
 
القفال حقبة : ريفي في ندوة عن كتاب المحكمة العسكرية لبول مرقص

 المحاكم اإلستثنائية واالنطالق في مسيرة التخصص القضائي
  ۲۰۱٦حزيران  ۲۰اإلثنين 

 

 
 

" كونراد اديناور"لالنماء وحقوق االنسان، بالشراكة مع مؤسسة " جوستيسيا"نظمت مؤسسة  -وطنية 
المحكمة العسكرية "نقابة المحامين في بيروت، في مناسبة اطالق كتاب بعنوان ندوة، ظهر اليوم في 

لمؤلفه المحامي الدكتور بول مرقص، في حضور وزراء " والمحاكمة العادلة، تحديد الصالحيات
االعالم رمزي جريج، السياحة ميشال فرعون، والعدل اللواء أشرف ريفي، رئيس مجلس القضاء 

: يد الركن محرز سليمان ممثال قائد الجيش العماد جان قهوجي، الوزراء السابقيناالعلى جان فهد، العم
منى عفيش، مروان شربل، وزياد بارود، نقيب المحامين انطونيو الهاشم، العميد عادل مشموشي ممثال 

المدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، العميد الركن جهاد المصري ممثال المدير 
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، العميد بيار صعب ممثال مدير المخابرات العميد الركن كميل 

ضاهر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس، مستشاري 
ة المحامين الوزير ريفي القاضي محمد صعب والعميد روبير جبور وحشد من اعضاء مجلس نقاب

 .والقضاة وصندوق التعاضد
 

 الهاشم
 بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة، قدم للندوة عضو جمعية النقابة زاهر عازوري،

ما يجمعنا اليوم هو أكبر من ورقة عمل قانونية وأبعد من اقتراح : "ثم ألقى النقيب الهاشم كلمة قال
ت متعددة ومقارنات إقليمية قام بها فريق عمل هو كتاب تمخض نتيجة دراسة معمقة ومشاورا. قانون

كونراد "الحقوقية برئاسة الزميل المحامي الدكتور بول مرقص بتكليف من مؤسسة " جوستيسيا"منظمة 
 ."بالمنشورات الحقوقية المفيدة" جوستيسيا"، وهي ليست المرة األولى التي تزخر فيها نشاطات "آديناور

 
تناول الباحث الدكتور بول مرقص الحترام شروط المحاكمة العادلة أمام المحاكم اللبنانية : "وأضاف

عموما، وأمام القضاء العسكري اللبناني خصوصا، نجح الكاتب في التطرق إلى كل ما يحيط هذا 



 ."الموضوع من آثار قانونية وحقوقية إنسانية بعد العديد من الكتب التي ألفها
 

بهدف التوصل إلى ضرورة إعادة تحديد صالحيات المحكمة العسكرية من أجل الحفاظ على ": وتابع
ثوابت المحاكمة العادلة ومبادئها، لجأ الباحث المخضرم إلى تحديد اإلطار الدولي للمحكمة العسكرية في 

اء لبنان في ضوء شروط المحاكمة العادلة، من جهة، وإلى الغوص في بحث مقارن وعلمي بين القض
العسكري اللبناني مع األنظمة اإلقليمية المحيطة في جمهورية مصر العربية وفي المملكة الهاشمية 

 .األردنية، من جهة أخرى
 

وبلغته األكاديمية المعتادة، أجرى الباحث تقويما موضوعيا ومجردا لالقتراحات القانونية كافة، التي 
لوزير السابق شكيب قرطباوي، والنائبين إيلي كيروز قدمتها كل من لجنة تحديث القوانين المكلفة من ا

وروبير غانم، قبل أن يقدم مشروع رؤيته المتكاملة للقضاء العسكري النموذجي في لبنان، كعصارة كل 
 ."ما قدمه أسالفه المذكورون وما تكلل مع مشروع القانون الذي قدمه أخيرا معالي وزير العدل

 
الزميل الكريم إلى مدى تقيد المحاكم العربية المحيطة مثال بالتزام تطرقت أيها : "وتوجه الى المؤلف

شروط المحاكمة العادلة من ناحية الشفافية، حقوق الدفاع، تعليل األحكام الصادرة، عالنية المحاكمات، 
آن األوان لقضاتنا ومشرعينا الكرام . والمساواة بين المواطنين أمام القضاء، عسكريين كانوا أم مدنيين

ن يعوا أهمية التقيد بهذه المبادئ الحقوقية الدولية، التي إذا ما تبنيناها، نقلنا القضاء اللبناني نقلة نوعية أ
 ."إلى صرح استقالل المحاكمات

 
أسمح لنفسي أن أتمنى على المشرعين الكرام النظر إلى هذا المشروع من باب التطلع إلى األمام : "وقال

 .لبنانية، خارج باب المكايدات والمزايدات السياسيةوإلى مستقبل أفضل للمحاكم ال
 

إن هذا الملف هو أبعد من حالة هنا، وقضية هناك، إن تحسين القضاء العسكري يفتح الباب على 
 ."مصراعيه إلى الغوص في أعماق تحسين حال القضاء اللبناني برمته

 
 مرقص

الغاء المحكمة "مداخلة رفض فيها  مؤلف الكتاب المحامي مرقص" جوستيسيا"ثم القى رئيس مؤسسة 
االعباء التي تثقل "، مضيئا على "العسكرية بل اعادة النظر في صالحياتها وفقا للمعايير الحقوقية الدولية

الجيش نتيجة اقحام المحكمة العسكرية في قضايا ذات طابع سياسي واجتماعي ال عالقة لها بالسلك 
 ."العسكري

 
النظر في صالحياتها قياسا على تجارب اجنبية واوروبية بحيث يتم  السبل الفضلى العادة"ونوه ب

مشاريع واقتراحات القوانين "، مبديا مالحظاته على "حصرها بالعسكريين وفي الجرائم العسكرية
في شأن تحديد " جوستيسيا"ما توصل اليه برنامج منظمة "، وعارضا "المقدمة الى مجلس النواب

 ."صالحيات القضاء العسكري



 
في المرحلة االنتقالية والى حين صدور تشريع جديد، العديد من االقتراحات التي ال تتطلب "وقدم 

تعديالت في القوانين بل مجرد تدابير ادارية وعملية كاعطاء ضمانات وافية للقضاة تخولهم استقالال 
يين الضباط في هيئات ومناعة تجاه التدخالت، اعتماد تعطيل االحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، تع

المحاكم العسكرية من حملة االجازات في الحقوق، اخضاع اعضاء هيئات المحكام العسكرية لدورات 
قانونية متخصصة، فضال عن تخويل المدعين التشخصيين حضور المحاكمة وسواها من االقتراحات 

 ."لطمأنة المتقاضين وتطوير عمل القضاء العسكري
 

 ريميله
 .بيتر ريميليه كلمة" ونراد اديناورك"والقى رئيس 

 
 ريفي

الحقوقية التي " جوستيسيا"نلتقي اليوم بدعوة من منظمة : "وكانت كلمة الختام للوزير ريفي قال فيها
بنتيجة تعاون " المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة، إعادة تحديد الصالحيات"تطلق ورقة عمل بعنوان 
 ."إديناور كونراد"مثمر بينها وبين مؤسسة 

 
، معقل الحريات وخط الدفاع األول عن كرامة الناس، هذا البيت الذي "بيت المحامي"نلتقي اليوم في 

رفع راية النضال ألجل العدالة في محطات مفصلية من تاريخنا الوطني، والذي أعلن إنحيازه الدائم الى 
 .ى الجميع من دون تمييزالحق، صار بيتا مفتوحا للبنانيين ولكل مؤمن بسيادة القانون عل

 
لن أتحدث اليوم عن موقفي من المحكمة العسكرية وممارساتها الشاذة والخارجة عن كل ما : "وأضاف

هو مألوف في عالم القانون، فقد سبق وعبرت في أكثر من مناسبة عن رفضي القاطع إلستمرار هذه 
ت من دون حسيب او رقيب، حتى المنظومة اإلستثنائية بممارسة هذا الهامش الواسع من الصالحيا

صارت سيفا مصلتا على الحريات وعنوانا ألحكام تصدر بإسم السلطة، سلطة األمر الواقع، ال بإسم 
 .الشعب الذي ضاق ذرعا بإزدواجية المعايير فيها

 
ولن أستحضر معكم اليوم رحلة اإلخفاقات التي سجلتها هذه المحكمة في رصيدها ومدى الخرق الذي 

ودها في ميدان العدالة وحقوق اإلنسان، ويكفي ان تعودوا الى ما ذكرته وبينته بصورة واضحة يحققه وج
ال لبس فيها ورقة العمل هذه لكي تكتشفوا حجم اإلجماع الحقوقي والقانوني الرافض لممارسة المحاكم 

 .العسكرية لصالحيات واسعة وتحديدا على المدنيين
 

محكمة الرفق بالعمالء أثبتت بجدارة أنها السباقة على خسارة ثقة  هذه المحكمة التي نعتت يوما بأنها
المواطنين بها وأنها قادرة على ان تتخطى كل ضمانات المحاكمة العادلة بلحظات ومن دون ان يرف لها 
جفن، كيف ال، وهي التي تصدر أحكامها من دون تعليل وكأنها القضاء الذي قدر لنا ان نعيش معه على 

 ."أنه القدر



 
حتى يومنا هذا، لم تثمر دعوات المجتمع المدني وهيئات حقوق اإلنسان المحلية منها والدولية : "وتابع

الى حصر صالحيات المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط ومنع مثول المدنيين أمام القضاء 
محكمة العسكري تحت أي ذريعة وألي سبب، ولم ينجح أي مشروع يرمي الى تعديل صالحيات ال

العسكرية بما يعزز حضور ضمانات المحاكمة العادلة في الوصول الى شاطئ النجاة في مجلس النواب، 
على رغم اإلجماع غير المسبوق على وجود الخلل وعلى أثاره السليبة على صورة لبنان كبلد لطالما 

مشروع او ذاك، بل لوجود تغنينا بانه جزيرة الديموقراطية في العالم العربي، وهذا ليس لعيب في هذا ال
 ."إرادة واضحة لدى البعض في عدم السماح بخسارة هذا المرفق الخدماتي لهم بإمتياز

 
على رغم أهمية المشاريع المطروحة في هذا اإلطار، وجدنا ان إلتزامنا النهوض بالمؤسسة : "وقال

و التخصص في القضايا القضائية الى ما هو أفضل، يوجب علينا ان نواكب توجه الدول المتقدمة نح
الخطرة والمعقدة، ولهذا وضعنا مشروع قانون إلنشاء محاكم متخصصة في قضايا اإلرهاب أسوة بما 
فعلته الدول المتقدمة في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، والتي لم تكتف بوضع حد لظاهرة 

بين الناس في كل القضايا من دون إستثناء،  المحاكم اإلستثنائية عبر إيالء القضاء العادي صالحية الحكم
بل راحت قدما في إتجاه التخصص القضائي وأنشأت محاكم متخصصة في قضايا اإلرهاب والجرائم 

الكبرى مؤلفة من قضاة تم إعدادهم وتدريبهم ومدهم بأحدث المعلومات والدراسات الخاصة بهذه الجرائم 
 ."افحتهالناحية نموها واألليات والسبل األنجع لمك

 
لم تعد تنطلي على أحد تلك المحاوالت اليائسة الرامية الى اإليحاء بأن بقاء هذه المحكمة : "وأضاف

بصالحياتها الموسعة واإلستثنائية على المدنيين هو لحماية الجيش، فهذه الحيلة التي روج لها مدى 
ن الغاية الحقيقية إلستمرار نهج سنوات أزالم النظام السوري لخداع الرأي العام يقصد منها التعمية ع

 ."المحكمة العسكرية على حاله وهو قمع الحريات وكم األفواه وتوفير الحماية للمذنبين من أبناء السلطة
 

الجيش عنوان الشرف والتضحية والوفاء باق في قلوب اللبنانيين ما دام في عروقهم نبض بفعل : "وتابع
راب الوطن وعن كرامة مواطنيه، فالجيش محمي بوحدته تضحياته الجسام وإستبساله للدفاع عن ت

ويثبت في كل يوم أنه ال  ۲۰۰٥أذار  ۱٤وبحكمة قيادته وبإلتفاف اللبنانيين حوله، الجيش أثبت في 
 ."يرمي أبناءه إال بالورود، وال يحمل السالح إال في وجه العدو

 
وأثني على نشاطها الدائم في المجالين الحقوقية على هذا العمل، " جوستيسيا"أحيي منظمة : "وختم

الحقوقي والقانوني وعلى أمل ان نلتقي وإياكم قريبا ونكون قد أقفلنا حقبة المحاكم اإلستثنائية الى األبد 
وإنطلقنا في مسيرة التخصص القضائي أسوة بالعالم المتقدم وإحتراما لكرامة شعبنا الذي يعول على 

 ."امثالكم الكثير
 

 .وقع المحامي مرقص كتابه وبعد الكلمات
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