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8152مايو  51بيروت في   
 الساعة العاشرة صباحا

 نداء عاجل 
 بعد استدعائه" حقوق"لتوضيح وضع المدير العام لـ

 من قبل األمن العام اللبناني للتحقيق واستمرار احتجازه
 

عن بالغ قلقها لوضع المدير العام للمنظمة السيد غسان " حقوق"االنسان تعرب المنظمة الفلسطينية لحقوق 
ساعة بموجب استدعاء وجه إليه يوم  42عبداهلل وممثلها تجاه الدولة اللبنانية، الذي استدعي منذ أكثر من 

وذلك  ،(مرفق رسالة االستدعاء" )لتحقيق أمني"للمثول أمام األمن العام اللبناني ( مايو)أيار  01الخميس 
 .، وهو ال يزال محتجزًا من دون معرفة أسباب ذلك(مايو)أيار  02صباح يوم اإلثنين 

 
إلى أن السيد غسان عبداهلل بصفته الشخصية وكشخصية اعتبارية، واستطرادًا المنظمة " حقوق"وتلفت 

ا من الفلسطينية لحقوق اإلنسان، لم يقوما بأي نشاطات تستدعي أي سؤال أو تساؤل، وهو ما يثير مخاوفن
كما أن صحة السيد عبداهلل، وهو جريح حرب، وفاقد ألحد أطرافه، هي هّشة للغاية، وال . هذا الوضع الناشئ

تحتمل أي ضغوط أو احتجاز، خصوصًا أنه بحاجة دائمة إلى أدوية يومية ألمراض مزمنة والتي لم يجهزها 
ن إستمرار إحتجازه وعدم أخذ معه لدى ذهابه طوعًا لمقر األمن العام، كون ال شيء يستدعي حجز ح ريته، وا 

 .األدوية بشكل منتظم سيشكل خطرا كبيرا على حياته
 

األمن العام اللبناني اإلفراج الفوري عن مديرها العام ( حقوق)لذلك تطالب المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
" حقوق"ة، كما وتناشد وتوضيح مبررات إحتجازه وتحمله كامل المسؤولية عن أي تدهور في حالته الصحي

كافة الهيئات والمنظمات ذات الشأن المحلية، اإلقليمية والدولية بالتدخل الفوري لدى األمن العام اللبناني، 
لإلفراج عن الناشط الحقوقي غسان عبداهلل، وتحميل محتجزيه كامل المسؤولية عن أي تدهور في حالته 

 .الصحّية
 
 

 0991هي منظمة مستقلة، غير حكومية، غير حزبية وغير ربحية، تأسست في العام ( حقوق)اإلنسان المنظمة الفلسطينية لحقوق 
لالجئين الفلسطينيين  على تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان( حقوق)تعمل  .أد/63ومشهرة في لبنان بموجب علم وخبر 

  منظمة بعضوية كل من الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسانهذا وتتمتع ال. في لبنان، وعلى نطاق أوسع، منطقة الشرق األوسط
(FIDH)والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ، (EuroMed  Rights)   والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان(AOHR.) 


