص 334.  17
 "Ben Ali…contiued the policy of keeping the armed forces on the political sidelines. Unlike most other North African armies, Tunisia‘s  18
 had never even atempted a coup, had never taken part in making political decisions, had never been a « nation-building » instrument,
 and had never loined in economic-development schemes. Ben Ali kept it a small and modestly funded force focused on border
 defense.", BARANY )Z.( , « Comparing the Arab RevoltsM The role of the military », in Journal of Democracy, Vol.22, N°4, October
2011, p.31.



119ت دور سياسيي متفاوت للمؤسسات األمنية مني االستقالل

وبقــي المنصــب شــاغرًا وتولــى بــن علــي هــذا الــدور بنفســه منــذ 1991. وأصبحــت ســيطرته 
مباشــرة وشــخصية علــى المؤسســة العســكرية بعــد أن كان القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
بموجــب دســتور 1959. وبذلــك خــرق الدســتور وخلــق لنفســه مهــام وســلطات جديــدة. فلــم 
تعــد القــرارات العســكرية والخاصــة بالدفــاع الوطنــي تتخــذ فــي وزارة الدفــاع وإنمــا ترســل مــن 
قصــر قرطــاج وإليــه. وســلك بــن علــي نهــج ســابقه فــي تعييــن مواليــن لــه فــي القيــادات 
العليــا للجيــش.19 وتعمقــت شــخصنة النظــام فــي عالقتــه بالجيــش الوطنــي حــد خلــق التمييــز 
الجهــوي بيــن العســكريين وخاصــة فــي ترقيــة كبــار الضبــاط. إذ لــم تكــن المــواالة فقــط هــي 
أســاس هــذه الترقيــات وإنمــا أصبحــت الجهويــات عامــال أساســيًا فيهــا. فمــن ينحــدر مــن 
جهــات الســاحل، حتــى وإن لــم يكــن كفــؤا، لــه األولويــة فــي الترقيــة علــى حســاب القادميــن 
مــن مناطــق أخــرى مــن الجمهوريــة. وهــذا عامــل آخــر عّمــق القطيعــة بيــن النظــام ومعظــم 

العســكريين فــي الجيــش الوطنــي. 

ــان الســقوط الكارثــي  ــر الجــذري فــي عالقــة الجيــش مــع الســلطة آنــذاك جــرى إّب ولكــن التغيي
لطائــرة تابعــة للجيــش الوطنــي، وعلــى متنهــا رئيــس أركان جيــش البــر واثنــا عشــر ضابطــًا فــي 

نيســان/أبريل 2002 فــوق منطقــة ورفلــة التابعــة لمحافظــة باجــة فــي الشــمال الغربــي.

ومثــل ســلفه بورقيبــة، أهمــل بــن علــي المتطلبــات الماديــة للجيــش وســاهم بقــدر كبيــر 
ــة وحجــم قــوات األمــن التابعــة  ــل، عــزز مكان ــرة والعــدة. وبالمقاب ــه متأخــرًا فــي الخب فــي جعل
لــوزارة الداخليــة مــع تهميــش متطلبــات المؤسســة العســكرية. وقــد يكــون هــذا التهميــش مــن 
ــن علــي هــي  ــة الجيــش مــع ب ــو كانــت مكان األســباب التــي ســّرعت فــي ســقوط نظامــه. فل

ــه.  ــة، الســتمات الجيــش فــي الدفــاع عن نفســها مــع وزارة الداخلي

3.1 المؤسسات األمنية في الثورة التونسية

علــى الرغــم مــن األهميــة التــي أعطاهــا النظامــان الســابقان لمؤسســة األمــن الداخلــي مــن 
حــرس وطنــي فــي عهــد بورقيبــة ووزارة الداخليــة فــي عهــد بــن علــي، فــإن الجيــش الوطنــي 
التونســي هــو مــن اكتســب المكانــة الفضلــى لــدى الشــعب إبــان الثــورة التونســية. فرغــم صغر 
عــدده وقلــة خبرتــه فإنــه أثبــت انضباطــه وحيــاده السياســي خاصــة بعــد رفضــه تنفيــذ األوامــر 
بإطــالق النــار علــى المتظاهريــن".20 واقتصــر دوره فــي الثــورة علــى المراقبــة دون التدخــل 
فــي الشــؤون السياســية. لــم يكــن مــن المتوقــع أن تكــون ردة فعــل الجيــش التونســي علــى 
القــرار بإطــالق النــار علــى المتظاهريــن ســلبية. كمــا أن القــوى الخاصــة التــي تــم اســتدعاؤها 
فــي العاصمــة لــم تطــع األمــر باالنســحاب وتــرك المجــال لوحــدات الحــرس الوطنــي، الموالــي 
للنظــام. فبالرغــم مــن التهميــش الــذي عرفتــه هــذه المؤسســة، لــم يكــن مــن المتوقــع أن 
ترفــض االســتجابة ألوامــر القائــد األعلــى للقــوات المســلحة. ولــم يكــن مــن المتوقــع حصــول 
مناوشــات بيــن الجيــش الوطنــي والمؤسســات األمنيــة األخــرى، محافظــة منــه علــى أمــن 

المواطنيــن. 

"تعييــن كبــار ضبــاط القــوات المســلحة الذيــن كان بــن علــي علــى معرفــة بهــم منــذ أيــام وجــوده فــي الجيــش أو مــن خــالل العالقــات الشــخصية. فــي   19
البدايــة كان ذلــك يعنــي زمــالءه مــن ترقيــة بورقيبــة"، شــاران غريــوال، مرجــع ســابق، ص 3.

ــر خــاص رقــم 304 أذار/مــارس  كويرايــن هانلــول، "إصــالح القطــاع األمنــي فــي تونــس. عــام بعــد ثــورة الياســمين"، معهــد الســالم األميركــي، تقري  20
www.usip.org/sites/default/files/sr304_Arabic.pdf علــى:  متوفــر   .4 ص   ،2012
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ويتأكــد تدخــل وزارة الداخليــة ومؤسســة األمــن الداخلــي ككل مــن خــالل اســتدعائها بالمقــام 
األول لقمــع المتظاهريــن وضمــان عــودة النظــام العــام فــي البــالد وخاصــة بقــاء بــن علــي 
فــي الســلطة. وهــو ليــس نفــس الهــدف الــذي تدّخــل مــن أجلــه الجيــش الوطنــي فــي الثــورة، 
إذ كانــت مهمتــه تأميــن وحمايــة المؤسســات والمنشــآت العموميــة. وبقــي األمــر علــى هــذه 
الحــال إلــى حيــن عجــز النظــام القائــم آنــذاك علــى الســيطرة علــى الغضــب الجماهيــري. فأصــدر 
ــر 2011  ــد األعلــى للقــوات المســلحة فــي 12 كانــون الثاني/يناي الرئيــس الســابق وهــو القائ
أوامــره للجيــش بإطــالق النــار علــى المتظاهريــن لكــن الجيــش تجاهلهــا بأمــر مــن قائــد جيــش البــر 

رشــيد عمــار. 

ويرجــع ســبب هــذا الحيــاد وعــدم التدخــل الــى التطــور الــذي عرفتــه مؤسســة الجيــش الوطنــي 
التــي تتميــز بالمهنيــة والحيــاد السياســي خاصــة. وهــذه النتيجــة حتميــة إلقصائــه عــن السياســة 
مــن طــرف األنظمــة الســابقة خوفــًا مــن إمكانيــة انقــالب عســكري.21 وهــذا االقصــاء جعــل 
ــي ككل قياســًا بعــدد  ــم العرب ــر والعال الجيــش التونســي األصغــر فــي منطقــة المغــرب الكبي
المواطنيــن. فقــد أدى االقصــاء إلــى تهميــش المؤسســة العســكرية، ليــس فقــط المجــال 
السياســي وإنمــا أيضــا المجــال االقتصــادي والمــادي حيــث أنــه لــم ُتمنــح التمويــل الكافــي مــن 
الدولــة، ولــم تطــور ترســانتها العســكرية وبقيــت قائمــة علــى الوســائل الضروريــة لبقائهــا. حيــث 
ــادة عــدد  ــة مؤسســة األمــن الداخلــي علــى حســاب الجيــش مــن خــالل زي حــاول النظــام تقوي
أفرادهــا الــذي يفــوق مئــة ألــف مقابــل أربعيــن ألفــا للجيــش تقريبــًا.22وكل هــذه العوامــل جعلــت 

الجيــش التونســي يختــار عــدم االنحيــاز للنظــام الســابق وعــدم التدخــل فــي سياســة البــالد. 

حتــى فــي حالــة االنفــالت األمنــي والوضــع السياســي المتــأزم، لــم يبــد كبــار ضبــاط وجنــراالت 
الجيــش اهتمامهــم بالسياســة23 ولــم يســتغلوا فرصــة الفــراغ السياســي بعــد الثــورة للقيــام 
بانقــالب عســكري بالرغــم مــن إمكانيــة نجاحــه فــي تلــك الفتــرة. وقــد عبــر الجيــش الوطنــي 
عــن نيتــه العــودة إلــى الثكنــات بعــد عــودة االســتقرار فــي البــالد وبعــد تمكــن قــوات األمــن 
الداخلــي مــن تأديــة عملهــا بطريقــة طبيعيــة. ولكــن رغــم حيــاد الجيــش فقــد أحــدث تغييــرا فــي 
الحيــاة السياســية فــي تونــس وكان، بطريقــة غيــر مباشــرة وغيــر إراديــة، ســببا فــي تغيــر النظــام 
ــة وعــدم إدخــال  ــة االنتقــال، يجــب تحقيــق الســيطرة المدني ــم فــي البــالد. وإلنجــاح عملي القائ

المؤسســات األمنيــة فــي األمــور السياســية.24 

وقد عكســت المواد الدســتورية الخاصة بالعالقات المدنية-العســكرية مدى حياد المؤسســات 
األمنيــة واحترامهــا للســلطات المدنيــة. فبقــاء الجيــش التونســي علــى الحيــاد و"تحت الســيطرة 
المدنيــة" أّكــد علــى أنــه جيــش الشــعب ومــن الشــعب وال يمكنــه أن يخــدم إال مصالــح الشــعب، 
بالرغــم مــن قمــع المتظاهريــن مــن قبــل قــوات األمــن الوطنــي التونســي التــي اصطفــت إلــى 

 SIGNE )L.( et SMIDA )R.(, « The army‘s decision to repress: A turning point in Tunisia‘s regime change », Center on Democracy,  21
Development and the Rule of Law, Standford UniversityApril 2014 p.6. Available on: https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/
Landry_Final.pdf
SIGNE )L.( et SMIDA )R.( , ibid. p.8.  22
 Ibid. p.24.  23
"ينظــر إلــى غيــاب الســيطرة المدنيــة كأحــد عوائــق التحــول الديمقراطــي قــد ينتــج عنــه تدخــل عســكري فــي الشــؤون السياســية ينتهــي بحكــم عســكري.   24
وكــذا لــذات المنطــق ينظــر إلــى الســيطرة المدنيــة باعتبارهــا أحــد المتطلبــات األوليــة للتحــول الديمقراطــي"، أحمــد عبــد ربــه، "العالقــات المدنيــة 
العســكرية وإشــكاليات التحــول الديمقراطــي. دراســة فــي االتجاهــات النظريــة الحديثــة"، ص52، فــي حمــدي عبــد الرحمــان )تحريــر(، الجيــوش والتحــول 

ــة، قطر/الدوحــة، 2015. ــة/دار الكتــب القطري ــة والدولي ــدى العالقــات العربي ــة، منت ــة الوطني ــاء الدول ــا: معّوقــات بن الديمقراطــي فــي إفريقي
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ــز  ــا بالنســبة للتونســيين وموقفــا محترمــا مّي جانــب النظــام الفاســد.25 وكان هــذا الحيــاد إيجابي
الجيــش التونســي عــن بقيــة الجيــوش العربيــة26 ألن رفضــه إطــالق النيــران علــى المتظاهريــن 
ســاهم فــي إضعــاف النظــام. وعليــه فــإن الدســتور التونســي جــاء ليكــّرس هــذه العالقة ويضع 
ــي  ــرة مــع قــوات األمــن الوطن مبادئهــا ويحــاول فــي الوقــت نفســه إصــالح العالقــة المتوّت
مــن خــالل دســترتها. وتعتبــر دســترة المؤسســات األمنيــة فــي تونــس نتيجــة منطقيــة لتاريــخ 
هــذه المؤسســات. فطــوال فتــرة حكــم بورقيبــة وبــن علــي مــا فتئــت العالقــة بيــن السياســي 
واألمني-العســكري بالتطــور، ســواء باتجــاه التشارك/الســيطرة أم اإلقصــاء. فجــاء الدســتور 

ليضــع اإلطــار القانونــي الدســتوري لواقــع عمــل هــذه األجهــزة وعالقتهــا مــع المدنييــن.

"فتحــت الشــرطة النيــران علــى الحشــود واعتقلــت المحتجيــن والصحفييــن وأعضــاء أحــزاب المعارضــة والمحاميــن والنشــطاء الحقوقييــن. إال أن ردة فعــل   25
الشــرطة أخفقــت فــي قمــع االحتجاجــات "، كويرايــن هانلــول، مرجــع ســابق، ص2.

"تعــّد القــوات المســلحة التونســية قــّوة صغيــرة ومنضبطــة للغايــة وتنــال احترامــا كبيــرا نظــرا لرفضهــا تنفيــذ األوامــر باســتخدام القــوة القاتلــة ضــد أبنــاء   26
وطنهــا. وقــد ســاهم إحجامهــم هــذا فــي تميزهــم عــن نظرائهــم فــي دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا"، المرجــع الســابق، ص 4.
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2. الفصل الوظيفي بين المدنيين 
والمؤسسات األمنية

قبــل التطــرق إلــى المســائل التنظيميــة والوظيفيــة، أوضــح الدســتور التونســي بشــكل جلــي 
خضــوع المؤسســات األمنيــة للدولــة التونســية مــن خــالل النــص فــي الفصــل 17 علــى احتــكار 
الدولــة لوســائل "العنــف المشــروع"27 وأنهــا وحدهــا تحتكــر إنشــاء القــوات المســلحة وقــوات 
األمــن الداخلــي.28 وهــو نفــس المبــدأ الــذي كّرســته المــادة 200 مــن الدســتور المصــري تاريــخ 
18 كانــون الثاني/ينايــر 2014: "القــوات المســلحة ملــك للشــعب، مهمتهــا حمايــة البــالد، 
والحفــاظ علــى أمنهــا وســالمة أراضيهــا، والدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه القــوات، 
ويحظــر علــى أي فــرد أو هيئــة أو جهــة أو جماعــة إنشــاء تشــكيالت أو فــرق أو تنظيمــات عســكرية 
أو شــبه عســكرية". ويعتبــر احتــكار القــوة القســرية مــن ســمات الدولــة الحديثــة29 ومظهــرًا مــن 
مظاهــر ممارســة الدولــة لســيادتها. وعــادة مــا تكــّرس دســاتير دول االنتقــال هــذا المنــع لتفــادي 

انتشــار الميليشــيات المســلحة واألمــن المــوازي. 

تحظــى الســلطات المدنيــة بشــرعية ألنهــا منتخبــة ديمقراطيــًا، لذلــك تبقــى صاحبــة القــرار 
األول واألخيــر فــي قطــاع األمــن ككل )تحديــد مهــام أجهزتــه، ومــوارده، وطــرق التفاعــل معــه، 
وإخضاعــه للرقابــة الديمقراطيــة(. وفــي محاولــة منــه إلخضــاع المؤسســات األمنيــة للســلطات 
المدنيــة، حــّدد الدســتور التونســي مجموعــة مــواد تؤطــر العالقــات المدنية-العســكرية. فنجــده 
يخصــص مجموعــة مــواد لصالحيــات المدنييــن فــي العالقــة مــع قطــاع األمــن )المبحــث األول( 
ومــواد أخــرى تحــدد -مبدئيــا- مهــام المؤسســات األمنيــة فــي محاولــة منهــا لتطبيــق القانــون 

وحمايــة الوطــن والمواطنيــن )المبحــث الثانــي(.

1.2 صالحيات أمنية واسعة وحصرية للسلطات المدنية

ــة، والتــي ســنتحدث عنهــا فــي الجــزء  ــة للســلطات المدني ــات الرقابي ــى الصالحي باإلضافــة إل
الثانــي مــن هــذا البحــث، أعطــى الدســتور التونســي للمدنييــن صالحيــات عديــدة تؤكــد فــي 
مجملهــا علــى فكــرة الســيطرة المدنيــة علــى العســكريين. وتظهــر المــواد الدســتورية الخاصــة 
العســكرية.  المدنيــة  للعالقــات  التونســي  الدســتور  التــي أوالهــا  بقطــاع األمــن األهميــة 
)2( وصالحيــات  )1( صالحيــات أمنيــة خاصــة للســلطات المدنيــة  بيــن  التمييــز  ويمكــن هنــا 

مشــتركة تســتوجب تدخــل أطــراف عــدة التخــاذ القــرارات األمنيــة.

ماكس فيبير: العالم والسياسي، ص232.   27
ــون ولخدمــة  ــك بمقتضــى القان ــة إنشــاء القــوات المســلحة، وقــوات األمــن الداخلــي، ويكــون ذل ــر الدول الفصــل 17 مــن الدســتور التونســي: "تحتك  28

الصالــح العــام".
عمــر ولــد حمــادي، ورقــة توجيهيــة: المقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بالحكامــة الديمقراطيــة للقــوات المســلحة وقــوى األمــن، المنظمــة الدوليــة للتقريــر   29
bp50_ar_on_-ly-content/uploads/2016/03/dri-reporting.org/newdri/wp-http://democracy علــى:  متوفــر   .2 2015، ص  الديمقراطيــة،  عــن 

pdf-04-armed_forces_2015.171 )تاريــخ التصفــح 17 كانــون األول/ديســمبر 2016( 
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1.1.2 الصالحيات األمنية الخاصة للّسلطات العمومية

ألهــداف هــذا البحــث، ســيتم اســتعمال المفهــوم الواســع للســلطات العموميــة حيــث يشــمل 
الســلطات الثــالث )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( باإلضافــة إلــى الهيئــات الدســتورية 

المســتقلة.

ــواب الشــعب فــي مجــال  ــات تشــريعية هامــة لمجلــس ن يعطــي الدســتور التونســي صالحي
ــواب الشــعب  قطــاع األمــن. فحســب الفصــل 65 مــن الدســتور التونســي، يصــدر مجلــس ن
قوانيــن عاديــة30 تخــص الضمانــات األساســية الممنوحــة للموظفيــن المدنييــن والعســكريين 
الداخلــي33  األمــن  وقــوات  الوطنــي32  للجيــش  المنظمــة  كالنصــوص  أساســية31  وأخــرى 
والديوانــة34 مثــاًل. وهــي نصــوص تتيــح الفرصــة لمجلــس نــواب الشــعب، المفــوض المباشــر 
للشــعب التونســي، تحديــد قواعــد عمــل المؤسســات األمنيــة والعســكرية وتحديــد الضمانــات 
والتنظيــم الهيكلــي والوظيفــي لهــذه األجهــزة. ومــن الضــروري فــي الــدول الديمقراطيــة أو 
ــل  ــًا فــرض مثــل هــذا التوزيــع فــي الســلطات، بحيــث ال تتدّخ التــي تعيــش انتقــااًل ديمقراطي
المؤسســة العســكرية أو األمنيــة فــي إصــدار النصــوص القانونيــة، وذلــك مراعــاة لمبــدأ 
التوزيــع العــادل للّســلط وأيضــا منعــا لتداخــل الســلطات العســكرية والمدنيــة. وهــذا وضــع 
تعيشــه بعــض دول الجــوار مثــل مصــر حيــث أصــدر المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة خمســة 
قوانيــن جديــدة فــي إطــار توليــه الســلطة التشــريعية بعــد حــل مجلــس الشــعب ســنة 35.2012 
والغريــب فــي األمــر أن هــذه القوانيــن موقعــة مــن قبــل الســلطة المدنيــة األعلــى مكانــة فــي 

البلــد وهــو رئيــس الجمهوريــة الســابق محمــد مرســي. 

المعاهــدات واالتفاقيــات  علــى  المصادقــة  المشــرع،  اختصــاص  يدخــل ضمــن مجــال  كمــا 
الدوليــة. وهــو الوحيــد الــذي يملــك ســلطة المصادقــة علــى المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة 
المرتبطــة فــي مجالــي األمــن والدفــاع. فيصــدر المشــرع قوانيــن عاديــة تنظــم المصادقــة علــى 
ــد المخــّول  ــه هــو الوحي ــى أن المعاهــدات وقوانيــن أساســية للموافقــة عليهــا.36 باإلضافــة إل
بالمصادقــة علــى ميزانيــة وزارتــي الداخليــة والدفــاع وبقيــة أجهــزة قطــاع األمــن كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لــكل مؤسســات الدولــة. 

ويعطــي دســتور 2014 مجموعــة مــن الصالحيــات األمنيــة المهمــة للســلطة التنفيذيــة37 التــي 
تنتمــي إليهــا المؤسســات األمنيــة. وهــذا يعــزز إخضــاع تلــك المؤسســات للســلطات العمومية 

المنتخبــة ديمقراطيًا. 

مثــل القانــون رقــم 67-21 تاريــخ 31 أيار/مايــو 1967 بإحــداث ديــوان المســاكن العســكرية، والقانــون رقــم 85-5 12 تاريــخ 5 آذار/مــارس 1985 الخــاص   30
ــاة فــي القطــاع العمومــي.  ــد الحي ــن علــى قي ــة والعســكرية للتقاعــد وللباقي ــات المدني بنظــام الجراي

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:   31
تنظيم الجيش الوطني ❙
تنظيم قوات األمن الوطني والديوانة ❙

القانون عدد 67-20 تاريخ 31 أيار/مايو 1967 والمتعلق بضبط النظام العان للجيش الوطني.   32
القانون عدد 82-70 تاريخ 6 آب/أغسطس1982 والمتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي.   33

القانون عدد 95-46 تاريخ 15 أيار/مايو 1995 والمتعلق بضبط النظام العام للّديوانة.  34
قانــون زيــادة المعاشــات رقــم 80 لســنة 2012، وقانــون زيــادة المعاشــات العســكرية رقــم 81 لســنة 2012، وقانــون عــدد 82 الخــاص بعــالوات العامليــن   35

بالدولــة، وقانــون عــدد 83 لســنة 2012 الخــاص بحصــة إضافيــة للمنطقــة الحــرة، وقانــون عــدد 84 لســنة 2012 الخــاص بتنظيــم الجامعــات. 
الفصل 65 من الدستور التونسي.   36

الفصل 71: "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة".  37
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مــن جهتــه، يتمتــع رئيــس الدولــة باعتبــاره القائــد األعلــى للقــوات المســلحة38 بصالحيــات 
أمنيــة واســعة.39 فهــو يــرأس مجلــس األمــن القومــي40 ويدعــو إليــه رئيــس الحكومــة ورئيــس 
مجلــس نــواب الشــعب.41 ومــن المالحــظ أن تركيبــة هــذا المجلــس تطــورت، حيــث أصبــح 
ــن واألشــخاص  ــن الدائمي ــب األعضــاء اآلخري ــى جان ــواب إل ــا حضــور رئيــس مجلــس الن ممكن
ــن  ــك تعي ــة.42 ولذل ــة حضورهــم مهمــًا لمناقشــة المســائل األمني ــر رئيــس الدول ــن يعتب الذي
علــى المشــرع تغييــر النــص المتعلــق بتركيبــة هــذا المجلــس وتســميته إذ أصبــح يســّمى 
مجلــس األمــن القومــي، بموجــب الدســتور التونســي، وليــس المجلــس الوطنــي لألمــن. 
وأحــدث هــذا المجلــس لغايــة جمــع ودراســة وتحليــل وتقييــم جميــع المعلومــات والمعطيــات 
ــة،  ــة السياســة الداخليــة والسياســة الخارجي ــة التــي تتعلــق باألمــن الوطنــي مــن ناحي األمني
وأيضــا السياســة الدفاعيــة بهــدف المحافظــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي ودعــم 
مقوماتــه.43 وتعتبــر هــذه الصالحيــة شــرفية أكثــر منهــا ســلطوية ألن كل القــرارات ســتكون 
ــارات واألوضــاع األمنيــة فــي  ــًا علــى أهــم االختي نتيجــة مــداوالت المجلــس التــي تــدور غالب
ــّدد الوضــع  ــم يح ــًا مهمــًا: لمــاذا ل ــالد.44 وتطــرح دســترة هــذه المؤسســة تســاؤاًل قانوني الب
القانونــي لهــذه المؤسســة؟ ولمــاذا دســترة هــذه المؤسســة بالــذات مــع تناســي غيرهــا 
كمؤسســة االســتعالمات؟ وهــذا الوضــع يوضــح ارتبــاك المؤسســين حــول موضــوع قطــاع 

األمــن بصفــة عامــة.

مقارنــة بالمثــال المغربــي، يعتبــر الدســتور التونســي غامضــًا فــي هــذه المســألة. فالمــادة 
54 مــن الدســتور المغربــي تاريــخ 29 تموز/يوليــو 2011 تحــدد صفــة المجلــس األعلــى لألمــن 
باعتبــاره "...هيئــة التشــاور بشــأن اســتراتيجيات األمــن الوطنــي والخارجــي للبــالد، وتدبيــر 
حــاالت األزمــات، والســهر أيضــا علــى مأسســة ضوابــط الحكامــة األمنيــة الجيــدة." ويــرأس 
الملــك45 هــذا المجلــس ولــه أن يفــوض هــذه الســلطة لرئيــس الحكومــة بشــرط وضــع جــدول 

الفصل 77: " يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة...كما يتولى: 3. القيادة العليا للقوات المسلحة".  38
تخّلــى الدســتور الحالــي عــن الفصــل 72 مــن المســودة الثانيــة للدســتور )14 كانــون األول/ديســمبر 2012( التــي تعتبــر مكســبا مهمــا يخــدم مبــدأ خضــوع   39

العســكريين للســلطة المدنيــة. إذ أقــّرت بوضــوح الــدور القيــادي للرئيــس باعتبــاره القائــد األعلــى للقــوات المســلحة وقــوات األمــن الداخلــي.
أمر عدد 1195 تاريخ 6 تموز/يوليو 1990 بإحداث المجلس القومي لألمن.   40

الفصل 77. 2 من الدستور التونسي.   41
توّضــح المــادة 3 مــن األمــر عــدد 1195 تاريــخ 6 تموز/يوليــو 1990 بإحــداث المجلــس القومــي لألمــن، تركيبــة مجلــس األمــن القومــي إذ "يــرأس رئيــس   42

الجمهوريــة المجلــس الوطنــي لألمــن الــذي يتركــب مــن األعضــاء اآلتــي ذكرهــم:
الوزير األول. ❙
وزير الشؤون الخارجية.  ❙
وزير الدفاع الوطني. ❙
وزير الداخلية. ❙
كاتب الدولة لألمن الوطني. ❙
رئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني. ❙
المدير العام لألمن العسكري ❙
ولرئيس الجمهورية أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس".  ❙

المادة األولى من األمر عدد 1195 تاريخ 6 تموز/يوليو 1990 بإحداث المجلس القومي لألمن.  43
حسب المادة الثانية من األمر عدد 1195 تاريخ 6 تموز/يوليو 1990 "يتداول المجلس الوطني لألمن في المسائل التالية:  44

االختيارات األساسية في مجال األمن الوطني ❙
الخطة الوطنية لألمن ❙
التدابير الالزمة في ميادين األمن والدفاع والسياسة الخارجية ويتولى إلى جانب ذلك خاصة: ❙
تقييم التحديات الداخلية والخارجية ❙
توجيه األبحاث في ميدان االستعالمات ❙
تنسيق العالقات الخارجية في مجال األمن الوطني". ❙

المــادة 54 مــن الدســتور المغربــي: "...يــرأس الملــك هــذا المجلــس، ولــه أن يفــوض لرئيــس الحكومــة صالحيــة رئاســة اجتمــاع لهــذا المجلــس، علــى   45
أســاس جــدول أعمــال محــدد". 
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ــة التفويــض. كمــا أن  أعمــال محــدد. أمــا فــي تونــس فيســتوجب رئاســة الرئيــس دون إمكاني
تركيبــة هــذا المجلــس كفيلــة بتحقيــق الحكامــة األمنيــة المــراد تحقيقهــا فــي المغــرب باعتبارهــا 
ــخ المغــرب.47 وعمومــًا، ســاهمت  ــار حضــور المدنييــن46 ألول مــرة فــي تاري ــن االعتب تأخــذ بعي
دســترة هــذا المجلــس فــي دســترة المؤسســة األمنيــة ككل واخراجهــا مــن "منطقــة الظــل 

السياســي الــذي كانــت تتــوارى وراءه".48

يتولــى رئيــس الدولــة التونســية، بموجــب الفصــل 93 )3(، رئاســة مجلــس الــوزراء "وجوبــا 
فــي مجــاالت الدفــاع، والعالقــات الخارجيــة، واألمــن القومــي المتعلــق بحمايــة الدولــة والتــراب 
الوطنــي مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة، ولــه أن يحضــر مــا عداهــا مــن مجالــس وزراء. وعنــد 
حضــوره يــرأس المجلــس". وهــو غيــر مطالــب بحضــور جميــع جلســات المجلــس باعتبــار أن رئيــس 
الحكومــة هــو رئيــس مجلــس الــوزراء49 فــي بقيــة المجــاالت األخــرى. وهــذا يعــّزز فكــرة هيمنــة 
ســلطة رئيــس الدولــة فــي مجــال األمــن علــى حســاب ســلطات رئيــس الحكومــة. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يّتخــذ رئيــس الجمهوريــة التدابيــر االســتثنائية50 ويعلــن عنهــا وفــق الفصــل 80 
مــن الدســتور التونســي.51 ومــن المنطقــي أن ينّظــم الدســتور مســبقا التدابيــر االســتثنائية. 
ولكــن، لــم يحــدد الدســتور التونســي نوعيــة الحالــة االســتثنائية )حالــة طــوارئ، حالــة حصــار، كارثة 
طبيعيــة...( وال التدابيــر المعتمــدة، فتــرك بذلــك ســلطة تقديريــة لرئيــس الجمهوريــة لتحديدهــا 

وإمكانيــة رقابــة المحكمــة الدســتورية عليهــا. 

مــع  بالمقارنــة  الحكومــة  لرئيــس  الدســتور صالحيــات محــدودة وجانبيــة  حيــن يعطــي  فــي 
ــل  ــة. فحســب الفصــل 92 )1(، يختــص رئيــس الحكومــة بإحــداث وتعدي ســلطات رئيــس الدول
وحــذف الــوزارات وكتابــات الدولــة وضبــط اختصاصاتهــا وصالحياتهــا بعــد مداولــة مجلــس 
الــوزراء. حيــث يمكــن لرئيــس الحكومــة أن يقتــرح علــى مجلــس الــوزراء إضافــة كتابــة دولــة خاصــة 
باألمــن مثــاًل أو تغييــر اختصاصاتهــا وصالحياتهــا. وتبقــى بقيــة الصالحيــات األمنيــة مجــاال 

للتشــاور والتشــارك بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة أو مــع بقيــة الســلط العموميــة.

الدســتور  أعطــى  والتشــريعية،  التنفيذيــة  للســلطتين  الممنوحــة  الصالحيــات  جانــب  إلــى 
والحقــوق  الدســتور  حاميــة  األخيــرة  هــذه  تعتبــر  إذ  القضائيــة.  للســلطة  خاصــة  صالحيــات 
والحريــات.52 فالمحكمــة اإلداريــة مثــاًل مطالبــة بمراقبــة شــرعية أعمــال أجهــزة األمــن خاصــة 
المتعلقــة منهــا بتطبيــق واحتــرام الحقــوق والحريــات. فــي حيــن أن المحكمــة الدســتورية مطالبــة 
بمراقبــة إدارة الحــاالت االســتثنائية ومــدى احترامهــا للدســتور وأيضــا عــدم تدخــل المؤسســة 

ــواب، ورئيــس  ــه، عــالوة علــى رئيــس الحكومــة، ورئيــس مجلــس الن المــادة 54 مــن الدســتور المغربــي: " يضــم المجلــس األعلــى لألمــن فــي تركيبت  46
ــة، والعــدل، وإدارة  ــة، والشــؤون الخارجي ــن بالداخلي ــوزراء المكلفي ــة، ال ــى للســلطة القضائي ــدب للمجلــس األعل مجلــس المستشــارين، والرئيــس المنت
الدفــاع الوطنــي، وكــذا المســؤولين عــن االدارات األمنيــة، وضبــاط ســامين بالقــوات المســلحة الملكيــة، وكل شــخصية أخــرى يعتبــر حضورهــا مفيــدا 

ــي للمجلــس قواعــد تنظيمــه وتســييره". ألشــغال المجلــس. ويحــدد نظــام داخل
"...منــح الدســتور ألول مــرة فــي تاريــخ المغــرب فرصــة للمدنييــن للمســاهمة فــي وضــع السياســات األمنيــة للبــالد، إذ تتكــون تركيبــة المجلــس   47
األعلــى لألمن...وجعــل تركيبــة المجلــس مفتوحــة علــى شــخصيات مدنيــة وعســكرية يعتبــر حضورهــا مفيــدا ألشــغال المجلــس كالخبــراء وغيرهــم مــن 
المتخصصيــن..."، محمــد شــقير، المؤسســة األمنيــة بالمغــرب: بيــن حمايــة النظــام وســالمة المواطــن، أفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

.118-117 ص   ،2016
محمد شقير، المرجع السابق، ص 118.   48

الفصل 93 )1( من الدستور التونسي.  49
الفصل 77 )5( من الدستور التونسي.   50

يجيــز الفصــل 80 مــن الدســتور التونســي "لرئيــس الجمهوريــة فــي حالــة خطــر داهــم لكيــان الوطــن أو أمــن البــالد أو اســتقاللها، يتعــذر معــه الســير   51
العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي تحتمهــا تلــك الحالــة االســتثنائية".

ينــص الفصــل 102 مــن الدســتور التونســي علــى أن "القضــاء ســلطة مســتقلة تضمــن إقامــة العــدل، وعلويــة الدســتور، وســيادة القانــون، وحمايــة   52
ــات".  الحقــوق والحري
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ــق القانــون وقــرارات  األمنيــة فــي اتخــاذ القــرارات بهــذا الشــأن ألنهــا مجــرد مؤسســة لتطبي
الســلطة المدنيــة. كمــا تتدخــل المحكمــة الدســتورية أيضــا لمراقبــة دســتورية التقييــدات علــى 

الحقــوق األساســية للمواطنيــن. 

ــى قطــاع  ــة عل ــات الدســتورية المســتقلة للرقاب ــن أن تتدخــل الهيئ ــك، يمك ــى ذل باإلضافــة إل
الفســاد  علــى  والرقابــة  االنســان53  حقــوق  باالنتهــاكات ضــد  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  األمــن، 
فــي قطــاع األمــن.54 ويمكــن لهــذه الهيئــات تقديــم اقتراحــات مشــاريع قوانيــن فــي مجــال 
اختصاصهــا. كمــا يمكنهــا أن تســاهم فــي وضــع سياســات الحوكمــة الرشــيدة والمنــع والوقايــة 
المســتقلة  الدســتورية  للهيئــات  الصالحيــات  هــذه  تنفيذهــا. ومنــح  الفســاد ومتابعــة  مــن 

يســاهم فــي تحســين قطــاع األمــن. 

كــّرس  الحكومــة،  ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  قــرارات  علــى  الشــرعية  مــن  مزيــد  وإلضفــاء 
ــة فــي البــالد  ــدأ التشــارك55 فــي اتخــاذ القــرارات الحاســمة والمصيري الدســتور التونســي مب

وأهمهــا القــرارات األمنيــة كإعــالن الحــاالت االســتثنائية مثــاًل. 

2.1.2 الصالحيات األمنية المشتركة للسلطات العمومية

يمكــن تقســيم الصالحيــات المشــتركة إلــى قســمين: قســم خــاص بالســلطة التنفيذية وقســم 
تشــترك فيــه مختلــف الســلطات العمومية. 

حصــر الدســتور التونســي الصالحيــات المشــتركة الخاصــة بالســلطة التنفيذيــة فــي ضبــط 
السياســات الوطنيــة فــي مجالــي األمــن والدفــاع. فحســب الفصــل 77 فــإن رئيــس الجمهوريــة 
يختــص بضبــط السياســات العامــة فــي مجــاالت الدفــاع والعالقــات الخارجيــة واألمــن القومــي 
ويعتبــر  والخارجيــة.  الداخليــة  التهديــدات  مــن  الوطنــي  والتــراب  الدولــة  بحمايــة  المتعلقــة 
ضبــط هــذه السياســات ضــرورة الســتمرارية الــدول ألنهــا وثيقــة توضيحيــة ألهــم التهديــدات 
والمســائل األمنيــة، ومــن أجــل تقييــم نجاعــة المتداخليــن فــي هــذا القطــاع. وهــي تقــدم أهــم 
التوجيهــات والقواعــد التــي يتــم علــى أساســها تحديــد التحديــات ومواجهتهــا. وعمومــًا يجــب أن 
تســتجيب هــذه السياســات لمبــادئ وأهــداف دســتور البــالد. ويتــم ضبــط هــذه السياســات بعــد 

استشــارة رئيــس الحكومــة الــذي يســهر علــى تنفيذهــا.56 

الوظائــف  فــي  واإلعفــاء  التســمية  ســلطة  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  رأســا  يتشــارك  كمــا 
العســكرية والمتعلقــة باألمــن الوطنــي، حيــث يصــدر رئيــس الجمهوريــة أمــرًا رئاســيًا فــي هــذا 
الصــدد ولكــن بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة. الــذي يمكــن أن يقــدم اقتراحاتــه بالقبــول أو 

حســب الفصــل 128 مــن الدســتور التونســي "تراقــب هيئــة حقــوق االنســان احتــرام الحريــات وحقــوق االنســان، وتعمــل علــى تعزيزهــا، وتقتــرح مــا تــراه   53
لتطويــر منظومــة حقــوق االنســان، وتستشــار وجوبــا فــي مشــاريع القوانيــن المتصلــة بمجــال اختصاصهــا. تحقــق الهيئــة فــي حــاالت انتهــاك حقــوق 

االنســان لتســويتها أو احالتهــا علــى الجهــات المعنيــة..."
يحــدد الفصــل 130 مــن الدســتور التونســي صالحيــات الهيئــة " تســهم هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي سياســات الحوكمــة الرشــيدة   54
ومنــع الفســاد ومكافحتــه ومتابعــة تنفيذهــا ونشــر ثقافتهــا، وتعــزز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة. تتولــى الهيئــة رصــد حــاالت الفســاد فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص، والتقضــي فيهــا، والتحقــق منهــا، وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة. تستشــار الهيئــة وجوبــا فــي مشــاريع القوانيــن المتصلــة 

بمجــال اختصاصهــا. للهيئــة أن تبــدي رأيهــا فــي النصــوص الترتيبيــة العامــة المتصلــة بمجــال اختصاصهــا..."
كّرس الدستور التونسي منذ توطئته هذا المبدأ " وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية..."  55

الفصل 91 من الدستور التونسي "يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 77، ويسهر على تنفيذها".   56
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بالرفــض. وبحســب الدســتور،57 تضبــط هــذه الوظائــف العليــا بقانــون. ولكــن مــا حــدث علــى 
أرض الواقــع وخالــف الدســتور هــو التســميات التــي قــام بهــا رئيــس الدولــة منــذ 2015: 
تســمية المديــر العــام ألمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الهامــة58 والمديــر العــام لوكالــة 
االســتعالمات لألمــن والدفــاع59 دون وجــود قانــون يوضــح هــذه الوظائــف. وهنــا يطــرح إشــكال 
ــر، يجــب التأكيــد علــى  ــة الدســتورية علــى هــذه األعمــال. وفــي األخي ــرام الدســتور والرقاب احت
أن نجاعــة هــذا التشــارك مرهونــة بقــدرة "رئيســي الســلطة التنفيذيــة علــى التعــاون وتفــادي 

النزاعــات المتعلقــة باختصاصاتهمــا".60 

أمــا الصالحيــات األمنيــة المشــتركة بيــن جــل الســلطات العموميــة، فهــي إعــالن الحــرب وإبــرام 
الســلم، وإرســال القــوات إلــى الخــارج، وإعــالن الحالــة االســتثنائية.

حســب الفصــل 77 )5( مــن الدســتور التونــس لعــام 2014، يختــص رئيــس الجمهوريــة بإعــالن 
ــه،  ــة أخمــاس أعضائ ــة ثالث ــرام الســلم بعــد موافقــة مجلــس نــواب الشــعب بأغلبي الحــرب وإب
وإرســال القــوات إلــى الخــارج بموافقــة رئيســي مجلــس نــواب الشــعب والحكومــة، علــى أن 
ــخ قــرار إرســال  ــت فــي األمــر خــالل أجــل ال يتجــاوز ســتين يومــا مــن تاري ينعقــد المجلــس للب
ــدة  ــرام الســلم، ســلطة مقي ــة للرئيــس، بإعــالن الحــرب وإب ــر الســلطة التقريري القــوات. وتعتب
لحيــن موافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب. كمــا أن تفعيــل قــرار ارســال القــوات 
للخــارج يلــزم الرئيــس أخــذ موافقــة رئيــس مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس الحكومــة، ثــم يتدخــل 
البرلمــان فيمــا بعــد. ويتبــع عــدد مــن الدســاتير العربيــة منهــج التشــاور ولكــن مــع اختــالف فــي 
بعــض التفاصيــل. فمثــاًل الدســتور المغربــي تاريــخ 29 تموز/يوليــو 2011 يجعــل هــذه الســلطة 
محــدودة النطــاق.61 الملــك يقــرر بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء ويتــم إعــالم البرلمــان بهــذا القــرار 
الــذي تعــود الســلطة التقديريــة فيــه للرئيــس. ويبقــى تدخــل البرلمــان فــي حــدود اإلعــالم. 
باإلضافــة إلــى مثــال الدســتور المصــري لعــام 2014 الــذي يحافــظ شــكال على طابع تشــاركي،62 
ولكــن القــرار يعــود بطريقــة أو بأخــرى وفــي أغلبــه لجهــة معينــة وهــي المؤسســة العســكرية. 
فاألغلبيــة البرلمانيــة تتبــع الرئيــس الــذي هــو فــي األصــل ينتمــي للجيــش المصــري. باإلضافــة 
إلــى أن هــذا القــرار يســتوجب أخــذ رأي مجلــس الدفــاع الوطنــي مــع األخــذ بــرأي المجلــس 
األعلــى للقــوات المســلحة )فــي حــاالت اســتثنائية( وموافقــة مجلــس الــوزراء. وهكــذا تــم 
إجهــاض المنطــق التشــاركي مــع المدنييــن. فعلــى األقــل كان باإلمــكان إشــراك المحكمــة 

ــع الديمقراطــي عليهــا.  ــى هــذه القــرارات إلضفــاء الطاب ــة عل الدســتورية فــي الرقاب

الفصل 78 )3( " يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:   57
-التعيينــات واإلعفــاءات فــي الوظائــف العليــا العســكرية والدبلوماســية والمتعلقــة باألمــن القومــي بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة. وتضبــط هــذه الوظائــف 

العليــا بقانــون".
أمر رئاسي عـدد 24-2015 تاريخ 2 آذار/مارس 2015.   58

أمر رئاسي عدد 43-2015 تاريخ 20 فيفري 2015.   59
سيســيل غــي وآخــرون، تقريــر " دســتور الجمهوريــة التونســية الصــادر فــي 27 ينايــر 2014 وحوكمــة القطــاع األمنــي"، مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة   60

علــى القــوات المســلحة، 2015، ص 20. 
توضح المادتين 49 و99 من الدستور المغربي كيفية التشارك في اعالن الحرب:   61

المادة 99: "يتم اتخاذ قرار اشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد احاطة البرلمان علما بذلك من لدن  ❙
الملك"

المادة 49: "يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:...8. إشهار الحرب". ❙
المــادة 152 مــن الدســتور المصــري لعــام 2014 "رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وال يعلــن الحــرب، وال يرســل القــوات   62
المســلحة فــي مهمــة قتاليــة إلــى خــارج حــدود الدولــة، إال بعــد أخــذ رأي مجلــس الدفــاع الوطنــي، وموافقــة مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء. فــإذا 

كان مجلــس النــواب غيــر قائــم، يجــب أخــذ رأي المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة، وموافقــة كل مــن مجلــس الــوزراء ومجلــس الدفــاع الوطنــي"
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

يتشابه دستورا تونس63 والمغرب64 فيما يتعلق بتشارك السلطات في الحاالت االستثنائية. 
فكالهمــا يشــرك رؤســاء البرلمــان، ورئيــس الحكومــة، ورئيــس المحكمــة الدســتورية، وبذلــك 
المصــري  الدســتور  أمــا  االســتثنائية.  الحــاالت  إعــالن  علــى  الديمقراطــي  الطابــع  يضفــي 
لعــام 2014، فقــد اقتصــر علــى موافقــة مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرار األولــي إلعــالن حالــة 
الطــوارئ. ثــم فيمــا بعــد يتدخــل البرلمــان إلضفــاء الشــرعية علــى هــذا القــرار.65 ولكــن تتفــق 
جــل هــذه المــواد الدســتورية علــى ظرفيــة هــذه اإلعالنــات والتدابيــر المتخــذة بشــأنها ووجــوب 
الرجــوع للبرلمــان، الــذي يحّضــر حلــه فــي هــذه الفتــرة، مــن أجــل اتخــاذ قــرار مواصلــة أو إيقــاف 
الحــاالت االســتثنائية. وفــي الحالــة التونســية تتدخــل المحكمــة الدســتورية التخــاذ قــرار اســتمرار 

أو إنهــاء الحالــة االســتثنائية. 

مــن البديهــي أن يحــدد دســتور البــالد صالحيــات الســلطة المدنيــة فــي قطــاع األمــن ولكــن مــن 
النــادر أن يحــدد الدســتور مهــام المؤسســات األمنيــة بالتفصيــل أو بذكــر بعضهــا دون غيرهــا. 
فمــن الجوهــري أن يكــون الدســتور دقيقــًا فــي هــذا المجــال حتــى يكــون التكريــس الدســتوري 

ذا أهميــة.

2.2 مؤسسات أمنية جمهورية في خدمة الوطن 
والمواطن

كــّرس الدســتور التونســي منطــق ســيادة الســلطات المدنيــة علــى الســلطات العســكرية مــن 
خــالل جعــل مؤسســتي األمــن الوطنــي والجيــش الوطنــي مؤسســتين جمهوريتيــن،66 فــي 
خدمــة الشــعب والوطــن وتخضعــان لســيادة القانــون.67 فتحديــد وتقييــد نطــاق مهــام هــذه 
المؤسســات وضبطهــا بنــص دســتوري وضعتــه ســلطة تأسيســية مدنيــة، هــو خيــر دليــل علــى 

المــادة 80:" لرئيــس الجمهوريــة فــي حالــة خطــر داهــم لكيــان الوطــن أو أمــن البــالد أو اســتقاللها، يتعــذر معــه الســير العــادي لدواليــب الدولــة، أن   63
ــة االســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب وإعــالم رئيــس المحكمــة  ــر التــي تحتمهــا تلــك الحال يتخــذ التدابي

ــى الشــعب.  ــان إل ــر فــي بي ــن عــن التدابي الدســتورية، ويعل
ويجــب أن تهــدف هــذه التدابيــر إلــى تأميــن عــودة الســير العــادي لدواليــب الدولــة فــي أقــرب اآلجــال، ويعتبــر مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة انعقــاد 

دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــّل مجلــس نــواب الشــعب كمــا ال يجــوز تقديــم الئحــة لــوم ضــد الحكومــة. 
وبعــد مضــي ثالثيــن يومــا علــى ســريان هــذه التدابيــر، وفــي كل وقــت بعــد ذلــك، يعهــد إلــى المحكمــة الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب 
الشــعب أو ثالثيــن مــن أعضائــه البــّت فــي اســتمرار الحالــة االســتثنائية مــن عدمــه. وتصــرح المحكمــة بقرارهــا عالنيــة فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا. 

وينهــى العمــل بتلــك التدابيــر بــزوال أســبابها. ويوجــه رئيــس الجمهوريــة بيانــا فــي ذلــك إلــى الشــعب".
المــادة 59 مــن الدســتور المغربــي: " إذا كانــت حــوزة التــراب الوطنــي مهــددة، أو وقــع مــن األحــداث مــا يعرقــل الســير العــادي للمؤسســات الدســتورية،   64
أمكــن للملــك أن يعلــن حالــة االســتثناء بظهيــر، بعــد استشــارة كل مــن رئيــس الحكومــة، ورئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس المستشــارين، ورئيــس 
المحكمــة الدســتورية، وتوجيــه خطــاب إلــى األمــة. ويخــول الملــك بذلــك صالحيــة اتخــاذ االجــراءات التــي يفرضهــا الدفــاع عــن الوحــدة الترابيــة، ويقتضيهــا 
الرجــوع، فــي أقــرب اآلجــال، إلــى الســير العــادي للمؤسســات الدســتورية. ال يحــل البرلمــان أثنــاء ممارســة الســلطات االســتثنائية. تبقــى الحريــات 
والحقــوق األساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور مضمونــة. ترفــع حالــة االســتثناء بمجــرد انتفــاء األســباب التــي دعــت إليهــا، وباتخــاذ االجــراءات 

الشــكلية المقــررة إلعالنهــا" 
المــادة 74مــن الدســتور المغربــي: " يمكــن اإلعــالن لمــدة ثالثيــن يومــا عــن حالــة الحصــار، بمقتضــى ظهيــر يوقعــه بالعطــف رئيــس الحكومــة، وال يمكــن 

تمديــد هــذا األجــل إال بقانــون"
المادة 49: " يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:...7. إعالن حالة الحصار

ــذي ينظمــه  ــى النحــو ال ــة الطــوارئ عل ــوزراء، حال ــذ رأي مجلــس ال ــة، بعــد أخ ــن رئيــس الجمهوري المــادة 154 مــن الدســتور المصــري لعــام 2014: "يعل  65
القانــون. ويجــب عــرض هــذا اإلعــالن علــى مجلــس النــواب خــالل األيــام الســبعة التاليــة ليقــرر مــا يــراه بشــأنه. وإذا حــدث اإلعــالن فــي غيــر دور االنعقــاد 
العــادي، وجــب دعــوة المجلــس لالنعقــاد فــورا للعــرض عليــه. وفــي جميــع األحــوال تجــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس علــى إعــالن حالــة 
الطــوارئ، ويكــون إعالنهــا لمــدة محــددة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر، وال تمــد لمــدة أخــرى مماثلــة، إال بعــد موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس. وإذا كان 
المجلــس غيــر قائــم، يعــرض األمــر علــى مجلــس الــوزراء للموافقــة، علــى أن يعــرض علــى مجلــس النــواب الجديــد فــي أول اجتمــاع لــه. وال يجــوز حــل 

ــة الطــوارئ " مجلــس النــواب أثنــاء ســريان حال
"وهــذا يعنــي أن كالهمــا ينتمــي إلــى مجــال اختصــاص الســلطة الحكوميــة ويخضــع لخدمــة الصالــح العــام )الخيــر العــام( وليــس لخدمــة نظــام أو حــزب   66
أو شــخص معيــن"، سيســيل غــي وآخــرون، تقريــر "دســتور الجمهوريــة التونســية الصــادر فــي 27 ينايــر 2014 وحوكمــة القطــاع األمنــي"، مركــز جنيــف 

للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة، 2015، ص 14. 
"يجــب أن تخضــع القــوات المســلحة وقــوى األمــن، فــي جميــع األوقــات والظــروف، لســيادة القانــون وأن تمــارس ســلطتها ضمــن حــدوده. ويشــمل   67

ــد حمــادي، مرجــع ســابق، ص 3.  ــرام حقــوق اإلنســان"، عمــر ول ــرة احت ــون فك مفهــوم ســيادة القان
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ســيطرة المدنييــن علــى المؤسســات األمنيــة. فقــد أبقــى مؤسســو الدســتور علــى الطابــع 
التقليــدي لمهــام الجيــش الوطنــي، وتمــت دســترة مهــام مؤسســة األمــن الوطنــي بطريقــة 

تضمــن احترامهــا للقانــون.

1.2.2 دسترة تقليدية لمهام مؤسسة الجيش الوطني

ــر الحفــاظ علــى وحــدة الوطــن والدفــاع عــن حرمتــه واجــب مقــدس علــى كل المواطنيــن.  يعتب
ــون.68 وهــذا الواجــب  ــي يضبطهــا القان ــغ والشــروط الت ــة واجــب حســب الصي الخدمــة الوطني
المقــدس يضطلــع بــه المواطنــون التونســيون الذيــن ينخرطــون، فــي مرحلــة معينــة، بالجيــش 
الوطنــي. ويضطلــع الجيــش الوطنــي بمهــام عديــدة تؤكــد خضوعــه للجمهوريــة التونســية 

ــة، بــل هــو يدعــم الســلطات المدنيــة.  وللســلطات المدنيــة فــي الدول

وحســب الفصــل 18 مــن الدســتور التونســي، يعتبــر الجيــش الوطنــي جيــش جمهــوري وهــو 
القانــون،  قــوة عســكرية مســلحة قائمــة علــى االنضبــاط، مؤلفــة ومنظمــة هيكليــا طبــق 
ويضطلــع بواجــب الدفــاع عــن الوطــن واســتقالله ووحــدة ترابــه، وهــو ملــزم بالحيــاد التــام. 

ويدعــم الجيــش الوطنــي الســلطات المدنيــة وفــق مــا يضبطــه القانــون. 

عنــد تحديــد مهــام الجيــش الوطنــي، عمــد الدســتور التونســي إلــى تحديــد مبــادئ عمــل هــذه 
المؤسســة واعتبرهــا تقــوم علــى االنضبــاط وملزمــة بالحيــاد التــام. وكأننــا بالدســتور التونســي 
يترجــم حقيقــة الجيــش التونســي ونظامــه. فالجيــش التونســي معــروف بانضباطــه وبحيــاده 
التــام فهــو لــم يتدخــل فــي الثــورة ولــم يكــن لــه أي دور يخرجــه عــن حيــاده. فــال دور سياســي 
أو اقتصــادي لــه وهــو ال يســتمد قوتــه مــن مرجعيــات أيديولوجيــة معينــة. كمــا يأتــي الدســتور 
علــى شــيء ثــان وهــو أن الجيــش التونســي يدعــم الســلطات المدنيــة69 حســب مــا يضبطــه 
القانــون. وهــي دســترة لواقــع عالقــة الجيــش بالمدنييــن فــي تونــس ودســترة لمهمــة نــّص 
عليهــا األمــر عــدد 671 تاريــخ 25 أيلول/ســبتمبر 1975 بضبــط مشــموالت وزيــر الدفــاع الوطني. 
حيــث أدخلــت المــادة 2 مــن هــذا األمــر ضمــن مهــام وزيــر الدفــاع، تنظيــم مشــاركة القــوات 
ــة  ــة االقتصاديــة واالجتماعي المســلحة فــي مقاومــة الكــوارث الطبيعيــة وفــي مجهــود التنمي
ــر مهــام أخــرى  ــن الســارية. وأيضــا تــوكل المــادة 3 مــن هــذا األمــر للوزي للبــالد طبقــا للقواني
الســلطات  يدعــم  التونســي  الجيــش  أن  كمــا  المدنيــة.70  الســلطات  مجهــودات  بهــا  تدعــم 
المدنيــة وقــت االنتخابــات. فهــو الــذي يســهر علــى أمــن وحســن ســير العمليــة االنتخابيــة. 
ويضطلــع بمهــام أخــرى تقليديــة: الدفــاع عــن الوطــن وتحقيــق اســتقالله والدفــاع عــن وحــدة 
ترابــه، وهــي المهــام التــي خلقــت مــن أجلهــا الجيــوش. فالدفــاع71 هــو المعنــى اآلخــر لتأميــن 
الدولــة. والجيــش مطالــب بالــذود عــن األمــة والوطــن فــي وجــه المخاطــر والتهديــدات الداخليــة 

الفصل 9 من الدستور التونسي.   68
 "Virtually all governments require their armed forces to help them manage natural disasters and rescue accident victims. Many require  69
 military personnel to maintain or restore public order. Some require them to engage in construction projects, quard prisons, carry
 ballots, teach the young, administer medical services, and a wide variety of other duties », SHEMELLA )P.( , "The spectum of roles and
 missions of the armed forces », p.135, in BRUNEAU )T.C.( & TOLLEFSON )S.D.( , Who Guards the Guardians and How: Democratic
Civil-Military Relations, University of Texas Press, Tollefson, eds., Austin, 2006.
"يتولــى وزيــر الدفــاع الوطنــي منــذ زمــن الســلم وفــي نطــاق الدفــاع الشــعبي الشــامل تهيئــة وإعــداد التعبئــة واســتعمال جميــع مــوارد البــالد كمــا تتولــى   70
صيانــة جميــع البنــاءات والمنشــآت وغيرهــا مــن الوســائل التــي تضمــن مواصلــة النشــاطات الضروريــة للمحافظــة علــى مكاســب الوطــن مــن إمكانيــات 

دفاعيــة".
SANGUINETTI )A.( , L‘armée pour quoi faire ?, Seghers, coll. Point de départ, Paris, 1977, p.31  71
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والخارجيــة. وهــو اآلليــة الدفاعيــة للدولــة فــي حالــة الحــرب أو فــي حالــة االحتــالل، يحافــظ 
علــى اســتقاللها، اســتقالل المجتمــع والشــعب واألمــة، باعتبــاره أساســيًا لتمتــع المواطنيــن 
بحرياتهــم.72 كمــا أنــه يحــرس حــدود الوطــن ويحمــي الدولــة مــن أي مخاطــر تهــدد وحــدة ترابهــا. 

يبقى  الوطني. هل  للجيش  الميداني  القائد  هو  يحدد من  لم  التونسي  الدستور  أن  يبقى 
ومن  الجيش؟  جنراالت  أحد  أم  الدفاع،  وزير  هو  أم  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نفسه 
المسؤول في حالة حدوث تجاوزات: هل هو رئيس الدولة الذي يصدر أهم القرارات والتوجيهات 
أم القادة العسكريين المباشرين؟ أم يتحمل وزير الدفاع المسؤولية باعتباره يضطلع تحت سلطة 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة بمهمة إقرار سالمة التراب الوطني وكيانه 
وحماية حياة السكان،73 وينفذ السياسة العسكرية للحكومة.74 وهذا االشكال ال يطرح في مصر 
ألن دستور 2014 وّضح في مناسبتين لمن تعود القيادة العليا للقوات المسلحة75 ومن هو 
الطابع  تنسيب  من  البد  أنه  غير  المسلحة.76  للقوات  األعلى  القائد  بعد  المباشر  المسؤول 
الديمقراطي لهذا التكريس باعتبار أن القائد العام للقوات المسلحة ليس مدنيًا وإنما ينتمي 
للجيش المصري ويختار من بين ضباطه السامين. وبالتالي يواجه هذا التوضيح الدستوري تعثرًا 
وإلى  العسكرية.  المؤسسة  على  المدنيين  قبل  من  الديمقراطية  الرقابة  تحقيق  مسار  في 
جانب المؤسسة العسكرية، تمت دسترة المؤسسة األمنية ومهامها بغية إصالحها وإضفاء 
الطابع الديمقراطي على ممارساتها. فإلى أي مدى نجح الدستور التونسي في تحقيق ذلك؟

2.2.2 دسترة محدودة لمهام مؤسسة قوات األمن الوطني

مؤسســة قــوات األمــن الوطنــي هــي "قــوة مســلحة مدنيــة"77 تتكــون مــن أعــوان األمــن 
وأعــوان  المدنيــة  الحمايــة  وأعــوان  الوطنــي  الحــرس  وأعــوان  الوطنيــة  الوطنــي والشــرطة 
الســجون واإلصــالح،78 وأعــوان أمــن رئيس الدولة والشــخصيات الرســمية79 وأعــوان الديوانة.80 
وبحســب الفصــل 19 مــن الدســتور التونســي، تكلــف قــوات األمــن الوطنــي بحفــظ األمــن 
والنظــام العــام وحمايــة األفــراد والمؤسســات والممتلــكات وإنفــاذ القانــون، فــي كنــف احتــرام 
الحريــات وفــي إطــار الحيــاد التــام. وبهــذا التكريــس أوضــح الدســتور التونســي نوعيــة العالقــة 
بيــن مؤسســة األمــن الوطنــي والمدنييــن فــي تونــس بمــن فيهــم المواطنــون العاديــون. 
الجمهــوري  النظــام  تخــدم  وإنمــا مؤسســة  أو شــخص  نظــام  خدمــة  فــي  تعــد  لــم  فهــي 
التونســي ومــا تفترضــه هــذه الصفــة مــن احتــرام للنظــام ودولــة القانــون واحتــرام حقــوق 

ــون وتحــت إشــرافه.  ــام81 وعــدم التدخــل إال فــي إطــار القان ــاد الت ــد بالحي االنســان والتقي

SANGUINETTI )A.( , ibid, p.31.  72
المادة 1 من األمر عدد 671 تاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1975 بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني.  73

المــادة 2 مــن األمــر عــدد 671: "يتولــى وزيــر الدفــاع الوطنــي فــي نطــاق السياســة العامــة للبــالد: "...تنفيــذ السياســة العســكرية للحكومــة وخاصــة   74
ــد االقتضــاء اســتعمالها". ــام بعملياتهــا وعن ــه للقي ــاج إلي ــة القــوات المســلحة ومدهــا بمــا تحت تهيئ

المادة 152 من الدستور المصري لعام 2014: "رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة".  75
المادة 201 من الدستور المصري لعام 2014: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها".   76

الفصــل 1 مــن القانــون عــدد 70 تاريــخ 6 آب/أغســطس 1982 المتعلــق بضبــط القانــون األساســي العــام لقــوات األمــن الداخلــي )منقــح بمقتضــى   77
القانــون عــدد 58 تاريــخ 13 حزيران/يونيــو 2000(. 

المادة 4 من القانون عدد 70 تاريخ 6 آب/أغسطس1982 المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي.  78
المادة 10 من المرسوم عدد 60-88 تاريخ 2 حزيران/يونيو 1988 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1988.   79

األمر عدد 1200-88 تاريخ 27 حزيران/يونيو 1988 المتعلق بضبط القانون الخاص بأعوان الديوانة.   80
أقــر الفصــل 19 مــن الدســتور التونســي الحيــاد التــام لقــوات األمــن الوطنــي. لكــن الفصــل 36 يعطــي لهــذه القــوات إمكانيــة تكويــن نقابــات مــع االمتنــاع   81
عــن القيــام بإضرابــات. "الحــق النقابــي بمــا فــي ذلــك حــق االضــراب مضمــون. وال ينطبــق هــذا الحــق علــى الجيــش الوطنــي. وال يشــمل حــق االضــراب 

قــوات األمــن الداخلــي والديوانــة".
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ومهمــة حفــظ األمــن والنظــام العــام كرســتها نصــوص قانونيــة عــدة. فالمادة األولــى من األمر 
عــدد 342 تاريــخ 30 أيار/مايــو 1975 بضبــط مشــموالت وزارة الداخليــة، تــوكل هــذه المهمــة 
لــوزارة الداخليــة.82 ويوكلهــا القانــون عــدد 70 تاريــخ 6 آب/أغســطس 1982، إلــى قــوات األمــن 
الداخلــي لهــذه القــوات.83 وتقــوم هــذه القــوات بمهامهــا فــي كنــف احتــرام الشــرعية واحتــرام 
الحقــوق والحريــات األساســية. ولذلــك ال يجــب أن تكــون حمايــة النظــام العــام ذريعــة النتهــاك 
هــذه الحقــوق. كمــا ترجــع مهمــة حمايــة األشــخاص لهــذه القــوات. وهــذا يتطلــب توفيــر الراحــة 
ــة التــي يمكــن أن تعتــرض المواطنيــن. ولذلــك يتدخــل أعــوان  ــة ضــد المخاطــر اليومي والحماي
األمــن لتأميــن األفــراد فــي حياتهــم وممتلكاتهــم والمؤسســات. وهــذه دســترة لبعــض المــواد 
القانونيــة الموجــودة مســبقًا. ومثــال ذلــك، المــادة الثانيــة مــن األمــر أمــر عـــدد 1155 تاريــخ 
13 نيســان/أبريل 2006 بضبــط النظــام األساســي الخــاص ألعــوان ســلك أمــن رئيــس الدولــة 
والشــخصيات الرســمية والتــي أو ضحــت بــأن الســلك المذكــور قــوة خاصــة مســلحة مســؤولة 
عــن أمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية وعــن حمايــة القصــور واإلقامــات الرئاســية 
ــد رئيــس  ــث مــا وج ــورة وحي ــى النظــام العــام فــي القصــور واإلقامــات المذك والمحافظــة عل

الدولــة أو الشــخصيات الرســمية. 

مــن المالحــظ أن جــّل المهــام التــي تمــت دســترتها ليســت جديــدة فــي النظــام القانونــي 
مهمــة  وهــي  أهميتهــا،84  علــى  أخــرى  مهمــة  عــن  تغاضــى  الدســتور  أن  كمــا  التونســي. 
االستعالم/االســتخبارات. ولذلــك تبقــى دســترة مؤسســة األمــن الوطنــي محــدودة باعتبــار 
أن جهــاز االســتعالمات يوفــر للبــالد وللمجتمــع تحاليــل مســتقلة عــن الوضــع األمنــي وحمايــة 
ــة والبرلمــان.85 فبالرغــم مــن  ــة الســلطة التنفيذي ــة ويكــون عمومــا تحــت رقاب ــح الحياتي المصال
الــذي تحقــق بشــأن جهــاز االســتخبارات فــي المســوّدة الثانيــة لمشــروع الدســتور  التقــدم 
فــي الفصــول 86،71 و95 87 و 88100 المقتــرح مــن طــرف لجنــة التشــريع والســلطة التنفيذيــة 
مهمــة  غيــاب  يطــرح  وهنــا  بعــد.  فيمــا  المبــادرة  عــن  التراجــع  تــم  فقــد  بينهمــا،  والعالقــة 
االســتخبارات فــي الدســتور التونســي نوعيــن مــن اإلشــكاليات. أواًل، تضــارب بيــن الدســتور، 
أعلــى نــص قانونــي فــي البــالد، وبيــن النصــوص القانونيــة األقــل درجــة. وثانيــًا، إخــراج مهمــة 

األمــر عــدد 342 تاريــخ 30 أيار/مايــو 1975: "تقــوم وزارة الداخليــة فــي إطــار مشــموالتها بالســهر علــى تنفيــذ تعليمــات الحكومــة فــي جميــع المياديــن   82
وخاصــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. وتبلــغ الحكومــة تطــور الوضــع العــام بالبــالد ويمكنهــا فــي هــذا الصــدد أن تقتــرح البــوادر الالزمــة. كمــا 

تســهر علــى احتــرام القانــون وتحافــظ علــى النظــام العــام فــي كامــل تــراب الجمهوريــة".
الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 70 تاريــخ 6 آب/أغســطس 1982: "أعــوان قــوات األمــن الداخلــي مكلفــون بالمحافظــة علــى األمــن العــام وملزمــون بالتدخــل   83
ســواء كان ذلــك مــن تلقــاء أنفســهم أو بطلــب مــن الغيــر إلعانــة أو إغاثــة كل شــخص فــي حالــة خطــر وكذلــك لمنــع أو قمــع كل عمــل مــن شــأنه أن يكــون 

خطــرا علــى األشــخاص أو الممتلــكات أو تعكيــرا لصفــو األمــن العــام".
صحيــح أن دور قــوات األمــن الوطنــي كمــا عرضــه الفصــل 17مــن مشــروع الدســتور أفضــل مــن ســابقه صياغــة، إال أنــه ال يخلــو مــن شــوائب، بينهــا   84
أنــه لــم يــأت علــى كل الوظائــف والمهــام التــي تضطلــع بهــا قــوات األمــن الداخلــي بموجــب القوانيــن النافــذة، وفــي مقدمتهــا وظيفــة االســتخبارات. 
وعــدم النــص علــى هــذه الوظائــف فــي الدســتور إلــى جانــب المهــام األخــرى، قــد يجعــل هــذه الوظيفــة خــارج إطــار الدســتور، مــع أنهــا مــن الوظائــف 
 الحيويــة فــي الدولــة"، هيــكل بــن محفــوظ، "تطــورات القطــاع األمنــي فــي تونــس بعــد الثــورة وفــي خــالل ســنة 2013"، ص 16. متوفــر علــى:

 http://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Tunisia_in_2013_.pdf )تاريخ التصفح 4 كانون األول/ديسمبر 2016( 
 UNION INTERPARLEMENTAIRE, Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité: Principes, mécanismes et pratiques, Guide pratique  85
 pour les parlementaires, n°5, D.C.A.F, Genève, 2003, p.64. Disponible sur ; www.ipu.org/PDF/publications/decaf-f.pdf )consulté le 16
 décembre 2016(.
ــة المختصــة " يتولــى رئيــس  ــة البرلماني ــة رئيــس الجمهوريــة بتســمية رئيــس جهــاز االســتخبارات العامــة بعــد أخــذ رأي اللجن يحــدد هــذا الفصــل صالحي  86

الجمهورية...تعييــن رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة بعــد أخــذ رأي اللجنــة البرلمانيــة المختصــة". 
" تحكم أجهزة الدفاع واألمن الوطني المبادئ التالية:   87

تخضع أجهزة الدفاع واألمن والمخابرات للسلطة التنفيذية ولرقابة مجلس الشعب" ❙
"ينشــأ جهــاز االســتخبارات التابــع للجيــش وجهــاز االســتخبارات التابــع لألمــن الوطنــي بمقتضــى قانــون أساســي يضبــط أهدافهم ومهامهم وســلطاتهم   88
وينظــم آليــات التنســيق بينهــم والمراقبــة السياســية علــى أنشــطتهم. ويعّيــن رئيــس الجمهوريــة رؤســاء هــذه األجهــزة ويتحمــل المســؤولية السياســية 

عــن توجيههــا ومراقبتهــا. وتعــرض قــرارات التعييــن علــى اللجنــة البرلمانيــة المختصــة إلبــداء الــرأي فيهــا".
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ــى هــذا  ــارج نطــاق الشــرعية.89 وعل ــة وخ االســتعالمات مــن نطــاق ســيطرة الســلطات المدني
األســاس، مــن المشــروع أن نتســاءل عــن دســتورية األمــر عــدد 4208 لســنة 2014 وتاريــخ 20 
نوفمبــر 2014 ويتعلــق بإحــداث مؤسســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة خاضعــة إلشــراف وزارة 

الدفــاع الوطنــي، وهــي مؤسســة اســتخباراتية.90 

مــن خــالل تحديــد الصالحيــات األمنيــة المخصصــة للســلطات المدنيــة والمؤسســات األمنيــة، 
حاولنــا إبــراز أحــد جوانــب دســترة العالقــات المدنية-العســكرية وتكريــس ســيطرة الســلطات 
ــدأ  ــا عــن جوهــر مب ــة. فدســترة هــذه المؤسســات ال تخرجن ــى المؤسســات األمني ــة عل المدني
الفصــل بيــن الســلط. بالعكــس، هــي صــورة أخــرى للتطبيــق المــرن لهــذا الفصــل. وبالتالــي، 
فــإن الدســترة ال تجعــل المؤسســات األمنيــة ســلطة قائمــة بذاتهــا، ألنهــا جــزء مــن الســلطة 
التنفيذيــة، وتمــت دســترتها دون غيرهــا مــن المؤسســات ألســباب سياســية بحتــة، إثــر التوافــق 
علــى ضــرورة تحييدهــا وتقييدهــا بالدســتور حتــى ال تلعــب أي دور سياســي فــي المســتقبل.

تعتبــر دســترة مهــام المؤسســات األمنيــة )رغــم النقائــص التــي تعتريهــا( وتحديــد الصالحيــات 
واقــع  رؤيــة  تكتمــل  وال  األمنيــة.  المؤسســات  األول إلخضــاع  المظهــر  للمدنييــن  األمنيــة 
العالقــات المدنية-العســكرية فــي تونــس دون التطــرق إلــى الجانــب الرقابــي المكــّرس فــي 

الدســتور التونســي.

فبعــدم إدراج الوظيفــة االســتخباراتية ضمــن الفســل الــذي تولــى تحديــد وظائــف قــوات األمــن الوطنــي تجعــل مــن الوظيفــة االســتخباراتية وظيفــة   89
خارجــة عــن إطــار الدســتور، حتــى وإن اقتضتهــا القوانيــن الخاصــة بأعــوان قــوات األمــن الداخلــي، وبالتالــي فهــي تصبــح وظيفــة غيــر شــرعية..."، هيــكل 

بــن محفــوظ، "هــل يؤســس مشــروع الدســتور ألمــن دمقراطــي؟"، مرجــع ســابق.
تحــدد المــادة األولــى مــن هــذا األمــر أنــه "أحدثــت مؤسســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي وتخضــع   90

إلشــراف وزارة الدفــاع الوطنــي تســمى "وكالــة االســتخبارات واألمــن للدفــاع".
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 3. الرقابة الديمقراطية على 
المؤسسات األمنية

تعتبــر الرقابــة الديمقراطيــة عنصــرًا هامــًا وجوهريــًا لتعزيــز وتحقيــق علويــة الســلطات المدنيــة 
وتطــرح  االنســان.  وحقــوق  القانــون  ســيادة  احتــرام  وفــرض  األمنيــة،  المؤسســات  علــى 
مســألة الرقابــة الديمقراطيــة تســاؤالت عــدة. مــا ضــرورة مراقبــة األجهــزة ألمنيــة؟ ومــا هــي 
آلياتهــا ومبادئهــا؟ يمكــن القــول بــأن ضــرورة الرقابــة تعــود إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلط 
الواجــب احترامــه فــي كل المجــاالت وفــي كل األوقــات.91 وتتصــف الرقابــة الديمقراطيــة علــى 
المؤسســات األمنيــة بالتنــوع وال تنحصــر عنــد ســلطة معينــة وإنمــا يشــارك بهــا المواطنــون 
العاديــون والمجتمــع المدنــي والصحافــة إلــى جانــب المؤسســات الرســمية للدولــة.92 ولهــذا 
نجــد تنوعــًا فــي آليــات الرقابــة المكرســة فــي الدســتور التونســي بيــن آليــات برلمانيــة )المبحــث 

األول( وآليــات رقابيــة أخــرى تتداخــل فيهــا العديــد مــن األطــراف )المبحــث الثانــي(. 

1.3 آليات الرقابة البرلمانية

تمّثــل المتابعــة البرلمانيــة عنصــرًا هامــًا للرقابــة والتــوازن فــي الدســاتير الديمقراطيــة، وتعمــل 
األمنيــة.93  المســائل  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  تراقــب  وفعالــة  كســلطة سياســية مضــادة 
ــة  ــع حســن ســير المؤسســات األمني ــة مضاعفــة ألنهــا تتاب ــة أهمي ــة البرلماني وتكتســي الرقاب
وتشــكل فــي الوقــت نفســه ضمانــة جوهريــة للحوكمــة الديمقراطيــة للقطــاع األمنــي. وهــي 
األهــم، كّميــا ونوعّيــا، وربمــا لهــذا الســبب نجــد العديــد مــن المــواد الدســتورية الخاصــة بآليــات 

الرقابــة البرلمانيــة: العامــة والخاصــة. 

1.1.3 اآلليات العامة

آليــات الرقابــة البرلمانيــة العامــة هــي الوســائل التقليديــة التــي يعتمدهــا البرلمــان فــي الرقابــة 
علــى الســلطات األمنيــة. أي آليــات تطبــق فــي مختلــف جوانــب العمــل الرقابــي البرلمانــي 
وتتماشــى مــع كل المواضيــع وممكنــة التطبيــق فــي كل المجــاالت كالتشــريع والرقابــة علــى 

الميزانيــة.

 "Le contrôle démocratique est justifié par le principe démocratique fondamental de la séparation et de l‘équilibre des pouvoirs. Puisque  91
 les forces armées font partie intégrante de l‘exécutif, leur contrôle par le parlement ou le pouvoir judiciaire représente une application
 naturelle et normale de ce principe, dont la conséquence nécessaire est la responsabilité de l‘appareil militaire devant la société qu‘il
 sert et protège", in COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT )COMMISSION DE VENISE( , Sur le contrôle
 démocratique des forces armées, Étude n° 389/2006, adopté par la Commission de Venise lors de la 74è session plénière le 23 avril
2008, p.17. Disponible sur ;
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD%282008%29004-f )consulté le 15 décembre 2016(
D.C.A.F, Contrôle démocratique des forces armées, Document d‘information du D.C.A.F, Genève, 2008, p.1. Disponible sur ;  92
 www.dcaf.ch/content/download/59260/897629/.../13_DCAF_BG_FR.pdf )consulté le 16 décembre 2016(
 PANTEV )P.( & alii, Les relations civilo-militaires et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, Guide Pratique pour les officiers,  93
 militaires des agences de sécurité et de renseignement et pour les policiers et experts de la sécurité, ProCon Ltd, Sofia, Bulgarie, 2005,
p.35. Disponible sur ;
 www.dcaf.ch/content/download/73116/.../CMR_Handbook_French.pdf )consulté le 16 décembre 2016(
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ويعتبــر التشــريع فــي مجــال الدفــاع واألمــن آليــة رقابــة يحــدد البرلمــان مــن خاللهــا مبــادئ 
وقواعــد عمــل هــذه األجهــزة، أي مــا هــو مقبــول ومــا هــو ممنــوع. ويحــدد الدســتور ســلطات 
المشــّرع فــي مجــال األمــن والدفــاع وتدخالتــه القانونيــة الممكنــة وشــكل النصــوص التــي 
يتخذهــا فــي هــذا الصــدد.94 كمــا تــم تعزيــز صالحيــة التشــريع فــي البرلمــان التونســي بتطــّور 
ــة التشــريعية، خاصــة أنهــا تعمــل فــي  ــري التجرب ــي تث ــة المتخصصــة الت عــدد اللجــان البرلماني

ــرة بينهــا األمــن والدفــاع. مجــاالت كثي

تشــّكل مراقبــة ميزانيــة األمــن والدفــاع إحــدى اآلليــات الرقابيــة التــي يتالقــى فيهــا المدنــي 
بالعســكري.95 وغالبــًا مــا يلــف هــذه المســألة الغمــوض. فالمؤسســات األمنيــة كثيــرًا مــا تحجــب 
ميزانيتهــا. والميزانيــة وثيقــة سياســية تعدهــا الحكومــة وتتضمــن جميــع مواردهــا وخطــط 
إنفاقهــا لمــدة ســنة ماليــة واحــدة. ولذلــك يجــب أن تخضــع ميزانيــة المؤسســات األمنيــة لرقابــة 
الســلطة التشــريعية فــي طــرق اعتمادهــا وصرفهــا. ويرخــص القانــون فــي مــوارد الدولــة 
وتكاليفهــا حســب أحــكام القانــون األساســي للميزانيــة. ويصــادق مجلــس نــواب الشــعب 
علــى مشــاريع قوانيــن الماليــة وغلــق الميزانيــة وفــق تلــك األحــكام.96 وهنــا تبــرز أهميــة تدخــل 
البرلمــان فــي مراقبــة قطــاع األمــن، خاصــة فــي مرحلــة إقــرار الميزانيــة، للتدقيــق فــي مســودة 
الميزانيــة وتعديلهــا ثــم إصــدار قانــون بهــا.97 وقــد ســاهم تعــدد األطــراف الرقابيــة فــي جعــل 
الشــفافية  العربيــة، حســب منظمــة  الــدول  بيــن  األكثــر شــفافية  التونســي  الدفــاع  قطــاع 
العالميــة، وأحــد األســباب هــو نشــر ميزانيــة وزارة الدفــاع بالتفصيــل98 مــع معلومــات عــن طــرق 
االنفــاق علــى اإلنشــاءات والرواتــب والتدريــب العســكري وغيرهــا.99 وهــذا مــا يبقــي مؤسســة 
الدفــاع الوطنــي تحــت الرقابــة الفعليــة للمدنييــن.100 ويعتبــر تقريــر المنظمــة أن "شــفافية 
ميزانيــة الدفــاع آخــذة فــي التحســن. ولجعــل التدقيــق أكثــر فعاليــة، ينبغــي توفيــر قــدر أكبــر مــن 

المعلومــات بطريقــة ميســرة للجمهــور".101 

ال يقتصــر تطويــر العالقــات المدنية-العســكرية وإخضــاع المؤسســات األمنيــة للمدنييــن علــى 
ــة  ــات أمني ــن يمتلكــون صالحي ــن مّم ــه ال يحّصــن المدنيي ــة كمــا أن ــة المؤسســات األمني مراقب
ــن، مــن طــرف  ــن، باعتبارهــم مســؤولين أمنيي ــة المدنيي ــل يجــب أيضــا مراقب ــة. ب مــن المراقب
ســلطات أمنيــة أخــرى. ولذلــك يكــّرس الدســتور آليــات برلمانيــة لمراقبــة أعمــال الحكومــة باعتبــار 
أن الحكومــة مســؤولة أمــام مجلــس نــواب الشــعب.102 ويمتلــك مجلــس نــواب الشــعب آليــات 

للتوضيح، انظر الجزء المتعلق بسلطات مجلس نواب الشعب في القسم األول من المبحث األول.   94
 "The military budget is the single most important annual contact between the military and Congress. It affords Congress the opportunity  95
 to consider and lay down the broad lines of military policy and to review in exhaustive detail military procedure and administration",
 HUNTINGTON )S.P.(, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Harvard University Press, Belknap
Press, Cambridge, 1985, p.407.

الفصل 66 )1( من الدستور التونسي.  96
نيكــوالس ماســون ولينــا أندرســون ومحمــد صــالح الديــن، دليــل إرشــادي: تعزيــز الرقابــة الماليــة فــي القطــاع األمنــي، ركــز جنيــف للرقابــة الديموقراطيــة   97

علــى القــوات المســلحة )DCAF(، جنيــف، 2012، ص 13.
يشــار إلــى أن ميزانيــة وزارة الدفــاع الوطنــي لســنة 2017، تــم ضبطهــا فــي حــدود 2016,152 مليــون دينــارا مقابــل 2094,824 مليــون دينــار خــالل الســنة   98

الحاليــة، أي بتراجــع قــدره 3,8 بالمائــة.
منظمــة الشــفافية العالميــة: النتائــج اإلقليميــة: الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. مؤشــر مكافحــة الفســاد فــي قطــاع الدفــاع، 2015. متوفــر علــى   99

 )2017 الثاني/ينايــر  كانــون   11 التصفــح  )تاريــخ   https://www.iwatch.tn/ar/uploads/GI-2015-Arabic-CMNJ.pdf
 "A system of strict control over defense expenditures has the advantage of keeping the military under close observation", YONG )T.D.(,  100
 « Military professionalism in a democracy », p.26, in BRUNEAU )T.C.( & TOLLEFSON )S.D.(, Who Guards the Guardians and How:
Democratic Civil-Military Relations, University of Texas Press, Tollefson, eds., Austin, 2006.

تقرير منظمة الشفافية العالمية، ص 18.   101
الفصل 95 من الدستور التونسي.   102



335ت الرقابة الديمقراطية على المؤسسات األمنية 

متعــددة لمراقبــة وتقييــم عمــل الحكومــة ومنهــا مثــاًل ســحب الثقــة103 الئحــة اللــوم، توجيــه 
األســئلة104 الكتابيــة105 والشــفاهية106 للحكومــة. إذ يمكــن أن يوجــه أعضــاء البرلمــان تســاؤالت 
أو انطباعــات أو حتــى أحكامــًا علــى أداء الحكومــة أو أداء أحــد أعضائهــا، ونقصــد هنــا وزيــر 
ــة التقاعــس عــن تحقيــق أمــن واســتقرار البــالد، عــدم وضــوح  الدفــاع ووزيــر الداخليــة فــي حال
الرؤيــة السياســية للحكومــة فــي مجالــي األمــن والدفــاع، وحــاالت الفســاد المالــي داخــل هــذه 

األجهــزة وغيرهــا مــن اإلشــكاليات األمنيــة. 

2.1.3 اآلليات الخاصة

يذكــر الفصــل 59 مــن الدســتور التونســي إمكانيــة تشــكيل لجــان برلمانيــة. إذ "ينتخــب مجلــس 
نــواب الشــعب فــي أول جلســة لــه رئيســًا مــن بيــن أعضائــه. يشــكل مجلــس نــواب الشــعب 
لجانــا قــارة ولجانــا خاصــة تتكــون وتتــوزع المســؤوليات فيهــا علــى أســاس التمثيــل النســبي. 
يمكــن لمجلــس نــواب الشــعب تكويــن لجــان تحقيــق، وعلــى كافــة الســلطات مســاعدتها فــي 

أداء مهامهــا". 

تطبيقــا لمضمــون الفصــل 59 مــن الدســتور التونســي، نظــم الفصــل 87 مــن النظــام الداخلي 
لمجلــس نــواب الشــعب عمــل اللجــان القــارة وهــي تســع لجان تشــريعية تتوّلى دراســة مشــاريع 
ومقترحــات القوانيــن المعروضــة علــى المجلــس قبــل إحالتهــا علــى الجلســة العامــة، والنظــر 
ــة التشــريع  ــع لجــان هــي لجن ــع المســائل التــي تحــال إليهــا. ويمكــن ربــط البحــث بأرب فــي جمي
العــام )الفصــل 87 )1((، لجنــة الحقــوق والحريــات والعالقــات الخارجيــة )الفصــل 87 )2((، لجنــة 
الماليــة والتخطيــط والتنميــة )الفصــل 87 )3(( ولجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة 

للســالح )الفصــل 87 )8((.

ــرة تعيينهــا، توضيحــات واستشــارات مــن أجــل  بصفــة عامــة، تقــدم اللجــان القــارة، طــوال فت
تحقيــق اســتمرارية وتطويــر الخبــرات فــي نطــاق اختصاصهــا.107 وحســب الفصــل 88 مــن 
النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب تتولــى كل لجنــة قــارة دراســة مــا يحيلــه إليهــا مكتــب 
ــع تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا. كمــا  ــن ومواضي المجلــس مــن مشــاريع أو مقترحــات قواني
تنظــر فــي المســائل التــي قــررت الجلســة العامــة إحالتهــا إليهــا. وعليــه، بإمــكان كل لجنــة، 
حســب اختصاصهــا، تطويــر قطــاع األمــن والعالقــات المدنية-العســكرية. فلجنــة التشــريع العام 
بإمكانهــا تقديــم اقتراحــات تشــريعية خاصــة بقطــاع األمــن. كمــا تنظــر لجنــة الحقــوق والحريــات 

الفصــل 97 مــن الدســتور التونســي: "يمكــن لمجلــس نــواب الشــعب ســحب الثقــة مــن أحــد أعضــاء الحكومــة بعــد طلــب معلــل يقــدم لرئيــس المجلــس   103
مــن ثلــث األعضــاء علــى األقــل، علــى أن يتــم التصويــت علــى ســحب الثقــة باألغلبيــة المطلقــة".

الفصــل 96 مــن الدســتور التونســي: "لــكل عضــو بمجلــس نــواب الشــعب أن يتقــدم إلــى الحكومــة بأســئلة كتابيــة أو شــفاهية طبــق مــا يضبطــه النظــام   104
الداخلــي للمجلــس".

ــر التقــدم إلــى أعضــاء مــن الحكومــة بأســئلة كتابيــة فــي صيغــة موجــزة عــن طريــق رئيــس  ــكل عضــو أو أكث الفصــل 145 مــن الدســتور التونســي: " ل  105
مجلــس نــواب الشــعب. يحيــل مكتــب المجلــس الســؤال الكتابــي علــى الحكومــة فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة أيــام مــن تلقيــه. وللمكتــب أن يكلــف أحــد أعضائــه 
بمتابعــة هــذه المهمــة. يتعيــن علــى الحكومــة موافــاة رئيــس المجلــس بجــواب فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام مــن تلقيهــا الســؤال. يســلم رئيــس المجلــس 
نســخة مــن الجــواب إلــى العضــو المعنــي ويــأذن بنشــر الســؤال والجــواب الكتابــي للحكومــة بالرائــد الرســمي لمــداوالت مجلــس نــواب الشــعب وعلــى 

الموقــع االلكترونــي للمجلــس. ويمكــن ألي عضــو تقــدم بأســئلة كتابيــة أن يســحبها قبــل تلقــي اإلجابــة".
الفصــل 146 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب: "لــكل عضــو أن يتقــدم خــالل جلســة عامــة بأســئلة شــفاهية ألعضــاء الحكومــة علــى أن يوجــه   106
إعالمــا كتــاب إلــى رئيــس المجلــس يبيــن فيــه موضــوع أســئلته وعضــو الحكومــة المعنــي باإلجابــة. ويتــم إعــالم الحكومــة بمواضيــع األســئلة وموعــد 
الجلســة العامــة المخصصــة لإلجابــة عنهــا علــى أن تكــون فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا ويتــم تلقــى جــواب الحكومــة خــالل نفــس الجلســة العامــة. 
وللنائــب أن يعقــب مــرة واحــدة علــى جــواب عضــو الحكومــة. ويمكــن ألي عضــو تقــدم بأســئلة شــفاهية أن يســحبها أســبوعا علــى األقــل قبــل موعــد 

الجلســة العامــة".
D.C.A.F, Les comités parlementaires de défense et sécurité, D.C.A.F Backgrounder, 2008, p.1. Disponible sur; http://www.dcaf-tunisie.  107
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

العامــة  بالحريــات  المتعلقــة  والمســائل  والمقترحــات  المشــاريع  فــي  الخارجيــة  والعالقــات 
وحقــوق االنســان وبإمكانهــا مراقبــة احتــرام حقــوق وحريــات اإلنســان فــي عالقــة بالمجــال 
األمنــي وحتــى الدفــاع علــى الحقــوق السياســية لألمنييــن والعســكريين فــي إطــار تحقيــق 
المســاواة فــي الحقــوق مــع باقــي المواطنيــن. كمــا تهتــم لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة 
بالنشــاط المالــي للمؤسســات العموميــة، وعندئــذ يمكــن أن نّعــوض القصــور علــى مســتوى 
مراقبــة ميزانيــة األمــن والدفــاع. فــي حيــن أن لجنــة تنظيــم اإلدارة وشــؤون القــوات الحاملــة 
للســالح تهتــم بالتنظيــم العــام لإلدارة وتقــدم اقتراحــات مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالقــوات 
الحاملــة للســالح. وبذلــك تســاهم هــذه اللجــان ليــس فقــط فــي التشــريع فــي مجــال األمــن 
والدفــاع وضمــان حســن ســير قطــاع األمــن ومطابقتــه للقانــون، وإنمــا أيضــا فــي تعزيــز الطابــع 

الديمقراطــي لممارســات أفــراد هــذا القطــاع. 

وهــذا هــو الهــدف نفســه الــذي تعمــل مــن أجلــه اللجــان الخاصــة التــي تتولــى دراســة جميــع مــا 
ُيحــال إليهــا ومتابعــة كل الملفــات والقضايــا الداخلــة فــي اختصاصهــا.108 وســنتطرق إلــى ثــالث 

فقــط مــن ضمــن تســع لجــان خاصــة.

تهتــم لجنــة األمــن والدفــاع بمســائل األمــن والدفــاع ومتابعــة الملفــات الخاصــة بهــذا القطــاع. 
ــد الضــرورة، أن  وتلعــب دورًا مهمــًا فــي تنفيــذ سياســات الحكومــة واســتراتيجياتها. ولهــا، عن
تعقــد جلســات حــوار أو مســاءلة مــع األطــراف المعنيــة بقطاعــي األمــن والدفــاع، فــي حيــن 
تتولــى لجنــة اإلصــالح اإلداري والحكــم الرشــيد ومكافحــة الفســاد ومراقبــة التصــرف فــي المــال 
العــام، متابعــة ملفــات الفســاد اإلداري والمالــي فــي القطــاع. وتتولــى متابعــة ملــف اســترجاع 
األمــوال المنهوبــة وملــف التصــرف فــي األمــوال واألمــالك المصــادرة وكذلــك ملــف التدقيــق 
ــة فــي قطــاع  ــة المالي ــة. وبهــذا تضاعــف الرقاب ــة والمنشــآت العمومي ــوك العمومي فــي البن
األمــن وتســاهم فــي تحديــث اإلدارات األمنيــة باعتبارهــا المســؤولة علــى متابعــة ســبل تطويــر 
اإلدارة وتحديثهــا وإصــالح الوظيفــة العموميــة. وتتولــى لجنــة شــهداء الثــورة وجرحاهــا وتنفيــذ 
قانــون العفــو العــام والعدالــة االنتقاليــة، جميــع الملفــات والمســائل المتعلقــة باســتحقاقات 
ــة  ــة االنتقالي ــذ قانــون العفــو. وهــذا يعــزز تحقيــق مســار العدال ــورة وتنفي شــهداء وجرحــى الث
خاصــة فــي العالقــة مــع قطــاع األمــن باعتبــار أن قضايــا شــهداء الثــورة مرتبطــة بانتهــاكات 
أعــوان األمــن فــي الثــورة. ولهــذه اللجــان البرلمانيــة عــرض إحــدى المســائل التــي تدخــل صلــب 
اختصاصهــا علــى الجلســة العامــة للنقــاش. وتقــدم إثــر كل دورة نيابيــة تقاريــر تعرضهــا علــى 

مجلــس نــواب الشــعب. 

باإلضافــة إلــى اللجــان القــارة واللجــان الخاصــة، أعطــى الدســتور إمكانيــة تشــكيل لجــان تحقيــق 
ــة أعضــاء  ــواب الشــعب109 أو مــن طــرف أغلبي ــع أعضــاء مجلــس ن تتكــون ســواء مــن طــرف رب
المعارضــة.110 وهــي لجــان مؤقتــة تتكــون للتحقيــق فــي موضوعــات سياســية مهمــة كمســائل 
ــارات ميدانيــة لألشــخاص المتضرريــن. كمــا  ــام بزي األمــن والدفــاع حيــث يمكــن ألعضائهــا القي
يمكنهــا الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة إلتمــام التحقيــق باعتبــار أن الفصــل 73 مــن النظــام 

الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.  108
الفصــل 97 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب: "يمكــن لمجلــس نــواب الشــعب وبطلــب مــن ربــع األعضــاء علــى األقــل احــداث لجــان تحقيــق   109

ويصــادق المجلــس علــى احداثهــا بأغلبيــة أعضائــه الحاضريــن علــى أال يقــل عــدد الموافقيــن علــى الثلــث ".
الفصــل 98 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب: "ألغلبيــة أعضــاء المعارضــة فــي كل ســنة نيابيــة الحــق فــي طلــب تكويــن لجنــة تحقيــق   110

وترأســها. وليــس لمكتــب المجلــس أي ســلطة تقديريــة فــي مبــدأ إنشــاء تلــك اللجنــة، كمــا ال تعــرض علــى مصادقــة الجلســة العامــة ".
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ــق  ــى المعلومــات والوثائ ــر المحــدود إل ــي للوصــول غي الداخلــي111 يوفــر لهــا الغطــاء القانون
الرســمية. ورغــم اختــالف آليــات تكويــن هــذه اللجــان، إال أنهــا مطالبــة كلهــا بتقديــم تقريــر بعــد 
انتهــاء التحقيــق. ويرفــع هــذا التقريــر إلــى مكتــب مجلــس نــواب الشــعب ويعــرض، وجوبــًا، على 
الجلســة العامــة لمناقشــته. وُتحــل هــذه اللجــان تلقائيــًا بعــد انتهــاء مهامهــا وعــرض التقريــر على 
البرلمــان، مــا لــم تقــرر الجلســة العامــة مواصلتهــا لعملهــا فــي اتجــاه مزيــد التدقيــق والبحــث.112

تتميــز الرقابــة البرلمانيــة بتنــوع آلياتهــا، وهــو مــا يزيــد مــن إمكانيــة تطويــر الشــفافية والمســاءلة 
فــي قطــاع األمــن. وهــذا مــا يســعى إليــه الدســتور التونســي مــن خــالل إســناد المهمــة 

الرقابيــة للعديــد مــن الســلطات المدنيــة األخــرى، غيــر مجلــس نــواب الشــعب.

2.3 آليات الرقابة األخرى: بين التنوع والمحدودية

ال تكتمــل الرقابــة الديمقراطيــة علــى األجهــزة األمنيــة فــي تونــس دون البحــث فــي آليــات 
رقابــة الســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة، ورقابــة الهيئــات الدســتورية المســتقلة )3(. 
ولكــن أي أهميــة تكتســيها الرقابــة علــى المؤسســات األمنيــة فــي غيــاب اآلليــات الخاصــة 

ــاب؟  ــن الســلط فــي ظــل هــذا الغي ــدأ الفصــل بي ــة قطــاع األمــن؟ وأي معنــى لمب لمراقب

1.2.3 رقابة السلطة التنفيذية على قطاع األمن

ــة، وهــي المســؤولة المباشــرة واألولــى  ــًا إلــى الســلطة التنفيذي ــع قطــاع األمــن تنظيمي يتب
عــن مراقبتــه. ولكــن، نالحــظ ســكوت الدســتور التونســي وغموضــه هنــا. فقــد اقتصــر علــى 
اعتبــار رئيــس الدولــة هــو القائــد األعلــى للقــوات المســلحة وبذلــك أرجــع ســلطة الرقابــة إلــى 
الرئيــس. ولكننــا ال نجــد فصــاًل يجعــل وبوضــوح رئيــس الدولــة القائــد األعلــى للقــوات األمــن 
الداخلــي. ونكتفــي بالقــول بــأن رئيــس الجمهوريــة يمتلــك ســلطة رقابــة مســبقة خاصــة مــن 
خــالل التســمية فــي الوظائــف العســكرية العليــا والوظائــف السياســية كتعييــن وزيــري الداخليــة 
والدفــاع. ولــه ســلطة رقابيــة الحقــة مــن خــالل إقالــة هــؤالء. وهــو يمتلــك الســلطة المباشــرة 
علــى أعــوان األمــن الرئاســي والشــخصيات الرســمية، وهــم يباشــرون مهامهــم بإشــراف 
رئيــس اإلدارة المكلــف لهــذا الغــرض مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة.113 هــذا باإلضافــة إلشــرافه 

وتحديــده السياســات العامــة فــي قطــاع األمــن واالشــراف علــى مجلــس األمــن الوطنــي. 

"تتمتــع اللجــان بحــق االطــالع علــى جميــع الملفــات وكذلــك الحصــول علــى كل الوثائــق التــي تطلبهــا وعــل ى كل االدارات والمؤسســات والمنشــآت   111
ــر الوســائل الالزمــة لهــا لتيســير قيامهــا بمهامهــا". العموميــة توفي

الفصل 100 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.  112
المــادة 3 مــن أمــر عـــدد 1155 تاريــخ 13 نيســان/أبريل 2006 يتعلــق بضبــط النظــام األساســي الخــاص ألعــوان ســلك أمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات   113

الرســمية.
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وباعتبار أن السلطة التنفيذية تضم أيضا الحكومة، فمن الضروري توضيح دورها الرقابي على 
المكلفين  الوزراء  على  المباشر  الرقابي  الدور  األهم،  الدور  يبرز  األمنية. وهنا  المؤسسات 
باألمن الوطني والدفاع )هم باألساس تحت سلطة رئيس الدولة(. ونذكر على سبيل المثال 
المادة الثانية من القانون المتعلق بضبط النظام األساسي العام لقوات األمن الداخلي114 

والمادة األولى من األمر المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني.115

2.2.3 تدعيم الرقابة القضائية على قطاع األمن

تضمــن الســلطة القضائيــة علويــة الدســتور، وســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات.116 
ويتدخــل القضــاء فــي مراقبــة انتهــاكات قطــاع األمــن والتشــريعات المتعلقــة بحقوق االنســان، 
ورقابــة الســلطات االســتثنائية مــن طــرف المحكمــة الدســتورية، والرقابــة الماليــة مــن طــرف 

محكمــة المحاســبات. 

ال يعتبــر النــص علــى مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات فــي الدســتور كافيــًا، ويجــب تحديــد 
ضمانــات لعــدم انتهاكهــا أو علــى األقــل تحديــد ضوابطهــا بنــص صريــح. ولذلك جــاء الفصل 49 
مــن الدســتور التونســي ليوّضــح كيفيــة تقييــد الحقــوق والحريــات وأســبابه.117 فحســب الفصــل 
49، يحــدد "القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا ال 
ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال لضــرورة تفتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات األمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة 
العامــة، أو اآلداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتها. وتتكفل 

الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك".

ترجــع ســلطة اتخــاذ القوانيــن للمشــرع الوحيــد فــي البــالد، وهــو المشــّرع. ولكــن ســلطته 
تبقــى فــي إطــار مــا يقــّره الدســتور ويجيــزه. وحتــى مــع إمكانيــة تقييــد الحقــوق والحريــات 
األساســية التــي أقّرهــا الدســتور، يجــب احتــرام شــروط هــذا التقييــد. فــال يمكــن المســاس 
ــة  ــة الدســتور تتدخــل المحكمــة الدســتورية لمراقب ــات. وباعتبارهــا حامي بجوهــر الحقــوق والحري
مبــدأي  تحقــق  مــن  وتتأّكــد  المشــّرع  لمراقبــة  المحكمــة  تتدخــل  وهنــا  القوانيــن.  دســتورية 
التناســب والضــرورة بصــورة مســبقة فــي مشــاريع القوانيــن أو بصفــة الحقــة فــي القوانيــن 
الموجــودة. ويتأكــد القاضــي الدســتوري مثــاًل مــن تناســب التقييــدات مــع الضــرورات األمنيــة 
التــي حددهــا الفصــل 49. فــي حيــن يتدخــل القاضــي اإلداري لمراقبــة أعــوان المؤسســات 
األمنيــة والســلطات المدنيــة صاحبــة الصالحيــات األمنيــة. فيتحقــق مــن تناســب القــرارات 
ــق النظــام العــام. كمــا  ــه مهمــة تحقي ــات مــع مــا تطلب ــى الحقــوق والحري ــة وتأثيرهــا عل األمني

المــادة 2 )جديــد( – نقــح بمقتضــى القانــون عــدد 58 لســنة 2000 تاريــخ 13 حزيران/يونيــو 2000 "يرجــع أعــوان قــوات األمــن الداخلــي بالنظــر إلــى وزيــر   114
الداخليــة تحــت ســامي ســلطة رئيــس الجمهوريــة الــذي يأذنهــم ويأمرهــم مباشــرة أو عــن طريــق الوزيــر األول أو وزيــر الداخليــة".

المــادة 1 "يضطلــع وزيــر الدفــاع الوطنــي تحــت ســلطة رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بمهمــة إقــرار ســالمة التــواب الوطنــي وكيانــه   115
وحمايــة حياة الســكان".

الفصل 102 من الدستور التونسي.  116
"يشــكل الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي خطــوة ديمقراطيــة هامــة باعتبــاره يكــرس ألول مــرة مبــدأ التناســب كمعيــار لتقييــم وتأطيــر القيــود   117
الموضوعــة علــى الحقــوق والحريــات. ومــن هنــا فصاعــدا ال يكفــي أن تقــوم الســلطة التشــريعية أو الســلطة التنفيذيــة، باعتبارهــا مســؤولة علــى تنفيــذ 
القوانيــن، بالحــد مــن الحــق أو الحريــة اســتنادا إلــى أحــد األســباب المذكــورة فــي الفصــل 49 )األمــن العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة، إلــخ.( 
بــل مــن الضــروري أن يكــون هــذا لقيــد متناســبا مــع الهــدف المنشــود. أمــا تقديــر التناســب فهــو ســيعود إلــى الســلطة التشــريعية تحــت رقابــة المحكمــة 
الدســتورية"، المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، تقريــر: تقييــم الطابــع الديمقراطــي للدســتور التونســي تاريــخ 27 كانــون الثاني/ينايــر 2014، 

ص 16-17. متوفــر علــى:
http://democracy-reporting.org/?dri_publicationsD8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88&lang=ar 

)تاريخ التصفح 10 كانون الثاني/يناير 2017( 



339ت الرقابة الديمقراطية على المؤسسات األمنية 

يتحقــق مــن ضــرورة اعتمــاد المؤسســات األمنيــة علــى وســائل قمعيــة دون غيرهــا. وهــذه 
الرقابــة تعــرف بالرقابــة علــى شــرعية القــرارات.

ومــن منطلــق مختلــف، تتدخــل المحكمــة الدســتورية لرقابــة الســلطات المدنيــة فــي حالــة 
اإلعــالن عــن الحالــة االســتثنائية. فقــد أرجــع لهــا الدســتور ســلطة تبيــن االنتهــاء مــن الحالــة 
ــر االســتثنائية. ولكــن هــل باإلمــكان أن تتحقــق هــذه المحكمــة  االســتثنائية ووضــح حــد للتدابي
مــن دســتورية التدابيــر المعتمــدة فــي المرحلــة أم ال؟ فالدســتور التونســي لــم يخصــص مــادة 
ولــم يشــر أصــال للرقابــة علــى الصالحيــات االســتثنائية أثنــاء أو بعــد انتهائهــا. وغيــاب مثــل 
هــذا النــص يبقــي التكريــس الدســتوري للمســائل األمنيــة وللعالقــات المدنية-العســكرية غيــر 
مكتمــل ويفتــح البــاب أمــام إمكانيــة انتهــاك الحقــوق والحريــات مــن طــرف المؤسســات األمنيــة 
ــع الدســتور  ــل، من ــات واســعة فــي الحــاالت االســتثنائية. ولكــن بالمقاب التــي تتولــى صالحي
ــادئ المحاكمــة  التونســي إنشــاء المحاكــم االســتثنائية أو ســن إجــراءات اســتثنائية تمــس بمب

ــة للمحافظــة علــى الحقــوق والحريــات األساســية.118 ــة، فــي محاول العادل

وعــّزز الدســتور التونســي الرقابــة الديمقراطيــة علــى المؤسســات األمنيــة وخاصــة الرقابــة 
الماليــة. إذ أســند لمحكمــة المحاســبات119 صالحيــة مراقبــة التصــرف فــي المــال العــام، وفقــا 
لمبــادئ الشــرعية والنجاعــة والشــفافية. وهــي تقيــم طــرق التصــرف وتزجــر أخطــاءه، وتســاعد 
الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة فــي مراقبــة تنفيــذ قوانيــن الماليــة وغلــق الميزانيــة، 
وهــذا يشــمل قطــاع األمــن. فــكل النتائــج والتقييمــات التــي تعدهــا محكمــة المحاســبات ُتنشــر 
فــي تقريــر ســنوي عــام، عليهــا رفعــه إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس نــواب 
الشــعب، ورئيــس الحكومــة، ورئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء. ولكــن الدســتور التونســي لــم 
يطالــب الهيئــات الدســتورية المســتقلة بإعــداد تقاريــر ورفعهــا إلــى هــذه الســلط، بــل أعطاهــا 

صالحيــات واســعة واســتقاللية تامــة عــن باقــي الســلط العموميــة.

3.2.3 رقابة غير مباشرة للهيئات الدستورية المستقلة

الحريــات وحقــوق  تلعــب الهيئــات الدســتورية المســتقلة )كهيئــة حقــوق االنســان واحتــرام 
اإلنســان وهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد( دورًا هامــًا وفعــااًل فــي مراقبــة قطــاع 
األمــن. ومــع أن الدســتور لــم يمنحهــا هــذه الصالحيــة مباشــرة، فإنهــا بحكــم اختصاصهــا فــي 

ــة.  ــق هــذه الرقاب ــة حقــوق اإلنســان والفســاد فــي قطــاع األمــن يمكنهــا تحقي مراقب

فهيئــة حقــوق اإلنســان واحتــرام الحريــات وحقــوق اإلنســان120 تراقــب مــدى احتــرام حقــوق 
االنســان وانتهــاكات أعــوان أجهــزة األمــن لهــا. وتعمــل علــى تعزيزهــا من خالل تقديــم اقتراحات 
للســلطات الرســمية بتطويــر منظومــة حقــوق اإلنســان. وهــي تستشــار وجوبــا فــي مشــاريع 
القوانيــن المتصلــة بمجــال اختصاصهــا، وبذلــك تلعــب دورًا فــي التشــريع فــي قطــاع األمــن. 
كمــا تحقــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتســويها باتخــاذ إجــراءات تحددهــا هــي، ثــم تحيلهــا 

إلــى الجهــات المعنيــة، كالقضــاء مثــال.

الفصل 110 من الدستور التونسي.  118

الفصل 117 من الدستور التونسي.  119

الفصل 128 من الدستور التونسي.  120
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وتســهم هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد121 أيضــًا فــي الرقابــة علــى قطــاع األمــن 
مــن خــالل المشــاركة فــي سياســات الحوكمــة الرشــيدة التــي تعتمدهــا الحكومــة ومنــع الفســاد 
ومكافحتــه ومتابعــة تنفيذهــا ونشــر ثقافتهــا. فهــي تراقــب تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة 
ــة، ومــدى شــفافيتها، ونزاهتهــا واحترامهــا للقانــون. وتعمــل  مــن طــرف المؤسســات األمني
علــى زيــادة إدمــاج هــذه القــوات فــي المجتمــع وإمكانيــة مســاءلتها فــي حــال انتهكــت القانــون. 
كمــا تتولــى هــذه الهيئــة رصــد الفســاد فــي قطــاع األمــن ســواء كان ماليــًا أم انتهــاكات للقانــون 
وحقــوق االنســان. فتتحقــق مــن حــاالت الفســاد وتحقــق فيهــا، ولكــن ليــس لهــا أي ســلطة 
فــي تســويتها، بــل تتولــى فقــط العمــل التحضيــري وتــدرس الملــف ثــم تحيلــه إلــى الســلطات 
المختصــة. واستشــارة الهيئــة وجوبيــة ويؤخــذ برأيهــا فــي مشــاريع القوانين المتصلــة بالحوكمة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ودورهــا هنــا هــو اقتــراح تعديــالت علــى اإلطــار القانونــي الخــاص 
ــة لحوكمــة قطــاع األمــن. كمــا تبــدي  ــادة أحــكام ضروري ــراح زي بقطــاع األمــن حيــث بإمكانهــا اقت
ــة بمجــال اختصاصهــا. ولكــن رغــم أنهــا  ــة العامــة المتصل ــة رأيهــا فــي النصــوص الترتيبي الهيئ
ال تبــدي ســوى آراء، فهــي تؤثــر بطريقــة أو بأخــرى علــى أصحــاب القــرار باعتبارهــا تمتلــك خبــرة 

فــي هــذا المجــال.

تمتلــك هــذه الهيئــات ســلطات واســعة بإمكانهــا تعزيــز الرؤيــة الديمقراطيــة فــي قطــاع األمــن 
وتحســين العالقــات المدنية-العســكرية باعتبارهــا تمتلــك اختصاصيــن مهميــن: حمايــة حقــوق 
االنســان مــن انتهــاكات أعــوان قطــاع األمــن والدفــاع عــن حقــوق هــؤالء األعــوان مــن جهــة، 
وتحقيــق الحوكمــة الديمقراطيــة مــن خــالل التشــديد علــى تكريــس مبادئهــا وحســن تطبيقهــا 
مــن جهــة أخــرى. ولكــن هــل هــذه الهيئــات قــادرة، إلــى جانــب كل األطــراف األخــرى، علــى تحقيــق 

رقابــة فعليــة فــي غيــاب آليــات لمراقبــة المؤسســات األمنيــة، وهــي األهــم؟ 

4.2.3 ما معنى الفصل بين السلط في غياب اآلليات الرقابية؟ 

)مؤسسة مكتب التلقيق العسكري مثااًل(

كــّرس الدســتور التونســي العديــد مــن اآلليــات لتمكيــن ســلطات الدولــة، باعتبارهــا جــزءًا مهمــًا 
مــن الســلطة التنفيذيــة، مــن مراقبــة أداء المؤسســات األمنيــة. ولكــن ال نجــد أثــرا آلليــات 
متخصصــة فــي الرقابــة علــى قطــاع األمــن غيــر اللجــان البرلمانيــة القليلــة كلجنتــي األمــن 
والدفــاع. حيــن نحلــل فصــول الدســتور نجــد تنوعــًا ووفــرة فــي آليــات الرقابــة العامــة وغيــر 
المباشــرة. فالرقابــة ال تتحقــق إال باقترانهــا مــع أحــد المجــاالت كحقــوق اإلنســان مثــاًل. وكمــا 
أســلفنا، ترجــع نقائــص الدســترة هنــا إلــى أســباب عــدة منهــا عــدم اإللمــام بهــذا المجــال الــذي 
يعتبــر جديــدًا علــى السياســي التونســي. باإلضافــة إلــى أن التوافــق السياســي، فــي أي 

ــوي نقائــص وال يتســم بالكمــال. ــة ونظــام، يحت دول

وعلــى ذكــر النقائــص، فــإن مؤسســي الدســتور التونســي لعــام 2014 لــم يكّرســوا آليــة هامــة 
لمراقبــة المؤسســات األمنيــة وهــي مؤسســة مكتــب التحقيــق العســكري )أو أميــن المظالــم: 
ombudsman( المختصــة بالقــوات المســلحة. وهــي آليــة مهمــة وقــد تكــون األهــم الرتباطهــا 
الوثيــق ودرايتهــا العميقــة بخفايــا هــذه المؤسســات وكيفيــة التعامــل معهــا وتحقيــق الحوكمــة 
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الرشــيدة فيهــا. وهــي "آليــة مســتقلة عــن هيكليــة القيــادة العســكرية"،122 تكمــن أهميتهــا 
فــي مهــام مراقبــة قطــاع األمــن ومراقبــة حســن احتــرام ســيادة القانــون بالمؤسســات األمنيــة 
واحتــرام مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي هــذا القطــاع كالمهنيــة والســرية والشــفافية. ويعمــل 
مكتــب أميــن المظالــم علــى تقديــم تقاريــر دوريــة إلــى البرلمــان وللســلط المدنيــة المعنيــة 
ومناقشــتها أمــام العمــوم. وتعمــل هــذه اآلليــة فــي كنــف االســتقاللية والشــفافية، ويجــب 
ــادئ الحوكمــة الرشــيدة.  ــة مهامهــا وإبقــاء عملهــا ضمــن مب إعطاؤهــا الوســائل الالزمــة لتأدي
ويمكــن أن تقــدم هــذه المؤسســة الدعــم الكافــي والــالزم لقطــاع االمــن، وهــي كفيلــة بتحقيــق 

رقابــة ديمقراطيــة فــي حــال تمــت دســترتها وإعطائهــا الســلطات والوســائل الالزمــة.123

فــي النهايــة، يمكــن القــول بــأن غيــاب هــذه اآلليــة ال يمكــن أن يقــوض مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلط ألن توفيــر اآلليــات الرقابيــة هــو جوهــر هــذا الفصــل لتبقــى كل ســلطة ضمــن نطاقهــا 
القانونــي المطلــوب. ولكــن هــذا التغييــب يعــّرض مبــدأ الفصــل بيــن الســلط لالنتقــاد وأحيانــًا 
للتهديــد الفعلــي إذا فشــلت الســلط فــي مراقبــة المؤسســات األمنيــة أو عنــد محاولــة التعتيم 
علــى هــذا القطــاع وحصــره فــي نطــاق الســلطة التنفيذيــة دون رقابــة تــرك المجــال للرقابــة مــن 

جميــع الســلط األخــرى. 

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، تقرير موجز: مكاتب التحقيق العسكري )األمبودسمان(، آذار/مارس 2006. متوفر على:   122
http://www.dcaf-tunisie.org//adminDcaf/upload/ejournal/bg_mil_omb.pdf
لمزيــد مــن التعمــق انظــر: بنجاميــن س. بوكالنــد وويليــام ماكديرمــوت، دليــل: مؤسســات أمنــاء المظالــم المختصــة بالقــوات المســلحة، مركــز جنيــف   123

ــة علــى القــوات المســلحة، جنيــف، 2012. متوفــر علــى: ــة الديموقراطي للرقاب
 http://www.dcaf-tunisie.org//adminDcaf/upload/ejournal/documentar_199.pdf



المبلا األول: واقع العالقات المدنية-العسكرية في الدستور التونسي  42

ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

خاتمة
يعتبــر الدســتور الضمانــة الرئيســية لتحقيــق حوكمــة قطــاع األمــن. وعليــه فــإن تكريــس مجموعــة 
إدراج  فجــاء  المدنيــة.  للســلطات  القطــاع  إلخضــاع  ضروريــًا  يعتبــر  والمبــادئ  القواعــد  مــن 
فصــول خاصــة بقطــاع األمــن صلــب الدســاتير إلصــالح القطــاع وتعزيــز الســلوك الديمقراطــي 
داخــل المؤسســات األمنيــة وبيــن المدنييــن واألمنييــن. وتعتبــر دســترة مهــام وصالحيــات 
المؤسســات األمنيــة وســيلة لتحديــد مجــال تدخلهــا وبالتالــي إبقائهــا تحــت طائلــة القانــون. 
لكــن رغــم أهميــة المجهــود الــذي بذلــه مؤسســو الدســتور التونســي، فــإن بعــض فصولــه 
تعكــس فهمــًا محــدودًا لمفهــوم "قطــاع أمــن ديمقراطــي" ولمهــام المؤسســات األمنيــة. 
ولكــن رغــم نقائــص هــذا التكريــس، فــإن الدســتور التونســي حّقــق نقلــة نوعيــة فــي العالقــات 
المدنية-العســكرية، مقارنــة بدســتور غــرة جــوان 1959 الــذي اقتصــر علــى فصــول تحدثــت عــن 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة وإعــالن الحــرب، فــي حيــن كــرس دســتور 2014 العديــد مــن 
المــواد التــي تحــدد العالقــة مــع المؤسســات األمنيــة: مبــادئ عمــل المؤسســات األمنيــة، 
والتقســيم الوظيفــي بيــن الســلطات المدنيــة والســلطات األمنيــة، والرقابــة الديمقراطيــة 

علــى قطــاع األمــن. 

أمــا فــي مجــال الرقابــة الديمقراطيــة علــى قطــاع األمــن، فقــد حقــق الدســتور التونســي 
المطلــوب لتفعيــل الجهــات الرســمية المختلفــة لمراقبــة قطــاع األمــن واألطــراف المتداخليــن 
فيه ســواء الســلطة التنفيذية، أو القضائية أو الهيئات الدســتورية المســتقلة. ولكن الدســتور 
لــم يحقــق المطلــوب بخصــوص الرقابــة غيــر الرســمية علــى قطــاع األمــن، رغــم أن الواقــع 
التونســي يكشــف حقيقــة أخــرى وهــي تزايــد انفتــاح المؤسســات األمنيــة علــى المجتمــع 

المدنــي واالعــالم. 

يجــدر التوضيــح أن الدســتور التونســي يعكــس الجــزء القانونــي للعالقــات المدنية-العســكرية، 
فيمــا العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة هــي المتحكمــة فــي تحديــد نــوع هــذه العالقــات التــي 
تختلــف فــي تونــس عــن غيرهــا مــن البلــدان العربيــة. فرغــم كون الديمقراطية التونســية ناشــئة، 
فــإن العالقــات بيــن المدنييــن والمؤسســات األمنيــة تتســم بنــوع مــن الديمقراطيــة. وبالرغــم 
مــن االحتقــان ضــد جهــاز وزارة الداخليــة، يصــّر التونســيون علــى تحســينه وعــدم التعامــل معــه 
بطريقــة انتقاميــة. كمــا أن وضعيــة الجيــش التونســي فريــدة. فبالرغــم مــن إقصــاء األنظمــة 
الســابقة لــه، لــم يســتغل فرصــة االنفــالت األمنــي الســترجاع مكانتــه، كمــا فعــل الجيــش 
المصــري. باإلضافــة إلــى أن الدســتور ال يعــدو أن يكــون، كغيــره مــن النصــوص القانونيــة، 
مــرآة المجتمــع القانونيــة. فحتــى نقّيــم الدســاتير ومــدى ديمقراطيتهــا فــي التعامــل مــع 
قطــاع األمــن، علينــا أن نبحــث عــن رغبــة المجتمعــات والنخــب فــي تحقيــق هــذا الهــدف. بحيــث 
يمكــن أن تتماشــى رؤى النخــب والشــعب والمؤسســات األمنيــة نحــو "دمقرطــة" القطــاع أو 
تتالشــى الرؤيــة عنــد الوصــول للنخــب واألجهــزة، أو تتالقــى بيــن الشــعب والنخبــة وتتالشــى 

علــى مســتوى المؤسســات األمنيــة. 

وفــي األخيــر، وجــب علينــا التشــديد علــى واقــع المجتمعــات العربيــة. إذ يمكــن الحصــول علــى 
دســاتير ديمقراطيــة ال غبــار عليهــا، ولكــن التطبيــق يطــرح إشــكاليات جّمــة بســبب تجاهــل تلــك 
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الدســاتير فــي أغلــب األحيــان. ويبقــى األهــم هــو فعاليــة المــواد الدســتورية ومــدى تطبيقهــا 
فعليــًا. وباإلضافــة إلــى أن عمليــة إصــالح قطــاع األمــن هــي معقــدة، فإنهــا تســتوجب تضافــر 
العديــد مــن العوامــل األخــرى غيــر القانونيــة، كاإلرادة السياســية والشــعبية. فإصــالح العالقــات 
ــاكل  ــم بمعــزل عــن الهي المدنية-العســكرية ال يكتفــي بتأطيرهــا القانونــي والدســتوري وال يت
والمؤسســات األمنيــة ذات الخبــرة والتــي تكــون مرجعــًا تقنيــًا للســلطات المدنيــة صاحبــة 
ــن  ــن العاديي ــن المواطني ــز الثقــة بي ــك وجــب تعزي ــي. لذل ــرة المحــدودة فــي المجــال األمن الخب

والمؤسســات األمنيــة، وهــذا يتــم بمعــزل عــن الدســتور.

على ضوء النتائج السابقة، يمكننا تقديم التوصيات التالية: 

ضــرورة تنقيــح الدســتور التونســي مــن أجــل إدراج المهمــة االســتخباراتية صلــب مهــام  ❙
المؤسســات العســكرية، إمــا بإضافــة فصــل جديــد أو إضافــة هــذه المهمــة إلــى 
قــوات األمــن الوطنــي ضمــن الفصــل 19. وعــدم القيــام بذلــك يضعنــا أمــام إشــكال 

قانونــي وتضــارب صــارخ بيــن النصــوص القانونيــة التشــريعية والدســتور. 

ضــرورة تنقيــح وتحديــث اإلطــار القانونــي التشــريعي لقطــاع األمــن تماشــيًا مــع  ❙
إلــى مهــام المؤسســات األمنيــة، وتركيبتهــا  بالنظــر  الجديــد  الدســتوري  التكريــس 

تســميتها. وحتــى 

ــة أمــن الفــرد  ❙ ــة يســتوجب اإلقــرار بمركزي ــق عالقــات مدنية-عســكرية ديمقراطي تحقي
ــة. والمجتمــع إلــى جانــب إقــرار أمــن الدول

تحقيــق عالقــات مدنية-عســكرية ديمقراطيــة ال تحــرم أعــوان المؤسســات األمنيــة  ❙
مــن حقوقهــم السياســية واعتبارهــم "مواطنيــن بــزي" لهــم مــا للمدنييــن مــن حقــوق 
وعليهــم مــا علــى المواطنيــن مــن واجبــات كالمشــاركة فــي االنتخابــات والحــق فــي 

ــاًل. االســتنكاف الّضميــري مث

التعجيــل فــي إصــدار النصــوص القانونيــة المنظمــة للهيئــات الدســتورية المســتقلة  ❙
وإعطائهــا الصالحيــة المباشــرة لمراقبــة االنتهــاكات الصــادرة مــن المؤسســات األمنيــة 

ضــد حقــوق وحريــات األفــراد.

خاتمة
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مقدمة
تعــد عمليــة وضــع دســتور جديــد فــي أي دولــة الحــدث األهــم فــي حيــاة شــعبها، 
وتعتبــر مرحلــة إعــداد )بنــاء( الدســتور أهــم مرحلــة مــن مراحــل وضــع الدســتور، 
وهــي أهــم حتــى مــن مرحلــة صياغــة الدســتور ذاتهــا، ومــن مرحلــة المصادقــة 
عليــه وإحالتــه لالســتفتاء الشــعبي العــام. فمرحلــة إعــداد الدســتور تعبــر عــن عمليــة 
الحــوارات والنقاشــات التــي تجــري بيــن مختلــف األطــراف السياســية علــى مضامين 
ــة  ــر مرحل ــن تعب ــوا إليهــا، فــي حي ــي توصل الدســتور، واالتفاقــات والتوافقــات الت
ــة، ومــا هــي إال  صياغــة الدســتور عــن صياغــة الوثيقــة الدســتورية صياغــة قانوني
تحويــل تلــك االتفاقــات والتوافقــات التــي توصــل إليهــا المتحــاورون إلــى نصــوص 

فــي مشــروع الدســتور الجديــد. 

ويلعــب العديــد مــن األطــراف والجهــات أدوارًا مؤثــرة فــي مرحلــة إعــداد الدســتور، قــد تؤثــر 
ــى  ــك األطــراف إمــا إل ــج ومخرجــات الحــوارات والنقاشــات السياســية، فتســعى تل فــي نتائ
تعظيــم مكاســبها علــى حســاب األطــراف األخــرى، أو علــى أقــل تقديــر المحافظــة علــى 
االمتيــازات الســابقة التــي كانــت تحظــى بهــا قبــل وضــع الدســتور الجديــد. ومــن هنــا يمكــن 
ــة  ــط بعملي ــي تحي ــه، والظــروف الت ــر بزمــن كتابت ــه يتأث ــأن شــكل الدســتور ومضمون القــول ب
إعــداده، وموقــع األطــراف الفاعلــة وهيمنتهــا، كالمؤسســة العســكرية مثــاًل التــي تعتبــر مــن 

أهــم تلــك األطــراف. 

لقــد شــهدت الجمهوريــة اليمنيــة ثــورة شــعبية قادهــا الشــباب فــي شــباط/فبراير 2011، 
وطالبــوا فيهــا بإســقاط النظــام وبنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة. وعلــى إثرهــا تــم االتفــاق 
وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  خــالل  مــن  الرئيســية  المعارضــة  وأحــزاب  الســلطة  حــزب  بيــن 
التنفيذيــة علــى عمليــة انتقــال سياســي، يتخللهــا إعــداد دســتور جديــد للبــالد. كمــا توافقــت 
تلــك األحــزاب علــى آليــة إعــداد هــذا الدســتور، وهــي عقــد مؤتمــر حــوار وطنــي شــامل، 
تشــارك فيــه كافــة األطــراف الفاعلــة السياســية منهــا والمدنيــة، بمــا فــي ذلــك مــن لهــم تأثيــر 
علــى اســتقرار البــالد، بحيــث تمثــل نتائــج ومخرجــات مؤتمــر الحــوار اللبنــة األساســية لصياغــة 

ــد. الدســتور الجدي

وتعتبــر المؤسســة العســكرية فــي الجمهوريــة اليمنيــة مــن األطــراف التــي لهــا دور كبيــر ومؤثــر 
ــام  ــذ ع ــالد من ــي عرفتهــا الب ــة الت ــى الرغــم مــن أن الدســاتير الثالث ــاة السياســية، عل فــي الحي
1991، لــم تعطهــا صالحيــات كبيــرة فــي أي مرحلــة، وليــس هنــاك مــن مــواد دســتورية تقحمهــا 
فــي الحيــاة السياســية. ومــع ذلــك، لعبــت دورًا سياســيًا مهمــًا بالتدخــل فــي كل المراحــل 
ــة االنقســام التــي شــهدتها هــذه المؤسســة فــي  ــالد. إال أن حال الهامــة التــي مــرت بهــا الب
عــام 2011، ألقــا بظاللهــا علــى دورهــا المحتمــل فــي المرحلــة االنتقاليــة عمومــًا، وفــي مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي علــى وجــه الخصــوص. 
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تحلــل هــذه الورقــة دور المؤسســة العســكرية فــي بنــاء الدســتور الجديــد فــي الجمهوريــة 
اليمنيــة، مــن خــالل:

ــل اإلطــار الدســتوري والقانونــي المنظــم للمؤسســة العســكرية فــي ت 1 دراســة وتحلي
ــة.  ــة اليمني الجمهوري

دراســة وتحليــل التجربــة الجديــدة لبنــاء الدســتور فــي الجمهوريــة اليمنيــة فــي مرحلــة ت 2
مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي، مــن خــالل مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل والمخرجــات 
التــي توافقــت عليهــا المكونــات السياســية واالجتماعيــة المشــاركة فيــه، والــدور الــذي 

لعبتــه المؤسســة العســكرية فــي ذلــك. 

وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة فــي تحليلهــا لطريقــة بنــاء الدســتور الجديــد فــي الجمهوريــة 
اليمنيــة، كونهــا جــاءت نتيجــة مؤتمــر حــوار وطنــي شــارك فيــه العديــد مــن القــوى السياســية 
واالجتماعيــة، وهــو ترتيــب مخالــف لمــا كان عليــه األمــر قبــل ثــورات الربيــع العربــي. فقــد 
ــة مــن  ــة الدســتورية المشــتركة المكون ــل اللجن ــة الوحــدة لعــام 1991 مــن ِقب أعــد دســتور دول
16عضــوًا يمثلــون شــطري البــالد بالتســاوي، ثــم ُعــدل وفقــًا لرؤيــة المنتصــر فــي الحــرب 
األهليــة عــام 1994، وخــروج شــريك الوحــدة اآلخــر مــن الســلطة بعــد هزيمتــه فــي تلــك الحــرب. 
وجــرى التعديــل دون اســتفتاء شــعبي. وفــي عــام 2001 أجــري تعديــل آخــر، ولكــن هــذه المــرة 
ــورة 11 شــباط/فبراير 2011 بشــهٍر واحــد، كان المؤتمــر  ــل ث بواســطة اســتفتاء شــعبي. وُقبي
الشــعبي العــام )الحــزب الحاكــم( يمضــي منفــردًا فــي إجــراء تعديــالت دســتورية مســتندًا علــى 
أغلبيــة مطلقــة فــي البرلمــان، ودعــم كبيــر مــن المؤسســة العســكرية التــي يتولــى قيــادة أهــم 

قواتهــا نجــل الرئيــس علــي عبــد هللا صالــح. 

ومن هذا المنطلق، قسمت الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية:

الملــور األول: اإلطــار الدســتوري والقانونــي المنظــم للمؤسســة العســكرية فــي  ❙
الجمهوريــة اليمنيــة.

المرحلــة االنتقاليــة فــي الجمهوريــة  ❙ الثانــي: المؤسســة العســكرية فــي  الملــور 
اليمنيــة. 

الوطنــي ومســودة  ❙ الحــوار  العســكرية فــي مخرجــات  الثالــا: المؤسســة  الملــور 
اليمنيــة.  الجمهوريــة  الجديــد فــي  الدســتور 
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1. اإلطار الدستوري والقانوني المنظم 
للمؤسسة العسكرية في الجمهورية 

اليمنية 
ُتعــرف المؤسســة العســكرية فــي الجمهوريــة اليمنيــة وفقــًا لقانــون الخدمــة فــي القــوات 
المســلحة واألمــن بأنهــا "هيئــة عســكرية نظاميــة تتألــف مــن ضبــاط وضبــاط صــف وجنــود 
والدفــاع  البحريــة  القــوات  البريــة،  القــوات  هــي:  الرئيســية  والقــوات  المســلحة،  القــوات 
الســاحلي، القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي، أي قــوات أخــرى تنشــأ بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس 

1.)3 )المــادة  النــواب"  مجلــس  موافقــة  وبعــد  الوطنــي،  الدفــاع 

ســنتناول اإلطــار الدســتوري والقانونــي المنظــم للمؤسســة العســكرية مــن خــالل اســتعراض 
المبــادئ الدســتورية العامــة للمؤسســة العســكرية، ومــن ثــم التركيــز علــى عالقــة ســلطات 
الدولــة الثــالث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة بالمؤسســة العســكرية، وأخيــرًا تنــاول المــواد 
الدســتورية األخــرى ذات العالقــة بالمؤسســة العســكرية والمرتبطــة بعالقــة الســلطات الثــالث 

بالمؤسســة العســكرية.

1.1 المبادئ الدستورية العامة للمؤسسة العسكرية

يمكــن توضيــح المبــادئ الدســتورية العامــة المتعلقــة بالمؤسســة العســكرية مــن خــالل تنــاول 
المــواد المتعلقــة بذلــك فــي دســتور الجمهوريــة اليمنيــة لعــام 2001. فقــد نــص تضمــن 

ــع المتعلــق بأســس الدفــاع الوطنــي علــى: الفصــل الراب

الدولــة هــي التــي تنشــئ القــوات المســلحة والشــرطة واألمــن وأيــة قــوات أخــرى، وهــي 
ملــك الشــعب كلــه، ومهمتهــا حمايــة الجمهوريــة وســالمة أراضيهــا وأمنهــا، وال يجــوز ألي 
ــة أو فــرد أو جماعــة أو تنظيــم أو حــزب سياســي إنشــاء قــوات أو تشــكيالت عســكرية أو  هيئ

شــبه عســكرية ألي غــرض كان وتحــت أي مســمى )المــادة 36(. 

الشــرطة هيئــة نظاميــة تــؤدي واجبهــا لخدمــة الشــعب، وتكفــل للمواطنيــن الطمأنينــة واألمــن، 
وتعمــل علــى حفــظ النظــام واألمــن العــام واآلداب العامــة، وتنفيــذ مــا تصــدره إليهــا الســلطة 
القضائيــة مــن أوامــر، كمــا تتولــى تنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القوانيــن واللوائــح مــن واجبــات، 

وذلــك كلــه علــى الوجــه المبيــن فــي القانــون )المــادة 39(. 

يحظــر تســخير القــوات المســلحة واألمــن والشــرطة وأيــة قــوات أخــرى لصالــح حــزب أو فــرد أو 
جماعــة، ويجــب صيانتهــا عــن كل صــور التفرقــة الحزبيــة والعنصريــة والطائفيــة والمناطقيــة 

القانون رقم )67( لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة واألمن، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشئون القانونية، 1991.   1
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والقبليــة، وذلــك ضمانــًا لحيادهــا وقيامهــا بمهامهــا الوطنيــة علــى الوجــه األمثــل، ويحظــر 
االنتمــاء والنشــاط الحزبــي فيهــا وفقــًا للقانــون )المــادة 40(.2 

ويرى الباحث بأن المادتين 1 و2 من الدستور تنسجمان مع غالبية دساتير الدول الديمقراطية، 
مــن حيــث الفصــل التــام بيــن مهــام المؤسســتين العســكرية واألمنيــة. فالمؤسســة العســكرية 
تتولــى مهــام حمايــة الجمهوريــة وســالمة أراضيهــا وأمنهــا، والمؤسســة األمنيــة تتولــى مهــام 
ــا المؤسســتين ملــك  حفــظ األمــن والنظــام العــام وحمايــة المواطنيــن، والتأكيــد علــى أن كلت

للشــعب، وليــس لفــرد أو عائلــة أو حــزب أو فئــة، وتؤديــان مهامهمــا فــي خدمــة الشــعب. 

كمــا أن المــادة األولــى أكــدت علــى أن الدولــة هــي مــن يحتكــر إنشــاء قــوات المؤسســتين 
العســكرية واألمنيــة وأيــة قــوات أخــرى، وعلــى حظــر إنشــاء قــوات أو تشــكيالت عســكرية أو 
شــبه عســكرية لصالــح فــرد أو جماعــة. وأضيفــت األحــزاب السياســية إلــى الجهــات التــي ال 
يجــوز لهــا إنشــاء قــوات أو تشــكيالت عســكرية أو شــبه عســكرية، وذلــك بهــدف اســتيعاب 
ــة  ــة السياســية والحزبي ــى النهــج الديمقراطــي والتعددي ــاة السياســية القائمــة عل طبيعــة الحي

فــي البــالد. 

ــاة السياســية،  ــة فــي الحي ــاد المؤسســتين العســكرية واألمني ــة علــى حي وأكــدت المــادة الثالث
وعلــى حظــر تســخيرهما لصالــح فــرد أو حــزب أو جماعــة، وعلــى صيانتهمــا مــن كل عوامــل 
التفرقــة، وحظــرت االنتمــاء والنشــاط الحزبــي فيهمــا. وقــد أضيفــت هــذه المــادة لمواكبــة 
التحــول الــذي رافــق قيــام الجمهوريــة اليمنيــة ذات النهــج الديمقراطــي، حيــث نــص دســتور 
2001 علــى أن يقــوم النظــام السياســي للجمهوريــة علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، 
بهــدف تــداول الســلطة ســلميًا، وال يجــوز تســخير الوظيفــة العامــة أو المــال العــام لمصلحــة 

3.)5 )المــادة  أو تنظيــم سياســي معيــن  بحــزب  خاصــة 

ُيالحــظ ممــا ســبق أن المؤسســة العســكرية لــم ُتمنــح صالحيــات أكبــر مــن مهامهــا، وليــس 
هنــاك مــن مــواد تقحمهــا فــي الحيــاة السياســية. ومــع ذلــك، فقــد لعبــت دورًا كبيــرًا فــي 
الحيــاة السياســية، إذ تدخلــت فــي كل المراحــل الهامــة التــي مــرت بهــا البــالد. وعليــه، ليســت 
العبــرة فــي النصــوص الدســتورية بــل فــي الممارســة والتطبيــق علــى أرض الواقــع. فقــد 
كان للمؤسســة العســكرية دور كبيــر فــي الحيــاة السياســية، وإن بصــورة غيــر مباشــرة، عبــر 
تعييــن العديــد مــن العســكريين فــي مناصــب مدنيــة: وزراء، أو محافظيــن، أو أعضــاء فــي 
المجلــس االستشــاري أو فــي مجلــس الشــورى، أو رؤســاء أو أعضــاء فــي الهيئــات المســتقلة 
كاللجنــة العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء، أو انتخــاب بعضهــم فــي مجلــس النــواب، حتــى أن 
رئيــس مجلــس النــواب الحالــي يحمــل رتبــة لــواء فــي الجيــش. كمــا لعبــت المؤسســة العســكرية 
دورًا فــي تعييــن أشــخاص مدنييــن فــي عــدد مــن المناصــب المدنيــة، وفــي تعييــن العديــد مــن 

ســفراء اليمــن فــي الخــارج.

دستور الجمهورية اليمنية عام 2001، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 2001.   2
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2.1 عالقة سلطات الدولة بالمؤسسة العسكرية

بالمؤسســة  والقضائيــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الثــالث  الدولــة  ســلطات  عالقــة  تتوضــح 
 ،2001 العســكرية بتنــاول المــواد المتعلقــة بذلــك فــي دســتور الجمهوريــة اليمنيــة لعــام 

التالــي:  النحــو  علــى  العالقــة،  ذات  والقوانيــن 

1.2.1 عالقة السلطة التنفيذية بالمؤسسة العسكرية

تتكــون الســلطة التنفيذيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء، 
ولــكل منهمــا اختصاصاتــه الحصريــة، مــع وجــود اختصاصــات مشــتركة بينهمــا. 

1.1.2.1 اختصاصات رئيس الجمهورية الحصرية

رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة )الفقــرة أ مــن المــادة 106(. وينتخــب مــن الشــعب فــي 
انتخابــات تنافســية )الفقــرة هـــ مــن المــادة 108(. وهــو القائــد األعلى للقوات المســلحة )المادة 
111(، ويعمــل علــى اإلشــراف علــى المهــام الســيادية المتعلقــة بالدفــاع عــن الجمهوريــة، 
والمرتبطــة بالسياســة الخارجيــة للدولــة )المــادة 110(. ويتولــى تســمية أعضــاء مجلــس الدفــاع 
الوطنــي طبقــًا للقانــون )الفقــرة 7 مــن المــادة 119(، وتعييــن وعــزل كبــار موظفــي الدولــة مــن 
المدنييــن والعســكريين وفقــًا للقانــون )الفقــرة 9 مــن المــادة 119(. كمــا يعلــن حالــة الطــوارئ 
بقــرار جمهــوري، وال تعلــن حالــة الطــوارئ إال بســبب قيــام الحــرب أو الفتنــة الداخليــة أو الكــوارث 
الطبيعيــة، وال يكــون إعالنهــا إال لمــدة محــدودة، وال يجــوز مدهــا إال بموافقــة مجلــس النــواب 

)المــادة 121(. 

2.1.2.1 اختصاصات مجلس الوزراء الحصرية

ــذ  ــة )المــادة 129(. ويتولــى تنفي ــا للدول ــة التنفيذيــة واإلداريــة العلي ــوزراء هــو الهيئ مجلــس ال
السياســة العامــة للدولــة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والدفاعيــة )المــادة 137(، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي 
والخارجــي ولحمايــة حقــوق المواطنيــن )الفقــرة هـــ مــن المــادة 137(. كمــا يتولــى تعييــن وعــزل 
الموظفيــن القيادييــن طبقــًا للقانــون )الفقــرة ز مــن المــادة 137(. وقــد منــح الدســتور الحكومــة 

حــق اقتــراح القوانيــن واقتــراح تعديلهــا )المــادة 85(. 

يديــر رئيــس الــوزراء أعمــال المجلــس، ويــرأس اجتماعاتــه، ويمثلــه فــي أمــور تنفيــذ السياســة 
ــوزراء والسياســة العامــة  ــذ قــرارات مجلــس ال ــى تنفي ــة، ويشــرف ويعمــل عل العامــة للدول
للدولــة )المــادة 138(. ويتولــى كل وزيــر اإلشــراف علــى شــئون وزارتــه وتوجيــه إدارتهــا 
وفروعهــا فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة، ويقــوم بتنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة فــي 
وزارتــه )المــادة 144(. وعليــه، فــأن وزيــر الدفــاع يتولــى تنفيــذ السياســات التــي يقرهــا مجلــس 

ــوزراء.  ال
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3.1.2.1 اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء المشتركة

يختــار رئيــس الــوزراء أعضــاء وزارتــه بالتشــاور مــع رئيــس الجمهوريــة )المــادة 132(. ويتولــى 
مجلــس الــوزراء، باالشــتراك مــع رئيــس الجمهوريــة، إعــداد الخطوط العريضة للسياســة الخارجية 
والداخليــة )الفقــرة أ مــن المــادة 137(، وُيشــرف رئيــس الجمهوريــة علــى تنفيــذ السياســة 

العامــة للدولــة التــي يضعهــا باالشــتراك مــع الحكومــة )الفقــرة 5 مــن المــادة 119(.4

وقــد جــرت العــادة أن يكــون وزيــر الدفــاع مــن العســكريين، مــع أن الدســتور ال ينــص علــى ذلــك. 
ويســتمد الوزيــر شــرعيته مــن الثقــة التــي يمنحهــا مجلــس النــواب للحكومــة بكامــل أعضائهــا. 
كمــا يشــترك رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء فــي وضــع السياســة العامــة للدولــة بمــا 
فيهــا سياســات الدفــاع واألمــن والعالقــات الخارجيــة. فيتولــى مجلــس الــوزراء تنفيذهــا، فيمــا 

يتولــى رئيــس الجمهوريــة اإلشــراف علــى تنفيذهــا. 

وفــي الشــؤون العســكرية، يشــترك رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء فــي عضويــة مجلــس 
الدفــاع الوطنــي. فقــد نــص قانــون إنشــاء المجلــس علــى أنــه يتكــون مــن: رئيــس مجلــس 
ــب رئيــس مجلــس الرئاســة وأعضــاء مجلــس  ــى للقــوات المســلحة،5 نائ ــد األعل الرئاســة القائ
ــر  ــة، وزي ــر الخارجي ــر الدفــاع، وزي ــوزراء، وزي ــواب، رئيــس مجلــس ال الرئاســة، رئيــس مجلــس الن
الداخليــة واألمــن، وزيــر اإلعــالم، وزيــر الماليــة، رئيــس هيئــة األركان العامــة، مستشــار مجلــس 

الرئاســة للشــئون العســكرية )المــادة 2(.6

ــات  ــوزراء فــي موضــوع التعيين ــة ومجلــس ال ــك، يشــترك رئيــس الجمهوري ــى ذل باإلضافــة إل
فــي المؤسســة العســكرية، وفــق قانــون الخدمــة فــي القــوات المســلحة واألمــن الــذي نــص 
علــى أن تعييــن رئيــس هيئــة األركان العامــة، ونــواب رئيــس هيئــة األركان العامــة، ومستشــاري 
كٍل مــن وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان العامــة، وقــادة القــوى، وقــادة المناطــق، ومــدراء 
الــوزراء،  الدفــاع، وبعــد موافقــة مجلــس  اقتــراح وزيــر  علــى  بنــاًء  بقــرار جمهــوري  الدوائــر، 

ومصادقــة مجلــس الرئاســة )الفقــرة 1 مــن المــادة 14(.7

2.2.1 عالقة السلطة التشريعية بالمؤسسة العسكرية

مجلــس النــواب هــو الســلطة التشــريعية للدولــة، وهــو الــذي يســن القوانيــن، ويقــر السياســة 
العامــة للدولــة، كمــا يمــارس الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة )المــادة 62(. مــن هنــا نجــد 
بــأن الدســتور منــح مجلــس النــواب صالحيتيــن رئيســيتين همــا: صالحيــة التشــريع، وصالحيــة 

الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ومســاءلتها علــى أعمالهــا. 

ففــي الجانــب التشــريعي، منــح الدســتور عضــو مجلــس النــواب حــق اقتــراح القوانيــن واقتــراح 
تعديلهــا )المــادة 85(. ومنــح المجلــس حــق المصادقــة على المعاهدات واالتفاقيات السياســية 
واالقتصاديــة الدوليــة ذات الطابــع العــام أيــًا كان شــكلها أو مســتواها، خاصــًة تلــك المتعلقــة 

دستور الجمهورية اليمنية عام 2001، مصدر سابق.   4
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بالدفــاع أو التحالــف أو الصلــح والســلم والحــدود أو التــي يترتــب عليهــا التزامــات ماليــة علــى 
الدولــة أو التــي يحتــاج تنفيذهــا إلــى إصــدار قانــون )المــادة 92(. الجديــر ذكــره بأنــه ال يوجــد نــص 
يحــدد المجــاالت التــي يجــوز لمجلــس النــواب اقتــراح القوانيــن فيهــا، وهــل هــذا متــاح فــي 

جميــع المجــاالت بمــا فيهــا الدفاعيــة واألمنيــة. 

أمــا فــي الجانــب الرقابــي، فقــد منــح الدســتور مجلــس النــواب حــق الرقابــة علــى أعمــال مجلــس 
الــوزراء عمومــًا والتــي يدخــل فــي نطاقهــا المؤسســة العســكرية مــن خــالل وزارة الدفــاع، 
حيــث أن رئيــس الــوزراء والــوزراء مســئولون أمــام مجلــس النــواب مســئولية جماعيــة عــن أعمــال 
الحكومــة )المــادة 133(. كمــا أن الــوزراء مســئولون مســئولية فرديــة عــن أي موضــوع يدخــل 
فــي اختصاصهــم )المــادة 96(. وتطلــب الحكومــة مــن مجلــس النــواب منحهــا الثقــة علــى 
برنامجهــا الــذي تقدمــت بــه إلــى المجلــس )المــادة 137(. وقــد حــدد الدســتور أســاليب ووســائل 
رقابــة مجلــس النــواب علــى أعمــال الحكومــة، وحصرهــا فــي حــق أعضــاء مجلــس النــواب فــي: 

ــق بأدائهــا ت 1 ــات للحكومــة فــي المســائل العامــة أو فــي أي شــأن يتعل ــه التوصي توجي
لمهامهــا أو بــأداء أي مــن أعضائهــا )المــادة 93(. 

طــرح موضــوع عــام لمناقشــته واســتيضاح سياســة الحكومــة فيــه وتبــادل الــرأي حولــه ت 2
)المــادة 94(.

تشـكيل لجنـة خاصـة أو تكليـف لجنـة من لجان المجلـس لتقصي الحقائق في موضوع ت 3
يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات 

العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية )المادة 95(.

توجيــه أســئلة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم فــي ت 4
أي موضــوع يدخــل فــي اختصاصهــم )المــادة 96(.

توجيــه اســتجواب إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو نوابــه أو الــوزراء لمحاســبتهم عــن ت 5
الشــئون التــي تدخــل فــي اختصاصهــم )المــادة 97(.

سحب الثقة من الحكومة )المادة 98(.8ت 6

وفيمــا يتعلــق بالمؤسســة العســكرية، فــإن مجلــس النــواب يحظــى بــدور مهــم فــي الشــئون 
العســكرية، إذ يعتبــر رئيــس مجلــس النــواب عضــوًا رئيســيًا مــن أعضــاء مجلــس الدفــاع الوطنــي 
ــذي نــص علــى أن يتكــون مجلــس الدفــاع  وفقــًا لقانــون إنشــاء مجلــس الدفــاع الوطنــي، وال
الوطنــي مــن: رئيــس مجلــس الرئاســة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، نائــب رئيــس مجلــس 
الرئاســة وأعضــاء مجلــس الرئاســة، رئيــس مجلــس النــواب، رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفاع، 
وزيــر الخارجيــة، وزيــر الداخليــة واألمــن، وزيــر اإلعــالم، وزيــر الماليــة، رئيــس هيئــة األركان العامــة، 

مستشــار مجلــس الرئاســة للشــئون العســكرية )المــادة 2(.9
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كمــا يحظــى مجلــس النــواب بأهميــة كبيــرة عنــد إعــالن حالــة الطــوارئ، إذ نــص الدســتور علــى 
ــة لإلعــالن،  ــام التالي ــة الطــوارئ خــالل الســبعة األي ضــرورة دعــوة المجلــس لعــرض إعــالن حال
فــإذا كان مجلــس النــواب منحــاًل ينعقــد المجلــس القديــم، فــإذا لــم يــدع المجلــس لالنعقــاد أو 
لــم تعــرض عليــه فــي حالــة انعقــاده، زالــت حالــة الطــوارئ، وفــي جميــع األحــوال ال تعلــن حالــة 
الطــوارئ إال بســبب قيــام الحــرب أو الفتنــة الداخليــة أو الكــوارث الطبيعيــة، وال يكــون إعــالن 

ــواب.10 ــة الطــوارئ إال لمــدة محــدودة، وال يجــوز مدهــا إال بموافقــة مجلــس الن حال

كمــا نصــت الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب علــى أن يعمــل المجلــس علــى تشــكيل لجــان 
دائمــة )المــادة 25(، وهــذه اللجــان هــي أجهــزة مســاعدة للمجلــس فــي ممارســته الختصاصاتــه 
التشــريعية والرقابيــة، ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه وتوصياتــه لمعرفــة مســتوى التنفيــذ )المــادة 
26(. ويتكــون المجلــس مــن 19 لجنــة دائمــة، بينهــا لجنــة الدفــاع واألمــن. وبحســب المــادة )46( 

مــن الالئحــة الداخليــة تختــص هــذه اللجنــة باآلتــي: 

ــات والمعاهــدات المتعلقــة بشــئون الدفــاع  ❙ مراجعــة ودراســة التشــريعات واالتفاقي
ــة واألمــن وأســر الشــهداء والمعاقيــن وأســرى الحــرب.  والداخلي

الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية واألمنية ومتابعة مستوى أدائها.  ❙

متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم القوات المسلحة واألمن.  ❙

الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية.11 ❙

ويعتبــر الباحــث أن وجــود لجنــة للدفــاع واألمــن فــي مجلــس النــواب ضمانــة إلخضاع المؤسســة 
العســكرية لرقابــة األحــزاب السياســية، وتعزيــز دور مجلــس النــواب التشــريعي والرقابــي علــى 

المؤسســة العسكرية. 

3.2.1 عالقة السلطة القضائية بالمؤسسة العسكرية

القضــاء ســلطة مســتقلة قضائيــًا وماليــًا وإداريــًا، والقضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم فــي 
قضائهــم لغيــر القانــون، وال يجــوز أليــة جهــة التدخــل فــي القضايــا أو فــي أي شــأن مــن 
شــئون العدالــة، ويعتبــر مثــل هــذا التدخــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وال تســقط الدعــوى 
فيهــا بالتقــادم )المــادة 149(. والســلطة القضائيــة هــي وحــدة متكاملــة )المــادة 150(، وتمثــل 
ــة )المــادة 149(. ويكــون للقضــاء  ــات الســلطة القضائي ــة العامــة هيئ ــم والنياب كاًل مــن المحاك
مجلــس أعلــى يمثــل الهيئــة اإلداريــة للســلطة القضائيــة ويتولــى كل مــا يتعلــق بالقضــاة مــن 
حيــث التعييــن والترقيــة والفصــل والعــزل والمحاســبة والنقــل، كمــا يتولــى دراســة وإقــرار 

مشــروع موازنــة الســلطة القضائيــة )المــادة 152(.12

ويتكــون مجلــس القضــاء األعلــى مــن 9 أعضــاء، وهــؤ: رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى، رئيــس 
المحكمــة العليــا، وزيــر العــدل، النائــب العــام، رئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي، أميــن عــام 
مجلــس القضــاء األعلــى، ثالثــة قضــاة يتــم تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، بنــاًء علــى 
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ترشــيح مجلــس القضــاء األعلــى، علــى أال تقــل درجــة كل منهــم عــن قاضــي محكمــة عليــا 
ــة )المــادة  ــى بقــرار مــن رئيــس الجمهوري ــن رئيــس مجلــس القضــاء األعل )المــادة 104(. ويعّي

104 مكــرر(.13

تختــص المحاكــم بالفصــل فــي جميــع المنازعــات والجرائــم )المــادة 9(، وتضــم: المحكمــة العليــا، 
محاكــم االســتئناف، المحاكــم االبتدائيــة )المــادة 7(. والمحكمــة العليــا هــي أعلــى هيئــة قضائيــة 
فــي الجمهوريــة ومقرهــا العاصمــة صنعــاء )المــادة 10(، ومــن مهامهــا الرقابــة القضائيــة علــى 
جميــع المحاكــم فــي الجمهوريــة، والتــي يدخــل فــي نطاقهــا المحاكــم العســكرية. وتتكــون 

المحكمــة العليــا مــن 8 دوائــر بينهــا الدائــرة العســكرية )المــادة 16(. 

وتختــص النيابــة العامــة بتحريــك الدعــوى الجنائيــة، وإجــراء التحقيــق فــي الجرائــم وجمــع األدلــة، 
ومتابعــة تنفيــذ األحــكام والقــرارات الجزائيــة )المــادة 53(، ويعتبــر النائــب العــام هــو المختــص 
نائبــًا عــن المجتمــع، ويباشــرها بنفســه أو بواســطة مســاعدين،  بالدعــوى العامــة بصفتــه 
ويشــاركه فيهــا أعضــاء النيابــة العامــة )المــادة 55(. ويتبــع أعضــاء النيابــة رؤســائهم بترتيــب 
وظائفهــم، ثــم النائــب العــام، ثــم وزيــر العــدل )المــادة 54(. ويكــون مأمــورو الضبــط القضائــي 

فيمــا يتعلــق بوظائفهــم تابعيــن للنيابــة )المــادة 52(.14

وفــي الشــئون العســكرية، تلعــب الســلطة القضائيــة دورًا مهمــًا مــن خــالل القضــاء العســكري 
الــذي يتكــون مــن المحاكــم العســكرية، والنيابــة العامــة العســكرية )المــادة 5(.15 ويعتبــر القضــاء 
العســكري جــزءًا مــن الســلطة القضائيــة، وهــي وحــدة متكاملــة، وبذلــك ليــس لــه أي وضعيــة 

قانونيــة منفصلــة. 

وتتكــون المحاكــم العســكرية مــن: الدائــرة العســكرية فــي المحكمة العليا، المحكمة االســتئنافية 
العســكرية، المحكمــة االبتدائيــة العســكرية )المــادة 44(.16 وتعتبــر الدائــرة العســكرية إحــدى 
ــا، ومقرهــا العاصمــة صنعــاء، وتتكــون مــن خمســة قضــاة،  ــر الرئيســية للمحكمــة العلي الدوائ
يصــدر بتعيينهــم قــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى بعــد التشــاور مــع وزيــر العــدل ورئيــس 
المحكمــة العليــا )المــادة 16(. ومــن مهامهــا الفصــل فــي الطعــن بطريــق النقــض فــي األحــكام 
ــا العســكرية، باإلضافــة  ــة والقــرارات الصــادرة فــي القضاي ــة القطعي ــة المكتســبة درج النهائي

ــم العســكرية )المــادة 25(.17 ــاوى فــي الجرائ ــى نقــل الدع إل

بينمــا تختــص المحكمــة االســتئنافية العســكرية بالفصــل فــي جميــع األحــكام الصــادرة فــي 
الجرائــم مــن المحاكــم االبتدائيــة العســكرية عــدا األحــكام التــي ال يجــوز الطعــن فيها باالســتئناف 
)المــادة 48(، ويكــون مقرهــا العاصمــة صنعــاء، فــي حيــن تختــص المحاكــم االبتدائيــة العســكرية 
تختــص بالفصــل فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات 
49(، ويكــون مقرهــا فــي  )المــادة  المحلــي  اختصاصهــا  دائــرة  تقــع فــي  التــي  العســكرية 

القانــون رقــم )18( لســنة 2012 بتعديــل القانــون رقــم )1( لســنة 1991 بشــأن الســلطة القضائيــة، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة،   13
 .2012

القانون رقم )1( لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 1991.   14
القانون رقم )7( لسنة 1996 بشأن اإلجراءات الجزائية العسكرية، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 1996.  15
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المناطــق العســكرية. وقضــاة هــذه المحاكــم، يتــم تعيينهــم بقــرار جمهــوري بنــاًء علــى اقتــراح 
وزيــر الدفــاع، وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى )المــادة 52(، ويشــترط فيهــم أن يكونــوا 

مــن ضبــاط القــوات المســلحة )المــادة 51(.

القضــاء  دائــرة  العســكري، وهــو مديــر  العــام  المدعــي  العســكرية  العامــة  النيابــة  ويتولــى 
ــًا النائــب العــام  ــًا وفني العســكري، ويمــارس مهــام وواجبــات االدعــاء العســكري، ويتبــع قضائي
للجمهوريــة، ويتبــع عســكريًا وزيــر الدفــاع )المــادة 6(، ويعاونــه عــدد مــن األعضــاء )المــادة 21(، 
ويكــون مأمــورو الضبــط القضائــي العســكري تابعيــن لــه، وخاضعيــن إلشــرافه فــي نطــاق 
صالحيــات الضبــط القضائــي، ويخضعــون جميعهــم للنائــب العــام للجمهوريــة )المــادة 9(. 
ويعتبــر مــن مأمــوري الضبــط القضائــي العســكري، كّل فــي دائــرة اختصاصــه: أعضــاء النيابــة 
العســكرية، ضبــاط وضبــاط صــف االســتخبارات العســكرية، ضبــاط وضبــاط صــف الشــرطة 
العســكرية )المــادة 7(. ويكــون تعييــن أعضــاء النيابــة العســكرية بقــرار جمهــوري بنــاًء علــى اقتــراح 
المدعــي العــام العســكري وترشــيح وزيــر الدفــاع، وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى 
)المــادة 25(، ويشــترط فــي المدعــي العــام العســكري أن يكــون مــن ضبــاط القــوات المســلحة 
علــى أن ال تقــل رتبتــه عــن عميــد )المــادة 23(، ويشــترط فــي أعضــاء النيابــة العامــة العســكرية 
أن يكونــوا مــن ضبــاط القــوات المســلحة علــى أن ال تقــل رتبهــم عــن مــالزم أول )المــادة 24(.18

القانون رقم )7( لسنة 1996 بشأن اإلجراءات الجزائية العسكرية، مصدر سابق.  18
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2. المؤسسة العسكرية في المرحلة 
االنتقالية في الجمهورية اليمنية 

مــع وصــول ثــورات الربيــع العربــي إلــى الجمهوريــة اليمنيــة، وانطــالق شــرارة ثــورة 11 شــباط/
فبرايــر 2011، وبعــد أحــداث جمعــة الكرامــة التــي وقعــت فــي 18 آذار/مــارس 2011 والتــي راح 
ضحيتهــا 52 متظاهــرًا وأصيــب نحــو 200 آخريــن مــن شــباب ســاحة التغييــر بالعاصمــة صنعــاء. 
وفــي 21 آذار/مــارس 2011 أعلــن اللــواء علــي محســن األحمــر قائــد الفرقــة األولــى مــدرع، 
قائــد المنطقــة العســكرية الشــمالية الغربيــة تأييــده ودعمــه لثــورة الشــباب، وفــور إعالنــه 

ــورة الشــبابية.19 أعلنــت ثــالث مــن أصــل خمــس مناطــق عســكرية انضمامهــا للث

وبهــذا انقســمت المؤسســة العســكرية اليمنيــة إلــى قســمين: األول بقيــادة اللــواء علــي 
محســن األحمــر قائــد الفرقــة األولــى مــدرع والمناطــق والوحــدات العســكرية المرتبطــة بــه، 
بعــد أن أعلــن تأييــده للثــورة الشــبابية وتعهــد بحمايــة ســاحات ومياديــن الحريــة والتغييــر فــي 
المناطــق التــي تتواجــد فيهــا قواتــه؛ والثانــي بقيــادة العميــد أحمــد علــي عبــد هللا صالــح قائــد 
الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة، والمناطــق والوحــدات العســكرية التابعــة لــه، بمــا فيهــا 
القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي، والتــي اســتمرت فــي والئهــا للرئيــس علــي عبــد هللا صالــح 
رئيــس الجمهوريــة. وقــد شــهدت العاصمــة صنعــاء ومحافظــة تعــز وبعــض المــدن والمناطــق 

األخــرى مواجهــات بيــن الجيشــين والميليشــيات التابعــة لهمــا. 

وبعــد شــهرين مــن انطــالق الثــورة الشــبابية، دخلــت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
علــى خــط الثــورة مــن خــالل تقديمهــا فــي 3 نيســان/أبريل 2011 مبــادرة سياســية إلنهــاء األزمــة 
فــي البــالد، وتحقيــق تســوية سياســية بيــن الســلطة والمعارضــة. وفيمــا بعــد ُوضعــت لهــا 
آليــة تنفيذيــة تضمنــت جــدواًل زمنيــًا حــدد بالتفصيــل مالمــح المرحلــة االنتقاليــة فــي الجمهوريــة 

اليمنية.

ومــن أهــم مــا جــاء فــي اآلليــة التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة دخــول البــالد فــي مرحلــة انتقاليــة 
مدتهــا عاميــن وثالثــة أشــهر، وقــد ركــزت اآلليــة التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة علــى ثالثــة أمــور 
ــة المؤسســة العســكرية  ــة، وهــي: أواًل هيكل ــة االنتقالي رئيســية يجــب معالجتهــا فــي المرحل
وإنهــاء االنقســام فيهــا ومعالجــة أســبابه، وتحقيــق تكامــل القــوات المســلحة تحــت هيــكل 
قيــادة مهنيــة ووطنيــة موحــدة، وثانيــًا عقــد مؤتمــر حــوار وطنــي شــامل لــكل القــوى والمكونــات 
السياســية واالجتماعيــة، وثالثــًا صياغــة دســتور جديــد للبــالد وطرحــه لالســتفتاء الشــعبي، 
ــد، بهــدف الخــروج مــن  ــًا للدســتور الجدي ــة ورئاســية وفق ــات برلماني ــراء انتخاب ــى إج وصــواًل إل
المرحلــة االنتقاليــة والدخــول فــي المرحلــة الدســتورية. وهنــا تعتبــر اليمــن الدولــة الوحيــدة مــن 

دول الربيــع العربــي التــي تتبنــى فكــرة إصــالح القطــاع األمنــي.

ســقاف عمــر الســقاف، المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي اليمــن وتحديــات المرحلــة االنتقاليــة، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، يوليــو 2012، ص   19
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المؤسســة  إصــالح  الخليجيــة، ســار  للمبــادرة  التنفيذيــة  اآلليــة  فــي  جــاء  مــا  وعلــى ضــوء 
العســكرية فــي المرحلــة االنتقاليــة فــي اتجاهيــن اثنيــن: األول هيكلــة المؤسســة العســكرية، 
والثانــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل. وخضعــت المرحلــة االنتقاليــة برمتهــا، والمؤسســة 
العســكرية وعمليــة الهيكلــة علــى وجــه الخصــوص إلــى عمليــة رقابــة وتقييــم دائــم مــن ِقبــل 
مجلــس األمــن الدولــي، إذ كانــت الحالــة فــي اليمــن محــل نظــر دائــم فــي مجلــس األمــن 
ــن العــام لألمــم  ــل المستشــار الخــاص لألمي ــم مــن ِقب ــة وتقيي ــى رقاب ــي، باإلضافــة إل الدول
المتحــدة إلــى اليمــن، والــذي كان يعمــل علــى تقديــم تقاريــر إحاطــة دوريــة إلــى المجلــس عــن 

األوضــاع فــي اليمــن.

1.2 هيكلة المؤسسة العسكرية

نصــت اآلليــة التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة علــى تشــكيل لجنــة الشــئون العســكرية وتحقيــق 
األمــن واالســتقرار، والعمــل علــى إنجــاز مهمتيــن فــي هيكلــة المؤسســة العســكرية: األولــى 
القــوات  تكامــل  تحقيــق  والثانيــة  أســبابه،  العســكرية ومعالجــة  المؤسســة  انقســام  إنهــاء 

المســلحة تحــت هيــكل قيــادة مهنيــة ووطنيــة موحــدة.20

واســتنادًا إلــى ذلــك، أصــدر نائــب رئيــس الجمهوريــة عبدربــه منصــور هــادي فــي 4 كانــون األول/
ديســمبر 2011 قــرارًا بتشــكيل لجنــة الشــئون العســكرية. وبعــد تشــكيلها، كلفــت اللجنــة فريقــًا 
مــن عــدد مــن األســاتذة والباحثيــن مــن األكاديميــة العســكرية، ومركــز الدراســات والبحــوث 
االســتراتيجية، ودائــرة التخطيــط والبحــوث العســكري، وبرئاســة العميــد الركــن ناصــر الحربــي 
عضــو اللجنــة، والتــي أوكلــت لهــم مهمــة إعــداد التصــور الخــاص بإعــادة هيكلــة المؤسســة 
ــة، وتقديمهــا  ــة اســتراتيجية حــول إعــادة الهيكل العســكرية، وقــد عمــل الفريــق علــى إنجــاز رؤي
إلــى لجنــة الشــئون العســكرية، وبعــد ذلــك تــم إعــداد خطــة زمنيــة إلعــادة الهيكلــة، مدتهــا أكثــر 

مــن عاميــن قســمت إلــى ثــالث مراحــل تنفيذيــة: 

المرحلة األولى:

ــم تموضــع القــوات المســلحة  ويتــم فيهــا دراســة واقــع الحــال، ووضــع تصــورات حــول تنظي
واســتكمالها فــي الجانــب الهيكلــي والعملياتــي، مــن جــوالت ميدانيــة إلــى بعــض المناطــق 

العســكرية لالطــالع عــن قــرب والتشــاور مــع القــادة. 

المرحلة الثانية:

المؤسســة  األوليــة إلعــادة هيكلــة  المواضيــع  تــدرس  اســتراتيجية  نــدوة  عقــد  فيهــا  ويتــم 
العســكرية، وتقــدم أوراق عمــل حــول االتجاهــات الرئيســية لإلصالحــات الهيكليــة واإلداريــة 
للقــوات المســلحة. وهــذه اإلصالحــات مالزمــة إلعــادة الهيكلــة واالنتقــال إلــى هيــكل جديــد. 
وعلــى ضــوء ذلــك، يتــم إعــداد قانــون تنظيــم القــوات المســلحة، الــذي ســيحدد األســس 

ــادرة الخليجيــة بيــن المؤتمــر الشــعبي العــام وحلفــاؤه وأحــزاب اللقــاء المشــترك وشــركاؤه الموقعــة بتاريــخ 23 نوفمبــر  اآلليــة التنفيذيــة المزمنــة للمب  20
 .www.saba.ye/ar/news253972.htm :2011، موقــع وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( علــى الرابــط التالــي
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األســس  وهــذه  العســكرية.  والمناطــق  والدوائــر  والهيئــات  القــادة  ومهــام  والتكوينــات 
المهــام  إعــداد  فــي  الفريــق  النطــالق  ومرجعيــة  منطلقــًا  ســتكون  والمهــام  والتكوينــات 
واالختصاصــات والهيــاكل والمــالكات البشــرية والماديــة، وتوصيــف الوظائــف العســكرية لــكل 

هيئــة ودائــرة ومنطقــة ومحــور ولــواء وكتيبــة وصــواًل إلــى أدنــى مســتوى.

المرحلة الثالثة:

ــة إعــادة توزيــع األفــراد واألســلحة علــى  ــذ عملي ويجــري خاللهــا تفعيــل الهيــكل الجديــد، وتنفي
ــاكل.  ــًا للمــالك والهي الوحــدات والمناطــق العســكرية وفق

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إعــداد مصفوفــة إصــالح المؤسســة العســكرية، التــي تســير فــي 
ثالثــة اتجاهــات رئيســية، هــي: 

تحديــد الحجــم األمثــل للقــوات المســلحة بحيــث يتــراوح بيــن 1% و1.5% مــن عــدد ت 1
الســكان. فــإذا كان العــدد 25 مليــون نســمة، يكــون حجــم القــوات المســلحة 375 ألــف. 
ــون 85% مــن  ــة الســلم، يك ــن: فــي مرحل ــى مرحلتي ــم اســتكمال هــذا الحجــم عل ويت
القــوات المســلحة قــوة طوعيــة مــن ضبــاط وصــف وجنــود، و15% خدمــة إلزاميــة بعــد 
إعــادة تفعيــل خدمــة الدفــاع الوطنــي؛ وفــي مرحلــة الحــرب، يتــم اســتعادة الـــ %15 

مــن االحتيــاط. 

التأكــد مــن ســالمة تكويــن القــوات المســلحة، بحيــث ال تتجــاوز نســبة الضبــاط 7%، ت 2
وال تتجــاوز نســبة ضبــاط الصــف 25%. أمــا حجــم الجنــود، فيجــب أال يقــل عــن %65، 
ويجــب أن ال تتجــاوز عناصــر القيــادة والســيطرة 15% مــن الحجــم العــام، وأال يتجــاوز 
اإلداريــون والفنيــون نســبة 15%. أمــا حجــم العناصــر المقاتلــة، فيجــب أال يقــل عــن 

.%70

توزيــع حجــم القــوات المســلحة الكلــي علــى األفــرع الرئيســية للقــوات المســلحة، ت 3
بحيــث يكــون 80% للقــوات البريــة، 10% للقــوات البحريــة والدفــاع الســاحلي، %10 

ــة والدفــاع الجــوي21. للقــوات الجوي

وبالتــوازي مــع عمــل لجنــة الشــئون العســكرية والفريــق المكلــف بهيكلــة المؤسســة العســكرية، 
أصــدر رئيــس الجمهوريــة عبدربــه منصــور هــادي عــددًا مــن القــرارات مــن شــأنها إنهــاء حالــة 
االنقســام فــي المؤسســة العســكرية اليمنيــة التــي انقســمت فــي عــام 2011 إلــى قســمين 
كمــا أســلفنا: األول بقيــادة اللــواء علــي محســن األحمــر والثانــي بقيــادة العميــد أحمــد علــي عبــد 

هللا صالــح. وقــد ســارت تلــك القــرارات فــي ثالثــة اتجاهــات رئيســية، كالتالــي:

رئيس فريق إعادة هيكلة الجيش يكشف بعض تفاصيل الهيكلة، موقع يمن برس على الرابط التالي:  21
  www.yemen-press.com/news-print11567.html.
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للقائديــن  المواليــة  العســكرية  القيــادات  إلزاحــة  القــرارات  مــن  سلســلة  إصــدار   1.1.2
يين لعســكر ا

جــاءت قــرارات رئيــس الجمهوريــة عبدربــه منصــور هــادي فــي اتجــاه إزاحــة القيــادات العســكرية 
2012 وحتــى  آذار/مــارس   1 مــن  الممتــدة  الفتــرة  العســكريين، فخــالل  للقائديــن  المواليــة 
ــادات  ــددًا مــن القــرارات قضــت بإبعــاد قي ــة ع 10 نيســان/أبريل 2013 أصــدر رئيــس الجمهوري
عســكرية محســوبة علــى كٍل مــن اللــواء علــي محســن األحمــر، والعميــد أحمــد علــي عبــد هللا 
صالــح. ففــي 1 آذار/مــارس 2012 أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارًا بعــزل اللــواء مهــدي مقولــة 
مــن قيــادة المنطقــة العســكرية الجنوبيــة، وتعيينــه نائبــًا لرئيــس هيئــة األركان العامــة لشــئون 
القــوى البشــرية بالقــوات المســلحة. وفــي 6 نيســان/أبريل 2012 أصــدر الرئيــس عــددًا مــن 
القــرارات يقضــي بعــزل اللــواء محمــد علــي محســن مــن قيــادة المنطقــة العســكرية الشــرقية 
وتعيينــه نائبــًا لرئيــس هيئــة األركان العامــة لشــئون القــوات البريــة، وعــزل اللــواء محمــد صالــح 
األحمــر مــن قيــادة القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي وتعيينــه مستشــارًا لوزيــر الدفــاع لشــئون 
ــادة الحــرس الخــاص  ــح مــن قي ــد هللا صال ــد طــارق محمــد عب ــزل العمي ــع العســكري، وع التصني

واللــواء الثالــث مــدرع حــرس جمهــوري وتعيينــه قائــدًا للــواء )37( مــدرع فــي حضرمــوت. 

ومــع صــدور أولــى قــرارات رئيــس الجمهوريــة بهيكلــة المؤسســة العســكرية، كان مــن الواضــح 
أن تنفيذهــا لــن يكــون باألمــر الســهل، ولــن يمــر دون أي اعتراضــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 
فقــد رفــض ثالثــة مــن القــادة العســكريين قــرارات إقالتهــم مــن مناصبهــم، وهــم اللــواء 
مهــدي مقولــة واللــواء محمــد صالــح األحمــر والعميــد طــارق محمــد عبــد هللا صالــح، وجميعهــم 
محســوبون علــى الرئيــس الســابق. هــذا األمــر جعــل رئيــس الجمهوريــة عبدربــه منصــور هــادي 
ــة للرئيــس الســابق،  ــادات الموالي ــك منظومــة القي ــل فــي تفكي ــع سياســة النفــس الطوي يتب
ويعمــل علــى تحقيــق أهدافــه بأســاليب أقــل اســتفزازًا عبــر إخراجهــا وكأنهــا عمليــة تغييــر تشــمل 
جميــع األطــراف المؤيــدة للرئيــس الســابق والمعارضــة لــه. كمــا أنــه بــدأ بالقيــادات األقــل أهمية 

نوعــًا مــا، وأجــل إزاحــة القيــادات األكثــر أهميــة إلــى آخــر مرحلــة.22

وفــي 21 أيار/مايــو 2012 أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارًا بإقالــة اللــواء عبــد الملــك الطيــب مــن 
قيــادة قــوات األمــن المركــزي، وإقالــة العميــد عمــار محمــد عبــد هللا صالــح مــن منصبــه كوكيــل 
لجهــاز األمــن القومــي. وفــي 11 أيلول/ســبتمبر 2012 أقيــل علــي محمــد اآلنســي مــن رئاســة 
جهــاز األمــن القومــي. وفــي 19 كانــون األول/ديســمبر 2012 صــدر قــرار بإقالــة العميــد يحيــى 

محمــد عبــد هللا صالــح مــن رئاســة أركان قــوات األمــن المركــزي.

ــة فــي 10 نيســان/ ــى أن أصــدر رئيــس الجمهوري ــت القــرارات علــى مــدى 14 شــهرًا، إل وتوال
أبريــل 2013 قــرارًا بتعييــن العميــد أحمــد علــي عبــد هللا صالــح قائــد الحــرس الجمهــوري ســابقًا 
لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،23 وتعييــن اللــواء علــي  ســفيرًا للجمهوريــة اليمنيــة 
محســن األحمــر قائــد الفرقــة األولــى مــدرع ســابقًا مستشــارًا لرئيــس الجمهوريــة لشــئون 

ناصر يحيى، الجيش اليمني.. من التمزق إلى التوحد، موقع نشوان نيوز على الرابط التالي:   22
www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=21990.
ــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة  ــة المتحــدة، الجري ــة اإلمــارات العربي ــدى دول ــة ل ــة اليمني ــن ســفير للجمهوري القــرار الجمهــوري رقــم )84( لســنة 2013 بتعيي  23

.2013 القانونيــة،  الشــؤون 
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علــى  المحســوبين  الضبــاط  مــن  عــدد  تعييــن  القــرارات  تضمنــت  كمــا  واألمــن.24  الدفــاع 
القائديــن العســكريين كملحقيــن عســكريين فــي ســفارات الجمهوريــة اليمنيــة فــي كٍل مــن: 
التالــي:  النحــو  علــى  الســعودية،25  العربيــة  والمملكــة  وأثيوبيــا،  وألمانيــا،  قطــر، ومصــر، 

تعييــن اللــواء الركــن محمــد علــي محســن قائــد المنطقــة العســكرية الشــرقية ســابقًا  ❙
ملحقــًا عســكريًا فــي دولــة قطــر.

تعييــن اللــواء الركــن أحمــد ســعيد بــن بريــك مديــر دائــرة الرقابــة والتفتيــش بــوزارة  ❙
الدفــاع ســابقًا ملحقــًا عســكريًا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة. 

تعييــن العميــد الركــن طــارق محمــد عبــد اللــه صالــح قائــد الحــرس الخــاص ســابقًا ملحقــًا  ❙
عســكريًا فــي جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة. 

تعييــن العميــد الركــن عمــار محمــد عبــد اللــه صالــح وكيــل جهــاز األمــن القومــي ســابقًا  ❙
ملحقــًا عســكريًا فــي جمهوريــة أثيوبيــا. 

تعيين العقيد الركن هاشم األحمر ملحقًا عسكريًا في المملكة العربية السعودية.  ❙

باإلضافــة إلــى ذلــك، تضمنــت القــرارات تعييــن عــدد مــن الضبــاط المحســوبين علــى القائديــن 
العســكريين فــي مستشــارية القائــد األعلــى للقــوات المســلحة،26على النحــو التالــي:

اللواء الركن طيار محمد صالح األحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي سابقًا. ❙

اللواء الركن علي محمد صالح نائب رئيس هيئة األركان العامة لشئون العمليات سابقًا. ❙

اللــواء الركــن شــرف محمــد أحمــد نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة للشــئون الماليــة  ❙
واإلداريــة ســابقًا.

اللواء الركن مهدي مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية سابقًا. ❙

اللــواء الركــن بحــري رويــس عبــد اللــه مجــور قائــد القــوات البحريــة والدفــاع الســاحلي  ❙
ســابقًا.

العســكرية  ❙ المنطقــة  أركان  رئيــس  الضالعــي  محســن  صالــح  ســيف  الركــن  اللــواء 
ســابقًا.  الشــرقية 

مــن المالحــظ مــن خــالل القــرارات الســابقة أن عمليــة الهيكلــة عملــت علــى إبعــاد اللــواء علــي 
محســن األحمــر مــن قيــادة الفرقــة األولــى مــدرع مــع قيــادات عســكرية محســوبة عليــه، وإبعــاد 
العميــد أحمــد علــي عبــد هللا صالــح مــن قيــادة الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة مــع قيــادات 
ــح  ــد هللا صال ــاء الرئيــس الســابق علــي عب ــاء وأقرب ــع أبن ــه، وإبعــاد جمي عســكرية محســوبة علي
مــن مناصبهــم فــي المؤسســة العســكرية واألمنيــة والمخابــرات، وتحويلهــم جميعــًا إمــا إلــى 

وظائــف استشــارية فــي الداخــل أو إلــى وظائــف دبلوماســية فــي الخــارج. 

قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )20( لســنة 2013 بتعييــن مستشــار لرئيــس الجمهوريــة لشــئون الدفــاع واألمــن، الجريــدة   24
الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2013.

قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )19( لســنة 2013 بتعييــن ملحقيــن عســكريين، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون   25
القانونيــة، 2013.

قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )18( لســنة 2013 بتكويــن مستشــارية القائــد األعلــى للقــوات المســلحة والتعييــن فيهــا،   26
الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2013.
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2.1.2 تفكيك منظومة األلوية العسكرية التابعة للقوتين العسكريتين

صبــت قــرارات رئيــس الجمهوريــة عبدربــه منصــور هــادي فــي اتجــاه تفكيــك منظومــة األلويــة 
العســكرية التابعــة للقوتيــن العســكريتين، وذلــك بتحويــل تبعيــة بعــض األلويــة العســكرية. 
ففــي 6 أغســطس 2012 صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل ألويــة الحمايــة الرئاســية، مــن 
أربعــة ألويــة: ثالثــة كانــت تتبــع الحــرس الجمهــوري ولــواء كان يتبــع الفرقــة األولــى مــدرع.27 كمــا 
أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارًا بإلحــاق ثمانيــة ألويــة، نصفهــا يتبــع الحــرس الجمهــوري والنصــف 
اآلخــر يتبــع الفرقــة األولــى مــدرع، إلــى قيــادة المناطــق العســكرية التــي تتواجــد فيهــا، وهــي 

المنطقــة العســكرية الوســطى، والمنطقــة العســكرية الجنوبيــة.28

وفــي 19 كانــون األول/ديســمبر 2012 صــدر قــرار بتشــكيل قــوات االحتيــاط االســتراتيجية، 
وتتكــون مــن ثــالث مجموعــات: ألويــة الصواريــخ، ألويــة الحمايــة الرئاســية، وحــدات العمليــات 
الخاصــة. ترتبــط األولــى والثانيــة هيكليــًا بالقائــد األعلــى للقــوات المســلحة، بينمــا ترتبــط الثالثــة 
بــوزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة، وتخضــع عمليــًا للقائــد األعلــى للقــوات المســلحة. 
وتتكــون وحــدات العمليــات الخاصــة مــن: قيــادة العمليــات الخاصــة، القــوات الخاصــة، وحــدات 
مكافحــة اإلرهــاب، لــواء مشــاه جبلــي، لــواء صاعقــة،29 وجميــع هــذه الوحــدات كانــت تتبــع 
الحــرس الجمهــوري. وفــي 10 نيســان/أبريل 2013 تــم تشــكيل احتيــاط وزارة الدفــاع مــن ســتة 
ألويــة كانــت تتبــع الحــرس الجمهــوري والفرقــة األولــى مــدرع، وهــي تتبــع اآلن لــوزارة الدفــاع 

ورئاســة هيئــة األركان العامــة.30

التابعــة  العســكرية  األلويــة  منظومــة  فككــت  الهيكلــة  عمليــة  أن  الســابقة  القــرارات  تظهــر 
للفرقــة األولــى مــدرع والحــرس الجمهــوري، بتحويــل تبعيــة بعــض ألويتهمــا إمــا إلــى المناطــق 
العســكرية المتواجــدة فيهــا أو إلــى القائــد األعلــى للقــوات المســلحة أو إلــى وزارة الدفــاع 

ورئاســة هيئــة األركان العامــة. 

3.1.2 إعداد هيكل تنظيمي جديد للمؤسسة العسكرية

جــاءت هــذه الخطــوة فــي اتجــاه إنهــاء انقســام القــوات المســلحة ومعالجــة أســبابه، وتوحيــد 
ــادرة  ــة للمب ــة التنفيذي ــة موحــدة، كمــا ورد فــي اآللي ــة ووطني ــادة مهني هــذه القــوات تحــت قي
الخليجيــة. ففــي 19 كانــون األول/ديســمبر 2012 أصــدر رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة قــرارًا حــدد المكونــات الرئيســية للقوات المســلحة بخمســة مكونــات: القوات 
الجويــة والدفــاع الجــوي، والقــوات البحريــة والدفــاع الســاحلي، والقــوات البريــة، وقــوات حــرس 

الحــدود، وقــوات االحتيــاط االســتراتيجي.31 

قرار رئيس الجمهورية رقم )32( لسنة 2012 بتشكيل الحماية الرئاسية، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 2012.  27
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )33( لســنة 2012 بإلحــاق ألويــة مــن الفرقــة األولــى مــدرع والحــرس الجمهــوري إلــى قيــادة المناطــق العســكرية العاملــة   28

فيهــا، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2012.
قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )104( لســنة 2012 بشــأن المكونــات الرئيســية للهيــكل التنظيمــي للقــوات المســلحة،   29

الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2012. 
قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )16( لســنة 2013 بشــأن تقســيم مســرح العمليــات العســكري للجمهوريــة اليمنيــة وإعــادة   30

تشــكيل وتســمية المناطــق العســكرية وتعييــن قياداتهــا، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2013.
قرار رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة رقم )104( لسنة 2012، مصدر سابق.   31
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ألغــى هــذا القــرار قــوات الحــرس الجمهــوري التــي يرأســها العميــد أحمــد علــي عبــد هللا صالــح 
نجــل الرئيــس الســابق، وكذلــك الفرقــة األولــى مــدرع التــي يرأســها اللــواء علــي محســن 
األحمــر، وكان لــكٍل منهمــا مناطــق ســيطرة فــي العاصمــة وبقيــة المحافظــات ومعســكرات ال 

تخضــع إلشــراف وزارة الدفــاع. 

فــي 10 نيســان/أبريل 2013 أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارًا بشــأن إعــادة تشــكيل المناطــق 
العســكرية وتســميتها، قّســم مســرح العمليــات العســكري فــي الجمهوريــة اليمنيــة إلــى ســبع 
مناطــق: ســيئون، المــكال، مــأرب، عــدن، الحديــدة، ذمــار، عمــران.32 وكانــت الجمهوريــة اليمنيــة 
قبلــه تضــم خمــس مناطــق عســكرية. كمــا ُضــّم باقــي ألويــة قــوات الحــرس الجمهــوري والفرقــة 
األولــى مــدرع إلــى القــوات البريــة، وبذلــك توزعــت كافــة األلويــة العســكرية التــي كانــت تابعــة 

للحــرس الجمهــوري والفرقــة األولــى مــدرع. 

ويــرى الباحــث أنــه رغــم تركيــز قــرارات الرئيــس هــادي بهيكلــة المؤسســة العســكرية فــي العامين 
ــن  ــا فيهــا، خاصــًة أقــارب الرئيــس الســابق والموالي ــادات العلي ــر القي 2012 و2013 علــى تغيي
للــواء علــي محســن األحمــر، ومســاهمتها فــي تقليــص نفوذهمــا فــي المؤسســة العســكرية 
وتوحيــد المؤسســة نظريــًا فــي هيــكل تنظيمــي جديــد، فــإن األهــم هــو أن يصبــح التوحيــد 
واقعــًا ملموســًا. فــال يمكــن أن يكــون الجيــش موحــدًا مــن األعلــى ومنقســمًا مــن األســفل 
ألن الــوالءات مــا زالــت كمــا هــي لمراكــز النفــوذ القديمــة، ومــا جــرى يعتبــر مجــرد تدويــر مناصــب 

أكثــر ممــا هــو إعــادة هيكلــة. 

2.2 مؤتمر الحوار الوطني الشامل

نصــت اآلليــة التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة علــى عقــد مؤتمــر حــوار وطنــي شــامل لــكل القــوى 
المجتمــع  ومنظمــات  والنســاء،  الشــباب،  فيهــا  بمــا  واالجتماعيــة  السياســية  والفعاليــات 
المدنــي. وهــذه هــي المــرة األولــى التــي تمنــح فيهــا هــذه القــوى فرصــة المشــاركة فــي 
مؤتمــر حــوار وطنــي إلــى جانــب القــوى السياســية. فجميــع مؤتمــرات الحــوار الوطنــي الســابقة 
كانــت دائمــًا تقتصــر علــى األحــزاب السياســية، وهــي بذلــك وســعت قاعــدة المشــاركة فــي 

رســم مالمــح المســتقبل.

واســتنادًا إلــى ذلــك، أصــدر الرئيــس هــادي عــددًا مــن القــرارات اســتعدادًا لعقــد المؤتمــر، 
كالقــرار الصــادر فــي 6 أيار/مايــو 2012 بتشــكيل لجنــة االتصــال، وهدفهــا هــو التواصــل مــع كل 
الحــركات والمكونــات االجتماعيــة المذكــورة فــي اآلليــة التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة وإشــراكها 
فــي الحــوار. وهنــاك القــرار الصــادر فــي 14 تموز/يوليــو 2012 بإنشــاء اللجنــة الفنيــة لإلعــداد 
والتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل ومهمتهــا اتخــاذ كافة الخطــوات التحضيرية النعقاد 
المؤتمــر فــي موعــده. وقســمت اللجنــة موضوعــات الحــوار الوطنــي إلــى تســعة موضوعــات: 
القضيــة الجنوبيــة، قضيــة صعــدة، قضايــا ذات بعــد وطنــي والمصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
ــاء الجيــش واألمــن ودورهمــا، اســتقاللية  ــة، الحكــم الرشــيد، أســس بن ــاء الدول ــة، بن االنتقالي

قرار رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة رقم )16( لسنة 2013، مصدر سابق.  32
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الهيئــات ذات الخصوصيــة، الحقــوق والحريــات، التنميــة الشــاملة والمتكاملــة والمســتدامة.33 
وتــوزع أعضــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل البالــغ عددهــم 656 عضــوًا، مــن 16 مكونــًا 

سياســيًا واجتماعيــًا، علــى الفــرق التســعة. 

مــا يهمنــا فــي هــذه الورقــة هــو فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن ودورهمــا، الــذي تكــون مــن 
45 عضــوًا مــن 13 مكونــًا سياســيًا واجتماعيــًا. وبعــد تشــكيله، انتخبــت رئاســة الفريــق مــن أربعــة 
أشــخاص: اللــواء يحيــى الشــامي رئيســًا، والعميــد ناصــر الطويــل نائبــًا أول للرئيــس، وليــزا 
الحســني نائبــًا ثانيــًا، وفهــد دهشــوش مقــررًا. وبعدهــا وضــع الفريــق خطــة عمــل تضمنــت عــددًا 

مــن األهــداف، منهــا: 

تقييم الوضع الراهن للمؤسسة العسكرية. ت 1

أهدافهــا ت 2 وتحديــد  العســكرية،  المؤسســة  لبنــاء  حديثــة  مســتقبلية  أســس  وضــع 
ومهامهــا. 

وضــع أســس إلنهــاء جهويــة المؤسســة العســكرية، وتحويلهــا إلــى مؤسســة وطنيــة ت 3
ومهنية. 

الحيــاة ت 4 عــن  والمخابــرات  واألمنيــة  العســكرية  المؤسســة  لتحييــد  أســس  وضــع 
 3 4 . ســية لسيا ا

وعلــى ضــوء هــذه األهــداف، أصــدر فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن فــي مؤتمــر ت 5
الحــوار الوطنــي الشــامل تقريــره النهائــي الــذي تضمــن 19 قــرارًا وموجهــًا دســتوريًا، 
تنفيذيــًا لمعالجــات عاجلــة، والعديــد مــن  و51 قــرارًا وموجهــًا قانونيــًا، و42 قــرارًا 
للمؤسســة  الراهــن  الوضــع  تقييــم  عــن  التقريــر  فــي  جــاء  مــا  وأهــم  التوصيــات. 

العســكرية النقــاط التاليــة: 

إعــادة ترتيــب وتنظيــم وتشــكيل القــوات المســلحة مــن حيــث التســليح والعتــاد علــى ت 6
أســاس المــالك البشــري والمــادي الثابــت فــي العلــم العســكري والمعمــول بهــا فــي 
جيــوش العالــم مــن خــالل دمــج الوحــدات غيــر مكتملــة المــالك والمتماثلــة مــع بعضهــا، 
ــر  ــادة فــي القــوة البشــرية والتســليح أكث وبالمقابــل تشــكل الوحــدات التــي لديهــا زي

مــن وحــدة. 

إجــراء التنقــالت بيــن كل الوحــدات التــي مضــى عليهــا عقــود وهــي فــي منطقــة ت 7
واحــدة، وذلــك ضمــن إعــادة التمركــز واالنتشــار فــي المناطــق العســكرية ومســرح 
العمليــات، وبالتالــي نقــل الوحــدات بيــن المناطــق وفــق احتياجاتهــا مــن حيــث النــوع 
والعــدد، شــريطة أن تكــون التشــكيالت كاملــة )مقاتليــن، أســلحة، وســائل، معــدات(. 

التقريــر الفنــي للجنــة الفنيــة لإلعــداد والتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، صنعــاء، اللجنــة الفنيــة لإلعــداد والتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي   33
الشــامل، 12 ديســمبر 2012، ص 12، 13، 14. 
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

سرعة حصر كافة أسلحة القوات المسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، والمتفجرات ت 8
بأي شكل  بها  التصرف  تم  أو  بيعت  أو  أو ُصرفت  ُنهبت  التي  والمعدات واآلليات 
اإلجراءات  واتخاذ  العسكرية،  الوحدات  وكافة  الجيش،  مخازن  من  للقانون  مخالف 

الحاسمة الستعادة كافة تلك األسلحة من كافة األطراف التي استولت عليها. 

تطبيــق نظــام التدويــر الوظيفــي علــى كافــة قيــادات القــوات المســلحة واألمــن، علــى ت 9
أن يبــدأ تطبيقــه علــى القيــادات الحاليــة وفــق معاييــر األقدميــة والكفــاءة والمؤهــالت 
والتخصــص، وبتمثيــل وطنــي بعيــدًا عــن المحســوبيات األخــرى كالقرابــة والمصلحــة 

الشــخصية والوســاطة، وتفعيــل نظــام التقاعــد وفقــًا للقانــون. 

إلــزام جميــع الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود المنتميــن إلــى أحــزاب أو تنظيمــات أو ت 10
جماعــات تقديــم اســتقالتهم منهــا فــورًا، وأداء القســم بعــدم ممارســة أي عمــل حزبــي 
ــة، عليهــم االســتقالة مــن القــوات  ــوا باالســتمرار فــي الحزبي أو سياســي. فــإذا رغب

المســلحة واألمــن والمخابــرات، واالنتقــال إلــى الخدمــة المدنيــة. 

ضــرورة اإلســراع باتخــاذ إجــراءات وآليــات تكفل إعادة بناء وتنظيم المؤسســة العســكرية ت 11
علــى أســس وطنيــة مســتقلة ومحايــدة وفقــًا للمعايير الحديثــة، ومن ذلك: 

إعــادة جميــع المقصييــن والمنقطعيــن والمتقاعديــن قســرًا جــراء حــرب صيــف  ❙
العســكرية فــي  مــن وحداتهــم  حــروب صعــدة، والمســرحين  1994، وبســبب 
رتــب  مــن  كافــة مســتحقاتهم  أعمالهــم، ومنحهــم  إلــى  2011 و2012  عامــي 

الســابقة.  الفتــرة  عــن  وتســويات، وتعويضهــم 
إحالــة جميــع مــن بلغــوا اآلجليــن )الســن، الخدمــة( مــن الضبــاط وضبــاط الصــف  ❙

والجنــود إلــى التقاعــد بقــوة القانــون، ومنحهــم كافــة مســتحقاتهم وحقوقهــم، 
بمــا فيهــا مكافئــة نهايــة الخدمــة. 

يتــوزع الذيــن جنــدوا فــي المؤسســة العســكرية خــالل فتــرة الصراعــات السياســية  ❙
الســابقة، وهــم صالحــون للخدمــة العســكرية مــن حيــث الســن واللياقــة البدنيــة، 
ال  ومــن  وإدماجهــم.  وتأهيلهــم  لتدريبهــم  انفــرادي،  بشــكل  الوحــدات  علــى 
لهــم  وُتصــرف  يســرحون  العســكرية،  الخدمــة  فــي  القبــول  يحققــون شــروط 
مكافــأة نهايــة الخدمــة أو ينشــأ صنــدوق خــاص بهــم أو يحالــون إلــى الخدمــة 

المدنيــة.35 

أمــا فيمــا يتعلــق باألســس المســتقبلية لبنــاء المؤسســة العســكرية، فقــد تضمــن التقريــر 
عــددًا مــن األســس منهــا: 

ــًا مــن ت 1 تحديــد الحجــم األنســب للقــوات المســلحة طبقــًا للنســب المعمــول بهــا عالمي
)1% - 1.5%( مــن عــدد الســكان قــوات عاملــة، ومــن )2.5% - 3%( قــوات احتياطيــة، 
ويتــم توزيعهــا بتــوازن علــى القــوى الرئيســية، وعلــى الفئــات والوظائــف، بحيــث 

تكــون قــوة مهنيــة واحترافيــة، وُيفضــل النــوع علــى الكثــرة أو الكــم. 

تقرير فريق أسس بناء الجيش واألمن ودورهما، مصدر سابق، ص 139، 143، 141، 144، 149.   35
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ــق لألوضــاع، ت 2 ــع القــوى البشــرية بعــد التشــخيص للواقــع والفحــص الدقي يعــاد توزي
لــكل  العــادل  بالشــكل  اليمــن  أبنــاء  جميــع  وتمثيــل  العاملــة،  القــوة  حجــم  وتحديــد 

التالــي:  النحــو  المحافظــات والمناطــق علــى 
55% القــوات البريــة، وتكــون نســب التوزيــع فيهــا طبقــًا لــم يلــي: مــن )%75 -  ❙

85%( عنصــر مقاتــل، مــن )8% - 10%( عنصــر قيــادي، مــن )4% - 5%( عنصــر 
إداري وفنــي.

30% القوات البحرية والدفاع الساحلي.  ❙
15% القوات الجوية والدفاع الجوي. ❙

إخراج المعسكرات من المدن. ت 3

وضــع اســتراتيجية عســكرية عامــة موحــدة للقــوات المســلحة، ووضــع برامــج وخطــط ت 4
لــكل منطقــة عســكرية ولمســارح العمليــات بحســب طبيعتهــا، وبمــا يحقــق األهــداف 

والمهــام الدفاعيــة المخطــط لهــا بنجــاح. 

وضــع عقيــدة عســكرية للجيــش مســتمدة مــن مبــادئ الدســتور، ليكــون جيشــًا وطنيــًا ت 5
ومهنيــًا، والؤه هلل ثــم للوطــن، وتحتــرم القــوات المســلحة حقــوق وحريــات اإلنســان، 
والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي ال تمــس بســيادة الوطــن وفقــًا للدســتور.36 

وفيمــا يتعلــق بأســس تحييــد المؤسســة العســكرية عــن الحيــاة السياســية، فقــد أقــر الفريــق 
عــدة أســس، ســيتم شــرحها بشــكل أوســع فــي المحــور الثالــث، وهــذه األســس هــي: 

يحظــر تســخير القــوات المســلحة والمخابــرات لصالــح حــزب أو جماعــة أو فــرد، صيانــًة ت 1
لهــا مــن التبعيــة بــكل صورهــا وأشــكالها، واالنتمــاءات الحزبيــة بــكل أنواعهــا، وذلــك 

ــًا لحياديتهــا واســتقاللها.  ضمان

تجريــم ممارســة العمــل الحزبــي لمنتســبي القــوات المســلحة واألمــن والمخابــرات، ت 2
وتجريــم أي نشــاط لصالــح أي حــزب سياســي أو تنظيــم أو جماعــة سياســية فــي 

أوســاط القــوات المســلحة واألمــن والمخابــرات. 

يحظــر علــى منتســبي المؤسســة العســكرية واألمنيــة المشــاركة فــي االنتخابــات ت 3
ــح أي مــن  ــة لصال ــام بحمــالت انتخابي ــراع أو الترشــح أو القي واالســتفتاء ســواًء باالقت

ــراق سياســي. ــًة لهــا مــن أي اخت المرشــحين فيهــا، حماي

ــة، ورئيــس مجلــس ت 4 ــن أي مــن أقــارب وأصهــار رئيــس الجمهوري ــًا تعيي ال يحــق مطلق
الــوزراء، ورئيــس الســلطة التشــريعية، ووزيــري الدفــاع والداخليــة، ورئاســة المخابــرات، 
ألي مــن أقاربهــم حتــى الدرجــة الرابعــة، فــي أي مناصــب قياديــة فــي الجيــش واألمــن 

والمخابــرات، مــدة عملهــم فــي تلــك المناصــب.37

تقرير فريق أسس بناء الجيش واألمن ودورهما، مصدر سابق، ص 136، 142، 143، 135.   36
المصدر نفسه، ص 135.   37
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3.2 دور مجلس األمن في المرحلة االنتقالية

بعــد انطــالق شــرارة ثــورة 11 شــباط/فبراير 2011، أوفــدت األمــم المتحــدة فــي نيســان/أبريل 
2011 الســيد جمــال بــن عمــر كمستشــار خــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي اليمــن. 
ومنــذ ذلــك الوقــت، أصبحــت أوضــاع اليمــن محــل نظــر دائــم فــي مجلــس األمــن الدولــي. 
فقــد أصــدر المجلــس فــي الفتــرة مــن تشــرين األول/أكتوبــر 2011 حتــى نيســان/أبريل 2016 
ســتة قــرارات بشــأن اليمــن )القــرارات 2014، 2051، 2140، 2201، 2204، 2216(. وقــد صــدر 
القــرار األول خــالل الثــورة الشــبابية. وصــدرت القــرارات مــن الثانــي إلــى الخامــس فــي المرحلــة 
االنتقاليــة. وصــدر القــرار الســادس فــي فتــرة الحــرب التــي تعيشــها البــالد منــذ 26 آذار/مــارس 

2015. كمــا أوفــد مجلــس األمــن بعثــة إلــى اليمــن. ومــن أهــم مــا جــاء فــي هــذه القــرارات: 

1.3.2 الرقابة على عملية هيكلة المؤسسة العسكرية

اعتبارًا من القرار رقم 2051، أعلن مجلس األمن الدولي تأييده لجهود الرئيس هادي وحكومة 
الوفـاق الوطنـي الراميـة إلـى الدفـع قدمـًا بعمليـة االنتقـال السياسـي، عبر سـبل منها إصالح 
القطـاع األمنـي، وإجـراء تغييـرات فـي المناصـب العليـا فـي قـوات األمن والقوات المسـلحة. 
السياسـي،  االنتقـال  تقويـض  إلـى  تهـدف  التـي  األعمـال  جميـع  بوقـف  المجلـس  وطالـب 
كالتدخـل فـي قـرارات إعـادة هيكلـة القـوات المسـلحة وقـوات األمـن، وإعاقـة تنفيـذ القـرارات 

الرئاسـية الصـادرة فـي 6 نيسـان/أبريل 2012 بشـأن التعيينـات العسـكرية والمدنيـة.38

اليمـن بعثـة خاصـة  إلـى  الدولـي  2013 أرسـل مجلـس األمـن  الثاني/ينايـر  27 كانـون  وفـي 
لتقييـم مـدى تنفيـذ قراراتـه ذات الصلـة، وال سـيما القـرار 2051، واسـتعراض التقـدم الـذي 
أحرزتـه الحكومـة اليمنيـة صـوب بـدء مؤتمـر الحـوار الوطنـي، وإعـادة هيكلـة القـوات المسـلحة 
واألمن، وإصالح القطاع األمني، والنظر في الحالة األمنية، وإبراز القلق إزاء من يعيق عملية 
االنتقـال السياسـي أو يتدخـل فيهـا. وأصـدرت البعثـة تقريرهـا الـذي أكـدت فيهـا بـأن الجهـود 
التي تبذلها الحكومة إلعادة هيكلة القوات المسـلحة وتنفيذ المراسـيم الرئاسـية الصادرة في 
6 نيسـان/أبريل 2012 بشـأن التعيينـات العسـكرية تمـت عرقلتهـا فـي عـدة مناسـبات، كمـا أن 
هيكلـة الجيـش ُقوبـل بمقاومـة شـديدة مـن العناصـر المسـلحة المواليـة للرئيـس السـابق علي 
عبـد هللا صالـح، وقـد تعرضـت وزارتـي الداخليـة والدفـاع لهجمـات مـن الجنـود وقـوات األمـن، 
وأن الحكومـة أبلغـت البعثـة بأنهـا هـذه الهجمـات تهـدف إلـى تقويـض عمليـة إعـادة الهيكلـة.39

2.3.2 الرقابة على عملية االنتقال السياسي

ــارًا مــن القــرار 2051، اعتبــر مجلــس األمــن الدولــي أن الحالــة فــي اليمــن تشــكل تهديــدًا  اعتب
للســلم واألمــن فــي المنطقــة. وأعــرب عــن اســتعداده للنظــر فــي مزيــد مــن التدابيــر، بمــا 
فــي ذلــك بموجــب المــادة 41 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، إذا اســتمر تقويــض عمليــة االنتقــال 
السياســي، بمــا فــي ذلــك التدخــل فــي قــرارات إعــادة هيكلــة القوات المســلحة وقــوات األمن. 

قرار مجلس األمن رقم 2051 الصادر في 12 يونيو 2012، موقع األمم المتحدة على الرابط التالي:  38
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2051)2012(.

تقرير بعثة مجلس األمن إلى اليمن الصادر في 27 يناير 2013، موقع األمم المتحدة على الرابط التالي:  39
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/PRST/2013/3.
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ومنــذ القــرار 2140، اعتبــر المجلــس أن الحالــة فــي اليمــن أصبحــت تشــكل تهديــدًا للســلم 
واألمــن الدولييــن. ولذلــك، أصــدر قــراره بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. 
وتكــرر األمــر فــي القراريــن 2204 و2216. وشــكل المجلــس لجنــة عقوبــات، تضــم جميــع أعضــاء 
المجلــس، ومــن مهامهــا جمــع معلومــات عــن األفــراد والكيانــات المشــاركة فــي أعمــال تهــدد 
الســالم واألمــن واالســتقرار فــي اليمــن أو تدعــم تلــك األعمــال، وتحديــد أولئــك األفــراد 

والكيانــات. وحصــر القــرار تلــك األعمــال فــي: 

عرقلــة أو تقويــض نجــاح عمليــة االنتقــال السياســي التــي حددتهــا المبــادرة الخليجيــة  ❙
وآليتهــا التنفيذيــة. 

إعاقــة تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل عــن طريــق القيــام بأعمــال  ❙
عنــف، أو شــن هجمــات علــى البنيــة التحتيــة. 

وحــدد المجلــس العقوبــات التــي ســيتخذها بحــق أولئــك األفــراد والكيانــات، وهــي تجميــد 
األمــوال واألصــول الماليــة والمــوارد االقتصاديــة األخــرى وحظــر الســفر، علــى أن ُيطبــق هــذا 

القــرار مــن قبــل جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة.40

وفــي 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014 فــرض مجلــس األمــن الدولــي عقوبــات علــى الرئيــس 
الســابق علــي عبــد هللا صالــح، والقائديــن العســكريين للحوثييــن: عبــد الخالــق الحوثــي، وعبــد 
ــة السياســية، وتهديدهــم الســالم واألمــن  ــة العملي هللا يحيــى الحاكــم، لتورطهــم فــي عرقل
واالســتقرار فــي اليمــن. وتشــمل تلــك العقوبــات تجميــد أصولهــم الماليــة، ومنــع جميــع الدول 

األعضــاء مــن إصــدار تأشــيرات دخــول لهــم. 

وفي 14 نيسان/أبريل 2015 أصدر مجلس األمن الدولي قراره السادس رقم 2216، الذي أكد 
عزم المجلس تسمية مزيد من األفراد والكيانات الضالعين في أعمال تهدد السالم واألمن 
واالستقرار في اليمن، أو يدعمون تلك األعمال إلخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب القرار 
2140. وأضاف القرار كاًل من عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وأحمد علي عبد هللا صالح قائد 

الحرس الجمهوري السابق إلى قائمة العقوبات وطبق عليهما تجميد األرصدة وحظر السفر. 

وجــاء فــي القــرار أن قــوات عبــد الملــك الحوثــي زعيــم الحوثييــن اســتولت علــى العاصمــة 
صنعــاء فــي 21 أيلول/ســبتمبر 2014، وعمــل علــى تهديــد الســلطات بشــكل متكــرر بمزيــد مــن 
االضطرابــات إذا لــم ترضــخ لمطالبــه. وفيمــا بعــد قامــوا باحتجــاز الرئيــس هــادي ورئيــس الــوزراء 
وأعضــاء فــي مجلــس الــوزراء. ومــن ثــم توجهــوا إلــى عــدن بمســاندة مــن الوحــدات العســكرية 
ــد الحــرس الجمهــوري الســابق،  ــح قائ ــد هللا صال التابعــة للرئيــس الســابق. أمــا أحمــد علــي عب
فقــد عمــل علــى تقويــض ســلطة الرئيــس هــادي، وإحبــاط محاوالتــه الراميــة إلــى إصــالح 
المؤسســة العســكرية، وعرقــل االنتقــال الســلمي إلــى الديمقراطيــة فــي اليمــن، عندمــا 
كان قائــدًا للحــرس الجمهــوري. وبعــد إقالتــه مــن منصبــه احتفــظ بتأثيــر كبيــر داخــل المؤسســة 
العســكرية حتــى بعــد اســتبعاده مــن القيــادة، وقــد كان لــه دور أساســي فــي تيســير التوســع 

ــن.41 العســكري للحوثيي

قرار مجلس األمن رقم 2140 الصادر في 26 فبراير 2014، موقع األمم المتحدة على الرابط التالي:  40
www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2140)2014(.

قرار مجلس األمن رقم 2216 الصادر في 14 نيسان/أبريل 2015، موقع األمم المتحدة على الرابط التالي:  41
www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2216)2015(.
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3. المؤسسة العسكرية في مخرجات 
الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد 

في الجمهورية اليمنية
بمراجعــة مــا جــاء فــي مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي ومســودة الدســتور الجديــد بشــأن 
ــاء الجيــش واألمــن،  ــق أســس بن ــر فري ــب تقري ــى جان المؤسســة العســكرية، وجــد الباحــث، إل
ــاول  ــر فريــق الحكــم الرشــيد تضمــن مخرجــات متعلقــة بالمؤسســة العســكرية. كمــا تن أن تقري
المســلحة  بالقــوات  المتعلقــة  المــواد  الجديــد  الدســتور  مســودة  مــن  الســادس  الفصــل 

العامــة. والمخابــرات  والشــرطة 

وعليــه، ســيتم التركيــز علــى المبــادئ الدســتورية العامــة للمؤسســة العســكرية، ومــن ثــم علــى 
مــواد مســودة الدســتور الجديــد األخــرى المرتبطــة بعالقــة ســلطات الدولــة الثــالث التنفيذيــة 
والتشــريعية والقضائيــة بالمؤسســة العســكرية، مــع ذكــر مــا جــاء فــي تقاريــر فــرق مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي الشــامل. 

1.3 المبادئ الدستورية للمؤسسة العسكرية في 
مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد

يمكــن تقســيم المبــادئ الدســتورية العامــة للمؤسســة العســكرية إلــى قســمين: األول موقــع 
المؤسســة فــي الدســتور ومهامهــا، والثانــي وســائل تحييدهــا عــن الحيــاة السياســية. 

1.1.3 موقع المؤسسة العسكرية في مسودة الدستور الجديد ومهامها

جــاء فــي تقريــر فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن بمؤتمــر الحــوار الوطنــي، أن القــوات 
المســلحة ملــك الشــعب، مهمتهــا حمايــة البــالد، والحفــاظ علــى أمنهــا، ووحــدة وســالمة 
أراضيهــا، وســيادتها، ونظامهــا الجمهــوري، والدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه القــوات. 
وأن وزارة الدفــاع هــي المســئولة عــن القــوات المســلحة أمــام الشــعب، وأمــام ســلطات 
الدولــة. أمــا الشــرطة، فهــي هيئــة مدنيــة نظاميــة تــؤدي واجباتهــا فــي خدمــة الشــعب، وتكفــل 
للمواطنيــن الطمأنينــة وحمايــة حقوقهــم وحرياتهــم، وتقــوم بحفــظ األمــن والنظــام العــام، 
وتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القوانيــن واللوائــح مــن واجبــات، ومــا يصــدره إليهــا القضــاء مــن 

أوامــر.42 
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المســلحة مؤسســة  القــوات  أن  علــى  لتؤكــد  الجديــد  الدســتور  وجــاءت نصــوص مســودة 
وطنيــة ملــك الشــعب، تتولــى الدولــة إنشــائها وتجهيزهــا وتأهيلهــا بمــا تحتاجــه مــن قــوام 
وعتــاد وســالح، وينــاط بهــا حمايــة الجمهوريــة والحفــاظ علــى أمنهــا ووحدتهــا وســالمة أراضيهــا 
ــة،  ــة نظامي ــة مدني وســيادتها ونظامهــا الجمهــوري )المــادة 317(. كمــا أكــدت أن الشــرطة هيئ
مهمتهــا وواجبهــا خدمــة الشــعب، وحفــظ األمــن والنظــام العــام، وضمــان الطمأنينــة والســكينة 
الســلطة  أوامــر  وتنفيــذ  كرامتــه،  وصيانــة  اإلنســان،  حقــوق  واحتــرام  للمواطنيــن،  العامــة 

القضائيــة، وكل مــا تفرضــه عليهــا القوانيــن واللوائــح مــن واجبــات )المــادة 323(.43

ويــرى الباحــث بــأن نــص هــذه المــادة يتطابــق مــع مخرجــات الحــوار الوطنــي. ويالحــظ أن 
مســودة الدســتور ركــزت علــى أن القــوات المســلحة والشــرطة مؤسســتان وطنيتــان ملــك 
المؤسســتين  مهــام  بيــن  التــام  الفصــل  علــى  ركــزت  كمــا  خدمتــه،  وواجباتهمــا  الشــعب 
العســكرية واألمنيــة. فمهمــة األولــى هــي الدفــاع عــن الجمهوريــة وســالمة أراضيهــا، فــي 
حيــن تتولــى الثانيــة حفــظ األمــن والنظــام العــام وتنفيــذ القانــون. مــن ناحيــة أخــرى، لــم ُتعــط 
مســودة الدســتور الجديــد أي وضــع خــاص للمؤسســة العســكرية فــي الدولــة، بــل أكــدت 
أن الدولــة تحتكــر إنشــاء القــوات المســلحة، لكنهــا لــم تنــص علــى ذلــك فيمــا يتعلــق بقــوات 

األمــن. 

2.1.3 وسائل تحييد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية

مــن أهــم مــا جــاء فــي تقريــر فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 
ضــرورة تحييــد المؤسســة العســكرية واألمنيــة والمخابــرات عــن الحيــاة السياســية. وقــد حــدد 

التقريــر وســائل عــدة لتحقيــق ذلــك، منهــا: 

1.2.1.3 حظــر تســخير المؤسســة العســكرية لصالــح فــرد أو حــزب أو جماعــة وحظــر ممارســة 
العمــل الحزبــي لمنتســبيها: 

المســلحة  القــوات  تســخير  حظــر  علــى  واألمــن  الجيــش  بنــاء  أســس  فريــق  تقريــر  نــص 
والمخابــرات لصالــح حــزب أو جماعــة أو فــرد، صيانــًة لهــا مــن التبعيــة بــكل صورهــا وأشــكالها، 
واالنتمــاءات الحزبيــة بــكل أنواعهــا، وذلــك ضمانــًا لحياديتهــا واســتقاللها. كمــا جــاء فــي التقريــر 
ــرات، وتجريــم  تجريــم ممارســة العمــل الحزبــي لمنتســبي القــوات المســلحة واألمــن والمخاب
أي نشــاط لصالــح أي حــزب سياســي أو تنظيــم أو جماعــة سياســية فــي أوســاط القــوات 
المســلحة واألمــن والمخابــرات. ولــم يكتــف التقريــر بهــذه النصــوص النظريــة فقــط، بــل وضــع 
ــا بالتزامــن مــع هيكلــة المؤسســة العســكرية. إذ أكــد التقريــر علــى أن  آليــة تنفيذيــة لتحقيقه
يتــم إلــزام جميــع الضبــاط والصــف والجنــود المنتميــن إلــى أحــزاب أو تنظيمــات أو جماعــات 
تقديــم اســتقالتهم فــورًا، وأداء القســم بعــدم ممارســة أي منهــم عمــاًل حزبيــًا أو سياســيًا، 
وإذا مــا رغبــوا االســتمرار فــي الحزبيــة، فعليهــم تقديــم اســتقالتهم مــن الخدمــة فــي القــوات 

المســلحة واألمــن والمخابــرات، وُينقلــوا إلــى الخدمــة المدنيــة.44
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

كما أكدت نصوص مســودة الدســتور الجديد على أن ُيحظر ممارســة العمل الحزبي لمنتســبي 
القــوات المســلحة والشــرطة والمخابــرات العامــة، وُيحظــر علــى أي حــزب سياســي أو تنظيــم 
أو جماعــة سياســية ممارســة نشــاطه السياســي فــي القــوات المســلحة واألمــن والمخابــرات 
العامــة، وُيحظــر تســخيرها لصالــح حــزب أو جماعــة أو فــرد، ويحــدد القانــون العقوبــات المترتبــة 

علــى مخالفــة ذلــك )المــادة 309(.45

ويــرى الباحــث بــأن نــص هــذه المــادة يتطابــق مــع مخرجــات الحــوار الوطنــي، وكان معمــواًل بــه 
فــي الجمهوريــة اليمنيــة ســابقًا بحســب دســتور عــام 2001 الــذي نــص علــى أنــه ُيحظــر تســخير 
القــوات المســلحة واألمــن والشــرطة وأيــة قــوات أخــرى لصالــح حــزب أو فــرد أو جماعــة، ويجــب 
صيانتهــا عــن كل صــور التفرقــة الحزبيــة والعنصريــة والطائفيــة والمناطقيــة والقبليــة، وذلــك 
ــل، ويحظــر االنتمــاء والنشــاط  ــة علــى الوجــه األمث ــًا لحيادهــا وقيامهــا بمهامهــا الوطني ضمان
الحزبــي فيهــا )المــادة 40(،46 ووفقــًا لنــص قانــون األحــزاب والتنظيمــات السياســية رقــم )66( 
لعــام 1991 والئحتــه التنفيذيــة، والــذي نــص علــى أن يعتبــر االنتمــاء إلــى أي حــزب أو تنظيــم 
سياســي أو ممارســة النشــاط الحزبــي أو االشــتراك فيــه محظــور علــى جميــع أعضــاء الســلطة 
القضائيــة، وجميــع ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد القــوات المســلحة واألمــن الخاضعيــن ألحــكام 
الدبلوماســي  الســلك  أعضــاء  وجميــع  واألمــن،  المســلحة  القــوات  فــي  الخدمــة  قوانيــن 

والقنصلــي أثنــاء خدمتهــم فــي الخــارج )الفقــرة أ مــن المــادة 8(.47

2.2.1.3 حظر مشاركة منتسبي المؤسسة العسكرية في االنتخابات واالستفتاء

جــاء فــي تقريــر فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن علــى أنــه يحظــر علــى منتســبي المؤسســة 
العســكرية واألمنيــة المشــاركة فــي االنتخابــات واالســتفتاء ســواًء باالقتــراع أو الترشــح أو 
القيــام بحمــالت انتخابيــة لصالــح أي مــن المرشــحين فيهــا، حمايــًة لها من أي اختراق سياســي.48

المســلحة  القــوات  منتســبي  علــى  ُيحظــر  أن  علــى  الجديــد  الدســتور  أكــدت مســودة  كمــا 
ــة )المــادة  ــام بحمــالت انتخابي ــراع أو بالترشــح أو القي ــات، ســواء باالقت المشــاركة فــي االنتخاب

49 . )319

عليهــا  ويؤخــذ  الوطنــي،  الحــوار  لمخرجــات  مخالــف  المــادة  هــذه  نــص  بــأن  الباحــث  ويــرى 
مالحظتــان: األولــى أنهــا حظــرت علــى القــوات المســلحة المشــاركة فــي االنتخابــات فقــط 
دون االســتفتاء، خالفــًا لمــا جــاء فــي مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، والثانيــة أنهــا حظــرت 
المشــاركة فــي االنتخابــات علــى منتســبي القــوات المســلحة فقــط دون األجهــزة األخــرى، 
كالشــرطة والمخابــرات، األمــر الــذي قــد ُيفهــم منــه بأنــه ســماح لتلــك األجهــزة بالمشــاركة فــي 

االنتخابــات، خالفــًا لمــا جــاء فــي مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي.
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تقرير فريق أسس بناء الجيش واألمن ودورهما، مصدر سابق، ص 135.   48
مسودة دستور اليمن الجديد، مصدر سابق، ص 52.   49
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ويــرى الباحــث أن ذلــك، خاصــًة فيمــا يتعلــق بالتصويــت، أتــى كــرد فعــل علــى الممارســات 
التــي شــهدتها الــدورات االنتخابيــة الســابقة، حيــث أخــذت قوانيــن االنتخابــات الســابقة بتعــدد 
المواطــن االنتخابيــة وأتاحــت للمواطــن اختيــار أحــد ثالثة مواطن واعتماده في القيد والتســجيل 
لممارســة حقــه فــي الترشــح واالقتــراع، وهــذه المواطــن هــي: محــل اإلقامــة، ومحــل الســكن 
الدائــم للعائلــة، ومقــر العمــل. وســهل هــذا األمــر للحــزب الحاكــم )المؤتمــر الشــعبي العــام( 
مهمــة تجييــش مجاميــع كبيــرة مــن أفــراد الجيــش واألمــن وغيرهــم كقــوة انتخابيــة تتحــرك مــن 
دائــرة انتخابيــة إلــى أخــرى، ومــن مركــز انتخابــي إلــى آخــر علــى أســاس موطــن العمــل،50 لترجيــح 

كفــة مرشــح الحــزب الحاكــم فــي تلــك الدائــرة أو المركــز. 

ــاك  ــم تتطــرق لهــذا األمــر، ولكــن هن ــة الدســاتير ل ــة مــع التجــارب األخــرى، فــإن غالبي وبالمقارن
دول تطرقــت لذلــك فــي قوانينهــا االنتخابيــة. فقانــون االنتخابــات واالســتفتاء التونســي 
رقــم )16( تاريــخ 26 أيار/مايــو 2014 نــص علــى أن ال ُيرّســم بســجل الناخبيــن، العســكريون 
كمــا حددهــم القانــون العــام للعســكريين وأعــوان األمــن الداخلــي )الفصــل 6(. وهــذا النــص 
يحظــر التصويــت والترشــح لمنتســبي المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي جميــع االنتخابــات: 
الرئاســية والتشــريعية والبلديــة والجهويــة. ولكــن فــي 14 شــباط/فبراير 2017، ُعــدل هــذا 
واألمنييــن  للعســكريين  الــذي ســمح   ،2017 لعــام   )7( رقــم  األساســي  بالقانــون  القانــون 
بالتصويــت فــي االنتخابــات البلديــة والجهويــة، بــأن نــص علــى أن ُيرّســم بســجل الناخبيــن 
العســكريون وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي فــي االنتخابــات البلديــة والجهويــة دون ســواهما 
)الفصــل 6 مكــرر(، وفــي الوقــت ذاتــه لــم يتــم الســماح لهــم بالترشــح لهــذه االنتخابــات، إذ نــص 
علــى أنــه ال يمكــن أن يترشــح العســكريون وأعــوان قــوات األمــن الداخلــي لالنتخابــات البلديــة 

51.)49 )الفصــل  والجهويــة 

ويعــود ســبب حظــر تصويــت وترشــح منتســبي المؤسســة العســكرية واألمنيــة إلــى ضــرورة 
إبقائهــم بعيــدًا عــن الحيــاة السياســية وعــدم إقحامهــم فــي مهاتــرات انتخابيــة قــد ُتلقــي 

بظاللهــا علــى عملهــم فــي المؤسســة العســكرية واألمنيــة.52

ــة فــي المؤسســة  ــة مناصــب قيادي 3.2.1.3 حظــر تولــي أقــارب وأصهــار مســئولي الدول
ــادات العســكرية ــر الوظيفــي للقي العســكرية وتطبيــق نظــام التدوي

جــاء فــي تقريــر فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن أنــه ال يحــق مطلقــًا تعييــن أي مــن أقــارب 
ــري  ــوزراء، ورئيــس الســلطة التشــريعية، ووزي ــة، ورئيــس مجلــس ال وأصهــار رئيــس الجمهوري
الدفــاع والداخليــة، ورئاســة المخابــرات، ألي مــن أقاربهــم حتــى الدرجــة الرابعــة، فــي أي مناصب 

قياديــة فــي الجيــش واألمــن والمخابــرات، مــدة عملهــم فــي تلــك المناصــب.53

التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن 2007، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، 2008، ص 55، 56.   50
القانــون األساســي عــدد )16( لســنة 2014 والمتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء والمعــدل بالقانــون األساســي عــدد )7( لســنة 2017، موقــع الهيئــة العليــا   51

.www.isie.tn/wp-content/uploads/2017/03/Loi-n-16-version-consolidee-.pdf :المســتقلة لالنتخابــات )تونــس( علــى الرابــط التالــي
ليث كمال نصراوين، تصويت العسكريين والمغتربين في االنتخابات النيابية، موقع عمان نت على الرابط التالي:  52
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

كما حظرت مسودة الدستور الجديد تولي أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ونائبه، 
مناصب  أي  الرابعة،  الدرجة  حتى  العامة  المخابرات  جهاز  ورئيس  والداخلية،  الدفاع  ووزيري 
قيادية عليا في الجيش والشرطة والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب )المادة 315(.54

ونــص هــذه المــادة متطابــق مــع مخرجــات الحــوار الوطنــي، وجــاء نتيجــة قيــام الرئيــس الســابق 
علــي عبــد هللا صالــح، بعــد انتخابــه رئيســًا للجمهوريــة فــي 17 تموز/يوليــو 1978، بتســليم 
أهــم المناصــب القياديــة العليــا فــي المؤسســة العســكرية علــى مســتوى المناطــق والوحــدات 
العســكرية ألقربائــه وأبنــاء قبيلتــه. كمــا أنشــأ وحــدات عســكرية جديــدة وســلم قيادتهــا ألقربائــه 

وأبنــاء قبيلتــه أيضــًا، وذلــك النحــو التالــي: 

القوات الجوية بقيادة محمد صالح األحمر، أخ غير شقيق للرئيس صالح.  ❙

الدفاع الجوي بقيادة محمد علي محسن األحمر، من قرية الرئيس صالح.  ❙

الحرس الجمهوري بقيادة علي صالح األحمر، أخ غير شقيق للرئيس صالح.  ❙

الفرقة األولى مدرع بقيادة علي محسن األحمر، من قبيلة وقرية الرئيس صالح.  ❙

اللواء األول مشاة بقيادة مهدي مقولة، من قبيلة الرئيس صالح.  ❙

اللواء الثامن صاعقة بقيادة محمد إسماعيل القاضي، من قبيلة الرئيس صالح.  ❙

قــوات األمــن المركــزي، وهــي قــوة ضاربــة تتشــكل مــن أكثــر مــن عشــرة ألويــة، تســلم  ❙
قيادتهــا محمــد عبــد هللا صالــح شــقيق الرئيــس صالــح.55

ــد مــن  ــأن أســند العدي ــاط ب ــدًا مــن الضب ــاًل جدي ــرة 2000-2002، شــكل الرئيــس جي وفــي الفت
المناصــب ألحمــد نجلــه األكبــر وألبنــاء أخوتــه. فقــد أســند قيــادة الحــرس الجمهــوري والقــوات 
ــح.56  ــادة الحــرس الخــاص لنجــل شــقيقه طــارق محمــد عبــد هللا صال الخاصــة لنجلــه أحمــد، وقي
واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى األجهــزة األمنيــة والمخابــرات فــي الفتــرة المذكــورة، حيــث أســند 
رئاســة أركان قــوات األمــن المركــزي لنجــل شــقيقه يحيــى محمــد عبــد هللا صالــح، ومنصــب 

ــح.  وكيــل جهــاز األمــن القومــي لنجــل شــقيقه اآلخــر عمــار محمــد عبــد هللا صال

ولــم يكتــف التقريــر بهــذه النصــوص النظريــة، بــل وضــع آليــة لتنفيــذ ذلــك بالتزامــن مــع هيكلــة 
المؤسســة العســكرية، بــأن أكــد علــى ضــرورة تطبيــق نظــام التدويــر الوظيفــي علــى كافــة 
قيــادات القــوات المســلحة واألمــن، بــدءًا بالقيــادات الحاليــة ووفــق معاييــر األقدميــة والكفــاءة 
كالقرابــة  األخــرى  المحســوبيات  عــن  بعيــدًا  الوطنــي  والتمثيــل  والتخصــص،  والمؤهــالت 

والمصلحــة الشــخصية والوســاطة، وتفعيــل نظــام التقاعــد وفقــًا للقانــون.57

مسودة دستور اليمن الجديد، مصدر سابق، ص 52.   54
محسن خصروف، الجيش اليمني.. النشأة والتطور واتجاهات المستقبل، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، يوليو 2012، ص 11.  55

عادل الشرجبي، إعادة هيكلة الجيش اليمني، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مايو 2013، ص 3.   56
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ــداد تاريخــي مــن بعــد  ــدة اللحظــة، بــل لهــا امت ــأن هــذه الوســيلة ليســت ولي ــرى الباحــث ب وي
تحقيــق الوحــدة اليمنيــة بيــن شــطري البــالد فــي 22 أيار/مايــو 1990، إذ كانــت مســألة دمــج 
المؤسســة العســكرية لشــطري البــالد فــي مؤسســة واحــدة تمثــل أولويــة مــن أولويــات 
المرحلــة االنتقاليــة. ومــع اشــتداد الصــراع بيــن طرفــي الحكــم )المؤتمــر الشــعبي العــام 
والحــزب االشــتراكي اليمنــي( علــى قضايــا عديــدة علــى رأســها قضيــة دمــج الجيشــين، تــم 
فــي 20 شــباط/فبراير 1994 التوقيــع علــى وثيقــة العهــد واالتفــاق فــي العاصمــة األردنيــة 
عمــان. ومــن أهــم مــا جــاء فيهــا بخصــوص المؤسســة العســكرية، ضــرورة تحديــد الفتــرة 
الزمنيــة التــي يقضيهــا كبــار قــادة القــوات المســلحة واألمــن فــي الوظائــف القياديــة بخمــس 

ســنوات.58

وقــد اســتهدفت الوثيقــة، فيمــا يتعلــق بالمؤسســة العســكرية، الحــد مــن هيمنــة الرئيــس 
صالــح خاصــًة، وعائلتــه وقبيلتــه التــي تحتــل المناصــب األهــم فــي المؤسســة العســكرية 
عمومــًا. ولذلــك ركــز الحــزب االشــتراكي اليمنــي عنــد مناقشــة تحديــد الفتــرة الزمنيــة، علــى 
ــار الضبــاط فــي مناصبهــم، مــن  احتســاب الســنوات الخمــس، التــي يجــب أن يبقــى فيهــا كب
تاريــخ قيــام الوحــدة اليمنيــة فــي 22 أيار/مايــو 1990، وضــرورة منــع وجــود أكثــر مــن ضابــط 
كبيــر ممــن لــه عالقــة عائليــة برئيــس مجلــس الرئاســة، ونائبــه، ورئيــس الــوزراء، ونوابــه، ووزراء 
ــر مــن رئيــس وحــدة عســكرية  ــد أكث ــة األركان العامــة، فــإذا وج ــة، ورئيــس هيئ الدفــاع والداخلي
يرتبــط بقرابــة عائليــة مــع األشــخاص المذكوريــن، يجــب أن يحالــوا علــى التقاعــد قبــل إعــادة 

التنظيــم فــي القــوات المســلحة، أو يحالــوا إلــى مناصــب مدنيــة أو يســتقيلوا.59

4.2.1.3 وضع شروط للترشح والتعيين للمناصب القيادية في الدولة

ــر فريــق الحكــم الرشــيد فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي شــروط الترشــح أو التعييــن  تضمــن تقري
فــي كل المناصــب القياديــة والسياســية فــي الدولــة، بمــا فيهــا رئيــس الجمهوريــة. فقــد تــم 
التوافــق علــى أن ال يكــون المرشــح منتســبًا للمؤسســة العســكرية أو األمنيــة، مــا لــم يكــن قــد 

تــرك عملــه فيهمــا قبــل فتــرة ال تقــل عــن عشــر ســنوات.60

التنفيذيــة  الســلطتين  لمناصــب  الترشــح  شــروط  الجديــد  الدســتور  مســودة  تضمنــت  كمــا 
والتشــريعية. فقــد اشــترطت المســودة فــي المرشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، أال يكــون 
منتســبًا للقــوات المســلحة أو الشــرطة أو المخابــرات، مــا لــم يكــن قــد تــرك عملــه فيهــا قبــل 
فتــرة ال تقــل عــن عشــر ســنوات )الفقــرة 5 مــن المــادة 182(، واشــترطت فــي المرشــح لتولــي 
منصــب الوزيــر، أال يكــون فــي الخدمــة الفعليــة للقــوات المســلحة أو الشــرطة أو المخابــرات 
العامــة )الفقــرة 1 مــن المــادة 202(، وهــذا األمــر ينطبــق علــى وزيــر الدفــاع، كمــا اشــترطت 
مســودة الدســتور فــي المرشــح لعضويــة مجلســي النــواب واالتحــاد، أال يكــون فــي الخدمــة 

الفعليــة فــي المؤسســة العســكرية أو األمنيــة )الفقــرة 5 مــن المــادة 149(.61

وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، موقع موسوعة مقاتل من الصحراء:  58
 www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol19.doc_cvt.htm.

سقاف عمر السقاف، مصدر سابق، ص 4، 5.  59
تقرير فريق الحكم الرشيد، وثيقة الحوار الوطني الشامل، صنعاء، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 2014، ص 109، 110.   60
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ويالحــظ مــن المــواد الثــالث الســابقة، أن مســودة الدســتور الجديــد اشــترطت فيمــن يتولــى 
المناصــب العليــا فــي الســلطة التنفيذيــة، ومــن ُينتخــب لعضويــة الســلطة التشــريعية، أن 
ــى إن كان  ــي المنصــب. وحت ــك شــرطًا أساســيًا للترشــح أو لتول ــر ذل ــون عســكريًا، ويعتب ال يك
عســكريًا، يجــب أن ال يكــون فــي الخدمــة الفعليــة عنــد ترشــحه أو عنــد توليــه الــوزارة. أمــا رئيــس 
الجمهوريــة فيجــب أن يكــون قــد تــرك عملــه فــي المؤسســة العســكرية قبــل فتــرة ال تقــل 
عــن عشــر ســنوات. ويــرى الباحــث بــأن هــذه الشــروط جــاءت فــي مســعى ألن تكــون جميــع 
المناصــب القياديــة فــي الدولــة مدنيــة وليســت عســكرية، بهــدف إخــراج المؤسســة العســكرية 

مــن الحيــاة السياســية، كــون مهامهــا تتعلــق بحمايــة الجمهوريــة والدفــاع عنهــا. 

2.3 عالقة سلطات الدولة بالمؤسسة العسكرية في 
مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد

يمكــن توضيــح عالقــة ســلطات الدولــة الثــالث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة بالمؤسســة 
العســكرية، مــن خــالل تنــاول المــواد المتعلقــة بذلــك فــي مســودة الدســتور الجديــد. 

1.2.3 عالقة السلطة التنفيذية بالمؤسسة العسكري

السلطة  به  وتناط  الدولة،  رئيس  هو  الجمهورية  رئيس  أن  الجديد  الدستور  مسودة  في  جاء 
التنفيذية نيابًة عن الشعب، ويمارسها بمساعدة نائبه ووزراءه )المادة 179(. وُينتخب في انتخابات 
 ،)190 )المادة  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  وهو   .)181 )المادة  وتنافسية  مباشرة  عامة 
ويرأس المجلس األعلى للدفاع الوطني واألمن القومي )المادة 326(، ويتولى رسم وتوجيه 
االتحاديين  الوزراء  وعزل  وإعفاء  وتعيين   ،)191 المادة  من   2 )الفقرة  للدولة  العامة  السياسة 
)الفقرة 3 من المادة 191(. كما يتولى تعيين كبار موظفي االتحاد المدنيين والعسكريين بعد 
موافقة مجلس االتحاد )الفقرة 6 من المادة 191(، وإعالن حالة الطوارئ والحرب والسلم، بعد 
موافقة الجمعية العامة )الفقرة 8 من المادة 191(. ويتولى الوزير إدارة شئون وزارته، ويقترح 

السياسات العامة لها، وهو مسئول عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية )المادة 203(.62

والمالحظ من المواد السابقة أن كثيرًا من صالحيات السلطة التنفيذية المرتبطة بالمؤسسة 
العســكرية مقيــدة وليســت مطلقــة، ألن موافقــة الســلطة التشــريعية ضروريــة فــي مســائل 
ــار القيــادات العســكرية، والتــي تتطلــب موافقــة مجلــس االتحــاد، الغرفــة  بعينهــا، كتعييــن كب
الثانيــة بالســلطة التشــريعية، وكذلــك فــي إعــالن حالــة الطــوارئ والحــرب والســلم الــذي يتطلــب 

موافقــة الجمعيــة العامــة، وهــي االجتمــاع المشــترك لمجلســي النــواب واالتحــاد. 

كمــا نصــت مســودة الدســتور الجديــد علــى إنشــاء مجلــس أعلــى للدفــاع الوطنــي واألمــن 
القومــي يرأســه رئيــس الجمهوريــة، يختــص بالنظــر فــي الشــئون المتعلقــة بأمــن البــالد، 
وســالمتها، وحمايتهــا، كمــا يختــص بإقــرار خطــط مواجهــة حــاالت الكــوارث الطبيعيــة، ويحــدد 

القانــون تشــكيله ومهامــه واختصاصاتــه )المــادة 326(. 

المصدر نفسه، ص 36، 37، 39، 53.   62
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ــم تحــدد مــن  ــي، ولكنهــا ل ــرت إنشــاء مجلــس للدفــاع الوطن مــن المالحــظ أن هــذه المــادة ذك
هــم أعضــاؤه، واكتفــت بالنــص علــى أن يتولــى رئاســته رئيــس الجمهوريــة، وذكــرت أهــم 

اختصاصاتــه، وأحالــت إلــى القانــون تحديــد تشــكيله ومهامــه وبقيــة اختصاصاتــه. 

وللمقارنــة، نجــد أن الدســتور البرازيلــي اعتبــر مجلــس الدفــاع الوطنــي الهيئــة االستشــارية 
ــة، ونــص  لرئيــس الجمهوريــة فــي المســائل المتعلقــة بالســيادة الوطنيــة والدفــاع عــن الدول
فــي المــادة ذاتهــا علــى عضويــة المجلــس والتــي تضــم: نائــب رئيــس الجمهوريــة، رئيــس 
مجلــس النــواب، رئيــس مجلــس الشــيوخ االتحــادي، ووزراء العدل والدفــاع والخارجية والتخطيط، 
باإلضافــة إلــى قــادة األســطول والجيــش والقــوات الجويــة. وتشــتمل صالحيــات المجلــس 
إبــداء الــرأي فــي حالــة إعــالن الحــرب وصناعــة الســالم، وحــول إعــالن حالــة الدفــاع وحالــة الحصــار 

63.)91 )المــادة 

وعلــى خــالف مســودة الدســتور اليمنــي، فقــد حــدد الدســتور البرازيلــي طبيعــة أعضــاء مجالس 
الدفــاع الوطنيــة، والتــي تظهــر غلبــة الطابــع المدنــي علــى هــذا المجلــس بهــدف تقليــص 
ــاة السياســية،  ســلطات واختصاصــات المؤسســة العســكرية، والحــد مــن تدخالتهــا فــي الحي

وهــو مــا يســمى الســيطرة المدنيــة علــى المؤسســة العســكرية.

2.2.3 عالقة السلطة التشريعية بالمؤسسة العسكرية

باإلضافــة إلــى صالحيــات الســلطة التشــريعية المتعــارف عليهــا والمتمثلــة فــي التشــريع 
والرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، نصــت مســودة الدســتور علــى أن يتولــى مجلــس 
االتحــاد "الغرفــة الثانيــة فــي الســلطة التشــريعية" الموافقــة علــى تعييــن كبــار القيــادات 
المدنيــة والعســكرية ومنهــم: الــوزراء، محافــظ البنــك المركــزي، النائــب العــام، رئيــس وأعضــاء 
الهيئــات المســتقلة، رئيــس هيئــة األركان العامــة ونوابــه ومســاعدوه، رئيــس جهــاز المخابــرات 
العامــة، قــادة أفــرع القــوات المســلحة )الفقــرة 2 مــن المــادة 142(. كمــا نصــت علــى أن مــن 
اختصاصــات مجلــس االتحــاد الموافقــة علــى حجــم القــوات المســلحة )الفقــرة 4 مــن المــادة 
142(، بينمــا تختــص الجمعيــة الوطنيــة "االجتمــاع المشــترك لمجلســي النــواب واالتحــاد" 
بالموافقــة علــى إعــالن الحــرب والصلــح وحالــة الطــوارئ وفقــًا للقانــون، والموافقــة علــى 

إرســال قــوات مســلحة خــارج البــالد )المــادة 145(.64

والمالحــظ مــن المــواد الســابقة أن صالحيــات الســلطة التشــريعية المرتبطــة بالمؤسســة 
العســكرية متباينــة مــن غرفــة إلــى أخــرى. فصالحيــات الغرفــة الثانيــة )مجلــس االتحــاد( أكبــر مــن 
صالحيــات الغرفــة األولــى )مجلــس النــواب(، بســبب طبيعــة تشــكيل مجلــس االتحــاد والــذي 
يمثــل بالتســاوي األقاليــم الســتة التــي ســتتكون منهــا الجمهوريــة، ســيتحول شــكل الدولــة 
إلــى الفيدراليــة وفيــه يخصــص لــكل إقليــم عــدد مماثــل مــن النــواب، بغــض النظــر عــن مســاحته 

وعــدد ســكانه. 

دستور البرازيل لعام 2014، موقع مشروع الدساتير المقارنة على الرابط التالي:   63
www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf?lang=ar.
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3.2.3 عالقة السلطة القضائية بالمؤسسة العسكرية

القوانيــن  تطبيــق  وهــي  عليهــا  المتعــارف  القضائيــة  الســلطة  صالحيــات  إلــى  باإلضافــة 
القضــاء  أن  واألمــن  الجيــش  بنــاء  أســس  تقريــر  ذكــر  والجرائــم،  المنازعــات  فــي  والفصــل 
العســكري جهــة قضائيــة مســتقلة فــي عملهــا، وتتبــع مجلــس القضــاء األعلــى. وهــو يختــص 
دون غيــره بالفصــل فــي كافــة الجرائــم المتعلقــة بالقــوات المســلحة وضباطهــا وأفرادهــا، 
ويحــدد القانــون تلــك الجرائــم. كمــا ذكــر التقريــر أنــه ال يجــوز محاكمــة أي مدنــي أمــام القضــاء 
العســكري،65 وهــو مــا أكــده تقريــر فريــق الحكــم الرشــيد الــذي أكــد علــى أن يقتصــر دور المحاكــم 
العســكرية علــى العســكريين فقــط دون أن يمتــد لمحاكمــة المدنييــن.66 وعليــه تــم التأكيــد بــأن 

ــة. القضــاء العســكري جــزء مــن الســلطة القضائي

ونصــت مســودة الدســتور الجديــد أن المحاكــم العســكرية تختــص بالنظــر والفصــل فــي الجرائــم 
العســكرية المرتكبــة مــن العســكريين )المــادة 216(، وال يجــوز محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم 
عســكرية )المــادة 215(، ويخضــع العســكريون المتهمــون بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان 

وحرياتــه لواليــة المحاكــم العاديــة المختصــة )المــادة 217(.67

والمــواد الســابقة متطابقــة مــع مخرجــات فــرق الحــوار الوطنــي، بــل أنهــا ميــزت بيــن ثالثــة أمــور 
وهــي: نــوع الجريمــة، ومرتكبيهــا، والمحكمــة المختصــة بالنظــر فــي تلــك الجريمــة، علــى النحــو 

التالي: 

ــم  ❙ ــت الجريمــة عســكرية ومرتكبوهــا عســكريون، فإنهــم يحاكمــون أمــام المحاك إذا كان
العســكرية. 

إذا كانــت الجريمــة مدنيــة ومرتكبوهــا عســكريون، فإنهــم يحاكمــون أمــام المحاكــم  ❙
المدنيــة.

إذا كانــت الجريمــة عســكرية ومرتكبوهــا مدنيــون، فإنهــم يحاكمــون أمــام المحاكــم  ❙
المدنيــة.

وعليــه، فــإن المحاكــم العســكرية مختصــة بالجرائــم العســكرية التــي يقــوم بهــا عســكريون دون 
ســواهم. 

تقرير فريق أسس بناء الجيش واألمن ودورهما، مصدر سابق، ص 135.   65
تقرير فريق الحكم الرشيد، مصدر سابق، ص 112.   66

مسودة دستور اليمن الجديد، مصدر سابق، ص 41.   67
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ــث نجــد أن دور المؤسســة العســكرية  مــن خــالل مــا جــاء فــي محــوري الدراســة الثانــي والثال
فــي المرحلــة االنتقاليــة بشــكل عــام، وفــي بنــاء الدســتور الجديــد بشــكل خــاص، كان دورًا 
ــة أســباب: األول انقســام المؤسســة العســكرية وعــدم قدرتهــا علــى الضغــط  محــدودًا لثالث
لتحقيــق بعــض االمتيــازات فــي المرحلــة القادمــة، كمــا حــدث فــي جمهوريــة مصــر العربيــة علــى 
ســبيل المثــال، والثانــي عمليــة الهيكلــة الواســعة التــي جــرت فيهــا، والثالــث دور األمــم المتحدة 
ممثلــًة بمجلــس األمــن الدولــي وقراراتــه العديــدة حــول اليمــن، وكذلــك تقاريــر المستشــار 

الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي اليمــن إلــى المجلــس. 

واســتطاعت القــوى السياســية واالجتماعيــة، والمدنيــة منهــا بشــكٍل خــاص، اســتغالل األمــور 
الثالثــة المذكــورة أثنــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وفرضــت مــا يمكــن تســميته الســيطرة 
ــل  ــم تحوي ــة علــى المؤسســة العســكرية، مــن خــالل مخرجــات الحــوار الوطنــي التــي ت المدني

بعضهــا إلــى نصــوص فــي مســودة الدســتور الجديــد. 

وعليــه، نجــد أن مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي ونصــوص مســودة الدســتور بخصــوص 
المؤسســة العســكرية أخرجــت تلــك المؤسســة مــن الحيــاة السياســية عمومــًا، واســتبعدت 
العســكريين مــن المشــهد السياســي بشــكٍل خــاص. فقــد اســتثنت شــروط الترشــح لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة، وعضويــة مجلســي النــواب واالتحــاد، وشــروط التعييــن فــي مجلــس الوزراء 
جميــع منتســبي المؤسســة العســكرية واألمنيــة والمخابــرات، وشــددت علــى ذلــك خصوصــًا 
فــي شــروط الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة عندمــا اشــترطت أن يكــون المرشــح قــد تــرك 
العمــل فيهــا قبــل فتــرة ال تقــل عــن عشــر ســنوات، وخففــت فــي شــروط الترشــح لعضويــة 
ــوزراء، بحيــث ال يكــون  ــة مجلــس ال مجلســي النــواب واالتحــاد، وشــروط التعييــن فــي عضوي
الشــخص المرشــح أو المعيــن يخــدم فعليــًا فــي تلــك المؤسســات، بمــن فيهــم وزيــر الدفــاع. 

تتطلــب مشــاركة  التــي  الكثيــر مــن األعمــال  الموافقــات فــي  بــأن  نجــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
المؤسســة العســكرية تأتــي دائمــًا مــن الســلطات المدنيــة. فالقائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
مدنــي، والــوزراء مدنيــون. وتعييــن العســكريين فــي الوظائــف العليــا بالمؤسســة العســكرية 
مــن صالحيــة مجلــس االتحــاد، وكل أعضائــه مدنيــون. كمــا أن إعــالن حالــة الطــوارئ وحالــة الحــرب 

والســلم مــن صالحيــة الســلطة التشــريعية بمجلســيها، وكل أعضائهمــا مــن المدنييــن. 

خاتمة
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التوصيات: 
ُيقدم الباحث في ختام هذه الورقة التوصيات التالية: 

للحفــاظ علــى مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل على صعيد تحييد المؤسســة  ❙
العســكرية عــن الحيــاة السياســية، والتــي تحولــت إلــى مــواد فــي مســودة الدســتور 
الجديــد، وبعــد انتهــاء مرحلــة الصــراع الــذي تعيشــه البــالد منــذ 21 كانــون الثانــي/
ينايــر 2015، يجــب أن تكــون مرجعيــة أي حــوار قــادم بيــن المكونــات السياســية هــي 
واالجتماعيــة  السياســية  القــوى  كافــة  عليهــا  توافقــت  التــي  المذكــورة  المخرجــات 

ــد. وتحولــت إلــى نصــوص فــي مســودة الدســتور الجدي

ضــرورة إعــادة النظــر فــي موضــوع هيكلــة المؤسســة العســكرية، بحيــث ال تتوقــف  ❙
عنــد القيــادات العليــا بــل تطــال القيــادات األدنــى منهــا، ومــن ثــم تــوزع األلويــة 
العســكرية مــن جديــد، بحيــث تــوزع الكتائــب علــى ألويــة جديــدة ومناطــق جديــدة بهــدف 
ــدة  ــوالء للوطــن، ووضــع عقي ــوالءات الســابقة واقتصارهــا علــى ال القضــاء علــى ال
عســكرية تســاعد فــي توحيــد المؤسســة العســكرية. فقــد ظهــر الحقــًا فشــل مــا 
تحقــق فــي الهيكلــة الســابقة ألن الــوالءات مــا زالــت لمراكــز النفــوذ القديمــة. ولذلــك 
حدثــت تحالفــات داخليــة وخارجيــة أفضــت إلــى إســقاط المــدن والمحافظــات، واحــدة 

تلــو األخــرى، وصــواًل إلــى إســقاط العاصمــة صنعــاء.

يجــب نــزع األســلحة الثقيلــة والمتوســطة مــن أيدي الميليشــيات المســلحة أينما كانت،  ❙
ــة، كأفــراد وليــس كمجموعــات،  ودمــج عناصرهــا فــي المؤسســة العســكرية واألمني
وإعــادة تدريبهــم وتأهيلهــم. ويجــب االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن، وخاصــًة فــي 
ليبيــا، ومــن الخبــرة الســابقة فــي موضــوع الهيكلــة. كمــا أن أحــد الحلــول الممكنــة هــو 

وضــع خطــط لتحويــل عناصــر تلــك الميليشــيات إلــى قطاعــات مدنيــة.
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موقــع الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات )تونــس( علــى الرابــط التالــي:

 www.isie.tn/wp-content/uploads/2017/03/Loi-n-16-version-consolidee-.pdf.

اللوائح التنفيذية

الالئحــة التنفيذيــة لقانــون األحــزاب والتنظيمــات السياســية رقــم )66( لعــام 1991  ❙
الصــادرة بالقــرار الجمهــوري رقــم )109( لعــام 1995، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة 

الشــؤون القانونيــة، 1995. 

المراجع



المبلا الثاني: دور المؤسسة العسكرية في بناء الدستور الجديد في الجمهورية اليمنية   84

ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

القرارات الجمهورية

قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )32( لعــام 2012 بتشــكيل الحمايــة الرئاســية، الجريــدة  ❙
الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2012.
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المناطــق العســكرية وتعييــن قياداتهــا، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون 

القانونيــة، 2013.

قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )18( لعــام 2013  ❙
الجريــدة  فيهــا،  والتعييــن  المســلحة  للقــوات  األعلــى  القائــد  بتكويــن مستشــارية 

.2013 القانونيــة،  الشــؤون  وزارة  صنعــاء،  الرســمية، 

قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )19( لعــام 2013  ❙
بتعييــن ملحقيــن عســكريين، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 

.2013

قــرار رئيــس الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رقــم )20( لعــام 2013  ❙
بتعييــن مستشــار لرئيــس الجمهوريــة لشــئون الدفــاع واألمــن، الجريــدة الرســمية، 

.2013 القانونيــة،  الشــؤون  وزارة  صنعــاء، 

القــرار الجمهــوري رقــم )84( لعــام 2013 بتعييــن ســفير للجمهوريــة اليمنيــة لــدى دولــة  ❙
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الجريــدة الرســمية، صنعــاء، وزارة الشــؤون القانونيــة، 2013.

قرارات مجلس األمن

قــرار مجلــس األمــن رقــم 2051 الصــادر فــي 12 يونيــو 2012، قــرار متــاح علــى ❙
شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع األمــم المتحــدة علــى الرابــط التالــي: 

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2051)2012(.
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2140 الصــادر فــي 26 شــباط/فبراير 2014، قــرار متــاح ❙

علــى شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع األمــم المتحــدة علــى الرابــط التالــي:

www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2140)2014(.
قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 الصــادر فــي 14 نيســان/أبريل 2015، قــرار متــاح ❙

علــى شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع األمــم المتحــدة علــى الرابــط التالــي:

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2216)2015(.
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وثائق أخرى

وثيقــة عهــد واتفــاق أطــراف حــوار القــوى السياســية لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة، ❙
وثيقــة متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع موســوعة مقاتــل مــن الصحــراء 

علــى الرابــط التالــي: 
www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol19.doc_
cvt.htm.

العــام ❙ الشــعبي  المؤتمــر  بيــن  الخليجيــة  للمبــادرة  المزمنــة  التنفيذيــة  اآلليــة 
وحلفــاؤه وأحــزاب اللقــاء المشــترك وشــركاؤه الموقعــة بتاريــخ 23 تشــرين الثانــي/

ــاء  ــة األنب ــى موقــع وكال ــت عل ــى شــبكة اإلنترن ــة عل ــر 2011، وثيقــة متاح نوفمب
ــط التالــي: ــى الراب ــة )ســبأ( عل اليمني

www.saba.ye/ar/news253972.htm.
تقريــر بعثــة مجلــس األمــن إلــى اليمــن الصــادر فــي 27 كانــون الثاني/ينايــر 2013، ❙

تقريــر متــاح علــى شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع األمــم المتحــدة علــى الرابــط التالــي:

 www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/PRST/2013/3.
مســودة دســتور اليمــن الجديــد، لجنــة صياغــة الدســتور، صنعــاء، األمانــة العامــة ❙

للحــوار الوطنــي، كانــون الثاني/ينايــر 2015.

الكتب
ســقاف عمــر الســقاف، المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي اليمن وتحديــات المرحلة  ❙

االنتقاليــة، الدوحــة، مركــز الجزيرة للدراســات، تموز/يوليو 2012.

عــادل الشــرجبي، إعــادة هيكلــة الجيــش اليمنــي، الدوحــة، المركــز العربــي لألبحــاث  ❙
 .2013 أيار/مايــو  ودراســة السياســات، 

محســن خصــروف، الجيــش اليمنــي.. النشــأة والتطــور واتجاهات المســتقبل، الدوحة،  ❙
مركــز الجزيــرة للدراســات، تموز/يوليو 2012.

التقارير
التقريــر الســنوي لحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة فــي اليمــن 2007، صنعــاء، المرصد  ❙

اليمنــي لحقــوق اإلنســان، الطبعــة األولى، 2008. 

التقريــر الفنــي للجنــة الفنيــة لإلعــداد والتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل،  ❙
 12 صنعــاء، اللجنــة الفنيــة لإلعــداد والتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، 

 .2012 األول/ديســمبر  كانــون 

تقريــر فريــق أســس بنــاء الجيــش واألمــن ودورهمــا، وثيقــة الحــوار الوطنــي الشــامل،  ❙
صنعــاء، مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، 2014. 

تقريــر فريــق الحكــم الرشــيد، وثيقــة الحــوار الوطنــي الشــامل، صنعــاء، مؤتمــر الحــوار  ❙
الوطنــي الشــامل، 2014. 
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المصادر اإللكترونية
ليث كمــال نصراوين، تصويــت العســكريين والمغتربيــن فــي االنتخابــات النيابيــة،  ❙

.www.ar.ammannet.net/news/162290 :التالــي الرابــط  علــى  نــت  عمــان  موقــع 

ناصــر يحيــى، الجيــش اليمنــي.. مــن التمــزق إلــى التوحــد، موقــع نشــوان نيــوز علــى  ❙
.www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=21990 :الرابــط التالــي

رئيــس فريــق إعــادة هيكلــة الجيــش يكشــف بعــض تفاصيــل الهيكلــة، خبــر متــاح علــى  ❙
شــبكة اإلنترنــت علــى موقــع يمــن بــرس علــى الرابــط التالــي:

 www.yemen-press.com/news-print11567.html.
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مقدمة
يعتبــر مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات أحــد المبــادئ الرئيســية التــي تضمــن ســالمة عمل ســلطات 
الدولــة وممارســة القضــاء لوظيفتــه فــي تطبيــق القانــون دون تمييــز. ولذلــك يجــب أن يتمتــع 
القضــاء باســتقاللية تحميــه مــن جميــع التعقيــدات والمغريــات المعيقــة لــدوره والمخلــة بعملــه، 
وتبعــده بصــورة أساســية عــن تأثيــر الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. والهــدف ضمــان تطبيــق 
مبــدأ المشــروعية علــى أســاس التــدرج فــي القواعــد القانونيــة وخضــوع القواعــد الدنيــا للقواعد 
العليــا )أي الدســتور ثــم القانــون ثــم التعليمــات واللوائــح ثــم القــرار اإلداري(، وتطبيــق القانــون 
علــى الجميــع ضمانــًا الحتــرام ســيادة الدولــة. وإذا حــدث خلــل فــي تطبيــق مبــدأ المشــروعية، 
تبــرز أهميــة وجــود تنظيــم قضائــي مســتقل يملــك اختصاصــات وســلطات للقيــام بــدور رقابــي 
عبــر وجــود محاكــم بأشــكال مختلفــة إداريــة ومدنيــة وجنائيــة وغيرهــا تضمــن ســالمة تطبيــق هــذا 
المبــدأ. إذن ال بــد مــن ضمــان اســتقالل القضــاة وحيادهــم وحمايتهــم مــن التأثيــرات الســلبية 

التــي قــد تعيــق عملهــم، بهــدف حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة واحتــرام ســيادة الدولــة.

أهمية البحث
تظهر أهمية البحث على النحو االتي:

يقــوم العمــل القانونــي أساســًا علــى تطبيــق الدســتور علــى جميــع األفــراد فــي  ❙
الدولــة دون تمييــز، ويعتمــد علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات لضمــان الحفــاظ علــى 

المصلحــة العامــة وعلــى النظــام العــام فــي الدولــة القانونيــة.

تــؤدي األجهــزة األمنيــة، التــي تمثــل الســلطة التنفيذيــة وتســتخدم وســائل الســلطة  ❙
القانــون  فــي ضمــان ســيادة  أساســيًا  دورًا  المتاحــة،  الماديــة  اإلمكانيــات  حســب 
ومحاربــة اإلرهــاب والجريمــة. وتكمــن أهميــة موضــوع البحــث فــي إبــراز دور األجهــزة 
الظــروف  فــي  الدســتور والقانــون  علــى تطبيــق  الحفــاظ  فــي  األمنيــة والتزامهــا 

االعتياديــة والظــروف الطارئــة.

إبــراز جانــب التعــاون بيــن األجهــزة األمنيــة والقضائيــة ألجــل مكافحــة الجريمــة وصورهــا  ❙
عبــر تحقيــق مبــدأ اســتقالل القضــاء وحيــاده فــي الظــروف االعتياديــة والطارئــة ومــدى 

التعــاون بيــن الســلطات.

بيــان الــدور الرقابــي للســلطة القضائيــة علــى عمــل األجهــزة األمنيــة لضمــان حســن  ❙
االختصاصــات  عبــر ممارســة  المشــروعية  علــى مســتوى ضمــان  القانــون  تطبيــق 
القضائيــة مــن قبــل المحاكــم المتخصصــة بعمــل األجهــزة األمنيــة كمحكمــة قــوى 

األمــن الداخلــي.
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مشكلة البحث
يمثــل تطبيــق الدســتور أداة لحــل الصــراع بيــن الســلطة والحريــة، فهمــا ليســتا مطلقتيــن 
وتســعى كل منهمــا إلــى الهــدف ذاتــه وهــو تمكيــن اســتقرار النظــام فــي المجتمــع وحمايــة 
ــر الدســتور خطــة  ــة. ويعتب ــد القانوني ــق القواع ــر تطبي ــة عب ــات األفــراد فــي الدول حقــوق وحري
عمــل قانونيــة لمؤسســات الدولــة بمختلــف تســمياتها، وأي خــروج عــن قواعــد المشــروعية 
الدســتورية يعــد مخالفــة تســتوجب اإلبطــال واإلخــراج مــن نطــاق القانــون. وبنــاء علــى ذلــك، 
تركــز مشــكلة البحــث بشــكل عــام علــى طبيعــة العالقــة بيــن الســلطات وأثرهــا علــى عمــل أجهــزة 
الدولــة، وبشــكل خــاص علــى توضيــح تبعيــة األجهــزة األمنيــة ومكانتهــا بيــن الســلطات؛ هــل 
تتبــع للســلطة التنفيذيــة أم هــي أجهــزة مســتقلة، وهــل تخضــع للرقابــة البرلمانيــة وأدوات 

ــة. ــة القانوني ــرأي العــام لضمــان عناصــر الدول ــة ال ــة ورقاب ــة القضائي ــة األخــرى كالرقاب الرقاب

كمــا تقــوم األجهــزة األمنيــة بــأدوار متميــزة فــي مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة إلــى جانــب عملهــا 
المتكامــل مــع القضــاء، فهــل للرقابــة القضائيــة دور فــي التــزام األجهــزة األمنيــة بتطبيــق 

ــة. ــر عملهــا المتــالزم مــع الســلطة القضائي الدســتور ومكافحــة الجريمــة واإلرهــاب عب

سنحاول االجابة على هذه اإلشكالية عبر اإلجابة على األسئلة المتفرعة عنها:

مــا هــو مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وهــل يؤثــر علــى عمــل الســلطة القضائيــة أم  ❙
هــو ضمانــة لتطبيــق مبــدأ اســتقالل القضــاء وحيــاد القاضــي.

هــل يشــمل الــدور الرقابــي للقضــاء القضــاء العــادي أم اإلداري أم الدســتوري، وهــل  ❙
ــا  ــة إذ وجــدت محاكــم متخصصــة فــي النظــر فــي قضاي ــق علــى األجهــزة األمني يطب

األجهــزة األمنيــة.

بيــان أثــر الــدور الرقابــي للســلطة القضائيــة علــى عمــل األجهــزة األمنيــة فــي مســتوى  ❙
الحفــاظ علــى النظــام العــام فــي الظــروف االعتياديــة والظــروف الطارئــة.

منهجية البحث
تقــوم منهجيــة البحــث علــى دراســة تحليليــة دســتورية تتنــاول التنظيــم القانونــي لألجهــزة 
األمنيــة وآثــاره علــى الســلطة القضائيــة فــي العــراق، مــع تســليط الضــوء علــى تجربتــي مصــر 
وتونــس فــي هــذا المجــال، وكذلــك علــى دور مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي الحفــاظ علــى 
ــول المناســبة  ــى أفضــل الحل ــى الوقــوف عل ــات العامــة. ويســعى البحــث إل الحقــوق والحري
فــي هــذا المجــال باعتبــار القضــاء االتحــادي المرجــع الرئيســي لضمــان مبــدأ المشــروعية، التــي 

يلجــأ إليهــا الشــعب فــي حالــة انتهــاك حقــوق وحريــات األفــراد مــن قبــل الغيــر.

مقدمة
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نطاق البحث
شــملت الدراســة الدســتورية فــي مشــروع الدراســة مجموعــة معطيــات تمــت دراســتها فــي 
ــة،  ــن الســلطات، وتشــكيالت األجهــزة األمني ــدأ الفصــل بي هــذا البحــث المتواضــع وهــي: مب
واســتقاللية القضــاء، ومبــدأ الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال األجهــزة األمنيــة فــي حالــة خروجهــا 
عــن قواعــد المشــروعية الدســتورية، وضمــان مراعــاة عمــل القضــاء واألجهــزة األمنيــة للقواعــد 
الدســتورية وخدمــة الشــعب عبــر تطبيــق قواعــد االختصــاص المشــار إليهــا فــي القوانيــن 
المنظمــة لعملهــا بمــا يحقــق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات بهــدف مكافحــة الجريمــة وصورهــا 

ومكافحــة اإلرهــاب.

خطة البحث
تم تقسيم خطة الدراسة إلى محورين: 

الملــور األول: الفصــل بيــن الســلطات ودوره فــي تنظيــم العالقــة بيــن األجهــزة ت 1
القضائيــة؛  والســلطة  األمنيــة 

الملــور الثانــي: دور الســلطة القضائيــة فــي الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة لتحقيــق ت 2
مبــدأ المشــروعية.
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1. الفصل بين السلطات ودوره في 
تنظيم العالقة بين األجهزة األمنية 

والسلطة القضائية
يعد الدستور حجر الزاوية في بناء الدول الحديثة، والقاعدة األساسية التي يرتكز عليها النظام 
القانوني، وهو القانون األساسي في الدولة، ويحتل قمة التنظيم القانوني، وتتمركز في 
واجتماعيًا،  اقتصاديًا وسياسيًا  للمجتمع  األساسية  المقومات  تحدد  التي  األحكام  نصوصه 
القواعد  النصوص  هذه  تتضمن  حيث  وحرياتهم،  األفراد  حقوق  نصوصه  بموجب  وتتحدد 

الحاكمة الختصاصات السلطات العامة المختلفة وعالقاتها مع بعضها وعالقاتها باألفراد.1

يمثل الدستور منارة للدولة،2 التي تقوم على ثالثة أركان هي الشعب واألرض والسلطة أو 
النظام السياسي.3 ويتكون النظام السياسي من سلطات ثالث تمارس الوظائف الرئيسية 
للدولة، وحتى ال يكون هنالك تركيز للسلطات ولحماية الحقوق والحريات والوصول إلى أفضل 
صورة تحليلية لحماية السلطة، وجد مبدأ الفصل بين السلطات.4 ولتسليط الضوء على هذا 
الموضوع، سنقوم بدراسته ضمن أربع مطالب، نتناول في األول مبدأ الفصل بين السلطات 
للسلطة  التنظيمي  لإلطار  الثالث  ونخصص  األمنية،  األجهزة  ماهية  الثاني  في  وندرس 

القضائية ونبين في الرابع استقالل القضاء كضمان لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

1.1 مبدأ الفصل بين السلطات

ظهــرت نظريــة الفصــل بيــن الســلطات فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر، وحملــت فــي طياتهــا 
فرصــًا واحتمــاالت كثيــرة. وعلــى الرغــم مــن االختالفــات الفرعيــة بيــن المفاهيــم النظريــة، 
يبقــى الجوهــر واحــدًا، وهــو إيجــاد بديــل مناســب عــن الحكــم االســتبدادي المطلــق يصــون 
الســيادة وال يســئ اســتخدام الســلطة. وقــد تطــورت النظريــة مــع الزمــن حتــى أصبحــت تمثــل 
فــي العصــر الحديــث معيــارًا يحــدد عمــل جميــع الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
ــى االســتبداد والتعســف،  ــؤدى إل ــه ي ــز الســلطة ألن ــدًا عــن تركي وطبيعــة التعامــل بينهــا، بعي
وبالتالــي إلــى ضيــاع حقــوق اإلفــراد وحرياتهــم. قديمــًا، كان الملــوك حريصيــن علــى أن تكــون 
إرادتهــم هــي المرجــع األخيــر فــي كل األمــور التــي تتعلــق بشــؤون الدولــة، إذ كانــت الســلطة 
حقــًا شــخصيًا للملــك يباشــر مــن خاللهــا جميــع االختصاصــات المختلفــة للدولــة التشــريعية 

دستور جمهورية العراق لعام 2005، ودستور تونس لعام 2014، ودستور جمهورية مصر لعام 2014.  1
ــر نعمــة ود. رعــد ناجــي الجــدة، النظريــة العامــة فــي القانــون الدســتوري والنظــام الدســتوري فــي العــراق  ــد ألمفرجــي ود. كطــران زغي د. إحســان حمي  2

)نظريــة الدولــة(، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 1989 ص10.
د. مصطفــى كامــل، شــرح القانــون الدســتوري، ب.ط، مطبعــة المعــارف، بغــداد، 1944-1945، ص 25؛ د. عصــام العطيــة، القانــون الدولــي العــام،   3
جامعــة بغــداد، ب. ن، 1978، ص 217؛ د. حميــد الســاعدي، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق، دار الحكمــة للطباعــة 

والنشــر، الموصــل، 1990، ص 32-30.
جون الستر ورون سالجيستاد، الدستورية والديمقراطية، ترجمة سمير عزت نصار، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 180-179.  4
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والتنفيذيــة والقضائيــة. ولكــن مــع تطــور المجتمعــات، وازديــاد وتشــعب وظائــف الدولــة، تــم 
تقييــد الســلطات بمبــادئ ديمقراطيــة تدعــو إلــى ضــرورة انفصال شــخصية الحاكم عن شــخصية 
الدولــة، فلــم يعــد هنالــك تركيــز للســلطات، بــل توزيعهــا علــى هيئــات متعــددة تشــارك فــي 

الحكــم باســم الشــعب ونيابــة عنــه.5

دعــا الفقيــه مونتســكيو إلــى إقامــة العــدل والمســاواة بيــن هيئــات الحكــم دون تمكيــن هيئة من 
عرقلــة عمــل الهيئــات األخــرى، واعتبــر التعــاون بينهــا عنصــرًا أساســيًا يضمــن ســالمة عملهــا، 
بحيــث تتمتــع كل منهــا بســلطة تقديريــة وســلطة ردع، أي وســائل لمنــع تطبيــق القــرار الخاطــئ 
الصــادر عــن الهيئــة األخــرى. ولتحقيــق هــذا التــوازن يقــر مونتســكيو بضــرورة زيــادة التقســيمات 
داخــل الســلطة الواحــدة، فهنــاك فائــدة كبيــرة فــي تقســيم الســلطة التشــريعية علــى مجلســين 
يســتطيع كل منهمــا التأثيــر علــى اآلخــر.6 ويــرى مونتســكيو أيضــًا أن تجمــع الســلطات فــي 
قبضــة فــرد أو هيئــة واحــدة يــؤدي حتمــًا إلــى االســتبداد والطغيــان وإســاءة اســتخدام الســلطة، 
فطبيعــة اإلنســان تجنــح إلــى االســتبداد إذا مــا أســتأثر بالســلطة. ولذلــك فــإن توزيــع الســلطات 
أفضــل للمجتمعــات حيــث تحــرص كل ســلطة علــى اســتخدام صالحياتهــا لتحقيــق المصلحــة 
العامــة، فــإذا كانــت الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة فــي يــد شــخص واحــد انعدمــت الحريــة 

خوفــًا مــن ســن قوانيــن جائــرة تنفــذ بطريقــة جائــرة.

أمــا إذا اندمجــت الســلطة التشــريعية مــع الســلطة القضائيــة فهنــا تكــون أرواح وحقــوق وحريــات 
األفــراد فــي خطــر مــادام القاضــي هــو المشــرع، وإذا اندمجــت الســلطة القضائيــة مع الســلطة 

التنفيذيــة أصبــح القاضــي هــو الحكــم والخصــم.7

ــوازن الســلطات، وال تتحقــق إال  ــة السياســية ال يمكــن ضمانهــا إال فــي ظــل حكــم مت فالحري
فــي نظــام يقــوم علــى اســتعمال الســلطة بمعقوليــة لضمــان ســير المرافــق العامــة للدولــة. 

وللوصــول إلــى ذلــك يجــب أن يقــوم النظــام علــى أســاس أن الســلطة تحــد الســلطة.8

والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن الثــورة الفرنســية قــد تأثــرت بأفــكار الفقيــه مونتســكيو إذ جــاء فــي 
المــادة 16 مــن إعــالن حقــوق اإلنســان والمواطــن الصــادر بتاريــخ 1789/8/26 أن أي مجتمــع 
تكــون فيــه الحقــوق مكفولــة، أو فصــل الســلطات فيــه محــدد هــو مجتمــع دســتوري. لذلــك قــام 
ــة،  ــة بيــن مختلــف الســلطات فــي الدول ــم بترســيم حــدود فاصل واضعــو الدســاتير فــي العال
وأخــذت بذلــك الدســاتير الفرنســية لعامــي 1791 و1793 علمــا أن أفــكار مونتســكيو لــم تذهــب 
إلــى مجــال الفصــل المطلــق بيــن الســلطات إذ أعطى لكل ســلطة وظيفيتين: األولى ممارســة 
عملهــا الــذي وجــدت ألجلــه، والثانيــة منــع غيرهــا مــن ممارســة عمــل يدخــل فــي اختصاصهــا. 
وهكــذا يكــون مونتســكيو قــد أقــر بنظــام عــدم تدخــل الســلطات بعمــل بعضهــا البعــض، وهــذه 
النظريــة شــبيهة إلــى حــد مــا بنظريــات الفقيــه لــوك التــي جــاء بهــا قبــل مونتســكيو، وكل مــا 

قــام بــه مونتســكيو هــو فقــط جمــع األفــكار وعرضهــا بطريقــة جديــدة.9

رمضان بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998-1999، ص253.  5
د. إسماعيل غزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1987، ص122.  6

د. محمــد المجــذوب، القانــون الدســتوري والنظــام السياســي فــي لبنــان واهــم النظــم السياســية فــي العالــم، ط4، منشــورات الحلبــي، بيــروت، 2002،   7
ص106.

د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط4، المطبعة العالمية، 1949، ص169.  8
السيد صبري، مصدر سابق، ص171.  9
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ومن أهم ما تميز به مبدأ الفصل بين السلطات:

1.1.1 منع االستبداد وصيانة الحريات:

يــؤدي نظــام تركيــز الســلطة فــي يــد واحــدة إلــى إســاءة اســتخدامها، وصــواًل إلــى القضــاء 
علــى الحريــات الممنوحــة لألفــراد، وفــي ذلــك يقــول مونتســكيو: "أثبتــت التجــارب أن كل 
إنســان يتمتــع بســلطة، سيســتخدمها وســيتمادى فــي اســتخدامه لهــا حتــى يجــد حــدودًا 
إلــى عــدم إســاءة اســتخدام  إلــى حــدود، وللوصــول  توقفــه، فالفضيلــة نفســها بحاجــة 
الســلطة، نجــد أن نظــام الفصــل بيــن الســلطات 10 قائــم علــى أســاس أن الســلطة تحــد 

الســلطة".11

والســبب فــي ذلــك أن جمــع الســلطات فــي يــد واحــدة منــاف للحريــة، حتــى وإن جمعــت هــذه 
الســلطات بيــد الشــعب نفســه أو حتــى بيــد البرلمــان ممثــل الشــعب، فالنــاس يميلــون إلــى 
اإلســراف فــي مباشــرة ســلطاتهم، وإســاءة اســتخدامها، وبالتالــي فمــن الخطــر علــى الحريــة 
أن تجمــع بيــن ســلطتي التشــريع والتنفيــذ بيــد هيئــة واحــدة، خشــية أن تســن هــذه الســلطة 

قوانيــن جائــرة تعمــل علــى تنفيذهــا خدمــة لمصالحهــا ومآربهــا الخاصــة.

كمــا أنــه ال وجــود للحريــة، بــل إنهــا تنتفــي إذا لــم تكــن ســلطة القضــاء منفصلــة عــن الســلطة 
التشــريعية ألن الســلطة القضائيــة إذا كانــت متحــدة مــع الســلطة التنفيذيــة فإنهــا تحــول 

طاغيــة.12 إلــى  القاضــي 

ــة، وســالحًا  ــدأ الكفيــل بتحقيــق الحريــة والعدال ــدأ الفصــل بيــن الســلطات المب ــر مب لذلــك اعتب
لمحاربــة الملكيــة المطلقــة التــي كانــت ســائدة قبــل الثــورة الفرنســية، وتركــزت فيهــا الســلطات 
فــي أيــادي الملــوك وحدهــم. وقــد عملــت الثــورة الفرنســية علــى تحقيــق هذا المبدأ، وتســجيله 
كأســاس لســيادة الحريــة وتحقيــق العدالــة وكوســيلة لمنــع تعســف الســلطات فــي اســتخدام 

ســلطتها.13

2.1.1 ضمان احترام سيادة القانون:

الحاكمــة،  الســلطات  خضــوع  يضمــن  أنــه  الســلطات،  بيــن  الفصــل  لمبــدأ  الثانيــة  الميــزة 
وليــس األفــراد فقــط، للدســتور والقانــون.14 وإذا اجتمعــت الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة وتركــزت فــي هيئــة واحــدة، فــال ضمــان الحتــرام الدســتور، ألن هــذه الهيئــة ســتضع 
القوانيــن وتعدلهــا بنــاًء علــى حــاالت فرديــة طارئــة ممــا يفقدهــا صبغــة العدالــة، وبالتالــي لــن 
تصبــح قواعــد عامــة ومجــردة. وكذلــك لــو مــارس القضــاء ســلطة التشــريع فــإن ذلــك يــؤدي أيضًا 
إلــى هــدم عدالــة القانــون وعــدم احترامــه. ومــن هنــا يضمــن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومــا 
يصاحبــه مــن رقابــة متبادلــة فيمــا بينهــا، احتــرام كل ســلطة لحدودهــا الدســتورية واحترامهــا 

)4( المادة )4( من دستور جمهورية مصر لعام 2014.  10
د. عبد المنعم محفوظ ود. نعمان احمد الخطيب، مصدر سابق، ص241.  11

د. فيصل كلثوم وآخرون، القانون الدستوري، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 2004، ص358.  12
د. محسن خليل، الطائفية والنظام الدستوري في لبنان، الدار الجامعية، بيروت، 1992، ص555.  13

ينظر: الفصل )3( من دستور تونس لعام 2014.  14
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

لقواعــد القانــون، عــالوة علــى أنــه يجعــل الســلطة القضائيــة رقيبــا علــى الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، ويضمــن بوجــه خــاص خضــوع مراســيم وقــرارات الســلطة التنفيذية لرقابــة القضاء 

الــذي يقــوم بإلغائهــا إذا خالفــت الدســتور أو القانــون.15

وبعــد شــرح مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، نتحــدث فــي المطلــب الثانــي عــن األجهــزة األمنيــة 
مــن حيــث تعريفهــا القانونــي وأهــم تشــكيالتها وتســمياتها وعالقتهــا بالقواعــد القانونيــة 

ومهامهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة بصورهــا المختلفــة.

2.1 ماهية األجهزة األمنية بموجب القواعد القانونية
 األجهــزة األمنيــة هــي إحــدى األجهــزة التنظيميــة اإلداريــة المعتمــدة ضمــن هيكليــة الدولــة 
الداخليــة  ووزارة  )الجيــش(  الدفــاع  وزارة  وتشــمل  وتونــس،  كمصــر  أخــرى  ودول  العراقيــة 
)الشــرطة( وجهــاز االســتخبارات وهــي تابعــة للســلطة التنفيذيــة أو لجهــاز مســتقل تنظيمــي 
أمنــي كجهــاز المخابــرات الوطنــي. وحتــى نتعــرف علــى ماهيتهــا وتنظيمهــا القانونــي، يجــب 
علينــا دراســة وظائفهــا وأهدافهــا وأجهزتهــا العاملــة لتحقيــق هــذه الوظائــف واألهــداف. ولهــذا 
البــد مــن بيــان المفهــوم االصطالحــي عــن طريــق أخــذ آراء الفقهــاء والباحثيــن كل حســب 
الزاويــة التــي ينظــر منهــا لبيــان مدلــول األجهــزة األمنيــة وفــق القاعــدة القانونيــة المنظمــة لهــا.

واألمــن االجتماعــي مــن وجهــة النظــر اإلســالمية يشــمل كلمتيــن: األمــن، وهــو فــي اصطــالح 
اللغــة العربيــة وكمــا جــاءت معانيــه فــي القــرآن الكريــم هــو ضــّد الخــوف الــذي هــو الفــزع، وهــو 
الطمأنينــة واالطمئنــان بعــدم توقــع مكــروه فــي الزمــن الحاضــر واآلتــي، واالجتماعــي معناهــا 
ــن فرقــاء تربطهــم روابــط وعالقــات.16 وهــذا األمــن ال  ــادل بي ــر متب المواقــف التــي فيهــا تأثي
تحقــق إال فــي بوتقــة الضــرورات الخمــس التــي ال قيــام للديــن وال للدنيــا بــدون تحققهــا، ألن 
ــا والنجــاة والنعيــم  ــاة فــي الدني ــح فتتهــّدد الحي غيابهــا يفضــي إلــى اختــالل اســتقامة المصال
ــه – الحفــاظ علــى اإلنســان - الحفــاظ علــى  ــن وإقامت فــي اآلخــرة، وهــي: الحفــاظ علــى الدي

العقــل اإلنســاني – الحفــاظ علــى العــرض والنســب – الحفــاظ علــى المــال.17 

ــة تعمــل وفــق منهــج علمــي شــامل يتطلــب  ــن بأنهــا أجهــزة تنظيمي وعرفهــا عــدد مــن الباحثي
التكامــل واالندمــاج بيــن المفاهيــم األمنيــة، تهــدف مــن خاللهــا إلــى المحافظــة علــى المجتمــع 
ومــن فيــه، وتحقيــق الفاعليــة مــن خــالل الحفــاظ علــى األمــن الداخلــي والخارجــي للبــالد 

ومكافحــة الجريمــة وعناصرهــا.18

ويرى البعض اآلخر أن األجهزة األمنية أجهزة تملك مجموعة من اإلجراءات والوسائل تستخدمها 
المجتمع،  على  واالعتداء  األمن  زعزعة  إلى  المؤدية  النفوس  ضعاف  تصرفات  ضبط  في 
أهدافها  تحقيق  على  وقدرتها  كفاءتها  مدى  قياس  ويجب  وردعهم.  عليهم  القبض  وإلقاء 

المحددة في الخطط في الوقت المحدد لضمان القضاء على الجريمة بمختلف صورها.19

د. محمد رفعت عبد الوهاب، األنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص194.  15
د. محمد عمارة، االسالم واألمن االجتماعي، دار الشروق، القاهرة، 1998، ص 11.  16

د. محمد عمارة، مصدر سابق، ص19 – 20.  17
د. يوسف شباط، المالية العامة )الكتاب الثاني(، جامعة دمشق، 1994-1995، ص235.  18

محمد عبد الله شريف، الرقابة المالية في المملكة السعودية، ط1، ب.ن، الرياض، 1986، ص35.  19
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ويعرفهــا آخــرون بأنهــا اإلشــراف والتوجيــه الــذي تمارســه ســلطة مكلفــة منظمــة مــن قبــل 
ــه وســبل  ــة الحفــاظ علــى النظــام العــام مــن أي خــرق يتعــرض ل الحكومــة للتعــرف علــى كيفي
معالجتهــا وفــق خطــط مدروســة مســبقًا، والتأكــد بــأن الوســائل المتاحــة الماليــة والبشــرية 
والماديــة قــد اســتخدمت مــن قبــل األجهــزة األمنيــة وفقــا لمــا هــو مخطــط لهــا للقضــاء علــى 

ــة وأمنهــا.20 ــى ســيادة الدول هــذه اآلفــات المدمــرة للمجتمــع والحفــاظ عل

ومــن خــالل دراســة وبيــان االتجاهــات الفقهيــة الســابقة والتــي أثيــرت حــول بيــان مدلــول 
ــة  ــة تقــوم بهــا األجهــزة األمني ــة تنفيذي ــا أنهــا مجموعــة إجــراءات احترازي األجهــزة األمنيــة وجدن
فــي الدولــة مــن خــالل الســلطة الممنوحــة لهــا للقضــاء علــى الجريمــة وصورهــا والحفــاظ علــى 
ــة  أمــن المجتمــع وفــق مــا تحــدده سياســة الدولــة واألفــكار الفلســفية التــي تؤمــن بهــا الدول

تحقيقــًا للمصلحــة العامــة للمجتمــع فــي العــراق وحســب قواعــد المشــروعية.

لــكل دولــة قانــون ينظــم عمــل األجهــزة األمنيــة، حيــث يتــم تحديــد مهامهــا والقواعــد المحــددة 
الختصاصاتهــا. ففــي العــراق هنــاك العديــد مــن األجهــزة األمنيــة )كالشــرطة.21 والجيــش،22 
واالســتخبارات والجهــاز الوطنــي للمخابــرات وجهــاز األمــن الوطنــي( التــي تعمــل جميعــًا ضمــن 

نطــاق الشــرعية الدســتورية وتمــارس عملهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب والمجرميــن.23

الجريمــة  يحــدد تعريــف األجهــزة األمنيــة وبيــان تشــكيالتها طبيعــة مهامهــا للقضــاء علــى 
وأســبابها بالتعــاون مــع الســلطة القضائيــة التــي لهــا تنظيــم خــاص بهــا تــم تحديــده عبــر القواعــد 
القانونيــة المنظمــة للســلطة القضائيــة ســواء كانــت قواعــد دســتورية أو قانــون خــاص بهــا. 

ــة. وســنبحث فــي المطلــب الثالــث اإلطــار التنظيمــي للســلطة القضائي

3.1 اإلطار التنظيمي للسلطة القضائية

وهــي  أمامهــا  المرفوعــة  القضايــا  فــي  تفصــل  التــي  الســلطة  هــي  القضائيــة  الســلطة 
مســتقلة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة اســتنادًا إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.24 
وهــي الســلطة التــي تمتلــك حســن تطبيــق القانــون، كمــا أنهــا الفيصــل فــي الحكــم علــى 
إجــراءات الســلطات األخــرى فــي الدولــة ممــا يمكنهــا مــن اســتخدام آليــة المســاءلة للكشــف عــن 

طبيعــة أداء تلــك الســلطات أمامهــا.25

فالقضــاء ال يســتطيع أن ينشــر الســالم فــي المجتمــع ويصــون حقــوق األفــراد وحرياتهــم مالــم 
يكــن مســتقاًل كل االســتقالل فــي عملــه، أمــا اذا كان خاضعــًا لتدخــالت ومداخــالت الســلطة 
التنفيذيــة فإنــه ســيتعثر فــي مهمتــه ويكبــو، ومــن هنــا بــات لزامــًا منــح القضــاء اســتقالاًل 
حقيقيــًا وجعلــه بمنــأى عــن تدخــالت الســلطات العامــة األخــرى حتــى يســتطيع أداء رســالته 

د. عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق، مطبعة االنتصار، اإلسكندرية، 1998، ص16.  20
قانون وزارة الداخلية رقم )20( لعام 2016.  21

أمر سلطة االئتالف رقم )67( لعام 2004 المنظم لعمل وزارة الدفاع.  22
أمر سلطة االئتالف رقم )68( لعام 2004.  23

المادة )19/ أواًل( من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على أن:)القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون(.  24
عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد واإلصالح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003، ص 198.  25



المبلا الثالا: دور األجهزة األمنية في احترام مبدأ الفصل بين السلطات وأثره على القضاء  96

ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

العظيمــة وفــرض احتــرام القانــون.26 وقــد ورد فــي دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 أن 
ــر القانــون.  القضــاء مســتقل ال ســلطان عليــه لغي

تتمثل مهمة القضاء األساسية في تحقــيق العدل في المجتمع27 وتطبيق وتفسير القوانين 
علـى الحـاالت التـي تعـرض أمامـه،28 لذلـك يجـب أن يتمتـع القضـاء باالسـتقالل عـن باقـي 
السـلطات فـي الدولـة حتـى يتمكـن مـن تحقيـق مبـدأ المسـاواة أمـام القانـون، وأن يباشـر 
القاضـي عملـه بحيـاد بمـا يضمـن حسـن سـير العدالـة.29 وكمـا يقـول البعـض فـإن القضـاء 
المسـتقل والنزيـه والمطلـع سـوف يحتـل مكانـة فـي اإلدراك والعـدل والشـرف والحكومـة 
ناحيـة  مـن  التشـريعية  السـلطة  دور  بعـد  القضائيـة  السـلطة  دور  ويأتـي  للمسـاءلة.  القابلـة 
العالقـة بالقانـون، فالسـلطة التشـريعية هـي التـي تسـن القوانيـن التـي يطبقهـا القضـاء 
ويتقيد بها فيما يخص الجرائم والعقوبات استنادًا إلى مبدأ )ال جريمة وال عقوبة إال بنص(.30

ويأتي دورها بالتوازي مع دور السلطة التنفيذية عن طريق قيامها باإلجراءات الخاصة بمالحقة 
المتهمين أو تنفيذ األحكام، فعالقة الفرد بالسلطة القضائية عالقة مصير عبر الحكم باإلدانة 
أو البراءة في القضايا الجنائية. أما عالقته بالسلطة التنفيذية أوسع وأكبر ألنها عالقة يومية 

ومستمرة تتعلق بالخدمات العامة والضبط اإلداري وتحقيق النظام العام ومكافحة اإلرهاب.

شــملت التطــورات التــي حصلــت فــي العــراق بعــد 2003/4/9 القضــاء. فقــد تــم تنظيمــه 
بشــكل مســتقل عــن وزارة العــدل وهــي جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة،31 وأعيــد تأســيس مجلــس 
القضــاء،32 بأمــر ســلطة االئتــالف المؤقتــة )المنحلــة( رقــم )35( فــي 2003/9/18، وجــاء فــي 
ديباجتــه )إن الســبيل إلــى فــرض حكــم القانــون هــو نظــام قضائــي مؤلــف مــن كادر مؤهــل وحــر 
ومســتقل مــن التأثيــرات الخارجيــة(، وتحقــق إثــر ذلــك مكســبان، األول: الســعي إلقامــة دولــة 
ــدار مــن مجلــس شــكل حصــرًا مــن القضــاة  القانــون، والثانــي: أن شــؤون القضــاء أصبحــت ت
وهــو المشــرف والمســؤول عــن النظــام القضائــي فــي العــراق مســتقاًل عــن وزارة العــدل33 
وعــن الســلطة التنفيذيــة. وحتــى يكــون اســتقالل القضــاء عــن الســلطة التنفيذيــة وعــن وزارة 
العــدل حقيقيــًا صــدر األمــر رقــم 12 المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة عــدد 3985 فــي 
2004/5/8م، وقضــى بفصــل موازنــة مجلــس القضــاء عــن وزارة العــدل. الحقــًا، أخــذ اســتقالل 
القضــاء مكانــه فــي قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة لعــام 2004 إذ نصــت 
مــواد البــاب الســادس مــن القانــون علــى اســتقالل القضــاء كســلطة مســتقلة عــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة يمثلهــا مجلــس القضــاء ولــه موازنــة مســتقلة عــن موازنــة وزارة العــدل، 

وجــرى ترســيخ تشــكيل هــذا المجلــس بموجــب المــادة 87 مــن دســتور 34.2005

د. غازي فيصل مهدي، المبادئ األساسية لدستور العراق الدائم، منشورات مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية، 2005، ص 17.  26
الفصل )102( من دستور تونس لعام 2014.  27

المادة )87( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  28
لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: فــارس حامــد عبــد الكريــم العجــرش، اســتقالل الســلطة القضائيــة وتــوازن الســلطات داخــل الدولــة، موقــع مركــز القضــاء   29

.www.iraqijudicature.org والدراســات:  للتوثيــق  العراقــي 
المــادة )19/ ثانيــًا( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 التــي نصــت علــى أن: )ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــص، وال عقوبــة إال علــى الفعــل الــذي   30

يعــده القانــون وقــت اقترافــه جريمــة...( 
الفصل )106( من دستور تونس لعام 2014.  31

تشــكل المجلــس مــن رئيــس محكمــة التمييــز ونوابــه ورئيــس مجلــس شــورى الدولــة ورئيــس االدعــاء العــام ورئيــس هيــأة اإلشــراف العدلــي ورؤســاء   32
محاكــم االســتئناف ومديــر عــام الدائــرة اإلداريــة إذا كان مــن القضــاة أو أعضــاء االدعــاء العــام.

زهير كاظم عبود، إعادة تأهيل القضاء العراقي، مقال منشور في جريدة الزمان العدد 1522 في 4/ 6 / 2003.  33
نصت المادة )87( على أن: السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر إحكامها وفقًا للقانون.  34
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إن اســتقالل الســلطة القضائيــة مــن المبــادئ التــي كرســتها معظــم المواثيــق واالتفاقــات 
ــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 32/40 فــي 29 تشــرين الثانــي/ ــة ومنهــا قــرارا الجمعي الدولي
نوفمبــر 1985 و146/40 فــي 29 كانــون الثاني/ينايــر 1985 الــذي أورد المبــادئ األساســية 

الســتقالل الســلطة القضائيــة والســبل التــي تــؤدي إلــى هــذا االســتقالل.35

أما تشكيالت مجلس القضاء األعلى فهي:

ملكمة التمييز االتلادية: أعلى محكمة في الهرم القضائي.36 ❙

ملاكــؤ االســتئناف: وقــد قســم العــراق حاليــًا إلــى 16 منطقــة اســتئنافية ترتبــط  ❙
بهــا إداريــًا المحاكــم الجزائيــة )الجنايــات، الجنــح، التحقيــق( والمدنيــة )البــداءة، األحــوال 

الشــخصية، المــواد الشــخصية( التــي تقــع ضمــن دائــرة اختصاصهــا الجغرافــي.37

ــات عــن  ❙ ــة التحري ــاء العــام: ويختــص بتحريــك دعــوى الحــق العــام ومراقب ر اســة االدع
الجرائــم والطعــن باألحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا محاكــم الجنايــات ومحاكــم الجنــح 

ومحاكــم التحقيــق ويشــرف علــى أعمــال المحققيــن.38

هيئة اإلشـراف العدلي: وتتولى مهمة الرقابة واإلشـراف على أعمال المحاكم كافة  ❙
عـدا محكمـة التمييـز وعلـى أعمـال الموظفين المخولين سـلطات قضائيـة، كما تتولى 

التحقيـق فـي الشـكاوى التـي تقـدم إليها وترفع تقاريرها إلـى مجلس القضاء.39

المديريــة العامــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة: تعنــى بالشــؤون اإلداريــة للقضــاة  ❙
وألعضــاء االدعــاء العــام ومنتســبي األجهــزة القضائيــة كافــة، وتتولــى اإلشــراف 
علــى موازنــة مجلــس القضــاء وتنفيــذ بنودهــا وتهيئــة المســتلزمات الماديــة لألجهــزة 

القضائيــة وإعــداد جــدول أعمــال مجلــس القضــاء ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه.40

أما في تونس فقد حدد الفصل 110 من دستور 2014 التشكيالت القضائية التالية:

المجلس األعلى للسلطة القضائية.41 ❙

القضاء العدلي.42 ❙

القضاء اإلداري.43 ❙

القضاء المالي.44 ❙

المحكمة الدستورية.45 ❙

.www.iraqijudicature.org/ :للمزيد، انظر  35
تأسست المحكمة عام 1925.ينظر تشكيلها واختصاصاتها في المواد 12 - 15 من قانون التنظيم القضائي رقم )160( لعام 1979.  36

تشكيل واختصاصات محاكم االستئناف، المواد )16 – 20( من القانون أعاله.   37
قانــون االدعــاء العــام رقــم 159 لعــام 1979 وكذلــك قانــون تعديلــه رقــم 10 لعــام 2006 المنشــور بجريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4028( فــي   38

.2006/11/2
القانون رقم 124 لعام 1979.  39

.www.iraqijudicature.org/ :معلومات مأخوذة من  40
الفصول 112-115 من دستور تونس لعام 2014.  41

المصدر السابق، الفصالن 115- 116.  42
المصدر السابق، الفصالن 117-116.  43
المصدر السابق، الفصالن 118-117.  44

المصدر السابق، الفصول )124-118(.  45
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وال ترتبــط المؤسســات األمنيــة بالســلطة التنفيذيــة، بــل هــي أجهــزة تنظيميــة مســتقلة 
مهمتهــا الحفــاظ علــى األمــن وحمايــة المواطنيــن وتعزيزهــا فــي العــراق وتونــس46 ومصــر،47 

ــي فــي العــراق.48 ــب األمن ــى الجان ــة عل فضــاًل عــن اإلشــراف والرقاب

وانطالقــًا مــن أن العــراق دولــة ذات نظــام ديمقراطــي تهتــم بمبــدأ الشــفافية، ظهــرت الحاجــة 
إلــى إنشــاء هيئــة متخصصــة فــي مجــال األمــن. وقــد ولــدت فكــرة إنشــاء المؤسســات األمنيــة 
فــي العــراق بعــد توصيــات بوضــع سياســة تحــدد بالتفصيــل إجــراءات وطــرق تنظيميــة وقانونية 
يتــم تطبيقهــا بهــدف تعزيــز حريــة الوظيفــة وفــي الوقــت نفســه توفيــر ســلطة تنظيميــة كافيــة 
لمنــع إســاءة اســتخدام هــذه الهيئــة بمــا يؤثــر ســلبًا علــى بنــاء ديمقراطيــة تتميــز باالنفتــاح 
والديمقراطيــة والشــفافية، وبذلــك تــم إرســاء اللبنــة األولــى لقانــون أنشــئت بموجبــه هــذه 
الهيئــة التــي أصبحــت تدعــى اليــوم وفقــًا للدســتور الجديد "المؤسســات األمنيــة". وال تقتصر 
مهمــة الهيئــة علــى الحفــاظ علــى األمــن بــل تســعى إلــى ضمــان العيــش الرغيــد والتعايــش 
الســلمي بيــن كافــة مكونــات الشــعب، وخاصــة بعــد ظهــور كيانــات وتجمعــات منظمــة دخلــت 
إلــى العــراق بعــد احتاللــه ممــا أبــرز الحاجــة إلــى اســتحداث جهــاز تنظيمــي أمني مرتبط بالســلطة 
التشــريعية يعمــل وفــق أحــدث األســاليب األمنيــة لمكافحــة اإلرهــاب والجريمــة وتوفيــر األمــن. 
ــة فــي العــراق، باعتبارهــا جهــازًا منفصــاًل  ــر إنشــاء المؤسســات األمني وتحقــق هــذا األمــر عب
ــون  ــون،49 وتمــت صياغــة قان ــذ القان ــق وتنفي ــى تطبي ــًا مســؤواًل يتول ــًا ومالي ومســتقاًل إداري
إلنشــاء هيئــة المخابــرات بعــد عمليــة استشــارية اشــترك فيهــا عــدد كبيــر مــن الخبــراء واألســاتذة 
والفقهــاء فــي مجــال اإلدارة واألمــن، وصــدر تخويــل مــن قبــل ســلطة االئتــالف لمجلــس 
الحكــم بإنشــاء جهــاز المخابــرات الوطنــي بموجــب األمــر 69 لعــام 2004 بوصفــه جهــازًا مســتقاًل 
ماليــًا وإداريــًا ومرتبطــًا بمجلــس النواب،50ويســعى إلــى تحقيــق األمــن عــن طريــق تنظيــم 
الوظيفــة األمنيــة وتطويــر الخدمــة العامــة وفــق قواعــد العمــل األمنــي. ويلتــزم الجهــاز أثنــاء 
تأديــة واجباتــه بمبــادئ الموضوعيــة والشــفافية، وعــدم التمييــز ومراعــاة التناســب وقواعــد 
اإلجــراءات القانونيــة المتبعــة، مــع التزامــه باللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة فــي مجــال األمــن 

ــًا للمصلحــة العامــة بعيــدا عــن المحســوبية وعناصــر الفســاد.51 ضمان

ولغــرض بيــان العالقــة بيــن الســلطة القضائيــة ومبــدأ الفصــل بيــن الســلطات البــد مــن بيــان 
ــم أو علــى مســتوى القضــاة، أال وهــو  ــه القضــاء علــى مســتوى المحاك أهــم عنصــر يتميــز ب
عنصــر االســتقالل الــذي يعــد أساســًا لســالمة عمــل القضــاء وضمــان حقــوق وحريــات األفــراد 
وحمايتهــا فــي وجــه إســاءة اســتخدام الســلطة ومخالفــة قواعــد المشــروعية، وأساســًا لترســيخ 
العدالــة والمســاواة بيــن أبنــاء الشــعب، وعنصــرًا رئيســيًا لبنــاء الدولــة القانونيــة، وهــو مــا 

ســنأتي علــى بحثــه فــي المطلــب الرابــع.

المصدر السابق، الفصل 17.  46
الفصل الثامن من دستور مصر لعام 2014.  47

د. محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية، ط1، دار النهضة العربية، 1963، ص4-2.  48
أشــارت المــادة )9( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 إلــى وجــوب تأســيس المؤسســات األمنيــة ليصبــح منــذ ذلــك التاريــخ اســمًا رســميًا فــي   49

الكتــب والمعامــالت والمخاطبــات الرســمية.
المادة )107( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  50

د. محمد بكر القباني، مصدر سابق، ص210.  51



199ت الفصل بين السلطات ودوره في تنظيؤ العالقة بين األجهزة األمنية والسلطة القضا ية

 4.1 استقالل القضاء كضمان لتطبيق مبدأ
الفصل بين السلطات

االســتقالل هــو هاجــس العدالــة ودليــل علــى الحكــم الرشــيد وأســاس االســتقرار فــي المجتمــع 
ــات  ــرام لحقــوق وحري ــن الســلطات واحت ــدأ الفصــل بي ــق مب ــد لتحقي ــه ضمــان أكي ــة، ألن والدول
األفــراد وإنصــاف المظلــوم. والقضــاء هــو الجهــاز المختــص بتطبيــق القانــون وإلــزام الحكومــة 
واألفــراد بقواعــد المشــروعية وضماناتهــا وعــدم الخــروج عنهــا، وهــو رمــز ســيادة القانــون ضمن 

المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة فــي العــراق.

لقــد أعطــت المواثيــق والوثائــق الدوليــة أهميــة خاصــة الســتقاللية القضــاء الدســتوري، حيــث 
ذكــر اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان أن مــن أهــم الحقــوق حــق التقاضي إلنصــاف المظلوم 

وضمــان حقوقــه وحرياتــه أثنــاء اتهامــه أو محاكمتــه فــي أي قضيــة مدنيــة أو جنائيــة.52

وتضمــن االســتقاللية صيانــة الحقــوق الشــخصية أثنــاء مرحلــة االتهــام أو المحاكمــة وفــق 
مــا جــاء بــه العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ضمــن نصوصــه الدوليــة 

القانونيــة.53

وهــذا دليــل علــى المســاواة بيــن األفــراد أمــام القانــون دون تمييــز يذكر بين األفــراد، فيتمتعون 
بنفــس الحقــوق واالمتيازات والضمانــات القانونية أمام المحاكم.54

كمــا أن األســاس الســتقالل الســلطة القضائيــة هــو اعتبارهــا ســلطة لهــا أهميتهــا الدســتورية 
باعتبارهــا كغيرهــا وظيفــة مــن وظائــف الدولــة، ويســتلزم هــذا األمــر اعتمــاد قانــون يحــدد اختيــار 
ــاد  القضــاء وعزلهــم بموجــب شــروط قانونيــة موضوعيــة وشــكلية وفــق الدســتور لضمــان حي

القضــاء وعدالتــه.

وبمــا أن المحكمــة االتحاديــة العليــا جهــاز قضائــي مســتقل لــه اســتقالل مالــي وإداري مــن 
الناحيــة العمليــة بعيــدا عــن األجهــزة القضائيــة األخــرى فــي الدولــة، ويتبــع فقــط لمجلــس 
القضــاء، تتعــزز اســتقاللية ومكانــة القضــاء الدســتوري وتجعــل األفــراد يطمئنــون للجــوء إليــه 
كونــه جهــة قضائيــة دســتورية عليــا تعمــل ضمــن إطــار العدالــة والمســاواة بعيــدًا عــن التأثيــرات 
الحزبيــة والماليــة واإلداريــة لضمــان حســن تطبيــق القواعــد الدســتورية والقانونيــة الشــرعية. 

المــادة 8 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان لعــام 1948: "لــكل شــخص حــق اللجــوء الــى المحاكــم الوطنيــة المختصــة، ال نصافــه الفعلــي مــن ايــة   52
أعمــال تنتهــك الحقــوق االساســية التــي يمنحهــا ايــاه الدســتور والقانــون( وكذلــك اشــارت المــادة 10 إلــى أن "لــكل إنســان علــى قــدم المســاواة التامــة 
مــع اآلخريــن، الحــق فــي أن تنظــر قضيتــه فــي محكمــة مســتقلة ومحايــدة نظــرًا منصفــًا وعلنيــًا للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه، فــي أي تهمــة جزائيــة 

توجــه إليــه".
المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966.حيــث حــددت مجموعــه ضمانــات تمنــح للمتهــم أثنــاء المحاكمــة ومنهــا   53

الحريــة الشــخصية فــي اإلدالء بأقوالــه وقانونيــة االعتقــال.
الضمانات القانونية للمتهم أمام المحكمة وهي:  54

إعالم المتهم بالتهمة المسنودة له وأسبابها. ❙
إعطاء المتهم الوقت الالزم إلعداد دفاعه واالتصال بمحامي. ❙
أن يتم االخذ بمواعيد المحاكم وإحالة األوراق دون مماطلة أو تأخير. ❙
أن تتم المحاكمة حضوريًا وعالنية. ❙
عدم جواز اإلكراه على اإلدالء بالمعلومات أو الشهادة. ❙
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طاع ا

ساتير والق
الد

ومن أهم الشروط األساسية لضمان استقالل القضاء: 

مبــدأ اســتقالل القضــاء االتحــادي قاعــدة داخليــة تطبــق فــي نطــاق عالقــة الســلطة ت 1
القضائيــة55 مــع غيرهــا مــن ســلطات الدولــة، وتقــوم علــى مبــدأ عدم تدخل الســلطتين 
أمــور القضــاء، وإعطائــه ســلطة دســتورية منفصلــة  التشــريعية والتنفيذيــة فــي 

ومســتقلة عــن الســلطتين األخرييــن.56

عليها، ت 2 ومقصورة  محدودة  باختصاصات  الدولة  سلطات  من  سلطة  كل  تتمتع   
وبالتالي فإن القضاء يجب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة اليه، 
ويجب أن ال تتعرض الهيئة القضائية ككل وال أي قاض من قضاتها إلى تدخل من أية 
جهة كانت مهما كانت طبيعتها بهدف التأثير على القضاء وتوجيهه أو عرقلة مسيرته 

أو التعرض ألحكامه.

يتمتــع القاضــي بحريــة الحكــم فــي المســائل المعروضــة علــى القضــاء بحيــث يحكــم ت 3
اســتنادًا إلــى الحقائــق وبموجــب القانــون بعيــدًا عــن التدخــل أو المضايقــة أو التأثيــر 

مــن جانــب أي فــرع مــن فــروع الحكومــة أو مــن جانــب أفــراد بصفتهــم الشــخصية.

 يحــاط القضــاة بســياج مــن الضمانــات التــي تحميهــم مــن أي اعتــداء أو تجــاوز مــن ت 4
شــأنه أن يؤثــر علــى اســتقاللهم.57 ورغــم أن مبــدأ اســتقالل القضــاء يقــوم علــى 
تحــرر الســلطة القضائيــة مــن أي تدخــل مــن جانــب الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، 
ولكنــه ال يعنــي التحــرر المطلــق وتمهيــد الطريــق إلــى اســتبداد القضــاء، بــل يعنــي 
عــدم خضــوع القضــاء فــي تنظيــم شــؤونه إال لســلطان القانــون بحيــث يكــون عمــل 
القضــاء االتحــادي فــي ســبيل إقــرار الحــق والعــدل خاضعــًا لمــا يمليــه عليــه القانــون 

ــر القاضــي واقتناعــه الحــر الســليم.58 وضمي

والقضاء االتحادي، كغيره من سلطات الدولة، خاضع للقانون في ممارسة سلطته وال يخالف 
القواعد القانونية في رسم طريق العدالة،59 وهذا ال يكون إال في ظل الدولة القانونية، تلك 
الدولة التي تشبثت بفكرة القانون والتي يخضع فيها جميع األفراد والسلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية للقانون، وهذا بدوره يعزز الثقة بالسلطة ويساعد على أمن واستقرار 
المجتمع. وبما أن القضاء هو الذي يتولى مهمة تطبيق القانون فلزام عليه أواًل احترام هذا 
القانون وممارسة نشاطه وفقًا للقواعد القانونية السارية، ومن ثم تولي مهمة تطبيق هذه 
القواعد في المنازعات المعروضة أمامه لضمان حقوق المواطنين، وكفالة حرياتهم وحماية 
ثقة األفراد  نافذة تكسب  القضاء بوصفه سلطة  االلتزام استقاللية  المجتمع.60 يدعم هذا 

والمؤسسات ألنه ينظم عالقاتهم استنادًا إلى القانون.61

عبد الوهاب الكيالي وآخرون- الموسوعة السياسية – المؤسسة العربية للدراسات والنشر -مطبعة أطلس –بيروت – 1974-ص98.  55
مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية- جامعة منيسوتا- مكتبة حقوق- موجود على الرابط:  56

.http: / www. Hrw- org / arabic / un.Files / text /un / ijb. Htm
د. عمــار بوضيــاف التهامــي- معالــم اســتقالل القضــاء فــي الشــريعة اإلســالمية- مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة –العــدد الثالثــون – الســنة الثامنــة   57

– 1447هـــ – 1996م – ص128.
احمد فتحي سرور- الشرعية اإلجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – دار النهضة العربية–القاهرة 1977- ص168.  58

خلف مهدي صالح- ضمانات المتهم في اإلجراءات الماسة بالحرية الشخصية- اطروحة دكتوراه- كلية القانون-جامعة بغداد- 1990- ص127.  59
د. يحيى الجمل- األنظمة السياسية المعاصرة- دار النهضة العربية – القاهرة- بال سنة طبع-، ص 130.  60

بــول ســالم- قــدر القضــاء – مقــال منشــور فــي مجلــة االبعــاد- المركــز اللبنانــي للدراســات – العــدد الخامــس – حزيــران – 1996/ موجــود علــى الرابــط   61
.http/www.Lcps–Lebanon.Org/arabic/pub/abaad/in5Poul-htmlااللكترونــي
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2. دور السلطة القضائية في الرقابة 
على األجهزة األمنية 

القضائيــة  الســلطة  تمــارس  المختلفــة، وبالتــاي  الســلطات  أدوار وواجبــات  الدســتور  يحــدد 
عملهــا ضمــن إطــار دســتوري ال تخــرج عنــه اســتنادًا إلــى مبــدأ ســمو الدســتور، ويعمــل القضــاء 
االتحــادي ضمــن مفهــوم الدولــة القانونيــة الواجــب مــن خــالل االلتــزام بمبــدأ المشــروعية 
ومبــدأ ســيادة القانــون وضمــان وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة تراقــب دســتورية القوانيــن 

ــة العــراق. ــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي دســتور جمهوري انطالقــًا مــن مب

ويتمتــع قضــاة المحاكــم بمكانــه عاليــة ورفيعــة تســمو علــى بقيــة الوظائــف باعتبارهــم مراقبيــن 
لســالمة تطبيــق القوانيــن والحــارس األميــن علــى تطبيــق الدســتور ضمــن المعاييــر الشــرعية.

ونظــرًا ألهميــة القضــاء كســلطة داخــل الدولــة فــإن مــن أهــم مبادئــه االســتقاللية حيــث ينــص 
الدســتور العراقــي ضمــن المــواد )92 و93( علــى اســتقاللية المحكمة االتحاديــة، وتعد أحكامها 
صــادرة باســم الدولــة ولمصلحتهــا وال ســلطان عليهــا غيــر القانــون. وألن وظيفــة القضــاء مــن 
أنبــل المهــن وأجلهــا قــدرًا وأرفعهــا مكانــة وأكثرهــا خطــورة ألنهــم متخصصــون فــي الفصــل 
فــي كل مــا يمــس بحيــاة النــاس وأموالهــم وأعراضهــم وحقوقهــم ومصالحهــم، فهــي تعتبــر 

مــن أصعــب الوظائــف فــي الدولــة.

ولمعرفــة الــدور الرقابــي للســلطة القضائيــة علــى األجهــزة األمنيــة ندرســه ضمــن ثالثــة 
مطالــب، نحــدد فــي األول الترابــط بيــن مبــدأ اســتقالل القضــاء وعمــل األجهــزة األمنيــة فــي 
الدولــة، ونبيــن فــي الثانــي دور محكمــة قــوى األمــن الداخلــي فــي الرقابــة علــى األجهــزة 
األمنيــة، ونتطــرق فــي الثالــث إلــى أدوار الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال األجهــزة األمنيــة 

لضمــان تطبيــق الدســتور.

1.2 الترابط بين مبدأ استقالل القضاء وعمل األجهزة 
األمنية في الدولة

يعتبــر مبــدأ اســتقالل القضــاء حقــًا إنســانيًا أساســيًا مــن حقــوق اإلنســان ويجــب أن يكــون 
مكفــواًل بالدســتور، فعندمــا يتــم تعزيــز هــذا الضمــان األساســي تقــل الحاجــة إلــى الضمانــات 
االخــرى فــي العمليــة القضائيــة.62 لكــن يجــب أن تتوفــر أيضــًا ضمانــات عمليــة الســتقالل 
ــن  ــط المجرمي ــة فــي مكافحــة الجريمــة وضب ــن األجهــزة األمني ــل فــي التعــاون بي القضــاء تتمث
وتقديمهــم للعدالــة وفــق القانــون.63 وحرصــًا مــن المشــرع العراقــي علــى تعزيــز اســتقالل 

نزيه نعيم شالل، مخاصمة القضاة، منشورات الحلبي الحقوق، بيروت، لبنان، 1999، ص 13 – 14.  62
الفصل 116 من دستور تونس لعام 2014 والمادة )191( من دستور جمهورية مصر لعام 2014.  63
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

الســلطة القضائيــة فقــد أصــدر تشــريعات أصبحــت فيهــا الواليــة العامــة للقضــاء للنظــر فــي 
كافــة الدعــاوي إال فــي بعــض االســتثناءات. وقــد حــرص مجلــس القضــاء األعلــى علــى تأكيــد 
اســتقاللية الســلطة القضائيــة،64 فالدولــة ملزمــة بتأميــن الحمايــة للمتقاضيــن وضمــان حقهــم 
فــي اللجــوء إلــى قضــاء محايــد وعــادل. ولتعزيــز اســتقالل القضــاء البــد مــن التركيــز علــى 
ــح للقضــاء مــا يكفــي مــن االســتقاللية الشــخصية  ــي تتي ــن الســلطات الت ــة الفصــل بي منهجي
والمؤسســية عــن الســلطات األخــرى بمــا يضمــن حمايــة القضــاة مــن التأثيــرات غيــر المشــروعة 
ــة نفســها أو مــن خارجهــا، وهــو الخطــر  ــي قــد يتعرضــون لهــا مــن داخــل الســلطة القضائي الت
األكبــر الــذي يهــدد اســتقاللية الســلطة القضائيــة. كمــا أن تســيس القضــاء يعنــي إمكانيــة 
ســيطرة الســلطة السياســية على الســلطة القضائية أو التأثير عليها من خالل تســخير الســلطة 
القضائيــة لطلباتهــا ورغباتهــا تبعــًا للمتغيــرات المســتجدة. وتثــار مســألة التســيس فــي كل مــرة 
يتــم التطــرق بهــا إلــى اســتقاللية الســلطة القضائيــة وحيادهــا، وخاصــة القضــاء االتحــادي 
ألنــه المعنــي أكثــر مــن غيــره فــي هــذا األمــر ويطلــب منــه أن يكــون أكثــر حيــادا. تنجــم مشــكلة 
التســيس عــن عامليــن، يكمــن األول فــي إخضــاع عمليتــي الترقيــة والتعييــن العتبــارات سياســية 
ــي فيكمــن فــي إخضــاع  ــة. أمــا الثان ــى الكفــاءة الموضوعي ــارات الشــخصية عل فتطغــى االعتب
التعيينــات فــي المؤسســة القضائيــة إلــى مرســوم ممــا يجعلهــم ضحيــة التغيــر السياســي 
المســتمر، كمــا حــدث فــي لبنــان فــي تعديــل المــادة 4 للمرســوم 22 لعــام 1985 الــذي جعــل 
مجلــس الــوزراء َحَكمــًا فــي الخالفــات بيــن وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء األعلــى علمــًا أن قــرارات 
مجلــس الــوزراء ذات طابــع سياســي. ولذلــك يبقــى التســاؤل حــول مــدى حيــاد مجلــس الــوزراء 
فــي الخالفــات القائمــة بيــن أحــد أعضائــه ومجلــس القضــاء األعلــى. كمــا يجــب أن يبقــى 
القضــاء بمنــأى عــن أي ارتبــاط سياســي، ففــي رد ألحــد القضــاة الفرنســين علــى إحــدى الصحــف 
التــي وجهــت لــه تهمــة التحيــز بســبب انتمائــه للحــزب األخضــر البيئــي، اعتبــر القاضــي نفســه 
مواطنــًا يتمتــع بكافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية كبقيــة المواطنيــن. إذن فاالســتقاللية 
ال تعنــي غيــاب جميــع التأثيــرات بالمطلــق، بــل ضمــان حريــة القاضــي فــي اتخــاذ قــراره وفــق 
ضميــره وتقديــره. ويتجلــى اســتقالل القاضــي علــى المســتوى الفــردي ببعــض الســمات كعــدم 
قابليتــه للعــزل، أمــا اســتقالله علــى المســتوى المؤسســي فيتجلــى بعالقاتــه المؤسســاتية 
أو اإلداريــة مــع الســلطة التنفيذيــة أو الســلطة التشــريعية. وفــي العــراق يتأثــر هــذا االســتقالل 
الناحيــة الماليــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة )المناقلــة(،  بتدخــل الســلطة التشــريعية مــن 
وفــي بعــض البلــدان العربيــة كلبنــان يكــون تأثــره أكبــر بتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي الترقيــات 
والتعويضــات وتدخــل المجلــس النيابــي مــن خــالل تحديــد المعاشــات وإقــرار االعتمــادات فــي 
ــاد،  ــة. ويمكــن القــول إن االســتقالل القضائــي شــرط مــن شــروط الحي ــة العامــة للدول الموازن
فالقاضــي المســتقل قــد يتحيــز أو يتخلــى عــن الحيــاد أمــا القاضــي غيــر المســتقل فــال يمكنــه 
أبــدًا أن يكــون محايــدًا. اســتعرضت المحكمــة الدســتورية فــي مصــر مبــدأ اســتقالل القضــاة 
وشــرحت أهميتــه وأوضحــت الفــرق بيــن اســتقالل القضــاء وحيــاد القضــاة، فاســتقالل القضــاء 
يعنــي تحــرره مــن تدخــل الســلطات األخــرى فــي شــؤونه، بينمــا يتعلــق حيــاد القضــاة بقدرتهــم 
علــى عــدم التحيــز ألي شــخص عنــد نظــر الدعــوى. وهــذا يعنــي أن االســتقالل القضائــي هــو 
الوجــه الســلبي للحيــاد ويتمثــل بــدوره الحامــي والمانــع مــن أي تدخــل أو ضغــط لتأميــن الوجــه 
اإليجابــي المتمثــل فــي الحكــم بموضوعيــة وتجــرد، أمــا الحيــاد فهــو الوجــه اإليجابــي المتمثــل 

بانضبــاط القاضــي الذاتــي أمــام ضميــره فــي موضــوع معيــن وحيــاده تجــاه فرقــاء النــزاع.

نصت المادة )100( من دستور العراق لعام 2005 على خضوع كافة القرارات وأعمال السلطات لرقابة القضاء.  64



2103ت دور السلطة القضا ية في الرقابة على األجهزة األمنية 

ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم الصــور الدســتورية لحيــاد المؤسســات القضائيــة لضمــان الحيــاد 
فــي عمــل األجهــزة األمنيــة:

1.1.2 حظر الجمع بين منصب القاضي ووظيفة أخرى

 فعــل دســتور جمهوريــة العــراق الصــواب عندمــا حســم موضــوع حيــاد القضــاء واســتقالله 
بشــكل ال يقبــل اللبــس فــي نــص الدســتور إذ يحظــر علــى القاضــي وعضــو االدعــاء العــام مــا 

يأتــي: 

أوال: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر.

ثانيا: االنتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي(.65 

وحتــى تكــون الســلطة القضائيــة أكثــر حيــادا، منعــت القاعــدة القانونيــة تســيس القضــاء بحيــث 
ال يكــون للقضــاة عالقــة بالعمــل الحزبــي والسياســي ويقفــون علــى مســافة واحــدة مــن 
جميــع األطــراف فــي الســاحة وأهمهــا الجيــش والشــرطة واألجهــزة األمنيــة األخــرى. ومــن أهــم 
ضمانــات اســتقالل القضــاء التــي تعــزز مبــدأ الحيــاد الحريــة التــي يتمتــع بهــا مجلــس القضــاء 
فــي مــا يملكــه مــن اتخــاذ القــرارات التــي يراهــا ووجــوب موافقتــه علــى التشــكيالت القضائيــة 
وعــدم قابليــة القضــاة للعــزل أو الفصــل أو النقــل. ويعنــي اســتقالل القاضــي على المســتوى 
الشــخصي تمتعــه بالحريــة بعيــدا عــن أي تدخــل خارجــي 66 بمــا يضمــن الحيــاد، وممارســة هــذا 

االســتقالل حــق خارجــي عــن الدعــوى ويشــكل إحــدى الضمانــات لهــا.

أمــا مبــدأ الحيــاد فهــو مفهــوم وحــق داخلــي يرافــق الدعــوى فــي كل مراحلهــا حيــث ال يمكــن 
االدعــاء بعــدم الحيــاد المؤسســي إال بعــد تشــكيل المحكمــة الناظــرة فــي الدعــوى، بينمــا يمكــن 

تعريــف عــدم اســتقاللية المحكمــة حتــى قبــل بــدء النــزاع.67

2.1.2 تنظيم القضاء العسكري

ــي أعطــت  ــر المــادة )92( الت حــدد المشــرع فــي الدســتور شــؤون القضــاء بصــورة صريحــة عب
االســتقاللية الماليــة واإلداريــة للمحكمــة االتحاديــة العليــا باعتبارهــا محكمــة دســتورية عليــا 

للبــالد، كمــا أن مجلــس القضــاء هــو الــذي يديــر شــؤون القضــاء.

أمــا القضــاء العســكري فقــد تمــت اإلشــارة اليــه بنــص منفــرد فــي الدســتور إذ ينظــم بقانــون 
القضــاء العســكري ويحــدد اختصــاص المحاكــم العســكرية التــي تقتصــر علــى الجرائــم ذات 
الطابــع العســكري التــي تقــع مــن أفــراد القــوات المســلحة وقــوات األمــن وفــي الحــدود التــي 

يقرهــا القانــون(.68 ونــص الدســتور التونســي كذلــك علــى أهميــة القضــاء العســكري.69

كما أشار دستور مصر لعام 2014 إلى القضاء العسكري في المادة )204(.

المادة )98( من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  65
الدكتور محمد عصفور، مصدر سابق، ص468.  66

راميا الحاج، مبدأ الحياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق، منشورات الحلبى الحقوقية، ط1، بيروت، لبنان، 2008، ص39.  67
المادة 99 من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  68

الفصل 110 من دستور تونس لعام 2014.  69
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ــع العســكري،  ــم ذات الطاب ــح للقضــاء العســكري اســتقالل فــي النظــر فــي الجرائ وبهــذا أصب
وهنالــك حــاالت ســابقة مماثلــة كمــا فــي الدســتور اإليطالــي الــذي يحــدد اختصــاص المحاكــم 
العســكرية وفــق المــادة 103 "وللمحاكــم العســكرية فــي وقــت الحــرب اختصــاص يحــدده 
القانــون وال يكــون لهــا اختصــاص وقــت الســلم إال فــي الجرائــم العســكرية التــي يرتكبهــا 
أعضــاء القــوات المســلحة"، ومــن هنــا نجــد أن المشــرع وضــع ضمانــات للمواطنيــن المدنييــن 
ــا االتحــادي لعــام 70.1956 ــام المحاكــم العســكرية، وهــذا مــا ذهــب اليــه دســتور ألماني عنــد قي

3.1.2 تنظيم القضاء في حالة الطوارئ

تملــك الســلطة التنفيذيــة بموجــب قانــون الطوارئ ســلطة التشــريع وتشــكيل قضاء اســتثنائي 
يأتمــر بأمرهــا وينحــاز لهــا ويطبــق مــا تريــد. وعنــد إعــالن حالــة الطــوارئ تطبــق الســلطة التنفيذيــة 
تدابيــر أمنيــة تخولهــا ســلطات واســعة تمكنهــا مــن الهيمنــة الكاملــة علــى القضــاء االســتثنائي 
مــن حيــث التشــكيل وإجــراءات التحقيــق واألحــكام الصــادرة. ولكــن هــذا ال يعنــي أن نظــر 
القضــاء العــادي فــي الجرائــم يصلــح فــي األوقــات العاديــة وحدهــا وال يصلــح فــي األوقــات 

غيــر العاديــة.

هنــاك أمثلــة علــى نظــام القضــاء االســتثنائي فــي الواليــات المتحــدة ومصــر. ففــي الواليــات 
المتحــدة خــّول قانــون الدفــاع المدنــي االتحــادي واألمــن الداخلي لعــام 1950 الرئيس األمريكي 
بإعــالن حالــة الطــوارئ وأعطــاه ســلطات اســتثنائية مثــل تشــكيل محاكــم خاصــة وعســكرية أيضــًا. 
ــون  ــى القضــاء االســتثنائي واهمهــا قان ــن إل ــد مــن القواني أمــا فــي مصــر فقــد أشــار العدي
الطــوارئ رقــم 162 لعــام 1958المعــدل وقانــون رقــم 6 لعــام 1967 وقانــون 37 لعــام 1972، 

وكلهــا خولــت رئيــس الجمهوريــة بإعــالن حالــة الطــوارئ وبإقامــة قضــاء خــاص.

لذلــك أرى مــن الضــروري اإلصــرار علــى إجــراء المحاكمــة، حتــى فــي حالــة الطــوارئ، أمــام 
القضــاء العــادي تطبيقــًا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتحقيــق االســتقاللية والحيــاد اســتنادًا 

إلــى الدســتور.71

ونســتعرض بعــض الدســاتير التــي تعاملــت مــع حالــة الطــوارئ. وبرأيــي المتواضــع، من أحســن 
األنظمــة التــي حافظــت علــى اســتقالل القضــاء وحيــاده النظــام اإلنكليــزي ألن قانــون الطــوارئ 
فيهــا لــم ينــص علــى تشــكيل محاكــم خاصــة فــي حالــة الطــوارئ، والمحاكــم العاديــة هــي التــي 
تفصــل فــي المخالفــات، كمــا جــاء فــي المــادة األولــى مــن قانــون ســلطة الطــوارئ لعــام 
1920 المعــدل. وكذلــك نــص قانــون الدفــاع المدنــي االتحــادي واألمــن الداخلــي لعــام 1950 
علــى تخويــل الرئيــس بإعــالن حالــة الطــوارئ وأعطتــه ســلطات اســتثنائية مثــل تشــكيل محاكــم 
خاصــة وعســكرية أيضــًا. وفــي مصــر خــّول قانــون الطــوارئ رقــم 162 لعــام 1958المعــدل 
وقانــون رقــم 6 لعــام 1967وقانــون 37 لعــام 1972 رئيــس الجمهوريــة بإعــالن حالــة الطــوارئ 
وبإقامــة قضــاء خــاص. وفــي الســودان، خولــت المــادة 111 مــن الدســتور رئيــس الجمهوريــة 

المــادة 96مــن دســتور 1956التــي تنص)1-يجــوز لالتحــاد ان ينشــأ للقــوات المســلحة محاكــم عســكرية باعتبارهــا محاكــم اتحاديــة تختــص بتوقيــع العقوبــات   70
وال يجــوز لهــذه المحاكــم ان تباشــر واليــة توقيــع العقوبــات اال أثنــاء حالــة الدفــاع وعلــى افــراد القــوات المســلحة المرســلة الــى الخــارج او الموجديــن علــى 

ظهــر المراكــب الحربيــة(.
كاظــم عنــاد حســن الجبــور، محكمــة امــر الضبــط فــي القانــون الجنائــي لقــوى األمــن الداخلــي، بحــث منشــور، جامعــة بابــل، كليــة التربيــة للعلوم االنســانية،   71

بالعدد 1، المجلد 23، 2015، ص 364-363.
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بإعــالن حالــة الطــوارئ وتشــكيل المحاكــم الخاصــة. أمــا المشــرع العراقــي فقــد كان موفقــًا 
فــي إعــالن قانــون الطــوارئ ويدعــى قانــون الدفــاع عــن الســالمة الوطنيــة لعــام 2004 وصــدر 
اســتنادا إلــى المــادة 25 مــن قانــون المرحلــة االنتقاليــة لعــام 2004. حيــث أعطــى هــذا القانــون 
للقضــاء حيــاده واســتقالليته ولــم ينــص علــى تشــكيل محاكــم خاصــه، بــل إن المــادة 7 خولــت 
ــرًا جــاء الدســتور العراقــي لعــام  المحكمــة الجنائيــة المركزيــة بالنظــر فــي الجرائــم الكبــرى. وأخي
ــم  ــم االســتثنائية، عندمــا نصــت المــادة 95: "يحظــر انشــاء محاك ــع تشــكيل المحاك 2005 ليمن

خاصــة أو اســتثنائية".

وأخــذت تونــس بهــذا األمــر فــي الدســتور، حيــث نــص الفصــل 110 مــن دســتور 2014 علــى 
منــع إحــداث محاكــم اســتثنائية أو ســن إجــراء اســتثنائي مــن شــأنه المســاس بمبــادئ المحاكمــة 

العادلــة. 

 إن بيــان عنصــر اســتقالل القضــاء فــي فحــص ســالمة وصحــة إجراءات األجهــزة األمنية للقضاء 
علــى الجريمــة واإلرهــاب يعكــس لنــا الصــورة الرقابيــة للقضــاء علــى عمــل تلــك األجهــزة. ونجــد 
تطبيقــًا لذلــك فــي عديــد مــن التشــكيالت القضائيــة فــي العــراق وأهمهــا محكمــة قــوى األمــن 
الداخلــي التــي تمــارس اختصاصــًا قضائيــًا ورقابيــًا علــى عمــل األجهــزة األمنيــة التابعــة لــوزارة 

الداخليــة وهــذا مــا ســوف نتكلــم عنــه فــي الفقــرة التاليــة.

2.2 دور محكمة قوى األمن الداخلي في الرقابة على 
األجهزة األمنية

يبســط القضــاء العراقــي رقابتــه علــى منتســبي وزارة الداخليــة عكــس تونــس ومصــر.72 فقــد 
أســس العــراق محكمــة متخصــص بالنظــر فــي أفعــال منتســبي الــوزارة وهــي إحــدى محاكــم 
ــي رقــم 14  ــات قــوى األمــن الداخل ــون عقوب ــي.73 كمــا أصــدر العــراق قان قــوى األمــن الداخل
ــة لقــوى األمــن الداخلــي 17 لعــام 2008 75  لعــام 2008 74 وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائي

وجــاءت األصــول التاريخيــة للمحكمــة فــي األجهــزة األمنيــة علــى مراحــل عــدة:

 قبل عام 1918، كان يطبق قانون الجزاء العســكري العثماني على الجيش العثماني  ❙
المتواجــد فــي العــراق آنــذاك باعتبــار أن العــراق جزء من الدولــة العثمانية.76

 صــدور قانــون العقوبــات العســكري رقــم 13 لعــام 1940الملغــى، وقانــون أصــول  ❙
المحاكمــات العســكرية رقــم 44 لعــام 1941 الملغــى وهــذان القانونــان أصلهما قانونا 
األحــكام العســكري المصــري لعــام 1893 الملغــى، وأصــول المحاكمــات العســكرية 

التركــي لعــام 1930.

أشار الدستور التونسي لعام 2014 ودستور مصر لعام 2014 إلى القضاء العسكري فقط.  72
المادتان 92-93 من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  73

نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4063 تاريخ 2008/2/25، واعتبر نافذًا بعد مرور )30( يومًا من ذاك التاريخ.  74
نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4068 تاريخ 2008/3/17 واعتبر نافذًا بعد مرور )30( يومًا من ذاك التاريخ.  75

د. مصطفــى كامــل: شــرح قانــون العقوبــات – القســم العــام، مطبعــة األهالــي، بغــداد 1939 – 1940، ص61 ومــا بعدهــا، كذلــك ينظــر كامــل   76
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 صــدر قانــون تنظيــم عمــل قــوى األمــن الداخلــي رقــم 149 لعــام 1968 بعنــوان  ❙
قانــون خدمــة الشــرطة واألمــن والجنســية. واســتنادًا إلــى القانــون 184 لعــام 1970 
والحــدود  واألمــن  والشــرطة  الجيــش  تشــمل منتســبي  كلمــة عســكري  وأصبحــت 
والمــرور والمخابــرات مــن الضبــاط والموظفيــن المدنييــن والعمــال المدنييــن وأصبــح 

ــون يســري علــى كافــة قــوى األمــن الداخلــي. هــذا القان

أصبــح الجيــش وقــوى األمــن يخضعــان ألحــكام قانــون العقوبــات العــام رقــم 111  ❙
 1971 لعــام   23 رقــم  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  وقانــون  المعــدل   1969 لعــام 

المعــدل، وأمــر ســلطة االئتــالف رقــم 30 لعــام 77.2004

 قانــون عقوبــات قــوى األمــن الداخلــي رقم 14 لعام 2008 وقانون أصول المحاكمات  ❙
الجزائيــة لقــوى األمــن الداخلــي 17 لعــام 78.2008 ويعــد التشــريع الجنائــي لقــوى 
األمــن الداخلــي نقلــة نوعيــة مــن شــأنها إعــادة تنظيــم حياتهــا الداخليــة كونهــا مكلفــه 
بحمايــة المجتمــع عبــر تطبيــق القانــون والنظــام العــام بعناصــره الثالثــة )األمــن العــام، 
الســكينة العامــة والصحــة العامــة(. وهــذا يتطلــب تنظيــم العالقــة بيــن الفئــات العليــا 
والدنيــا لهــذه القــوى علــى أســاس الطاعــة والضبــط ألهميــة المســؤولية الملقــاة 

عاتقهــا.79 علــى 

وتعد محكمة قوى األمن الداخلي إحدى التشكيالت القضائية والهدف من انشائها:

ضمــان تطبيــق القواعــد القانونيــة علــى جميــع منتســبي وزارة الداخليــة ضمــن قواعــد  ❙
المشروعية.

ــات الممنوحــة  ❙ ــة فــي اســتخدام الســلطة والضمان ــدأ الفاعلي ــوازن بيــن مب تحقيــق الت
لألفــراد ومــن ضمنهــم قــوات وزارة الداخليــة. فهــم مــن أبنــاء الشــعب ولهــم ضمانــات 

يحــق لهــم التمتــع اســتخدامها عنــد إحالتهــم إلــى المحكمــة لضمــان محاكمــة عادلــة.

إن تأســيس محكمــة مختصــة باألجهــزة األمنيــة يتضمــن الحفــاظ علــى حقــوق وحريــات  ❙
فــي  حــدوث تعســف  أو  نيــة  الســلطة بســوء  اســتخدامهم  حالــة  أفرادهــا. ففــي 
ــى المحكمــة لضمــان حســن  ــة الواجــب، يحــق لهــم اللجــوء إل ــاء تأدي اســتخدامها80 أثن

ــاء الشــعب. ــة واالنصــاف لكافــة ابن ــق العدال ــون وتحقي ــق القان تطبي

إن وجــود المحكمــة ضــرورة قانونيــة لبيــان أن األجهــزة األمنيــة العراقيــة تعمــل وفــق  ❙
القانــون فــي مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة مــع مراعــاة حقــوق اإلنســان والقواعــد 
التشــريعية الضامنــة لممارســة اختصاصاتهــا. وتتحمــل المســؤولية القانونيــة فــي 
حالــة حــدوث أي خــرق بحســن نيــة أو ضــرر يصيــب الغيــر أثنــاء تأديــة الواجــب، أو ارتــكاب 
جريمــة مــن قبــل منتســبيها. فالمحكمــة كفيلــة باتخــاذ االجــراءات القانونيــة الضامنــة 

ــاد فــي تطبيــق القانــون. لتحقيــق العدالــة والحي

حــدد قانــون عقوبــات قــوى األمــن الداخلــي رقــم 14 لعــام 2008 نطــاق ســريان القانــون علــى 
المنتســبين والضبــاط والمتقاعديــن إذا ارتكبــوا جريمــة أثنــاء الخدمــة. وذكــر العديــد مــن الجرائــم 

نشر هذا األمر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3979 تاريخ 2003/9/8.  77
المادة 18 من قانون انضباط قوى األمن الداخلي رقم 17 لعام 2008.  78

د. حكمت موسى سلمان: طاعة األوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية، دراسة مقارنه، ط1، بغداد، 1987، ص130 وما بعدها.  79
المادة )22( من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقم 14 لعام 2008.  80
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التــي يعاقــب عليهــا ومنهــا جريمــة الغيــاب،81 وعــدم االحتــرام والطاعــة،82 وإهانــة األمــر،83 
واإلخــالل بشــرف الوظيفــة،84 وجرائــم الحــاق االذى بالنفــس.85

وقد أصدرت المحكمة أحكامًا مختلفة منها ما يخص الهروب من الخدمة وسرقة األسلحة.86

كمــا أصــدرت العديــد مــن القــرارات بتوقيــف منتســبين قامــوا بعمليــات فســاد مــن قبــل هيئــة 
النزاهــة، كقــرار إلقــاء القبــض علــى 14 ضابطــًا بينهــم رتبــة فريــق ولــواء لقيامهــم بصفــة 

مشــبوهة بشــراء دروع وأســلحة.87

يمارس القضاء، كســلطة مســتقلة ثالثة، عمله وفق الدســتور الذي حدد مجموعة اختصاصات 
يســتطع مــن خاللهــا مراقبــة األجهــزة األمنيــة. ولهــذا يلعــب القضــاء أدوارًا متعــددة فــي ضمــان 

تطبيــق الدســتور وهــذا ما ســوف ندرســه فــي الفقــرة التالية.

3.2 دور القضاء في مراقبة األجهزة األمنية لضمان 
تطبيق الدستور 

نــص الدســتور علــى المحاكــم الدســتورية )المحكمــة االتحاديــة العليــا( لضمــان فعاليــة تطبيــق 
التنقــل  وحريــة  اإلنســان  حقــوق  مجــاالت  فــي  إهدارهــا  وعــدم  واحتــرام نصوصــه  أحكامــه 

اإلداريــة.88 والطعــون  االنتخابيــة  والطعــون 

وعــرف القضــاء الدســتوري بأنــه ســلطة أو هيئــه دســتورية أوجدتهــا اإلرادة الشــعبية كغيرهــا 
مــن الســلطات وحــددت صالحيتهــا لكــي تحافــظ بالدرجــة األولــى علــى احتــرام توزيــع الســلطات 
ــة  ــه الجهــة المنــوط بهــا حماي فــي الدســتور، وعــدم انتهــاك إي منهــا لألخــرى.89 كمــا عــرف بأن
الدســتور والحفــاظ علــى أحكامــه ومراقبــة أعمــال الســلطات األخــرى، للتأكــد مــن حســن تطبيــق 

النصــوص والمبــادئ الدســتورية.90

 لقــد أشــار دســتور دولــة تونــس إلــى المحاكــم الدســتورية،91 التــي تعــد وســيلة فعالــة وقانونية 
يمكنهــا وضــع حــد لخــروج الســلطات العامــة فــي الدولــة عــن حــدود اختصاصاتهــا عبــر تحقيــق 

مبــدأ المشــروعية الــذي يضمــن حســن تطبيــق الدســتور.

المواد 5 الى 7 من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقم 14 لعام 2008.  81
المصدر السابق، المواد )11-8(.  82

المصدر السابق، المواد )12الى14(.  83
المصدر السابق، المواد )15الى 17(.  84

المصدر السابق، المواد )18- 21(.  85
.http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=523 لمزيد من التفصيل، انظر موقع المحكمة االتحادية العليا على الرابط  86

.http://www.skypressiq.net/2015/12/12 المصدر السابق، الرابط  87
عبد الوهاب األزرق، هل القضاء سلطة مستقلة، أبوظبي، مجلة العدالة اإلماراتية، ع 11، س3، 1976، ص 44.  88

المقصــود ب ’الســلطة‘ عندمــا تكــون الرقابــة منوطــه بالمحكمــة العليــا التــي تشــكل رأس الهــرم فــي الســلطة القضائيــة وبــــ ’الهيئــة‘ عندمــا تكــون الرقابــة   89
مــن قبــل مجلــس دســتوري ال عالقــة لــه بالهــرم القضائــي. د. أميــن عاطــف صليــا، دور القضــاء الدســتوري، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، لبنــان، 2002، 

ص 114.
عاطــف ســالم عبــد الرحمــن، دور القضــاء الدســتوري فــي اإلصــالح السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي، أطروحــة دكتــورة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة   90

عيــن شــمس، 2010، ص7.
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تبدو أهمية الرقابة جلية من خالل:

فحــص ومطابقــة التشــريع العــادي ألحــكام الدســتور ومــن ثمــة ايقــاع الجــزاء القانونــي  ❙
المترتــب علــى مخالفــة القاعــدة األدنــى للقاعــدة األعلــى.

 تأكيــد ســيادة القانــون مــن خــالل تطبيــق ســمو الدســتور، وفــي الوقــت نفســه تطهيــر  ❙
القوانيــن ممــا شــابها مــن مخالفــات دســتورية. والرقابــة ليســت حكــرًا علــى نظــام دون 

آخــر بــل هــي ضروريــة لجميــع األنظمــة الديمقراطيــة.

 حمايــة الشــرعية وحفــظ الحقــوق والحريــات العامــة. ويتضــح من النصوص الدســتورية  ❙
أن تولــي الوظيفــة األمنيــة يعتبــر تطبيقــًا دســتوريًا عامــًا وعالميــًا تأخــذ بــه مختلــف 

األنظمــة السياســية الديمقراطيــة لتحقيــق العدالــة والحريــة وســيادية القانــون.

وقــد صــدر العديــد مــن قــرارات المحكمــة االتحاديــة وكانــت تضمــن حقــوق وحريــات المواطنيــن 
ومنتســبي األجهــزة األمنيــة علــى الســواء. ونــدرج هنــا بعــض األمثلــة:

قــرار المحكمــة االتحاديــة رقــم 2013/3 تاريــخ 2013/9/1 المتضمــن النظــر فــي صحــة  ❙
ــة إلــى التقاعــد.92 ــة أحــد منتســبي وزارة الداخلي إجــراءات إحال

 قبــول الطعــن فــي حالــة إقالــة أحــد الــوزراء األمنييــن )الدفاع أو الداخليــة أو رئيس جهاز  ❙
المخابــرات أو جهــاز األمــن الوطنــي(. فمــن اختصاصــات المحكمــة النظــر فــي صحــة 
الطعــون المقدمــة ومطابقتهــا للقواعــد الدســتورية. ومثــال ذلــك الطعــن المقــدم مــن 
وزيــر الدفــاع خالــد العبيــد93 بتاريــخ 2016/10/10 ولــم تظهــر نتيجتــه حتــى اآلن، والطعــن 

المقــدم مــن وزيــر الماليــة.

فيهــم  ❙ بمــن  الــوزراء،  اختيــار  أن  علمــًا  النــواب  مجلــس  فــي صحــة عضويــة  النظــر 
الــوزراء األمنيــون، يكــون دائمــًا مــن قبــل مجلــس النــواب. فقــد نصــت المــادة 52 
ــواب فــي صحــة  ــت مجلــس الن ــى: "أوال: يب مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 عل
عضويــة أعضائــه خــالل ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ تســجيل االعتــراض بأغلبيــة ثلثــي 
أعضائــه ثانيــا: يجــوز الطعــن فــي قــرار المجلــس أمــام المحكمــة االتحاديــة خــالل ثالثيــن 
ــى  ــة عل ــة ســلطة الرقاب يومــًا". وبهــذا أعطــى الدســتور العراقــي للمحكمــة االتحادي
قــرار مجلــس النــواب. ويواجــه منــح هــذه الســلطة فــي بعــض األنظمــة انتقــادات ألن 
البرلمــان ســيصبح عندهــا الخصــم والحكــم. ولكــن حســنًا فعــل المشــرع العراقــي عندمــا 
ــور  ــة علمــًا أن اختصاصهــا المذك أجــاز الطعــن بقــرار المجلــس أمــام المحكمــة االتحادي
ــة  ــي أن لهــا صالحي ــراض أمامهــا فــي قــرار المجلــس وهــذا يعن ــى االعت ينصــرف إل

النظــر فــي صحــة التصويــت.94

النظــر فــي الطعــون المقدمــة فــي حريــة الســفر والتنقــل. تعــد حريــة التنقــل والســفر  ❙
اقتضــت  إذا  تقييدهــا  يمكــن  ولكــن  لإلنســان.  األساســية  الطبيعيــة  الحقــوق  مــن 
المصلحــة العامــة. ونظــرًا ألهميــة هــذا الحــق، فقــد نصــت عليــه أغلــب المواثيــق 

 .http://www.moj.gov.iq/view.348/ :لمزيد من التفصيل انظر: موقع المحكمة االتحادية العليا على الرابط  92
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كفــل دســتور  كمــا  لحقــوق اإلنســان.95  العالمــي  كاإلعــالن  واإلعالنــات والدوليــة، 
العــراق لعــام 2005 فــي المــادة 44 حريــة التنقــل والســفر للمواطــن العراقــي بصفــة 
خاصــة. إذ نصــت علــى: "أوال- للعراقــي حريــة التنقــل والســفر والســكن داخــل العــراق 
وخارجــه؛ ثانيــًا- ال يجــوز نفــي العراقــي أو إبعــاده أو حرمانــه مــن العــودة إلــى الوطــن". 
وقــد أكــدت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي أحــد أحكامهــا عــدم دســتورية قــرار مجلــس 
النــواب بمنــع أحــد أعضائــه مــن الســفر خــارج العــراق ألســباب تضمنهــا القــرار المذكــور. 
وجــاء قــرار المحكمــة كاآلتــي: "وضعــت الدعــوى بمــا حوته عريضتهــا واللوائــح المتبادلة 
بيــن طرفيهــا موضــع التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا فوجــدت أن 
موضوعهــا تحكمــه المــواد المتعلقــة بالحريــات الــواردة فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب 
الثانــي مــن دســتور العــراق ومنهــا المــادة 44/أوال ونصهــا: "للعراقــي حريــة التنقــل 
والســفر والســكن داخــل العراقــي وخارجــه". ومــن قــراءة النص المتقدم تجــد المحكمة 
أن الدســتور يكفــل حريــة العراقــي بالســفر والتنقــل داخــل العــراق وخارجــه دون قيــد أو 
شــرط. وال يجــوز تقيــد هــذه الحريــة بنــص فــي قانــون أو نظــام أو تعليمــات اســتنادًا 
المــادة )-2أوال-ج( مــن الدســتور. كمــا أن ســفر المدعــي كان بصفتــه  أحــكام  إلــى 
الشــخصية وخــالل عطلــة المجلــس النيابــي، لــذا ال يلــزم أن يشــعر المجلــس النيابــي 
بســفره. ووجــدت المحكمــة أن مــواد النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب ال تخولــه 
اتخــاذ قــرارات برفــع حصانــة أحــد أعضائــه ومنعــه مــن الســفر اال بنــاء علــى طلــب مــن 
الســلطة القضائيــة وفــي حــاالت محــددة وردت علــى ســبيل الحصــر وليــس مــن بينهــا 
حالــة الموضــوع. واســتنادا إلــى أحــكام المــادة 93/ثالثــًا قضــت المحكمــة بإلغــاء القــرار 
الصــادر مــن المجلــس بتاريــخ 2008/9/14 لتعارضــه مــع المــادة 44/أواًل مــن الدســتور 
التــي كفلــت حريــة الســفر بشــكل مطلــق. فعبــارة "خــارج العــراق" تعنــي جميــع الــدول، 

وال مســؤولية علــى المواطــن الســتعمال حقــه هــذا".

 قــرارات متعلقــة بحمايــة الحريــة الشــخصية. تأتــي الحريــة الشــخصية فــي مقدمــة  ❙
الفرديــة  الحريــات  مــن  غيرهــا  لوجــود  شــرطًا  وتعــد  أصيــل  حــق  فهــي  الحريــات 
والسياســية علــى الســواء. فقــد أقــر اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان هــذا الحــق 
بنصــه علــى أن "لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســالمة شــخصية". كمــا أن 
حريــة اإلنســان وكرامتــه مصونــة وال يجــوز التوقيــف إال بأمــر قضائــي. وهــذا مــا ردده 
القاضــي الدســتوري مــرارا كمــا فــي قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا بعــدم دســتورية 
الفقــرة )ا-ثانيــًا( مــن المــادة 237 مــن قانــون الكمــارك رقــم 23 لعــام 1984 بإعطــاء 
المديــر العــام أو مــن يخولــه صالحيــة توقيــف المتهميــن. وعلــة ذلــك مخالفــة هــذا 
النــص للحريــة الشــخصية التــي كفلهــا الدســتور. وجــاء قــرار المحكمــة كمــا يلــي: "لــدى 
التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة االتحاديــة العليــا وجــد أن الفقــرة )ب\أوال( مــن 
ــى  ــن تطبيقــه عل ــة العــراق لعــام 96،2005 وهــذا يمك المــادة 37مــن دســتور جمهوري

األجهزة األمنية.97

ــكل فــرد الحــق  ــه؛ 2- ل ــة التنقــل واإلقامــة ضمــن حــدود دولت ــكل فــرد الحــق بحري المــادة 13مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 1948: "1- ل  95
بمغــادرة أي وطــن بمــا فيــه وطنــه". 

نصت المادة )37( من دستور جمهورية العراق )ال يجوز توقيف أحد او التحقيق معه إال بموجب قرار قضائي(.  96
قرار المحكمة االتحادية رقم 15/ت/2011 تاريخ 22/2/2011، الموقع االلكتروني للمحكمة االتحادية.  97
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بعــد أن وفقنــا هللا عــز وجــل فــي انجــاز هــذا البحــث، أمكننــا أن نخــرج بمجموعــة اســتنتاجات 
ومقترحــات تســاهم فــي تعزيــز موضــوع دور األجهــزة األمنيــة فــي احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن 

ــره علــى اســتقالل القضــاء. الســلطات وأث

االستنتاجات
يعــود مفهــوم األجهــزة األمنيــة إلــى نشــأة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ممــا جعــل ت 1

ــار  ــار الشــكلي فــي تعريفهــا فيمــا اعتمــد آخــرون المعي بعــض الباحثيــن يعتمــد المعي
الموضوعــي. غيــر أنــه ال غنــى لمفهــوم األجهــزة األمنيــة عــن اعتمــاد المعياريــن معــًا. 
وال أدل علــى ذلــك مــن القــول باإلبقــاء علــى حــق الســلطة التشــريعية فــي مراقبــة 
األجهــزة األمنيــة مــن خــالل المقترحــات والكشــوفات فــي التقاريــر الدوريــة التــي 
تقــدم إلــى مجلــس النــواب. فبعــض الــدول يوجــب علــى األجهــزة األمنيــة تقديــم 
تقاريــر ســنوية واقعيــة، ســعيا منهــا لتحقيــق أهــداف معينــة حــدد بعضهــا بنصــوص 

ــة.  دســتورية وقانونيــة وبعضهــا اآلخــر تمليــه ظــروف معينــة تمــر بهــا الدول

 ال تتطلــب الشــكوى أمــام المحاكــم ضــد مخالفــات األجهــزة األمنيــة أيــة رســوم أو ت 2
نفقــات. فقــد جعلــت مجانيــة لتســهيل وصــول األفــراد إليهــا وضمــان حقوقهــم، 
شــرط إرفــاق جميــع المســتندات والمعلومــات الضروريــة إلثبــات الشــكوى ومســاعدة 
الســلطة القضائيــة فــي كشــف الحقيقــة، وتلــك الشــكاوي ال تقطــع أو توقــف المــدد 

ــة المحــددة للتظلمــات أو الطعــون أمــام القضــاء المختــص.  ــد القانوني والمواعي

 العمــل بقاعــدة الشــفافية التــي تضمــن نشــر جميــع إجــراءات عمــل األجهــزة األمنيــة ت 3
وأنشــطتها، مــع بيــان األســس المتبعــة فــي عملهــا والمعرقــالت التــي تواجههــا. 
وهــذا يعــد ضمانــة للحقــوق الدســتورية للمواطــن ويؤكــد علــى عالقــة تلــك األجهــزة 
بســلطات الدولــة بشــكل واضــح ومحــدد مــن خــالل نشــرها فــي الجريــدة الرســمية أو 

عبــر االنترنــت مــن أجــل ردع المجرميــن وضمــان الصالــح العــام.

 التأكيــد علــى طبيعــة التعــاون بيــن القضــاء واألجهــزة األمنيــة فــي مجــال مكافحــة ت 4
واالنتقــال  المنطقــة  شــهدتها  التــي  االحــداث  بعــد  وخاصــة  واإلرهــاب  الجريمــة 
الديمقراطــي ولهــذا يجــب تقويــة االواصــر عبــر العالقــة التــي تصــب فــي تطبيــق 
)التحقيــق  النافــذة فــي مجــال  التشــريعات  الدســتور ونصوصــه والعمــل بموجــب 
والتحــري والمحاكمــة ومراعــاة ضمانــات المتهــم والتوقيــف وغيرهــا( ضمــن قواعــد 
القانــون فــي إطــار الحقــوق والحريــات مــع االلتــزام بقاعدتــي الحيــاد واالســتقالل 

القضائــي فــي العمــل.
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ان للقضــاء دور هــام ومتميــز فــي ســبيل ضمــان حســن تطبيــق القانــون وتحقيــق ت 5
القضائــي  العمــل  تتوفــر فــي  المشــروعية وهــذا يشــمل مجموعــة عناصــر  مبــدأ 
واهمهــا التخصــص والمهنيــة ومراعــاة القواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق مــع مراعــاة 
حقــوق وحريــات األفــراد فــي االوضــاع االعتياديــة واالوضــاع االســتثنائية كمــا فعــل 
المشــرع الدســتوري العراقــي عندمــا منــع تشــكيل المحاكــم االســتثنائية فــي الظــروف 
الطارئــة ايمانــا بالــدور العالــي والمهنــي للقضــاء العراقــي فــي الظــروف االعتياديــة 

واالســتثنائية.

التوصيات
التأكيــد علــى خصوصيــة عمــل األجهــزة األمنيــة فــي المســائل األمنيــة مــن خــالل ت 1

تفعيــل دور كافــة األجهــزة )الجيــش والشــرطة والمخابــرات واالســتخبارات( مــن خــالل 
تقنييــن المبــادئ واإلحــكام الخاصــة بهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية وتوحيدهــا بمــا 
يجعلهــا متناغمــة ومجســدة لمصالــح الدولــة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة. ويجــب 
تطويــر العمــل األمنــي وربطــه بمبــدأ الشــفافية مــن خــالل نشــر قوانيــن وقــرارات 
وزاريــة تحــدد نشــاطات األجهــزة األمنيــة، لتحقيــق ســيادة القانــون وضمــان المصلحــة 

العامــة.

التبريــر: يترتــب علــى توحيــد أحــكام األجهــزة األمنيــة فــي قوانيــن خاصــة بهــا وضــوح 
عملهــا األمنــي وتخصيصهــا فــي هــذا المبــدأ علــى أســاس ضبــط الدولــة واألهــداف 
المرجــوة منهــا بمــا يتــالءم مــع مصالــح الشــعب والدولــة وحمايتهــا وتحقيــق مشــروعية 
الســلطة، لضمــان ســيادة القانــون والقضــاء علــى اإلرهــاب والجريمــة وتعزيــز الحــس 

األمنــي لمكافحــة اإلرهــاب والجريمــة.

ــة ودورهــا واســتقاللها بصــورة ت 2 ــاد األجهــزة األمني  يجــب أن ينــص الدســتور علــى حي
واضحــة بعيــدة عــن الضبابيــة والتشــتت، بوصفهــا أجهــزة تنظيميــة أمنيــة وتحديــد 
ارتباطهــا بســلطات الدولــة التــي تمثــل الجهــة الرقابيــة علــى مخالفاتهــا للقوانيــن 
واألنظمــة. ويجــب تطويــر العمــل األمنــي وربطــه بمبــدأ الشــفافية مــن خــالل نشــر 

القوانيــن والقــرارات الوزاريــة المتعلقــة باألجهــزة األمنيــة المختلفــة ومهامهــا.

التبريــر: األجهــزة األمنيــة وحــدة متجانســة ومرتبطــة بعملهــا كاًل حســب اختصاصــه 
لضمــان فاعليــة الرقابــة علــى نشــاطات الحكومــة والمرافــق العامــة فــي الدولــة، 
ألنــه  الدســتورية،  النصــوص  وتشــتت  اختــالف  عــن  الناتجــة  اآلثــار  عــن  واالبتعــاد 
يعرقــل عملهــا ويبعدهــا عــن تحقيــق أهدافهــا لالنشــغال بالدفــاع عــن مكانتهــا وهــذا 
يخــل بالمصلحــة العامــة، وأيضــًا لتحقيــق عمــل جــدي وفعــال فــي نشــر قــرارات ارتبــاط 
األجهــزة األمنيــة بأجهــزة الدولــة األخــرى وعــرض أعمالهــا والمراحــل التــي أنجزتهــا إلن 

ذلــك يدعــم الرقابــة الجماهيريــة عليهــا، إضافــة إلــى الرقابــة البرلمانيــة.

خاتمة
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 نشــر القــرارات القضائيــة عبــر وســائل االعــالم أو موقــع الســلطة القضائيــة لضمــان ت 3
الجوانــب الرقابيــة وتوحيــد أحكامهــا واســتخدامها بشــكل قانونــي ســليم عبــر متابعــة 
مشــروعيتها  لضمــان  تقدمهــا،  التــي  التقاريــر  فحــص  أو  األمنيــة  األجهــزة  أعمــال 

ودورهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب والجريمــة.

التبريــر: لضمــان اطــالع الــرأي العــام علــى وســائل القضــاء فــي مراقبــة األجهــزة 
األمنيــة، وهــذا إجــراء احتــرازي يتــالءم مــع الواقــع السياســي واألمنــي المعاصــر لحالــة 

ــًا. العــراق حالي

 التأكيــد علــى توحيــد إجــراءات تنظيــم األجهــزة األمنيــة فــي جميــع القوانيــن )توظيــف ت 4
العامليــن فيهــا، وانتهــاء عالقتهــم الوظيفيــة إلــخ(، مــع اإلشــارة إليهــا فــي الدســتور 
الــدول  لجميــع  العمــل  توحيــد  وأقتــرح  والتعليمــات.  والقوانيــن  الداخلــي  والنظــام 

ــة ومنهــا العــراق وتونــس ومصــر. العربي

التبريــر: إلزالــة اإلربــاك فــي عمــل األجهــزة األمنيــة وتحقيــق العدالــة والمســاواة فــي 
مخصصاتهــا ورواتبهــا، بمــا يضمــن انتظــام ســير عملهــا ويحقــق المســاواة والعدالــة 

االنتقاليــة. 

التأكيــد علــى وجــود نظــام محــدد لمعالجــة حالــة الطــوارئ بعيــدًا عــن التشــتت فــي ت 5
إجــراءات تســريع المعالجــة والتدابيــر االحترازيــة المتناســبة مــع الخطــر، وضــرورة عــرض 

هــذه اإلجــراءات علــى القضــاء العــادي للبــالد لضمــان حقــوق وحريــات األفــراد.

ــة الطارئــة ضمــن مبــدأ  ــان اجــراءات الســلطة التنفيذيــة فــي معالجــة الحال ــر: لبي التبري
الحفــاظ علــى عناصــر النظــام العــام وأهمهــا الصحــة العامة والســكينة العامــة ومكافحة 
اإلرهــاب، وأيضــًا لتجنــب نظــام القضــاء االســتثنائي الــذي يكــون مشــوبًا بعــدد مــن 
العيــوب كعــدم الحيــاد وعــدم االســتقاللية لكونــه قــد يســيس وقــد يؤثــر أو يتأثــر بحالــة 

الطــوارئ مــع انعــدام حقــوق وضمانــات األفــراد فــي ظــل القضــاء االســتثنائي.

 توحيــد االجــراءات الرقابيــة فــي المحكمــة االتحاديــة العليــا وتطبيــق أحكامهــا وخاصــة ت 6
قــرارات تعييــن وإقالــة الــوزراء األمنييــن، وضمانــات حقــوق اإلنســان عبــر صيانــة أرواح 
وممتلــكات الشــعب وضمــان حريــة التنقــل والســفر وغيرهــا مــن الحقــوق األساســية 

للحمايــة مــن تعســف الغيــر أو اإلســاءة والتجــاوز.

الدســتور  بموجــب  لــه  الممنوحــة  القضائيــة  بالضمانــات  الشــعب  ليتمتــع  التبريــر: 
األجهــزة  علــى  الرقابــة  فــي  للقضــاء  الممنــوح  االختصــاص  ولتطبيــق  والقوانيــن 
المشــروعية. مبــدأ  تحقيــق  نضمــن  وبهــذا  األمنيــة  األجهــزة  ومنهــا  ككل  التنظيميــة 
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مقدمة
اســتجابت الملكيــات العربيــة لصــوت الشــعب، وأذعنــت لمطالــب التغييــر، ربمــا 
بدرجــات متفاوتــة، لكــن النتيجــة كانــت واحــدة، االســتقرار واالســتمرار. حافظــت هــذه 
األنظمــة علــى ســلطتها بحكــم تجربتهــا وخبرتهــا فــي إدارة األزمــات السياســية التي 
تواجههــا، والتأكيــد علــى شــرعيتها )دينيــة فــي الغالــب أو تاريخيــة(. غيــر أن للجيــش 
دورًا هامــًا وخاصــًا فــي إدارة هــذه المرحلــة )الربيــع العربــي(، بــل إنــه – تاريخيــا – مــا 
لبــث أن كان صمــام األمــان لهــذه الملكيــات أو أحيانــا أخــرى جالدهــا. فالــوالءات غيــر 
ثابتــة والتمــرد وحــب الوصــول للســلطة متجــذر فــي اإلنســان فكيــف بجهــاز يملــك 
القــوة والســطوة، وقــادر علــى قلــب ميــزان القــوى متــى أراد. ومــن هنــا كانــت 
المحــاوالت والتدابيــر مــن هــذه األنظمــة لفــرض التبعيــة، ســواء بالتحكــم فــي بنيــة 
الجيــش بتحديــد مكوناتــه والتالعــب بتوازناتــه، وإمــا بوضعــه تحت الســلطة المباشــرة 

للمؤسســة الملكيــة أو بتوليــة مــن كان معروفــا بقربــه ووالئــه للنظــام الحاكــم.

ــك ونظامــه فــي  ــن ضــد المل ــن متالحقي ــخ السياســي المعاصــر للمغــرب انقالبي شــهد التاري
أقــل مــن ســنتين، نجــا منهمــا المغــرب والملــك بأعجوبــة مــن يــد العســكر. انقالبــات تراوحــت 
التأويــالت حــول اســتهدافها للنظــام الملكــي ككل، أو فقــط لشــخص الملــك الحســن الثانــي 
بغــرض عزلــه وتعييــن مجلــس وصايــة. تبقــى التخمينــات متضاربــة عــن الغايــة أو الســبب، غيــر 
ــر مجــرى العالقــات المدنيــة  أن الحــدث واحــد، وهــو تدخــل الجيــش فــي السياســة. تدخــٌل َغيَّ
ل مــن تحييــد الجيــش وإبعــاده عــن السياســة. وقــد كانــت محاولــة  العســكرية بالمغــرب، وَســهَّ
االنقــالب ذريعــة قانونيــة لكســر شــوكة الجيــش وحصــر دوره، وإلغــاء اســتقالليته عــن الحكــم 
المدنــي، حيــث ألغيــت وزارة الدفــاع عقــب االنقــالب الثانــي ســنة 1972 واســتفرد الملــك 
باختصاصــات الدفــاع، بدايــة مــن اإلشــراف وقيــادة القــوات المســلحة وأركانهــا، إلــى التعييــن 
ــة الحــرب والســلم والتشــريع فــي المجــال العســكري،  فــي المناصــب العســكرية وإعــالن حال
عــن طريــق إشــرافه المباشــر علــى إدارة الدفــاع الوطنــي ومختلــف القــوات المســلحة ورئاســته 
لــكل مــن المجلــس الــوزاري والمجلــس األعلــى لألمــن الــذي اســتحدث مؤخــرا بموجــب دســتور 
2011. أســهمت هــذه االختصاصــات فــي رســم عالقــة مرتبكــة بيــن الملك والقوات المســلحة، 
عالقــة بنيــت علــى عــدم الثقــة والحــذر، وربطــت اســتمرارية الملكيــة بــوالء الجيــش الشــخصي 

للملــك، بــدل الــوالء للدســتور وســلطة القانــون ومؤسســات الدولــة.

أحيــت ثــورات الربيــع العربــي النقــاش مــن جديــد حــول دور الجيــش وأهميــة حيــاده فــي فتــرات 
الثــورات واألزمــات السياســية، فقــد لعــب دورًا إيجابيــًا فــي حمايــة حقــوق اإلنســان واالنتقــال 
الديمقراطــي فــي بعــض البلــدان، فــي حيــن كان حاميــًا لألنظمــة السياســية وعقبــة أمــام 
اإلصــالح السياســي ونجــاح الثــورات فــي بلدان أخــرى. والجيش باعتباره الجهــاز األقوى بالدولة، 
مســتعينا بالتجهيــزات والعتــاد الــذي يتوفــر عليــه وتنظيمــه العالــي، غالبــا مــا يكــون صاحــب 

الحســم فــي زمــن األزمــات السياســية، ومــن هنــا وجــب ضبــط دوره وتحديــد اختصاصاتــه.
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اإلشكالية
ال شــك أن للجيــش دورا محوريــا فــي بنيــة األنظمــة السياســية التقليديــة )خاصــة فــي مســارها 
ــت أخــرى، بدعــم مــن الجيــش،  نحــو االنتقــال الديمقراطــي( فلطالمــا ســقطت شــرعيات وبني
ولطالمــا وصلــت قــوى للســلطة أو ســقطت بتدخــل منــه، فالجيــش ســيف ذو حديــن، إمــا دعامة 
لألنظمــة وإمــا هــادم لشــرعيتها. ولهــذا، تســعى هــذه الدراســة إلــى اإلجابــة عــن الســؤال العــام 
المهــم: مــا هــي محــددات والء الجيــش فــي األنظمــة الملكيــة بالمنطقــة العربيــة؟ وتحــاول 

الدراســة علــى وجــه التحديــد اإلجابــة عــن األســئلة الفرعيــة التاليــة:

ما طبيعة العالقات المدنية العسكرية في المغرب؟ ❙

مــا القوانيــن )قواعــد الدســتور، القوانيــن التنظيميــة أو العاديــة( المنظمــة لمؤسســة  ❙
الجيــش فــي المغــرب؟

مــا أثــر مرحلــة الربيــع العربــي علــى تقويــة أو إضعــاف العالقــة بيــن النظــام الملكــي  ❙
والجيــش، ومــا هــي فــرص تدخــل الجيــش مــن جديــد فــي السياســة بالمغــرب؟

مــا المبــادئ والقواعــد التــي تؤطــر عمــل الجيــش فــي الــدول الديمقراطيــة؟ ومــا هــي  ❙
فــرص مأسســة هــذا الجهــاز؟

أهمية البحث
ــم العربــي  ــة حــول دور الجيــش فــي العال ــة باللغــة العربي تتســم الدراســات واألبحــاث المكتوب
األجنبيــة  باللغــات  المؤلفــات  مــن  مجموعــة  توجــد  أنــه  غيــر  عامــة،  بصفــة  والنــدرة  بالقلــة 
)اإلنجليزيــة أو الفرنســية( التــي تطرقــت لهــذا الموضــوع مــن زوايــا متعــددة خاصــة مــن زاويــة 
عالقتهــا باألنظمــة الحاكمــة )العالقــات المدنيــة العســكرية( والتــي المســت نقــاط هامــة فــي 
هــذا الموضــوع. لكــن هــذه الدراســات أهملــت بعــض الــدول العربيــة أو تطرقــت إليهــا بدرجــات 
أقــل، كالمغــرب مثــال. ومــن هنــا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا تحــاول أن تقــدم تحليــاًل 

ــة فــي المغــرب. وتفســيرًا لعالقــة الجيــش بالمؤسســة الملكي

 وتــزداد أهميــة هــذه الدراســة فــي مناقشــتها ألربــع نقــاط محوريــة تخــص الجيــش فــي الــدول 
التــي تعيــش مرحلــة انتقــال ديمقراطــي، أولهــا والء الجيــش، ومخاطــر تمــرده علــى الحكــم 
المدنــي )الملــك(. ثانيــا، الموقــع الدســتوري والقانونــي للجيــش مــن خــالل قــراءة قانونيــة 
للدســتور المغربــي لعــام 2011 واالنفتــاح علــى تجــارب أجنبيــة. ثالثــا، دور الجيــش فــي مرحلــة 
األزمــات السياســية )نمــوذج: الربيــع العربــي(. ثــم أخيــرا، البحــث فــي آفــاق مأسســة ديمقراطيــة 

للجيــش المغربــي.

مقدمة
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أهداف البحث
تهدف الدراسة من خالل مناقشة اإلشكالية السابقة إلى:

تحديــد عالقــة الجيــش باألنظمــة الملكيــة فــي العالــم العربــي )نمــوذج المغــرب(، والءه  ❙
واحتمــاالت تمرده.

قــراءة قانونيــة فــي مــواد دســتور المنظمــة للعالقــة بيــن الجيــش والملــك فــي  ❙
المغــرب.

دور الجيــش فــي حالــة األزمــات السياســية، مــا بين حفــظ النظام واحتــرام الديمقراطية  ❙
وحقوق اإلنســان.

إبراز المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحكم وتنظم العالقات العسكرية المدنية. ❙

الفرضيات 
 لإلجابة على إشكالية هذا الورقة، نقترح االشتغال على الفرضيات التالية:

أوال: الجيــش فــي األنظمــة الملكيــة العربيــة مجــال مغلــق تابــع لهــذه األنظمــة بحكــم  ❙
بنيتــه التــي اســتطاعت هــذه األخيــرة التحكــم فيهــا، وكذلــك بحكــم تولــي األنظمــة 

ــده عــن أي دور سياســي. رئاســة الجيــش بشــكل مباشــر مــن أجــل تحيي

ثانيــا: طبيعــة العالقــة بيــن الجيــوش واألنظمــة الملكيــة فــي العالــم العربــي هــي  ❙
أو  المصالــح  بتغيــر  تتغيــر  قــد  ثابتــة  غيــر  )عالقــة  تعــاون وتشــارك مصالــح  عالقــة 

البلــد(. السياســية فــي  الظــروف  أو  األشــخاص 

ثالثــا: ال تختلــف الجيــوش فــي األنظمــة الملكيــة العربيــة عن نظيرتها فــي الجمهوريات  ❙
العربيــة، جميعهــا قابــل للتمــرد ووالؤهــا مرحلــي نابع مــن ظرفية معينة.

رابعــا: العالقــات المدنيــة – العســكرية بالمغــرب، مبنيــة علــى ســنوات مــن عــدم الثقــة  ❙
والحــذر، ممــا قــد يشــكل خطــرا علــى المســار الديمقراطــي واإلصالحــات السياســية 

بالمملكــة.

ةامســا: الموقــع الدســتوري والقانونــي الحالــي للجيــش غيــر واضــح، ممــا قــد يؤثــر  ❙
علــى اســتقرار )المملكــة(، وبالتالــي يجــب تأطيــر ومأسســة دور الجيــش وبنــاء والئــه 

للدســتور والقانــون.
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منهجية البحث
نعتمــد فــي تحليــل هــذا البحــث مناهــج متعــددة فرضتهــا ضــرورة مناقشــة الموضــوع. فالمنهــج 
الوصفــي التحليلــي يســاهم فــي مقاربــة وتحليــل طبيعــة مؤسســة الجيــش المغربــي، فــي 
حيــن يتيــح المنهــج الوظيفــي دراســة هــذه المؤسســة وأدوارهــا واختصاصاتهــا وحدود ســلطها.

أمــا المنهــج التاريخــي فحضــوره أساســي نظــرًا لضــرورة دراســة التطــور التاريخــي للمؤسســة، 
ونعتمــد المنهــج القانونــي لدراســة الدســاتير والقوانيــن التــي تحكــم وتنظم هذه المؤسســات.

الخطة المتبعة
ينقسم البحث إلى أربعة أقسام: 

الجيش والملك: نصف قرن من االنقالبات؛ ت 1

الجيش وسلطة القانون: قراءة في دستور المغرب لعام 2011؛ ت 2

الربيع العربي، هل يعود الجيش للسياسة؟؛ ت 3

نلو مأسسة ديمقراطية للجيشتت 4

مقدمة
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 1. الجيش والملك 
)نصف قرن من االنقالبات(

أفــرزت مرحلــة مــا بعــد االنقالبــات "الفاشــلة" بالمغــرب واقعــا جديــدا يطبــع العالقــة بيــن 
الملــك والجيــش، حيــث أعطــت هــذه االنقالبــات للملــك الســند القانونــي المباشــر لتحييــد 
الجيــش عــن السياســة، وبدايــة مرحلــة جديــدة تطبــع العالقــات المدنيــة - العســكرية. عالقــة 
امتــدت نحــو نصــف قــرن مــن الزمــن، َعــرف فيــه المغــرب، تغيــرات هامــة أثــرت بأشــكال مختلفة 
علــى هــذه العالقــة: إلغــاء وزارة الدفــاع، توالــي قيــادات عســكرية جديــدة علــى القــوات 
المســلحة، انــدالع حــرب الصحــراء، وصــواًل الســتالم ملــك جديــد للســلطة ســنة 1999 )الملــك 

محمــد الســادس(.

ال يعتبــر الحديــث عــن مرحلــة مــا بعــد االنقالبــات بالمغــرب والعالقــة بيــن الجيــش والملــك مبحثا 
منفصــال عــن الســياق العــام للعالقــات المدنيــة العســكرية فــي المنطقــة العربيــة، بــل وفــي 
العالــم ككل. فبالرغــم مــن اختــالف األنظمــة واختــالف شــرعيات الحكــم وأسســها وخصوصيــات 
الــدول، يبقــى الجوهــر العــام للعالقــة هــو نفســه: موقــع الجيــش فــي النظــام السياســي 
ــد  ــا، ولتحدي ــة )الملــك( بشــكل خــاص. ومــن هن ــه بالســلطات الثــالث، وبرئاســة الدول وعالقات
طبيعــة العالقــة بيــن الجيــش والملــك فــي هــذه المرحلــة الحساســة مــن تاريــخ المغــرب، ال بــد 
مــن التأصيــل النظــري للعالقــات المدنيــة العســكرية أوال، قبــل البحــث فــي التحــوالت الكبــرى 
ــى مســار االنتقــال  ــن الجيــش والســلطة فــي المغــرب وتأثيرهــا عل ــي طبعــت العالقــة بي الت

الديمقراطــي والعمليــة السياســية.

1.1 العالقات المدنية - العسكرية، تأصيل نظري

تعتبــر العالقــات المدنيــة – العســكرية مــن المحــددات األساســية لالنتقــال الديمقراطــي، 
عالقــات مــن المفتــرض أن تبنــى علــى التكامــل والتوزيــع المتــوازن لالختصاصــات، وعلــى 
أســس دســتورية وديموقراطيــة، وأن تنظــم بمجموعــة قوانيــن تضمــن عــدم تجاوزهــا ال مــن 

ــى حــد ســواء.  ــن، عل ــب المدنيي طــرف العســكريين وال مــن جان

 Military( بالمهنيــة  يتســم  أن  يجــب  هنتنغتــون  صامويــل  حســب  الجيــش  فــدور 
Professionalism( وأن يبتعــد عــن السياســة التــي تعتبــر مجــاال خاصــا بالمدنييــن. ويجــب أن 
تكــون المؤسســة العســكرية منفصلــة مــن الناحيــة الماديــة واإليديولوجيــة عــن المؤسســات 
السياســية، وأن تكــون خاضعــة للســيطرة المدنيــة )Civil Control(. وتتحقــق هــذه الســيطرة 
 )Objective Control( المدنيــة علــى القــوات المســلحة مــن خــالل الســيطرة الموضوعيــة
ــاط الجيــش  ــراف ضب ــة العســكرية واعت التــي قوامهــا: تكريــس مســتوى عــال مــن االحترافي
بحــدود اختصاصهــم المهنــي؛ وتبعيــة فاعلــة مــن الجيــش للقــادة السياســيين المدنييــن 
المســؤولين عــن اتخــاذ القــرارات األساســية فــي السياســتين الخارجية والعســكرية؛ واعتراف 
القيــادة المدنيــة وإقرارهــا بالكفــاءة المهنيــة للجيــش واســتقالليته. وبمراعــاة هــذه المبــادئ 
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الثالثــة تقــل فــرص التدخــل العســكري فــي السياســة والتدخــل السياســي فــي المؤسســة 
العســكرية.1

وحســب أديدجــو إيبــو فالعالقــات المدنيــة العســكرية هــي: "شــبكة العالقــات بيــن المؤسســة 
العســكرية والمجتمــع المدنــي الــذي تعمــل خاللــه وتعتبــر بالضــرورة جــزءا منــه. وتشــمل تلــك 
العالقــات جميــع جوانــب دور المؤسســة العســكرية )كمؤسســة محترفــة، سياســية، اجتماعيــة، 
واقتصاديــة( فــي الحيــاة العامــة بصورهــا المختلفــة، فضــاًل عــن القضايــا المتعلقــة بســلوك 
الجيــش تجــاه المجتمــع المدنــي، ووعــي المجتمــع المدنــي وســلوكه تجــاه الجيــش، وأخيــرا الــدور 

الــذي تلعبــه القــوات المســلحة فــي عالقتهــا بالدولــة".2

فعلــى المســتوى المؤسســي يفتــرض أن يمثــل المدنيــون اليــد العليا التي ترســم السياســات 
العامــة بمــا فيهــا السياســات العســكرية، بينمــا يمثــل العســكريون اليــد التــي تنفــذ تعليمــات 

اليــد العليــا وتضــع السياســات العســكرية التــي يخططهــا المدنيــون موضــع التنفيــذ.3

تعتبــر أدبيــات التحــول الديمقراطــي أن تدخــل العســكر فــي الحيــاة السياســية معــوق لعمليــة 
التحــول الديمقراطــي، وتعــد الديمقراطيــات الغربيــة مثــاال يحتــذى لــدول التحــول الديمقراطــي 
فيمــا يجــب أن تقــوم بــه إلعــادة هيكلــة العالقــات المدنيــة – العســكرية. وتقــوم هــذه العالقــات 
فــي الــدول الديمقراطيــة الراســخة علــى ركيزتيــن رئيســيتين همــا: الفصــل بيــن المؤسســة 
المدنيــة.  للســلطة  العســكرية  المؤسســة  وخضــوع  السياســية،  والمؤسســات  العســكرية 

وتتفــرع مــن هاتيــن الركيزتيــن مبــادئ ومحــددات، مــن أهمهــا:

النخبــة السياســية التــي تحظــى بشــرعية انتخابيــة هــي صاحبــة القــرار فــي شــأن  ❙
المســلحة. والقــوات  للدفــاع  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المــوارد  تخصيــص 

الســلطات السياســية المدنيــة التــي تحظــى بشــرعية انتخابيــة هــي التــي تنشــئ  ❙
اإلطــار القانونــي الواضــح للمؤسســة العســكرية.

القوات المسلحة ليست فوق الدستور، بل تخضع له. ❙

هنــاك مؤسســات سياســية تمــارس اإلشــراف والرقابــة علــى القــوات المســلحة؛  ❙
القومــي أو  التنفيــذي هنــاك مجلــس األمــن  الجانــب  المثــال فــي  فعلــى ســبيل 
مجلــس الدفــاع القومــي، وفــي الجانــب التشــريعي هنــاك لجنــة الشــؤون الدفاعيــة 

فــي البرلمــان.

المؤسســة العســكرية جهــاز محايــد وغيــر منحــاز سياســيا، كمــا أن والئهــا يكــون للدولــة  ❙
ال لفــرد أّيــًا كان منصبــه، وال لمجموعــة مــن األفــراد )كحــزب مثــال(.

تنطبــق القواعــد والتنظيمــات والقوانيــن الخاصــة بالمؤسســة العســكرية حصرّيــًا علــى  ❙
أفرادهــا، وال يخضــع المدنيــون لهــا.
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 Ebo, Adedeji. “Towards a code of conduct for armed security forces in Africa: Opportunities and challenges.” policy paper, Geneva  2
Center for the Democratic Control of Armed Forces )DCAF(., Geneva, 2005, 2.
Owens, Mackubin T., “What Military officers need to know about Civil-Military relations.” Naval War College Review, 2012, 67.  3
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تتولــى شــخصيتان سياســيتان مدنيتــان منصبــي القائــد األعلــى للقــوات المســلحة  ❙
ــا فــي  ــا القــرار فــي تعييــن األفــراد فــي المناصــب العلي ــر الدفــاع، وهمــا صاحب ووزي
ــى المعلومــات الخاصــة  ــة الوصــول الكامــل إل القــوات المســلحة، ويتمتعــان بإمكاني

بالمؤسســة العســكرية.

تخضــع ميزانيــة المؤسســة العســكرية وأوجــه صــرف مواردهــا الماليــة لرقابــة الســلطة  ❙
ــة، مثلهــا مثــل مؤسســات  ــة فــي الدول التشــريعية وتدقيــق أجهــزة المحاســبة المالي

الدولــة األخــرى.

يتمتــع العســكريون باالســتقاللية ولديهــم ســلطة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالشــؤون  ❙
العســكرية الصرفة.

مثــل  ❙ السياســة،  فــي  كمواطنيــن  العســكريين  لمشــاركة  قانونيــة  قنــوات  هنــاك 
التصويــت فــي االنتخابــات، أو تســلم مناصــب تنفيذيــة، لكــن بوصفهــم أفــرادا ال 

منهــا.4 مؤيديــن  أو  العســكرية  للمؤسســة  ممثليــن 

2.1 العالقات المدنية - العسكرية بالمغرب بعد 
االنقالبات 

تتســم العالقــات المدنيــة العســكرية فــي األنظمــة الملكيــة باالســتقرار والتوافــق إجمــااًل، 
حيــث تبنــى الجيــوش فــي هــذه الــدول غالبــًا علــى أســاس الــوالء وتكــون تابعــة للملــك الــذي 
يعتبــر القائــد العــام للقــوات المســلحة. تضمــن هــذه التبعيــة للنظــام عــدم انفــراد الجيــش بقــرار 
ــة بالمغــرب  ــذ تأســيس القــوات المســلحة الملكي ــاة السياســية. فمن الدفــاع وإبعــاده عــن الحي
فــي 14 أيار/مايــو 1957، اهتمــت الســلطة المركزيــة بتحييــد المؤسســة العســكرية عــن أي دور 
سياســي، حيــث يبــدو ذلــك جليــا فــي الخطــب الملكيــة، حيــث جــاء فــي الخطــاب الملكــي الــذي 

ألقــي بمناســبة تخــرج فــوج مــوالي إســماعيل فــي 4 تموز/يوليــو 1958 مــا يلــي:

"... إن الجيــش الــذي أنشــأناه هــو جيــش األمــة، ألنــه منبثــق مــن صميمهــا، فيجــب علــى كل 
فــرد منهــا أن يحــس بذلــك ويؤمــن بــه، وأن يــرى فيــه حامــي الحريــة، وحامــي االســتقالل، 

ــة. وحامــي الوحــدة الوطني

 وإن أكبــر عــون علــى أداء مهمتــه والنهــوض باألعبــاء العظيمــة التــي يطلــب منــه النهــوض بهــا 
بقــوة بمعــزل عــن الميــدان السياســي وإقبالــه موحــدا عــل خدمــة المصلحــة الوطنيــة العليــا كمــا 

هــو شــأن الجيــوش المنظمــة الراقيــة.

 إننــا لــم نــأل جهــدا فــي الماضــي، ولــن نــأل فــي المســتقبل جهــدا فــي تقويــة جيشــنا وتدريبــه 
وتســليحه، وإننــا تولينــا قيادتــه العليــا لنكــون منــه علــى كثــب، كمــا أننــا أســندنا أركان حربــه إلــى 

ولــي عهدنــا لتوجيهــه الوجهــة الصالحــة لمــا فيــه خيــر البــالد...".

Zdeněk Kříž, “Civil Military Relations in a Democracy.” May 2, 2012, https://studylib.net/doc/7532260/10.-kriz---civilian-military-  4
 relations-in-,a-democracy, retrieved on December 18, 2016.



1125ت الجيش والملك )نصص قرن من االنقالبات( 

المدنيــة العســكرية طرحــت مــن جديــد بعــد  الجيــش وطبيعــة العالقــات  لكــن مســألة والء 
محاولتــي االنقــالب بالصخيــرات ســنة 51971 وانقــالب البوينــغ ســنة 6،1972 وفقــدان الثقــة 
بيــن الملــك والجيــش، ممــا دفــع الملــك التخــاذ جملــة مــن القــرارات مباشــرة بعــد المحاولتيــن 
الفاشــلتين كان أولهــا إلغــاء وزارة الدفــاع واالكتفــاء بــإدارة للدفــاع الوطنــي، وهــي مؤسســة 
يشــرف عليهــا كاتــب عــام مســؤول مباشــرة أمــام الملــك،7 ويضطلــع بمهمــة الســهر علــى 
تطبيــق المقــررات الملكيــة الســامية،8 ولــه صالحيــات جــد محــدودة وال تتعــدى فــي الغالــب 
اإلجــراءات اإلداريــة. ومــن جملــة القــرارات الحاســمة التــي تــم اتخاذهــا أيضــًا إعــادة هيكلــة 
القــوات المســلحة الملكيــة مــن خــالل تغييــر جــذري فــي قواعدهــا االجتماعيــة، باســتبدال 
الضبــاط ذوي المنحــدرات الشــعبية بضبــاط ينحــدرون مــن البورجوازيــة الفاســية،9 وتقويــة 
ســلطة الملــك بدعــم مــن القــوى الفرنســية واألمريكيــة التــي دعمــت جيشــه ومصالحــه األمنيــة 

وأســلحته بأحــدث األســلحة.10

لقــد حــاول الملــك الحســن الثانــي، أن يقــوم بمــا ســماه البحــث عــن مكامــن الــداء، وظهــر لــه أن 
الجيــش مريــض جــدا، وليــس فــي ذلــك مــا يثيــر الدهشــة. فقــد صــرح الملــك فــي خطــاب موجــه 
إلــى بعــض الضبــاط الســامين فــي 19 آب/أغســطس 1972، أن الجيــش منــذ أن تــرك قيادتــه 
)الملــك( أصبــح فريســة للمؤامــرات، وكان ذلــك أســلوبا غيــر مباشــر إللقــاء اللــوم علــى بعــض 
الشــخصيات التــي تحملــت مســؤولية وزارة الدفــاع، المحجوبــي أحرضــان، والجنــرال ادريــس بــن 

عمــر ومحمــد باحنينــي.11

وعلــى الرغــم مــن حــدوث انقالبيــن فاشــلين، ومــع كل محاولــة للفهــم فــي ضــوء مــا حــدث، 
يظهــر اآلن أن تخلــي الملــك عــن وزارة الدفــاع وتوكيــل مســؤولياتها، ولــو اإلداريــة فقــط، قــد 
أفقــده االتصــال بالضبــاط مــن دون أن يشــعر بذلــك.12 إن حالــة عــدم الثقــة التــي تعيشــها 
ــرة  ــه فــي فت ــر فــي أي وقــت علــى دور الجيــش وتدخل العالقــة بيــن الملــك والجيــش قــد تؤث
األزمــات، فقيــادات الجيــش الحاليــة، وإن عرفــت بالــوالء، غيــر خالــدة، وســتعرف طريقهــا للتقاعد 
مقابــل صعــود ضبــاط جــدد لهــذه المناصــب، ممــا يفــرض ضــرورة بنــاء جيــش وطنــي خاضــع 

للقانــون ويحتــرم الدســتور والمبــادئ الديمقراطيــة.

لقــد خــرج الملــك ســالما مــن مواجهتيــن غيــر مرضيتيــن مــع ضباطــه الســامين، وقــرر إنــذار 
ــردد. فقــد ورد فــي جريــدة Le Matin المغربيــة، عــدد 20 آب/ ــادات جيشــه وضباطــه دون ت قي
أغســطس 1972، علــى لســان الملــك الحســن الثانــي: "مــن اآلن ســأواجهكم وجهــا لوجــه، 
ــوا  ــه الســوء فكون ــه الحســن فســيلقى منــي مــا هــو أحســن، ومــن رأيــت من فمــن رأيــت من

ســمي بانقــالب الصخيــرات، نســبة إلــى مدينــة الصخيــرات المغربيــة، حيــث َتــم الهجــوم المســلح علــى القصــر الملكــي بالمدينــة مــن طــرف الكولونيــل   5
ــوح المقــرب مــن الملــك. ــرال محمــد المدب ــر المدرســة العســكرية أهرمومــو وبتنســيق مــع الجن ــو، مدي محمــد عباب

انقــالب الطائــرة أو انقــالب البوينــغ، تــم فــي غشــت مــن ســنة 1972 بعــد رحلــة للملــك خــارج المغــرب وفــي طريــق العــودة للمغــرب تــم الهجــوم علــى   6
ــة  ــة بمدين ــزول بالقاعــدة الجوي ــرة الملــك علــى الن ــون فــي إرغــام طائ ــة. فشــل االنقالبي ــرات مقاتل ــه الخاصــة ومحاصرتهــا مــن طــرف ســرب طائ طائرت

القنيطــرة، بعــد منــاورة جويــة قصيــرة انتهــت بنــزول طائــرة الملــك بمطــار العاصمــة الربــاط، وإحبــاط المحاولــة االنقالبيــة.
الفصل 3 من المرسوم رقم 2.82.673 صادر في 28 من ربيع األول 1403 )13 يناير 1983( بتنظيم إدارة الدفاع الوطني.  7

الفصل 3 من نفس المرسوم.  8
نسبة إلى مدينة فاس بالمغرب.  9

محمد شقير، المؤسسة العسكرية بالمغرب، من القبيلة إلى العصرنة، أفريقيا الشرق 2008، ص 240 – 241.  10
جــون واتربــوي، أميــر المؤمنيــن، الملكيــة والنخبــة السياســية المغربيــة، ترجمــة عبــد الغنــي أبــو العــزم، عبــد األحــد الســبتي، عبــد اللطيــف الفلــق،   11

.385  –  384 للنشــر، ص  الغنــي  مؤسســة 
المصدر السابق، ص 384.  12
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علــى يقيــن أنــي لســت مســتعدا ألن أتســامح فــي حــق إخوانكــم مدنييــن كانــوا أم عســكريين". 
ــر والحــذر  ــا بــدأت عالقــة التوت لقــد اتخــذ الملــك قــرار المواجهــة بــدل قــرار اإلصــالح، ومــن هن
التــي طبعــت العالقــات بيــن الملــك والجيــش لمــدة طويلــة، بــل وحتــى بعــد انــدالع حــرب 

ــا هــذا.  الصحــراء، إلــى يومن

أدت قضيــة الصحــراء إلــى تحييــد الجيــش وإبعــاده عــن مركــز القــرار السياســي، فحــرب الصحــراء 
جعلــت المؤسســة العســكرية تكتشــف وظيفــة "الدفــاع عــن الوطــن"، إلــى جانــب وظيفتــي 

"الدفــاع عــن شــخص الملــك" و"الدفــاع عــن العائلــة الملكيــة".

ــن  ــة التناغــم" بي ــد السياســي لمحتكــري العنــف المشــروع قــد أغلقــت "مرحل ــة التحيي إن عملي
ــى حــدود ســنة 1972 والتــي عرفــت اندمــاج  ــة التــي اســتمرت إل الجيــش والمؤسســة الملكي
الجيــش فــي الحيــاة السياســية انطالقــا مــن الحقائــب الوزاريــة الموكولــة إليــه وإشــرافه علــى 
البنيــات تحــت دولتيــة عبــر مؤسســة العامــل.13 ومــع ذلــك، ســتعيد حــرب الصحــراء وبشــكل 
جــذري رســم مكانــة المؤسســة العســكرية داخــل الفضــاء السياســي المغربــي، متجــاوزة بذلــك 
الســقف الدســتوري الــذي يجعلهــا مرتبطــة بشــخص الملــك الحامــل للقــب "القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة الملكيــة"، ومستشــرفة إمكانيــة الوصــول إلــى "تمثيــل ذاتــي" مبنــي علــى 

شــرعية الفعاليــة والتمثيــل الحقيقــي لألمــة.14

العامــل والوالــي، همــا ممثــال الملــك بمختلــف جهــات )واليــات( وأقاليــم المملكــة وهمــا أعلــى منصــب إداري، تــوكل لهــم مجموعــة مــن االختصاصــات   13
مــن بينهــا الســهر علــى تطبيــق الظهائــر الشــريفة )تصــدر عــن الملــك( والقوانيــن واألنظمــة وعلــى تنفيــذ قــرارات وتوجيهــات الحكومــة كمــا يكلــف العامــل 

بالمحافظــة علــى النظــام العــام. ويجــوز لــه اســتعمال القــوات المســاعدة وقــوات الشــرطة، واالســتعانة بالــدرك الملكــي والقــوات المســلحة الملكيــة.
ــة  ــة العربي ــة وأســئلة المسلســل الديمقراطــي: الشــرعية، والوثيقــة الدســتورية، المجل ــة الصحــراء المغربي محمــد أتركيــن، التوظيــف السياســي لقضي  14

للعلــوم السياســية، عــدد: 14، ربيــع 2007، ص 147.
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 2. الجيش وسلطة القانون 
)قراءة في دستور المغرب لعام 2011(

علــى غــرار القاعــدة الدســتورية المعمــول بهــا فــي أغلــب دول العالــم، والتــي تنــص عــل إســناد 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة للســلطة التنفيذيــة وخاصــة لرئيــس الجمهوريــة أو للملــك 
فــي األنظمــة الملكيــة،15 يســند الدســتور المغربــي لعــام 2011 للملــك منصــب القائــد األعلــى 
للجيــش، حيــث نــص الفصــل 53 علــى أن: "الملــك هــو القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
الملكيــة...". قاعــدة تــم التأكيــد عليهــا منــذ الدســتور األول للمملكــة ســنة 1962، ومختلــف 

الدســاتير والتعديــالت الالحقــة. 

يمكــن أن يتقاســم رئيــس الجمهوريــة أو الملــك اختصاصــات القيــادة العليــا للجيــش واإلشــراف 
عليــه مــع وزيــر الدفــاع أو أجهــزة أخــرى،16 َتقاســٌم فــي الصالحيــات قــد يتــراوح بيــن التــوازن 
إلــى تجمــع أغلبهــا فــي يــد واحــدة. لكــن غيــاب منصــب وزيــر الدفــاع فــي المغــرب، فــي ضــوء 
التطــورات التاريخيــة، أســهم فــي تركيــز مختلــف صالحيــات الدفــاع واألمــن فــي يــد المؤسســة 
الملكيــة. وقــد منــح الدســتور المغربــي، فــي الفصــل 53، ســلطة التعييــن فــي الوظائــف 
العســكرية للملــك مــع إمكانيــة تفويــض هــذا االختصــاص لغيــره، كمــا منحــه ســلطة اتخــاذ 
قــرارات مصيريــة كإعــالن حالــة الحصــار وحالــة الحــرب.17 يتــداول المجلــس الــوزاري الــذي يرأســه 
ــوزراء فــي مســألة إعــالن الحصــار أو الحــرب،  ــك ويتكــون مــن رئيــس الحكومــة وباقــي ال المل
كمــا يتكلــف هــذا المجلــس أيضــا بوضــع مشــاريع النصــوص المتعلقــة بالمجــال العســكري،18 
وهــو مــا قــد يعتبــر تدخــال فــي المجــال التشــريعي الــذي يجــب أن يكــون حكــرا علــى الســلطة 
التشــريعية مــع ضــرورة ربــط مســطرة اقتــراح القوانيــن مــن طــرف الحكومــة بالمصادقــة عليهــا 

مــن طــرف البرلمــان. 

ــَس دســتور 2011 لتجربــة جديــدة فــي المجــال األمنــي، عبــر اســتحداث مجلــس أعلــى لألمــن  أسَّ
بصفتــه هيئــة للتشــاور بشــأن اســتراتيجيات األمــن الداخلــي والخارجــي للبــالد، وإدارة حــاالت 
األزمــات، والرقابــة أيضــا علــى مأسســة ضوابــط الحكامة/الحوكمــة األمنيــة الجيــدة. يــرأس 
الملــك المجلــس األعلــى لألمــن، ويجــوز لــه أن يفــوض لرئيــس الحكومــة صالحيــة رئاســة 

اجتماعــات المجلــس، علــى أســاس جــدول أعمــال محــدد.

يضــم المجلــس، إضافــة لرئيــس الحكومــة، رؤســاء غرفتــي مجلســي البرلمــان )رئيــس مجلــس 
للســلطة  األعلــى  للمجلــس  المنتــدب  والرئيــس  المستشــارين(،  مجلــس  ورئيــس  النــواب 

ينــص الدســتور األمريكــي فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة، علــى أن "الرئيــس هــو القائــد األعلــى لجيــش وبحريــة الواليــات المتحــدة، وللقــوات   15
الشــعبية فــي مختلــف الواليــات عندمــا يتــم اســتدعاؤها ألداء الخدمــة الفعليــة لــدى الواليــات المتحــدة". وينــص الدســتور اإلســباني كذلــك فــي مادتــه 
62: علــى أن الملــك يضطلــع بقيــادة الجيــش. كمــا ينــص الدســتور الفرنســي فــي مادتــه 15 بــأن: "رئيــس الجمهوريــة هــو قائــد القــوات المســلحة ورئيس 
المجالــس واللجــان العليــا للدفــاع الوطنــي". فــي حيــن أن الدســتور األلمانــي فــي المــادة 65 خــول قيــادة القــوات المســلحة إلــى وزيــر الدفــاع االتحــادي.

مع دستور 2011، أسس المغرب لتجربة جديدة وهي إحداث مجلس أعلى لألمن مقتبس من النموذج الفرنسي.  16
الفصل 49 من الدستور المغربي.  17

إن التشــريع فــي المجــال العســكري مــن االختصاصــات الخاصــة بالمجلــس الــوزاري، والتــي ال تدخــل فــي اختصــاص البرلمــان، حيــث حــدد الفصــل 71 مــن   18
الدســتور المغربــي مياديــن التشــريع الموكلــة حصــرا للبرلمــان.
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ساتير والق
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الدفــاع  وإدارة  والعــدل،  الخارجيــة،  والشــؤون  بالداخليــة،  المكلفيــن  والــوزراء  القضائيــة، 
ــاط ســامين بالقــوات المســلحة  ــة، وضب الوطنــي،19 وكذلــك المســؤولين عــن اإلدارات األمني

الملكيــة، وكل شــخصية أخــرى يعتبــر حضورهــا مفيــدا ألشــغال المجلــس.20

ومــن خــالل منطــوق هــذا الفصــل، يالحــظ بــأن المجلــس، رغــم اقتصــار صالحياتــه علــى الجانــب 
منطقــة  مــن  وأخرجهــا  األمنيــة،  المؤسســة  دســتورية  مــرة  ألول  كــرس  قــد  االستشــاري، 
ــاح  الظــل السياســي الــذي كانــت تتــوارى خلفــه. عــالوة علــى ذلــك، نــص الدســتور علــى انفت
المؤسســة األمنيــة علــى فعاليــات سياســية وحكوميــة، مــن خــالل نوعيــة تركيبتهــا التــي تجمــع 
بيــن ممثلــي الســلطة التشــريعية، وممثلــي الســلطة القضائيــة فضــال عــن وزراء مــن الســلطة 
التنفيذيــة، ممــا منــح المؤسســة األمنيــة وجــودا دســتوريا وقانونيــا وسياســيا لــم تكــن تتوفــر 
عليــه فيمــا قبــل، حيــث حولهــا مــن أداة بكمــاء فــي يــد الســلطة، إلــى مؤسســة تشــتغل إلــى 

جانــب الســلطة.21

كمــا منــح الدســتور ألول مــرة فــي تاريــخ المغــرب فرصــة للمدنييــن للمســاهمة فــي وضــع 
السياســات األمنيــة للبــالد، إذ تتكــون تركيبــة المجلــس األعلــى لألمــن، إلــى جانــب العســكريين، 
والرئيــس  المستشــارين،  ورئيــس مجلــس  النــواب،  ورئيــس مجلــس  الحكومــة  رئيــس  مــن 
المنتــدب للمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة، والــوزراء المكلفيــن بالداخليــة، والخارجيــة، 
والعــدل، وإدارة الدفــاع الوطنــي، إضافــة إلــى المســؤولين عــن اإلدارات األمنيــة، وضبــاط 
ســامين بالقــوات المســلحة الملكيــة، لــم يحددهــم وجعــل تركيبــة المجلــس مفتوحــة علــى 
شــخصيات مدنيــة وعســكرية يعتبــر حضورهــا مفيــدا ألشــغال المجلــس كالخبــراء وغيرهــم مــن 
المتخصصيــن، الذيــن يمكنهــم أن يحضــروا أشــغال المجلــس لتقديم التقارير وإســداء المشــورة 

حــول ملــف معيــن يكــون معروضــا أمــام أنظــار المجلــس.22

ــة مــن النقــاط  ــة أخــرى، فــي مجموع ــرار دســاتير عربي ــى غ ــي، عل ــم يفّصــل الدســتور المغرب ل
ــه وأدواره.  ــة الجيــش داخــل النظــام السياســي والمنظمــة الختصاصات الهامــة المحــددة لمكان

ومــن أبــرز هــذه النقــاط:

العالقــات بيــن الجيــش ومختلــف مؤسســات الدولــة، فباســتثناء عالقــة اإلشــراف  ❙
التــي يضطلــع بهــا الملــك والتــي أكدتهــا صراحــة مختلف الدســاتير المغربيــة المتعاقبة 
والبرلمــان  التنفيذيــة  والســلطة  الجيــش  بيــن  العالقــة  مســألة  الدســتور  أهمــل 

والقضــاء.

اختصاصــات الجيــش ودوره فــي زمــن الســلم أو الحــرب، خاصــة فيمــا يتعلــق بــدوره  ❙
فــي حفــظ النظــام العــام والتدخــل فــي حــاالت االنفــالت األمنــي والمظاهــرات 

الشــعبية.

دور الجيــش فــي الحــاالت االســتثنائية والقواعــد التــي تحكــم عملــه واســتخدامه فــي  ❙
هــذه الحــاالت والجهــات التــي لهــا الحــق فــي تحديــد هــذا الــدور ونطاقــه ومدتــه.

منذ انقالب العام 1971 بالمغرب تم الغاء وزارة الدفاع واستبدالها بإدارة للدفاع الوطني.  19
الفصل 54 من الدستور المغربي.  20

محمد شقير، المؤسسة األمنية بالمغرب، بين حماية النظام وسالمة المواطن، افريقيا الشرق – المغرب، ص 178.  21
المصدر السابق، ص 178.  22
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الرقابــة علــى الجيــش، ومــن ضمنهــا رقابــة مشــروعية علــى أعمــال الجيــش وقــرارات  ❙
قياداتــه، والتــي يجــب أن تباشــرها غالبــا المحكمــة الدســتورية باعتبارهــا أعلــى محكمــة 
وطنيــة، باإلضافــة إلــى الرقابــة الماليــة علــى ميزانيــة الجيــش، والتــي تشــمل رقابــة 
خــالل مناقشــتها والمصادقــة عليهــا،  الجيــش مــن  علــى موازنــة  للبرلمــان  َقْبليــة 
تضــاف إليهــا رقابــة المحاكــم الماليــة )محاكــم الحســابات( والتــي تعتبــر رقابــة الحقــة 

ــة.  تدقــق وتفتحــص مختلــف أنشــطته المالي

ــد مختلــف األجهــزة التــي تدخــل فــي نطاقهــا وأدوارهــا، حيــث  ❙ ــرات وتحدي دور المخاب
تعتبــر هــذه األجهــزة مــن أكثــر مؤسســات الدولــة غموضــا خاصــة فــي ظــل غيــاب 

قواعــد قانونيــة خاصــة تنظــم عملهــا.

إن تضميــن هــذه النقــاط فــي الدســتور المغربــي مــن شــأنه أن يضبــط دور الجيــش ويعقلنــه، 
خاصــة باعتبــار الجيــش مؤسســة وطنيــة ذات عتــاد وتنظيــم عالــي، وجــب إخضاعهــا لإلشــراف 
والرقابــة مــن طــرف مؤسســات مدنيــة منتخبــة. وعلى اعتبار أن الدســتور هــو العقد االجتماعي 
الرابــط بيــن مختلــف مؤسســات الدولــة مــن جهــة والشــعب مــن جهــة ثانيــة، فمــن الضــرورة أن 
يتكفــل بتحديــد اختصاصــات كل مؤسســة بوضــوح ودقــة، لتجنــب تداخــل االختصاصــات بيــن 
األجهــزة أو الشــطط فــي اســتعمال الســلطة مــن طــرف إحداهــا. كمــا تعتبــر هــذه القواعــد 
مرجعــا قانونيــا إلدارة النــزاع حــول الســلطة خاصــة حينمــا تتطــور لتصبــح أزمــة سياســية قــد تهــدد 

اســتقرار البلــد.

ــد علــى  ــدول بعــد الثــورات أو االنتفاضــات التــي عرفتهــا، إلــى التأكي اتجهــت مجموعــة مــن ال
ــح موقــع الجيــش فــي النظــام السياســي  ــز مهــم مــن الدســتور لتوضي ضــرورة تخصيــص حيِّ
واختصاصاتــه، بــل وتحديــد دوره فــي مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي وحمايــة حقــوق اإلنســان، 
وهــو مــا يعتبــر بالعالمــة الفارقــة التــي اســتفادت منهــا هــذه الــدول بعــد ســنوات مــن حكــم 
العســكر أو مــن ويــالت تدخــل الجيــش فــي فتــرات األزمــات السياســية أو الثــورات، وهــو مــا 
دفعهــم إلــى ضبــط هــذه المؤسســة وربــط أعمالهمــا بالمســؤولية والمحاســبة، لتجنــب عــودة 
الجيــش للتدخــل الســلبي فــي مســار االنتقــال الديمقراطــي أو الحيــاة السياســية بصفــة عامــة. 
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3. الربيع العربي، هل يعود الجيش 
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ي الربيــع العربــي،  مــع انــدالع الحــراك الشــعبي فــي المنطقــة العربيــة فــي 2011، بمــا ســمِّ
عــاد موضــوع عــودة الجيــش للسياســة إلــى دائــرة النقــاش فــي مختلــف هــذه البلــدان، وهــو 
مــا الحظنــاه عــن كثــب فــي مصــر وليبيــا وســوريا والبحريــن، إلــخ. وإن بصــور ودرجــات مختلفــة. 
علــى خــالف هــذه البلــدان لــم تتطــور االحتجاجــات فــي المغــرب إلــى مواجهــات محتدمــة مــع 
ــراح الملــك  ــم يكــن مطروحــا للنقــاش خاصــة مــع اقت ــزول الجيــش للشــوارع ل األمــن، كمــا أن ن

محمــد الســادس تعديــل دســتوريا بعيــد انــدالع هــذه المظاهــرات.

حتــى نفهــم إشــكالية وســبل عــودة الجيــش للسياســة بالمغــرب البــد أوال مــن تحديد مســتويات 
تدخــل الجيــش المحتملــة فــي حالــة تطــور الحــراك أو االنتفاضــات االجتماعيــة. يتجلى المســتوى 
األول فــي اســتدعاء الجيــش مــن أجــل حفــظ النظــام العــام، وفــي هــذه الحالــة يمكــن للجيــش 
اتخــاذ أحــد موقفيــن: إمــا موقــف محايــد مــن االنتفاضــات )المتظاهريــن( مــن جهــة، ومــن 
النظــام مــن جهــة أخــرى، وعــدم التدخــل إال فــي حــاالت االنفــالت األمنــي بهــدف حفــظ النظــام 
العــام وتغطيــة الفــراغ الــذي يتركــه انســحاب قــوات األمــن. أو موقــف غيــر حيــادي يتمثــل فــي 
ــه بقمــع المظاهــرات أو االنتفاضــات الشــعبية بالقــوة بغــرض إخمادهــا  دعــم النظــام وحمايت
والســيطرة عليهــا. أمــا المســتوى الثانــي لتدخــل الجيــش، والــذي ال يقــل خطــورة عــن قمــع 
المظاهــرات، فهــو إمكانيــة انتــزاع الســلطة مــن النظــام واالســتيالء عليهــا، أو بصــورة أقــل 

الضغــط عليــه مــن أجــل تســليمها واالســتجابة لصــوت الشــعب، بحجــة إدارة مرحلــة انتقاليــة.

1.3 الجيش وحفظ النظام العام

من المعروف أن للجيش عددا من األدوار في زمن الســلم، خاصة فيما يعرف باالختصاصات 
الداخليــة )Domestic role(، فالجيــش لــه العديــد مــن الواجبــات تجــاه مواطنــي الدولــة، مــن بينها 
التدخــل فــي زمــن الكــوارث الطبيعيــة واإلنســانية، بتنظيــم عمليــات اإلنقــاذ بعــد الكــوارث، 
واإلجــالء والمســاعدة فــي البحــث عــن المفقوديــن، إلــخ. كمــا لــه أيضــا، اختصــاص التدخــل 
فــي حفــظ النظــام العــام )األمــن القومــي( فــي حــاالت االنفــالت األمنــي وفشــل الشــرطة 
فــي التحكــم فــي الوضــع. ففــي حــاالت األزمــات السياســية، وخاصــة فــي فتــرة الثــورات 
ــر  ــا مــا يتــم االســتعانة بالجيــش بغــرض حفــظ النظــام العــام. غي واالنتفاضــات الشــعبية، غالب
أنــه علــى خــالف الكــوارث الطبيعيــة واإلنســانية التــي ال يوجــد فيهــا خــالف حــول أهميــة تدخــل 
الجيــش بــل وضرورتــه، يبقــى تدخــل الجيــش فــي فتــرة األزمــات السياســية أو األمنيــة موضــع 
جــدال ونقــاش، خاصــة فــي ظــل غيــاب قواعــد واضحــة تبيــن شــروط وحــدود هــذا التدخــل، 

والحــاالت التــي يمكــن االســتعانة فيهــا بالجيــش ِعــوض الشــرطة.

إن لتدخــل الجيــش فــي فتــرات األزمــات السياســية )االنتفاضــات الشــعبية أو النــزاع حــول 
الســلطة( حساســية كبيــرة، خاصــة إذا كان دوره غيــر محايــد أو مقنــن، فمســاندته للنظــام القائــم 
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بدعــوى حمايــة األمــن القومــي مثــال، قــد يضــر بموقعــه باعتبــاره جيشــًا للدفــاع الوطنــي ضــد 
االعتــداءات األجنبيــة وليــس أداة قمــع ضــد مواطنــي دولتــه. ومــن هنــا وجــب التحديــد الدقيــق 
ــا الحــق فــي  ــي له لشــروط الســماح للجيــش بالنــزول للشــوارع وحــدود ســلطه، والجهــات الت
االســتعانة بــه ووفــق أيــة أهــداف. لقــد الحظنــا أن تدخــل الجيــش فــي العديــد مــن تجــارب 
االنتقــال الديمقراطــي كان حاســمًا، ســواء كان بالحيــاد كمــا حــدث فــي الحالــة التونســية،23 أو 
بمســاندة النظــام ودعمــه بالقــوة مــن أجــل قمــع المتظاهريــن أو بمنعهــم مــن النــزول للســاحات 

وفضــاءات التظاهــر )ســوريا والبحريــن(.

تــراوح دور الجيــش المغربــي، فــي مرحلــة مــا قبــل الربيــع العربــي، بيــن المشــاركة فــي قمــع 
االنتفاضــات الشــعبية التــي عرفتهــا المملكــة مــن حيــن آلخــر،24 وبيــن عــدم التدخــل واالكتفــاء 
بتدخــل قــوات األمــن والقــوات المســاعدة،25 كمــا حــدث فــي مرحلــة الربيــع العربــي ومــا بعدهــا. 
ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن مظاهــرات حركــة 20 فبرايــر26 لــم تتطــور بالشــكل الــذي يســتدعي 
الحديــث عــن تدخــل محتمــل للجيــش، خاصــة مــع االســتباق الملكــي لالحتجاجــات، ففــي أقــل 
مــن ثالثــة أســابيع مــن أول مظاهــرة مطالبــة باإلصالحــات، تــم اإلعــالن فــي خطــاب ملكــي،27 
عــن تعديــل دســتوري شــامل ســيتم طرحــه لالســتفتاء. وألن االحتجاجــات لــم تضغــط علــى 
النظــام فهــي لــم تكــن يوميــة فــي الغالــب )كان االكتفــاء بالخــروج أيــام األحــد باعتبارهــا يــوم 
عطلــة(، ونظمــت فــي أماكــن عامــة بحيــث ال تعرقــل حركــة المــرور أو الحيــاة العاديــة للمواطنيــن، 
ــكات،  ــب للممتل ــي أو تخري ــم تعــرف أي انفــالت أمن ــم ول ــة التنظي ــت عالي فضــال عــن أنهــا كان

وبالتالــي كان الحديــث عــن نــزول الجيــش إلــى الشــوارع والســاحات العامــة جــد مبكــر.

لعلــه مــن الصعــب الحديــث عــن ســلطة واحــدة مختصــة فــي اســتدعاء الجيــش للتدخــل،28 لكــن 
يمكــن تحديــد مــن يملــك هــذه الســلطة ومــن يتحمــل مســؤوليتها. فبدايــة مــن أدنــى الهــرم 
حيــث ضبــاط القــوات المســلحة الملكيــة، وعلــى اعتبــار أن لهــم صالحيــات قيــادة وإدارة وتأطيــر 
الوحــدات دون أي ســلطة التخــاذ قــرار سياســي منفــرد كالنــزول للشــارع وقمــع المظاهــرات 
أو حمايتهــا، بــل وحتــى قيــادات الثكنــات والقواعــد العســكرية ال يتوفــرون علــى أس ســند 
قانونــي للتحــرك واتخــاذ مثــل هــذه القــرارات. ومــن هنــا يمكننــا القــول بــأن اتخــاذ قــرار بنــزول 
قــوات الجيــش للشــوارع يصــدر غالبــا مــن العامــل أو الوالــي علــى أقــل درجــة، ففــي منشــور 
للوزيــر األول )رئيــس الحكومــة( الصــادر بتاريــخ 3 كانــون الثاني/ينايــر 1959، جــاء فيــه أنــه يســمح 
للعمــال باللجــوء للقــوات المســلحة الملكيــة شــريطة أن يكــون هنــاك طلــب مكتــوب مــن طــرف 
العامــل يحــدد طبيعــة المهمــة التــي ســتكلف بهــا هــذه القــوات وكــذا حــدود التدخــل. كمــا أن 

تميــز دور الجيــش التونســي بالحيــاد وعــدم المشــاركة فــي قمــع المتظاهريــن خــالل الثــورة بتونــس، بــل فــي بعــض المظاهــرات تدخــل الجيــش لحمايــة   23
المتظاهريــن مــن قــوات األمــن.

عــرف المغــرب مجموعــة مــن المظاهــرات واالنتفاضــات، لعــل أهمهــا انتفاضــة 1958 بمنطقــة الريــف شــمال المغــرب، و1984 التــي اندلعــت فــي عــدة   24
مــدن، وحــدث بهمــا تدخــل كبيــر للجيــش. كمــا اندلعــت أحــداث أخــرى كانتفاضــة 1965 بالــدار البيضــاء، فــاس ســنة 1990 والعيــون ســنة 1999 و2010.

ــة. مــن أدوارهــا  ــد الحاج ــة عن ــة المدني ــال الوقاي ــدرك، الجيــش ورج ــا الشــرطة، ال القــوات المســاعدة المغربيــة هــي قــوات شــبه عســكرية تســتعين به  25
حفــظ النظــام واألمــن العــام وحراســة الحــدود ومكافحــة الشــغب. تعتبــر القــوات المســاعدة ذات صبغــة عســكرية، لكنهــا تابعــة لــوزارة الداخليــة وبخاصــة 

للســلطات المحليــة )مثــل القائــد والباشــا(. 
نشــأت حركــة 20 فبرايــر فــي ســياق أحــداث الربيــع العربــي بالمغــرب، حيــث ارتكــزت مطالبهــا األساســية حــول اإلصــالح السياســي ومحاربــة الفســاد، فلقــد   26
اســتطاعت هــذه الحركــة أن تجمــع مختلــف فئــات المجتمــع المغربــي ومكوناتــه الفكريــة، مــن حركــة العــدل واإلحســان اإلســالمية المحظــورة ونشــطاء 

اليســار المغربــي الراديكالــي )النهــج الديمقراطــي القاعــدي( وحــزب اليســار الموحــد. 
خطاب 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه الملك محمد السادس مشروع الدستور الجديد.  27

بعــد االنقالبــات التــي عرفهــا المغــرب تــم حصــر عالقــات المؤسســة العســكرية وربطهــا بجهــات محــددة، كمــا حــدد ذلــك الدســتور المغربــي ومختلــف   28
ــة. ــات القــوات المســلحة الملكي ــن التــي نظمــت عمــل واختصــاص إدارة الدفــاع الوطنــي ومختلــف مكون ــة والقواني ــر الملكي الظهائ
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قــوات الــدرك الملكــي29 قــد وضعــت هــي أيضــا رهــن إشــارة الســلطات المحليــة لضمــان 
اســتقرار األقاليــم. وهكــذا فــإن الظهيــر الملكــي المنظــم للــدرك الملكــي )15 ينايــر 1985( 
يشــير إلــى أن "الــدرك الملكــي هــو قــوة عامــة مكلفــة بالســهر علــى األمــن العــام والحفــاظ 
علــى النظــام... وتمتــد ســلطته إلــى مجمــوع التــراب الوطنــي...".30 فــي حيــن ال يتوفــر الكاتــب 
العــام إلدارة الدفــاع الوطنــي ورئيــس الحكومــة علــى أي اختصاصــات صريحــة فيمــا يتعلــق 
باالســتعانة بالجيــش فــي ضبــط النظــام العــام. بــل تظــل الســلطة الحاســمة فــي مثــل هــذه 
األمــور للقيــادات العليــا للقــوات المســلحة الملكيــة بمختلــف فروعهــا بتنســيق مــع الملــك 
باعتبــاره القائــد العــام للقــوات المســلحة الملكيــة. ورغــم أنــه ال توجــد قوانيــن صريحــة تضبــط 
قــرارًا مــن هــذا النــوع. لكــن بحكــم التبعيــة وســلطة القيــادة، يرجــع اختصــاص اتخــاذ قرار سياســي 
وحاســم كتدخــل الجيــش أساســا للملــك ولقيــادات القــوات المســلحة الملكيــة بتنســيق مــع 

العمــال والــوالة.

2.3 الجيش وانتزاع السلطة

يصعــب الحديــث فــي الحالــة المغربيــة عــن أي تحــرك سياســي للجيــش مــن أجــل انتــزاع الســلطة 
أو الضغــط علــى الملــك لتســلميها بغــرض إدارة مرحلــة انتقاليــة فــي ظــل أي أزمــة سياســية، 
خاصــة مــع المكانــة الدينيــة والروحيــة للملــك فــي المغــرب. فالملــك أميــر المؤمنيــن والممثــل 
األســمى لألمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن اســتقرارها،31 شــرعية دينيــة وتاريخيــة ال منافــس 
ــة الحديثــة. وبغــض النظــر عــن هــذه  ــاء الدول لهــا، أفشــلت كل خصومهــا منــذ االســتقالل وبن
الصفــات التــي تضفــي علــى الملــك هامــة الســمو، هنــاك مجموعــة عوامــل تقــف حاجــزا أمــام 

قيــادات الجيــش فــي اتخــاذ أي موقــف سياســي كهــذا، مــن بينهــا: 

أوال: ال يــدور النقــاش المطــروح فــي المغــرب حــول تغييــر النظــام السياســي بــل حــول 
المجموعــات  أقصــى  مطالــب  فســقف  الفســاد.  ومحاربــة  السياســي  اإلصــالح 
الراديكاليــة والمتعصبــة32 هــو الملكيــة البرلمانيــة ال غيــر. كمــا أن مطالــب االحتجاجــات 
بالمغــرب لــم تتجــاوز توزيــع الصالحيــات بيــن الملــك ورئيــس الحكومــة والبرلمــان، 
وتقويــة مؤسســات الدولــة ومحاربــة الفســاد واقتصــاد الريــع، باإلضافــة إلــى أن 
مكونــات المجتمــع المغربــي غيــر متعــودة علــى طــرح موضــوع إســقاط النظــام أو 
تدخــل الجيــش فــي السياســة علــى عكــس مجموعــة مــن الــدول العربيــة، التــي الزالــت 

تعيــش حالــة نــزاع علــى الســلطة بيــن الجيــش والمدنييــن.

قــوات الــدرك الملكــي هــي قــوات نخبــة تابعــة للقــوات المســلحة الملكيــة، وهــي قــوات عموميــة مكلفــة بالســهر علــى األمــن العمومــي والمحافظــة   29
علــى النظــام وتنفيــذ القوانيــن، وقــد نظــم المشــرع مجــاالت عمــل ومهــام وعالقــة أفرادهــا. كمــا يشــارك جنــود الــدرك الملكــي فــي مهــام الشــرطة 
ــا للشــرطة القضائيــة يكتفــون  القضائيــة ســواء بصفتهــم ضبــاط للشــرطة القضائيــة يعملــون بمقتضــى قانــون التحقيــق الجنائــي أو بصفتهــم أعوان
ــة  ــك )النياب ــل المل ــة عندمــا يشــعرون وكي ــا للقــوة العمومي ــح لتطبيقهــا أو بصفتهــم أعوان ــوا بوجــه صري ــي عين ــن الت ــة مخالفــات القواني ــع ومعاين بتتب
العامــة( بمخالفــة قوانيــن لــم يكلفــوا بتنفيذهــا، بكيفيــة خاصــة وتكــون مصلحــة موظفــي الــدرك الذيــن لهــم صفــة ضابــط الشــرطة القضائيــة فــي نطــاق 

نفــوذ وزيــر العــدل.
محمد شقير، المؤسسة العسكرية بالمغرب، ص 167 – 168.  30

الفصل 42 من الدستور المغربي لعام 2011.  31
32  شــاركت فــي مظاهــرات حركــة 20 فبرايــر جماعــة العــدل واإلحســان اإلســالمية المحظــورة ونشــطاء حــزب النهــج الديمقراطــي وحــزب اليســار الوحــد جنبــا 

إلــى جانــب مــع باقــي مكونــات المجتمــع المغربــي.
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ــادات التــي تشــرف عليــه أي فكــر ثــوري أو دافــع  ــا: ليــس لــدى مكونــات الجيــش والقي  ثاني
تمــرد حقيقــي يفضــي للوصــول للســلطة أو محاولــة انتزاعهــا، فالســنوات التــي 
أعقبــت االنقالبــات الفاشــلة بالمغــرب، ســاهمت فــي إخمــاد نــواة هــذا الفكــر الــذي 
تــم اســتلهامه مــن ثــورات الضبــاط األحــرار علــى الملكيــات بمختلــف دول المشــرق 

العربــي وخاصــة فــي مصــر. 

 ثالثــا: ال يوجــد فــي البنيــة القانونيــة والدســتورية المغربيــة أي مجــال للتأويــل والحديــث 
عــن تســليم الســلطة للجيــش، حتــى فــي حالــة االســتثناء )الطــوارئ(، فجميــع فصــول 
ــا  ــه. ومــن هن الدســتور والقوانيــن الخاصــة بالجيــش كانــت واضحــة بشــأن اختصاصات
نالحــظ كيــف اســتغل الملــك الراحــل الحســن الثانــي، محاولــة االنقالبــات الســابقة 
لتحييــد الجيــش عــن أي دور مســتقبلي فــي الحيــاة السياســية، حيــث حصــر دور الجيــش 
فــي مســألة الدفــاع مــع اســتعماله أحيانــا كورقــة لحفــظ األمــن الداخلــي، وقلــص عــدد 
الجهــات المتدخلــة فــي شــؤون الجيــش ووضعهــا كلهــا تحــت إشــرافه، وأخضــع العتــاد 
والســالح العســكري والقيــادات العليــا لرقابــة تامــة مــن طــرف قــوات الــدرك الملكــي 

وأجهــزة المخابــرات بــكل أنواعهــا.

 رابعــا: ال يملــك الجيــش أي شــرعية مباشــرة تجعــل منــه الســلطة المباشــرة الســتالم الحكــم 
فــي حالــة فشــل الملكيــة فــي إدارة أيــة أزمــة سياســية، حيث تنافســه ســلطة الشــعب 
ممثلــة فــي البرلمــان، وســلطة القضــاء ممثلــة فــي المحكمــة الدســتورية العليــا 
إلدارة أي مرحلــة انتقاليــة. كمــا لــم يعــرف المغاربــة منــذ االســتقالل الوجــه اإليجابــي 
ــي  ــي(، فمــرورا بقمعــه لالنتفاضــات الشــعبية الت لقواتهــم المســلحة )كجيــش وطن
عرفتهــا المملكــة، واالنقالبــات العســكرية الفاشــلة ضــد النظــام الملكــي، وباســتثناء 
األدوار المحــدود فــي حــاالت الكــوارث الطبيعيــة، لــم يتعــود المغاربــة علــى فكــرة 
ممارســة الجيــش للسياســة، وهــذا مــا يؤكــد رفــض الشــعب األكيــد لســلطة الجيــش 
بــدل ســلطة الملــك. فاالنقالبــات تفشــل إذا لــم تظفــر بتأييــد مدنــي أو سياســي 
مــن طــرف األحــزاب السياســية، واالنقــالب ال يكتمــل إال بقبــول طــرف مدنــي لــه 

والمشــاركة فيــه.
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4. نحو مؤسسة ديمقراطية للجيش
االنتقــال  فــي مســار  الهامــة  المحــددات  مــن  الجيــش ودمقرطتــه  يعتبــر مطلــب مأسســة 
الديمقراطــي بالمغــرب. فالمؤسســة العســكرية، يجــب أن تبنــى وفــق مبــادئ ومعاييــر تحتــرم 
القواعــد والمبــادئ الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا عبــر العالــم، ومختلــف االتفاقيــات الدوليــة 

التــي التــزم بهــا المغــرب. 

ومن النقاط الهامة التي يجب ضبطها في هذا النطاق:

1.4 عالقة الجيش بالسلطة التنفيذية

يجــب العمــل علــى ضمــان اســتقاللية المؤسســة العســكرية عــن أي تبعيــة ألي مؤسســة 
وخاصة المؤسســة التنفيذية )الملك ورئيس الحكومة(، شــرط أن ال تتنافى هذه االســتقاللية 
مــع مبــدأ إشــراف الســلطة التنفيذيــة علــى أعمــال المؤسســة العســكرية، بــل يجــب أن تبنــى 
هــذه العالقــة وفــق القانــون والقواعــد الدســتورية، وأال تخــرج عــن نطاقــه. فمثــال يجــب أن 
تكــون العالقــة بيــن الملــك والجيــش واضحــة، وأن يكــون والء الجيــش للملكيــة محــددا بالقانــون 
باعتبارهــا أعلــى مؤسســة فــي هــرم الســلطة التنفيذيــة وليــس والء شــخصي، لضمــان حيــاد 

هــذه المؤسســة ودورهــا اإليجابــي فــي الحيــاة السياســية.

ــة  ــات، تشــكلت عقبهــا عالقــات عســكرية مدني ــرة مــع االنقالب ــة مري  لقــد عــرف المغــرب تجرب
غيــر صحيحــة، عالقــات تشــوبها عــدم الثقــة والحــذر الدائــم. ومــن هنــا ولتفــادي تكــرار ســيناريو 
الماضــي وضمــان احتــرام الجيــش للحكــم المدنــي، وجــب إخضاعــه للقانــون وليــس بنــاءه وفــق 
ــه للملــك أو لمؤسســة مــا، ألن والءه للقانــون ســيدعم أيضــا  ــة أو تنظيــم يضمــن والئ هيكل
الحكــم المدنــي. وبالتالــي ســنصبح أمــام جيــش وطنــي يحتــرم العمليــة الديمقراطيــة بالمملكــة 
ــر الدفــاع، ورئيــس  ــى رأســها وزي ــة وعل ــون ويخضــع إلشــراف الســلطة التنفيذي ــرم القان ويحت
الملــك، باختصاصــات متوازنــة وموزعــة حســب األهميــة والمســؤولية أمــام  ثــم  الحكومــة 
الشــعب. وفــي هــذا البــاب يجــب أن يحــدد الدســتور والقانــون ســلطات ومســؤوليات كل مــن 
رئيــس الدولــة )الملــك( والحكومــة والبرلمــان والقضــاء والقــوات المســلحة فــي أوقــات الســلم 
والحــرب، وأن يوضحــا العالقــات بيــن هــذه الجهــات المختلفــة. فــي المقابــل يجــب أن يضمــن 
ــة العســكرية وعــدم تدخلهــم فــي صناعــة  ــرام السياســيين للمهني اإلطــار القانونــي أيضــا احت

القــرارات التكتيكيــة والعملياتيــة علــى ســبيل المثــال.33

تقريــر مؤتمــر، حكــم القطــاع األمنــي فــي مصــر، مؤتمــر مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة الدولــي للخبــراء، مونتــرو، سويســرا،   33
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2.4 تدعيم رقابة البرلمان باعتباره سلطة منتخبة تمثل 
الشعب وتنقل تطلعاته:

بهــذا الخصــوص وجــب نقــل اختصاصــات التشــريع فــي المجــال العســكري للبرلمــان بــدل 
المجلــس الــوزاري، فحساســية هــذا المجــال تحتــم مناقشــته داخــل المؤسســة التشــريعية، أمام 
رقابــة الشــعب مــن خــالل مــن اختارهــم الشــعب لتمثيلــه. كمــا يجــب علــى البرلمــان إنشــاء لجنــة 
أو عــدة لجــان متخصصــة فــي قضايــا الدفــاع واألمــن واالســتخبارات، للمســاهمة فــي اتخــاذ 
القــرارات القوميــة فــي هــذا المجــال. كمــا يجــب أن يتمتــع البرلمــان بســلطة المصادقــة علــى 
تعييــن كبــار القــادة العســكريين وفصلهــم وترقيتهــم، والموافقــة علــى الموازنــات التفصيليــة 
والنفقــات الماليــة والتقاريــر حــول مداخيــل القــوات المســلحة والشــرطة واالســتخبارات، فضــال 
عــن قــرارات سياســة األمــن القومــي التــي تقدمهــا الحكومــة أو المجلــس الــوزاري والمجلــس 

األعلــى لألمــن وعمليــة اتخــاذ القــرار حــول حــاالت الحــرب والســلم )التــي يعلنهــا الملــك(.

3.4 إبعاد الجيش عن السياسة ما أمكن وتوجيهه إلى 
أداء مهام عسكرية بحتة

ففــي العديــد مــن الــدول التــي كانــت للقــوات المســلحة عــدة وظائــف متنوعــة ال تتصــل 
باألمــن العســكري، حاولــت الحكومــات الديمقراطيــة الجديــدة دون اســتثناء أن تزيــل عــن قواتهــا 
ــا إلــى مهمــة  ــه انتباهه ــة باألمــن الداخلــي وتوجي ــر العســكرية والمتصل المســلحة المهــام غي
الدفــاع عــن األمــن الخارجــي للبــالد.34 ونذكــر مــن هنــا عمليــات حفــظ الســالم، وعمليــات االغاثــة 

اإلنســانية وكذلــك عمليــات إزالــة األلغــام وحراســة الحــدود ومحاربــة التهريــب.

ولكبــح جمــاح القــوة العســكرية ودعــم االحتــراف )مهنيــة الجيــش( وتدعيــم الحكــم المدنــي، َأفــَرَد 
هنتنغتــون، فــي كتابــه الموجــة الثالثــة، مجموعــة مــن الخطــوات التــي تــؤدي إلــى كســر شــوكة 
االنقالبــات، رغــم أنهــا ال تمنعهــا نهائيــا، حيــث أن جميــع قــادة الحكومــات الديمقراطيــة الجديــدة 

اتبعــوا هــذه الخطــوات وظلــوا فــي مناصبهــم. ومــن هــذه الخطــوات: 

ضرورة تطهير الجيش من الضباط الذين ال يتسمون بالوالء، من أنصار الحكم. ❙
معاقبة قادة المحاوالت االنقالبية ضد الحكومة الجديدة لتثبيط عزم غيرهم. ❙
إيضــاح وتعزيــز الســلطة القياديــة للقــوات المســلحة بمــا ال يــدع مجــاال للشــك فــي  ❙

القيــادة المدنيــة لهــا.
يجب خفض حجم القوات المسلحة في النظام الديمقراطي. ❙
ــة الرواتــب واإلســكان، وقــد تكــون شــكواهم علــى حــق.  ❙ قــد يشــكو الجيــش مــن قل

حينئــذ يمكــن اســتثمار األمــوال المتوفــرة عــن خفــض حجــم الجيــش فــي زيــادة الرواتــب 
واإلســكان والمعاشــات ومــا إلــى ذلــك، ويكــون لهــذا التطــور مــردود طيــب.

صامويــل هنتنغتــون، الموجــه الثالثــة، التحــول الديمقراطــي فــي أواخــر القــرن العشــرين، ترجمــة عبــد الوهــاب علــوب، دار ســعاد الصبــاح، الطبعــة األول   34
1993، ص 334.
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

تكريس الجيش للمهام العسكرية فقط. ❙

خفض أعداد الوحدات المتواجدة داخل العاصمة أو حولها. ❙

إمداد الجيش بمعدات حديثة ومعقدة. ❙

إعطاء الجنود اإلحساس بالمشاركة واالنتماء للنظام.35 ❙

ــر  ــة علــى القــوات المســلحة وفــق معايي ــة المدني تســاهم هــذه الخطــوات فــي ترســيخ الرقاب
دوليــة متفــق عليهــا وحصــل عليهــا إجمــاع دولــي واســع مــن األمــم المتحــدة ومنظمــات إقليميــة 
وشــبه إقليميــة مختلفــة كمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا واالتحــاد االفريقــي. فكمــا ورد 
فــي المــادة 25 مــن مدونــة قواعــد الســلوك فــي المجــاالت السياســية والعســكرية لألمــن،36 
التــي وضعتهــا منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا أن "الــدول المشــاركة لــن تتســامح أو 
تدعــم القــوى غيــر المســؤولة أمــام ســلطاتها المنشــأة دســتوريًا أو غيــر الواقعــة تحــت ســلطتها. 
وفــي حــال عــدم قــدرة الــدول المشــاركة علــى فــرض ســيطرتها علــى هــذه القــوات، فيتعيــن 
عليهــا أن تطلــب إجــراء مشــاورات فــي نطــاق مؤتمــر األمــن والتعــاون فــي أوروبــا للنظــر فــي 
الخطــوات الواجــب اتخاذهــا". وبالتالــي تحظــر هــذه المنظمــة التعــاون العســكري مــع الــدول 
التــي لــم تفــرض هــذه الرقابــة. تشــكل الرقابــة الديمقراطيــة على القوات المســاعدة والشــرطة 
وأجهــزة االســتخبارات خطــوة أساســية لتحقيــق األمــن الجماعــي ولمنــع نشــوب الصراعــات.37

4.4 فيما يخص الحصانة العسكرية أو عدم محاكمة 
العسكريين

هــذا االســتثناء يشــكل تعارضــًا مــع دولــة الحــق والقانــون، فجميــع المواطنيــن متســاوون 
أمــام القضــاء بغــض النظــر عــن وظيفتهــم أو أعمالهــم. فــي المغــرب يطــرح القانــون 01.12 
المتعلــق بالضمانــات األساســية الممنوحــة للعســكريين فــي القــوات المســلحة، إشــكالية 
ــة العســكريون بالقــوات المســلحة  ــة الدول ــع بحماي ــه 7 التــي تنــص: "يتمت ــرة، ففــي مادت كبي
الملكيــة الذيــن يقومــون، تنفيــذًا لألوامــر التــي تلقوهــا مــن رؤســائهم التسلســليين، بالمهــام 
القانونيــة المنوطــة بهــم داخــل التــراب الوطنــي...". تشــمل هــذه الحمايــة كمــا تضيــف الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة مختلــف المتابعــات أو التهديــدات أو الهجمــات بــل حتــى الســب والقــذف 
واإلهانــة، التــي قــد يتعرضــون لهــا بســبب األعمــال التــي ارتكبوهــا، وهــو مــا يتنافــى تمامــا 
ــة  ــي عــن أي جنحــة أو جناي ــون وخضوعهــم للمحاكمــة أمــام قضــاء مدن ــدأ ســيادة القان مــع مب
ثبــت منهــم ارتكابهــا. ويتجلــى خطــر الحصانــة العســكرية فــي أنهــا قــد تســتغل أوقــات تدخــل 
الجيــش فــي حــاالت األزمــات السياســية الداخليــة أو المظاهــرات، وكذلــك فــي حــاالت أخــرى 
كالفســاد المالــي أو اإلداري، للتغطيــة علــى أعمالــه وعــدم تعريضــه للمســاءلة. تتعــارض المــادة 

المصدر السابق، ص 340 و341.  35
هــذه المدونــة ملزمــة أخالقيــا لكافــة الــدول األعضــاء فــي المنظمــة والتــي يبلــغ عددهــا 57 دولــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وآســيا الوســطى، كمــا   36
أن هــذه المنظمــة لهــا عالقــات مميــزة مــع ســتة مــن شــركاء التعــاون مــن دول البحــر األبيــض المتوســط، وهــي المغــرب، الجزائــر، تونــس، مصــر، األردن 

وإســرائيل.
تقريــر مؤتمــر، حكــم القطــاع األمنــي فــي مصــر، مؤتمــر مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة الدولــي للخبــراء، مونتــرو، سويســرا،   37
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7 مــن هــذا القانــون بمجملهــا مــع التزامــات المغــرب الدوليــة باحتــرام حقــوق اإلنســان والرقابــة 
ــل تتعــارض أيضــا مــع الفصــل 7 مــن الدســتور  ــط تدخالتهــا، ب ــى القــوات المســلحة وضب عل
الــذي ينــص علــى أن "القانــون هــو أســمى تعبيــر عــن إرادة األمــة. والجميــع، أشــخاصا ذاتييــن 
واعتبارييــن، بمــا فيهــم الســلطات العموميــة، متســاوون أمامــه، وملزمــون باالمتثــال لــه". 
ــق يســمح  ــر دقي ــون مــع وجــود نــص قانونــي غي ــي كيــف يعقــل المســاواة أمــام القان وبالتال
بتأويــالت متعــددة وال يحــدد الحــاالت أو الشــروط المؤطــرة لتطبيــق هــذا النــص، ممــا يســمح 

بتكييفــه علــى أي نازلــة.
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مــن النقــاط الهامــة التــي تطرقنــا لهــا فــي هــذا البحــث، والتــي نعتقــد أنــه يجــب مراجعتهــا أو 
إعــادة النظــر فيهــا، ســواء فيمــا يتعلــق بالعالقــات المدنيــة العســكرية )عالقــة الملــك بالجيــش(، 

أو بالدســتور المغربــي ومختلــف القوانيــن الخاصــة، مــا يلــي:

يعتبر  رأسها.  على  للمساءلة  قابل  منتخب  مدني  وزير  وتعيين  للدفاع،  وزارة  إحداث  أواًل، 
السابقة  لبناء عالقة مدنية عسكرية جديدة وقوية، فالظروف  المطلب أساسيا  هذا 
وتحييد  والمؤسسات  القانون  لدولة  التأسيس  بداية  مع  انتهت  الدفاع  وزارة  إللغاء 
ناجح للجيش عن الحياة السياسة. وال يجب أن تكون عودة وزارة الدفاع عودة شكلية بل 
يجب أن يتبعها تكليفها بمجموعة من الصالحيات واالختصاصات األساسية في هذا 
المجال، شرط وجود تنسيق بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة والملك من جهة وباقي 
الوزاري  والمجلس  لألمن  األعلى  والمجلس  المسلحة  كالقوات  الدولة،  مؤسسات 
والبرلمان والقضاء. يضاف ألهمية هذا المطلب، كون وزير الدفاع شخصا مدنيا تم 
تعيينه بعد انتخابات تشريعية، وبالتالي فهو يعبر عن مشروع سياسي لحزب ما أو 
تحالف أحزاب، له مساهمة في البرنامج الحكومي في شقه الخاص بمجال الدفاع. كما 
المدنية، فدوره  القوات المسلحة والمؤسسات  الدفاع حلقة الوصل بين  يعتبر وزير 

أيضا تنسيقي وتنظيمي، وليس فقط في رسم السياسات الخاصة بمجال الدفاع.

 ثانيــًا، توزيــع اختصاصــات الدفــاع المركــزة بيــد الملــك. ترتكــز أهميــة هــذه النقطــة فــي 
ضــرورة توزيــع اختصاصــات هامــة بيــن مختلــف مكونــات الســلطة التنفيذيــة، خاصــة 
مــع مطلــب إعــادة إحــداث وزارة الدفــاع. يســند منصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة 
غالبــا للرئيــس فــي األنظمــة الرئاســية وللملــك فــي األنظمــة الملكيــة، بــل إن قيــادة 
الملــك للقــوات المســلحة واإلشــراف عليهــا، تعتبــر ضروريــة خاصــة إذا أخذنــا باالعتبــار 
أن رئيــس الحكومــة ووزيــر الدفــاع شــخصيتان سياســيتان منتخبتــان، وبالتالــي للحفــاظ 
علــى اســتقرار الجيــش وتحييــده سياســيا وجــب ربطــه بقيــادة مســتقرة ال تتغيــر بشــكل 
دوري، ومســتقرة سياســيا، علــى أال يتعــدى دور القيــادة واإلشــراف الملكــي الجانــب 
اإلداري والتنســيق مــع مختلــف الجهــات ذات االختصاصــات فــي مجــال الدفــاع. أمــا 
وزيــر الدفــاع فيجــب، كمــا أشــرنا ســابقا، أن يضطلــع بــدور التنســيق بيــن المؤسســة 
العســكرية مــن جهــة، والســلطة التنفيذيــة وباقــي مؤسســات الدولــة مــن جهــة أخــرى. 
كمــا يمكــن للملــك ووزيــر الدفــاع أن يتقاســما بالتســاوي بعــض االختصاصــات كســلطة 
اقتــراح إعــالن الســلم أو الحــرب شــرط مصادقــة البرلمــان، وأيضــا االقتــراح فــي مجــال 

تعيينــات القــادة العســكريين والتــي تحــال بدورهــا علــى البرلمــان.

ــًا، تحديــد دور المجلــس األعلــى لألمــن: مــع إحــداث المجلــس األعلــى لألمــن بموجــب  ثالث
األمنــي،  المجــال  فــي  مختصــة  مؤسســة  المغــرب  فــي  أصبــح   ،2011 دســتور 
وباعتبارهــا هيئــة للتشــاور بشــأن اســتراتيجيات األمــن الداخلــي والخارجــي للبــالد، 
وإدارة حــاالت األزمــات، واإلشــراف علــى مأسســة ضوابــط الحكامــة األمنيــة الجيــدة، 
فهــذا المجلــس أصبــح يتمتــع بــدور محــوري رغــم أن صالحياتــه فــي مجملهــا ذات 
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هــذه  عالقــة  تحديــد  المغربــي  المشــرع  علــى  وجــب  هنــا  ومــن  استشــاري.  طابــع 
الهيئــة الجديــدة مــع المجلــس الــوزاري باعتبــار هــذا األخيــر، مكلفــا حاليــا برســم مختلــف 

السياســات العامــة للدولــة بمــا فيهــا السياســات فــي المجــال العســكري.

 رابعــًا، دور البرلمــان والقضــاء. أســهم القانــون الجديــد للقضــاء العســكري بالمغــرب فــي 
دمقرطــة محــدودة لهــذه المؤسســة خاصــة مــع إلغــاء متابعتهــا للمدنييــن أمــام المحاكــم 
العســكرية، كمــا أحالــت متابعــة العســكريين فــي قضايــا جرائــم الحــق العــام أيضــا علــى 
المحاكــم المدنيــة، عكــس مــا كان معمــواًل بــه فــي الســابق. غيــر أن المــادة 7 مــن قانــون 
01.12 المتعلق بالضمانات األساســية الممنوحة للعســكريين في القوات المســلحة، 
نصــت علــى نــوع مــن الحصانــة العســكرية التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا العســكريون، 
حيــث يســتفيد مــن حمايــة الدولــة جميــع أعضــاء القــوات المســلحة والذيــن يقومــون 
تنفيــذًا لألوامــر التــي تلقوهــا مــن رؤســائهم التسلســليين بالمهــام القانونيــة المنوطــة 
بهــم داخــل التــراب الوطنــي. تشــمل هــذه الحمايــة مختلــف المتابعــات أو التهديــدات 
أو الهجمــات بــل حتــى الســب والقــذف واإلهانــة، والتــي قــد يتعرضــون لهــا بســبب 
األعمــال التــي ارتكبوهــا، وهــو مــا يتنافــى تمامــا مــع مبدأ ســيادة القانــون، وخضوعهم 

للمحاكمــة أمــام القضــاء المدنــي عــن أي جنحــة أو جنايــة ثبــت منهــم ارتكابهــا. 

أما بالنسبة للبرلمان، فال زالت مسألة التشريع في المجال العسكري من اختصاص 
المجلس الوزاري، الشيء الذي يتنافى مع اختصاص السلطة التشريعية األصلي في 
التشريع وفي جميع المجاالت، اختصاص يجب أن يكفله لها الدستور. غير أن هذا ال 
يعني إلغاء مسطرة اقتراح القوانين من طرف الحكومة، حيث تخضع هذه االقتراحات 
الذي  الحرب  أو  السلم  إعالن  اختصاص  أن  كما  البرلمان.  للتصويت من طرف  الحقا 
يختص به الملك َوجب أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه، الشأن نفسه بالنسبة 

للتعيينات في المناصب العسكرية العليا التي تفترض مصادقة البرلمان.

ةامسًا، الرقابة على ميزانية الجيش من طرف البرلمان والمحاكم المالية. يجب أن يتوفر البرلمان 
على سلطة كاملة في مناقشة ميزانية الجيش على أساس تفصيلي والتصويت على 
ميزانية  مشروع  إعداد  في  البرلمان  الدفاع  لجنة  تساهم  أن  يجب  كما  منفردا.  بند  كل 
الجيش بتقديم المساعدة التقنية والقانونية. باإلضافة إلى ضرورة تفعيل دور المحاكم 
شبه  أو  العسكرية  والمؤسسات  الهيئات  مختلف  على  الرقابة  في  المغربية  المالية 
العسكرية، رقابة تدقيق وافتحاص، تعقبها مساءلة ومتابعة قانونية وفق مسطرة إحالة 

مباشرة على القضاء العادي، في حالة تأكيد خروقات أو شبهات فساد.

سادســًا، تحديــد واضــح الختصاصــات الجيــش خاصــة فــي مرحلــة األزمــات )حالــة االســتثناء 
- الطــوارئ(. إن مــن أبــرز النقــاط فــي عالقــة الجيــش بالمدنييــن الوضــوح فــي تحديــد 
إجــراءات االســتعانة بالجيــش فــي حــاالت األزمــات السياســية أو الطــوارئ، مدتهــا 
وكيفيتهــا وعــدد القــوات المســتخدمة وفــي أي نطــاق جغرافــي. ويجــب أن يصــادق 
البرلمــان علــى مقتــرح الملــك أو رئيــس الحكومــة أو وزيــر الدفــاع بتدخــل الجيــش قبــل 
تطبيــق هــذا التدخــل. ويعتبــر تحديــد القواعــد اإلجرائيــة فــي هــذا المجال عنصرا حاســما 
فــي مســألة تدخــل الجيــش فــي السياســة زمــن األزمــات بذريعــة حفــظ النظــام العــام، 

ومــن هنــا جــاءت ضــرورة تحديــد هــذا التدخــل.

خاتمة
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المبحث الخامس: 
اإلصالح الدستوري 

في سوريا وأثره 
على القطاع األمني 

دت نا ل جرجس*

مــن أبنــاء بلــدة مرمريتــا فــي ســوريا، أكمــَل دراســته فــي كليــة الحقوق/جامعــة دمشــق قبــل أن يلتحــق بجامعــة غرونوبــل الثانية/فرنســا إلتمــام دراســته   *
ــوراه فــي حقــوق االنســان بدرجــة مشــرف جــدًا مــع  ــا حيــث حصــَل منهــا علــى شــهادة ماجســتير فــي القانــون الدولــي واألوربــي وشــهادة الدكت العلي
تهنئــة أعضــاء لجنــة المناقشــة كافــة. عمــَل كباحــث فــي مجــال حقــوق اإلنســان وحــوار األديــان فــي جامعــة جنيــف وكمــدرس جامعــي فــي جامعــة باريــس 
الجنوبيــة. لــه العديــد مــن المنشــورات باللغــات العربيــة واألجنبيــة، ومنهــا كتــاب بعنــوان "المســيحيون فــي المشــرق العربــي: نحــو دولــة المواطنــة".
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مقدمة 
يعــّد الدســتور القانــون األعلــى فــي الدولــة الــذي تنصــاع لــه كافــة التشــريعات 
الداخليــة وتتــواءم مــع أحكامــه، كمــا يشــّكل مدخــاًل أساســيًا والزمــًا للشــروع فــي 
عمليــة اإلصــالح الديمقراطــي الكامــل فــي الــدول العربيــة وفــي كافــة المجــاالت، 
الســيما القطــاع األمنــي. يشــّكل قطــاع األمــن، الــذي يشــمل أفــرع المخابــرات 
ــرًا  ــة نظ ــات الدول ــم مؤسس ــد أه ــلحة، أح ــوات المس ــش والق ــًا الجي ــن وأيض واألم
ــة  ــية، باإلضاف ــم األساس ــن وحقوقه ــن المواطني ــة بأم ــه المباشــرة والوثيق لصلت
إلــى دوره فــي تحقيــق اســتقرار المجتمعــات وتنميتهــا. وقــد أّدى الــدور المهيمــن 
مســارات  تعطيــل  إلــى  األخــرى  الدولــة  أجهــزة  علــى  وتأثيــره  األمنــي  للقطــاع 
وحريــات  لحقــوق  الممنهجــة  االنتهــاكات  وتكريــس  واإلصــالح  الديمقراطيــة 
المواطنيــن فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة. ومــن هنــا تظهــر أهميــة إعــادة هيكلــة 
ــه  ــّد مــن دوره المهيمــن وضمــان شــفافية عمل ــم مهــام هــذا القطــاع والح وتنظي
وتبعيتــه لرقابــة مدنيــة، الســيما مــن خــالل ضمــان ذلــك فــي المنظومة الدســتورية 
والقانونيــة للــدول المعنيــة. وتبــرز أهميــة هــذه القضيــة فــي ســوريا أكثــر مــن غيرهــا 
نظــرًا لطبيعــة األجهــزة األمنيــة وســطوتها المطلقــة خــالل العقــود الماضيــة ودورها 
األساســي فــي تكريــس حكــم النظــام االســتبدادي وانتهــاكات حقــوق المواطنيــن، 
بــل وهيمنتهــا علــى مراكــز صنــع القــرار وعلــى مختلــف مفاصــل الحيــاة السياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

تبحــث الدراســة المنظومــة الدســتورية وقطــاع األمــن فــي ســوريا، وتقــارن مــع بعــض المواثيق 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ودســاتير بعــض الــدول األخــرى التــي يمكــن اعتبــار نصوصهــا مواتيــة، 
النصــوص  خــاص  بشــكل  الدراســة  وتتنــاول  الســورية.  الحالــة  فــي  تطبيقهــا  إلــى  وتدعــو 
الدســتورية المتعلقــة بإعــالن حالــة الطــوارئ وغيرهــا مــن التشــريعات االســتثنائية وآثارهــا علــى 
ــة وتدهــور القطــاع  ــة والقضائي ــة البرلماني ــاب الرقاب ــة، والســيما فــي غي عمــل األجهــزة األمني
األمنــي. كمــا تتنــاول مــدى تأثيــر هــذه النصــوص علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم وشــكل 
الدولــة الســورية. وتأخــذ الدراســة بعيــن االعتبــار واقــع التحــوالت السياســية واالســتراتيجية 
التغييــرات  يخــّص  مــا  فــي  والســيما  حاليــا،  وتشــهدها  ســوريا  شــهدتها  التــي  المهمــة 
الدســتورية األخيــرة والمقبلــة، ولكنهــا تخــوض أيضــًا فــي الماضــي بمــا يســهم فــي فهــم 
الحاضــر واستشــراف المســتقبل وتحليــل خصوصيــة الوضــع الســوري وظروفــه ومالءمــة 
اإلصالحــات الدســتوري واألمنيــة المقترحــة. وتســتهدف الدراســة بشــكل أساســي صنــاع القرار 
ــة بالوضــع الســوري، بمــا يســهم فــي تقديــم  ــة والمعني ومختلــف الجهــات واألطــراف الفاعل
رؤيــة واضحــة للواقــع التشــريعي الســوري وبالتالــي التأثيــر فــي صياغــة دســتور ســوريا الجديــد 
والتشــريعات الداخليــة األخــرى المأمــول العمــل عليهــا فــي إطــار الحــل السياســي المرتقــب. 
هــذا ومــن المتوقــع أن يكــون للقــوى األمنيــة الفاعلــة فــي ســوريا دور أساســي فــي صياغــة 
هــذا الدســتور نظــرًا لعســكرة األزمــة الســورية والــدور الكبيــر لهــذه القــوى علــى األرض، كمــا 
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ســتكون مســألة إصــالح القطــاع األمنــي حاســمة فــي رســم وجــه ســوريا الجديــد، رغــم كونهــا 
صعبــة وشــديدة التعقيــد نظــرًا للتحديــات الكبيــرة التــي ســتواجه المعنييــن فــي هــذا األمــر.1

يقتضــي األمــر تحديــد العناصــر المعــززة لعمليــة إصــالح الدســاتير وصياغتهــا، وتبنــي منهجيــة 
ــة  ــا مــع إجــراء دراســة معمقــة لألوضــاع السياســية والتشــريعية واألمني ــة تزامن تحليليــة مقارن
وتأثيرهــا فــي موضــوع البحــث بشــكل عــام. تبــرز الدراســة أهــم العناصــر الواجــب مراعاتهــا 
فــي إطــار أّي إصالحــات دســتورية وأمنيــة فعليــة قــد تبــدأ فــي ســوريا، وتهــدف إلــى الرقــي 
بالمبــادئ الدســتورية وإبعــاد الســطوة األمنيــة عنهــا بمــا يســهم في تحقيق اإلصالح المنشــود 
علــى الصعيديــن الدســتوري واألمنــي، وبالتالــي اإلســراع فــي مســار التحــول الديمقراطــي. 
وتنحصــر الدراســة فــي معالجــة الواقــع الدســتوري/القانوني وإصالحــه، نظــرًا لخلفيــة الكاتــب 
القانونيــة وتخصصــه مــن ناحيــة، ولتعــدد الدراســات والمقاربــات الخاصــة بإصــالح قطــاع األمــن 
فــي ســوريا فــي مجــاالت أخــرى،2 مــن ناحيــة أخــرى. كمــا أن حجــم هــذه الدراســة المحــدد 
ال يســمح بالخــوض فــي مقاربــات اجتماعيــة وسياســية وفلســفية أو فــي طريقــة تصميــم 
الدســاتير وآليــات وضعهــا وتفاصيــل واســتراتيجيات المرحلــة االنتقاليــة حيــث خاضــت دراســات 
حديثــة مهمــة فــي هــذه األمــور.3 يبحــث القســم األول مــن الدراســة دور القطــاع األمنــي فــي 
الدســاتير الســورية المختلفــة، بينمــا يركــز القســم الثانــي علــى تأثيــر النصــوص الدســتورية ذات 
الصلــة بقطــاع األمــن علــى المنظومــة التشــريعية الداخليــة، والســيما منهــا المعطلــة لدولــة 

القانــون والمكرســة النتهــاكات حقــوق المواطنيــن.

وعــن تفاصيــل هــذه التحديــات، انظــر المركــز الســوري للدراســات السياســية واالســتراتيجية-بيت الخبــرة، خطــة التحــول الديمقراطــي فــي ســوريا،   1
واشــنطن دي ســي، آب/أغســطس 2013، الصفحتيــن 133-134 فــي مــا يخــّص األجهــزة األمنيــة والصفحــة 158 فــي مــا يخــّص الجيــش. انظــر أيضــًا 
مرهــف جويجاتــي، إصــالح القطــاع األمنــي فــي ســوريا فــي حقبــة مــا بعــد األســد، مبــادرة اإلصــالح العربــي، باريــس، آب/أغســطس 2014، ص 9 ومــا 
بعدهــا. ومعــن طــاّلع )إعــداد(، األجهــزة األمنيــة الســورية وضــرورات التغييــر البنيــوي والوظيفــي، مركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية، 14 تموز/يوليــو 

2016، ص 34-33. 
انظــر علــى ســبيل المثــال معــن طــاّلع، المرجــع الســابق، 47 ص. انظــر أيضــًا مشــروع اليــوم التالــي: دعــم االنتقــال الديمقراطــي للســلطة فــي   2
ســوريا، منظمــة اليــوم التالــي، إســطنبول، 2012، 104 ص، متوفــر علــى الموقــع الرســمي للمنظمــة: http://tda-sy.org. انظــر أيضــًا خطــة التحــول 

الديمقراطــي فــي ســوريا، مرجــع ســابق، ص 125 ومــا بعدهــا، ومرهــف جويجاتــي، مرجــع ســابق، 12 ص. 
للمزيد، انظر المراجع السابقة نفسها.   3
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1. القطاع األمني في المنظومة 
الدستورية السورية

تمّثلــت أبــرز أوجــه التحديــث القانونــي فــي عالمنــا العربــي باعتمــاد دســاتير عصريــة مســتمدة 
ــد  ــة، والســيما الفصــل بيــن الســلطات وتحدي ــدول الحديث ــادئ ومقومــات ال بمجملهــا مــن مب
شــكل الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا ديمقراطيــًا والتأكيــد علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم. 
وتتضمــن الدســاتير المختلفــة نصوصــًا تنظــم قطــاع األمــن وتحــدد مكانــة األجهــزة القائمــة عليــه 
ووظائفهــا وصالحيتهــا المختلفــة. فــال شــّك فــي أن المنظومــة الدســتورية قــد ســاهمت فــي 
صــوغ المبــادئ األساســية لتســيير شــؤون الــدول وتحديــد العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، 
ــه فــي  ــم وتوغل ــة شــرعنت فــي بعــض نصوصهــا تســلط الحاك ــب الدســاتير العربي ــر أن أغل غي
الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم. ويتبيــن لنــا مــن قــراءة بعــض الفقــرات فــي هــذه الدســاتير مــدى 
تأثيرهــا علــى تســلط وهيمنــة األجهــزة األمنيــة. يتنــاول الجــزء األول النصــوص الدســتورية ذات 
ــز الجــزء  ــة، بينمــا يرك ــرز الدســاتير التــي عرفتهــا ســوريا الحديث ــة بالقطــاع األمنــي فــي أب الصل
الثانــي علــى هــذه النصــوص فــي الدســتور الحالــي لعــام 2012 والــذي اعتمــد عقــب انــدالع 

االنتفاضــة الشــعبية ضــّد نظــام األســد.

1.1 دساتير سوريا السابقة: التأرجح بين المدنية 
والعسكرية

يعــّد الدســتور الصــادر فــي 13 تموز/يوليــو لعــام 1920 أول دســتور ســوري بعــد التخلــص مــن 
العثمانييــن وإعــالن أول دولــة ســورية مســتقلة ترأســها فيصــل بــن الحســين بيــن عــام 1918 
ــة حكومــة  ــأن "حكومــة المملكــة الســورية العربي ــه األولــى ب وعــام 1920. وقــد جــاء فــي مادت
ملكيــة مدنيــة نيابيــة عاصمتهــا دمشــق الشــام وديــن ملكهــا اإلســالم". ويتبيــن مــن اإلشــارة 
ــة، ولكــن النــّص نفســه يقربهــا مــن  ــة الحكومــة إبعــاد الصفــة العســكرية عــن الدول إلــى مدني
الصفــة الدينيــة بإشــارته إلــى ديــن الملــك.4 ويعــّد الملــك، بموجــب المــادة الثامنــة، القائــد 
العــام وهــو الــذي يعلــن الحــرب ويعقــد الصلــح والمعاهــدات علــى أن يعــرض ذلــك علــى 
ــه، كمــا يمنــح األوســمة ويوجــه الرتــب العســكرية والمناصــب  "المؤتمــر العــام"5 ليصــّدق علي
الملكيــة. وبمقتضــى المــادة 80 "ال يشــترك فــي االنتخــاب الجنــود الموجــودون فــي الخدمــة 
الفعليــة وأمــا المــأذون منهــم فــي دائرتــه االنتخابية فيشــترك بهــا". ورغم حداثة هذا الدســتور، 
فهــو لــم يضفــي الصبغــة العســكرية علــى الدولــة ولــم تكــن شــديدة التأثيــر فيــه علــى الرغــم 
مــن أن الملــك فيصــل قــد دخــَل دمشــق علــى رأس قــوات الجيــش العربــي لدحــر العثمانييــن. 

جــاء فــي المــادة السادســة أيضــًا: "علــى الملــك حيــن جلوســه أن يقســم أمــام المؤتمــر باحتــرام الشــرائع اإللهيــة وباألمانــة لآلمــة وبمراعــاة القانــون   4
األساســي".

يتكــون "المؤتمــر العــام" مــن غرفتيــن همــا كل مــن مجلــس النــواب المنتخــب مــن قبــل الشــعب ومجلــس الشــيوخ الــذي يعّيــن الملــك نصــف أعضائــه   5
بينمــا ينتخــب النصــف اآلخــر مجلــس النــواب. انظــر بيــت الخبــرة، مرجــع ســابق، ص 45.
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ثــّم صــدر دســتور دولــة ســوريا عــام 1930 فــي ظــل االنتــداب الفرنســّي الــذي دام بيــن عامــي 
1920 و1946، وَتِبعتــه مجموعــة مــن الدســاتير التــي رافقــت االنقالبــات العســكرية المتكــررة 
وأيضــًا إقامــة الجمهوريــة العربّيــة المّتحــدة فــي العــام 1958 التــي وّحــدت ســورية ومصــر لمــدة 
ثــالث ســنوات. ولــم يغفــل أي مــن هــذه الدســاتير الــدور المهــم للقطــاع األمنــي، األمــر الــذي 
يتبيــن بشــكل جلــي فــي دســتور عــام 1950 أو مــا يطلــق عليــه "دســتور االســتقالل". ومــع 
ذلــك يبقــى هــذا الدســتور مــن أهــم الدســاتير الســورية نظــرًا لتبنيــه قانونّيــًا مــن قبــل الجمعيــة 
التأسيســية فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 1949، وبســبب تركيــز أحكامــه علــى 
مبــادئ الديمقراطيــة ودولــة القانــون، فضــاًل عــن ضمــان حقــوق المواطنيــن وســلطة الشــعب 
وتقليصــه لصالحيــات رئيــس الجمهوريــة. وهــذا مــا يبــرر دعــوة العديــد مــن الكتــاب والمعارضيــن 

الســوريين إلــى تبنيــه اليــوم، بشــكل دائــم أو بشــكل مؤقــت علــى األقــل.6 

وبخصــوص القطــاع األمنــي، جــاء فــي المــادة 30 مــن دســتور عــام 1950 "الجيــش حــارس 
الوطــن وتنحصــر مهمتــه فــي الدفــاع عــن حــدود الوطــن وســالمته". وبالتالــي تــم تحديــد 
وحصــر مهمــة الجيــش، ولــم تــوكل لــه مهــام عقائديــة أو أمنيــة بخــالف الدســاتير الســورية 
الالحقــة كمــا ســنرى. وتنــّص المــادة 30 أيضــًا علــى أن "الجنديــة إجباريــة، وينظمهــا قانــون 
خــاص". وعلــى الرغــم مــن تقليصــه لصالحيــات رئيــس الجمهوريــة، نّصــت مادتــه 38 علــى 
ــس الدفــاع الوطنــي".  ــد األعلــى للجيــش وهــو رئيــس مجل أن "رئيــس الجمهوريــة هــو القائ
وتحــوي المــادة العاشــرة مــن هــذا الدســتور علــى أهــم الضمانــات القانونيــة التــي تكــرس، 
فــي حــال إعمالهــا، الحــّد مــن بطــش األجهــزة األمنيــة ودور القضــاء االســتثنائي. فقــد أشــارت 
هــذه المــادة إلــى حظــر التعذيــب والمعاملــة المهينــة وفرضــت عقوبــة علــى مــن يفعــل ذلــك 
ــًا إال فــي حــاالت  ــة مــن توقيــف أحــد احتياطي ــون، ومنعــت الســلطات اإلداري بمقتضــى القان
اســتثنائية. وأضافــت نفــس هــذه المــادة بأنــه ال يجــوز إحــداث محاكــم جزائيــة اســتثنائية، وتوضع 
أصــول خاصــة للمحاكمــة فــي حالــة الطــوارئ، وبأنــه "ال يحاكــم أحــد أمــام المحاكــم العســكرية 
غيــر أفــراد الجيــش ويحــدد القانــون مــا يســتثنى مــن هــذه القواعــد".7 وتتعلــق المــادة 12 
بحرمــة المســاكن وعــدم جــواز تفتيشــها بغيــر إذن صاحبهــا أو أمــر قضائــي، والمــادة 13 بســرية 
المراســالت البريديــة والبرقيــة والمخابــرات الهاتفيــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الدســتور 
ونصوصــه، فإننــا نختلــف مــع المطالبيــن بالعــودة إلــى تطبيقــه. فقــد أغفــَل هــذا الدســتور 
تحديــد شــروط تطبيــق حالــة الطــوارئ علــى الرغــم مــن ذكرهــا فــي المقدمــة وفــي المــادة 
ــة وممارســة  ــات الدســتورية الالزمــة لعمــل األجهــزة األمني ــم يفّصــل الضمان العاشــرة. كمــا ل

عليهــا.8 الالزمــة  الرقابــة 

 1963 آذار/مــارس  الثامــن مــن  العربــي االشــتراكي فــي  البعــث  انقــالب حــزب  إثــر  وعلــى 
وتقلــد حافــظ األســد للســلطة فــي مطلــع الســبعينات، بــدأت مرحلــة جديــدة وطويلــة األمــد 
مــن حكــم العائلــة االســتبدادي والقائــم بشــكل أساســي علــى دســتور عــام 1973 والــذي منــَح 

انظر على سبيل المثال خطة التحول الديمقراطي في سوريا، مرجع سابق، ص 54.  6
جــاء كذلــك فــي دســتور تونــس لعــام 2014، فــي المــادة 110 بأنــه "تحــدث أصنــاف المحاكــم بقانــون. ويمنــع إحــداث محاكــم اســتثنائية، أو ســن إجــراءات   7
اســتثنائية مــن شــأنها المســاس بمبــادئ المحاكمــة العادلــة. المحاكــم العســكرية محاكــم متخّصصــة فــي الجرائــم العســكرية. ويضبــط القانــون اختصاصهــا 

وتركيبتهــا وتنظيمهــا واإلجــراءات المتبعــة أمامهــا والنظــام األساســي لقضاتهــا". 
يضــاف إلــى ذلــك أســباب أخــرى أهمهــا: أواًل، يشــّكل التــزام دســتور عــام 1950 بالعروبــة واإلســالم تأثيــرًا علــى األقليــات غيــر العربيــة وغيــر المســلمة   8
فــي ســوريا )انظــر المقدمــة والمــادة الثالثــة لالطــالع علــى مثــل هــذه النصــوص(. ثانيــًا، جــرت صياغــة هــذا الدســتور وتبنيــه قبــل مصادقــة ســوريا علــى 
المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وبالتالــي ينبغــي اليــوم صياغــة دســتور جديــد يكــرس التزامــات ســوريا بهــذه المواثيــق. ثالثــًا، حدثــت فــي ســوريا 
انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق اإلنســان فــي ظــل الدكتاتوريــة الحاكمــة، مــن بينهــا االختفــاء القســرّي الــذي زادت مــن تعقيداتــه حصانــة األجهــزة األمنيــة، 

وعليــه توجــد حقــوق بعينهــا ينبغــي صونهــا علــى المســتوى الدســتورّي لمنــع تكــرار انتهاكهــا.
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ســلطات واســعة لرئيــس الجمهوريــة وأعمــدة حكمــه األساســي الممثلــة بحــزب البعــث العربــي 
ــة مــن الدســتور أن  ــر المــادة الثامن االشــتراكي وأجهــزة األمــن المتشــعبة والمتعــددة.9 وتعتب
هــذا الحــزب هــو "القائــد فــي المجتمــع والدولــة"، فاســتحوذ علــى أغلــب المقاعــد البرلمانيــة 
وضمــَن ســيطرته علــى مجلــس الــوزراء،10 فصــال عــن تغلغلــه فــي كافــة قطاعــات الدولــة 
هــذا  بموجــب  الجمهوريــة،  لرئيــس  وكان  األمنيــة.11  واألجهــزة  والجيــش  التعليــم  والســيما 
الدســتور، ســلطات واســعة، تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة.12 فبحســب المــادة 103: "رئيــس 
الجمهوريــة هــو القائــد األعلــى للجيــش والقــوات المســلحة ويصــدر جميــع القــرارات واألوامــر 
الالزمــة لممارســة هــذه الســلطة ولــه حــق التفويــض ببعــض هــذه الســلطات". وتتيــح المــادة 
109 للرئيــس تعييــن الموظفيــن المدنييــن والعســكريين وإنهــاء خدماتهــم. وجــاء فــي المــادة 
11 بــأن "القــوات المســلحة ومنظمــات الدفــاع األخــرى مســؤولة عــن ســالمة أرض الوطــن 
وحمايــة أهــداف الثــورة فــي الوحــدة والحريــة واالشــتراكية". وهــذه نفســها أهــداف حــزب 
ــّم زج اآلالف مــن  ــل وت ــوم، ب ــى الي ــًا منهــا حت ــم يحقــق أي ــي ل ــي االشــتراكي الت البعــث العرب
النشــطاء الحقوقييــن والمعارضيــن السياســيين فــي الســجون ومراكــز االعتقــال التهامهــم 
بمعــاداة هــذه األهــداف اســتنادا إلــى نصــوص قانونيــة تجــرم حتــى مجــرد القــول أو الكتابــة بمــا 

يمــس هــذه األهــداف.13

ــن 101 و113 مــن دســتور عــام 1973 األســاس الدســتوري لترســانة  وتشــّكل كل مــن المادتي
مــن المراســيم والتشــريعات القمعيــة واإلجــراءات التــي اتخذهــا وأصدرهــا رئيــس الجمهوريــة 
خــالل العقــود الماضيــة لتكريــس امتيــازات واســعة لألجهــزة األمنيــة بمــا يتســق مــع بنيــة 
النظــام االســتبدادي. وتخــول هاتــان المادتــان رئيــس الجمهوريــة إعــالن حالــة الطــوارئ )المــادة 
101( واتخــاذ إجــراءات ســريعة فــي حــال قيــام خطــر جســيم أو حــال يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو 
ســالمة واســتقالل أرض الوطــن أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن مباشــرة مهامهــا الدســتورية 
)المــادة 113(. هــذا ولــم يحــّدد الدســتور أيــة ضوابــط وشــروط لحالــة الطــوارئ، بخــالف أغلــب 
دســاتير العالــم، كدســتور أفريقيــا الجنوبيــة الــذي جــاء مفصــاًل فــي هــذا الخصــوص. فاشــترطت 
مادتــه 37 بأنــه ال يجــوز إعــالن حالــة الطــوارئ إال بمقتضــى قانــون برلمانــي وفــي حالــة كــون 
"األمــة مهــددة بالحــرب أو الغــزو أو العصيــان العــام أو الفوضــى أو كارثــة طبيعيــة أو غيــر ذلــك 
مــن حــاالت الطــوارئ العامــة؛ وإذا كان ذلــك ضروريــًا الســتعادة الســالم والنظــام". وأضافــت 
نفــس المــادة بــأن إعــالن حالــة الطــوارئ وتبنــي أيــة تشــريعات أو إجــراءات بموجبهــا يجــب أن 
يكــون لفتــرة وشــيكة، وأجــازت أيضــًا أليــة محكمــة مختصــة أن تبــت بصحــة ذلــك. وأخيــرًا، حــّددت 
المــادة 37 العديــد مــن الشــروط التــي يجــب انطباقهــا مــن أجــل إمكانيــة االنتقــاص مــن بعــض 
الحقــوق خــالل تطبيــق حالــة الطــوارئ، وفّصلــت باســتفاضة الئحــة الحقــوق األساســية التــي 

ــة للجيــش، كمثيــل األجهــزة  ــة الطائفي ــه، فيجــب أن ال تغفــل التركيب ــه والمنتميــن إلــى طائفت ــه والمقربيــن من كمــا اعتمــد األســد علــى أفــراد مــن عائلت  9
األمنيــة، والتــي يســيطر علــى أغلــب مراكزهــا القياديــة ضبــاط ينتمــون إلــى الطائفــة العلويــة. مــع ذلــك هنــاك كثيــر مــن العلوييــن المعارضيــن للنظــام 
الســوري ممــن تعرضــوا ألشــد أنــواع التنكيــل، أمثــال الكاتبــة ســمر يزبــك والطبيــب منــذر ماخــوس والفنــان فــؤاد حميــرة وغيرهــم كثــر. وعــن طائفيــة النظــام 

الســوري فــي القطــاع األمنــي، انظــر مرهــف جويجاتــي، مرجــع ســابق، ص 6. 
إن رئيــس الجمهوريــة هــو األميــن العــام لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي، وتنــّص المــادة 95 مــن هــذا الدســتور علــى اآلتــي: "يتولــى رئيــس الجمهوريــة   10
تســمية نائــب لــه أو أكثــر وتفويضهــم ببعــض صالحياتــه وتســمية رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه وتســمية الــوزراء ونوابهــم وقبــول اســتقالتهم وإعفاءهم 

مــن مناصبهم".
نــّص دســتور تونــس لعــام 2014 صراحــة فــي مادتــه 16 علــى: ن"تضمــن الدولــة حيــاد المؤسســات التربويــة عــن التوظيــف الحزبــي". كمــا أن هــذا الحيــاد   11

منصــوص عليــه لكافــة القــوى العســكرية واألمنيــة فــي المادتيــن 18 و19 مــن هــذا الدســتور، كمــا ســنبينه أدنــاه. 
انظر الفصل الثاني - )سلطات الدولة(.   12

ــم العســكرية  ــورة وإنشــاء المحاك ــة أهــداف الث ــق بحماي ــون المتعل ــة وأيضــًا القان انظــر المرســوم رقــم )47( لعــام 1968 المنشــئ لمحكمــة أمــن الدول  13
االســتثنائية بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )6( بتاريــخ 7 كانــون الثاني/ينايــر لعــام 1965. 
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ال يمكــن االنتقــاص منهــا.14 وفــي غيــاب ضوابــط مماثلــة عــن الدســتور الســوري، بقيــت 
ــة الطــوارئ مطّبقــة فــي ســوريا خــالل حكــم األســد ولــم تلــغ قبــل عــام 2011، تاريــخ بــدء  حال

االنتفاضــة الســورية. 

2.1 الدستور السوري الحالي: إعادة إفراز نظام األسد 
االستبدادي

اعتمــَد األســد دســتور عــام 2012 فــي محاولــة منــه المتصــاص غضــب الشــارع وإعادة الســيطرة 
علــى مقاليــد الحكــم كمــا كان عليــه الحــال قبــل البــدء باالنتفاضــة الشــعبية ضــّد نظامــه فــي آذار/
مــارس 2011. صحيــح أن هــذا الدســتور الجديــد قــد ألغــى المــادة الثامنــة المشــار إليهــا أعــاله 
والمتعلقــة بســطوة حــزب البعــث العربــي االشــتراكي، باإلضافــة إلــى تضمينــه العديــد مــن 
الحقــوق والحريــات األساســية للمواطنيــن، غيــر أنــه أبقــى علــى أبــرز عيــوب الدســتور الســابق. 
ومــا يزيــد مــن عــدم شــرعية هــذا الدســتور طريقــة اعتمــاده وصياغــة بنــوده التــي تّمــت فــي ظــل 
إقصــاء لكافــة معارضــي النظــام، كمــا أجــرَي االســتفتاء عليــه فــي ظــل غيــاب أي جــو ديمقراطي 
وأيضــًا ارتــكاب النظــام النتهــاكات واســعة النطــاق ضــّد مكونــات الشــعب الســوري بمــا فــي 
ذلــك القتــل والتعذيــب والتهجيــر الجماعــي واالعتقــاالت التعســفية التــي طالــت مئــات اآلالف 

مــن الســوريين المعارضيــن لحكمــه.15

باالنتقــال  المطالبــات  مــن  الرغــم  علــى  الرئاســي،  النظــام  علــى  الجديــد  الدســتور  وحافــظ 
إلــى نظــام برلمانــي أو شــبه رئاســي.16 وأبقــى بيــد رئيــس الجمهوريــة صالحيــات واســعة 
ــد  ــة هــو القائ ــه 105 علــى أن "رئيــس الجمهوري ــة. ونّصــت مادت ــة وقضائي تشــريعية وتنفيذي
األعلــى للجيــش والقــوات المســلحة ويصــدر جميــع القــرارات واألوامــر الالزمــة لممارســة هــذه 
الســلطة، ولــه التفويــض ببعضهــا"، بنــّص شــبه مماثــل للدســتور الســابق. كمــا يعّيــن الرئيــس 
الموظفيــن المدنييــن والعســكريين وينهــي خدماتهــم وفقــًا للقانــون )المــادة 106(، ويبــرم 
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة )المــادة 107(، ويمنــح العفــو الخــاص )المــادة 108( ولــه الحــق 
بمنــح األوســمة )المــادة 109( وحــل مجلــس الشــعب17 )المــادة 111( وإعــداد مشــاريع القوانيــن 
وتولــي ســلطة التشــريع )المادتيــن 112-113(، ويــرأس كذلــك مجلــس القضــاء األعلــى )المــادة 
133(. وتضمــن المــادة 117 عــدم مســؤولية رئيــس الجمهوريــة عــن األعمــال التــي يقــوم 
بهــا فــي مباشــرة مهامــه إال فــي حالــة الخيانــة العظمــى، وفــي هــذه الحالــة البــّد مــن أن 
يتــم اتهامــه بقــرار مــن مجلــس الشــعب بتصويــت علنــي وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس 
بجلســة خاصــة ســرية، بنــاء علــى اقتــراح ثلــث أعضــاء المجلــس علــى األقــل، وتجــري محاكمتــه 

انظر الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 37.   14
انظــر علــى ســبيل المثــال تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية والتــي أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان فــي   15
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ :متوفــرة علــى الرابــط التالــي ،S-17/1 22 آب/أغســطس 2011 بموجــب قــراره رقــم

Documentation.aspx
للمزيــد عــن االختــالف بيــن هــذه األنظمــة، انظــر ماركــوس بوكنفورديــه، دليــل عملــي لبنــاء الدســاتير: تصميــم الســلطة التنفيذيــة، المؤسســة الدوليــة   16

للديمقراطيــة واالنتخابــات، 2011، ص 1 ومــا بعدهــا. 
ويذكــر بــأن تســمية أعضــاء مجلــس الشــعب المنتخبيــن يتــم عــادة بمرســوم يتخــذه رئيــس الجمهوريــة. انظــر علــى ســبيل المثــال نــّص المرســوم رقــم )127(   17
الصــادر بتاريــخ 2 آيار/مايــو 2016 والمتضمــن تســمية الفائزيــن بعضويــة مجلــس الشــعب للــدور التشــريعي الثانــي. كمــا يتدخــل الرئيــس لتســمية أعضــاء 
لمــلء المقاعــد الشــاغرة فــي مجلــس الشــعب، كمــا حــدَث بمقتضــى المرســوم رقــم )244( بتاريــخ 21 أيلول/ســبتمبر 2015 القاضــي بتســمية عشــرة 

لعضويــة مجلــس الشــعب عــن الــدور التشــريعي األول. 
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف

ألمن
طاع ا

ساتير والق
الد

أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا. ولــم يغفــل رئيــس الجمهوريــة إمكانيــة هكــذا اتهــام فــي 
ــع قضــاة المحكمــة  ــذي دفعــه إلــى ضمــان والء جمي ــرات سياســية، األمــر ال حــال حــدوث تغيي
الدســتورية العليــا، فيســميهم جميعــًا بمرســوم رئاســي )المــادة 141( ويدلــون بالقســم أمامــه 
ــا  ــذي يصــدر قــرارات االتهــام، كمــا ذكرن ــه حــل مجلــس الشــعب ال ــن ل )المــادة 145(، كمــا يمك

أعــاله. 

بــأن "الجيــش والقــوات المســلحة مؤسســة وطنيــة مســؤولة عــن   11 المــادة  وجــاء فــي 
الدفــاع عــن ســالمة أرض الوطــن وســيادته اإلقليميــة، وهــي فــي خدمــة مصالــح الشــعب 
وحمايــة أهدافــه وأمنــه الوطنــي". وقــد بــرر هــذا النــص عــدم االســتجابة للمطالــب الشــعبية 
ــادت بدايــة بإعــادة الجيــش إلــى ثكناتــه وحصــر مهامــه بالدفــاع عــن حــدود الوطــن مــن  التــي ن
االعتــداءات الخارجيــة، وشــّكل ســندًا دســتوريًا لتدخــل الجيــش والقــوى المســلحة األخــرى فــي 
معــارك تــدور رحاهــا داخــل األراضــي الســورية تدخــل هــدف أساســًا إلــى قمــع المعارضــة. كمــا 
يكــرس اســتخدام مصطلــح "خدمــة مصالــح الشــعب وحمايــة أهدافــه" مجــدد ًا عقائديــة الجيــش 
ــح "أهــداف الشــعب".18 بينمــا  ــاده، والســيما فــي ظــل تفســيرات النظــام لمصطل وعــدم حي
نجــد فــي دســاتير دول أخــرى نصوصــا واضحــة لــدور الجيــش وحيــاده، كمــا فــي دســتور تونــس 
لعــام 2014 والــذي جــاء فــي فصلــه )مادتــه( 18: ")...( ويضطلــع بواجــب الدفــاع عــن الوطــن 
واســتقالله ووحــدة ترابــه، وهــو ملــزم بالحيــاد التــام. ويدعــم الجيــش الوطنــي الســلطات 
المدنيــة وفــق مــا يضبطــه القانــون".19 وفــي ســياق مشــابه، أكــد دســتور جنــوب أفريقيــا بأنــه 
ال يجــوز لألجهــزة األمنيــة وال ألي مــن أفرادهــا، فــي ســياق ممارســتهم لمهامهــم، أن يدعمــوا 

ــاز لــه.20 مصالــح أي حــزب سياســي وال االنحي

وأّمــا المــادة 103 الخاصــة بحالــة الطــوارئ والمــادة 114 المتعلقــة بصالحيــة رئيــس الجمهوريــة 
باتخــاذ اإلجــراءات الســريعة التــي تقتضيهــا الظــروف لمواجهــة الخطــر الجســيم، فقــد جاءتــا 
مماثلتيــن تقريبــا لنصــوص المــواد 101 و113 مــن الدســتور الســابق والمشــار إليهمــا أعــاله. 
ويكمــن االختــالف، الشــكلي وليــس الجوهــري، بــأن المــادة 103 الجديــدة قــد أشــارت إلــى لــزوم 
عــرض حالــة الطــوارئ، بعــد إعالنهــا مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس 
الــوزراء المنعقــد برئاســته وبأكثريــة ثلثــي أعضائــه، علــى مجلــس الشــعب فــي أول اجتمــاع لــه 
دون اشــتراط موافقــة هــذا المجلــس كمــا يتبيــن بوضــوح مــن قــراءة نــص هــذه المــادة. واســتمر 
الدســتور الحالــي، كحــال الدســتور الســابق، بالتنصيــص علــى الخدمــة العســكرية اإللزاميــة، 
مــن دون إدراج أيــة عبــارة تســمح باالعتــراض ألســباب ضميريــة. بينمــا يالحــظ فــي دســاتير 
أخــرى نصــوص تتعلــق باالســتنكاف الضميــري، كحــال الدســتور اإلســباني لعــام 1978 والــذي 
جــاء فــي مادتــه 30، الفقــرة الثانيــة: "يحــدد القانــون الواجبــات العســكرية لإلســبان وينظــم 
االعتــراض الوجدانــي وباقــي أســباب اإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية اإلجباريــة آخــذًا بعيــن 
االعتبــار الضمانــات المالئمــة؛ ويمكــن للقانــون أن يفــرض، إذا اقتضــى الحــال، خدمــة اجتماعيــة 

انظر أعاله.   18
كمــا يســتثني، بمقتضــى المــادة 36 مــن الدســتور التونســي، الحــق باإلضــراب لــكل مــن الجيــش الوطنــي وقــوات األمــن الداخلــي والديوانــة. وجــاء   19
فــي المــادة 19 مــن هــذا الدســتور بــأن "األمــن الوطنــي أمــن جمهــوري، قواتــه مكلفــة بحفــظ األمــن والنظــام العــام وحمايــة األفــراد والمؤسســات 

والممتلــكات وإنفــاذ القانــون، فــي كنــف احتــرام الحريــات وفــي إطــار الحيــاد التــاّم". 
انظــر المــادة 199، 7، ب. للمزيــد مــن األمثلــة واإلشــكاليات المتعلقــة بوضعيــة الجيــوش فــي الدســاتير، انظــر فيرجينــي كولومبيــه، الجيــوش فــي   20

النصــوص الدســتورية: دراســات حالــة للجزائــر وباكســتان وتركيــا، مبــادرة اإلصــالح العربــي، باريــس، يونيو/حزيــران 2012، 8 ص. 
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تعويضيــة".21 هــذا وعملــت دول كثيــرة خــالل العقــود الماضيــة علــى إلغــاء الخدمــة العســكرية، 
كحــال المملكــة المغربيــة، واالكتفــاء بوجــود القــوات المســلحة المحترفــة. وال يخفــى أثــر التجنيــد 
ــاري فــي ســوريا، ســواء كان قبــل بــدء الصــراع المســلح حيــث تعــرض الشــباب للتدجيــن  اإلجب
واألدلجــة السياســية واإلذالل، أو بعــده حيــث ســيق مئــات اآلالف مــن الســوريين إجباريــًا إلــى 

المعــارك وســببت طلبــات الَســوق اإللزامــي إلــى فــرار كثيريــن خــارج البلــد. 

يضــاف إلــى مــا ســبق ذكــره بعــض العيــوب الدســتورية الجوهريــة األخــرى التــي يمكــن إيجازهــا 
بمــا يلــي. تتضمــن الدســاتير الســورية المختلفــة علــى نصــوص ذات صلــة بالديــن22 مــن ناحيــة، 
وبالعروبــة،23 مــن ناحيــة أخــرى، باإلضافــة إلــى عــدم إدراج نصــوص وافيــة متعلقــة بالتنــوع 
الدينــي واللغــوي والثقافــي فــي هــذا البلــد الغنــي بأقلياتــه غيــر العربيــة وغيــر المســلمة. ثانيــا: 
يتــرك للقانــون تنظيــم العديــد مــن الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا دســتوريًا، وبالتالــي 
ينصــاع الدســتور إلــى القوانيــن بــدل مــن أن تحكــم القواعــد الدســتورية تنظيــم القوانيــن 
المختلفــة ومضمونهــا. صحيــح بــأن الدســتور يشــرع فــي الغالــب األحــكام العامــة تــاركًا للقوانيــن 
تفاصيــل التطبيــق والتنفيــذ، غيــر أن حــدود الحقــوق والحريــات يجــب التنصيــص عليــه دســتوريًا، 
كمــا هــو الحــال فــي دســتور جنــوب أفريقيــا، تجنبــًا لتعطيــل هــذه الحقــوق والحريــات بمقتضــى 
القوانيــن، كمــا تشــهد عليــه التشــريعات الســورية.24 ثالثــًا: يكتنــف الغمــوض مســألة ســمو 
الداخليــة،  التشــريعات  علــى  الســورية  الحكومــة  عليــه  التــي صادقــت  الدوليــة  االتفاقيــات 
بخــالف العديــد مــن الدســاتير العربيــة التــي أشــارت صراحــة إلــى هــذا المبــدأ.25 هــذا وتتضمــن 
هــذه االتفاقيــات علــى نصــوص هامــة ذات صلــة وثيقــة بقطــاع األمــن، كنــص المادتيــن 9 و14 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمتعلقتــان بضمانــات المحاكمــة 
العادلــة وحقــوق الموقوفيــن والمعتقليــن، وأيضــًا نــص المــادة الرابعــة الــذي يتضمــن شــروطا 

عديــدة لتطبيــق حــاالت الطــوارئ االســتثنائية.26

وأخيــرًا، تبقــى الســمة األساســية للدســاتير الســورية غيــاب الرقابــة الدســتورية علــى عمــل 
ــة،  ــة قصــوى لهــذه القضي ــة أهمي ــد مــن الدســاتير الحديث ــت العدي ــة. فقــد أول األجهــزة األمني
ــة، فــإن  ــوع مــن الرقاب ــم يخصــص قســمًا خاصــًا لهــذا الن ــذي وإن ل كحــال دســتور تونــس، وال

لالطالع على النسخة الكاملة من هذا الدستور، انظر موقع Constitute، متوفر على الرابط:   21
 https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar
انظــر أيضــًا، نارســيس ســيرا، اإلصــالح الدســتوري والعالقــات بيــن المدنييــن والعســكريين فــي إســبانيا، فــي اإلصــالح الدســتوري فــي المراحــل 

االنتقاليــة: تأميــن شــرعّية مســار بنــاء المؤسســة الديمقراطيــة، مبــادرة اإلصــالح العربــي، باريــس، 2014، ص 50-49. 
فالدســتور الجديــد الــذي صــدر عــام 2012، مثــل ســابقه لعــام 1973، ينــّص فــي مادتــه الثالثــة علــى أن ديــن رئيــس الدولــة هــو اإلســالم. وكال الدســتورين   22
ينّصــان فــي نفــس هــذه المــادة علــى أن "الفقــه اإلســالمي هــو أحــد المصــادر الرئيســية للتشــريع". ويتأتــى عــن هــذا النــّص الدســتوري األخيــر انتهــاكات 
للحــق فــي الحرّيــة الدينيــة ومبــدأ المســاواة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين وبيــن المــرأة والرجــل، فــي الكثيــر مــن القوانيــن الداخليــة، والســيما قانــون 

األحــوال الشــخصية الســوري الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم )59( فــي أيلول/ســبتمبر 1953 )انظــر مثــاًل المــادة 48(. 
فينــّص الدســتور الســوري الجديــد لعــام 2012 فــي مقدمتــه علــى أن: "تعتــز الجمهوريــة العربيــة الســورية بانتمائهــا العربــي، وبكــون شــعبها جــزءًا ال   23
يتجــزأ مــن األمــة العربيــة مجســدة هــذا االنتمــاء فــي مشــروعها الوطنــي والقومــي، وفــي العمــل علــى دعــم التعــاون العربــي بهــدف تعزيــز التكامــل 
وتحقيــق وحــدة األمــة العربيــة". ويكــرر الدســتور الســوري المصطلحــات العروبيــة الــواردة فــي دســتور عــام 1973، بــل ويضيــف عليهــا مصطلحــات مثــل 
"الحضــارة العربيــة" "الــدور العربــي الســوري"، "قلــب العروبــة"، الــخ. والمــادة الرابعــة تؤّكــد بــأن "اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة"، دون 
اإلشــارة إلــى اللغــات األخــرى والحقــوق الثقافيــة للناطقيــن بهــا. أّمــا المــادة الســابعة المتعلقــة بالقســم الدســتوري فقــد اســتمّدت صياغتهــا أيضــًا مــن 

الدســتور الســابق فــي إشــارة إلــى ضــرورة العمــل مــن أجــل تحقيــق "وحــدة األمــة العربيــة". 
انظر أدناه.   24

فعلــى ســبيل المثــال جــاء فــي تصديــر )مقدمــة( دســتور المملكــة المغربيــة مــا يلــي: "جعــل االتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي   25
نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى مالءمــة هــذه 

التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة". النــّص الكامــل لهــذا الدســتور متوفــر علــى الرابــط التالــي: 
http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf
جعــل المرســوم التشــريعي رقــم )3( الــذي انضمــت بموجبــه ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 21 نيســان/أبريل   26
1969، هــذا العهــد بمنزلــة التشــريع الداخلــي. وهــو أمــر غيــر كاف حيــث تســمو االتفاقيــة فــي هــذه الحالــة فقــط علــى القوانيــن الســابقة إلقرارهــا أمــا 
القوانيــن الالحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهمــا. فتعــّد القوانيــن الصــادرة بعــد تاريــخ إقــرار المعاهــدات والمتعارضــة معهــا مبــررا الســتبعادها 

بمقتضــى المبــدأ القانونــي القائــل بــأن أحــكام القوانيــن الالحقــة تلغــي القوانيــن الســابقة فــي حــال التعــارض بينهمــا. 
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اختصــار هــذا  المجــال. ويمكــن  علــى نصــوص مختلفــة وغنيــة فــي هــذا  أحكامــه تشــتمل 
النــوع مــن الرقابــة فــي دســتور تونــس بمــا جــاء فــي المــادة 59 التــي تتيــح لمجلــس نــواب 
ــي  ــة حقــوق اإلنســان الت ــق، وأيضــًا المــادة 128 والمتعلقــة بهيئ ــان تحقي ــن لج الشــعب تكوي
يحــق لهــا مراقبــة احتــرام الحريــات والحقــوق والعمــل علــى تعزيزهــا وتطويرهــا والتحقيــق فــي 
حــاالت انتهاكاتهــا، فضــاًل عــن وجــوب استشــارتها فــي مشــاريع القوانيــن المتصلــة بمجــال 
ــرت أن "المعارضــة مكــون  ــك مــا جــاء فــي المــادة 60 التــي اعتب اختصاصهــا. يضــاف إلــى ذل
أساســي فــي مجلــس نــواب الشــعب، لهــا حقوقهــا التــي تمكنهــا مــن النهــوض بمهامهــا فــي 
ــاكل المجلــس وأنشــطته  ــة فــي كل هي ــة مناســبة وفاعل ــي وتضمــن لهــا تمثيلي العمــل النياب
الداخليــة والخارجيــة"، وأتاحــت لهــا أيضــًا رئاســة اللجنــة المكلفــة بالماليــة وتكويــن لجنــة تحقيــق 
كل ســنة وترؤســها. وال يغفــل كذلــك مــدى تهميــش دور المحكمــة الدســتورية فــي ســوريا 
والتــي لــم تقــّدم أيــة مســاهمات تذكــر فــي اســتبعاد القوانيــن غيــر الدســتورية أو تعطيــل 
مشــاريعها، بــل وكانــت هــذه المحكمــة ذراعــًا لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة مــن خــالل ضمــان 
ســيطرة رئيــس الجمهوريــة علــى تســمية أعضائهــا كافــة وحــق تحريكهــا.27 وبهــذا انعكــس خلــل 
المنظومــة الدســتورية الســورية علــى واقــع عمــل األجهــزة األمنيــة ودور مؤسســة الجيــش، 
ــة للحقــوق،  ــات والمنتهك ــة للحري ــن المكّبل ــرة مــن المراســيم والقواني ــة كبي مــن خــالل مجموع
فضــال عــن نقــص التشــريعات الالزمــة وغيــاب أهــم دعائــم دولــة القانــون المتمثــل بآليــات 
رقابيــة نزيهــة وقــادرة علــى ردع تعّســف الســلطة التنفيذيــة وتغولهــا فــي االســتبداد، وهــو مــا 

ســنوضحه فــي القســم الثانــي مــن هــذا البحــث. 

ستســتمر عيــوب المحكمــة الدســتورية الجديــدة المشــّكلة بموجــب دســتور عــام 2012. انظــر قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، رقــم )7( الصــادر بتاريــخ   27
19 نيســان/أبريل 2014. فــي المقابــل لعبــت المحكمــة الدســتورية فــي مصــر دورًا هامــا فــي الحــّد مــن انتهــاكات حقــوق االنســان. 
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لقــد كان لمضمــون النصــوص الدســتورية المذكــورة أعــاله دور أساســي فــي تكريــس تســلط 
األجهــزة األمنيــة ســواء كان قبــل عــام 2011 حيــث كانــت األجهــزة األمنيــة الحاكــم الفعلــي 
القضــاء  ووجــود  الطــوارئ  تشــريعات  إلــى  أساســي  بشــكل  مســتندة  لســوريا  والمطلــق 
الســوري ضــّد  الشــعب  انتفاضــة  مــن  اعتبــارًا  أي  التاريــخ  هــذا  بعــد  أو  )أواًل(،  االســتثنائي 
االســتبداد، حيــث ابتــدأت مرحلــة جديــدة مرتبطــة بمــا يســمى "مكافحــة اإلرهــاب" ضمنــت 
اســتمرارية األرضيــة التشــريعية لهيمنــة القــوى األمنيــة وتصاعــد دور الجيــش فــي قمــع كافــة 

أشــكال المعارضــة )ثانيــًا(. 

1.2 أجهزة األمن السورية: الحاكم المطلق لسوريا 

المســلحة  والقــوات  الجيــش  مــن  لــكل  تبعيتهــا  وتختلــف  وتتفــرع  األمنيــة  األجهــزة  تتعــدد 
)المخابــرات الجويــة والعســكرية( ولــوزارة الداخليــة )األمــن السياســي( ولمكتــب األمــن الوطنــي 
ولحــزب البعــث العربــي االشــتراكي )المخابــرات العامــة(،28 بمــا يتيــح لهــا الســيطرة علــى كافــة 
مفاصــل الحيــاة وبســط هيمنتهــا الواســعة لضمــان اســتمرار النظــام االســتبدادي. تتنافــس 
هــذه األجهــزة فيمــا بينهــا والســيما فــي إظهــار الــوالء المطلــق للنظــام السياســي مــن أجــل 
تحقيــق مزيــد مــن االمتيــازات. وقــد تكرســت صالحيــات هــذه األجهــزة وامتيازاتهــا الواســعة 
بفضــل ترســانة مــن القوانيــن والمراســيم، صــدر أغلبهــا خــالل حالــة الطــوارئ التــي يعــود 
ــذي  ــون األول/ديســمبر 291962 ال ــخ 22 كان ــى المرســوم التشــريعي رقــم 51 تاري أساســها إل
أعلــن حالــة الطــوارئ فــي 8 آذار/مــارس 1963 إثــر االنقــالب العســكري الــذي قاده حــزب البعــث 
العربــي االشــتراكي. وبموجــب المــادة الثالثــة مــن هــذا المرسوم، يســمي رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكمــًا عرفيــًا، وتوضــع تحــت تصرفــه جميــع قــوى األمــن الداخلــي والخارجــي. وللحاكــم 
العرفــي ونوابــه، بمقتضــى المــادة الرابعــة، "وضــع قيــود علــى حرية األشــخاص فــي االجتماع 
واإلقامــة والتنقــل والمــرور فــي أوقــات معينــة، وتوقيــف المشــتبه فيهــم أو الخطريــن علــى 
ــن فــي أي  ــازة فــي تحــري األشــخاص واألماك ــًا، واإلج ــًا احتياطي األمــن والنظــام العــام توقيف
وقــت، وتكليــف أي شــخص بتأديــة أي عمــل مــن األعمــال". وتضيــف هــذه المــادة بأنــه يجــوز 
"مراقبــة الرســائل والمخابــرات أيــًا كان نوعهــا، ومراقبــة الصحــف، والنشــرات، والمؤلفــات، 
ــر والدعايــة واإلعــالن قبــل نشــرها  والرســوم والمطبوعــات واإلذاعــات وجميــع وســائل التعبي
وضبطهــا ومصادرتهــا وتعطيلهــا وإلغــاء امتيازهــا وإغــالق أماكــن طبعهــا". وبموجــب هــذه 
ــات والحقــوق الدســتورية للمواطنيــن،  التشــريعات الفضفاضــة والواســعة، تعّطلــت الضمان
وأعطــي كذلــك للحاكــم العرفــي صالحيــة إحالــة األشــخاص إلــى القضــاء االســتثنائي العســكري 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر رضــوان زيــادة، كيــف بنــت عائلــة األســد دولــة المخابــرات فــي ســورية، 6 أيار/مايــو 2013، زمــان الوصــل، متوفــر علــى الرابــط:   28
https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=38173 انظــر أيضــًا معــن طــالع، مرجــع ســابق، ص 9 ومــا بعدها. 

حــدد المرســوم آليــات إعــالن حالــة الطــوارئ، وجــاء فــي مادتــه الثانيــة، الفقــرة األولــى: "تعلــن حالــة الطــوارئ بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء   29
المنعقــد برئاســة رئيــس الجمهوريــة وبأكثريــة ثلثــي أعضائــه، علــى أن يعــرض علــى مجلــس النــواب فــي أول اجتمــاع لــه". 
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مهمــا كانــت صفــة الفاعليــن، فــي حــال مخالفــة أوامــره أو إذا قــّدر هــو بــأن الجرائــم واقعــة علــى 
أمــن الدولــة أو الســالمة العامــة أو الســلطة العامــة أو المخلــة بالثقــة العامــة أو التــي تشــّكل 

خطــرًا شــاماًل.30

وأعقــب إعــالن حالــة الطــوارئ اعتمــاد مجموعــة مــن القوانيــن المعــززة لســيطرة األجهــزة األمنيــة 
وانتهاكاتهــا لحقــوق المواطنيــن. فقــد اســتصدر مرســوم حمايــة الثــورة رقــم 6 لعــام 1964 
الــذي نــّص علــى تجريــم كل مــن يناهــض أهــداف الثــورة ويقــاوم تطبيــق النظــام االشــتراكي 
بالقــول أو الكتابــة أو الفعــل ومعاقبتــه بالســجن المؤبــد أو حتــى اإلعــدام فــي بعــض الحــاالت. 
وبعــد تاريــخ إصــدار هــذا المرســوم بســنة أي فــي العــام 1965، اعتمــَد نظــام البعــث المرســوم 
رقــم 4 لعــام 1965 والــذي ينــّص علــى نفــس هــذه العقوبــات الشــديدة بحــّق كل مــن يعرقــل 
تنفيــذ التشــريعات االشــتراكية. كمــا صــدر قانــون إحــداث محاكــم األمــن االقتصــادي بالمرســوم 
التشــريعي رقــم 46 بتاريــخ 8 آب/أغســطس 1977 الــذي تشــّكلت بموجبــه محكمــة اســتثنائية 
كان ضحاياهــا آالف الســوريين المتهميــن بموجــب بعــض مــواد قانــون العقوبــات االقتصــادي 
الفضفاضــة، كالمــادة 13 التــي تخضــع "مقاومــة النظــام االشــتراكي" لعقوبــة ســجن تصــل 
إلــى خمســة عشــر عامــًا. كمــا صــدر القانــون )52( الخــاص بأمــن حــزب البعــث العربي االشــتراكي 
فــي العــام 1979 والــذي نّصــت المــادة التاســعة منــه علــى االعتقــال لمــدة ال تقــل عــن خمــس 
ســنوات عــن كل فعــل يقصــد منــه منــع حــزب البعــث مــن ممارســة مهامــه المنصــوص عليهــا 
ــرن الفعــل بالعنــف. يضــاف إلــى ذلــك تطبيــق نظــام  بالدســتور والقانــون، وباإلعــدام إذا اقت
"الموافقــات والدراســات األمنيــة" الــذي خــّول األجهــزة األمنيــة التدخــل والبــت فــي كافــة 
مناحــي الحيــاة، الســيما عقــد االجتماعــات والحصــول علــى إذن الســفر والتوظيــف وتســجيل 
ــاط الجيــش  ــع ضب ــة مجلــس الشــعب وترفي ــراث والترشــح لعضوي ــة والمي المعامــالت العقاري
ــار الــوالء إلــى نظــام الحكــم، الســيما  وتشــكيل الحكومــات وتعييــن القضــاة، إلــخ.31 وكان معي
الرئيــس وحــزب البعــث العربــي االشــتراكي، وأيضــًا عــدم وجــود شــبهة انتمــاء إلــى تنظيمــات 
معارضــة أو حقوقيــة هــو الحاســم فــي تســيير هــذه األمــور ذات الصلــة المباشــرة بــأرزاق 

المواطنيــن ومصالحهــم وحقوقهــم. 

وكان ال بـد مـن تعزيـز وجـود المحاكـم االسـتثنائية، بمقتضـى حالـة الطـوارئ، بهـدف إحـكام 
السيطرة األمنية وضمان تبعية القضاء المطلقة للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية 
أو الحاكـم العرفـي القائـم علـى أعمـال األجهـزة األمنيـة. وفـي هـذا اإلطـار، ُشـّكلت "محكمـة 
أمـن الدولـة العليـا" التـي بنيـت أساسـًا علـى حالـة الطوارئ في البالد، بحسـب المرسـوم رقم 
47 لعـام 1968 المنشـئ لهـا والـذي ينـّص بمادتـه األولـى علـى أن إحـداث المحكمـة يتم "بأمر 
مـن الحاكـم العرفـي" وأن تعييـن أعضائهـا ومـن يمثـل الحـق العـام فيهـا يتـم مـن طـرف رئيـس 
الجمهوريـة. واختّصـت المحكمـة بالنظـر بجميـع القضايـا التـي يحيلهـا إليهـا الحاكـم العرفـي أو 
نائبـه وكذلـك فـي القضايـا التـي كانـت مـن اختصـاص المحكمـة العسـكرية االسـتثنائية التـي 

انظــر المــادة السادســة مــن المرســوم. وتجــدر اإلشــارة إلــى مخالفــة حالــة الطــوارئ فــي ســوريا للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة الملتزمــة بهــا الحكومــة   30
الســورية، ومنهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. فقــد أجــاز العهــد المذكــور فــي مادتــه الرابعــة للدولــة الطــرف فــي "حــاالت 
الطــوارئ االســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة األمــة، والمعلــن قيامهــا رســميًا بــأن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر ال تتقيــد 
بااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر لاللتزامــات األخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي". 
وتؤكــد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها ضــرورة عــدم مخالفــة أي تشــريع يتخــذ فــي حالــة الطــوارئ ألحــكام بعــض مــواد العهــد التــي تنــّص علــى حقــوق 
ــّص المــادة الرابعــة مــن هــذا العهــد لســببين رئيســين:  ــي تتعــارض مــع ن ــون الطــوارئ الحال ــك مــن الجلــي أن تشــريعات قان أساســية لإلنســان. وبذل
أولهمــا اســتمرار تطبيــق حالــة الطــوارئ لمــدة 49 عامــًا، وهــو مــا أفقدهــا الصفــة االســتثنائية المؤقتــة بعكــس مــا أجــازه العهــد، وثانيهمــا تعــارض جلــي 

لنصوصهــا مــع بعــض الحقــوق األساســية لإلنســان التــي أشــارت إليهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة المذكــورة أعــاله.
ع، مرجع سابق، ص 7-6. معن طالَّ  31
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ألغيـت لتحـل محلهـا محكمـة أمـن الدولـة هـذه. وظهـرت بشـكل ملحـوظ المحاكـم العسـكرية 
والميدانيـة التـي عـزز وجودهـا المرسـوم رقـم 109 لعـام 1968، مـا أدى إلـى إحـالل القضـاء 
االسـتثنائي ذي الصالحيـات الواسـعة فـي محاكمـة المدنييـن محـل القضـاء العـادي. وشـكلت 
لنظـام  السياسـيين  المعارضيـن  آالف  علـى  للحكـم  ذريعـة  أعـاله  المذكـورة  المراسـيم  بنـود 
األسـد، كمـا اعتمـَد القضـاء االسـتثنائي فـي إصـدار هكـذا أحـكام علـى بنـود فضفاضـة مـن 
قانـون العقوبـات السـوري رقـم 148 لعـام 1949 كالمـادة 285 التـي تعاقـب مـن قـام بدعـاوة" 
ترمـي إلـى إضعـاف الشـعور القومـي" أو المـادة 286 التـي ٌتعاقـب مـن ينشـر أنبـاء "يعـرف 

أنهـا كاذبـة أو مبالـغ فيهـا مـن شـأنها أن توهـن نفسـية األمـة". 

ولم ُتغفل مسألة ضمان حصانة أجهزة األمن ضد المالحقة القضائية، وهذا ما تم باعتماد 
مراسيم مكرسة لثقافة اإلفالت من العقاب. فيضمن المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 25 
كانون الثاني/يناير لعام 1969 الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة، الحصانة ألتباع هذا الجهاز على 
الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الخدمة. فنص في مادته 16 على أنه: "ال يجوز مالحقة أي من 
العاملين في اإلدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم 
أو في معرض قيامهم بها إال بموجب أمر مالحقة يصدر عن مدير اإلدارة".32 كما عّززت المادة 
المخابرات،  إدارة  إلى  المنتمين  حصانة  من   1969 لعام   )5409( رقم  المرسوم  من  الرابعة 
حيث جاء فيها: "ال يجوز مالحقة أي من العاملين في إدارة المخابرات العامة أو المنتدبين أو 
المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو 
في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في اإلدارة واستصدار أمر مالحقة 
من قبل المدير. ويبقى استصدار أمر المالحقة واجبًا حتى بعد انتهاء خدمته في اإلدارة". 
ويتبين بشكل واضح بأن هذه المواد تكرس حماية العاملين في إدارة المخابرات العامة من 
أي مساءلة قضائية عن الجرائم التي قد يرتكبونها، وهذا ما كرس النتهاكات جسيمة لحقوق 

اإلنسان ولثقافة اإلفالت من العقاب. 

واســتمر اســتصدار المراســيم المعــززة لحصانــة األجهــزة األمنيــة بعــد وصــول بشــار األســد إلــى 
الســلطة عــام 2000 وكان أبرزهــا المرســوم رقــم 64 لعــام 2008 الــذي حظــر صراحــة مالحقــة 
مرتكبــي الجرائــم مــن العامليــن فــي األمــن الداخلــي وشــعبة األمــن السياســي والجمــارك 
دون موافقــة رؤســائهم.33 هــذا وال يكــون لــذوي الضحايــا أو للضحايــا أنفســهم فــي حــال 
خروجهــم أحيــاء مــن مراكــز األجهــزة األمنيــة إمكانيــة متابعــة الجنــاة، ليــس فقــط فــي ظــل ترســانة 
ــة  ــات قضائي ــاب هيئ ــرى أبرزهــا غي ــل أيضــًا ألســباب أخ ــة، ب ــة األجهــزة األمني تشــريعات حصان
مســتقلة ومحايــدة لتلقــي الشــكاوى، وكذلــك آليــات فّعالــة كفيلــة بتحقيــق هكــذا مالحقــات، 
فضــاًل عــن الخشــية مــن اإلجــراءات االنتقاميــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا مقدمــو الشــكاوى 
أو ذووهــم. وفــي هــذا اإلطــار تبــدو األهميــة القصــوى التخــاذ التعديــالت الالزمــة علــى 
المســتويين الدســتوري والقانونــي، فــي إطــار أيــة حلــول سياســية، بمــا يســهم مــن التمكيــن 
ــم  ــكاب الجرائ ــّد مــن ارت ــاوى بحــق المســؤولين عــن االنتهــاكات مــن أجــل الح ــك الدع فــي تحري

ومالحقــة الفاعليــن وبالتالــي مكافحــة ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب.

وجــاء فــي المــادة 30 مــن هــذا المرســوم بأنــه "ال ينشــر هــذا المرســوم ويعمــل بــه اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدوره". وهــذا مــا يعــّزز ســرية عمــل دوائــر األمــن   32
وحتــى القوانيــن الناظمــة لذلــك، وبالتالــي يحجــب حــق المواطنيــن األساســي باالطــالع علــى القوانيــن المّطبقــة عليهــم والمنتهكــة لحقوقهــم.

ــى  ــر 2008، متوفــر عل ــا شــركاء، 18 تشــرين األول/أكتوب ــد انظــر ميشــال شــماس، جــدل حــول المرســوم التشــريعي رقــم 64/2008، موقــع كلن للمزي  33
http://metranspcm.cluster011.ovh.net/spip.php?page=article&id_article=4665&var_lang=ar&lang=ar الرابــط: 
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2.2 ’مكافحة اإلرهاب‘ كأرضية تشريعية جديدة الستمرار 
هيمنة القوى األمنية 

األســد، والســيما ضــد  نظــام  2011 ضــد  آذار/مــارس  فــي  الشــعبية  االنتفاضــة  اندلعــت 
ســطوة األجهــزة األمنيــة وانتهاكاتهــا المســتمرة والممنهجــة لحقــوق المواطنيــن خــالل العقــود 
الماضيــة. وركــزت مطالــب المعارضــة األساســية بدايــة علــى رفــع حالــة الطــوارئ الحاميــة 
لتصرفــات األجهــزة األمنيــة وامتيازاتهــا، وإلغــاء ذراعهــا األمنــي المتمثــل بمحكمــة أمــن الدولــة 
ســيئة الصيــت والمســؤولة عــن الــزج بــآالف معتقلــي الــرأي والضميــر فــي الســجون ومراكــز 
ــة فــي قمــع التظاهــرات  ــى الرغــم مــن تعامــل النظــام بطريقــة أمني االعتقــال الســورية. وعل
الســلمية، فقــد اســتجاب ســريعًا لهذيــن المطلبيــن مــن خــالل اســتصدار المرســوم رقــم 161 
القاضــي بإنهــاء العمــل بحالــة الطــوارئ والــذي تزامــن مــع المرســوم التشــريعي رقــم 53 
المتعلــق بإلغــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا، فــي 21 نيســان/أبريل 2011. غيــر أنــه ســرعان 
مــا تــم التعويــض عــن هــذا النقــص التشــريعي الــذي حــد مــن صالحيــة األجهــزة األمنيــة، مــن 
خــالل التأســيس لبنيــة تشــريعية جديــدة تحــت مســمى "مكافحــة اإلرهــاب". فاعتمــد المرســوم 
رقــم 55 تاريــخ 21 نيســان/أبريل 2011 والخــاص بمكافحــة اإلرهــاب، والــذي أضــاف إلــى المــادة 
17 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فقــرة قانونيــة بتخويــل "الضابطــة العدليــة أو 
ــه "لمــدة قــد  ــة التحفــظ علــى المشــتبه ب ــة، إمكاني المفوضــون بمهامهــا" أي األجهــزة األمني
تصــل إلــى ســتين يومــا"، يكــون خاللهــا الموقــوف فــي عزلــة عــن العالــم الخارجــي، وبالتالــي 
الخــاص   2012 لعــام   19 رقــم  القانــون  اعتمــد  كمــا  األساســية.  حقوقــه  النتهــاك  معرضــًا 
"بمكافحــة اإلرهــاب" والــذي مّهــد الســتصدار المرســوم رقــم 22 لعــام 2012 الخــاص بإنشــاء 
ــة والتــي  ــد لألجهــزة األمني ــذراع الجدي ــا اإلرهــاب، وهــي ال محكمــة تختــص بالنظــر فــي قضاي

ــة الملغــاة.34 ــاز المهــام المناطــة ســابقًا بمحكمــة أمــن الدول ورثــت بامتي

يتبيــن مــن خــالل مــواد القانــون رقــم 19 آنــف الذكــر بــأن أحكامــه ال تتوجــه فقــط ضــد مــن يقــوم 
فعــاًل بأعمــال عنــف إرهابيــة فــي ســوريا، إنمــا أيضــًا ضــد المعارضــة الســورية بــكل أشــكالها 
وفئاتهــا، ســواء أكانــت مســلحة أو ســلمية. حيــث يضــم هــذا القانــون، المؤلــف مــن 15 مــادة، 
السياســية  يمــارس حقوقــه  مصطلحــات سياســية ومفاهيــم فضفاضــة تطــال حتــى مــن 
المشــروعة، كحريــة الــرأي والتعبيــر فــي حــال انتقــاد النظــام الســوري. ويظهر تســييس القانــون 
مــن خــالل نــّص المــادة الثانيــة التــي أشــارت إلــى مــا دأب النظــام علــى ترويجــه للنيــل مــن 
الحــراك الشــعبي وتشــويهه، أي مصطلــح "المؤامــرة"، دون تعريفهــا أو تفســير معناهــا فــي 
أٍي مــن بنــود القانــون. كمــا نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة صراحــة علــى تشــديد 
ــة أو  ــر نظــام الحكــم فــي الدول العقوبــة "إذا كان القصــد مــن إنشــاء المنظمــة اإلرهابيــة تغيي
كيــان الدولــة"، وهــو المطلــب األساســي لمالييــن الســوريين. أمــا المــادة الثامنــة، فتمتــد 
ــة  ــأي ركــن مــادي للجريمــة حيــث تعاقــب "باألشــغال الشــاقة المؤقت ــر المشــاركين ب لتطــال غي
كل مــن قــام بتوزيــع المطبوعــات أو المعلومــات المخزنــة مهمــا كان شــكلها بقصــد الترويــج 
لوســائل اإلرهــاب أو األعمــال اإلرهابيــة وتنــزل العقوبــة نفســها بــكل مــن أدار أو اســتعمل 
موقعــًا الكترونيــًا لهــذ الغــرض". وســرعان مــا ألحــق بقانــون "مكافحــة اإلرهــاب" قوانيــن 

انظر أدناه.   34
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ومراســيم أخــرى، نذكــر منها القانــون رقــم 20 لعــام 2012 الــذي يقضــي بمادتــه األولــى: 
"يســرح مــن الخدمــة كل عامــل أو موظــف فــي الدولــة مهمــا كان القانــون الخاضــع لــه ويحــرم 
مــن األجــر والراتــب ومــن كل الحقــوق التقاعديــة مــن تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي مكتســب 
الدرجــة القطعيــة بالقيــام بــأي عمــل إرهابــي، ســواء كان فاعــاًل أو محرضًا أو متدخاًل أو شــريكًا أو 
انضمامــه إلــى المجموعــات اإلرهابيــة أو تقديــم أي عــون مــادي أو معنــوي لهــم بــأي شــكل مــن 
األشــكال". ويبــدو جليــًا أن عبــارة "العــون المعنــوي" الــواردة فــي هــذه المــادة مبهمــة للغايــة، 
علــى نحــو قــد يســمح باتهــام أي معــارض للنظــام، حتــى إن كان ذلــك بالقــول أو بالكتابــة. وقــد 
أتاحــت فعــاًل بنود قوانيــن "مكافحــة اإلرهــاب" مالحقــة العديــد مــن المتظاهريــن الســلميين 
ومن العامليــن فــي المجــال الطبــي واإلغاثــي، وكذلك رمــوز المعارضــة السياســية الســورية 

مــن الذيــن لــم يحملــوا الســالح علــى اإلطــالق.35 

وجــاَء المرســوم الرئاســي رقــم 22 والصــادر بتاريــخ 26 تموز/يوليــو 2012 ليؤســس "لمحكمــة 
قضايــا اإلرهــاب". وكمــا هــي حــال محكمــة أمــن الدولــة الملغــاة، تتألــف المحكمــة الجديــدة 
ونيابتهــا مــن أعضــاء بينهــم عســكريون، ويتــم تســميتهم جميعــًا بمراســيم رئاســية، فــي انتهاك 
واضــح لمبــدأ اســتقاللية الســلطة القضائيــة وحصانــة القضــاة ولمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. 
وعلــى غــرار المــادة السادســة مــن المرســوم رقــم 47 لعــام 1968 المؤســس لمحكمــة أمــن 
22 تنــص علــى أن "يشــمل اختصــاص  الرابعــة مــن المرســوم رقــم  المــادة  الدولــة، فــإن 
المحكمــة جميــع األشــخاص مــن مدنييــن وعســكريين". وتشــير المــادة الســابعة صراحــة إلــى 
عــدم تقيــد المحكمــة الجديــدة "باألصــول المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة فــي 
جميــع أدوار وإجــراءات المالحقــة والمحاكمــة"، وهــو مــا يماثــل تمامــًا المــادة الســابعة - الفقرة 
األولــى مــن مرســوم إنشــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا. وبالتالــي يحــرم الماثلــون أمــام هــذه 
الهيئــات االســتثنائية مــن أهــم ضمانــات المحاكمــة العادلــة كمبــدأ علنيــة الجلســات وشــفوية 
المرافعــات واألخــذ بوســائل اإلثبــات االعتياديــة المنصــوص عليهــا بقانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة، وحتــى إجــراءات الطعــن المعتــادة.36 ويؤّكــد العديــد مــن المحاميــن الذيــن رافعــوا أمــام 
ــور البنــي، الوضــع غيــر اإلنســاني الــذي يعانــي  هــذه المحكمــة، أمثــال ميشــال شــماس وأن
ــًا مــا تحتفــظ بالموقوفيــن لديهــا  منــه المحالــون إليهــا مــن طــرف األجهــزة األمنية والتــي غالب
ــب وللمعاملــة  ــون وبالتالــي عرضــة للتعذي ــة القان ــون خاللهــا خــارج حماي لفتــرات طويلــة يكون
ــًا مــا تظهــر عالمــات التعذيــب علــى المتهميــن الماثليــن أمــام المحكمــة،  الالإنســانية.37 وغالب
ويمكــن أن تســتخدم االعترافــات المنتزعــة منهــم تحــت التعذيــب أو غيرهــا مــن وســائل التهديــد 
أثنــاء هــذه المحاكمــات،38 فــي انتهــاك واضــح لنــّص المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
التــي تحّظــر التعذيــب واألخــذ بأيــة أقــوال انتزعــت تحــت التعذيــب. وال يســمح فــي الغالــب 

انظر هيومان رايتس ووتش، سوريا- استخدام محكمة مكافحة اإلرهاب لخنق المعارضة، تموز/يونيو 2013، متوفر على موقع المنظمة:  35
 https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229.
ــرة خاصــة تشــكل بمرســوم فــي محكمــة النقــض )بحســب المــادة  ــا اإلرهــاب" أمــام دائ ــه يجــوز الطعــن بأحــكام "محكمــة قضاي وتجــدر اإلشــارة إلــى أن  36
الخامســة مــن المرســوم رقــم 22(، بينمــا كانــت أحــكام محكمــة أمــن الدولــة العليــا غيــر قابلــة للطعــن، بــل للتصديــق فقــط بقــرار مبــرم مــن رئيــس 
ــا اإلرهــاب" االحــكام  ــك، تســتثني المــادة 6 مــن المرســوم المؤســس "لمحكمــة قضاي ــة مــن المرســوم رقــم 47(. ومــع ذل ــة )المــادة الثامن الجمهوري
الغيابيــة مــن إعــادة المحاكمــة "فــي حــال إلقــاء القبــض علــى المحكــوم عليــه إال إذا كان قــد ســلم نفســه طواعيــة". وبهــذا تختلــف هــذه المــادة السادســة 
عّمــا جــاء فــي المــادة 333 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري والتــي تلغــي الحكــم الصــادر غيابــًا، ســواء ســلم المتهــم نفســه أو تــم القبــض 

عليــه. 
انظــر )مجلــة "صــَور" تحــاور المحامــي والحقوقــّي ميشــيل شــّماس(، حــاوره كمــال شــيخو، مجلــة صــور، العــدد 23، أيلول/ســبتمبر 2015، ص 16،   37
متوفــر علــى الرابــط: http://suwar-magazine.org/magazin/1733898491.pdf انظــر أيضــًا مالــك أبــو خيــر، محكمــة اإلرهــاب فــي دمشــق: يــد النظــام 

https://now.mmedia.me/ :الحديديــة، 28 أبريل/نيســان 2013، متوفــر علــى الرابــط
انظر هيومان رايتس ووتش، مرجع سابق. انظر أيضًا المفكرة القانونية، محكمة اإلرهاب في سوريا، 19 أيار/مايو 2015، متوفر على الرابط:   38

 http://legal-agenda.com/article.php?id=1118
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للمحاميــن باالطــالع علــى ملفــات قضايــا موكليهــم أو اللقــاء بهــم،39 فــي انتهــاك ألدنــى 
معاييــر المحاكمــة العادلــة. 

أمــا الجيــش الــذي كان فــي ثكناتــه خــالل العقــود الماضيــة، فقــد توســعت صالحياتــه وتصاعــَد 
دوره تدريجيــًا فــي قمــع االنتفاضــة بدايــة، وفــي محاربــة المعارضــة المســلحة على إثر التســليح 
واالقتتــال الحقــًا. فمــَع اتســاع رقعــة االحتجاجــات فــي ســوريا، عجــزت أفــرع المخابــرات واألمــن 
عــن التصــدي لهــا، فمنحــت بعــض قطــع الجيــش والتشــكيالت العســكرية وظائــف أمنيــة تتعلــق 
ــذا غــدا  ــة.40 وهك ــر متداخل ــة غي ــه فــي نطاقــات جغرافي ــط المجتمــع وقمــع حراك بضــرورات ضب
الجيــش مؤسســة عســكرية وسياســية وأمنيــة، وأوتــي الفرصــة ليــرد علــى تحجيمــه فــي 
الفتــرة الســابقة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التــي كانــت تحــدد توجهاتــه وعالقاتــه مــع المجتمــع. 
وفــي إطــار ذلــك، اعتمــد األســد مجموعــة مــن القوانيــن واإلجــراءات الهادفــة إلــى تقويــة دور 
الجيــش، والســيما للتعويــض عــن النكســات التــي تعــرَض لهــا نتيجــة االنشــقاقات الكبيــرة فــي 
ــه مــن خســائر بشــرية  ــي يتعــرض لهــا ومــا كّبدت ــة، وحــرب االســتنزاف الت صفوفــه، مــن ناحي
وماديــة، مــن ناحيــة أخــرى. ومــن بيــن هــذه القوانيــن واإلجــراءات، نذكــر بشــكل خــاص تشــكيل 
قــوات "الدفــاع الوطنــي واللجــان الشــعبية"، بالتنســيق مــع قــوات "الحــرس الجمهــوري"، 
والتــي لعبــت دورًا أساســيًا فــي عمليــات الجيــش،41 وكذلــك اســتصدار القانــون رقــم 23 لعــام 
2016 القاضــي بنقــل ملكيــة مشــفى األســد الجامعــي فــي الالذقيــة إلــى وزارة الدفــاع، 
فضــاًل عــن مرســوم حالــة التعبئــة الــذي يــؤدي، فــي حــال إعالنهــا، إلــى وضــع جميــع مــواد 

البــالد البشــرية والماديــة فــي خدمــة المجهــود الحربــي.42

المرجع السابق األخير نفسه.   39
وقــد أوكلــت هــذه المهمــات بشــكل خــاص إلــى الفرقــة الرابعــة مــن الجيــش والتــي يترأســها ماهــر األســد، شــقيق بشــار، وأيضــًا إلــى الحــرس الجمهــوري   40

المختــّص فــي حمايــة النظــام. 
ع، مرجع سابق، ص 22.  للمزيد، انظر معن طالَّ  41

42  وهــو المرســوم التشــريعي رقــم )104( الصــادر بتاريــخ 21 آب/أغســطس 2011، لالطــالع علــى النــّص الكامــل، انظــر ســورية: مرســوم رئاســي يحــّدد 
ــط: ــى الراب ــرس، 8 أيلول/ســبتمبر 2011، متوفــر عل ــًا، دي ب ــة العامــة وال يعلنهــا حالي أســس التعبئ

 http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=95852.
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تبّيــَن لنــا مــن خــالل قــراءة بعــض النصــوص الدســتورية المتعلقــة بقطــاع األمــن وآثارهــا 
اإلجــراءات،  كافــة  اتخــاذ  أهميــة  مــدى  المواطنيــن،  المكرســة لالســتبداد والنتهــاك حقــوق 
والســيما الدســتورية، بمــا يســهم فــي تأميــن قطيعــة تامــة مــع الحقبــة الماضيــة والتأســيس 
لدولــة القانــون التــي تخضــع فيهــا األجهــزة األمنيــة والقــوى المســلحة للمســاءلة والشــفافية 
وااللتــزام بمعاييــر حقــوق اإلنســان. وال نعتقــد بــأن النصــوص الدســتورية ذات العالقــة باألمــن 
ســتكون موضــع خــالف بيــن أطيــاف الشــعب الســوري وقــوى المجتمــع المدنــي، بخــالف 
ــة  ــة واإلســالم، إنمــا ستســعى القــوى العســكرية واألمني ــة كــدور العروب ــة الدول ــا هوي قضاي
وغيرهــا مــن الشــرائح المســتفيدة والمعاديــة لمبــادئ الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة للحفــاظ 

علــى امتيازاتهــا الســابقة فــي حكــم ســوريا. 

وتتفــق جميــع األطــراف الفاعلــة علــى الســاحة الســورية بوجــوب اعتمــاد دســتور جديــد للبــالد 
إليــه حتــى روســيا وحليفهــا  المزمــع لألزمــة. وهــذا مــا دعــت  الحــل السياســي  إطــار  فــي 
النظــام الســوري فــي مناســبات عــّدة،43 وهــو أمــر مشــمول فــي العديــد مــن خطــط االنتقــال 
الديمقراطــي التــي قّدمتهــا المعارضــة الســورية.44 وبهــذا تعلــم جميــع األطــراف بــأن دســتورا 
جديــدا ســيتم اعتمــاده لســوريا، فيمــا لــو حافظــت علــى وحدتهــا، مهمــا كانــت مــآالت األزمــة 
الحاليــة. وكمــا بينــاه، تعــّد عمليــة إصــالح القطــاع األمنــي أمــرا جوهريــا فــي العمليــة االنتقاليــة 
وفــي الدســتور الســوري الجديــد. ونقتــرح فــي هــذا اإلطــار أن يتــم تطبيــق التوصيــات الــواردة 
ــة للقطــاع األمنــي  ــة القانوني ــاء صياغــة هــذا الدســتور بمــا يســهم فــي تعديــل البني ــاه أثن أدن

فــي ســوريا وإعــادة هيكلتــه وتحديــد وظائفــه ومهامــه:

أواًل، تجنبــًا إلعــادة إفــراز أو عــودة النظــام الديكتاتــوري المبنــي علــى ثقافــة الشــخصنة 
وقدســية الحاكــم، العمــل علــى االنتقــال مــن نظــام الحكــم الرئاســي إلــى البرلمانــي 
أو شــبه الرئاســي وفــي جميــع األحــوال تحديــد صالحيــات رئيــس الجمهوريــة وحصرهــا 
بالســلطة التنفيذيــة وضمــان عــدم تدخلــه في عمل الســلطات التشــريعية والقضائية، 
خاصــة فــرض تقييــدات علــى إصــداره المراســيم وتعييــن القضــاة، والتنصيــص صراحة 
علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ومبــدأ تــدول الســلطة، فضــاًل عــن تحديــد شــغل 

منصــب الرئاســة لواليتيــن، وكل واليــة لمــدة أربــع ســنوات علــى األكثــر. 

ثانيــًا، التنصيــص دســتوريًا علــى منــع إقامــة المحاكــم االســتثنائية وعــدم جــواز محاكمــة 
المدنييــن أمــام القضــاء العســكري الــذي يتوجــب تحديــد اختصاصاتــه بوضــوح فــي 
الدســتور الجديــد بمــا يضمــن حصرهــا بمحاكمــة العســكر مــع ضمــان شــروط المحاكمــة 
العادلــة لهــم. ويجــب التنصيــص علــى تفاصيــل تطبيــق حالــة الطــوارئ وأيــة إجــراءات 

ــات رئاســية  ــراء انتخاب ــد وإج ــب وضــع دســتور جدي ــأن تســوية األزمــة الســورية تتطل ــن ب ــر بوتي ــه، أشــار الرئيــس الروســي فالديمي فــي إحــدى تصريحات  43
وبرلمانيــة تحــت إشــراف األمــم المتحــدة. انظــر علــى ســبيل المثــال بوتيــن: هدفنــا الرئيــس منــع تفــكك ســوريا، روســيا اليــوم، 17 حزيران/يونيــو 2016، 

https://arabic.rt.com/news :متوفــر علــى الرابــط
انظــر مشــروع اليــوم التالــي: دعــم االنتقــال الديمقراطــي للســلطة فــي ســوريا، مرجــع ســابق، ص 107. انظــر أيضــًا، خطــة التحــول الديمقراطــي فــي   44

ســوريا، مرجــع ســابق، ص 45. 
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اســتثنائية أخــرى بمــا يضمــن وقتيتهــا وتناســبها مــع الظــروف الطارئــة، وأيضــا إشــراك 
ــة  ــات دول ــة لضمــان اتســاق مضمونهــا مــع مقتضي الســلطات التشــريعية والقضائي

القانــون ومعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 

آليــات دســتورية فّعالــة لمراقبــة أداء األجهــزة األمنيــة وضمــان  التنصيــص علــى  ثالثــًا، 
محاســبتها عــن االنتهــاكات، فضــاًل عــن تفعيــل دور المحكمــة الدســتورية وإعــادة هيكلة 
الجهــاز القضائــي وضمــان اســتقالليته وحيــاده ونزاهتــه بمــا يتيــح أيضــًا النظــر بكافــة 
القوانيــن ومشــاريع القوانيــن غيــر الدســتورية، والســيما منهــا المكرســة لحصانــة 
األجهــزة األمنيــة وصالحياتهــا وامتيازاتهــا غيــر المألوفــة فــي دولــة القانــون، وإلغــاء أو 

تعديــل جميــع هــذه التشــريعات وجميــع أشــكال المحاكــم االســتثنائية. 

مهامهــم  وحصــر  األمــن  وأجهــزة  الجيــش  حيــاد  مبــدأ  علــى  دســتوريًا  التنصيــص  رابعــًا، 
ووظائفهــم بحســب القواعــد المعمــول بهــا بمقتضــى دولــة القانــون، وهــذا مــا 
ــة قبــل  ــاء القــوات المســلحة بشــكل مهنــي وحــل األجهــزة األمني ســيتطلب إعــادة بن
بينمــا يختــّص  الداخلــي للمواطنيــن  دمجهــا فــي جهازيــن يضمــن أحدهمــا األمــن 
اآلخــر باالســتخبارات العســكرية ومكافحــة التجســس. ويتوجــب فــي هــذا اإلطــار إلغــاء 
الطائفيــة وكافــة أشــكال التمييــز والتحــّزب السياســي فــي القطــاع األمنــي والفصــل 

الواضــح بيــن المهــام المنوطــة بــكل منهــم وضمــان إخضاعهــم لســلطة مدنيــة. 

ةامســًا، تعزيــز احتــرام بنــود االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والســيما مــن خــالل 
اإلقــرار دســتوريًا بســمو القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي فــي حــال التعــارض، 
فضــاًل عــن ضمــان االنفتــاح الكامــل علــى اآلليــات األمميــة المتعلقــة باحتــرام حقــوق 
اإلنســان كقبــول اختصــاص كل مــن لجنــة حقــوق اإلنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب 
ــة  ــات الدولي ــع االتفاقي ــة، وأيضــًا المصادقــة علــى جمي فــي تلقــي الشــكاوى الفردي
لحقــوق اإلنســان، ال ســيما االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء 

القســري. 

سادســًا، اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة، بمــا فيهــا الــدورات التدريبيــة والتثقيفيــة، مــن أجــل 
التوعيــة بمعاييــر حقــوق اإلنســان فــي القطــاع األمنــي وبمهامــه الوظيفيــة المتمثلــة 
ــز دور  ــزرع الطمأنينــة فــي نفــوس المواطنيــن وضمــان حرياتھــم وحقوقهــم، وتعزي ب
واســتقالل مؤسســات المجتمــع المدنــي وإشــراكها بالبرامــج التثقيفيــة والرقابيــة 

ــة. فــي مجــال تطبيــق السياســة األمني
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مقدمة
تعــد العالقــات المدنيــة العســكرية مــن أعقــد المواضيــع ومــن أبــرز التحديــات التــي 
تعانــي منهــا شــعوب المنطقــة فــي مســارها نحــو تحقيــق انتقــال ديمقراطــي ناجــح 
الســيما بعــد حــراك الربيــع العربــي. وبالنظــر إلــى األدوار التــي لعبتهــا الجيــوش 
ــل  ــة السياســية مــن قبي ــارج العملي ــح تصورهــا خ ــة أصب ــاة األنظمــة العربي فــي حي
الســهل الممتنــع، فتدخلهــا أضحــى ضــرورة حياتيــة لبعــض األنظمــة التــي اســتندت 
لمؤسســاتها العســكرية لضمــان اســتمرارها. وفــي هــذا اإلطــار يقــدم المدخــل 
الدســتوري فرصــة لحوكمــة هــذه العالقــات علــى النحــو الــذي يضمــن طبيعتهــا 
المفترضــة وهــي تبعيــة وخضــوع المؤسســة العســكرية للســلطة المدنيــة فــي كل 

الظــروف.

تقــدم الحالــة المصريــة تجربــة مفعمــة بالنتائــج والتحاليــل، فقــد طمحــت ثــورة ينايــر ســنة 2011 
إلــى إحــداث قطيعــة صريحــة مــع ماضــي الحكــم فــي مصــر وبنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي 
جديــد يؤمــن بالفــرد وبمؤسســاته المدنيــة التمثيليــة كمرجعيــة وحيــدة وعليــا للســلطة يجــب أن 
تخضــع لهــا كافــة المؤسســات األخــرى، لكــن هــذا الطمــوح جوبــه بتحديــات كبيــرة فــي بلــد عــاش 
تحــت وطــأة االســتبداد المشــرعن دســتوريا والمؤكــد عمليــا، الســيما فــي مجــال العالقــات 
المدنيــة العســكرية التــي أثيــر جــدل كبيــر حــول تأثيرهــا فــي المســار التحولــي الــذي تعيشــه 
الدولــة. تســعى هــذه الورقــة، مــن خــالل مقاربــة منهجيــة تعتمــد التدقيــق وتحليــل المضمــون 
لســياق العالقــات المدنيــة العســكرية فــي مصــر بعــد الثــورة، إلــى إثــارة وتحليــل إشــكالية 
مفادهــا "إلــى أي مــدى ســاهمت المضاميــن الدســتورية فــي حوكمــة العالقــات العســكرية - 

المدنيــة فــي مصــر بعــد الثــورة؟"

مــن المقتضــى منهجيــًا أن تتقــدم المفاهيــم الرئيســية بدايــة البحــث وفقــا لمــا ورد فــي 
األدبيــات الرائجــة فــي موضــوع العالقــات المدنيــة العســكرية، وإن كان البحــث يتبنــى مصطلــح 
الجيــش للتعبيــر عــن المؤسســة العســكرية والقــوات المســلحة والنخبــة العســكرية. كمــا تؤمــن 
الباحثــة بــأن تدخــل الجيــش فــي الحيــاة السياســية عامــل مثبــط لوتيــرة وتوجهــات التحــوالت 

ــم العربــي. ــة التــي يشــهدها العال الديمقراطي
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العالقات المدنية - العسكرية 

مــع نشــأة مفهــوم الدولــة القوميــة بعــد مؤتمــر وســتفاليا 1648 وتأســيس الجيــوش النظاميــة، 
تزايــد االهتمــام بالــدور السياســي للعســكريين ومــدى شــرعيته المســتندة فــي أغلــب األحيــان 
إلــى حمايــة الدولــة واألنظمــة القائمــة مــن أيــة أخطــار تحتمــل مواجهتهــا ممــا أدى إلــى ترســخ 

عالقــة ارتبــاط قويــة بيــن الطرفيــن، وهــي الفكــرة الــذي تضمنهــا التعريــف التالــي: 

"شــبكة العالقــات بيــن المؤسســة العســكرية والمجتمــع الــذي تعمــل مــن خاللــه، والــذي تعتبــر 
بالضــرورة جــزء منــه.... وتشــمل العالقــة جميــع جوانــب دور المؤسســة العســكرية كمؤسســة 

محترفــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة فــي الحيــاة العامــة بصورهــا المختلفــة".1

كمــا يمكــن أن تكــون طبيعــة العالقــات المدنيــة- العســكرية محــددا جــد مؤثــر علــى طبيعــة 
األنظمــة السياســية مثلمــا هــو دارج فــي عالمنــا العربــي، إذ تشــكل المؤسســة العســكرية أداة 
ــة التــي يتأســس وجودهــا علــى القــوة والعنــف  اســتراتيجية الســتمرار األنظمــة األوتوقراطي
المشــروع، والتــي تحــاول إحــكام ســيطرتها علــى النخــب العســكرية باســتخدام ثالثــة أســاليب:

التــوازن المضــاد: يقــوم هــذا النمــط علــى تهميــش المؤسســة العســكرية وتحجيــم ت 1
دورهــا السياســي وتحويلــه إلــى مؤسســة منافســة عــادة مــا تكــون مؤسســات األمــن 
الداخلــي التــي تحــوز االمتيــاز األكبــر بإغــداق اإلنفــاق عليهــا وتوســيع صالحياتهــا لخلــق 

نظــام بوليســي يحمــي النظــام القائــم مــن احتمــال انقــالب العســكر عليــه.

تعزيــز المصالــح الماديــة للعســكر: إدمــاج القــوى المســلحة فــي القطــاع االقتصــادي ت 2
ممــا يغنيهــا ويلهيهــا عــن ريــع التدخــل السياســي، كمــا تحفزهــا العوائــد الماديــة 
علــى تأييــد النظــام مصــدر ثرائهــا وعلــى حمايتــه مــن أخطــار انقالبــات صغــار الضبــاط 

ــة داخــل القــوى المســلحة.2 المســتاءين مــن عــدم العدال

أســاس ت 3 علــى  العســكرية  وقــواه  النظــام  بيــن  التضامــن  يقــوم  التضامــن:  تعزيــز 
أيديولوجــي كالجيــوش االشــتراكية أو االشــتراك فــي الهويــة بتعزيــز االنتمــاء العرقــي 
أو الطائفــي والشــعور بالتهديــد الموحــد ممــا يدفــع بالعســكر إلــى تمــاه أكبــر مــع 

النظــام القائــم.3

المؤسسة العسكرية

يقصــد بهــا المؤسســة المعنيــة بامتــالك أدوات العنــف عنــد الدولــة، والتــي يــرى ماكــس فيبــر 
ــي يتأســس قيامهــا علــى مفهــوم  ــة الت ــة الســتمرار وجــود الدول فــي وجودهــا ضــرورة حياتي
العنــف والتــي تعمــد إلــى تفويــض حقهــا فــي ممارســته إلــى مؤسســات تنظمهــا وتدعمهــا 

أحمــد عبــد ربــه، االتجاهــات الحديثــة فــي تفســير الــدور السياســي للجيــش، مقالــة منشــورة ضمــن كتــاب جماعــي الجيــوش والتحــول الديمقراطــي فــي   1
إفريقيــا، منتــدى العالقــات العربيــة الدوليــة، 2015، ص26 

هشام بو ناصيف، الجنراالت والمستبدون، ترجمة أحمد عيشة، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سبتمبر 2012، ص13.  2
-المصدر السابق سابق، ص13.  3
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عبــر مختلــف الوســائل الدســتورية والقانونيــة4 وقــد تتمثــل فــي نخــب شــخصانية أو مؤسســية 
تنــاط بهــا وظائــف أربــع:

وظيفة تحكيمية بين األطراف المدنية المتنازعة حول السلطة.ت 1

وظيفــة حمائيــة تقتصــر علــى ضمــان الســلم واألمــن ممــا يخولهــا فــي بعــض األحيــان ت 2
ممارســة صالحيــات خــارج األطــر الدســتورية.

وظيفة رقابية تعارض مواقف معينة. ت 3

وظيفة سلطوية تتدخل في الحكم مباشرة وفق مضامين مشروعة دستوريا.5ت 4

تتفــاوت العالقــات المدنيــة العســكرية حســب نطــاق تدخــل المؤسســة العســكرية فــي الحيــاة 
السياســية وكيفيــة اســتيعاب النصــوص الدســتورية لهــذه العالقــة وتنظيمهــا. ومــن هنــا 
ــة األنظمــة والتــي تقــوم باألســاس علــى  ــة مفادهــا مــدى ديمقراطي نستشــف فكــرة جوهري
ضــرورة خضــوع المؤسســة العســكرية للســلطة المدنيــة ونقصــد هنــا الخضــوع بالمفهــوم 
المؤسســي الموضوعــي وليــس بالمفهــوم التقليــدي للقــوة. وهــذا مــا ذهــب إليــه صامويــل 
هنتنغتــون فــي كتابــه الجنــدي والدولــة إذ يــرى فــي الجيــش المحتــرف والمحايــد عامــال إيجابيــا 

ــة. ــة سياســية ســليمة وديمقراطي لتحقيــق بيئ

التحول الديمقراطي 

ــا مــا راج اســتخدامه  ــورد هن ــن ون ــة للمهتمي ــه التعاريــف حســب المشــارب الفكري اختلفــت حول
ــا:  أكاديمي

"عمليــة معقــدة تشــارك فيهــا مجموعــات سياســية متباينــة تتصــارع مــن أجــل الســلطة وتتبايــن 
مــن حيــث إيمانهــا أو عدائهــا للديمقراطيــة.....و هــو مسلســل تطــوري يتــم فيــه االنتقــال مــن 
نظــام سياســي تســلطي مغلــق ال يســمح بالمشــاركة السياســية وال بالتــداول علــى الســلطة 

إلــى نظــام سياســي مفتــوح".6
"صامويل هنتنغتون"

يعبــر التحــول الديمقراطــي عــن حالــة انتقــال نوعيــة معقــدة مــن أنظمــة مغلقــة متســلطة إلــى 
أخــرى أكثــر انفتاحــا وديمقراطيــة، ويرتبــط حتمــا بهــدف الدمقرطــة وترســيخ ثقافــة الحقــوق داخــل 
األنظمــة التــي تكتمهــا وتقمعهــا، وهــو بمثابــة انتقــال مــن النقيــض إلــى النقيــض. غيــر أنــه 
يصعــب التحكــم فــي مصيــر عمليــات االنتقــال الديمقراطــي، فنتائــج التحــول نســبية ورهينــة 
الفاعليــن والمتحكميــن فــي إحداثــه. ويقــول الري ديادمونــد إن بعــض الديمقراطيــات تتالشــى 

-أطروحــة ماكــس فيبــر الدولــة بيــن الحــق والعنــف علــى الموقــع: http://sociologiemeknes.blogspot.com/2013/06/blog-post_6951.html )تاريــخ   4
.)2016.12.11 التصفــح 

نورالدين زمام: القوى السياسية والتنمية: دراسة في سوسيولوجية العالم الثالث. الجزائر: دار الكتاب العربي. ط 12003، ص 280/278.  5
 Samuel Huntingtun,traduit par Françoise Burge,La troisième vague: La démocratisation de la fin du xx siècle, édition nouveau horizon,  6
Paris,1996,p 121.
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ــق  ــى تحقي ــا إل بمجــرد ظهورهــا وأخــرى يســوء أداؤهــا كلمــا ترســخت، فالتحــول ال يفضــي آلي
ــداول، فاألمــر  ــكار إلــى الت ــر قواعــد ممارســة الســلطة مــن االحت الهــدف الرئيســي وهــو تغيي
ــادة الجديــدة ومــدى إيمانهــا بالديمقراطيــة وكذلــك موقــف المجتمــع  يتوقــف علــى رغبــة القي

مــن توجــه هــذه القيــادة ومــدى اقتناعــه بمبادئهــا.

العالقات العسكرية المدنية والتحول الديمقراطي 

عــادة  الــذي تطــال مخرجاتــه  الديمقراطــي  التحــول  رئيســيا مــن معاييــر  يعــد األمــن معيــارا 
العالقــات العســكرية المدنيــة بتغييــرات جوهريــة تضبــط بمنظــور ديمقراطــي يهــدف إلــى 

صياغــة جديــدة وعقالنيــة تقــوم علــى مبــادئ أساســية أهمهــا:

فــرض تبعيــة المؤسســات األمنيــة بمــا فيهــا الجيــش للســلطات المدنيــة الشــرعية،  ❙
واألخيــرة هــي التــي تنشــئها وفقــا لمقتضيــات الدســتور، وبهــذا تعــدم امتيازاتهــا 

ــة األخــرى. ــة بمؤسســات الدول كقــوة دســتورية خارقــة مقارن

أخــرى  ❙ وليــس ألطــراف  للدولــة  والــوالء  بالحيــاد  العســكري  األمنــي  القطــاع  إلــزام 
النافذيــن. كاألفــراد  شــخصية  أو  كاألحــزاب  مؤسســية 

المواطنــة  ❙ مفهــوم  بتطبيــق  األمنــي  للقطــاع  المنتســبين  حقــوق  علــى  الحفــاظ 
اإلطــار.7 هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  بكافــة  لهــم  واالعتــراف 

إلــى أن تجســيد هــذه العالقــة يتصــل مباشــرة باإلطــار  وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الشــأن 
الدســتوري ومــدى ضمانــه للعالقــة المفترضــة بيــن القطــاع األمنــي والســلطة المدنيــة، وهــو 
أمــر يتفــاوت مــن تجربــة إلــى أخــرى حســب خصوصيــة الحالــة ويتوقــف علــى مــدى جديــة الرغبــة 
فــي التغييــر والدمقرطــة، فــإذا اســتغرقت البرازيــل واألرجنتيــن 20 عامــا فقــد اســتغرقت تركيــا 

50 ســنة بعــد انقــالب 1960 والتعديــل الدســتوري 2010.

ــر، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات،  هانــي ســليمان، العالقــات المدنية-العســكرية والتحــول الديمقراطــي فــي مصــر بعــد ثــورة 25 يناي  7
ص27.   ،2015 بيــروت، 
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1. محددات العالقات المدنية العسكرية 
في مصر

تستند العالقات المدنية العسكرية على جملة من المحددات المتنوعة أهمها :

1.1 محدد الشرعية التاريخية 

تعــززت مكانــة الجيــش فــي الذاكــرة الجمعيــة المصريــة وبمواصفــات بطوليــة بفعــل الشــرعية 
النظــام  إقــرار  فــي  بــدوره   1952 ثــورة  منــذ  فــي مصــر  الجيــش  اكتســبها  التــي  التاريخيــة 
الجمهــوري بــدل الملكــي التوريثــي علــى يــد الضبــاط األحــرار واالنتقــال بمؤسســة الجيــش 
مــن أرســتقراطية طبقيــة إلــى أخــرى شــعبية جمهوريــة مــن حــق أي مواطــن بغــض النظــر عــن 
طبقتــه االجتماعيــة أن ينتســب إليهــا باإلضافــة إلــى التجنيــد اإلجبــاري، فترســخ وجــوده ضمــن 
المشــهد السياســي بقــوة وبصفــة شــرعية إذ صــوت مجلــس الدولــة ســنة 1953 بشــرعية حكــم 
العســكر)اللواء محمــد نجيــب( للســلطة التنفيذيــة،8 وتفيــد اإلحصائيــات أن نصيــب الجيــش مــن 
الســلطة السياســية كان 60.33% منصبــا قــارا باإلضافــة إلــى منصــب رئيــس الجمهوريــة،9 
مــع اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى التحــوالت المختلفــة التــي عرفهــا هــذا الوجــود عبــر فتــرات 
الحكــم المتعاقبــة مــن حليــف رئيســي للنظــام فــي عهــد جمــال عبــد الناصــر إلــى العــب محايــد 

نســبيا فــي عهــدي أنــور الســادات وحســني مبــارك.

مقدسة  صورة  تكوين  في  التاريخي  العامل  تأثير  في  كبيرا  تقاربا  العنصر  هذا  في  نجد 
الجزائرية، حيث  الحالة  السياسي مع  المدني  المجال  الجيش وشرعية تدخله في  عن قيمة 
منحته مسيرة الكفاح المسلح التي قادها كجيش تحرير ضد المستعر الفرنسي إلى أن حقق 
االستقالل مكانة متميزة لدى السلطة السياسية وفي الذاكرة المجتمعية من خالل قدماء 
المجاهدين وأبناء الشهداء، مع اإلشارة هنا إلى بنيته التعددية التي استوعبت كافة التيارات 
اليسارية واليمينية ككتلة دفاعية ضد عدو واحد هو المستعمر. ويتمتع الجيش اليوم بنفوذ 

قوي في الحياة العامة فجل رؤساء الجزائر ينحدرون من خلفية عسكرية.

2.1 المحدد السياسي

رغــم االنســجام الــذي عرفتــه العالقــات المدنيــة العســكرية فــي مصــر منــذ ســنة 1981 حتــى 
2011، ومــن مؤشــرات ذلــك اســتمرار عســكري واحــد فــي منصــب وزيــر الدفــاع لمــدة 20 ســنة 
وهــو المشــير طنطــاوي )1991-2012(، إال أن هــذا لــم يمنــع بــروز نقــاط خالفيــة أهمهــا موقــف 
ــرة مــن حكــم حســني  ــة فــي العشــرية األخي ــا السياســية فــي الدول ــرز القضاي العســكر مــن أب

عمر عاشور، المؤسسات المسلحة في دساتير مصر 1923-2013، معهد بروكينغز الدوحة، جانفي 2014.  8
عبد الله، أحمد، الجيش والديمقراطية في مصر، دار سينا للنشر، القاهرة.1990، ص35.  9
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مبــارك، ومــن المفيــد أن نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى فكرتيــن أساســيتين:

انطبــع ســياق العالقــات المدنيــة العســكرية فــي هــذه الفتــرة بشــعور العســكر بتراجــع ت 1
نفوذهــم لــدى مؤسســة الحكــم وتخليهــا عــن خدماتهــم فــي ظــل صعــود قــوى أمنيــة 
أخــرى كالشــرطة، التــي كان الرئيــس القــادم المحتمــل جمــال حســني مبــارك الليبرالــي 
وغيــر العســكري يفضلهــا بعــد شــعوره بخطــر المؤسســة العســكري علــى طموحــه 
فــي الرئاســة، وهــو مــا دفــع بالعســكر إلــى معارضــة مشــروع التوريــث الــذي ســينتقل 
بالحكــم إلــى مدنيــة صريحــة، وقــد أشــارت إلــى ذلــك تســريبات ويكيليكــس حينمــا 
نشــرت رســالة بعثهــا الســفير األمريكــي إلــى وزيــر خارجيتــه ذكــر فيهــا تذمــر المؤسســة 

العســكرية مــن تزايــد نفــوذ جمــال مبــارك ذي التوجــه النيوليبرالــي.10

خلــق تنافــس بيــن الجيــش والشــرطة لصالــح هــذه األخيــرة التــي أصبحــت قريبــة مــن ت 2
الــوارث، وقــد تضاعفــت  إلــى  الســلطة وضامنــة النتقالهــا بشــكل ســلس  دوائــر 
مــن  النمــوذج  عــذا  يقتــرب   11.2012/2011 ســنة  خــالل  ملحــوظ  بشــكل  ميزانيتهــا 
الســري  األمنــي  وجهــازه  تشاوتشيســكو  نيكــوالي  عهــد  فــي  الرومانــي  النمــوذج 
األســوأ فــي تاريــخ األنظمــة البوليســية12 وكذلــك مــن النمــوذج التونســي وجهــازه 

الســابق. للنظــام  الحامــي  البوليســي 

3.1 المحدد االقتصادي

نتيجـة االمتيـازات الضريبيـة وتطبيـق مبـدأ الـوالء، حكمـت المؤسسـة العسـكرية بقبضـة مـن 
حديـد علـى االقتصـاد المصـري الليبرالـي السـيما فـي مجال الصناعـات الحربية والبنـى التحتية 
والزراعـة وحتـى األغذيـة بشـكل ضمـن اكتفاءهـا الذاتـي وامتـد إلـى تصديـر فائـض معتبـر عـن 
الحاجـة إلـى المجتمـع، ممـا جعـل منها مرتكزا تنمويا مهنيا مسـتقال فسـاهمت بنحو 4 مليارات 
جنيـه مـن الناتـج المحلـي المصـري مقابـل 8.1 مليـار جنيـه نواتـج مدنيـة13 ومـا نسـبته 60% مـن 
المنتوجـات المتنوعـة.14 كمـا تمثـل التعيينـات فـي المناصـب القياديـة فـي جميـع القطاعـات 
البيروقراطيـة صـورة أخـرى تجسـد هيمنـة الجيـش علـى المقاليـد االقتصاديـة للدولـة، فقـد بلـغ 
عـدد محافظـي األقاليـم مـن العسـكريين المتقاعديـن 29 محافظـا، وكان منهـم حتـى عمـوم 
أمنـاء الجامعـات ممـا يفسـر تأثيرهـم علـى المجالـس المحليـة وحتـى الوطنيـة عبـر بنـاء شـبكة 
مـن العالقـات تختـرق كل مسـتويات الدولـة وحتـى خارجهـا عـن طريق اإلعانات الخارجية السـيما 
مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وفـي هـذا اإلطـار اسـتطاع الجيـش أن يدفـع للبنـك المركـز 

المصـري مليـار دوالر لدعـم احتيـاط العملـة الصعبـة المتدنـي سـنة 15.2011

www.almasryalyoum. :مدونــة المصــري اليــوم )4 مايــو 2011( ويكيليكــس: طنطــاوي كان مســتاء مــن جمــال مبــارك وهــدد بقلــب الوضــع، انظــر الرابــط  10
com/news/details/129814 )تاريــخ التصفــح 2016.12.15(.

تقرير البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2011، وزارة المالية المصرية، ص146.   11
هشام بو ناصيف، مرجع سابق13.  12

ــاب خــاص بأشــغال المؤتمــر الســنوي األول  ــوم السياســية، كت ــة االقتصــاد والعل ــوم السياســية، كلي ــة ودراســة العل ــورة المصري ــرام، الث ــن إك ــدر الدي ب  13
لشــباب هيئــة التدريــس، جامعــة القاهــرة، جــوان2012، ص303.

 William C Taylor,Military responses to the arab uprisings and the future of the civil-military relation in the middle east,Pqlgrqve  14
macmillan,usam2014,P135.

مها عزام، المجلس العسكري بمصر واالنتقال على الديمقراطية، تشتام هاوس، برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ماي2012، ص04.  15
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جعــل هــذا النفــوذ االقتصــادي للمؤسســة العســكرية صغــار التجــار والمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة يعيشــون صــراع البقــاء والصمــود أمــام منافســة غيــر متكافئــة ال مــن حيــث 
كمتعامــل  الجيــش  يحوزهــا  التــي  االمتيــازات  حيــث  مــن  وال  األمــوال(  )ِرؤوس  اإلمكانيــات 
اقتصــادي ضخــم يتغــذى علــى المشــروعات العامــة التــي تحولهــا لــه الســلطة الحاكمــة في إطار 
التعاقــد الضمنــي بينهمــا. وســيؤثر هــذا الوضــع حتمــا علــى نمــو طبقــة اقتصاديــة منافســة 
مــن رجــال األعمــال مــن شــأن دخولهــا البرلمــان كفاعــل إيجابــي أن يؤثــر فــي السياســات العامــة 

للــدول كمــا حــدث فــي النمــوذج التركــي.

مــن الضــروري أن نشــير فــي هــذا اإلطــار إلــى أن الوضــع المريــح للجيــش المصــري فــي 
المجــال االقتصــادي ال ينســحب علــى جميــع منتســبيه مــن صغــار الضبــاط ومتوســطي الرتــب، 
فالعوائــد تقتصــر علــى ذوي الرتــب والمناصــب العليــا والتــي تحولــت إلــى نخــب مســتفيدة ممــا 
أدى إلــى انقســام الجيــش علــى نفســه إلــى فئتيــن: مواليــة ذات االمتيــازات الكبيــرة، ومتذمــرة 

وهــي المحرومــة مــن هــذه االمتيــازات.16

4.1 المحدد الدستوري - التشريعي 

المضاميــن  مختلــف  فــي  غائبــا  كان  المدنيــة  الدولــة  مصطلــح  اســتخدام  أن  بدايــة  نلحــظ 
الدســتورية، كمــا عرفــت دســترة الهيمنــة السياســية للنخبــة العســكرية فــي مصــر اســتمرارية 
ــة استشــفاف توســيع  ــح قــراءة مختلــف الدســاتير المصري ــر مباشــرة. وتتي مضطــردة لكنهــا غي
صالحيــات هــذه النخبــة باعتيــاد إقــرار الظــروف االســتثنائية وأهمهــا مــا اتصــل بقانــون الطــوارئ 
الــذي عملــت بــه مصــر منــذ 1967 واســتمر العمــل بــه دون انقطــاع باســتثناء ســنة 1980 ومــا 
يخولــه هــذا االســتثناء للســلطة التنفيذيــة مــن صالحيــات تشــريعية )التشــريع بالمراســيم( 
وقضائيــة واســعة خــارج األطــر الدســتورية المعمــول بهــا فــي الظــروف الطبيعيــة، باإلضافــة 
إلــى تقييــد الحريــات طبقــا ألحــكام المــادة الثالثــة مــن قانــون الطــوارئ، والمحاكــم العســكرية 
التــي أنشــأت منــذ 1992 ليمثــل أمامهــا المدنيــون بتهــم مختلفــة. وقــد حــدث أن أصــدرت 
هــذه المحاكــم أحكامــا وصلــت حــد اإلعــدام فــي حــق 92 متهــم مدنــي17 باإلضافــة إلــى ضعــف 
اآلليــات الرقابيــة علــى أعمــال الجيــش كالرقابــة البرلمانيــة ورقابــة الجهــاز المحاســبي المركــزي 

ــة.  وســرية الموازن

تــرى الباحثــة أن توســع دور الجيــش فــي مصــر خــارج اختصاصاتــه األصيلــة المتمثلــة فــي الدفــاع 
والحمايــة علــى المســتوى الخارجــي ليمتــد إلــى مســتويات أخــرى مــن األمــن االقتصــادي 
والسياســي وحتــى التشــريعي مكنــه مــن التحــول إلــى جماعــة ضغــط معصومــة دســتوريا 
تختــرق دوائــر صنــع القــرار بتطبيــق مبــدأ الــوالء والضغــط علــى صانعيــه بشــكل غيــر مباشــر عبــر 
شــبكة العالقــات التــي يبنيهــا بوصفــه فاعــال اقتصاديــا محوريــا، تضمــن تواصــل اســتحواذه 
علــى مزايــا دســتورية تجعلــه فــي منــأى عــن الرقابــة والمســاءلة، فيفــرض نفســه كحليــف 

اســتراتيجي للســلطة السياســية التــي تســعى دومــا الســتمرارها فــي الحكــم. 

هشام بو ناصيف، مرجع سابق، ص17  16
فتحــي، شــادية، هــل تمثــل المؤسســة العســكرية عائقــا للتطــور الديمقراطــي، دراســة غيــر منشــورة مقدمــة إلــي مؤتمــر مســتقبل التطــور الديمقراطــي   17

فــي مصــر، القاهــرة، 1997. 
* األمنوقراطية: دولة ذات سطوة أمنية متوحشة تتجاوز حدود القمع والديكتاتورية
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5.1 المحدد الخارجي

ليســت مصــر دولــة طرفيــة كتونــس بــل دولــة إقليميــة ولمحيطهــا الخارجــي تأثيــر واضــح فــي 
توجيــه األحــداث داخلهــا وفــي تعزيــز مكانــة الجيــش فــي النظــام السياســي. ويقــاس هــذا 
ــرة فــي  ــة المؤث ــرى الخارجي ــن مصــر والقــوى الكب ــر مــن خــالل العالقــات االســتراتيجية بي التأثي
ــاردة، وأبرزهــا العالقــات  ــة الحــرب الب موازيــن القــوة فــي الشــرق األوســط الســيما بعــد نهاي
المصريــة األمريكيــة ومــدى اهتمــام هــذه األخيــرة بمصــر كمرتكز داعم لسياســاتها فــي المنطقة 
بالنظــر لمتاحاتهــا الجيوســتراتيجية وأهمهــا قنــاة الســويس كمعبــر عســكري اســتراتيجي ومؤمــن 
للطاقــة وكذلــك تأميــن منابــع النفــط فــي منطقــة الخليــج العربــي وهــو مــا دعــا إلــى بنــاء 
ــاورات ونقــل  ــن البلديــن تمظهــرت فــي التدريــب المشــترك والمن ــة بي عالقــات عســكرية قوي
التكنولوجيــا وبشــكل أساســي فــي المنــح والمســاعدات المقدمــة للجيــش المصــري، حيــث تعــد 

مصــر خامــس أكبــر دولــة تلقيــا للدعــم العســكري مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.18

ــا بمــدى  ــق أهمه ــدة تســاؤالت يتعل ــة ع ــة أمريكي ــث عــن عالقــات عســكرية مصري يطــرح الحدي
ــة  تكافــؤ طرفــي العالقــة فــي إنجاحهــا، فــال تملــك مصــر نفــس الكفــاءة العســكرية األمريكي
وعقيــدة الجيشــين مختلفــة تمامــا فــإذا كانــت نزعــة الجيــش األمريكــي تدخليــة فــإن نزعــة الجيــش 
المصــري حســية دفاعيــة. والتفســير األرجــح منطقيــا يكمــن فــي إدراك أن حقيقــة هــذه العالقــة 
مرتبطــة بأمــن إســرائيل والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه مصــر كفاعــل اســتراتيجي فــي حمايتــه 
الســيما بعــد توقيــع اتفاقيــة الســالم ســنة 1979، وهــي مطالبــة فــي هــذا اإلطــار بــأن تؤمــن 
حدودهــا وفــرض قيــود علــى الحركــة مــع الجــارة فلســطين عبــر معبــر رفــح منعــا لتســريب 
األســلحة إلــى حمــاس فــي قطــاع غــزة، وهــي مهــام عســكرية بحتــة تحتــاج إلــى جيــش ذي كفــاءة 

عاليــة لجســامة المهمــة وإلــى جهــاز اســتخبارات قــوي.

وتنبغــي اإلشــارة إلــى ظهــور مؤشــرات جديــدة فــي المشــهد السياســي المصــري تؤثــر علــى 
هــذه العالقــات الثنائيــة العســكرية وتفــرض عليهــا نوعــا مــن التغيــر نتيجــة انفتــاح الطبقــة 
السياســية علــى عناصــر جديــدة مــن أهمهــا عــودة األحــزاب الدينيــة كالعــب قــوي يفــرض نفســه 
أمــام الواليــات المتحــدة وكــذا تعاظــم أريحيــة وضــع العســكر فــي الحكــم طبقــا لدســتور 2014 

الــذي جعــل مــن الجيــش ســلطة رابعــة تضاهــي الســلطات التقليديــة المألوفــة.

محمــد مجاهــد الزيــات، واقــع ومســتقبل العالقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن، المركــز القومــي لدراســات الشــرق األوســط، ورشــة عمــل العالقــات   18
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2. العالقات المدنية العسكرية وسياق 
التحول الديمقراطي في مصر

ال تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى الثــورة المصريــة والبحــث فــي أســبابها، بقــدر 
مــا تســتقصي موقــف الجيــش منهــا اســتنادا إلــى المضاميــن الدســتورية ونبنــي تحليلنــا علــى 

فكرتين أساســيتين: 

1.2 الجيش وإدارة العملية السياسية التحولية

انطبــع الســياق العــام للدولــة للســنوات األخيــرة قبــل الثــورة باحتقــان شــديد للمجتمــع ضــد 
النظــام األمنوقراطــي* الــذي أبــدع فــي الفســاد وفــي بســط مفــرط لســلطة جهــاز األمــن 
الداخلــي ومــا اقترفــه مــن انتهــاكات جســيمة ضــد الحقــوق والحريــات واحتــكار الحيــاة السياســية، 
وكــذا اتســاع الهــوة االقتصاديــة بيــن طبقــات المجتمــع، الوضــع الــذي قــاد إلــى انفجــار األزمــة 
بتاريــخ 25 ينايــر مــن ســنة 2011 فــي ذكــرى عيــد الشــرطة بمصــر وأفضــى إلــى تنحــي الرئيــس 
عــن الحكــم وتكليــف المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة بالحكــم لفتــرة انتقاليــة وهــو مضمــون 
2011. ويمكننــا إجمــاال حصــر المالمــح العامــة  12 شــباط/فبراير  تاريــخ  اإلعــالن الدســتوري 

للظرفيــة فيمــا يلــي:

التغييــر،  ❙ ومطالــب  الثــورة  شــرعية  لصالــح  موقفهــا  العســكرية  المؤسســة  حســم 
ومــن الــدالالت الصريحــة علــى ذلــك نــزول الجيــش إلــى المياديــن منــذ بدايــة الحــراك 
تجســيدا للفكــرة التاريخيــة باللحمــة بيــن الجيــش والشــعب وهــو مــا عبــرت عنــه هتافــات 
المتظاهريــن فــي المياديــن "الجيــش والشــعب يــد واحــدة "المرصــودة عبــر وســائل 
اإلعــالم، وغيــر صريحــة تمثلــت فــي انعقــاد المجلــس األعلــى للقوات المســلحة بتاريخ 
10 شــباط/فبراير 2011 دون حضــور رئيــس الجمهوريــة رئيســه المفتــرض دســتوريا 
طبقــا ألحــكام المــادة 183 مــن دســتور 1971 كتعبيــر عــن القطيعــة مــع شــخصه ومــع 

توجهاتــه.

حــدوث تغييــرات بنيويــة فــي المؤسســات الدســتورية باســتالم الجيــش للســلطة  ❙
ــة والتشــريعية فــي شــباط/فبراير 2011 وفقــا إلعــالن التنحــي وهــو األمــر  التنفيذي
الجديــد علــى الجيــش الــذي لــم يعتــد علــى التدخــل فــي الشــأن السياســي بطريقــة 
مباشــرة مــا جعلــه أمــام معضلــة مــن الصعــب التعامــل معهــا ومفادهــا ضمــان التغييــر 
واالســتجابة لمطالــب الشــعب مــن جهــة والتخلــي عــن نظــام هــو نفســه كان جــزءا 
أساســيا منــه مــن جهــة أخــرى. كمــا أن الجيــش غيــر مســتعد للمجازفــة بإرثــه التاريخــي 
وبمكاســبه االقتصاديــة مــن أجــل إنجــاح ثــورة قــد يكــون مــن أكبــر الخاســرين فيهــا، 
علــى عكــس الجيــش التونســي الــذي أعلــن صراحــة منــذ بدايــة االنتفاضــة عــن عــدم 
طموحــه فــي الســلطة وعــن عــدم رغبتــه فــي التدخــل فــي الشــأن السياســي مكتفيــا 

ــة الشــعب واإلقليــم والحــدود. باختصاصــه األصيــل وهــو حماي

وتقدر الباحثة أن الفارق في هكذا سلوك مرتبط بالمسار التاريخي لكال المؤسستين 
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فالجيــش التونســي معــروف عنــه أنــه جيــش ثكنــة ومحيــد سياســيا منــذ حكــم بورقيبــة 
وبعــده بــن علــي -رغــم خلفيتــه العســكرية- تحســبا أليــة انقالبــات محتملــة علــى غــرار 
ــة  ــدة الجيــش التونســي بنيــت علــى مذهــب الديمقراطي االنقــالب األبيــض،* فعقي

والخضــوع للســلطة السياســية ممــا عــزز ثقــة الشــعب بــه. 

افتقــاد الجيــش لتصــور قــوي عــن مســتقبل الحيــاة السياســية فــي مصــر وعــدم وعيــه  ❙
بطبيعــة المشــكالت خــارج المجــال العســكري،19 وهــو مــا دل عليــه تشــكيل حكومــات 
فشــلت فــي التعامــل مــع مطالــب الجماهيــر المنتفضــة ومنهــا حكومــة عصــام شــرف 

وحكومــة كمــال الجنــزوري.20

إرث دســتوري مفعــم بترســيخ هيمنــة المؤسســة العســكرية علــى حســاب المؤسســة  ❙
المدنيــة وتفويضهــا العمــل خــارج اإلطــار الدســتوري والتشــريعي بموجــب قانــون 
ــة  ــازات المؤسســة العســكرية فــي الدســاتير المتعاقب ــى امتي الطــوارئ باإلضافــة إل

منــذ 1952 إلــى غايــة دســتور 1971 فــي عــدة مجــاالت اقتصاديــة واجتماعيــة.

ضعــف المجتمــع المدنــي المــوروث وتعرضــه الســتقطاب سياســي حــاد بيــن قــوى  ❙
درجــة  تقــل  تيــارات علمانيــة وطنيــة وإســالمية  عــدة  علــى  المنقســمة  المعارضــة 
ــة  ــارات نفســها جــراء محاول التالقــي بينهــا، مــع تســجيل انشــقاقات حتــى داخــل التي
الختــزال القــوى بيــن عــدد محــدود مــن المتنافســين حــول الســلطة كمــا حــدث داخــل 
ــار اإلســالمي بيــن حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب النــور. وأدى هــذا الواقــع إلــى  التي
الحــد مــن إمكانيــة إعطــاء البديــل لفاعــل آخــر غيــر الجيــش، وبذلــك بــرر الجيــش تعاظــم 

دوره فــي العمليــة السياســية.

نجمــل فيمــا يلــي مــا يمكــن اســتخالصه فــي تفســير موقــف الجيــش مــن التحــول الحاصــل 
والثــورة:

ــه فــي  ❙ ــى قــوة تدخل ــة واضحــة عل ــن دالل ــة رئيســين منتخبي ــى تنحي قــدرة الجيــش عل
الحيــاة السياســية وأحــد أهــم األســباب التــي جعلــت مــن الديمقراطيــة فــي مصــر 

تســير عكــس االتجــاه الصحيــح.

ال يــزال القــول بــأن الجيــش اســتلم الســلطة مــن الرئيــس المتنحــي بطريقــة دســتورية  ❙
ــذ  ــة البــالد ومتعهــد بتنفي ــى أن الجيــش مســؤول عــن أمــن وحماي شــرعية تســتند إل
مطالــب الثــورة والســيما نظــرا لحــدوث فــراغ فــي المؤسســات األخــرى التــي نــزل 
ــة  ــار جــدل وتفســير مشــوب مــن الناحي ــر مــن أعضائهــا لمياديــن التظاهــر، مث جــزء كبي
الدســتورية بالرجــوع إلــى أحــكام المــادة 2184 مــن دســتور 1971 والتــي تحــدد التعامــل 
مــع حــاالت شــغور منصــب الرئاســة. كمــا أن التمعــن فــي الموقــف يجيــز لنــا التفكيــر 
بطريقــة مغايــرة فنــرى فــي تصــرف الجيــش ســلوكا انقالبيــا مقنعــا يســتبطن خلفيــات 
مــن أهمهــا ضغــط الجيــش علــى حســني مبــارك للتنحــي بهــدف التخلــص مــن مشــروع 
توريــث الحكــم وتغليــب منطــق المصلحــة والنفــوذ. والدليــل علــى ذلــك أن مبــارك 

هاني سليمان: مرجع سابق، ص56.  19
عبــد الفتــاح ماضــي، العالقــات المدنيــة العســكرية والتحــول الديمقراطــي، مداخلــة ألقيــت بمؤتمر"تحديــات الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي" -   20
http://www.abdelfattahmady.net/research/conferences-and-semina :مركــز عصــام فــارس للدراســات اللبنانيــة، بيــروت 2012، علــى الموقــع

.)2016.12.17 التصفــح  )تاريــخ   rs/459-2014-04-24-20-37-37.html
االنقــالب األبيــض: االنقــالب الــذي نفــذه زيــن العابديــن بــن علــي ضــد لحبيــب بورقيبــة ســنة 1987 بتطبيــق الفصــل 57 مــن الدســتور التونســي   21

المتضمــن لتولــي الحكــم فــي حالــة مــرض الرئيــس أو عجــزه.
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فــوض الجيــش رغــم وجــود أجهــزة أخــرى أبرزهــا الشــرطة تشــاركه المســؤولية فــي 
المهمــة األمنيــة وكانــت تحظــى بمكانــة خاصــة فــي النظــام الســابق، كمــا أنــه كان 
يســتطيع التنحــي لرئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا مؤقتــا 
علــى النحــو الــوارد فــي الدســتور المصــري وعلــى غــرار عــدد كبيــر مــن الدســاتير العربيــة 
ومنهــا الجزائــر، والتــي تحــاول رغــم قــوة تدخــل جيوشــها فــي الحيــاة السياســية إبــراز 

الوجــه الديمقراطــي ولــو شــكليا علــى األقــل.

والضامــن  ❙ الثــورة  والحامــي ألهــداف  المنقــذ  فــي صــورة  الجيــش  تســويق  رغــم 
ــم نلمــس  ــه، ل ــه وخطابات ــر إعالنات ــة العميقــة التــي روج لهــا عب لتحقيــق مطلــب الدول
أثــر ذلــك علــى أرض الواقــع حيــث اســتمر العمــل بقانــون الطــوارئ المعمــول بــه منــذ 
1981 ولــم ُتلــغ المحاكــم العســكرية التــي كانــت مــن أهــم أســباب انتفاضــة 2011،كمــا 
لــم يعمــد إلــى إصــالح األجهــزة األمنيــة الداخليــة أداة االنتهــاكات فــي عهــد مبــارك بــل 

يفيــد الواقــع بمالمــح تحالــف قــوي بحجــة الظــرف األمنــي والفوضــى.

اســتفاد الجيــش مــن موقــف نظيــره التونســي بتأييــد الحــراك والمتظاهريــن ومــا  ❙
أكســبه ذلــك مــن مصداقيــة واحتــرام، فتيســر لــه الحفــاظ علــى مكانتــه فــي دواليــب 
الســلطة، وفــي هــذا مصــادرة اســتباقية احترازيــة ألهــداف الحــراك الــذي مــن شــأنه 
أن يطالــب بضــرورة إصــالح المنظومــة األمنيــة بمختلــف مكوناتهــا كآليــة جوهريــة 
لتحصيــل االنتقــال الســيما وأنهــا كانــت درعــا مواليــا وحاميــا للنظــام الســابق وأحــد أهــم 
ــر الدفــاع  مصــادره فــي إضفــاء الشــرعية ممثلــة فــي شــخص المشــير طنطــاوي وزي

الــذي اســتوزر لمــدة 20 ســنة.

2.2 الجيش والمسار الدستوري 

ــة  ــة وإيــالءه صالحي ــة االنتقالي ــه إدارة المرحل ــد العمــل بدســتور 1971، وبحكــم تولي بعــد تجمي
ــادرة بعــدة مشــاريع دســتورية  التشــريع، عمــد المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة إلــى المب
تراوحــت بيــن اإلعالنــات الدســتورية واالســتفتاءات ومــن أهمهــا مــا عــرف بوثيقــة إعــالن 
المبــادئ الدســتورية المعروفــة إعالميــا بوثيقــة الســلمي22 التــي عهــد بإعدادهــا لفئــة ليبراليــة 
جعلــت منهــا وثيقــة فــوق دســتورية كرســت هيمنــة عســكرية واضحــة ومنحــت للعســكر قــوة أكبر 
حينمــا وســعت مــن اختصاصاتهــم ومــن فــرص إفــالت نشــاطاتهم مــن الرقابــة البرلمانيــة، إذ 
نصــت المــادة 9 مــن الوثيقــة علــى أن الرقابــة علــى ميزانيــة القــوى المســلحة مــن الصالحيــات 
الحصريــة لمجلــس األمــن القومــي المســتحدث وليــس لــوزارة الدفــاع وتطــرح كرقــم إجمالــي 
واحــد ضمــن الميزانيــة العامــة للدولــة.23 جوبهــت الوثيقــة برفــض شــديد مــن القــوى السياســية 
ــة بضــرورة إجــراء  ــر 2011 مطالب ــخ 18 نوفمب ــر بتاري ــدان التحري التــي احتشــدت مجــددا فــي مي
االنتخابــات وتســليم الحكــم لســلطة مدنيــة. وشــهدت المرحلــة االنتقاليــة لحكــم العســكر فــي 

مصــر عقــب الثــورة إصــدار عــدة مواثيــق دســتورية نــرى ضــرورة منهجيــة فــي عرضهــا وهــي:

وثيقة السلمي: نسبة لــ: علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي في حكومة عصام شرف 2011.   22
يزيــد صايــغ، المؤسســة العســكرية ودورهــا فــي االنتقــال السياســي، محاضــرة ملقــاة بتاريــخ 2016.12.12 ضمــن أشــغال األكاديميــة الثانيــة للمنظمــة   23

العربيــة للقانــون الدســتوري، ديســمبر 2016.
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1.2.2 اإلعالن الدستوري األول، 13 شباط/فبراير 2011

توليــه الحكــم لســتة أشــهر أو حتــى إجــراء انتخابــات مجلســي الشــعب والشــورى  ❙
الجديــد. الجمهوريــة  رئيــس  واختيــار 

حل مجلس مجلسي الشورى والشعب. ❙

تعطيل العمل بأحكام دستور 1971. ❙

تشــكيل لجنــة تعديــل دســتورية24 تختــص بالنظــر فــي كل المــواد التــي تــرى ضــرورة  ❙
فــي تعديلهــا أو إلغائهــا مــن أجــل ضمــان نزاهــة االنتخابــات الســيما نــص المــادة  179. 

2.2.2 اإلعالن الدستوري الثاني، 30 آذار/مارس2011

جــرى االســتفتاء علــى اإلعــالن وحصــل علــى موافقــة بنســبة 77%، وقــد تضمــن اإلعــالن - 
إضافــة إلــى خمســين مــادة بقيــت مــن الدســتور الســابق - أهــم المــواد المعدلــة وعددهــا 19 
مــادة، كمــا عــرف تحــوال كبيــرا فــي العالقــات العســكرية المدنيــة بإعــادة توزيــع الصالحيــات بيــن 
القــوات المســلحة والرئيــس والبرلمــان وطبعــا لصالــح القــوات المســلحة التــي أصبحــت تحــت 
رئاســة وزيــر الدفــاع والــذي يعيــن بعــد موافقــة المجلــس العســكري، وقــد عــرف هــذا اإلعــالن 

تعديليــن تعلقــا باالنتخابــات ونظــام التصويــت.

3.2.2 اإلعالن الدستوري المكمل، حزيران/يونيو 2012

المحكمــة  قــرار  ا إلســالمية عقــب  البرلمــان ذي األغلبيــة  حــل  الــذي تضمــن  وهــو اإلعــالن 
الدســتورية العليــا، التــي يرأســها قــاض عســكري عينــه مبــارك ســنة 2009، بعــدم شــرعية 
انتخــاب ثلــث أعضائــه،25 وقــد تواصلــت عمليــة تقليــص صالحيــات رئيــس الجمهوريــة بإبعــاده 
ــه فــي  ــر فــي شــؤون المؤسســة العســكرية، كمــا اشــترط موافقت ــق بالتقري عــن كل مــا يتعل
حــاالت إعــالن الحــرب مــع منــح الضبطيــة القضائيــة للمجلــس العســكري26 وهــو مــا اعتبرتــه 
القــوى السياســية انقالبــا عســكريا بصيغــة قانونيــة يهــدف إلــى إضعــاف صالحيــات الرئيــس 
القــادم الــذي ســيكون مدنيــا، وهــو مــا سيشــكل طفــرة نوعيــة فــي تاريــخ الحكــم بالبلــد وأكبــر 

خشــية تــؤرق العســكر الذيــن اعتــادوا علــى رئيــس بخلفيــة عســكرية منــذ 1952.

شــكلت صالحيــة التشــريع الممنوحــة للمجلــس العســكري فرصــة ســانحة للعســكر أن يتغلغلــوا 
أكثــر فــي منظومــة الحكــم مســتبطنين هدفــا محوريــا يتعــدى حيــز العالقــة النديــة مــع رئيــس 
إلــى عالقــة الغلبــة والســيطرة بإخضــاع الســلطة المدنيــة للســلطة العســكرية  الجمهوريــة 
وهــدم أولــى لبنــات الديمقراطيــة الفتيــة التــي ثــار مــن أجلهــا المجتمــع. والــدالالت علــى هــذا 
كثيــرة أهمهــا أحــكام المــواد 09 و10 التــي تجســد فوقيــة المؤسســة العســكرية بشــكل صريــح 

الســيما فيمــا يتعلــق بمــدى خضوعهــا لرقابــة الســلطة المدنيــة.

سالمة حسن، مستقبل بناء نظام ديمقراطي على ضوء التعديالت الدستورية، مجلة الديمقراطية، العدد 42 نيسان/أبريل، 2011، ص 103.  24
المــادة 84: "فــي حالــة خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة أو عجــزه عــن العمــل يتولــى الرئاســة مؤقتــا رئيــس مجلــس الشــعب وإن كان منحــال حــل محلــه   *

رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا....."
يزيد صايغ، فوق الدولة جمهورية الضباط في مصر، مركز كارنيغي للسالم الدولي، أوت2012، ص32.   25

ــة، العــدد 6، 2013،  ــوم االنســانية واالجتماعي ــة عمــران للعل ــة؟، مجل ــة العســكرية فــي مصــر- نحــو الســيطرة المدني ــه، العالقــات المدني ــد رب أحمــد عب  26
ص15.
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مــا يســجل ضمــن هــذا الســيل الدســتوري هــو اســتخدامه لفكــرة مســتحدثة نــادرة عبــر وثائــق 
فــوق دســتورية نعتبرهــا ســطوا علــى إرادة الشــعب وخروجــا عــن نطــاق الشــرعية. وكان مــن 
الممكــن التوجــه نحــو العمــل باتفاقيــات تأسيســية تترجــم اتفــاق عمــوم المكونــات المجتمعيــة 
ــة التونســية  ــه التجرب ــت إلي ــن وهــو مــا ذهب حــول مشــروع دســتوري توافقــي بمضمــون معي
التــي آثــرت القطــع الدســتوري بالتحــول نحــو دســتور جديــد بفلســفة جديــدة. أمــا مــن حيــث 
االســتحداث المؤسســاتي فنجــد أن مصــر، عبــر إقرارهــا إلنشــاء مجالــس أمنيــة متخصصــة هــي 
مجلــس األمــن القومــي والمجلــس العســكري األعلــى، قــد اســتلهمت الفكــرة مــن التجربــة 
التركيــة الســيما فــي مســألة إنشــاء مجلــس لألمــن القومــي، وهنــا نتســاءل عــن جــدوى هــذه 
المؤسســات المتخصصــة فــي هــذه المرحلــة بالــذات ومــع وجــود مجلــس الدفــاع الوطنــي 
الثابــت ضمــن كافــة الدســاتير المصريــة؟ ويعــزى التفســير فــي تقديرنــا إلــى تعزيــز تواجــد أكبــر 

ــة. للعســكر ضمــن مؤسســات الدول

3.2 مكانة الجيش في دساتير مصر بعد الثورة

ــى  ــة العســكرية، نســلط الضــوء عل ــي عرفتهــا العالقــات المدني ــاس التحــوالت الت بغــرض قي
مكانــة الجيــش فــي دســتور2014 وبالتركيــز علــى مســتويات مقارنــة محــددة تهتــم بالصالحيــات 
الممنوحــة ومجــاالت التأثيــر والتأثــر بينــه وبيــن الســلطات التقليديــة الثــالث، وفــي إطــار التحليل 

ســنركز علــى مســتويين أولهمــا الشــكل والثانــي المضمــون.

1.3.2 سمة المواد الدستورية

تتفــق الدراســات المهتمــة بالقطــاع األمنــي فــي مصــر علــى أن توطيــن المؤسســة العســكرية 
فــي البيئــة المدنيــة جمــع بيــن مســلكين مختلفيــن:

1.1.3.2 شكل الدسترة 

اتســم تعاطــي أغلــب دســاتير 2012، فــي هــذا اإلطــار، بالحذر الشــديد واالقتضــاب والمطاطية 
فــي اإلشــارة إلــى مكانــة المؤسســة األمنيــة بمختلــف مكوناتهــا شــرطية أو عســكرية الســيما 
ــات علــى صياغــة عامــة فــي التوصيــف  ــاة السياســية مــع الثب ــق بدورهــا فــي الحي فيمــا يتعل
وتكــرر اســتيعابها ضمــن مــادة محوريــة مفادهــا: "الدولــة وحدها هــي مــن ينشــئ القــوات 
المســلحة ،  التــي هــي ملــك للشــعب وتختــص بحمايــة البــالد وســالمة أراضيهــا وأمنهــا، وال 
يجــوز أليــة هيئــة أو جماعــة إنشــاء تشــكيالت عســكرية أو شــبه عســكرية، والدفــاع عــن الوطــن 
وأرضــه واجــب مقــدس، والتجنيــد إجبــاري وفقــًا للقانون.27غيــر أن األمــر عــرف انعراجــا واضحــا 
ــل فــي وضــع المؤسســة  ــا مــن اإلســهاب والتفصي ــث عرفــت النصــوص نوع ــورة حي بعــد الث
العســكرية28 وتحصينهــا بعديــد المزايــا التــي ســنأتي إليهــا فــي أجــزاء الحقــة مــن هــذا البحــث.

بشــير عبــد الفتــاح، الجيــش فــي الجــدل الدســتوري المصــري، علــى الموقــع: http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/5/28 تاريــخ   27
التصفــح2016.12.13.

شــريف محــي الديــن، تطــور المؤسســة العســكرية فــي المواثيــق الدســتورية –آفــاق الرقابــة والديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة فــي مصــر، مبــادرة   28
اإلصــالح العربــي، كانــون الثاني/ينايــر 2016.
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ــوال المــادة الدســتورية بعــدم النــص صراحــة علــى دور الجيــش  ــات فــي من ينطــوي هــذا الثب
ــورة علــى داللتيــن مهمتيــن: ــل الث فــي السياســة قب

تعبيــر عــن ثبــات تقليــدي لمكانــة الجيــش فــي العقــل االســتراتيجي للنظــام، وال يعتبــر  ❙
ــى  ــة والتونســية إل ــة كالجزائري ــث عمــدت جــل الدســاتير العربي هــذا أمــرا اســتثنائيا حي
نفــس األســلوب فــي دســترة القطــاع األمنــي وعمــدت إلــى تحجيــم النصــوص التــي 
ــر جــدال حــول هــذا  ــه أن يثي ــذي يمكن ــه بشــكل ال يطــرح نوعــا مــن التخصيــص ال تتناول

الوجــود.

يمكــن أن يعــزى التفســير أيضــا إلــى طبيعــة النظــام فهــو رئاســي يركــز كل الصالحيــات  ❙
فــي يــد الرئيــس وفــي هــذه الحالــة ترتبــط مكانــة الجيــش بعالقتــه مــع الحاكــم الــذي 

يحــول مضمــون العالقــة واتجاههــا إلــى عــرف نافــذ وملــزم.

أمــا عــن التحــول نحــو التفصيــل ضمــن المواثيــق الدســتورية بعــد الثــورة فهــو دليــل قاطــع علــى 
تطــور هيمنــة عســكرية صريحــة علــى الحكــم منطقهــا االحتــراز مــن مواجهــة نفــس مصيــر النظــام 

الســابق الــذي لــم ينجــح فــي تحصيــن مركــزه بأســاس دســتوري أكثــر صالبــة مــن دســتور 1971.

2.1.3.2 الخطابات السياسية

السياســية  الخطابــات  اســتخدام  الســلطة  تعمــدت  الدســتورية،  النصــوص  إلــى  باإلضافــة 
للتأكيــد علــى المكانــة التــي حظيــت بهــا المؤسســة العســكرية فــي الدســاتير بتعظيــم الــدور 
الــذي تقــوم بــه المؤسســات العســكرية فــي حيــاة الــدول، فنجــد رؤســاء مصــر ال يتورعــون فــي 
ذكــر إنجازاتهــا ومنحهــا شــرعية تعلــو علــى الشــرعية الدســتورية فــي حــد ذاتهــا، ونذكــر هنــا أشــهر 

المقــوالت ألشــهر رؤســاء مصــر:

"الجيش قوة داخل السياسة الوطنية وحامي االشتراكية" جمال عبد الناصر ❙

"الجيش حامي الدستور والشرعية الدستوري" أنور السادات ❙

"الجيش حامي الديمقراطية" حسني مبارك29 ❙

وهــي فكــرة دعمهــا المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة رئاســة وأعضــاء حينمــا عبــروا عــن 
ــة السياســية  ــاره حليفــا أساســيا فــي العملي ــة الجيــش باعتب ــى مكان ــى الحفــاظ عل عزمهــم عل
الســيما بعــد التحــول الــذي شــهده النظــام. لقــد اســتند هــذا التعظيــم علــى إنجــازات حصدهــا 
الجيــش إثــر تدخلــه فــي أزمــات أمنيــة معينــة فــي تاريــخ الدولــة كأحــداث ثــورة التصحيــح ســنة 
1977، وثــورة الخبــز وأحــداث األمــن المركــزي ســنة 1986 وكــذا تدخــل الجيــش فــي موقعــة 

الجمــل ســنة 2011 وفــض اعتصــام رابعــة العدويــة فــي حزيران/يونيــو 2013.

ومــن الضــروري هنــا اإلشــارة إلــى أن هــذا التعظيــم ضعيــف بالنظــر لمــدى اســتناد التدخــل فــي 
حــد ذاتــه علــى الشــرعية الدســتورية، إذ تذكــر مصــادر عــدة، أن الرئيــس مبــارك شــعر عنــد انــدالع 
أحــداث األمــن المركــزي 1986 بالخطــر علــى حكمــه، واســتعان، باعتبــاره القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة، بالمؤسســة العســكرية بعــد فشــل جهــاز الشــرطة رغــم عــدم وجــود نــص دســتوري 

بشير عبد الفتاح، المصدر السابق السابق.  29
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صريــح ينظــم هــذا التدخــل. ومــن جهــة أخــرى تجــدر المالحظــة بــأن قبــول الجيــش لمهمــة قمــع 
المتظاهريــن يفســر نــوع العالقــة العميقــة بيــن مؤسســة الحكــم والمؤسســة العســكرية.

2.3.2 المضامين الدستورية 

 البـد لنـا فـي هـذا المقـام مـن اسـتعراض مقـارن ينطلـق من المضاميـن الدسـتورية المتعلقة 
بمـا تـرى فيـه الباحثـة األسـس الديمقراطيـة الضروريـة لبناء الدولـة المدنية ودولة المؤسسـات 

القائمـة علـى مبـدأ الفصـل بيـن السـلطات المرجـوة بعـد االنتفاضـات العربية وهـي كاآلتي:

1.2.3.2 العالقة مع السلطة التشريعية: 

وتتجلى في مستويين:

الرقابة والمساءلة 
لم نصادف باالطالع على النصوص الدســتورية 2014 عبارات تشــير صراحة أو ضمنا لخضوع 
المؤسســة العســكرية إلــى جهــة رقابيــة مدنيــة معينــة بمــا فيهــا المؤسســة الدســتورية عكــس 
جهــاز الشــرطة الــذي تنــص المــادة 206 مــن الدســتور صراحــة علــى ضــرورة التزامــه بالدســتور 
والقانــون واحتــرام الحقــوق والحريــات،30 بــل بالعكــس عملــت الدســاتير وصانعيهــا إلــى دســترة 

اإلفــالت مــن الرقابــة ومــن العقــاب مــن خــالل:

اســتثناء رقابــة ميزانيــة القــوات المســلحة مــن الرقابــة البرلمانيــة الممارســة علــى ت 1
الموازنــات القطاعيــة بشــكل عــام، بمناقشــتها كرقــم إجمالــي واحــد دون تفاصيــل 
بحجــة خصوصيــة القطــاع وســرية المعلومــات، وبهــذا تصبــح هــذه الميزانيــة مســتقلة 
تمامــا عــن ميزانيــة الدولــة وغيــر خاضعــة لهــا وهــو التصــور الــذي يؤكــده تصريــح عبــد 
الفتــاح السيســي لصحيفــة الشــروق بقولــه تســليح الجيــش يكــون مــن ميزانيــة القوات 

المســلحة وليــس مــن ميزانيــة الدولــة.31

توفــر رقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبة، بوصفــه هيئــة مدنيــة مســتقلة، رقابــة جيــدة ت 2
مــن الناحيــة النظريــة إذ يتمتــع الجهــاز بحمايــة واســتقاللية ويشــترط لتعييــن مســؤوليه 
موافقــة البرلمــان ممــا يعطيــه مصداقيــة عاليــة. لكــن الجهــاز ال يتمتــع مــن الناحيــة 
العمليــة بالحمايــة واالســتقاللية المطلوبــة حيــث ألحــق بالقانــون 89 لعــام 2015 الــذي 
يجيــز لرئيــس الجمهوريــة إقالــة رؤســاء الهيئــات المســتقلة فــي حــاالت معينــة. وقــد 
تعــرض رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبة الســابق ســنة 2015 – والمعيــن فــي عهــد 
محمــد مرســي – بموجــب هــذا القانــون إلــى اإلعفــاء مــن مهامــه ومقاضاتــه بســبب 

ذكــره معلومــات عــن فســاد االقتصــاد المصــري.32

نــص المــادة 206"الشــرطة هيئــة مدنيــة نظاميــة، فــي خدمــة الشــعب، ووالؤهــا لــه، وتكفــل للمواطنيــن الطمأنينــة واألمــن، وتســهر علــى حفــظ النظــام   30
العــام، واآلداب العامــة، وتلتــزم بمــا يفرضــه عليهــا الدســتور والقانــون مــن واجبــات، واحتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية، وتكفــل الدولــة أداء 

أعضــاء هيئــة الشــرطة لواجباتهــم، وينظــم القانــون الضمانــات الكفيلــة بذلــك"
نــور رشــوان: عبــد الفتــاح السيســي، القــوات المســلحة تخضــع لرقابــة الجهــاز المركــز للمحاســبات وتســدد الضرائــب، صحيفــة الشــروق، 2016.10.26   31
)تاريــخ   http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26102016&id=dda2dceb-3080-4169-a9df-718446f21bfb الموقــع  علــى 

.)2012.12.18 التصفــح 
كريم محمد، فساد الجيش.. سر الصدام بين جنينة ولجنة السيسي، بوابة الحرية والعدالة، 20  32

16.01.12 على الموقع http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=85678 )تاريخ التصفح 2016.12.18(.
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لرئاســة مدنيــة عليــا يضمــن نوعــا مــن  المســلحة  القــوات  البعــض أن خضــوع  ربمــا يعتبــر 
الرقابــة عليهــا. لكــن الباحثــة تعتقــد أن هــذا يصــح فــي الديمقراطيــات الراســخة أمــا فــي الــدول 
االســتبدادية فيتجــه لكونــه تكريســا أكبــر للســلطة العســكرية، ويخبرنــا التاريــخ أن أغلــب الحــكام 

فــي العالــم العربــي مــن خلفيــة عســكرية.

الفيتو ضد التشريع
يملــك المجلــس الوطنــي للدفــاع طبقــا لفقــرة الثانيــة مــن المــادة 203 صالحيــة االعتــراض 
علــى القوانيــن التــي تتصــل بمجــال القــوات المســلحة وبمــا أن غالبيــة أعضائــه عســكريين فهــذا 
ســيؤدي إلــى تقييــد الســلطة التشــريعية باعتبارهــا صاحبــة االختصــاص األصيــل، وهــو مــا 
يمكــن مــن توقيــف أي مبــادرات إلــى إخضــاع الســلطة العســكرية للســلطة المدنيــة عــن طريــق 

الرقابــة أو المســاءلة، وهــو األمــر الــذي اقتــدى بــه جهــاز الشــرطة فيمــا بعــد. 

2.2.3.2 العالقة مع السلطة التنفيذية

المقصــود هنــا دراســة توزيــع الصالحيــات بيــن الســلطة التنفيذية ممثلة في رئيــس الجمهورية 
والمجلــس األعلــى للقــوات المســلحة عبر مســتويات محددة هي:

قيادة المؤسسة العسكرية
دأبــت جميــع المواثيــق الدســتورية فــي مصــر بيــن الملكيــة )1930/1923( والجمهوريــة منــذ 
ــا للقــوات المســلحة بوجــود  ــادة العلي ــه والقي ــة بيــن منصب 1956 علــى أن يجمــع رئيــس الدول
مــادة تنــص علــى أن "رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد األعلــى للقــوات المســلحة" ولــم يتــم 
إســقاط هــذه المــادة إلــى غايــة اإلعــالن الدســتوري مــارس 2011 والصــادر عــن المجلــس 
العســكري األعلــى، كمــا قضــى دســتور 2012 طبقــا ألحــكام المــادة 146 بنفــس االختصــاص 
وتــم االحتفــاظ بــه ضمــن دســتور 2014 بموجــب المــادة 152، بينمــا تقضــي المــادة 195 مــن 
دســتور 2012 والمــادة 201 مــن دســتور 2014 علــى أن وزيــر الدفــاع هــو القائــد العــام للقــوات 
المســلحة ويعيــن مــن ضباطهــا"، كمــا تضمنــت األحــكام االنتقاليــة المــادة 234 مشــروطية 
خــالل عهدتيــن  المســلحة وهــذا  للقــوات  المجلــس األعلــى  الدفــاع بموافقــة  تعييــن وزيــر 

ــدء العمــل بالدســتور. ــذ ب رئاســيتين من

يحيلنــا التعليــق علــى هــذه المــادة إلــى ثالثــة أفــكار بعــد التمييــز بيــن مصطلحــي القائــد العــام 
والقائــد األعلــى، فالقيــادة العليــا وهــي مــن اختصــاص رئيــس الدولــة باعتبــاره أعلــى المناصــب 

فــي الدولــة، أمــا القيــادة العليــا فتنصــرف إلــى القيــادة المهنيــة الفنيــة:

يعــد اقتســام قيــادة القــوات المســلحة بيــن رئيــس الدولــة ووزيــر الدفــاع ذي الخلفيــة ت 1
العســكرية نكســة تاريخيــة قويــة فــي تاريــخ العالقــات المدنيــة العســكرية فــي مصــر 
حيــث تمثــل هيمنــة واضحــة لهــذه األخيــرة بفصــل وزارة الدفــاع عــن الســلطة التنفيذيــة 

المدنيــة وجعلهــا ســلطة مؤسســية مســتقلة بذاتهــا مــن الناحيــة العمليــة.

هنــاك عــدم وضــوح قــد يرتقــي إلــى إشــكالية مؤكــدة فــي مســالة تعييــن وزيــر الدفــاع ت 2
ــر الدفــاع  ــة تعييــن وزي ــة الســلطة التنفيذيــة فــإن صالحي حيــث يبــدو أنــه ونظــرا لثنائي
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ــوزراء ومشــروطة  ــة ورئيــس ال ــن رئيــس الجمهوري ــال المشــترك بي واقعــة فــي المج
بموافقــة المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة وهــو مــا ينعكــس علــى مســألة مهمــة 
وهــي حــدود الرقابــة الفنيــة علــى المؤسســة العســكرية باعتبارهــا مؤسســة احترافيــة 
ممــا ســيحدد المســؤولية النهائيــة. ويتمثــل اإلشــكال األكثــر خطــورة فــي إمكانيــة 
ســيطرة رئيــس الدولــة علــى القــوات المســلحة ممــا قــد يفتــح المجــال أمــام إعطائهــا 
أوامــر غيــر مشــروعة تخــدم مصالــح ســلطة الحكــم الســيما حينمــا تطــول فتــرة الحكــم 
دون تقييــد عــدد الواليــات، مثلمــا حــدث مــع أحــداث األمــن المركــزي ســنة 1986 فــي 
عهــد مبــارك. ونفــس اإلشــكال عرفتــه التجربــة الرومانيــة التــي عمــد رئيســها أليســكو 
بفعــل غمــوض النصــوص الدســتورية إلــى مراكمــة هيمنتــه علــى قضايــا الدفــاع 

وإلــى إقصــاء الســلطة التشــريعية مــن مجــال الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة.33

يبقــى منطــق االتفــاق بيــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء علــى شــخص وزيــر الدفــاع ضمانــة ت 3
لعــدم تعســف أحدهمــا فــي الســيطرة علــى المؤسســة العســكرية، فيمــا يبقــى 
الغمــوض يكتنــف الهــدف مــن وضــع المــادة 234؛ هــل كان الهــدف منهــا تحصيــن 
وزيــر الدفــاع فــي مواجهــة ســلطة رئيــس الجمهوريــة الــذي يمكنــه عــزل وزيــر الدفــاع 
ــرى فــي هــذه  ــه تعييــن خلفــه دونمــا موافقــة المجلــس العســكري. ون ولكــن ال يمكن
المشــروطية تحصينــا إضافيــا لوزيــر الدفــاع ضــد احتمــال وصــول اإلســالميين للحكــم 

اعتبــارا مــن حالــة عــزل المشــير الطنطــاوي. 

إعالن حالة الحرب
ــة الحــرب مــن اختصاصــات  ــذي نــص بالمــادة 150 علــى أن إعــالن حال خالفــا لدســتور 1971 ال
الرئيــس وهــو مقتــرن بموافقــة مجلــس الشــعب باألغلبيــة المطلقــة )50%+1(، فــإن المــادة 
ــات رئيــس الجمهوريــة  ــة الحــرب ضمــن صالحي 152 مــن دســتور 2014 أبقــت علــى إعــالن حال
ــواب،  ــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الن ــرأي مجلــس الدفــاع الوطنــي وموافقــة أغلبي لكــن قيدتهــا ب
وبــرأي المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة ومجلــس الــوزراء والمجلــس الوطنــي للدفــاع بيــن 

دورات البرلمــان.

يعــد األخــذ بــرأي الجيــش فــي موضــوع الحــرب تدخــال غيــر مبــرر فإعــالن الحــرب قــرار سياســي 
بامتيــاز ويتصــل بالسياســة الخارجيــة للدولــة وبوضعهــا ضمــن بيئتهــا الدوليــة واإلقليميــة، 
ويفتــرض طــرح قــرار إعــالن الحــرب لالســتفتاء أمــام ممثلــي الشــعب المنتخبيــن بالمؤسســة 
البرلمانيــة كآليــة ضبــط بالغــة األهميــة، وال يعــد الجيــش فــي الديمقراطيــات العريقــة إال منفــذا 
فنيــا احترافيــا، وهــو مــا ذهــب إليــه الدســتور التونســي طبقــا ألحــكام المــادة 77 التــي تشــرط 
حالــة إعــالن الحــرب بموافقــة ثالثــة أخمــاس مــن أعضــاء مجلــس النــواب، وحتــى فــي دســتور 

.1971

الدوليــة  المؤسســة  العربــي،  الربيــع  بعــد  الدســتوري  اإلصــالح  الســلطة،  لتقاســم  كوســيلة  الرئاســي  النظــام شــبه  وآخــرون،  ســوجيت شــودري   33
ص136.  ،2014 االنتخابــات،  للديمقراطيــة 
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إعالن حالة الطوارئ طبقا ألحكام المادة 34154
أخطر  من  بأنها  األزمات،  حالة  في  اإلدارة  لضمان  أوجدت  التي  الصالحية،  هذه  توصف 
للرئيس  تتيح  إذ  الرئاسية،35  الجمهورية السيما في األنظمة  رئيس  التي يتمتع  الصالحيات 
العمل خارج األطر الدستورية والتشريع بمراسيم. ونجد أن الدستور المصري قد غل يد الرئيس 
عن هذه الصالحية باشتراط موافقة المجلس الوزاري ورأي البرلمان الذي ال يجوز حله خالل 
هذه الفترة. لكن هل يمثل هذا التقييد ضمانة كافية لعدم تعسف الرئيس الذي سيستعين 

باألجهزة األمنية ومنها العسكر في فرض حالة معينة من االنضباط داخل المجتمع؟

ال تعتقد الباحثة ذلك، ألن اإلشكال الحقيقي ليس في موافقة البرلمان من عدمها بالنظر إلى 
الدور الضعيف الذي تلعبه هذه البرلمانات في الدول العربية وعليه فإن اإلشكال يكمن في:

األعلــى  ❙ القائــد  باعتبــاره  الجمهوريــة  لرئيــس  بالمراســيم  التشــريعية  الصالحيــات 
ــب عليهــا مــن احتمــال حــدوث انتهــاكات وخروقــات ضــد  للقــوات المســلحة ومــا يترت
حقــوق اإلنســان كاقتحــام حياتهــم الخاصــة وحرمــات منازلهــم التــي يقرهــا نــص المــادة 
57 مــن دســتور 2014. ويــرى الخبيــر األمنــي د. هيــكل بــن محفــوظ أن ذلــك يمثــل 
تعديــا صارخــا علــى مفهــوم األمــن فــي حــد ذاتــه،36 وكان مــن أهــم أســباب حــراك 
ــة الطــوارئ  ــع المفتــرض لحال ــة ســنة 2011 هــو الخــروج عــن الطاب المجتمعــات العربي
باعتبارهــا حالــة مؤقتــة تهــدف إلــى تســهيل عمــل الســلطة التنفيذيــة مــن الناحيــة 
الزمنيــة. ولهــذا نجــد أن المــواد الدســتورية تجيــز فــي بعــض الحــاالت أن تكــون موافقة 

ــر. ــام ال أكث البرلمــان الحقــة أو أن تتأخــر عــدة أي

ــه  ❙ ــة الطــوارئ تخول ــة خــالل حال ــة التــي يمارســها رئيــس الجمهوري ــات العملي الصالحي
اســتدعاء الجيــش للحفــاظ علــى األمــن وهــو مــا حــدث فــي مصــر وتونــس خــالل ثــورة 
ــر بعســكرة الحــل بعــد توقيــف المســار االنتخابــي ســنة  2011 ومــا حــدث فــي الجزائ
1991 واعتقــال قيــادات األحــزاب الدينيــة وحشــدهم فــي معســكرات، ومــا حــدث فــي 
روســيا خــالل الحــرب الشيشــانية ســنة 1994 بإعطــاء الرئيــس بوريــس يلتســين أوامــر 

بتدخــل الجيــش دونمــا الرجــوع إلــى وزيــر الداخليــة.37

بحصر  ❙ الطوارئ  حالة  تطبيق  في  حاسم  محدد  عامل  الطوارئ  مفهوم  توصيف   
الحاالت وتعدادها إن أمكن، فدستور 1971 أحال المسألة إلى القانون الذي يشترط 
أغلبية برلمانية عادية لتعديله مما قد يمكن السلطة التنفيذية من استخدامه على 
نطاق أوسع، وترك تحديد حاالت الطوارئ لالجتهادات الشخصية مثلما تنص على 
ذلك المادة 48 من دستور فيمار والذي يقدم ترجمة معبرة عن خطورة عدم تعداد 

الحاالت.38

نــص المــادة 154"يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء، حالــة الطــوارئ علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون، ويجــب عــرض هــذا اإلعــالن   34
ــر دور االنعقــاد العــادي، وجــب دعــوة المجلــس  ــراه بشــأنه. وإذا حــدث اإلعــالن فــي غي ــة ليقــرر مــا ي ــام الســبعة التالي ــواب خــالل األي علــى مجلــس الن
لالنعقــاد فــوًرا للعــرض عليــه. وفــي جميــع األحــوال تجــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس علــى إعــالن حالــة الطــوارئ، ويكــون إعالنهــا لمــدة محــددة 
ال تجــاوز ثالثــة أشــهر، وال تمــدد إال لمــدة أخــرى مماثلــة، بعــد موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس. وإذا كان المجلــس غيــر قائــم، يعــرض األمــر علــى 
مجلــس الــوزراء للموافقــة، علــى أن يعــرض علــى مجلــس النــواب الجديــد فــي أول اجتمــاع لــه. وال يجــوز حــل مجلــس النــواب أثنــاء ســريان حالــة الطــوارئ".

سوجيت شودري وآخرون، مرجع سابق، ص146.  35
ــاب جماعــي: تقييــم االنتقــال  هيــكل بــن محفــوظ، واقــع القطــاع األمنــي فــي تونــس، خمــس ســنوات مــن االنتقــال الديمقراطــي، مقــال ضمــن كت  36
الديمقراطــي فــي تونــس بعــد خمــس ســنوات، مركــز الكواكبــي للتحــوالت الديمقراطيــة ومؤسســة كونــراد أدنــاور، تونــس، ديســمبر 2015، ص111.
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ــات التــي قــد يفــرض الوضــع  ❙ ــة ضمــان عــدم المســاس بجوهــر الحقــوق والحري كيفي
تقييدهــا وهــو مــا ذهــب إليــه الدســتور التونســي فــي مادتــه 48 لتقييــد الســلطة 
فــي معاملــة المواطنيــن، والتــي يمكــن لهــا مثــال أن تحيلهــم إلــى القضــاء العســكري 

بتهــم أمنيــة واهيــة.

3.2.3.2 العالقة مع السلطة القضائية

خالفــا لدســتور 1971 ومادتــه 183 الــذي تــرك مثــول المدنييــن أمــام القضاء العســكري للمشــرع 
العــادي، ربــط دســتور 2014 المثــول أمــام القضــاء العســكري بطبيعــة الجــرم المرتكــب حيــث 
ــه علــى أن "... وال يجــوز محاكمــة مدنــي أمــام القضــاء العســكري، إال  تنــص المــادة 204 من
فــي الجرائــم التــي تمثــل اعتــداًء مباشــرًا علــى المنشــآت العســكرية....."39 مــع إحالــة تحديــد 

طبيعــة الجــرم للقانــون العــادي، ويمكننــا إبــداء جملــة مــن التعليقــات هــي:

إن نــص الدســتور علــى محاكمــة مدنــي بالتعــدي علــى أســرار المؤسســة العســكرية  ❙
يحتمــل خطــرا كبيــرا علــى تكميــم األفــواه التــي تكــون شــاهدة علــى فســاد داخــل هــذه 
ــة  ــح للفاســدين اإلفــالت مــن العقــاب. ومــن المفارقــات الغريب المؤسســة ممــا يتي
وجــود هكــذا تعبيــر ضمــن نــص دســتوري، ممــا يمثــل انتكاســة فــي العالقــات المدنيــة 
العســكرية بالمقارنــة مــع نــص المــادة 184 مــن مشــروع دســتور 1954 والتــي تنــص 
صراحــة علــى عــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، وينظــم قانــون 
خــاص المجالــس العســكرية ويبيــن اختصاصاتهــا واألحــكام التــي تطبقهــا والشــروط 
الواجــب توافرهــا فيمــن يتولــون قضاءهــا، وأن يكــون لهــذه المجالــس اختصــاص فــي 

الجرائــم العســكرية التــي تقــع مــن أفــراد القــوات المســلحة".

ــة  ❙ ــاه فكــرة االســتثناء ومتعــارض حتــى مــع خاصي القضــاء العســكري يحمــل فــي ثناي
عموميــة القاعــدة القانونيــة وتجريدهــا، كمــا يتنافــى مــع أحــد أهــم مبــادئ الديمقراطية 
ــا أن يحصــل كل مواطــن علــى  ــون ونقصــد بالمســاواة هن وهــو المســاواة أمــا القان
حقوقــه المنصــوص عليهــا دســتوريا وأن يــؤدي كافــة الواجبــات المنصــوص عليهــا 
دســتوريا أيضــا ومــن هــذه الحقــوق ضمــان المحاكمــة العادلــة أمــام قضــاء محايــد 
ــا ألي تعســف قــد  ــة تجنب ــراءات عادي ــادي وبإج ــول أمــام قاضــي ع ومــؤدى هــذا المث
يحــدث اتجــاه المتهــم ســواء بالمســاعدة علــى اإلفــالت مــن العقــاب أو العكــس فــي 
حالــة االســتهداف وتصفيــة الحســابات مــع المعارضــة السياســية. وفــي هــذا الصــدد، 
يذكــر الباحــث يزيــد صايــغ أن مثــول الضبــاط المتقاعديــن من الجيش فــي حالة ارتكابهم 
مخالفــات قانونيــة أمــام قضــاء عســكري يفتــح المجــال واســعا أمــام استشــراء الفســاد 
واإلفــالت مــن العقــاب إن لــم تتحلــى المحاكمــات العســكرية بالحيــاد والموضوعيــة، 
كمــا ذهــب القضــاء العســكري فــي الجزائــر طبقــا ألحــكام المــادة 28 منــه إلــى مثــول 

حتــى المطروديــن مــن الجيــش أمــام المحاكــم العســكرية.40 

ــم المتعلقــة بالقــوات  ــره بالفصــل فــي كافــة الجرائ ــة مســتقلة، يختــص دون غي نــص المــادة 204 مــن دســتور 2014: القضــاء العســكري جهــة قضائي  39
المســلحة وضباطهــا وأفرادهــا ومــن فــى حكمهــم، والجرائــم المرتكبــة مــن أفــراد المخابــرات العامــة أثنــاء وبســبب الخدمــة، وال يجــوز محاكمــة مدنــي 
أمــام القضــاء العســكري، إال فــي الجرائــم التــي تمثــل اعتــداًء مباشــرًا علــى المنشــآت العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فــي حكمهــا، أو 
المناطــق العســكرية أو الحدوديــة المقــررة كذلــك، أو معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أســرارها العســكرية أو أموالهــا العامــة 
أو المصانــع الحربيــة، أو الجرائــم المتعلقــة بالتجنيــد، أو الجرائــم التــي تمثــل اعتــداًء مباشــرًا علــى ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعمــال وظائفهــم. 
ويحــدد القانــون تلــك الجرائــم، ويبيــن اختصاصــات القضــاء العســكري األخــرى وأعضــاء القضــاء العســكري ســتقلون غيــر قابليــن للعــزل، وتكــون لهــم كافــة 

الضمانــات والحقــوق والواجبــات المقــررة ألعضــاء الســلطة القضائيــة.
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، األمــر رقــم71/28 المــؤرخ فــي 22 نيســان/أبريل 1971المتضمــن قانــون القضــاء العســكري المعــدل   40

والمتمــم.
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تحتمـل عبـارة و" مـا فـي حكمهـا" تفسـيرا فضفاضـا باشـتمالها كل المشـاريع العامـة  ❙
ذات الملكية العسـكرية والتي يمكن أن يقصدها المدنيين كالمستشـفيات والنوادي 
أحـد  مـع  تفاهـم  سـوء  نتيجـة  مدنـي  يحاكـم  أن  يمكـن  أنـه  يعنـي  وهـذا  والمحـالت 

العامليـن بهـذه األماكـن وبهـذا فهـي تفـرض السـلوك العسـكري علـى قاصديهـا.

يعتبــر القضــاء العســكري عنــد محاكمــة المدنييــن وبالنظــر إلــى مكانــة المؤسســة  ❙
العســكرية ككيــان ســلطوي، تعديــا علــى االختصاصــات األصيلــة للســلطة القضائيــة 
وخرقــا ألحــد مبــادئ الديمقراطيــة وهــو مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــع اإلشــارة إلــى 
أن الســلطة القضائيــة هــي األكثــر تأهيــال لممارســة هــذه االختصاصــات بالنظــر إلــى 

الخلفيــة التكوينيــة المهنيــة للمنتســبين إليهــا. 

4.2.3.2 االستحداث المؤسساتي 

تضمنــت دســاتير مصــر قبــل وبعــد الثــورة إنشــاء مؤسســات متخصصــة فــي قطــاع األمــن، 
فبعــد الثــورة أحالــت المــادة 201 تشــكيل المجلــس العســكري األعلــى للقانــون العــادي وصــدر 
بموجــب القانــون رقــم 20 مــن ســنة 2014، وتكوينــه فنــي عســكري بحــت يختــص بوضــع 

ــة وفقــا لسياســتها العامــة. باإلضافــة إلــى: االســتراتيجية العســكرية للدول

المجلس الوطني للدفاع 
عقــب انقــالب 1952، نصــت المــادة 167 مــن دســتور 1956 علــى إنشــاء مجلــس يســمى 
مجلــس الدفــاع الوطنــي ويتولــى رئيــس الجمهوريــة رئاســته" وحــددت المــادة 168 مــن نفــس 
الدســتور اختصاصاتــه بالنظــر فــي الشــؤون الخاصــة بوســائل تأميــن البــالد وســالمتها. ويبيــن 
القانــون اختصاصاتــه األخــرى". وهــو مؤسســة حافظــت عليهــا الدســاتير الالحقــة إذ نصــت 
علــى وجــوده المــادة 203 مــن دســتور 2014 وبينــت تشــكيلته.41 ومــن أهــم صالحياتــه مناقشــة 

ميزانيــة الدفــاع التــي تــدرج رقمــا واحــدا ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة.

تتعلــق مالحظتنــا األولــى علــى هــذا المجلــس بتشــكيلته التــي يغلــب عليهــا الطابــع العســكري 
فمــن مجمــوع 14 عضــو مدنــي نجــد 8 منهــم مــن المؤسســة العســكرية باإلضافــة إلــى العضو 
المدعــو حيــن مناقشــة الميزانيــة وهــذا يحمــل تفكيــرا اســتراتيجيا يهــدف إلــى تقليــص صالحيات 
المؤسســة المدنيــة داخــل المجلــس وبالــذات رئيــس الهيئــة التنفيذيــة، باإلضافــة إلــى ضمــان 
التمكــن مــن توجيــه التقريــر بشــأن الميزانيــة إذا أخضعــت المصادقــة عليهــا للتصويــت. وال نجــد 
فــي جميــع الدســاتير الســابقة وآخرهــا دســتور 2012 نصــا علــى إدراج موازنــة الجيــش تحــت 
رقــم واحــد ضمــن الميزانيــة العامــة للدولــة وهــو أمــر خطيــر للغايــة حيــث يقــوض صالحيــة 
الرقابــة البرلمانيــة كأحــد أركان الديمقراطيــة ويســطو عليهــا. والدليــل أنــه إذا اســتدعي رئيــس 
هيئــة الشــؤون الماليــة للقــوات المســلحة، ورئيســا لجنتــي الخطــة والموازنــة، والدفــاع واألمــن 
القومــي بمجلــس النــواب لمناقشــة الميزانيــة ســيتجاوز العــدد المفتــرض ضمــن التشــكيلة 
المدنيــة، ممــا ســيؤدي إلــى ســقوط عضويــه أحدهــا. يمثــل مجلــس الدفــاع، مــن جانــب آخــر، 

وســيلة مــن وســائل اطــالع المؤسســة العســكرية علــى السياســات المدنيــة.

نــص المــادة 203 ينشــأ مجلــس الدفــاع الوطنــي، برئاســة رئيــس الجمهوريــة، وعضويــة رئيــس مجلــس الــوزراء، ورئيــس مجلــس النــواب، ووزراء الدفــاع،   41
والخارجيــة، والماليــة، والداخليــة، ورئيــس المخابــرات العامــة، ورئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة، وقــادة القــوات البحريــة، والجويــة، والدفــاع الجــوي، 
ورئيــس هيئــة عمليــات القــوات المســلحة، ومديــر إدارة المخابــرات الحربيــة واالســتطالع………وعند مناقشــة الموازنــة، يضــم رئيــس هيئــة الشــؤون 

الماليــة للقــوات المســلحة، ورئيســي لجنتــي الخطــة والموازنــة، والدفــاع واألمــن القومــي بمجلــس النــواب.
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مجلس األمن القومي 
عليــه  وأبقــت   )193( بالمــادة  القومــي  األمــن  مجلــس  المعطــل   2012 دســتور  اســتحدث 
ــالد،  ــق أمــن الب ــث يختــص بإقــرار اســتراتيجيات تحقي تعديــالت 2013 فــي المــادة )205(، حي
ومواجهــة حــاالت الكــوارث واألزمــات بشــتى أنواعهــا، واتخــاذ مــا يلــزم الحتوائهــا، وتحديــد 
مصــادر األخطــار علــى األمــن القومــي المصــري فــي الداخــل والخــارج، واإلجــراءات الالزمــة42 
للتصــدي لهــا علــى المســتويين الرســمي والشــعبي. ويترأس المجلــس رئيــس الجمهوريــة، 
ويتشــكل مــن 12 عضــوًا حافــظ دســتور 2014 علــى عشــرة منهــم، وهــم )رئيــس مجلــس 
والعــدل  والماليــة  والخارجيــة  والداخليــة  الدفــاع  ووزراء  النــواب،  مجلــس  ورئيــس  الــوزراء، 
بمجلــس  القومــي  واألمــن  الدفــاع  لجنــة  ورئيــس  العامــة،  المخابــرات  ورئيــس  والصحــة، 
النــواب(، بينمــا اســتبدل عضــوا مجلــس الشــورى بعــد إلغــاءه بوزيــري االتصــاالت والتعليــم، 

طبقــا ألحــكام المــادة 205.

وخالفــا للمجلــس الوطنــي للدفــاع، تعتبــر تشــكيلة مجلــس األمن القومي مدنيــة بامتياز، وهذا 
مــن شــأنه أن يــوازن األمــور بعــض الشــيء بيــن الســلطة الحاكمــة والمؤسســة العســكرية، وإن 
لــم يعــرف هــذا المجلــس فعاليــة كبيــرة علــى أرض الواقــع. ويمكــن أن يعــزى إنشــاؤه إلــى 
ــة إحــداث تــوازن شــكلي بيــن المؤسســات العســكرية والمؤسســات المدنيــة وهــو مــا  محاول

هــو مــا تــدل عليــه االختصاصــات الموكلــة إليــه.

5.2.3.2 الحياد

الحيــاد المؤسســاتي والبيروقراطــي مــن أقــوى دعائــم الديمقراطيــة، والمقصــود بــه هنــا عــدم 
ــاز أجهــزة القطــاع األمنــي ألي طــرف مــن أطــراف الســلطة السياســية المرشــحة للحكــم،  انحي
وتتمظهــر المســألة بشــكل أساســي فــي ممارســة حــق االنتخــاب كحــق مــن الحقــوق السياســية 
األساســية التــي تضمنهــا الدســاتير لــكل المواطنيــن تطبيقــا لمبــدأ المســاواة. إال أن الســؤال 
فــي مصــر عــرف جــدال كبيــرا حيــث تكفــل المــادة 87 مــن دســتور 2014 مشــاركة المواطنيــن فــي 
الحيــاة العامــة باســتثناء بعــض األفــراد نتيجــة وجودهــم بأوضــاع خاصــة دون اإلشــارة إلــى أفــراد 
الجيــش، بينمــا نصــت المــادة األولــى مــن قانــون االنتخابــات المصــري43 علــى إعفــاء أفــراد 

الجيــش مــن التصويــت.

ينطــوي هــذا اإلعفــاء أو باألحــرى الحرمــان علــى تناقــض مــع عــدة حقــوق كفلهــا نفــس الدســتور 
فــي إطــار أن الشــعب مصــدر كل الســلطات، والجيــش جمهــوري شــعبي وطنــي جــزء مــن 
المجتمــع، والمواطنــون متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات. وتعتبــر هــذه المبــادئ مرتكــزات 
رئيســية للديمقراطيــة، ونجــد دوال كالجزائــر تمنــح حــق االنتخــاب لــكل المواطنيــن التــي تتوفــر 
فيهــم الشــروط دون اســتثناء طبقــا ألحــكام المــادة 62 مــن الدســتور الجزائــري وهــو مــا كرســته 
المــادة 3 مــن قانــون االنتخابــات الجزائــري،44 كمــا لــم تحمــل المــادة 34 مــن دســتور تونــس 

إشــارات صريحــة إلــى مســألة اإلعفــاء. 

ابراهيــم منشــاوي، وضــع المؤسســة العســكرية فــي مشــروع الدســتور الجديــد مقارنــة بدســتور 2012 المعطــل، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات،   42
.2013.12.30

الجمهورية العربية المصرية، قانون رقم 45 لعام 2014، المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق المدنية.  43
-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم 10/16 المؤرخ في 2016.08.25 والمتعلق بنظام االنتخابات.  44
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ســلفا لمــا تقــدم، يمكننــا القــول إن إعفــاء الجيــش مــن التصويــت كضمانــة للحيــاد ليــس 
منطقيــا وال آليــا، فهنــاك خلــط بيــن االنتخــاب والنشــاط السياســي، حيــث ال تعــد ممارســة 
الحــق االنتخابــي عمــال نضاليــا بخلفيــة الــوالء لطــرف سياســي فالــوالء للمؤسســة وليــس 
لألشــخاص، وهــو حــق مــن حقــوق الفــرد التــي يعبــر مــن خاللهــا عــن مشــاركته فــي الحكــم 
بمنظــور ديمقراطــي والبــد مــن حمايتــه مــن عمليــة االســتقطاب التــي تمــارس عليــه مــن قبــل 
ــاء الديمقراطيــة.  ــا فــي بن ــا ضروري ــاره فاعــال مجتمعي القــوى المتنافســة علــى الســلطة واعتب
ــع األطــراف المتنافســة مــن جهــة، ومــن  ــدأ يخــدم جمي ــاد مب ــى أن الحي ــه إل كمــا يجــب أن ننتب
جهــة أخــرى ينــأى بالجيــش عــن التــورط فــي إضفــاء الشــرعية عــن ســلطة قــد يرفضهــا الشــعب. 
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خاتمة 
عطفــا علــى مــا ســبق وعــن كيفيــة ضبــط الدســتور المصــري للعالقــات المدنيــة العســكرية التــي 
يبــدو جليــا أنهــا جانحــة لصالــح العســكر، يمكــن القــول بــأن هنــاك حاجــة ملحــة لبــذل مجهــودات 
أكبــر إلعــادة تصميــم هــذه العالقــات وترشــيدها بشــكل متــوازن يحفــظ مكانــة كل مؤسســات 
الدولــة مــع ســيادة المؤسســة المدنيــة، وهــو مــا يتطلــب إقنــاع المؤسســة العســكرية بضــرورة 
العــودة لمكانتهــا الطبيعيــة وإيجــاد آليــات تضمــن هــذه العــودة وإن اقتضــى ذلــك األمــر تقديــم 
بعــض التنــازالت مــن قبــل الســلطة السياســية المدنيــة. وفــي هــذا االتجــاه خلصــت هــذه 

الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

النتائج
تعانــي العالقــات المدنيــة العســكرية فــي مصــر أزمــة ثقــة عميقة،مــا أفــرز وضعــا  ❙

التــي  الديمقراطــي  التحــول  إنجــاح  فــرص  علــى  يؤثــر  مجتمعيــا مشوشــا  نفســيا 
تفتــرض فــي المرحلــة االنتقاليــة انتهــاج فلســفة جديــدة ومغايــرة جديــا لفلســفة 

الســابق.  النظــام 

تنــم مكانــة الســلطة العســكرية فــي دســتور 2014 عــن عــدم وجــود رغبــة جــادة فــي  ❙
إصــالح العالقــات المدنيــة العســكرية، وإحــالل المؤسســة العســكرية كبديل سياســي 
وحيــد علــى مجموعــة مــن القــوى المتضــادة فــي بعــض األحيــان )قــوى وطنيــة يســارية 

ليبراليــة وقــوى دينيــة إخــوان وســلفيين(.

المدنيــة والتمثيليــة للشــعب فــي  ❙ الفاعلــة  الجهــات  الجيــش مــن ضعــف  اســتفاد 
ــة المؤسســة  ــز مكان ــة ولثقــة المواطــن فــي تعزي أداء مهامهــا وفقدانهــا للمصداقي
العســكرية فــي ذهــن المجتمــع كطــرف بديــل قــادر علــى تلبيــة المطالــب التــي نــادى 

ــورة.  بهــا الشــعب بعــد الث

عــن  ❙ الحالــي  المصــري  الدســتور  فــي  العســكرية  المدنيــة  العالقــات  تقاطــع  يعبــر 
تالشــي نــواة الدولــة التــي تحولــت إلــى اتحــاد قطاعــات مســتقلة يملــك كل واحــد 
منهــا وســائل حمايــة ذاتيــة قــد تفــوق وســائل حمايــة الدولــة نفســها فــي حالــة تعــارض 
المصالــح ومــن أقــوى هــذه القطاعــات المؤسســة العســكرية التــي تملــك حــق الفيتــو 

وتنــأى عــن الرقابــة والمســاءلة. 
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توصيات ترتبط بالمدخل السياسي
تصميم حكامة/حوكمة رشــيدة في تدبير/إدارة الشــأن السياســي بشــكل عام والشــأن  ❙

األمنــي بشــكل خــاص، بعــدم االكتفــاء بالفصــل بيــن الســلطة السياســية والمؤسســة 
العســكرية ولكــن بالتمييــز بينهمــا عــن طريــق تمييــز الســلطة المدنيــة بالســمو والعلوية 
وباالبتعــاد عمــا مــا يصطلــح بتســميته بالديمقراطيــة المعطوبــة وإعــادة بنــاء الثقــة بيــن 

الســلطة المدنية والمؤسســة العســكرية 

بنــاء جيــش وطنــي وعصــري متطــور وتمكينــه مــن كل مقومــات االحترافيــة وإعــادة  ❙
ــدة. ــادة والقاع ــن القي ــع حــدوث فجــوة بي ــادل لمن ــوازن وع ــه بشــكل مت هيكلت

بنــاء اســتراتيجيات أمنيــة وسياســات قطاعيــة تبتكــر فــي مهــام جديــدة للجيــش طبقــا  ❙
إلــى اســتباق وقائــي  لمفهــوم األمــن اإلنســاني الشــامل وتنــوع مهامــه لتمتــد 
احتــرازي ضــد نشــوب النزاعــات واســتثمار قدراتــه فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة 

كبنــاء الســدود الخضــراء والتعميــر.

إعــادة الجيــش إلــى حــدود اختصاصاتــه األصيلــة وهــي الدفــاع والتــي تراجعــت أمــام  ❙
طموحاتــه االقتصاديــة بتشــديد الرقابــة عليهــا والحــد مــن المزايــا الضريبيــة التــي 
ــة. ــى جماعــة ضغــط قوي ــة محــدودة مــن القــوى المســلحة ممــا حولهــا إل ــع بهــا نخب تتمت

صنــع  ❙ فــي  المدنــي  المجتمــع  مشــاركة  آليــات  وتقويــة  ديمقراطــي  منــاخ  توفيــر 
السياســات العامــة ومنهــا السياســات األمنيــة، بتوعيتــه بــدوره الجديــد المغايــر لــدوره 

الصــوري التقليــدي الــذي أنيــط بــه فــي النظــام الســابق.

ــة  ❙ ــة حري ــة الحــق االنتخابــي وحماي ــاد ال يعنــي اإلعفــاء مــن االنتخــاب وإنمــا حماي الحي
التعبيــر داخــل المؤسســة العســكرية ودمقرطتهــا وانفتاحهــا علــى محيطهــا الخارجــي 

ــأي بهــا عــن االســتقطابات. ــع توظيفهــا ألغــراض سياســية والن ومن

توصيات ترتبط باإلصالح التشريعي 
دســترة صريحــة لتبعيــة المؤسســة العســكرية للســلطة المدنيــة بإحــداث مــادة تنــص  ❙

علــى ضــرورة تقيــد المؤسســة العســكرية بالدســتور والقانــون وهــو النحــو الــذي نــزع 
إليــه دســتور جنــوب إفريقيــا لعــام 2012 فــي مادتــه 199 الفقــرة الخامســة منهــا.

النــص علــى خضــوع ميزانيــة المؤسســة العســكرية للرقابــة البرلمانيــة بتعديــل أحــكام  ❙
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 203 مــن الدســتور الحالــي. 

تقييــد صالحيــة التشــريع خــالل حالــة الطــوارئ بإيجــاد رقابــة تشــريعية فعالــة عليهــا  ❙
ــه  ــة، وهــو مــا ذهــب إلي ــة البرلماني ــات الهيئ وجعــل القــرار فــي تنفيذهــا مــن صالحي
المشــرع فــي جنــوب إفريقيــا حينمــا تالفــى اللبــس والغمــوض فــي هــذا الموضــوع 

ضمــن أحــكام المــادة 37 التــي جــاءت مفصلــة بشــكل واف. 

التوصيات
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تحديــد حــاالت الطــوارئ ومســوغاتها الموضوعيــة علــى ســبيل التعــداد وبشــكل واضح  ❙
حفاظــا علــى الحقــوق والحريات.

تحديــد الجرائــم التــي تختــص المحاكــم العســكرية بالنظــر فيهــا علــى ســبيل الحصــر  ❙
كالجريمــة اإلرهابيــة، وتعييــن قضــاة مدنييــن بالمحاكــم العســكرية. 

ختامــا لبحثنــا، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن اإلصــالح الدســتوري والتشــريعي بالــغ األهميــة، لكنــه 
يبقــى غيــر كاف ويحتــاج إلــى أن يســتتبع بسياســات وإجــراءات عمليــة تســمح بتوطيــن أســلم 

للمؤسســة العســكرية فــي البيئــة المدنيــة.
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