أثر التحوالت اإلقليمية على الدور السياسي للمؤسسة العسكرية
دراسة حالة مصر
مذكــــرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية
تخصــص :دراســــات إقليميـــــة

-إعداد الطالبة:

-إشـراف الدكتور:

إيجا ذهبية

عالء الدين زردومي
لجنة المناقشة:

د.عالء الدين زردومي-أسماء بن مشيرح

-أ.عكسة عبد الرحمان

جامعة تيزي وزو
جامعة تيزي وزو

جامعة تيزي وزو

مشرفا
رئيسة

عضو مناقش

السنة الدراسية 9102/9102

إهداء
إلى روح أبي الطاهرة
إلى أمي الغالية أطال هللا في عمرها
إلى إخوتي األعزاء
إلى األستاذ المشرف المحترم
إلى كل أساتذتي وموظفي قسم العلوم السياسية
بتيزي وزو
إلى كل األصدقاء والزمالء أين ما كانوا
إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث.

شكر وتقدير

أوال :الحمد هلل على توفيقه في إتمام هذا البحث.
ثانيا :إلى الوالدة التي حفزتني طيلة هذا العمل.
ثالثا :إلى األستاذ المشرف د .عالء الدين زردومي على
إرشاداته القيمة.
رابعا :إلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل من
قريب أو من بعيد خاصة االستاذين "عمرون"
و"زاوي".
خامسا :إلى كل من نهلت من عمله.

خطة الدراسة :
مقدمـــــــــــــــة

الفصــــــــل األول :اإلطار المفاهيمي لإلقليمية والمؤسسة العسكرية
المبحث األول :مفهوم اإلقليمية
المطلب األول :تعريف اإلقليمية
المطلب الثاني :بيئة النظام اإلقليمي
المطلب الثالث:أنماط التحول في النظم اإلقليمية
المبحث الثاني:مفهوم المؤسسة العسكرية
المطلب األول :تعريف المؤسسة العسكرية
المطلب الثاني :خصائص المؤسسة العسكرية
المطلب الثالث :مهام المؤسسة العسكرية
المبحث الثالث :المؤسسة العسكرية وعالقتها بالتحوالت اإلقليمية
المطلب األول :مفهوم العالقات المدنية-العسكرية وأنماطها
المطلب الثاني :أسباب تدخل المؤسسة العسكرية في التحوالت
المطلب الثالث :التحوالت اإلقليمية وأثرها على دور المؤسسة العسكرية
الفصل الثاني :التحوالت اإلقليمية وتغيير أدور المؤسسة العسكرية
المبحث األول :التحول في الجزائر
المطلب األول :نظام الحكم في الجزائر
المطلب الثاني :المؤسسة العسكرية ومسار التحول في الجزائر
المطلب الثالث :الموقف اإلقليمي والدولي من التحول الديمقراطي في الجزائر
المبحث الثاني :التحول في جنوب إفريقيا
المطلب األول :الديمقراطية في إفريقيا
المطلب الثاني :أسباب التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا

المطلب الثالث :مراحل التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا
المبحث الثالث :التحول في أمريكا الالتينية
المطلب األول :عوامل التحول اإلقليمي في أمريكا الالتينية
المطلب الثاني :سمات وأنماط التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية
المطلب الثالث :دول أمريكا الالتينية
الفصل الثالث :تأثير التحوالت اإلقليمية على دور المؤسسة العسكرية في مصر
المبحث األول :طبيعة التحوالت اإلقليمية والمؤسسة العسكرية في مصر
المطلب األول :كرنولوجيا التحوالت في المنطقة العربية
المطلب الثاني :نشأة المؤسسة العسكرية في مصر وعقيدتها
المبحث الثاني :دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية
المطلب األول :محددات الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في مصر
المطلب الثاني :العالقات المدنية-العسكرية في مصر
المبحث الثالث :المؤسسة العسكرية في مصر والتحوالت السياسية
المطلب األول :دور المؤسسة العسكرية في التحول السياسي في مصر
المطلب الثاني :انعكاسات التحوالت السياسية على مكانة المؤسسة العسكرية المصرية
الخاتمة

مقدمة

مقدمة:
بعد سلسلة األزمات والتوترات التي شهدها العالم في العقود األخيرة ،عملت الدول على تشكيل تجمعات
إقليمية وذلك مهم من أجل مواجهة التوترات التي تحدث داخل اإلقليم أو خارجه ،وذلك عبر آليات
توضف من أجل فهم كيفية التحكم في النظم اإلقليمية ،وكيفية الوصول إلى القوانين المتحكمة في عمل
النظم اإلقليمية.
ولقد شهد العالم في السنوات األخيرة عدة تحوالت جذرية كان لها األثر العميق في تشكيل العالقات
الدولية ،فبعد خروج العالم من الحرب العالمية الثانية ،وبروز ظاهرة المد التحرري والذي أدى إلى استقالل
البلدان المستعمرة في الخمسينيات وبداية الستينيات ،وهو األمر الذي دفع بالدول إلى التصدي لمختلف
تلك التحوالت ومواجهة كل األخطار وذلك من خالل تطوير الجانب العسكري للدول ،بحيث كان للمؤسسة
العسكرية دور كبير في تغيير مسار تلك التحوالت وذلك من خالل التدخالت التي قامت بها خاصة في
الحياة السياسية الداخلية للدول.
وتتشابه الدول العربية فيما يتعلق بمكانة المؤسسة العسكرية ،حيث عرفت اغلب نظمها منذ
االستقالل تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون والقطاعات منها السياسية واالقتصادية ،وذلك راجع إلي
كون معظم هذه الدول شهدت انقالبا مثلما حدث في مصر ،اذ تشكل المؤسسة العسكرية احد أهم
المؤسسات التي تقوم عليها أي نظام و تلعب هذه األخيرة دور حيوي في النظام السياسي ،ذلك وفق
القوانين التي تسير عبرها  ،فلقد لعبت هذه األخيرة في المنطقة دو ار بار از يكمن في الدفا ن المنطقة
وحماية أمها ،حيث طرح موضوع المؤسسة العسكرية جدال كبي ار لدى المفكرين السياسيين حيث تم دراسة
الموضوع من جوانب عديدة من سلبيات وايجابيات ،ولقد وجدت العديد من المؤشرات والعوامل التي
ساهمت وأثرت بشكل كبير فيها من مختلف الجوانب.
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مقدمة:
ولقد عرفت المنطقة العربية في اآلونة األخيرة تحوالت إقليمية قوية ،بحيث مست الهياكل المختلفة التابعة
للدول العربية وخاصة الجانب السياسي الذي يعتبر نقطة تحول مهمة في النظام الداخلي للدول ،والتي
أحدثت توترات كبيرة وذلك نتيجة الالاستقرار الذي تعيشه المنطقة ،خاصة مع نهاية  0202وبداية 0200
والتي مست العديد من دول المنطقة خاصة تونس ،ليبيا ،ومصر ،واالمر الذي أثر بشكل كبير على سالم
المنطقة وأمنها اإلقليمي نتيجة تزايد النزاعات الوطنية واإلقليمية وذلك بتدخل المؤسسة العسكرية من خالل
توظيف العنف المسلح.
ففي الوطن العربي ارتبط تاريخ المؤسسة العسكرية بالنضال السياسي في الحصول على االستقالل فتمت
عملية بناء هذه المؤسسة حتى قبل االستقالل لكن بعد االستقالل مازالت تؤثر بصورة أو بأخرى خاصة
في مصر باعتبارها دولة كبيرة في الوطن العربي فهي أفضل مثال فيما يخص المؤسسة العسكرية الن
هذه األخيرة تتمتع بميزة أساسية في المنطقة نظ ار للحوادث التي حصلت كاالنقالبات والثورات في فترة
مرت بها البالد والتي حاولت فيها مصر التصدي لها وذلك عن طريق الجيش الذي يتمتع بدور عسكري
ومدني بارز في تحقيق االستقالل الوطني وبناء الدولة ،وذلك باالهتمام بدور الجيوش في الحياة السياسية
حيث تشكل نظم الحكم العسكرية الناشئة حيث أصبح الجيش المصري وكيل للثورة.
.1أهمية الموضوع:
تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تدرس احد المواضيع الحساسة على الساحة االقليمية و حتى الداخلية
للدول وذلك لعدة اعتبارات علمية وعملية على النحو التالي:
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مقدمة:
 األهمية العلمية:تبرز األهمية العلمية للدراسة بتناول إشكالية المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة السياسية باعتبارها
ظاهرة سياسية ال يمكن تجاهلها حيث أصبح للجيش دور محوري في الحياة السياسية ،إضافة إلى تسليط
الضوء على إبراز العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية في مصر.
 األهمية العملية:تنبع األهمية العملية للدراسة في إعطاء تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة السياسية بعدا
إقليميا ،حيث يتم نزع قوالب النظرية فتنطلق على ارض الواقع في مصر فالدراسة تناقش إشكالية تدخل
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والتأثيرات اإلقليمية على دور المؤسسة العسكرية.
.2أسباب اختيار الموضوع:
.1أسباب موضوعية
كون الموضوع يدخل ضمن الدراسات التي يشار حولها الكثير من التساؤالت واإلشكاالت التي تتطلب
اإلجابة عليها حتى يمكن الوصول إلى فهم طبيعة ودور المؤسسة العسكرية في مصر ،وبالتالي طبيعة
النظام السياسي القائم في مصر ،وأبرز التغيرات والتأثي ارت التي طرأت على النظام المصري واآلليات
التي اعتمد عليها للحفاظ على استم ارره وبقائه ،وكذا التحوالت الديمقراطية التي حدثت في مصر.
.2األسباب الذاتية:
تنبع من الميل الشخصي إلى دراسة كل المواضيع التي تتعلق بمصر حتى يمكن المساهمة ولو بقليل في
بلورة األفكار والمعلومات المتعلقة بعملية التحول الديمقراطي في مصر.

4

مقدمة:
.3أهداف الدراسة
تسعي الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف منها:
الكشف عن الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية والعوامل الدافعة لها للتدخل في الحياة السياسيةوالداخلية.
 البحث عن دور المؤسسة العسكرية المصرية ومدى تأثيرها على صناع القرار السياسي في مصر.دور المؤسسة العسكرية في حفظ األمن واالستقرار الداخلي والخارجي لمصر وانجاح تجربة التحولالديمقراطي أو إفشالها.
الكشف عن مختلف الرؤى ومواقف المؤسسة العسكرية بعد ثورة  32يونيو.الكشف عن دور المؤسسة العسكرية في ثورتي 02يناير و32يونيو..4إشكالية الدراسة
تتمحور إشكالية الدراسة في بيان حدود وامكانيات المؤسسة العسكرية المصرية ومدي تدخلها في الحياة
السياسية المصرية ومدي تأثيرها علي الجوانب األساسية والنظام الداخلي للدولة وما نمط العالقة السائدة
بين النخبة العسكرية والمدنية حيث يقتصر دور المؤسسة العسكرية في بعض األنظمة علي حماية الوطن
من اإلخطار الخارجية وما يهدد وحدة واستقرار البالد وتخضع المؤسسة العسكرية لق اررات السلطة
السياسية لكن ما حدث في مصر هو أن المؤسسة العسكرية تعد األكثر حرصا على وحدته وأمنه
الداخلي والخارجي ومن هنا ستحاول الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية التالية " :كيف أثرت التحوالت
اإلقليمية علي الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في مصر؟
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مقدمة:
.5األسئلة الفرعية:
تندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو التالي:
ما مفهوم المؤسسة العسكري؟
كيف أثرت التحوالت اإلقليمية على الدور السياسي المؤسسة العسكرية؟ماذا نقصد بالتحوالت اإلقليمية؟ ما هي طبيعة العالقة المدنية العسكرية في مصر؟ماهي األدوار التي قامت بها المؤسسة العسكرية في مصر على أثر التحوالت التي عرفتها المنطقةالعربية؟
.6فرضيات الدراسة:
كإجابات مؤقتة لإلشكالية قمنا بصيغة الفرضيات اآلتية:
 كلما كانت المؤسسة العسكرية أكثر قوة وتماسك كلما أصبحت أكثر قدرة على التأثير في النظام
الداخلي لمصر.
 بما أن المؤسسة العسكرية المصرية تضطلع لممارسة دور سياسي عند بروز حالة خطر أمن
قومي على البالد فإنها تلعب دو ار هاما في الحياة السياسية المصرية.
 بما أن المؤسسة العسكرية هي تجسيد للنظام الداخلي للدولة فان ذلك يساعد علي الحفاظ وتحقيق
االستقرار واألمن في البالد.
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مقدمة:
.8المقاربة المنهجية
اعتمدت الدراسة على ثالثة مناهج هي:
 المنهج التاريخي:
يعتبر أكثر المناهج استخداما و ذلك في فهم نشأة و دور المؤسسة العسكرية وتأثيرها في الحياة السياسية
كونه األكثر مالئمة مع الموضوع والذي يصف ويسجل ما مضي من وقائع و أحداث الماضي ويدرسها
ويفسرها و يحللها علي أسس منهجية دقيقة قصد التوصل إلي تحقيقات وتعميمات تساعد علي فهم
الحاضر علي ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل ،واستخدم في هذا البحث من اجل إبراز نشأة المؤسسة
العسكرية بما فيها الجيش باعتبار الجيش المصري من الجيوش القديمة عبر العصور ذلك بتناول نشأته.
 منهج تحليل النظم:
هو مجموعة من العالقات المتداخلة والعناصر المتفاعلة والتي تعتمد على أن هذا النظام هو أساس وحدة
التحليل ومحيط خارجي والتي تعتمد على مجموعة من العناصر أو األجزاء والتي ترتبط فيما بينها وظيفيا
بشكل منظم بما يتضمنه ذلك من تفاعل واعتماد متبادل في دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ
بمداخالت(المطالب-الدعم) وتنتهي بمخرجات(الق اررات-اإلجراءات) مع قيام عملية التغذية الراجعة بالربط
بين المدخالت والمخرجات.
 منهج صنع القرار:
هو مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها من اجل صنع واصدار قرار سياسي رشيد تتوفر فيه
مقومات النجاح بقدر أكبر من احتماالت الفشل والتي تم صنعها واتخاذها ،ودخلت حيز التنفيذ الفعلي
وذلك للتعرف على دور المؤسسة العسكرية والنخب العسكرية في صنع القرار السياسي المصري والتأثير
في الحياة السياسية المصرية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
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مقدمة:
.9حدود الدراسة:
تكمن حدود الدراسة في ابراز الموقع الزماني والمكاني التي تمت فيها دراسة موضوع البحث وذلك من
أجل تسهيل فهم واتعاب موضوع الدراسة ،فالحد المكاني يضم جمهورية مصر العربية أما الحد الزماني
يضم الفترة الزمنية الممتدة من 0200الي.0202
.11الدراسات السابقة:
 محمد سمير الجبور ،الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت السياسية،جامعة األزهر بغزة ،مارس 2114م1445-ه.
تناولت الدراسة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في التحوالت السياسية بدءا من ثورة يوليو
 0520ومرو ار بثورتي 02ينايز 0200و  32يونيو  0203وذلك بهدف رصد وتحليل هذا الدور،
وتناولت الدراسة نشأة وتطور المؤسسة العسكرية المصرية وهيكلية وتركيبة الجيش المصري
واختصاصاته وأدواره في حماية البالد ،وأمنها القومي والدفاع عنها ،والدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية
في التأثير في الحياة السياسية المصرية ،وتناولت كذلك دور المؤسسة العسكرية في صنع الق اررات
السياسية ،كذلك تناولت الدراسة بالتحليل المالمح والمحددات الداخلية و الخارجية والعوامل التي اعتمدت
عليها المؤسسة العسكرية المصرية للتأثير في الحياة السياسية وفي صنع القرار السياسي ،وتحليل
الصالحيات التي منحها الدستور المصري للرئيس ،ودور النخب الخلفية العسكرية في اتخاذ الق اررات
السياسية في ظل وجودها داخل بنية النظام السياسي المصري.
وحاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤل االتي :هل نجحت المؤسسة العسكرية المصرية في ملء الفراغ
السياسي في حاالت تدخلها في الشأن الداخلي للبالد إبان التحوالت السياسية .وهل كان تدخلها متوازيا
على الدوام أم انحرف بها المسار في بعض األحيان .وما هو طبيعة الدور السياسي الذي لعبته المؤسسة
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مقدمة:
العسكرية المصرية في التحوالت السياسية .وانطلقت الدراسة من عدة فرضيات أساسية :أن المؤسسة
العسكرية المصرية لعبت دو ار هاما في الحياة السياسية المصرية ومارست دو ار سياسيا في للتحوالت
السياسية ،كذلك أن المؤسسة العسكرية المصرية تضطلع لممارسة دور سياسي عند بروز حالة خطر امن
قومي ،ووجود النخب العسكرية داخل بنية النظام السياسي المصري مارست التأثير في الشأن السياسي.
وتناولت الدراسة األسباب التي أدت إلى اندالع ثورة يونيو عام  0520وثورتي 02يناير0200و 32يونيو
 0203والتغي ارت السياسية على الساحة المصرية وما أفرزته تلك الثورات والتحوالت من نتائج.
 قشقوش ،محمد( ،2111.العالقات المدنية العسكرية .اإلشكالية التي تواجه الجيوش بعد الثوراتالعربية) ،مجلة السياسة الدولية ،مركز األهرام للنشر والتوزيع ،القاهرة ،العدد ،118ابريل .2112
تخلصت الدراسة إلي أن هناك إشكالية معقدة تمثل تحديات تواجه الجيوش العربية في الفترة الحالية،
ومن أهم تلك اإلشكاليات وهي العالقات المدنية العسكرية التي تنتمي إليها معظم دول المنطقة العربية،
وأن المؤسسة العسكرية ال تبدو كشخصية اعتبارية ،ولكن غالبا ما تتداخل قيادتها مع مؤسسة الحكم في
الدولة ألسباب عائلية أو عرقية أو طائفية ،وهي ليست مستعصية الحل ،إذا عملت جميع األطراف
بمنطق محدد ،هو الحفاظ علي الدولة ،بمنع انزالقها إلي عدم االستقرار ،أو حرب أهلية ،أو تفتت إقليمي،
أو العودة إلي الدكتاتورية ،ويتمثل التعامل الحكيم والمنفتح مع ما يتعلق بالمؤسسات العسكرية ،من جانب
كافة القوي واحدا من مفاتيح السير في طريق الحفاظ علي الدولة.
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مقدمة:
 -هاني سليمان ،العالقات المدنية-العسكرية ،والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة  25جانفي،

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،اوت . 2115

أبرزت هذه الدراسة دور العالقات المدنية-العسكرية في تحديد مسار التحول الديمقراطي في مص منذ
ثورة 02يناير وتحاول اإلجابة عن سؤال الرئيس :ما هو النموذج المالئم لحسم للعالقات المدنية-العسكرية
على النحو الذي يجعلها داعمة لمسار التحول في مصر وتفسر الدراسة أسباب تدخل الجيش في السياسة
والحكم في مصر.
دراسة للباحث احمد عبد ربه بعنوان «العالقات المدنية-العسكرية في مصر :نحو السيطرة المدنية" ،تم
نشرها في مجلة عمران ،تناولت دراسته استطالع ماضي العالقات المدنية-العسكرية وحاضرها ومستقبلها
في مصر ،وكذلك قام بتحديد أهم الدوائر الرئيسة التي يدور حولها الصراع المدني-العسكري والمتمثلة
في :تجنيد النخبة السياسات العامة ،األمن الداخلي ،الدفاع الخارجي ،تنظيم المؤسسة العسكري.
وهذه الدراسات السابقة تكمن عالقتها بموضوع دراستنا في ابراز دور المؤسسة العسكرية المصرية في
الحياة السياسية وأسباب تدخلها في هذا المجال ،وكذا اظهار العالقة بين المدنيين والعسكريين في مصر.
.01صعوبة الدراسة
عدم توفر المراجع الكافية التي تناولت موضوع الدراسة بصفة عامة ،والتي تناولت المؤسسة العسكريةفي مصر بصفة خاصة.
طبيعة المراجع الموجودة بالعربية حول هذا الموضوع والتي تحمل الكثير من األحكام والمواقف السياسيةما صعب من االعتماد عليها.
12تقسيم الدراسة
لقد تم تقسيم هذه الدراسة وفق مقدمة وثالث فصول وخاتمة العسكرية المصرية وتأثيراتها اإلقليمية على
مصر وذلك من خالل التعميق والتفصيل في العناوين التي تخص وتضم موضوع الدراسة حيث:
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مقدمة:
جاء الفصل األول بعنوان اإلطار المفاهيمي لإلقليمية والمؤسسة العسكرية ،وتناولنا فيه ثالث مباحث،
المبحث األول تحت عنوان مفهوم اإلقليمية وتطرقنا فيه إلى ثالث مطالب ،المطلب األول تناول مفهوم
النظام اإلقليمي ،المطلب الثاني تم فيه الحديث عن بيئة النظام اإلقليمي ،المطلب الثالث تحدث عن
أنماط التحول في النظم اإلقليمية ،أما المبحث الثاني جاء تحت عنوان مفهوم المؤسسة العسكرية ،والذي
تناول ثالثة مطالب ،المطلب األول تحدث عن تعريف المؤسسة العسكرية ،المطلب الثاني تناول
خصائص المؤسسة العسكرية ،المطلب الثالث فيه مهام المؤسسة العسكرية ،أما المبحث الثالث بعنوان
المؤسسة العسكرية وعالقتها بالتحوالت اإلقليمية يتضمن هو األخر ثالث مطالب ،المطلب األول يتضمن
طبيعة العالقات المدنية –العسكرية وأنماطها ،المطلب الثاني يتحدث عن أسباب تدخل المؤسسة العسكرية
في التحوالت  ،المطلب الثالث تناول التحوالت اإلقليمية وأثرها على دور المؤسسة العسكرية.
أما الفصل الثاني جاء بعنوان التحوالت اإلقليمية وتغيير أدوار المؤسسة العسكرية ،حيث نجد فيه ثالث
مباحث ،المبحث األول يتحدث عن التحول في الجزائر ،حيث يحتوى على ثالث مطالب ،المطلب األول
تطرقنا فيه إلى نظام الحكم في الجزائر ،أما المطلب الثاني فنجد فيه المؤسسة العسكرية ومسار التحول
في الجزائر ،في حين المطلب الثالث تناول الموقف اإلقليمي والدولي من التحول الديمقراطي في الجزائر،
أما المبحث الثاني التحول في جنوب إفريقيا إذ نجد فيه ثالث مطالب ،المطلب األول يضم الديمقراطية
في إفريقيا ،المطلب الثاني نجد فيه أسباب التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا ،ففي المطلب الثالث
يتناول مراحل التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا ،أما في المبحث الثالث واألخير نجده يتحدث عن
التحول في أمريكا الالتينية ،ففيه نجد ثالث مطالب ،المطلب األول تناول عوامل التحول اإلقليمي في
أمريكا الالتينية ،أما المطلب الثاني جاء بعنوان سمات وأنماط التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية ،في
حين المطلب الثالث نجد فيه دول أمريكا الديمقراطية.
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مقدمة:
والفصل الثالث حمل عنوان تأثير التحوالت اإلقليمية على المؤسسة العسكرية في مصر ،ونجد فيه ثالث
مباحث ،المبحث األول بعنوان طبيعة التحوالت اإلقليمية والمؤسسة العسكرية في مصر ،ونجد فيه مطلبين
 ،المطلب األول نجد كرنولجيا التحوالت في المنطقة العربية ،في حين المطلب الثاني تحدث عن نشأة
للمؤسسة العسكرية في مصر وعقيدتها ،أما المبحث الثاني نجد فيه دور المؤسسة العسكرية في الحياة
السياسية المصرية ،وفيه مطلبين المطلب األول بعنوان محددات الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في
مصر  ،أما المطلب الثاني بعنوان العالقات المدنية -العسكرية ، ،أما المبحث الثالث نجد فيه المؤسسة
العسكرية في لمصر والتحوالت السياسية ،وفيه مطلبين ،األول يشمل دور المؤسسة العسكرية في التحول
السياسي في مصر ،أما المطلب الثاني يتضمن انعكاسات التحوالت السياسية على مكانة المؤسسة
العسكرية المصرية.
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قبل الشروع في دراسة دور المؤسسة العسكرية البد من اإلحاطة بالمفاهيم المتعلقة بالمؤسسة
العسكرية وجميع المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،حيث قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث،
المبحث األول تناول مفهوم المؤسسة العسكرية التي تعتبر من أهم مكونات النظام السياسي ودعامته
األساسية وفقا للدور الذيتقوم بيه وفقا لما ينص عليه الدستورمن حماية التراب الوطني وتحقيق األمن
واالستقرار في الحاالت العادية والغير عادية ،والمبحثالثاني يتحدث عن خصائص المؤسسة العسكرية أما
المبحث الثالث تناول مهام المؤسسة العسكرية والمبحث الرابع نتناواللعقاقات المدنية العسكرية.
المبحث األول:مفهوم اإلقليمية
يشكل النظام اإلقليمي الذي يشير إلى مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم واحد وتربطها عوامل
مشتركة ،نظاما فرعيا ضمن أيطار البيئة الخارجية (النظام الدولي) ،وهو يعتبر بمثابة هدف دراسة
العقاقات الدولية.

1

المطلب األول :مفهوم اإلقليمية
ومصطلح النظام اإلقليمي لم يبرز في أدبيات العقاقات الدولية في الستينات والسبعينات من خقال
اإلقليمية والتكامل ،والنظام اإلقليمي هو مفهوم افتراضي وتحليلي بمعنى أنه ال يشير إلى وجود مادي،
فكما يرى "ماكلقاند" فإن مفهوم النظام هو شيءمجرد ،وصفي ونظري في أن واحد ،ولقد اشتق مفهوم
"النظام" في ميدان العلوم الطبيعية أوال ،بمعنى وجود عقاقة بين العناصر الخاصة بمجموعة معقدة(النظام
الشمولي مثقا) ،ثم نقل هذا المفهوم إلى ميدان دراسة المجتمع في القرن التاسع عشر ،وقد تعين االنتظار
حتى منتصف القرن العشرين حتى ظهر مفهوم واضح ومتماسك للنظام االجتماعي من خقال الدراسات
التي قدمها"تال كوت بارسونز" ،فلقد استخدم مفهوم النظام اإلقليمي للتمييز بين ما هو جزئي وما هو
 -1ربيعي سامية ،آليات التحول في النظام اإلقليمي-النظام اإلقليمي لشرق أسيا ،-مذكرة معهدة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،فرع
العالقات الدولية،8002 ،ص.18
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كلي ،وبالتالي تحديد نمط العقاقات بين النظام ووحداته ،ولقد كان األساس الذي أستند إليه في إبراز
مفهوم النظام اإلقليمي الذي هو إقامة تنظيمات إقليمية باعتبارها أكثر فعالية من التنظيمات الدولية في
تحقيق السلم واألمن الدوليين ،وكذلك اإلقرار بأن هناك قيود بنيوية ونظامية على سياسات وخيارات الدول
التي تقع ضمن اإلطار الجغرافي الواحد.
وهناك من يرى بأنه ال توجد معايير محددة وواضحة تقوم على أساسها تعريف ما المقصود بالنظام
اإلقليمي ،ولقد سبق"جوزيف ناي" وأن ذكر بأن ساعات كثيرة أهدرت في مؤتمر األمم المتحدة بسان
فرانسيسكو سنة  5491في محاولة لوضع تعريف دقيق لإلقليم ولكن دون جدوى.

1

وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة ذهب البعض من المفكرين ومن بينهم "زكي ألعابدي" إلى التشكيك
والتساؤل عما إذا كان النظام اإلقليمي ومفهومه قد فقد شيء من المقائمة ،فالمستوى اإلقليمي لم يعد هو
ذلك المجال الوسط بين المستوى العالمي أو هو تلك المرحلة الضرورية على الطريق نحو سياسة عالمية،
فهناك تص ادم في الزمن الفعلي لهذه المجاالت المختلفة(المستوى اإلقليمي ،اإلقليمي العلمي) ،مما أدى
إلى إحداث تغيرات جوهرية في التخطيط الجغرافي السياسي التقليدي ،فالخيارات التي تنتمي لإلقليمية لم
تعد تجرى على أساس المفاضلة أو الموازنة بين الجوانب الداخلية ،فالمستوى اإلقليمي أصبح مجرد
انعكاس للمستوى العالمي وليس خيا ار وسطيا بينهما.
ويعرف"أندرو راسل" اإلقليمية على أساس خمسة عناصر وهي:
.5اإلقليمية :نمو االندماج االجتماعي وعمليات غير موجهة من التفاعل االقتصادي واالجتماعي.
.2وعي وهوية إقليمية :وهو إدراك مشترك باالنتماء إلى مجموعة معينة من األحداث ،بواسطة تقاليد
تاريخية وثقافية واجتماعية.
-1ربيعي سامية ،المرجع السابق ،ص.11-11
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 .3التعاون اإلقليمي بين الدول :التفاوض وابرام اتفاقيات بين الدول لتسيير المشكقات المشتركة وتدعيم
قوة الحكومات.
.9قيام الدول بتطوير وترقية التكامل االقتصادي اإلقليمي.
.1تماسك اجتماعي (ظهور وحدة إقليمية متماسكة وموحدة على أساس العمليات األربعة السابقة.
وفي تعريف أخر يشير مفهوم ا"لنظام اإلقليمي" إلى وجود تفاعقات وثيقة بين الدول المتجاورة جغرافيا،
ويتفق أغلب الدارسين في هذا المجال على أن مفهوم النظام اإلقليمي يتعلق بمنطقة جغرافية معينة
ويشمل ثقاث دول على األقل ،ومن بين وحداته دول عظمى ،وأن توحيد شبكة معقدة من التفاعقات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تربط بين أعضائه.

1

ويميز"دارسو" النظام اإلقليمي بين "دول القلب" والتي تمثل محور التفاعقات السياسية في النظام اإلقليمي
للمنطقة ،و"دول األطراف" وهي األعضاء في النظام بغض النظر عن الجوار االجتماعي ،وذلك على
أساس أن الدول المجاورة جغرافيا ال يشترط بالضرورة أن تتدخل في تفاعقات في بعضها البعض ،و"دول
الهامش"والتي تضم الدول البعيدة عن قلب النظام بدرجة معينة نتيجة عوامل اجتماعية أو سياسية أو
اقتصادية.
المطلب الثاني :بيئة النظام اإلقليمي
يعتبر النظام الدولي بيئة اجتماعية وفيزيائية تصنع قيودا ،كما تخلق حوافز والتي تمارس تأثير فعال على
سلوك الوحدات المشكلة للنظم اإلقليمية الفرعية وبالتالي التأثير على أنماط التفاعل وحركة هذه الكيانات،
ومن خقال نموذج المعروف بالنموذج "عدم االستم اررية" ،حيث شدد "يونغ"على مجموعة من العوامل

-1علي الدين مالك ،الدراسات اإلقليمية في مراحل التحول ،بحوث ومذكرات التخرج1710،
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العالمية في تفسيره لديناميكية العقاقة بين الدول العظمى والنظام الفرعي ،ويؤكد هذا النموذج على تزايد
التداخل بين نظام المحاور الواسعة في السياسة الدولية من جهة ،والنظم الفرعية الحديثة من جهة أخرى،
فهذا النموذج يشمل التأثير المشترك للقوى اإلقليمية والعالمية والتي تعمل على نماذج تتسم باالنسجام من
جهة وعدم التواصل من جهة أخرى ،وأوضح "يونغ" أن النظم اإلقليمية الفرعية في النظام الدولي ،لها
سمات ونماذج تفاعقات خاصة بها إال أنه يؤكد على "عدم التواصل" الذي يعنى العقاقة بين النظم
الفرعية فيما بينها.

1

فالفاعل إذا ما وجد بيئته المقائمة(االنسجام) أدى ذلك إلى تفاعل إيجابي(عقاقة تعاونية) ،أما إذا اعتبرت
هذه البيئة كعائق في بيئة التفاعل(عدم التواصل واالستم اررية) ،فيؤدي ذلك إلى تفاعل سلبي(عقاقة
تنافسية أو تصارع) ،لذا يمكن وصف طبيعة العقاقة بين النظام الدولي ونظمه الفرعية بأنها إما أن تكون
عقاقة اعتماد متبادل(تعاون أو تنافس) ،أو عقاقة هرمية(تبعية الفرع للكل).
.5عالقة تعاونية :حيث تزخر أدبيات العقاقات الدولية بالصور اإليضاحية التي تقول أنه كلما كانت
مجموعة من الكيانات األكثر تشابها من مستوى الخصائص والوصفات كلما كانت أكثر عرضة لقاعتماد
المتبادل العالمي والتجارب المتبادل ،والتعاون وغير ذلك.
.2عالقة تنافسية :فيرى ممارسو السياسة أن التباعد الحاد في الخصائص والميزات سيؤدي إلى عزله
وعدم توافق وتنافر بين الكيانات فعنده يجد الفاعلون أن بيئتهم غير مقائمة فإنهم يحاولون تعديلها.
.3عالقة هرمية :وحدات القوة في نظام إقليمي فرعي إنما تكون تابعة وذات مرتبة أدنى من الوحدات في
نظام دولي مؤلف من دول كبرى.

 -1ربيعي سامية ،المرجع السابق ،ص.82
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المطلب الثالث :أنماط التحول في النظم اإلقليمية

إن تحول األنظمة ال يتم وفق نسق أو نمط واحد ،فالتحول يتخذ مسارات مختلفة ،وفقا لذلك يمكن تحديد
نمط تحول األنظمة كالتالي:

1

.1التحول كبديل
بمعنى اإلتيان بشيء جديد ،ويكون مناقض ومختلف تماما لشيء القديم ،فالشيء الجديد يحل محل القديم،
فبعد الحرب الباردة اعتقد كل من "مولر" و"فوكوياما" أن السلم أصبح بديل الحرب ،فيرى األول أن
احتماالت رؤية حرب كبرى تتدهور بشكل كبير ،أما الثاني فيؤكد أننا وسط تحول تاريخي كبير حيث أنه
وألسباب عديدة منها الفكرية والتكنولوجية ،فإن شيء يشبه السقام المتواصل أو األبدي سيحدث ،في حين
يرى "هانتغتن" أن الحرب بين الحضارات ستحل محل الحرب بين الدول ،أما "أالن مينيك" فتوقع حياة أقل
أمنا عن تلك التي سادة ألفية تقريبا ،ألنه ركز على انهيار السلطة في دول العلم الثالث.
فعلى المستوى اإلقليمي يمكن القول أن نهاية الحرب الباردة أظهرت ما يسمى بالموجة الجديدة لإلقليمية
أو اإلقليمية الجديدة لتحل محل اإلقليمية التقليدية وبالتالي حدوث تحول جديد مقارنة باألنماط السائدة
خقال الحرب الباردة في السياسة واالقتصاد وحتى الثقافة.
 2التحول كإضافة
فهي مختلفة عن التحول األول ،حيث ليست بالضرورة كل ظاهرة جديدة هي بديل للظاهرة القديمة،
فالقديم والجديد ال يتعايشان معا ،فليس هناك ضرورة الستبدال أنماط ومفاهيم قديمة ،مثقا المجتمع المدني
العالمي ال يحل محل النشاط السياسي على المستوى الوطني ،فهو يكمله فقط.

 -1ربيعي سامية ،المرجع السابق ،ص.66
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ومقارب ة اإلقليمية الحديثة تبين أن التطور في مستوى األقلمة ،وانتقال اإلقليم من مستوى إلى أخر هو
نتيجة تراكم لعدة عوامل ،فكلما تمت إضافة عامل أو عوامل أخرى أدى إلى انتقال اإلقليم من مستوى
ألخر ،كما أن كل مستوى في حد ذاته هو إضافة للمستوى الذي يسبقه ،وذلك من أجل الوصول إلى
أعلى درجات ومستويات األقلمة الدولة-اإلقليم.
.3التحول كإدراك جديد
يرى كل من "فنمور"و"بيترهاس" و"روبرت كيوهان" أن هناك طريقة للتحول تبدأ من الدولة أو المستوى
الفردي سموها "نظرية التعلم" فهذه النظرية تركز على الطرق التي تعيد بها صانعو السياسة الخارجية،
تعريف مصالح واهتمامات الدولة كنتيجة للتعلم الذي يكتسب من خقال المشاركة في المنظمات الدولية
والجماعات المعرفية ،فيرى "كيوهان" أن التحول يكون في كيف يفكر الناس في مصالحهم ،فالتحول ليس
بالضرورة أن يمس الوحدة واما كيفية إدراك تلك الوحدة ،فإلدراك باعتباره عملية ذهنية ،فأحيانا ال نرى
األشياء على حقيقتها ولكن نراها حسب الصورة التي رسمها ذهننا.

1

المبحث الثاني:مفهوم المؤسسة العسكرية
تعد المؤسسة العسكرية من أهم مؤسسات الدولة ،لذلك كانت مركز انتباه الباحثين ،فأفاضوا فيها بالكتابة
والدراسة والتوصيف ،وسنطرح في هذا المبحث تعريفها وخصائصها ومهامها.
المطلب األول :تعريف المؤسسة العسكرية:
فهناك عدة تعار يف للمؤسسة العسكرية فمنها ما هو لغوي ومنها ما هو اصطقاحي وذلك على النحو
التالي:

 -1ربيعي سامية ،المرجع السابق ،ص.61-66
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-أوال :لغة

مصطلح مؤسسة يدل على وجود أيطار مؤسسي له اطر هيكلة ومسؤوليات وصقاحيات ،أما مصطلح
العسكرية مصدرها عسكر مشتقة من الفعل عسكر بمعنى تجمعوا ونزلوا ،وحسب ما ورد في معجم لسان
العرب ابن منظور :يقصد به الجيش بمعنى الكثرة من كل شيء وأن العسكرة هي شدة الجذب.1
ثانيا:اصطالحا :عرفها" هاني سليمان"":مؤسسة معنية بامتقاك أدوات العنف في الدولة ،و تشمل القوات
المسلحة بأجهزتها المختلفة التابعة لو ازرة الدفاع".

2

أما"عبد اإلله بلقزيز" ،فيرىبأنها« :مؤسسة من مؤسسات الدولة ليست إدارة بإمرة السلطة ،فهيلألمة وليست
للنخبة الحاكمة ،وهي نصاب مستقل عن الكيان السياسي ومحايد في العقاقات السياسية والسلطة داخل
المجتمع".

3

أما عزمي بشارة يرى بأنها"القوات المسلحة المنظمة في تشكيقات مدربة على الطاعة ،تقوم بالدفاع عن
البقاد وتتدخل في استقرارها الداخلي".

4

ومن خقال التعاريف السابقة يمكن تقديم تعريف إجرائي كالتالي:المؤسسة العسكرية هي مؤسسة تتميز
بخصائص تجعلها تختلف عن المؤسسات االجتماعية األخرى ،فقد تكونت بفعل إرادة جماعية كامنة في
إرادة مؤسسها تحكمها قواعد واجراءات قانونية تفرض على أعضائها المرتبطين يبعضهم البعض برابط من
عقاقات الطاعة حسب التدرج الهرمي واالنضباط الشديدين من اجل تحقيق األهداف والوظائف المكلفة

-1ابن منظور ،معجم لسان العرب ،اإلسكندرية ،دار المعارف ،ب ،س ،ن ،ص.12
-2سليمان هاني ،العالقات المدنية-العسكرية و التحول الديمقراطي لمصر ،الدوحة المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،8012،ص11
-3عبد هللا بلقزيز ،الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي ،بيروت ،مركز دراسة الوحدة العربية ، 8008،ص.16
-1عزمي بشارة ،الجيش والحكم عربيا إشكالية نظرية ،مجلة سياسات عربية ،المركز العربي ألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة ،ع،88
(سبتمبر ،)8016ص12
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بانجازها ،حسب دستور وقوانين الدولة التي تتباين من دولة إلى أخرى حسب الظروف االجتماعية
والسياسية"."1
تعود نشأة الجيش ككيان إلى كونه كان جيشا وطنيا مندمج كليا مع المجتمع خاصة عند القبائل الجرمانية
و العربية و المغولية,و نظ ار للدور الذي يلعبه في حماية و صيانة امن الدولة واختلفت مراحل نشأة
الجيش حيث نشا ما يسمى بالجيش المرتزق ثم اإلقطاعيفي العصور الوسطى ،ثم يأتي نوع أخر من
الجيش وهو الدائم والمحترف.
واألصل في نشأة الجيش يعود إلى المبدأ الطبيعي للجيش الوطني في إطار الجيوش الحديثة والشعبية،
وتعتبر الجيوش الحديثة األكثر برو از وذلك نظار لتطور وتقدم المجال العسكري ،وذلك بعد أن قام
الروسيين بإحياء هذا المبدأ وبعد أن أخفقت الدولة في توفير تدابير الخدمة اإللزامية التسلح وهناك نوع
ثالث من الجيوش تحاول تحقيق تنظيم يتسم بالطابعين السابقين نظ ار لعدم تأكلها من طبيعة الحرب
المقبلة،الطويلة األمد ظهرت ما يسمى بالجيوش المحترفة المخلصة للسلطة بهدف توفير األمن وتمكين
الشعوب من متابعة حياتها بشكل عادي وانتقلت إلى الخدمة اإللزامية القصيرة األمد وذلك بتنظيم الخدمة
اإللزامية عن طريق االحتفاظ ببعض من المواطنين في وحدات االحتياط التي أدت إلى ظهور األمة
المسلحة التي لجأت إليها العديد من الدول منذ الحرب العالمية األولى فمنذ  5491شهد العالم العديد من
التغيرات والتطورات غيرت أشكال الجيوش تغي ار جذريا خاصة بعد ظهور العصر الذرى وانتشار الحروب
النووية ،ولقد انقسمت وتنوعت الجيوش فمنها من توجهت نحو تنظيم قوي ومحدود العدد وذو طابع علمي
وصناعي وأخرى تنظيم يعتمد على العدد يستمد قوته من اندفاع أفراده وتعبئتهم إيديولوجيا أكثر من

-1محمد صالح بابل رشاد ، ،دور المؤسسة العسكرية التركية في السياسة الداخلية ،8010- 0891السليمانية ،العراق ،8018،ص11
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استمداده هذه القوة من التسلح وهناك نوع ثالث من الجيوش تحاول تحقيق تنظيم يتسم بالطابعين السابقين
نظ ار لعدم تآكلها من طبيعة الحرب المقبلة.

1

المطلب الثاني :خصائص المؤسسة العسكرية
بما أن المؤسسة العسكرية هي الركيزة األساسية ألية دولة ،فان ذلك يجعل لها خصائص تميزها عن باقي
المؤسسات وتوضحها فيما يلي:
امتالكها واحتكارها للقوة:طبقا للقانون فان قوتها تتمثل في األسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة والثقيلة،وكذلك األفراد المتقاتلين ذوي التدريب العسكري والهيبة العالية ،إضافة إلى وجود المال لتامين التسلح
وتحقيق األمن.

2

التدرج الهرمي:هو نسق اجتماعي يتميز بالدقة في التنظيم فيه تدرج يبدأ من قمة الهرم وهو رئيسالجمهورية"باعتباره قائد القوات المسلحة وزير الدفاع ،التي قاعدته وهو الفرد المجند ويقوم أساس على
الرتبة العسكرية التي تحدد نمط العقاقة بين الرئيس والمرؤوس.
الترقية في النظام العسكري :في حال توفر الشروط في الفرد العسكري كقضاء ادني حد في رتبة معينةوانجاز مهام في ظروف طارئة  ،يرقى لرتبة اعلي ،ويكسب العسكريون القواعد واإلجراءات من خقال
التدريبات األساسية وفق الدليل الميداني الذي يجزى العملية العسكرية إلى مراحل متعددة.
الرقم العسكري:الن الحياة العسكرية الشخصية يبرزها الرقم المتسلسل للفرد العسكري الذي يحول الجنديإلى رقم في منظومة.

 -1سناء تركي ،دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي،دراسة مقارنة سياسة الجزائر و مصر،مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماجستير،
تخصص سياسات عامة مقارنة ،ص.7
 -2احمد إبراهيم خضر ،الجيش والمجتمع ،القاهرة ،دار المعارف ،1772،ص.28
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اختالف المكانة بين الضباط والجنود :هي من أهم المزايا وضوحا في المؤسسة العسكرية ،حيث تشجعالعقيدة العسكرية هذا األمر وتعتبره ضرورة انضباطية يبرز هذا االختقاف في المطاعم والمراقد ....الخ.
المؤسسة العسكرية ذات بناء بيروقراطي ال شخصي :حيث تحدد شرعية السلطة فيه في المنصبوليس في شاغله ،فاالحترام يكون للرتبة المقازمة وليس لشاغل هذا المنصب".

1

المؤسسة العسكرية:هي اإلدارة األكثر تنظيما وانضباطا وجاهزية ،تحكم موقعها الرئيسي في الهيكلةالتنظيمية في مجتمعات الدول النامية وحتى المتقدمة.

2

المطلب الثالث :مهام المؤسسة العسكرية
اختلف الباحثون حول مهام المؤسسة العسكرية واستقر االختقاف على أن مهام هذه المؤسسة تتغير بتغير
الظروف التي تسود البقاد ،وتتراوح مهامها بين الحرب في وقت القا سلم ،والمشاركة في البناء والتشييد
كهيئة اجتماعية شعبية في وقت السلم ،وتتعدد مهام المؤسسة العسكرية في زمن السلم فتقوم بالتحضير
القتالي والتكوين والتدريب تحسبا للحرب ،وتخرج عن المهمة القتالية وتتعداها إلى مهام اجتماعية فتساهم
في البناء والتنشئة االجتماعية بتربية أفرادها على مختلف العلوم واإلدراك واالحترام ،على أساس مبدأ
الحقوق والواجبات وبث مبادئ الوطنية واحترام القوانين وتتعداها إلى باقي أف ارد المجتمع عبر آلية الخدمة
العسكرية.
تقوم المؤسسة العسكرية بدور إنمائي يتمثل في عمليات اإلغاثة واسعاف المنكوبين خقال الكوارث
الطبيعية ،وكذا فقا لعزلة عن المناطق المنكوبة والمساهمة في انجاز البني التحتية،خاصة في المناطق
النائية كإنشاء الطرق وشق القنوات وبناء الجسور وحمقات التشجير في أيطار المحافظة على البيئة،
 -1فؤاد ألغا ،علم االجتماع العسكري ،عمان:دار أسامة للنشر والتوزيع ،ص22
 -8إسماعيل عميرة ،دور المؤسسة العسكرية في التنمية االقتصادية ،مذكرة ماجستير ،جامعة الجزائر علم االجتماع والتنظيم ولعمل ،ص
ص11-18
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تنظيف الشواطئ وتوفير بعض الخدمات الصحية كحمقات التلقيح والعقاج المجاني في المناطق
المنكوبة ،كما تلعب المؤسسة العسكرية أيضا دور كبير يدخل في أيطار مهامها في مجال التكوين ودعم
المهارات باعتبارها من المؤسسة المتفوقة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي ،وتساهم في التنمية
االقتصادية للدولة الن القادة العسكريين لهم حساسية بالغة تجاه التخلف التكنولوجي واالقتصادي لبلدانهم،
وبهذا تكون المؤسسة العسكرية همزة وصل بين المجتمع المتخلف والتكنولوجيا الحديثة.

1

وأوضح "جونس" في كتابه" المجتمعات المتخلفة" سنة  5492أن الجيش أحسن مؤسسة مدربة وجيدة
التنظيم لتحقيق التغيرات الكبرى ،ويكون هذا غالبا بإنشاء صناعة عسكرية تكون مصد ار هاما للدخل في
الدولة كما تساهم في انجاز المشاريع االقتصادية التي تتسم باالتفاق والضخامة والسرعة في التنفيذ.

2

إضافة إلى المهام واألدوار السابقة تبقى المهمة األساسية للمؤسسة العسكرية حماية الدولة وحدودها مناي
تهديد خارجي ،وهذا نظ ار لقدرتها التنظيمية المعتبرة.
ما لوحظ في اآلونة األخيرة في ظل تراجع الحروب والصراعات التقليدية أن الجيوش شهدت تغي ار في
أدوارها ومهامها ،فأصبحت تبتعد جذريا عن الدور الجوهري ،والمهام القتالية نحو ادوار إنسانية
كالمساعدات االجتماعية في الداخل والخارج ،السيما حيث انخفضت الوارد الطبيعية بين الدول.

3

على الرغم من هذه األدوار التي يلعبها الجيش فيبعث االستقرار واستبداد األمن السياسي والمجتمعي إال
انه يقحم نفسه في التنمية السياسية وعقاقته مع النظام السياسي وهذا موجود في المجتمعات العربية
بصورة واضحة,فيقول الباحث" محمد عليمان":أن الجيش يعتبر كقوة محافظة تعمل على إعاقة تغير
التنمية ويعتبر قوة فعالة ومركزية في إدارة الحكم في الكثير من البلدان العربية واإلسقامية ،فالجيش إما أن
 -1سامي عجم ،الدور االجتماعي للجيش،مجلة الدفاع الوطني االجتماعي ،متوفر على الموقع التالي:تاريخ االطالع 10نوفمبر  ،8017سا81:80
 -2إسماعيل عميرة مرجعسابق ،ص.1
 -1محمد خلفان ،تحوالت في ادوار الجيش ،مجلة درع الوطن،ع  ،)8018(122متوفرة على الموقع التالي:
www.nationshield.ae/index.php/home.
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يحكم مباشرة كما هو الحال في األنظمة العسكرية أو بشكل غير مباشر ،وذلك بتحالف الجيش مع
السلطة الحاكمة مما يعني أن الجيش يشكل دولة داخل الدولة,له مدارسه وكلياته وجامعاته وميزانيته.

1

تقاس سلبية وايجابية دور المؤسسة العسكرية في المجال السياسي بتقدم أو تخلف المجتمع الموجود فيه
وهذا ما ذكره "صامويل "هنتغتون"أن دور الجيش يتغير مع تغير المجتمع ،ففي عالم األقلية الحاكمة يكون
الجيش راديكاليا ،وفي عالم الطبقة الوسطى ،يكون المشارك والحكم ،وعندما يبدو المجتمع الجماهيري في
الظهور يصبح الجندي الحارس هو الحافظ على النظام القائم ولذلك فان دور الجيش يزداد مع تخلف
المجتمع وكلما تقدم المجتمع كان الجيش محافظا ورجعيا.
المبحث الثالث:المؤسسة العسكرية وعالقتها بالتحوالت اإلقليمية
تعتبر ظاهرة التحول االقليمي من بين المفاهيم الخقافية في علم السياسة بوصفه حديثا يتميز بالمرونة
وينشأ في مجتمعات مختلفة من حيث النضج السياسي ،لذا نجد العلماء والباحثين أثاروا جدال وخقافا حول
تحديد مفهومه ،والذي أبصبح يؤثر بشكل كبير على العقاقة بين العسكريين والمدنيين ،إذ فتعد مسالة
العقاقات المدنية-السكرية عامقا مؤث ار على نجاح أو تعثر عملية التحول الديمقراطي في أية دولة
فالسيطرة المدنية على العسكريين تظهر في مختلف التحوالت لهذا جاءت هذه الدراسة لتوضح العقاقة
القائمة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية.
المطلب األول :طبيعة العالقات المدنية-العسكرية وأنماطها
اختلف الباحثون حول مهام المؤسسة العسكرية واستقر االختقاف على أن مهام هذه المؤسسة تتغير بتغير
الظروف التي تسود البقاد ،وتتراوح مهامها بين الحرب في وقتت القا سلم ،المشاركة في البناء ولتشييد
كهيئة اجتماعية شعبية في وقت السلم ،وتتعدد مهام المؤسسة العسكرية في زمن السلم فتقوم بالتحضير
-8مشكاة ،العالقات المدنية-العسكرية في مصر:التحرك لألمام ،بيت الحكمة لصانع القرار ،العدد األول ،يوليو ،8018ص ص.8-1
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القتالي والتكوين والتدريب تحسبا للحرب ،وتخرج عن المهمة القتالية و تتعداها إلى مهام اجتماعية فتساهم
في البناء والتنشئة االجتماعية بتربية أفرادها على مختلف العلوم واإلدراك واالحترامعلى أساس مبدأ الحقوق
والواجبات وبث مبادئ الوطنية واحترام القوانين وتتعداها إلى باقي أفراد المجتمع عبر آلية الخدمة
العسكرية.

1

فمفهوم العقاقات المدنية-العسكرية يعتبر من المفاهيم التي يواجه الباحثون صعوبة في تناولها نظ ار لعدم
وجود تصور وتعريف نظري محدد لحدود ومسافة سيطرة اإلدارة المدنية وبدال من ذلك اعتمدت معظم
الدراسات على وصف تاريخي لإلحداث  ،وباإلضافة إلى ذلك فإن الدراسات المدنية-العسكرية ركزت في
فترة الستينات والسبعينات على أسباب ودوافع وفرض وقوع االنققابات العسكرية وكذلك نماذج الحكم
العسكري ومستوى أدائه ومن هذا المنظور أصبحت سيطرت اإلدارة المدنية على النظام السياسي تعرف
باعتبارها غياب الحكم والتدخل العسكري الفعلي.
وكما سبق اإلشارة ،فان مفهوم العقاقات المدنية-العسكرية يشير إلى نمط العقاقة ين العسكريين من
عدمه ،على مشكلة عدم الثقة،وتبسيط المفهوم بالتركيز على جانب واحد فقط في العقاقة بينهما ،ألنه
يعني أن تعريف نظام الحكم بأنه مدني فقط يعتمد على غياب حدوث االنققابات العسكرية ،وأن جميع
نظم الحكم األخرى والتي قد تظم أنماط مختلفة من العقاقات المدنية-العسكرية تعرف بأنها نظم حكم
مدنية ،على الرغم من أنها قد تتسم بتدخل عسكري ال يقل خطورة عن االنققاب العسكري.

2

وفي مفهوم أخر يشير مصطلح العقاقات المدنية-العسكرية إلى عقاقة المؤسسة العسكرية مع السلطة
المدنية ويعتقد البعض أن هذه العقاقة متعارضة دائما وتشبه تلك العقاقة بين العمال واإلدارة أو بين
السلطة التنفيذية والتشريعية ،حيث تكون هناك جماعتان منظمتان محددتان لكل منهما مصالح تناضل من
-8المرجع السابق.
 -1إسراء أحمد إسماعيل ،العالقات المدنية-العسكرية وعملية التحول الديمقراطي ،دراسة مقارنة بين مصر والجزائر ،المكتب العربي للمعارف،
مصر الجديدة ،القاهرة ،ط ،8012 ،1ص.2
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اجلها وتساوم عليها مع الطرف األخر وأن لكل جماعة لها نمط عمل يضطلع بيه ،فالعسكريون مسؤولون
عن مهمة الدفاع عن الوطن وحماية الحدود من المعتدين والتوسعيين والحفاظ على األمن والتراث
والمقدسات ،أما المدنيون فهم مسؤولون عن قضايا اإلنتاج والتنمية والتطوير وادارة شؤون البقاد وتنظيم
العقاقات السياسية بين بلدهم والبلدان األخرى ،علما بان العسكريين ينفذون أوامر وتوجيهات السياسة
والحكام الذين غالبا ما ينحدرون من أصول مدنية ،واذا لم ينفذ العسكريون تلك األوامر فانههم يتعرضون
للحساب الشديد الذي قد ينهي دورهم في القوات المسلحة.

1

وتجدر اإلشارة إلى أن السلطات المدنية هي التي تدبر المؤسسة العسكرية باعتبارها جزء من الدولة وليس
العكس ،وتطرح العديد من اإلشكاالت حول كيفية هذه اإلدارة ،وفي نفس الوقت الحفاظ على كون
المؤسسة العسكرية كمؤسسة داخل الدولة لها استققاليتها.
وفي هذا الصدد يجب أن نفرق بين االستققالية المؤسسية واالستققالية السياسية فاألولى تشير إلى
االستققال المهني للجيش بسبب طبيعة عمله من خقال الحفاظ على وحدته العضوية ووعيه أما الثانية
تشير إلى نفور الجيش من المراقبة المدنية في مقاومتها ليصبح سلطة موازية فوق المؤسسة السياسية.
وللعقاقات المدنية العسكرية ثقاث مجاالت للتأثير:األول يدعى "مجال المسؤولية المدنية" ويشمل مسائل
متعلقة باإلستراتيجية الكبرى (مثقا إعقان الحرب و السلم) ،أما المجال الثاني يدعى"إدارة ذاتية عسكرية
مدنية"وهو مجال ال تتدخل فيه اإلدارة المدنية ويشمل الموضوعات المرتبطة بالتنظيم الداخلي للقوات
المسلحة,أما المجال الثالث يدعى "التفاوض" وهو من بين الموضوعات المهمة في هذا المجال نجد فيه

 .-1نور الدين حفيظي ،العالقات المدنية-العسكرية و أثرها على المسار الديمقراطي في مصر في ظل الحراك الشعبي الراهن ،مذكرة مكملة لنيل
شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية ،تخصص سياسات مقارنة ،ص. 11

27

اإلطار المفاهيمي لإلقليمية والمؤسسة العسكرية

الفصل األول

مثقا حجم القوات المسلحة ،شراء وتطوير المعدات القتالية...الخ,و يوضح الجدول رقم  5المجاالت
الثقاث لعقاقات المدنية العسكرية.

1

الجدول رقم  :1المجاالت الثالث للعالقات المدنية العسكرية:
إدارة ذاتية عسكرية مهنية
تركيبة القوة
التدريبات
تكتيك
تصنيف الطاقة البشرية
ترقية ضباط صغار وضباط في منتصف الحياة العسكرية
إدارة جهاز القضاء العسكري

مجال التفاوض
رسم و صياغة نظرية األمن
بناء القوة
سياسة التجنيد
تعيينات في مناصب رفيعة
شروط الخدمة
أبحاث و دراسات أمنية

مسؤولية مدنية
تحديد غايات سياسية
تخصيص طاقات قومية
إعالن الحرب
وقف األعمال العدائية
اإلستراتيجية النووية
تعيين رؤساء األركان

ويشير الجدول الى ابراز ف مجاالت عمل العقاقات المدنية العسكرية من إدارة وتفاوض ومسؤولية مدنية
وذلك من خقال العديد من المهام كالتدريب وتصنيف الضباط وتقسيم المهام في المؤسسة العسكرية وذلك
بالتفاوض من اجل القوة وتحقيق األمن وكل ذلك من أجل المسؤولية المدنية كتحقيق الغايات واعقان
الحرب.
تعددت محاوالت تصنيف العقاقات المدنية-العسكرية في محاولة لتحديد طبيعة النظام السياسي ومدي
تأثير المؤسسة العسكرية فيه ،إذ ال يوجد اتفاق بين المحللين حول تصنيف محدد ،وفي هذا اإلطار يمكن
إلشارة إلى بعض االتجاهات في تصنيف العقاقات المدنية-العسكرية:
االتجاه األول :يركز على مستوى بريتورية النظام السياسي ويقصد بالنظام البريتوري هو النظام الذي نعد
فيه الجيوش المصدر الوحيد والرئيسي للشرعية السياسية ،ومن رواد هذا االتجاه نجد "غاموسبيرلموتر"و
الذي قام بدراسة هذه الظاهرة و ذلك بالرجوع إلى الحرس اإلمبراطوري الروماني الذي تكمن مهمته في
حماية مجلس الشيوخ في روما ،الذي استمد شرعيته أي مجلس الشيوخ من القوة العسكرية للحرس

 -1نور الدين حفيظي ،المرجع السابق ،ص.17
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اإلمبراطوري ،ولكن سرعان ما تغيرت أهدافه وطموحاته لتشمل الرغبة في السيطرة على السلطة السياسية
والتدخل في الشأن السياسي إذ أصبح العسكريون الجماعة المركزية في النظام السياسي فهذا االتجاه نجد
فيه ثقاث أنواع للحكم:
ا.البريتورية األوتوقراطية :يتسم هذا النوع باالنتماء إلى الحكم العسكري لفرد واحد,يكون فيه الحاكم
األعلى دائما عسكري وال يتم فيه إجراء االنتخابات.

1

ب.البريتورية االوليجارشية :نجد فيه حكم عسكري بواسطة مجموعة قليلة من اإلفراد ،ويتكون فيه الهيئة
التنفيذية من العسكريين ،ورئيس الهيئة التنفيذية يجب أن يكون قد ينتمي إلى المؤسسة العسكرية أو
المدنية ،وتكون فيه االنتخابات بشكل غير نظامي.
ج.البريتورية السلطوية:وهنا نجد حكم متوازن بين العسكريين والمدنيين وأن السلطة الحكومية تتكون من
إتقاف عسكري و مدني معا ،تسعى من خقاله إلى جلب الدعم السياسي واجراء انتخابات حقيقية عسكرية
مثل:البرلمان ،جماعات الضغط,
االتجاه الثاني:من رواده" صمويل فانبر" يرى تغلب النزعة العسكرية على أنظمة الحكم خاصة في الدول
الحديثة االستققال ولقد ميز بين ثقاثة أنواع من أنظمة الحكم:
ا,النوع األول:أنظمة عسكرية مباشرة وقسمها إلى نوعين :أوال أنظمة عسكرية محدودة أو غير منتظمة
وأعطى فيه مثال على اليابان في فترة  5435-5491حيث يكون التدخل العسكري في الحياة السياسية
مؤقتة إال لغرض تحقيق هدف معين ،ثانيا أنظمة عسكرية كاملة أو مستمرة مثل كوبا منذ الثورة في
انتخاب باتي ستا .5491-5433

 -1إسراء أحمد إسماعيل ،المرجع السابق ،ص ص.82-81
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النوع الثاني :نجد فيه أنظمة عسكرية مزدوجة مثل األرجنتين في فترة حكم "بيرون" ونجد فيه تحالف
المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية.
النوع الثالث:أنظمة عسكرية مباشرة هذا النوع صنفه إلى نوعين:األول:أنظمة عسكرية مطلقة ،هذا النوع
من األنظمة نجدها في العراق خقال إنشاء مؤسسات مدنية منتجة ونجد هذا النوع بارز في مصر خاصة
في فترة حكم"جمال بن ناصر" ،وتركيا أما النوع الثاني:فهو أنظمة تستشعر الحرج أمام الرأي العام
العالمي ،وذلك من
االتجاه الثالث :ومن رواد هذا االتجاه نجد «كلود ويلش" ولقد ميز بين ثقاث أنواع للعقاقات المدنية-
العسكرية:

1

العالقات المدنية-العسكرية الديمقراطية :يتميز بالسيطرة المدنية وابتعاد المؤسسة العسكرية عن المجال
السياسي وعدم تدخلها فيه وتجده بارز خاصة في الواليات المتحدة األمريكية.
ب.العالقاتالمدنية-العسكرية المتداخلة :هذا النوع يتميز بوجود مؤسسة عسكرية قوية لها أهداف تسعى
وراء ونفوذ تستخدمها من اجل ذلك بتنفيذ سياسة الحزب الحاكم مثل النظم الشيوعية في أعقاب الحرب
العالمية الثانية.
ج.العالقات المدنية العسكرية بريتورية :يتميز بالتدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في المجال السياسي
أي الجيش هو مصدر السلطة السياسية ،ونجد هذا النوع شائع خاصة في دول العالم الثالث الحديثة
االستققال.

 -1إسراء أحمد إسماعيل ،المرجع السابق ،ص.87

30

اإلطار المفاهيمي لإلقليمية والمؤسسة العسكرية

الفصل األول

يتضح مما سبق أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحديد طبيعة العقاقات المدنية العسكرية
والتي تؤثر بشكل كبير على مسار التحول الديمقراطي خاصة نظ ار للدور التاريخي الذي تلعبه المؤسسة
العسكرية في البقاد ،وذلك بالرجوع التي نشأة الجيش و الدور الذي يلعبه في حفظ األمن والدفاع عن
الدولة ،وكذلك استخدام عنصر القوة في تغيير األوضاع االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع اتجاه
المؤسسة العسكرية،والتي لها تأثير كبير باعتباره عامل مهم في تحديد طبيعة العقاقة المدنية-العسكرية
باإلضافة إلى االنقسامات العرقية والطبيعة التي تشهدها العديد من الدول.
ويمكن القول أن إنجاح المسار الديمقراطي الحقيقي يعتمد على جانب كبير من إنجاح واتزان العقاقات
المدنية-العسكرية في إطار الحدود المرسوم وااللتزام بالقوانين المسطرة والعمل بها ،ولتحقيق هذا التوازن
في العقاقة بين العسكر والمدنيين فقا بد من حدوث وتحقيق اتزان في كل مؤسسة منها أي العسكرية
لوحدها والمدنية لوحدها.

1

نجد أن هناك عدة نظريات حاولت تفسير العقاقة بين العسكريين والمدنيين فمنها:
أوال:النظرية التقليدية األمريكية في دراسة العالقات المدنية العسكرية:
من روادها نجد" صمويل هانتغتون"و" موريس جانووتيز" فهي أساس االتجاهات النظرية المعاصرة في
دراسة العقاقات المدنية-العسكرية فهي مرتبطة بشكل مباشر بالنموذج الليبرالي الغربي ،ويرى رواد هذه
النظرية أن االحتراف يعتبر اآللية الرئيسية لضمان السيطرة المدنية على العسكريين واقامة العقاقات
المدنية-العسكرية على أساس النظام الديمقراطي وسنطرق في هذا النظرية الى كل من نموذج" صمويل
"هانتغتون" و" موريس جانووتيز".

 -1إسراء أحمد إسماعيل ،المرجع السابق .ص.10
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.5نموذج" صمويل هانتغتون"يناقش العقاقات المدنية العسكرية ويعرفها:هي مؤشر لقياس درجة الفعالية
حيث طرح نموذج يوضح من خقاله رؤيته لدور العسكريين في النظم الديمقراطية ودوره في النظام القائم
على مبدأ التدخل في الحياة السياسية ،وذلك من خقال تنفيذ وانجاز السياسة الدفاعية,و الطريقة الوحيدة
للحفاظ علي الكفاءة المهنية العسكرية في السياق الليبرالي هو التأكد من أن الجيش لديه الحد األدنى من
السلطة السياسية وفي إطار هذه الرؤية يؤكد صمويل هنتغتون في مؤلفه ،الذي صدر  5411أساس
لكثير من التحليقات السياسية المعاصرة حيث اعتمد على أربعة أبعاد رئيسية:

1

أن العسكريين والمدنيين يشكلون جماعتين مختلفتين ،وأن هناك تمايزات فرعية داخل كل منهاأن العقاقات المدنية العسكرية يغلب عليها جانب الصراعأن النمط األمثل للعقاقات المدنية العسكرية يقوم على إحداث توازن بين الدور المدني والعسكري في ظلوجود سيطرة المدنية
إن التحول في العقاقات المدنية العسكرية عبر الوقت واتخاذها أنماطا مختلفة يرتبط بدرجة فعاليةالسيطرة المدنية
ومن خقال تعريف الذي أورده"صمويل هنتغتون"يجب أن تقوم عقاقة المؤسسة العسكرية على الخضوع
للسلطة السياسية المدنية مع إحداث نوع من التوازن بين الدور المدني والعسكري والذي يكون في غالب
المسائل األمنية.

 -8نور الدين حفيظي ،العالقات المدنية-العسكرية وأثرها على المسار الديمقراطي في مصر في ظل الحراك الشعبي الراهن ،مذكرة مكملة لنيل
شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات المدنية:تخصص سياسة مقارنة ،ص. 82
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ويؤكد على ضرورة إضفاء الطابع المدني على المؤسسة العسكرية الحديثة وانشاء قوة دفاعية قادرة على
الدخول في الحرب ،وذلك عن طريق إنشاء الجيش والتحديث العسكري كتدريب الجيوش بغية إبعاده عن
المجال السياسي ويؤكد "صمويل" أن الجيش المحترف يتسم بمجموعة من الخصائص منها:
الخبرة :يكتسبها الجندي من خقال الفترة التي قضاها في التدريبات والتعليم التي قام بها ،ويكتسب مهارات
في العديد من المجاالت ويعمل في إطار منظم وظيفته األساسية إدارة العنف.
المسؤولية االجتماعية:فالجندي المحترف يسعى تحقيق األمن وحماية الدولة وذلك من اجل استمرار
المجتمع.

1

التضامن الجماعي الداخلي :تعني الروح الجماعية التي يشعر بها الجندي الناتجة من الروح الفردية لكل
جندي من اجل حماية الدولة ونشر األمن التي ورثوها من العقلية العسكرية.
.2نموذج"موريس جانووتيز"في دراسة العقاقاتالمدنية-العسكرية :يؤكد "موريس جانورتيز"انه في ظل النظم
الديمقراطية فان تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي محدود،حيث أن النخبة السياسية تمارس
سيطرتها على العسكر من خقال مجموعة من القوانين الرسمية التي تحدد مهام العسكريين،فهم محترفون
و لهم مجال مهني مختلف بعيد عن الممارسات السياسية.
ويؤكد" موريس جانووتيز" أن النظريات التقليدية التي تقوم بإبعاد الجيش عن المجال السياسي,رأى أن
نظرية اإلجماع الديمقراطي يجب أن تتضمن العسكريين وأن إلنجاح وتحقيق التوازن في العقاقة بين
العسكريين والمدنيين يستوجب تدخل الجيش في وضع أسس النظام الديمقراطي خاصة بعد سلسلة
التطورات التي شهدها المجال العسكري والتطور التكنولوجي ،وفي هذه النقطة يختلف فيها "موريس
جانووتيز «مع" صمويل هنتكتون" الذي يرى بان الجندي المحترف لديه أخقاقيات كافية تمنعه من
 -1نور الدين حفيظي ،المرجع السابق ،ص ص.81-86
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االنخراط في السياسة ،ويرى "موريس" انه رغم مشاركة الجيش في السياسة إال انه يجب أن يملك توجه
سياسي معين.
وقام "موريس" بخطوة للرد على نموذج" صمويل" وقام بتفريق العقاقات المدنية-العسكرية في الدول الغربية
والتي صنفها إلى ثقاث فئات:ارستقراطية ،ديمقراطيةشمولية ،أما في الدول النامية فصنفها إلىخمسة:
استبدادية ،شخصية ،تحالف مدني عسكري ،أوليغارشية ،ديمقراطي تنافسي ،سلطوي جمهوري.
.2النظرية الحديثة للعالقات المدنية-العسكرية
بعد موجة من التحوالت الديمقراطية التي شهدها العالم التي شملت دول شرق أوروبا والعديد من دول
العالم الثالث ،تعرضت النظرية التقليدية إلى مجموعة من االنتقادات والتي طرحت جدال واسعا ،إال انه يتم
السعي إلي طرح نظرية موحدة تصلح للنظم السياسية سواء كانت نظم ديمقراطية أوفي طريقها نحو
الديمقراطية ،ونجد" نظرية التوافق"و" نظرية اقتسام السلطة"التي جاءت لتجاوز االنتقادات التي تعرضت
لها النظرية التقليدية والتي تتمثل في:
-ارتباط نظرية العقاقات المدنية-العسكرية نظريا وتاريخيا بالحالة األمريكية.

1

انه ال يوجد اتفاق على المقصود بكلمة االحتراف قد تشير إلى درجة تركيز العسكريين على أداء مهامهمالعسكرية ،كما قد تشير إلى درجة كفاءة العسكريين في أداء مهامهم العسكرية.
ال يمكن وضع العسكريين في نفس كفة مفردات النظام السياسي كاألحزاب ،مؤسسات المجتمع المدني،الن العسكريين هم أحد الفاعلين الموجودين في إطار النظام السياسي.
ومن خقال هذه االنتقادات حاول بعض الباحثين طرح نظريات بديلة فمنها :

 -1نور الدين حفيظي ،المرجع السابق ،ص.87
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.5نظرية التوافق:من روادها"ربكا شيف"فهي تتبنى النهج البنائي فهي تركز على الميزان والخصوصيات
المختلفة للعقاقات المدنية-العسكرية في دولة معينة من خقال المؤشرات الثقافية والعسكرية والمتغيرات
المؤسسية ،وتفرض االفتراض القائل":يجب فرض سيطرة المدنيين على العسكريين" ،فهي تدعو إلى مبدأ
التعاون بين المؤسسات الثقاث:الجيش ،النخبة السياسية ،السلطة المدنية.فهي انتقدت النظريات السابقة
بحكم أنها أهملت الجانب الثقافي وركزت فقط على المسائل المؤسساتية,فهي ترى بان العامل الثقافي له
دور مهم في تدخل العسكر في المسائل السياسية فلقد استندت على أربعة معايير لتحديد درجة التوافق
بين العسكريين والمدنيين:
التكوين الجماعي للعسكريين ومدى تمثيلهم لمختلف التباينات في لمجتمععملية صنع القرار السياسي ومدي مشاركة العسكريين ومستوى الحوار بين اإلطراف المجتمعيةووصولها لمستوى المركب الصناعي العسكري لتحقيق المصالح.
سياسة التجنيد العسكري ومدى اعتمادها على التوافق وليس االختيار.ومن خقال هذه النظرية نستنتج أن من خقال اتحادالثقاثية (الجيش ،النخبة السياسية ،السلطة المدنية)،
يمكن تفسير سلوك المؤسسة العسكرية داخل مجتمعها.
 دور العوامل الثقافية في تحديد تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة من عدمهزيادة التعاون والتنسيق بين المكونات الثقاث (الجيش ،النخبة السياسية ،المواطنين) ،وتحد من تدخلالجيش في السياسة.

1

1نور الدين حفيظي ،المرجع السابق ،ص-.10
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.2نظرية اقتسام المسؤولية :the théorie of shord responsabilityظهرت نتيجة البحث عن
نظرية بديلة للعقاقات المدنية-العسكرية الن النظريات المعاصرة ال تستطيع السيطرة على العسكريين
بواسطة المدنيين ،و لقد طرح هذه النظرية الباحث
"دوجقاس ل بقاند" ،,حيثبني نظريته على افتراضين:
االفتراض األول :تحقيق سيطرة المدنيين على العسكريين وذلك من اقتسام المهام فكل واحد مهامهاالخاصة به ،دون التدخل في شؤون غيره.
االفتراض الثاني:السيطرة المدنية تعني أن هناك مصدر وحيد وشرعي لتوجيه العسكريين من طرف
المدنيين المنتخبين خارج المؤسسة العسكرية ،والسيطرة المدنية تتغير بتغير القيم واألفكار والضغوطات
المحلية بها.

1

ويرى «دوجقاسبقاند «انه ال يوجد تعارض فيه اقتسام المسؤولية والسيطرة المدنية،وان اقتسام السلطة بين
العسكريين والمدنيين يرجع إلى اشتراكهما في اتخاذ القرار.
ويؤكد "دوجقاس" أنه في ظل "نظرية اقتسام المسؤولية" بين العسكريين والمدنيين سوف يواجه أربعة
مشكقات رئيسية للعقاقات المدنية-العسكرية وهي :مشكلة البريتورية ،مشكلة الحفاظ على قوة عسكرية
جيدة التنظيم واألعداد دونأن يمثل تهديد للمجتمع وحماية القوات المسلحة من السياسيين الذين
يستخدمونسلطتهم لزيادة نفوذهم ،معضلة العقاقة بين الوزير والجيش حيث أن السلطات المدنية تنقصها
الخبرة والمعرفة في المسائل العسكرية.

-1نور الدين حفيظيالمرجع السابق ،ص.11-11
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ونستنتج من هذه النظرية أن العقاقات المدنية-العسكرية يجب أن تقوم على اقتسام المسؤولية بين الفاعلين
السياسيين والعسكريين حيث أن لكل طرف مسؤولياته تجاه مجاالت معينة وال يكون التدخل السياسي في
المسؤوليات.
المطلب الثاني :أسباب تخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية
.1تحقيق التنمية:فدول العالم الثالث ورثت العديد من مشاكل التخلف من االستعمار الذي استهدف نهب
ثروات هذه الدول ،لذلك جاءت التنمية كحاجة ضرورية للخروج من هذه المشاكل الن التنمية عملية
تجمعيه واعية ذات تحوالت كمية ونوعية في إطار الهيكل السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

1

ولتحقيق التنمية البد من وجود مؤسسة قوية تقوم بالعملية وتعتبر المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المؤهلة
للقيام بهذا الدور وذلك نظ ار الطقاعها على مختلف التطورات التكنولوجيا الحديثة التي وصلت إليها الدول
المتقدمة,والن المؤسسة العسكرية تسعى للتغيير وتأثيرها المهم والكسر على المجتمع ككل ،إذ تحوى
التغيير التكنولوجي الذي على أساسه تدرب أفرادها ،أما التنمية السياسية فهي تشمل النظام السياسي و
قدرته على البقاء ،والتكيف مع التحوالت والظروف المحيطة به ،وتحقيق التنمية واحداث التغيير هو هدف
يقع على عاتق كل من المؤسسة العسكرية والمدنية ،فالمؤسسة العسكرية في الدول المتخلفة تقوم
باالطقاع على التطورات التي وصلت إليها الدول المتقدمة فتقوم باألخذ بها ،وذلك بإضفاء صبغة حديثة
على المؤسسة العسكرية وذلك راجع لضعف الكفاءات والخبرة والتأثر بمخلفاتاالستعمار وهذا ما
يساعدتدخل المؤسسة العسكريةفي الحياة السياسية ،فقامت الدول االستعمارية ببناء المؤسسة العسكرية في
دول العالم الثالث بعد أن ورثت مشكلة التخلف وكذلك التبعية للنظام الرأسمالي,فقامت بإنشاء مشروعات
تنموية من أجل التخلص من هذه التبعية وذلك عن طريق المؤسسة العسكرية ،والسعي وراء التغيرات
-8أحمد عدنان كاظم ،أثر التحوالت العالمية في الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في العالم الثالث ،مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي ، ،ص ص
17-81
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التنموية ليست مجرد هدف تسعي وراءه دول العالم الثالث وانما واجب سياسي لضمان بقاء السلطة
االستقرار الداخلي للمجتمع.
ويرى "جولسن  "JOHSONأن الجيش ليس عائق ـأمام التغيير وانما العكس فالمؤسسة العسكرية هي
مؤسسة مدربة تعمل علي تحقيق التغيرات التي تتطلبها التنمية.1
– 1مشكلة الوحدة الوطنية:تعتبر الوحدة الوطنية من المشاكل التي تعانى منها دول العالم الثالث والتي
هي في تزايد مستمر,و يعود ظهور هذا المشكل إلى الو الءات الضيقة الموجودة داخل مؤسسة قوية قادرة
على المشاركة في العمل السياسي في غياب الدولة القومية ،فلتحقيق هذه الوحدة أوال يجب تجاوز الوالء
القومي وغرس مفهوم الشعور باالنتماء بين المجتمعات.
.2غياب التداول على الحكم:فلقد تدخلت المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية من خقال االنتخابات
فهي تتوقف تارة و تدعيم المترشحين تارة أخرى وهذا ما أثر في عملية التداول ،فهناك نوعين من التداول
على األفكار والسياسات وفق إدارة الشعب والتداول القوى السياسية التي تشير إلي ظاهرة استبدال
المسولين في إطار استم اررية الوضع القائم ،وهذا المصطلح أي التداول على السلطة فهو مصطلح مرتبط
باالنتخابات النزيهة والشفافة بعيدة عن التجنيد القبلي الذي يتم من طرف المؤسسة العسكرية .
.3ضعف المشاركة السياسية:و هي نتيجة للعقاقة الفاشلة بين المؤسسة العسكرية و الحقل السياسي،وهو
تراجع نسبة المشاركة االنتخابية من طرف الشعب ،وذلك باالعتماد على اإلحصاءات واألرقام الرسمية،
والسبب في هذا التراجع هو يقين الشعب بعدم نزاهة االنتخابات وأن الشخص الفائز ليس هو المنتخب
عليه من جهة ومن جهة أخرى الوجود الظاهري لألحزاب السياسية.

-1أحمد عدنان كاظم ،المرجع السابق،ص.10
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.9ضعف السلطة السياسية :وهذا ما يمهد سهولة تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،وذلك
راجع لوجود ازدواجية في السلطة السياسية ،فهناك سلطة رسمية ظاهرة وسلطة غير رسمية خفية ،األولى
تمثلها المؤسسات السياسية والثانية تمثلها المؤسسة العسكرية ،فسلطة الرئيس مرهونة بدعم المؤسسة
العسكرية وليس حر في رسم سياسة الخاصة.1
تعتبر ظاهرة التحول الديمقراطي من بين المفاهيم الخقافية في علم السياسة بوصفه حديثا يتميز بالمرونة
وينشأ في مجتمعات مختلفة من حيث النضج السياسي،لذا نجد العلماء والباحثين أثاروا جدال وخقافا حول
تحديد مفهومه ،والذي أبصبح يؤثر بشكل كبير على العقاقة بين العسكريين والمدنيين ،إذفتعد مسالة
العقاقات المدنية-السكرية عامقا مؤث ار على نجاح أو تعثر عملية التحول الديمقراطي في أية دولة
فالس يطرة المدنية على العسكريين تظهر في مختلف التحوالت لهذا جاءت هذه الدراسة لتوضح العقاقة
القائمة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية.
المطلب الثالث :التحوالت اإلقليمية وأثرها على دور المؤسسة العسكرية
فمختلف التحوالت التي تحدث على مستوى الساحة الدولية ،فإن لها تأثير كبير على الجانب الداخلي
للدول خاصة على المؤسسة العسكرية ،التي ستدافع عن الحدود الداخلية للدولة والعمل على عدم المساس
بها،الن ذلك بالطبيعة يمس النظام الداخلي نتيجة تلك التحوالت رغبة منها إلحداث التغيير ،وذلك ما
يضاعف من مجهود ومهام المؤسسة العسكرية نتيجة تلك التحوالت ،فإن محاولة التأصيل ألمفاهيمي
للتحول الديمقراطي تستدعي الرجوع إلى األصول اللغوية للمصطلح فكلمة التحول لغة تعبر عن تغيير
نوعي في الشيء أو انتقاله من حالة إلى أخرى ،ويشير لفظ التحول الديمقراطي لغة إلى التغيير أو
النقل،فيقال حول الشيء أي غيره أو نقله من مكانه.

2

 -1سناء تركي ،دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي،دراسة مقارنة سياسة ومصر ،مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماجستير ،شعبة علوم
سياسية ،تخصص سياسات عامة مقارنة8012 - 8011،
 --2بومدين طاشمة ،دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب الجزائري:ديون المطبوعات الجامعية ،8011،ص181
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أما اصطقاحابدأت تحوالت كبرى خقال العقدين األخيرين من القرن العشرين،نحو تبنى النموذج
الديمقراطي في الحكم،فيما أطلق عليه عملية الديمقراطية أو التحول الديمقراطي أو الموجة الديمقراطية
الثالثة التي بدأت في منتصف عقد السبعينات في جنوب أوروبا(اليونان،البرتغال،اسبانيا)ثم تقاها تحول
النظم السلطوية في دول جنوب شرق أسيا إلى درجة من التعددية الديمقراطية مثل:كوريا
الجنوبية،تايوان،سنغافورة ،وقد دفع هذا التحول الديمقراطي باحثي السياسة المقارنة إلى إعادة تصنيف
الدول طبقا لموقعها أو درجتها من الديمقراطية،فوجدوا أن الدول عند نهاية القرن العشرين تنقسم إلى:

1

دول الديمقراطيات راسخة أو قديمة.دول الديمقراطيات الحديثة.الدول الشبه الديمقراطية التي توجد فيها وسائل الديمقراطية من مؤسسات وانتخابات ،ولكنها تفتقد إلىروح الديمقراطي.
دول غير الديمقراطية سواء البيروقراطية السلطوية أو الوراثية االستبدادية.لم يحظى التحول الديمقراطي باإلجماع من قبل العلماء والدارسين والمهتمين ،ويختلف من باحث إلى آخر
ومن مفكر إلى آخر من خقال ما قدموه من تعاريف للتحول الديمقراطي.

2

فنجد "محمد عابد الجبري"يعرف التحول الديمقراطي على أنه االنتقال إلى الديمقراطية من دولة ال تحترم
فيها حقوق اإلنسان بمعناها الواسع وال يقوم كيانها على مؤسسات تعلو على األفراد والجماعات وال تتداول
فيها السلطة على أساس األغلبية السياسية إلى دولة يقوم كيانها على ثقاث أركان:
حقوق اإلنسان في الحرية والمساواة وما يتفرغ عنها الحقا في الحريات الديمقراطية والحق في الشغلوتكافئ الفرص.
دولة المؤسسات وهي التي يقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو على األفراد مهما كانتمراتبهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والحزبية.

-8بن عطا هللا عبد الحق ،التحول الديمقراطي في الجزائر-دراسة حالة ،-مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة الطاهر موالي –سعيدة-8011،-
 ،8012ص1
 -8لينده طرودي ،مسار التحول الديمقراطي في مصر وتدعيانه على األمن اإلسرائيلي بعد (1100أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه ل م د في العلوم
السياسية والعالقات الدولية تخصص دراسات أمنية دولية.8012_8011 ،
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تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بين هذه القوى السياسية المتعدد وذلك على أساس حكم األغلبية معحفظ حقوق األقلية.
أما عالم السياسة األمريكي «فيليب شميتر"فيعرف التحول الديمقراطي بأنه :عملية تطبيق القواعد
الديمقراطية
سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لم تشملهم من
قبل ،إذن هي عمليات واجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي
مستمر.

1

أما صاموئيل هانتجتون :فيعرفه بأنه"عملية معقدة تشارك فيها مجموعات سياسية متباينة تصارع من أجل
السلطة وتتباين من حيث إيمانها أو عدائها للديمقراطية...فهو مسلسل تطوري يتم فيه المرور من نظام
سياسي تسلطي مغلق ال يسمح بالمشاركة السياسية وال بالتداول على السلطة إلى نظام سياسي مفتوح.
إذن عملية التحول الديمقراطي هي مجموعة من اإلجراءات يتم اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي
إلى نظام ديمقراطي ،تساهم فيها ثقاث قوى أساسية ذات دوافع مختلفة وهي النظام السياسي ،المعارضة
الداخلية القوية الخارجية ،ويحاول كل طرف إضعاف األطراف األخرى ،وتتحدد النتيجة النهائية وفقا
للطرف المنتصر في الصراع.
تتسم عملية التحول الديمقراطي بأنها عملية معقدة نتاج تفاعل جوانب مختلفة سياسية اقتصادية واجتماعية
وثقافية وتؤدي إلى تحوالت في األبنية واألهداف والعمليات ،باإلضافة إلى أنها عملية تتسم بعدم التأكد
وتتضمن مخاطر االرتداد والعودة إلى النظام السلطوي ،حيث توجد مؤسسات النظام السلطوي جنبا إلى
جنب مع مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد.
ونس تنتج أن عملية التحول الديمقراطي يتطلب بيئة اجتماعية حضارية ترفض همجية العنف لصالح
التعامل السلمي وتتحاشى السرية الغيبية بالممارسات العلنية وترفض الوحدانية بالقبول بالتعددية ،وتقوم

-1لينده طرودي ،المرجع السابق.
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على بناء دولة قانون ذات مؤسسات سياسية واجتماعية قوية تحترم إرادة الناخبين من خقال تكريس
التعددية السياسية ومبدأ التداول على السلطة.

1

يرتبط مفهوم التحول الديمقراطي بمجموعة من المفاهيم التي تتداخل معه من ناحية وتختلف وتستقل عنه
من ناحية أخرى ،وعليه سنتطرق في هذا المبحث التحول اللبرالي ،اإلصقاح السياسي ،التنمية السياسية
التعددية الحزبية.
.1التحول اللبرالي:
يقصد به إعادة توسيع وتعريف نطاق الحريات المسموح بها لألفراد بتقديم مجموعة من الضمانات لحماية
الفرد والجماعة من تعسف الدولة ،وتتضمن هذه العملية اإلفراج عن المسجونين والسماح لهم بالتعبير عن
الرأي العام واإلدالء بالرأي الشخصي في العديد من القضايا العامة كفرض الرقابة على االنتخابات ،أما
التحول الديمقراطي فيتجاوز هذا الشيء حيث يملك حزب شعبي من خقال إيجاد حكومة جديدة تنتج عن
انتخابات نزيهة تعددية حرة بدل الحكومة السلطوية السابقة ،وتكرس وتحترم حقوق وحريات األفراد.

2

فالتحول اللبرالي يقوم بالعديد من التضحيات والتنازالت من أجل اإلبقاء على النظام السلطوي والنخبة
الحاكمة ،وذلك من أجل تخفيف القبضة الحكومية على المجتمع بتوسيع مجال الحرية ،ولكن الفئة
الحاكمة مازال هي نفسها وتستطيع أن تتراجع في قدر الحرية التي منحته وتعقب القضية من جديد،
عكس التحول الديمقراطي الذي بدأ عندما يصبح الحكام غير قادرين على السيطرة على األوضاع الداخلية
ما يستوجب عليهم التخلي عن السلطة السياسية وتسليمها للنخبة الحاكمة الجديدة عن طريق انتخابات
نزيهة وشفافة.
فحدوث التحول اللبرالي ال يتزامن مع حدوث التحول الديمقراطي ،فقد يسمح الحكام في النظم السلطوية
بحدوث التحول اللبرالي لتكريس شرعيتهم لكن دون إحداث تغيرات داخلية في هيكل السلطة.
فالعقاقة التي تربط اللبرالية بالديمقراطية عقاقة وثيقة ،فاللبرالية تتجه إلي حماية احترام حقوق وحريات
األفراد والجماعات فالديمقراطية تقوم بعرض مخاطر االرتداد بها إلي ديمقراطية شكلية ،فعملية التحول
الديمقراطي مرحلة أعلى من عملية التحول اللبرالي التي يمكن أن تحدث تحت التحول الديمقراطي ولكن
 1بن عطا هللا عبد الحق ،المرجع السابق
2المرجع السابق.
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ليس دائما ،حيث يستطيع الحكام السلطويين االرتداد على عملية التحول اللبرالي نحو السلطوية مرة
أخرى.
اإلصالح السياسييعني اإلصقاح السياسي القيام باتخاذ إجراءات داخل النظام وآليات نابعة النظام السياسي إلعادة بناءه
وتشكيله ،حيث يكون قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة المحيطة ببيئة النظام السياسي الداخلية
والخارجية ،فاإلصقاح السياسي يقوم بزيادة فعالية النظام السياسي ،من خقال مؤسسات تقوم بحماية
حقوق وحريات األفراد والجماعات.
فاإلصقاح السياسي يقوم بإعادة تشكيل النظام الذي يتقائم مع البيئة الداخلية والخارجية ،فإن التحول
الديمقراطي مرحلة من مراحل االنتقال من النظام السلطوي الديمقراطي ،فعملية اإلصقاح السياسي تتم في
ظل استم اررية قيام النظام السلطوي أما مرحلة التحول الديمقراطي تسقط فيها النخب والمؤسسات السلطوية
الموروثة من النظام القديم ،وتعمل على إنشاء نخب جديدة وذلك عن طريق إجراء انتخابات نزيهة.

1

التنمية السياسية:يعتبر مصطلح التنمية السياسية مصطلح جديد حيث بدأ االهتمام به كموضوع دراسة في العلوم السياسية
في نهاية القرن العشرين عقب الحرب العالمية الثانية ،حيث وجد الباحثون صعوبات في تحديد مفهوم عام
وشامل له ،حيث هناك من عرفه على أنه تحديث سياسي ،باعتبارها محصلة سياسية لعملية التحديث
حيث يعرفها "صامويل هانتجتون" عرف التنمية السياسية على أنها إسباغ الطابع المؤسسي على
التنظيمات السياسية.
فعملية التنمية السياسية تقوم على تعزيز بناء السلطة وذلك بتدعيم القدرات النظامية والسياسية للنظام
السياسي.فلقد ربطت التنمية السياسية في الكثير من الحاالت بناء الديمقراطية ألنها تساهم وبشكل كبير
في بناء المؤسسة الديمقراطية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ،وذلك من خقال المشاركة سياسية
نزيهة وحماية الحقوق وحريات األفراد والجماعات وايجاد حلول وقنوات شرعية للمشاركة في عملية اتخاذ
القرار.

1المرجع السابق
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التعددية السياسيةفهي تعتبر وسيلة وأداة لتنظيم الحياة العامة التي ترسى مبدأ احترام التنوع الفكري والسياسي ،حيث تعتبر
شرطا ألي ممارسة ديمقراطية ،حيث تكون المشاركة عامة لكافة الفئات واالتجاهات والقوى داخل المجتمع
وذلك في مختلف المجاالت واألنشطة بحيث تحتوي التعددية السياسية على تعددية نقابية وحزبية
واإلعقامية...الخ.
فهناك عقاقة واضحة ووثيقة بين التعددية السياسية والتحول الديمقراطي فاألولى تتيح الفرصة أمام ممارسة
التداول على السلطة والتناوب على الحكم وذلك على أساس ديمقراطي أي بتكريس وتعزيز الديمقراطية،
فوجود التعددية السياسية ال يعني بالضرورة وجود تحول ديمقراطي حقيقي.

1

الترسيخ الديمقراطيحظي هذا المصطلح بصعوبات كبيرة في تحديد مفهوم عام له حيث تناوله الباحثون من جوانب عديدة،
فهو بمثابة مرحلة متقدمة من عملية التحول الديمقراطي ،حيث واجهت العديد من الدراسات محاوالت إلقاء
الضوء على مؤشرات المرحلة االنتقالية من التحول الديمقراطي وبداية مرحلة الرسوخ ،مؤكدا أن تعزيز
الديمقراطية ورسوخها يتطلب جهد ووقت كبير وبشكل تدريجي عبرة فترة زمنية طويلة قد تستمر لعقود من
الزمن.
فيشير هذا المصطلح في أوسع معانيه هي عملية إلى عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي حتى
يتحول إلى نظام مؤسسي مستقر ،يكون قادر على االستمرار ويجسد قيم الديمقراطية وعناصرها وآلياتها
بشكل حقيقي وفعال.
تتميز هذه المرحلة باالنتقال من النظام السلطوي إلي النظام الديمقراطي،حيث شهد المجتمع العديد من
الصراعات وذلك بهدف إرضاء القادة والمسؤولين الذين يقودون عمليات التحول و الذين يحددون الفاعلين
والمسموح لهم بالدخول للساحة السياسية ،وذلك ما يؤدي إلى انهيار النظام التسلطي وذلك بسبب ظهور
العدي د من العوامل واألسباب أهمها الصراع بين المسؤولين والمعتدلين الذين يرفضون حدوث التحول
الديمقراطي واإلبقاء على النظام التسلطي ،والذين يعتبرون بمثابة تهديد وخطر على النظام القائم بحيث
يلجئون في الكثير من الحاالت إلى القيام بانققابات ومؤامرات مما يولد عن ذلك من انشقاقات وانقسامات
.1بن عطا هللا عبد الحق ،المرجع السابق ،ص86
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في النظام القائم ،إال أن الضغوطات الدولية موجودة لتتبنى تحول ديمقراطي وذلك بتقديم مساعدات
دولية.

1

وفي بعض األحيان ال يؤدي سقوط النظام التسلطي إلى ظهور نظام ديمقراطي فظهور بعض الحاالت في
العديد من الدول أين تجهض ويتم القضاء على الديمقراطية بمجرد ظهورها ،ويعود أسباب فشل الدول
للتحول الديمقراطي فقد تكون نتيجة مقاومة النخب المدنية العسكرية أو نتيجة غياب المؤسسات والظروف
البيئية السياسية واالجتماعية واالقتصادية المقائمة لعملية التحول الديمقراطي ،ففي هذه المرحلة نقاحظ
وجود عراقيل أولية لعملية التحول الديمقراطي من طرف كبار المسؤولين لغرض إبقاء النظام السلطوي
بهدف خدمة المصالح.

2

المرحلة الثانية :أخذ قرار بالتحول أو إقامة النظام الديمقراطي
تعتبر هذه المرحلة أخطر مرحلة في عملية التحول الديمقراطي وذلك لزيادة خطر االرتداد والطمع في
السلطة وزيادة محاولة إضفاء النظام السلطوي ،ولقد وصفها المنظر البولندي في العلوم السياسية
"أدمبرجيفورسكي" بأنها تشبه آلة الغزل فبمجرد أن ترتفع الكرة لتدور إلى األعلى فهي أيضا يمكن أن تهبط
وتدور إلى األسفل بطريقة شديدة وسريعة.
ففي هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار للقيام بعملية التحول الديمقراطي وذلك بالتخلي عن المشاكل والصراعات
وذلك عن طريق الوصول إلى حل وذلك بتواجد النظام القديم ومؤسسة النظام الجديد مما يجعل المعتدلين
والمتشددين يتقاسمون السلطة إما بالصراع أو الوصول إلى اتفاق بينهم ذلك بوضع مجموعة من القواعد
والقوانين التي تنظم العقاقة بينهم أي الحاكم والمحكومين.
فيقوم الحاكمون بطاعة الحاكم والقبول بقواعد اللعبة السياسية وذلك لضمان خدمة المصالح وبلوغ
األهداف ،وذلك بالعمل على خلق نوع من التعاون بينهما.
-المرحلة الثالثة :الترسيخ الديمقراطي

1يونس مسعودي ،التحول الديمقراطي ،مقاربة مفاهيمية نظرية ،مجلة الباحث للدراسات االكاديمية ،ع صفر ،مارس  ، 8011ص120
 .2بن عطا هللا عبد ،المرجع السابق ،ص10
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يعرف "جون بينز" هذه المرحلة أنها حالة يسود فيها االعتقاد أن الفاعلين السياسيين الرئيسيين أو
األحزاب وجماعات المصالح أو أي قوي أو منظمات بعدم وجود بديل عن العمليات الديمقراطية للوصول
إلى السلطة فإن الديمقراطية يجب النظر إليها على أنها اللعبة الوحيدة في المدنية.

1

بداية هذه المرحلة أي الرسوخ الديمقراطي حسب العديد من الفقاسفة أمثال "جون ماري جويتر" واأللماني"
هيجلي جورج ولهام" تعود إلى أنفاق أعضاء النخبة حول مختلف اإلجراءات مع مشاركة واسعة النطاق
في االنتخابات ومختلف العمليات المؤسسية األخرى ،الن ذلك يساعد على إنجاح عملية التحول
الديمقراطي.
وعملية الترسيخ الديمقراطي تتمثل في قبول القوي األساسية في المجتمع لعملية التحول الديمقراطي أي
القبول الشعبي لهذه العملية وذلك عن طريق القيام بانتخابات يمثلها الشعب.

المرحلة الرابعة :النضج الديمقراطي

2

تعتبر المرحلة األعلى وألما قبل األخيرة في عملية التحول الديمقراطي ،وفي هذه المرحلة بدأ فيها التماس
نوع من الديمقراطية وظهور المقامح األولى لها ،فهنا الدولة تسعى إلى تحسين األداء الديمقراطي وذلك
بالرفع من قدرة المواطنين على المشاركة السياسية وذلك من خقال تحسين الظروف المحيطة بهم سواء
داخلية أو خارجية وكذلك تحقيق الرخاء االجتماعي وذلك من خقال عمليتين أساسيتين مرتبطتين
بالديمقراطية اجتماعية واقتصادية،فنجد ديمقراطية اجتماعية التي يجب أن يكون فيها المواطنين متساويين
في الحقوق والواجبات بمعنى إضفاء طابع المساواة بين المواطنين،إضافة إلى فاعليتهم في عملية اتخاذ
القرار الذي تتخذه المؤسسة وكذلك تحسين الظروف االجتماعية للمجتمع من مستوى معيشي والقضاء
على كل المخاطر التي تهدده،أما الديمقراطية االقتصادية تتضمن الوصول إلى آليات وسياسات تتكفل
بتوزيع المنافع االقتصادية على األفراد وفئات المجتمع استنادا على معيار العدالة والمساواة واضافة إلى
تحسين الجانب االقتصادي للبقاد وذلك من خقال عدم تهميش بعض القطاعات ودفع االقتصاد الداخلي

1المرجع السابق.
 2بن عطا هللا عبد الحق  ،مرجع نفسه ،ص86
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والخارجي للدولة نحو األحسن مما يؤدي إلى خلق فرص العمل للمواطنين الذي يؤدي إلى إنجاح عملية
التحول الديمقراطي عن طريق طاعة المواطنين للسلطة الحاكمة.
وأثبت التزام عملية التحول الديمقراطي بالتطور وفق مراحلها األربعة للوصول إلى مرحلة الرسوخ والنضج
فلقد أثار عالم السياسي "الري دياموند" إلى فشل بعض الديمقراطيات بمجرد ظهورها في حين يتراجع
بعضها كلما ازدادت رسوخا.وهناك عدة مؤشرات تدل على وجود التحول الديمقراطي فمنها:
.5الدستور :تعتبر الوثيقة األساسية والرسمية للحكم التي تحدد صقاحيات وحدود مختلفات السلطات في
الحكم بحيث يقوم بحماية حقوق وحريات األفراد وذلك عن طريق ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم
وذلك عن طريق هيئات مستقلة مكلفة بالحفاظ على تلك الحقوق.
.2الحقوق والحريات العامة :فهي ضرورية في المجتمع فقا يمكن تصورها خارج المجتمع والدولة
وتؤكدها عادة الوثائق الدستورية مثقا :حرية العمل ،حرية التعليم ،حرية دينية...إلخ.
.3التعددية السياسية :يتسم النظام الديمقراطي باالعتراف بالتعدد في تركيبة أفراد مجتمعه ومنحهم حق
تكوين األحزاب السياسية وجماعات المصالح والضغط للتعبير عن مصالحهم من خقال القنوات
الرسمية الشرعية التي يكرسها الدستور والذي عليه أن يضمن حق المشاركة السياسية لها من
خقال تكريس مبدأ التداول على السلطة.
.4النظام التمثيلي :تعتبر عامل مهم في المشاركة السياسية ويتحقق به قيام السلطة الدستورية التشريعية
بوصفها من أركان الدولة الحديثة ،ولتحقيق مؤسسات تمثيلية تتمتع بالمصداقية البد من خقال
تكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة.

1

.5التداول السلمي على السلطة :يقصد بالتداول على السلطة تلك العملية التي تسمح للشيء بحلول بديل
محله ويجعل الشخص بعقب نظيره في المسؤولية واإلدارة والقيادة،مثقا نقوم بانتخابات بغرض
تغيير نظام وذلك بإسقاط النظام القديم ،ويقوم على فكرة رفض الجمود وتشجيع التغيير في كل
المجاالت سواء األحزاب السياسية أو األشخاص أو السياسات أو األفكار وذلك دون احتكار
السلطة والقيام بحل المشاكل والصراعات بطرق سلمية تفاديا النزاع من أجل الحفاظ استقرار وأمن
الدولة.
 1المرجع السابق.
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ويتطلب تطبيق الديمقراطية األخذ بمبدأ التداول السلمي على السلطة ،الذي يتطلب بدوره التعددية الحزبية
والتنافس الحزبي عن طريق انتخابات حزب نزيهة.
.9نزاهة االنتخابات :يقصد به توفير وتسخير كل الظروف والوسائل القازمة من أجل ضمان السير
الحسن لهذه العملية،فاالنتخابات تعتبر من أهم وسائل السيطرة على الحكم فمن خقاله يتم
االنتخاب بشكل رسمي مباشر من أجل اختيار الشخصيات التي ستحكم والتي ستتخذ الق اررات في
السلطة ،فاالنتخابات تعتبر آلية مهمة لضمان اختيار الحكام في النظام الديمقراطي ووسيلة
للتعبير عن سيادة الشعب ،ونظ ار ألهمية التي تحض بها هذه العملية في العالم ونجد ذلك من
خقال الشرعية العالمية لحقوق اإلنسان الصادر في  51.52.5491في الفقرة  3من المادة 25
في قولها:أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة،و يعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة
دورية تجري على أساس االقتراع السري والمباشر ونشر المساواة بين الجميع واجراء تماثل يضمن
حرية التصويت.
.7الفصل بين السلطات :تعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية ،وينتسب هذا المبدأ إلى
الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" في كتابه الذي أصدر في  5791التي انطلق من فكرة مفادها :أن
كل إنسان يمسك بالسلطة فيميل إلى إساءة استعمالها ،وال يتوقف إال عندما يجد أمامه حدودا".
ويقر الدكتور المصري "سليمان الطماوي" بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تفسيره السليم ،فهو قاعدة من
قواعد فن السياسة ومبدأ تمليه الحكمة السياسية ،ولضمان التسيير الحسن وضمان الحريات
الفردية فيجب تركيز السلطة في يد هيئة واحدة حتى ولو كانت نيابية تعمل باسم الشعب.

1

فالدولة توزع وظائفها على الهيئات الثقاث (التنفيذية ،التشريعية ،القضائية) ،حتى تتمكن من مراقبة
األخرى ومنعها من سوء استخدام السلطة وتوفير الحماية الحقوق والحريات ألفراد والمجتمع داخل
الدولة.

.1بن عطا هللا عبد الحق،نفس المرجع السابق ص10
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خقاصة الفصل:
فباعتبار أن الدول تعيش في إقليم واحد بحيث تطرقنا إلى تعريف اإلقليمية والتي لم تبرز بشكل واضح في
أدبيات العقاقات الدولية ،بحيث قدمت لها عدت تعاريف فهذه الدول بحاجة إلى مؤسسة عسكرية

تقوم

بقيادتها وتنظيمها بحيث تطرقنا إلى تقديم تعريف لها والذي كان من الصعب حصره في تعريف واحد،
وذلك لوجود تعاريف مختلفة وغير مضبوطة ،إضافة غلى تعريف العقاقات المدنية-العسكرية ،والتي
انفردت به العديد من الدراسات واألبحاث ،ولقد تجلى ذلك في كثرة التعاريف المقدمة له ،وهذا ما خلق
صعوبة في تحديد تعريف شامل له ،إلى جانب ذلك حاولنا من خقال الفصل الوقوف على تقديم فكرة
عامة للمؤسسة العسكرية وابراز العقاقة بين المؤسسة العسكرية المدنية وهذا ما سنحاول إيضاحه في
الفصول القادمة وذلك بإعطاء نماذج عنها.
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لقد شهدت الساحة الدولية في العقود األخيرة عدة تطورات سياسية مرت بها جميع دول العالم
الثالث ،والتي تبدي معظمها في تراجع التوجهات الشمولية وظهور التحوالت اإلقليمية ،حيث تم دراسة
عملية التحول االقليمي وتحليلها من مختلف األبعاد ،ولقد ركز بعضها على أسباب وخلفيات التحول
الديمقراطي.والمشاكل التي تعرضت إليها هذه الظاهرة إثر إلغاء االنتخابات وتدخل الجيش في الحياة
السياسية مما أدي إلى العنف وعدم االستقرار وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة التحوالت اإلقليمية
في بعض الدول كنماذج.
المبحث األول :التحول في الجزائر
ال يختلف النظام الحكم في الجزائر عن باقي األنظمة الحاكمة في المنطقة العربية وذلك من خالل
التسلط وحب التملك والرغبة في االستمرار والعمل على إضفاء الطابع التسلطي ومنع نشر والوصول إلى
الديمقراطية مما تسبب بتدهور األوضاع الداخلية للبالد في شتى المجاالت وذلك رغم توفر البالد على
اإلمكانيات المتاحة.
المطلب األول :نظام الحكم في الجزائر
ولقد كانت البداية األولى للنظام الجزائري للحركة الوطنية ثم الثورة التحريرية ثم التعايش السياسي
والعسكري لكن سرعان ما استحوذت المؤسسة العسكرية في زمام األمور،إال أن مع اندالع الثورة التحريرية
أصبح العمل المسلح هو أساس الثورة مع وجود دعائم مختلفة للثورة،إال أن مع تطور األوضاع نشأة أزمة
بين السياسيين والعسكريين حول جدلية وأولوية العسكري على المدني أو العكس.

 .-1عبد الرزاق مقري،التحول الديمقراطي في الجزائر،رؤية ميدانية ،ص.4
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فلقد مر النظام الجزائري بعدة مراحل هامة ساهمت في إحداث العديد من التغيرات وتذبذب
األوضاع داخل الدولة ،فف مرحلة تعرف "بصائفة "2691أين حدثت العديد من االنقالبات والصراعات
على السلطة بين أهم القادة السياسيين وفي تلك الفترة نجد االنقالب الذي قام به "هواري بومدين"ضد
"أحمد بن بله" في 26جوان.2699ففي فترة حكم بومدين منعت التعددية الحزبية لكن بعد وفاته عادة
المؤسسة العسكرية إلى الواجهة،ثم وصل "الشاذلي بن جديد" الى الحكم وقام بحل العديد من األزمات
والمشاكل التي عرفتها البالد في تلك الفترة،كاالنفتاح السياسي و ظهور التعددية الحزبية إال أن الصراع
بعد أن فاز ال عسكريين في االنتخابات المحلية وذلك ما أثار العديد من المشاكل واألزمات في
البالد،فاستقال الشاذلي بن جديد" وعليه ظهور الجرائم حيث أصبح استخدام السالح لغة سائدة فأصبحت
المؤسسة العسكرية والجيش هما أصحاب القرار،حيث استمد الحكم العسكري في البالد خالل فترة الحكم
حتى مع الرؤساء الذين أتو فيما بعد وذلك راجع لثقل المؤسسة العسكرية في الجزائر.
أما فيما يخص اتخاذ القرار فهو يختلف من مرحلة إلى أخرى لكن في األخير سرعان ما يعود إلى
رئيس الجمهورية.فنظام الحكم في الجزائر يقوم على ثالث أسس رئيسية يقوم بتسيير البالد منها األسس
اإليديولوجية فنجد فيه التخوف من عودة التيار اإلسالمي مرة أخرى مما يؤدي إلى خلق المشاكل
واألزمات في البالد وينقسم إلى تيارين عروبي إسالمي وفرانكفوني تغريي.
أما األساس الثاني فهو جهوي فلقد اتسع نفوذه خاصة في فترة حكم بوتفليقة أما األساس الثالث فهو
أساس المصالح ويعتبر من أهم األسس بحيث يفسر البعد الوحيد الذي يتحكم في األوضاع الحالية.

1

ونجد في الجزائر ما يخص األحزاب السياسية فهي متعددة فيوجد العديد منها ما قبل االستقالل
حيث يعود أساسها إلى حقبة االستعمار بعد أن انتقل الكفاح المسلح من الريف إلى المدينة،ومن السالح
 -1د.عبد الرزاق مقري ،المرجع السابق.ص ص .8-7

54

الفصل الثاني

التحوالت اإلقليمية وتغيير أدوار المؤسسة العسكرية

إلى السياسة،حيث ساهمت هذه األحزاب بشكل كبير في المحافظة على القضية الوطنية في مختلف
أبعادها االقتصادية ،الثقافية،السياسية،االجتماعية،إال أن هذه األحزاب منعت من طرف االستعمار فبعد
اندالع الثورة طلب من جميع األحزاب االلتحاق بجبهة التحرير مما أدي إلى غياب البعد الحزبي.

1

من جهة أخرى نجد أحزاب بعد االستقالل وقبل التعددية لقد تم رفض التعددية الحزبية وفرض نظام
الحزب الواحد المتمثل آنذاك في جبهة التحرير الوطني،حيث حاولت العديد من الشخصيات تأسيس
أحزاب بشكل سري مثل حزب جبهة القوى االشتراكية الذي أسسه "أيت أحمد" في منطقة القبائل،حزب
الثورة االشتراكية من طرف "محمد بوضياف"،إلى أن وصل عدد األحزاب في الجزائر إلى أكثر من 96
حزب.
المطلب الثاني:المؤسسة العسكرية ومسار التحول في الجزائر
بعد أن عاشت الجزائر منذ االستقالل تحت نظام الحزب الواحد وهو جبهة التحرير الوطني حيث
تم تحويلها إلى جبهة التحرير الوطني ذات التوجه االشتراكي،حيث استمر ذلك النظام إلى غاية
أكتوبر 2611حيث تفاقمت األزمة االقتصادية مما أدى إلى حدوث مظاهرات عارمة من طرف الشعب
عرفت "بانتفاضة الخبز" مما دفع بالجيش إلى الخروج و الدخول في مواجهات عنيفة مع المتظاهرين
حيث استمرت لمدة خمسة أيام و التي أصفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين،لكن في األخير أصفرت
كذلك عن تعديل الدستور 2616الذي أقره الشعب بإجراء استفتاء بنسبة  61بالمائة والذي أرسى نوع من
الديمقراطية،والذي أنهى نظام الحزب الواحد وسمح بتعددية حزبية مبنية على مبادئ الثورة التحريرية.

2

 -1عبد الرزاق مقري ،المرجع السابق ،ص.11
- 2.إسراء أحمد إسماعيل ،العالقات المدنية-العسكرية وعملية التحول الديمقراطي،مصر الجديدة،القاهرة،دراسة مقارنة بين مصر والجزائر،القاهرة:
المكتب العربي للمعارف،ط،1،2117ص.268-267
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وفي البداية قامت المؤسسة العسكرية بدعم مسار التحول الديمقراطي بعد صدور بيان أركان
الجيش،الذي حددت فيه مهامه وواجباته وتتضمن أيضا عدم تدخله في الشأن السياسي،و بناءا على ذلك
تم إجراء أول انتخابات تعددية في الجزائر كاالنتخابات البلدية 2666ثم انتخابات نيابية لتشكل
البرلمان.وهنا تظهر نوع من االضطراب والتوتر بين جبهة التحرير الوطني والجبهة اإلسالمية إلنقاذ.مما
دفع "بالشاذلي بن جديد" إلى إعالن حالة الطوارئ للمارة الثانية بعد ثالث سنوات أعطى فيها السلطة
للمؤسسة العسكرية منها حل األحزاب السياسية والمجالس المحلية،إال أن المؤسسة العسكرية لم تحترم ولم
تلتزم بالبيان الذي أصدرته والذي منعها من التدخل في الحياة السياسية وعودتها لممارسة حق الوصاية
ولكن بشكل مختلف تماما وذلك يمكن توضيحه في شكلين:
األول:استعمال حق االعتراض وهنا المؤسسة العسكرية تتدخل إلقامة حكومة شرعية ينتهي إما بعودة
الجيش إلى الثكنات العسكرية أو توليه الحكم بشكل مباشر،و هنا تدخل الجيش وايقافه للمسار االنتخابي
الذي يعتبر نوع من التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدولة،وهناك من يرى العكس بأن تدخل الجيش
عبارة عن حماية الدولة من الخطر الخارجي و التهديدات المختلفة خاصة في المرحلة االنتقالية.

1

ثانيا:فجذور التدخل العسكري يعود إلى االستقالل حيث تزايدت التوترات والصراعات بين الجناح العسكري
والسياسي بين "كريم بلقاسم" و"احمد بن بله" الذي أصبح رئيس ثم قام بومدين بانقالب عسكري ضده حيث
قام بتشكيل حكومته من أعضاء لديهم رتب عسكرية،حيث قام بومدين بالجمع بين السلطة العسكرية
والسياسية حتى وفاته .ثم تدخلت قامت المؤسسة العسكرية بتعيين" شادلي بن جديد" رئيس للدولة باعتباره
أكبر ضابط سنا واألعلى رتبة بالنسبة لآلخرين،إال أن المؤسسة العسكرية ضغطت عليه حتى أعلن
استقالته بعدما قامت بحل المجلس الشعبي الوطني ثم قامت بإيقاف االنتخابات،واحداث بعض التغييرات

 -1إسراء أحمد إسماعيل ،المرجع السابق ،ص .262
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إلى أن وصلت إلى االنتخابات الرئاسية 2666و التي فاز بها "األمين زروال"الذي كان يشغل منصب
وزير الدفاع.

1

فب عد أن تم توقيف االنتخابات قامت الجبهة اإلسالمية بتوجيه رسالة للجيش تطالبه بتحمل
مسؤولية"اختيار األمة"لكن في المقابل قام الجيش باعتقال أعضاء الجبهة "كعباس المدني" و"علي بالحاج"
وزجهم في السجن بعد أن حكمت عليهم المحكمة العسكرية مما تسبب بمرحلة سميت بالعشرية السوداء
أين شهدت الجزائر أكبر مجزرة دماء،حيث قام الجيش اإلسالمي باستخدام العنف والسالح ضد جيش
الدولة والبوليس ليتطور األمر ليشمل حتى المدنيين،فتصاعد العنف والصراع بين المؤسسة العسكرية
والرئاسية والتي أضفرت عن استقالة "األمين زروال"مصرح بأنه ال يستطيع معالجة األزمة الداخليةوالتعامل
معها،وجاءت استقالته بعد حدوث خالف بينه وبين مؤسسة عسكرية بسبب إقرار هدنة مع الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ،مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة وفتح المجال لشخصيات عديدة للترشح،مما أقر نوع
من الهدنة واالستقرار في البالد،ومع انسحاب العديد من المرشحين إال المؤسسة العسكرية أبدت رغبتها
في اختيار "عبد العزيز بوتفليقة" رئيس للبالد،والذي قام بإجراء نوع من التغييرات أثناء فترة حكمه مما أدى
إلى تراجع تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي،وهناك سببين وراء قبول المؤسسة العسكرية
بالتغيرات التي قام بها بوتفليقة:األولى تفادي الرأي العام السلبي جراء قيام المؤسسة العسكرية بوقف
االنتخابات وتعطيل عملية التحول وبالتالي تفادي االنتفاضة الشعبية من مظاهرات.أما الثاني القضاء
على أشكال العنف التي استمرت لسنوات ضد الشعب بعد أن اتهم الجيش بمسؤولية المجازر المقامة ضد
الشعب،وفي تلك الفترة قام بوتفليقة بانتهاج سلسلة من المصالحات وهو ما عرف "بالوئام المدني" الذي
يشمل اإلعفاء عن الجيش اإلسالمي لإلنقاذ مقابل تخليهم عن العنف والتخلي عن السالح،إال أن
المؤسسة العسكرية أبدت نوع من الرفض ضد المصالحة معهم.
 .-1إسراء أحمد إسماعيل،المرجع السابق ،ص ص.272-262
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وبعد تلك الفترة فا ز بوتفليقة بوالية ثانية قرر فيها تولى وزير الدفاع بهدف منه السترجاع صالحيات
رئيس الجمهورية كاملة والقضاء واحكام السيطرة العسكرية،حيث قام بإجراء تعديالت عديدة على مستوى
المؤسسة العسكرية من تغيير القادة في كل الفئات والقوات مما نتج عن ذلك سيطرة الرئيس على المؤسسة
العسكرية.
ويمكن القول أن نظام الحكم في عهد بوتفليقة تحول من نظام عسكري واضح إلى نظام حكم مدعوم
عسكريا يعتمد في بقائه على المؤسسة العسكرية كمصدر للتأييد السياسي،ثم قام بإحداث نوع من التغيير
على مستوى الدستور في بعض المواد مما يخول له الترشح للعهدة الثالثة وهو األمر الذي حصل في
انتخابات أفريل  1666حيث فاز بنسبة  ،61بالمائة.إال أن هناك بعض المصادر األمريكية التي أعلنت
أن نسبة المشاركة الحقيقية تتراوح بين 16إلى  06بالمائة فقط مما أثار مخاوف الشعب من ظهور
وحدوث أزمات في البالد فيما يخص الجانب االقتصادي في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع
مستوى البطالة وذلك تزامن مع الثورة في مصر وتونس ما عرف "بالربيع العربي" األمر الذي تسبب في
اندالع احتجاجات عنيفة في العديد من واليات الوطن مما أدي إلى القيام باعتقاالت وفي محاولة
المتصاص غضب الشعب ،ولقد صرح الرئيس بوتفليقة في أول خطاب له عن قيامه ببعض التعديالت
في الدستور ومجموعة من القوانين المنظمة لممارسة الديمقراطية،دون إعالنه عن إعادة ترشحه للعهدة
الرابعة في انتخابات .1622

1

إال أن بعض األحزاب التي عارضت تعديل الدستور كحزب جبهة القوى االشتراكية التي طالبت بتطبيق
ال ديمقراطية أوال ثم تعديل الدستور من أجل إعادة الثقة للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة و المطالبة
بتطبيق المادة( )11من الدستور والتي تنص علي تولي رئيس مجلس األمة منصب رئيس الجمهورية في

 -1إسراء أحمد إسماعيل،المرجع السابق،ص.272-272
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حالة شغور المنصب بسبب مرض الرئيس أو عجزه عن القيام بمهامه،لكن لم يصدر أي رد فعل من قبل
مجلس الرئاسة،ثم فاز بالعهدة الرابعة رغم مرضه لكن األـمر استمر على حاله و أكثر إلى أن أعلن عن
ترشحه النتخابات  1626أن الترشح للعهدة الخامسة وهو األمر الذي رفضه الشعب الجزائري والذي خرج
في مظاهرات عارمة في كل ربوع الوطن .

1

المطلب الثالث :الموقف اإلقليمي والدولي من التحول الديمقراطي في الجزائر
سوف نتطرق أوال إلى الموقف اإلقليمي تجاه عملية التحول الديمقراطي في الجزائر فنجد:
.2الموقف التونسي
وذلك بحكم الحدود الموجودة بينها وبين الجزائر بحيث تعتبر الجزائر شريك أساسي لحماية حدودها من
الخطر الذي يهددها كالمجموعات المسلحة ،حيث تعتبر تونس من أكبر الدول التي تهتم بتطوير
األوضاع في الجزائر وذلك راجع من تخوف تونس من امتداد تلك األوضاع إليها،وذلك بحكم التقارب
الجغرافي ففي أعقاب اإلعالن عن نتائج االنتخابات في الجزائر في الدورة األولى ثم اإلعالن عن حالة
التأهب العسكري داخل تونس بين البلدين تخوف من المد اإلسالمي على الحدود التونسية متمثال في
حركة النهضة،ولقد أكدت تونس والجزائر على مساعيهما على توحيد الجهود بين البلدين والتعاون في
جميع الميادين من أجل حفظ األمن والسلم على الحدود بين البلدين وكذلك ضمن أفق أوسع لبقاء االتحاد
المغاربي والعمل ضمن مبادئه.

2

.1موقف المملكة المغربية

 -1إسراء أحمد إسماعيل،المرجع السابق ،ص.272
 .-2إسراء أحمد إسماعيل،المرجع السابق،ص ص.82،21
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فالمغرب هي األخرى اتخذت موقف من مسار التحول الديمقراطي في الجزائر حيث التزمت المغرب بعدم
التعبير عن النوايا الحقيقية اتجاه تصاعد التيار اإلسالمي في الجزائر حيث اعتبرت أن التحكم في
التيا ارت اإلسالمية يعد السبيل الوحيد والخلص لمواجهة انتقال تأثير التيارات اإلسالمية في الجزائر.
فالموقف المغربي كان مختلف عن الموقف التونسي حيث تعاملت المغرب بشكل تحفظي لما يحدث في
الجزائر وذلك راجع الختالف نظام الحكم بين البلدين بحيث أن المغرب نظام ملكي والجزائر نظام
ديمقراطي،إضافة إلى مشكلة الحدود بينهما حول منطقة تندوف إضافة إلى قضية الصحراء الغربية التي
باءت الجزائر مساندة لتقرير الشعب الصحراوي لمصيره.
فمنطقة المغرب العربي تتميز باشتراك دول المنطقة في نقاط عديدة منها الخبرة التاريخية واالستعمارية
بحكم خضوعها لمستعمر واحد وهو فرنسا وكذلك التداخل الثقافي الكبير نتيجة قوة التفاعل االجتماعي
كالدين حيث عملت الجزائر والمغرب بدعوة من المغرب إلى توحيد الجهود والتعاون فيما بينها من أجل
الحد من العديد من المشاكل التي يعاني منها البلدين كالهجرة الغير شرعية واإلرهابية وذلك بواسطة
الحراسة الجماعية للحدود وتفعيل قنوات االتصال بين دول المغرب العربي.

1

اللغة ،مما دفع بهذه الدول إلى اتحاد مشترك بينها إال أنه كلل بالفشل ولم ينجح.
والى جانب الموقف اإلقليمي نجد كذلك الموقف الدولي تجاه التحول الديمقراطي في الجزائر وعلى رأس
المواقف الدولية نجد"فرنسا" نظ ار لكونها مستعمر قديم للجزائر حيث بقيت 201سنة في الجزائر وهي مدة
لم تستطع أية دولة أن تمحي أثارها من األساليب القمعية والتذبيح اإلنساني والجرائم التي ارتكبتها في حق
الشعب الجزائري إضافة إلى تشابك العالقة بين البلدين على المستوى الثقافي والسياسي والتاريخي،ونجد

 .-1إسراء إسماعيل أحمد،المرجع السابق،ص.21
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أيضا التقارب الجغرافي فهناك تقارب األقاليم بحيث أن هناك عدد كبير من الجزائريين الذين يعيشون في
فرنسا،فنجد أن هناك أشياء عديدة مشتركة بين البلدين لدرجة ال يمكن تجاهل األخر .
فالموقف الفرنسي تجاه التحول الديمقراطي في الجزائر كان بارز بشكل كبير وله تأثير عميق في المسيرة
الديمقراطية واحترام دستور ،16حيث أنه رغم عدم مساس "الفيس" بالرعايا الفرنسيين إال أن فرنسا كانت
متحمسة لتدخل الجيش في الحياة السياسية وكذلك إيقاف االنتخابات ،حيث شهدت إلغاء االنتخابات
 2662موقف غري كبير مساند حيث ارتاحت الدول الغربية عامة وفرنسا خاصة حيث أبدت عدم رغبتها
ومعارضتها لوصول اإلسالميين إلى الحكم وذلك ألسباب عديدة منها تخوف فرنسا من لجوء الجزائريين
إليها مما يضطرها إلى إعادة النظر في سياستها أو اللجوء إلى من لهم عالقة بالجبهةاإلسالمية مما
يشكل ذلك خطر على فرنسا خاصة وأوروبا عامة.

1

وفي فترة حكم "محمد بوضياف"قامت فرنسا بتأييده باعتباره الرئيس األعلى للدولة الجزائرية،و قامت من
خالل االتحاد األوروبي بمطالبته بصياغة موقف يكون على مستوى التحديات،ولقد أثارت بعض األوساط
أن فرنسا قامت بتدعيم الجزائر عن طريق الجيش وذلك بتدعيمه باألسلحة والمعدات بما يقدر
ب266مليون من أجل السيطرة على الوضع األمني واإلعالمي،وذلك من خالل تصعيد عداوتها مع
الجبهة في وسائلها اإلعالمية،أما اقتصاديا قامت بمساعدة الجزائر ومولتها ماليا من خالل تسديد جزء من
ديونها وقانونيا قامت و ازرة الداخلية الفرنسية في اعادة القانون االنتخابي،وقامت بالعديد من التعديالت في
قانون االنتخابات من أجل أن تكون النتائج لصالح جبهة التحرير الوطني وعليه خدمة المصالح الفرنسة
في الجزائر.

2

-2عميرة محمد أيوب،مالكي رتيبة،تأثير التحول الديمقراطي على االستقرار السياسي في الجزائر،2112،مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم
السياسية تخصص :تنظيمات سياسية وإدارية جامعة قصدي مرباح ورقلة،2112-2112،ص .22،26،27
.-2عميرة محمد أيوب،المرجع السابق،ص.7
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المبحث الثاني :التحول االقليمي في جنوب إفريقيا.
لقد شهدت القارة اإلفريقية منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي العديد من التحوالت واألحداث،حيث
اتجهت العديد من دول القارة إلى األخذ بشكل من أشكال الديمقراطية بالمضمون اللبرالي الغربي المتمثل
في عدة أسس منها التعددية السياسية أي تعدد األحزاب السياسية،وتداول السلطة فيها سلميا،وأن القرار
السياسي هو نتيجة تفاعل القوى السياسية ذات العالقة بموضوع النقاش وكذلك نجد مبدأ احترام األغلبية
كأسلوب التخاذ القرار والفصل وجهات النظر وأخي ار نجد المساواة السياسية من خالل إعطاء صوت واحد
لكل مواطن.
المطلب األول :االقليمية في إفريقيا
لقد اختلفت الرؤى حول مضمون التحول الديمقراطي وداللته،حيث انتقد البعض حق الربط بين
الحكم السلطوي وتحقيق الديمقراطية وذلك انطالقا من أن واقع التحول من الحكم السلطوي ال يعد
بالضرورة تحوال نحو الديمقراطية،فإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ال يعد أم ار كافيا
لتحقيق الديمقراطية وانما األهم هو عملية تدعيم وترسيخ الممارسات الديمقراطية التي تحول دون انتكاسها
مثلما شهدته العديد من دول القارة كالنيجر،بنين،زامبيا،فالتحول يحمل إمكانية تحقيق الديمقراطية.

1

ونجد أن هناك عدة أسباب التوجه نحو النظم الديمقراطية حيث أنه طرحت العديد من التناقضات بين
الباحثين حول وجود مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية مسؤولتين عن عملية التحول الديمقراطي في
إفريقيا بصفة عامة،وهذا التناقض واالختالف يظهر حول أي من هذه العوامل كان هو الواقع األساسي في
عملية التحول وأنهما كان المساعد ،فبالنسبة ألولوية العوامل وأهميتها في التحول الديمقراطي ويمكن

. -2محمد عاشور مهدي،التحول الديمقراطي في إفريقيا تجربة التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا،معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ،جامعة
القاهرة.2112 ،

62

الفصل الثاني

التحوالت اإلقليمية وتغيير أدوار المؤسسة العسكرية

الحديث عن اتجاهين أساسيين في هذا الشأن أولهما وهو األكثر شيوعا بين الكتاب األفارقة أي أن
الضغوط الداخلية هي المحرك األساسي والوحيد لعملية التحول الديمقراطي في القارة،حيث امتلك التحول
الديمقراطي في إفريقيا منطقة الداخل المستقل عن العالقات بين الشرق والغرب،فالعوامل الدولية من وجهة
نظر ذلك الفريق متمثلة في انتهاء الحرب الباردة وسقوط االتحاد اإلفريقي وكذلك ظهور المشروطية
السياسية في برنامج اإلصالح المفروضة على المؤسسات الدولية وذلك ردا على عدم الرضي الشعبي
لألوضاع االقتصادية والسياسية المزرية السائدة في دول القارة .
ومن جهة أخرى يرى فريق أخر من الباحثين إلى العوامل الخارجية كان لها الثقل األكبر في تبلور عملية
التحول الديمقراطي في دول القارة،ويدعمون رأيهم من خالل سرعة التحوالت التي مرت على الساحة
اإلفريقية خالل التحوالت في النظام الدولي.
ولقد لجأت العديد من الدول في القارة إلي السعي نحو إيجاد الخيارات الدستورية والنمط األمثال للحكم في
إفريقيا ،حيث يعتبر التحدي الوحيد واألساسي لهذهالدولة خاصة في مرحلة ما بعد االستعمار هو كيفية
الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل الخالفات االثنية واللغوية هي واسعة االنتشار في القارة ،ولقد طرحت
العديد من االجتهادات فيما يخص التحول الديمقراطي والتأكد من عدم مالئمة النموذج العربي للديمقراطية
للواقع اإلفريقي والبحث عن نموذج مالئم إلفريقيا ،وهناك بعض من الباحثين الذين يؤيدون هذا الرأي
ويدافعون عنهم وذلك من خالل تدعيم الرأي القائل بأن تطبيق النموذج الديمقراطية الغربية في دول القارة
وقد أسفرت عنه مشكالت عديدة للنظم اإلفريقية وشعبها في حين أن هناك فريق أخر يرفض هذا الرأي
وتلك اإلدعاءات وأكد أنصار هذا االتجاه أن القضية ليست أفرقة الديمقراطية ألن التراث اإلفريقي عرف
الديمقراطية كمبادئ وكممارسة وذلك يتعلق بالخيار األمثل من الخيارات الدستورية المتعلقة بشكل الدولة
ونظام الحكم،مما يؤدي إلى ظهور فئتين مختلفتين منها من تدعوا استيعاب االختالفات الدستورية من
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خالل السماح باالنفصال ،وآخرون يدعون إلى األخذ بشكل من أشكال الديمقراطية التوافقية واقتسام
السلطة.

1

وكرؤية لمستقبل التحول الديمقراطي في إفريقيا حيث يرى البعض أن الواقع االقتصادي ويعتبر أهم
تحدي للقارة اإلفريقية في ظل التخلف االقتصادي والص ارع االجتماعي وانتشار اآلفات االجتماعية كفقر
والبطالة والجريمة والعنف وكذلك يؤدي إلى عدم االستقرار ،والمالحظ هنا أن هناك من ينظر إلى التحول
الديمقراطي نظرة تشاؤمية وذلك من خالل طغيان النظام السلطوي وسيطرته على السلطة مما أدى إلى
القضاء على ثقافة التسامح وغياب الحريات بصفة عامة،أما من ناحية النظرة التفاؤلية تعد من خالل
التفاؤل باستم اررية واستقرار عملية التحول الديمقراطي في إفريقيا وأنه ال يمكن الحكم عليها بالفشل فهي
مستمرة.
المطلب الثاني :أسباب التحول اإلقليمي في جنوب إفريقيا
لقد ميزت العديد من الدراسات بين مجموعة من أسباب التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا،فنجد
أن هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية،فالتحول الديمقراطي في العديد من الدول اإلفريقية يتميز بانتقال
السلطة من أنظمة سلطوية مدنية كانت أم عسكرية غير منتخبة إلى أنظمة مدنية منتخبة كالسودان
والنيجر.فطبيعة التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا انفرد بميزة تميزه عن باقي النماذج فهو تراث
الممارسة الديمقراطية للجماعة البيضاء في جنوب إفريقيا على النمط الليبرالي الغربي،فالممارسة
الديمقراطية لم تكن غائبة في جنوب إفريقيا كلية ولكنها كانت مقصورة على فئة معينة على حساب فئة
أخرى،مما جعل تجربة جنوب إفريقيا تجمع بين مالمح تصفية االستعمار واالنتقال إلى الديمقراطية
األغلبية بدال من ديمقراطية القلة ،فنجد من بين هذه األسباب.
. -1محمد محي الدين،مسارات التحول الديمقراطي،تقرير موجز حول التجارب الدولية و الدروس المستفادة والطريق قدما،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي -2،يونيو-حزيران 2111
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األسباب الداخلية
فشل الصيغ البديلة التي طرحها النظام العنصري لحكم األغلبية.تصاعد الثقل الديمغرافي واالقتصادي للسود.قوة المجتمع المدني في جمهورية جنوب إفريقيا.-التقارب لمصلحي والواقعي بين القوي الرئيسية الفاعلة في جنوب إفريقيا.

1

األسباب الخارجية
فلقد تصاعدت األسباب الدولية بشك كبير وذلك بفرض عقوبات شاملة ضد دولة جنوب
إفريقيا،حيث نجح مجلس األمن 2619في فرض عقوبات طوعية ضد جنوب إفريقيا،حيث وصل األمر
بالدول إلى استخدام حق الفيتو ضد جنوب إفريقيا من طرف الدول الغربية دائمة العضوية،إضافة إلى
سيطرة العديد من المؤسسات التمويلية الدولية والشركات على استثمارات الدولة مما أدى إلى تزايد حجم
هذه المؤسسات واالستثما ارت وكذلك تزايد حجم رؤوس األموال واالستثمارات.
إضافة إلى تزايد هيمنة وسعي القوى العظمى إلى نهب ثروات جنوب إفريقيا ونجد الواليات المتحدة
األمريكية التي تعترف بأن المؤتمر الوطني اإلفريقي هو المؤهل للتفاوض مع النظام العنصري للتوصل
إلى تسوية الصراع ،وتتزايد الضغوطات على الضريبة على جنوب إفريقيا وذلك بفرض عقوبات عليها
خاصة مع تراجع إدارة "ريجان" عن سياسة االرتباط البناء ،واقدامها على تبني ق اررات عقابية ضد جنوب
إلفريقيا تضم حظر االستثمارات األمريكية على جنوب إفريقيا على استيراد الموارد التجارية والصناعية
وال مواد الخام من جنوب إفريقيا،إضافة إلى حدوث عدة تغيرات على الساحة الدولية أهمها تراجع مكانة
-1محمد عاشور مهدي،التحول الديمقراطي في إفريقيا تجربة التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا ،مرجع سابق ،ص.2

65

الفصل الثاني

التحوالت اإلقليمية وتغيير أدوار المؤسسة العسكرية

االتحاد السوفياتي وضعف دعمه لحركات التحرر مما أدى إلى افتقار المؤتمر الوطني اإلفريقي سنده
األساسي على الصعيد الدولي الذي كان يقدم له العون المادي والمعنوي.

1

المطلب الثالث :مراحل التحول اإلقليمي في جنوب إفريقيا
مرت عملية التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا بعدة مراحل يمكن إنجازها في أربعة مراحل وهي:
أوال:مرحلة استكشاف النوايا واإلعداد للمفاوضات
تشير دراسات هذه المرحلة إلى البدايات األولى للتحول الديمقراطي في جنوب إلفريقيا حيث شهدت
هذه المرحلة وتحت ضغط العديد من األسباب خاصة الداخلية إلى إقدام النظام العنصري على طرح عدة
مبادرات أساسها قبول الحزب الوطني بضرورة إيجاد نموذج دستوري قابل للتفاوض يقوم على أساس"أمة
واحدة" داخل دولة جنوب إفريقيا وهذا ما يعني التخلي عن المفهوم العنصري وكل صفاته كمحدد دستوري
للبالد قائم على مراعاة واحترام "حقوق الجماعة واألقليات" في إطار دولة موحدة.

2

وفي عام  2611شهدت البالد حالة طوارئ حيث شهدت محادثات بين "نيلسون منديال" وزعيم
المؤتمر اإلفريقي المسجون آنذاك ووزير العدل في حكومة جنوب إفريقيا وذلك في منزل الوزير األول
"كيب تاون" حيث تكررت هذه اللقاءات وذلك بهدف إقناع المؤتمر الوطني اإلفريقي بالتخلي عن بعض
مبادئه خاصة ما يتعلق بالكفاح المسلح،التحالف مع الحزب الشيوعي والمقاطعة الدولية وتلك الشروط من
أجل اإلفراج عن "منديال" والدخول في مفاوضات معه،إال أن هذه المطالب رفضت من طرف "نيلسون
منديال" وفي مفاوضات له كرؤية منه إليجاد حل للصراع في جنوب إفريقيا حيث ركز على عدم التركيز
على الشروط المسبقة من الطرفين فيما يخص إجراء المفاوضات حيث ركز على نقطتين أساسيتين وهما
1محمد عاشور مهدي ،المرجع السابق ،ص-.11
-2محمد عاشور مهدي،المرجع السابق ،ص.12
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حكم األغلبية في إطار دولة موحدة وموقف البيض أي أن حكم األغلبية ال يعني بحاله سيطرة السود
عليهم،واقترح "منديال" أن يتم ذلك عبر مرحلتين أساسيتين األولى تهيئة المناخ المناسب للمفاوضات
وذلك من خالل اتفاق الطرفين على شروطها أما الثانية المفاوضات الفعلية للوصول إلى تسوية الصراع.

1

ولقد بقيت هذه المفاوضات متواصلة بين الطرفين في مناسبات عديدة إلى أن تولى الرئيس"ديك
ليرك"السلطة  2616حيث عمد إلى كسر الجمود السياسي في البالد واألخذ بمبادئ"منديال"،حيث قام بعدة
إجراءات بهدف تمهيد السبيل للمفاوضات والسعي إلى السيطرة على مختلف األجهزة األمنية وممارسة
القمعية ضد السود،والسماح بالمظاهرات السلمية والغاء بعض القوانين العنصرية،كاإلفراج عن قادة حزب
المؤتمر،ورفع الخطر المفروض على الحركات والتنظيمات الوطنية للسود وفي مقدمتها المؤتمر الوطني
اإلفريقي،كما ألغيت حالة الطوارئ في البالد وفتح الطريق للمفاوضات من أجل إقامة نظام سياسي جديد
يقوم على المساواة بين المواطنين.
ثانيا:مرحلة المباحثات الثنائية وبناء الثقة
تعتبر هذه المرحلة امتداد المرحلة السابقة ،حيث عقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي حكومة جنوب
إفريقيا ،والمؤتمر الوطني اإلفريقي بهدف االتفاق على إجراءات معالجة بعض القضايا الشائكة في
العالقات بين الطرفين مثل اإلفراج عن المعتقلين السياسيين والالجئين في دول الجوار وهي النقطة التي
أثارت توترات بين الحكومة والمؤتمر الوطني حول مسألة الالجئين فيما يتعلق بقضية عودتهم إلى بالدهم
من الخارج أو مستقبلهم كمواطنين.
وخالل المفاوضات ركز الطرفين على العنف والقمع الحكومي من ناحية والكفاح المسلح من ناحية
أخرى والتي تعتبر أبرز محاور الخالف بينهما حيث أسفرت تلك المباحثات عن إعالن المؤتمر الوطني
-1محمد عاشور مهدي ،المرجع السابق ،ص.12
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اإلفريقي وقف أشكال العمل العسكري من جانبه وتعهد في  2662بوقف عمليات التسلل وتهريب السالح
في جنوب إفريقيا وكل ما يتعلق بانتهاك حركة المواطنين في الدولة.

1

ولقد استمر التفاوض بين الطرفين حيث شهدت عدة انتكاسات وفي بعض األحيان يحدث صراع بين
الطرفين ولكن سرعان ما ينتهي ذلك إلى مفاوضات من أجل تجاوز األمر ،وحل الخالفات القائمة بين
المؤتمر اإلفريقي اإلسالمي والحزب الوطني وعالج القضايا العالقة بينهما كالتوصل إلى صيغة مالئمة
بحكم األغلبية يتضمن مصالح األقلية البيضاء والقاسم المشترك بين القوى السياسية على ساحة جنوب
إفريقيا.
.3مرحلة التفاوض على آليات المرحلة االنتقالية
تبدأ هذه المرحلة رسميا بمفاوضات "كوديسا" في ديسمبر 2662ولقد شارك فيها تسعة عشرة حزب يمثلون
مختلف التوجهات السياسية واالجتماعية في جنوب إفريقيا،ولقد حدثت خالفات حادة حول اآلليات الواجب
اتخاذها خالل المرحلة االنتقالية ووضع حلول وسبل الوصول إلى تلك المرحلة ،ورغم تعدد القوى
واألحزاب السياسية إال أن تأثير كل من الحزب الوطني الحاكم والحزب الوطني اإلفريقي له تأثير بالغ في
المرحلة االنتقالية حيث اختلفت الرؤية بين الحزب وكل واحد من وجهة نظر خاصة به مختلفة عن األخر
فنجد:

2

أ.المؤتمر الوطني اإلفريقي و رأيته إللية المرحلة االنتقالية
يرى قادة هذا الحزب أنه ال سبيل إلحداث التحول وأن التحول الديمقراطي ال يحدث إال في حالة القضاء
التام والكلى على النظام العنصري باعتباره شكل من أشكال االستعمار،وبقيت الرؤية سائدة رغم
 -1محمد عاشور مهدي ،المرجع السابق ،ص.17
 -2أحمد أمل ،االنتخابات...والتحول الديمقراطي في إفريقيا ،المجلد  ،12العدد.46،2117
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المفاوضات العديدة مع الحكومة حيث ركز قادة الحزب على عدة نقاط أهمها إجراء انتخابات الجمعية
التأسيسية التي تقوم بوضع دستور جديد للبالد،وكذا تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة البالد خالل
المرحلة وصوال إلى تحقيق حكم األغلبية على صيغة شخص واحد وصوت واحد.والمالحظ من خالل
هذه الرؤية أي رؤية الحزب الوطني اإلفريقي للمرحلة االنتقالية هو عدم اعترافه بالنظام العنصري
ومؤسساته وبالتالي عدم مشروعية قيادة هذه المؤسسات للمرحلة االنتقالية،ومن جهة أخرى أبدى الحزب
الوطني اإلفريقي قدرته على الفوز بأغلبية األصوات في الجمعية التأسيسية ووضع دستور وتشكيل حكومة
والقضاء على كل أشكال العنصرية.
ب.رؤية الحزب الوطني لتحول الديمقراطي
انطلقت مبادرة ورؤية هذا الحزب من خالل تمسكه بالسلطة واقناع الخصوم بعدم الجدوى من محاولة
إسقاط النظام والسعي إلى العمل ضمن الحدود التي وضعها نظام الحكم والعمل على عدم تجاوزها
واضفاء الشرعية على النظام القائم باعتباره هو المسؤول عن النظام.

1

ويؤكد قادة هذا الحزب أن الهدف ليس وضع الخطر على البيض و إنما هو إضفاء طابع الديمقراطية
على النظام ،ولقد قام بمجموعة من اإلصالحات التي أتت بمجموعة من التطورات أهمها حماية حقوق
الجماعات منها الجماعات العرقية اإلفريقية(البيضاء ،الملونين ،الهنود) ،واألخذ بنظام األغلبية ،التأكيد
على المرحلة االنتقالية التي تتراوح مدتها  26-9سنوات لتهيئة البالد لمرحلة نهائية من التحول.
.4مرحلة وضع الدستور المؤقت والمالمح العامة له

 -1محمد عاشور مهدي ،التحول الديمقراطي في إفريقيا تجربة التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا ،مرجع سابق ،ص.12
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تتميز هذه المرحلة ببداية ظهور مالمح التفاهم المشترك من الطرفين الحزب الوطني والحزب الوطني
اإلفريقي  ،26601واضافة إلى ظهور مالمح دستور البالد من خالل المفاوضات بين أحزاب متعددة حيث
شهدت بعض اإلضافات والتعديالت في البنود والمحتوى ولقد شمل دستور 2660على عدة مالمح
أهمها:

1

فيما يتعلق بشكل الدولة والنظام السياسي:فيها يتضمن إقامة دولة ذات سيادة و مواطنة ونظام حكمديمقراطي يقوم على حماية الحقوق والحريات للمواطنين كافة األجناس دون التمييز بينهم وذلك طبقا
للمادة األولى من الدستور،أما المادة  0/2فتنص على المساواة والوحدة الوطنية ،في حين المادة 9/2
تنص على ضرورة الفصل بين السلطات الثالث ،أما المادة 1/2تنص على وجود تعددية حزبية وانتخابات
دورية ،أما المادة  29/2تنص على وجود ثالث مستويات من الحكم:المستوى الوطني ،مستوى
المقاطعات ،المستوى المحلي.
المشاركة السياسية وتقاسم السلطة:حيث أكد دستور  2660على مبدأ التمثيل النسبي في المؤسساتالسياسية في البالد بمستوياتها الثالث ،ولقد نصت العديد من المواد في هذا الدستور على عدة أحكام
وبنود أهمها نجد:
المادة  11/2من الدستور تنص على":يتكون مجلس الوزراء والرئيس والنواب التنفيذيين للرئيس وما اليزيد عن  11وزير يعينهم الرئيس بمقتضى الدستور".

1أحمد أمل ،االنتخابات ...والتحول الديمقراطي في إفريقيا ،-المرجع السابق ،ص.12
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المادة  12/2تنص على ":الحزب الذي يتحصل على  1/2مقاعد أو أكثر في الجمعية الوطنية يحق لهتعيين نائب رئيس ،واذا لم يحرز أي حزب أو حقق حزب واحد فقط العدد المطلوب من المقاعد فإنه يحق
للحزب الذي يليه مباشرة من بين أعضائه في البرلمان.

1

.5الهوية الثقافية والدينية
تنص نصوص الدستور على أبعاد الدستور(اللغة ،الدين) على تأكيد الدستور على التعددية الثقافية
والدينية لجنوب إفريقيا ،حيث تنص المادة 0/2من الدستور االنتقالي على أن البالد تملك  20لغة معبرة
عن جماعات مختلفة في المجتمع ،أما المادة  0/2من الدستور تنص على أن الحقوق اللغوية وأوضاعها
المكتسبة عن سيران الدستور لن تمس.
ومن جانب الهوية الثقافية والدينية تنص المادة  20/2على أن المعتقدات مكفولة لألفراد،وأن من حقهم
ممارسة شعائرهم الدينية داخل المؤسسة الحكومية دون تمييز والمساس بالمساواة.
أما فيما يخص تقرير المصير فقد تنص المادة  02/2من الدستور على :حق الشعوب في تقرير المصير
ألنه جماعة ذات تراث ثقافي ولغوي مشترك في ظل نطاق إقليم جنوب إفريقيا.

المبحث الثالث :التحول في أمريكا الالتينية

1محمد عاشور مهدينفس المرجع ،ص.12
-2محمد عاشور مهدي نفس المرجع ،ص.21
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مع نهاية الثمانينات وبداية السبعينات ،شهد العالم تحول العديد من الدول خاصة تلك التي تنتمي للدول
النامية ،التي عرفت كل أساليب االستغالل واإلهمال على الساحة الدولية من طرف الدول البارزة القوية،
ونجد منها دول أمريكا الالتينية التي سعت وراء األخذ بالديمقراطية والتعددية السياسية.
المطلب األول :عوامل التحول اإلقليمي في أمريكا الالتينية
فدول أمريكا الالتينية هي األخرى سعت إلى إحداث التغيير وذلك بتبني النموذج الديمقراطي في أنظمة
الحكم وهو ما أطلق عليه "هانتغتون" "بالموجة الثالثة" هذا التطور يمكن تفسيره على ضوء ثالث
مجموعات من العوامل:
المجموعة األولىتتعلق بالتجربة الذاتية للدول النامية،وكذلك غياب الزعامات الكاريزمية التي قادت حركات التحرر الوطني
نحو االستقالل ،وتعتبر هذه المجموعة من عوامل الداخلية ،من أهم دوافع التحول خاصة بعد غياب
الزعامات الكاريزمية التي تمثل الموجة األساسية في المجتمع والتي كانت بديل لغياب الهياكل اإلدارية
والمؤسسية ،ألن غيابها أدي إلى حدوث انقسامات كبيرة داخل األنظمة الشمولية التي طرحت التعددية
كبديل.

1

وتؤكد دراسة كل من "أودنيل"و"شومبيتر" اللذان يقوالن بأنه ال يمكن أن يكون هناك تحول إلى الديمقراطية
ناتج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من االنقسامات داخل النظام الداخلي للدولة ،وهذه االنقسامات
غالبا ما تكون ناتجة من أزمة شرعية النظام أو ندرة الموارد االقتصادية.

 --1مساعيد فاطمة ،التحوالت الديمقراطية في أمريكا الالتينية ،نماذج مختارة ،ص.212
 -2مساعيد فاطمة ،المرجع السابق ،ص.212

72

2

الفصل الثاني

التحوالت اإلقليمية وتغيير أدوار المؤسسة العسكرية

وتأكد الخبرة الالتينية في التحول الديمقراطي أن عودة ظاهرة "الزعيم الكاريزمي" أو الزعامة الشعبية عبر
صناديق االقتراع أي االنتخاب أنه من شأنه أن يحدث التحول ،ونظ ار للعالقة القوية التي تجمع الزعيم
بالجماهير الشعبية ،فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في نشر الديمقراطية في بعض دول أمريكا الالتينية
وذلك نظ ار للدور الكبير الذي تلعبه الزعامة في المحافظة على عملية التحول الديمقراطي.
المجموعة الثانية:فهي مرتبطة بالعوامل االقتصادية واالجتماعية الداخلية للدولة ،فمع نمو الطبقة
الوسطى بعد االستقالل لم تستطع "الديمقراطية الهشة" الصمود طويال نظ ار للضربات التي تلقتها من
الفئات االجتماعية الجديدة التي سلمت زمام األمور السياسية للجيشوالنخبة العسكرية بشكل عام ،وذلك
بظهور نظام الحزب الواحد الذي قضى على محاولة تأسيس التعددية الحزبية ،إال أن العوامل االقتصادية
واالجتماعية انعكست بشكل كبير على األوضاع السياسية في أمريكا الالتينية ،مما زاد تهور األوضاع
الداخلية للبالد كالفقر ،البطالة ،وتفشى اآلفات االجتماعية بكل أنواعها كالمخدرات واضافة إلى استخدام
السالح ،مما تسبب في ظهور احتجاجات ورد فعل شعبي كبير مطالبا بإجراء انتخابات نزيهة وحرة،
وبالتالي شهدت هذه المجموعة تدهور األوضاع الداخلية ألمريكا الالتينية مما أدى إلى تراجع النظم
الشمولية الديكتاتورية واتساع حركة المطالبة بالديمقراطية في أمريكا الالتينية.
ولقد توصل "أودنيل" و"شومبيتر" إلى أن هناك نقاط تغيير حدثت في عملية التحول الديمقراطي ،وتقر
بعض العناصر المهمة في الدولة كرجال األعمال والتجار والصناعيين أن النظام التسلطي لم يعد مهم
ويمكن االستغناء عنه ألنه أصبح يهدد مصالحهم وال يخدمها وهو ما حدث في دول أمريكا الالتينية.
-المجموعة الثالثة

 -1مساعيد فاطمة،المرجع السابق ،ص. 221
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ترتبط هذه المجموعة بالمؤثرات الخارجية وانعكاسها على األوضاع السياسية الداخلية للدول النامية ،وعلى
رأسها دول أمريكا الالتينية ،وهذه المؤثرات مرتبطة بالتحوالت والتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية
بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار التيارات الشيوعية في أوروبا ،ولم يعد هناك حاجة إلى تعزيز النظام
القائم ألن تلك األنظمة تعرضت للضغوطات الخارجية خاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي
أصبحت القوة الضاربة والمهيمنة على الساحة الدولية ،وكنتيجة تلك الضغوطات الداخلية والخارجية
اتسعت مساحة تطبيق النموذج الديمقراطي في بداية القرن الواحد والعشرين عبر إجراء انتخابات نزيهة
مما يستوجب البحث عن نماذج التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية.
المطلب الثاني :سمات وأنماط التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية
في القديم كانت أمريكا الالتينية ال تحضي باهتمام ،نظ ار لما تتعرض له دول العالم الثالث من استغالل
وتهميش من طرف الدول العظمى والبارزة على الساحة الدولية ،حيث أن أمريكا الالتينية كانت بعيدة عن
األنظار ،إال أنها حضيت باهتمام عالمي كبير وذلك نتيجة التطورات التي عرفتها البالد نتيجة انتهاجها
للنموذج الديمقراطي في نظام الحكم ،والتي مست مختلف المناطق في أمريكا الالتينية كدول الكاريبي(
كوبا ،هايتي ،الدومينيك ،جاميكا) ومرو ار بأمريكا الوسطى مثل( السلفادور ،نيما ،هندوراس ،كوستاريكا،
نيكاراغوا ،جواتيماال ،بيليز) ووصوال إلى أمريكا الجنوبية( فنزويال ،كولومبيا ،إكوادور ،الب ارزيل ،بيرو،
األرجنتين ،التشيلي ،أورغواي ،باراغواي) وذلك راجع لعدة عوامل أهمها:
التجارب الديمقراطية الناشئة-الظروف البالغة التي تواجه كل تجربة
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1

وتعتبر أمريكا الالتينية من القارات الكبيرة في العالم حيث تبلغ مساحتها  1609مليون كيلومتر مربع ،فهي
تمتد في شكل شبه جزيرة كبيرة وطويلة تمتد من الشمال إلى الجنوب ،ومن الشرق إلى الغرب.
ولقد نشأت فيها العديد من الحضارات القديمة فنجد "حضارة ألزنك" في أمريكا الوسطى وبالتحديد في
المكسيك ،إضافة إلى "حضارة المايا" و"حضارة األنكا" وهي حضارات قديمة تعود غلى شعوب هنود
الحمر في أمريكا الجنوبية ،إضافة إلى التنوع السكاني في أمريكا الالتينية ،فنجد الهنود الحمر وهم السكان
األصليون ويتجاوز عدد سكانها  266مليون نسمة ،في  ،2619و966مليون نسمة في  2666فهي قارة
غنية من حيث الثروات فنجد فيها أكبر وثامن أكبر قوة صناعية  ،وخامس دولة من حيث الدول المصدرة
للسالح.
والى جانب السمات نجد أنماط التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية حيث بعد أن تبنت لعود طويلة
سلطة حكومية شمولية ذات الطابع العسكري ،استطاعت جمهوريات أمريكا الالتينية أن تنتهج النموذج
الديمقراطي بشكل تدريجي في القرن العشرين ،بعد أن تعرضت القارة إلى تدخالت عسكرية من طرف
الجيش األمريكي ،إضافة إلى حدوث انقالبات عسكرية خاصة في "هايتي"  ،2662حيث انتقلت من
الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية الليبرالية والتي شملت كافة دول القارة.

2

وانتهاج أمريكا الالتينية للنموذج الديمقراطي يعتبر بمثابة انقالب من النظام االستبدادي الذي أدى وتسبب
في تدهور األوضاع الداخلية في البالد في شتى المجاالت خاصة المجال االقتصادي ،واضافة إلى
التدخل الخارجي من الواليات المتحدة األمريكية والمؤسسات المالية ،حيث عملت تحسين الظروف
 -1محمود عبد المنعم مرتضى ،أمريكا الالتينية بين رياح الديمقراطية التحديات االقتصادية ،السياسة الدولية ،العدد ، 117جانفي ،1222
ص.181
-2محمود عبد المنعم مرتضى ،المرجع السابق ،ص.182
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الداخلية للبالد كمكافحة المخدرات ،واستخدام األسلحة ،ولقد عملت أمريكا على تسديد الديون الضخمة
التي تدين بها أمريكا الالتينية ،وذلك راجع لتدهور وتراجع الجانب االقتصادي وتدهور األوضاع
االجتماعية للبالد ،وهذه المساعدات التي قدمتها الواليات المتحدة األمريكية ما هي إال نوع من التدخل
الغير المباشر في الشؤون الداخلية ألمريكا الالتينية ،وهي سياسة تنتهجها الدول القوية من اجل إضعاف
الدول النامية وتقديم مساعدات واعانات كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية الدول النامية ،وه ما حدث
في أمريكا الالتينية من قبل الواليات المتحدة األمريكية.
المطلب الثالث :دول أمريكا الالتينية الديمقراطية
لقد تم التطرق في هذا المطلب إلى دولتين برز فيها التحول الديمقراطي وهي الب ارزيل وفنزويال ،حيث
سعت كلتا الدولتين إلى انتهاج الديمقراطية وارساء مبادئها والعمل على إسقاط األنظمة االستبدادية.
أ.البرازيل
تعتبر الب ارزيل أهم القوى الصاعدة في أمريكا الالتينية ،فلقد تخطت هذه الدول العديد من األحداث
ولالستقرار السياسي ،وعملت على القيام بعدة إصالحات مختلفة السياسية واالقتصادية والعمل على تعزيز
وفرض مكانتها في القارة وعلى الساحة الدولية ،حيث تعتبر خامس اكبر دولة من حيث المساحة والتي
تقدر ب 109مليون كيلومتر مربع ،إضافة إلى ازدهارها بثروات مختلفة كالماء ،الثروات المعدنية ،والتنوع
البيولوجي ،وامتالكها للذهب والحديد والنفط ،وتتمتع أيضا باحتياطي البترول والغاز ،ويبلغ عدد سكان
الب ارزيل  299مليون نسمة ،مما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميا.

1

 -1رضا محمد هالل ،السياسة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية ،السياسة الدولية ،العدد ،112أكتوبر ،2112ص.127
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أما فيما يخص الجانب السياسي في الب ارزيل فهي انتهجت النموذج الديمقراطي في نظام الحكم ،حيث
تأسست الحياة السياسية فيها على الدستور الفدرالي الذي صدر  ،2610والذي يعتبر انجاز من انجازات
التحول الديمقراطي ،الذي شهدته البالد بعد سلسلة من المعاناة ما يقارب واحد وعشرون سنة من الحكم
العسكري الشمولي ،إال أن كل هذا لم يأتي بشكل سهل وانما بعد سلسلة من العراقيل والصعوبات ،حيث
يعتبر الرئيس «كولود دي ميللو" أول رئيس منتخب من طرف الشعب بشكل مباشر سنة 2661إال أنه
أجبر على االستقالة بعد اتهامه بقضايا الفساد ثم أقيمت عدة انتخابات في البالد سنة  2662فاز بها
"هندريك كارد وسو" ثم أتى بعده "لوال سيلفا" في .1661
وتمكن "كارد وسو" من إقامة دعائم النظام المدني بعد خبرة طويلة إبان نفيه في فترة حكم العسكريين،
إضافة إلى خبرته كوزير خارجية ،وعقب فوزه في انتخابات  2662قام بتنفيذ إصالحات اقتصادية
وسياسية ساهمت في إعادة انتخابه للمرة الثانية سنة  2661ولقد امتنع عن تعديل الدستور بشكل يمكنه
من الترشح للمرة الثالثة.
ولقد أقيمت عدة متغيرات في الب ارزيل فنجد الداخلية منها السياسية واالقتصادية وذلك بهدف التوجه نحو
الديمقراطية ،حيث تبرز التجربة الب ارزيلية أهمية ودور األحزاب السياسية فيها ،خاصة الحركة الديمقراطية
الب ارزيلية ،التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسة العسكرية التي بادرت بالقيام ببعض التنازالت بعد أن
تحالف بعض قادتها مع المعارضة إلجراء تعديالت في هيكل النظام السياسي الب ارزيلي وتحقيق التحول
الديمقراطي ،حيث تمت الموافقة على النظام الديمقراطي وذلك بعد إقرار التعددية الحزبية وتنظيم انتخابات
حرة ،أما في الجانب االقتصادي فعملت الب ارزيل على انتهاج نظام اقتصاد السوق بهدف الوصول إلى
الخوصصة واالنفتاح على االقتصاد العالمي ،وذلك مما ساهم في عرض المنتوج المحلي على األسواق
العالمية ،وازدهار القطاعات االقتصادية بما فيها الصناعة ،التجارة ،الزراعة ،وبالتالي القضاء اآلفات
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االجتماعية كالفقر والبطالة وذلك بتوفير العمل ومناصب الشغل ،وعليه تحقيق االستقرار االقتصادي
والسياسي في الب ارزيل.

1

ففي عام  2610لجأت دول أمريكا الالتينية إلى وضع أنظمة ديمقراطية وذلك بعد مرورها بموجات تحول
مضادة ،وذلك نتيجة تنظيمها النتخابات شفافة وحرة ،سمحت بتطوير وتوسيع مشاركة مختلف األحزاب
السياسية.
وأشارت العديد من الدراسات إلى أن التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية ارتكز على أربعة أنماط من
التحول تمثلت في:
.2التنازالت
هي عبارة عن قناعة ذاتية للنخبة الحاكمة ،ألنها تشعر بأنها لن تتمكن من ضمان استمرارها في الحكم
لذي تقدم تنازالت إلى المواطنين و المعارضين ،وهذه القناعة الذاتية تتكون نتيجة مؤثرات متنوعة ومختلفة
من بالد أخر ،وذلك من أجل فتح الطريق أمام الديمقراطية مثل الب ارزيل في نهاية حكم العسكريين.

2

.2المفاوضات
تتم هذه المرحلة عندما يشعر قادة النخبة الحاكمة أنهم غير قادرين على االستمرار ،وأن الحل األفضل
هو االنسحاب من السلطة ولكن ذلك بعد ضمان الخروج السلمي من المفاوضات والمناوشات ،وذلك مثلما
حدث في الشيلي وسلفادور.

 -1رضا محمد هالل ،المرجع السابق ،ص ص.122-127
-2رضا محمد هالل،المرجع السابق ،ص.211
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.3الخروج من الحكم
وذلك يتم نتيجة ضغوطات شعبية وتصدع داخل السلطة عند النخبة الحاكمة وجملة االنقسامات التي
تحدث داخل السلطة مثلما حدث في الب ارزيل.
.4التدخل الخارجي
وذلك يعني تدخل قوى خارجية في الشأن الداخلي للبالد ،وذلك تقوم به الدولة أو مجموعة من الدول قصد
استبدال النظام األوتوقراطي االستبدادي بنظام ديمقراطي أخر مثلما حصل نيما ،هايتي.

1

وبهذا فلقد عرفت أمريكا الالتينية كافة األساليب ،والتي بذلك وصلت كل دول القارة إلى النظام
الديمقراطي ،إال أن تاريخ القارة يشهد بأن دول القارة شهدت موجة قصيرة من التحول الديمقراطي والتحول
المضاد خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،فهناك بعض دول القارة كاألرجنتين ،كولومبيا ،فنزويال،
شهدت تحول ديمقراطي عن طريق انتخابات شعبية لكنها لم تدم طويال ،فحلت محلت النظم الديكتاتورية
محلها ،إال أن بعض الدول في أمريكا الالتينية استطاعت القضاء على األنظمة االستبدادية العسكرية
وعملت على فرض الديمقراطية في أنظمة الحكم مثل األرجنتين ،بيرو ،فنزويال وكولومبيا ،ثم عادت دول
القارة إلى األنظمة والتحوالت الديمقراطية في الستينات بعد أن أطاحت االنقالبات العسكرية بالحكومات
المدنية في كل من الب ارزيل ،بوليفيا  ، 2692األرجنتين  ،2699األرجواي والشيلي  2610وهذه
الحكومات تعتبر من أمثلة النظم السياسية والتي يطلق عليها "النظم الشمولية البيروقراطية".
فبعض دول القارة انتهجت التغيير مثل اإلكوادور أين أعلن القادة العسكريين رغبتهم في االنسحاب من
الحياة السياسية وعدم التدخل فيها ،حيث أنه تم وضع دستور2611وأقيمت انتخابات  2616أين تم

 -1رضا محمد هالل ،المرجع السابق ،ص212
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اإلعالن عن قيام حكومة جديدة مدنية مستقلة ،وفي دول أخرى من القارة شهدت انقالبات العسكريين ضد
النظام العسكري واجروا انتخابات من أجل التحول نحو الديمقراطية.

1

والى جانب المتغيرات الداخلية نجد المتغيرات الخارجية والدولية ،أي يقصد به توجهات السياسة الخارجية
للب ارزيل حيث اتسمت في فترة حكم "كارد وسو" و "لوال" بنوع وقدر كبير من الفاعلية وهي الفترة المرتبطة
بالمرحلة الديمقراطية ،فلقد بدأت السياسة الخارجية للب ارزيل بالتوجه نحو االنخراط في مبادرات وتحالفات
متعددة األطراف خاصة مع روسيا أين اتفقت الب ارزيل مع روسيا بقيادة الرئيس "بوتين" بتوسيع دول
مجموعة الثالثة عشر ،إضافة إلى نجاح الب ارزيل في تحويل مجموعة "ألبريك"( هي األجزاء األولى من
أسماء دول:الب ارزيل ،روسيا ،الهند ،الصين) ،من مجرد فكرة إلى إطار تساوي بين الدول األربعة لمناقشة
المشاكل االقتصادية في العالم ،أما في مجال السياسة الدولية فتسعى الب ارزيل إلى تقوية االتجاه العالمي
نحو الديمقراطية والقيم الغربية في مجموعة "ريو" وذلك بهدف االنخراط في التكتالت اإلقليمية والعمل على
تطوير االستثمارات والرأسمال في المنطقة من بنوك والعمل على تطويرها وذلك بهدف االستغناء عن
صندوق النقد الدولي ،والبنك العالمي ،وبحكم امتالك الب ارزيل على المستوى اإلقليمي لمكانة هامة في
اإلقليم وذلك نظ ار للمساحة الكبيرة التي تتمتع بها واقتصادها القوي ،وقامت بعقد اتفاقيات السالم بين
الدول وذلك من أجل حفظ األمن والسلم الدوليين في اإلقليم الذي تنتمي إليه والعمل على تعزيز العالقات
مع دول الجوار ،خاصة مع كولومبيا ،والقارات األخرى كإفريقيا وأوروبا.

2

إال أن الب ارزيل تعاني من أمرين أساسيين تعتبر كعقبات أمامها األول هو استغالل ثروات الب ارزيل من
طرف رئيس فنزويال من أجل الترويج بمشروعه وكذلك اعتبار الب ارزيل بأنها مجرد دولة تابعة للواليات
المتحدة األمريكية ،أما العقبة الثانية فتتمثل في الشكاوي المتكررة من جانب الدول المجاورة لها مثل
-1رضا محمد هالل ،المرجع السابق ،ص.212
 -2رضا محمد هالل ،المرجع السابق،ص .212
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"باراغواي" و"سودي نام" من خالل عدم وفائها بوعودها فيما يخص تقديم المساعدات المادية لتلك الدول
فهي تلعب دور محوري في دول أمريكا الالتينية ،وذلك بسعي الب ارزيل إلى توسيع دورها اإلقليمي بالتقارب
مع القوى الصاعدة واالنضمام إلى مجموعة العشرين والدخول في المنظمة العالمية للتجارة.

1

.2فنزويال
تعتبر سابع دولة في أمريكا الالتينية من حيث المساحة التي تقدر ب 62109كيلومتر مربع ،ويبلغ عدد سكانها
 1101مليون نسمة ،وتملك أكبر اقتصاد في "تجمع األنديز" وهي تعتبر أول منافس للب ارزيل خاصة على
المستوى االقتصادي واإلقليمي ،استقلت  ،2106اتخذت كاراكاس عاصمة لها ،تولى رئاستها عدة رؤساء
ومن وجهات سياسية مختلفة ،وتتميز فنزويال بعدة سمات أساسية منها:
تأثير الجيش على الحياة السياسيةتأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية على األوضاع السياسيةبروز دور الحركات المعارضة كالنقابات ،واتحاد العمال واألحزاب السياسيةأما فيما يخص التحول الديمقراطي في فنزويال ،فلقد شهد النظام السياسي فيها ضغوطات واضطرابات
كبيرة دفعت به إلى تبنى النموذج الديمقراطي ،وذلك بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذلك بعد تصاعد
االحتجاجات الشعبية المنددة بزوال الحكم العسكري واألمر الذي وصلت إليه ،وتم اإلطاحة بحكم
العسكريين سنة  ،2611حيث تسلم الرئيس «كارلوساندرياسبيربر" السلطة حيث أنه شرع في القيام بالعديد
من اإلصالحات والتصحيحات االقتصادية الذي وضعه صندوق النقد الدولي مما دفعه للقيام بإجراءات
الخوصصة وتحرير األسعار ،إال أن هذه اإلصالحات قامت بتأزم الوضع االجتماعي للدولة بسبب الفساد
 -1مصطفى كامل السيد ،إصالحات شافير االقتصادية واالجتماعية ،المعرفة :موقع الجزيرة2114/11/12،
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والفوضى الذي عم البالد ،وكذلك تأزم الوضع المالي للدولة ،إال أن الرئيس إلنقاذ البالد من األزمة قام
بسحب قرض بقيمة 266مليون دوالر من صندوق النقد الدولي ،فازدادت االستثمارات األجنبية مع ارتفاع
أسعار البترول إال أن الفقر واألمية ازدادت مما وضع مشروع التحول الديمقراطي موضع الشك.

1

ومع وصول "شافيز «إلى الحكم وحصوله على تأييد شعبي كبير إال أن األوضاع الداخلية واالجتماعية
للبالد ،ازدادت كالفساد والفقر ،مما أثار اتهامات داخل النظام فمع ارتفاع الفقر أحدث تناقض فيما تملكه
فنزويال من ثروات وما يعيشه شعب فنزويال من فقر نتيجة الفساد السياسي الذي تعيشه البالد داخل
السلطة ،ولقد أتى "شافير" بمجموعة من اإلصالحات منها تغيير اسم الدولة إلى "فنزويال البوليفارية"،
إصدار دستور جديد من أجل تمديد مدة حكمه لست سنوات مع إمكانية إجراء انتخابات فورية مباشرة من
أجل االتصال بين الشعب والرئيس ،واصالحاته أيضا شملت القطاع االقتصادي ،إال أنها لم تشمل
صالحيات السلطة التنفيذية ،ولقد استخدم "شافير" خطابات شعوبيةتليق بالنظم التسلطية وال يناسب
األوضاع الديمقراطية.
أما فيما يخص السياسة الخارجية لفنزويال فهي سعت إلى توسيع دورها القيادي المستقل في أمريكا
الالتينية ومعارضة العولمة والسياسة االقتصادية اللبرالية الجديد ،وانشاء عالم متعدد األطراف واألقطاب
من أجل مواجهة الهيمنة األمريكية ،حيث شهدت فنزويال تقارب متزايد مع أعداء الواليات المتحدة
األمريكية مثل كوبا وايران حيث عمل "شافير" على التقارب مع روسيا من اجل طاقتها اإلنتاجية البترولية
وكونها مستهلك كبير محتمل لصادرات فنزويال في مجال الطاقة ،أما في المجال اإلقليمي سعت فنزويال
إلى حشد الدعم من أجل سياسات إقليمية فتمثل منطقة التجارة الحرة لألمريكيين.

-1مصطفى كامل السيد ،المرجع السابق،ص.28
-2مصطفى كامل السيد،المرجع السابق ،ص.28
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خالصة الفصل
أن العديد من الدول على الساحة الدولية شهدت العديد من التحوالت اإلقليمية والتي ساهمت بشكل كبير
في تغيير األوضاع الداخلية للدول والتحول من نظام سياسي إلى نظام أخر ،وهذا ما أثر وبشكل أخر
على األوضاع الخارجية مما تسبب في العديد من المخاطر أهمها التدخالت الخارجية الدولية في الشؤون
الداخلية للدول خاصة في الدول النامية ،بحيث تميزت بتصدع النظام السياسي لهل ،وذلك ما دفع بالعديد
من دول العالم الثالث إلى تبني النموذج الديمقراطي بهدف تغيير األوضاع الداخلية لها.
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تحتل مصر مكانا كبی ار على الصعید العربي واإلقلیمي وحتى على الصعید الدولي،
كونها مستقطبة لألنظار سواء من حیث موقعها الجغرافي أو حتى من خالل سیاستها الداخلیة والخارجیة
خاصة مع الدول العربیة ،وهي كذلك تتمیز بنظام سیاسي یختلف عن جمیع األنظمة ،وسنحاول في هذا
فصل التطرق إلى المؤسسة العسكریة المصریة ونظام السیاسي المصري وذلك من خالل تقسیمه إلى
ثالث مباحث ،ندرس في المبحث األول ،طبیعة التحوالت اإلقلیمیة ،أما في المبحث الثاني فسنتناول موقع
المؤسسة العسكریة في التحول في مصر ،وفي المبحث الثالث سنتكلم عن انعكاسات التحول في مصر
على دور المؤسسة العسكریة.
المبحث األول :طبيعة التحوالت اإلقليمية والمؤسسة العسكرية في مصر
تعد المؤسسة العسكریة المصریة من أهم المؤسسات المصریة للمكانة التي تحظى بها حیث سنتطرق إلیها
بشكل واسع ،حیث سنتطرق إلى نشأتها ومكانتها في أنظمة الحكم المختلفة في مصر على صعید الطبیعة
واإلنشاء وعلى صعید العقیدة والتأهیل وعلى صعید المحیط التي تقوم فیه ،وسنتطرق أیضا إلى العالقات
المدنیة-العسكریة في مصر.
المطلب األول :كرنولوجيا التحوالت في المنطقة العربية
أوال :تونس
تعتبر تونس من الدول العربیة التي شهدت نوع من التحول في النظم السیاسیة ،حیث سعت إلى األخذ
بالنموذج الدیمقراطي وذلك بهدف تحسین األوضاع الداخلیة لتونس من مختلف الجوانب.
ومنذ استقالل تونس عن االستعمار الفرنسي  6591فهي دولة ذات سیادة ،تتمتع بأهمیة ومكانة خاصة
في الشمال اإلفریقي وفي حوض األبیض المتوسط فهي متنوعة من حیث التنوع البیئي والطبیعي ،فهي
تعرضت إلى العدید من االمتدادات فنقیین ومسلمین والرومانیین ،فانضمت تونس إلى الدولة العثمانیة
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 6956إلى أن استقلت عن االستعمار الفرنسي بقیادة "بورقیبة" الذي قام بإحداث تغیرات في تونس في
النظام الداخلي لها وذلك من خالل إنشاء مجلس وطني منتخب ،إلعداد الدستور للبالد  ،6595والغاء
الملكیة في تونس واعالن قیام جمهوریة مستقلة وخلفه الرئیس "بن علي" الذي استمر في منهج بورقیبة
إلى غایة  4162تاریخ إسقاطه انتفاضة شعبیة مما أدى دخول تونس مرحلة التعددیة الحزبیة.
ولقد مر التحول السیاسي في تونس بأربعة مراحل أساسیة وهي:
المرحلة األولى :ولقد تمثلت في االحتجاجات التي ظهرت منطقة قفصه المنجمیة  ،4112وهي أول
انتفاضة اجتماعیة اتسع نطاقها منذ ثورة الخبز ،6522نظ ار للبطالة التي تعاني منها البالد ،إال أن
السلطة قمعت تلك االحتجاجات بالعنف.
المرحلة الثانیة :وتتمثل في الش اررة التي انطلقت في منطقة سیدي بوزید المنتمیة إلى المناطق الداخلیة
الهشة.
المرحلة الثالثة :تتمیز بدخول العدید من المدن التونسیة في االحتجاجات الشعبیة مثل صفاقس ،سوسة،
وذلك ما أعطى النتفاضة التونسیة بعد أخر ودخلت فیه مرحلة دون رجعة.
المرحلة الرابعة :وفیها دخلت تونس العاصمة في األحداث مما تسبب ذلك اإلطاحة "ببن علي" في
62جانفي .4166وكل هذه االحتجاجات تمت من طرف الفئة الشبانیة من أجل إسقاط النظام وتحسین
األوضاع الداخلیة االجتماعیة واالقتصادیة لتونس.

1

.1طبيعة النظام السياسي في تونس في عهد الحبيب بورقيبة()1591-1591
ترأس تونس لمدة ثالث سنوات بحیث انتهج خاللها نهج علماني في الحكم ،ومنح لنفسه صالحیات واسعة
لدرجة اتهامه بالدینامیكیة ،فهو من موالید مدینة طرابلس ،وبدأ حیاته السیاسیة  ،6545وأسس لنفسه

 -1مولود دحماني ،أثر مخرجات العالقة االرتباطية بين مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات األمن القومي على قوة الدولة في مراحل التحول
السياسي-دراسة مقارنة تونس ليبيا  ،- 1122-1122مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،جامعة مولود معمري-تيزي وزو ،-كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،5112-5112 ،ص.22-25
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جریدة العمل التونسي 6594للحزبالحر الدستوري ،وانظم إلى اللجنة التنفیذیة ،ولقد طالب بإنشاء برلمان
تونسي یمثل السلطة التشریعیة  ،وحكومة مسؤولة أمام البرلمان ،وكذا الفصل بین السلطات الثالث،
وذلك من خالل عقد مؤتمر ،ولقد لفت األنظار من خالل مطالبته بالنضال ولالستقالل واألمر الذي
رفض من قبل السلطات الفرنسیة ،وهذا ما أحدث مظاهرات مما أدى إلى إلقاء القبض علیه وسجنه ،ثم
قام بالترویج بالقضیة التونسیة عبر مختلف مناطق العالم ،وواصل الكفاح والنضال من أجا الثورة التونسیة
بعد سلسلة من االعتقاالت الموجهة ضده إلى غایة توقیع معاهدة االستقالل الداخلي لتونس.
فبعد االستقالل قام "الحبیب بورقیبة" بإنشاء أول حكومة حیث تولى رئاستها لمدة أربعة سنوات ولقد قام
بالعدید من اإلصالحات أهمها:

2

إلغاء النظام الملكي :ففي  6595أعلن الدیوان السیاسي للحزب الحر الدستوري عن الجمهوریة بإعطاءالمجلس القومي التأسیسي الصیغة الدستوریة والغاء الملكیة ،لیختار نفس المجلس "الحبیب بورقیبة" رئیسا
للجمهوریة التونسیة إلى غایة دخول الدستور الجدید حیز التنفیذ ،لیقدر التعددیة الحزبیة  ،6526وتجمید
نشاط الحزب الشیوعي  6514لعدم حصوله على أي مقعد.
إعالن عن دستور تونسي جدید :تم اإلعالن عنه في  6595حیث أقر هذا الدستور نظاما رئیسیا یتمتع -
فیه الرئیس بصالحیات واسعة إضافة إلى حقوق اإلنسان وحمایتها ،الفصل بین السلطات ،الحریة أسس
الدیمقراطیة الناشئة.
تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة التونسیة :ففي عهد "بورقیبة" ثم إلغاء التمییز بین المرأة والرجل وأقرالمساواة بینهما ،كما منحها العدید من الحقوق كاالنتخاب وأسس االتحاد الوطني للمرأة لتواصلها مع
السیاسة.

 -2مولود دحماني ،المرجع السابق ،ص.28
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اإلصالحات السیاسیة :تم تغییر الحزب الحر الدستوري الجدید إلى الحزب االشتراكي  6512وتم تغییرأغلبیة األعضاء اللجنة المركزیة به.
الدیكتاتوریة :حیث عمل "الحبیب بورقیبة" على فرض شخصیته في الدولة كافة في الفئة البورجوازیة وذلك
من خالل استثمار أموالهم في المشاریع االقتصادیة داخل تونس لصالحهم واستغالل الطبقة الكادحة وعلیه
فقام بورقیبة باالنفراد بالسیاسة مما أدي إلى ظهور مؤیدین ومعارضین له ،إضافة إلى إحداثه لتغییرات
عدیدة في مختلف الجوانب منها الجانب الثقافي وذلك من خالل دعوته إلى التمسك بالمقومات الوطنیة
والمحافظة على الهویة الوطنیة والمساواة بین الرجل والمرأة ومنح الطالق لكلیهما ،والغاء تعدد الزوجات،
القضاء على الجرائم ،تكریس الطبقیة ،واستئصال مقومات الحضارة اإلسالمیة بإلغاء التعلیم الزیتوني.

3

أما في المجال التربوي قام بإصالح التعلیم عن طریق قانون إصالح التعلیم  6529بإنشاء مدارس حدیثة.
ونجد إلى جانبه المجال االقتصادي الذي تمیز باالنهیار بسبب انسحاب رؤوس األموال األجنبیة إلى
فرنسا ،بحیث حاول االتحاد العام القومي للشغل بوضع برنامج اشتراكي إلخراج البالد من المأزق ووقعوا
في مواجهة مع حلفاء بورقیبة ،حیث وضع نظام اقتصادي بورجوازي على المستوى الصناعي والفالحي
واالجتماعي واألمر الذي أدى إلى انتشار الفقر في تونس ،فالوضع االقتصادي التونسي مر بعدة مراحل
من التأمیم االقتصادي إلى االشتراكیة  6556-6514إلى مرحلة اقتصاد السوق واألمر الذي ضاعف من
األزمة االقتصادیة مما أدي إلى ارتفاع الدیون والعجز في الحساب الجاري وخفض أجور العمال.
االنقالب على بورقیبة :هذا االنقالب تم من طرف "زین العابدین بن علي"  6525ووعد بالمصالحة
الوطنیة والترسیخ الدیمقراطي ،ومنح الحریات واإلفراج عن المعتقلین.
وتوفي سنة  4111بعد اإلقامة الجبریة التي فرضت علیه من قبل "زین العابدین بن علي".

3مولود دحماني ،المرجع السابق.25-56 ،
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النظام السياسي في مرحلة زين العابدين بن علي :1111-1591
ففي  6525قام الوزیر األول "زین العابدین بن علي" بإزاحة الرئیس بورقیبة وذلك استنادا إلى الفصل 95
من الدستور الذي ینص على تولى الوزیر األول رئاسة الجمهوریة في حالة عجز أو وفاة رئیس الجمهوریة
وعزل زین العابدین ذلك بتقریر طبي یتضمن عجز الرئیس عن تولیه الرئاسة.

4

وفي عهد زین العابدین وقبل تقمصه منصب الرئاسة كان قد تولى عدة مناصب أساسیة في الدولة منها
عمل كملحق عسكري في المغرب وأمین عام لألمن الوطني  ،6555وسفیر لتونس في بولندا ،ثم وزیر
دولة ثم وزیر مفوض للشؤون الداخلیة ،ثم وزیر الداخلیة  ،6521لیصل إلى منصب وزیر أول وهو
المنصب الذي استغله للقضاء على بورقیبة وتولیه الرئاسة ،ففي فترة تولیه الحكم كان الوضع االقتصادي
واالجتماعي لتونس على وشك االنهیار ،ولقد قام ببعض اإلصالحات منها اإلفراج عن المعتقلین
اإلسالمیین وحافظ على التركیبة الحكومیة باستثناء الوزراء.
وقام بتغییر اسم الحزب الحر الدستوري الجدید إلى التجمع الدستوري الدیمقراطي  ،6525كما سمح
بتكوین حزبین التجمع االشتراكي التقدمي وحركة النهضة ،ولقد أعید انتخابه كرئیس للبالد في أربعة
انتخابات  ،4114،4112 ،6552،6555وفي رئاسیا ته األخیرة  ،4112قام بإلغاء مبدأ الرئاسة مدى
الحیاة ،وقام بإرساء التعددیة الحزبیة وحافظة على التركیبة الحكومیة وقام بتعدیل الدستور لزیادة
صالحیات رئیس الجمهوریة ،ومنع حركة النهضة من ممارسة أعمالها السیاسیة مما دفعه بالدخول في
صدام مع السلطة ،كما اتهم بمحاولة قلب النظام واحداث العنف في البالد.

5

ففي الوضع االقتصادي واستنادا إلى اإلصالحات التي قام بها بورقیبة ثم تحقیق ارتفاع في نسبة اإلرباح
داخل أسرته بحیث قامت زوجته بعدة تحایالت ضد القانون.

 -4زيدان مريم ،التحول الديمقراطي في منطقة المغرب العربي(دراسة مقارنة تونس ليبيا  ،)1122-1122مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في
العلوم السياسية ،جامعة الدكتور "موالي الطاهر" سعيدة ،5112 ،ص.28-42
 -2زيدان مريم،المرجع السابق.95-92 ،
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أما فیما یخص الوضع األمني فلقد وضع زین العابدین یده على األجهزة األمنیة للتدخل في جمیع الشؤون
الداخلیة لتونس السیاسیة واالجتماعیة والتصرف دون ضوابط.
إضافة إلى الوضع السیاسي فلقد سیطر بن علي على كل األمور الداخلیة للبالد ،بحیث وصف نظامه
باالستبدادي وغیر الدیمقراطي من قبل جماعات حقوق اإلنسان ،والصحف الغربیة ،فالجانب السیاسي لكل
من بورقیبة وزین العابدین هو نفسه وال یختلفان في شيء فالتغیرات التي طرأت هي شكلیة ولیست في
الصمیم أي الداخل.
أما في الجانب االجتماعي ففي عهد بن علي كان الوضع االجتماعي متدهور جدا بحیث هناك تباین في
توزیع الثروة بین فئات المجتمع ،وتمركزها في ید فئة قلیلة مرتبطة بنظام الحكم سواء بشكل مباشر أو
غیر مباشر ،مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لدي الشباب ،وتدني مستویات الخدمة لدى السكان من
حیث میاه الجوف ،الكهرباء ،وقام أیضا بإلغاء الحجاب وسمح للكنائس بممارسة عبادتها.

6

وأما فیما یخص المؤسسة العسكریة في تونس فهي تعتبر إحدى المؤسسات الكفیلة بحفظ توازن المجتمع
وذلك نظ ار لما تملكه من قوة عسكریة مسلحة ،وامتالكها لشعبیة واسعة وذلك راجع لعدم تدخلها في
الشؤون العامة ،وفي بعض الحاالت قد تسهم المؤسسة العسكریة في استمرار النظام المستبد وذلك من
خالل تدعیم والعمل على امتداده إال أن في حاالت أخرى تقوم على تحقیق اإلصالح السیاسي
والدیمقراطي في حال تفاقم وتواصل االحتجاجات الشعبیة وقد تتدخل المؤسسة العسكریة لصالح المطالب
الشعبیة في ذلك في حالة تدهور األوضاع الداخلیة للبالد وتوجهها نحو الفوضى.
ومن خالل هیكلة المؤسسة العسكریة وفق مناهج اللیبرالیة فذلك یؤدي إلى اإلصالح السیاسي والتوجه
نحو الدیمقراطیة واذا توفر لدى الجیش الفكر التنویري الذي یؤمن بأن دور الجیش هو حفظ الحدود
وتوفیر األمن واالستقرار في البالد ،فالجیش التونسي یعود تأسیسه عقب استقالل تونس فالمؤسسة

 -2زيدان مريم ،المرجع السابق ،ص .21-82
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العسكریة ال تختلف عن باقي مؤسسات العسكریة العربیة فهي قویة من حیث الجیش( العدد والتعداد )
وتمارس مهامها بشكل عادي فهي تعمل وتسهر على حفظ األمن والسلم الداخلي والخارجي في تونس ،إال
أنها لم تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلیة لتونس ،وذلك ما أدى إلى ارتفاع درجة القبول من طرف
الشعب التونسي لها ،فهي لم تدخل في مظاهر الفساد والترف ،ولم تملك مؤسسات خاصة بها على غرار
المؤسسات األمنیة األخرى ،فالمؤسسة العسكریة التونسیة والجیش وقف مع الشعب أثناء الثورة ،ولم
یخضع لتعلیمات المؤسسة السیاسیة لفرض النظام بالقوة والعنف ،وذلك ما أدى إقرار "بن علي" بعد أن
هدد بالقیام بانقالب ضده في حال لم یترك البالد ،فالجیش في تونس قام بحمایة المؤسسات الحیویة فیها،
كالسجون ،المصانع ،الجامعات ،الو ازرات...الخ ،فهذا الجانب مكنه من اكتساب مكانة عند الشعب.

7

ثانيا :التحول الديمقراطي في ليبيا
فلیبیا هي األخرى على غرار الدول العربیة ،فهي عملت على إحداث تغییر في النظام السیاسي الداخلي
وذلك من خالل التوجه إلى األخذ بالنموذج الدیمقراطي ،فهي تقع شمال إفریقیا ولها تعداد سكاني هائل،
ونالت استقاللها سنة  6596من االستعمار االیطالي كدولة ملكیة ،ففي الجانب السیاسي نجد أن في سنة
 4166عملت على إسقاط نظام الزعیم اللیبي "معمر لقذافي" ،فاعتبر بمثابة نقطة تحول مهمة في تاریخ
المجتمع اللیبي منذ االستقالل وذلك ما فتح المجال إلعادة بناء مؤسسات البالد واستعادة القدرة على
تقریر المصیر للشعب اللیبي ،بحیث مر بثالث مراحل أساسیة:
المرحلة األولى :وهي بدایة االنتفاضة التي انطلقت في 65فیفري ،4166وحملت جملة من المطالب
أهمها تحقیق النظام ،الحریة ،والكرامة ،إضافة إلى إنشاء دولة الدستور والقانون والعمل على محاسبة
المجرمین ،وهو نفس الشيء الذي حدث في الدول العربیة المتشابهة كتونس ومصر والتي بدأت
االنتفاضة بتجمعات سكانیة ،ورد علیها النظام وفق الجانب األمني الذي یضم عملیة القتل والقمع
 -8عبد الرحمان يوسف سالمة ،التجربة التونسية في التحول الديمقراطي بعد ثورة كانون األول  ،1121مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في
التخطيط والتنمية السياسية ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،5112 ،ص.114-112
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الممارس ضد المتظاهرین وهذا ما أعطى لالنتفاضة بعد أخر ،أما الجانب السیاسي على غرار "بن علي "
و"مبارك"فتعامل نظام لقذافي بقسوة شدیدة خاصة ضد الشعب ،ولقد اشتهر لقذافي بتهدیداته المباشرة
للشعب اللیبي.

8

المرحلة الثانية :تحول المظاهرات السلمیة إلى طابع العنف ،وذلك من خالل تزاید االحتجاجات داخل
المجتمع اللیبي ،خاصة مع دخول الفاعل القبلي ،فتصاعد العنف والعنف المضاد رغم محاولة احتواءها
من طرف نظام لقذافي مما أدى إلى حرب مسلحة ومواجهة دامیة في مختلف لیبیا ،وكان العامل المشترك
في المعركة هو القدرة على السیطرة على المواقع اإلستراتیجیة وتتمیز بانشقاق الهیكل السیاسي واألمني
لنظام لقذافي.
المرحلة الثالثة :التدخل الدولي وحسم الصراع :فهذه المرحلة تمیزت بالتدخل اإلنساني لحمایة المدنیین
في لیبیا ،وذلك بعد تصاعد الصراع في لیبیا ،بعد لجوء "لقذافي" إلى التدخل العسكري وذلك بإقرار قرار
أممي یتضمن ما یلي":إقرار عقوبات دبلوماسیة ومالیة على نظام لقذافي حظر الطیران فوق لیبیا وحمایة
المدنیین بكل الوسائل".
والتدخل العسكري في لیبیا من طرف األطراف الخارجیة خاصة بعد الضربات التي تلقاها حلف الشمال
األطلسي أدت غلى هدم بني النخبة لنظام لقذافي ،والتحول السیاسي في لیبیا قدم مجموعة من المیزات
في سیاق التحوالت السیاسیة والتي تم حصرها في:
طبيعة التحول :فلقد شكل العنف المسلح أداة رئیسیة لحسم الصراع في لیبیا ،فانطالقا من تصعیدالنظام السیاسي للموقف وقمعه للمحتجین وذلك باستخدام الطائرات والمدافع وكل وسائل القمع والعنف،
فاتجهت المسألة إلى حرب أهلیة داخل المجتمع اللیبي.

 -2مولود دحماني ،أثر مخرجات العالقة االرتباطينة بين مسار االنتقال الديمقراطي ومحددات األمن القومي على قوة الدولة في مراحل التحول
السياسي-دراسة مقارنة تونس ليبيا  ،- 1122-1122مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،5112 ،ص.142-142
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طبيعة الفواعل المؤثرة :وذلك من خالل أهمیة الفاعل القبلي الذي ساهم في توجیه مسار الصراعواالنقسام المجتمعي في لیبیا ،باإلضافة إلى الفاعل الدولي ،إلى حلف الشمال األطلسي برز فاعل مهم
وهو المرتزقة األفارقة الذي كان نظام لقذافي یستعین بهم في مواجهة المعارضة ضده.
ویمكن القول أن "لقذافي" استطاع طویال الحفاظ على سلطته ونظامه من خالل اللجان الثوریة فنجد أن
هناك خطان متوازیان في السلطة اللیبیة األول هو سلطة الشعب المتمثلة في المؤتمرات الشعبیة واللجان
في مؤتمر الشعب العام ،أما الثاني هو سلطة الثورة والتي تبدأ تسلسلها القیادي من العقید
"لقذافي"واألعضاء الباقون في مجلس قیادة الثورة والتي تقوم بمهمة مراقبة اللجان الشعبیة.

9

ونجد أن لیبیا تختلف عن تونس فیما یخص التحوالت على مستوى الحكم حیث أن النظام اللیبي یتمیز
بالقبلیة كما سبق ذكره ،فبعد االنقالب الذي قام به والذي أدى إلى تغییر جذري في نظام الحكم حیث
تحول من نظام ملكي إلى جماهیري والتي أراد بها لقذافي إلهام الشعب بأن لیبیا جماهیریة فیها كل
المقومات األساسیة كالعدالة والمساواة والحریة ،فقد تضمن مشروعه العمل على إرساء مبادئ الدیمقراطیة
وذلك ما مكنه من كسب شعبیة كبیرة وتكریس أفكاره من النظام الذي تحول إلى نظام تسلطي وقمعي في
.4166
فالنظام اللیبي ركز على شخصیة الرئیس "معمر لقذافي" الذي اعتبر نفسه هو الوحید الذي یملك القوة وأنه
لیس لدیه منافس وهناك من وصفه بأنه كان یملك عقدة الوحدة وغیاب السیطرة وتأثره بخطابات "جمال بن
ناصر"ومیوله للصوفیة.
ویتمیز النظام اللیبي بأنه یستمد سلطته من "الكتاب األخضر" ویعتبر المرجعیة في الحكم ویتضمن العدید
من المفاهیم عن الحریة والعدالة والمساواة ،ویتكون من ثالث فصول ،الفصل األول تناول المشاكل
السیاسیة والسلطة في المجتمع ،أما الثاني حلول المشاكل االقتصادیة والتاریخیة بین العامل ورب العمل،

 -9مولود دحماني  ،المرجع السابق ،ص.148

-
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أما الثالث یتضمن أطروحات عن األسرة واألم والطفل والمرأة والثقافة والفنون ولقد أعتبر دستو ار
للجماهیریة من صنعه.
أما عن أجهزة النظام فهو یرفض فكرة التمثیل البرلماني ویرى بأن الشعب یمثل نفسه بنفسه وذلك عن
طریق اللجان الثوریة الشعبیة وذلك من أجل القضاء على البیروقراطیة وقمع المتظاهرین إال أن لقذافي
خلق لنفسه أجهزة أخرى غیر رسمیة لمساعدته في تنفیذ سیاسته وهي عائلته بالدرجة األولى خاصة ابنه
"سیف اإلسالم" إضافة إلى أقاربه.
والمالحظ في النظام اللیبي هو نظام قمعي استبدادي وتسلطي واالنفراد بالسلطة وقام بالقضاء على
األحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والمعارضة ،وتأمیم األمالك الخاصة لصالح الدولة.

10

أما الجانب االجتماعي فنجد أن لیبیا عانت من الفقر والتهمیش وغیاب العدالة االجتماعیة ،فالبیئة
االجتماعیة للیبیا تتكون من النمط القبلي والتي ولدت صراعات من أجل الحفاظ على األرض والزعامة.
في حین نجد الجانب االقتصادي للیبیا فهو مر بخمسة مراحل:
.6من االستقالل إلى غایة اكتشاف النفط.
.4دخول لیبیا عصر جدید.
.9االنقالب العسكري الذي قام به لقذافي بإلغاء النظام الملكي وتغییر الوجهة من الرأسمالیة إلى
االشتراكیة.
.2انهیار أسعار النفط والعقوبات التي فرضت على لیبیا.
.9من  4119شهدت ارتفاع أسعار النفط والعقوبات والنمو االقتصادي والدخول في األسواق األوروبیة.
كما نجد أن االقتصاد اللیبي یتمیز بالنمو السریع والتنویع ،والتوزیع الغیر العادل للثروات ،وتزاید الفساد
باحتكار المشاریع االقتصادیة واالستثمارات ،وذلك ما نتج عنه تراجع االقتصاد اللیبي في األسواق
-11زيدان مريم ،التحول الديمقراطي في منطقة المغرب العربي(دراسة مقارنة تونس ليبيا  ،)1122-1122مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في
العلوم السياسية ،جامعة الدكتور "موالي الطاهر" سعيدة ،5112 ،ص.24-88
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العالمیة ،وغیاب مؤسسات الدولة في لیبیا وانهیار وضعف النشاط التجاري ،والصناعة وكذلك ارتفاع نسبة
البطالة وتراجع مستوى اإلنتاج المحلى ،والذي نتج عنه تراجع نسبة التعلیم في لیبیا وتدني مستواه وكذلك
تدنى المستوى الصحي سواء المادي أو البشري.
المطلب الثاني :نشأة المؤسسة العسكرية في مصر وعقيدتها
أوال :النشأة
.1بناء الجيش المصري الحديث فترة "محمد علي باشا 1985-1919
لقد مر الجیش المصري الحدیث منذ نشأته بشكل نظامي في عهد الملك محمد علي بعدة م ارحلل،
حیللث كللان معظللم الضللباط الملتحقللین مللن المهللاجرین األجانللب كللاألتراك واأللبللان ،وقللد خللال الجللیش مللن
الضباط المصریین الذین التحقوا فیما بعد ،حیث اعتمد محمد عللى فلي تشلكیل جیشله عللى ضلابط فرنسلي
یدعى " سیف" وكان له ثقة بأبناء مصر ومزایاهم العسكریة العالیة ،وبدأ في طرد العناصر األجنبیة لیحلل
محلها عناصر من المصریین.
اتسع حجم الجیش المصري بشكل ملحوظ في ثالثینیات القرن التاسع عشر حیث وصل إلى  91فوج وبلغ
تعداد كل فوج حولي  9111جندي.

11

.1تنظيم الضباط األحرار وبداية البحث عن دور جديد للجيش
عللى اللرغم ملن تبلاین وجهلات النظلر حلول التلاریخ الحقیقلي لنشلأة هلذا التنظلیم ،إال انله هنلاك شلبه
إجماع على أن الوضع العام الذي كانت تعیشه مصلر ننلذاك ملن انعلدام لالسلتقرار السیاسلي وضلعف أداء
األحل لزاب السیاس للیة وتن للامي الفس للاد وت للدخل االح للتالل ف للي ش للؤون ال للبالد واهم للال للج للیش ،باإلض للافة إل للى

 .11محملد سلمیر الجبلور ،الددور السياسدي للمؤسسدة العسدكرية المصدرية فدي ظدل التحدوالت السياسدية ،ملذكرة ماجسلتیر

(غزة :جامعة األزهر ،كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة ،)4162 ،ص ص.69،62.
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األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة هي األسباب األساسیة في بروز هذا التنظیم الذي قام بثورة  49جویلیة
 6594الللذي اسللتطاع مللن خاللهللا اإلطاحللة بنظللام الحكللم الملكللي واعتمللاد نظللام الحكللم الجمهللوري تمیللز
بهیمنة الجیش على الحیلاة المصلریة العاملة ،12كملا أقلدم الجلیش المصلري عللى علدة خطلوات أحلدثت ثلورة
شاملة في طبیعة وشكل الحكم في مصر والتي كان أهمها :13
 إعالن سقوط دستور 6549بتاریخ 61دیسمبر.1952 تشكیل لجنة تأسیسیة إلعداد دستور جدید بتاریخ  69جانفي .6599 حل األحزاب السیاسیة ومصادر أموالها بتاریخ  61جانفي .6599 إصدار إعالن دستوري إلدارة شؤون البالد لفترة انتقالیة بتاریخ  61فیفري.6599 إلغاء الملكیة واعالن الجمهوریة بتاریخ  62جوان .6599.3هيمنة الجيش على الحكم في مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر
نجللح تنظللیم "الضللباط األح لرار" فللي دفللع الملللك " فللاروق" إلللى التنللازل علللى الحكللم ومغللادرة الللبالد
بتللاریخ  41جویلیللة  6594وتعیللین " محمللد نجیللب " رئیسللا للللوزراء بتللاریخ  5سللبتمبر  ،6594ثللم رئیسللا
للجمهوریللة بت للاریخ  62جل لوان  ،6599لك للن س للرعان م للا نشللب الخ للالف ب للین " محم للد نجی للب " ومعارض للیه
بزعامللة " جمللال عبللد الناصللر" اسللتطاع حسللم الص لراع لصللالحه ،إذ تمكللن هللذا األخیللر مللن االنقللالب علللى
اللرئیس وتولیله السلللطة بتلاریخ  62نللوفمبر  6592مملا سللاعده عللى فللرض توجهاتله المتعلقللة بلدور الجللیش
فلي الحیلاة المدنیللة ،كملا تلم انتخابلله ملرة ثانیلة كلرئیس للجمهوریلة بتلاریخ  42جویلیللة  ،6592عملل بعللدها
فللي تقویللة قللدرات الجللیش المصللري ،كمللا حصللل العسللكریون فللي المقابللل علللى وظللائف رئیسللیة فللي الدولللة،
مشللكلین بللذلك األغلبیللة السللاحقة مللن كبللار المللوظفین الدبلوماسللیین واإلداریللین فللي األجهلزة األمنیللة ،إذ قللدر
 .12یوسف محمد عیدان الجبوري "،تنظیم الضباط األحرار في مصر وقیام ثلورة  44جویلیلة  ،"6594مجلدة جامعدة تكريدت

للعلوم اإلنسانية ،م ،69.ع ،5.سبتمبر  ،4112ص .959-954
 .13الجبور ،مرجع سابق ،ص.49.
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عللددهم بل ل  6911ضللابط ،فللي الفت لرة الممتللدة مللابین  6514-6592كمللا كللان للجللیش دوار فللي مشللاریع
استصللالح األ ارضللي ،واقامللة البنیللة التحتیللة العامللة ،وتللوفیر السلللع األساسللیة ،والصللناعة المحلیللة لألجه لزة
االستهالكیة واإللكترونات.

14

.2الرئيس " أنور السادات " وسياسة الحد من الدور السياسي للجيش:
اعتمد الرئیس " أنور السادات " على التقلیلل ملن تواجلد الجلیش فلي المناصلب السیاسلیة واإلداریلة،
لكنلله حظللى بللدور كبیللر فللي المجللال االقتصللادي ،إذ سللاهمت سیاسللة االنكفللاء للللداخل النابعللة التللي جللاءت
نتیجللة لتوقیللع مصللر علللى معاهللدة السللالم مللع إس لرائیل سللنة  6555فللي تنللامي الللدور االقتصللادي للجللیش
المصللري ،ومللع انفتللاح مصللر علللى المعسللكر الغربللي لللم تعللد المشللاریع االقتصللادیة للجللیش ت لرتبط بتحقیللق
االكتفللاء الللذاتي للجللیش مللن االحتیاجللات الرئیسللیة وتخفیللف حجللم التكلفللة االقتصللادیة الملقللاة علللى عللاتق
الدولة ،وشهدت المؤسسة العسكریة انخفاضلا فلي دخلهلا منلذ توقیلع االتفاقیلة ملع إسلرائیل فلي  6555حیلث
سعت إلیجاد مصادر بدیلة لإلیرادات ،واستفادت في األخیر من امتیازات لقانونیة.15
.9الرئيس "حسني مبارك" وتزايد نفوذ ضباط الجيش
قام حسني مبارك بجعل المؤسسة العسكریة خارج إدارة الحیاة السیاسیة في مصر ،لكلن فلي مقابلل
هذا سهل من اسلتفادة ضلباط الجلیش بالعدیلد الم ازیلا االقتصلادیة ،واعتملد عللى الحلزب اللوطني اللدیمقراطي

 .14منة اهلل جالل ،دولة الجيش من محمد علدي للدى السيسدي كيدك احكدم العسدكريون قبضدتهم علدى مقاليدد السدلطة فدي
مصددددددر ،موقل ل للع ساسل ل للة post

 62 sasaجل ل للانفي  ،4169تل ل للاریخ التصل ل للفح  -41مل ل للاي  ،4165أنظل ل للر ال ل ل لرابط:

http://www.sasapost.com/the_egyptian_military_history

 .15احملد شلهاب اللدین" ،االقتصلاد الملدني للجلیش المصلري ملن عهلد عبلد الناصلر إللى ملا بعلد ثلورة  19جلانفي" ،الحدوار

المتمدددددددددددن ،ع.

 2 ،96فیفل ل ل ل للري  ،4164تل ل ل ل للاریخ التصل ل ل ل للفح 41 ،مل ل ل ل للاي  ،4165نظل ل ل ل للر ال ل ل ل ل لرابط:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293966
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والقوات األمنیة المرتبطلة بلو ازرة الداخلیلة ومباحلث أملن الدوللة فلي سلیطرته عللى السلاحة الداخلیلة ،كملا قلام
الجیش بعقد شراكة مع الحكومة في المجال االقتصادي وذلك بغیة تحقیق متطلبات الشعب.16
.6الجيش ومرحلة ما بعد ثورة  05جانفي1111
اسللتعاد الجللیش مكانتلله علللى مسللتوى السللاحة السیاسللیة واالجتماعیللة واالقتصللادیة بللالبالد بعللد ثللور جللانفي،
وذلللك نتیجللة التللأثر الكبیللر الللذي غاشللته فللي السللنوات العشللر األخیلرة حیللث تراجعللت مكانتلله مقابللل مصلللحة
األمن الداخلي وطبقلة رجلال األعملال المؤیلدة لتوریلث الحكلم فلي مصلر ،للذا فقلد سلعت المؤسسلة العسلكریة
إلللى توظیللف التأییللد الشللعبي لهللا بأهلیتهللا إلدارة المرحلللة االنتقالیللة وذلللك مللن خللالل سللن ق لوانین دسللتوریة
ووضع مجموعة من الحقوق یصعب التراجع عنها من قبل أي رئیس یأتي فیما بعد أو طبقة اجتماعیة.17
ثانيا :العقيدة والتأهيل للمؤسسة العسكرية المصرية
.1علددى صددعيد الطبيعددة واإلنشدداء :یعللد الجللیش المصللري أول وأقللدم جللیش نظللامي فللي العللالم ،حیللث مللر
بقیلادات مصلریة وعربیلة ومملوكیلة وعثمانیللة وانجلیزیلة فكلهلا سلاهمت فلي بنللاء هلذه المؤسسلة ،وتعتبلر فتلرة
حكللم محمللد علللي باشللا ومللا بعللدها الفتلرة الحدیثللة المهمللة فللي بنللاء الجللیش المصللري علللى الطلراز الحللدیث،
حیث تم إضافة السجالت والرتب العسكریة وسن التجنید اإلجباري.18
ثانياً :على صعيد العقيدة والتأهيل :تعد المؤسسة العسلكریة بمقتضلى عقیلدتها القتالیلة حامیلة لللوطن ،ففلي
المرحلللة االنتقالیللة لعبللت دور حمایللة النظللام الجمهللوري الللدیمقراطي مللن أي انقللالب ،ویوصللف الجللیش بأنلله
جیش للشعب ولیس للحكلام ،إال أنله تحلول إللى جماعلة مصللحیة یعملل فلي خدملة قائلد الجلیش عبلد الفتلاح
 .16مانس هانسن ،محرر" ،حكم القطاع األمني في مصر العالقلات المدنیلة العسلكریة تحلت المجهلر" ،مدؤتمر مركدز جنيدك
للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الولي للخبراء ( ،سویسرا :مونترو 2-9 ،أفریل  ،)4162ص.61.

 .17الیاس حودمیسة ،الدور االقتصادي للجيش المصري ( ،ورقلة :جامعة قاصدي مرباح ،ب .د س) ،ص.52.

 .18محم ل للد زیت ل للوني" ،دور المؤسس ل للة العس ل للكریة المصل ل لریة ف ل للي ال ل للدفاع المجتمع ل للي أثن ل للاء الث ل للورة والمرحل ل للة االنتقالی ل للة ف ل للي
مصللر ،"4162-4166مداخلللة ألقیللت فللي المللؤتمر الللدولي الموسللوم بل لل :العالقددات المدنيددة-العسددكرية والدددفاا المجتمعددي:
تحليل وتقييم التجارب الدولي ،ص ص.1-2 .
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السیسللي ،فللي المقابللل تحللتفظ النخللب العسللكریة بمكانللة أساسللیة داخللل النظللام السیاسللي المصللري بحللث كللل
الرؤساء المصریین الذین تداولوا على الحكم كانوا عبارة عن ضباط عسكریین ماعدا الرئیس محمد مرسي،
كما سیطرت النخب العسكریة على جل الو ازرات والمحافظات.

19

ثالثا :على صعيد القدرات والمحديط :تسلعى الجیلوش إللى تحقیلق أهلدافها وذللك ملن خلالل اتجلاهین :األول
یكمللل بللردع العللدوان الخللارجي والثللاني بسللحب الللذرائع أو منللع تشللكیل الذریعللة ألي جهللة مللن التللدخل فللي
البالد ،لكنها تواجه صعوبات تمنعها من امتالك السالح وتصادمها مع جهود الدولة التي تحول بینها وبین
العمل على الحفاظ األمن واالستقرار ،كما أن الجلیش المصلري یتمیلز بقلدر علال ملن التنظلیم حیلث أصلبح
منافس للوصول إلى المراتب األولى عالمیا وفي جمیع المجاالت.20

 .19زیتوني ،مرجع سابق ،ص ص.1-2 .
 .20زیتوني ،مكان نفسه ،ص ص.1-2.
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المبحث الثاني :دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية
لقللد لعبللت المؤسسللة العسللكریة فللي الحیللاة السیاسللیة فللي مصللر ،والتللي أسللهمت فللي خلللق وتعمیللق
األزمللة البنائیللة التللي یعللاني منهللا النظللام السیاسللي المصللري یتمثللل فللي غیللاب مبللدأ الت لوازن بللین السلللطات،
حیللث سللیطرت السلللطة التنفیذیللة علللى السلللطة التش لریعیة ،كمللا قامللت بتقلللیص اسللتقالل السلللطة القضللائیة،
وهو ما انعكس على طبیعة العالقة بینها.
المطلب األول :محددات الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في مصر
.1المؤسسة التشريعية :ویختص بها مجلس الشعب ،ثم مجلس الشورى إلى حد ما.
أ.مجلددس الشددعب :فللي إطللار دسللتور  6556أصللبح البرلمللان المصللري یحمللل اسللم " مجلللس الشللعب " وهللو
یتولى سلطة التشریع ویقر السیاسة العامة والموازنة العامة للدولة ،كما یمارس الرقابلة عللى أعملال السللطة
التنفیذیة ،ویتألف من  292عضوا ،ومن أهم اختصاصاته نجد:21
 التشریع والرقابة ،واقرار المعاهدات واالتفاقیات. الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة ،وتعدیل الدستور. ترشیح رئیس الجمهوریة ،واعالن حالتي الحرب والطوارئ.ب.مجلس الشورى :أنشئ عام  6521بموجب تعدیل دستوري وافق علیه الشعب في استفتاء عام في 44
مایو  6521وأقره مجللس الشلعب ،وذللك للملرة األوللى منلذ قیلام ثلورة  49یولیلو  6594حیلث كانلت الحیلاة
النیابیللة فللي مصللر ننللذاك تقتصللر علللى نظللام المجلللس الواحللد ،یتللولي د ارسللة واقتلراح مللا یلراه كفللیال بالحفللاظ

 .21أنظر المواد المواد  691-21من الدستور المصري سنة .6551
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عللى دعللم الوحللدة الوطنیللة والسللالم االجتمللاعي وحمایللة المقومللات األساسللیة للمجتمللع ،ویؤخللذ رأى المجلللس
فیما یلي:22
 مشروع الخطة العامة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. مشروعات القوانین التي یحیلها إلیه رئیس الجمهوریة. ما یحیله رئیس الجمهوریة إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسیاسة العامة للدولة أو بسیاستها فليالشئون العربیة أو الخارجي.
.1المؤسسة التدندفديذيدة :تتكون من رئیس الدولة ومن الحكومة.
أ.رئيس الجمهوريدة :یخلول الدسلتور المصلري للرئیس الجمهوریلة حلق إصلدار القلوانین واالعتلراض علیهلا،
وهو رئیس السلطة التنفیذیة ،ینتخب لمدة أربع سنوات عن طریق االقتراع العلام السلري المباشلر ،وال یجلوز
إعللادة انتخابلله م لرة أخللرى ،وال یمكللن للله أن یشللغل أي منصللب حزبللي ط لوال مللدة الرئاسللة ،وذلللك وفقللا لمللا
جاءت به المادة(  ،)664له الحق في إصدار اللوائح التنفیذیة للقوانین وأن ینیب غیره فلي إصلدارها ،كملا
أن لله الحلق فللي إصلدار للوائح الضلبط واصللدار القل اررات الالزملة إلنشللاء وتنظلیم الم ارفللق والمصلالح العامللة
المادة ( ،)621باإلضافة إلى ذلك فإنه یمكن لمن یشغل منصلب رئلیس الجمهوریلة اتخلاذ تلدابیر تكلون لهلا
قوة القانون في حال تعطل البرلمان ،واصدار كافة التدابیر التشریعیة التي تتناسب مع حاللة الطلوارئ ،كملا
منحلله الدسللتور فللي المللادة ( )625حللق العفللو عللن العقوبللة وتخفیفهللا ،باإلضللافة إلللى ذلللك هنللاك سلللطات
رئاسیة مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولیة دون الرجوع إلى البرلمان ،أما المادة ( )625ملن الدسلتور
فتمنح رئیس الجمهوریلة منفلردا الحلق فلي تعلدیل أي ملادة ملن الدسلتور ،كلذلك یحلق للرئیس الجمهوریلة حلل

 .22دستور مصر  ،6556مرجع سابق.
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مجلسللي الشللعب والشللورى فللي أي وقللت شللاء ،كمللا یمكللن للله الدسللتور رخصللة إنشللاء المحافظللات والغائهللا
وتحدید نطاقها.23
بالحكومة ( مجلس الوزراء) :المقصود بالحكوملة مجموعلة الهیئلات الثالثلة المكونلة ملن السللطة التنفیذیلة
والتشلریعیة والقضلائیة التلي تباشلر السللطة السیاسلیة فللي المجتملع ،وتعتبلر الهیئلة التنفیذیلة واإلداریلة العلیللا،
ویشترط فیمن یعین وزی ار أو نائب وزیر أن یكون مصریا ،بالغا من العمر خمسا وثالثین سنة عللي األقلل،
وأن یكون متمتعا بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة.
یمارس مجلس الوزراء بوجه خاص المهام اآلتیة:
 االشلتراك ملع رئلیس الجمهوریلة فللي وضلع السیاسلة العاملة للدوللة ،واإلشلراف عللي تنفیلذها وفقلا للقللانونوالق اررات الجمهوریة.
 توجهیه وتنسیق ومتابعة أعمال الو ازرات والجهات التابعة لها والهیئات والمؤسسات العامة. إصدار الق اررات اإلداریة والتنفیذیة وفقا للقوانین والق اررات ومراقبة تنفیذها. إعداد مشروعات القوانین والق اررات. إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة. إعداد مشروعات الخطة العامة للدولة.24.3المؤسسددة القضددائية :تحتللل المؤسسللة القضللائیة مكانللة هامللة فللي النظللام السیاسللي المصللري إلللى جانللب
المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة ،وتعتبر مصر من بین الدول التي عرفت منذ عهد بعید النظم الحدیثلة فلي
التنظیم القضائي متلأثرة فلي ذللك بملا كلان سلائدا فلي فرنسلا ،وقلد كانلت البلدایات فلي هلذا الشلأن متمثللة فلي

 .23دستور مصر  ،4162الباب الخامس ،الفصل الثاني ،الفرع األول ،ص ص.45-42.
 .24دستور مصر  ،4162مرجع نفسه ،ص ص.42،45.
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ص لدور مللا س لمي بل ل (التقنیللات الحدیثللة) ع للام  6259وهللي التقنیللات التللي أنشللأ بمقتضللاها نظللام المح للاكم
المختلطة.25
ویللنص دسللتور جمهوریللة مصللر العربیللة الصللادر عللام  4162علللى أن السلللطة القضللائیة مسللتقلة
تتوالهللا المحللاكم وتصللدر أحكامهللا وفقللا للقللانون كمللا أن القضللاة مسللتقلون وال یجللوز ألي سلللطة التللدخل فللي
شؤون العدالة.26
مكونات السلطة القضائية:
-6المحكم للة الجزئی للة :تتش للكل م للن قاضل للي وتنتش للر ف للي مص للر عل للى مس للتوى الم ارك للز واألقس للام لجهل للات
التقاضي ،تختص في المنازعات المدنیة قیمة الحلق اقلل ملن  61نالف جنیله المنازعلات الجنائیلة وتخلتص
في المخالفات والجنح والجرائم البسیطة.
-4المحكمللة االبتدائیللة :توجللد فللي عواصللم المحافظللات تخللتص فللي المنازعللات المدنیللة قیمللة الحللق المتنللازع
علیلله 61نالف جنیلله ،والمنازعللات الجنائیللة تفصللل فللي األحكللام الصللادرة فللي المخالفللات والجللنح والج لرائم
الصادرة من المحاكم الجزئیة.
-9محكمللة االسللتئناف :توجللد ثمانیللة محللاكم فللي مصللر وهللي أعلللى درجللات السلللم القضللائي ،والمنازعللات
المدنیللة وتفصللل فللي االسللتئناف المقللام عللن المحللاكم االبتدائیللة التللي تزیللد قیمتهللا عللن عشللر نالف جنیلله،
والمنازعات الجنائیة تفصل في قضایا الجنایات والجرائم شدیدة الخطورة التي تتراوح عقوبتهلا إشلغال شلاقة،
مؤبد ،إعدام.
-2محكم للة ال للنقض :مقره للا الق للاهرة ،ویطع للن أمامه للا عل للى األحك للام الص للادرة م للن االس للتئناف أو المح للاكم
االبتدائیة ویكون الطعن بالنقض ألسباب قانونیة حددها القانون.27
 .25معتز الدبس " ،النظام السیاسي المصري" صحيفة دنيا

الوطن )5111/12/12( ،متوفرة على الرابط:

 https://pulpit.alwatanvoice.com.تم االطالع علیه في /4165/11/62 :سا .62:11

 .26دستور مصر ،4162مرجع سابق ،ص ص.96،99.
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-9النیابللة العام للة :تتشللكل م للن النائللب الع للام یعاونلله نل لواب مسللاعدون وتك للون النیابللة عل للى مسللتوى دوائ للر
المحاكم بأنواعهلا ،وأعضلاء النیابلة العاملة یمثللون سللطتي التحقیلق واالدعلاء ویمتلكلون الحصلانة القضلائیة
ویصدرون أوامر القبض والتفتیش والحبس لمدة أربعة أیام والتجدید من قاضي المحكمة الجزئیة.
-1القض للاء اإلداري ومجل للس الدول للة :هیئ للة قض للائیة مس للتقلة تخ للتص ف للي الفص للل ف للي المنازع للات اإلداری للة
والدعاوى التأدیبیة ،ویشكل مجلس الدولة من ثالث أقسام هي القضائي والفتوى والتشلریعي ،واختصاصلات
الفصل في الطعون على الق اررات النهائیة وطلب إلغاء الق اررات اإلداریة والتعویض عنها.
-5المحكمة الدستوریة العلیا :هیئة قضائیة ذات كیان مستقل ،أنشئت بمقتضى دستور  6556لتحل محلل
المحكملة العلیلا التلي یعلود وجودهلا إللى قللانون  6515والتلي كانلت تتشلكل ملن  5قضلاة ،وتتشلكل مللن 61
قاض للى والم للدة 9س للنوات قابل للة للتجدی للد ،وم للن ب للین اختصاص للاتها نج للد :الرقاب للة عل للى الدس للتور والقل لوانین
واللوائح.28
.8اإلدارة المركزية والالمركزية
قللد مللر نظللام اإلدارة المحلیللة فللي مصللر بالعدیللد مللن التطللورات التاریخیللة وصلوال إلللى صللورتها الحالیللة فللي ظللل
قانون اإلدارة المحلیة رقم  29لسنة  6555الذي الیزال جاریا ،وتؤكد بعض اآلراء أن الدولة المصریة القدیملة
في عهد الفراعنة قد عرفت نظاما لإلدارة المحلیة یقترب مما علیه الحال في كثیر من الدول الحدیثة.29
النظدددام اإلداري الحدددالي :تش للتمل اإلدارة الحكومی للة ف للي مص للر عل للي مس للتویین إداری للین :األول ه للو اإلدارة
المركزیللة فللي العاصللمة ،وتتمثللل فللي و ازرات الدولللة السللیادیة والللو ازرات اإلنتاجیللة والخدمیللة ،أمللا المسللتوي
الثاني فهو اإلدارة المحلیة التي تقوم بإدارة المحافظات والمدن والقرى أو ما یعرف "بالمحلیات" ،وقد أعطى
 .27الدبس ،مرجع سابق.
 .28الدبس ،مرجع نفسه.

 .29أحمللد دسللوقى محمللد" ،انتخللاب أم تعیللین :كیللف نختللار القیللادات التنفیذیللة المحلیللة" ،رؤى مصددرية ،ع( ،62.مللارس
 ،)4161ص.41 .
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النظللام اإلداري المصللري للمسللتوي األول هیمنللة شللبه كاملللة علللى المسللتوي الثللاني ،حتللى یمكللن القللول أن
اإلدارة المحلیة ال تتمتع بذاتیة مستقلة بل أنها في الواقع تعمل للدي الحكوملة المركزیلة وتعتبلر امتلدادا لهلا،
أي أنها بمثابة أذرع لهذه الحكومة في إدارة المحافظات والمحلیات.30
وقد اتسم النظام اإلداري المصري بظاهرتین خطیرتین وهما:
 عللدم التنسللیق الكللافي بللین الللو ازرات المركزیللة فللي مجللالي التنمیللة والخللدمات بللل تقللوم كللل منهللا بوضللعخططهللا وتنفیللذها وهللي فللي معللزل عللن غیرهللا ،وهللذه الظللاهرة واضللحة أیضللا علللى المسللتوى المحلللي إذ أن
أنشللطة المللدیریات المختلفللة فللي المحافظللة الواحللدة ال یجمعهللا نسللیج إداري واحللد ،وهللذا یعنللي أن العالقللات
األفقیة بین الو ازرات علي المستوى المركزي ،وبین المدیریات علي المستوى المحلي شبه غائبة.
 إن األداء على المستوى المركزي ینصب أساسا عللى إیجلاد الحللول للمشلاكل اآلنیلة فلي ملداها القصلیر،ولم تعبأ الحكومة المركزیة كثی ار بوضع خطط طویلة المدى تحقق رؤى وأهداف قومیة متفق علیها.

31

 .30حسللن محمللد عواضلله ،اإلدارة المحليددة وتطبيقاتهددا فددي الدددول العربيددة – دراسددة مقارنددة ،المؤسسللة الجامعیللة للد ارسللات
والنشر والتوزیع( ،بیروت :ط6529 ،6م) ،ص.94.
 - 31أحمد دسوقى محمد ،المرجع السابق ،ص.45
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المطلب الثاني :العالقات المدنية-العسكرية في مصر
أوال :الرؤية ومجال التصور للعالقة بين المدنين والعسكريين
یمكن تعریف العالقات المدنیة العسكریة بأنها" :التفاعالت بین العسكریین والفاعلین المدنیین
بخصوص سلطة اتخاذ الق اررات السیاسیة  ،"32لذا فإن للعالقات المدنیة العسكریة تنوعات مختلفة
بخصوص سلطة اتخاذ الق اررات السیاسیة باختالف الدول ،والنموذج الذي سندرسه للعالقات المدنیة
العسكریة في مصر هو النموذج الذي صاغه "دیفید كوهین" و"أوریل كرواسان" وافتراضا أن معركة بسط
السیطرة المدنیة على العسكریین تدور أساسا على خمس دوائر لصنع القرار یتنافس حولها المدنیون
والعسكریون وهي :تجنید النخبة لصنع السیاسات العامة ،األمن الداخلي ،الدفاع الخارجي ،تنظیم المؤسسة
العسكریة ،لذا فإن تصنیف أي دولة من حیث درجة تمتعها بالسیطرة المدنیة على العسكریین ال یمكن أن
یكون ناتجا عن الصراع بین المدنیین والعسكریین حول التحكم في تلك الدوائر الخمس وبالتالي یمكن
القول إن السیطرة المدنیة الكاملة هي تلك الحالة التي یتمكن فیها المدنیون من السیطرة على الدوائر
الخمس من دون منافسة من العسكریین.33
إن تفاعالت التي تحدث بین المدنیین والعسكریین ال تحدث في فراغ وانما تتأثر بالظروف
والسیاقات المحیطة بها وتتفاعل معها حیث تختلف نتائج تلك التفاعالت من دولة إلى أخرى وحتى داخل
الدولة نفسها من فترة زمنیة إلى أخرى نظ ار لتغیر األحوال المحیطة ،وقد میز كرواسان وكوهین ثالث
مجموعات من األحوال التي تؤثر في تطور العالقات المدنیة العسكریة وهي :العوامل المبدئیة التي
تتضمن نوع النظام السابق التي تتمتع به المؤسسة العسكریة وفقا للدستور والقوانین القائمة ،المتعلقة

 .32أحم للد ازی للد " ،نلی للات المراقب للة ف للي الدول للة المصل لریة الحدیث للة" ،مجلدددة عمدددران للعلدددوم االجتماعيدددة واإلنسدددانية ،المرك للز العرب للي لألبح للاث ود ارس للة
السیاسات ،م ،4.ع ،4169 ،1.ص.54.
 .33أحمد عبد ربه ،شریف مدحت ،نهلة الحداد" ،العالقات المدنیة العسلكریة فلي مصلر التحلرك نحلو األملام" ,مجلدة مشدكاة بيدت الحكمدة،ع ،6.یولیلو
 ،4169ص ص.41-6 .
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بالمؤسسة العسكریة والمتمثلة في ثقافة الجیش التنظیمیة ،ومدى تماسكه الداخلي ،وموقفه االقتصادي،
بینما العوامل الخارجة عن إرادة الجیش تكمل في توازن السلطة بین العسكریین والمدنیین من دون أن
یكون للجیش شأن فیها ،مثل مقدار التأیید الذي یحوزه النظام ،ومدى توافق القوى المدنیة والسیاسیة،
ووجود مجتمع مدني نشیط ،ووجود تهدیدات داخلیة أو خارجیة من عدمها ،وأخی ار الدور الذي تقوم به
القوى الخارجیة.34
بناءا على العوامل السابق اإلشارة إلیها ،یمكن للنخب المدنیة أن تختار اإلستراتیجیات المالئمة للفوز على
العسكریین وتحقیق السیطرة المدنیة على الدوائر الخمس التي تتنافس فیها مع العسكریین.
ثانيا :مصادر الدور العسكري في المجال السياسي
ما میز الحیاة السیاسیة المصریة عام  4166هو الحراك الشعبي ،وقبل إجراء أي تحلیل
بخصوص احتواء المؤسسة العسكریة لتلك االحتجاجات أو االستجابة لها ،نحتاج أن نبني إطا ار نظریا
تحلیلیا بخصوص العوامل واألسباب المحددة لرد فعل هذه المؤسسة تجاه هذا الحراك ،إذ لدینا مجموعة
من العوامل یمكن إیجازها في النقاط التالیة:
 التماسك الداخلي للقوات المسلحة :یعد من المحددات التي یتم االعتماد علیها في تحدید أداء الجیشحیال التظاهرات أو حیال الشعب ،فإن الجیش عندما یكون متماسكا فإنه یتصرف بشكل موحد ،سواء كان
داعما للنظام أو للشعب ،إال أنه أحیانا تكون هناك انشقاقات دخل الجیش تؤثر في تماسكه.35
 الجنود المحترفون في مقابل المجندين للزاميا :إن استجابة الجیش للمتظاهرین تختلف حسب تركیبة،فصنف المتطوعین هم من اختاروا الحیاة العسكریة وتبني روح الجیش ،أما الصنف اآلخر نجده دائما

 .34ربه ،مدحت ،الحداد ،مرجع نفسه ،ص ص.41-6.
 .35زولت للان ب ارن للي ،كيدددك تسدددتجيب الجيدددوش للثدددورات و لمددداذا  ،ترجم للة :عب للد ال للرحمن عی للاش،
ص.99،94.
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مجبر على كل عمل داخل الجیش ،لذلك فإننا نجد المجندین في غالب األحیان یقفون مع الشعب عكس
.المتطوعین الذین یقومون بفعل ما یملیه علیهم قادتهم
 رؤية قادة الجيش لشرعية النظام :ویمكن القول أن الشرعیة تعتمد على أربع عناصر أساسیة أالوهي :مستوى الثقة بین الشعب ،موقفهم تجاه السلطة الحاكمة ،إیمانهم بفاعلیة المؤسسة السیاسیة ،ومدى
رغبتهم في التعاون معها.
 معاملة النظام للجيش :إذا كانت القوات المسلحة تلقى معاملة جیدة من طرف الدولة من اهتمامبالوضع المادي والترقیة والتحفیز ،فإنها ستظل موالیة لهذا النظام أثناء محاولة إسقاطه من طرف الشعب،
هناك العكس فإن المعاملة ستكون بالمثل من طرف القوات المسلحة .واذا
 حجم وتكوين وطبيعة المظاهرات :إن طبیعة المظاهرات وتكوینها هو من یحدد لتدخل الشرطة واألجهزةاألمنیة ،فإذا كانت مظاهرات صغیرة تتدخل الشرطة لفضها أما إذا كانت كبیرة یكون هناك تدخل
للجیش.

36

یصنف الجیش المصري في ندائه حیال الحراك الشعبي في  49ینایر  4166في خانة الجیش
الممتنع عن حمایة الحاكم والنظام ،ألن موقفه لم یكن واضح في البدایة إذ أنه كان یدرس األمور قبل
إبداء موقفه وكان یتحرك ببطئ ،وعند نزول قوات الجیش لم یكن هناك إطالق نار على المتظاهرین ،ولم
یتم منعهم من المرور واحتالل میدان التحریر بالقاهرة ،بعد أن انهارت قوات األمن المركزي في  45ینایر
 4166وكانت كل األوضاع تشیر إلى أن حسني مبارك بدأ بفقدان السیطرة.37

 -36براني ،مرجع نفسه ،ص ص16-95.ل
 -37براني ،مرجع نفسه ،ص.499.
* .موقعة الجمل :هي هجوم بالجمال والبغال والخیول یشبه معارك العصور الوسلطى فلي یلوم  14فب اریلر  4166لالنقضلاض عللى المتظلاهرین فلي
میدان التحریر في القلاهرة أثنلاء مظلاهرات  49ینلایر وذللك إلرغلامهم عللى إخلالء المیلدان حیلث كلانوا یعتصلمون ،وكلان ملن بلین المهلاجمین مجرملون

خطرون تم إخراجهم من السجون للتخریب و لمهاجمة المتظاهرین ،ویطلق علیهم إسم البلطجیة.
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في الفاتح من فیفري  4166بدأ المیدان ینقص من المواطنین نوعا ما ،وذلك نتیجة للخطاب الذي
أجراه حسني مبارك ،حیث شعر هؤالء المواطنین أنه یمكن إعطاء فرصة أخرى لمبارك ،وفي الثاني من
فیفري تم الهجوم على المتظاهرین من طرف رجال األمن بما عرف بموقعة الجمل* 38،بعدها أدرك
الجیش أن الشعب یرید فعال إسقاط النظام ویرید التغییر ،األمر لذي جعل الجیش یحدد موقفه بوضوح،
وفي العاشر من فیفري تأكدت المؤسسة العسكریة أن الرئیس مبارك فقد شرعیته فأظهرت موقفها بشكل
واضح وهو التخلي عنه ،فقد عقد اجتماع للمجلس األعلى للقوات المسلحة ،ترأسه وزیر الدفاع القائد العام
للقوات المسلحة المشیر طنطاوي ،بحیث یرى العدید من الساسة المصریین أن الجیش كان شریك في
الحراك ،ولواله لما.39
أصدر حسني مبارك تخلیه عن منصب رئیس جمهوریة مصر العربیة ،في  66فیفري ،4166
وهذا استجابة لمطالب الشعب المصري ،وقد تم تكلیف المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة مقالید
الحكم في البالد ،وتم إخبار الشعب بذلك وكذلك تم نشر هذا البیان في الجریدة الرسمیة.40
لدارة المجلس األعلى للقوات المسلحة للمرحلة االنتقالية :عودة المؤسسة العسكریة إلى تولي مقالید
الحكم في البالد ،والبروز في الساحة السیاسیة ،كان سیكون من األمور الصعبة لوال أن الشعب المصري
قد أبدى رضاه ورغبته في ذلك ،فبعد تنحي حسني مبارك عن الحكم في  66فیفري  ،4166تولى
المجلس األعلى للقوات المسلحة* إدارة شؤون البالد بقیادة المشیر حسین طنطاوي ،كان دوره خالل
المرحلة االنتقالیة كاآلتي:41
 تولي الحكم واالستجابة لمطالب الشعب بغیة إخماد األوضاع. -38براني ،مرجع سابق ،ص  491ل

 .39طارق البشري ،ثورة  19يناير والصراا حول السلطة ،مصر :دار البشیر للثقافة والعلوم ،4162 ،ص.54.
 .40محمد شریف بسیوني ،محمد هالل ،الجمهورية الثانية في مصر ،مصر :دار الشروق ،4164 ،ص.229.

 .41عبد الفتاح سیف ،المرحلة االنتقالية :قراءة في المشهد المصري ،مصر :دار البشیر للثقافة والعلوم ،4162 ،ص95.ل
* .المجلس األعلى للقدوات المسدلحة :یتكلون ملن  41عضلوا ملن قلادة القلوات المسللحة المصلریة برئاسلة المشلیر حسلین طنطلاوي القائلد العلام للقلوات
المسلحة ،وزیر الدفاع واإلنتاج الحربي ،وهو المكلف بقیادة غرفة العملیات الرئیسة المسلحة في حالة الحرب.
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 أصبج الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون البالد ،ویمثل كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة.إصدار اإلعالنات الدستوریة والتشریعیة والق اررات التنفیذیة ،واإلشراف على كل من إعادة هیكلة النظامالسیاسي.
لقللد حللدثت مواجهللات عنیفللة مللع الجللیش الشللعب خللالل مللا عللرف بح لوادث ماسللبیرو*  15أكتللوبر،4166
حوادث شلارع محملد محملود*  65نلوفمبر ،4166حلوادث مجللس اللوزراء*  61دیسلمبر ،4166إذ أنله للم
تمض فترة طویلة على تولي المجلس األعلى للقوات المسللحة شلؤون اللبالد وادارة المرحللة االنتقالیلة ،حتلى
بدأت العالقات تتوتر مع عدة أطراف منها أحزاب سیاسیة ،تجمعات شبانیة وغیرها وكان هذا نتیجلة لفشلل
المجلللس العسللكري فللي اإلدارة ،وعللدم رغبللة القللادة العسللكریین فللي إحللداث تغییللر سیاسللي جللذري ،وانم لا مللا
لوحظ هو البقاء واالستمرار في نظام مبارك بصورة مغایرة ال غیر.42

 -42توفیق إبراهیم حسلنین ،الثورة المصرية والبناء الدديمقراطي :التعثدر فدي متاهدات المرحلدة االنتقاليدة ،فلي الثلورة واالنتقلال اللدیمقراطي فلي اللوطن
العربي نحو خطة طریق ،تحریر عبد اإلله بلقزیز ،یوسف الصواني ،ص ص.92،946.

111

الفصل الثالث

تأثير التحوالت اإلقليمية على دور المؤسسة العسكرية في مصر

المبحث الثالث :المؤسسة العسكرية في مصر والتحوالت السياسية
لقد كان للمؤسسة العسكریة دور بارز ورؤیة خاصة في كل من المرحللة الثوریلة والمرحللة االنتقالیلة ،حیلث
ألملت بمختلللف جوانللب النظلام السیاسللي المصللري فللي كلال المللرحلتین ،فقامللت هللذه األخیلرة بللالتحكم فللي كللل
من الجانب الدستوري واألمني والسیاسي وكذا االقتصادي واالجتماعي.
المطلب األول :دور المؤسسة العسكرية في التحول السياسي في مصر
.1رؤية المؤسسة العسكرية للحالة الثورية والمرحلة االنتقالية
ك للان الج للیش حاضل ل ار ب للدرجات متفاوت للة ،ف للي الث للورات المصل لریة من للذ ث للورة ع ارب للي إل للى ثلللورة 91
یونیو ،4169مرو ار بثورة  6594ثم ثورة ینایر 4166التي كانت ثلورة شلعبیة للم یكلن للجلیش دور فیهلا إال
بعد سوء إدارة الموقف من طرف الرئیس السابق محمد حسني مبارك ،واتضحت حرفیة المؤسسة العسكریة
ومهنیتها باالنحیلاز للشلعب وحمایتله وتحقیلق مطالبله وكلان ذللك جلیلا فلي الموقلف اللذي اتخلذه منلذ یلوم45
ینایر أي قبل أسلبوعین ملن تنحلي مبلارك ،وهنلا حلدث فلراغ فلي السللطة ملأله الجلیش المصلري ،حیلث حلل
المجلس األعلى للقوات المسلحة على قمة السللطة ،وأصلبح فلي یلده سللطات إصلدار اإلعالنلات الدسلتوریة
والتشریعات والق اررات التنفیذیة.43
كانللت مصللر األسللرع فللي انجللاز المرحلللة االنتقالیللة لكنهللا كانللت دائمللا تقللع فللي فللخ التسللرع ،نتیجللة
س للوء الرؤی للة وع للدم دس للتوریة اإلجل لراءات القانونی للة المتخ للذة لالنتق للال المؤسس للاتي فتع للاد األم للور إل للى نقط للة
الصللفر بعللد قطللع أش لواط مهمللة فللي المرحلللة االنتقالیللة التللي اكتملللت المرحلللة االنتقالیللة فللي  ،4164لكللن
تللدخل الج للیش فللي  4169أدخ للل مصللر ف للي مرحلللة انتقالی للة أخللرى ل للم تنتهللي إال ف للي العللام  ،4169ول للو

 .43مصطفى علوي" ،الجیش بین الثورة والسیاسة :حالة مصر" ،مجلة األهرام الديمقراطية ،ع69 ،94.أكتوبر ،4164ص
ص.25-24.
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تحركت المؤسسة القضائیة بنزاهة أللغت خارطة الطریق التي أعلن عنها المشلیر عبلد الفتلاح السیسلي بعلد
 4169ألنها خارطة فاقدة للشرعیة انقالب عسكري.44
.1دور المؤسسة العسكرية في الجانب التشريعي والدستوري
لق للد ش للهدت المرحل للة االنتقالی للة ف للي مص للر تجمی للد العم للل بدس للتور  6556واص للدار ثالث للة إعالن للات
دستوریة في  69فبرایر  ،4166وكان ذلك عقلب تنحلي مبلارك بیلومین ،والثلاني فلي  91ملارس ،ملن نفلس
الع للام أي بن للاء عل للى نتیج للة االس للتفتاء عل للى التع للدیالت الدس للتوریة ف للي  65م للارس  ،4166وال للذي أعط للى
سلللطات واسللعة للمجلللس األعلللى للق لوات المسلللحة ،فللنص علللى أنلله یتللولى شللؤون الللبالد ،وقیاملله بمباش لرة
سلطات التشریع واقرار السیاسات العاملة للدوللة وغیلر ذللك ملن اختصاصلات رئلیس الجمهوریلة ،وذللك إللى
حین تولي مجلسي الشعب والشورى اختصاصاتهما ولحین انتخاب رئیس الجمهوریة،
وكللان إعللالن  49سللبتمبر واعللالن  65نللوفمبر  4166بمثابللة تللدقیق أو شللرح وتوضللیح أمللور وردت
في إعالن  91مارس ،یعكس اإلعالن الدستوري التكمیلي.

45

فللي  65یونیللو  4164أق لر المجلللس العسللكري إعالنللا دسللتوریا یشللرح صللالحیات ال لرئیس الجدیللد،

46

وال لذي جللاء صللادما للقللوى السیاسللیة خاصللة جماعللة اإلخ لوان المسلللمین التللي رأت فللي اإلعللالن أنلله موجلله
ضدها ،فقد جاء اإلعالن مقلصا من صلالحیات اللرئیس لصلالح المجللس العسلكري ،وقلد كلان لله تلداعیات
كبی لرة علللى الحیللاة السیاسللیة واالسللتقرار السیاسللي الهللش فللي المرحلللة االنتقالیللة بسللبب السیاسللات الخاطئللة
للمجلس العسكري.47

 .44زیتوني ،مرجع سابق،

ص.5.

 .1زیتوني ،مرجع سابق ،ص.69.

 .9زیتوني ،مرجع نفسه ،ص.62.
113

الفصل الثالث

تأثير التحوالت اإلقليمية على دور المؤسسة العسكرية في مصر

وقام المجلس العسكري كذلك بإصدار المراسیم وقوانین أهمها المرسلوم بقلانون  45ملارس ،4166
والللذي جعللل تأسللیس األحلزاب السیاسللیة باإلخطللار ،والم ارسللیم بأرقللام  21و 661و 642لعللام  4166التللي
أدخلللت تعللدیالت مهمللة علللى قللانون تنظللیم مباش لرة الحقللوق السیاسللیة وذلللك لمنللع عللدد مللن قیللادات الحللزب
الوطني من الترشح ،كما أصلدر قلرار بتلولي لجنلة علیلا لالنتخابلات ذات تشلكیل قضلائي تصلرف لإلشلراف
عللى أعملال االنتخابللات واالسلتفتاء ،وانشللاء قاعلدة بیانللات للنلاخبین یللتم التقیلد فیهللا تلقائیلا مللن واقلع بیانللات
واعطاء حق التصویت للمصریین المقیمین في الخارج.48
دخلت مصر مرحلة انتقالیة ثانیة بعد انقلالب  9یولیلو  4169اللذي كلان بقیلادة عبلد الفتلاح السیسلي
ومجموعلة ملن األحلزاب المصلریة ،حیلث تلم االتفلاق عللى خارطلة المسلتقبل تضلمنت تلولي رئلیس المحكملة
العلیا المستشار علدلي منصلور منصلب رئلیس الجمهوریلة ،وتجمیلد العملل بدسلتور  4164واصلدار إعلالن
دستوري مؤقت لحین تعدیل الدستور ،وتلم االنتهلاء ملن إعلداد الدسلتور بلجنلة معینلة وهلو إجلراء معیلب فلي
عملیة كتابة الدساتیر في  9دیسمبر واالستفتاء علیه یومي  62و 69ینایر .4162
كان المجلس األعلى للقوات المسلحة حاض ار في المشهد السیاسي العام ومتحكما فیه ،وطغى موقع
المؤسسة العسكریة في النظام السیاسي المصري ومستقبلها على العدید من النقاشات في الشأن الدستوري،
فتالقت مصالح بعض القوى السیاسیة مع المؤسسة العسكریة في الحفاظ على وضع متمایز للمؤسسة في
النظام الجدید.

49

.3دور المؤسسة العسكرية في الجانب األمني والسياسي.
یكون رئیس الدولة في الظروف الطبیعیة هو الذي یرأس المجلس األعلى للقوات المسلحة ،بصفته
القائد األعلى لقوات المسلحة ،حیث أصدر المجلس بیانه رقم واحد ،معلنا مبادرته للعمل السیاسي وحمایته

 .48زیتوني ،مرجع نفسه ،ص ص.62،69.
 .94زيتوين ،مكان نفسه.
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لمكاسب الشعب المصري وطموحاته ،ففي  66فبرایر 4166أصدر بیان تخلي الرئیس محمد حسني
مبارك عن رئاسة الجمهوریة وتسلیمه السلطة إلى المجلس األعلى ،ثم أصدر القائمون على السلطة
الجدیدة بیانا یحدد مدة الحكم االنتقالي ،وتعطیل الدستور ،ثم صدر بیان دستوري تضمن األحكام
الدستوریة المستفتى علیها في إطار إعالن دستور  91مارس  ،4166فسقط دستور  6556من الناحیة
التشریعیة هذا البیان الدستوري المشتمل على األحكام المستفتى عنها.50
أصدر المجلس العسكري في الیوم  64فیفري  4166بیاننا تعهد فیه باإلشراف على مرحلة
انتقالیة تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنیة منتخبة من قبل الشعب ،وباحترام كافة االتفاقیات
الدولیة الموقعة من قبل الحكومات السابقة ،كما قرر المجلس في البیان ذاته اإلبقاء على حكومة أحمد
شفیق ،وهي الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبیل تخلیه عن منصبه ،في مكانها مؤقتا لتصریف
األعمال حتى یتم تشكیل حكومة جدیدة ،ثم كلف المجلس األعلى عصام شرف في 3
مارس  2011بتشكیل حكومة جدیدة خلفا للفریق أحمد شفیق الذي استقال من رئاسة الوزراء في الیوم
ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس ألحد أبرز مطالب ائتالف ثورة  49ینایر.
تبدأ فترة إدارة المجلس األعلى للقوات المسلحة السلطة التنفیذیة والتشریعیة بعد خطاب التنحي
لمبارك الذي ألقاه نائب رئیس الجمهوریة عمر سلیمان في 66فبرایر  ،4166إلى غایة تسلیم الجیش
السلطة للرئیس المنتخب في برتوكول رسمي ،وبقیادة المشیر طنطاوي وجدت المؤسسة العسكریة نفسها
تسیر الشأن العام المدني المصري ،وهو مطالب برعایة وتحقیق أهداف الثورة المصریة وتفكیك النظام
السابق.51

 .50طارق البشري ،من أوراق ثورة  19يناير( ،القاهرة :دار الشرق ،)4164 ،ص.62 .

 .51هاني سلیمان ،العالقات المدنية العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة  19يناير ( ،الدوحة :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ،)4169 ،ص.91 .
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لقد ارتكب الثوار المصریون خطأین األول یتعلق بإسناد تقریر المرحلة االنتقالیة إلى المؤسسة
العسكریة بعد اإلطاحة بالنظام القدیم ،وهو الذي ال تتوافر لدیه مهارات اإلدارة والقیادة المدنیة ،52والخطأ
الثاني هو غیاب تحالف مدني قوي یقود مطالب الثورة ،فاتسمت المرحلة االنتقالیة األولي التي أدارها
المجلس األعلى للقوات المسلحة بغموض نوایا المؤسسة العسكریة بالنسبة للثورة والثوار ،وان كان لدیهم
رغبة في حكم البالد أم فقط تسلیم السلطة بعد التأكید من المحافظة على مصالح المؤسسة العسكریة
والوضعیة الممیزة للجیش وتأسیس ذلك في الدستور الجدید للبالد ،كما أصر المجلس على وضع مسار
للمرحلة االنتقالیة" انتخابات تشریعیة ثم رئاسیة ثم كتابة الدستور" وخریطة طریق غیر ثابتة مما أربك
األطراف السیاسیة وأدى إلى درجة عالیة من االستقطاب وعدم الشعور باألمان وعدم الثقة بین القوى
السیاسیة ،فانقسمت النخب السیاسیة والثوار حول المسار واألهداف ووسائل التمكین للثورة وأهدافها
واضطراب المواقف خالل تلك المرحلة التي انتهت بمواجهات عنیفة بین المجلس والثوار ،وبقي بنفس
القصور في التصور من خالل خارطة الطریق الجدیدة وقضى على كل أمل في التحول الدیمقراطي
بانقالب  9یولیو .534169
كان المجلس العسكري یفتقد رؤیة سیاسیة للمرحلة االنتقالیة ،وبدا تحرك الجیش في بعض الق اررات
المتخذة نتیجة ضغط المظاهرات المنددة بسیاساته وأنه مدفوعا دفعا ،وحاول طوال الوقت التملص وكسب
الوقت.

54

.8دور المؤسسة العسكرية في الجانب االقتصادي واالجتماعي.
 .52عبد الفتاح ماضي "،الربیع العربي والعالقات المدنیة العسكریة "،الديمقراطية ،ع( ،21.أفریل  ،)4164ص ص-99 .
.95

 . 53عماد الدین شاهین "،محصلة التحركات الراهنة من أجل الدیمقراطیة في الدول العربیة :حالة مصر "،في علي خلیفة
الكواري وعبد الفتاح ماضي محرران ،الديمقراطية المتعثرة مسارات التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية( ،

بیروت :مركز دراسات الوحدة العربیة ،)4162 ،ص.996 .
 .54هاني ،مرجع سابق ،ص.95 .
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اعتمللدت المؤسسللة العسللكریة فللي تنفیللذ سیاسللتها االقتصللادیة منللذ السللبعینات ،علللى عللدد مللن المؤسسللات
االقتصادیة والخدماتیة التي ساعدتها على بسط نفوذها االقتصادي ،الذي توسع بشكل ملحلوظ ملع وصلول
الرئیس "عبد الفتاح السیسي" إلى الرئاسة.
-1جهدداز مشددروعات الخدمددة الوطنيددة :أنشللئ جهللاز مشللروعات الخدمللة الوطنیللة فللي  69جللانفي 6555
بموجللب الق لرار الجمهللوري رقللم  ،6555لغللرض تحقیللق االكتفللاء الللذاتي النسللبي مللن االحتیاجللات الرئیسللیة
للق لوات المس لللحة لتخفیللف أعب للاء ت للدبیرها عللن كاه للل الدول للة مللع ط للرح ف للائض الطاقللات اإلنتاجی للة بالس للوق
المحلي ،یمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنیة أكثر من  61شركات مشلكلة بلذلك  46فرعلا لإلنتلاج فلي
مجاالت تغطي مجموعة واسعة من القطاعات كالبناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائیة.

55

-1الهيئددة القوميددة لإلنتددا الحربددي :تأسسللت الهیئللة القومیللة لإلنتللاج الحربللي قانونیللا بتللاریخ  14فیفللري
 6522وان كللان وجودهللا كفك لرة ،ومناصللب وأدوار قللد بللداء مللن أواخللر الخمسللینات فللي مصللر 56.ذلللك أن
الشعور بالحاجة الملحة لبناء صناعة عسكریة في مصر تولد بعید الحرب العربیة الفلسلطینیة سلنة 6522
والتي كانت من بین أسباب االنهزام فیهلا صلفقة السلالح الفاسلد التلي تحصلل علیهلا الجلیش المصلري ،مملا
عجل في انطالق المر احل الفعلیلة لإلنتلاج الحربلي ،لتسلهم فیملا بعلد أفكلار ثلورة یولیلو  6594فلي ترسلیخ
فكرة بناء مصانع لإلنتلاج الحربلي قصلد تأسلیس جلیش وطنلي قلوي ،تطلور ألإلنتلاج الحربلي فلي مصلر منلذ
ذلللك التللاریخ مللن خللالل إقامللة العدیللد مللن المصللانع والشللركات الحربیللة التللي كانللت فللي األول مسللؤولة عللن
إنتللاج المتطلبللات العسللكریة للجللیش المصللري ،ومللع مللرور الوقللت أصللبح مللن بللین وظللائف هللذه الهیئللة هللو

 .6موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنیة ،متوفر على الرابط ، https://www.nspo.com.eg / :تاریخ التصفح .4165/19/46

 .56وسام فؤاد ،و ازرة اإلنتاج الحربي خصوصیة الدور والمستقبل ،سلسلة تقدیرات استراتیجیة" ،المعهد المصري للدراسات
السياسية واالستراتيجية( ،سبتمبر  ،)2014ص . 94
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استغالل فائض الطاقة اإلنتاجیة بالمصانع الحربیة لتنفیذ مشروعات لصلالح القطلاع الملدني قصلد اإلسلهام
في خطة التنمیة الشاملة للدولة ،57وتمتلك الهیئة الیوم أكثر من  65مصنع وشركة.
 -3الهيئة الهندسية للقوات المسلحة :تختص الهیئلة الهندسلیة للقلوات المسللحة فلي مجلاالت إقاملة البنیلة
التحتی للة واإلنش للاءات العس للكریة والمدنی للة ،تتش للكل الهیئ للة م للن  9إدارت رئیس للیة ه للي ( األش للغال العس للكریة،
المس للاحة العس للكریة ،إدارة المی للاه ،والمش للروعات الكب للرى ،المهندس للین العس للكریین) ،ف للي ظ للل ع للدم تط للرق
المصادر التاریخیة إلى تاریخ إنشاء هذه الهیئة یظل من المرجح أن الصیغة الجدیدة للهیئة تواكلب إنشلائها
مع تأسیس جهاز مشروعات الخدمات الوطنیة ،كما أن نشاطها توسع بشلكل كبیلر خلالل السلنوات األخیلرة
مس للتفیدة ب للذلك م للن التع للدیل ال للذي اقل لره الل لرئیس "ع للدلي منص للور" ف للي س للبتمبر  4169عل للى ق للانون تنظ للیم
المناقصات والمزایدات الصادر سنة .6552

58

-8الهيئة العربية للتصنيع :أنشأت الهیئة بتاریخ  69ماي  6559في إطار التعاون العربي المشترك بلین
كللل مللن مصللر وقطللر والمملكللة العربیللة السللعودیة واإلمللارات العربیللة المتحللدة ،بهللدف البنللاء واإلشلراف علللى
تطویر قاعدة تصنیع دفاع عسكري مشترك انسحبت الدول العربیة منها شفویا بتاریخ  61ماي 6555
-9جهدداز مشددروعات أراضددي الق دوات المسددلحة :یشللرف جهللاز مشللروعات أ ارضللي القلوات المسلللحة علللى
عملیات بیع األراضي والمساكن من خالل البیع بالمزاد العلني بعد الحصول علیها من طرف الحكوملة ،إذ
بموجب قرار رئاسي صادر سنة  6555یحق للجیش بیع األراضي غیر الزراعیة وغیر المستثمرة.

59

المطلب الثاني :انعكاسات التحوالت السياسية على مكانة المؤسسة العسكرية المصرية
 .57موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنیة ،متوفر على الرابط، https://www.nspo.com :
تاریخ التصفح /4165/19/62 ،سا .62:91
 .58خالد عبد العال" ،كیف توسعت القدرات المالیة بعد انقالب إمبراطوریة الجیش المصري" ،العربي الجديد ،متوفر على
الرابط https://www.alaraby.co.uk/investigations/ :تم االطالع علیه /4165/19/42 :سا .65:11

 .59وسام فؤاد" ،و ازرة اإلنتاج الحربي خصوصیة الدور والمستقبل ،سلسلة تقدیرات إستراتیجیة ،المعهد المصري للدراسات
السياسية واإلستراتيجية( ،سبتمبر  ،)2018ص . 61
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أدى تحكلم المؤسسللة العسللكریة لمختللف جوانللب النظللام إلللى انفلالت أمنللي هللدد عملیلة االنتقللال مللن المرحلللة
الثوریللة إلللى الدیمقراطیللة ،والثللورة المضللادة كانللت مللن أهللم نتللائج هللذا االنفللالت مللا دفللع بالمؤسسللة العسللكریة
إلى فرض هیمنتها على المؤسسة اإلعالمیة والقضائیة والدینیة ،كل هذا في ظل الظروف الخارجیلة ومنهلا
نجد:
.1تحدي العنك السياسي واالجتماعي " االنتقال الخشن":
تشهد المرحلة االنتقالیة منافسة سیاسیة فوضویة حیث یصعب االتفاق حول القواعد اإلجرائیة التي
مللن شللأنها تقریللب مؤسسللات الدولللة مللن الوفللاء بالتزاماتهللا ،ممللا یللؤدي إلللى التسللاؤل حللول حقیقللة االنتقللال
الدیمقراطي بعد سلقوط النظلام التسللطي ،خاصلة وأن التوافلق یعلد كشلرط لنجلاح التحلول اللدیمقراطي ،وعلدم
توفر التوافق یرهن المرحلة االنتقالیة ویهدد االنتقال الدیمقراطي.60
إن مرحلللة التحللول الللدیمقراطي مللن أخطللر وأدق الم ارحللل التللي تعیشللها الللدول ،بسللبب تجللذر النظللام
التسلطي في حل مشاكل الدولة ،حیث أن أنصار النظام السابق یجتهدون في وضع العراقیلل للحفلاظ عللى
مكتسللباتهم مهللددین بللذلك التحللول المرجللو والم لراد ،إضللافة إلللى تطلللع وطمللوح القیللادات العسللكریة فللي لعللب
األدوار السیاسیة مستغلین بذلك القدرة وعدم االستقرار اللداخلي لفلرض الوصلایة كبلدیل لالسلتقرار حتلى فلي
ظل الحریة والدیمقراطیة.
كمللا أن العامللل الللداخلي یعللد مللن أبللرز العوائللق أحیانللا التللي تهللدد االنتقللال الللدیمقراطي خاصللة إذا كللان هللذا
التغییللر یسللتهدف المصللالح الحیویللة ألط لراف خارجیللة واقلیمیللة أو یللؤدي علللى صللعود نخللب معادیللة لهللا،
إضللافة إلللى محاولللة الللنظم الخارجیللة التسلللطیة انتشللال مشللاریع التحللول الللدیمقراطي حتللى ال تصللل العللدوى
إلیها.

 .60زیتوني ،مرجع سابق .ص.61 .
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كما یمكن للتحول الدیمقراطي أن یفرز أخطار داخلیة مثل عدم تعود الشعوب على وجلود حریلات ،وغیلاب
التقالید الدیمقراطیة ،مما یولد اختالفات فتصبح التجربة عرضة لحروب أهلیة داخلیة.
نظل ار لألهمیللة الكبیلرة التللي تحظللى بهللا مصللر فللي المنطقللة العربیللة واإلقلیمیللة فللإن فشللل التحللول الللدیمقراطي
واعتمللاد القمللع واالسللتبداد والتعسللف یللؤدي إلللى عواقللب عمیقللة حیللث یللدفع بللدول أخللرى فللي المنطقللة إلللى
االبتعللاد عللن فك لرة اإلصللالح الللدیمقراطي ،حیللث أن الظللروف المحلللي تللتحكم فللي مسللتوى لدیمقراطیللة لللدى
الدول ألنه في حالة نجاح التجربة المصریة تصبح مثال قویا كقوة استقرار في منطقة مضطربة.61
شللهدت عملیللة سللقوط النظللام السیاسللي فللي مصللر درجللات متفاوتللة مللن العنللف ،وأدت إلللى ظهللور حركللات
تغییللر عنیف للة وكللذلك ظه للور حركللات أخ للرى سلللمیة تس للتهدف تغییللر األوض للاع المزریللة ف للي مجللال حق للوق
ا إلنسان وتضییق الحریات واألوضاع المعیشیة والتبعیة للخارج ،ومع انسداد بوادر التغییر انلدلعت موجلات
من الرفض الشعبي تخللته ردود فعل عنیفة من قبل النظلام السیاسلي ،وملع ذللك نجحلت هلذه الحركلات فلي
النهایة وأسقطت النظام المصري.62
أنتج هذا االنتقال في مصر حالة من الفوضى المتوقعة شملت كل أركان النظام وحیاة المواطنین السیاسیة
والیومیللة ،كنتیجللة لنجللاح الثللورة الجماهیریللة التللي غالبللا مللا یتبعهللا االنتقللال الفللوري المفللاجئ مللن جللو القمللع
واالغتصاب للحریات السیاسیة والثقافیة على جو الحریة واالنفتاح ،ومخطئ من ینسب هذه الفوضى للثورة
بینما النظام السابق هو مصدرها الحقیقي.
شللهدت مصللر بعللد ثللورة جللانفي ممارسللات غیللر مشللروعة أدت إلللى استشللهاد المئللات واصللابة اآلالف مللن
الم لواطنین فللي میللدان التحریللر فللي العاصللمة القللاهرة وفللي مللدن أخللرى نتیجللة إطللالق النللار علللیهم ،أو عللن
طریللق الللدهس المتعمللد مللن السللیارات ،مصللفحات الشللرطة ،تلزامن ذلللك مللع أعمللال البلطجللة واقتحللام میللدان

 .61زیتوني ،مرجع نفسه ،ص.65.
 .62عبد الفتاح ماضي ،العنك والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة( ،القاهرة :دار النشر للثقافة والعلوم ،)4169 ،ص.94.
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التحری للر إلخالئ لله م للن المعتص للمین المس للالمین ،حی للث اس للتعمل المقتحم للون أنواع للا متع للددة م للن األس لللحة
البیضاء ،الجمال ،الخیول ،إضافة إللى الرصلاص الحلي ملن قناصلة وضلعت عللى البنایلات العالیلة المطللة
علللى مختلللف السللاحات كمیللدان التحریللر ،ورمللیهم بزجاجللات المولوتللوف ،كمللا ظهللرت حالللة مللن االنفللالت
األمنللي وانسللحاب الشللرطة واقتحللام سللجون عدیللدة فللي أنحللاء البلللد واطللالق المسللاجین منهللا ،التعللدي علللى
أقسام الشرطة والمحاكم ،البنایات وبعض المصالح الحكومیة والخاصة.
یمكن تحدید الخطوط العریضة لالنفالت األمني كالتالي:

63

 امتناع رجال الشرطة واألمن على أداء مهامهم جزئیا أو كلیا. اتساع رقعة الفوضى لتشمل الهیكل اإلداري لو ازرة الداخلیة. تفاقم ظاهرة البلطجة. تغیرات في سلوك المجتمع " مجتمع أكثر عنف". انتشار ظاهرة اقتناء األسلحة وحملها واستخدامها..1االنقالب العسكري والثورة المضادة
بعد عزل الرئیس السابق "محمد مرسي" من قبل المؤسسة العسكریة ،وأعلنت فلي بیلان خلاص علن
خارطللة الطریللق عللن تعلیللق العمللل بالدسللتور مؤقتللا ،وتكلیللف رئللیس المحكمللة الدسللتوریة " عللدلي منصللور"
برئاسة البلد مؤقتا تمهیدا إلجراء انتخابات رئاسة مبكرة.
وبلالرغم ملن حلرص الفریلق عبلد الفتلاح السیسلي التأكیلد عللى تطلعلات المؤسسلة العسلكریة لحكلم مللدني ،إال
أن لله م للن المتوق للع أن یظ للل الج للیش ه للو مرك للز الق للوة السیاس للیة والخلی للة الرئیس للیة الفاعل للة ف للي ه للذه المرحل للة
االنتقالیة ،وأصدر الرئیس المؤقت " عدلي منصور" بعد تولیه الحكم ق ار ار جوهریلا یلنص عللى تشلكیل لجنلة
 -63وائل علي " ،المصري الیوم تنشر النص الكامل الملخص تقریر الحقائق حول ثورة  49جانفي" 65 ،جوان  ،4166متوفر على

الرابط  http:// www.almasryal youm.com/news/ details/126472تاریخ االطالع44 :ماي .4165
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قانونیة لتعدیل الدستور برئاسة " عمرو موسى" ،وتشكیل أمانة فنیة عامة لمسلاعدة أعضلاء اللجنلة متكونلة
مللن أعلللى هیئللة قضللائیة فللي الللبالد ،ومللن محللاكم االسللتئناف ،الللنقض ،المجلللس األعلللى للقضللاء ،أسللاتذة
القانون الدستوري ،وكافة اإلجراءات األولیة لعمل اللجنة وكیفیة اختیار رئیسها والمكان الذي تسلتعمل فیله،
م للع إ ازل للة كاف للة المل لواد الخالفی للة الل لواردة ف للي الدس للتور ،وتحدی للد نس للبة  %59م للن إجم للالي أعض للاء اللجن للة
األصلللیین للموافقللة علللى تحریللر الم لواد المختلللف بشللأنها ،كمللا حللدد الق لرار مجلللس الشللورى كمقللر للجنللة "
الخمسلین" عللى أن تنتهلي ملن عملهلا خلالل  11یلوم مللن صلدور قلرار تشلكیلها ،وأنهلت اللجنلة ملهلا فللي 9
دیسمبر  ،4169وسلمته للرئیس "عدلي منصور" ألخذ اإلجراءات القانونیة بشأن ذلك ،وتم االستفتاء عللى
تعللدیل الدسللتور یللومي  69-62جللانفي  ،4162وقللد تجلللى االهتمللام بللالمواقف الدولیللة المتباینللة مللن عللزل
ال لرئیس مرسللي فللي ممارسللة عللدد مللن الللدول العربیللة معربللة علللى تأییللدها الكامللل للسلللطة الجدیللدة ،مثللل
اإلمللارات ،السللعودیة ،الكویللت ،األردن ،سللوریا ،الللیمن ،البح لرین ،الع لراق ،السلللطة الفلسللطینیة ،مللع تحفللظ
السودان معتبرة ما حصل شأن ،أما تونس أبدت رفضها للتدخل العسكري في الشأن السیاسي وأدانت بشلدة
ما أسمته باالنقالب ،إضافة إلى مطالبتها للسلطة المصریة حمایة الرئیس مرسي جسدیا ومعنویا ،في حین
تحفظت إسرائیل ،أما تركیا فرأت أن ما حدث هو انقالب عسكري غیر مقبول ،وهو نفس موقف قطر.
.3هيمنة المؤسسة العسكرية على المؤسسة اإلعالمية والقضائية والدينية
یقول األستاذ عبد المجیلد الشلاذلي* رحمله اهلل فلي كتابله "الحكوملة اإلسلالمیة :رؤیلة تطبیقیلة معاصلرة"
عن هذه الفكرة شارحا معناها المذموم" :هو بمعنى جعل الدین مطیة ألغراض سیاسیة ،أو أن یكلون اللدین
خاضعا ألهواء الناس ومواقفهم المخالفة للشریعة في حقیقتها ،ثلم یسلتدلون عللى ملواقفهم باللدین بحسلب ملا
یوافق أهلواءهم ،لتبریلر مواقلف قلد تكلون كارثیلة لألملة ،وتكلون الحجلة فلي ذللك اللدین حتلى یعطلوا ألفعلالهم
المخالفللة شللرعیة دینیللة ،كمللا كللانوا یلجللؤون إلللى األزهللر لتبریللر المشللاریع الفاسللدة كحللرب الخلللیج ،أو لتمریللر
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التوریللث ،أو للمشللاركة فللي االنتخابللات المزیفللة كواجللب شللرعي وكأخللذ الللدین حجللة للللبطش بالمعللارض ولللو
كانوا شرفاء یبحثون عن مصالح األمة ویحذرون الناس من مغبة استمرار خط الفساد.

64

وبالتلالي فمعنلى تسلییس اللدین هنلا أال یخضلع لمعلاییره العلمیلة الصلحیحة ،بلل یخضلع ألهلداف اللنظم
الحاكمة المستبدة لتثبیت حكمها ،والقضاء على معارضیها ،أو لنیل عرض زائل وحقیر من أعراض الدنیا،
وهذه جریمة تقع في الدین كما تقع في غیره من المجاالت ،كما یسیس القضلاء ملثال ،فلال یخضلع لمعلاییره
ویصبح تابعا ألهواء الناس ولمواقف سیاسیة تستغله للضغط في اتجاهات تآمریة منحرفة ،فال یكون قضاء
مهنیللا ،بللل تابعللا لمواقللف مسللبقة ،وكللذا تسللییس اإلعللالم وتسللخیره لخدمللة األغ لراض السیاسللیة والحزبیللة فللي
كثیر من دول العالم العربي واإلسالمي ،مما أفقده القدرة على الحركة والحریة واإلبداع ،وخال المیدان بذلك
من المخلصین والمبدعین ،وأصبح ملیئة بالمقلدین المهرجین والمرتزقة.
أما في یخص الجانلب اللدین فلله معلاییره العلمیلة الشلرعیة التلي یجلب أن یفهلم ملن خاللهلا ،وأن یعلرف
حكم اهلل تعالى بإتباعها ،فلو خضع لمواقف أخرى لكان بدعا وأهواء وانحرافات ،وكنموذج صارخ على هذه
الخصلللة أي تسللییس الللدین ،رأینللا كیللف اسللتغل االنقللالب العسللكري بقیللادة عبللد الفتللاح السیسللي المؤسسللة
الدینیة بفروعها المختلفة إلضفاء الشرعیة الدینیة على االنقلالب والحكلم الجدیلد منلذ اللحظلة األوللى ،حیلث
حض للر بی للان االنق للالب وأی للده ك للل م للن ،ش للیخ األزه للر أحم للد الطی للب ،وباب للا الكنیس للة القبطی للة األرثوذكس للیة
مرة.65
تواضروس ،وأحد رموز حزب النور "السلفي" وهو جالل ّ
* .عبد المجید بن یوسف بن عبد المجید الشاذلي :شیح العالملة األصلولي فلي محافظلة غربیلة فلي مصلر علام  6592وهلو أحلد شلیوخ
المذهب المالكي في األزهر الشریف

 . 64ش ل ل ل ل ل ل لریف محمل ل ل ل ل ل للد جل ل ل ل ل ل للابر " ،الدولل ل ل ل ل ل للة العسل ل ل ل ل ل للكریة وخصل ل ل ل ل ل للالها السل ل ل ل ل ل للبع" ،مت ل ل ل ل ل ل للوفر علل ل ل ل ل ل للى الموقل ل ل ل ل ل للع التل ل ل ل ل ل للالي:
 ،https://www.noonpost.com/content/2073تم االطالع علیه/4165/19/49 :سا .44:11

 .65جابر ،مرجع نفسه.
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.8التحديات الخارجية
أ.على المستوى الخارجي:

تنللوع هللذه التحللدیات س لواء كانللت أمنیللة ،اقتصللادیة أو سیاسللیة وهللو مللا یحللدد مسللتوى تعقللد تلللك
التح للدیات ،والت للي تق للاس بض للرورة أو الحاج للة إل للى اس للتخدام الق للوة ف للي التعام للل معه للا ،فه للي عوام للل تش للكل
الصیغة أو اآللیة التي تتعامل بها الدولة ومؤسساتها المختلفة ،بما فیها الجیش ،وفلي هلذا الصلدد البلد ملن
التأكید على أن أدوا ار ناجحلة ومهملة تقلوم بهلا مؤسسلات الدوللة االقتصلادیة والسیاسلیة واألمنیلة التلي تلؤدي
إلى تقلیل الحاجة إلى استخدام الجیش في التعامل مع تللك التهدیلدات ،وبصلفة عاملة كلملا ازدادت الحاجلة
إل للى الج للیش ف للي التعام للل م للع تح للدیات وتهدی للدات األم للن الق للومي زادت أهمی للة وت للأثیر ونف للوذ الج للیش ف للي
المجتمللع والدولللة،

66

وهللو مللا یللؤدي إلللى زیللادة أهمیللة وقللوة المؤسسللة العسللكریة ،ألن النللاظر لخریطللة األمللن

القللومي المصللري الراهنللة سللیجد عللددا كبیل ار مللن التهدیللدات الخطیلرة بعضللها إقلیمللي كإسلرائیل ومیللاه النیللل،
وسللد النهضللة ،باإلضللافة إلللى الف لراغ االسللتراتیجي فللي لیبیللا ،واحتمللال مزیللد مللن االنقسللامات فللي السللودان،
وكذا أسلحة الدمار الشامل ،وهو ملا یعنلي ألول ملرة أن التهدیلدات اإلقلیمیلة التلي تشلمل أیضلا أزملة سلوریا
وحالللة الع لراق وانعكاسللها علللى مصللر فللي المسللتقبل ،وبعضللها دولللي كللالخطط اإلسللتراتیجیة إلنشللاء شللرق
أوسط كبیر أو موسع أو جدید ،وما قد تشمله من تقسیم الدول العربیة.67
ب.على المستوى الداخلي:
أصللبح التهدیللد فللي سللیناء غیللر مسللبوق مللن حیللث عناص لره وامتداداتلله اإلقلیمیللة والدولیللة ،ومللع أن
التهدیللد الللداخلي ال یتوقللف علللى سللیناء فهللو یضللم أیضللا احتمللاالت مواجهللات وص لراعات عنیفللة مللع قللوى
اإلرهاب الداخلیة واإلقلیمیة ،فإنه من المهم أن نؤكد على أن التهدید الداخلي الحالي هو األقوى واألعنلف،

 .66علوي ،مرجع سابق ،ص ص.25-24.
 .67علوي ،مكان نفسه.
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وهو ما یستلزم تعبئلة كلل مؤسسلات وقلدرات الدوللة المصلریة ،وفلي ظلل هلذا المسلتوى ملن التهدیلد وضلعف
األحزاب والقوى السیاسیة التي عانلت ملن غیلاب الدیمقراطیلة آلجلال عدیلدة ،فإنله للن یكلون سلهال وال یسلی ار
خللروج الجللیش مللن محللیط العمللل السیاسللي ،ول لذلك سللیكون مللن المهللم للغایللة أن یسللعى جمیللع السیاسللیین
الللوطنیین إلللى مسللارات وطنیللة قویللة تقللوم علللى أفكللار وتنظیمللات وممارسللات فاعلللة وقویللة فللي مواجهللة تلللك
التهدیللدات الداخلیللة حتللى یتفللرغ الجللیش لمهمتلله األساسللیة فللي التعامللل مللع األخطللار والتهدیللدات الخارجیللة
بنجاح وفعالیة وكفاءة.

68

 .68علوي ،مكان نفسه.
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خالصة الفصل:
جاء الحراك الشعبي في  49جانفي  4166نتیجة عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ،واخفاق النظام
في العدید من القضایا الداخلیة والخارجیة ،ومن الواضح أن المؤسسة العسكریة حازت على القبول والتأیید
الشعبي في هذه المرحلة ،فور تنحي مبارك من الحكم ،وهذا نظ ار لمكانتها في الدولة ،وهیمنتها على
مختلف مؤسسات الدولة ،األمر الذي زاد من قوتها وظهرت بمثابة الحاكم وألدرى بشؤون البالد ،وهي
القادرة على اإلدارة بالشكل الذي یسمح للشعب المصري من تحقیق ولو جزء من مطالبه ،إال أنها لم تكن
تبحث عن مصالح الشعب بالقدر الذي كانت تبحث فیه عن مصالحها ،والحفاظ على مكانتها في النظام
السیاسي المصري ،ولكن بدأت الفجوة بین الشعب والمؤسسة العسكریة بعدما ظهرت نوایا العسكریین حول
الرغبة في تولي إدارة شؤون البالد بغیة الحفاظ على مكانتهم والرفع من امتیازاتهم ،األمر الذي خلف نثا ار
سلبیة على االستقرار السیاسي المصري في مختلف المجاالت نظ ار للمكانة الكبیرة التي تحضى بها مصر
في المنطقة العربیة عامة والساحة الدولیة خاصة.
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الخاتمة

الخاتمة
لقد لعبت المؤسسة العسكرية دور كبير في مختلف التحوالت اإلقليمية التي حدثت في العالم ،خاصة في
التأثير الذي أحدثته في الشؤون الداخلية والخارجية للدول ،وذلك من خالل مختلف التدخالت التي
مارستها في جميع األصعدة خاصة في الحياة السياسية ،وذلك بهدف منع حدوث تلك التحوالت والتحكم
في زمام األمور السياسية لدولة والتدخل في النظام السائد فيها ،وذلك باستخدام وسائل مختلفة ،إال أن هذه
التحوالت اإلقليمية أثرت هي األخرى على المؤسسة العسكرية وذلك من خالل ازدياد المطالب الشعبية
بالرغبة في إحداث التغيير والتحول في أنظمة الحكم والتي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عنيفة
وثورات وذلك ما شهدته العديد من الدول العربية منها مصر وليبيا وتونس ،وهذا ما أدى إلى تراجع دور
المؤسسة العسكرية.
فباعتبار أن المؤسسة العسكرية رمز من رموز الدولة ،فهي تمثل الوحدة الداخلية لها ،وذلك بحكم أن
النظام السياسي يقوم على أساس المؤسسة العسكرية ،بحيث تلعب دور محوري أساسي في هذا النظام،
وذلك وفقا للقوانين التي يسير عليها النظام الداخلي ألية دولة ،والعمل على ضبط العالقة بين العسكريين
والمدنيين في إطار ما يسمى بالعالقات المدنية-العسكرية وذلك من أجل التعاون المشترك لتنظيم والتسيير
الحسن للدولة ،إال أن المؤسسة العسكرية تجاوزت ذلك التعاون ضمن تلك العالقة لتتطور أكثر لدرجة
التدخل في الشؤون الداخلية لدول.
فالمؤسسة العسكرية تعمل ضمن برنامج مسطر ومحكم يعمل ضمن أولويات الدولة منها الداخلية
والخارجية ،وذلك إلى أن ظهرت بعض التحوالت الداخلية للدول وذلك بهدف التغيير الجذري للعديد من
المجاالت أهمها السياسة أي على مستوي النظام السياسي ،والتحول من نظام قديم إلى نظام جديد ،وهو
ما يسمى بالديمقراطية والتي سعت العديد من دول العالم لألخذ بها خاصة الدول العربية منها مصر و
الجزائر ،ومع ظهور النموذج الديمقراطي والذي أصبح مع الوقت كمعيق أمام زيادة تدخالت المؤسسة
العسكرية في الحياة الداخلية للدول خاصة في السياسة.
ويعود تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الدول العربية عامة ومصر خاصة إلى ما قبل
االستقالل ،وهذا راجع إلى كون أول من شكل الحكومة في مصر هم العسكريون ،وأول من أعلن عن
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اندالع الثورة في مصر هم العسكريين ،وأن قادة الحزب الحاكم والذين أعطوا الشرعية في بداية عملية
البناء هم العسكريين.
وبالنسبة للفرضيات المطروحة في الدراسة ولقد تبين فعليا أن المؤسسة العسكرية المصرية قوية ،فهي
المتحكمة في زمام األمور المتعلقة بالسياسة الداخلية لمصر ،وذلك راجع لضعف المؤسسات الدستورية
والسياسية ،وهذا ما اتضح من خالل هذا البحث حيث نجد أن النظام السياسي في مصر يرتكز في يد
الرئيس العسكري وذلك على مر كل المراحل التي مرت بها البالد من انقالبات وأوضاع مزرية خاصة
االقتصادية واالجتماعية ،وأن الممارسة السياسية يطغى عليها الطابع العسكري على السياسي.
ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها نذكر:
أن المؤسسة العسكرية تتدخل فعليا في الحياة السياسية.أن المؤسسة العسكرية تتدخل في الحياة االقتصادية ،حيث نجدها قد قامت بمشاريع تنموية كبيرة وذلكقصد تحسين األوضاع الداخلية السياسية خاصة بعد االستقالل ،والقيام بالعديد من الترميمات والتطوعات
كبناء المصانع وذلك قصد التقليل من البطالة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات خاصة لدى فئة
الشباب ،بحيث تعمل مصر على تطوير مشاريعها التنموية واالستمرار فيها حتى اليوم ،بحيث أصبحت
تشارك بنسبة كبيرة في الناتج القومي المحلي للبالد ،وذلك من خالل تطوير العديد من القطاعات كبناء
مدن سياحية بغرض استقطاب السياح ،مما يعود بذلك إلثراء خزينة الدولة ،إضافة إلى بناء المصانع
للمواد االستهالكية والى غيرها من المصانع وهذا كله بهدف تطوير مصر.
أنه رغم إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية ،والقيام بالعديد من التغيرات وفرض العديد منالقوانين والدساتير خاصة في مرحلة التعددية إال أن هذه الدساتير لم تصبح حد لتدخل المؤسسة العسكرية
في الحياة السياسية واالقتصادية ،وذلك راجع إلى الخلفية العسكرية للرؤساء أي أن الرئيس لديه امتداد
عسكري ،إما يكون ذو أصل عسكري أو من أتى به هم عسكريين.
أن ما يميز الحالة المصرية تختلف عن باقي المؤسسات العسكرية العربيةّ ،بحيث أن في مصرالمؤسسة العسكرية تتدخل في حاالت مختلفة ،في حين أن المؤسسة العسكرية في باقي الدول النامية
مجال تدخلها محدد.
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أن الرؤساء يتغيرون لكن النخبة العسكرية ال تتغير ،وهذا ما ينبت تدخل المؤسسة العسكرية في الحياةلسياسية.
أنه رغم إحداث تغيرات في النظام الداخلي للبالد إال أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بسلطتها في التدخلالداخلي السياسي.
أن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الدول العربية هو امتداد تاريخي راجع إلى البداياتاألولى لنشأة المؤسسة العسكرية.
أن مجال عمل المؤسسة العسكرية ليس الدفاع عن الدولة وتأمين األمن الداخلي والخارجي فقط ،وانما
مجالها يتجاوز ذلك ليشمل مجاالت عديدة خاصة السياسية واالقتصادية.
أن في حالة بروز الخطر في الشأن الداخلي للبالد فإن المؤسسة العسكرية تمارس دورها بشكل كبير فيالحياة السياسية ،فهي مجبرة على التدخل من أجل القضاء على الخطر الذي يحدق بالنظام الداخلي وهذا
ما يجبرها على الدخول في الحياة السياسية للبالد.
أن باعتبار المؤسسة العسكرية هي تجسيد للنظام الداخلي للدولة وذلك بحكم عملها ودورها في الدفاعوذلك ما يساعد على توفير والحفاظ على أمن واستقرار البالد.
أن المؤسسة العسكرية تعتبر من الخصوصيات الداخلية للبالد فهي مهمة ،فغياب دورها يؤدي إلى عدماالستقرار والالأمن وذلك ما يخلق تهديدات للدولة سواء داخليا أو خارجيا.
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ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة التحوالت اإلقليمية على المؤسسة العسكرية في المنطقة العربية
عامة ومصر خاصة ،حيث شملت على دراسة المؤسسة العسكرية من كل الجوانب خاصة في مسألة
تدخلها في الشؤون والحياة السياسية للدول وأشكال ذلك التدخل ،وذلك خاصة بعد  0202وبداية 0200
وذلك نظ ار لما يسمى بالربيع العربي في المنطقة العربية ،وذلك في إطار اإلقليم الشامل والموحد الذي يجمع
بين تلك الدول  ،بحيث برز دور المؤسسة العسكرية وذلك لحماية إقليم الدول والتصدي عنه من كل
األخطار التي باءت تهدده .
فشملت هذه الدراسة المؤسسة العسكرية من كل الجوانب من تعريف ونشأة وكذلك
الخصائص وذلك بهدف إعطاء نظرة عامة عنها ،وكذا إبراز دورها وعالقتها بمختلف التحوالت اإلقليمية
التي مست العديد من الدول في العالم والتي سعت إلى األخذ بالنموذج الديمقراطي في أنظمة الحكم
وا لتخلي والقضاء على األنظمة االستبدادية التي عملت على القضاء على كل مقومات العيش في معظم
دول العالم خاصة الدول النامية وذلك في مختلف الجوانب خاصة السياسية واالقتصادية وذلك ما نتج عنه
تدهور األوضاع الداخلية للدول.

131

Abstract

This study dealt with the regional transformations on the military establishment in
the Arab region in general and Egypt in particular. The Arab region, within the framework of a
comprehensive and unified region that brings together these countries, so that the role of the
military establishment has emerged in order to protect the territory of States and address it from
all dangers that threaten it.

This study included the military establishment in all aspects of definition and origin
as well as characteristics in order to give an overview of them, as well as to highlight its role
and its relationship with the various regional transformations that touched many countries in
the world, which sought to adopt the democratic model in the systems of governance and
abandonment and the elimination of authoritarian regimes that worked On the elimination of
all the elements of living in most countries of the world, especially developing countries, in
various aspects, especially political and economic, which resulted in the deterioration of the
internal conditions of countries.
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