
 2010فرباير/شباط  12

 MDE 18/001/2010رقم الوثيقة: 

 

 در الذي مضى عام على اختطافه اليومصالبنان: أفرجوا عن جوزيف 
 

، الذي يلف الغموض مصريه ومكان وجوده صادرقالت منظمة العفو الدولية إنه على خمتطفي املواطن اللبناين جوزيف 
 م مرور عام على اختطافه، اإلفراج عنه بال إبطاء. منذ اختطافه من أحد شوارع بريوت ويصادف اليو 

 

 2009فرباير/شباط  12عاماً، قد اختطف على أيدي رجال جمهولني صباح  57، البالغ من العمر صادروكان جوزيف 
 –كيلومرتاً إىل اجلنوب من بريوت، إىل مكاتب شركة طريان الشرق األوسط   50ه من مغدوشة، اليت تبعد انتقالأثناء 

 طوط اجلوية اللبنانية ابلقرب من مطار بريوت الدويل، حيث كان يعمل مديراً للخدمات التشغيلية يف الشركة. اخل
 

قد نزل من سيارة تكسي "ميين فان" على جسر يف منطقة صادر وطبقاً ملعلومات منظمة العفو الدولية، كان جوزيف 
يؤدي إىل مكاتب شركة طريان الشرق األوسط عندما  كوكودي يف جنوب بريوت ويسري ابجتاه الطريق السريع الذيال

جربوه على ر" بيضاء، حيث قفز رجالن مبالبس مدنية، حسبما ذكر، من السيارة وأو اعرتضته سيارة "شيفروليت فانت
 دخول السيارة عرب ابهبا املنـزلق، لتنطلق السيارة اليت كان يقودها شخص اثلث مسرعة بعد ذلك. 

 

منذ ذلك الوقت، كما مل يسمح له ابالتصال بعائلته أو آبخرين، ما أاثر خماوف شديدة على صادر ومل يُر جوزيف 
قد احتجز رغماً عن إرادته يف صادر سالمته. بيد أن املعلومات اليت مجعتها منظمة العفو الدولية تشري إىل أن جوزيف 

 مكان جمهول من قبل أعضاء مجاعة مسلحة غري اتبعة للدولة. 
 

 ية إلسرائيل. اتأبنه يقدم خدمات استخبار تبهون أن املسؤولني عن اختطافه واعتقاله غري القانوين يش ومن الواضح
 

وقد كتبت منظمة العفو الدولية إىل السلطات اللبنانية يف ديسمرب/كانون أول املاضي لطلب معلومات حول ما اختذته 
إذا ما كانت هناك أدلة تشري إىل  وقالت أيضاً إنه. صادرالسلطات اللبنانية من خطوات لضمان اإلفراج عن جوزيف 

جه االهتام و تأن ينبغي  ، فأن سلطات الدولة هي اجلهة املخولة اليتأنه قد ارتكب جرمية التجسس أو أية جرائم أخرى
 . االعدام إليه وحماكمته على وجه السرعة وفق إجراءات تتماشى مع املعايري الدولية للنـزاهة ودون اللجوء إىل عقوبة

 

ورد وزير الداخلية، زايد ابرود، على رسالة منظمة العفو الدولية ابلقول إن السلطات اللبنانية تقوم بتحقيقات متواصلة 
اختطافه ابلتنسيق مع اجليش اللبناين وأجهزة االستخبارات، وإن القضية قد أوكلت إىل السلطات القضائية  حول

 ات أبن السلطات تويل أمهية كربى حلل املسألة. ن عائلته قد تلقت تطميناملختصة، وإ
 

 خلفية

، دأبت السلطات اللبنانية على اإلعالن أبهنا قد كشفت النقاب عن عدد من شبكات 2010وأوائل  2009طوال 
أهنم جزء من شخصاً اشتبه يف  70بض على ما ال يقل عن قُ التجسس اليت تعمل لصاحل إسرائيل. ويف الوقت نفسه، 

مت  ،ات ووجه إليهم االهتام وظلوا، يف معظم احلاالت، حمتجزين يف انتظار احملاكمة. وعلى وجه العمومهذه الشبك

Commented [a1] : 



القبض عليهم من قبل قوات األمن اللبنانية، ولكن قبض على شخص واحد على األقل، هو مروان الفقيه، واعتقل 
زب سياسي، قبل تسليمه إىل السلطات واستجوب ابتداء، حسبما ذكر، من قبل "حزب هللا"، وهو مجاعة مسلحة وح

 اللبنانية. 
 

قانوين ابلقبض على أفراد واعتقاهلم  غري وبينما كان هناك عدد من احلاالت اليت قامت هبا مجاعات مسلحة على حنو
قة ، إال أن هذه ظلت حوادث متفر يف السنوات األخرية واستجواهبم قبل اإلفراج عنهم أو تسليمهم إىل السلطات اللبنانية

. حيث مت 2000ابملقارنة مع األحداث اليت وقعت إثر انسحاب القوات اإلسرائيلية من جنوب لبنان يف مايو/أاير 
القبض آنذاك على عشرات من األشخاص املشتبه يف تعاوهنم مع إسرائيل على أيدي قوات "حزب هللا" و"أمل"، وهو 

ة وجيزة يف مرافق لالعتقال اتبعة هلاتني اجلماعتني قبل حزب سياسي آخر، يف جنوب البالد. واحتجز بعض هؤالء لفرت 
اإلفراج عنهم. بينما أبقي على آخرين يف احلجز ألسابيع، وأحياانً ألشهر، قبل أن يسلموا إىل السلطات اللبنانية. وغالباً 

ه االهتام  إىل هؤالء بعد ذلك وحوكموا يف العادة أمام حماكم عسكرية خاصة.  ما وج ِّ


