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لبنان

لبنان

ُ ٌ
قاتل ال ُمجرمٌ
جورج إبراهيم عبدالله ...م

قضية
ّ
يعبر عن الحالة المصرية في ملف ّ
كل ما يمكن أن ّ
سد
العجز ،هو
ِ
ّ
النهضة اإلثيوبي .فال العمل العسكري ،بغض النظر عن القدرات
الفعلية على ذلكُ ،يجدي نفعًا على المديين القريب والبعيد ،وال
الرهان على واشنطن تظهر منه ّ
أي ثمار ،خاصة مع ما ُعهد من
ترامب .سنوات ،بل عقود ،من اإلهمال للملف األفريقي
دونالد ّ
ُ
من ِحجر
عامة ،تكللت
بإهمال في قضية «النهضة» التي سحبت ُ
ّ
وزارة الخارجية لتتسلمها المخابرات .حتى التقارير التي كانت ترفع
إلى عبد الفتاح السيسي من مستشارته حول هذا الملف لم تكن
تصله كاملة! بعيدًا عن مدى الحق اإلثيوبي في تحديد آليات
تشغيل ّ
التفاوضي المصري حقيقة موقع
السد ،أظهر السلوك
ّ
القاهرة اإلقليمي ،والذي ال تزال تتغنى به .فحتى على صعيد

ّ
•  2نيسان ُ :1951ولد في القبيات  -عكار

ّ
القارة األفريقية ،لم تستطع ،ال في ظل وجودها في االتحاد
األفريقي وال خارجه ،أن ّ
تكون لنفسها مكانة تستطيع ّمن خاللها
سالمتها من خطر يمس أمنها
فرض الجزء اليسير مما يضمن لها ّ
القومي ،الذي  -للمفارقة  -لطالما شكل شماعة لتبرير سياسات
النظام القمعية .اليوم ،أكثر من مئة مليون مصري ّ
مهددون
حادة ّ
بالعطش ،فيما أزمة ّ
تتهدد اإلنتاج الزراعي والطاقة
الكهربائية .وسط ذلك ،ال يملك السيسي سوى القول إنه ليس سبب
األزمة ،بل ثورة المصريين في  ...2011في انتظار سيناريو من اثنين:
إلى أسباب موت المصريين ،أو االنجرار إلى حرب لم
العطش ّ ،ليزيد سببًا ً
يعد تصورها مستحيال!
(األخبار)

•  :1966بداية انخراط عبدالله في العمل السياسي ،من
خالل نشاطه مع الحزب السوري القومي االجتماعي
•  :1978انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
ُ ّ
•  :1981شارك في تأسيس «الفصائل املسلحة الثورية
اللبنانية»
•  24ت ـشــريــن األول  :1984الح ـق ــه «املـ ــوسـ ــاد» في
مدينة ليون (فرنسا) ،قبل أن تعتقله السلطات األمنية
َ
جواز سفر جزائريًا ّ
مزورًا
الفرنسية ،بحجة حيازته

ّ
دعوى جورج إبراهيم عبدالله ضد الدولة الفرنسية

ّ
•  6آذار  :1985جــاء فــي ُمــذكــرات مستشار الرئيس
ُ
الفرنسي فرنسوا ميتران ،جاك أتالي ،التي نشرت في
ّ
الـ ــ ،1988أنــه لم تكن «تتوفر لدينا أي أدلــة ضد جورج
ابراهيم عبدالله ،لذا ال ُيمكن أن ّ
توجه إليه املحكمة أي
اتهام آخر سوى امتالك جواز مزور» .كان ُيفترض أن
ال يمكث عبدالله ،بسبب هذه «التهمة» ،في السجن أكثر
من  18شهرًا

بوردو أيلول 2019
الئحة اتهام املدعي العام
رنيه نبعة *
ّ
املكلف من قبل جورج إبراهيم عبدالله
سيدي الرئيس،
السادة الحضور،
إن الثقة التي منحني إيــاهــا جــورج
إبراهيم عبدالله ّ
تشرفني وتلزمني.
إنـ ـه ــا ت ـل ـقــي ع ـل ــى ك ـت ـفــي م ـســؤول ـيــة
كـ ـبـ ـي ــرة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
اإلنـســانـيــة ،ألثـبــت أن قضية جــورج
إب ــراه ـي ــم ع ـب ــدال ـل ــه ،ال ـت ــي ك ــان ــت في
الـ ـ ـب ـ ــدء ،ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ك ــاريـ ـك ــات ــوري،
قضية قتل دبلوماسيني في فرنسا،
ستؤدي بسبب تدخل السياسة في
ال ـق ـض ــاء ،إل ــى سـلـسـلــة م ــن األع ـط ــال
لتنتهي إلى مسخرة قضائية ،وهي
ً
ّ
لـيـســت إال م ـث ــاال بـ ّـي ـنــا ع ـلــى الـتـنــكــر
مل ـف ـهــوم ال ـع ــدال ــة ب ـحــد ذات ـ ــه ،ليمنح
دولة اسمها إسرائيل هي وأتباعها
الفرنسيني ،حق االنتفاع من حصانة
قانونية تامة.
 -1قـضـيــة جـ ــورج إبــراه ـيــم عـبــدالـلــه
ّ
مثال ّ
بي على التنكر ملفهوم العدالة
بحد ذاته.
م ـح ــاك ـم ــة غ ـي ــر ن ــزيـ ـه ــة ،ت ـه ـم ــة غـيــر
مـثـبـتــة ،ش ـه ــادة زور ،ع ــدم االل ـت ــزام
بــال ـت ـع ـهــدات ،ف ــي س ـيــاق ال ــدف ــاع عن
النفس ،لكل هــذه األسـبــاب تستحق
قضية ج ــورج إبــراهـيــم عـبــدا لـلــه أن
ُتـ ـ ّ
ـدرس فــي مـنــاهــج مــدرســة القضاة
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كمثل مضاد لحسن إدارة العدالة.
أ -محاكمة غير نزيهة
مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي دفـ ـ ـ ـ ـ ــاع لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب جـ ـه ــاز
املخابرات الفرنسية
ك ــال ــدودة فــي الـفــاكـهــة ،ك ــان محامي
إبراهيم عبدالله Jean
الدفاع لجورج
ّ
 ،Paul Mazurierينفذ َمهمة لحساب
جهاز املخابرات الفرنسية.
ّ
لم تشهد سجلت العدالة مثل هذه
الحالة من العدالة ومــع ذلــك لم يؤدِّ
ذلك إلى إلغاء املحاكمة.
في  28شباط من عام ُ 1987حكم على
جـ ــورج إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه بــالـسـجــن
ّ
املؤبد بعد  70دقيقة من املداوالت في
محكمة خــاصــة مؤلفة مــن  7قضاة.
بعد عدة أيام نشر واحد من محاميه
وهـ ــو  ،Jean Paul Mazurierكـتــابــا
يـعـلــن فـيــه أن ــه عـمــل لـحـســاب جـهــاز
املـخــا َبــرات الفرنسية .لكن املحاكمة
ُ
لم تلغ .وها هي فرنسا « بلد حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ال ت ـك ـت ــرث ب ـم ــا تـعـتـبــره
جزئيات.
ب -تهمة غير مثبتة.
ُس ـ ـجـ ــن جـ ـ ـ ــورج إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ع ـب ــدال ـل ــه
وح ــوك ــم ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ب ــراه ــن مـ ّ
ـزي ـفــة.
مـ ـس ــدس م ـل ـف ــوف بـ ـج ــري ــدة عــرب ـيــة
صدرت بعد سنتني من توقيفه.
والـ ـق ــات ــل ال ـف ـع ـل ــي هـ ــي ن ــاش ـط ــة فــي
ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني اسمها
ج ــاكـ ـل ــن اسـ ـب ــر بـ ــاالسـ ــم امل ـس ـت ـع ــار
الــرفـيـقــة ري ـمــة ،تــوفـيــت بـعــد معاناة
(مروان طحطح)

طــويـلــة مــع امل ــرض فــي ع ــام 2016ف ــي
ب ـي ــروت ح ـيــث ك ــان ــت تـعـيــش بشكل
ّ
سري.
ل ـق ــد ح ـ ــدث ق ـت ــل امل ـل ـح ــق ال ـع ـس ـكــري
اإلسرائيلي في السفارة اإلسرائيلية
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس عـ ـ ـ ــام Yacov 1982
 ،Barsimentovوه ــو س ـبــب اعـتـقــال
جورج إبراهيم عبدالله ،ولم ُيكشف
ع ــن هــويــة ال ـقــاتــل إال ب ـعــد  34عــامــا
م ــن ح ــادث ــة ق ـتــل ه ــذا الــدب ـلــومــاســي
اإلسرائيلي ّ
ّ
خضم الحملة
املزيف في
االنتخابية الفرنسية.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ف ـق ــد وض ـ ــع ه ــذا
ال ـك ـش ــف ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
وض ــع حـ ــرج ،ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـ ـ ِّ
ـؤد إلــى
م ــراجـ ـع ــة امل ـح ــاك ـم ــة فـ ــي مـ ــا يـخــص
ال ـس ـب ــب ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي اعـ ـتـ ـق ــال ه ــذا
املناضل الشيوعي اللبناني.
ت -ش ـ ـهـ ــادة زور أو ع ـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام
ّ
بالتعهدات.
ّ
بغض النظر عن إدانة جورج إبراهيم
ّ
عبدالله ،فقد تعهدت فرنسا باإلفراج
عنه مقابل اإلفــراج عن الدبلوماسي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس Sydney
 Peyrollesالــره ـي ـنــة ل ــدى الـفـصــائــل
امل ـس ـل ـحــة ال ـ ّث ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـتــي
كانت قد تبنت اغتيال الدبلوماسي
ُاإلسرائيلي.
أفـ ـ ــرج ع ــن  Sydney Peyrollesلكن
ج ـ ــورج إب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــدال ـل ــه ب ـق ــي فــي
املعتقل بسبب صدفة غريبة مثيرة
ل ـل ـشـ ّـك :اك ـت ـشــاف أداة ال ـجــري ـمــة ،أي
ذل ــك امل ـســدس امل ـل ـفــوف فــي صحيفة
عربية صادرة بحسب تاريخها بعد
سنتني من توقيف املتهم ،بالرغم من
أن فرنسا كانت قد ّ
تعهدت للجزائر
ب ـل ـس ــان  Yves Bonnetال ـ ـ ــذي ك ــان
حينها مــديـرًا إلدارة األمــن الداخلي
.DST
* مل ـ ـ ـ ــاذا لـ ـبـ ـن ــان ــي م ـس ـي ـح ــي م ـ ّ
ـؤي ــد
للقضية الفلسطينية؟
ليس النضال من أجل حقوق الشعب
الفلسطيني شــأنــا عربيًا وإسالميًا
فـقــط ب ــل إن ــه ش ــأن ك ــل إن ـس ــان غـيــور
عـ ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــام والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة ف ـ ـ ــوق كــل
اعتبارات مذهبية وعرقية.
ُ
كانت بيروت تعتبر في السبعينيات
راف ـ ـدًا لـلـنـضــال الـقــومــي وآخ ــر بقعة
للمعارضة الفكرية العربية.
ك ـم ــا س ـت ـك ــون ه ـ ــذه ال ـع ــاص ـم ــة بــن
االج ـت ـي ــاح ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن عــامــي
 1982و 2006مـنـبـرًا للكلمة وال ــرأي
ّ
لتعوض عن الهزيمة التي ُمنيت بها
القومية العربية على أثر نكبة .1967
ستصبح فــي مــا بعد منصة ثورية
لكل حركات التحرر في املنطقة ،من

ال ـج ـيــش الـ ـس ـ ّـري ل ـت ـحــريــر أرمـيـنـيــا
إل ــى أك ــراد الـ ـ ب ك ك وم ــن ث ـ ّـم جبهة
ُ
تحرير شبه الجزيرة العربية وظفر،
والـجـيــش األح ـمــر الـيــابــانــي و Rote
ً
 Armée Fraktionوصوال إلى سلسلة
الحركات املقاتلة الفلسطينية.
* امل ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة
الفلسطينية :جــورج حبش ،املطران
ـون كـ ـب ــوش ــي ،كـ ـم ــال ن ـصــر،
هـ ـي ــاري ـ ّ
عطالله حنا...
ل ـ ـعـ ــب املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب دورًا
ب ـ ـ ــارزًا ف ــي نـ ـش ــأة ال ـي ـق ـظ ــة ال ـف ـكــريــة
ال ـعــرب ـيــة وس ـي ـكــونــون األس ـ ــاس في
تكوين أكبر التشكيالت السياسية
الـعــربـيــة امل ـعــاصــرة :أن ـطــون سـعــادة
(الـحــزب الـســوري الـقــومــي) ،ميشيل
عفلق (حــزب البعث) ،جــورج حبش
(ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب) .ك ـمــا
ّ
س ـي ـت ــول ــى امل ـس ـي ـح ـي ــون م ـســؤول ـيــة
ال ـن ـض ــال ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ،خــاصــة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي .دون أن ن ـن ـس ــى
ســرحــان بـشــارة ســرحــان ،املسيحي
الـفـلـسـطـيـنــي امل ــول ــود فــي طـيـبــة في
الـضـفــة الـغــربـيــة وقــاتــل الـعـضــو في
مـجـلــس الـشـيــوخ األم ـيــركــي روب ــرت
ك ـنــدي شـقـيــق الــرئـيــس ج ــون كندي
املـقـتــول ،فــي  5حــزيــران  ،1968وهو
تــاريــخ ذك ــرى نكسة حــزيــران ،1967
وذلــك ردًا على إعــانــه دعمه املطلق
إلسرائيل.
س ـ ُـي ـع ـت ـب ــر جـ ـ ـ ــورج حـ ـب ــش م ــؤس ــس
الـحــركــة الشعبية لتحرير فلسطني
ذات ال ـطــابــع ال ـش ـيــوعــي ،واحـ ـ ـدًا من
أكبر القادة الفلسطينيني املعتبرين
في هــذه الحركة .بينما كــان الشاعر
الـفـلـسـطـيـنــي املـسـيـحــي ك ـمــال نصر
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـن ـظ ـمــة الـجــامـعــة
ل ـكــل ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وك ــان
ه ـي ــاري ــون ك ـبــوشــي مـ ـط ــران الـ ــروم
ً
الـكــاثــولـيــك فــي ال ـق ــدس ،مـعـتـقــا في
السجون اإلسرائيلية بتهمة نشاطه
الداعم للمقاومة الفلسطينية ،مثله
م ـثــل املـ ـط ــران ع ـطــال ـلــه ح ـنــا م ـطــران
الـ ـ ـ ــروم األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس فـ ــي سـبـطـسـيــة
فلسطني.
ض ـ ّـم ــت الـ ـح ــرك ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
ص ـ ـفـ ــوف ـ ـهـ ــا ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات يـ ـه ــودي ــة
م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة م ـث ــل Ilan
 ،Haléviال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـب ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم فـتــح فــي منظمة االشـتــراكـيــة
ال ـع ــامل ـي ــة وغـ ـي ــره م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
املهمة من مجموعة Black panthers
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات من
القرن الفائت.
* اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إس ــرائ ـي ــل لــزعــزعــة
استقرار املنطقة

(مروان بوحيدر)

س ـي ـل ـعــب ال ـب ـع ــد امل ـس ـي ـحــي ل ـج ــورج
إبــراهـيــم عـبــدالـلــه دورًا أســاسـيــا في
ّ
ستخصها به
املعاملة الظاملة التي
فرنسا.
أ -الترتيب الزمني لــأحــداث شاهد
على استراتيجية إسرائيل لزعزعة
استقرار املنطقة.
ك ــان ــون ال ـثــانــي  :1968قـصــف ج ـ ّـوي
إســرائـيـلــي ملـطــار ب ـيــروت ي ــؤدي إلــى
تدمير كامل أسطول الطيران املدني
اللبناني.
تـمــوز  :1972اغتيال املتحدث باسم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
غـ ـس ــان ك ـن ـف ــان ــي واب ـ ـنـ ــة أخـ ـت ــه ذات
ش ــر عـ ــامـ ــا ف ـ ــي بـ ـي ــروت
الـ ـسـ ـبـ ـع ــة عـ ـ ّ
ب ـس ـي ــارة م ـفــخ ـخــة وض ـع ـه ــا ع ـمــاء
إســرائ ـي ـل ـيــون .ك ــان كـنـفــانــي ُيـعـتـبــر
شخصية أدب ـيــة فلسطينية كبيرة
في العالم العربي.
بعد أقــل من سنة ،في نيسان :1973
قـصــف ج ــوي إســرائـيـلــي عـلــى مركز
مــديـنــة ب ـيــروت قـتــل فـيــه ثــاثــة قــادة
فـلـسـطـيـنـيــن ،ك ـمــال نـصــر املـتـحــدث
بــاســم فـتــح ،أبــو يــوســف نـجــار وزيــر
الــداخـلـيــة فــي املـنـظـمــة الفلسطينية
ّ
املركزية ،كمال عدوان املكلف بحركة
الشباب الفلسطيني في فتح.
ستشتعل الـحــرب األهلية اللبنانية
ب ـعــد سـنـتــن أي ف ــي ن ـي ـســان .1975
وهــذه الصدفة الزمنية ليست دائمًا
ّ
متعمدة.
َعرضية ،قد تكون أحيانًا
ب -على الصعيد اإلقليمي.
إن ال ـه ـجــوم الـ ــذي أدى إل ــى اعـتـقــال
جـ ــورج إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه ح ــدث في
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،1982ف ــي ظ ــروف
إقليمية متفاقمة ّ
تميزت بما يلي:
 تدمير الطيران اإلسرائيلي ملحطةتموز النووية العراقية في  7حزيران
.1981
 قرار ّضم اسرائيل لهضبة الجوالن
السورية في  14كانون األول .1981
 إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ــدس ع ــاصـ ـم ــة أب ــدي ــةإلسرائيل في كانون األول .1981
ه ــل ي ـج ــب ال ـت ــذك ـي ــر أنـ ــه ف ــي ك ــان ــون
الـثــانــي  1982وقـبــل ستة أشـهــر كان
هــدف االجـتـيــاح اإلسرائيلي للبنان
إيصال حليفها بشير الجميل زعيم
ميليشيا الكتائب إلى السلطة؟
م ـعــادلــة شـخـصـيــة جـ ــورج إبــراه ـيــم
عبدالله.
سيلعب العامل املسيحي عند جورج
إبــراه ـيــم عـبــدالـلــه دورًا حــاسـمــا في
ّ
ستخصه بها
املعاملة الظاملة التي
فرنسا.
إن اغتيال الدبلوماسيني في فرنسا
ّ
واإلج ــراءات القانونية املتخذة ضد

جـ ــورج إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه سـتـحــدث
على مسرح صراع نفوذ بني فرنسا،
شريكة العراق في حربها ضد إيران
وب ـ ــن ال ـح ـل ــف املـ ـن ــاه ــض لـلـهـيـمـنــة
األميركية-اإلسرائيلية فــي املنطقة:
ســوريــا وإيـ ــران وا ّملـعـسـكــر التقدمي
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان امل ـ ـل ـ ـتـ ــف ح ـ ـ ــول الـ ـح ــزب
الـشـيــوعــي الـفـلـسـطـيـنــي والـفـصــائــل
املقاتلة الفلسطينية.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،س ـي ـب ــدو جـ ــورج
إب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــدال ـل ــه ك ــأح ــد األضـ ـ ــرار
الـجــانـبـيــة لـهــذا ال ـص ــراع ،أو الحلقة
ال ـض ـع ـي ـفــة إن ل ــم ن ـقــل ك ـبــش ال ـف ــداء
املثالي.
إنه كبش الفداء ألنه لبناني مسيحي
شيوعي ّ
مؤيد للقضية الفلسطينية،
ألنـ ــه ب ـكــل ب ـســاطــة ي ـط ـيــح ب ــال ـق ــراءة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ملـ ــا يـ ـح ــدث وي ـك ـس ــر كــل
مفاتيح فهمه.
الحالة الفرنسية :دراسة مقارنة بني
حالة أنيس نقاش وجــورج إبراهيم
عبدالله.
أنـيــس ن ـقــاش ،مسلم لـبـنــانــي ،زعيم
ف ــرق ــة ح ــاول ــت اغ ـت ـي ــال آخـ ــر رئ ـيــس
وزراء شاه إيران شهبور بختيار ،في
 18تـمــوز  1980فــي منطقة Neuilly
ُ sur Seine
وحـ ـك ــم ع ـل ـيــه بــالـسـجــن
ّ
املؤبد في  10أيار .1982
راح ضحية عملية االغتيال  3قتلى
وجريحان .من بني القتلى الشرطيان.
ّ
بـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ه ـ ــذه الـحـصـيـلــة
الدامية ،فقد حصل نقاش على عفو
ّ
رئاسي أيام فرانسوا ميتران في 27
ت ـمــوز  1990عـلــى خلفية مباحثات
ش ــام ـل ــة ب ــن ف ــرن ـس ــا وإيـ ـ ـ ــران ب ـشــأن
الرهائن الفرنسيني في لبنان.
وه ـ ـكـ ــذا ق ـض ــى أنـ ـي ــس نـ ـق ــاش عـشــر
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات مـ ـ ــن حـ ـكـ ـم ــه لـ ـعـ ـم ــل ذهـ ــب
ض ـح ـي ـت ــه ث ــاث ــة ف ــرن ـس ـي ــن بـيـنـهــم
شرطيان.
ه ــذا يــدفــع لــاعـتـقــاد ب ــأن فــرنـســا قد
تساوم على مصالحها الوطنية أمام
الضغوط الخارجية.
ملـ ـ ــاذا ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــرق فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
هذين اللبنانيني املناضلني من أجل
القضية الفلسطينية أنـيــس نقاش
وجورج إبراهيم عبدالله؟
ال ـج ــواب بـكــل بـســاطــة ه ــو أن أنـيــس
ن ـ ـق ـ ــاش تـ ــدع ـ ـمـ ــه ب ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــوادة قـ ــوة
إقليمية تــريــد أن تـفــرض احترامها
على الساحة الدولية ،بينما جورج
إبراهيم عبدالله هو مواطن في بلد
اس ـمــه لـبـنــان غ ــرق زع ـم ــاؤه الــواحــد
تـلــو اآلخ ــر فــي اسـتـغــال مناصبهم
فـ ــي مـ ـج ــال األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم
ال ـفــرن ـس ـيــن م ــن دون االل ـت ـف ــات إلــى

مواطنيهم املعتقلني ظلمًا في فرنسا.
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ــرئـ ـي ــس إم ـ ـيـ ــل ل ـح ــود
( )2007-1998الــذي كــان يأخذ عليه
الـغــرب دعـمــه لـحــزب الـلــه ،لــم يقم أي
رئـيــس لـبـنــانــي بــذكــر قـضـيــة جــورج
إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه أم ـ ــام امل ـســؤولــن
الفرنسيني:
بينما في املقابل ،استطاع أمني عام
ح ــزب ال ـل ــه ح ـســن ن ـصــرال ـلــه تـحــريــر
عـشــرات األس ــرى املناضلني مــن أجل
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الـلـبـنــانـيــن
والعرب مقابل إطالق سراح سجناء
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،نـ ــذكـ ــر م ـن ـه ــم عـمـيــد
ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن الـ ـع ــرب فــي
إس ــرائ ـي ــل الـلـبـنــانــي الـ ـ ــدرزي سمير
قنطار ولم يكن بينهم شيعي واحد.
يـ ـمـ ـث ــل ج ـ ـ ـ ــورج إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ع ـب ــدال ـل ــه
امل ـ ـ ـثـ ـ ــال امل ـ ـ ـضـ ـ ــاد لـ ـك ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــات
العربية الحديثة التي تتحكم فيها
ق ـن ـص ـل ـي ــات ال ـ ـقـ ــوى االس ـت ـع ـم ــاري ــة
القديمة والتي تضع ربطات العنق
وتحمل البطاقات املصرفية الذهبية
ُ
لحسابات تغذيها مشيخات البترو-
دوالر.
ّ
اعتقاله بطريقة ُمخزية قد
تمديد
إن
ّ
رفعه إلــى مصاف الــرمــوز النضالية
النزيهة.
تشكل قضية جورج إبراهيم عبدالله
بـمـحــاكـمـتــه ال ـظــاملــة وحـكـمــه املـشــن
عـ ــارًا ع ـلــى ع ــار ف ــي ت ــاري ــخ ال ـعــدالـ ّـة.
رف ـع ــه ال ـح ـكــم بــال ـن ـفــي إلـ ــى م ـصــاف
األبـ ـ ـط ـ ــال األس ـ ـطـ ــوريـ ــن فـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـن ـض ــال الـفـلـسـطـيـنــي م ـث ــل مـ ــروان
برغوتي زعيم فتح وأحـمــد سعدات
زعـ ـي ــم ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـحــريــر
ّ
فلسطني ،إنه دليل التقزم السياسي
للزعماء اللبنانيني والفرنسيني في
آن معًا.
ّ
يسر املحكمة أن تقضي بالحكم على
ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة بـجــريـمــة «إس ــاءة
اسـتـعـمــال الـسـلـطــة» وإن ـ ــزال عقوبة
«الـسـخــط الــوط ـنــي» عـلــى موظفيها
وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ــان ــوي ــل ف ــال ــس،
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة لـ ــوران فــابـيــوس،
«لـ ـتـ ـق ــاعـ ـسـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي واجـ ـب ــاتـ ـهـ ـم ــا
وخ ـي ــان ـت ـه ـم ــا ل ـث ـق ــة الـ ـشـ ـع ــب الـ ـح ـ ّـر
واملبادئ األساسية التي تقوم عليها
الديمقراطية وقيم الجمهورية».
ع ـ ــاش ـ ــت فـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن! َع ـ ـ ـ ــاش ج ـ ـ ــورج
ً
إبراهيم عبدالله! وليبق مثال يحتذى
به لألجيال القادمة!
(*) كاتب وصحافي لبناني .ناشر موقع
ّ
«مدنية» الذي ينشر هذا النص بالفرنسية
تزامنًا مع «األخبار»
ترجمة سناء يازجي خلف

•  :1985نكثت فرنسا ّ
بتعهدها إتمام صفقة تبادل
بإطالق ســراح عبدالله مقابل اإلفــراج عن الدبلوماسي
الفرنسي جيل سيدني بيرول ،املخطوف في لبنان
حكم عليه بالسجن  4سنوات بتهمة
•  10تموز ِ :1986
حيازة أسلحة ومتفجرات
ُ
•  1آذار  :1987محاكمة ثانية بعد أن ُو ّجهت له تهمة
الـتــواطــؤ فــي أعـمــال «إرهــاب ـيــة» ،وص ــدر فــي حقه ُحكم
السجن املؤبد.
ّ
ُّ
ِمن التهم في حقه:
ُ ّ
 تأسيس «الفصائل املسلحة الثورية اللبنانية» محاولة اغتيال املسؤول الثاني في السفارة األميركيةف ــي فــرنـســا كــريـسـتـيــان أدي ـس ــون ت ـشــاب ـمــان ،ف ــي 12
تشرين الثاني 1981
 اغتيال امللحق العسكري في السفارة األميركية فيفرنسا ،الكولونيل تشارلز راي ،في  18كانون الثاني
1982
 اغتيال السكريتير الثاني للسفارة االسرائيلية فيفرنسا ،ياكوف بارسيمنتوف ،في  3نيسان 1982
 تفخيخ وتفجير سيارة امللحق التجاري في السفارةاألميركية في فرنسا ،رودريك غرانت ،في  22آب 1982
 اغـتـيــال املــديــر الـســابــق لـلـقــوات الــدول ـيــة فــي سـيـنــاء،الــدبـلــومــاســي األمـيــركــي لـيـمــون هــانــت ،فــي  15شباط
1984
(أرشيف)

 م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال الـقـنـصــل ال ـع ــام ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدةاألمـيــركـيــة فــي سـتــراسـبــورغ (فــرنـســا) ،روب ــرت أونــان
هوم ،في  26آذار 1984
•  :1999استوفى الشروط املطلوبة لإلفراج عنه ،التي
ُي ّ
حددها قانون العقوبات الفرنسي
•  :2002كتب الـنــائــب الـســابــق فــي الـبــرملــان الفرنسي
أالن مــارســو (شغل سابقًا القاضي املعني بمكافحة
ّ
ّ
اإلرهاب ،ونظم عملية املحاكمة) أنه «حكمنا على جورج
عبدالله على ما لم يقم به»
•  19تـشــريــن الـثــانــي  :2003ق ـ ّـررت محكمة اإلف ــراج
املشروط إطالق سراح عبدالله .فاستأنفت النيابة العامة
ّ
الفرنسية القرار ،ما عطل إخراجه من السجن
•  9أيلول  :2005عارضت النيابة العامة الفرنسية أي
قرار يقضي بإطالق سراحه
•  31ك ــان ــون ال ـثــانــي  :2006رف ـضــت الـنـيــابــة الـعــامــة
تحججة بـ ّ
الفرنسية طلب إطــاق ســراح عبداللهُ ،م ّ
ـأن
صورة فرنسا ستهتز أمام الواليات املتحدة وحلفائها،
ّ
وأن ترحيله إلــى لبنان ال يشكل ضمانة لعدم تكراره
األعمال التي قام بها
•  6شباط  :2007تقديم طلب اإلفراج املشروط السابع،
الذي ُرفض في  10تشرين األول
•  20كــانــون األول  :2007اسـتــأنــف عـبــدالـلــه الـ ُـحـكــم،
ُ
وعقدت جلسة االستئناف في  31كانون الثاني حني
تأجل إعالن ُ
ّ
الحكم إلى تاريخ  17نيسان 2008
ّ
•  4أيلول  :2008نقل امللف من محكمة اإلفراج املشروط
إلى لجنة خاصة للنظر «في درجة خطورة» عبدالله
•  7ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  :2012صـ ـ ـ ّـرح امل ــدي ــر األس ـب ــق
لــاسـتـخـبــارات الفرنسية ب ـ ّ
ـأن لــديــه «أزم ــة ضمير مع
قضية عبدالله… من غير الطبيعي والفظيع استمرار
اعتقاله… إنها سياسة انتقامية من الدولة ّ
ضد عبدالله»
تطبيق
•  10ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  :2013وافـ ـق ــت غ ــرف ــة
ً
العقوبات في باريس على طلب اإلفــراج الثامن ،رابطة
إي ــاه بمغادرته األراض ــي الفرنسية .استأنفت النيابة
العامةُ ،
فع ّلق ُ
الحكم.
 املتحدثة بــاســم الخارجية األمـيــركـيــة« :ال نعتقد أنهيـتـعـ ّـن اإلفـ ــراج عــن عـبــدالـلــه ،ونــواصــل مـشــاوراتـنــا مع
الحكومة الفرنسية بشأن ذلك»
ّ
•  :2013تشكلت في لبنان لجنة وزارية ملتابعة القضية،
وزار ٌ
وفد رسمي باريس ملناقشة األمر
ُ
ّ
• حزيران ّ :2014
للمرة األولى منذ اعتقاله ،طرح ملف
عـبــدالـلــه فــي الـ ــدورة الـ ــ 26ملجلس حـقــوق اإلن ـســان في
جنيف
•  6تـشــريــن ال ـثــانــي  :2014رف ـضــت مـحـكـمــة تنفيذ
األحكام الفرنسية الطلب التاسع باإلفراج املشروط
•  17حــزيــران  :2018الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون يــراســل
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ،يطلب فيها اإلفراج
عن عبدالله
•  22كــانــون األول  :2018زار السفير اللبناني لدى
فرنسا رامي عدوان ،عبدالله في سجنه ،فكانت تلك أول
ّ
مرة يزوره فيها سفير لبناني
• ّ :2019
أتم عبدالله  35عامًا في السجن

