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ملاذا هذه الدراسة؟

هــي  بــل  تقليــدايً. وليســت دراســة أكادمييــة جمــّردة.  الدراســة كتــاابً  هــذه  ليســت 
خالصــة برانمــج تعــاون بــن منظمــة جوستيســيا احلقوقيــة ومؤسســة كونــراد إيــدانور. 
النــدوة  خــالل  نقــاش  مــادة  األوىل  صيغتهــا  يف  شــّكلت  فقــد  أخــّص،  حنــو  وعلــى 
املتخصصــة الــي عقــدت بتاريــخ 2015/6/27 وضّمــت وزراء عــدل ســابقن ونــواب 
تقّدمــوا ابقرتاحــات قوانــن واملديــر العــام لــوزارة العــدل وممثــل جملــس القضــاء األعلــى 
املــدين وتضّمنــت عناصــر مشــروع  اجملتمــع  العســكرية وخــراء وانشــطن يف  والنيابــة 
القانــون الرامــي إلعــادة النظــر بصالحيــات احملكمــة، مــع مقارنــة ابلوضــع احلــايل يف 
األردن ومصــر وأملانيــا. وأضــاءت النــدوة علــى األعبــاء الــي تثقــل اجليــش نتيجــة إقحــام 
احملكمــة العســكرية بقضــااي ذات طابــع سياســي واجتماعــي ال عالقــة هلــا ابلســلك 
العســكري ودرســت الســبل الفضلــى إلعــادة النظــر يف صالحياهتــا قياســاً علــى جتــارب 
أجنبيــة وأوروبيــة. كمــا وانقشــت العديــد مــن اإلقرتاحــات الــي ال تشــرتط صــدور تشــريع 
كإعطــاء ضمــاانت وافيــة للقضــاة ختّوهلــم اســتقالاًل ومناعــة جتــاه التدّخــالت، اعتمــاد 
تعليــل األحــكام الصــادرة عــن احملاكــم العســكرية، تعيــن الضبــاط يف هيئــات احملاكــم 
العســكرية مــن محلــة اإلجــازات يف احلقــوق، إخضــاع أعضــاء هيئــات احملاكــم العســكرية 
لــدورات متخّصصــة فضــاًل عــن ختويــل املّدعــن الشــخصين حضــور احملاكمــة وســواها 

مــن اإلقرتاحــات لطمأنــة املتقاضــن.

واألبــرز جــاء يف تبــّي النائــب ســامي اجلميــل مــآل هــذه الدراســة أبن تقــّدم ابقــرتاح 
قانــون إلعــادة النظــر بصالحيــات القضــاء العســكري مستأنســاً مبضامــٍن مــن الدراســة 



وإمتــام  علــى دراســة  منكبــًة  النيابيــة  والعــدل  اإلدارة  احلاضــرة، كمــا وأضحــت جلنــة 
التعديــالت الالزمــة علــى قانــون القضــاء العســكري.

على أمل اإلقرار...

احملامي الدكتور بول مرقـص
رئيس منظمة جوستيسيا احلقوقية  
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ملخص تنفيذي

لبنــان بصالحيــات واســعة  العســكري يف  القضــاء  يتمتــع  مــن صفتــه االســتثنائية،  ابلرغــم 
أمامــه،  املدنيــن  مــن انحيتــن: األوىل جلهــة حماكمــة  فيهــا  النظــر  إعــادة  تســتوجب  جــداً 
والثانيــة جلهــة عــدم توافقــه مــع شــروط احملاكمــة العادلــة جلهــة الشــفافية )أي حقــوق الدفــاع 
وتعليــل األحــكام وعالنيــة احملاكمــات(، االختصــاص، االســتقاللية، احلياديــة واملســاواة بــن 

املواطنــن.

بنــاًء علــى املقارنــة الــي أجراهــا الباحــث مــع دولتــن عربيتــن مهــا مجهوريــة مصــر العربيــة 
واململكــة األردنيــة اهلامشيــة، مّت التوصــل يف الدراســة إىل اقــرتاح مشــروع رؤيــة متكاملــة للقضــاء 
العســكري النموذجــي يف لبنــان، حبيــث توفّــر للمتقاضــن احلــق بقضــاء مســتقل وحمايــد، 
وتضمن هلم احملاكمة العادلة جلهة تكريس حقوق االدعاء الشخصي ووجاهية احملاكمات، 

مــع احــرتام حقــوق الدفــاع ومــا يتضمنــه ذلــك مــن ضــرورات تعليــل احلكــم.
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Executive Summary

Despite its exceptional character, the Lebanese military justice 
possesses extensive powers that require reconsideration from 
two sides: the first concerns the trial of civilians in front of it, and 
the second concerns its failure to comply with the conditions 
of a fair trial in terms of transparency )i.e. the rights of defense, 
explanation of the judgments and public trials(, jurisdiction, 
independence, impartiality and equality among citizens.

 
Based on the comparison conducted by the researcher between 
Lebanon and two other Arab countries )the Arab Republic of 
Egypt and the Hashemite Kingdom of Jordan(, the study proposes 
an integrated vision project for a Model Military Justice in 
Lebanon. This proposal would ensure to litigants the right to an 
independent and impartial judiciary, and guarantees them a fair 
trial through the uphold of the civil action rights and the conduct 
of trials in the presence of the defendants, while respecting the 
rights of the defense and all that it includes with regard to the 
imperatives of judgment explanation.
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املقدمة

يتميّــز اتريــخ القضــاء العســكري ابجتــاه اثبــت حنــو املصاحلــة بــن القانــون اجلنائــي العســكري 
والقانــون العــام، وإن كان هــذا االجتــاه يبــدو يف معظــم األحيــان علــى خــالف مــع الرغبــة يف 
ضمــان االنضبــاط العســكري ومحايــة خصوصيــات مهنــة الســالح مــن جهــة، ومحايــة املدنيــن 

مــن شــّدة النظــام العســكري مــن جهــة أخــرى، يف زمــن الســلم كمــا يف زمــن احلــرب.

لطاملــا كان إلغــاء امللكيــة املطلقــة واالمتيــازات اإلقطاعيــة للطبقــة األرســتقراطية والنفــوذ الديــي 
يف دول الغــرب، بدايــًة لظهــور مصطلــح فصــل الســلطات، أحــد أهــم مبــاِدئ دولــة القانــون. 
كل التغيــرات الــي بــدأت منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر يف القــارة األوروبيــة، والــي ال 
تــزال تشــهد خماضهــا يف دول املشــرق العــريب مــع »الربيــع العــريب«، مــا عــادت تتــواءم مــع 
تربيــرات وجــود التمييــز يف اإلخضــاع للســلطات بــن فئــَي الشــعوب احلاليــة، ونقصــد هنــا بــن 

العســكرين واملدنيــن.

ابلتــايل، مل يعــد التحليــل السوســيولوجي واألنثروبولوجــي املعاصــر النعــدام وجــود التمييــز بــن 
امللــوك واألرســتقراطية ورجــال الديــن مــن جهــة وعامــة الشــعب مــن جهــة أخــرى، يــربر وجــود 

التمييــز بــن فئــي العســكرين وعامــة الشــعب.

والعدالــة  للمســاواة  ســنداً  يشــكل  احلــق  ودولــة  الليرباليــة  القيــم  حنــو  العاملــي  االجتــاه  ابت 
اإلجتماعيــة مــن جهــة، وللفصــل اجلــذري بــن القــوى العســكرية الــي متســك ابألمــن، بصفتهــا 
اتبعــة للســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة الــي تتــوىل القانــون مــن جهــة أخــرى، وذلــك 

ينبــع مــن مبــدأي الفصــل بــن الســلطات واملســاواة بــن املواطنــن أمــام القانــون.
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إنطالقــاً مــن »أمهيــة وجــود« احملكمــة العســكرية يف منظومــة التشــريع اللبنــاين ككيــان أساســي 
يف ظــل التطــورات الــي تعصــف يف املنطقــة، تبقــى القضيــة األســاس التشــديد علــى اســتثنائية 
العدالــة  العســكري ضمــن منظومــة  القضــاء  إعــادة حتديــد صالحيــات  عــرب  الكيــان  هــذا 
اللبنانيــة، وممــا يســتتبعه مــن تفســر وتطبيــق ضيــق هلــذا النــص.1 يف إطــار الصــراع الدائــم الرامــي 
إىل حتريــر العدالــة مــن كل مــا ميكــن أن يكبلهــا، يبقــى أساســياً أن حنافــظ علــى اخلــط الفاصــل 
بن احلرية والفوضى، بن محاية حرية املدنين ودرء الفوضى بن العسكرين. ابلرغم من أن 
»العهد الدويل« ال حيظر حماكمات املدنين أمام احملاكم اخلاصة أو العسكرية، فإن حماكمة 
املدنين أمام هذه احملاكم جيب أن تكون استثناًء يف حدود ابلغة الضيق، وأن جتري يف ظل 

ظــروف تكفــل حبــق مجيــع الضمــاانت املنصــوص عليهــا يف املــادة 14 مــن »العهــد الــدويل«.2

لقــد نشــأت احملاكــم العســكرية اللبنانيــة مــع اتريــخ نشــأة اجليــش اللبنــاين يف العــام 1945، 
قبــل تشــريع قانــون القضــاء العســكري رقــم 68/24، وذلــك يف مرحلــة مــا بعــد اإلنتــداب. 
أمــا بعــد العــام 1945، فشــهد القانــون اللبنــاين توســعاً واضحــاً يف صالحيــات احملكمــة 

العســكرية، وذلــك عــرب القوانــن املتعاقبــة التاليــة:

القانون الصادر يف 20 تشرين األول1877 خالل العهد العثماين؛. 1

القانــون الصــادر يف 12 تشــرين األول 1945 خــالل االنتــداب الفرنســي الــذي طّبــق . 2
مالحقــة  الفرنســي، جميــزاً  اجليــش  علــى  الســارية  القواعــد  اللبنانيــن  العســكرين  علــى 

املدنيــن أمــام احملكمــة العســكرية؛

قانــون العقــوابت العســكري الصــادر يف 12 كانــون الثــاين 1946، الــذي كان ومــا زال . 3
القانــون اللبنــاين الوحيــد الــذي ضّيــق صالحيــات احملكمــة العســكرية، حاصــراً مالحقــة 

1  عن مقابلة أجريت مع قاضي لدى مجلس شورى الدولة، بتاريخ 19 كانون األول 2014.

2  دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، الفصل التاسع والعشرون/4، ص. 221 وما يلي، 

الطبعة الثانية، 2014. 



15

املدنيــن أمامهــا يف اجلرائــم العســكرية؛

القانــون الصــادر يف 28 شــباط 1956، الــذي أنشــأ حمكمــة متييــز عســكرية، معيــداً . 4
توســيع صالحيــات احملكمــة العســكرية؛

اليــوم، موســعاً صالحيــات . 5 املفعــول حــى  العــام 1958 ســاري  الصــادر يف  القانــون 
العســكرية؛ احملكمــة 

قانــون القضــاء العســكري رقــم 68/24 الصــادر يف 13 نيســان 1968 الــذي عــّزز . 6
صالحيــات هــذا القضــاء، ملغيــاً القانــون الصــادر يف العــام 1946 )قانــون العقــوابت 
العســكري( مــن جهــة، وملغيــاً القانــون الصــادر يف العــام 1956 )إنشــاء حمكمــة التمييــز 

العســكرية( مــن جهــة أخــرى؛

املرسوم رقم 71/1460 الصادر يف 8 متوز1971؛. 7

املرســوم اإلشــرتاعي رقــم 77/110 الصــادر يف 30 حزيــران 1977 الــذي أبقــى علــى . 8
معظــم الصالحيــات املوســعة للمحكمــة العســكرية، ماحضــاً احملاكــم العســكرية حــق 
النظــر يف جرائــم عناصــر قــوى األمــن الداخلــي واألمــن العــام املرتكبــة أو الواقعــة يف أثنــاء 

اخلدمــة أو يف معرضهــا دون حــق النظــر يف اجلرائــم الــي ال عالقــة هلــا ابلوظيفــة؛

القانــون رقــم 92/48 الصــادر يف 6 أاير 1992 الــذي حمــض احملاكــم العســكرية حــق . 9
النظــر يف جرائــم عناصــر املديريــة العامــة ألمــن الدولــة الواقعــة أثنــاء اخلدمــة أو بســببها؛ 

القانــون رقــم 2001/306 الــذي أقــر إخــراج جرائــم اجملنديــن فقــط املرتكبــة أو الواقعــة . 10
خــارج اخلدمــة مــن صالحيــة احملاكــم العســكرية علــى أن ينظــر فيهــا القضــاء العــديل؛

كذلــك، كــّرس الدســتور اللبنــاين يف املــادة 7 منــه مبــدأ املســاواة بــن األفــراد أمــام القانــون يف 
احلقــوق والواجبــات، كمــا تضمنــت مقدمتــه إضافــة إىل كل مــن املــواد 19 و20 منــه تكريســاً 
ــع  ملبــادئ فصــل الســلطات واســتقالل القضــاء. يف الســياق عينــه، ومنــذ العــام 1972، وّق
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لبنــان علــى »العهــد الــدويل« اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية، ملتزمــاً بذلــك ابملعايــر 
العامليــة إلســتقالل القضــاء. إال أنــه، وخالفــاً هلــذه املبــادئ، »يف جمــال القضــاء العســكري، 
توفّــر  الــي ال  العســكرية  احملاكــم  أمــام  املدنيــن  يتيــح حماكمــة  ]اللبنــاين[  القانــون  زال  مــا 
الضمــاانت القضائيــة الالزمــة، وال تعلــل قراراهتــا، األمــر الــذي جيعلهــا خــارج الرقابــة القانونيــة 
علــى عمــل القضــاء«3، ممــا حــدا بلجنــة حقــوق اإلنســان النيابيــة، ويف إطــار ســنها للخطــة 
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف لبنــان )2014-2019(، إىل إصــدار التوصيــة التاليــة: »حصــر 
صالحية احملكمة العســكرية يف القضااي املســلكية والتأديبية للعســكرين من دون أن يشــمل 
إختصاصهــا املدنيــن«.4 حــى قبــل هــذا التاريــخ، ويف7 نيســان 1997، أصــدرت جلنــة 
حقــوق اإلنســان لــدى األمــم املتحــدة يف دورهتــا الـــ59 املنعقــدة يف نيويــورك بُعيــد إمتامهــا 
مراجعــة ومناقشــة التقريــر اللبنــاين الرمســي املرفــوع إليهــا اســتناداً اىل أحــكام املــادة 40 مــن 
»العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية« حبضــور منــدوب رمســي عــن احلكومــة 
اللبنانيــة، تقريــراً بعنــوان »مالحظــات ختاميــة« ورد يف فقرتــه الثالثــة عشــر مــا يلــي: »تبــدي 
اللجنــة قلقــاً حيــال الصالحيــة الواســعة الــي تتمتــع هبــا احملاكــم العســكرية يف لبنــان، خاصــًة 
وأهنــا تتجــاوز حــدود املســائل التأديبيــة لتطــال املدنيــن. وهــي أيضــاً قلقــة بشــأن األصــول 
الــي تتبعهــا تلــك احملاكــم وبشــأن عــدم وجــود رقابــة احملاكــم العاديــة علــى أعماهلــا وأحكامهــا. 
ينبغــي علــى الدولــة املتعاقــدة ]أي لبنــان[ أن تعيــد النظــر يف صالحيــة احملاكــم العســكرية 
وتنقلهــا إىل احملاكــم املدنيــة يف مجيــع احملاكمــات الــي تتعلــق ابملدنيــن أو حبــاالت انتهــاك 

حقــوق اإلنســان الــي يقرتفهــا العســكرين.«

وألنــه جيــدر التنويــه ابملوقــف الشــجاع ملديــر عــام قــوى األمــن الســابق، وزيــر العــدل احلــايل، 
اللــواء أشــرف ريفــي، املطالــب إبلغــاء احملكمــة العســكرية، وذلــك مــن خــالل تصريــح لــه 

3  الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنان )2013-2019(، لجنة حقوق اإلنسان النيابية، تنسيق 

منظمة جوستيسيا الحقوقية، ص. 23، 2013.

4  المصدر عينه.
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يف 22 تشــرين األول 2014، حيــث أّكــد أنــه »ال جيــوز أن حياكــم مــدين أمــام احملكمــة 
العســكرية«، مضيفــاً: »حنــن نريــد نظامــاً قانونيــاً عــاداًل يســاوي بــن اللبنانيــن مجيعــاً، مدنيــن 
كانــوا أم عســكرين«؛ فــإن املواقــف السياســية قــد تســاعد علــى اإلضــاءة علــى الصالحيــات 
الواســعة للمحكمــة العســكرية وآليــة عملهــا، لكنهــا ليســت القاطــرة للتغيــر، وذلــك ألبعادهــا 
الــي قــد ال تكــون مبنيــة علــى أســس علميــة وموضوعيــة حبتــة. والدليــل علــى  وخلفياهتــا 
ذلــك أن كل مــن الفريقــن السياســين اللبنانيــن )8 و14 آذار( وَجــه انتقاداتــه للمحكمــة 
العســكرية يف مرحلــة معينــة، وألســباب سياســية حبتــة: بينمــا كان فريــق 8 آذار ينتقــد القضــاء 
العســكري خــالل عــام 2012 علــى خلفيــة قضيــة حماكمــة العمــالء اإلســرائيلين، مطلقــًأ 
علــى رئيســة هــذه احملكمــة آنــذاك، الوزيــرة أليــس الشــبطيي، صفــة »رئيســة حمكمــة الرفــق 
اليــوم بفلســفة وجــود احملكمــة العســكرية علــى خلفيــة  ينــدد فريــق 14 آذار  ابلعمــالء«، 
حماكمــة اإلســالمين.5 ابلتــايل، يتبــن أن املشــكلة األســاس تكمــن ليــس يف فلســفة وجــود أو 
عــدم وجــود احملكمــة العســكرية، بــل يف أن القضــاء العســكري يتعــدى اختصاصــه العســكري 
ليصــل إىل الشــأن املــدين وخيتــص ببعــض اجلرائــم الــي يرتكبهــا املدنيــون.6 وقــد أّكــدت منظمــة 
العفــو الدوليــة هــذه النظريــة حبيــث أهنــا أوردت يف دليــل احملاكمــات العادلــة أنــه »ال تعتــرب 
حماكمــة العســكرين علــى خمالفــة القوانــن العســكرية )أي اخلــروج علــى قواعــد االنضبــاط 
العســكري، وليــس اجلرائــم الــي جيّرمهــا القانــون العــادي( خروجــاً عــن املعايــر الدوليــة طاملــا 

توّفــر فيهــا االحــرتام التــام لضمــاانت احملاكمــة العادلــة«.7

5  عن مقابلة أجريت مع عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محام عسكري سابق، في 20 تشرين 

الثاني 2014.

6  عن مقابلة أجريت مع قاض عدلي / محافظة جبل لبنان، بتاريخ 19 كانون األول 2014.

7  دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، الفصل التاسع والعشرون / 4، ص. 221 وما يلي، 

الطبعة الثانية، 2014.
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لقــد أعــاد احلــراك الشــعيب احلاصــل يف العــام 2015 والتوقيفــات الــي توالــت يف حينــه، 
إىل األذهــان، مســألة عــدم جــواز حماكمــة املدنيــن أمــام احملاكــم العســكرية. فمــع إنــدالع 
املواجهــات بــن املتظاهريــن والقــوى األمنيــة، »مت توقيــف عــدد مــن املتظاهريــن علــى خلفيــة 
ارتــكاب أعمــال الشــغب. ويف أيلــول وتشــرين األول 2015، إدعــى مفــوض احلكومــة لــدى 
احملكمــة العســكرية علــى مــا يقــارب 55 شــخصاً أمــام املراجــع القضائيــة املختصــة يف هــذه 

احملكمــة«،8 ممــا دفــع عــدداً مــن احملامــن اللبنانيــن لتشــكيل جلــان للدفــاع عــن هــؤالء.

ومــن جهــة أخــرى، شــهدت وتــرة عمــل احملكمــة العســكرية »ارتفاعــاً صاروخيــًا« مــع انــدالع 
األحــداث الســورية، حيــث أصــدرت هــذه احملكمــة »20 ألــف حكــم يف 4 ســنوات«.9

بنــاًء علــى مــا تقــدم، ال أتيت هــذه الدراســة يف ســياق التهجــم العبثــي علــى وجــود احملكمــة 
العسكرية، بل هي حماولة إلعادة تصويب علمي يرمي إىل املطالبة إبعادة حتديد اختصاص 
احملكمــة واآلليــة الــي حتكــم اجلســم القضائــي والنــص القانــوين الــذي يشــرعه، أي القانــون 
رقـــم 68/24 الصــادر يف 13 نيســان 1968 واملعــَدل مــرات عــدة، كان آخرهــا مــن خــالل 
القانــون رقــم 306 اتريــخ 3 نيســان 2001، نظــراً إىل أن معظــم املعايــر الدوليــة، كمــا رأينــا 
ســابقاً، ال حتظــر أتســيس حماكــم خاصــة واســتثنائية، بشــرط احــرتام مبــادئ احملاكمــة العادلــة.

أن  العســكري  للقضــاء  أراد  الــذي  فــؤاد شــهاب  الرئيــس  يُفَســر موقــف  هلــذه األســباب، 
يســتعيد »علّــة وجــوده«، حبيــث أن أســاس وخلفيــة إجيــاد احملاكــم العســكرية تكمــن مبراقبــة 
اإلنضبــاط العســكري واحلــزم والصرامــة يف االمتثــال للقوانــن العســكرية. فقــد خشــي الرئيــس 

8  »دفاع الرفض كاستراتيجية قضائية: بوابة لوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري«، مقال 

في المفكرة القانونية للمى كرامة،04  كانون األول 2015.

9  لمزيد من المعلومات عن عدد األحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، مراجعة المقال الصادر عن 

رضوان مرتضى، »محكمة »النجوم« العسكرية: 20 ألف حكم في 4 سنوات«، 26 تشرين الثاني 
 2015، جريدة األخبار،

.http://www.al-akhbar.com/node/246764 
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نــاط ابحملاكــم العســكرية ورغــب يف حصــر دورهــا. 
ُ
شــهاب مــن الــدور امل

هبــدف بنــاء نقــاش علمــي حــول هــذا املوضــوع، جيــدر أيضــاً اســتبعاد نظريــة إنتقــاد احملكمــة 
العســكرية كوهنــا حتاكــم فئــة معينــة مــن النــاس وليــس أخــرى، كــون هــذا النقــاش هــو ليــس 
إال نقاشــاً سياســياً. يف هــذا اإلطــار، يلفــت بعــض احلقوقيــن إىل أن عمــل اجملتمــع املــدين 
ــاً يتمحــور حــول إخــراج هــذا اجلــدل مــن دائــرة املكايــدات السياســية إلعادتــه  اللبنــاين حالي
إىل إطــاره احلقوقــي، معتربيــن أن الفــرتة الراهنــة هــي الفــرتة األمثــل لتوســيع النقــاش يف موضــوع 
الصالحيــات، يف عهــد ابت وزيــر العــدل نفســه يطلــب إعــادة النظــر يف هــذه الصالحيــات؛ 
ابلتــايل، مل تعــد األولويــة توثيــق اإلنتهــاكات علــى حســاب اإلســتفادة مــن البنــاء علــى النقــاش 
إلغتنــام الفــرص.10 هــذا يف الوقــت الــذي تنشــط فيــه مؤسســات رائــدة مثــل مجعيــة »أمــم 
امليــدان«  بعنــوان »عدالــة  غنيــة  إلكرتونيــة  معلومــات  قاعــدة  إبعــداد  واألحبــاث«  للتوثيــق 
يتــم مــن خالهلــا توثيــق يوميــات وأحــكام وكل النصــوص واملقــاالت الــي متــّت إىل احملكمــة 
العســكرية بصلــة، إميــاانً منهــا أن تغيــر املســتقبل ال يتــم إال عــرب فهــم املاضــي.11 برأينــا، إن 

كّل احلراكــن ال يلغيــان بعضهمــا بعضــاً، بــل  خيدمــان القضيــة عينهــا.
أيضــاً، جيــب الفصــل بــن احملكمــة العســكرية ومؤسســة اجليــش: إن احلديــث عــن احلــد مــن 
صالحيــات احملكمــة العســكرية ال يعــي مــّس اجليــش، بــل العكــس؛ إن الصالحيــات املوّســعة 
للمحكمــة العســكرية يف بعــض األحيــان، قــد يُقحــم اســم املؤسســة العســكرية مبــا مــن شــأنه 

إلصــاق شــبهة غــر صحيحــة بعناصرهــا جملــّرد أن أحدهــم متهــم12.

ابلتــايل، ســنتناول يف اجلــزء األول، احملكمــة العســكرية يف لبنــان يف ضــوء شــروط احملاكمــة 

10  من مقابلة أجريت مع المحامي نزار صاغية في 27 تشرين الثاني 2014.

11  عن مقابلة أجريت مع األستاذ لقمان سليم في 28 تشرين األول 2014.

12  »المؤبد لتاجر مخدرات«، جريدة السفير، 31 آذار 2009، ص. 6، حيث قرار المحكمة 

العسكرية الصادر في آذار 2009 على ع.أ. بجرم ترويج مخدرات. وسواه الكثير من القضايا المتعلقة 
باللواط أو المخدرات التي تحال إلى المحكمة العسكرية لمجّرد أن في ِعداد المتهمين عسكري.
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العادلــة؛ ومــن مثــة نتنــاول يف اجلــزء الثــاين، الوضــع القائــم يف الــدول احمليطــة )األردن ومصــر(؛ 
قبــل أن نصــل إىل تقييــم اقرتاحــات التعديــالت الــي قدِّمــت حــى اآلن؛ علــى أن خنلــص يف 

النهايــة إىل وضــع مشــروع رؤيــة متكاملــة للقضــاء العســكري النموذجــي يف لبنــان.
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اإلطار الــدويل للمحكمة العســكرية يف   :
ً
أوال

لبنــان يف ضــوء شــروط احملاكمــة العادلة

 تنــص املــادة العاشــرة مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر عــام 1948 علــى أن 
» لــكل إنســان احلــق، علــى قــدم املســاواة التامــة مــع اآلخريــن، يف أن تنظــر قضيتــه أمــام 
حمكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــاداًل علنيــاً للفصــل يف حقوقــه والتزاماتــه وأيــة هتمــة جنائيــة توجــه 

إليــه«. 

كمــا تنــص املــادة 14، الفقــرة 1، مــن »العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية« 
الصــادر عــام 1966 علــى أنــه »مــن حــق كل فــرد أن تكــون قضتيــه حمــل نظــر منصــف وعلــي 

مــن قبــل حمكمــة خمتصــة وحياديــة منشــأة حبكــم القانــون«.

إضافــًة إىل هــذه النصــوص القانونيــة األساســية، ُكّرِســت العديــد مــن اإلتفاقيــات واملعاهــدات 
الدوليــة الــي وقــع عليهــا لبنــان مبــدأ احملاكمــة العادلــة، نذكرهــا هنــا إبجيــاز قبــل اإلنتقــال إىل 
حتليــل القضــاء العســكري اللبنــاين يف ضــوء املعايــر الــي نصــت عليهــا هــذه اإلتفاقيــات يف 

طيهــا:

إتفاقيات جنيف األربعة اخلاصة ابلنزاع املسلح عام 1949؛ -
إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري عام 1965؛ -
إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1979؛ -
إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب املعاملــة القاســية وغــر اإلنســانية عــام  -

1984؛
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إتفاقية حقوق الطفل عام 1989. -
ُيضــاف إىل هــذه املعاهــدات مصــادر دوليــة نصــت علــى معايــر ليــس هلــا صفــة املعاهــدة، 

نذكــر منهــا التاليــة:
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1949 )املادتن 10 و11(؛ -
مبادئ األمم املتحدة األساسية اخلاصة ابستقالل القضاء، عام 1985؛ -
مبــادئ األمــم املتحــدة حلمايــة األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي مــن أشــكال االحتجــاز  -

أو الســجن )قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ابإلمجــاع، عــام 1988(.
ابالنتقال إىل مدى التزام احملكمة العسكرية يف لبنان ابملبادئ الي طرحتها هذه النصوص، 
نقــص  عــام 2010، وجــود  الصــادر  تقريــره  الُقطــري، يف  املتحــدة  األمــم  فريــق  »الحــظ 
يف آليــات املســاءلة والشــفافية يف مــا يتعلــق ابآلليــات القضائيــة اخلاصــة ابجمللــس العــديل 
واحملاكــم العســكرية. وتتمتــع احملاكــم العســكرية ابختصاصــات واســعة تتجــاوز نطــاق املســائل 
التأديبيــة. فهــي حتاكــم أيضــاً املدنيــن، ممــا يشــكل خمالفــة للمعايــر الدوليــة املتعلقــة إبقامــة 
لبنــان أبن  الُقطــري  العــدل. وتوجــد دواعــي قلــق مماثلــة... وأوصــى فريــق األمــم املتحــدة 
يواصــل جهــوده مــن أجــل ضمــان وجــود جهــاز مســتقل يضــم قضــاة قادريــن علــى صــون 

املبــادئ واملعايــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان«13.

نقــرأ أيضــاً يف هــذا الصــدد: »احلكومــة تســمح للمحاكــم العســكرية مبواصلــة أداء مهــام 
غــر عســكرية ومقاضــاة مدنيــن ال عالقــة هلــم ابجملــال العســكري. وأظهــرت احلــاالت املبلــغ 
عنهــا حــدوث انتهــاكات متكــررة ملبــادئ احملاكمــات العادلــة والســريعة والعلنيــة املتعــارف 
عليهــا دوليــاً. كمــا )...( أن احملكمــة العســكرية، بصفتهــا جهــازاً قضائيــاً خاضعــاً للســلطة 

13  تقرير صادر عن مجلس حقوق اإلنسان، الفريق العامل المعني باإلستعراض الدوري الشامل، 

الدورة التاسعة، جنيف، 2 أيلول 2010، تجميع المعلومات التي أعدته المفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان، وفقاً للفقرة 15 )ب( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/5

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/157/93/PDF/G1015793.
.pdf?OpenElement
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التنفيذيــة، تنتهــك مقدمــة الدســتور جلهــة عــدم احــرتام مبــدأ فصــل الســلطات. كمــا أن 
العــدل، واإلفــالت  إقامــة  التنفيذيــة، وعــدم ســالمة إجــراءات  الســلطة  قبــل  التدخــل مــن 
مــن العقــاب علــى مــا يُرتكــب مــن انتهــاكات مثــل التعذيــب واإلحتجــاز التعســفي وعــدم 
الســماح ابلتواصــل مــع أفــراد العائلــة أو التمثيــل القانــوين املناســب، هــي أمــور تشــكل مجيعهــا 
انتهــاكات ألصــول اإلجــراءات القانونيــة )...( وتطالــب نقابــة احملامــن يف بــروت ابحلــد 
مــن إختصاصــات احملاكــم االســتثنائية: كجعــل إختصــاص احملكمــة العســكرية يقتصــر علــى 

القضــااي التأديبيــة املتعلقــة ابجليــش فحســب«.14

بنــاًء علــى مــا تقــدم مــن نصــوص قانونيــة دوليــة وعلــى هــذا اجلــزء مــن التقريــر الــدويل الصــادر 
عــن جملــس حقــوق اإلنســان يف إطــار اإلســتعراض الــدوري الشــامل اخلــاص بلبنــان، خنلــص 
إىل اعتبــار أن القضــاء العســكري اللبنــاين يتناقــض مــع مبــادئ احملاكمــة العادلــة الدوليــة 

التاليــة:

شفافية المحاكمة. 1
مــن احلقــوق األساســية لإلنســان 1( أن يســتعن مبحــام يف الدفــاع عــن نفســه، 2( أن ُيصــار 

إىل تعليــل احلكــم الصــادر حبقــه، و3( أن تكــون احملاكمــة علنيــة بكافــة إجراءاهتــا.

حقوق الدفاع. 2
 تنــص املــادة 14 مــن العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية بصــورة واضحــة علــى 
حــق »كل حمتجــز أبن حُياكــم حضــورايً وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة حمــام مــن 

14  تقرير صادر عن مجلس حقوق اإلنسان، الفريق العامل المعني باإلستعراض الدوري الشامل، 

الدورة التاسعة، جنيف، 28 تشرين األول 2010، موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وفقاً 
للفقرة 15 )ج( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 1/5

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/170/93/PDF/G1017093.
.pdf?OpenElement
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اختيــاره، وأن خُيطــر حبقــه يف وجــود مــن يدافــع عنــه«. 

ســنداً إىل املــادة 57 مــن قانــون القضــاء العســكري رقــم 24 للعــام 1968، يعــد وجــود 
أمــام احملكمــة العســكرية، ولكنــه اختيــاري أمــام القضــاة العســكرين  حمامــي دفــاع إلزاميــاً 

املنفرديــن.

ولكــن، خالفــاً للمفهــوم الســائد حــول عبــارة »حمــام«، ال تعــي هــذه التســمية يف القضــاء 
قانــون  مــن  املــادة 21  تنــص  قانــون:  هــو رجــل  الشــخص  هــذا  أن  العســكري ابلضــرورة 
القضــاء العســكري علــى أن »يعهــد ابلدفــاع عــن احملالــن أمــام القضــاء العســكري إذا مل 
خيتــاروا حماميــاً للدفــاع عنهــم إىل أحــد احملامــن أو إىل أحــد الضبــاط ويفضــل مــن هــؤالء 
يقــوم  مــن  فــإن  بذلــك«. ابلتــايل،  إذا مسحــت اخلدمــة  مــن كان منهــم جمــازاً يف احلقــوق 
غــر حائــز أبســط  مبهــام حمامــي الدفــاع يف احملكمــة العســكرية ميكــن أن يكــون شــخصاً 
شــروط ممارســة مهنــة احملامــاة )يف لبنــان والعــامل(، أال وهــو إجــازة احلقــوق؛ أمــا عــن الشــرط 
الثــاين ملمارســة املهنــة، أال وهــو التمريــن والتــدرج يف املهنــة فهــو ليــس متوافــراً يف هــذه احلالــة 
بــدور  قــام  وقــد  مقابلتــه،  متــت  حــايل  شــهادة ضابــط  مــن  مــا مسعنــاه  هنــا  نذكــر  أيضــاً. 
حمــام عــام ســابقاً، يقــول أن املــرة الــي دخــل فيهــا إىل قاعــة حمكمــة، كانــت يف احملكمــة 
العســكرية، عندمــا إنـّـه نــودَي إبمســه، دون أي ســابق إنــذار أو تدريــب، ليقــوم بــدور احملامــي 
العســكري. يتابــع الضابــط قائــاًل إنــه ارتبــك حــن مســع إبمســه، ونظــر إىل الضابــط األعلــى 
درجــة منــه، ســائاًل إايه: »ومــاذا أفعــل اآلن؟« أجــاب األخــر: »قــف وقــل: أطلــب للمتهــم 
ســخيفة ال  عبــارات  بقــويل  دوري،  وانتهــى  »فعلــُت،  احملامــي:  فقــال  والرمحــة«.  الشــفقة 
تُعــد ضمانــة حلــق املدعــى عليــه، دون أن أعــرف أنــه كان مــن حقــي أن أســتمهل«.15 ويف 

15  عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محامي عسكري سابق، من مقابلة أُجريت معه في 20 

تشرين الثاني 2014.
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الســياق عينــه مــن املصــادر ذات الصلــة، يشــر نــور مرعــب16 أبنــه يتــم »تعيــن عســكري 
إليــه«17. ويســتمع  متثيلــه  بــه  يفــرتض  مــن  ملــف  يقــرأ  أن  دون  متهــم  عــن  للدفــاع  يؤمــر 

ابلرغــم مــن أن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة كــَرس للمدعــى عليــه حقوقــاً أساســية يف 
التحقيــق اإلبتدائــي، كحــق املدعــى عليــه إبطالعــه علــى األفعــال املنســوبة إليــه، واألدلــة 
املتوافرة يف حقه، قبل املباشرة ابإلستجواب، إال أن املادة 57 من قانون القضاء العسكري 
رقــم 24 والصــادر يف 13 نيســان 1968 تنــص علــى أنــه »يف حالــة اجلــرم املشــهود، يعــن 
احملامــي يف اجللســة عينهــا إذا رضــي املدعــى عليــه أن حياكــم يف احلــال. وإذا مل يــرض بذلــك، 
فتؤجــل الدعــوى ثالثــة أايم علــى األقــل ويصــار إىل تعيــن حمــام لــه إذا مل خيــرت هــو حماميــاً 
للدفــاع عنــه«. حــى أنــه حيــق »لرئيــس احملكمــة العســكرية أن مينــع احملامــي مــن دخــول احملكمــة 
العســكرية لفــرتة أقصاهــا ثالثــة أشــهر إذا ارتكــب خطــًأ مســلكياً جســيماً قبــل احملاكمــة أو يف 
أثناء اجللسات«. هذا ما جاء يف نص املادة 59 من القانون رقم 24، دون أن ُيصار إىل 
حتديــد ماهيــة »اخلطــأ اجلســيم«، فنجــد أن  قانــون القضــاء العســكري أعطــى رئيــس احملكمــة 
العســكرية صالحيــة اســتثنائية تتمثّــل يف منــع احملامــي مــن دخــول احملكمــة العســكرية لفــرتة 
أقصاهــا 3 أشــهر إذا ارتكــب خطــًأ مســلكًيا جســيًما دون حتديــد ماهيــة اخلطــأ اجلســيم ممــا 
يســمح للقاضــي ابالستنســاب يف حتديــد اخلطــأ اجلســيم ممــا قــد يشــكل هتديــد حــق املدعــى 
عليــه يف الدفــاع عــن نفســه وحرمانــه مــن توكيــل احملامــي الــذي خيتــاره أو اســتمرار احملامــي يف 

الدفــاع عنــه.

16  الشاب الحقوقي الذي تناول موضوع انتهاكات المحكمة العسكرية لحقوق اإلنسان حتى آخر رمق 

من حياته التي وضع لها حد »فداًء« لهذه القضية التي بدأت حين »وقع خالف حول ترتيبات في بناية 
في نيو روضة كان مرعب يعمل في أحد مكاتبها، ولما ترك العمل وقع خالف بينه وبين عسكري 

تطور إلى تالسن ومشادة، وادعى خاللها العسكري أن نور مرعب كان يحمل سكيناً ينوي استخدامه 
لالعتداء عليه”، بيسان طي، نور مرعب في معركته األخيرة: تمرد ضد المحكمة العسكرية في القضية 
&196=http://www.legal-agenda.com/article.php?id ،2012 رقم 2769، 1 تشرين الثاني

.folder=articles&lang=ar

17  بيسان طي، المرجع نفسه.

http://www.legal-agenda.com/author.php?id=74&lang=ar
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املدعــى عليــه ابإلســتعانة  تُلــزم احملكمــة حبــق  الــي  القانونيــة  النصــوص  مــن وجــود  ابلرغــم 
مبحــاٍم، قــد تلجــأ احملكمــة العســكرية يف لبنــان إىل أســلوب مغايــر، حبيــث ال تســمح ملوقوفيهــا 
ابســتعمال هــذا احلــق لــدواٍع أمنيــة، يف حــن أنــه ينبغــي الســماح هلــم بتلقــي زايرة مــن حماميهــم 
أو أتخــر،  اعــرتاض  املنفرديــن دون  العســكرين  القضــاة  أمــام  والتواصــل معــه وإستشــارته 
وبســرية اتمــة تطبيقــاً للمبــدأ املكــرس قانــوانً، للمدعــى عليــه حبــق الدفــاع عــن نفســه. هــذا 
مــا دفــع أحــد الضبــاط الذيــن أجرينــا معهــم مقابلــة إىل القــول أن »حقــوق الدفــاع موجــودة، 

لكنهــا ممكــن أن تكــون صوريــة«.18

وقد اعترب احملاميان مااي منصور وكارلوس داود يف تقريرمها يف العام 2010، عن اســتقاللية 
النظــام القضائــي يف لبنــان أن »اإلســتعانة مبحــام أمــر منصــوص عليــه يف القانــون، لكــن 
ملــدة شــهر  العســكرية  الدخــول إىل احملكمــة  مــن  مينــع احملامــي  لرئيــس احملكمــة أن  ميكــن 
واحــد ألســباب أتديبيــة غــر حمــددة وواضحــة. يف مثــل هــذه احلالــة، تكلــف احملكمــة ضابطــاً 
عســكرايً ليتــوىل الدفــاع عــن املدعــى عليــه دون احلصــول مســبقاً علــى موافقــة هــذا األخــر. 
إن حقــوق الدفــاع هــي مقيــدة بشــكل ملحــوظ«19 إذ »حيــق للنيابــة العامــة العســكرية أن 
تســتأنف قــرار قاضــي التحقيــق مبنــع احملاكمــة عــن املدعــى عليــه، يف حــن ال ميكــن للمتهــم 

أن يســتأنف قــرار االهتــام الصــادر ضــده«.20

وقــد الحظــت اجلمعيــة اللبنانيــة للتعليــم والتدريــب )alef(، يف دراســة قانونيــة حــول النظــام 
القضائــي يف لبنــان، أنــه كثــراً مــا يتــم انتهــاك هــذه املبــادىء يف أغلــب احلــاالت املنظــورة أمــام 

18  عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محامي عسكري سابق، من مقابلة أُجريت معه في 20 

تشرين الثاني 2014.

19  المحاميان مايا منصور وكارلوس داود، إستقالل النظام القضائي في لبنان وحياده، الشبكة 

األوروبية – المتوسطية لحقوق اإلنسان، شباط 2010، ص. 24.

20  بيسان طي، نور مرعب في معركته األخيرة: تمرد ضد المحكمة العسكرية في القضية رقم 

fol&196=http://www.legal-agenda.com/article.php?id ،2012 2769، 1  تشرين الثاني
.der=articles&lang=ar
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القضــاء العســكري. كذلــك تذكــر اجلمعيــة اللبنانيــة للتعليــم والتدريــب يف تقريــر أعدتــه ضمــن 
نطــاق مشــروع »وحــدة مراقبــة حقــوق اإلنســان« أن حممــود رافــع الــذي قامــت ابعتقالــه 
استخبارات اجليش اللبناين بتاريخ 7 حزيران 2006 واحتجازه يف وزارة الدفاع »مل يتمكن 
مــن رؤيــة حمــام إال بعــد عامــن، وذلــك حبضــور ضابــط مــن اســتخبارات اجليــش«،21 كمــا أن 
فيصــل غــازي مقلــد قــد مثــل »أمــام احملكمــة العســكرية بتاريــخ 5 آب 2006 ومل يكــن لديــه 

متثيــل قانــوين«.22 

مــع كامــل تفهمنــا للدواعــي األمنيــة الــي دفعــت احملكمــة العســكرية إىل اختــاذ هــذه اإلجــراءات 
حبق العميلن املذكورين آنفاً، والذين حوكما ابجلرم املشن، أال وهو »التعامل مع العدو«، 

فإن هذه اإلجراءات تُعترب إنتهاكاً صارخاً على الصعيد احلقوقي اإلنســاين الدويل.

تعليل الحكم الصادر. 3
مــن ســلبيات أصــول احملاكمــات يف احملاكــم العســكرية أهنــا غــر ملزمــة ابلتعليــل كمــا هــو األمــر 
لــدى احملاكــم العاديــة، حيــث إلزاميــة مشــول احلكــم علــى ملّخــص واٍف للوقائــع الــواردة يف 
قــرار الظــن أو االهتــام وحمضــر جلســة احملاكمــة العلنيــة، ومطالــب الفرقــاء واألســباب املوجبــة 
للتجــرمي أو الــرباءة أو عــدم املســؤولية، إضافــًة إىل املــواد القانونيــة املنطبــق عليهــا الفعــل يف 

حــال التجــرمي، وحتديــد العقوبــة ومقــدار التعويــض.23 

عددت املادة 70 من القانون رقم 24 احملتوايت الي جيب أن يتضمنها احلكم الصادر عن 

21  الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، »المحكمة العسكرية، خرق لنزاهة النظام القضائي، وحدة 

alef، http://www.alefliban.org/sites/default/files/ ،»2010-2009 ،مراقبة حقوق اإلنسان
.MILITARY%20arabic.pdf

22  المصدر عينه.

23  »المحكمة العسكرية: 138 محكوًما في قضايا إرهابية خالل 2012 و2013«، 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/ ،2013 مجلة الجيش، العدد 341، تشرين الثاني
.VWgq5kabQWE.#341=armymagazine/?issue
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احملكمة العسكرية، وذلك »حتت طائلة البطالن«، إال أن النص قد أعفى القضاء العسكري 
من التعليل حبيث يلجأ القضاة العسكريون إىل إصدار األحكام مبجرد اختتام اجللسة، وإن 
كان »هــذا اإلعفــاء ال يشــمل األســس واملــربرات القانونيــة الــي ارتكــزت عليهــا العقوبــة«.24 

إن غيــاب التعليــل أو عــدم كفايتــه مــن شــأنه أن حيــرم املتقاضــي مــن قيــاس التماســك القانــوين 
للحكــم الصــادر مــن جهــة، واألهــم، مــن اإلرتقــاء إىل درجــة أعلــى، مــن جهــة أخــرى. فأمهيّــة 
التعليــل تكمــن يف متكــن حمكمــة التمييــز مــن ممارســة رقابتهــا علــى األحــكام، األمــر الــذي 
يشــّكل جتــاوزاً حلقــوق املّتهمــن: فاحملاكــم العســكرية اللبنانيــة تصــدر أحكامهــا »علــى أوراق 
مطبوعــة وجاهــزة تتضّمــن عــدداً مــن االســئلة حتتــاج االجابــة عنهــا يف معظمهــا بكلمــة نعــم 
أو ال«25؛ و »احملكمــة العســكرية غــر ملزمــة ابلتعليــل، أو ببيــان األدلــة املعتمــدة لإلدانــة، 
ويكفــي أن جتيــب عــن األســئلة املبينــة، وحيــق هلــا مبــا هلــا مــن ســلطان ابلتقديــر أن تستنســب 
أن مثـّـة أدلــة متوافــرة، لتكويــن قناعتهــا إلدانــة بعــض املدعــى عليهــم أو إلعــالن بــراءة البعــض 
اآلخــر وال رقابــة للمحكمــة العليــا علــى هــذا التقديــر«.26 وقــد ورد يف تقريــر »اســتقاللية 
النظــام القضائــي يف لبنــان« املذكــور، أن احملاكــم العســكرية تصــدر أحكامهــا »علــى أســاس 
الئحــة أســئلة مطبوعــة تتعلــق بوقائــع اجلرميــة، وظــروف التشــديد، واألعــذار احمللــة، والظــروف 
املخففــة الــي جييــب عليهــا قضــاة احملكمــة بشــكل جــد موجــز )...( فاحملكمــة معفيــة مــن 

24  حيثيات قرار محكمة التمييز العسكرية الصادر برقم 2002/125.

25  أندريا أبي نادر، »القضاء العسكري: أي مساواة؟ أي عدالة؟«، 11 أيار 2013، المجلة الرسمية 

لطالب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، 
%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%B6%D8%82%D9%84%D9%A7%D8%/11/05/2013/https://beryte.wordpress.com

D8%A7%D8%88%D9%A7%D8%B3%D8%85%8A-%D9%D9%A3%8A-%D8%D9%B1%D8%83%D9%B3%D8%B9%D8%84

/9F%D8%A9%D8%84%D9%A7%AF%D8%D8%B9%8A-%D8%D9%A3%9F-%D8%D8%-A9%

26  قرار المحكمة العسكرية رقم 192 الصادر بتاريخ 19 أيار1995، جريدة النهار، ملحق حقوق 

اإلنسان، 14 كانون الثاني 1998، مذكور في »تقرير عن وضع القضاء في لبنان، إعداد المحامي 
الياس شلهوب، 2004، اإلشراف والنشر للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والمؤسسة 

الدولية للنظم االنتخابية، ص. 32.
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تعليــل قراراهتــا وتصــدر األحــكام مبجــرد اختتــام اجللســة«.27

اتليــاً، ختتلــف درجــة تعليــل األحــكام العســكرية ابختــالف موضــوع الدعــوى وابختــالف 
القضــاة واحملاكــم، وقــد يصــل الوضــع أحيــاانً إىل انعــدام التعليــل. 

جيدر بنا أن نذكر يف هذا السياق أن احملاكم العسكرية هي الوحيدة »بن احملاكم اجلزائية يف 
لبنان الي تطّبق القاعدة القائلة »ابستمرار احملاكمة حى صدور احلكم« أي أنه فور إعالن 
الرئيس اختتام احملاكمة، ينتقل القضاة إىل غرفة املذاكرة وتتم صياغة احلكم مباشرًة وإصداره يف 

اليوم نفسه؛ وإن كان يدّل هذا على شيء، فرّجح أنه عدم تعّمق يف دراسة القضية )...(«.28

مــن هنــا أييت هاجــس احلقوقيــن مــن ســرعة احملاكمــة العســكرية الــي ال ميكــن أن تكــون 
مقياســاً حملاكمــة عادلــة. وإن كنــا ال نؤيَــد إطالــة أمــد احملاكمــات يف احملاكــم اللبنانيــة لســنوات 
غــر مــربرة، فإنــه جيــب أن منيّــز بــن التأخــر والتســرّع: القــول أبن احملكمــة العســكرية أصــدرت 
»6780 حكمــاً خــالل العــام 2012« ال يُعتــرب »تفوقــاً علــى القضاءيــن املــدين واجلزائــي 
اللذين ابات شــهرين ببطء ســر العمل فيهما« كما جاء مؤخراً يف مقال بعنوان »العســكرية 
تطيــح قصــور العــدل«.29 يف الســياق عينــه، إن قــدرة احملكمــة العســكرية علــى إقامــة »106 
جلسات مثاًل يف يوم واحد ميتد حى ساعات الفجر األوىل يضع املرء يف وضعية التعجب 

27  إستقالل النظام القضائي في لبنان وحياده، الشبكة األوروبية – المتوسطية لحقوق اإلنسان، سبق 

ذكره.

28  أندريا أبي نادر، القضاء العسكري: أي مساواة ؟ أي عدالة؟، 11 أيار 2013، المجلة الرسمية 

لطالب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، 
82%D8%B%84%D9%D8%A7%D9%/11/05/https://beryte.wordpress.com/2013
83%D8%B1%84%D8%B9%D8%B3%D9%6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9
88%D8%A7%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A-%D9%8A-%D8%A3%D9%%D9

84%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%9F-%D8%A3%D9%%D8%A9-%D8
.9F%%D8%A9%D8

http:// ،2013 29  مقالة »العسكرية تطيح قصور العدل«، موقع لبنان 24، 27 تشرين الثاني

.lebanon24.com/Numbers/details/631157
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عن مدى تركيز القضاة لفرتات متواصلة هبذا الشــكل!«.30 هذا ما دفع الناشــط يف حقوق 
االنســان، جــان بيــار قطريــب، إىل إعطــاء مثــل عــن احملاكمــات العســكرية الــي تناولــت ملــف 
العمالء يف عام 2000 حيث روى مشاهدته ومشاهدات مؤسسة حقوق اإلنسان واحلق 
اإلنساين )لبنان(31 لسيدة مسينة طلبها القاضي للشهادة يف قضية أحد العمالء وهي كانت 
جالســة يف آخــر قاعــة احملاكمــة؛ عندمــا رآهــا القاضــي العســكري وأيقــن أهنــا حتتــاج إىل وقــت 

كبــر للتنقــل والتوجــه حنــو القــوس، طــرق علــى الطاولــة وأعلــن »احلكــم كمــا الــذي ســلفه«.32

ابلتــايل، إن تعليــل األحــكام ليــس منّــة يقــرر وهبهــا القاضــي العســكري، بــل جيــب أن يكــون 
موجــب يقــع علــى عاتــق مجيــع القضــاة يف احملاكــم اللبنانيــة، إســتناداً إىل مبــدأ حــق الدفــاع.

ابإلضافــة إىل عــدم التعليــل، تظهــر خطــورة أحــد مســببات الســرعة يف احملكمــة العســكرية، 
أال وهــي غيــاب الدرجــة الثانيــة يف احملاكمــات العســكرية؛33 »فالتحقيــق االبتدائــي العســكري 
يقتصــر علــى درجــة واحــدة أمــام قاضــي التحقيــق العســكري لعــدم وجــود هيئــة اهتاميــة الــي 
الثانيــة يف التحقيــق وضمانــة إضافيــة ملمارســة حــق الدفــاع وســبب  تُعتَــرب قضــاء الدرجــة 
ــر بكــون طبيعــة القضــاء العســكري وصالحيتــه يف اجلرائــم ذات التأثــر يف االمــن  ذلــك يـَُفسَّ
الداخلــي والنظــام العــام، تســتوجب اعتمــاد العجلــة القصــوى يف التحقيــق واحلكــم. وقــد 
يكــون هــذا الســبب ُمعلّــل لــو كان اختصــاص احملكمــة ضّيقــاً. ولكــن مــع النطــاق الواســع 
الختصاصهــا، مل يعــد هــذا الســبب ُمــربَّر وجيعــل املدعــى عليــه خيســر ضمانــة أساســية مــن 

30  عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محامي عسكري سابق، من مقابلة أُجريت معه في 20 

تشرين الثاني 2014.

31  حيث أن المؤسسة شاركت بمراقبة عمل المحكمة العسكرية في حينه، من خالل عدد من المندوبين.

32  منقول عن الناشط في مجال حقوق االنسان، جان بيار قطريب خالل مداخلته في ورشة العمل 

»كلنا برسم القضاء العسكري؟ القضاء العسكري بين هيبة الدولة ودولة القانون«، المنظمة من جمعية 
أمم، في فندق الهيلتون، 1 تشرين الثاني 2014.

33  عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محامي عسكري سابق، من مقابلة أُجريت معه في 20 

تشرين الثاني 2014.
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حقوقــه أمــام قضــاء التحقيــق«.34

عالنية المحاكمة. 4
مــا مــن شــك يف أن أهــم ضمــاانت احملاكمــة العادلــة هــي مبــدأ عالنيــة اجللســة لضمــان 
الشــفافية والنزاهــة حيــث يفســح اجملــال إلجــراء الرقابــة غــر املباشــرة عــرب وســائل اإلعــالم 
يف جمــال التعــدي علــى حقــوق املواطنــن مــع االقــرار بضــرورة اعتمــاد الســرية يف اجلرائــم الــي 
تكــون علــى قــدٍر مــن مســاس األمــن القومــي كالتجســس والتعامــل مــع العــدو. يف القانــون 
املــدين، نصــت املــادة 376 مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة علــى أن »تكــون احملاكمــة 
علنيــة إال إذا أوجــب القانــون أو أجــاز إجراءهــا ســراً أو يف غرفــة املذاكــرة«. نــورد علــى ســبيل 
املثــال بعــض احلــاالت الــي جييــز فيهــا القانــون إجــراء احملاكمــة بشــكل ســري كمحاكمــة 
احملامــن أمــام اجمللــس التأديــيب، قضــااي التفريــق بــن الزوجــن أمــام احملاكــم الروحيــة واملذهبيــة 

والشــرعية، اجلرائــم املخلــة ابألخــالق واآلداب العامــة )...(. 

أمــا علــى صعيــد احملاكمــات يف القانــون اجلزائــي، فــإن مبــدأ عالنيــة احملاكمــة ليــس مطلقــاً، 
ذلــك أن املشــرع خــرج عــن هــذا املبــدأ ومنــح احملكمــة أو رئيســها ســلطة جعــل جلســاهتا 
ســرية يف حالــي احملافظــة علــى النظــام العــام، كمــا احلــال يف اجلرائــم الــي تتعلــق أبســرار الدولــة 
كالتجســس أو اجلرائــم الــي يرتتــب عليهــا إاثرة الــرأي العــام بشــدة واحملافظــة علــى األخــالق 
العامــة، كمــا احلــال يف اجلرائــم الــي متــّس العــرض والشــرف. يقــول أحدهــم حبــّق: »إن صــدور 
قــرار ابلســرية يســري علــى مجيــع أطــوار احملاكمــة وال لــزوم لتكــراره يف كل جلســة. وجيــب أن 
يكــون قــرار الســرية معلــاًل. وإذا تقــرر رفــع الســرية والعــودة إىل العالنيــة فيجــب أن يصــدر 

قــرار بذلــك«.35
34  القضاء العسكري: أي مساواة؟ أي عدالة؟، المرجع عينه سابق الذكر.

%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%B6%D8%82%D9%84%D9%A7%D8%/11/05/2013/https://beryte.wordpress.com

D8%A7%D8%88%D9%A7%D8%B3%D8%85%8A-%D9%D9%A3%8A-%D8%D9%B1%D8%83%D9%B3%D8%B9%D8%84

./9F%D8%A9%D8%84%D9%A7%AF%D8%D8%B9%8A-%D8%D9%A3%9F-%D8%D8%-A9%

35  المحامي وهيب مطر، دراسة حول »سرية المحاكمة في لبنان«، بيروت في 3 آذار2007، 
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علــى صعيــد القانــون العســكري، تنــص املــادة 55 مــن القانــون رقــم 24 علــى أن »جتــري 
احملاكمــة علنيــة أمــام احملاكــم العســكرية علــى اختــالف درجاهتــا، إال أن هلــا أن تقــرر وفقــاً 
للقانــون العــادي إجراءهــا ســراً. علــى أن األحــكام تصــدر دائمــاً علنــاً. للمحكمــة العســكرية 

ــاً لذلــك«.  أن حتظــر نشــر وقائــع اجللســات أو ملخــص عنهــا إذا رأت موجب

هــذا النــص الواســع يفســح اجملــال للمحكمــة العســكرية، يف أثنــاء النظــر يف اجلرائــم الــي تتعلــق 
ابملدنيــن، أن تعتربهــا ذات جانــب أمــي يؤثـّـر يف األمــن القومــي فيتــم التعامــل معهــا بســرية، 
ممــا يشــكل انتهــاكاً صارخــاً ملبــادىء احملاكمــة العادلــة والعلنيــة، حيــث يواجــه املدعــى عليــه 

احلرمــان مــن العدالــة حبجــة الضــرورات األمنيــة.

حــى عندمــا يكــّرس القضــاة العســكريون علنيــة احملاكمــة، ففــي التطبيــق، يســتوجب دخــول 
احملكمــة العســكرية عمليــاً احلصــول علــى إذن مــن قائــد الثكنــة العســكرية حيــث تتواجــد 
احملكمــة العســكرية، ممــا مينــح الضابــط ســلطة المتناهيــة حتــد عمليــاً مــن تطبيــق مبــدأ العلنيــة 
يف احملاكمــة العســكرية، واالستنســاب يف تطبيــق القانــون. ابلتــايل، يكــون مبــدأ العلنيــة »غــر 
مؤمــن بشــكل كامــل«.36 وقــد عــرَب خــر تعبــر عــن هــذه اإلشــكالية، نــور مرعــب الــذي تــرك 
وراءه شــهادات مكتوبــة، حيــث ذكــر أن »اجللســات علنيــة يف الظاهــر، ولكــن كيــف تكــون 
كذلــك ومُينــع النــاس واإلعــالم ومجعيــات حقــوق اإلنســان واحملامــون مــن حضورهــا«. يف 
الســياق عينــه، جــاء يف التقريــر عــن »اســتقاللية النظــام القضائــي يف لبنــان« ســابق الذكــر: 
»جلســات احملاكمــة هــي علنيــة مــن حيــث املبــدأ إال أنــه مينــع ســائر احملامــن واملواطنــن مــن 

حضــور جلســات احملاكمــة إبســتثناء مــن هــم طــرف فيهــا«.

.www.libanlaw.com

36  عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محامي عسكري سابق، من مقابلة أُجريت معه في 20 

تشرين الثاني 2014.
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إختصاص المحكمة العسكرية. 5
اإلختصــاص هــو معيــار حيــدده القانــون الداخلــي للدولــة، وهــو ضمانــة أساســية للتمتــع 
مبحاكمــة عادلــة كحــق مــن حقــوق اإلنســان وقــد نصــت عليــه املــادة 14 مــن »العهــد الــدويل 
اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية« ويف اإلعــالن العاملــي ويف املبــادئ األساســية لألمــم 

املتحــدة بشــأن اســتقالل القضــاء.

حيتــل قانــون القضــاء العســكري حيِّــزًا مهًمــا يف بنيــة اجلســم القضائــي اللبنــاين، نظــرًا إىل 
اختصاصــه الواســع )مــن انحيــة الصالحيــة النوعيــة( وتنــوّع األشــخاص احملالــن أمامــه )مــن 
انحيــة الصالحيــة الشــخصية(، ممــا جيعلــه قــادراً علــى جتــاوز إطــار العســكرين ليشــمل املدنيــن 

يف حــاالت عديــدة.

 مينــح القانــون اللبنــاين، وبشــكل صائــب، القضــاء العســكري الصالحيــة املتعلقــة ابجلرائــم 
والعقــوابت اخلاصــة أبفــراد القــوى املســلحة وهــي علــى ســبيل املثــال:

التخلف عن االلتحاق ابخلدمة؛ -
الفرار من اخلدمة؛ -
اجلرائم املخلة ابلشرف والواجب؛ -
اخليانة -
املؤامرة العسكرية؛ -
التجسس؛ -
إنتحال األلبسة واألومسة والشارات؛ -
اجلرائم املخلة ابالنضباط العسكري؛ -
التمرد والعصيان؛ -
إساءة استعمال السلطة؛ -
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خمالفة التعليمات العسكرية؛ -
واجلرائم املرتكبة يف املعسكرات ويف املؤسسات والثكنات العسكرية. -

إال أّن القضــاء العســكري يف لبنــان حيفــظ صالحيتــه يف جمموعــة كبــرة مــن احلــاالت للتحقيــق 
مــع مدنيــن وحماكمتهــم. إن مثــل هــذه الصالحيــات الواســعة، ســواء كان مصدرهــا القانــون 
أو املمارســة، ال تتفــق مــع املعايــر والضمــاانت املكرســة يف األنظمــة الدميقراطيــة، ألن احملاكــم 

العســكرية ينبغــي أن تتســم دائمــاً ابلطابــع االســتثنائي اخلــاص وجيــب أال تشــمل املدنيــن.

أمــا يف مــا يتعلــق ابلصالحيــة النوعيــة هلــذه احملكمــة، فتتعلّــق ابجلرائــم الواقعــة علــى عاتــق 
ــة )التجســس واألعمــال االرهابيــة...( والــي متــّس مصلحــة املؤسســة العســكرية  أمــن الدول
)التملّــص مــن الواجبــات، اجلرائــم املخلــة ابلشــرف والواجــب وابالنضبــاط العســكري...( 
ومــن الطبيعــي أن يدخــل هــذا النــوع مــن اجلرائــم ذات اخلطــورة الشــديدة يف اختصــاص 
القضــاء العســكري إذ أن املــّس املباشــر أبمــن البلــد يعلــل عــدم خضوعهــا للمحاكــم اجلزائيــة 

العاديــة.

تنــص املــادة 24 مــن القانــون رقــم 24 املعــدل ابلقانــون رقــم 306 اتريــخ 3 نيســان 2001، 
علــى أن ختتــص احملاكــم العســكرية ابلنظــر يف مــا يلــي:

اجلرائم املنصوص عليها يف الكتاب الثالث من هذا القانون. 37. 1
جرائــم اخليانــة والتجســس والصــالت غــر املشــروعة ابلعــدو املنصــوص عليهــا يف املــواد . 2

273 حــى 287 مــن قانــون العقــوابت ويف املادتــن 290 و291 منــه أيضــاً ويف 

37  تتمحور هذه الجرائم حول التالي: 

جرائم التملّص من الواجبات العسكرية: التخلّف، الفرار والتشويه الذاتي.
الجرائم الُمخلة بالشرف والواجب: التسليم، الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس، السلب واإلتالف، 

التدمير، التزوير والغش، السرقة واإلختالس، وإنتحال األلبسة واألوسمة والشارات.
الجرائم المخلة باإلنضباط العسكري: التمّرد، العصيان، رفض الطاعة، التحقير وأعمال الشدة الواقعة 

على الرؤساء، إساءة إستعمال السلطة، ومخالفة التعليمات العسكرية.
جرائم رجال سالحي الجو والبحرية.
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القوانــن اخلاصــة الــي تعاقــب علــى هــذه اجلرائــم.
اجلرائــم املتعلقــة ابألســلحة والذخائــر احلربيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون األســلحة وذلــك . 3

ضمــن الشــروط احملــددة فيــه ويف هــذا القانــون.
اجلرائم املرتكبة يف املعسكرات ويف املؤسسات والثكنات العسكرية.. 4
اجلرائــم الواقعــة علــى شــخص أحــد العســكرين، ابســتثناء تلــك الــي تقــع علــى شــخص . 5

احــد اجملنديــن وال تتعلــق ابلوظيفــة.38
اجلرائم الواقعة على شخص أحد رجال قوى األمن الداخلي واألمن العام.. 6
اجلرائــم الواقعــة علــى املوظفــن املدنيــن يف وزارة الدفــاع الوطــي واحملاكــم العســكرية أو . 7

لــدى اجليــش وقــوى األمــن الداخلــي واألمــن العــام إذا كان هلــذه اجلرائــم عالقــة ابلوظيفــة 
وتســتمر هــذه الصالحيــة بعــد تســريح األشــخاص املذكوريــن يف الفقــرات 5، 6 و7.

مجيــع اجلرائــم، مهمــا كان نوعهــا، الــي متــس مصلحــة اجليــش أو قــوى األمــن الداخلــي . 8
أو األمــن العــام.

اجلرائــم الواقعــة علــى شــخص أحــد رجــال اجليــوش األجنبيــة أو الــي متــس مصلحتهــا مــا . 9
مل يكــن هنــاك اتفــاق خمالــف علــى حتديــد الصالحيــة بــن احلكومــة اللبنانيــة والســلطة 

التابعــة هلــا هــذه اجليــوش.
خمالفات األحكام املتعلقة خبدمة العلم«.39. 10

تضيــف املــادة 25 مــن قانــون القضــاء العســكري يف فقرتيهــا 1 و5 أن صالحيــة احملكمــة 
العســكرية مــن أي درجــة كانــت تنحصــر بدعــوى احلــق العــام مــن دون احلــق الشــخصي الــي 
ميكــن أن تقــام أمــام احملكمــة املدنيــة الصاحلــة، حيــث يتوقَّــف صــدور احلكــم هبــا حــى الفصــل 

38  بعد أن كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على التالي: »الجرائم الواقعة على شخص أحد 

العسكريين«.

39  هذا البند مضافا وفقاً للقانون رقم 38 تاريخ 6 كانون األول 1975 ثم ألغي هذا القانون وفقا 

للمرسوم االشتراعي رقم 102 تاريخ 16 أيلول 1983.
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يف دعــوى احلــق العــام هنائيًــا. وال ميكــن ابلتــايل للمحكمــة العســكرية أن حتكــم ابلتعويضــات 
الشــخصية أو املدنيــة بصــرف النظــر عــن نــوع اجلــرم ودرجــة احملاكمــة.

تضيف املادة 27 من القانون رقم 24 املعدلة وفقاً للقانون رقم 306 اتريخ 2001/4/3 
أبن حُياَكم أمام احملكمة العسكرية أايً كانت جنسيتهم وأايً كان نوع اجلرمية املسندة إليهم:

العســكريون واملماثلــون للعســكرين، ابســتثناء اجملنديــن عنــد ارتكاهبــم جرائــم ال عالقــة . 1
هلــا ابلوظيفــة.40

رجال قوى األمن الداخلي واألمن العام.. 2
األسرى.. 3
رجــال قــوى اجليــوش األجنبيــة واملوظفــون املدنيــون فيهــا مــا مل يكــن هنــاك اتفــاق خمالــف . 4

علــى الصالحيــة هبــذا الشــأن بــن احلكومــة اللبنانيــة والســلطات التابعــة هلــا هــذه اجليــوش 
األجنبية.

املوظفــون املدنيــون لــدى وزارة الدفــاع الوطــي واجليــش واحملاكــم العســكرية أو قــوى األمــن . 5
الداخلــي أو األمــن العــام إذا كانــت جرائمهــم انشــئة عــن الوظيفــة أو واقعــة حتــت القانــون 

رقــم 24.
كل فاعــل أصلــي أو شــريك أو متدخــل أو حمــرض يف جرميــة حمــال هبــا أمــام القضــاء . 6

العســكري أحــد األشــخاص املشــار إليهــم يف الفقــرات الســابقة«.
وتتضمــن املــواد 29 إىل 32 مــن القانــون رقــم 24 صالحيــة القضــاة العســكرين املنفرديــن 
للنظــر يف مجيــع أنــواع التعــدايت وانتهــاكات قانــون الســرالي ترتكــب ضمــن نطــاق احملافظــة، 

واجلرائــم النامجــة عــن خمالفــات أحــكام الدفــاع املــدين يف زمــن احلــرب.

40  بعد أن كانت تنص هذه الفقرة  قبل التعديل على محاكمة كل العسكريين والمماثلين للعسكريين دون 

أي استثناء.
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إســتناداً إىل مــا تقــّدم، للمحاكــم العســكرية اللبنانيــة النظــر يف اجلرائــم الــي يرتكبهــا مدنيــون 
والواقعــة علــى شــخص أحــد العســكرين أو رجــال قــوى األمــن الداخلــي واألمــن العــام، علــى 
املوظفــن املدنيــن يف مؤسســات معينــة، علــى شــخص أحــد رجــال اجليــوش األجنبيــة أو الــي 
متــّس مصلحتهــا، علــى األســرى، أايً كانــت جنســيتهم وأايً كان نــوع اجلرميــة، ومــا أمكننــا مــن 

توســيع اخليــال يف هــذه العبــارة.

اتليــاً، وإن كانــت »اجلرائــم الواقعــة علــى شــخص أحــد العســكرين« تســبب ضــرراً مباشــراً 
أو غــر مباشــر علــى مصــاحل املؤسســة العســكرية الــذي ينتمــي إليهــا، »إالّ أن هــذه احملكمــة 
توّســعت يف مفهــوم »العســكري بشــخصه« لتشــمل أموالــه اخلاّصــة، فُيحاكــم أمــام احملكمــة 
العســكرية كل متعــدي علــى أمــوال العســكري ابلرغــم مــن أن هــذا التعــدي ال يطــال وال يّضــر 
رتكــب 

ُ
مصــاحل املؤسســة العســكرية«. »يدخــل أيضــاً يف اختصــاص هــذه احملكمــة اجلــرم امل

مــن قبــل العســكري واملّتصــل ابلوظيفــة، أي عندمــا توفّــر الوظيفــة ظــروف ارتــكاب اجلرميــة 
أو أســباهبا. إالّ أن القضــاء العســكري ال أيخــذ عمليــاً هــذا املعيــار، فيالحــق العســكري 
مبجــّرد ارتكابــه أي جــرم كان حــى لــو مل يتعّلــق ابجلرميــة، بــل حُياَكــم أمــام هــذه احملكمــة مــع 
العســكري، كّل فاعــل أصلــي أو شــريك أو متدّخــل أو حمــّرض قــي هــذه اجلرميــة غــر املتعّلقــة 
ابلوظيفــة لعلّــة التــالزم. نالحــظ إذاً أن الصفــة العســكرية لشــخص املدعــي أو املدعــى عليــه 
وحدها كافية إلعطاء احملكمة العســكرية، بغض النظر عن طبيعة اجلرم او ظروف ارتكابه، 
الصالحيــة يف النظــر يف القضيــة. وهــذا التوّســع يف الصالحيــة خمالــف للمبــدأ القانــوين العــام 
القائــل أبن أي تفســر للنصــوص املتعلقــة بصالحيــة قضــاء متخصــص أو اســتثنائي جيــب أن 
يتــم بصــورة حصريــة، ودائمــاً ملصلحــة القضــاء العــادي عندمــا يعــرتي هــذه النصــوص أي إهبــام 

أو عــدم وضــوح وهــذا التوســع يف صالحيــات القضــاء العســكري«41.
41  القضاء العسكري: أي مساواة؟ أي عدالة؟، مرجع سابق ذكره.

%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%B6%D8%82%D9%84%D9%A7%D8%/11/05/2013/https://beryte.wordpress.com
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.9F%D8%A9%D8%84%D9%A7%AF%D8%D8%B9%8A-%D8%D9%A3%9F-%D8%D8%-A9%
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إســتناداً إىل تربيــر حماكمــة املدنيــن أمــام القضــاء العســكري أبهنــم ارتكبــوا جرائــم هلــا جانــب 
أمــي يتعلــق ابملصلحــة العليــا للبــالد مبجــرد وجــود طــرف عســكري، فــإن قانــون القضــاء 
العســكري هــذا يــربر مثــول أحــد املدنيــن أمــام احملكمــة العســكرية بســبب حــادث اصطــدام 
عــادي بــن ســيارته وســيارة أحــد العســكرين، أو بســبب شــجار بــن شــخص مــدين وآخــر 
عسكري حبجة األمن القومي، أو حى عندما يقع خالف بن جارين يف مبىن واحد حول 
موضــوع موقــف ســيارة مثــاًل، ونســتذكر هنــا قضيــة نــور مرعــب الــذي ســبق وعّرفنــا عنــه آنفــاً.

لقــد أشــارت إىل هــذا االنتهــاك الصــارخ حلقــوق اإلنســان وملبــادىء العدالــة تقاريــر دوليــة 
عــّدة، ويف هــذا اإلطــار، أعربــت جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة عــن قلقهــا إزاء 
النطــاق الواســع جملــال عمــل احملاكــم العســكرية يف لبنــان وخباصــة توســيعها إىل مــا هــو أبعــد 

مــن القضــااي التأديبيــة وتطبيقهــا علــى املدنيــن.42

لــه اختصــاص يف حماكمــة  يــربر أن يكــون  العســكري ال  للقضــاء  الطابــع االســتثنائي  إن 
املدنيــن، حيــث أن أصــول احملاكمــة أمامــه تقــوم علــى تطبيــق إجــراءات اســتثنائية يف قضــااي 
اســتثنائية متــس أمــن البــالد ومصلحتــه العليــا. وهــذه األصــول املتبعــة أمــام القضــاء العســكري 
ال تتماشــى مــع املبــادىء القانونيــة العامــة واملعايــر الطبيعيــة للعدالــة، ممــا يدفعنــا إىل املطالبــة 
العســكرية  الطبيعــة  ذات  اجلرائــم  العســكرية يف  للمحكمــة  القضائــي  االختصــاص  حبصــر 

البحتــة الــي يرتكبهــا العســكريون.

يف هــذا اإلطــار، »دعــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان لبنــان إىل حتويــل اختصــاص احملاكــم 
العســكرية يف مجيــع القضــااي املتصلــة ابنتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى يــد قــوات اجليــش إىل 
احملاكــم املدنيــة«، إضافــًة إىل »نقــل اختصــاص احملاكــم العســكرية يف مجيــع احملاكمــات الــي 

متــس املدنيــن إىل احملاكــم العاديــة«.43
42  توصيات لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة، نيسان1997.

http://www.hrea.org/،1998 ،43  ديفيد فيسبورت، دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية

http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
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فمــن املالحظــات الــي أبدهتــا جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة يف تقريرهــا الصــادر 
يف 5 أاير 1997، أهنا »تبدي قلقها من الصالحيات الواســعة املنوطة ابحملاكم العســكرية 
يف لبنــان، ال ســيما أهنــا تتجــاوز املســائل التأديبيــة لتطــال املدنيــن، كمــا تعــرب اللجنــة عــن 
قلقهــا بشــأن األصــول الــي تتبعهــا تلــك احملاكــم وغيــاب الرقابــة املعمــول هبــا يف احملاكــم العاديــة 
علــى أعماهلــا وأحكامهــا. ويضيــف التقريــر، علــى ســبيل التوصيــة، أن علــى الدولــة املتعاقــدة 
)لبنــان( أن تعيــد النظــر يف صالحيــات احملاكــم العســكرية وأن تنقــل تلــك الصالحيــات اىل 
احملاكــم املدنيــة يف مــا يتعلــق مبحاكمــة املدنيــن أو إبنتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي يرتكبهــا 

عسكريون«.

مبناســبة محلــة االعتقــاالت الــي شــهدها آب 2001، والــي اســتهدفت انشــطن سياســين 
معارضــن ملــا مسّــي عهــد الوصايــة، بلــغ حــد التزاحــم بــن دولــة القانــون املــدين املمثلــة مبحكمــة 
التمييــز اجلزائيــة ورئيســها وبــن دولــة القضــاء العســكري إىل حــد تقــدمي رئيــس حمكمــة التمييــز 
اســتقالته بســبب حماولــة احملكمــة العســكرية االلتفــاف علــى قرارهــا القاضــي بعــدم صالحيــة 

القضــاء العســكري مالحقــة املدعــى عليهــم مــن مشلتهــم تلــك االعتقــاالت. 44

علــى الرغــم مــن شــبه اإلمجــاع الســائد يف أروقــة اجملالــس التشــريعية واحلقوقيــة والسياســية 
اللبنانيــة، إال أن التوصيــات الدوليــة املتكــررة يف جمــال القضــاء العســكري، الصــادرة عــن 
اجملتمعــن املــدين والــدويل، والــي ذكرانهــا آنفــاً مل تلــق صــدى لــدى املشــرع اللبنــاين حيــث 
مــا زال القانــون يتيــح حماكمــة املدنيــن أمــام احملاكــم العســكرية الــي ال تتمتــع ابلضمــاانت 

القضائيــة الالزمــة وال تعلــل قرارهتــا.

.erc/Library/AI-pol300021998ar 
.doc

44  قانون القضاء العسكري بين »هيبة الدولة« و«دولة القانون«، ُكلّنا برسم القَضاء العسكري؟، 9 

./2372/http://www.memoryatwork.org/index.php/topic/1 ،2014 أيلول

http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
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إستقاللية المحكمة وفصل السلطات. 6
أورد الدســتور اللبنــاين يف الفقــرة )ه( مــن مقدمتــه مبــدأ فصــل الســلطات الــذي يعــّد مرتكــز 
العالقــة بــن الســلطات حلمايــة حقــوق املواطنــن، وذلــك عندمــا نــّص علــى أن »النظــام قائــم 

علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتوازهنــا وتعاوهنــا«.
كمــا ورد يف املــادة 20 منــه »أن الســلطة القضائيــة تتوالهــا احملاكــم علــى اختــالف درجاهتــا 
واختصاصها ضمن نظام ينص عليه القانون وحيفظ مبوجبه للقضاة واملتقاضين الضماانت 
الالزمــة )...( والقضــاة مســتقلون يف إجــراء وظائفهــم وتصــدر القــرارات واألحــكام مــن قبــل 

كل احملاكــم وتنفــذ ابســم الشــعب اللبنــاين«.
ابلتــايل، يـَُعــّد »مبــدأ الفصــل بــن الســلطات حجــر الزاويــة ابلنســبة إىل اســتقالل وحياديــة 
النظــام القضائــي«.45 وقــد أشــارت أيضــاً جلنــة حقــوق اإلنســان املعنيــة حبقــوق اإلنســان 
أشــارت إىل وجــوب »تعيــن  الســلطات عندمــا  بــن  الفصــل  مبــدأ  إىل  بشــأن ســلوفاكيا 
احلــدود الفاصلــة بــن اختصاصــات كل مــن الســلطة التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة، قــد 
يهــدد علــى الــدول«.46 وقــد أوصــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان بشــأن رومانيــا بوجــوب 
»حتقيــق ســيادة القانــون وتطبيــق سياســة حمرتمــة حلقــوق اإلنســان تبــي تشــريعات وتدابــر 
تضمــن الفصــل الواضــح بــن الســلطتن التنفيذيــة والقضائيــة لتجنــب تدخــل األوىل يف شــؤون 

القضــاء ومســؤولياته«.47
45  اللجنة الدولية للحقوقيين، المبادئ الدولية المتعلقة بإستقالل ومسؤولية القضاة، والمحامين، وممثلي 

النيابة العامة، دليل الممارسين رقم 1، جنيف 2007، 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&do- 

.cid=4a78382f2

46  المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن سلوفاكيا، وثيقة صادرة عن األمم المتحدة، العهد 
.79CCPR/C/79/Add  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة

47  مالحظات ختامية للّجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن رومانيا، وثيقة صادرة عن األمم المتحدة، 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 65؛ أنظر أيضاً المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان الفقرة 
CCPR/C/79/Add.111 10 المدنية والسياسية، CCPR/CO/70/PER بشأن البيرو، وثيقة صادرة 
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يف مــا خيــص احملاكــم العســكرية اللبنانيــة، تنــص املــادة األوىل مــن القانــون رقــم 24 علــى 
أن »يعطــى وزيــر الدفــاع الوطــي جتــاه احملاكــم العســكرية مجيــع الصالحيــات املعطــاة لوزيــر 
العــدل جتــاه احملاكــم العدليــة يف كل مــا ال يتنــاىف وأحــكام هــذا القانــون«. ابلتــايل، تكــون 
احملاكــم العســكرية اتبعــة لــوزارة الدفــاع وليــس لــوزارة العــدل، املرجــع القضائــي للمحاكــم 
العاديــة: وضعهــا خــارج ســلطة وزارة العــدل وحتــت ســلطة وزارة الدفــاع يعــي وضعهــا خــارج 
نطــاق القانــون العــادي وبعيــداً عــن مبــادىء حكــم القانــون حيــث أتيت خــارج إطــار النظــام 
القضائــي العــام، ممــا يتناقــض مــع مبــدأ فصــل الســلطات، حيــث أن تدّخــل الســلطة التنفيذيــة 
أو العســكرية يف إقامة العدالة وضمان حقوق اإلنســان يـَُعد تدخاًل ســافراً يف هذا الســياق. 
هــذا وقــد اعتــربت اللجنــة األمركيــة الدوليــة أن احملاكــم العســكرية اخلاصــة يف بــروت ليســت 
»خمتصــة وال مســتقلة وال حمايــدة ألهنــا تتبــع وزارة الدفــاع، ممــا جيعلهــا خاضعــة ألحــد 

األجهــزة التنفيذيــة«.48

أمــا جلهــة تشــكيل احملاكــم العســكرية اللبنانيــة، فهنــا أيضــاً إشــكالية أخــرى للمعاجلــة، يوجزهــا 
اجلــدول التــايل:

عن األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المالحظات الختامية للجنة المعنية 
بحقوق اإلنسان بشأن السلفادور، وثيقة صادرة عن األمم المتحدة، العهد الدولي الفقرة 10؛ المالحظات 

الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان الفقرة CCPR/C/79/Add.34 15 الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، Add/79/CCPR/C.43 بشأن تونس، وثيقة صادرة عن األمم المتحدة، العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن النيبال، 
وثيقة صادرة عن األمم المتحدة، العهد الدولي  الفقرة 14، الفقرة CCPR/C/79/Add.42 18 الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.

48  دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، ديفيد فيسبورت، 1998،
.http://www.hrea.org/erc/Library/AI-pol300021998ar.doc

http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
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محكمة التمييز 
العسكرية

المحكمة العسكرية 
الدائمة

القضاة 
العسكريون 
المنفردون

فــي الدعاوى 
الجنائية

- قاض من مالك 
القضاء العديل من 

الدرجة السابعة وما 
فوق رئيسًا

- أربعة ضباط 
أعضاء برتبة مقدم 

وما فوق

- ضابط برتبة مقدم 
وما فوق رئيسًا

- قاض من مالك 
القضاء العديل من 

الدرجة الثالثة عشرة 
وما فوق 

- ثالثة ضباط من رتبة 
دون رتبة الرئيس

قضاة من مالك 
القضاء العديل

غر أنه ميكن تعيينهم 
من قبل السلطة 

التنفيذية من الضباط 
اجملازين يف احلقوق من 

رتبة مالزم أول وما 
فوق 

وإذا تعذر ذلك فمن 
غر اجملازين.

فــي الدعاوى 
الجنحية

- قاض من مالك 
القضاء العديل من 

الدرجة السابعة وما 
فوق ينتدبه الرئيس 

األول حملكمة 
التمييز رئيساً 

- ضابطان عضوان 
برتبة مقدم وما 

فوق

- ضابط ال تقل رتبته 
عن رتبة مقدم وما فوق 

رئيسًا

- قاض من الدرجة 
الثالثة عشرة وما فوق

- ضابط دون رتبة 
الرئيس 
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في زمن 
الحرب 

وبصورة 
استثنائية

جيوز أن يرأس 
حمكمة التمييز 

العسكرية يف املواد 
اجلنائية واجلنحية 
ضابط من رتبة 

عقيد وما فوق ويف 
هذه احلالة يكون 
أحد املستشارين 
فيها قاضياً من 
مالك القضاء 

العديل من الدرجة 
السابعة وما فوق

إستناداً إىل ما تقّدم، نستلخص التايل:

عــدد الضبــاط يف احملاكــم العســكرية يفــوق عــدد القضــاة بضعفــن أو أكثــر، حســب  -
الدرجــة وحســب نــوع اجلرائــم؛

يــرأس احملكمــة العســكرية الدائمــة ضابــط وليــس قــاض، أمــا القاضــي هنــا »فهــو جمــرد  -
قضائــي«؛49 مستشــار 

ميكــن تعيــن ضبــاط غــر جمازيــن يف احلقــوق مــن رتبــة مــالزم أول ومــا فــوق كقاضــي  -
عســكري منفــرد، مــع العلــم بعــدم كفايــة اإلجــازة يف احلقــوق، حــى تلــك اإلجــازة مل تعــد 
مطلوبــة يف بعــض التعيينــات يف احملكمــة العســكرية. وكذلــك ابلنســبة إىل تعــذر وجــود 

ضابــط حقوقــي فهــو تقديــر استنســايب أيضــاً.
هنا أييت التســاؤل عن مدى قدرة الضباط املذكورين يف اجلدول الســابق على صون املبادئ 

واملعاير الدولية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

49   عن مقابلة أجريت مع قاضي عدلي في محافظة جبل لبنان، في 19 كانون األول 2014.
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خالفــاً للقضــاة العدليــن املتخرجــن مــن معهــد التدريــب القضائــي، إن الضبــاط املعينــن 
قبــل الســلطات السياســية والتنفيذيــة مل حيصلــوا علــى  للحكــم يف احملاكــم العســكرية مــن 
ابلقواعــد  والنطــق  العــادل  القضــاء ابحلكــم  القانــون ختوهلــم  شــهادة يف  أو  تدريــب كاٍف 
القانونيــة املناســبة لألفعــال البــارزة أمامهــم؛ فضــاًل عــن إمكانيــة أتثّــر هــؤالء الضبــاط، يف 

50 رؤســائهم.  بتعليمــات  القضائيــة،  لواجباهتــم  أدائهــم  معــرض 

حيادية المحكمة العسكرية. 7
ينصــرف معيــار احليــاد إىل مقلبــن، يصــب األول يف خانــة احليــاد املؤسســايت، والثــاين يف 

خانــة احليــاد الفــردي.

مــن جهــة، احليــاد املؤسســايت للمحكمــة عــن أيــة جهــة أخــرى وعــدم تبعيتهــا لســلطة غــر 
الســلطة القضائيــة. ابلتــايل، إن عــدم مراعــاة هــذا الشــرط يؤثــر يف ســر العدالــة يف احملكمــة: 
كمــا ســبق وذكــران، إن القضــاء العســكري هــو قضــاء اســتثنائي حبكــم إختصاصــه، غــر 
منصــوص عليــه يف الدســتور، بــل يســتمد وجــوده مــن القانــون العــادي وقــد أعطــى القانــون 
وزيــر الدفــاع جتــاه القضــاء العســكري مجيــع الصالحيــات املعطــاة لوزيــر العــدل ابلنســبة إىل 
القضــاء العــديل. وابلتــايل يكــون العســكريون رؤســاء احملاكــم العســكرية وأعضاؤهــا يف أثنــاء 
توليهــم القضــاء العســكري اتبعــن مباشــرة لوزيــر الدفــاع، ممــا يفقدهــم احلياديــة جلهــة التحيــز 
الطبيعــي لصــاحل املؤسســة العســكرية. ممــا يزيــد القلــق حيــال الصالحيــة الواســعة للقضــاء 
العســكري أيضــاً، كــون هــذا القضــاء يتألــف مــن عــدد مــن اهليئــات واألجهــزة املختلفــة الــي 
تتكــون مــن أقليــة قضــاة عدليــن ومــن أكثريــة عســكرين، وجيــري تعيــن العســكرين منهــم 
ومناقلتهــم وفقــاً ألصــول ال تتوافــق واملعايــر الــي تضمــن حيــاد القضــاء واســتقالله. ومــن انفــل 

50   عن مقابلة أجريت مع ب. م.، ظابط احتياط سابق في المحكمة العسكرية، في 10 كانون األول 

.2014
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القــول يف هــذا اإلطــار أن وجــوب تعيــن قضــاة عدليــن، علــى أقليتهــم، كان نتيجــة ســعي 
الرئيــس فــؤاد شــهاب حيــث جــرى يف عهــده تعيــن قــاض مــدين يف احملكمــة العســكرية. 

مــن جهــة أخــرى، نفقــد احليــاد الفــردي عندمــا حياكــم الضابــط أحــد أفــراد مؤسســته ورفيــق 
الســالح، حيــث التعاطــف أمــر إنســاين ووارد جــداً. مــن هنــا تنبــع فلســفة التنحــي، حيــث 
تكــون الصلــة بــن احملاَكــم العســكري والضابــط احلكــم هــي صلــة وثيقــة تتبــع إرادايً أو غــر 

إرادايً مقولــة »أنصــر أخــاك رفيــق الســالح، ظاملــاً كان أو مظلومــًا«.51

مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء. 8
يعطــي مبــدأ املســاواة أمــام القضــاء، واملنصــوص عليــه يف املــادة 7 مــن الدســتور اللبنــاين ويف 
مجيــع املواثيــق الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان وأبصــول احملاكمــات، لــكل شــخص احلــق 
أبن يعــرض دعــواه علــى »القضــاء الطبيعي« .«وينتــج مــن احلــق ابلقضــاء الطبيعــي أواًل أنــه 
ال جيــوز حماكمــة شــخص معــّن أمــام حمكمــة خاصــة أُنِشــئت خصوصــاً هلــذه الغايــة، واثنيــاً 
أّن مجيــع املتقاضــن خيضعــون لقواعــد إجرائيــة واحــدة إلعطائهــم فــرص مماثلــة للدفــاع عــن 
أنفســهم. إالّ أنــه قــد تنشــأ حــاالت إســتثنائية هلــذا املبــدأ، فتمنــع قوانــن خاصــة عــن احملاكــم 
العاديــة صالحيــة النظــر يف قضــااي معينــة إلدخاهلــا يف إختصــاص حماكــم إســتثنائية. ومــن 
هــذه القوانــن اخلاصــة، قانــون القضــاء العســكري«.52 نعــود هنــا إىل إشــكالية اختصــاص 
احملكمــة العســكرية حملاكمــة مدنيــن، والــي ســبق وتطرقنــا إليهــا آنفــاً: إن النزاعــات الــي يكــون 
أحــد أطرافهــا مــدين واآلخــر عســكري مــن شــأنه اإلخــالل يف مبــدأ املســاواة بــن املتقاضــن 

51  عقيد في قوى األمن الداخلي، حقوقي، محامي عسكري سابق، من مقابلة أُجريت معه في 20 

تشرين الثاني 2014.

52  القضاء العسكري: أي مساواة ؟ أي عدالة؟، مرجع سابق الذكر.

%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%B6%D8%82%D9%84%D9%A7%D8%/11/05/2013/https://beryte.wordpress.com

D8%A7%D8%88%D9%A7%D8%B3%D8%85%8A-%D9%D9%A3%8A-%D8%D9%B1%D8%83%D9%B3%D8%B9%D8%84

.9F%D8%A9%D8%84%D9%A7%AF%D8%D8%B9%8A-%D8%D9%A3%9F-%D8%D8%-A9%
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نظــراً إىل فصــل النــزاع أمــام حمكمــة قضاهتــا ينتمــون إىل املؤسســة العســكرية الــي ينتمــي إليهــا 
العســكري أحــد أطــراف النــزاع.
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:اإلطار اإلقليمي للمحكمة العسكرية 
ً
ثانيا

يف لبنان يف ظل الوضع القائم يف املنطقة 
العربية

وصف فريق عمل املفكرة القانونية التوجه األخر للوزير أشرف ريفي أبنه »ينسجم مع احلراك 
العريب احلاصل يف املنطقة، حيث شكل مبدأ عدم حماكمة املدنين أمام احملاكم االستثنائية 

حمــوراً للمطالــب الشــعبية. وهــذا مــا شــهدانه يف كل مــن مصــر وتونــس واملغــرب واألردن«.53

حــريٌّ أن نســلط الضــوء علــى بلــد عــريب تباهــى مؤخــراً بتوســيع صالحيــة قضائــه العســكري، 
مجهوريــة مصــر العربيــة، حيــث أن اجليــش املصــري، ومــع »تقدميــه نصــر أكتوبــر 1973 لألمــة 
العربيــة« كأول نصــر عــريب يتحقــق يف وجــه الكيــان اإلســرائيلي، »رّد كرامــة اجلنــدي املصــري 
والعــريب«، مغــراً النظــرة الســائدة وقتهــا للجيــوش العربيــة أبهنــا ال ولــن تســتطيع أن حتــارب او 
تنتصــر؛ ويف املقلــب اآلخــر، ســوف نبحــث يف نظــام بلــد لطاملــا تباهــى ابإلنفتــاح الكامــل 
العســكرية  املؤسســة  أن  اهلامشيــة، حيــث  األردنيــة  اململكــة  املوضــوع،  هــذا  مناقشــة  علــى 
األردنيــة تعــد الوجــه املشــرق للمملكــة األردنيــة اهلامشيــة، لتميزهــا ابملســتوى الفكــري الرفيــع 
واملســتوى العــايل ابلتدريــب، فضــاًل عــن أثرهــا الفاعــل يف أتســيس الكيــان السياســي األردين 
ألهنــا تشــكلت مــن منتســيب الثــورة العربيــة الكــربى الــي قــاد لواءهــا الشــريف احلســن بــن علــي 

ضــد احلكــم العثمــاين. 
53  »المفكرة القانونية تعلق على دعوة وزير العدل إلى إلغاء المحاكم االستثنائية: خطوة في االتجاه 

 الصحيح، ولكن... »، 17 تشرين األول 2014، 
http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=820&folder=legalnews

&lang=ar
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ابلتايل، ومن أجل استكمال عملية املقارنة، نرتكز يف الدرجة األوىل على )أ( مقارنة للنصوص 
القانونيــة يف كل مــن لبنــان ومصــر واألردن قبــل )ب( أن نغــوص يف حتليــل هــذه املعطيــات.

دراسة مقارنة للنصوص القانونية  أأ
علــى كثرهتــا، إخــرتان أن نســلط الضــوء علــى املوضوعــات األولويــة إلجــراء املقارنــة بــن البلــدان 
الثالثة، وذلك عن طريق جدول يُظهر بوضوح اإلختالفات النصية بن كل من النصوص التالية:

قانــون القضــاء العســكري اللبنــاين رقـــم 24 الصــادر يف 13 نيســان 1968، واملعــدل  -
مــرات عديــدة كان آخرهــا ابلقانــون رقــم 306 الصــادر يف 3 نيســان 2001؛

قانــون القضــاء العســكري املصــري رقــم 25، ســنة 1966 واملعــدل مــرات عديــدة، كان  -
آخرهــا ابلقانــون رقــم 12، الصــادر ســنة 2014. ومــن اجلديــر ابلذكــر أن مجهوريــة مصــر 
العربية تعاين يف الســنوات األخرة )بعد ثورة كانون 2011( »فوضى تشــريعية يف جمال 
قانــون القضــاء العســكري، خاصــة وأنــه ابت مــن »شــبه املســتحيل« حصــر النصــوص 
املطبقــة يف القضــاء العســكري املصــري ألن الكثــر مــن التعديــالت واملراجعــات الــي 

طــرأت عليــه جــاءت حتــت ســتار املراســيم التفســرية«؛54
قانــون تشــكيل احملاكــم العســكرية األردين رقــم 23، ســنة 200655 واملعــدل مبوجــب  -

القانــون رقــم 20، ســنة 2014. 56
وتوضيحاً هلذه الفروقات بن البلدان الثالثة املستهدفة، فيما يلي جدول مقارنة توضيحي:

54  منقول عن لقمان سليم، ناشط في المجتمع المدني، خالل مقابلة أُجِريَت معه في 8 كانون األول 

2014، بيروت.

55  الجريدة الرسمية األردنية: عدد 4751 في 16 آذار 2006، ص. 791.

56  الجريدة الرسمية األردنية: عدد 5289 في 1 حزيران 2014، ص. 3373.
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لبنان مصر األردن       البلد

موضوع 
المقارنة

يطبق قانون العقوابت 
العسكرية على 

الضباط األردنين، 
إضافة إىل مجيع 

العسكرين املوجودين 
على األراضي 

االردنية

كل شخص خاضع 
ألحكام هذا القانون 

ارتكب خارج 
اجلمهورية العربية 

املتحدة عماًل جيعله 
فاعاًل أو شريكاً 

ىف جناية أو جنحة 
داخلة ىف اختصاص 

القضاء العسكري 
)م. 8(

مجيع األراضي اللبنانية 
واألراضي األجنبية الي 

حيتلها اجليش اللبناين )م. 
)23

1. اجلرائم املنصوص 
عليها يف قانون 

العقوابت العسكري
2. اجلرائم املنصوص 

عليها يف قانون 
العقوابت أو يف 

أي قانون آخر إذا 
ارتكبها أي من 

الضباط أو األفراد 
)م. 8(

االمهــال  جنــح   .3
ضيــاع  إىل  املــؤدي 

عامــة أمــوال 

1. اجلرائم الى 
تقع ىف املعسكرات 

أو الثكنات أو 
املؤسسات أو 

املصانع أو السفن أو 
الطائرات أو املركبات 

أو األماكن أو 
احملالت الى يشغلها 

العسكريون لصاحل 
القوات املسلحة أينما 

وجدت

1. جرائم اخليانة 
والتجسس والصالت غر 

املشروعة ابلعدو
2. اجلرائم املتعلقة 

ابألسلحة والذخائر احلربية
3. اجلرائم املرتكبة يف 

املعسكرات ويف املؤسسات 
والثكنات العسكرية

4. اجلرائم الواقعة على 
شخص احد العسكرين 

ابستثناء تلك الي تقع 
على شخص احد اجملندين 

وال تتعلق ابلوظيفة

مة
حك

الم
ت 

حيا
صال

مية
قلي

 اإل
حية

صال
ال

عية
نو

 ال
حية

صال
ال
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لبنان مصر األردن       البلد

موضوع 
المقارنة

2. اجلرائم الى 
تقع على معدات 
ومهمات وأسلحة 

وذخائر وواثئق 
وأسرار للقوات 
املسلحة وكافة 

متعلقاهتا )م. 5(
3. لرئيس اجلمهورية 

يف حالة الطوارئ 
أن حييل على 

القضاء العسكري 
أى من اجلرائم الى 
يعاقب عليها قانون 

العقوابت أو أى 
قانون آخر ) م. 6(

4. مجيع اجلرائم الى 
ترتكب من أو ضد 

األشخاص اخلاضعن 
ألحكامه مى وقعت 

بسبب أتديتهم 
أعمال وظائفهم.

5. اجلرائم الواقعة على 
شخص أحد رجال قوى 

األمن الداخلي واألمن العام
6. اجلرائم الواقعة على 

املوظفن املدنين يف وزارة 
الدفاع الوطي واحملاكم 

العسكرية أو لدى اجليش 
وقوى األمن الداخلي 

واألمن العام إذا كان هلذه 
اجلرائم عالقة ابلوظيفة 

وتستمر هذه الصالحية 
بعد تسريح األشخاص 

املذكورين
7. مجيع اجلرائم، مهما كان 

نوعها، الي متس مصلحة 
اجليش أو قوى األمن 
الداخلي أو األمن العام
8. اجلرائم الواقعة على 

شخص أحد رجال اجليوش 
األجنبية أو الي متس 

مصلحتها 
9. خمالفات األحكام 

املتعلقة خبدمة العلم )م. 
)42
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لبنان مصر األردن       البلد

موضوع 
المقارنة

5. مجيع اجلرائم 
الى ترتكب من 

األشخاص اخلاضعن 
ألحكامه إذا مل 

يكن فيها شريك 
أو مساهم من غر 
اخلاضعن ألحكام 

هذا  القانون )م. 7(

تنحصر صالحية احملكمة 
العسكرية من أية درجة 
كانت، بدعوى احلق 

العام دون احلق الشخصي 
)م. 52(

من صالحية القضاة 
املنفردين العسكرين: 

مجيع املخالفات واجلنح 
املنصوص عليها يف قانون 
السر الي يرتكبها ضمن 
نطاق احملافظة أشخاص 

خيضعهم هذا القانون 
للقضاء العسكري )م. 

)03
1. أسرى احلرب

2. طلبة اجلامعات 
واملعاهد والكليات 
العسكرية والتالميذ 

العسكرين يف القوات 
املسلحة

3. الضباط واألفراد 
يف القوات املسلحة

1. أسرى احلرب
2. طلبة املدارس 
ومراكز التدريب 
املهي واملعاهد 

والكليات العسكرية 
3. ضباط القوات 
املسلحة الرئيسية 
والفرعية واإلضافية

1. األسرى
2. العسكريون واملماثلون 

للعسكرين، ابستثناء 
اجملندين عند ارتكاهبم 

جرائم ال عالقة هلا 
ابلوظيفة

3. رجال قوى األمن 
الداخلي واألمن العام
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

4. الضباط واألفراد 
الذين أهنيت 

خدمتهم ألي سبب 
من القوات املسلحة 

إذا كان ارتكاب 
اجلرمية قد متّ  يف 
أثناء وجودهم يف 

اخلدمة
5. املكلفن خبدمة 
العلم وفقاً  ألحكام 

قانون خدمة العلم
6. ضباط وأفراد 
اجليوش احلليفة 
املوجودة على 

األراضي االردنية إال 
إذا متّ  االتفاق مع 
دوهلم على خالف 

ذلك
7. مرتكيب جرائم 

احلرب عسكرين او 
مدنين.

8.  )م. 9(

4. ضباط الصف 
وضباط القوات 
املسلحة عمومًا
5. أي قوات 

عسكرية تشكل أبمر 
من رئيس اجلمهورية 

لتأدية خدمة عامة أو 
خاصة أو وقتية 

6. عسكريو القوات 
احلليفة أو امللحقون 
هبم إذا كانوا يقيمون 
يف أراضي اجلمهورية 
العربية، إال إذا كانت 

هناك معاهدات أو 
اتفاقيات خاصة أو 

دولية تقضى خبالف 
ذلك 

7. امللحقون 
ابلعسكرين يف أثناء 
خدمة امليدان، وهم 

كل مدين يعمل 
يف وزارة الدفاع أو 
ىف خدمة القوات 
املسلحة على أى 
وجه كان )م. 4(

8. األحداث 

4. رجال قوى اجليوش 
األجنبية واملوظفون 

املدنيون فيها
5. املوظفون املدنيون 

لدى وزارة الدفاع الوطي 
واجليش واحملاكم العسكرية 

أو قوى األمن الداخلي 
أو األمن العام إذا كانت 

جرائمهم انشئة عن 
الوظيفة أو واقعة

6. كل فاعل أصلي أو 
شريك أو متدخل أو 

حمرض يف جرمية حمال هبا 
أمام القضاء العسكري 
أحد األشخاص املشار 

إليهم يف الفقرات السابقة 
)م. 72(
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

1. القاضي املنفرد 
2. حمكمة استئناف 

عسكرية
3. حمكمة عسكرية 

مؤقتة
4. حمكمة عسكرية 

دائمة )م. 3(

1. احملكمة العسكرية 
للجنح

2. احملكمة العسكرية 
للجنح املستأنفة

3. احملكمة العسكرية 
للجناايت

4. احملكمة العليا 
للطعون )م. 34(

1. قضاة حتقيق
2. مفوض حكومة 

ومعاونيه،
3. قضاة منفردين 

عسكرين
4. حمكمة عسكرية دائمة
5. حمكمة متييز عسكرية، 
يعطى وزير الدفاع الوطي 

جتاه احملاكم العسكرية 
مجيع الصالحيات 

املعطاة لوزير العدل جتاه 
احملاكم العدلية يف كل ما 

ال يتناىف وأحكام هذا 
القانون )م. 1(

1. حمكمة القاضي 
املنفرد )م. 3(.

2. احملكمة 
العسكرية الدائمة: 

رئيس )عقيد أو 
أكثر( + عضوان 
عسكراين )م. 4(

1. احملكمة العسكرية 
للجنح:

 قاض واحد ال تقل 
رتبته عن رائد 
+ ممثل للنيابة 

العسكرية )م. 64(
2. احملكمة العسكرية 

للجنح املستأنفة

1. قضاة منفردون 
عسكريون:

قضاة عدليون جمازون يف 
احلقوق، وإذا تعذر ذلك 

فمن غر اجملازين
2. حمكمة عسكرية 

دائمة:
أ-يف الدعاوى اجلنائية:
ضابط )برتبة مقدم وما 

فوق( رئيسًا
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

3. احملكمة العسكرية 
املؤقتة

رئيس + عضوان 
عسكراين )م. 5(

4. حمكمة 
االستئناف 
العسكرية:

رئيس )عقيد أو 
أكثر( + 3 قضاة 
على األقل ال تقل 
رتبة أي منهم عن 

رائد

 3 قضاة عسكرين 
من ضمنهم رئيس ال 
تقل رتبته عن مقدم 

+ ممثل للنيابة 
العسكرية )م. 54(

3. احملكمة العسكرية 
للجناايت

3 قضاة عسكرين 
من ضمنهم رئيس ال 
تقل رتبته عن عقيد 

+ ممثل للنيابة 
العسكرية )م. 44(
4. احملكمة العليا 

للطعون العسكرية: 
رئيس هيئة القضاء 

العسكري 
+ عدد كاٍف من 
نوابه ومن القضاة 
العسكرين برتبة 

عقيد على األقل )م. 
)34

+ قاض عديل يف الدرجة 
31 وما فوق 

+ 3 ضباط من رتبة دون 
رتبة الرئيس

ب-يف الدعاوى اجلنحية:
ضابط )برتبة مقدم وما 

فوق( رئيسًا
+ قاض من الدرجة 31 

وما فوق
+ ضابط دون الرئيس 

رتبًة
3. حمكمة متييز عسكرية
أ-يف الدعاوى اجلنائية:

قاض عديل من الدرجة 7 
وما فوق رئيساً 

+ 4 ضباط أعضاء 
)برتبة مقدم وما فوق(

ب-يف الدعاوى اجلنحية:
قاض عديل من الدرجة 7 

وما فوق رئيساً 
+ ضابطان عضوان )برتبة 

مقدم وما فوق(
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

 يكون من أعضاء الضبط 
القضائي العسكري كل 

يف دائرة اختصاصه:
1- ضباط املخابرات 

احلربية
2- ضباط الشرطة 

العسكرية
3- الضباط واجلنود 
الذين مينحون هذه 

السلطة من وزير الدفاع 
أو من يفوضه يف ما 
يكلفون به من أعمال

4- من خيول هذه الصفة 
مبقتضى قوانن أخرى أو 
قرارات صادرة تنفيذا هلا 

)م. 21(
5- ضباط القوات 

املسلحة 
6- قادة التشكيالت 

والوحدات واملواقع 
العسكرية وما يعادهلا )م. 

)31
* وال جيوز حماكمة أحد العسكرين 
أمام حمكمة يكون رئيسها أحدث 

منه رتبة )م. 44(

يف زمن احلرب وبصورة 
استثنائية أن يرأس 

ضابط من رتبة عقيد 
وما فوق + قاٍض من 
مالك القضاء العديل 

من الدرجة السابعة وما 
فوق
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

تنحصر املرافغات 
مبحامن مقّيدين يف 
سجل نقابة احملامن 

األردين  

إذا مل يكن للمتهم 
جبناية حمام، على 

رئيس احملكمة 
العسكرية أن يندب 

له ضابطاً للدفاع 
عنه، أو يندب له 
حمامياً مدنياً وفق 

أحكام القانون العام 
) م. 47(

يعهد ابلدفاع عن احملالن 
أمام القضاء العسكري 

إذا مل خيتاروا حمامياً للدفاع 
عنهم إىل أحد احملامن أو 
إىل أحد الضباط ويفضل 
من هؤالء من كان منهم 

جمازاً يف احلقوق إذا مسحت 
اخلدمة بذلك )م. 12(

غر مذكور يف 
القانون العسكري، 

فنعود إىل املادة 
237 من قانون 
أصول احملاكمات 

اجلزائية رقم 9، سنة 
1961 وتعديالته 
الي تنص على أن 
يشتمل قرار احلكم 
على املادة القانونية 
املنطبق عليها الفعل 

يف حالة التجرمي 
وعلى حتديد العقوبة 

وااللزامات املدنية

يشمل احلكم )م. 
:)28

1- األسباب الى 
بي عليها

2- بيان الواقعة، 
والظروف 

3- الرد على كل 
طلب هام 

1- اإلجابة عن األسئلة 
املقتضاة   مذاكرة احملكمة 
يف حتديد العقوبة )م. 86(
2- احلكم = املعامالت 
الي يفرضها القانون + 

الفقرة احلكمية.
3- جيب، حتت طائلة 

البطالن، أن يتضمن احلكم 
ما يلي:

ع 
دفا

ال
ه  

مون
ض

وم
كم 

لح
ا
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

4- نص القانون 
الذي حكم مبوجبه 

إذا رغبت احملكمة ىف 
تقدمي أية مالحظات 

مرتبطة ابلدعوى 
ظهرت هلا يف أثناء 
نظرها جاز هلا أن 

تكتب عنها مذكرة 
منفصلة ترفع مع 

اإلجراءات إىل 
الضابط املصدق )م. 

)38

1- أمساء القضاة ورتبة 
كل من العسكرين منهم

2- إسم املدعى عليه 
وشهرته وجنسيته وعمره

3- اجلرم أو اجلرائم 
املنسوبة

4- حلف الشهود 
واخلرباء اليمن القانونية، 

أو بيان بسبب عدم 
حتليفهم

5- خالصة مطالعة 
مفوض احلكومة األخرة 

والدفاع
6- األسئلة املطروحة 

والقرارات املتخذة بشأهنا 
ابإلمجاع أو األكثرية

7- العقوابت املقضي 
هبا واملواد القانونية الي 

طبقت
8- ما إذا كانت اجللسة 

علنية أو سرية
9- إن احلكم تُِلَي علناً 

واتريخ صدوره 
)م. 96(
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

1- تستأنف 
األحكام اجلنائية 
واجلنحية الصادرة 

عن احملاكم العسكرية 
لدى حمكمة 

االستئناف العسكرية 
)م. 9(

2- يقدم طلب 
اعادة احملاكمة 

إىل مدير القضاء 
العسكري وعليه 
التحقق من سببه 

واحالته إىل احملكمة 
املختصة )م. 11(

إلتماسات إعادة 
النظر أمام مكتب 
الطعون العسكرية: 

أحكام احملكمة 
العسكرية العليا، 

واحملكمة العسكرية 
املركزية هلا سلطة 
العليا، واحملكمة 

العسكرية املركزية 
الصادرة ضد 

العسكرين ىف اجلرائم 
العسكرية، شرط ما 

يلي:
- أن يكون احلكم 

مبنياً على خمالفة 
القانون أو على خطأ 

ىف تطبيقه أو ىف 
أتويله

- أن يكون هناك 
خلل جوهري يف 
اإلجراءات ترتب 

عليه إجحاف حبق 
املتهم )م. 111 

و311(

أ - يف طرق املراجعة 
العادية:

1- اإلعرتاض على 
األحكام الغيابية الصادرة 

)م. 17(
2- اإلستئناف على 

األحكام الصادرة 
عن القضاة املنفردين 

العسكرين أمام احملكمة 
العسكرية الدائمة )م. 

)27

ب- يف طرق املراجعة 
االستئنائية

أوالً - التمييز أمام 
حمكمة التمييز العسكرية 

يف:
1- طلبات نقض 

األحكام الصادرة عن 
احملكمة العسكرية

2- طلبات استئناف 
قرارات إخالء السبيل 

الصادرة عنها، من قبل 
مفوض احلكومة

ة 
جع

مرا
 ال

ق ر
ط
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

ال جيوز الطعن أبي 
وجه من الوجوه يف 

األحكام الصادرة من 
احملاكم العسكرية أمام 

أية هيئة قضائية أو 
إدارية على خالف 

ما نصت عليه 
أحكام هذا القانون 

)م. 711(

3- طلبات نقض 
القرارات الصادرة عن 

قضاة التحقيق
4- طلبات إعادة 

االعتبار بشأن األحكام 
الصادرة عن خمتلف 

احملاكم العسكرية
5- طلبات تعين 

املرجع إذا وقع خالف 
بن مرجعن قضائين 

عسكرين
6- دعاوى خماصمة 

الضباط القضاة املعينن
7- طلبات إعادة 
احملاكمة )م. 37(

اثنيًا- النقض
لكل من مفوض احلكومة 

واحملكوم عليه
اثلثًا- إعادة احملاكمة: 

جيوز أمام حمكمة التمييز 
العسكرية يف دعاوى 
اجلناية واجلنحة )م.  

)09
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

ال ينفذ احلكم 
الصادر ابإلدانة 

اال بعد التصديق 
عليه من رئيس هيئة 
األركان املشرتكة )م. 

)31

تنفذ العقوابت 
السالبة للحرية ىف 

السجون العسكرية 
إال إذا جردوا من 
صفتهم العسكرية 
فيجوز نقلهم إىل 

السجون املدنية أما 
ابلنسبة إىل املدنين 
فتنفذ عقوابهتم يف 

السجون املدنية )م. 
)801

حيدد وزير الدفاع الوطي 
السجن العادي أو اخلاص 

الذي جيب توقيف 
املدعى عليه فيه أو تنفيذ 
العقوبة املقضى هبا عليه 

من احملكمة العسكرية )م. 
)49

1- جتري احملاكمة 
علناً إال أنه حيق 

للمحكمة أن تقرر 
إجراءها سراً وفقاً 
للقواعد العامة إذا 

رأت أن يف العالنية 
ما ميس مصلحة 
القوات املسلحة 
ويكون صدور 

احلكم علناً يف مجيع 
االحوال.

1- يصدر احلكم 
يف جلسة علنية ولو 
كانت احملاكمة سرية
2- تكون اجللسة 

علنية

1- جتري احملاكمة علنية 
أمام احملاكم العسكرية 

على اختالف درجاهتا، 
إال أن هلا أن تقرر وفقاً 
للقانون العادي إجراءها 

سرًا
2- األحكام تصدر 

دائماً علنًا
3- للمحكمة العسكرية 

أن حتظر نشر وقائع 
اجللسات إذا رأت موجباً 

لذلك

ام 
حك

 األ
فيذ

تن
ة 

لني
الع
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لبنان مصر األردن       البلد
موضوع 
المقارنة

2- للمحكمة 
العسكرية أن حتظر 

نشر وقائع اجللسات 
أو نشر ملخص عنها 

إذا رأت أن القضية 
تستوجب مثل هذا 

اإلجراء )م. 6(

3- للمحكمة 
مراعاة للنظام العام 

أو حمافظة على 
األسرار احلربية أو 

على األداب أن أتمر 
بسماع الدعوى كلها 
أو بعضها يف جلسة 

سرية أو أن متنع أفراداً 
معينن من احلضور 

فيها أو متنع نشر 
أخبار عنها )م. 17(
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دراسة تحليلية للمقارنة  أأ
كمــا ســبق وأشــران آنفــاً، ســوف نتنــاول بلديــن مــن البــالد العربيــة الســتخدامهم ألغــراض 
البحــث املقــارن مــع الوضــع يف لبنــان: نقصــد هنــا 1( مجهوريــة مصــر العربيــة  و2( اململكــة 

األردنيــة اهلامشيــة.

القضاء العسكري المصري .  1
إســتخدمت احملاكــم العســكرية ضــد املدنيــن يف مصــر، منــذ قضيــة حماولــة اغتيــال رئيــس 
اجلمهوريــة مجــال عبــد الناصــر عــام1954 ، وكــّرت الّســبحة ليتعــرض منــذ ذلــك احلــن 
املدنيــون مــن اإلخــوان املســلمن ومن الشــيوعين واليســار املصــري للمحاكمــات العســكرية 
إابن حكــم كل من الرؤســاء املتعاقبــن مجــال عبــد الناصر، وأنــور السادات ،وحســي مبــارك. 
مل تتوقــف هــذه احملاكمــات، ال بــل تكاثــرت هــذه التجــاوزات خــالل الفــرتة الالحقــة لثــورة 
25 ينايــر 2011، حيــث حوكــم 11 ألفــاً و879 مــدين مصــري أمــام احملاكــم العســكرية.57 
تصــدايً للحمــالت الشــعبية واإلعالميــة املناهضــة هلــذه اإلنتهــاكات، طــرح الرئيــس الســابق 
حممــد مرســي يف محلتــه االنتخابيــة عــن إلغــاء احملاكمــات العســكرية للمدنيــن واإلفــراج عــن 
احملكومــن أو إعــادة حماكمتهــم أمــام قاضيهــم الطبيعــي، إال أن دســتور مصــر 2012 تعــرض 
النتقــادات عديــدة بســبب عــدم تغــّر السياســات املرتبطــة ابحملاكمــات العســكرية حيــث 
جعــل مــن احملاكمــات العســكرية دســتورية عــرب الفــرع الرابــع - القضــاء العســكري، املــادة 
198 منــه علــى أن »القضــاء العســكرى جهــة قضائيــة مســتقلة، خيتــص دون غــره ابلفصــل 
يف مجيــع اجلرائــم املتعلقــة ابلقــوات املســلحة وضباطهــا وأفرادهــا. وال جيــوز حماكمــة مــدين أمــام 
القضــاء العســكرى إال ىف اجلرائــم الــى تضــر ابلقــوات املســلحة؛ وحيــدد القانــون تلــك اجلرائــم، 

57  عن اللواء عادل مرسي عضو المجلس األعلى للقوات المسلحة، مذكور في جوشوا ستاشر، 

 Deeper « ،2013 النزعة العسكرية أعمق في مصر«، معهد الشرق األوسط، 16 أيلول«
Militarism in Egypt«، http://www.mei.edu/content/deeper-militarism-egypt

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ويبــن اختصاصــات القضــاء العســكري األخــرى. وأعضــاء القضــاء العســكرى مســتقلون، 
املقــررة ألعضــاء  الضمــاانت واحلقــوق والواجبــات  هلــم كافــة  للعــزل، ويكــون  قابلــن  غــر 

اجلهــات القضائيــة«.

مل يــدم هــذا النــص طويــاًل حــى جــاءت املــادة 204 مــن الدســتور املصــري لســنة 2014، 
غــره  مســتقلة، خيتــص دون  قضائيــة  العســكرى جهــة  »القضــاء  أن  علــى  نصــت  حبيــث 
ابلفصــل يف مجيــع اجلرائــم املتعلقــة ابلقــوات املســلحة وضباطهــا وأفرادهــا ومــن ىف حكمهــم، 
واجلرائــم املرتكبــة مــن أفــراد املخابــرات العامــة يف أثنــاء اخلدمــة وبســببها. وال جيــوز حماكمــة 
علــى املنشــآت  مــدىن أمــام القضــاء العســكري، إال يف اجلرائــم الــى متثــل إعتــداًء مباشــراً 
العســكرية أو معســكرات القــوات املســلحة أو مــا يف حكمهــا، أو املناطــق العســكرية أو 
احلدوديــة املقــررة كذلــك، أو معداهتــا أو مركباهتــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو واثئقهــا أو 
أســرارها العســكرية أو أمواهلــا العامــة أو املصانــع احلربيــة، أو اجلرائــم املتعلقــة ابلتجنيــد، أو 
اجلرائــم الــي متثــل إعتــداًء مباشــراً علــى ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب أتديــة أعمــال وظائفهــم. 
وحيــدد القانــون تلــك اجلرائــم، ويبــن اختصاصــات القضــاء العســكري األخــرى وأعضــاء 
القضــاء العســكرى مســتقلون غــر قابلــن للعــزل، وتكــون هلــم كافــة الضمــاانت واحلقــوق 

والواجبــات املقــررة ألعضــاء الســلطة القضائيــة«.

إضافــًة إىل هــذه املــادة الــي كّرســت وجــود القضــاء العســكري املصــري دســتورايً، املنصــوص 
عليــه يف قانــون األحــكام العســكرية املصــري املذكــور آنفــاً )رقــم 25 لســنة 1966(، أصــدر 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مؤخــراً قــراراً مجهــورايً مبوجــب القانــون رقــم 12 لســنة 58.2014 

وأبــرز مــا جــاء يف التعديــالت هــو التــايل:
حق الطعن على درجتن يف األحكام الصادرة يف اجلنح؛  -
حق النقض يف قضااي اجلناايت؛ -

58   الجريدة الرسمية المصرية، العدد 5 مكرر في 3 شباط 2014.
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إعــادة تســمية احملاكــم العســكرية لتتماشــى مــع مســميات القضــاء العــادي الــواردة يف  -
قانــون الســلطة القضائيــة؛ 

تطبيق اإلجراءات اجلنائية اخلاصة ابألحكام الغيابية على القضاء العسكري؛59  -
ضرورة أخذ رأي املفي االستشاري ىف حاالت احلكم ابإلعدام. -

»وقــد أوحــى توقيــت التعديــل أبنــه مــن مقتضيــات الدســتور اجلديــد، الــذي نــّص يف مادتــه 
204 علــى وجــوب حتديــد اختصاصــات القضــاء العســكري وخصوصــاً مبــا يتصــل مبحاكمــة 
املدنيــن أمــام احملاكــم العســكرية، وأيضــاً علــى اســتقاللية القضــاة العســكرين وعــدم قابليتهــم 
للعــزل. ولكــن، وخبــالف ذلــك، مل يشــمل التعديــل أايً مــن املــواد املتصلــة هبــذه الشــؤون، بــل 
ذهــب إىل تقريــب إجــراءات القضــاء العســكري إىل إجــراءات القضــاء العــادي... فإجــراءات 
احملاكــم العســكرية مــا زالــت تتجاهــل ضمــاانت أساســية للمحاكمــات العادلــة أمــام قضــاء 
مســتقل وحمايــد. وخيضــع القضــاء العســكري لســلطة وزيــر الدفــاع )أي الســلطة التنفيذيــة(، 
ومجيــع القضــاة وأفــراد النيابــة هــم أفــراد عســكريون خمتلفــو الرتــب، خيضعــون جلميــع لوائــح 
الضبــط والربــط املبينــة يف قوانــن اخلدمــة العســكرية. ويقــوم وزيــر الدفــاع، بنــاًء علــى توصيــات 
رئيــس هيئــة القضــاء العســكري، بتعيــن القضــاة العســكرين الذيــن ال يتمتعــون ابلتبعيــة، 

بنفــس درجــة االســتقالل الــي يتمتــع هبــا القضــاة يف دوائــر احملاكــم املدنيــة«.60

هــذا وقــد عقــب هــذا التعديــل مرســوم رائســي آخــر صــدر يف 27 تشــرين األول 2014 إثــر 
اهلجــوم الدامــي علــى حاجــز للجيــش يف مشــال ســيناء أوقــع أكثــر مــن 30 قتيــاًل، مجيعهــم 
مــن العســكرين، خمــواًل قــوات املســلحة مشــاركة الشــرطة يف محايــة املنشــآت العامــة واحليويــة 
وأتمينهــا، ويقضــي إبحالــة اجلرائــم ضــد هــذه املنشــآت علــى القضــاء العســكري. لقــد أحــدث 

59  هذا ما »يشكل ضمانة للمتقاضين بحق الدفاع والتقاضي واإلجراءات الجنائية؛ عن مقابلة أجريت 

مع رئيس محكمة جنح عسكرية مصر، القاضي ح. س. في 19 كانون األول 2014.

60  »تعديل قانون القضاء العسكري المصري: ضمانات للعسكريين أم محاولة لتكريس محاكمة 

http:// ،المدنيين أمام القضاء العسكري؟« منة عمر، 31 كانون الثاني 2014، موقع المفكرة القانونية
www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=569&folder=legalnews&lang=ar
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هــذا القانــون بلبلــة كبــرة، والقــى إنتقــادات شــديدة مــن اجملتمــع املــدين واحلقوقــي املصــري، 
إال أن هــذه التحــركات ووِجهــت بتربيــرات أييت أبرزهــا أن هــذا القــرار هــو »قــرار مؤقــت ميتــد 
لفــرتة عامــن مــن اتريــخ إصــداره«61، وهــو أييت، حســبما اعتــربت الســلطة املصريــة، »يف إطــار 
احلــرص علــى أتمــن املواطنــن وضمــان إمدادهــم ابخلدمــات احليويــة واحلفــاظ علــى مقــدرات 

الدولــة ومؤسســاهتا وممتلكاهتــا العامــة الــي هــي ابألســاس ملــك للشــعب«.62 

املتتابعــة  اإلنتهــاكات  املصريــة  املدنيــة  اجلمعيــات  رصــدت  فقــد  اآلخــر،  املقلــب  يف  أمــا 
واملتالحقــة ملبــادئ احملاكمــة العادلــة بعــد هــذه التعديــالت. فعلــى ســبيل املثــال، »زعــم بعــض 
املتهمــن إنتــزاع إعرتافاهتــم حتــت وطــأة التعذيــب. ومل يتواصــل أي منهــم مــع حمــام مــن إختيــاره 
يف أثنــاء االســتجواب املبدئــي مــن جانــب ســلطات االعتقــال أو النيابــة العســكرية، األمــر 
الــذي يقــوض احلــق يف الدفــاع الــكايف. ويف اجلانــب اآلخــر يواجــه احملامــون أيًضــا صعــوابت 
يف احلصــول علــى ملفــات القضــااي، ومــن مث جتهيــز دفــاع مناســب، انهيــك عــن أن تلــك 
احملاكمــات تقــام داخــل منشــآت ووحــدات عســكرية شــديدة احلراســة جتعــل مــن الصعــب 
الوصــول والدخــول إليهــا ســواء مــن قبــل احملامــن أو ذوي املتهمــن«.63 هــذا وقــد صــرّح 
املرصــد املصــري للحقــوق واحلــرايت عــرب وحدتــه لرصــد انتهــاكات ســر احملاكمــات العادلــة 
يف 2014/12/16 »إن هنــاك 837 معتقــاًل مّت إحالتهــم علــى القضــاء العســكري منــذ 

إقــرار قانــون محايــة املنشــآت«.64

61  عن مقابلة أجريت مع رئيس محكمة جنح عسكرية مصر، القاضي ح. س. في 19 كانون األول 

2014، بيروت، لبنان.

62  »مصر... االعتداء على المنشآت العامة إلى القضاء العسكري«، سكاي نيوز عربية - أبوظبي، 

اإلثنين 27 كانون األول 2014.

63  15 منظمة ومجموعة حقوقية مستقلة تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري، 

http://eipr.org/pressre- ،2014  المبادرة المصرية للحقوق الشخصة، تشرين األول
.lease/2014/10/30/2256

64  “المرصد: إحالة 800 معتقل للقضاء العسكري منذ قانون المنشآت”، 16 كانون األول 2014، 
.htm#sthash.8F61yakH.dpuf.125143-http://rassd.com/1  
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مــن انحيــة أخــرى، ونظــراً إىل تشــكيل هــذه احملاكــم، فإهنــا تتميــز عــن القضــاء العســكري 
اللبنــاين فمــن انحيــة أنــه ُيشــرتط أن يكــون القضــاة العســكريون خرجيــي كليــة احلقــوق املصريــة 
بدرجــة جيــد علــى األقــل، إضافــًة إىل أن علــى القاضــي العســكري أن يتــدرب ســتة أشــهر 
تدريبــاً عســكرايً )الكليــة احلربيــة( يف املركــز القومــي للدراســات القضائيــة لــدرس كيفيــة إجــراء 

التحقيقــات واملالحقــات.65
خالصة القول، تربز النقاط التالية يف جمال احملاكمات أمام القضاء العسكري املصري:

جــواز حماكمــة املدنىيــن أمــام القضــاء العســكري ىف جرائــم متثــل إعتــداًء مباشــراً علــى  -
املنشآت العسكرية أو معسكرات القوات املسلحة أو ما ىف حكمها، مع كل ما حتويه 

مــن معــدات وواثئــق وأمــوال؛
حــق الطعــن علــى درجتــن يف األحــكام الصــادرة يف اجلنــح إضافــة إىل حــق النقــض يف  -

قضــااي اجلنــاايت؛
مجيع القضاة وأفراد النيابة هم أفراد عسكريون خمتلفو الرتب، بتعين من وزير الدفاع. -

القضاء العسكري األردني.  2
النظــام  يقــوم عليهــا  الــي  الدســتور األردين لســنة 1952 وتعديالتــه األســس  لقــد حــّدد 
القضائــي اتركاً تفصيــل ذلــك إىل قوانــن خاصــة، فنــّص علــى أن الســلطة القضائيــة تتوالهــا 
احملاكــم، علــى اختــالف أنواعهــا ودرجاهتــا، وتصــدر األحــكام وفقــاً للقانــون إبســم امللــك، 

خالفــاً لألحــكام يف لبنــان، الــي تصــدر إبســم الشــعب اللبنــاين.

وقســمت املــادة 99 مــن الدســتور احملاكــم إىل ثالثــة أنــواع: نظاميــة، دينيــة، وخاصــة؛ كمــا 
أوجبــت املــادة 100 أن تعــن احملاكــم ودرجاهتــا وأقســامها واختصاصاهتــا وكيفيــة إدارهتــا 
مبوجــب قانــون. فاحملاكــم العســكرية األردنيــة هــي جــزء مــن احملاكــم اخلاصــة والــي شــكلت 

65   عن مقابلة أجريت مع رئيس محكمة جنح عسكرية مصر، القاضي ح. س. في 19 كانون األول 

.2014
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مبوجــب قانــون تشــكيل احملاكــم العســكرية رقــم 23 لســنة 2006.

أيضــاً، ختضــع أحــكام هــذه احملاكــم لإلســتئناف أمــام حمكمــة اإلســتئناف العســكرية، املذكــورة 
يف اجلــدول الســابق. »يتمتــع الشــخص الــذي ميثــل أمــام احملكمــة العســكرية األردنيــة بــكل 
الضمــاانت الــي حّددهــا القانــون ابتــداًء مــن مثولــه أمــام املدعــي العــام وحقــه يف توكيــل 
حمــاٍم، مــروراً إبجــراءات احملاكمــة العلنيــة الــي ختضــع لــكل معايــر حقــوق اإلنســان مبوجــب 

القانــون«.66

بنــاًء علــى املــادة 8 مــن القانــون رققــم 23 لســنة 2006 املذكــورة يف اجلــدول الســابق، 
اختصاصاهتــا  وتنحصــر  مــدين،  طــرف  دعــوى ضــد  أبيــة  أيــة حمكمــة عســكرية  تنظــر  ال 
ابألشــخاص العســكرين؛ أمــا »عنــد حصــول قضيــة بــن طرفــن عســكري وآخــر مــدين، 
فالعســكري حُياكــم لــدى احملاكــم العســكرية واملــدين حُياكــم أمــام احملاكــم املدنيــة، ويعتــرب ذلــك 

مــن النظــام العــام وال جيــوز اإلتفــاق علــى خمالفتــه«.67

أمــا احملكمــة الــي تشــبه إىل حــد قريــب نظــام احملكمــة العســكرية يف لبنــان فهــي »حمكمــة أمــن 
الدولــة« األردنيــة الــي تعتــرب مــن قبيــل احملاكــم اخلاصــة، والــي تشــكل بقــرار مــن رئيــس الــوزراء 
من ثالثة قضاة مدنين و/أو عسكرين وذلك بتنسيب من وزير العدل ابلنسبة إىل القضاة 
املدنيــن، ورئيــس هيئــة األركان املشــرتكة ابلنســبة إىل العســكرين، وختتــص ابلنظــر يف اجلرائــم 
املبينــة يف قانــون حمكمــة أمــن الدولــة رقــم 17 لســنة 1959 وتعديالتــه، وتشــمل »اجلرائــم 
الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي واخلارجــي« وغرهــا مــن جرائــم التزويــر. ابلتــايل، ختتــص 
حمكمــة أمــن الدولــة ابلنظــر يف اجلرائــم الــي يرتكبهــا املدنيــون واملتعلقــة أبمــن الدولــة، »ولكــن 
ال ختتــص هــذه احملكمــة ابلعســكرين إذ أن اختصاصهــا منحصــر وخمتــص يف املدنيــن ومتتــاز 

66   منقول عن عامر هلسه، قاضي محكمة أمن الدولة االردنية، من مقابلة أجريت معه في 22 كانون 

األول 2014.

67   المصدر عينه.
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احملاكمــة لديهــا بعلنيــة اجللســات وإجراءاهتــا الــي حيكمهــا قانوهنــا وقانــون أصــول احملاكمــات 
اجلزائيــة رقــم 9 لســنة 1961 وتعديالتــه وتســري حبقهــا كل املعامــالت واإلجــراءات الــي 
تســري لــدى احملاكــم دون اســتثناء وختضــع أحكامهــا للتمييــز لــدى حمكمــة التمييــز األردنيــة 
)وهــي حمكمــة نظاميــة تُعتــرب يف هــذه احلالــة هــي حمكمــة موضــوع وجيــوز هلــا تصديــق احلكــم 
بنــاًء علــى البيــاانت الــواردة يف ملــف القضيــة، أو تنقضــه وتــربئ املتهــم أو تدينــه، وهلــا أن 
حتكــم مبــا كان جيــب علــى حمكمــة أمــن الدولــة أن حتكــم بــه، وإذا كان حكــم حمكمــة أمــن 
الدولــة ابلــرباءة، فــال جيــوز حملكمــة التمييــز أن تديــن املتهــم مــا مل تعيــد مســاع البينــة«.68 ابلتــايل، 
يتبــن أن احملكمــة العســكرية األردنيــة ال تنظــر يف قضــااي يكــون أحــد أطرافهــا مدنيــن، بينمــا 
تقــوم حمكمــة أمــن الدولــة هبــذا الــدور. يف هــذا اإلطــار، نذكــر قــرار حماكمــة غــر منشــور69 
صــادر علنــاً عــن حمكمــة أمــن الدولــة يف 28 أاير2014، أثــر فيــه دفــع أن هــذه احملكمــة 
غــر خمتصــة مبحاكمــة املدنيــن، وقــد قــام القضــاة ابلــرد كالتــايل: »إن حمكمتنــا، أي حمكمــة 
أمــن الدولــة، هبيئتهــا املدنيــة والعســكرية، التزمــت أبحــكام املــادة 101 فقــرة 2 مــن الدســتور 
تدخــل  املتهــم  إىل  املســندة  التهمــة  وملــا كانــت  اهليئتــن،  بــن  مــا  اإلختصاصــات  وتوزيــع 
حتــت ابب اإلرهــاب وهــي مــن التهــم الــي جعــل الدســتور أمــر النظــر فيهــا مــن اختصــاص 
حمكمــة أمــن الدولــة هبيئتهــا العســكرية فــإن حمكمتنــا تكــون قــد التزمــت أبحــكام القانــون«.

أمــا فيمــا خيــص ابإلحــرتام العملــي ملبــادئ احملاكمــة العادلــة، فيجيــب أحــد القضاة العســكرين 
األردنيــن أن زمــالءه ميتــازون أواًل أبعلــى درجــات التعليــم القانــوين، إذ يتجــاوز عــدد الذيــن 

حيملــون درجــة الدكتــوراه يف القانــون أصابــع اليديــن ومحلــة املاجســتر كذلــك.

إضافــًة إىل ذلــك، وابلنســبة إىل التعديــالت املقرتحــة علــى قانــون العقــوابت العســكري، فقــد 

68  منقول عن قاضي محكمة أمن الدولة االردنية، عامر هلسه، من مقابلة أجريت معه في 22 كانون 

األول 2014.

69  حصل فريق العمل على مضمونه لإلطالع فقط من الجهات المختصة في محكمة أمن الدولة 

األردنية.
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مت مؤخــراً طــرح مســودة تعديــل أضــاف ثالثــة أنــواع جديــدة مــن اجلرائــم الــي سيحاســب 
عليهــا، أال وهــي اإلابدة اجلماعيــة، اجلرائــم اإلنســانية وجرائــم العــدوان.70   

خالصة القول، تربز النقاط التالية يف جمال احملاكمات أمام القضاء العسكري األردين:

ال تنظر أية حمكمة عسكرية يف أية دعوى ضد طرف مدين؛ -
جيــب التفريــق بــن احملكمــة العســكرية وحمكمــة أمــن الدولــة األردنيــة الــي ختتــص ابلنظــر  -

يف اجلرائــم الــي يرتكبهــا املدنيــون واملتعلقــة أبمــن الدولــة؛
بعلنيــة احملاكمــات وتعليــل  - متتــاز احملاكمــات أمــام كل مــن احملكمتــن املذكورتــن آنفــاً 

األحــكام.

المقارنة مع لبنان.  3

في الصالحية النوعية:
يف حــن أن صالحيــة احملكمــة العســكرية اللبنانيــة تتحــدد ابلنظــر يف عشــرة أنــواع مــن اجلرائــم، 
وأبرزهــا مجيــع اجلرائــم، مهمــا كان نوعهــا، الــي متــس مصلحــة اجليــش أو قــوى األمــن الداخلــي 
أو األمــن العــام، تقتصــر صالحيــة احملاكــم العســكرية املصريــة واألردنيــة علــى أربعــة ومخســة 
أنــواع مــن اجلرائــم ابلتــوايل، ممــا يعكــس وســع صالحيــة احملكمــة العســكرية اللبنانيــة يف هــذا 

اإلطــار.

 في تأليف المحكمة:
اللبنانيــة هــو أقــرب إىل أتليــف احملكمــة العســكرية  نلحــظ أن أتليــف احملكمــة العســكرية 
األردنيــة منــه إىل احملكمــة العســكرية املصريــة: ففــي حــن أن القاضــي العســكري املنفــرد 

70  ذُكر نص مسودة القانون المعدل في جريدة الرأي األردنية، العدد 16098 الصادرة بتاريخ 9 

كانون األول 2014.
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موجــود يف احملكمتــن اللبنانيــة واألردنيــة، دون أن يكــون موجــوداً يف احملكمــة املصريــة، كلتــا 
احلكمتــان )اللبنانيــة واألردنيــة( أوجــدات احملكمــة العســكرية الدائمــة.

في تعليل الحكم:
يف حــن أن القانــون اللبنــاين مل يلــزم احملكمــة العســكرية بتعليــل األحــكام، يوجــب القانــون 
العســكري املصــري أن يبــن احلكــم الصــادر عــن احملاكــم العســكرية املصريــة األســباب الــى 
بــي عليهــا؛ أمــا يف القانــون األردين، فهــذا املوجــب غــر مذكــور يف القانــون العســكري، بــل 
هــو منصــوص عليــه يف قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة رقــم 9، لســنة 1961 وتعديالتــه، 

الــذي جيــب العــودة إليــه عنــد عــدم وجــود أي نــص خمالــف
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التعديــالت  إقرتاحــات  تقييــم   :
ً
ثالثــا

مــة 
ّ
املقد القانونيــة 

شــهد التشــريع العســكري يف لبنــان تعديــالت عديــدة، كان آخرهــا يف العــام 2001 كمــا 
ذكــران آنفــاً، ولكــن، منــذ ذلــك التاريــخ، ظــل املشــرع اللبنــاين حتــت وطــأة املطالبــات املدنيــة 
واحلقوقيــة املثــارة حــى حصلــت، ومنــذ العــام 2011، ثــالث خطــوات حنــو تقــدمي اقرتاحــــات 

لتعديــل قانــون احملكمــة العســكرية، وهــي التاليــة:

القوانــن    1 العســكري، وضعتــه جلنــة حتديــث  القضــاء  قانــون  لتعديــل  إقــرتاح مشــــروع 
املكّلفــة مــن قبــل وزيــر العــدل الســــابق شــــكيب قرطبــاوي يف ظــل حكومــة رئيــس الــوزراء 

جنيــب ميقــايت الثانيــة يف آذار 2012.
إقرتاح القانــــون الذي تقدم به النائب إيلي كروز71 ابســــم كتلة نواب القــــوات اللبنانية    2

يف 13 أاير 2015.
إقرتاح القانــون الذي تقدم به النائب روبر غامن يف 20 آذار 72.2012   3

وبعــد التدقيــق والتحليــل، يتبــن لنــا أن االقــرتاح الرمســي الــذي درســته جلنــة حتديــث القوانــن مل 
حيقــق اآلمــال املرجــوة بتقليــص صالحيــات احملاكــم العســكرية وحصرهــا بقضــااي حمــددة وفقــاً 

للتوصيــات الدوليــة وحتقيقــاً ملطالــب اجملتمــع املــدين ضمــاان حًلقــوق اإلنســان. 

71   االقتراح مرفق في الملحق رقم 2.

72   االقتراح مرفق في الملحق رقم 3.
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»أبرز ما جاء في مشــروع تعدل لجنة تحديث القوانين/آذار 2012  أأ

إقرتحت اللجنة اســتبدال تســمية »الســلطة العســكرية العليا« الواردة يف قانون القضاء    1
العســكري بتســمية »قائــد اجليــش« منعــاً لاللتبــاس. إال أن بعــض احلقوقيــن خالفهــا 
الــرأي ابعتبــار أن املقصــود ابلنــص األساســي كيــان مجاعــي وليــس شــخص قائــد اجليــش 

مبفرده.73
زادت اللجنــة عــدد أعضــاء القضــاة العدليــن يف هيئــات احملاكــم العســكرية وحصــرت    2

تــويل قضــاء التحقيــق ومفوضيــة احلكومــة ابلقضــاة العدليــن.
ألغــت احملكمــة الوضــع الــذي خيــّول رئيــس احملكمــة العســكرية منــع احملامــي مــن دخــول    3

احملكمــة العســكرية واالجــراءات الــي تتنــاول هــذا املوضــوع.
العســكري    4 القضــاء  بصالحيــة  يتعلــق  مــا  يف  املقرتحــة  التعديــالت  اللجنــة  أدخلــت 

كمحكمــة اســتثنائية املقــرّة مبوجــب املرســوم اإلشــرتاعي رقــم 110 اتريــخ 30 حزيــران 
1977 وتعديالته الذي استثىن اجلرائم الواقعة من األشخاص التابعن هلذه األسالك 
أو عليهــم، مــن صالحيــة القضــاء العســكري إذا وقعــت خــارج نطــاق الوظيفــة أو إذا 
وقعــت يف أثنــاء التحقيقــات العدليــة أو يف احملاكــم يف أثنــاء انعقــاد جلســات احملاكمــة 

ضمــن قانــون القضــاء العســكري رقــم 24 يف العــام 1968.

ثغرات في مشروع تعديل 2014  أأ

تعديــل    1 أي  بشــأهنا  تطــرح  ومل  العســكرية  احملكمــة  علــى صالحيــات  اللجنــة  أبقــت 
جــدي.

أبقــت اللجنــة علــى تســمية »مفــّوض احلكومــة« لــدى احملكمــة العســكرية بــدل تســمية    2

73   المصدر عينه.
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»النائــب العــام« خالفــاً ملــا هــو حاصــل يف احملاكــم املدنيــة والعدليــة ألســباب متصلــة 
بســيادة الدولــة، حســبما جــاء يف اإلقــرتاح؛ ممــا جيعــل ملفــّوض احلكومــة لــدى احملكمــة 
العســكرية مركــزاً قانونيــاً مــوازايً للنائــب العــام لــدى حمكمــة التمييــز، فيمــا يفــرتض أن 
يكــون مفــّوض احلكومــة خاضعــاً لســلطة النائــب العــام لــدى حمكمــة التمييــز الــذي 
يعــود لــه أن يوجــه إليــه التعليمــات اخلطيــة والشــفهية حســبما تفرضــه املــادة 13 مــن 
قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة. »فــإن ذلــك يقتضــي مــن ابب أوىل تعديــل تســمية 
»مفــوض احلكومــة« واســتبداهلا بتســمية »مفــوض الدولــة«، كمــا هــو معمــول بــه يف 
العديــد مــن دول العــامل. فمســؤولية مفــوض احلكومــة مل تعــد كالســابق حيــث كان 
يعتــرب ممثــاًل للملــك وينفــذ أوامــره«.74 وهــذا يتعــارض صراحــة مــع أحــكام املــادة 38 
مــن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة الــي نّصــت علــى أن »يقــوم بوظائــف الضابطــة 
العدليــة، حتــت إشــراف النائــب العــام لــدى حمكمــة التمييــز، النــواب العامــون واحملامــون 
العامــون« ويعــّد خمالفــاً لألســس القانونيــة الــي قامــت عليهــا اإلجــراءات اجلزائيــة يف 

لبنــان.
أبقــت اللجنــة علــى قيــام القاضــي العســكري بــدور اهليئــة االهتاميــة مــربرًة ذلــك أبنــه    3

ال حاجــة إىل وجــود مرجــع جديــد ألن الطعــن يف قــرارات قاضــي التحقيــق العســكري 
حمصــور ابحلــق العــام وال يتنــاول احلــق الفــردي، وقــد اعتــربت اللجنــة أن اســتحداث 
هيئــة اهتاميــة يف احملكمــة العســكرية مقارنــة ابحملاكــم العدليــة يعــد توســيعاً لصالحيتهــا 

يف حــن أهنــا تعــد حماكــم اســتثنائية.
أبقــت اللجنــة قيــوداً علــى رقابــة حمكمــة التمييــز اجلزائيــة علــى قــرارات قاضــي التحقيــق    4

العســكري، إذ ال جيــوز للمدعــى عليــه اللجــوء إىل هــذه احملكمــة إال يف حــاالت اندرة.

74  نجيب فرحات، »مشروع قانون المحكمة العسكرية: التشريع من دون منهجية وال مبادئ«، 

المفكرة القانونية،  14 شباط 2014 014 ة في المفكرة القانونية،هذه الدراسةوي قد اعتمدت على 
http://www.legal-agenda.com/ ،.اقتراح لجنة تحديث القوانين إلستكمال عملها -كما عطيات

article.php?id=660&folder=articles&lang=ar

http://www.legal-agenda.com/author.php?id=111&lang=ar
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أبقــت اللجنــة علــى املــادة 78 مــن قانــون القضــاء العســكري الــي مل تســمح للمدعــى    5
عليــه ابلتمييــز إال عندمــا يتعلــق األمــر ابلقــرارات املتعلقــة ابلصالحيــة.

أبقت اللجنة على صالحية وزير الدفاع يف التعين.   6
أبقــت اللجنــة علــى خيــار تعيــن الضبــاط القضــاة يف هيئــات احملاكــم العســكرية األعلــى    7

درجــة )احملكمــة العســكرية الدائمــة وحمكمــة التمييــز العســكرية( مــن غــر اجملازيــن يف 
احلقــوق مكتفيــة بوضــع عبــارة »يفّضــل« أن يكونــوا كذلــك، يف حــن أهنــا اعتــربت 
أن الضابــط الــذي يعــن كقــاض منفــرد عســكري جيــب أن يكــون جمــازاً يف احلقــوق. 
»وهــذا التمييــز مســتغرب ومنتقــد يف هيئــات احملاكــم العســكرية األعلــى درجــة لعــدم 

وجــود منفعــة مــن هــذا التمييــز«.75
العســكرية    8 لــدى احملكمــة  عليــه مبحــام  املدعــى  اســتعانة  فــرض  علــى  اللجنــة  أبقــت 

العســكرين.  احملامــن  علــى  وأبقــت  العســكرية،  التمييــز  الدائمــة وحمكمــة 
أبقت اللجنة على مجيع النصوص اخلاّصة ابحملامن يف قانون القضاء العسكري.   9
أبقــت اللجنــة علــى متييــز عناصــر اجليــش عــن غرهــم مــن العناصــر املســتهدفة هبــذا    10

القانــون، واضعــًة مجيــع اجلرائــم املتعّلقــة هبــؤالء، وحــى لــو كانــت خارجــة عــن الوظيفــة 
يف إطــار صالحيــة القضــاء العســكري.

العســكري بشــكل غــر مباشــر عــرب تكريســها    11 القضــاء  اللجنــة صالحيــة  وَســعت 
للقانــون املؤقــت الصــادر يف 11 كانــون الثــاين 1958، وبشــكل مباشــر عــرب مشوهلــا 
جــرم متويــل اإلرهــاب املنصــوص عنــه يف املــادة 316 مكــرر مــن قانــون العقــوابت.

احملاكــم    12 أمــام  الشــخصي  احلــق  دعــوى  إقامــة  إمكانيــة  عــدم  علــى  اللجنــة  أبقــت 
العســكرية.

75  نجيب فرحات، المصدر عينه.

http://www.legal-agenda.com/author.php?id=111&lang=ar
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مبــا أن هــذا االقــرتاح مل أيت ملبيــاً لطموحــات اجملتمعــن املــدين واحلقوقــي، لعــدم مراعاتــه 
ملبــادئ العدالــة وحقــوق اإلنســان، مكرســاً األســس القائــم عليهــا القانــون احلــايل، حمتجبــاً 
عــن إدخــال تعديــالت جوهريــة، حيــث أن املبــدأ األساســي الــذي جيــب أن يراعــى يف تعديــل 
قانــون القضــاء العســكري كمحكمــة اســتثنائية هــو حظــر حماكمــة املدنيــن أمــام هــذه احملاكــم 
قانــون أصــول  مــع احــكام  القانــون  انســجام أحــكام هــذا  إال يف أضيــق احلــدود وأتمــن 
احملاكمــات اجلزائيــة أمــام احملاكــم العســكرية يف مجيــع درجاهتــا، مــا مل يــرد نــص خمالــف بشــكل 
صريــح، ارأتينــا أن خنلــص يف هنايــة هــذه الدراســة إىل مســعى تقــدمي مشــروع رؤيــة متكاملــة 

لتشــريع قضــاء منوذجــي يف لبنــان.
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للقضــاء  رؤيــة متكاملــة  :مشــروع 
ً
رابعا

لبنــان يف  النموذجــي  العســكري 

عندمــا ســئل نقيــب احملامــن يف بــروت، األســتاذ جــورج جريــج، عــن موقفــه حــول عمــل 
احملكمة العسكرية، أجاب صراحًة أنه »يقتضي حصر مهام احملكمة العسكرية ابلعسكرين 
فقــط، وابلتــايل أن تكــون القضــااي الــي تتنــاول املدنيــن مــن صالحيــات احملاكــم املدنيــة ال 
ســواها«.76 ابلتــايل، تلبيــًة هلــذا النــداء، ولــكل الدعــوات املطالبــة بتقليــص صالحيــات احملكمــة 
العســكرية، جئنــا هبــذه الدراســة لنوضــح األســباب املوجبــة الــي تــربر تدخلنــا كحقوقيــن، قبــل 

تقــدمي اقــرتاح مشــروع تعديــل قانــون القضــاء العســكري.

ــا أصبحــت احلاجــة أكثــر إحلاحــاً اىل إعــادة النظــر يف صالحيــات احملكمــة العســكرية ذات 
ّ
مل

الطابــع اإلســتثنائي مــع احلفــاظ علــى خصوصيتهــا املرتبطــة ابلــدور الــذي يؤديــه العســكريون 
يف خدمــة الوطــن؛

وملــا كان مــن شــأن هــذه املراجعــة إعمــال مبــادئ احملاكمــة العادلــة منعــاً مــن جتــاوز العديــد 
منهــا يف احملاكمــات الــي جتــري يف احملاكــم العســكرية مــن جهــة، وحرصــاً علــى مبــادىء 

املســاواة والعدالــة وفصــل الســلطات مــن جهــة أخــرى؛

رقــم  اللبنــاين  العســكري  القضــاء  قانــون  تعديــل  إىل  الرامــي  القانــون  مشــروع  إعــداد  مّت 
اجلزائيــة. احملاكمــات  أصــول  قانــون  أحــكام  مــع  إنســجاماً  وحتديثــه   1968/24
76  نقيب المحامين في بيروت األستاذ جورج جريج للمفكرة القانونية: »الحد األدنى لألجر حق 

http:// ،2013 للمتدرجين، وأنا ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية«، 3 كانون األول
.www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=538&folder=legalnews&lang=ar

ّ
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بعــد البحــث والتحليــل، تبــّن أن أي تعديــل يطــرأ علــى قانــون القضــاء العســكري اللبنــاين 
جيــب أن يكــون يف إطــار التوصيــات التاليــة القــرتاح تعديــل قانــون القضــاء العســكري رقــم 

:1968/24

إســتبدال تســمية »مفــوض احلكومــة« بعبــارة »النائــب العــام لــدى احملكمــة العســكرية«    1
يف مجيــع املــواد الــي وردت فيهــا؛

إســتبدال تســمية »الســلطة العســكرية العليــا« بعبــارة »اجمللــس العســكري« املنصــوص    2
عليــه يف املــادة 26 مــن قانــون الدفــاع الوطــي يف مجيــع املــواد الــي وردت فيهــا؛

تعديــل املــادة 5 مــن قانــون القضــاء العســكري إبضافــة اهليئــة االهتاميــة العســكرية علــى    3
أتليــف القضــاء العســكري؛

تعديــل املــادة 5 مــن قانــون القضــاء العســكري بــزايدة عــدد أعضــاء القضــاة العدليــن    4
يف هيئــات احملاكــم العســكرية وحصــر تــويل قضــاء التحقيــق ومفوضيــة احلكومــة ابلقضــاة 
القضــاة  مــن  العســكرية  احملاكــم  هيئــات  يف  األغلبيــة  تصبــح  أن  بشــكل  العدليــن، 

العســكرين؛
تعديــل املــادة 5 مــن قانــون القضــاء العســكري برفــع رتبــة القضــاة العســكرين يف احملاكــم    5

العســكرية، حبيــث يصبــح رئيــس الغرفــة الناظــرة يف اجلنــاايت برتبــة عميــد، ورئيــس الغرفــة 
الناظــرة يف اجلنــح برتبــة عقيــد فمــا فــوق، مــع التشــديد واإلصــرار علــى أن يكــون مجيــع 

قضــاة احملاكــم العســكرية قضــاة جمازيــن يف احلقــوق.
القضــاة    6 تعيــن  اقــرتاح  العســكري حبصــر حــق  القضــاء  قانــون  مــن  املــادة 5  تعديــل 

األعلــى؛ القضــاء  جملــس  موافقــة  بعــد  العــدل  بوزيــر  العدليــن 
تعديــل املــادة 14 مــن قانــون القضــاء العســكري حبيــث يتــوىل الضابــط العســكري املهــام    7

القضائية يف احملاكم العســكرية، لفرتة ال تقل عن ســنتن وال تزيد عن ثالث ســنوات، 
مــع الغــاء إمكانيــة قيــام وزيــر الدفــاع بتعيــن هــذا الضابــط وعزلــه مــن مهامــه القضائيــة 
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علــى أن يكــون مجيــع القضــاة مــن الضبــاط ويف مجيــع هيئــات احملاكــم العســكرية جمازيــن 
يف احلقــوق وقــد أمتــوا تدرجهــم يف معهــد القضــاء وعلــى أن تقــوم الســلطات املختصــة 

ابســتحداث قســم خــاص يف املعهــد لتدريــب القضــاة العســكرين؛
تعديــل املــادة 19 مــن قانــون القضــاء العســكري وإخضــاع مفــوض احلكومــة لــدى    8

احملكمــة العســكرية لســلطة النائــب العــام لــدى حمكمــة التمييــز الــذي يعــود لــه أن يوجــه 
إليــه التعليمــات اخلطيــة والشــفهية حســبما تفرضــه املادتــن 13 و38 مــن قانــون أصــول 

احملاكمــات اجلزائيــة؛
تعديــل املادتــن 19 و20 مــن قانــون القضــاء العســكري إبخضــاع الضابطــة العدليــة    9

ألحكام قانون أصول احملاكمات اجلزائية خاصة املادتن 32 و47 منه، مع التشديد 
على حظــر احتجــاز أي شــخص دون إشــارة مــن جانــب النيابــة العامــة وحتــدد، ولفــرتة 
تتجــاوز 48 ســاعة قابلــة للتمديــد، مــدة مماثلــة مبوافقــة النيابــة املذكــورة، ويُعطــي املشــتبه 

بــه أو املشــكو منــه حقوقــاً فــور احتجــازه؛
القضــاء العســكري إبلغــاء كل املقتضيــات اخلاصــة    10 املــادة 24 مــن قانــون  تعديــل 

إبحالــة املدنيــن علــى أنظــار احملكمــة العســكرية فتحــال اجلرميــة علــى القضــاء العــادي 
أايً كان نــوع اجلرميــة املرتكبــة وصفــة مرتكبيهــا، ســواء كانــوا فاعلــن أو متخلــن أو 

حمرضــن أو شــركاء العســكرين؛
العســكرية    11 العســكري أبن ختتــص احملكمــة  القضــاء  قانــون  مــن  املــادة 27  تعديــل 

ابلنظــر يف اجلرائــم العســكرية املرتكبــة مــن قبــل العســكرين يف الثكنــات واملعســكرات 
الســلوك  متــس  الــي  وتلــك  ابلوظيفــة  املرتبطــة  وابجلرائــم  العســكرية  واملؤسســات 
العســكري. كمــا ختتــص ابجلرائــم الواقعــة علــى معــدات وأســلحة وذخائــر وواثئــق 
وأســرار اجليــش أو قــوى األمــن الداخلــي أو األمــن العــام أو أمــن الدولــة أو الضابطــة 
اجلمركيــة، وبشــكل عــام كل جرميــة متــس املصــاحل املباشــرة هلــذه القــوى. ال يدخــل 
ضمــن اختصاصهــا اجلرائــم الــي يرتكبهــا رجــال قــوى األمــن الداخلــي واألمــن العــام 
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وأمــن الدولــة والضابطــة اجلمركيــة يف أثنــاء التحقيقــات العدليــة الــي يقومــون هبــا والــي 
هلــا عالقــة هبــذه التحقيقــات أو املرتكبــة بســببها أو مبعرضهــا داخــل قاعــات احملاكمــة 

أو يف أثنــاء مثوهلــم أمــام أي مرجــع قضائــي عــديل؛
تعديــل املــادة 46 مــن قانــون القضــاء العســكري مبنــح املدعــى عليــه احلــق يف متييــز    12

قــرارات رد طلــب إخــالء ســبيله مــن قبــل احملكمــة العســكرية خــالل 24 ســاعة مــن 
اتريــخ إبالغهــا عنــه؛

تعديــل املــادة 55 مــن قانــون القضــاء العســكري بوجــوب إخضــاع احملكمــة ملبــدأ    13
العلنيــة إال ابســتثناءات ضّيقــة ومعّللــة.

تعديــل املــادة 59 مــن قانــون القضــاء العســكري إبخضــاع احملاكــم العســكرية لنــص    14
الفقــرة األخــرة مــن املــادة 251 مــن قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة،77 مــع إلغــاء 
مجيــع النصــوص اخلاصــة ابحملامــن يف قانــون القضــاء العســكري، وإحالــة كل مــا يتعلّــق 
هبــذا الشــأن إىل قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة رقــم 8 اتريــخ 1970/3/11 وتعديالتــه 
واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه، الســيما املــادة 61 منــه الــي ال جتيــز توكيــل غــر احملامــن 

لــدى احملاكــم، ممــا يســتتبع إلغــاء انتــداب »احملامــن« مــن الضبــاط العســكرين؛
تعديــل املــادة 70 مــن قانــون القضــاء العســكري بوجــوب أن يتضمــن احلكــم الصــادر    15

عــن احملاكــم العســكرية تعليــاًل وافيــاً حتــت طائلــة البطــالن احلكمــي املطلــق؛
مفــوض    16 بصالحيــات  واملتعلقــة  العســكري  القضــاء  قانــون  مــن   78 املــادة  إلغــاء 

احلكومــة لــدى احملكمــة العســكرية جلهــة طلــب نقــض القــرارات الصــادرة عــن قضــاة 
التحقيــق واالســتعاضة عنــه بتطبيــق أحــكام قانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة وطــرق 
املراجعــة الــواردة فيــه أمــام احملاكــم العســكرية يف مجيــع درجاهتــا، مــا مل يــرد نــص خمالــف 
بشــكل صريــح مــع اإلبقــاء علــى الســرعة الالزمــة لفصــل القضــااي املعروضــة أمــام 

77  تنص المادة 251 أصول محاكمات جزائية على أنه: »إذا أصر المتهم على رفض تكليف أي محاٍم 

عنه فتجري محاكمته في هذه الحال دون محاٍم«.
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احملاكــم العســكرية؛
بعــد    17 الدعــوى  إبحالــة  واملتعلقــة  العســكري  القضــاء  قانــون  مــن   84 املــادة  إلغــاء 

تقريــر املستشــار املقــرر إىل مفــوض احلكومــة لــدى حمكمــة التمييــز العســكرية إلبــداء 
مطالعتــه، وذلــك عــرب جتــاوز ضــرورة تنظيــم تقريــر متييــزي ســابق للحكــم، حرصــاً علــى 

ســرعة الفصــل يف الدعــاوى وعلــى ســرية التحقيــق؛
املــادة 96 مــن قانــون القضــاء العســكري واملتعلقــة بصالحيــة وزيــر الدفــاع    18 إلغــاء 

الوطــي تقريــر وقــف تنفيــذ احلكــم، وذلــك حرصــاً علــى تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن 
احملاكــم العســكرية بــدون اســتثناء وإلغــاء كل نــص خمالــف، انســجاماً مــع مبــدأ فصــل 

الســلطات؛
إســتبدال عقوبــي األشــغال الشــاقة املؤبــدة أو املؤقتــة، ابالعتقــال املؤبــد أو املؤقــت،    19

وذلــك أينمــا وردت يف نــص القانــون؛
إعادة النظر يف مقادير الغرامات يف ضوء تطور الوضع املايل.   20
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اخلالصة

رغــم التحفظــات علــى املقرتحــات املقدمــة لتعديــل قانــون احملكمــة العســكرية يف لبنــان، والــي 
بــرزت خــالل الدراســة، تظهــر جليــاً ضــرورة إعــادة النظــر يف صالحيــات احملكمــة العســكرية، 

مــع اإلبقــاء عليهــا حملاكمــة العســكرين.

ابت اللجــوء إىل اســتحداث حمكمــة خاصــة بقضــااي اإلرهــاب مــن جهــة تصــون حقــوق 
اإلنســان مــن انحيــة احملكمــة العلنيــة والعادلــة واألحــكام املعللــة؛ ومــن جهــة أخــرى، تواجــه 
األزمــات الكــربى الــي ميــّر هبــا لبنــان، ضــرورًة جتمــع مــا بــن احــرتام املبــادئ الــي ينــص عليهــا 

الدســتور، واملطالــب الدوليــة الــواردة يف التقاريــر الدوليــة...

ابلعــودة إىل التوجــه الــذي ســلكته الدراســة منــذ البدايــة، فهــو ينســجم مــع احلــراك العــريب 
احلاصــل يف املنطقــة، حيــث شــّكلت املطالبــة بعــدم حماكمــة املدنيــن أمــام احملاكــم االســتثنائية 
حمــورا للمطالــب الشــعبية، ممــا تــرك بصمــات واضحــة يف عــدد مــن الدســاتر والتشــريعات 
اجلديــدة، كالقانــون املغــريب  رقــم 108/13 الصــادر يف 23 حزيــران 2014 والــذي اجتــه 
حنــو حصــر صالحيــات احملكمــة العســكرية، مانعــاً بذلــك حماكمــة املدنيــن أمامهــا، مواءمــًة 
مــع دســتور 2011 الــذي نــص بشــكل واضــح وصريــح علــى رفــض إنشــاء حماكــم اســتثنائية. 
أما يف تونس، فقد جاء الدســتور يف الفصل 149 منه »على أن احملاكم العســكرية تواصل 
ممارســة الصالحيــات املوكولــة هلــا ابلقوانــن الســارية املفعــول اىل حــن تنقيحهــا مبــا يتماشــى 
مــع أحــكام الفصــل 110 مــن الدســتور«، الــذي بــدوره  يقصــر نظــر احملاكــم العســكرية يف 

القضــااي العســكرية ومينــع إحــداث حماكــم اســتثنائية. 
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وعــن احلديــث عــن القضــاء العســكري وقوانــن الطــوارئ، ال بــد مــن ذكــر التشــريعات الــي 
طــرأت حديثــاً يف فرنســا إثــر اعتــداءات ابريــس. فعلــى الرغــم مــن منــوذج الدميوقراطيــة وحقــوق 
اإلنســان الــذي لطاملــا تغــىن بــه الشــعب الفرنســي، جلــأ الرئيــس الفرنســي فرنســوا هوالنــد، عنــد 
أول مفــرتق طــرق، إىل إعــالن حالــة الطــوارئ علــى كامــل األراضــي الفرنســية يف أول حديــث 
له بعد اعتداءات 13 تشرين الثاين 2015، بعد أن كانت فرنسا قد ألغت قانون القضاء 
العســكري يف أايم الســلم عــرب القانــون رقــم 637 الصــادر يف األول مــن حزيــران 2006.

مــع كل متنينــا حبــذو لبنــان أقلــه حــذو الــدول العربيــة املذكــورة آنفــاً، أنمــل أن تعــَي القيــادات 
السياســية والقانونيــة اللبنانيــة أمهيــة هــذا املطلــب ومــدى أتثــره يف اســتقاللية القضــاء بشــكل 

خــاص، وعلــى مسعــة القضــاء اللبنــاين بشــكل عــام يف احملافــل الدوليــة. 



85

امللحــق رقــم 1: اقــرتاح جلنــة حتديــث 
فــة مــن الوزيــر شــكيب 

ّ
القوانــن املكل

قرطبــاوي

 بتاريخ آذار 2012
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املقــدم مــن  االقــرتاح   :2 رقــم  امللحــق 
غــامن  روبــر  النائــب 

بتاريخ آذار 2012
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م مــن 
َ
املقــد االقــرتاح   :3 رقــم  امللحــق 

كــروز إيلــي  النائــب 

بتاريخ 13 أيار 2015

دولة رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه بري المحترم

حتية وبعد،

نتشــرف أبن نتقــدم مــن دولتكــم ابقــرتاح قانــون يرمــي اىل تعديــل قانــون العقــوابت العســكرية 
الصــادر ابلقانــون رقــم 68/24 ؛

ونودعكــم أدانه نــص اقــرتاح القانــون مرفقــاً أبســبابه املوجبــة طالبــن مــن دولتكــم إحالتــه اىل 
اللجــان النيابيــة عمــاًل أبحــكام املادتــن 101 و102 مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب 

وصــواًل اىل مناقشــته والتصويــت عليــه يف اهليئــة العامــة للمجلــس.

وتفضلوا بقبول االحرتام
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يف األسباب املوجبة

القضائــي هــي حماكــم  - العســكرية حبكــم تكوينهــا غــر  الواقــع ان احملاكــم  مــن  انطالقــاً 
اســتثنائية وهــي ال تتمتــع ابلضمــاانت القضائيــة الالزمــة وال متــارس التعليــل يف قراراهتــا، 

وهــي ابلتــايل خــارج مفهــوم الرقابــة القانونيــة علــى عمــل القضــاء.
وانطالقاً من ان املطالبة حبصر اختصاصها يف إطار معاقبة اجلرائم العســكرية احملددة يف  -

قانون العقوابت العسكرية، هي مطلب حيوي وأساسي للعدالة ألن اتساع صالحياهتا 
ميس حبقوق االنســان ومببادئ احملاكمة العادلة.

وانطالقــاً مــن ان حماكمــة العســكري امــام قضــاء عســكري مؤلــف بغالبيتــه مــن قضــاة  -
عســكرين يشــكل حصانــة غــر مــربرة هلــذا العســكري ويؤلــف اســتثناًء مناقضــاً للمبــادئ 
اجلزائيــة العامــة وحيمــل اعتــداءً علــى مبــدأ مســاواة املواطنــن امــام القانــون وأمــام العدالــة.

وانطالقــاً مــن ضــرورة تفــادي احالــة اي مــدين بصفــة مدعــى عليــه او متدخــل او شــريك  -
او حمّرض أو فاعل معنوي أو خمّبئ، امام القضاء العسكري، نظراً لعدم توفر ضماانت 
حماكمــة عادلــة وشــروط ممارســة حــق الدفــاع وحقــوق االدعــاء الشــخصي هلــذا املــدين امــام 

القضاء العســكري.
وانطالقــاً مــن ان العســكرين يتمتعــون أســوًة بســواهم مــن املتقاضــن امــام احملاكــم العدليــة  -

املختصــة بكافــة الضمــاانت املتعلقــة حبقــوق الدفــاع.
وانطالقــاً مــن أن اخلشــية مــن احملاكــم العســكرية رافــق وجودهــا، ففــي عهــد الرئيــس فــؤاد  -

شــهاب، خشــي الرئيــس القــادم مــن رأس هــرم املؤسســة العســكرية، مــن الــدور املنــوط 
ابحملاكــم العســكرية ورغــب يف حصــر دور هــذه احملاكــم مبراقبــة االنضبــاط العســكري.

وهو قال يف هذا اجملال :

”ان أســاس وخلفيــة اجيــاد احملاكــم العســكرية هــو ”مراقبــة االنضبــاط واحلــزم والصرامــة يف 
االمتثــال للقوانــن العســكرية“.
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كمــا خشــي الرئيــس فــؤاد شــهاب مــن افتئــات احملاكــم العســكرية علــى املواطنــن املدنيــن 
الذيــن هــم خــارج املؤسســة العســكرية وقوانينهــا وال خيضعــون ألحكامهــا، ومــن أجــل تشــكيل 

ضمانــة بســيطة يف هــذا اجملــال جــرى يف عهــده تعيــن قــاٍض مــدين يف احملكمــة العســكرية.

)يراجع لطفاً هبذا اخلصوص : نقوال انصيف – دار النهار – مجهورية فؤاد شهاب – ص 104( 

لذلك،

نتقدم من اجمللس النيايب الكرمي ابقرتاح القانون اآليت نّصه :

اقتراح قانون تعديل قانون العقوبات العسكرية

المادة األولى :
يف ما خال زمن احلرب،

ختتص احملاكم العسكرية حصراً ابلنظر يف :
اجلرائــم العســكرية املنصــوص عليهــا يف الكتــاب الثالــث – البــاب الثــاين مــن قانــون    1

العقــوابت العســكرية مبــا يتعلــق ابلعســكرين احملالــن امامهــا خبصــوص تلــك اجلرائــم.

وتلك اجلرائم هي اآلتية :

- يف جرائم التمّلص من الواجبات العسكرية : 

يف التخلف عن اخلدمة – يف الفرار – يف التشويه الذايت.

- يف اجلرائم املخّلة ابلشرف والواجب :

التســليم – يف اخليانة واملؤامرة العســكرية والتجســس – يف الســلب واالتالف – يف التدمر 
– يف التزويــر والغــش – يف الســرقة واالختــالس – يف انتحــال االلبســة واألومســة والشــارات.
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- يف اجلرائم املخلة ابالنضباط العسكري :

يف التمــرد – يف العصيــان – رفــض الطاعــة – يف التحقــر وأعمــال الشــدة الواقعــة علــى 
الرؤســاء – يف اســاءة اســتعمال الســلطة – يف خمالفــة التعليمــات العســكرية.

- يف جرائــم رجــال ســالحي اجلــو والبحريــة املعاقــب عليهــا مبوجــب املــواد 167 اىل 171 
عقــوابت عســكري.

حيــال العســكريون يف وزارة الدفــاع الوطــي واحملاكــم العســكرية ولــدى اجليــش وقــوى    2
االمــن الداخلــي واالمــن العــام وأمــن الدولــة واملوظفــون املدنيــون التابعــون هلــذه االجهــزة 
واملماثلــون للعســكرين امــام القضــاء اجلزائــي العــديل املختــص للمالحقــة والتحقيــق 
واحملاكمة يف كل ما خيرج عن االختصاص احلصري للمحاكم العسكرية احملدد أعاله.

المادة الثانية :
مــع مراعــاة االختصــاص احلصــري للقضــاء العســكري املنصــوص عليــه يف املــادة األوىل يتوقــف 
العمــل يف احملاكــم العســكرية وتلغــى صالحياهتــا اخلارجــة عــن نطــاق اختصاصهــا احملــدد أعــاله 
وينقــل عديدهــا مــن العســكرين اىل األجهــزة والقطــع والوحــدات العســكرية مبوجــب قــرارات 
تصــدر عــن قيــادة اجليــش. امــا عديدهــا مــن املدنيــن املماثلــن للعســكرين العاملــن لديهــا 

فينتقــل اىل الوظائــف االداريــة املدنيــة يف وزارة الدفــاع الوطــي.

المادة الثالثة :
حتــال كل االخبــارات والشــكاوى والدعــاوى اخلارجــة عــن نطــاق االختصــاص املنصــوص 
عليه يف املادة األوىل أعاله والي ما زالت قيد املالحقة أو التحقيق أو احملاكمة امام أجهزة 
القضــاء العســكري، والــي مل يصــدر فيهــا حكــم هنائــي مــربم اىل املراجــع القضائيــة العدليــة 
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املختصــة وفقــاً ألحــكام قانــون اصــول احملاكمــات اجلزائيــة والــي تســر هبــا مــن النقطــة الــي 
وصلــت اليهــا توصــاًل إلصــدار احلكــم النهائــي فيهــا.

المادة الرابعة :
يعهــد ابلدفــاع عــن العســكرين ومــن يعتــرب مبنزلتهــم مــن املدنيــن احملدديــن مبقتضــى املــادة 
األوىل أعــاله، احملالــن امــام القضــاء العســكري اذا مل خيتــاروا حماميــاً للدفــاع عنهــم اىل  أحــد 
احملامــن املســجلن يف نقابــة احملامــن يف كل مــن بــروت وطرابلــس، ويتــم اختيارهــم مــن قبــل 

إحــدى النقابتــن وفقــاً ألصــول املعونــة القضائيــة املعتمــدة لــدى احملاكــم العدليــة.

المادة الخامسة :
خيتــص القضــاء اجلزائــي العــديل ابملالحقــة والتحقيــق وحماكمــة كل مــن الفاعــل األصلــي    1

أو  العســكرين  غــر  مــن  اذا كان  املخبــئ  أو  احملــّرض  أو  املتدخــل  أو  الشــريك  أو 
القانــون،  هــذا  ألحــكام  وفقــاً  العســكرين  منزلــة  املعتربيــن يف  االشــخاص  غــر  مــن 
العســكري. القضــاء  امــام  ذاتــه  ابجلــرم  حمالــون  عســكريون  هنــاك  ولــو كان  حــى 

تنظــر    2 فإهنــا  العســكرية  احملكمــة  صالحيــة  يف  تدخــل  جنايــة  اجلــرم  كان  إذا 
األوىل  املــادة  مراعــاة  مــع  معهــا  املتالزمــة  ابجلرائــم  املذكــورة  للجنايــة  تبعــاً 
العســكري. للقضــاء  احلصــري  االختصــاص  حتديــد  جلهــة  القانــون  هــذا  مــن 

ان    3 فقــط والــي ميكــن  القانــون ابلعســكرين  هــذا  الــي خصصــت يف  و”يف اجلرائــم 
يرتكبهــا أو يشــارك يف ارتكاهبــا كمتدخــل أو شــريك أو فاعــل معنــوي أو حمــّرض 
أو خمبــئ أشــخاص مدنيــون فتســري أحــكام هــذا القانــون علــى هــؤالء املدنيــن مــع 
وفقــاً  وحماكمتهــم  معهــم  التحقيــق  يف  اجلزائــي  العــديل  القضــاء  اختصــاص  مراعــاة 
لألصــول العاديــة، علــى أنــه ميكــن ابلنســبة هلــؤالء املدنيــن ختفيــض العقوبــة كمــا يلــي :
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”بداًل من عقوبة االعدام : االشغال الشاقة املؤبدة
وبداًل من االشغال الشاقة املؤبدة : االشغال الشاقة املؤقتة

كما وانه ميكن ختفيض كل عقوبة أخرى اىل نصفها“.

المادة السادسة :
”مــع مراعــاة احــكام املــادة األوىل مــن هــذا القانــون، حيــق ملفــوض احلكومــة لــدى حمكمــة 
التمييــز العســكرية يف اجلرائــم املشــهودة أن يضــع يــده علــى الدعــوى مباشــرة وأن يالحــق 
هــذه اجلرائــم وحييــل الفاعلــن والشــركاء واملتدخلــن واحملرضــن واملخبئــن اىل القضــاء اجلزائــي 

املختــص دون االســتحصال علــى اي اذن مســبق أو الحــق ابملالحقــة.

المادة السابعة :
تضــاف اىل مطلــع كل مــن املــواد 117 – 118 – 120 – 132 – 143 – 144 – 
146 – 154 – 167 مــن القانــون رقــم 68/24 العبــارة اآلتيــة / ”مــع مراعــاة اختصــاص 

القضــاء العــديل اجلزائــي ابلنســبة للمالحقــة والتحقيــق وحماكمــة غــر العســكرين“.

المادة الثامنة : 
تُلغى كافة النصوص القانونية الي تتعارض أو ال أتتلف مع أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة :
يعمل هبذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية.

وتفضلوا بقبول االحرتام
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امللحــق رقــم 4: ورشــة العمــل ملنظمتــي 
و·كونــراد  احلقوقيــة«  ·جوستيســيا 
مســودة  ملناقشــة  األملانيــة  إيدنــاور« 

احلاضــرة الدراســة 

احلقوقيــة«  »جوستيســيا  منظمتــا  دعــت  احلاضــرة،  الدراســة  لنشــر  اســتعداداهتا  طــور  يف 
و»كونــراد إيــدانور« األملانيــة يف شــهر متــوز 2015، إىل ورشــة عمــل ملناقشــة الورقــة الــي 
قّدمهــا فريــق عمــل »جوستيســيا« إبشــراف رئيــس املنظمــة احملامــي الدكتــور بــول مرقــــص والــي 
تعــرض لتاريــخ وتطــّور احملاكــم العســكرية علــى املســتوين احمللــي واملقــارن ومشــاريع واقرتاحــات 

القوانــن املقدمــة يف هــذا اإلطــار واملالحظــات علــى كل منهــا.

شــارك يف ورشــة العمــل مشــكورين الســادة وزيــر العــدل الســابق النقيــب شــكيب قرطبــاوي 
والنائــب إيلــي كــروز بعدمــا كان قــّدم كل منهمــا نّصــاً لتعديــل قانــون القضــاء العســكري، 
ووزيــر العــدل احلــايل ممثّــاًل ابملديــر العــام لــوزارة العــدل القاضيــة ميســم النويــري، والقاضــي هــاين 
احلجــار ممثّــاًل جملــس القضــاء األعلــى والنيابــة العامــة العســكرية، واملديــر العــام الســابق لــوزارة 
العــدل القاضــي عمــر الناطــور، وقاضــي التمييــز الرئيــس نبيــل صــاري، واخلبــرة القانونيــة يف 

حقــوق اإلنســان د. مــي محــود، وحمامــن وأســاتذة جامعيــن وممثلــي اجملتمــع املــدين.
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الئحــة املراجــع )حســب تسلســل ورودهــا 
ــة( يف الدراس

أ دليــل احملاكمــات العادلــة، منظمــة العفــو الدوليــة، الفصــل التاســع والعشــرون/4،  
ص. 221 ومــا يلــي، الطبعــة الثانيــة، 2014. 

أ جلنــة حقــوق اإلنســان النيابيــة، اخلطــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف لبنــان )2013- 
2019(، تنسيق منظمة جوستيسيا احلقوقية، ص. 23، 2013.

أ »املؤبد لتاجر خمدرات«، خرب يف جريدة السفر يف 31 آذار 2009، ص. 6. 
أ املعــي ابإلســتعراض   العامــل  الفريــق  تقريــر صــادر عــن جملــس حقــوق اإلنســان، 

الــدوري الشــامل، الــدورة التاســعة، جنيــف، 2 أيلــول 2010، جتميــع املعلومــات الــي 
أعّدتــه املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وفقــاً للفقــرة 15 )ب( مــن مرفــق قــرار جملــس 
1http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC//5 اإلنســان  حقــوق 

.PDF/G1015793.pdf?OpenElement/93/157/GEN/G10

أ احملاميــان مــااي منصــور وكارلــوس داود، اســتقالل النظــام القضائــي يف لبنــان وحيــاده،  
الشبكة األوروبية – املتوسطية حلقوق اإلنسان، شباط 2010، ص. 24.

أ بيســان طــي، نــور مرعــب يف معركتــه األخــرة: متــرد ضــد احملكمــة العســكرية يف  
http://www.legal-agenda. ،2012 القضية رقم 2769، 01  تشرين الثاين

.folder=articles&lang=ar&196=com/article.php?id

أ لنزاهــة   خــرق  العســكرية،  احملكمــة   ،alef-والتدريــب للتعليــم  اللبنانيــة  اجلمعيــة 
http://www.،2010-2009،النظــام القضائــي، وحــدة مراقبــة حقــوق اإلنســان
.alefliban.org/sites/default/files/MILITARY%20arabic.pdf

http://www.legal-agenda.com/author.php?id=74&lang=ar
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أ احملكمــة العســكرية: 138 حمكوًمــا يف قضــااي إرهابيــة خــالل 2012 و2013،  
http://www.lebarmy. تشــرين الثاين2013،   ،341 العــدد  اجليــش،  جملــة 

gov.lb/ar/armymagazine/?issue=341#.VWgq5kabQWE

أ أاير    11 أي عدالــة؟،  مســاواة؟  أي  العســكري:  القضــاء  اندر،  أيب  أنــدراي 
2013، اجمللــة الرمسيــة لطــالب كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية يف جامعــة القديــس 
D8%A7%/11/05/https://beryte.wordpress.com/2013 يوســف، 
8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7.82%D%84%D9%%D9
8A-%83%D8%B1%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%%D9
88%%85%D8%B3%D8%A7%D9%8A-%D9%%D8%A3%D9
8A-%B9%D8%9F-%D8%A3%D9%D8%A7%D8%A9-%D8

./9F%84%D8%A9%D8%%AF%D8%A7%D9

أ احملامــي اليــاس شــلهوب، جريــدة النهــار، ملحــق حقــوق اإلنســان، 14 كانــون  
الثاين 1998، »تقرير عن وضع القضاء يف لبنان، 2004، اإلشــراف والنشــر للمركز 
العــريب لتطويــر حكــم القانــون والنزاهــة واملؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، ص. 32.

أ مقالــة »العســكرية تطيــح قصــور العــدل«، موقــع لبنــان 24، 27 تشــرين الثــاين  
.http://lebanon24.com/Numbers/details/631157  ،2013

أ احملامــي وهيــب مطــر، دراســة حــول »ســرية احملاكمــة يف لبنــان«، بــروت يف 3 آذار  
.www.libanlaw.com ،2007

أ توصيات جلنة حقوق االنسان التابعة لألمم املتحدة، نيسان1997. 
أ   ،1998 الدوليــة،  العفــو  العادلــة، منظمــة  فيســبورت، دليــل احملاكمــات  ديفيــد 

.http://www.hrea.org/erc/Library/AI-pol300021998ar 
.doc

أ برســم   القانــون«، ُكّلنــا  الدولــة« و«دولــة  بــن »هيبــة  العســكري  القضــاء  قانــون 
http://www.memoryatwork.  ،2014 أيلــول   9 العســكري؟،  الَقضــاء 

./2372/org/index.php/topic/1

أ اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، املبــادئ الدوليــة املتعلقــة إبســتقالل ومســؤولية القضــاة،  
http:// ،2007 واحملامــن، وممثلــي النيابــة العامــة، دليــل املمارســن رقــم 1، جنيــف

http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hrea.org%2Ferc%2FLibrary%2FAI-pol300021998ar.doc&external=N
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www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
.pdf?reldoc=y&docid=4a78382f2

أ وثيقــة   ســلوفاكيا،  بشــأن  اإلنســان  حبقــوق  املعنيــة  للجنــة  اخلتاميــة  املالحظــات 
صــادرة عــن األمــم املتحــدة، العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية الفقــرة. 

.79CCPR/C/79/Add

أ األمــم املتحــدة، العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق، مالحظــات ختاميــة لّلجنــة املعنيــة  
حبقــوق اإلنســان بشــأن رومانيــا.

أ  CCPR/C/79/  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان 10 الفقرة
وثيقــة  البــرو،  بشــأن   CCPR/CO/70/PER ،والسياســية Add.111املدنيــة 

صــادرة عــن األمــم املتحــدة، العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية.
أ بشــأن   اإلنســان  حبقــوق  املعنيــة  للجنــة  اخلتاميــة  املالحظــات  املتحــدة،  األمــم 

الفقــرة.  10 الــدويل  العهــد  الســلفادور، 
أ األمــم املتحــدة، املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان 15 الفقــرة  

CCPR/C/79/ ،اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية CCPR/C/79/Add.34
Add.43 بشــأن تونــس، العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياســية.

أ األمــم املتحــدة، املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان بشــأن النيبــال،  
العهــد الــدويل 14 الفقــرة 18 والفقــرة CCPR/C/79/Add.42 اخلــاص ابحلقــوق 

املدنيــة والسياســية.
أ »املفكــرة القانونيــة تعلــق علــى دعــوة وزيــر العــدل اىل الغــاء احملاكــم االســتثنائية:  

http://  ،2014 األول  تشــرين   17  ،« ولكــن...  الصحيــح،  االجتــاه  يف  خطــوة 
www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=820&folder=lega

.lnews&lang=ar

أ اجلريدة الرمسية األردنية: ص. 791 عدد 4751 يف 16 آذار 2006. 
أ اجلريدة الرمسية األردنية: ص. 3373 عدد 5289 يف 1 حزيران 2014. 
أ جوشــوا ستاشــر، »النزعــة العســكرية أعمــق يف مصــر«، معهــد الشــرق األوســط،  

http://www.  ،»Deeper Militarism in Egypt«  ،2013 أيلــول   16
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.mei.edu/content/deeper-militarism-egypt

أ اجلريدة الرمسية املصرية، العدد 5 مكرر يف 3 شباط 2014. 
أ منــة عمــر، »تعديــل قانــون القضــاء العســكري املصــري ضمــاانت للعســكرين أم  

حماولــة لتكريــس حماكمــة املدنيــن أمــام القضــاء العســكري؟« 31 كانــون الثــاين 2014، 
http://www.legal-agenda.com/newsarticle. القانونيــة،  املفكــرة  موقــع 

.php?id=569&folder=legalnews&lang=ar

أ »مصــر... االعتــداء علــى املنشــآت العامــة إىل القضــاء العســكري«، أبوظــيب -  
ســكاي نيــوز عربيــة، االثنــن  27  تشــرين األول 2014.

أ مســتقلة   حقوقيــة  وجمموعــة  منظمــة   15 الشــخصية،  للحقــوق  املصريــة  املبــادرة 
http://eipr.org/ ،2014 تنتقــد توســيع اختصاصــات القضــاء العســكري، أكتوبــر

.  »2256/30/10/pressrelease/2014

أ املرصد: إحالة 800 معتقل للقضاء العسكري منذ قانون املنشآت«، 16 كانون  
htm#sthash.8F61yakH..125143-http://rassd.com/1 ،2014 األول

.dpuf

أ جريدة الرأي األردنية، العدد 16098، 9 كانون األول 2014. 
أ جنيب فرحات، »مشــروع قانون احملكمة العســكرية: التشــريع من دون منهجية وال  

http://www.legal-agenda.com/article.ph ،مبــادئ«، املفكــرة القانونيــة
p?id=660&folder=articles&lang=ar، 14 شباط 2014.

أ نقيــب احملامــن يف بــروت األســتاذ جــورج جريــج للمفكــرة القانونيــة: »احلــد األدىن  
لألجــر حــق للمتدرجــن، وأان ضــد حماكمــة املدنيــن أمــام احملكمــة العســكرية«، 03 
http://www.legal-agenda.com/newsarticle.  ،2013 األول  كانــون 

.php?id=538&folder=legalnews&lang=ar

http://www.legal-agenda.com/author.php?id=111&lang=ar
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الئحة املقابالت 
أ قاٍض لدى جملس شورى الدولة، 19 كانون األول 2014، بروت، لبنان. 

أ عقيد يف قوى األمن الداخلي، حقوقي، حمام عســكري ســابق، 20 تشــرين الثاين  
2014، بروت، لبنان.

أ قاض عديل يف حمافظة جبل لبنان، 19 كانون األول 2014، بروت، لبنان. 

أ نزار صاغية، حمام، 27 تشرين الثاين 2014، بروت، لبنان. 

أ ز.ق.، عقيد يف قوى األمن الداخلي، حمامي عســكري ســابق، 20 تشــرين الثاين  
2014، بروت، لبنان.

أ ب.م.، حقوقــي، حمامــي عســكري ســابق، 20 تشــرين األول 2014، بــروت،  
لبنــان.

أ ب. م.، ظابــط احتيــاط ســابق يف احملكمــة العســكرية، 10 كانــون األول 2014،  
بــروت، لبنــان.

أ لقمان سليم، انشط يف اجملتمع مدين، 8 كانون األول 2014 بروت، لبنان. 

أ القاضي ح. س.، رئيس حمكمة جنح عسكرية مصر، 19 كانون األول 2014،  
بروت، لبنان.

أ عامــر هلســه، قاضــي حمكمــة أمــن الدولــة االردنيــة، 22 كانــون األول 2014،  
بــروت، لبنــان.

*مالحظة: مل يتم ذكر أمساء معظم الشخصيات الواردة أعاله بناًء على طلبها.
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