عامان على انفجار مرفأ بريوت :الناجون يناشدون جملس حقوق اإلنسان األممي ابلتحرك
 3أغسطس/آب ( 2022بريوت) -حنن ،املنظمات اللبنانية والدولية املوقعة أدانه ،ندعو أعضاء جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة إىل طرح قرار يف دورة اجمللس املقبلة ايف سبتمرب/أيلول  2022من شأنه أن يوفد ،من دون أتخري ،بعثة مستقلة وحمايدة لتقصي
احلقائق يف انفجار مرفأ بريوت يف  4أغسطس/آب  2020كي حتدد احلقائق واملالبسات ،مبا يف ذلك األسباب اجلذرية لالنفجار ،بغية
حتديد مسؤولية الدولة واألفراد ودعم حتقيق العدالة للضحااي.
هزت املدينة ،مما أسفر عن مقتل ما ال
مثّل انفجار مرفأ بريوت أحد أكرب االنفجارات غري النووية يف اتريخ العامل ،وتسبّب يف ارتدادات ّ
يقل عن  220شخصا ،وإصابة أكثر من  7000آخرين ،وإحلاق أضرار جسيمة ابملمتلكات .وقد أشار حتقيق ّأويل أجرته "هيومن
رايتس ووتش" إىل تورط حمتمل لشركات مملوكة ألجانب ،فضال عن عدد من كبار املسؤولني السياسيني واألمنيني يف لبنان.
وبعد مرور عام ْني ،مل يتق ّدم التحقيق احمللي ،وما من بوادر تقدم تلوح يف األفق .فقد عرقلت السلطات اللبنانية مرارا وتكرارا سري التحقيق
يف االنفجار من خالل محاية السياسيني واملسؤولني املعنيني من االستجواب واملالحقة القضائية واالعتقال.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ،ومنظمة العفو الدولية ،ومجعية احلركة القانونية العاملية ،واملفكرة القانونية ،وجلنة احلقوقيني الدولية جمموعة
من العيوب اإلجرائية واملنهجية يف التحقيق احمللي ،مبا يف ذلك التدخل السياسي الصارخ ،وحصانة مسؤولني سياسيني رفيعي املستوى،
وعدم احرتام معايري احملاكمة العادلة ،وانتهاكات اإلجراءات القانونية الواجبة.
تورطهم يف القضية  25طلبا إلقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق ،وعزل غريه من القضاة املشرفني
وق ّدم سياسيون مشتبه ب ّ
على القضية ،مما تسبب يف تعليق جمرايت التحقيق مرارا وتكرارا أثناء الفصل يف القضااي .وأدت أحدث سلسلة من الطعون القانونية
املقدمة ضد القاضي بيطار إىل تعليق التحقيق منذ  23ديسمرب/كانون الثان .2021
من الواضح اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،أن التحقيق احمللي ال ميكن أن حيقق العدالة ،مما جيعل إنشاء بعثة دولية لتقصي احلقائق
بتكليف من جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أكثر إحلاحا.
جراء االنفجار عن عمر  15عاما" :ما زلت أتنفس ،لكنين ميتة .من حقي أن
وقالت مرياي خوري ،والدة إلياس خوري الذي قتل ّ
أعرف ملاذا أخذ إبين مين ومن كان املسؤول .هذا من حقي ومن حقه .حىت اآلن ،خيذلنا لبنان واجملتمع الدويل ،حنن الضحااي والناجون
من االنفجار".
وكان الناجون من االنفجار وعائالت الضحااي قد أرسلوا يف وقت سابق رسالتني إىل الدول األعضاء والدول املراقبة يف جملس حقوق
اإلنسان حلثهم على دعم قرار إبنشاء مثل هذا التحقيق الدويل .ومل يتم الرد بعد على رسالة أخرى أرسلت إىل املفوضة السامية حلقوق

اإلنسان يف مارس/آذار  .2022لقد أخفق اجملتمع الدويل يف االستجابة ملطالبهم أبمهية كشف احلقيقة وراء انفجار مرفأ بريوت ،لكسر
حلقة اإلفالت املتكرر من العقاب عند منعطف حاسم من اتريخ لبنان.
وقالت دايان مسعان ،انئبة مديرة املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال إفريقيا ابلنيابة يف منظمة العفو الدولية" :بينما تواصل السلطات
اللبنانية عرقلة التحقيق احمللي يف انفجار املرفأ وأتخريه بوقاحة ،فإن إجراء حتقيق دويل هو السبيل الوحيد للمضي قدما لضمان حتقيق
العدالة .لقد أخفقت السلطات اللبنانية بشكل مأساوي يف محاية أرواح شعبها الذي قتل يف انفجار املرفأ ،ووقفت منذ ذلك احلني ضد
الضحااي يف كفاحهم من أجل حتقيق العدالة".
وسيظل أتثري هذه املأساة حمسوسا
انفجار بريوت مأساة ذات أبعاد اترخيية ،انمجة عن التقاعس عن محاية احلق األساسي يف احلياة –
ّ
لزمن طويل يتخطّى مرحلة إعادة بناء املدينة .إن إثبات حقيقة ما حدث يف  4أغسطس/آب  ،2020هو األساس احلاسم لتوفري
اإلنصاف وإعادة اإلعمار بعد الدمار الذي وقع يف ذلك اليوم وكذلك لتقليل فرصة حدوث إخفاقات كارثية مماثلة قد تنشأ مرة أخرى
يف املستقبل.
تتدمر.
أقل ما يستحقه اآلالف من الذين انقلبت حياهتم رأسا على عقب واملاليني الذين رأوا عاصمتهم ّ
هذا ّ
وقالت أنتونيا مولفي ،املديرة التنفيذية جلمعية احلركة القانونية العاملية" :بعد عام ْني على إخفاق التحقيق احمللي ،ندعو إىل بعثة مستقلة
وحمايدة لتقصي احلقائق للتحقيق يف انفجار مرفأ بريوت .من الضروري حتقيق العدالة وكشف احلقيقة ،ليس فقط من أجل الضحااي
والناجني وعائالهتم ،ولكن أيضا من أجل لبنان .ال ميكن بناء لبنان على أسس متداعية".
املوقعون:
احلركة القانونية العاملية
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس واوتش
لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
املؤسسة السويسرية للمساءلة اآلن
مبادرة العدالة االقتصادية و االجتماعية – معا و بريوت 607
مواطنة حلقوق اإلنسان

الدكتور انصر سعيدي
حلم
معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط

لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى االتصال ب ـ ـ ــ:
فاطمة شحادة ،مديرة برامج مجعية احلركة القانونية العامليةshehade@legalactionworldwide.org :
غىن بو شقرة ،مسؤولة إعالمية يف منظمة العفو الدوليةGhina.bouchacra@amnesty.org :
آية جمذوب ,ابحثة لبنان و البحرين يف هيومن رايتس ووتشmajzoua@hrw.org :
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