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ملخص:
بالرغم من خضوع الجزائر لالستعمار الفرنسي الغاشمم الم د ماأ ثر مر ممن  031سمة ،ال ثنمو ب بانم ع
ال ورة التحريري ،في الفاتح من نوفمبر  0591ب التي انتهت باستقالل الجزائر عاأ  .0591فق شمه

الجزائمر

خالل ال ورة التحريري ،نظاما قضائيا عسكريا ماخم فمفوج هبهم ،التحريمر المويةي ب هميل التحريمر المويةي
من خالل فرضو لقواع ب قوانين ماخلي ،باهب ،ا حتراأ ب توقيم الجمزاع علمن ممن ي مال

لم ا القموانين حيم

ته ج ال راس ،اللن القاع ب تسليط الضوع علن مبر هيل التحرير المويةي فمي اليجمام نموع ممن التةظميم القضمائي
العسكرد ثثةاع ال ورة التحريري ،ب ممن الةتمائا المتوفم ثليهما ثت التةظميم القضمائي ثثةماع ال مورة ب الم د تمو ا
هيل التحرير الويةي ق رات فارما ب تةفي يا ض ر من ي الفو.
الكلمات المفتاحية :هبه ،التحرير الويةي :المجال بت مؤتمر الصوماأ التةظيم القضمائي العسمكرد ال مورة
التحريري ،الةظاأ القضائي.
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Military judicial organization during the editorial revolution
Abstract:
Although Algeria has been subjected to the French colonization of more than 130
years, it was the eruption of the liberating revolution on November 1, 1954, which
ended with Algeria's independence in 1962. During the liberation revolution, Algeria
witnessed a military judicial system within the ranks of the National Liberation
Front and the National Liberation Army through imposing rules and internal laws
that are respected and that are to be signed Those who violate these laws, where the
study aims to highlight the role of the National Liberation Army in creating a kind
of military judicial organization during the liberation revolution, The results of the
revolution were that the judiciary, which was run by the National Liberation Army,
was strict and operational against anyone who violated it.
Key words: National Liberation Front: Mujahideen, Somali Congress, military
Judicial Organization, Revolution, Liberation, Judicial System.

:مقدمة
، الحاسم، ب ذلك بفض قراراتو التةظيمي،يشك مؤتمر الصوماأ تحو لاما في تاريخ ال ورة التحريري
 بالطاب العسكرد لتوليو من قب،في المجالين السياسي ب العسكرد حي تتميز القضاع البات ال ورة التحريري
 ه ي ة في تاريخ، التحرير الويةي حي يؤرخ مؤتمر الصوماأ لمرحل،المجال ين ال ين يةتموت اللن هبه
 بلما رانت ال ورة تعةي تغيير الوض القائم ب الةهوض ض المستعمر الفرنسي فق رات،ال ورة التحريري
 ث ب، العامل، الويةي، القضي،الةظاأ القضائي في عه ال ورة عسكريا نظرا لتجةي ثغلب ثفرام الشعب ل م
.لي ا ستقالل
 بع ان ع، فق تميز الةظاأ القضائي آن اك بطاب خاص ب متميز خاف، ل ا المرحل،ب نظرا أللمي
.0591  في الفاتح من نوفمبر عاأ،ال ورة التحريري
، فافل، من خالل نقط، التحرير الويةي ثثةاع ال ورة التحريري، التةظيم القضائي لجبه،ل لك يمكن مراس
 ب ال د بض تةظيما ثحسن للجهاز0599  ثب11 في تاريخ ال ورة ث ب لي مؤتمر الصوماأ ال د انعق في
العسكرد
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ب عليو سةقوأ بطرح اإلشكالي ،التالي:،
ما لي يبيع ،الةظاأ القضائي العسكرد ابات ال ورة التحريري ،؟
ل لك انتهجةا في ل ا ال راس ،المةهجين الوففي ب التاري ي فاألبل ثد الوففي من خالل ابراز همل،
العقوبا المطبق ،ثثةاع ال ورة ض الم الفين للةظاأ العسكرد ال برد ب التاري ي فق است مةاا ألت ال راس،
تاري ي ،من خالل سرم ه الوقائ التاري ي ،مة مؤتمر الصوماأ  11ثب  0599ب ال د ثسس لةظاأ قضائي
عسكرد فارأ.
أوال :النظام القضائي* لجبهة التحرير الوطني قبل انعقاد مؤتمر الصومام:
ان لعت ثورة التحرير رما لو معربج ل ى المعافرين في الفاتح نوفمبر عاأ  0591برات لفظ ال ورة
الجزائري ،يترمم ر يوأ في ثههزة ا عالأ العالمي ،الم تلف ،حي فرضت ال ورة احترامها بفض تضحيا
المجال ين ب المةاضلين ب ر الطبقا الشعبي ،ب ق مامت رسميا سبع ،سةوا ب خمس ،ثشهر ب تسع ،عشرة
يوما .1
قسمت الجزائر حيةها اللن خمس مةايق للعمليا ب لي األبراس الشمال القسةطيةي بلرات الجزائر
القبائ

الصحراع ب ق تم توزي المسؤبليا اللن  9مةايق م تح ي مهاأ قائ ر مةطق ،ب من يتولن القيامة .2
ب ق تم توزي المسؤبليا ماخ الجزائر راآلتي:
 المنطقة األولى :بقيامة مصطفن بن بولعي ب نائبو بشير شيحاني.
 المنطقة الثانية :بقيامة مرام مي بش ب نائبو زيغوم يوس .
 المنطقة الثالثة :بقيامة رريم بلقاسم ز نائبو عمر ابعمرات.
 المنطقة الرابعة :بقيامة رابح بيطاي ب نائبو بوهمع ،سوي اني.
 المنطقة الخامسة :العربي بن مهي د ب نائبو عب الحفيظ بوفوج.
 المنطقة السادسة :فق تقرر الحاقها بالمةطق ،األبلن ثد مةطق ،األبراس.

3

ب لكن يةبغي ثب تح ي مصطلحين ظهرا ثثةاع ال ورة ب لما :هيل التحرير الويةي ب هبه ،التحرير
الويةي.
 .0جبهة التحرير الوطني :لم تكن قائم ،رسميا في الفاتح من نوفمبر  0591ألت المةاشير التي بزعت
علن الةاس لت برلم فيها بقياأ ثورة التحرير الويةي رسميا في فاتح نوفمبر رانت تحم المضاع '' لجنة الثورة
لالتحاد و العمل '' ب لكن التجابب العميق للجمالير الشعبي ،م ثورة التحرير ب ان رايهم في ففوفها تم
تغيير عبارة اللجة ،اللن هبه ،التحرير الويةي ب تم ذلك في ثبائ سة 0599 ،ثد بع شهور قليل ،فقط من ان ع
ثورة نوفمبر ب ق فتحت الجبه ،ثبوابها لجمي المةاضلين الجزائريين بصرج الةظر عن األحزاب السياسي،
التي رانوا يةتموت الليها من قب .

ألت هبه ،التحرير الويةي لي مةظم ،سياسي ،ثد ثنها تهتم بالةضال

السياسي.
 .1جيش التحرير الوطني :الت التفكير بالوح ة بين ففوج هبه ،التحرير الويةي ب التي ل فها األبل
لو تحرير الوين من ا ستعمار رات ب من التفكير في بض هةاح عسكرد يقوأ بالعمليا الحربي ،ض
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الع ب فكات ل ا الجةاح لو هيل التحرير الويةي ب ال د رات يضم بيةيين ب متطوعين ب مجال ين عازمين ب
مصممين علن الكفاح ب الةضال ب رات قامة ال ورة يومئ ست ،مةهم :مصطفن بن بولعي زيغوم يوس
العربي بن مهي د.

ب

4

فور ان ع ثورة التحرير الكبرى تفطن المسؤبلين المجال بت اللن ال بر ال د لعبو القضاع الفرنسي
في تعميق ه بر ا ستعمار ب يمس معالم الع ال ،ب قرربا قط ر عالق ،تربط الموايةين الجزائريين
بالجها القضائي ،الفرنسي ،ب مةعهم من عرض مةازعاتهم ثماأ المحارم الفرنسي ،فضال عن ثمرلم بتعليق
مةازعتهم التي رانت مطربح ،ثماأ المحارم الفرنسي.،
ب للت لص من الجها القضائي ،الفرنسي ،ثنشأ هبه ،التحرير الويةي '' لجات القضاع '' ب '' محارم
ال ورة '' لتضطل بالمةازعا الم تلف ،التي تةشب بين الموايةين.
ثسس له ا الغرض:
أ-لجان القضاء:
ت تص لجات القضاع بالةظر في القضايا الم ني ،ب الجزائي ،البسيط ،را متةاع عن مف ا شترارا

ب

ع أ ا ستجاب ،لالست عاع الموهو من هبه ،التحرير الويةي ب من هيل التحرير الويةي مبت تق يم ع ر
ه د ب رات يرثس لجات القضاع مسؤبل القطاع العسكرد في حال ،نظرلا في القضايا الجزائي ،ب المحافظ
السياسي عة البت في القضايا الم ني.،

5

ب تتشك لجات القضاع من قضاة مةت بين من ثفرام الشعب (مسلمين) ب تتم

العقوبا التي تحكم بها

ل ا اللجات عامة في عقوبا هس ي ،رالضرب بالعصا ب غراما مالي ،ض الم نيين ب ل ا يعةي ثت لجات
القضاع لها الو ي ،العام ،في ا ختصاص ب ر الةزاعا التي تعجز لجات القضاع عن حلها تحال علن هه،
عليا للفص فيها.
ب بع اف ار اللجة ،قرارلا يرس اللن لجة ،القضاع الم تص ،لتبليغو ب تةفي ا ب الذا رات الةزاع ي بر
حول مسأل ،سياسي ،خاف ،بال ورة فإت ا ختصاص يةعق لصالح هيل التحرير الويةي.
ب رانت ل ا اللجات تطبق ثعرفا ب اهتهاما غير مكتوب ،ثب تعليما ثوري ،عام ،رالوفايا العشر
لجيل التحرير الويةي ن رر مةها:
 األمر رقم :20تطوير شبك ،التأثير من يرج هبه ،التحرير الويةي ل ى الشعب به ج خلق سةثابت ب مائم.
 األمر رقم  :20تقوي ،ا نضباي ماخ ففوج هيل التحرير الويةي. األمر رقم  :12الرهوع اللن مبامئ الشريع ،اإلسالمي ،ب القوانين ال بلي ،في تحطيم الع ب.6ب نظرا لع أ بهوم ثد قانوت مكتوب في السةوا األبلن لل ورة ع ا بيات ثبل نوفمبر  0591فق رانت
اإلهراعا المطبق ،آن اك بسيط ،ب خالي ،من الشكليا
يسمح بتوري مم

394

ب رات حضور األيراج في الجلسا الزاميا ب لم

ال في حال ،تق يم ع ر شرعي ربع المساف ،ثب فغر السن ثب الجةس (الةساع).
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ب رانت ثحكاأ اللجات عامة نهائي ،ب نامرا ما تق أ يعوت ض لا ب التي تق أ اللجة ،المص رة للحكم.

7

ب -المحاكم الثورية:
الذا رانت لجات القضاع ت تص بالحكم في الجرائم البسيط ،فإت المحارم ال وري ،ت تص بالةظر في
الجرائم ال طيرة ب ت تل

تشكيل ،المحارم ال وري ،حسب فف ،المتهم (م ني ثب عسكرد ) رانت تسمن

المحارم ال وري ،ثب المجالس العسكري.،

8

أ -بالنسبة للمتهم المدني:
ت تص المحارم ال وري ،التي ثنشأ علن مستوى ر ناحي ،بالةظر في الجرائم الجسمي ،التي رانت
ترتكب من يرج الم نيين الجزائريين رأعمال التجسس ب التعابت م الع ب ب غيرلا:
 رئيس المحكمة :مسؤبل الةاحي ( ،برات لو المسؤبل السياسي ب العسكرد في آت باح ). ممثل النيابة :مسؤبل اإلعالأ ب ا تصال للةاحي.، المساعدون المحلفون :ثالث ،ثعضاع م تارين من سكات العرش. المدافع القضائي :المحافظ السياسي.ب يمكن ثت يتةحن تلقائيا مسؤبل الةاحي ،عن الةظر في القضي،

عتبارا نفسي ،ثب ثمبي ،ثب سياسي ،ثب

بسبب فف ،المتهم ب في ل ا الحال ،تحال القضي ،علن المحكم ،ال وري ،للمةطق،

9

ب التي تتشك ب برلا من:

 الرئيس :مسؤبل المةطق، ممثل النيابة :مسؤبل اإلعالأ بالمةطق.، مساعدين محلفين :ثعضاع من الشعب. الدفاع :المحافظ السياسي ( الذا لم يعين المتهم م افعا من بين العسكريين ثب الم نيين المقبولين منيرج هيل التحرير الويةي ).
ب -بالنسبة للمتهم العسكري:
الذا رات مرتكب الجريم ،فرما من ثعضاع هيل التحرير الويةي فإت تكوين المحكم،
ب مكات انعقاملا ي تلفات باختالج رتب ،المتهم ب يبيع ،الجريم ،المةسوب ،الليو.
فإذا رانت الجريم ،المرتكب ،بسيط ،ب رات المتهم برتب ،هة د ثب عري

ثب ف

ضابط فإت محارمتو

تكوت في مقر الكتيب ،التي يةتمي الليها.
ثما الذا رانت الجريم ،المرتكب ،هسيم ،فإت المتهم يحال ثماأ محكم ،الةاحي ،التي تتشك من األعضاع
التاليين:
 رئيس المحكمة :مسؤبل الةاحي.، ممثل النيابة :المسؤبل العسكرد للةاحي، قاضي مساعد :المحافظ السياسي للةاحي ،ثب مسؤبل القطاع ثب المحافظ السياسي للقطاع. المدافع القضائي :مسؤبل م تار من ثد مره ،رانت.395
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ثما الذا رات المتهم برتب ،ضابط فإنو يحال علن محكم ،المةطق ،التي يرثسها مسؤبل المةطق ،ب يشبو
تشكيلها محكم ،الةاحي.،
غير ثنةا نالحظ ثت ل ا اإلهراعا لم تكن موح ة فيما بين الو يا

نظرا نع اأ القوانين المكتوب ،البات

السةوا األبلن لل ورة ب لي مرحل ،ا نطالق ( ثبل نوفمبر سة 11 – 0591 ،ثب .)0599
ثانيا :النظام القضائي لجبهة التحرير الوطني بعد انعقاد مؤتمر الصومام:
لم تعرج ال ورة الجزائري ،اهتماعا عاما لمسؤبليها حتن يوأ  11ثب  0599ب لو ا هتماع ال د
عرج في تاريخ ال ورة الجزائري ،بمؤتمر الصوماأ.
 -0التنظيم العسكري لجيش التحرير الوطني:
انعق مؤتمر الصوماأ بالو ي ،ال ال  ،بوام فوماأ في قري ،اليفرد غرب م ية ،بجاي ،يوأ  11ثب
 0599بع ثت توي

العالقا بين الةواة الج ي ة لجبه ،التحرير الويةي بقيامة رريم بلقاسم عبات رمضات

عمر ابعمرات ب بين قامة الو ي ،ال اني ،بزعام ،زيغوم يوس

ب الو ي ،ال امس ،ال اف ،بقيامة العربي بن

مهي د حي قاأ العقي عميربش بتجةي حوالي  3111هة د لحماي ،المؤتمر من ثد لجوأ فرنسي حي
حضر المؤتمر المةايق ال مس ،باست ةاع المةطق ،األبلن بسبب استشهام قائ لا مصطفن بن بولعي في مارس
* 0599ب نائبو بشير شيحاني.

10

هغرافيا ق قسمت الجزائر اللن ست ب يا هغرافي ،ب ر ب ي ،رات لها مجال من الحري ،باس في
التحريا العسكرد ب تعم بتةسيق تاأ لم ى ضربرة التعابت بين ب يتين متجابرتين ثب ثر ر ثما عسكريا
فق بض مؤتمر الصوماأ ثلم األسس لتةظيما هبه ،التحرير الويةي ب ق بض ل لك:
أ -التقسيم العسكري:
قسم ههاز هيل التحرير الويةي الن:
 المجال  :ب لو هة د رسمي نظامي في هيل التحرير الويةي. المسي  :لو مةاض مشارك في ال ورة عة الحاه ،ب يلجأ اليو خاف ،في األرياجب الجبال.
 الف ائي :ب لو عضو الجماع ،الف ائي ،المكلف ،بالهجما علن المرارز في الم ت.ب تق ر ر لك ثت تكوت نواة بح ا الجيل ب نص
 -نصف الفوج :يتأل

الفوج قاع يا ب لي راآلتي:

11

من  9رهال يقوأ عليهم هة د ثبل.

 -الفرج :يتأل

من  00رهال فيهم عري

 -الفرقة :تتأل

من  39رهال (ثالث ،ثفواج بإضاف ،قائ الفرق ،ب مساع ا).

ب هة يات.

 الكتيبة :تشم  001ره -الفيلق :يشم  303رهال
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رما بض مؤتمر الصوماأ رتب في هبه ،التحرير الويةي ب ح م ففاتها ب لي  01رتب :الجة د
األبل العري

العري

األبل المساع المالزأ المالزأ ال اني الضابط األبل الضابط ال اني الصاغ

األبل الصاغ ال اني (العقي ).
ب -التقسيم اإلداري:
ثما التقسيم اإلمارد للفرق ،العسكري ،فكات يةقسم اللن  1ثقساأ:
 -القسم :ب يشرج عليو مساع ب يساع ا ثالث ،ثعوات برتب ،عري

ثبل.

 الناحية :يشرج عليها مالزأ ثات ب مساع بت ثالث ،برتب ،مالزأ. المنطقة :يشرج عليها ضابط ثات ب مساع بت ثالث.، الوالية :يقوملا فاغ ثاني (عقي ) ب مساع بت ثالث ،برتب ،فاغ ثبل.ب قسمت الجزائر اللن  9ب يا ب

12

من المةايق ب تتجس السلط ،في مجلس ر ب ي ،يترثسو عقي ب

ثربع ،ضباي برتب ،رائ ب ر باح مسؤبل عن قطاع معين ب لي راآلتي:


الوالية األولى :األبراس الةمامش.،



الوالية الثانية :شمال قسةطية.،



الوالية الثالثة :القبائ .



الوالية الخامسة :الغرب.



الوالية السادسة :الجةوب

حي لم يظهر قانوت القضاع العسكرد الجزائرد المكتوب ال البات مرحل ،الشمول
ب التةظيم الممت ة من  11ثب  0599اللن سة 0593 ،حي عمت ال ورة رام التراب الويةي ب في
ال ارج ثفبح لةاك تطور معتبر في مجال التةظيم ب فعال بع مؤتمر الصوماأ  11ثب  0599أ ح م
ثرضي ،المؤتمر ال طوي العريض ،للقضاع الجزائرد فتم ا نتقال من مرحل ،الشرائ ب القوانين غير المكتوب،
اللن القوانين المكتوب ،فق نصت الفقرة ال امس'' ،م'' المتعلق ،بةشايا ج

ب علن تةظيم القضاع ثما الفقرة ''

م'' فق نصت علن ثت تةظيم اإلمارة يتطلب ثت تكوت المجالس الشعبي ،مةت ب ،ب تتكوت من  9ثعضاع بما فيهم
الرئيس يسهربت علن تةظيم الحال ،الم ني ،ب الشؤبت القضائي ،ب اإلسالمي ،ب القضايا المالي ،ب ا قتصامي ،ب
الشري ،العام .،فص ر ثبل قانوت مكتوب لو '' ملي المجال '' ال د يعتبر اللبة ،األبلن للقضاع العسكرد ال د
اشتم علن ا هراعا الجزائي ،العسكري ،الواهب ،ا تباع ثماأ محارم هيل التحرير الويةي م بن ،التةظيم
القضائي ثثةاع ال ورة التحرري ،ب ل ا من خالل:
أ -دليل المجاهد( :وثيقة  10أفريل )1550
قرر لجة ،التةسيق ب التةفي المةب ق ،عن مؤتمر الصوماأ ثثةاع اهتماعها بتاريخ  01ثفري 0593
بأت التوهيها المتعلق ،بحفظ الةظاأ ب التشري القضائي العسكرد يجب ثت تطبق في همي ففوج هيل
التحرير الويةي فأف ر '' :ملي المجال '' ب لو عبارة عن رتيب بو مجموع ،قوانين قسم اللن ثالث ،ثبواب
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يح م الباب األبل تعري

المجال ب يبين باهباتو ب حقوقو ب يح م الباب ال اني حفظ الةظاأ العاأ العسكرد ب

ق سماا '' :القضاع العسكرد ''.
ب ق قسم ملي المجال الجرائم اللن ثالث ،ثقساأ:
أ - 1 -الجرائم البسيطة :ب سمالا األخطاع البسيط ،ب تشم :
 الطب الرمدع (سوق ال لق ) قل ،التبصر الق ارة ال صاأ ع أ ا عتةاع بالموام المحفوظ، ع أ احتراأ الرفاق تأخير العم ب المالو التكاس لباس مشوش.أ 0-الجرائم الخطيرة :ب سمالا األخطاع ال طيرة ب تشم :
 محابل ،ا غتيال تضيي السالح الغل في الحسابا ب اختالس األموال التأخير في تةفي األبامر التع د علن السلم الةظامي العسكرد السكر التجابز في السلط، -ا متةاع عن ثماع التحي،

13

 العب بحفظ الةظاأ افسام السالح بصف ،اختياري، التزبير ب استعمال المزبر السرق، -التغيب في المةاماة
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 الحط العلةي من هيل التحرير الويةي ثب القامة التةق ب بت الذت.أ -3-الجرائم الفاحشة :ب سمالا األخطاع الفاحش ،ب تشم :
 القت المتعم التوايؤ م الع ب ب ال يان، ب ربح الهزيم، -نشر ال عاي ،الطائفي،

14

 ا عت اع علن الحرما تب ير األموال الت لي عن المررز العم علن حط معةويا الجيل الفرار من ففوج الجيل -تعم رش

السر

 الشقاق شق عصا الطاع، التغيب في المةاماة اخفاع ثرزاق ال ورة الجبن ثماأ الع ب هريم ،الزناأ -4-العقوبات:
عرج ملي المجال العقوب ،بأنها قصاص علن األخطاع المرتكب ،غايتها تقويم ما ثعوج من سيرة
المجال بمةعو من نسيات باهباتو بق قسم العقوبا حسب نوع الجريم ،المرتكب ،بسيط ،خطيرة فاحش.،
أ1-4-العقوبات المقررة للجرائم البسيطة:
تعتبر ل ا الجرائم ثخطاع بسيط ،في نظر المجال ت خ في اليار ا نضباي بالمحافظ ،علن الةظاأ
العاأ بيص ر ل ا العقوبا

الجةوم الق امن ثب ضباي الص

بتتل ص ل ا العقوبا في اآلتي:

 اإلنذار :تس ير الم طئ للقياأ بأعمال متعب ،تعييةو للحراس ،لوقت الضافي اللوأ قط الراتب.
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أ 0-4-العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة:
ر من ارتكب هريم ،فاحش ،يحال علن المحكم ،العسكري ،بتت رج ل ا العقوبا من السجن ب نزع
الرتب ،اللن خل الجةسي ،الويةي ،ب الحكم باإلع اأ ب

يص ر الحكم باإلع اأ ال الذا رانت الجريم ،ثابت ،في

حق المتهم ب ر شك ب لو رات ضئيال يفسر لصالح المتهم.

15

ب -اإلجراءات الجزائية العسكرية الواردة في دليل المجاهد:
ت تص المحارم العسكري ،بمحارم ،ر هزائرد ارتكب خطأ فاحشا سواع رات موهوما فوق التراب
الويةي للجزائر ثب خارهو بت تص محكم ،الو ي ،بالةظر في هريم ،الزنا ب ا عت اع علن الحرما مهما
رانت رتب ،المتهم.
ب ق هاع في ملي المجال ثت '' األخطاع ال طيرة ه ا تجر ال ين اقترفولا ثماأ المحارم العسكري ،لتحكم
عليهم '' ب له ا السبب نوهز باقتضاب مرها ل ا المحارم قب التطرق لإلهراعا الجزائي ،المتبع ،ثمامها.
قسمت الجها القضائي ،اللن المحارم التالي:،
ب - 0-المحكم ،العسكري ،العامل ،في الةاحي :،بلي محارم من ال ره ،األبلن فالح ،للةظر في سائر الجرائم
التي يرتكبها عسكريوت من هةوم ثب عرفاع ثب رقباع ثب حتن م نيين بالتي
الةظر فيها.

يحق للجات القضائي ،في ال بار

16

ب -1-محكم ،المةطق :،ت تص بمحارم ،ضباي الص

ب الجةوم ب تتشك رالتالي:

 ضابط ثبل ثب مالزأ ثاني للمةطق ،رئيسا
 ضابطات ثعضاع
 ثالث ،قضاة مساع ين ( برتب ،ضابط بف

ضابط ب هة د )

 مفوض عن الجيل
 راتب
 م اف .
ب -3-محكم ،الو ي :،تتكوت بقرار مجلس الو ي ،بع الشارة من ليئ ،األررات ب ذلك لمحارم ،الضباي
األعوات ب تتكوت رالتالي:
 رئيس المحكمة :برتب ،فاغ ثبل (نقيب)
 قاضيان :ضابطات
 ثالثة حكام مساعدين ( :ضابط ف
 مفوض عن الجيش :يم

ضابط ب هة د )

الةياب،

 م اف
 راتب قضائي
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ب -1-المحكم ،القضائي ،العليا :ت تص بمحارم ،الضباي السامين ( المسؤبلين الكبار ) ب تتكوت بقرار من ليئ،
األررات بع الذت من لجة ،التةسيق ب التةفي ب تتشك رالتالي:
 رئيس :برتب ،فاغ ثات (رائ )
 ضابطان ساميان( :ثعضاع في تشكي المحكم ) ،راللما عضو في المجلس الويةي لل ورة
الجزائري.،
 ثالثة حكام مساعدين :ر باح مةهم برتب ،ضابط.
 مفوض عن الجيش :يم

الةياب.،

 كاتب قضائي
 مدافع يختاره المتهم :ثب يعين تلقائيا مبت استشارتو.
ثما ا هراعا الجزائي ،العسكري ،فتتل ص في تحريك ال عوى العمومي ،إلحال ،المتهم علن المحكم،
العسكري ،حي يتم تق يم مرتكب هريم ،ال طأ الفاحل من يرج مسؤبلو المباشر ب يتم ذلك رالتالي:

17

الذا اقترج العسكرد خطأ خطيرا يجب علن رئيسو المباشر ثب السلط ،التي عايةت ال طأ ثت ت طر
ب لك المسؤبل بك سيئ ،عن يريق شكوى 18مصحوب ،بتقرير مفص عن الجريم ،المقترف ،ترمي اللن الحال،
المتهم علن المحكم ،العسكري ،ب ر لك ر ما من شأنو ثت يؤي التهم ،الذا ثمكن ب يجب ثت يبين في التقرير:
 األعمال المؤاخ عليها المتهم ثب ال طأ ال طير ال د ارتكب. سوابق المتهم ب العقوبا التي تعرض لها. مالحظا حول ريفي ،قياأ المتهم بواهباتو المعتامة. ثق مي ،المتهم ب ثبسمتو ب الشهاما التي يحملها.ثما الهراعا التحقيق فتتم بالكيفي ،التالي:،
فور بفول شكوى بإحال ،المتهم ثماأ المحكم ،العسكري ،اللن السلط ،المعةي ،يعين ضابط بح يساع ا
راتب قضائي للتحقيق في القضي ،ب تسلم لو ثبراق القضي ،فيقوأ باستجواب المتهم ثب المتهمين في استمارة
خاف ،موزع ،من قيامة هيل التحرير الويةي.
ب توق تلك الةماذج من المتهمين ب الشهوم ب من الضابط المحقق ب الجة د الكاتب ب يبقن المتهموت
تحت تصرج ضابط البح يوال الم ة الضربري ،للتحقيق.
ب يجب ثت يتضمن محضر البح حتما مالحظا ضابط البح حول الثبا التهم ،ثب براعة المتهم ب
يجب ثت يكوت ا ستةطاق (ا ستجواب ) خاليا من ر ضغط مامد ثب معةود ب يمة التع يب بجمي ثنواعو.
ب بع انتهاع التحقيق يرس المل

اللن الضابط ال د ثمر بالتحقيق ال د يسلمو ب برا اللن الضابط

المعين لرئاس ،المحكم ،رما يجب ثت يطل علن المل

الضابط المعين عن الجيل (مم

الةياب ) ،ب لسات

ال فاع ال د اختارا المتهم ثب المتهموت.
ب يتكوت مل

القضي ،عة اإلحال ،من الوثائق التالي:،

 شكوى علن برق عامد401
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 الوثائق المؤي ة للتهم ،الذا رانت لةاك بثائق شهامة عن م ة ال م ،لك متهم (تاريخ ان رايو في هيل التحرير الويةي ثب في هبه ،التحريرالويةي الجراح التي ثفيب بها في مي ات الشرج األبسم ،ب الشهاما التي يحملها ).
 تقرير عن ريفي ،قياأ المتهم بواهباتو في الماضي ب ر لك عن سوابقو. محضر تعيين محكم ،عسكري( ،نموذج خاص يحم رقم ") "0 محضر تعيين محكم ،عسكري( ،نموذج خاص يحم رقم ") "1 محضر تعيين ضابط بح (التحقيق) (نموذج خاص يحم رقم ") "3 محضر استةطاق (استجواب) الشهوم (نموذج خاص يحم رقم ") "1 -محضر استةطاق (استجواب) المتهم (نموذج خاص يحم رقم " "1مكرر )

19

ب تكوت ل ا المحاضر محررة في ثالث نسخ .ب تتل ص الهراعا المحارم ،انطالقا من است عاع المتهم
ب الشهوم ثماأ المحكم ،العسكري ،المعية ،من يرج السلط ،الم تص،

20

التي تح م تاريخ الجلس ،ب بع فتح

الجلس ،من يرج رئيس المحكم ،يق أ المتهم تحت حراس ،هة يين اثةين ثم يقرث الكاتب القضائي علن مسمعو
قرار ا تهاأ ب بع ذلك تلقن عليو ثسئل ،من يرج رئيس المحكم ،ثب مساع يو الت به با رما تلقن ثسئل ،علن
الشهوم الت به با ثم تحال الكلم ،اللن الةياب( ،مفوض عن الجيل) ثم يأتي مبر ال فاع ثم تةسحب المحكم،
(رئيس المحكم ،ب مساع يو) للتشابر ثم التصريح بالحكم الما بإمان ،المتهم ثب بتبرئتو ب في رلتا الحالتين يحاي
علما ب لك ر من يهمو األمر ب يةطق باألحكاأ في هلس ،علةي.،
ثما تةفي األحكاأ فبع ف بر الحكم من المحكم ،العسكري ،يةف فورا ب

يمكن العامة الةظر فيو ( غير

قاب ألد يريق من يرق الطعن ).
ب

يجوز ذبح المحكوأ عليهم باإلع اأ ب يةف الحكم فيهم رميا بالرفاص الذا رانوا عسكريين ثما

الذا رانوا غير ذلك فإت اإلع اأ يكوت بالطرق التالي:،
 بواسط ،الفأس ( شطر الرثس ) شةقا ذبحاب يسلم المحكوأ عليهم اللن مررز حراس ،المساهين حا
لؤ ع من المحكوأ عليهم باإلع اأ فعلن الضابط المكل
ثالث نسخ يضم اللن مل

لتةفي األحكاأ التي ف ر ض لم ب الذا رات

بتةفي الحكم ثت يحرر محضرا بتةفي حكم اإلع اأ في

القضي.،

ب ترس الةس تات األخريات اللن ر من القيامة العسكري ،ب لجة ،التةسيق ب التةفي .
ب الذا رات المتهم لاربا فإت الف ائيين لم ال ين يتولوت تةفي الحكم فيو بواسط ،المس سا عموما.
ب في معظم الحا
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ب رانت األحكاأ الصامرة عن الجها القضائي ،ال وري ،ت ض للرقاب ،الصارم ،من يرج القامة
السلميين للجيل ب ر لك من يرج ثفرام الشعب ال ين لم علن احتكاك مائم بأفرام هيل التحرير الويةي
رما رات المحافظ السياسي مكلفا بإع ام تقرير شهرد اللن القيامة حول سير القضاع في القليمو يشرح فيو القضايا
التي فص فيها ب المشار المطربح.،

الخاتمـة:
ثرخ مؤتمر الصوماأ لمرحل ،ه ي ة من تاريخ ال ورة التحريري ،بق اهتم ثغلب قامة ال ورة في ثب
 0599ب اهته با في تقييم المسيرة ال ورة ب بضعوا ثحسن تةظيم قضائي عسكرد ب ح مبا ا يار ال د يقةن
سير الجهازين السياسي ب العسكرد رما ثفبح هيل التحرير الويةي هيشا نظاميا بامتياز ببضعت عقوبا
رامع ،ألفواج المجال ين ال ين خالفوا القوانين الموضوع ،ب ق رانت العقوبا فارم ،تص لح اإلع اأ.
ب عليو نت لص الةتائا التالي:،
 -0لق بض ثثةاع ال ورة التحريري ،تةظيم سياسي ب عسكرد متكام .
 -1لق تم بض نظاأ قضائي عسكرد ال د رات رما حاسما علن ا نتهارا الفظيع ،للمستعمر
الفرنسي.
 -3تميز الةظاأ القضائي العسكرد بالصرام ،بضمن ا ستقاللي ،من حي التشكي ب التةظيم ب العقوب،
ب التةفي .
ب نتوف اللن التقصيا التالي:،
 -0عة ما نطال القضاع العسكرد الجزائرد بع ا ستقالل المقرر بموهب األمر  111-91ب المع ل
باألمر  13-69ب المع ل بالقانوت  01-03نج ثثر ه برا رانت تاري ي ،بامتياز من مؤتمر
الصوماأ .0599
 -1الت العقوبا العسكري ،بصف ،عام ،ت تل

عن العقوبا المقررة في قانوت العقوبا الجزائرد ب

سة لا في ذلك لو ثت العسكرد يتميز بالصرام ،ب ا نضباي.
 -3الت القانوت العسكرد الجزائرد قانوت قضائي بامتياز ب يوازت بين الطبيع ،الم ني ،لرئيس المحكم،
العسكري ،ب لو قاضي برتب ،مستشار في المجلس القضائي ب بين العضوين اآلخرين رعسكريين.

الهوامش
* تج ر اإلشارة اللن ثت موضوعا حول التةظيم القضائي العسكرد ماخ ففوج هيل التحرير الويةي ثثةاع ال ورة
التحريري ،بليس موضوعةا التشريعا العسكري ،الفرنسي ،ثثةاع ال ورة التجاا الجزائريين.
 1عب الملك مرتاض المعجم الموسوعي لمصطلحا ال ورة التحريري 0591-0591 ،مار الكتاب العربي
 1101ص.16
2فالح فرروس تاريخ الجزائر من عه الفيةيقيين اللن خربج الفرنسيين ( 305ق أ –  591أ) مار العلوأ
 1100ص .193
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3فالح فرروس المره نفسو ص . 193
 4عب المالك مرتاض مره سابق ص .93-96-99
 5فالح ال ين هبار يرق بالهراعا الطعن في ثحكاأ المحارم العسكري ،بفقا للتشري الجزائرد مار لوم،
الجزائر  1109ص .19-19
6الوفايا العشر لجيل التحرير الويةي لي :
 /0موافل ،المقابم ،التحريري ،حتن ا ستقالل .
 /1موافل ،تحطيم قوا الع ب ب غةم ثربر ما يمكن من العتام.
 /3تطوير اإلمكانيا المامي ،ب المعةوي ،لوح ا –ج. .ب. -
 /1اتباع الحرر ،ب ا نتشار اللن ثقصن ح م ترريز الهجوأ .
 /9تقوي ،ا تصال بين مرارز القيامة ب م تل

الوح ا .

 /9تطوير شبك ،ا ستعالما ماخ ففوج الع ب ثب بين ثفرام الشعب.
 /6تطوير شبك ،التأثير من يرج ج

ب ب ل ى الشعب به ج خلق سة ثابت ب مائم.

 /3تقوي ،ا نضباي ماخ ففوج ج .
 /5تطوير ربح األخوة ب التضحي ،ب الشجاع ،بين مقاتليها.
 /01الرهوع اللن مبامئ اإلسالأ ب القوانين ال بلي ،في تحطيم قوا الع ب.
 7تعتبر ل ا اللجات ذا يبيع ،ب ئي ،البات ثورة التحرير ب ق ظلت قراراتها الصامرة قب 0591/16/11
رامل ،األثر حتن بع ا ستقالل بشري ثت تكوت م يل ،بالصيغ ،التةفي ي ،حتن تكتسب فف ،الحكم القضائي
الحقيقي ب ذلك في الموام الم ني ،ب من ثم يمكن تةفي لا رما يمكن ثت يطعن فيها با ستئةاج من يرج الةياب ،ثب
الطرج اآلخر .
ب المرسوأ رقم  013/19بتاريخ  0591/01/03الجري ة الرسمي ،رقم  3لسة 0591 ،القرار الوزارد الصامر
بتاريخ  0591/01/11بعكس ذلك قرار المجلس األعلن الصامر بتاريخ  0591/19/03نشرة القضاة الع م 0
لسة 0561 ،ص  16ب ما يليها حي اعتبر القرارا الصامرة عن لجات القضاع بايل ،ب ع يم ،األثر.
 8نسرين بحرد المؤسس ،القضائي ،لل ورة التحريري 0591-0591 ،م ررة ماستر قسم التاريخ هامع ،بسكرة
 1106-1109ص .99
9رات التقسيم اإلقليمي البات ثورة التحرير بع انعقام مؤتمر الصوماأ رالتالي :
=* الو يا  :تشبو نظاأ الةواحي العسكري * ،الةواحي :تشبو نظاأ الو يا

* المةايق :تشبو نظاأ ال بائر حاليا

* األقساأ :تشبو نظاأ البل يا حاليا * ال بائر ب األحياع :في األرياج ب الم ت.
* استشه مصطفن بن بوالعي في  11مارس  0599ثنظر محم عباس ثوار  ......عظماع شهاما 06
ش صي ،بيةي ،مار لوم ،الجزائر  1115ص .63
 10فالح فرروس تاريخ الجزائر من قب التاريخ اللن غاي ،ا ستقالل المراح الكبرى مار العلوأ 1119
ص .111
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 11عب هللا مقالتي ا ستراتجي ،العسكري ،لجيل التحرير الويةي بين العم الف ائي ب حرب العصابا ( - 0599
 ) 0596المجل ،التاري ي ،الجزائري ،هامع ،محم بوضياج المسيل ،الع م  10ثفري  1106ص . 33
12عب الملك مرتاض مره سابق ص .63-61
 13نسرين بحرد م ررة سابق ،ص . 96
 14فالح ال ين هبار مره سابق ص .30-31
15فالح ال ين هبار مره سابق ص .33-31
 16محم بجابد ال ورة الجزائري ،بالقانوت الطبع ،ال اني ،مار الرائ للكتاب الجزائر  1119ص.69
17فالح ال ين هبار مره سابق ص .39-31
18لةاك استمارة خاف ،ب لك ( نموذج رقم .) 10
 19نسرين بحرد م ررة سابق ،ص . 93
20تتولن السلط ،التي ي خ في اختصافها تعيين المحارم العسكري ،بتقرير رتابي تعيين ثعضاع المحكم ،لمحارم،
المتهم ب المتهمين موضوع الشكوى ب ذلك بفقا لةموذج التعليم رقم  1ال د بضعتو قيامة هيل التحرير ب يعتبر
تشكي المحكم ،من الةظاأ العاأ فال حق ألد محكم ،عسكري ،ق تتكوت بصورة م الف ،للترتيبا بالتعليما
بالتوهيها المةصوص عليها في اإلنعقام ب في الف ار ثد حكم.
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