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الجيش والدستور
دراسة حالة :أملانيا

التاريخ و السياق

دور البوندﺴﭬير األملاني (قوات الدفاع االحتادية) دفاعي بحت،
وكان في السابق يقتصر على السيطرة على الكوارث ،وتقدمي
املساعدة وقت الكوارث الطبيعية التي حتدث في أملانيا وخارجها.
ُفرضت القيود على البوندﺴﭬير بعد احلرب العاملية الثانية لضمان
عدم تكرار التجربة النازية السابقة مطل ًقا .وقد أصبحت أملانيا منذ
ذلك احلني جز ًءا من حلف الناتو وهي تستضيف بعضً ا من قواعده
العسكرية على أراضيها.
في عام  ،1994ع َّرف حكم صادر عن احملكمة الدستورية االحتادية مصطلح
«الدفاع» بوصفه يشمل حماية احلدود األملانية باإلضافة إلى االستجابة لألزمات
ومنع النزاعات خارج احلدود األملانية – «بوصفه يحمي أمن أملانيا في أي مكان
بالعالم» .يتطلب ذلك من البوندﺴﭬير أن يشارك في عمليات خارج حدود أملانيا،
بوصفها جز ًءا من عمليات الناتو أو االحتاد األوروبي وبتفويض من األمم املتحدة.

احلدود املفروضة على البوندﺴﭬير موضحة في املادة ( -87أ)
من القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة

87

القوات امل�سلحة

[ أ]

 .1ينشئ االحتاد قوات مسلحة ألغراض
دفاعية .وينبغي أن تتضمن املوازنة قوتها العددية
وهيكلها التنظيمي العام.

 .2وبصرف النظر عن املهام الدفاعية ،ال يجوز االستعانة بالقوات املسلحة
إال بالقدر املسموح به صراحة في هذا القانون األساسي.
 .3في أثناء حالة الدفاع أو حالة التوتر ،يكون لدى القوات املسلحة سلطة
حماية ممتلكات املدنيني والقيام مبهام تنظيم حركة املرور بالقدر الالزم
لتحقيق مهمتها الدفاعية .وعالوة على ذلك ،في أثناء حالة الدفاع أو التوتر،
يجوز أيضً ا تفويض القوات املسلحة بدعم التدابير التي تتخذها الشرطة
حلماية ممتلكات املدنيني؛ وفي هذه احلالة ،تتعاون القوات املسلحة مع
السلطات املختصة.
 .4لتجنب وقوع خطر وشيك يهدد وجود االحتاد أو البالد أو النظام
األساسي الدميقراطي احلر ،يجوز للحكومة االحتادية ،إذا ثبت أن الظروف
املشار إليها في الفقرة ( )2من املادة ( )91أصبحت سائدة (انظر الوصف)
وقوات الشرطة وشرطة احلدود االحتادية غير مالئمة للتعامل معها ،أن
تستعني بالقوات املسلحة لتدعم قوات الشرطة وشرطة احلدود االحتادية من
أجل حماية ممتلكات املدنيني ومحاربة املتمردين املسلحني املنظمني .وتنتهي
االستعانة بالقوات املسلحة إذا طلب البوندستاج (البرملان) أو البوندسرات
(مجلس االحتادي) ذلك.
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الإميان والديانة وال�ضمري والعقيدة

ال يجوز إجبار أي أحد ،خال ًفا ملا ميليه عليه ضميره،
أن يؤدي خدمة حربية تتطلب استخدام السالح .وينظم
التفاصيل قانون احتادي.
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الطوارئ الداخلية

§ إذا كانت الوالية ،حيث احتمال وقوع اخلطر
وشيك ،غير راغبة أو قادرة على محاربة
اخلطر ،يجوز للحكومة أن تضع الشرطة في تلك الوالية وقوات الشرطة في
الواليات األخرى حتت إمرتها وتستخدم وحدات حرس احلدود االحتادي.

[ ]2

§ ينبغي إنهاء هذا الوضع بعد زوال اخلطر أو في أي وقت يطلب فيه مجلس
الشيوخ ذلك.
§ إذا امتد اخلطر إلى منطقة أكبر من الوالية ،يجوز للحكومة ،بقدر ما يكون
ذلك ضرور ًيا حملاربة اخلطر بفعالية ،أن تصدر أوامر حلكومات الواليات.
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