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لبنان: على مجلس حقوق اإلنسان األممي التحقیق في انفجار بیروت
منظمات حقوقیة، ناجون، وضحایا یطالبون بالعدالة فورا

في ھذه الصورة الملتقطة في 9 أغسطس/آب 2020 كتابات سیاسیة على الجدران أمام موقع انفجار 4 أغسطس/آب الذي حدث في مرفأ بیروت، لبنان. © 2020 "أیھ بي فوتو"/حسین مال

(بیروت، 15 سبتمبر/أیلول 2021) – قال 145 من المنظمات الحقوقیة اللبنانیة والدولیة والناجین وعائالت الضحایا في رسالة مشتركة الیوم إن
على الدول األعضاء في "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" إنشاء بعثة تحقیق دولیة مستقلة ومحایدة، على غرار بعثة لتقصي حقائق

لسنة واحدة، في انفجار مرفأ بیروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020. تأتي ھذه الرسالة بعد أخرى مشابھة وجھتھا 115 من المنظمات
الحقوقیة والناجین وعائالت الضحایا في یونیو/حزیران 2021.

تبرعوا اآلن
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بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بیروت لم یُحاَسب أحد. دّمر االنفجار أكثر من نصف المدینة وقتل 218 شخصا على األقل، من لبنان
وسوریا ومصر وأثیوبیا وبنغالدش والفیلیبین وباكستان وفلسطین وھولندا وكندا وألمانیا وفرنسا وأسترالیا والوالیات المتحدة.

قالت آیة مجذوب، باحثة لبنان في "ھیومن رایتس ووتش": "عائالت ضحایا انفجار بیروت الكارثي والناجون منھ یناشدون مجددا مجلس
حقوق اإلنسان بأن ینشئ على الفور بعثة تحقیق في تقاعس الدولة اللبنانیة عن حمایة حقوقھم. بعد مرور أكثر من عام على االنفجار، یستمر

المسؤولون اللبنانیون في عرقلة التحقیق المحلي وتأخیره وتقویضھ".

في فبرایر/شباط 2021، أمرت إحدى المحاكم بتنحیة القاضي المعیّن لتولّي التحقیق في القضیة بعد تقدیم شكوى ضده من قبل وزیرین سابقین
كان قد ادعى علیھما. ُعین القاضي بیطار في الیوم التالي، فبدأ السیاسیون والمسؤولون حملة مماثلة ضده بعد تقدیمھ طلب إذن اتھام ومالحقة

الستجواب سیاسیین ومسؤولین أمنیین كبار.

رفض المسؤولون الرسمیون، من ضمنھم رئیس حكومة تصریف األعمال حسان دیاب، المثول أمام القاضي لالستجواب ورفضت السلطات
رفع الحصانات أو السماح بمقاضاة النواب وكبار المسؤولین األمنیین. حاول القادة السیاسیون التشكیك في حیادیة القاضي بیطار، واتھموه بأنھ
ُمسیّس. عالوة على ذلك، واجھت قوى األمن اللبنانیة أھالي ضحایا االنفجار بالعنف في مناسبتین على األقل خالل تحركھم السلمي ضد ھذه

العراقیل.

قالت لین معلوف، نائبة مدیر قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في "منظمة العفو الدولیة": "ھذا الرد العنیف یوّجھ رسالة مخیفة تُفید بازدراء
السلطات للعدالة وعدم رغبتھا في السماح الضحایا وأقاربھم بالوصول الفعلي إلى عملیة التحقیق واحترام حقھم باالطالع والمشاركة. بعد

مرور عام، تتجلى بشكل صارخ الفجوة بین مسار التحقیق الدولي والمعاییر التي وضعھا خبراء األمم المتحدة العام الماضي".

نتج االنفجار عن اشتعال وانفجار أطنان من نیترات األمونیوم التي كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى متفجرة أو قابلة لالشتعال في
مستودعات غیر آمنة وسط منطقة سكنیة وتجاریة مزدحمة في المدینة المكتظة بالسكان، بطریقة تتعارض مع اإلرشادات الدولیة للتخزین

اآلمن والتعامل مع نیترات األمونیوم.

وجدت ھیومن رایتس ووتش أن األدلة تشیر بقوة إلى ِعلم عدد من كبار المسؤولین في الجیش والقوى األمنیة والحكومة بالخطر الكبیر على
الحیاة الذي یشكلھ وجود مخزون نیترات األمونیوم في المرفأ، وقبلوا ضمنیا خطر حدوث الوفیات. یرقى ذلك إلى انتھاك للحق في الحیاة

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

س في المادة السادسة من "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"، الذي صادق الحق في الحیاة حق مستقل وغیر قابل للتصرف مكرَّ
علیھ لبنان في 1972. ذكرت "لجنة حقوق اإلنسان" األممیة، التي تُفّسر العھد، أن على البلدان احترام الحق في الحیاة وتحصینھ من الحرمان

الُممارس من األفراد أو الكیانات، حتى لو كان سلوكھم ال یُنسب إلى الدولة.

أضافت اللجنة أن "واجب الحمایة القانونیة للحق في الحیاة یقتضي من الدول األطراف أیضا تنظیم جمیع األجھزة العامة والھیاكل اإلداریة
لممارسة السلطة العامة بطریقة تتوافق وضرورة مراعاة الحق في الحیاة وكفالتھ، ویشمل ذلك... التحقیق في الحاالت المحتملة من الحرمان

التعسفي من الحیاة، ومالحقة المسؤولین عنھا ومعاقبتھم وتوفیر كامل سبل جبر الضرر".

ینبغي أن تكون التحقیقات في انتھاكات الحق في الحیاة "مستقلة ومحایدة وفوریة وشاملة وفعالة وذات مصداقیة وشفافة"، وأن تستكشف
"المسؤولیة القانونیة لكبار الموظفین عما یرتكبھ مرؤوسوھم من انتھاكات الحق في الحیاة".
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تقاُعس التحقیق المحلي عن ضمان المحاسبة یُبیّن بوضوح ثقافة إفالت المسؤولین من العقاب التي طالما ُوجدت في لبنان. عرقلة السلطات
المخزیة لمسعى الضحایا إلى معرفة الحقیقة وإحقاق العدالة تُعزز الحاجة إلى تحقیق دولي في تقاعس الدولة اللبنانیة عن حمایة الحق في الحیاة.

قالت المنظمات إن التحقیق الدولي في تقاعس الدولة اللبنانیة عن حمایة الحق في الحیاة لن یعرقل التحقیق المحلي، بل یدعمھ. قد تكون النتائج
التي یتوصل إلیھا تحقیق دولي یُجرى تماشیا مع أعلى المعاییر وأفضل الممارسات الدولیة، مفیدة للسلطات اللبنانیة التي تحقق في االنفجار،

وألي مسعى محلي لمحاسبة كل مشتبھ بمسؤولیتھ الجنائیة بصورة معقولة.

عالوة على ذلك، قد یقدم التحقیق توصیات للبنان والمجتمع الدولي حول الخطوات الضروریة لمعالجة االنتھاكات وضمان عدم تكرارھا في
المستقبل.
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قراءة المزید
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رسالة مشتركة إلى "مجلس حقوق اإلنسان" للمطالبة ببعثة تحقیق دولیة في انفجار بیروت
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كوریا الجنوبیة: طالب مجتمع المیم یواجھون التنمر والتمییز
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