
ال﮴�عد﮵�ل الدس﮴�وري ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲رأ�ر والر﮴�ا﮳�ة على ال﮴�ّوات المسّلحة

﮲
عر﮳�﮵ى ﮳�ومد﮵�ں

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى–﮳ح﮵�ش الوال﮵�ات الم﮴�حدة االٔمر﮵�ك﮵�ةصورة مں

الر﮴�ا﮳�ة على ال﮴�ّوات المسّلحة وماه﮵�﮴�ها كر﮴�ا﮳�ة﮳�عد المصاد﮴�ة على ال﮴�عد﮵�الت الدس﮴�ور﮵�ة، أص﮳�حت ط﮳�﮵�عة

 أهم االٔسٔ�لة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�ا�﮴﮲�﮴�ال ال﮳ح﮲را�ٔر
﮲

�﮲حو الد﮵�م﮴�راط﮵�ة.سلطو﮵�ة أم مد�﮵﮲�ة مں

 �﮲ظام الر�﮵ٔ�س السا﮳�قسعت ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة ل﮴�﮲�ادي أي �﮲﮴ع﮵�﮵�ر ﮳حذري
﮲

﮲�﮵ى أالو﮲صاع ال﮴�﮵ى ور�﮴﮶�ها عں

 ﮲حالل �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر صالح﮵�ات ر�﮵ٔ�سع﮳�د الع﮲ر﮵�﮲ر ﮳�و�﮲﮴�ل﮵�﮴�ة، واس﮴�﮲حدمت الدس﮴�ور لممارسة ر﮴�ا﮳�ة
﮲

سلطو﮵�ة مں

ال﮳حمهور﮵�ة، وٕاعادة ه﮵�لكة دورها. ُطرح ال﮴�عد﮵�ل الدس﮴�وري
﮲

ال﮳حد﮵�د على االس﮴�﮲�﮴�اء ال﮶سع﮳�﮵ى ﮲�﮵ى ال﮲�ا�﮴ح مں

﮲
،2020ال﮶�ا�﮵﮲ى/�﮲و﮲�م﮳�ر�﮶﮴سر﮵�ں

﮲
الحدود﮲حارجال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ةال﮴�ّواتوحداتٕارسالٕام��﮵﮲�ةال﮴�عد﮵�لهذاو�﮲﮴صمں

 ﮳�﮴�﮵�ود دس﮴�ور﮵�ة. ﮵�﮴�﮲�ا﮴�ض
﮲

هذا مع الع﮴�﮵�دة العسكر﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮳�ع م﮲�هح� عدمالوط﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى مهام ح﮲�ظ السالم، لكں

﮲
 المر﮳حح أن ﮵�﮶س﮴�ت ذلك اال�﮴﮲�﮳�اه ﮳�ع﮵�ًدا عں

﮲
ٕاصالحات المؤسسة العسكر﮵�ة وال﮴�﮵ى ه﮵ى محورال﮴�د﮲حل، ومں

اال�﮴﮲�﮴�ال الد﮵�م﮴�راط﮵ى.
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ر﮴�ا﮳�ة سلطو﮵�ة أم ر﮴�ا﮳�ة مد﮲�﮵�ة؟

 ال﮴�ول
ّ

 ال﮴�عد﮵�الت الدس﮴�ور﮵�ة و�﮲﮴ع﮵�﮵�ر الع﮴�﮵�دة العسكر﮵�ةٕان اال�﮴﮲�﮴�ال الس﮵�اس﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲را�ٔر م﮴�ع﮶�ر. كما أن
ّ

هما﮳�ٔ�ن

 على ﮳�دا﮵�ة
﮲

على ال﮴�ّوات المسّلحة﮲�رض الس﮵�طرة المد�﮵﮲�ةمؤ﮶سر﮵�ں
ّ

 ٕالى حد ك﮳�﮵�ر كون أن
ٔ

هو ادعاء ﮲حاطى

 دول﮶سهد�﮴هاال﮴�﮵ىاال�﮴﮲�﮴�ال الد﮵�م﮴�راط﮵ىال﮳ح﮲را�ٔر لم �﮶﮴سهد  ٕا﮳حراءات و�﮴ر�﮵﮴�﮳�ات
﮲

وأمر﮵��﮳ح﮲�وب أورو﮳�الك مں

 ال﮴�عد﮵�الت الدس﮴�ور﮵�ةالال�﮵﮴�﮲�﮵�ة
ّ

 �﮶م ﮲�ٕان
﮲

�﮴عكس ﮶سوا﮲عل س﮵�اس﮵�ة وأم﮲�﮵�ة دا﮲حل﮵�ة �﮴﮴�علقعلى س﮳�﮵�ل الم﮶�ال. ومں

ودول﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵�ها �﮴هد﮵�دات أم﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة﮳�و﮲صع س﮵�اس﮵ى دا﮲حل﮵ى مع﮴�د، و﮲حار﮳ح﮵�ة ﮳حل﮳�﮴�ها �﮲﮴ع﮵�رات ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ة

 الحرب االٔهل﮵�ة الل﮵�﮳�﮵�ة، وأزمة الصحراء
﮲

 حقالساحل، ﮲�﮲صال عں
﮲

 ﮲حاللها عں
﮲

ال﮲عر﮳�﮵�ة، ح﮵�ث �ُ﮴دا﮲�ع ال﮳ح﮲را�ٔر مں

ال﮶سعوب ﮲�﮵ى �﮴﮴�ر﮵�ر مص﮵�رها.

ال �﮴عكس مسٔ�لة �﮲﮴ع﮵�﮵�ر الع﮴�﮵�دة العسكر﮵�ة سمات﮲�﮵ى ﮲طل ه﮵�م﮲�ة السلطة ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ﮵�ة على السلطة ال﮴�﮶سر﮵�ع﮵�ة

،
﮲

 ﮴�﮳�ل ﮲عر﮲�﮴�َ﮵ى ال﮳�رلمان للسماح ﮳�ا�﮴﮲�﮶سار عسكريالر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة. ﮵�﮴�طلب الدس﮴�ور ال﮴�صو﮵�ت ﮳�ٔ�﮲عل﮳�﮵�ة ال﮶�ل﮶�﮵�ں
﮲

مں

 هذه ال﮴�عد﮵�الت الدس﮴�ور﮵�ة �﮴عكس ر﮴�ا﮳�ة
﮲

سلطو﮵�ة ٕاذ �﮴س﮴�و﮳حب الر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة الح﮴�﮵�﮴�﮵�ة﮲�﮵ى ال﮲حارج. لكں

كمؤسسة هام﮶س﮵�ة ﮲�﮵ى الح﮵�اة الس﮵�اس﮵�ة ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة، معم﮲�ا﮴�﮶سة هذه ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات الهامة ﮲�﮵ى ال﮳�رلمان، والذي ﮵�﮳�دو

العلم ﮳�ٔ�ن م﮶ساركة ال﮳�رلمان ه﮲�ا أمر ﮲صروري الٔن ال﮴�حول
﮲

﮲�﮵ى الع﮴�﮵�دة العسكر﮵�ة س﮵�﮲�﮴�ح� ع﮲�ه ال محالة م﮲ر﮵�ًدا مں

االٔع﮳�اء المال﮵�ة الد﮲�اع﮵�ة.

عسر الر﮴�ا﮳�ة المد﮲�﮵�ة

 هذا ال﮴�عد﮵�ل ﮲�﮵ى الع﮴�﮵�دة العسكر﮵�ة
ّ

له و﮳حهة س﮵�اس﮵�ة ﮳�ح﮴�ة، �﮴هدف ٕالى �﮳﮴ح﮲�﮵�ب السلطة﮳�﮲�اء على ذلك، ﮲�ٕان

ح﮲�ظ السالم، والسماح لها ﮳�ال﮴�عامل مع ﮳حوارال�﮴﮲�﮶سار ال﮴�ّوات ﮲�﮵ى ٕاطار عمل﮵�اتال﮲ص﮲عط ال﮲حار﮳ح﮵ىال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ﮵�ة

 الوط﮲�﮵ى﮳ح﮲عرا﮲�﮵ى م﮲صطرب. �﮴ر﮲�ع هذه إالصالحات ال﮴�﮵�ود على ال﮲ح﮵�ارات
﮲

العسكر﮵�ة و�﮲﮴حلق أدوات لحما﮵�ة االٔمں

 هذه اال﮲ٔح﮵�رةال﮳ح﮲را�ٔري، ٕاال أ�﮲ها ال �﮴طرح ٕاصالًحا عسكر﮵�ًا أو ٕاعادة
ّ

�﮴وازن للعال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة، ذلك أن

﮳�﮲صرورة اال�﮴﮲�﮴�ال الد﮵�م﮴�راط﮵ى كما حدث ﮲�﮵ىس﮴�كون عمل﮵�ة طو﮵�لة ومع﮴�دة، �﮴س﮴�و﮳حب ا﮴�﮴�﮲�اع ال﮲�﮲ح﮳�ة الحاكمة

دول ﮳ح﮲�وب أورو﮳�ا وأمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة.

الس﮵�اسة الدا﮲حل﮵�ة وعال﮴�﮴�ها الوط﮵�دة مع الم﮳ح﮴�معٕان إالرث ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵ى لل﮴�ّوات المسّلحة ودورها الوازن ﮲�﮵ى

 الصعو﮳�ة ﮳�م�ن �﮴ح﮴�﮵�ق إالصالح العسكري و﮲�رض الر﮴�ا﮳�ة
﮲

المد�﮵﮲�ة الد﮵�م﮴�راط﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲�﮴�رة و﮳ح﮵�﮲رة.﮵�﮳حعل مں

م﮵�﮲را�﮵﮲�ات المؤسسة العسكر﮵�ة، وام﮴�﮵�ازا�﮴ها﮵�﮳حب على أي �﮲﮲ح﮳�ة س﮵�اس﮵�ة حاكمة ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲را�ٔر أن �﮴حا﮲�ظ على

م﮲�﮶سود، ﮲�﮲�﮵ى �﮴رك﮵�ا على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال اس﮴�﮲عرقالدس﮴�ور﮵�ة، وعلى �﮲﮴�ظ﮵�مها المؤسسا�﮵﮴ى ﮲�﮵ى أي ا�﮴﮲�﮴�ال د﮵�م﮴�راط﮵ى

﮲�﮵ىالدس﮴�ور﮵�ةإالصالحاتح﮴�ى1960عام﮲�﮵ىعسكريا�﮴﮲�البأول(م﮲�ذ﮴�رن�﮲صف�﮲حوالعسكريإالصالح

و﮳�حسبالمد�﮵﮲�ةللر﮴�ا﮳�ة�﮴در﮵�﮳ح﮵�ًا﮲ح﮲صوًعاأ﮵�﮲صاالعسكر﮵�ةال﮲�﮲حب�﮶﮴سهدأن﮳�دالذلكم﮴�ا﮳�ل﮲�﮵ى).2010عام

 ال﮴�وا﮲�ق وال﮴�وازن.
ّ

ما �﮴﮴�﮴�﮲ص﮵�ه ال﮲صرورة، و﮲�ق م﮲�ط﮴�﮵ى
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�﮴ح﮴�اج ال﮴�وى المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ال﮴�عامل ال﮲�عال مع المؤسسة العسكر﮵�ة للدعم الواسع وال﮴�ماسك وال﮶سرع﮵�ة ل﮴�حدي

ا ٕالم��﮵﮲�ة طرح �﮲﮲�سها ك﮳�د﮵�ل م﮲�ط﮴�﮵ى ومو�﮶وق لدى الم﮳ح﮴�مع، ذلك ﮴�درة ال﮲�ظام على الحكم، كما و�﮴ح﮴�اج أ﮵�﮲صً

 ال﮴�وى والمؤسسات الس﮵�اس﮵�ة ال �﮴حظى ﮳�ال﮶�﮴�ة الم﮳ح﮴�مع﮵�ة
ّ

على ﮲عرار المؤسسة العسكر﮵�ة، كما وعل﮵�ها أنأن

�﮴﮴�م﮴�ع ﮳�﮲�ه﮳ح﮵ى ال﮴�وا﮲�ق والحوار ﮲�﮵�ما ﮳�﮵�﮲�ها ومع المؤسسة
﮲

العسكر﮵�ة، ل﮴�ح﮵�﮵�د المسا�ٔل الس﮵�اس﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴ه﮵�مں

﮲�﮵ى دول ﮳ح﮲�وب أورو﮳�ا ودول أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ىعل﮵�ها ال﮴�ّوات المسّلحة. ﮲�﮳�عكس �﮳﮴حارب ال﮴�حول الد﮵�م﮴�راط﮵ى

�﮳﮴حر﮳�ة ال﮳ح﮲را�ٔر ﮲�﮵ى الحراك ال﮶سع﮳�﮵ى ع﮲رزت العال﮴�ة�﮴م ﮲�﮵�ها  �﮴و﮳ح﮵�ه ال﮶�ورات ال﮶سع﮳�﮵�ة ﮲صد الحكم العسكري، ﮲�ٕان

 وال﮴�ّوات المسّلحة ﮳�ع﮳�ارة "﮲حاوة
﮲

 المح﮴�﮳ح﮵�ں
﮲

 وال﮶سعب ٕا﮲حوة.الوط﮵�دة ﮳�﮵�ں
﮲

﮲حاوة،" وال﮴�﮵ى �﮴ع﮲�﮵ى العسكر﮵�﮵�ں

 �﮲﮲رع �﮲�ة االم﮴�﮵�ازات الس﮵�اس﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة ال﮴�﮵ى�﮴﮲�﮵�﮳حة للدور العسكري ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵ى ﮲�﮵ى الحراك ال﮶سع﮳�﮵ى، ال
﮲

﮵�مكں

 ال﮴�﮵�ادة. لعّل ال﮴�﮲حط﮵�ط والص﮳�ر�﮴﮴�م﮴�ع ﮳�ها المؤسسة العسكر﮵�ة د﮲�عة واحدة، أو ح﮴�ى على
﮲

مر ﮳ح﮵�ل واحد مں

 ﮶سٔ��﮲هما أن ﮵�ؤد﮵�ان ٕالى و﮲صع أم﮶�ل للعال﮴�ات
﮲

 مں
﮲

 ﮲حالل إالصالح ال﮴�در﮵�﮳ح﮵ى.االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�﮵�ں
﮲

العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة مں

 ال﮴�ّوات المسّلحة وال﮲�﮲حب الس﮵�اس﮵�ة﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ه﮲�اك حا﮳حة ملحة ٕالى الم﮶ساركة ﮲�﮵ى المسؤول﮵�ة
﮲

﮳�﮵�ں

 االل﮴�﮲رام ﮳�ال﮴�واعد
﮲

واالم﮴�﮵�ازات ال﮴�﮵ى �﮴د﮲حل ﮲�﮵ى �﮲طاق عمل و�﮲﮴حصص لكوم﮲�ظمات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى، ﮲�﮲صال عں

 ال﮳حهات ال﮶�ال�﮶ة.
﮲

﮳حهة مں

 أس﮴�اذ العلوم الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ى لك﮵�ة الح﮴�وق والعلوم
﮲

 ﮳�وعل﮵ى، ال﮶سلف،عر﮳�﮵ى ﮳�ومد﮵�ں
﮲

الس﮵�اس﮵�ة ﮳�﮳حامعة حس﮵�﮳�ة ﮳�ں

ال﮳ح﮲را�ٔر.
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