
 تداعيات حكم المحكمة العسكرية على اللبناني

 "ميشال سماحة"

 

ل يخ  ت  ئيس المحكمة العسددددددك ية الة الاية العمي  ال كا الخيل  إبةيه م  اكياإ حكمل   أصدددددد  

عةى الة الاي إميشدددله سدددملحةإ  للسدددنا أ  ن سددداراد راصددد  رتن ي   ما ح  31/5/5135

  ل الا لتاايذ عمةيلد اغتيله  ح ملىممل سدددة حهرال الم اية اتهلمل  اهه متان اد ما سدددر يل 

 .5135 الا ُبخخ لتاايذكل في صي  شبصيلد سر ية راراب ر نله  يا ل الاييا في شمله ل

رف  الحكا أا يب ج سدددملحة ما السدددنا  ع  سددد عة أشددده   لحتسدددلب م   الح س ما المه   ر

ااحتيلخي التي اضدددلكل عةى ذمة المحلكمةي ريمان الحكا عةى سدددملحة ممل سدددة ح  الت شددد  

لالاتبل لد أر المشددل كة في التصددريدي كمل يماعل ما ترلي أص ماصددب  سددمي أر حكرمي في 

 المسته ه.

 غا اعت افل أملا المحكمة العسدددددك ية رأملا شدددددع ة المعةرملد  مباال  نلء الحكا عةى سدددددملحة 

م  يه الملضدددددديم ملي ماتي خ ا ةس  51 لألما ال ابةيي راعتذا   في مح ى النةسددددددلد عةال   

زي ا  رعمه سددملحة را   رالشددمله إمللا الشددعل إ رالالئب إبلل  الضددلك إ عا اية اسددته افهمل.

عالالد راسددعة من سدديلسددييا رأنهز  ل الاية رماةيمية  آذا ي رلل شدد كة 8رالئ ل  سددل هل  ما ارى 

ر رليةي ركلا مه  ل  ما الاظلا السدر صي رعمه مسدتشدل ا  معالميل  ل شدل  األسدد  حتى تا اله   

 ر حرزتل ع راد رمتان اد ر را اد رسالح. متة سل  ي 5135أغسخس  9عةيل في 

ال  ة ما ا ه شدددددبع يُ عى إمي ثد مح ى المحخلد التةازيراية الة الاية في يركلد مسدددددنةفيمل 

كار صإ عمه مب  ا  ل ى شدددع ة المعةرملد لهرى األما ال ابةيي يشددد ح فيهل سدددملحة لةمذكر  

المبخخ اإل كل ي رعةا ال ئيس السدر ص  ل رتح ي  األك ا  رالسالح في ذلا المبخخي رت يا 

  هذ  الاي يركلد. المحكمة العسك ية لا ترانل سملحةأا 

 



 

 يلي:فيما األفعال على الحكم ضد ميشال سماحة  تمثلت أهم ردودقد و

 :عةى الصعي  الهضلئي

خةب  ه ا الهلضددددي إصدددده  صدددده إ مار  الحكرمة ل ى المحكمة العسددددك ية الة الاية ال ائمة ت

ألا ن يمتل اتج  اه  الحكا الصدددل   عا المحكمة العسدددك ية ضددد  سدددملحةي رمعل   المحلكمة

 لة الاي.عاهل ت اعيلد ك ي   عةى األما الهرمي ا

لش  ا  اسدة رزي  الع ه إأشد    يايإ ال فن  لستكمله المحلكملد في الهضية ذاتهلي لكا في 

. ل  رلر غيل ي م ي  مكتب األما الرخاي السدددددر صالمتعة   مة  مسدددددئرلية الةراء إعةى ممةراإ 

  عرى تعذ   فصده اضدية إسملحةإ عا اضية إممةراإ ملىركلاد المحكمة العسدك ية عم د 

 األبي  مرع  محلكمتل. م الغ

الذص ياظا عمه المحكمة العسدددك ية  حيت يتا حصددد   تع يه الارا الهضدددلء العسدددك ص  اسدددة 

 المحلكا ملىصددددالحيتهل في محلكمة العسددددك ييا رمعل    لاي الصددددالحيلد البلصددددة  للم ايا 

ا محلك عرى أملا الأا لء عا اتنل  متضد ييا مما ذك كا سدملحة في تسنيالتل مالمة ر العل ية.

 .الم اية أر خةب معل   محلكمتل  تهمة محلرلة الهته

يت ح يعةى الصددددعي  السدددديلسددددي رال سددددميت لياد   ر  األفعله مل  يا معل   رم افن  يامل 

آذا  الحكا الصدددل   ضددد  سدددملحة معت    أا اضددديتل ت ت خ  لغتيله الةراء  31ل ضدددد ارى ع

ممةراإي رأا المحكمة راعد  –إرسددلا الحسدداإ الذص كلا لل  ر  في مفشددله مبخخ إسددملحة 

تحد ضددددددارخ لصددددددلل  حزب س رالاظلا السددددددر ص. كمل عل   الحكا كه ما  ئيس الةهلء 

  نعنن  ئيس حزب الهرادي رشدبصيلد مستهةة مثه انيب ال يمرا اخي رلي  نا الخي رسدمي

مشدد رم متكلمه يحه  اسددتهاللية السددةخة  ملىميهلتي رال ئيس السددل   ميشددله سددةيملا الذص  عل 

أشل  ماتي النمهر ية الشيخ ع   الةخي    يلا ملي أا كالا مؤش  بخي  عةى كمل  .الهضدلئية

 ع ا تحهي  الع الة  ة الا.



ميا العلا لحزب س الح يت عا الحكا أر المحكمةي لكا كلنمد تناب حسدددا اصددد  س األرا  

 8آذا  متهمدة أيدلكدل  ت كيب الهضدددددددلءي فيمل الا رف  ما ارى  31كتةدة اراب إحزب سإ ارى 

آذا   زيل   لمنةس الهضددددلء األعةى لةهلء  ئيس المنةس رع  ا  ما الهضددددل  رغي  مع ر  مل 

 إسمي  مه هإ عا ا ا  المحكمة العسك ية. افن رزي  ال فلم فيمل   ا  باله الةهلء.

 :عةى الصعي  غي  ال سمي

مثةد المظلك  ااحتنلنية ضد  الحكا عةى سدملحة في اعتصلملد ألكللي خ ا ةس رمنمرعة ت

ما أكللي معتهةيا مسدددالمييا في سدددنا  رميةي أملا مسدددلن  السدددالا رالماصدددر ص رالتهرى في 

تعة ليلمي راعتصددددلا إ  -خ ي  العلا  سددددع  اليهخ ا ةسي رفي سددددخ  ي رد أيضددددل ي كمل اخن ال

الح اا الم ايإ أملا اصد  الع ه في خ ا ةس  مشدل كة ممثةي أحزاب سديلسية رح كلد اهل ية 

راه لء المها الح   ركيئلد م اية رالشددددددخرا حهرايراي مضددددددلفة  ملي اعتصددددددلا أملا المحكمة 

ضدددلء العسدددك ص رحصددد   في رااحصددد د المخللب في تع يه الارا الهالعسدددك ية في  ي ردي 

 .محلكمة العسك يياي رمحلكمة الم اييا أملا المحلكا الع لية رليس المحلكا اإلستثالئية

 مالحظات ختامية:

 نر  ااهسلا ل الاير ملىمنمه   ر  األفعله التي تةد صد ر  الحكا ضد  ميشدله سدملحة تشدي  

ي حيت تتع   األ عل  السديلسية رالمذك ية تنل  رصدالحيلتهل حره خ يعة عمه المحكمة العسدك ية

المحكمة ما نلابي رمشدددكللية اسدددتهاللية الهضدددلء ما نلاب أب ي  غا ااتالي عةى أكمية ع ا 

يب ا الحكا ض  سملحة مرا  المعتهةيا كمل ا   ااض ا   للمؤسسة العسك ية رالرضن األماي.

 ية رأماية رلا يحلكمرا حتى اآلا.اإلسالمييا المتهميا في اضليل م كل 

ما الصدددددددعر ددة اآلا أا تراف  الحكرمددة رمنةس الاراب الة اددلاييا عةى خ ح تعدد يدده اددلارا ر

الهضلء العسك ص في ظه احت اا الظ ر  ال اكاة محةيل  رماةيميل ي لكال ما الُم ن  مذا استم د 

 هة لمشددد رم الهلاراي الحمالد التصدددعي ية ضددد  الحكا المذكر ي أا يتا   اسدددة مهت حلد سدددل

مهت ح رزي   المهن يا الهلضية/ أليس ش خياي المحسر ة عةى الكتةة الرسخية  حكرمة  :رماهل



 يت أس م اي المحكمة العسك ية أر أا - ئيسدة سل هة لةمحكمة التميزية العسك ية  –تملا سدالا 

أا يكرا أعضدددددددلء المحكمدة ما  تدب عسدددددددك يدة راحد   حتى ا يتبث  أعضدددددددلء األ اى  ت ة 

مشددددد رم الهلارا الذص ته مد  ل لناة إتح يت الهراايا الايل يةإ في ر  لألعضدددددلء األعةى  ت ة.

 ىملالهراد  مش رم الهلارا الذص ا مل الالئب إايةي كي رزإ عضر كتةة حزبر .5135مل س 

مشددددد رم الارا ا متل لناة ما رزا   الع ه في حكرمة ر .5131م  يه  55منةس الاراب في 

 ميهلتي.

أا تتناب ل الا ح رت  -اسددددددديمل مذا تا تاةيظ العهر ة عةيل  –محلكمة سدددددددملحة  فيمدل اد  تعل 

 ت اعيلد أماية رم كل ية بخي  .

 

 

 

 

 


