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المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الديمقراطية للقوات 

 المسلحة وقوى األمن

 
 ملخص 

 
مسألة اإلطار الدستوري للقوات المسلحة وقوى األمن على  تُوضع

جدول أعمال مختلف هيئات صياغة الدساتير في منطقة الشرق 

اآلن إعداد ويتم .  1122األوسط وشمال إفريقيا لفترة ما بعد 

ومن المهم أن تراعي الدساتير .  دستور في ليبيا وآخر في اليمن

الجديدة اإللتزامات الدستورية للدول وأفضل التجارب المقارنة في 

 .هذا المجال

ومن المهم أن يوضح الدستور أن الدولة، وحدها، تمتلك حق 

كما ينبغي أن تخضع القوات المسلحة و . احتكار القوة القسرية

ومن .  األمن للمؤسسات الشرعية المنتخبة ديمقراطيا   قوى

 األنسب إقرار هذا المبدأ بوضوح ومن ثم ترجمته فعليا عند

فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون .  مؤسسات الدولة تشكيل 

القائد األعلى للقوات المسلحة مدنيا ، و للحكومة المدنية أن تتخذ 

اط، كما ينبغي أن تحترم القرارات المتعلقة بتعيين كبار الضب

مجالس األمن القومي أو الهيئات المشابهة السيادة المدنية في 

عملية صنع القرار، و يجب أال يكون وزير الدفاع عسكريا ، أو 

ينبغي، على األقل،  أن يكون قد استقال من وظائفه العسكرية قبل 

تولي هذا المنصب، كما يجب أن يكون للبرلمان الحق في مراقبة  

ميزانية القوات المسلحة وقوى األمن من خالل لجان الرقابة 

 .المعنية

و من المهم أن ينص الدستور بوضوح على وجوب احترام 

كما . القوات المسلحة وقوى األمن لسيادة القانون ولحقوق اإلنسان

ويجب . ينبغي أن يبين الدستور مهام هذه القوات بشكل واضح

أن يتمتع أفراد القوات المسلحة تضييق دور المحاكم العسكرية، و

و قوى األمن بحقوق اإلنسان كغيرهم من المدنيين بما في ذلك 

في الوقت نفسه، يجب أن . حق منتسبي هذه القوات في التصويت 

تلتزم هذه القوات، كمؤسسات، بالحياد و عدم اإلنخراط في 

وقد نص عدد من الدساتير على ذلك  بشكل . السجال السياسي

 .صريح

 

 

 

 

 

 مقدمة .2
 

تضّمنت العديد من الدساتير المعتمدة خالل العقود الماضية أحكاما  

تفصيلية بشأن حكامة القوات المسلحة وقوى األمن، وينطبق هذا 

األمر على الخصوص على البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد 

الصراع والبلدان التي تعيش مرحلة انتقال من الدكتاتورية 

وتشمل هذه األمثلة . حكم أكثر ديمقراطية إلى أنظمة( العسكرية)

، ودساتير 2191عمليات التحول في أوروبا الشرقية ما بعد عام 

ما بعد الدكتاتوريات في أمريكا الالتينية و كذا الدساتير 

الديمقراطية المعتمدة في العديد من الدول اإلفريقية في حقبة 

 .التسعينيات

ا  في كثير من األنظمة وقد لعبت القوات العسكرية دورا  رئيس

االستبدادية، كما لعبت دورا  في بعض االنتفاضات العربية لعام 

وُوضعت مسألة اإلطار الدستوري لهذه القوات  1122.1

ومراقبتها على جدول أعمال هيئات صياغة الدساتير في المنطقة 

فبعد أن : لكن النتائج في هذا الصدد جاءت متباينة. 1122بعد 

ت األولى للدستور التونسي مواد طموحة، تضمنت المسودا

جسدت النسخة النهائية معايير ديمقراطية دون أن تكون على قدر 

هذا فيما يمنح الدستور المصري الصادر في  2.كبير من التفصيل

مزايا كبيرة للقوات المسلحة ويقلب في بعض  1122يناير 

.الجوانب فكرة الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة
3
 

 

 

 
 Instituto، "عودة القوات المسلحة إلى صدارة السياسة العربية؟"فيليب دروز فانسانت،  1

Affari Internazional  ومتوفرة على. 1122يوليو  22، ورقة عمل:  

http://www.iai.it/pdf/dociai/iaiwp1121.pdf 

 
2
، "إصالح القطاع األمني في تونس ثالث سنوات نحو االنتقال الديمقراطي"هيكل بن محفوظ،  

 : متوفر على. 1122مبادرة اإلصالح العربية، يوليو 

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mahfoudh%20-

%20Tunisia%20SSR%20-%20July%202014%20-%20ARI.pdf ;  

 "1122قطاع األمني في تونس بعد الثورة وفي خالل سنة هيكل بن محفوظ، تطورات ال 

http://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Tunisia_in_2013_.

pdf 
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 CHR. Michelsen Institute Insight ،22، "المأزق الدستوري في مصر"ناثان براون، 

s-http://carnegieendowment.org/2014/03/31/egypt-، متوفر على 1122مارس 

sac/h7su#-de-cul-constitutional "صري تكافئ الجيش والسلطة مسودة الدستور الم

 :متوفر على. 1122ديسمبر  2، "القضائية

-constitution-draft-s-http://carnegieendowment.org/2013/12/04/egypt

 judiciary-and-military-rewards 
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وال تزال دول عربية أخرى  في مرحلة صياغة دساتيرها، منها 

ليبيا واليمن، حيث لم تكن القوات المسلحة، تاريخيا، مؤسسات 

وبينما تعكف هذه الدول على صياغة دساتير . قوية ومتماسكة

جديدة، تبرز قضية القوات المسلحة وقوى األمن بوصفها أحد أهم 

ركزت إحدى مجموعات العمل  وقد. اهتمامات الهيئات التأسيسية

التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي اختتم 

القوات المسلحة وقوات "، على مسألة 1122أعماله في يناير 

المؤتمر إلى لجنة صياغة  5وأحيلت نتائج 4".األمن ودورها

وبالنسبة لليبيا فقد أفردت .  الدستور التي تواصل أعمالها حاليا

الطريق لصياغة الدستور، التي اعتمدها هيئة صياغة خارطة 

، فصال  لمسألة القوات المسلحة 1122مشروع الدستور في مايو 

 6.وقوى األمن

وتعتبر الدساتير ضامنا  رئيسيا  للحكامة الديمقراطية للقوات 

لكن الدستور وحده ال يكفي لضمان ذلك، . المسلحة وقوى األمن

والدستور بطبيعته كوثيقة . ي الرئيسيبل يوفر فقط اإلطار القانون

أساسية ال يتضمن جميع التفاصيل ذات الصلة، غير أنه ينبغي أن 

وعلى الرغم من ضرورة خضوع . يتضمن أهم المبادئ والقواعد

كل موسسة عسكرية أو أمنية لقوانين وتشريعات مختلفة حسب 

وظيفتها، يبقى الدستور إطارا مناسبا  يتناول كل السلطات و 

 .لمؤسسات المعنية ويضمن آليات رقابة مناسبة لكل خدمةا

و يعتبر احتكار استخدام القوة السمة الرئيسة للدولة الحديثة، وفي 

ظل نظام ديمقراطي، ينبغي أن تخضع كل مظاهر السلطة في 

 يشكل توازنو.  الدولة للمؤسسات ذات الشرعية الديمقراطية

السلطات، والشفافية والمساءلة العامة، والهيئات القضائية القوية 

والمستقلة، وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات السياسية، 

وغيرها من العناصر األساسية للديمقراطية، كل ذلك يشكل 

المكونات الرئيسية للحكامة الديمقراطية للقوات المسلحة وقوى 

 7.األمن

لة لحكامة القوات المسلحة وقوى األمن، ينبغي وعند تصميم هيك

أن تأخذ الدساتير بعين اإلعتبار اإللتزامات الدولية للبلد وأن 

تستلهم من أحسن  الممارسات و المعايير الدستورية المقارنة  بما 

في ذلك اإلشراف الديمقراطي على القوات المسلحة و قوى األمن 

البلدان التي لعبت  وينطبق ذلك بشكل خاص على. و تنظيمهما

ا رئيسي ا في ظهور االستبداد  فيها القوات المسلحة،  تاريخي ا، دور 

 .والمساعدة في استمراره

 
 تقييم معمق للعناصر الرئيسية للدستور المصري الجديد، ميشيل ماير ريزند، البرلمان األوروبي

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/433846/EX

 .AFET_NT%282014%29433846_EN.pdf-PO 

 
4
 issue.aspx?show=7-http://www.ndc.ye/ar.  

 
5
 :، متوفر على"نتائج مؤتمر الحوار الوطني" 

.http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf   و ما يليها 321الصفحة. 
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%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D

 .9%8A%D8%A9 

 
7
العناصر الرئيسية للديمقراطية، : لمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، االجماع الدوليا 

http://www.democracy-: ، متوفر على2133أكتوبر 

 .reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf 

االلتزامات والمعايير الدولية المتعلقة  .2

بالرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 

 وقوات األمن

يمكن استخالص المعايير الدولية الخاصة بالحكامة الديمقراطية 

ومن . قوات المسلحة وقوات األمن من الوثائق الدولية واإلقليميةلل

هذه الوثائق وثائق عامة بشأن حقوق اإلنسان والديمقراطية 

والعهد الدولي  2129كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

كما تشمل وثائق . 2111الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

ك الموظفين المكلفين بتطبيق أكثر تحديدا  كمدونة قواعد سلو

ومشروع المبادئ المتعلقة بممارسة القضاء عن طريق  8القوانين،

و الذي إعتمدته لجنة حقوق اإلنسان التابعة  9المحاكم العسكرية

. لألمم المتحدة والعديد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة

ديمقراطية، وبعض هذه الوثائق ملزم لليبيا، كالميثاق اإلفريقي لل

 10.واالنتخابات والحكم الرشيد
وهناك أيضا  العديد من الوثائق 

أعدتها منظمات إقليمية ال تلزم ليبيا شكلياّ  ولكنها تظل مصادر 

ميثاق السلوك المتعلق باألبعاد : و من أمثلتها. يمكن االستلهام منها

السياسية والعسكرية لألمن و المعتمد من طرف منظمة األمن 

و مدونة سلوك القوات المسلحة واألجهزة  11والتعاون في أوروبا،

و الميثاق الديمقراطي للبلدان  12،األمنية في غرب إفريقيا

وخطة العمل التي اعتمدتها قمة األمريكيتين لعام  13األمريكية

 14.في مدينة كيبك 1112

وال يتوقع من هيئات صياغة الدساتير أن تضع مسودة نظام 

ؤسسات القوات المسلحة وقوى األمن وال أن داخلي لمختلف م

و لكن ينبغي أن تحدد . تهتم بجميع الجوانب المتعلقة بعملها

المبادئ الرئيسية وأهم القواعد المنظمة للقوات المسلحة وقوى 

فثمة تشريعات وأحكام أخرى من شأنها أن تعالج هذه . األمن

ئات ولذلك يفضل أن تراعي هي. القضايا بشكل أكثر تفصيال  

صياغة الدستور، أثناء ممارسة مهامها، أهّم اإللتزامات الدولية و 

 . أحسن الممارسات المقارنة بغية ترجمتها إلى مقتضيات دستورية

وتلبية  الحتياجات هذه الدراسة، تم اختيار ثالثة معايير ذات أهميةة 

خاصة بالنسبة لألحكام الدستورية المتعلقة بقةوات الجةيش و األمةن 

: وهةةذه المعةةايير هةةي. فةةي منطقةةة الشةةرق األوسةةط وشةةمال إفريقيةةا

 

 

 
8
 3191 ديسمبر 39( 3191) 13/361قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

.(A/RES/34/169)  

 
9
 المبادئ المتعلقة بإقامة القضاء عن طريق المحاكم العسكرية مشروع 

UN.E/CN.4/2006/58. 

 
10
يناير  11اعتمد في الدورة العادية الثامنة للمؤتمر، التي عقدت في أديس أبابا، اثيوبيا، في  

2119. 

 
11
والتعاون اعتمدت في االجتماع العام الحادي والتسعين للجنة الخاصة لمنتدى منظمة األمن  

 .3113ديسمبر  1األوروبي للتعاون األمني في بودابست  في 

 
12
 31-39اعتمدها مجلس وزراء المجموعة االقتصادية لبلدان غرب إفريقيا في أبوجا في  

 .2133أغسطس 

 
13
 .2113سبتمبر  33اعتمدته الجمعية العامة في جلستها في ليما في  

 
14
 :ومتوفر على 2113اعالن القمة الثالثة لألمريكيتين الذي اعتمد في مدينة كيبك في ابريل  

 .e.asp-http://www.americascanada.org/eventsummit/declarations/declara 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/433846/EXPO-AFET_NT%282014%29433846_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/433846/EXPO-AFET_NT%282014%29433846_EN.pdf
http://www.ndc.ye/ar-issue.aspx?show=7
http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
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خضةةةوع القةةةوات المسةةةةلحة وقةةةوى األمةةةةن للمؤسسةةةات المنتخبةةةةة 

عةةةةدم التةةةدخل بالشةةةأن السياسةةةةيل ديمقراطيةةةا ل الحيةةةاد السياسةةةي و

و تنطةوي هةذه المعةايير . اإللتزام بسيادة القةانون وبحقةوق اإلنسةان

علةةى نتةةائج مباشةةرة يجةةب أخةةذها بالحسةةبان عنةةد صةةياغة األحكةةام 

الدسةةةتورية ذات الصةةةلة وعلةةةى األخةةةص مةةةا يتعلةةةق منهةةةا بإنشةةةاء 

وتنظيم القوات المسةلحة وقةوى األمةن، وقيادتهةا واإلشةراف عليهةا 

 .قبتها واستخدامهاومرا

 إخضاع القوات المسلحة للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا   1.2

الشرعية في النظام الديمقراطي من الشعب الذي يختار  تُستمد

كل ممارسة  لسلطة الدولة يجب أن تكون خاضعة . ممثليه

في الوقت نفسه، قد ينشأ لدى القوات المسلحة . للمساءلة ديمقراطيا

رس احتكار الدولة للقوة القسرية، قد ينشأ وقوى األمن، التي تما

لديها، خصوصا  في الدول التي ال تتمتع بتقاليد ديمقراطية 

 15.راسخة، شعور باإلستقاللية عن النظام السياسي

ويعد هذا المبدأ من أكثر المبادئ رسوخا  فيما يتعلق بحكامة 

وقد شددت الجمعية العامة لألمم . القوات المسلحة وقوى األمن

المتحدة ومفوضية حقوق اإلنسان على هذا المعيار في قرار بشأن 

ينص على ضرورة خضوع  16"تعزيز الديمقراطية وترسيخها"

للمساءلة أمام حكومة مدنية منتخبة "القوات المسلحة 

 17".ديمقراطي ا

وخارج نطاق منظومة األمم المتحدة، ينص الميثاق اإلفريقي 

يتعين على الدول "على أنه  للديمقراطية واالنتخابات والحكامة

األعضاء تعزيز الرقابة المدنية الدستورية على القوات المسلحة 

وقوات األمن وإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الرقابة وذلك 

     18".بهدف ترسيخ الديمقراطية والنظام الدستوري

وال شك أن رقابة المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا   قائمة ضمنيا 

تكار الدولة للقوة القسرية، والتي تشكل عنصرا  على فكرة اح

وتتجسد هذه الفكرة بطرق . أساسي ا في تعريف الدولة الحديثة

مختلفة في بعض المواثيق اإلقليمية، إذ  تنص مدونة قواعد 

السلوك للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، تحت بند 

وى األمن ، على أن اإلشارة إلى القوات المسلحة وق"لتعاريفا"

تشمل كل من يلعب دورا  في الدفاع واألمن أثناء عمله باسم "

 

 

 
15
. العناصر الرئيسية للديمقراطية: المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، االجماع الدولي 

 :، متوفر على1122أكتوبر 

  -http://www.democracy

.reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf 

الجيش : ل لدراسات الحالة حول المنطقة، قارن ستيفن أي كوك، يسيطرون وال يحكمون1الصفحة  

ل مجيد بن 1112والتطور السياسي في مصر، الجزائر وتركيا، بالتيمور، جامعة جون هوبكينز 

دور : "1112، باريس، لهارماتان،  Un système politique militariséئرل شيخ، الجزا

دور الجيش المصري في المجتمع "الجيش المصري في المجتمع المحليل ستيفن غوتوفيسكي، 

ل متوفر على 2112، جامعة الدفاع الوطني، "المحلي

.http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm 

 
16
 .1112فبراير  19تاريخ    A/RES/ 55/96وثيقة األمم المتحدة  

 
17
ل مفوضية حقوق c (ix)-1 §، 1112فبراير  19تاريخ  A/RES/ 55/96وثيقة األمم المتحدة  

 (vii)(b).  22، الفقرة 1112/21اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، القرار 

 
18
ا المادة . 2-22المادة   من مدونة قواعد سلوك القوات المسلحة وقوات األمن  1أنظر أيض 

للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تنص على خضوعهم ووالئهم للسلطات الدستورية 

من مدونة منظمة األمن والتعاون األوروبي  2-22ونجد نفس الفكرة في المادة . ديمقراطي ا المنتخبة

 .من الميثاق الديمقراطي للبلدان األمريكية 1-2العسكرية لألمن والمادة -في الجوانب السياسية

مدونة قواعد السلوك لمؤتمر األمن والتعاون وتشير ". الدولة

األوروبي إلى هذه النقطة بعبارات أوضح حيث تنص على أنه 

ال يجوز للدول المشاركة أن تتساهل مع القوات التي ال تخضع "

   19".ل سلطاتها المقّرة دستوريا  للمساءلة أو الرقابة من قب

 عدم التدخل في الشأن السياسي والحياد األيديولوجي 1.1
الحياد السياسي واأليديولوجي للقوات المسلحة وقوات األمةن  يعتبر

ا رئيسةي ا فةي تمكةين المؤسسةات المدنيةة المنتخبةة مةن القيةام  عنصر 

و . بدورها، وبالتالي الحفاظ على الطةابع الةديمقراطي لنظةام الحكةم

ال يعني األمر أن يتمتع أفراد هةذه القةوات بحقةوق مدنيةة وسياسةية 

مةةا أن تلتةةزم القةةوات العسةةكرية و األمنيةةة، أقةةل مةةن اآلخةةرين، و إن

ولةةذلك تةةنص العديةةد مةةةن . بصةةفتها تلةةك،  بالحيةةاد السياسةةي التةةةام

المواثيةةق الدوليةةة علةةى ضةةرورة الحيةةاد السياسةةي للقةةوات المسةةلحة 

فالمةةادة الثانيةةة مةةن . وقةةوات األمةةن كأحةةد أهةةداف الرقابةةة المدنيةةة

تنص على  يامدونة سلوك المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريق

من قبل أفةراد القةوات المسةلحة " الحياد التام في المسائل السياسية"

كما تفرض هذه المادة علةى السةلطات والمجموعةات . وقوى األمن

اإلمتنةةاع عةةن التةةدخل غيةةر المبةةرر فةةي عمةةل القةةوات "السياسةةية 

المسلحة واألجهزة األمنية أو إقحام المصالح السياسية الحزبيةة فةي 

".واتعمل هذه الق
20

 

 اإلنصياع لسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان 1.2

األوقات  يجب أن تخضع القوات المسلحة وقوى األمن، في جميع

. و الظروف، لسيادة القانون وأن تمارس سلطتها ضمن حدوده

  21.ويشمل مفهوم سيادة القانون  فكرة إحترام حقوق اإلنسان

 

 

 
19
 .العسكرية لألمن-من مدونة منظمة األمن والتعاون األوروبي في الجوانب السياسية 12النقطة  

 
20
قارن، القانون النموذجي لرابطة الدول المستقلة الخاص باإلشراف البرلماني على المنظمة  

اعتمدته الجمعية البرلمانية للدول المشاركة في جلستها العامة الثامنة عشرة )العسكرية للدولة 

يضع أهدافا  لإلشراف البرلماني على القوات ( 1112نوفمبر  22في  22-29القرار رقم )

" للقوات المسلحة( عدم أدلجة( )و(  )...عدم تسييس)الحياد السياسي "عسكرية واألمن تكفل ال

على  2و 1المادتان " )لتشكيل المنظمة العسكرية للدولة كجزء متكامل من الدولة الملتزمة بالقانون

ة أما مدونة قواعد السلوك لمنظمة األمن والتعاون األوروبي في الجوانب السياسي(. التوالي

العسكرية لألمن فهي توضح هذه النقاط عندما تنص على أنه على كل دولة مشاركة أن تتأكد، 

عندما توفر ممارسة الحقوق المدنية لعناصر القوات المسلحة، أن القوات المسلحة في حد ذاتها 

 يتعامل الميثاق الديمقراطي للبلدان(. من مدونة السلوك للمنظمة 12النقطة " )حيادية سياسي ا

األمريكية مع أكثر أشكال التدخل العسكري تطرفا  في الشأن السياسي من خالل توفير المساعدة 

التوقف "إن (. 22المادة " )ممارستها الشرعية للسلطة في خطر"لكل حكومة دولة عضو تعتبر أن 

لة في الدو)...( غير الدستوري للنظام الديمقراطي أو التغيير غير الدستوري للنظام الدستوري 

المواد )يفتح الباب لسلسلة متزايدة من اإلجراءات الهادفة إلى استعادة الديمقراطية " العضو

وعلى نحو مماثل فإن الدول األطراف في الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات (. 11حتى 21

التغيير  ترفض وتشجب"، (يونيو 21الذي اعتمد في الدورة العادية الثامنة للمؤتمر في )والحكم، 

ا خطيرا  لالستقرار والسلم واألمن  غير الدستوري للحكم في أي دولة عضو كونه يشكل تهديد 

على الدول األطراف أن تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية لضمان "ل 2و( 2) 1المادتان " )والتنمية

" القانونالتعامل مع أولئك الذين يحاولون إقصاء حكومة منتخبة بوسائل غير ديمقراطية بموجب 

العقوبات في حال التغيير غير "من أجل ( 9رقم )ل ويخصص فصال  خاصا  (1-22المادة )

، ينص بروتوكول المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا "الدستوري للحكومة

(A/SP1/12/01  حول الديمقراطية والحكم 1112ديسمبر  12الذي اعتمد  في قمة داكار في

-2المادة " )لطة يجب أن يكون عبر انتخابات حرة وعادلة ونزيهةكل وصول للس"الرشيد على 

عدم التسامح مع اية سلطة يتم )...( كمبادئ دستورية أقرتها كافة الدول األعضاء "ويضع (( ب

وثمة آلية تهدف إلى (. ت-2) المادة " الحصول عليها أو المحافظة عليها بطريقة غير دستورية

لجماعة في حال تم إيقاف العملية الديمقراطية بشكل مفاجئ بأية ضمان إنفاذ البروتوكول تسمح ل

وسيلة كانت أو في حال وجود انتهاكات جماعية لحقوق االنسان في إحدى الدول األعضاء بفرض 

الفقرتان  22المادة )عدد من العقوبات ضد الدولة المعنية بما في ذلك تعليق عضويتها في الجماعة 

المجموعة االقتصادية "ن بيرجر، انتجي وحمادي، عمر ولد دّده ، ، قار(من البروتوكول 1و 2

موسوعة  ماكس بالنك للقانون الدولي العام، جامعة . في وولفروم ر" لدول غرب إفريقيا

  1122أوكسفورد، 

).http://opil.ouplaw.com/home/EPIL( 

 
21
القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما سيادة " 1112في تقريره لعام  

مبدأ حكم يكون فيه جميع "، يعرف األمين العام لألمم المتحدة سيادة القانون بوصفها ‘‘بعد الصراع

ءلة أمام األشخاص والمؤسسات والكيانات الخاصة والعامة، بما فيها الدولة نفسها، خاضعين للمسا

 

http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL
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في مجال سيادة مقاربة األمم المتحدة حول المساعدة " وتحدد

، بما فيها المساعدة في اإلصالحات الدستورية، كجزء "القانون

الشرطة وهيئات إنفاذ القانون "من إطار تعزيز سيادة القانون، 

دون ، وتطبق القانون األخرى التي تحمي األفراد والجماعات

تمييز وتتخذ اإلجراءات المناسبة ضد االنتهاكات المزعومة 

قوات الدفاع العسكرية المدنية "ضافة إلى باإل 22")...(للقانون 

وبالحكومة الديمقراطية، والتي تتقيد )...( الملتزمة بالدستور 

 23."بالقانون اإلنساني الدولي

وتربط مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ 

، ضمن وثائق أخرى، ما بين إلتزامات الدول (2121)القوانين 

على الموظفين ‘‘: ق اإلنسان  و بين قطاع  األمنفي مجال حقو

المكلفين بإنفاذ القوانين احترام وحماية كرامة اإلنسان وصيانة 

 24."وتعزيز حقوق اإلنسان لجميع األفراد

وثمة مبادئ أخرى عامة مهمة في مجال سلوك القوات المسلحة 

وقوى األمن كمبدأ التناسب حيث تنص المادة الثالثة من مدونة 

مم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على األ

ال يجوز للموظفين استعمال القوة إال في حالة الضرورة "أنه 

 ."القصوى وفي الحدود الالزمة ألداء واجبهم

ويتالزم إحترام القوات المسلحة وقوى األمن لسيادة القانون 

. اد هذه القواتوحقوق اإلنسان مع ضمان الحقوق األساسية ألفر

إذ يستفيدون، بطبيعة الحال، من الضمانات العامة  لحقوق 

وتشدد بعض الوثائق الدولية على هذه النقطة بالتحديد، , اإلنسان 

من مدونة قواعد السلوك للمجموعة  22إذ تنص المادة 

تتمتع القوات العسكرية "االقتصادية لدول غرب إفريقيا على أن 

ديتهما لواجباتهما وضمن حدود القانون وقوات األمن، أثناء تأ

". الوطني، بالحقوق والحريات األساسية كما حّددها الدستور

من نفس المدونة لعناصر األمن تجاهل  21و 1وتخول المادتان 

األوامر غير القانونية الصادرة عن رؤسائهم، وتوضح أن والءهم 

ليس يبقى لإلطار القانوني الوطني القائم على ضمان الحقوق و

 .لرؤسائهم إذا خرج  هؤالء عن إطار القانون

و تتمثل إحدى سبل ضمان حقوق اإلنسان في إمكانية الولوج إلى 

وكانت الطبيعة . العدالة ومعالجة هذه األخيرة للمظالم بشكل فّعال

الخاصة للحياة العسكرية تستغل عادة لتبرير إنشاء المحاكم 

العسكرية بحجة أن القضاة المدنيين يفتقرون إلى الخبرة في 

 
ويبت فيها على نحو مستقل، وتتوافق مع القواعد  القوانين الصادرة علنا  والمطبقة على قدم المساواة

ويتطلب أيضا  اتخاذ تدابير لضمان االلتزام بمبادئ سيادة . والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

تطبيق القانون، وفصل القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في 

السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف والشفافية اإلجرائية 

. تقرير األمين العام لألمم المتحدة أمام مجلس األمن، وثيقة األمم المتحدة" والقانونية

S/2004/616   1112أغسطس  12في. 

 
22
ابريل )األمم المتحدة للمساعدة في مجال سيادة القانون مذكرة توجيهية لألمين العام، مقاربة  

: والمذكرة التوجيهية متوفرة على الرابط. 1الصفحة ( 1119

http://www.unrol.org/files/RoL%20Guidance%20Note%20UN%20Appro

ach%20FINAL.pdf. 
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24
نص القرار متوفر . 1، المادة 2121ديسمبر  22في  A/RES/34/169وثيقة األمم المتحدة   

 http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res169.pdf.: على 

 

يجب المحافظة على استقاللية ومع ذلك  25.القضايا العسكرية

وظيفة القضاء وإيجاد ضمانات لمنع المحاكم العسكرية من أن 

وقد وضعت مفوضية حقوق  26.تكون محافل عدالة بمعايير أدنى

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة مشروع مبادئ متعلقة بإقامة العدل 

 : وتشمل هذه المبادئ 27.عن طريق المحاكم العسكرية

 م العسكرية بموجب الدستور أو القانونل إنشاء المحاك 

  احترام معايير القانون الدولي وضمان محاكمات عادلة

 حتى أثناء تطبيق األحكام العرفيةل 

  عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين

 عاما ل  29واألطفال القصر دون 

  أن يكون اختصاصها مقتصرا  على الجرائم ذات الطابع

 ت والتي يرتكبها عسكريونل العسكري البح

  أال تختص بالنظر في انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة

 المنسوبة إلى العسكريينل 

  الحد من السرية العسكريةل 

  ضمان اإلحضار أمام المحكمةل 

  الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة

 ومحايدةل 

 ضمان علنية جلسات المحاكم: 

  المحاكم العاديةإمكانية الطعن أمام. 

 

اإلطار الدستوري للقوات المسلحة وقوات  .2

 األمن

يمكن أن يشكل دور القوات المسلحة وقوات األمن تحديا  في 

وفي كثير من . الدول التي ال تمتلك تقليدا  طويال  في الديمقراطية

األحيان، تميل القوات المسلحة بوصفها إحدى المجموعات 

ا واألقوى ضمن  . الدولة إلى التدخل في السياسةاألفضل تنظيم 

حيث أن القادة  –ونظرا ألنها ال تتمتع بالشرعية الديمقراطية 

وتعتمد فقط على القوة القسرية،     –العسكريين يعينون وال ينتخبون

ذلك أنّه في دولة . فإن مثل هذا الدور يفسد النظام الديمقراطي

ا القوات القانون، يجب أن تخضع جميع أجهزة الدولة بما فيه

المسلحة، للقانون، وال يمكنها العمل إال ضمن اإلطار الذي يحدده 

والقوات المسلحة ليست مستقلة أو . الدستور والتشريع العادي

ا من هيكلية الدولة وهي جزء من  فوق القانون، ولكنها تشكل جزء 

وهذا ما يجب .  السلطة التنفيذية للحكومة أو تحت تصرفها

خالل المقتضيات الدستورية و القانونية ضمانه، ليس فقط من 

ا من خالل اإلجراءات والمؤسسات التي  ذات الصلة،  ولكن أيض 

 .تهدف إلى تفعيل هذه المتطلبات الجوهرية

 

 

 
25 

، فهم العدالة العسكرية، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، .فاشاكمادزي، م

 .21، الصفحة 1111جنيف 
، وثيقة األمم المتحدة "المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية"قرارات األمم المتحدة  26

 .2192ديسمبر  22تاريخ  40/146والوثيقة  2192نوفمبر  11تاريخ  40/32

 
27
مشروع المبادئ المتعلقة بإقامة القضاء عن طريق المحاكم العسكرية، قدم التقرير المقرر  

الخاص للجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ايمانويل ديكو، وثيقة األمم المتحدة 

UN E/CN.4/2006/58.  

http://www.unrol.org/files/RoL%20Guidance%20Note%20UN%20Approach%20FINAL.pdf
http://www.unrol.org/files/RoL%20Guidance%20Note%20UN%20Approach%20FINAL.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res169.pdf
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ويشمل وضع القوات المسلحة في النظام القانوني هيكليتها من 

وتشمل العناصر الهيكلية تعريف . جهة، ووظائفها من جهة أخرى

و على وجه الخصوص إحتكار الدولة لها  و  –هذه القوات 

ك مكانة هذه القوات للإلشراف عليها، كما تشمل هذه العناصر كذ

داخل أجهزة الدولة، والعالقة الخصوصية بينها وبين الحكومة 

هذا فيما تتعلق الجوانب الوظيفية . والوضع القانوني ألفرادها

 .بمهام هذه القوات داخل البالد وخارجها

 القوات المسلحةاحتكار  2.2
وال يسمح بوجود . تتميز الدولة الحديثة بإحتكار القوة القسرية

هياكل موازية يمكن أن تنفذ مهام تناط عادة بالقوات المسلحة 
من الدستور التونسي صراحة   22وتنص المادة . وقوى األمن

. على أن الدولة وحدها يمكنها إنشاء القوات المسلحة وقوى األمن
من دستور جنوب  3 §  199نفسه، تمنع المادةوفي السياق 

أفريقيا إقامة أي أجهزة أمنية أو تنظيمات مسلحة غير تلك التي 
وتتكرر الفكرة نفسها في . ينص عليها الدستور أو القوانين العادية

من الدستور  212من الدستور الكيني، والمادة  121المادة 
 .من الدستور الكولومبي 121التشيلي والمادة 

ويختلف األمر هنا عن مسألة استخدام السالح من قبل أفراد 
ومجموعات معينة، إذ يجب أن تكون هناك تشريعات صارمة 
بشأن الرقابة على األسلحة، أي أنه ال يمكن للفرد حمل سالح إال 

ويحدد التشريع الحاالت التي . برخصة خاصة من قبل الدولة
ياضة أو الدفاع عن تجيز للفرد حمل السالح، مثل الصيد أو الر

ويجب أن تخضع شركات األمن . النفس لمن يتعرض لخطر معين
الخاصة لرقابة صارمة من قبل سلطات الدولة، ويشمل ذلك ذلك 
تسجيل هذه الشركات و تحديد مواصفات عملها الذي ينبغي أال 

 .يشمل مهام النظام العام

دة أو ومن ناحية التنظيم،  ال تشكل األجهزة األمنية كتلة موح
ولعّل التفرقة األكثر شيوعا  هي تلك القائمة بين الشرطة . متجانسة

والجيش، إذ ال يقتصر االختالف بينهما على ما يتعلق بتشكيلهما 
ففي حين . فقط، بل يشمل على وجه الخصوص ما يرتبط بمهامها

يقع على عاتق قوات الشرطة الحفاظ على النظام العام ضمن 
ات الجيش عموما  عن األمن الخارجي نطاق الدولة، تدافع قو

وتوجد في بعض البلدان أشكال مختلطة مثل الدرك . للدولة
(Gendarmerie ) أومثيلها )في فرنسا(Carabinieri ) في

في إسبانيا، أو (  Guardia civil)إيطاليا، أو الحرس المدني 
 Guarda Nacional)الحرس الوطني الجمهوري 

Republicana )،أو الحرس الوطني  في البرتغال(Garde 
nationale ) في تونس وهي قوات شرطة مزودة بأسلحة

ا  عسكرية تمارس مهام القوات المسلحة داخل الدولة، وأيض 
و إذا كانت الدول حرة في تنظيم  28.خارجها في حدود معينة

ا لألهمية القصوى لألمر و صلته  قواتها المسلحة، يبقى أنه، نظر 
األنسب أن ينظم الدستور الهيكلة األساسية بإستقرار الدولة، من 

ا أن القوات المسلحة تخضع  لهذه القوات، وأن يبيَّن بوضوح أيض 
 .لسيادة القانون

و قد حظيت أجهزة األمن والمخابرات في بعض الدول العربية، 
فقد كانت . بما فيها ليبيا وتونس، باهتمام خاص على هذا الصعيد

عيفة أو غير قائمة على المؤسسات، جيوش هذه البلدان تاريخي ا ض

 

 

 
28 

S. Derek Lutterbeck, The paradox of Gendarmeries: Between Expansion, 

Demilitarisation and Dissolution, Geneva 2013, 

-Between-Gendarmeries-of-Paradox-.ch/Publications/Thehttp://www.dcaf

.Dissolution-and-Demilitarization-Expansion 

 

. واستخدمتها األنظمة االستبدادية في الغالب للحفاظ على حكمها
، تم تنفيذ أو دراسة خطط 1122وفي الفترة الالحقة لثورات عام 

إصالحات جذرية لمواجهة انهيار هذه األجهزة مع النظام السابق 
ا تحديد وينبغي ع 30.أو حلها وعزل قياداتها العليا 29،(ليبيا) موم 

مهام ودور ومسؤوليات أجهزة األمن واالستخبارات بطريقة 
ويجب أن تعمل وفقا  للقوانين القائمة والمعروفة . شاملة وواضحة

علن ا وضمن حدودها، وأن تحترم حقوق اإلنسان المضمونة، 
والسيما فيما يتعلق باالعتقال والتوقيف واستخدام القوة وجمع 

قييد أجهزة االستخبارات بالقانون، بل وال يكفي ت 31.المعلومات
يجب أن ينص الدستور على إنشاء رقابة ديمقراطيةل خصوصا  

وتتضمن (. كما هو الحال في ألمانيا) 32من خالل لجان برلمانية
ا مفّصلة في هذا الصدد تغطي المبادئ  بعض الدساتير أحكام 

ملها  الناظمة لألجهزة األمنية واالستخبارات، ودورها، وبنيتها، ع
في دستور  119-112المواد : على سبيل المثال)واإلشراف عليها 

و تكتفي دساتير أخرى ( في تشيلي 212جنوب أفريقيا، والمادة 
بالنص على مهمات هذه األجهزة، وخضوعها للمؤسسات 
المنتخبة ديمقراطي ا، واإللتزام بسيادة القانون، وتحيل هذه الدساتير  

بنية هذه األجهزة ونظامها الداخلي  إلى تشريعات عادية لتنظيم
 (.من الدستور التونسي 12و  21مثال  المادتان )

 خضوع القوات المسلحة للقانون 2.1
ال يكفي أن تحترم األجهزة األمنية القانون بل يجب أن ينحصر 

وال يجوز  لهذه . عملها ضمن الحدود المرخص بها قانونا  

األجهزة استحداث مهامها وصالحياتها بشكل مستقل، بل يجب أن 

ذلك أن  القوات . يرد ذلك في تشريع معتمد من قبل هيئة مختصة

س دورها وفق القوانين المسلحة جزء من  مؤسسات الدولة تمار

وينعكس ذلك بوضوح في بعض . المتعلقة بوضعيتها وصالحياتها

من دستور جنوب ( ج)فقرة  219الدساتير الحديثة، مثل المادة 

 .من الدستور الكيني( ب)، النقطة 2 §  238أفريقيا، والمادة 

و ليست القوات المسلحة مقيدة بالقانون فقط، بل هي تخضع كذلك 

وتحظى اإللتزامات . ضاء، حتى في المسائل الجنائيةإلشراف الق

الدولية المتعلقة بالنظم القضائية في سياق الحكم الديمقراطي 

ويعتبر الولوج إلى العدالة حقا  غير . بأهمية خاصة في هذا الصدد

قابل للمصادرة وفق ا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ل للتظلم و الطعن و ذلك والسياسية، الذي يكفل توفير سبيل فعا

ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، 

. حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية
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ا أساسي ا من مقومات  ا مقوم  ويعتبر استقالل القضاء أيض 

 33.الديمقراطية

و يبقى إنشاء قضاء عسكري خاص، أو حصر الوالية القضائية 

ا باألفعال المرتكبة من قبل عناصر في  المحاكم  العادية مختص 

القوات المسلحة عند القيام بواجباتهم مسألة خاضعة للسلطة 

.التقديرية للدولة
 34

غير أّن النقطة الرئيسية هي أنه ال ينبغي  منح  

الحصانة لبعض ممارسات   القوات المسلحة أو ألفراد معينين 

 .فأفراد القوات المسلحة متساوون أمام القانون. فيها

وتجيز بعض الدول تأسيس محاكم عسكرية في حاالت الطوارئ 

ل أو في أوقات الحرب وهي محاكم تمتد سلطتها القضائية لتشم

ا .المدنيين أيض 
35

وال تحظر اتفاقيات جنيف صراحة  توسيع  

ومع ذلك، ووفق ا . اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين

لمعايير وضعت في فترة الحقة، ال يمكن للمحاكم العسكرية 

ا، أي مثال  عندما ال  محاكمة مدنيين إال في ظروف استثنائية جد 

صر الدستور التونسي لعام ويح 36.تكون المحاكم المدنية متاحة

وينص  37اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية 1122

ا على أنه  ال يجوز إنشاء أو اعتماد محاكم استثنائية أو "أيض 

 38".إجراءات استثنائية يمكن أن تمس مبادئ المحاكمة العادلة

 
العالقة بين الحكومة والقوات المسلحة وقوات األمن فيما  2.2

 تعيين األفرادب يتعلق 
تخضع القوات المسلحة وقوات األمن لسيطرة الحكومة، وليس 

لذلك ترجع للحكومة صالحية  تعيين الضباط الكبار على . العكس

 

 

 
العناصر الرئيسية للديمقراطية، : المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، االجماع الدولي  33

 http://www.democracy-:متوفر على 21، صفحة 1122أكتوبر 

ential_elements_of_democracy_2.pdfreporting.org/files/ess 

ومع ذلك لم ينفذ . وعلى سبيل المثال، ورد في الدستور األلماني إمكانية إنشاء محاكم عسكرية  34

ا بواسطة محاكم عادية عن الجرائم التي  ا، ولذلك فإن الجنود األلمان يحاكمون أيض  هذا الحكم أبد 

وتكفل دول . نقاش حول استحداث قضاء عسكري وليس ثمة أي. ارتكبت أثناء تأديتهم لمهامهم

كثيرة وجود قضاء عسكري، يقتصر أحيان ا على أفعال أفراد القوات المسلحة، ويمتد أحيان ا أخرى 

ليطال جميع الجرائم المترتبة عن صراع مسلح، ولمعرفة المزيد انظر قانون بوسي كوميتاتس في 

 .الواليات المتحدة

 

S. US Military Commissions Act of 2009. 
35

 
 

.
36

 UN Doc. CCPR/C/GC/32 (Aug. 23, 2007) 

ينبغي أن تكون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو خاصة هي االستثناء، أي تقتصر على "

الحاالت التي يمكن لطرف الدولة المعني تبيان أن اللجوء لمثل هكذا محاكمات ضروري وله ما 

ودقيقة، وحيث المحاكم المدنية العادية غير قادرة إجراء محاكمات يبرره من أسباب موضوعية 

 ."متعلقة بفئة معينة من األفراد أو الجرائم مثار الخالف

 ;UN E/CN.4/2006/58 مشروع المبادئ المتعلقة بإقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية 

 ,para.261 :اإلنسانالمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان، تقرير حول اإلرهاب وحقوق 

OEA/Ser.L/V/II.116, doc.5, rev.1corr.(Oct.22,2002)  

 ومن غير الجائز قانوني ا تعليق معظم المقتضيات األساسية للمحاكمة العادلة، وذلك إما بموجب"

الحق في المحاكمة أمام ... بما في ذلك... القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي

ويقتضي فيما يتعلق بمقاضاة . كمة مختصة ومستقلة ونزيهة وفق ا للمعايير الدولية المعمول بهامح

المدنيين إجراء محاكمة أمام محاكم منشأة بشكل قانوني،  مستقلة بشكل واضح عن الفروع 

ا استخدام محاكم مؤقتة أو خاصة أو عسكرية، أو لجان مختصة ... األخرى للحكومة ويحظر عموم 

 ."مة المدنيينبمحاك

 :(صرامة يتضمن منعا أكثر) (Dec. 12, 2001) ، قرار يتعلق باإلرهاب وحقوق اإلنسانIملحق 

وفق ا لمبادئ منظمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، ال يمكن للمحاكم العسكرية محاكمة مدنيين، "

كم مستحيلة على أرض إال عندما ال توجد محاكم مدنية، أو حين تكون المحاكمة أمام هذه المحا

 ."الواقع

 UN مشروع المبادئ المتعلقة بإقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية : أنظر أيضا

E/CN.4/2006/58. 

 
37
 .2-§ 110المادة  

 
38 

 .-§ 2110المادة 

ويمكن للقوات المسلحة تقديم اقتراحات لترقية ضباط وتعيين . األقل

القيادة العسكرية العليا لكن يبقى إقرار هذه التعيينات بيد الحكومة 

وهذا يؤكد أن السياسيين المنتخبين ديمقراطي ا هم . الرئيسأو 

المسؤولون عن القوات المسلحة، إذ تعتبر القرارات المتعلقة بتعيين 

قيادة القوات المسلحة شكال  من أشكال الرقابة الهيكلية التي 

 .تمارسها السلطة السياسية المدنية

ا عن السيادة المدنية، يجب دائما  أن يكون القائد العام  وتعبير 

وتتضمن دساتير . للقوات المسلحة أو وزير الدفاع شخصا مدنيا  

مثل تونس والواليات المتحدة )عديدة مادة  بهذا الخصوص 

 (.وفرنسا وتركيا وإندونيسيا وألبانيا وماليزيا

وثمة قضية معينة متعلقة بوزير الدفاع الذي يتمتع بعالقة خاصة 

في الوقت نفسه ضابط ا برتبة مع القوات المسلحة، و قد يكون 

في الواقع، ال يمكن . عالية في القوات المسلحة في بعض البلدان

. تحديد معيار عام يقضي بضرورة أن يكون وزير الدفاع مدني ا

ومع ذلك، ومن أجل تعزيز الفصل بين السلطات والسيما تعزيز 

ى رقابة المدنيين على القوات المسلحة، تشير الممارسات الجيدة إل

ضرورة استقالة وزير الدفاع من القوات المسلحة قبل أن يتولى 

ومن غير المالئم إعطاء الرأي للقوات . زمام المسؤولية الوزارية

المسلحة في تعيين وزير الدفاع ألن  ذلك ينطوي على قلب لفكرة 

 .السيطرة الديمقراطية على الجيش

لى مبدأ، ومن المالحظ أن مؤتمر الحوار الوطني اليمني اتفق ع

منصب وزير الدفاع منصبا  "ليكّرس في الدستور، يكون  بموجبه 

ة به من قبل رئيس الجمهورية إذا /ويجب أن يعين المكلف. سياسيا  

اعتمد نظام الحكم الرئاسي أو شبه الرئاسي، ومن قبل رئيس 

 39".الوزراء إذا اعتمد نظام الحكم البرلماني

م شبه الرئاسي، إبداء ويحق للرئيس في بعض الدول ذات النظا

ا عندما تكون األغلبية  الرأي في ترشيح وزير الدفاع، وخصوص 

 .البرلمانية التي انتخبت الحكومة في موقع المعارضة للرئيس

ويوجد في بلدان عديدة مجالس لألمن القومي أو هيئات مماثلة، 

تتألف عادة  من ممثلين مدنيين عن الحكومة و من أفراد من 

وفيما يتعلق بصالحية . حة والقوى األمنية األخرىالقوات المسل

ا  ا دائم  إتخاذ القرارات داخل هذه المجالس، يجب أن يكون واضح 

وتبين . أن الممثلي المدنيين هم من يتخذ القرار في نهاية المطاف

من الدستور التركي بوضوح أن مجلس األمن  229لنا المادة 

ا استشاري ا فقط  .القومي يلعب دور 

 

 
 

 

 
39
ولوحظ أن مؤتمر الحوار الوطني اليمني اعتمد مبدأ ليثبت كنص في الدستور، ويكون وفق ا له  

ة به من قبل رئيس الجمهورية إذا /ويجب أن يعين المكلف. منصب وزير الدفاع منصب سياسي"

تبين )نظام الحكم الرئاسي أو شبه الرئاسي، ومن قبل رئيس الوزراء إذا ( تبين ضرورة اعتماد)

، وهو متاح عبر "نتائج مؤتمر الحوار الوطني"راجع ".نظام الحكم البرلماني( ة اعتمادضرور

وعلى النقيض من هذه  .p. 134.  http://www.ndc.ye/ndc_document.pdfالرابط 

نص على أن يكون  1122الديمقراطية وحكم نهج قانون التوافق، فإن الدستور المصري لعام 

ا بمثابة القائد العام للجيش والقوات المسلحة  بدال  من )وزير الدفاع ضابط ا عسكري ا، ويكون أيض 

 (.112المادة ( )رئيس الجمهورية

 

http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
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 ميزانية الدفاع والنشاطات االقتصادية للقوات المسلحة 2.2

ينبغي اعتماد ميزانية الدفاع عبر البرلمان من خالل إجراء علني 

وتوفر  سلطة إقرار الميزانية أحد أهم أدوات الرقابة  40.وشفاف

و الينبغي أن تمارس القوات المسلحة أية . المدنية على الجيش

يمكن أن تؤدي إلى إلهاء القوات نشاطات هامة مدرة للدخل، ألنها 

فمهمة القوات المسلحة هي الدفاع . المسلحة عن مهامها الحقيقية

 . عن البلد و ليست اإلنخراط في األنشطة االقتصادية

ومع ذلك تمارس القوات المسلحة، في بعض الدول،  أنشطة 

اقتصادية حيث تمتلك الشركات والعقارات وتنتج البضائع لنفسها 

 .ق المدنية ومصر مثال على ذلكوحتى للسو

غير أنه من األنسب تجنب هذا التداخل  بين الدفاع والنشاط 

كون مثل هذه األنشطة يمكن أن : االقتصادي لثالثة أسبابل أولها

أنه قد يكون : تلهي القوات المسلحة عن وظائفها الحقيقية، ثانيها

لى هناك تعارض في المصالح إذا كانت القوات المسلحة تسهر ع

والسبب الثالث هو أن رقابة . أمن البلد وعلى رخائها الخاص

ميزانية القوات المسلحة من طرف البرلمان سيتم تقويضها إذا 

 . كانت هذه القوات تتوافر على مصادر مستقلة للدخل

وبالتالي فيجب أالّ يسمح للقوات المسلحة بممارسة أنشطة 

على ميزانية ويجب أن يصادق البرلمان . اقتصادية لصالحها

 .الدفاع عبر إجراءات شفافة وعلنية

 

 احترام حقوق اإلنسان 2.2

يبدأ احترام القوات المسلحة لحقوق اإلنسان بتجسيد هذا اإلحترام 

ا  ا من األخالق المهنية والتزام  داخل صفوفها، ويشكل ذلك جزء 

من الرتب العليا بمعاملة المرؤوسين بطريقة تحترم معايير حقوق 

ذلك أّن األشخاص الذين ينضمون للقوات المسلحة . اإلنسان

وال ينبغي . مام، عن حقوقهم األساسيةاليتخلون، بمجرد هذا اإلنض

التسامح داخل القوات المسلحة مع أي شكل من أشكال التعامل 

المهين من العنف الجسدي أو التقييد غير الضروري لحرية 

و ينبغي إخضاع األشخاص الذين ال يحترمون هذه . التعبير

ذلك أّن انتهاك مبادئ حقوق اإلنسان والقانون . المبادئ للمحاسبة

إلنساني من قبل الجنود الذين يعاَملون باحترام هو أمر أقل ا

. احتماال  منه مع الجنود الذين يعيشون في جو من إنعدام القانون

وتنص بعض النظم . وتهدف حماية الجنود إلى ضمان كرامتهم

القانونية صراحة  على واجب أفراد القوات المسلحة بعصيان 

من القانون  22مثال  المادة )األوامر العسكرية التي تشكل جريمة 

من دستور  6  §  199األلماني ألفراد القوات المسلحة، والمادة 

 (.جنوب أفريقيا

فمثال  خضعت القوات المسلحة في ألمانيا، بعد الفظائع التي 

ارتكبتها خالل الحرب العالمية الثانية، إلصالح عميق على أساس 

 

 

 
40 
، 1122ابريل  التعددية في الدساتيرـ تقرير بحثي يمقراطية، المنظمة الدولية للتقرير عن الد 

 :، متوفر على 12صفحة 

-http://www.democracyENG: 

.reporting.org/files/dri_research_report_pluralism_in_constitutions.pdf 

-http://democracy AR:

reporting.org/files/dri_research_report_pluralism_in_democratic_constituti

.ons.pdf  

ذي يعني أن ، وال"المواطن ذي البذلة العسكرية"مفهوم 

األشخاص الذين يخدمون في القوات المسلحة يحتفظون بوضعهم 

ولتعزيز حقوقهم، ينص الدستور على انتخاب وسيط . كمواطنين

للجمهورية من قبل البرلمان يشرف على احترام الحقوق األساسية 

. في القوات المسلحة عبر تلقي المظالم و اإلبالغ عن االنتهاكات

أو " مواطن في البذلة العسكرية"دأ وعلى الرغم من أن مب

ا لحماية جنود الخدمة " المواطن الجندي" قد استحدث خصوص 

اإللزامية، فإنه بقي ساري ا بعد تحويل القوات المسلحة إلى جيش 

محترف وإلغاء التجنيد اإللزامي، و أعطّي مضمونا  أوسع من 

 .مجرد حماية األشخاص الذين يؤدون خدمتهم العسكرية

تمد هذا المفهوم من قبل بلدان عديدة، والسيما تلك التي في و قد اع

مثال  جمهورية )طور االنتقال من نظام استبدادي إلى ديمقراطي 

وفي هذا السياق، (. التشيك وهنغاريا وليتوانيا وجنوب أفريقيا

تعتبر قضية المشاركة السياسية ألفراد القوات المسلحة وثيقة 

يكن الجنود في فرنسا وألمانيا سابق ا فمثال  لم .  الصلة بالموضوع

ا عن  يمتلكون حق التصويت، و كان ذلك يهدف إلى  إبقائهم بعيد 

و قد ألغيت هذه القيود في . الصراع السياسي والحمالت االنتخابية

معظم الدول، ومع ذلك ال تزال تشريعات بعض الدول تتمسك 

مثال  )بعدم عضوية أفراد القوات المسلحة في أحزاب سياسية 

لكي تضمن الحياد السياسي لتلك ( المملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا

ويحرم القانون التونسي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء . القوات

، أفراد القوات المسلحة واألمن الداخلي 1122مايو  2الصادر في 

ويبدو أن ذلك يستند إلى النص (. 1المادة )من حق اإلنتخاب 

المادة )ي تلتزم القوات المسلحة بموجبه بالحياد التام الدستوري الذ

ويتضمن قانون االنتخابات الليبي المتعلق بالمؤتمر الوطني (. 29

غير ( 2-1المادة )العام نصاّ  مماثال  متعلق ا بأفراد القوات المسلحة 

أنه تم التخلي عن هذا النهج في القوانين االنتخابية الليبية الالحقة 

وإذ . المتعلقة بهيئة صياغة الدستور وبمجلس النواب والسيما تلك

يعتبر البعض أّن الحّد من حق  أ أفراد القوات المسلحة وقوات 

ا مفرطا للحق في المشاركة السياسية،  األمن في اإلنتخاب تقييد 

فمن الممكن تبرير إقرار قيود على النشاط السياسي لهؤالء 

بير مخاطر التدخل األفراد في البلدان التي تواجه بشكل ك

 .العسكري في السياسة

 
 تركيبة القوات المسلحة 2.1

يعتبر النظر في تركيبة القوات المسلحة أمرا  مهما  من منظور 

وفي بعض األحيان . الرقابة الديمقراطية الفعالة على هذه القوات

ا  ال تعكس تركيبة القوات األمنية بوضوح تمثيال  صحيح 

الرقابة الديمقراطية على القوات فقد سّجل مركز . للمواطنين

المسلحة في جنيف في دراسة أجراها عن الجيش السوري أنّه  

في المئة فقط من السكان  21بينما يشكل العلويون نسبة "

في المئة من الجنود العاملين  21السوريين، إال أنهم يشكلون نسبة 

ا في  في القوات المسلحة السورية، ويصبح الخلل أكثر وضوح 

في  11إلى  91الضباط حيث تقدر نسبة الضباط العلويين بـ  سلك

وعند النظر إلى الثورات العربية، خلصت الدراسة إلى  41".المائة

 

 

 
  

41 
Page 46, Arab Uprisings and Armed Forces: Between Openness and 

Resistance, SSR Paper 2, DCAF. The study referred to data collected by 

the ICG. 
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استنتاج مفاده أن القوات المسلحة مؤهلة ، على األغلب، لإلنفتاح 

على اإلصالحات السياسية في الحاالت التي يكون لديها فيها 

المؤسساتي على شكل مجموعة واضحة مستوى عال من التنظيم 

من القواعد التي تكرس مبادئ الجدارة والتسيير المهني  الجاد، 

على عكس الجيوش القائمة على الوالءات الشخصية أو القبلية أو 

 42.الطائفية

وينبغي ترسيخ هذا التنظيم المؤسساتي ألجهزة األمن في أحكام 

األلماني، مثال ، ال وفي هذا السياق، نجد أن الدستور . دستورية

المادة )يقتصر على وضع نص بشأن دور القوات المسلحة 

87a) ا مبادئ لتنظيم القوات المسلحة المادة )، بل يشمل أيض 

87c .) ويمتلك برلمان البرتغال سلطة تشريعية حصرية فيما

تنظيم الدفاع الوطني، وتحديد الواجبات التي  يلزم بها، "يتعلق بـ

لعامة لتنظيم وتحديد مهام وضوابط القوات فضال  عن األسس ا

 (.167dالمادة " )المسلحة

 
 استخدام القوات المسلحة داخل البالد 7.3

تناولت الفقرات السابقة مسألة الضمانات داخل بنية القوات 

المسلحة، وستتناول الفقرات التالية حدود نشاطات القوات 

ة استخدام ولعّل أهم المسائل في هذا السياق، هي مسأل. المسلحة

و توجد فعلي ا ميادين . القوات المسلحة ضمن الدولة لحفاظ النظام

عديدة يمكن فيها استخدام القوات المسلحة داخلي ا، مثال  في حاالت 

الكوارث الطبيعية، وحماية البنية التحتية، وتأمين الحماية أثناء 

 وتقوم القوات المسلحة في. مناسبات جماهيرية كاأللعاب األولمبية

أغلب هذه الحاالت بمساعدة األجهزة المدنية التي ال تستطيع 

مواجهة التحديات لوحدها، كما تستخدم قدراتها التقنية وخبرتها 

 .المهنية في التصدي لهذه المشاكل

وفيما عدى هذه الحاالت، تُستخدم القوات المسلحة أحيانا  إلخماد 

حساسية  ألن و هي حاالت تُعتبر أكثر . حركات العصيان والتمرد

. المتوقع من الجيش، عندئٍذ، هو استخدام القوة ضد المواطنين

وتتعامل الدساتير المقارنة بطرق مختلفة مع هذا األمر، فبعضها 

ال يرد فيه أي نص يقيد القوات المسلحة في هذه الحاالت 

ا المملكة المتحدة) ا البلدان االسكندنافية، وأيض  ، بينما (وخصوص 

، بينما (إسبانيا)رى بعض التوجيهات العامة تعطي دساتير أخ

تضع  بلدان أخرى  حدودا  صارمة على  االستخدام الداخلي 

وال يمكن استخدام القوات المسلحة في ألمانيا، . للقوات المسلحة

مثال ،  عدى  حالة الدفاع ضد هجوم من الخارج، إال بقدر ما 

قوات المسلحة يسمح به الدستور، وهو متشدد في إجازة استخدام ال

واعتمدت الواليات المتحدة قانون . بسبب التجربة التاريخية للبلد

بعد حرب االنفصال واالحتالل  2929لعام " بوسي كوميتاتس"

الالحق للجنوب بواسطة القوات المسلحة، ويحظر هذا القانون 

 .استخدام القوات المسلحة في تنفيذ القوانين الفيدرالية

 

 

 
42
من المالحظ ما ورد في نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني عن ضرورة تكريس مبدأ في  

الدستور يخصص وفق ا له المناصب القيادية داخل القوات المسلحة وأجهزة االستخبارات واألمن، 

أما بالنسبة للمناصب المتبقية، فيجب أن . في المئة للشمال 21في المئة للجنوب و 21على أساس 

في المئة منها، وعلى  21نسب التمثيل على أساس عدد السكان في كال الجانبين بالنسبة لتكون 

 Cf. ‘’Outcomes of the National. في المئة األخرى 21المعيار الجغرافي بالنسبة لل 

.p. 134  document.pdfhttp://www.ndc.ye/ndc_Dialogue Conference’’,  

ى استخدام القوات المسلحة فقط في حالة وتنص معظم الدساتير عل

وهذا يستبعد استخدام القوات العسكرية في األحوال . الطوارئ

ذلك  أن إعطاء دور للجيش في . العادية لالضطرابات الداخلية

ا ألسباب سياسية،  وإنما يرجع  هذه الحاالت ليس فقط أمرا  حساس 

طرابات أيضا  إلى أنه ال يدرب عادة  على التعامل مع االض

 .المدنية

وللحد من استخدام القوات المسلحة،من المناسب أن يحدد الدستور 

ويكمن . حصري ا الحاالت التي يمكن فيها استخدام القوات المسلحة

اإلجراء االحترازي الثاني في ضبط اإلجراءات المتعلقة باستخدام 

القوات المسلحة عند إعالن حالة الطوارئ،  إذ الينبغي، في أي 

من األحوال،  إعطاء صالحية إتخاذ قرار من هذا القبيل  حال

للقوات المسلحة نفسها، فهي أداة في يد صانع القرار وليست طرفا  

ونظرا ألهمية القرار وتفادياّ  ألي تعسف من قبل . في إتخاذه

السلطة التنفيذية، يجب أن تبقى صالحية إعالن حالة الطوارئ 

ا بيد البرلمان، و يجب أن ي حدد القرار مدى ومدة استخدام حصر 

ويحتفظ البرلمان بصالحية إبطال . القوات المسلحة في هذه الحالة

 .االستخدام الداخلي للقوات المسلحة في أي وقت

 
 استخدام القوات المسلحة خارج البالد 2.9

ثمة تقليد عريق في توزيع الصالحيات ضمن الدولة يجيز 

وات المسلحة خارج للحكومة أن تقرر بشكل مستقل استخدام الق

إذ تعتبر كل من السياسة الخارجية واألمن الخارجي ضمن . البالد

وبهذا المعنى  ، يقرر الرئيس أو الحكومة، . نطاق عمل الحكومة

مثال  في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، استخدام 

أما البرلمان فال يمتلك رأي ا في هذا . القوات المسلحة في الخارج

ا لكون . ألمر، ويكمن اختصاصه فقط في إعالن الحربا ونظر 

إعالنات الحرب لم تعد شائعة منذ الحرب العالمية الثانية، فإن هذه 

و قد أقرت المحكمة . الصالحية أصبحت غير ذات أهمية محدودة

الدستورية في ألمانيا أن استخدام القوات المسلحة يتطلب موافقة 

الدستور األلماني ال يتضمن نصاّ  مسبقة من البرلمان رغم كون 

ا بهذا الخصوص أما في الواليات المتحدة، فقد اعتمد . صريح 

قانون إعالن  الحرب الذي يهدف إلى  2122الكونغرس في عام 

وضع شرط الموافقة البرلمانية على استخدام القوات المسلحة في 

وعلى الرغم من إلقاء بعض الشكوك حول دستورية هذا . الخارج

سعوا،   جراء،  فمن االمالحظ أن رؤساء الواليات المتحدةاإل

الحق ا و بشكل متصاعد و إن كانت هنالك إستثناءات، إلى 

أما . الحصول على موافقة برلمانية على استخدام القوات المسلحة 

في فرنسا، فإن سلطة نشر القوات المسلحة في الخارج، ال تزال 

ا في يد الرئيس في تعديٍل دستوري في  ومع ذلك، أدرج. حصر 

، يقضي بضرورة (9-§ 22المادة )، نص جديد 1119عام 

موافقة البرلمان إذا تجاوزت مدة إشراك القوات المسلحة في 

ا 11الخارج حيزا  زمني ا يتجاوز  أما المملكة المتحدة فال تزال . يوم 

تتمسك بالتوزيع التقليدي للسلطات في هذا المجال، فالملكة هي 

على للقوات المسلحة، بينما تمارس السلطة الفعلية من القائد األ

ومع ذلك، سعى رئيس الوزراء عند التخطيط . قبل رئيس الوزراء

، إلى الحصول على 1122للتدخل العسكري في سورية في عام 

. وعندما ُرفض ذلك، أحجم عن استخدام القوات. تأييد البرلمان

ا في الدستور ، يتطلب استخدام واستحدثت عدد من الدول أحكام 

 .القوات المسلحة وفق ا لها، موافقة مسبقة من البرلمان

 

http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
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 خاتمة وتوصيات .2

ا قانوني ا عادي ا، واليمكن، وال ينبغي  صياغة  الدستور ليس تشريع 

بل هي . كل النقاط التي ذكرت أعاله في شكل مقتضيات دستورية

تخدم، قبل كل شيء، توضيح أهم الجوانب التي ينبغي أخذها 

 .بالحسبان في عملية صياغة الدستور

 :و لعّل أهم المبادئ التي ينبغي إدراجها في الدستور

إحتكار الدولة لسلطة تنظيم جميع أنواع األجهزة  .2

 .األمنية

المنتخبة ديمقراطياّ   سيطرة ورقابة السلطات المدنية .1

على القوات المسلحة وقوى األمن مع دور أساسي 

 .للبرلمان في ذلك

القوات المسلحة بسيادة القانون كسمة عامة لها، التزام  .2

 .بما في ذلك احترام وحماية حقوق اإلنسان

أحكام واضحة تحدد استخدام القوات المسلحة داخل  .2

 .البالد وخارجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن الديمقراطية  للتقريرالدولية  المنظمةحول 

منظمة غير ( DRI)المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 

 .حزبية، مستقلة، غير ربحية، مسجلة في برلين بألمانيا

على دعم المشاركة السياسية للمواطنين ومبدأ ( DRI)تعمل 

مساءلة الهيئات الحكومية وتطوير المؤسسات الديمقراطية عبر 

كما أنها تساعد في إيجاد سند في السياقات المحلية لتطوير . العلم

ف عليه عالميا للمواطنين في المشاركة في ممارسة الحق المتعار

الحياة السياسية لبلدهم كما هو مكرس في اإلعالن العالمي لحقوق 

 .اإلنسان والعهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية
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تّم إعداد هذه الورقة من طرف عمر ولد حمادي مدير مكتب 

بليبيا، ماتياس هارتفيغ،  ظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطيةالمن

باحث بمعهد ماكس بالنك للقانون العام المقارن الدولي بهيدلبرغ 

 . و دونكان بيكارد، باحث غير مقيم بمركز رفيق الحريري

تمويل من مكتب الشؤون الخارجية هذه الوثيقة تم إنتاجها بفضل 

والكومنولث في المملكة المتحدة والوزارة الفيدرالية السويسرية 

 .للشؤون الخارجية

محتويات هذه الوثيقة تعود مسؤوليتها حصرا إلى المنظمة الدولية 

وال يمكن بأي حال من األحوال ( DRI)للتقرير عن الديمقراطية 

الشؤون الخارجية اعتبارها تعكس وجهات نظر  مكتب 

 .والكومنولث أو الوزارة الفيدرالية السويسرية للشؤون الخارجية
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