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ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل (
ْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمتُ 

َحتُْكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم 
يًعا َبِصريًا  )ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ

  النساء)٥٨(
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 یردقْ تَ  ر وكْ شٌ 
 

 ِإهــــــــَداء

 وأنبتت أزهارًا أتواضع بین یدیك مقبًال رأسك ،إلى من غرست حبها في قلبي

 "أمي الغالیة"

بعرق جبینه الطاهر معنى الرجولة والوفاء، إلیك یا أعز إلى من سقى في نفسي 
 ووجداني ،إنسان في قلبي

 "أبي الغالي"

 والعال ،وبها مراتب المجد ،اعهى من وفرت لي كل الظروف ألصبو مإل

 "زوجتي الغالیة"

 )محمد –لیان  –جهاد (واألمل  ،إلى عنوان المستقبل

 وبناتي األعزاء ،أبنائي

وأفراحي ،أحزاني وشاركوني ،طریقلي ال او أضاءإلى من   

 إخواني وأخواتي

 زیاد  وصالح  /إلى أصدقائي األعزاء

إلى من عزفوا بدمائهم الزكیة .....  وأحببتهم بكل وجداني ،إلى كل من أحبوني
وأخص بالذكر أخي الشهید محمد  ،شهدائنا األبرار .....والفداء  ،لحن البطولة

  .تي هذهأتمنى أن یشاركني فرح الذي كم كنت
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  )ال یشكر الناسال یشكر هللا من (

الذي  حسام الدین محمود الدن/ والتقدیر ألستاذي الفاضل الدكتور القاضي ،كل الشكر     
 ،النصح دالإسفي  ، والذي لم یدخر جھداً تفضل مشكورًا باإلشراف على دراستي ھذه

  .وإنجاز ھذه الرسالة ،جاحنإلوصبره  ،وجھده ،وبذل الكثیر من وقتھ ،والتوجیھ

محمد إبراھیم / والسیاسة متمثلة برئیسھا الدكتور ،موصول ألكادیمیة اإلدارةوالشكر أیضًا 
ولكن ضمن  ،نحن مع تشدید العقوبة على خائني الوطن: (الذي قال لي یوماً  المدھون

  )ووفق دولة مدنیة ،المحاكمات المدنیة

  .واإلداریة ،والشكر والتقدیر لجمیع أساتذتي في الھیئة التدریسیة

 يھشام المغار/ وخالص امتناني إلى الدكتور ،عظیم شكريأتقدم ب إال أن فوتنيال ی أنھكما 
  )ني أجد العدل فیكألن ،أتمنى أن أراك قاضیاً : (الذي قال لي یوماً 

ودلني على الطریق وقت  ،الذي أرشدني أحمد الوادیة/ روالتقدیر إلى الدكتو ،وكل الشكر
  .حیرتي

  .الذي علمني معنى التخصص غانم ھاني/واحترامي للدكتور الفاضل ،وشكري

  .جاز دراستيالنالذي أمدني بالثقة  تامر القاضي/ والتقدیر للدكتور  ،وكل الشكر

قول  وأنشدني ،الكثیرالذي تعلمت منھ  عمر فوره/ والتقدیر إلى األستاذ ،وكل االحترام
  :علي بن ابي طالب اإلمام

  فعـقبـى كـل خـافـقة سكـــون    ھبت ریاحك فاغتنمھا                   إذا       

 وان درت نیاقك فاحتلبھا                      فما تدري لمـن یكون الفصیل       
  ونــدري السكون متى یكــفما ت             فیها     اإلحسانوال تغفل عن       

  

  وتقدیري لكل من ساھم في إخراج رسالتي ھذه إلى النور ،وختاماً كل حبي
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  لملخصا

ومن في  ،نیمن وجود هیئة القضاء العسكري هو مخاطبة العسكری األساسيوالهدف  ،الغایة إن    
 ،حمایة لمصلحة القوات المسلحة، یةوالنظر في الجرائم العسكر ، حكمهم بالقوانین العسكریة المعمول بها

واختصاص القضاء العسكري  ،وطبیعته القانونیة ،بیان النظام القضائي العسكري إلىفهدفت هذه الدراسة 
ون وفق قان القضاء العسكري بمحاكمة المدنییناختصاص  اق مشروعیةطنمع الوقوف على ، بصفة عامة

التحریر  ومجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة، م٢٠٠٨لسنة  )٤( القضاء العسكري الفلسطیني رقم
  .م١٩٧٩الفلسطینیة لعام 

والمنهج المقارن مع القوانین العسكریة المطبقة في ، الوصفيواستخدمت في دراستي المنهج التحلیلي 
  .أمكنوبالذات مع قوانین جمهوریة مصر العربیة كلما ، بعض الدول

سكري الفلسطیني بمحاكمة اختصاص القضاء الع وتناولت في هذه الدراسة موضوع نطاق مشروعیة
 األولتناولت في الفصل و ، التمهیدي الفصل إلى باإلضافة ،ثالثة فصول إلىوقسمت الدراسة ، المدنیین

قبلة  لعسكري في فرنسا بصفتهابتاریخ القضاء ا مستشهداً  أولكمبحث  ء العسكريالتطور التاریخي للقضا
ومن ثم بتاریخ القضاء العسكري في جمهوریة مصر العربیة بصفتها ، القانون فیما یتعلق بالتاریخ القانوني

، مصر وفلسطین في القوانین المطبقة في فلسطین وللعالقة القویة بین، لفلسطین القانونیة ظمةألناب أقر 
تاریخ القضاء العسكري في  ثم تحدثت عن، المصریة لإلدارةكون فلسطین كانت خاضعة لفترة من الزمن 

 أهم وخصائصه مع الوقوف على ،ثم تناولت في المبحث الثاني طبیعة القضاء العسكريومن ، فلسطین
 الجریمة الجنائیة ما بین وارقهم الفأو ، القضائي العادي والنظام ،القضائي العسكري لنظاما ما بین الفوارق
  .الخطأ العسكري توضیح ماهیة مع، العسكریة والجریمة الجنائیة ،العادیة

أن االختصاص في  بیناً م، تصاص القضاء العسكري بصفة عامةفتناولت فیه اخ ،أما الفصل الثاني
المعیار الشخصي الذي یعتمد على صفة الشخص  :لثالثة معاییر أولهاالقضاء العسكري یخضع 

وثانیها االختصاص الموضوعي الذي یعتمد على أن المصلحة العسكریة  ،المخاطب  باألحكام العسكریة
وبغض ، أو تضر بالمصلحة العسكریة ،وبالتالي أي جریمة تمس ،هي محل الحمایة بالقوانین العسكریة

وثالث هذه المعاییر  ي تكون من اختصاص القضاء العسكري،كونه مدني أم عسكر النظر عن مرتكبها 
كمحدد  العسكریة األماكن هو معیار االختصاص المكاني الذي اتخذ من الجرائم التي تقع داخل أو على

  .الختصاص القضاء العسكري

عن طریق ، دنیینالم مدى مشروعیة اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة ثم تناولنا في الفصل األخیر
القوانین الناظمة لمد اختصاص القضاء  :تناولنا في المبحث األول، تقسیم الفصل إلى ثالثة مباحث
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الثاني الذي تناولنا فیه  المبحث فعلنا في كما، مدى مشروعیتها مع بیان، المدنیین العسكري لمحاكمة
في المبحث  ثم تناولنا ،المدنیین مةوالقانونیة لمد اختصاص القضاء العسكري بمحاك ،المبررات العامة

  .أن القضاء العسكري ال یمثل القضاء الطبیعي للمدنیین األخیر مفهوم القضاء الطبیعي للوصول إلى

القضاء  ألنعدم مشروعیة اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین : وكانت أهم نتیجة هي
  .العسكري ال یمثل القضاء الطبیعي للمدنیین

ضرورة إعادة صیاغة القوانین الثوریة لمنظمة التحریر الفلسطینیة المطبقة في : وصیة فكانتأما أهم ت
طنیة القضاء العسكري بشكل قانوني یواكب مجموعة اإلصالحات القانونیة التي قامت بها السلطة الو 

ضیة لتناسب طبیعة المرحلة التي تحیاها الق، م١٩٩٤الوطن عام  أرضالفلسطینیة بعد عودتها إلى 
  .حیاها في الوقت التي شرعت فیها هذه القوانینتوالتي تختلف عن المرحلة التي كانت  ،الفلسطینیة
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Abstract 

 

The purpose and main objective of the Military Justice Commission is to 
address the military and others in accordance with applicable military laws and 
to consider military crimes, for the benefit of the armed forces. This study 
aimed to clarify the legal system of the military and its legal nature, and the 
jurisdiction of the military judiciary in general, while standing on the scope of 
the jurisdiction of the military judiciary to try civilians. In accordance with the 
Pales nian Military Jus ce Law No. 4 of 2008 and the Penal Legisla on Group 
of the Pales ne Libera on Organiza on in 1979. 

In my study I used the analytical descriptive approach, the comparative 
methodology with the military laws applied in some countries, and in particular 
with the laws of the Arab Republic of Egypt whenever possible. 

The study dealt with the scope of the legality of the jurisdiction of the 
Palestinian military courts to try civilians. The study was divided into three 
chapters in addition to the introductory chapter. The first chapter deals with 
the historical development of the military judiciary as a first study, citing the 
history of the military judiciary in France as a permanent law in relation to legal 
history and then the history of the military judiciary in the Arab Republic of 
Egypt Palestine, and the strong relationship between Egypt and Palestine in the 
laws applied in Palestine, the fact that Palestine was subject to a period of time 
to the Egyptian administration. Then I spoke about the history of the military 
judiciary in Palestine. The second topic dealt with the nature of the military 
judiciary and its characteristics, while noting the most important differences 
between the military justice system and the regular judicial system. The most 
important differences between ordinary criminal crime and military criminal 
crime, 

The second chapter dealt with the jurisdiction of the military judiciary in 
general, and clarified that jurisdiction in the military judiciary is subject to three 
criteria, the first of which is the personal criterion which depends on the status 
of the person addressed by the military provisions; the second is the 
substantive jurisdiction which depends on the military interest being the 
subject of protection by military laws, Or harm the military interest, regardless 
of the perpetrator being a civilian or military is the jurisdiction of the military 
judiciary. The third of these criteria is the criterion of territorial jurisdiction 
taken from crimes committed within or on military premises as a determinant 
of the jurisdiction of the military judiciary. 
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In the last chapter, we discussed the legality of the jurisdiction of the military 
judiciary to try civilians by dividing the chapter into three sections. In the first 
section, we dealt with the laws governing the extension of the jurisdiction of 
the military courts to try civilians, and the extent to which they are legitimate, 
as we did in the second section, To extend the jurisdiction of the military 
judiciary to try civilians, and then dealt in the last section of the concept of 
natural elimination to reach that the military judiciary does not represent the 
natural elimination of civilians. 

The most important result was: the illegality of the jurisdiction of the military 
judiciary to try civilians because military justice does not represent the natural 
elimination of civilians. 

The most important recommendation was the necessity to reformulate the 
revolutionary laws of the Palestine Liberation Organization applied in the 
military judiciary in a legal manner that conforms to the legal reforms 
undertaken by the Palestinian National Authority after its return to the 
homeland in 1994 to suit the nature of the stage of the Palestinian cause Alive 
at the time that these laws were enacted. 
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  :المقدمة

َفاْحُكْم  رضَخِلیَفًة ِفي اْأل  َیا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناكَ (  :الحمد هللا رب العالمین القائل في محكم تنزیله
"  :والسالم على سید المرسلین القائل في الحدیث الصحیح ،والصالة ،)اْلَحقِّ وََال تَتَِّبِع اْلَهَوىٰ َبْیَن النَّاِس بِ 

الذین یعدلون في ، وكلتا یدیه یمین، وجل عن یمین الرحمن عز، إن المقسطین على منابر من نور
  .متفق علیه )اوأهلیهم ومن وما ولو ، حكمهم

 ،والحریات ،یعمل على حفظ الحقوق هألن ،لحكم الرشیدالعادل أهم مقومات ا یعتبر القضاء
 فیجب أن یكون قضاءً  ،امة العدالةبما یمثله من ركن أساسي إلق األمان داخل المجتمعو  ،منویبسط األ

من أهم  والذي یعتبر ،ومحققا لمبدأ الفصل بین السلطات، والسلطان ،عن األهواء نزیها مستقال بعیداً 
والتدابیر لتحقیق المقصد األساسي  ،لذلك تم إحاطة القضاء بالكثیر من القیود ؛ةمقومات الدولة القانونی

  .وهو الحكم بین الناس بالعدل ،منه

، مة هي أهم مراحل الدعوى الجنائیةوالمحاك، والقضاة هم حراسها، المحكمة هي محراب العدالةف
 ،لضمانات التي تحفظ حقوق المتهموالقوانین أحاطتها بسیاج یتضمن العدید من ا ،لذا نجد أن الدساتیر

تكون أمام قضاء نزیه ومنصفة البد أن  ،ولكي تكون محاكمة عادلة ؛وضماناته في محاكمة عادلة منصفة
  .یكفل حقوق جمیع أطراف الخصومة الجنائیة، محاید مستقل

قاضیه الطبیعي  أمامیتم محاكمة كل شخص  أنتحقیق هذه العدالة هو  أهم ضماناتومن 
المعدل لسنة  الفلسطیني األساسيكما نص على ذلك القانون ، بالنظر في الجرائم التي یرتكبها المختص
 هذا الحق هو ضمانة أن معتبراً  قاضیه الطبیعي، إلىعلى حق كل شخص في اللجوء  أكدالذي  ،م٢٠٠٣
میع والمحاكم العادیة هي المختصة بالنظر في ج، القضاء الطبیعي هو األصل یعتبر إذ. دستوریة

  .أحكام قوانین العقوبات الساریة في فلسطین وفق ،لفعل مجرم الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة

وتنظیم  ،والحاجة لحمایة هذه الجیوش، وٕادارتها ،وتطور عملها، ولكن مع نشأة الجیوش للدول
تقع علیها، ها من االعتداءات التي لحمایت باإلضافة قیق الضبط، والربط العسكري داخلها،وتح ،عملها

یخضع لمة بكل تفاصیل الحیاة العسكریة تحتاج لوجود مؤسسة قضائیة م، وبسبب خصوصیة عملها اهفإن
وعلى الجرائم  ،العسكریة التي تم تشریعها لتطبق علیهم لألحكاموتخضعهم  المؤسسة العسكریة، أفرادلها 

  .اصة هي هیئة القضاء العسكريقضائیة خ ضمن هیئة، اهوأفراد ،العسكریة التي تقع على هذه المؤسسة

ونظامه  ،خضع المدنیین ألحكامهأالعسكري في كثیر من األحوال قد  ولكننا نجد أن القضاء
القضائي مخالفا الصفة االستثنائیة لمحاكمه التي تختص بالشأن العسكري فقط وفقا للقانون األساسي 

تنشأ ( أن على ) ١٠١(من المادة ) ٢(فقد نصت الفقرة  ،وتعدیالته ،م٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لعام 
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یة خارج نطاق الشأن أو وال ،ولیس لهذه المحاكم أي اختصاص ،المحاكم العسكریة بقوانین خاصة
وهي قانون القضاء  طینیة مخالفة لنص المادة السابقة،فجاءت القوانین العسكریة الفلس .)العسكري

یعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ومجموعة التشر ، م٢٠٠٨لسنة  ٤العسكري الفلسطیني رقم 
  .م١٩٧٩

ومن في حكمهم  ،نیو وهي العسكر  بط مخاطبةبضا فئة بعینها لتزمتأن  لهذه القوانینفكان األولى 
ها من ولكننا نجد أن هناك بعض الجرائم الجسیمة التي یتم ارتكاب ،الذین یرتكبون الجرائم العسكریة، فقط

وهو ما یحققه  ،ددةومش ،تحتاج إلى عقوبة رادعةفإنها ونظرا لجسامتها  ،مجتمعقبل المدنیین داخل ال
الجرائم المرتكبة تمثل اعتداء على  ألن، كل أكثر نجاعة من القضاء العاديالقضاء العسكري بش

، ونظام قضائي یعلم ما هي المصلحة العسكریة، قضاة إلىالمصلحة العسكریة التي یحتاج الفصل بها 
  . القوانین العسكریة المطبقة في القضاء العسكري ویحكم وفق

وبین  ،الرتكابه هذه الجرائم الجسیمة ،بین احتیاج المجتمع لعقوبة مشددة للجانيما فنصبح أمام تناقض  
ومؤید یجب أن یتم فض هذا التناقض  ،رضاوبین مع ،النظر بها أمام القضاء العسكريعدم مشروعیة 

وتقییم مدى اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین أمام  ،یق دراسةعن طر من الناحیة القانونیة 
  .محاكمه

لذلك كله سوف یتناول الباحث في هذه الدراسة تقییم مدى مشروعیة محاكمة المدنیین أمام 
 ،وتشكیله ،یتناول ماهیة القضاء العسكري ومن ثم فصل أول، القضاء العسكري من خالل فصل تمهیدي

 ،وفصل أخیر یتناول مشروعیة، وفصل آخر یتحدث عن اختصاص القضاء العسكري، يوتطوره التاریخ
  .   ونطاق اختصاص المحاكم العسكریة في محاكمة المدنیین
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  :مشكلة وأسئلة الدراسة

غلب التشریعات أنص على ذلك التشریع الفلسطیني و  كما خاصاً  یعتبر القضاء العسكري قضاءً 
 وهذا، اختصاص القضاء العسكري بمخاطبة فئات معینة تم حصرها بالقانونالتي نصت على  المقارنة
  .امتداد والیة القضاء العسكري لمحاكمة غیر هذه الفئات یعتبر خروجا عن الشرعیة أنیعني 

معینة بالذات  على صفة وٕاما بشخصیة مرتكبها بناءً  ،لجریمةفهو قضاء مرتبط إما بخصوصیة ا   
 ،اء العسكريولكننا نجد أن القض، ویخضع للقوانین العسكریة ،كونه عسكریاً ب أخصو  ،تتوافر في مرتكبها

، ومحاكمه ،خذ یوسع من دائرة اختصاصه لتمتد لمحاكمة المدنیین أمام قضائهأوفي كثیر من األحیان 
 هفإن، وغیرها ،التجسس :مثل والمنشات العسكریة  ،الثورة أمنكان یتدخل في الجرائم الماسة بما فبعد
على  مستنداً  ه لیشمل بعض جرائم القانون العامبح یتدخل بجرائم المخدرات حدیثا ثم وسع اختصاصأص

  .وتوسیع دائرتها ،ا تسمح  له ببسط هذه الوالیةأنهوالمبررات التي یرى  ،بعض األسانید

طاق بسط هذه ون ،واختصاصه في محاكمة المدنیین ،مما جعلنا نقف أمام مدى مشروعیة مد والیته 
  : لذلك جاءت هذه الدراسة لتجیب على السؤال الرئیس التالي ،لوالیة في المستقبلا

  محاكمة المدنیین ؟بصاص القضاء العسكري الفلسطیني اخت نطاق مشروعیةما  

  :ویتفرع عن السؤال الرئیس عدد من األسئلة الفرعیة على النحو التالي

  ه التاریخي؟القضاء العسكري؟ وما هي مراحل تطور  هي ماهیةما  -١

  مما یتشكل القضاء العسكري؟ -٢

  ما هي المعاییر المقررة الختصاص القضاء العسكري؟ -٣

  هل یختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین؟ وما هو نطاق هذا االختصاص؟ -٤

  ما هي مبررات مد والیة القضاء العسكري لمحاكمة المدنیین؟ -٥

  صاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین؟ما هي الحلول الموضوعیة للحد من اخت -٦
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  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة لتحقیق عدد من الغایات أهمها

  .وتشكیله ،التعرف على ماهیة القضاء العسكري -١

  .ونطاقه ،ومعاییره ،بیان اختصاص القضاء العسكري -٢

  .ومدى مشروعیتها ،تقییم محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري -٣

  .واألسانید القانونیة التي تبرر امتداد والیة القضاء العسكري لمحاكمة المدنیین ،المبرراتالوقوف على  -٤

  :أهمیة الدراسة

  :تنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تتناول عدة نواحي أهمها 

  :األهمیة العلمیة 

القضاء  الذي یتمثل بمدى اختصاص، لعلمیة للدراسة من أهمیة موضوعهاتنبع األهمیة ا
بل وعلى مستوى ، ولم ینقطع  لیس فقط في فلسطین ،وله حضور مستمر ،فهو موضوع حیوي، العسكري

  .ولكن مع ذلك لم یتم التطرق إلیه إال نادرا ،دولي

  .وعربیا أیضاً  ،فتعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة على حد علم الباحث لیس محلیا فقط بل

فیأمل الباحث أن تثري هذه  ،القانونیة الفلسطینیة في التخصص ة للمكتبةالدراسة تعتبر إضافة نوعی - 
  .والفلسطینیة على حد سواء ،الدراسة المكتبات العربیة

  

  :األهمیة العملیة

وأدق المواضیع المرتبطة  ،تظهر األهمیة العملیة للدراسة من كونها تبحث في موضوع من أعمق - 
  .بتحقیق العدالة الجنائیة 

 ،أهمیته كذلك من كونها محاولة لمعالجة قضیة متصلة بشكل مباشر بسیر العملیة العقابیةوتأتي  - 
  .وضماناتهم القانونیة في محاكمة عادلة ،وحریات األفراد داخل المجتمع ،واإلجرائیة الماسة بحقوق

  .ومدى مشروعیتها، بیان مدى صحة اإلجراءات الجزائیة التي تطبقها المحاكم العسكریة - 
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والباحثین من خالل  ،وطلبة الجامعات ،والمؤسسات ذات العالقة ،ا قد تفید الدراسة منظومة العدالةكم - 
وتشجیعهم  ،والتوصیات التي سوف تخرج بها الدراسة ال سیما من خالل فتح المجال أمام الباحثین ،النتائج

  .العلمي على طرق األبواب التي تؤدي إلى تحقیق العدالة في المجتمع من خالل البحث 

   .المجال في أطروحاتهم المستقبلیة في هذا حدث األفكار للباحثینأتقدیم أهم التوصیات و  - 

  :منهجیة الدراسة

استخدم الباحث المنهج التكاملي في البحث عن طریق مزجه لمنهجین علمیین للبحث هما المنهج 
  :التالي النحووالمنهج المقارن على  ،الوصفي التحلیلي

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهدف إلى بیان حقائق  :یلي الوصفيالمنهج التحل
حیث  ،والطبیعیة المختلفة ،سانیةإلناوتحلیلها، وهو األسلوب األمثل في دراسة مجاالت الظواهر  ،األمور

 ،ة وجودهاودرج ،أن هذا المنهج یهتم بتوفیر أوصاف دقیقة للظاهرة المراد دراستها من حیث طبیعتها
حیث تم استخدامه لتحلیل النصوص القانونیة المتصلة بموضوع الدراسة بهدف تسلیط الضوء على 

  .اختصاص القضاء العسكري في فلسطین

والشبكة  ،والدوریات ،والكتب ،وهذا النوع من البحوث التحلیلیة یتم بواسطة الرجوع إلى الدراسات السابقة 
  .من الوسائل البحثیةوغیرها  ،"ترنتالنا"العنكبوتیة 

، أو أكثر من زمان ،هو منهج یقوم على اختبار عناصر ظاهرة ما في أكثر من مجتمع: المنهج المقارن
توظیف هذا لذلك تم  ر،أو أكث ،بین شیئین متماثلین التشابهوأوجه  ،یتم من خالله توضیح أوجه االختالف

ظمة الختصاصات القضاء العسكري في التشریعات جل المقارنة بین القوانین الناأالمنهج في الدراسة من 
  .والتشابهات بین هذه التشریعات ،الفوارقللوقوف على أهم ، طینيوالتشریع الفلس ،العربیة
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  :الدراسات السابقة

  :الدراسات الفلسطینیة/ أوال 

التشریع ٕاجراءات محاكمة مرتكبیها في و  ،الجرائم العسكریة) : ٢٠١٥، جهاد السموني( دراسة  - ١
  ."دراسة تحلیلیة مقارنة"لفلسطیني ا

والمحاكمة في الجرائم العسكریة، من خالل  ،الدراسة إلى التعرف على إجراءات التحقیق تهدف
حیث اعتبرت أن  ،تعریف الجریمة العسكریة تعریفا جامعا عن طریق األخذ بالمعیار التكاملي لتعریفها

 ،للصفة العسكریة أن یكون حامالً  یجب هفإن ،العسكریةالشخص حتى یكون له صفة المرتكب للجریمة 
ن یكون الفعل المجرم منصوصا علیه في قانون القضاء العسكري الفلسطیني ویحمي مصلحة عسكریة أو 

  .وهذا ما یحدد اختصاص القضاء العسكري بالنسبة للدعاوي المرفوعة أمامه، محددة

ا تتكون من ركنیین أساسیین هما الركن نهأحیث  ،الدراسة أركان الجریمة العسكریةثم بینت 
 ،وهو النشاط اإلجرامي الذي یرتكبه الجاني كمخالفة ألحكام القانون، والذي قد یأخذ صورة الفعل ،المادي

العنصر النفسي لمادیات  والركن المعنوي الذي یعتبر ،فهو یمثل الوجه الخارجي للجریمة ،أو االمتناع
وهو توافر الصفة العسكریة في الجاني وقت  ،لث هو الركن المفترضباإلضافة إلى ركن ثا ،الجریمة

 ،ثم تناولت الدراسة طبیعة الجریمة العسكریة موضحة الفرق بین الجریمة العسكریة ،یمةارتكاب الجر 
والعقوبة  ،وأسباب انقضاء الدعوى ،ومن حیث االدعاء بالحق المدني ،والمدنیة من حیث قیود الدعوى

  .والخطأ التأدیبي ،الفرق بین الجریمة العسكریةو  ما،المقررة لكل منه

ومدى  ،ثم هدفت الدراسة إلى تقییم معاییر خضوع المدنیین للمحاكمة أمام المحاكم العسكریة
وهي المعیار  ،والفلسطیني، وذلك استنادًا إلى معاییر محددة ،شرعیة محاكمتهم، طبقًا للتشریعین المصري

  .لتبریر محاكمتهم أمام القضاء العسكري  ،مبینة األسانید القانونیةوالمعیار العیني،  ،الوظیفي

أهمها المنهج الوصفي التحلیلي لقوانین األحكام ، ومناهج في الدراسة ،واستخدم الباحث أسالیب
ومقارنتها بما  ،والمنهج المقارن للنصوص التشریعیة الخاصة التي یطبقها القضاء العسكري ،العسكریة

  . العسكري من قوانین في جمهوریة مصر العربیةیطبقه القضاء 

أن هنالك تقارب كبیر بین المشرعین  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها
في  اً كما أن هنالك قصور  ،والمحاكمة في الجرائم العسكریة ،والفلسطیني في إجراءات التحقیق ،المصري

رائم العسكریة، كذلك عدم دستوریة النصوص التي یستند إلیها والمحاكمة في الج ،بعض إجراءات التحقیق
  .لمحاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة الفلسطینیة
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ینبغي تعدیل قانون القضاء  أنه :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات التي كان من أهمها
بحیث یقتصر قانون  لحة العسكریة،ومباشرة بالمص ،بحیث ال یشمل إال الجرائم التي تمس حاالً  ،العسكري

كونها جرائم ال یمكن ارتكابها إال من  ،القضاء العسكري على هذه الطائفة من الجرائم دون غیرها
بحیث ال یحاكم المدنیین أمام المحاكم العسكریة،  ،العسكریین، كذلك ینبغي تعدیل قانون القضاء العسكري

  .يإذ وجب أن یحاكم كل شخص أمام قاضیه الطبیع

القضاء العسكري لمحاكمة ولم تتناول الدراسة المستجدات التي طرأت على موضوع مد والیة 
وهي الفترة ما قبل عام  ،وٕانما بسبب الفترة الزمنیة التي تناولتها الدراسة ،فیها لیس قصوراً  ،المدنیین
والتي كان  ،طینيحیث طرأت العدید من المستجدات المتسارعة في أروقة القضاء العسكري الفلس، ٢٠١٥

فتأتي هذه الدراسة لتتناول هذه  ،العسكري للنظر في قضایا المخدراتواختصاص القضاء  ،آخرها مد والیة
  .المستجدات

  

عدم مشروعیة محاكمة المدنیین الفلسطینیین أمام القضاء ) : ٢٠١١، ناصر الریس( دراسة  - ٢
  ".دراسة تحلیلیة"العسكري الفلسطیني 

وخضوعهم لمحاكمه من خالل  ،تقییم محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري هدفت الرسالة إلى
بشكل  ختصاص القضاء العسكري الفلسطینيوا ،والقوانین الناظمة لعمل ووالیة ،بیان منظومة التشریعات

مبینة أن التشریعات ، القضاء العسكري وفق هذه القوانینومحددات  ،تحلیلي لنصوص هذه القوانین
والتي من  ،واختصاصاته ،ة نصت على عدد من المبادئ القانونیة المتعلقة بالقضاء العسكريالفلسطینی

یعتبر القضاء طبیعیا إذا ما كان مشكال من  أنهو ، االلتجاء إلى قاضیه الطبیعي حق الشخص في :أهمها
ا لقواعد قانونیة ن یتم هذا التشكیل وفقأو  ،والدرایة بأحكامه ،العلم بالقانونقضاة مهنیین یتوافر لدیهم 

ن یتوفر للمتقاضي أمامه كافة أو  ،والنزاهة ،والحیاد ،ن یتمتع باالستقاللأو ، وعلى وجه الدوام ،مجردة
 ،مؤكدة على أهمیة استمرار ممارسة القضاء الطبیعي والقانونیة المقررة للمتهم ،الضمانات الدستوریة

  .والنیابة المدنیة الختصاصاتها في حالة الطوارئ

بین ضمانات المتقاضي أمام نصوص  والفوارق ،مت الدراسة مجموعة من أوجه االختالفثم قد
من خالل سرد عدد من ، والقوانین الجزائیة المدنیة ،واختصاص القضاء العسكري ،القوانین الناظمة لعمل

ابة رق، تفتیش المنازل، منع اتصال المتهم بالعالم الخارجي: المتعلقة ببعض الضمانات مثل الفوارق
وغیرها من الضمانات موضحة أن القوانین ، القبض دون مذكرة على األشخاص، واالتصاالت ،الرسائل

القوانین وأفضل للمتقاضي من نظیرتها الموجودة في  ،الجزائیة المدنیة اشتملت على ضمانات عدیدة أهم
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علیه القانون  الذي نصمؤكدة على مخالفة القضاء العسكري لدوره االستثنائي  الناظمة للقضاء العسكري
  .م٢٠٠٣المعدل لسنة  األساسي الفلسطیني

ومبررات القضاء العسكري الفلسطیني لمد  ،واألسانید القانونیة أسس ،ثم تناولت الدراسة بالتحلیل
انون االستناد على أحكام ق: والتي من أهمها  ،ن من خالل استعراض هذه المبرراتیوالیته بمواجهة المدنی

أحكام ، والنیابة المدنیة ،أحكام البروتوكول الموقع بین النیابة العسكریة، م١٩٧٩وري لعام العقوبات الث
وغیرها من األسانید موضحة عدم ، بشأن القضاء العسكري ٢٠٠٧لسنة ) ٤(المرسوم الرئاسي رقم 

  .مشروعیة هذه األسانید من الناحیة القانونیة

عدم مشروعیة محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري  :سة إلى عدد من النتائج لعل أهمهاوخلصت الدرا
عدم نشر التشریعات الصادرة عن منظمة التحریر الفلسطینیة بما  :الفلسطیني لعدة أسباب لعل من أهمها

وكذلك خضوع القضاة العسكریین الفلسطینیین لعالقة التبعیة ، خالفة للقانون األساسي الفلسطینيیمثل م
، دم امتالكهم لصفة القاضي الطبیعيا یعني ع، وهذلضمانة عدم القابلیة للعزلهم وافتقاد ،الرئاسیة

ومخالفة الموقف الدولي الرافض لمحاكمة المدنیین أمام ، ومخالفة نصوص القانون األساسي الفلسطیني
في الضمانات المتوفرة للمتقاضي أمام  تقاالفرو مع التركیز على وجود مجموعة من ، القضاء العسكري

  .والمتقاضي أمام القضاء المدني ،اء العسكريالقض

یة الفلسطینیة تفضل التعاطي مع منأن األجهزة األ :وكذلك من أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة
والیسر الذي یوفره قانون أصول المحاكمات الثوري بالقضایا المتعلقة  ،بسبب السهولة ،المحاكم العسكریة

یة حال منوهو ما ال تحصل علیه األجهزة األ ،واإلثبات ،والتحقیق ،ط التوقیفوضواب ،باإلجراءات الجزائیة
عتقال واال ،وتطبیق قانون اإلجراءات الجزائیة المدني الذي تشدد في الضمانات الخاصة بالتوقیف ،إعمال

وتنظم  ،موكذلك افتقاد القضاء العسكري للمرجعیة القانونیة العلیا التي تحك ،وحریاته ،حمایة لحقوق الفرد
  .والیته مما أدى إلى تغول القضاء العسكري على صالحیات السلطات القضائیة المدنیة

وصریح بمنع  ،ضرورة صدور مرسوم رئاسي واضح :وأوصت الدراسة بعدد من التوصیات كان من أهمها
التي والجرائم  ،واختصاصه باألفعال ،وحصر صالحیاته ،القضاء العسكري من التدخل في الشأن المدني

 ،لصالحیات منظمةوكذلك ضرورة وضع تشریعات قانونیة  ،منحددها قانون الخدمة في قوى األ
بسبب غیاب المرجعیة القانونیة  ،والجرائم الخاضعة لوالیته ،وتحدد األفعال ،واختصاص القضاء العسكري

  .واختصاص القضاء العسكري ،وتنظم والیة ،العلیا التي تحكم

نونیة موضوعیة لحل مشكلة مون الدراسة نجد أن الباحث لم یضع حلول قاولكن من خالل تقییم مض
  . وهو ما سوف نحاول الوصول إلیه من خالل دراستنا الحالیة ،الدراسة
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  :الدراسات العربیة/ ثانیا 

مظاهر إخالل المحاكم العسكریة بمبدأ المساواة في مرحلة ) ٢٠١٥، عبد الكریم محمد( دراسة  - ١
  ".دراسة تحلیلیة"شریع المصري المحاكمة في الت

 ،هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على النصوص المتعلقة بالمحاكمة أمام المحاكم العسكریة
المحاكمات  نتابتوالحلول لمعالجة أوجه القصور التي  ،وتوضیح أوجه قصورها، ووضع المقترحات

المساواة في مرحلة المحاكمة بین  بمبدأعن طریق بیان أوجه إخالل القضاء العسكري المصري العسكریة 
خل مبدأ أوبینت أن القضاء العسكري قد  ،والقضاء العادي ،المتقاضي أمام القضاء العسكري المصري

الحكم  بطالنوالتي تقضي ب ،المساواة بخروجه على المبادئ العامة للمحاكمات الجنائیة في الجنایات
وٕاعادة نظر  ،أو بالضمانات ،اء فیما یتعلق بالعقوبةالغیابي الصادر من محكمة الجنایات في جنایة سو 

وبة أو قبض علیه قبل سقوط العق ،، وذلك إذا حضر المحكوم علیه في غیبتهالدعوى أمام المحكمة
  .وهو ما یخالف ما استقر علیه القضاء العادي ،بمضي المدة

أثناء مرحلة في مساواة بمبدأ ال خل أیضاً أإلى بیان أن القضاء العسكري قد  وكذلك هدفت الدراسة
إجراءات المحاكمة في  بطالنخذ به المشرع الجنائي العام من حیث ألم یأخذ بما  أنهالمحاكمة ب

أو إذا تم القبض علیه قبل إتمام  ،الحكم أیضا إذا ما أقدم المتهم على تسلیم نفسه بطالنو  ،الجنایات
الغیابیین  ة كفلها المشرع العام للمتهمینوضمانات أساسی ،وهذا یشكل حرمان من حق ،محاكمته غیابیاً 

ة في رضاوقد أخل المشرع العسكري أیضًا بمبدأ المساواة في عدم إجازته للمع، أمام المحاكم العادیة
، وذلك خالفًا لما قرره المشرع العام والمخالفات ،األحكام الغیابیة الصادرة عن المحاكم العسكریة في الجنح

  .العادي

مة الدراسة إلى بیان إخالل القضاء العسكري بمبدأ المساواة بجواز محاك فتهدمن جهة أخرى 
فنجد أن القضاء العسكري قد قرر ، بذلك قاعدة إقلیمیة النص مخالفاً ، المتهم عن الفعل الواحد مرتین

معاقبة الشخص عن الفعل المجرم الذي تم ارتكابه خارج جمهوریة مصر حتى لو كان الفعل ال یشكل 
 ،وتم معاقبة الفاعل علیه ،وكذلك حتى لو كان الفعل مجرم في بلد الواقعة ،البلد الذي ارتكب فیه في جرماً 
مدة العقوبة التي  ذلك ال یعفي مرتكبه من المحاكمة مرة أخرى أمام القضاء العسكري بشرط مراعاة فإن

  .وهذا یمثل إخالل واضح بمبدأ المساواة ،یكون قد قضاها

فهو حظر  ،ودراسته ،نهاخالفة مبدأ المساواة الذي هدفت الدراسة إلى بیلم :أما الوجه الثالث
 ،محاكمه فالقضاء العسكري المصري غیر مختص باالدعاء المدني أمام، االدعاء المدني أمام محاكمه

وتوقف الدعوى إلى  ،مما ینتج عنه أن المتضرر من الجریمة علیه أن یدعي مدنیا أمام القضاء المدني



١٦ 
 

، ویكون لهذا الحكم حجیته أمام المرفوعة أمام المحاكم العسكریة في الدعوى العسكریةحین الفصل 
 إذ ال سبیل أمام المدعي إال ،اونسبتها إلى مرتكبه ،القضاء المدني فیما فصل فیه متعلقًا بثبوت الواقعة

  .، وال تكون أمامه فرصة اختیاررفع دعواه أمام المحاكم المدنیة

المتعلقة بالمحاكمة أمام  ج التحلیلي عن طریق دراسة النصوصالمنه وقام الباحث بانتهاج
وتحلیلها مع مقارنتها بما یماثلها في التشریع الجنائي العام، مع اإلشارة إلى موقف  ،المحاكم العسكریة

  .بعض التشریعات األخرى كلما اقتضى األمر ذلك

اء العسكري قد أخل بالمساواة أمام أن القض :وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها
الحكم الغیابي الصادر من  بطالن، فلم یرتب المشرع العسكري فیما یتعلق بحقوق المتهم الغائب القضاء

ئي بمجرد حضور المحكوم علیه أو القبض علیه كما فعل المشرع الجنا ما المحكمة العسكریة في جنایة
فیما یتعلق  –قد أخل بالمساواة أمام القضاء  لقضاء العسكريا فإنوكذلك  ،في قانون اإلجراءات الجنائیة

دعاء وذلك بحظره اال ،–أو المضرور من الجریمة ،بحقوق ضحایا الجریمة سواء أكان المجني علیه
دعاء في الأم في مرحلة المحاكمة، وسواء كان هذا ا ،بالحقوق المدنیة سواء في مرحلة التحقیق االبتدائي

  .دعاء المباشرعیة أم في صورة االدعوى مدنیة تب صورة

ضرورة إضافة المشرع لمادة جدیدة إلى قانون  :وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات من أهمها
ابیًا في جنایة أیًا كان مرتكبها، إذا قبض على المتهم القضاء العسكري تتضمن سقوط الحكم الصادر غی

یجب إتاحة الطعن  :أنهكذلك أوصت الدراسة بو  ،ونظر الدعوى من جدید ،، وٕاعادة محاكمتهأو حضر
شأن في قانون اإلجراءات ، كما هو الوالمخالفات ،ة في األحكام الغیابیة الصادرة في الجنحرضابالمع

، وذلك حتى ال یحرم المدنیین من الضمانات التي قررها لهم القانون العام ال لسبب سوى الجنائیة
  .خضوعهم الختصاص القضاء العسكري 

من المالحظ أن هذه الدراسة تناولت أوجه اإلخالل بمبدأ المساواة  أنهتقدیرنا للدراسة إال  ومع
مع  ،األولى التركیز علیها أهمیة من ضمانات أخرى كان من أقلبثالثة من ضمانات المتهم تعتبر 
  . تسلیمنا بأهمیة دراسة هذه الضمانات

  

دراسة "والمحاكمة في الجرائم العسكریة  ،قإجراءات التحقی) : ٢٠٠٤،فهد النفیسة ( دراسة  - ٢
  ."وتطبیقیة في النظام السعودي ،تأصیلیة

ة في المملكة والمحاكمة في الجرائم العسكری ،هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات التحقیق
، مع المتهمین في الجرائم العسكریةوأسلوب التحقیق  ،وقواعد ،عن طریق بیان نظام العربیة السعودیة
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مع بیان االختالف في الضمانات المقررة للمتهم في القضاء العسكري  ،جراءاتهإوكشف الغموض في 
وذلك من خالل تعریف الجریمة  ،العادیةعنها في القواعد اإلجرائیة التي تقررها أنظمة اإلجراءات الجزائیة 

وبینت  ،لقوانین العسكریةین تطبق علیهم اوبینت األشخاص الذ ،وأنواعها ،وتطورها ،ونشأتها ،العسكریة
یكون قد أتى  هفإن ،وقام بفعل مجرم داخل المملكة ،الدراسة أن أي شخص تنطبق علیه الصفة العسكریة

وهدفت الدراسة أیضا إلى بیان محددات الجریمة العسكریة حیث اعتبرت أن الجریمة  ،جریمة عسكریة
 ،والمعیار الشخصي ،معیار االختصاص: على ثالثة معاییر هي لعسكریة یجب أن یتم تحدیدها بناءً ا

حیث أن معیار االختصاص هو الذي یحدد طائفة معینة من الجرائم تدخل ضمن  ،والمعیار الموضوعي
ة المتوفرة في شخص والمعیار الشخصي هو المعیار الذي یعتمد على الصف، اختصاص القضاء العسكري

ر المندرج تحت ضابط المصلحة القانونیة محل فهو المعیا ،وأما المعیار الموضوعي، مرتكب الجریمة
  .الحمایة الجنائیة 

حیات القائد وهو موضوع صال ،ثم هدفت الدراسة إلى التطرق لموضوع غایة في األهمیة
ت في االرئاسیة التي یحظى بها من إمكانووفق السلطة  ،نظرا لما یتمتع به القائد ،العسكري في التحقیق

ن أو ، المخولة في الجرائم العسكریةالقضائیة العسكریة  ع بصالحیة الضبطخالل كونه یتمت التحقیق من
  .ومنتج آلثاره القانونیة ،كل إجراء یقوم به هو إجراء صحیح

 ،واعتمدت الدراسة على  المنهج الوصفي التحلیلي بهدف إلقاء الضوء على أبعاد مشكلة الدراسة
خدام المنهج التطبیقي بهدف قیاس نتائج الدراسة مع است ،الواقع العملي لإلجراءات المتبعةوربطها ب

  .النظریة على القضاء العسكري لدولة الكویت

عدم اختالف المسؤولیة الجنائیة في الجرائم العسكریة عن  :وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
السعودي ساوى بین  ن المشرعأو  ،المحور األساسي في هذه المسؤولیةالجرائم العادیة في كون األهلیة هي 

والجریمة العادیة  ،مة بین الجریمة العسكریةهم ن هناك فروقاً أو  ،والشریك في العقوبة ،األصیلالفاعل 
  .ورد االعتبار ،العقوبات المقررة، الدعوىأسباب انقضاء ، االدعاء، قیود الدعوى: تكمن في

د في التصرف في التحقیق وفق ضوابط حق القائ ولعل من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أیضاً 
كانت الجریمة ضمن  إن وأ، دطورة انضباطیة في نظر القائكون الجریمة ال تمثل خ :معینة مثل
  .صالحیاته

أثناء في ضرورة إعادة النظر في ضمانات المتهم العسكري  :الدراسة بعدة توصیات أهمها وأوصت أیضاً 
والجهات  ،رجعیة قانونیة تحدد سلطات الشرطة العسكریةوكذلك ضرورة وجود م، والمحاكمة ،التحقیق

وأوصت الدراسة أیضا بضرورة تحدیث  ،ءات التحقیق أمام القضاء العسكريالمختصة فیما یتعلق بإجرا
والتي ظهر بعد سنها العدید من الجرائم العسكریة التي  ،منظومة التشریعات العسكریة السعودیة القدیمة
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ضمن نظام عقوبات عسكري یواكب هذه  تباعهاإواإلجراءات الواجب  ،نیف الالزمینبغي أن یكون لها التص
  .المستجدات

والقوانین التي تتعلق بالعسكریین الخاضعین  ،ونالحظ أن هذه الدراسة قامت بتحلیل النصوص
وهو ما  ،هذه المنظومة اً لمنظومة القضاء العسكري السعودي دون التطرق للوضع القانوني للمدنین وفق

  .سنحاول التركیز علیه خالل هذه الدراسة

  

  :التعقیب على الدراسات السابقة/ ثالثا 

والعربیة ذات العالقة المباشرة   ،ا سبق عدد من الدراسات الفلسطینیةاستعرض الباحث فیم
بموضوع الدراسة، وتوصلت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج التي أعانت الباحث في إثراء 

وأیضا سوف تساعده خالل إعداده ، ستعان بالمعلومات الموجودة بها، خالل إعداده للخطةوا، بحثه
  :وفیما یلي ملخص ألهم تعلیقات الباحث على تلك الدراسات السابقةلإلطار النظري للدراسة، 

همة والذي یعتبر من المواضیع الم ،أبرزت الدراسات المحلیة السابقة أهمیة موضوعا الدراسة
حیث أن موضوع اختصاص القضاء العسكري من المواضیع التي تثار ، عدالة داخل المجتمعلتحقیق ال

ونطاق  ،وبالذات موضوع مدى، وداخل المحاكم باختالف أنواعها ،منذ فترة داخل أروقة العمل القضائي
تهم في اللجوء إلى قاضیه دأ حق المبتحقیقا لم، في محاكمة المدنیین اختصاص القضاء العسكري

واختصاص القضاء العسكري خارج  ،واألسانید التي تبرر مد والیة ،مؤكدة على دحض المبررات ،بیعيالط
  .الشأن العسكري

وماهیتها مع بیان اختصاص  ،هذه الدراسات السابقة جاءت لتوضح الجریمة العسكریة فإنوكذلك 
  . والقضاء العادي ،كريوأوجه الفروق بین ضمانات المتهم أمام كل من القضاء العس ،القضاء العسكري

ولقد توصلت الدراسات السابقة أیضا إلى مجموعة من النتائج التي سوف تعین الباحث في إثراء 
  .وفى تطویر أدوات الدراسة التي سوف تستخدم في جمع المعلومات ،اإلطار النظري للدراسة الحالیة
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  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

حیث یمكن  ،السابقة استفاد الباحث متن تلك الجهود في إعداد دراسته الحالیة في ضوء عرض الدراسات
  :االستفادة من هذه الدراسات في المحاور التالیة

وضمانات  ،وتشكیل المحاكم العسكریة ،تم التعرف على اختصاص ثبناء الفكرة العامة للدراسة، حی . ١
  .مامهاأالمتهم 

  .راجع التي تناولت موضوع الدراسةوالم ،زودت الباحث ببعض الكتب.  ٢

  .المساعدة في تحدید مشكلة الدراسة.  ٣

  .المساهمة في تحدید أهمیة الدراسة.  ٤

والتي منها  ،وتوظیف مناهج البحث العلمي لخدمة الدراسة ،المساعدة في صیاغة منهجیة الدراسة.  ٥
  .والمنهج المقارن ،المنهج الوصفي التحلیلي

  :لحالیة ما أضافته الدراسة ا

تناولت هذه الدراسة موضوع مدى اختصاص القضاء العسكري الفلسطیني في محاكمة المدنیین أمام 
  .محاكمه العسكریة

  :أهم ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

  :تتناول هذه الدراسة المشكلة البحثیة بشكل متمیز عن الدراسات السابقة من عدة أوجه أهمها 

  .والحالة الدراسیة ،والزمانیة ،لدراسة عن الدراسات السابقة من ناحیة الحدود المكانیةتمیزت هذه ا - 

مد والیته للنظر  :جاءت هذه الدراسة بعد ظهور عدد من المستجدات المتعلقة بالقضاء العسكري مثل - 
  .في قضایا المخدرات

وخاصة فیما یتعلق  ،كم العسكریةوتعالج ضمانات المتهمین أمام المحا ،أیضا جاءت هذه الدراسة لتحلل - 
  .بالمدنیین

 ،وعملیة جدیدة إلى المكتبة الفلسطینیة ،ومن المتوقع أن تضیف هذه الدراسة مادة علمیة نظریة - 
  .والعربیة
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  جدول الفجوة البحثیة

  الدراسة الحالیة  الفجوة البحثیة  الدراسات السابقة

بعین  تأخذغلب الدراسات السابقة لم أ
مستجدات التي طرأت االعتبار ال

على اختصاص القضاء العسكري 
وبالذات في آخر  - الفلسطیني 

والتي أثرت بشكل كبیر في   - عامین
  .مد والیة القضاء العسكري

لم تركز على تحلیل آخر المستجدات 
التي أثرت في مد والیة القضاء 

  .العسكري

ركزت الدراسة الحالیة على آخر 
ة التي واألسانید القانونی ،المستجدات

بررت للقضاء العسكري مد والیته لتشمل 
محاكمة المدنیین في بعض القضایا التي 

  .تقع ضمن والیة القضاء العادي

تناولت الدراسات السابقة مشكلة 
الدراسة دون توضیح الحلول العملیة 
القانونیة التي تضع الحلول المناسبة 

لمعالجة مد اختصاص القضاء 
  . العسكري

نونیة تعمل على لم تضع حلول قا
ضبط اختصاص القضاء العسكري 

لتحقیق الردع لجرائم المدنیین 
الجسیمة التي یتم إحالتها للقضاء 

  .العسكري

الدراسة الحالیة تركز على وضع حلول 
واختصاص  ،قانونیة لتفادي مد والیة

  . القضاء العسكري

الدراسات السابقة تناولت بعض 
ات المتهم أمام المحاكم ضمان
وأظهرت أوجه االختالف ، ریةالعسك

 ،في الضمانات أمام المحاكم العادیة
ولكن دون  ،والمحاكم العسكریة

معالجة هذه الضمانات بحیث تحقق 
  . مبدأ المساواة أمام القضاء

لم تعالج ضمانات المتهم أمام 
لتحقیق مبدأ  ،القضاء العسكري

  .المساواة أمام القضاء

الدراسة الحالیة تعمل على معالجة 
ضمانات المتهم أمام المحاكم العسكریة 

  .بحیث تكون ضمانات قانونیة سلیمة
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 األولالفصل 

  وماهیته وتشكیله ،التطور التاریخي للقضاء العسكري

، سانیةإلنافهو عصارة  ،مراحل التطور التاریخي للمجتمعاتیعتبر القانون أسمى نتاج للفكر البشري خالل 
ألهواء بل هو ظاهرة تشكلت وفقا لأو  ،ولیس نتاجا للصدفة، تضیات البیئةلمق ظاهرة تتكیف وفقاً  هألن

القانون مع  منتجة ،وتطورت شیئا فشیئا ،والسیاسیة التي سادت المجتمع ،للعدید من العوامل االجتماعیة
جل تحقیق النظام داخل المجتمع برزت الحاجة إلى وجود مجموعة من أومن  ،هذا التطور التاریخي

فالقانون هو مجموعة القواعد المنظمة  ،نوهو ما یعرف بالقانو  ،تنظم العالقات داخل المجتمعالقواعد 
  .ولو بالقوة ،والعالقات داخل المجتمع بحیث تقوم السلطة العامة بحمل األفراد على احترامها ،للسلوك

سلطات الممنوحة لكل وتحدد ال، والقوانین التي تنظم حیاة المجتمعات ،ولذلك یقوم المشرع بسن التشریعات
فردها المشرع بقوانین خاصة التي أ، همها هیئة القضاء العسكريوالتي من أ، جهة من جهات االختصاص

  .فكانت القوانین العسكریة التي تنظم القضاء العسكري، وحقوق األفراد أمام قضائها، تنظم آلیة عملها

نا سنتناول في هذا الفصل فإن ،لعسكريومحددات العمل القضائي في القضاء ا ،وللوقوف على مكونات
وطبیعة  ،ومن ثم نتناول ماهیة القضاء العسكري، التطور التاریخي للقضاء العسكري في مبحث أول

وأخیرًا سنتناول خصائص القوانین العسكریة ، واإلجرائیة المطبقة فیه كمبحث ثاني ،القوانین العقابیة
  :النحو التالي المطبقة في القضاء العسكري كمبحث ثالث على
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  المبحث األول

  التطور التاریخي للقضاء العسكري

  

بحیث ، من األهمیة بمكان ر أغوارهایوس ،والكشف عنها ،إن استطالع تاریخ المجتمعات القدیمة
أن  التاریخیةوقد أثبتت البحوث ، فالحاضر هو امتداد للماضي، یمكننا من فهم الحاضر فهما صحیحا

قواعدها تتصل في  فإن، التاریخیةن اختلفت في عصر من عصورها إ و ، ظم القانونیةوالن ،الشرائع
ن كل أو  ،والشرائع ،اقبة تتوارث الحضاراتفاألمم المتع، عصورها الالحقة بما قدمته في عصورها السابقة

 )١(. عصر من هذه العصور یحمل في طیاته أسباب التطور الذي نشاهده في العصر التالي

التاریخیة التي تخلو من نظرة على وضعیة القوانین الحاكمة في تلك الفترة هي قراءات فالقراءات 
لذلك تبرز أهمیة الوقوف على المراحل التاریخیة للتطور  ،تحلیال حقیقیا لواقع الحال آنذاكال تعطي 

  .والمحطات التي أثرت في إنتاجه بشكله الحالي ،التشریعي للقضاء العسكري

التطور التاریخي لقانون القضاء العسكري في التشریعات  في هذا المبحث نتناول نا سوففإنلذلك    
  :والتشریع الفلسطیني وفق المطالب التالیة ،المقارنة

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .١ص، م١٩٨١، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه، ل وأثناء المحاكمةضمانات المتھم قب، محمود عبد الحمید مغربي  )١(
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  المطلب األول

  قضاء العسكري في فرنساالتطور التاریخي لل

مانیة أنشأت محاكم في عهد اإلمبراطوریة الرو  أنهنجد ، لتسلسل التاریخي للتشریع العسكريبتتبع ا
ام التي نظمت محاكم استئناف في األحك) كونتانتان(وفي عهد ، ة خاصة كان یرأسها حاكم اإلقلیمعسكری

 ،م١٣٤٧اصة في التاریخ الفرنسي عام ولكن یعتبر أول ظهور للمحاكم الخ، تصدرها المحاكم العسكریة
 ،من اختصاص القضاء العاديصدر الملك فیلیب السادس مرسوما بإخراج حراس القصور أحینما 

األول  حدد فرانسو ١٥٤٠فبرایر  ٨وفي ، هأو نائب ،ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة كان یرأسها الملك
  أو نوابهم ،وجعل االختصاص في األولى لقضاء المارشاالت، وغیر العسكریة ،الجرائم العسكریة

 ،ریة كانت تتمیز بعقوبتها القاسیةوجدیر بالذكر أن الجرائم العسك ،وفي الثانیة للقضاء العادي 
  )١(. وكانت تختلف باختالف الرتبة

وقامروا  ،ن أن الرجال الذین قاموا بالثورةوبالرغم م ،م ١٧٨٩وبعد قیام الثورة الفرنسیة عام 
استخدموا هم أیضا المحاكم االستثنائیة على ، تخلصا من جوره، وجودهم للقضاء على النظام الملكيب

 ثم أخذت هذه المحاكم نفسها تستخدم كسالح ،یة خصومهم من رجال العهد البائدفنطاق واسع لتص
  )٢(". الثورة تأكل رجالها"ل الشهیر ثر فئة تطبیقا للمثإلتصفیة رجال الثورة أنفسهم فئة 

، أثناء عهد نابلیون فكرة إدماج الجرائم العسكریة في قانون العقوبات في بدایة األمرفي وطرحت 
فیجب أن تخضع ... الجندي مواطن فرنسي قبل أن یكون جندیا " على فكرة نابلیون أن  وذلك تأسیسا

ولكن أبدى رغبته في أن الجرائم العسكریة ال ، عدل بعد ذلك عنها  أنهإال ، " یع الجرائم للقضاء العامجم
  )٣(". مجالس الحرب ال تختص بغیر الجرائم العسكریةو ."تنظر إال أمام مجالس الحرب 

شكل لجانا  أنهرغم من ثر في إصالح القضاء العسكري على الأعهد نابلیون لم یظهر أي وفي 
م صدر قانون القضاء العسكري الفرنسي الذي انطوى على كثیر ١٨٥٧وفي عام  ،أنه إال، لهذا الغرض

حرب من وجعل اختیار أعضاء مجلس ال ،ا مبدأ علنیة المحاكمات العسكریةمنه، من ضمانات المحاكمة 
  )٤(.یر تدخل القائد العسكريغ

                                                           
  .٣٨ص، م٢٠٠٨، جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه، اكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریةمح، عبد الكریم عبادي (١)
  .٥٤١ص، م١٩٨٣، الكویت، منشورات جامعة الكویت، دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن، عبد الوھاب حومد(٢)
  .٤٧ص، م١٩٧١، القاھرة، ربیةدار النھضة الع، الجرائم العسكریة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى (٣)

  .٣٩ص، م٢٠١٠، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ضمانات المتھم العسكري في مرحلة المحاكمة، محمد عباس الزبیدي )(٤
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والذي طبق على القوات  ،م١٩٢٨ثم بعد ذلك صدر قانون القضاء العسكري للقوات البریة عام 
ثم أعقبه صدور قانون القضاء  ،م١٩٣٤تموز  ٩من القانون الصادر في  )٢٨(الجویة بمقتضى المادة 

  )١(. م١٩٣٨كانون الثاني عام  ١٣العسكري للقوات البحریة في 

مما جعل ،بزوغ بعض الصعاب اإلنساناث حقوق وأبح ،ان من نتیجة تطورات مجریات الحیاةوك
فكان میالد قانون القضاء العسكري ، جدید محاط بضمانات القانون العامالحاجة ملحة إلى إصدار قانون 

في تاریخ ویعد إصدار هذا القانون من أهم اإلصالحات التي حدثت  ،م١٩٦٥یولیو  ٨في  ٦٥رقم 
إذ وضع المشروع لجنة  عوالدفا ،حیث كان ثمرة تعاون بین وزارتي العدل، لقضاء العسكري الفرنسيا

رفي الرئیس األول الش (monsieur damour)وضباط على مستوى عالي برئاسة  ،مشكلة من قضاة
والدفاع  ،لي تقدم بها وزیرا العدوجاءت في المذكرة اإلیضاحیة لهذا القانون الت ،لمحكمة النقض الفرنسیة

ومتقاربا مع القانون  ،رید وضع تشریع موحد للقوات المسلحة متفاعال مع مقتضیات العصر الحدیثی أنه
  )٢(.الطبیعة الخاصة للقانون العسكريالعام مع االحتفاظ ب

إذا كان المواطن قد : ( لذي قال وفي هذا السیاق یحضرنا قول القاضي العسكري ریمون كوالس ا
یجد ضمانات محاكمته بال أدنى شك حین تصدر  هفإن ،الطبیعي العتبار عسكرين قاضیه بعد عأ

  )٣(.قضاة على رأس الخصومة القضائیة األحكام في درجاتها النهائیة بمعرفة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .٦١ص، م١٩٧٠، السنة الثانیة، العدد الثالث، مجلة القانون واالقتصاد، النظام القانوني للقضاء العسكري في فرنسا، رفعت الخفاجي أحمد (١)
، جامعة القاھرة، رسالة ماجستیر، مم٢٠٠٧لسنة  ١٦اختصاص المحاكم العسكریة في إطار قانون القضاء العسكري رقم ، عمرو محمد حلمي )(٢

  .١٥ص، م٢٠١٢، كلیة الحقوق
  .٧١ص، سابقجع مر، أحمد رفعت الخفاجي )٣(
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  المطلب الثاني

  التطور التاریخي للقضاء العسكري في مصر

یة التي یجب أن یتم تناولها ظمة القانونیة العربألنیعتبر النظام القانوني المصري من أهم ا
أن القانون في مصر ظهر منذ بدایة  :لعدة أسباب لعل من أهمها واالستفادة منها ،وتحلیلها ،بالدراسة

ظمة الحاكمة في ألنوبسبب تعاقب ا ،ضارة الفرعونیة إلى وقتنا الحاضرمن الح الحضارة المصریة امتداداً 
مما انعكس على تطور النظام القانوني باختالف هذه ، لقانونیةوا ،واختالف فلسفتها السیاسیة ،هذه الفترات

وكذلك من أهم األسباب التي دعت لدراسة النظام القضائي العسكري المصري هو كثرة  ،ظمة الحاكمةألنا
فتعتبر مصر  ،والذي یمكن تناوله بالدراسة ،والبارز ،األحداث التي كان للقضاء العسكري فیها الدور المهم

  .حثین عن أصول النظام القضائي العسكري في الوطن العربيقبلة البا

من األهمیة في هذا المجال أن نذكر أن الفلسفة القانونیة الفلسطینیة قد تأثرت  أنهویرى الباحث 
والعالقة المتینة التي  ،بسبب تاریخ مصر في فلسطین ،وملحوظ بالنظام القانوني المصري ،بشكل كبیر

اإلدارة المصریة لفترة  كان تحت حكم المحافظات الجنوبیةوبالذات أن  ،عربیةتربطنا بجمهوریة مصر ال
بشكل ، على نظام القضاء العسكري المصري لذلك كله سوف نعتمد في دراستنا المقارنة هذه ،من الزمن

  .من باقي القوانین المقارنة أكبر

  

  :مصر الفرعونیة: أوال

، وقدرت معنى العدالة، انون منذ عهد الفراعنةحیث عرفت الق ،سبقت مصر دول العالم المتحضر
ولقد اعتمد التشریع الجنائي  ،كمقابل للتنازل عن حق العقابال یجوز اللجوء إلى المقاصة المالیة  أنهو 

ماء المصریین وكان قد، وتقالیده الدینیة ،وأخالقه ،على ما یكون منبثقا من عادات الشعب المصري
 أمنن عدم سالمة جهاز القضاء یهدد أو  ،أساس ازدهار المجتمع ن العدالةأ - بالفطرة - یعلمون 
  )١(المجتمع

 آلهة" راع"الشمس  إلهوعد المصریون األقدمون ، دالةلقد عرفت مصر التنظیم القضائي للع 
فكان الملك یطلب من القضاة أن یقسموا  ،قضاء في عصر الفراعنة رهبة عظیمةوكان لل، الخاص بالعدالة

                                                           
 .٩ص ،م١٩٩٥ القاھرة، جامعة، كلیة الحقوق ماجستیر، رسالة مقارنة، دراسة اإلجرائي، والنظام العسكري القضاء وار،ألنا محمد عليأحمد  )(١
  .٧٠ص،م١٩٨٦،القاھرة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب الفراعنة، عھد في الجنائي صدقي،القانون الرحیم االتجاه،عبد نفس في -



٢٦ 
 

وتظهر رسوم هؤالء وهم بال أیدي للداللة على ، طلب إلیهم ما یخالف العدالة أنهته لو یمینا بعدم طاع
  )١(. يءشوبأي  ،م ما كانوا یحلفون بأي إنسانأنهوبأعین متجهة إلى أسفل إشارة إلى  ،نزاهتهم

 تها القوانین المصریة القدیمة للمتهم هي وجود المحكمة االستئنافیة التيأقر ومن الضمانات التي 
وثمة ضمانات أخرى تضمنتها قوانین األسرة الخامسة  ،وكان یلقب بكبیر القضاة ،كان یرأسها الوزیر

وتعدد طبقات  ،حیث ظهرت المحاكم اإلقطاعیة بسبب تفشي اإلقطاع ،تمثلت في تخصیص المحاكم
ین كما ظهر في هذه الفترة نوع من القضاء اإلداري لفض المنازعات التي كانت تحصل ب ،المجتمع
عن أن القضاء الجنائي عرف في مصر منذ إنشاء المحاكم إلى جانب ظهور  فضالً ، واألفراد ،اإلدارة

  )٢(. م. ق ١٢٥٠المحاكم المدنیة عام 

وكان ، فقد عرفت مصر القدیمة القضاء العسكري، ان ذلك هو شأن القانون بصفة عامةوٕاذا ك
لعسكري في تنظیم المحاكم العسكریة یمثل وكان العنصر ا، ا القضاء یختص بمحاكمة العسكریینهذ
ومفاد ذلك أن تشكیل تلك األخیرة بالرغم من تضمنها عسكریین  ،نصر الغالب في تشكیل تلك المحاكمالع
 )٣(. كان من بین أعضائها مدنیین دون أن یكونوا من العسكریین أنهإال 

سكریة التي عرفت في المحكمة الع وهناك أیضاً ، ومجالس للجند ،كما وجدت محاكم عسكریة
ویبدو أن المحاكم العسكریة كانت تنظر في الجرائم ، المؤامرة التي دبرت ضد الملك رمسیس الثالث

 )٤(. والجرائم التي تتعلق بحیاة الملك ،السیاسیة التي تتعلق بالنظام الملكي

ر الفرعونیة على أن القضاء العسكري في مص) Turin( وتدل الوثیقة التاریخیة المعروفة ببردیة 
كان یمتد لیشمل النظر في المنازعات العادیة إلى جانب الجرائم العسكریة  أنهباإلضافة إلى  كان موجوداً 

حیث حوت البردیة على ما یدل على نظر إحدى المحاكم  ،أطراف المنازعة عسكریا أحدفي حالة إذا كان 
وقد  ،ومدني ،القضاة العسكریین أحدبین ) األقصر(ة نزاع على ملكیة منزل في طیبة العسكریة لقضی

فیها لغیر صالح القائد  ىوقض ،ریینوبعض العسك ،انهاحد سكأو  ،هذه المحكمة من محافظ المدینة تشكلت
  )٥(. العسكري

  

 
                                                           

  .٢٠ص، م١٩٧٨ ، القاھرة، ربيدار الفكر الع ،ءات الجنائیة في القانون المصريمبادئ اإلجرا، رؤوف عبید(١) 
  .٤١ص، م١٩٩٩، كلیة اآلداب، جامعة الموصل، رسالة دكتوراه، نظام التقاضي في العراق القدیم، أحالم سعد هللا الطالبي(٢) 
  .١١سابق،صاألنوار،مرجع  محمد عليأحمد  (٣)
  .٢٦ص، سابقمرجع ، محمد عباس الزبیدي )(٤
، ١٩٨٠ القاھرة، مكتبة القاھرة الحدیثة ،المصري من العصر الفرعوني إلى نھایة العصر الروماني معالم تاریخ القانون، محمود السقا) (٥
  .١٨٣ص

  .١٢ص، ٢٠٠٦، القاھرة، دار النھضة العربیة، دستوریة القضاء العسكري بین اإلطالق والتقیید، عمر علي نجم :وانظر أیضا
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 :مصر الفتح اإلسالمي: ثانیا

من خصائص التشریع الذي وخصائصه  ،اكتسب صفاته، امتاز اإلسالم بنظام قضائي مستقل
 ،نظرا لسرعة انتشار اإلسالم ،جدا سریعاً  د تطور هذا النظام في بدایة اإلسالم تطوراً وق، انبثق عنه

 )١(. والتطور السریع لألحداث في بدایة عهد الناس به

ب رضي عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطا وبعد الفتح اإلسالمي لمصر وجد قضاء خاص بالجند نقالً 
  )٢(. بالجند اً خاص قضاءً فرد أاهللا عنه الذي كان أول من 

إذ رصد القران الكریم  ،والغیاب ،الهروب :ولقد عرف اإلسالم بعض الجرائم العسكریة مثل
فتكون عقوبة التأنیب إذا كان  ،وتصل إلى حد اإلعدام ،تبدأ من التأنیب، عقوبات متدرجة لهذه الجرائم

ان مقترنا بإفشاء أسرار واإلعدام إذا ك، أو السجن إذا كان بدون عذر ،والحبس، الغیاب لعذر قوي
  .التولي یوم الزحف من الكبائر اإلسالمواعتبر ، )٣(. أو التخابر مع العدو ،عسكریة

 :م١٩٥٢مصر العثمانیة حتى ثورة : ثالثا

بتقریر اإلجراءات  ١٨٨٤یرجع قانون األحكام العسكریة المصري إلى آمر عال صدر في حزیران 
 )٤(. ها السردار في شأن المحاكمات التي ترتبت على الثورة العرابیةأقر و  ،التي اتخذتها المجالس العسكریة

صدر قانون األحكام  ،وعندما كانت مصر في ظل االحتالل البریطاني ،م١٨٩٣وفي سنة 
العسكریة القدیم الذي كان یخلو من الضمانات الكثیرة التي یجب أن تتوفر في المحاكمات الجنائیة 

إلیها دائما نظرة والتي كان ینظر  ،أحكام هذا القانون المجالس العسكریةوكان یقوم بتطبیق  ،العسكریة
  )٥(.قانونا ومتخصصین ،مؤهلینمن قضاة وذلك لعدم تشكیلها ، خاصة

وكان لها ما لتلك المجالس  ،جلیزیةالنا كانت على نمط المجالس العسكریة اأنهوالجدیر بالذكر 
وتتبع بقدر اإلمكان نفس اإلجراءات التي  ،وواجبات ،ظائفوعلیها ما علیها من و  ،جلیزیة من سلطاتالنا

  )٦(. تتبعها هذه المجالس

                                                           
  .٦ص ، القاھرة، ھلیة المصریة الحدیثةالمطبعة األ ،تاریخ القضاء في اإلسالم، محمد عرنوس(١) 
  .٦ص ،مرجع سابق، عمرو محمد حلمي (٢)
  .١١ص ،مرجع سابق وار،ألنا محمد عليأحمد  (٣)

، ١٢١رقم، وزارة الحربیة نع الصادرة الدینیة التوعیة رسالة الكریم، القرآن من عسكریة نظم الزیات، شحاتھ محمد انظر أیضا قطب
  .٢٤,٢٥ص
  .١٠ص، المرجع السابق، مصطفى محمود محمود )(٤

دار الكتاب ، والقواعد العامة في التحقیق الجنائي العلمي، م١٩٦٦لسنة  ٢٥الشرح الوافي لقانون األحكام العسكریة رقم ، محمد أنور عاشور )(٥
 .١٠ص،  م١٩٦٧، القاھرة، العربي

  .١٠ص، سابقمرجع ، محمود محمود مصطفى(٦)  
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ویعود ذلك بسبب التبعیة للدول االستعماریة التي كانت ما تزال تاركة أثرها على الحیاة 
 .ومن ضمنها القوانین التي كان معمول بها في تلك الفترة ،االجتماعیة السیاسیة ككل

وأضیفت إلیه اإلجراءات ، وملحقه ،األحكام التي تضمنها اآلمر العاليم ١٨٩٣وجمعت في سنة 
ثم أعید طباعتها معدلة بحسب ما  ،اء العسكريوطبقت بعنوان قانون القض ،جلیزيالنالمتبعة في الجیش ا

م أعید تعدیلها مرة ١٩٣٩ثم في عام  ،م١٩١٧ش البریطاني من تعدیل عام طرأ على إجراءات الجی
 ١)(. والوظائف ،بغیر تعدیل في أسماء الوحدات ١٩٤١ي عام وآخرها ف، أخرى

فیما  -١٩٥٢أي قبل ثورة  –ولكن لو جئنا للنظر في الدساتیر التي تم وضعها في هذه الفترة 
على أن م قد نص ١٩٢٣ل بریإم الصادر في ١٩٢٣د أن دستور عام نا نجفإن، یتعلق بالقضاء العسكري

حذا حذو  هفإن ،م١٩٣٠وكذلك دستور ، )٢().صاصها یكون بقانونوتحدید اخت ،ترتیب جهات القضاء( 
، )٣()وتحدید اختصاصها یكون بقانون ،ترتیب جهات القضاء(  :بقولهحیث نص على نفس النص  ،سابقه

ي یملك تحدید ودون سواه هو الذ ،حیث جعل المشرع وحده، وفي هذا ضمان مهم للحقوق والحریات
، صاحب الحق في تعدیل هذا االختصاصهو  –المشرع  –ا وحده أیض أنهو ، اختصاص جهات القضاء

  .وعلى المشرع ،على الدستور اً صریح وٕاال عد ذلك اعتداءً  ،تملك أي سلطة أخرى هذا االختصاص وال

یوضع قانون خاص شامل لترتیب المحاكم (  على نصم ١٩٣٠عام  دستور فإنوكذلك 
مما یفید أن الدستور )٤( ،)افرها فیمن یتولون القضاء بهاتو والشروط الواجب  ،وبیان اختصاصها ،العسكریة

والشروط الواجب  ،وآخر عسكري یبین اختصاصه ،بوجود قضاء عادي أقرالدستور سابق الذكر قد 
وبشكل صریح أن المحاكم العسكریة تختص  ،ومن یتولون القضاء فیه قانون خاص مما یؤكد ،توافرها فیه

أن تمد ال یجوز  أنهو  ،والتي یحددها القانون ،الصفة العسكریة وهي القضایا ذات ،بنظر قضایا خاصة بها
وٕاال عد ذلك اعتداء على اختصاص المحاكم  ،تبسط والیتها إلى ما یجاوز ذلك أن وأ ،اختصاصها

 .العادیة

 ،في المادة السابعة منهم الخاص بنظام األحكام العرفیة ١٩٢٣لسنة  ١٥وقد تضمن القانون رقم 
ما یفید منه  )٣٧(في المادة واختصاصاتها  ،بنظام هیئة الشرطةم الخاص ١٩٤٤لسنة  ١٤٠والقانون رقم 

والمحاكمة الواردة بقانون األحكام العسكریة بشأن  ،وٕاجراءات التحقیق ،بتشكیل المجالس العسكریة ارقر اإل
  .أفراد هیئة الشرطة

                                                           
  .٧ص، قسابمرجع ، عمرو محمد حلمي(١)

 .م١٩٢٣دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة من ) ١٢٥(م  )٢(
 .م١٩٣٠دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة من ) ١١٤(م  )٣(
  .من القانون السابق) ١٢٠(م  )٤(
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ء العسكري بشكل فیه نوع المرحلة السابقة على الرغم من إبرازها لقانون القضا أنویرى الباحث 
مصر كانت تخضع  ألننظرا  ،ا اتسمت بتأثرها بالمسحة األجنبیةأنهمن الضمانات الحقیقیة إال 

لتمتعها باالستقالل  نظراً  ،في القوانین بارزاً  ظلهذا التأثیر  فإن ،وحتى بعد االستقالل ،ستعمارالل
  .ولیس االستقالل الحقیقي ،الظاهري

  :مصر الجمهوریة: رابعا

ترة في الباب وقد عبر المیثاق عن هذه الف ،م١٩٥٢یولیو لعام  ٢٣بدأت هذه المرحلة منذ 
إن المفاهیم الثوریة الجدیدة للدیمقراطیة السلیمة البد لها أن تفرض نفسها على الحدود (الخامس منه بقوله 

وكذلك لجان القوانین البد  ،اریةواللوائح اإلد ،والقوانین ،وفي مقدمتها التعلیم ،التي تؤثر في تكوین المواطن
عن  أن تعاد صیاغتها لتخدم العالقات االجتماعیة الجدیدة التي تقیمها الدیمقراطیة السلیمة تعبیراً 

  )١(). الدیمقراطیة االجتماعیة

  :جمهوریة عبد الناصر  -أ

نون رقم والقا ،١٨٩٣قام الرئیس جمال عبد الناصر بإلغاء قانون األحكام العسكریة الصادر سنة 
م في شأن التماس ١٩٥٧لسنة  ١٥٩والقانون رقم  ،م في شأن المحاكمات الغیابیة١٩٥٧لسنة  ١٠١

م ١٩٦٦لسنة  )٢٥(صدر بدال منهم القانون رقم أو  ،وأحكام المجالس العسكریة ،راراتإعادة النظر في ق
  )٢(. المسمى بقانون األحكام العسكریة

فیما یتعلق  جلیزيالنام قد استمدت من التشریع ١٩٦٦لسنة  ٢٥ویالحظ أن معظم قواعد القانون رقم 
واقتبس منه كذلك إدارة الخدمة القانونیة بشكل مخالف لقانون األحكام العسكریة السابق  ،بالنظام القضائي

وهو  ،مجالس العسكریة بعد وقوع الجریمةوالذي كان ینص على تشكیل ال ،م١٨٩٣والصادر سنة  ،علیه
  .یة القضائیة تطور مهم من الناح

حیث حقق  ،م١٩٦٩و  ،م١٩٦٨في عامي  ١٩٦٦وأدخلت بعض التعدیالت على قانون عام 
إذ تعتبر هذه التشریعات  ،ي تضمنهاالتقاء مع التشریعات العسكریة في الدول العربیة بالنسبة للمبادئ الت

وقانون اإلجراءات  ،باتإضافة إلى قانون العقو  ،ي استمد منها هذا القانون مبادئهمن أهم المصادر الت
 )٣(. والقانون العسكري الفرنسي ،جلیزيالناوقانون القضاء العسكري  ،الجنائیة

                                                           
  .م١٩٦١نوفمبر  ٤من المیثاق الوطني المصري الذي قدمھ الرئیس جمال عبد الناصر بتاریخ ، الباب الخامس ) ١(

  .٢٨ص، مرجع سابق ،نجمعمر علي  )٢(
  .٢٥ص ، مرجع سابق، عبد الكریم عبادي )٣(
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للتشریعات السائدة في وبذلك یتضح أن هذا القانون جاء لیحقق التناسق الكامل مع األسس العامة 
بین كافة التشریعات في من الواجب تحقیق التناسق الكامل ( حیث جاء في مذكرته اإلیضاحیة  ،تلك الفترة

  )١() الدولة باعتبارها تشریعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة تستهدف غایة واحدة

 :جمهوریة مبارك  - ب

 - قانون القضاء العسكري– م٢٠٠٧لسنة  ١٦أهم ما تمیزت به هذه الفترة هو صدور تعدیل رقم 
جاء به هو إبدال مصطلح األحكام والذي كان أهم ما  ،م١٩٦٦لسنة  ٢٥لتعدیل بعض أحكام قانون رقم 

وتعدیل المحاكم العسكریة بإضافة محكمة جدیدة تختص  ،بقانون القضاء العسكري أینما وردالعسكریة 
والقانوني لشغل  ،والتكوین المهني ،بالفصل في الطعون العسكریة إلى جانب تحدید إدارة المدعي العسكري

  )٢(. هذا المنصب

  : ینایر ٢٥جمهوریة ما بعد ثورة  -ج

قام المجلس العسكري الذي كلف بإدارة البالد بإصدار تعدیالت لقانون  ٢٠٠١ینایر  ٢٥بعد ثورة 
القضاء العسكري تضمنت في البدایة اختصاصات المحاكم العسكریة لنظر قضایا الكسب غیر المشروع 

تخول لرئیس الجمهوریة  وٕالغاء نص المادة السادسة التي كانت، أو المتقاعدین ،للضباط الذین في الخدمة
  )٣(. من األصل العام مة العسكریة عن أي جریمة استثناءً صالحیة إحالة متهمین للمحاكمة أمام المحك

عضو منتخب  ١٠٠وفي الفترة التي تمكن فیها اإلخوان من الحكم شكلت جمعیة تأسیسیة من 
وفي الفترة التي  ،م٢٠١٢امء العسكري في دستور مصر لعویؤسس لوجود القضا ،یشرعن أصدرت دستوراً 

بالتعیین إلجراء  اً عضو  ٥٠شكلت لجنة من  ،تولى فیها رئیس المحكمة الدستوریة رئاسة الجمهوریة
الذي یمنح السلطات العسكریة توسعا  م٢٠١٤وأصدرت بذلك دستور عام ،م٢٠١٢تعدیالت على دستور 

وكذلك قد صدرت تعدیالت لقانون  ،یةین للمثول أمام المحاكم العسكر في خضوع طوائف كثیرة من المدنی
   .وأوجدت بذلك درجات للتقاضي أمامها ،تغیرات في مسمى المحاكم العسكریةالقضاء العسكري ب

والقرارات الصادرة عن المشرع المصري في شأن تعدیالت قانون القضاء  ،للقوانین تتبعیهوبقراءة 
مرة في عام  آخرهاكان  مرة، ١٥تعدیله  تم أنهنجد  ،م١٩٦٦لسنة  ٢٥العسكري المصري المعدل رقم 

مرة في عام  وأخیراً ، م٢٠١٢ومرة في عام ، م٢٠١١ومرتین في عام ، م٢٠١٠ومرة في عام ، م٢٠٠٧
  )٤(: برز هذه التغییرات هيفكان أ م،٢٠١٤

                                                           
 .المذكرة اإلیضاحیة  للقانون سابق الذكر )١(
  .٨ص، سابقمرجع ، لميعمرو محمد ح )٢(
  h p://goo.gl/MD6hoj: عنوان الموقع، تعدیالت قانون األحكام العسكریة تبیح استمرار محاكمة المدنیین، ھیومن رایتس ووتش )٣(
  .١٤ص، م٢٠١٥، القاھرة، المحاكمات العسكریة للمدنیین قید دستوري في رقبة الثورة، حشمت أحمد )٤(
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مع المتهم  واشتراط حضور محامٍ ، في الحقوق إجازةالقضاء العسكري على  أعضاءاشتراط حصول  - 
  .جنحة معاقب علیها بالحبس الوجوبي أو ،بجنایة

ذوي الشأن  أو، لنظر الطعون المقدمة من النیابة العسكریة ،محكمة علیا في مرتبة محكمة النقض إنشاء- 
  .الصادرة من المحاكم العسكریة األحكامفي 

 ٕاداريو  ،تأدیبي إشرافمع وجود ، ومساواتهم بالقضاة العادیین ،النص على استقالل القضاة العسكریین - 
  .وتبعیة لهیئة القضاء العسكري مفروضة بموجب قانون الخدمة في القوات المسلحة، لهم من وزارة الدفاع

  .المحكمة العسكریة إلىأي مواطن  بإحالةالمادة التي كانت تسمح لرئیس الجمهوریة  إلغاء - 

 أماموالمخالفات  ،بذلك درجات للتقاضي في قضایا الجنح وٕانشاء، تغییر مسمى المحاكم العسكریة - 
  .القضاء العسكري

 أثناءفي القوات المسلحة طالما كانت  ألفراداختصاص القضاء العسكري بقضایا الكسب غیر المشروع  - 
  .تأدیة الخدمة العسكریة

ممن هم في حكم  أو ،الذین یرتكبون جرائم عسكریة األحداثاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة  - 
  .وما في حكمها ،عسكریة أماكنالذین یعملون في  أو، المسلحةالمنتمین للقوات  األفراد

  .القانون العام فیما لم یرد فیه نص في قانون القضاء العسكري ألحكامالرجوع  - 

  

  

  

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
  h ps://www.goodreads.com/book/show/24440006: رابط الموقع، ترنتنالمنشور على ا

  

http://www.goodreads.com/book/show/24440006
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  المطلب الثالث

  التطور التاریخي للقضاء العسكري في فلسطین

ر تاریخها العدید من شهدت عبقد ف ،ار القدیمة ذات الحضارة العریقةتعتبر فلسطین من األمص
، وزالت ،والجیوش التي عبرت ترابها ،وتعرضت للعدید من الغزوات ،واألقوام التي عاشت فیها ،الحضارات

  .هاأرضوبسبب كثرة من حكم هذه البالد فقد سادت فیها العدید من القوانین التي طبقت على 

لحقب التاریخیة السابقة ظمة السیاسیة التي تعاقبت على حكم فلسطین على مدى األنفعملت ا
فقد تدخل نظام  ،ضمونها ما یطمح إلیه الفلسطینیونعلى فرض أنظمة قانونیة فیها لم تكن تعكس في م

تداب البریطاني في تشكیل جانب ال النوسلطات ا ،)م١٩١٧الذي استمر حتى عام (ماني الحكم العث
باتت ) إسرائیل(و ،م بین العرب١٩٤٨ام وبعد اندالع حرب ع ،به من الواقع القانوني في فلسطینیستهان 

. لإلدارة المصریة المحافظات الجنوبیةبینما خضع ، والضفة الغربیة تخضع للحكم األردني ،القدس الشرقیة
 المحافظات الجنوبیةم في فصل الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة عن ١٩٤٨ولم تتسبب حرب عام 

وٕاداریین  ،وقضائیین ،ونینعزلت هاتین المنطقتین في نظامین قان اأنهبل ، من الناحیة الجغرافیة فحسب
 )١(.متمایزین

عام  المحافظات الجنوبیةو  ،هو احتالل إسرائیل للضفة الغربیة ومما زاد الوضع القانوني سوءاً 
  .وفرضها مجموعة من األوامر العسكریة التي حكمت الفلسطینیین في تلك الفترة ،م١٩٦٧

ت بوضع أسس لنظام سارع ،م١٩٩٤الوطن عام  أرضنیة الفلسطینیة إلى وبقدوم السلطة الوط
فنقل الصالحیات لها من الجانب  ،أثناء وضعها لهفي واجهت الكثیر من المصاعب  ،قضائي خاص بها

مع قلة الخیرة لدى العاملین على ،اإلسرائیلي الذي خلف مجموعة من األوامر العسكریة التي كانت مطبقة 
ظمة القانونیة المطبقة في كل من ألنمع اختالف ا، ظام القانوني بسبب حداثة السلطةنتشكیل هذا ال
وبحاجة لفترة  ،بالغ التعقید اً جعل من التنظیم القانوني الجدید أمر  ،المحافظات الجنوبیةو  ،الضفة الغربیة

  .ویلة إلرساء هذا النظام القانونيزمنیة ط

م تم سن عدد من القوانین التي نظمت الجهاز ١٩٩٦وبعد انتخاب المجلس التشریعي األول عام 
ظمة الصادرة ألنوا ،وتم إلغاء غالبیة القوانین العثمانیة ،ت على توحید األطر الناظمة لعملهوعمل ،القضائي

في  آلناومطبقة إلى  ،لم تزل بعض القوانین ساریة أنهإال  ،واإلسرائیلي ،تداب البریطانيالنعن سلطات ا
تدابي البریطاني النقانون العقوبات ا: تمیز منها على سبیل المثال ،طنیة الفلسطینیةناطق السلطة الو م

                                                           
مركز جنیف للرقابة ، منالتشریعات الصادرة عن السلطة الوطنیة الفلسطینیة بشأن قطاع األ، فراس ملحم، لیتھولدارنولد ، رونالد فریدریك )١(

 .١٧ص، ٢٠٠٨، رام هللا، النسخة العربیة، الدیمقراطیة على القوات المسلحة
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وقانون العقوبات األردني لسنة ، م١٩٦٥لسنة ) ٣٨(العام األردني رقم  منوقانون األ، م١٩٣٦لسنة 
درة باإلضافة لبعض القوانین الصا، م بشأن الشرطة١٩٦٣لسنة ) ٦(والقرار بقانون المصري رقم ، م١٩٦٠

وهي مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  ،عن منظمة التحریر الفلسطینیة
  .م التي تمثل األساس التشریعي لنظام القضاء العسكري في فلسطین١٩٧٩

للقضاء الثوري للثورة فهو امتداد ، قضاء العسكري الفلسطیني بالتحدیدأما فیما یتعلق بال
وینظم  ،ویحمیها ،د انطالق الثورة الفلسطینیة كان البد من إیجاد ضابط یحكم الثورةفبع ،الفلسطینیة

فصادق الرئیس  ،أفراد الشعب الفلسطیني في الشتاتومن  ،والتصرفات الصادرة من أبنائها ،األعمال
م على مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر ١٩٧٩یولیو  ١١الراحل یاسر عرفات بتاریخ 

، ل القضاء الثوري بالقضاء العسكريفاختز  ،والتي شكلت األساس القانوني لهذا القضاء ،سطینیةالفل
وبقیت  ،الفلسطینیة منوهي هیئة باشرت اختصاصها في إطار قوات األ، وتأسست هیئة القضاء العسكري

على مجموعة  معتمدة، الفلسطینیة منتابعة للرئیس في مباشرة أعمالها بصفته القائد األعلى لقوات األ
  .التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  :حیث اشتملت هذه المجموعة على أربعة قوانین هي

  :قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري - ١

 ،واختصاص، ومضمون القضاء العسكري الفلسطیني ،یمثل هذا القانون األساس األعلى لماهیة
واإلجراءات القانونیة المعمول بها في  ،تباعهاإلطرق الواجب فبین ا، رجات محاكمهود ،وصالحیات

  .واألسالیب المتبعة في المنازعة أمام هذه المحاكم ،والمحاكمة ،التحقیق

عالج الباب األول ، مقسمة على أربعة كتب مادةً  ٣٥٨ بـد جاء هذا القانون قومن حیث الشكل ف
وطرق  ،واإلجراءات ، والبینات ،لثاني عن المحاكماتوجاء الكتاب ا، ووظائفها ،منها الضابطة القضائیة

ثم جاء الكتاب  ،ا من األمور المتعلقة بالمحاكماتوغیره ،وجرائم القضاة الخارجة عن وظائفهم ،الطعن
الكتاب الرابع  وأخیراً ، وتعیین المرجع ،دعاوي التزویر :خاصة ببعض القضایا مثل الثالث لیعالج أموراً 

  .وعن إدارة القضاء الثوري الفلسطیني، وحجیتها ،األحكام الذي یتحدث عن إنفاذ

  :م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لسنة  - ٢

 ،للفلسطینیین المقیمین في الشتات تم وضع هذا القانون من قبل المنظمة كتشریع عقابي عام
یني في وتشریع عقابي عام خاص بأفراد الشعب الفلسط ،فجاء كتشریع عقابي خاص بالثورة الفلسطینیة

  .الشتات
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یمكن تصنیف  ،مادة ٤٨٦شكل كتابین موزعین على هذا القانون جاء على  فإن ،ومن حیث الشكل  
  :هاذین الكتابین إلى

و أ ،جریمة القواعد العامة التي تسري على أياشتمل على ) ١٢٦-١(وهي المواد : كتاب القسم العام - 
وأنواع  ،وأركان الجریمة ،وأنواع الجرائم ،انونوالعیني لهذا الق ،وبینت االختصاص الشخصي، عقوبة

  .والعقوبة ،وغیرها من المبادئ العامة التي تحكم الجریمة، العقوبات

 حیث تناول فیه بعض الجرائم الخاصة محدداً  ،)٤٨٦-١٢٧(وهي المواد : كتاب القسم الخاص - 
، الثورة أمنرائم الواقعة على مثل بعض الج ،والجزاءات المقررة لها ،النصوص القانونیة المتعلقة بها

  .وغیرها من الجرائم ،والجرائم العسكریة ،وعلى اإلدارة العامة ،والجرائم الواقعة على السالمة العامة

  :م١٩٧٩قانون مراكز اإلصالح الثوري لعام  - ٣

 ،لضمان المحافظة على كرامة الموقوفین ،اإلصالح جاء هذا القانون لینظم عمل مراكز
  .والنهوض بهم لألفضل ،ومحاولة إصالحهم ،على القوانین الجزائیة ناءً والمحكومین ب

عالجت عدة قضایا تتعلق بالسجون مثل إدارة  ،مادة ١٤٠ بـلناحیة الشكلیة جاء هذا القانون ومن ا
و من جانب أ ،والواجبات سواء من جانب إدارة مراكز اإلصالح، ومعاملتهم ،والسجناء، مراكز اإلصالح

  .وغیرها من األمور ذات العالقة بمراكز اإلصالح، السجین نفسه

  :نظام رسوم المحاكم الثوریة - ٤

  .والنفقة القضائیة ،مادة تنظم رسوم المحاكم ٢٨جاء هذا القانون على شكل 

 آلن،اوالتي مازالت مطبقة إلى  ،نوني الناظم لعمل القضاء العسكريوبذلك شكلت هذه القوانین األساس القا
م الصادر عن المجلس التشریعي الفلسطیني في ٢٠٠٨لسنة  ٤ن القضاء العسكري رقم باستثناء قانو 

  )١(. دون الضفة الغربیة المحافظات الجنوبیةفي  آلناوالمطبق  ،المحافظات الجنوبیة

  

  

  

                                                           
المجلس التشریعي  أقرفبسبب الفراغ القانوني . الجنوبیة المحافظاتھو برأینا قانون استثنائي إلى أن یتم توحید القوانین بین  الضفة الغربیة وو )١(

م لینظم القضاء العسكري ١٠/٠٣/٢٠٠٨وقام بإحالتھ إلى الرئیس الفلسطیني بتاریخ . م ٢١/٠٢/٢٠٠٨الفلسطیني في غزة ھذا القانون بتاریخ 
  .الفلسطیني



٣٥ 
 

ي و العسكري التي تتابع منوالجدول التالي یوضح تأصیل تاریخي للقوانین ذات العالقة بالجانب األ
  )١(: لسطین إلى وقتنا الحاليتطبیقها في ف

 وضع من حیث التطبیق التشریع الفترة الزمنیة

  

  

 تداب البریطانيالنا

قانون البولیس الفلسطیني لسنة 
  ١٩٤٦وتعدیله لسنة  ،م١٩٢٦

 
 ملغي

نظام إحالة البولیس على التقاعد 
 ملغي م١٩٣٢لسنة 

 المحافظات الجنوبیةساري في  م١٩٣٦قانون العقوبات لسنة 

 ،بشأن طلبات أفراد الجمهور النإع اإلدارة المصریة
أو تظلماتهم المقدمة لاللتحاق بقوة 

والكلیات العسكریة لسنة  ،البولیس
 م١٩٥٨

 المحافظات الجنوبیةساري في 

) ٦(قرار بقانون بشأن الشرطة رقم 
 م١٩٦٣لسنة 

 المحافظات الجنوبیةساري في 

قرار بشأن جرائم الشرطة المخلة 
وانضباط القوة لسنة  ،نظام بحسن

 م١٩٦٤
 المحافظات الجنوبیةساري في 

العام  منواأل ،قرار مدیر الداخلیة
وقواعد الترقیة لسنة  ،بشأن شروط

 م١٩٦٤
 المحافظات الجنوبیةساري في 

 ،ن الخدمة العسكریةأقانون بش
والوطنیة باسم الشعب الفلسطیني 

 م١٩٦٥لسنة ) ٤(رقم 

فظات المحاملغي ضمنیا في 
 الجنوبیة

  

  

) ٥٥(نظام التقاعد العسكري رقم 
 م١٩٥٩لسنة 

 ساري في الضفة الغربیة

 ساري في الضفة الغربیة م١٩٦٠قانون العقوبات لسنة 

                                                           
 .١٨ص، المرجع السابق، فراس ملحم، ارنولد لیتھولد، رونالد فریدریك )١(
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 الحكم األردني

نظام الكلیة الحربیة الملكیة رقم 
 م١٩٦٣لسنة ) ٥٤(

 ملغي

قانون القوات المسلحة األردنیة رقم 
 م١٩٦٤لسنة ) ١١(

ي من الناحیة النظریة في سار 
 الضفة الغربیة

لسنة ) ٢٤(قانون المخابرات رقم 
 م١٩٦٤

 ملغي

لسنة ) ٣٨(العام رقم  منقانون األ
 م١٩٦٥

 ملغي ضمنیا في الضفة الغربیة

) ٥٠(العام المعدل رقم  منقانون األ
 م١٩٦٥لسنة 

 ملغي ضمنیا في الضفة الغربیة

  

 منظمة التحریر الفلسطینیة

أصول المحاكمات الجزائیة  قانون
 م١٩٧٩الثوري لعام 

ساري في الضفة الغربیة 
 المحافظات الجنوبیةو 

قانون العقوبات الثوري لعام 
 م١٩٧٩

ساري في الضفة الغربیة 
 المحافظات الجنوبیةو 

  

  

 السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 منقانون الخدمة في قوى األ
 م٢٠٠٥لسنة ) ٨(الفلسطینیة رقم 

لضفة الغربیة ساري في ا
 المحافظات الجنوبیةو 

 الفلسطیني قانون القضاء العسكري
 م٢٠٠٨لسنة ) ٤(رقم 

 المحافظات الجنوبیةساري في 
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  المبحث الثاني

  طبیعة القضاء العسكري وخصائصه

  :تمهید

صر ق فإنه، من الثبات معیناً  المشرع لقانون العقوبات قدراً  نیضمول ،من حسن السیاسة التشریعیة
أما المصالح المتغیرة ، ة الجسموسالم، في الحیاة سانإلنانصوصه على حمایة المصالح الثابتة كحق 

  )١(. جب أن یتكفل قانون خاص بحمایتهایف

م القانوني الذي فقد یأتي المشرع بتخصیص طائفة معینة بتنظیم قانوني یختلف عن التنظی
والتجرد  ،نظیم القانوني مادام یحقق مبدأ العمومیةوال یمس ذلك بدستوریة هذا الت ،یخاطب به الكافة

وهو ما یسمى في الفقه القانوني  ،ومادام یسعى لتحقیق مصلحة عامة، قواعد القانونیة التي یتكون منهالل
 .بالقوانین الخاصة

 ،كما توجد قوانین عقوبات خاصة، ةو الملحقأ ،العقوبات هناك القوانین المكملةلي جانب قانون وإ 
وال تختلف باختالف  ،حمي المصالح الثابتة التي قلما تتغیرذي یال وه العام قانون العقوبات فنصوص

و طارئة من حسن السیاسة التشریعیة أن یتكفل أ ،و متغیرةأ ،إال أن هناك مصالح خاصة، الزمان والمكان
و الملحقة تراعي في أ ،والقوانین المكملة ،ٕاحراز السالحو  ،قوانین المخدرات :قانون خاص بحمایتها مثل

  )٢( .تطبیقها األحكام العامة في قانون العقوبات

وهي  ،والمشرع قام بسن قانون القضاء العسكري كقانون عقوبات خاص یحمي مصلحة خاصة
ات ال نظیر لها في القانون وعقوب ،وجرائم ،فهو ینص على أحكام عامة ،المصلحة ذات الصفة العسكریة

وهي جهة  ،المصلحة والعقوبات التي تحمي هذه ،تختص بالنظر في الجرائمفاوجد جهة قضائیة  ،العام
  .القضاء العسكري

نا سوف نتناول هذا النظام القضائي بشيء من فإن ،وللوقوف على مفهوم القضاء العسكري
نتحدث في  ،سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبینلذلك  ،یتسنى لنا فهم طبیعته القانونیةالتفصیل حتى 

ومطلب ثاني نحدد فیه الخصائص الممیزة ، وماهیته ،األول منها عن طبیعة القضاء العسكريالمطلب 
  .لهذا القانون

  
                                                           

  .٢٦ص، م١٩٦٠ ٨ط ،مكتبة القاھرة الحدیثة، القسم العام، رح قانون العقوباتش، محمود مصطفى )١(
  .١٣ص، م١٩٩٧، القاھرة، دار محمود للنشر والتوزیع، الكتاب األول، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي )٢(
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  المطلب األول

  وماهیته طبیعة القضاء العسكري

  :تمهید

إلى اتجاهات حیث انقسم الفقه الجنائي ، ثار جدل فقهي واسع حول طبیعة القضاء العسكري
ن ما تصدره من أحكام هي أحكام تأدیبیة أو  ،هو قضاء تأدیبيسكري القضاء العن أاألول یرى ب: ثالثة

ن القضاء العسكري هو أیمیل االتجاه الثاني إلى القول بفي حین  )١(. تخضع لقواعد القانون اإلداري
 ،نةویقصد باالستثنائیة هنا أن القضاء العسكري یختص بالنظر في جرائم معی ،قضاء استثنائي دائم
  )٢(. مینین دون غیرهویحاكم أشخاص مع

ن المحاكم أو  ،ن قانون العقوبات العسكري هو قانون جنائي خاصأأما االتجاه الثالث یرى ب
حاكم خاصة یختص بالنظر في العسكریة هي محاكم جنائیة خاصة بمعنى أن القضاء العسكري یشكل  م

  )٣(. الناشئة عن جرائم معینة یرتكبها أشخاص ذوي صفة خاصة يالدعاو 

لطبیعة المصلحة التي  نظراً  ،القضاء العسكري هو قضاء خاص أنأي ، الثالث االتجاهمع  الباحث ویتفق
، ومن وهم العسكریین ،بأحكامهالمخاطبین  األشخاصلطبیعة  وأیضا، وهي المصلحة العسكریة، یحمیها

محاكم أما فلسطینیا فقد نص القانون األساسي الفلسطیني على أن ال، هذا بصفة عامة في حكمهم،
القضاء  أنأي  اصها هو ما یتعلق بالشأن العسكري،ن مجال اختصوأ، ریة تنشأ بقوانین خاصةالعسك

وهم  ،األشخاصوبفئة خاصة من ، وهي الجرائم العسكریة ،العسكري یختص بفئة خاصة من الجرائم
  ٤. ومن في حكمهم ،العسكریین

التي تشكل اللبنة األساسیة له البد من والجریمة العسكریة  ،وللوقوف على ماهیة القضاء العسكري
وٕاجرائیة كبیرة في سیر العملیة  ،والتي یترتب علیها نتائج موضوعیة ،تحدید بعض الفروقات المهمة

النظام القضائي و  ،المطلب التفریق بین النظام القضائي العادي افسیتناول الباحث في هذ ،لقضائیةا
یمة الجنائیة العسكریة والجر  ،ین الجریمة الجنائیة العادیةومن ثم سنوضح الفرق ب ،العسكري كفرع أول

ما  أو ،لتأدیبیةاوالجریمة  ،سنتناول الفرق بین الجریمة الجنائیة العسكریة :وفي فرع ثالث ،كفرع ثاني
  :على النحو التاليوذلك ، یعرف بالخطأ التأدیبي العسكري

  
                                                           

  .٣٨ص، م١٩٨٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، سكريمشروعیة القانون والقضاء الع، عبد الرحیم صدقي (١)
  .٥٥ص، م١٩٨٣ ،٢ط ،القاھرة، دار النھضة العربیة، ، مبادئ اإلجراءات الجنائیة في القانون المصري، رؤوف عبید٢)  (
  .٤٠٢ص، ١٩٨٦ ،٣ط ،القاھرة، دار النھضة العربیة، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، فوزیة عبد الستار )٣(

 .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ١٠١(نظر المادة ا) ٤(



٣٩ 
 

  الفرع األول

  م القضائي العسكريالفرق بین النظام القضائي العادي والنظا

والمهام المناطة به على الوجه الذي یحقق  ،لكي یتمكن القضاء بصفة عامة من القیام بالواجبات
وجاء هذا ، المهام على جهات القضاء له توزیعالعدالة كان البد من إیجاد نوع من التخصص لیتم من خال

لمام بكل تفاصیل ر ال یستطیع اإللعل من أهمها أن القاضي في النهایة هو بش ،التخصص لعدة أسباب
  . والخصومات التي تحتاج للفصل فیه ،والعالقات االجتماعیة ،القضاء

وهو ما یطلق علیها باألحوال  ،والطالق ،الزواج :یختص باألمور االجتماعیة مثل فهناك قضاءً 
جرائم ال یتصور وهناك ، وغیره ،والتجاریة كاإلفالس ،نازعات المدنیةمومنها ما یتعلق بال ،الشخصیة

 ،جرائم ال یتوقع حدوثها من غیرهموالعسكریین الذین یأتون ب، األحداث :وقوعها إال من طائفة معینة مثل
ا هألن ،وغیرها ،فكان من الصعب على القاضي العادي اإللمام بالجوانب العسكریة كالواجبات العسكریة

بالقوانین  یكون ملماً  ،الحیاة العسكریةو  ،بحاجة لشخص مدرك لألمورهي و  ،تتعلق بالحیاة العسكریة
 ،ام للمؤسسة العسكریة أمام العامةمراعیا المظهر الع ،العسكریة لتحقیق متطلبات هذه الوظیفة العسكریة

 الملقاة على عاتقها، باألعباءومحققا للمصلحة العسكریة في سبیل تمكین المؤسسة العسكریة من القیام 
ومن ثم القضاء العسكري الذي جاء لیعالج  ،والمحكمة العسكریة، يلذلك كان مصطلح القاضي العسكر 

  .هذه األمور

وٕایجاد نوع من التخصص  ،رورةوض ،لذلك كان البد من توزیع المهام على عدة جهات قضائیة
 ،بحیث قسم القضاء في فلسطین إلى قضاء شرعي ،وعلى هذا النهج سار المشرع الفلسطیني ،بینها

  .عسكريوقضاء  ،وقضاء نظامي

عن  ولعل من أهم النتائج المترتبة عن صدور قانون القضاء العسكري استحداث قضاء مستقالً 
أو من حیث  ،القضاء العادي سواء من حیث النص المرجعي األساسي المستند علیه من كلتا الجهتین

ومن  ،اءولشؤون المدنیین قض ،ونظام الخدمة فیه قضاء ،لجیشاف ،ین على تطبیق تلك النصوصالعامل
  )١(. عن بعضهما البعض نالقضائییهذه الزاویة نلمح بوادر االستثناء التي یتمیز بها 

 ،التشابهوالقضاء العسكري كان لزاما علینا أن نوضح أوجه  ،ولتحدید الفرق بین القضاء العادي
  : والقضاء العسكري بحسب التالي ،واالختالف بین القضاء النظامي

  

                                                           
، م٢٠٠٦، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة دكتوراه، حدود الطابع االستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري، عبد الرحمن بربارة )١(

  .١٦ص



٤٠ 
 

 :والقضاء العسكري ،ین القضاء النظاميب التشابهأوجه / أوال 

  :وحدة المصلحة - ١

، وسیادة القانون ،إلى تحقیق العدالة نافیهد ،تبران من مكونات القضاء بشكل عامفكالهما یع
والمحاكم النظامیة بكافة ، ودرجاتها ،فالقضاء الفلسطیني یشتمل على المحاكم الشرعیة بكافة أنواعها

وكلها جاءت  ،ودرجاتها ،والمحاكم العسكریة بكافة أنواعها ،مة الدستوریة العلیاوالمحك، ودرجاتها ،أنواعها
بهدف تحقیق ، والحفاظ على الحریات، الحقوق وٕاقرار ،وهي الفصل في المنازعات، لتحقیق مصلحة واحدة

  .والخاصة على السواء ،المصلحة العامة

  :تشكیل المحاكم في كالهما یتم وفقا للقانون - ٢

من القانون ) ٩٧(فنجد أن المادة ،نالقضائییعن تشكیل  المسئولةنون هو الجهة وحده القا
وتتوالها المحاكم  السلطة القضائیة مستقلة،(تنص على أن  ،م٢٠٠٣األساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

وتصدر أحكامها وفقًا  ،واختصاصاتها ،ویحدد القانون طریقة تشكیلها ،ودرجاتها ،على اختالف أنواعها
أما  )١(...).تنشأ المحاكم العسكریة بقوانین( : أن نص على هفإن ،وفیما یتعلق بالقضاء العسكري ،)قانونلل

  )٢( .)یحدد القانون طرق تشكیل المحاكم واختصاصاتها( : قانون السلطة القضائیة فقد نص على

  : والعسكریة بالقواعد العامة إلجراءات المحاكمة ،تقیید المحاكم النظامیة - ٣

والمحاكم العسكریة في القضاء العسكري  ،وتقیید المحاكم النظامیة في القضاء النظامي ،لتزمت
وتمكین الخصوم من  والتي تتمثل في علنیة المحاكمة، ،بالقواعد العامة التي تنظم إجراءات المحاكمة

بحدود  وتقید المحكمة ن تدون بمعرفة كاتب متخصص،أو  وشفویة هذه اإلجراءات، حضور إجراءاتها،
علیه كافة القوانین المنظمة لعمل  أكدتوهو ما  ،لتزام باللغة العربیة في المحاكمواال الدعوى الجزائیة،

  .القضاء

  :العناصر األساسیة لتشكیل المحاكم - ٤

في و  ،والجوهریة لتشكیل المحاكم النظامیة في القضاء النظامي ،العناصر األساسیة أهم إن من   
بحیث ال یتصور أن یكون للقضاء  وكاتب جلسة، ،ونیابة ،سطین، وجود قضاةالقضاء العسكري في فل

فبدونهم ال یكون  والكاتب، ،وكذلك النیابة ،وجود إذا لم یكن قد حضر مجلسه القضاة الذین یشكلونه
  .تشكیل المحكمة الجزائیة في القضائیین صحیحاً 

                                                           
 .م٢٠٠٣القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام  )١(
  .م٢٠٠٢لسنة  ١من قانون السلطة القضائیة الفلسطیني رقم  )٧(م  )٢(



٤١ 
 

  :كفالة حق الدفاع - ٥

بحیث  والعسكري، ،مكفولة في كال من القضائیین النظاميوال ،إن حق الدفاع من الحقوق المقدسة
أو بتوكیل محامي  ،وٕاعداد أوجه دفاعه باألصالة عن نفسه ،كفل القانون لكل متهم حق الدفاع عن نفسه

 وجب على المحكمة تعین محامي للمتهم بجنایة إذا كان وضعه المادي ال یسمح بذلك،أبل و  للدفاع عنه،
  .وحضورها ،وللدفاع االطالع على إجراءات التحقیق ،تهموكفل القانون للم ،كما

  : والتنحیة ،والرد ،خضوع القضاة لحاالت عدم الصالحیة - ٦

والقضاة في المحاكم العسكریة في  ،یخضع القضاة في المحاكم النظامیة في القضاء النظامي
تنحي عن الو  ،ردالت وحاال ،القضاء العسكري في فلسطین لحاالت عدم صالحیة لنظر الدعوى الجزائیة

فلقد حدد القانون حاالت معینة ال یجوز للقاضي نظر الدعوى  نظر الدعوى وفقا ألسباب حددها القانون،
 ،كما وحدد القانون حاالت لرد القاضي وهي ما یطلق علیها حاالت عدم الصالحیة، ،أحدهاإذا توافرت به 

  .نظر الدعوى وحاالت أخرى یجوز للقاضي فیها التنحي عن

فال یجوز التنازل  ،بأن حاالت عدم الصالحیة تتعلق بالنظام العام ،الحاالت ذهوالفرق بین ه
ولو ألول مرة أمام محكمة النقض،في حین  ،ویكون االحتجاج بها في أي حالة تكون علیها الدعوى ،عنها

یجب إبداء الدفع بها و  ،كي تنتج أثرها ،أن حاالت الرد لیست من النظام العام األمر الذي یتطلب أثارتها
  )١(. فهي أمر جوازي للقاضي ،أما حاالت التنحي وٕاال اعتبر ذلك تنازال ضمنیا عن التمسك بها، ،ابتداء

  :تخصیص مكان مستقل لتوقیف القضاة - ٧

 ،والقاضي لما یمثله من قیمة اجتماعیة كبیرة في المجتمع ،من المشرع على هیبة القضاء حرصاً 
ماكن أمشروعة في الغیر تهم عن أعمالهم ف القضاة في النظامین عند مسائلوجب أن یتم توقیأفقد 

  )٢(.مستقلة عن األماكن التي یتم توقیف الموقوفین اآلخرین بها

  :مخاصمة القضاة - ٨

والعسكري إذا تبین وجود  ،أجاز المشرع مخاصمة القضاة في كال النظامین القضائیین العادي
لیة وفي الحاالت األخرى التي قرر القانون فیها مسؤو  ،في أعمالهم مهني جسیم أو خطأو تدلیس أ ،غش

 .وكیفیة السیر بها ،وكما حدد القانون القواعد المنظمة لهذه المخاصمة ،القاضي الجنائیة عن فعل معین

  
                                                           

  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  ١٤٤-١٤٠ المادتان )١(
  .م٢٠٠٢لسنة  ١رقم  الفلسطیني القضائیة السلطة من قانون )٥٦(م  )٢(

 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  نيالفلسطی من قانون القضاء العسكري ٥٨و م  



٤٢ 
 

  :استقالل القضاء - ٩

ى یقوم فحت ،والتشریعات في كافة دول العالم ،هذا ما أكدته القوانین" ال سلطان على القضاء"
فالقضاء  ،قضاء مستقال ال سلطان ألحد علیهالبد أن یكون  ،القضاء بأداء مهمته على الوجه المطلوب

  )١(. أو النظام العسكري هو قضاء مستقل تحقیقا لحسن سیر العمل القضائي ،سواء في النظام العادي

  :عدم قابلیة القضاة للعزل -١٠

وفي هذا حصانة  ،والعسكري غیر قابلین للعزل ،القضاة في كال النظامین القضائیین العادي
فحتى یستطیع القاضي أن یحكم بالعدالة یجب أن یكون  ،وأمانا له من السلطة التنفیذیة ،مهمة للقاضي

  )٢(. محصن من العزل

ال ینطبق علیه ما ینطبق على الموظف العام العادي الذي  أنهومع أن القاضي هو موظف في الدولة إال 
  " .من یملك التعیین یملك العزل"هذا العزل تحقیقا لمبدأ  ات عزله إذا وجدت ما یبرر قانوناً یمكن للسلط

  :نقل القضاة وندبهم -١١

فجاءت القوانین  ،وندبهم في كال النظامین ،وكیفیة نقل القضاة ،القانون وحده هو من یحدد آلیة
أو ندبهم إال بالكیفیة التي  ،القضاة ال یجوز نقل أنهلتؤكد على  ،المنظمة لعمل النظامین القضائیین

  )٣(. یحددها القانون

أو الندب التعسفي مما یؤدي إلى  ،وتحصینا له من النقل ،للقاضي قضائیاً  ضماناً  وفي هذا أیضاً 
  .أثناء نظره للقضایا المرفوعة أمامهفي وعدم تخوفه من أي شيء  ،فرض حریة القاضي

  

  :وتوقیفهم ،قبض على القضاةلا -١٢

اعدا في حاالت م –أو توقیفهم  ،والعسكري ال یجوز القبض على القضاة ،كال النظامین العاديفي 
المختصة بالنسبة  فالمجلس األعلى للقضاء هو الجهة ،خذ اإلذن من الجهات المختصةأإال بعد  - التلبس 

  )٤(. كريوالمجلس األعلى للقضاء العسكري هو المختص بذلك في حالة القضاء العس ،للقضاء العادي

                                                           
  .م٢٠٠٢لسنة  ١رقم  الفلسطیني القضائیة السلطة من قانون )٢-١(م  )١(

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٢١(و م  
  .م٢٠٠٢لسنة  ١رقم  الفلسطیني القضائیة السلطة من قانون )٢٧(م  )٢(

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  نيالفلسطی من قانون القضاء العسكري )٣٩(م  أیضاً 
  .م٢٠٠٢لسنة  ١من قانون القضائیة رقم  )٢٢(م  )٣(

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٣٢(م  أیضا

  .م٢٠٠٢لسنة  ١من قانون القضائیة رقم  )٥٦(م  )٤(



٤٣ 
 

  :نالقضائییأوجه االختالف بین / ثانیا

إال أن هناك ، ي مع القضاء العسكري في عدة نقاطعلى الرغم من تشابه القضاء النظام
  :اختالفات جوهریة بینهم یمكن إجمالها بالتالي

  :تبعیة المحاكم - ١

تكون تابعة فالمحاكم النظامیة ، والعسكري ،في كال النظامین العاديتختلف تبعیة المحاكم 
  .أو تبعیتها السلطة التنفیذیة ،وال تتدخل بأعمالها ،للسلطة القضائیة

لنص  المحاكم النظامیة تتبع السلطة القضائیة وفقاً  فإن ،ففي النظام القضائي الفلسطیني العادي   
وازنة م فإن ،ولزیادة االستقالل ،بل ،م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام  )٩٧(المادة 

السلطة القضائیة موازنة خاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنویة للسلطة الوطنیة 
الفلسطیني والتشریع  ،في كثیر من التشریعات المقارنة أنهفنجد  ،بینما القضاء العسكري ،)١(.الفلسطینیة

  )٢( .یتبع السلطة التنفیذیة

ون القضاء العسكري قامت بإجراء تعدیل على قان اأنه ،ومن حسن السیاسة التشریعیة المصریة
من  ١المادة (وكإدارة من دوائره  ،فبعد أن كان القضاء العسكري یتبع للقوات المسلحة المصریة ،المصري

المصري جرى  م٢٠١٢صدور دستور عد فب. أصبح جهة قضائیة مستقلة ،)م١٩٦٦لسنة  ٢٥القانون رقم 
ضاء العسكري جهة الق(من الدستور التي نصت صراحة على  )١٩٨(تعدیل جوهري قررته نص المادة 

لیقرر حیث تم تعدیل قانون القضاء العسكري ، المصري م٢٠١٤إلى أن صدر دستور  ،)قضائیة مستقلة 
خرج  مستقالً  وبذلك أصبح قضاءً  ،)جهة قضائیة مستقلة(القضاء العسكري في المادة األولى منه على 

  .من التبعیة للقوات المسلحة

وعلى الرغم من النص صراحة على استقالل القضاء العسكري  ،أنهولكن یالحظ الباحث 
 م١٩٦٦لسنة  ٢٥من القانون رقم  )١(وهي المادة  ،المصري إال أن نفس المادة التي أوجبت استقالله
العسكري جهة تتبع وزارة  تقوم على شان القضاء(أن المعدل قد نصت في الفقرة األخیرة منه على 

أي السلطة  - رة الدفاع وٕادارة القضاء العسكري من اختصاص وزا ،بما یعني أن تنظیم ،)فاعالد
  . ة واضحة لنص الدستوررضاوهو ما یعتبر انتقاص واضح الستقاللیته ومع، _التنفیذیة

                                                                                                                                                                                     
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٥٨(م  أیضاً 

  .م٢٠٠٢لسنة  ١قانون السلطة القضائیة رقم  من )٣(م  )١(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٢١(م  )٢(
  



٤٤ 
 

لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٢١(في فلسطین فقد نصت المادة  أما
العسكري هیئة قضائیة عسكریة ال سلطان ألحد علیها تتبع رئیس  القضاء: (م على٢٠٠٨

هؤالء  أنولكن الواقع ، على الهیئة القضائیة ألحدال سلطان  أنه فأكدت ،)السلطة الوطنیة الفلسطینیة
وهو  ،یكون القضاة من نفس جنس الخصم أنفال یستصاغ ، القضاة هم جزء من القوات المسلحة نفسها

  .القوات المسلحة

یتم تشكیل القضاة من  أنولضمان تحقیق الحیاد بشكل كامل البد من  ،أنهذلك یرى الباحث ل
 ین،یكون من ضمن مكونات المحكمة مستشارین عسكری أنغیر الضباط التابعین للقوات المسلحة على 

وجب قد أ :مثال اإلداريفالقانون  ، والخبرة للقضاة،وا االستشارةمیقد ،كما فعل المشرع العسكري الفرنسي
 أما، )إداریاهذا ( اإلداریةلصحة بعض القرارات  وٕاجرائي ،االستشارة في العدید من القضایا كشرط شكلي

  .معین أمربالخبراء عند غموض  یستعین أنفیمكن للقاضي  ،قضائیا

وكحل لهذه المعضلة  ،أنه إال، رأیه یحكم بعكس أنوله  ،القاضي غیر مقید برأي الخبیر أنومع 
في  كشرط وجوبياالستشارة العسكریة  أو ،شرط الخبرة بإضافةولكن  ،القضاة مدنیینیكون  نأنعتقد 

  .الجرائم العسكریة

  :تعیین القضاة - ٢

ففي النظام القضائي الفلسطیني نجد  ،قة تعیین القضاة في كال النظامینهناك اختالف في طری
على تنسیب  لطة الوطنیة الفلسطینیة بناءً أن تعین القضاة في القضاء النظامي یكون بقرار من رئیس الس

 )١( م٢٠٠٢لسنة  ١رقم  من قانون السلطة القضائیة )١٨(من مجلس القضاء األعلى وفقا لشروط المادة 
بینما یتم تعیین القضاة في القضاء العسكري بقرار من رئیس الوزراء بناء على تنسیب من المجلس . 

  .٢ م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  )٢٩(ادة األعلى للقضاء العسكري وفقا لشروط الم

  :الجهة التي تشرف على تفتیش وتدریب القضاة- ٣

الهیئات  فإن ،والقضائیة ،التطورات المجتمعیة ومواكبة ،لضمان حسن سیر العمل القضائي
فیتم  ،القضاةو  ،والعمل على رفع كفاءة العاملین ،القضائیة تعمل على مراقبة حسن سیر العمل القضائي

  .وكذلك تدریبهم  ،وأعمالهم ،والمحاكم ،التفتیش على القضاة

 

                                                           
  ).یكون شغل الوظائف القضائیة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من مجلس القضاء األعلى: (  حیث نصت المادة على (١)

  ).یعین القضاة العسكریون بقرار من رئیس الوزراء بناًء على تنسیب من المجلس  األعلى للقضاء العسكري: (علىحیث نصت المادة  (٢)
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فنجد أن مجلس القضاء األعلى  ،والتدریب في كال النظامین ،وتختلف الجهة التي تقوم بالتفتیش
بینما المجلس األعلى للقضاء  ،تدریب في النظام القضائي النظاميوال ،هو الجهة التي تقوم بالتفتیش

ورغم اختالف  ،مأنهوبرأینا نجد  ،عمال في النظام القضائي العسكريعن هذه األ لالمسئو هو العسكري 
والمجلس أما . ولكن مجلس القضاء األعلى أعضائه مدنیین ،المسمى إال أن الهدف من المجلسین واحد

  .فإن أعضائه عسكریون األعلى للقضاء العسكري

  :اختصاص المحاكم- ٤

 ،في كافة الجرائم ینظر، العام واالختصاص القضائي ،صاحب الوالیةیعتبر القضاء النظامي هو 
أما  ،ونویمارس سلطته القضائیة على جمیع األشخاص إال ما استثني منها بقان، والمنازعات التي تقع 

وببعض الجرائم التي ، التي حددها القانون الجرائمفهو قضاء مختص بالنظر في بعض  ،القضاء العسكري
یجب أن یقتصر  أنهمع تأكیدنا ، حكمهم ومن في ،حددة من األشخاص هم العسكریینتقع من فئة م

  .اختصاص القضاء العسكري فقط على الجرائم العسكریة البحتة

  :ومسمیاتها ،تكوین المحاكم - ٥

فنجد أن المحاكم النظامیة في  ،لقضاء النظامي عن القضاء العسكريتختلف المحاكم في ا
المحكمة العلیا  –المحكمة الدستوریة  - والدینیة ،المحاكم الشرعیة(یني تتكون من اء النظامي الفلسطالقض

  )١( .)محاكم الصلح –محاكم البدایة  –محاكم االستئناف  –بمكوناتها 

 –المحاكم العسكریة الخاصة  - المحكمة العسكریة العلیا(العسكریة الفلسطینیة فتتكون من أما المحاكم 
  )٢(. )محكمة المیدان العسكریة –ركزیة المحاكم العسكریة الم –مة المحاكم العسكریة الدائ

  :دعوى الحق المدني  - ٦

 ،ي عنه في النظام القضائي العسكريیختلف النظام القضائي النظامي فیما یتعلق باالدعاء المدن
م نفس المرجع في النظام القضائي النظامي یجوز إقامة الدعوى المدنیة تبعا للدعوى الجزائیة أما أنهفنجد 

من القاعدة العامة التي تقرر أن  مستثنىٍ ن كان هذا إ و  –رفوعة أمامه الدعوى الجزائیة القضائي الم
  .أمام المحاكم المدنیة وكذلك یمكن إقامتها ابتداءً  ،ى المدنیة یكون للمحاكم المدنیةاالختصاص في الدعو 

 

                                                           
  .م٢٠٠٢لسنة  ١من قانون القضائیة رقم  )٦(م ) ١(
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )١(م ) (٢



٤٦ 
 

ق كري الذي ال یقبل االدعاء بالحقو إال أن هذا األمر غیر مسموح به في النظام القضائي العس
العطل  - الرد( :إال أن هذه المحاكم تقضي ببعض االلتزامات المدنیة مثل ،المدنیة أمام المحاكم العسكریة

م ٢٠٠٨لسنة  )٤( رقم الفلسطیني قانون القضاء العسكري وفق أحكام )١() النفقات - المصادرة - والضرر
  .المحافظات الجنوبیةالمطبق في 

فقد أجاز االدعاء  ،والمطبق في الضفة الغربیة ،م١٩٧٩انون أصول المحاكمات الثوري لعامأما ق
إقامة دعوى الحق  یجوز(منه على  )٩(حیث نص في المادة  ،بالحق الشخصي المحاكم العسكریة

  .)هذه الدعوى الشخصي تبعًا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لدیه

المحاكمات  أصولیبرر مد اختصاص القضاء العسكري بحسب قانون  أنولكن یمكن للباحث 
انت تقریبا هي التشریع العام للثورة ك للنظر في االدعاء المدني كون مجموعة التشریعات الجزائیة ،الثوري

ولكنه غیر مقبول في  فهي صاحبة الوالیة العامة،، سطینيالشعب الفل أفرادتواجد  وأماكن، الفلسطینیة
 أمامدعوى الجزائیة كدعوى تبعیة لل، المدنیة المدني هو المحكمة الدعاءعنوان ا كون ،الحاضرالوقت 

  .المحاكم الجزائیة

  :القوانین المطبقة  - ٧

أن تكون القوانین المطبقة في كل  ،من البدیهي بسبب اختالف النظامین القضائیین عن بعضهما
قانون (لقضائي النظامي في فلسطین یطبق م افالنظا ،اآلخرمنهما تختلف عن األخرى المطبقة في 

 ،م١٩٣٦لسنة  )٧٤(وقانون العقوبات الفلسطیني رقم  ،- م٢٠٠١لسنة  )٣(اإلجراءات الجزائیة رقم 
لمجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة (لـالقضائي العسكري الفلسطیني یخضع بینما النظام  ،)وقوانین أخرى

  ) م٢٠٠٨لسنة  ٤وقانون القضاء العسكري رقم  ، –م ١٩٧٩لعام  التحریر الفلسطینیة

  :والقوانین التي یخضع لها القضاة ،القواعد - ٨

القوانین التي تحكم عمل العاملین في كل نظام تختلف  فإن ،بسبب تبعیة كل نظام من النظامین
ئي فالعاملین في النظام القضا ،ویضبط أعمالهم كموظفین في الدولة ،باختالف القانون الذي ینظم

فال یوجد  ،ة الذي ینظم أمور الوظیفة العامةوغیرهم یخضعون لقانون الخدمة المدنی ،النظامي من قضاة
وغیره من األمور التي نجدها في النظام العسكري الذي یخضع العاملین فیه  ،عسكري وزىیهم رتب دل

 بالزىذلك فیما یتعلق و ، منظمة المنصوص علیها في القوانین التي تنظم العمل في قوى األألنلكافة ا
  )٢(. وغیرها.. .قدمیةواأل ،والترقیات، والرتب العسكریة ،العسكري

                                                           
  .من القانون السابق )١٧(م ) ١(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني ضاء العسكريمن الق )٣٨(م ) ٢(
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  :وتشكیل المحاكم ،تعیین القضاة - ٩

ففي النظام  ،والعسكري ،وتشكیلهم للمحاكم في النظامین النظامي ،یختلف أسلوب تعیین القضاة
 ،بشكل أساسي على الرتبة العسكریة وتشكیل المحاكم یعتمد ،تعیین القضاة فإن ،القضائي العسكري

والتي أهمها أن  ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري رقم  )٣٠(والشروط التي اشترطتها المادة 
  .منفي قوى األ یكون ضابطاً 

وطریقة  ،حیث ال وجود للرتب العسكریة، قائم في النظام القضائي النظامي وهذا بخالف ما هو
وتشكیل المحاكم  ،وٕانما یتم االعتماد في تعیین القضاة ،لنظام القضائي العسكريمتبعة في االتشكیل ال
لسنة  )١(ومعاییر غیر الموجودة في أروقة القضاء العسكري وفق قانون السلطة القضائیة رقم  ،على أمور

  .م٢٠٠٢

  :سرعة الفصل في القضایا  -١٠

ولعل هذا من  ،المعروضة علیه الفصل في القضایا یتمیز القضاء في النظام العسكري بسرعة
القضایا التي تعرض أمام القضاء  ألن، أقوى المبررات التي یعتمد علیها المؤیدون للقضاء العسكري

لجسامة الجریمة  فنظراً  ،وتمس بالدولة ككل ،العسكري هي من األمور التي تمس بسالمة القوات المسلحة
 ،والفصل فیها ،النظامیة التي تمتاز ببطء اإلجراءات وهذا على عكس المحاكم  ،البد من سرعة البت فیها

وربما یرجع أسباب هذا البطء إلى كثرة القضایا التي تعرض على المحاكم النظامیة مع قلة عدد القضاة 
  .القائمین بالقضاء

فال یتصور أن  ،للحقوق وٕانصافاً  ،للعدالة فنوصي السلطات بضرورة حل هذه اإلشكالیة تحقیقاً 
أو یفقد الحكم في ، یا معروضة أمام المحاكم لسنوات مما یزید من الشحناء بین المتخاصمینتبقى القضا

  .النهایة من الفائدة المرجوة التي تضیع من مرور الوقت مع تسلیمنا أن الحقوق ال تضیع بالتقادم
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  الفرع الثاني

  العسكریة جرائم القانون العام والجرائمالفرق بین 

واألحكام الواردة في  ،الجریمتین تعتبران جریمة بحد ذاتها تقع بالمخالفة للقوانینمن المسلم به أن 
ما تتمیزان بعدة ممیزات مهمة تؤثر في النتائج العملیة الناتجة عن كل أنهإال ، القوانین المنظمة لهما

  :ویمكن إبراز هذه الممیزات من خالل التالي ،منهما

  :من حیث قیود الدعوى - ١
والمتمثلة في  ،الجنائیة العمومیة للقیود العامة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائیة تخضع الدعوى

فال یمكن للنیابة العامة أن تباشر أعمال الدعوى العمومیة دون التقید بهذه  ،واإلذن ،والطلب ،الشكوى
  )١(. واإلجراءات المحدد إتباعها وفق القانون ،القیود

باإلضافة إلى القیود التي ترد على الدعوى  – ،ریة فتخضعأما الدعوى في الجریمة العسك
 ،سكریة من اشتراط وجود إذن إحالةإلى قید آخر یتمثل فیما تنص علیه بعض القوانین الع –العمومیة 

وما نصت علیه المادة  ، المصري العسكري القضاءقانون  من) ٤٠(مثال ذلك ما نصت علیه المادة 
وٕاذا كانت القیود الواردة على الدعوى  .م٢٠٠٨لسنة  ٤ري الفلسطیني رقم من قانون القضاء العسك) ٦٣(

ة یرد على قید إذن اإلحال فإن، على بعض الجرائم دون البعض اآلخرالجنائیة یقتصر مجال إعمالها 
لجنائیة في قانون قید عام على العكس من القیود التي ترد على الدعوى ا أنهأي ، جمیع الجرائم العسكریة

ومن ثم فال یمكن للنیابة العسكریة أن ، م معینةا قیود ذات نطاق محدد بجرائأنهحیث ، وبات العامالعق
  )٢(. تحیل ملف الجریمة العسكریة إلى المحكمة إال بعد الحصول على إذن اإلحالة من الضابط المختص

:من حیث االدعاء المدني - ٢  
مة العادیة المختصة بنظر الدعوى المقامة عن الجری أمام المحاكم الجنائیة إذا كان یجوز االدعاء مدنیاً 

یة ن یقتصر سلطان المحكمة الجنائأمن القاعدة العامة التي تقضي ب ذلك استثناءً  فإن، الجنائیة العادیة
ذلك  ،للمحكمة المدنیة ن یكون االختصاص بالدعوى المدنیة متروكاً أو ، على النظر في الدعوى الجنائیة

إطالة  أنهفي الدعوى الجنائیة أمام القضاء الجنائي من ش) الخاص(ق المدني أن تدخل المدعي بالح
كون أمام المحكمة للحصول على تعویض عن الجریمة الجنائیة العادیة قد ی فاالدعاء مدنیاً  ،اإلجراءات

)3(. وقد یكون أمام المحكمة الجنائیة المختصة بنظر الدعوى كاستثناء، المدنیة كقاعدة  

                                                           
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم  )٤(م انظر ) ١(
  .٥٥٥ص، م١٩٨٠ ،١ط ،القاھرة، دار الفكر العربي، قانون اإلجراءات الجنائیة، مأمون محمد سالمة)٢(
كلیة الدراسات ، یةمنجامعة نایف العربیة للعلوم األ، رسالة ماجستیر، ریةإجراءات التحقیق والمحاكمة في الجرائم العسك، فھد محمد النفیسة) ٣(

  .٦١ص، م٢٠٠٤، العلیا
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ال یقبل االدعاء بالحقوق المدنیة أمام المحكمة الجنائیة  هفإن ،ى الجنائیة العسكریةأما في الدعو 
جاز في النوا ،وهو السرعة ،ذلك یتنافى مع الهدف األساسي من القضاء العسكري ألن )١(،العسكریة
یع ولكن للمحكمة العسكریة توق ،یؤدي إلى إطالة زمن التقاضي حتمافرفع الدعوى المدنیة  ،المحاكمة

  )٢(.)النفقاتو  - المصادرة - العطل والضرر - الرد( :بعض االلتزامات المدنیة مثل

:أسباب انقضاء الجریمةمن حیث  - ٣  
تنقضي الجریمة الجنائیة العادیة بتحقق أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة المنصوص علیها في 

 - وفاة المتهم - العفو العام –ل إلغاء القانون الذي یجرم الفع( وهي ،قانون اإلجراءات الجزائیة العام
  )٣(.)أیة أسباب أخرى ینص علیها القانون -صدور حكم نهائي فیه - التقادم

باإلضافة إلى سبب خاص نص  ،ا تنقضي باألسباب سالفة الذكرهفإن ،أما في الجریمة العسكریة
ال یؤدي إلى انقضاء أما حفظ الدعوى الجزائیة فانه  )٤(.وهو إلغاء الحكم ،علیه قانون القضاء العسكري

مع بقاء حجیته ، إال إن تم تأسیسه على أسباب قانونیة، الدعوى الجزائیة وفق قانون اإلجراءات الجزائیة
آخر هو  اً أضاف شرط ،م١٩٧٩مع مالحظة أن قانون العقوبات الثوري لعام . مؤقتة في كل األحوال
 .صفح الفریق المتضرر

  

:من حیث رد االعتبار - ٤  
وحكمته مساعدة المحكوم ، "الصادر باإلدانةزوال اآلثار الجنائیة للحكم "العتبار ویقصد برد ا

وهو  ،ثلة في الحكم الجنائي في مواجهتهورفع وصمة العار المتم ،دماج في المجتمعالنعلیه على ا
في  وال یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة، قانوني یتحقق بقوة القانون إذا توفرت شروط معینة: األول ،وعینن

وتختلف أحكام رد  ،)٥(قضائي یتمتع القاضي فیه بسلطة تقدیریة: والثاني ،ورفض رد االعتبار ،منح
أو  ،االعتبار في جرائم القانون العام عنها في جرائم قانون العقوبات العسكري سواء من حیث اإلجراءات

  )٦(.من حیث المدد الالزم انقضائها إلمكان الحكم برد االعتبار 

  
  
  

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري) ١٧(م ) ١(
  .م١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري لعام  )٣٧(م ) ٢(

  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم  )٩(م ) ٣(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )٢٥٠(م ) ٤(
  .٧٨٤ص، م٢٠٠٠، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، النظریة العامة لقانون العقوبات، سلیمان عبد المنعم) ٥(
 .٢٠٠ص، م١٩٩٧، القاھرة، دار محمود للنشر والتوزیع، الكتاب الثاني، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي ٦)(



٥٠ 
 

  :حیث األشخاص الخاضعین لها من - ٥
أو جمیع  ،الدولة أرضتنطبق على جمیع األشخاص في حدود الجریمة الجنائیة العادیة  

 ،أما الجریمة الجنائیة العسكریة ،الدولة ما لم یرد استثناء بذلك أرضالمواطنین حتى لو كانوا خارج حدود 
هذا من ( )١(والملحقین بهم بنص القانون ،كریینوهم العس ،ا تنطبق على فئة معینة من األشخاصهفإن

 فإن ،–أي بالنظر لطبیعة الجریمة  –أما من ناحیة االختصاص العیني  ،ناحیة االختصاص الشخصي
وحصر اختصاصها  ،الجریمة العسكریة تنطبق على كل من یرتكب إحدى الجرائم التي حددها القانون

  .لمكانيلالختصاص ا باإلضافةهذا  ،)٢(لجهة القضاء العسكري
  :من حیث الهدف - ٦

ام والنظام الع ،المجتمع أمنوحمایة  ،یهدف النظام القضائي العادي إلى تحقیق المصلحة العامة
فهو باإلضافة إلى سعیه لتحقیق األهداف  ،أما النظام القضائي العسكري ،عند محاربته للجریمة العادیة

والمحافظة ، سسة العسكریة بكل ما یتعلق بهامؤ وهو حمایة ال ،یضیف هدف رئیسي آخر أنهالسابقة إال 
  .واألهداف التي كلفت بها ،والربط بالقوات المسلحة بما یضمن تحقیق المهام ،والضبط ،على النظام

  :من حیث المسؤولیة عن أعمال الغیر - ٧
 ،أما في حال الجریمة العسكریة ،إال عن أفعاله الشخص ال یسال جزائیاً  فإن ،في الجریمة العادیة

  .أو القیادي ،لمبدأ التدرج الرئاسي تحقیقاً  ،ولو كان تأدیبیا ،العسكري یسال عن أعمال مرؤوسیه حتى فإن
  :من حیث نوع العقاب المفروض - ٨

وللقاضي  ،أو ماله ،أو حیاته ،العقاب یتعلق بحریة الشخص فإن ،في الجریمة الجنائیة العادیة
توقع عقوبات و  ،)٣(مامه في حدود المسموح به قانوناورة أالحریة في تقدیر العقوبة وفق الواقعة المنظ

والغرامة على مرتكبي جرائم القانون العام،  ،والحبس ،والسجن ،والسجن المشدد ،والسجن المؤبد ،اإلعدام
وباإلضافة إلى العقوبات السابقة عقوبات أخرى ال توجد في  ،أما مرتكبو الجرائم العسكریة فتوقع علیهم

  )٤(. والرفت من الخدمة ،وتنزیل الرتبة ،ات العام، ومثال ذلك عقوبة الطرد من الخدمةقانون العقوب
 :من حیث القانون المطبق - ٩

فالجریمة الجنائیة العادیة تخضع لقوانین اإلجراءات ، یختلف القانون المطبق في كلتا الجریمتین
ا تخضع للقوانین هفإن ،أما الجریمة العسكریة ،والقوانین المكملة لهم ،وقانون العقوبات العام ،الجزائیة العام

ولقانون القضاء  ،م١٩٧٩مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  :المنظمة لها مثل
  .المحافظات الجنوبیةم في ٢٠٠٨لسنة  )٤(العسكري رقم 

  
                                                           

 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  من قانون القضاء العسكري )٦٢(م ) ١(
  .من القانون السابق) ٦٣( )٢(
  .١٣٨ص، ٢٠٠٨ ،١ط ،منشورات األكادیمیة العربیة في ھولندا، الوجیز في القانون اإلداري، مازن لیلو راضي) ٣(
  .٢٨ ،ص م٢٠٠٨ األولى الطبعة الثقافة دار العسكري، العقوبات قانون شرح ن،یضیالمب علي المجالي، القادر عبد حیسم) ٤(



٥١ 
 

  الفرع الثالث

  ١ الخطأ العسكريو  ،الفرق بین الجریمة الجنائیة العسكریة

وفي رأینا أن وضع مثل هذا التعریف ، نائیة بالنص  على تعریف بالجریمةقلما تعني القوانین الج
والعقوبات  ،یحسن االكتفاء بالنص على الجرائم أنهو  ،سوف یثیر مشاكل ال حصر لها في تطبیق القانون

ات الحضاریة وضع تعریف جامع مانع للجریمة في ظل المتغیر  ألنوذلك  ،التي تترتب على ارتكابها
 ،شبه مستحیل والمجتمع قد أصبح أمراً  ،وكثرة قوانین التجریم في شتى أوجه النشاط الیومي للفرد ،الحدیثة

أو االمتناع  ،هي القیام بعمل ،إال أن الجریمة بصفة عامة ،والتجریح ،وال یمكن أن ینجو من سهام النقد
 )٢(. عنه یرتب القانون علیه عقوبة جنائیة

هل هو قانون جنائي  ،بین الفقهاء حول طبیعة قانون القضاء العسكري ذا اختالفا بیناً وقد أثار ه
حاكم العسكریة محاكم جنائیة ن المأو  ،خاص جاء لیحمي مصالح معینة عن طریق تشریع مستقل

وأحكامها الصادرة عنها هي  ،ن المحاكم العسكریة هي محاكم تأدیبیةأو  ،أم هو قانون تأدیبي ؟،خاصة
ن معظم العقوبات التي توقعها هي عقوبات تؤثر على أو  ،تأدیبیة تخضع لقواعد القانون اإلداري أحكام

وغیرها من العقوبات التي توقع  ،أو التأخیر في الترقیة ،عقوبات الرفت من الخدمة :مثل ،مزایا الوظیفة
  .على الموظف العسكري بصفته الجاني هو موظف في الدولة 

على " الخطأ العسكري"والجریمة التأدیبیة  ،ة العسكریةالفرق بین الجریمة الجنائی لذلك سوف نقوم بدراسة 
  : النحو التالي

  :مفهوم الجریمة التأدیبیة

 ،ناقضا لمقتضیات سیر الوظیفة العامةتما یرتكبه الموظف م( ا أنهعرف بعض الفقه الجریمة التأدیبیة 
أو خارجها سواء  ،أثناء الخدمةفي إخالل بالواجبات الوظیفیة ( :اأنهوعرفها آخر ب)٣(،)ویستوجب مساءلته تأدیبیا

  )٤()كان یجب على الموظف القیام به  ،أم امتناع إرادي عن أداء عمل، بالقیام بعمل إرادي محظور

اإلخالل بواجبات  أنهأو امتناع إرادي یصدر عن الموظف من ش ،كل فعل( ا أنههاني غانم ب.وعرفها د
  )٥(.)وظیفته

                                                           
، عزت الدسوقي.دمن الفقھاء ومنھم  كبرولكن یرى الجانب األ، نالحظ أن ھناك من یفرق بین الجریمة التأدیبیة العسكریة والخطأ العسكري) ١(

  .وھو ما نتفق معھ، ود الدن أنھ ال فرق بینھمحسام الدین محم. ود
  .١٤ص، م١٩٩٧، القاھرة، دار محمود للنشر والتوزیع، الكتاب األول، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي) ٢(

  .١٧٨ص، م١٩٩١ القاھرة ،دار النھضة العربیة، القانون اإلداري، عزیزة الشریف) ٣(
، رسالة ماجستیر، دراسة تحلیلیة مقارنة، اإلجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، سیدوعال جودت أبو ) ٤(

 .٤٣ص، م٢٠١٢، غزة، كلیة الحقوق، جامعة األزھر
  .٤٨٤ص ،م٢٠١٦، مكتبة نیسان للطباعة والتوزیع، الوسیط في مبادئ القانون اإلداري، ھاني عبد الرحمن غانم) ٥(



٥٢ 
 

  :وم الجریمة العسكریةأما مفه

كنوع من ، ي تقع بالمخالفة للقانون العسكريالجریمة الت( :اأنهعزت الدسوقي بقوله .فقد عرفها د
مباشرة بالنظام العسكري  وهو فعل یمس، حد العسكریین بسبب وظیفتهأأو الوظیفي یرتكبه  ،الخطأ المهني

ا هي تلك األفعال أنهومنهم من عرفها  )١(،)ةبالقوات المسلح أو أدبیاً  مادیاً  ویسبب ضرراً ، الداخلي
والنظم  ،أال وهي المصلحة المتعلقة بالشؤون، المخالفة التي تقع ضارة بمصلحة معینة حماها القانون

 )٢( .)العسكریة

أفعال وردت نصوصها في قانون القضاء العسكري رأى الشارع ( :اأنهوعرفها القضاء المصري ب
ما یجرمه  ومن هذه الجرائم، مفروضة على األشخاص الخاضعین للنظم العسكریةبالواجبات ال فیها إخالالً 

  )٣(.)فهي جرائم معاقب علیها في كل من القانونیین ،قانون العقوبات العام

والتي تقع بالمخالفة  ، الجریمة الصادرة عن عسكري: بأنهاالجریمة العسكریة  ویعرف الباحث
  .لعسكریة المحمیة قانوناوتمس بالمصلحة ا، للقوانین العسكریة

والجریمة التأدیبیة نأتي لعمل مقارنة بینهم للوقوف على  ،وبعد تعریف الجریمة الجنائیة العسكریة
واالختالف بینهما لنستطیع تحدید ماهیة قانون العقوبات العسكري هل هو قانون جنائي أم  التشابهأوجه 

  .؟قانون تأدیبي

  

  :والجریمة التأدیبیة ،الجنائیة العسكریةبین الجریمة  التشابهأوجه / أوال

والجریمة التأدیبیة إال أن هناك تالقي بینهما  ،على الرغم من اختالف الجریمة الجنائیة العسكریة
  :یتمثل في التالي

ومن  ،والتأدیبیة تعتبران سلوك غیر مشروع یعاقب علیه القانون ،كلتا الجریمتین الجنائیة العسكریة -١
خالفة تقع بالم :فاألولى ،وحسن سیر المرفق العام ،للصالح العام تحقیقاً  ،سه للعقوبةیرتكبه یعرض نف

  .والثانیة تقع بالمخالفة لواجبات الوظیفة العامة التي یتوالها الموظف العام ،لمقتضیات الوظیفة العسكریة

                                                           
  .٤٣ص، المرجع السابق، عزت مصطفى الدسوقي) ١(

  .٢٦٩ص، م٢٠٠٥، القاھرة، ایتراك للنشر والتوزیع، النظریة العامة، شرح قانون األحكام العسكریة ، اشرف مصطفى توفیق(٢) 

  .٢٠٦ص، ٥٤ق، ١٣س، أحكام النقض، م١٢/٠٣/١٩٦٢، نقض مصري (٣)



٥٣ 
 

فالجریمة  ،تهمخاصة جاءت قوانین خاصة لمخاطبهم فئة  ،األشخاص الذین یرتكبون كلتا الجریمتین -٢
والجریمة  ،وال تقع من غیرهم ،والملحقین بهم بنص القانون ،العسكریة تقع من طائفة محددة هم العسكریین

  .وال یتصور وقوعها من سواهم ،التأدیبیة تقع من فئة الموظفین العمومیین

  :والجریمة التأدیبیة ،أوجه االختالف بین الجریمة الجنائیة العسكریة/ ثانیا

  :كالتالي إدراجهاوالتي تحدد ماهیتهما یمكن  ،لعدید من أوجه االختالف بین الجریمتینهناك ا

  :النص على الجریمة بقانونمن حیث  -١

ویعني ذلك ، "بنصوال عقوبة إال  ،ال جریمة"الجریمة الجنائیة العسكریة یتم تطبیقها في إطار الشرعیة 
العقوبات  وٕاقرارالجرائم العسكریة  بتحدیدوحدها أن السلطة التشریعیة هي المختصة : أولهما: أمرین

أن السلطة القضائیة العسكریة هي المختصة وحدها بتقریر العقوبات التي تقررها : وثانیهما، المناسبة لها
   )١(. السلطة التشریعیة

 فلیس من الالزم أن تصدر من جهة اإلدارة، إال أن المبدأ السابق ال ینطبق على الجریمة التأدیبیة
وٕانما یعاقب ، أو من السلطة التشریعیة قواعد تؤثم بعض األفعال مسبقا حتى یعاقب الموظف ،المختصة

ما دامت تخالف مقتضیات  ،أو لم یكن ،الموظف إذا ارتكب الجریمة التأدیبیة سواء كان منصوص علیها
  )٢(. الواجب الوظیفي

 أنه إال، الخطأ العسكري التأدیبي ال تسري على" بنص إالوال عقوبة  ،ال جریمة"قاعدة  أنومع 
النظام العسكري، كما أن قاعدة ال عقوبة إال بنص  رضاالبد من وجود نص عام یسمح بالردع لكل ما یع

كذلك على العقوبات التأدیبیة، فالجزاء الموقع على خطأ تأدیبي یتم اختیاره من بین عدة  ،ال تسري
ختص بتوقیع الجزاء، وبشرط أال یتعدى الجزاء السلطة المخولة تبعًا للسلطة التقدیریة للقائد الم ،جزاءات

  )٣(. له

  

  

                                                           
  .١٧ص، المرجع السابق، عزت مصطفى الدسوقي) ١(

  .٧٦، م١٩٧٩ ،القاھرة ،دار الفكر العربي، قضاء التأدیب ، الكتاب الثالث، القضاء اإلداري، سلیمان الطیماوي (٢) 
  .٥٧ص، م١٩٩٧، كلیة شرطة دبي، المحاكمات العسكریة، جودة حسین جھاد) ٣(



٥٤ 
 

یجب أن  الجنائیة العسكریة لقیام الجریمة هو عنصر التحدید ،أن الفارق بینهم فیرى الباحث
 ،وعلى عقوبتها ،علیها اً وتكاملت أصبحت جریمة منصوص ،انهافإذا تحددت أرك، وتتكامل ،انهاتتحدد أرك

  .عمل میداني یخضع لتقدیرات القائد العسكري هفإن ،عسكريأما الخطأ ال

 

  :من حیث مبدأ المخالفة للنص - ٢

إن عدم وجود نص مؤثم لفعل معین یعني أن هذا الفعل مباح للمخاطبین بقانون األحكام 
ل بینما نجد أن عدم وجود مثل هذا النص ال یعني أن هذا الفع، تطبیقا لقاعدة مفهوم المخالفة ،العسكریة

  )١(. فقد یكون جریمة تأدیبیة أو ذنب إداري ،العاممباح للموظف 

 

  :والعقوبات ،من حیث الجهة التي تحدد الجرائم - ٣

الة الجریمة والعقوبات المقررة لها بالنص على ذلك في ح ،المشرع وحده هو من یحدد الجرائم
لعسكري سلطة تحدید العقوبة بین ویبقى للقاضي ا ،)وال عقوبة إال بنص ،ال جریمة(الجنائیة العسكریة 

الجهات التأدیبیة هي التي تحدد  فإن ،أما في حالة الجریمة التأدیبیة ،والحد األدنى لها ،الحد األعلى
  .والعقوبات التأدیبیة  ،الجرائم

  

  :من حیث القانون المطبق - ٤

القوانین المكملة و  ،والقوانین العسكریة ،القاضي العسكري یتقید بحدود قانون العقوبات العسكري
السلطة التأدیبیة  فإن ،أما في حالة الجریمة التأدیبیة ،ة عدم توفر النص في هذه القوانیناألخرى في حال

  .ؤسسة العسكریةوحسن سیر الم ،العسكریةتتقید بقید ضوابط تحقیق مقتضیات الوظیفة 

  

  

  

  
                                                           

  .١٧ص، المرجع السابق، عزت مصطفى الدسوقي) ١(



٥٥ 
 

  :الثبات واالستقرار - ٥

فهي ، واالستقرار ،بنوع كبیر من الثبات لعسكریة تتمیزاالجریمة الجنائیة ف ،والعقوبات ،الجرائم
والعقوبات في الجریمة  ،أما الجرائم ،نصوص علیها في القوانین العسكریةوم ،وعقوبات محددة ،جرائم

  )١(.واألیدلوجیة التي تتغیر بتغیر الظروف ،والعقیدة ،ا تختلف باختالف الظروف االجتماعیةهفإن ،التأدیبیة

  

  

  :وتحدید العقوبة ،وعناصرها ،بین الجریمةاالرتباط  - ٦

فقانون ، والعقوبة المقررة لها ،وعناصرها في الجریمة العسكریة ،یوجد ارتباط تام بین الجریمة
أما في حالة  ،بطها بعقوبة مقررة لهذه الجریمةویر  ،وعناصرها ،العقوبات العسكري هو الذي یحدد الجریمة

، تأدیبي من عدمه أأو خط ،تأدیبیة هي التي تحدد كون العمل جریمةالسلطات ال فإن ،الجریمة التأدیبیة
  .لمقتضیات الوظیفة العامة ومن ثم تختار عقوبة مناسبة لها تحقیقاً 

 ،فالفعل، روالخطأ التأدیبي هو الجزاء المقر  ،بمعنى آخر أن معیار التفرقة بین الجریمة العسكریة
وتقررت له عقوبة أصلیة من  ،ال إذا ورد النص علیهإ جنائیة عسكریة أو االمتناع ال یكون جریمة

أو االمتناع بقانون  ،أما إذا لم یرد النص على الفعل ،النصوص علیها في قانون العقوبات العقوبات
  )٢(.تأدیبي أیكون خط هفإن ،اء تأدیبيأو إذا اقتصر العقاب على ارتكابه على جز  ،العقوبات العسكري

، س كرامة الرتبة باألعمال الدنیئةء العسكریة ارتكاب ما یمفعلى سبیل المثال من األخطا
وتحدد  ،فهذه األمور ال یوجد نصوص تحددها ،وغیرها ،وسوء استخدام الذخیرة، واإلهمال في الواجبات

ارتكب ما یمس  فهل یوجد نص قانوني یحدد إن كان العسكري قد ،ا لتصبح جریمةنهاوأرك ،مكوناتها
هذا الفعل؟ فال یوجد معیار لیحدد العقوبة المقررة  أو أن؟ قد أساء استخدام السالح أنهأو  ،بكرامة الرتبة

  . یحدد تلك األعمال

ذلك أن یجوز ، على مرتكبها تأدیبیاً  وال یغیر من طبیعة الجریمة العسكریة أن توقع المحكمة جزاءً 
 دیبي على مرتكب الجریمة بدالً أن تكتفي بتوقیع جزاء تأ –إعماال لسلطتها في اختیار العقوبة  –للمحكمة 

                                                           
مازال في الضفة  أنھمع .أصبح مجرم ویعاقب علیھ المحافظات الجنوبیةولكن بقدوم حكومة . ماكن العملفمثال التدخین كان مسموح بھ في أ) ١(

  .الغربیة غیر مجرم

  .٤٨ص، سابقمرجع ، عزت مصطفى الدسوقي (٢)



٥٦ 
 

المحكمة أن توقع  إمكانمن طبیعة هذه الجریمة مادام في  وذلك ال یغیر ،من توقیع عقوبة جنائیة علیه
  )١(. جریمة جنائیة على مرتكبها

 
نص في المادة  م٢٠٠٨لسنة  )٤(ومن الجدیر ذكره في هذا المجال أن قانون القضاء العسكري رقم 

فجاء  ،)ن السلطة المختصة طبقا للقانونضباطیة بقرار مالنوالعقوبات ا ،د الجرائمتحد(منه على  )٧٥(
والعقوبات  ،والتأدیبیة ،ضباطیةالنلیحدد بعض المخالفات ا ،الفلسطینیة منقانون الخدمة في قوى األ

  .المقررة لها

، الخطأ العسكري أو ،والجریمة  التأدیبیة ،وبعد استعراضنا للفرق بین الجریمة الجنائیة العسكریة
هو قانون جنائي خاص جاء لیحمي مصالح معینة عن طریق قانون القضاء العسكري  أنیتبین لنا  هفإن

هو  أیضاً القضاء العسكري  فإن ،وبالتالي ،حاكم العسكریة محاكم جنائیة خاصةن المأو  ،تشریع مستقل
  .قضاء خاص

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
  .٤٩ص، سابقالمرجع ال) ١(



٥٧ 
 

  المطلب الثاني

  يالقضاء العسكر  قوانینخصائص 

یجب علینا أن نوضح الخصائص  هفإن، لى ماهیة النظام القضائي العسكريللتعرف ع استكماالً 
لذلك سوف نورد بعض الخصائص  ،عمله عن غیره من القوانین األخرىالتي تمتاز بها القوانین المنظمة ل

  :الممیزة لهذه القوانین على النحو التالي

  :قانون یحمي مصلحة خاصة - ١

 :واالستقرار النسبي في المجتمع مثل ،العقوبات العام یحمي المصالح التي تتمیز بالثباتإذا كان قانون 
قانون العقوبات العسكري یحمي مصلحة  فإن، وماله ،وشرفه ،في الحیاة وفي سالمة جسمه سانإلناحق 

والربط  ،نظاموهي المصلحة الخاصة بالمحافظة على ال ،الأ واالستقرار أیضاً  ،تتمیز بهذا القدر من الثبات
بحیث أن هذه الحمایة  )١(. واألهداف التي تكلف بها ،بالقوات المسلحة حفاظا یضمن لها تحقیق المهام

لمصلحة القوات العسكریة الخاصة تؤدي بالنهایة إلى تحقیق الهدف العام من الحمایة والذي هو تحقیق 
  . المصلحة العامة

والتي ال  ،بنصها على بعض الجرائم الخاصة بهالذلك جاءت هذه القوانین لتحمي هذه المصلحة 
وكذلك  ،وغیرها ،الفرار وتسلیم المواقع :یمكن تصورها إال في موضع حمایة هذه المصلحة العسكریة مثل

نصت هذه القوانین على عقوبات ال یمكن تصور إنزالها إال على األشخاص الخاضعین لهذه القوانین 
مایة المصلحة والعقوبات التي وجدت فقط لح ،وغیرها من الجرائم ،تبةوتنزیل الر  ،الطرد من الخدمة :مثل

  .القوانین العسكریة هي قوانین تحمي مصلحة خاصة فإنلذلك  ،ذات الصفة العسكریة

  :قانون خاص  - ٢

ییز لمراتبهم أو وضعهم تم نمخاطبة المشرع كافة المواطنین دو ، یفترض عند إعداد النصوص
، مور أن یخضع عموم المخاطبین لقانون واحد یعمل على تطبیقه قضاء واحدفاألصل في األ ،االجتماعي

 بحیث یأتي النص قاصراً ، یجد مبرره فیما تقتضیه الضرورة ءً ومع ذلك قد یلحق بالقاعدة العامة استثنا
 )٢( .أو لمواجهة ظرف بعینه لم یألفه الجمهور ،على طائفة معینة

  

                                                           
  .٢٠ص، سابقالمرجع ال) ١(
  .٦ص، سابقمرجع ، عبد الرحمن بربارة) ٢(



٥٨ 
 

 ،مهام الموكلة لها كان البد من إیجاد قانون ینظم عمل هذه المؤسسةوال ،لطبیعة المؤسسة العسكریة نظراً 
كما نص  ،ینظم القضاء الخاص بهذه المؤسسة فكان قانون القضاء العسكري الذي ،ویحمي مصالحها

تنشأ المحاكم ( :بقوله )١٠١(في الفقرة الثانیة من المادة  م٢٠٠٣القانون األساسي المعدل لسنة  على ذلك
  ).و والیة خارج نطاق الشأن العسكريأ ،وانین خاصة، ولیس لهذه المحاكم أي اختصاصالعسكریة بق

  :اختالف التشریعات في مصدره - ٣

 ،وتكون التشریعات العسكریة ،اختلفت التشریعات المنظمة لقوانین القضاء العسكري في تحدید
فنجد قانون  ،وفلسطین ،ولیبیا ،العراق :وآخر لإلجراءات مثل ،فبعضها یسن تشریع خاص بالعقوبات

وبعضها یقوم بتضمین  ،وقانون العقوبات الثوري، لسطینیةأصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحریر الف
 اً قانون أصدروبعضها ، السودان :قانون العقوبات العسكري ضمن نصوص قانون القوات المسلحة مثل

فالقانون  ،ومصر ،وفرنسا ،واألردن ،وسوریا ،نلبنا :واإلجراءات كقانون واحد مثل ،یشمل العقوبات مستقالً 
 ،والثاني للجرائم ،قانون واحد مقسم إلى كتابین األول لإلجراءات ١٩٦٦لسنة  ٢٥المصري رقم 

  .والعقوبات

في قانون العقوبات  )١(دماج الجرائم العسكریة المختلطة حول جدوى إ اً في الفقه حوار  ویثار ،هذا
وبالتالي وحدة ، تیحقق وحدة قانون العقوبا أنهدماج هي النادین بهذا اوالحجة األساسیة للمن، العام

وبعبارة  ،ات بما یكفله من ضمانات للمتهمینكما ینبني علیه كذلك تطبیق قانون اإلجراء ،األحكام العامة
مین ال تستأهل خصها بقانون أو بفئة من المجر ، حكام الخاصة بمجموعة من الجرائماأل فإن ،أخرى
  )٢(. شد إذ یشتت أحكام القانون الواحدأبل إن ضرره ، مستقل

 :عدم تحدید بعض الجرائم والعقوبات - ٤

وال عقوبة  ،ال جریمة(حیث  ،األصل في القوانین الجنائیة أن تعمل على ترسیخ مبادئ المشروعیة
القوانین العسكریة إال أن  ،واضحاً  لعقوبة المقررة لها تحدیداً وا ،فیجب أن یتم تحدید الجریمة ،)إال بقانون

في كثیر من نصوصها قد تجاهلت هذا المبدأ عن طریق إدراجها العدید من النصوص التي تركت تحدید 
  .دقیقاً  والعقوبة تحدیداً  ،الجریمة

 

 

                                                           
 .ص علیھا في كال من قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري مثل السرقة والقتل والضرب وغیرھاوھي الجرائم المنصو)١(

  .٢١ص، سابقمرجع ، محمود محمود مصطفى)٢(



٥٩ 
 

 واضحاً  والعقوبات أن یتم تحدید العقوبات تحدیداً  ،فمن مقتضیات إعمال مبدأ شرعیة الجرائم
ن یتم تحدید مقدارها أو  ،نصوص علیها بالقانونمو عقوبتین من العقوبات الأ ،ن یتم تعیین عقوبةأب قاطعاً 

 هفنجد ،إال أن قانون العقوبات العسكري الثوري لم یلتزم بذلك )١(.والحد األقصى لها ،بتعیین الحد األدنى
 ٣یعاقب ( :واألدنى للعقوبة قد نص على بعض النصوص مثل ،األعلى حده للتحدیدفي مجال  مثالً 

أو أن  ،للعقوبة دون تحدید الحد األعلى....)  - سنة على األقل - أشهر على األقل ٦ - على األقل أشهر
عوقب الفاعل باألشغال (  )٣٨٦(نص المادة  :مثل ،دون تحدید الحد األدنى لها ینص على الحد األعلى

  .فلم یحدد الحد األدنى للعقوبة ،)سنوات على األكثر ١٠الشاقة المؤقتة 

فیستطیع ، أن عدم التحدید هذا یوسع من السلطة التقدیریة المقرر لقاضي العسكري ثویرى الباح
واسعة  تقدیریة وفي ذلك إعطاء سلطة ،بة ما بین اإلعدام نزوال التكدیرأن یختار أي عقوبة یراها مناس

  .سلطة المشرع نفسهب تقریباً  هللقاضي تساوی

  :لعامتجریم كثیر من األفعال التي جرمها القانون ا - ٥

وحتى ال یكون هناك فراغ جنائي لم یتم ، والتكامل بینها ،جاءت التشریعات مجتمعة لتحقق الترابط
والمعالجة القانونیة للجرائم بین هذه  ،وأیضا حتى ال یكون هناك تكرار للنصوص، معالجته بقانون

  .والتشریعات ،القوانین

عسكري ال مثیل له في القوانین العامة، فعندما یكون تجریم الواقعة هو نص في قانون القضاء ال
وهى الجرائم التي ال یتصور ارتكابها إال من العسكریین، فهي تقع  ،نا نكون بصدد جریمة عسكریة بحتةفإن

والواجبات العسكریة، وال یتصور ارتكابها من غیر المخاطبین بأحكام  ،بالمخالفة ألحكام النظام العسكري
وعقوبتها،  ،للطبیعة الخاصة المحمیة بنصوصه التي تحدد هذه الجرائم نظراً  ،قانون القضاء العسكري

والجرائم  ،والتشویه ،رضاوجرائم التم ،والغیاب من الخدمة العسكریة ،ومثال ذلك الجرائم المتعلقة بالهروب
  )٢(. المتعلقة بعدم إطاعة األوامر العسكریة

وهي جرائم منصوص علیها في كال من ، وهي الجرائم المختلطة ،وهناك النوع الثاني من الجرائم
  . وقانون العقوبات العام ،قانون القضاء العسكري

 

                                                           
  .٢١ص، سابقمرجع ، عزت مصطفى الدسوقي) ١(

  .١٠٩ص، م١٩٨٣، رةالقاھ، دار الفكر العربي. العقوبات واإلجراءات، قانون القضاء العسكري، مأمون سالمة )٢(



٦٠ 
 

أو غیر عسكریة  ،حول طبیعة الجرائم المختلطة من حیث كونها جرائم عسكریة )١( واختلف الفقه
 نأل ،األول یرى أن الجرائم المختلطة ال تعتبر جرائم عسكریة حتى لو وقعت من العسكریین: إلى اتجاهین

جرائم  هي ،المختلطة الجرائمیرى أن  :واالتجاه الثاني ،األفعال هو قانون العقوبات العامأساس تجریم تلك 
نص  ألن ،وال مانع من النص علیها في قانون القضاء العسكري بجانب قانون العقوبات العام ،عسكریة

  .التجریم وقانون العقوبات العام هو مناط ،التجریم في قانون القضاء العسكري

ولقد أشار قانون القضاء العسكري المصري، وكذلك قانون العقوبات الثوري الفلسطیني إلى الكثیر 
من الجرائم المنصوص على تجریمها في قانون العقوبات العام، وسبب تجریمها في قانون القضاء 

  )٢(. حل الحمایةوالمصلحة م ،خص مرتكبهافنجدها تتمیز بش ،العسكري هو لحمایة المصلحة العسكریة

ویترك للقضاء  ،أن األصل أن یتم معالجة الجرائم المختلطة ضمن القانون العام ویرى الباحث
وبالذات كون القانون العسكري عند تناوله  ،ئم التي تحمل الصفة العسكریة فقطالعسكري أن یعالج الجرا

 ،من ناحیة األركان ف علیها شیئاً ولم یض، في بنائها القانوني لهذه الجرائم المختلطة لم یغیر شیئاً 
عقوبات العسكري هو تشدید ولو كان الهدف من إدراج هذه الجرائم في قانون ال، المكونة لها ،والعناصر

فنعتقد أن قانون  ،وبة لو كانت مرتكبة من فئة معینةیمكن النص في القانون على تشدید العق هفإن، العقوبة
  .لو كان الجاني من المدنیین وخصوصاً ، ط الجرائم العسكریة البحتةالعقوبات العسكري یجب أن یتناول فق

  :تحدید األشخاص المخاطبین به - ٦

وال یمكن تطبیق ، وتشریعاته ،جاءت التشریعات العسكریة لتخاطب فئة محددة تخضعهم ألحكامه
القضائي فنصت القوانین المنظمة للنظام  ،غیر هذه الفئات المحددة بالقانونهذه التشریعات على 

  )٣(. العسكري على هؤالء األشخاص الخاضعین لها

فمنها من قصر  ،تحدید نطاق تطبیقها على األشخاص واختلفت التشریعات العقابیة العسكریة في
ومنها من  ،واأللماني ،الروسي العسكري قانون العقوبات :تطبیق هذه األحكام على العسكریین وحدهم مثل

 ،والمصري، والسوري ،العقوبات العسكري اللبناني :لمدنیین مثل قانونمد نطاق هذا االختصاص إلى ا
 )٤(. واألحداث باإلضافة إلى العسكریین ،حیث أن هذا األخیر قد مد والیته إلى المدنیین ،طینيوالفلس

 
                                                           

 .٢٩٦ص، م١٩٩٦، جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه، الجریمة العسكریة في التشریع الكویتي المقارن، فالح عواد العنزي ) ١(
  .١٧٣ص، م٢٠٠٧ ،اإلسكندریة ،المكتب الجامعي الحدیث، النظریة العامة للجریمة العسكریة، الشرقاوي إبراھیم أحمد) ٢(

  .م١٩٧٩من قانون أصول العقوبات الثوري لعام  ٨و م . م٢٠٠٨لسنة  ٤القضاء العسكري رقم من قانون  )٦٢(م ) ٣(
  .العسكریة في ھذه البالدانظر القوانین )٤(

 كما نوھنا سابقا أنھ من الممیزات التي تتمیز بھا القوانین العسكریة المطبقة في القضاء العسكري الفلسطیني أنھا تعود لمجموعة و:مع مالحظة انھ
لذلك یجب سن . قرب ما تكون قانون للثورة ولیس قانون دولةأم وھي قوانین ١٩٧٩التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة الصادرة عام 

  . قوانین حدیثة تتماشي مع مقتضیات العصر الحدیث
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  :والسمعة السیئة لهذا القانون ،تقاد الواسعالنا- ٧

 القائمین ألنو  ،زء من القوات المسلحةفي الغالب جكون ی بصفة عامةالقضاء العسكري  بسبب أن
 فإن ،سكریةوأیضا بسبب جسامة العقوبات التي تنزلها المحاكم الع ،علیه هم ضباط من القوات المسلحة

 ،سانإلناوفي نظر مؤسسات حقوق  ،سیئة للقضاء العسكري في نظر العامةهذا كله قد أعطى سمعة 
  .والمطالبین بالمساواة أمام القضاء

فما  ،غالل للسلطات العسكریة في تطبیقهودون است ،ن یتم تطبیق القانون بشكل شرعيهذا إن كا
كما هو الحال في  ،مستخدمة سالح المحاكم العسكریة ،بتجاوز القانونبالنا إذا قامت المؤسسة العسكریة 

  .من هذا البحث  الثالثفي الفصل  تحدث عنهوالذي سوف ن ،ة إحالة المدنیین للقضاء العسكريحال
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  المبحث الثالث

  تشكیل القضاء العسكري

  

القضاء العسكري ( :منه على )٢١(في المادة  م٢٠٠٨لسنة  ٨نص قانون القضاء العسكري رقم 
ویتبع هذه الهیئة ، رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة هیئة قضائیة عسكریة ال سلطان ألحد علیها تتبع

  ).ظمة العسكریةألنوا ،ألحكام القانون روع أخرى وفقاً وف ،ونیابة عسكریة ،محاكم عسكریة

من خالل النص نالحظ أن القضاء العسكري یتكون من مجموع المحاكم العسكریة التي تختص 
، من فروع أخرى تنظم العمل القضائيو ، ومن النیابة العسكریة، عة أمامهابالفصل في النزاعات المرفو 

وهو ، حتى یحقق الغرض النهائي من وجودهالقضائي العسكري  وتسهل اإلجراءات القضائیة في النظام
، فیه األساسيللركن  باإلضافة، وحمایة المؤسسة العسكریة، وخارجیاً  ،وحفظ الدولة داخلیاً  ،إقامة العدالة

لذلك سوف نتناول في هذا المبحث تشكیل هیئة القضاء العسكري من حیث  وهو القاضي العسكري،
بحث وضع القاضي ثم سن، ما سنتناوله في المطلب األول وهو، واختصاصاتها ،المحاكم المكونة له

النیابة العسكریة كمطلب ثم ثاني، كمطلب  ،كونه اللبنة األساسیة في تكوین المحاكم العسكریة ،العسكري
  .ثالث
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  المطلب األول

  المحاكم العسكریة

 إذ، اإلطالق على مراحلها أهم من تعتبرو  الجزائیة، للدعوى الختامیة المرحلة تعد المحاكمة هي
وخطیرة بالنسبة لموقف  ،مرحلة مصیریةهي و  )١(.اإلدانة أو ،بالبراءة سواء مصیر المتهم یتقرر خاللها من

تهامي الذي أحاله للمحاكمة، فأصبح مركزه الواقعي أقل إلاأحیط بهالة من الشك بسبب القرار المتهم الذي 
  )٢(.القضاء لم یقل كلمته بعد ألن ،من ریبة، وأفضل حاال من المدان ههمن البريء لما شاب شأناً 

ا أول جهة قضائیة هألن ،فهي قاعدة الهرم القضائي ،ي الوجهة التي تتم فیها المحاكمةالمحكمة هف
 واإلشكالیات التي تعرض علیها وفقاً  ،فهي الهیئة التي تفصل بالمنازعات ،غلب المنازعاتأتعرض علیها 

وتسیر  ،والقیود التي تنظم عملها ،حاطتها بسیاج من الشرعیةأالقوانین قد و  ،التشریعات فإنلذلك  ،للقانون
  .إجراءات الفصل في المنازعات أمامها 

 ،إال إذا كانت مكونة من العدد الالزم من القضاة وال یكون تشكیل المحكمة العسكریة صحیحاً 
ویجب أن یكون للقضاة  ،مراعاتها أو ،الواجب وجودها األموروغیرها من ، وكاتب للجلسة، وممثل للنیابة

من  یقوم بأحدهم سبب یمنعه قانوناً  وأال ،م المحكمة والیة الفصل في الدعوىالعسكریین الذین تشكل منه
 ،فیشترط في القضاة العسكریین ما یشترط في القضاة العادیین من حیث توافر شروط الصالحیة)٣( .نظرها

 ،وأسباب الرد ،حكام التي یخضع لها القضاة العادیون فیما یتعلق بأحكام الصالحیةلكافة األ ایخضعو ن أو 
  .وغیرها ،والرد ،والتنحي

والتشریعات في تنظیم العمل  ،وجاءت القوانین الناظمة للقضاء العسكري منسجمة مع باقي القوانین 
منها التشریعات الفلسطینیة التي و  ،واختصاصها ،وبینت تشكیلها ،لعسكریةالقضائي فیما یتعلق بالمحاكم ا

والمحاكمة العسكریة  ،لذلك سوف نتناول المحاكم ،زعات على محاكم متخصصة تفصل فیهاوزعت المنا
نتناول فیه بعض معاییر المحاكمة  :والثاني ،ل المحاكم العسكریةیتحدث عن تشكی :األول، في فرعین
  :على النحو التاليالعسكریة 

 

 

 
                                                           

  .٤٩٢ص، م١٩٩٩، كندریةاإلس، منشأة المعارف، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، عوض محمد عوض)١(

  .١٠٢ص، م٢٠٠٠، اإلسكندریة، منشأة المعارف، اإلخالل بحق المتھم بالدفاع، محمد خمیس)٢(
  .٤٢٣ص ،مرجع سابق ،عزت مصطفى الدسوقي)٣(
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  الفرع األول

  المحاكم العسكریةتشكیل 

قانون  بأحكامتنظیم القضاء العسكري في فلسطین یخضع لخطة المشرع الثوري عمال  أنالثابت 
 اإلجرائيباعتباره القانون ، م١٩٧٩المحاكمات الثوري الصادر عن منظمة التحریر الفلسطینیة عام  أصول

رفة تعلى جمیع الجرائم المق جرائياإلالقانون  حیث یطبق، م١٩٧٩المكمل لقانون العقوبات الثوري لسنة 
 أمام، القانون ألحكامالخاضعین  األشخاصالتي تتواجد علیها الثورة الفلسطینیة من قبل  األرضفي 

 )١(. المحاكمات في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكب فیه الجر بإجراءالمحاكم المختصة 
  .م فیما یتعلق بهذا المجال٢٠٠٨لسنة  ٤فلسطیني رقم باإلضافة لما نص علیه قانون القضاء العسكري ال

هي  ،نجد أن القوانین التي نظمت تشكیل المحاكم العسكریة في التشریع العسكري الفلسطینيف
وقانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري  ،٢٠٠٨لسنة  )٤(قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 

لذلك سوف نتناول تشكیل المحاكم العسكریة وفق القانونین  ،م١٩٧٩لعام لمنظمة التحریر الفلسطینیة
 )٤(رقم  –ومن ثم نعقب على اإلضافات التي أضافها القانون الجدید  ،بادئین بقانون أصول المحاكمات

  :على النحو التالي -م٢٠٠٨لسنة 

 الثوریة اكمالمح(على أن  م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لعام ) ١١٩(نصت المادة 
  :هي

 .- القاضي الفرد –المحكمة المركزیة  -أ

 . المحكمة العسكریة الدائمة -ب

 .المحكمة العسكریة العلیا –الثورة  أمنمحكمة  -ج

  . المحكمة الخاصة -د

 . محكمة المیدان العسكریة -ه

 

 

 
                                                           

، م٢٠١٦، فلسطین، غزة، مكتبة نیسان للطباعة والتوزیع، األحكام اإلجرائیة الخاصة بعقوبة اإلعدام في التشریعات المقارنة،تامر حامد القاضي (١)
  .٢١٠ص
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 :واختصاص كل محكمة على النحو التالي ،ثم بین القانون آلیة تشكیل

  :مركزیة المحكمة ال -ا

 لها من قاضٍ ا المحكمة الوحیدة التي یتم تشكیأنهحیث  ،- منفرد هي محكمة تشكل من قاضٍ 
تختص بالنظر في الجرائم التي ال تتجاوز عقوبتها السنة باستثناء الجرائم التي یتم ارتكابها من   - منفرد

  )١(.الضباط

لسنة  )٤(سكري الفلسطیني رقم لقانون القضاء الع وتقابلها المحكمة العسكریة المركزیة وفقاً 
ا أنهأضاف هذا القانون الجدید تحدید نطاق اختصاص هذه المحكمة بصریح النص بحیث ، م٢٠٠٨

ا لیست محكمة أنهأي  ،سكريوالجنح الداخلة في اختصاص القضاء الع ،تختص فقط بالمخالفات
یكون مكان انعقادها في  هنفإ ،باستثناء حاالت الضرورة أنهفنص ، ادهاووضح مكان انعق )٢(،جنایات

  .مراكز اختصاص المحاكم العسكریة الدائمة

ویالحظ أن كال القانونین نصا على عدم اختصاص هذه المحكمة في الجرائم التي یكون مرتكبها 
حیث نص القانونان على محكمة أخرى تختص  ،قل من سنةأحتى لو كانت عقوبة الجریمة ، باطمن الض

  .بجرائم الضباط

المعدل بموجب  م١٩٦٦لسنة  )٢٥(رقم  المعدل ا في قانون القضاء العسكري المصريویقابله
ة اختصاصها في والتي كانت تحمل صراح ،ةالمحكمة العسكریة المركزی م٢٠٠٧لسنة  ١٦القانون رقم 

  .حیث كانت تسمى محكمة الجنح العسكریة، اسمها قبل التعدیل

  :المحكمة العسكریة الدائمة - ب

ما لم یرد  تختص بحكم والیتها بالنظر في كافة الجرائمو ، العسكریة الدائمة من ثالثة قضاة ةشكل المحكمتت
  )٣(فیمكن اعتبارها المحكمة صاحبة الوالیة العامة، نص خاص على االستثناء

المحكمة العسكریة  –مسمى بنفس ال -م ٢٠٠٨لسنة  )٤(ویقابلها في قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 
باإلضافة إلى أن المحكمة العسكریة الدائمة وفق قانون القضاء ، مع مالحظة االختالف في االختصاص ،ةالدائم

إال ، ول المحاكمات الثوري في االختصاصنظیرتها في قانون أص توازِ  م٢٠٠٨لسنة  )٤(العسكري الفلسطیني رقم 
ستئنافات المرفوعة إلیها في و نظرها في اإلوه ،قد أضاف اختصاص آخر لها ،ا تختلف معها في أن القانون الجدیدأنه

  .بصفة األخیرة محكمة أول درجة )٤(القرارات الصادرة عن المحاكم العسكریة المركزیة الواقعة في دائرة اختصاصها

                                                           
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )١٢١-١٢٠(م ) ١(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  من قانون القضاء العسكري )١٠(م  )٢(
  .م١٩٧٩تحریر الفلسطینیة لعام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة ال) ١٢٣-١٢٢( المادتان) ٣(

 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٨(م  )٤(
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نالحظ أن  ،ومن خالل استقراء باقي النصوص التي حددت اختصاص المحاكم العسكریة
من رائد  أقلجرائم التي تقع من الضباط الذین هم في رتبة المحكمة العسكریة الدائمة تختص بجمیع ال

  .أو عقوبتها ،بغض النظر عن جسامة الجریمة

فالتشریع العسكري المصري قد  ،اصوال نجد في التشریع المصري ما یوازیها من ناحیة االختص
نوع  لكل صصوخ، والمخالفات من جهة أخرى ،والجنح ،الفصل التام بین الجنایات من جهةخذ بمبدأ أ

والتي كان اسمها قبل التعدیل بالمحكمة  ،فجعل المحكمة العسكریة العلیا  ،من الجرائم محكمة مختصة بها
والمخالفات محكمة أخرى هي  ،وجعل للجنح ،)١(هي المختصة بجرائم الجنایات ،العسكریة للجنایات

  )٢(. قبل التعدیل المحكمة العسكریة المركزیة التي كانت تسمى بالمحكمة العسكریة للجنح

والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكریة المركزیة من  ،وجعل كذلك النظر في الطعون
أي فیما  –بهذا الصدد  وهي ،)٣(اختصاص محكمة تسمى بالمحكمة العسكریة المركزیة لها سلطة علیا

ائمة في التشریع توازي المحكمة العسكریة الد -على قرارات المحكمة المركزیة تئنافاتاإلسیتعلق 
  .الفلسطیني

  :الثورة  أمنمحكمة  -ج

هي محكمة أوجبت وجودها الطبیعة الثوریة التي كانت تحیاها القضیة الفلسطینیة وقت إصدار قانون 
وهي محكمة مختصة بالنظر في القضایا  ،م١٩٧٩لمنظمة التحریر الفلسطینیة لسنة  أصول المحاكمات الجزائیة

من اختصاصها النظر في الجرائم التي قرر لها  فإنوكذلك  ،والخارج ،فلسطینیة في الداخلالثورة ال أمنالتي تمس 
أو  ،أو اإلعدام سواء تم ارتكابها من المدنیین ،عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لعام 

  )٤(.والخارجي ،لداخليالثورة ا أمنعلى باألصالة عن اختصاصها بالجرائم الواقعة ، من المناضلین

، حیث یالحظ أن المحكمة العسكریة الدائمة قد تداخلت في االختصاص القضائي مع وظیفة محكمة أمن الثورة
ویفضل أن ، وعلیه كان من األجدر أن تكون تلك المحاكم بمثابة محكمة واحدة بذات االختصاص القضائي الواحد

وان تختص ، نوع الجنایات تختص بالنظر في جمیع الجرائم من المحكمة العسكریة الدائمة التي اسمتبقى تحت 
  )٥(. المحكمة المركزیة المشكلة من القاضي الفرد بنظر كافة الجرائم من نوع الجنح والمخالفات

  

                                                           
 .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من  )٤٤(م  )١(
  .من القانون السابق )٤٦(م ) ٢(
  .من القانون السابق )٤٥(م ) ٣(

  .م١٩٧٩لجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من قانون أصول المحاكمات ا )١٢٦(م  )٤(
، م٢٠١٦، فلسطین، غزة، مكتبة نیسان للطباعة والتوزیع، األحكام اإلجرائیة الخاصة بعقوبة اإلعدام في التشریعات المقارنة،تامر حامد القاضي (٥)
  .٢١٣ص
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ولیست ثورة لم ینص قانون  ،وقربها من كونها دولة ،وبسبب اختالف الوضع السیاسي لفلسطین
الجدید مع بسبب تعاطي القانون  ،على هذه المحكمة ٢٠٠٨لسنة  )٤(القضاء العسكري الفلسطیني رقم 

  .في بعض اختصاصاتها انهامك ولكنه استخدم محكمة المیدان العسكریة لتحل، الواقع القائم لفلسطین

  :المحكمة الخاصة -د

هي محكمة خاصة بالجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق وفق قانون أصول 
بغض النظر عن جسامة  ،٢٠٠٨لسنة  )٤(العسكري رقمووفق قانون القضاء  ،ت الثوريالمحاكما
  .الجریمة

 نظراً  ،ونرى أن المشرع قد وفق بتخصیص محكمة خاصة بالضباط من أصحاب الرتب العالیة
حافظة على یتم محاكمتهم بطریقة تضمن الم ألنومكانتهم العسكریة التي تحتاج  ،لخصوصیة وضعهم

نجد أن المشرع المصري لم یخص هذه الفئة من الضباط بمحكمة خاصة بینما و ، سة العسكریةهیبة المؤس
  .خذ بمبدأ تقسیم المحاكم  بحسب جسامة الجریمة دون مراعاة لرتبة مرتكبهاأكما أسلفنا  هألن ،بهم

 قد ١٩٧٩ونالحظ أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 
  )١(.على قرارات المحاكم العسكریة األخرى تئنافاتساإلو  ،أناط لهذه المحكمة النظر في الطعون

واالستئناف على القرارات  ،قد نظم أمور الطعن ٢٠٠٨لسنة  )٤(أما قانون القضاء العسكري رقم 
ریة فاستحدث هذا القانون محكمة تسمى المحكمة العسك ،ة عن كل محكمة لجهة محكمة معینةالصادر 

واألحكام الصادرة عن المحكمة  ،المرفوعة إلیها في القرارات تئنافاتواإلس ،العلیا تختص بالطعون
  )٢(.وعن المحكمة العسكریة الدائمة بصفتهما محكمة أول درجة ،العسكریة الخاصة

ئنافات على قرارات المحكمة العسكریة تسواإل ،بینما جعل االختصاص في النظر في الطعون
  )٣(. بصفتها محكمة أول درجة للمحكمة العسكریة الدائمةالمركزیة 

  

  :محكمة المیدان العسكریة -ه

هي محكمة تختص بالنظر في جمیع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري  خالل 
  )٢(.أو خالل انعزال قوة عسكریة ،)١(العملیات الحربیة

                                                           
 .من القانون السابق )١٢٨(م ) ١(

 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  يمن قانون القضاء العسكر )٣(م ) ٢(
 .من القانون السابق )٨(م ) ٣(
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من قانون القضاء العسكري رقم  )٩٣(المادة فنصت ، وظروف خدمة المیدان ،وقد حدد القانون حاالت 
  : ا تكون في إحدى الحاالت اآلتیة أنهب ،على حاالت خدمة المیدان م٢٠٠٨لسنة  )٤(

أو االستعداد لالشتراك في عملیات حربیة ضد عدو داخل البالد  ،عندما یكون هناك إنذار بالتحرك -١
  .أو خارجها

  .جرد مغادرتها فلسطینوما في حكمها بم ،والطائرات الحربیة ،السفن -٢

 .ا قرار من الوزیر المختصأنهفي الحاالت األخرى التي یصدر بش -٣

فقد نص قانون أصول المحاكمات ، وتقید ،وسیر المحاكمة فیها دون تحدید ،ولم یترك المشرع أعمالها
ص المنصو  األحكامتطبق محكمة المیدان (  :منه على) ١٣٢(م في المادة ١٩٧٩الجزائیة الثوري لعام 

وتراعي حق المتهم القانوني في الدفاع عن ، مكنأل المحاكمات الجزائیة الثوري ما علیها في  قانون أصو 
  .)نفسه

مع مالحظة أن  ،)١٤(في المادة  ٢٠٠٨لسنة  )٤(وهذا ما أكده قانون القضاء العسكري رقم    
  )٣(. اهوال تقبل الطعن فی ،التنفیذ األحكام الصادرة عنها هي أحكام نهائیة واجبة

فنظمت المادة  ،وجلي ،ونجد أن المشرع المصري قد حدد مفهوم خدمة المیدان بشكل واضح
الحالة ، خدمة المیدان بحالتین فقط ١٩٦٦ة لسن )٢٥(من قانون القضاء العسكري المعدل رقم  )٨٥(

  :والثانیة ترتبط بالمكان على النحو التالي ،األولى ترتبط بالزمان

  :أوال ظرف الزمان

  :تبر الشخص في خدمة المیدان في الحاالت اآلتیةیع

عندما یكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فیه تلك القوة في عملیات حربیة ضد عدو  -١
 .أو خارجها ،داخل البالد

ال أو االستعداد لالشتراك في القت ،وتكون منذورة بالتحرك ،أو ملحقا بها ،عندما یكون أحد أفراد قوة ما -٢
 .االبالد أو خارجه ،ضد عدو داخل

 .من وزیر الدفاع قراراً  اأنهفي الحاالت األخرى التي یصدر بش -٣
  .والعصابات المسلحة ،ویعتبر في حكم العدو العصاة -٤

                                                                                                                                                                                     
األعمال والحركات التي تقوم بھا قوات الثورة الفلسطینیة : اأنھفقرة ك العملیات الحربیة ب ٣عرف قانون أصول المحاكمات الثوري في المادة )١(

  .أو بعض وحداتھا في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )١٣٠(م ) ٢(

 .من القانون السابق )١٣٣(م أیضاً ) ٣(
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  :ثانیا ظرف المكان

  .خارج حدود جمهوریة مصر العربیة أو ملحقا بها موجوداً  ،عندما یكون أحد أفراد القوات المسلحة -١

  .وما في حكمها مصر ،أو الطائرات الحربیة ،عندما تغادر السفن -٢

انطالق الثورة  إبانمحكمة المیدان العسكریة كانت من المحاكم المهمة  أنویرى الدكتور تامر القاضي 
فان ، العسكریة ونظامها القضائي األجهزةوتكوین ، ولكن بعد حصول فلسطین على صفة دولة، الفلسطینیة

أو  جریمة عسكریة قد تقترف في المیدان فأي، االرتقاء بنظامها القضائي العسكري إلىي الحاجة تقتض
في تحقیق العدالة الجنائیة  األخرىدوانیة في فلسطین تكفل المحاكم العسكریة وقت العملیات الثوریة أو الع

بتغطیة لة كفی األخرىمحكمة المیدان العسكریة الن المحاكم  بإلغاءوبالتالي یوصي .  بمحاكمته
من حیانًا دواع قد تصدق أهناك تفویضا لمخالفة القانون ب أنالقول بغیر ذلك یعني  أنویرى . اختصاصها

  )١(. عدمه

إال انه یرى أن النظام القضائي العسكري لم یستقر إلى اآلن ، ومع رجاحة هذا االتجاه وتقدیر الباحث له
تي ربما تعود الحاجة إلى هذه المحكمة بشكل اكبر قوى وال، بسبب الظروف التي تحیاها الدولة الفلسطینیة

لذلك نرى أن یتم تقیید العمل بهذه المحكمة بنص قانوني واضح یحدد متى یتم . مع تغیر هذه الظروف
الن الواقع الفلسطیني یؤید هذا االتجاه الذي یتبناه . إعمال أحكام هذه المحكمة واختصاصها من عدمه

  .الباحث

سماها أنشأ محكمة أقد  ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(لى أن قانون القضاء العسكري رقم ویبقى أن نشیر إ
المتعلقة بالقرارات الصادرة عن  واإلستئنافات ،المحكمة العسكریة العلیا تختص بالنظر في الطعون

  )٢(. ین المرجعیوتختص بتع، دون المحكمة العسكریة المركزیة، أو الدائمة ،المحكمة العسكریة الخاصة

ضاء یراعي بشكل قاطع وجلي أن القضاء العسكري ق )حسب للقانون الجدیدب(الباحث  وضحقد أو 
ومع أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة قد  ،مبدأ التدرج في القضاء

 .دوجلي كما أظهره القانون الجدی ،لم یظهره بشكل واضح أنهإال ، قرر مبدأ التدرج في القضاء

لسنة  )٢٥(في قانون األحكام العسكریة المصري رقم  ویذكر أن هذا المبدأ لم یكن موجوداً 
لیضیف  ،٢٠٠٧لسنة  )١٦(تم تعدیل هذا القانون بالقانون رقم  هفإن ،لضرورة هذا المبدأ ونظراً  ،١٩٦٦

لسنة  )١٢(رقم  وهو ما حافظ علیه التعدیل بقانون ،المحكمة العلیا للطعون العسكریةمحكمة جدیدة هي 
٢٠١٤.  

                                                           
، فلسطین، غزة، مكتبة نیسان للطباعة والتوزیع، األحكام اإلجرائیة الخاصة بعقوبة اإلعدام في التشریعات المقارنة،تامر حامد القاضي(١)  

  .٢١٣ص، م٢٠١٦

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  القضاء العسكريمن قانون ) ٣(م  )٢(
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نصه على  أو ،مع مالحظة الباحث للقصور الذي شاب القانون الجدید برأینا بعدم تحدیده
وكما فعل نظیره قانون  ،األخرىكما فعل مع باقي المحاكم ، اختصاص محكمة المیدان بشكل صریح

 ،ودقةً  ،ً أكثر إحكامافاألصل في أي قانون جدید أن یأتي بقواعد  المحاكمات الجزائیة الثوري، أصول
  .وتحدیدًا من القانون القدیم

هي محكمة أمن الدولة ، وأخیرًا بقي أن نشیر إلى محكمة مهمة في النظام القضائي الفلسطیني
الصادر ، م١٩٩٥لسنة ) ٤٩(حیث أن أول إنشاء لهذه المحكمة كان بموجب القرار بقانون رقم ، العلیا

  .م١٦/٠٢/١٩٩٥یاسر عرفات بتاریخ  عن الرئیس الفلسطیني الراحل الشهید

من قبل مراكز حقوق  ومطالبات بإلغائها، د ووجه باعتراض كبیرحیث أن تشكیل هذه المحكمة ق
  ) ١(:أهمهاوذلك لعدة أسباب لعل  ،ومن بعض فقهاء القانون، اإلنسان في فلسطین

عادي المدني المختص بالنظر في وبذلك انتزاع لوالیة القضاء ال، إلیهاالمتهمین المدنیین  بإحالةتسمح  - 
  .الجرائم التي یرتكبها المدنیون

ألنها ترى أن تشكیلها مخالف للمعاییر الدولیة الخاصة بالمحاكمات العادلة واإلجراءات القانونیة  - 
  .المتهم متسع كافي من الوقت لتمكینه عن الدفاع عن نفسه إعطاءمثل عدم . السلیمة

  .القساوة في العقوبة مثل اإلعدام والسجن المؤبداتسام أحكامها بصفة عامة ب - 

بل إن إنشائها أدى للتزاید غیر المبرر في القضاء الفلسطیني واحدث ، عدم الحاجة إلنشائها في األصل - 
  .خلطًا وارتباكًا في المنظومة القضائیة الفلسطینیة

هذه القضایا یمثل  وٕاحالة، أصالً  لمحاكم موجودة ومشكالً  أصیلالقضایا التي تنظرها هي اختصاص  - 
  .بل ومخالفة لقواعد القوانین العقابیة المطبقة في فلسطین، اعتداء واغتصاب لالختصاص

محكمة امن  أحكام أما. العسكري تقبل االستئناف أوالصادرة عن القضاء العادي النظامي  األحكام - 
  .الدولة العلیا فال تقبل االستئناف

 بإعادةالقاضي م ٢٢/٠٦/٢٠٠٥ني محمود عباس الصادر بتاریخ مرسوم الرئیس الفلسطی أنونجد 
خاصة ، القضاء العادي هو قرار غیر موفق أمامالمحكوم علیهم لدى محكمة امن الدولة العلیا  محاكمة

المرسوم الرئاسي  أنكما . قد نفذت بعد مصادقة الرئیس علیها باإلعدامالصادرة عنها  األحكامغالبیة  أن
محاكمة المحكوم علیهم في  إلعادة القانوني الذي یمكن االستناد إلیه األساسبین لنا سابق الذكر لم ی

                                                           
  .٢٢١- ٢٢٠ص،  مرجع سابق ،تامر حامد القاضي: أنظر في ذلك (١)
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هو السبب ما النظر في هذه القضایا؟ و  إعادةفیبقى السؤال القائم هنا هو لماذا یتم  )١(. األمنیةالقضایا 
لحاجة  باإلضافة ،األسئلةعلى مثل هذه  إلجابة؟ فنحن بحاجة استدعى من الرئیس اتخاذ هذا القرارالذي 

  .أساسهاهذه المحكمة من  إللغاءالمنظومة القضائیة الفلسطینیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢٢٣ص،  مرجع سابق ،تامر حامد القاضي (١)
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  الفرع الثاني

  مبادئ ومعاییر المحاكمة العسكریة

المبادئ العامة التي  تحكم مع عسكریة من حیث المبادئ التي تحكمها ال المحاكمةتتشابه 
تها القوانین أقر التي  بادئریة على ضرورة التقید بأغلب المفنصت القوانین العسك، العادیة المحاكمة

العادیة في بعض الممیزات التي تختص بها  المحاكمة لكنها تتمیز عن الجزائیة العامة للمحاكم العادیة،
أو  ،إما بحسب جسامتها ،قد صنفت الجرائم ،فنجد أن القوانین الجزائیة العسكریة، العسكریة المحاكمة

بي هذه الجرائم كبها یتم محاكمة مرت وجعلت لكل فئة محكمة مختصة، تكبها العسكریةبحسب رتبة مر 
وقررت عدم اختصاص المحكمة العسكریة بالنظر في ، وأضافت شرط التصدیق على األحكام، أمامها

  .الدعوى المدنیة التبعیة

 ثانیاً  ثم نتناول، المبادئ العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة العسكریة لذلك سوف نتناول أوالً 
  :كالتالي، بعض المعاییر التي تحكم هذه المحاكمات

  :المبادئ العامة للمحاكمة العسكریة/ أوال 

والمحاكمات العسكریة على المبادئ العامة الواردة  ،حافظت القوانین المنظمة للقضاء العسكري
وتقید المحكمة بوقائع ، المرافعاتوشفویة  ،خاصة فیما یتعلق منها بعلنیة المحاكمة، في القانون العام

  :وتدوین الجلسات على النحو التالي ،وبشخص المتهم، الدعوى

نصت القوانین المنظمة للقضاء العسكري على أن جلسات المحاكم یجب أن تكون  :علنیة الجلسات - ١
 ،)١(ار الحربیةواألسر  ،ال تكون علنیة حفاظا على اآلداب العامةأال إذا قررت المحكمة العسكریة علنیة إ

  .وهي بذلك تنسجم مع قانون اإلجراءات الجزائیة العام الذي نص على علنیة الجلسات أیضا

، أو قید ،والمقصود بعلنیة الجلسات هو أن من حق كل إنسان أن یحضر المحاكمات دون شرط
برز أومن ، علم بهالوا ،ى جلسات المحاكمفهي إذا تمكن الجمهور من غیر تمییز من االطالع عل

وتمكنهم من  ،فیها إجراءات المحاكمة ىناس بالدخول إلى القاعة التي تجر مظاهرها هو السماح لجمهور ال
  )٢(. وما یدور خاللها من أقوال، االطالع على ما یجري فیها من إجراءات

 

                                                           
  .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥صري رقم من قانون القضاء العسكري الم ٧١والمادة .م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  )١٦(م  )١(

  .١٠٢ص، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، حق المتھم في محاكمة عادلة، عمر فخري الحدیثي )٢( 
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و  ،حیث یتضح من خاللها حقوق المتهم ،مة للمتهمینهم ةنایة في حد ذاتها تشكل ضمنالوالع
یة قیمة أساسیة تسهم في ضمان حیاد نال، فلهذه العمة الجاریة لضمان محاكمة قانونیةته في المحاكالتزاما

تكفل للمواطنین وسیلة التحقق من ضمانات المحاكمة و  ،الذین أناط بهم القانون مهمة القضاء في الدعوة
ات المحاكمة هو وسیلة لرقابة الطابع العلني إلجراء فإن ،وبعبارة أخري ،التي بدونها تفقد طابعها القانوني

  .فاعلیة العدالة

ن إال إذا قررت المحكمة العسكریة م(یة المحاكمة بنصه نالمبدأ ع ىعل وقد أورد القانون استثناءً 
أو للمحافظة على  ،جعلها سریة مراعاة لآلداب العامة ،حد الخصومأعلى طلب  أو بناءً  ،تلقاء نفسها

یة المحاكمة باعتبار أن المحافظة علي اآلداب نالد یرد علي مبدأ عوهو قی)١() والنظام العام ،مناأل
  .لمجتمع و لیس للفرد وحدهاطها بحق الرتبا ،والنظام العام مصلحة عامة ،منواأل، العامة

  :شفویة المرافعات - ٢

وغیرهم  ،والخبراء ،فالشهود ،)أي بصوت مسموع( یعني هذا المبدأ وجوب إجراء المرافعات شفاهاً 
هذا المبدأ ال  ىوبمقتض، عاوالدف ،كما یعین تالوة الطلبات، ویناقشونه شفاهاً  ،بأقوالهم أمام القاضي یدلون

 ،موأقوال المته ،إنما علیه أن یسمع بنفسه الشهود، یكتفي القاضي بمحاضر التحقیق االبتدائي المكتوبة
حكمه یجب أن یكون قد طرح  كل دلیل یعتمد علیه القاضي في فإن ،رآخوبتعبیر ، ویطرح ذلك للمناقشة

ویستمد القاضي اقتناعه من حصیلة هذه المناقشات ، أنهالمناقشة بش ىن تجر أو  ،شفاهة في الجلسةم
  )٢(. وال یعتمد على المحاضر المكتوبة فقط، الشفهیة

 أثناء نظر الدعوى التي تباشرها بما تتقید به المحاكم الجنائیة العادیةفي فتتقید المحاكم العسكریة 
 ،واز االكتفاء بالتحقیق االبتدائيوعدم ج ،وأحكام تتعلق بوجوب تحقیق الدعوى كاملة ،ومبادئ ،من قواعد

نظرا ألهمیة هذا المبدأ في ترسیخ  ،في ضرورة أن تكون جمیع المرافعات أمامها شفویة ویتضح ذلك جلیاً 
  )٣(. لةوٕاشعارهم بالعدا ،وبث الطمأنینة في نفوس المتقاضین ،الثقة في القضاء

لمبدأ  تحقیقاً  ،ن القضاء یسیر بشكل عادلأب ،مهم من ناحیة إشعار المجتمع وهذا المبدأ أیضاً 
وتبعد عن القضاء  ،م الحكم الرشیدفالشفافیة في القضاء تدع ،واإلعالم ،والصحافة ،الرقابة الشعبیة

  .ت التي ربما یتم إثارتها فیما یتعلق بقضائهابهشالالعسكري 

 

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  )١٦(م  )١(
  .٨٣٥ص، م١٩٨٨، القاھرة، دار النھضة العربیة، شرح قانون اإلجراءات الحنائیة، محمود نجیب حسني )٢(

  .٤٥٠ص، سابقمرجع ، عزت مصطفى الدسوقي)٣(
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  :تهم أمام المحكمةمثول الم - ٣

وذلك في ، أثناء محاكمتهفي وجب القانون العسكري ضرورة مثول المتهم أمام هیئة المحكمة أ
أو منعه من  ،وال یجوز إبعاد المتهم ،اذ أي إجراء یتعلق بهذه المحاكمةوعند اتخ ،جمیع جلسات محاكمته

  )١(.إبعادهعلى سیر المحكمة فللمحكمة حضور الجلسات إال إذا صدر منه تشویش 

والمرافعات العلنیة  ،والمناقشات ،على التحقیقات تقام األحكام الجنائیة إال بناءً  فالقضاء بذلك یستوجب أال
أي أن یكون قوام الحكم من أدلة اإلثبات ، وفي مواجهة الخصوم ،أمام المحاكم التي تحصل شفویاً 

وهذا ما ، جل مناقشة األدلة شفویاً أمن  وٕاتاحة الفرصة للدفاع ،الجلسةالمطروحة على بساط البحث في 
  )٢(.والذي یتیح لكل من الفرقاء في الدعوى إبداء أدلة تؤید موقفهم ،یعبر عنه بمبدأ الوجاهیة

في الجنح المعاقب علیها  وجعل قانون أصول المحاكمات الثوري حضور المتهم وجوبیاً  ،بل
  )٣(بالحبس 

ن یعرف التهمة أو  ،وعلم بما یتم بحقه ،على درایة ویكون مثول المتهم أمام المحكمة حتى یكون
ویستطیع أن یقدم ما یشاء من  ،ة الذي یعتبر من أهم حقوق المتهمولتحقیق مبدأ المواجه ،الموجهة إلیه
  .ومواجهتهم ،أو مستندات باإلضافة إلى تمكینه من سماع الشهود ،أو كتابي ،دفاع شفوي

  :وال عقوبة إال بنص ،ال جریمةمبدأ  - ٤
وال توقع ، ویحدد له عقوبة ،وال عقوبة دون نص تشریعي یجرم الفعل المأتي ،ال جریمة أنهمن المستقر 

 )١٥(قد نص في المادة   ،م٢٠٠٣فنجد أن القانون األساسي الفلسطیني المعدل لسنة  ،عقوبة إال بنص قانوني
  ).بحكم قضائيال توقع عقوبة إال وال عقوبة إال بنص قانوني، و  ،وال جریمة(منه على 

وشرعیة تدخل السلطة للحد من الحریة  ،وهذه المادة هي التي أسست مبدأ شرعیة المحاكمات الجنائیة   
تقید حریة ومن ثم فال یجوز  ،ال توقع عقوبة إال بحكم قضائي نفاذًا للقانون أنهوأكدت على  ،وتقیدها ،الشخصیة

  . ون صادر من الجهة التشریعیة المختصةحكم قضائي مستندًا إلي قان ىأي مواطن إال بناًء عل

في  قرر هذا المبدأ ضمنیاً  أنهنجد  ،١٩٧٩وباستقراء قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لعام 
واألسباب الموجبة  ،یشتمل الحكم النهائي على العلل أن یجب(منه تنص على  )١٨٢(فنجد أن المادة  ،نصوصه

بما یعني أن الفعل المجرم یجب أن یكون مجرما ....) المنطبق علیها الفعل  ةالقانونی المادةن تذكر فیه أو  ،له
  )٤(.بنص قانوني أیضاً  تشریعیاً 

                                                           
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )٢٠٤(م  )١(
 .٧٠٢ص، م١٩٨٩، بیروت، مؤسسة نوفل، سانإلنسان في الدعوى الجزائیة مع مقدمة في حقوق اإلنحقوق ا، مصطفى العوجي )٢(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )١٤٧(م ) ٣(

 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )١٩٨١٨٨- ٢٣٠-٢٤٣(لإلضافة انظر المواد ) ٤(
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لكل فرد حق (أن  ىوالسیاسیة عل ،من العهد الدولي للحقوق المدنیة )٩(وفي ذلك نصت المادة 
وال یجوز حرمان أحد  ،أو اعتقاله تعسفاً  ،وال یجوز توقیف أحد ،حق في األمان علي شخصهو  ،في الحریة

   ).من حریته إال لألسباب التي ینص علیها القانون 

من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئًا ( :أنهعلى  و كذلك نصت المادة الرابعة عشر
 ).إلي أن یثبت علیه الجرم قانونا

م به األجهزة لذلك وجب علینا التنویه في هذا المجال أن أي عمل ال یستند لنص قانوني تقو 
وغیرها هو تصرف ، أو التوقیف دون مذكرة ،االعتقال التعسفي :أو هیئة القضاء العسكري مثل ،یةمناأل

  .یؤدي بالدولة إلى أن تصبح دولة بولیسیة، باطل خارج عن القانون

  :واالستعانة بمحامي، كفالة حق الدفاع - ٥

أو دفاع موجه  ،إثبات دعوى أو معنوي حریة ،هو ذلك الحق الذي یكفل لكل شخص طبیعي"
أو التي یخضع لها  ،القانون ینشئهاإلیه، أمام كل الجهات القضائیة عادیة كانت أم استثنائیة، التي 

  )١(" األطراف بإرادتهم، والذي یضمن ممارسة هذه الحریة

واعتبر القانون الدولي الحق في الدفاع من مستلزمات المحاكمة العادلة خاصة في المسائل 
العالمي  نالبحیث نص علیه اإلع )٢(،نائیة مع ضمان هذا الحق في حالة عدم مقدرة المتهم المالیةالج

حتى تثبت إدانته قانونا  كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئاً (  :بقوله )١١(في المادة  سانإلنالحقوق 
  .)بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه

همة لتحقیق ملما یحققه من ضمانة  ،أن حق الدفاع مكفول للمتهم ،تقرة قانوناً فمن المبادئ المس
، ٢٠٠٣ها القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام أقر وهو من المبادئ األساسیة التي  ،المحاكمة العادلة

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها (منه على  )١٤(فنص في المادة 
  ).وكل متهم في جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه ،ضمانات الدفاع عن نفسه

ا أنهش واالستعانة بمحامٍ  ،وكفلت القوانین العسكریة الفلسطینیة للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه
في  وجوبیاً وجعل القانون الدفاع  ،مراعیة هذا المبدأ ونظمت إجراءات المحاكمة بناءً  ،شأن القانون العام

  )٣(.حالة الجنایات

                                                           
  .٦٤ص، اإلسكندریة، منشأة المعارف، والقضاء اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقھ، عبد الحمید الشواربي) ١(
 .٣١ص، م١٩٨٧، القاھرة، دار النھضة العربیة، سان في القانون الدوليإلناإلطار القانوني لحقوق ا، عبد العزیز محمد سرحان )٢(
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )١١٧(م ) (٣
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لو كانت  أنهمنها على هذا المبدأ قرر قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري  وحرصاً  ،بل
وعلى نفقة  ،فعلى رئیس المحكمة أن یعین له محامي ،الحالة المادیة للمتهم ال تسمح له بتعیین محامي

  )١(. المحكمة

وقررت أن إنكار  ،ید على أهمیة حق الدفاعوفي مصر لم تتردد المحكمة الدستوریة في التأك
ویحول بضماناته  ،یخل بالقواعد المبدئیة التي تقوم علیها المحاكمة المنصفة الدفاع أو فرض قیود انةضم

 ،الدفاع من أصل البراءة انةبضمدون إساءة استخدام العقوبة بما یخرجها عن أهدافها كما ینال اإلخالل 
بوسائل إجرائیة  )من الناحیة الدستوریة(م من التهمة الموجهة إلیه یقترن دائمًا ذلك أن افتراض براءة المتهو 

تتمثل في حق المتهم في مواجهة األدلة التي قدمتها النیابة و  ،إلزامیة تعتبر وثیقة الصلة بالحق في الدفاع
  )٢(. )حضها بأدلة النفي التي یقدمهاوالحق في  ،العامة إثباتًا للجریمة

  :نطق بالحكمال یةالنع - ٦

فهو قرار المحكمة الفاصل ، القاضي عن إرادة القانون بما یلزم إطراف الدعوى النإعالحكم هو 
 ،هو األساس القانوني لوحدة الدعوى أنهبل ، وله منزلة أساسیة بین إجراءات الدعوى، في الخصومة

ال یكون هنالك حكم  أنه فیه، إذعتبر النطق بالحكم ركنًا وی )٣(.ظاهرة قانونیة متماسكة األجزاء واتخاذها
وتم تحریر الحكم في مسودته، إذ أن هذا یعتبر مشروع حكم، ومن  ،قبل النطق فیه، ولو انتهت المداولة

  )٤(. ثم كان للقاضي أن یعدل فیه

م على تالوة  ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ه/ ٢٣٠( وقد نصت المادة 
من قانون القضاء ) ٨١(ونصت المادة  ،)وممثل النیابة ،یتلى علنًا بحضور المتهمو ( :الحكم علنًا بقولها

  ).یصدر الحكم في جلسة علنیة ولو كانت المحاكمة سریة( :العسكري المصري بقولها

وذلك بإخطار الرأي العام بنتیجة الفصل  ،الحكم في تدعیم الثقة في القضاء یةالنعوتكمن علة 
نیة النطق بالحكم تتیح له تحقیق أهدافه، فإذا كان باإلدانة أتاحت تحقیق عال فإنفي الدعوى، كذلك 

  )٥(. ات التي أحاطت باعتبار المتهمالتشابهغرض العقوبة في الردع العام، ٕوٕاذا كانت بالبراءة أتاحت إزالة 

 

 
                                                           

  .من القانون السابق )٢٠٠(م ) ١(

  . م٠٤/٠٧/١٩٩٢في ،  ٢٣العدد ، الجریدة الرسمیة، قضائیة دستوریة، ١٣لسنة ، ٦القضیة رقم ، م٥/١٩٩٢/في ، المصریة الدستوریة العلیا) ٢(
  .١٣١ص، سابقمرجع ، اشرف مصطفى توفیق) ٣(
 .٤٦٢ص، م١٩٤٥، لقاھرةا، مطبعة نوري، أصول قانون التحقیقات الجنائیة، محمد مصطفى القللي)٤(
  .٨٣٤ص، م١٩٨١، دار النھضة العربیة، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، فتحي سرور أحمد)٥(
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  :معاییر المحاكمة العسكریة/ ثانیا 

تحدید  :مثل ا القوانین اإلجرائیة العسكریةتتمیز المحاكمات العسكریة بمیزات محددة فرضتها علیه
أو ، أو بإضافة شرط التصدیق على األحكام العسكریة، أو مرتكبیها ،محكمة مختصة لكل فئة من الجرائم

لذلك سوف ، أو كونها دعوة مدنیة تبعیة بعدم االختصاص بالنظر في الدعوى المدنیة سواء كانت ابتداءً 
  :نذكر بعض هذه المعاییر كالتالي

  :ارتباط المحكمة بجسامة الجریمة أو رتبة مرتكبها -أ

قد  ءأن القضا ،وباستقراء النصوص القانونیة المنظمة الختصاص المحاكم العسكریة یرى الباحث
عین من النزاعات درج على تقسیم المحاكم العسكریة إلى عدة محاكم تختص كل محكمة بنوع م

یعتمد و  ،لب التشریعات العسكریة المقارنةغألعدة معاییر في  عاً وقد جاء هذا التقسیم تب ،المعروضة أمامها
  :التقسیم على 

  :مدى جسامة العقوبة - ١

كما فعل  ،والمحكمة العسكریة للجنایات، حاكم إلى المحكمة العسكریة للجنحمثل أن یقسم الم
  .المعدل م١٩٦٦لسنة  )٢٥(رقم  العسكري المصري القضاءالمشرع المصري في قانون 

  :رتبة مرتكب الجریمة - ٢

یمكن  فمثالً  ئم إلى طوائف بحسب رتبة كل طائفةحیث یقوم المشرع بتقسیم مرتكبي الجرا
أو یمكن  ،كم لمرتكبي الجرائم من ضباط الصفومحا ،محاكم لمرتكبي الجرائم من الضباطتخصیص 

  .كذاوه ،وأخرى لمن رتبته أدنى من رائد، تخصیص محاكم لمن هو في رتبة رائد فما فوق

  :الخلط بین المعیارین - ٣

 وهو أن یتم تخصیص أنواع من المحاكم تختص بالنظر في القضایا المعروضة علیها تبعاً 
نون القضاء كما هو في قا ،لرتبة مرتكب العقوبة أو تبعاً  ،لجسامة العقوبة أو تبعاً  ،لجسامة الجریمة

لمنظمة للقضاء العسكري القوانین اوكما هو الحال في  ،م١٩٦٨لسنة  )٢٤( العسكري اللبناني رقم
أو قانون  ،١٩٧٩سواء في قانون أصول المحاكمات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ، الفلسطیني

   .٢٠٠٨لسنة  )٤(القضاء العسكري الفلسطیني رقم 
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نص في المادة  ٢٠٠٨لسنة  )٤(فنجد أن  المشرع الفلسطیني في قانون القضاء العسكري رقم 
تختص المحكمة العسكریة الخاصة بالنظر في الجرائم التي یرتكبها الضباط من رتبة رائد (منه على  )٥(

  ).فما فوق

تختص المحكمة العسكریة المركزیة بالنظر في ( منه على )١٠(ونجده نص في المادة 
د الحد والتي ال یزی ،والجنح الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون ،المخالفات

وبین رتبة ، والعقوبة ،فجمع بین معیار جسامة الجریمة..) .األقصى للعقوبة المقررة لها على السنة
  .مرتكبها

سار قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة  وعلى هذا النهج أیضاً 
  .فجمع بین المعیارین، في تقسیمه للمحاكم العسكریة ١٩٧٩لعام 

ما یتعلق بتكوین المحاكم العسكریة نجد أن القانون بین أن المحكمة العسكریة تتكون من العدد وفی
ولكن القانون لم یشترط رتبة معینة لممثل  ،وكاتب الجلسة، النیابة العسكریة وممثل، من القضاة الالزم
 فإن، ب الرتب المتدنیةدة یكون من أصحافلو سلمنا أن كاتب المحكمة في العا ،محكمةأو كاتب ال ،النیابة

ثل النیابة یجب أن ینص القانون على أن تكون رتبة مم أنهنا نرى نوأ، یختلف بالنسبة لممثل النیابة مراأل
مع مالحظة أن  ،ن ینظرون القضیة المرفوعة أمامهمقل من رتبة القضاة الذیأالعسكریة في المحكمة 

ولم ینص على أن  ،ل النیابة العسكریة كل في مجالهاالقانون قد بین الحد األدنى لرتبة القائمین بأعم
  .قل من رتبة القاضيأالقائم باالدعاء العسكري برتبة  یكون

فقد نص القانون على الحد ، وكذلك األمر بالنسبة للمتهم المعروض على المحكمة العسكریة
في قانون الخدمة في  وما دام أن القضاة یخضعون للنظام العسكري المتبع، المحكمة األدنى لرتبة رئیس

أن ینص القانون على أال یتم  األجدركان من  أنهفنعتقد ، وغیره ،والترقیة ،من حیث الرتبة منقوى األ
  )١(. كما فعل المشرع المصري ،قل رتبة منهأعسكریین أمام محكمة یكون رئیسها ال أحدمحاكمة 

  

  

  

  

  
                                                           

 .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من  )٤٣(م ) ١(
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  :تصدیق األحكام - ب

  )١() لیهاتصبح األحكام قطعیة بعد التصدیق ع( 

إال أن القوانین المنظمة  ،المحاكم أن تكون مشمولة بالنفاذ األصل في األحكام الصادرة عن
إال  تنفذ ا الأنهأي  ،یق علیهاللمحاكم العسكریة قد نصت على أن األحكام ال تصبح قطعیة إال بالتصد

  . بعد التصدیق علیها

 ١٩٦٦لسنة  )٢٥(ري المعدل رقم المص العسكري ونصت المذكرة اإلیضاحیة لقانون القضاء
التقالید العسكریة في معظم الدول تأخذ بنظام  فإن ،برز مظاهر القانون العسكريأء من هذا اإلجرا(  :على

شى مع الحكمة من تخصیص قضاء خاص بالقوات المسلحة تختلف االضابط المصدق كنظام یتم
ف فالقضاء العادي یهد ،دف من كال النظامینوذلك الختالف اله ،إجراءاته عن إجراءات التقاضي العادیة

إلى تحقیق الصالح  –باإلضافة إلى ذلك  –أما القضاء العسكري فیهدف ، إلى تحقیق العدالة بین األفراد
  ).العسكري

وبذلك نجد أن رسالة القضاء العسكري تجمع إلى الجانب القانوني القضائي الذي یهدف إلى 
وبین المحافظة  ،ب عسكري بحت یهدف إلى التوفیق بین إقامة العدالةآخر هو جان اً تحقیق العدالة جانب

فكان تقریر سلطة  ،لخصوصیة هذه الفئة نظراً  ،وهیبة القوات المسلحة ،والربط العسكري ،على الضبط
  .مستقلة عن القضاء یكون هدفها مراعاة التقالید العسكریة في األحكام الصادرة

بشكل م ١٩٧٩الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام وقد تناول قانون أصول المحاكمات 
-٢٤٩- ٢٤٨(تفصیلي نظام التصدیق على األحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة في نصوصه بالمواد 

٢٥٠.(  

  : هفإنوبحسب هذه المواد 

  : یصدق القائد األعلى على

، المؤقتة الشاقةد واألشغال واالعتقال المؤب ،واألشغال الشاقة المؤبدة ،باإلعدام الصادرة األحكام .١
 . واالعتقال المؤقت

 الثورة العلیا أمن محكمةاألحكام الصادرة عن  .٢
 العسكریة المیدان محاكماألحكام الصادرة عن  .٣

                                                           
  .م١٩٧٩عام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة ل )٢٤٨(م ) ١(

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطینيمن قانون القضاء العسكري  )٩٢(م  أیضاً 
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 :هیئة القضاء الثوري على رئیس ویصدق

 . اتتتضمن عقوبة الحبس حتى ثالث سنو  التي والدائمة ،األحكام الصادرة عن المحاكم الثوریة المركزیة 

  :ویكون للجهة التي تصدق األحكام الصالحیات التالیة

  .تخفیض العقوبات المحكوم بها -١

  . أو بعضها أصلیة كانت آم تبعیة ،إلغاء كل العقوبات -٢

 . أو بعضها ،إیقاف تنفیذ العقوبات كلها -٣

  . إعادة المحاكمة بقرار مسبب-٤

وشخص المصدق  ،یحدد سلطة التصدیقل ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(وجاء قانون القضاء العسكري رقم 
رئیس السلطة  وهي التصدیق على اإلعدام الذي جعله من اختصاص ،بالنسبة لنوع خاص من العقوبات

أو الخدمة في  ،أما األحكام الصادرة بحق الضباط بالطرد من الوظیفة التي یشغلها ،الوطنیة الفلسطینیة
  )١(. فجعلها من اختصاص الوزیر المختص منقوى األ

  :التبعیة مدى اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنیة -ج

إذا كان االدعاء مدنیًا یجوز أمام المحاكم العادیة المختصة بنظر الدعوى المقامة عن الجریمة الجزائیة 
من القاعدة العامة التي تقضي بأن یقتصر سلطان المحاكم الجزائیة على الجرائم  مستثنى ذلك فإنالعادیة، 

یة العادیة، وأن یكون االختصاص بالدعوى المدنیة متروكًا للمحاكم المدنیة، ذلك أن دخول المدعي بالحق الجنائ
إطالة أمد التقاضي، فاالدعاء مدنیًا للحصول على  أنهالمدني في الدعوى الجزائیة أمام القاضي الجزائي من ش

. ة، أو قد یكون أمام المحاكم الجزائیة كاستثناءتعویض من الجریمة الجنائیة قد یكون أمام المحاكم المدنیة كقاعد
)٢(  

قیمتها  أو ،ولكنها تحكم برد األشیاء إذا كانت موجودة ،فالمحاكم العسكریة ال تفصل في الدعاوي المدنیة
یهتم بالنص في صلب مواده على عدم  أنهویظهر من دراسة القانون العسكري المقارن ، المملوكة للقوات المسلحة

فالقضاء العسكري المصري ال یقبل االدعاء  ،)٣(بالنظر في المطالب بالحق المدني قضاء العسكرياختصاص ال
  )٤(. والمصادرة ،ا تقضي بالردأنهبالحقوق المدنیة أمام المحاكم المدنیة إال 

  

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  من قانون القضاء العسكري )٩٦(م ) ١(
  .٥٥٥ص، ٢٠٠٥  ،القاھرة، دار النھضة العربیة ،الجزء األول، قانون اإلجراءات الجنائیة معلقا علیھ بالفقھ وأحكام النقد، مأمون سالمة )٢(
 .١٢٢ص ،مرجع سابق ،الكتاب األول، لعقوبات العسكریةموسوعة شرح قانون ا، عزت مصطفى الدسوقي )٣(

 .م١٩٦٦لسنة  ٢٥المعدل رقم  من قانون القضاء العسكري المصري )٤٩(المادة  )٤(
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  :بالنسبة الختصاص المحاكم العسكریة -د

تنظر المحاكم (منه على  )١٥(في المادة  م٢٠٠٨لسنة  )٤(نص قانون القضاء العسكري رقم 
من نفس  )٢٣(ونجد المادة ......). العسكریة في كافة الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري 

  .القانون نصت على أن النیابة العسكریة تختص برفع الدعاوي الداخلة في اختصاص القضاء العسكري

الجرائم التي تدخل في اختصاص  نصت المادة السابقة على أن المحاكم العسكریة تنظر في كافة
هذا  ومدى مشروعیته؟، ما هي معایر هذا االختصاص؟ وما هو سنده القانونيولكن ، القضاء العسكري
  .في هذه الدراسة ما سنبحثه ال حقاً 
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  الثانيالمطلب 

  القاضي العسكري

ضباط داخل القوات النوا ،ممما ال شك فیه أن دور الهیئات القضائیة العسكریة هو تجسید النظا
وهو ما  ،الدولة أمنوقمع بعض الجرائم التي تمس ب ،وضمان سالمة الدولة من خالل ردع، المسلحة 

ومؤثر في تقویم األفعال التي  ،والتي ال تأتي إال برد فعل سریع ،یجسد أساسیات العدالة بمفهومها الواسع
یئات القضائیة القاضي العسكري الذي یعتبر أساس ومن أهم بنیان هذه اله )١(،تهدد المصلحة العامة

للنظام  وضبطاً  ،المحكمة العسكریة التي تعمل على الفصل في المنازعات المعروضة علیها تحقیقا للعدالة
  .وحفاظا على هیبة المؤسسة العسكریة، ضباط العسكرينالوا ،العام

ا سنتناول في هذا المطلب القاضي نفإن ،ونظرا ألهمیة دور القاضي العسكري في التنظیم القضائي
والوضع القانوني ، والشروط الواجب توفرها في القاضي العسكري كفرع أول ،العسكري من حیث التعین
على  ،ة كفرع ثالثرضاوالمع ،والرد ،وصالحیة القاضي، والندب كفرع ثاني ،المنظم له من حیث النقل

 :النحو التالي

  

  الفرع األول

  وط الواجب توفرها في القاضي العسكريوالشر  ،تعیین القضاة

  

  :تعیین القضاة/ أوالً 

ث عن قضاة هیئة یعتبر موضوع تعیین القضاة من أكثر المسائل التي یتم إثارتها عند الحدی
وخاصة في مثل ، سلطة التنفیذیة في العمل القضائيیثور الجدل حول تدخل الحیث ، القضاء العسكري

التي یتم فیها تعین للطریقة  نظراً  ،بر من أهم مكونات السلطة القضائیةهذه المناصب القضائیة التي تعت
وهل یكون تشكیل قضاة المحكمة العسكریة من الضباط العسكریین فقط أم خلیط من  ،هؤالء القضاة

فمنهم من اعتمد التشكیل المختلط  ،باینت التشریعات المقارنة في ذلكفت !؟والمدنیین ،القضاة العسكریین
  .ومنهم من اعتمد على التشكیل من العسكریین فقط ،العسكریینللقضاة 

                                                           
المعھد الوطني ، جازة المعھد الوطني للقضاء الجزائريمذكرة تخرج لنیل إ، إجراءات التحري والمتابعة أمام القضاء العسكري، شرفة یاسین) ١(

  .٢٦ص، م٢٠٠٤، الجزائر، وزارة العدل، للقضاء
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واإلجراءات العسكریة على  ،فالمشرع الفرنسي الذي نص في المادة األولى من قانون العقوبات
والمحاكم العسكریة التابعة للجیش بموجب مرسوم بعد أن یعرض  ،تنظیم المحاكم الدائمة للقوات المسلحة

لم یجعل أمر  هفإنوبذلك  ،قضاء تحت رقابة محكمة النقضعل ممارستها للقد ج ،على مجلس الوزراء
والقاضي المساعد  ،حیث أن رئیس المحكمة ،)١(بالسلطات العسكریة ابتداءً  تشكیل هذه المحاكم منوطاً 

فالرئیس یتم اختیاره من بین قضاة محكمة  ،)٢(وثالثة أعضاء عسكریین ،القضائیةینتمیان إلى الهیئة 
یتم اختیاره من بین قضاة  هفإن ،أما مساعده )٣(اف العالي التي تقع في دائرة المحكمة العسكریة االستئن

  )٤(. تقع في دائرتها المحكمة العسكریةالمحكمة االبتدائیة التي 

لسنة  )٦١(فنجد أن قانون العقوبات العسكري السوري رقم  ،أما بالنسبة للتشریعات العربیة
لمحكمة العسكریة یتم تشكیلها من رئیس لها یكون ضابطا ال تقل رتبته فقد نص على أن ا ،م١٩٥٠

  )٥(. قضاة المرتبة الثانیة على األقل أو قاضیا مدنیا من ،العسكریة عن عقید

خذ في أنجد أن المشرع الفلسطیني قد  ،وعند دراسة كیفیة تعیین القضاة العسكریین في فلسطین
ولم  ،وفي جمیع المحاكم العسكریة ،الضباطالعسكري البحت من  بنظام التشكیلتنظیمه للقضاء العسكري 

فقد  ،بما یعرف بنظام التشكیل المختلط یأخذ بنظام تخصیص قضاة مدنیین للجلوس في المحاكم العسكریة
على شرط أن یكون  م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري رقم  )٣٠(نص صراحة في المادة 

في قوى  أن یكون ضابطاً  ،أو عضو نیابة ،عام أو مدعٍ  ء في وظیفة قاضٍ لقاضي العسكري سواتعیین ا
القضاء العسكري  من قانون )٥٥(حیث نص في المادة ، وكذلك فعل المشرع المصري، الفلسطینیة مناأل

كون من بین ضباط القوات على أن تعیین القضاة العسكریین ی م١٩٦٦لسنة  )٢٥(رقم  المصري
  .المسلحة

رسي القضاء أو في ك ،القضاء العسكري الفلسطیني سواء كانوا یعملون في النیابةفجمیع أعضاء 
على تنسیب من المجلس األعلى  ینهم بقرار من رئیس الوزراء بناءً یتم تعی، منهم من ضباط قوى األ

أما قانون أصول  ،)٦(م٢٠٠٨لسنة  )٤(القضاء العسكري رقم  هذا بحسب قانون –للقضاء العسكري 
  )٧(.الجزائیة الثوري فقد أناط قرار تعیین القضاة إلى رئیس الهیئة القضائیة المحاكمات

                                                           
  .٣٣ص، م١٩٧٩، القاھرة، ٣٧٥العدد ، مجلة مصر المعاصرة ، ضمانات المتھم في ظل القوانین االستثنائیة، محمود محمود مصطفى )١(
 .م ١٩٦٥لسنة  ٦٥المعدل رقم الفرنسي  بات واإلجراءات العسكریةمن قانون العقو )٧(م ) ٢(
  .من القانون السابق )٨(م ) ٣(
 .من القانون السابق )١١(م ) ٤(
 .م١٩٥٠لسنة  ٦١من قانون العقوبات العسكري السوري رقم  )٣٤(م  )٥(

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٢٩(م  )٦(
 .م١٩٧٩الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  من قانون أصول المحاكمات )١١٢(م  )٧(
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لتبین أن  ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  )٢٩(وجاءت المادة 
أو ، قدمیةأو بطریقة الترقیة مع مراعاة األ ،یكون إما بطریقة التعیین ابتداءً  عسكري شغل وظیفة قاضٍ 

  .التعیین من النیابة العسكریةبطریقة 

یجب توفرها فیمن یتولى وظیفة من ذات القانون لتوضح الشروط التي  )٣٠(كما جاءت المادة 
على أال یباشروا أعمالهم القضائیة إال بعد حلف الیمین أمام رئیس  ،عام أو عضو نیابة أو مدعٍ  قاضٍ 

أقسم (والذي نصه ، على للقضاء العسكريیس المجلس األورئ ،وبحضور رئیس الوزراء ،السلطة الوطنیة
  )١(.)أن أحترم القانونو  ،باهللا العظیم أن أحكم بالعدل

ظمة ألنوأعضاء النیابة العسكریة لكافة ا ،والمدعي العام ،ویخضع كل من القضاة العسكریین
) (.منالمتعلقة بالخدمة في قوى األ المنصوص علیها في القوانین اإلداریة هذا فیما یتعلق بتبعیتهم ٢

أما فیما یتعلق بأعمالهم  ،منوضباط عسكریین في قوى األ ،موظفین واألخیر ،في المقام األولبصفتهم 
الوظیفیة المتعلقة بالقضاء فهم نظراء للقضاة المدنین كما نص التشریع المصري العسكري على ذلك 

  .م١٩٦٦لسنة  )٢٥(من قانون رقم  )٥٨(صراحة في المادة 

  : التي یجب توافرها فیمن یعین في القضاء العسكريالشروط / ثانیاً 

فیمن  م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  )٣٠(اشترط المشرع في المادة 
  :یعین في القضاء العسكري عدة شروط هي

  .الفلسطینیة منأن یكون ضابطًا في قوات األ -١

والقانون على األقل من إحدى الجامعات  ،أو الشریعة ،أن یكون حاصًال على إجازة في الحقوق -٢
  .الفلسطینیة، أو إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً 

ولو كان قد  ،أو األمانة ،أن یكون غیر محكوم علیه بعقوبة جنایة، أو في جنحة مخلة بالشرف -٣
  .أو شمله عفو عام ،رد إلیه اعتباره

  .أن یكون محمود السیرة حسن السمعة -٤

  .ربیةأن یتقن اللغة الع -٥

 .أن یجتاز المسابقة القضائیة المنظمة بالئحة -٦

                                                           
  .م ٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )١٣(م ) ١(
 .من القانون السابق )٣٨(م ) ٢(
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یتولى الوظیفة العامة بصفة هي شروط عادیة یجب توفرها فیمن  ٦-٥- ٤-٣بالنسبة للشروط رقم 
وهو كون عضو  ،بالنسبة للشرط األولو : والثاني ،أما تعقیبنا سوف یكون على الشرطین األول ،عامة

ولكن ما سنتناوله  ،فقد تناولناه سابقاً  ،الفلسطیني مني قوى األف ،القضاء العسكري یجب أن یكون ضابطا
باإلضافة للتأهیل  ،وهي الرتبة العسكریة المالئمة ،هو الشروط التي یجب أن تتوفر في هذا الضابط

ذین ألهمیة ه نظراً   ،- الذي جاء في الشرط الثاني من المادة سابقة الذكر - والتدریب المهني  ،القانوني
ي سیر العملیة القضائیة بشكل مهني ولتحقیق الصالحیة في التعیین وفي التصرفات واألعمال الشرطین ف

 :وذلك على النحو التالي. ولتحقیق المهنیة في العمل، القانونیة التي یقوم بها عضو القضاء العسكري 

  :الرتبة العسكریة -أ

لعسكریة العلیا أال تقل رتبته عن بالنسبة للقضاة فقد اشترط القانون فیمن یتولى رئاسة المحكمة ا
ونص على  ،ي القضاة في هذه المحكمة عن رائدوأال تقل رتبة باق، وأال تقل رتبة نائبه عن مقدم، عقید

  )١(.رتبته في جمیع األحوال عن مقدم تشكیلها من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم على أال تقل

وأال ، نون أال تقل رتبة رئیسها عن مقدمقافقد اشترط ال ،أما بالنسبة للمحكمة العسكریة الخاصة
على أن یتم تشكیل هیئتها من ثالثة قضاة  ،ال تقل رتبة باقي القضاة عن نقیبوأ، عن رائد نائبهتقل رتبة 

  )٢(. برئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته في جمیع األحوال عن رائد

وأال تقل رتبة نائبه عن ، ئدرتبة رئیسها عن رافاشترط القانون أال تقل  ،وبالنسبة للمحكمة العسكریة الدائمة
على أن تشكل هیئتها من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته في جمیع األحوال عن  ،نقیب
  .نقیب

فقد اشترط القانون أال تقل رتبة ، منفرد والتي هي محكمة قاضٍ  ،أما المحكمة العسكریة المركزیة
  )٣(. رئیسها عن نقیب

ن أعمال النیابة فقد اشترط القانون أال تقل رتبة من یتولى أي عمل م ،تعلق بالنیابة العامةوفیما ی
وأال تقل رتبة من یعین ، حیث أن القانون اشترط أال تقل رتبة المدعي العام عن مقدم ،العامة عن مالزم

ین وكیل نیابة ومن یع، وأال تقل رتبة من یعین رئیس نیابة عسكریة عن نقیب، عن رائد له مساعداً 
  )٤(. وأال تقل رتبة معاون النیابة العسكریة عن مالزم، فیجب أال تقل رتبته عن مالزم أول ،عسكریة

                                                           
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  من قانون القضاء العسكري )٢(م ) ١(
  .من القانون السابق )٤(م ) ٢(
  .قانون السابقمن ال )٩(م ) ٣(
  .من القانون السابق) ٢٤(م  )٤(
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یة في المناصب التي حددها حول األثر القانوني لعدم توفر شرط الرتبة العسكر  هنا التساؤل ثاروی
ن العمل الذي یقوم أو ، نالب البطتوفر هذا الشرط ال یرت فیرى البعض أن عدم ،قانون القضاء العسكري

إذ أن اشتراط الرتبة العسكریة  ،صحیح یرتب كافة اآلثار القانونیةبه عضو القضاء العسكري هو إجراء 
  . لیس إال من قبیل اإلجراء التنظیمي اإلداري

كري برتبة عسكریة معینة ولكن البعض یرى أن اشتراط المشرع ضرورة كون عضو القضاء العس
هذه الرتبة التي نص علیها القانون یعتبر قرینة قانونیة قاطعة على عدم صالحیته له یتكمل عدمیقطع ب

  )١(. تصرفاته ناللتعیینه في صفوف القضاء العسكري وبالتالي بط

أن عضو القضاء العسكري مثله مثل عضو القضاء العادي یجب أن تتوافر فیه  ویرى الباحث
فاشتراط حصول عضو القضاء العسكري على  ،التي یقوم بهاوصالحیة اإلجراءات  ،صالحیة التعیین

 بطالنافتقار العضو لهذا الشرط یرتب ف ،وصریح ،بنص واضح منصوص علیه قانوناً  أمر هورتبة معینة 
وبالتالي یكون لكل صاحب  ،یخالف نص قانوني صریح هألن، وأعماله ،تصرفاته بطالنوبالتالي  ،تعیینه

  . عضو القضاء العسكري من إجراءات قضائیة حال عدم توافر هذا الشرط مصلحة أن یطعن بما قام به

  :والتدریب المهني ،التأهیل القانوني - ب

لكي یتعامل بالكفاءة  ،واألهمیة ،من المعلوم أن اإلعداد المهني الرصین للقاضي له بالغ األثر
 أحدیة باعتبار أن القضاء هو وأداء وظیفته التي تنطوي على قدر كبیر من األهم ،الالزمة لتحقیق ذاته

كما یحقق من خالل ذلك استقالله الذي هو واحد من المبادئ األساسیة لتحقیق  ،المرافق المهمة في الدولة
واإلبداع الستنباط األحكام من مصادرها األصولیة على نحو یحقق له  ،وبالتالي یحفزه لالجتهاد، العدالة

لذلك یجب على عضو القضاء العسكري  ،)٢(تأكید سیادة القانونو  ،والحفاظ على الحریات ،صیانة الحقوق
من التدریب المهني المستمر  ن یكون على قدر عالٍ أو ، بالقانون من جامعة معترف بها أن یكون مجازاً 

ذین المتطلبین وفق لذلك سوف نتناول ه، ولیواكب التطورات الحاصلة حوله ،لتمكینه من القیام بأعماله
  :التالي

  :أهیل القانونيالت  - ١

في  أو في النیابة العسكریة مجازاً  ،یجب أن یكون عضو القضاء العسكري سواء من یعمل في القضاء
باألساس القانوني الذي حمل المشرع على تقریر هذا النوع من الجزاء على الجریمة  القانون حتى یكون محاطاً 

  .الحكم على الواقعة المنظورة أمامهودوره في تقریر  ،وبالتالي فهمه لوظیفته ،المعروضة أمامه

                                                           
  .٦٤٤ص، مرجع سابق، الكتاب الثاني، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي ،في ذلكانظر  )١(
  .١٦٨ص، سابقمرجع ، محمد عباس الزبیدي )٢(
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الشاق هو الذي والتدریب  ،فالدرس، خاصاً  علمیاً  إعداداً  فالقاضي الجنائي یجب أن یكون معداً 
وعلم ، وعلم النفس الجنائي، تعمقه في دراسة القانون الجنائي إلى جانب ضرورة، یصوغ شخصیة القاضي

  )١(.والتحقیق الجنائي، دليوالطب الع، وفلسفة العقوبة، االجتماع القانوني

فمنهم من ، في القانون یكون القاضي مجازاً  أن شرط آرائه تجاهت تباینقد المقارن  التشریع أنونجد 
ن المحاكم تتألف أب أقرفالمشرع الفرنسي  ،ومنهم من لم یشترطه ،اشترطه فیمن یتولى القضاء العسكري

وثالثة ، اعد ینتمیان إلى الهیئة القضائیةالمس والقاضي ،بحیث یكون رئیس المحكمة، من خمسة أعضاء
 )٢( .أعضاء عسكریین دون أن یضع شرط اإلجازة في القانون في األعضاء العسكریین

فقانون العقوبات ، ومن الدول العربیة التي سارت على النهج الفرنسي في ذلك سوریا مثالً 
ال تقل رتبته  المحكمة العسكریة ضابطاً اشترط أن یكون رئیس  ،م١٩٥٠لسنة  )٦١(العسكري السوري رقم 

وٕاذا كانت المحكمة مؤلفة من ثالثة  ،ة على األقلمن قضاة المرتبة الثانی مدنیاً  أو قاضیاً  ،عن عقید
فاشترطت هذه التشریعات على   )٣(،في الحقوق حدهم على األقل مجازاً أوجب أن یكون فقط  هفإن ،قضاة

كما فعل المشرع  ولیس كل القضاة ،ة على إجازة في القانونوجوب حصول بعض قضاة المحكمة العسكری
  .وجب اإلجازة في القانون في جمیع أعضاء القضاء العسكري كما سیأتي الحقاأالفلسطیني الذي 

لمؤهل القانوني للقضاة وفي الجانب اآلخر هناك الكثیر من الدول التي ال تأخذ تشریعاتها بشرط ا
حیث أن أعضاء ، ومن تلك الدول انجلترا، وٕاعدادهم كقضاة متخصصین ،وال تمارس تأهیلهم، العسكریین

تي تشكل من والمحكمة المركزیة ال، لتي تشكل من خمسة ضباط على األقلالمحكمة العسكریة العمومیة ا
ولیس لدیهم مؤهل قانوني ما عدا أن  ،هم من الضباط العادیین في الجیش، ثالثة ضباط على األقل

  )٤(. ن الجیشالضابط یدرس قانو 

ضي جلیزي بعدم اشتراط المؤهل القانوني للقانالومن الدول التي سارت على نهج المشرع ا
  )٥(. ومصر ،واألردن ،العسكري السودان

وأورد العدید  ،القانوني ألعضاء القضاء العسكري ولقد عني التشریع العسكري الفلسطیني بالتأهیل
فاشترط فیمن یتولى هیئة  ،ى أعمال القضاء العسكريفیمن یتولمن النصوص التي تضع هذا الشرط 

 )٧(. وكذلك فعل المشرع المصري )٦(،أو الشریعة والقانون ،في الحقوق القضاء العسكري أن یكون مجازاً 

                                                           
 .٢٧ص، م١٩٧٧، المنعقد في الرباط، لدراسة القضاء الجنائي ،للدفاع االجتماعي امنالمؤتمر العلمي الث، ورقة عمل، ضیاء شیت خطاب) ١(
  .م ١٩٦٥لسنة  ٦٥المعدل رقم .من قانون العقوبات واإلجراءات العسكریة الفرنسي )٧(م ) ٢(
  .م١٩٥٠لسنة  ٦١من قانون العقوبات العسكري السوري رقم  )٣٤(م ) ٣(

  .١٢٠ص، اإلسكندریة، منشأة المعارف، كري المصري والمقارنالنظریة العامة للقضاء العس، قدري عبد الفتاح الشھاوي) ٤(
 .٢٣ص، م١٩٧١، القاھرة، دار النھضة العربیة، الجرائم العسكریة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى) ٥(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٢٢(م  )٦(
  .م١٩٦٦لسنة  ٢٥رقم  المعدل ريمن قانون القضاء العسكري المص )٢(م ) ٧(
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في  مجازاً  في المدعي العام الذي یتولى النیابة العسكریة أن یكون أیضاً المشرع الفلسطیني  واشترط
  )٢(.هذا الشرط أیضاً  أقرالمصري الذي  كما فعل المشرع ،)١(انونأو الشریعة والق ،الحقوق

بل إن المشرع الفلسطیني ذهب إلى أن یقرر هذا الشرط لیس فقط في رئیس هیئة القضاء 
أو الشریعة  ،اإلجازة في الحقوق –وجب توفر هذا الشرط أبل ، و المدعي العام العسكري فقطأ ،العسكري
 ،)٣(عام أو عضو نیابة عسكریة  أو مدعٍ  ي القضاء سواء بوظیفة قاضٍ في كل شخص یعین ف - والقانون

فیحسب للتشریع العسكري الفلسطیني تضمینه لهذا الشرط ، وهو ما ال نجده في التشریع العسكري المصري
  .أو عضو نیابة عسكریة من یعمل في القضاء العسكري كقاضٍ  في كل

  :التدریب المهني - ٢

 ،طلع بمهامها بالمستوى الذي ینسجموی ،ال یمكن أن یتوالها ،صیةالقضاء مهنة قانونیة تخص
إال أن اإلعداد ، شامال ،وعملیا ،علمیا عد لها إعداداً أقیقها إال من واألهداف النبیلة التي یرنو القضاء لتح

 ویالً قد تتطلب وقتا ط، والمهارة المكتسبتین من خالله ،والخبرة ،حیاته نعلى مدى سنی سانإلناالذي یلقاه 
، وفي مقدمتها أنشطة القضاء ،سانيإلناال یتالئم مع التطور الحضاري في المجاالت الحیویة من النشاط 

وحسب قدرة  ،والمخطط إضافة للجهود الفردیة ،والتأهیل المنظم ،األمر الذي یستدعي أن ینهض اإلعداد
  )٤(. كل شخص بالدور األكثر حیویة في هذا المجال

واإلعداد  ،ال تعطي الخریج القدر الكافي من الخبرة –مع تقدیرنا لها  - وحدها والدراسة الجامعیة 
مهنیا بعد دراستهم  یجب على الهیئات القضائیة العمل على إعداد القضاة إعداداً  لذلك، المهني السلیم

ء لیس القضا ألن ،والوظیفة الجزائیة ،الجامعیة یمكنهم من فهم النص المطبق من حیث السیاسة التجریمیة
بالذات بعد ، وظروف الواقعة ،بل یمتد لیشمل العنایة بشخص المتهم، عبارة عن نصوص یتم تطبیقها فقط

وبسلوكه  ،والسیاسي الذي یؤثر في شخص المتهم ،واالقتصادي ،والدور االجتماعي ،تعقد أمور الحیاة
 ،واالجتماعیة ،واالقتصادیة ،بجمیع جوانب الحیاة السیاسیة فیجب على القاضي أن یكون ملماً  ،اإلجرامي

  . والتطویر المهني المستمرین ،وال یتأتى ذلك إال من خالل التدریب

وجب على المجلس أف، والتطویر للقضاة ،قد اهتم بالتدریب ،ونجد أن القضاء العسكري الفلسطیني
نشأ إدارة أو  )٥(،والتطویر للقضاة العسكریین ،األعلى للقضاء العسكري أن ینظم الئحة تنظم التدریب

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٢٤(م ) ١(
 .م١٩٦٦لسنة  ٢٥رقم  المعدل من قانون القضاء العسكري المصري )٢٥(م  )٢(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري) ٣٠(م ) ٣(
 والعشرون، الحادیة السنة،) ٨(یفیالدواللعربیة،مجلةالقضاءوالتشریع،تصدرھاوزارةالعداللتونسیة،العددسمیرالجنزوري،نظامالقضاءالجنائ )٤(

  .١٤٦ص، م1979 أكتوبر، 
  .٣٨ص ، م١٩٨٥، بغداد، ، ضمانات القاضي في العراق، محمد حسن الزبیدي، وینظر أیضا

 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٤٥(م ) ٥(



٨٩ 
 

وتحسین  ،والقضاة العسكریین ،للتدریب تابعة للمكتب الفني للقضاء العسكري تهتم بتطویر أعضاء النیابة
وحدد  ،والوعي القانوني لدیهم ،وخاصة رفع مستوى المهارات ،وخبراتهم في كافة المجاالت ،قدراتهم
  ): (١التالي على الشكل ومسئولیاتها  ،مهامها

 
 .والقضاة ،ت التدریبیة الداخلیة ألعضاء النیابةتنظیم الدورا -١
  . إعداد الخطط التدریبیة الداخلیة الالزمة لالرتقاء بالمستوى الفني ألعضاء القضاء العسكري -٢
والتي تعقد بالتعاون مع المؤسسات الفلسطینیة  ،واإلشراف على سیر ورشات العمل الداخلیة ،التنسیق -٣

واقتراح  ،وٕاعداد كل ما یلزم لتنفیذها على الوجه السلیم ،الجهاز القضائيالتي تعني بالتدریب ألعضاء 
  . ومحاضریها ،المواضیع التي سیتناولها البحث في هذه الورشات

 ،والتي تتعلق بشكل دقیق بطبیعة عمل النیابة ،إعداد المواد العلمیة الخاصة بدورات التدریب الداخلیة -٤
 . ، وتوزیعها على المشاركین في الدورات التدریبیة الداخلیةوالمستویات المحاطة بها ،والقضاء

 . وورشات العمل ،تنظیم السجالت الخاصة بااللتزام بالحضور للدورات -٥
 . واإلعداد لتسلیم األعضاء المشاركین الشهادات الخاصة بهم ،اإلشراف -٦

ري إلكسابه الخبرة المطلوبة لتولي والتطویر للقاضي العسك ،وتبین لنا من أهمیة التدریب ،لما سبق ونظراً 
وصراحة شروط أخرى لتولى القضاء غیر الشروط  ،الباحث یرى ضرورة أن یقرر القانون فإن ،القضاء

 ،بإضافة شرط الخبرة م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري رقم  )٣٠(الواردة في نص المادة 
  .القضاء والتطویر بمعاییر معینة للجلوس على كرسي ،والتدریب

فنرى أن یتم تضمین  ،أما فیما یتعلق برئیس المحكمة العسكریة، هذا بالنسبة للقضاة بصفة عامة 
القانون لمواد تحدد الشروط التي یجب أن تتوافر فیمن یعین رئیس للمحاكم العسكریة كما فعل قانون 

  .منه )٢٠- ١٩( الموادفي   م٢٠٠٢لسنة  )١(السلطة القضائیة الفلسطیني رقم 

حیث ، هو المشرع العسكري العراقيت شرط المدة الزمنیة أقر ومن التشریعات العسكریة التي 
، عامنوني لمدة ال تقل عن اثني عشر یكون رئیس أي محكمة عسكریة لدیه خبرة في العمل القا أنوجب أ

  :م على٢٠١٦من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي لسنة  )٣٣(فنصت المادة 

ولدیه خدمة قانونیة ال تقل عن  ،تشكل المحكمة العسكریة من رئیس ال تقل رتبته عن عقید حقوقي - أوالً (
  ).اثني عشر سنة] ١٢[

                                                           
 .م١٣/١١/٢٠١٧بتاریخ ، ١٠:٠٠الساعة   moidev.moi.gov.ps،  -غزة–موقع القضاء العسكري الفلسطیني انظر )١(
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أما بالعودة إلى قانون ، م٢٠٠٨لسنة  )٤(وهو رقم  ،هذا بالنسبة لقانون القضاء العسكري الجدید
الحقوقي الذي مضى علیه ثالث : ( أنهنا نجده قد عرف القاضي بفإن ،أصول المحاكمات الجزائیة الثوري

مدة ثالث سنوات على  ةمهنة المحاما ، أو الذي مارسوالنیابة العامة ،سنوات في أعمال التحقیق
لذلك ، وهو ما ال نجده في القانون الجدید، اشترط الخبرة باإلضافة إلى اإلجازة بالقانون أنهأي  )١(.)األقل

وفعالة في العمل  ،ء بها القانون الجدید إلغاءه لضمانة مهمةیرى الباحث أن من جوانب القصور التي جا
وهي كون من یتولى القضاء یجب أن یكون قد مارس األعمال القانونیة سابقا حتى یصبح على ، القضائي

  .هذا ینعكس على عمله فإنوبالتالي ، درایة بعمله

م ممنوعین من هألن ،مع مالحظة أن ممارسة مهنة المحاماة ال تنطبق على القضاة العسكریین
والصناعیة إال التي سمح بها قانون الخدمة في قوى  ،وغیرها من األعمال التجاریة ،مزاولة مهنة المحاماة

ولكن االستشهاد بها هنا لبیان أن القانون ، الفلسطینیة منم ضباط في قوى األنهأل، الفلسطینیة مناأل
فیمكن  ،من خالل ممارسته لمهنة المحاماة ها القاضيوالتدریب التي یتالف ،سابق الذكر قد عني بالخبرة

أو  ،شرط الحصول على دبلوم معین :التدریب مثلو  ،وهو اكتساب الخبرة ،إبدالها بشرط آخر یحقق الهدف
ومواكبة  ،والمطالعة ،لضمان استمرار حث القاضي العسكري على البحث، القیام ببحث قانوني معین

  .تطور القضاء العسكري

وٕاعداد القضاة العسكریین یتبین لنا األهمیة العظیمة  ،العرض السابق لموضوع تأهیلمن خالل 
 وتأهیل أعضاء القضاء العسكري إعداداً  ،أو التي یجب أن یقوم بها المشرع إلعداد ،التي یقوم بها المشرع

لحسن سیر  تحقیقاً  ،وعملیا یمكنهم من القیام بتحمل أعباء الوظیفة القضائیة بشكل مهني سلیم ،علمیا
 رعلى المؤسسة العسكریة التي تعتب وحفاظاً  ،وحریات المتهمین أمامهم ،وضمانة لحقوق ،العملیة القضائیة

  .الحصن المنیع للوطن

  

  

 

 

 

 

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٣/٥) (١(
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  الفرع الثاني

  وندب القاضي العسكري ،نقل

م بشرط أن یت، أو ندبهم بقرار من المجلس األعلى للقضاء العسكري ،یكون نقل القضاة العسكریین
أما ندب القاضي العسكري للقیام بأعمال  ،وبرضاهم ،عسكري أو ندبهم للعمل في وظیفة قاضٍ  ،نقلهم

فیكون بقرار من الوزیر المختص بعد موافقة المجلس العسكري األعلى للقضاء  ،قانونیة في غیر عمله
  )١(. العسكري بهدف تحقیق مصلحة وطنیة

ولمرة واحدة  ،رجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجدیدویجوز نقل القضاة من محكمة لمحكمة أعلى د
حد قضاة المحكمة العسكریة الدائمة أفمن الممكن ندب  ،سكریة المالئمةوبشرط توافر الرتبة الع، فقط

للعمل بالمحكمة حد قضاة المحكمة العسكریة أوكذلك یجوز ندب  ،عمل في المحكمة العسكریة الخاصةلل
أو المركزیة  ،حد قضاة المحكمة العسكریة الدائمةألقانون أن یتم ندب وذلك أجاز ا، العسكریة الدائمة

  )٢(.وبنفس الشروط السابقة ،ات الدرجةللعمل في محكمة عسكریة أخرى من ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني  من قانون القضاء العسكري )٣٣(م  )١(
 .من القانون السابق )٣٤( م )٢(
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  الفرع الثالث

  ةرضاصالحیة القضاة والمع

وقانون ، م٢٠٠٨لسنة  )٤(نظم قانون القضاء العسكري من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 
م القواعد التي تتعلق بصالحیة ١٩٧٩أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 

وٕامكانیة معارضتهم من قبل، ، جوازيمن حیث الرد الوجوبي أو ال، ومعارضتهم ،القضاة العسكریین
  :الخصوم وذلك على النحو التالي

  :الرد الوجوبي أوالً  

محكمة العسكریة أن ینظر في ضاء العسكري الحاالت التي یمتنع فیها على عضو النظم قانون الق
  )١(: وهي، المرفوعة أمامه ىالدعو 

  .أن تكون الدعوى قد رفعت علیه شخصیاً  -١

  .أو اإلحالة ،أن یكون قد قام فیها بعمل من أعمال التحقیق -٢

  .أن یكون شاهدًا أو أدى عمًال من أعمال الخبرة فیها -٣

  .أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى ،أو ألحد أقاربه ،أو لزوجهأن تكون له  -٤

  .إذا كان قریبًا أو صهرًا ألحد المتهمین حتى الدرجة الرابعة -٥

  :التنحي الجوازي/ ثانیا

یجوز للقاضي في غیر أحوال الرد الوجوبي السابقة أن یعرض أمر تنحیه على المحكمة إذا 
یجوز للقاضي في (ف ب على  )١٤٣(فنصفي المادة  ،عوى المرفوعة أمامهاستشعر الحرج في نظر الد

یعرض أمر تنحیه على  غیر أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى ألي سبب أن
  ).المحكمة في غرفة المداولة

  

  

  

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )١٨(م  )١(
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  :ةرضاالمع/ ثالثا 

م رئیس الدائرة القانونیة بالطلب أو لم یق، وفي حالة لم یقم القاضي بنفسه بالتنحي ،أجاز القانون
واعتبر القانون أن المجني علیه  ،ة عن طریق طلب رد القاضيرضابالمعمنه أن یتنحى أن یتقدم المتهم 

یجب أن یقوم بتقدیم طلب الرد قبل أي  أنهوبین (١) ،الرد یكون بمثابة خصم في الدعوى فیما یتعلق بطلب
خصومة ذات طبیعة قضائیة " ةرضاالمع"ذلك أن الرد ، لبطوٕاال سقط حقه في هذا ال ،أو دفاع ،دفع

أثناء نظر في ما لم ینشأ طلب الرد  )٢(،الحق فیها بمجرد تقدیم دفع غیرهالیست من النظام العام یسقط 
  )٣(.الدعوى

هنا إذا لم یعلم المتهم بتوافر سبب من أسباب الرد في القاضي العسكري إال  تثارلكن المشكلة 
حرم هذا الحق؟ رغم  أنه أمه أن یطلب رد المحكمة فهل یجوز ل، مناقشة موضوع الدعوى بعد الدخول في

الخالف في وجهات النظر إال أن الرأي قد استقر على أن من حق المتهم إن یطلب رد القضاة العسكریین 
دء مناقشة لم یكن یعلم بتوافر سبب الرد في القاضي إال بعد ب أنهبعد بدء مناقشة الدعوى بشرط أن یثبت 

ویقع  ،كان یعلم به قبل ذلك فال یقبل طلبه أنهوٕاذا ثبت  ،لم یكن یعلم به قبل ذلك أنهو  ،موضوع الدعوى
  )٤(. عبء إثبات ذلك على المتهم

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )ب/١٤١( )١(
  .٨٥٣ص، صریةم أحكام النقض الم٢٣/٠٣/١٩٥١بتاریخ ، ٨٥٣ص، ٢س، ٣١٩الطعن رقم ، انظر نقض مصري )٢(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )١٤٢(م  )٣(

  .٦٥٢ص، م١٩٩٧، القاھرة، دار محمود للنشر والتوزیع، الكتاب الثالث، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي )٤(
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  الثالثالمطلب 

  النیابة العسكریة

 وىوتنظم الدع ،الموضوعیة التي تسیرو  ،ضاء العسكري اإلجراءات الشكلیةلقد تضمن قانون الق
فیما تقوم  بارزاً  المالحظ من هذا القانون أن للنیابة العامة العسكریة دوراً و  ،العمومیة في مراحلها المختلفة

بدورها األساسي  من مرحلة جمع االستدالالت مروراً  ابتداءً  ،به من إجراءات عبر مراحل الدعوى العمومیة
ر هذه المراحل من خالل إبداء طلباتها بشأن وٕاصدار المالحقات حتى المحاكمة التي هي آخ ،في المتابعة

 ،والطعن فیها ،باإلضافة لدورها في استئناف قرارات المحاكم )١(،امت به من إجراءات باسم المجتمعما ق
  .ومجابهة الطعون المرفوعة ضدها

وال  ،فال یعد تشكیل المحكمة العسكریة سلیماً ، فالنیابة جزء أساسي في تشكیل القضاء العسكري
سي فوجود النیابة العسكریة شرط أسا)٢(بر إجراءات المحكمة صحیحة ما لم تكن النیابة ممثلة فیها تعت

فال یستطیع القضاء أن یباشر ، )حیث ال اتهام فال قضاء(بقاعدة  تأسیاً ، لیمارس القضاء العسكري وظیفته
یستثنى  أنهمع مالحظة  ،عسكریةلدعوى دون وجود النیابة الفي مباشرة ا والمتمثلة ابتداءً  ،مهمته القضائیة

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) ١٩٨(وهو ما أكدته المادة  ،والتصدي ،من ذك جرائم الجلسات
ال یقدم شخص للمحكمة في قضیة جنائیة إال : (أنه على) أ(م التي نصت في الفقرة ١٩٧٩عام الثوري ل

  ).باتهامه بتلك الجریمة اً ار صدر قر أ إذا كان النائب العام أو من یقوم مقامه قد

إلى رئیس هیئة القضاء  وتتبع إداریاً  ،إحدى شعب هیئة القضاء العسكري: النیابة العسكریة هيو 
ومساعد النائب العام العسكري، ورؤساء النیابات العسكریة،  ري،وتتكون من النائب العام العسك ،العسكري

ویوجد لها مقرات في كافة  ،العسكریة، وطاقم إداريالنیابة  والمدعیین العامین العسكریین، ومعاوني
  )٣(.وطنمحافظات ال

على مكونات هیئة القضاء العسكري  م٢٠٠٨لسنة  )٤(فنص قانون القضاء العسكري رقم 
ونیابة  ،حیث قرر أن هیئة القضاء العسكري تتبعها محاكم عسكریة ،منه )٢١(الفلسطیني في المادة 

 اً وبذلك أصبحت النیابة العسكریة مكون ،ظمة العسكریةألنوا ،كام القانونوفروع أخرى وفقا ألح ،عسكریة
فال مجال لمباشرة الدعاوي الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ، من مكونات القضاء العسكري أصیالً 

  .دون النیابة العامة

                                                           
  .٣٤ص، سابقمرجع ، شرفة یاسین) ١(
  .٤٠٦ص، ٤س، م٢٧/٠٥/١٩٥٠بتاریخ ، نقض مصري )٢(

  .م١٣/١١/٢٠١٧بتاریخ  ١٠:٠٠الساعة   mjc.pan.ps،رام هللا، موقع القضاء العسكري الفلسطیني )٣(
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قضاء من عناصر ال أصیالً  اً وكذلك فعل المشرع المصري الذي اعتبر النیابة العسكریة عنصر 
 العسكري لها سلطات النیابة العامة بالنسبة للدعاوي الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً 

  .م١٩٦٦لسنة  )٢٥(رقم  القضاء العسكري المصري قانونمن  )٣٠(و ) ٢٨(المادتین لنصوص 

 منیب صعلى تن عام الذي یعین بقرار من الوزیر المختص بناءً  ویتولى النیابة العسكریة مدعٍ 
ة ویعاونه عدد من أعضاء النیابة العسكریة یقومون بأداء وظیفة النیاب ،المجلس األعلى للقضاء العسكري
  )١(. ویكونون تابعین للمدعي العام العسكري في أعمالهم ،العسكریة لدى المحاكم العسكریة

الموكلة  االختصاصاتنتحدث عن النیابة العسكریة من ناحیة س فإننا ،وباإلضافة لما سبق ،لذلك
  :التالي ضمن، وعن المبادئ التي تحكم عملها كفرع ثاني، لها كفرع أول

  

  الفرع األول

  اختصاص النیابة العسكریة

أو أكثر  ،یساعده في أعماله نائب، ل محكمة عسكریة وكیل نیابة عسكريیوجد على مستوى ك
فیتحدد االختصاص للنیابة  ،ناستوى اختصاصها المخول لها قانو یمثلون النیابة العسكریة العامة على م

  )٢(: حد العناصر الثالثة اآلتیةأفر العسكریة بتو 

  .أو البحث داخل دائرة اختصاص المحكمة العسكریة المعین بها ،أن تقع الجریمة موضوع النظر -١

  .أو القبض على المتهم في ارتكاب الجریمة في دائرة اختصاص وكیل النیابة ،أن یتم اإلیقاف -٢

المشتبه  أحدأو المتهمین التابعین لها أو  ،كون مكان خضوع الوحدة العسكریة التي یكون المتهمأن ی -٣
  .فیهم بصفة عامة في دائرة اختصاصه

الجرائم التي تباشر النیابة العامة  م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري رقم  )٢٥(وحددت المادة 
  :وهي ،التحقیق فیها فور إبالغها لها

  .فة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكريكا -١
  .الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام  -٢
  .الجرائم العسكریة المحالة إلیها من السلطات المختصة -٣

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٢٤(م ) ١(

  .٤٥ص، سابقمرجع ، شرفة یاسین )٢(
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 ،ویمكن تقسیم اختصاصات النیابة العسكریة إلى نوعین من االختصاصات هي اختصاصات عادیة
  :على النحو التالي نبینها، والمالحقة ،صة بمجال المتابعةواختصاصات خا

  :االختصاصات العادیة/ أوال

والتي یمكن حصرها في ، والمتابعة ،ونقصد بها اختصاصات النیابة العسكریة في غیر مجاالت االتهام
  :التالي

لتي یمكن تنفیذها بالقوة إذا وا ،والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة العسكریة ،واألوامر ،تنفیذ األحكام -١
  )١(.اقتضى األمر تنفیذها جبراً 

  .والطلبات في الجلسات ،وتقدیم المرافعات ،حضور -٢

  .إبداء الرأي في جمیع المسائل المتعلقة بإجراءات التحقیق  -٣

  )٢(. والطعون في أحكام المحاكم العسكریة أمام المحكمة األعلى درجة ،االستئنافات -٤

ام المفروض علیهم ضباط العنالم ومع خضوعهم إلى اهألن ،على أعضاء الضبط القضائي العسكرياإلشراف  -٥
  )٣(. م فیما یتعلق بأعمال وظیفتهم یكونون خاضعین للنیابة العسكریةأنهإال ، بصفتهم عسكریین

  )٤(. ودور التوقیف ،اإلشراف على مراكز اإلصالح -٦

  )٥(.والدوائر القضائیة ،تمثیل السلطة التنفیذیة لدى المحاكم -٧

  :االختصاصات الخاصة في مجال المتابعة والمالحقة/ ثانیا

فالنیابة  ،المالحقة للجرائم للنیابة العامةو  ،أناطت القوانین العسكریة العدید من المهام في مجال المتابعة
، ومالحقة مرتكبیها ،ومكلفة باستقصاء الجرائم، وتحرك دعوى الحق العام، العامة هي التي تتلقى الشكاوي

فهي بذلك تمتلك تجاه الجرائم الواقعة ، وغیرها من المهام في هذا المجال ،یة العسكریة لهاباإلضافة لتبعیة الضابط
  )٦(. في دائرة اختصاصها سلطة النیابة العامة

تمارس (م المعدل على ١٩٦٦لسنة  )٢٥(المصري رقم  العسكري من قانون القضاء )٢٨(ونصت المادة 
والسلطات الممنوحة  ،نیابة العسكریة باإلضافة إلي االختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائفال

  ).ولقضاة اإلحالة في القانون العام ،والقضاة المنتدبین للتحقیق ،للنیابة العامة
                                                           

  .م١٩٧٩حاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من قانون أصول الم )١٩(م ) ١(
  .من القانون السابق) أ/٢٤٥(م  )٢(
  .من القانون السابق) أ/١٦(م  )٣(
  .من القانون السابق) أ/١٧(م ) ٤(
  .من القانون السابق) أ/١٧(م  )٥(

  .م١٩٧٩الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  )٢٢(حتى  )١٦(انظر المواد من (٦) 
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س األسا ىرسأبل  ،والقانون العام ،العسكريوالتكامل بین القانون  .وبذلك حقق المشرع التناسق
أن النیابة ) ٢٨(ومقتضى المادة  ،رتبة علیهالمت واآلثار ،القانوني السلیم لسالمة التحقیق العسكري

واألمینة ، والتحقیق معا ،فهي سلطة االتهام، وتتصرف فیها ،وتحققها ،ى البالغاتالعسكریة لها أن تتلق
  )١(. والمهیمنة على الضبطیة القضائیة العسكریة ،على الدعوى العسكریة

والمالحقة للجرائم التي یتم ارتكابها  ،لذلك نجد أن للنیابة العسكریة مهام خاصة في مجال المتابعة
  :التالي على الشكل والتي یمكن إجمالها ،في دائرة اختصاصها

أو ردها إذا وجدت أن  ،ومباشرة الدعوى الجزائیة في مجال اختصاص المحكمة التابعة لها ،تحریك -١
  )٢( .األدلة غیر كافیة

ا سواء كانت عن طریق أنهوتقریر ما یجب اتخاذها بش ،والبالغات ،والمحاضر ،تلقي الشكاوي -٢
أو التي تحركها النیابة العسكریة من تلقاء ، أو عن طریق المشتكي بنفسه مباشرة ،الضبطیة القضائیة

  )٣(.نفسها

في دائرة اختصاص المحكمة التابعة والتحري عن الجرائم المرتكبة  ،القیام باإلجراءات الالزمة للبحث -٣
  )٤(.وتعقب مرتكبها ،لها

  

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
  .٨٣ص، سابقمرجع ، اشرف مصطفى توفیق) ١(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٧٨(م  )٢(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )٢٠(م ) ٣(
 .السابق من القانون )أ/١٨( )٤(
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  الفرع الثاني

  المبادئ التي تحكم عمل النیابة العسكریة

 ،الجزائیةالنیابة العسكریة هي صاحبة االختصاص في مباشرة الدعوى  فإن ،كما هو معلوم
 ،كنها تتقید بمجموعة من المبادئول ،ولها سلطتها التقدیریة في ذلك ،ورفعها أمام المحكمة المختصة

، واالستقالل، والوحدة، التبعیة التدریجیة: من أهمهاوالخصائص التي تنظم عملها عند مباشرة أعمالها لعل 
  :والتي یمكن تفصیلها على النحو التالي، وعدم المسؤولیة

  

  :التبعیة التدریجیة - ١

ي ممارسته ألعماله لسلطة رئاسیة أعلى نعني بالتبعیة التدریجیة خضوع عضو النیابة العسكریة ف
 ،وأثناء قیامه به ، وفيوتوجیهه في أعماله قبل قیامه بالعمل ،منه یكون لها الحق في إصدار التعلیمات له

بة في تنفیذه لهذه السلطة الحق في الرقابة على أعمال عضو النیا یكون أیضاً  هفإن ،وكنتیجة لهذه السلطة
ومن ثم ترتیب المسؤولیة  ،أو مخالفة للقانون ،ح ما شاب عمله من خطأوتصحی، ألعماله المكلف بها

  )١(. التأدیبیة عن أفعاله المخالفة

خالفتها فهي  فإن ،مطابقتها للقانون: ولكن یشترط لصحتها أمران ،وهذه التعلیمات واجبة التنفیذ
وباإلضافة إلى ذلك  ،نفذهاوم ،بل إن تنفیذها قد تقوم به جریمة بالنسبة لمصدرها ،غیر واجبة التنفیذ

خالفته كما لو كانت في معنى  فإن ،عیةیتعین أن تطابق هذه التعلیمات التزام النیابة العامة بالموضو 
  )٢(.فهي كذلك غیر واجبة التنفیذ ،إغفال شهادة نفي أو حجب األدلة التي في مصلحة المتهم عن القضاء

یة التدریجیة بالنسبة لعضو النیابة العسكریة اإلشارة هنا إلى أن قاعدة التبع ثویجدر بالباح
فعضو النیابة العسكریة ملزم  ،وااللتزام بها ،تختلف عن التبعیة التدریجیة للقاضي من ناحیة التعلیمات

في  هفإن ،ولكن في حالة القاضي ،سیه بشرط تحقق الشرطین السابقینبتنفیذ األوامر الصادرة له من مرؤو 
فنستطیع القول أن عضو النیابة  ،والقانون فقط ،إال ضمیره أحده ال یتبع أوامر وأحكام ،أعماله القضائیة

 .وضمیره ،والتعلیمات الرئاسیة في حین أن القاضي ال یخضع إال للقانون ،العسكریة یخضع للقانون

 

  

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  )أ/١٤( )١(
 .٣٢ص، مرجع سابق ،شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، يمحمود نجیب حسن )٢(
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  :الوحدة - ٢

سم جمیع واعتبارها سلطة واحدة تباشر في مجموعها با ،تعني وحدة النیابة العسكریة عدم تجزئتها
واحدا  بمعنى اعتبار النیابة العسكریة ككل شخصاً  ،وتصرفات ،أعضائها كل ما یصدر عنها من أعمال

  .یباشر بنفسه كل أعمالها

ال یوجد ما یمنع اشتراك عدد من األعضاء في  أنهویترتب على مبدأ عدم تجزئة النیابة العسكریة 
هم التحقیق ثم یكمله أحدفیبدأ ، هم یمثل النیابة العامةفكل من ،واالتهام في قضیة واحدة ،إجراءات التحقیق

ویطعن في الحكم طبقا للقانون ، أثناء نظره رابعفي ومثل النیابة أمام المحكمة  ،ویتصرف فیه ثالث، ثانٍ 
  )١(. وهكذا ،خامس

أن ( :فقد قررت محكمة النقض المصریة ذلك بقولها ،وفیما یتعلق بمبدأ وحدة النیابة في التشریع المصري
  )٢() ال انفصال بین خالیاه واحداً  أعضاء النیابة یكونون مع النائب العام جسماً 

  :االستقالل - ٣

فهي مستقلة عن الخصوم  ،مستقال من مكونات القضاء العسكري تعتبر النیابة العسكریة كیاناً 
أي منهم سلطة  وال یملك ،ومستقلة عن األفراد ،ریة وقضائهافهي مستقلة عن المحكمة العسك .جمیعاً 

  :علیها على النحو التالي

یابة العسكریة مستقلة  الن فإن، كریة بالقضاء من ناحیة االستقاللفیما یتعلق بعالقة النیابة العس
فال تستطیع المحكمة أن تأمرها برفع الدعوى ، سلطة على النیابة يفالقضاء ال یملك أ ،عن القضاء

وٕاال بطل حكمها، وكل ما على القاضي هو أن یفصل  ،د تصرفاتهاأو تنتق ،أو توجه لها أي لوم ،الجزائیة
في الدعوى المطروحة علیه بوحي من ضمیره، وله أن یفند األدلة التي تقدمها النیابة دون أن یطعن على 

  )٣(. تصرفاتها بما یجاوز حقه القانوني في إبطال بعض اإلجراءات

أو تعدل  ،ها أن تغیر في الوصف القانونيفل ،مستقلة عن النیابة العسكریة والمحكمة أیضاً 
من قانون القضاء العسكري  )٧٥(وفي ذلك نجد أن المادة ، من الصالحیات الخاصة بها وغیرها ،التهمة

للمحكمة أن تغیر في حكمها الوصف القانوني (م المعدل نصت على ١٩٦٦لسنة  )٢٥(المصري رقم 
أو من  ،افة الظروف المشددة التي تثبت من التحقیقللواقعة المسندة للمتهم ولها تعدیل التهمة بإض

  .)ولو كانت لم تذكر بأمر اإلحالة ،المرافعة في الجلسة
                                                           

  .٤٠٠ص، مرجع سابق، الكتاب الثاني، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي )١(
  .٨٦٥ص، ٢ج، مجموعة أحكام محكمة النقض، م١٥/١١/١٩٦٥بتاریخ ، قضائیة، ٣٤لسنة  ١٦٦الطعن رقم ، نقض مصري )٢(

، غزة، مطبعة منصور‘ منشورات منظمة التحریر الفلسطینیة ،م١٩٧٩لعام، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، عبد الحمید العیلة) ٣(
  .٥٤ص، م١٩٩٥ ،١ط،  فلسطین
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قید بما یبعث به األفراد فقرر المشرع الفلسطیني بأن النیابة العامة ال تت، ة عن األفرادوهي مستقل
، ولها أن تحرك الدعوى ضد مرتكب ا غیر ملزمة بتوجیه االتهام بناًء علیهاأنهأو ، أو بالغات شكاوىمن 

  )١(. وال تحرك ضد آخر، فلها السلطة التقدیریة بذلك ،الجریمة

  :عدم المسؤولیة - ٤

فال یجوز الرجوع علیهم  ،والتحقیق ،لون عن أخطائهم في مباشرة االتهامأأعضاء النیابة ال یس   
زل وان ع، رفع الدعوى علیه  أو ،بطلب تعویضات عما یتخذونه ضد المتهم من إجراءات ماسة بحریته

أو  ،ولكن عضو النیابة كالقاضي یخضع للمخاصمة إذا وقع في عمله غش ،الحكم إلى البراءةكان 
  )٢(. أو خطأ مهني جسیم وفقا للقواعد العامة ،أو غدر ،تدلیس

بب طریقة أو تعییبها مباشرة بس ،لیس له على النیابة أي سلطة تتیح لومها وحتى القضاء أیضاً 
فلیس له إال أن یتجه في ذلك إلى  ،بل إن كان یرى علیها شبهة في هذا السبیل ،یرها في أداء وظیفتهاس

أال یغض من المدعي العام العسكري على أن یكون ذلك بصفة سریة رعایة للحرمة الواجبة للنیابة من 
  )٣(.كرامتها أمام الجمهور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
: رابط الموقع ،مقال منشور على االنترنت والطموح، قعواال نیب العدالة دیتجس في العامة ابةیالن دور ك،ارالب حمدم أحمد)١(

h p://www.ahmadbarak.com/v52.html  
  .٥٧ص ، مرجع سابق، رؤوف عبید) ٢(
  .٤٠١ص، مرجع السابقال، عزت مصطفى الدسوقي)٣(

http://www.ahmadbarak.com/v52.html
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  الثانيالفصل 

  اختصاص القضاء العسكري

  :دتمهی

من األصول المتعارف علیها أن التشریع في شأن أي موضوع إنما تسري أحكامه على جمیع 
فئات معینة تستقل  إلىوبدون تصنیفهم  ،أي على جمیع الناس دون تمییز بینهم، المخاطبین بهذه األحكام

عض المؤسسات أو طبیعة ب ،ولكن طبیعة بعض الجرائم والمساواة ،إعماال لقواعد العدالة، بأحكام محددة
وظروفها  ،العاملة في الدولة تقتضي أفراد تنظیم قانوني معین ینظم هذه الفئات بما یتالئم مع طبیعتها

أما من ، هذا من ناحیة طبیعة الجریمة، أو االحتیال ،مثل القوانین المنظمة لجرائم المخدرات، التي تحكمها
 ،ین المنظمة لشؤون الموظفین العمومیینفمثال ذلك القوان ،ناحیة األشخاص المخاطبین بالقانون

  .ومن في حكمهم ،والقوانین التي تخاطب العسكریین ،واألحداث

واة بین جمیع من األصل العام الذي یقضي بالمسا اءً ثناستإال أن ذلك التخصیص یعتبر    
وحده هو فالقانون ، ودون التوسع فیه ،بحیث یكون هذا التخصیص في أضیق حدوده، المخاطبین بالتشریع

فیأتي  ،فیه القواعد الدستوریة ىعلى نحو یراع )١(،ویخصها باختصاصها ،الذي یحدد الجهات القضائیة
ویكلف جهة أخرى للنظر في منازعات  ،للنظر في منازعات محددة ،لیطلق اختصاص جهة قضائیة

  .أخرى

التنظیم الطبیعي تثناء من یأتي نظام القضاء العسكري بما یمثله من اس، على ما تقدم تفریعاً 
وحفاظا  ،ووظیفة القوات المسلحة ،ومن مستلزمات ذلك النظام تحدید اختصاصه بما یتالئم ،للقضاء
  . الدولة الداخلي والخارجي أمنوعلى  ،علیها

ما بین مجموعة  القضاء العسكري الفلسطیني الختصاص الناظمةتعددت القوانین فقد وفلسطینیًا 
 منوبین قانون الخدمة في قوى األ، ة عن منظمة التحریر الفلسطینیةالتشریعات الجزائیة الصادر 

 ضمنوعلى رأس هذه القوانین االختصاص المقرر ، وبین قانون القضاء العسكري الفلسطیني، الفلسطینیة
  .القانون األساسي الفلسطیني

  

  

                                                           
 .م٢٠٠٣الفلسطیني المعدل لعام  األساسيمن القانون  )٩٧(م ) ١(
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  :اختصاص القضاء العسكري الفلسطیني یتحدد وفق التالي فإنلذلك 

  :م٢٠٠٣وفق القانون األساسي الفلسطیني المعدل لسنة االختصاص / أوال

غلب الدول نجد أن الدساتیر تنص في صلب نصوصها على القضاء العسكري بهدف إسباغ أفي 
فتحیل الدساتیر  ،حترامه وتنفیذ النصوص المنظمة لهالشرعیة الدستوریة علیه مما یوجب على الجمیع ا

  )١(. القضاء إلى قانون ینظم هذا عسكريواختصاص القضاء ال ،وتنظیم ،تشكیل

قضت  ،وهي تمثل قمة القضاء اإلداري لمجلس الدولة ،ففي مصر نجد أن المحكمة اإلداریة العلیا
وذلك بمقتضى القانون  ،بذاته هو القضاء العسكري وقائماً  ،مستقالً  قضاءً نشأ أقد  ن المشرعأفي حكم لها ب

 ،ام العسكریة هذا لیحدد اختصاص هذا القضاء العسكريحیث جاء قانون األحك ،م١٩٦٦لسنة  )٢٥(رقم 
والتصدیق  ،إلى صدور األحكام واختصاصاتها وصوالً  ،والمحاكم العسكریة ،والتحقیق ،والضبط القضائي

وانتهت بحكمها إلى  ،سكریة التي یختص بها هذا القانونوالعقوبات الع ،باإلضافة لتحدیده للجرائم ،علیها
هة قضائیة مستقلة بجانب جهة القضاء اإلداري لمجلس الدولة وجهة القضاء أن القضاء العسكري ج

  )٢(. العادي

ظمة ألنفیعتبر القانون األساسي الفلسطیني هو المرجعیة القانونیة العلیا لكافة ا ،أما في فلسطین
ویحدد ، حیاتها بما فیها السلطة القضائیةوصال ،فهو یحدد السلطات، القانونیة المعمول بها في فلسطین

ومن بین هذه االختصاصات التي یحددها  ،واالختصاصات ،والصالحیات ،المرجعیات القانونیة
  . اختصاص القضاء العسكري الفلسطیني

السلطة القضائیة مستقلة، وتتوالها المحاكم على اختالف (منه على  )٩٧(فنص في المادة 
فهو  ،)وتصدر أحكامها وفقًا للقانون ،اصاتهاواختص ،ودرجاتها، ویحدد القانون طریقة تشكیلها ،أنواعها

  .ولیس بأداة تشریعیة أدنى منها، والمحاكم واجب التحدید بقانون ،بذلك جعل االختصاص للقضاء

تنشأ المحاكم (منه على  )١٠١(وعند تقریره الختصاص القضاء العسكري فقد نص في المادة 
فهو  ،)اص أو والیة خارج نطاق الشأن العسكريالعسكریة بقوانین خاصة، ولیس لهذه المحاكم أي اختص

  .ووالیتها بالشأن العسكري فقط ،اختصاصها بوجود المحاكم العسكریة محدداً  أقربذلك 

 األساسي القانون كان ولما: (العدل العلیا الفلسطینیة في حكم لها بقولها ةمحكم أكدتهوهذا ما 
) ١٠١( المادة نص بموجب فقط العسكریین في العسكري القضاء صالحیة نطاق حصر قد الفلسطیني

                                                           
  )..األخرىویبین اختصاصات القضاء العسكري ، ویحدد القانون تلك الجرائم: (م٢٠١٤لسنة  من دستور جمھوریة مصر العربیة )٢٠٤(م  -  )١(

  ).القانون الخاص بھا ألحكاماختصاصاتھا في القضاء وفقا  الخاصة س المحاكمتمار: ( المملكة األردنیة الھاشمیة من دستور )١١٠(م  -   
  ).ودرجاتھا ویبین وظائفھا واختصاصاتھا أنواعھاالمحاكم على اختالف  یرتب القانون: ( الكویت من دستور دولة )١٦٤(م  -   
 ).وإجراءاتھاویبین اختصاصاتھا ، ویتھاینظم القانون تشكیل المحاكم العسكریة وعض: ( من دستور السودان )١١٨(م  -   

  .وما تالھا، ٢٩٧ص، األولالجزء  ٣٤المجموعة س. م٠٧/٠١/١٩٨٩جلسة . ق ١٩٧٧/٢٣الطعن رقم ) ٢(



١٠٣ 
 

 نطاق خارج والیة أو ،اختصاص أي) العسكریة المحاكم(العسكري للقضاء یكون أن حظرت والتي منه،
 ،ضدها المستدعى الجهة قبل من توقیفه واستمرار ،المستدعي توقیف إجراء قرار فإن العسكري، الشأن

ًء إجرا منه یجعل الذي األمر مختصة، غیر جهة عن رصاد ظالماً  تحكمیاً  إجراء یعتبر تلك، والحالة
 مكان من فوراً  المستدعى عن اإلفراج المحكمة قررت األسباب لهذه اإللغاء، وواجب ،ً أثرا یرتب ال منعدماً 
  )١(. ىأخر  قضیة ذمة على موقوفاً  یكن لم ما وجد أینما توقیفه

  :م١٩٧٩التحریر الفلسطینیة لعام االختصاص وفق مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة  /ثانیا

، هذه التشریعات تعتبر هي الناظم الرئیس للقضاء العسكري في فلسطین  فإن ،كما تقدمنا سابقا
فنصت على  ،وغیرها ،وقانون العقوبات الثوري ،بما اشتملته من قانون أصول المحاكمات الجزائیة

القضاء العسكري لم  فإن ،ه التشریعاتووفق هذ ،وصالحیاته ،واختصاصاته ،العسكري مضمون القضاء
الثوري بالمعیار الشخصي  خذ قانون العقوباتأفقد ، یعتمد معیار واحد الختصاص القضاء العسكري

  .أو النوعي للجریمة ،خذ قانون أصول المحاكمات بالمعیار الموضوعيأبینما  ،للجریمة

  :م نصت على ١٩٧٩سطینیة لعاممن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفل )٨(فالمادة 

  :یخضع ألحكام هذا القانون كل من ( 

  .الضباط -ا

  .صف الضباط -ب

  .الجنود - ج

  .ومدارس التدریب المهني ،والكلیات الثوریة ،طلبة المدارس -د

  .أسرى الحرب - ه

  .قوة ثوریة تشكل بأمر القائد األعلى لتأدیة خدمة عامة أو خاصة أو مؤقتة أي -و

  .أو المتطوعین ،أو من فصائل المقاومة ،والمدنیین من القوات الحلیفة ،بالثورة من المقاتلین الملحقین - ز

  .)فیها أو في مؤسساتها أو مصانعها والمستخدمین ،األعضاء العاملین في الثورة - ح

خذ بالمعیار الشخصي في تحدید اختصاص أص أن المشرع وفق هذا القانون قد فنالحظ من خالل الن
  .العسكريالقضاء 

                                                           
  .٣١٣/٢٠٠٨بشأن دعوى عدل علیا رقم . م٠٢/١١/٢٠٠٨فصل بتاریخ  ٢٠٠٨لسنة  ٣١٣الحكم رقم ) ١(



١٠٤ 
 

م قد ١٩٧٩ون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لعام من قان )١٢٦(بینما نجد نص المادة 
 ،الثورة الداخلي أمنالثورة بالنظر في الجرائم الواقعة على  أمنتختص محكمة ( :نهأ نصت على

 ،أو اإلعدام ،دةوكل جریمة أخرى قرر لها قانون العقوبات الثوري عقوبة األشغال الشاقة المؤب ،والخارجي
  ).أو حصانتهم وفقًا للقانون ،أو المناضلون مهما كانت صفتهم ،والجرائم الخطیرة التي یرتكبها المدنیون

د بالمعیار الموضوعي عن ذقد أخ ،وبالرجوع إلى النص نجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائیة
ظر في الجرائم مهما كانت صفة الن لمحكمة أمن الثورةفأجاز ، تحدیده الختصاص القضاء العسكري

  .كانوا مدنیین أو عسكریین سواءً األشخاص القائمین بها 

وهي مجموعة  ،أن القانونین مكملین لبعضهما البعض فهم من مصدر واحد ویرى الباحث
 خذ بالمعیارین معاً أالتشریع الفلسطیني یكون قد  فإن ،وعند دمج القانونین معا، التشریعات الجزائیة

  .وهو المعیار المكاني ،عیار الثالثة ألخذهم للمباإلضاف

  :م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  مناالختصاص وفق قانون الخدمة في قوى األ/ ثالثا

الفلسطینیة هو القانون العام المنظم لشؤون كافة الموظفین  منیعتبر قانون الخدمة في قوى األ
تطبق أحكام هذا القانون على (من القانون على  )٢(فنصت المادة  ،الفلسطینیة منالعسكریین في قوى األ

من القانون ذاته  ٣وجاءت المادة  ،)العاملة منواألفراد العاملین في قوى األ ،وضباط الصف ،الضباط
وجیش التحریر  ،الوطني منفحددتهم بقوى األ ،الفلسطینیة منلتحدد من هم العاملین في قوى األ

أو تستحدث تكون  ،قوة أو قوات أخرى موجودة وأي، المخابرات العامةو ، الداخلي منوقوى األ، الفلسطیني
  .ضمن إحدى القوات الثالثة السابقة

الفلسطینیة  منقوى األ ياختصاص القضاء العسكري على منتسبوفیما یتعلق بموضوع سریان 
قیع العقوبات یتم تو  أنهقد قررت  ،وعند تحدثها عن العقوبات ،من القانون المذكور )٩٥(نجد أن المادة 

مما یعني اختصاص القضاء  )١(.الفلسطینیة منالصادرة عن المحاكم العسكریة على منتسبي قوى األ
  .الفلسطینیة منالعسكري بمحاكمة منتسبي قوات األ

  

  

  :أنهالقانون حیث  هذا وفق، ولكن من األهمیة بمكان التعلیق على هذا االختصاص

                                                           
 .م٢٠٠٥لسنة  ٨ینیة رقم الفلسط منمن وقانون الخدمة في قوى األ) ٩٥/٣(  )١(



١٠٥ 
 

 رضوتشریعها بعد عودة السلطة الوطنیة أل إقرارها،لتي تم نالحظ أن جمیع القوانین الفلسطینیة ا
وهو قانون  ،العسكري الجدید وحتى قانون القضاء، ولم تشر إلیها ،الوطن لم تتطرق لهذه التشریعات

ومع اعتماده الكبیر على هذه التشریعات لم یشر إلى هذه  ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(القضاء العسكري رقم 
  .م٢٠٠٥لسنة  )٨(الفلسطینیة رقم  منقانون الخدمة في قوى األ وكذلك فعل، القوانین صراحة

والمفترض أن یكون هناك ارتباط كامل بین هذا القانون الذي ینظم الخدمة  ،من البدیهي أنهحیث 
وبین القوانین العسكریة التي تشكل معه مجموعة متكاملة متماسكة یكمل كل  ،الفلسطینیة منفي قوى األ
والعقابیة  ،لذكر القوانین اإلجرائیة لم یتطرق أبداً  منن قانون الخدمة في قوى األفنجد أ، منها اآلخر

 وحتى عند، م١٩٧٩ة التحریر الفلسطینیة لعام والمتمثلة في مجموعة التشریعات الثوریة لمنظم، الثوریة
، م١٩٧٩نصه على العقوبات التي توقع على الضباط لم یذكر صراحة قانون العقوبات الثوري لعام 

  :قع على الضباط هيأن العقوبات التي ت منه على )٩٥(فنصت المادة 

  .والرئاسات ،عقوبات انضباطیة یوقعها القادة المباشرون  -١(

  .عقوبات تأدیبیة توقعها لجنة الضباط -٢

  ).فق أحكام قانون العقوبات العسكريو ( عقوبات توقعها المحاكم العسكریة -٣

المقصود بقانون  إنن قیل أو ، ولیس قانون العقوبات الثوري، ريقانون العقوبات العسك أنهفذكر 
قانون من أهم كون أن أي ، هذا الرأي غیر صائب ٕانو ، هو قانون العقوبات الثوري ،العقوبات العسكري

  .والتحریف، لعدم ترك المجال للتأویل، وتحدید نصوصه ،ما یمیزه هو صراحة

ي إشارة أخرى الستبعاده لمجموعة التشریعات الجزائیة وف ،أن هذا القانون وما یدعم قولنا أیضاً 
واختصاص المحاكم  ،والعقوبات ،عند نصه على تحدید الجرائم هفإن، الثوریة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

منه التي ) ١٩٤(كما جاء بنص المادة  ،حكام العسكریة هو الذي یحدد ذلكالعسكریة حدد أن قانون األ
  :نصت على

والعقوبات المقررة لها، واختصاص المحاكم  ،األحكام العسكریة أنواع الجرائم العسكریةیحدد قانون (
والعقوبات المقررة لها، واختصاص القادة في  ،ضباطیةالنوالفصل فیها، والجرائم ا ،العسكریة بنظرها

  ).والفصل فیها، وكذلك اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن ،نظرها

حكام العسكریة؟ هل یقصد القانون مجموعة التشریعات الجزائیة فما هو المقصود بقانون األ
وٕاال لكان قد نص في دیباجة ، لمنظمة التحریر الفلسطینیة؟ بالتأكید إن القانون ال یقصد هذه األحكام

  . أو ألشار إلیها لو كان یقصدها عند سن المشرع للقانون ،القانون على هذه التشریعات



١٠٦ 
 

  :م قد نصت على٢٠٠٥لسنة  )٨(الفلسطینیة رقم  منمة في قوى األدیباجة قانون الخد أنفنجد 

ه المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة أقر بعد االطالع على القانون األساسي المعدل، وبناء على ما (
  ).م باسم الشعب العربي الفلسطیني، أصدرنا القانون التالي١١/٥/٢٠٠٥بتاریخ 

عة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لنص على ولو كان القانون یرید اإلشارة لمجمو 
كما یفعل المشرع عند تشریعه ألي قانون بذكره للقوانین ذات العالقة أو ، ذلك صراحة في هذه الدیباجة
  .القوانین التي یرید اإلحالة لها

ا أرادت استبعاد هذه وكل القوانین الفلسطینیة التي تم تشریعه ،بما یعني في النهایة أن هذا القانون
 .والقوانین الفلسطینیة ،القوانین من مجموعة التشریعات

  :م٢٠٠٨لسنة  )٤(االختصاص وفق قانون القضاء العسكري رقم / رابعا

واختصاصاته في  ،ن هذا القانون یعتبر هو القانون الناظم للقضاء العسكريأب شرنا سابقاً أ
فجاء لیحدد اختصاص القضاء العسكري وفق  ،الغربیة والغیر مطبق في الضفة ،المحافظات الجنوبیة

فهو یجمع بین المعیار الشخصي كما في نص المادة  ،المختلط الختصاص القضاء العسكري المعیار
  .منه )٦٣(والمكاني كما في المادة  ،وبین المعیار الموضوعي، منه )٦٢(

  : أنه منه على )٦٢(فنصت المادة 

  :نیخضع ألحكام هذا الباب كل م(

  . الفلسطینیة منمنتسبي قوى األ -أ

  .والكلیات العسكریة ،والمعاهد ،ومراكز التدریب المهني ،طلبة المدارس -ب

  .أسرى الحرب  -ج

أو الملحقون بهم إذا كانوا یقیمون في فلسطین، إال إذا كانت هناك معاهدات  ،عسكریو القوات الحلیفة -د 
  .لكأو دولیة تقضي بخالف ذ ،أو اتفاقیات خاصة

  ). أو المتطوعین ،أو المجندین ،الفلسطینیة من المدنیین منالملحقون بقوى األ  -هـ

  .في تحدید اختصاص القضاء العسكري خذ بالمعیار الشخصيأوهو بذلك 

  



١٠٧ 
 

  :أنه منه على )٦٣(ونصت المادة 

  :تطبق أحكام هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(

 ،أو الطائرات ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،كناتثأو ال ،المعسكرات الجرائم التي تقع في -١
 .أینما وجدت منأو المحالت التي تشغلها قوى األ ،أو األماكن ،أو المركبات

وكافة  ،منوأسرار قوى األ ،ووثائق ،وذخائر ،وأسلحة ،ومهمات ،الجرائم التي تقع على معدات -٢
  .متعلقاتها

رتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة متى وقعت بصفتهم الوظیفیة الجرائم التي ت-٣
  .أو خارج فلسطین مع مراعاة أي عقوبة یكون قد قضاها بسبب الجریمة نفسها ،داخل

الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة إذا لم یكن فیها شریك أو  -٤
  .اضعین ألحكام القوانین العسكریةمساهم من غیر الخ

  .الجرائم العسكریة التي تحال من الوزیر المختص للقضاء العسكري -٥

الجرائم التي یكون أحد أطرافها مدنیًا تكون من اختصاص القضاء المدني ما لم ُتحال من الوزیر  -٦
  ). المختص للقضاء العسكري

والمكاني لتحدید اختصاص القضاء  ،عيخذ بالمعیار الموضو أوبذلك یكون هذا القانون قد 
  .العسكري

بصفتها أول جهة ، یجب اإلشارة إلى اختصاص النیابة العسكریة أیضاً  أنهویرى الباحث هنا 
لیس فقط قبل أمر اإلحالة في حالة القضایا المحالة من ، واختصاص القضاء العسكري ،تنظر في والیة

وبسبب تبعیة الضبط ، وقبل أمر اإلحالة ،بتداءوٕانما تنظر في االختصاص ا، السلطات المختصة
  )١(القضائي لها 

قرر اختصاص النیابة تل ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري رقم  )٢٥(فجاءت المادة 
  :علىالعسكریة فنصت 

  

  :تباشر النیابة العسكریة التحقیق في الجرائم اآلتیة فور إبالغها إلیها   -أ(

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطینيمن قانون القضاء العسكري  )٤٥(م ) ١(



١٠٨ 
 

  .لعام الداخلة في اختصاص القضاء العسكريكافة جرائم القانون ا -١

  .الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام -٢

 ).الجرائم العسكریة المحالة إلیها من السلطات المختصة طبقًا للقانون -٣
  

 في قضیة العسكریة للفصل المحاكم من لمحكمة القانون یخولها التي فاالختصاص هو السلطة
 في القضائیة والیتهم لمباشرة العسكریة المحكمة وأعضاء ،رئیس صالحیة (:أنهب عسكریاً  وعرف )١(،معینة
 نوع حیث من الدعاوي في بالنظر العسكریة المحكمة والیة یدیتق( أنهب البعض وعرفه )٢(،معین نطاق

  )٣(. )محدد بمكان أو ،المتهم شخص أو ،الجریمة

االختصاص  فإنلذلك  ،واألماكن ،والجرائم ،االختصاص یعني بسط السلطة على األشخاصو 
فإما أن یتعلق االختصاص بشخص المتهم الذي ارتكب ، اء العسكري یقوم على ضوابط ثالثةللقض

وعلى هذا  ،ق بالمكان الذي وقعت فیه الجریمةوٕاما أن یتعل، وٕاما أن یتعلق بموضوع الجریمة، الجریمة
واختصاص ، ى اختصاص شخصياختصاص القضاء العسكري الفلسطیني ینقسم إل فإناألساس 
  .واختصاص مكاني، موضوعي

نا فإن ،التشریعات العقابیة العسكریة ألحكامالجریمة وفقا لمرتكبیها الخاضعین  إلىتم النظر  فإذا
أو من ، وٕاذا نظر إلى االختصاص من ناحیة المصلحة المحمیة بالقانون، نكون أمام اختصاص شخصي

أما إذا تم النظر إلى ، نا نكون أمام اختصاص موضوعيفإن، رتكبةناحیة طبیعة الجریمة العسكریة الم
 ،أو من ناحیة األماكن العسكریة التي تقع بها )العسكري قانون العقوبات(االختصاص من ناحیة إقلیمیة 

  .نا نكون أمام اختصاص مكانيفإن ،أو علیها الجرائم العسكریة

في المبحث األول عن إن شاء اهللا ث نتحدس، نقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث لذلك سوف
االختصاص المكاني  وأخیراً ، ثم عن االختصاص الموضوعي في المبحث الثاني، االختصاص الشخصي

  :على النحو التالي. كمبحث ثالث

  

  

  

                                                           
  .٣٥١ص، م١٩٨٨، ، دار النھضة العربیة،  الجنائیة اإلجراءاتشرح قانون ، محمود محمود مصطفى )١(
  .٩٥ص، م١٩٨٢، القاھرة، دار الفكر العربي، ة لھاوالدعوى المدنیة التابع الجنائیة اإلجراءاتالوجیز في شرح قانون ، عادل محمد قورة )٢(
 .١٢ص، م٢٠٠٤، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، المحاكمات الجزائیة أصولنظریة االختصاص في قانون ، صباح مصباح السلیمان )٣(



١٠٩ 
 

  المبحث األول

  االختصاص الشخصي

أن  :بل یمكن القول، یعتبر االختصاص الشخصي أهم ضوابط االختصاص للقضاء العسكري
قانون القضاء العسكري في  ألن ،یقوم بصفة أساسیة على هذا الضابطتصاص القضاء العسكري اخ

  .ومن في حكمهم ،أصوله جاء لیخاطب العسكریین

 كما خالفه، على اتفاق كل باطالً  یقع لذا، العام النظام من الشخصي االختصاص ضابط ویعتبر
 یطلب لم ٕانو  حتى نفسها تلقاء من الشخصي االختصاص بعدم الدفع إثارة العسكریة المحكمة على أن

 ،)أي كأن لم یكن( یر مختصة یعتبر معه الحكم منعدماصدور حكم من محكمة غ ألن (١)،الخصوم ذلك
ویعتبر الدفع بعدم ، الخصومة اءإنهوال یمكن االعتماد علیه في  ،وبالتالي ال تلحقه صفة الحكم البات

  )٢(. ما تلجأ المحاكم العسكریة إلى توسیع اختصاصها إذ كثیرا، االختصاص من الدفوع الشائعة

یلولة االختصاص إلى جهة قضائیة یحددها القانون بمجرد توفر حصي یعني فاالختصاص الشخ
  )٣(.وتحت أي ظرف تم ارتكابها ،الصفة المشترطة لدى الفاعل أیا كان نوع الجریمة

  )٤(:م أنهب امهألحكالخاضعین  األشخاصي الفلسطین العسكري حدد التشریعو 

  .الفلسطینیة مناألوجنود قوى ، اط صفبوض، ضباط -١

  .والكلیات العسكریة ،والمعاهد ،ومراكز التدریب المهني ،طلبة المدارس -٢

  .أسرى الحرب -٣

دولیة تقضي  أو ،كانت هناك اتفاقیات خاصة إن إال، الملحقین بهم أو ،عسكریو القوات الحلیفة -٤
  .الوطن أرضتكون هذه القوات متواجدة على  أنولكن بشرط ، بخالف ذلك

  .للقوات المسلحة األعلىمن القائد  بأمرأي قوات عسكریة تشكل  -٥

   .أو المتطوعین ،أو المجندین ،الفلسطینیة من المدنیین منالملحقون بقوى األ -٦

 

                                                           
  .٤٧٠ص، م٢٠٠٩، بیروت، منشورات زین الحقوقیة، المحاكمات المدنیة والجزائیة أصولنظریة االختصاص في ، عید أبولیاس إ(١) 

  .١١ص، سابقمرجع ، اشرف مصطفى توفیق) ٢(
 .١١ص، سابقمرجع ، عبد الرحمن بربارة)٣(
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٦٢(م ) ٤(



١١٠ 
 

ضاء وحتى یتسنى لنا دراسة هذا االختصاص وجب علینا تقسیم األشخاص الخاضعین ألحكام الق
العسكري الفلسطیني  وهي الفئات التي نص علیها قانون القضاء، العسكري إلى فئات لتبسیط دراستها

ومراكز  ،وطلبة المدارس، عسكریونحیث قسم األشخاص  ،منه ٦٢في المادة ، م٢٠٠٨لسنة  )٤(رقم
والملحقین بقوى ، ةوعسكریي القوات الحلیف، وأسرى الحرب، والكلیات العسكریة ،والمعاهد، التدریب المهني

  :هذه الفئات وفق المطالب التالیةأهم وسوف نقول بتناول ، الفلسطینیة مناأل

  

  المطلب األول

  العسكریون 

لتنظیم الحیاة العسكریة بما فیها  في األساسوجد  ،إلى أن النظام القضائي العسكري شرنا سابقاً أ
كریون هم أول من یتعامل معهم فاألشخاص العس ،ومصلحة عسكریة یحب حمایتها ،من عسكریین

  .القضاء العسكري

كان مرتكب  إذاوبموجبه ، في تحدید الجریمة العسكریة أساسیاً  فالمعیار الشخصي یعد عنصراً 
منصوص علیها في قانون  أكانالجریمة تعد جریمة عسكریة سواء  فإن، حكما أو أصالً  الجریمة عسكریاً 

الصفة  أو –أي بموجب معیار صفة الشخص العسكري ( ،العام في قانون العقوبات مأالعقوبات العسكري 
یرتكب  أنالشخص العسكري یمكن  ألن، )الصفة العسكریة على الجریمة إضفاءیتم  - العسكریة للشخص

  )١( .علیها في القوانین المذكورة أي جریمة منصوصاً 

  الفرع األول

 االختصاص للقضاء العسكري الصفة العسكریة كمحدد إلسناد 

وأساس مخاطبة  ،كون مرتكب الجریمة یحمل الصفة العسكریةو  ،فق هذا المعیار الشخصيفو 
كل فعل یخالف النصوص التجریمیة في ( :اأنهیمكن تعریف الجریمة العسكریة ب هفإن ،القانون العسكري

 بمعنى أن الصفة) ٢(،)أو حكما قانون األحكام العسكریة متى وقع من شخص له الصفة العسكریة أصالً 
أي یتم االعتماد على ، لوجود تلك الصفة في شخص الجاني نظراً  ،العسكریة تلحق بالجریمة المرتكبة

  )٣(. أو مرتكب الجریمة لتحدید االختصاص ،صفة الجاني

                                                           
  .٢٦ص، م٢٠١٤، عمان، دار وائل للنشر، في الجرائم العسكریة واإلجرائیةالموضوعیة  األحكام، سردار عزیز كریم) ١(
  .٣ص ، م١٩٨٣ ،القاھرة، دار الفكر العربي، الوسیط في شرح قانون العقوبات العسكریة، معوض عبد الثواب )٢(
  .٤١٢س، م٢٠٠٤ ،القاھرة ،دار الكتب القانونیة، العسكریة األحكامالتعلیق على قانون ، عاطف فؤاد الصحصاح )٣(



١١١ 
 

ذه الصفة انتفت فإذا انتفت ه، إذ أن الصفة العسكریة أمر یتوقف علیها وجود الجریمة العسكریة
أن : كن القولفبدونها ال یم، لصفات الداخلة في تركیب الجریمة العسكریةفهي إحدى ا ،الجریمة العسكریة

ة ركن إذ أن الصفة العسكری، وهي تشابه صفة الموظف العمومي في الرشوة ،هناك جریمة عسكریة
، رض وجوده وقت قیام الفاعل بنشاطهوالركن المفترض هو الذي یفت، مفترض في الجریمة العسكریة

وبغیره ال یوصف ، أي یجب توفره قبل مباشرة الفاعل نشاطه )١(،الفاعل غیر مشروعوبغیره ال یعد نشاط 
وال یحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبیق أحكام القانون متى وقع ، جریمة أنههذا النشاط ب

  )٢( .الفعل في أثناء الخدمة أو توافر الصفة

یكمل الركن  أي عنصراً ، من الركن المادي كن المفترض جزءاً والجدیر بالذكر أن هناك من عد الر 
في قانون القضاء  كما هو في جریمة السكر ،ي ناقصاومن دونه یكون الركن الماد ،المادي للجریمة

أولهما أن یكون : ففي رأي بعض الباحثین أن الركن المادي فیها یتكون من عنصرین ،العسكري المصري
وثانیها أن یكون في  ،ومكلفا بعمل من أعمال الخدمة ،یةهذا الشخص من أشخاص قانون األحكام العسكر 

  )٣(. حالة سكر

یعتبر كعسكریین في مفهوم هذا القانون ( :وعرف قانون القضاء العسكري الجزائري العسكري بقوله
أو غیاب نظامي خالل مدة  ،أو استیداع ،أو المعدودون في حالة حضور ،األشخاص القائمون بالخدمة

 ،وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ،أو األشخاص غیر القائمین بالخدمة ،لفرارالعفو السابقة ل
كل من ینتسب إلى القوات : أنهوالتقاعد العسكري العراقي ب ،وعرفه قانون الخدمة )٤(.)ون الراتبویتقاض

 طالبا في إحدىأم  ،أم متطوعا ،ویتخذ من الخدمة العسكریة مهنة له سواء كان ضابطا ،المسلحة العراقیة
مؤسسة  أو في ،التدریب المهني في الجیش أو مراكز ،أو المدارس العسكریة ،الكلیات العسكریة

  )٥(.عسكریة

الفلسطینیة تتألف من قوات  منقوى األ فإن ،الفلسطینیة منوبحسب قانون الخدمة في قوى األ
 )(٦.وأي قوة مستحدثة ابرات العامةوالمخ، الداخلي منوقوى األ، وجیش التحریر الفلسطیني ،الوطني مناأل

  )٧(. منقوة من قوى األ في أي كل ضابط أو ضابط صف أو فرد:   أنهوعرف القانون ذاته العسكري ب

 ،المتهم شخص في خاص وضع أساس على فیقوم االختصاص الشخصي بالنسبة للعسكریین
 بعد أو قبل له الصفة هذه وتلثب عبرة وال للجریمة، اقترافه وقت صفة العسكریة یحمل أن یجببحیث 

                                                           
 .٥ص، م١٩٦٠ ،القاھرة ،مكتبة القاھرة الحدیثة، ، القسم العام، شرح قانون العقوبات، محمود مصطفى )١(
  .١١٤س، م٢٠٠٧- م٢٠٠٦، القاھرة، القانونیة لإلصداراتالمركز القومي ، موسوعة القضاء الجنائي، أحمد أحمدمحمد  )٢(
  .٢٨٣ص، م٢٠٠٢، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، المحاكمات العسكریة في الشرطة، سراج الدین الزوبعي )٣(
  ..م٢٠٠٧لسنة ي الجزائري من قانون القضاء العسكر )٢٦(م ) ٤(
  .م٢٠١٠لسنة  ٣قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي رقم ) ١(م ) ٥(

 .م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  منمن وقانون الخدمة في قوى األ) ٣(م  )٦(
  .من القانون السابق) ١(م ) ٧(
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 انخراطه من البد بل  ،الصفة هذه المستدعي على یسبغ ال بالخدمة للقیام العسكري استدعاء فمجرد، ذلك
 حتى والتعلیمات ،األوامر طاعة على وتدریبه ،ضباطنالا بروح وتشبعه ،بالفعل العسكریة الخدمة في

 وٕاخراجه ،التقاعد إلى باإلحالة الصفة هذه عنه وتزول الموضوعیة، من الناحیة العسكریة الصفة له تثبیت
 أثناءفي  ارتكبت بجریمة  تعلقت إذا ذلك بعد ما إلى الصفة هذه تمتد وقد ،الخدمة من الفصل أو أو طرده

 ارتكاب كان طالما العسكریة الخدمة انتهاء بعد حتى تبقى العسكریة الصفة أن أي( الصفة تلك توافر
  )١(. )الخدمة ثناءفي أ تم قد الجریمة

لوجدنا أن القضاء العسكري یختص فقط بالجرائم التي  ،أننا لو أخذنا بهذا المعیار ویرى الباحث
أي االختصاص الذي ال ینعقد إال لمن كان ، وهو ما یعرف باالختصاص المقید ،تصدر عن العسكریین

  .وال یختص بغیر العسكریین، عسكري یعمل بالقوات المسلحة فقط

 ه التشریع األلماني في قانون العقوبات األلماني حین عرف الجریمةأقر على ذلك ما ومثال 
والجنح المنصوص علیها في هذا القانون التي یرتكبها  ،الجنایات( :اأنهمنه  )٢٥١(في المادة  العسكریة

هي أي أن الجریمة العسكریة بنظر المشرع األلماني  ،)أو یعرضونه للخطر ،العسكریون ضد المجتمع
والجنح المنصوص علیها في قانون العقوبات دون المخالفات التي یرتكبها العسكریون ضد  ،الجنایات
  .ع للخطرمأو یعرضون المجت، المجتمع

من قانون  )٢٣٧(في المادة  فنص ،یق من هذا االختصاصفقد ض ،أما التشریع الروسي
 ئم المنصوص علیها في قانون العقوباتالجرائم العسكریة هي الجرا على أنالروسي  العسكري العقوبات
  .الروسي التي یرتكبها العسكریون بالمخالفة للنصوص المتعلقة بالخدمة العسكریة  العسكري

وكمثال یسترشد به على الجرائم العسكریة التي ال یمكن ارتكابها إال ممن توفرت به الصفة 
  )٢(: رائم العسكریة إلى أربعة أصناف هيقد صنف الج ،العسكریة نجد أن مؤتمر مدرید للقانون الجنائي

والتشویه من ، التجنید مثل جرائم التخلف عن: بها التخلص من االلتزام بالخدمة العسكریةجرائم یراد  -١
  .والهروب من الخدمة العسكریة، جل التخلص من الخدمة العسكریةأ

، والتخریب، والتآمر، والخیانة ،وهي الجرائم المرتبطة بالعدو: والشرف ،الجرائم المخلة بالواجب -٢
أو  ،وامتهان العلم، والعالمات ،واألوسمة، الرسمي الزىواغتصاب ، والتهدید، والتزییف، والتزویر، والنهب
  .والتحریض على مخالفة الواجبات أو النظام، الجیش

                                                           
  .وما بعدھا، ٥٩٣ص، م٢٠٠٩، القاھرة، دار النھضة العربیة، قاضیھ الطبیعي أماماكمة حق المتھم في المح، سلیم محمد سلیم) ١(
  .٤٤ص، ه١٤١٧، ٤١العدد ، مجلة الحرس الوطني السعودي، الجنائیة العسكریة المفھوم والمضمون ظمةألنا، یحیى الشیمي )٢(
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 ،لى الرؤساءواالعتداء ع ،ومثالها جرائم عدم إطاعة األوامر: جرائم االعتداء على النظام العام  -٣
  .والتمرد العسكري، وٕاساءة استعمال السلطة

أثناء في أو النوم ، مثالها جریمة ترك مكان الخدمة: والحراسة ،جرائم مخالفات واجبات الخدمة -٤
  .وعدم القیام بإحدى المهام القتالیة، الخدمة

والنظام األمریكي  ،اهقد تبنى هذا االتج ،جلیزيالنوباستعراض التشریعات المقارنة نجد أن النظام ا
والقانوني على تحدید والیة القضاء العسكري على الجرائم العسكریة  ،حیث استقر النظام الدستوري أیضاً 

أي یظل ، التي تقع من العسكریین الذین یعملون في خدمة القوات المسلحة وقت إجراء المحاكمة
القضاء األمریكي قد نص صراحة على  وبعبارة أوضح نجد أن )١(،اختصاص المحاكم العادیة هي األصل

نطاق اختصاصها على العسكریین ممن  تنحصر فيأن الصفة االستثنائیة البحتة للمحاكم العسكریة 
  )٢(. یعملون بالقوات المسلحة دون سواهم

لقضاء العسكري على نجد أن األردن من الدول التي قصرت إعمال اختصاص ا وعربیاً 
لسنة  )٤٣(من قانون العقوبات العسكري األردني رقم  ٤٨-١١واد من حیث نصت الم ،العسكریین فقط

وهي تعني كل  ،للداللة على مرتكب الجریمة" فرد"حیث ورد نص ، م على الجرائم العسكریة١٩٥٢
  )٣(. شخص یعمل في القوات المسلحة األردنیة

الجیش رقم من قانون  )١(فنجد المادة ، فنص صراحة على ذلك، مشرع الكویتيوكذلك فعل ال
أي أن ) تسري أحكام هذا القانون على العسكریین دون غیرهم(  :أنه علىنصت م ١٩٦٧لسنة  )٣٢(

ین سواء كانت انعقاد االختصاص للقضاء العسكري یتحدد بالجرائم العسكریة التي تصدر عن العسكری
  .ة أو عادیةأو جرائم مختلط ،سواء كانت جرائم عسكریة بحتةمخالفات انضباطي وجرائم جنائیة 

وخص العسكري ، باإلضافة للمعاییر األخرى ،خذ بالمعیار الشخصيأفقد  ،أما التشریع المصري
فنص في قانون األحكام العسكریة رقم  ،العسكري في الكثیر من نصوصهبخضوعه ألحكام قانون القضاء 

  )٤(: یخضع ألحكام هذا القانون كل من  أنهم على ١٩٦٦لسنة  ٢٥

                                                           
، م١٩٨٤، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، رسالة ماجستیر، واإلسالمياستقالل السلطة القضائیة في النظامین الوضعي ، عمر یس یوسف)١(

  .٦٧ص
  .٣٠٢ص، م١٩٦٩، القاھرة، دار الفكر العربي، استقالل السلطة القضائیة، محمد عصفور )٢(

، ١عددال، م١٩٩٣، الكویت، مجلة الحقوق، مشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكریة، عثمان عبد الملك الصالح: أیضاانظر في ذلك  )٣(
  .٢١ص

  .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من  ٤م ) ٤(
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 )١(واإلضافي  ،والفرعیة ،المسلحة الرئیسیة ضباط القوات -١
أو أي قوة تشكل بأمر من رئیس الجمهوریة ألداء  ،وجنود القوات المسلحة عموماً  ،ضباط الصف -٢

  .أو وقتیة ،أو خاصة ،خدمة عامة

ونجد أن التشریع الفلسطیني قد طابق المشرع المصري في االختصاص الشخصي بالنسبة 
م على  خضوع ٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري رقم  )٦٢(دة فنص في الما ،للعسكریین

  .الفلسطینیة ألحكام هذا القانون منمنتسبي قوى األ

  

  الفرع الثاني

  الخدمة العسكریة 

تعریفًا یوضح  باستقراء نصوص القضاء العسكري لم یرد أي تعریف لمفهوم الخدمة العسكریة   
 ،منقوة من قوى األ الخدمة في أي :ا هيأنهالفلسطینیة عرفها ب منقانون الخدمة في قوى األف ،مفهومها

 ،قضاؤها في الخدمة العسكریةوبین أن الخدمة العاملة هي كل خدمة فعلیة یتم  ،وفقا ألحكام هذا القانون
ن من ألحكام هذا القانو  كل مدة أو مدة یتم تنزیلها وفقاً : اأنهوالتي عرفها ب ،منها الخدمة المفقودة مستبعداً 

  )٢( .أصل مدة الخدمة الفعلیة

أو ینفذ أوامر  ،أن العسكري یكون في الخدمة طالما كان یمارس أعمال وظیفته فقهاً والمستقر 
لة أثناء الخدمة هي حافي الجریمة المرتكبة : (یقول األستاذ بول جولیان دولوفي هذا المجال  ،قادته

دي الرتكاب الجریمة خالل تنفیذ ند إلى الظرف الماهذا المفهوم یست ،قانونیة متصلة بالشخص العسكري
ال یثبت عنصر : (أنه حیث نصت في قرار لها على ،وهذا ما قررته المحكمة العلیا الجزائریة )٣(،)هأمر 

ك عاد االختصاص للمحاكم فمتى تحقق ذل، الخدمة ما لم یكن العسكري في موضع المتلقي لألمر
  )٤(. )العسكریة

الخدمة العسكریة ال تقوم بإضفاء هذه  إلىفمجرد الدعوة  ،كون بممارستها فعلیاً ة العسكریة تفالخدم
ن الخدمة الفعلیة تستلزم اإلجراءات الرسمیة أو  ،الصفة على المدعو إذا لم یدخل في الخدمة بصورة فعلیة

                                                           
الخدمة الفرعیة فھي الخدمة في الشرطة  أما. الجویة أوالبحریة  أوفروع القوات المسلحة البریة  أحدالخدمة الرئیسیة ھي الخدمة في  )١(

  .فھي خدمة العلم اإلضافیةدمة الخ أما. والمصالح والھیئات الحكومیة ذات الطابع العسكري
وفقا ألحكام  منالخدمة في أیة قوة من قوى األ: اأنھبالعسكریة  م الخدمة٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  مناألوعرف قانون الخدمة في قوى 

  .ھذا القانون
  .م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  منمن وقانون الخدمة في قوى األ) ١(م  )٢(
  .١١٤ص، المرجع السابق، ةعبد الرحمن بربار )٣(
 .٣٦٦ص، م٠٥/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائریة، م٠٥/١٢/٢٠٠٢بتاریخ ، ٢٨٤٢١٤قرار رقم  )٤(
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ریة فیها الشروط الالزمة للخدمة العسك ابتداء من قرار صحیح صادر من سلطة قانونیة مختصة مبیناً 
  )١(. والقانون ،واللیاقة البدنیة بموجب النظام ،كالجنسیة الوطنیة

اختصاص النظر فیها یعود للقضاء  فإن ،أثناء الخدمةفي فكلما تم ارتكاب جریمة من طرف عسكري 
أو تلك المنصوص  ،أو مخالفة ذات طابع عسكري محض ،أو جنحة ،العسكري سواء تعلق األمر بجنایة

  )٢(. ون العامللقان علیها وفقاً 

 الصفة هذه فقدت لو حتى الجریمة ارتكاب وقت الشخص لدى العسكریة الصفة فیفترض توافر
 المخاطبة الطوائف أن القاعدة ما دامت منطقیاً  أمراً  الجریمة ارتكاب وقت الصفة هذه توافر ویعد ،بعد فیما

 أو أصالً  العسكریة توافر الصفة فإن ،وبالتالي حكمهم في ومن ،العسكریوني ه العسكري القضاء بقانون
 القضاء قانون علیها نص التي الجرائم من جریمة عسكریة بارتكاب :القول إلمكان ركناً  تعد حكماً 

 وقت الصفة هذه بتوافر والعبرة المختلطة، العسكریة والجرائم ،البحتة العسكریة الجرائم وهي العسكري،
  )٣(. ارتكابها بعد كان ببس ألي فقدها لو حتى العسكریة الجریمة ارتكاب

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                           
  .٧٧ص، المرجع السابق، سردار عزیز كریم) ١(
لسنة  ، القاھرة ،٣العدد ، د المحامین العرباتحا، مجلة الحقوق، تطویر قوانین القضاء العسكري في الوطن العربي آفاق، حسن حمدان )٢(

  .١٥٣ص، م١٩٨٧

دار النھضة ، قاضیھ الطبیعي إلىاختصاص المحاكم العسكریة بجرائم القانون العام في ضوء حق المتھم في اللجوء ، طھ أحمدمحمود  )٣(
  .١٣ص، م١٩٩٤ ،القاھرة ،العربیة
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  الفرع الثالث

  االختصاص بصفة المجني علیه

من الضروري التنویه إلى أن ما سبق یتحدث عن كون الشخص الذي یحمل الصفة  أنهیرى الباحث 
أن القضاء العسكري یختص من ناحیة االختصاص الشخصي  ولكننا نجد أیضاً  ،العسكریة هو المتهم أو الجاني

جاءت یمثل المصلحة العسكریة التي  العسكري برأینا أصالً  ألن ،من العسكریین مجني علیه هو أیضاً بكون ال
أو مجني علیه إلعمال اختصاص القضاء  ،فال فرق بین كون الشخص متهم ،القوانین العسكریة لحمایتها

  .العسكري من ناحیة االختصاص الشخصي

قد نص صراحة على سلطة ممارسة  ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(وتدعیما لذلك نرى قانون القضاء العسكري رقم 
أن الدعوى التي ونجده كذلك قد قرر  )١(،علیه أو مجنٍ  یعني جانٍ  وهذا، العسكري على جمیع العسكریین القضاء
ولكنه أضاف النص على إعادتها ، ا تكون من اختصاص القضاء المدني العاديهفإن ،أطرافها مدنیا أحدیكون 

  )٢(. القضاء العسكري بصدور قرار باإلحالة من الوزیر المختص واختصاص ،إلى حوزة

ضد  أوالتي ترتكب من " :م قد نص على ذلك  بقوله١٩٧٩ونجد قانون العقوبات الثوري لعام 
  )٣(. بسبب تأدیة أعمال وظیفته ،ولكنه اشترط كون المجني علیه قد تم اقتراف الجریمة بحقه ،"األفراد

تسرى (حیث نص على  ،احة على ذلك في قانون القضاء العسكريوالمشرع المصري قد نص صر 
التي ترتكب من أو ضد األشخاص الخاضعین   كافة الجرائم :ما یأتي  أحكام هذا القانون أیضا على

  )٤(). ألحكامه متى وقعت بسبب تأدیتهم أعمال وظائفهم

تحقق للمتهم الذي  فلو، یظهر في مجال القصد الجنائي هالتنویویرى الباحث أن أهمیة هذا 
القصد الجنائي  فإن ،علیه ىد الغلط في الصفة العسكریة للمحنارتكب جریمة بحق عسكري مع وجو 

  .ومكوناتها ،انهاأو تتغیر أرك ،وبالتالي تنتفي الجریمة، وبالتالي ینتفي الركن المعنوي ،ینتفي

أو لم یصله  ،قائده أنهمه بالجنود باالعتداء على قائده مع عدم عل أحدلو قام ، ومثاال على ذلك
بل یتم محاسبته  ،كونه اعتدى على قائده ،تم محاسبتههذا الجندي ال ی فإن ،أصبح قائده بعد أنهالعلم ب

 أو على من هو أعلى منه رتبة إن، عتداء على أي عسكري آخراال :على جریمة بمكونات أخرى مثل
وبالتالي  ،صفة المجني علیه ینفي القصد الجنائيفالوقوع بالغلط في  ،كانت رتبة المجني علیه أعلى منه

  .ینتفي الركن المعنوي للجریمة
                                                           

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطینيمن قانون القضاء العسكري  )١٥(م  )١(
  .من القانون السابق )٦٣/٦() ٢(
ھذا القانون على كل فلسطیني أو سواه فاعال  أحكامتسري : (م على١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري لسنة ) ٩(من المادة ) ج(نصت الفقرة ) ٣(

  :على ارتكاب إحدى الجرائم اآلتیة  أقدممحرضا  أومتدخال  أوكان 
  ).متى وقعت بسبب تأدیتھم واجباتھم األفرادضد  أوالجرائم التي ترتكب من  -ج

  .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من  )٧(م ) ٤(
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فنصت  ،م الذي أكد على هذا الرأي١٩٧٩ویسعفنا في هذا المجال قانون العقوبات الثوري لعام 
  :أنه منه على )٩٤(المادة 

بعامل غلط مادي أو متدخل في جریمة مقصودة من أقدم على الفعل  ،أو محرض ،ال یعاقب كفاعل –أ (
  . واقع على أحد العناصر المكونة للجریمة

بل یستفید من  ،فال یكون المجرم مسئوال عن هذا الظرف ،إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة -ب
  . جهل وجودهالعذر الذي 

  ).غلط الواقع على هویة المجني علیهتطبق هذه األحكام في حالة ال -جـ 
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  ابعالفرع الر 

  إعمال اختصاص القضاء العسكري على أفراد الشرطة الفلسطینیة

 مهمة عاتقه على وتقع المعاصرة، الدولة في القانون إنفاذ مؤسسات أهم من الشرطة جهاز یعتبر
في  الشرطة أهمیة وتعاظم ،تزاید ضوء وفي ،المجتمع أمن وحمایة ،العام النظام على الحفاظ في أساسیة

 من للمجتمع العام النظام على الحفاظ ضرورة بین توازن إقامة إلى الحاجة برزت ،الحدیثة المجتمعات
 ،حقوق على الحفاظ وجوب وبین الجریمة، وضبط ،تهدده أو قد تمسه التي والفردیة ،الجماعیة التصرفات

  .وكرامتهم من الجرائم التي یرتكبها أفراد الشرطة ،المواطنین اتحریو 

 إنفاذ جهة یمنح متوازن، بحیث بشكل المعادلة هذه یضبط قانون وجود أهمیة ظهرت هنا ومن
 نفس وفي الجریمة، وضبط ،العام النظام على بمهمة الحفاظ للقیام الالزمة الصالحیات -الشرطة–القانون
  .وحریات المواطنین ،لحقوق ضمانات تمثل مهامها ممارسة في ضوابط أو ،علیها قیود یفرض الوقت

وبعضها  ،بعضها قدیم، وانین التي تنظم عمل جهاز الشرطة الفلسطینیةفجاءت مجموعة من الق
قانون ، م١٩٦٣لسنة  )٦(والقرار بقانون الشرطة رقم ، م١٩٥٥العام لسنة  منقانون األ: نذكر منها، جدید

للعام ) ٦(والتأهیل الفلسطیني رقم  ،، وقانون مراكز اإلصالح٢٠٠١للعام ) ٣(اإلجراءات الجزائیة رقم 
م، وقانون ١٩٩٨للعام ) ١٢(، وقانون االجتماعات العام رقم٢٠٠٠للعام ) ٥(، وقانون المرور رقم ١٩٩٨

لسنة  )٨(الفلسطینیة رقم  منوقانون الخدمة في قوى األ ،م١٩٩٨للعام ) ٢(والذخائر رقم  ،األسلحة الناریة
  .ومدیر عام الشرطة ،لیةواللوائح التي تصدر عن وزیر الداخ ،والتعلیمات ،ظمةألنإضافة إلى ا ،م٢٠٠٥

وقانون الخدمة ، م١٩٦٣لسنة  )٦(ولكن ما یعنینا في هذا المجال هو القرار بقانون الشرطة رقم 
  .بصفتهم أكثر القوانین ارتباطا بموضوع دراستنا ،م٢٠٠٥لسنة  )٨(الفلسطینیة رقم  منفي قوى األ

ي مجموعة التشریعات الجزائیة وه ،بالعودة إلى التشریعات التي تنظم اختصاص القضاء العسكري
 ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(وقانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ، م١٩٧٩مة التحریر الفلسطینیة لعاملمنظ

بل خصوا هذه  وال من بعید ،نا نجد أن القانونین لم یتطرقا ألفراد الشرطة الفلسطینیة ال من قریبفإن
  :أال وهو ا سؤال مهم جداً منایظهر أم هفإنك لذل ،ألفراد القوات المسلحة العسكریینالقوانین 

  !هل یخضع أفراد الشرطة الفلسطینیة الختصاص القضاء العسكري؟
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 مننا بحاجة لتتبع االختصاص وفق قانون الخدمة في قوى األفإن ،لإلجابة على السؤال السابق
  :م كالتالي٢٠٠٥لسنة  )٨(الفلسطینیة رقم 

هو القانون العام المنظم لشؤون كافة  ،الفلسطینیة منفي قوى األإلى أن قانون الخدمة  شرنا سابقاً أ
تطبق أحكام هذا القانون ( :على همن )٢(فنصت المادة  ،الفلسطینیة منالموظفین العسكریین في قوى األ

من القانون  )٣(وجاءت المادة  ،)العاملة منواألفراد العاملین في قوى األ ،وضباط الصف ،على الضباط
وجیش التحریر  ،الوطني منفحددتهم بقوى األ ،الفلسطینیة منمن هم العاملین في قوى األ ذاته لتحدد
تكون  ةستحدثمأو قوات أخرى موجودة أو  قوة وأي، والمخابرات العامة، الداخلي منوقوى األ، الفلسطیني

  .ضمن إحدى القوات الثالثة السابقة

 ،كمكون من مكوناتها ،شرطة الفلسطینیةالداخلي لتشمل ال منثم بین القانون مكونات قوى األ
هي قوة  ،بما یعني أن الشرطة الفلسطینیة (١)،ونائبه ،وبینت طریقة تعیین مدیر عام الشرطة الفلسطینیة

وبالتالي ما  ،الفلسطینیة منالداخلي التي هي في األساس إحدى مكونات قوى األ منمن ضمن قوى األ
ى ینطبق عل هفإن ،من حیث اختصاص القضاء العسكري -األموهي - الفلسطینیة  منینطبق على قوى األ
  . ما ینطبق على األصل ینطبق على الفرع من باب أولى ألن ،–وهي الفرع–الشرطة الفلسطینیة 

الفلسطینیة  منوفیما یتعلق بموضوع سریان اختصاص القضاء العسكري على منتسبي قوى األ
یتم توقیع العقوبات  أنهقد قررت  ،د تحدثها عن العقوباتوعن ،من القانون المذكور )٩٥(نجد أن المادة 

مما یعني اختصاص القضاء  )٢(.الفلسطینیة منالصادرة عن المحاكم العسكریة على منتسبي قوى األ
  . الفلسطینیة منالعسكري بمحاكمة منتسبي قوات األ

  .سطینيأفراد الشرطة الفلسطینیة یخضعون الختصاص القضاء العسكري الفل فإن ،ولذلك

م المعدل  قد ١٩٧١لسنة  )١٠٩(من قانون هیئة الشرطة رقم  )٩٩(وفي مصر نجد أن المادة 
یخضع الضباط بالنسبة إلى األعمال المتعلقة بقیادة قوة نظامیة لقانون األحكام العسكریة ( نصت على 

  ....)ومساعدي الشرطة ،اءأمنالمذكور كما یخضع له كذلك 

 ،وأحكام القضاء العسكري على كل من القوات المسلحة ،طبق قوانینومن الدول العربیة التي ت
وأفراد قوات الشرطة من  ،حیث تساوي القوانین العسكریة فیها بین أفراد القوات المسلحة ،والشرطة العراق

  .والعقوبات بشكل واضح وصریح ،ناحیة الجرائم

                                                           
 .م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  منمن وقانون الخدمة في قوى األ) ١٢-١١-١٠(انظر المواد ) ١(
 .م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  منمن وقانون الخدمة في قوى األ) ٩٥/٣( )٢(
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 )٢٤٩(والحدود رقم  ،والمرور ،والجنسیة ،منواأل ،من قانون خدمة الشرطة )٤٨(فقضت المادة 
 ،وقانون أصول المحاكمات العسكري ،یطبق قانون العقوبات العسكري: (م بذلك بقولها١٩٦٨لسنة 

من  والحدود باعتبارهم جزءاً  ،والمرور ،والجنسیة ،منواأل ،والقوانین المرعیة األخرى على منتسبي الشرطة
  ).ویعاملون معاملة منتسبي الجیش ،القوات المسلحة

فالقرار بقانون الشرطة  ،ولیست عسكریة ،وتشریعا أن الشرطة هي هیئة مدنیة ولكن المستقر فقهاً 
 العام الحاكم بإدارة نظامیة مدنیة هیئة الشرطة( :منه على )١(م نص في المادة ١٩٦٣لسنة  )٦(رقم 

حیث نص أیضا  ،يوكذلك فعل المشرع المصر  ،)العام منواأل ،الداخلیة لمدیریة تابعة وهي ،لقطاع غزة
الشرطة هیئة مـدنیة (ن هیئة الشرطة على أم بش١٩٧١لسنة  )١٠٩(في المادة األولى من القانون رقم 

  .)وتحت قیادته ،رئاسة وزیر الداخلیةوتباشـر اختصاصها ب ،نظامیة بـوزارة الداخلیة تؤدى وظائفها

تتناسب مع المصلحة  ولكن قانون األحكام العسكریة قد قام على سیاسة تشریعیة خاصة به
ومع خطورة المهام الخاصة التي تكلف بها قوات تعیش  ،العسكریة الخاصة المشمولة بالحمایة الجنائیة

فقد ظهرت  ،والنظام العسكري ،والربط ،یجب أن تكون على درجة معینة من الضبط ،حیاة عسكریة بحتة
 )١(. أفراد هیئة مدنیة نظامیة هي الشرطةوالعملیة نتیجة لتطبیقه على  ،العدید من المشاكل القانونیة

وهي هیئة مدنیة  ،والمتعلقة بعرض أفراد الشرطة ،ضرورة حل هذه اإلشكالیة لذلك یرى الباحث
أما عن طریق إنشاء قضاء خاص بهم كما  ،وهي هیئة تختص بالشأن العسكري ،على القضاء العسكري

ن یتم محاكمة أفراد الشرطة في القضاء أ وأ - كوننا ال نتفق مع هذا االتجاهمع  –فعلت بعض الدول 
  .العادي المدني بصفتها هیئة مدنیة

  

  

  

  

 

 

  

                                                           
  .٧٤٠ص ، مرجع سابق، الكتاب الثالث، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي)١(
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  الفرع الخامس

  مدى كفایة الصفة العسكریة إلسناد االختصاص للقضاء العسكري

تكب الجریمة یحمل الصفة أوردنا سابقا أن اختصاص القضاء العسكري ینعقد إذا كان مر 
  هذه الصفة إلسناد االختصاص للقضاء العسكري؟ ولكن هل یكفي توافر ،العسكریة

أو  ،نجد أن بعض التشریعات قد حصرت اختصاص القضاء العسكري في حالة كون الجاني
ولكن ما هو دور القضاء العسكري لو كانت الجریمة  ،أوضحنا سابقاالمتهم یحمل الصفة العسكریة كما 

ولكنها تمس  ،لحة؟ أو لو كانت من مدنيولكنها ال تمس مصلحة القوات المس ،مرتكبة من عسكري
  .مصلحة القوات المسلحة؟ فهل ینعقد االختصاص للقضاء العسكري؟

، بالنظر لصفة مرتكبهایرى البعض أن اختصاص القضاء العسكري بالجرائم العسكریة لیس 
میة التي وهو المصلحة المح ،ووفقا لمعیار واحد ،وٕانما العتبار واحد، مكان وقوعها إلىولیس بالنظر 

بما یعني أن الجریمة العسكریة تحدد بمعیار  )١(،وهي المصلحة العسكریة، ت بالضررأو هدد ،أضرت
الجریمة التي یرتكبها ( :اأنهولذلك عرفت الجریمة العسكریة ب ،اإلضرار بالمصلحة العسكریة المحمیة قانوناً 

  )٢(.)وجب قوانین عقابیة عسكریةبالمصلحة العسكریة المحمیة بم أو حكما أضراراً  ،العسكري أصالً 

جریمة إذا لم تكن ضمن األفعال التي  القضاء العسكري ال ینظر في أي فإن ،وبمفهوم مخالف
أو مكان  ،وان وقعت في منطقة ،حتى لو كان فاعلها عسكریاً ، أو تهدد بالضرر مصلحة عسكریة ،تضر

بالمصلحة العسكریة التي یحمیها  وینظر القضاء العسكري في الجریمة التي تضر ،خاص بالعسكریین
وعلیه تعد الجریمة  ،في التشریعات العقابیة العسكریة أم ،المشرع الجنائي سواء في قانون العقوبات العام

وعلى هذا األساس ، أو یهدد المصالح العسكریة ،بالمصالح عسكریة متى كان الفعل اإلجرامي مضراً 
  )٣(. یختص القضاء العسكري بالنظر فیها

كون المتهم  الذي یقر باختصاص القضاء العسكري-لو سلمنا بهذا االتجاه  أنه رى الباحثوی
ینطبق علیه مبدأ جغرافیة القضاء العسكري یصبح ذو طبیعة ممتدة ال  فإن ،- یحمل الصفة العسكریة

ج فیخضع له أي عسكري ارتكب أي جریمة حتى لو كانت خار  ،یمتد لخارج حدود الدولة أنهإذ ، القانون
 ،أو جنحة ،أو شریكا في أي جریمة مهما كانت جسامتها سواء كانت جنایة ،حدود الدولة سواء كان فاعال

 فإن ،فطالما كان الجاني عسكري ،لقانون هنا كون الفاعل عسكري فقطفالذي یعني ا ،أو مخالفة
  .االختصاص ینعقد للمحاكم العسكریة

                                                           
  ..٢٧٠ص، سابقمرجع ، اشرف مصطفى توفیق) ١(

  .١٩ص، م١٩٨٧، بغداد، العامة قافیةالثدار الشؤون ، جرائم التخلف والغیاب والھروب، حكمت موسى سلمان )٢(
  .١٠٩ص، م١٩٨٣، القاھرة، دار الفكر العربي. واإلجراءاتالعقوبات ، العسكریة األحكامقانون ، مةمأمون سال )٣(
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بحیث  ،ه هو توسیع اختصاص القضاء العسكريمن نتائج األخذ بهذا المعیار وحد وكذلك أیضاً 
أو جرائم القانون  ،أو الجرائم المختلطة، یة البحتةیشمل أي جریمة ترتكب سواء كانت من الجرائم العسكر 

نصوص قانون  معانإلفالعبرة ، ئفة الجرائم العسكریةفیؤدي إلدخال جرائم غیر عسكریة في طا ،العام
تي فیصبح تعریف الجریمة العسكریة ال ،العسكریة لمرتكب الجریمة د الصفةالقضاء العسكري تكون بوجو 

وفي هذا برأینا توسع  ،)ومن في حكمهم ،كل جریمة تقع من العسكریین(یختص بها القضاء العسكري هي 
  .یمثل اعتداء على القضاء العادي

المصلحة أي ، وال تضر بالمصلحة العسكریة ،ن الجریمة التي یرتكبها العسكريأب وبرى البعض
فال تنسحب ، شيءو مواطن قبل كل وبما أن العسكري ه، یها القانون ال تعد جریمة عسكریةالتي یحم

وتضر بالمصالح  ،الجریمة التي یرتكبها المدني فإنوكذلك  ،الصفة العسكریة على كل عمل یقترفه
  )١(. العسكریة ال تعد جریمة عسكریة 

من قانون  )٣(فنص في المادة ، ي هذا المجالمن القضاء العسكري الجزائري ف أبدعولیس 
 العسكریین على القانون هذا أحكام تطبق: (م على١٩٧١لسنة )٢٨(القضاء العسكري الجزائري رقم 

 ،األسلحة لمختلف التابعین للعسكریین المماثلین األفراد  وعلى ،والمصالح ،األسلحة لمختلف التابعین
  ).  والمصالح

العسكري الذي تكون صفته قرینة المعان  بل قیده  بتحدیده لمن هو، هولكنه لم یترك النص كما 
 صفة إن: (من نفس القانون التي نصت على )٢٥(فنصت المادة ، االختصاص للقضاء العسكري

 كان أو عادیة، المرتكبة الجریمة كانت إذا العسكریة، للمحكمة االختصاص تخول ال العسكري وحدها
 ،خذ باالختصاص الشخصيأ قد ،لمشرع الجزائريا أنفنجد  ،)الوطنیة الخدمة أو خارج المؤسسة اقترافها

االختصاص للقضاء  إلسنادتقترن بعنصر الصفة  أنیجب  ،بل قیده بشروط ،اإلطالقولكنه لیس على 
  : العسكري وهي

  .تكون الجریمة غیر عادیة أن -١

  .والثكنات العسكریة ،تكون الجریمة داخل المعسكرات أن -٢

  .تكون الجریمة بسبب تأدیة وظیفته نإ -٣

  

                                                           
  .٢٩ص، سابقمرجع ، سردار عزیز كریم )١(
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األخذ بمعیار االختصاص الباحث یتفق مع المشرع الجزائري بعدم االكتفاء ب فإن ،لذلك كله
بل یجب أن ، یة إلعمال اختصاص القضاء العسكريكون الشخص یحمل الصفة العسكر  وحده الشخصي

والتي سوف  ،والمصري، لسطینيیتم األخذ بباقي معاییر االختصاص األخرى كما فعل المشرع الف
 . واالختصاص المكاني ،نوضحها عند حدیثنا عن االختصاص الموضوعي
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  المطلب الثاني

  والكلیات العسكریة ،والمعاهد ،ومراكز التدریب المهني ،طلبة المدارس

ولقد عرفها  ،ات المسلحة في الدولة في الغالبالكلیات العسكریة هي كلیات متخصصة تابعة للقو 
وتدریب الطالب لیحوز  ،ومهمتها تعلیم ،كلیة تعلیمیة عسكریة( :اأنهنظام الكلیات العسكریة السعودي ب

وعرفها نظام الكلیة العسكریة العراقي  )١(،)في حقل تخصصه على الصفات التي تؤهله لیكون ضابطاً 
وز على الصفات التي تؤهله لیكون وتدریب الطالب لیح ،ومهمتها تعلیم ،كلیة تعلیمیة عسكریة(: اأنهب

القوانین  ألحكاموالمعاهد العسكریة  ،الكلیات طلبة خضوع مدىولتناول  ٢)(.،في حقل تخصصه ضابطاً 
اختصاص القضاء العسكري  منهما مدى األولنتناول في ، سنتناول ذلك وفق فرعین نافإن ،العسكریة

  :عسكریة فیهم على النحو التاليالصفة ال توافر مدىثاني نتناول فیه وال، بمخاطبتهم

  

  الفرع األول

  طلبة الكلیات العسكریة بمحاكمةمدى اختصاص القضاء العسكري 

م اختصاص القضاء العسكري على طلبة ٢٠٠٨لسنة  )٤(بسط قانون القضاء العسكري رقم 
عون فجعل هؤالء الطلبة یخض ،والكلیات العسكریة ،والمعاهد ،ومراكز التدریب المهني ،المدارس

ومراكز  ،خضع طلبة المدارس العسكریةأوكذلك فعل المشرع المصري الذي  )٣(،الختصاصه كما بینا سابقا
  )٤(.والكلیات العسكریة الختصاص القضاء العسكري ،والمعاهد، التدریب المهني العسكري

 ،سونجد أن التشریعات المقارنة قد أوجبت تطبیق أحكام القوانین العسكریة على طلبة المدار 
القوانین العسكریة نجد أن نظام الكلیة العسكریة العراقیة قد  إلىففي إشارة  ،والكلیات العسكریة ،والمعاهد

ضباطیة التي توقعها الكلیة العسكریة ال تمنع من تطبیق القوانین العقابیة األخرى نالن العقوبات اأب أقر
 )٥(. ذه القوانینعلى طلبات الكلیة عند ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في ه

  

                                                           
  .م١٩٧٧لسنة  ٥٠/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م، نظام الكلیات العسكریة السعودیة) ١(
  .م١٩٦٠لسنة  ٤٢نظام الكلیة العسكریة العراقیة رقم  )٢(
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٦٢(م  )٣(

 .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من  )٤(م ) ٤(
  .م١٩٦٠لسنة  ٤٢من نظام الكلیة العسكریة العراقیة رقم  )٤( م) ٥(
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لیحدد الوضع القانوني لطلبة الكلیة  وضوحاً وجاء المشرع العسكري السعودي بشكل أكثر 
أثناء في في حالة إصابة الطالب  أنهفقد قرر  ،ویعاملهم معاملة العسكریین ،لیعتبرهم عسكریین ،العسكریة

یتم تطبیق  أنهوقرر أیضا  (١)،قاعدیتم التعامل معه كضابط عسكري وفق قانون الت هفإن ،دراسته بالكلیة
نفس النظم العسكریة المطبقة على الضباط العسكریین في حالة منح المیدالیات العسكریة في حالة تطبیق 

  )٢(. خدمات ممتازة

المشرع السعودي  فإن ،واختصاص القوانین العسكریة بخضوع الطالب لها ،وفیما یتعلق بالعقوبات
 بل وقرر بشكل صریح ،التعامل بها مع الضباطبنفس المعاملة التي یتم  یتمم عاملة الطالب أنهقرر 

 ،یلتزم الطالب بالواجبات( :حیث نص نظام الكلیة العسكریة على ،خضوعهم لقانون العقوبات العسكري
  )٣(.)طبق علیه نظام العقوبات العسكريوی ،عن األعمال المحظورة على الضباط ویمتنع

اهد العسكریة هو عسكري والع ،والكلیات ،بر أن طالب المدرسة العسكریةفاعت ،أما المشرع العراقي
 هفإن ،م لعسكري٢٠١٠لسنة  )٣(والتقاعد العسكري العراقي رقم  ،عند تعریف قانون الخدمة ،بشكل صریح

ویتخذ من الخدمة العسكریة مهنة له سواء كان  ،كل من ینتسب إلى القوات المسلحة العراقیة: أنهعرفه ب
أو مراكز التدریب  ،أو المدارس العسكریة ،الكلیات العسكریة في إحدى أم طالباً  ،أم متطوعا ،ضابطاً 

 ،والكلیات ،خضوع الطالب في المدارس وجب أیضاً أو  )٤(،مؤسسة عسكریة أو في ،المهني في الجیش
  )٥(. والمعاهد العسكریة ألحكام القوانین العسكریة

العسكریة یعین برتبة مالزم  الكلیة فيخرج متر أن الحیث اعتب ،وكذلك فعل المشرع األردني
وعند ذكر كلمة تلمیذ في كل نص تقریبا من نصوص القانون المنظم لعمل الكلیة  ،أنهمع مالحظة  )٦(ثانٍ 

یلحقه بصفة عسكري  هفإن ،"م١٩٦٣نظام الكلیة العسكریة الملكیة لسنة "والمعروف باسم  ،الكلیة العسكریة
مع مالحظة  )٧(،وجب خضوع الطالب في الكلیات العسكریة للقوانین العسكریةأو  ،تلمیذ عسكري :أي یقول

وعلى غیر هدى التشریعات العربیة المقارنة  ،م٢٠٠٦مالحظة أن قانون العقوبات العسكري األردني لعام 
فلم یوردهم في نص المواد  ،كریة من إخضاعهم للقضاء العسكريوالكلیات العس ،قد استبعد طلبة المدارس

 )٨(. ت عن األشخاص الخاضعین لهذا القانونالتي تحدث

                                                           
 .م١٩٧٧لسنة  ٥٠/الملكي رقم م الصادر بالمرسوم، من نظام الكلیات العسكریة السعودیة) ٢١(م ) ١(
  .النظام السابقمن  )٢٨(م ) ٢(
 .النظام السابقمن  )٣٣(م  )٣(

  .م٢٠١٠لسنة  ٣قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي رقم ) ١(م ) ٤(
  .م٢٠٠٧قانون العقوبات العسكري العراقي لسنة ) ١(م ) ٥(
 .م١٩٦٣سنة ل األردنیةنظام الكلیة العسكریة الملكیة ) ١٣(م  )٦(
 .من النظام السابق) ١٥(م  )٧(
  .م٢٠٠٦لسنة  األردنيقانون العقوبات العسكري ) ٣(م ) ٨(
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فقد نهج نفس النهج السابق من إخضاعه طلبة ، المشرع السوريسار  وفي هذا االتجاه أیضاً 
  )١(. العسكریة للمحاكم العسكریة المدارس

  

  الفرع الثاني

  وطلبة المدارس العسكریة ،الصفة العسكریة

ثبت أقد  ،والتشریع الفلسطیني ،والمصریة ،رنةغلب التشریعات العربیة المقاأمما سبق نجد أن 
هو متى تثبت  ،ولكن ما یثیر الجدل ،والكلیات العسكریة ،والمعاهد ،الصفة العسكریة للطالب في المدارس

حتى وعند التخرج منها  هذه الصفة للطالب؟ هل بمجرد القبول في الكلیة العسكریة أم بمجرد التخرج منها؟
  هم عسكریون بعد قرار التعین كما في حالة الوظیفة العمومیة؟عسكریون أم  تعتبرهمهل 

یة ألحكام قد أخضعت طالب المعاهد العسكر  ،وبما أن التشریعات العقابیة ،أنه یرى الباحث
ن في الكثیر من م عسكرییأنها تعاملت معهم على أنهوبما  ،یة العسكریةئراجواإل ،القوانین العقابیة

 ،أو المعهد العسكري ،فة العسكریة للطالب تثبت بمجرد التحاقه بالكلیةالص فإن ،النصوص التشریعیة
و یوم االلتحاق بالكلیة واختصاصه ه ،فالحد الذي یفصل بین خضوعهم ألحكام القضاء العسكري

من  اً الكلیة العسكریة تعتبر بمثابة وحدة عسكریة متى التحق بها الطالب أصبح جزء ألن، العسكریة
  .أصبح عسكري یطبق علیه قانونها وبالتالي ،أفرادها

 ،للوهلة األولى ال تثبت إال بااللتحاق بالوحدة فالصفة العسكریة، نسبة للعسكريفكما هو الحال بال
وخالل مدة ، الخدمة اءإنهوبموجب القانون ال تنقطع هذه الصفة إال بإحدى صور ، والنشر في أوامرها

وحینئذ یجب علیه  ،ومعنیا بقوانینها ،األمور العسكریةب اً یااللتحاق هذه یكون العسكري مختصا قانون
فهذا هو الحال بالنسبة للطالب في  )٢(،كریةأي تسري علیه أحكام القوانین العس، إطاعة األوامر العسكریة
  .المدارس العسكریة أیضاً 

رة هؤالء وٕادا ،بتعدادإداراتها تقوم  النواستمرار تواجدهم فیها یجع ،فقبولهم في المدارس العسكریة
 )٣( .وثبوت هذه الصفة لدیهم ،وهذا یثبت تواجدهم، لحین تخرجهم

وبالتالي بقائهم یخضعون الختصاص القضاء  ،وبالنسبة الستمرار بقاء هذه الصفة العسكریة
  . ذلك یرجع للتشریع المتبع حسب النظام العسكري في الدولة فإن ،العسكري من عدمه بعد التخرج

                                                           
  .م١٩٥٠قانون القضاء العسكري السوري لسنة ) ٥٠(م  )١(

  .١١٤ص، م١٩٨٧، بغداد، دار النشر، في المسؤولیة الجزائیة وأثرھا األوامرطاعة ، كمت موسى سلمانح: انظر في ذلك) ٢(

  .٨٧ص، سابقمرجع ، سردار عزیز كریم) ٣(
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وجب أقد  ،م٢٠١٠لسنة  )٣(والتقاعد العسكري العراقي رقم  ،نون الخدمةفي العراق نجد أن قاف
لدراسة مباشرة بمجرد والراتب المقرر لذلك بانتهاء ا ،استحقاق خریج الكلیة العسكریة لرتبة مالزم أول

 ،أو عدمه وهذا بخالف القاعدة العامة في القانون اإلداري ،بغض النظر عن التحاقهم بالخدمة (١).التخرج
ومن ذلك یتأكد لدینا أن استمرار الصفة العسكریة  ،إذ یعلق استحقاق الراتب على تاریخ االلتحاق بالعمل

ن هذه الصفة ال تقطعها أو  ،ومنحهم الرتب العسكریة ،لطالب المدارس العسكریة یتأكد حتى تخرجهم
  )٢(.لحظة التخرج

ي بمحاكمة الطالب باعتبارهم من الخطأ اختصاص القضاء العسكر  أنه )٣(بعض الفقه  یرى ولكن
ولعدم تكلیفهم بمراعاة ، لعدم ثبوت الصفة العسكریة لهم ،من المخاطبین بقانون األحكام العسكریة

قد یكون من بینهم صغار السن یحمیهم القانون العام بأحكام ممیزة  أنهالمقتضیات العسكریة خاصة 
  .خاصاً  م محاكم مشكلة تشكیالً وأما ،وتتم محاكمتهم بإجراءات خاصة ،باعتبارهم أحداث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .م٢٠١٠لسنة  ٣قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي رقم ) ٤,٥( المادتان) ١(
 .٨٧ص، سابقمرجع ، سردار عزیز كریم) ٢(

 .٦٣٨س، سابقمرجع ، عزت مصطفى الدسوقي(٣)
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  المطلب الثالث

 أسرى الحرب

یجب أن نحدد من هم  ،وقبل التحدث عن االختصاص المقرر ألسرى الحرب ،من المهم بمكان
  .أسرى الحرب حتى نستطیع دراسة خضوعهم الختصاص القضاء العسكري

 سانیةإلناى الحرب تقوم على مبدأ المعاملة واالتفاقیات الدولیة فیما یتعلق بأسر  ،فنجد أن القوانین
كون ظاهرة األسر ، أثناء النزاعات المسلحةفي  سانإلناوكرامة  ،وحیاة ،التي تهدف إلى صیانة عرض

واالتفاقیات  ،ویرتبط مسمى األسر في القوانین، والحدیثة ،هي ظاهرة مالزمة لجمیع الحروب القدیمة
من  سانيإلناقررها القانون الدولي  اً تتوفر في هذا الشخص شروط إذ یجدب أن، الدولیة بالشخص المقاتل

  .أو األفراد التابعین لها ،كونه یقع في أیدي العدو من أفراد القوات المسلحة ،حیث

وهو في العموم  ،مقاتل وقع في قبضة العدو: أنهفعرفت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر األسیر ب
 ،أو فرد یتمتع بوضع قانوني مكافئ، د األطراف في نزاع دولي مسلحفرد من أفراد القوات المسلحة ألح

والسكان ، وأطقم الطائرات المدنیة، وأفراد أطقم السفن التجاریة، ومتعهدو التموین، ومنهم مراسلو الحرب
فأي ، أما في حالة الشك ،جل مقاومة القوات الغازیةأملون السالح من تلقاء أنفسهم من المدنیون الذین یح

وعرفت اتفاقیة جینیف الثالثة أسرى  )١(ب،أسیر حر  أنهخص یشارك في العملیات العدائیة یفترض فیه ش
في جمیع األشخاص في القوات المسلحة لألطراف المتنازعة الذین یقعون في قبضة الخصم : مأنهالحرب ب

  .أثناء العملیات الحربیة

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .١١٤ص، مرجع سابق، حكمت موسى سلمان: انظر في ذلك )١(



١٢٩ 
 

  الفرع األول

  تصنیف أسرى الحرب

  

هي اتفاقیة الهاي لعام  وحمایتهم قانونیاً  ،یات التي عملت على رعایة األسرىمن أهم االتفاق
 ،والبرتوكولین اإلضافیین لها، )م١٩٤٩- م١٩٢٩(ثم تالها بعد ذلك اتفاقیات جنیف الربعة  ،م١٩٠٧

  ١ :والتي عملت على تصنیف أسرى الحرب كالتالي

األفراد المنتمون ( :مأنهادة الثانیة بم أسرى الحرب في الم١٩٠٧حددت قواعد اتفاقیة الهاي لعام 
  :إلى إحدى الفئات التالیة الذین یقعون تحت سلطة العدو

  .وفرق المتطوعین المنتمین لهذه الفئات ،وأعضاء المیلیشیات، أفراد القوات المسلحة لطرفي النزاع -١

ت المقاومة المنظمة بمن فیهم أعضاء حركا ،وأعضاء فرق التطوع األخرى ،أفراد المیلیشیات األخرى -٢
بشرط أن ، حتى ولو كانت هذه األراضي محتلة، أو خارج أراضیهم ،والعاملین في داخل ،لطرف في نزاع

  :أو فرق المتطوعین بما فیها حركات المقاومة مستوفیة الشروط التالیة ،تكون هذه المیلیشیات

  .أن تكون تحت قیادة شخص مسئول عن مرؤوسیه - 

  .ممیزة یمكن معرفتها عن بعد أن تكون لها عالمة - 

  .أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر - 

  .وتقالید الحرب ،أن تقوم بعملیاتها وفقا لقوانین - 

والحرب العالمیة  ،تهاكات التي ارتكبت خالل حروب الثالثینیاتنالوخطورة ا ،ونتیجة لتزاید حدة
اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  واضعوسعى ، رتابعین للقوات المقاتلة في األسأثناء وقوع األفراد الفي الثانیة 
 ،م المختصة بتحدید المعاییر الدولیة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب إلى توسیع مفهوم أسیر الحرب١٩٤٩

أفرادها في  أحدمن االتفاقیة ست فئات تكتسب صفة أسرى الحرب في حال وقع  )٤(حیث حددت المادة .
  :وهي، قبضة العدو

أو الوحدات المتطوعة التابعة التي  ،وأعضاء المیلیشیات ،لمسلحة الطرف في النزاعأفراد القوات ا -١
  .من القوات المسلحة تشكل جزءاً 

                                                           
  .)م١٩٤٩-١٩٢٩(جنیف األربعة  تواتفاقیا، م١٩٠٧ي لعام انظر اتفاقیة الھا (١)
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والوحدات المتطوعة األخرى بما فیهم عناصر المقاومة المنظمة المنتمین ألطراف  ،أفراد المیلیشیات -٢
على أن تتوفر فیهم ، م الأهم محتلة أرضوسواء كانت ، النزاع سواء كانوا خارج أراضیهم أم داخلها
  .الشروط األربعة لصفة المقاتل السابق ذكرها

  .أو سلطة ال تعترف الدولة الحاجزة بها ،أفراد القوات المسلحة التابعة لحكومة -٣

سرى ویعتبرون أ، والقائمین على التموین ،األشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة كمراسلي الحرب -٤
شرط أن یكون لهم بطاقة شخصیة مسلمة من السلطة العسكریة ، وقوعهم في األسر حرب في حالة

  .التابعین لها

  .والتجاریة والطیران المدني التابعة ألطراف النزاع ،عناصر األطقم البحریة -٥

دون أن یتوفر ، سكان األراضي غیر المحتلة الذین یحملون السالح من تلقاء أنفسهم لمواجهة العدو -٦
واحترام  ،على أن یراعوا شرطي حمل السالح بشكل ظاهر، لوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیةلهم ا
  .الحرب وأعرافها ،قوانین

  

  الفرع الثاني

  خضوع أسرى الحرب الختصاص القضاء العسكري

غلب التشریعات العسكریة قد أخضعت أسرى الحرب إلى أ عند الحدیث عن أسرى الحرب نجد أن
فهم كما أوضحنا سابقا ، بصفتهم جزء من نواتج العملیات الحربیة العسكریة، كرياختصاص القضاء العس

فمن ، وتنظم القوات المسلحة ،م یخضعون لألحكام التي تحكمأنهبما یعني ، مقاتلین وقعوا في قبضة العدو
أي  ،اً الطبیعي أن یخضعوا لقوانین األحكام العسكریة عند ارتكابهم لجرائم تمس المصلحة المحمیة قانون

ولیس فیما یتعلق  ،م التي یرتكبونها داخل المعتقالتخضوعهم لقانون القضاء العسكري فیما یتعلق بجرائمه
  .أثناء النزاعفي بأعمالهم العسكریة 

ولیس أدل على ذلك من تحدید المشرع العراقي لهذه الجرائم التي أخضعتهم للقضاء العسكري 
تسري : ( م في المادة األولى منه على٢٠٠٧ لسنة )١٩(ي رقم حیث نص قانون العقوبات العسكري العراق

فهو بذلك بین  ،)لتي ترتكب من قبلهم في المعتقالتاألسرى فیما یتعلق بالجرائم ا أن: أحكام هذا القانون
، أثناء اعتقالهفي ون ناتج عن جریمة ارتكبها كأن تطبیق القانون العسكري للدولة على أسیر الحرب ی

واالتفاقیات الدولیة هي صاحبة االختصاص  ،القوانین ألن، ء مشاركته بالنزاعات المسلحةأثنافي ولیس 
  .أثناء النزاعفي للنظر في األعمال القتالیة 
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وغیره من التشریعات المقارنة حذو المشرع  ،ضرورة أن یحذو المشرع الفلسطیني رى الباحثیو 
حتى ولو ، وعدم ترك النص بدون تحدید، العسكري العراقي في تحدیده للجرائم التي یتم إخضاعها للقضاء

والتي ارتكبها األسرى قبل  ،كان النص في قوانین أخرى على إخضاع الجرائم الناتجة عن األعمال الحربیة
   .األسر لتلك القوانین

 أسرى أن كون اختصاص أصیل وهو، الحرب أسرى محاكمة في العسكریة المحاكم فتختص
 علیهم ترد وقد ،العسكري القضاء لقانون بالنسبة العسكریین حكم یأخذون دوليال للقانون وفقاً  الحرب

 لقيأ الذین من العسكریین أو ،جواسیس كانوا ما إذا الدولیة االتفاقیات تطبیق یخص فیما استثناءات
  )١(.علیهم القبض

 ،القضاء العسكري الفلسطیني قد نص على خضوع هذه الطائفة إلى أحكامه فإن ،وعلى ذلك
 ،)أسرى الحرب :یخضع ألحكام هذا الباب كل من: الذكر على سالفمن القانون  )٦٢(فنصت المادة 

حیث نصت المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري على خضوع أسرى  ،وكذلك فعل المشرع المصري
التشریعات  غلبأواتخذت  )٢(،فیما یتعلق بجرائمهم العادیة ،الحرب من األجانب للقضاء العسكري المصري

  .واختصاص القضاء العسكري على أسرى الحرب ،المقرنة هذا االتجاه الذي بسط والیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 -جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر ،العسكریة في حالتي السلم والحربالجرائم  ، خضران محمد ریاض )١(

  .٤٩ص، م٢٠١٦، الجزائر، ورقلة
 .م المعدل١٩٦٦ة لسن ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من  )٤(م ) ٢(
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   الرابعالمطلب 

  الشریك

مما حذا ، كبیراً  قانونیاً  یعتبر موضوع الشریك في الجریمة من المواضیع التي أثارت جدالً 
وتحدد فیه دور هذا  ،به توضحه فراد نصوص قانونیة خاصةإ و  ،التشریعات معالجة هذا الموضوعب

ن تعددت األفعال إ تقع الجریمة من فاعل واحد حتى و  فمن الممكن أن ،والعقوبات المقررة له ،الشریك
أي لو كانت من ، شتركون بها مع بقاء وحدة الجریمةتقع من عدة أشخاص  ی نأ أو، المكونة للجریمة

ومن یساهم بأي فعل ، نة للجریمة یعتبر فاعل أصليأو األفعال المكو  ،فمن یرتكب الفعل ،طفعل واحد فق
  .في الجریمة من األفعال المكونة للجریمة یعتبر شریكاً 

  

  الفرع األول

  ماهیة الشریك

إذا اقترف  أي، بالدور الرئیسي في الجریمة یكون الفاعل هو فاعًال أصلیًا إذا قام الجاني منفرداً 
من یرتكب  أیضاً  أصلیاً  ویكون فاعالً  )(١ا،جمیع عناصره وتحقیقه ،كل الفعل الذي تقوم علیه الجریمة

عمال  فیأتي عمداً ، ومن یتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال، جریمة وحده أو مع غیره
  )٢(. فیكون فاعال أصلیا بالنسبة للعمل الذي أتى به، من األعمال المكونة لها

  )٣(: أنهبحسب التشریع المصري ب السابق إلى باإلضافة فیمكن تحدیده ،أما الشریك

 :الجریمة فيیعد شریكا 
 .على هذا التحریض كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً  - 
 .على هذا االتفاق فوقعت بناءً  ،من اتفق مع غیره على ارتكاب الجریمة - 
ارتكاب الجریمة  فيأو أي شيء أخر مما استعمل  ،أو آالت ،أو الفاعلین سالحاً  ،من أعطي للفاعل - 

  .أو المتممة الرتكابها ،أو المسهلة ،األعمال المجهزة في ىأو ساعدهم بأي طریقة أخر  ،مع علمه بها

هو ذلك الذي یستمد صفته من فعل االشتراك الذي ، فالشریك كما رأته محكمة النقض المصریة
  )٤(.على هذا االشتراك ووقعت بناءً  ،التي اشترك فیهاومن الجریمة  ،وما قصده ،قام به

                                                           
 .٣٩١ص، مرجع سابق، شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني) ١(
  .وتعدیالتھ م١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم ) ٣٩(م ) ٢(
  .من القانون السابق) ٤٠(م ) ٣(
  .٥٣ص، م١٩٨٣، القاھرة ،یة في خمسین عاممجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض المصر، الصاوي القباني )٤(
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وتعد ، اشتراك أكثر من شخص في ارتكابها ارتكاب الجریمة فيالمساهمة  أو ،باالشتراكویقصد 
وتعد مساهمة تبعیة إذا قام الشخص بدور ، منهم فاعال المساهمة أصلیة إذا قام كل منهم بفعل یجعل أیاً 

ویلحق الفقهاء ، لذین یباشرون ركن الجریمة الماديأي أن یتعدد الجناة ا )١(ثانوي یجعله مجرد شریك فقط
الشریك ال یباشر ركن الجریمة  أنرغم  واحداً  ویجعلون حكمهاً  ،بذلك بعض صور االشتراك بالتسبب

  )٢( .بینما في االشتراك یباشر الجناة الركن المادي، المادي بنفسه

لیعالج موضوع  ،م١٩٦٣لسنة  )٧٤(الفلسطیني رقم فجاء الباب الخامس من قانون العقوبات 
، األفعال المكونة للجرم أحدأو ارتكب  ،فجعل كل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم، ویبینه ،االشتراك

حیث  ،كما فعل المشرع المصري )٣(،ارتكب ذلك الجرم أیضاً  أنهبل واعتبره ، شریكا في ارتكاب ذلك الجرم
ر فاعال للجریمة إذا ارتكبها وحده أو مع غیره أو إن كان متدخال في ارتكاب نص على أن الشخص یعتب

  )٤( .أو أتى أي عمل من األعمال المكونة لها ،الجریمة

من ( :أنهفقد جاء أكثر وضوحا عند تعریفه لفاعل الجریمة فقال  ،أما قانون العقوبات األردني
فقرر أن المساهم في  )٥(،)و ساهم مباشرة في تنفیذهاأ ،أبرز إلى حیز الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة

في حالة اشتراك عدة  أنهولتأكید ذلك قرر  ،)رك في الجریمة یعتبر فاعل لجریمةأي المشت( ،الجریمة
م یعتبرون هفإن ،أو أكثر من األفعال المكونة للجریمة ،أشخاص في جریمة بإتیان كل واحد منهم لفعل

 للجریمة كما لو كان فاعالً  رة قانوناً ر منهم بالعقوبة المقیعاقب كل واحد و  ،جمیعا شركاء في الجریمة
  )٦(. أتى الجریمة لوحده مستقالً 

والتشریع المقارن بین  ،حیث یفرق الفقه، في تحدید طبیعة أفعال االشتراك )٧( وقد اختلف الفقه
 ،هي التحریض، الثة صوروتحصر التشریعات دور الشریك في ث ،ودور الشریك في الجریمة ،دور الفاعل
  )٩(.ووحدة الركن المعنوي فیها، حدتهاوو  ،المساهمة الجنائیة تفترض وقوع الجریمةف )٨(،واالتفاق ،والمساعدة

  )٩(.فیها
                                                           

  . ٣٩٨ص ،مرجع سابق، مأمون سالمھ) ١(
  .٤٠١ص،  ،مرجع سابق، شرح قانون العقوبات، نجیب حسني محمود: وانظر أیضا

  .٦٦ص، م١٩٤٨، بیروت، مؤسسة الرسالة، ١ج، مقارنا بالقانون الوضعي، التشریع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة(٢)
ثم عمل بالنیابة ، م١٩٣٠تخرج من كلیة الحقوق بالقاھرة عام ، ھ الشھید عبد القادر عودة ھو قاضي وفقیھ دستوري مصريالفقی فإن، وبالمناسبة -

تم إعدامھ في مصر بعد اتھام جماعة اإلخوان المسلمین بمحاولة ، ساھم بوضع الدستور المصري واللیبي في ذلك الوقت، العامة والقضاء المصري
ضحایا  أحدوبذلك یكون ھذا العالم والفقیھ الدستوري والقانوني . م١٩٥٤في حادثة المنشیة عام ، جمال عبد الناصر اغتیال الرئیس المصري
  .المحاكم العسكریة للمدنیین

 .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) أ٢٣( )٣(
  .م١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم ) ٣٩(م ) ٤(
  .م١٩٦٠لسنة  ١٦لعقوبات األردني رقم قانون ا) ٧٥(م ) ٥(

  .م١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات األردني رقم ) ٧٦( )٦(
  .٣٨٧ص، مرجع سابق، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة، محمود نجیب حسني  )٧(

عقوبتھا ولو كانت غیر التي تعمد  جریمة فعلیھ فيمن اشتراك : (م على١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات المصري رقم  ٤٣نصت المادة ) ٨(
  .)ارتكابھا متى كانت الجریمة التي وقعت بالفعل نتیجة محتملھ للتحریض أو االتفاق أو المساعدة التي حصلت

 .٣٩٣ص، المرجع السابق، مأمون سالمھ )٩(
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 ،ویختلف عن الهیاج، ودفع الغیر إلى ارتكاب الجریمة ،وحض ،هو حث فالمقصود بالتحریض
 ،التأثیر في الشخص أنههو یشمل كل ما من شو  )١(،والمشاعر ،وم على استغالل العواطفواإلثارة التي تق

حیث اعتبر المحرض هو كل ، ا حدده قانون العقوبات الفلسطینيكم ،وحمله على تصرف ما ،الشخص
أو  ،الفلسطیني داخل فلسطینأو تشویقه على ارتكاب فعل مجرم وفق التشریع  ،من حاول حمل غیره

  )٢(. خارجها

 ،من الحث وهو أقوى تأثیراً  ،وعد أو الوعیدسواء بال، و هو خلق فكرة الجریمة لدى الغیر
ویستوي أن یكون ، والمشاعر ،واإلثارة التي تقوم على استغالل العواطف ،ویختلف عن الهیاج، واإلغراء

أو  ،أو محبذا ،إذا لم تكن موجودة لدیه من قبل، أو كان مشجعاً  ،ض خالقا لفكرة الجریمة لدى الغیرالتحری
وهو ما  )٣(،إذا كانت فكرة الجریمة مجودة لدیه من قبل، لى ارتكاب الجریمةللغیر ع أو داعیاً  ،مروجا

  .م١٩٣٦لسنة  )٧٤(من قانون العقوبات الفلسطیني رقم  ٢٥تناولته المادة 

، فعل اإلجرامي  الذي یعد به شریكاوهو أحد صور ال، د الشخص شریكا إذا ارتكب التحریضفیع
فهي  ،مساعدةعكس ال، ظهر ماديال ینطوي على م، شتراكصورة معنویة لال أنهأي ، وهو كاالتفاق

  )٤(. تنطوي على مظهر مادي

م قد أورد التحریض على وجهین ١٩٦٣لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم  ونجد أن
وتارة ، من القانون سابق الذكر ٢٣كما في نص المادة ، فتارة اعتبره صورة من صور االشتراك، مختلفین

  .من نفس القانون ٣١كما في نص المادة ، جریمة مستقلة أخرى اعتبره 

على ارتكاب  أي انعقاد العزم، أو أكثر على ارتكاب الجریمة ،فهو تقابل إرادیتین أما االتفاق
كما  یفترض ، كل من دخل في االتفاق لك افتراض وجود فكرة الجریمة فيویعنى ذ، الجریمة محل االتفاق

الذي تطغى ، لذا فهو یختلف عن التحریض )٥(،إحداهما مؤثرة على األخرى تساوى اإلرادات دون أن تكون
أما في االتفاق تتحد  ،إلى ارتكاب الجریمةفتدفعه  ،تطغى فیه إرادة الشریك بالتحریض على إرادة الفاعل

   .نیة أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق علیه

اب ارتك"مشروعة تحت عنوان الر غیتنفیذ األعمال  وتناول التشریع الفلسطیني االتفاق على
من  فجعل كل من اتفق على تنفیذ عمل غیر مشروع باالشتراك بمثابة، "الجرائم تنفیذا لغایة مشتركة

وقت تنفیذ الجرم من المتفقین علیه  وجعل أیضا كل من كان حاضراً ، ارتكب هذا العمل الغیر مشروع

                                                           
  .٣٤٩ص، م١٩٦٠ ،ةالقاھر ،مكتبة القاھرة الحدیثة، ، القسم العام، شرح قانون العقوبات، محمود محمود مصطفى )١(
 .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) ٣١(م ) ٢(
  .١٠ص، م١٩٧٠، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، التحریض على الجریمة، المجدوب أحمد) ٣(
 .٦٣٠ص، م١٩٩١، دار النھضة العربیة. القسم العام، الوسیط في قانون العقوبات، فتحي سرور أحمد )٤(
  .٣٥١ص، المرجع السابق، محمود محمود مصطفى )٥(



١٣٥ 
 

دد وش ،بل، إنزال العقوبة على الشریك أقرو  )١(،ممرتكبا للفعل الغیر مشروع أیضا إذا تم ارتكاب الجر 
من قانون العقوبات الثوري لعام  )٨٢(فنصت المادة  ،والمساهمة ،شتراكاالالعقوبة على من یدیر أعمال 

  : م على١٩٧٩

  . كل شریك في الجریمة عرضه للعقوبة المبینة في القانون  –أ (

 ...)أدار عمل من اشتركوا فیها أو ،تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجریمة –ب 

وهذا ما انتهى إلیه في ، فهي إحدى وسائل االشتراك في الجریمة في جمیع التشریعات ،أما المساعدة
، حیث یعد شریكا في الجریمة من یقدم للفاعل مساعدة ،١٩٥٧المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في أثینا 

ویكن تجریم ، إذا كان متفقا علیها قبل التنفیذ ،حقة علیهاأو ال ،أو معاصرة للجریمة ،سواء أكانت سابقة
  )٢(. ریمة مستقلةالمساعدة الالحقة كج

أو  ،مساعدة أنهأو امتنع عن القیام بفعل من ش ،وقرر المشرع الفلسطیني أن  كل من ارتكب فعل
  )٣(. عل المجرمارتكب هذا الف أنهویعامل على  ،شریك في الفعل هفإن ،تمكین غیره من ارتكاب فعل مجرم

وتكون المساعدة إما كاألعمال المسهلة للجریمة أي قبل الجریمة مثل ترك الحارس للمكان الذي 
كمن یرشد ، وٕاما كأعمال متممة ،أو مساعدة السجین على الفرار ،یقوم بحراسته لتسهیل وقوع الجریمة
وٕاما  ،مه بتزویرهاورة مع علوالنقود، أو من یشهد على ورقة مز  ،الجاني إلى مكان إخفاء المجوهرات

ولكنها لیست جریمة باالشتراك إال  ،فتعتبر جریمة ،مثل إخفاء الجاني، تمام الجریمة كأعمال الحقة على
  .إذا كان الجاني متفق مع الشخص الذي أخفاه قبل ارتكاب الجریمة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) ٢٤(م  )١(

 .٩٧ص، م١٩٨٣، القاھرة، دار النھضة العربیة، أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، محمود محمود مصطفى )٢(
  .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) ج/٢٣() ٣(
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  الفرع الثاني

  االشتراك في التشریع القضائي العسكري

باختصاصها بالجرائم ، تشریعات العسكریة جاءت لحمایة المصلحة العسكریةأوردنا سابقا أن ال
وال خالف في حالة ، ومن بین هؤالء األشخاص العسكریون ،ین بأحكامهاالتي تقع من األشخاص المخاطب

من ولكن لو كان للمتهم العسكري شریك  ،ین إلعمال اختصاص القضاء العسكريكون المتهم من العسكری
فهل یختص القضاء العسكري بالنظر في ، ومحافظة على وحدة الجریمة ،الجریمة المقترفة المدنیین في

ریك وبالتالي یخضع الشریك المدني الختصاص القضاء العسكري؟ أي أن یسحب العسكري الش ،الجریمة
  الشریك المدني هو من یسحب العسكري لوالیة قضائه العادي؟ أنأم  ،المدني لوالیة قضائه العسكري

  :منه على )٦٣( م في المادة٢٠٠٨لسنة  )٤(ص قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ن

  :تطبق أحكام هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(

أو  ،الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة إذا لم یكن فیها شریك -٤
  ).م القوانین العسكریةخاضعین ألحكامساهم من غیر ال

م ١٩٦٦لسنة  )٢٥(رقم  المصري من قانون القضاء العسكري )٧(وهو ما یطابق تقریبا نص المادة 
  :المعدل التي نصت على 

 :تسري أحكام هذا القانون أیضًا علي ما یأتي(
ن غیر أو مساهم م ،كافة الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكامه إذا لم یكن فیها شریك

  )الخاضعین ألحكام هذا القانون

وتالها من نصوص في القانونین السابقین نجد  ،وربطها بما سبقها ،باستقراء النصوص السابقة
هم ال یخضع أحدأو أكثر یكون  ،أن المقصود بالنصین السابقین هي الجرائم التي ترتكب من شخصین

 ،كون هذه الجرائم لم ترتكب داخل المعسكراتتو  ،أي لیس عسكري بل مدني، ألحكام القوانین العسكریة
  .ووظیفته ،وال تكون بسبب تأدیة العسكري لواجباته ،والثكنات العسكریة

وبمفهوم المخالفة للنص یكون نطاق اختصاص القضاء العسكري على جمیع الجرائم المرتكبة من 
أما لو  ،و شریك له صفة مدنیةمین مساهم أاألشخاص الخاضعین للقوانین العسكریة إذا لم یكن بین المته

أي تكون القضیة من  ،ال یطبق أحكام القوانین العسكري هفإن ،كان هناك مساهم أو شریك له صفة مدنیة
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 ،والثكنات العسكریة ،العادي طالما لم تحدث الجریمة داخل المعسكرات النظامياختصاص القضاء 
  .ة بالقانونا ال تمس مصلحة القوات المسلحة محل الحمایأنهوطالما 

ساهم شریك مدني في جریمة  م قد قرر انه لو٢٠٠٨لسنة  ٤ولكن قانون القضاء العسكري رقم 
وكان  ،إذا كانت الجریمة واحدة أنه مع أن القاعدة،یدخل في اختصاص القضاء العسكري هفإن ،عسكریة

فع الدعوى علیهما أمام فیكون ر  ،واآلخر أمام المحكمة العادیة ،المساهمین محاكم أمام محكمة خاصة أحد
إن كان هناك مبرر الختصاص القضاء العسكري  هألن ،دیة ما لم یقضي القانون بغیر ذلكالمحكمة العا

فال مبرر المتداد االختصاص إلى الشریك المدني في ، بمحاكمة الشریك المدني في جریمة عسكریة
بل إن وحدة ، ل المؤسسة العسكریةأو داخ ،حتى ولو كان مرتكبها عسكري بسبب وظیفته، جریمة عادیة

  )١(.والفاعل أمام المحكمة العادیة ،الجریمة تقتضي محاكمة الشریك

الختصاص األصلي أن التشریع قد وفق في جعل الوالیة للقضاء العادي صاحب ا ویرى الباحث
ى هذا النص وفي كثیر من الدول المقارنة یلتف عل ،ومصریا ،ولكن الواقع فلسطینیا،  بمحاكمة المدنیین

فطالما بقي النص على اإلحالة فیستطیع صاحب الشأن  ،لذلك عن طریق ما یعرف باإلحالة ،رالمقر 
  . ومخالفته بصورة مشروعة ،أي نص قانوني االلتفاف على

  :منه على )٢٥(مادةم نص في ال٢٠٠٨لسنة  )٤(فنجد أن قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 

  :كریة التحقیق في الجرائم اآلتیة فور إبالغها إلیهاتباشر النیابة العس   -أ(

  .كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري -٤

 .الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام -٥

 ).الجرائم العسكریة المحالة إلیها من السلطات المختصة طبقًا للقانون -٦

سحب العسكري لوالیة قضائه قة التي قررت أن الشریك یلتطبیق النصوص الساب منافما هو الض
  .!؟وعدم إحالة القضیة للقضاء العسكري، العادي

یجب تقیید اإلحالة أو إلغاؤها كما فعل المشرع المصري بإلغائه المادة السادسة من  أنهفیرى الباحث 
  .م١٩٦٦ لسنة ٢٥المعدل رقم  المصري قانون القضاء العسكري

                                                           
  .٤٣٠سابق صمرجع ، عزت الدسوقي: انظر )١(

ا تلك الجرائم التي تقع على الحق العام مثل المشاجرات أنھوقد عبرت المذكرة اإلیضاحیة لقانون القضاء العسكري المصري عن تلك الجرائم ب
  .فیھا شریك أو مساھم من غیر العسكریینوال تتعلق بأعمال الوظیفة متى كان ، أو السرقات أو جرائم أخرى تقع خارج المعسكرات أو الثكنات
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ومحددات االختصاص الشخصي إلسناد االختصاص  ،وبعد استعراض ضوابط اً أخیر  ویرى الباحث
فلیس ، إن االختصاص الشخصي وحده ال یكفي إلعمال اختصاص القضاء العسكري، للقضاء العسكري
تم إخضاعه لوالیة القضاء وبمجرد ارتكاب العسكري ألي جریمة أن ی ،أنهوقانونا  ،من المنطق فقها

فارتكاب العسكري لجریمة ، والجریمة المرتكبة ،ن ینظر في طبیعة الفعل المأتيیجب أ أنهبل  ،العسكري
بل یجب محاكمته أمام ، من جرائم القانون العام مثال ال یجب أن یخضعه لقانون القضاء العسكري

أن یتم یمكن لكونه عسكري ف، مواطن مثل باقي المواطنین وأخیرا ،العسكري أوال ألن ،المحاكم العادیة
ص علیها في قانون العقوبات وٕاضافتها كحالة من حاالت التشدید العقابي المنصو ، د العقاب علیهتشدی
  .  خذ الصفة العسكریة للمتهم ذریعة إلخضاعه للقضاء العسكريأفال یجوز  ،العام

مما تقدم نالحظ أن إعمال معیار االختصاص الشخصي یعني أن المدنیین خارج نطاق الشأن 
  . حال القضیة إلى القضاء العسكري من قبل الوزیر المختصما لم ت، العسكري

  

یجب إعمال ضوابط االختصاص األخرى لفرض االختصاص العسكري على  هفإن ،وأمام كل ذلك    
  .التالیین المبحثینفي  نهاوالمكاني كما سیأتي بی ،وهي االختصاص الموضوعي ،الجرائم المرتكبة
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  المبحث الثاني

  ص الموضوعياالختصا

  :تمهید

الذي یعني اختصاص  ،تناولنا سابقا مدى اختصاص القضاء العسكري وفق المعیار الشخصي
ومن في حكم  ،القضاء العسكري بالنظر في جمیع الجرائم التي یكون مرتكبها حامال للصفة العسكریة

 ،الختصاص الشخصيوهو ما یعرف با ،وغیرهم ،وأسرى الحرب ،العسكري من الملحقین بالقوات المسلحة
إلعمال االختصاص للقضاء  ،بضابط االختصاص هذا وحده ولكن التشریعات العسكریة لم تكفٍ 

ومنها  ،ص على الجرائم التي یتم اقترافهابل أوجدت ضوابط اختصاص أخرى لفرض االختصا ،العسكري
  .واالختصاص الموضوعي الذي سوف نتناوله في هذا المبحث، االختصاص المكاني

ط االختصاص الشخصي ال یكفي إلسناد االختصاص للقضاء العسكري بسبب أن القضاء فضاب
ا في ذلك أنهش، العسكري یختص بنظر جرائم معینة یرتكبها أفراد غیر خاضعین لقانون األحكام العسكریة

اختصاص القضاء  فإن ،ومن ثم، شأن الجرائم العسكریة المنصوص علیها في قانون األحكام العسكریة
إنما التفاقه مع الجریمة ، والقضاء العادي ،سكري لیس من قبیل المفاضلة بین القضاء العسكريالع

الجریمة المدنیة البحتة التي  فإن ،وبعبارة أخرى ،وفي جوهرها ،العسكریة بالمعنى الدقیق في طبیعتها
 )١(. وجوهرها العسكري ،یختص بها القضاء العسكري إنما یختص بالنظر إلى طبیعتها

على معاییر  وبیان جوهرها لیس استناداً  ،مؤدى ما تقدم أن الجریمة العسكریة یتعین تعریفهاو 
وسیان بعد ذلك أن یكون  ،وخصائصها ،إلى معاییر موضوعیة تكشف عن جوهرها وٕانما استناداً  ،شكلیة

ا یجب النظر ولكن أیض، هذا من ناحیة )٢(،العسكریة أم تضمنتها قوانین عامةقد تضمنها قانون األحكام 
من ، نظر فیها من عدمهإلى طبیعة الجریمة من حیث نوعها لتحدید مدى اختصاص القضاء العسكري بال

  . وبذلك یتحدد اختصاص القضاء العسكري وفق ضابط االختصاص الموضوعي ،ناحیة أخرى

 ولیس على أساس صفة ،فاالختصاص الموضوعي یقوم على أساس طبیعة الجریمة المرتكبة
أي بحسب طبیعة الجریمة العسكریة التي من المكن أن تضر بمصلحة  ،أو الجاني مرتكب الجریمة المتهم

                                                           
  .٩٧ص، م١٩٨٣، القاھرة، دار الفكر العربي. العقوبات واإلجراءات، قانون األحكام العسكریة، مأمون سالمة) ١(
 .٩٨ص ، مرجع سابق، الجرائم العسكریة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى )٢(
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لذلك سوف ، جود التشریعات العقابیة العسكریةوالهدف من و  ،القوات العسكریة التي هي محل الحمایة
  . لب أولنتناول اختصاص القضاء العسكري في النظر بالجرائم التي تضر بمصلحة القوات المسلحة كمط

وبالذات من ناحیة مناط ، سیماتهاوتق ،أو یمكن دراسة هذا االختصاص بحسب نوع الجریمة
وهي الجرائم التي یكون النص المجرم للفعل : فتكون الجرائم العسكریة إما  جرائم عسكریة بحتة، التجریم

أو جرائم  ،وبات العاممثیل له في قانون العقوال ، المكون لها مقرر في قانون العقوبات العسكري فقط
ونص آخر في  ،وهي الجرائم التي یكون مناط التجریم فیها نص في قانون العقوبات العسكري: مختلطة

وهي الجرائم التي یكون النص المجرم : أو جرائم قانون عام ،أو القوانین المكملة له ،ات العامقانون العقوب
وهو ما سنتناوله  ،یل له في قانون العقوبات العسكريمثوال  ،للفعل المكون لها في قانون العقوبات العام

  .في المطلب الثاني
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  المطلب األول

  للمصلحة العسكریة المحمیة اختصاص القضاء العسكري نظراً 

إن الجریمة بصورة عامة هي كل اعتداء على المصالح االجتماعیة المحمیة في التشریعات 
مناسبا لكل نوع من هذه االعتداءات  ویحدد جزاءاً  ،وم بحمایة هذه العالقاتأي أن القانون یق، العقابیة

الجریمة العسكریة یقتصر اختالفها عن الجریمة العامة من ناحیة نوع  فإن، بحسب درجة خطورتها
  )١(.المصلحة المحمیة بموجب التشریعات العقابیة العسكریة 

قاعدة عامة عن الجریمة الجنائیة العادیة إال فالجریمة العسكریة في مفهومها العام ال تختلف ك
وهي الموضوع ، التي هي الهدف من القانون العسكري، بالقدر الذي تقتضیه طبیعة المصلحة العسكریة

 –كقاعدة عامة  –وعلى ذلك فالجریمة العسكریة تمس بصورة مباشرة ، األساسي لمعظم نصوصه
  )٢(. والنظام العسكري ،المصلحة العسكریة

صاص القضاء العسكري بتلك الجرائم هو لكونها جرائم عسكریة لیس بالنظر إلى صفة فاخت
وهو المصلحة المحمیة  ،ووفقا لمعیار واحد، وٕانما العتبار واحد، ولیس بالنظر إلى مكان وقوعها، مرتكبها

فعال فتكون الجریمة العسكریة هي كل األ (٣) ،وهي المصلحة العسكریة، دت بالضررأو هد ،التي أضرت
أو أسرار عسكریة تمثل  ،أم مواقع، أم آلیات، أم مبانٍ ، اً التي تضر بالمصلحة العسكریة سواء أكانت  أفراد

  .بمجملها المؤسسة العسكریة التي جاء القانون لیحمیها

فیكون ضابط االختصاص وفق االختصاص الموضوعي المبني على المصلحة العسكریة محل 
والتي قصد المنظم حمایتها  بالنصوص التجریمیة ، نیة محل الحمایة الجنائیةالمصلحة القانو " الحمایة هو 

جل تحقیق أوٕانما من ، جل التجریمأیجرم األفعال المندرجة تحته من  فكل نص تجریمي ال، المختلفة
وتفرید المصالح القانونیة المحمیة بالنسبة لكل نص هو الذي یساعد الباحث  )٤(،الحمایة لمصلحة بعینها

ذلك أن المشرع إنما یجرم أفعاال معینة التصالها بالمصلحة  ،وني على تفرید األفعال اإلجرامیةقانال

                                                           
 .٢٢ص، المرجع السابق، سردار عزیز كریم) ١(
  .٥٦ص، م٢٠٠٤، دار المنصورة للطباعة، في القضاء العسكري الوسیط، عاطف فؤاد الصحصاح) ٢(
 .٢٧٠ص، سابقمرجع ، اشرف مصطفى توفیق) ٣(
 .٥٢ص، م١٩٧١، القاھرة، دار النھضة العربیة، الجرائم العسكریة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى )٤(



١٤٢ 
 

كما أن النتیجة القانونیة تمس المصلحة المحمیة التي ال تخلو ، المحمیة التي هي مناط التجریم من ناحیة
  )١(. جریمة ما منها من ناحیة أخرى

 حمایة لمشرع بها قصد قع بالمخالفة لنص تجریميكل فعل ی: فتكون الجریمة العسكریة هي
أو  )٢(،االجتماعي  الدفاع في األساسیة بمصلحة الجماعة تصالهاال العسكریة الصفة لها قانونیة مصلحة

 الجریمة فنطاق )(٣،حمایة مصلحة قانونیة لها الصفة العسكریة التصالها بمصلحة الجماعة األساسیة: هي
 النظام على اعتداء هي  العادیة فالجریمة العام، الجنائي القانون في طاقهان عن یختلف بذلك العسكریة

 هي العسكریة الجریمة بینما مدنیا، أو عسكریاً  كان سواء ،ارتكابها شخص ألي ویمكن ،ككل االجتماعي
  )٤(. العسكري إلیها ینتمي التي الجماعة مصالح على اعتداء

جریمة إذا لم تكن ضمن األفعال التي  نظر في أيالقضاء العسكري ال ی فإن ،وبمفهوم مخالف
أو مكان  ،وقعت في منطقة نإ و ، لو كان فاعلها عسكریاحتى ، تضر أو تهدد بالضرر مصلحة عسكریة

وینظر القضاء العسكري في الجریمة التي تضر بالمصلحة العسكریة التي یحمیها  ،خاص بالعسكریین
وعلیه تعد الجریمة  ،في التشریعات العقابیة العسكریة لعام أمالمشرع الجنائي سواء في قانون العقوبات ا

وعلى هذا األساس ، أو یهدد المصالح العسكریة ،عسكریة متى كان الفعل اإلجرامي مضرا بالمصالح
 )٥(.یختص القضاء العسكري بالنظر فیه

جدت نصوص و  وفي حال هفإن ،لو تم األخذ بالتعریف السابق للجریمة العسكریة أنه ویرى الباحث
هذا الفعل یعتبر جریمة  فإن ،یمس مصلحة القوات المسلحة أنهقانونیة تجرم فعل معین على أساس 

طالما اعتبرنا أن معیار تحدید الجریمة هو المصلحة ، عسكریة حتى لو لم یتم إیراده في القوانین العسكریة
  .التي یحمیها النص

م الذي قرر اختصاص القضاء ٢٠٠٨لسنة  )٤(قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  أن ونجد
تطبق أحكام : (منه على )٦٣(فنصت المادة ، العسكري في الجرائم التي تمس مصلحة القوات المسلحة

  :هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة

افة وك ،منوأسرار قوى األ ،ووثائق ،وذخائر ،وأسلحة ،الجرائم التي تقع على معدات ومهمات -٢
  ).متعلقاتها

                                                           
  .٢٩ص، م١٩٧٣، ٦٢العدد ، القاھرة، العام المصریة منمجلة األ، سكریة في قوانین الدول العربیةالجرائم الع، سامي صادق المال )١(
 .١٠٨ص، المرجع السابق، مأمون سالمة )٢(
 .١٧٦ص، م١٩٨٥، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، تأدیب العسكریین، أحمدعبد الجلیل نبیل  )٣(
  .١٢٥ص، سابق مرجع، إبراھیم أحمد الشرقاوي) ٤(
 .١٠٩ص، سابقمرجع ،مأمون سالمة )٥(
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لسنة  )٢٥(نص المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري المصري رقم  وهذا ما طابق تماماً 
مس مصلحة القوات المسلحة تلقضاء العسكري في  الجرائم التي الذي قرر اختصاص ا، م المعدل١٩٦٦

  .المصریة

لسنة  )٤(القضاء العسكري رقم في قانون  خذ بهذا المعیار أیضاً أقد  ،ونجد أن المشرع الفلسطیني
تباشر النیابة العسكریة التحقیق في الجرائم اآلتیة فور : (منه على  )٢٥(حیث نص في المادة ، م٢٠٠٨

  :إبالغها إلیها

  .كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري -٧

  .الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام -٨

  .ریة المحالة إلیها من السلطات المختصة طبقًا للقانونالجرائم العسك -٩

 یجوز ال العام النظام من أو النوعي هو ،ومن المهم التنویه إلى أن ضابط االختصاص الموضوعي
 بها یطالب لم نوإ  حتى نفسها تلقاء من عفواً  تثیره أن العسكریة المحكمة على كما على مخالفته االتفاق
  )١(. لخصوم

م نجد أن ٢٠٨٨سنة ل ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  )٦٣(ى نص المادة وبالعودة إل
  :المادة تنص على

   :تطبق أحكام هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(

 ،أو الطائرات ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات -١
 .أینما وجدت منأو المحالت التي تشغلها قوى األ ،أو األماكن ،أو المركبات

وكافة  منوأسرار قوى األ ،ووثائق ،وذخائر ،وأسلحة ،ومهمات ،الجرائم التي تقع على معدات -٢
  .متعلقاتها

الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة متى وقعت بصفتهم الوظیفیة -٣
  .ارج فلسطین مع مراعاة أي عقوبة یكون قد قضاها بسبب الجریمة نفسهاأو خ ،داخل

أو  ،الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة إذا لم یكن فیها شریك -٤
  .مساهم من غیر الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة

                                                           
  .٤٨٩ص، سابقمرجع ، الیاس أبو عید) ١(
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  .ء العسكريالجرائم العسكریة التي تحال من الوزیر المختص للقضا -٥

الجرائم التي یكون أحد أطرافها مدنیًا تكون من اختصاص القضاء المدني ما لم ُتحال من الوزیر  -٦
  .المختص للقضاء العسكري

ا تنص على جرائم یختص بها القضاء العسكري أنهومن خالل التمعن في هذه المادة یتبین لنا 
والثانیة على اختصاص  ،تنص في فقرتها األولى إذ أن المادة، نیاً دأو م ،سواء كان مرتكبها عسكریا

الفلسطینیة أیا كان  منومصالح قوى األ ،وسالمة ،أمن دالقضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ض
  .ني أو عسكريدسواء كان م، مرتكبها

هذا االختصاص  فإن، بة المدنیین أمام القضاء العسكريملنا باتجاه الرأي الذي یجیز محاستأولو 
نظرا لكون هذه الجرائم  ،أو العسكریین جعله المشرع من اختصاص القضاء العسكري ،كان للمدنیینسواء 

التي تمثل القوات المسلحة  منقوى األ فإن ،وبالتالي ،ومصالحها ،منتكون خطیرة حال استهدافها لقوى األ
اإلجراءات المتبعة عن سرعة  فضالً ، أو على مصلحتها ،وسالمتها ،هاأمنأولى بمحاسبة من یعتدي على 

وسرعة الفصل في هذه الجرائم بما یحقق الردع التام لكل من تسول له نفسه  ،أمام القضاء العسكري
یجب لمن یقوم بالفصل في هذه الجرائم التي تمثل  أنهفضال عن  ،ومصالحها ،منقوى األ أمنالعبث ب
  .على المصلحة العسكریة من ذوي الخبرة بالشؤون العسكریة اعتداءً 

أو  ،انون العامأو الق ،فمن الممكن أن تكون هذه الجرائم مدرجة في قانون العقوبات العسكري
إذ أن معیار االختصاص هنا هو اختصاص موضوعي یتم النظر فیه بحسب الحمایة  ،غیرهم من القوانین

  .وجاء لحمایتها ،ها القانونأقر و  ،المقررة للمصلحة العسكریة التي فرضها

ا تخضع ألحكام القوانین العسكریة كل هفإن ،والرابعة من المادة سابقة الذكر ،الثةأما الفقرة الث
 ،الجرائم التي یتم ارتكابها من األشخاص الخاضعین ألحكام القانون العسكري سواء كانت جرائم عسكریة

وبعدم ، ثةباستثناء أن تكون بسبب تأدیة أعمال الوظیفة العسكریة في الفقرة الثال، أو جرائم قانون عام
  .وجود شریك في الفقرة الرابعة

بهذه الجریمة یمثل مساس  هفإن ،بارتكاب جریمة بسبب تأدیة وظیفتهففي حالة قیام شخص 
خذ باالختصاص الموضوعي باإلضافة لتقریره االختصاص أبما یعني أن القانون قد  ،بالمصلحة العسكریة

  .الشخصي ابتداءً 

الوارد  -الذي تم دراسة موضوعه سابقا  - أو المساهم  ،بالشریكوأما فیما یتعلق بالقید المتعلق 
 االختصاص ینعقد أیضاً  فإن ،في حالة عدم وجود شریك هفإن ،وبالمخالفة للنص هفإن ،بالفقرة الثالثة

المشرع یرى أن في  ألن ،خارجة عن نطاق الوظیفة العسكریةن كانت الجریمة إ و  ،للقضاء العسكري حتى
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األشخاص الخاضعین ألحكام القانون العسكري مساسا غیر مباشر  أحدعام التي یرتكبها جرائم القانون ال
یعمل االختصاص الموضوعي  أیضاً  هفإن ،وبالتالي ،بالمصلحة العسكریة المحمیة وفق هذا القانون

  . باإلضافة لالختصاص الشخصي المقرر ابتداءً 

أو  ،بعة ال تطبق إذا كان هناك شریكهذه الفقرة الرا فإن ،وبالمخالفة للنص أنهمع مالحظة 
مدنیا كما جاء حد أطرافها أایا التي یكون القضاء العسكري ال ینظر بالقض ألن، المدنیةمساهم له الصفة 
كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة ، إال إن تمت اإلحالة من الوزیر المختص في الفقرة السادسة

وغیرهما من النصوص األخرى حسب رأي  ،قانونین السابقینالسابقة التي عملت على نسخ النصین ال
  .الباحث

شمل من ضابط االختصاص الشخصي أالختصاص الموضوعي هو أن ضابط ا ویرى الباحث
فهو یخضع الختصاص القضاء العسكري جمیع ، أو مرتكب الجریمة ،المبني بناءا على صفة المتهم

مع أخذه ببعض ، قانون عامأو جرائم ، ئم مختلطةأو جرا، الجرائم سواء كانت جرائم عسكریة بحتة
كذلك كافة الجرائم التي تمس مصلحة القوات المسلحة سواء بضرر  ،ویخضع الختصاصه ،الضوابط

صه على وفي ذلك توسیع الختصاص القضاء العسكري مما یجعله یبسط اختصا ،أو غیر مباشر ،مباشر
تصاص القضاء العسكري بالجرائم التي تمس مصلحة فاألصل أن یتقید اخ ،كافة جرائم القانون العام

  .القوات المسلحة بشكل مباشر

ولیس في  ،فاألصل أن یتم محاكمته في القضاء العادي، عسكري قام بقتل زوجتهأن فمثال لو 
یجب أن یتم تقیید  أنهأي  ،مصلحة القوات المسلحة بشكل مباشرهنا ال یمس  هألن، القضاء العسكري
ولیس بالجرائم الماسة بجمیع  ،باختصاصه في الجرائم الماسة بمصلحة القوات المسلحة القضاء العسكري
وٕاال ما فائدة وجود قضاء  ،المصلحة العسكریة أضیق من مصلحة الدولة ككل ألن، المصالح الوطنیة

  آخر عادي غیر القضاء العسكري؟

، للجریمة العسكریة ومما لمسناه في هذا االتجاه هو تعریف الدكتور محمود محمود مصطفى
 أحدیرتكبه ، أو الوظیفي ،تقع بالمخالفة للقانون العسكري كنوع من الخطأ المهني( :اأنهحیث عرفها 

 أو أدبیاً  مادیاً  ویسبب ضرراً  ،وهو خطأ یمس مباشرة النظام العسكري الداخلي ،العسكریین بسبب وظیفته
 )١(). بالقوات المسلحة

  

  
                                                           

  .٩٨ص، سابقمرجع  ،محمود محمود مصطفى) ١(
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  المطلب الثاني

  سب نوع الجریمةاالختصاص ح

یعتبر المعیار المبني على نوعیة الجریمة من المعاییر المهمة التي تحدد االختصاص 
اختصاص القضاء العسكري مرتهن بحسب األصل بوجود جریمة  ألن، وعي للجریمة العسكریةالموض

منها  فیتم تقسیم الجرائم العسكریة بحسب الزاویة التي یتم النظر، عسكریة یفرض اختصاصه علیها
  .للجریمة العسكریة بحسب معیار التقسیم المراد إجرائه

على أن ، للجریمة العسكري لذلك سوف نقوم في المطلب األول بإیراد التقسیمات الشائعة فقهاً  
أو مختلطة أو  ،كونها جرائم عسكریة بحتة ،نبحث في المطلب الثاني التقسیم المعتمد على مناط التجریم

بسبب دوره الكبیر في تقریر االختصاص  ،كون هذا التقسیم أثار جدال فقهیا كبیرا، ما جرائم قانون عاأنه
  .بالذات لبحث مدى اختصاص القانون العسكري بجرائم القانون العام، للقضاء العسكري من عدمه

  

  الفرع األول

  تصنیف الجرائم العسكریة

ولكن بعض التشریعات العقابیة ، انهاللجریمة بصورة عامة تقسیمات متعددة قلما یعني القانون ببی
أو من خالل ، وعناصر الجریمة ،الحدیثة تضمنت بیان أنواع الجرائم من خالل النظر إلى مكونات

 ،أو طبیعتها ،أو من خالل النظر إلى جسامة الجریمة، األحكام الخاصة بكل ركن من أركان الجریمة
  .ولكن دون وجود منهج واحد معتمد في التقسیم

أن الجریمة  )١( إذ یرى فریق من الفقهاء، اء متباینة حول تقسیم الجرائم العسكریةفهناك آر 
وتنقسم بالنظر إلى  ،ومخالفات ،وجنح ،إلى جنایات، وشدتها ،العسكریة تنقسم على أساس جسامة العقوبة
 ىوتنقسم على أساس القانون المعن ،وجرائم عسكریة عامة ،شخص مرتكبها إلى جرائم عسكریة خاصة

في حین یقسم فریق  ،وجرائم القانون العام ،وجرائم عسكریة مختلطة ،بالتجریم إلى جرائم عسكریة بحتة
وعلى أساس  ،ومستمرة ،وسلبیة ،یجابیةإكریة على أساس ركنها المادي إلى آخر من الفقهاء الجرائم العس

                                                           
 .٢٤ص، م١٩٩٢، بغداد، مطبعة الزمان، شرح قانون العقوبات، فخري عبد الرزاق الحدیثي ) ١(
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أو شكلیة كجرائم ، والنتیجة ،لى جرائم مادیة كجرائم السلوكإ و  ،وغیر مشهودة ،زمن اكتشافها إلى مشهودة
  )١(. وغیر مقصودة ،أو على أساس ركنها المعنوي إلى جرائم مقصودة، السلوك فقط

مع ، وتقسیماتها حسب معاییر التقسیم السابقة ،لذلك سوف نقوم ببحث أنواع الجرائم العسكریة
  .بیان تلك التقسیمات وفق قانون العقوبات العسكري الفلسطیني

  :الجرائم العسكریة من حیث جسامتهاتقسیم /  أوالً 

، الفاتوالمخ ،والجنح ،الجنایات: حیث جسامتها إلى ثالثة أنواع هي تنقسم الجرائم العسكریة من
ویكون نوع العقوبة  ،شد جسامة من المخالفاتأوالجنح ، شد جسامة من الجنحأوفیها تعد الجنایات 
تمد لمعرفة نوعها من حیث األقصى هو المعیار المع ومقدارها بحدها ،للجریمة األصلیة المقررة قانوناً 

  )٢(. أو مخالفة ،أو جنحة ،وبمقدار جسامة العقوبة یمكن معرفة هل أن الجریمة جنایة، جسامتها

إذ یمكن االعتماد علیه كأساس لتطبیق عدد وفیر ، ویعتبر هذا التقسیم من أهم التقسیمات للجرائم
وقد أخذت به العدید  ،تناسب مع التقسیم العادي للجرائمی هألنو  ،لیةوالشك ،من أحكام القانون الموضوعیة

  . ومنها التشریع العسكري الفلسطیني ،من التشریعات

 طائفة تحت  تندرج تجریمیة نصوص من یخلو یكاد المصري العسكري القضاء قانون أن ویالحظ
 الجرائم على تقتصر  ال العسكریة ئمالجرا أن حیث العسكریة، الجریمة مفهوم تحدید یؤید وهذا المخالفات،

 في المصري المشرع ولقد نص ،العام القانون جرائم أیضاً  یشمل بل ،العسكري فقط القضاء بقانون الواردة
 ومخالفات، ،وجنح ،جنایات ،ثالثة أنواع الجرائم أن منه على )١١٩( المادة في العسكري القضاء قانون
 قوانین بها تقضي التي تلك هي بهذه المخالفات والمقصود خالفات،الم منًا خالی القانون جاء ذلك ورغم
 وٕاما الرتكابها، عسكریة مصلحة على المباشر العتدائها إما ،عسكریة جرائم تكون أن ویمكن، أخرى عامة
 )٣(.العسكریة الصفة له في مكان لوقوعها وٕاما ،العسكریین أحد قبل من

في عدم إدراج نصوص تجریمیة تندرج تحت طائفة أن المشرع العسكري قد وفق  ویرى الباحث
تتمثل ، یوجد هناك معالجة عقابیة أخرى للمخالفات العسكریة تكون ذات طبیعة عسكریة هألن، المخالفات

 وتنزیل ،الخدمة من والرفت ،ضباطیة التي توقع على العسكریین مثل الطردالنوا ،في العقوبات التأدیبیة
  )٤(. ت عقوبات أصلیةالعقوبا هذه واعتبر ،الرتبة

                                                           
  .٣٠٩ص، بغداد، مدیریة الدائرة القانونیة، دائرة التدریب، )جرائم العسكریةال(قانون العقوبات العسكري ، وطارق حرب، راغب فخري)١(
  .٢٢٦ص،  م٢٠١٥، بغداد، المكتبة القانونیة، المبادئ العامة في قانون العقوبات، وسلطان عبد القادر الشاوي، على حسین الخلف )٢(
  .٨ص، م١٩٩١، دار الفكر العربي، والعقوبات الجرائم، ٢ج، قانون القضاء العسكري معلقا علیھ، محمود محمد سعید )٣(
وكذلك نص علیھا قانون القضاء العسكري . ٩٦و  ٩٥م في المواد ٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  منونص علیھا قانون الخدمة في قوى األ )٤(

  .منھ) ١٢٠(في المادة ، م١٩٦٦لسنة  ٢٥المصري المعدل رقم 
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ولكن ، فلم یقم بتعریف الجرائم من حیث جسامتها ،م١٩٧٩أما قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام 
م الذي عرفها في مقدمة القانون ضمن نص ١٩٣٦في قانون العقوبات الفلسطیني لعام  التعریف ورد

  :فقد عرف، منه )٥(المادة 

عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز األسبوع، أو كل جرم یستوجب غرامة ال كل جرم یستوجب : اأنهالمخالفة ب - 
  .تتجاوز الخمسة جنیهات إذا كان من اإلجرام التي تستوجب الغرامة فقط

  .أو الحبس مدة تتجاوز الثالث سنوات ،الجرم الذي یستوجب عقوبة اإلعدام: اأنهوالجنایة ب - 

  .لفةكل جرم ال یعد جنایة أو مخا:  اأنهوالجنحة ب -  

 ،جنائیة عقوبات هناك أن نص حیث ،العقوبات ولكن قانون العقوبات الثوري الفلسطیني قد تناول
 مخالفة أو ،جنحة أو ،جنایة تكون الجریمة منه أیضا أن )٥٠( المادة ونص في ومخالفات، ، وجنحیة
لعقوبات للمخالفات التي وأورد العدید من ا ١) (،مخالفة أو ، جنحیة أو ،جنائیة بعقوبة علیها یعاقب حسبما
 من لكل معاً  كلیهما أو  ،الغرامة أو ،التكدیري الحبس على أن عقوبتا المخالفات هما فنص مثالً ، ترتكب
 بین فتتراوح  التكدیریة  الغرامة أما ،أیام وعشرة ،یوم بین التكدیري الحبس یتراوح حیث، مخالفة ارتكب
 )٢(. جنیهات وخمسة ،جنیه نصف

  :م الجرائم بحسب ركنها الماديتقسی/ ثانیا 

أما ، في الصدور كامنةوالنوایا  ،إذ أن هذه النوازع، والنوازع النفسیة ،إن القانون ال یعاقب على النوایا
كما أن المظاهر ، فال جریمة من دون سلوك إجرامي، فهو النشاط الخارجي المكون للجریمة ،السلوك اإلجرامي

والنتیجة التي  ،ویتمثل ذلك في نشاط الفاعل، أو سلبیة ،یجابیةإور قد تكون المحظ اإلنسانيالخارجیة للسلوك 
إلى ذلك فقد تكون الجریمة  واستناداً  ،و ما یسمى بالركن المادي للجریمةوه، وعالقة السببیة بینهما ،یقصدها

  )٣(. وقد تكون سلبیة إذا تألف ركنها المادي من عمل سلبي، یجابيإة إذا تألف ركنها المادي من عمل یجابیإ

أو الترك الذي یستوجب العقاب بحكم  ،أو المحاولة ،الفعل: أنهوعرف قانون العقوبات الفلسطیني الجرم ب
أو  ،أو السلب ،وسلبیة بحسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب بطریق اإلیجاب ،یجابیةإفتقسم الجرائم إلى ٤)(.القانون

، والزنا، كالسرقةیجابیة تتكون من فعل منهي عنه فالجریمة اإل، أو منهیا عنه ،بحسب ما إذا كان الفعل مأمورا به

                                                           
 .م١٩٧٩بات الثوري لعام من قانون العقو) ٥٠(انظر نص المادة  )١(
  .من القانون السابق) ١٦,١٧( المادتان )٢(
  .١١٩ص، م١٩٩٧، عمان، دار الثقافة للنشر، شرح قانون العقوبات، محمد على سالم الحلبي )٣(

 .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) ٥(م ) ٤(



١٤٩ 
 

كامتناع الشاهد عن أداء ، هباالمتناع عن إتیان فعل مأمور ب وأما الجریمة السلبیة فتكون ،والضرب، والقتل
 )١(. الشهادة

ي جوهرها وجود واجب یفرضه القانون عن طریق النص وهناك من یعتقد أن الجریمة السلبیة ف
أو اإلحجام عن القیام  ،فإذا تحقق االمتناع عن العمل، رد االمتناع عن القیام بفعل معینعلى عقاب مج

والجریمة  ،ومعیار التفرقة بین الجریمة السلبیة ،أو الجریمة السلبیة، تناع عن عملبه قامت جریمة االم
والخصوصیة  ،ویبین عناصرها المادیة ،وع إلى النص القانوني الذي یعرف الجریمةیجابیة هو في الرجاإل

أما إذا كان القانون یأمر ، یجابیةإنهى عن عمل فیكون ارتكابه جریمة فإذا كان الشارع ، التي تمیزها
   )٢(. جریمة سلبیة نهابإتیان عمل فیكون االمتناع عن إتی

یجابیا حینما یخالف إجهة نظر قانونیة یعد السلوك من و إذا نظرنا إلى السلوك  أنهمعنى ب
ویعد السلوك امتناعا  ،یام بفعل معین أو عدم اإلتیان بهالذي یأمر بعدم الق األمر قانونیاً  الشخص نصاً 

به القانون في  آمنأي یمتنع هذا الشخص عن القیام بما ، حینما یخالف شخص نصا یأمر باإلتیان بعمل
  )٣(. نص من نصوصه

وبسبب طبیعة الجریمة نفسها قد تناول  ،م١٩٧٩أن قانون العقوبات الثوري لعام  الباحث ویرى
ففي جریمة المؤامرة یكون الفعل المادي ، السلوك المادي للجریمة بشكل جعله مختلف من جریمة آلخري

الخارجي  الثورة أمنأما عند تناوله الجرائم التي تقع على  )(٤،هو االتفاق بین شخصین الرتكاب جنایة
أو االلتحاق بقوات  ،مل السالح على الثورة الفلسطینیةفقد جعل الفعل المادي هو ح ،الخیانة :مثل

 ،سرقة المعلومات :عند تناوله جریمة التجسس جعل الفعل المادي هو عدة تصرفات مثلو  ٥)(،العدو
  )٦(، لعدوضمام إلى قوات االنأو عن طریق تحریض األفراد على ا، أو إفشاؤها ،والوثائق

حیث ینتقل المشرع بین العمل المادي الذي یحتاج إلى ، لف الفعل المادي باختالف الجریمةفیخت
 ،واإلشارات ،وبین الفعل المادي الذي یحتاج إلى القول، والعضالت مثل السرقة والقتل ،الیدفعل مادي ب

ي الكثیر من الجرائم المعاقب وهكذا ف ،ضمام لقوات العدةالنوٕاقناع الغیر با ،واإلقناع مثل التحریض
  .علیها

وهو التصنیف الذي یقسم الجرائم إلى ، على الركن المادي أیضاً  ویوجد تصنیف للجرائم العسكریة اعتماداً 
فالجرائم الوقتیة هي الجرائم التي ال یستغرق ارتكاب ركنها المادي سوى مدة زمنیة  ،وجرائم مستمرة ،جرائم وقتیة

أما الجرائم  ،ب الجرائم هي من الجرائم الوقتیةغلأن أب علماً ، واالغتصاب ،والسرقة ،قتلجرائم ال :مثل، یسیرة
                                                           

  .٨٦ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة )١(
  .١٠٠ص، م١٩٨١، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، قانون العقوبات اللبناني، امرمحمد زكي أبو ع )٢(
  .٤٠٧ص، م١٩٨٢، بیروت، مؤسسة نوفل، النظریة العامة للجریمة، ١ج، القانون الجنائي العام، مصطفى العوجي )٣(
 .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من ) ١٢٧(م ) ٤(
 .من القانون السابق) ١٣٠(م ) ٥(

  .من القانون السابق) ١٥٠,١٥١( المادتان) ٦(
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كجریمة حیازة سالح بدون ، المستمرة فهي التي یستغرق ارتكاب السلوك اإلجرامي فیها مدة زمنیة طویلة نسبیاً 
 )١(. وغیرها، وحیازة األموال المسروقة ،والسیاقة من دون إجازة السوق، إجازة

 ،والسرقة ،فمن الجرائم الوقتیة التي نص علیها قانون العقوبات الثوري جریمة القتل 
وحیازة ، ومن الجرائم المستمرة التي نص علیها جریمة حیازة األسلحة بشكل غیر شرعي )٢(،واالغتصاب

  )٣(. وصیانتها ،وعدم االعتناء بالعهدة العسكریة، المواد الممنوعة مثال

خذ المال أف، ها من حیث استمراریة كل منهماونتیجت ،ب التمییز بین الجریمةیج أنه ویرى الباحث
بینما استمرار بقاء المسروقات في حیازة السارق هو ، خفیة هي جریمة السرقة التي تعتبر جریمة وقتیة

 ،ةمة السرقة تنتهي بأخذ المال خفیحیث أن جری، ولیست استمرار للجریمة ذاتها ،استمرار لنتیجة الجریمة
أما استمرار ، فشرب المسكر هو الجریمة الوقتیة التي تنتهي بالشرب، كذلك الحال في حالة جریمة السكر

  .ولیست للجریمة نفسها ،حالة السكر فهو استمرار لنتیجة الجریمة

  :تقسیم الجرائم بحسب ركنها المعنوي/ ثالثا 

هذا النشاط هو اإلرادة وجوهر ، والنفسي للجاني ،النشاط اإلجرامي الذهني: الركن المعنوي هو 
، بل البد من توافر الركن المعنوي، وال یكفي توافر مادیات الجریمة لقیام المسؤولیة عنها )٤(،اإلجرامیة

  )٥(. أو في صورة الخطأ ،سواء أكان في صورة القصد الجنائي

ة المكونة لها قد القانون أن الركن المعنوي للجریمة یتحقق إذا كانت األفعال المادی وحر اویرى ش
، وتعهدها عالما بحقیقتها ،وقصدها ،واختارها ،قد أراد هذه األعمال أنهصدرت عن إنسان في وضع یفید 

  )٦(. منع وقوع الجریمة أنهواختیاره توجیها من ش ،أو أن یكون قد أهمل في توجیه إرادته

وٕادراكه  ،وعلمه، مجرم أنهبما یعني توفر النیة لدى مرتكب الجریمة إلتیان الفعل الذي یعلم 
إرادة ارتكاب : اأنهفعرف قانون العقوبات الثوري النیة ب، وللنتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل ،للتجریم

 عتبارعین االخذ بقد أم ١٩٣٦وقانون العقوبات الفلسطیني لسنة  )٧(،لجریمة على نحو ما عرفها القانونا
وهو یعتقد اعتقادا صادقا  ،أو الترك من قبل الجاني ،مرتكبففرق بین الفعل ال، النیة في ارتكاب الجرائم

وكان  ،وبین ارتكابه لنفس الجریمة، وحتى لو كان اعتقاده خاطئا ،بوجود أحوال خاصة بالجریمة المرتكبة

                                                           
  .٧٥ص، م٢٠٠٢، بغداد، دار النشر، البسیط في شرح قانون العقوبات، ضاري خلیل محمود )١(
 .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٣٧٦,٤٤٥,٤٥٥(انظر المواد )٢(
  .من القانون السابق) ١٨٧,٢٣٠,٤٤٠(وادانظر الم )٣(

  .٢١٧ص، م١٩٨٥، دمشق، المطبعة الجدیدة، قانون العقوبات، عبود السراج )٤(
  .٥١٩ص، م٢٠٠٠، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، النظریة العامة لقانون العقوبات، سلیمان عبد المنعم )٥(
  .٤٦٧ص، ١٩٥٥، القاھرة، اب العربيدار الكت، موجز القانون الجنائي، علي راشد )٦(
  .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من ) ٩(م  )٧(



١٥١ 
 

من التي على الفعل  أقلفجعل المسؤولیة الجنائیة على الفعل األول ، اعتقاده یطابق واقع الجریمة
  )١(.الثاني

وتحقیق نتیجته  ،وعلم الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ،ب أن تنصرف إرادةأي یج
فالمشرع العقابي األردني ، غلب التشریعاتأوعلى هذا النهج سارت  ،جرامیة إلمكان إنزال العقوبة بهاإل

ن هذا أف بویشترط أن یعر ، اتجة عن سلوكهبمادیات الواقعة الن یستوجب لمعاقبة الجاني أن یكون عالماً 
وتكون ، قصد الجنائيوبهذا یتوفر لدى الفاعل ال ،وان القانون یعاقب علیها، جریمة التصرف یشكل

ن كان یقوم بعمله بإرادة لكنه یكون ال إ و  ،الفاعل حتى فإن ،هأما في الجرائم غیر العمدی ،عمدیهجریمته 
وعلیه یجري تقسیم ، جریمة كاماللذلك یجب توفر الركن المعنوي لل، یقصد النتیجة الضارة التي حدثت

  )٢(. وجرائم غیر مقصودة ،الجرائم إلى جرائم مقصودة

بحیث قسم الجرائم إلى جرائم ، م١٩٧٩وعلى هذا النهج سار قانون العقوبات الثوري لعام 
نص على  أنهمن القانون سابق الذكر نجد  )٦٠(فبحسب نص المادة ، وجرائم غیر مقصودة، مقصودة

  :صودة بقولهالجریمة المق

وٕان تجاوزت النتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع  ،تعد الجریمة مقصودة - 
  حصولها فقبل بالمخاطرة 

  : ونص على الجریمة غیر المقصودة بقوله 

ین وكان في ئعدم فعله المخط أو ،تكون الجریمة غیر مقصودة سواء لم یتوقع الفاعل نتیجة فعله - 
  اجتنابها نهابإمككان أو من واجبه أن یتوقعها فحسب إن  ،تطاعتهاس

  فالركن ،عمدیه غیر أم ،عمدیه كانت إذا وعما ،الجریمة نوع باختالف المعنوي الركن ویختلف
 یجب فالعلم واإلرادة، ،العلم هما عنصرین على یقوم الذي الجنائي القصد هو العمدیة الجریمة في المعنوي

 تتوافر وأن لنصوص القانون، طبقاً  مجرماً  المرتكب الفعل وأن ،المادي الركن اصرعن على ینصب أن
النشاط  هذا كان إذا إال علیه تترتب التي والنتیجة ،نشاطه عن شخص یسأل فال الجاني، لدى اإلرادة
سقط العقاب أالمعنوي قد  واإلكراه ،قانون العقوبات الثوري في مجال القوة القاهرة أنلذلك نرى  ٣) (،إرادیاً 

بل یعاقب كفاعل جریمة غیر ، أو معنویة لم یستطع إلى دفعه سبیال ،قوة مادیة أكرهتهعن من 
  )٤(.مقصودة

                                                           
  .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم من ) ١٢(م ) ١(
  .١٣١ص، م١٩٩٧، عمان، دار الثقافة للنشر، شرح قانون العقوبات، محمد على سالم الحلبي) ٢(

 .٢٢٢ص، م٢٠٠٧، القاھرة، دار النھضة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات، شوقي أبو خطوة أحمد )٣(
  .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من ) ٩٧(م  )٤(
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  )١(: كبیرة تظهر في مجال أهمیةوغیر مقصودة  ،ولتقسیم الجرائم إلى جرائم مقصودة

  .في الجرائم المقصودة إالفال یتصور الشروع : الشروع -١

  .في الجرائم العمدیة إالیوجد اشتراك  الألب فالغا: االشتراك -٢

  .وتخفف في غیر المقصودة، العقوبة فالعقوبة تغلظ في حالة الجرائم المقصودة -٣

وهو عالم  ،الفعل المجرم إتیانالجرائم المقصودة هي التي یتعمد الجاني فیها  إن فخالصة القول
ولكنه یقع ، الفعل المجرم إتیاني الجاني فیها فهي التي ال ینو  ،الجرائم غیر المقصودة أما ،مجرم أنه

ن كان ال یقصد أو إ، ولم یقصد النتیجة ،سواء كان الجاني قد ارتكب الفعل، منه إهمال أونتیجة تقصیر 
 .أصالً وال الفعل  ،النتیجة

  :بحسب نتیجتها الجرائم العسكریةتقسیم / رابعا 

 ،األموالكاالعتداء على ، یجة مادیةنت إلىیجابیا یؤدي إ غلب الجرائم تقتضي عمالً أ إن
جرمها  أفعالهناك  أن إال، ونزع من مالكه دون رضاه ،المال قد سرق أنحیث یفترض ، واألشخاص

مجرد تحقق العناصر  أن معتبراً ، دون االهتمام بتحقیق النتیجة التي تسببها وقرر لها عقاباً  ،القانون
ولو لم یؤد  ،وبذلك یستحق الفاعل العقاب، سانإلنوا ،جتمععلى الم أكیداً  الضروریة للجریمة یشكل خطراً 

  )٢( .نتیجة مادیة معینة إلىفعله 

عناصر الركن المادي لها  كأحدیجابي ویحدث هذا السلوك نتیجة ضارة إفالجرائم التي تقع بسلوك 
لها دون انتظار  المكون اإلجراميوتتحقق عند وقوع السلوك  ،الجرائم التي تقع أما، تسمي بالجریمة المادیة

  )٣(. النتیجة تسمى بالجرائم الشكلیة

وجرائم  ،تتكون من جرائم مادیة أیضاً  اأنهالجرائم العسكریة نرى  إلىنظرنا في ضوء ذلك  وٕاذا
، والسلبیة في نصوصه ،العدید من الجرائم المادیة أوردم ١٩٧٩فقانون العقوبات العسكري لسنة ، شكلیة
القانون سابق  أنثال لیوضح النوعین السابقین من الجرائم العسكریة لوجدنا جریمة التجسس كم أخذنافلو 

  : الذكر قد نص على 

                                                           
  .١٦٢ص ،مرجع سابق، علي راشد)١(

  .٤٣٥ص، سابقمرجع ، مصطفى العوجي) ٢(
  .٥٤ص ،مرجع سابق، سردار عزیز كریم: انظر في ذلك )٣(
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فعل السرقة تكون  إتیان جردفبم (١)،أو وثائق أو معلومات ،یعاقب باإلعدام كل من سرق أشیاء
كان في الشاقة من  باألشغالیعاقب  أنهونص على  ،وتوجب العقوبة، الجرائم المادیة جریمة من نوع

، بوجه غیر مشروع بإفشائهاوقام ، حیازته بعض الوثائق أو المعلومات التي تعود بالمصلحة على العدو
والمتمثل باستفادة  ،ینتظر المشرع تحقق نتیجة الفعل والوثائق یعتبر جریمة شكلیة ال ،المعلومات فإفشاء

لذلك ، یوجب العقوبة اإلفشاءمجرد وب ،ضرر بالقوات المسلحةال بإلحاقمن هذه الوثائق مما یؤدي  یدالعد
  .تعتبر من الجرائم الشكلیة

  

  الفرع الثاني

  االختصاص الموضوعي وفق التقسیم المعتمد على مناط التجریم

وتقریبا ال خالف حول اختصاص ، التقسیمات الفقهیة للجریمة العسكریة أهم استعرضنا سابقاً 
ولكن الخالف ثار حول التقسیم المعتمد على مناط ، الذكرالقضاء العسكري بالنظر في تلك الجرائم سابقة 

 ،في كلیها أو، في قانون العقوبات العام أو ،التجریم من حیث النص الوارد في قانون العقوبات العسكري
وبالذات یما یتعلق بنظر  ،التقسیم اهذالقضائیة في تناولها لالختصاص بحسب  ظمةألناحیث اختلفت 

  . یمة العامة الواردة في نصوص القانون العامالقضاء العسكري بالجر 

 لألفعالمناط التجریم  إطارفعند الحدیث عن اختصاص القضاء العسكري الموضوعي في 
من  أنواعقانون القضاء العسكري ینص على اختصاص القضاء العسكري بثالثة  أننجد  نافإن، المجرمة
وال  ،المنصوص علیها في قانون العقوبات العسكريوهي الجرائم ، هي الجرائم العسكریة البحتة، الجرائم

والثانیة هي جرائم منصوص علیها في قانون العقوبات  ،األخرىمثیل لها في غیره من القوانین العقابیة 
حیث ورد ، والثالثة هي ما یعرف بجرائم القانون العام ،وهي ما تسمى بالجرائم المختلطة ،والعسكري ،العام

  :والتي سیتم تفصیلها كالتالي ،والقوانین المكملة لها ،بات العامالعقو  النص علیها في قانون

  

  :الجرائم العسكریة البحتة/  والً أ

النظام  ألحكامفهي تقع بالمخالفة ، من العسكریین إالوهي الجرائم التي ال یتصور ارتكابها 
، قانون العقوبات العسكریة امبأحكوال یتصور ارتكابها من غیر المخاطبین ، والواجبات العسكریة ،العسكري

 المتعلقة الجرائم ذلك ومثال )٢(،وعقوبتها ،للطبیعة الخاصة المحمیة بنصوصه التي تحدد هذه الجرائم نظراً 
                                                           

 .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ١٤٩,١٥٠,١٥١( انظر المواد )١(
  .٥٥ص، مرجع سابق، الكتاب األول، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي) ٢(



١٥٤ 
 

 إطاعة بعدم المتعلقة والجرائم ،والتشویه ،رضاالتم وجرائم ،العسكریة الخدمة من والغیاب ،بالهروب
  .العسكریة األوامر

تم تحدید اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم العسكریة البحتة لو  أنه ویرى الباحث
نظام قضائي  أمامنكون  نافإن ،وجرائم القانون العام ،دون اختصاصه بالنظر في الجرائم المختلطة، فقط

والعدید من التشریعات  ،جرائم العسكریة البحتة دون سواهاأي یختص فقط بالنظر في ال ،عسكري مقید
  :ومنها مثال ، بهذا االتجاه أخذتة قد المقارن

  :المملكة العربیة السعودیة -١

ه قد نصت ١٣٦٦من نظام العقوبات العسكري السعودي لسنة ) ٢(من المادة  )أ( الفقرة أنفنجد 
دیوان المحاكمات هو المجلس المنوط به أمر محاكمة كافة األشخاص المنسوبین للجیش في : ( على

  .)ویطبق الجزاء المختص وفقًا ألحكام هذا الِنظام ،ي تنسب إلیهمالجرائم العسكریة الت

فحددت اختصاص دیوان المحاكمات العسكریة بمحاكمة العسكریین الذین یرتكبون الجرائم 
تفصیال في المادة التالیة للمادة السابقة بتقریره  أكثربشكل  أخرىالنظام على ذلك مرة  أكدثم ، العسكریة

والجنح العسكریة المرتكبة من كل  ،العسكري هو المختص بالنظر في كل الجنایات دیوان المحاكمات أن
الدیوان  كامأحن أو  ،والمتقاعدین منه ،الجیش كانوأر  ،أمراءومن یرافقه بما فیهم  ،ومنتسبي الجیش ،أفراد

  )١(. تكون قطعیة بعد التصدیق علیها

 )٢٢(ي هو نظام مقید جاء بنص المادة النظام القضائي العسكري السعود أنعلى  اآلخروالتأكید 
  :منها على  أحیث نصت الفقرة ، ظام سابق الذكرمن الن

  :اختصاص دیوان المحاكمات العسكري هو( 
 
والتأدیبیة  ،وتطبیق الجزاءات اإلرهابیة ،والجنایات العسكریة ،ـ محاكمة جمیع المتهمین بارتكاب الجنح)أ(

  .)م هذا النَظامفیما یثبت ارتكابه منها وفقًا ألحكا
الجرائم العسكریة البحتة التي یرتكبها  إالالقضاء العسكري السعودي ال یعرف  أنبما یعني 

  .ومن في حكمهم ،العسكریون
  

  :األمریكیةالوالیات المتحدة  -٢

                                                           
  .م١٩٤٧نظام العقوبات العسكري السعودي لسنة  من )٣(م  )١(



١٥٥ 
 

التي اعتنقت هذا االتجاه المقید في اختصاص  ظمةألناتعتبر من  األمریكیةفالوالیات المتحدة 
إذ  ،ومن في حكمهم ،ي بالنظر في الجرائم العسكریة البحتة التي تصدر عن العسكریینالقضاء العسكر 

والقانوني على تحدید والیة القضاء العسكري على الجرائم العسكریة التي تقع من  ،استقر النظام الدستوري
ألمریكي هذا وقرر القضاء ا )١(،وات المسلحة وقت إجراء المحاكمةالعسكریین الذین یعملون في خدمة الق

إذ أشار في عبارات واضحة ال لبس فیها إلى الصفة االستثنائیة البحتة للمحاكم ، المعنى في أحكامه
  )٢(. وانحصار نطاق اختصاصها على العسكریین ممن یعملون في القوات المسلحة دون غیرهم، العسكریة

ن یختص القضاء أوجاهته من الفقهاء الذین أوصوا بوله  ،مع جانب كبیر ویتفق الباحث
وٕابقاء االختصاص األصلي للقضاء العادي فیما ، العسكري بالنظر فقط في هذا النوع من الجرائم العسكریة

 كما فعل المشرع الفرنسي الذي عدل عن. یتعلق بباقي الجرائم التي لیست من نوع الجرائم العسكریة البحتة
 في الطبیعي انهامك إلى المختلطة الجرائم وأعاد ة،البحت العسكریة الجرائم واقتصر فقط على ،الجرائم هذه

  . العام الجنائي القانون

  :الجرائم العسكریة المختلطة/ ثانیا 

، وكذلك في قانون العقوبات العسكري، وهي الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات العام
ن العقوبات المقررة لها في وتشدید عقوبتها ع، وقد نص علیها القانون األخیر للتأكید على خطورتها

وتنطبق على هذه الطائفة من الجرائم األحكام المادیة التي  ،خاصة إذا ارتكبها العسكریون، عامالقانون ال
فال یجوز الرجوع إلى القانون ، والتي تغایر أحكام قانون العقوبات العام، نص علیها القانون العام العسكري

  S165. ي قانون األحكام العسكریةنص ف أنهالعام إال غیما لم یرد بش

  :ومن أمثلة الجرائم المختلطة

ونجدها ، )منه ١٤٨حتى  ١٣٠من (ا وردت في قانون العقوبات العسكري في المواد أنهنجد : الخیانة - 
  .)منه ٦٨حتى  ٤٩من (كذلك قد وردت في قانون العقوبات العام في المواد 

ها في نجد أن قانون العقوبات العسكري قد نص علی، موالالسرقة كنوع من الجرائم التي تقع على األ - 
 ٢٧٩حتى  ٢٦٣من ( في قانون العقوبات العام في المواد ونجدها أیضاً  ،)منه٤٥٤حتى  ٤٤٥من (الماد 

  .)منه

ونجدها  ،)منه ٣٩٥حتى  ٣٧٦من ( في المواد نجد أن قانون العقوبات العسكري قد نص علیها : القتل - 
  )٢٢٧حتى  ٢١٢من ( قوبات العام في المواد أیضا في قانون الع

                                                           
 .٦٧ص، سابقمرجع ، عمر یس یوسف )١(
  .٣٠٢ص ،مرجع سابق، محمد عصفور )٢(

  



١٥٦ 
 

  .وغیرها الكثیر من األمثلة التي ورد النص علیها في كال القانونین

 العام، یقید الخاص أن والقاعدة ،عامة وجریمة ،عسكریة جریمة التجریم محل الواقعة فتكون
 النص فیطبقذلك  عذرت إذا إال العسكري، القضاء قانون هو الجرائم هذه یحكم الذي فإن ،وبالتالي

  )١(.العام العقوبات قانون في القائم التجریمي

  :ولكن الفقه اختلف حول اختصاص القضاء العسكري في النظر بالجریمة المختلطة كالتالي

فاألصل أن یبقى  ،ن هذه الجرائم مادامت موجودة في قانون العقوبات العامأیرى ب: االتجاه األول
ن أبل و ، قعت من قبل العسكریینو  حتى لو، ولیس للقضاء العسكري ،ادياالختصاص معقود للقضاء الع
ن یبقى مناط التجریم هو النص الوارد أو ، یة في قانون العقوبات العسكريال یتم إیرادها كنصوص تجریم

أوجب  هنأو  ،س هو نص في قانون العقوبات العاممناط التجریم في األسا ألن، في قانون العقوبات العام
أن ینص على التشدید على هذه الجرائم بإیراد ظروف مشددة للعقوبة كما فعل القانون العام في  في ذلك

  )٢(. بعض الجرائم

یرى أن الجرائم المختلطة هي جرائم عسكریة یكون االختصاص فیها  هفإن: أما االتجاه الثاني
ونها تمس ك ،قترنة بالجریمةكون أن القوانین العسكریة تضیف علیها ممیزات م، لقانون العقوبات العسكري
كون ، ترتكب من طرف الخاضعین ألحكام قانتون العقوبات العسكري أن وأ ،مصلحة القوات المسلحة

والوظیفة  ،إحاطة بالحیاة لدیهموكون القضاة العسكریین ، تهابمصلح يسة العسكریة هي األدر المؤس
ن وجدت إ و  كونها جرائم عسكریة حتى ،ئمفالقضاء العسكري هو األجدر بالنظر في هذه الجرا، العسكریة

  .في قانون العقوبات العام

وفق التشریعات  أن االتجاه األول أجدر باإلتباع كون الجریمة موجودة أصالً  والباحث یرى
، واالزدواجیة ،وعدم التكرار ،على وحدة القانون حفاظاً ، ویمكن فقط إضافة التشدید علیها ،الجنائیة العامة

  .تطلبات الدولة القانونیة الحدیثة التي من أهم سماتها االبتعاد عن عسكرة القضاءمع م وتماشیاً 

  

  :جرائم القانون العام/ ثالثا 

والقوانین  ،وهي الجرائم التي أحال قانون العقوبات العسكري في تحدیدها إلى قانون العقوبات
الجرائم  :مثل، وعقوبتها ،اانهأركوحدد  ،فهذه الطائفة من الجرائم نص علیها قانون العقوبات العام، المكملة

                                                           
  .١٤٦ص، مرجع سابق، سمیر الجنزوري )١(

 .٣٨ص ، م١٩٨٥، بغداد، مطبعة واوفسیت الشعب، ضمانات القاضي في العراق، محمد حسن الزبیدي، وینظر أیضا
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٣٤(م ) ٢(
  



١٥٧ 
 

، أو الثكنات العسكریة ،والجرائم التي تقع في المعسكرات، المنصوص علیها في قوانین الخدمة العسكریة
ى وقعت بسبب تأدیة والجرائم التي ترتكب من أو ضد األشخاص الخاضعین لقانون األحكام العسكریة مت

وال تخضع ، ألحكام العامة للجرائم الواردة بقانون العقوبات العاموتخضع هذه الجرائم ل ،أعمال وظائفهم
ومن ثم یتساوى ، ا ال تعتبر اعتداء على النظام العسكريهألن، لألحكام الواردة بقانون العقوبات العسكري

  )١(. فیها العسكریون مع غیرهم

وفي هذا النوع من ، ونظامها ،ووظیفتها ،وقد اعتبرت عسكریة لتعلقها بمصالح القوات المسلحة
فهي تكون الوجه العكسي ، الجرائم العسكریة ال یوجد نص تجریمي للواقعة في قانون األحكام العسكریة

ففي هذا النوع األخیر نجد أن مناط التجریم هو فقط نص قانون األحكام ، للجرائم العسكریة البحتة
اط التجریم مقصور على نص في قانون بینما في جرائم القانون العام العسكریة نجد أن من، العسكریة

القضاء العسكري في تلك الحالة یطبق نصوص قانون  فإنولذلك ، أو القوانین الملحقة ،العقوبات العام
  )٢(. العقوبات العام المتعلقة بالواقعة محل التجریم

  المواد إلیها أحال إنما ،العام القانون جرائم على نصوصه في المصري المشرع ینص ولم
، االختالس وجریمة الرشوة، الجرائم جریمة هذه ومن العسكري، القضاء قانون في) ١٠,١٢٢,١٧٦(

  لخإ....القتل وجریمة ،الموت إلى المفضي الضرب وجریمة ،الوظیفة أعمال من التربح وجرائم

 لوتم توسیع اختصاصات القضاء العسكري فیما یتعلق بنوعیة الجرائم التي أنه أیضاً  ویرى الباحث   
ن یصبح أب، والذي ذكرناه سابقا ط،نظر بالجرائم العسكریة البحتة فقینظر بها من كونه نظام مقید ی

كونها تتعلق بمصالح القوات المسلحة ، وجرائم القانون العام أیضاً  ،صاحب االختصاص بالجرائم المختلطة
التشریعات القضائیة  وهناك أیضا العدید من ،نكون أمام نظام قضائي عسكري مطلقنا فإن، ووظیفتها

  :نذكر منها مثالً ، العسكریة قد أخذت به

  :مصر -١

وسع من مجال اختصاص القضاء العسكري لیشمل  أنهبالنسبة للتشریع العسكري المصري نجد 
وذلك بحسب  ،أو حتى جرائم القانون العام، لطةأو المخت، سواء كانت البحتة، جرائم العسكريكافة أنواع ال

فقد نص على أن أحكام هذا ، م المعدل١٩٦٦لسنة  )٢٥(القضاء العسكري المصري رقم  ما أورده قانون
  .منه ٤كما جاء بالمادة ، ومن في حكمهم ،القانون یخضع لها كل العسكریین

  

                                                           
  .م١٩٦٦لسنة  ٢٥المعدل رقم  من قانون القضاء العسكري المصري )٢٥(م  )١(

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  الفلسطیني من قانون القضاء العسكري )٣٣(م  )٢(



١٥٨ 
 

  

  :منه على ٥ولكنه نص في المادة 

 :تسري أحكام هذا القانون علي كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(
أو  ،أو الطائرات ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،أو الثكنات ،في المعسكراتالجرائم التي تقع  -ا

 . أو المحالت التي یشغلها العسكریون لصالح القوات المسلحة أینما وجدت ،أو األماكن ،المركبات
ة وكاف ،وأسرار القوات المسلحة ،ووثائق ،وذخائر ،وأسلحة ،ومهمات ،الجرائم التي تقع علي معدات -ب

  ) .متعلقاتها

بما یعني أن القضاء العسكري المصري یختص بالنظر في أي جریمة وقعت بالضرر لمصلحة 
وسواء وقعت ، ومن في حكمهم أو من غیرهم ،القوات المسلحة بغض النظر عن كونها وقعت من العساكر

أو  ،لطةأو جریمة عسكریة مخت ،وبغض النظر عن كونها جریمة عسكریة بحتة، من أو ضد العسكري
المصلحة العسكریة للقوات فكل ما یعنیه أن الجریمة فقط تمس ب ،لو كانت من جرائم القانون العام حتى

  .بمعني أن النظام العسكري المصري هو نظام قضائي عسكري مطلق ،المسلحة

  :المملكة األردنیة الهاشمیة -٢

فهي  ،القضائي العسكري المختلطبالنظام تعتبر المملكة األردنیة الهاشمیة من الدول التي أخذت 
وقانون  ،في الجرائم التي نص علیها قانون العقوبات العام وتنظر أیضاً ، تنظر في الجرائم العسكریة البحتة

  :فنجد أن . فیما یعرف بالجرائم المختلطة، العقوبات العسكري

  :م تنص على٢٠٠٦من قانون العقوبات العسكري األردني لسنة  )٤(المادة  - 

 :ري أحكام هذا القانون على من یليتس( 
أو فرد في القوات المسلحة ارتكب أیا من الجرائم المنصوص علیها فیه فاعال كان أو  ،كل ضابط -أ

 .العسكریة بعد ارتكابه تلك الجریمة صفته فقدن إ و  ،أو متدخال ،ً محرضا
تحت إمرة القوات المسلحة أو  ،وأفراد الجیوش الحلیفة الموجودة في المملكة ،وضباط ،سري الحربأ -ب

  .علیها فیه المنصوص الجرائمإذا ارتكبوا أیًا من 

خذ بالنظام القضائي العسكري المقید في تقریره أن أد أن المشرع العسكري األردني قد فهنا نج
ومن في حكمهم إذا ارتكبوا أي من الجرائم المنصوص علیها  ،أحكام هذا القانون یطبق على العسكریین

  .ذا القانونفقط في ه
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  :فأضاف المادة الرابعة من هذا القانون التي كان نصها كالتالي ،ولكن المشرع لم یسكت عند هذا النص

وباألفعال التي یرتكبها  ،وقوانین الجزاء األخرى فیما یتعلق باألحكام العامة ،تسري أحكام قانون العقوبات(
  .)علیها نص خاص فیهولم یرد  ،من هذا القانون) ٣( المادة فيالمذكورون 

  .مطلقاً  هذا االختصاص المقرر بالمادة السابقة یصبح القضاء العسكري األردني قضاء عسكریاً  ضافةوبإ

  :السلطة الوطنیة الفلسطینیة -٣

یخضع الختصاصه الجرائم  فهو أیضاً ، أما التشریع العسكري الفلسطیني فلم یخالف التشریعین السابقین
  .باإلضافة لجرائم القانون العام، ائم العسكریة المختلطةوالجر ، العسكریة البحتة

  :على م٢٠٠٨لسنة  )٤(من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  )٦٢(فنص المادة 

  :یخضع ألحكام هذا الباب كل من(

  . الفلسطینیة منمنتسبي قوى األ -أ

  .یةوالكلیات العسكر  ،والمعاهد ،ومراكز التدریب المهني ،طلبة المدارس -ب

  .أسرى الحرب  -ج

أو الملحقون بهم إذا كانوا یقیمون في فلسطین، إال إذا كانت هناك معاهدات  ،عسكریو القوات الحلیفة -د
  .أو دولیة تقضي بخالف ذلك ،أو اتفاقیات خاصة

  ).أو المتطوعین ،أو المجندین ،الفلسطینیة من المدنیین منالملحقون بقوى األ  -هـ

لحق أولكنه   ،ومن في حكمهم ،سكري یختص بالجرائم الصادرة من العسكریینبما یعني أن القضاء الع
  :التي نصت على )٦٣(المادة السابقة بالمادة 

  :تطبق أحكام هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(

 ،طائراتأو ال ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات -١
 .أینما وجدت منأو المحالت التي تشغلها قوى األ ،أو األماكن ،أو المركبات

وكافة  ،منوأسرار قوى األ ،ووثائق ،وذخائر ،وأسلحة ،ومهمات ،الجرائم التي تقع على معدات -٢
  .متعلقاتها
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م الوظیفیة الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة متى وقعت بصفته-٣
  .أو خارج فلسطین مع مراعاة أي عقوبة یكون قد قضاها بسبب الجریمة نفسها ،داخل

الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة إذا لم یكن فیها شریك أو  -٤
  .مساهم من غیر الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة

  .الوزیر المختص للقضاء العسكري الجرائم العسكریة التي تحال من -٥

الجرائم التي یكون أحد أطرافها مدنیًا تكون من اختصاص القضاء المدني ما لم ُتحال من الوزیر  -٦
  ).المختص للقضاء العسكري

والتي تمس مصلحة  ،بما یعني أیضا أن القضاء العسكري الفلسطیني ینظر بالجریمة المرتكبة
، ا تمس المصلحة العسكریة بغض النظر عن شخص مرتكبهاأنهطالما ، مالفلسطینیة بشكل عا منقوى األ

  .وظروف الجریمة نفسها

أو  ،فعند تناوله االختصاص بالجرائم التي تقع على المواقع العسكریة سواء كانت ثكنات
عقد االختصاص له بغض النظر إن كانت هذه  هفإن، وغیرها ،وطائرات ،وسفن ،أو مصانع ،معسكرات
وبغض النظر إن كان النص علیها جاء ، أو من غیرهم ،ومن في حكمهم ،رتكبة من عسكریینالجرائم م

فكل ما یعنیه إلسناد  ،أو في كلیهما ،أو في قانون العقوبات العام ،في قانون العقوبات العسكري
  .والثانیة من المادة السابقة ،االختصاص له هو المساس بالمصلحة العسكریة كما في الفقرة األولى

كونه فاعل  ،وحتى عند استثناء القضاء العسكري في المادة السابقة للشریك المدني أو المدني
انتقص من إخضاعه للقضاء المدني بالنص على اإلحالة من الوزیر المختص  هفإن ،أصلي منفرد للجریمة
  .إلى القضاء العسكري

من القانون سابق  )٢٥(ة ولیس أدل على أن النظام القضائي العسكري هو نظام مطلق من الماد
أیضا أطلق لها  هفإن ،الذكر عند تناولها للنیابة العسكریة بصفتها أول من یمس الدعوى الجنائیة

أو جرائم قانون عام فكل ما یعنیه أیضا أن  ،االختصاص للنظر في الجرائم سواء كانت جرائم عسكریة
  :على )٢٥( فنص المادة. طالفلسطینیة فق منالجریمة تتصل بالمصلحة المحمیة لقوى األ

  :تباشر النیابة العسكریة التحقیق في الجرائم اآلتیة فور إبالغها إلیها -أ(

  .كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري - ١٠

  ).الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام - ١١
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فینظر ، ولیس مقید، ي عسكري مطلقهو نظام قضائ ،مما یعني أن القضاء العسكري الفلسطیني   
باإلضافة الختصاصه بالنظر في جرائم القانون ، والجرائم العسكریة المختلطة، في الجرائم العسكریة البحتة

  .والمصلحة العسكریة ،العام التصالها بالحیاة

ریمة یمكننا أن نحدد المعیار الشكلي للج هفإن ،واع من الجرائمألنووفق هذه ا ،أنه ویرى الباحث
 إرادة عن یصدر ،باً یسل أم یجابیاً إ كان سواء مشروع  غیر فعل هي العسكریة فتكون الجریمة، العسكریة

 المعیار لهذا وفقاً  العسكریة الجریمة فإن وعلیه محددة، عقوبة العقوبات العسكري قانون له یقرر جنائیة
 العسكري،  القضاء بنظرها یختص الذي أو العسكري، العقوبات قانون في علیها الجرائم المنصوص هي

 لتحدید المعیار بهذا تأخذ التي التشریعات ومن ،العام القانون جرائم من الجریمة تلك كانت لو حتى
  )١(. جلیزيالنا المشرع العسكریة الجریمة

فال  ،واختصاص القضاء العسكري فیها من عدمه وفق المعیار الشكلي ،فعند تحدید الجریمة
 فإن، وجد نص على الجریمة فإن، نظر في نصوص قانون العقوبات العسكرينحتاج إال إلى ال

  .ومن في حكمه ،ن كان مرتكب من غیر العسكریینإ تصاص ینعقد للقضاء العسكري حتى و االخ

وبما أن مناط التجریم في هذا النوع األخیر من الجرائم العسكریة هو  ،أنه ویرى الباحث أخیراً 
یمكن أن یقوم بارتكاب هذه الطائفة من الجرائم أي شخص  هفإن ،وبات العامالنص الوارد في قانون العق

ام هو قانون یخاطب الكافة القانون الع ألن، أو مدنیاً  كونه عسكریاً  ،بغض النظر عن الصفة التي یحملها
بما یعني أن القضاء العسكري ینعقد له ، یخضع ألحكامه كل من یخاطبه هفإن ،وبالتالي ،بنصوصه
بمعنى ، المدنیین أحداص إذا تم ارتكاب جریمة عسكریة من جرائم القانون العام من طرف االختص

 .والذي هو موضوعنا في الفصل الالحق، اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٣٣٠ص، سابقرجع م، سیزار بوتیزا بكاریا) ١(
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  المبحث الثالث

  االختصاص المكاني

تناول الموضوع من یجب  أنهنا نجد فإن ،عند الحدیث عن االختصاص المكاني للقضاء العسكري
والثانیة هي االختصاص ، األولى هي نطاق اختصاص القضاء العسكري وفق مبدأ إقلیمیة القانون، جهتین

، مع ضرورة التنویه الختصاص المحكمة العسكریة المكاني ،أو األماكن العسكریة ،وفق الوحدة العسكریة
على  ول عن االختصاص المكاني بناءً األ نتحدث في المطلب، لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین

واألماكن  ،ونتناول في المطلب الثاني االختصاص وفق المحكمة، مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات العسكري
  .العسكریة

  

  المطلب األول

  االختصاص وفق مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات

لحدیثة، حیث أن سیادة الدولة وهو المبدأ الذي تأخذ به التشریعات ا ،مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات
قوبات مكانیًا في الوقت الحـالي أصبحت إقلیمیة، ومن هنا كان المبدأ العام بالنسبة الختصاص قانون الع

تباع لفكرة اتزایـدة علـى الدوام منها ما هو ترد على هذا المبدأ اسـتثناءات م أنهغیر  ،هو مبدأ اإلقلیمیة
لفكـرة االختصاص الشخصي، كما أن منها ما هو راجع  تباعإهـو  االختصاص العیني، ومنها ما

  . العتبارات المـصلحة العامـة للمجتمع

فهو یقضي ، هاأرضعلى  ص بالعقاب على ما یقع مـن جـرائمویقصد بالمبدأ أن الدولة وحدها تخت
اإلقلیم، بوجوب تطبیـق القـانون داخل إقلیمها دون تدخل غیرها من الدول على جمیع من تظلهم سماء 

كما یقضي المبدأ بوجوب ١) (،أو مركزهم االجتماعي ،أو معتقدهم ،أو جنسهم ،بصرف النظر عن جنسیتهم
اإلقلیم،  أرضتطبیق القانون الجنائي الوطني على جمیع األفعال غیر المشروعة التي ترتكب على 
للدولة صاحبة  بصرف النظر عن تبعیة المصالح التي أضرت بها الجریمة، أي سواء هددت مصلحة

  )٢(.أو هددت مصلحة لدولة أجنبیة ،اإلقلیم علـىالـسیادة 
عنصر سیادة  إن أفسح مجال لتطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین هو القانون العام الذي یبرز فیه جلیاً 

 ،كالقانون الجنائي، كقاعدة عامة إقلیمیاً  لذا نجد كل فرع من فروع القانون العام یطبق تطبیقاً  ،الدولة
 ،لكن على الرغم من ذلكو  ،...قوانین المروروقانون النظام القضائي، و  ،القانون الماليو  ،القانون اإلداريو 

                                                           
 .م١٩٧٩ام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لع )ب/١٤١) (١(
  .٨٥٣ص، م أحكام النقض المصریة٢٣/٠٣/١٩٥١بتاریخ ، ٨٥٣ص، ٢س، ٣١٩الطعن رقم ، انظر نقض مصري) ٢(
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في مجال القانون  فحسب بل نجده أیضاً  ،مجال مبدأ إقلیمیة القوانین ال یقتصر على القانون العام فإن
القوانین المتعلقة بشكل التصرفات و  ،والحقوق العینیة ،والملكیة ،ص كالقوانین المتعلقة بالحیازةالخا

لذا ن تتعلق بالنظام العام للدولة، و كل هذا یعود إلى أن هذه القوانیو  ،أو القوانین الخاصة بالعمال ،القانونیة
  )١(.یجب أن تطبق تطبیقا إقلیمیا

قد نصت  ،م١٩٣٦من قانون العقوبات الفلسطیني لسنة  )٦(لهذا المبدأ نجد أن المادة  وتحقیقاً 
  :سة منه علىدي الفقرة الساف

ومسافة  ،إیفاء للغایة المقصودة من هذا القانون یتناول اختصاص محاكم فلسطین جمیع أنحاء فلسطین(
  )عالمة للجزر قلأ من سهامقثالثة أمیال بحریة من شاطئ فلسطین 

من أي أن القانون قد بسط االختصاص للقانون الفلسطیني على كافة إقلیم فلسطین بما یشمله 
والتي  ،م في المادة السابعة منه١٩٧٩وهو ما عبر عنه قانون العقوبات الثوري لعام  ،ومائي ،يأرضإقلیم 

تواجد علیها الثورة التي ت رضیطبق هذا القانون على جمیع الجرائم المقترفة في األ(نصت على 
  ).لمبدأ إقلیمیة قانون العقوبات الثوري تحقیقاً  ،الفلسطینیة

، على مبدأ إقلیمیة قانون العقوباتم ١٩٣٦لسنة  )٧٤(لعقوبات الفلسطیني رقم ویؤكد قانون ا
قرر سریان أحكامه على كل من یرتكب في داخل فلسطین جریمة من الجرائم المنصوص علیها  أنهحیث 

 )٢(: فیه بشرط توافر شرطین هما

  .وهو داخل فلسطین ،أن یساهم الجاني بالجریمة بفعله -١

  ریمة كلها داخل فلسطینن تقع الجأ وأ -٢

حیث ، م٢٠٠٣طیني لسنة ومما یسعفنا في هذا المجال نصوص مشروع قانون العقوبات الفلس
من یرتكب داخل فلسطین جریمة من الجرائم المنصوص : (من المادة الثالثة منه على )أ(نص في الفقرة 

الطائرات الفلسطینیة و  ،وي، والسفنالمیاه اإلقلیمیة، والفضاء الج: علیها فیه، وتشمل عبارة داخل فلسطین
 )٣(. )حیثما وجدت

ووضح ما هو اإلقلیم الفلسطیني الذي ینطبق علیه القانون ، فهو أكثر توضیحا لهذا المبدأ
  .والجوي ،والبحري ،يرضبمكوناته األ

                                                           
 .١٣٧ص،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، شرح النظریة العامة للقانون الجزائري، حسن قدادة أحمدخلیل  )١(
  .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم من ) ٦,٧(م ) ٢(
وخطوة صحیحة باتجاه تحدیث القوانین لتواكب ، م من أقدم القوانین المطبقة في فلسطین١٩٣٦لسنة  ٧٤یعتبر قانون العقوبات الفلسطیني رقم ) ٣(

ولكن ، م١٤/٠٤/٢٠٠٣اره بتاریخ قرو للمجلس التشریعي إل.م/٩٣/٢٠٠٣مجلس الوزراء تقدم بالمشروع رقم  فإن، تطورات العصر الحدیث
 .عام ٨٠رغم صدوره قبل حوالي  آلنویبقى القانون القدیم ساري ومطبق إلى ا. ارهأقرف ومن ذلك الوقت لم یتم لألس
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 تطبیق ولكن ،على إقلیمها الجریمة یرتكب من على اإلقلیمیة، لمبدأ وفًقا الدولة سلطة وتقتصر
 من المجرمین بعض إفالت إلى یؤدي وسیادتها، وقد ،الدول مصالح مع یتفق ال إطالقه على المبدأ هذا

 أوسع هو ما إلى نظرها متدا بل وحده، الفعلي إقلیمها على سیادتها  تحصر لم الدول فإن ولهذا العقاب،
 على تصور همظاهر  بعض في التوسع هذا ارتكز وقد ،األساسیة مصالحها حمایة حتى تكفل ذلك من

 ،الدولة علم تحمل التي على السفینة یتصور ما وهو ،لفعلیةا حدودها یتجاوز نطاق إلى الدولة إقلیم امتداد
 )١(. اجنسیته تحمل التي الطائرة وعلى

بما یعني أن هذا المبدأ یصطدم بظروف معینة للجریمة تفرض علیه أن یمد من االختصاص 
  :الفمث. اإلقلیمي لخارج إقلیم الدولة

القادة العسكریین  أحدبه متفجرات إلى  األعداء ممن ال یحملون جنسیة الدولة صندوقاً  أحدلو أرسل  - 
فهل یمتد القضاء الوطني للدولة لمحاكمة ، ومات المستهدف ،وانفجر الصندوق داخل الدولة، داخل الدولة

  األجنبي الجاني؟

وتم ، أثناء زیارة له في الخارجفي القادة  أحداألشخاص لقتل  أحداألعداء بتحریض  أحدلو قام  - 
  فلمن تكون والیة القضاء؟، وقتل القائد في الخارج ،االعتداء

ماذا لو وقعت جریمة على ظهر سفینة مدنیة في المیاه الدولیة؟ فمن صاحب االختصاص القضائي  - 
  للنظر في الموضوع؟

فهل یختص  .ء على أمواله التي في الخارجالمواطنین لالستیال أحداألشخاص باالحتیال على  أحدقیام  - 
  خارج حدود الدولة؟ تواقعة حدثمن  اً جزء هاالجریمة كونإلى القضاء الوطني بالنظر 

یجب أن ینسحب اختصاص القضاء  أنهوتحقیقا لمبدأ السیادة الوطنیة للدولة  ،من الطبیعي
بالخروج عن  تبرز جلیاً و  ،لسیادة تتدعمحیث أن هذه ا ،ات العقابیة على مثل هذه الجرائموالتشریع ،الوطني

 أمنا المساس بأنهكان من شو  ،كلما ارتكبت جرائم في الخارج هذا المبدأ، إذ یمتد قانون الدولة خارج إقلیماً 
  .أو باقتصادها، مهما كانت جنسیة مرتكبها أي سواًء كان وطنیا أو أجنبیا ،الدولة

  :ستثناءات على هذا المبدأ نذكرها كالتاليلذلك كله نجد أن التشریعات قد أوردت بعض اال

  :والطائرات ،الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن/ أوال

في تنص معظم تشریعات العقوبات على انطباقها على الجرائم التي تقع على ظهر السفن المدنیة 
ال  هفإن ،ولة علم السفینةأما إذا كانت هذه السفینة في المیاه اإلقلیمیة لد، أثناء تواجدها في المیاه الدولیة

                                                           
 .١٨١ص ، القاھرة ،سابق مرجع، الوسیط في قانون العقوبات، فتحي سرور أحمد) ١(
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القانون األجنبي  فإن ،وٕاذا كانت السفینة في المیاه اإلقلیمیة لدولة أخرى ،شبهة في انطباق القانون الوطني
وال تختلف القواعد  التي تحكم الجرائم التي تقع  ًا،احتیاطی اً ویكون قانون العلم قانون ،یكون األحق بالتطبیق

وبمقتضى هذه  القواعد تختص الدولة مالكة الطائرة ، ع على ظهر السفنفي الطائرات عن تلك التي تق
 ،وال یجوز للدولة التي تمر بها الطائرة أن تمنع، انهاأثناء طیر في بمحاكمة من یرتكب جریمة على متنها 

. م١٩٦٣ا بسبب جریمة وقعت على ظهرها إال في حاالت معینة وردت في اتفاقیة طوكیو نهاأو تعیق طیر 
)١(  

نص على هذا المبدأ فیما یتعلق  أنه ،م٢٠٠٣یحسب لمشروع قانون العقوبات الفلسطیني لسنة و 
  :فنصت الفقرة الثانیة والثالثة من المادة الثالثة على ،بالجرائم التي ترتكب على ظهر السفن

  :تسري أحكام هذا القانون على(

یني، أو في المیاه اإلقلیمیة، إذا مست  الجرائم التي ترتكب على متن سفینة أجنبیة في میناء فلسط - ٢( 
  .في فلسطین، أو كان الجاني أو المجني علیه فلسطینیًا، أو طلبت المعونة من السلطات الفلسطینیة مناأل

الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبیة في اإلقلیم الجوي لفلسطین، إذا حطت فیها بعد ارتكاب الجریمة،  -٣
الجاني، أو المجني علیه فلسطینیًا، أو طلبت المعونة من السلطات  فیها، أو كان منأو مست األ

  ).الفلسطینیة

  :مبدأ الشخصیة/ ثانیا 

 جنسیتها یحمل من كل على للدولة الجنائي القانون سریان الجنائي النص شخصیة بمبدأ یقصد
مبدأ شخصیة القوانین  تعتنق الدولة المعاصرة بجانب مبدأ إقلیمیة القوانین، إذ (٢)،وجوده مكان كان أیاً 

یطبق على رعایاها حتى لو انتقلوا إلى الخارج إذ سیبقى الشخص و  ،الذي یقضي بأن قانون الدولة یمتد
و مؤداه أن قوانین كل دولة  ،"مانشیني"وقد نادى بهذا المبدأ الفقیه اإلیطالي  ،مرتبطا بدولته ارتباطا وثیقاً 

قد رعي في رضعها االعتبارات الخاصة بهم نسیتها، و األفراد المنتمین إلى جإنما وضعت من أجل 
وحدهم؛ و من ثم فالقاعدة هي سریان قانون الدولة على رعایاها أینما كانوا أي حتى لو كانوا خارج 

 )٣(. حدودها

  

                                                           
  .٢٧ص ،مرجع سابق، الكتاب األول، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي )١(

 .١٤٧ص، م٢٠٠٠، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، النظریة العامة لقانون العقوبات، سلیمان عبد المنعم )٢(
  .٧-٨ص، القاھرة، دار النھضة العربیة ،م١٩٧٧ ،تنازع القوانین ، ٢الجزء، القانون الدولي الخاص، عز الدین عبد هللا)٣(



١٦٦ 
 

والتي  ،منه )١٠(قد نص على هذا المبدأ في المادة  ،وفلسطینیا نجد أن قانون العقوبات الثوري
  :نصت على

أو جنحة داخلة في اختصاص  ،تكب خارج األماكن التي تتواجد علیها الثورة جنایةكل من ار (
أما ، ولو لم یعاقب علیها قانون البلد الذي وقعت فیه ،القضاء الثوري الفلسطیني یعاقب بمقتضى أحكامه

یجب مراعاة  أنهإال ، ذلك یعفي من المحاكمة أمام المحاكم الثوریة ثانیة فإن ،علیه إذا كان الفعل معاقباً 
  ).مدة العقوبة التي یكون قد قضاها

لسنة  )٢٥(النص المصري في قانون القضاء العسكري المصري رقم  وهو ما یطابق تماماً 
  :منه على  )٨(م المعدل الذي نص في المادة ١٩٦٦

 ،كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهوریة مصر العربیة عمًال یجعله فاعالً (
ولو لم  ،أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري یعاقب بمقتضى أحكامه ،كًا في جنایةأو شری

 .یعاقب علیها قانون البلد الذي وقعت فیه
یجب  أنهذلك ال یعفي من المحاكمة ثانیة أمام المحاكم العسكریة إال  فإن ،أما إذا كان الفعل معاقبًا علیه

  ).امراعاة مدة العقوبة التي یكون قد قضاه

  :ویالحظ الباحث أن القانونین قد حددا عدة قیود لتطبیق مبدأ شخصیة قانون العقوبات منها

  .لم یكن خاضعا له فال یطبق هذا النص فإن، خضوع مرتكب الجریمة لقانون العقوبات العسكري -١

  .ومعاقب علیه في القانونین، كون الفعل قد تم ارتكابه بالخارجأن ی -٢

  .اني حتى لو كان الفعل غیر مجرم في البلد الذي ارتكب فیهیتم معاقبة الج -٣

ذلك ال  فإن، كون هذا الفعل معاقب علیه ،إن تم محاكمة الجاني في البلد التي ارتكب فیها الجریمة -٤
  .یمنع أن یتم إعادة محاكمته عند العودة إلى الوطن

  )١(. ة التي قضاهایتم مراعاة مدة العقوب هفإن ،في حالة تطبیق الفقرة السابقة -٥

نص في المادة الخامسة  هفإن ،م٢٠٠٣وبالعودة إلى مشروع قانون العقوبات الفلسطیني لسنة 
وهو خارج البالد فعًال یعد جنایة، أو جنحة، في القوانین الفلسطینیة، یعاقب  ،كل فلسطیني ارتكب: (على

  ). بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فیهبمقتضى أحكامها إذا عاد إلى فلسطین، مادام الفعل معاقبًا علیه 

                                                           
مع نفس المدة المقررة لجریمتھ لو تم ، ى مقارنة مدة العقوبة في الحكم الصادر ضد الجاني في البلد األجنبيمراعاة مدة العقوبة تكون بمعن )١(

  .وتعني أیضا خصم المدة التي قضاھا من العقوبة المقررة. محاكمتھ عنھا في دولتھ
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تذییله للمادة السابقة بعبارة  أن أهم ما یمیز النص في مشروع قانون العقوبات هو ویرى الباحث
المنطق یفرض أال یتم محاسبة  فإن ،"ضى قانون البلد الذي ارتكبه فیهمادام الفعل معاقبًا علیه بمقت"

فالمواطن المقیم في خارج الدولة یمارس حیاته ضمن ، ابهاشخص على جریمة غیر مجرمة في مكان ارتك
بما یعني التزامه ، ولیس ضمن المجتمع الذي ربما یكون بعید عنه آالف األمیال، المجتمع الذي یعیش فیه

  .بقانون المسكن الذي یحیاه ولیس بقانون بعید عنه

  :مبدأ العینیة/ ثالثا 

 مصلحة تمس جریمة  كل على الوطني الجنائي انونالق تطبیق: الجنائي النص عینیة مبدأ یعني
 ،علیه معاقًبا الفعل كون عن النظر وبغض ارتكبها، من وجنسیة ،ارتكابها مكان كان أیاً  للدولة، أساسیة

 لما خالًفا -للدولة الجنائي القانون أن یعني وذلك ،فیها ارتكب التي قانون الدولة في علیه معاقب غیر أو
 لجنسیة ودون اعتبار ،اإلقلیمي نطاقها خارج وقعت ولو ،الجرائم تلك لیشمل یمتد -میةاإلقلی یقرره مبدأ

 تهدرها التي المصلحة أهمیة الجنائي  النص سلطان تحدید في الضابط یجعل المبدأ فهذا، ارتكبها من
  )١(. الجاني بشخص أو ،بالمكان یتعلق آخر شرط أي استلزام دون الجریمة

 والماسة ،الخطیرة الجرائم من الخارج في المرتكبة الجریمة أن حال في دأویكون تطبیق هذا المب
الدول  كانت  ما إذا خاصة مرتكبیها، ومعاقبة ،مالحقتها یحتم الذي األمر للدولة، بالمصالح الجوهریة

 كما ،یعاتهاوقوانینها وتشر  ،وتقالیدها ،وعاداتها ،الدولة لمصالح وزنا تقیم وال ،األفعال هذه تجرم ال األجنبیة
 الدولة، ضد العصیان على والتحریض والتجسس، والخیانة، الدولة، سیادة تهدد التي الجرائم في الشأن هو

 الخالصة به المصلحة ویقصد ،للوظیفة ممارستهم أثناءفي  الدولة ممثلي على واالعتداء العملة، وتزویر
 على تحمیه الذي ألهمیة الحق ولةكل د تحرص حیث ا،نهاكی تمس التي الجرائم معاقبة في للدولة

  )٢(.الوطني ولقضائها ،التشریعیة لنصوصها األساسیة حقوقها تمس التي الجرائم إخضاع

ویقتضي هذا المبدأ بتطبیق سریان قانون العقوبات على بعض الجرائم الخطیرة التي تقع خارج 
القانون  فإن ،وأیًا كان تبریر هذا المبدأ ،میةحقیقیا على مبدأ اإلقلی یعتبر استثناءاً  هفإنولذلك ، إقلیم الدولة

أو في  ،الحكومة سواء في الداخل أمناألولى هي الجنایات المخلة ب: المصري یأخذ به في حاالت ثالث
  )٣(. والثالثة هي جنایات العملة، زویروالثانیة هي جنایات الت، الخارج

                                                           
  .133 ص، سابق مرجع، حسني نجیب محمود )١(
  .٢٠ص، م٢٠١١، الجامعة األردنیة، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة، بات األردنيالبعد المكاني لقانون العقو، رنا العطار) ٢(
  .٢٨ص، م١٩٩٧، سابق مرجع، الكتاب األول، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي )٣(

  .م١٩٣٦لسنة  ٧٤م من قانون العقوبات الفلسطیني رق )١٠٣(حتى )  ٧٧(وجاء النص علیھا في المواد من 
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فنجد أن قانون ، لعقوبات من حیث المكانوتأخذ كثیر من الدول بهذا المبدأ في تحدید نطاق قانون ا
 القانون هذا أحكام تسري: (م قد نص في المادة التاسعة منه على١٩٦٠لسنة  )١٦(العقوبات األردني رقم 

 أو جنایة المملكة خارج ارتكب ،متدخالً  أو ،ً محرضا شریكاً  أو ،كان فاعالً  – أجنبي أو ،أردني كل على
 المصرفیة السندات أو ،النقد زور أوراق أو نقوداً  قلد أو الدولة ختم قلد أو ،الدولة أمنب مخلة جنحة

  .)المملكة في تعامالً  أو قانوناً  المتداولة األجنبیة أو ،األردنیة

 ،"كل من"غلب العقوبات على عبارة أقد نص في  ،م١٩٧٩ونجد أن قانون العقوبات الثوري لعام 
: فها لعبارة كل من بالقولمنه عند تعری )٣(لمادة فنصت ا ،أو أجنبي ،وهي عبارة تشمل كل فلسطیني

ینیین ویلحق بالفلسط ،هو كل شخص فلسطیني ارتكب جریمة منصوص علیها في هذا القانون: كل من(
جل انطباق أحكام هذا القانون  كل شخص آخر غیر فلسطیني ارتكب جریمة ضد الثورة الفلسطینیة  أمن 

  ).محرضأو  ،أو متدخل ،أو شریك ،كفاعل أصلي

قد حدد على سبیل الحصر  ،٢٠٠٣وأیضا نجد أن مشروع قانون العقوبات الفلسطیني لسنة 
  :فنص المادة الرابعة من المشروع على ،الجرائم التي یدخلها باختصاصه لو وقعت خارج فلسطین

  :تسري أحكام هذا القانون أیضًا على األشخاص اآلتي ذكرهم (

ایة تزییف، أو تقلید، أو تزویر العملة المتداولة قانونًا فیها، أو من ارتكب خارج دولة فلسطین جن -١
 ،أو تزویر األختام ،جنایة إدخال تلك العملة إلیها، أو ترویجها، أو حیازتها بقصد الترویج، أو جنایة تقلید

  ).والعالمات، والدمغات، والطوابع، المستعملة في الدوائر الحكومیة للدولة
 

  :ة مبدأ العالمی/ رابعا 

على كل جریمة یقبض  الوطني الجنائي القانون تطبیق وجوب الجنائي النص عالمیة مبدأي یعن
فهذا المبدأ ، وأیًا كانت جنسیة مرتكبها، على مرتكبها داخل إقلیم الدولة أیًا كان اإلقلیم الذي ارتكبت فیه
لمكان ارتكاب الجریمة أو  إذ ال یجعل، یقرر للنص الجنائي نطاقا متسعا یكاد یمتد إلى العالم بأسره

التي ترید أن تطبق  وال یشترط سوى أن یقبض على الجاني في إقلیم الدولة، لجنسیة من ارتكبها اعتبارا
لذلك ، إال أن األخذ بهذا المبدأ یؤدي إلى تنازع خطیر بین القوانین الجنائیة للدول المختلفة ،علیه قانونها

بحیث یعد مرتكبها معتدیا على ، التي تهم المجموعة الدولیة كلهایقتصر تطبیقه على مجموعة من الجرائم 
، والقرصنة ،واالتجار غیر المشروع في المخدرات ،كجرائم تزییف العملة، مصلحة مشتركة لكل الدول

 ١)(. واالتجار بالرقیق

                                                           
  .١٤٠ص، سابقمرجع ، محمود نجیب حسني) ١(



١٦٩ 
 

  المطلب الثاني

  االختصاص وفق المحاكم واألماكن العسكریة

على مبدأ إقلیمیة قانون  ص المكاني للقضاء العسكري بناءً صاتناولنا في المطلب السابق االخت
، لقضاء العسكريوبینا االستثناءات الواردة على هذا المبدأ فیما یتعلق باالختصاص المكاني ل، العقوبات

 لجرائم العسكریة یتحدد أیضا بناءً االختصاص المكاني للنظر في ا فإن ،باإلضافة للمبدأ العام السابقو 
المكان : وثانیهما، هذه الجرائم العسكریة أولهما المحكمة العسكریة التي تنظر، مهمین جداً على عنصرین 

وبصفتها  ،علیها بصفتها مكان وقوع الجریمة التي تقع الجریمة فیها أو أو الوحدة العسكریة ،العسكري
  . محل المصلحة المحمیة بالقانون العسكري

صاص المكاني للقضاء اول في األول منه االختنتن، لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین
وفي الفرع الثاني نتناول االختصاص المكاني ، على اختصاص المحكمة العسكریة الجغرافي العسكري بناءً 

  :على النحو التالي، على كون الجریمة تقع باالعتداء على األماكن العسكریة ضاء العسكري بناءً للق

  

  الفرع األول

  فق اختصاص المحكمة العسكریةاالختصاص المكاني و 

 تجعل الرابطة هذه إلیها، المرفوعة والقضیة ،المحكمة بین رابطة وجود على المكاني االختصاص یقوم
 أساس على المحاكم بین العمل توزیع :المكاني باالختصاص فیقصد ،المحكمة تلك القضیة تنظر أن المناسب من

  )١(. المحكمة دائرة تسمى معینة منطقة بقضایا محكمة كل تختص أنْ  بمعنى مكان، أو ،جغرافي

والمحاكم العسكریة بصفتها صاحبة االختصاص القضائي في النظر في كافة الجرائم الداخلة في 
اختصاصها المكاني یتحدد باألصل بحسب القواعد المعمول بها من تحدید  فإن )٢(،اختصاص القضاء العسكري

أو بمكان القبض على ، متهمأو المكان الذي یقیم فیه ال، وقوع الجریمة االختصاص للمحكمة الجنائیة إما بمكان
حیث  نصت ، م٢٠٠٣من قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني لسنة  )١٦٣(وهذا ما نصت علیه المادة  ،المتهم
. ه فیهیتعین االختصاص بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة، أو الذي یقیم فیه المتهم، أو الذي یقبض علی: (على

)٣(  

                                                           
، كلیة الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر، المحافظات الجنوبیةاالختصاص الوظیفي والمكاني للمحاكم الشرعیة في ، محمد كمال السوسي )١(

  .٥٩ص، م٢٠٠٩، الجامعة اإلسالمیة
   .م٢٠٠٨لسنة  ٤رقم  قانون القضاء العسكري الفلسطینيمن ) ١٥(م  )٢(
 االختصاصیتعین :( التي نصت على ١٩٥٠لسنة  ٥٠من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري رقم ) ٢١٧(وھو مطابق لنص المادة  )٣(

  ).یقبض علیھ فیھ الذيیقیم فیھ المتھم ، أو  الذيوقعت فیھ الجریمة أو  الذي   بالمكان
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بخروجه عن القواعد ، ولكن المشرع المصري العسكري قد خالف ما قرره المشرع الجنائي العام
من قانون القضاء العسكري المصري رقم  )٥٣(المادة  فنجد أن ،لمكاني المعمول بهاالعامة لالختصاص ا

ان بصرف النظر یجوز إجراء المحاكمة العسكریة في أي مك: (م المعدل نصت على١٩٦٦لسنة  )٢٥(
وقد علقت المذكرة اإلیضاحیة هذا الخروج على قواعد  ،)عن المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة

لظروف  یحقق المرونة التي یجب أن یتسم بها القانون العسكري نظراً  أنهللقانون العام ب االختصاص طبقاً 
من قانون اإلجراءات  )٢١٧( وفي هذا مخالفة لنص المادة ،وكثرة تنقل الوحدات ،الخدمة العسكریة

  .م المعدل١٩٥٠لسنة  )٥٠(الجنائیة المصري رقم 

م قد نص في ١٩٧٩وبالنسبة للتشریع الفلسطیني نجده في قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام 
المحاكمة من قبل المحاكم الثوریة في أي مكان بصرف النظر عن  إجراء یجوز: (منه على )١١٤(المادة 

وهو بذلك یجاري المشرع المصري في مخالفته لقواعد االختصاص  ،)الجرم فیه ارتكبي المكان الذ
  . المكاني العامة

أن المشرع الفلسطیني الذي وضع مجموعة التشریعات الجزائیة الثوریة لمنظمة  ویرى الباحث
لظروف التي التحریر الفلسطیني لدیه العذر في عدم تقیید المحكمة الثوریة بمكان محدد بسبب طبیعة ا

حیث لم یكن مكان ثابت یمثل مقر القیادة ، كانت تحیاها الثورة الفلسطیني في تلك الحقبة من الزمن
وبالتالي للقضاء العسكري بسبب تنقلها من مكان لمكان بحسب الظروف السیاسیة المؤثرة  ،الرئیس للثورة

یجب  أنهلفلسطینیة كمكان جغرافي نرى ولكن بعد استقرار السلطة ا ،الثورة الفلسطینیة في ذلك الوقت في
  .والعمل وفق القواعد العامة المتبعة فیما یتعلق باالختصاص المكاني ،تعدیل هذه القوانین

قرر االختصاص المكاني لكل محكمة   ،م٢٠٠٨لسنة  ٤أما قانون القضاء العسكري رقم 
هي دائرة اختصاص ولكنه لم یوضح ما ، بالنص على اختصاص المحكمة ضمن دائرة اختصاصها

لذلك البد من العودة إلى القانون العام لمعرفة المقصود بدائرة ، المحكمة العسكریة بشكل واضح
  .االختصاص
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  الفرع الثاني

  االختصاص وفق األماكن العسكریة

وإلسناد ، أن القوانین العسكریة وجدت بشكل أساسي ألجل حمایة المصلحة العسكریة تناولنا سابقاً 
والمصلحة العسكریة ، صاص للقضاء العسكري للنظر في الجرائم التي تمس المصلحة العسكریةاالخت

وعلى هیبة  ،فیعتبر من المصلحة العسكریة  الحفاظ على الحدود، وفضفاض ،كمصطلح هو مفهوم واسع
اصر وغیرها من العن ،ها بصفة عامةتار ومق ،وسالمة مبانیها، وعلى سالمة أفرادها، المؤسسة العسكریة

  .التي تشكل بمجملها مكونات المصلحة العسكریة

سواء ، وما هو على شاكلتها ،والمعسكرات العسكریة ،ولكن ما یعنینا في مجال بحثنا هو الثكنات
ا أنهأو حتى األماكن المفتوحة التي تتم تصنیفها على  ،أو میادین تدریب ،أو معسكرات ،كانت مباني

  .باألماكن العسكریةوالتي سوف نسمیها ، مناطق عسكریة

 مكان منها عدة لمعاییر وفقاً  یتحدد – العام للقانون طبقاً  – المكاني االختصاص أن فاألصل
 المشرع أن إال )١(،المتهم على القبض إلقاء مكان أو المال أو علیه المجني وجود مكان أو الجریمة وقوع

 تلك من العسكریة المحاكم استثنى، العسكریة الحیاة ولطبیعة ،العسكري النظام ولحسن ،العسكري
یخضع  المتهم فإن ولذلك ،العسكریة الوحدة إلى انتسابه مسألة إلى باألساس یخضع المتهم ألن ،الضوابط

 التي العسكریة المحكمة یخضع الختصاص وال ،العسكریة لوحدته المختص العسكري القضاء الختصاص
  .  (٢)المكانیة دائرتها في الجریمة وقعت

 العسكریة ود باختصاص القضاء العسكري المكاني وفق الوحدة العسكریة هو أن المحكمةفالمقص
وهو ما  ،المتهم إلیها ینتمي التي العسكریة اختصاصها الوحدة بدائرة یوجد التي المحكمة هي المختصة

یة فنص على ذلك كون المحكمة العسكر ، م٢٠٠٨لسنة  )٤(قرره قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 
 كما هو الحال عند تحدیده مثالً ، تختص بالنظر في كافة الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها

حیث قرر اختصاصها بالنظر في كافة الجرائم التي تقع في دائرة ، الختصاص المحكمة العسكریة الدائمة
  )٣(. اختصاصها

  

                                                           
  .١٨ص، م١٩٧٤، بغداد، مطبعة دار السالم، ٢ج، الجزائیة دراسة في أصول المحاكمات، سامي النصراوي )١(
كلیة ، مجلة كلیة القانون ،تنازع االختصاص في القضاء العسكري العراقي، محمد عباس حمودي، یاسر محمد عبد هللا، عباس أحمدشاھین ) ٢(

 .١٠العراق ص، جامعة كركوك ،١٥العدد ،القانون
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤لسطیني رقم قانون القضاء العسكري الفمن ) ٨(م  )٣(
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اختصاصها بالنظر  ضاً حیث قرر أی، وكذلك عند تحدید اختصاص المحكمة العسكریة المركزیة
ا ولكنه استثنى من اختصاصها الجرائم التي یرتكبه، والجنح التي تقع في دائرة اختصاصها ،في المخالفات

المخاطبین بقانون القضاء العسكري  أحدلو ارتكب  أنهبما یعني  )١(،الضباط أو یكونوا مشتركین فیها
أو الثكنة العسكریة التي  ،قد بمكان الوحدةاالختصاص المكاني للقضاء العسكري ینع فإن ،جریمة ما

 المختصة هي العسكریة المحاكم فتكون ،ي دائرة اختصاص المحكمة العسكریةكونها تقع ف، ینتمي إلیها
 المنشآت من یماثلها بما أو ،العسكریة المؤسسات في الجرائم الواقعة كل بشأن الجاني صفة كانت مهما

  .عسكریة كمؤسسات المعتبرة

 أو ،البحریة السفن أو ،الجیش قبل من المستعملة المنشآت كل  :العسكریة بالمنشآت ویقصد
  )٢(.مؤقتة أو ،دائمة بصفة ستعمالهاا كان  سواءً  العسكریة، الطائرات

 طریقة عن بغض النظر بمهامه القیام ألجل ،الجیش تصرف تحت موضوعة بنایة فهي تشمل كل
 المدیریات أو ،مقر القیادات أو ،العسكریة النواحي كمقر إداریة مكاتب شكل تأخذ فقد ل،االستعما
 شكل تأخذ قد كما ،والمدارس العسكریة ،التكوین مراكز :مثل والتأهیل ،للتدریب تستعمل وقد ،ةالجهوری

 ما اختالف على المواقع هذه فكل، الحربیة للصناعة مهیأة تكون وقد ،كالمستشفیات الخدماتیة المؤسسات
 المرتكبة الجرائم كل في بالنظر المحاكم العسكریة تختص وبالتالي ،العسكري للنظام تخضع له، أعدت

  )٣(. العام أو في القانون، قانون القضاء العسكري في علیها المنصوص تلك سواء بداخلها

القانون الختصاص  بقوة تخضع أعاله، المذكورة العسكریة األماكن داخل المرتكبة فالجرائم
كون علیها الفاعل إن كان أو الحالة التي ی ،أو وصفة مرتكبها ،مهما كانت طبیعتها المحاكم العسكریة

 .أثناء التوقیففي أو حتى  ،أو خالل فترات الراحة ،ن كان في حالة خدمةأعسكري ب

الذي حدد ، أن من التشریعات المعتبرة في هذا المجال التشریع العسكري الجزائري ویرى الباحث
مال االختصاص بنص صریح یضمن تطبیق القواعد المرعیة إلع واضحاً  حدیداً االختصاص المكاني ت

أن المحكمة العسكریة المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة (فنص على ، المكاني
أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة ، أو المحكمة التي أوقف المتهمون في دائرة اختصاصها، اختصاصها

  )٤(). أو المتهمون تابعین لها ،التي یكون المتهم

  

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم من ) ٨(م ) ١(
 .٢٩ص، م١٩٩١الجزائر،، ىالھد دار لھ، المكملة القانونیة والنصوص العسكري القضاء دمدوم، كمال) ٢(
  .١١٥ص، سابقمرجع ، عبد الرحمن بربارة) ٣(
  .م٢٠٠٧جزائري لسنة من قانون القضاء العسكري ال) ١٠(م ) ٤(
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القضاء العسكري كما نصت على فوقوع الجریمة في األماكن العسكریة ینسب االختصاص إلى 
  :فنجد أن التشریع، والتشریعات المقارنة ،غلب القوانینأذلك 

 ،مةللجری األصلیون الفاعلون الدائمة  العسكریة المحاكم أمام كذلك یحاكم: (أن علىالجزائري  وقد نص
 ،عسكریة مؤسسات أو ضمن ،الخدمة في مرتكبة كانت جریمة أي في والشركاء ،المشتركون والفاعلون

  )١(). المضیف ولدى

 :تسري أحكام هذا القانون علي كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة: (المصري قد نص على - 
أو  ،أو الطائرات ،أو السفن ،انعأو المص ،أو المؤسسات ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات -ا

  )٢(). أو المحالت التي یشغلها العسكریون لصالح القوات المسلحة أینما وجدت ،أو األماكن ،المركبات

فهو كذلك قد نص على االختصاص المكاني للقضاء  ،أما بالنسبة للتشریع العسكري الفلسطیني
ترتكب في األماكن العسكریة الختصاص  خضع الجرائم التيأن أب، لعسكري ضمن الوحدة العسكریةا

م ٢٠٠٨لسنة  )٤(الفلسطیني رقم  من قانون القضاء العسكري )٦٣(فنصت المادة ، القضاء العسكري
  :على

  :تطبق أحكام هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(

 ،أو الطائرات ،أو السفن ،عأو المصان ،أو المؤسسات ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات -ا 
  ).أینما وجدت منأو المحالت التي تشغلها قوى األ ،أو األماكن ،أو المركبات

ائه لقانون العقوبات العسكري وبإلغ هفإن، وفیما یتعلق بالمشرع العسكري األردني أنهویرى الباحث 
م نجده في القانون ٢٠٠٦ لسنة ٥٨وٕاصدار قانون العقوبات العسكري الجدید رقم ، م١٩٥٢لسنة  )٤٣(رقم

أو الموضوعي  ،ولم ینص على االختصاص المكاني، االختصاص الشخصي فقط :الجدید قد نص على
بل جعل االختصاصین یتم فهمهم ضمنیا من خالل النص على عقوبة بعض الجرائم التي ، بشكل واضح

خالل تجمیع  فمن، یةوالثكنات العسكر  ،األماكن أو في أو تقع على ،تمس مصلحة القوات المسلحة
ألحكامه یمكن  ،نزل المشرع عقوبات على مرتكبیها من األشخاص الخاضعینأمجموع الجرائم التي 

  . والمكاني ،التوصل إلى االختصاص الموضوعي

عند النظر في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائیة العسكري األردني لسنة  وكذلك أیضاً 
كما  هألن ،االختصاص المكاني للقضاء العسكريوال  ،اص الموضوعيال االختص لم یحدد أیضاً ، م٢٠٠٦

  .االختصاص للقضاء العسكري إلسناداعتمد على المعیار الشخصي فقط  تحدثنا سابقاً 

                                                           
  .م٢٠٠٧من قانون القضاء العسكري الجزائري لسنة ) ٢٥(م ) ١(
  .م المعدل١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري رقم من ) ٥(م )  ٢(
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فتتنوع ، وممتداً  ،بعد تناولنا الختصاص القضاء العسكري نجد أن هذا االختصاص یعتبر متسعاً 
ئم المرتكبة من األشخاص الخاضعین ألحكامه من فهو شخصي یختص بالجرا، معاییر االختصاص

یة جاءت لحمایة القوانین العسكر  ألن نظراً ، وهو اختصاص موضوعي، ومن في حكمهم ،العسكریین
وفق مبدأ إقلیمیة ، وهو اختصاص مكاني، وللفصل في الجرائم العسكریة المرتكبة، المصلحة العسكریة

للمحكمة العسكریة التي تنظر في الجرائم الواقعة في وعلى ووفق االختصاص الجغرافي ، قانون العقوبات
  .األماكن العسكریة
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  الفصل الثالث

  اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین ومدى مشروعیته

  :تمهید

وال  ،ال على الساحة الفلسطینیة إن موضوع محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري لیس جدیداً 
وبالذات فیما یتعلق بالمحاكمات التي  ،من هذه المحاكمات قد اكتوت الشعوب كثیراً ف، وال األجنبیة ،العربیة

، والقضاء علیها باستخدام هذه الوسیلة ،فكم من ثورات تم إخمادها، تحاكم المدنین وفق القوانین العسكریة
ودون تحقیق أدنى  ،دون وجه قانوني، وعلماء عظام تم إخضاعهم لهذه المحاكمات ،وكم من قادة

  .والقانون ،والتي كفلها الدستور، الضمانات المقررة للمتهم

في اآلونة األخیرة في أوساط المجتمع الفلسطیني حول نظام القضاء  لذلك فقد ثار الجدل كثیراً 
وبالذات بعد صدور عدد من األحكام العسكریة ضد مدنیین تم محاكمتهم أمام ، العسكري الفلسطیني

والمؤسسات القانونیة بضرورة  ،ونادت الكثیر من مؤسسات المجتمع المدني، عسكري الفلسطینيالقضاء ال
وضرورة إعادة صیاغة القوانین العسكریة القدیمة التي ، إیقاف إخضاع المدنیین للمحاكمات العسكریة

اد إطار قانوني وكان هناك العدید من المبادرات الهادفة إلیج ،مطبقة منذ سبعینیات القرن الماضيمازالت 
  .عسكري حدیث یتماشى مع مبادئ الدولة القانونیة المدنیة

حیث یعتقد العدید من الفلسطینیین أن القوانین التي وضعتها المنظمة لم تعد تتناسب مع المعاییر 
طنیة ا ال تنص على إنشاء نظام ناجع للقضاء العسكري للسلطة الو أنهالمدنیة الدیمقراطیة المرعّیة، كما 

المحافظات والمطبق في  ،م٢٠٠٨لسنة  )٤(ولذلك تم سن قانون القضاء العسكري رقم  ،فلسطینیةال
وقد واجهت  ،وقانون دولة ،دون الضفة الغربیة كمحاولة لسد الفراغ القانوني بین قانون ثوري الجنوبیة

صاصاتها من واخت ،الجهود التي ُبذلت في اآلونة األخیرة لتوسیع نطاق صالحیات المحاكم العسكریة
  .ة قویة من المجتمع المدني الفلسطینيرضاخالل سّن المراسیم الرئاسیة مع

وانتقالها من كونها دولة حارسة إلى كونها دولة  ،ومع توسع الدولة وظائف الدولة أنهصحیح 
ائفها ومع كون الدولة حارسة إال أن من أهم وظ ،أنهإال ، متدخلة ازدادت كمیة األعباء الملقاة على عاتقها

  .لذلك تم إنشاء المؤسسة العسكریة لتقوم بهذه الوظیفة، والدفاع ،منهو األ

وبالنظر إلى طبیعة المهام المناطة بها  ،وبحسب موقع المؤسسة العسكریة بین مؤسسات الدولة
في  كان البد من وجود نظام خاص بها یشمل كافة جوانب الحیاة العسكریة التي تدور في فلكها إسهاماً 

وتكامل هذا النظام العسكري یقتضي وجود قواعد تحكم جمیع جوانب الحیاة  ،بمسؤولیاتهاوض النه
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، فكان من ضمن هذه القواعد أفراد قانون عقوبات عسكري، العسكریة بما یالئم الدور الذي تقوم به
لضبط األفعال الغیر مشروعة  –بحسب األصل  –وبالتالي نظام قضائي عسكري یخاطب العسكریین 

  .والجرائم ،التي تتطلب قواعد خاصة في العقاب منتي تصدر عن أفراد قوى األال

قد  ،وحدیثاً  ،غلب الدول قدیماً أف، استحدثه التشریع الفلسطیني ولیس بدعاً  ،وذلك من الطبیعي
ولكن ما ، منواألفعال الصادرة عن منتسبي قوى األ ،وقضاء یختص بالنظر في الجرائم ،أفردت قوانین

ظمة القضائیة العسكریة جاءت لتخاطب فئة ألنفاألصل أن ا ،ذا االختصاصمدي نطاق ه یعنینا هو
ا أنهومنذ تشریع أنظمة القضاء العسكري  ،ولكن المالحظ للواقع، ومن في حكمهم ،معینة هي العسكریین

عن أفعال وجرائم هي في األصل من اختصاص القضاء ، مدت والیة القضاء العسكري لیخاطب المدنیین
  .یخضعون لوالیة القضاء الطبیعي العادي باألصالة عن كونهم أصالً ، لعاديا

فیثور التساؤل هنا حول ما هي األسباب التي جعلت المشرع یمد من اختصاص القضاء العسكري 
أو نقص في التنظیم القضائي العادي مما حدا  ،لمحاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة؟ هل ثمة قصور

؟ أم أن القضاء العسكري یحقق مزایا أفضل جاه في مد والیة القضاء العسكريى تبني هذا االتبالمقننین إل
م العكس؟ ثم هل یوجد حد مانع أ، والحریات ،وهو حفظ الحقوق ،لتحقیق الهدف األساسي من التشریع

  صل یفصل بین اختصاص القضاء العسكري والقضاء العادي؟أف

ت هذا االمتداد الختصاص القضاء العسكري بمخاطبة عن مبررا یتساءلالباحث  فإن ،لذلك
ومن ثم إیجاد بعض الحلول التي تعمل ، ومدى مشروعیة هذا االختصاص من الناحیة القانونیة، المدنیین

وهو ما سیتناوله  ،ا إلى قاضیها الطبیعي المختص بهاعلى إرجاع كل فئة من الفئات التي یتم مخاطبته
تحدث في المبحث األول منه عن السند سن، ثة مباحثیق تقسیمه إلى ثالعن طر ، الباحث في هذا الفصل

نتحدث عن مبررات اختصاص سثم ، ومدى مشروعیته ،القانوني لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري
نتناول سومبحث ثالث ، هذه المبررات كمبحث ثاني ةومدى مشروعی ،بمحاكمة المدنیین القضاء العسكري
وذلك على . محاكمه أمامللمدنیین المحاكمین ، القضاء العسكري لمبدأ القاضي الطبیعيفیه مدى تحقیق 

  :النحو التالي 
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  المبحث األول

  هومدى مشروعیت، اء العسكريمحاكمة المدنیین أمام القضل السند القانوني

ه ویخضعهم ألحكام، القضاء العسكري یقوم بمحاكمة المدنین أمام هیئته القضائیة أنفنجد 
وعة من التشریعات معلى سند قانوني یستمده من مج ئي بصورة عامة بناءً وبالتالي الختصاصه القضا

  .من وجهة نظره كهیئة قضاء عسكري، التي أسندت له هذا االختصاص

تتكون منظومة التشریعات الفلسطینیة الناظمة الختصاص القضاء العسكري من القانون ف
، م١٩٧٩شریعات الجزائیة الثوریة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لسنة ومجموعة الت، األساسي الفلسطیني

الفلسطینیة رقم  منوقانون الخدمة في قوى األ، م٢٠٠٨لسنة  ٤وقانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 
  .م١٩٦٥لسنة  ٣٨العام رقم  منوالقانون األردني لأل، م٢٠٠٥لسنة  ٨

، إسناد االختصاص إلیه على أساسین رئیسینولكن القضاء العسكري بشكل أساسي یعتمل في 
، والعقابي ،بشقیه اإلجرائي، م١٩٧٩لمنظمة التحریر الفلسطینیة لسنة  الجزائیةهما مجموعة التشریعات 

لذلك سوف نتناول اختصاص القضاء العسكري  ،م٢٠٠٨لسنة  ٤سكري الفلسطیني رقم وقانون القضاء الع
باستعراض أهم النصوص القانونیة التي أسندت هذا ، ن القانونینالفلسطیني بمحاكمة المدنیین وفق هاذی

  :االختصاص للقضاء العسكري على النحو التالي
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  األول المطلب

، م١٩٧٩السند القانوني المستمد من مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لسنة 
  ومدى مشروعیته

وبسبب األحداث التي ، سانإلنوا ،رضالتي انطلقت لتدافع عن األ منذ اندالع الثورة الفلسطینیة 
، وتمس الدول التي كانت تنطلق منها الثورة ،وجرائم تمس الثورة ،من أفعال ،صاحبت الثورة الفلسطینیة
تنبهت قیادة الثورة الفلسطینیة في أواخر العقد السابع من القرن ، وخارجیاً  ،وحمایة لهذه الثورة داخلیاً 

وانضباط أفراد الثورة، إلى أن أصدرت قانونین ینظمان  ،ضي إلى ضرورة وضع قواعد تضبط سلوكالما
والعقوبات  ،م، وهما قانونا أصول المحاكمات الجزائیة١٩٧٤عمل أفراد قوات العاصفة الفلسطینیة في عام 

  .الثوریین لحركة التحریر الوطني الفلسطیني

وكثرة الجرائم مع عدم وجود مؤسسات قضائیة ، ةوبسبب تسارع األحداث التي صاحبت الثور 
أنشأت الثورة الفلسطینیة ، أثناء الحرب األهلیةفي بالذات في فترة تواجد قیادة الثورة في لبنان ، فعالة

وتطبیق  ،منتهدف إلى ضبط األ" الكفاح المسلح"بالتنسیق مع بعض الفصائل اللبنانیة قوة شرطیة سمیت 
والثورة ككل تحتاج  ،والنیابات ،تلك المحاكم، ونیابات ثوریة ،وتم إنشاء محاكم، انیةالقانون في الساحة اللبن

فكان إصدار مجموعة التشریعات الجزائیة الفلسطینیة لمنظمة  ،لقانون وحدوي یجمع علیه كل الفلسطینیین
  :والتي تتكون من أربعة قوانین هي، م١٩٧٩التحریر الفلسطینیة لسنة 

  .كمات الجزائیة الثوريقانون أصول المحا -١

  .الثوريقانون العقوبات  -٢

  قانون مراكز اإلصالح -٣

  .نظام رسوم المحاكم الثوریة -٤

فیشتمل قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري على أحكام اسُتِمدت من قوانین القضاء 
لثوري عن قانون قانون العقوبات ا ورث وفرنسا، فقد ،ولبنان ،وسوریا ،ألردنالعسكري النافذة في ا

واألجانب،  ،فكان یتم تطبیق أحكام هذین القانونین على الفدائیین الفلسطینیین، العقوبات العسكري األردني
وعلى الفدائیین ، وهم المقاتلون الذین انضووا تحت رایة منظمة التحریر الفلسطینیة في كفاحها ضد إسرائیل
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كما ُنفذ هذان القانونان بصورة جزئیة ، رة الفلسطینیةالذي یقبض علیهم متلبسین بالعمل ضد مبادئ الثو 
 )١(. على الالجئین المدنیین الفلسطینیین الذي یعیشون في الدول التي تتواجد فیها منظمة التحریر

وقانون ، م١٩٧٩وما یعنینا في موضوعنا هو قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لعام 
للنظر في السند القانوني الختصاص القضاء العسكري بمحاكمة ، م١٩٧٩العقوبات العسكري الثوري لعام 

  :المدنیین في كل منهما على النحو التالي

  

  األولالفرع 

  م١٩٧٩كمات الجزائیة الثوري لعام قانون أصول المحا

أثناء في یعتبر قانون أصول المحاكمات الثوري هو القانون اإلجرائي الفلسطیني الذي كان ساري 
القضاء  ،واختصاص ،وصالحیات ،فیمثل هذا القانون المرجعیة العلیا لمضمون، سطینیةالثورة الفل
  .لالختصاص فیما یتعلق بالمدنیین فهو بمثابة أول مقرر ،العسكري

وما یتعلق باختصاصها في المواد من  ،وتشكیلها ،فتناول القانون سابق الذكر المحاكم الثوریة
ولم یتطرق صراحة الختصاص هذه المحاكم في ، وتشكیلها ،فحدد كل محكمة، منه )١٣٤(حتى  )١١٩(

، أو ما یعرف بالمحكمة العسكریة العلیا ،الثورة أمنمحاكمة المدنیین إال عندما تناول اختصاص محكمة 
  :من القانون على  )١٢٦(حیث نصت المادة 

 وكل ،والخارجي ،الثورة الداخلي أمنالثورة بالنظر في الجرائم الواقعة على  أمنمحكمة  تختص(
والجرائم الخطیرة  ،أو اإلعدام ،جریمة أخرى قرر لها قانون العقوبات الثوري عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة

  ).وفقًا للقانون أو حصانتهم ،أو المناضلون مهما كانت صفتهم ،التي یرتكبها المدنیون

ذ بالمعیار الموضوعي خأأصول المحاكمات الجزائي الثوري  من خالل هذا النص نجد أن قانون
الثورة النظر في الجرائم الخطیرة التي یرتكبها مدنیون  أمنحیث أجاز للمحكمة  ،في تحدید اختصاصه

 شخص سواء كان مدنیاً  يوارتكبها أ ،بمعني متى كانت الجریمة خطیرة ،وحصانتهم ،مهما كانت صفتهم
  تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري م عسكریاً أ

دون ذكر ، ختصاص هذه المحكمة الثوریة باختصاصها بمحاكمة المدنیینفنص صراحة على ا
  .هذا التخصیص صراحة عند ذكر اختصاص باقي المحاكم

                                                           
لقضاء العسكري نظام ا، )مساواة(المركز الفلسطیني الستقالل المحاماة والقضاة ، مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة) ١(

  .٢ص ، م١٣/٠٢/٢٠٠٨، رام هللا، ورشة عمل، الفلسطیني بین القانون والواقع
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، وهي المحكمة العسكریة الدائمة، فمثال نجد أن محكمة الوالیة العامة كما یمكن أن نطلق علیها
العسكریة الدائمة بحكم  محكمةال تختص(نص على الذي وعندما تناولها القانون بتحدید اختصاصها 

وبذلك جعلها محكمة عامة تختص  ،)تثناءاالس على خاصوالیتها بالنظر في كافة الجرائم ما لم یرد نص 
وبالتالي تقریر اختصاص القضاء ، بما یعني اختصاصها بمحاكمة المدنیین، بكافة الجرائم المرتكبة

ألصل أن یكون هذا االختصاص محصور فقط بحمایة مع اعتقادنا بأن ا )١(. العسكري بمحاكمة المدنیین
  .أمن الثورة أو بالجرائم األمنیة فقط

  

  الفرع الثاني

  م١٩٧٩انون العقوبات الثوري لعام ق

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم حق الدولة في العقاب على  ،قانون العقوبات بصفة عامة
یرة بالحمایة القانونیة، وهي قواعد معینة ُوِضعت لسلوك األفعال التي تنال من المصالح الجوهریة الجد

ولذلك یتضمن قانون  ،جزاًء قانونیا، یتمثل في العقوبةبحیث یترتب على أي مخالفة لهذه القواعد  األفراد،
بمعنى أن قانون ، المترتب على مخالفة هذه القواعد ، واألثر القانونيىالعقوبات القواعد التي تأمر وتنه

یتضمن األفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني الرتكاب هذه  العقوبات
  .ویعتبر كل من هذین الشقین مكمال لآلخر، فال جریمة بال عقوبة، وال عقوبة بغیر جریمة .الجرائم

ابي فقد جاء هذا القانون لیمثل الشق العق ،م١٩٧٩أما بالنسبة لقانون العقوبات الثوري لعام 
فنشأ هذا القانون ضمن مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر ، للقضاء العسكري الفلسطیني

 ،تحدید عناصر، والعقوبات العسكریة ،فهو یشمل عالوة على الجرائم، م١٩٧٩الفلسطینیة الصادرة عام 
 ،وموانع العقاب ،باحةوأسباب اإل، ومبادئ المسؤولیة الجزائیة، وأركان كل جریمة من الناحیة المادیة

إلى أن  ونشیر أخیراً  ،والدفاع الشرعي ،والزمان ،أ سریان القانون من حیث المكانومبد، وموانع المسؤولیة
  .أو اإلجرائیة ،قانون العقوبات مقصور فقط على القواعد الموضوعیة دون القواعد الشكلیة

وعند  ،أن القانون سابق الذكر وفیما یتعلق باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین نجد
كل : (اأنهالتي عرفها القانون نفسه ب، "كل من"ما یستخدم عبارة  كثیراً  هفإن ،مخاطبته للمخاطبین بأحكامه

فجمع كل  )٢(،)...هو كل شخص فلسطیني ارتكب جریمة منصوص علیها في هذا القانون: من

                                                           
  .م١٩٧٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام من ) ١٢٣(م  )١(
  .م١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري لعام ) ٣(م ) ٢(
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 ،هر أولى معالم مخاطبة القانون للمدنیینوبهذا تظ، أو مدنیین ،الفلسطینیین سواء كانوا عسكریین
  .وبالتالي إخضاعهم للقضاء العسكري، وٕاخضاعهم الختصاص هذا القانون

، تعدیل التشریع لیمیز بین المواطن المدني یتوجب على المشرع الفلسطیني أوالً  أنه ویرى الباحث
ن تبقى أو ، لمخاطبته بأحكامه والذي جاء القانون العسكري أصالً  ،وبین العسكري الذي له وضعه الخاص

  .مخاطبة المدنیین ضمن قانون العقوبات العام

هو  ،والصریح الذي یقرر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین ،ولكن القول الفصل
  :من القانون التي نصت على )٨(نص المادة 

  :یخضع الحاكم هذا القانون كل من (

  .و الفصائل المقاومة أو المتطوعینأ ،لمدنیین من القوات الحلیفةوا ،الملحقین بالثورة من المقاتلین - ز

  ).أو مصانعها ،أو في مؤسساتها ،والمستخدمین فیها ،األعضاء العاملین في الثورة - ح

فقررت المادة السابقة أن المدنیین الملحقین بالثورة من المدنیین یخضعون الختصاص قانون العقوبات 
  .لقضاء العسكري الفلسطینيوبالتالي خضوعهم ل ،الثوري

:  ألحكام القضاء العسكري وفق نص المادة التاسعة من القانون التي نصت على ویخضع المدنیین أیضاً 
أو محرضا أقدم على  ،أو متدخالً  ،كان تسري أحكام هذا القانون على كل فلسطیني أو سواه فاعالً (

  :ارتكاب إحدى الجرائم اآلتیة 

  .ومصالح قوات الثورة  ،وسالمة ،أمنضد الجرائم التي ترتكب  -أ

أو  ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،أو المراكز ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات -ب
  .جدتأو المحال التي یشغلها األفراد لصالح قوات الثورة أینما و  ،أو المساكن ،أو األماكن ،الطائرات

  ).وقعت بسبب تأدیتهم واجباتهم يتالضد األفراد أو  ،الجرائم التي ترتكب من - ج

فهي تخضع ، وسالمة الثورة ،أمنبحیث تكون موجهة ضد  ،بما یعني أن أي جریمة یتم ارتكابها
وكذلك قررت المادة ، أو عسكریا ،لنظر القضاء العسكري بغض النظر عن شخص مرتكبها إن كان مدنیا

ضا بأي جریمة ترتكب داخل األماكن العسكریة بغض السابقة أن القضاء العسكري یختص بالنظر أی
فیكفي وقوع الجریمة داخل األماكن التي تشغلها القوات ، النظر إن كان مرتكبها عسكریا أم مدنیاً 

  .أو علیها لخضوعها الختصاص القضاء العسكري ،العسكریة
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على ، ییناكمة المدناختصاص موضوعي عیني في مح أن هذا القانون له أیضاً  ویرى الباحث
غلب فقهاء القانون یرون أن اختصاص القضاء العسكري وفق هذا القانون هو اختصاص أالرغم من أن 

فنص هذا القانون ، م١٩٧٩لمحاكمات الجزائیة لعام شخصي على عكس االختصاص في قانون أصول ا
 )١(، )لثورة الفلسطینیةالتي تتواجد علیها ا رضیطبق هذا القانون على جمیع الجرائم المقترفة في األ: (على

فیكفي وقوع ، بل إن المادة صریحة بنصها، أو غیره ،أو مدنیین ،دون تحدید لألشخاص كونهم عسكریین
  .إلعمال االختصاص للقضاء العسكري، الجریمة على أي مكان تتواجد علیه الثورة الفلسطینیة

خاص الذین یخضعون ألحكام نصت على األش )٢(ومع أن المادة التي تلي المادة السابقة مباشرة
برأینا لو كان المشرع یرید حصر االختصاص ألشخاص معینة دون غیرها لذیل  أنهإال ، هذا القانون

ولكننا نعتقد أن االختصاص ، "من األشخاص المذكورین في نص المادة التالیة مثالً " المادة السابقة بعبارة 
بل إن االختصاص هو ، بحتاً  س اختصاصا عینیاً ولی ،في هذا القانون هو لیس اختصاصا شخصیا بحتا

  .واختصاص موضوعي عیني ،اختصاص شخصي

بل إن ما یؤكد ذلك هو المادة التالیة للمادة التي حددت األشخاص الخاضعین ألحكام هذا القانون 
  )٣(: والتي نصت على

أقدم على  محرضاً  أو ،أو متدخال ،أو سواه فاعال كان ،تسري أحكام هذا القانون على كل فلسطیني(
  :ارتكاب إحدى الجرائم اآلتیة 

  .ومصالح قوات الثورة  ،وسالمة ،أمنالجرائم التي ترتكب ضد  -أ

أو  ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،أو المراكز ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات -ب
  .األفراد لصالح قوات الثورة أینما وجدت  أو المحال التي یشغلها ،أو المساكن ،أو األماكن ،الطائرات

  ).أو ضد األفراد متى وقعت بسبب تأدیتهم واجباتهم ،الجرائم التي ترتكب من - ج

وهي مطابقة لنفس المادة سابقة الذكر من حیث إسناد االختصاص بمحاكمة المدنیین للقضاء 
حددة بالنص السابق إلسناد ففقط یكفي أن تقع الجریمة بما یضر المصلحة العسكریة الم، العسكري

وبالتالي إسناد االختصاص للقضاء العسكري بمحاكمة المدنیین متى ، االختصاص للقضاء العسكري
  .ارتكبوا أیا من الجرائم السابقة

  

                                                           
  .م١٩٧٩لعام ، منظمة التحریر الفلسطینیةمن قانون العقوبات الثوري ل) ٧(م ) ١(
  .من القانون السابق) ٨(م  )٢(
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٩(م ) ٣(
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  الفرع الثالث

ة التحریر الفلسطینیة لعام مدى مشروعیة مجموعة التشریعات الجزائیة الصادرة عن منظم
  م١٩٧٩

هو االستناد إلى  ،لمد اختصاص القضاء العسكري الفلسطیني بمحاكمة المدنین لعل أهم ما یبرر
النصوص القانونیة الموجودة في مجموعة التشریعات الجزائیة الثوریة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 

  .إلى هذه النصوص یتم محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري الفلسطیني فاستناداً ، م١٩٧٩

  :لعدة أسباب منها عدم مشروعیة هذه التشریعات أصالً  شواهد حظولكنا نال

  

  :عدم نشرها في الجریدة الرسمیة - ١

، یعتبر نشر التشریعات في الجریدة الرسمیة من أهم الخطوات اإلجرائیة الضروریة لسریان التشریع
، امة لمعرفة القانونفهو وسیلة الع ،وال یصح بوسیلة أخرى ،یدة الرسمیةوالنشر یكون فقط عن طریق الجر 

بحجة ، وٕاذا لم ینشر یجوز ألي صاحب مصلحة أن یدعي عدم علمه بالقانون، وقرینة على علم العامة به
  .االعتذار بالجهل بالقانون

منه على  )١١٦(حیث نصت المادة ، وجب القانون األساسي الفلسطیني نشر التشریعاتأو 
وتنشر فور إصدارها في الجریدة الرسمیة، ویعمل بها  تصدر القوانین باسم الشعب العربي الفلسطیني،(

وهو ما أكده النظام الداخلي  ،)ما لم ینص القانون على خالف ذلكبعد ثالثین یومًا من تاریخ نشرها 
ار مشروع القانون قر إفور : ( من هذا النظام على )٧٠(فقد نص في المادة ، للمجلس التشریعي الفلسطیني

اره بالقراءة الثانیة یحیل الرئیس المشروع إلى رئیس أقر فور انقضاء أسبوعین من تاریخ أو  ،بالقراءة الثالثة
  ).ونفاذها ،انهاویجري نشره في الجریدة الرسمیة كمتطلب أساسي لسری، السلطة الوطنیة إلصداره

وأجاز إمكانیة احتجاج ، بل واألغرب من ذلك أن قانون العقوبات الثوري نفسه قد تبنى النشر
  :التي جاء فیها األتي، منه ٩٢فنص علیه في المادة ، هم بجهله بالقانون في أول ثالثة أیام من نشرهالمت

  .  تأویله تأویال مغلوطاً  أن یكون ال یمكن ألحد أن یحتج لجهله القانوني الجزائي أو –أ (
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الثالث األولى التي  للعقاب الجهل بقانون جدید إذا اقترف الجرم في خالل األیام یعد مانعاً  أنهغیر  –ب 
  )١( ).ونشره ،تلت تصدیقه

ویراد له أن یفرض  ،ولم یتم تنفیذه، القانون فاذإلنفي متنه  أساسیاً  فكیف لقانون یوجب شرطاً 
 ،أو عسكري أن یحتج بجهله بالقانون ،أحكامه على المخاطبین بأحكامه؟ لذلك یجوز ألي شخص مدني

له أن یطعن بدستوریة القانون أمام المحكمة الدستوریة بصفتها بل و ، كونه لم ینشر في الجریدة الرسمیة
استنادا إلى نص المادة ، وتفسیر نصوصها ،ظمةألنوا ،صاحبة االختصاص بالرقابة على دستوریة القوانین

  :التي نصت على، م٢٠٠٦لسنة  ٣من قانون المحكمة الدستوریة الفلسطینیة رقم  ٢٤

تفسیر  - ٢. ظمةألنوا ،الرقابة على دستوریة القوانین -١ :تختص المحكمة دون غیرها بما یلي(
وواجباتها  ،والقوانین في حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث ،نصوص القانون األساسي

  .بإمكان أي صاحب مصلحة التقدم بطعن بدستوریة هذه القوانین هفإن ).واختصاصاتها

الب بإلغاء األحكام یجوز لصاحب المصلحة أن یط هفإن ،فإذا تم الحكم بعدم دستوریة هذه القوانین
مع إمكانیة مطالبته ، بل وعدم جواز تطبیقها، واعتبارها كأن لم تكن ،على هذه القوانین الصادرة بناءً 

من القانون سابق الذكر  ٤١وذلك وفق نص المادة ، أو أدبي ،به من ضرر مادي بالتعویض عما لحق
بعدم الدستوریة متعلقًا بنص جزائي تعتبر األحكام التي صدرت إذا كان الحكم  - ٣: (التي نصت على

  )باإلدانة استنادًا إلى ذلك النص محظورة التطبیق

 ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة المصریة المعدل رقم  )٤٩(وهو مشابه لما نصت علیه المادة 
أو الئحة عدم جواز  ،ویترتب على الحكم بعدم دستوریة نص في قانون: (م التي نصت على١٩٧٩لسنة 

  ).آخر لذلك تاریخاً  ،تطبیقه من الیوم التالي لنشر الحكم ما لم یحدد الحكم

م ١٩٧٩عدم مشروعیة مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  وبذلك نرى
 ،ي سند قانونيإعمال التشریعات الثوریة دون أ فإن، ومن هذا المنطلق ،لعدم نشرها في الجریدة الرسمیة

ما یقضي حق ، یمثل مخالفة دستوریة صریحة ألحكام القانون األساسي الفلسطیني، ودون نشرها رسمیاً 
أن یتمسكوا بمبدأ ، أو مدنیین ،جمیع األشخاص المحاكمین أمام المحاكم العسكریة سواء كانوا عسكریین

م من نطاق تطبیق هذه القوانین غیر وبالتالي التمسك بضرورة استبعاده، الجهل بأحكام هذه التشریعات

                                                           
ینشر ھذا القانون : (منھ على )٥(فنصت المادة ، وجب النشرأقد  م أیضاً ١٩٦٦لسنة  ٢٥ونجد أن قانون القضاء العسكري المصري المعدل رقم (١)
  .)الجریدة الرسمیة ،ویعمل بھ من تاریخ نشره في



١٨٥ 
 

 ،اانهسریوبالتالي عدم جواز ، تفاء قرینة العلم بهذه التشریعات بالنسبة لهؤالء األشخاصالن، المنشورة
  )١(. وتطبیقها علیهم

  :عدم شموله بقرار الرئیس الراحل الشهید یاسر عرفات - ٢

 )١(رقم  التشریعي م القرار٢٠/٠٥/١٩٩٤صدر الرئیس الفلسطیني الراحل یاسر عرفات بتاریخ أ
ظمة التي كانت ساریة المفعول ألنوا ،قبل عودته إلى األراضي الفلسطینیة یتضمن استمرار العمل بالقوانین

  . م في األراضي الفلسطینیة حتى یتم توحید هذه القوانین٠٥/٠٦/١٩٦٧قبل تاریخ 

وهي لم تكن من القوانین ، قولم یتطرق الرئیس لمجموعة التشریعات الجزائیة هذه على اإلطال
بما یعني خروجها من هذه القوانین التي نص القرار على ، الساریة في األراضي الفلسطینیة في ذلك الحین

  )٢(. وبالتالي عدم تطبیقها، بما یعني عدم االعتراف بها، انهاسری

  :م١٩٩٥لسنة ) ٥(فیما یتعلق بالقانون رقم  أما

والذي قرر ، م١٩/٠٥/١٩٩٥الراحل الشهید یاسر عرفات بتاریخ  فهو القانون الذي أصدره الرئیس
، والقوانین ،والصالحیات الواردة في التشریعات ،تؤول إلى السلطة الفلسطینیة جمیع السلطات(بموجبه أن 

قبل  المحافظات الجنوبیةو  ،ربیةغامر الساریة المفعول في الضفة الواألو  ،والمنشورات ،والمراسیم
. من هذا القانون )٥(مع هذا القانون كما نصت المادة  رضاعلى أن یلغى ما یتع) ٣. ()م١٩/٥/١٩٩٤

وحیث أن مجموعة  م،١٩٩٤لسنة ) ١(كمال للقانون رقم وم، بما یعني أن هذا القانون جاء مؤكداً 
 م لم تكن ساریة في األراضي التي قامت علیها١٩٧٩التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 

تم تطبیقها بعد هذه التشریعات تخرج عن مجموعة القوانین التي سی فإن، السلطة الوطنیة الفلسطینیة
، تها السلطة الوطنیة الفلسطینیةأقر و  ،ویتم استبدالها بالقوانین الجدیدة التي سنتها صدور هذا القانون،

  .م٢٠٠١لسنة  ٣والمتمثلة بقانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم 

ت في حكمها حیث نص، م٠٢/١١/٢٠٠٨ذا ما أكدته محكمة العدل العلیا بحكم لها بتاریخ وه
 المادة حیث نصت ،١٩٩٤) ١(ومكمال للقانون رقم  ،فقد جاء مؤكداً  ١٩٩٥) ٥(أما القانون رقم : (على
 لقوانینوا ،في التشریعات الواردة والصالحیات ،السلطات جمیع الفلسطینیة السلطة إلى تؤول( أن منه (1)

 المادة ونصت ،)م١٩/٠٥/١٩٩٤ قبل المحافظات الجنوبیةو  ،الغربیة الضفة في المفعول الساریة والمراسیم
 ،القانونین لهذین وبقراءة ،)هذا القانون أحكام مع رضایتع ما كل یلغي( على القانون نفس من (4) 

                                                           
: رابط الموقع، ترنتالنبحث منشور على شبكة ا، مؤسسة الحق، عدم مشروعیة محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري، ناصر الریس) ١(

h p://library.mas.ps./records/1/21912.aspx ،١١١ص، م٢٠١١.  
ا قوانین ناظمة للثورة ال تتماشى مع طبیعة الحیاة الجدیدة المقبلة علیھا أنھربما كان الرئیس الفلسطیني الراحل بعدم ذكره لھذه القوانین یعلم ) ٢(

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 .م١٩٩٥لسنة ) ٥(من القانون رقم ) ١(م ) ٣(
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 (3) رقم الفلسطیني ائیةاإلجراءات الجز  قانون فإن ،المعروضة الواقعة على أحكامهما وبتطبیق
 القانون، نفس من (485) المادة علیها في المنصوص الجزائیة القوانین كافة محل حل الذي ٢٠٠١لسنة
 النیابة إلیه ذهبت ما ولیس واإلحالة، ،والتوقیف ،والقبض ،التفتیش إجراءات حیث من التطبیق الواجب هو

 من) ٨٨(و) ٨٣(المادتین  ألحكام مستندة ف قانونیةالتوقی إجراءات أن من الجوابیة الئحتها في العامة
  .الفلسطینیة األراضي في أصالً  به لم یعمل الذي 1979 الجزائیة المحاكمات أصول قانون

والقانون باألساس جاءا لیؤكدا استبعاد منظومة التشریعات الجزائیة  ،هذا الحكم فإنوبالتالي 
  )١( .راضي السلطة الوطنیة الفلسطینیةم من التطبیق على أ١٩٧٩لمنظمة التحریر لعام 

  :وعدم تناسب بعض أحكامه ،تناقض - ٣

ولكن لبیان مدى التناقض بین الكثیر من أحكام ، نسوق هذا السبب لیس لبیان عدم المشروعیة
وسنوضح  ،لیحكم القارئ هل یصح تطبیق هذا القانون من عدمه، وعدم التناسب بین نصوصه، القانون

  :ثالین فقط من نصوص القانون كالتاليذلك عن طریق ضرب م

  :المثال األول

أو  ،أو مسكن الغیر كل من دخل منزالً : (على )٣٩٧(نص القانون في الفقرة األولى من المادة 
  ).أو مكث فیها خالفا إلرادته عوقب بالحبس ستة أشهر على األكثر ،إلرادته ملحقاته خالفاً 

ویقضي بالحبس ثالثة أشهر على األقل إذا وقع ( :ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على
  .)أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعین ،أو باستعمال السالح ،أو العنف ،أو بواسطة الكسر ،الفعل لیال

خالفا  اً أو مسكن ،فنجد أن القانون نص على عقوبة ستة أشهر على األكثر إذا دخل شخص منزالً 
 ،أو عن طریق الكسر، الدخول لیال :فعل ظروف أخرى مثلولكن لو كان یصاحب هذا ال ،إلرادة صاحبه

كما فعل قانون العقوبات الفلسطیني ، من الطبیعي أن تشدد العقوبة هفإن، أو السالح ،أو باستخدام العنف
  العام 

  
  

  :منه على  )١٩٥(حیث نصت المادة 
 :كل من( 
ودخلها بقصد  ،مستعملة للعبادةأو بنایة  ،ىأو سفینة مستعملة للسكن ،أو خیمة ،سطا على بنایة -أ

  .اأو بقصد ارتكاب جنایة فیه ،السرقة
                                                           

 .٣١٣/٢٠٠٨بشأن دعوى عدل علیا رقم . م٠٢/١١/٢٠٠٨فصل بتاریخ  ٢٠٠٨لسنة  ٣١٣الحكم رقم ) ١(
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ودخلها بقصد  ،أو بنایة مستعملة للعبادة ،أو سفینة مستعملة للسكنى ،أو خیمة ،سطا على بنایة -ب
 :أو الجنایة فیها ثم الذ بالفرار ،أو بقصد ارتكاب جنایة فیها، أو ارتكب السرقة ،السرقة
السطو على "وتعرف هذه الجنایة بجنایة  ،مدة سبع سنواتنایة ویعاقب بالحبس ارتكب ج أنهیعتبر 
  ".البیوت

  .)أربع عشرة سنةویعاقب الجاني بالحبس مدة  "لیالً السرقة "فتعرف بجنایة  ،وٕاذا وقعت الجنایة لیالً  - 

ف المشرع قد ضاع فإن ،ولكن لو حدثت الجریمة لیالً ، فكانت العقوبة المقررة هي سبع سنوات
  .وهذا هو الطبیعي ،وأصبحت أربعة عشر سنة ،المدة

لى قرر عقوبة مدتها ستة أشهر ع أنهنجد  ،لكن وبالعودة لنصوص قانون العقوبات الثوري
كما فعل  ،وبدل من أن یضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجریمة لیالً  ،إن كانت الجریمة نهاراً  ،األكثر

وانتقصها إلى نصف مدة  ،اخفض العقوبة هفإن، غلب القوانینأفي وكما هو متبع  ،قانون العقوبات العام
، ما یدل على عدم تناسب نصوص القانون مع العقوبةفإن ،وفي هذا تناقض كبیر إن دل. العقوبة المقررة

  .بل ومع نفس نصوص القانون بعضها البعض

  

  :المثال الثاني

كل من اقترف فعال یضر بالوحدة  یعاقب باألشغال الشاقة: (من القانون على ١٧٨نصت المادة 
  ).والجماهیر العربیة ،والمصیر المشترك لقوات الثورة ،الوطنیة

  :من ذات القانون على ١٨٠ونصت المادة 

أو جمعیة للغایات المذكورة  ،أو هیئة ،أو أنشأ تنظیماً  ،یعاقب بالحبس سنة على األقل كل من نظم -أ( 
  . في هذا الفصل 

  )سها كل شخص ینتمي إلیهایتعرض للعقوبة نف –ب 

بینما لو قام ، ضر بالوحدة الوطنیة لقوات الثورة هي األشغال الشاقةأفجعل القانون عقوبة من 
  .أو إنشاء تنظیم لألضرار بالثورة هو سنة على األقل ،شخص بتنظیم

ب نفس هیئة الرتكا أو ،عقوبة من نظم تنظیم :فهل من المنطق أن تكون عقوبة من ارتكب الجریمة مثل
أو  ،م من ینظم الجریمة وفق تنظیمأمن یرتكب الجریمة  أكبرأو من صاحب جرم ، خطرأفمن ، الجریمة

  هیئة؟
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األفراد المنتمین للتنظیم غیر المشروع الذي  أحدثم هل من المنطق أن یتم تحدید مقدار عقوبة 
  غي المادة السابقة؟ كما فعل المشرع، نشأ هذا التنظیمأالثورة بنفس المقدار المحدد لمن یضر ب

وال  ،وغیر منطقیة ،أن قانون العقوبات الثوري یحمل بین طیاته نصوص متناقضة فیرى الباحث
  .ومنها قانون العقوبات العام، غلب التشریعاتأقابیة المقررة في تتماشى مع االتجاهات الع

  :إال بنص قانوني وال عقوبة ،وٕاغفاله لمبدأ ال جریمة ،غموض نصوص قانون العقوبات الثوري - ٤

وال عقوبة  ،وال جریمة، من المبادئ المستقرة على صعید التشریعات العقابیة مبدأ العقوبة شخصیة
بما یتناسب مع  واضحاً  والعقوبات تحدیداً  ،مما یعني ضرورة تحدید الجرائم، أو قانون ،على نص إال بناءً 

الذي جاءت ، غاب عن قانون العقوبات الثوري وهو األمر الذي ،وتجرید القاعدة القانونیة ،مبدأ عمومیة
كما هو الحال  ،دقیق لماهیة الفعل المادي المجرمو  ،وغیر محددة بشكل واضح ،بعض نصوصه غامضة

أو عدته بصورة شائنة أمام  ،أو ذخیرته ،منه التي جرمت كل من ألقى سالحه )١٤٠(مع نص المادة 
كذلك جاء في نص المادة  ،والمعاییر المحددة لها؟ ،صهاوما هي خصائ، فما هي الطریقة الشائنة، العدو

فما هي هذه االحتیاطات؟ وما هي ...) لعدم اتخاذه ما یلزم من احتیاطات من وقع أسیراً (  )١٤٢(
  )١(طبیعتها؟ ومن یفسرها أو یقر بتحقق قیامها من عدمه؟ 

القضاء العسكري  الباحث یرى أن السند القانوني لمحاكمة المدنیین أمام فإن ،لذلك كله
غیر م هو سند ١٩٧٩المستمد من مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لسنة 

  .ال یمكن االستناد علیه، سلیم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٦٣ص،  سابق مرجع، ناصر الریس) ١(
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  الثاني المطلب

  م٢٠٠٨لسنة  ٤القضاء العسكري رقم قانون 

فلسطینیة حول ضرورة تغییر وبسبب الجدل الكبیر الذي ساد األوساط القانونیة ال ،أنه أوردنا سابقاً 
كان البد و ، القوانین الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة المطبقة في أراضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة

للمجلس التشریعي فقدمت السلطة الوطنیة الفلسطینیة ، والضروریة ،من االستجابة لهذه المطالب الصحیحة
وهو مشروع القانون بشأن القضاء ( ،المحاكم العسكریة مشروعي قانونین بشأن هیكلیة 2005خالل عام
وهو مشروع القانون بشأن المحاكم ( ،وأصول المحاكمات المطبقة في المحاكم العسكریة، )العسكري
وفي اآلونة األخیرة، تم دمج هذین المشروعین في مشروع  ،)المحاكمات العسكریة وأصول ،العسكریة

  .ولم یتم اعتماده، قانون واحد

لتنظیم العمل  قانون أقرم ٢١/١٢/٢٠٠٨وبتاریخ  ،كن المجلس التشریعي بغزة في اآلونة األخیرةول
وتم إحالته للرئیس ، م٢٠٠٨لسنة  ٤سماه قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم أ، القضائي العسكري
وبالتالي  ،فلم یستجب الرئیس لطلب المجلس التشریعي، م لیصادق علیه١٠/٠٣/٢٠٠٨الفلسطیني بتاریخ 

دون الضفة ، المحافظات الجنوبیةوالواجب التطبیق في  ،لیصبح القانون النافذ، أصدره المجلس التشریعي
  .الغربیة

وفیما یتعلق بالسند القانوني لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري الفلسطیني في قانون القضاء 
دنیین وفق القانون سابق الذكر یخضعون نا نجد أن المفإن، م٢٠٠٨لسنة  ٤العسكري الفلسطیني رقم 

  .والموضوعي أیضاً ، الختصاص القضاء العسكري كنوع من االختصاص الشخصي

نا نجد السند فإن ،أما فیما یتعلق باالختصاص الشخصي للقضاء العسكري في محاكمة المدنیین
  :من القانون التي نصت على ٦٢القانوني لذلك في نص المادة 

  :الباب كل منیخضع ألحكام هذا (

  ).أو المتطوعین ،أو المجندین ،الفلسطینیة من المدنیین منالملحقون بقوى األ - ه

ختصاص القضاء الفلسطینیة ال منفنصت المادة السابقة على خضوع المدنیین الملحقین بقوى األ
ائم التي ملنا باتجاه الرأي المؤید المتداد اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الجر تأولو  ،العسكري

كون  ،من الممكن أن یكون لهم مبرر لذلك هفإن ،الفلسطینیة منیرتكبها المدنیون الملحقون بقوى األ
بما یعني أن جرائمهم ، وأعمالهم ،وأماكنهم ،على تماس مباشر بالقوات المسلحة منالملحقین بقوى األ

ن القوات أو ، ة بالقوانین العسكریةالقانونیالمرتكبة من الممكن أن تضر بالمصلحة العسكریة محل الحمایة 
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وبالتالي هي األقدر على معالجة الجرائم التي تمس ، وبالضرر الملحق بها ،المسلحة أدرى بمصلحتها
  .فمن الطبیعي خضوع هذه الفئة إلى اختصاص القضاء العسكري، مصلحتها العسكریة المحمیة

 ،وبین القوات الملحقة من المدنیین ،نظامیةبین القوات العسكریة ال اً ولكن الواقع یقول أن هناك فرق
والربط  ،والمهمة الموكلة لهم لنظام الضبط ،فأفراد القوات المسلحة یخضعون بطبیعة الوظیفة، والمتطوعین

م قدر من المدنیین الملحقین بهم على فهأفهم ، والسمع والطاعة ،والتدریب على االلتزام، العسكري
والمتمثلة بالعقوبة العسكریة التي سوف  ،قدر على تحمل نتائج أعمالهمأ ثم هم، المصلحة العسكریة أوال

  .أو إتیان الجرائم العسكریة ثانیاً ، تفرض علیهم حال مخالفة النظام العسكري

والنظام العسكري  ،فلیس من المنطق أن یتم التعامل مع العسكري الذي یخضع للقوانین العسكریة   
أو عامل ضمن  ،المتطوعین الذي ربما یكون التحاقه كمتطوع أحدع یتم التعامل م كماو ، منذ سنوات

  .القوات المسلحة منذ ساعات قلیلة

یجب التفریق إن كانوا  هفإن، وفیما یتعلق بالمدنیین العاملین في خدمة القوات المسلحة هفإنوكذلك 
ن كانوا عساكر إ و ، لعاديیحكمهم القانون المدني افیجب أن  ،فما داموا مدنیین، م مدنیینأ ،هؤالء عساكر

  ."مدني"سه مازال یطلق علیهم مسمى مع مالحظة أن المشرع نف، فلیحاكموا عسكریاً 

نا نجد السند فإن، أما فیما یتعلق باالختصاص الموضوعي للقضاء العسكري في محاكمة المدنیین
طیني هو في نص القانوني الصریح اآلخر الذي یقر بخضوع المدنیین الختصاص القضاء العسكري الفلس

  :التي نصت على ، من القانون سابق الذكر ٦٣المادة 

  :تطبق أحكام هذا القانون على كل من یرتكب إحدى الجرائم اآلتیة(

أو  ،أو السفن ،أو المصانع ،أو المؤسسات ،أو الثكنات ،الجرائم التي تقع في المعسكرات
 .أینما وجدت منشغلها قوى األأو المحالت التي ت ،أو األماكن ،أو المركبات ،الطائرات

وكافة  ،منوأسرار قوى األ ،ووثائق ،وذخائر ،وأسلحة ،ومهمات ،الجرائم التي تقع على معدات -٢
  .متعلقاتها

الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة متى وقعت بصفتهم الوظیفیة -٣
  .یكون قد قضاها بسبب الجریمة نفسها أو خارج فلسطین مع مراعاة أي عقوبة ،داخل

الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة إذا لم یكن فیها شریك أو  -٤
  .مساهم من غیر الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة



١٩١ 
 

  .الجرائم العسكریة التي تحال من الوزیر المختص للقضاء العسكري -٥

ن أحد أطرافها مدنیًا تكون من اختصاص القضاء المدني ما لم ُتحال من الوزیر الجرائم التي یكو  -٦
  .)المختص للقضاء العسكري

فهي ، أما القضاء العسكري ،تعتبر هذه المادة أساس مد والیة القضاء العسكري لمحاكمة المدنیین
  :ت المادة كالتاليیمكن تناولها بحسب فقرا ،تناولت عدة معاییر إلسناد االختصاص للقضاء العسكري

  :الفقرة األولى والثانیة

والثانیة االختصاص للقضاء العسكري بالنظر في كافة الجرائم التي تمس  ،أسندت الفقرتان األولى
أو تلك ، ومهامها ،أو على األماكن العسكریة بكل أنواعها ،مصلحة القوات المسلحة سواء التي تقع داخل

كونه  ،بغض النظر عن صفة مرتكبها، منومهام قوى األ ،اتومعد ،التي تقع على أي من متعلقات
ا تكون من هفإن ،وتسبب لها الضرر ،منفمجرد ارتكاب جریمة تمس مصلحة قوى األ، أو مدنیاً  عسكریاً 

وبذلك یتقرر اختصاص القضاء العسكري  ،لعسكري حتى لو كان مرتكبها مدنیااختصاص القضاء ا
  .بمحاكمة المدنیین

  

  :لثة والرابعةالفقرتان الثا

 أن المدنیین أیضاً  وبینا سابقاً ، والرابعة المخاطبین بأحكام هذا القانون ،تخاطب المادتان الثالثة
ما جاء بهاتین المادتین من  فإنوبالتالي ، باإلضافة للعسكریین هم من المخاطبین بأحكام هذا القانون

ن أمام ینعقد االختصاص لمحاكمة المدنیی أیضاً  هنا هفإنوبالتالي ، ا أیضا تطبق على المدنیینهفإن ،أحكام
  .قد تم تناوله سابقا في هذه الدراسة هفإنوفیما یتعلق بموضوع الشریك  ،القضاء العسكري الفلسطیني

  :الفقرتان الخامسة والسادسة

، والسادسة قد تناولت االختصاص للقضاء العسكري عن طریق اإلحالة ،نجد أن الفقرتین الخامسة
أن األصل في النظر في الجرائم المرتكبة وفق هاتین المادتین هما من اختصاص القضاء  بما یعني

  .ولكن یتم إحالة هذه الجرائم للقضاء العسكري للفصل فیها، العادي
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فالفقرة الخامسة نصت على أن القضاء العسكري یختص بالنظر في الجرائم التي تحال إلیه من 
  :على النص بالتالي فیمكننا التعلیق، الوزیر المختص

 ،ولیست القرارات اإلداریة، إن قرار الوزیر المختص هو قرار إداري صادر عن السلطة التنفیذیة
واالختصاص  ،فالوالیة القضائیة، أو تحدد االختصاص، وال السلطة التنفیذیة هي التي تقرر والیة القضاء

ولیس قرار إداري یحد جهة ، ومستقرة ،ویحكمه قواعد قانونیة ثابتة ،القضائي هو من النظام العام
  .االختصاص

كون أن تحدید جهات االختصاص هو من اختصاص ، أن في هذا مخالفة دستوریة یرى الباحث
: قانون األساسي الفلسطیني علىفنص ال ،وفقط القانون هو من یحدد اختصاص المحاكم، القانون

ودرجاتها، ویحدد القانون طریقة  ،ف أنواعهاالسلطة القضائیة مستقلة، وتتوالها المحاكم على اختال(
قرار اإلحالة الصادر بالقرار  فإنوبالتالي ١) (،)ا وفقًا للقانونوتصدر أحكامه ،واختصاصاتها ،تشكیلها

، بل وفي ذلك مخالفة للقانون العادي أیضاً  ،المختص هو مخالفة دستوریة صریحة اإلداري عن الوزیر
بما یعني  )٢(،)واختصاصاتها ،یحدد القانون طرق تشكیل المحاكم: (فقانون السلطة القضائیة نص على

  .وبالتالي مخالفة مبدأ المشروعیة، عدم التقید بمبدأ التدرج الهرمي للقانون

فالمشرع العسكري المصري قد أحسن التصرف بإلغائه نص المادة السادسة من قانون القضاء 
حیث كانت هذه المادة تسمح لرئیس ، لمتعلقة باإلحالةوا، م١٩٦٦لسنة  ٢٥العسكري المصري المعدل رقم 

فكانت  ،لقضاء العادي إلى القضاء العسكريالجمهوریة إحالة بعض الجرائم التي هي من اختصاص ا
  :المادة تنص على

الكتاب من قانون ) األول والثاني(تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص علیها في البابین (
 . ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئیس الجمهوریةا یرتبط بها من جرائموم ،العقوبات

ولرئیس الجمهوریة متى أعلنت حالة الطوارئ أن یحیل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي یعاقب 
  ) .علیها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

وبالذات كون المشرع ، شریع العسكري الفلسطینيمن الت ضرورة إلغاء اإلحالة أیضاً  فیرى الباحث   
مع أن المشرع الفلسطیني  ،والفقه القانوني في هذا المجال ،ةالمصري لدیه ما یجعلنا نقتدي به من الحكم

عندما شرع القانون الجدید المطبق في ، به الكثیرون ناديكان یملك الفرصة لهذا التغییر الذي 
بل وفیما یتعلق ، وب هو تغییر النصوص المتعلقة باإلحالة فقطولیس المطل ،المحافظات الجنوبیة

عما  القانون الجدید لم یغیر شیئاً  أنحیث  ،باختصاص القضاء العسكري الفلسطیني بمحاكمة المدنیین
                                                           

 .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ٩٧(م ) ١(
  .م٢٠٠٢لسنة  ١من قانون السلطة القضائیة رقم ) ٧(م ) ٢(
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بمعنى أن  ،طابق فیما بینهابل تكاد النصوص القانونیة تت، م١٩٧٩ورد في قانون العقوبات الثوري لعام 
على إخضاع المدنیین لوالیة  عام من إصدار القانون القدیم نجده مصراً  ٣٠ني وبعد المشرع الفلسطی

  .القضاء العسكري فیما یرتكبونه من جرائم تمس مصلحة القوات المسلحة

والنصوص القانونیة  ،وٕایقاف لكل المبادئ ،اإلحالة تعتبر تجمید فإنوبالمجمل  ،أنه ویرى الباحث
، وتخضع من تریده السلطة التنفیذیة للقضاء العسكري، ي على االختصاصكونها تقض، الواردة بالقانون

ومخالفة دستوریة للقانون األساسي ، بما یعني عدم التقید بالقواعد القانونیة الواردة بالقانون نفسه
 . وقانون السلطة القضائیة كما بینا سابقا، ومخالفة قانونیة لقانون اإلجراءات الجزائیة، الفلسطیني

والذي ، موضوع تصدیق األحكام مظاهر القصور التي سادت نصوص التشریع الجدید أیضاً ومن 
ألحكام قطعیة بعد التصدیق تصبح ا: ( حیث نص القانون على، تناولنا في الفصل األول من هذا المبحث

  )١(. )علیها

لمنظمة إال أن القوانین ا ،ون مشمولة بالنفاذاألصل في األحكام الصادرة عن المحاكم أن تك
ا ال تصبح أنهأي  ، تصبح قطعیة إال بالتصدیق علیهاللمحاكم العسكریة قد نصت على أن األحكام ال

  . نهائیة إال بعد التصدیق علیها

وباستقراء الصالحیات السابقة الممنوحة للضابط العسكري المصدق أن في هذا  ،ویرى الباحث
ولكن  ،حكم واجب التنفیذ دون انتقاص منهلفوظیفة القضاء هي إصدار ا ،لى القضاءالشرط تعدي ع

فله أن یبدل  ،یرة فیها اعتداء على قرار القضاءالقانون العسكري أعطى للضابط المصدق سلطات كب
وبالتالي  ،أو بعضها ،ل العقوبات المحكوم بهاوله أن یلغي ك، منها أقلالعقوبة المحكوم بها لعقوبة أخرى 

ونترك الحكم للضابط  ،؟ فلنلغي المحكمةیكن واجب التنفیذ كما هو إن لم ما الفائدة من الحكم أصالً 
فمن الممكن أن تستخدم ، وفعالیتها ،ولذاتیتها ،في هذا إهدار لحجیة األحكام القضائیة ألن ،المصدق

  .لألهواء باسم القانون سلطة التصدیق بشكل خاطئ تبعاً 

وجب القانون تطبیقه دون أي الذي ق علیه نفاذ الحكم القضائثم إن التصدیق یعتبر شرط یتعل
وٕایقاف للحكم القضائي الصادر من المحكمة بما یعتبر  ،وفي التصدیق تعطیل ،علیه أحدسلطة أعلى من 

  . مخالفة للقانون األساسي الفلسطیني

  

                                                           
األحكام القضائیة واجبة التنفیذ واالمتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا على : (على من القانون األساسي الفلسطیني )١٠٦(حیث نصت المادة  )١(

الدعوى أي نحو جریمة یعاقب علیھا بالحبس، والعزل من الوظیفة إذا كان المتھم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم لھ الحق في رفع 
  ).طنیة تعویضاً كامًال لھمباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الو
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وشخص المصدق  ،لیحدد سلطة التصدیق ،م٢٠٠٨لسنة  ٤وجاء قانون القضاء العسكري رقم 
رئیس السلطة  وهي التصدیق على اإلعدام الذي جعله من اختصاص ،عقوباتبالنسبة لنوع خاص من ال

أو الخدمة في  ،أما األحكام الصادرة بحق الضباط بالطرد من الوظیفة التي یشغلها ،الوطنیة الفلسطینیة
، والمصدق ،ةفیحسب لهذا القانون الحد من سلط ،فجعلها من اختصاص الوزیر المختص ،منقوى األ

  .هوحصر صالحیات

أو القائد  ،بل واألغرب من هذا أننا نرى أن القانون لم یحدد المهلة الزمنیة التي یجب على الرئیس
فال یمكن  ،أو القائد المصدق على الحكم ،أو الوزیر ،فطالما لم یصدق الرئیس، أن یقوم بالتصدیق خاللها

  .وفي هذا تعطیل لألحكام القضائیة، تطبیق الحكم

ن بعض مظاهر القصور في قانون القضاء العسكري الجدید تتمثل في وبتلخیص السابق نجد أ
أصبحت صاحبة التشریع في  ،اإلحالة من الوزیر المختص لبعض الجرائم بما یعني أن السلطة التنفیذیة

الحكم  ویوقف ،دیق على األحكام الذي یعطلوفي نظام التص، تحدید االختصاص للجهات القضائیة
باإلضافة العتماد القانون الجدید على قانون العقوبات  ،دون تعلیقه على أي شرط ب التنفیذالقضائي الواج
العلة تدور مع المعلول ، فهو باطل ،فما بني على باطل ،م والذي أثبتنا عدم مشروعیته١٩٧٩الثوري لعام 

  . اً وعدم ،اً وجود

قانون القضاء  إلى نصوص اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین استناداً  فإنوبالتالي 
 ،فهو قانون بحاجة إلى تعدیل، م یشوبه الكثیر من القصور٢٠٠٨لسنة  ٤العسكري الفلسطیني رقم 

  .وٕاعادة صیاغة لیستطیع مواكبة المتطلبات القانونیة للدولة المدنیة

ن هذا القانون هو أفضل القوانین التي یستند إلیها القضاء العسكري أب ولكننا نستطیع القول
. یجوز محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري استنادا إلى نصوصه أنهولكن هذا ال یعني ، نيالفلسطی

یخالف حق  هألن، یخالف القانون األساسي الفلسطیني في إخضاعه للمدنیین ألحاكمه فهذا القانون أیضاً 
ن القضاء العسكري وكو  )١(،فلسطینيالذي نص علیه القانون األساسي ال، الفرد في اللجوء لقاضیه الطبیعي

  .ال یمثل القاضي الطبیعي للمدنیین سوف نبحثه الحقا في هذا الفصل

  

  

  

                                                           
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ٣٠(م ) ١(
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  المبحث الثاني

  ومدى مشروعیتها ،مبررات محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري

بعد أن تناولنا في المبحث السابق األساس التشریعي لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري 
من المبررات  اً نا نجد أن هناك عددفإن، اظمة الختصاص القضاء العسكري الفلسطینيوفق القوانین الن

تبرر االختصاص للقضاء العسكري في ،  المختلفة عن كونها نصوص قانونیة مدرجة وفق قوانین تشریعیة
مراسیم رئاسیة تتعلق  :إما أن تكون مبررات قانونیة تتمثل في، وهي على نوعین، محاكمة المدنیین

فیما  ،موقعة بین األطراف أصحاب العالقة توبروتوكوال ،أو اتفاقیات، ختصاص القضاء العسكريبا
لتبریر هذا  ،أو أن تكون مبررات عامة درج االستناد علیها، یخص اختصاص القضاء العسكري

  .االختصاص

عن المبررات  :نتحدث في المطلب األول منه، لذلك سنتناول هذه المبررات ضمن مطلبین 
فیما سنتناول في المطلب الثاني المبررات ، قانونیة لمد اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیینال

  :العامة  لمد اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین كالتالي

  

  المطلب األول

  المبررات العامة لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري

فهي ، اء العسكري بمحاكمة المدنیین أمام محاكمهنجد أن هناك مبررات عامة لمد والیة القض
جاز نإلوا ،ا تحقق الفاعلیةأنهاعتمادا على االعتقاد ب، مبررات درج االستناد علیها لمد هذا االختصاص

ومن هذه المبررات أن ، ومكافحة الجرائم التي یختص القضاء العسكري بالنظر فیها ،في المحاكمات
من نظیرتها  أكبرالفصل في المنازعات المعروضة علیها بدرجة  المحاكمات العسكریة تحقق سرعة

كونها نتیجة لجسامة الجرائم  ،ن المحاكمات العسكریة توقع عقوبة مشددة على الجرائم المرتكبةأو ، العادیة
  .وبالتالي سالمة الدولة ،القوات المسلحة أمنو  ،والتي تهدد سالمة ،المرتكبة

كونهما أكثر مبررین یتم االستناد ، المبررات في هذا المطلب لذلك سوف نتناول مبررین من هذه
وتشدید ، والخاص كفرع أول ،ومدى تحقیقها للردع العام ،إلیهم على أن نتناول سرعة المحاكمات العسكریة

  .العقوبة الناتج عن كون الجریمة هي جریمة جسیمة كفرع ثاني
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  الفرع األول

  التبریر بسرعة المحاكمات العسكریة

لتشریع محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري هو  ،أهم المبررات العامة التي یستند علیها من
كون القضایا المعروضة على القضاء العادي ربما تأخذ عدة سنوات لیتم ، سرعة المحاكمات العسكریة

وتعمد المتهم ، ةاإلجراءات القانونیة المتبع ءوبط، قلة عدد القضاة :لعدة أسباب ربما أهمها، الفصل فیها
فیأتي القضاء العسكري لیتفادى هذا التباطؤ في المحاكمات  ،وغیرها من األسباب، أمد التقاضي إطالة

لیتفادى المقولة ، عن طریق قیامه بالمحاكمات بسرعة أكثر بكثیر من القضاء العادي، والتأخیر فیها
  ".في تأخیر العدالة ضیاعا لها" المعروفة 

بل یقوم بمحاكمات ، ن أن القضاء العسكري ال یقوم بمحاكمات سریعةولكن البعض یعتبرو 
، وأهمیتها، لذلك سوف نتناول في هذا الفرع المحاكمات السریعة، ال تكفل فیها حقوق المتهم، متسرعة

  :ضمن التالي، تقادات الموجهة للمحاكمة المتسرعةالنوا، وبین المحاكمات المتسرعة ،والفرق بینها

  :وأهمیتها ،بسرعة المحاكمة المقصود /أوال

یؤرخ فقهاء القانون األصل التاریخي للحق في المحاكمة السریعة بالعهد األعظم بانجلترا عام 
أما  ،)ولن نؤجل النظر في القضایا، الةأننا لن ننكر على إنسان حقه في العد: ( والذي ورد فیه، م١٢١٥

رح للمناقشة ألول مرة أمام المحكمة العلیا األمریكیة فقد ط، أمر حدیث نسبیاً  هفإن ،عن وضعه حیز التنفیذ
والمؤتمرات  ،في االتفاقیات سانإلناثم ظهر الحق في محاكمة سریعة كحق من حقوق ، م١٩٠٥عام 

هذا الحق مرتبط بالحق  ألن، وتضمنت بعض دساتیر الدول هذا الحق، سانإلناالدولیة الخاصة بحقوق 
  )١(.المرء بالدفاع عن نفسه وحق، وافتراض البراءة، في الحریة

قد تضمنت هذا  ،م٢٠٠٣المعدل لسنة  من القانون األساسي الفلسطیني )٣٠(فنجد أن المادة 
ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطیني حق االلتجاء إلى  ،التقاضي حق مصون: (حیث نصت على، الحق

وهو ما نص  ،)ل في القضایاوینظم القانون إجراءات التقاضي بما یضمن سرعة الفصقاضیه الطبیعي، 
التقاضي حق مصون ( :حیث نص على، منه )٩٧(في المادة  ٢٠١٤علیه الدستور المصري لسنة 

ویحظر  ،تعمل علي سرعة الفصل في القضایاو ، وتلتزم الدولة بتقریب جهات التقاضي ،ومكفول للكافة
والمحاكـم ، أمام قاضیه الطبیعي وال یحاكم شخص إال، أو قرار إداري من رقابة القضاء ،تحصین أي عمل

  .)االستثنائیة محظورة

                                                           
  .٦٨٩ص، م٢٠٠٦، القاھرة، دار النھضة العربیة، ضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة، علي فضل البوعینین )١(
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أو الحق في سرعة اإلجراءات الجزائیة من ، وبذلك نجد أن الفصل في الدعوى خالل مدة معقولة
فهو حق دستوري ، لكونه یدخل ضمن الحق الدستوري في المحاكمة العادلة، الحقوق األساسیة للمتهم

  .فیه ومرتبط ،أصیل متفرع عن حق التقاضي

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  )١٤(من الفقرة الثالثة من المادة  )ج(وهو ما نص علیه البند 
  في المالحظات )١(:والسیاسیة الذي نص على ،المدنیة

أثناء النظر في قضیته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا في لكل متهم بجریمة أن یتمتع (
  ).دون تأخیر ال مبرر له أن یحاكم - ج :التالیة

على أن ) ج(٣وتنص الفقرة الفرعیة : (على هذا البند بقولها سانإلناوعلقت اللجنة المعنیة بحقوق 
وتتعلق هذه الضمانة ال بالتاریخ الذي ینبغي أن تبدأ فیه المحاكمة  ،اكم المتهم دون تأخیر ال مبرر لهیح

فیجب أن  ،وأن یصدر فیه الحكم ،هي فیه هذه المحاكمةبالتاریخ الذي ینبغي أن تنت وحسب، وٕانما أیضاً 
، یجب أن تتوافر إجراءات وبغیة جعل هذا الحق فعلیاً  ،"دون تأخیر ال مبرر له"المراحل  تتم جمیع

واالستئناف على حد  ،، في الدرجة األولى"دون تأخیر ال مبرر له"لضمان أن المحاكمة سوف تسیر 
 )٢().سواء

حاكمة العادلة یقوم على أساس توافر مجموعة من الضمانات تالزم كل فإذا كان الحق في الم
وٕاذا كان ، وحریته الشخصیة ،أو المتهم كرامته ،ا أن تحفظ للمشتبهأنهمن ش، مراحل الدعوى العمومیة
، وأمام قاضي الحكم على هذا األساس ،ووجوب معاملته أمام هیئات المتابعة، األصل في المتهم البراءة

 وألتثبت بعد محاكمته إما براءته  المحاكمة العادلة تفرض اإلسراع في محاكمة من اعتبر بریئا قواعد فإن
  )٣(. تدینه المحكمة بعد ثبوت التهمة علیه أن

وتتسم بالطبیعة ، هي تلك المحاكمة التي تجري في مدة معقولة: فالمقصود بالمحاكمة السریعة
كون ذلك یؤدي إلى تولد أضرار  ،أخیر في المحاكمةوهي حق للمتهم یرمي إلى منع الت، الموضوعیة

  )٤(. مادیة واجتماعیة بالمتهم

ابتداًء ، ا السرعة في كل ما یتعلق باإلجراءات التي تباشرها السلطات المختصةأنهب خرآویفسرها 
  )٥(. ولحین صدور حكم نهائي في الجریمة المرتكبة ،من تاریخ االتهام

                                                           
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ١٢(م  )١(
  .م٢٠١٤ر جمھوریة مصر العربیة لسنة دستو) ٥٤(م  )٢(
  .مرجع سابق، الحق في المحاكمة السریعة بین النظریة والتطبیق، براك أحمد) ٣(
  .٦ص، م٢٠٠٣، القاھرة، دار النھضة العربیة، حق المتھم في محاكمة سریعة، غنام محمد غنام )٤(
  .٢٥٥ص، م٢٠٠٦، الكویت، العدد الثالث، السنة الثالثین، مجلة الحقوق، حق المتھم في المحاكمة خالل مدة معقولة، فتحیة محمد وقراري) ٥(
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  :أهمیة سرعة المحاكمة/ ثانیا 

ومهمة لصالح ، فهي مهمة لصالح المتهم الخاص، إن سرعة المحاكمة تحمل أهمیة مزدوجة
  .المجتمع العام

  :فمن ناحیة الصالح الخاص للمتهم

إذ من ، الصالح الخاص للمتهم یتجسد بحق المتهم في أن یحاكم بسرعة خاصة إذا كان بریئا فإن
لمدة  يءشخص بر  فتعلیق سیف االتهام على رأس ،همن االتهام المسلط علی حقه أن یتحدد موقفه سریعاً 

یسئ إلیه معنویا ن المتهم قد ظلم في إسناد الجریمة إلیه قد أالشعور ب ألن، طویلة أمر ال ترتضیه العدالة
، قد یؤدي إلى إضعاف قدرته على جمع األدلة ،فضال عن انتظار المتهم مدة طویلة للمحاكمة ١)(،ومادیا

  )٢(. مما یؤثر على معرفة الحقیقة، ة الشهود بالنسیانكما قد یؤدي إلى إصاب

  :أما من ناحیة الصالح العام للمجتمع

المحاكمة خالل مدة معقولة تساهم بدور كبیر في نجاح العقوبة في  اءٕانهو سرعة اإلجراءات  فإن
في حالة  وتوقیع العقوبة المناسبة ،فالردع العام یقتضي السرعة في اتخاذ اإلجراءات، تحقیق أغراضها

وقد  )٣(،ال سیما في مجال الجرائم الخطیرةو ، الرأي العام یتطلب سرعة توقیع العقوبة ألن، ثبوت اإلدانة
كلما كانت : بقوله" والعقوبات ،شرح الجرائم"لى هذه الفكرة في كتابه الشهیر إ "بیكارا"أشار العالم االیطالي 

ونافعة بصورة  ،كلما كانت عادلة، رتكاب الجریمةأي توقع في وقت قریب من ا، العقوبة سریعة التطبیق
  )٤(. أكبر

كبدها الدولة بسبب طول ا الحد من النفقات التي تتأنهكما أن سرعة المحاكمات من ش
الذي یتولد ، أن یبعد عن المتهم الشعور بالظلم أنهإجراء المحاكمة بسرعة من ش فإنوكذلك  )٥(،اإلجراءات

راسما لنفسه سبیل ، ویعمل على اإلضرار به ،فینقلب علیه، معیتولد عنه إحساسه بالنقمة على المجت
  )٦(. الهروب من حكم القانون

  

  

                                                           
 .٢٩١ص، م٢٠٠٠، اإلسكندریة، منشأة المعارف، المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائیة، حسن صادق المرصفاوي )١(
  .١٩٣ص، سابقمرجع ، محمود أحمد طھ )٢(
  .٣٢ص، م٢٠٠٥، القاھرة، ر النھضة العربیةدا، الحق في سرعة اإلجراءات الجنائیة، شریف سید كامل) ٣(
  .٣٢ص ، المرجع السابق)٤(
  .٣٥٦ص ، سابق مرجع، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، فتحي سرور أحمد) ٥(
  .٢٩١ص، سابقمرجع ، حسن صادق المرصفاوي) ٦(
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  )١(: األسباب التي تؤدي إلى إطالة زمن التقاضي/ ثالثا 

وذلك بحسب عدد ، ومنها ما یتسم بالتعقید، فهناك من القضایا ما یتسم بالبساطة: درجة تعقید القضیة -١
  .ومدى توفر األدلة الجنائیة للفصل في النزاع، بة إلیهموالتهم المنسو ، المتهمین

فقد یساهم المتهم في طول اإلجراءات كأن یبدي دفوع عدیدة ال غایة منها إال إطالة : سلوك المتهم -٢
  .أمد النزاع

، والتي تتوقف على حجم القضایا المنظورة أمام المحكمة: طریقة إدارة القضیة من السلطات المعونة -٣
  .ولیست مسألة قانون ،ر المدة مسألة واقعفتقدی

  :والمحاكمة المتسرعة ،الفرق بین المحاكمة السریعة/ رابعا 

القضاء  فإن، وأسباب الحاجة إلیها ،وأهمیتها ،بعد استعراضنا لمفهوم المحاكمة السریعة
 ،السریعةضل من یقوم بهذه المحاكم یعتبر أف، هو القضاء العسكري ،ومن أهم هذا القضاء، المتخصص

وكونها ، ولكن هناك فرق بین كون المحاكمات التي یقوم بها القضاء العسكري هي محاكمات سریعة
والمحاكمات المتسرعة ضمن  ،لذلك سوف نبحث في  الفرق بین المحاكمات السریعة. محاكمات متسرعة

  :التالي

فالمدة كونها ، ي مدة معقولةا المحاكمة التي تتم فأنهلقد بینا سابقا أن مفهوم المحاكمة السریعة ب
أو محاكمات  ،أو غیر معقولة هي برأینا التي تحدد كون المحاكمات هي محاكمات سریعة ،مدة معقولة

وال یوجد تعریف ، والمدة الغیر معقولة ،وفي الحقیقة ال یوجد حد فاصل بین المدة المعقولة، متسرعة
  .ومالبساتها ،ف الجریمةهذه المدة تختلف باختال ألن، واضح لمفهوم هذه المدة

تلك المدة التي تحتاجها الدعوى الجنائیة للفصل فیها : ولكن یمكن القول أن المدة المعقولة هي   
٢)،أو تأخیر یمس بأصل البراءة بال مبرر، دون تسرع یخل بالحقوق أي یجب أن تبدأ اإلجراءات  (

ساسي هو ضرورة مراعاة التوازن بین حق ومعنى هذا الشرط األ، وتنتهي في غضون مدة معقولة ،الجنائیة
وٕاصدار الحكم  ،وضرورة البدء في نظر الدعوى، وتسهیالت كافیة إلعداد دفاعه ،المتهم في مساحة زمنیة

  )٣(. دون أي تأخیر ال مبرر له

                                                           
  .٩٣٦ص، م١٩٨١، جامعة القاھرة، الحقوق كلیة، رسالة دكتوراه، ضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة، عبد الستار الكبیسي) ١(
 .٤٥٧ص، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، الحمایة الجنائیة ألصل البراءة، عبد المنعم سالم الشیباني )٢(
  : رابط الموقع، ترنتالنمنشور على ا. م٢٠١٤، دلیل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولیة )٣(

h p://www.amnestymena.org/ar/Magazine/ISSUE22  
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دون اإلخالل بالضمانات الجوهریة الراسخة في ، أي یجب أن تتم المحاكمة في مدة معقولة
ومنها قرینة ، وحریاته األساسیة ،سانإلناوالمقررة لضمان احترام حقوق ، اإلجرائیة التشریعات الجنائیة

  . جل حسن سیر العدالة الجنائيأوذلك من ، وحقوق الدفاع، البراءة

إن الحق في محاكمة ال : (ستوریة المصریة العلیا بقولهاوهذا االتجاه أكدت علیه المحكمة الد
، ومالبساتها ،بیة التي ینظر في تحدید وقتها المعقول إلى ظروفهاتتقاعس إجراءاتها من الحقوق النس
  )١(.....). وتعدد شهودها، وتنوع أدلتها، وخطورتها ،وعلى األخص من جهة تعقد الجریمة

نا نكون أمام فإن ،ولحسن سیر العدالة ،فإذا لم یتم مراعاة هذه الضمانات الراسخة المقرر للمتهم
  .محكمة سریعةولیس أمام ، محاكمة متسرعة

تلك المحاكمة التي تجري بالمخالفات لضمانات : اأنهالمحاكمة المتسرعة تعرف ب فإنلذلك 
ا ذلك أنهكما عرفها البعض ٢) (،وطرق الطعن، راءات القضاء العاديوأحیانا تجري بالمخالفات إلج، الدفاع

ف القضاء المستعجل الذي فالقضاء الجنائي ال یعر ، سانإلناالنوع من المحاكمات الذي یخالف حقوق 
  )٣( .تعرفه المنازعات المدنیة

مباشرة اإلجراءات  ألن، أو التعجل ،عن التسرع فسرعة اإلجراءات الجنائیة تختلف اختالفا كبیراً 
وأنظمة اإلجراءات  ،وبالتالي ال محل لها في قوانین ،بالغة اً أضرار  االجنائیة بشكل متسرع ینطوي علیه

أن العدالة لیست في "جلیز في القرن الخامس عشر النقد كتب شراع القانون من اول، الجنائیة الحدیثة
  )٤(. "خطر مطلقا إال عندما تكون متسرعة

أن المحاكمات المتسرعة هي محاكمات تفتقر إلى معاییر النزاهة الواجبة من حیث  فیرى الباحث
لما فیها ، فة مراحل الدعوى الجنائیةبل وفي كا، لیس فقط في مرحلة المحاكمة، الضمانات المقررة للمتهم

  .والحقوق المقررة قانونا للمتهم ،من ضیاع لهذه الضمانات

  

  

  

                                                           
  .١٠٨ص، م٠٧/٠٢/١٩٩٨بتاریخ ، ٧٨رقم ، امنالجزء الث، مجموعة األحكام التي أصدرتھا المحكمة الدستوریة العلیا المصریة )١(
 .١٣٢ص، سابق مرجع، عمر فخري الحدیثي) ٢(
  .٦ص مرجع سابق، غنامغنام محمد  )٣(

مع توفر شرط عدم المساس ، یھدف إلى حفظ الحق دون إھداره، وذو صبغة وقتیة، إجراء مختصر واستثنائي:  اأنھوتعرف المحاكمة المستعجلة ب
  .في انتظار البت النھائي في أصل النزاع من قبل القضاء الموضوعي، بأصل الحق

  .٣ص، سابق مرجع، شریف سید كامل )٤(
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  :انتقادات المحاكمة المتسرعة/ خامسا 

وأوضحنا أن المعیار الذي یفصل بین ، والمحاكمات المتسرعة ،المحاكمات السریعة تناولنا سابقاً 
والمدة التي تتم بها  ،لتي تتم بها اإلجراءات السابقة للمحاكمةهو المدة ا ،كون المحاكمة سریعة أو متسرعة

وتسمح للمتهم ، ا لو كانت هذه المدة كافیة لتحقیق الضمانات المقررة للمتهمأنهبحیث ، المحاكمات نفسها
أما ، وتقریرها، ومن وجودها، نا نكون أمام محاكمات سریعة تحقق الغرض السلیم منهافإن ،باستیفاء حقوقه

وجه لها الكثیر من ، نا نكون أمام محاكمات متسرعةفإن ،انت محاكمات ال تراعي هذه المدة المطلوبةلو ك
  :من أهمها، النقد

  :اإلخالل بحق الدفاع - ١

تقد البعض المحاكمات العسكریة ناف ،مة یخل بالكثیر من ضمانات المتهمالتسرع في المحاك
وما ینجم عن ذلك التسرع من إخالل بحق ، بصورة متسرعةلكونها تتم ، للمدنیین عن جرائم القانون العام

لتمكین المتهم من  ،فحق الدفاع یبرر حدوث بعض التأجیالت ،في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المتهم
باإلضافة إلى تأجیالت أخرى ، وتغییر محامیه، وتمكینه من االطالع على األوراق، تعیین مدافع عنه

  ١. ومناقشة الخبیر في تقریر الخبرة الذي قدمه إلى المحاكمة، ومناقشتهم ،ثباتأو اإل ،لسماع شهود النفي

  :اإلخفاق في تحقیق العدالة - ٢

من شأن المحاكمات المتسرعة إغفال الیقین عن رؤیة بعض الحقائق التي كانت تنیر سبیل 
 فضالً ، ذى له المجتمعوكالهما یتأ، أو إفالت مجرم من العقاب ،إلى ظلم برئ مما یؤدي غالباً ، العدالة

لمسند نفسه ببراءته من الجرم ا قرارهویؤمن في  ،عن النقمة التي تمأل نفس المحكوم علیه الذي یشعر
  )٢(.إلیه

، فال یجوز أن تكون سرعة المحاكمة على حساب واجب المحكمة في تمحیص وقائع الدعوى
ویرضي شعورها  ،ناع المحكمةإلى قضاء یستقر في إق والتأمل في تطبیق القانون علیها خلوصاً 

  )٣(.بالعدالة

 وذلك اعتماداً ، والمتسرعة ،وازنة ما بین المحاكمة السریعةمیجب أن یتم ال أنه لذلك یعتقد الباحث
كانت المدة كافیة  فإن، والمدة الصحیحة تعتبر أمر نسبي، والمحاكمة ،على المدة التي تتم بها اإلجراءات

 ،نا مع المحاكم السریعةفإن، وعملها بدقة ،یة لقیام النیابة العسكریة بدورهاوكاف، لتحقیق الضمانات للمتهم

                                                           
  .١٩٩ص، سابقمرجع ، حمود أحمد طھم) ١(
 .١٩٩المصدر السابق ص )٢(
  .١٣٢ص، سابق مرجع، شرح قانون اإلجراءات الحنائیة، محمود نجیب حسني )٣(
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تعتبر هنا  المحاكمات العسكریة فإن، وضیاع للضمانات ،ولكن إن كان في هذه المحاكمة إغفال للحقوق
أو للمتهم للوصول في النهایة إلى  ،الوقت الكافي سواء للمحكمة إعطاءهایجب ، محاكمات متسرعة

  .والخاص ،ة عادلة تحقق الصالح العاممحاكم

  

  الفرع الثاني

  المبرر المعتمد على جسامة العقوبة كنتیجة لجسامة الجریمة

ولمحاكمة  ،كمبرر لوجوده ،المبرر الثاني من المبررات العامة التي یستند إلیها القضاء العسكري
بمصلحة  جرائم جسیمة تمس أوالً  هي ،المدنیین أمام محاكمه أن الجرائم التي یرتكبها هؤالء المدنیون

ن كانت إ و  ،هذه الجرائم ألن وثانیاً ، وهیبتها ،وعلى مؤسساتها ،التي یجب الحفاظ علیها، القوات المسلحة
في  ا بالنهایة تمس مصالح الدولة ككلأنهفي األساس هي جرائم تمس بمصلحة القوات المسلحة إال 

  .لح الدولة مباشرة دون أن تمس مصلحة الدولةن كانت تمس مصاإ حتى و ، مفاصل مهمة في الدولة

وجسامة  ،شدة ألن، ن كانوا مدنیینإ حتى و ، ومغلظة على مرتكبیها ،یجب إنزال عقوبة مشددة هفإن
وفي تشدید العقوبة رادع لمرتكبي هذه الجرائم الجسیمة التي ، العقوبة ناتجة عن جسامة الجریمة المقترفة

قونها في المحاكم العسكریة ء العادي لما تم إنزال نفس العقوبة التي یتللو تم محاسبة مرتكبیها في القضا
، ینص علیه القانون لیلحق بالجاني بسبب ارتكابه جریمته ما هي إال جزاءً  العقوبة قانوناً  ألن ،علیهم
، الغیر موجود في القضاء العادي يءالشوهو ، لجسامة العقوبة لي یكون التشدید في العقوبة جزاءً وبالتا

  .ولكنه موجود ضمن أحكام القوانین العسكریة

 الجریمة المرتكبة وجسامة ،مئیتال بما العقوبات تنوع نظام على المعاصرة الجنائیة السیاسة فتقوم
 بین من فهو ،العقوبة  تفرید بنظام النظام هذا فیعرف أخرى، ناحیة من الجناة خطورة ومدى ناحیة، من

 كافة االعتبار بعین مع األخذ للجریمة مناسبة العقوبة تجعل حتى اكمالمح إلیها تلجأ التي األسالیب
 حیث المعنیة، الدولة سلطات جهود  تظافر من البد العقوبة تفرید یتحقق ولكي بها، المحیطة الظروف

  )١(. القانونیة وظروفها ،جریمة  كل عقوبة بذلك فتتحدد ،القوانین بسن التشریعیة السلطة تقوم

  

  

                                                           
جامعة محمد حیضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر، مبدأ تفرید العقوبة وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، ھند بورنان )١(

  .٩ص، م٢٠١٦، الجزائر، بسكرة
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  المشرع یتواله الذي التفرید ذلك "أنه على للعقوبة التشریعي التفرید اذ فهمي الجوهرياألست ویعرف
 بما ناحیة  من للجریمة المادیة الخطورة مع ومتالئماً  ،متناسباً  جزاءً  العقوبة من یجعل أن به محاوالً  ذاته

 الشخصیة وفالظر   على ضرراً  به تحدث أن یمكن ما أو المجتمع، على خطر من الجریمة تتضمنه
  )١(.والعقوبة ،للجریمة تحدیده وقت بها یتنبأ أو ،یتوقعها أن له أمكن التي للجاني

المشرع أیضا هو صاحب  فإن، وما دام القضاء یمتلك السلطة التقدیریة في العقوبة بحدود معینة
و بصدد إنشاء بحسب الجریمة التي ه، السلطة التقدیریة األولى قبل القضاء في صیاغة العقوبة المناسبة

القدرة على المالئمة بین : "السلطة التقدیریة هي فإنفكما هو معروف . نص قانوني لیطبق على مرتكبیها
بما یحقق  ومقداراً  ،وظروف مرتكبها بصدد اختیار الجزاء الجنائي نوعاً ، الظروف الواقعیة للجریمة

  )٢(". واالجتماعیة على حد سواء ،المصالح الفردیة

صوص القانونیة تبیح للقضاء العسكري بتوقیع جزاءات مشددة على مرتكبي الجرائم ومادامت الن
 ،لتحقیق الغایة األولى ،یحق للقضاء العسكري محاكمة المدنیین أمام محاكمه هفإن، العسكریة من المدنیین

  .كمبرر لمد والیته لمحاكمة المدنیین أمام قضائه، للقانون وهي تشدید العقوبة وفقاً 

في هذا الخصوص أن المشرع قد أحسن التصرف في تشدید العقوبة على الجریمة  باحثویرى ال
أو في الجرائم ، ولكن هذا یكون فیما یتعلق بالجریمة التي یكون مرتكبها من العسكریین، العسكریة

 أنهثم ، والربط العسكري ،فهو من المدربین على االلتزام، كون العسكري له خصوصیته، العسكریة البحتة
والتقید  ،فوظیفته تفرض علیه االلتزام بأعمال معینة ،ع للتعلیمات الوظیفیة التي تحكمهموظف یخض

  .ومتطلبات الوظیفة ،بتصرفات تعتبر من دواعي

 فإن، أو جرائم القانون العام، وبالذات فیما یتعلق بالجرائم المختطة ،ولكن فیما یتعلق بالمدنیین
ولم یضف علیها شیئا من ناحیة ، ي البنیان القانوني للجریمةف المشرع العسكري لم یغیر أي شيء

عقوبات العسكري هو ولو كان الهدف من إدراج هذه الجرائم في قانون ال، والعناصر المكونة لها ،األركان
یمكن النص في القانون على تشدید العقوبة نفسها كما هي موجودة في قانون  هفإن، تشدید العقوبة
  .ینص على أن تشدد العقوبة لو كانت كذا وكذاف، العقوبات العام

كنتیجة لجسامة  ،حاكم العسكریة توقع عقوبات مشددةالمبرر الذي یعتمد على أن الم فإنلذلك 
من الممكن أن نحقق  هألن ،هو مبرر غیر سلیم، إلخضاع المدنیین للقضاء العسكري الجرائم المرتكبة

وٕابقاء إعمال كل قانون وفق  ،الطبیعي نهاكل شخص في مكوٕابقاء  ،الهدف منه عن طریق القانون العام
  .جلها مادام الهدف یمكن تحقیقه بسلوك الطریق الطبیعي للتقاضيأاره من قر إطبیعته التي تم 

                                                           
 .٩ص، م٢٠١٢، الجزائر، جامعة الحاج، رسالة ماجستیر، تفرید العقوبة في القانون الجزائري، الیاس بن میسیة) ١(
  .٧٨ص، سابق مرجع، شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني )٢(



٢٠٤ 
 

  المطلب الثاني

  ومدى مشروعیتها ،المبررات القانونیة لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري

إما أن   ،كما بینا سابقاً  ،ء العسكري إلخضاع المدنیین ألحكامهإن األسانید التي یستند إلیها القضا
فقد سبق  ،وال نتحدث هنا عن القوانین المعمول بها، وٕاما أن تكون مبررات قانونیة ،تكون مبررات عامة

أو قرارات من رئیس السلطة  ،لكننا نتحدث عن األسانید التي على صورة مراسیم ،تناولها في هذه الدراسة
أو عبارة عن اتفاقیات بین اإلطراف ذات العالقة تتیح للقضاء العسكري ، أو الوزیر المختص الوطنیة

  : فنذكر منها، وتنوعت هذه األسانید القانونیة، محاكمة المدنیین أمام محاكمه العسكریة

  

  .والنیابة العامة ،االستناد على البروتوكول الموقع بین النیابة العسكریة - ١

، م٢٨/٠٦/٢٠٠٦والنیابة العسكریة بتاریخ  ،ل تعاون بین النیابة العامةتم توقیع بروتوكو 
اشتمل على عدة نقاط لتنسیق العمل بین النیابة العامة ، وبمصادق رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  :والنیابة العسكریة كان أبرزها

ریة وحدها دون غیرها حیث أكد البروتوكول على اختصاص النیابة العسك، تحدید مسؤولیة كل منهما - 
واختصاص النیابة العسكریة وحدها دون غیرها بالحق في إقامة الدعوى ، بالحق في إقامة الدعوى الجزائیة

  .الجزائیة في نطاق الجرائم العسكریة

ومباشرتها في الجرائم التي تقع في األماكن  ،اختصاص النیابة العسكریة بإقامة الدعوى الجزائیة - 
والجرائم التي ، والتي تحال من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة ،الدولة أمنائم المتعلقة بوالجر ، العسكریة

  .أو ضد األشخاص الخاضعین ألحكام القوانین العسكریة ،ترتكب من

اختصاص النیابة العسكریة بالحق بإقامة الدعوى في الجرائم التي ترتكب من األشخاص المخاطبین  - 
االختصاص یكون للنیابة  فإنوٕاال ، أو مساهم مدني ،یة إذا لم یكن فیها شریكبأحكام القوانین العسكر 

  .أو مساهم مدني ،العامة في حال وجود شریك

النائب العام أو  فإن ،في حال ظهور إشكالیات تثار بشأن تنازع االختصاص في أي قضیة جزائیة - 
  .ذه اإلشكالیاتحل ه ونهم من یتول، م العسكري أو مساعدهوالنائب العا، مساعده

  

  



٢٠٥ 
 

  :مدى مشروعیة البروتوكول

فنجد أن البروتوكول قد ، والصریحة ،یحمل هذا البروتوكول العدید من التجاوزات القانونیة الواضحة - 
في ذلك و ، أناط حل اإلشكالیات المتعلقة بالتنازع في االختصاص إلى النائب العام والنائب العام العسكري

من  )ج(فرد الحل في تنازع االختصاص إلى المحكمة الدستوریة بنص الفقرة أتجاوز خطیر للقانون الذي 
الفصل في تنازع االختصاص بین : (من القانون األساسي الفلسطیني الذي نص على )١٠٣(المادة 

  )١(.)وبین الجهات اإلداریة ذات االختصاص القضائي ،الجهات القضائیة

 ،والقضاء العسكري في اختصاص ،والممنهج للنیابة ،لفعليوترسیم للتدخل ا ،سسةؤ البروتوكول یعتبر م - 
بل مثل هذا البروتوكول من وجهة نظرنا سابقة خطیرة ، ولیس هذا فحسب ،صالحیات القضاء النظاميو 

 ،والنیابة العامة المدنیة ،وقبول الرئاسة الفلسطینیة ،ارقر إوالصریح على  ،على صعید االتفاق المعلن
ولمبدأ  ،ومخالفة الرئیس الفلسطیني ألحكام القانون األساسي ،ریة بحق تجاوزوالنیابة العامة العسك

، )٢(مقتضى المادة األولى فقرة جراء منح البروتوكول للرئیس الفلسطیني ب، المشروعیة وسیادة القانون
في هذا و  ٢)(،لة إلى القضاء العسكري الفلسطینيالدو  أمنٕاحالة أیا من الجرائم المتعلقة بو وسلطة  ،صالحیة

والقوانین الناظمة ، لتحدید االختصاص التي قررها القانون األساسي الفلسطیني ،إخالل بالقواعد العامة
 )٣(. الختصاص المحاكم

  

  :بشأن حظر كافة المیلیشیات المسلحة ٢٠٠٧لسنة  ١٧االستناد على المرسوم الرئاسي رقم  - ٢

بشأن حظر كافة المیلیشیات  رئاسیاً  صدر الرئیس الفلسطیني مرسوماً أم ٢٦/٠٦/٢٠٠٧بتاریخ 
یة الفلسطینیة منفتقوم األجهزة األ، كانت تبعیتها أو شبه العسكریة أیاً  ،والتشكیالت العسكریة ،المسلحة

أو من رئیس هیئة القضاء العسكري معللین  ،بتوقیف المتهمین المدنیین بقرار من النائب العام العسكري
  .ا المرسوم الرئاسيالسند القانوني لتصرفاتهم على هذ

ولكن ما یعنینا من ، أو تشكیل عسكري ،وجاء في هذا المرسوم عدة مواد تنص على حظر أي میلیشیة
  :والتي نصتا على ،منه ٥والمادة رقم  ،٤هذه المواد هي المادة رقم 

                                                           
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لسنة  ٩٧,١٠٨أیضا راجع المواد  )١(

  .م٢٠٠١لسنة  ٣رقم  الفلسطیني من قانون اإلجراءات الجزائیة ١٦٧,١٦٨المواد : وراجع أیضا
 .٨٦ص ، سابق مرجع، ناصر الریس )٢(
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لسنة  ٩٧,١٠٨راجع المواد  )٣(

  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم  ١٦٧,١٦٨المواد : وراجع أیضا



٢٠٦ 
 

ومصادرة جمیع  ،ظمة من حظر حمل السالحألنوا ،على الحكومة تنفیذ ما نصت علیه القوانین -٤
وكافة أنواع المواد التي  ،وغیرها من الوسائل القتالیة غیر المرخصة ،والمتفجرات ،والذخائر ،سلحةاأل

  .على النظام العام تشكل خطراً 

یعاقب عند إدانته بالعقوبة المنصوص  یعتبر قد ارتكب جرماً  ،كل من یخالف أحكام هذا المرسوم -٥
  .ي قانون العقوبات الساري المفعولعلیها ف

بل ، وال من قریب ،ال یشیر إلى القضاء العسكري ال من بعید أنهنجد ، عن في مواد المرسوموبالتم
فعند قوله في المادة  ،امي بمعاقبة من یخالف هذه النصوصعلى اختصاص القضاء النظ جاء مؤكداً 

القضاء إلى  وال یشیر أبداً  ،یدل على القوانین العادیة" ظمةألنوا ،ما نصت علیه القوانین: "الرابعة
المقصود بها القوانین  فإن ،والمتبع فقها عند ذكر قوانین بشكل مجرد ،بل یقر بالتقید بالقوانین ،عسكريال

لو أراد أن یذكر الخاصة أو االستثنائیة لقال قانون  هألن، أو االستثنائیة ،ولیست القوانین الخاصة ،العامة
  .كذا باسمه

یقصد بها قانون العقوبات " قانون العقوبات" فعبارة ، وكذلك األمر بالنسبة لنص المادة الخامسة
  .وٕاال لقال قانون العقوبات العسكري، ولیس العسكري ،العام

وال یجود االدعاء به كسند  ،المبرر القانوني المعتمد على هذا المرسوم باطل فإن ،وبالتالي
  .لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري

  

  :على المرسوم الرئاسي بشأن حالة الطوارئ لقضاء العسكري بناءً ریان اختصاص ااالدعاء بس - ٣

على المرسوم الرئاسي بشأن  ء العسكري بمحاكمة المدنیین بناءً یتمسك البعض بسریان اختصاص القضا
صدر الرئیس الفلسطیني بصفته القائد األعلى للقوات أم ٠٦/٠٧/٢٠٠٧تاریخ في ف، حالة الطوارئ النإع

والذي قرر من خالله اختصاص القضاء العسكري  ،م٢٠٠٧لسنة  ٢٨م الرئاسي رقم الفلسطینیة المرسو 
  :في الجرائم - باإلضافة لالختصاصات المقررة للقضاء العسكري أصالً -بالنظر ، في حالة الطوارئ

  .ومؤسساتها وممتلكاتها ،وموظفي السلطة الوطنیة الفلسطینیة ،مسئوليالتي ترتكب على  - 

  .الداخلي منواأل ،مة العامةالواقعة على السال - 

  .الفلسطینیة ومنتسبیها منوالجرائم الواقعة على أجهزة األ - 

  .ها مع مواد هذا المرسومرضاعلى أن یتم تعلیق القوانین الساریة في شأن هذه الجرائم حال تع



٢٠٧ 
 

  :مدي مشروعیة االستناد على هذا المبرر

منه  )١١٠(م حالة الطوارئ في المادة ٢٠٠٣المعدل لسنة الفلسطیني تناول القانون األساسي 
  : التي نصت على

أو حدوث كارثة طبیعیة  ،أو عصیان مسلح ،أو غزو ،القومي بسبب حرب منعند وجود تهدید لأل(  
  .)حالة الطوارئ بمرسوم من رئیس السلطة الوطنیة لمدة ال تزید عن ثالثین یوماً  النیجوز إع

یومًا أخرى بعد موافقة المجلس التشریعي الفلسطیني بأغلبیة ثلثي یجوز تمدید حالة الطوارئ لمدة ثالثین 
  .)أعضائه

 ،ها القانون األساسينجد أن حالة الطوارئ تستمر لفترة زمنیة حدد ،وبالتمعن بنص المادة السابقة
أي ال یجوز أن تمتد حالة ، قابلة للتجدید من طرف المجلس التشریعي لمدة شهر آخر، وهي شهر واحد

ا تنتهي بقوة القانون بعد هفإنوٕاال ، إذا تم تجدیدها من طرف المجلس التشریعي ،ألكثر من شهرین الطوارئ
  .اهالنشهر من تاریخ إع

، الرئیس لحالة الطوارئ النعقاد بعد إعالنوعدم قدرته على ا ،وبالنظر لغیاب المجلس التشریعي
ومن ثم یجب أن  ،حالة الطوارئ النخ إعتنتهي هذه الحالة بال شك بقوة القانون بعد شهر واحد من تاری
، واألوضاع الطبیعیة ،أي إلى الظروف، تعود األوضاع في األراضي الفلسطینیة إلى سابق وضعها

 ،والنفاذ ،وأوقفت العمل بها مراسیم الطوارئ إلى السریان ،وبالتالي تعود كافة التشریعات التي علقتها
 ،حال من األحوال للمكلفین بإنفاذ القانون أن یستمروا بتطبیقها ال یجوز بأي هفإن ،وبانتهاء حالة الطوارئ

وحجة عدم صدور مرسوم آخر یعلن بصریح النص عن إلغاء هذه  ،وٕاعمالها بعد انتهاء هذه المدة بذریعة
  )١(. ووقف العمل بها، المراسیم

على المرسوم  المبرر القانوني لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري المستند فإن ،وبالتالي
 ري بناءً وبالتالي ال یجوز محاكمة المدنیین أمام القضاء العسك، الرئاسي بشأن حالة الطوارئ یعتبر باطل 

  .على هذا السند

التي ،  وأحكامه ألحكام محكمة العدل العلیا ،مر سوءًا هو مخالفة القضاء العسكريوما یزید من األ
والتي قررت فیها صراحة على أن محاكمة ، العسكري صدر عنها العدید من القرارات بشأن القضاء

، یعتبر بمثابة اعتداء على االختصاص القضائي للمحاكم العادیة ،المدنیین أمام المحاكم العسكریة
المحكمة بضرورة استبعاد المدنیین  أوصتوبناًء علیه  هذا االختصاص المقرر لها قانونًا،واغتصاب ل

  .القوانین العسكریة ألحكامالفلسطینیین من خضوعهم 
                                                           

  .٩٤مرجع سابق ص، ناصر الریس )١(



٢٠٨ 
 

  :على  أحكامها إحدىفقد نصت محكمة العدل العلیا في 

وهو شخص مدني  ،یتبین أن المستدعي ،بالتدقیق في أوراق الدعوى والبینات المقدمة فیها(   
وبدل أن یتم عرضه على النیابة العامة  ،١٨/١٢/٢٠٠٨الوقائي منذ تاریخ  منموقوف لدى جهاز األ
من قانون اإلجراءات الجزائیة التي تختص دون غیرها  ٣٤بأحكام المادة  اعة عمالً خالل أربع وعشرین س

تم توقیفه من قبل رئیس  ،من ذات القانون ٥٥ألحكام المادة  وفقاً  ،بالتحقیق في الجرائم والتصرف فیها
  .هیئة القضاء العسكري

ألحكام المادة  قاً ووالیة المحاكم العسكریة طب ،أن هذا األمر یخرج عن نطاق اختصاصوحیث 
ولیس لهذه  ،تنشأ المحاكم العسكریة بقوانین خاصة"أن من القانون األساسي التي نصت على  ١٠١/٢

قرار رئیس هیئة القضاء العسكري بتوقیف  فإن"أو والیة خارج الشأن العسكري  ،المحاكم أي اختصاص
لشخصیة التي كفلها القانون یمس حریة المستدعي ا أنهللسلطة كما  المستدعي المدني یشكل غصباً 

كما أن استناد  منعدماً  قرار توقیف المستدعي یكون قراراً  فإنولذلك  ،منه ١٢,١١األساسي في المادتین
مشروعیة الإلعطاء  ،١٩٧٩ممثل الجهة المستدعى ضدها إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

 وصریحاً  ،كان واضحاً ) القانون األساسي(ستوري طالما أن النص الد ،للقرار المطعون فیه في غیر محله
وفي هذا ما یغني عن البحث في  ،وحصرها بالشأن العسكري فقط ،على اختصاص المحاكم العسكریة

توقیف المستدعي یكون قد تم بوجه  فإن ،على ما تقدم مدى قانونیة سریان أحكام القانون المذكور بناءً 
  )١(. )ومخالف للقانون ،غیر مشروع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٦/٢٠٠٩بشأن دعوى عدل علیا رقم . م٢٦/١٠/٢٠٠٩م فصل بتاریخ ٢٠٠٩لسنة  ٦انظر الحكم رقم  )١(



٢٠٩ 
 

  المبحث الثالث

  قاضیه الطبیعي إلىمدى تمتع المدنیین بمبدأ حق الفرد في اللجوء 

  القضاء العسكري أمام 

لعدم مشروعیة اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة  كبیر من الفقهاء في تقریرهم جانباعتمد 
في عدم كون القضاء  نأو ، یمثل القضاء الطبیعي للمدنیینال  ،القضاء العسكري أن أساسالمدنیین على 

القضاء العسكري غیر  أمامالعتبار محاكمة المدنیین  مبرراً  ،هو القضاء الطبیعي للمدني ،العسكري
  .وبالتالي عدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین ،مشروعة

 عدیدة یكتسبها منذ لحظة حقوقاً  سانإلنلتكفل  أنقد حرصت على  ،المواثیق الدولیة أننجد 
ما لم  أهمیةیفتقد أي  ،والتأكید على تلك الحقوق في المواثیق الدولیة ،لتستمر معه طیلة حیاته، یالدالم

بحیث یمكننا ، فالحق یستمد قیمته من مقدار الحمایة التي یكفلها له القانون، تحظى بضمانات تنفیذیة
  )١(.قیمة لهوى شعار زائف ال سالحق الذي یفتقر الحمایة القانونیة ال یكون  أنالقول 

ثم ، م١٢١٥عام   magna cartaاألعظممرة في العهد  ألولوبدت فكرة القاضي الطبیعي 
، ذات طبقة المتقاضین إلىمن القرن الثالث عشر في صورة انتماء القاضي  األولتبلورت في النصف 

تأكدت  أنا لبثت ثم م، اإلقطاعیةالمحاكم  أمام اإلقطاعیونویحاكم ، نظرائهم أمامفیحاكم رجال الكنیسة 
فعبر عنها الدستور الفرنسي ، التي تقوم علیها الدولة القانونیة األصولفكرة القاضي الطبیعي كأصل من 

  )٢( .للحریات أساسیام في المادة السابعة بوصفها ضمانا ١٧٩١الصادر سنة 

التقاضي حق : (منه على) ٣٠(الفلسطیني في المادة  األساسيوهو ما نص علیه القانون 
  ).ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطیني حق االلتجاء إلى قاضیه الطبیعي ،مصون

والقواعد  ،القاضي الذي یحدده القانون أوالقضاء  أنهب ،القاضي الطبیعي أو ،ویقصد بالقضاء 
 أحكامتنقل  أو ،التي تترجم األساسیةالتي تتناول تنظیم االختصاص القضائي باعتبارها من القوانین 

ونطاق  ،المحاكم أنواعالمشرع یتولى تحدید  أنمما یعني  )٣(،تكمله اأنهبل ، حیز التطبیق إلىالدستور 
قاضي لم  أو ،محكمة أماموبالتالي ال یجوز محاكمة المتهم ، اختصاص كل منها قبل ارتكاب الجریمة

مبدأ القضاء  إنفوبذلك  ،ضائي العادي المكملة لهقواعد االختصاص الق أویحدده قانون السلطة القضائیة 

                                                           
 .١٣٣ص، م١٩٩٣، دار النھضة العربیة، حق االستعانة بمحام أثناء تحقیقات الشرطة القضائیة، طھ أحمدمحمود ) ١(

، "دعم وتعزیز استقالل القضاء"بعنوان ، المؤتمر الثاني للعدالة،العربي في اللجوء إلى قاضیھ الطبیعي حق المواطن، محمد كامل عبید )٢(
 https://www.ifes.orgعنوان الموقع  . ٦ص، م٢٠٠٣، القاھرة

  .٤٧٠ص، م١٩٨٩، اإلسكندریة، فارالمعمنشأة ، اثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة، مبدر الویس )٣(

https://www.ifes.org


٢١٠ 
 

 اآلخرهذه المبادئ تكمل بعضها  أنكما  ،وحیاده ،لمبدأي استقالل القضاء ومتمماً  ،الطبیعي یأتي مكمالً 
  )١(.قاضیه الطبیعي أمام إنسانن یحاكم كل أب ،القانون أماملضمان مبدأ المساواة بین الناس 

سنتناول في هذا  نافإن ،ولتقییم نطاق مشروعیة اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین
كم الح إلمكانیة، المبحث مدى توفر مصطلح القاضي الطبیعي للمدنیین في القضاء العسكري من عدمه

 األولنتحدث في ، مطلبین إلىعن طریق تقسیم هذا المبحث  ،على مدى مشروعیة هذا االختصاص
وفي المطلب الثاني نتحدث  ،محكمة العسكریةء العسكري ضمن الا عن القضاء الطبیعي في القضاممنه

مخالفتها مع تلك  أوهیئة القضاء العسكري عن طریق مدى توافقها  أمامعن ضمانات المتهم الممنوحة له 
  :وذلك كالتالي، القضاء العادي أمامالضمانات الممنوحة لنفس المتهم المدني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢٠٣ص، م١٩٧٧، القاھرة، دار النھضة العربیة، الشرعیة واإلجراءات الجنائیة، فتحي سرور أحمد ) ١(



٢١١ 
 

  األولالمطلب 

  والقضاء الطبیعي ،محكمة العسكریةال
مقومات القضاء الطبیعي هو سالمة البناء التنظیمي للجهاز القضائي الذي یطبق  همأمن  إن

 ،التي تفصل في النزاعات هاوٕاجراءات، المحكمة أهمهالعل  ،والذي یتكون من عدة عناصر، القانون
ي قضاء الطبیعللعناصر هناك مجموعة من ال أن من المستقر فقهاً ، أمامهاوالجرائم التي یرتكبها المتهم 

ومن أهم ، للشخص المعروض على هذه المحكمةمجموعها القضاء الطبیعي بتشكل  ،لمحكمةمتعلقة با
  :هذه العناصر

  .وتحدید اختصاصها بقانون ،المحكمة إنشاء -١
  .وتحدید اختصاصها قبل نشوء الدعوى ،المحكمة إنشاء -٢
  .تكون المحكمة دائمة أن -٣

وتقییم مدى توافرها في المحكمة العسكریة  ،ابقة الذكرلذلك سوف نقوم بدراسة هذه المقومات الس
القضاء  أمامالمحاكم العسكریة من حقهم في المثول  أماموبالتالي مدى تمتع المدنیین الماثلین ، من عدمه

  :على النحو التالي ،الطبیعي من عدمه

  :المحكمة وتحدید اختصاصها بقانون إنشاء - ١

هو المصدر لقواعـد  ،تنظم استعمال الحریة التيداة من المسلم به إن القانون بوصفه األ
وقواعد االختصاص، ولذلك فالبـد أن تكون المحكمة المختصة  ،القضائياإلجراءات ومنها قواعد التنظیم 

 األساسيكما نص على ذلك القانون  ،للقانون وتحدید اختصاصها طبقاً  ،بنظر الدعوى قد تم إنشاؤها
ودرجاتها، ویحدد  ،القضائیة مستقلة، وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعهاالسلطة : (الفلسطیني بقوله

وتنفذ باسم الشعب  ،وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وتعلن األحكام ،واختصاصاتها ،القانون طریقة تشكیلها
  )١(). العربي الفلسطیني

للمدني  أقر والمشرع قد، واختصاص المشرع ،فتحدید جهات االختصاص للمحاكم هو من عمل
 ال أنه وأكد ،المحاكم العسكریة إنشاءالذي نص على ، أیضاً القضاء العادي بنص الدستور  أمامیمثل  أن

المدنین الختصاص القضاء  أخضعتولكن القوانین العسكریة قد  )٢(،اختصاص لها خارج الشأن العسكري
فادخل ، كما تناولناه سابقاً ، نيوالعی ،والمكاني ،معاییر االختصاص الشخصي إعمالالعسكري عن طریق 

من  أساساً والتي هي ، حوزة القضاء العسكري إلىوالجرائم  ،األشخاصالقانون العسكري العدید من 
  .اختصاص القضاء العادي

                                                           
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ٩٧(م ) ١(
  .من القانون السابق) ١٠١(م ) ٢(



٢١٢ 
 

 فضالً ، قاضیهم الطبیعي إلىالمدنیین في االلتجاء  األفرادخل وتجاوز حق أفالمشرع العسكري قد 
 )١(،تي تخضع الختصاص المحاكم العادیةن الذین یرتكبون الجرائم العن سلب هذا الحق من العسكریی

وهي الجرائم التي ال ، على الجرائم العسكریة دون غیرها تقتصر والیة القضاء العسكري أن األصل ألن
  )٢(. نیالعسكری إالیرتكبها 

من اختصاص القضاء  أصالً من الوزیر المختص للقضایا التي تكون  اإلحالةناهیك عن 
من  اإلحالةأي من الجرائم التي یكون مرتكبها مدنیا بمجرد  إحالةالقوانین العسكري  فأجازت ،العسكري

 أنوالمشرع الدستوري الذي قرر  ،وبذلك یساوي القانون العسكري بین الوزیر المختص (٣)،الوزیر المختص
  .لعسكرين ال اختصاص للقضاء العسكري خارج الشأن اأو ، االختصاص یكون وفقا لقانون

 أو ،القانون المنشئ لمحكمة خاصة ألن ،یعتبر اعتداء على المشرع باإلحالةفقرار الوزیر 
 رضالتع، یوصف بعدم المشروعیةالذي تسلبه اختصاصه  أو ،استثنائیة تنتقص من الوالیة العامة للقضاء

جهات القضاء یقتصر تفویضه للقانون على توزیع االختصاص بین  إذ ،مع النص الدستوريذلك النص 
  )٤(.تقاص منهالنا أواالختصاص  إهدارالمختلفة دون 

وبالتالي یكون من حق  ،القضاء الطبیعي بالنسبة للمدنیینوبذلك یكون القضاء العسكري لیس هو 
تشریع یصدر  أيوأن یحتجوا بعدم دستوریة  ،األفراد أن یتمسكوا بإبقاء الوالیة المحتجزة للسلطة القضائیة

قاضیهم الطبیعي  إلىااللتجاء  في لحقهم األصیل أو مصادراً  ،نتقصا لوالیة المحاكمأو م ،مغتصبا
  )٥(.المدني

  .وتحدید اختصاصها قبل نشوء الدعوى ،المحكمة إنشاء - ٢

أو  ،ومؤدى ذلك أن یعرف كل مواطن سلفا من هو قاضیه، ومن ثم فال یجـوز بعد نشوء الدعوى
أنشئت خصیصا من أجله،  الطبیعي إلى محكمة أخرى أقل ضماناً  وقوع الجریمة انتزاع المتهم من قاضیه
إطار مبدأ  فيأو قواعد االختصاص إال  ،القضائيقواعد التنظیم  فيوال یحل للسلطـة التشریعیة أن تعدل 

                                                           
  .م١٩٧٩لعام ، ریر الفلسطینیةمن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التح) ٧(م ) ١(
، دار العلم للمالیین، دراسات تطبیقیة في العالم العربي، سانإلنحقوق ا، عبد العظیم وزیر، محمد السعید الدقاق، محمود شریف بسیوني) ٢(

  .٣٧٩ص، م١٩٨٩
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٦٣(م ) ٣(
 .١٣٨ص، م١٩٧١، العدد التاسع، ٥١السنة، مجلة المحاماة، وضرورة حمایة الفردرقابة القضاء ، سعد عصفور )٤(
  .٣٢٩ص، م١٩٨١، دار النھضة العربیة، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، فتحي سرور أحمد )٥(



٢١٣ 
 

 ،كانت من اختصاص محكمة ما التياستقالل القضاء، وهو ما ال یتأتى إذا انتزع القانون بعض الدعاوى 
  )١(. للمتهم كمة أخرى أقل ضماناً ونقلها إلى مح

 أنیجب  إذ، تكون المحكمة التي تصدت للواقعة مختصة بنظرها من قبل وقوعها أنفیشترط 
وعلیه ال یجوز بعد ، ما ارتكب جریمة معینة إذا، أمامهاالمحكمة التي سوف یحاكم  یعرف المتهم مسبقاً 

محكمة  إلى) بالدعوى أصاللمحكمة المختصة ا(الطبیعي  هینتزع المتهم من قاضی أنارتكابه الجریمة 
  )٢(. لدعاوي معینة دون ضوابط عامة مجردة أنشئت أخرى

ا ینطوي علیه من هو القاضي المحدد قبل ارتكاب الجریمة بم ،ولما كان القاضي الطبیعي
تنظیم وال ،وبحجة ما تحمله اعتبارات حسن تنظیم العدالة ،ال یجوز بعد وقوع الجریمةف، ضمانات للمتهم

هذه  ألن، لمحاكمته خصیصاً  أنشئت، أخرىمحكمة  إلىالقضائي انتزاع المتهم من قاضیه الطبیعي 
  )٣(. وحیاده ،ضرورة احترام ضمانة استقالل القضاء أماماالعتبارات تبدو واهنة 

یعتبر انتزاعا ضمنیا للدعوى  ،اختصاص محكمة جدیدة في، وقعت من قبل التيفإدخال الجرائم 
أن تكون  ي، وال یكفمع استقالل القضاء أیضاً  رضااص المحكمة األصلیة، وهو ما یتعمن اختص

كال  فيالقانون الجدید، وال أن تكون اإلجراءات واحدة  فيالعقوبات المقررة للجریمة لم یمسها التغییر 
یمكن  وهو ما ال ،وحیاده ،واختصاصها أمر یتعلق باستقالل القضاء ،طبیعة المحكمة ألنالمحكمتین، 

  )٤(.التفریط فیه حمایة للحریات

كان اختصاص المحاكم العسكریة بمحاكمة المدنیین الذین یتم  إذاعما ، هنا الباحث ویتساءل 
هو اختصاص سابق ، العسكریین الذین یرتكبون جرائم القانون العام أو، القضاء العسكري إلى إحالتهم

ولیس  ،اص المحكمة یكون ال حق الرتكاب الجریمةاختص أنفنقول  ،الحقا علیها؟ أمعلى نشؤ الدعوى 
 أمامسوف یحاكم  أنهوبحسب علمه حین ارتكب الجریمة یكون معلوما لدیه  ،المتهم المدني ألن ،سابقا لها

سند االختصاص للمحكمة أالذي  اإلحالةقرار  فإن ،القضیة للقضاء العسكري إحالةوعند ، القضاء المدني
تحدید االختصاص هنا یكون بعد وقوع الجریمة  فإنوبالتالي ، د وقوع الجریمةالعسكریة هو قرار صادر بع

  .وهو ما یخالف القوانین المتبعة لتحدید اختصاص القضاء العسكري

                                                           
، "دعم وتعزیز استقالل القضاء"ن بعنوا، المؤتمر الثاني للعدالة، حق المواطن العربي في اللجوء إلى قاضیھ الطبیعي، محمد كامل عبید )١(

  https://www.ifes.orgعنوان الموقع  . ٨ص، م٢٠٠٣، القاھرة
  .١١٣ص، سابقمرجع  ، الشرعیة واإلجراءات الجنائیة ،فتحي سرور أحمد )٢(
  .٤٧١ص، سابقمرجع ، مبدر الویس )٣(
  .٩٣٠ص، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور )٤(

https://www.ifes.org


٢١٤ 
 

للمدنیین المحاكمین في  طبیعیاً  قضاءً القضاء العسكري ال یعتبر  أن :وبالتالي یمكن القول
  .ولیس قبلها ،لجریمةتحدید المحكمة یقع بعد ارتكاب ا ألن، محاكمه

  :تكون المحكمة دائمة أن - ٣

 أو، ویعد كذلك متى كان غیر مرتبط بمدة زمنیة معینة، یكون اختصاص المحكمة دائم أنالبد 
 )١(،غیر دائمة أو ،مؤقتةأي محاكم  إنشاءومن ثم ال یجوز  ،حالة الطوارئ أو ،بظروف استثنائیة كالحرب

ي الجرائم التي هي مناط القانون للنظر ف أنشأهاك المحكمة التي تل اأنهب ،ویقصد بالمحكمة الدائمة
، طارئة ةمهم ةلظروف مؤقت أم، سواء كان ذلك التحدید لفترة زمنیة معینة زمنيدون تحدید ، اختصاصها

الذین  األشخاصمحاكمة  ألجل أو ،القانون لفترة محددة هاینشئالمحكمة التي  فإنوبالتالي ، كحالة الحرب
  )٢(. جلهم ال تعد من قبیل القضاء الطبیعيأحكمة من شكلت الم

 اأنه إال، وان كانت في بعض الجرائم تشكل محكمة دائمة ،المحاكم العسكریة أنویرى الباحث 
، من المدنیین أو ،في كثیر من الجرائم ال تعتبر هي المحكمة الدائمة لمرتكبها سواء كان من العسكریین

  :التالي لة على ذلك نسوق المثالوللدال

ني له بارتكاب جریمة الفلسطیني باالتفاق مع صدیق مد مناألمن منتسبي قوى  األشخاص أحدلو قام  - 
جریمتهم لیست عسكریة   ألن، وهذا هو الطبیعي، القضاء العادي أمامیتم محاكمتهم  هفإن ،عادیة بسیطة

ولكن لو قام نفس  ،العسكریة ناألماكولم تقع داخل ، الوظیفة العسكریة بالنسبة للعسكري إطاروخارج 
یتم محاكمته  أنمن الممكن  هفإن، وباالتفاق مع نفس الصدیق المدني بارتكاب نفس الجریمة ،العسكري

لسنة  ٤سكري الفلسطیني رقم من قانون القضاء الع ٦٣وذلك استنادا لنص المادة ، القضاء العسكري أمام
 إلىا التي هي من اختصاص القضاء العادي القضای إحالةللوزیر المختص  أجازتالتي  ،م٢٠٠٨

یتم محاكمتهم عن نفس  أنمن الممكن  هفإن، نفس الجریمة أیضاوارتكبوا  ،ولو عادوا ،القضاء العسكري
  . القضاء العادي أمامالجریمة 

 فإن، مدنیین أو ،سواء كانوا عسكریین، وبالتالي تكون المحكمة العسكریة غیر دائمة بالنسبة لهم
من الوزیر  اإلحالةوالدیمومة في المحكمة التي تنظر قضیتهم متوقف على قرار  ،تقرارعدم االس
  .المحكمة هنا تصبح محكمة غیر دائمة فإنوبالتالي  ،المختص

                                                           
  .  ١٣٤ص، سابقمرجع ، عبد الستار الكبیسي )١(
  .١١ص، م٢٠٠٠، جامعة بغداد، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة، الشرعیة في اإلجراءات الجزائیة، حسن یوسف مقابلة )٢(
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 القضاءوفیما یتعلق بمحاكمة المدنیین ال تمثل  ،المحاكم العسكریة أن الباحث یرى فإنوبالنهایة 
قاضیه  إلىلتحقیق مبدأ حق الفرد في اللجوء  ،لضمانات المشروطةلما فیها من انتقاص ل، الطبیعي لهم

  .المعدل الفلسطیني األساسيوالتي منها القانون ، والقوانین ،غلب الدساتیرأالطبیعي الذي نصت علیه 
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  المطلب الثاني

  نطاق توافر ضمانات المتهم في القضاء العسكري

وهي المعیار الدال على االحترام ، سانيإلناوالرقي  ،التحضر البشري مرآةكانت العدالة تعتبر  إذا
عن طریق توفر ، وعادل ،بوجود قضاء كفء نزیه إال ىتحقیقها ال یتأت فإن، سانإلنا آلدمیةالمكفول 

أي بمعنى توفیر الضمانات القانونیة الكافیة للمتهم من ، والحریات ،المناخ القانوني الذي یضمن الحقوق
 األساسیةیوفر المبادئ ، جزائیة إجراءاتبوجود قانون  إالوال تتوفر هذه الضمانات ، لطة المختصةقبل الس

التي تتواجد في هذا القانون تمثل الحد للفصل  اإلجرائیةكون القواعد ، التي تحمي هذه الحقوق والحریات
قانوني یحقق الهدف و  ،والمحاكمة بشكل فعال ،وضمان سیر التحقیق، تبرئته أو ،المتهم إدانةبین 

  .المنشود

تحدد القیود الواردة على حق  اهألن ،أیضاً  األهمیةوهذه القواعد القانونیة على درجة كبیرة من 
فالبنسبة ، أخرىمن ناحیة  األفرادوتكفل الضمانات التي تحمي حریات ، الدولة في العقاب من ناحیة

 ،والقبض ،ها في الحبسطتتمارس سل أن –ة المختلف بأجهزتها –ال تستطیع الدولة  األولىللناحیة 
وقیود ترد على حقها هذا  ،هناك ضوابط وٕانما، شرط أو ،والضبط وتنفیذ العقاب دون ما قید ،والتفتیش

فال یجوز المساس ، األخرىبالنسبة للناحیة  أما ،والتحضر ،سانیةإلنوا ،المشروعیة إطاروتضعه في 
 إلىوبالقدر الالزم للوصول  ،الحدود أضیقفي  إالكفلها القانون  التي األصلیةوحقوقهم  ،األفرادبحریات 
 )١(. األبریاءالمجرم عن  وٕافرادالحقیقة 

قاضیه  أمامنسعى من خالل دراستنا هذه للتأكید على حق الشخص في المثول  ناألن ونظراً 
فیها توفر مقومات القضاء الطبیعي للمتهم هو عرضه على محكمة تكفل له  أهممن  ألنو ، الطبیعي

، فبقدر توافر هذه الضمانات بقدر ما نكون قریبین لمضمون القضاء الطبیعي، الضمانات القانونیة له
 ،القضاء بدایة من االتهام أمامالمتبعة  اإلجراءاتفهناك العدید من الضمانات التي یجب توافرها في 

 ،القضاء العسكري أمامالضمانات  النظر على مدى توافر هذه وإللقاء ،وتنفیذه ،بصدور الحكم وانتهاءً 
وبین تلك الموجودة في ، العادیة اإلجرائیةسنقوم بعمل مقارنة بین الضمانات الموجودة في القوانین  نافإن

مفهوم القضاء  أمامهكان القضاء العسكري یحقق للمتهم المدني  إنللوصول لمعرفة ، القوانین العسكریة
  .الطبیعي من عدمه

                                                           
، رة الدعوى الجنائیةسی -لجنائیة والدعوى التابعةوى االدع -القاعدة اإلجرائیة–أصول المحاكمات الجزائیة ، وجالل ثروت، سلیمان عبد المنعم )١(

  .٦ص، م١٩٩٦، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
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 اإلجراءاتهو قانون  ،في فلسطین الجزائیة مدنیاً  اإلجراءاتنین التي تحكم القوا أهمولعل من 
وینص على  ،اإلجراءاتفهو القانون العام الذي یحكم تلك ، م٢٠٠١لسنة ٣الجزائیة الفلسطیني رقم 

  .القضاء أمامالضمانات التي یجب توفیرها للمتهم 

 أصولقانون  اإلجرائیةن الناحیة فیحكمه م ،بالنسبة لنظام القضاء العسكري الفلسطیني أما
وقانون القضاء  ،والمطبق في الضفة الغربیة، م١٩٧٩المحاكمات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 

، دون الضفة الغربیة المحافظات الجنوبیةوالمطبق في ، م٢٠٠٨لسنة  ٤العسكري الفلسطیني رقم 
فیما یخص ،  وتعدیالته ،م٢٠٠٣طیني المعدل لسنة الفلس األساسيلما هو مقرر في القانون  باإلضافة

قانون القضاء العسكري  أنمع مالحظة الباحث على  ،والعسكري ،كال النظامین القضائیین العادي
هو قانون یصلح لتنظیم هیئة  ،م٢٠٠٨لسنة  ٤وهو قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  ،الجدید

العدید من النصوص التي درج الفقه  إلغفاله، ت عسكريمحاكما أصولولیس قانون ، القضاء العسكري
 أصوللذلك سوف یتم التركیز عل قانون ، المحاكمات أصولضمن نصوص قانون  إدراجهاعلى 

 ألصولكونه هو القانون المتضمن ، والذي مازال ساري المفعول في الضفة الغربیة، المحاكمات الثوري
  . المحاكمات العسكریة

بینما یحكم (١) ،م٢٠٠١لسنة  ٣الجزائیة رقم  اإلجراءاتائي العادي قانون ویحكم النظام القض
الفلسطینیة لعام  الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر المحاكمات أصولالنظام القضائي العسكري قانون 

المطبق في  )٣(،م٢٠٠٨لسنة  ٨لقضاء العسكري رقم وقانون ا،  والمطبق في الضفة الغربیة )٢(.م١٩٧٩
 ،كل نظام قضائي أمامالفروقات في الضمانات الممنوحة للمتهم  أهموللوقوف على  ،ات الجنوبیةالمحافظ

  :سنقوم بعمل مقارنة بین هذه الضمانات الواردة في كل منها كالتالي نافإن

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .م٢٠٠١لسنة  ٣سیتم ال حقا اعتماد مصطلح قانون اإلجراءات الجزائیة للداللة على قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  )١(
انون أصول المحاكمات الثوري للداللة على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام سیتم الحقا اعتماد مصطلح ق )٢(

  .م١٩٧٩
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤سیتم الحقا اعتماد مصطلح قانون القضاء العسكري الجدید للداللة على قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  )٣(
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  األولالفرع 

  منع اتصال المتهم بالعالم الخارجي

، ومحامیه ،وبأسرته ،ال بمن یریدومن ضمن الحقوق السماح له باالتص، للمقبوض علیه حقوق
وسیلة  أليوعدم خضوعه ، براءته إثباتالتي تضمن حقوقه في  األساسیة األموروذلك السماح یعد من 

حیث  ،سلطة التحقیق أم ،سواء كان تحت تصرف مأمور الضبط الجنائي، إرادتها التأثیر على أنهمن ش
لیكون ذلك ، أسرته أو ،وكیله أو ،حامیهبمتصال اال إلىللقبض یحتاج  األولىالمتهم منذ الوهلة  أن

كان قد تعرض  إذاوكذلك اطالع محامیه عما ، له في فهم حقوقه النظامیة التي كفلها النظام له مساعداً 
  )١(.سانیةإلناانتهاك لحقوقه  أو ،استخدام السلطة إساءةألذى نتیجة 

 الطبیعیة الحقوق من یعتبر الدفاع حق ألن ،یتمكن المتهم من االتصال بمحامیه أنفیجب 
ى أول فهو وثم ،استظهاره على الناس أجدر هو الحق براءته، فصاحب أصلیة إلىًا مستند یباشره ،سانإلنل

 في السیما النفسیة وحالته ،یتناسب ال بنفسه الدفاع حق ممارسة أن یجد المتهم قد ولكن حقه، عن بالدفاع
 بكل اإللمام عن یعجز فقد ،اً مثقف كان مهما المتهم أن إلى ةباإلضاف إلیه، الخطیرة المسندة االتهامات
 مناقشة الخصم ودفوع ،للشهود ومناقشاته ،ودفوعه ،طلباته إلبداء حاجته جانب القانون إلى نصوص
  )٢(.لها لیس مؤهالً  قانونیة

ولكننا نجد اختالف فیما یتعلق بحق المتهم من االتصال بالعالم الخارجي بین نصوص قانون 
وقانون ، المحاكمات الثوري أصولوبین نصوص قانون ، الجزائیة المطبق في النظام المدني جراءاتاإل

 ٣)(: على النحو التالي، المطبق في القضاء العسكري، القضاء العسكري الجدید

 ٤)(: المحاكمات الثوري على أصولنص قانون 

للتجدید وفقًا  ال تتجاوز عشرة أیام قابلة للمدعي العام إن یقرر منع االتصال بالمتهم الموقوف مدة یحق(
  .)للقانون

  )٥(: الجزائیة على اإلجراءاتوفي نفس المجال نص قانون  ،بینما

                                                           
  .١٢٩ص، م١٩٩٦، القاھرة، دار النھضة العربیة، العامة للقبض على األشخاص في قانون اإلجراءات الجنائیةالنظریة ، إبراھیم محمد إبراھیم )١(
  .٧٥٥ص  ،سابقمرجع ، علي فضل البوعینین )٢(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٨(م  )٣(
  .م١٩٧٩لعام ، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة) ٥٠(م  )٤(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ١٠٣(م  )٥(
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ولمصلحة التحقیق أن یقرر منع االتصال بالمتهم  ،یجوز لوكیل النیابة في مواد الجنایات(
ري هذا المنع على محامیه الذي یجوز ، وال یسة أیام قابلة للتجدید لمرة واحدةالموقوف مدة ال تتجاوز عشر 

  .)له االتصال به في أي وقت یرید، دون قید أو رقابة

 أصولالمحاكمات الثوري قد انتقص من الضمانات الموجودة في قانون  أصولقانون  أننالحظ 
  :المحاكمات الجزائیة من ناحیتین

  

 أیام ١٠وللجمیع دون استثناء لمدة ، ممنع االتصال بالعالم الخارجي من قبل المته أنه :األولىالناحیة 
الجزائیة قد منع هذا االتصال بالعالم الخارجي مع جمیع  اإلجراءاتقانون  أنبینما نجد  ،قابلة للتجدید

وفي هذا ضمانة  ،المنع المقرر وفق المادة السابقةالقانون قد استثناه من  فإن، باستثناء المحامي األفراد
  .المحاكمات الثوري بانتقاصها من حقوق المتهم أصولفقام قانون ، بقاً سا أوردنامهمة للمتهم كما 

 اإلجراءاتفقانون ، هناك اختالف بین القانونین في المدة التي یسري خاللها المنع أننجد  :الناحیة الثانیة
وال یجوز ، یوم ٢٠أي ، تجدد مرة واحدة فقط أنعلى  أیام ١٠الجزائیة قرر جواز منع االتصال لمدة 

  .من هذه المدة ألكثرریان مدة المنع س

قابلة للتجدید  أیام ١٠قد سمح بمنع االتصال لمدة  ،المحاكمات الثوري أصولقانون  أنبینما نجد 
وبالتالي یستطیع القضاء العسكري ، بل ترك النص دون تحدید ،متى یسمح بهذا التجدید إلىدون تحدید 

  .تي یرید دون وجود نص یحدد هذه المدةمنع اتصال المتهم بالعالم الخارجي للمدة ال

من الموقوفین عند  كثیرالف، انتقاص من الحقوق المقررة للمتهم أیضافي هذا  أن ویرى الباحث
ال یعرف ذویهم ، رئیس هیئة القضاء العسكري أو، الفلسطینیة على ذمة النیابة العسكریة یةمناأل األجهزة

لذلك  ،وهذا ما یشهده الواقع الفلسطیني ،انتهاك حقوق المتهم یكون خاللها قد تم، هم لمدة من الزمن أین
یتمكن  أنیجب  أنهحیث ، أساسهالمنع من  إلغاءیتم  أنبل یجب ، ال نطالب بتحدید عدد مرات التجدید
  .وبأهلهالمتهم من االتصال مباشرة بمحامیه 

ي مشكلة وه، وبالذات كون المجتمع الفلسطیني یواجه مشكلة جسیمة في هذا الموضوع
لمواجهة  یةمناألبالحمالت  المحافظات الجنوبیةالفلسطینیة في  یةمناأل األجهزةقیام  فأثناء، اإلشاعات

 ،أهلهوعدم معرفة  ،األشخاص أحدوبمجرد اعتقال  أنهنجد ، والتجسس لصالح االحتالل ،ظاهرة العمالة
مسمیات التي كان منع اتصال المتهم غیره من ال أو ،یكثر الحدیث عن كونه عمیل هفإن، نهامحامیه مك أو

  .اإلشاعاتانتشار مثل هذه  إلى أدتالتي  األسباب أهم أحدبالعالم الخارجي 
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السماح  أهمیةكمثال على ، اتصال المتهم بالعالم الخارجي أهمیةفهذا سبب واحد فقط لبیان 
تقوم السلطات المختصة  أن تستدعي یةمناألوالعقیدة  ،األخالق إنبل ، باالتصال بالعالم الخارجي فوراً 

تقوم  یةمناأل األجهزةوبالذات كون بعض ، باالعتقال إلبالغهومحامي المتهم  ،بأهلنفسها باالتصال 
شارات تدل على السلطة  أو ،عسكري زىالبیت دون عالمة ممیزة لهم من  أو ،باالعتقال من الشارع

  .غیره أممختطف  أم ،هل هو معتقل، یرهفیبقى الشخص غیر معروف مص، الشرعیة التي قامت باالعتقال

. هو سیاسة االحتالل بالضفة الغربیة، كذلك مما یستدعي ضرورة اتصال المتهم بالعالم الخارجي
فال یعرف هل المتهم هو ، المقاومة الفلسطینیة أبناءیقوم باختطاف  ناأرضفاالحتالل بجبروته وتغوله على 

  .بید السلطة الوطنیة أم ،بید االحتالل

 ،یبلغ كل من یقبض علیه: (الفلسطیني قد نص على األساسيالقانون  أنوفي هذا المجال نجد 
بلغة یفهمها باالتهام الموجه إلیه، وأن  أو إیقافه، ویجب إعالمه سریعاً  ،أو یوقف بأسباب القبض علیه

 )١(). تأخیریمّكن من االتصال بمحام، وأن یقدم للمحاكمة دون 

تناوله هذا المنع من فلسطیني لم یحسن التصرف بعدم ال األساسين القانو  أن ویرى الباحث
ولكنه لم یحدد متى یمكن من االتصال ، یمكن المتهم من االتصال بمحامیه أنیجب  أنهبنصه  إال، عدمه

  ،كما فعل المشرع المصري، المحاميیمكن من االتصال ب أن یجب فوراً  أنهأي لم ینص ، بالمحامي
حیث ، من المشرع الفلسطیني أفضلالتصرف بتناول هذا الموضوع بشكل  أحسن فالمشرع المصري قد

بل وذهب المشرع  ،هو حق دستوري نص علیه الدستور اً جعل حق اتصال المتهم بالعالم الخارجي فور 
  :فنص الدستور المصري على، بحضور محامیه إالفاوجب عدم بدء التحقیق معه ، من ذلك ألكثر

ویمكن من ، ویحاط بحقوقه كتابة، كل من تقید حریته بأسباب ذلك اً یبلغ فور  أنویجب  -( 
وأن یقدم إلي سلطة التحقیق خالل أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید ، وبمحامیه فوراً  ،االتصال بذویه

  .حریته

  ٢)(). ..ندب له محام، لم یكن له محام فإن، وال یبدأ التحقیق معه إال في حضور محامیه - 

یمكن المتهم من  أنالفلسطیني لم ینص على  األساسين القانون أج البعض بولكن ربما یحت
، الجزائیة مثالً  اإلجراءاتللقوانین العادیة كقانون  األمرترك هذا  هألن، وبمحامیه فوراً  ،االتصال بذویه
 نأیجب  أنهو ، ضمانات المتهم أهمحق المتهم في االتصال بالعالم الخارجي هو من  أنفیعتقد الباحث 

 تتقید بعدم مخالفة نصوص الدستور وفقاً  أنكون القوانین یجب ، تكون ضمانة دستوریة یكفلها الدستور
                                                           

  .م٢٠٠٣القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام من ) ١٢(م ) ١(
  .م٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة من ) ٥٤(م ) ٢(
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الفلسطیني على هذه الضمانة كضمانة دستوریة كما فعل  األساسيفلو نص القانون ، لقاعدة تدرج القوانین
 ،الجزائیة اإلجراءاتن لما وقعنا في المشكالت الناتجة عن اختالف النص بین قانو ، المشرع المصري

المحاكمات  أصولتم مباشرة الحكم بعدم دستوریة النص في قانون یو ، المحاكمات العسكري أصولوقانون 
  .الفلسطیني األساسيلیتوافق مع نصوص القانون  ،ام المشرع بتغییر النص مباشرةیق أو، الثوري

، م١٩٦٦لسنة  ٢٥المعدل رقم وبمراجعة قانون القضاء العسكري المصري  ،أنه رأیناوما یؤید 
ولكنه نص على هذا  ،لى هذا الموضوع في كال القانونینوقانون العقوبات المصري العام لم نجد النص ع

، قد قرر بشكل قاطع هذا الحق ،المشرع المصري أنبمعنى ، الشرط بشكل واضح في الدستور المصري
وبذلك تمكن المشرع المصري ، بة من الدستورمرت األدنىوانسحابه على باقي القوانین  ،بما یعني فرضه

  :هما، من تحقیق نتیجتین مهمتین

یجب على باقي ، جعل ضمانة تمكین المتهم من االتصال بالعالم الخارجي ضمانة دستوریة أنه -١
  .القوانین التقید بها

ث بین القضاء یحد أنالخالف الذي كان ممكن  أزالوبالتالي  ،والخالف بین القوانین ،التناقض أزال -٢
  . العسكري والقضاء الطبیعي كما وقع فیه المشرع الفلسطیني

العمل  أنوهي ، تؤید هذا المنع من االتصال بالعالم الخارجي، أخرىولكن هناك وجهة نظر 
من تفلت خیوط  خوفاً  ،األشخاص أحدالمعلومة المتعلقة باعتقال  إخفاء إلىهو عمل سري یحتاج  يمناأل

وسالمة المقاومة  ،أمنوفیما یتعلق ب، یةمناألوبالذات في القضایا ، ب باقي المتهمینهرو  أو، الجریمة
  .وغیرها من الجرائم التي تستدعي السریة المطلقة في العمل ،الفلسطینیة مناأل وأجهزة ،الفلسطینیة

نى ولسنا دولة بالمع، نحیا في ظروف معركة مع االحتالل إنناوبما  ،في هذا المجال فیرى الباحث
بل نقصد انعدام الدولة بالمعنى القادر على ، وشعب وٕاقلیم ،أرضالذي ال نقصد به ، القانوني الطبیعي

، األشخاصاعتقال بعض  إخفاءفطبیعة المعركة مع االحتالل تستدعي ، تطبیق القانون بالمعنى الكامل
، یعتبر تغول من السلطةتجاوز لهذه القاعدة  فأي" الضرورة تقدر بقدرها" ولكن ضمن القاعدة الشرعیة

  .وانتقاص من الضمانات المقررة للمتهم

منع االتصال  إلغاءهو  ،ییره في هذه القوانین العسكریةغتما یجب  أهموبصفة عامة من ، لذلك
القضاء  إلىوبالتالي عدم تمتعه بحق اللجوء ، لما فیه من انتقاص لضمانات المتهم، بالعالم الخارجي

  .قاص من الضماناتتالنالطبیعي ضمن هذا ا
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  الفرع الثاني

  تفتیش المنازل

ومن ، من خوله النظام سلطة التحقیق إالال یملكه ، التحقیق االبتدائي إجراءاتمن  إجراءالتفتیش 
 ،الجریمة إثبات أدلةهو بحث دقیق لجمع  أو، المادیة للجریمة األدلةبهدف جمع  ،ثم فهو جائز للمحقق

والتفتیش بحسب طبیعته  ،كشف الجرائم قبل وقوعها إجراءاتفهو لیس من  وبالتالي، المتهم إلىونسبتها 
في  أو ،في شخص المتهم إما ،ویتمثل مجال هذه السریة، یمس حق المتهم في سریة حیاته الخاصة

  )١(. یقیم فیه أو، المكان الذي یعمل فیه

 السلطة بید سیلةو  عبارة عن التفتیش یكون ال أن یجب األفراد، وحریات ،حقوق على وحفاًظا
 إجراء من فائدة هناك تكون أن یجب وعلیه ،حریات األفراد على التعدي بهدف تستغلها المختصة،

 ممنوعة مواد مثل ضبط التفتیش، عنها یسفر التي النتیجة في تتمثل الفائدة وبأن لمكان معین، التفتیش
 كان سواء الجریمة، كشف في یساعد دق شيء وجود المرتكبة، أو بالجریمة تتعلق أشیاء ضبط أو ،اً قانون

  )٢(. مصلحته في أو ،المتهم مصلحة ضد األشیاء تلك ضبط

 وللوصول للضرورة كان هذا اإلجراء جواز أن وبما األشخاص، بحریة مساس فیه التفتیش أن وبما
م یت الذین األشخاص لحقوقة كضمان وذلك الستخدامه، ضوابط التشریعات تضع معظم فإن الحقیقة، إلى

  .ومنازلهم أماكنهمتفتیش 

  :المحاكمات الثوري على أصولفنص قانون 

شریك  أو ،فاعل جرم أنهوتفتیشه إذا كان مشتبهًا فیه ب ،یحق للمدعي العام دخول منزل أي شخص – أ( 
 مشتكيأو  ،شخصًا له عالقة بالجریمة أو مخفٍ  ،أو حائز على أشیاء تتعلق بالجرم ،أو متدخل فیه

 )٣().علیه

  :على أیضاً الجزائیة  اإلجراءاتقانون  ونص

وال یجوز دخولها لیًال، إال إذا كانت الجریمة متلبسًا بها،  ،تفتیش المنازل یجب أن یكون نهاراً ( 
 )٤(). أو كانت ظروف االستعجال تستوجب ذلك

                                                           
  .٥٤٤ص، مرجع سابق، أحمد فتحي سرور) ١(
، بدون سنة نشر، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدعوى الجزائیة خالل مرحلة المحاكمةضمانات المتھم في ، حسن بشیت خوین) ٢(

  .١٢٢ص
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٦٤(م  )٣(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ٤١(م  )٤(
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  :أهمهاهناك فروقا جوهریة تتعلق بالضمانات  أنوبالمقارنة بین المادتین نجد 

  :وقت التفتیش - ١

على حق  عتداءاال یهوینطوي عل، یمس الحریة الشخصیة إجراءن التفتیش أكنا سلمنا ب إذا
ما تم  إذاعلى الشخص  شد وقعاً أهذا االعتداء سیكون  فإن، وحرمة مسكنه، باالحتفاظ بسره سانإلنا

غلب ألذلك حرصت  ،تفتیش منزله أو، راحة ذلك الشخص المراد تفتیشه أوقاتفي  اإلجراءمباشرة هذا 
الجزائیة  اإلجراءاتنص علیه قانون  وهذا ما ،ص فترة زمنیة یباشر فیها التفتیشالتشریعات على تخصی

وقانون  ،المحاكمات الثوري أصولقانون  أما، وال یجوز دخول المنازل لیالً ، ن التفتیش یكون نهاراً أب
  .دالقضاء العسكري الجدید فسمح بالتفتیش في أي وقت دون التقید بوقت محد

  

  :النص على االستثناءات - ٢

وذلك في ، ویفتشها لیالً  ،یدخل المنازل أنمأمور الضبط القضائي  أو ،قد یضطر عضو النیابة
وتحدید لیؤكد على الفقرة  ،دقة أكثرالجزائیة جاء  اإلجراءاتقانون  أنفنجد ، بالقانون حاالت محددة حصراً 

ومن ، ت التي یجوز فیها التفتیش لیال على سبیل الحصروعلى سیادة القانون لیحصر هذه الحاال ،السابقة
ومتوسع  ،تم ترك النص حرفال ی ،ب لمبدأ سیادة القانونأقر كلما تم حصر الحاالت كلما كنا  أنهالبدیهي 

  .وقانون القضاء العسكري الجدید ،المحاكمات الثوري أصولكما في قانون  شيءیشمل أي 

  :التفتیش بمذكرة - ٣

  :الجزائیة على  اءاتاإلجر نص قانون 

أو   وتفتیشها عمل من أعمال التحقیق ال یتم إال بمذكرة من قبل النیابة العامة ،دخول المنازل -ا(
 ،أو جنحة ،في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص یقیم في المنزل المراد تفتیشه بارتكاب جنایة

  )١().یحوز أشیاء تتعلق بالجریمة أنهأو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قویة على 

  

  

                                                           
 .م٢٠٠١لسنة  ٣قانون اإلجراءات الجزائیة رقم  من) ٤٥(م ) ١(
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التحقیق  وٕاجراء ،المنازل إلىخول دالاستثنى بعض الحاالت التي یتم فیها  نفس القانون قد ولكن
  :الجزائیة على اإلجراءاتتحقیق فنص  قانون  أو ،بدون مذكرة تفتیش

  :  التالیة ال یجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إال في إحدى الحاالت( 
  .طلب المساعدة من الداخل -١
  .حالة الحریق أو الغرق -٢
  .إذا كان هناك جریمة متلبسًا بها -٣
 )١(). في حالة تعقب شخص یجب القبض علیه، أو شخص فر من مكان أوقف فیه بوجه مشروع -٤

 إال، تصةیكون التفتیش بمذكرة تفتیش صادرة عن الجهات المخ أنوجب أهذا القانون قد  أنفنجد 
  .في حاالت معینة تم ذكرها بنص المادة السابقة

المحاكمات الثوري الذي نص على الدخول بدون مذكرة في  أصولفي قانون  وهو ما نجده تقریباً 
  :حاالت ذكرها بنصه على

 أو ،ألي عضو من أعضاء الضابطة القضائیة من أفراد الكفاح المسلح أن یدخل إلى أي منزل یجوز(
 -: ن یقوم بالتحري فیه في الحاالت اآلتیةأو  ،ذكرةمكان دون م

منذ وقت  ا ارتكبت فیهأنه أو ،ن جنایة ترتكب في ذلك المكانأان لدیه ما یحمله على االعتقاد بك إذا -أ
 . قریب

 وكان ثمة ما یدعو لالعتقاد أن جرماً  ،الموجودین في ذلك المكان بالكفاح المسلح أحدإذا استنجد  -ب
 . فیه ارتكب

 . ودخل ذلك المكان ،فر من مكان التوقیف إذا كان یتعقب شخصاً  - ج

  )٢( ).ودخل ذلك المكان مشهوداً  قد ارتكب جرماً  إذا كان یتعقب شخصاً  - د

، القبض أو، والتحقیق ،التحري إلجراءكونها مذكرة  ،وهذا القانون هنا قد تناول المذكرة السابقة
وبذلك یمكن ، التحقیق أعمالالتفتیش هو عمل من  أن سابقاً  ولكننا تحدثنا، ولیس في مجال التفتیش

یوجب عدم دخول المنازل  هذا القانون نصاً  أوالً یورد  أن األصل أنمع ، هذا النص على التفتیش إسقاط

                                                           
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ١٤٨(م  ) ١(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٧٣(م  )٢(
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یبقى  أنولیس ، النص السابق الذي تناول حاالت الدخول بدون مذكرة بإدراجثم بعد ذلك یقوم ، بمذكرة إال
  .مبدأ المخالفة فهم النص وفق

 أنونعتقد ، أبدالم یتضمن هذا الشرط  أنهلوجدنا  ،جئنا لقانون القضاء العسكري الجدید ولكن لو
ضمانة دستوریة نص  هألن، انتقاص من الضمانات المقررة للمتهم وفق القوانین العادیة أیضافي هذا 

كن حرمة، فال تجوز مراقبتها أو للمسا: ( منه على ١٧الفلسطیني في المادة  األساسيعلیها القانون 
التي تتم  اإلجراءات أنعلى  وأكدبل ، )أو تفتیشها إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانون ،دخولها

كل ما یترتب على  یقع باطالً : (على حیث نصت نفس المادة السابقة، هي باطلة األمربالمخالفة لهذا 
اء ذلك الحق في تعویض عادل تضمنه السلطة الوطنیة مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جر 

  ).الفلسطینیة

  :التفتیش أمرتسبیب  - ٤

ولضمان تحقیق ضوابط ، والتحقیق ،القضائیة اإلجراءاتوضمانة لسالمة ، كضمانة للمتهم
یكون  أن األصل فإن، االستفادة من مخرجات التفتیش في المحكمة بشكل موثوق به وٕامكانیة، التفتیش
یجب أن تكون مذكرة : (الجزائیة بقوله اإلجراءاتكما نص على ذلك قانون  وتفتیشها مسبباً  ،لمنازلدخول ا

وال في قانون القضاء ، المحاكمات الثوري أصولوهو ما ال نجده ال في قانون  )١(،)التفتیش مسببةً 
  .العسكري الجدید

بل ، التفتیش مسبباً  أمر یكون أنالفلسطیني قد نص صراحة على وجوب  األساسيالقانون  أنمع 
للمساكن حرمة، فال تجوز  : (حیث نص على، اإلجراءوجب سلطة القضاء في الرقابة على هذا أو 

 )٢() أو تفتیشها إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانون ،أو دخولها ،مراقبتها

وهو قانون  ،نه حدیثاتم س اً قانونهناك  أن، والغیر مقبول منطقیاً  ،الغریب أن أخیراً  ویرى الباحث
كل  أنمع  ،لتفتیش المنازل بشكل صریح أبداً لم یتطرق الذي م ٢٠٠٨لسنة  ٤القضاء العسكري رقم 

وهو القانون  ،القانون القدیم إنبل ، المحاكمات تنص في نصوصها على ذلك بأصولالقوانین المتعلقة 
الجدید الذي جاء معدال للقانون  بالقانون فاألصل، قد نص على تفتیش المنازل بشكل صریح ،الثوري
  .مع متطلبات الحقوق المقررة للمتهم وتماشیاً  ،وتطوراً  ،رقیاً  أكثریتضمن ضمانات  أنالقدیم 

                                                           
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ٤٥/٢( )١(
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ١٧(م  )٢(
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نص المادة السابقة  :فتحدث القانون الجدید فیما یتعلق عن تفتیش المنازل بشكل شبه ضمني مثل
أو الجنحة المتلبس بها أن  ،لة الجنایةلعضو الضبط القضائي العسكري في حا(الذكر التي نصت على 

أو  ،أو حائز على أشیاء تتعلق بالجرم ،أو شریك ،فاعل جرم أنهیفتش أي شخص أینما كان یشتبه فیه ب
  ،یفهم منها تفتیش المنازل أنممكن  )شخصاً  مخفیاً (فعبارة  ،)مخفیًا شخصًا له عالقة بالجریمة

 ،النص على تفتیش المنازل بشكل واضح إغفالهب في المشرع قد جانب الصوا أنولذلك یرى الباحث 
  .فبدل زیادة الضمانات قام المشرع الجدید بحذف الضمانات المقررة للمتهم ،وصریح

لم  الذي ،م١٩٦٦لسنة  ٢٥صري المعدل رقم في قانون القضاء العسكري الم أیضاً وهذا ما نجده 
بین نصوص  جداً  اً كبیر  اً ونجد تشابه، حوالمنازل بشكل واضح وصری ،یتناول موضوع تفتیش المساكن

لدرجة ، وقانون القضاء العسكري المصري في هذا الموضوع ،قانون القضاء العسكري الفلسطیني الجدید
  .قد تم نسخها من بعضها البعض ،النصوص نفسها أنیمكن القول  أنه

لم یتضمنها قانون  الجزائیة قد تضمن ضمانة قانونیة للمتهم اإلجراءاتقانون  أنوبالتالي نجد 
وبالتالي  ،فیما یتعلق بوقت تفتیش المنازل ،وال قانون القضاء العسكري الجدید ،المحاكمات الثوري أصول

 أمامانتقصها المشرع العسكري من الحقوق المقررة للمتهم ، هذا انتقاص من الحقوق المقررة للمتهم فإن
  .القضاء العادي
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  الفرع الثالث

  ائل واالتصاالترقابة الرس

یؤدي  أو ،یفید كشف الحقیقة بصدد جریمة وقعت يءشوضع الید على  ،یقصد بضبط الرسائل
 ،والبرقیات ،الرسائل المكتوبة أنواعواالتصاالت جمیع  ،ویقصد بالرسائل )١(،معرفة مرتكبها إلى

 أو ،داخل مظروف مغلق نتأكاسواء ، یتم استقبالها بها أو ،كانت الطریقة التي ترسل بها أیاً واالتصاالت 
  .األخرىوسائل االتصال الحدیثة  أو، الجوال أو ،يرضاألباستخدام الهاتف  أو، مفتوح

تسجیل  أوورصد  ،وعدم اقتحامها، وخصوصیتها، ولكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة
، وحرمة مسكنه، لیةواحترام حیاته العائ، تردیده أو ،نقله أو ،تصویره أو ،ممارستها أثناءفي ما یحدث 

لكل شخص الحق  أنكما ، غیر نظامي فیها أو ،وبالتالي ال یجوز التدخل بشكل تعسفي ،وسریة مراسالته
  . التعرض واالقتحام أوفي الحمایة ضد مثل هذا التدخل 

بل ، تمس أنالحریة الشخصیة ال یمكن  أنالفلسطیني من  األساسيعلیه القانون  أكدوهذا ما 
وهي مكفولة ال  ،الحریة الشخصیة حق طبیعي -١: (حیث نص على، ة بموجب القانونتبقى محمی

 ٢)(). تمس

 نافإن ،والعسكري ،فیما یتعلق بالمقارنة بین النصوص المتعلقة بكل من النظام القضائي العادي أما
  : الجزائیة قد نص على اإلجراءاتقانون  أننجد 

 ،والجرائد ،والرسائل ،والبرید الخطابات ،بط لدى مكاتب البرقأو أحد مساعدیه أن یض ،للنائب العام - ١( 
  . وشخص مرتكبها ،والبرقیات المتعلقة بالجریمة ،والطرود ،والمطبوعات

والالسلكیة، وٕاجراء تسجیالت ألحادیث في مكان خاص بناء  ،كما یجوز له مراقبة المحادثات السلكیة -٢
أو جنحة یعاقب علیها  ،في إظهار الحقیقة في جنایة على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة

  .بالحبس لمدة ال تقل عن سنة
، ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر یوما أو التسجیل مسبباً  ،أو إذن المراقبة ،یجب أن یكون أمر الضبط -٣

 )٣(). قابلة للتجدید لمرة واحدة

  

                                                           
  .٢٤٢ص ، م١٩٨٩، القاھرة، دار النھضة العربیة ،سان في اإلجراءات الجنائیةإلنحقوق ا، محمد محي الدین عوض )١(
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ٤(م  )٢(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ٥١(م  )٣(
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وصحة هذا  ،التقید بها لسالمةوقیود یحب  ،قد حدد شروط ،الجزائیة اإلجراءاتقانون  أنفنجد 
وغیرها من رسائل االتصال لها حرمة  ،والمحادثات الهاتفیة ،والبرقیة ،الرسائل البریدیة أنباعتبار ، اإلجراء

بل  ،ولمدة محددة طبقا لما نص علیه القانون ،بأمر مسبب إالتها بمراق أو ،ال یجوز االطالع علیها
  )١(. اإلجراءهذا  ال یراعي القیود الواردة على جراءإعلى أي  بطالننفسه ال وجب القانونأو 

  :  المحاكمات الثوري الذي تناول هذا الموضوع بنصه على أصولوهو ما ال نجده في قانون  

 ،والجرائد ،والرسائل ،والبرق كافة الخطابات ،العام أن یضبط لدى مكاتب البرید للمدعي( 
لذلك  ، كما یجوز له مراقبة المحادثات الهاتفیة متى كانةوكافة الرسائل البرقی ،والطرود ،والمطبوعات

 )٢().فائدة في إظهار الحقیقة

والمحادثات  ،واالتصاالت ،ومفتوحة لمراقبة المراسالت ،فمنح المشرع المدعي العام سلطة واسعة
  .المتعلقة بخصوصیة الشخص

  :أهمهالعل  اإلجراءذا هناك عدة فروقات في القیود الواردة على ه أنوباستقراء النصین نجد 

  : عدم تحدید مدة زمنیة -

 ،مفتوحة والمحادثات ،المحاكمات الثوري قد جعل مدة المراقبة للرسائل أصولقانون  أننجد 
، الجزائیة من تحدیده للمدة بخمسة عشر یوماً  اإلجراءاتقانون  أوجبهعلى عكس ما ، وغیر مقیدة بمدة

  .قابلة للتجدید لمرة واحدة

  : الرقابیة للقضاءالسلطة  -

قضائي  ألمرواالتصال تكون نتیجة  ،ن مراقبة الرسائلأالجزائیة لیقر ب اإلجراءاتجاء قانون 
یمتنع  أو ،یوافق أنوله ، والتسجیل من عدمه ،في تقریر الرقابة األمرفالقاضي هو صاحب  ،مسبب

 أعطىلمحاكمات الثوري الذي ا أصولعلى عكس قانون  ،اإلجراءبحسب اقتناعه بالفائدة المرجوة من هذا 
  .دون مراقبة القضاء اإلجراءالحق للنائب العام باتخاذ هذا 

  

  
                                                           

  .من القانون السابق) ٥٢(م  )١(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٦٨(م ) ٢(
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  :ارتباط المراقبة بجسامة الجریمة والعقوبة -

على كل جرم  بناءً  األفرادوخصوصیة  ،اقتحام حریة من الجائز قانوناً  أو ،لیس من المنطقي هألن
وتسجیل ما یجري فیها من محادثات  ،األماكندما سمح بمراقبة الجزائیة عن اإلجراءاتقانون  فإن، یرتكبونه
كانت عقوبة  فإن، من سنة أكثراستخدامه في الجرائم التي تكون العقوبة لها  ن یتمأب اإلجراءقید هذا 

یعتبر  اإلجراءهذا  فإن ،من سنة أقلوالمحادثات  ،الجریمة التي یراد لكشفها القیام بتسجیل المكالمات
وبالتالي ، ومفتوحاً  ،المحاكمات الثوري الذي ترك المجال واسعاً  أصولما ال نجده في قانون وهو . باطال

ویسجل ما فیها من محادثات دون التقید بجسامة  ،الخاصة األماكنیراقب  أنیجوز للمدعي العام 
لقضاء للضمانات الممنوحة للمتهم في ا آخروفي هذا انتقاص ، مدة العقوبة المقررة لها أو ،الجریمة
  .العادي

  .وبالنسبة لقانون القضاء العسكري الجدید لم یتطرق لهذا الموضوع
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  الرابعالفرع 

  الحبس االحتیاطي أومدة التوقیف 

تحقیق غایة واحدة هي سلب  إلىالحبس مصطلحات تهدف كلها  أو ،الحجز أو ،التوقیف إن
، ى فیها مصلحة التحقیقلمدة من الزمن یراع إلیه في التهمة الموجهة حریة المتهم قبل الفصل نهائیاً 

  )١(. الدعوى الجزائیة إجراءاتالسیر في  أثناءفي المتهم التوقیف  إیداعوذلك عن طریق  ،ومقتضیاته

 االستمرارمن  تتمكن لكي المختصة، السلطات إلیه تلجأ ،احتیاطي إجراء فالحبس االحتیاطي هو
 الالحقة البراءة بقرینة مساس من فیه اإلجراءات لما أخطر من التوقیف ویعد ،وٕاكماله ،التحقیق في

 تصدر خالل مذكرة من واتخاذه ،عنه التعبیر یتم اإلجراء وهذا ،للحریة من حجز یتضمنه ولما بالمتهم،
  )٢(.التوقیف مذكرة تسمى بذلك، المختصة السلطة عن

یقع في  أمرفهو ، بحق المتهمالتي یتم اتخاذها  اإلجراءاتخطر أویعتبر الحبس االحتیاطي من 
، في  حق الفرد في احترام حریته األول األمریتمثل ، متناقضین غایة التناقض أمرینبین  المنتصف تماماً 

الثاني هو حق الدولة في  واألمر، بثبوت التهمة إالتقیید حریته  ن ال یتمأو ، إدانتهوكونه برئ حتى تثبت 
توقیف هذا  یاإجرائمما یوجب على الدولة ، علیه ثبوت التهمة العقاب المناسب بهذا الشخص حال إنزال

  .التهمة على المتهم من عدمه اتإثبالشخص لحین 

قد یكون الحبس االحتیاطي  (:أنهوقد جاء في توصیات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات 
یر تقدیم المتهم استثناء من مقتضیاته وجوب عدم تأخ أنهعلى  إلیهولكن یجب النظر ، ضروریاً 
في  االقتصادیراعي  أنهعلى : (السابعة لمؤتمر هامبورج بنصهاالتوصیة  أكدتهما  وهو )٣(،)للمحكمة

  )٤(...)مدده  أو ،حد ممكن سواء في حاالته أقل إلىالحبس االحتیاطي 

كون التوقیف وسیلة ، األشخاصهو عدم تقیید حریة  واألصل، استثنائي أمرفالتوقیف هو 
 ،وتمكن السلطة المختصة من مواجهة ،ا السلطات المختصة بحق المتهم لضمان سالمة التحقیقتستخدمه

لذلك یجب على السلطات استخدام  ،أدلتها إخفاء أو ،ومنعه من طمس معالم الجریمة، المتهم ،واستجواب
الضمانات ومن ضمن هذه  ،القوانینووفق كافة الضمانات التي تضمنتها  ،الحدود أضیقهذه الوسیلة في 

  .والتقید بالمدة التي قررها القانون، مراعاة مدة التوقیف

                                                           
  .٢٤٢ص، م٢٠٠٠، بیروت، دار الكتب العلمیة، األحكام السلطانیة، محمد بن حسن الحنبلي ابو یعلى )١(
  .٨٤ص، م١٩٩٣، عمان، المكتبة الوطنیة، ل المحاكمات الجزائیة األردنيشرح قانون أصو، حسن الجوخدار )٢(
  .٣٠٩ص، سابقمرجع ،  شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، محمود محمود مصطفى )٣(
م ، ١٩٥٣م ، المجلة الدولیة لقانون العقوبات ١٩٥٣الثالث لقانون العقوبات ، روما  الدوليمحمود محمود مصطفى ، ورقة إلى المؤتمر  )٤(

  .١٩٤ص
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فنص ، اطي تحددها القانونمدة الحبس االحتی أنالفلسطیني لیؤكد على  األساسيوجاء القانون 
 ،ولكن المشرع المصري عند تناوله للحبس االحتیاطي )١(،)ویحدد القانون مدة الحبس االحتیاطي: (على
عن طریق ، الفلسطیني األساسيمما یحققها القانون  أكثربشكل یحقق ضمانات  جراءاإلقید هذا  هفإن

 ،وتعویض ینظمه القانون ،ومدة ،وأسباب ،أحكامكل ما یتعلق بالحبس االحتیاطي من  أنتأكیده على 
  .ولیس فقط المدة كما فعل المشرع الفلسطیني

، أحكام الحبس االحتیاطيوینظم القانون : (فنص الدستور المصري في هذا الخصوص على
أو عن تنفیذ ، وحاالت استحقاق التعویض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتیاطي، وأسبابه، ومدته

  )٢(). عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه

وضرورة التقید بالضوابط التي یجب مراعاتها في هذا  ،الحبس االحتیاطي أهمیةوبعد استعراض 
تحلیل النصوص القانونیة  إلىوبالعودة  هفإن، وبالذات فیما یتعلق بمدة الحبس االحتیاطي ،الخطیر إلجراءا

نجد  ،والنظام القضائي العسكري ،التي نظمت مدة الحبس االحتیاطي في كل من النظام القضائي العادي
هذا الموضوع بشكل مختلف فیما المحاكمات الثوري قد تناوال  أصولوقانون  ،الجزائیة اإلجراءاتقانون  أن

  :یتعلق بمدة الحبس االحتیاطي في كل منها على النحو التالي

  : الجزائیة فیما یتعلق بموضوع الحبس االحتیاطي على اإلجراءاتفنص قانون 

ویراعى تمدید التوقیف من  ،وأربعین ساعة یجوز لوكیل النیابة توقیف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمانٍ ( - 
  )٣(.)محكمة طبقًا للقانونقبل ال

لوكیل و علیه أكثر من أربع وعشرین ساعة  إذا اقتضت إجراءات التحقیق استمرار توقیف المقبوض( - 
  )٤(). النیابة أن یطلب من قاضي الصلح تمدید التوقیف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر یوماً 

ن یفرج عنه، أو یوقفه لمدة ال والمقبوض علیه أ ،لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النیابة - ١(  - 
تزید على خمسة عشر یومًا، كما یجوز له تجدید توقیفه مددًا أخرى ال تزید في مجموعها على خمسة 

  .وأربعین یوماً 
أعاله، إال إذا قدم طلب لتوقیفه  )١(یوقف أي شخص مدة تزید على ما ذكر في الفقرة   ال یجوز أن -٢

تزید مدة التوقیف   إلى محكمة البدایة وفي هذه الحالة ال یجوز أن أو أحد مساعدیه ،النائب العام من
  .على خمسة وأربعین یوماً 

                                                           
  .م٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام ) ١٢(م  )١(
  .م٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة من ) ٥٤(م  )٢(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ١٠٨(م  )٣(
  .من القانون السابق) ١١٩(م  )٤(
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السابقتین   على النیابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر المشار إلیها في الفقرتین -٣
  .مةلتمدید توقیفه مددًا أخرى حتى انتهاء المحاك ،على المحكمة المختصة بمحاكمته

وٕاال  ،ال یجوز بأي حال أن تزید مدد التوقیف المشار إلیها في الفقرات الثالث أعاله على ستة أشهر -٤
  یفرج فورًا عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

ال یجوز أن یستمر توقیف المتهم المقبوض علیه في جمیع األحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة  -٥
  )١(). للجریمة الموقوف بسببها

  :وفیما یتعلق بالحبس االحتیاطي فقد نص على ،المحاكمات الثوري أصولقانون  أما

تجدید  ویجوز للمدعي العام ،على توقیف المتهم ینتهي التوقیف حتما بعد مضى خمسة عشر یوماً  - أ(
بإذن من رئیس الهیئة  المدة إال وال یجوز تجاوز هذه ،التوقیف لمدة ال تتجاوز الخمسة وأربعین یوماً 

  . القضائیة

التحقیق جاز ي وٕاذا لم ینته ،فیجوز للنائب العام توقیفه ثالثة أشهر ،الثورة أمنفي الجرائم المخلة ب أما-ب
  )٢() تمدید التوقیف ثالثة أشهر أخرى بموافقة رئیس الهیئة

ود اختالف بین النصین في ومالحظة المدد الواردة فیها نالحظ وج ،ومن خالل قراءة النصوص
  :الحبس االحتیاطي كالتالي أو ،المدة المقررة للتوقیف

یسمح  إجراءدون اتخاذ أي ، توقیف بخمسة عشرة یوم أولالمحاكمات الثوري مدة  أصولحدد قانون  -١
في قانون  إجراءتوقیف دونما اتخاذ أي  أول أنبینما نجد  ،خمسة عشر یوماً  ألولبمد هذه المدة 

ثم بعد ذلك ال تستطیع النیابة تمدید مدة . من النیابة العامة بأمر، فقط ساعة ٤٨الجزائیة هو راءاتاإلج
  .آخر إجراءباتخاذ  إالمن ذلك  أكثرالتوقیف 

تمد  أنالنیابة العامة ال تستطیع  فإن ،ساعة الممنوحة للنیابة ٤٨وبعد ال  هفإن ،في القضاء المدني -٢
القضاء  أما ،القضائي الذي یسمح بذلك التمدید األمرهو  آخر أمرباتخاذ  الإ ،من مدة الحبس االحتیاطي

في حال الجرائم المخلة  أشهریوم بل ولثالثة  ٤٥ـفالنائب العام له الصالحیة لمد التوقیف ل ،العسكري
  .دون تدخل القضاء، الثورة أمنب

                                                           
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ١٢٠(م  )١(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٨٨(م  )٢(
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ودون تدخل سلطة القضاء لفرض  ،ابةالمدة التي یبقي بها المتهم قید الحبس االحتیاطي على ذمة النی -٣
 ،عن رقابة القضاء بكثیر من المدة التي یبقى فیها المتهم بعیداً  أقلرقابته  في النظام القضائي العادي 

من  ألكثرتمدید مدة الحبس االحتیاطي دون تدخل رقابة القضاء  إمكانیةوجب عدم أفالمدني  ،هطتوسل
بل ولثالثة ، عن رقابة القضاء یوم بعیداً  ٤٥فیها المتهم لمدة بینما النظام العسكري  یبقى ، ساعة ٤٨

 ١)(. الثورة أمنبمس تفي حال الجرائم التي  أشهر

قد انتقص من الضمانات الواردة في قانون  ،المحاكمات الثوري أصولقانون  أنوبذلك نجد 
  .حبس االحتیاطيالجزائیة فیما یتعلق بضمانات المتهم المتعلقة بالمدد المقررة لل اإلجراءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 أمنا تمس بأنھفیمكن أن یندرج تحتھ أي من الجرائم المرتكبة بحجة ، الثورة ھو مصطلح واسع وفضفاض أمنمع مالحظة إن مصطلح  ) ١(

  .الثورة أمنالثورة وتلك التي ال تعتبر ضارة ب أمني الجرائم التي تعتبر ضارة بفال یوجد حد فاصل لیوضح ما ھ، الثورة
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  الخامسالفرع 

  الدفاع إلعدادالوقت الممنوح 

 ویقصد االتهام، الشخص فیها یواجه التي األولى اللحظة منذ حق الدفاع ینشأ أنمن المعروف 
 بإقامة أو، فساد الدلیل الموجه ضده بإثبات إما، الحق تمكین الشخص من درء االتهام عن نفسه بهذا

وهو عبارة عن مجموعة من االمتیازات التي یتحصن بها أي فرد  (١)،وهو البراءة ،نقیضهالدلیل على 
یتمكن من ممارسة  بحیث، اتهامه في جریمة من الجرائم أو ،یتعرض لتهدید من خالل االشتباه به

 أو ،سلطات االستدالل أمامالتي تمكنه من تبدید االدعاء المقدم ضده  شطةألنوا ،اإلجراءاتمجموعة من 
  )٢(. المحاكمة أو ،التحقیق

یتمكن المتهم  أنیجب  هفإن ،االتهام أو ،لالشتباه األولىوكون الدفاع هو حق ینشأ منذ اللحظة 
الشخص  إعطاءفیجب على السلطات  ،الذي سوف یقابل به االتهام، فاعهد إلعدادخذ الوقت الكافي أمن 

 ،دفاعه بشكل جید إعدادوحتى یتمكن المتهم من  ،دفاعه فیه إعدادالوقت الكافي الذي یتمكن من خالله 
 ،المتهم إحاطةلذلك یجب  ،تهم التي سوف یواجهها في المحكمةیكون على علم بال أنیجب علیه  هفإن

  .وما سیواجهه قبل فترة كافیة من مرحلة المواجهة في المحكمة ،إلیهبما هو منسوب  وٕاخباره

قد نصوا  ،المحاكمات أصولوقانون  ،الجزائیة ءاتاإلجرا قانونكل من  أنوفي هذا الصدد نجد 
  :وتناولوها ضمن نصوص القانون على النحو التالي ،على هذه المدة

  :الجزائیة على اإلجراءاتنص قانون 

یتولى قلم المحكمة تبلیغ المتهم بصورة من الئحة االتهام قبل یوم المحاكمة بأسبوع على األقل، وتضاف (
  )٣(). إلى ذلك مواعید المسافة

  :المحاكمات الثوري على أصولبینما نص قانون 

 وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل ،والئحة االتهام ،المدعي العام صورة عن قرار االتهام یبلغ(
  )٤(). موعد المحاكمة بثالثة أیام على األقل

                                                           
  .٧ص، م٢٠٠١، اإلسكندریة، منشأة المعارف، اإلخالل بحق المتھم في الدفاع، محمد خمیس )١(
  .١٣٥ص، مرجع سابق، شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني) ٢(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣رقم  من قانون اإلجراءات الجزائیة) ٢٤٢(م   )٣(
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ١٩٩(م  )٤(
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من ضعف  ثرأكالمهلة الممنوحة للمتهم في القضاء العادي  أننجد  ،وباستقراء النصین السابقین
لیمكن من  أسبوعالقضاء العادي یعطي المتهم مدة  أنحیث ، المدة الممنوحة للمتهم في القضاء العسكري

  .الدفاع إلعدادفقط  أیامثالثة  أعطىبینما القضاء العسكري ، دفاعه وتهیئة نفسه لمواجهة المحكمة إعداد

 أكبرالقضاء العسكري  أماما تكون الجرائم التي یتم النظر فیه األغلبفي  أن ویرى الباحث
یتم زیادة  أن :األولىوبالتالي كان ، القضاء العادي أماممن الجرائم التي یتم ارتكابها  وتعقیداً  ،جسامة

نتیجة  ،الدفاع في القضاء العسكري عن تلك المدة المقررة في القضاء المدني إلعدادالمدة الممنوحة 
غموض النظام  إنولیس ذلك فحسب بل ، لقضاء العسكريا أماموتعقید الجریمة المنظورة  ،لجسامة

وطبیعة الجرائم  ،وشدة العقوبات ،اإلجراءاتالمحامي من ناحیة  أو، القضائي العسكري بالنسبة للمتهم
  تستوجب زیادة المدة الممنوحة للدفاع

 ،النظر في القضیة اءإنهیجب  سریعاً  القضاء العسكري قضاءً  أن :عض بالقولبالولو اعترض 
نبرر المحاكمات السریعة  أنربما یمكن  أننا :نقول نافإن، أمامهوالبت في الحكم في الجریمة المنظورة 

من  ضمانة ألي یكون هذا التسرع منقصاً  أنولكننا ضد  ،قانوني سلیم أساسالقانونیة التي تتم على 
  .ضمانة حق الدفاع :مثل أساسیةوبالذات ضمانة  ،ضمانات المتهم المقرر قانونا

 ،القضاء العادي أمامقد انتقص من الضمانة المقررة للمتهم  ،القضاء العسكري أنولذلك نرى 
  .دفاعه إلعدادوالمتعلقة بالمدة المقررة للمتهم 

للمتهم  أخرىقد نص على ضمانات  ،الجزائیة المطبق في القضاء المدني اإلجراءاتنون ن قاأنجد  وأخیراً 
  :لى سبیل المثالعمنها ، وال قانون القضاء العسكري الجدید، ت الثوريالمحاكما أصوللم یتضمنها قانون 

  :مرة أولعند خصور المتهم  إتباعهاالواجب  باإلجراءاتفیما یتعلق  -١

  : الجزائیة قد نص على اإلجراءاتقانون  فإن 

 ،واسمه ،یجب على وكیل النیابة عند حضور المتهم ألول مرة إلى التحقیق أن یتثبت من هویته(
ویطالبه باإلجابة علیها، ویخطره أن من حقه االستعانة  ،ویستجوبه بالتهمة المنسوبة إلیه ،ومهنته ،نهاوعنو 

   )١(،)ضده في معرض البینة عند محاكمتهبمحام، وأن كل ما یقوله یجوز تقدیمه كدلیل 

  

  

                                                           
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ٩٦/١( )١(
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  :المحاكمات الثوري على أصولبینما نص قانون 

 ویطلعه على التهمة المنسوبة إلیه ثم ،العام یتثبت من هویتهیمثل المتهم أمام المدعي  عندما(   
علیها  ویصدق ،أو ببصمة إصبعه ،فیوقعها بإمضائه ،ویتلوها علیه ،یدون الكاتب أقواله في المحضر

  )١(). والكاتب ،المدعي العام

للمتهم من  أفضلالقانون المدني قد تضمن ضمانات  أننجد  ،ومن خالل المقارنة بین النصین
  .تلك الموجودة في العسكري

  :فیما یتعلق بمعاینة جسم المتهم قبل االستجواب -٢

  :الجزائیة على اإلجراءاتنص قانون 

ویثبت كل ما یشاهده من إصابات  ،على وكیل النیابة قبل استجواب المتهم أن یعاین جسمه(
  )٢(). وسبب حدوثها ،ظاهرة

 ،بإجراء الفحوصات الطبیة - من تلقاء نفسه  –یأمر وكیل النیابة ( أن أیضاً ولوكیل النیابة 
على طلب من المتهم أو  أو بناءً  ،والنفسیة للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأي ضرورة ذلك

  )٣(). محامیه

  .المحاكمات الثوري أصولوهو ما ال نجده في قانون 

 وأمام ،اديالقضاء الع أمامالفروقات في الضمانات الممنوحة للمتهم  أهمبعد استعراض 
من الضمانات المقررة  وأفضل ،أكثرالمتهم بعدد  أحاطالقضاء العادي قد  أننجد ، القضاء العسكري

 أماممحاكمة المدنیین  أن :لذلك یمكن القول ،..القضاء العسكري أماملصالح المتهم من تلك الموجودة 
 األساسیةوضماناتهم  ،مقاضیهم الطبیعي المدني فیه تجاوز لحقوقه أمامالقضاء العسكري ولیس 
  .العادیة اإلجرائیةووفق القوانین  ،المقررة لهم وفق الدستور

  

  

  

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ) ٤٨(م  )١(
  .م٢٠٠١لسنة  ٣من قانون اإلجراءات الجزائیة رقم ) ٩٩(م  )٢(
  .من القانون السابق) ١٠٠(م ) ٣(
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  الخالصة

فأهمیتها تنبع ، والقدیمة على حد سواء ،تعتبر المؤسسة العسكریة من أهم مؤسسات الدولة الحدیثة
، حریات العامةوالحفاظ على الحقوق وال، والحدود ،من حمایة للوطن، من أهمیة الدور الذي تقوم به

، والمحافظة على كیان المجتمع، من كونها األمینة على حمایة المجتمع من االعتداء الخارجي انطالقاً 
  .إلى الغایات القومیة العلیا التي تسمو إلیها األمة والنهوض باألمة وصوالً  ،لتحقق االستقرار

یفترض إفراد ، نظام العسكريولتحقیق تكامل ال، وطبیعة وظیفتها ،وكنتیجة لطبیعة هذه المؤسسة
، وأفرادها ،وما یتعلق بأماكنها، یمثل الدرع القضائي لحمایة المصالح العسكریة، نظام قضائي خاص بها

مكن من تحقیق حتى تت ،جرائم التي تقع بالمساس بمصالحهاوالفصل في ال ،ن تكون صاحبة الحكمأو 
ومحاید یراعي كافة القواعد  ،وعادل ،زیهولكن هذا یكون ضمن نظام قضائي ن ،المهام المنوطة بها

وتكفل ضمانات وحریات ، واختصاص القضاء داخل الدولة ،والقانونیة التي تنظم عمل ،الدستوریة
  .المتقاضین أمامه

 بطالنیوجب ال ،باطالً  أو انتزاع لالختصاص القضائي یعتبر عمالً  ،ن أي مخالفة لهذه القواعدأو    
وأیضا بشرط أن تكون هیئة الحكم هي  ،اتخاذها بالمخالفة لهذه القواعد التي تمواألحكام  ،لكافة اإلجراءات

ولیست سلطة تنفیذیة تتبع للقوات  ،أي أن تكون سلطة قضائیة، وٕاجراءاتها ،هیئة قضائیة في تنظیمها
  .المسلحة التي تعتبر إحدى أهم اذرع السلطة التنفیذیة

وبصفتها تمثل الجهاز القضائي الخاص  ،ريهیئة القضاء العسك فإن ،ولتحقیق هذه الشروط
 ،أن تستند في قراراتها :یجب علیها أوالً ، منبالنظر في الجرائم العسكریة التي یرتكبها منتسبو قوى األ

وهو  ،وبالذات فیما یتعلق بموضوعنا، والدستوریة ،ال یخالف القواعد القانونیة، وأحكامها إلى قانون مشروع
وبالذات قواعد ، والقانونیة ،خالف القضاء العسكري القواعد الدستوریة فإن، االختصاص القضائي

، یعتبر نظام قضائي غیر مشروع هفإن، أو إن استند في أحكامه على قانون غیر مشروع، االختصاص
بل ویكون لكل ، وال یمكن االستناد علیها، أحكامه الناتجة عن هذه المخالفات تعتبر باطلة فإنوبالتالي 

  .ن جراء هذه األحكام الغیر مشروعة التعویض عما لحق به من ضررمن تضرر م

وقانونا أن االختصاص للقضاء العسكري ینعقد للنظر في الجرائم  اً یومما ال خالف فیه فقه
بالتعلیمات الصادرة لهم  ویلتزمون ،م یتبعون هذه المؤسسةأنهبحكم ، العسكریة التي ترتكب من العسكریین

أو ارتكاب الجرائم العسكریة  من طرف العسكریین تستوجب إنزال  ،ه التعلیماتن مخالفة هذأو ، منها
وهي هیئة ، ووظیفتها ،عن طریق هیئة قضائیة على درایة بطبیعة المؤسسة العسكریة، عقوبة مناسبة بهم
  . القضاء العسكري
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وانتزع ، نینهنا نجد أن القضاء العسكري قد أخضعهم ألحكامه وقوافإن ،أما فیما یتعلق بالمدنیین
عن طریق إعماله لعدة ، االختصاص بمحاكمتهم من قضائهم الطبیعي العادي إلى قضائه العسكري

خضع طائفة من المدنیین إلى أحكام أالذي ، تتمثل في االختصاص الشخصي أوالً ، معاییر لالختصاص
، م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٦٢،٦٣(القضاء العسكري بنص المواد 

وغیرها من  ،م١٩٧٩ة التحریر الفلسطینیة لعام من قانون العقوبات الثوري لمنظم ٩،٨ونصوص المواد 
  .النصوص الواردة في القوانین العسكریة المطبقة

خضع المدنین ألحكامه بناًء على أن القوانین أالذي ، ووفق االختصاص الموضوعي ثانیاً 
ي جریمة تمس بالمصلحة العسكریة أ فإنوبالتالي ، حة العسكریةالعسكریة قد جاءت لحمایة المصل

، أم مدنیاً  ،ً سواء كان مرتكبها عسكریا، یجب أن یخضع مرتكبها إلى القضاء العسكري ،المحمیة قانوناً 
من قانون العقوبات  ٩ونص المادة ، م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ٦٣(بنص المادة 
  .م١٩٧٩الثوري لعام 

المدنیین یخضعون الختصاص القضاء العسكري المكاني في حال ارتكاب أي  فإن ،وأخیراً  
وبغض النظر عن كون مرتكب الجریمة ، واألماكن العسكریة ،والمعسكرات ،جریمة داخل الثكنات

أو ضد األماكن  ،فینعقد االختصاص للقضاء العسكري بوقوع الجریمة داخل، أو مدني ،عسكري
  . بنص المواد سابقة الذكر یضاً أ، العسكریة

وهو نطاق مشروعیة محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري  ،وفیما یتعلق بموضوع بحثنا
وهو ما یعتبر اعتداء على قواعد ، خضع المدنیین ألحكامهأنا نجد أن القضاء العسكري قد فإن، الفلسطیني

باإلضافة لما ینتقصه هذا القضاء من  ،ومخالفة للقانون األساسي الفلسطیني ،االختصاص القضائي
هذا بخالف اعتماده ، الضمانات المقررة للمتهم في القوانین الجزائیة التي یتم تطبیقها في القضاء العادي

ما یقال عنها  أقلناهیك عما جاء في هذه القوانین من بعض القواعد التي ، على قوانین غیر مشروعة
  .ق القضاء ككلوبح ،ا مجحفة بحق المتهمأنهبرأینا 

یطبق القوانین الثوریة الصادرة عن منظمة  أنهللقوانین المطبقة في القضاء العسكري نجد  النسبةوب
والتي لم ، م١٩٧٩وهي مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام ، التحریر الفلسطینیة

الصادر عن الرئیس الراحل )  ١(تشریعي رقم ولم یشملها القرار ال، في الجریدة الرسمیة آلناتنشر إلى 
والذي قرر  ،م١٩٩٤الوطن عام  أرضبعد عودته إلى ، م٢٠/٠٥/١٩٩٤الشهید یاسر عرفات بتاریخ 

ولكن كل القوانین الالحقة ، حتى یتم توحید القوانین، م١٩٦٧العمل بالقوانین التي كانت ساریة قبل العام 
 ٤القوانین وال في قانون القضاء العسكري الفلسطیني الجدید رقم والتي تم إصدارها لم تتطرق لذكر هذه 
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 ،على القوانین الثوریة في أحكامه والذي یعتمد أیضاً ، المحافظات الجنوبیةم المطبق في ٢٠٠٨لسنة 
  . وما بني على باطل فهو باطل، والعلة تدور مع المعلول

الذي قرر في ، نون األساسي الفلسطینيباإلضافة لما تمثله هذه القوانین من مخالفة لقواعد القا
وبالتالي  ،اكم العسكریة خارج الشأن العسكريوال اختصاص للمح ،ال والیة أنهمنه على ) ١٠١(المادة 

  .محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري طبقا لهذه القوانین غیر المشروعة یعتبر غیر مشروع فإن

واختصاص القضاء العسكري  ،مد والیة فإن، قضائيأما فیما یتعلق بمخالفة قواعد االختصاص ال
األولى ، لمحاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة یعتبر مخالفة جسیمة لقواعد االختصاص من ناحیتین

تتعلق بمخالفة قواعد القانون األساسي التي قررت أن ال اختصاص للمحاكم العسكریة خارج الشأن 
الثانیة فتتمثل في ما نصت علیه القوانین العسكریة من سلطة اإلحالة من أما ، كما أسلفنا سابقاً ، العسكري

طرف الوزیر المختص الذي یستطیع عن طریق اإلحالة أن یحیل أي من الجرائم المدنیة التي ینظر 
سكري من قانون القضاء الع) ٦٣(وفق المادة ، القضاء العادي فیها أصال إلى القضاء العسكري

والقانونیة التي جعلت تحدید جهات  ،وفي هذا مخالفة للقواعد الدستوریة ،م٢٠٠٨ة لسن ٤الفلسطیني رقم 
ولیس بقرار إداري صادر عن ، من القانون األساسي الفلسطیني) ٩٧(االختصاص بقانون بنص المادة 

  .الوزیر

ومع محافظته على هذه  ،أنهنا نجد فإن، وبالنسبة لضمانات المتهم أمام القضاء العسكري
و تم فیما ل ،قد انتقص من مدى تمتع المتهم بنفس هذه الضمانات  أنهإال ، ات بشكل أساسيالضمان

هذا باإلضافة إلى عدم تمتع المتهم أمام القضاء العسكري بحقه في اللجوء  ،محاكمته أمام القضاء العادي
، كریة للمدنیینوالمتمثل بعدم تحقق أهم عناصر القضاء الطبیعي في المحكمة العس، إلى قاضیه الطبیعي

ار اإلحالة یجعل كون قر ، وقبل نشوء الجریمة، ومحدد اختصاصها بقانون، كونها ال تعتبر محكمة دائمة
عن  بل لنظام قضائي مختلف تماماً ، سوف یمثل أمامها أنهخاضع لمحكمة لم یكن یعلم  من المتهم

  . وهو القضاء العادي ،قضائه الطبیعي

بسبب عدم ، المدنیین أمام القضاء العسكري غیر مشروعة من خالل السابق نرى أن محاكمة
وبسبب مخالفة التشریعات الناظمة للقضاء العسكري ، كون القضاء العسكري هو القضاء الطبیعي للمدنیین

وال ، وقواعده التي یجب على باقي القوانین األخرى التقید بها ،الفلسطیني القانون األساسي الفلسطیني
  .فیما یتعلق بقواعد االختصاصوبالذات ، تخالفها

 تنفیذها على والعمل ،الدراسة هذه رورة التقید بالتوصیات الواردة فيولذلك كله یرى الباحث ض
  :التالي مع النتائج ضمن إدراجهاوالتي یمكن  ،كحلول موضوعیة تم طرحها من خالل الدراسة أمكن ما
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  النتائج والتوصیات

 :النتائج / أوال

بسبب مخالفتها لمبدأ حق الفرد في اللجوء  ،العسكريالقضاء  أماماكمة المدنیین عدم مشروعیة مح -١
  .لقاضیه الطبیعي

لك وأفضل من الضمانات المقررة لصالح المتهم من ت ،قد أحاط المتهم بعدد أكثر ،القضاء العادي -٢
  . الموجودة أمام القضاء العسكري

م دون نشرها ١٩٧٩نظمة التحریر الفلسطینیة لعام وتطبیق مجموعة التشریعات الجزائیة لم ،إعمال -٣
صاص خالفات لقواعد االختملما تحتویه من  باإلضافة ،الفلسطیني األساسيیعتبر مخالفة جوهریة للقانون 
بإمكان أي صاحب مصلحة التقدم بطعن بدستوریة هذه  فإنهوبالتالي ، التي تعتبر من النظام العام

  .القوانین

عن  أیضاً مع اختالفها  ـ،والجریمة الجنائیة العادیة ،سكریةة بین الجریمة الجنائیة العوجود فروقات كبیر  -٤
  .ما یعرف بالخطأ العسكري أو ،الجریمة التأدیبیة العسكریة

ن المحاكم العسكریة هي محاكم جنائیة أو  ،هو قانون جنائي خاص ،وبات العسكريقانون العق إن -٥
یختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن جرائم  خاصاً  قضاءً  كلة، بمعنى أن القضاء العسكري یشخاص
  .أو جرائم خاصة، نة یرتكبها أشخاص ذوي صفة خاصةمعی

ولم یحدد الحد  ،للعقوبة في بعض الجرائم األدنىم لم یحدد الحد ١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لعام  -٦
  .عة تجعله مساویا للمشرع تقریبامما یتیح للقاضي سلطة تقدیریة واس ،أخرىلها في جرائم  األعلى

 وال تتماشى مع ،وغیر منطقیة ،قانون العقوبات الثوري یحمل بین طیاته نصوص متناقضة -٧
غموض  باإلضافة إلى ،ومنها قانون العقوبات العام ،غلب التشریعاتأاالتجاهات العقابیة المقررة في 

  .واتسامه بالتشدد ،بعض نصوصه

ة المدنیین أمام القضاء العسكري المستمد من مجموعة التشریعات الجزائیة السند القانوني لمحاكم -٨
  .ال یمكن االستناد علیه ،محل نظرهو سند  ،م١٩٧٩لمنظمة التحریر الفلسطینیة لسنة 
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إلى نصوص قانون القضاء العسكري  اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین استناداً  -٩
وٕاعادة صیاغة  ،فهو قانون بحاجة إلى تعدیل ،شوبه الكثیر من القصورم ی٢٠٠٨نة لس ٤الفلسطیني رقم 

وهو یعتد على مجموعة التشریعات الجزائیة الفلسطینیة  ،نیةلیستطیع مواكبة المتطلبات القانونیة للدولة المد
  .والعلة تدور مع المعلول ،الغیر مشروعة ،م١٩٧٩لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 

والعقابیة المطبقة في القضاء العسكري الفلسطیني  متمثلة بمجموعة التشریعات  ،جرائیةاإلالقوانین  - ١٠
ال تتماشى مع المرحلة الجدیدة التي تحیاها  ،هي قوانین مرحلیة ،الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  .شریعاتوالتي تختلف عن المرحلة التي كانت تحیاها وقت سن هذه الت ،السلطة الوطنیة الفلسطینیة

ألرض  الفلسطینیة وتشریعها بعد عودة السلطة الوطنیة ،قرارهاإجمیع القوانین الفلسطینیة التي تم  - ١١
 ،م بشكل صریح١٩٧٩الوطن لم تتطرق لمجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام 

   .م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  األمنبما فیها قانون الخدمة في قوى 

بجانب االختصاص الشخصي  ،خذ المشرع العسكري بمعاییر االختصاص الموضوعي والمكانيأ - ١٢
تخضع الختصاصه  واألشخاصیوسع من اختصاص القضاء العسكري لیشمل طوائف جدیدة من الجرائم 

  .والمدنیین ،كجرائم القانون العام

ما یتحدد االختصاص بین ،یقوم االختصاص الشخصي للقضاء العسكري على الصفة العسكریة - ١٣
االختصاص المكاني فإنه یقوم  أما ،س بالمصلحة العسكریة محل الحمایةعلى المسا الموضوعي بناءً 

  .ماكن العسكریةالحمایة المقررة لأل أساسعلى 

أن  :بل یمكن القول ،یعتبر االختصاص الشخصي أهم ضوابط االختصاص للقضاء العسكري - ١٤
ألن قانون القضاء العسكري في  ،قوم بصفة أساسیة على هذا الضابطیاختصاص القضاء العسكري 

وألن الصفة العسكریة سواء في شخص مرتكب الجریمة  ،ء لیخاطب العسكریین ومن في حكمهمأصوله جا
  .في طبیعتها أمر یتوقف علیها وجود الجریمة العسكریة من عدمه أو

على الرغم من عدم  ،الناظمة للقضاء العسكري القوانین ألحكامالشرطة الفلسطینیة  أفرادیخضع  - ١٥
في القضاء  اآلنم لهذه القوانین المطبقة ٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  األمنقانون الخدمة في قوى  إشارة

  .بشكل صریح، العسكري

 موأخضعته ،قد تعاملت مع طالب الكلیات العسكریة ،والعقابیة العسكریة اإلجرائیة ،التشریعات إن - ١٦
وبالتالي فإن الصفة العسكریة للطالب في الكلیات العسكریة تثبت له بمجرد  ،اكرعس مبصفته امهاألحك

  .التحاقه بالكلیة



٢٤٢ 
 

 األساسيللقانون المدنیین للقضاء العسكري من طرف الوزیر المختص بها مخالفة  إحالة - ١٧
ولیست القرارات  ،نفیذیةقرار الوزیر المختص هو قرار إداري صادر عن السلطة الت أنحیث  ،الفلسطیني

فالوالیة القضائیة  ،أو تحدد االختصاص ،اإلداریة وال السلطة التنفیذیة هي التي تقرر والیة القضاء
  .ویحكمه قواعد قانونیة ثابتة ومستقرة ،واالختصاص القضائي هو من النظام العام

طبیقه دون سلطة أعلى نون توجب القاأق علیه نفاذ الحكم القضائي الذي التصدیق یعتبر شرط یتعل - ١٨
بما یعتبر مخالفة  ،وتغییر للحكم القضائي الصادر من المحكمة ،وٕایقاف ،وفیه تعطیل ،من أحد علیه

  .یتم التصدیق به المشرع الفلسطیني لم یلزم المصدق بمیعاد محدد إنثم  ،نون األساسي الفلسطینيللقا

د على أن المحاكم العسكریة توقع عقوبات المدنیین للقضاء العسكري الذي یعتم إخضاعمبرر  - ١٩
ألنه  ،هو مبرر غیر سلیم ،إلخضاع المدنیین للقضاء العسكري مشددة  كنتیجة لجسامة الجرائم المرتكبة

وٕابقاء  ،نه الطبیعياوٕابقاء كل شخص في مك ،من الممكن أن نحقق الهدف منه عن طریق القانون العام
جلها مادام الهدف یمكن تحقیقه بسلوك الطریق الطبیعي أمن  قرارهإإعمال كل قانون وفق طبیعته التي تم 

  .للتقاضي

البروتوكول الموقع بین النیابة  على المبرر القانوني لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري المستند - ٢٠
على  ناءً مدنیین أمام القضاء العسكري بوبالتالي ال یجوز محاكمة ال ، محل نظرالعسكریة والمدنیة یعتبر 

  .هذا المبرر

في بعض الحاالت  ألنه ،للمدنیین المحاكمین في محاكمه القضاء العسكري ال یعتبر قضاًء طبیعیاً  - ٢١
ال تكون المحكمة دائمة  أخرىوفي حاالت  ،یكون تحدید المحكمة بعد ارتكاب الجریمة ولیس قبلها

  .ریمةصاص والنشأة قبل وقوع الجتال تكون محددة االخ أو ،لمرتكبها
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  :التوصیات/ ثانیاً 

بما یتفق مع مبدأ الفصل بین السلطات الذي  ،والنیابة العسكریة ،ضمان استقالل المحاكم العسكریة -١
  .یحفظه القانون األساسي الفلسطیني

 ،لوالیة إخضاعهموعدم  ،المدنیینبمحاكمة  األصلیةالقضاء النظامي العادي الوالیة  استعادةضرورة  -٢
وقواعد  ،الفلسطیني األساسيلما یمثله ذلك من مخالفة للقانون  ،اص القضاء العسكريواختص

  .ومبدأ حق الفرد في اللجوء لقاضیه الطبیعي ،االختصاص

مجموعة  وتحدیداً  ،بعض التشریعات المطبقة في القضاء العسكري أو إلغاءضرورة مراجعة  -٣
تعدیلها عبر مرورها بالقناة التشریعیة  أو ،م١٩٧٩عام التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة ل

  .الصحیحة

موازیة لتلك  األقللتكون على  ،القضاء العسكري أمامالعمل على مراجعة الضمانات المقررة للمتهم  -٤
  .القضاء النظامي العادي أمامالممنوحة للمتهم 

ألن  ،والضفة الغربیة ،فظات الجنوبیةبتوحید القوانین المعمول بها في كل من المحا اإلسراعضرورة  -٥
  . وحدة القانون جزء ال یجزأ من وحدة الوطن

دون جرائم القانون  ،اقتصار اختصاص القضاء العسكري على النظر في الجرائم العسكریة البحتة -٦
لهذه  وبالذات كون القوانین العسكریة عند تناولها ،العام التي یختص بالنظر فیها للقضاء النظامي العادي

  .أركانها أو ،نهااالجرائم لم تغیر من بنی

  .القضاء العسكري بقرار من الوزیر المختص إلىالمدنیین  إحالةب التي تسمح نصوصال إلغاءضرورة  -٧

  . وتحدید مدة یتم خاللها التصدیق ،القضائیة األحكامعلى  ةالمختص الجهةضرورة تقیید التصدیق من  -٨

ال یمكن  ،ألن القضاء مهنة قانونیة تخصصیة ،وتدریب القضاة العسكریین ،ضرورة االهتمام بتأهیل -٩
من خالل قضاة  إلیها إالواألهداف النبیلة التي یرنو  ،طلع بمهامها بالمستوى الذي ینسجمأن یتوالها وی

  .والتأهیل القانوني ،ة كبیرة من التدریبجعلى در 

 كون الشرطة هیئة مدنیة ،القضاء العسكري امألحكالشرطة الفلسطینیة  إخضاع أفراد منوصي بعد - ١٠
  .تختلف عن القوات المسلحة نظامیة

على المدة التي تتم بها  وذلك اعتماداً  ،والمتسرعة ،وازنة ما بین المحاكمة السریعةمیجب أن یتم ال - ١١
العسكریة  وكافیة لقیام النیابة ،فإن كانت المدة كافیة لتحقیق الضمانات للمتهم ،اإلجراءات والمحاكمة
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ولكن إن كان في هذه المحاكمة إغفال للحقوق وضیاع  ،فإننا مع المحاكم السریعة ،وعملها بدقة ،بدورها
   .فإن المحاكمات العسكریة تعتبر هنا محاكمات متسرعة ،للضمانات

الدفاع في القضاء العسكري عن تلك المدة المقررة في القضاء  لممارسة حقزیادة المدة الممنوحة  - ١٢
  .المدني نتیجة لجسامة وتعقید الجریمة المنظورة أمام القضاء العسكري

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٥ 
 

  المراجع
  .القران الكریم/ أوال 

  :التشریعات/ ثانیا 

  .م١٩٣٦لسنة  ٧٤قانون العقوبات الفلسطیني رقم  •
 .م١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  •
 .م١٩٤٠لسنة  األلمانيقانون العقوبات العسكري  •
 .م١٩٤٧نظام العقوبات العسكري السعودي لسنة  •
 .م١٩٥٠لسنة  ٦١قانون العقوبات العسكري السوري رقم  •
 .م١٩٥٢دستور المملكة األردنیة الهاشمیة لعام  •
  .م١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات األردني رقم  •
  .م١٩٦٠لسنة  ٤٢نظام الكلیة العسكریة العراقیة رقم  •
  .م١٩٦٠لسنة  ١٦م قانون العقوبات األردني رق •
  .م١٩٦١المیثاق الوطني المصري لعام  •
 .م١٩٦٢دستور دولة الكویت لعام  •
  .م١٩٦٣نظام الكلیة العسكریة الملكیة األردنیة لسنة  •
  .م ١٩٦٥لسنة  ٦٥قانون العقوبات واإلجراءات العسكریة الفرنسي المعدل رقم  •
  .م١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون القضاء العسكري المصري المعدل رقم  •
 .م١٩٧٧لسنة  ٥٠/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م، ظام الكلیات العسكریة السعودیةن •
  .م١٩٧٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة لعام  •
 .م١٩٧٩لعام ، قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة •
  .م٢٠٠١ لسنة ٣قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  •
  .م٢٠٠٣القانون األساسي الفلسطیني المعدل لعام  •
 .م٢٠٠٥تقالي لعام الندستور السودان ا •
  .م٢٠٠٥لسنة  ٨الفلسطینیة رقم  منقانون الخدمة في قوى األ •
  .م٢٠٠٦قانون العقوبات العسكري األردني لسنة  •
  .م٢٠٠٧قانون القضاء العسكري الجزائري لسنة  •
 .م٢٠٠٧اقي لسنة قانون العقوبات العسكري العر  •
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العسكري  ص بتعدیل بعض أحكام قانون القضاءم والخا ٢٠٠٧لسنة )  ١٦( القانون رقم  •
  .المصري

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم  •
  .م٢٠١٠لسنة  ٣قانون الخدمة والتقاعد العسكري العراقي رقم  •
 .م٢٠١٤دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  •
  .م والخاص بتعدیل بعض أحكام قانون القضاء العسكري المصري ٢٠١٤لسنة )  ١٢( القرار رقم  •
  أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المصریة •
  أحكام محكمة النقض المصریة •
  .أحكام المحكمة العلیا الجزائریة •
  .أحكام محكمة العدل العلیا الفلسطینیة •

  : ةالعام كتبال

دار ، للقبض على األشخاص في قانون اإلجراءات الجنائیةالنظریة العامة ، إبراهیم محمد إبراهیم •
  .م١٩٩٦ ،١ط ،القاهرة، النهضة العربیة

 ،اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، النظریة العامة للجریمة العسكریة، إبراهیم احمد الشرقاوي •
  .م٢٠٠٧ ،١ط

 ، ٢ط ،القاهرة ،دار النهضة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات، احمد شوقي أبو خطوة •
  .م٢٠٠٧

، ١ط، القاهرة، دار النهضة العربیة، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، احمد فتحي سرور •
  .م١٩٨١

  .م١٩٧٧ ،١ط ،القاهرة، دار النهضة العربیة، الشرعیة واإلجراءات الجنائیة، احمد فتحي سرور •
  .م١٩٩١ ،١ط ،بیةدار النهضة العر . الوسیط في قانون العقوبات، احمد فتحي سرور •
 ،١ط ،القاهرة، ایتراك للنشر والتوزیع، شرح قانون األحكام العسكریة، اشرف مصطفى توفیق •

  .م٢٠٠٥
 ،١ط ،عمان، المكتبة الوطنیة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة األردني، حسن الجوخدار •

  .م١٩٩٣
، شأة المعارفمن، المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائیة، حسن صادق المرصفاوي •

  .م٢٠٠٠ ،١ط ،اإلسكندریة
، دیوان المطبوعات الجامعیة، شرح النظریة العامة للقانون الجزائري، خلیل أحمد حسن قدادة •

  .م٢٠٠٥ ،٢ط ،الجزائر
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 ،٢ط ،القاهرة، دار الفكر العربي، مبادئ اإلجراءات الجنائیة في القانون المصري، رؤوف عبید •
  .م٢٠٠٦

 ،١ط ،بغداد، مطبعة دار السالم، ٢ج، أصول المحاكمات الجزائیة دراسة في، سامي النصراوي •
  .م١٩٧٤

 ،القاهرة، دار الفكر العربي، قضاء التأدیب ، الكتاب الثالث، القضاء اإلداري، سلیمان الطیماوي •
  .م١٩٧٩ ،١ط

 ،اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، النظریة العامة لقانون العقوبات، سلیمان عبد المنعم •
  .م٢٠٠٠ ،١ط

الدعوى  - القاعدة اإلجرائیة–أصول المحاكمات الجزائیة ، وجالل ثروت، سلیمان عبد المنعم •
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، سیرورة الدعوى الجنائیة - الجنائیة والدعوى التابعة

  .م١٩٩٦ ،١ط ،بیروت
 ،١ط ،عقوبات العسكري، دار الثقافةسمیح عبد القادر ألمجالي، علي المبیضین، شرح قانون ال •

  .م٢٠٠٨
مؤسسة الكویت للتقدم ، ترجمة یعقوب محمد حیاتي، الجرائم والعقوبات، سیزار بوتیزا بكاریا •

  .م١٩٨٥ ،١ط ،الكویت، العلمي
  .م٢٠٠٢ ،١ط ،بغداد، دار النشر، البسیط في شرح قانون العقوبات، ضاري خلیل محمود •
دار ، قانون اإلجراءات الجنائیة والدعوى المدنیة التابعة لها الوجیز في شرح، عادل محمد قورة •

  .م١٩٨٢ ،١ط ،القاهرة، الفكر العربي
 ،١ط ،القاهرة، دار المنصورة للطباعة، الوسیط في القضاء العسكري، عاطف فؤاد الصحصاح •

  .م٢٠٠٤
 ،١ط ،دار الكتب القانونیة، التعلیق على قانون األحكام العسكریة، عاطف فؤاد الصحصاح •

  .م٢٠٠٤
منشورات منظمة ، م١٩٧٩لعام ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، عبد الحمید العیلة •

  .م١٩٩٥ ،١ط ،فلسطین، غزة، مطبعة منصور، التحریر الفلسطینیة
 ،١ط ،القاهرة، منشأة المعارف، موسوعة تشریعات القضاء العسكري، عبد الفتاح قدري الشهاوي •

٢٠٠٣.  
، مؤسسة الرسالة، ١ج، مقارنا بالقانون الوضعي، لتشریع الجنائي اإلسالميا، عبد القادر عودة •

  .م١٩٤٨ ،١ط ،بیروت
 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، الوسیط في شرح قانون القضاء العسكري، عبد المعطي عبد الخالق •

  .م٢٠٠٥ ،٢ط
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  .م١٩٨٥ ،١ط ،دمشق، المطبعة الجدیدة، قانون العقوبات، عبود السراج •
 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، تنازع القوانین،  ٢الجزء، القانون الدولي الخاص، عبد اهللا عز الدین •

  .م١٩٧٧ ،١ط
 ،وثالث، ثاني ،الكتاب األول، موسوعة شرح قانون العقوبات العسكریة، عزت مصطفى الدسوقي •

  .م١٩٩٧ ،١ط ،القاهرة، دار محمود للنشر والتوزیع
  .م١٩٩١ ،١ط ،القاهرة، دار النهضة العربیة ،القانون اإلداري، عزیزة الشریف •
المكتبة ، المبادئ العامة في قانون العقوبات، وسلطان عبد القادر الشاوي، على حسین الخلف •

  .م٢٠١٥ ،٢ط ،بغداد، القانونیة
  .م١٩٥٥ ،١ط ،القاهرة، دار الكتاب العربي، موجز القانون الجنائي، علي راشد •
  .م١٩٩٢ ،١ط ،القاهرة، دار النهضة العربیة، ١ج، تدروس في قانون العقوبا، عمر سالم •
 ،اإلسكندریة، منشأة المعارف، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، عوض محمد عوض •

  .م١٩٩٩ ،١ط
  .م٢٠٠٣، القاهرة، دار النهضة العربیة، حق المتهم في محاكمة سریعة، غنام محمد غنام •
  .م١٩٩٢، بغداد، مطبعة الزمان، العقوبات شرح قانون، فخري عبد الرزاق الحدیثي •
  .م١٩٨٦، القاهرة، دار النهضة العربیة، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، فوزیة عبد الستار •
، منشأة المعارف، النظریة العامة للقضاء العسكري المصري والمقارن، قدري عبد الفتاح الشهاوي •

  .م١٩٧٥، اإلسكندریة
  .م١٩٩١الجزائر،، دار الهدى له، المكملة القانونیة والنصوص العسكري القضاء دمدوم، كمال •
  .م١٩٨٠، القاهرة، دار الفكر العربي، قانون اإلجراءات الجنائیة، مأمون محمد سالمة •
، القاهرة، دار الفكر العربي. العقوبات واإلجراءات، قانون األحكام العسكریة، مأمون سالمة •

  .م١٩٨٣
دار النهضة ، الجزء األول، لجنائیة معلقا علیه بالفقه وأحكام النقدقانون اإلجراءات ا، مأمون سالمة •

  .م٢٠٠٥، القاهرة، العربیة
  .م٢٠٠٨، منشورات األكادیمیة العربیة في هولندا، الوجیز في القانون اإلداري، مازن لیلو راضي •
  .م١٩٩٧، الكویت، شرح القواعد العامة في قانون الجزاء الكویتي، مبارك عبد العزیز النویبت •
، اإلسكندریة، منشأة المعارف، اثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة، مبدر الویس •

  .م١٩٨٧
، اإلسكندریة، منشأة المعارف، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، محمد زكي أبو عامر •

  .م١٩٧٩
  .م١٩٨١، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، قانون العقوبات اللبناني، محمد زكي أبو عامر •
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، القاهرة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، موسوعة القضاء الجنائي، محمد احمد احمد •
  .م٢٠٠٧- م٢٠٠٦

، دار الجامعة الجدیدة، ضمانات المتهم العسكري في مرحلة المحاكمة، محمد عباس الزبیدي •
  .م٢٠١٠، اإلسكندریة

  م١٩٨٥، بغداد، عة واوفسیت الشعبمطب، ضمانات القاضي في العراق، محمد حسن الزبیدي •
  .م١٩٩٧، عمان، دار الثقافة للنشر، شرح قانون العقوبات، محمد على سالم الحلبي •
  .م٢٠٠٠، بیروت، دار الكتب العلمیة، األحكام السلطانیة، محمد بن حسن الحنبلي أبو یعلى •
  .م٢٠٠٠، اإلسكندریة، منشأة المعارف، اإلخالل بحق المتهم بالدفاع، محمد خمیس •
والقواعد العامة ، م١٩٦٦لسنة  ٢٥الشرح الوافي لقانون األحكام العسكریة رقم ، محمد أنور عاشور •

  .م١٩٦٧، القاهرة، دار الكتاب العربي، في التحقیق الجنائي العلمي
  .م١٩٣٤، القاهرة، المطبعة األهلیة المصریة الحدیثة، تاریخ القضاء في اإلسالم، محمد عرنوس •
  .م١٩٦٩،  القاهرة، دار الفكر العربي، قالل السلطة القضائیةاست، محمد عصفور •
، القاهرة، دار النهضة العربیة، في اإلجراءات الجنائیة سانإلناحقوق ، محمد محي الدین عوض •

  .م١٩٨٩
دراسات تطبیقیة ، سانإلناحقوق ، عبد العظیم وزیر، محمد السعید الدقاق، محمود شریف بسیوني •

  .م١٩٨٩، العلم للمالییندار ، في العالم العربي
  .م١٩٨٨، القاهرة، دار النهضة العربیة، شرح قانون اإلجراءات الحنائیة، محمود نجیب حسني •
  .م ١٩٨٩القاهرة ، دار النهضة العربیة، شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني •
، القاهرة، دار النهضة العربیة، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، محمود نجیب حسني •

  .م١٩٩٢
دار الفكر ، الجرائم والعقوبات، ٢ج، قانون القضاء العسكري معلقا علیه، محمود محمد سعید •

  .م١٩٩١، القاهرة، العربي
، معالم تاریخ القانون المصري من العصر الفرعوني إلى نهایة العصر الروماني، محمود السقا •

  .م١٩٨٠، القاهرة، مكتبة القاهرة الحدیثة
، دار النهضة العربیة، حق االستعانة بمحام أثناء تحقیقات الشرطة القضائیة، طه محمود احمد •

  .م١٩٩٣
اختصاص المحاكم العسكریة بجرائم القانون العام في ضوء حق المتهم في ، محمود احمد طه •

  .م١٩٩٤، دار النهضة العربیة، اللجوء إلى قاضیه الطبیعي
  .م١٩٦٠، القاهرة، تبة القاهرة الحدیثةمك، شرح قانون العقوبات، محمود محمود مصطفى •
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، القاهرة، دار النهضة العربیة، الجرائم العسكریة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى •
  .م١٩٧١

، القاهرة، دار النهضة العربیة، أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، محمود محمود مصطفى •
  .م١٩٨٣

  .م١٩٨٨، القاهرة، دار النهضة العربیة،  اءات الجنائیةشرح قانون اإلجر ، محمود محمود مصطفى •
مؤسسة ، سانإلنافي الدعوى الجزائیة مع مقدمة في حقوق  سانإلناحقوق ، مصطفى العوجي •

  .م١٩٨٩، بیروت، نوفل
، القاهرة، دار الفكر العربي، الوسیط في شرح قانون العقوبات العسكریة، معوض عبد الثواب •

  .م ١٩٨٣
، غزة، مكتبة نیسان للطباعة والتوزیع، الوسیط في مبادئ القانون اإلداري، غانم هاني عبد الرحمن •

  .م٢٠١٦، فلسطین
دراسة مقارنة بالفقه ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق االبتدائي، هیاللي عبد اهللا احمد •

  .م١٩٨٩، القاهرة، دار النهضة العربیة، الجنائي اإلسالمي

  

  : الخاص القسم كتب

منشورات زین ، نظریة االختصاص في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة، الیاس أبو عید •
 .م٢٠٠٩ ،١ط ،بیروت، الحقوقیة

مكتبة ، األحكام اإلجرائیة الخاصة بعقوبة اإلعدام في التشریعات المقارنة ،تامر حامد القاضي •
  .م٢٠١٦، فلسطین، غزة، نیسان للطباعة والتوزیع

مكتبة دار ، نات المتهم في الدعوى الجزائیة خالل مرحلة المحاكمةضما، حسن بشیت خوین •
  .بدون سنة نشر  ،عمان، الثقافة للنشر والتوزیع

 ،١ط ،بغداد، دار النشر، طاعة األوامر وأثرها في المسؤولیة الجزائیة، حكمت موسى سلمان •
  .م١٩٨٧

 ،١ط ،بغداد، قافیة العامةدار الشؤون الث، جرائم التخلف والغیاب والهروب، حكمت موسى سلمان •
  .م١٩٨٧

 ،١ط ،بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، جرائم التخلف والغیاب والهروب، حكمت موسى سلمان •
  .م١٩٨٧
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 ،عمان، دار وائل للنشر، األحكام الموضوعیة واإلجرائیة في الجرائم العسكریة، سردار عزیز كریم •
  .م٢٠١٤ ،١ط

 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، محاكمة أمام قاضیه الطبیعيحق المتهم في ال، سلیم محمد سلیم •
  .م٢٠٠٩ ،١ط

 ،١ط ،القاهرة، دار النهضة العربیة، الحق في سرعة اإلجراءات الجنائیة، شریف سید كامل •
  .م٢٠٠٥

دار الحامد ، نظریة االختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، صباح مصباح السلیمان •
  .م٢٠٠٤ ،١ط ،عمان، للنشر والتوزیع

، مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقض المصریة في خمسین عام، الصاوي القباني •
  .م١٩٨٣ .١ط ،القاهرة

 ،القاهرة، منشأة المعارف، اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، عبد الحمید الشواربي •
  .م١٩٨٧ ،١ط

 ،١ط ،القاهرة، دار النهضة العربیة، ء العسكريمشروعیة القانون والقضا، عبد الرحیم صدقي •
  .م١٩٨٤

 ،القاهرة الهیئة المصریة العامة للكتاب، الفراعنة، عهد في الجنائي القانون صدقي، الرحیم عبد •
  .م١٩٨٦ ،١ط

دار النهضة ، في القانون الدولي سانإلنااإلطار القانوني لحقوق ، عبد العزیز محمد سرحان •
  .م١٩٨٧ ،١ط ،القاهرة، العربیة

، منشأة المعارف، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، عبد الغني بسیوني عبد اهللا •
  .م١٩٨٣ ،١ط ،اإلسكندریة

، الكویت، منشورات جامعة الكویت، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، عبد الوهاب حومد •
  .م١٩٨٣ ،١ط

 ،١ط ،القاهرة، دار النهضة العربیة، المحاكمة ضمانات المتهم في مرحلة، عینین علي فضل البو •
  .م٢٠٠٦

 ،١ط ،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، حق المتهم في محاكمة عادلة، عمر فخري الحدیثي •
  .م٢٠١٠

 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، دستوریة القضاء العسكري بین اإلطالق والتقیید، عمر علي نجم •
 .م٢٠٠٦ ،١ط
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  :ةالرسائل الجامعی

  :الدكتوراهرسائل /  أوالً 

جامعة ، اآلدابكلیة ، دكتوراهرسالة ، نظام التقاضي في العراق القدیم، أحالم سعد اهللا الطالبي •
 .م١٩٩٩، الموصل

  .م١٩٧٠، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، دكتوراهرسالة ، التحریض على الجریمة، احمد المجدوب •
كلیة ، دكتوراهرسالة ، ئي لقانون القضاء العسكري الجزائريحدود الطابع االستثنا، عبد الرحمن بربارة •

  .م٢٠٠٦، جامعة الجزائر، الحقوق
 .م١٩٨٥، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، دكتوراهرسالة ، تأدیب العسكریین، عبد الجلیل نبیل احمد •
جامعة  ،كلیة الحقوق، دكتوراهرسالة ، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، عبد الستار الكبیسي •

  .  م١٩٨١، القاهرة
، جامعة المنصورة، دكتوراهرسالة ، محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة، عبد الكریم عبادي •

  .م٢٠٠٨
جامعة ، كلیة الحقوق، دكتوراهرسالة ، الحمایة الجنائیة ألصل البراءة، عبد المنعم سالم الشیباني •

  .م٢٠٠٦، القاهرة
، جامعة القاهرة، دكتوراهرسالة ، سكریة في التشریع الكویتي المقارنالجریمة الع، فالح عواد العنزي •

  .م١٩٩٦
، كلیة الحقوق، دكتوراهرسالة ، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، محمود عبد الحمید مغربي  •

 .م١٩٨١، جامعة القاهرة

 

  :رسائل الماجستیر/ ثانیًا 

كلیة  ،ماجستیر رسالة مقارنة، دراسة جرائي،اإل والنظام العسكري القضاء وار،ألنا محمد علي أحمد •
  .م١٩٩٥، جامعة القاهرة ،الحقوق

، الجزائر، جامعة الحاج، رسالة ماجستیر، تفرید العقوبة في القانون الجزائري، الیاس بن میسیة •
  .م٢٠١٢

 ،كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة، الشرعیة في اإلجراءات الجزائیة، حسن یوسف مقابلة •
  .م٢٠٠٠، جامعة بغداد



٢٥٣ 
 

كلیة الحقوق ، رسالة ماجستیر، الجرائم العسكریة في حالتي السلم والحرب، خضران محمد ریاض •
  .م٢٠١٦، الجزائر، ورقلة - جامعة قاصدي مرباح، والعلوم السیاسیة

، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة، البعد المكاني لقانون العقوبات األردني، رنا العطار •
  .م٢٠١١، الجامعة األردنیة

، اإلجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، عال جودت أبو سیدو •
  .م٢٠١٢، غزة، جامعة األزهر، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، دراسة تحلیلیة مقارنة

، رسالة ماجستیر، سالمياستقالل السلطة القضائیة في النظامین الوضعي واإل، عمر یس یوسف •
 .م١٩٨٤، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق

لسنة  ١٦اختصاص المحاكم العسكریة في إطار قانون القضاء العسكري رقم ، عمرو محمد حلمي •
  .١٥ص، م٢٠١٢، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر، مم٢٠٠٧

كلیة ، رسالة ماجستیر، العسكریةإجراءات التحقیق والمحاكمة في الجرائم ، فهد محمد النفیسة •
، ترنتالنبحث منشور على رابط ا .م٢٠٠٤، یةمنجامعة نایف العربیة للعلوم األ، الدراسات العلیا

 : رابط الموقع
http://www.4shared.com/office/bepvacpt/file.html  

، جنوبیةالمحافظات الاالختصاص الوظیفي والمكاني للمحاكم الشرعیة في ، محمد كمال السوسي •
  .م٢٠٠٩، الجامعة اإلسالمیة، كلیة الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر

كلیة الحقوق ، رسالة ماجستیر، مبدأ تفرید العقوبة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، هند بورنان •
  .م٢٠١٦، الجزائر، جامعة محمد حیضر بسكرة، والعلوم السیاسیة

دراسة مقارنة ، ي بالمحاكمة في الجرائم الجنائیةاختصاص القضاء العسكر ، یوسف راشد فلیفل •
المركز العربي ، قسم العدالة الجنائیة، رسالة ماجستیر، وتطبیقیة على القضاء العسكري البحریني

  .م١٩٩٥، ، یة بالریاضمنللدراسات األ
 مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد، إجراءات التحري والمتابعة أمام القضاء العسكري، شرفة یاسین •

  .م٢٠٠٤، الجزائر، وزارة العدل، المعهد الوطني للقضاء، الوطني للقضاء الجزائري

  

  

  

  

http://www.4shared.com/office/bepvacpt/file.html
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  :والمجالت والمواقع االلكترونیة، المقاالت

  .ترنتالنمقال منشور على ا، الحق في المحاكمة السریعة بین النظریة والتطبیق، احمد براك •
  www.alquds/news/article/view/rd/167167: رابط الموقع

أحمد محمد البراك، دور النیابة العامة في تجسید العدالة بین الواقع والطموح، مقال منشور على  •
  .m/v52.htmlhttp://www.ahmadbarak.co: رابط الموقع ،  ترنتالنا

، م٢٠١٥، القــــاهرة، المحاكمــــات العســــكریة للمــــدنیین قیــــد دســــتوري فــــي رقبــــة الثــــورة، احمــــد حشــــمت •
  :رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، ترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالنمنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ا .١٤ص

https://www.goodreads.com/book/show/24440006  
كلیة ، مجلة القانون واالقتصاد، النظام القانوني للقضاء العسكري في فرنسا ،احمد رفعت الخفاجي •

  .م١٩٧٠، السنة الثانیة، العدد الثالث، جامعة القاهرة، الحقوق
اتحاد ، مجلة الحقوق، آفاق تطویر قوانین القضاء العسكري في الوطن العربي، حسن حمدان •

  .م١٩٨٧لسنة ، ٣العدد ، المحامین العرب
  .،م١٩٩٧، كلیة شرطة دبي، المحاكمات العسكریة، جهاد جودة حسین •
مدیریة ، دائرة التدریب، )الجرائم العسكریة(قانون العقوبات العسكري ، وطارق حرب، راغب فخري •

  .م١٩٨٣، بغداد،  مدیریة التطویر القتالي، الدائرة القانونیة
عن السلطة الوطنیة الفلسطینیة التشریعات الصادرة ، فراس ملحم، ارنولد لیتهولد، رونالد فریدریك •

، رام اهللا، النسخة العربیة، مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة، منبشأن قطاع األ
  .م٢٠٠٨

، القاهرة، العام المصریة منمجلة األ، الجرائم العسكریة في قوانین الدول العربیة، سامي صادق المال •
  .م١٩٧٣، ٦٢العدد 

، العدد التاسع، ٥١السنة، مجلة المحاماة، القضاء وضرورة حمایة الفرد رقابة، سعد عصفور •
  .م١٩٧١

 وزارة تصدرها والتشریع، القضاء مجلة العربیة، الدول في الجنائي القضاء نظام الجنزوري، سمیر •
  . م1979 أكتوبر،  والعشرون، الحادیة السنة ،)٨( العدد التونسیة، العدل

تنازع االختصاص في القضاء ، محمد عباس حمودي، عبد اهللایاسر محمد ، شاهین احمد عباس •
  .م٢٠١٥، ١٥العدد، جامعة كركوك، كلیة القانون، مجلة كلیة القانون، العسكري العراقي

، لدراسة القضاء الجنائي، للدفاع االجتماعي امنالثالمؤتمر العلمي ، ورقة عمل، ضیاء شیت خطاب •
  .م١٩٧٧، المنعقد في الرباط

http://www.ahmadbarak.co
https://www.goodreads.com/book/show/24440006
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، ١العدد، مجلة الحقوق، مشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكریة، لملك الصالحعثمان عبد ا •
  .م١٩٩٣، الكویت

، السنة الثالثین، مجلة الحقوق، حق المتهم في المحاكمة خالل مدة معقولة، فتحیة محمد وقراري •
  .م٢٠٠٦، الكویت، العدد الثالث

، المؤتمر الثاني للعدالة، اضیه الطبیعيحق المواطن العربي في اللجوء إلى ق، محمد كامل عبید •
عنوان الموقع  . ،م٢٠٠٣، القاهرة، "دعم وتعزیز استقالل القضاء"بعنوان 

https://www.ifes.org  
، مجلة مصر المعاصرة ، ضمانات المتهم في ظل القوانین االستثنائیة، محمود محمود مصطفى •

  .،م١٩٧٩، اهرةالق، ٣٧٥العدد 
بتاریخ  ١٠:٠٠الساعة   mjc.pan.ps،رام اهللا، موقع القضاء العسكري الفلسطیني •

  .م١٣/١١/٢٠١٧
بتاریخ ، ١٠:٠٠الساعة  moidev.moi.gov.ps،  - غزة–موقع القضاء العسكري الفلسطیني  •

  .م١٣/١١/٢٠١٧
  : رابط الموقع، رنتتالنمنشور على ا. م٢٠١٤، دلیل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولیة •
• http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/ISSUE22  
، م٢٠١١،مؤسســـة الحـــق، عـــدم مشـــروعیة محاكمـــة المـــدنیین أمـــام القضـــاء العســـكري، ناصـــر الـــریس •

  :رابــــــــــــــــــــــــــــــــــط الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــع، ترنــــــــــــــــــــــــــــــــــتالنبحــــــــــــــــــــــــــــــــــث منشــــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة ا
http://library.mas.ps./records/1/21912.aspx  

عنوان ، تعدیالت قانون األحكام العسكریة تبیح استمرار محاكمة المدنیین، هیومن رایتس ووتش •
 http://goo.gl/MD6hoj: الموقع

، مجلة الحرس الوطني السعودي، والمضمونظمة الجنائیة العسكریة المفهوم ألنا، یحیى الشیمي •
 .ه١٤١٧،  السعودیة، ٤١العدد 

  

  

  

  

  

https://www.ifes.org
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/ISSUE22
http://library.mas.ps./records/1/21912.aspx
http://goo.gl/MD6hoj
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  فهرس المحتویات

  
  

 الصفحة الموضوع

  ١ إهداء

 ٢ شكر وتقدیر

 ٣ )باللغة العربیة( ملخص البحث 

 ٥ )جلیزیةالنباللغة ا(ملخص البحث 

  الفصل التمهیدي

 ٧ المقدمة

 ٩ مشكلة الدراسة

 ٩ أسئلة الدراسة

 ١٠ داف الدراسةأه

 ١٠ أهمیة الدراسة

 ١١ منهجیة الدراسة

 ١٢ الدراسات السابقة

 ١٢ الفلسطینیة -الدراسات المحلیة : أوال

 ١٥ الدراسات العربیة: ثانیا

 ١٨ تعقیب على الدراسات: ثالثا

 ٢٠ الفجوة البحثیة
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 ٢١ التطور التاریخي للقضاء العسكري وماهیته وتشكیله:  األولالفصل 

 ٢٢ التطور التاریخي للقضاء العسكري :المبحث األول 

 ٢٣ التطور التاریخي للقضاء العسكري في فرنسا :المطلب األول 

 ٢٥ التطور التاریخي للقضاء العسكري في مصر :المطلب الثاني 

 ٣٢ التطور التاریخي للقضاء العسكري في فلسطین :المطلب الثالث 

 ٣٧ ضاء العسكري وخصائصه طبیعة الق :المبحث الثاني 

 ٣٨ طبیعة القضاء العسكري :المطلب األول 

 ٣٩ الفرق بین النظام القضائي العادي والنظام القضائي العسكري :الفرع األول 

 ٤٠ بین القضاء النظامي والقضاء العسكري التشابهأوجه : أوال 

 ٤٣ أوجه االختالف بین القضائین: ثانیا

 ٤٨ العسكریة جرائم القانون العام والجرائمق بین الفر   :الفرع الثاني 

 ٥٢ الفرق بین الجریمة الجنائیة العسكریة والجریمة التأدیبیة :الفرع الثالث 

 ٥٣ بین الجریمة الجنائیة العسكریة والجریمة التأدیبیة التشابهأوجه : أوال 

 ٥٤ التأدیبیةأوجه االختالف بین الجریمة الجنائیة العسكریة والجریمة : ثانیا 

 ٥٧ خصائص قانون القضاء العسكري :المطلب الثاني 

 ٥٧ قانون یحمي مصلحة خاصة

 ٥٧ قانون خاص

 ٥٨ اختالف التشریعات في مصدره

 ٥٨ عدم تحدید بعض الجرائم والعقوبات

 ٥٩ تجریم كثیر من األفعال التي جرمها القانون العام

 ٦٠ تحدید األشخاص المخاطبین به



٢٥٨ 
 

 ٦١ د الواسع والسمعة السیئة لهذا القانونتقاالنا

 ٦٢ تشكیل القضاء العسكري :المبحث الثالث 

 ٦٣ المحاكم العسكریة :المطلب األول 

 ٦٤ تشكیل المحاكم العسكریة :الفرع األول 

 ٦٥ المحكمة المركزیة 

 ٦٥ المحكمة العسكریة الدائمة

 ٦٦ الثورة  أمنمحكمة 

 ٦٧ المحكمة الخاصة

 ٦٨ المیدان العسكریة محكمة

 ٧٢ مبادئ ومعاییر المحاكمة العسكریة :الفرع الثاني 

 ٧٢ المبادئ العامة للمحاكمة العسكریة: أوال 

 ٧٢ مبدأ علنیة الجلسات

 ٧٣ مبدأ شفویة المرافعات

 ٧٤ مبدأ مثول المتهم أمام المحكمة

 ٧٤ مبدأ ال جریمة وال عقوبة إال بنص

 ٧٥ واالستعانة بمحامي ،مبدأ كفالة حق الدفاع

 ٧٦ یة النطق بالحكمالنمبدأ ع

 ٧٧ معاییر المحاكمة العسكریة: ثانیا 

 ٧٧ ارتباط المحكمة بجسامة الجریمة أو رتبة مرتكبها

 ٧٩ تصدیق األحكام

 ٨٠ مدى اختصاص القضاء العسكري بالدعوى المدنیة التبعیة



٢٥٩ 
 

 ٨١ بالنسبة الختصاص المحاكم العسكریة

 ٨٢ القاضي العسكري :لثاني المطلب ا

 ٨٢ تعیین القضاة والشروط الواجب توفرها في القاضي العسكري :الفرع األول 

 ٨٢ تعیین القضاة

 ٨٤ الشروط التي یجب توافرها فیمن یعین في القضاء العسكري

 ٩١ نقل وندب القاضي العسكري :الفرع الثاني 

 ٩٢ ةرضاصالحیة القضاة والمع :الفرع الثالث 

 ٩٤ النیابة العسكریة :المطلب الثالث 

 ٩٥ اختصاص النیابة العسكریة :الفرع األول 

  ٩٨ المبادئ التي تحكم عمل النیابة العسكریة :الفرع الثاني 

  

 ١٠١ اختصاص القضاء العسكري: الفصل الثاني 

 ١٠٢ اختصاص القضاء العسكري في التشریع الفلسطیني

 ١٠٩ لشخصياالختصاص ا :المبحث األول 

 ١١٠ العسكریون  :المطلب األول 

 ١١٠ الصفة العسكریة كمحدد إلسناد االختصاص للقضاء العسكري :الفرع األول 

 ١١٤ الخدمة العسكریة :الفرع الثاني 

 ١١٦ االختصاص بصفة المجني علیه :الفرع الثالث 

 ١١٨ إعمال اختصاص القضاء العسكري على أفراد الشرطة  :الفرع الرابع 

 ١٢١ مدى كفایة الصفة العسكریة إلسناد االختصاص للقضاء العسكري :الفرع الخامس 

 ١٢٤ طلبة المدارس ومراكز التدریب المهني والمعاهد والكلیات العسكریة :المطلب الثاني 



٢٦٠ 
 

 ١٢٤ مدى اختصاص القضاء العسكري بمخاطبة طلبة الكلیات العسكریة :الفرع األول 

 ١٢٦ صفة العسكریة وطلبة المدارس العسكریةال :الفرع الثاني 

 ١٢٨ أسرى الحرب:  المطلب الثالث

 ١٢٩ تصنیف أسرى الحرب :الفرع األول 

 ١٣٠ خضوع أسرى الحرب الختصاص القضاء العسكري :الفرع الثاني 

 ١٣٢ الشریك :المطلب الرابع 

 ١٣٢ ماهیة الشریك :الفرع األول 

 ١٣٦ لتشریع القضائي العسكرياالشتراك في ا :الفرع الثاني 

 ١٣٩ االختصاص الموضوعي :المبحث الثاني 

 ١٤١ اختصاص القضاء العسكري نظرا للمصلحة العسكریة المحمیة :المطلب األول 

 ١٤٦ االختصاص حسب نوع الجریمة :المطلب الثاني 

 ١٤٦ تصنیف الجرائم العسكریة :الفرع األول 

 ١٥٣ وعي وفق التقسیم المعتمد على مناط التجریماالختصاص الموض :الفرع الثاني 

 ١٦٢ االختصاص المكاني :المبحث الثالث 

 ١٦٢ االختصاص وفق مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات :المطلب األول 

 ١٦٩ االختصاص وفق المحاكم واألماكن العسكریة :المطلب الثاني 

 ١٦٩ لعسكریةاالختصاص المكاني وفق اختصاص المحكمة ا :الفرع األول 

 ١٧١ االختصاص وفق األماكن العسكریة :الفرع الثاني 

 ١٧٥ اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنیین ومدى مشروعیته: الفصل الثالث 

 ١٧٧ ومدى مشروعیته، السند القانوني لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري :المبحث األول 

ستمد من مجموعة التشریعات الجزائیة لمنظمة التحریر السند القانوني الم :المطلب األول 
 ومدى مشروعیته، م١٩٧٩الفلسطینیة لسنة 

١٧٨ 



٢٦١ 
 

 ١٧٩ م١٩٧٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الثوري لعام  : األولالفرع 

 ١٨٠ م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لعام  :الفرع الثاني 

لجزائیة الصادرة عن منظمة التحریر مدى مشروعیة مجموعة التشریعات ا :الفرع الثالث 
 م١٩٧٩الفلسطینیة لعام 

١٨٣ 

 ١٨٣ عدم نشرها في الجریدة الرسمیة

 ١٨٥ عدم شموله بقرار الرئیس الراحل الشهید یاسر عرفات

 ١٨٦ تناقض وعدم تناسب بعض أحكامه

 ١٨٨ ونيغموض نصوص قانون العقوبات الثوري وٕاغفاله لمبدأ ال جریمة وال عقوبة إال بنص قان

 ١٨٩ م٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري رقم  :المطلب الثاني 

 ١٩٥ مبررات محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري ومدى مشروعیتها :المبحث الثاني 

 ١٩٥ المبررات العامة لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري :المطلب األول 

 ١٩٦ ت العسكریةالتبریر بسرعة المحاكما :الفرع األول 

 ١٩٦ المقصود بسرعة المحاكمة وأهمیتها 

 ١٩٨ أهمیة سرعة المحاكمة

 ١٩٩ األسباب التي تؤدي إلى إطالة زمن التقاضي

 ١٩٩ الفرق بین المحاكمة السریعة والمحاكمة المتسرعة

 ٢٠١ :انتقادات المحاكمة المتسرعة

 ٢٠٢ كنتیجة لجسامة الجریمةالمبرر المعتمد على جسامة العقوبة  :الفرع الثاني 

المبررات القانونیة لمحاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري ومدى  :المطلب الثاني 
 مشروعیتها

٢٠٤ 

 ٢٠٤ . االستناد على البروتوكول الموقع بین النیابة العسكریة والنیابة العامة

 ٢٠٥ لمیلیشیات المسلحةم بشأن حظر كافة ا٢٠٠٧لسنة  ١٧االستناد على المرسوم الرئاسي رقم 



٢٦٢ 
 

  

  
  
  
  

 تم بحمد هللا

االدعاء بسریان اختصاص القضاء العسكري بناءا على المرسوم الرئاسي بشأن حالة 
 الطوارئ

٢٠٦ 

أمام ، مدى تمتع المدنیین بمبدأ حق الفرد في اللجوء إلى قاضیه الطبیعي :المبحث الثالث 
 القضاء العسكري

٢٠٩ 

 ٢١١ یعيالمحكمة العسكریة والقضاء الطب :المطلب األول 

 ٢١٦ نطاق توافر ضمانات المتهم في القضاء العسكري :المطلب الثاني 

 ٢٠٨ منع اتصال المتهم بالعالم الخارجي :الفرع األول 

 ٢٢٢ تفتیش المنازل :الفرع الثاني 

 ٢٢٧ رقابة الرسائل واالتصاالت :الفرع الثالث 

 ٢٣٠ مدة التوقیف أو الحبس االحتیاطي :الفرع الرابع 

 ٢٣٤ الوقت الممنوح إلعداد الدفاع :لفرع الخامس ا

 ٢٣٧ الخالصة

 ٢٤٠ النتائج والتوصیات

 ٢٤٥ المراجع


