
 

1 

 

 ورقة بحثية 
 بعنوان 

 االطار الدستوري  
 العسكري لقضاء  ل

 بين الواقع والمأمول 

 
 عبد هللا محمد المغازي   /د



 

2 

 المحاكم العسكرية  

 مقدمة:
المحاكم العسككية ت ثم ا اثككء ُابار ااعلا مبد  كفا ة الت لت الء ايككو حو متالو  ءعف     

يمءف اخءصكككال ال  كككاب العسكككيةئ  لد لةايم ثفخا حو اخءصكككال ال  كككاب العا ئ     فمن ناحية
ثءم  حاكمت المفميين ا ام المحاكم العسكككككككككككككية ت اعيفار من يايكككككككككككككي م ال كيعو     ومن ناحية ثانية
فيف حو ال كككككماماي الءو يتحةقا ال امتا لبنايكككككعين خليا    ناخيةاة حاا الالت  كذلك الُ ص الشككككك 

المفميين  لد المحاكم العسككية ت   ن ازةل امء اكاي الحت حو المحاكمت العا لت نالمُصكك ت نالحت  
حو الء ايككككو ا ام ال  ككككاب ال كيعو  نقت ا ة يءُايو  ي المتاليت الفنليت المعُيت االح ت    م 

   ( 1  ف الفنلو لبح ت  المفميت نالسياثيت(  نالءو ثؤةف مبد لت ةالمسانا  ا ام ال  اب ن الع  14
 136نال شككك اا اال ة يف ثرية االُسكككت لب  ككاب العسككيةئ اعف رككفنع ال ةاع ا امتا عيم  

ت   تاي  لعا ت نالحيت ت مبو اا ثءتلو ال نالذئ يُص مبو ثا ين نلمايت المُشكككككككككاي ا 2014لسككككككككُك
ن المُشككككككككاي العا ت نالحيت ت    عانمت ال ز  الشككككككككةست نالءُسككككككككيت اليا ا  ع ا حو ثا يالمسككككككككبحت  
ثن كككككككككي اليةايم الءو ث ي مبو المشكككككككككاي نالمةاحت نالممءبياي العا ت  ن قذا ال ةاع    نارككككككككككح 

الل ا مبو الُياات العا ت الالت ال  ككككايا المءعب ت    نارككككك ا امتا الخءصككككال ال  ككككاب العسككككيةئ  
   الُياات العسية ت المنءصت  ز ذه اليةايم الو

نثعءكة  ُاي ككككككت لحت ال ة  حو  حاكمت  ُصكككككك ت ن سككككككء بت ن حايف  نيايمت اثككككككءُا اة  لد  
     ( 4( 3( 2 ال امتا 

 

لبيءاب   ( اخثءاذ الفةءتع/ لمال الع ي و  ثاع خ ال تامين العسية ت اعاب حو الشةميت نحو الحة ت ( ال يئت المصة ت العا ت  1 
   262مكف الرُو اسيتمو مكف هللا    ةلي ثازت   ل  اخثءاذ الفةءتع/ ن ا اعفقا  423م  ل  1980

   نرفعي  2012ي يت مبد ثكيا الم ال حو مام نالف قت    34زبغ مف  ال  ايا الءو مظةي ا ام ال  اب العسيةئ      (2 
 ء ما   نظا مف  ةكية  ن   297 ء ما  ناليام االكةاب  احت    644 ء ما  ناليام االحكس احت    92اليام ااإلمفام احت  

ا ةاع ا اعى   امء ال ( نحو يتب   لءبك المحاكماي ليث ل ة  ُفنبالمء مين حو السيتا  المُظمت  المُظمت ءااعت  ت 
  المصة ت لح ت  اإلمساا

 ال حو لاالي    - ثيةى المحاكمت حو ةا الء م  :: ال  ة  ال اميت3الما       حيث جاء في دستور الواليات المتحدة األمريكية(  3 
 ذا لم ثين يف اعثيك    اليت الءد ثم  ز ا الية مت؛ نلينالمحب ين؛ نثع ف ثبك المحاكمت حو م س الت  ا ام قيئت  -االث ام الُيازد

نالكُف النا س  ن  .ان  ياا يحف ه الكةلماا  اليتميةس( اال امتا  حو لفن  اى  ن التالياي  ثع ف حو  ياا لفنث الية مت 
 ى إالخرأ  متئاش   تجري  أو  تيماج  شأنب  ناثءيتاا   شنص  أي   اعث ال  زولي(ال  1791يايمت الح ت :  ايي   لبفثءتع مام  

  حو   نوكت  مُف ا  ال بيشيا   حو  أو   تريالزل  أو  تري الز  اتوالق  حو  مشأت  الثو  اللاالت  حو   ادع  ام نلبفيم  هييت  اممأ  لولب ل
 العام  طرالخ أو برالل أو ال عبيت تدمالخ
النقض:(  4  الء مت المسُف   لو ال امن ليس   ن اليةايم المُصتل مبي ا حو  "  حيث قضت محكمة  ةام   الما   لما 

النال ااخليام العسية ت  نلم ث ي اسكب ثأ يت نظي ء   نةاا يف اث م حي   ي    1966لسُت    25النا ست  ن ال امتا عيم  
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ال تاي  حال  ككككككككككاب العسككككككككككيةئ يرشككككككككككية  لد  يمتمت ال تامين ناإللةاباي الءو ثحيم احةا   
  ثحء ظ العفيف  ن الفنل اميمتماي  ُ صككبت ن سككء بت  ن ال تامين الءو ثحيم ثككبت   ( 1 المسككبحت

 احةا  يتاث ا المسبحت  
نثسككءنفم اعو الفنل ال ز  ي ككاييت خارككت نثةثيكاي  نءب ت إلم اذ ثبك ال تامين  زيُما  
ةئ  ثسكككءنفم  نل اخةى امظمت ي كككاييت  فميت  ثشكككما المسكككايا ال امتميت الناركككت اال  كككاب العسكككي

المحاحظت مبد الُظام ناالم ككككام ن شكككةنميت اخنا ة نالسكككبت  المُاثكككب خحةا  ال تاي المسكككبحت   
ثءي  اعو الفنل خمظمت ال  ككاب العسككيةئ الءعا ا  ي اليةايم المفميت الءو يةثيك ا احةا  ال تاي  

   ( 2 المسبحت حو اعو الظةنف
ميين ةكفيا من السككب ت  ن نءبف ال  كككاب العسكككيةئ من حة  ثكككب ت مسكككية ت مبد المف

  ن ءم  مالم ا غالكةا حو  اخليام العةحيت  ح ذه الحالت ال اميت ثرعةف اشككككككككككيا مام ااثككككككككككم  ( 3 المفميت

 

  2  7ال امن آخة  ن غية النايعين ل امتا اخليام العسية ت  حإا االخءصال امحاكمت ال امن يُع ف سك اة لبما   عيم 
ذا الُظة اا ثيتا  حيمت انل  علت يف ي   زكةاب  المء م اآلخة  ذلك اا ناليت المحاكم   ن ال امتا المذةتع  نال يرية  ن ق

العا يت لبحيم حو اليةايم قو ناليت ما ت اريبت  ن ءد عحع   لي ا  متى ثفخا حو اخءصار ا العام نلب مبي ا الُظة 
ن ن لم حإا الحيم الم عتا حي   ذ ي و حي ا نحيما يةحي من اليا  ا  ن سعتا نمفم الءنبو من ناليء ا ل  اب آخة   

زةحو الفحي اعفم اخءصال المحيمت ناليياة زُظة الفمتى ييتا يف اراب رحي  ال امتا اما ي حد  ع  الُعو مبي  حو 
 (.490ص 100ق  33س  1982، 4، 15)نقض جلسة قذا النصتل غية ثفيف 

ان حو    1966لسُت    25لعسية ت الصا ع اال امتا عيم  مفم الُص حو يامتا اخليام ااا  وقد قضت محكمة النقض:  (  1  
يامتا قيئت الشةست ان حو ائ ثشة ي آخة مبد ام ةا  ال  اب العسيةئ  نا غيةه ااالخءصال مبد  سءتى ةاحت  ةالا  

ي   ن يامتا اخليام العسية ت مبد اا السب ا  48الفمتى  ال حيما يءعبت ااخلفاث النايعين خليا    الُص حو الما    
ال  اييت العسية ت قو نلفقا الءو ث ةع  ا  ذا ةاا اليةم  اخالة حو اخءصار ا ام ال  انال:ة ي يف رةالت ان يمُاة ام ةا  

  (56لسنة  4716الطعن رقم  1987، 2، 4)ال  اب العسيةئ نلفه زُظة اليةايم المُصتل مبي ا حو قذا ال امتا 
ال  اب العا ئ قت اخرا  ناا المحاكم العا يت قو المنءصت االُظة حو لميي  ن الم ةع اا  ني   اي ا:  ام   (  2 

الفمانى الُاشئت من احعال  يتمت لية مت نح اة ل امتا الع تباي العام ايا ةاا شنص  ةثيك ا ان لين اا المحاكم العسية ت 
ةقا نإ ا شنص  ةثيك ا مبد اثاس ليس   ال  حاكم خارت ذاي اخءصال اثء ُايو  ُاس    ا خصتريت اليةايم الءو ثُظ 

ر ت  عيُت ثتاحةي حي   نإم  نإا الال يامتا اخليام العسية ت اخءصال ال  اب العسيةئ زُظة لةايم  ن متع  عين  
ن حاكمت حئت خارت  ن المء مين   ال ام  ليس حو قذا ال امتا نال حو ائ ثشة ي مص مبد ام ةا  ذلك ال  اب ااالخءصال  

ص    177ق  34س  1983، 11، 1..)نقض جلسة  ةالا الفمتى ازءفاب  ن ثح ي  ا لءد ال صا حي ا  مبد  سءتى ةاحت
889 ....) 
يف  ام   ام اب    1954 ن اكءتبة ثُت  14الصا ع حو    99الما   اخنلد  ن اخ ة العسيةئ عيم     وقضت ايضا:  (3 

المحاكم لفى  العام  الُايب  يُفز م  الذين  العمت يت  حو   العسية ت الُياات  ثفخا  الءد  اليةايم  حو  الءح يت  لمكاشة   لةاباي 
 يامتا   ن  91الما     ن ال يت  التاع   حو    954ثُت   533 ن ال امتا عيم    16     8ثبك المحاكم سك اة لبما ثين   اخءصال

 ..... 25، 3، 1957جلسة  ق 27لسنة  148الطعن رقم   .إللةابايا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?28493-%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%AE%D8%B7%DA%BE%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B7%C2%A7%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%B9%D8%B7%C2%B3%D8%B8%C6%92%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9-%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B7%DA%BE-%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AD%D8%B8%C6%92%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%A9-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%9A%D8%B7%C2%B5-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%B5%D8%B7%C2%B1%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9&s=25cb3dfc804972cb079f1c838adb8d10
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ا   مبد اخنياي ناليي يت  انياي ال تاعئ نالحةنب نااليك ةاااي المفميت  نث كي  عظم الفنل ييت ة
   ( 1 الءو يءم حي ا  مالا اخليام العةحيت نإم اذقا

 ن اإلمالا العالمو لبح ت  اما يؤةف مبد لت لميي المتاسُين حو  10نمصككك  الما    
المحاكمت ا ام  حيمت  سككككء بت ن حايف   ليث مصكككك  مبد اا: " ليا  مسككككاا مبد يفم المسككككانا   

ا ثُظة ي كككككككيء   حيمت  سكككككككء بت ن حايف   مظةاة  ُصككككككك اة نمبُياة   الءا ت  ي اآلخة ن  الحت حو ا
 لب صا حو ل تي  الءزا اث  نحو ايت ث مت لزاييت ثتل   لي "  

كما لاب المكفا النا س  ن  كا ئ اخ م المءحف  اخثككككككاثككككككيت اشككككككأا اثككككككء الل السككككككب ت  
م لتال  مشكككاب قيئاي  ال  كككاييت  ليؤةف مبد لت ةا حة  حو المحاكمت ا ام المحاكم العا يت  نمف

ي كككككككككككككككاييككت ثُءزع ناليككت المحككاكم العككا يككت  ليككث مص مبد: " ليككا حة  الحت حو اا يحككاكم ا ككام  
المحاكم العا يت ان ال يئاي ال  كككككككككاييت الءو ث كت اإللةاباي ال امتميت الم ةع   نال ييتل  مشكككككككككاب  

ارككككككككت االءفازية  قيئاي ي ككككككككاييت    ال ث كت اإللةاباي ال امتميت الم ةع  لسككككككككب اخرككككككككتل نالن
 ال  اييت  لءُءزع التاليت ال  اييت الءو ثءمءي ز ا المحاكم العا يت ان ال يئاي ال  اييت"  

ت    25حيعءكة يامتا اخليام العسككية ت عيم  ا ام   امء اكاة رككاعخاة لمكفا المسككانا   1966لسكُك
ع لألرككككككتل  قفا   ناحءئاثاة غية   كتل مبد ثككككككب ت ال  ككككككاب  ن  ولكفالة حق التقاضيييييال  ككككككاب  

ال امتميت العا ت  ح ف اثككءعاا المشككةع امعايية لاللت حو ثحفيف ساي ت اخشككنال الذين ثسككةئ حو 
  .( 3( 2  تال ء م اليام قذا ال امتا 
ل ذا المعياع حإم  ين ككي ل امتا اخليام العسككية ت ةا شككنص  نح اة : المعيار الشيصييي

ال عا المةثيب يشكيا لة مت مسكية ت احءت    العسكية ت اركالة ن ليماة  ثكتاب اكاا ث ك  ل  الصك ت
  ان  نءب ت  ام يشيا لة مت  ءيا بت اخعةاا حو ال امتا العام  

اخ ككككككككككككككي قكذا ال كامتا خليكا ك  سكاي كت  ن المكفميين احيم نظي ء م ان  : المعييار الوييفي
 اممال م   من يءصبتا  كاشة  زتظي ت ال تاي المسبحت  

اخ ككككككي المشككككككةع ساي ت  ن اخحةا  المفميين ل امتا اخليام العسككككككية ت   المعيار الفئوي: 
 .نيف اقءفى حو ثحفيف ثبك ال اي ت زُتع اليةايم الءو ث ي  ُ م 

 

  95:94اثء الل السب ت ال  اييت    ةلي ثازت  ل   الفةءتع/  حمف مص تع  (1 
مكف الرُو   -     430( الفةءتع/ لمال الع ي و  ثاع خ ال تامين العسية ت اعاب حو الشةميت نحو الحة ت(  ةلي ثازت  ل  2 

   256اسيتمو مكف هللا    ةلي ثازت  ل 
لسُت    25الشةميت نالسياثت الفنليت "  المذةة  اإلي اليت لب امتا  ( اخثءاذ   يُاس ثبيم المحا يت  المحاكم العسية ت زين  3 
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امعفام يككككككماماي الءنصككككككص ناالثككككككء الل حو" ي ككككككا  " ال  ككككككاب  فجوهر القول هنا هو 
ييب ة الء ا  العسكككككككككيةئ  ليث يعف الءنصكككككككككص ناالثكككككككككء الل نالحيف   ن اقم ال كككككككككماماي الءو  

لب ايكككككككو العا ئ  لءد ال يء يف لت الء ايكككككككو اأئ ييت   ةو ثيتا اليا   قو الحت النالص  
 اا اثكككء ةاب يامتا اخليام العسكككية ت ي  ي اأم  يم ا  قفاعاة ل ذه ال كككماماي  ال . لتقةاة ن شكككعاعاة 

ت نسك اة لُص  الءو اثككككء ةي مبي ا ةا الُظم الم اعمت نمبد اخءالف حبسكككك ء ا  حالمحاكم العسككككية 
 ن ال امتا العسكككيةئ  ثءشكككيا  ن يككككام ال تاي المسكككبحت نال يشكككءةم حي م اا ييتمتا    55الما    

الءنصكككككككككص اشككككككككك ي  الُظةئ نالعمبو   ء ف حو ام كككككككككاب قذه   ريال ن حو ال امتا  ن  ن لم حإا
 لعا ت لب  كككابقذا ال امتا الءأقيا ال امتمو  ال االُسككككت لمفية اإل اع  ا المحاكم   ليث لم يسكككءبزم

(  حمن لم اا غيكاب الءكأقيكا  25( ن لبمكفمو العسككككككككككككككيةئ العكام   المكا    2العسككككككككككككككيةئ   المكا  :  
العا ت   ليث لم يُشأ قذا ال امتا مظا اة   ال امتمو خم اب المحيمت يعف  قفاعاة لألرتل ال امتميت

ف  حيمت الُ و مبد العسكية ت  ن ماليت ثكال ت ث كي  ا   حكيُما مي لبةياات مبد اليام المحاكم
اككالمحككاكم   العككا يككت   نالمحيمككت اإل اع ككت العبيككا مبد عاس المحككاكم اإل اع ككت   حككإذا يمككت المحككاكم

  . لب امتا  العسية ت ث ء ة  لو نلت   شةاف  ن  حيمت ثةايب ثال ت ث كي  ا
 ن  48ام ء كو الما     -حإا اخ ة  ن ذلك ةب   قت ثنت ا المحاكم العسكية ت وأخيرا،

اخءصكككككارككككك ا ن  ا ال يفخا    نا اا ثمبك   ثكككككب ت ث ة ة  ا يفخا  ن لةايم حو –ال امتا  قذا  
 .( 1 ايت ل ت ي اييت اخةئ  ُالمء ا حو ذلك

ال يييز ال كامتا اإلميبيزئ ا ءكفا  ناليكت  : القضييييييييياء العسيييييييييكري في القيانون البريطياني
العكا يكت  ن ييتا ث كيت ال كامتا  الظةنف العكا يكت ن غية   المحكاكم العسككككككككككككككية كت مبد المكفميين حو

 الحةب  ةقتماة اعفم يفع  المحاكم المفميت مبد  كاشككككككككككككة  اممال ا   لءد ال  العسككككككككككككيةئ حو لالت

 ل ة  ال امتا  ثءعسكككف السكككب ت الءُ يذيت حو اثكككءعمال ثكككب اث ا االثكككء ُاييت ااإلك اع  ن البيتب

ل ال امتا العسككككككيةئ  حب  لي كت   لال نيف اثككككككء ة ال  ككككككاب اإلميبيزئ اا ثع يا ال امتا العام ن
الفثءتع ت نال يعءةف ا  الُظام ال امتمو اإلميبيزئ  ن لف    مبو المفميين  قت ا ة ال ث ةه الء اليف

ال  اب   ل يام لالت الحةب ن الءو ث ة   ع ا ناليت المحاكم العسية ت   ليث خبص   عياعاة  يي اة 

 

ان حو يامتا قيئت الشةست ان حو ائ    1966لسُت    25مفم الُص حو يامتا اخليام العسية ت الصا ع اال امتا عيم  (  1 
الفمتى  ال حيما يءعبت ااخلفاث  ثشة ي آخة مبد ام ةا  ال  اب العسيةئ  نا غيةه ااالخءصال مبد  سءتى ةاحت  ةالا  

 ن يامتا اخليام العسية ت مبد اا السب اي ال  اييت العسية ت قو نلفقا الءو    48النايعين خليا    الُص حو الما    
ث ةع  ا  ذا ةاا اليةم  اخالة حو اخءصار ا ام الة ةذلك حام  ي يف رةالت ان يمُاة ام ةا  ال  اب العسيةئ نلفه زُظة  

  .(56لسنة  4716الطعن رقم  1987/ 2/ 4.)م المُصتل مبي ا حو قذا ال امتا اليةاي
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ميزي الحيت ت المفميت   ئ حو لالت الحةب  ذاحو قذا الصككككف  اأا التاليت ث ك  لب  ككككاب العسككككية 
 . اخءصار ا  من  كاشة    ا  ا نميزي المحاكم العا يت من  ماعثت

الفثككءتعئ نال امتمو مبد مفم  اثككء ة الُظام :( 1)القضيياء العسييكري في القانون األمريكي
عام قت رككككككالب العسككككككية ت مبد المفميين  حال امتا ال ا ءفا  ال امتا العسككككككيةئ ان ناليت المحاكم

العا يت قو رككالكت التاليت ن االخءصككال اخرككيا  ليث يُحصككة  السككيا   ن السككمت ن المحاكم
حو خف ت   المحاكم العسككككككككية ت حو التالياي المءحف  مبد  حاكمت العسككككككككية ين الذين يعمبتا  ناليت

  ( 2)ال تاي المسبحت ني   لةاب المحاكمت
 ُاثكاي مفيف    لد اا ال  ا  العسية ين ال حو وقد أشارات أيضا المحكمة األوروبية  

يمين امءكاعقم  سكككء بين ن حايفين مظةا ل كيعت ال يئت الءو يُءمتا  لي ا نبصكككتع  ما ت  ح ف عاي  
لف ذاث ا ال ثسككككككككح  لو الح ت    البيُت اخحة  يت لبح ت  نالشككككككككعتب اا:" المحيمت العسككككككككية ت حو

بيت غية ما لت ان  يح ت االح ت "  ليث اا مم نال ثعُو ام ا المُصككككككككككككككتل مبي ا حو المي ا 
المحاكم العسكككككككككية ت ييب اا ثن كككككككككي لُ س   ء كككككككككياي   "البيُت اشكككككككككاعي  لو م  ت ن قو اا:

ناالثككككككككككككككء الل  ناإللةاباي ال ككامتميككت ةككأئ  لةاباي اخةئ"  نامءكةي   العككفالككت  ناالم ءككاع  نالعككفل
كام  قذه المحاكم   ثحفيف  ا  ذا اخحة  يت لبح ت  ن الشكككككعتب اا المسكككككألت اخثكككككاثكككككيت قو البيُت

ائ  حيمت"  نذةةي البيُت اخ ة ييت لبح ت  ام    ثبكو  عايية االثككككككء الل  نالُزاقت الم بتبت  ن
ال كامتا  نالعكفالكت ال كيعيكت  ن ا كام يكايككككككككككككككو سكيعو ن ن لم   " ييكب  حكاكمكت المتاسُين امتلكب

ل قذا المتيكككككككي ال ام حو قذه   نثكككككككتف يءم ثُان المفميتا لبمحاكم مسكككككككية ت"  يُكرو اال ين كككككككي
 التعييت الكح يت مكة الم الب اآلثيت :

المحاكم العسيييييكرية وانتمان ضيييييمانات المحاكمة المنييييييفة واسيييييتق ل  المطلب األول: 
 .  ءالقضا

 .  التعدي ت التي اقرها الدستور الجديدالمطلب الثاني:  

 

نلايت اخ م المءحف  المعُيت اح ت    - ( الُظام ال  ايو حو التالياي المءحف  " ةاعنل  تعالمف   ثةلمت      حمف لكيب1 
 . اإلمساا

م   1965 اع اليةمك اال اقة       يتمس شاقين    ي   (A living bill of rights 1961نليم  نلالس   نلي ت الح ت     (2 
   278ل
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 المطلب األول 
 المحاكمة المنيفةالمحاكم العسكرية وانتمان ضمانات 
 واستق ل القضاء 

ت   25يحف  ال امتا عيم   اخءصكاركاي نركاللياي نثشكييا المحاكم العسكية ت  ن عءكة    1966لسُك
ال امتا  خالالة امكفا ثيامس ال  كاب ننلفث   نقت يسكبب  ن المحاكم العا يت اخءصكاركاث ا    قذا

ال امتا امف   ي  كككككككككدن سكككككككككبب  ن الشكككككككككنص يكككككككككماماث  المي تلت ا ام يايكككككككككي  ال كيعو  ليث  
المسكككككككبحت نمبد لةايم   اخءصكككككككال المحاكم العسكككككككية ت مبد المتاسُين المفميين العا بين اال تاي

   .الع تباي  ا ن الفنلت المُصتل مبي ا حو الكاب اخنل نال امو  ن يامتا 
 تاح ت  يبس الشكككعب مبد ثعفيا اعو اليام يامتا  2007نيف شككك ف شككك ة  زة ا لعام  

قُا  يصتع شفيف حو زُيء  الءشة عيت     ت  نلاب قذا الءعفيا شيبيةا  ليث  ا لالالعسية  اخليام
يءم ا حو اثككككككككككءمةاع  حاكمت المفميين ا ام المحاكم العسككككككككككية ت الءو ث ء ف لبمعايية اخثككككككككككاثكككككككككيت  
لبمحاكمت العا لت نالمُصك ت المي تلت ام ء كد الفثكءتع المصكةئ نالمتاليت الفنليت المعُيت اح ت   

امتلك ا ميف اا السكككب اي ال  كككاييت العسكككية ت نلفقا قو  نالءو 48  ناثكككءمةاع الما    اإلمسكككاا 
الءو ث ةع  ا  ذا ةاا اليةم  اخالة حو اخءصكككارككك ا ان ال  نا اا ثمبك ايت ل ت ي كككاييت اخةى  

 ا امء   ثبك السكككككككككب اي  لد اخءصكككككككككارككككككككك ا اية مت  عيُت  نلب مبد   ُالمء ا حو ذلك  حإذا
 مبد ال تع من مظةقا   يءنبدال  اب العا ئ اا 

حإا قذا ال امتا يف ثعاع   ي  شكككككككككككككةنع اإلمالا العالمو الثكككككككككككككء الل    وبشييييييييك  عا  
الذئ ي صككككة ناليت المحاكم العسككككية ت مبد العسككككية ين ح ا  ةما اا قذا ال امتا ينا   ( 1 ال  ككككاب

 

والحق  ناحءةا  الكةاب     اا اإلمالا العالمو لح ت  اإلمساا  يُص خصتراة مبد  كا ئ المسانا  ا ام ال امتا   وجد:(  1  
نح اة لب امتا  نليث نمز  ت  شيبت   نالحت حو  حاكمت ما لت نمبُيت ا ام  حيمت  نءصت  سء بت  في التقاضي دون اى قيود،

نالع ف الفنلو النال االح ت  المفميت نالسياثيت  ي مُاا  اا الع ف الفنلو النال االح ت  االيءصا يت نااللءماميت نال  احيت
الحت حو المحاكمت  نا  الح ت  ااإلياحت  لد اا الع ف النال االح ت  المفميت نالسياثيت ي من ةذلك كالقما  ماعثت قذه

ة  تلب  نليث ام  ال ثزال ثتلف حو لاالي ة ية  حيت  زين الةؤ ت الءو ث تم مبي ا ثبك المكا ئ نبين الحالت  ثأخية اري
المكا ئ  ةما يُكرو زذل الي ت    ال عبيت     نليث ام  يُكرو اا يسية ثُظيم نإ اع  شئتا ال  اب حو ةا زبف مبد قفى ثبك

امف الءد ثن ي ل ا  ماعثت التظايف ال  اييت يُكرو اا ث فف  لد ثميين  لءحت ب ا ةا بت  لد نايي  بمتس  نليث اا ال ت 
المتاسُين نلة اث م   ليا   اشأا  اخخية  ال ةاع  ااثناذ  ال  ا   يب تا  اا  المكا ئ  نليث  لءبك  نح اة  الءصةف  ال  ا   ن 

ا بت المية ين سبب  حو يةاعه  نل تي م ننالكاث م ن مءبياث م  نليث اا  ؤثمة اخ م المءحف  السا س لمُي الية مت ن ع
ثتلي يت ثءعبت ااثء الل ال  ا  ناخءياع      ن ليُت  ُي الية مت ن ياححء ا اا ثفعج يمن انلت اث ا نيي  كا ئ16عيم

  ُياة  ن ةةزقم    نليث اا  ن المُاثب  زُاب مبد ذلك   يالب االمءكاع انالة لفنع ال  ا   ال  ا  نام اب الُياات  نثفع ك م
ُسكت  لد مظام ال  اب نخقميت اخءياعقم نثفع ك م نثبتة م  حإم  يُكرو لبحيت اي اا ثةامد نثحءةم  حو  ساع ثشة عاث ا  اال
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  يف  ن لت  امكفا اثكككء الل  ال  كككاب ن سكككبب لت المتاسُين حو الم تل ا ام يايكككي م ال كيعو ن 
الء ايكككو  ليث ي  كككو قذا ال امتا امف اخءصكككال المحاكم العسكككية ت مبد المتاسُين المفميين  
العا بين اال تاي المسبحت  نمبد لةايم ا ن الفنلت المُصتل مبي ا حو الكاب اخنل نال امو  ن 

ل تاعئ   يامتا الع تباي  نثنتل الما   السككككككككا ثككككككككت  ن ال امتا لةييس اليم تع ت حو ظا لالت ا
نإلككالككت ايككا  ن اليةايم الءو يعككايككب مبي ككا يككامتا الع تبككاي ان ائ يككامتا اخة نثُزع اليككام قككذا  
ال امتا المفميين  ن ي كاث م ال كيعيين لمحاكمء م من لةايم ال ثمس الُظام العسكيةئ ثكتاب حو 

عفيف  ن الظةنف العا يت ان االثككككككككككء ُاييت ا ام ل ت ي ككككككككككاييت ذاي سكيعت اثككككككككككء ُاييت  ةما اا ال
يككككككماماي الءنصككككككص ناالثككككككء الل  نالحيف  الم ءةيككككككت حو ال  ككككككاب ال كيعو نالمي تلت امتلب  
اليام الما   الةااعت مشكككة  ن الع ف الفنلو النال االح ت  المفميت نالسكككياثكككيت ثء بص حو ظا 
ال  ككككاب العسككككيةئي ليث ال يشككككءةم حو المحاكم العسككككية ت الءو ي ءصككككة ثشككككييب ا مبد يكككككام  

 مسبحت عغم مفم لصتل م مبد الءأقيا ال امتمو المُاثب   ال تاي ال
كذلك حإا اثككء الل  المحاكم العسككية ت  شككتب االعفيف  ن انل  الُ و االُظة  لد ام ا  
لزب  ن اإل اع  العا ت لب  كككاب العسكككيةئ الفئ   اعاي ال يا   العبيا لب تاي المسكككبحت  ااإليكككاحت 

ءين يازب ت لبءيفيف ا ةاع  ن نل ة الفحاع  نقت  ا يءعاع   ي  لد اا ي كككككككككاث ا يعيُتا لمف  ثككككككككُك
  كفا مفم يازبيت ال  ا  لبعزل  

كما خةج يامتا اخليام العسككككككككككككية ت مبد المكا ئ العا ت المُصككككككككككككتل مبي ا حو يامتا 
اإللةاباي اليُاييت  ح ت لم يحف  ايصككككككككككككككد  ف  لبحكس االلءياسو  ةما لم يأخذ اما يُص مبي  

اييت االُسكككككككككككككت لبمحاكماي الريازيت  ن ا الا  ا ثم  ن  لةاباي المحاكمت  يامتا اإللةاباي اليُ
ان الحيم  ذا ثكككككككبم المء م م سككككككك  ان ال و ال كو مبي  يكا امء اب المحاكمت اما يسكككككككءءكي ذلك  ن 

  ما    حاكمء  ل تع ا 
وجوهر القول: أن إحيالية الميدنيين إلل المحياكم العسيييييييييكريية، يعيد إخ ال  بضيييييييييميانيات  

نم ةع حو المحاكمة العادلة والمنيفة التي أكدتما المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ، 
  ذلك اعو الماللظاي مبد يامتا اخليام العسية ت نذلك مبد الُحت الءالو:

لعسيييكرية انتمان مسيييتمر السيييتق ل  القضييياء والحق في المحاكمة  الم حظة األولي: المحاكم ا
ارككح  اإللالت لبمحاكم العسكية ت شكك  يامتميت خاركت اعف ال صكا حو  فئ العادلة والمنييفة،  

 

التسُيت  المكا ئ اخثاثيت الءاليت الءد نيع  لمسامف  الفنل اخم اب حو   مء ا المءعب ت ا ماا اثء الل   ن ماعثاث ا
ناليم تع  المكا ئ مبد ال  ا  نالمحا ين نام اب السب ءين الءُ يذيت نالءشة عيت ذهالسب ت ال  اييت نثعز زه  ناا ثعة  ق

      .ال  ا  زتل  مام  ن ي اا قذه المكا ئ نيع  اصتع  عييسيت لءُ كت مبد
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اليم تع كككككت عيم   ال  ككككككككككككككيءين    375/1992يكككككامتميكككككت يةاع عييس     396اكككككإلكككككالكككككت المء مين حو 
ءاا  ثُظيم الي ا ( لبمحاكمت ا ام ال  كككككككككاب  ا ن  نلت مبيا   العايفنا  ن احرامسككككككككك  391/1992

العسككيةئ  ن يكا ال  ككاب اإل اعئ  ليث ايام  حا ت المء مين  متى ا ام ال  ككاب اإل اعئ يككف 
ارككككفعي  حيمت ال  ككككاب   8/2/1992عييس اليم تع ت لبم الكت زتيف يةاع اإللالت نحو لبسككككت  
ح كا ك  قيئكت ي ككككككككككككككايكا الكفنلكت  م بكت  اإل اعئ ليم كا زتيف قكذا ال ةاع ن كا يءةثكب مبيك   ن الكاع  

ُكت   515لبحيت كت اكال عن مبو قكذا الحيم اكال عن عيم  مبيكا لبم كالككت اكإلركاب ليم   -   36لسكككككككككككككك
  حيمت ال  اب اإل اعئ نعحو سبب نيف ثُ يذ يةاع عييس اليم تع ت 

 ن الا ث سكية مص   للمحكمة الدسيتورية العليا نحو ذاي التي  ث ف   الحيت ت ا بب
يامتا اخليام العسككككككية ت الءو ثُص مبد   ثسككككككةئ اليام قذا ال امتا مبد اليةايم     ن  6الما    

المُصكككككتل مبي ا حو الكازين اخنل نال امو  ن اليءاب ال امو  ن يامتا الع تباي ن ا يةثكا ز ا  
 ن لةايم نالءو ثحال  لد ال  ككككاب العسككككيةئ ا ةاع  ن عييس اليم تع ت نلةييس اليم تع ت  ءو  

ال تاعئ اا يحيا  لد ال  ككككككككككاب العسككككككككككيةئ ايا  ن اليةايم الءو يعايب مبي ا يامتا   امبُ  لالت
   ( 1 الع تباي ان ائ يامتا اخة(

 

ثُص مبد اا: "ثءتلد    1979لسُت    48 ن يامتا المحيمت الفثءتع ت العبيا الصا ع اال امتا عيم    26( ليث  ا الما    1 
المحيمت الفثءتع ت العبيا ث سية مصتل ال تامين الصا ع   ن السب ت الءشة عيت نال ةاعاي ا تامين الصا ع   ن عييس اليم تع ت 
نح ا خليام الفثءتع نذلك  ذا الاعي خالحا حو الء كيت نةاا ل ا  ن اخقميت  ا ي ء و ثتليف ث سيةقا"       نليث  ا 

حيمت ثب ت ث سية الُصتل الءشة عيت الءو ثُانلء ا ث سيةا ثشة عيا  بز ا ييتا زذاث    ؤ ى قذا الُص ام  ختل قذه الم
كاش ا من الم ارف الح ي يت الءو ثتخاقا المشةع مُف  يةاعقا   ُظتعا حو ذلك ال  لد  عا ث  المءتقمت ان الم ءةيت الءو ثحما 

ا ازءفاب  زا  لد  عا ث  الح ي يت الءو ي ءة  حو قذه الءشة عيت  حا الء سية مبد غية المعُد الم صت   ُ    ع ا الُصتل
الُصتل اا ثيتا  عكة  مُ ا  كبتع  ل ا  نإا ةاا ث كي  ا يف اامف زيُ ا نبين قذه اإلعا        نليث  ا السب ت المنتلت  

ثيتا لبُص     شةنست اأا  - ن يامتم ا    26نمبد  ا يكين  ن مص الما      -ل ذه المحيمت حو  يال الء سية الءشة عو  
ثءحف  االُظة  لد سكيعت الح ت  الءو يُظم ا ننلا المصال  المةثك ت    - لامت ت ان مةييت  =   =ال  –الءشة عو اقميت لتقة ت  
يف الاع مُف ث كي   خالحا لتل   متم  ثءكاين  ع  اآللاع ال امتميت الءو يةثك ا   -حت  اقميء   - ز ا  ناا ييتا قذا الُص 
أليا   اما ينا ممال اعمت يت ال امف  ال امتميت الصا ع  حو شأم م  نالمءمالبت  ةاكزقم ال امتميت االُسكت  حيما زين المناسكين ا

 لي ا  ن  فع االءالو  ا ث ء ي  المسانا  زيُ م "حو  يال ث كي  ا" اخ ة الذئ يحءم ع  قذه ال امف   لد   متا  تلف يءحف  
لسما لمفلتل ا  نيماما لء كي  ا ث كي ا  ءياحئا زين المناسكين ز ا      نليث   مبد يتب  ا يصفه المشةع  ُ ا مُف  يةاعقا

 ن يامتا   6 ا قذين الشةسين البذين ث بك ما المشةع ل كتل سبب الء سية يف ثتاحةا االُسكت  لد ال  ة  ال اميت  ن الما    
حيما ثُص مبي   ن اا    1970لسُت    5ا امتا عيم  نالمعفلت اال ةاع    1966لسُت    25اخليام العسية ت الصا ع اال امتا عيم  

يامتا   المُصتل مبي ا حو  اليةايم  ايا  ن  العسيةئ  ال  اب  اليم تع ت  ءد امبُ  لالت ال تاعئ اا يحيا  لد  لةييس 
ذلك اا قذه ال  ة  قو الءو نيي حو شأم ا خالف الء كيت زين  حيمءين ثااعءين لي ءين   -الع تباي ان ائ يامتا آخة  

ذقك   ي ا زيُما  ام   ذلك  اإل اعئ   ال  اب  قو  حيمت  ناخةاقما  العبيا   العسية ت  المحيمت  قو  ييءين  نءب ءين  لفاقما 
المحيمت العسية ت العبيا  لد اا ةبمت "اليةايم" التاع   حو ال  ة  ال اميت المشاع  لي ا يءسي  فلتل ا ليشما ةا لة مت  عايكا 
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ليث اا اثككككككككككككاس النالف زين الحيمين    حيمت ال  ككككككككككككاب اإل اعئ نالمحيمت اإل اع ت  
ا العبيا(  قت لتل ث سكككككككككككككية مكاع  ائ  ن اليةايم  ليث ذقك   حيمت ال  كككككككككككككاب اإل اعئ  لو ا
الم صككككككككت  ايبمت اليةايم  نقو الءو لف قا المشككككككككةع زُتم ا ثحفيفا  ية ا ان ةام   عيُ  زذاث ا  
اعف اعثياز ا قذا حو لين ذقك  المحيمت اإل اع ت العبيا  لو اا ةبمت لةايم يءسكي  فلتل ا ليشكما  
ُك  زكذاث كا اعكف   ككا لة مكت  عكايكب مبي كا يكامتمكا ثككككككككككككككتاب ةكامك  زُتم كا ثحكفيكفا  ية ا ان ةكامك   عي

 

م ا ثحفيفا  ية ا ام ةام   عيُت زذاث ا اعف اعثياز ا حعال  حإا  حيمت ال  اب اإل اعئ  مبي ا يامتما ثتاب ةام   حف   زُت 
اثي   نل ت اخةى  ُاي ت ل ا ا صةقا    تم ةبمت "اليةايم" التاع   زُص قذه ال  ة  مبد ثبك الءو ييتا المشةع يف لف قا 

اخءب ءا حيما زيُ ما حو  سألت لتقة ت  ة قا  لد م ا    زُتم ا ثحفيفا  ية ا   ءد ةاا  ا ث فم  نةام  قاثاا المحيمءاا يف
 ن ال امتا    6 كاشة  التاليت ال  اييت حو خصتل اليةايم الءو يحيب ا عييس اليم تع ت  مماال لُص ال  ة  ال اميت  ن الما    

ال ت الي ت ال  اييت الءو المشاع  لي  ناثصال قذه التاليت زُ ا  الح ت  الءو يمبي ا المتاسُتا حو  ت   1966لسُت    25عيم  
م ف  لي ا المشةع زءبك التاليت  ح ف ث فم نل ة العفل زُاب مبد سبب عييس  يبس التلعاب ا بب الء سية المالا  عثاب لمفلتل  

وحيث إن األص  في النيوص التشريعية، هو أال تحم  علل غير مقاصدها، وأال تفسر عباراتما  نيماما لتلف  ث كي       
ما عن معناها، أو بما يؤول إلل االلتواء بما عن سياقما، أو يعتبر تشويما لما سواء بفيلما عن موضوعما أو بما يصرج

بمجاوزتما األغراض المقيودة منما، ذلك أن المعاني التي تدل عليما هذه النيوص والتي ينبغي الوقوف عندها، هي  
المشرع منما، مبينة عن حقيقة وجمته وغايته من إيرادها،   تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفيحة عما قيده

ملقية الضوء علل ما عناه بما، ومرد ذلك أن النيوص التشريعية ال تياغ في الفراغ، وال يجوز انتزاعما من واقعما 
ترض  محددا بمراعاة الميلحة المقيود منما، وهي بعد ميلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النيوص في فلكما، ويف

إليما. ومن ثم تكون هذه الميلحة  إلل بلوغما متصذا من صياغته للنيوص التشريعية سبي   المشرع رمل  أن  دوما 
االجتماعية غاية نمائية لك  نص تشريعي، وإطارا لتحديد معناه  وموطنا لضمان الوحدة العضوية للنيوص التي ينتظمما  

أجزائما، التعارض بين  التشريعي، بما يزي   بينما، لتعدو جميعما    العم   أحكامما وتكاملما وترابطما فيما  اتيال  ويكف  
      نليث  م   ءد ةاا  ا ث فم  نةاا اخرا حو منيرفة إلل الوجمة عينما التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها...

ف ثُال  ن اثء ةاع الفنلت اا  لالت ال تاعئ اا  مالم ا ال ييتا  ال لمتال ت مذع خ ية  ثء ف   ع ا المصال  ال ت يت  ني
ال    -االُظة  لد لفث ا نسكيعت المناسة المةثك ت ز ا    -ثعة  ا ُ ا ان ثال ء ا لمناسة  اقمت  نةام  لالت ال تاعئ  

  ثاليم ا الياما ثبك الءفازية الءو ثءنذقا الفنلت حو اخنياع المعءا   اامءكاع اا سكيعء ا ن فاقا ث ة   ن الءفازية االثء ُاييت 
 ا يُاثك ا  ن عءكة الل ا لمتال ت ثكعاث ا  نةام  ثبك الءفازية االثء ُاييت ال ثُحصة اال ةنع  حيما ييتا يةنع ا  ُ ا  
لمتال ت اليةايم الءو ث ف  ا ن الفنلت االلءياسو ان الناعلو  زا ثءُانل حو مفيف  ن رتعقا نث كي اث ا لةايم اخةى ثنةج 

اع حو خ تعث ا ان حو اثحا قا  ع ا حو مبت خ تم ا لءبك الءفازية االثء ُاييت الءو ث ء ي ا  من قذا الُ ا  نثيانله  نال مز 
ثةمت ال صا حي ا ع ما لمةثيكي ا نل اظا مبد السال ت ال ت يت اما يي ا ثأ يُ ا  ما ينا ز ا نلت ا ة ت غية  كاشة  

ثم ا  ساعا لبمصبحت االلءماميت    -لاال ان نشييا   ا ةاا  ُ ا    -نةام   ياز ت المناسة الءو ثعءة  السال ت ال ت يت  
اعف ثعفيب ا اال ةاع    -  1966لسُت    25 ن ال امتا عيم    6الءو اية المشةع مبد يتي ا  ا ثُص مبي  ال  ة  ال اميت  ن الما    

يةئ ايا  ن  ن ثنت ا عييس اليم تع ت  ءد امبُ  لالت ال تاعئ اا يحيا  لد ال  اب العس  -  1970لسُت    5ا امتا عيم  
 عا   المشةع  نثحف   =  =اليةايم الءو يعايب مبي ا يامتا الع تباي ان ائ يامتا آخة  حإا قذه المصبحت االلءماميت ثكبتع

قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"    15لسنة    1)قضية رقم  ثكعا ل ا م ا  ث كيت قذه ال  ة                       
  (.  1993يناير سنة  30قدة يو  بالجلسة العلنية المنع
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اعثياز ا  نامء   المحيمت الفثكككككككككءتع ت العبيا حو ع قا مبد سبب الء سكككككككككية  لو اا مكاع  ائ  ن 
 ن يامتا اخليام العسكية ت  ثشكما اليةايم المحف   زذاث ا ناليةايم   6اليةايم التاع   زُص الما    

 المحف   زُتم ا 
سييتق ل  السييلطة القضييائية :  الم حظة الثانية: تعيين قضيياة المحاكم العسييكرية يتعارض مع ا

ي ءصككة ثشككييا المحاكم العسككية ت مبد يكككام ال تاي المسككبحت الءااعت إل اع  ال  ككاب العسككيةئ   
نقو الفئ   اعاي ال تاي المسكككككككككبحت الءو ثن كككككككككي زفنعقا لتل ة الفحاع  ن عين ي كككككككككا  المحاكم  

ل ة الفحاع  نا ثتاه  نذلك  العسية ت ا ةاع  ن نل ة الفحاع لمف  ما ين يازبت لبءيفيف ا ةاع  ن ن 
 ن يامتا اخليام العسكككية ت  نقت  ا يءعاع   ي  كفا مفم يازبيت ال  كككا     59نح ا لُص الما    

لبعزل ناثككككككككككككء الل م نمفم الءألية مبي م حو اليا  م نثن ككككككككككككي اخليام الصككككككككككككا ع   ن المحاكم  
المسككبحت لبءصككفيت  العسككية ت لسككب ت عييس اليم تع ت ان  ن ي تيكك  حو ذلك  ن يكككام ال تاي  

مبد اخليام نلب ااا المصف  اا يصف  مبد الحيم  نقت  ا يعُو ثأييف الحيم نل  اا ين ف  
الع تبت التاع   ا  ان اا يح ظ ال  كككككيت ةما ل  اا يةحو الحيم الصكككككا ع ن أ ة اإما    لةاباي  

   المحاكمت  ة  اخةئ  نقت  ا يءعاع   ي  كفا لييت اخ ة الم  و ا 
 ن المكا ئ    4   3  2   1ية االذةة قُا اا  ا ثكت ذةةه يءعاع   ي المكا ئ  ن ن اليف

اخثككاثككيت المءعب ت ااثككء الل  السككب ت ال  ككاييت نالءو ثؤةف مبد ام  ال ييب اا ين ككي ال  ككا   
ك يئت نةأحةا  خئ ثفخا ثكككككتاب  ن لامب الفنلت ان  ن اخشكككككنال العا يين ن يب اا ث كككككمن 

لمي تل اأا ثُص مبي  يتاميُ ا زا نثحءة   لميي المؤثككسككاي الحيت يت   الفنلت قذا االثككء الل  ا
ن ُكرو اا ث كمن الفنلت نلت  يكماماي قييبيت ننظي يت يكف ائ ثفخا ثكياثكو ان غية ثكياثو  

 حو ث كيت العفالت  
الم حظة الثالثة: القضييياء العسيييكري يصرا علل المبادم العامة المنييييوص عليما في قانون  

ينةج يامتا اخليام العسككككية ت مبد المكا ئ العا ت المُصككككتل مبي ا حو ائية : اإلجراءات الجن
يامتا اإللةاباي اليُاييت االُسكككككككككككككت لبمحاكماي الريازيت  ن ا الا  ا ثم  ن  لةاباي المحاكمت  
ان الحيم  ذا ثكككككبم المء م م سككككك  ان ال و ال كو مبي  يكا امء اب المحاكمت اما يسكككككءءكع  ذلك  ن 

ء  ان  ما   اإللةاباي اعف ركككككفنع الحيم  نقت  ا ثنءبف مُ  يتامف يامتا اخليام   ما    حاكم
العسكككككية ت نالءو ال ثُص مبد ا الا اإللةاباي حو لالت المحاكماي الريازيت زا ثبزم الم كت   
 مبي   ن المحيتم مبي  غيازيا زء فيم الءماس  ما   مظة نلبمحيمت العسية ت اا ث كب  ان ثةح    

د ذلك خةنج يامتا اخليام العسكية ت مبو يامتا اإللةاباي اليُاييت حو مفم ي كاف  ل
ثحفيفه ايصككككككو  ف  لبحكس االلءياسو زيُما يحف  يامتا اإللةاباي اليُاييت  ف  ايصككككككو لبحكس  
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االلءياسو  ةما  ا  لالت  ء مين  فميين لبمحاكم العسكككككككية ت يشكككككككيا ليكا لب  كككككككاب العا ئ حو 
ي الءو يةثيك ككا المتاسُتا المككفميتا نثم ككا احءئككاثكا مبد لت المء م حو اسككككككككككككككا ناليءكك  مبو التيكاي

الم تل ا ام يايكككككككككي  ال كيعو نامءفاباة مبد لت الميءمي حو الح اق مبد اثكككككككككء الليت ال  كككككككككاب  
 نم تي  االم ام المُتم ا  ا اي ا 

الم حظة الرابعة: عد  صييييي حية الضيييييبان العسيييييكريين كقضييييياة بصييييييوص محاكمة  
اية اإلمالا الفثكككككءتعئ المصكككككةئ الصكككككا ع من الميبس اخمبد لب تاي المسكككككبحت حو المدنيين:  
لت ةا  تاسن حو البيتب ل ايي  ال كيعوي ةما اكف مبد اثء الل  ال  ا  نغية   21 ا ث  عيم 

ي م حو ي كككككاي م نال ييتل خئ ثكككككب ت الءفخا حو ال  كككككايا ان حو يازبيء م لبعزل نال ثكككككب اا مب
 ن يامتا السككككب ت ال  ككككاييت مبد اا   67 ُ ي ناكفي الما     47شككككئتا العفالت نذلك حو الما    

ال  ككككا  غية يازبين لبعزل نيككككمامت مفم ال ازبيت لبُ ا  ةما اشككككءةم يامتا السككككب ت ال  ككككاييت حو 
 اا ييتا لارال مبد  لال  الحيم  حيمن يءتلد ال  اب 38 ا ث  عيم 

نمُء و  ما ثكككت  لد اا قُا   يمتمت  ن النصككايص ييب ثتاحةقا حو ال ايككو ليو  
ييتا يايككككيا سكيعيا قو الحيف  ناالثككككء الل  نالحصككككامت نالءأقيا  نحو الم ازا ميف اا ال ايكككو  

حو الح ت  ليث لم  العسككيةئ ي ء ف ليا قذه ال ككمامايي ليث ام  ال يشككءةم حي  اا ييتا  يالاة  
يء بب يامتا اخليام العسككككية ت الءأقيا ال امتمو الاللم  ال االُسكككككت لمفية اإل اع  العا ت لب  ككككاب  

 ن ال امتا(  نا اايو ال  كككا  ان ام كككاب ال  كككاب العسكككيةئ ح كككال من اا   2العسكككيةئ    ا   
عسكككية ت  نذلك  ال ايكككو العسكككيةئ ين كككي لياحت اخمظمت المُصكككتل مبي ا حو يامتا النف ت ال

 ن يامتا اخليام العسكية تي ةما اا ال ايكو العسكيةئ يازا لبعزل ةا  57ام ء كو مص الما    
 ن يكامتا  59مكا ين حو لكالكت مكفم الءيكفيكف لك  ان ا ةاع  ن نل ة الكفحكاع نذلكك نح كا لُص المكا   

 اخليام العسية ت 
اا لت المء م    حاالت عديدة:الم حظة الصامسية: القضياء العسيكري يص  بالحق في الدفاع في 

حو اا يءاع ل  التي  الياحو إلمفا   حام  يف اقفع حو العفيف  ن ال  ككايا مبد م ا  ناثككي حو 
ظا السككككككككككةمت ال ايبت الءو ةاا ييةئ ز ا مظة ال  ككككككككككايا المنءب ت  ن يكا المحاكم العسككككككككككية ت   

مفم يفعث م مبد  ياعا   نخالل مظة ال  كككايا ا ام المحاكم العسكككية ت ثيةعي شكككيانى الفحاع  ن  
المحيمت حو ثككككككككةمء ا حو ال صككككككككا حو الفمانى نثعةيكككككككك م لرعقا  الشككككككككفيف االُظة الثككككككككءمةاع  
اليبسكككككاي لمف  يصكككككية  نال صكككككا حي ا  ن انل لبسكككككت الياما نحو الياا اخةى ثم عركككككف لاالي 

  ثككامت  ن ني   ل اب ال كو مبي   نثةى المُظمت اا قذا 72رككفع اشككأم ا ليم االسككين خالل  
الءسكككككةع ينا اال كككككماماي الءو يء بك ا  مفا  الفحاع ال امتمو نمةيككككك  اصكككككتع  ةا بت اما يسكككككم  
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زء ُيف ةاحت اال ماباي نث فيم الفحتع المنءب ت ةما يشككككيا ذلك  خالالة اي ككككا األيام الما   الةااعت  
 م حو مشكككة  ن الع ف الفنلو لبح ت  المفميت نالسكككياثكككيت حو الفئ ح ةاث ا الءو ث ة احت ةا  ء
 اا يمُ   ن التي  الءس يالي ن ا يي ي  إلمفا   حام  ناالثصال امحام ينءاعه زُ س    

كما اا مف َا ليس ا بيا  ن المحا ين لم يمين  ن الحصككككككككككككككتل مبد مسككككككككككككككخ ةا بت  ن 
 ب اي ال  كايا نلم يءسكنل ل  التي  الياحو إلمفا   حتم  ننلف اا يامتا اخليام العسكية ت يُص  

مبد اا   ثعءكة  لةاباي الءح يت نالُءايج الءو ثسكككككككككككككك ة مُ ا  ن اخثككككككككككككككةاع    31م حو  ا ث  عي
ن يب مبد ام ككككككاب الُياات نام ككككككاب ال كككككككا ال  ككككككايو ن سككككككامفي م  ن النكةاب نغيةقم  من 
يءصككككبتا االءح يت ان يح ككككةنم  اسكككككب نظي ء م ان   ُء م مفم  حشككككاي ا ناال نيعتا ثح  سايبت  

 ا( نقت  ا يعءكة  خالال احت لفحاع حو اإلسالع    الع تباي الم ةع  حو ال امت 
الم حظة السيييادسييية: عد  فاعلية القضييياء العسيييكري في القضييياء نمائيا علل أعمال البلطجة  

يفمو الكعو اا ال  ككاب العسككيةئ ل  حامبيت ةكةى حو  تال ت اليةايم نالحف  والعنف اإلجرامي: 
عت لين قذا  ة ن  مبي  اأا المحاكم العسية ت   ُ ا  سءُفين حو ذلك  لد اا اليا   عا م  نثة 

اركككككفعي  ئاي زا االف اخليام اشكككككأا العفيف  ن ال  كككككايا نةام  اخليام  شكككككف   حو لاالي 
ت    971  970مف   نمبد ثكككككككيا الم ال لاب الحيم حو ال  ككككككيت عيم  لُ  مسككككككية ت    2011لسكككككُك

ص االسكككين المشكككف  لمف  خمس  اإلثكككيُفع ت احت مف   ن المتاسُين المء مين االكُاب زفنا ثةخي
تاي  ال اا ظاقة  الكُاب زفنا ثةخيص لم ثءتيف  ةما رككفعي اليام االسككين المشككف  لعشككة  ثكُك
تاي ناخةئ ااإلمفام لعف   ن المء مين االكب يت ن  يةئ الشكككككرب نبالةغم  ن ذلك لم ثءتيف   ثككككُك

 م  نقت  ا يفل مبد اممال الكب يت نحة  اإلثاناي نإلاع  حزع المتاسُين نبث الةمب حو م تثككك 
يكككةنع  اا ثحال ةاحت ال  كككايا لب  كككاب العا ئ زفال  ن  لالء ا لب  كككاب العسكككيةئ خم  ركككالب  

 التاليت اخريبت 
ن فاحي الكعو اأا ال  اب العسيةئ قت الف ازةل رتع العفالت الُالز  نقت ا ة  ة ن  

الحيم نركككككحء  زا اا   مبي  اأا ثكككككةمت ال صكككككا حو ال  كككككايا ليسككككك  المعياع التليف مبد مفالت
ثككككةمت ال صككككا حو ال  ككككايا يف ثم ا حو اغبب اخلياا  خالالة احت الفحاع نإيككككامت حةرككككء  حو 
 لكككاي زةاب  المء مين نقُككا  ا مككاباي  ن يكككا العككفيككف  ن المحيتم مبي م  ن يكككا ال  كككككككككككككككاب  

ثككاا ت ان  العسككيةئ ناثككةقم اأا االث ا اي المتل ت ل م  ب  ت زتاثكك ت علال شككةست   ا لنالحاي  
إللكاي ييام علال الشكككةست اأممال م نركككا اخ ة حو اعو اخلياا  لو ا ماب الكعو اأم م يف  
ثم ثب يت ال  كككككككككككككككايكا ل م ثُييال ل م  ن كفمو اغبكب قؤالب اكأم م لم يميُتا  ن  لككاي زةابث م مظةا  
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مفم   لسككةمت ال صككا حو ال  ككايا نمفم اثككء امء م  لكاي  ا يفمتم  ان  ل ككاع شكك ت   لكاي ان
  اخخذ ااخ لت الم ف ت  ُ م
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 المطلب الثاني 
 التعدي ت التي اقرها الدستور الجديد

ال  ككككككككاب العسككككككككيةئ نالمحاكم العسككككككككية ت مظة  ختف نحزع نيف ارككككككككك  قذا   يُظة الي يةنا  لو
اإللماميت   شكك  -ل  اعف اا يال الشكعب المصكةئ ةبمء  الءاع نيت نيام االمتاح ت   النتف ال  حا

العسككككيةئ  نيف سالب   مبد الفثككككءتع اليفيف ناكف مبد يككككةنع  ثحفيف اخءصككككارككككاي ال  ككككاب -
  .( 1 ا ام ال  اب العسيةئ  ا ةنع  ث بيص اخءصاراي  حاكمت المفميين  -عثالء  –الكالث حو 

 ال ا ام   نحو الكفايت حإمُا متيككك  لبعا ت نالناركككت اا يامتا ال  كككاب العسكككيةئ ال ير كلت
اإللةاباي اليُاييت   كم العسككككككككية ت نالعيس غية رككككككككحي  امعُد اا يامتا الع تباي نيامتا المحا

 ن  مشكككككاب ال  كككككاب العسكككككيةئ قت لمايت   العام لبفنلت ير كلت ا ام ال  كككككاب العسكككككيةئ خا الحيمت
ثفانل خصكككككتركككككياث  ا ام لميي المتاسُين حو ال  كككككاب   اخثكككككةاع العسكككككية ت ناخ ن ال ت و نمفم

مبُيت لبمصككككة ين ناخلامب  ما يف ي ككككة اال تاي المسككككبحت ناخ ن  ليبسككككاي ثيتا العا ئ  خا ا
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والصارجية، والمالية، والعدل، واليحة، ورئيس المصابرات   الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية،  لسمج
استراتيجيات تحقيق أمن الب د، ومواجمة   لجنتي الدفاع واألمن القومي بمجلسي النواب والشورى. ويصتص بإقرار العامة، ورئيسي

الميري في الداخ    أنواعما، واتصاذ ما يلز  الحتوائما، وتحديد ميادر األخطار علل األمن القومي ات بشتلحاالت الكوارث واألزم
الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الصبرة واالختياص   والصارا، واإلجراءات ال زمة للتيدي لما علل المستويين

(: القوات المسلحة  194....مادة ).عمله ويحدد القانون اختياصاته األخرى ونظا اجتماعه، دون أن يكون لمم صوت معدود.   لحضور
ويحظر علل أي  .والحفاظ علل أمنما وس مة أراضيما، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ملك للشعب، مممتما حماية الب د

أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلل   تنظيمات عسكرية فرد أو هيئة أو جمة أو جماعة إنشاء تشكي ت أو فرق أو
النحو القانون  علل  ينظمه  ).الذي  ضباطما195مادة  بين  من  ويعين  المسلحة،  للقوات  العا   القائد  هو  الدفاع  وزير   ...مادة:.(: 

اللجان القضائية لضبان  في القوات المسلحة. وتصتص   (ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شرون الصدمة والترقية والتقاعد196)
(: ينشأ مجلس  197شأنمم.مادة ) دون غيرها بالفي  في كافة المنازعات اإلدارية الصاصة بالقرارات اليادرة في المسلحة  وأفراد القوات  

ووزراء   رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، للدفاع الوطني، يتولل رئيس الجممورية
أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع   الدفاع والصارجية والمالية والداخلية ورئيس المصابرات العامة ورئيس 

واالستط ع. ويصتص بالنظر في الشئون الصاصة بوسائ   ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المصابرات الحربية الجوى 
المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد   ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين ن الب د وس متما،تأمي

يكون   الجممورية أن يدعو من يرى من المصتيين والصبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن  القانون اختياصاته األخرى. ولرئيس 
يصتص دون غيره بالفي  في كافة الجرائم المتعلقة  : القضاء العسكري جمة قضائية مستقلة،(198.....مادة ).لمم صوت معدود

تضر بالقوات المسلحة  ويحدد   وأفرادها. وال يجوز محاكمة مدني أما  القضاء العسكري إال في الجرائم التي بالقوات المسلحة وضباطما
 ألخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون العسكري ا القانون تلك الجرائم، ويبين اختياصات القضاء

 لمم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء الجمات القضائية. 
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مءُانل حو قذا الةةن  ن الةثكككالت  الءُظيم اليفيف لمحاكماي ال  كككاب العسكككيةئ   ال ت و  نثكككتف
ال امتا  نذلك   الءزام الفنلت زء بيص اخءصككال ال  ككاب العسككيةئ حو الفثككءتع اليفيف نحو نثُ يذ
  :حيما يبو

يام المشككةلع الفثككءتعئ  :2014الوضيع الجديد للقضياء العسيكري في الدسيتور الجديد لسينة  أوال:
(  ُ  اا: ال  كاب العسكيةئ  204اخءصكاركاي ال  كاب العسكيةئ  ليث ث كمُ  الما     زء بيص 

المسكككككككبحت   ل ت ي كككككككاييت  سكككككككء بت  ينءص  نا غيةه اال صكككككككا حو ةاحت اليةايم المءعب ت اال تاي
ن حو ليم م  ناليةايم المةثيكت  ن احةا  المنازةاي العا ت الُاب نبسككككككككب  نيككككككككاس ا ناحةا قا ن 

العسيةئ   ال حو اليةايم الءو ثم ا امءفاب  كاشةاة   النف ت   نال ييتل  حاكمت  فمو ا ام ال  اب
 عسكككيةاي ال تاي المسكككبحت ان  ا حو ليم ا  ان المُاست العسكككية ت   مبد المُشكككاي العسكككية ت ان

اثككككةاعقا   م ةع  ةذلك  ان  عفاث ا ان  ةةكاث ا ان اثككككبحء ا ان ذخايةقا ان نلاي  ا انال ان الحفن يت
المءعب ت االءيُيف  ان اليةايم الءو   العسكككككككككية ت ان ا تال ا العا ت ان المصكككككككككامي الحةبيت  ان اليةايم

بك  احةا قا اسككككككب ثأ يت اممال نظاي  م   ن حف  ال امتا ث ثم ا امءفاب  كاشكككككةاة مبد يككككككاس ا ان
اخءصكاركاي ال  كاب العسكيةئ اخخةى  نام كاب ال  كاب العسكيةئ  سكء بتا غية  اليةايم  ن كين

ال  ككاييت   لبعزل  نثيتا ل م ةاحت ال ككماماي نالح ت  نالتالكاي الم ةع  خم ككاب السككب ت يازبين
 ن  ثككككككءتع   198الما     اك ة ثحفيفاة نث بيصككككككاة نإمصككككككاحاة  ن 2014 ن  ثككككككءتع  204  نالما    

 سككككككء بت  ينءص  نا غيةه   نالءو ةام  ثء ككككككمن اا: ال  ككككككاب العسككككككيةئ ل ت ي ككككككاييت 2012
نيكككككاس ا ناحةا قا  نال ييتل  حاكمت  فمو   اال صككككا حو ةاحت اليةايم المءعب ت اال تاي المسككككبحت

اليةايم الءو ث كككة اال تاي المسكككبحت؛ ن حف  ال امتا ثبك اليةايم    ا ام ال  كككاب العسكككيةئ  ال حو
يازبين   اركاي ال  كاب العسكيةئ اخخةى   نام كاب ال  كاب العسكيةئ  سكء بتا  غيةاخءصك  ن كين

  .( 2( 1 الي اي ال  اييت لبعزل  ن يتا ل م ةاحت ال ماماي نالح ت  نالتالكاي الم ةع  خم اب
 

السياثاي حو المةةز العةبو لألاحاث ن عاثت السياثاي  " نا  اخل ت المصة لت: ( ي1   ةالي اشأا ذلك: نلف  ثحبيا 
    /http://www.dohainstitute.org(:2012 يسمكة  ةامتا اخنل/ 12عسية"   نا  الفيم ةاسيلت ال

االما    حي ا  مءةاي ا مبد  انع  الرة امد عييس اليمعيت الءأثيسيت لبفثءتع ثكفى   نل   نلاع  الفحاع  ذةة   لد المسءشاع لسام( نيف  2 
االةغم  ن امءةا   م ا قيئت   "نالييتل  حاكمت  فمد ا ام ي اب مسيةى"        ن ااب الح ت  نالحة اي حد ح ةث ا اخخية  مكاع   26

نل  اإلمءةا   اا  نيال  المذةة  الءو نيع ا البتاب  فل  عيتاا غزى عييس قيئت ال  اب العسيةى ال  اب العسيةى م ت اليمعيت 
الُص ثكت ا عال  حد ااب السب ت ال  اييت ا صا ال  اب العسيةى   يعت  لسككين: اخنل شيبو نال امو  تيتمو    شية   لد اا قذا

    ناياح    العسية ت  ال حد الحاالي الءو يحف قا ال امتا" "نالييتل  حاكمت المفميين ا ام المحاكم الحيم اعكاع  مظام=  =   ن ليُت
العكاع  مبد  سالي ا  نا الم ثحفيف ثنةج  ن  خءصال ال  اب العسيةى اعبعت مشة   ذةة  ا ا من السكب المتيتمو ح ت اا قذه 

ليُت الح ت  نالحة اي ن  ةع   زُفا نثسبيم ا  لد المسءشاع لسام الرة امد ن  ةع  12العسيةئ ثم نيع ا حد   خءصارا اريال لب  اب 
 قذه العكاع   نا ييف لما لذلك  ن ثألية مبد اخءصال ال  اب العسيةى احاالي م  اليمت  سال ليُت الصياغت ناليا ناحت مبد مف 

ناشاعي  لد اا الةاى  محصة حو  ثياقين   ا يُص مبد   .ثءعبت اأ ن نثال ت ال تاي المسبحت الءو قو لصي ت ااخ ن ال ت د لبكال  

http://www.dohainstitute.org/release/d3dd3f60-63ae-4bd3-9771-7664499bf769
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كاا المشككككككككةع  : ثانيا : صيييييدور قانون جديد لتنفيذ الدسيييييتور وإعادة تنظيم المحاكم العسيييييكرية
العسككككيةئ ليث رككككفع  ثكككككاياة حو ثككككةمت ثُ يذ نث بيص نثحفيف اخءصككككارككككاي ال  ككككابالمصككككةئ  

ت   12ال ةاع اال امتا عيم    يةع( زءاع خ   5الةثكككككككككميت االعف    نالمُشكككككككككتع حو الية ف  2014لسككككككككُك
زءعفيا اعو اليام يامتا ال  كككككاب العسكككككيةئ   4/2/2014نالمعمتل ا  امءكاعا  ن   3/2/2014

  .1966ت لسُ 25الصا ع اال امتا عيم 
ي تع الءسككاؤل زين الكعو  : ثالثا : أسيباب سيرعة فيي  القضياء العسيكري في الجرائم العسيكرية

العسية ت مبو محت اثةع  ن ال  اب   من ثكب ييام ال  اب العسيةئ اسةمت ال صا حو اليةايم
 ين  السكب اخنل : ة ة  مف  ال  ا  العسية : العا ئ  ن ةلي ذلك حو مظةما  لد اثكاب لاللت قو

خم م يف اركككككككحتا ثككككككاللا  سككككككء ال  اخا ال تاي المسككككككبحت نال  نام ككككككاب الُياات العسككككككية ت نذلك
السكككككككب ال امو: يبت مف  اليةايم العسككككككية ت المعةنيككككككت مبد الُياااي  .اخةى  يرُءفزتا  ن اثككككككبحت
السكككب ال الث : اا اخشككنال العسككية ين قم ا كيعء م  ُ ككك تا خم م يف  .نالمحاكم العسككية ت

مبد الءةام الحيا  العسكككككككية ت نإسامت اخنا ة  نا  ُايشكككككككت  نبالءالو حإم  ي ا مف  اليةايم   تاثةب
نقذه قو اخثككككاب المُ  يت نالتايعيت لسكككةمت حصكككا ال  كككاب العسكككيةئ حو اليةايم  .الءو يةثيكتم ا

 .الءو ثرعة  مبي 

 

المفميين لصةا    ؤةف  اا     ة  ان اا يُص مبد لاالي اإلخءصال امحاكمتالءو يحف قا ال امتا حو م ايت ال مكاع   ال حو اخلتال
نيال  المذةة  اا ال ةاب  اخنلد لبمست   اخنليت ث من مصا   .اإلمءكاعاي الءو يف ُاقا الُص خةج عغم ذلك   ب ا نبرية ييف ن نا ليا

سةل  حو اى  ُايشاي ثاا ت    نا اا يسكت ال تاي المسبحت مُتاا  لما  مء    لي  ليُءا السب ت ال  اييت نمظام الحيم ثح   رايةا ثما ا
نالييتل احال اا يحاكم ا ام   ال  اب العسيةئ ن كين  خءصاراث  حد لفن  المكا ئ التاع   حو الفثءتع يُظم ال امتا  نريرء  ةالءالو: 

المايو   اكءتبة  22ل اميت لبمست   الءو رفعي حو  ناياح  المذةة  ام  حو ال ةاب  ا  .ال  اب العسيةئ  ال العسية تا ن ن حو ليم م
ال  اييت  ي ثعفيا لتقةئ لم يسكت خلف سةل  نمص مبد اا   نيي ذاي الُص المراية لما  مء    لي  ليُءا مظام الحيم نالسب ت

نيكاس ا ناحةا قا الُاب ا اب   ام   ي اييت  سء بت ينءص نلفه اال صا حد ةاحت اليةايم المءعب ت اال تاي المسبحت ال  اب العسيةى ل ت
 خءصاراث  اخخةى  ا ام ال  اب العسيةئ حو الحاالي الءو يحف قا ال امتا ن كين ال امتا  العسية ت ن يتل  ثء ُاب  حاكمت المفميين

االصياغت   غاي نثمسي اناكفي  ذةة  نلاع  الفحاع  مءةاي ا الةثمو مبد ةا قذه الصيا .نذلك ةب  حو لفن  المكا ئ التاع   حو الفثءتع
الُصتل النارت اال  اب العسيةئ حو ااب السب ت ال  اييت   الءو  مء    لي ا ليُءا السب ت ال  اييت نمظام الحيم نثمسي ا زتيي

زين السب اي ي ء و اا يتيي   ناا  كفا ال صا 1923ذلك يم ا مةحا  ثءتع ا  سء ةا حو  ثاثية  صة  ُذ مام  خثكاب مف   ُ ا اا
نإا ةاا ي ابا خارا    -ناكفي المذةة  اا ال  اب العسيةئ   .السب ت الءُ يذيت   اب العسيةئ حو ااب السب ت ال  اييت نليس اابال
حو اعو اليةايم نيف  الثُ و مُ  ر ت ال  اب الذئ ي صا حو خصت ت ن تيي م تباي ثصا  لد لف اإلمفام  ال اا خصتريء   -

 ال  ة  النارت اعفم لتال  حاكمت المفميين ا ام المحاكم العسية ت  ال حو يءةاع يكتال اا ثتييييتا  ن الماليم  ا را ف قذا اإل

الحاالي الءو يحف قا ال امتا ان زذةة قذه الحاالي الفةءتع/ ثةئ ريام  "الحمايت الفثءتع ت لحت الء ايد ناثء الل ال  اب نال  ا   
نالمأ تل"  التايي  المع  زين  شكيت  مبد  الفنليتاحث  ُشتع  الءص    بت اي  ثاع خ  اكءتبة/  15    /

2011 :http://www.hccourt.gov.eg/  اخل ت " نا   السياثاي   ن عاثت  لألاحاث  العةبو  المةةز  حو  السياثاي  ثحبيا  نلف  
 (     .dohainstitute.org/http://wwwالمصة لت

http://www.dohainstitute.org/release/d3dd3f60-63ae-4bd3-9771-7664499bf769
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ث ككككككمن يامتا : 2014لسيييينة  12رابعا : التقسيييييم الجديد للمحاكم العسييييكرية في القانون رقم 
( المسككءكفلت  43الما     ثعفيا ال  ككاب العسككيةئ ث سككيماي لفيف  لبمحاكم العسككية ت ليث مف ي

ت   12اال امتا عيم   انالة:  : ث ككككككككككمُ  اا ثبك المحاكم قو المحاكم العسككككككككككية ت ليث 2014لسكككككككككُك
مت العسكككككية ت  لال اة: المحي. لامياة: المحيمت العسكككككية ت لبيُاياي. المحيمت العسكككككية ت العبيا لب عتا 

نثنءص ةا  ُ ا  نا غيةقا زُظة الفمانى  . عااعاة : المحيمت العسكككية ت لبيُ . لبيُ  المسكككءأم ت
 . نالمُالماي الءو ثةحي  لي ا سك اة ل امتا ال  اب العسيةئ 
( المسكككءكفلت اال امتا  44لف ي الما    : خامسييا : التشييكي  الجديد للمحكمة العسييكرية للجنايات

ت   12عيم  العسككية ت لبيُاياي ليث ثءشككيا ثبك المحيمت  ن مف   ام  ثشككيا المحيمت  2014لسكُك
لاللت ي كا  مسكية ين زةياثكت ايف  م مبد اال ث ا عثكء  من م يف      ناية   نثؤلف ةا  اية   ن

  م ا لبُياات العسية ت   نثنءص زُظة ي ايا اليُاياي   نبح تع

(  45ااام  الما    : المحكمة العسيكرية للجن  المسيتأنفةسيادسيا : إعادة تشيكي  واختيياصيات  
ت   12المسككءكفلت اال امتا عيم   العسككية ت لبيُ  المسككءأم ت نالءو ثءيتا  ثشككييا المحيمت 2014لسكُك

لاللت ي كككككا  مسكككككية ين زةياثكككككت ايف  م مبد اال ث ا عثكء     ن مف   ناية   نثؤلف ةا  اية   ن
نثنءص زُظة ال عتا الم كف كت  ن الُيكااكت  . سككككككككككككككية كتلبُيكااكت الع من   كفم   نبح ككككككككككككككتع  م كا

  .( 1 العسية ت ان  ن المحيتم مبي م حو اخليام الُ اييت الصا ع   ن المحيمت العسية ت لبيُ 
( المسككككءكفلت اال امتا عيم  46لف ي الما    : سييابعا : التكوين الجديد للمحكمة العسييكرية للجن 

العسية ت لبيُ  نالءو ثءشيا  ن مف   ناية   نثؤلف ةا  اية    ثشييا المحيمت 2014لسُت   12
ث ا عثكء  من عايف   نبح كككتع  م ا لبُياات العسكككية ت  نثنءص زُظة ي كككايا   ن يا  نالف ال 

 . نالمنال اي اليُ 
(  80لف ي الما     : ثامنا : الضيمانات الجديدة للحكم الييادر باإلعدا  من المحاكم العسيكرية

ت   12 ء كككككد ال امتا عيم  المسكككككءكفلت ام ليم اإلمفام ليث ال ييتل   شكككككةنم  ركككككفاع 2014لسككككُك
 ال اإلماع آعاب ام كككاي ا   ن يب مبي ا   لبمحيمت العسكككية ت لبيُاياي اا ثصكككفع ليماة ااإلمفام

  ءو اليم تع ت   ن يب  عثال انعا  ال  يت  لي    حإذا   يكا اا ثصفع قذا الحيم اا ثأخذ عائ
الحيم   محيمت خالل اخيام العشككة  الءاليت إلعثككال اخنعا   لي    لال لبمحيمتال لم يصككا عاي   لد

 . حو الفمتى 

 

ثةئ      http://shrsc.com"الفنلت الفثءتع ت نثب ت ال  اب"   ةةز اال ام لبفعاثاي نالكحتث     المف لت ف الفةءتع/    (1 
 2011 ال  اب نال  ا : زين التايي نالمأ تل"  ال اقة   اكءتبة  ريام  "الحمايت الفثءتع ت لحت الء ايد ناثء الل

http://www.hccourt.gov.eg 
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انيككح   : تاسيعا : مييادر اإلجراءات الجنائية المكملة لرجراءات في قانون القضياء العسيكري 
ت  12  يةعاة( الم كككككككككاحت االما   ال اميت  ن ال امتا عيم   76الما     ام  ثسكككككككككةئ مبد  2014 لسككككككككُك
حو يامتا ال  كاب العسكيةئ اليام   اي المحاكمت نلبسكاث ا حيما لم ية  حو شكأم  مص خال  لةاب

ن ءتلد ثفن ن  ا . العا ت لرلةاباي اليُاييت حو  صككككككة يامتا اإللةاباي اليُاييت نقت الشككككككة عت
يكفنع حو لبسككككككككككككككاي المحكاكم مبد اخءالف امتام كا ةكاثكب ليكا  حيمكت نذلكك مبد غةاع المحكاكم  

  .( 1 اليُاييت العا يت
اثكككءكفل  الما    : عاشييرا: الميييطلحات الجديدة التي تم اسييتبدلما في قانون القضيياء العسييكري 

ت    12ال ال ت  ن ال امتا عيم  نمكاع   " مكاع  " قيئت ي ككككككاييت " لءيتا " ل ت ي ككككككاييت 2014لسكككككُك
نمكاع  " المحيمت   "ب عتا "المحيمت العبيا لب عتا العسكككية ت " لءيتا "المحيمت العسكككية ت العبيا ل

نمكاع  "المحيمت العسكككية ت المةةز ت ل ا   "العسكككية ت العبيا " لءيتا " المحيمت العسكككية ت لبيُاياي
العسكككية ت لبيُ  المسكككءأم ت" نمكاع  "المحيمت العسكككية ت المةةز ت "  ثكككب ت مبيا" لءيتا " المحيمت

يامتا  ال  ككككككاب العسككككككيةئ ان حو ائ المحيمت العسككككككية ت لبيُ  " ايُما نع ي حو يامتا  " لءيتا 
اإللةاباي اليُككاييككت   آخة   نذلككك ث كي ككاة لككذاي الءُظيم اليُككايو المُصككككككككككككككتل مبيكك  حو يككامتا 

 .المصةئ 
حادي عشيييير: المواد التي تم إلغامها من قانون القضيييياء العسييييكري المتعلقة بالتشييييكي  القديم  

ت   12لف ي الما   الةااعت  ن ال امتا عيم : للمحاكم العسييييكرية  ام  يءم  لراب المتا  2014لسكككككُك

العسكككية ت حو يامتا  نقو المتا  المءعب ت االءشكككييا ال فيم لبمحاكم (52)    (51)   (50)   (47)
ت   25ال  كاب العسكيةئ الصكا ع اال امتا عيم   نمبد ذلك ييتا المشكةع يف يام  . المعفل 1966لسُك
 . العسيةئ  زءُ يذ اخثس الفثءتع ت اليفيف  لب  اب

: ث ككككمُ  الما   اخنلد  ن ي عشييير: المقييييود باإلدارة العامة للقضييياء العسيييكري وفروعماثان
ت   25يامتا ال  ككككاب العسككككيةئ عيم  العسككككيةئ قيئت ي ككككاييت  سككككء بت    اا : ال  ككككاب 1966لسكككُك

اخةى سك ككككا ل تامين نامظمككككت ال تاي   ثءيتا  ن  حككككاكم نميككككااككككاي مسككككككككككككككية ككككت نحةنع ي كككككككككككككككككاب
خليام  العسككيةئ  نا غيةه زُظة اليةايم الفاخبت حو اخءصككاركك  نح اة ن نءص ال  ككاب  .المسككبحت

نث تم مبد .يامتا آخة يامتا ال  ككككككككككاب العسككككككككككيةئ نغيةقا  ن اليةايم الءو ينءص ز ا نح ا خئ
  .شأا ال  اب العسيةئ قيئت ثءكي نلاع  الفحاع 

ح  الما    انيككك : ثالث عشيير: تكوين القضيياء العسييكري والشييرون الواجب توافرها في أعضييائه
ال اميت  ن يامتا ال  كككككككككاب العسكككككككككيةئ اا ال  كككككككككاب العسكككككككككيةئ يءيتا  ن عييس نمف  ةاف  ن 

 

      2012يُاية  24مبياب لا ف  "لءد ال ثءيةع المحاكماي العسية ت لبمفميين"  الشةن    (1 
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التاع   ا امتا شكككةنم النف ت نالءةييت ل ككككام ال تاي   اخم كككاب يءتاحة حي م  ح كككال من الشكككةنم
ت   232عيم   المسكككككككبحت الصكككككككا ع اال امتا   ن يامتا  38  الشكككككككةنم التاع   حو الما    1959لسككككككُك

ت    46الصكككا ع اال امتا عيم  ت ال  كككاييتالسكككب  ن يتا شكككأا شكككاغبو نظايف ال  كككاب  .1972لسككُك
العا ت مبد الُحت المكين االيفنل المةحت  حو  يال  العسكككيةئ شكككأا ايةام م حو ال  كككاب نالُياات

 . العسيةئ  ث كيت يامتا ال  اب
ااام  الما    : مرابع عشييير: اسيييتق ل القضييياة العسيييكرين وعد  قابليتمم للعزل أو القبض عليم

 سككككككء بتا نال ثككككككب اا مبي م حو  ال ال ت  ن يامتا ال  ككككككاب العسككككككيةئ اا : ال  ككككككا  العسككككككية ن
مفا م ككت الُياات العسككية ت زةثكت  اللم انل   ي ككاي م لرية ال امتا  نيكككام ال  ككاب العسككيةئ 

ت   232ال ة ت الءأ يكو سك ا لب امتا عيم   غية يازبين لبعزل  ال  ن خالل حو شكككككككأا  1959لسككككككُك
 نالءةييت ل ككككام ال تاي المسكككبحت ن  ت تا زذاي التالكاي المُصكككتل مبي ا حو شكككةنم النف ت

نحو غية لاالي الءبكس    .يامتا السكككككب ت ال  كككككاييت االُسككككككت  لد ال  كككككا  نام كككككاب الُياات العا ت
نلكسكك  الءياسيا  ال اعف الحصككتل مبد  االية مت ال ييتل ال كو مبد يككااا ال  ككاب العسككيةئ 

نحو لاالي الءبكس ييب مبد المفمد العام العسككككيةئ  "."ذا  ن ليُت قيئت ال  ككككاب العسككككيةئ  
العسكككككيةئ نلكسككككك  اا يةحي اخ ة  لد البيُت المذةتع  حو  ف    مُف ال كو مبد يكككككااا ال  كككككاب

 ثككككككامت الءاليت نلبيُت اا ث ةع   ا اثككككككءمةاع الحكس ان اإلحةاج اي الت ان ارية اخعبي نالعشككككككة ن

 اخ ة مبي ا ل ككككااا ال  ككككاب العسككككيةئ اا ي بب ثككككماع ايتال  ا ام البيُت مُف مة  ك الت  ن 

اإللةاباي السال ت   نثحف  البيُت  ف  الحكس حو ال ةاع الذئ يصفع االحكس ان ااثءمةاعه نثةامد.
نحيما مفا  ا . المف  الءو يةعث ا البيُت الذةة ةبما عيد اثكككككءمةاع الحكس االلءياسو اعف ام  كككككاب

ال  كاب العسكيةئ ان عحي الفمتى    ييتل اثناذ ائ  لةاب  ن  لةاباي الءح يت  ي يكاااذةة ال 
البيُككت المككذةتع  نبُككاب مبد سبككب  ن المككفمد   اليُككاييككت مبيكك  حو لُككايككت ان لُحككت  ال اككإذا  ن

ن يةى لكس يكككككام ال  ككككاب العسككككيةئ نثُ يذ الع تباي الم يف  لبحة ت االُسككككت   العام العسككككيةئ 
 .( 1 ا اكن  سء بت من اخ اكن المنصصت لحكس السيُاب اآلخة نحو  ل م

لف ي الما   الةااعت  : خامس عشيير: شييرون خضييوع الشييصص ألحكا  قانون القضيياء العسييكري 
 ن يامتا ال  ككككككاب العسككككككيةئ اا ين ككككككي خليام يامتا ال  ككككككاب العسككككككيةئ اخشككككككنال اآلثتا 

يكككككام الصككككف نلُت  ال تاي   -2. يككككاحيتيكككككام ال تاي المسككككبحت الةييسككككيت نال ةميت ناإل  -1:اعف
 

  ال  ُشتع   –ن ثءتع ت   يةالي حو ذلك : الفةءتع/  فل   حمف ثعف الفين مايب عييس  حيمت الُ و  ل ايت يامتميت( 1 
  اعو ثترياي  ؤثمة "اثء الل ال  اب المصةئ زين الحمايت 2012متحمكة  27زءاع خ  46012العف   –اية ف  اخقةام 

ال  اب الثء الل  العةبو  المةةز  ال  اييت"   تيي  السب ت  نيامتا  االمءةم     الفثءتع ت  شكيت  مبد   اعس   18نالمحا ا  
2012(              
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اثةى   -4.سبكت المفاعس ن ةاكز الءفع ب الم ُو نالمعاقف ناليبياي العسية ت -3. المسبحت ممت اة 
ائ يتاي مسككية ت ثرشككَيا اأ ة  ن عييس اليم تع ت لءأ يت خف ت ما ت ان خارككت ان   -5. الحةب
لم تع ت  صككككة  ةامتا ي يمتا حو اعايككككد  مسككككية ت ال تاي الحبي ت ان المبح تا ز م  ذا -6.نيءيت

 - 7.ث  كككككككككككد انالف ذلك العةبيتي  ال  ذا ةام  قُا   عاقفاي ان اث ايياي خاركككككككككككت ان  نليت

ةا  فمو يعما حو نلاع  الفحاع ان حو خف ت   : المبح تا االعسكككككككككككية ين الُاب خف ت الميفااي نقم
 .ال تاي المسبحت مبد ائ نل  ةاا

انلك  الما   النا ست  : سري عليما أحكا  قانون القضاء العسكري سادس عشر: الجرائم التي ت
 ن يامتا ال  ككاب العسككيةئ يككةنع  ثككة اا اليام يامتا ال  ككاب العسككيةئ مبد ةا  ن يةثيب  

اليةايم الءو ث ي حو المعسككيةاي ان ال يُاي ان المؤثككسككاي ان المصككامي   (1): لفى اليةايم اآلثيت
ل  االعسككككككية تا لصكككككك  اي ان اخ اكن ان المحالي الءو يشككككككرب االسكككككك ن ان ال ايةاي ان المةةك ان

اليةايم الءو ث ي مبد  عفاي ن  ماي ناثكككبحت نذخاية ننلايت   (2).ال تاي المسكككبحت ايُما نلفي
ُكاست المءكاخمكت لحكفن    (3).ناثككككككككككككككةاع ال تاي المسككككككككككككككبحكت نةكاحكت  ءعب كاث كا اليةايم الءو ث ي حو الم

 (4). المُاست نال تامف المُظمت ل ا يةاع  ن عييس اليم تع تاليم تع ت ن صكككككككككككككفع زءحفيف قذه  

نالنكا س نةكذا حو المكا     اليةايم المُصككككككككككككككتل مبي كا حو اخزتاب اخنل نال كامو نال كالكث نالةااي
يكامتا الع تبكاي نحو الككاب النكا س    يةعا  ا(  ن الككاب السكككككككككككككككااي  ن اليءكاب ال كامو  ن  137

 ذا اعثيك ا الف العا بين حو المصكككككككامي الحةبيت ان   المذةتع  مشكككككككة  ن اليءاب ال الث  ن ال امتا 
نةكذلكك لميي اليةايم الءو ث ي مبد  ُشككككككككككككككاي ان آالي ان  عكفاي ان   مكاي . اعثيكك  يككككككككككككككفه

اثكككةاعقا ان   الحةبيت ان مبد ا تال ا ان المتا  اخنليت الءو ثسكككءنف  ا ان مبد نلاي  ا ان المصكككامي
 . ائ شوب آخة  ن  ءعب اث ا

شير: سيريان أحكا  قانون القضياء العسيكري علل بعض الجرائم المنييوص عليما في سيابع ع
ث كككمُ  الما   السكككا ثكككت  ن يامتا ال  كككاب العسكككيةئ اا ثسكككةئ اليام يامتا : قانون العقوبات

ال امو  ن  العسككيةئ مبد اليةايم المُصككتل مبي ا حو الكازين اخنل نال امو  ن اليءاب ال  ككاب
العسكككككككككككيةئ ا ةاع  ن عييس   يةثكا ز ا  ن لةايم  نالءو ثحال  لد ال  كككككككككككابيامتا الع تباي ن ا 

 نلةييس اليم تع ت  ءو امبُ  لالت ال تاعئ اا يحيا  لد ال  كككاب العسكككيةئ ايا  ن.اليم تع ت

 .اليةايم الءو يعايب مبي ا يامتا الع تباي ان ائ يامتا آخة
ث ككمُ  الما    الجرائم األخرى:ثامن عشيير: سييريان أحكا  قانون القضيياء العسييكري علل بعض 

 السككااعت  ن يامتا ال  ككاب العسككيةئ ثككة اا اليام يامتا ال  ككاب العسككيةئ اي ككا مبد  ا يأثو

ةاحت اليةايم الءو ثةثيب  ن ان يككككككف اخشككككككنال النايككككككعين خليا    ءد نيع  اسكككككككب   -1
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ليا    ذا لم  ةاحت اليةايم الءو ثةثيب  ن اخشكككككنال النايكككككعين خ  -2 ثأ يء م اممال نظاي  م
 . شة ك ان  ساقم  ن غية النايعين خليام يامتا ال  اب العسيةئ  يين حي ا

انيككككح  الما   ال ا ُت  ن : تاسيييع عشييير: الجرائم التي ترتكب خارا جممورية ميييير العربية 
ال  ككككاب العسككككيةئ اعثيب خاعج   يامتا ال  ككككاب العسككككيةئ اا ةا شككككنص خايككككي خليام يامتا 

حو لُايت ان لُحت  اخبت حو اخءصكككككال   ممال ييعب  حامال ان شكككككة يا  لم تع ت  صكككككة العةبيت
ا ا  . لم يعايب مبي ا يامتا الكبف الذئ نيع  حي  ال  ككككاب العسككككيةئ يعايب ام ء ككككد اليا   نلت

 ال ام   .  ذا ةاا ال عا  عايكا مبي   حإا ذلك ال يع و  ن المحاكمت لاميت ا ام المحاكم العسككككية ت
 تبت الءو ييتا يف ي اقا ييب  ةاما   ف  الع 

ااام  الما   ال ا ُت  يةع :عشييرون : اختييياص القضيياء العسييكري بالفييي  في جرائم األحداث
اال صككككككا حو اليةايم الءو ث ي  ن   ن يامتا ال  ككككككاب العسككككككيةئ اا ينءص ال  ككككككاب العسككككككيةئ 

فاث الذين  العسككيةئ نةذلك اليةايم الءو ث ي  ن اخل اخلفاث النايككعين خليام يامتا ال  ككاب
نيع  الية مت  ي نالف ان اك ة  ن النايكككككككككعين خليام يامتا  ثسكككككككككةى حو شكككككككككأم م اليا    ذا

ت   31نذلك ةب  اثككككء ُاب  ن اليام ال امتا عيم   ال  ككككاب العسككككيةئ    .اشككككأا اخلفاث  1974لسكككُك
ت   31ن  كت مبد الحفث مُف اعثياا   لفى اليةايم اليام ال امتا عيم  المشكككككاع  لي    1974لسككككُك

لبُيككككااكككت  . ُكككك   52ن    40  -  38  -  31  -  30  -  29  -  28  -  27  -  25مككككفا المتا    ن يتا 
العسككية ت لميي االخءصككارككاي المنتلت ليا  ن الُياات العا ت نالمةايب االلءمامو المُصككتل 

ن صكككككفع نل ة الفحاع ااالث ا   ي نل ةئ الفاخبيت نالشكككككئتا االلءماميت  .لفاثمبي ا حو يامتا اخ 
 .ال ةاعاي الالل ت لءُ يذ الءفازية الءو يحيم ز ا حو  تال ت الحفث

حادي وعشييييرون : اختييييياص القضيييياء العسييييكري علل بعض الجرائم المنيييييوص عليما في 
 ل  ككاب العسككيةئ اا ينءص ال  ككابث ككمُ  الما   ال ا ُت  يةعا  ن يامتا ا :قانون العقوبات

نال امو نال الث   العسكككككيةئ   نا غيةه  اال صكككككا حو اليةايم المُصكككككتل مبي ا حو اخزتاب اخنل
لسُت    62المُصتل مبي ا حو ال امتا عيم  نالةااي  ن اليءاب ال امو  ن يامتا الع تباي ناليةايم

المسككبحت النايككعين خليام ث ي  ن يكككام ال تاي   حو شككأا اليسككب غية المشككةنع الءو 1975
ن يتا لبُياات العسية ت لميي   يكفا الءح يت حي ا  ال اعف ث امفقم  يامتا ال  اب العسيةئ  نلت لم

االخءصكككككككاركككككككاي المنتلت ل يئاي ال حص نالءح يت المُصكككككككتل مبي ا حو يامتا اليسكككككككب غية 
نال حص    االءح يت  نحو لميي اخلتال ثنءص الُياات العسكككككككية ت   نا غيةقا  ازءفاب  .المشكككككككةنع 

  . لد ل ت االخءصال  حإذا ثكين ل ا اا التايعت ال ماليت ل ا االنف ت العسية ت  الالء ا
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ث كككمُ   : ثاني وعشييرون : خضييوع العسييكرين والملحقين بمم ألحكا  قانون القضيياء العسييكري 
خليام ز م خايككعين  الما   الءاثككعت  ن يامتا ال  ككاب العسككيةئ اا يك د العسككية تا نالمبح تا 

لةايم م ني  نيتم ا ثفخا حو  يامتا ال  ككككككاب العسككككككيةئ لءد نلت خةلتا  ن النف ت  ذا ةام 
 .اخءصار 

ثالث وعشرون : ضرورة الرجوع إلل القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في قانون القضاء  
مص  أم انيككح  الما   العاشككة   ن يامتا ال  ككاب العسككيةئ اا ث كت حيما لم ية  اشكك : العسيكري 

ال تامين العا ت   حو يامتا ال  ككاب العسككيةئ الُصككتل النارككت ااإللةاباي نالع تباي التاع   حو
ي ك كاا مبد المكفميين نقمكا الشككككككككككككككةميكت   نقو يكامتا اإللةاباي اليُكاييكت نيكامتا الع تبكاي البكذين

 . العةبيت العا ت لبيةايم نالع تباي حو لم تع ت  صة
ث ككككمُ  الما   الحا يت    المصتيييية بمباشيييرة ضيييب  الجرائم العسيييكرية:رابع وعشيييرون : الجمة  

مشككة  ن يامتا ال  ككاب العسككيةئ اا يءتلد ال كككا ال  ككايو العسككيةئ المفمد العام نام ككاب 
 . ن ماعس نظاي   يكام ال  اب العسيةئ مُف ثيبي  م اأئ مما  ن اممال .الُياات العسية ت

ث كمُ  الما   ال اميت مشكة  ن : ضيائي العسيكري خامس وعشيرون : تكوين أعضياء الضيب  الق
يامتا ال  كككككككككاب العسكككككككككيةئ اا ييتا  ن ام كككككككككاب ال ككككككككككا ال  كككككككككايو العسكككككككككيةئ ةا حو  اية   

يككككام نيككككام ركككف الشكككةست   -يككككام نيككككام ركككف المنازةاي الحةبيت    - : اخءصكككارككك 
حاع" ان  ال ككككام نيككككام الصكككف ناليُت  الذين يمُحتا قذه السكككب ت  ن "نل ة الف  -. العسكككية ت

 ن ينتل قذه الصكك ت ام ء ككد يتامين اخةى ان يةاعاي   - ن ي تيكك  حيما ييب تا ا   ن اممال 
 .را ع  ثُ يذا ل ا

 : سييييادس وعشييييرون: األشييييصاص الذين يعتبرون من أعضيييياء الضييييب  القضييييائي العسييييكري 

لف ي الما   ال ال ت مشكككككة  ن يامتا ال  كككككاب العسكككككيةئ اا يعءكة  ن ام كككككاب ال ككككككا    
يا   الءشككككييالي نالتلفاي   -المسككككبحت  يكككككام ال تاي -و العسككككيةئ ةا حو  اية  ممب  ال  ككككاي

 .نالمتايي العسية ت ن ا يعا ل ا
انلك  الما   الةااعت مشككة  ن : سييابع وعشييرون : واجبات أعضيياء الضييب  القضييائي العسييكري 

ةاباي الءو  العسكيةئ اا ي كءتا لميي اإلل يامتا ال  كاب العسكيةئ مبد ام كاب ال ككا ال  كايو
  ُ م ن كين ز ا ني  اثناذ اإللةاب نثاع ن  ن ياا لصتل  ي ت تا ز ا حو  حاية  تيي مبي ا
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انالرككت من  نمبي م حتع االمء اب  ن الءح يت اا يةحعتا المحايككة ناخشككياب الم كككتست  ةح ت.
    ( 1 ال  يت  لو ال ايف ان الُياات العسية ت المنءصت لسب اخلتال

امك  يكف ثككايُك  ع ن  اخحعكال  لاب قكذه الءعكفيالي المكفخبكت مبد   األمر وخياتمتيه :فجوهر  
المُظت ت الءشكككككككككككة عيت المءعب ت اال  كككككككككككاب العسكككككككككككيةئ زين حة ت ي من قذه الن ت  نآخة يفلو  

االقءمام ز ذه المسككألت اشككيا خال   نقت  ا يمين اقميء ا  ن أثو ذلك اليفل اثسككاياة  ي ثي ف  
يفع اككة  ن الفيم ةاسيت نالعفالت االلءماميت     اع ثككككك ف الء بعاي اسكككككيا  ث سكككككيةه حو ظا اعث 
 اعي علد العمبيت العفليت حو  ُاخ مام يسككي ة مبي  اشككيا اثككاثككو لفليت ان  نحو قذا السككيا   
   القضيياء الطبيعي)حق التقاضييي األصييي ( في مواجمة القضيياء االسييتثنائيلُاييت اثكككاثكككيت قو 

 ت المتاسُين المفميين ا ام المحاكم العسية ت  الثيما حيما يءعبت امحاكم
عحو  لالت المفميين ا ام ال  كككاب العسكككيةئ  اامءكاعقا  ن مين حو قذا الصكككف   اللظت  

شكككككيالة  ن اشكككككيال االمءفاب الفثكككككءتعئ نالءشكككككة عو مبد اثكككككء الل السكككككب ت ال  كككككاييت  نمصككككك اة 
تعئ العالمو نالمصككةئ  ن الءاللم زين  االمكا ئ الفثككءتع ت العا ت الءو اثككء ة مبي ا الء بيف الفثككء

الفنلت ال كامتميكت نالمسككككككككككككككانا  ا ام ال كامتا  نال  ككككككككككككككاب ال كيعو ايكا   ت اث  ناعةام  نالءو ثعُو   
نبتيكككككككككتع  اا ثءم  لالت المتاسُين المفميين  لد يايكككككككككي م ال كيعو نال يحاكمتا ا ام ال  كككككككككاب  

 العسيةئ ان ا ن الفنلت زفعلاث   
كاي ناآل ال اأا يء من الفثءتع المصةئ اليفيف زُت اة ث من لمايت  نيف ثزايفي الم ال

المتاسُين المفميين  ن الءعة  لبمحاكماي العسكككككككككية ت  ن ن لم ثيةعي الم الب اأا ثء كككككككككمن 
التلي ت الفثكككءتع ت اعف ال تع  مصكككتركككاة ي عيت ثمُي  لالت المفميين خئ امظمت ي كككاييت اثكككء ُاييت  

 خارت ال  اب العسيةئ 
 ال اا الُص الذئ ثم امءما ه   2012ثيبد ذلك اليفل مُف ركككككككياغت  ثكككككككءتع مام  نيف 

حو قذا السككيا  لاب  نيكاة آل ال ة ية ن  ن المعُيين امسككألت  لالت المفميين لب  ككاب العسككيةئ   
 ن  سكت   الفثكءتع الناركت اإلالت المفميين لب  كاب العسكيةئ نالءو    198ح ف مصك  الما   عيم 
 ييتل  حاكمت المفميين ا ام ال  كككككككاب العسكككككككيةئ  ال حو اليةايم الءو ث كككككككة ثُص مبد ام : "ال 

اال تاي المسكككككبحت"  ح ف امءكة ة يةنا ام  يف ثم ثة  اليزب ال امو  ن مص قذه الما    ك ما من 
ممف   ما يءة  الكاب   ءتلاة ا ام الء سككككككككككككككيةاي المنءب ت نالءو ثسككككككككككككككم  حو م ايت اخ ة زءحت ا  

 

ل ايت يامتميت ن ثءتع ت    ةلي ثازت   اخثءاذ/ لاحظ   –الفةءتع/  فل   حمف ثعف الفين مايب عييس  حيمت الُ و    (1 
  ال    –حو ذةةى ال تع  محءاج الثءعا   الحبم االفنلت اليفيف     –ازت ثعفه اخ ين العام لبمُظمت المصة ت لح ت  اإلمساا  
النم زءاع خ  السااي  اليتم  اية ف   " 2102يُاية    19يس   ُشتع  العسية ت  لبمحاكماي  ال      

http://www.nomiltrials.com       
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ن الحاالي الءو يرةى ام ا ثشككككيا يككككةعاة اال تاي المسككككبحت  نلءظا المحاكماي  المفميين حو ائ  
   ( 1 االثء ُاييت ثالع يمي  ءالاة ثبيأ ل  السب ت نيءما شابي

كما ثيف  اليفل لتل قذه ال كككماماي  ن ا ثةثب مبي ا  ن اثكككءح اياي شكككمب  المسكككاع  
عثكا اليفل حو قذا السككككككيا     نيف ا2014الفثككككككءتعئ اليفيف الذئ امء د زتيككككككي نإيةاع  ثككككككءتع  

الءو ثُص مبد اا "ال  ككككككاب العسككككككيةئ ل ت ي ككككككاييت  سككككككء بت  ينءص  نا غيةه    204االما    
اال صا حو ةاحت اليةايم المءعب ت اال تاي المسبحت نيكاس ا ناحةا قا  ن ن حو ليم م نال ييتل  

ا امءفاب  كاشككككككةاة مبد المُشككككككاي   حاكمت  فمو ا ام ال  ككككككاب العسككككككيةئ  ال حو اليةايم الءو ثم 
العسككككككية ت ان  عسككككككيةاي ال تاي المسككككككبحت ان  ا حو ليم ا ان المُاست العسككككككية ت ان الحفن يت  
الم ةع  ةذلك ان  عفاث ا ان  ةةكاث ا ان اثكككبحء ا ان ذخايةقا ان نلاي  ا ان اثكككةاعقا العسكككية ت ان  

اككالءيُيككف ان اليةايم الءو ثم ككا امءككفابة    ا تال ككا العككا ككت ان المصكككككككككككككككامي الحةبيككت ان اليةايم المءعب ككت
 كاشككككككةاة مبد يكككككككاس ا ناحةا قا اسكككككككب ثأ يت اممال نظاي  م  ن حف  ال امتا ثبك اليةايم  ن كين  
اخءصاراي ال  اب العسيةئ اخخةى  نام اب ال  اب العسيةئ  سء بتا  غية يازبين لبعزل   

   ( 2 خم اب الي اي ال  اييت"  ن يتا ل م ةاحت ال ماماي نالح ت  نالتالكاي الم ةع 
 عءكة ن ام ا ثشيا ذع عت لمحاكمت المفميين ا ام ال  اب   نل ف عحو ة يةنا قذه الما    

العسككككككككككككككيةئ   ؤةكفين امك  ال ييكب اكأئ لكال اا ثءم  حكاكمكت المكفميين مسككككككككككككككية كةا  لءد حو لكالت  
ال ييتل  اب  نام   االمءفاب مبد المؤثكككسكككاي العسكككية ت  خاركككت اا ال  كككاب ال كيعو ة يا االع 

احال  خ ككككككككاع المفميين لب  ككككككككاب العسككككككككيةئ لءد لت لم ثسككككككككم  الظةنف لبمحاكم المفميت ا ء   
الُص اخ  كا حو قكذا السككككككككككككككيكا  ييكب اا يُص مبد مكفم لتال  ازتاز كا   ؤةكفين ةكذلكك مبد اا 

ئ  نا اا ثءم  يككاحت ائ اثككء ُاباي ان حء  الكاب خ   حاكمت المفميين ا ام ال  ككاب العسككيةئ   
 اثءفعاكاي  

حيما يةى  ؤ فن قذه الما   ام ا ثحما ثن ي اة  ن خ تع  المحاكماي العسككككككية ت لبمفميين  
ا ام ال  ككككككاب العسككككككيةئ  ليث لف ي الحاالي الءو يحاكم حي ا المفميتا مسككككككية ةا  اعف اا ةاا 

ت مبد اخ ة غية  حف  حو الفثكككككءتع السكككككازت   ي الءأكيف مبد ام  حو ثكككككيا  االمءفاباي الحالي
ال تاي المسككككككككككبحت الءو ثءعة  لعمبياي اثككككككككككء فاف اشككككككككككيا  مُ ج نثة ف اا ثحمو ازُابقا حإا 

 

( الي اشأا ذلك: نلف  ثحبيا السياثاي حو المةةز العةبو لألاحاث ن عاثت السياثاي  " نا  اخل ت المصة لت:  نا   1 
      /http://www.dohainstitute.org (:2012 يسمكة  ةامتا اخنل/ 12الفيم ةاسيلت العسية"  

العسيةى"  ثُانل   ُايشت نيي ال  اب  ( الفةءتع/  زةاقيم  لياس م ت  يبس م اات المحا ين  حاية  لتل "ال  اب2 
 ةءتع/  ةن  مظية  نيي المؤثست العسية ت حو         2014/  ايت/  13م اات المحا ين    العسيةى  حد الفثءتع اليفيف 

   2013 يسمكة  22  -ييتا"   تيي  ع ف العةبيت لبفعاثاي     : زين  ء بكاي التيي الةاقن ن ا يُكرو اا2013 ست    ثءتع  

http://www.dohainstitute.org/release/d3dd3f60-63ae-4bd3-9771-7664499bf769
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الصككككككككياغت الحاليت الءو نيككككككككع  المحاكماي العسككككككككية ت لبمفميين حو ايككككككككيت لفن  قو اخك ة 
اعيابة لألسةاف المعُيت
 1 )   

  :يمكن إجمال التعدي ت الجوهرية فيما يلي ومن ثم
ن حو اخليكام الصككككككككككككككا ع  حو اليُ   لءيتا مبد  علءين زفالة  ن  علت ث ة ة لت ال ع   -

 .نالف 
يكككةنع  اخذ عائ الم ءد حو اخليام الصكككا ع  ااإلمفام ة كككمامت لبمحيتم مبي م نلءح يت    -

 .العا ئ ال  اب الءمالا  ي  ا يءم حو
ليككام ث كيت اإللةاباي المُصككككككككككككككتل مبي ككا حو يككامتا اإللةاباي اليُككاييككت اشكككككككككككككككأا اخ    -

 .الريازيت
ثعفيا  سكمد المحاكم العسكية ت لءءماشكد  ي  سكمياي المحاكم حو ال  كاب العا ئ الءو      -

 .نع ي ا امتا السب ت ال  اييت
: يف ازفى مف  ةكية  ن ال   اب نالح تييين ن ما  ل ت   اما الرمى الرافضيييييية للتعدي ت

اإلمسككاا مفم عيككاقم من الءعفيالي الءشككة عيت المءعب ت اال  ككاب العسككيةئ  نشككمب  امءةايككاث م  
 ن ماليت  ناآللاع المءةثكت مبي ا  ن ماليت اخةى     حو قذا السككككيا  الء بيا  ن اقميت الءعفيالي

ي ثككككك حيت  ناا الرة   ن ثكككككةمت  ركككككفاعقا قت ث فيت عنع ح ف امءكة الكعو اا قذه الءعفيال
وكان من الرةب ن ُظماي الميءمي المفمو الفنليت نثيميا التل ت ال امتميت المصكككككككة ت االناعج   

خا يامتا ال  ككككككاب العسككككككيةئ ليس  ن ال  ككككككايا   باب أولل أن يتركما الرئيس للبرلمان المقب ،
اع   حو اإلمالا الفثككككءتعئ ان الءعفيالي الفثككككءتع ت   ي المفعلت حو المةلبت االمء اليت ثككككتاب الت 

 156الءأكيف مبد اا انل  ا ياللظ مبد قذه الءعفيالي قت  نال ء ا لبفثكككككككككككككءتع نثحفيفاة لبما    
 ُ  نالءو لف ي ثككككككككككب ت عييس اليم تع ت حو  رككككككككككفاع يتامين حو غيكت  يبس الُتاب ح ا حو 

ية ال ثحءما الءأخية"  نبالءالو حإرككفاعقا حو غيكت  لفنث  ا يتلب اإلثككةاع حو اثناذ ثفاز"  لالت
  م بو الشعب قت مفناا مبد لت الشعب المصةئ حو الُظة حي ا ن ُايشء ا  

حامء ف الكعو ل ي ت اا قذه الءعفيالي لن ث يف المعء بين الذين   أما عن آثار التعيدي ت،
ث يككف المعء بين اليككف   ن ككا ثم الحيم مبي م  ن يكككا ن   ككككككككككككككتا الع تبككت  نليُ ككا  ن الممين اا  

ييةئ  ا قت  ال  حانلت لءيميا ال  كككاب العسكككيةئ الذئ ثكككيظا ي كككاب اثكككء ُايياة لبعسكككية ن ح ا  

 

    2012 يسمكة  24مت العةبيت لبفيم ةاسيت  (   ةن  مظية  "المحاكماي العسية ت لبمفميين:  صة ممتذلا"  تيي اليما1 

http://www.arabsfordemocracy.org/    
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نليس لبمفميين  ؤةفين اا قذه الءعفيالي "شيبيت" نليُ ا لن ثبرو  حاكمت المفميين ا ام ال  اب  
    ( 1 العسيةئ  خم ا ثءظا  تلت   ا  ا الفثءتع اليفيف

حو اليكام اإلمكفام ح كذه ليسكككككككككككككك  ا ككككككككككككككمكامكت  ال ا كام    -المفتي-  ا ينص اخكذ عائنحيمك 
ال  ككككككككككككككاب العسككككككككككككككيةئ ان العكا ئ  خا عائ الم ءو غية  بزم مبد اإلسال  نال يرية  ن الحيم  
الصككككككا ع شككككككيئاة  ا ا ال تل اأا الء ايككككككو ارككككككك  مبد  علءين حيما يءعبت االيُ   حاليُ   ا ياة  

ايككاي نليككث اثكك  الءعككفيالي الككفثككككككككككككككءتع ككت ايتال ال عن حو اليككام  نم ككازيككاة اخف نسككأ   ن اليُكك 
اليُاياي ا ام ال  ككككككككككككككاب العا ئ  نسالما ثصككككككككككككككفى عييس اليم تع ت لعما ثعفيالي مبد يامتا 

 ال  اب العسيةئ حياا مبي  اا يعمم الحيم مبد اليُ  ناليُاياي" 
ثع و  يز  لككفيككف    مبد امءكككاع ام ككا لن      ن اقميككت قككذه الءعككفيالي  ( 2 كمككا يبككا الكعو 

حال  كككاب العسكككيةئ ةاا يءي  الءظبم نالُظة حو قذا الءظبم   ا يعُو اا قُا   حو ةا اخلتال   
  .( 4( 3   علءين لبء ايو

نممت اة  ي ةع امصكاع قذا االثياه ثسكاؤالي   ا قا    ذا ةاا ال  كاب العسكيةئ  سكء الة   
اإللةاباي اليُككاييككت ا ككا كك   نلمككاذا ال مبرو عيككااككت احت  حبمككاذا ال م كت ثكككككككككككككككاية اليككام يككامتا  

نثصكفيت ال ايف العام لب تاي المسكبحت مبد اخليام  حيما لف  آخةنا الءسكاؤل من لفنى مة  
 .( 5)اخنل المفميين مبد ال  اب العسيةئ حو الم ام

  مبد لامب آخة لمن ي اع مة و  ن النكةاب نالمحببين اما اآلراء الداعمة للتعدي ت:
قذه الءعفيالي الءشكككككة عيت الءو ثم  لةاؤقا مبد المُظت ت ال امتميت المءعب ت اال  كككككاب العسكككككيةئ   
 عءكة ن ام ا ام اات خ ت  لءح يت الشكككككةميت الفثكككككءتع ت  نالمكا ئ العا ت الصكككككحيحت االكال   ةما 

لعسية ت  ةما ثعف م بت متميت حو ال  اب العسيةئ  نالءزا اة  ن الفنلت زءعفيا يامتا المحاكماي ا
نقذا  ا لعا الكعو    .نمفي  ل اظةا مبد العاليت زين ةا ال تى نالحةةاي ال تع ت حو الشكككككككككككاعع 

ُكاب الكفنلكت مبد اثكككككككككككككككاس  ءين  ن العكفالكت    يعءكة ام كا خ ت   لد اخ كام محت  نلكت  يم ةاسيكت نب
د يككةنع  الثككيما ناا قذه الءعفيالي لابي  ليو ثءتاحت  ي ليم الفثككءتع اليفيف الذئ مص مب

ثتحية ةاحت ال كككماماي الناركككت اال  كككاب العا ئ ا ام ال  كككاب العسكككيةئ  نثُ بت اآلعاب الفاممت  

 

     340 ةءتع/ لسن يتثف ح مو يتثف  مشأ   ال  اب حو الميءمعاي ال فيمت نث تعه   ةلي ثازت  قا ش ل  (1 
   2014حكةاية    03يامتميتا: ثعفيالي "ال  اب العسيةئ" زال  زايا  ياحيت"  تيي  صة العةبيت     " حمف المف مكف الرُد  (2 
  127الفةءتع /   ةن  مظية   ةلي  ثازت  ل ( 3 
ال لبمحاكماي العسية ت" : ثعفيا يامتا ال  اب العسيةئ ثيميا شيبو لمحءتى  شتله  عنل اليتثف  "    (   اع ُا  يال 4 
 2014حكةاية  3
     2014حكةاية  02 التحف "  ثعفيا ال  اب العسيةى اياف الح ت  لبمء م مبد مكف العز ز  الفةءتع/  (5 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/17-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/619477-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85#ixzz2sS4id8P1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/17-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/619477-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85#ixzz2sS4id8P1
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/17-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/619477-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85#ixzz2sS4id8P1
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تاي  ن انل  يصكتع مف   ن ن لم   ل ذه الءعفيالي  ن اا ال  كاب العسكيةئ مامد مبد  فاع ثُك
خم ا لعب  ال  كككككاب العسكككككيةى حو  حإا قذه الءعفيالي ثصكككككب حو ركككككال  المتاسن المصكككككةئ   

ال  كاب المفمد حيما يءعبت اإمشكاب  حيمت لبيُ  المسكءأم ت  نةذلك اخذ عاى الم ءد األيام   ةثكت  
اإلمفام  نثكككك تم اخليام الريازيت الءو ثصككككفع حو اليُاياي امية  ال كو مبد المء م ان   تل   

  ال  كاب  اخءصكال   م ا  حو  لبمء م قا ت  يكمامت يم ا   علءين  مبد  الء ايكد اا كما لبءُ يذ   
  ا ام   حاكمء   ثءم  الذى  نالمء م  المء ايكد  اسمئُاا   لد  يؤ ى خم   حمت    اثياه نقت  ةئ العسكي

الءعفيالي الءو ا خب ا عييس اليم تع ت مبد اليام نيتامين ال  كككككككككككككاب  ح  العسكككككككككككككيةئ   ال  كككككككككككككاب
العسكيةئي ث كيف  ميزاي لبمء م نثةثكخ ل ت  اإلمسكاا نالفحاع من المء م ا ة  ت ركحيحت؛  ذ  

ى لبمء مين غيازيةا  اأا ثعا   حاكمء م امية  ال كو مبي م  ةما قت  عمتل ثع و حةرككككككت اخة 
ح ككالة من ام  اإمشككاب  حيمت اليُ  المسككءأم ت ارككك  ائ ليم    .ا  حو  لةاباي ال  ككاب المفمو

م كككاييكككاة نبكككاثكككاة   كككا  حيمكككت الُ و غية يكككازكككا لبُ و اكككأئ  لةاب آخة  نبكككالءكككالو ال يحءكككاج  لد  
  العسية ت  ثصفيت ائ  ن ال يا اي

 ن الفثءتع     156ن احي الكعو من قذه الءعفيالي  ؤةفين ام ا ال ثءعاع   ي الما    
الءو لف ي ثكككككككب ت عييس اليم تع ت حو " ركككككككفاع يتامين حو غيكت  يبس الُتاب  ح ا حو لال  
لكفنث  كا يتلكب اإلثككككككككككككككةاع حو اثنكاذ ثكفازية ال ثحءمكا الءكأخية"   ؤةكفين اا قكذه المكا   ثُ كت  
مبد الةييس الفايم نليس المؤي   ليث  مُا حو  ةلبت امء اليت نالةييس قت ركككككككككككالب السكككككككككككب ت  

   ( 1 التليف  حو  رفاع ال تامين  ن ن لم ال ثُ كت مبي  اشءةام ال ةنع 
كما ي سكككةنا قذه الن ت  االةغكت حو ثح يت العفالت الُالز  نالسكككة عت الءو لن ثءح ت  ال 

ثُتاي ةحف ايصد إللةاب قذا الءعفيا    10زكككك   الفثءتع   الءو لف قازءعفيالي ثة عت  ناا المف
ثعكف  كف  ست بكت مسكككككككككككككككيكاة    كالكين اا يءم الءعكفيكا حو ايةب حةرككككككككككككككت مبد غةاع الءعكفيالي الءو  

   ( 2 ا خب  مبد ال  اب العسيةئ 
 

العفالت "ميا  م يت اليكالو     (1  لءح يت  العسيةئ"  "ال  اب  "اليُاياي"مبد غةاع  يتامين  حاكم  زءعفيا  ازت ش ت"ي الب 
   2014حكةاية  2الُالز "   تيي يُا  رفى الكبف  

 المسءشاع/  المؤي   الةييس  ارفعقا  الءو   الءشة عيت  الءعفيالي   شمب حيث ان م م  التعدي ت التشريعية الرئاسية:    (2 
  بتنظيم   ،1975  لسنة  71  رقم  والقانون   1959  لسنة  232  رقم  القانون   أحكا   اعو  زءعفيا  ا امتا   يةاعاة    ُصتع  مفلد
  المعفَّل   الفثءتع   ن  202  الما    لحيم   مماالة   امءكة  حيما   المسلحة  القوات  لضبان  القضائية  اللجان  اختياصات  وتحديد
 ال تاي  ناحةا   ل كام  ال  اييت  البياا   يةاعاي  حد ال عن  نإلةاباي   يتامف  ال امتا   يُظم  اأا  ي  د  الذى   2014  مام  الصا ع
 كام الييش  نال تاي  لياا ي اييت ل  5مبد  مشاب ليُت ي اييت مبيا ل كام ال تاي المسبحت ن  الءعفيالي  نثُص  المسبحت 

الحفن  نيتاي لةس  اليتى   الفحاع  اليت ت  نيتاي  نال تاي  الفحاع    .الكحة ت   نل ة  زةياثت  العبيا  ال  اييت  البيُت  نثشيا 
نم ت ت ةا  ن عييس اخعةاا نيا   اخحةع الةييسيت  ن فية   اع  المنازةاي الحةبيت ناالثء الع  ن فية   اع  شئتا يكام 
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 الصاتمة 

 

زيُما  . ن ام اب قيئت ال  اب العسيةى  نبح تع عييس حةع ال عتا  3حت  نعييس قيئت ال  اب العسيةى  نال تاي المسب
ثشيا البيُت ال  اييت ل كام الييش زةياثت عييس اخعةاا نم ت ت  فية   اع  المنازةاي الحةبيت ناالثء الع  ن فية   اع  

ع عييس حةع ال عتا  نثشيا البياا اخعبي اخخةى زةياثت  شئتا ال كام  نم ت ن  ن قيئت ال  اب العسيةى  نبح ت 
يايف ال تاي المنءص  نم ت ت ةا  ن  فية   اع  شئتا ال كام ان  ن يم ب   ن سامف  فية المنازةاي الحةبيت  نم ت ن  

ميي  نثنءص قذه البياا النمس اال صا   نا غيةقا  حد ل . ن ال  اب العسيةى  نبح تع عييس حةع ال  اب المنءص
نسبكت اليبياي نالمعاقف العسية ت الءااعين ل ا  نالمُالماي اإل اع ت المءعب ت = =المُالماي اإل اع ت المءعب ت ا كام ال ت    

يت اة  ن ثاع خ  زالغ رالب  60ن حف  ال امتا لء فيم ال عن حءة   .ا ةاعاي  يءب ثُسيت ال كتل االيبياي نالمعاقف العسية ت
يت اة ح ا االُسكت ل ةاعاي لياا ال كام ان  يالس اليبياي نالمعاقف العسية ت ان  يءب    30شةه  نحءة   الشأا اال ةاع ان م
ن حظة ال امتا مبد  ن ةاا م تاة حد  لفى البياا النمس السازت ذةةقا  االشءةا  حد مظة ال عتا   .ثُسيت ال كتل حي ا

العبيا ال  اييت  البيُت  زُظةقا لصة اة  البياا  ن يتل  .الءد ثنءص  لب امن نلبي ت العسية ت المنءصت ال عن حد يةاعاي 
يت اة  ن ثاع خ  زالغ رالب الشأا ان مشةه   ي يةنع  اا يكُد ال عن مبد ثكب ان  30النمس ا ام البيُت العبيا خالل 

ي   لحاف  اثكاب قد مفم اخءصال ل ت رفنع ال ةاع  ان اا ثيتا اإللةاباي يف شاز ا خبا لتقةى ثةثب مب  3اك ة  ن  
( مبد اا  ية   3ن  2 يةعاة    15نثُص الما ثاا    .اح ت  ال امن  ان اا ييتا ال ةاع  نال اة لب امتا ان اخ أ حد ث كي  

ال عن ال يتيف ثُ يذ يةاع البيُت ال  اييت   ال  ذا ا ةي البيُت العبيا زذلك  ن يتل لبيُت العبيا  لراب ال ةاع الم عتا حي  
ال  ان ثأييفه   ي نلتب ثسكيب لميي ال ةاعاي نذةة  ا يف ثية   البيُت  ن ثحة اي   ي لظة ال عن  ان ثعفيب  ان اثءكف

  الةييس  ارفع ةما .حد يةاعاي البيُت العبيا ان الم الكت اإلراي ا اأى نل  ان ا ام اى قيئت اخةى  اى ام ا ثيتا ااثت نماحذ 
اما ي من     1966  لسنة   25  رقم   بالقانون   اليادر  العسكرى   القضاء  قانون   أحكا   اعو  زءعفيا  ا امتا   يةاعاة    ُصتع  مفلد

 مشاب  علت لاميت لبء ايو ااثم "البيُت ال  اييت العبيا"  ثييز ال عن مبد يةاعاي البياا ال  اييت لب تاي المسبحت ا ا  ا   
نث كيت اإللةاباي المُصتل  لد لامب  يةنع  اخذ عائ الم ءو حو اخليام الصا ع  ااإلمفام ة مامت لبمحيتم مبي م   

مبي ا حو يامتا اإللةاباي اليُاييت اشأا اخليام الريازيت  نثعفيا  سمد المحاكم العسية ت ليءماشد  ي  سمياي المحاكم  
امتاع لبمحاكم العسية ت  قو المحيمت العسية ت   4حو ال  اب العا ئ  الءو نع ي ا امتا السب ت ال  اييت احيث ييتا قُا   

لب عتا  نالمحيمت العسية ت لبيُاياي  نالمحيمت العسية ت لبيُ  المسءأم ت  نالمحيمت العسية ت لبيُ   نثنءص ةا  العبيا 
   )الباحث(. ُ ا   نا غيةقا  زُظة الفمتى نالمُالماي الءو ثةحي  لي ا سك اة لب امتا    
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حو" ي ككا  " العمبو  ناالثككء الل  الفييت  امعفام يككماماي الءنصككص  يءكن  فى مما سييبق  
 ن اقم التظي و   نالحيف   العمبو  ناالثكككككء الل  العبمو  ال  كككككاب العسكككككيةئ  ليث يعف الءنصكككككص  

ال ككماماي الءو ييب ة الء ا لب ايككو العا ئ  لءد ال يء يف لت الء ايككو اأئ ييت   ةو ثيتا 
 .  اليا   قو الحت النالص لتقةاة ن شعاعاة 

الءو    يامتا اخليام العسككككككككككية ت ي  ي اأم  يم ا  قفاعاة ل ذه ال ككككككككككماماياا اثككككككككككء ةاب    ال 
اثككء ةي مبي ا ةا الُظم الم اعمت نمبد اخءالف حبسكك ء ا  حالمحاكم العسككية ت نسك اة لُص الما    

 ن ال امتا العسككيةئ  ثءشككيا  ن يكككام ال تاي المسككبحت نال يشككءةم حي م اا ييتمتا  ريال ن   55
الءنصكككككككص اشككككككك ي  الُظةئ نالعمبو   ء ف حو ام كككككككاب قذه المحاكم     حإا   ن لما  ن حو ال امت 

العسككيةئ     قذا ال امتا الءأقيا ال امتمو  ال االُسكككت لمفية اإل اع  العا ت لب  ككاب ليث لم يسككءبزم
(  حمن لم اا غياب الءأقيا ال امتمو خم كككككاب  25لبمفمو العسكككككيةئ العام   الما    ( ن 2الما  :  

العا ت   ليث لم يُشككككككككككككأ قذا ال امتا مظا اة لبةياات مبد  اعاة لألرككككككككككككتل ال امتميتالمحيمت يعف  قف
العسككككككككككككككية كت  ن مكاليكت ثككككككككككككككال كت ث كي  كا   حكيُمكا ميكف  حيمكت الُ و مبد يمكت   اليكام المحكاكم

االمحاكم العسككككككية ت   العا يت   نالمحيمت اإل اع ت العبيا مبد عاس المحاكم اإل اع ت   حإذا المحاكم
  . لب امتا  نلت   شةاف  ن  حيمت ثةايب ثال ت ث كي  اث ء ة  لو 

 ن   48ام ء و الما    -حإا اخ ة  ن ذلك ةب   قت ثنت ا المحاكم العسية ت وأخيرا،
اخءصار ا ن  ا ال يفخا    نا اا ثمبك ايت   ثب ت ث ة ة  ا يفخا  ن لةايم حو –قذا ال امتا 

 .( 1 ل ت ي اييت اخةئ  ُالمء ا حو ذلك

 

ان حو يامتا قيئت الشةست ان حو ائ    1966  لسُت   25مفم الُص حو يامتا اخليام العسية ت الصا ع اال امتا عيم  (  1 
ثشة ي آخة مبد ام ةا  ال  اب العسيةئ  نا غيةه ااالخءصال مبد  سءتى ةاحت  ةالا الفمتى  ال حيما يءعبت ااخلفاث  

 ن يامتا اخليام العسية ت مبد اا السب اي ال  اييت العسية ت قو نلفقا الءو    48النايعين خليا    الُص حو الما    
 ةع  ا  ذا ةاا اليةم  اخالة حو اخءصار ا ام الة ةذلك حام  ي يف رةالت ان يمُاة ام ةا  ال  اب العسيةئ نلفه زُظة  ث

  .(56لسنة  4716الطعن رقم  1987/ 2/ 4.)اليةايم المُصتل مبي ا حو قذا ال امتا 
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