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 بفي معرا» إشكالیة القضاء العسكري وحقوق اإلنسان«مؤتمر 
 شجعجع: ال عالقة للمحكمة العسكریة بالجی

 جانا حویس

الذي أقیم في معراب » اشكالیة القضاء العسكري وحقوق االنسان«لم یتوان أي من المشاركین في مؤتمر 
امس، عن التأكید على الفصل بین المؤسسة العسكریة وكل تضحیاتھا في الداخل وعلى الحدود وبین 

عت على جدران قاعة وحتى الیوم. الالفتات التي رف 1990المحكمة العسكریة الدائمة وأحكامھا منذ العام 
القضاء العسكري... «االجتماعات العامة الواسعة في معراب أتت استكماالً لھذا السؤال، فكتب على االولى 

، »الجمھوریة_العادلة«#، والى جانبھا خصصت الفتة عمالقة للتذكیر بھاشتاغ »أي حقوق؟ أي عدالة؟
بعید انطالق المؤتمر. اما رسوم الكتب على مواقع التواصل االجتماعي « القوات«الذي أطلقھ حزب 

القانونیة لحقوق االنسان وحكم القانون الى جانب مطرقة العدالة، فھي داللة واضحة على افتقاد القضاء 
العسكري في لبنان ومن خالل أحكامھ ھذه المبادئ التي حرص المتكلمون على المطالبة بھا في كلماتھم 

ى توزیع كتاب قانوني على الجمھور یشرح اعادة تحدید صالحیات الملقاة، الى جانب حرص المنظمین عل
المحكمة العسكریة والمحاكمة العادلة. وقد حرص المؤتمر على مناقشة اشكالیات المحكمة العسكریة في 

لبنان من كل جوانبھا، فتطرق المحور االول الى حلول المحاكم العسكریة، اما المحور الثاني فناقش 
 .نسان في المحاكم العسكریةانتھاكات حقوق اال

 
التغییر «حضر المؤتمر ممثل الرئیس میشال سلیمان وزیرة المھجرین ألیس شبطیني، ممثل رئیس تكتل 

النائب میشال عون الناب نعمة هللا أبي نصر، ممثل نائب رئیس الحكومة وزیر الدفاع سمیر » واالصالح
وزیر السیاحة میشال فرعون، وزیر الشؤون مقبل ھیام مالط، وزیر العدل المستقیل أشرف ریفي، 

االجتماعیة رشید درباس ممثالً بأنطوان زخیا، النواب: روبیر غانم، باسم الشاب، فادي كرم، جوزف 
المعلوف، طوني بو خاطر، شانت جنجنیان وایلي كیروز، الوزیران السابقان منى عفیش وجو سركیس، 

د، نقیب المحامین انطونیو الھاشم ممثًال بجمیل قمبریس، آذار فارس سعی 14منسق االمانة العامة لقوى 
میشال معوض، رئیس حزب « حركة االستقالل«مستشار الرئیس سعد الحریري داود الصایغ، رئیس 

غسان ابو جودة، ممثل المدیر العام لمدیریة أمن الدولة « جبھة الحریة«ساكو نازاریان، رئیس « الھانشاك«
ساسین مرعب، ممثل المدیر العام لألمن العام اللواء عباس ابراھیم العقید روجیھ اللواء جورج قرعة العمید 

صوما، ممثل المدیر العام لقوى االمن الداخلي اللواء ابراھیم بصبوص العمید فادي ھاشم، رئیس قسم 
 المباحث الجنائیة العامة العمید فؤاد حمید الخوري، قائد سریة جونیة العقید جوني داغر، وحشد من

الفاعلیات السیاسیة والدیبلوماسیة والدینیة والعسكریة واألمنیة والقضائیة والحقوقیة ورؤساء بلدیات 
 .ومخاتیر

 
سمیر جعجع، وسط حضور جماھیري قواتي. وبدأ » القوات اللبنانیة«استھل المؤتمر بكلمة لرئیس حزب 



وشدد على التمییز بین ». الظالم فضلنا نضوي شمعة زغیرة على أن نكون كلنا في«جعجع كلمتھ بالقول: 
وشّبھ المحكمة العسكریة بـ ». ال عالقة للمحكمة بالجیش«مؤسسة الجیش والمحكمة العسكریة، مؤكداً أن 

من استفاد من أعمال المحكمة العسكریة منذ العام «، الفتاً الى أن »الفطریات التي تنمو بالقرب من الوردة«
الوصایة السوریة، ومنذ ذلك الحین حتى الیوم استفاد محور كانت سلطة  2005وحتى العام  1990

وبوضوح شرح حاجة ھذا المحور الى المحكمة العسكریة «. الممانعة بشكل مباشر من أحكامھا وسلطتھا
من یستفید منھا ھم الفرقاء الذین ال یستطیعون االفادة بالطرق القانونیة، فعندھا یلجأون الى «بالقول: 

 .« المحكمة العسكریة
 

وكانت جمیعھا مفبركة من «واستذكر العدید من الشكاوى التي الحقت القواتیین في زمن الوصایة السوریة 
المحاكم العسكریة، على المستوى المبدئي، نشأت في ظروف استثنائیة «، مشیراً الى أن «المحكمة العسكریة

حكم الصادر بحق الوزیر السابق وتطرق في ختام كلمتھ الى ال». وطارئة في العالم وسرعان ما ألغیت
أن یكون «میشال سماحة، مستغرباً ایاه بعد ثبوت الجرم علیھ قبل التحقیق معھ وخاللھ. وأمل في المستقبل 

قد عدل قانون القضاء العسكري بعد اقرار مشروع القانون الذي تقدم بھ النائب ایلي كیروز الى المجلس 
 .«النیابي

 
ضرورة وضع مشروع قانون إلنشاء محاكم «ر الى أنھ وضع نصب عینیھ تاله الوزیر ریفي الذي أشا

كما تعودنا، ومع كل مرة تنطلق فیھا المطالبات بإحترام سیادة «، قائالً: »متخصصة في قضایا اإلرھاب
القانون وتطبیق معاییر العدالة الدولیة بما یحفظ كرامة الناس ویحقق عدالة موضوعیة بعیدة عن الضغط 

لترھیب، تسارع أبواق المستفیدین من ھذه الظاھرة غیر الصحیة، وعنیت بذلك ظاھرة المحاكم والقمع وا
اإلستثنائیة، لتدعي الحرص على إستمرار المحكمة العسكریة في ممارسة مھامھا وسطوتھا على الجمیع. 

نیة واحدة ولو ضعیفة وتنھال الحجج التي لم تعد تقنع أحداً بمن فیھم قائلوھا، وألنھم لم ولن یجدوا حجة قانو
تعزز موقعھم في ظل توافق تام قضائي وفقھي وقانوني على مستوى العالم بأن ممارسة المحاكم العسكریة 
لصالحیات واسعة وعلى المدنیین یشكل مساساً فاضحاً بمعاییر العدالة الدولیة ولحقوق اإلنسان ال تبرره إال 

رمة وال یمكن في كل حال القبول بإستمراره لمدة زمنیة ظروف جد إستثنائیة كحاالت الحرب والفوضى العا
غیر مؤقتة وغیر محدودة، لجأوا الى معزوفتھم المملة التي لم یعد ملحنوھا یقبلون بسماعھا، وتبقى أسوأ 

وأتفھ نغماتھا تلك التي تلعب على وتر حمایة الجیش وصون كرامتھ والحفاظ على تماسكھ ودوره الوطني، 
تحدید نقول إن تعزیز دور الجیش ال یكون بمصادرة دوره من خالل خلق میلیشیات حزبیة وفي ھذا الشق بال

مسلحة تدعي وتزعم الدفاع عن الوطن، وتطعن كل یوم بقدرات الجیش في مواجھة العدو، وحمایة البلد من 
رعیة إال المخاطر، ونحن المؤمنون بالدولة وبمؤسساتھا أول من أطلق صرخة عالیًة لنقول ال سالح وال ش

 .»للجیش اللبناني الذي سیبقى عنوان الشرف والتضحیة والوفاء للوطن وللمواطنین
 

إزاء إفالس المدافعین عن اداء المحكمة العسكریة وإستمرارھا في مصادرة صالحیة «واذ لفت الى أنھ 
و سند قانوني القضاء العدلي في الحكم في قضایا اإلرھاب والجرائم الكبرى، وخلو أوراقھم من أي حجة ا

، أشار الى بعض مما أجمع علیھ «یعزز موقفھم، یبقى من الضروري الوقوف على أداء ھذه المحكمة
أداءھا في قضایا مفصلیة ومھمة تعني كرامة الجیش اللبناني «المراقبون لعمل ھذه المحكمة، معتبراً أن 



 

لعمیل المكرم فایز كرم؟ ومن ینسى بالتحدید كان أكثر من مخّیب، فمن ینسى الحكم اللطیف بحق العمید ا
 .«قاتل الضابط الشھید سامر حنا والحمایة التي یؤمنھا لھ المدافعون عن المحكمة العسكریة؟

 
ھذه المحكمة العسكریة ارتكبت جریمة، تفوق جریمة «وتطرق ریفي الى الحكم الصادر بحق سماحة، قائالً: 

م سیحاكم على جریمتھ ولو بعد حین، اما العار الكبیر، میشال سماحة وعلي المملوك وبشار االسد، فالمجر
 .»فسیبقى على جبین الجالس على قوس العدالة

 
أن یؤدي التوسع في تعریف اإلرھاب في مشروع قانون وزارة «اما النائب غانم فأعرب عن خشیتھ من 

ات الحقة في تحدید عقوبات مما قد یخلق إشكالی 314العدل الى تجاوز التعریف المنصوص عنھ في المادة 
من المستحسن «واختصر ھذا التوسع في تعریف اإلرھاب من جوانب عدیدة، مشیراً الى أن ». الصالحیة

». المحافظة على منظومة القضاء العدلي وتطویرھا في سبیل تحقیق العدالة وتعزیز استقاللیة القضاء
سكریین وإلغاء المجلس العدلي لعدم حصر صالحیات المحكمة العسكریة في مختلف درجاتھا بالع«واقترح 

جدواه وإبقاء جرائم اإلرھاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة من صالحیة محاكم االستئناف الجزائیة 
 .»وإنشاء ضابطة عدلیة متخصصة في جرائم اإلرھاب تكون تابعة مباشرة الى الغرف الناظرة بھذه الجرائم

 
، معلناً تقدمھ «لقضاء العسكري في لبنان: أّیة حقوق؟ أّیة عدالة؟ا«وتمحورت مداخلة النائب كیروز حول 

باقتراح قانون تعدیل قانون العقوبات العسكریة قانون القضاء  22/4/2013من المجلس النیابي في 
لقد أردنا من خالل ھذا اإلقتراح حصر إختصاص القضاء العسكري «العسكري. وشرح الھدف منھ: 

أننا لن ُنقفل «وأكد «. المعنى ومنع أي امتداد لإلختصاص العسكري الى المدنیینبالجرائم العسكریة بحصر 
ھذا الملف وسنتابع ما أسّمیھ نضالنا، نحن المقموعون، نحن المقھورون، في حقبة الوصایة السوریة، في 

 .»كنف جمھوریة الرعب
 

ن والحق اإلنساني جان بیار اما المحور الثاني، الذي أداره الناشط الحقوقي وعضو مؤسسة حقوق اإلنسا
، بحیث استھلت األمینة العامة للفدرالیة »انتھاكات حقوق االنسان في المحاكم العسكریة«قطریب، فناقش 

القضاء العسكري یجب أن «الدولیة لحقوق اإلنسان السفیرة أمینة بو عیاش من المغرب مداخلتھا بالتأكید أن 
كي ال یبقى القضاء «تناولت اإلجراءات المعتمدة في المغرب و». یكون ضمانة لحقوق االنسان والحریات

، مشیرة الى أن »العسكري عدالة استثنائیة بل لتصبح العدالة تضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة
مفھوماً ھو أن المحكمة ھي محكمة ضامنة للحریات بحیث تم  2013المملكة المغربیة اعتمدت في العام «

 .»كام المدنیة إلى المحاكم العسكریة، مھما كانت ھذه التھمحظر تحویل األح
 

الحقوقیة بول مرقص مداخلة أضاء فیھا على األعباء التي تثقل « جوستیسیا«بعدھا، ألقى رئیس منظمة 
الجیش نتیجة إقحام المحكمة العسكریة بقضایا ذات طابع سیاسي واجتماعي ال عالقة لھا بالسلك العسكري. 

 . ن المقترحات التي ال تتطلب تعدیالً في القوانین بل مجرد تدابیر اداریة وعملیةوقدم العدید م
 

جورج غالي الى موضوع » ألف تحرك من أجل حقوق االنسان«وكذلك، تطرق مدیر البرامج في جمعیة 



وضعھا تحت سلطة وزارة الدفاع یعني وضعھا خارج نطاق القانون «المحكمة العسكریة، مشدداً على أن 
أن المحكمة العسكریة اللبنانیة یجب أن تكون معنیة فقط بالشؤون العسكریة » ألف«تعتبر «وقال: «. اديالع

وأن تصبح جزءاً ال یتجزأ من النظام القضائي العام ویتماشى مع مبدأ فصل السلطات، وال یزال یتم استخدام 
 .»م وتعزیز سلطة الدولة البولیسیةالمحكمة العسكریة كأداة سیاسیة في كثیر من الحاالت لقمع الرأي العا

 
 تسلیم بطاقات انتساب

 
وكان جعجع أكد، خالل احتفال تسلیم الدفعة األولى من بطاقات االنتساب الحزبیة الى منطقة بیروت، 

ضرورة إنقاذ دولة الطائف لكي تبقى الدولة في لبنان، باعتبار أنھ في حال لم تبق دولة الطائف في لبنان «
». وجوب محاربة غول الفساد المستشري في ھذه الدولة حتى ال یقضي علیھا«، داعیاً الى »لةلن تبقى الدو

طویلین فضالً عن تضحیات آالف  البطاقة الحزبیة تحمل في طیاتھا تاریخاً ونضاالً «وشدد على أن 
 .»الشھداء، لذا من یتسلم ھذه البطاقة علیھ أن یعي أن مسؤولیة كبرى تقع على عاتقھ

 
ھي خطوة على طریق بناء الدولة في  2016كانون الثاني  18مصالحة معراب في «وجدد تأكیده أن 

ھذا التقارب مع التیار الوطني الحر لیس طائفیاً بل یھدف الى بناء دولة حدیثة في «، الفتاً الى أن »لبنان
 .«لبنان


