
القضاء العسكرى فى مصر القديمة!
!Military justice in ancient Egypt

    نظام القضاء العسكري بصفة عامة بدأ بما ذكره املؤرخ القديم "ديودور 
الصقلي" عن وجود "نظام عسكري" صارم في مصر القديمة، األمر الذي أدى إلى 
وجود نظام جنائي خاص شديد القسوة في تحديد العقوبات عن الجرائم واملخالفات 

التي قد يرتكبها هؤالء األفراد وذلك لضمان عملية "الضبط والربط" بني صفوف 
!( 1الجيش.(

!
  وكان هذا القضاء يختص بمحاكمة العسكريني، والذين كانوا في الدولة الحديثة 
يشاركون كقضاة في املحاكم الرسمية الهامة أو في مرسوم نوري الذي أصدره 

سيتي األول لحماية ممتلكات أوزير في أبيدوس، نرى بوضوح كثرة عدد الضباط 
واملسئولني العسكريني باملقارنة باملسئولني اآلخرين الذين يُخاطبهم املرسوم على 

سبيل املثال كما جاء في النص التالي وهو املادة الخامسة من مرسوم حور-محب 
! (‑ 2(1335-1308 ق.م) آخر ملوك األسرة الثامنة عشرة (

!
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"بخصوص أي شخص ينتمي للجيش، ويسمع عنه بأنه يغادر ومعه الجلود منذ 
اليوم فصاعداً القانون سيطبق عليه بضربه بمائة ضربة وخمسة جروح مفتوحة مع 

!(‑ 3استرداد الجلود التي أخذها".(
!وعبارة القانون سيطبق هذه تعني أنه من املمكن أنه سوف يُحاكم على هذه 

الفعلة, وإذا وجد مذنباً فسوف يكون العقاب هو الضرب مائة ضربة. !
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   وكانت عضوية هذه املحاكم العسكرية تتكون أغلبيتها من بعض الضباط من ذوي 
الثقافة الواسعة والسمعة الطيبة، باإلضافة إلى بعض رجال القضاء من املدنيني 

ويقول بعض املؤرخني إن مصر القديمة عرفت أيضاً نوعاً من "املجالس العسكرية" 
الخالصة، خصوصاً في مدينة منف حيث كانت فيها أكبر وحدات ومعسكرات 
الجيش املصري، كما توجد فيها أيضاً الثكنات الخاصة بتدريب الضباط على 

!(‑ 4الخطط الحربية، وعلى أصول قيادة التشكيالت الحربية التي يتولون قيادتها.(
!

    وأحياناً لم يكن كل أعضاء القضاء العسكري من العسكريني، وطبقاً ملا جاء في 
بردية تورين، فقد نظرت املحاكم العسكرية إحدى قضيا النزاع على ملكية منزل في 

‑) وبعض املدنيني،  5طيبة (األقصر) بني أحد قواد القاعدة العسكرية في "أمبوس"(
وقد شكلت املحكمة من محافظ اإلقليم رئيساً، وأحد قواد الحرس الخاص للملك، 

وأحد سكان املدينة وبعض العسكريني، ثم قضت في الدعوى لصالح الرجل املدني 
!(‑ 6ضد القائد العسكري.(

!
    ومن خالل شواهد هذه الدعوى يتضح وجود محامني لألطراف وأن املحاكمة تمت 

باملذكرات املكتوبة، وأن الحكم حوي ملخصاً لهذه املذكرات (تلخيص) ثم صدر 
الحكم محدد بتاريخ صدوره. ولقد قضى في هذه الدعوى في غير صالح الرجل 

العسكري أي لصالح "املدني". ويتضح مما تقدم أن القضاء العسكري كان ينظر 
الدعوى ولو كان أحد األطراف شخصية مدنية (غير عسكرية) أو لو تعلق األمر 

!(‑ 7بجريمة تمس الرجل العسكري (سواء أكان ضحية أم متهماً).(
!

!ومن الجرائم العسكرية التي تستوجب الوقوف أمام 
القضاء العسكري:-!
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الهروب من الحرب: كانت تعد جريمة تستوجب اإلعدام، ولكن إذا ما قام 1.
املتهم بهذه الجريمة بعمل بطولي بعد ذلك يعوض به جريمة الهروب كان 

يعفى من العقاب. !
عدم إطاعة األوامر: واعتبر عدم إطاعة األوامر أو عدم تنفيذها أمر 2.

يستوجب الحكم باإلعدام. 
إفشاء األسرار: كان يواجه إفشاء الجندي لألسرار العسكرية بعقاب قطع 3.

اللسان وكما هو واضح فلقد كان امُلشرع الجنائي بوجه عام يتخير نوعية 
 ( 8العقوبة على أساس أن تكون مشتقة من ذات الجريمة.(

!
    من أصعب العقوبات على الرجل العسكري هي التجريد من املنصب، فيقول 
ديودور الصقلي: ال ينص قانونهم العسكري على عقوبة املوت جزاء ملن يفر من 
الجندية أو يعصي أوامر قواده، بل عقوبته فقدان االعتبار، فإذا ما قام أحدهم 

بأعمال البطولة، رد اعتباره كما كان. وهكذا جعل املشرع عقوبة  فقدان العتبار أشد 
!( 9من عقوبة املوت حتى يعود إلى النظر على العار باعتباره أعظم الشرور.(

!
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"هو ليس له حق قانوني في منصبه، وليس له حق قانوني فضاًل عن ذلك في أي من 

!( 10أمالكه وأبناؤه ليس لهم حق قانوني فيها".(

!
   ثم يتابع هذه العقوبة أن يُنقل ويعمل بأحد املحاجر كما ورد ببردية تورين, وظهرت 
محكمة عسكرية تحكم على أحد القادة باإلعدام وهي على النحو التالي: ففي بردية 

تورين تظهر هذه املحكمة مشكلة من أحد قادة الحرس امللكي رئيساً ومن قائدين 
آخرين وأحد مديري األقاليم، وضابط في البالد من الدرجة الثانية وضابطني 

آخرين غيرهم كأعضاء. وذلك ملحاكمة ضابط يدعى" بلزيس"، وقد قضت بإعدامه 
!( 11الختالسه ذهباً من القصر.(

!
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     من الواضح أن هذه القضية وهذه املحكمة كانت في العصر املتأخر والسبب 
في ذلك هو األسماء األجنبية الكثيرة التي كانت في املحكمة أو في املحكوم عليهم:!
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"رجل الشرطة نخت-ست في العمل اإلجباري األشغال الشاقة حيث أنه ُضرَِب بالعصا". 

!( )12

!وهذا النص يظهر بجالء أن التجريد من األلقاب العسكرية وتحويله إلى عامل 
كانت عقوبة شديدة جداً على القادة والجنود في الجيش والتي كانت توقعها املحكمة 

عليهم.!
!!!!!
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