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  احملاكم العسكرية يف ليبيا
 مصراتة جامعة-اآلداب  كلية-التاريخ  قسم-أمحد حسن فرحات  علىد. 
 

 أواًل: أنواع احملاكم واختصاصها.
 اثنياً: القائمون على احملاكم.

ها أقامت جيش وطين وأنشأت له نظام علىم أصبح لزاما 1951ديسمرب  24بعد أن استقلت ليبيا يف 
ا للطعن أمامها يف أحكام تلك علىن من حماكم دائمة ومؤقتة كما أقامت حمكمة قضائي عسكري مكو 

احملاكم يف حني أبقت العقوابت الصغرية مناطة مبأموري الضبط العسكريني وبعد قيام حركة اجليش 
م مل تكتفي هبذه احملاكم بل أقامت إىل جانبها حماكم عسكرية خاصة وسيتم التعرض هلذه 1969

 ة.إلى ل الصفاات التالقضااي من خال
 أوال: أنواع احملاكم

 ثالثة أنواع هي: إىلانقسمت احملاكم العسكرية 
 حماكم عسكرية دائمة ومؤقتة  -1
 ا علىحمكمة عسكرية  -2
 حماكم عسكرية خاصة  -3
 احملاكم العسكرية الدائمة واملؤقتة-
يب يف مقر رائسة احملاكم الدائمة هي اليت تشكل بصفة دائمة أبمر من رئيس أركان اجليش اللي   

العسكريني وفقًا للقانون العسكري وقانون  علىاألركان العامة للقوات املسلاة، وهلا سلطة احلكم 
اإلجراءات العسكرية، كما ميكن لوزير الدفاع تشكيل حماكم عسكرية دائمة أخري عند الضرورة يف 

 .(1)األماكن اليت يراها ابعتباره قائداً عاماً للجيش 

العسكرية املؤقتة فهي توجد بشكل مؤقت أي غري دائمة مثل احملاكم اليت ذكرت آنفاً وتكون  أما احملاكم
يف حالة عدم وجود حمكمة عسكرية دائمة قريبة من متركز الوحدة اليت تكون يف حاجة لوجودها، ويف 

                                                 
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959يولية  15بتاريخ  1959لسنة  13( القانون رقم 1)

 .15ص  ،1959سبتمرب  14 ، 15عدد  ،املتادة، اجلريدة الرمسية للمملكة الليبية 1956لسنة  50
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أم هذه احلالة تشكل أبمر من آمر تلك الوحدة حمكمة عسكرية مؤقتة سواء أكانت يف حالة السلم 
 .(1) احلرب

يتبني أن هذه احملكمة ال تشكل إال يف حالة احلاجة هلا لعدم وجود حمكمة دائمة قريبًا من الوحدة أو 
الوحدات املتمركزة يف املوقع، وحاجتها لوجود حمكمة نظرًا لوجود قضااي خترج عن اختصاص آمري 

، وإان يقتصر ابحملكمة الدائمةكافة الضباط أسوًة   علىالضبط، وأن هذه احملكمة ال تسري أحكامها 
أغلب أفراد الوحدة حيث تكون  علىوإن كانت هلا سلطة  الرتب،على جمموعة من الضباط حمدودي 

 عن رتبة رئيس. الذين يقلونمكونة يف غالبيتها من اجلنود وضباط الصف ومن الضباط 
ها يف علىمنصوص وللمااكم العسكرية اختصاص عام فهي حتاكم كل عسكري ارتكب جرمية عسكرية 

قانون العقوابت العسكرية ، من عسكري ضد علم الدولة أو ضد عسكري آخر أو ضد مدين يف حالة 
ها من قبل قانون العقوابت للمااكم علىالنفري أي االستعداد للمعركة ، أو إذا ارتكب جرمية معاقب 

اكم العسكرية وتتم وفقاً املدنية وكانت ضد عسكري مثله ، ففي هذه احلالة تكون احملاكمة أمام احمل
فإن  ،للقانون املدين ، كما جيوز للمااكم العسكرية إحالة املتهمني للمااكم املدنية ويف كل األحوا ل 

أما يف حالة كان  ،حكم احملكمة العسكرية ال مينع احملاكم املدنية من إعادة حماكمة اجلناة عن فعلتهم 
حماكمة العسكري تكون أمام احملاكم املدنية ، وكذلك  املتهم عسكراًي ارتكب جرميته ضد مدين فإن

ويف حالة ما إذا كانت الواقعة تكون يف نفس  ،احلا ل إذا ارتكب شخص مدين جرمية ضد عسكري 
ها علىفإن حكم القضاء العسكري بشأهنا ال مينع من إعادة احملاكمة  ،الوقت جرمية عسكرية عادية 

 .(2)أمام احملاكم املدنية

وأن سلطة  ،تبني أن االختصاص يف التقاضي خيضع للتداخل بني احملاكم العسكرية واملدنيةوهكذا ي  
احملاكم املدنية حمرتمة من قبل احملاكم العسكرية حيث أيمر املدعي العام العسكري رجا ل الشرطة 

مة اجلنائية ومن مث إحالته للماك ،العسكرية ابقتياد العسكري ليسلم للنيابة العامة املدنية للتاقيق معه
املشرع يف احلفاظ على حقوق املواطنني املدنيني من  صايح منوهذا يعد إجراء  أمامها،املدنية ليااكم 

 تعدي رجا ل اجليش.

                                                 
 . 2، ص  1956نوفمرب  5 ، 23عدد  ،صدر السابق ، امل1956لسنة  50قانون اإلجراءات العسكرية رقم  (1)
 .3، املصدر السابق، ص 1956لسنة  50قانون اإلجراءات العسكرية رقم  (2)
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وإذا ظهر للماكمة العسكرية سواء دائمة أو مؤقتة أهنا تنظر قضية ليست من اختصاصها وهي من 
الفور وإحالة أوراقها  علىقف عن نظرها ها التو علىاختصاص حمكمة عسكرية أو مدنية أخري وجب 

آلمر اإلحالة ليتويل إحالتها للماكمة املختصة وميكن الطعن يف هذا القرار أمام احملكمة العسكرية 
 .(1) الفصلا اليت متلك كلمة علىال

 هاعلىما يبدو االختصاص املناط ابحملاكم املؤقتة ، فهي ختتص بنظر القضااي احملالة  علىوهذا يعين    
من قبل آمر الوحدة اليت شكلت أبمره وهلا اختصاص مبااكمة رتب معينة ال تتعداها ، كما أهنا ال 

فإن حماكمتها ألي شخص آخر  إىلختتص مبااكمة أي عسكري خارج نطاق الوحدة التابعة هلا ، وابلت
من حيث تداخل  اتحقوق غريها من احملاكم ، كما أهنا واحملاكم الدائمة تتبع اإلجراء علىيعترب تعدايً 

احملاكم العسكرية االنتباه ملثل هذه األمور  علىاالختصاص بني احملاكم املدنية والعسكرية ؛ لذلك وجب 
 حيت ال تقع يف عدم االختصاص وتكون عرضة للنقد.

ويكون التقاضي أمام احملاكم الدائمة واملؤقتة بدايًة ابلتبليغ عن اجلرمية سواء من املتضرر منها    
إما أن يتصرف فيها إذا   بوقوعها،ومبجرد علم آمر الوحدة العسكرية  ،ن أي عسكري علم هباأو م

أو يشكل جملس للتاقيق حسب أمهية  ابلتاقيق،كانت خاضعة الختصاصه أو يكلف ضابطًا 
أن يكونوا من الوحدة العسكرية اليت  علىاألقل  علىويتكون جملس التاقيق من ثالثة ضباط  القضية،
احملقق أو جملس التاقيق أن يفتح التاقيق على الفور مبينًا اترخيه وساعته وأن  علىملتهم و يتبعها ا
 .(2) ابلواقعةكل من له عالقة ابملوضوع اخلاص   إىليستمع 

فيها جملس حتقيق ، وتتمثل يف ضياع أو سرقة أو  وحدد القانون احلاالت اليت جيب أن يقوم ابلتاقيق
اختالف أنواعها مما يكون ملكاً للدولة ، وال تدخل يف ذلك  علىذخائر عطل يف أحد التجهيزات أو ال

املالبس واملهمات املسلمة للجنود مما يستعملونه بشكل شخصي ، وكذلك عند ضياع أو فقد أو تلف 
سالح أو أي عتاد أو احدي السيارات التابعة للجيش أو عند اكتشاف أي عجز يف حساابت اجليش 

مرتبات تسلم ألفراده أو عند حدوث حوادث وفاة أو قتل مشتبه فيها أو  مما يعد عهد شخصية أو
أفراد اجليش أو عند فرار أحد اجلنود من معسكره أو جتاوز مدة اإلجازة املمنوحة له  ضرر جسمي ألحد

، ويف هذه احلاالت يكون قرار التاقيق هنائيًا ابلنسبة للمتهم غري قابل لالعرتاض ويتم إرساله آلمر 

                                                 
 .16، املصدر السابق، ص 1956لسنة  50بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959لسنة  13القانون رقم  (1)
 .3،4املصدر السابق، ص ص  (2)
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ه إما إعادته لسلطة التاقيق الستكماله إذا كان انقصاً أو املصادقة علىة املكلف ابلتاقيق الذي الوحد
أو إحالته للماكمة  ن ذلك فيما يدخل يف صالحية اآلمر،ه وتنفيذ توصيات التاقيق إذا كاعلى

كل األحوا ل   أو تشكيل حمكمة مؤقتة حملاكمة املتهم أمامها . ويف ،العسكرية إن كانت قريبة من موقعه
يرسل مع ملف املتهم أمر اإلحالة للماكمة العسكرية متضمنًا تعريفًا كاماًل ابملتهم وأوراق التاقيق 

ة وأخريًا صايفة إلىاخلاصة ابلقضية وصايفة أخالق املتهم ومدي مديونيته للاكومة من الناحية امل
ا القانوين ويوقعها آمر اإلحالة أو من االهتام اليت حتتوي على تفاصيل الواقعة املسندة للمتهم وتكييفه

 .(1) بذلكخيوله 

يعني جلسة احملاكمة بعد إبالغ  ،وعلى رئيس احملكمة التأكد من أوراق اإلحالة، فإن وجدها مستوفاة
وإن وجدها انقصة أرجعها لآلمر الذي  جبلستها،بقية أعضاء احملكمة وكذلك الشهود الالزم حضورهم 

وأجاز القانون للمتهم أن يوكل حماميًا عنه سواء أكان مدنيًا أو  األوراق،يفاء أحاهلا إىل احملكمة الست
عسكراًي ويتويل رئيس احملكمة إدارة جلستها واستجواب املتهم ومساع شهادة الشهود اخلاصني ابلنفي 

يثري أي  ويتمتع قضاة احملاكم العسكرية مبا يتمتع به قضاة احملاكم املدنية من حيث معاقبة من واإلثبات.
ه ابحلبس مدة أربع وعشرين ساعة وحتيله علىإزعاج أثناء انعقاد احملكمة إبخراجه من اجللسة أو احلكم 

ه بعقوابت أتديبية وفقًا للقانون علىللنيابة العامة للتنفيذ إن كان مدنيًا أما إن كان عسكراًي فتاكم 
النظام العام ومراعاة  علىسرية حمافظة العسكري وتكون حماكمته علنية إال إذا رأت احملكمة إجراءها 

 .(2) الدولةأسرار  علىلآلدب أو احملافظة 

ويف حالة غياب املتهم عن احملكمة وعدم معرفة مكان وجوده يتم حماكمته غيابيًا شرط    
 مث تقرر احملكمة تكليف املتهم ابحلضور أمام احملكمة خال ل ثالثني أواًل،االنتهاء من التاقيق االبتدائي 

آخر حمل إقامة معروف له  علىق نسخة من القرار علىيومًا من اتريخ نشره يف الصاف احمللية وت
 حيضر،ها وإنذاره إبجراء احملاكمة غيابياً إذا مل علىمتضمناً اجلرمية املوجهة للمتهم واملواد القانونية املنطبقة 

 .(3)هعلىلقبض وإلزام كل مواطن يعلم بوجوده أن خيرب اجلهة العسكرية مبكانه ل

                                                 
 ، املصدر السابق، 1956لسنة  50بتعديل أحكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959لسنة  13قانون رقم ال (1)

 .16ص    
 .7، 6، املصدر السابق، ص ص 1956لسنة  50اإلجراءات العسكرية رقم  قانون (2)
 جراءات العسكرية قانون اإل بشأن تعديل بعض أحكام 1959يوليه  15بتاريخ  1959لسنة  13( القانون رقم 3)
 .14ص  السابق،، املصدر 1956لسنة  50رقم    
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 ألقىوبعد أن تصدر احملكمة العسكرية حكمها غيابياً ضد املتهم يظل انفذا إال إذا سلم املتهم نفسه أو 
ه فإن احلكم يصبح ابطاًل أسوًة ابحملاكم املدنية وتعاد حماكمته من جديد أمام احملكمة اليت علىالقبض 

 (1) العسكري.أصدرت احلكم الغيايب وفقاً ألحكام القانون 
فهي تسقط مبجرد تسليم املتهم نفسه للسلطات أو إلقاء  هلا،وبذلك يتبني أن احملاكمة الغيابية ال قيمة 

فاإلجراءات  احملاكمة،وهذان األمران البد أن حيدث أحدمها للمتهم اهلارب واملتغيب عن  ه،علىالقبض 
إال أن  دنية أثناء احملاكمات الغيابيةحد كبري ما يطبق يف احملاكم امل إىلالسابقة اليت تطبق بشأنه تشبه 

هذه اإلجراءات اختفت حني مت إنشاء احملاكم العسكرية اخلاصة بعد قيام الثورة وإتباعها إلجراءات 
 يكونوا عربًة لغريهم ممن يفكرون يف االنقضاض على الثورة. حىتغاية يف القسوة جتاه املتهمني 

ه من قبل علىكل من ارتكب عماًل معاقب   علىة إلىت التوتطبق احملاكم العسكرية بوجه عام العقواب  
 له:قانون العقوابت العسكرية وقانون اإلجراءات التابع 

ما دون املؤبد  إىلاإلعدام والسجن املؤبد والسجن من ثالث سنوات و  وهيعقوابت أصلية  -أ
 العمل.ثالث سنوات وأخرياً احلرمان من األقدمية يف  وحىتواحلبس من أربع وعشرين ساعة 

ها فقدان الرتبة علىتبعًا للاكم بعقوبة أصلية وتتمثل يف: الطرد من اجليش ويرتتب  تبعية عقوابت-ب
العسكرية واسرتداد األومسة واألنواط والشهادات العسكرية وعدم القبو ل يف اجليش من جديد أو 

ها صراحًة يف احلكم أو علىالنص  إىله احلرمان من الرتبة العسكرية دون احلاجة علىاإلخراج منه ويرتتب 
 .(2) الرتبةقائمة نصف الراتب أو إسقاط  إىلاإلحالة 

وينتج عن ذلك أن هناك تداخالً بني سلطة آمري الضبط اليت مت التادث عنها يف اجلزء األو ل من هذا 
 اليت تبدأ أبربع وعشرين ساعةالفصل وهي احملددة بستة أشهر وبني سلطة احملاكم العسكرية الدائمة و 

املؤبد إال إذا اعتربان أن سلطة احملكمة حمددة ابلقانون وقناعة القاضي الذي له أن خيفف العقوبة  وحىت
 ه قانوانً إذا وجد مربرات لذلك.علىأقل من املنصوص  إىل

ومن أشهر القضااي اليت نظرت أمام احملاكم العسكرية الدائمة قضية أو ل حماولة انقالبية جرت يف ليبيا 
فقد وصلت للملك معلومات مفادها أن  ،أثناء حكومة حممد عثمان الصيد  1962 خال ل نوفمرب

هناك جمموعة من الضباط برائسة رئيس أركان اجليش اللواء السنوسي ألطيوش تسعي للقيام مبااولة 

                                                 
 ( املصدر نفسه، نفس الصفاة 1)
 (2)12983.htm.-php?t,net/Law/archive/index-law-www. F  
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مما جعل  ،حماصرة رائسة أركان اجليش  ،فطلب من قائد قوة دفاع برقة اللواء حممود بوقويطني  ،انقالبية 
فهما كاان يف اجليش  ،السنوسي ألطوش يستشاط غضباً إذ كان على خالف دائم مع حممود بوقويطني 

ملرافقة القوات الربيطانية حني كانت تقاتل قوات  1940السنوسي الذي شكل يف مصر خال ل عام 
أن رتبة من حممود بوقويطني إال  علىاحملور من أجل االستيالء على ليبيا وكان السنوسي ألطوش أ

مصاهرة األخري لعائلة الشلاي انظر اخلاصة امللكية جعل األخري يطلب من امللك ترقية حممود 
وبعد  -قوة دفاع برقة  إىلبوقويطني لرتبة لواء وتكليفه بقيادة قوة األمن يف برقة اليت تطورت فيما بعد 

علومات اليت وصلت وكانت امل -أصبح قائدًا عامًا لقوات األمن الليبية  1963إعالن الوحدة يف 
ن له إلىالضباط املو  علىأفراد قبيلته من الضباط كما يوزعه  علىللملك تؤكد أن ألطوش يوزع السالح 

 إىلمن القبائل األخرى ويف هذا يؤكد حممد عثمان الصيد من خال ل مذكراته أنه استدعي األطيوش 
لك قائاًل لرئيس احلكومة: "أطلب طرابلس حيث كان يقيم امللك وأنه تفوه بكالم غري الئق يف حق امل

هيئة األركان وإال سأعطي األمر بقصفهم ابملدفعية  علىمنكم حااًل رفع احلصار الذي فرضه بوقويطني 
وال ميكن للجيش أن يسكت أو خيضع ألبناء وبنات إبراهيم الشلاي ومضي اللواء السنوسي الطيوش 

فليذهبوا مجيعاً ؛ ألننا حنن الذين جعلناه ملكاً كما أن يقو ل إذا كان امللك مستسلماً وراضياً عن أفعاهلم 
ليبيا وال  إىلالسنوسي عندما جاء  علىأابئي وأجدادي ومن معهم من الليبيني استقبلوا جده حممد بن 

ه من أمواهلم ال علىحيمل معه إال الكتب فقدموا له العون وأنشئوا له الزوااي يف مجيع أحناء ليبيا وأنفقوا 
   (1)ذلك إال جزاء هللا."يبغون من 

إال أن الصيد يؤكد أنه حني ذكره مبا كان من حب أجداده للملك هدأت اثئرته إال أنه كان يضمر 
الغدر فاني أخربه أن امللك يريد أن يقيله من اجليش ويعينه بوزارة اخلارجية كسفري غضب من جديد 

رائسة األركان حترك بعض الضباط يف برقة  إضماره للغدر أنه مبجرد إذاعة خرب إقالته من علىوالدليل 
 .(2) مهدهابعض املرافق إال أن احملاولة أمخدت يف  علىواستولوا 

قوة  ومن هنا يتبني مدي العداء املستاكم بني كل من رئيس أركان اجليش السنوسي ألطيوش وقائد
العتبارات قبلية إال أن  دفاع برقة حممود بوقويطني ، فكالمها يدين ابلوالء للملك يف قرارة نفسه أو

حصو ل األخري على امتيازات تفوق األو ل بسبب ضغوطات من انظر اخلاصة امللكية جعلت األو ل 
                                                 

 .232 – 228م، ص ص 1996الرابط  واالستثمار،طوب للخدمات  األوىل،( حممد عثمان الصيد، حمطات من اتريخ ليبيا، الطبعة 1)
، 233ص ص  ،2008القاهرة  االستقال ل،دار  األوىل،الطبعة  الثورية،ليبيا من الشرعية الدستورية إىل الشرعية  املقريف،( حممد يوسف 2)

234. 



 2018 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

794 

 

ه وما قام به مل يكن موجهًا ضد امللك ابلدرجة األويل وإمنا كان موجهًا ضد احلاشية احمليطة علىينقم 
مللك من احملرمات آنذاك ، ابعتبار العرف القبلي ها تعترب املساس ابإلىابمللك ، فقبائل برقة اليت ينتميان 

هلا جيعلها تدين ابلوالء للملك من منطق ديين أكثر مما هو سياسي ، فعائلة امللك هي اليت أكدت 
اإلسالم يف شرق ليبيا بعد ما كادت أن تضيع أحكامه بني البدو وهذا األمر يعرفه سكان برقه حىت 

 يومنا هذا. 
ن للنظام امللكي ومل إلىاحملاولة اإلنقالبية األويل من قبل ضباط جيش مو وبعد أن مت إمخاد    

مائة ضابط ممن  إىلحو  علىأرسل للملك قائمة حتتوي  ،يكن ذلك من قبل قوات دفاع برقة القوية 
وفعاًل متت حماكمتهم أمامها  ،اشرتكوا يف تلك احملاولة لرئيس احلكومة حملاكمتهم أمام احملكمة العسكرية 

هم أحكاماً تراوحت بني سنة وعشر سنوات سجن ، علىنت برائسة حمي الدين املسعودي وأصدرت وكا
رأس  علىالذي كان  -أربع سنوات من تلك احملاولة استدعي امللك السنوسي ألطيوش إىلوبعد حو 

 احملاولة ، ومل يقدم للمااكمة واكتفى امللك إبقالته من رائسة األركان ، وحل مكانه اللواء نوري
( ، كما أن امللك 1964وعينه وزيراً لألشغا ل واملواصالت يف حكومة حممود املنتصر الثانية ) -الصديق
رئيس احلكومة بعد هذه احملاولة اقرتاحاً حبل اجليش خوفاً من حماوالت انقالبية جديدة ؛ ألن  علىاقرتح 

اء قوة حدود وتقوية قوات األمن اقرتح امللك إنش إىلالبالد مل تكن هلا أي عداوات مع أي دولة ، وابلت
إال أن رئيس احلكومة جعله يعد ل عن رأيه بسبب صعوبة إقناع الرأي العام هبذه اخلطوة ، فقوة اجليوش 

 .(1)متثل قمة االستقال ل لبلدها

جاءت بسبب وجود مشاكل شخصية بني ضابطني من ضباط اجليش  يتضح من هذه احملاولة أهنا
 علىواألقل رتبة وجد من دعمه من رجا ل احلاشية امللكية ، لذلك نقم السنوسي كاان يعمالن معًا 

األو ل األمر الذي كاد أن يؤدي ابلبالد حلمام من الدم بني قوات اجليش وقوات األمن اليت تعترب أقوي 
من اجليش خال ل العهد امللكي من حيث العدد والعدة، كما أن امللك مل يكن حامسًا يف عقابه لزعيم 

وهذا راجع لقوة قبيلته "املغاربة" واليت كانت متثل نقطة مهمة يف معادلة  السنوي الطيوش ،احملاولة 
السياسة  علىفإن هذا النظام كان له أتثري كبري  إىلالنظام القبلي ، وابلت علىالقبائل يف برقة القائمة 

 طيلة العهد امللكي.

                                                 
 .239-237حممد عثمان الصيد، املرجع السابق، ص ص  (1)
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ابط جيش قدير حيظي بعطف امللك ، إال أما القضية الثانية فهي قتل العقيد إدريس العيساوي وهو ض
اجليش وتسريه وفقاً  علىأن السياسة داخل اجليش أرادت التخلص منه ليتمكن املتآمرين من السيطرة 

ألهوائهم ، فقد كان مرشاًا ليكون انئبًا لرئيس األركان العامة نوري الصديق األمر الذي يتناقض مع 
ديسمرب  9، ففي مساء  صهره العقيد عون أرحومةمصلاة كل من الرائد عبد العزيز الشلاي و 

حسب ما يذكر العقيد عون أرحومة من خال ل التاقيق معه يف مقتل العيساوي أنه كان عائداً  1962
من مطار بنينه ببنغازي وجد سيارة العقيد العيساوي مصطدمة أبحد األشجار وهو بداخلها ينزف دماً 

املستشفي العسكري الربيطاين الذي كان قريبًا من موقع  إىلمن طلقات رصاص أصيب هبا ، فامله 
غرفة العمليات فاضت روحه لبارئها ، ولعل من الغريب هنا تواجد  إىلاحلادث ، وقبل أن يتم إدخاله 

وفاته لتخلو له الساحة  علىغرميه عون أرحومة قرب احلادث حا ل وقوعه ؛ مما يؤكد أنه أراد أن يطمئن 
شلاي وحني فتح حتقيق يف احلادث مل يتم التوصل للجناة ، مث فتح التاقيق مع صهره عبد العزيز ال

أمر ملكي إرضاء لذوي القتيل الذين اهتموا العقيد عون أرحومة  علىللمرة الثانية يف القضية بناء 
 .(1)صراحة بقتله إال أن احملكمة مل تتوصل ملعرفة القاتل وحفظت التاقيق

عون أرحومه يؤكده حممد عثمان الصيد يف مذكراته ، وهو ما نقله إن قتل إدريس العيساوي من قبل 
وهو ما  1969يناير  29يف مقابلته له يف طرابلس بتاريخ  Daved Nusomللسفري األمريكي 

ذلك  علىنقله السفري لوزارة خارجيته يف الوالايت املتادة ، ونورد هنا اجلزء املهم من الرسالة للتدليل 
وعرف  1963 – 1960يف اململكة الليبية كرئيس وزراء يف الفرتة بني  االعتقاد من رجل خدم

األحداث اجلارية يف اجليش خاصة وأن أو ل حماولة انقالبية متت يف عهده كما أسلفنا ، ففي هذا اجلزء 
يؤكد السفري على اغتيا ل العيساوي واصفًا إايه أبنه انئب رئيس األركان ، وأن حممد عثمان الصيد 

ن عون أرحومة هو املسئو ل عن قتله ابالشرتاك مع عبد العزيز الشلاي ويصف اجلرمية أبهنا متأكد من أ
أن اغتيا ل العيساوي جاء بسبب  علىن ، ويؤكد السفري علىالفا علىنفذت بذكاء ومل ترتك أدلة 

معارضته ألعما ل كل من عون أرحومه وصهره عبد العزيز الشلاي داخل اجليش ضد النظام امللكي ، 

                                                 
  األو ل بسبع سنوات  لىعقدم كل من عبد العزيز الشلاي وعون أرحومة حملكمة الشعب بعد قيام الثورة فاكم 
 الشرعية  إىلالثاين خبمس سنوات، حممد يوسف املقريف، ليبيا من الشرعية الدستورية  علىسجن بينما حكم   
 .826الثورية، ص   
 .285ص  2003األوىل، منشورات اجلمل، كولونيا املانيا  دولة، الطبعةليبيا انبعاث أمة وسقوط  حليم،مصطفي بن  (1)
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ه أبن العيساوي كان يف وقت سابق قد أبلغه أبنه سيقوم بفضح إلىكد أن حممد عثمان الصيد أفضى ويؤ 
 .(1)االثنني ومن مث سيقدم استقالته إال أنه اقنعه ابلعدو ل عن ذلك

وأن عبد العزيز الشلاي ذو نفوذ قوي لدي امللك  اجليش،يالحظ مما سبق أن الصراع كان قوايً داخل 
و كان قد أعدم قاتله مع أنه أحد أقاربه مما  اخلصوص،وجه  علىائلته ولوالده بسبب حب امللك لع

اجليش إبزاحة   علىلذلك استغل عبد العزيز ذلك لالستاواذ  بعده؛جعله يعطف على أوالده وبناته من 
التخلص من هذا الضابط  علىكافة العناصر اليت من املمكن أن تسبب له مشاكل يف املستقبل فعمل 

 م من قبل زمالئه نظراً لشجاعته وقوة شخصيته.احملرت 
 ا.علىالاحملكمة العسكرية  -
ا يف مقر رائسة أركان اجليش أبمر من وزير الدفاع من رئيس ال تقل علىتشكل احملكمة العسكرية ال   

رتبته عن عقيد وعضوية ضابطني أحدمها من ذوي املؤهالت القانونية ، واستمرت احملكمة هبذا 
ابلقانون  حيت مت تعديله 1956لسنة  50تباراً من صدور قانون اإلجراءات العسكرية رقم التشكيل اع

اشرتط ،فأصبات تتكون من رئيس ال تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء  ، 1959يف العام  13رقم 
القانون أن يكون أحدهم حاصاًل على إجازة يف القانون إال أنه بسبب عدم وجود ضباط مؤهلني 

ة لصدوره أن يتويل عضوية احملكمة إلىأنه يف خال ل اخلمس سنوات الت علىنص القانون املذكور  قانونياً 
 .(2)إجازة يف القانون علىأحد أعضاء إدارة التشريع والقضااي بوزارة العد ل بدالً من الضابط احلائز 

 علىاحلاصلني ويبدو أن هذا التعديل قد جاء بسبب قلة الضباط الكبار يف اجليش اللييب خاصة من 
كما أن زايدة أعضاء احملكمة من عضوين   مقدم، إىلإجازة يف القانون فتم ختفيض رتبة الرئيس من عقيد 

 أربعة أعضاء راجع لرغبة املشرع يف أن يكون كثرة اآلراء يف احملكمة أدعي لتطبيق العدالة. إىل
والصادرة عن احملاكم العسكرية سواء ها علىا بنظر كافة الطعون احملالة علىوختتص احملكمة العسكرية ال

وسلطتها  فيها،ا العسكرية تتصدي لنظر هذه الطعون والفصل علىفاحملكمة ال املؤقتة،أكانت الدائمة أم 
تطبق مبدأ ال يضار  املدنية، فكالمهاتشبه حمكمة االستئناف  وهي هبذا ابلطاعن،مقيدة بعدم اإلضرار 

                                                 
 .  286ص  ،ليبيا انبعاث أمه وسقوط دولة  حليم،وثيقة امريكية نقال عن مصطفى بن  3ملاق رقم  (1)
 لسنة  50بشأن تعديل قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959يوليه  15بتاريخ  1959لسنة  13( القانون رقم 2)

 .16، 15املصدر السابق، ص ص  ،1956



 2018 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

797 

 

طريق املدعي العام العسكري الذي مياثل النيابة العامة يف  الطاعن من طعنه إال إذا جاء الطعن عن
 .(1)احملاكم العادية أو املدنية

ة إلىوللطعن يف األحكام الصادرة عن احملاكم العسكرية البد من توافر شرط من الشروط الت   
 وهي:ليتم قبو ل الطعن من الناحية الشكلية 

 فيها احلكم. الوقائع الصادر علىيف حالة عدم تطبيق القانون  -
 الوقائع الصادر فيها احلكم. علىحصو ل خطأ أو سهو يف تطبيق مواد القانون  -
 عدم اختصاص احملكمة العسكرية يف إجراء احملاكمة أو حصو ل خطأ يف تقدير األدلة. -
حتويل سري التاقيق واحملاكمة ويؤدي لإلضرار ابملتهم  إىلعدم مراعاة اإلجراءات اجلوهرية مما يؤدي  -

 كنه من الدفاع عن نفسه الدفاع الواجب قانوانً.لعدم مت
 عدم تشكيل احملكمة العسكرية تشكيالً قانونياً صايااً. -
يف حالة اشرتاك عضو من أعضاء احملكمة يف مداوالهتا وإصدار حكمًا مع وجود طلب لرده وفقاً  -

 للقانون وقبو ل هذا الطلب.
 .(2)يف حالة عدم اشتما ل احلكم على أسباب صدوره   -  

ميكن للطاعن أن يطعن أمام احملكمة العسكرية إذا كان الطعن  ويف حالة توافر أي من هذه األسباب
فيكون الطعن أمام  ،أما إذا كان مبا ال جياوز املدة املذكورة  ،تزيد عقوبة احلبس فيه عن ستة أشهر 

سلطة البت يف الطعن رئيس أركان اجليش أو أحد آمري الضبط الذي ال تقل رتبته عن لواء ولكليهما 
ه علىأما اجلرائم اليت تفوق يف عقوبتها ذلك يكون الطعن فيها بتقدمي عريضة من احملكوم  ،بشكل هنائي 

يف مدة أقصاها مخسة عشر يوماً من اتريخ النطق ابحلكم ويقدم الطعن إما للماكمة العسكرية بشكل 
كمة يف مدة أقصاها سبعة أايم من ه أن يقدمها للماعلىمباشر أو عن طريق آمر اإلحالة الذي 

استالمه هلا يف حني أن احلكم الصادر من إحدى احملاكم العسكرية بطرد ضابط من ضباط اجليش يقدم 
 .(3)الطرف املتضرر طعنه بواسطة آمر اإلحالة يف مدة أقصاها أسبوع من النطق ابحلكم

                                                 
 .16ص  ،2003املركز القومي للباوث والدراسات العلمية، طرابلس  الثالثة،بعة علم القضاء، الط إعبوده، قانون علىالكوين  (1)
، املصدر 1956لسنة  50تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  بشأن 1959 لسنة 13قانون اإلجراءات العسكرية رقم  (2)

 .16السابق، ص 
 .12السابق، ص  املصدر ،1956لسنة  50قانون اإلجراءات العسكرية رقم  (3)
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رية أمام احملكمة العسكرية وبذلك يتضح أن الطعن يف األحكام الصادرة من احملاكم العسك   
قسمني: األو ل يتم الطعن فيها بشكل إداري أمام وزير الدفاع أو آمر ضبط ال تقل  إىلا ينقسم علىال

يف حني أن بقية األحكام أجاز القانون أن ترفع بشكل مباشر أو عن طريق آمر  ،رتبته عن لواء 
ء عريضة الطعن حىت مضي السبعة أايم اإلحالة الذي أعطاه القانون هذا احلق رغم استطاعته إخفا

وبذلك يضيع حق الطاعن ويكون ذلك أوضح إذا تعلق األمر بطرد ضابط من  ، ها قانوانً علىاملنصوص 
فهو جمرب أن يقدم طعنه عن طريق آمر اإلحالة أي ضابط الوحدة التابع هلا والذي إن أتخر يف  ،اجليش 

معاقبته إن هو أتخر؛ ولذلك فإن املشرع قد  علىمل ينص تقدميها أصبح احلكم هنائيًا مع أن القانون 
 جعل مصري هذا الضابط معلقاً بضمري آمر اإلحالة أي ضابط الوحدة التابع هلا .

وقد أوجب على صايفة الطعن أن تتضمن أسبابه سواء من حيث اإلجراءات أو إحدى    
لطة تعديل أو إلغاء أو أتييد احلكم املطعون ا العسكرية هلا سعلىواحملكمة ال ،املسائل القانونية السابقة 

فالتعديل  ،إال إذا كانت هناك أسباب قاهرة تستدعي التأخري  ،هاإلىفيه خال ل ثالثني يومًا من وروده 
يتم إن كان الطعن يف احلكم من جانب املدعي العام العسكري ووجدت احملكمة أن احلكم غري مناسب 

ديله بعقوبة أخري إذا اقتنعت أن العقوبة ال تتناسب مع اجلرم فلها سلطة ختفيفه أو تشديده أو تب
أما إذا كان الطعن من الطرف املتضرر فإهنا  ،املرتكب من اجلاين وتدون أسباب ذلك يف احلكم الصادر 

 .(1)تعد ل العقوبة بتخفيفها من منطلق أن الطاعن ال يضار من طعنه

 أصدرت احلكم أو أي حمكمة عسكرية أخري ويف حالة إلغاء احلكم تعيد القضية للماكمة اليت
ا وتصدر حكمًا جديداً علىوهلذه احملكمة أن تنفذ رأي احملكمة العسكرية ال ،للاكم فيها مبا تراه 

تتصدى احملكمة العسكرية  وعندئذ ،ها إلىبتشديد أو ختفيف احلكم السابق أو تصر على احلكم احملا ل 
أما إذا رأت أن احلكم مناسب وأيدته يصبح انفذاً سواء بسواء  ،ا للقضية وتصدر حكمها مبا تراه علىال

ويتم التنفيذ من قبل آمر الوحدة اليت يتبعها اجلاين إال إذا تعلق األمر  ،مع نفاذ املوعد القانوين للطعن 
حبكم اإلعدام أو الطرد أو اإلخراج من القوات املسلاة اليت ال تتم إال برفعها من قبل وزير الدفاع 

يف  ها حيت يصبح احلكم واجب التنفيذ ويطبق حكم اإلعدامعلىك أو جمللس قيادة الثورة للتصديق للمل
ساحة التنفيذ بعد تالوة احلكم بصوت جهوري واضح مت تعصب عيناه ويربط يف اسطوانة أو عمود 
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ة أن حيضر التنفيذ كل من أحد أعضاء احملكم علىه أثنا عشر جنداًي من وحدته علىويقوم ابلرمي 
 .(1)العسكرية اليت أصدرت احلكم واملدعي العام العسكري مع طبيب عسكري

ا املدنية من حيث إعادة احلكم املطعون علىا العسكرية شبيهه للماكمة العلىوبذلك تكون احملكمة ال
إال أهنما خيتلفان يف إعادة احلكم ألي حمكمة أخري من طرف احملكمة  ،فيه للماكمة األدىن درجة 

ا املدنية اليت ال متلك إال إعادته للماكمة اليت علىاألمر الذي ال متلكه احملكمة ال ،اعلىال العسكرية
ويتفقان يف أن احملكمة األدىن درجة يف حالة إصرارها على احلكم  ،أصدرته على أن تنظره هبيئة أخري 

ا ال تنفذ كل لىعكما أن احملكمة العسكرية ال  ،السابق تتصدي له احملكمتان بنفسيهما للاكم فيه 
أحكام  علىا املدنية من حيث التصديق علىفهي تتشابه مع احملكمة ال ،أحكامها مبجرد إصدارها 

ا حتتاج هلذه السلطة علىو احملكمة العسكرية ال ،هرمها  علىاإلعدام من قبل السلطة السياسية ممثلة يف أ
 إىلوابلت ،اط من القوات املسلاة يف التصديق على بعض األحكام غري املتعلقة ابإلعدام كطرد الضب

 وخمتلفان يف شيء آخر. فإهنما متفقان يف شيء
ا إذا تبني أن احملكوم علىه من قبل احملكمة العسكرية العلىوميكن إعادة حماكمة املتهم حيت وإن حكم 

جديدة  أو إذا ظهرت أدلة  ،ه بعقوبة اإلعدام نظرًا لقتله شخص تبني فيما بعد أنه على قيد احلياة على
أو إذا حكم على متهم مبوجب  ،وكانت تلك األدلة كافية لرباءة املتهم  ،كانت جمهولة أثناء احملاكمة 

بياانت ثبت أهنا مزورة ويكون طلب إعادة احملاكمة من قبل إما املدعي العسكري العام ابعتباره ممثالً 
ة أي أمر وحدته أو من كانت له ه أو وكيله أو ورثته أو أمر اإلحالعلىللاق العام أو من احملكوم 

 .(2)مصلاة قائمة ومشروعة يف طلب إعادة احملاكمة

هذا الطلب إيقاف  علىا وال يرتتب علىويقدم طلب إعادة احملاكمة للماكمة العسكرية ال   
تنفيذ احلكم إال إذا كان احلكم الصادر ابإلعدام ألنه ال ميكن تالفيه فإذا وجدت احملكمة أن طلب 

حماكمة املتهم إبحالتها للقضية أمام احملكمة  قررت املضي يف إعادة قانوانً،اكمة له ما يربره إعادة احمل
حمكمة عسكرية يف درجتها للاكم يف القضية وفقًا للقانون  إىلالعسكرية اليت أصدرت احلكم أو 

 .(3) العسكري

                                                 
 .13املصدر السابق ، ص  ، 1956لسنة  50( قانون اإلجراءات العسكرية رقم 1)
 ، 1956لسنة 50 اإلجراءات العسكرية رقمبشأن تعديل بعض أحكام قانون  1959لسنة  13( قانون رقم 2)
 .16املصدر السابق، ص   
 .14، املصدر السابق، ص 1956لسنة  50قانون اإلجراءات العسكرية رقم  (3)
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رت واثئق جديدة من إن قانون اإلجراءات العسكرية قد كفل للمتهم إعادة حماكمته إذا ظه    
ها أن علىوبذلك يكون املتهم قد ان ل حقه يف التقاضي بشكل صايح إال أهنا كان ينبغي  تربئتهشأهنا 

ها أن تتصدي علىيكون لزامًا  إىلتتصدي للقضية وال حتيلها حملكمة أخري قد تؤيد احلكم السابق وابلت
 هلا وبذلك تكون قد أضاعت الوقت سدي.

 اخلاصة. احملاكم-3
أوقف العمل ابحملاكم العسكرية الدائمة فيما يتعلق جبرائم التمرد  1969عد قيام حركة اجليش ب

وأنيط العمل فيها ابحملاكم العسكرية اخلاصة اليت تولت االختصاص  االنقالبية(والعصيان )احملاوالت 
الدائمة إال يف ابحملاوالت االنقالبية اليت قامت ضد الثورة ومل يعاد االختصاص للمااكم العسكرية 

 .(1) الثورةحملاكمة كافة العسكريني مبا فيهم أولئك القائمني مبااوالت انقالبية ضد  1975أغسطس 

وكانت أو ل حماولة انقالبية ضد جملس قيادة الثورة قد مت اإلعالن عنها من قبل العقيد معمر القذايف 
اًل من املقدم آدم احلواز وزير رأسها ك علىوكان  1969رئيس دلك اجمللس يف العاشر من ديسمرب 

الدفاع وموسي أمحد وزير الداخلية وهم من كبار ضباط اجليش إال أهنما مل يكوان من ضمن أعضاء 
وجاء تعيينهما  –الذي ضم يف عضويته جمموعة من الضباط ذوي الرتب الصغرية  - جملس قيادة الثورة

ما من العناصر التقدمية املناهضة لالستعمار إال يف هذين املنصبني بسبب اعتقاد القائمني ابلثورة أبهن
منافع شخصية والدليل على ذلك حني أعلن القذايف نبأ  علىأهنما خاان رفاق السالح وأرادا احلصو ل 

جملس قيادة الثورة برقيات االستنكار واملطالبة مبعاقبة  علىإحباط احملاولة من خال ل اإلذاعة اهنالت 
ات كانت من رجا ل اجليش والشرطة مث اهليئات واملؤسسات املدنية ن وأغلب تلك الربقيعلىالفا

 .(2)واملواطنني العاديني

ويتضح من ذلك أن هذين الضابطني مل يكوان ضمن أعضاء جملس قيادة الثورة فرتبتهما كانت كبرية 
يف ساعة  وإدخاهلما للاركة يبدو أنه قد جاء متأخرًا لالستفادة منهما ،قياسًا برفاقهم أعضاء اجمللس 

إال أهنما حني جنات الثورة وشاهدا بريق السلطة  ،الصفر مع وعدمها مبناصب كبرية بعد جناح احلركة 
اليت كانت للجيش دون منازع بعد تعطيل كافة مؤسسات الدولة مبجرد اإلطاحة ابلنظام امللكي فكانت 

ستهوت القائمون ابحملاولة تصدر األوامر من جملس قيادة الثورة دون الرجوع ألحد هذه الصالحيات ا
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ها لتكون هلما السلطة دون علىن هلما لسرقة الثورة واالستاواذ إلىفقاما هبا مع جمموعة من الضباط املو 
هذا من جانب ومن جانب أخر فضباط احلركة كانوا من صغار الرتب ينتمون إىل  جملس قيادة الثورة

ومن مث اختلفت األفكار والرؤية للمجتمع  ،طبقة اجتماعية ختتلف عن طبقة أصااب الرتب الكبرية 
 جاء الشقاق بينهما . إىلوابلت

 ،وكانت قد تفجرت عدة مظاهرات تلقائية يف مجيع أحناء ليبيا مطالبة مبااكمة املتهمني وإعدامهم 
هي األويل يف سلسلة تلك احملاكم اليت قامت  1969ديسمرب 11فشكلت حمكمة عسكرية خاصة يف 

 ،وتكونت هذه احملكمة من الرئيس حممد جنم عضو جملس قيادة الثورة رئيسا  ، بعد تللك الثورة
ومها من الضباط الوحدويني  ،وعضوية كل من املالزم أو ل عبد الفتاح يونس واملالزم اثن مفتاح رشيد 

ب األحرار الذين قاموا ابلثورة إال أهنما مل يكوان من أعضاء جملسها وتويل اإلدعاء العام أمامها مكت
هما أحكامًا ابلسجن دون أن يكون فيها حكماً علىاإلدعاء العام مباكمة الشعب وأصدرت 

على الرغم من أن جملس قيادة الثورة كان قد أصدر بيااًن أعلن فيه أن عقوبة اإلعدام  ،(1)ابإلعدام
 .(2)ها أو رفع السالح يف وجه النظام الثوري اجلديدعلىستكون لكل خائن للثورة أو متآمر 

يبدو أن شخصية حممد جنم اليت تتسم ابلرأفة قد انعكست على أحكام احملكمة اليت جاءت غري    
أن عقوبة اإلعدام تنتظر   علىمنسجمة مع بيان جملس قيادة الثورة الذي أعلن فيه إجراء احملاكمة وأكد 

كما أن   ،خمففة كل من يعارض الثورة ومع أن هؤالء قد خانوها إال أن أحكام احملكمة كانت أحكاماً 
وكأنه بذلك أيمرها إبصدار  ،إعالن اجمللس املذكور يعد تدخاًل يف شئون احملكمة املشكلة من قبله 

 عقوابت ابإلعدام دون ترك حرية تقدير األمور لرئيسها وأعضائها.
ومبجرد أن أصدرت احملكمة العسكرية اخلاصة أحكامها اليت خلت من عقوبة اإلعدام انطلقت    

.وقد (3)ت شعبية عارمة مشلت مجيع املدن الليبية مطالبة إبعادة حماكمتهم وإنزا ل العقاب هبممظاهرا
ترتب على هذه املظاهرات العنيفة تشكيل حمكمة عسكرية خاصة جديدة إلعادة حماكمة الضباط 

برائسة النقيب  1970أغسطس  8رأسهم موسي أمحد وآدم احلواز وتشكلت يف  علىاملشرتكني فيها و 
مان شعيب وعضوية كل من املالزم مفتاح رشيد )العضو السابق يف احملكمة األويل( واملالزم عبد هللا سلي

                                                 
، جمموعة القرارات الصادرة عن جملس قيادة الثورة من 1969ديسمرب 11رار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف ق (1)

 .42وزارة العد ل، ص  األو ل،اجمللد  ،1975حىت  1969
 .1، ص 1969ديسمرب  12، 30317األهرام، عدد  (2)
 .276، 275ص ص  الثورية،الشرعية  إىلحممد يوسف املقريف، ليبيا من الشرعية الدستورية  (3)
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كما تويل اإلدعاء العام   ،احلجازي ومها من القائمني ابلثورة إال أهنم مل يكوان أعضاء مبجلس قيادهتا 
       (1) كذلك(  أمامها املالزم أو ل عبد الفتاح يونس )الذي كان عضواً يف احملكمة األويل

وبذلك يتضح مدي التأثري الذي كان للثورة على اجملتمع اللييب املتشبع ابملد القوي القادم من    
فاملظاهرات اليت قامت يف مجيع األراضي  ،مصر عرب إذاعة صوت العرب اليت كانت تبث من القاهرة 

ت قصري ومل يكن هلا أتثري قصري فالثورة كانت قائمة منذ وق ،الليبية كانت انبعة من ضمري الشعب 
 علىالشعب وإمنا كان الشعب يتارك بشكل تلقائي مؤيدًا هلا ومطالبًا ابلضرب بيد من حديد  على

وإعادة تشكيل احملكمة األويل من جديد واستبعاد رئيسها السابق حممد جنم واإلبقاء على  ،أعدائها 
جلديدة بينما جعل الثاين مدعياً عسكرايً عاماً أمامها أعضائها االثنني بتعيني أحدمها عضواً يف احملكمة ا

 ،؛ يؤكد أن القرار كان لرئيسها حممد جنم الذي يستمد قوته من كونه عضواً مبجلس قيادة الثورة احلاكم 
وطبيعة الرجل اليت مل تتسم ابلقسوة انعكست على احملكمة فهو مل يكن جديرًا ابحلكم وهذا ما جعله 

استبعاد مكتب اإلدعاء  كما أن  ،جمللس واجليش يف وقت مبكر من قيام الثورة يستقيل من عضوية ا
أن الثورة كانت  علىالعام مباكمة الشعب من اإلدعاء أمامها وجعله مناطًا أبحد ضباط اجليش يؤكد 

 تنوي إنزا ل عقوابت صارمة هبم جتعلهم عربة لغريهم من الضباط الذين يفكرون يف القضاء على الثورة.
على  ضابطاً،أمام هذه احملكمة كافة الضباط املشرتكني يف احملاولة االنقالبية وكان عددهم ثالثني مثل 

وأصدرت حبقهم أحكامًا قاسية قضت إبعدام ثالثة منهم يف حني  ،رأسهم وزيرا الدفاع والداخلية 
 .(2)تراوحت أحكام الباقني بني الرباءة واملؤبد

حكامًا عادلة ؛ ألهنم مل يقوموا حبركتهم قاصدين سيادة الشعب أو وبذلك فإن األحكام اجلديدة تعد أ
حريته أو سعادته بل قاموا هبا من أجل مصاحل شخصية ضيقة فصدور هذه األحكام قد يقنع اآلخرين 
بعدم احملاولة لوجود عقوابت صارمة تنتظر من حياو ل القيام هبا كما أن املظاهرات اليت جرت مطالبة 

فجماهري الشعب كانت قد شاهدت إفساد الذمم  -مل تكن مسرية من قبل الدولة إبعادة حماكمتهم 

                                                 
 .118، جمموعة القرارات، ص 1970أغسطس  8قرار جملس قيادة الثورة إبعادة تشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف  (1)
 ملاق  ،( كشف أبمساء الضباط املتهمني ابالشرتاك يف حماولة احلواز وموسى امحد واألحكام الصادرة حبقهم 2)
 . 832-830يوسف املقريف، ليبيا بني الشرعية الدستورية والشرعية الثورية، ص ص  نقالً عن حممد 20رقم   
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لذلك كانت على استعداد حلماية الثورة ولو  -(1)أثناء العهد امللكي وسوء املعاملة من قبل الشرطة
 ابملظاهرات وبذلك أسد ل الستار على أو ل حماولة انقالبية ضد الثورة قام هبا جمموعة من رفاق السالح.

وأسندت رائستها للنقيب يوسف  1971يوليو  3ا احملكمة العسكرية اخلاصة الثالثة فقد شكلت يف أم
بو حجر وضمت يف عضويتها كل من املالزم أو ل عبد السالم بو قيلة واملالزم اثن صاحل بو فروه على 

رين يف قضية أن يتويل اإلدعاء أمامها املالزم أو ل صاحل درهوب واختصت هذه احملكمة مبااكمة املتآم
وكان  واليت تعرف مبااولة األبيار وهي حماولة انقالبية حدثت ضد الثورة 1970لسنة  1التآمر رقم 

 (2) األبياراغلب أعضائها من مدينة 

حملاكمة  1971يوليو  3واحملكمة العسكرية اخلاصة الرابعة فقد شكلت بذات التاريخ  
ي حماولة انقالبية حدثت مبدينة سبها وترأس هذه وه 1971لسنة  1املشرتكني يف قضية التآمر رقم 

وعضوية كل من املالزم أو ل املهدي العريب واملالزم أو ل عبد الرحيم صاحل  يالفيتور  علىاحملكمة الرائد 
 .(3) اجلردوتويل اإلدعاء العام أمامها املالزم أو ل الرماح 

 144وبلغ عدد املتهمني فيهما  حدة ىعلونظرت احملكمتان يف حماوليت االنقالب يف سبها األبيار كال 
ثالثة وأربعني متهماً أحكاماً بني اإلعدام والسجن لسنة  علىفاكمت  واملدنيني،متهماً من العسكريني 

 .(4) الباقنيواحدة بينما برأت 

أما احملكمة العسكرية اخلاصة اخلامسة فقد تشكلت بناء على أحداث تعذيب حصلت يف     
وتكونت من الرائد عبد املنعم اهلوين  ،أدت لوفاة وإصابة بعض املتهمني  ،لس السجن املركزي بطراب

 ،والنقيب يوسف الدبري  ،وعضوية كل من الرائد خريي نوري خالد  ،عضو جملس قيادة الثورة رئيساً 
ها حماكمة كافة املتهمني الذين أنتهي اجمللس التاقيقي إلىوأسند  1972فرباير  12وكان إنشاؤها يف 

برائسة النقيب حممد بوبكر املقريف عضو جملس  1971ديسمرب  3ذي شكله جملس قيادة الثورة يف ال
اجلدي للتاقيق يف حوادث التعذيب اليت حصلت يف  علىقيادة الثورة وعضوية وزير العد ل حممد 
                                                 

، 139، ص ص 1989لندن  ،إيريك ، امللك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره ، ترمجة حممد القزيري، الطبعة األويل  ،( دي كندو ل 1)
140. 

 حملاكمة املتهمني يف قضية  1970ليو يو  3قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف  (2)
 .158ص  القرارات،، جمموعة 1970لسنة  1التآمر رقم    
 حملاكمة املتهمني يف قضية  1971يوليو  3قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف  (3)

 .159ص  القرارات،، جمموعة 1971لسنة  1التآمر رقم    
 839-833بيا بني الشرعية الدستورية والشرعية الثورية، ص ص حممد يوسف املقريف، لي (4)



 2018 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

804 

 

رة وهو السجن املركزي بطرابلس وانتهى ذلك اجمللس إلعداد تقرير اهتم فيه أحد أعضاء جملس قيادة الثو 
 املقدم مصطفي اخلرويب وعدد أخر من الضباط األحرار الذين قاموا ابلثورة ابلضلوع يف تلك األعما ل

(1). 

وحني ابشرت احملكمة أعماهلا وتبني لقيادة الثورة أن املتهمني يف القضية من الضباط    
اء جملس قيادة الثورة أحد أعض رأسهم علىو  1969سبتمرب  الوحدويني األحرار الذين قاموا ابلثورة يف

أصدر املؤمتر الوطين العام األو ل لالحتاد االشرتاكي العريب اهليئة السياسية الوحيدة املسرح هلا ابلعمل 
توصية ابلعفو عن أولئك الضباط إبلغاء القانون اخلاص مبااكمتهم  1972داخل ليبيا يف إبريل عام 

فقد جاء فيها:"إلغاء القانون اخلاص مبااكمة وهذا ما تضمنته التوصيات اليت صدرت ابسم املؤمتر 
 . (2)بعض الضباط الوحدويني األحرار الذين يعتربهم درعاً للثورة ومحاة هلا"

يتبني مما سبق أن هذه احملكمة شكلت حملاكمة متهمني يف قضية كان جيب أن أيخذوا عقاهبم فيها    
ورة واملدافعني عنها أصدر املؤمتر الوطين العام ن للثإلىإال أنه حني تبني أهنم من الضباط األحرار املو 

فالعقاب ملن خان الثورة وحاو ل اإلطاحة هبا كما مر بنا يف  ،ن إلىوكأنه يكيل مبكي عنهم،توصية ابلعفو 
ن للثورة أبعما ل تعترب منافية إلىبينما حني يتعلق األمر بقيام ضباط مو  ،احملاكم العسكرية السابقة 

 ساين يتم العفو عنهم .للقانون والعرف اإلن
واحملاكم العسكرية اخلاصة ال تتقيد أبحكام قانوين اإلجراءات اجلنائية أو اإلجراءات العسكرية اليت   

كما أن   ،تتقيد به ابقي احملاكم العسكرية اليت عطلت كلها فيما ختتص به احملاكم العسكرية اخلاصة 
إبداء دفاعهم أمامها إن مل يكن هلم حمامون وجيوز حماكمتها للمتهمني تتم بشكل موجز مع متكينهم من 

هلا حماكمة املتهمني الغائبني عن حضور جلساهتا على أن تندب هلم حمامني للدفاع عنهم يف حالة كوهنم 
مل يوكلوا حمامني عنهم وتصدر أحكامها ابسم الشعب إال أن تلك األحكام ال تكون انفذة إال بعد 

الثورة الذى له احلق يف إلغائها أو األمر إبعادة احملاكمة كما حدث يف  ها من جملس قيادةعلىالتصديق 
 احملكمة العسكرية األوىل.

                                                 
 قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة خاصة حملاكمة املسئولني عن األعما ل اليت وقعت يف السجن  (1)
 ليبيا بني الشرعية ،حممد يوسف املقريف  ، 277، جمموعة القرارات، ص1972فرباير  12املركزي يف    
 .258ص الثورية،لشرعية الدستورية وا  
 .313من أقوا ل معمر القذايف، اجلزء األو ل، نشر إدارة التوجيه الثوري ص  –ثورة الشعب العريب  (2)
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وهكذا فإن احملاكم العسكرية اخلاصة ال تتقيد ابلقوانني السائدة يف البالد شأهنا يف ذلك شأن    
حالة فرارهم من كما أن حماكمتها للغائبني تكون يف   ،وهذا يدين القضاء اخلاص  ،حمكمة الشعب 

وهذه احملاكم كانت ختتص مبااكمة  ،هم وإيداعهم السجن علىالبالد إذ لو وجدوا داخلها يتم القبض 
وإعطاء جملس قيادة  ،ها من أجل مصاحلهم اخلاصة علىالضباط املعارضني للثورة واحملاولني االنقضاض 

اكم يعد مناقضا لإلعالن الدستوري الثورة لنفسه صالحية إلغاء أو تعديل احلكم الصادر عن هذه احمل
 الصادر عن اجمللس نفسه أبن احملاكمة العادلة هي حق لكل مواطن مهما كانت الظروف.

إقصاء مكتب اإلدعاء مباكمة الشعب من العمل كمدع عام أمام احملاكم  كما يالحظ    
قورنت أبحكام وهذا راجع لكون حمكمة الشعب تصدر أحكامًا خمففة إذا ما  ،العسكرية اخلاصة 

فهذه األحكام مل تكن لتجاوز ما  ،احملاكم العسكرية اخلاصة وهذا ما مت مالحظته أثناء فرتة الباث 
يطالب به مكتب اإلدعاء العام مباكمة الشعب الذي يتكون من جمموعة املتخصصني يف القانون يف 

أبقصى العقوابت وهي اإلعدام  حني أن وجود ضابط ال خربة وال علم له ابلقانون ال يعرف إال املطالبة
كما يالحظ   ،أمام حمكمة عسكرية خاصة مشكلة من ضباط مثله ال يقلون عنه جهاًل أبحكام القانون 

أيضاً أن احملاكم العسكرية اخلاصة الثالثة والرابعة أخذت تصدر يف أحكام خمففة إذا ما قورنت ابحملاكم 
برأت أكثر من ثلثي املتهمني ويبدو أهنا بذلك متسك كما أهنا   ،العسكرية اخلاصة األويل والثانية 

ففي هذه الفرتة ال ترغب الثورة يف أن تصبغ بصبغة الدم  ،العصاه من املنتصف بني التشدد والتساهل 
نقطة دم واحدة بل كانت ثورة بيضاء  قيام الثورة مل ترق فخال ل ،بعدما وصلت للاكم بشكل سلمي 

وهي بذلك أرادت احملافظة على مسعتها كوهنا ثورة  ،من مضمون بكل ما تعنيه الكلمة من معين و 
الثورة من أن تسرق بفعل حماولة انقالبية يقوم هبا أشخاص هلم مطامع شخصية يف  علىبيضاء واحملافظة 

 السلطة والثروة اليت أصبات تتمتع هبا البالد.
  احملاكم.* القائمون على 

 الضبطية.املأمورية  -
اللييب أدى ابلضرورة لظهور مشاكل فيه ، مما استدعى تشكيل حماكم  إن ظهور اجليش   

ملعاجلة  - (1)1953عقب إنشاء اجليش مبوجب قرار جملس الوزراء يف أوائل يوليو عام  -عسكرية 
تلك املشاكل لذلك كان لزامًا لدراستها وجود سلك قضائي لتلك احملاكم والذي ينقسم إىل قسمني 

                                                 
 .95ص السابق،املرجع  الصيد،حممد عثمان  (1)
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ذين حيكمون على اجلنود و الضباط دون احلاجة لعقد حماكمات حيث مناهم ال *أوهلما آمرو الضبط
القانون سلطة إصدار عقوابت ذات طبيعة ضبطية على الضباط و اجلنود التابعني هلم ، و جرائم الضبط 
عرفها القانون أبهنا: "اجلرائم التأديبية و تشمل كل فعل أو إمها ل أو تقصري من شأنه أن خيل ابلنظام 

ري أو ميس ابلضبط دون أن يرد له ذكر يف قانون العقوابت العسكرية و غريها من القوانني العسك
ها يف قانون العقوابت العسكرية اليت ال يزيد احلد األقصى علىاألخرى ، و كذلك اجلرائم املنصوص 

مر ضبط آ ه فلكلعليو لعقوبتها عن ستة أشهر أو اليت يقتصر العقاب فيها على العقوابت التأديبية". 
مات وزير الدفاع على أن علىأن يفتح سجاًل جلرائم الضبط حيث النموذج الذي يتم إعداده مبوجب ت

 (2) أمامه.يدون فيه كل حكم يصدر من األمر يف اجلرائم الضبطية اليت جيرى تطبيقها على املتهمني 

 وترك سيطة،البوهذا يعىن أن قانون العقوابت العسكري مل يورد عقوابت لبعض اجلرائم    
العقاب فيها آلمري الضبط إبجرائهم للعقوابت على من خيضعون لسلطتهم داخل وحداهتم بل زاد 

إجناز  وهذا يعتربالقانون من سلطة أولئك املأمورين مبناهم تطبيق العقوابت اليت ال تزيد عن ستة أشهر 
ت الواسعة اليت قد يستغلها خيضعون لضمائرهم يف تطبيق هذه الصالحيا وبذلك فهم هلم،مناه القانون 

 بعضهم لإلضرار ابآلخرين اخلاضعني لسلطتهم.
وتطبق العقوابت التأديبية من الرؤساء ضد مرؤوسيهم وفقًا للرتب ويف كل األحوا ل ال جيوز    

للضباط الذين تقل رتبهم عن رئيس معاقبة الضباط الذين حتت أمرهتم بل ميكن هلم معاقبة ضباط 
ن أحيااًن ابلرتب بداية من انئب ضابط وحىت انئب عريف كما ميكنهم معاقبة الصف وهم ما يعرفو 

اجلنود التابعني لوحداهتم ، وال جيوز يف كل األحوا ل إنزا ل عقوبة أتديبية على من هو برتبة عقيد أو 
ن ه من قبل وزير الدفاع نفسه وتكو علىإال من قبل آمر برتبة أمري لواء الذي يكون تطبيق العقوبة *زعيم

عقوبته ابلتوبيخ فقط دون توقيع عقوابت أخري كالعمل اإلضايف أو اعتقا ل الثكنة أو غريها من 
 (1)العقوابت.

                                                 
 أمر الضبط هو كل ذي رتبة عسكرية خيوله القانون سلطة توقيع العقاب على من خيضع ألمرته إذا ارتكب  *

 .1ص السابق،، املصدر 1956لسنة  50ة من جرائم الضبط، قانون اإلجراءات العسكرية رقم جرمي  
 .1956لسنة  50وجدت هذه الرتبة من خال ل قانون اإلجراءات العسكرية رقم   * 
، 1956لسنة  50بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959يوليه و 15بتاريخ  1959لسنة  13القانون رقم  (1)

 .15ص  السابق،املصدر 
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وهكذا يتضح أن آمر الضبط ال تكون سلطته على كل أفراد اجليش ممن هم أقل منه رتبة إال    
اليت يتمتع هبا الضباط إذا كانوا مرؤوسني له أي داخل وحدته اليت يرتأسها، كما يالحظ مدى املكانة 

وتكون عقوبته التوبيخ فقط  شخصياً،فأمري اللواء مثاًل ال تكون عقوبته إال من وزير الدفاع  ،الكبار
 ه كغريه من الضباط.علىدون إمكانية تطبيق بقية العقوابت 

 ة:إلىومن حيث إجراء احملاكمات الضبطية فتجرى أمام آمر الضبط وفقاً لألصو ل الت
ه أن جيري احملاكمة مبجرد علمه بوقوع اجلرمية أو علىآمر الضبط حماكمة املتهم أمامه  إذا قرر    

وم املقرر للمااكمة حيضر املتهم أمامه وبعد أن يواجهه إلىيؤخرها ليوم آخر حسب ما يراه ، ويف 
ه علىاجملين وآلمر الضبط أن يستدعي الشاكي واملبلغ عن اجلرمية أو  ،ه يستجوبه عنها إلىبتهمته املسندة 

والشهود ويستمع إىل شهادهتم مجيعاً وله أن يعيد استجواهبم من جديد ، وميكن أن يستمع ألي شهادة 
أخري يرى أهنا ذات فائدة للاقيقة ، وللمتهم احلق يف مناقشة الشهود بكل حرية وإذا ظهر أن األدلة 

 علىف ،تكب جرمية وهي من جرائم الضبط غري كافية إلدانته يتم اإلفراج عنه ، أما إذا اتضح أن املتهم ار 
أما إذا وجد القضية ال  ،اآلمر أن حيكم ابلعقوبة املناسبة ضمن نطاق سلطته اليت ال تتجاوز ستة أشهر

ه أن يباث يف مستنداهتا ويصدر حكمه علىتدخل ضمن اختصاصه حييلها لآلمر األعلى منه الذي 
  (1)ا ال تدخل يف اختصاصه وفقاً جلدو ل االختصاصات.فيها أو حييلها للماكمة العسكرية إذا وجد أهن

 ذلك،يالحظ من خال ل الصالحيات السابقة أهنا تصب يف صاحل املتهم إال أن واقع احلا ل خيالف 
فإن هذه اإلجراءات ال يتم تطبيقها بشكل كامل بل  إىلوابلت ألوامر،فرجا ل اجليش هم أانس خاضعني 
فالضابط إذا أصدر أمرًا يصعب على اجلندي معارضته وإن   واسع،حتدث فيها اخرتاقات على نطاق 

 كان خمالفاً للقانون. 
وتتماور حو ل  آمر،وتكون العقوابت التأديبية املوقعة على أصااهبا من آمر الضبط وفقاً لصالحية كل 

ضافية إنزا ل الرتبة واالعتقا ل داخل املعسكر وقطع الراتب واحلرمان من العطلة األسبوعية واخلدمات اإل
 .(2) لواءأمري  وحىتوالتوبيخ وتبدأ هذه الصالحيات من رتبة مالزم اثن أي أو ل درجات الضباط 

 

                                                 
، 1956لسنة  50بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959يوليه و 15بتاريخ  1959لسنة  13( القانون رقم 1)

 .17ص  السابق،املصدر 
   (2) 12983.btml-et/Law/archive/index.php?tn-low-www.F.  

http://www.f-low-net/Law/archive/index.php?t-12983.btml
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 القضاة.الضباط  -

وجد ضباط قضاة تولوا القضاء العسكري من خال ل احملاكم العسكرية ففي احملاكم الدائمة فهي  
ويف حالة عدم وجود ضابط  ،تهم تتشكل من ثالثة ضباط يراعى عند تعيينهم أن يكونوا أقدم من امل

ألقدميته على أن ال تقل  أقدم من املتهم جيوز تعيني ضابط من ذوي املؤهالت يف القانون دون النضر
خدمته يف اجليش عن سنتني إال أن عدم وجود ضباط كبار يف اجليش اللييب عند سن القانون جعل 

يس احملكمة دون األعضاء فجعل الرئيس املشرع يرتاجع عن هذه الشروط حبصر شرط االقدمية يف رئ
فقط أقدم من املتهم ويف حالة تعذر وجوده جيوز أن يكون ضابطاً من ذوي املؤهالت يف القانون بغض 

يف حني تتشكل احملاكم املؤقتة من ثالثة ضباط من اجليش ال تقل مدة خدمتهم  ،(1)النضر عن االقدمية
مقدم فأعلى وتنظر هذه احملكمة يف اجلرائم العسكرية  عن ثالث سنوات على أن يكون رئيسها برتبة

اليت يرتكبها الضباط ممن هم اقل من رتبة رئيس كما خيضع هلا اجلنود وضباط الصف ممن خيضعون 
          (2)لسلطة األمر الذي آمر بتشكيلها والذي له سلطة تغيري تشكيلها حبسب احلاجة.

اية مناطة يف رائستها بضابط برتبة عقيد مث عد ل عن ذلك ا العسكرية كانت يف البدعلىواحملكمة ال
أعضاء إدارة  أحدأعضائها أن يكون جمازا يف القانون وإال كلف  أحدوجعله مقدم واشرتط على 

ن جمللس إلىالتشريع والقضااي بوزارة العد ل بدال عنه ويف احملاكم اخلاصة كان قضاهتا من العسكريني املو 
 .(3) لرتبهمقيادة الثورة دون النضر 

   العام.املدعي العسكري  -
كما تطلب االمر وجود مدعي عسكري عام يف كل حمكمة عسكرية دائمة ويشرتط فيه أال    

تقل مدة خدمته يف اجليش عن سنة ، كما ميكنه عند الضرورة احلضور أمام احملاكم العسكرية املؤقتة ومل 
عتربه ضابطًا فقط ومل حيدد رتبته بسبب عدم إجازة يف القانون بل ا علىينص القانون على حصوله 

وجود رتب كبرية يف اجليش اللييب خال ل فرتة اخلمسينيات فهو مكون يف غالبيته من أميني أفضلهم 
يعرف القراءة والكتابة ، كما كان خال ل هذه الفرتة أغلب الضباط اخلاصني ابلتدريب من العراق ، 

جانب ما ذكر مبراقبة  إىلم مدعي عسكري عام الذي خيتص مل يكن من الالئق تكليفهم مبها إىلوابلت
                                                 

 ،1956لسنة  50بشأن تعديل بعض احكام قانون اإلجراءات العسكرية رقم  1959يوليه  15بتاريخ  1959لسنة  13( القانون رقم 1)
 . 15ص ،املصدر السابق 

 . 2ص  ،املصدر السابق  ، 1956لسنة  50( قانون اإلجراءات العسكرية رقم 2)
 العسكرية.يف ذلك اجلزء األو ل من هذا الباث اخلاص ابحملاكم  ( يراجع3)
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سري احملاكمات الدائمة واملؤقتة واعداد تقرير وإبالغه للماكمة متضمنًا مالحظاته عن سري أعماهلا 
للقانون ، كما له احلق يف إجراء كافة التاقيقات القانونية يف كافة اجلرائم اليت علم هبا  ومدي مطابقتها
ه من رئيسه األعلى ، مث إلىه ، وله أن يتويل التاقيق بنفسه بناء على األمر الصادر لىإأو اليت بلغت 

آمر الوحدة الذي يتويل إحالتها للماكمة العسكرية  إىلالقضية بعد استكما ل التاقيق فيها  حييل
  (1)املؤقتة أو الدائمة حسب األحوا ل.

فهو ال ميلك إحالة القضااي  أعماهلا،العامة يف  وبذلك يتضح أن املدعي العام العسكري ال مياثل النيابة
آمر الوحدة الذي له صالحية إحالتها للماكمة بدالً  إىلللماكمة بعد استكما ل حتقيقاهتا بل حييلها 

فإن اختصاص املدعي العام العسكري قد سلب منه يف هذه احلالة واحنصر يف التاقيقات  إىلوابلت منه،
أصبح يعمل حتت آمر الوحدة  وهذا يؤكد على أنه احملاكم،املتهم أمام  وتويل دور النيابة العامة ضد

 وليس مستقالً عنه.
وبعد قيام الثورة أنيط مبكتب اإلدعاء العام مباكمة الشعب تويل اإلدعاء أمام احملكمة العسكرية 

نقالب حملاكمة اجملموعة االنقالبية األويل اليت قامت اب 1969ديسمرب  11اخلاصة اليت أنشئت يف 
، إال أن اجمللس املذكور عد ل عن  (2) ضد الثورة ، ومت ذلك مبوجب قرار صادر عن جملس قيادة الثورة

رأيه من خال ل تشكيله حملكمة أخري حملاكمة نفس اجملموعة ، وأسند مهمة اإلدعاء العام أمامها ألحد 
إال أنه مل يكن من أعضاء األحرار الذين قاموا ابلثورة ،  ضباط اجليش وكان من الضباط احلدوديني

، وهذا التغيري من اجمللس يبدو أنه جاء بسبب إجراءات احملاكمة الطويلة من قبل (3)جملس قيادة الثورة
هم ؛ لذلك فإن علىاحملكمة السابقة ووجود مكتب اإلدعاء العام أدى إىل إصدارها أحكام خمففة 

سيتادث عن اجلرم دون أن يكون لديه  تكليف أحد الضباط ابلرتافع أمامها كمدعي عام يعين أنه
خلفية قانونية كمكتب اإلدعاء العام مباكمة الشعب الذي يتكون من مجلة القانونيني الذين يرتافعون 

 وفقاً إلحكام القانون ولذلك فإن احلكم سيكون مشدداً.
 
 

                                                 
 .3، 2ص  السابق،، املصدر 1956لسنة  50( قانون اإلجراءات العسكرية رقم 1)
 .42ص  القرارات،، جمموعة 1969ديسمرب  11( قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف 2)
 .158ص  نفسه،، املصدر 1970يوليو  3حمكمة خاصة يف ( قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل 3)
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 القضائي.املستشار  –
ن قبل وزير الدفاع على ومن ضمن السلك القضائي أيضًا املستشار القضائي الذي يعني م   

تقل رتبته عن رئيس أو ل وأن يكون حائزًا على شهادة من كلية احلقوق وأن يكون قد سبق له  أال
ويناصر اختصاصه يف إبداء الرأي لوزير  سنوات،ممارسة األعما ل القانونية مدة ال تقل عن مخس 

 (1) العام.سكري الدفاع فيما يتعلق ابحملاكمات العسكرية وفقاً ألحكام القانون الع
   واملخاصمة.الرد  -

ومن حيث رد أعضاء احملاكم العسكرية فقد نص القانون على أنه ال جيوز تعيني أي رئيس أو عضو أو 
مدعي عام عسكري لدي أي حمكمة عسكرية إذا أصابه ضرر من اجلرمية بقرابة أو نسب حيت الدرجة 

أو من سبق له التاقيق يف اجلرمية أو تويل  العسكريةالرابعة أو اآلمر الذي أمر إبحالة املتهم للماكمة 
وال ينطبق ذلك على احملاكم العسكرية ( 2)الدفاع عن املتهم أو كان شاهدًا أو خبريًا يف نفس اجلرمية

ن هلا ال جيوز ردهم كما هو احلا ل إلىاخلاصة اليت شكلت بعد الثورة وتكونت من ضباط عسكريني مو 
 (3)، كما ال جيوز خماصمة ممثل اإلدعاء العام أمامها.الدائمة أو املؤقتةاكم العسكرية ابلنسبة للما

وبذلك فإن املشرع قد منع من تشكيل احملكمة العسكرية الدائمة واملؤقتة لكل من كانت له عالقة 
فالذي كان مدافعاً مثاًل عن املتهم لو أتيات له الفرصة يف أن يكون أحد أعضاء  ابملتهم سلباً أو إجيااب

تضيع احلقيقة يف  إىلحملكمة فمن احملتمل أن يكون رأيه لصاحل املتهم متأثرًا مبوقفه السابق منه ، وابلتا
جعل سلك احملاكم العسكرية اخلاصة معفيًا من كل ذلك ؛ ألن املشرع وصادر القرارات بتشكيلها هو 

تنتهي من الوجود لوجود  مصدر واحد ممثل يف جملس قيادة الثورة الذي إن مل يفعل ذلك فإن الثورة قد
عناصر كثرية متعطشة للسلطة خاصة حني رأت السقوط السريع للنظام امللكي ؛ لذلك فإن ما قامت 
به احملاكم العسكرية اخلاصة يصب يف مصلاة الثورة اليت جعلت السلك القضائي لتلك احملاكم حمصناً 

 ضد أي رد أو خماصمة 

                                                 
 2،3، املصدر السابق، ص ص 1956لسنة  50( قانون اإلجراءات العسكرية رقم 1)
 .7املصدر السابق، ص  ،1956لسنة  50قانون اإلجراءات العسكرية رقم  (2)
 ن األعما ل اليت وقعت يف السجن ( قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة حملاكمة املسئولني ع3)
 .278املركزي، جمموعة القرارات، ص    
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مرت بعدة مراحل فيما يتعلق ابلقضاء العسكري ففي بداية ويستخلص من هذا الباث أن أوضاع ليبيا 
االستقال ل متتعه مبااكم عسكرية عادية أخذت تطبق القانون بشكل عادي من خال ل احملاكم 
العسكرية العادية فيما يتعلق ابلقضااي الكبرية اتركتًا القضااي الصغرية ألمري الضبط من ضباط اجليش 

الوضع إبقامة حماكم عسكرية خاصة سلبت اختصاص احملاكم العادية إال انه بعد قيام الثورة تغري 
وأخذت على عاتقها حماكمة احملاوالت االنقالبية املوجهة ضد الثورة وبذلك بدا عهد من تسلط جملس 

 .قيادة الثورة على احملاكم العسكرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 املصادر واملراجع
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 أوال املصادر
 وانني:الق – أ

عدد  املتادة،اجلريدة الرمسية للمملكة الليبية  ،1956لسنة  50قانون اإلجراءات العسكرية رقم   -1
 .1956نوفمرب  5، 23

بشأن تعديل بعض احكام قانون  1959يوليه  15بتاريخ  1959لسنة  13القانون رقم   -2
 ،15عدد  املتادة،ة اجلريدة الرمسية للمملكة الليبي ،1956لسنة  50العسكرية رقم  تاإلجراءا

 م.1959سبتمرب  14
اجمللد  م،1973-1969القرارات:) جمموعة القرارات الصادرة عن جملس قيادة الثورة بني  –ب 

 األول، وزارة العدل(.
 م.1969 ديسمرب 11قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف   -1
 م.1970أغسطس  8عسكرية خاصة يف  قرار جملس قيادة الثورة إبعادة تشكيل حمكمة  -2
حملاكمة املتهمني يف  1970يوليو  3قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة عسكرية خاصة يف   -3

 م.1971لسنة  1قضية التأمر رقم 
عن االعما ل اليت وقعت يف  قرار جملس قيادة الثورة بتشكيل حمكمة خاصة حملاكمة املسؤولني  -4

 م.1972 فرباير 12السجن املركزي يف 
 املراجع:اثنيا 

الطبعة األوىل، طوب للخدمات واالستثمار، الرابط  ليبيا،حمطات من اتريخ  الصيد،حممد عثمان  -1
 م.1996

حممد يوسف املقريف، ليبيا من الشرعية الدستورية اىل الشرعية الثورية، الطبعة األوىل، دار   -2
 م.2008االستقال ل، القاهرة 

 اانياملمنشورات اجلمل، كولونيا  األوىل،نبعاث أمه وسقوط دولة، الطبعة ليبيا ا حليم،مصطفى بن   -3
2003. 

اعبوده، قانون علم القضاء، الطبعة الثالثة، املركز القومي للباوث والدراسات العلمية،  علىالكوين  -4
 م.2003طرابلس 
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لندن  األوىل،دي كندو ل. ايريك، امللك ادريس حياته وعصره، ترمجة حممد القزيري، الطبعة   -5
 م.1989

 املعنوي.نشر إدارة التوجيه  األو ل،اجلزء  القذايف،ثورة الشعب اللييب، من اقوا ل معمر   -6
 رابعا الصحف:

 م.1969ديسمرب  11 ،30316االهرام، عدد  -1
 م.1969ديسمرب  12 ،30317االهرام، عدد  -2
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