
 
 

 وكالة الوطنيةال

 6600نيسان  60األربعاء 

 من استفاد من اعمال المحكمة العسكرية هو عهد الوصاية وليس الجيش اللبناني: جعجع
 

  "أي حقوق؟ أي عدالة؟: القضاء العسكري"في معراب، مؤتمراً بعنوان " القوات اللبنانية"نظم حزب 

  

القوات "ى رئيس حزب وبعد كلمة افتتاحية لمنظمة المؤتمر والمساعدة في الشؤون السياسية في معراب مايا سكر كورسون، ألق

يجب التمييز بين المحكمة العسكرية والجيش اللبناني، اذ ال عالقة للمحكمة العسكرية "سمير جعجع كلمة رأى فيها انه " اللبنانية

 ".بالجيش اللبناني بل هي كالفطريات تنمو على طرف الزهرة

  

، "ال يستطيعون االستفادة من القضاء بالطريقة الشرعيةهناك فرقاء سياسيين يلجأون الى المحكمة العسكرية ألنهم "وأكد ان 

إننا من اكثر الفرقاء الذين تعرفوا على المحكمة العسكرية، فهناك آالف االعتقاالت ومئات القرارات الجائرة التي لم ننته : "وقال

الملفات لها بتهمة تعريض السلم  منها حتى اليوم، فكنا كلما اعلنت مجموعة سياسية لنا في الخارج موقفاً سياسياً يتم تركيب

األهلي وإطالق نار خالل أيام الحرب وسلطة الوصاية، وال يزال بعض الرفاق لنا يخضعون لمحاكمات بعد ان استوت نسبيا 

 ".األوضاع

  

ين بشكل من استفاد من اعمال المحكمة العسكرية هو عهد الوصاية وليس الجيش اللبناني، لقد كان يتم استدعاء الناشط: "وقال

دوري لتحذيرهم وإرغامهم على اإلمضاء بالتخلي عن العمل السياسي، ان المحكمة العسكرية اليوم كأنها أنشئت في نورنبرغ 

 "بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فهل ذلك يجوز؟

  

وت والصورة قبل وبعد إلقاء لقد تم ضبط ميشال سماحة بالدليل القاطع اذ تأكد بالص: "وتطرق الى قضية ميشال سماحة قائال

فهل ضبط شخص مع مثل هذه . كلغ من المتفجرات 066القبض عليه انه كان على عالقة مع ميالد كفوري واعطاه قرابة الـ

سنوات ونصف فقط؟ اال يشكل هذا  4الكمية من العبوات للقيام بأعمال تخريبية في لبنان بالجرم المشهود يصدر الحكم بحقه 

 ".العامة والسلم األهلي؟ انطالقا من هنا تشكل المحكمة العسكرية بشكلها الحالي خطرا على السالمة العامة تهديدا للسالمة

  

المحامي " القوات"، والذي أداره رئيس مصلحة المهن القانونية في "حلول المحاكم العسكرية"وفي المحور األول وعنوانه 

ليست المرة األولى التي تبادر فيها القوات : "، فقال"ري وحقوق اإلنسانإشكالية القضاء العسك"فادي مسلم، تحدث ريفي عن 

اللبنانية الى إطالق النقاشات البناءة في مواضيع رئيسية ومفصيلة باتت تشكل عنواناً للبحث على مستوى المنطقة والعالم، 

 ".ب وكيفية مواجهتهفبادرت القوات اللبنانية الى جمع أصحاب اإلختصاص والخبرة للبحث في موضوع االرها

  

نقول إن تعزيز دور الجيش ال يكون بمصادرة دوره من خالل خلق ميليشيات حزبية مسلحة تدعي وتزعم الدفاع : "وقال ريفي

عن الوطن، وتطعن كل يوم بقدرات الجيش في مواجهة العدو، وحماية البلد من المخاطر، ونحن المؤمنين بالدولة وبمؤسساتها 

عالية لنقول ال سالح وال شرعية إال للجيش اللبناني الذي سيبقى عنوان الشرف والتضحية والوفاء للوطن  أول من أطلق صرخة

 ".وللمواطنين

  

  

تحية تقدير وإمتنان للقوات اللبنانية ولرئيسها الدكتور سمير جعجع على هذا اللقاء الحيوي والمثمر، وعلى أمل أن نلتقي : "وختم

اير لواقعنا الحالي، مشهد الدولة العادلة والقوية، سنظل نعمل لكي تكتمل معالمها حتى ينعم أوالدنا وإياكم قريبا على مشهد مغ

 ".يوما ما باإلستقرار ونعيد للمواطنة في لبنان صورتها الحسنة التي تنسجم مع صورة لبنان السيادة واإلستقالل

  

المحامي الدكتور بول مرقص، " منظمة جوستيسيا الحقوقية" كما تحدث كل من النائب روبير غانم، النائب ايلي كيروز، رئيس

 .تحرك من أجل حقوق االنسان جورج غالي" ألف"مدير البرامج في جمعية 

 


