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الجيش والدستور
عموما بثقافة �سلطوية ،غري دميقراطية ،تقوم على
بحكم الثقافة الع�سكرية ،تت�سم اجليو�ش
ً
الت�سل�سل الهرمي .لذلك ،ينبغي �أن تو�ضع جمموعة من املبادئ الوا�ضحة ويتم التعامل مع
القوات امل�سلحة بقدر كبري من احليطة فيما يتعلق بالد�ستور ،كما هو احلال يف ت�شيلي والربازيل
و�أوروبا ال�رشقية.

دراسة حالة :املكسيك

التاريخ و السياق

1810
لطاملا خضعت املكسيك حلكم األوتوقراط العسكريني
منذ استقاللها عن أسبانيا في عام .1810
من أشهر احلكام الديكتاتوريني في تاريخ املكسيك
أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا (نابليون الغرب)،
الذي حكم البالد عدة مرات بوصفه «كوديلو»
سا إحدى
« ( »Caudilloأي قائد عسكري) ورئي ً
عشرة مرة غير متعاقبة على مدى  22سنة.
ثمة ديكتاتور آخر ،بورفيريو دياز ،حكم على نحو
متواصل تقري ًبا في الفترة من  1876إلى 1911
قبل احلرب األهلية املكسيكية.

1917
ينص دستور  1917على أن املكسيك جمهورية احتادية تعمل بنظام
فصل السلطات.
ُكتب دستور  1917في منتصف الثورة /احلرب األهلية املكسيكية
( )1929 -1910خل ًفا لدستور .1857
تفجرت «الكريستادا» ،وهي انتفاضة مضادة للثورة ( ،)1929-1926بسبب
اضطهاد الروم الكاثوليك وخاصة عبر التطبيق الصارم لألحكام املناهضة
لرجال الدين املتضمنة في الدستور املكسيكي لسنة  1917وزيادة التوسع
في فرض القوانني املناهضة لرجال الدين.
مت وضع القوانني املناهضة لرجال الدين في األساس بسبب دعم الكنيسة
الكاثوليكية لألوتوقراطي السابق ،فيكتوريانو ويرتا (الرئيس من -1913
 )1914وجماعته في أثناء احلرب األهلية.

1940
ليس للقوات املسلحة املكسيكية دور دستوري ،ومنذ
أربعينيات القرن العشرين ظلت بعيدة بدرجة كبيرة عن
السياسة.

تعمل القوات املسلحة املكسيكية بوصفها مجموعة مصالح
وعنص ًرا فاعال بيروقراط ًيا وهي بذلك ال تختلف عن القوات
ﻳكمل دور
املسلحة األمريكية ،ولكن تدخلهم اجلديد ،الذي ِ ّ
الشرطة ويضيف إليه أحيانًا ،في احلرب ضد اجلرمية
واملخدرات ،قد يؤدي إلى تزايد مشاركتها السياسية.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة

§13

ال جتوز محاكمة أي أحد بناء على قوانني
خاصة أو في محاكم خاصة .وتسري
سلطة االختصاص العسكرية على األشخاص الذين يحا َكمون
بتهمة انتهاك النظام العسكري وارتكاب جرائم ضده ،ولكن ليس
للمحاكم العسكرية أي سلطة اختصاص على أي شخص من
خارج اجليش .ومتى ا ُتّهم مدني بجرمية عسكرية أو بانتهاك
قانون عسكري ،تتعامل السلطة املدنية املختصة مع القضية.

§15

هذه اخلدمات العامة التالية هي فقط التي
تكون إجبارية طبق ًا للقانون:
اخلدمة العسكرية ،خدمة احمللفني ،مسئولية املجلس احمللي،
واملناصب املنتخبة.

§22

ف ْرض عقوبة اإلعدام على مرتكبي اجلرائم
السياسية ممنوع أيضً ا؛ وفيما يتعلق
باجلرائم األخرى ،ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال في حال
ارتكاب ...جرائم عسكرية خطيرة.
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§26

ال يجوز ألي عضو من أعضاء
اجليش في وقت ال ّ ِ
سلم أن يقيم
في مسكن خاص دون موافقة املالك ،وال يجوز له أن
يفرض أي التزام من أي نوع .وفي وقت احلرب ،يجوز
للقوات املسلحة أن تطلب مساكن ،ومعدات ،ومؤنًا،
ومساعدات أخرى ،بالطريقة املنصوص عليها في
القانون العرفي املختص.

§31

التزامات املكسيكيني (في كل
األوقات) هي أن:
§ يحرصوا على إحلاق أطفالهم واألطفال املوضوعني
حتت وصايتهم ،ممن تقل أعمارهم عن خمس عشرة
سنة ،باملدارس العامة أو اخلاصة ليحصلوا على
التعليم االبتدائي والعسكري خالل األوقات املنصوص
عليها في «قانون التعليم العام» لكل والية.
§ يحضروا في األيام واألوقات التي يحددها مجلس
البلدية باملكان الذي يسكنون فيه ،ليتلقوا تدريبات
مدنية وعسكرية تؤهلهم ملمارسة حقوقهم كمواطنني،
وتكسبهم مهارة التعامل مع األسلحة ،وتع ِّرفهم بالنظام
العسكري.
§ يلتحقوا باحلرس الوطني ويخدموا فيه ،وف ًقا للنظام
األساسي..

§55

تنص على أال يكون أعضاء البرملان
في اخلدمة العسكرية في اجليش
االحتادي ،وال في أي منصب قيادي في البوليس أو
احلرس الوطني في املناطق الريفية ،حيث تتم االنتخابات
لتسعني يو ًما قبلها على األقل.

§82

لكي يترشح الفرد للرئاسة ،ينبغي:
§ أال يكون في اخلدمة  -إذا كان من أعضاء اجليش -
ويجب أن يكون قد ترك اخلدمة قبل يوم االنتخابات بستة
أشهر.
§ إذا كان ال يزال في اخلدمة ،ال يعوق ذلك ترشحه
ملنصب نائب أو سيناتور ،شريطة أال تكون هذه اخلدمة
هي قيادة القوات في املقاطعة االنتخابية ذات الصلة.

§ 123

يخضع أفراد القوات املسلحة

§129

ال يجوز ألي سلطة عسكرية ،في
وقت ال ّ ِ
سلم ،أن تؤدي أي وظائف

والقوات البحرية ،وقوات األمن العام،
وأعضاء السلك الدبلوماسي للقوانني اخلاصة بهم.

غير تلك املتصلة بشكل مباشر بالشئون العسكرية.

