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 :المجلس العسكري واالنتخابات
 هل هي طريق حقيقي لنقل السلطة؟

 (*)محمد عبد اهلل
 مقدمة

لم يكن المجلس العسكري بأي حال أحد األطراف األساسية التي شاركت في تفجير الثورة المصرية 
ية المتالك المؤسسة العسكر و لكن العتبارات تتعلق بعدم وجود قيادة موحدة للقوي الثورية من ناحية و 
النظام السلطوي أصبح المجلس العسكري طرفًا و حسم معادلة الصراع بين القوي الثورية على لقدرة ا

عقب انهيار النظام السلطوي كافة السلطات التشريعية والتنفيذية  ىتولو رئيسيًا في الثورة المصرية 
 لية. من خالل إدارته للمرحلة االنتقا عملية انتقال السلطةوبات المتحكم في وتيرة 

تعهداته و بأنه ليس بدياًل عن الشرعية التي يرتضيها الشعب المجلس العسكري  أكيدالرغم من تعلى و 
انتخابات و إال أن مسار المرحلة االنتقالية  ،بتحقيق انتقال سلمي ديمقراطي للسلطة لمؤسسات منتخبة

عسكري بحيث مجلس الشعب تحديدًا يكشف عن تناقضات بين لغة خطاب وواقع سلوك المجلس ال
يمكن وصف المنطق الذي حكم المرحلة االنتقالية بأكملها بحالة تدافع بين قوتين رئيسيتين إحداهما 

تالفات بين رغم االخ-جيل بإنهاء المرحلة االنتقالية التعو تضغط لتحقيق االستحقاقات الثورية 
كسب و لمد الديمقراطي احتواء او للتحكم في مسار المرحلة  ىاألخرى تسعو  –مكوناتها حول الوسائل
تحقيق توافقات حول مسارات غير ديمقراطية تكفل لها إعادة إنتاج النظام و الوقت إلطالة المرحلة 
  .أركانهو األقل االحتفاظ ببعض مالمحه  ىالسلطوي القديم أو عل

  :عدد من التساؤالت أهمها ما يليعلى هذه الورقة لإلجابة  ىمن هذا المنطلق تسعو 
  ؟ي تحكم المجلس العسكري في وضع قواعد إدارة االنتخابات البرلمانيةإلي أي مد -1
 ب في النظام السياسي بعد انعقاده؟ما هو إدراك المجلس العسكري لدور مجلس الشع -2
 ؟ للسلطة احقيقيً  مجلس الشعب انتقاال هل يحقق انتخاب -3
 

 :خالفات ما قبل االنتخابات -أوال
 ،بعضها من جانبو خالفات هيكلية بين القوي السياسية المختلفة استبقت انتخابات مجلس الشعب 

المجلس العسكري من جانب آخر نتيجة لحالة الضبابية السياسية والفراغ السياسي الذي بينها وبين و 
التباطؤ الشديد في استيفاء و انهيار النظام السلطوي السابق والحزب الوطني المنحل ه فخل  
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من قبيل البديهيات مثل محاكمة رموز النظام السابق اعتبرتها القوي الثورية  االستحقاقات الثورية التي
منع قيادات الحزب الوطني السابق من المشاركة في العمل و  ،ممن تورطوا في قتل المتظاهرين

تطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق مثل اإلعالم ووزارة و  ،خاصة االنتخاباتو السياسي 
 قصوى لألجور تحقق العدالة االجتماعية. و حدود دنيا ع وضو  ،الداخلية

تكرار مليونيات الثورة  ترسخت القاعدة بأن مطالب الثورة لن تتحقق و ومع تصاعد وتيرة االحتجاجات 
حيث لم تتم اإلطاحة بحكومة الفريق أحمد شفيق التي قام  ؛المجلس العسكريعلى إال بضغوط قوية 

قبيل مليونية و  2011فبراير  25في  1المحاكمةو بعد مليونية التطهير  الرئيس المخلوع بتعيينها سوي
لم يتم احتجاز الرئيس السابق وابنيه في و  ،التي خصصت للمطالبة بإقالة حكومة شفيق مارس 4

 8المحاكمة في و عقب مليونية التطهير  2011أبريل  13سوي في  2التربحو قضايا قتل المتظاهرين 
جمعة و يوليو  8في عقب مليونيات الثورة أواًل  3أغسطس 3مة الفعلية سوي في المحاك تبدألم و  ،أبريل

فلم يصدر قانون انتخابات  ،نفس المنوال تحققت باقي المطالب الثوريةعلى و  .يوليو 22الحسم في 
لم يتم تعديل القانون بما يحقق مطالب القوي السياسية سوي في و  ،4يوليو 20 فيمجلس الشعب إال 

أما  ،سبتمبر 16مليونية ال للطوارئ في و سبتمبر  9مليونية تصحيح المسار في عقب  5سبتمبر 27
الشعبية في حين تأخر االستجابة للحد األدنى لألجور فجاءت في بداية يونيو دون مستوي المطالب 

 .20116ديسمبر  19تحديد الحد األقصى لألجور إلي 

                                                 

مسسسسارس  3صسسسسحيفة البسسسسديل،  " المجلسسسسس العسسسسسكري يقبسسسسل اسسسسستقالة حكومسسسسة شسسسسفيق.. ويكلسسسسف عصسسسسام شسسسسرف بتشسسسسكيل الحكومسسسسة الجديسسسسدة "، 1 
2011 -http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84
-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9

%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/ 
 2011أبريل  13ية االسبوع المقبل "، موقع هيئة اإلذاعة البريطانية باللغة العربية، " مبارك ونجاله امام محكمة مصر  2 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110413_mubarak_sons_court.shtml  
  2011أغسطس  3أغسطس.. واستئناف محاكمة العادلي غدا"، موقع بوابة األهرام،  15" تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى  3 

http://gate.ahram.org.eg/News/101276.aspx  
 2011يوليسسسسسسسسو  21ينسسسسسسسساير،  25الشسسسسسسسسعب و الشسسسسسسسسوري "، صسسسسسسسسحيفة يقسسسسسسسسر مرسسسسسسسسسوم قسسسسسسسسانون انتخابسسسسسسسسات علسسسسسسسسى " المجلسسسسسسسسس األ 4 

25.org/post.aspx?k=16052-http://www.january  
 2011سسسسسسسبتمبر  27" ننشسسسسسسر مرسسسسسسسوم قسسسسسسانون "المجلسسسسسسس العسسسسسسسكرى" بشسسسسسسأن مجلسسسسسسسى الشسسسسسسعب والشسسسسسسورى"، صسسسسسسحيفة اليسسسسسسوم السسسسسسسابع،  5 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=501131 
  2011سبتمبر  19محيط،  –" مجلس الوزراء يحدد الحد األقصى لألجور "، موقع شبكة األخبار العربية  6 

http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A/
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A/
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A/
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A/
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A/
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D9%8A/
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110413_mubarak_sons_court.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110413_mubarak_sons_court.shtml
http://gate.ahram.org.eg/News/101276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/101276.aspx
http://www.january-25.org/post.aspx?k=16052
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=501131
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=501131
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نفس نهج النظام السلطوي السابق على جاءت مما سبق يمكن القول أن االستجابة لمطالب الثورة 
على ليس تعبيرًا عن توجهات إصالحية للقائمين و استجابة لضغوط الشارع و الجزئية و تتسم بالتباطؤ 

بداية من عملية اإلعداد النتخابات مجلس الشعب  بدتنفس النهج على و  ،إدارة المرحلة االنتقالية
وفي هذا اإلطار يمكن تلخيص  ،نتائجها النهائيةصدور قانون تنظيم االنتخابات وحتى إعالن 

   :فيما يلي الخالفات التي صاحبت اإلعداد النتخابات مجلس الشعب
  :إصدار قانون انتخابات مجلس الشعب -1

دون أخذ  2011يوليو  20مجلس الشعب في انتخابات  قانون صياغةقام المجلس العسكري ب
 ىالسياسية بالنظر إل ىبما أثار احتجاج مختلف القو  ،تبارالسياسية المختلفة في االع ىمطالب القو 

نص حيث  ؛حد من فرص األحزاب السياسيةأنه كما  ،أن القانون صدر بصورة فوقية دون استشارتهم
 خر بنظامانتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بنظام االنتخاب الفردي والنصف اآل يكون ى أنعل

أكبر ألعضاء الحزب الوطني المنحل للمنافسة بقوة  ةاحة فرصبما يعني إت ،القوائم الحزبية المغلقة
نصف مقاعد المجلس لخبرتهم االنتخابية، وقدرتهم على حشد األصوات، واستغالل المال  ىعل

المماطلة في إصدار قانون الغدر أو إفساد الحياة السياسية فضال عن  .وربما العنف والعصبيات،
لتصاعد الخالفات بين  ىمما أد، ن المشاركة في االنتخاباتكوادر الحزب المنحل مو لمنع قيادات 

  7.المجلس العسكريو السياسية  ىالقو 
-بعد لقاء الفريق سامي عنان  ،سبتمبر 27االحتجاجات تم تعديل القانون في و نتيجة للضغوط و 

 بحيث أصبح انتخاب ،2011سبتمبر  18بممثلي القوي السياسية في  -رئيس أركان القوات المسلحة
مع السماح  الفرديالنظام بأعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث اآلخر  يثلث

دي أن المحكمة كان مبرر التمسك بحصة النظام الفر و  .المقاعد الفردية ىبالمنافسة عللألحزاب 

                                                                                                                                                 

-http://www.moheet.com/2011/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF    
 قيسسسسادات األحسسسسزاب وشسسسسباب الثسسسسورة: قسسسسانون انتخابسسسسات مجلسسسسس الشسسسسعب أغفسسسسل مطالسسسسب القسسسسوى السياسسسسسية"، موقسسسسع صسسسسحيفة المصسسسسري اليسسسسوم،" 7 

http://www.almasry-، 2011يوليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو  22
alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304608&IssueID=2204 

http://www.moheet.com/2011/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88
http://www.moheet.com/2011/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88
http://www.moheet.com/2011/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88
http://www.moheet.com/2011/12/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304608&IssueID=2204
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304608&IssueID=2204
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304608&IssueID=2204
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 ااعتبار ذلك تمييزً ين من الترشح بقد تحكم بعدم دستورية القانون في حال منع المستقلالدستورية العليا 
 .8المساواة بين المواطنينو لمبدأي تكافؤ الفرص  امخالفً و بسبب االنتماء الحزبي 

 
  :الجدول الزمني النتقال السلطة -2

بتعهداته عقب  امكتفيً  ،ح المعالم النتقال السلطةجدول زمني واضلم يهتم المجلس العسكري بتحديد 
هي فترة تم و ستة أشهر فقط  ىحلة االنتقالية خالل فترة ال تتعدتكليفه بإدارة شؤون البالد بإنهاء المر 

المطالبات و تجدد االحتجاجات ى لإ ىما أدم ،انتقال السلطةخطوات وزها دون تحقيق أي من تجا
السيما  لمطالب خالل التظاهرات المليونيةتصاعدت حدة هذه او  ،بتحديد جدول زمني النتقال السلطة

 .9سبتمبر 30مليونية استرداد الثورة في و سبتمبر  9مليونية تصحيح المسار في 
خالل لقاء  2011أكتوبر  1في  ىلم يتم اإلعالن عن جدول زمني واضح النتقال السلطة سو و 

العدالة و الحرية و ب الوفد اأحز الفريق سامي عنان برؤساء بعض األحزاب السياسية من ضمنها 
لم و  ،حزب المصريين األحرارو حزب العدل و  حزب النورو الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي و 

حيث نص الجدول الذي  ؛ب لتحديد موعد نهاية الفترة االنتقاليةو يكن الجدول الزمني بالوضوح المطل
أن يبدأ انعقاد مجلس الشعب المنتخب بداية من النصف الثاني من شهر يناير  ىتم التوافق عليه عل

نفس العام تمهيدًا لدعوة المجلسين الجتماع مشترك مارس من  24في  الشورىينعقد مجلس و  2012
في األسبوع األخير من شهر مارس أو األسبوع األول من أبريل الختيار الجمعية التأسيسية لوضع 

 .10الدستور باإليجاب ىالستفتاء عليتم فتح باب الترشح لالنتخابات عقب إعالن نتيجة او الدستور 
عدم تحديد موعد نهائي و الثورية نتيجة لعدم وضوحها  ىالقو لم تلق هذه الصيغة قبواًل من جانب و 

أن  ىاستمرت المطالبة بتحديد جدول زمني النتقال السلطة إلو  ،إلتمام عملية تسليم السلطة للمدنيين
اتفق المجلس و  2012تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو  نأعلن المجلس العسكري ع

نوفمبر  27اجتماعهم بوزارة الدفاع في مرشحي الرئاسة في و لسياسية العسكري مع ممثلي األحزاب ا

                                                 

المسسسسلحة ليسسسسست ن القسسسسوات أوالمشسسسير يؤكسسسد  عسسسادة دراسسسسسته..عسسسسادة قسسسانون االنتخابسسسسات إلسسسى مجلسسسس السسسسوزراء إلإالمجلسسسسس العسسسسكرى يقسسسرر " 8 
، 2011سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبتمبر  24 "، موقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيفة األهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرام،سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيطرفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراع سيا

http://www.ahram.org.eg/665/2011/09/24/25/102882/219.aspx  
  2012يناير  22حرير أون الين، قراءة المشهد بعد عام من الثورة"، ت ةعادإدينا محمد، "الثورة في ميزان التاريخ..  9 

http://tahrironline.net/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=63046  
أكتسسسسسسوبر  3"، صسسسسسسحيفة المصسسسسسسري اليسسسسسسوم، ٢٠١٣واألحسسسسسسزاب: مصسسسسسسر دون رئسسسسسسيس حتسسسسسسى « عنسسسسسسان»محمسسسسسسود مسسسسسسسلم، "حصسسسسسسيلة لقسسسسسساء   10

2011 ،alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=312805&IssueID=2277-http://www.almasry  

http://www.ahram.org.eg/665/2011/09/24/25/102882/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/665/2011/09/24/25/102882/219.aspx
http://tahrironline.net/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=63046
http://tahrironline.net/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=63046
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=312805&IssueID=2277
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هو ما لم يحسم حالة الجدل الحاد حول إمكانية تحقيق انتقال و  ،11تأكيد هذا االلتزام ىعل 2011
نهاء صياغة الدستور الجديد في فترة ال تتجاوز شهرين. و السلطة في الموعد المحدد   ا 

 
  :ايير اختيار لجنة صياغة الدستورمعو  المبادئ فوق الدستورية -3

 على السلميالسابق د. التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء الحاكمة للدستورمثلت وثيقة المبادئ 
المجلس العسكري، لما و المصدر الثالث لخالفات ما قبل االنتخابات البرلمانية بين القوي السياسية 

في  الشورىو تقليص لصالحيات مجلسي الشعب و اإلرادة الشعبية على وصاية و تضمنته من مصادرة 
من أهم المواد التي أدت إلثارة الجدل في الوثيقة المادتين التاسعة و  .لجنة صياغة الدستور اختيار

منحته صالحيات واسعة النطاق فيما يتعلق و العاشرة التي أعطت حصانة خاصة للمجلس العسكري و 
 12.بالسياسة الدفاعية

للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل على اختصاص "المجلس األ ىة علنصت المادة التاسعفقد 
 اواحدً  اأن يتم إدراجها رقمً  ىمناقشة بنود ميزانيتها علو ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة 

أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل  ىفي موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة عل
رئيس  ىمجلس الدفاع الوطني يتول ىإنشاء "مجلس يسم ىت المادة العاشرة علنصو إصداره"، 

يبين القانون و سالمتها و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد و الجمهورية رئاسته 
 .13اختصاصاته األخرى"

التأسيسية معايير لتشكيل الجمعية فإن الوثيقة وضعت  ،فيما يتعلق بتشكيل لجنة صياغة الدستورو 
اشترطت اختيار ثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب والشورى حددت تصنيفهم و لوضع الدستور 

حزب أو كل خمس أعضاء ل ىبصورة كاملة والنسبة الباقية يتم اختيارها من مجلس الشعب بأحد أقص
ية تضمنت الشروط منح المجلس العسكري صالحو  .األقل ىعلواحد عضو  ىدنأحد و كتلة برلمانية 
المجتمع المصري و يتعارض مع المقومات األساسية للدولة أي نص دستوري " ىاالعتراض عل

                                                 
 27 "، صسسسسسسسحيفة الشسسسسسسسروق،وريرئاسسسسسسسسة يقسسسسسسسررون دعسسسسسسم حكومسسسسسسسة الجنسسسسسسسز "فسسسسسسي اجتمسسسسسسساع مسسسسسسسع المجلسسسسسسسس العسسسسسسسسكري.. عسسسسسسدد مسسسسسسسن مرشسسسسسسسحي ال 11

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=75193fac-، 2011نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوفمبر 
bf0e4561a34b-9779-4277-0678  

، 2011نسسسسسسوفمبر  2موقسسسسسسع العربيسسسسسسة نسسسسسست،  "،األساسسسسسسسية للدسسسسسسستور المصسسسسسسري القسسسسسسادم لعسسسسسسسكري" يفجسسسسسسر وثيقسسسسسسة المبسسسسسسادئ"وضسسسسسسع "المجلسسسسسسس ا 12
http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/02/175085.html  

، 2011نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوفمبر  3، موقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع أون إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالم، "وق الدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستوريةالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلمي للمبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسادئ فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسص وثيقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي" 13
-egypt/egypt-ages/newp-folders-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special

42.html-15-13-03-11-2011-25/135048-january-the-after  

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=75193fac-0678-4277-9779-bf0e4561a34b
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=75193fac-0678-4277-9779-bf0e4561a34b
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=75193fac-0678-4277-9779-bf0e4561a34b
http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/02/175085.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/02/175085.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/135048-2011-11-03-13-15-42.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/135048-2011-11-03-13-15-42.html
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الدستوري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها اإلعالن 
ذا لم تستجب لجنة صياغة الدستور يحق للمجلس أن يعرض و  ،"2011مارس  23الصادر في  ا 

 .املزمً  االمحكمة الدستورية العليا لتصدر قرارً  ىمر علاأل
الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع  إذا لم تنته  " أنه نصت الوثيقة على ،وحول الجمعية التأسيسية

يكون  ،سبب من األسباب أليالدستور خالل الستة أشهر المنصوص عليها في اإلعالن الدستوري 
تشكيل جمعية تأسيسية  -ه من سلطات رئيس الجمهوريةبما ل-للقوات المسلحة  األعلىللمجلس 

جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها إلعداد مشروع الدستور خالل ثالثة أشهر من تاريخ تشكيلها 
الشعب الستفتائه عليه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االنتهاء من إعداد  ىيعرض المشروع علو 

 14هذا المشروع.
الوثيقة لم تكتف  بتأسيس مكانة خاصة للمجلس العسكري بحيث تتجاوز سلطاته  مما سبق يتضح أن

نما وضعت قيودً و  ،التنفيذيةو صالحيات السلطات التشريعية  دور المؤسسات التشريعية  ىعل اا 
المنتخبة في أداء صالحياتها المنصوص عليها في اإلعالن الدستوري المتعلقة بتشكيل اللجنة 

اعتبارها و إلسقاطها  ىاب لالعتراض عليها بما أدبما دفع مختلف األحز  ،دستورالتأسيسية لصياغة ال
  .وثيقة غير ملزمة

 
   -:مجلس الشعبو المجلس العسكري بين عالقة الأبعاد  -اثاني  

تميزت إدارة المجلس العسكري لالنتخابات بااللتزام بعدم التدخل في عمل اللجنة القضائية العليا 
بيد أن المفارقة  ،عدم السماح بأي من أعمال العنف االنتخابيو م بتأمين اللجان االلتزاو لالنتخابات 

بدت واضحة في التالزم بين احتدام المواجهات بين المتظاهرين وقوات األمن والجيش في التحرير 
 .واستمرار عملية االنتخاب بسالسة وبأقل قدر من أحداث عنف، أو التجاوزات في اللجان االنتخابية

تخللت المرحلة و من العملية االنتخابية مواجهات محمد محمود الدامية،  ىبقت المرحلة األولحيث س
صابة متظاهرً  20الثانية مواجهات مجلس الوزراء والشيخ ريحان، التي أسفرت عن مصرع نحو  ا، وا 

 15مئات آخرين في مواجهات مع قوات الشرطة العسكرية. 
                                                 

 المرجع السابق 14 
قسسسسسع السياسسسسسسة الدوليسسسسسة، محمسسسسسد عبسسسسسد اس، "تفسسسسسوق إسسسسسسالمي: السسسسسدالالت السياسسسسسسية لنتسسسسسائج الجولسسسسسة الثانيسسسسسة لالنتخابسسسسسات البرلمانيسسسسسة بمصسسسسسر"، مو  15

 ، 2011 ديسمبر
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2003/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D

AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%9%84%D8%A7%D8%
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.aspx-82  

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2003/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2003/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2003/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2003/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.aspx
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 العسكري ومجلس الشعب فيما يلي: ويمكن تحديد أبعاد العالقة بين المجلس 
  -:إدراك المجلس العسكري لدور مجلس الشعب -1
الرقابة فور انعقاد مجلس و الرغم من التزام رئيس المجلس العسكري بتأكيد تسليم سلطتي التشريع  ىعل

الشعب فإن تصريحات قياداته تكشف عن واقع إدراك المجلس العسكري لحدود دور مجلس الشعب 
 7السيما تصريحات اللواء مختار المال للصحف األجنبية في  ،فقًا لإلعالن الدستوريالمنتخب و 
 .تصريحات اللواء ممدوح شاهين في أكثر من مناسبةو  ،في خضم الصراع االنتخابيو ديسمبر 

  :تتلخص هذه الرؤية لدور مجلس الشعب في المحاور التاليةو 
أو إقالة بثقة األغلبية البرلمانية  ىتحظة حكومة جديد شكيلليس من صالحية مجلس الشعب ت -أ

قالتهم و الحكومة القائمة ألن النظام الرئاسي يعطي رئيس الجمهورية صالحية تعيين الوزراء  بالتالي و ا 
 انتخاب رئيس للجمهورية. و فإن المجلس العسكري يتولي هذه الصالحيات حتى وضع الدستور الجديد 

  الخطة االقتصاديةو صياغة الموازنة و ه صالحية التشريع المجلس العسكري منذ انعقاد ىيتول -ب
ليس من صالحية مجلس لكن و طلبات اإلحاطة و أداء الحكومة من خالل األسئلة  ىالرقابة علو 

 16.بصورة منفردةالشعب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء 
نه ال يمثل كل أطياف إن مجلس الشعب لن ينفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أل -ج

أن معايير استرشادية لتشكيل الجمعية التأسيسية قد تكون ضرورية لضمان تمثيل مختلف و الشعب 
  .طوائف المجتمع المصري

الشعب ألنها لن تنفرد بوضع الدستور  ىرؤيتها علأن أغلبية مجلس الشعب لن تستطيع فرض  -د
 17.جتمع المختلفةيتم تحديدها بالتوافق بين قطاعات المدون ضوابط 

 

                                                 
سسسسسسسسبب أزمسسسسسسسة مصسسسسسسسادمات ميسسسسسسسدان  "ممسسسسسسسدوح شسسسسسسساهين: مجلسسسسسسسس الشسسسسسسسعب المقبسسسسسسسل ال يملسسسسسسسك سسسسسسسسحب الثقسسسسسسسة مسسسسسسسن الحكومسسسسسسسة.. طسسسسسسسرف ثالسسسسسسسث 16

، 2011نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوفمبر  27قسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحيفة الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروق، "، مو التحريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
-4b9d-652d-http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=3036f908

237a355bced5-8c37  
 9"، صسسسسسسحيفة التحريسسسسسسر، الدسسسسسسستور"المسسسسسسال: مجلسسسسسسس الشسسسسسسعب ال يمثسسسسسسل جميسسسسسسع المصسسسسسسريين ولسسسسسسن يشسسسسسسكل حكومسسسسسسة ولسسسسسسيس لسسسسسسه سسسسسسسلطة علسسسسسسى  17

http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-، 2011ديسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمبر 
%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D

-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-9%84%D8%A7
-%D9%84%D8%A7-%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8
-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 / 

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=3036f908-652d-4b9d-8c37-237a355bced5
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27112011&id=3036f908-652d-4b9d-8c37-237a355bced5
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://tahrirnews.com/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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السياسية المختلفة في مجلس الشعب لدورهم في إدارة ما  ىؤية تتصادم بالطبع مع تعريف القو هذه الر 
مثل د.عصام هو ما كشفت عنه تصريحات عدد من القيادات الحزبية و  ،من المرحلة االنتقالية ىتبق

تثير مجلس الشعب بأنها " لقة بصالحياتالعريان الذي وصف تصريحات اللواء ممدوح شاهين المتع
قد تؤدي و .. .كأنها رسالة سلبية للناخبين ألنها تظهر أن البرلمان ليس له أي سلطة و .. .االستعجاب

  .18لتجدد االحتجاجات"
 
  :المجلس العسكري في اإلعالن الدستوريو مجلس الشعب  صالحيات -2

 30لدستوري الصادر في قد يكون حسم الجدل حول صالحيات مجلس الشعب بمراجعة اإلعالن ا
قد ورد ف ؛سلطات كافة المؤسسات خالل المرحلة االنتقاليةو باعتباره يحدد صالحيات  2011مارس 

يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر " من اإلعالن الدستوري أن مجلس الشعب 33في المادة 
اعية، والموازنة العامة للدولة، كما السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتم

أن من ضمن صالحية مجلس الشعب أن عني بما ي ،"قابة على أعمال السلطة التنفيذيةيمارس الر 
من بينها االستجواب الذي قد يتبعه التصويت بسحب الثقة و يستخدم كافة أدوات الرقابة البرلمانية 

  19ن الوزير أو الحكومة بأكملها.سواء م
 56يحدد اإلعالن الدستوري صالحيات ذات نطاق واسع للمجلس العسكري في المادة في المقابل 
  :تشمل ما يلي

 .التشريع -أ
 .إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها -ب
 .األعضاء المعينين فى مجلس الشعب تعيين -ج
جتماع غير عادى وفضها والدعوة الالعادية  ماالشعب والشورى النعقاد دورته يدعوة مجلس -د

 وفضه. 
 . حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها -ه 
برام المعاهدات واالتفاقيات الدولية فيس تمثيل الدولة و وتعتبر جزءًا من النظام  ،الداخل والخارج، وا 

                                                 
لسسسسسن ينتخبسسسسسوا برلمانسسسسسا  يسسسسسرد علسسسسسى شسسسسساهين: البرلمسسسسسان سيشسسسسسكل الحكومسسسسسة والشسسسسسعب فسسسسسوق اإلعسسسسسالن الدسسسسسستورى..والعريان: المصسسسسسريون ي"مرسسسسسس 18

، 2011نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوفمبر  28فة اليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوم السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسابع، صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحي "، موقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالحيات
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=542548  

  2011مارس  30"، موقع صحيفة الدستور،  2011مارس  30" نص اإلعالن الدستوري الصادر في  19 
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/march/30/39161  

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=542548&
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=542548&
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/march/30/39161
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/march/30/39161
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 الدولة.  في القانوني
عفاؤهم  الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهس تعيين رئيس مجلس ز  .من مناصبهموا 
المبين فى القانون،  تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه سح 

 .الدول األجنبية السياسيين يواعتماد ممثل
 

مجلس الشعب في و ذلك تبدو صالحيات المجلس العسكري متطابقة مع صالحيات الرئيس  ىعلو 
مباشرة  ييستمر فأن المجلس العسكري " ىعل 61مادة بينما تنص ال .حالة عدم انعقاده

الشعب والشورى  يكل من مجلس يلحين تول هذا اإلعالن وذلك ياالختصاصات المحددة ف
  .20"فى حينه منصبه كل   الجمهورية ومباشرته مهام , وحتى انتخاب رئيسالختصاصاتهما

نمط تحديده لصالحيات  نفس ىعل احدد صالحيات رئيس الجمهورية حصرً لكن اإلعالن ال يو 
لكن و  .بما يفتح باب التأويالت المختلفة لما يندرج في إطار صالحيات الرئيس ،المؤسسات المختلفة

الوزراء يقع في إطار صالحيات المجلس العسكري بينما يحتفظ و بصفة عامة فإن تعيين الحكومة 
و ما ال يمنع وجود تداخل بين هو  أدائهم بمختلف أدوات الرقابة ىمجلس الشعب بحقه في الرقابة عل

 .التنفيذيةو صالحيات السلطتين التشريعية 
 
  -:مجلس الشعب المنتخبو العالقة بين المجلس العسكري في  حاالت الصدام -3

مجلس الشعب المنتخب تتضح قبيل انعقاد مجلس الشعب و بدأت العالقات بين المجلس العسكري 
انتخابات رئيس الجمهورية قبيل انعقاد و قانوني األزهر  حيث أصدر المجلس العسكري ؛بداية جلساتهو 

هو ما دفع و  ،بأيام بما يعكس رغبة في االلتفاف حول الدور التشريعي لمجلس الشعبمجلس الشعب 
عادة إصدارهما من المجلس المنتخبو بعض نواب مجلس الشعب للمطالبة بسحب القانونين   ،ا 

  21تعديلهما.و اللجنة التشريعية لدراستهما  ىلجاءت استجابة المجلس بإحالة القانونين إو 
ن قرارات اللجنة أن قانون انتخابات الرئاسة أثار انتقادات عديدة ألنه يحص   ىتجدر اإلشارة إل

أما قانون األزهر فلم يكن أقل إثارة  ،االنتخابات من الطعن عليها أو مراجعتها ىالقضائية المشرفة عل

                                                 
 .سابقالمرجع ال 20
، 2012فبرايسسسسسسسر  1قسسسسسسسع صسسسسسسسحيفة األهسسسسسسسرام، "، مو إلصسسسسسسسداره قسسسسسسسانوني الرئاسسسسسسسسة واألزهسسسسسسسر العسسسسسسسسكري ى"مجلسسسسسسسس الشسسسسسسسعب يشسسسسسسسن هجومسسسسسسسا علسسسسسسس 21

Parliament/News/128455.aspx-http://www.ahram.org.eg/Revolution  

http://www.ahram.org.eg/Revolution-Parliament/News/128455.aspx
http://www.ahram.org.eg/Revolution-Parliament/News/128455.aspx
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ألزهر من جانب هيئة كبار العلماء التي يقوم شيخ األزهر بتعيينها للجدل لكونه يجعل انتخاب شيخ ا
 22 .تتيح له البقاء فى منصبه حتى وفاته بما يعطى لشيخ األزهر سلطات كبيرة،

اإلشكالية الثانية في العالقة بين المجلسين في رفض المجلس العسكري إلقالة حكومة تمثلت 
بثقة المجلس  ىبمجلس الشعب حكومة جديدة تحظ لةالسياسية الممث   ىالقو  وتشكيلالجنزوري 
حيث تصاعدت االنتقادات لحكومة الجنزوري عقب أحداث االنفالت األمني في بورسعيد  ؛المنتخب

خفاقها في التعامل مع الملفين االقتصادي و  بدأ حزب الحرية والعدالة في إجراء  .بالفعلو األمني و ا 
أكد أنه ال ينوي و للمحاولة  ىمجلس العسكري تصدلكن الو مشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني 

اسة الجمهورية بنهاية يونيو إقالة حكومة الجنزوري أو أي من وزرائها حتى انتهاء انتخابات رئ
2012 .23 

ففي حالة قوانين األزهر  ؛االحتكاكات بين المجلسين عن نموذج واحد للتفاعالت بينهماال تكشف و 
 ،لم يقبل تحايل المجلس العسكري عليهاو لشعب بسلطاته التشريعية انتخابات الرئاسة تمسك مجلس او 

سحب الثقة منها و المجلس العسكري لمحاوالت مجلس الشعب إقالة حكومة الجنزوري  ىتصدبينما 
بما يعني وجود توازن هش بين الطرفين في ظل وجود قنوات مفتوحة للتواصل بين قيادات األحزاب 

  .المجلس العسكريو الشعب التي حازت األغلبية في مجلس 
 

 ؟للسلطة احقيقي   هل يحقق انتخاب مجلس الشعب انتقاال -اثالث  
السجال السياسي  اكتسب مجلس الشعب المنتخب أهميته االستثنائية من كونه حسم فترة طويلة من

نهي حالة يالحزبية المصرية ل بين التيارات واألحزاب المتنافسة، وكشف بوضوح عن الخريطة
انهيار النظام السلطوي السابق والحزب الوطني  ية السياسية والفراغ السياسي الذي خلفهالضباب

بالشرعية  احاليً  ىتحظ كونه يمثل المؤسسة الوحيدة في النظام السياسي التي ىالمنحل باإلضافة إل
ح نتقالية ومالمحول مسار المرحلة اال السياسية ىالحتكام للشعب لحسم الصراع بين القو ا ةجينت

األهم أن المجلس المنتخب ينتزع عن المجلس العسكري قدرا كبيرا من أسانيد و  .الدستور الجديد
الشرعية، على الرغم من تمتعه بأدوات متعددة للتأثير في الواقع السياسي، فالمجلس العسكري، 

                                                 
، 2012ينسسسسسسسسسساير  29يفة المصسسسسسسسسسسري اليسسسسسسسسسسوم، "، موقسسسسسسسسسسع صسسسسسسسسسسحبسسسسسسسسسسسلب صسسسسسسسسسسالحيات مجلسسسسسسسسسسس الشسسسسسسسسسسعب« لعسسسسسسسسسسسكرىا»"سواسسسسسسسسسسسية  يسسسسسسسسسستهم  22

http://www.almasryalyoum.com/node/627116  
، 2012فبرايسسسسسسسر  10ري اليسسسسسسسوم، صسسسسسسسمسسسسسسسستمرة لحسسسسسسسين تسسسسسسسسليم السسسسسسسسلطة"، موقسسسسسسسع صسسسسسسسحيفة الم« الجنسسسسسسسزوري»"مصسسسسسسسدر عسسسسسسسسكري: حكومسسسسسسسة  23

http://www.almasryalyoum.com/node/648976  

http://www.almasryalyoum.com/node/627116
http://www.almasryalyoum.com/node/627116
http://www.almasryalyoum.com/node/648976
http://www.almasryalyoum.com/node/648976
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بموجب اإلعالن الدستوري، يتمتع بصالحيات واسعة، ولديه سيطرة فعلية على مختلف مؤسسات 
 24لدولة.ا

التداخل في  ىللسلطة بالنظر إل احقيقيً  انتخاب مجلس الشعب انتقاالولكن ال يمكن اعتبار 
كون اإلعالن الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري و  ،بين المجلس العسكريو االختصاصات بينه 

لة أنه مجرد إطار دستوري مؤقت ينتهي بنهاية المرحو يتسم بعدم التوازن في تحديد السلطات 
  .االنتقالية

تحديد و ولذلك يمكن القول أن االنتقال الحقيقي للسلطة يرتبط باألساس بإصدار الدستور الجديد 
سكري من المعادلة السياسية استبعاد المجلس العو صالحيات المؤسسات المختلفة في إطاره و سلطات 

وفي  .للتهديدات الخارجيةمهنية المؤسسة العسكرية في أداء دورها في التصدي و احتراف على  احفاظً 
هذا اإلطار من الضروري تجنب أربعة نماذج لتنظيم دور المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد 

تؤسس لها مكانة سياسية و ألنها ستؤدي لجعل المؤسسة العسكرية مركز قوة في النظام السياسي 
  :هي اذجهذه النم ،تجعل تدخلها في الشؤون السياسية القاعدة وليس االستثناء

 

  :شؤون المؤسسة العسكرية ىالسيطرة الفردية عل -أ
يمنح هذا النموذج الرئيس صالحيات مطلقة بدون أي رقابة برلمانية فيما يتعلق بشؤون المؤسسة 

بقبول القيادات  ىعادة ما ينتمي الرئيس للمؤسسة العسكرية بما يجعل هذه السيطرة تحظو  ،العسكرية
 ؛هذا النموذج ىعل قبل تعديله مثاال 1999ور الباكستاني الصادر عام يعتبر الدستو  25العسكرية.

 ،أن الرئيس يعتبر القائد األعلى للقوات المسلحة ىعل 245و 244و 243حيث نصت المواد 
حجم و تحديد السياسات الدفاعية و بعد استشارة رئيس الوزراء تعيين مختلف القيادات العسكرية  ىيتولو 

عالن حالة الو القوات   ،مختلف شؤون المؤسسة العسكرية ىاإلشراف علو اتخاذ قرار الحرب و طوارئ ا 

                                                 
ليسسسسسسة، ، موقسسسسسع مجلسسسسسسة السياسسسسسسسة الدو البرلمسسسسسان المصسسسسسسري بعسسسسسسد االنتخابسسسسسسات التحالفسسسسسسات المحتملسسسسسسة فسسسسسسي اس، اسسسسسسستحقاقات قادمسسسسسة: محمسسسسسد عبسسسسسسد 24
، 2012ينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساير  11

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2099/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%
D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A

-D%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx%D9%82%D  

25 Steven A. Cook ,Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, 
Algeria, and Turkey , Baltimore: The Johns Hopkins University Press , 2007 , pp.73-74. 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2099/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2099/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2099/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2099/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9.aspx
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يمنح الدستور حصانة للقوات المسلحة من الرقابة القضائية في حالة تنفيذهم ألمر الرئيس بحماية و 
  26الجبهة الداخلية.

 

 :الشراكة الحزبية العسكرية -ب
الدول الشمولية التي يسيطر فيها حزب واحد   يعتبر هذا النمط للعالقات المدنية العسكرية السائد في

مؤسسات المجتمع المدني  ىفرض قيود علو مؤسسات الدولة في ظل غياب التعددية السياسية  ىعل
 ىالعسكريين تقوم علو تحالف بين النخبة السياسية الحاكمة و تقوم عالقات شراكة و الحريات السياسية و 

يعتبر و الضامن لهيمنة الحزب الواحد و حامي النظام الحاكم حيث يقوم الجيش بدور  ؛المنفعة المتبادلة
في مقابل إطالق يد القيادات العسكرية في وضع  ،من ثم أداة قهر سياسي يستخدمها الحزب الواحد

 عدد القوات المسلحة. و اإلنفاق العسكري  ىتحديد مستو و السياسة الدفاعية 
 كونحيث ي ؛مواجهة التهديدات الخارجيةو فاع ن في هذا النموذج بأدوار تتجاوز الدو يقوم العسكري

يتشابه مع  ايؤدون دورً و استقرار النظام الحاكم و دورهم باألساس في مواجهة التهديدات الداخلية لبقاء 
ذلك مع دور ثوري للجيش نابع من إيديولوجية الحزب الحاكم بحيث  ىعادة ما يتواز و  ،قوات الشرطة

 ،اإلستراتيجية العسكرية المتبعةو الحلفاء اإلقليميين و الخارجية تفرض تصورات معينة حول التهديدات 
 .27العسكريةو تعتبر هذه العقيدة العسكرية أحد مقومات تالقي المصالح بين القيادات السياسية و 
شؤون  ىالسلطة عل 1983حيث يقسم دستور  ؛يعتبر النموذج الصيني أحد أهم أمثلة هذه الشراكةو 

قيادات الحزب و نة العسكرية المركزية التي تتكون من القيادات العسكرية القوات المسلحة بين اللج
 28 .السكرتير العام للحزب الشيوعي الذي يرأس اللجنة العسكريةو الشيوعي 

 

 : Arbitrator Militaryنموذج التحكيم العسكري  -ج 
ريين لحسم للعسك اتدخال مرحليً   Amos Perlmuiterيتضمن هذا النموذج وفق عاموس بيرلموتر 

حيث يتسم النظام السياسي  ،سياسية مدنية متصارعة ثم العودة للثكنات العسكرية ىخالفات بين قو 
السلطة  ىعدم تمكن أي منها من إحكام السيطرة علو السياسية  ىانقسام القو و في هذا النموذج بتشظي 

                                                 
26 “The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan: 1999”, on the website: 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch2.html  
27 Brian D. Taylor, Politics and The Russian Army: Civil-Military Relations (1689-2000), 
Cambridge University Press, 2003, pp. 6-30. 
28 Jiang Shigong, “Written and Unwritten Constitutions: A New Approach to the Study of 
Constitutional Government in China”, Modern China: vo.36, No.1, pp. 27- 32. 

http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch2.html
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 ىام الصراع عليتدخلون في حالة احتدو يظل العسكريون في الخلفية و  ،المؤسسية ىضعف مستو و 
  .السلطة

 ،عنصر التوازن في النظام السياسيو السياسية  ىم بين القو ك  حيث يعتبر العسكريون أنفسهم الح  
من الشرعية التي تسوغ لهم التدخل السياسي باعتبارهم المؤسسة التي تحفظ االستقرار  ايكونون نوعً و 

ين يقومون بمراقبة مختلف المسئولين نتيجة ضعف ثقة العسكريين في السياسيو  .السياسي في الدولة
. 29يحتفظون بالحق في التدخل سواء لحسم الصراع السياسي أو التصدي للفساد السياسيو المدنيين 

حيث يعطي القيادات  ؛هذا النموذج ىعل ابارزً  مثاال 1980يعتبر دستور شيلي الصادر عام و 
ة الرئيس لتمتعهم باألغلبية في تشكيله العسكرية حق دعوة مجلس األمن القومي لالنعقاد دون استشار 

ليصبح للمجلس دور  2004أن تم تعديل الدستور عام  ىبصنع السياسة الدفاعية إل هيستأثر وحدو 
 .30الرئيس وحده ىيقتصر الحق في دعوته لالنعقاد علو استشاري 

 

  :uardian Military Type G الحارس الجيش نموذج -د 
دورها  ىمأسسة التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية من خالل التأكيد علو ن يتميز هذا النموذج بتقني

يتم إكساب هذا الدور و  ،السياسية ىتحقيق التوازن بين القو و االستقرار السياسي  ىفي الحفاظ عل
 :شرعية سياسية من خالل عدة وسائل أهمها

 المثال و  ،ريةباعتباره أحد مهام المؤسسة العسك ذلك الدور في دستور الدولة ىالنص عل
الذي تم إقراره عقب انقالب الجنرال  1980ذلك هو تركيا في دستور عام  ىاألبرز عل

مواد دستورية للجيش حق التحرك بالقوة لحماية الجمهورية حيث تعطي  ؛كنعان إيفرين
وفقا لقاعدة تقول )أن الجيش يحمي الدستور والدستور يحمي  العلمانية من أي خطر

س  1971س  1960األساس قام الجيش بسلسلة انقالبات عسكرية )هذا  الجيش(, وعلى
 – 11تجعل المادة و  ،(1997وأخيرًا االنقالب  ضد حكومة نجم الدين أربكان عام  س1980

رئيس األركان القائد األعلى للمؤسسة العسكرية في ظل إشراف رئيس الوزراء  -قبل تعديلها 
تتبع دساتير و  .المؤسسة العسكرية ىشراف علي اإلش من دور وزير الدفاع فهم  مباشرة بما ي  
ذات النهج في منح صالحيات  1992باراجواي و  1983السلفادور عام و  2008بوليفيا عام 

                                                 
29 Amos Perlamutter, “The Praetorian State and The Praetorian Army: towards a Taxonomy of 
Civil Military Relations in Developing Polities, (Comparative Politics: vol. 1, No. 3, April 1969), 
PP. 382 – 386. 
30 David Pion-Berlin, “Informal Civil-Military Relations in Latin America: Why Politicians and 
Soldiers Choose Unofficial Venues”, (Armed Forces & Society: vol.36, 2010) p.535. 
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تكمن إشكالية هذا النص و  31الشرعية.و للمؤسسة العسكرية في حماية النظام الدستوري 
  .ما يؤدي لتكرارهااالنقالبات العسكرية ب ىالدستوري في إضفائه شرعية دستورية عل

 تشكيل مجلس لألمن الوطني  National Security Council:  هو ما اتبعه النظام و
تركيا حيث يتشكل المجلس أيضا في و  ،1999الباكستاني في ظل حكم  مشرف منذ عام 

عضًوا، هم: رئيس الوزراء )مدني(، ووزير الدفاع )مدني(،  14العسكري األعلى بها من 
اًل برتبة فريق من بينهم رئيس األركان وقادة أفرع القوات المسلحة األربعة واثنا عشر جنرا

)البرية والبحرية والجوية واألمن الداخلي وغيرهم(، ويتم اتخاذ القرار فيه بأغلبية األصوات. 
والجيش ليس مسئواًل مسؤولية سياسية عن القرارات الصادرة من المجلس، بينما تعتبر 

فيذ هذه القرارات؛ ومن ثم يقتصر دور الحكومة وأداؤها داخل هذا الحكومة مسئولة عن تن
المجلس على تحمل مسئولية تنفيذ هذه القرارات، دون أن يكون لها أي تأثير في عملية 

وتتلخص مهام المجلس العسكري األعلى في مناقشة الموضوعات  ،استصدار القرارات
رقية العسكريين، وت عد قرارات هذا المجلس المتعلقة بالشأن العسكري، والتصديق على قرارات ت

قطعية غير قابلة للطعن ماعدا القرارات الخاصة بالترقيات وهو حق ديمقراطي تم اكتسابه 
 .201032بموجب التعديالت الدستورية عام 

تتحول المؤسسة العسكرية في هذا النموذج من محتكر الستخدام القوة العسكرية في مواجهة و 
 ،التنفيذيةو في وضعها مع المؤسستين التشريعية  ىمؤسسة سياسية تتساو  ىية إلالتهديدات العسكر 

االحترافية العسكرية في ظل انخراط و العسكريين  ىالسيطرة المدنية عل ىمستو  ايتراجع تمامً و 
تتسع فجوة الثقة بين و السياسية  ىالتحالفات بين القو و المساومات و العسكريين في الصراعات السياسية 

كسابه شرعيةو ة تدخلهم السياسي العسكريين لمأسس ىنتيجة لذلك يسعو المدنيين و ين العسكري  . ا 
 

  :إجراءات تحييد الدور السياسي للعسكريين
في آسيا عن مجموعة و تكشف خبرات الدول التي شهدت تجارب للتحول الديمقراطي في شرق أوروبا 

العسكرية لتجنب تصاعد نفوذهم  من اإلجراءات التي استهدفت تحجيم الدور السياسي للمؤسسة
عادة إنتاج السلطوية بعودة النفوذ السياسي للمؤسسة الو    -:من أهم هذه اإلجراءاتو عسكرية ا 

                                                 
 27/12/2009بشسسسسسسسسسسسسير عبسسسسسسسسسسسسسد الفتسسسسسسسسسسسساح، "تراجسسسسسسسسسسسسسع السسسسسسسسسسسسدور السياسسسسسسسسسسسسسسي للجسسسسسسسسسسسسسيش التركسسسسسسسسسسسسي"، موقسسسسسسسسسسسسسع مركسسسسسسسسسسسسز الجزيسسسسسسسسسسسسسرة للدراسسسسسسسسسسسسسسات،  31

7CCE9CC59E43.htm-887A-42B0-83F4-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABDE667   
32 Thomas C. Bruneau, Florina Cristiana Matei, and Sak Sakoda, 'National Security Councils: 
Their Potential Functions in Democratic Civil-Military Relations', (Defense & Security Analysis: 
Vol. 25, No.3, 2009), pp. 256 — 269. 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABDE667-83F4-42B0-887A-7CCE9CC59E43.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABDE667-83F4-42B0-887A-7CCE9CC59E43.htm
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 اإلصالح التي حيث شمل برنامج  :شؤون المؤسسة العسكرية ىتأكيد السيادة المدنية عل
العسكرية للسلطة تبعية المؤسسة  ىالتأكيد عل 2001في رومانيا عام  تم إقراره برلمانيا

يرأس مجلس األمن القومي و أن رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة و التنفيذية 
قالة رئيس األركان و يختص وحده بتعيين و مجلس األركان و  فيما  ،القيادات العسكرية العلياو ا 

قالة القيادات الوسطو يختص وزير الدفاع بتعيين  عات في في المقابل تشترط التشري ،ىا 
التنفيذية و موافقة البرلمان لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية  ىالمجر الحصول عل

يمنح الدستور بولندا الرئيس المنتخب صالحية إصدار مراسيم تشريعية لتنظيم شؤون و 
عالن حالة الطوارئ أو طلب و تسليحها  ىمستو و القوات المسلحة فيما يتعلق بعدد القوات  ا 

 33االنضباط في مواجهة تهديدات داخلية. و المسلحة لحفظ األمن  تدخل القوات
 أحد أهم التشريعات التي تم إقرارها عقب الثورة المخملية في جورجيا كان  :الرقابة البرلمانية

شؤون المؤسسة العسكرية من خالل إقرار  ىتأكيد سلطات البرلمان المنتخب في الرقابة عل
مختلف المعاهدات  ىالحق في التصديق علو عسكرية أو رفض أو تعديل الموازنة ال

عالن الحربو إعالن حالة الطوارئ  ىالحق في التصديق علو االتفاقيات العسكرية و  في و  .ا 
 ،إقرار أو رفض الموازنة دون تعديلها ىعل 34المقابل تقتصر سلطات البرلمان في سلوفينا

زنة العسكرية للموازنة العامة التنمية في ضم المواو في تركيا نجحت حكومة حزب العدالة و 
القضاء و أصبحت قيادات الجيش تخضع لرقابة البرلمان و عرضها للمراجعة البرلمانية و للدولة 

  .35بما ينهي ما تمتعوا به من حصانة لفترة طويلة
  احتجاجات المعارضة و فعقب ضغوط  :العسكريةو إنهاء التداخل بين القيادات السياسية

مة قضاة المحكمة العليا الباكستانية مع نظام الرئيس برويز مشرف أثر أز  ىالباكستانية عل
رئاسة أركان الجيش و ضطر األخير للتخلي عن الجمع بين رئاسة الجمهورية ا 2007عام 

                                                 
33 Larry L. Watts, “Stressed and strained civil–military relations in Romania”, in Hans Born,  
Marina Caparini, Karl W. Haltiner and Jürgen Kuhlmann (eds.), Civil–Military Relations in 
Europe: Learning from crisis and institutional change, (New York: Routledge, 2006), pp.25- 
30. 
34 Marjan Maleši , “Executive decisions and divisions: Disputing competences in civil– 
military relations in Slovenia”, in: Ibid., pp. 138-142 

 14الت فسسسسسي القيسسسسسادة العسسسسسسكرية التركيسسسسسة: السسسسسدالالت والتسسسسسداعيات، موقسسسسسع مركسسسسسز الجزيسسسسسرة للدراسسسسسسات، طسسسسسارق عبسسسسسد  الجليسسسسسل، االسسسسسستقا  35 
90CF-40BF-E64B-http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DCEDF43F- ،2011أغسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسطس 

A74E.htm2F6C934C  

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DCEDF43F-E64B-40BF-90CF-2F6C934CA74E.htm
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DCEDF43F-E64B-40BF-90CF-2F6C934CA74E.htm
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DCEDF43F-E64B-40BF-90CF-2F6C934CA74E.htm
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رئيس جهاز االستخبارات السابق إشفاق كياني قائدا للجيش إلنهاء تبعية القوات  قام بتعيينو 
أما تركيا في ظل حكم حزب  36الب المعارضة.المسلحة لمؤسسة الرئاسة استجابة لمط

التنمية فنجحت في إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية مجلس األمن القومي، و العدالة 
حيث قامت القوانين الجديدة بإلغاء الصفة التنفيذية،  ؛وتقليص سلطات المجلس التنفيذية

وأعطت له صفة استشارية  ،يوبإلغاء صالحية المراقبة والمتابعة من مجلس األمن القوم
فقط، كما سحبت من رئيس األركان العامة صالحية تعيين السكرتير العام للجنة، ونقلت هذه 

 5مدنيين مقابل  9صار عدد أعضاء مجلس األمن القومي و  ،الصالحية إلى رئيس الوزراء
 .37فقط منذ تأسيس المجلس 4من العسكر بعد أن كان عدد المدنيين 

  ففي إطار اإلصالحات التشريعية التي أقرتها  :العسكريينعلى موازية للرقابة إنشاء كيانات
أوكرانيا تم توسيع نطاق اختصاصات لجنة األمن القومي في المؤسسة التشريعية في الرقابة 

بات من حقها استدعاء القيادات العسكرية لجلسات استماع مغلقة و المؤسسة العسكرية على 
فاو تقارير على الحصول و  أصدر كما  ،دات ممثلي المؤسسة العسكرية حيال مختلف القضاياا 

بضم أعضاء لجنة األمن القومي في المؤسسة التشريعية لمجلس األمن  االرئيس مرسومً 
ذلك بهدف تفعيل و من الوزراء باإلضافة للقيادات العسكرية  االقومي الذي يضم عددً 

 38 .ةالمشاركة البرلمانية في عملية صنع السياسة الدفاعي
  في برنامج اإلصالح الروماني تم تقليص  :عدد القوات المسلحةو تقليص الموازنة العسكرية

تواكب و  ،2001ألف عام  90 ىإل 1989ألف جندي عام  320عدد القوات النظامية من 
من  %2 ىمن الناتج القومي اإلجمالي إل %8الموازنة الدفاعية من  ىذلك مع تقليص مستو 
عادة تأهيل العاملين بها للعمل في و تصفية الصناعات الدفاعية و مالي الناتج القومي اإلج ا 

 39تقليص اإلنفاق الحكومي. و األزمة االقتصادية على ذلك بهدف التغلب و  ىقطاعات أخر 

                                                 
العسسسسسسكرية فسسسسسي باكسسسسسستان: فرضسسسسسيات جديسسسسسدة فسسسسسي حاجسسسسسة لالختبسسسسسار، موقسسسسسع صسسسسسحيفة الحيسسسسساة  -محمسسسسسد فسسسسسايز فرحسسسسسات، العالقسسسسسات المدنيسسسسسة   36

  http://ksa.daralhayat.com/print/76082 ،2009نوفمبر  14اللندنية، 
 .ركز الجزيرة للدراسات، مرجع سابقح، "تراجع الدور السياسي للجيش التركي"، موقع مبشير عبد الفتا 37

38 Timothy Edmunds, Andrew Cottey, Anthony Forster (eds), Civil-Military Relations in Post 
communist Europe: Reviewing the Transition, (The journal of European Security: Vol.1, 2005), 
pp. 23-27. 
39 Larry L. Watts, “Stressed and strained civil–military relations in Romania” ,in Hans Born,  
Marina Caparini,  Karl W. Haltiner and Jürgen Kuhlmann (eds.), Civil–Military Relations in 
Europe: Learning from crisis and institutional change ,  Op.Cit.,pp.25-30 

http://ksa.daralhayat.com/print/76082
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 الرغم مما تفرضه مقتضيات األمن القومي من ضرورة على  :الشفافية في الشؤون الدفاعية
ي تبنتها جورجيا تفرض إتاحة قدر من المعلومات حول إال أن التشريعات الت ،مراعاة السرية

الشؤون على للرقابة الشعبية  اقوات المسلحة للرأي العام تحقيقً نشاط الو تمويل و تنظيم 
التنمية في ضم الموازنة العسكرية و في تركيا نجحت حكومة حزب العدالة و  .40الدفاعية

في إطار التعديالت الدستورية الهادفة عرضها للمراجعة البرلمانية و للموازنة العامة للدولة 
  .الستيفاء معايير العضوية في االتحاد األوروبي

 

تبني برامج سياسية إلصالح العالقات المدنية العسكرية ردود فعل على وبطبيعة الحال يترتب 
مصالحهم كأكبر جماعة مصالح منظمة على عكسية من جانب قيادات المؤسسة العسكرية للحفاظ 

من أهم نماذج الصدام و  ،القيادات العسكريةو ولة بما يؤدي للصدام بين المسئولين السياسيين في الد
التصدي ألعمال الشغب و المدني العسكري في الدول المتحولة للديمقراطية رفض التدخل لحفظ األمن 

قد و  .2011أغسطس في االستقاالت الجماعية للقيادات العسكرية في تركيا و  1999في رومانيا عام 
غرار على التهديد بتنفيذ انقالب عسكري أو تنفيذ انقالب عسكري محدود النطاق  ىيصل الصدام إل

على للغاية للحفاظ  امتوازنً  الكن هذه التداعيات قد تكون ثمنً و  ،1994ما حدث في سلوفينيا عام 
  .عسكريمهنية المؤسسة العسكرية من تصاعد التداخل السياسي الو ديمقراطية النظام السياسي 

 
  -:مالحظات ختامية

انتخابات مجلس الشعب عن إشكاليات التناقض الجذري و تكشف إدارة المرحلة االنتقالية في مصر 
طاعة السلطة وهيراركية على بين الديمقراطية والقيم العسكرية ذات الطابع السلطوي التي تقوم 

لسياسيين المدنيين ومن ثم ال العسكريين في ا ذلك عاملين هما غياب ثقة ىالتنظيم، ويضاف إل
والعامل  ،السياسية باعتبارهم شركاء ىقراراتهم وال يتعاملون مع القو  الحوار في اتخاذعلى يعتمدون 
الخالفات  احتكارهم لالستخدام الشرعي للقوة بما يحمل تهديد استخدامها في حسم اآلخر هو
االنفرادية في تحديد المسارات و  بالتباطؤ ومن ثم اتسمت إدارة المرحلة االنتقالية إجماالً  ،السياسية

  .التخوين في تفسير األحداث المختلفةو توظيف المؤامرة و االستجابة للمطالب تحت ضغوط الشارع و 
ن –ة في إدارة المرحلة االنتقالية ال يعني ذلك تحميل المجلس العسكري وحده مسؤولية العشوائيو  وا 

السياسية المختلفة مسؤوليتها عن  ىحيث تتحمل القو  -مل الجانب األكبر من المسؤوليةكان يتح

                                                 
40 Ibid., pp. 25-30. 
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األمد الزمني لهذه المرحلة حتى تصبح ضغوطها و مسار محدد للمرحلة االنتقالية على غياب التوافق 
يتحمل شباب الثورة مسؤولية نخبويتهم و  االمجلس العسكري أكثر فعالية وصوتها مسموعً على 

ضآلة تمثيلهم في المجلس التشريعي على شارع بما انعكس وافتقادهم لقنوات دائمة للتواصل مع ال
 . المنتخب

محدوديتها على مجلس الشعب المنتخب و بصفة عامة فإن خبرات التفاعل بين المجلس العسكري و 
الرغم من اختالف إدراك الطرفين لحدود األدوار فيما بينهما على تكشف عن توازن فيما بينهما 

من ثم فإن و  ،التداخلو لدستوري الذي يتسم بقدر كبير من الغموض اختالف تفسيراتهم لإلعالن او 
المحك في تحديد العالقة بين الطرفين سيكون اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد 

بمعزل عن الضغوط و ممارسة دورهم في هذا الصدد باستقاللية على قدرة أعضاء مجلس الشعب و 
ياسي للمؤسسة العسكرية من خالل استلهام خبرات الدول التي نجحت إمكانية تحييد الدور الس ىمدو 

 في تتويج تجارب التحول الديمقراطي بنظام سياسي مستقر. 


