
فريق ا=مم ا8تحدة ا8عني با5عتقال التعسفي يحيل شكوى حول 
ا8عتقل اللبناني جورج عبد اD الى الحكومة الفرنسية 

اعلن سكرتير فريق عمل ا=مم ا8تحدة ا8عني با5عتقال التعسفي ميغيل دي 55ما ان الفريق  سيرفع  خKل ايام 
الشكوى ا8تعلقة با8عتقل اللبناني جورج ابراهيم عبداD الى الحكومة الفرنسية، لكي تقدم ردوداً على ا5دعاءات التي 

تضمنتها الشكوى في غضون شهرين من تلقيها. 
تصريح  دي 55ما جاء خKل لقاءه أمس مع بسام القنطار عضو الحملة الدولية eطKق سراح جورج عبد اD في قصر 

ولسون في جنيف، بحضور بشير عزام السكرتير ا=ول في بعثة لبنان الدائمة لدى ا=مم ا8تحدة في جنيف. 
ولقد ُسلم الى فريق العمل ا=مم ا8تحدة ا8عني با5عتقال التعسفي، وثائق اضافية، بينها قرارات محكمة تنفيذ ا5حكام 

الفرنسية ومحكمة ا5ستئناف، باeفراج عن عبد اD مع طلب ترحيله الى لبنان، والتي لم تنفذها الحكومة الفرنسية. 
واعلن  دي 55ما أن امام الحكومة الفرنسية شهرين للرد على الشكوى، ويمكنها ان تطلب شهراً اضافيـاً لتقديم ردها. 
مشيراً الى انه في حال التزمت الحكومة الفرنسية بفترة الشهرين، فان فريق العمل ا8عني با5عتقال التعسفي، سيقدم 

تقريره حول هذه القضية في شهر آب 2013 ، وفي أقصى حد يمكن للتقرير ان يصدر في تشرين ا=ول 2013.  
وكان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (جمعية لبنانية لها صفة استشارية في ا=مم ا8تحدة) قد تقدم في ٢٤ كانون 

الثاني ٢٠١٣ ، بشكوى امام الفريق ا8عني با5عتقال التعسفي ضد الحكومة الفرنسية على خلفية احتجاز ا8واطن 
اللبناني جورج ابراهيم عبد اD رغم صدور قرار قضائي بإطKق سراحه. 

ويرى الفريق العامل ا8عني با5حتجاز التعسفي أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي إذا اتضحت استحالة ا5حتجاج 
بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية مثل إبقاء الشخص رهن ا5حتجاز بعد قضاء مدة عقوبته. 

ويعد تقديم شكوى ضد فرنسا امام هذه ا�لية ا5جرائية في ا5مم ا8تحدة سابقة، فلقد أنشئ فريق ا=مم ا8تحدة العامل 
ا8عني با5حتجاز التعسفي في 5 آذار1991، بمبادرة من فرنسا التي ترأسته من عام 1991 إلى 1997، بموجب 
القرار 91/1942 للجنة حقوق اeنسان، وهو يتألف من خبراء مستقل�. ويجتمع الفريق ثKث مرات كل سنة ويجري 

زيارات ميدانية للتحقق من ادعاءات ا5عتقال التعسفي. واحتفلت فرنسا  بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، وبهذه 
ا8ناسبة، نظمت فرنسا في باريس في 14 تشرين الثاني 2011، تظاهرة احتفالية ل�شادة بعمل الفريق العامل ا8عني 

با5حتجاز التعسفي. 
وكان جورج عبد اD قد اعـتُقل في فرنسا عام 1984، وحوكم مرت� وصدر الحكم ا8ؤبد بحقه عام  1987، بK أدلة 

جرمية، وبتKعب مفضوح من أجهزة ا=من الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ  في اغتيال ياكوف 
بارسيمنتوف، السكرتير الثاني للسفارة ا5سرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، وا8لحق العسكري ا=ميركي في 

باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكمـاً بالسجن ا8ؤبد. 
ويعد تKعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد اD أمراً معروفـاً وعلنيـاً يصرح به أبرز 

ا8شارك� وا8عني� بهذا التلفيق. وبينهم أل� مارسو، النائب العام الفرنسي ا8شرف على الجهاز القضائي ا8ركزي في 
 Alain Marsaud, .«رهاب في الثمانينيات والذي يعترف بذلك صراحة في كتابه «قبل أن ننسى كل شيءeمكافحة ا

.Avant de tout oublier, Paris, Denoël, 2002
أما إيف بونيه، ا8دير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي، فتصريحاته بهذا الشأن متكــررة على الفضائيات 

والصحف الفرنسية منذ عام 2010، وبلغت حد اعترافه «بتأنيب الضمير»، وطلبه ا5ستماع إلى شهادته أمام القضاء 
الفرنسي، ووصفه سلوك الدولة الفرنسية في قضية جورج عبد اD بأنه سلوك الرعاع. 

واستوفى جورج عبد اD ا5فراج ا8شروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة 
مرات متتالية في السنوات ا8اضية ابرزها في العام 2003، ح� اتخذت "محكمة اeفراج ا8شروط"، في مقاطعة بو 
(Pau) الفرنسية، قراراً بإطKق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل ا5فراج. 

!



وتقدم عبداD في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن ل�فراج عنه. وفي 21 تشرين الثاني 2012  وافقت محكمة تطبيق 
ا5حكام في باريس على طلب ل�فراج عن عبد اD مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من ا5راضي الفرنسية 

في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.
وفي 10 كانون الثاني 2013 قــررت ا8حكمة رفض طلب ا5ستئناف واصرت على قرارها باeفراج عن عبد اD شرط 

ترحيله من ا5راضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية مانويل فالس رفض 
التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد شكل عKمة فارقة في اصول 

ا8حاكمات الفرنسية، واجلت محكمة تنفيذ ا5حكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وحددت 28 شباط 
2013 موعداً جديداً للنظر في هذه القضية، لكن محكمة التمييز العليا اصدرت في 4 نيسان 2013 قراراً غير قابل 

للطعن، قضت بموجبه بتعطيل احكام ا5فراج ا8شروط عن عبد اD، ولقد تقدم عبد اD باعتراض ضد هذا القرار وحتى 
اليوم لم يتم النظر في هذا ا5عتراض. 
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