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  :الجيوش في النصوص الدستورية

  دراسات حالة للجزائر وباكستان وتركيا 

   *فيرجيني كولومبيه 

فقد يدخل المدنيون . 1تناولت العديد من دراسات العلوم السياسية مسألة الع�قات المدنية العسكرية
* يقتصر فقط على حالة ا&نظمة التي تمر بمرحلة والعسكريون بسھولة في صدام في الساحة السياسية، وھذا 

وحيث أن العسكريون يشكلون جھازا منظما بطريقة تراتبية ھرمية ويمتلكون أسباب القوة . انتقال وتحول
أو على ا&قل  -والقدرة على استخدامھا، فإن العسكريين لديھم القدرة على ا*ستحواذ على السلطة السياسية 

وعليه، فإن . ، وذلك أن يتم تفويضھم بالحكم عن طريق ا*قتراع الشعبي-على السلطةممارسة تأثير كبير 
  . تدخل العسكريين في السياسية يشكل تحديا كبيرا >رساء وسيرورة ا&نظمة السياسية الديمقراطية

بھا  وفي فترات التحول وا*نتقال، تستحق مسألة الع�قة بين المدنيين والعسكريين والطريقة التي تنظم
كما أن عملية كتابة الدستور والقواعد . ھذه الع�قة، تستحق اھتماما خاصا) الدساتير(النصوص ا&ساسية 

  . القانونية التي تنتج عن ھذه العملية تمثل بالفعل عوامل حاسمة ل�نتقال والترسيخ الديمقراطيين

ة ل�ھتمام فيما يتعلق بالدور السياسي وتشكل التجارب الجزائرية والباكستانية والتركية تجارب مرجعية مثير
وإذا كان ھذا الموضوع رھانا مركزيا في التحو*ت . العسكرية بشكل عام-للعسكريين وبالع�قات المدنية

الديمقراطية في أميركا ال�تينية أيضا، فإن ھذه النماذج الث�ثة ھي التي يتم استدعائھا كثيرا في النقاشات حول 
  . الموضوع في مصر
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تھدف ھذه الورقة إلى تحليل الخصائص ا�ساسية 
للع'قات المدنية العسكرية، مركزة في كل حالة على 

  :العناصر ا)تية

 ؛ظروف تدخل العسكر في السياسة -

  لعسكر؛وفيما يصبح الدستور رھان ل متى -

 ا4جراءات �نواع الرئيسية تصنيفاتال -
 ؛للعسكر الدور السياسيسسة أالمستخدمة لم

على ا:نتقال والترسيخ  ا4جراءات أثر ھذه -
  .الديمقراطيين

في النص  ا:لتباسُتظھر ھذه الدراسة  ،وبشكل عام
حاكم لتدخل العسكر في مجال  الدستوري كإطار

وحسب  –سمح ھذا ا4طار  وفع'، .السياسة
سسة الدور السياسي للجيش أبم  -كل حالة  م'بسات

باشر بعد تدخل م ةالسياسي"بمدننة " كما سمح 
ضمانات " العسكرسامحا  بمنح   ،للعسكر
 .)exit guarantees("خروج

  2الجزائر 

ظلت الع'قة بين المدنيين والعسكر في الجزائر 
متأثرة بحرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي حتى 

، انتھى مؤتمر الصومام، 1956ففي عام . يومنا ھذا
رية الذي يعتبر الوثيقة  التأسيسية  للجمھورية الجزائ

يقوم على "  دستور حرب"الحديثة، إلى قاعدة أو
  .أولوية السياسي على العسكري

ومع ذلك وبسبب الدور المركزي الذي لعبه جيش 
في النضال ضد فرنسا ثم  ALN)(التحرير الوطني 

في بناء المؤسسات السياسية الوطنية الجديدة، 
  .فسرعان ما تفوق العسكر على السياسيين

                                         
  : التلخيص الخاص بالجزائر يعتمد على المراجع الرئيسية التالية 2

GOURDON, Hubert, « L’ordonnance en Algérie 
(1965-1975). Essai d’analyse du système politique », 
in BLEUCHOT, Hervé & FLORY, Maurice (dir.), 
Annuaire de l'Afrique du Nord, Vol. 14, Paris, 
Editions du CNRS, 1976, pp. 323-361 ; ROBERTS, 
Hugh, « The struggle for constitutional rule in 
Algeria », in Journal of Algerian Studies, 3 (1998), 
19-30; YEFSAH, Abdelkader, « L’armée et le 
pouvoir politique en Algérie de 1962 à 1992 », in 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 
n° 65, 1992, pp. 77-95. 

ر الجزائري ا�ول الذي تم تبنيه ھكذا تميز الدستو
  :بـ  1963عن طريق ا:ستفتاء العام في 

السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس  -
 ؛الجمھورية

" )(FLNالوطني لتحريراالجبھة سيطرة  -
الذي  )23مادة ( "الحزب ا�وحد  الطليعي

" ھم نشاط الدولةيلسياسة الوطن و" ضع ي
الجمعية الوطنية عمل ضبط يو(...) 

 ؛)24مادة ( "ومةوالحك

المركزي الممنوح  وبشكل خاص الدور -
يؤمن الدفاع عن أراض " للجيش الذي 

الجمھورية ويشارك في ا�نشطة السياسية 
 "إطار الحزب يللب'د ف  وا:جتماعية

 ).8مادة(

لكن ما حدث في الحقيقة ھو أن الجيش تغلغل في 
وبشكل خاص، أصبح الجيش . كافة أجھزة السلطة

في المكتب السياسي لجبھة التحرير  موجود بقوة
وتنبه الرئيس . 1964الوطنية المنبثق عن مؤتمر 

بن ب' إلى ھذا الوضع وحاول وضع حد لتأثيره 
سمح 1965وفي عام . ولكن الوقت كان قد فات

ا:نق'ب العسكري بقيادة العقيد بومدين بوصول 
الجيش إلى السلطة بشكل مباشر وتم تعليق العمل 

  .بالدستور 

ومنذ ذلك التاريخ، حكم النظام السياسي إع'ن 
وحل محل أجھزة الدولة  1965العاشر من يوليو 

الحاكمة مجلس ثورة، له سلطة على الحكومة، مكون 
عضواً أغلبھم من ضباط الجيش الوطني 25من 

وجمع بومدين في ذلك الوقت بين سلطات  .الشعبي
ل وخ'. رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع

السنوات التالية أصبح الجيش وا�من العسكري 
وإذا كانت الجبھة الوطنية احتفظت . أعمدة النظام

، 1963باختصاصاتھا المنصوص عليھا في دستور 
ا:متداد السياسي "فقد أصبحت الجبھة في الواقع 

وتم تسييس الجيش، بينما توارت البزات ". للجيش
  .مدنيةالعسكرية شيئا فشيئا وراء الم'بس ال

، وبفعل صراعات داخلية 1976وابتداء من العام 
في ا4دارة العسكرية ومصاعب اقتصادية، بدء 

نظامه، بمعنى تكريس سلطاته " دسترة" بومدين في
وكان الميثاق الوطني الذي كتبه . الفعلية بالقوانين
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ودفع إلى تبنيه عن طريق ا:ستفتاء العام أساساً 
ا�ساسي للجيش الذي لدستور جديد أكد على الدور 

أصبح مثله مثل جبھة التحرير الوطني قوة تغيير 
الجيش الوطني "على أن 82وتنص المادة. اجتماعي

الشعبي وريث جيش التحرير الوطني والدرع 
الحامي مھمته الدائمة حماية ا:ستق'ل والسيادة 

وأداة الثورة التي تشارك في تنمية (...) الوطنية 
، فتنص 105أما المادة ". راكيةالب'د وإقامة ا:شت

أن اختيار الرئيس يكون عن طريق ا:قتراع العام 
وتم . المباشر بناء على ترشيح جبھة التحرير الوطني

  .1976انتخاب بومدين رئيسا في 

وھكذا أمكن للجيش أن يبق في الظل تاركا الحزب 
النص " أمن"وھكذا . يشغل رسميا مقدمة المشھد

الجمھورية واختصاصات  الدستوري سلطات رئيس
، وبعد وفاة بومدين، وصل 1979وفي  . الجيش

الشاذلي بن جديد الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك إلى 
منصب الرئيس وجمع بين مناصب رئيس جبھة 

  .التحرير الوطني ورئاسة الدولة وقيادة الجيش

، التي كانت نتاج 1988وجاءت اضطرابات أكتوبر 
ادية، لتدفع السلطة إلى القيود السياسية وا:قتص

إجراء إص'حات سياسية من أھمھا إقرار التعددية 
وفي ھذا الصدد تم إصدار دستور جديد في . الحزبية
أكد على سيادة الشعب ومحا ا4شارة إلى  1989

خاصة فيما يخص اختيار (الدور المركزي للجبھة 
و: يذكر ھذا الدستور ). مرشح رئاسة الجمھورية

مادة (ا يتعلق باختصاصاته الدفاعية الجيش إ: فيم
انسحاب  1989وبذلك، فقد كرس دستور ). 24

  .الجيش رسميا من الحياة السياسة

ومع ذلك ظل العسكر حاضرين في النص الدستوري 
الجديد من خ'ل إشارة ُمبھم جدا للمجلس ا�على 

وھذه ). 162المادة ( لbمن كمؤسسة استشارية 
وطرائق التنظيم والعمل  التي يترك تكوينھا(الجھة 

بدت مع ذلك إنھا تلعب ) فيھا إلى تقدير رئيس الدولة
فقد كانت ھذه . دور أھم من ذلك المذكور في النص

الھيئة من المؤسسات التي يكون على رئيس الدولة 
استدعائھا واستشارتھا قبل إع'ن حالة الطوارئ 

  ).87مادة (والحالة ا:ستثنائية ) 86المادة(

 1991قع، وبعد إلغاء ا:نتخابات في وفي الوا
، أصبح المجلس 1992وإع'ن حالة الطوارئ في 

وتم تعليق الدستور . ا�على ھو الذي يدير الب'د

 اختيرجزئياً، كما تم تكوين مجلس أعلى من العسكر 
على رأسه  أو: محمد بو ضياف، ثم خلفه بعد مقتله 

تم تفعيل  1996وفي . ، اللواء زروال1994في 
بصورة معدلة دون أن تؤدي  1989دستور 

التغيرات الُمدخلة إلى تغيير كبير في تنظم وتوزيع 
وإذا كان نص الدستور أصبح يؤكد على . السلطات

السيادة الشعبية والمؤسسات التمثيلية ويقصر دور 
الجيش في الدفاع عن ا�رض، فإن ا4شارة إلى 

نا وذلك حتى يوم(المجلس ا�على لbمن لم تتغير 
وكذلك فإن اختيار رئيس الجمھورية الذي ). ھذا 

ينظمه ا:قتراع العام المباشر يسيطر عليه فعلياً 
  2008ھذا با4ضافة إلى أنه منذ تعديل . العسكر

أصبح  الحق في الترشح للرئاسة غير محدد بعدد 
  .معين  من المدد

    3باكستان

، انصاع 1947بعد قيام الدولة الباكستانية في 
كر في البداية للقواعد التي وضعتھا السلطة العس

المدنية وظلوا بعيداً عن أي نشاط سياسي كما كان 
وحمل دستور . الحال أبان ا:حت'ل البريطاني

ومع ذلك، فإن عدم . بصمة ھذا التأثير 1956
ا:ستقرار السياسي زاد دور العسكريين الذين 

. سرعان ما فرضوا ھيمنتھم على الساحة السياسية
، اتسم تاريخ باكستان بتوقف 1958منذ عام و

  .وتعليق متكرر للعملية الديمقراطية من قبل الجيش

وتمت ترجمته بفرض 1958جاء ا:نق'ب ا�ول في 
ا�حكام العرفية ووصول الجنرال أيوب خان إلى قمة 

وبرر ھذا ا�خير تدخل الجيش وقتھا . السلطة
بضرورة حماية الوطن المعرض للخطر، وھى 

حجة التي سوف تستخدم في مناسبة كل تعطيل ال
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وقال أيوب خان وقتھا .  :حق للعملية الديمقراطية
بتحفظ شديد ولكن عن "إن الجيش دخل عالم السياسة 

قناعة أكيدة بأن ذلك ھو الخيار الوحيد وأن البديل ھو 
، طلب 1960وفي عام ". تفكك وانھيار الب'د تماماً 

ت والسلطة الكافية أيوب خان ثقة أعضاء المحليا
  .لكتابة دستور جديد وأصبح رئيساً لباكستان

يحمل أثر 1962آذار /والنص الذي نشر في مارس
وكانت السمة الرئيسية للدستور . أفكاره السياسية

الجديد ھي الدور المركزي للرئيس الذي يتمتع 
واسعة للغاية ولديه كذلك  ةبسلطات تشريعية وتنفيذي

علق بإع'ن حالة ص'حية كبيرة فيما يت
، فتنص أنه في 238أما المادة ). 30مادة (الطوارئ

أول أعوام تطبيق الدستور، يكون إسناد مھمة وزارة 
وأنھى . الدفاع إلى ضابط  برتبة عقيد على أقل تقدير

دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ رسميا النظام 
ولكن النظام السياسي ُنظم بحيث يحمي . العسكري

وظلت السلطة السياسية مركزة في . سكرمصالح الع
الذي أصبح نادرا ما يظھر في (يد الجنرال خان 

  ).بزته العسكرية

، في سياق اتسم بحراك اجتماعي 1969وفي عام 
متزايد لم يعد يستطيع خان ا:رتكاز على مؤسسته 

فأعلن أيوب خان استقالته من ). الجيش(ا�صلية 
وحسب . مسلحةمنصب الرئيس وسلم الحكم للقوات ال

لم يكن ھناك وسيلة دستورية وفعالة لمواجھة "رأيه، 
وآلت السلطة إلى الجنرال يحيى خان الذي ". الموقف

ألغى الدستور وفرض ا�حكام العسكرية وأعلن نفسه 
ولم تختلف ا�ھداف التي أعلنھا في ذلك . رئيساً 

وتم إصدار إع'ن ! الوقت عن تلك التي أعلنھا سابقه
ت نص على أن الب'د سوف تحكم وفقا دستوري مؤق

  .1962لقواعد دستور 

بعد (وانقسام باكستان 1971لكن الحرب ا�ھلية في 
سرعت عملية نقل السلطة إلى ) انفصال بنج'دش

وتم تسليم إدارة الحكومة لذو الفقار . سلطة مدنية
علي بوتو، الذي حصل حزبه على ا�غلبية في 

فبدء كتابة دستور . 1970ا:نتخابات التشريعية في
وفي . جديد بالتشاور مع القوى ا�ساسية في الب'د

، تبنى المجلس الوطني الدستور الجديد 1973إبريل
وجاء معبرا عن إرادة النخبة السياسية لوضع حد 

  . لتدخل العسكر في السياسة

فھي مؤسسة . و�ول مرة، حدد الدستور مھام الجيش
حماية "ھمتھاتخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية، م

باكستان من ا:عتداءات الخارجية أو تھديدات 
الحرب والعمل، وفقاً للشروط المنصوص عليھا في 
القانون، على مساندة السلطة المدنية إذا طلب منھا 

ونص الدستور كذلك على أن ). 245المادة "(ذلك 
أفراد القوات المسلحة عليھم أداء القسم والتعھد بعدم 

وفي سياق حالة . شاط سياسيا:شتراك في أي ن
، وافق أغلب المسئولين 1971ا:نكسار في 

العسكريين على أن يتصدر المدنيين، وانسحبوا من 
وكان موطن ضعف حكومة بوتو ھو . مجال السياسة

أنھا لم تستغل تلك الفرصة لبناء مؤسسات سياسية 
  .قوية

، عندما اجتاحت الب'د موجة 1977وفي 
ماعية جديدة، لم تستطع اضطرابات سياسية واجت

الحكومة المدنية مواجھاتھا واستعاد الجيش ثقته 
وانقلب العسكر على النظام مرة جديدة فارضين 

كما تم إنشاء مجلس . ا�حكام العرفية وعلقوا الدستور
عسكري تحت رئاسة الجنرال ضياء الحق الذي 

  . أصبح رئيسا للجمھورية في العام التالي

اسم بالنسبة لمكانة القوات عام ح 1977وكان عام 
فتحت قيادة . المسلحة في الحياة السياسية الباكستانية

الجنرال ضياء الحق سوف يتم تكريس الدور 
ا�ساسي الذي لعبته المؤسسة العسكرية في مجال 
. السياسة منذ الخمسينات بنصوص سياسية وقانونية

ذلك الدور من خ'ل سلسلة " مأسسة"أي أنه تمت 
تم " أثرت في دستور باكستان "ات من القرار

تمس  1985وعام  1977اتخاذھا في الفترة بين 
  :ث'ث محاور

احتفظ العسكر �نفسھم بحق التدخل بداية،  -1
في السياسة تحت دعوى حماية ا4س'م و 

ضياء  لتعبير وفقاو .باكستان أيدلوجية
الحق، كان على الجيش حماية الحدود 

عن  أھميةتقل ا�يدلوجية لباكستان التي : 
 ؛الحدود الجغرافية

الحكومة في  كذلك أن يتولوا قيادة للعسكرو -2
 ؛"طارئ وطني" حدوث حالة 

وھذه  .مجلس امن وطني إنشاءتم وأخيرا،  -3
الجھة الجديدة لھا الحق في توجيه توصيات 

تنظمھا ( الطوارئحالة  بإع'نخاصة 
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�من باكستان ) من الدستور 232المادة 
وطنية يعرضھا  أھميةذات  أخرىومسائل 

 .عليه الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء

فالسلطات . وھذه  النقطة ا�خيرة ذات أھمية خاصة
شبه الكاملة المعطاة للمجلس الوطني تعطي دورا 
مباشرا للقيادات العسكرية في ا)ليات الدستورية 

وجھة كھذه،  تكاد  تكون غير مسئولة . والسياسية
فوق على  القوى السياسية أمام أية مؤسسة، تت

كما زادت ص'حيات وسلطة الرئيس الذي . المنتخبة
يعين كل ا�عضاء المدنيين في مجلس ا�من الوطني 

فأصبح الرئيس يتمتع . باستثناء رئيس مجلس الشيوخ
نظريا بحق ا:عتراض على كل قرارات المسئولين 
السياسيين وأن يصبح السلطة السياسية الرئيسية، عن 

  .فرض حالة الطوارئ طريق

، بعد إجراء ھذه التغيرات في النظام 1985وفي 
السياسي والتشريعي وضمان دور الجيش في 
المستقبل، أعلن الجنرال ضياء الحق استعداده 

السلطة مع الممثلين المنتخبين، بشرط أن " لتقاسم"
. يتعھد ھؤ:ء بمواصلة عملية ا�سلمة التي بدأھا ھو

الذي تم تعديله  تدرجيا  -1973وتم تفعيل دستور 
. و ُرفع  قانون الطوارئ 1985في عام  -1977منذ

وفي نفس العام أدى الجنرال ضياء الحق القسم  
  .كرئيس للجمھورية لمدة خمس سنوات

، وبينما كان رئيس الوزراء محمد 1988وفي عام 
خان جونيجو يتمتع باستق'لية متزايدة، قرر الجنرال 

للجيش 4سقاط الحكومة ضياء استخدام كقائد 
وبعد مقتل الجنرال ضياء . والدعوة :نتخابات جديدة

في حادث جوي، قرر القادة العسكريون عدم إيقاف 
كانت . ا:نتخابات التي كان قد تم الدعوة إليھا

المؤسسة العسكرية على وعي بتدھور سمعتھا بسبب 
تدخلھا المتكرر في السياسة، فوافقت على ا:نسحاب 

  . ة المشھدمن صدار

، شكلت بناظير بوتو 1988وفي ديسمبر عام 
في البداية، بدأت بوتو في محاولة . حكومة ائت'فية

كسب ثقة العسكر ُمقدمة لھم ضمانات بأن المؤسسة 
العسكرية لن تتأثر بإبعادھا عن السلطة السياسية 

وقامت بوتو بعدة أعمال لتطمئن العسكر . المباشرة
ومع ذلك فان . ومھنيووعدتھم ببناء جيش قوي 
فقد كانت ا�حزاب . ھامش حركتھا بدا محدود

السياسية تلعب على فكرة تدخل الجيش في السياسة 

لخدمة مصالحھا الخاصة، في الوقت الذي كان 
الظرف ا�مني ا4قليمي يحض على زيادة  دور 

وفي ھذا السياق، . العسكر في عملية اتخاذ القرار
يت سلطتھا بإسقاطھا في انتھت جھود الحكومة في تثب

النھاية وت'ھا حكومتين مدنيتين في السلطة ما بين 
  .1999و1990

، قطع الجنرال مشرف الذي كان على 1999وفي 
رأس الجيش ھذه العملية الصعبة ل'نتقال إلى 

رئيس  -فقد تخطى نواز شريف .  الديمقراطية
عندما " الخطوط الحمراء" -1997الوزراء منذ 

فتم تطبيق الشكل الذي كان قد أختبر  .حاول إقالته
عدة مرات أي تعليق الدستور وإنشاء مجلس امن 

ثم  2002وفي عام . وطني يضطلع بقيادة الب'د
انتخاب مشرف لرئاسة الجمھورية لمدة خمس 

تفضيل "وفي ھذه الفترة، كان ھناك . سنوات
ُيستشعر على المستوى الدولي قاد   " للديمقراطية 
مع "تسليم السلطة إلى حكومة مدنية  العسكر إلى

ُمحتفظين ببعض السلطات " إرشادھا"عزمھم 
بانتخابات  -وصل إلى السلطة .  الوصائية عليھا

تحالفاً إس'ميا مستعداً للتعاون وتكييف  -"ُمرتبة"
  .أموره مع العسكر

ومع ذلك، فمنذ استقالة برفيز مشرف تحت ضغط 
لتوازنات ، تطورت ا2008المؤسسة القضائية في 

بين المدنيين والعسكر بالتدريج حتى وصلت ا�مور 
ليس فقط إلى وجود حكومة مدنية، بل وأصبح رئيس 

وألغت  التعدي'ت الدستورية . الجمھورية نفسه مدني
التدابير المتعلقة بالسلطات المخولة  2010في

للرئيس وحق حل المجلس الوطني وأسست نظام 
الخاصة بواجب  -245ولكن تظل المادة . برلماني

الجيش التصرف في مساندة السلطة المدنية إذا ما 
وكذلك احتفظ المجلس . موجودة –طلب منه ذلك 
في صورته التي تمت مراجعتھا في (الوطني لbمن 

بدوره في نصح ومساندة الرئيس ورؤساء ) 2004
الوزارات فيما يتعلق بمسائل ا�من الوطني والسياسة 

  .الخارجية
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  4تركيا

دستور : ر الدستورين ا�حدث في تاريخ تركيايعتب
نتاج التدخل المباشر للعسكر  1985ودستور1961

أو  –فلم تشارك القوى المدنية . في المجال السياسي
وفي . ربما شارك بشكل ھامشي جدا في صياغتھما

الماضي القريب، عطل العسكر العملية الديمقراطية 
وفي كل . 1980و1971و1960ث'ث مرات في 

" ضمانات خروج"رة كان تدخلھم مناسبة لتأمين م
  .مھمة لم تلبث أن عظمت دورھم في النظام السياسي

فالدستور الذي تم إعداده تحت رعاية مصطفى كمال 
 1924ومناصريه في الحزب الجمھوري في 

والتحول إلى التعددية 1946ظھرت عيوبه بعد     
دة دعت  التوترات المتزاي 1960وفي مايو . الحزبية

بين الديمقراطيين والجمھوريين با4ضافة  إلى موجة 
اضطرابات اجتماعية القوات المسلحة إلى إسقاط 

وأعلنت اللجنة العسكرية . حكومة عدنان مندريس
التي سيطرت على مقاليد CUN)(للوحدة الوطنية 

السلطة أنھا مستعدة 4عادة السلطة للمدنين ولكن ليس 
ن أول قراراتھا تشكيل فكان م. قبل تبني دستور جديد

جمعية تأسيسية  مكونة من مجلسين  أحدھما اللجنة 
ذاتھا وا�خر  مكون  من أعضاء  CUN)(العسكرية 

. ُمعينين ومن أعضاء منتخبين بشكل غير مباشر
وسيطر علي ھذه ا�خيرة  الحزب الشعبي 

  . الجمھوري

والنظام السياسي الذي نشأ عنه، 1961أما دستور 
  :مركزيا وخاصا للقوات المسلحة فأعطيا دوراً 

من أمجلس إنشاء على  111تنص المادة  -1
وھذا ( يضم بعض الوزراء  )MGK( وطني

 وممثلينورئيس ا�ركان ) التدبير ينظمه القانون
ووفقا  .عن القوات المسلحة ويديره رئيس الدولة

عليه  )MGK( فإن مجلس ا�من لھذه المادة،
مجلس  إلىمة ز'إب'غ التوصيات ا�ساسية ال"

الخاصة  القرارات اتخاذالوزراء حتى يساعده في 
وھكذا، فقد أرسى . "تنسيقوالبا�من الوطني 

                                         
  : التاليينالتلخيص الخاص بتركيا يعتمد على المرجعين  4

OZBUDUN, Ergun, Contemporary Turkish Politics. 
Challenges to democratic consolidation, Boulder, 
2000; OZBUDUN, Ergun, Democratization and the 

politics of constitution-making in Turkey, Budapest, 
Central European University Press, 2009. 

فعلى المستوى  :رأسينبنظاماً "الدستور الجديد 
 إلىمجلس الوزراء المدني جنباً  ، يتعايشالتنفيذي

نظام ظل بينما  ،جنب مع مجلس ا�من الوطني
ن نظام القضاء يعمل مستق' ع القضاء العسكري

 .5"المدني

رئيس الوزراء  أمامرئيس ا�ركان مسئول  -2
مما ) وليس وزير الدفاع كما كان الحال من قبل(

 .يقوي وضعه

 1960انتخب  البرلمان الجديد قائد انق'ب  -3
الجنرال جورسل رئيساً  تحت ضغط شديد 

كان ذلك أحد   فقد. من القوات المسلحة
 ا:نتخابات الشروط لكي يحترم العسكر نتائج

وفي  .با:نعقادالتشريعية ويسمح للبرلمان 
الجنرال سوناي  بدوره رئيساً  أنتخب 1966

 . للجمھورية

أصبح ا�عضاء الث'ثة والعشرين في اللجنة  -4
أعضاء  CUN)(العسكرية للوحدة الوطنية 

يمثل مدى الحياة في مجلس الشيوخ، مما 

 ًfثيرا على العملية ا:نتخابية ويعطيھم تأ تحاي
كبيرا داخل ھذه المؤسسة خاصة أنه في 
الوقت ذاته تم إقصاء نواب الحزب 

 .الديمقراطي القدامى بشكل دائم

 أنتنص على  من ا�حكام المؤقتة 4المادة  -5
القوانين التي تصدرھا اللجنة العسكرية للوحدة 

ُتعرض على  أنيمكن  : CUN)( الوطنية
 الا:نتقالمحكمة الدستورية وذلك حتى بعد 

 .الديمقراطي

ضمانات تمنع  ىعل نفس المادة السابقة تحتوى -6
 أولين العسكريين ؤوالم'حقة القضائية للمس

  .محاكمتھم

من القانون  35ومن المھم كذلك أن نذكر أن المادة 
الحماية والحفاظ "الداخلي للجيش يعطيه مسؤولية 

على ا�راض التركية والجمھورية التركية كما ھو 
وكان المسئولون ". في الدستورمنصوص عليه 

العسكريون في بداية الستينات يتذرعون بھذه المادة 
 .4ضفاء الشرعية على تدخلھم في المجال السياسي

                                         
5  Umit Cizre Sakallioglu, « The Anatomy of the 
Turkish Military’s Autonomy », in Comparative 

Politics, 26(2), 2007, pp. 157-158. 
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قام بعض الضباط الراديكاليين بالتآمر  1971وفي 
ولم ) حزب العدالة(ضد الحكومة برئاسة دمرل 

تساندھم القيادات العليا ولكنھا نشرت ُمذكرة تعتبر 
تشكيل " وطالب النص بالفعل بـ. 6إنذاراً للحكومة

قوية وذات  –في إطار مبادئ ديمقراطية  -حكومة
 –مصداقية تضع حداً لحالة الفوضى الحالية والتي

تطبق القوانين ا4ص'حية  -مستلھمة أفكار أتاتورك
لحالة "لوضع حد " التي المشار إليھا في الدستور

:ضطرابات الفوضى والصراعات بين ا4خوة وا
وفي حالة عدم الرد على ". ا:جتماعية وا:قتصادية

سيبسط سيطرته "ھذا الطلب، أعلن الجيش أنه سوف 
على جھاز الدولة، وفقا للسلطات التي يخولھا له 

 .7"القانون، من أجل حماية وحفظ الجمھورية التركية

واضطر دمريل ل'ستقالة ولم يرغب الجيش في 
ي إلى تكوين حكومة فدع. تولي السلطة بنفسه

 1971ير حزبية وغير موالية وفي تكنوقراط غ
استغل  معادلة القوة المواتية لتقوية وضعه  1973و

ودعم استق'لية المؤسسة العسكرية عن طريق 
 : تعدي'ت دستورية ھامة

 )MGK( مجلس ا�من الوطني تركيبة تعديل -
عن " ممثلين"بحيث لم يعد المجلس يضم 

 ؛الجيوش المختلفة" ةقاد"الجيوش ولكن 

. )MGK(تم تقوية دور مجلس ا�من الوطني -
على  أصبحت تنصفالمادة الخاصة بالمجلس 

ت تنص و: يقدم كما كان( يوصي المجلس أن
 ا�مرفلم يعد (مجلس الوزراء ) المادة سابقا

ي ا�مور ف) الوزراء بمساعدة مجلسيتعلق 
في ھذا  والتنسيق ا�من الوطنيب التي تمس

   ل؛المجا

القوات المسلحة معفية من الُمسائلة المالية أمام   -
  ؛جھاز الرقابة المحاسبية

 اتسعت ؛عسكرية عليا إداريةتم إنشاء محكمة  -
في حين أن (المحاكم العسكرية  اختصاصات

المحاكم العسكرية  أنالدستور نفسه ينص على 
 .)الطوارئحالة  أثناء: تعمل إ: 

                                         
آذار /مارس 12صدرت ھذه المذكرة التي تتضمن ث'ث نقاط يوم  6

من قبل رئيس ا�ركان وقتھا الجنرال ممدوح تاجماك مع  1971
  .حري والبريةقادة القوات الجوية والب

7  See Ozbudun, op. cit., pp. 33-34. 

تركيا حالة من التردي وفي نھاية السبعينات واجھت 
ا:قتصادي وا:جتماعي زادھا حدة عدم ا:ستقرار 
النيابي ومستوى غير مسبوق من العنف السياسي 
ومواجھات بين منظمات من أقصى اليسار وأُخرى 

وبرر العسكر تدخلھم بضرورة . من  أقصى اليمين
استولى 1980وفي سبتمبر . إنھاء ھذا الوضع

لى السلطة ُمحدداً ع )MGK(مجلس ا�من الوطني
أنه سوف يعيد السلطة للمدنيين ولكن ليس طبقا لنفس 

  .الشروط التي كانت ُمطبقة من قبل

، تم إيكال مھمة إعادة 1961-1960وكما حدث في 
ھيكلة النظام السياسي إلى جمعية تأسيسية من 

 )MGK(مجلسين  احدھما مجلس ا�من الوطني
ي' من مجلس أما المجلس ا�خر فكان أقل تمث. نفسه

كل أعضاءه و:ينتِم  )MGK(حيث ًيعين : 1961
وبا4ضافة إلى . أي من ا�عضاء إلى حزب سياسي
بالكلمة  )MGK(ذلك، يحتفظ مجلس ا�من الوطني 

ا�خيرة في مشروع الدستور الذي يكون له مطلق 
  .الحق في تعديله أو رفضه

وواكب استفتاء الموافقة على الدستور الجديد حملة 
ئية لصالح الجنرال افرين الذي كان رئيس الدولة دعا

وكانت . )MGK(ورئيس مجلس ا�من الوطني
انتخابات الرئاسة مصاحبة ل'ستفتاء بحيث تكون 
الموافقة على الدستور بمثابة الموافقة على رئاسة 

با4ضافة لذلك  )MGK(وحرص أعضاء . افرين
على تأكيد أن عدم الموافقة على الدستور الجديد 

وكان . في إدارة الب'د )MGK(عناه استمرار م
العسكر يھدفون إلى خلق رئاسة قوية تكون بين 

  :بالتطورات ا)تية  1982وسمح دستور  . أيديھم

تقوية الوضع الدستوري لمجلس ا�من  -1
أصبحت المادة المتعلقة  حيث. )MGK(الوطني 
عليه أن يقدم   MGK "ص أن تن بالمجلس

فيما يخص اتخاذ القرار لمجلس الوزراء موافقة 
وسبل تأمين التنسيق ال'زم فيما يتعلق بصياغة 
وتحديد وتطبيق سياسة ا�من الوطني للدولة 
ويكون على مجلس الوزراء ا�خذ في ا:عتبار 

فيما يتعلق با4جراءات التي  MGK أو: قرارات
يراھا مناسبة للحفاظ على وجود واستق'ل الدولة 

 "س'مة وأمن المجتمع وس'مة ووحدة الب'د و
 ؛)118مادة (
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 1983 لعام 2945رقم  أعطى قانون -2
تعريف  MGK  الخاص بمجلس ا�من الوطني 

الحفاظ :"واسع جدا لمفھوم  ا�من  الوطني وھو  
على النظام الدستوري للدولة ووجودھا الوطني 
وس'متھا وكافة مصالحھا في المجال الدولي بما 

ا:جتماعية والثقافية في ذلك المصالح السياسية و
و ا:قتصادية والمصالح الناجمة عن ا:تفاقيات 

 ؛8"الدولية  وضد التھديدات الخارجية والداخلية

ا:ستق'ل المؤسسي للجيش حيث  دزا -3
أصبحت القوات المسلحة معفاة من  رقابة  

كما أن . المجلس الرقابي للدولة الذي تم إنشاؤه
ائية : يمكن قرارات المجلس ا�على العسكري نھ

مؤقتة، لمن ا�حكام ا 9المادة  ا:ستئناف عليھا؛
تعطي لرئيس  التي تھدف إلى ضبط ا:نتقال،

 أي ل'عتراض على واسعة جدا الدولة سلطات
 :حق؛ يتعديل دستور

 من ا�حكام المؤقتة 15 تتضمن المادة  -4
ولين العسكريين ؤضمانات تمنع م'حقة المس

 .قضائيا أو محاكمتھم

لك اتسع الت'عب ا:نتخابي، خاصة بسبب منع إلى ذ
ممارسة سياسة معارضة لسياسة المسئولين السابقين 

 MGK والرقابة التي مارسھا مجلس ا�من الوطني 
وبعد . 1983على ا:نتخابات التشريعية في 

إلى مجلس رئاسي لمدة  MGK ا:نتخابات، تحول
ست سنوات ولم ًيمنح ھذا المجلس سوى سلطات 

رية وغير أن أعضاؤه يتمتعون بحصانة استشا
  .دبلوماسية كاملة 

ليعطي مثا:ً ناجزا  1983وجاء ا:نتقال في 
للطريقة التي يمكن بھا لنظام عسكري يترك 
. الممارسة المباشرة للسلطة أن يملي شروط خروجه

السلطة " مدننة"ومنذ ذلك التاريخ تمت تدرجيا 
إلى وھذا التطور يرجع . السياسة بشكل كبير

ممارسات  غير رسمية وتواءم الفاعلين أكثر مما 
  .يرجع إلى تغير  دستوري رسمي

                                         
الخاص بمجلس  1983 لعام 2945رقم  قانونلlط'ع على نص  8

  : وا�مانة العامة للمجلس، طالع الرابط ا�من الوطني

/kanun_en.hthttp://www.mgk.gov.tr/Ingilizce/Kanun
.m  

، انتخب تورجوت اوزال، ليكون 1989وفي عام 
  . أول رئيس مدني للجمھورية ينتخبه البرلمان

فقرتي  1995وألغت التعدي'ت الدستورية في 
المقدمة اللتان تشيرا إلى ضرورة وشرعية تدخل 

رفع الحظر على ممارسة السياسة كما تم . العسكر
. التي كانت تمس بشكل خاص النقابات والجمعيات

تمت إص'حات مھمة عدلت  2004و  2002وفي 
كما تم إحالة مھمة تنسيق  MGKمن ھيكل ومھام 

القرارات الخاصة با�من الوطني إلى نائب رئس 
وجاءت ). MGKبعد ما كانت من نصيب (الوزراء 

 2011ركان الحرب في استقالة اغلب أعضاء أ
اعتراضا على سياسات الحزب الحاكم لتشكل مؤشرا 

  .السياسة التركية" لمدننة"جديدا وكبيرا 

  عناصر مستخلصة ومحاور للتفكير

إن نظريات الديمقراطية تقول بأن العسكر يجب أن 
يخضع لرقابة ممثلي الشعب الذين يملكون السلطة  

لواقع يقول بأنه لكن ا. العليا من واقع كونھم منتخبين
با�مر الواقع أو  -في دول عديدة، ُمنح العسكر

عدد من ا:متيازات وھامش استق'لية وحق  -بالقانون
ا:ستئثار بمجا:ت وسلطات وصائية، خصوصا في 
البلدان التي تمر بمرحلة انتقال من نظام سلطوي 

وفي ھذا . يسيطر عليه العسكر إلى نظام ديمقراطي
عتبر النخبة السياسية أن ضمانات السياق يمكن أن ت

الخروج التي تعطى للعسكر ھي الثمن الذي يجب 
دفعه حتى : يقف ھؤ:ء حائ' أمام التحول 

ومع ذلك يمكن اعتبار ھذه التناز:ت . الديمقراطي
. 9عقبة في طريق الوصول إلى ديمقراطية راسخة

ولكن مثل ھذه العقبة ليست صعبة ا4زالة على 
أو الطويل، كما يظھر من التطور  المدى المتوسط

  . 1983العام للنظام السياسي التركي منذ عام 
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