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تقدم نفوذ المدنيين في السلطة وانحسر دور العسكر في عهد العدالة والتنمية (الفرنسية – أرشيف)

"العسكر يحمي الدستور ..والدستور يحمي العسكر" صيغة يمكنها أن تعبِّر عن العالقة األبوية بيين اليال الفير:ينا "العسيكر
والدستور" على مدار تاريخ الجمهورية الترالية.
اليان انقالييالل العسييكرل األو عيا  8091هييو انقالييالل اليينل أعلين الدسييتور الع ميياقي عيا  ،8091وخلييا السييلفان "عبييد
الحمييد ال يياق ي" وأجلييض اييباع جمعيية انتحيياق والترقييي :ييي سيد الحكي  ،للييى أن ثجييوا بالدولية الع ماقييية :ييي أتييون الحييرل
العالمية األولى ،وخرجت منها منهزمة ممزقة األشالء.
الان :ي عاليد الضابط الع ماقي أن الجيش هو األل الشرعي للدستور ،وورث الضابط الجمهورل عاليد الضابط الع مياقي
لذ لن العسكر ه من أسسوا تراليا الحدي ة وقظامها الجمهورل ،وه النلك من واعوا قساتيرها للى اآلن بدايية مين قسيتور
 ،8091ث قستور  ،8098واقتها ًء بالدستور الحالي .8019

مدخل :حزب العدالة والتنمية ..تفكيك القبضة الحديدية
ثمة ع ّد عوامل أقت متضا:ر للى قجاح حزل العدالية والتنميية :يي أو اقتبابيات برلماقيية خاايها عيا  .9999ومين هين
العوامل ما يبص الشأن الداخلي ،واألخرى تتعلق بيالمتغيرات العالميية ،نسييما حاجية المجتميا اليدولي ممي الً :يي الونييات
المتحد وأوروبا بعد أحداث الحاقل عشر من سبتمبر/أيلو للى تبلور واقتشار تيار لسالمي وسفي َم ِرن ،قاقر عليى ايبط
معاقلة الالوى السياسية :ي منفالة الشرق األوسط :ي لعار "مشروع الشرق األوسط الكبير".
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والمييا خييدمت المتغيييرات الدولييية والمحلييية حييزل العداليية والتنمييية :ييي :ييوث بانقتبابييات :ييدن وقييو

تراليييا علييى عتبيية بييدء

ضا "حصان عرواق " األرقوغاقي النل حالق به برقامجه اإلصيالحي :يي
مفاواات انقضما للى انتحاق األوروبي الان أي ً
تراليا.
:الد امتفى رئيض الحكومة التراليية ورئييض حيزل العدالية والتنميية رجيأ عييأ أرقوغيان ذليك الجيواق قحيو الو:ياء بمعيايير
الوبنهاجن من أجل الموا:الة على بدء المفاواات ما تراليا لالقضما للى انتحاق األوروبي ،وهو يعل أقيه بهينا الشيكل بيات
مييدعو ًما قع ًمييا قويًّييا لذ لن انقضييما للييى انتحيياق األوروبييي "مفلييأ قييومي أتيياتورالي" :ييي األسييا

ثي هييو مفلييأ النبييأ

العلماقية بمبتلف أعيا:ها ،وأخي ًرا هو أيضً ا مفلأ شعبي من أجل حيا اقتصاقية أال ر ر:اهية.
وعلى الجاقأ اآلخر :دن المؤسسية العسيكرية الاقيت تيدرت تما ًميا أن اقضيما ترالييا لليى انتحياق األوروبيي ي َعيد سيحبًا لكا:ية
ضا لعاق تنظي واعيتها الدستورية و:ق المعايير األوروبية .غيير
سلفاتها السياسية ولالوتها انقتصاقية الباصة ،ويعني أي ً
أقهييا ل ي يكيين باسييتفاعتها البييوح بيينلك ،والجهيير بمعاراييتها لمفلييأ قييومي أتيياتورالي ،وبالتييالي :هييي ليين تالييف حييائالً أمييا
اإلصالحات التي سيالو بها حزل العدالة والتنمية و:ق متفلبات برقامج اإلصالح األوروبي.
ومن ث أخن أرقوغيان خفيوات جياق واايحة محيدق قحيو لعياق هيكلية مؤسسيات ترالييا وتشيريعاتها الدسيتورية والالاقوقيية
للتواؤ ما معايير الوبنهاجن قحو ترسيخ قي الديمالراعية وتعزييز قولية الالياقون .وعلييه قيا رجيا الالياقون األتيرات بصيو
عدق من الالواقين الجديد التي يت بمالتضياها لجيراء تعيديالت قسيتورية أو قاقوقيية ،وأعليق عليهيا "حيز قاقوقيية للتيواؤ ميا
انتحاق األوروبي" ،بلغ مجموعها سبا حز قاقوقية.

أوالً :الجيش والسياسة ..خطوات في المسار الديمقراطي
الان انتحاق األوروبي يتابا عن ال أ األوااع السياسية وانجتماعية والالاقوقية :ي تراليا .وميا أن شيرعت ترالييا :يي اتبياذ
ضا :ي لعداق "تالارير متابعة" ألقاء تراليا .ويمكين الاليو ا
خفوات جاق للو:اء بمعايير الوبنهاجن شرع انتحاق األوروبي أي ً
لن مضامين هن الوثائق والتالارير قد ترالزت حو أوجه الالصور :ي العملية الديمالراعية الترالية ،ونسيما "قفوذ المؤسسية
العسكرية :ي الحيا السياسية :ي تراليا".
والاقت تالارير األقاء التي أعدها انتحاق األوروبي منن عا  8001حتى عا  9998قد رالزت على توجيه النالد لليدور البيالغ
اليينل يلعبييه الجيييش :ييي الحيييا السياسييية ميين خييال مجلييض األميين الييوعني .أمييا الميينالر األوروبييية لعييا : 9999الييد عالبييت
بوجول لعاق تنظي "مجلض األمن الوعني" قسيتوريًّا و:يق المعيايير األوروبيية وتحويليه لليى مؤسسية استشيارية :يي خدمية
الحكومية ،الميا وعيدت بيأن تبيدأ مفاوايات باقضيما ترالييا لالتحياق األوروبيي :يور اقتهياء ترالييا مين لقجياث علبيات انتحيياق
األوروبي.
وعليه :الد جرت تعديالت قستورية :ي  09أالتوبر/تشرين األو  9998شملت ( )03ماق قسيتورية اليان مين ايمنها المياق
( )881الباصة بمجلض األمن الوعني :وسعت التعديالت من عدق أعضاء مجلض األمن الوعني حيي تي لقراع عضيوية
وثير العد وقائبي رئيض الوثراء ،وهي لاا:ة رجحت الفة المالاعد المدقية قاخل المجلض من الناحية العدقيية .الميا شيملت
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التعديالت عبيعة قرارات مجلض األمن الوعني :يت للغياء قيص "يراعيي مجليض اليوثراء قيرارات المجليض بعيين انعتبيار
األولى" ،وتحو للى "يالو مجلض الوثراء بتاليي قرارات مجلض األمن الوعني".
ون ريييأ أن تلييك التعييديالت التييي جييرت علييى مجلييض األميين الييوعني تعييد "عفيير عكسييية" :ييي العالقيية بييين العسييكريين
والمدقيين لذ لن مجلض األمن الوعني منن أن تشكل :ي قستور  8099الاقت السمة الغالبة على التعديالت التيي جيرت علييه
:ي قسيتور  8099وتعيديالت  ،8038وقسيتور  8019هيي تعزييز النفيوذ العسيكرل قاخيل المجليض مين حيي بنيية المجليض
الداخلية ،وعبيعة قراراته.
وما وصو حزل العدالة والتنمية للى السلفة قامت حكومة أرقوغان :ي بدايات عا  9990باستصدار حز قاقوقية جديد
بهد

لعاق هيكلة المؤسسات ،واستصدار تشريعات متوا:الة ما معايير الوبنهاجن ،غيير أن الحزمية الالاقوقيية السيابعة التيي

صاقق عليها البرلمان الترالي :ي  09يوليو/تموث  9990الاقت قالفة التحو األقوى :ي العالقية بيين العسيكريين والميدقيين
قاخل مجلض األمن الوعني وأماقته العامة حي استهد:ت الحد من قور المؤسسة العسكرية :يي الحييا السياسيية مين خيال
تالليص واعيته الدستورية والالاقوقية.
ولالد تناولت التعديالت الباصة بمجلض األمن الوعني وأماقته العامة محورين يفضي الالهما للى تاللييص وايعية المؤسسية
العسكرية قاخل الحيا السياسية الترالية وهما للغياء هيمنية المؤسسية العسيكرية عليى بنيية مجليض األمين اليوعني ،وتاللييص
سلفات المجلض التنفينية.
:الد ت تعديل الماق ( )81من قاقون مجلض األمن الوعني وأماقته العامة حي ت للغاء البنيد البياب بوجيول تعييين األميين
العا لمجلض األمن الوعني من بين أعضاء الالوات المسلحة برتبة :رييق أو أو :رييق أو بحيرل لتينص بعيد تعيديلها عليى
لمكاقية تولي شبصية مدقية لمنصأ األمين العا للمجلض.
وبالفعل: ،ما اقتهاء :تر ونية األمين العا للمجلض تي تعييين "محميد البوغيان" :يي  83أغسيفض/بل  ،9991ليكيون بينلك
أو شبصية مدقية تتولى منصأ األمين العا لمجلض األمن الوعني.
ضا أصبح اقعالاق المجلض الدورل مر اليل شيهرين بيدنً مين مير اليل شيهر .الميا أن التعيديل الينل
وبتعديل الماق البامسة أي ً
جرى على الماقتين ( )1و( ،)80والنلك للغاء المواق أرقا  0و 81و 80من الالاقون ذاته قد قلَّص بشكل وااح مين سيلفات
المجلض وأمينه العا .
وقد ت تعديل الماق الرابعة التي الاقت تكلف المجلض وأماقته العامية بمهيا المتابعية والتالييي اليدائ لعناصير الاليوى الوعنيية،
والنلك متابعة أوااع الدولة السياسية وانجتماعية وانقتصاقية وال الا:ية والتالنية اقفالقًا من أن المجلض هو الحامي للنظيا
الدستورل ،والالائ على توجيه الالي الوعنية قحو المباقئ األتاتورالية :اقتصيرت المياق الرابعية بعيد تعيديلها عليى أن مهمية
المجلض هي رس وتفبيق سياسة األمن الوعني ،وأن يالو مجلض األمن الوعني بدخبار مجلض الوثراء بآرائه ثي ينتظير ميا
يسند لليه من مها ليالو بتنفينها ومتابعتها.
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وبهيين الكيفييية يكييون مجلييض األميين الييوعني وأماقتييه العاميية قييد تحييون للييى جهيياث استشييارل و:الييدا للييى حييد البييير واييعيتهما
التنفينية.
ضا على قحو جعلها تفالد قورهيا
الما أن الماق رق ( )80التي تحدق مها األماقة العامة لمجلض األمن الوعني قد ت تعديلها أي ً
الرقابي ومباقرتها :ي لعداق قرارات مجلض األمن الوعني وواا البفط والمشروعات للوثارات والهيئيات والمؤسسيات
لتصبح مهمة األماقة العامة لمجلض األمن الوعني قاصر :الط على "تنفين ما يكلفها به المجلض من مها ".
أما للغاء المواق أرقا : 80 ،81 ، 0الد سحأ من األماقة العامة لمجلض األمن اليوعني حالهيا :يي الحصيو عليى المعلوميات
والوثائق السرية بكل قرجاتها عند علبها من الوثارات والمؤسسات العامة والهيئات ورجا الالاقون.
الما ت لجراء تعديل على الماق رق ( )09مين قياقون الجهياث المحاسيبي التيي الاقيت تعفيي الكيواقر العسيكرية مين البضيوع
للرقابة المالية لتصبح المؤسسة العسكرية والواقرها خااعين إلشرا

ومراقبة الجهاث المرالزل للمحاسبات.

الما ت لجراء تعديل قستورل بتاريخ  3مايو/أيار  9991على المياق  808الباصية بيالمجلض األعليى للتعليي حيي تي للغياء
عضوية الجنرا العسكرل من قاخل مجلض لقار المجلض األعلى للتعلي .
وبتعديل قستورل بخر :ي أغسيفض/بل  9991تي للغياء الفالير الباصية بعضيوية الجنيرا العسيكرل قاخيل اتحياق اإلذاعية
والتليفزييون .وبهيينا أصيبح ،وألو ميير  ،المجلييض األعليى للتعلييي  ،واتحياق اإلذاعيية والتليفزيييون مؤسسيتين مييدقيتين بييالمعنى
التا  ،قون وجوق أل رقيأ عسكرل.
ضا السماح بر:ا الدعاوى الالضائية نستجوال ومالااا الجنرانت الالدامى بشيأن
وشملت التعديالت الدستورية والالاقوقية أي ً
قضييايا الفسيياق ،والسييماح للعسييكريين بيياإلقنء بالتصييريحات اإلعالمييية :الييط :ييي المجييانت التييي تتنيياو الشييأن العسييكرل
واألمني ،وتحت لشرا

ضا ،والنلك ت للغاء لمكاقية محاالمة المدقيين قاخل المحاال العسكرية.
السلفة المدقية أي ً

غير أن قرار حزل العدالة والتنمية بترشيح وثير البارجية عبد هللا غو لمنصأ رئيض الجمهورية قد أثار مباو

رئاسة

األرالان ،وق:عها لنشر بيان على موقعها اإللكتروقي :ي  93لبريل/قيسان  9993أبدت :ييه تبو:هيا عليى مصيير الجمهوريية
العلماقية: .ما الان من أرقوغيان لن أن أعليق تصيري ًحا قعيا :ييه الجيي ش لليى انلتيزا بمهامي ه العس كريي ة ،وعيد التعيرض
للش أن الس ياس ي مفلالًا :ر:عت رئاسي ة هيئي ة األراليان صيباح الييو التيالي لقينارها مين الموقيا .ثي اسي تصدرت الحكومي ة
ت ش فهي ة أو مكتوب ة تتعلق بالش أن الس ياس ي .ويمكن الاليو ا لن هينا "اإلقينار
قرا ًرا بمنا العس كريين من اإلقنء بتصريحا ٍ
اإللكتروقي" الان بخر مناوشات المؤسسة العسكرية نستعاق ممارسة قورها السياسي.
ولثاء الل هن التعديالت التي جرت على الواعية الالاقوقية للجيش ومين ثي قور :يي الحييا السياسيية ،تيوارى الجييش :يي
ثكناته واستسل لواعيته الجديد واالتفى بدور العسكرل.
ويمكن الالو ا لن "اإلقار السياسيية الناجحية" لحيزل العدالية والتنميية خيال السينوات العشير الماايية :يي شيؤون السياسية
الداخلية والبارجية وبناء اقتصاق قول ،الان لها تأثيرها اإليجابي :ي تعزيز الديمالراعية وحماية الحريات وحاليوق اإلقسيان،
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مييا جعييل المييواعن الترالييي ي ييق :ييي اإلقار السياسييية ويييدع تالليييص قور العسييكر :ييي الحيييا السياسييية ،المييا أن المؤسسيية
العسكرية ذاتها ل تعد تشعر بنات الاللق من اإلقار السياسية الالائمة تجا مباقئ الجمهورية وقظامها العلماقي.

ثانيًا :العسكر خلف القضبان
الاقت التعيديالت الدس توريي ة التيي وا:يق عليهيا الشي عأ التراليي :يي اسي تفتاء 89سي بتمبر/أيلو  9989بم ابي ة قهايي ة لنظيا
الوصاي ة العس كري ة :ي تراليا حي ش لّت قدرت ه على التدخل :يي الحييا الس ياس يي ة ،وج ّرقتي ه مين الحصاقي ة الالضائيي ة
:أصبح باإلمكان محاالمة العسكريين النين ن يزالون :يي البدمية أميا محياال مدقيية ،الميا :تحيت الفرييق أميا مالاايا قياق
انقالالل العسكرل النل جرى عا  8019على ما اقتر:و من "جرائ بحق الوعن والمواعنين".
ون رييأ أن قيرارات المحكميية التيي صييدرت الشيهر المااييي سيبتمبر/أيلو  9989اييد  091جنيرانً واييابفًا :يي قضييية
"المفرقية" بالسيجن ميدقًا تتيراوح بيين  99-89عا ًميا ،تم يل قالفية تحيو البيرى :يي عبيعية العالقية بيين العسيكريين والحييا
السياسية ،وراقعًا ألية محاولة عسكرية لاللأ قظا الحك المدقي المنتبأ.
الما هن األحكا سيكون لها تأثيرها الالول على مسار الدعاوى الالضائية األخرى م ل "أرغنكون" و"الالفص" ،وهي قضيايا
استهد:ت التبفيط نقالالل عسكرل على السلفة المدقيية ،واإلخيال بالنظيا العيا  ،والتحيريل عليى لثيار الشيغأ والفتنية
ال ِعرقييية والفائفييية قاخييل المجتمييا الترالييي ،واليينلك التبفيييط إللصيياق هيين العمليييات اإلرهابييية بجماعيية ":ييتح هللا غييولن
اإلسالمية" و"حزل العدالة والتنمية".
ولن تكن رئاسة األرالان حرصت منن بداية توجيه انتهامات للعسكريين عا  9990على قفيي صيلتها المؤسسية بهين اليته ،
محاولة الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية بين أبناء الوعن الترالي وأما المجتما الدولي ،والظهور بمظهر قيمالراعي ن
يتدخل :ي الشؤون السياسية ،لن أن ثمة ع َّد مين مواقيف رئاسية األراليان وقاقتهيا تبيرهن عليى تورعهيا :يي هين التنظيميات
اإلرهابية ،والوعها بشكل مباشر :ي التبفيط لها.
ومن هن المواقف ،واقعة تالدي البار قاق المؤسسة العسكرية استالانت جماعية :ي شيهر أغسيفض/بل  9988للضيغط عليى
أرقوغان من أجل ترقية بعيل الجنيرانت المتهميين بالضيلوع :يي هين الالضيايا اإلرهابيية ،والينلك خفيال رئييض األراليان
السابق "ليشيق قوشاقر" النل عزا :يه استالالته للى عجز عن الد:اع عن الجنرانت المعتاللين.
أاف للى هنا قرار المدعي العا ميؤخ ًرا باعتاليا  99عسيكريَّا مين بيينه  3جنيرانت :يي قضيية "مواقيا اإلقترقيت" التيي
اشترتها رئاسة األرالان :ي :تر رئاسة الجنيرا "ليلكير باشيبو " ،وب يت مين خاللهيا أخبيا ًرا غيير صيحيحة لتشيويه صيور
"حزل العدالة والتنميية" وحكومتيه بغيية تألييأ اليرأل العيا ايد  ،وتحيريل الشيعأ بعضيه عليى بعيل لتهيئية األواياع
لتدخل العسكر باقالالل عسكرل ،ما ق:ا المحكمية لليى لصيدار قيرار بضي قضيية "مواقيا اإلقترقيت" لليى قضيية "التبفييط
للالضاء على حزل العدالة والتنمية وحرالة :تح هللا غولن اإلسالمية".
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الل هنا يبرث للى أل مدى ل يعد الجي ش الترالي قاق ًرا على اس تغال قفوذ والاليا باقالالل عس كرل على الس لف ة المدقيي ة
بأي ة صور من الصور ،وللى أية قرج ة بات عاج ًزا عن التصيدل لعجلي ة العمليي ة الديمالراعيية التيي تمضيي بكيل س رعي ة
وقو  ،وتده ض :ي عريالها الل من يحاو ليالا:ها.

ثالثًا :إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ..دستور بال عسكر
ربما ل يتفق المجتما الترالي الحدي على مدار عصر الجمهورية الترالية على مفلأ أال ر مين اتفاقيه عليى مفليأ "ابتعياق
الجي ش عن ممارس ة أل قور س ياس ي" .ومن ث تولدت لدى معظ قفاعات المجتما الترالي خال العامين األخيرين قناعة
مشترالة بأن تراليا ن يمكنها مواصيلة مسييرتها التنمويية بدسيتور  8019المعميو بيه حاليًيا ،وأقهيا بحاجية ملحية لليى صيو
قستور جديد تتوا:ق عليه الا:ة أعيا

المجتما السياسية والفكرية.

ولعل المرحلة التاريبية التيي تمير بهيا الجمهوريية التراليية حاليًيا تم يل منعففًيا وعالمية :ارقية :يي تاريبهيا لذ لقيه ،وللمير
األولى ،منن قيا الجمهورية الترالية عا  8090تتفق اإلراقتان السياسيية والمجتمعيية عليى وجيول ّ
سين قسيتور جدييد لليبالق
بدراق مدقية حر بعيد عن وصاية حك العسكر.
:دساتير الجمهورية التراليةا قسيتور  ،8091و ،8098و 8019اللهيا قسياتير صييغت تحيت "وصياية عسيكرية" :يي أعاليال
اقالالبات عسكرية ومن ث الاقت هن الدساتير على مدار تياريخ الجمهوريية تعيزث مين قفيوذ المؤسسية العسيكرية :يي الحييا
السياسية وانجتماعية .والان قستور  8019المعمو به حاليًا هو أال ر هن الدساتير عسكر للمجتميا ،ولخضياعًا ليه ولكا:ية
مؤسسات الدولة تحت الرقابة العسكرية ووصايتها.
وقييد تضييا:رت جهييوق "حييزل العداليية والتنمييية" مييا المراالييز البح ييية المسييتاللة ،ومؤسسييات المجتمييا المييدقي ،ورجييا العلي
والنبأ الم الفة من أجل المضي قد ًما ببفوات أسرع :ي المرحلة الالاقمة قحو "لقهاء قور الجيش :ي الحيا السياسية بشيكل
تا " ،وأ:يرثت هين الجهيوق خيال العيامين األخييرين خففًيا ومالترحيات يأخينها اآلن "حيزل العدالية والتنميية" واألحيزال
األخييرى أعضيياء "لجنيية الو:يياق الدسييتورل" بعييين انعتبييار والدراسيية لتفبيالهييا :ييي المرحليية الالاقميية ،ويمكيين ليجيياث هيين
التوجهات :ي النالاع التاليةا

 المجلس العسكري األعلى ..هيئة استشارية
يتكون المجلض العسكرل األعلى حاليًيا مين  81عضي ًوا ،هي ا رئييض اليوثراء (ميدقي) ،ووثيير اليد:اع (ميدقي) ،واثنيا عشير
جنيرانً برتبيية ":رييق" ميين بيينه رئيييض األراليان وقيياق أ:يرع الالييوات المسيلحة األربعيية (البريية والبحرييية والجويية واألميين
الداخلي) ،ويت اتبياذ الاليرار :ييه بأغلبيية األصيوات .والجييش لييض مسيؤون مسيؤولية سياسيية عين الاليرارات الصياقر مين
المجلض ،بينما تعتبر الحكومة مم لة :ي عضويها مسؤولة عن تنفين هين الاليرارات ومين ثي يالتصير قور الحكومية وأقاؤهيا
قاخل هنا المجلض على تحمل مسؤولية تنفين هن الالرارات ،قون أن يكون لهما أل تأثير :ي عملية استصدار الالرارات.
وتتلبص مهيا المجليض العسيكرل األعليى :يي مناقشية الموايوعات المتعلالية بالشيأن العسيكرل ،والتصيديق عليى قيرارات
ترقية العسيكريين ،واتبياذ الاليرار بشيأن المزميا عيرقه مين الجييش ليته أخالقيية أو نقتمياءات :كريية .وتعيد قيرارات هينا
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المجلض قفعية غير قابلة للفعن ما عدا الالرارات الباصية بالترقييات ،وهيو حيق قيمالراعيي تي االتسيابه بموجيأ التعيديالت
الدستورية عا .9989
وتنظير حكومية "العداليية والتنميية" حاليًييا لجيراء تعيديالت عليى بنييية هينا المجلييض بحيي يييزقاق :ييه األعضيياء الميدقيون ميين
وثراء وخبراء واستشاريين ،للى حد تتحالق :يه المسياوا بيين الميدقيين والعسيكريين قاخيل المجليض ،الميا جيرى :يي مجليض
األمن الوعني .باإلاا:ة للى تحوييل تبعيية المجليض مين رئاسية اليوثراء لليى وثار اليد:اع ،وتحوييل قيياقات أ:يرع الاليوات
المسييلحة للييى وحييدات قاخييل وثار الييد:اع .وميين المنتظيير أن يشييمل التعييديل عبيعيية قييرارات المجلييض :يتحييو للييى مجلييض
استشارل .أما ببصوب حرالة الترقيات والتعيينات :من المستهد

أن تيت و:الًيا لمعيايير الكفياء والتميّيز بيدنً مين انسيتناق

للى قظا األقدمية.

 قيادة األمن العام ..مؤسسة مدنية
وتستهد

ضا قالل تبعية "قياق األمن العا " من رئاسة األرالان حاليًا للى وثار الداخليية لتتحيو تيدريجيًا لليى
التعديالت أي ً

مؤسسة مدقية ن عالقة لها بالجيش تالو بحفظ األمن والنظا العا تحت مظلة وثار الداخلية.
وينبغي التأاليد هنا على أن قياق األمن الداخلي التابعة لرئاسة األرالان تالو حاليًا بمهمة الحفاظ عليى األمين وانسيتالرار :يي
المناعق البعيد التي ن تبضا للسلفات المدقية :ي المحا:ظات ،والتي تم ل  %09مين مسياحة األراايي التراليية .وهيو ميا
يبرث مدى انقتشار العسكرل :ي األراايي التراليية المدقيية ،وميدى تمتعيه بسيلفات ن محيدوق :يي التعاميل ميا الميواعنين
ولقارته  ،ولخضاعه لألحكا العسكرية.

 إلغاء المادة  53من قانون الخدمة العسكرية
وتتفق معظ مشروعات الدساتير المالدمة من قبل المجتما المدقي واألحزال السياسية على ايرور للغياء المياق ( )01مين
قاقون البدمة الع سكرية التي تنص على أن "وظيف ة الاليوات المس لحي ة هيي حمايي ة اليوعن ومبياقئ الجمهوريي ة التراليي ة"،
لتصبح مهمة الالوات المسلحة :الط هي حماية الوعن وحدوق  .وجدير بالنالر أن الماق ( )01هي المياق الالاقوقيية التيي يعتميد
عليها قائ ًما قاق الجي ش الترالي :يي لايفاء المش روعيي ة عليى اقالالباتي ه العس كريي ة حيي تبيوله الحيق قسي توريًّا للالييا
بتدخل عس كرل اد أي ة حكوم ة أو جه ة تحاو المس ا

بمباقئ الجمهوري ة الترالي ة.

 تعديالت على وضعية المؤسسة العسكرية
ويعتز الدستور التراليي الجدييد لجيراء ال يير مين التعيديالت عليى الوايعية الدسيتورية والالاقوقيية للمؤسسية العسيكرية التيي
تمنحهييا حييق التييدخل :ييي العملييية السياسييية ،وتسييمح لهييا ببنيياء قفييوذ عسييكرل قاخييل مؤسسييات الدوليية المبتلفيية .وميين هيين
التعديالتا للغاء المحاال العسكرية اإلقارية العليا ،واقتصار مها الالضاء العسكرل على النظر :ي قضيايا اإلخيال بالنظيا
العسكرل :الط ،ولغالق المدار
إلشرا

ال اقوية العسيكرية تما ًميا .ولخضياع ميزاقيية الاليوات المسيلحة والا:ية قفالاتهيا خضيوعًا تا ّمًيا

الجهاث المرالزل للمحاسبات.
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وينبغي الالو هناا لن لقهاء قور الجيش :ي الحيا السياسية ،وتعديل واعيته الدستورية عبير تعيديالت قاقوقيية أو قسيتورية
أمر قد ن يم ل -وحد  -اماقة أاليد لمرابفة الجيش :ي ثكناته :تغييير وايعية الجييش ليه بليتيان ينبغيي التيأثير :يهميا معًيا،
وبشكل متزامن ومن ث تتفلأ عملية التغيير ،للى جاقأ التعديالت التشريعية ،تغيي ًرا :ي النهنية العسكرية ألجييا مبتلفية
:ي صفو

الجيش ،من حي تغيير ثالا:ة الفوقية العسكرية وثالا:ة انقالالل العسكرل المترسبة منن عالوق عويلة.

:على سبيل الم ا ينبغي لخراع المجتما العسكرل من عزلته عن المجتما المدقي ،من خال تفكيك بنيتيه الفكريية وقمفياتيه
النهنية التليد : .من المفيد :ي هنا الصدق لعاق :يرث الماليررات الدراسيية قاخيل الميدار

الحربيية واألالاقيمييات العسيكرية،

وتصفيتها من المضامين األيديولوجية األتاتورالية تلك التي تصبغ على الجيش صفة "الحار

لمباقئ الجمهورية".

وثم ة حاج ة ملح ة ،على الجاقأ اآلخر ،ألن تتضا:ر جهوق األالاقيميين ومؤس س ات المجتما المدقي من أجيل لعياق تهيئي ة
النهني ة العس كري ة الموجوق حاليًا قحو اإليمان بالي الديمالراعية الحاليالي ة ،وحق المواعنين :ي :رض لراقته الس ياس ي ة.
غير أن ذلك الل ه ن يد:عنا للى الالو بأن عهد تدخل الجي ش :ي الس ياس ة قد ولَّى :دن ما يمكننا الجز ب ه :الط ،هو أن عهيد
انقالالبات العس كري ة :ي تراليا قد بات :ي ذم ة التاريخ ،أما حق تدخل الجي ش :يي الحييا الس ياس يي ة :يال ييزا مكفيونً :يي
تور ميدقي جدييد،
قس تور  8019الحالي لحماي ة مباقئ الجمهوري ة .وما ل يينجح "حيزل العدالي ة والتنميي ة" :يي سي نِّ قسي ٍ
:دن الديمالراعي ة الترالي ة ومكتس باتها س تظل :ي خفر.
___________________________________________

* أالاقيمي متبصص :ي الشؤون الترالية  -جامعة عين شمض

اقتهى
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