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المحاكم العسكرية وأخواتها في دول المنطقة العربية:

ماض أم ثوابت للمستقبل؟
ر واسب
ٍ

�أكرث ما يلفت عند مراقبة احلراك يف دول عربية عدة
يف  2011هو بروز �شعار كبري« :ال ملحاكمة املدنيني
�أمام املحاكم الع�سكرية» ،والذي تردد يف �أكرث من
دولة .وقد ّعب بروز هذا ال�شعار يف هذه املرحلة عن
ذاكرة �شعبية �سلبية �إزاء هذه املحاكم التي مت حتميلها
عن حق �أو عن باطل ق�سما كبريا من مظامل الأنظمة
التي خرجت االحتجاجات ال�شعبية �ضدها .وقد
بدا �إذ ذاك �أن �أنظمة ما بعد الثورة �ستبادر �إىل �إلغاء
هذه املحاكم �أو على الأقل �إىل ح�صر �صالحياتها يف
اجلرائم ذات الطابع الع�سكري وحدها .كما بدا �أن
املحاكم الع�سكرية واال�ستثنائية �ستكون منذ ذلك
احلني مو�ضوع تذكُّر يف �سياق م�سارات العدالة
االنتقالية �أكرث مما �ستكون �أدوات فاعلة يف امل�ستقبل.
�إال �أن الأمور الالحقة مل ت�سِ ْر يف هذا االجتاه .ف�سرعان
ما برزت هنا وهنالك اجتاهات ت�شريعية �أو رمبا د�ستورية
مناق�ضة .وقد و�صلت هذه االجتاهات يف بع�ض الدول
حد �ضمان ا�ستمرارية هذه املحاكم والتطبيع
�إىل ّ
معها وعمليا �إخراجها من حال اال�ستثناء الذي غالبا
ما �ص ّنفت فيه� ،إىل جمال املحاكم العادية التي ال
جدي حول وجودها �أو اخت�صا�صها .وما �أ�سهم
نقا�ش ّ
يف دعم هذه االجتاهات هو ربط هذه املحاكم بالدور
اال�ستثنائي الذي ت�ؤ ّديه القوى الع�سكرية يف مواجهة
ّ
الإرهاب وحماية املجتمع ،بحيث ي�صبح متتيع هذه
القوى مبحكمة تتفهم �صعوبة مهامها وما قد يرافقها
التح�س�س
من انتهاكات �أمرا �ضروريا .وهكذا ،بدل
ّ
بحق الأفراد ولأهمية
العا ّم ملظامل هذه املحاكم ّ
توجه عا ّم ال ّ
املحاكمة العادلةّ ،
يقل �أهمية،
حل ّ
قوامه التم�سك بهذه املحكمة ت�ضامنا مع القوى
الع�سكرية بالنظر �إىل دورها احلمائي والإنقاذي .و�أمام
حدة الإرهاب واخلطاب حوله ،حت ّول الرف�ض
تفاقم ّ
توج�س �أقله
العا ّم لهذه املحاكم يف بع�ض الدول �إىل ّ
م�س بها ،و�صوال �إىل ت�صنيفها وت�صنيف
ر�سمي لأي ّ
ّ
اخت�صا�صها ب�أنه ّ
خط �أحمر.
على خلفية هذه التطورات املت�سارعة واملتناق�ضة ،جتد
املفكرة القانونية فائدة يف �إطالق هذا العدد اخلا�ص يف
طبعتيه يف تون�س ولبنان .وهي ت�أمل �أن ي�شكل عددها
هذا بداية ور�شة ا�ستذكار وتوثيق وتفكري ت�أملها دائمة
حول هذه املحاكم ومظاملها .فال ت�سقط العدالة يف
�شرك الإرهاب ،وال ُي�ضحى بحقوق الأفراد على
مذابح الأنظمة واملحاور.
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المحاكم العسكرية وأخواتها في دول المنطقة العربية:

ماض أم ثوابت للمستقبل؟
ر واسب
ٍ
�أكرث ما يلفت عند مراقبة احلراك يف دول عربية عدة
يف  2011هو بروز �شعار كبري« :ال ملحاكمة املدنيني
�أمام املحاكم الع�سكرية» ،والذي تردد يف �أكرث
من دولة .وبالطبع ،املق�صود باملحاكم الع�سكرية،
هي جمموعة من املحاكم اال�ستثنائية تنتق�ص �إىل
�شروط املحاكمة العادلة وي�شرتك يف هيئات احلكم
فيها ع�سكريون �أو �أمنيون .ومنها حمكمة �أمن
الدولة يف الأردن وحمكمة �أمن الدولة طوارئ يف
م�صر وما �إىل هنالك من ت�سميات .وقد ّعب بروز
هذا ال�شعار يف هذه املرحلة عن ذاكرة �شعبية �سلبية
�إزاء هذه املحاكم التي مت حتميلها عن حق �أو عن
باطل ق�سما كبريا من مظامل الأنظمة التي خرجت
االحتجاجات ال�شعبية �ضدها .وكان من الالفت
�أي�ضا �أن بع�ض املفاهيم احلقوقية التي ال يتقنها
مبدئيا �إال املتخ�ص�صون كمفهوم «القا�ضي الطبيعي»
باتت مفاهيم �شعبية ير ّددها متظاهرون وي�ضعونها
�ضمن قائمة �شعاراتهم ،كما ح�صل يف م�صر .وقد
بدا �إذ ذاك �أن �أنظمة ما بعد الثورة �ستبادر �إىل �إلغاء
هذه املحاكم �أو على الأقل �إىل ح�صر �صالحياتها
يف اجلرائم ذات الطابع الع�سكري وحدها .كما
بدا �أن املحاكم الع�سكرية واال�ستثنائية �ستكون
منذ ذلك احلني مو�ضوع تذ ُّكر يف �سياق م�سارات
العدالة االنتقالية �أكرث مما �ستكون �أدوات فاعلة يف
امل�ستقبل .وما عزز من هذه التوقعات هو مبادرة
ال�سلطات يف دول �سقطت �أو مل ت�سقط �أنظمتها،
�إىل �إلغاء بع�ض هذه املحاكم كمحكمة �أمن الدولة
طوارئ يف م�صر ( � )2012أو حمكمة �أمن الدولة يف
�سوريا� ،أو �إىل ح�صر �صالحيتها كما ح�صل مبوجب
د�ستوري املغرب (  )2011والأردن ( .)2012
تعديل
ْ
وي�شار هنا �إىل �أن تون�س ما بعد جانفي  2011عرفت
بداي ًة تطوراً مغايراً .فبخالف دول عربية �أخرى،
ذهب نظام بن علي �إىل ح�صر اخت�صا�ص املحكمة
الع�سكرية منذ  2000يف الق�ضايا الع�سكرية،
لي�ستخدم باملقابل املحاكم العدلية يف قمع املعار�ضة
ال�سيا�سية .وعليه ،وبخالف التوجه العام يف الدول
العربيةّ ،مت تو�سيع اخت�صا�ص املحكمة الع�سكرية يف
 2011بحجة ت�سهيل نظرها يف ق�ضايا �ضحايا الثورة
وفق معايري املحاكمة العادلة  ،لتعود تون�س وحت�صر
يف د�ستورها اجلديد اخت�صا�ص هذه املحكمة يف
الق�ضايا الع�سكرية عمال مببادئ املحاكمة العادلة.
وبدوره� ،شهد هذا البلد رفع �شعار «ال ملحاكمة
املدنيني �أمام املحكمة الع�سكرية» وذلك كردة فعل
على قرارات جاءت خميبة للآمال ،كما ح�صل يف
ق�ضايا �ضحايا الثورة.
�إال �أن الأمور الالحقة مل ت�سِ ْر دوما يف اجتاه ا�ستذكار
مظامل هذه املحكمة �أو ت�ضييق اخت�صا�صها م�ستقبال.
ففيما مت تغييب �ضحايا هذه املحاكم يف العديد من
الدول وبقيت �سماعاتهم خافتة يف �سياق �أعمال

درجته الأعلى يف النقا�شات الد�ستورية لو�ضع
د�ستور ما بعد  30يونيو  2013يف م�صر .وال�شاهد
الأكرب على هذا التوجه هو �إ�ضفاء �صفة الهيئة
الق�ضائية على املحاكم الع�سكرية و�إحاطتها بعدد
من املبادئ املتعلقة باملحاكمة العادلة بهدف درء
�شبهة خمالفة هذه املبادئ مبوجب تعديل قانون
الق�ضاء الع�سكري امل�صري يف  .2014كما �أن هذا
الأمر انعك�س على حتديد اخت�صا�ص هذه املحاكم
يف عدد من الدول ،حيث ا�ستخدم مفهوم الإرهاب
لإعادة �إن�شاء حماكم �شبيهة كما ح�صل يف �سوريا.
وفيما ح�صر الد�ستور الأردين اجلديد اخت�صا�ص

العدالة االنتقالية يف تون�س� ،سرعان ما برزت هنا
وهنالك اجتاهات ت�شريعية �أو رمبا د�ستورية مناق�ضة.
وقد و�صلت هذه االجتاهات يف بع�ض الدول �إىل
حد �ضمان ا�ستمرارية هذه املحاكم والتطبيع معها
ّ
وعمليا �إخراجها من حال اال�ستثناء الذي غالبا
ما �ص ّنفت فيه� ،إىل جمال املحاكم العادية التي
جدي حول وجودها �أو اخت�صا�صها .وما
ال نقا�ش ّ
�أ�سهم يف دعم هذه االجتاهات هو ربط هذه املحاكم
اال�ستثنائي الذي ت�ؤ ّديه القوى الع�سكرية
بالدور
ّ
يف مواجهة الإرهاب وحماية املجتمع ،بحيث
ي�صبح متتيع هذه القوى مبحكمة تتفهم �صعوبة
مهامها وما قد يرافقها من انتهاكات �أمرا �ضروريا.
وهكذا ،بدل
ّ
التح�س�س العا ّم ملظامل هذه املحاكم بدا أن المحاكم
بحق الأفراد ولأهمية املحاكمة العادلةّ ،
توجه
ّ
حل ّ
عا ّم ال ّيقل �أهمية ،قوامه التم�سك بهذه املحكمة العسكرية واالستثنائية
ت�ضامنا مع القوى الع�سكرية بالنظر �إىل
دورها ستكون منذ ذلك
حدة الإرهاب
احلمائي والإنقاذي .و�أمام تفاقم ّ
ُّ
واخلطاب حوله ،حت ّول الرف�ض العا ّم لهذه املحاكم الحين موضوع تذكر في
ر�سمي لأي م�س
توج�س �أقله
يف بع�ض الدول �إىل ّ
ّ
اخت�صا�صها ب� ّأنه سياق مسارات العدالة
بها ،و�صوال �إىل ت�صنيفها وت�صنيف
ّخط �أحمر كما ح�صل م�ؤخرا �أثناء مناق�شة قانون االنتقالية أكثر مما
مكافحة التعذيب يف املجل�س النيابي اللبناين.
وبالإمكان القول �أن التح�س�س العام لأهمية متتيع ستكون أدوات فاعلة في
الأفراد باملحاكمة العادلة �سقط متاما �أمام
فزاعة المستقبل
املخاطر االجتماعية والتي تفر�ض قبل كل �شيء
حماية امل�صالح االجتماعية ...وتاليا م�صالح النظام
الذي يتوىل قيادة هذا املجتمع ،مبعزل ورمبا على حمكمة �أمن الدولة يف حماكمة املدنيني يف عدد
حمدود من اجلرائم كجرمية الإرهاب ،ف�إن تعريف
ح�ساب م�صالح الأفراد.
مفهوم جرمية «الإرهاب» ب�شكل وا�سع ومطاط �أدى
عمليا �إىل �إعادة تو�سيع �صالحية هذه املحكمة
أكثر ما يلفت عند مراقبة لت�شمل حاالت عدة جاز حقيقة الت�سا�ؤل يف مدى
�شرعيتها على �ضوء مبادئ حرية التعبري والعمل
الحراك في دول عربية
ال�سيا�سي .التو�سع مل يح�صل يف م�صر باال�ستناد
عدة في  2011هو بروز
�إىل تعريف اخلطر بل باال�ستناد �إىل الهالة التي حتيط
�صد هذا اخلطر �أي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
شعار كبير" :ال لمحاكمة مبن يتوىل ّ
فبعدما ن�ص د�ستور  2013على منع حماكمة املدنيني،
المدن�يين أمام المحاكم عاد و�أدخل ا�ستثناءات مطاطة قابلة للتو�سع على
�ضوء تو�سع ن�شاطات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،حتى
العسكرية" ،والذي تردد �شملت �أي جرمية تقع على �أموالها العامة .وعليه،
مت �إدخال ا�ستثناءات د�ستورية دائمة على مبد�أ
في أكثر من دولة
القا�ضي الطبيعي ،يف اجتاه منح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
امتيازات �شاملة بعر�ض جميع التعديات احلا�صلة
وتبعا لن�شوء م�شاعر عامة م�شابهة بعد �سقوط منها �أو على �أي من م�صاحلها على حمكمة متعاطفة
�أنظمة احلكم هنا وهنالك ،ف�إنها �سرعان ما تركت معها .ومن �ش�أن هذا االمتياز �أن ي�ؤ ّدي لي�س فقط
�آثارها يف الأعمال الت�أ�سي�سية ويف بع�ض احلاالت �إىل التطبيع مع اال�ستثناء وتو�سيع الإفالت من
يف الد�ساتري يف �شكل �أحكام حترر هذه املحاكم العقاب ،بل �إىل جعل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ما ي�شبه
من �سبغة اال�ستثناء الظريف لتجعلها حماكم عامة الدولة داخل الدولة.
ودائمة .وقد بلغ ت�شريع املحاكم على هذا الوجه وهذا التوجه نف�سه جتلى يف العمل الت�شريعي يف

لبنان ،وبخا�صة يف النقا�شات النيابية حول قانون
التعذيب ،وخ�صو�صا فيما يت�صل بنقل النظر يف
جميع هذه اجلرائم �إىل املحاكم العدلية .فقد رف�ض
عدد كبري من النواب امل�س ب�صالحية املحكمة
الع�سكرية ،معتربين �إياها ّ
خطاً �أحمر ال يجوز
جتاوزه .وقد جاءت بع�ض الت�صريحات مبثابة �إقرار
لوظيفة الق�ضاء الع�سكري يف حجب امل�س�ؤولية
اجلزائية يف هذا الإطار �أو �أي�ضا يف قيا�س مالءمة
املالحقة على �ضوء احلاجات الأمنية .وهذا ما
ن�ست�شفه مثال من ت�صريح �أحد النواب الذي بعدما
ذكّ ر �أن كلفة �إعداد �ضابط تراوح مئتي �ألف دوالر�أ
امريكيا ،ت�ساءل فيما �إذا كانت الدولة «تتخلى
عنه لأنه �ضرب هذا املجرم �أو املتهم» .وقد �أنهى
هذا النائب ت�صريحه ب�أن الع�سكريني وال�ضباط
يحاكمون �أمام املحاكم الع�سكرية و�أن �أي حديث
عن حماكمتهم �أمام الق�ضاء العديل هو خط�أ كبري
وجتاوز لقانون الدفاع .ف «�أمام مقت�ضيات الأمن
الوطني ،كل املح ّرمات تزول».

تس ْر
األمور الالحقة لم ِ
دوما في اتجاه استذكار
مظالم هذه المحكمة
أو تض�ييق اختصاصها.
بل ّ
تم ضمان استمرارية
هذه المحاكم والتطب�يع
معها وعمليا إخراجها
من حال االستثناء
�أما يف تون�س ،وفيما ح�سم الد�ستور اخت�صا�ص
املحكمة الع�سكرية على �أنه ينح�صر يف اجلرائم
الع�سكرية ،ف�إن الت�أخري يف تنزيل �أحكامه �إمنا ي�شكل
�إىل حد ما تراجعا �أقله م�ؤقتا عن هذه القاعدة.
على خلفية هذه التطورات املت�سارعة واملتناق�ضة،
جتد املفكرة القانونية فائدة يف �إطالق هذا العدد
اخلا�ص يف طبعتيه يف تون�س ولبنان .وهي ت�أمل �أن
ي�شكل عددها هذا بداية ور�شة ا�ستذكار وتوثيق
وتفكري ت�أملها دائمة حول هذه املحاكم ومظاملها.
فال ت�سقط العدالة يف �شرك الإرهاب ،وال ُي�ضحى
بحقوق الأفراد على مذابح الأنظمة واملحاور.

تونس
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المحاكم العسكرية في ظل تناقضات الدستور:
محاكم متخصصة على هامش القضاء
محمد العفيف الجعيدي
مع بداية الألفية الثانية ،اجته امل�شرع التون�سي ومبوجب
القانون عدد  50ل�سنة  2000املنقح ملجلة املرافعات
والعقوبات الع�سكرية �إىل تقلي�ص االخت�صا�ص
احلكمي للق�ضاء الع�سكري فا�ستبعد من جمال نظره
الق�ضايا غري الع�سكرية التي يكون فيها �أحد املتهمني
مدنيا .وقد ذكر حينها �أن تو�سيع والية الق�ضاء
العديل على ح�ساب الق�ضاء الع�سكري يهدف �إىل
«تطوير جهاز العدالة» .وكان ينتظر �أن يتدعم هذا
االجتاه بعد ثورة جانفي  2011التي �أدخلت �إىل دوائر
احلكم عددا من معار�ضي حماكمات املدنيني �أمام
املحاكم الع�سكرية .ما كان منتظرا مل يتحقق .فقد
�أعادت الثورة املحاكم الع�سكرية �إىل واجهة امل�شهد
الق�ضائي بعدما جعلها القانون الأ�سا�سي لقوات
الأمن الداخلي جهة اخت�صا�ص يف نظر ق�ضايا �شهداء
وجرحى الثورة .مل يجد نظرها هذا معار�ضة من
الطيف ال�سيا�سي واحلقوقي الذي كان حتت ت�أثري حالة
االحتفاء ال�شعبي بدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التون�سية
يف �إجناح الثورة .ا�ستفاد بالتايل الق�ضاء الع�سكري من
م�صداقية اجلهاز الذي ينتمي �إليه .كما ا�ستفاد من
�ضعف الثقة العامة يف الق�ضاء العديل ليفر�ض قبوال
عاما بنظره يف �أهم الق�ضايا اجلزائية التي انبثقت عن
�أحداث الثورة وليمرر تعديال لإجراءات املحاكمات
�أمام املحاكم الع�سكرية يف اجتاه تو�سيع جمال نظر
املحاكم الع�سكرية .وهذا ما �سنعود �إليه �أدناه.
توسيع والية المحاكم
العسكر ية تحت ستار
اإلصالح

حت�سبا لالعرتا�ضات التي قد تثار على حماكمة رموز
النظام ال�سابق �أمام حماكم ع�سكرية يف �إطار ق�ضايا
�شهداء وجرحى الثورة� ،أ�صدرت ال�سلطة ال�سيا�سية
منت�صف �سنة  2011مر�سومني يتعلقان بالق�ضاء
الع�سكري ،بحجة جعله ق�ضاء متخ�ص�صا �ضامنا
ل�شروط املحاكمة العادلة .وتبعا لذلك ،بات الق�ضاة
املمتهنون دون �سواهم من يبا�شرون الأعمال الق�ضائية
يف املحاكم الع�سكرية يف ّ
ظل اعرتاف القانون �صراحة
با�ستقالليتهم .و ّمت �إر�ساء مبد�أ التقا�ضي على درجتني
عالوة على متكني املت�ضررين من حق القيام باحلق
ال�شخ�صي .باملقابل ،وحتت �ستار الإ�صالح ،مت
اعتماد املعيار ال�شخ�صي لتحديد اخت�صا�ص املحاكم
الع�سكرية ،بحيث �أ�صبحت هذه املحاكم �صاحلة كلما
تعلق الأمر بجرمية ارتكبها ع�سكري �أو اقرتفها مدين
يف حق ع�سكري �أثناء مبا�شرة مهامه �أو ب�سببها ،مع
ما ي�ستتبع ذلك من تو�سيع الخت�صا�ص املحكمة.
والالفت �أن هذا التو�سيع مت يف وقت كان ينتظر فيه

على العك�س من ذلك متاما �إنهاء العمل بهذا املعيار
واعتماد املعيار املو�ضوعي املتمثل يف طبيعة اجلرائم
الع�سكرية معيارا وحيدا لالخت�صا�ص .فالتخ�ص�ص
يعني تخ�ص�صا يف نوع معني من الق�ضايا ولي�س يف
تعددت �إحاالت
فئة معينة من النا�س .وتبعا لذلكّ ،
1
املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية بتهم «�إهانة اجلي�ش»
وذلك خالفا للمعايري الدولية ال�ستقاللية الق�ضاء.
لزمت الطبقة ال�سيا�سية ال�صمت حيال ت�سلط
الق�ضاء الع�سكري على املدنيني ،متجاهلة االنتقادات
احلقوقية يف هذا اخل�صو�ص .وقد ّ
مكنها من ذلك جناح
�سيا�سة العالقات العامة التي با�شرتها �إدارة الق�ضاء
الع�سكري ،هذه ال�سيا�سة التي جنحت يف د�سرتة
املحاكم الع�سكرية.
دسترة المحاكم العسكر ية
أو القضاء العسكري في
حماية التوافق السياسي

كان ينتظر من ال�سلطة الت�أ�سي�سية ح�سم املوقف فيما
تتم
يتعلق بالق�ضاء الع�سكري يف �أحد اجتاهني :ف�إما �أن ّ
د�سرتة هذا الق�ضاء �ضمن املنظومة الق�ضائية اجلديدة
كما طالبت بذلك م�ؤ�س�سة الق�ضاء الع�سكري؛ و�إما
�أن يحمل امل�شرع على �إلغائه �سواء بالتن�صي�ص على
ذلك �صراحة �أو بلزوم ال�صمت جتاهه .وفيما �أكدت
اللجنة الت�أ�سي�سية للق�ضاء العديل والإداري واملايل
باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �أنها كانت تعتزم عدم
التعر�ض للق�ضاء الع�سكري جتنبا لد�سرتته ،2ف�إن الهيئة
امل�شرتكة لل�صياغة والتن�سيق عار�ضت موقفها هذا
لتقرتح� 3إ�ضافة فقرة للف�صل الد�ستوري الذي يحجر
�إن�شاء حماكم ا�ستثنائية ورد فيها «املحاكم الع�سكرية
حماكم متخ�ص�صة يف اجلرائم الع�سكرية ي�ضبط
القانون اخت�صا�صها وتركيبتها وتنظيمها الإجراءات
املتبعة �أمامها» .4ويت�ضح من هذا امل�سار �أن جهة القرار
ال�سيا�سي التي كانت ممثلة يف جلنة ال�صياغة التي
ر�أ�سها رئي�س املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي فر�ضت
مبوافقة اللجنة الت�أ�سي�سية ومن بعدها اجلل�سة العامة
د�سرتة املحاكم الع�سكرية .وقد لعب التوافق دوره
يف نحت هذا الت�صور البديل .ويلحظ �أن د�سرتة
هذه املحاكم متت من دون التن�صي�ص على موقعها
يف املنظومة الق�ضائية ،بحيث خال الد�ستور من �أي
تنظيم لعالقة املحاكم الع�سكرية بالنظام الق�ضائي،
فلم ين�سبوها لأي من الأق�ضية الثالثة املكونة ح�سبهم
له وهي الق�ضاء العديل والق�ضاء الإداري والق�ضاء
املايل .ومن �ش�أن هذا اخليار امللتب�س �أن ي�ؤدي �إىل �أزمة
يف تنزيل الد�ستور يف هذا اخل�صو�ص.
وي�سجل ختاما �أنه رغم و�ضوح الن�ص الد�ستوري الذي
يح�صر اخت�صا�ص املحكمة يف اجلرائم الع�سكرية ،ف�إن
اخت�صا�ص هذه املحاكم ما يزال حتى الآن قائما على

املعيار ال�شخ�صي وفق ما �سبق بيانه ،بعدما �أناط بها
الد�ستور موا�صلة النظر يف الق�ضايا التي تخرج عن
تخ�ص�صها الد�ستوري حلني �سن قوانني جديدة تتعلق
بها .5
العسكر ية :بناء
المحاكم
ُ
يرفضه دستور أقحم فيه

ت�سند الف�صول  1046و 1067و 1078من الد�ستور
التون�سي للمجل�س الأعلى للق�ضاء مهمة �إدارة امل�سار
املهني للق�ضاة ،بداية من ت�سميتهم ،مرورا بتنقالتهم
وانتها ًء بت�أديبهم .وي�شار �إىل �أن الفرع الأول من باب
املخ�ص�ص لهذا
ال�سلطة الق�ضائية بذات الد�ستور
ّ
املجل�س يح�صر واليته على الأق�ضية الثالثة �أي
الق�ضاء العديل والإداري واملايل ،من دون �أن يبني
موقع املحاكم الع�سكرية منها .ويف هذا ال�سياق ،كان
ق�ضاة املحكمة الع�سكرية �أول من عر�ضوا �أزمتهم.
فعند التداول حول ت�صورات القانون الأ�سا�سي
للمجل�س الأعلى للق�ضاء ،خرج ه�ؤالء عن �صمتهم
مت�سكهم
املعتاد ب�شكل فردي وم�ؤ�س�ساتي 9و�أعلنوا ّ

ب�أن يتوىل هذا املجل�س الت�سميات يف �سلكهم وكافة
القرارات التي تتعلق مب�سارهم املهني م�ستقبال،
وذلك على اعتبار �أن الد�ستور ق�صر على هذا املجل�س
�صالحية �إدارة امل�سار املهني للق�ضاة 10و�أنه فر�ض
بذلك زوال املجل�س الأعلى للق�ضاء الع�سكري.
ويلحظ �أن هذا املجل�س كان �أن�شئ مبوجب املر�سوم
عدد  70ل�سنة  2011وهو يتك ّون من وزير العدل
رئي�سا له ووكيل الدولة العام مدير الق�ضاء الع�سكري
والوكيل العام لدى حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية
والرئي�س الأ ّول ملحكمة اال�ستئناف الع�سكرية و�أقدم
قا�ض ع�سكري عن ّ
كل رتبة ق�ضائ ّية (� 3أع�ضاء).
حاول الق�ضاة الع�سكريون جتاوز ما ظهر من عدم
جتان�س �أحكام الد�ستور ،فيما يتعلق مبحاكمهم
فطالبوا ب�أن يكونوا ممثلني يف املجل�س الأعلى للق�ضاء
العديل وبينوا �أنهم يقبلون ب�أن يكون لهم يف املجل�س
ممثل واحد معني بال�صفة ال غري .واقرتحوا كمدخل
ل�سحب والية املجل�س الأعلى للق�ضاء العديل عليهم
«�إدماجهم بوزارة العدل يف مرحلة �أوىل ومن بعد ذلك
�إحلاقهم باملحاكم الع�سكرية .»11وقد اختاروا املطالبة

تونس
مبكانة لهم يف الق�ضاء العديل على �أ�سا�س تداخل
حماكمهم معه على عدد من امل�ستويات .من �أبرزها �أن
ر�ؤ�ساء املحاكم الع�سكرية والدوائر اجلناحية واجلنائية يف
تلك املحاكم يف زمن ال�سلم ق�ضاة عدليون ،12و�أن التحقيق
الع�سكري يخ�ضع لرقابة دائرة االتهام مبحكمة اال�ستئناف
العدلية 13و�أن الطعن بالتعقيب يف الأحكام الع�سكرية يتم
�أمام حمكمة التعقيب ،14و�أن الق�ضاة الع�سكريني يعينون
من بني خريجي املعهد الأعلى للق�ضاء.
مل ت�ستجب جلنة الت�شريع العام مبجل�س نواب ال�شعب
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للطلب ومل تبد موقفا منه .ولكنها اختارت �أن تعني مدير
الق�ضاء الع�سكري كع�ضو معني بال�صفة مبجل�س الق�ضاء
العديل دون �أن ت�سند لهذا املجل�س �أي �صالحية فيما
يتعلق بامل�سار املهني للق�ضاة الع�سكريني .قبلت الحقا
اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب بالفكرة ولكنها
فر�ضت �إ�صالح القوانني الأ�سا�سية للق�ضاء الع�سكري
لنفاذها .وقد مت نق�ض هذا الت�صور الحقا بقرار الهيئة
الوقتية للرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني التي ر�أت
عدم د�ستورية هذه الع�ضوية .15وقد عللت موقفها بقولها

 1 .1حممد العفيف اجلعيدي "مدنييون �أمام املحكمة الع�سكرية يف تون�س" :هيبة اجلي�ش رغم
الثورة" ،موقع املفكرة القانونية .01-11-2012 ،وللكاتب نف�سه" ،املحكمة الع�سكرية حتب�س مد ّونا
�سنة يف تون�س" ،موقع املفكرة القانونية.26-01-2015 ،
 2 .2ورد بتقرير طرح �أمام اللجنة فيما يتعلق بالق�ضاء الع�سكري ثالثة خيارات� :إما التن�صي�ص
�صراحة بالد�ستور وهو ما �سيك�سبها قيمة د�ستورية  ،وهو ما ر�أت اللجنة عدم وجود فائدة من ورائه
�أو التن�صي�ص ال�صريح على �إلغائها وهو ما مل تذهب �إليه اللجنة .فكان االختيار االكتفاء باعتبارها
حماكم ا�ستثنائية" ،تقرير جلنة الق�ضاء العديل واالداري واملايل والد�ستوري� ،صفحة  19فقرة �أوىل.
 3 .3هي هيكل من هياكل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ير�أ�سها رئي�سه و �أوكل لها نظامه الداخلي مهمة
التن�سيق بني اللجان الت�أ�سي�سية ل�ضمان تنا�سق الن�ص الد�ستوري.
 4 .4هي ال�صياغة التي مت اعتمادها بالف�صل  110من الد�ستور التون�سي.
 5 .5الف�صل  149من الد�ستور.
 6 .6ين�ص الف�صل  " 104يتمتع القا�ضي بح�صانة جزائية ،وال ميكن تتبعه �أو �إيقافه ما مل ترفع عنه،
ويف حالة التلب�س يجوز �إيقافه و�إعالم جمل�س الق�ضاء الراجع �إليه بالنظر الذي يبت يف مطلب رفع
احل�صانة " .
 7 .7ين�ص الف�صل  106من الد�ستور " ي�سمى الق�ضاة ب�أمر رئا�سي بناء على ر�أي مطابق من املجل�س
الأعلى للق�ضاء .ي�سمى الق�ضاة ال�سامون ب�أمر رئا�سي بالت�شاور مع رئي�س احلكومة ،بناء على تر�شيح
ح�صري من املجل�س الأعلى للق�ضاء ،وي�ضبط القانون الوظائف الق�ضائية ال�سامية".
 8 .8وين�ص الف�صل  107من الد�ستور "ال ينقل القا�ضي دون ر�ضاه ،وال يعزل ،كما ال ميكن �إيقافه
عن العمل� ،أو �إعفا�ؤه� ،أو ت�سليط عقوبة ت�أديبية عليه� ،إ ّال يف احلاالت وطبق ال�ضمانات التي
ي�ضبطها القانون ،ومبوجب قرار مع ّلل من املجل�س الأعلى للق�ضاء".
 9 .9م�شروع قانون املجل�س الأعلى للق�ضاء :مقرتح ب�إدماج الق�ضاة الع�سكريني وبوزارة العدل

«�أنه ال مت�سع ب�أي حال لإيواء الق�ضاء الع�سكري يف
جمال الق�ضاء العديل و�أن �إقحام وكيل الدولة العام مدير
الق�ضاء الع�سكري فيه يعترب ح�شرا له فيما ال يتجان�س مع
طبيعته وتطويحا له عن بيئته خمالفا ملقت�ضيات الد�ستور
املتعلقة بالتنظيم الق�ضائي».
وعليه ،ح�سم الق�ضاء الد�ستوري اجلدل حول عدم جواز
�إقحام املحاكم الع�سكرية مبجل�س الق�ضاء العديل ،بعدما
�أكد عدم انتمائها للنظام الق�ضائي .16وينتظر �أن ي�ؤكد
النقا�ش املرتقب حول القوانني الأ�سا�سية التي تتعلق

– � – 24-03-2015صحيفة ال�صباح التون�سية وعن وكالة تون�س �إفريقيا للأنباء
 1010ين�ص الف�صل  12من املر�سوم عـدد  70ل�سنة  2011م�ؤ ّرخ يف  2011 -07- 29يتعلق بتنظيم
اخلا�ص بالق�ضاة الع�سكريني على �أنه "تقع ت�سمية
الق�ضاء الع�سكري و�ضبط النظام الأ�سا�سي ّ
الق�ضاة الع�سكر ّيون بعد �إجراء التكوين الأ�سا�سي الع�سكري واحل�صول على �شهادة ختم الدّ رو�س
من املعهد الأعلى للق�ضاء فيما يقت�ضي الف�صل  15منه "ينظر جمل�س الق�ضاء الع�سكري يف
ت�سمية امللحقني الق�ضائيني الع�سكريني مبراكز عملهم كما ينظر يف ترقية الق�ضاة الع�سكريني و
نقلهم وت�أديبهم ويف مطالـب اال�ستقالـة ويف مطالب رفع احل�صانة على الق�ضاة الع�سكريني وب�صورة
عا ّمة يف كلّ ما ي ّت�صل ب�سري ال�ش�أن الوظيفي للق�ضاة الع�سكريني "
� 1111سعيدة بوهالل – املجل�س الأعلى للق�ضاء اي موقع للق�ضاة الع�سكريني واخلرباء العدليني
واملحامني – � 25-03-2015صحيفة ال�صباح
 1212تقرير جلنة الت�شريع العام حول م�شروع القانون الأ�سا�سي للمجل�س الأعلى للق�ضاء
 1313ين�ص الف�صل  10من جملة املرافعات الع�سكرية كما نقح باملر�سوم عدد  69ل�سنة " 2011
ت�ألف كلّ دائرة جناحية من رئي�س من الق�ضاء العديل وقا�ضيني ع�سكريني كما تت�ألف الدائرة
اجلنائية من رئي�س و�أربعة م�ست�شارين من الق�ضاة الع�سكريني
1414ويبا�شر وظائف الإدعاء العام وكيل اجلمهور ّية لدى املحكمة االبتدائية الع�سكر ّية الدائمة �أو �أحد
م�ساعديه ويقوم بوظيفة كاتب اجلل�سة �أحد �ضباط �صف من هيئة �ضباط �صف الق�ضاء
الع�سكريويكون رئي�س املحكمة ور�ؤ�ساء الدوائر زمن ال�سلم ق�ضاة من ال�سلك العديل من الرتبة
الق�ضائية امل�ستوجبة ل�شغل مثل تلك اخلطط يف الق�ضاء العديل .ي�شغل خطة رئي�س املحكمة
االبتدائية الع�سكر ّية الدائمة بتون�س من تتوفر فيه ال�شروط لي�شغل خطة رئي�س للمحكمة
االبتدائية بتون�س ،وي�شغل خطة رئي�س للمحكمة الع�سكرية الدائمة بغري تون�س من تتوفر فيه
ال�شروط لي�شغل خطة رئي�س ملحكمة ابتدائية بغري تون�س ويتوىل رئي�س املحكمة االبتدائ ّية

بالق�ضاة الع�سكريني واملحاكم الع�سكرية هذه الأزمة ،ما
مل يتجه امل�شرع لتبني قراءة دميقراطية لن�ص د�ستوري
م�ضطرب .وختاما ،يجدر التذكري بتو�صية املقررة اخلا�صة
املعنية با�ستقالل الق�ضاة واملحامني غابريل كنول مبنظمة
الأمم املتحدة التي دعت الدول التي لديها حماكم
ع�سكرية جلعل تلك املحاكم جزءاً �أ�صي ًال من نظامها
الق�ضائي و�أن تعمل بكفاءة وتتمتع باال�ستقالل واحلياد.17

الع�سكر ّية الدائمة رئا�سة الدائرة اجلنائية وتن�سيق العمل بني الدوائر الأخرى ،وينوبه عند
االقت�ضاء من ر�ؤ�ساء الدوائر الأقدم يف الرتبة ين�ص الف�صل  28من جملة من جملة املرافعات
الع�سكرية كما نقح باملر�سوم عدد  69ل�سنة  " 2011تنظر دائرة االتهام املنت�صبة مبحكمة
اال�ستئناف التابع لها مق ّر املحكمة االبتدائية الع�سكرية الدائمة يف الطعون املرفوعة �ضدّ قرارات
قا�ضي التحقيق الع�سكري وذلك وفق نف�س الإجراءات والآجال املن�صو�ص عليها مبجلة
الإجراءات اجلزائية ،على �أن يع ّو�ض �أحد م�ست�شاريها بقا�ض ع�سكري من الرتبة الق�ضائية امل�شرتطة
يعي ب�أمر "
ل�شغل تلك املهام يف ال�سلك العديل ّ
 1515ين�ص الف�صل  30جديد من جملة املرافعات الع�سكرية تنظر حمكمة التعقيب يف القرارات
ال�صادرة عن دائرة االتهام والأحكام والقرارات النهائية ال�صادرة عن املحاكم الع�سكرية ويع ّو�ض
ّ
�أحد م�ست�شاريها بقا�ض ع�سكري من هيئة �ضباط الق�ضاء الع�سكري من الرتبة الق�ضائية امل�شرتطة
يعي ب�أمر
ل�شغل تلك اخلطة يف جهاز الق�ضاء العديل ّ
 1616قرار الهيئة الوقتية ملراقبة د�ستورية م�شاريع القوانني عدد  02/2015بتاريخ 2015 -06- 8
يتعلق مب�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق باملجل�س الأعلى للق�ضاء.
 1717الف�صل  114من الد�ستور
 1818تقرير املقررة اخلا�صة املعنية با�ستقالل الق�ضاة واملحامني غابريل كنول املقدم وفق قرار جمل�س
حقوق االن�سان 17/20

المحكمة العسكرية تهيمن على نتائج االنتخابات التشريعية الجزئية:

هيبة الجيش تحجب صوت الشعب
ذكر املحامي �سيف الدين خملوف يف ت�صريح �أدىل
به بتاريخ  2018 -01 -06لوكالة تون�س �إفريقيا
للأنباء �أن املحكمة الع�سكرية بتون�س تنظر يف
ق�ضيتني جزائيتني اتهم فيهما موكله يا�سني العياري
بامل�س بهيبة اجلي�ش ون�سبة �أمر موح�ش لرئي�س
اجلمهورية .و�أكّ د خملوف �أن �إثارة هاتني الق�ضيتني
متت مبا�شرة بعد ت�صريح الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات بتاريخ  2017 12--18بفوز موكله يا�سني
العياري بع�ضوية جمل�س نواب ال�شعب التون�سي يف
االنتخابات اجلزئية التي �أجريت ب�أملانيا .وخل�ص
خملوف �إىل اتهام «املحكمة الع�سكرية» بتوظيف
عملها الق�ضائي للت�أثري يف نتائج االنتخابات مدعيا
�أن التتبعات الق�ضائية التي طالت موكله �سرعت
�إجراءاتها مبجرد �إعالن فوزه يف االنتخابات ،بغاية
منعه من �أداء اليمني القانوين وبالتايل مبا�شرة
مهامه النيابية� .أكد من جهته يا�سني العياري
ادعاءات حماميه يف تدويناته التي �ضمنها �أنه «مل
يبلغه �أي ا�ستدعاء للمثول �أمام املحكمة الع�سكرية
مبا ي�ؤكد �أنه �ضحية مل�ؤامرة تديرها النيابة العامة
الع�سكرية التي ت�سعى ال�ست�صدار حكم �ضده
يعيق عودته من منفاه االختياري بفرن�سا» .ويف

بيان �صدر عنها بتاريخ  ،2017 -01 -08نفت �إدارة
الق�ضاء الع�سكري االتهام املوجه �إليها وذكرت �أن
ثمة ق�ضايا ثالث مقامة �ضد العياري ومو�ضوعها
«تهم الثلب والتهجم على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية»
وقد �أثريت منذ مطلع �سنة � 2017أي قبل فتح
باب الرت�شحات لالنتخابات الت�شريعية اجلزئية
ب�أملانيا التي �أجريت من � 15إىل  17دي�سمرب .»2017
وخل�صت املحكمة ب�أن «املحاكم الع�سكرية تعمل
يف كنف الإ�ستقاللية التامة ،بعيدا عن املزايدات..
وال ميكن ب�أي حال من الأحوال الت�أثري على
قرارات املحكمة الع�سكرية و�أحكامها ،ال�ستغاللها
من �أي جهة كانت ،يف التوظيف ال�سيا�سي �أو
للت�شكيك يف حياد ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقاللها
والت�شوي�ش على جمرى العدالة» .رد العياري
التكذيب الر�سمي بتدوينة ن�شرها بتاريخ -01 -11
� 2018ضمنها �أنه و�إن كانت الأبحاث التي �أثريت
�ضده قد انطلقت جميعها يف ال�شهر الثاين من �سنة
 ،2017ف�إن الإجراءات الق�ضائية مل تبد�أ �إال بتاريخ
 2018 -01 -04باتخاذ النيابة العمومية الع�سكرية
قرار �إحالته على املجل�س اجلناحي باملحكمة
الع�سكرية� ،أي مبا�شرة بعد �إ�صدار الق�ضاء الإداري

قراره برف�ض الطعن يف النتائج الأولية لالنتخابات
التي �أعلن فيها فوزه .ويف النهاية� ،سجل العياري
�أ�سفه لأن �أ�صبح الق�ضاء الع�سكري ح�سب قوله
«و�سيلة ت�صفية ح�سابات �سيا�سية و �أداة للإنقالب
على نتائج الإنتخابات ،و�أت�أ�سف �أكرث حني يغالط
الر�أي العام وي�ضلله ليغطي على ذلك� ،ضاربا
م�صداقية الق�ضاء واجلي�ش والدولة ومزعزعا لثقة
املواطن فيها».
وبعيدا عن الت�صريحات وانطالقا مما ك�شفته من
وثائق يت�ضح �أن املحكمة الع�سكرية الدائمة بتون�س
ا�ستبقت �أحكامها التي ينتظر �أن يعلم موعدها
بجل�ستها يوم  2018 -03 -26ب�أن �أ�صدرت بطاقتي
جلب �ضد النائب املقيم خارج البالد التون�سية.
ويفر�ض هذا الإجراء القانوين �أن يتوىل �أمن
احلدود التون�سي االحتفاظ به مبجرد حلوله بالرتاب
التون�سي وتقدميه للمحكمة الع�سكرية التي لها �أن
ت�صدر بطاقة �إيداع بال�سجن يف حقه كما لها �أن
تقرر ت�سريحه ليتابع حماكمته بحالة �سراح .ويكون
بالتايل للعياري خيار من �إثنني يف تعاطيه مع هذا
الواقع� :أولهما �أن يرف�ض املغامرة ويختار البقاء يف
منفاه االختياري بدعوى عدم ثقته يف املحكمة

الع�سكرية التي �سبق لها �سنة � 20151أن �أ�صدرت
يف حقه حكما بال�سجن النافذ ملدة �سنة كاملة
بذات التهم مبا �سي�ؤول لإعالن �شغور املقعد الذي
فاز به ،وثانيهما �أن ي�صر على املواجهة و�سيكون
له حينها �أن يبا�شر مدته النيابية �إذا ما ابقي بحالة
�سراح و�سيحرم من ذلك يف حال �أوقف على ذمة
الق�ضايا اجلارية.
وهذه الق�ضية �إمنا تدعو �إىل ا�ستخال�ص العربة
من املع�ضلة ال�سيا�سية والأخالقية التي ن�ش�أت
بفعل مقا�ضاة نائب �شعب انتخب وفق �أحكام
وقيم د�ستور اجلمهورية الثانية �أمام حمكمة �أوجب
ذات الد�ستور ب�أن تكون متخ�ص�صة يف الق�ضايا
الع�سكرية دون �سواها .وتفر�ض هذه املع�ضلة على
جهات املبادرة الت�شريعية 2مبجل�س نواب ال�شعب
التعجيل ب�سن قوانني �إ�صالح املحكمة الع�سكرية
�ضمانا ل�شفافية عملها الق�ضائي وحماية لها من
�شبهات التوظيف ال�سيا�سي وحتقيقا لقيم املحاكمة
العادلة التي توجب �أال يقا�ضى املدنيون �إال �أمام
قا�ضيهم الطبيعي ووفق �إجراءات ت�ضمن لهم
حقهم يف الدفاع.
جتدون املقالة بن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

تونس
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العدد الخاص :محاكم عسكرية وأخواتها

لمياء الفرحاني عن قضايا شهداء الثورة أمام العسكرية:
مسار كتبت خاتمته يوم انطلق
المفكــرة القانونية
فر�ضت قوانني ما قبل الثورة �أن يتعهد الق�ضاء
الع�سكري بق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة .واجتهت
ت�شريعات الثورة �إىل تو�سيع اخت�صا�ص املحاكم
الع�سكرية بهدف م�ساعدتها يف عملها على تلك
الق�ضايا الهامة .وكان م�سار تلك الق�ضايا مو�ضوع
جدل حقوقي وجمتمعي ترى املفكرة القانونية
وجوب توثيقه لأهميته .ويف �إطار هذا اجلهد ،اختارت
املفكرة لقاء املحامية ملياء الفرحاين التي ارتبط
حد بعيد بهذه الق�ضايا:
ا�سمها ك�شخ�صية عامة �إىل ّ
فهي بداية �أخت ال�شهيد «�أني�س الفرحاين» ،وحمامية
جتندت �إىل جانب العديد من املحامني للدفاع عن
�أ�سر ال�شهداء وجرحى الثورة منذ بدايات التتبع
الق�ضائي يف ق�ضاياهم .كما �أنها الرئي�سة امل�ؤ�س�سة
جلمعية «عائالت ال�شهداء وجرحى الثورة �أوفياء»
التي لعبت دورا كبريا يف ال�صراع احلقوقي حول تلك
الق�ضايا ،ف�ضال عن كونها ع�ضوة �سابقة يف «الهيئة
العليا لتحقيق �أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي
واالنتقال الدميقراطي» (املحرر).
المفكـــرة :كيـــف تعهـــد القضـــاء العســـكري
بقضايـــا شـــهداء وجرحـــى الثـــورة بتونـــس؟

الفرحاين :مع بداية ال�شهر الثالث من �سنة ،2011
كرث احلديث عن قرب تعهد الق�ضاء الع�سكري
يق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة .و�أذكر هنا �أن
عائالت ال�شهداء وجرحى الثورة ،و�أنا منهم ،حاولنا
�س�ؤال ق�ضاة التحقيق العدليني الذين كانوا حينها
متعهدين بالق�ضايا عن ذلك .فقيل لنا« :هذا غري
�صحيح وهي جمرد �إ�شاعات» .ولكن �سرعان ما تبني
ج�س نب�ض �أعقبها تخلي
�أن الت�سريبات كانت حماولة ّ
ق�ضاة التحقيق العدليني فعليا عن ق�ضايا �شهداء
وجرحى الثورة لفائدة املحكمة الع�سكرية وذلك بعد
خم�سة �أ�شهر فقط من الثورة.

المفكــرة :ولكن تعهد القضاء العســكري كان
إج ـراء قانونــي ،وفــق الفصــل  22مــن القانــون
الـــذي يضبـــط القانـــون األساســـي لقـــوات
النظ ــام الداخل ــي1؟

الفرحاين� :أنا اعتقد جازمة �أن الهدف من تخلي
الق�ضاة العدليني عن ق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة
مل يكن تطبيق القانون .و�أعترب �أن الق�ضاة العدليني
بقرارات التخلي التي �أ�صدروها خذلوا الثورة التي
كنت �أرى يف عيونهم فرحتهم بها ،باعتبار �أنها وفرت
لهم �شروط العمل الق�ضائي امل�ستقل .فكان جزا�ؤها
منهم �أن تركوا نظر ق�ضايا �شهدائها وجرحاها لق�ضاء
ا�ستثنائي ال يحقق �شروط املحاكمة العادلة التي
يجدر �ضمانها لكل فرد.

المفك ــرة :أن ــت إذن تعتبري ــن تخل ــي القض ــاء
العدل ــي ع ــن قضاي ــا ش ــهداء وجرح ــى الث ــورة
لفائـــدة القضـــاء العســـكري خطـــوة خاطئـــة
لتعارضها مع مبــادئ المحاكمة العادلة وإن
كانــت في ظاهرها موافقــة لنصوص قانونية؟

و�أظن �أن الدافع احلقيقي لتخلي الق�ضاء العديل عن
ق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة هو اخلوف من ثقل
تلك الق�ضايا� .إذ وبفعل ما حلق الق�ضاء العديل من
انتقادات بعد الثورة وبالنظر ملا متيزت به النقابات
الأمنية من قوة بعد الثورة ،تخل�ص ق�ضاة التحقيق
العدليني من ق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة هربا من
ال�ضغط الذي كانت تفر�ضه عليهم .و�أو ّد �أن �أذكر يف
هذا الإطار واقعة �شهدت عليها عند النظر يف ق�ضية
�أخي ال�شهيد �أني�س الفرحاين .يف تلك الق�ضية ،قرر
قا�ضي التحقيق العديل التوجه ملقر وحدات التدخل
للإطالع على دفاترها وحتديد هوية من كانوا يف
ال�سر ّية التي ق ّن�ص �أحد �أفرادها ال�شهيد .وقبل يوم
من موعد التوجه ،بلغ العلم لقا�ضي التحقيق �أن
�أعوان الفرقة الأمنية عقدوا العزم على الت�صدي له.
فما كان منه �إال �أن تراجع يف قراره يف �صمت.

المفكــرة :أكــد الســيد عبــد الكريــم الزبيــدي
ال ــذي كان وزي ـرا للدف ــاع ف ــي تاري ــخ الوقائ ــع
ال ــذي تتحدثي ــن عنه ــا ،أم ــام لجن ــة ش ــهداء
وجرحـــى الثـــورة بتاريـــخ  ،15 - 03 - 2012أن
القضــاء العســكري لــم يطلــب التعهــد بقضايا
شــهداء وجرحــى الثــورة وقــد فوجــئ بالتخلــي
عنهـــا لفائدتـــه .وهـــذا التصريـــح يتعـــارض
م ــع أقوال ــك.

الفرحاين :هذا الت�صريح غري �صحيح باملرة ،وتكذبه
امللفات الق�ضائية التي ت�ضم عديد املرا�سالت
ال�صادرة عن الق�ضاء الع�سكري والتي ُطلب فيها
من ق�ضاة التحقيق العدليني التخلي عن الق�ضايا
لفائدة املحاكم الع�سكرية .و�أ�ضيف هنا �أن يف ق�ضية
ال�شهيد �أني�س بالذات ،كان القا�ضي الع�سكري با�شر
ب�سماع ال�شهود و�إجراء الأبحاث قبل �أن يتخلى
لفائدته قا�ضي التحقيق العديل عن الق�ضية.
المفكـــرة :بالتجربـــة ،أيـــن استشـــعرت أن
المحاكــم العســكرية أخ ّلــت فــي هــذه القضايا
بش ــروط المحاكم ــة العادل ــة؟

الفرحاين :على امل�ستوى الأول� ،أي من جهة املقاربة

القانونية ،يجب �أن نعلم �أن املحاكم الع�سكرية يف
تاريخ تعهدها بق�ضايا �شهداء وجرحى الثورة كانت
ت�ضم �أعوانا من ذات �سلك املتهمني
تركيبتها ّ
الأمنيني وه�ؤالء «الأمنيون» يعينهم وزير الداخلية.2
كما كانت تلك املحاكم ال تطبق مبد�أ التقا�ضي على
درجتني يف حماكمتها ،عالوة على �أن قوانينها حترم
املت�ضررين من القيام باحلق ال�شخ�صي .هذه العوائق
القانونية كان يجب على الق�ضاة العدليني اال�ستناد
�إليها لريف�ضوا �إحالة ق�ضايا ال�شهداء لتلك املحاكم
اال�ستثنائية .وعلى امل�ستوى الثاين� ،أي امل�ستوى
توجهت �أ�سا�ساً �ضد
الواقعي ،يالحظ �أن الأبحاث ّ
الأمنيني �أعوانا ميدانيني وقيادات .وكان ُينتظر من
املحاكمة �أن تبحث يف تورط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
�أحداث الثورة من عدمها خ�صو�صا على م�ستوى
قيادتها .ومل تكن بالتايل املحاكم الع�سكرية قادرة
على �إقناع ال�ضحايا واملتهمني الأمنيني بقدرتها على
حتقيق طلب ك�شف احلقيقة وحتقيق املحاكمة العادلة
لكونها حماكم ع�سكرية بكل ب�ساطة� ،أي حماكم
يخ�شى �أال تبحث عن احلقيقة بقدر بحثها عن تربئة
القيادات الع�سكرية.

تونس
المفك ــرة :م ــا ه ــو تفس ــيرك لترحي ــب بع ــض
عائـــات شـــهداء وجرحـــى الثـــورة بإحالـــة
قضاياهـــا للقضـــاء العســـكري؟

الفرحاين :يجب �أن اعرتف �أن عددا من جرحى
الثورة ومن عائالت �شهدائها� ،ش�أنهم بذلك �ش�أن
�أغلب منظمات املجتمع املدين وال�شخ�صيات احلقوقية
الفاعلة ،ت�أثروا بالدعاية التي متت �آنذاك .من جهتي،
كنت يف �صف من تخوفوا من �إحالة الق�ضايا للق�ضاء
الع�سكري .ولكن� ،أمام عجزي عن مقاومة الدعاية
التي رافقت عملية تعهد الق�ضاء الع�سكري بق�ضاء
الثورة ،توليت �صحبة عدد من اجلرحى وعائالت
ال�شهداء ت�أ�سي�س «جمعية عائالت ال�شهداء وجرحى
الثورة �أوفياء» والتي كان هدفها الت�صدي لهذا امل�سار
والتنبيه لعدم جدواه.

المفكـــرة :أصـــدر المشـــرع التونســـي الحقـــا
المرســـومين  693و 704لســـنة  2011متجاوبـــا
بذلــك مــع بعــض اعتراضاتكــم بشــأن تركيبــة
المحاكــم العســكرية أو انتفــاء مبــدأ التقاضي
عل ــى درجتي ــن .كم ــا أن ــه أج ــاز للمتضرري ــن
القيــام بالحــق الشــخصي .كيــف تلقيتــم هــذا
اإلص ــاح؟

الفرحاين :يعد هذا الإ�صالح الت�شريعي من ثمار
ال�ضغط الذي مار�سته جمعيتنا .ورغم �أهميته� ،إال �أن
�أثره حمدود عمليا يف ق�ضايانا؛ خ�صو�صا و�أن ق�ضاة
التحقيق باملحكمة الع�سكرية يف الق�ضايا الكربى �أي
ق�ضايا �شهداء تون�س وق�ضايا الق�صرين وتالة و�سيدي
بوزيد تعمدوا ختم �أبحاثهم يومني فقط قبل دخول
الن�صو�ص القانونية التي ت�صلح الإجراءات حيز
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النفاذ .5وقد حرم هذا الأمر املت�ضررين من احل�ضور
يف �أهم مرحلة ا�ستقرائية يف الق�ضية .وي�ؤكد هذا
امل�ؤ�شر الهام جمددا �أن املحاكمات الع�سكرية كانت
جتري وفق تخطيط م�سبق هدفه �ضبط م�سار الأبحاث
بعيدا عن �أعني املت�ضررين والر�أي العام .كما يبني
�أنه لو كان هناك �ضغط من منظمات املجتمع املدين
والنا�شطني ال�سيا�سيني ،لكان مت الرتاجع عن قرارات
التخلي ب�إ�سناد اخت�صا�ص نظر الق�ضايا للق�ضاء
الع�سكري.
المفكــرة :بنهايــة المرحلــة االنتقاليــة األولــى،
تـــم تركيـــز المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي.
كيــف تقيميــن مقاربــة هــذا المجلــس لقضايــا
ش ــهداء وجرح ــى الث ــورة؟

الفرحاين :مل يتغري �أي �شيء .فقد وا�صلت الطبقة
ال�سيا�سية مباركة تعهد الق�ضاء الع�سكري بتلك
الق�ضايا .ومن ال�شواهد على ذلك هو �أن رئي�سة جلنة
�شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو الت�شريعي العام
باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ميينة الزغالمي زارت
�إدارة الق�ضاء الع�سكري؛ ويف ختام زيارتها� ،أكدت
ثقتها يف قدرة الق�ضاء الع�سكري على توفري �شروط
املحاكمة العادلة .وذات املوقف جتند للدفاع عنه عدد
هام من ال�شخ�صيات العامة واحلقوقية.
المفكـــرة :مـــا هـــو تفســـيرك لمـــا أســـميته
«مباركـــة تعهـــد المحاكـــم العســـكرية»؟

الفرحاين� :أظن ال�س�ؤال مهماً لأنه يوثق حلدث مل
تعهده ال�ساحة الق�ضائية التون�سية قبل هذا التاريخ.
ويتمثل هذا احلدث يف �إدارة الق�ضاء الع�سكري

بنجاح حلملة عالقات عامة ا�ستهدفت �شخ�صيات �أن كل الأحكام التي �صدرت تكفي بذاتها لك�شف
بارزة يف املجالني ال�سيا�سي واحلقوقي .وكان من خطورة امل�سار الذي كانت نهايته خمططا لها منذ
�أثرها حتويلهم مل�ساندين لعدالة املحاكم الع�سكرية .البداية.
لقد ك�سب الق�ضاء الع�سكري املعركة الدعائية وبات
يف تلك الفرتة يف نظر الفاعلني يف ال�ساحة وجانب هـــل تأملـــون شـــيئا مـــن القانـــون األساســـي
من عائالت ال�شهداء الأقدر على �إدارة حماكمات ع ــدد  17لس ــنة  20147وال ــذي يمك ــن الدوائ ــر
قتلة ال�شهداء ،بدعوى �أنه �أكرث جر�أة من الق�ضاء المتخصصـــة فـــي العدالـــة االنتقاليـــة مـــن
العديل و�أنه يحتكم ل�شرطة ع�سكرية قادرة على جلب معــاودة نظــر قضايــا شــهداء وجرحــى الثــورة،
املتهمني خالفا للق�ضاء العديل الذي كان جمردا من ف ــا تنته ــي ف ــي خزان ــة المحاك ــم العس ــكرية؟
�صدور هذا القانون كان من ثمار االعت�صام الذي
كل عوامل القوة.
خا�ضته جمعية �أوفياء و�أ�سر ال�شهداء وجرحى الثورة
المفكــرة :كيــف تلقيتــم توالــي األحــكام بعــد يف مقر املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي احتجاجا على
الأحكام اال�ستئنافية التي �صدرت عن املحاكم
ذلــك؟
الفرحاين :ب�صدور الأحكام االبتدائية ،يتبني �أنها مل الع�سكرية والتي اعتربنا حينها �أنها ت�ستخف بالثورة.
تكن تتحرى العدل بقدر ما كانت تبحث عن تر�ضية وبالتايل ،فنحن ننظر �إىل هذا القانون بايجابية باعتباره
الر�أي العام .ويكفي لتبيان غياب الذوق الق�ضائي ثمرة م�سرية ن�ضالية .ولكن فعليا نالحظ �أن هيئة
فيها ذكر �أن �أحكام امل�شاركني كانت �أكرث �شدة من احلقيقة والكرامة طلبت ملفات الق�ضايا من �إدارة
�أحكام الفاعلني الأ�صليني دون تعليل 6مقنع للحكم الق�ضاء الع�سكري ،من دون �أن تتلقى �أي ر ّد على
ودون بحث حقيقي عن الإثباتات للتهم .وتبني الحقا طلبها يف هذا ال�صدد .ويبدو �أنها مل تربز جدية يف
ب�صدور الأحكام اال�ستئنافية �أن املحاكم الع�سكرية الطلب .و�سنوا�صل الن�ضال من �أجل فر�ض �إعادة
ت�سعى لإغالق امللف ،فقد هدفت فعليا للإفراج عن فتح ملفات ال�شهداء والثورة بحثا عن احلقيقة وفر�ضا
كل املتهمني من القيادات الأمنية الذين ق�ضوا فعليا لعدم �إفالت من �أجرموا يف حق الوطن من العقاب.
املدد التي حكموا بها �أو كادوا .على �أن الأحكام
التعقيبية هي التي كانت بالن�سبة �إ ّيل ال�صفحة الأكرث
�إيالما يف م�سار ق�ضايا ال�شهداء .فب�سبب تق�صري من
بع�ض املحامني ،انتهى طعن القائمني باحلق ال�شخ�صي
للرف�ض فيما مت نق�ض الأحكام ا�ستجابة لطعن النيابة
العامة .وهذه القرارات كان من �أثرها �إق�صاء عائالت
ال�شهداء وجرحى الثورة من امل�سار الق�ضائي� .أظن

هيئة الحقيقة والكرامة والمحكمة العسكرية في تونس:
عدالة انتقالية من دون مصالحة

�أن�ش�أ القانـــون الأ�سا�سي حول العدالة االنتقالية
عدد  17ل�سنــة  2014هيئة احلقيقة والكرامة
معطيا �إياها �صالحية نقل امللفات الق�ضائية املت�صلة
مب�سارات العدالة االنتقالية من املحكمة الناظرة بها
�إىل القطب املتخ�ص�ص املن�ش�أ مبوجب القانون نف�سه
ظن �أع�ضاء املجل�س
للنظر يف هذه امللفات .وقد ّ
الوطني الت�أ�سي�سي �أن الهيئة �ست�سارع يف ممار�سة
هذه ال�صالحية لنقل ملفات �شهداء وجرحى الثورة
من املحاكم الع�سكرية �إىل القطب املتخ�ص�ص يف
ق�ضايا العدالة االنتقالية� .إال �أن الهيئة �أعر�ضت
خالل ال�سنوات الأوىل عن القيام بذلك ،ملتزمة
مبا ي�شبه الهدنة بينها وبني املحكمة الع�سكرية.
ومع �إعالن الهيئة عن قرارها يف عقد جل�سة
ا�ستماع حول ق�ضية وقائع الر�ش ب�سليانة احلا�صلة
بتاريخ ( 2012 /11 /27وهي حادثة تدخلت فيها
العنا�صر الأمنية يف ظل حكومة النه�ضة لتفريق

احتجاجات) ،تبدو الأمور وك�أنها بد�أت تتجه يف
منحى خمتلف .وهذا ما ن�ست�شفه من �أمرين اثنني:
الأول ،حاجة الهيئة للت�صدي للتنكر ل�شرعيتها يف
عقد جل�سة ا�ستماع يف �أحداث �سليانة ،وبخا�صة
بعد اخلطاب الت�صعيدي للمحكمة الع�سكرية
�إزاءها .وقد متثل �أول �أ�شكال التنكر لهذه ال�شرعية
يف البيان ال�صادر عن الوكالة العامة للق�ضاء
الع�سكري بتاريخ  2017 /08 /24والذي �أدان
الدعوة �إىل جل�سة اال�ستماع على اعتبار �أ ّنه ي�شكل
تدخال يف عمل الق�ضاء و�أ ّنه ي�ؤثر �سلبا على ح�سن
�سري الأبحاث يف الق�ضية .وقد ر�أى البيان �أن موقف
الهيئة يخالف �أحكام الف�صل  109من الد�ستور
ويتعار�ض مع مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء الذي يفر�ض
امتناع كافة ال�سلط وخمتلف الهيئات عن التدخل
يف امللفات املعرو�ضة على �أنظار املحاكم املخت�صة
ب�أي �شكل من الأ�شكال .وقد �ص ّعدت املحكمة

الع�سكرية موقفها بعد �إ�صدار الهيئة بيانا يطلب
منها بلهجة �آمرة تعليق نظرها يف �أحداث الر�ش
حلني �إ�صدارها قرارا �آخر بهذا اخل�صو�ص ،بحيث
رف�ضت املحكمة الطلب بدعوى عدم �شرعيته.
وما زاد من حرج الهيئة �أن االحتاد اجلهوي لل�شغل
ب�سليانة وهو �صاحب الدور الهام يف احتجاجات
هذه اجلهة و�أحداثها ،اختار �أن ي�ؤيد موقف
املحكمة الع�سكرية .1وتبعا لهذا املوقف الذي
�أدى �إىل �إف�شال جل�سة اال�ستماع �سيا�سيا ،باتت
الهيئة حمكومة با�ستخدام �سالح �سحب الق�ضية
(للمرة الأوىل) من املحكمة الع�سكرية ،حتت طائلة
الت�سليم بفقدان دورها يف �أول مواجهة معها.
الثاين ،حاجة الهيئة لتفعيل م�سار املحا�سبة
الق�ضائية ونق�ض ممار�سات الإفالت من العقاب،
ومنها ما �شهدته حماكمات �ضحايا الثورة �أمام
املرجح �أن ي�سارع
املحكمة الع�سكرية .وعليه ،من ّ

جمل�س الهيئة يف ن�صف ال�سنة الأخري من عهدته
�إىل �إ�صدار قرارات متعددة يحيل مبوجبها جممل
الق�ضايا التي يتعهد بها الق�ضاء الع�سكري �إىل
املحاكم املتخ�ص�صة بالعدالة االنتقالية .ومن �ش�أن
هذه اخلطوة التي ت�أخر اتخاذها كثريا �أن تعلن
انطالق م�سار املحا�سبة ،على مقربة من املوعد
املحدد مبدئيا لتكليل م�سار العدالة االنتقالية
ّ
بامل�صاحلة .ومن هذه الزاوية ،قد ت�ؤدي ال�صحوة
املت�أخرة للهيئة ،يف حال ح�صولها� ،إىل قلب ت�سل�سل
حلقات هذا امل�سار ونق�ض فل�سفته.

 1 .1يراجع  :مقال �إميان عبد اللطيف « احتاد ال�شغل ي�ساند الق�ضاء الع�سكري
هيئة بن �سدرين يف ورطة �أحداث الر�ش » ن�شر بجريدة ال�صباح التون�سية
بتاريخ 2017-08-28
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تونس

المظالم القضائية :براكة الساحل نموذجا
شهادة العميد أحمد الغيلوفي
يعرف الف�صل  102من الد�ستور التون�سي الق�ضاء ب�أنه
ال�سلطة التي ت�ضمن �إقامة العدل .وي�ضع هذا التعريف
الق�ضاء يف خانة النقي�ض للظلم .ي�ؤ�س�س هذا التعريف
ملا يجب �أن تكون عليه الأمور ،فيما يك�شف التقليب
يف �صفحات املحاكمات عن مظامل ق�ضائية تخرج عمل
عما يفرت�ض به �أن يكون .ومن املظامل الق�ضائية
الق�ضاء ّ
التي عرفتها تون�س حماكمات ع�سكرية انطلقت
بداية ت�سعينات القرن املا�ضي و�أعيد فتح ملفها بعد
الثورة وعرفت با�سم حماكمات براكة ال�ساحل ن�سبة
لقرية يف تون�س ادعت ال�سلطة ال�سيا�سية حينها �أنه مت
عقد اجتماعات يف �أحد منازلها لغاية تنفيذ انقالب
ع�سكري .اختارت املفكرة القانونية يف بحثها عن هذه
الق�ضايا توثيق �شهادة حية لإحدى �ضحايا الق�صة التي
انطلقت بداية ال�شهر اخلام�س من �سنة  1991يف �أقبية
وزارة الداخلية التون�سية ب�إجازة من الق�ضاء و�إنابة منه.
قبل العميد �أحمد الغيلويف �أن يجيب على �أ�سئلتنا يف
هذا املجال ،فك�شف لنا احلوار معه �أن املظامل الق�ضائية
لي�ست جزءاً من فعل املا�ضي كما قد نعتقد ،ولكنها
فعل ي�ستمر با�ستمرار ال�صمت حوله .ويف ما كنا ن�شرنا
هذه ال�شهادة يف العدد اخلام�س ملجلتنا ،ف�إننا نعيد ن�شرها
هنا يف هذا امللحق اخلا�ص الذي ال ميكن اجنازه من
دونها( .املحرر).
املفكرة :ح�ضرة العميد ،كيف انطلقت عالقتك برباكة
ال�ساحل؟
العميد :حتى  ،1991-05-21كانت «براكة ال�ساحل»
بالن�سبة يل قرية �صغرية تقع حذو منطقة احلمامات ال
غري .ويف م�ساء ذلك اليوم ،تغريت الداللة .حوايل
ال�ساعة الرابعة م�ساء� ،أعلمني م�س�ؤول الأمن الع�سكري
مبعهد الدفاع الوطني �أن مدير الأمن الع�سكري العقيد
مو�سى اخللفي يطلب �أن �أحتول للقائه يف مقره .يف
البدء ،ظننت �أن زميلي يرغب يف ا�ست�شارتي يف �أمر
ما .مبجرد و�صولنا هنالك ودون مقدمات ،غادر مرافقي
فيما ا�صطحبني مدير الأمن الع�سكري �إىل مكتبه.
بعدئذ ،تركني هذا الأخري يف مكتبه .بد�أ حينها القلق
ي�ساورين ،خ�صو�صا و�أن الو�سط الع�سكري تداول يف
تلك الأيام �أخبار ايقافات �شملت ع�سكريني .بعد
ع�شرين دقيقة ،عاد اخللفي ليعلمني �أن وزارة الداخلية
تطلبني� .س�ألت وما عالقتي بوزارة الداخلية� ،أجابني
«املطلوب �إي�صالك لوزارة الداخلية ال غري».
امتطيت �سيارة مدير الأمن الع�سكري بطلب منه يف
اجتاه مقر وزارة الداخلية .توجه مرافقي مبا�شرة للباب
اخللفي للوزارة حيث دخلنا �إىل مكتب يف الطابق
الأول .عرفت مبا�شرة �أنه مكتب مدير �أمن الدولة حينها
«عز الدين جنيح» .ودون مقدمات ،غادر اخللفي املقر.
بقيت واقفا ال ي�سمح يل باجللو�س .عند �س�ؤال «جنيح»
عن الق�صد من ا�ستدعائي ،قال يل« :الأف�ضل لك
�صمت دون وعي
االعرتاف» .مل �أعرف ماذا �أجيبُّ .
مني مبا يجري حويل .بعد �أقل من خم�س دقائق من
ال�صمت ،دخل املكتب مدير عام امل�صالح املتخ�ص�صة

بوزارة الداخلية حممد علي القنزوعي م�صحوبا ب�أربعة
�أعوان .توجه حممد علي القنزوعي بقوله «�أنت م�شارك
يف عملية الإنقالب» .تفاج�أت� .شعرت بحجم الكارثة
التي تنتظرين .ا�ستح�ضرت يف تلك اللحظة الإعدام
باعتباره حكم من يحاول الإنقالب� .أجبت� :أنا ال �أعلم
بحكاية االنقالب .مل يهتم مدير الوحدات املخت�صة
بردي و�س�ألني« :من كان معك يف االنقالب؟» مت�سكت
بعدم تورطي يف �أي حماولة انقالب .انفعل وقال يل
حرفيا «�أنت ما تفهم�شي اللغة هذي» .وب�إ�شارة من يديه
للأعوان الذين كانوا يقفون خلفي مبا�شرة ،بادر ه�ؤالء
ل�سحبي و�إخراجي من املكتب.
مت نقلي لدورة مياه حيث �سلمني �أحد الأعوان بدلة
ريا�ضية ع�سكرية طالباً مني نزع ز ّيي الع�سكري .فهمت
حينها �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �شاركت فيما �أتعر�ض
له� ،إذ وفر اجلي�ش الزي الذي يجب �أن �أرتديه� .أيقنت
بعدها �أن عالقتي بالعامل اخلارجي انتهت .كما انتهت
�صفتي كم�س�ؤول ع�سكري لتنطلق رحلة طويلة مل
�أفهم �سبب بدايتها هي رحلتي كمتهم يف ق�ضية براكة
ال�ساحل.
املفكرة :كيف كانت رحلة براكة ال�ساحل يف �أقبية
وزارة الداخلية؟
العميد :كانت الرحلة يف بدايتها �سريعة .فبعد نزع زيي
الع�سكري ،نقلني مرافقي �إىل غرفة بالطابق الأول من
�إدارة �أمن الدولة .يف الغرفة ،كان هناك مكتب خ�شبي
ب�سيط و�أدوات ملقاة �أر�ضاً ،ات�ضح الحقا �أنها �أدوات
تعذيب .كان يف انتظاري بتلك الغرفة «بوكا�سا» و»زو»
وهما من جالدي وزارة الداخلية الأكرث �شهرة ،وكان
معهما امل�شرف عليهما والذي مل يذكر ا�سمه �أمامي.
بعد �س�ؤال يتيم« :من كان حتت �أمرتك يف الإنقالب؟»،
ومن دون انتظار جوابي� ،أم�سكني جالدا الوزارة و�شدا
وثاقي يف و�ضع الدجاجة امل�صلية .وانطلقا يف تعذيبي ملدة
�ساعتني كاملتني .مل يتوقفا خاللها �إال لثوانٍ معدودة
ا�ستقدم فيها �أعوان �آخرون �ضابطني ع�سكريني كنت
�أعرفهما لكونهما من تالميذي بالأكادمية الع�سكرية
�إىل غرفة التعذيب .كان ال�ضابطان عاجزين متاما عن
امل�شي ويتم نقلهما .وكان ال ي�سمح لهما بدخول الغرفة
بل يتم ابقا�ؤهما بالباب ويطرح عليهما ال�س�ؤال هل
تعرف هذا� .أجاب كالهما :نعم� ،إنه العقيد الغيلويف.
يبدو �أن هذا اجلواب كان كل ما يطلبه اجلالدون ،فتم
�إخراج ال�ضابطني يف �إثره مبا�شرة دون ترك فر�صة لهما
�أو يل لتحديد املق�صود ب�أنهما يعرفانني.
بعد �ساعتني من التعذيب الذي مل �أكن م�ستعداً له ال
نف�سيا وال بدنيا� ،أغمي علي� .شعرت باجلالدين اللذين
رافقتني �صورتهما ومالحمهما ل�سنوات طويلة الحقا
ينقالنني �إىل غرفة �أخرى بالطابق الأول فيها �سرير.
�شدا وثاقي �إىل ال�سرير وغادرا .مبجرد ا�ستعادتي لوعيي
ّ
حوايل ال�ساعة الثامنة ليال ،عاود �أحدهما دون انتظار
تعذيبي جمددا و�س ّبي و�شتمي �إىل �أن �أغمي علي للمرة
الثانية.
يف تلك الأثناء ،و�أنا �شبه فاقد لوعيي ،تفطنت حل�ضور
طبيب .توىل الطبيب فح�صي دون �أن يكلمني ويبدو

�أن دوره كان حتديد �إن كنت �أقدر على موا�صلة حتمل
التعذيب �أم ال .وبتو�صية من الطبيب الذي مل �أتبني
وجهه ،مت الكف عن تعذيبي �.أفقت الحقا .مل يكن
معي �شخ�ص �آخر بالغرفة ،لكن كان ي�صلني �صراخ
�أ�شخا�ص �آخرين حتت التعذيب� .شعرت ليلتها بنهايتي.
اعتقدت �أين �س�أعدم .وبدا القلق ي�ساورين على �أفراد
عائلتي� ،أبنائي زوجتي زيادة على الأمل اجل�سدي.
يف يومي الأربعاء واخلمي�س املواليني ،مل �أتعر�ض لأي
تعذيب .يوم اجلمعة حوايل اخلام�سة �صباحا ،توىل
«بوكا�سا» و»زو» و�شخ�ص ثالث حملي ومت تعليقي
بالباب :ر�أ�سي للأ�سفل ويتدىل يف �سطل ماء ملوث
بالقذورات الب�شرية .كانوا يف حالة �سكر ومت تعذيبي
حوايل �ساعة كاملة .يتم تبليل اجل�سد باملاء ويتم الحقا
ال�ضرب ببال�ستيك لكي ال يبقى �أثر الحقا� .أنزلوين
ح�صة التعذيب
�أر�ضاً وتولوا ركلي ب�أرجلهم .ا�ستمرت ّ
تلك قرابة ال�ساعتني وانتهت مبجرد قدوم امل�شرف على
املجموعة الذي يبدو �أنه طلب من اجلالدين التوقف
عن تعذيبي� .إثر ذلك ،تغريت املعاملة معي� ،إذ مت نقلي
للطابق الأول حيث قدم يل لأول مرة بعد ثالثة �أيام
كاملة �أكل هو عبارة عن �ساندوي�ش وبع�ض احلليب
كما �سمح يل بال�صالة .ومت بعدئذ نقلي لزنزانة انفرادية
بالطابق الرابع حيث مكثت ليومني متتالني .مل يكن
يزورين بالطابق الرابع �إال عون الأمن الذي يجلب
يل الطعام .ولكن الإيجابي �أن هذا العون قال يل
حرفيا« :ا�صرب �ستفرج» .هذا القول وتوقف التعذيب
تغي يف املعاملة ،وقد مت متكيني ف�ضال
كانا م�ؤ�شرا على ّ
عن ذلك من �أدوية ت�ساعد على معاجلة االنتفاخ و�آثار
الكدمات .ويف اليوم  47من اعتقايل ،مت نقلي لغرفة
املكتب بالطابق الأول حيث وجدت «زو» الذي
�أعلمني �أنه �سي�ستنطقني.
يف �آخر جل�سة اال�ستنطاق ،توجه نحوي زو بقوله «عقيد
ومن احلامة وت�صلي وتظن �أنه ميكن �أن يتم ترك �سبيلك،
�أنت واهم» .حينها ،فهمت �أن انتمائي لذات م�سقط
ر�أ�س را�شد الغنو�شي رئي�س حركة النه�ضة كان مربر
اتهامي ،هذا االتهام الذي كان اللتزامي ب�أداء ال�صالة
دور يف تدعيمه .وذات الأمر ت�أكد يل يف اليوم الالحق
عند حتويلي لقا�ضي التحقيق الع�سكري.
املفكرة :يعني هذا �أن مرحلة االعتقال الأمني انتهت
عند هذا احلد؟
العميد� :أجل .بنهاية ت�سعة و�أربعني يوما من االعتقال،
مت حتويلي يوم  1992-07-08من فرقة �أمن الدولة التي
كانت تتعهد بالأبحاث مبوجب �إنابة ق�ضائية لقا�ضي
التحقيق الع�سكري «الرائد عياد» .مل يدم لقائي
بقا�ضي التحقيق �أكرث من دقيقتني� .س�ألني عن عالقتي
بحركة النه�ضة وبال�ضباط املتهمني و�إن كنت �أمت�سك
ب�إفاداتي لدى الباحث ،تلك الإفادات التي ت�ضمنت
�إنكاري لكل التهم املن�سوبة يل .مت�سكت ب�أقوايل طبعا.
مل يحرر حم�ضر ا�ستنطاق �إذ مل يكن كاتب التحقيق
باملكتب .كما مل يهتم قا�ضي التحقيق لآثار التعذيب
يدي.
التي كانت ظاهرة على ّ
بعد هذا اال�ستنطاق الأول �إن �صح التعبري� ،أم�ضى

قا�ضي التحقيق بطاقة �إيداع يف حقي بال�سجن املدين
ب � 09أفريل .مل �أخرج منه مدة عام و�شهرين .ماتت
خاللهما �أمي ،ومل �أح�ضر جنازتها .وكانت عالقتي
بالعامل اخلارجي حمدودة يف زيارة حمامي و�أفراد
�أ�سرتي .وبنهاية تلك املدة ،توىل قا�ضي التحقيق
الع�سكري �إخراجي من حمل �إيقايف ال�ستنطاقي،
وذلك دون ح�ضور حمام .كان اال�ستنطاق خمت�صرا
كالعادة وتعلق بال�س�ؤال حول عالقتي برا�شد الغنو�شي
الذي �أكدت عدم معرفتي ال�شخ�صية به .ويومها فقط
مكنني قا�ضي التحقيق من حم�ضر ا�ستنطاق ر�سمي
لأم�ضيه.
مع بداية الن�صف الثاين من ال�شهر التا�سع من �سنة
 ،1992زارين املحامي الذي تطوع للدفاع عني بحكم
ال�صداقة التي كانت جتمع بيننا ،و�أ�س ّر يل ب�أنّ احلكم
الذي �سي�صدر بحقي �ستكون مدته � 18شهراً �أي مدة
االيقاف التي مكثتها .ون�صحني بعدم �إثارة �إ�شكاالت
�أثناء اجلل�سة تطيل املحاكمة .ال �أعلم ملاذا قال يل ذلك،
لكن يبدو �أنها كانت ر�سالة يل من املحكمة التي مثلت
�أمامها يف .1992-10-21
املفكرة :كيف كانت جل�سة املحاكمة؟
العميد :مل يتوجه رئي�س اجلل�سة وال ممثل االدعاء يل
ب�أي �س�ؤال .لكن ولأول مرة� ،سمح يل يومها باحلديث
مدة ن�صف �ساعة دون مقاطعة حتدثت عن املظلمة التي
تعر�ضت لها .ومبجرد �إنهائي لأقوايل وبعد �أن مت�سك
املحاميان اللذان ميثالنني مبرافعتي ودون مداولة ،توىل
رئي�س املحكمة النطق باحلكم .وكان احلكم كما مت
�إعالمي �سلفا ثمانية ع�شر �شهراً� .أحد �أع�ضاء املحكمة
من ال�ضباط ال�سامني كان من �أ�صدقائي وقد ذكر يل
�صديق م�شرتك بيننا الحقا �أنه بكى مبح�ضره يومها
وكان يقول «اليوم ح�ضرت مظلمة و�أن احلكم ورد
مكتوباً يف ورقة بقلم ر�صا�ص لرئي�س الدائرة القا�ضي
العديل ب�شري كدو�س».
مع انتهاء معاناة ال�سجن واحلكم اجلائر ،ب�إطالق
�سراحي يوم  1992-09-05بد�أت معاناة �أخرى مردها
ما عاينته من �أثر الظلم الذي تعر�ضت له �صحبة �أفراد
�أ�سرتي .ا�ستمرت تلك املعاناة طيلة ع�شرين �سنة .كنت
�أتقا�ضى خاللها تقاعد ن�سبي ب�سيط ال يفي بحاجياتي
العائلية �إىل �أن جاءت الثورة .وعندها ،قررنا �أي نحن
�ضحايا ق�ضية براكة ال�ساحل ت�أ�سي�س جمعية �إن�صاف
قدماء الع�سكريني التي من �أهدافها حتقيق العدالة التي
حرمنا منها .قد يكون طريفا وم�ؤملا يف ذات الوقت �أين
�أنا الذي اتهمت بكوين قائد املحاولة االنقالبية مل
�أتع ّرف �إىل عدد املجموعة التي اتهمت معي �إال بعد
الثورة .فعند لقائي لأول مرة بعد الثورة بوزير الدفاع
حينها «عبد الكرمي الزبيدي» ،بادرين هو بال�س�ؤال« :هل
تعرف عدد �ضحايا براكة ال�ساحل؟» حاولت �أن �أ�ضخّ م
العدد الذي �أعرف المكانية وجود �ضحايا مل �أتعرف
عليهم فقلت مائة� .ضحك الوزير وقال يل.244 :
املفكرة :هل جنحت جمموعة  244يف الو�صول للعدالة
بعد الثورة �أو هل انتهت مظامل الق�ضاء يف حقهم؟
العميد :اعرتفت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بعد الثورة

تونس
باملظلمة التي تعر�ضنا لها وتولت بطلب منا اال�ستجابة
لبع�ض املطالب االجتماعية العاجلة من �أهمها �ضمان
حق العالج خ�صو�صا .كما �أثمر ن�ضالنا وجتاوب رئي�س
اجلمهورية ال�سابق الأ�ستاذ املن�صف املرزوقي معنا �أن
مت رد االعتبار الع�سكري لنا ب�إعادة متكيننا من الزي
الع�سكري والرتب الع�سكرية وبتمتيعنا بحقنا يف جراية
التقاعد كاملةّ .
وظل يف املقابل امللف الق�ضائي والذي
ي�شمل احلق يف التعوي�ض وتعهد به الق�ضاء االداري
واحلق يف العدالة اجلزائية يف مواجهة من عذبونا عالقاً.
املفكرة :هل ميكننا معرفة املزيد عن الإجراءات
احلا�صلة �أمام املحكمة الإدارية
العميد:
منذ ثالث �سنوات  ،توىل ح�سب معلوماتي قرابة مائة
من �ضحايا براكة ال�ساحل ن�شر ق�ضايا يف التعوي�ض عما
حرموا منه من دخل طوال فرتة املظلمة �أمام الق�ضاء
الإداري .
�أ�صدرت بع�ض الدوائر االبتدائية باملحكمة االدارية
نهاية �سنة  2017دفعة �أوىل من الأحكام بلغ عددها
تقريبا الع�شرين ،فيما ظلت بقية الق�ضايا تراوح حتى
اليوم مكانها� .أنا مثال توليت التقدم بق�ضية التعوي�ض
منذ �أكرث من ثالث �سنوات .و�إىل الآن ،مل تتقدم
اجراءات الق�ضية .فحتى �سماعي من القا�ضي املقرر
مل يحدد موعده بعد .وهذا الأمر م�ؤ�سف� .أذكر لكم
هنا �أن من الع�سكريني ال�ضباط من دفعته اخل�صا�صة
ال�شتغال العمل اليدوي ،وكانت زوجته ت�شتغل معينة
منزلية .وبالتايل ،يكون طلب التعوي�ض مهما بالن�سبة
�إلينا �ضماناً حلاجياتنا الأ�سرية ،وباعتبار �أن �أغلبنا جتاوز
ال�ستني من العمر و�أننا جميعاً نعاين من الآثار ال�صحية
لل�سجن والتعذيب و�ضيق احلال.
ويف ذات الإطار ،يهمني �أن �أذكر �أن احلكم الذي �صدر
عن املحكمة الع�سكرية يف ق�ضية براكة ال�ساحل والذي
وت�ضمن يف ن�صه فرعا مدنيا يقر
�أ�ضحى باتا منذ �سنتني ّ
لنا بتعوي�ضات مالية مل نتو�صل حلد االن لتنفيذه واقدر
ان هذا اخالل من الدولة مب�س�ؤولياتها .
املفكرة :مبنا�سبة احلديث عن العدالة اجلزائية ما
تقييمكم مل�سارها ؟
العميد :تقدمنا مبا�شرة بعد الثورة ب�شكاية جزائية تعهد
و�ضد
�ضد من مار�سوا التعذيب ّ
بها الق�ضاء العديل ّ
القيادة الع�سكرية ال�سابقة التي تواط�أت مع النظام
و�سلمتنا طوعاً للتعذيب وتولت الحقا التغطية على
املعذبني .تخلى الحقا الق�ضاء العديل عن الق�ضية
لفائدة الق�ضاء الع�سكري بدعوى تعلقها بع�سكريني
و�ضرورة �سماعهم .قا�ضي التحقيق الع�سكري اعترب
ب�شكل مفاجئ �أن الأفعال املدعى بها هي «عنف �شديد
من موظف» �أي جنحة ال غري ،ومل يتم اعتبار ما تعر�ضنا
له تعذيباً رغم �أن االختبارات �أثبتت �أن عدداً من
ال�ضباط �أ�صيبوا ب�سقوط بدين ترواح بني  20و.50%
ذات التهمة اعتمدتها املحكمة الع�سكرية اجلناحية
رغم تعدد ال�شهادات التي �أكدت �أن ما مور�س يف حقنا
كان تعذيبا ممنهجا .وقد �أ�صدرت هذه املحكمة بتاريخ
� 2011-10-29أحكاماً يف حق املتهمني ومنهم عدد من
اجلالدين الذين تو�صلنا مب�ساعدة املنظمات احلقوقية
ملد الق�ضاء بهوياتهم الكاملة .تراوحت العقوبات بني
�أربع �سنوات �سجن ملن كان احلكم ح�ضورياً يف حقهم
وخم�س �سنوات �سجن يف حق من كانوا بحالة فرار.
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وهو احلكم الذي ت�أيد لدى حمكمة اال�ستئناف
الع�سكرية �سنة  2012جلهة مبد�أ الإدانة مع احلط يف
مدة العقوبات.1
مل حتقق املحاكمة العدالة التي كنا نعتقد .فقد
اقت�صرت التهمة على اعتداء موظف عمومي بالعنف
ومل ت�شمل القيادة الع�سكرية .ولكن كانت حماكمة
مهمة بالن�سبة لنا خ�صو�صا و�أن «حممد علي القنزوعي»
والذي يعد �أحد رموز النظام الأمني بتون�س خالل
ع�شرية الت�سعينات التي �شهدت �أهم انتهاكات حقوق
االن�سان وحاالت التعذيب التفت عند ا�ستنطاقه من
املحكمة نحونا ،ليعرتف �أن براكة ال�ساحل مل تكن �إال
فربكة �أمنية وطلب الإعتذار .هذا االعرتاف بالذنب
وطلب االعتذار ترك لدي ولدى بقية ال�ضحايا �أثراً
نف�سياً طيباً مبا ي�ؤكد �أهمية م�سار العدالة االنتقالية.
�شعوري بالظلم تعزز يف  2015بعدما اختار عز الدين
جنيح الذي تعر�ضنا جميعا للتعذيب يف مقر �إدارته
الأمنية وبتعليمات مبا�شرة منه والذي كان بحالة فرار
خارج البالد التون�سية العودة لتون�س .كنت �أنتظر �أن
يتم �إيقافه باعتبار �أن احلكم الذي �صدر يف حقه كان
خم�س �سنوات مع النفاذ العاجل .لكن علمت كما

علم كل التون�سيني الحقا �أنه عاد لتون�س ودخل مطارها
اجلوي بحالة �سراح .وتولت املحكمة الحقا قبول
اعرتا�ضه ،كما رف�ضت ال�سماح ملحامينا بالرتافع يف
2
الق�ضية متابعة اجراءاتها بحجة �أن الق�ضية ال تتعلق بنا
لت�صدر يف حقه بتاريخ  2016-04-16حكما بال�سجن
مدة ثالث �سنوات مع �إ�سعافه بت�أجيل التنفيذ.3
املفكرة :هذا ال�شعور بالظلم هل خففت �سنة  2017من
حدته؟
على العك�س متاما فخالل هذه ال�سنة اكت�شفت �أن حلم
حتقيق العدالة االنتقالية كان جمرد �سراب � .أنا وزمالئي
تفاعلنا مع هيئة احلقيقة والكرامة وعهدناها مبلفاتنا.
وتولت الهيئة التحرير علينا يف �إطار جل�سات اال�ستماع
ال�سرية وكما متت دعوة �أحدنا وهو العميد �سامل كردون
جلل�سة ا�ستماع علنية عقدت بتاريخ .2016-12-16
فيما جتاوز ذلك ،مل تهتم الهيئة بق�ضيتنا فلم ت�ستجب
حتى الآن لطلبنا بتعهيد الدوائر املتخ�ص�صة بالعدالة
االنتقالية بنظر ق�ضيتنا .كما مل متكن �أيا منا مبا كان
يفرت�ض من عناية و�إحاطة .و�أالحظ هنا �أن تعرث م�سار
حد كبري بق�ضيتنا و�أفقدها
العدلة االنتقالية �أ�ضر �إىل ّ
كثريا من الدعم احلقوقي واملجتمعي الذي كانت حتظى

به عند بداية اكت�شاف الر�أي العام لفظاعة املظامل التي
تعر�ضنا لها .
كلمة اخلتام
حكاية حماكمة براكة ال�ساحل عنوان هام ملظلمة
ق�ضائية حتتاج �أن تدر�س ملنع ا�ستمرارها وتكرارها وهي
مظلمة �سببها عدم االلتزام بقواعد املحاكمة العادلة.

 1 .1بعد ان كانت املحكمة الع�سكرية االبتدائية الدائمة االبتدائية بتون�س
ا�صدرت بتاريخ  29-11-2011احكاما غيابية بال�سجن مدة خم�س �سنوات
مع النفاذ العاجل يف حق كل من زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح
و�أحكام ح�ضورية بال�سجن مدة �أربع �سنوات يف حق عبد القالل – وزير
الداخلية – و حممد علي القنزوعي و�أحكام بال�سجن مدة ثالث �سنوات
يف حق عبد الرحمان القا�سمي وحممد النا�صر العليبي وهما من
اجلالدين� ،أقرت املحكمة الع�سكرية اال�ستئنافية الدائمة بتون�س احلكم
االبتدائي من جهة مبد�أ االدانة و�أنزلت العقوبات يف حق جميع املحكوم
عليهم ح�ضوريا ملدة عامني اثنني وهو حكم �سمح الحقا لكل املحكوم
عليهم بالتمتع بال�سراح لق�ضاء ن�صف مدة العقوبة (املحرر).
 2 .2اعتربت املحكمة ان املتهم املعرت�ض مل يناق�ش الفرع املدين من الدعوى
الغيابية وان هذا الفرع مي�س وحده حقوق ال�ضحايا و انتهت تبعا لذلك
لكونه ال يحق لهم ان ينيبوا حمامني يف الدعوى لكونهم لي�سوا طرفا من
�أطرافها .فاالعرتا�ض يتعلق فقط باحلكم اجلزائي (املحرر).
 3 .3ي�شرتط الف�صل  53من املجلة اجلزائية التون�سية ملنح ت�أجيل تنفيذ العقاب
�أن تكون العقوبة املحكوم بها التتجاوز مدتها العامني ،مبا يطرح ال�س�ؤال حول
قانونية العقوبة املحكوم بها (املحرر).
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المغرب

إصالح نظام العدالة العسكرية في المغرب
عبــد اللطيف الشــنتوف
يرتبط �إ�صالح العدالة الع�سكرية يف املغرب مب�سار تطوره
حقوقياً واجتماعياً و�سيا�سياً والإ�ستقرار الأمني احلا�صل
فيه وعالقته اخلارجية وخا�صة عالقات ال�شراكة التي
جتمعه بالإحتاد الأوروبي وجمموعة كبرية من امل�ؤ�س�سات
الدولية ،وكل هذا منذ ا�ستقالل املغرب �سنة � 1956إىل
غاية الإ�صالحات التي وفرتها ظروف الد�ستور املغربي
ل�سنة  .2011وهذا ما �سوف �أتناوله يف هذا املقال.
الوضعية القانونية
للقضاء العسكري بالمغرب
قبل دستور 2011

ت�أ�س�ست القوات امل�سلحة امللكية باملغرب �سنة .1956
وعقب هذا الت�أ�سي�س ب�شهور� ،صدر الظهري 1رقم -270
 1-56بتاريخ  10نونرب /نوفمرب  1956املعترب مبثابة قانون
الق�ضاء الع�سكري باملغرب.2
وقد تو�سع هذا القانون يف حتديد �إخت�صا�صات املحكمة
وت�شكيلها؛ فجعلها تبت يف كافة اجلنح واجلنايات التي
يرتكبها �أفراد اجلي�ش وقت ال�سلم املن�صو�ص عليها يف
القانون اجلنائي العام .وهو ما يعني �أن كل �أفراد اجلي�ش
ال ميثلون �أمام املحاكم العادية �أيا تكن اجلنحة �أو اجلناية
املرتكبة .كما هي حتاكم املدنيني يف اجلنايات التي قد
يرتكبونها �ضد �أفراد القوات امل�سلحة ويف جنح وجنايات
مت�س
حمل ال�سالح بدون رخ�صة �أو يف الأفعال التي ّ
بالأمن اخلارجي للبلد.3
ومن حيث ت�شكيلة املحكمة الع�سكرية ،ف�إنها كانت
تت�شكل من ق�ضاة ع�سكريني لهم رتب معينة داخل
اجلي�ش بالإ�ضافة �إىل ق�ضاة مدنيني يلحقون بهذه
املحكمة ويقومون برت�ؤ�س جل�سات املحكمة .4كما �أن
امل�سطرة املتبعة �أمامها تختلف عن الإجراءات العادية
املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية العادية
وخا�صة من حيث تعليل الأحكام .فق�ضاة املحكمة
غري ملزمني بتعليل �أحكامهم بل يتم الإكتفاء وفقا
لن�ص الف�صل  99من قانون  1956بالإجابة عن الأ�سئلة
الواردة يف هذا الف�صل ب�صيغة «نعم» �أو «ال» ،كما �أن
�أحكامها ال تخ�ضع �إال للطعن بالنق�ض دون الإ�ستئناف
5
وهو ما يتعار�ض مع مبد�أ التقا�ضي على درجتني.
لهذه الإعتبارات ،اعترب الر�أي احلقوقي يف املغرب
ومنهم حتى الق�ضاء املغربي يف �أعلى م�ستوياته� ،أن
املحكمة الع�سكرية تعترب ق�ضاء ا�ستثنائياً 6.وقد تدعمت
املطالب القانونية املتعلقة ب�إ�صالح الق�ضاء الع�سكري
باملغرب مبجيئ د�ستور  2011الذي ن�ص يف ف�صله 127
على منع �إن�شاء املحاكم الإ�ستثنائية.7
مرجعيات إصالح المحكمة
العسكر ية بعد 2011

وبقراءتنا يف الدرا�سات التي �أجنزتها جمعيات غري
حكومية وكذلك مذكرة املجل�س الوطني حلقوق االن�سان
حول �إ�صالح املحكمة الع�سكرية باملغرب ،جندها تعتمد
على عدة اتفاقات ومقررات دولية منها ما هو عام ومنها
ما هو خا�ص ف�ضال عن اعتمادها على القانون املقارن

اإلصالحات المتخذة على
لبع�ض الدول الدميقراطية .8وهكذا نقر�أ �أن مذكرة املجل�س
صعيد ضبط اختصاص
الوطني حلقوق االن�سان اعتمدت على قوانني دول عدة،
ا لمحكمة

�أبرزها �أملانيا وبلجيكا وكندا و�إ�سبانيا و�إيطاليا و�سوي�سرا
واململكة املتحدة.
و�أما املراجع الدولية فهي كثرية ومتعددة ومن �أبرزها:
املادة العا�شرة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملبادئ
الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،كما �صادقت
عليها اجلمعية العامة للأمم املتحدة بتاريخ  13دجنرب/
د�سمرب ،1985
واملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الإن�سان التابعة
للأمم املتحدة املنعقدة يف دورتها  59بنيويورك بتاريخ 7
�أكتوبر ،1997والتي �أكدت على �ضرورة ح�صر �صالحية
الق�ضاء الع�سكري يف املخالفات واجلرائم اخلا�صة بالعمل
الع�سكري،
والقرار املتعلق ب�إدارة العدالة من طرف املحاكم الع�سكرية
 ،املعتمد من طرف اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق االن�سان
وحمايتها خالل الدورة املنعقدة بتاريخ  12غ�شت ،2004
وم�شروع مبادئ تنظيم �إقامة العدل عن طريق املحاكم
الع�سكرية ،املقدم �أمام جلنة حقوق االن�سان يف دورتها 62
بتاريخ  13يناير .2006
إصالح القضاء العسكري2014 ،

قام املغرب ب�إ�صالح قانونه املتعلق بالق�ضاء الع�سكري
بوا�سطة القانون رقم  -108 13ال�صادر بتاريخ  10دجنرب
 ،2014وذلك بهدف مواءمته مع الد�ستور اجلديد ل�سنة
.2011
وبقراءتنا للقانون رقم  108-13املتعلق بالق�ضاء الع�سكري
ل�سنة  ،2014ومقارنته مبذكرة املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان 9ال�صادرة يف �شهر مار�س �سنة  ، 2013ف�إننا ن�سجل
�أهم اخلطوات الإ�صالحية الآتية:

يف هذا املجال ،هدف الإ�صالح �إىل ح�صر اخت�صا�ص
املحكمة يف الق�ضايا الع�سكرية .ف�إذا و�ضعنا جانبا
اجلرائم املرتكبة يف حالة حرب� 10أو من �أ�سرى احلرب،
ف�إن اخت�صا�ص هذا املحكمة انح�صر بعد التعديل
باجلرائم الع�سكرية (كما حددها الكتاب ال�ساد�س من
نف�س القانون �أي املواد من � 159إىل  215منه) واملرتكبة
من طرف الع�سكريني و�شبه الع�سكريني املخولة لهم
هذه ال�صفة والذين هم يف و�ضعية اخلدمة الع�سكرية.
�إال �أن الن�ص عاد و�أبقى باب االخت�صا�ص مفتوحا حني
�أ�ضاف يف �سياق تعداد اخت�صا�صها «اجلرائم التي ين�ص
القانون �صراحة» على �إ�سناد النظر فيها لها.
اإلصالحات المتخذة على
هيكلية المحكمة وخلفية
القضاة المعينين فيها
م ــن أه ــم اإلصالح ــات عل ــى ه ــذا الصعي ــد،
اآلتي ــة:

 -حمكمة متخ�ص�صة �ضمن املنظومة الق�ضائيةالوطنية :تو�ضيح الطبيعة القانونية للمحاكم
الع�سكرية وذلك من خالل اعتبارها حمكمة
متخ�ص�صة تبت ابتدائيا وا�ستئنافيا يف الق�ضايا
املعرو�ضة عليها ،وتكون مقرراتها قابلة للطعن �أمام
حمكمة النق�ض ،مما يعني �أنها تخ�ضع للمنظومة
الق�ضائية الوطنية املوحدة على م�ستوى �أعلى الهرم
الق�ضائي،
- -ق�ضاة مدنيون ير�أ�سون الهيئات وي�شكلون الغالبيةيف غالبية املحاكم :بخ�صو�ص ت�شكيل هيئات

ن�ص القانون على �أن ير�أ�سها وجوبا
املحكمةّ ،
قا�ض مدين .وبا�ستثناء غرف اجلنح االبتدائية،
ٍ
ي�شكل الق�ضاة املدنيون الغالبية يف تركيبة الهيئات
املذكورة (الغرف اجلنايات االبتدائية واال�ستئنافية
الع�سكرية ،وغرف اجلنح الإ�ستئنافية الع�سكرية
والغرفة اجلنحية الناظرة يف ا�سئناف قرارات قا�ضي
التحقيق الع�سكري) .وهو ما مل يكن يف القانون
امللغى ل�سنة � 1956إذ كان عدد الق�ضاة املدنيني
قليال .ف�ضال عن �أن تعيينهم �أ�صبح من طرف
املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية وفقا للمادة 25
من هذا القانون ،خالفا ملا كانت عليه احلال يف
ال�سابق حيث كانت التعيينات تتم باقرتاح من
ال�سلطة احلكومية املكلفة بالعدل فقط،
- -توحيد النيابة العامة الع�سكرية� :إحداث جهازخا�ص للنيابة العامة ميثله وكيل امللك الع�سكري
يف املرحلة الإبتدائية والوكيل العام الع�سكري يف
املرحلة اال�ستئنافية يتوليان املتابعة وممار�سة الدعوى
�أمام الهيئات الع�سكرية ويعينان من طرف امللك.11
وهو مقت�ضى جديد �أي�ضا اجته �إىل توحيد عمل
النيابة العامة الع�سكرية� ،إذ كانت مهمة الإ�شراف
على مهام النيابة العامة يف ظل قانون  1956امللغى
تعود لثالث جهات خمتلفة ،هي مديرية العدل
الع�سكري التابعة لإدارة الدفاع الوطني (مبثابة
وزارة الدفاع يف املغرب) وقائد احلر�س امللكي
بالن�سبة لأفراد هذا احلر�س ووزير الداخلية فيما
يخ�ص عنا�صر القوات امل�ساعدة،12
- -تكري�س حق املراجعة اال�ستئنافية على ق�ضاءاحلكم وق�ضاء التحقيق :مت �إحداث درجات جديدة
للتقا�ضي داخل املحكمة الع�سكرية بدل الإقت�صار

المغرب
على الطعن �أمام حمكمة النق�ض يف قانون 1956

امللغى .ويف االجتاه نف�سه ،مت �إحداث غرفة جنحية
– على غرار ما هو موجود باملحاكم العادية -
خمت�صة بالنظر يف الطعون املقدمة �ضد قرارات
قا�ضي التحقيق الع�سكري ،وتبت وفق الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية (قانون
االجراءات اجلنائية يف املغرب) العادية.13
اإلصالحات على صعيد
إجراءات المحكمة العادلة

بقراءتنا لف�صول القانون رقم  100-13ل�سنة  ،2014يت�ضح
منه �أنه خطا خطوات هامة لتعزيز �ضمانات املحاكمة
العادلة �أمام املحكمة الع�سكرية باملقارنة – طبعا – مع
الو�ضعية التي كانت �سائدة باملغرب يف ظل القانون
امللغى ل�سنة  ،1956و�أن القانون اجلديد حاول التقريب
ب�شكل كبري بني الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون
امل�سطرة اجلنائية العادي وبني ما هو معمول به يف قانون
الق�ضاء الع�سكري .وقد ن�ص على �أنه يطبق �أمام املحكمة
الع�سكرية القانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية يف كل
ما مل يرد به مقت�ضى خا�ص يف قانون الق�ضاء الع�سكري �أو
ن�ص ت�شريعي �آخر .ومن �أبرز هذه املظاهر �إىل جانب �إقرار
احلق بتقدمي مراجعات ،الآتية:
ن�ص املادة  85من قانون الق�ضاء الع�سكري ل�سنة 2014
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على �إلزامية الدفاع �أمام املحكمة الع�سكرية يف احلاالت
14
املن�صو�ص عليها يف املادة  316من قانون امل�سطرة اجلنائية.
ن�ص املادة  9من ذات القانون على �إمكانية الأطراف
املت�ضررة من اجلرمية �أن تطالب باحلق املدين �أمام املحكمة
الع�سكرية على خالف ما كان عليه الو�ضع يف قانون
 1956امللغي.
تهم �ضمانات املحاكمة العادلة
مالءمة عدة مقت�ضيات ّ
مع قانون امل�سطرة اجلنائية املطبق على املدنيني يف املحاكم
العادية ،من �أهمها تقدمي النيابة العامة مللتم�ساتها النهائية
ب�ش�أن انتهاء التحقيق املحدد يف ثمانية �أيام ومقت�ضيات
ال�سراح امل�ؤقت و�آجال الطعن هي نف�سها املن�صو�ص
عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية وجتريح الق�ضاة و�ضرورة
تعليل الأحكام بدل م�سطرة الإجابة عن الأ�سئلة التي
كان معموال بها يف قانون  1956امللغى و�أخريا �إلغاء عقوبة
الأ�شغال ال�شاقة وتعوي�ضها بعقوبة �سالبة للحرية.
مالحظات نقدية على قانون
2014

رغم هذه اخلطوات الإ�صالحية التي قام بها املغرب
ال�صالح نظام الق�ضاء الع�سكري ،ف�إنه ما زالت بع�ض
املالحظات تثار على املحاكم الع�سكرية .ومن �أبرزها،
الآتية:
من الناحية الإدارية والتنظيمية :ال تعمل املحكمة

الع�سكرية وفق نظام املحاكم العادية �إذ ال يوجد م�س�ؤول
ق�ضائي بها �أي رئي�س املحكمة .وبالتايل ،ف�إننا ال جند فيها
بنية �إدارية متكاملة و�إمنا فقط هيئات ق�ضائية خمتلطة.
وطبعا ،لهذا الو�ضع �آثار على طريقة العمل الق�ضائي.
من غري املقبول �أن ت�سند للوكيل العام (النيابة العامة
الع�سكرية) �صالحية �إمكانية تعيني اجلل�سات خارج مقر
املحكمة بالرباط ،لأن هذا الأمر منوط ب�صالحية �أ�صلية
لهيئات املحكمة يف الق�ضاء العادي .وقد �سبق للمجل�س
الوطني حلقوق االن�سان املغربي �أن اقرتح �إعطاء هذه
االمكانية للرئي�س املنتدب للمجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية .لكننا نرى �أن تبقى من اخت�صا�ص املحكمة
كلما دعت ال�ضرورة �إىل ذلك �أو بطلب من كل ذي
م�صلحة.
رغم زيادة عدد الق�ضاة املدنيني ،ف�إن الق�ضاة الع�سكريني
ما زالوا حا�ضرين يف هذه املحكمة وخا�صة يف فرتة
التحقيق واجلنايات .وقد كانت اجلهات احلقوقية باملغرب
دعت �إىل ت�شكيل املحكمة الع�سكرية ب�أكملها من ق�ضاة
مدنيني .15وهناك من الدول التي يقرتب املغرب كثريا
منها على �صعيد النظام الق�ضائي كفرن�سا مثال� ،ألغت
املحاكم الع�سكرية وقت ال�سلم واقت�صرت عليها وقت
احلرب مبقت�ضى القانون رقم  82-261ال�صادر بتاريخ 21
يوليوز .1982
وحتى مع الت�سليم بوجود بع�ض الق�ضاة الع�سكريني

ل�ضرورة التخ�ص�ص وهو �أمر معمول به يف بع�ض الدول
الدميقراطية ،16ف�إن الأهم لي�س هوية الأ�شخا�ص و�إمنا
متتيعهم ب�ضمانات اال�ستقالل .بحيث يجب الإ�شارة
�إىل ال�ضمانات املمنوحة للق�ضاة الع�سكريني من حيث
اختيارهم وتكوينهم وم�سارهم املهني ونهاية عملهم.
ولذلك ،اقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باملغرب
�أن تعر�ض قائمة ال�ضباط وال�ضباط ال�صغار املتوفرة فيهم
ال�شروط القانونية للم�شاركة يف �أعمال املحكمة الع�سكرية
ب�صفتهم ق�ضاة – وهي قائمة تعد حاليا من طرف ال�سلطة
احلكومية املكلفة بالدفاع الوطني– م�سبقا على املجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية ،من �أجل �أن يتم تعيني الق�ضاة
الع�سكريني ح�سب نف�س ال�شروط والكفيات التي يتم بها
تعيني الق�ضاة املدنيني.17
عدم ح�صر االخت�صا�ص النوعي ب�شكل تام ،بل هناك
�إ�شارة �إىل امكانية اخت�صا�ص املحكمة الع�سكرية مبقت�ضى
ن�صو�ص خا�صة ،مما يعني �أن اخت�صا�صها الوارد يف قانون
الق�ضاء الع�سكري �إمنا ورد على �سبيل املثال ولي�س
احل�صر.
�إدخال فئة �شبه الع�سكريني �إىل قائمة االخت�صا�ص
ال�شخ�صي للمحكمة الع�سكرية ،مما يو�سع من نطاق
الإخت�صا�ص ال�شخ�صي لهذه املحكمة.
جتدون املقالة بن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

قضية أكديم إزيك آخر فصول المحاكمات العسكرية للمدن�يين في المغرب
د.أنس سعدون
بتاريخ  ،2016/12/26انطلقت �أوىل جل�سات �إعادة
حماكمة املتهمني يف ق�ضية �أحداث «�أكدمي �إزيك»
�أمام حمكمة اال�ستئناف بالرباط ،وذلك بعد قرار
حمكمة النق�ض التاريخي القا�ضي بقبول طلب
نق�ض الأحكام ال�صادرة عن املحكمة الع�سكرية
يف هذا امللف .حدث هام يف رمزيته ملا يعك�سه من
اجتاه يف عتق املدنيني من املحاكم الع�سكرية .وتبعا
للمحاكمة� ،أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف الرباط
قرارها بتاريخ  ،2017/7/19والذي جاء مبثابة
�شاهد بليغ على �أهمية املحاكمة العادلة.
أكديم إز يك محاكمة
عسكر ية في خضم الحراك
العربي

تعود ف�صول الق�ضية �إىل �أواخر �سنة  ،2010حينما
�ش ّيد عدد من املواطنني خميما على بعد حوايل 15
كلم من مدينة العيون جنوب املغرب ،احتجاجا على
تدهور �أو�ضاعهم الإجتماعية .وبعد ف�شل امل�س�ؤولني
يف اقناعهم بتفكيك املخيم ،قامت ال�سلطات الأمنية
فجر يوم االثنني  2010/11/8باقتحامه بالقوة ،وخ ّلفت
العملية بح�سب االح�صائيات الر�سمية  11قتيال و70
جريحا يف �صفوف قوات الأمن ،و�أربعة جرحى يف
�صفوف املدنيني .وبناء على ذلك ،متّت �إحالة عدد
من املحتجني �إىل املحكمة الع�سكرية ،ووجهت لهم
تهمة تكوين ع�صابة �إجرامية ،وممار�سة العنف يف حق

رجال القوة العمومية �أثناء مزاولتهم ملهامهم املف�ضي
�إىل املوت بنية �إحداثه ،والتمثيل بجثة ،وامل�شاركة يف
ذلك .1ودفعت هيئة الدفاع ببطالن املحاكمة لعدم
اخت�صا�ص املحكمة الع�سكرية ،بعد �صدور د�ستور
 2011الذي �ألغى ب�شكل وا�ضح املحاكم اال�ستثنائية.2
ورغم ذلك� ،أ�صدرت املحكمة الع�سكرية بتاريخ
� 2013/02/16أحكاما يف حقهم ترتاوح بني ال�سجن
 20عاما وال�سجن امل�ؤبد.
حمكمة النق�ض تنت�صر ملبد�أ القانون الأ�صلح للمتهم
وتقرر �إحالة الق�ضية من جديد على حمكمة عادية
يف كانون الثاين � ،2015صدر باملغرب قانون جديد
يتعلق بالق�ضاء الع�سكري يعد خطوة مهمة يف مالءمة
الت�شريعات مع الد�ستور اجلديد ومع املعايري الدولية
حلقوق الإن�سان� ،أهمها فيما يعنينا جعل املحكمة
الع�سكرية حمكمة عادية متخ�ص�صة؛ وبالتايل عدم
جواز حماكمة املدنيني �أمامها .وعلى �ضوء هذه
امل�ستجدات الهامة� ،أ�صدرت حمكمة النق�ض املغربية
بتاريخ  ،2016/07/27قرارها التاريخي القا�ضي
ب�إعادة حماكمة املتهمني يف ق�ضية �أكدمي �إزيك،
وذلك انت�صارا ملبد�أ القانون الأ�صلح للمتهم .وهذا ما
مهد لإعادة حماكمة املتهمني �أمام حمكمة ا�ستئناف
الرباط.
ّ
تظهر
استئناف الرباط
شر وط المحاكمة العادلة

تبعا لذلك ،متت �إعادة حماكمة املتهمني يف
ق�ضية �أكدمي �إزيك �أمام غرفة اجلنايات مبحكمة

اال�ستئناف بالرباط .وقد حر�صت هيئة املحكمة
على توفري �شروط العلنية :ف�سمحت بولوج قاعة
املحاكمة لكل �أهايل املتهمني وال�ضحايا واملالحظني
الدوليني والوطنيني ،وال�صحافة وكل من يرغب يف
متابعة �أطوار املحاكمة .كما مت جتهيز قاعة املحاكمة
بالتجهيزات التي ت�سمح مبتابعة احل�ضور جلميع
�أطوار املحاكمة ،وتخ�صي�ص قاعة جماورة لقاعة
اجلل�سات جمهزة بالو�سائل التقنية التي ت�سمح
بنقل جمرياتها .كما بادرت لت�أمني ترجمة فورية
غري ر�سمية لفائدة املالحظني واملتتبعني الأجانب
ليتمكنوا من مواكبة جمريات املحاكمة .وقد مت ّيزت
املحكمة ب�أمرين:
 �-أوال ،كيفية مقاربتها ال ّدعاء املتهمني بتع ّر�ضهمللتعذيب .فبعدما ا�ستجابت فورا لطلب دفاعهم
الرامي �إىل عر�ضهم على خربة عهد بها للجنة طبية
ثالثية تر�أ�ستها طبيبة خمت�صة يف الطب ال�شرعي.
وقد خل�صت اخلربة التي �أجنزت عملها �إىل �أن
الأعرا�ض التي تبدو على املتهمني لي�ست لها �أي
عالقة مبختلف طرق التعذيب ،وقد �أمرت املحكمة
ب�صفة تلقائية برتجمة اخلربة املنجزة للغة العربية
من طرف مرتجمني حملفني بهدف تب�سيط وتقريب
م�ضمونها للمتهمني .والالفت �أن املحكمة قيمت
التقرير على �أ�سا�س «املعايري املبينة يف برتوكول
ا�سطنبول ودليل التق�صي والتوثيق الفعالني
للتعذيب للأمم املتحدة ل�سنة  »1999وخ�صو�صا
جلهة «�إعطاء تف�سريات للإ�صابات واخلدو�ش التي
يزعم ال�شخ�ص �أنها ناجتة عن التعذيب» ،والبحث

«عن �أدلة على م�ستوى درجة التوافق مع ادعاءات
التعذيب دون حتديد ن�سبة معينة (مع العمل) على
ربط الو�سيلة امل�ستعملة يف ادعاءات التعذيب مع
نتيجة الفح�ص املنجز على ال�شخ�ص ،والبحث عن
الدليل املادي للقول بوجود التعذيب من عدمه،
وكذا درجة التوافق التي ميكن �أن تكون كبرية �أو
مميزة �أو خا�صة ون�سبتها التي ميكن �أن تكون �ضعيفة
�أو متو�سطة �أو حمتملة» .ويلحظ �أن اخلربة خل�صت
بها على «�أن الأعرا�ض التي تبدو على املتهمني
واملعطيات املو�ضوعية للفح�ص الطبي لي�ست لها
�أية عالقة مبختلف طرق التعذيب املزعومة».
 -ثانيا� ،أنه بخالف املحكمة الع�سكرية ،انتهتاملحكمة �إىل تربئة املتهمني من بع�ض التهم املوجهة
�إليهم كتكوين ع�صابة �إجرامية .وفيما حددت
املحكمة الع�سكرية العقوبات بني ع�شرين �سنة
حب�س وامل�ؤبد ،انتهت حمكمة الرباط �إىل حتديد
عقوبات �أكرث تنا�سبا مع خطورة الأفعال الفردية
املحكوم بها تراوحت بني �سنتني وامل�ؤبد بعدما
عمدت �إىل تقييم خطورة فعل كل من املتهمني
فردا فردا.

1 .1اجلرائم املعاقب عليها وفق مقت�ضيات الف�صول  293و 294و ( 267الفقرة
اخلام�سة منه ) و 129و 130و 271من القانون اجلنائي ،والف�صل ال�سابع من
قانون الق�ضاء الع�سكري.
2 .2الف�صل  127من الد�ستور املغربي.
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نشأة المحاكم االستثنائية في مصر
منة عمر
بعد ثورة  25يناير ،ثار اجلدل حول املحاكمات
الع�سكرية للمدنيني التي كانت تتم يف عهد مبارك،
ومت ا�ستئنافها بعد الثورة خالل تويل املجل�س
الع�سكري احلكم .و�ألقى هذا اجلدل بظالله خالل
�إعداد م�شروع د�ستور  2012ثم م�شروع د�ستور .2013
واعترب عدد كبري من الن�شطاء �أنه ال يجوز حماكمة
املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري بعد الثورة و�ضرورة
التخل�ص من املحاكم اال�ستثنائية والع�سكرية التي
ظلت �سيفاً م�صلتاً على رقاب املعار�ضني طوال عقود.
فاملحاكم اال�ستثنائية والع�سكرية ن�ش�أت ومت
ا�ستخدامها �سيا�س ًيا عرب تاريخ م�صر .فعلى �سبيل
املثال ،متت حماكمة كل من �شارك �أو �ساهم �أو �أمد
العون للثورة العرابية بتهمة اخليانة العظمى والت�آمر
والإنقالب على اخلديوي والع�صيان �أمام املحكمة
الع�سكرية عا م  .18841ولعل �أ�شهر حمكمة ا�ستثنائية
يف تاريخ م�صر هي حمكمة دن�شواي عام  1906والتي
مت ت�شكيلها حتت م�سمى «حمكمة خم�صو�صة» ملحاكمة
فالحني م�صريني بتهمة الإعتداء على ع�ساكر اجنليز،
بينما هم كانوا يف احلقيقة املعتدى عليهم .2و�أ�صدرت
املحكمة �أحكا ًما قا�سية على الفالحني املحالني اليها
تراوحت بني الأ�شغال ال�شاقة واجللد والإعدام.
وبعد  ،1952تو�سع نظام يوليو يف �إن�شاء املحاكم
اال�ستثنائية والع�سكرية لإق�صاء معار�ضيه ال�سيا�سيني
�سواء داخل اجلي�ش �أو خارجه .فبد أ� الأمر مع �ضباط
ما �سمي ب«انقالب املدفعية» الذين بد�أوا بتوجيه
انتقادات علنية لعدد من �أع�ضاء جمل�س قيادة الثورة
و�شاع �أنهم ينوون القب�ض على �أع�ضاء املجل�س ،فتم
القب�ض عليهم وتقدميهم للمحاكمة الع�سكرية امل�شكلة
من جمل�س قيادة الثورة نف�سه .3وهو الأمر الذي تكرر
بعد ذلك مرات عديدة ،فنذكر على �سبيل املثال
حماكمة ح�سن الدمنهوري �أمام جمل�س القيادة
العرتا�ضه على اعتقال �ضباط املدفعية ثم حمكمة
الثورة التي حاكمت بع�ض الزعماء ال�سيا�سني،
وحمكمة ال�شعب التي حاكمت �أع�ضاء من الأخوان
امل�سلمني .4بالإ�ضافة �إىل �أن جمل�س القيادة واجه �أول
مظاهرات تتم يف عهده وهي مظاهرات عمال م�صنع
الغزل والن�سيج بكفر الدوار ب�إحالتهم اىل الق�ضاء
الع�سكري .وتطور الأمر يف فرتتي حكم ال�سادات
ومبارك ،للتو�سع يف �إحالة املدنيني �إىل املحاكمة �أمام
الق�ضاء الع�سكري و�إن�شاء حماكم ا�ستثنائية بدعوى
تهديد املتهمني للأمن القومي و�إعالن حالة الطوارئ
وحماربة االرهاب.
يف هذا املقال نتناول �أهم املحاكم اال�ستثنائية التي
مت ان�شا�ؤها يف م�صر منذ عام  ،1952مبا فيها حماكمة
املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري.

والن�سيج يف كفر الدوار بالإ�ضراب واالعت�صام
والتظاهر مطالبني برفع الأجور وانتخاب نقابة تعرب
عن العمال .5ولكن ال�شركة ا�ستدعت قوات ال�شرطة
التي �أطلقت النار لإخافة العمال ،ومتت حما�صرة
امل�صنع بالدبابات وظهر من بني العمال عنا�صر حولت
م�سار الإ�ضراب ال�سلمي اىل �أعمال عنف وتخريب.
وانتهى االعت�صام باعتقال �أكرث من  500عامل ومقتل
�أربعة عمال وجنديني من اجلي�ش وبع�ض من �أفراد
ال�شرطة .6تال تلك الأحداث ت�شكيل جمل�س قيادة
الثورة ملجل�س ع�سكري ملحاكمة العمال املقبو�ض
عليهم بتهمة التحري�ض وامل�شاركة يف الأحداث .ومتت
حماكمة  29عامال خالل يومني ،مما يدلل على �صورية
املحاكمة وافتقادها ملعايري العدالة .و�صدر احلكم يف
�ساحة امل�صنع �أمام باقي العمال ويف وجود الدبابات
الع�سكرية 7ب�إعدام م�صطفى خمي�س وحممد البقري
وبالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة على عدد من العمال.8
وعك�س احلكم رغبة ال�سلطة �آنذاك يف �إر�سال ر�سالة
وا�ضحة �أنه ال جمال لأية حراكات احتجاجية وال
جمال للمعار�ضة و�إال �سيتم التعامل مع الأمر بحزم
وقوة.
محكمة الغدر

تعد حمكمة الغدر �أول حمكمة ا�ستثنائية «قانونية»
بعد حركة اجلي�ش يف يوليو  .1952وقد �أُن�شئت
مبوجب القانون رقم  344ل�سنة  1952يف -12-22
 .1952ويطبق قانون الغدر على كل من كان موظفاً
عاماً �أو وزيراً ،وكل من كان ع�ضواً يف �أحد جمل�سي
الربملان �أو �أحد املجال�س البلدية �أو القروية �أو جمال�س
املديريات ،وكل �شخ�ص كان مكلفاً بخدمة عامة �أو له
�صفة نيابية عامة؛ مما �أدى �إىل حماكمة عدد من رموز
احلياة ال�سيا�سية يف م�صر قبل  .1952ون�ص القانون
على جترمي الأعمال 9التي من �ش�أنها �إف�ساد احلياة
ال�سيا�سية �أو الإ�ضرار مب�صلحة البالد ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستغالل النفوذ للح�صول على فائدة �أو ميزة �أو وظيفة
�أو من�صب يف الهيئات العامة للفاعل �أو لغريه .كما
عاقب القانون على الأعمال والت�صرفات التي يق�صد
منها الت�أثري يف الق�ضاة .ن�ص القانون على �أن تتكون
املحكمة من �أع�ضاء من اجل�سم الق�ضائي يعينهم وزير
العدل وهم م�ست�شار من حمكمة النق�ض كرئي�س لها،
وم�ست�شارين من حمكمة ا�ستئناف القاهرة؛ بالإ�ضافة
�إىل �أع�ضاء ع�سكريني وهم �أربعة �ضباط ال تقل رتبة
كل منهم عن �صاغ ويعينهم القائد العام للقوات
امل�سلحة .10ونالحظ غلبة عدد الأع�ضاء الع�سكريني
على الق�ضاة ،مما ي�ضفي عليها �صبغة حماكمة ع�سكرية
كما يك�شف عن �سيطرة جمل�س القيادة حينذاك
على هذه املحاكمات لإق�صاء معار�ضيه من احلياة
ال�سيا�سية.

 .1953و�ضمت املحكمة يف ت�شكيلها ك ًال من عبد
اللطيف البغدادي كرئي�س لها ،وح�سن ابراهيم و�أنور
ال�سادات ك�أع�ضاء ،وهم ثالثتهم �أع�ضاء يف جمل�س
قيادة الثورة ،11مما يطيح بعدالة املحاكمات حيث �أن
املجل�س هو اخل�صم واحلكم يف نف�س الوقت ،كما �أن
املحكمة يف حقيقتها هي حمكمة ع�سكرية حتاكم
مدنيني دون �أي �سند قانوين �أو د�ستوري.
وباال�ضافة اىل تهمة اخليانة العظمى ،كانت املحكمة
حتاكم املتهمني على �أفعال تعتربها موجهة �إىل نظام
احلكم يف هذا الوقت �أو �ضد الأ�س�س التي قامت عليها
الثورة ،و�إف�ساد احلياة ال�سيا�سية ،و�أفعال �ساعدت على
ف�ساد احلكم ومتكني اال�ستعمار من البالد؛ بالإ�ضافة
�إىل حق جمل�س قيادة الثورة يف عر�ض �أي ق�ضية على
املحكمة حتى لو كانت منظورة �أمام الق�ضاء العادي
�أو �أي جهة تقا�ضي ما دام مل ي�صدر فيها حكم ،12وهو
ما ميثل اعتداءا �صارخا على الق�ضاء.
ويف عام � ،1967صدر القرار بقانون رقم  48ل�سنة 1967
ب�إعادة �إن�شاء حمكمة الثورة .ون�ص القانون على نظر
املحكمة للق�ضايا التي يحيلها اليها رئي�س اجلمهورية
املتعلقة بجرائم ذات طابع �سيا�سي من�صو�ص عليها
يف الكتاب الثاين من قانون العقوبات �أو يف قانون
الأحكام الع�سكرية ،باال�ضافة اىل اجلرائم التي مت�س
�سالمة الدولة داخلياً �أو خارجياً واجلرائم التي تعترب
�ضد املبادئ التي قامت عليها الثورة .13مل ين�ص
القانون يف مادته الثانية على �أع�ضاء املحكمة ،فاكتفى
ببيان عدد �أع�ضائها ( )3والإ�شارة �إىل �أن ت�شكيلها
يكون بقرار من رئي�س اجلمهورية دون �أي تو�ضيح اذا
ما كان �أع�ضا�ؤها ع�سكريني �أم ق�ضاة .وحتى اللحظة،
ما يزال القانون ال�صادر ب�إن�شاء حمكمة الثورة �ساري
املفعول ،مل يقم �أي جمل�س �شعب بالغائه.
محكمةالشعب

يف خطوة جديدة نحو التخل�ص من املعار�ضني
ال�سيا�سني� ،أ�صدر جمل�س قيادة الثورة يف �أكتوبر
 ،1954قرا ًرا مبحاكمة قادة الأخوان امل�سلمني �أمام
حمكمة ال�شعب حتت زعم حماولتهم اغتيال الرئي�س
الأ�سبق جمال عبد النا�صر .وتعود �أحداث الواقعة
�إىل يوم � 1954-10-26أثناء �إلقاء جمال عبد النا�صر
خطابه مبنا�سبة توقيع اتفاقية اجلالء ،حيث �أُطلق عليه
عدد من الر�صا�صات ملحاولة اغتياله ،وهو ما ُيعرف
با�سم «حادث املن�شية» .و�شُ كلت املحكمة اال�ستثنائية
برئا�سة جمال �سامل وع�ضوية كال من ح�سني ال�شافعي
و�أنور ال�سادات ،وهي جمد ًدا حمكمة ع�سكرية بامتياز
ملحاكمة مدنيني .ومتت حماكمة  867من �أع�ضاء
االخوان امل�سلمني وحكمت على  245منهم بعقوبات
خمتلفة ،14بينما حكمت باالعدام على  7منهم.15

اجلنايات واجلنح امل�ضرة بامل�صلحة العامة للدولة،
واجلرائم التي تقع بوا�سطة ال�صحف وغريها من طرق
الن�شر ،وحوادث �إعت�صام و�إ�ضراب الطلبة والعمال
وجرائم التظاهر والتجمهر واجلنايات الع�سكرية.
ونالحظ �أن �إن�شاء هذه النيابة كانت �أول خطوة نحو
�إن�شاء حماكم �أمن الدولة التي ا�ستمرت حتى عهد
مبارك .بالإ�ضافة اىل �أن القرار اعترب ب�شكل �صريح �أن
التظاهر والتجمهر والإعت�صام جرائم تهدد �أمن الدولة
ويجب �إخ�ضاع مرتكبيها لإجراءات حتقيق خا�صة.
ويف خطوة ثانية لتقنني حماكم �أمن الدولة� ،أ�صدر عبد
النا�صر يف عام  1958قانونا ب�ش�أن حالة الطوارئ ،16وهو
الذي ينظم حاالت �إعالن حالة الطوارئ مع �إحالة
اجلرائم التي تخالف الأوامر التي ي�صدرها رئي�س
اجلمهورية �إىل حماكم �أمن الدولة اجلزئية والعليا؛
وهي التي ُعرفت ب«حماكم �أمن الدولة طوارئ».
وبينما ُت�شكل املحاكم باملبد�أ من ق�ضاة حماكم ابتدائية
وا�ستئناف� ،أعطى القانون احلق لرئي�س اجلمهورية ب�أن
ي�أمر بت�شكيل دائرة �أمن دولة جزئية من قا�ض واثنني
من �ضباط القوات امل�سلحة ،ودائرة �أمن الدولة العليا
17
من ثالثة م�ست�شارين و�ضابطني من �ضباط القادة
وهو ما ي�ؤ�س�س ملحاكمات �شبه ع�سكرية .كذلك
لرئي�س اجلمهورية �أن ي�أمر بت�شكيل املحاكم ال�سالف
ذكرها من ال�ضباط يف املناطق التي تخ�ضع لنظام
ق�ضائي خا�ص �أو بالن�سبة لق�ضايا معينة18؛ مما يحول
هذه املحاكمات �إىل حماكمات ع�سكرية للمدنيني
خا�صة �أنه يحق لرئي�س اجلمهورية �أن ُيحيل اليها
اجلرائم التي يعاقب عليها القانون العام .19وتخ�ضع
الأحكام ال�صادرة من هذه املحاكم لنف�س قواعد تلك
ال�صادرة من املحاكم الع�سكرية واال�ستثنائية ال�سالف
ذكرها حيث ال يجوز الطعن عليها ،وت�صبح نهائية بعد
ت�صديق رئي�س اجلمهورية عليها ،والذي يحق له �أن
يخفف العقوبة �أو يبدلها �أو يلغيها �أو يوقف تنفيذها،
و�أن يلغي احلكم مع حفظ الدعوى �أو مع الأمر ب�إعادة
املحاكمة.
فترة حكم السادات

محكمة القيم

يف عام � ،1980أ�صدر الرئي�س الأ�سبق �أنور ال�سادات
قانون حماية القيم من العيب ،20وهو الذي يعترب �أن
اخلروج عن القيم الأ�سا�سية للمجتمع 21يرتتب عليه
م�س�ؤولية �سيا�سية ي�ستوجب العقاب باحلرمان من
بع�ض احلقوق ال�سيا�سية ملدة ترتاوح بني � 6أ�شهر
وخم�س �سنوات .وعاقب القانون على الدعوة التي
تنطوي على �إنكار لل�شعائر الدينية �أو ما يتنافى مع
�أحكامها ،وحتري�ض الن�شء وال�شباب للتحلل من
القيم الدينية �أو الوالء للوطن ،ون�شر �أو �إذاعة �أخبار
�أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة �أو مغر�ضة �أو دعاية مثرية
�إذا كان من �ش�أنها الإ�ضرار بامل�صلحة القومية للبالد،
إنشاء محكمة أمن الدولة طوارئ
يف عام � 1953أ�صدر وزير العدل �أنذاك �أحمد ح�سني بالإ�ضافة �إىل الأفعال املجرمة يف قوانني الوحدة
محكمة الثورة
فترة عبد الناصر
بحجة حماكمة متهمني باخليانة العظمى و�أفعال تهدد قراراً ب�إن�شاء نيابة �أمن الدولة .واخت�صت النيابة الوطنية ونظام الأحزاب ال�سيا�سية وحماية اجلبهة
أول محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري
يف  ،1952-8-12قام عمال �شركة م�صر للغزل الأمن القومي امل�صري ،مت �إن�شاء «حمكمة الثورة» عام بالتحقيق وتوجيه االتهام يف اجلرائم التي تقع يف الداخلية وال�سالم االجتماعي .وبذلك يرمي امل�شرع
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اىل جترمي �أفعال تدخل �ضمن نطاق حرية الفكر
والتعبري واالعتقاد وممار�سة حقوق �سيا�سية .ويف خطوة
�إ�ضافية خللق نظام ا�ستثنائي� ،أن�ش�أ القانون �سلطة
حتقيق و�إدعاء �إىل جانب النيابة العامة هي «املدعي
العام اال�شرتاكي» الذي ن�ص عليه الد�ستور امل�صري
ال�صادر عام  1971يف مادته .179
تقنين محاكم أمن الدولة

ن�صت املادة  171من الد�ستور امل�صري ال�صادر عام
 1971على حماكم �أمن الدولة و�أحالت للقانون تنظيم
ترتيبها واخت�صا�صها ،مما �أعطى لهذه املحاكم �سنداً
د�ستورياً.
وبتاريخ � ،1980-5-31أ�صدر الرئي�س الأ�سبق �أنور
ال�سادات قانوناً ب�إن�شاء حماكم �أمن الدولة ،22وهو
الذي مت مبوجبه �إيجاد نظام ق�ضائي موا ٍز لنظر ق�ضايا
بعينها حيث �أن القانون �أن�ش�أ حماكم �أمن دولة
جزئية وعليا يف كل دائرة من دوائر املحاكم اجلزئية
وحماكم الإ�ستئناف ،وذلك دون احلاجة �إىل �إعالن
حالة الطوارئ .ون�ص القانون على �إمكانية ان�ضمام
ق�ضاة املحاكم الع�سكرية �إىل حمكمة �أمن الدولة
العليا ،ليكون للمحكمة طابع ع�سكري .وتنظر
املحكمة يف اجلرائم الناجتة عن خمالفة مواد قانون
العقوبات جلهة الإ�ضرار ب�أمن احلكومة من الداخل
واخلارج ،واملفرقعات ،والر�شوة واختال�س املال العام
والعدوان عليه والغدر ،وخمالفة قانون حماية الوحدة
الوطنية ،والقرار ال�صادر عام  1977ب�ش�أن حماية
الوطن واملواطن ،وخمالفة القانون املنظم للأحزاب
ال�سيا�سية.
خاتمة

يف االجتماع الأول للجنة العامة للمواطنني من �أجل
املعركة يف � ،1970-4-11أعرب الرئي�س الأ�سبق
جمال عبد النا�صر عن ر�ؤيته يف ما يخ�ص املحاكم
اال�ستثنائية معترباً انها �ضمانة ال�ستقالل الق�ضاء
حيث �صرح«:حقيقة احنا مل نتدخل يف الق�ضاء منذ
 1952حتى الآن .وكانت عندنا قاعدة ان احنا �إذا
تدخلنا يف الق�ضاء وحاولنا نقول للق�ضاة احكم بكدا،
وده �أرقيه وده �أعملك� ،أو �أقرب ده �أو �أبعد ده� ،أبقى
هدمت عمل �أ�سا�سي للبلد ،وا�ستقر الر�أي على �أنه
�إذا كان يف ق�ضية �سيا�سية بنعمل �إحنا ق�ضية �سيا�سية،
ونعمل �إحنا نف�سنا ق�ضاة ،وبنحكم زي ما احنا
عاوزين ،ونبعد الق�ضاة عنهم ،وال نتدخّ ل يف الق�ضاء،
بد�أنا هذا املو�ضوع مبحكمة ال�شعب ،وكان �أع�ضاء
جمل�س الثورة هم اللي بيحاكموا ،وكان ده بيدي
النا�س املعنى ب�أن هذه الق�ضية �سيا�سية ،ولنا فيها ر�أي
فنبعدها عن الق�ضاء ،واحنا اللي حنتحمل امل�سئولية
�أو بنعمل ثورة يف هذا ال�ش�أن ،ولكن مل يحدث �أبداً
�أن احنا تدخلنا ،لأن الق�ضاء يف هذا هو �صمام الأمان
للبلد ،ولكن �أخرياً ظهر العك�س ،احنا ما تدخلنا�ش
لكن �أراد البع�ض �أن يتدخلوا من الق�ضاة �سنة 1967
23
بعد الأزمة اللي �إحنا كنا فيها».
ويعرب هذا احلديث عن ر�ؤية رئي�س الدولة امل�صرية
حينذاك لل�سلطة الق�ضائية باعتبارها عائقاً �أمام
بع�ض التوجهات ال�سيا�سية؛ مما ي�ستدعي �إن�شاء
حماكم ا�ستثنائية .وي�سوق هذا اخلطاب �أن املحاكم

اال�ستثنائية حتافظ على ا�ستقالل الق�ضاء العادي
من خالل ن�أيه عن ال�سيا�سة .كما تنخر هذه املحاكم
اال�ستثنائية يف منظومة العدالة من حيث �إ�ضفاء طابع
ق�ضائي على �أوامر �صادرة عن ال�سلطة التنفيذية،
وتفتح الباب لهيمنة ال�سلطة التنفيذية بطريقة �أو
ب�أخرى على ال�سلطة الق�ضائية.
وعرب الق�ضاة عن رف�ضهم لتلك املحاكم يف البيان
ال�صادر عن نادي الق�ضاة عام  1968بعد االنتخابات
حيث جاء فيه« :و�إذا كانت الرغبة يف التجربة قد
منحت -يف بع�ض الأحيان� -سلطة احلكم �إىل غري
الق�ضاة املتخ�ص�صني املتفرغني ،فقد �أثبتت هذه
التجربة ف�شلها يف القدمي واحلديث ،»..وكذلك
«�أن تخ�ص�ص القا�ضي �أ�صل �أ�سا�سي يف التنظيم
الق�ضائي ال�سليم يجب احلر�ص عليه بعدم امل�سا�س
باخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية وعدم ا�شرتاك غري
املتخ�ص�صني يف �أداء ر�سالة الق�ضاء» .24و�صدر هذا

البيان بعد الأزمة بني الرئي�س الأ�سبق عبد النا�صر
والق�ضاة بعد حماوالت الأول �ضمهم �إىل الإحتاد
اال�شرتاكي وربط ا�ستمرار الع�ضوية با�ستمرار والية
الق�ضاء ،ثم حماوالت ف�صل النيابة العامة عن
ال�سلطة الق�ضائية ،والإجتاه �إىل �ضم �أفراد من ال�شعب
�إىل ع�ضوية املحاكم ،ثم حماولة ال�سيطرة على نادي
الق�ضاة؛ وهي املحاوالت التي باءت بالف�شل.
وب�سبب هذه الرغبة يف ال�سيطرة و�إ�صباغ �أوامر
تنفيذية بطابع ق�ضائي ،تو�سع امل�شرع يف ع�صري عبد
النا�صر وال�سادات يف �إن�شاء املحاكم اال�ستثنائية
وتثبيت يد الق�ضاء الع�سكري ملحاكمة املدنيني.
وهو ما �أدى فع ًال �إىل التخل�ص من كل املعار�ضني
�سواء كانوا �إ�سالميني �أو �شيوعيني �أو غريهم خا�صة
يف ع�صر عبد النا�صر .وافتقدت هذه املحاكم ملعايري
املحاكمة العادلة واملن�صفة وانتهكت حق الدفاع،
كما �أوجدت نظاماً ق�ضائياً ا�ستثنائياً وموازياً للنظام

الق�ضائي العادي .و�ساهم هذا الأمر يف �إ�ضعاف هيبة
الق�ضاء خا�صة �أن بع�ض هذه املحاكم كانت حتتوي يف
ت�شكيلها على ق�ضاة.
وبينما مل ين�شئ الرئي�س الأ�سبق مبارك �أية حماكم
ا�ستثنائية جديدة� ،إال انه قام بتعديل القوانني ال�سابق
ذكرها يف فر�ص متعددة .كما ا�ستخدم املحاكم
املذكورة للإطاحة بعدد كبري من معار�ضيه وحماكمة
الإ�سالميني بتهم الإرهاب .وا�ستم ّر ا�ستخدام
هذه املحاكم ،خا�صة الع�سكرية ،بعد ثورة  25يناير
للإطاحة باملعار�ضني كذلك والزج بهم يف ال�سجن
ب�سرعة.

جتدون املقالة بن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العدد الخاص :محاكم عسكرية وأخواتها

الجدل الدستوري حول المحاكم العسكرية
منة عمر
تطور الق�ضاء الع�سكري يف م�صر منذ ن�ش�أته وحتى
الوقت احلايل؛ فبد�أ كمحاكم ت�أديب للع�ساكر
وال�ضباط حتى و�صل �إىل ق�ضاء خا�ص متكامل،
ب�شقني جنائي و�إداري .فينظم قانون الق�ضاء
الع�سكري اجلرائم املُعاقب عليها مع تنظيم النيابات
واملحاكم التي تتوىل النظر فيها ،وهي ال تقت�صر على
حماكمة الع�سكريني .بالإ�ضافة �إىل اخت�صا�ص جلان
ق�ضائية خا�صة بالف�صل يف املنازعات الإدارية املتعلقة
بالقوات امل�س ّلحة .1وكانت املحاكم الع�سكرية ن�ش�أت
يف م�صر مبوجب قانون الأحكام الع�سكرية ال�صادر
عام  .1893وكانت �أغلب اجلرائم الواردة فيه ذات
طابع ت�أديبي رغم ا�ستعمال امل�شرع للفظ «جناية»
للتعبري عنهاّ .2
وظل هذا القانون �ساري املفعول حتى
�صدور القانون رقم  25ل�سنة  1966املعمول به حاليا.
وثار اجلدل حول د�ستورية وجود هذه املحاكم يف
املقام الأول ،ثم د�ستورية �إحالة ق�ضايا بعينها �إىل
هذه املحاكم .وقد و�ضع امل�شرع الد�ستوري ن�صب
عينيه تقنني وجود هذه املحاكم وحماية وجودها.
ف�إذا مت ذلك ،م ّهد الد�ستور ل�ضمان اخت�صا�ص هذه
املحاكم بالنظر يف ق�ضايا قد تخرج عن اخت�صا�صها يف
الأحوال الطبيعية مثل حماكمة املدنيني.

الت�أديبية حيث �أن من حق امل�شرع �أن يجعل اجلزاء
الت�أديبي ممث ًال يف معياره �أو مقداره للجزاء اجلنائي.
وبالتايل ،ف�إنه يجوز الطعن على هذه القرارات �أمام
حماكم جمل�س الدولة .كما ذهبت املحكمة �إىل جواز
مثول املتهم للمحاكمة �أمام املحاكم املدنية ،و�إن ثبتت
اجلناية عليه �أمام املجال�س الع�سكرية .5كما �سلكت
حمكمة النق�ض نف�س املنهج ،حيث اعتربت املحاكم
الع�سكرية حماكم ا�ستثنائية ال حتول دون حماكمة
اجلاين �أمام املحاكم اجلنائية حيث �أن �أحكامها ال
حتوز قوة ال�شيء املق�ضي به .6ويف هذه الفرتة� ،صدرت
عدة قوانني يف حماولة لتغيري هذا الو�ضع .القانون
الأول هو القانون رقم  101ل�سنة  1957الذي ي�سمح
مبحاكمة املتهمني غياب ًيا �أمام املحاكم الع�سكرية� .أما
الثاين فهو القانون رقم  159ل�سنة  1957يف �ش�أن
التما�س �إعادة النظر يف قرارات و�أحكام املجال�س
الع�سكرية وهو القانون الذي ن�ص يف مادته الأوىل
على �أن«املجال�س الع�سكرية حماكم ق�ضائية ا�ستثنائية
لأحكامها قوة ال�شيء املحكوم فيه وال يجوز الطعن
يف قراراتها �أو �أحكامها �أمام �أي هيئة ق�ضائية �أو �إدارية
خالف ما ن�ص عليه يف هذا القانون» .وهي املادة التي
تعلن بطريقة وا�ضحة عن رغبة امل�شرع يف �إ�ضفاء طابع
ق�ضائي ت�شريعي على املحاكم الع�سكرية ،رغم ن�ص
الد�ستور وتف�سري املحاكم له.

ما قبل  :1971المحاكم
العسكر ية محاكم تأديبية
واستثنائية

ّ
ظل
المحاكم العسكر ية في
دستور  :1971االعتراف بالصفة
القضائية

ن�صت الد�ساتري امل�صرية املتعاقبة قبل �سنة
وبعدها على الق�ضاء الع�سكري م�ستخدمة لفظ
«املحاكم الع�سكرية» .فعلى �سبيل املثال ن�صت
املادة  183من د�ستور  1956على �أن القانون ينظم
«ترتيب املحاكم الع�سكرية وبيان اخت�صا�صها
وال�شروط الواجب توافرها فيمن يتولون الق�ضاء
فيها» .وا�ستبدل د�ستور  1964املحاكم الع�سكرية
مبحاكم �أمن الدولة مع الإحتفاظ بنف�س الن�ص الوارد
يف د�ستور  .1956وف�سر بع�ض الفقه حر�ص امل�شرع
الد�ستوري على ا�ستخدام لفظ «املحاكم الع�سكرية»
برغبته يف اقت�صار التنظيم الت�شريعي لتلك املحاكم
على الف�صل يف املخالفات واجلرائم الع�سكرية ،دون
�أي امتداد للمنازعات الإدارية بني الع�سكريني
والقوات امل�سلحة �أو ملحاكمة مدنيني �أو ملحاكمة
الع�سكريني يف اجلرائم التي تخرج من نطاق اجلرائم
الع�سكرية .3
وكان لهذا الأمر �أثره على نظرة الق�ضاء لهذه املحاكم.
فقد ا�ستق ّر ق�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري على �أن
«املجال�س الع�سكرية هي هيئات ت�أديبية» ،4حتى
و�إن نظرت يف خمالفات ج�سيمة للقوانني اجلنائية
�أو وقعت جزاءات مما تق�ضي بها املحاكم العادية.
واعتربت �أن ج�سامة العقوبة ال تنفي عنها ال�صفة
1952

ن�صت املادة  183من الد�ستور ال�صادر عام
على �أنه« :ينظم القانون الق�ضاء الع�سكري ،ويبني
�إخت�صا�صاته يف حدود املبادئ الواردة يف الد�ستور».
وبذلكّ ،مت �إ�ضفاء ال�صفة الق�ضائية على املحاكم
الع�سكرية مبوجب الد�ستور .وفتح هذا الن�ص
الد�ستوري الباب �أمام �إن�شاء «حماكم �إدارية» خا�صة
للقوات امل�سلحة هي اللجان الق�ضائية التي �أن�ش�أها
القانون ال�صادر عام  1975والتي تخت�ص بنظر
املنازعات الإدارية اخلا�صة بالقرارت ال�صادرة يف �ش�أن
�أفراد و�ضباط القوات امل�سلحة .وبذلك مت �إن�شاء نظام
ق�ضائي موا ٍز للنظام الق�ضائي العادي ،خا�ص فقط
بالقوات امل�سلحة.
ين�ص د�ستور  1971يف املادة  183ال�سابق ذكرها
ومل ّ
على جواز حماكمة املدنيني من عدمه �أمام املحاكم
الع�سكرية .وهو ما نظمه قانون الأحكام الع�سكرية
لعام  1966فع ًال ،حيث ن�ص على حماكمة املدنيني
العاملني يف وزارة احلربية �أو يف خدمة القوات
امل�سلحة ،7بالإ�ضافة �إىل حتديد امل�ش ّرع املعيار
املو�ضوعي ك�أ�سا�س الخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
�أي حتديد جرائم معينة ُيحاكم مرتكبها �أمام هذه
املحاكم �سواء كان مرتكبها ع�سكرياً �أم مدنياً .8كما
�أعطى القانون -يف املادة  6منه -رئي�س اجلمهورية
1971

احلق يف �إحالة ق�ضايا بعينها ،تخت�ص بها حماكم
اجلنايات� ،إىل الق�ضاء الع�سكري ،9مما �أدى �إىل
حماكمة العديد من املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري
يف ق�ضايا لها عموما طابع �سيا�سي.
وقد مت تقدمي طعون بعدم د�ستورية املادة  .6وكان
من �أول الطعون ،الطعن املُقدم على د�ستورية الفقرة
الثانية من املادة  .6ولكن املحكمة العليا اعتربت
�أن ن�ص الفقرة د�ستوري معتربة �أن تنظيم الق�ضاء
الع�سكري �أمر يتعلق ب�أمن الدولة ،و�أن «�سلطة الإحالة
�إىل الق�ضاء الع�سكري والتي ناطها الن�ص برئي�س
اجلمهورية وق�صد بها تخويله وزن الإعتبارات التي
تقت�ضي املحاكمة �أمام املحاكم الع�سكرية بالن�سبة
لهذا الإخت�صا�ص امل�شرتك بينها وبني املحاكم
الأخرى ف�إنها ال تن�شئ اخت�صا�صا للق�ضاء الع�سكري
وال يعدو �أن تكون هذه ال�سلطة �أداة لتنفيذ حكم
الفقرة الثانية من املادة ال�ساد�سة من قانون الأحكام
الع�سكرية.
ويلحظ �أن الطاعنني تعاملوا مع قرارات رئي�س
اجلمهورية ب�إحالة ق�ضايا معينة �إىل الق�ضاء الع�سكري،
باعتبارها قرارات �إدارية يجوز الطعن عليها �أمام
حماكم جمل�س الدولة .وا�ستقر ق�ضاء حمكمة
الق�ضاء االداري �أن القرارات ال�صادرة من رئي�س
اجلمهورية ب�إحالة ق�ضايا بعينها �إىل الق�ضاء الع�سكري
ال تعترب من �أعمال ال�سيادة ،وذلك لأنها لي�ست
ت�صرفا �سيا�سيا باملعنى الد�ستوري والقانوين كما
�أنها ال تت�صل ب�ش�ؤون احلكم ،بل �أنها قرارات �إدارية
تخ�ضع لرقابة امل�شروعية التي تتوالها حماكم جمل�س
الدولة.10
وما �سبق يدلل على �أن غياب د�سرتة حماكمة املدنيني
�أمام الق�ضاء الع�سكري كان يفتح الباب للطعن على
هذه القرارات وكان ميثل بارقة �أمل المكانية وقف
هذه املحاكمات وحماكمة املدنيني �أمام املحاكم
العادية ،وهو الأمر الذي اختلف بعد  2011يف ظل
رغبة و�إ�صرار على ت�ضمني حماكمة املدنيني �أمام
املحاكم الع�سكرية يف الوثيقة الد�ستورية.
المحاكم العسكر ية بعد
2011

بعد ثورة � ،2011شهدت م�صر والدة �أربع وثائق
د�ستورية حتى اللحظة؛ كما �سنو�ضح �أدناه.
اإلعالن الدستوري 2011

�صدر الإعالن الد�ستوري بتاريخ ،2011-3-30
الن�ص على الق�ضاء
وت�ضمن يف املادة  51منه ّ
الع�سكري ،كما جاء يف د�ستور .1971
ورغم غياب د�سرتة حماكمة املدنيني �أمام املحاكم
الع�سكرية� ،شهدت هذه الفرتة عدداً كبري من الق�ضايا
التي متت �إحالتها للق�ضاء الع�سكري بدعوى احلفاظ
على الأمن و«�ضبط ال�شارع» .كما �أ�صدر املجل�س

الع�سكري قراراً ب�إحالة بع�ض اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف قانون العقوبات �إىل حماكم �أمن الدولة «طوارئ»،
وهي جرائم تعطيل املوا�صالت ،وجرائم الرتويع
والتخويف وامل�سا�س بالطم�أنينة (البلطجة) ،11وجرائم
الإعتداء على حرية العمل وتخريب املن�ش�آت،
وجرائم جلب وت�صدير املواد املخدرة .12وتعد حماكم
�أمن الدولة طوارئ حماكم ا�ستثنائية ،وتخ�ضع لقواعد
�شبيهة بتلك التي يخ�ضع لها الق�ضاء الع�سكري.
ون�ش�أت يف هذه الفرتة حملة «ال للمحاكمات
ف�ض اعت�صام
الع�سكرية للمدنيني» وحتدي ًدا بعد ّ
ميدان التحرير بالقوة بتاريخ  ،201113-3-9وطالبت
بوقف املحاكمات الع�سكرية للمدنيني و�إحالة
الأحكام التي �صدرت بالفعل للق�ضاء املدين.
وا�ستندت احلملة �إىل املبد�أ الد�ستوري الذي ين�ص
على حق ال�شخ�ص يف احل�صول على حماكمة عادلة
ومن�صفة �أمام «قا�ضيه الطبيعي»� ،أي �أمام الق�ضاء
املدين .وانتقل ،بالتايل ،اجلدل القانوين �إىل ال�شارع
امل�صري وو�سائل الإعالم .و�أ�صبح م�صطلح «القا�ضي
الطبيعي» م�سموعا ومتداوال يف �أو�ساط متنوعة من
املجتمع امل�صري.
دستور 2012

كان د�ستور  2012هو �أول د�ستور بعد الثورةُ ،وعقدت
معباً عن مبادئ الثورة .ودار
عليه الآمال �أن يكون ّ
النقا�ش داخل اجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور حول
حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري ،ومال الر�أي
نحو حظرها .وكان االقرتاح �أن يتم حظرها �إال يف ما
يخ�ص اجلرائم الواقعة على من�ش�آت ومعدات و�أ�سرار
القوات امل�سلحة ،وما يتعلق باخلدمة الع�سكرية.
يلق ترحي ًبا من ممثلي القوات
ولكن هذا الإقرتاح مل َ
امل�سلحة يف اللجنة ا�ستناداً على وجود حاالت �أخرى
جتب فيها هذه املحاكمة للحفاظ على �أمن البالد.14
وانتهى الن�ص �إىل عدم جواز حماكمة املدنيني �أمام
الق�ضاء الع�سكري �إال «يف اجلرائم التي ت�ضر بالقوات
امل�سلحة» ،15تاركا للقانون مهمة حتديد هذه اجلرائم،
مما يعني عمليا جواز حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء
الع�سكري .16يف املقابل ،ن�ص الد�ستور يف املادة 198
منه على عدم جواز حماكمة الع�سكريني �أمام الق�ضاء
املدين ،حيث �أفرد للق�ضاء الع�سكري االخت�صا�ص
احل�صري ملحاكمة �ضباط و�أفراد القوات امل�سلحة.
�إىل جانب ذلك ،رفع الد�ستور مرتبة الق�ضاء
الع�سكري �إىل مرتبة اجلهة الق�ضائية ،فاعتربت املادة
� 198أن «الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة».
كما �ساوت �أع�ضاءه ب�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية من
حيث الن�ص على ا�ستقاللهم وعدم قابليتهم للعزل،
و�إقرار كافة احلقوق والواجبات املقررة لأع�ضاء
ال�سلطة الق�ضائية لهم.
ون�صت املادة  196من الد�ستور 17لأول مرة على
اللجان الق�ضائ ّية ل�ضباط و�أفراد القوات امل�سلحة،

مصر
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مكر�سة بذلك اخت�صا�صها بالف�صل يف املنازعات
الإدارية التي تتعلق بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أنهم ،مما
يعني �أن د�ستور � 2012أ�ضفى الطابع الد�ستوري على
اجلانب الإداري للق�ضاء الع�سكري.
ومما �سبق ،ن�ستنتج �أن د�ستور  2012ذهب �أبعد بكثري
من د�ستور  1971من حيث رفع م�ستوى الق�ضاء
الع�سكري �إىل م�ستوى اجلهة الق�ضائية «امل�ستقلة»،
يف خطوة ال�ستبعاد طابع تبعيته للقوات امل�سلحة،
بالإ�ضافة �إىل د�سرتة اللجان الق�ضائية .وهو ما يعترب
�إن�شاء ملا �أطلقت عليه املبادرة امل�صرية للحقوق
ال�شخ�صية �إ�سم «ال�سلطة الق�ضائية الع�سكرية».18
دستور 2013

بعد عزل الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي وتعطيل
د�ستور � ،2012أ�صدر رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت حينذاك،
عديل من�صور� ،إعالنا د�ستوريا م�ؤقتا حلني الإنتهاء من
مناق�شة الد�ستور اجلديد .وحافظت املادة  19منه على
كون الق�ضاء الع�سكري من اجلهات الق�ضائية مثل
ما ن�ص عليه د�ستور  .2012ولكن عادت �إىل ن�ص
املادة الواردة يف د�ستور  1971يف ما يخ�ص اخت�صا�ص
الق�ضاء الع�سكري ،تاركة بالتايل �أمر حماكمة املدنيني
�أمامه للقانون .ويف هذه الفرتة ،مت تنظيم مظاهرة
�أمام جمل�س ال�شورى� 19أثناء مناق�شة جلنة اخلم�سني
لتعديل الد�ستور املادة اخلا�صة بالق�ضاء الع�سكري،
بهدف ال�ضغط على �أع�ضائها للن�ص �صراحة على
احتدت
حظر املحاكمات الع�سكرية للمدنيني .وقد ّ
املناق�شة يف ما يخ�ص هذه املادة ،بني من يرجو العودة
�إىل ن�ص د�ستور  ،1971ومن مييل �إىل الإبقاء على ن�ص
د�ستور  ،2012ومن يقرتح ا�ستحداث ن�ص جديد
لذكر احلاالت احل�صرية التي يجوز فيها حماكمة
املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري ،ومن يرف�ض ب�شكل
قاطع حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري حتت
�أي ظرف من الظروف .وبرر املطالبون باحل�صر هذا
الإجتاه �إىل �أنه يقل�ص �صالحيات الق�ضاء الع�سكري
بحيث تكون مق�صورة على االعتداءات التي تقع يف
ظرف �إ�ستثنائي ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ّ
يغل يد امل�شرع عن
التو�سع يف هذه احلاالت.
ومت فعال الأخذ باقرتاح ح�صر حاالت حماكمة
املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري حيث عددت
املادة  204من الد�ستور احلاالت التالية« :اجلرائم
التي متثل �إعتدا ًء مبا�ش ًرا على املن�ش�آت الع�سكرية
�أو مع�سكرات القوات امل�سلحة �أو ما يف حكمها� ،أو
املناطق الع�سكرية �أو احلدودية املقررة كذلك� ،أو
معداتها �أو مركباتها �أو �أ�سلحتها �أو ذخائرها �أو وثائقها
�أو �أ�سرارها الع�سكرية �أو �أموالها العامة �أو امل�صانع
احلربية� ،أو اجلرائم املتعلقة بالتجنيد� ،أو اجلرائم التي
متثل اعتدا ًء مبا�ش ًرا على �ضباطها �أو �أفرادها ب�سبب
ت�أدية �أعمال وظائفهم .ويحدد القانون هذه اجلرائم
ويبني اخت�صا�صات الق�ضاء الع�سكري الأخرى».20
يلق قبول املطالبني مبنع حماكمة
ولكن هذا الن�ص مل َ
املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري ،الذي اعتربوه خميبا
للآمالّ ،
ويخل مببد�أ حق املحاكمة �أمام «القا�ضي
الطبيعي».
ولعل ن�ص د�ستور  2013يف ما يخ�ص الق�ضاء
الع�سكري هو �أكرث ن�ص متقدم مقارنة بالد�ساتري

ال�سابقة يف تقرير اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
وبالت�أكيد على �إ�ضفاء �صفة الهيئة الق�ضائية للمحاكم
الع�سكرية ولق�ضاتها .وهي الأمور التي �ساهمت يف
التو�سع يف حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري،
و�أي�ضاً يف تعديل قانون الق�ضاء الع�سكري جلهة تنظيم
املحاكم الع�سكرية و�سبل الطعن على �أحكامها،
بهدف درء �شبهة خمالفة املحاكم الع�سكرية للمبادئ
الد�ستورية املتعلقة باملحاكمة العادلة واملن�صفة.
خاتمة

لد�سرتة املحاكم الع�سكرية �أثر مبا�شر على و�ضعية
هذه املحاكم يف املنظومة الق�ضائية امل�صرية .فعندما يقر
�أو ين�شئ امل�شرع الد�ستوري قاعدة معينة يف الد�ستور،
ف�إنه بذلك يق ّر لها ب�أهمية من نوع خا�ص حيث
يلزم امل�شرع ب�إطار معني عند تنظيمه لها .وبالتايل،
�أ�صبح الق�ضاء الع�سكري يف م�صر «قائماً وثابتاً بن�ص
الد�ستور وال ميكن �أن مي�س به �إال عن طريق امل�سا�س
بالد�ستور ذاته» .21كما �أن د�سرتة املحاكم الع�سكرية
يف م�صر ب�إقرار �صفتها الق�ضائية جعل منها نظاماً

ق�ضائياً متكام ًال و�ساهم يف تو�سيع اخت�صا�صات هذه
املحاكم ومت�سكها مبا حققته من مكا�سب .وقد و�صل
الأمر �إىل ت�ضمني الد�ستور �أن الق�ضاء الع�سكري
جهة ق�ضائية م�ستقلة وم�ساواة ق�ضاته ب�أع�ضاء ال�سلطة
الق�ضائية ،وهو ميثل درجة متقدمة جدا يف تنظيم
ق�ضاء خا�ص كالق�ضاء الع�سكري.
كما �أن مناق�شات اللجنة الت�أ�سي�سية لد�ستور 2012
وجلنة اخلم�سني لإعداد د�ستور  2013تعك�س ب�شكل
�صريح مت�سك �أع�ضاء القوات امل�سلحة بوجود املحاكم
الع�سكرية ،وباخت�صا�صها بنظر ق�ضايا بعينها باعتبارها
مت�س �أمن الدولة ،وال يجوز للق�ضاء العادي �أن ينظر
�إليها ب�سبب ح�سا�سيتها و�سريتها .كما �أن مناق�شات
جلنة اخلم�سني لإعداد د�ستور  2013تعك�س ربط
بع�ض �أع�ضائها ،وبالتايل بع�ض فئات ال�شعب ،الق�ضاء
الع�سكري بدعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�شكل عام،
وخ�صو�صاً يف حربها �ضد الإرهاب .كما عك�ست
هذه املناق�شات ما ميكن �أن نطلق عليه تقلي ًال من
�ش�أن الق�ضاء املدين .فقد اعترب البع�ض �أن حذف
ن�ص جواز حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري

ير�سل ر�سالة �إيجابية للإرهابي؛ وهو ما يدلل على
اعتبار البع�ض �أن الق�ضاء الع�سكري هو �أف�ضل و�سيلة
للمحاكمة يف حاالت بعينها ب�سبب �سرعة الف�صل يف
الق�ضايا ،وعدم الرهبة يف �إ�صدار �أحكام �شديدة .وهو
ما يدلل على قبول فئة من ال�شعب ملحاكمة املدنيني
�أمام الق�ضاء الع�سكري ،ولقبول د�سرتة هذا الو�ضع،
بل واعتباره هو الأمر الأن�سب يف الوقت احلايل .كما
ع�سكت النقا�شات الدائرة داخل جلنة اخلم�سني
حول هذه املادة اجلدل حول الق�ضاء الع�سكري
وحماكمته للمدنيني ،حتى مت الت�صويت على هذه
املادة بالإ�سم ولي�س برفع الأيدي ،حتى يتحمل كل
ع�ضو م�س�ؤولية ت�صويته بنعم �أم ال �أمام ال�شعب.22
وكل هذا ينذر با�ستمرار اجلدل حول هذه املحاكمة
يف الوقت احلايل ،و�صعوبة تغيري الو�ضع ،خا�صة بعد
د�سرتته بهذه الطريقة.

جتدون املقالة بن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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وظائف متعددة للقضاء العسكري في لبنان
نــزار صاغية وجويل بطرس
ي�صعب على الباحث حتديد �أوجه ا�ستخدام
الق�ضاء الع�سكري يف لبنان .فف�ضال عن ق ّلة
الأبحاث يف هذا ال�ش�أن ،ف�إنّ االطالع على
�أر�شيف هذا الق�ضاء و�سجالته يبقى م�ستع�صيا.
وجتاوزا لهذه ال�صعوبات� ،سعينا �إىل الإجابة
على ال�س�ؤال املطروح من خالل فلف�شة �أر�شيف
ال�صحف وبدرجة �أقل �إجراء مقابالت مع املحامني
�أو النا�شطني .وبنتيجة ذلك� ،أمكننا ا�ستخراج
وظائف متعددة ومتباينة للق�ضاء الع�سكري ،وهي
وظائف ترتبط عموما بطابعه اال�ستثنائي وتاليا
بعيوبه.
فبفعل نق�ص �ضمانات املحاكمة العادلة فيه
ومنع ال�ضحايا من االدعاء فيها� ،شكل الق�ضاء
الع�سكري �أدا ًة ُف�ضلى للنظام ال�سيا�سي الأمني
لفر�ض احلقائق التي يريدها ،بهدف ردع البع�ض
�أو حت�صني �آخرين �إزاء امل�ساءلة .وقد بدا الق�ضاء
الع�سكري من هذه الزاوية وك�أ ّنه ير�سم خطوطا
ّ
حمراء مزدوجة :خطاً �أحمر للحريات العامة التي
يجوز للمواطنني ممار�ستها مبعزل عما مينعه �أو يبيحه
القانون (وعمليا �أداة لقمع املعار�ضة �أو املعار�ضات
ال�سيا�سية) ،ويف الآن نف�سه خطاً �أحمر (�سقفا
�سيا�سيا) للم�س�ؤولية اجلزائية مع ما ي�ستتبع ذلك
من �إفالت من العقاب ومن مرونة يف مقاربة هذه
امل�س�ؤولية وقيا�سها.
وبفعل تكوين املحكمة الع�سكرية يف غالبيتها
من �ضباط ع�سكريني واخت�صا�صها الذي يت�سع
لي�شمل �أي جرم قد يرتكبه ع�سكري �أو يرتكب
�ضده� ،شكل الق�ضاء الع�سكري �أداة للم�ؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية لفر�ض هيبتها يف وجه �أي انتقاد مهما
كان حمقا ويف الوقت نف�سه لل�ضباط يف مواجهة
العنا�صر املتمردة من داخل الأجهزة الع�سكرية.
كما �شكل بفعل العوامل نف�سها �أداة متييزية
للعنا�صر الأمنية يف �أي نزاع مع الأ�شخا�ص
املدنيني.
وبفعل قدرته على التحرك مع احلد الأدنى من
ال�ضوابط وعلى احل�سم ال�سريع� ،شكل هذا الق�ضاء
مظهر عامل اطمئنان على قدرة الدولة على
مكافحة املخاطر االجتماعية الكربى كالإرهاب،
وهو املظهر الذي غالبا ما ا�ستثمره م�ؤيدو هذا
الق�ضاء اال�ستثنائي ملنع �أي تقلي�ص ل�صالحياته.
وهذا ما �سنحاول الإ�سهاب يف حتليله.
أداة لقمع المعارضة
السياسية

يظهر الأر�شيف ال�صحايف يف فرتة ما بعد الطائف
مالحقات عدة يف هذا الإطار� ،أبرزها املالحقات
التي تع ّر�ض لها م�ؤيدو التيار الوطني احلر
والقوات اللبنانية يف الفرتة ال�سابقة ل�سنة 2005

واملالحقات التي تع ّر�ض لها نا�شطو احلراك املدين
تعدد �أوجه ال�شبه
يف �صيف  .2015والالفت هو ّ
بني العديد من هذه املالحقات و�أبرزها �أربعة)1 ( :
�أنها انبنت على �أدلة واهية� )2 ( ،أنها ا�ستندت �إىل
تف�سري وا�سع للن�صو�ص العقابية �إىل حد يخرجها
عن معناها� )3 ( ،أن الق�ضاء الع�سكري با�شر هذه
املالحقات و�أبقى يده عليها متخذا العديد من
االجراءات املقيدة للحرية ليظهر بعد ر ْدح �أنه غري
خمت�ص �أ�صال للنظر فيها .وهذا ما ح�صل ب�شكل
ّ
خا�ص ب�ش�أن املالحقات على خلفية اال�شرتاك يف
تظاهرات ال�شغب �أو ت�أ�سي�س جمعيات �سرية �أو
االنخراط فيها ،و( � )4أن املالحقات �أدت بعد �أ�شهر
�أو �سنوات من بدئها �إىل �إبطالها لعدم �صحتها �أو
عدم قانونيتها .وقد تبدى الق�ضاء الع�سكري
يف هذه احلاالت الأداة الف�ضلى ملبا�شرة هذه
التحقيقات ولردع حراكات النا�شطني ،مبعزل عن
حدود اخت�صا�صه �أو �أحكام القانون .فهو يتدخل
لي�س عمال بالقانون ،بل عمال مبا يراه م�صالح عليا
 raison d’Etatيقت�ضي الدفاع عنها.
مالحقات  7آب ،إعالن حالة
طوارئ ضمنية

بد�أت ف�صول هذه املالحقة يف م�ساء � 7آب .2001
ففي هذا التاريخ ،داهمت فرق ع�سكرية تابعة
للجي�ش اللبناين مركزين للتيار الوطني احلر
والقوات اللبنانية يف انطليا�س و�أوقفت الع�شرات
من النا�شطني .وقد افتتح اجلي�ش بذلك حملة
اعتقاالت �سيا�سية كبرية مل يكن لبنان �شهد
مثي ًال لها بعد انتهاء احلرب الأهلية .وقد تراوحت
تقديرات عدد املوقوفني بني  150و  250نا�شطاً من
التيار والقوات ،وكانا ميثالن �أبرز القوى املعار�ضة
لنظام الو�صاية ال�سورية (هيمنة النظام ال�سوري)
�آنذاك على دوائر احلكم يف لبنان .وقد متّت هذه
املداهمة بعد يومني فقط من زيارة البطريرك
املاروين ن�صراهلل بطر�س �صفري �إىل ال�شوف وعاليه
وجزين لعقد م�صاحلة بني الدروز وامل�سيحيني.
ورغم �أن هذه التوقيفات متت بناء على ا�ستنابة
ق�ضائية عامة �سطرها النائب العام التمييزي
بحق «كل الأ�شخا�ص
القا�ضي عدنان ع�ضوم ّ
الذين ا�شرتكوا وح ّر�ضوا و�ساهموا يف الأعمال
التي جرت يف بلدة الكحالة خالل ا�ستقبال
البطريرك �صفري ،و�أخ ّلوا بالأمن ووزعوا من�شورات
تنال من مقام رئي�س اجلمهورية العماد �إميل حلود
ومت�س ب�سمعة اجلي�ش اللبناين واجلي�ش العربي
ّ
ال�سوري ،»1ف�إن ع�ضوم �أكّ د جلريدة «ال�سفري» �أن ال
طابع �سيا�سي لها و�أن هذه الأفعال ّ
تخل بالقانون
مما ي�ستوجب حتقيقاً ومالحقة ق�ضائية وخ�صو�صاً �أنّ
«القوات اللبنانية» حزب ّ
منحل .وقد ذهب بيان
قيادة اجلي�ش يف االجتاه نف�سه ّمدعيا �أن معلومات
وردتها حول قيام جمموعات بعقد اجتماعات غري

مرخ�صة والتح�ضري للقيام بتحركات ت�سيء �إىل
مناخ الأمن واال�ستقرار .وبعد يومني ،وحتديداً يف 9
�آب ،تواجهت عنا�صر «مدنية» تابعة جلهازي الأمن
العام وخمابرات اجلي�ش مع مدنيني معت�صمني
�أمام ق�صر العدل ونقابة املحامني احتجاجاً على
االعتقاالت ،ف�أوقفت الع�شرات منهم بعدما
اعتدت عليهم بال�ضرب.

يفرض القضاء العسكري
تصورا منتفخا لهيبة
الجيش .من الشواهد
على ذلك مالحقة أحد
المواطنين على خلفية
ستاتوس فحواه "مرتي
متل الجيش اللبناني
" 24/24
ّمت احتجاز املوقوفني يف وزارة الدفاع يف �شروط غري
ان�سانية .وقد نقلت «ال�سفري» عن �أحد املوقوفني
من التيار الوطني احل ّر املفرج عنهم �أنهم بقيوا
مع�صوبي الأعني ومقيدي الأيدي ل�ساعات طويلة.
ومل ي�سمح لهم باال�ستحمام لأيام عديدة .كما
�أجربوا على التوقيع على حما�ضر حتقيقات �أولية
يت�سن لهم قراءتها .2وقد عمد �أحد املوقوفني د.
مل ّ
�أدوني�س العكرة وهو �أ�ستاذ يف الفل�سفة يف اجلامعة
اللبنانية �إىل توثيق �أحداث التوقيف والتحقيق
معه يف كتابه «عندما �صار �إ�سمي  .»16وقد ورد يف
الكتاب املقاطع املعربة الآتية:
«لف الرجل ذراعي بيديه االثنتني ،ورفعني
عن الأر�ض« .تعال» .قالها بنربة حازمة .م�شيت
معه ب�ضعة �أمتار ثم �شعرت �أنني داخل غرفة� ،أو
مكتب...دخلت �إذن يف مرحلة التحقيق.
قلت :يا ح�ضرة املحقق� ،أنا منزعج جداً ،وب�شكل
ي�صعب احتماله.
«ملاذا؟ ما بك؟»
«هذه احلالة التي �أنا فيها :مق ّيد باحلديد ،ال �أرى
وجهك وال ترى وجهي...هل ت�سمح يل ب�أن
�أراك؟»
«طلبك م�ستحيل يا دكتور .لكي �أ�ستطيع النظر �إىل
عينيك يف حال �صادفتك يوماً على الطريق».
تتجه
(بعد انتهاء التحقيق) �سمعت �صوت �أقدام ّ
من �صوب ال�ضابط نحوي .ك�أن هناك �إن�سانا ثالثا
يف املكتب .اقرتب مني وقعها .ثم ط ّوقت ذراعي
يد� ،سمعت بعدها �صوتاً يقول بهدوء« :تف�ضل».
قمت من مقعدي و�سرت باجتاه معاك�س للمكان

الذي يجل�س فيه املحقق« .ال تلتفت �إىل الوراء»
قال ،و�أ�سقط عن عيني الع�صابة .وجدت �أمامي
مكد�سة قائ ًال:
طاولة �صغرية ،عليها ب�ضع �أوراق ّ
«وقّع هنا» .و�أ�شار �إىل ف�سحة بي�ضاء يف �أ�سفل
ال�صفحة – .مه ًال ،دعني �أقر�أ املح�ضر – .ال .وقّع
فقط» .ا�ستعدت على الفور ما تناهى �إىل �سمعي
من �صفعات وركالت ،بينما كنت مك ّوماً يف املمر
املظلم �أنتظر دوري� .أم�سكت القلم ووقعت قائ ًال:
«ثقتي باجلي�ش كبرية.»3
...
«اقرتب احلار�س .فك قيودي واقتادين من ذراعي
�إىل خارج القاوو�ش� .سرت معه م�سافة �أمام �أبواب
املكاتب ،حتى و�صلنا عند باب مغلق ،وعلى
�إحدى درفتيه الفتة م�ستطيلة كتب عليها :قا�ضي
التحقيق الع�سكري عبداهلل احلاج .طرق اجلندي
ب�إ�صبعه على الباب ،ثم فتحه ،و�أدخلني �أمامه.
وجدت نف�سي يف غرفة م ّربدة ،يت�صدرها مكتب
�أنيق يجل�س وراءه رجل يكربين ببع�ض ال�سنوات
�سناً� ...إىل ي�ساره ،وعلى طرف املكتب ،يجل�س
جندي من اجلي�ش برتبة معاون� ،أو معاون �أول...
كما لفتني رجالن مدن ّيان يجل�سان على مقعد
جلدي وا�سع ،يقبع يف جانب من جوانب الغرفة.
...قال القا�ضي« :هل ن�سيت �أنك �أدليت ب�إفادة
�سابقة ووقعتها؟»
»...ولكن ،يا ح�ضرة الرئي�س� ،أنا مل �أقر أ� ما جاء يف
هذه الأوراق».
التفت �إ ّيل القا�ضي ،وحدجني بنظرة ت�ضخّ هزءاً
و�سخرية مع كل رم�شة جفن:
«ولو؟! �أ�ستاذ جامعي طويل عري�ض ،ومنذ 24
عاماً�...أحتاول �إقناعي ب�أنك وقعت دون �أن تقر�أ؟
�أما تع ّلمت القراءة بعد؟»
«يا ح�ضرة الرئي�س ،كنت �آنذاك مع�صوب العينني،
وكانت يداي مق ّيدتني باحلديد .طلبت �أن �أقر�أ
التقرير قبل �أن �أوقّع ،فمنعوين ...واهلل يا ح�ضرة
الرئي�س ،لو �سمح يل بقراءة هذا الن�ص لكنت الآن
يف امل�ست�شفى».
«ملاذا يف امل�ست�شفى؟»
�شدة ال�ضرب»...عاودت النظر �إىل ذينك
«من ّ
الرجلني اجلال�سني على املقعد اجللدي .كانا
جامدين كلوحي ثلج .ال كلمة .ال حركة .ال تن ّهد
ح�س لهما
�أو نحنحة .ال و�ضع �ساق على �ساق .ال ّ
مطلقاً� .صرت �أت�ساءل عن �سبب وجودهما يف
مكتب قا�ضي التحقيق الع�سكري ،وخالل �إجراء
التحقيق مع موقوف متهم بتعكري العالقات مع
دولة �شقيقة.»4
ويف نهاية التحقيقات الأولية ،ا ّدعى معاون
مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي
مي�سر �شكر على عدد من املوقوفني .وقد انبنت
اال ّدعاءات على �إقدام املدعى عليهم «على �أعمال
وكتابات وخطب مل جتزها احلكومة تع ّر�ض لبنان

لبنان
خلطر �أعمال عدائية وتعكر �صلته بدولة �أجنبية
�شقيقة» �أو �أي�ضا على امل�س برئي�س اجلمهورية �أو
باجلي�ش �أو �أي�ضا على نقل �أنباء كاذبة ومبالغ فيها
من �ش�أنها �أن توهن نف�سية ا لأمة و �إ�ضعاف ال�شعور
القومي ،واالنتماء �إىل جمعيات منحلة وغري
مرخ�ص لها ،وامل�س ب�سمعة اجلي�ش ال�سوري .5
ومن النافل القول �أن جممل هذه االدعاءات هي
ذات طابع �سيا�سي وا�ضح .والالفت للنظر �أن
النيابة العامة الع�سكرية مل تف ّرق يف االدعاءات
املقدمة وفق اخت�صا�ص املحاكم للنظر فيها،
مبقية الدعوى كلها من اخت�صا�ص املحكمة
الع�سكرية .وقد طلب �شكر ح�سبما نقلت جريدة
تبي هويتها� ،إهمال دفوع
«ال�سفري» عن م�صادر مل ّ
املحامني بعدم اخت�صا�ص املحكمة الع�سكرية
للنظر يف بع�ض اجلرائم املدعى بها ،ا�ستنادا
�إىل تعميم �صادر عن النائب العام التمييزي
ال�سابق القا�ضي منيف عويدات اعترب فيه من
اخت�صا�ص املحكمة اجلرائم الواقعة على �أمن
الدولة واجلرائم املا�سة بالقانون الدويل .وقد ر �أت
هذه امل�صادر �أن النيابة العامة الع�سكرية نحت
هذا املنحى لكي ت�ضع حد اً لت�صرفات «العونيني»
يف امل�ستقبل ولكي يرتدعوا « لأنه ال يجوز �أن
نهلل يف لبنان لكل من ينتقد م�سار الدولة يف
اخلارج لدواع وم�صالح �شخ�صية  .»6وقد متا�شى
قا�ضي التحقيق الع�سكري عبداهلل احلاج مع هذا
التوجه م�صدرا قرارات اتهامية ب�إحالة جميع
اجلرائم املن�سوبة للمتهمني للمحكمة الع�سكرية.
ويف �إثر هذا االدعاء وبعد التوقيف لفرتات
طويلة ،مت �إخالء  75موقوفاً دفعة واحدة مقابل
كفاالت مالية مقدارها  3ماليني لرية (حوايل
�ألفي دوالرا) لكل واحد.
بعد ت�سديد الكفاالت الباهظة تلك ،فاج�أت
حمكمة التمييز اجلزائية برئا�سة القا�ضي رالف
ريا�شي اجلميع بقبول الطعون املقدمة �إليها
ب�إعالن الق�ضاء الع�سكري غري خمت�ص للتحقيق
يف هذه اجلرائم املدعى بها ،معلنة �أن الق�ضاء
العديل هو «وحده اجلهة ال�صاحلة» للنظر فيها .7
ومل ت�ستثنِ من اخت�صا�ص املحاكم العدلية �إال
بع�ض اجلنح الب�سيطة املت�صلة «مبقاومة رجال
ا لأمن بالعنف وال�شدة وامل�س ب�سمعة اجلي�شني
اللبناين وال�سوري .»8
وقد ك�شف التعاطي مع نا�شطي التيارات
ال�سيا�سية املعار�ضة �أن ّ
كل ما ح�صل كان نتيجة
قرار �سيا�سي با�ستخدام ع�صا ق�ضائية غليظة بحق
القوى املعار�ضة ،و �أن هز الع�صا هذا رمبا حقق
�أهدافه ومل يعد من املجدي موا�صلته.
الحراك الشعبي 2015

�شهد لبنان يف �صيف  2015حراكا �شعبيا غري
م�سبوق� ،شارك فيه ع�شرات �آالف الأ�شخا�ص،
وذلك على خلفية �أزمة النفايات وتكد�سها يف
املدن والقرى بفعل مزيج من الف�ساد و�سوء
الإدارة املزمنني .ومنذ � 22آب  2015وحتى 8
ت�شرين الأول � ،2015أقدمت الأجهزة الأمنية على
توقيف حوايل  250متظاهرا من بينهم �أكرث من
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 27قا�صرا يف �إطار هذا احلراك ،علما �أن الأجهزة
الأمنية عمدت يف بع�ض هذه املظاهرات وب�إقرار
رئي�س احلكومة ال�سابق متام �سالم ووزير الداخلية
نهاد امل�شنوق �إىل ا�ستخدام العنف املفرط من دون
�أن ي�ؤدي ذلك �إىل � ّأي حتقيق ق�ضائي .وهنا �أي�ضا،
تولت اجلهات الق�ضائية الع�سكرية التحقيق مع
املتظاهرين ،ابتداء من التحقيقات الأولية التي
متت ب�إ�شراف مفو�ض احلكومة لدى املحكمة
الع�سكرية وانتهاء بالتحقيقات �أمام ق�ضاة التحقيق
الع�سكريني الذين �أ�صدروا قرارات ظنية بحق �أكرث
من � 55شخ�صا بارتكاب عدد من اجلرائم� ،أهمها
القيام ب�أعمال ال�شغب ومعاملة عنا�صر الأمن
بال�شدة و�شتم الإدارات العامة وامل�س ب�سمعة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتخريب املن�ش�آت العامة
واخلا�صة .و ّمت �إخالء �سبيل ه�ؤالء على دفعات،
مقابل كفاالت مالية تراوحت بني  100و 500
�ألف لرية لبنانية بعد �أن امتد توقيفهم بني �أ�سبوع
و�شهر .9

في قضايا العمالة
بعد انسحاب الجيش
االسرائيلي في ،2000
بدا القضاء العسكري
وكأنه ينفذ تسوية
سياسية بين المطالبين
بالعفو بالنظر إلى ظروف
االحتالل ،والمطالبين
باالقتصاص من عمالء
اسرائيل بالنظر إلى
خطورة العمالة.
بالمقابلّ ،
تم تغ�ييب
ّ
يتسن
الضحية التي لم
لها التعبير عن معاناتها
ّ
أو مواجهة "جلديها".
تقدم حمامو املتظاهرين بطلب �إىل املحكمة
ّ
الع�سكرية ب�إعالن عدم �إخت�صا�صها ملحاكمتهم
�سندا للقرار ال�صادر عن حمكمة التمييز يف ق�ضية
موقويف � 7آب  .2001كما طلب املحامون وللمرة
الأوىل رمبا يف تاريخ املحكمة الع�سكرية� ،إعالن
عدم اخت�صا�ص املحكمة ملحاكمة املدنيني لتعار�ضه
مع «مبادئ املحاكمة العادلة املك ّر�س يف العهود
الدولية» التي �صادق لبنان عليها .10وقد ا�ستجابت
املحكمة الع�سكرية يف قرارها ال�صادر يف � 20آذار
 2017للطلب الأول معلنة عدم �إخت�صا�صها للنظر

بجنح ال�شغب وعدم التف ّرق �إال بالقوة وتخريب
الأمالك اخلا�صة (املواد  346و  348و  733من
قانون العقوبات) .باملقابل ،جتاهلت متاما الطلب
الثاين.
ومن �أهم ما ت�ضمنه القرار للو�صول �إىل النتيجة
تلك� ،أنه «ال يكون للق�ضاء الع�سكري باعتباره
ق�ضاء ا�ستثنائياً حماكمة �أي �شخ�ص ،مدنياً كان
�أو ع�سكرياً� ،إال يف حال وجود ن�ص قانوين وا�ضح
و�صريح مبنحه هذه ال�صالحية» و�أن جرائم ال�شغب
والتخريب (وهي من اجلرائم املرتبطة مبمار�سة حق
التظاهر) «ال مت�س م�صلحة اجلي�ش �أو القوى الأمنية
�أو الأمن العام» ،والأهم �أنه ال يجوز «ا�ستخدام
التالزم لتو�سيع اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري».
وعليه ،ف�صلت املحكمة الع�سكرية بني الأفعال
املوجهة �ضد ال�سلطة ال�سيا�سية (ال�شغب
والتخريب) وتلك املوجهة �ضد القوى الأمنية
(معاملة عنا�صر الأمن بال�شدة) على نحو �أ ّدى �إىل
ح�صر دورها يف حماية الثانية دون الأوىل.11
و�إذ احتفظت املحكمة الع�سكرية باخت�صا�ص
حماكمة  5من املتظاهرين على خليفة اتهامات
مبعاملة عنا�صر الأمن بال�شدة ،ف�إنها عادت بتاريخ
 25ني�سان  ،2017لتعلن براءة �أربعة منهم بعد
ثبوت خلو الأفالم امل�صورة للتظاهرة املعنية من
�أي منها .وعليه ،انح�صرت زوبعة التوقيفات
واملحاكمات لنا�شطي حراك �صيف ،2015
والتي طالت ع�شرات الأ�شخا�ص� ،أمام املحكمة
الع�سكرية باحلكم مب�س�ؤولية قا�صر واحد ،متّت �إحالة
ملفه على قا�ضي الأحداث لتحديد العقوبة� .12إال
�أنه هنا �أي�ضا ،كان لهذه التوقيفات واملالحقات
مفعولها الرادع والذي �أ ّدى عمليا �إىل �إنهاء احلراك
ال�شعبي ،مبعزل عما انتهى �إليه قرار املحكمة بعدما
يقارب �سنة ون�صف من ذلك.
المسؤولية الجزائية في
قالب السياسة

لي�س ب�إمكان ال�ضحية �أن حترك الدعوى العامة
�أمام الق�ضاء الع�سكري وال �أن تتمثل �أمامه يف
حال قيامها ،وفق القانون الناظم له .من �ش�أن هذا
العامل وحده �أن يعطي النيابة العامة الع�سكرية
هام�شا وا�سعا يف حتريك الدعوى �أو عدم حتريكها،
وحتديد م�سارها ومنتهاها .وم�ؤدى ذلك لي�س فقط
و�ضع خمالفات ج�سيمة مبن�أى عن العقاب ولكن
�أي�ضا متكني الق�ضاء الع�سكري من تنفيذ ت�سويات
�سيا�سية �ضمنية .ومن هذه الزاوية ،ت�صبح
امل�س�ؤولية اجلزائية خا�ضعة للح�سابات ال�سيا�سية
وحتت �سقفها .وخري تعبري على ذلك هو ما ّعبت
عنه اللجنة املعينة من وزير العدل الأ�سبق �شكيب
قرطباوي والتي رف�ضت ا�ستبدال ت�سمية «مفو�ض
احلكومة» بت�سمية النائب العام ،على �أ�سا�س
�أن الت�سمية احلالية �أكرث تعبريا عن وظيفته التي
تقوم على خدمة م�صالح الدولة العليا raison
13
.d’Etat
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بفعل طابعه اال�ستثنائي و�أ�صول عمله� ،شكل

الق�ضاء الع�سكري يف حاالت عدة �أداة لتح�صني
الأجهزة الأمنية �أو الأقل و�ضعها يف م�أمن �إزاء
�أي بحث جدي يف مدى تورطها يف خمالفات
قانونية وبالأخ�ص �أعمال تعذيب �أو �سواها من
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .وتبعا
لذلك ،ويف حاالت عدة� ،أدى و�ضع يد الق�ضاء
الع�سكري على خمالفات اكت�ست طابعا ف�ضائحيا،
�إىل ا�ستيعاب النقمة فيما بقيت حتقيقاته تبعا
لذلك �ضبابية وغري حا�سمة .وقد جتلت هذه
الوظيفة ب�شكل وا�ضح خالل النقا�شات احلامية
التي دارت يف املجل�س النيابي يف  2017حول
اقرتاح قانون ملكافحة جرائم التعذيب ،وخ�صو�صا
فيما يت�صل بنقل النظر يف جميع هذه اجلرائم �إىل
املحاكم العدلية .فقد رف�ض عدد كبري من النواب
امل�س ب�صالحية املحكمة الع�سكرية ،معتربين
�إياها ّ
خطاً �أحمر ال يجوز جتاوزه .وقد جاءت بع�ض
الت�صريحات مبثابة �إقرار لوظيفة الق�ضاء الع�سكري
يف حجب امل�س�ؤولية اجلزائية يف هذا الإطار �أو �أي�ضا
يف قيا�س مالءمة املالحقة على �ضوء احلاجات
الأمنية .وهذا ما ن�ست�شفه مثال من ت�صريح النائب
الوليد �سكرية الذي بعدما ذكّ ر �أن كلفة �إعداد
�ضابط تراوح مئتي �ألف دوالر أ� امريكيا ،ت�ساءل
فيما �إذا كانت الدولة «تتخلى عنه لأنه �ضرب
هذا املجرم �أو املتهم» .وقد �أنهى �سكرية ت�صريحه
ب�أن الع�سكريني وال�ضباط يحاكمون �أمام املحاكم
الع�سكرية و�أن �أي حديث عن حماكمتهم �أمام
الق�ضاء العديل هو خط أ� كبري وجتاوز لقانون الدفاع.
ف «�أمام مقت�ضيات الأمن الوطني ،كل املح ّرمات
وي�ست�شف من هذه املداخالت تال ّيا �أن
تزول».14
ّ
ّ
احلقيقي لي�س «املحكمة الع�سكرية»
اخلط الأحمر
ّ
�إنّ ا جعل �ضباط اجلي�ش حتت �سلطة القانون العادي
واملحاكم العادية.
وتتعار�ض هذه املواقف بالواقع مع املعايري الدولية
التي تتجه �إىل حجب �صالحية املحكمة الع�سكرية
عن جميع اجلرائم التي ت�شكل انتهاكات ج�سيمة
حلقوق االن�سان.
فضيحة فيديو التعذيب
في ر وميه

انت�شرت هذه الف�ضيحة بتاريخ  2015 /6 /21بعد
ت�سريب فيديو يظهر تع ّر�ض �سجناء ا�سالميني
للتعذيب (�ضرب وح�شي بالع�صي وتعرية) يف
�سجن رومية .وكان على ال�سلطات العامة �إذ
ذاك �أن جتابه نوعني من اخلطابات .فمن جهة
ع�صبي وهو اخلطاب
�أوىل ،خطاب ا�سالمي غالبه
ّ
ال�صادر عن جهات ا�سالمية حتركت يف مناطق
عدة يف لبنان دفاعاً عن املوقوفني يف رومية .ومن
جهة ثانية ،خطاب حقوقي متثّل يف بيان �أ�صدرته
منطمات حقوق ّية عدة يف  .2015 -6 -26وقد ر�أت
هذه املنظمات فيه �أن هذه امل�شاهد ح�سمت النزاع
القائم بينها وبني احلكومة ،جلهة و�صف التعذيب
احلا�صل
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يف لبنان ب�أنه منهجي ولي�س فرديا .و�إزاء تنامي
هذين اخلطابني اخلطريين ،كان ال ّبد من وجهة
نظر النظام ال�سيا�سي ا�ستيعاب ال�صدمة الناجمة
عن الف�ضيحة متهيداً ل�صياغة رواية ر�سم ّية لها.
ف�إذا مل يكن من املمكن نفي ح�صول الف�ضيحة
وال دح�ضها ،ف�إن املوقف الذي ينا�سب ال�سلطات
العامة يكون اذاً يف فر�ض رواية ر�سم ّية لها،
�أي يف فر�ض �سياق �أو و�صف لهذه الأحداث
ي�ؤدي �إىل ح�صر الأ�ضرار الناجمة عنها .وقد
جاءت اجراءات التحقيق لدى قا�ضي التحقيق
الع�سكري الأول ريا�ض �أبو غيدا وقراره الظني
ال�صادر بنتيجتها ليلبيا هذه احلاجة متاما .فقد مت
ح�صر امل�س�ؤولية بعنا�صر الأمن الذين ظهرت
وجوههم يف الفيديو يف موازاة �إعالن براءة �شاملة
ملجمل �أجهزة الدولة .وكان من الالفت جدا �أن
ظن) ذهب يف قراره
قا�ضي التحقيق (وهو قا�ضي ّ
حد �إعالن «يقينه» بفردية احلادث
«الظني» �إىل ّ
(حادث التعذيب) ،وذلك ر ّدا على االتهامات
احلقوقية والدولية بح�صول تعذيب ممنهج .ومبعزل
عن حقيقة ما ح�صل يف رومية ،تقت�ضي الإ�شارة
�إىل �أن منهجية التحقيق املتبعة ما كان ميكن �أن
تقود �إىل خالف ذلك .فالقا�ضي بنى حقيقته على
�إفادات الأ�شخا�ص املتورطني يف الفيديو ،فيما
امتنع عن اال�ستماع �إىل � ّأي من �ضحايا التعذيب،
مبا فيهم ال�ضحايا الذين ظهرت �صورهم يف الفيديو
وهم يتعر�ضون له .وما يزيد من غرابة التحقيق� ،أنه
بدل اال�ستماع �إىل القيادات امل�س�ؤولة يف ال�سجن
�أو عن عملية املداهمة ،ف�إنه كلف �إحداها (رئي�س
�شعبة املعلومات وهو اجلهاز الذي �أُنيط به مداهمة
ال�سجن) بالت ّو�سع بالتحريات و�سماع العنا�صر
ّ
التابعني له والذين ت�سربت �إليهم م�شاهد الفيديو.
وملاذا؟ «ملعرفة م�صدر الت�سريب» .وقد ّعب قا�ضي
التحقيق الع�سكري من خالل ذلك عن متاهيه مع
قيادات اجلهاز امل�شتبه به �إىل درجة ائتمانها على
التحقيقات ،وتاليا �إ�شراكها يف �صياغة الرواية
الر�سمية املن�شودة من منطلق م�صلحتها املبا�شرة
يف كتابتها.
وفاة الجئين سور يين في
عرسال

برزت ق�ضية املوقوفني املتوفني لدى اجلي�ش
اللبناين �إثر مداهمة خميم يف عر�سال نهاية حزيران
 .2017وتبعا النت�شار اخلرب� ،أ�صدر اجلي�ش اللبناين
يف  4متوز  2017بيانا حول وفاة  4منهم ،م�ؤكدا
�أن التحقيقات �أثبتت �أنهم ماتوا نتيجة عوامل
طبيعية ،مع نفي �أن يكونوا تعر�ضوا للتعذيب.
وفيما امتنعت النيابة العامة الع�سكرية بداية عن
مبا�شرة �أي حتقيق يف هذا ال�ش�أن ،عادت وو�ضعت
يدها على امللف ،بعدما جل�أ ذوو املتوفني �إىل الق�ضاء
العديل حلفظ حقهم مبعرفة �أ�سباب الوفاة .ومن
هذه الزاوية ،بدا الدافع الأ�سا�سي لتدخل النيابة
العامة الع�سكرية لي�س �إرادة جالء احلقيقة� ،إمنا
قبل كل �شيء �إرادة �سحب امللف من �أي مرجع
ق�ضائي �آخر .ففيما �أذن القا�ضي العديل للأهايل
با�ستخراج عينات من جثث الأ�شخا�ص املتوفني

�ضمانا حلقهم باملعرفة� ،أ�شار مفو�ض احلكومة
الع�سكري ال�سابق �صقر �صقر ملخابرات اجلي�ش
بو�ضع اليد على هذه العينات و�إيداعها لديه
على �أ�سا�س �أنه املرجع الوحيد ال�صالح للتحقيق
يف �أ�سباب وفاة ه�ؤالء .وقد ح�صل �إعالن و�ضع
اليد على امللف ب�شكل احتفايل يف فجر يوم  7متوز
 ،2017بعدما دخلت عنا�صر املخابرات م�ست�شفى
«�أوتيل ديو» لتنفيذ �إ�شارة �صقر .ويف اليوم التايل،
عي �صقر جلنة �أطباء �شرعيني للتحقيق يف امل�س�ألة
ّ
حتت �إ�شرافه ،ومن دون �أن يكون للأهايل �أي حق
يف امل�شاركة يف هذه االجراءات عمال بالأ�صول
املتبعة لدى الق�ضاء الع�سكري .ومنذ ذلك احلني،
ي�سود الغمو�ض حول ما تو�صلت �إليه جلنة الأطباء.
وما فاقم الال�شفافية يف الق�ضية هو موقف نقابة
املحامني يف بريوت التي ا�ستدعت �شحادة للتحقيق
معها حول ظهورها الإعالمي مبنا�سبة مالحقتها من
قبل عنا�صر يف خمابرات اجلي�ش ،1بالإ�ضافة �إىل
بيان �أ�صدرته النقابة يف هذا ال�سياق جعلت مبوجبه
�أي تناول للم�ؤ�س�سة الع�سكرية مب�صاف «جرائم
�إرهاب» .2وقد �أعربت «املفكرة» عن قلقها �إزاء هذه
التطورات بعدما بات الأهايل عاجزين عن الدفاع
عن ق�ضيتهم �أمام الق�ضاء بفعل �أ�صول املحاكمات
الع�سكرية التي متنع متثيلهم ،ويف الآن نف�سه �أمام
الإعالم بعدما تدخلت نقابة املحامني لإحكام
ال�صمت .3
حراك صيف 2015

ي�ضاف �إىل هاتني الق�ضيتني� ،إفالت الأجهزة
الأمنية من العقاب رغم ثبوت �إفراط بع�ضها يف
ا�ستخدام العنف يف مواجهة مظاهرات احلراك
املدين يف �صيف  ،2015ب�إقرار كل من رئي�س
الوزراء ال�سابق متام �سالم ووزير الداخلية نهاد
امل�شنوق �آنذاك .ويف هذا اخل�صو�ص� ،أ�صدر هذا
الأخري تقريرا ادعى فيه �أن جممل الأخطاء املرتكبة
من العنا�صر الأمنية تت�صل مبخالفات ت�أديبية و�أن
معاجلتها تتم تاليا عن طريق املالحقة الت�أديبية
مبن�أى عن املحكمة الع�سكرية .4وعليه ،وفيما اقتيد
العديد من نا�شطي احلراك �إىل املحكمة الع�سكرية
لقيامهم ب�أفعال تخرج عن اخت�صا�صها كما �سبق
بيانه� ،شكل اخت�صا�ص هذه املحكمة و�أ�صولها
ح�صانة للعنا�صر الأمنية ،حتول دون اقتياد �أي
منهم �إىل املحاكمة.
يلحظ �أخريا �أن الق�ضاء الع�سكري ا�س ُتخدم
يف �إحدى الق�ضايا لي�س فقط حلجب م�س�ؤولية
الأجهزة الأمنية ،ولكن �أي�ضا لردع ال�ضحية التي
قد جتر�ؤ على الت�شكي منها .ففي ق�ضية بقيت
بعيدا عن الإعالمّ ،قدم �ضابط يف الأمن العام
�شكوى �إىل مفو�ض احلكومة الع�سكري جان فهد
(وهو رئي�س جمل�س الق�ضاء احلايل) ّمدعيا �أن �أحد
الالجئني العراقيني املحتجزين لدى الأمن العام
بال�شدة .ف�سارع مفو�ض احلكومة �إىل اال ّدعاء
قاومه ّ
على هذا الأخري على �أ�سا�س كالم ال�ضابط من
دون �أي دليل �آخر ،و�سارعت املحكمة الع�سكرية
الدائمة �إىل �إدانته غيابيا و�إنزال عقوبة حب�س
بحقه .عرف الالجئ ب�صدور احلكم حني ّمت توقيفه

على �أ�سا�سه بعد �سنوات من الإقامة نظاميا يف
لبنان .و�إذ �أبرز يف �سياق اعرتا�ضه على احلكم
�إفادات تثبت �أنه خ�ضع لدورة ت�أهيل خم�ص�صة
ل�ضحايا التعذيب لدى جمعية «ري�ستارت» مرجحا
�ضده بعدما منا �إىل علم
�أن تكون ال�شكوى ّقدمت ّ
�ضده ،اكتفت املحكمة
ال�ضابط �أنه قد ي�شتكي ّ
الع�سكرية الدائمة مبدة توقيفه لثمانية �أيام .وقد
ك�شفت هذه الق�ضية خطورة ما قد ي�صل �إليه
التماهي بني الأجهزة الأمنية والق�ضاء الع�سكري،
�إىل درجة ت�ؤدي �إىل قلب الأدوار متاما.
المر ونة في المحاسبة:
حسابات سياسية بمنأى
عن الضحايا

هنا نبحث وجها �آخر للمرونة يف مقاربة امل�س�ؤولية
اجلزائية وقوامه و�ضع �إطار لها تلبية ملقت�ضيات
�سيا�سية .املثال الأبرز يف هذا امل�ضمار هو حماكمة
العمالء بعد ان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي عام
 .2000هذه املحاكمات ،التي مل ي�شهد الق�ضاء
الع�سكري مثيال لها من قبل� ،سواء جلهة عدد
الأ�شخا�ص مو�ضوع املالحقة �أو جلهة التهم املوجهة
�إليهم .فقد �أظهرت االح�صاءات التي قام بها
الق�ضاء الع�سكري �أن جمموع املوقوفني الذين
�أحيلوا على الق�ضاء الع�سكري  6226و�أن عدد
الذين �صدرت يف حقهم �أحكام عن املحكمة
الع�سكرية الدائمة من � 23أيار  2000حتى � 23أيار
 2002كان  2886حمكوماً .وت�شري «النهار» �إىل �أن
 3122من املوقوفني مت �إخالء �سبيلهم من ق�ضاة
التحقيق الع�سكريني (ويرجح �أن يكون املعنى
من ذلك هو منع املحاكمة عنهم) ،و�إىل �أن 176
منهم تركوا ب�سند �إقامة نظراً �إىل �أو�ضاعهم ال�صحية
والعائلية واالجتماعية فيما �أحيل على النيابة
العامة اال�ستئنافية يف كل من اجلنوب والنبطية
 .42كما جرت حماكمات غيابية لع�شرات من
عنا�صر «اجلي�ش اجلنوبي» ،بينهم م�س�ؤولني يف
جمال الأمن ،و�صدرت �أحكام يف حقهم بينها
 45حكما ق�ضى بالإعدام .5وقد كان وا�ضحا منذ
البداية �أن االجتاه �سيكون لت�سريع التحقيقات
واملحاكمة ومنح املتهمني �أ�سبابا تخفيفية ،وهو
ما نقلته «النهار» عن م�صادر من جمل�س الق�ضاء
الأعلى .6وقد بدت املحكمة الع�سكرية الدائمة يف
ّ
ظل ذلك وك�أنها تنفذ ت�سوية �سيا�سية ذات �أبعاد
طائفية ،بني اجلهات التي طالبت بالعفو بالنظر
�إىل ظروف االحتالل ،واجلهات التي مت�سكت
بوجوب االقت�صا�ص من عمالء ا�سرائيل بالنظر
�إىل خطورة العمالة .باملقابل ،هنا �أي�ضاّ ،مت تغييب
يت�سن لها التعبري عن معاناتها �أو
ال�ضحية التي مل ّ
مواجهة ّ
«جلديها» ،ومعها الكم الأكرب من الأبعاد
احلقوقية للجرائم املرتكبة من كثري من العمالء،
عمال بقانون الق�ضاء الع�سكري الذي مينع متثيلهم
7
�أمامها.
هيبة الجيش

ّ
يتول الق�ضاء الع�سكري النظر يف �أي تعر�ض
م�س بهيبته مبعزل عن مدى �صحته،
للجي�ش �أو ّ

لبنان
وذلك �سندا للمادة  157من قانون الق�ضاء
الع�سكري .وفيما تخالف هذه املادة القاعدة
العامة التي تربئ املتعر�ض للموظف العام يف حال
�إثبات �صحة الأفعال مو�ضوع التعر�ض ،ف�إن من
�ش�أنها �أن ت�ضع الأ�شخا�ص يف حم�ضر م�ؤ�س�سة لها
غالبا �صورة منتفخة عن كرامتها (هيبتها) ،على
نحو ير�شح �أحيانا عن �سلطوية فائقة متنع �أي نقد
مهما كان حمقا �أو حتى �أي مزاح يت�صل باجلي�ش
على قاعدة «بيناتنا ما يف مزح»� .إحدى �أحدث
هذه املالحقات و�أكرثها داللة على مدى انتفاخ
الهيبة يف هذا ال�ش�أن هي مالحقة املواطن �سلمان
�سماحة على خلفية �ستاتو�س كتبه على �صفحة
الفاي�سبوك بتاريخ � 2آب  2016فحواه «مرتي متل
اجلي�ش اللبناين  ،»24 /24وهو �ستاتو�س ي�ستعيد
ال�شعار الذي كان رفعه اجلي�ش مبنا�سبة عيده ،جلهة
جهوزيته  .24 /24وقد ّمت اال ّدعاء �ضد �سلمان
رغم �أنه �أو�ضح خالل التحقيقات الأولية معه �أن
ال�ستاتو�س �إمنا رمى �إىل ممازحة زوجته من دون �أن
يق�صد منه �أي بعد نقدي �أو �سيا�سي للجي�ش.8
وي�شار �إىل �أن حماكمة �سلمان انتهت فيما بعد �إىل
تربئته .9

بخالف الدول التي سعت
إلى اعتماد أصول خاصة
في قضايا اإلرهاب،
اقتصر الخطاب
اللبناني على الدفاع عن
اختصاص المحكمة
العسكرية وكأنه يكفي
بحد ذاته لتحقيق
الغاية المنشودة .وقد
ّ
المبرر الحقيقي
يكون
لذلك ،هو الحصانة
الفعلية التي تضمنها
لألجهزة األمنية.
امتياز لمصلحة العسكر

ي�ؤدي تكوين املحكمة الع�سكرية يف غالبية
�أع�ضائها من �ضباط �إىل �إثارة ارتياب م�شروع لدى
املدنيني الذين ُيحاكمون �أمامها بحياديتها ،بخا�صة
يف احلاالت التي تن�ش�أ فيها الدعوى املقامة �ضدهم
عن نزاع مع �أحد الع�سكريني �أو مع اجلي�ش .وما
يزيد من امكانيات ح�صول حماكمات مماثلة هو
ات�ساع اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري لي�شمل
جميع اجلرائم اجلزائية املرتكبة من �أحد عنا�صر
اجلي�ش �أو �ضده ،مبعزل عن نوع اجلرم �أو مدى

لبنان
ارتباطه بالوظيفة الع�سكرية .وعليه ،يتوىل الق�ضاء
الع�سكري النظر يف جرائم مثل الزنى �أو العنف
الأ�سري �أو اال�شكاالت التي قد حت�صل بني اجلريان
 ...الخ ،مع ما ي�ستتبع ذلك من �أو�ضاع غريبة.
واملثال الأ�شهر عن حماكمة من هذا النوع ،هي
الق�ضية رقم  ،2769والتي حوكم فيها النا�شط
الراحل نور مرعب بتهم ت�صل عقوبتها �إىل ثالث
�سنوات �سجن يف �سنة  .2008ويف التفا�صيل،
ت�صادم نور مع ع�سكري يقطن يف مبنى يعمل فيه،
حول ترتيبات خا�صة با�ستخدام املواقف امل�شرتكة،
وتط ّور الأمر �إىل تال�سن وم�شادة .فتحت ال�شرطة
الع�سكرية حتقيقاً باملو�ضوع وا�ستنتجت عدم
م�س�ؤولية مرعب يف ما ح�صل .لكن قامت قيادة
اجلي�ش ،وب�شكل مفاجئ ب�أمر مرعب بدفع مبلغ
 2.500.000ل.ل .م�صاريف وبدل تعطيل املعاون
بالرغم من �أنّ نور كان قد بادر �إىل تقدمي ال�شكوى
بعد �أن ّمت االعتداء عليه .رف�ض نور ت�سديد املبلغ
فتم االدعاء عليه �أمام املحكمة الع�سكرية .فقام
ّ
ب�إر�سال كتاب �إىل املحكمة ومفو�ض احلكومة
لديها يف � 28أيار  2010يعلن فيها �أنه لن يح�ضر
جل�ساته .10و�أعلن يف الر�سالة «عدم �شرعية املحكمة
وعدم تعاونه معها وعدم ح�ضوره جل�ساتها وعدم
ر�ضوخه لقراراتها .»11وقد بادر مرعب �إىل فتح موقع
�إلكرتوين (  )www.case2769.comلن�شر
تطورات ق�ضيته وامللفات املتعلقة بها ،مركزاً يف
حملته على خطورة املحاكم اال�ستثنائية و�ضرورة
�إلغائها .ويف � 1أيلول � ،2010أ�صدرت املحكمة
الع�سكرية حكماً ب�سجن نور ملدة �شهرين وبتغرميه
� 100ألف لرية لبنانية� .أعلن نور رف�ضه تنفيذ
أكد �أنه لن يهرب من لبنان و�سوف ي�ضرب
احلكم و� ّ
عن الطعام يف حال �سجنه .مل ُينفذ احلكم وانتحر
مرعب يف �أيلول .2011
تأديب «المتمردين»

ف�ضال عن وظائفها امل�شار �إليها �أعاله ،نلحظ
وظيفة �أخرى تتمثل يف ت�أديب «املتم ّردين» وهي
ت�شكل الوظيفة التقليدية للمحاكم الع�سكرية .ويف
هذا الإطار ،ر�صدنا عدداً من الأحكام الت�أديبية
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ال�صادرة يف حق ع�سكريني وعنا�صر يف قوى الأمن
الداخلي ،يف ق�ضايا خمتلفة ،تت�صل بالإهمال يف
ت�أمني احلرا�سة على مطلوب مبوجب بالغ بحث
وحت ٍر� 12أو �أي�ضا ت�سهيل فرار �سجناء� 13أو الرتويج
للمخدرات يف �سجن رومية �أو تلقي الر�شوة� 14أو
التدخل والعمل مل�صلحة �أحد املر�شحني بخالف
التعليمات الع�سكرية� 15أو �أي�ضا رف�ض االمتثال
للأوامر الع�سكرية يف خميم خدمة العلم لأ�سباب
تت�صل باملعتقدات الدينية .16وتبدو هذه الوظيفة
يف تراجع ،يف ظل ت�ضمني قوانني ناظمة للأجهزة
الأمنية اجراءات ت�سمح ب�إنزال عقوبات بالعنا�صر
املخالفة ،بقرارات من قيادات هذه الأجهزة ،من
دون املرور باملحكمة الع�سكرية.

في قضايا قمع
المعارضة ،تدخل القضاء
العسكري ليس عمال
بالقانون ،بل عمال بما
يراه مصالح عليا raison
 d’Etatيقتضي الدفاع
عنها .وغالبا ما تبين
بعد أشهر أو سنوات
عدم اختصاصه أصال.
حماية المجتمع من اإلرهاب

قد ت�شكل وظيفة الق�ضاء الع�سكري يف مالحقة
الإرهاب �سند م�شروعيته الأكرث جناحا .ف�سرعة هذا
الق�ضاء يف �إ�صدار �أحكام �سريعة �ضد «الإرهابيني»
تولد م�شاعر طم�أنينة عامة على قدرة الدولة
على مواجهة خطر الإرهاب الداهم .وبقدر ما
يتزايد خطر الإرهاب ،بقدر ما يربز املدافعون عن
�صالحيات الق�ضاء الع�سكري وظيفته هذه للت�أكيد

 1 .1املر :التحقيقات ك�شفت عن خمطط تق�سيمي يتالقى مع �ضربة ع�سكرية ا�سرائيلية للبنان،
جريدة ال�سفري� 9 .آب 2001
 2 .2فرحة طاغية لدى العونيني املفرج عنهم .جريدة ال�سفري� 22 ،آب 2001
 3 .3د� .أدوني�س العكره .عندما �صار �إ�سمي  ،16خم�سة ع�شر يوماً يف االعتقال .بريوت :دار الطليعة،
� ،2003ص.98 ،97 .
 4 .4املرجع املذكور �أعاله� ،ص.113 ،112 .
 5 .5علي املو�سوي .حماكمة دفعتني من العونيني والقواتيني �أمام املحكمة الع�سكرية .جريدة ال�سفري،
� 8آب 2001
 6 .6علي املو�سوي .مذكرة توقيف بحق لطيف...والتحقيق م�ستمر مع الهندي .جريدة ال�سفري15 ،
�آب 2001
 7 .7حمكمة التمييز اللبنانية تق�ضي بـ«عدم �صالحية» الق�ضاء الع�سكري يف مالحقة �أن�صار عون
و"القوات" .جريدة ال�شرق الأو�سط� 4 ،أيلول 2001
 8 .8املرجع املذكور �أعاله
 9 .9غيدة فرجنيه و�سارة ون�سا .بعد مظاهرة  8ت�شرين الثاين  ،2015جمموع املدعى عليهم �أمام
املحكمة الع�سكرية .54 :املفكرة القانونية 4 ،كانون الأول 2015
 1010غيدة فرجنية� .أحكام بعدم الإخت�صا�ص والرباءة :الق�ضاء الع�سكري يتن�صل من قمع حراك
�صيف  .2015املفكرة القانونية� 19 ،أيار 2017
1111املرجع املذكور �أعاله
 1212فيفيان عقيقي .املحكمة الع�سكرية ت�صدر حكمها :الرباءة ملتظاهري "لو غراي" .جريدة
الأخبار 26 ،ني�سان 2017
 1313جنيب فرحات .م�شروع قانون املحكمة الع�سكرية :الت�شريع من دون منهجية وال مبادئ14 .

على م�شروعيته ،وعمليا حلجب كل امل�ساوئ التي
قد تنجم عن وظائفها الأخرى امل�شار �إليها يف هذا
املقال .وقد لفت رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
جان فهد يف مقابلة مع �إذاعة «الأمم املتحدة» �إىل
ازدياد ملفات الإرهاب بحيث �أ�شار �إىل �أنه يف
العام  2012كان هناك  27ملفا �إرهابيا ،يف العام
 2013كان هناك  46ملفا �إرهابيا ،يف العام 2014
و�صل العدد �إىل  310ملفات� ،أما يف العام 2015
ف�أ�صبح العدد  430ملفا �إرهابيا .»17ويف ال�سياق
نف�سه� ،أكد رئي�س املحكمة الع�سكرية ال�سابق
خليل ابراهيم «�أن هزمية الإرهاب بالأ�سلحة فقط
ال تكفي ،بل ال بد من حماكمة عادلة ومن عقاب
ينا�سب الأفعال املقرتفة من قبل املتهم عند ثبوتها.
وانطالقا من هذه احلقيقة ،ي�أتي دور املحكمة
الع�سكرية يف تطبيق القانون ولكي ت�شكل الرادع
الأ�سا�سي ّ
واحلل الأن�سب للق�ضاء �أو حل�صر انت�شار
االرهاب الذي ال يرتك و�سيلة �إال وي�ستخدمها
للو�صول �إىل �أكرب �شريحة من الب�شر .»18وقد بدا
وا�ضحا �أثناء املناق�شات النيابية حول اقرتاح قانون
مكافحة التعذيب مت�سك غالبية النواب ب�صالحية
املحكمة الع�سكرية يف التحقيق يف ق�ضايا الإرهاب
بفعل �سرعتها (رئي�س جمل�س النواب نبيه بري)
�أو �أي�ضا عدم ت�أثرها بالتدخل ال�سيا�سي واحلزبي
(النائب نواف املو�سوي) وفق �آرائهم .19وقد نقل
ال�صحايف نقوال نا�صيف يف «الأخبار» رف�ض قيادة
اجلي�ش �إلغاء املحكمة الع�سكرية يف حني تبحث
دول غربية يف ا�ستحداثها يف ّ
ظل ت�صاعد وترية
العمليات الإرهابية .فـ «ال بديل من ا�ستمرار
املحكمة الع�سكرية التي يتم�سك بها اجلي�ش
كمرجع هي الأقدر على جبه ملفات الإرهاب،
على نحو مماثل للحرب ال�ضارية التي يخو�ضها على
�ضد الإرهاب من احلدود ال�شرقية ،و�صوال
الأر�ض ّ
�إىل احلدود اجلنوبية مع ا�سرائيل.»20
وتعليقا على ذلك ،يجدر ابداء مالحظتني :الأوىل،
�أن التدقيق يف عدد من الق�ضايا حول فعالية
و�صده
الق�ضاء الع�سكري يف مكافحة الإرهاب ّ
للتدخالت ال�سيا�سية ي�صطدم بنتائج مناق�ضة متاما
ملا ّيدعيه ،كما ي�ست�شف من ق�ضية احلكم املخفف

�شباط 2014
 1414رانيا حمزة ،نقا�شات معيبة يف جمل�س نواب لبنان :التعذيب عمل �أمني ،ومن دونه على الدنيا
ال�سالم ،موقع املفكرة القانونية18/8/2017 ،
 1515ق�ضية املوقوفني املتوفني "خلف �أبواب الع�سكرية"� ...أي م�صداقية بعد �إ�سكات حمامية
الدفاع؟ املفكرة القانونية 25 ،متوز 2017
 1616املرجع املذكور �أعاله
 1717املرجع �أعاله
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 6226 1919موقوفاً من اجلنوبي منذ ايار  .2000جريدة النهار 24 ،ايار 2002
 2020اجتماع ق�ضائي برئا�سة �شاوول بحث تعجيل التحقيقات مع املوقوفني .جريدة النهار� 27 ،أيار
2000
 2121نزار �صاغية .حماكمة العمالء �أو حماكمة �أمراء احلرب يف املر�آة .جريدة النهار� 5 ،آب 2000
 2222رانيا حمزة .كتب �ستايت�س لزوجته فا�ستدعته ال�شرطة الع�سكرية .املفكرة القانونية 28 ،ت�شرين
الأول 2016
 2323رانيا حمزة .ت�شبيه جهوزية اجلي�ش بجهوزية الزوجة لي�س جرماً� :سلمان �سماحة بريئاً بقرار
ع�سكري .املفكرة القانونية� 27 ،أيار 2017
 2424بيان �صحفي� :شاب لبناين يعلن عدم �شرعية املحكمة االع�سكرية وعدم امتثاله لأوامرها ويهدد
باال�ضراب املفتوح عن الطعام .بريوت� 28 ،أيار 2010
 2525بيان �صحفي :املحكمة الع�سكرية الدائمة يف لبنان حتكم على نا�شط حقوق الإن�سان نور مرعب
بال�سجن �شهران وغرامة مالية .بريوت� 2 ،أيلول 2010
� 2626أحكام ع�سكرية �ضد مطلقي النار وخمالفي التعليمات .جريدة الأخبار 28 ،كانون الثاين 2010

يف ق�ضية مي�شال �سماحة� 21أو �أي�ضا من ق�ضية
الإفراج عن �أحد �أخطر املطلوبني يف ق�ضايا الإرهاب
وهو �شادي املولوي .22والثانية� ،أنه بخالف الدول
الأخرى التي �سعت �إىل اعتماد �أ�صول خا�صة يف
ق�ضايا الإرهاب �أهمها متديد مدة االحتجاز �أثناء
التحقيقات الأولية �أو ت�سهيل اجراءات التحقيق
(من قبل النيابة العامة) ،ف�إن اخلطاب اللبناين
اقت�صر يف هذا ال�سياق على الدفاع عن اخت�صا�ص
املحكمة الع�سكرية وك�أنه يكفي بحد ذاته لتحقيق
للتم�سك
الغاية املن�شودة .وقد يكون امل ّربر احلقيقي ّ
بوظيفة الق�ضاء الع�سكري يف النظر يف هذه اجلرائم
من دون ا�ست�شعار �أي حاجة لتعديل �أ�صول البحث
والتحقيق يف هذا املجال ،هو اخت�صا�صه الآخر يف
حماكمة الع�سكريني مبا فيهم املحققني الأمنيني
ويف �ضمان �إفالتهم من العقاب .ففي ظل ح�صانة
كهذه ،يتمتع ه�ؤالء برت�سانة من االجراءات التي
قد يحتاجون �إليها من دون �أي �ضوابط.

 2727االدعاء على دركيني ومدنيني بت�سهيل فرار ال�سجينني زعيرت .جريدة النهار� 6 ،شباط 1996
 2828توقيف عن�صرين �أمنيني بالر�شوة واالجتار باملخدرات .جريدة النهار 16 ،ت�شرين الأول 1996
� 2929أحكام بحق عنا�صر امنية تدخلت باالنتخابات .جريدة ال�سفري� 8 ،أيلول 2000
 3030ال�سجن ملجندين من "�شهود يهوه" .جريدة ال�سفري 7 ،ني�سان 2000
�3131سجن جمند من "�شهود يهوه" يتم ّرد على الأوامر .جريدة امل�ستقبل 23 ،ني�سان 2005
 3232القا�ضي اللبناين جان فهد :التح�ضري واحل�ض على الإرهاب والقيام ب�أعمال من �ش�أنها خلق
فو�ضى �أو تغذية النعرات الطائفية تعترب �أي�ضا �أعماال �إرهابية .مقابلة مع �إذاعة الأمم املتحدة� 11 ،آذار
2016
 3333املحكمة الع�سكرية ودورها يف الق�ضاء على الإرهاب .جريدة اللواء� 15 ،آذار 2016
 3434رانيا حمزة ،خميرب ي�سجل �إجنازه الثالث يف �أقل من �سنة :جمل�س النواب يعاقب التعذيب �شرط
مراعاة املحكمة الع�سكرية ،موقع املفكرة القانونية.20-09-2017 ،
 3535نقوال نا�صيف .اجلي�ش :املحكمة الع�سكرية باقية ،وليكفّوا عن املماحكات .جريدة الأخبار26 ،
كانون الثاين 2016
 3636نزار �صاغية� ،أبعد من املحكمة الع�سكرية يف لبنان ،ماذا تع ّلمنا ق�ضية مي�شال �سماحة؟ املفكرة
القانونية ،العدد  ،29حزيران .2015
 3737نزار �صاغية ،ظاهرة حرق الدواليب تخرتق ق�صور العدل" :احلق يف حم�ضر الع�صبية" ،املفكرة
القانونية ،العدد  ،5متوز .2012
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ليبيا

القضاء العسكري في ليبيا
مروان الطشــاني
علــي أبوراس
ارتبط الق�ضاء الع�سكري يف ذهن الليبيني بالعهد
اال�ستعماري .ف�إبان الغزو الإيطايل لليبيا ،لعب
الق�ضاء الع�سكري دورا بارزا يف فر�ض الهيمنة
الإيطالية على البالد .وقد حوكم الآالف من
الليبيني �أمام املحاكم التي �شكلها جرناالت
روما .ولعل �أ�شهر هذه املحاكمات حماكمة الزعيم
التاريخي البارز عمر املختار .و�إثر هزمية �إيطاليا
وانك�سارها يف احلرب العاملية الثانية ،وقعت البالد
فري�سة لالحتاللني الربيطاين يف ال�شرق والفرن�سي
يف اجلنوب واللذين �أداراها من خالل �إدارة
ع�سكرية �صارمة وحتت �سلطان الق�ضاء الع�سكري.
وميكن القول �أن قانون الأحكام العرفية ال�صادر
مبر�سوم ملكي يف � 5أكتوبر  1955يعد �أول ت�شريع
وطني تعر�ض لتنظيم املحاكم الع�سكرية �إذ �أناط
باملحاكم الع�سكرية اجلزئية �أو العليا النظر يف
اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكامه .ويف �إثر
التغيري ال�سيا�سي احلا�صل يف  1969 /9 /1وو�صول
القذايف لل�سلطة� ،صدر القانون رقم  39ل�سنة 1974
ب�ش�أن قانون الإجراءات اجلنائية الع�سكرية ،الذي
�أُلغي فيما بعد بالقانون رقم  1ل�سنة  1999ب�ش�أن
1
قانون الإجراءات اجلنائية يف ال�شعب امل�سلح
والذي ال يزال �ساريا حتى الآن.
وال يفوتنا �أن ن�شري هنا �إىل �أن قرار جمل�س قيادة
الثورة ب�ش�أن حماية الثورة ال�صادر يف 1969 /12 /11
ومن بعده قانون نيابة �أمن الثورة ال�صادر يف �سنة
� 1975أجازا حماكمة املتهمني بارتكاب اجلرائم
ال�سيا�سية املن�صو�ص عليها يف القرار ال�سالف
البيان �أو الواردة يف قانون جترمي احلزبية .وا�ستنادا
�إىل هذين الن�صني� ،شكلت حماكم ع�سكرية
خا�صة �أُحيل �إليها املتهمون بارتكاب اجلرائم
�سالفة البيان .ولعل �أبرز الأمثلة يف هذا ال�صدد
حماكمة املتهمني بتفجري ميناء بنغازي وحماكمة
املتهمني بالإن�ضمام للحركة ال�شيوعية ( )1975
وحماكمة احلركة الطالبية ( .)1977
لمحة عن دستور ية
المحاكم العسكر ية:

يختلف تقييم تنظيم املحاكم الع�سكرية بح�سب
النظام ال�سيا�سي القائم .و�سن�ستعر�ض هنا ب�إيجاز
ثالث مراحل لثالثة �أنظمة �سيا�سية.
و�سنبد�أ باملرحلة االوىل وهي النظام امللكي حيث
جند �أن د�ستور الإ�ستقالل مل ين�ص �صراحة على
مبد�أ القا�ضي الطبيعي �إال �أنه بالإمكان �أن ن�ست�شف
وجود هذا املبد أ� من اجلمع بني �أحكام املادتني
 43و  185من الد�ستور امللكي .فقد ّن�صت املادة
 43على �أن (ال�سلطة الق�ضائية تتوالها املحكمة
العليا واملحاكم الأخرى التي ت�صدر �أحكامها يف

حدود الد�ستور) .وهذا يعني �أن ال�سلطة الق�ضائية
تتج�سد يف املحكمة العليا بو�صفها �سلطة احتادية
ّ
وحماكم حملية يف الواليات وال ثالث لهما .وعلى
هدى هذا الفهم ،ال ميكن قبول �إن�شاء املحاكم
الع�سكرية ملخالفة ذلك لأحكام الد�ستور� ،إال
اذا اعتمدنا الر�أي القائل ب�أن املحاكم الع�سكرية
تخت�ص بت�أديب الع�سكريني عند
حماكم ت�أديبية
ّ

خمالفتهم للقوانني املنظمة لعملهم (القوانني
الع�سكرية)� .إال �أن هذا الر�أي ي�صطدم بكون هذه
املحاكم ت�صدر �أحكاما بعقوبات قا�سية ت�صل حلد
الإعدام.
ون�أتي للمرحلة الثانية بعد الإ�ستقالل ،وهي نظام
القذايف الذي لن يكلفنا كثريا من احلديث نظرا
لغياب وثيقة د�ستورية �صادرة بطريقة دميقراطية

ميكن الإعتماد عليها .وبالتايل فامل�س�ألة يف تلك
الفرتة مل تنظم بقاعدة د�ستورية ال �سيما و�أن
الد�ستور والت�شريع يف ظل هذا النظام ي�صدران
عن �سلطة واحدة.
�أما املرحلة الثالثة التي �سنتناولها ،فهي املرحلة
االنتقالية بعد  17فرباير  2011من الإعالن
الد�ستوري ال�صادر عن املجل�س الوطني الإنتقايل

ليبيا
يف  .2011 /8 /3فعلى الرغم من تن�صي�صه يف
الفقرة الثانية من مادته الثانية والثالثني على �أنه
«يحظر �إن�شاء حماكم ا�ستثنائية» ،ف�إنه عاد ون�ص يف
فقرته الأوىل على �أن «ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة
وتتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها
 ...الخ» .و�إذا كان اختالف الدرجات مفهوما
ومت�صورا يف هيكل املحاكم العادية ،ف�إن القول
باختالف الأنواع قد يفتح بابا للقبول بالق�ضاء
الع�سكري واعتباره ق�ضاء �شمله الد�ستور.
ولكن يبقى �أن على هذا الق�ضاء يف هذه احلالة
�أن يكون متخ�ص�صا ولي�س ا�ستثنائياً .وما ذكرناه
ب�ش�أن الإعالن الد�ستوري امل�ؤقت ينطبق متام
االنطباق على م�شروع الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة
م�شروع الد�ستور .فهو �أي�ضا كرر يف املادة  133ن�ص
الإعالن الد�ستوري ،بعدما ن�ص على حظر املحاكم
الإ�ستثنائية يف املادة .135
القوانين المنظمة
للقضاء العسكري:

�إذا �أردنا الوقوف على القوانني املنظمة للق�ضاء
الع�سكري يف ليبيا وعلى مدى التزامها مببد�أ
القا�ضي الطبيعي ،فعلينا النظر يف القانون رقم 1
ل�سنة  1999ب�ش�أن الإجراءات اجلنائية يف ال�شعب
امل�سلح والذي يعد مبثابة القانون الأ�سا�سي للق�ضاء
الع�سكري.
يتبي �أن عن�صر احلياد
ومبطالعة القانون املذكورّ ،
يف هذه املحاكم معدوم بفعل تبعيتها لل�سلطة
التنفيذية ممثلة فيما كان ي�سمى اللجنة امل�ؤقتة
للدفاع -حلت حملها وزارة الدفاع– طبقا
للمادة الأوىل من القانون وهي املخت�صة مبحاكمة
الع�سكريني يف حاالت التمرد �أو اخلروج على
الدميقراطية (اجلرائم الواردة يف الباب الأول من
خ�ص�ص
الكتاب الثاين من قانون العقوبات) .وقد ّ
القانون مادته  93لتنفيذ عقوبة الإعدام .ف�ض ًال
عن ذلك ،ي ّت�ضح من مطالعة ن�صو�ص القانون
�إخالل بقواعد املحاكمة العادلة التي ت�ستلزم
اال�ستقالل واحليادية .فعالوة على كون ق�ضاة
املحكمة الع�سكرية تابعني لوزارة الدفاع كما
�سلف البيان ،ف�إن �أغلبهم يفتقر �إىل ما يكفي من
امل�ؤهالت املهنية والتدريبية مما ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل
افتقادهم لعن�صري احلياد واال�ستقاللية .ويكفي
يف هذا ال�صدد �أن نلقي نظرة �سريعة على املواد 38
و  39و  40املتعلقة ب�أنواع املحاكم الع�سكرية لنجد
�أن �أغلب الق�ضاة من الع�سكريني مل يتح لهم �أي
معرفة بقواعد القانون واملرافعات .كما �أن املادة
 65من القانون ت�ضمنت �أنه يف حال ا�ستمعت
املحكمة �إىل �شهادة �أحد ال�شهود ودونتها يف
املح�ضر ثم تغريت املحكمة �أو بع�ض �أع�ضائها،
فيجوز للمحكمة بهيئتها اجلديدة �أن حتكم بناء
على ال�شهادة ال�سابقة ويف ذلك خروج �سافر
على مبد�أ �شفهية املرافعة وهو �أحد الركائز املهمة
للمحاكمة العادلة .وعلى الرغم من �أن الفقه
والق�ضاء قد تنازعتهما اجتاهات عديدة يف و�ضع
معيار من�ضبط للق�ضاء اال�ستثنائي ،ف�إن جمهرة من
فقهاء املرافقات وعلى ر�أ�سهم د .الكوين عبودة
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قانون العقوبات الع�سكري بحيث ق�صر �شريحة
اخلا�ضعني لأحكامه على الع�سكريني النظاميني
الذين لهم رتبة من�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة
الع�سكرية والأ�سرى الع�سكريني النظاميني مما
يعني ا�ستبعاد املدنيني العاملني باجلي�ش وكذلك
املتطوعني باجلي�ش .وتبعا لذلك �أي�ضا ،عدل قانون
الإجراءات اجلنائية الع�سكري بحيث �أ�صبح
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية قا�صراً على اجلرائم
التي يرتكبها اخلا�ضعون لأحكام قانون العقوبات
الع�سكري (الع�سكريون ،الأ�سرى الع�سكريون)
ن�ص عليها هذا القانون� .إال �أن امل�ؤمتر الوطني
متى ّ
العام عاد لتعديل هذا االخت�صا�ص مبوجب
القانون  5ل�سنة  2015لي�شمل اخت�صا�ص املحاكم
الع�سكرية واجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات الع�سكري وقانون العقوبات العام.

يرون �أن خ�ضوع املحاكم �أيا كان نوعها لرقابة
املحكمة العليا ين�أى بها عن و�صف اال�ستثنائية .2
وجند يف مبادئ ديكو ما يدعم هذا االجتاه حيث
ين�ص املبد�أ ال�سابع على �أنه ينبغي يف جميع
احلاالت التي توجد فيها حماكم ع�سكرية
�أن يقت�صر اخت�صا�صها على حماكم الدرجة
الأوىل وبالتايل ينبغي مبا�شرة �إجراءات التظلم
وخ�صو�صا الطعون �أمام املحاكم املدنية .ويف جميع
احلاالت ،ينبغي �أن تقوم املحكمة العليا بالف�صل
يف املنازعات املتعلقة بال�شرعية القانونية.
وال يغيب عن البال �أن قانون الإجراءات اجلنائية
الع�سكري قد خالف هذا املبد�أ و�أناط باملحكمة
الع�سكرية العليا النظر يف الطعون املقدمة يف
�أحكام املحاكم الع�سكرية الأدنى درجة.
�إزاء ما �سقناه من حجج ميكن لنا �أن نقول بكل
و�ضوح �أننا منيل �إىل الر�أي القائل ب�أن املحاكم
الع�سكرية بو�ضعها احلايل هي حماكم ا�ستثنائية .حكم قضائي مميز
ل�سنا ب�صدد �سرد الن�صو�ص املنظمة الخت�صا�ص
املحاكم الع�سكرية ،لكن جتدر الإ�شارة �إىل حكم
والية القضاء العسكري:
و�إذا ما ا�شحنا بوجهنا عن طبيعية وا�ستثنائية متفرد لدائرة اجلنايات مبحكمة ا�ستئناف طرابل�س
الق�ضاء الع�سكري والتفتنا �صوب حدود والية بتاريخ  2013 /6 /30وقفت فيه عند نف�س املادة
هذا الق�ضاء ،ف�سنجد �أنه طبقا للمادة  45منة 20 ،من قانون نظام الق�ضاء رقم  6ل�سنة 2006
يخت�ص الق�ضاء الع�سكري بنظر اجلرائم التي التي ن�صت على �أن« :تخت�ص املحاكم بالف�صل
يرتكبها اخلا�ضعون لأحكام القانون الع�سكري .يف كافة املنازعات واجلرائم ولي�س للمحاكم �أن
وهم تباعا الع�سكريون والنظاميون املتطوعون تنظر يف �أعمال ال�سيادة» وانتبهت �إىل �أن هذا
واملدنيون العاملون باجلي�ش والأ�سرى الع�سكريون .الن�ص جاء على غري العادة التي �ألفها امل�شرع يف
وتكون الوالية منعقدة يف حاالت اجلرائم قوانني نظام الق�ضاء املتعاقبة فلم يذيل بعبارة «�إال
املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات واجلرائم ذات ما ا�ستثنى بن�ص خا�ص» .ور�أت بحق �أن �إ�سقاط
يعد �سهوا �أو وليد ن�سيان
الطابع ال�سيا�سي (املن�صو�ص عليها يف الباب هذه العبارة ال ميكن �أن ّ
الأول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات �أو وال ميكن �أن يكون مق�صودا لأن يفرت�ض �أن يكون
املن�صو�ص عليها يف قانون جترمي احلزبية �أو الواردة امل�شرع حكيماً ورتبت على ذلك نتيجة منطقية
يف قرار جمل�س قيادة الثورة ب�ش�أن حماية الثورة) م�ؤداها �أن امل�شروع قد �أعاد تنظيم والية الق�ضاء
واجلرائم املرتبطة بها ،واجلرائم املن�صو�ص عليها بكاملها .وعلى هدى هذا الفهم وتطبيقا لقاعدة
منا�ص من القول ب�أن
يف قانون العقوبات والقوانني املكملة له التي الالحق يلغي ال�سابق ،ال ّ
يرتكبها اخلا�ضعون لأحكام قانون العقوبات قانون نظام الق�ضاء قد ن�سخت �أحكامه �أحكام
الع�سكري داخل مقرات اجلي�ش او �إذا كانت قانون الإجراءات اجلنائية الع�سكري مبعنى �أن
تنفيذ الواجب .وا�ستبعد امل�شرع يف ذات املادة امل�شرع قد �سحب الإخت�صا�ص الذي كان قد منحه
من اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية اجلرائم امل�شار للق�ضاء الع�سكري و�أعاده ل�صاحب الوالية العامة
�إليها �إذا �أ�سهم فيها �أ�شخا�ص ال يخ�ضعون لأحكام والإخت�صا�ص الأ�صيل (الق�ضاء العادي) والزم
قانون العقوبات الع�سكري .ومبوجب القانون رقم ذلك �أن قانون االجراءات اجلنائية الع�سكري قد
 8ل�سنة � 2007أ�ضاف امل�شرع �إىل اخت�صا�صات �ألغيت ن�صو�صه بالكامل لأن املحاكم والنيابات
املحاكم الع�سكرية اجلرائم املن�صو�ص عليها يف التي نظمتها لن يكون لها وجود بدون اخت�صا�ص.
قانون التطهري التي يرتكبها اخلا�ضعون لأحكام وينبني على ما قلناه �أن التعديالت الالحقة
قانون العقوبات الع�سكري واجلرائم التي تقع ل�صدور قانون نظام الق�ضاء والتي �أجريت على
اعتداء على ممتلكات و�أموال وم�ستندات اجلي�ش قانون الإجراءات اجلنائية الع�سكري وقد وردت
واجلرائم التي تقع داخل املع�سكرات �أو املقرات على غري حمل مما يفقدها �أية قيمة .ال ريب يف �أن
هذه النتيجة قد ال يرت�ضيها الكثريون لكنها على
الع�سكرية با�ستثناء امل�ؤ�س�سات التعليمية.
الأقل وجهة نظر قابلة للنقا�ش.
التطور التشر يعي بعد ثورة
فبراير 2011

وبعد التغيري ال�سيا�سي يف فرباير  ،2011ن�ستطيع
القول �أنه طر�أ تطور ن�سبي يف م�س�ألة االخت�صا�ص
والأفراد اخلا�ضعني للق�ضاء الع�سكري .فقد �صدر
القانون رقم  11ل�سنة  2013يف �ش�أن تعديل قانوين
العقوبات والإجراءات الع�سكرية .وعدل مبوجبه

يتمثل يف التنازل والتخلي عن م�ساحات �شا�سعة
�إن �صح التعبري -من الوالية العامة للق�ضاءالعادي الذي تقف هي على ر�أ�سه ل�صالح املحاكم
الع�سكرية ذات االخت�صا�ص اال�ستثنائي.
فاملحكمة العليا ذهبت يف موا�ضيع �أخرى �إىل
التفرقة ما بني الإخت�صا�ص املانع والإخت�صا�ص
غري املانع .لكنها حني ت�صدت مل�س�ألة اخت�صا�صات
املحاكم الع�سكرية خالفت هذا النهج .فق�ضت
بتاريخ � 2014 /2 /24أن القانون  11ل�سنة 2013
بتعديل �أحكام قانوين العقوبات والإجراءات
الع�سكريني ن�ص يف مادته الثالثة على �أن تخت�ص
املحاكم الع�سكرية بالف�صل يف اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف قانون العقوبات الع�سكرية التي يرتكبها
اخلا�ضعون لأحكامه ...وملا كان الثابت �أن امل�شكو
�ضدهم من الع�سكريني النظاميني من لهم رتب
من�صو�ص عليها يف القانون  11ل�سنة  2013وكانت
اجلرمية املن�سوبة �إليهم تقع حتت طائلة املادة 111
من قانون العقوبات الع�سكرية ،ف�إنهم يخ�ضعونه
لأحكامه وتخت�ص املحاكم الع�سكرية دون غريها
(مبعنى �أن اخت�صا�صها يكون مانعا) بالف�صل يف
اجلرمية املن�سوبة �إليهم (احلكم  61 /1ق).
من جهة �أخرى ،ي�شار �إىل �أن املحكمة العليا
تنازلت ل�صالح الق�ضاء الع�سكري عن اخت�صا�ص
�آخر .فقد ق�ضت الدائرة الإدارية بتاريخ
 2008 /7 /6ب�أن القانون رقم  46ل�سنة 1974
ب�ش�أن اخلدمة يف القوات امل�سلحة ينظم �أ�سباب
انتهاء اخلدمة الع�سكرية واال�ستغناء عن خدمة
الع�سكري و�إجراءات �إنهاء اخلدمة وما يرتتب
عليها من �آثار و�أنه مل ين�ص على وجهة �أخرى غري
الإدارة الع�سكرية �أو الق�ضاء الع�سكري للف�صل
فيما يثار ب�ش�أنها من نزاعات .وقد خل�صت الدائرة
�إىل القول ب�أن الق�ضاء الإداري غري خمت�ص وال
�سيما بالف�صل يف النزاعات .وال �شك �أن هذه
احلجة التي ا�ستندت عليها املحكمة واهية .فقانون
اخلدمة قانون مو�ضوعي وال �ش�أن له ب�إجراءات
التقا�ضي.
خاتمة:

كل القوانني املنظمة للق�ضاء الع�سكري حتتاج
مراجعة كاملة ب�شكل يجعلها متما�شية مع املعايري
الدولية ال�ستقالل الق�ضاء .فحتى القوانني التي
�صدرت بعد الثورة وتوقعنا �أنها �ستتما�شى مع
التغيري الدميقراطي .لكن ال�سنة الغالبة لها �أنها
نب على ا�سرتاتيجية وا�ضحة حمددة املعامل
مل ت َ
والأهداف �إمنا كانت عبارة عن ردود �أفعال عك�سية
ف�ضال عن كونها يف الكثري الغالب متناق�ضة مع
املنظومة الت�شريعية.

قضاء المحكمة العليا:
االختصاص المانع

ومهما يكن من �أمر ،ف�أننا ال منلك �إال �أن نتعجب
من م�سلك امل�شرع .وما يزيد من تعجبنا هو
املنحى الذي ذهبت �إليه املحكمة العليا يف �صدد
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية .هذا امل�سلك الذي

جتدون املقالة بن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العدد الخاص :محاكم عسكرية وأخواتها

فلسطين

المحاكم العسكرية في التجربة الفلسطينية
د .عصام عابدين
تهدف هذه الورقة �إىل ا�ستعرا�ض جتربة املحاكم الع�سكرية
يف فل�سطني خالل ال�سنوات املا�ضية ،وبخا�صة م�س�ألة حظر
عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري التي �شكلت مطلباً
خ�ضم احلراك الذي انطلق يف املنطقة العربية
�شعبياً يف ّ
مطلع العام  .2011م َّر الق�ضاء الع�سكري الفل�سطيني يف
�أربع مراحل �شكلت حمطات �أ�سا�سية يف م�سار تطوره:
الأوىل كانت مرحلة حمكمة �أمن الدولة العليا (الق�ضاء
اال�ستثنائي) وقد امتدت زمنياً منذ العام  1995حتى
�أواخر العام  2002تاريخ �إلغائها ،والثانية �شهدت
وامتدت
بدايات الظهور الفعلي للمحاكم الع�سكرية ّ
منذ العام  2003حتى منت�صف  ،2007والثالثة هي
مرحلة االنق�سام الفل�سطيني وقد �شهدت تغو ًال للمحاكم
الع�سكرية على املدنيني ،و�أما املرحلة الرابعة فقد بد�أت
منذ مطلع العام  2011و�شهدت تطوراً �إ�صالحياً متثل بحظر
عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري و�إعداد م�شاريع
قوانني جديدة للق�ضاء الع�سكري منذ العام  2013وال زال
العمل عليها جارياً واعتماد مبد�أ التقا�ضي على درجتني
منذ العام  2016يف الق�ضاء الع�سكري.
المرحلة األولى :محكمة أمن
الدولة العليا

�أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات قراراً
رئا�سياً بتاريخ  1995/2/7بت�شكيل حمكمة �أمن دولة
عليا فل�سطينية ،وحدد اخت�صا�صاتها ،وقد ت�ضمن القرار
الرئا�سي �أن املحكمة تن�ش�أ برئا�سة �ضابط عظيم وع�ضوية
اثنني من ال�ضباط �أقل درجة و�أنها تخت�ص بالف�صل يف
اجلرائم التي مت�س بالأمن يف الداخل واخلارج واخلا�صة
باجلنايات واجلنح الوارد ذكرها يف الأمر رقم ( )555ل�سنة
 .1957وقد ب�سطت حمكمة �أمن الدولة العليا الفل�سطينية
نفوذها و�سلطاتها خالل الفرتة ما بني تاريخ �إن�شائها يف
العام  1995ولغاية �أواخر العام  ،2002وتغولت على
اخت�صا�ص الق�ضاء املدين ،والق�ضاء الع�سكري ،يف �آن
معاً .ورغم �سريان الت�شريعات اجلزائية الثورية (الع�سكرية)
�إ ّال �أن املحاكم الع�سكرية مل يكن لها دور ُيذكر خالل
تلك املرحلة التي �شهدت �سيطرة �شبه كاملة ملحكمة �أمن
الدولة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ الأ�سانيد التي ُبني عليها
القرار الرئا�سي ،بت�شكيل حمكمة �أمن الدولة العليا ،غري
د�ستورية وغري قانونية ،وذلك لأن الن�صو�ص الد�ستورية
التي ا�ستند �إليها واملتعلقة بالنظام الد�ستوري لقطاع غزة
لعام  1962مل تتحدث عن حماكم �أمن الدولة ،و�إمنا عن
املحاكم الع�سكرية.
وقد لقي ت�شكيل حمكمة �أمن الدولة انتقادات وا�سعة
من قبل منظمات املجتمع املدين الفل�سطيني ،النتهاكها
مبد�أ �سيادة القانون ،وغ�صبها �صالحيات الق�ضاء املدين،
وافتقارها ل�ضمانات املحاكمة العادلة .ولعب املجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني دوراً كبرياً يف الت�صدي ملحكمة
�أمن الدولة العليا ويف مواجهة مماطلة ال�سلطة التنفيذية
ب�إ�صدار القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني (الد�ستور امل�ؤقت)
بعد �إحالته من قبل املجل�س الت�شريعي للإ�صدار .وتوجت
جهود الربملان الفل�سطيني بالإعالن ال�شهري ال�صادر

عنه بتاريخ  2002/5/16لتطوير و�إ�صالح م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الفل�سطينية ،والذي جاء ح�صيلة تقييم �شامل
�أجراه املجل�س الت�شريعي للأو�ضاع الداخلية الفل�سطينية
1
ومتطلبات التغيري والإ�صالح.
ح�سم املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني �أمر القانون
وقد َ
الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وحمكمة �أمن الدولة العليا،
والعديد من الق�ضايا الإ�صالحية اجلوهرية ،يف �آن معاً،
يف الإعالن ال�شهري املذكور ،الذي �أعلن فيه �أن القانون
الأ�سا�سي ُم�صدر بقوة القانون و�إلزام جميع امل�ؤ�س�سات
وهيئات املجتمع الفل�سطيني باحرتامه وتنفيذ �أحكامه
م�ؤكداً على موقفه ب�إلغاء حمكمة �أمن الدولة العليا،
وعلى �ضرورة الإلتزام با�ستقالل الق�ضاء الفل�سطيني.
هذا الإعالن احلا�سم ،ال�صادر عن املجل�س الت�شريعي
وجه ر�سائل وا�ضحة وقوية لل�سلطة
الفل�سطيني ،والذي ّ
التنفيذية ،لعب دوراً كبرياً وحا�سماً يف �إ�صدار القانون
الأ�سا�سي من قبل الرئي�س الراحل يا�سر عرفات يف
� 29أيار /مايو  2002والذي �أكد �صراحة على حق
كل فل�سطيني يف اللجوء �إىل قا�ضيه الطبيعي ،وح�صر
اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري بال�ش�أن الع�سكري فقط،
و�ألغى جميع الأحكام التي تنظم حالة الطوارىء التي
كان معمو ًال بها �آنذاك يف فل�سطني .كما لعب هذا الإعالن
دوراً حا�سماً يف �صدور القرار الرئا�سي يف  27كانون
2
الأول /دي�سمرب  2002ب�إلغاء حمكمة �أمن الدولة العليا.
المرحلة الثانية :بدايات
ظهور القضاء العسكري

�أكد القانون الأ�سا�سي �صراحة على �أن تن�ش�أ املحاكم
الع�سكرية بقوانني خا�صة ،و�أنه لي�س لهذه املحاكم � ُّأي
اخت�صا�ص �أو والية خارج نطاق ال�ش�أن الع�سكري .لكن
املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ت�أخر يف مناق�شة م�شاريع
القوانني الع�سكرية ،ف ُعر�ضت م�شاريع القوانني الع�سكرية
عليه يف � 19أيلول� /سبتمرب� ،2005أي يف �أواخر مدة
واليته الربملانية .وبالتايل ،يف ظل غياب حمكمة �أمن الدولة
العليا وغياب منظومة قوانني ع�سكرية �صادرة عن املجل�س
الت�شريعي ،بد�أ الق�ضاء الع�سكري يظهر فعليا على الأر�ض
مرتكزاً على قانون العقوبات وقانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية الثوريني ال�صادرين عن منظمة التحرير الفل�سطينية
يف عام .1979
ووفق قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الثوري ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،ثمة �أنواع خم�سة من املحاكم الثورية
(الع�سكرية) وفقاً ملا ن�صت عليه ،وهي:
 -املحكمة املركزية وتخت�ص بالنظر يف اجلرائم التيال تتجاوز عقوبتها مدة ال�سنة با�ستثناء اجلرائم التي
يرتكبها�ضباط،3
 -واملحكمة الع�سكرية الدائمة وتخت�ص بالنظر يف كافةاجلرائم ،ما مل يرد ن�ص خا�ص على الإ�ستثناء� ،أي
�أن لها والية عامة على اجلرائم �إال ما ا�ستثني من
اخت�صا�صها بن�ص يف القانون،4
 -وحمكمة �أمن الثورة (املحكمة الع�سكرية العليا) وهيتخت�ص بالنظر يف اجلرائم الواقعة على �أمن الثورة
الداخلي واخلارجي ،واجلرائم املعاقب عليها قانوناً
بالإعدام �أو الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة ،وكذلك اجلرائم

اخلطرية التي يرتكبها «املدنيون» مهما كانت �صفتهم ،5
 -واملحكمة اخلا�صة وتخت�ص بنظر اجلرائم التي يرتكبهاال�ضباط من رتبة رائد فما فوق ،والق�ضايا التي يتقرر
6
نق�ضها،
 -وحمكمة امليدان الع�سكرية وهي تخت�ص بالنظر يفاجلرائم التي ُترتكب خالل العمليات احلربية.7
وقد تو�سع قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الثوري
(الع�سكري) ب�شكل كبري يف تعريف «املتهم» وعلى نحو
ي�ستحيل معه التمييز بني الع�سكريني واملدنيني ،لغايات
اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري ،حيث ع ّرفت املادة ()7
من القانون املتهم ب�أنه« :كل �شخ�ص تقام عليه دعوى
احلق العام» .وبالنتيجة ،جند �أن قانون �أ�صول املحاكمات
اجلزائية الثوري قد تعامل مع جميع الفل�سطينيني ،مدنيني
وع�سكريني ،على �أنهم جزء من الثورة الفل�سطينية ،وجعلهم
خا�ضعني لوالية املحاكم الثورية (الع�سكرية) .وبذلك
يكون للمحاكم الع�سكرية ،وفقاً للقانون الفل�سطيني،
اخت�صا�ص عام على املدنيني .وهذا التوجه الفل�سطيني
يت�ضح �أكرث مع فهم ال�سياق الزمني الذي �أُقرت فيه القوانني
الثورية يف اخلارج يف العام  ،1979وعند العودة �إىل الأ�صل
التاريخي لقانون �أ�صول املحاكمات الثوري حيث جند �أنه
مقتب�س ب�شكل كبري عن قانون الإجراءات اجلنائية املدين
ٌ
امل�صري ،مع بع�ض التعديالت عليه تتعلق بظروف الثورة
الفل�سطينية يف العام  1979تاريخ �إقراره لي�س �إ ّال.
وقد نظرت املحاكم الع�سكرية ،يف تلك املرحلة ،يف الق�ضايا
التي كانت تنظر فيها حمكمة �أمن الدولة العليا الفل�سطينية،
املتعلقة باجلرائم الواقعة على �أمن الدولة الداخلي
واخلارجي� ،أي اجلرائم الواقعة على �أمن الثورة ،وهي ذات
اجلرائم مع اختالف يف امل�سميات لي�س �إ ّال .وركّ ز الق�ضاء
الع�سكري يف بدايات انت�شاره يف ذلك الوقت على الق�ضايا
املتعلقةب�شكلرئي�سيبالتج�س�سوبيعالأرا�ضيلالحتالل
وق�ضايا التموين ،ب�صرف النظر عن املتهم �أو املتهمني يف
تلك اجلرائم؛ �أي �سوا ًء �أكانوا ع�سكريني �أم مدنيني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد جرى تطبيق تلك القوانني
الثورية يف اخلارج ،يف الأماكن التي تواجدت فيها قوات
الثورة الفل�سطينية ،وجاءت مع قدوم ال�سلطة الفل�سطينية
يف العام � 1994إىل الأر�ض الفل�سطينية .وعليه ،مل تق ّر
تلك الت�شريعات من قبل املجل�س الت�شريعي (الربملان
الفل�سطيني) الذي توىل مهامه مطلع العام  .1996ورغم
الإ�شكاليات الد�ستورية التي تعاين منها هذه القوانني
وتعار�ضها يف عدة جوانب مع املعايري الدولية حلقوق
الإن�سان� ،إ ّال �أن تلك القوانني الع�سكرية ملنظمة التحرير ال
زالت مطبقة من قبل املحاكم الع�سكرية لغاية الآن.8
المرحلة الثالثة :اإلنقسام
وتغول القضاء العسكري
على المدنيين

�شهدت مرحلة الإنق�سام الفل�سطيني ،التي و�صلت ذروتها
باالقتتال الداخلي يف  14حزيران /يونيو  ،2007وما �أعقبها
من مرا�سيم رئا�سية ب�إقالة رئي�س الوزراء �آنذاك و�إعالن حالة
الطوارىء بذات اليوم ،و�إ�صدار مر�سوم رئا�سي بتاريخ 6
متوز /يوليو  2007ب�ش�أن اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
تغو ًال كبرياً للق�ضاء الع�سكري على املدنيني ،و�سلب

الق�ضاء الع�سكري بذلك اخت�صا�ص الق�ضاء املدين.
فقد �أَ�سند القرار الرئا�سي املذكور ،ال�صادر خالل مدة
�إعالن حالة الطوارئ ،االخت�صا�ص للق�ضاء الع�سكري
يف اجلرائم الواقعة على الأمن الداخلي وال�سالمة العامة،
واجلرائم الواقعة على م�س�ؤويل وموظفي ال�سلطة الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها وممتلكاتها ،واجلرائم الواقعة على �أجهزة الأمن
الفل�سطينية ومنت�سبيها ،وع ّلق العمل بن�ص املادة ()101
من القانون الأ�سا�سي التي ح�صرت اخت�صا�ص الق�ضاء
الع�سكري بال�ش�أن الع�سكري ،وعلق �أي�ضاً العمل باملادة
( )107من القانون الأ�سا�سي املتعلقة بالنائب العام املدين
وجهاز النيابة العامة املدنية ،ون�ص �صراحة على �أن تتوىل
النيابة الع�سكرية اخت�صا�صات النيابة العامة املدنية ،ومنح
القوات الأمنية الفل�سطينية كافة �صفة ال�ضبط الق�ضائي.
وعلى �إثر تلك التطورات ال�سلبية يف م�سار الأحداثَّ ،مد
الق�ضاء الع�سكري واليته ب�شكل كبري على املدنيني .ومل
يعد للنيابة العامة املدنية وجود ُيذكر على �أر�ض الواقع.
و�شهدت تلك املرحلة انتهاكات وا�سعة للحقوق واحلريات،
ومبد�أ �سيادة القانون ،و�ضمانات املحاكمة العادلة .ومل يتم
االلتزام يف املجمل بالأ�صول الإجرائية وال�ضمانات الواردة
يف قانون �أ�صول املحاكمات الثوري ملنظمة التحرير.
المرحلة الرابعة :اإلصالحات
وحظر عرض المدنيين على
القضاء العسكري

�ساعد انخفا�ض حدة الإنق�سام مع مرور الزمن ،واحلراك
احلا�صل يف املنطقة العربية و�صدى الأ�صوات املنادية
ب�إلغاء املحاكم الع�سكرية وحماكم �أمن الدولة واحرتام
الكرامة الإن�سانية و�ضمانات املحاكمة العادلة ،وا�ستثماره
حد
من قبل املنظمات الأهلية الفل�سطينية ،على و�ضع ّ
لتغ ّول الق�ضاء الع�سكري على املدنيني .ويف هذا الإطار،
ن�شرت م�ؤ�س�سة «احلق» درا�سة �شاملة حول عدم م�شروعية
حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري مطلع العام 2011
يف ذروة جهودها وحمالتها 9.وقد توجت اجلهود التي
بذلتها املنظمات الأهلية الفل�سطينية بالتعليمات ال�صادرة
بتاريخ  15كانون الثاين/يناير  2011عن امل�ستوى ال�سيا�سي
(الرئي�س الفل�سطيني) بحظر عر�ض املدنيني على الق�ضاء
�ضم قيادات
الع�سكري .وقد تبع هذه التعليمات اجتماع ّ
الأجهزة الأمنية والنيابة العامة يف  17كانون الثاين /يناير
 2011بهدف تن�سيق اجلهود ب�ش�أن حظر عر�ض املدنيني على
النيابةالع�سكريةوالق�ضاءالع�سكري.
وقد لعب اللجوء �إىل «التقا�ضي اال�سرتاتيجي» �سوا ًء من
قبل م�ؤ�س�سة احلق �أو املنظمات احلقوقية الفاعلة دوراً هاماً
خالل حمالت املنا�صرة و�صو ًال �إىل حتقيق الإجناز املتعلق
بحظر عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري ،حيث جرى
الرتكيز على حمكمة العدل العليا الفل�سطينية (الق�ضاء
الإداري) كونها �صاحبة اخت�صا�ص يف البت بطلبات
الإفراج عن الأ�شخا�ص املوقوفني بوجه غري م�شروع .كما
�أدت حمكمة العدل العليا يف هذا املجال دوراً بالغ الأهمية
من خالل �إ�صدار العديد من القرارات الق�ضائية التي �ألغت
مبوجبها القرارات ال�صادرة عن النيابة والق�ضاء الع�سكري
بتوقيف املدنيني بغري وجه حق ،واعتربتها قرارات منعدمة
وغ�صباً الخت�صا�ص الق�ضاء املدين .وبات هذا االجتهاد

المغرب
الق�ضائي متواتراً ورا�سخاً لدى حمكمة العدل العليا .ونذكر
هنا مث ًال القرار ال�صادر عن حمكمة العدل العليا الفل�سطينية
يف الق�ضية رقم ( )2008/315بتاريخ  2ت�شرين الثاين/
نوفمرب  2008وقد ورد فيه ... »:وملّا كان القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني قد ح�صر نطاق �صالحية الق�ضاء الع�سكري
يف الع�سكريني فقط مبوجب ن�ص املادة ( )101منه ،والتي
حظرت �أن يكون للق�ضاء الع�سكري �أي اخت�صا�ص �أو والية
خارج نطاق ال�ش�أن الع�سكري ،ف�إن قرار و�/أو �إجراء توقيف
امل�ستدعي وا�ستمرار توقيفه من قبل اجلهة امل�ستدعى
�ضدها (رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري) يعترب �إجرا ًء حتكمياً
ظاملاً �صادراً عن جهة غري خمت�صة ،الأمر الذي يجعل
منه �إجرا ًء منعدماً ال يرتب �أثراً وواجب الإلغاء ،لهذه
الأ�سباب قررت املحكمة الإفراج عن امل�ستدعي فوراً من
مكان توقيفه �أينما وجد ما مل يكن موقوفاً على ذمة ق�ضية
�أخرى» .وكذلك القرار ال�صادر عن حمكمة العدل العليا
الفل�سطينية يف الق�ضية رقم ( )2008/156بتاريخ  14متوز/
يوليو  2008وقد ورد فيه ... «:وحيث �أن هذا الأمر يخرج
عن نطاق اخت�صا�ص ووالية املحاكم الع�سكرية طبقاً للمادة
( )2/101من القانون الأ�سا�سي التي تن�ص على �أن تن�ش�أ
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املحاكم الع�سكرية بقوانني خا�صة ولي�س لهذه املحاكم �أي
اخت�صا�ص �أو والية خارج ال�ش�أن الع�سكري ،ف�إن قرار رئي�س
هيئة الق�ضاء الع�سكري بتوقيف امل�ستدعي ي�شكل غ�صباً
لل�سلطة ،كما �أنه مي�س حرية امل�ستدعي ال�شخ�صية التي
كفلها القانون الأ�سا�سي يف املادتني (11و .»)12وقد �شهدت
الأعوام  2009و 2010ومطلع  2011ا�ستهدافاً مكثفاً للعديد
من قرارات التوقيف ال�صادرة عن النيابة الع�سكرية والق�ضاء
الع�سكري بحق املدنيني ،و�أ�صدرت حمكمة العدل العليا
الفل�سطينية «ع�شرات» القرارات الق�ضائية �ألغت مبوجبها
قرارات التوقيف ال�صادرة عن الق�ضاء الع�سكري ،واعتربتها
غ�صباً ل�سلطة الق�ضاء املدين ،وقرارات منعدمة.
ومنذ  2011ولغاية الآن ،مل يجر عر�ض املدنيني على
الق�ضاء الع�سكري با�ستثناء ب�ضعة حاالت يف ال�ضفة الغربية
ح�صلت خالفاً لأحكام القانون الأ�سا�سي الذي يحدد
اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري بالن�ص ال�صريح (مادة )101
بال�ش�أن الع�سكري فقط ،وقد ت�صدت منظمات العمل
الأهلي الفل�سطيني لتلك احلاالت املحدودة بحمالت
�ضغط ومنا�صرة �أ�سفرت يف نهاية املطاف عن �إحالة احلاالت
املذكورة �إىل الق�ضاء املدين باعتباره الق�ضاء الطبيعي

املخت�ص بالنظر فيها .ويف املقابل ،ا�ستمر الق�ضاء الع�سكري
بقطاع غزة ،يف ظل حالة االنق�سام الداخلي ،بنظر الدعاوى
املتعلقة باملدنيني وحتديداً جرائم اخليانة املرتبطة بالتعامل مع
�سلطات االحتالل الإ�سرائيلي.
وقد �شهد العام  2013جهوداً كبرية ولقاءات مكثفة بني
املنظمات الأهلية الفل�سطينية والق�ضاء الع�سكري ل�صياغة
منظومة جديدة لهذا الق�ضاء .وانتهت هذه اجلهود �إىل
�إحالة عدة م�شاريع قوانني �إىل جمل�س الوزراء وال يزال
العمل عليها جارياً ،وت�شمل :م�شروع قانون هيئة الق�ضاء
الع�سكري ،وم�شروع قانون الإجراءات اجلزائية الع�سكري،
وم�شروع قانون العقوبات الع�سكري ،وم�شروع قانون مراكز
الإ�صالح والت�أهيل الع�سكري ،وم�شروع قانون ر�سوم
املحاكم الع�سكرية ،وم�شروع قانون التنفيذ الع�سكري،
وم�شروع قانون ال�ضابطة العدلية لقوى الأمن الفل�سطينية.
ويف املقابل ،جرى اعتماد مبد�أ التقا�ضي على درجتني يف
الق�ضاء الع�سكري من خالل �إقرار تعديالت على قانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية الثوري (الع�سكري) �أواخر
العام  2016وا�ستحداث حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية
وحتديد اخت�صا�صاتها بالنظر بكافة الطعون املرفوعة �إليها يف

الأحكام والقرارات ال�صادرة عن حماكم الدرجة الأوىل
وهي املحكمة الع�سكرية الدائمة واملحكمة الع�سكرية
اخلا�صة.
وجرت نقا�شات مطولة حول عقوبة الإعدام يف م�شروع
قانون العقوبات الع�سكري ،وقد جرى االتفاق خالل
املناق�شات على �إحالة التحفظ على عقوبة الإعدام املطروح
من قبل املنظمات الأهلية الفل�سطينية �إىل جمل�س الوزراء
مع الت�أكيد على توحيد ال�سيا�سة الت�شريعية وبخا�صة �أن
م�شروع قانون العقوبات املدين الفل�سطيني خالٍ من
عقوبة الإعدام ،وذلك بالتزامن مع جهود تقلي�ص اجلرائم
الواردة يف م�شروع قانون العقوبات الع�سكري املعاقب
عليها بالإعدام بدرجة كبرية باال�ستناد �إىل املعايري الدولية
وبخا�صة الواردة يف املادة ( )6من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،علماًب�أن الرئي�س الفل�سطيني مل
ي�صادق على �أي حكم بالإعدام منذ توليه الرئا�سة يف العام
 ،2005وقد جرى �إحالة تلك امل�شاريع �إىل جمل�س الوزراء،
وال زال العمل عليها جارياً ،يف حني دخل التقا�ضي على
درجتني يف الق�ضاء الع�سكري حيز التنفيذ على الأر�ض
منذ �أواخر العام .2016

محاكمات عسكرية في ذاكرة هيئة االنصاف والمصالحة في المغرب
�أن�س �سعدون
با�ستح�ضار تاريخ املحاكمات ال�سيا�سية التي عرفها املغرب
خالل �سنوات الر�صا�ص ،يالحظ �أن املحاكمات الع�سكرية
�شكلت يف وقت الحق مادة خ�صبة لعمل هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة ،ومن �أبرزها حماكمة املتورطني يف املحاولتني
االنقالبيتني الفا�شلتني اللتني عرفهما املغرب يف �سنتي
 1971و .1972وهي حماكمات عرفت عدة خروقات على
م�ستوى احرتام �ضمانات املحاكمة العادلة ،من بينها على
�سبيل املثال �أن الكولونيل حممد الدليمي والذي كان
على منت الطائرة امللكية التي تعر�ضت لإطالق النار خالل
املحاولة االنقالبية الفا�شلة ،توىل بنف�سه النظر يف الق�ضية
كع�ضو يف الهيئة التي حاكمت املتهمني يف هذه الق�ضية ،يف
�ضرب ملبد أ� احلياد ،ولكافة �شروط املحاكمة العادلة ،والتي
مت خرقها يف العديد من الق�ضايا التي عر�ضت �أمام املحكمة
الع�سكرية ،يف خمتلف املراحل.
مرحلة ما قبل المحاكمة

النوم ،التعذيب النف�سي؛
احلرمان من الأكل والرعاية الطبية؛تغيري تاريخ و�ساعة االعتقال؛جتاوز مدة احلرا�سة النظرية؛الإكراه على توقيع حم�ضر اال�ستجواب دون االطالععلى ما دون فيه.
ظر وف المحاكمات
العسكر ية

متيزت غالبية املحاكمات الع�سكرية التي توبع فيها
مدنيون خالل �سنوات الر�صا�ص مبا ي�أتي:
 ال�سرعة ،لدرجة �أن طلبات الدفاع بالتما�س مهلةللإطالع على امللف �أو �إعداد دفاع غالبا ما كانت تواجه
بالرف�ض،
 عدم احرتام مبد�أ علنية اجلل�سات ،حيث كانت قاعةاجلل�سات بدون جمهور متتبع ،ويتم االكتفاء بالإبقاء
على باب القاعة مفتوحا ك�شرط لتحقيق العلنية،
 التطويق الأمني :كانت قاعة اجلل�سات من الداخلمطوقة برجال الدرك امل�سلحني وهو ما من �ش�أنه الت�أثري
على الهيئة ،واملتهمني وال�شهود ،والدفاع ،كما كانت
املحكمة من اخلارج مطوقة بالقوة العمومية التي متنع
اجلمهور من الدخول1؛
 الت�ضييق على الدفاع� :أ�شارت العديد من ال�شهاداتالتي ا�ستمعت اليها هيئة االن�صاف امل�صاحلة �إىل �أن
الدفاع مل يكن يتمكن من ولوج املحكمة الع�سكرية
�إال برخ�صة م�سلمة من جهة �أمنية .وقد �سجلت
حماوالت لتفتي�ش حقائب املحامني لكن و�ضع لها حد
بعد احتجاج هيئة املحامني.2

�أمام املحكمة الع�سكرية يف عموميتها بالق�سوة حيث
تراوحت العقوبات بني الإعدام وامل�ؤبد وال�سجن
املحدد.
ورغم ذلك� ،صدرت �أحكام ق�ضائية بالرباءة يف حق
عدد من املعتقلني ال�سيا�سيني بلغ عددها يف بع�ض
املحاكمات ن�صف عدد املتهمني .و�أ�شارت بع�ض
ال�شهادات التي جمعتها هيئة االن�صاف وامل�صاحلة �إىل
�أن ق�ضاة املحكمة الع�سكرية كانوا بدورهم يتعر�ضون
للت�ضييقات .ومثال على ذلك ،هيئة �أ�صدرت �أحكاما
بالرباءة يف حماكمة ع�سكرية تتعلق بق�ضية م�س ب�سالمة
الدولة �سنة � ،1993أحيل رئي�سها القا�ضي املدين عقب
النطق باحلكم على التقاعد .وقد مت نق�ض احلكم بناء
على طعن النيابة العامة (مندوب احلكومة) ،و�صدر
حكم عن نف�س املحكمة بهيئة جديدة ق�ضى ب�إعدام
املتهمني.3
عدم تنفيذ األحكام الصادرة
بالبراءة

من بني �أهم اخلروقات التي عرفتها املحاكمات ال�سيا�سية
التي متت �أمام املحكمة الع�سكرية ،عدم تنفيذ
الأحكام ال�صادرة بالرباءة يف العديد من احلاالت.
ففي املحاكمات الع�سكرية التي جرت بالقنيطرة من
�أجل امل�س ب�أمن الدولة الداخلي ،ورغم �صدور �أحكام
بالرباءة يف حق �أربعني يف املائة من املتهمني� ،إال �أنه
مل يتم الإفراج عنهم ،ومت نقلهم من باب ال�سجن �إىل
مكان جمهول تبني الحقا �أنه ثكنة ع�سكرية مبدينة متارة،
وق�ضوا عدة �شهور ،ومل يتم الإفراج على بع�ضهم �إال
بعد � 10سنوات ،يف حني ظل م�صري بع�ضهم جمهوال.

�سجلت وثائق هيئة االن�صاف وامل�صاحلة عدة انتهاكات
خالل هذه املرحلة ،متثلت يف:
اختطاف املتهمني من طرف �أ�شخا�ص جمهولني؛عدم �إ�شعار املختطفني بدواعي اعتقالهم؛عدم �إ�شعار عائلة املعتقلني باعتقالهم؛االحتجاز يف مكان غري معرتف به كمعتقل قانوينودون �أن يتوفر على �سجالت االحتجاز باملوا�صفات
القانونية ،وال يخ�ضع لرقابة الق�ضاء؛
عدم ا�شعار النيابة العامة باالعتقال؛تعر�ض املعتقلني للتعذيب و�سوء املعاملة طيلة فرتةاحلجز ومن �صورها :ا�ستخدام القيود ،تع�صيب العينني،
خالصات
ال�ضرب ،العنف املتنوع ،ال�سب وال�شتم ،التهديد نوعية األحكام الصادرة
بالقتل ،ال�ضغط البدين �أثناء اال�ستجواب ،احلرمان من متيزت املحاكمات ال�سيا�سية التي جرت �أطوارها �إن وجود املحكمة الع�سكرية ب�صيغتها الأوىل يف الت�شريع

املغربي واخت�صا�صها يف حماكمة الع�سكريني يف اجلرائم
الع�سكرية ال�صرفة مت تربيره بعدة اعتبارات �أهمها �ضرورة
احلفاظ على ثقة املواطنني يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،واحلر�ص
على احلفاظ على الأ�سرار الع�سكرية .لكن متديد
�صالحياتها ملحاكمة املدنيني ظل ي�شكل انتهاكا �صارخا
ملبد�أ امل�ساواة �أمام الق�ضاء .حالة اال�ستثناء التي عرفها
املغرب والتي �أعقبت حماولتني انقالبيتني فا�شلتني
�شكلت فرتة بروز لدور املحكمة الع�سكرية ،مما ي�ؤكد �أن
هذا النوع اال�ستثنائي من الق�ضاء ين�شط خالل فرتات
الأزمات حيث ال يقام �أي اعتبار الحرتام القانون.
اذا كانت انتهاكات �شروط املحاكمة العادلة التي
عرفتها العديد من املحاكمات ال�سيا�سية يف املغرب
للمعار�ضني ال تختلف بني الق�ضاء العادي والق�ضاء
الع�سكري ،اال �أنها �أمام املحاكم الع�سكرية تكون �أعمق
باعتبارها هيكال ق�ضائيا خا�ضعا لل�سلطة التنفيذية ،عمل
منذ ان�شائه على حماكمة ال�سيا�سيني وت�سليط �أق�سى
العقوبات عليهم ،كما �أن حقوق الدفاع �أمامها تت�صف
باله�شا�شة ،و�أحكامها ال تقبل الطعن.
االنفراج ال�سيا�سي الذي عرفه املغرب يف �أواخر
الت�سعينات مع و�صول املعار�ضة �إىل احلكم على عهد
حكومة التناوب� ،أدى �إىل تراجع الأ�ضواء امل�سلطة على
املحكمة الع�سكرية ،خا�صة مع التوجه لطي �صفحات
املا�ضي يف �إطار جتربة العدالة االنتقالية� .4إال �أن �أحداث
�أكدمي �إزيك و�صدور د�ستور جديد عجلت بفتح ملف
�إ�صالح املحكمة الع�سكرية من جديد ،بعدما �أ�صبحت
ت�شكل ن�شازا داخل التنظيم الق�ضائي املغربي ،وهو
�إ�صالح راهن على رفع �صفة اال�ستثناء التي ظلت تخيم
على هذه املحكمة وحتويلها �إىل ق�ضاء متخ�ص�ص للنظر
يف اجلرائم الع�سكرية التي يرتكبها الع�سكريون وو�ضع
حد ملحاكمة املدنيني �أمامها.
جتدون املقالة بن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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