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لت منظمة العفو الدولیة قبل حلول الذكرى السنوية األولى لالنفجار إن السلطات اللبنانیة أمضت السنة المنصرمة وھي
تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقیقة والعدالة في أعقاب االنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بیروت.

فقد قتل أكثر من 217 شخصاً وأصیب 7000 بجروح عندما انفجر 2750 طناً من مادة نترات األمونیوم في مرفأ بیروت في 4
أغسطس/آب 2020. وتسبب االنفجار بتشريد 300,000 شخص وأحدث دماراً وخراباً على نطاق واسع وألحق أضراراً بمباٍن

تبعد حتى مسافة 20 كیلومتراً.

لین معلوف، نائبة مديرة المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال إفريقیا في منظمة العفو الدولیة

وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدًال من ذلك أعاقت بوقاحة
مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة

التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية. 
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إن الجھود التي بذلتھا السلطات اللبنانیة بال كلل وال ملل طوال العام لحماية المسؤولین من الخضوع للتحقیق عرقلت على
نحو متكرر سیر التحقیق. وقد أقالت السلطات القاضي األول الذي ُعیِّن للتحقیق بعدما استدعى شخصیات سیاسیة

لالستجواب، وتستمر حتى اآلن برفض وتأخیر طلبات قاضي التحقیق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
واستجواب كبار المسؤولین في األجھزة األمنیة بشأن المأساة.

وقالت لین معلوف، نائبة مديرة المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال إفريقیا في منظمة العفو الدولیة: "إن انفجار بیروت
– وھو أحد أضخم االنفجارات غیر النووية في التاريخ – أحدث دماراً واسع النطاق، وتسبب بمعاناة ھائلة. وقد وعدت السلطات
اللبنانیة بإجراء تحقیق سريع؛ وبدالً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقیقھا برغم الحملة

المتواصلة التي قام بھا الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائیة.

"لقد تقاعست الحكومة اللبنانیة على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبھا، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في
حماية الحقوق االجتماعیة – االقتصادية األساسیة. وھي من خالل الوقوف في وجه محاوالت القاضي الستدعاء المسؤولین

السیاسیین، وّجھت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم ھذه المأساة، فمن المذھل أن نرى المدى الذي
تستعد السلطات اللبنانیة أن تذھب إلیه لحماية نفسھا من التحقیق".

ومع اقتراب الذكرى السنوية األولى لوقوع االنفجار مازال سكان بیروت الذين أصیبوا بصدمات شديدة يترنحون جراء تأثیره
الكارثي.

وقد وصفت میراي خوري – التي توفي ابنھا إلیاس البالغ من العمر 15 عاماً متأثراً بالجروح التي ُأصیب بھا في االنفجار –
أحداث ذلك الیوم المرعبة لمنظمة العفو الدولیة:

فقالت إن "يوم 4 أغسطس/آب بدا كأنه نھاية العالم. واعتقدنا أنه مجرد حريق ... وقد أغمي علّي ثم عدُت إلى وعیي ألجد
أن منزلي قد أصبح ركاماً. فسألتني ابنتي عما حدث. وقد ُأصیبت بجروح مثلما ُأصبُت أنا أيضاً. فھرعُت إلى الخارج ووجدت

ابني عند بیت الدرج مصاباً ومضرجاً بالدماء ... لقد دمروا حیاتنا في ذلك الیوم".

وقالت إنه "إذا سمحت السلطات اللبنانیة بأن تمر ھذه الجريمة بدون مساءلة، فسیذكرھا التاريخ بأبشع صورة"، مضیفة بأنھا
تعتقد أن تحقیقاً دولیاً ھو الوسیلة الوحیدة إلقامة العدل.

وتشیر الوثائق الرسمیة المسرّبة إلى أن الجمارك اللبنانیة والسلطات العسكرية واألمنیة، فضالً عن القضاء قد حذروا
الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكیماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على األقل في السنوات

الست الماضیة، ومع ذلك لم ُيتخذ أي إجراء. كذلك صرّح رئیس الجمھورية أنه كان على علم بالخطر، لكنه ترك مسألة
مواجھته لسلطات المرفأ.

ومع ذلك ما برح أعضاء المجلس النیابي والمسؤولون يزعمون طوال سیر التحقیق أن الحصانة حق لھم. وقد اسُتخدم ھذا
التكتیك مراراً وتكراراً في سیاق إجراءات العفو التي صدرت على مدى عقود عقب النزاع الذي شھده لبنان، فَوفّر ذلك التكتیك

حماية فعلیة ألولئك الذين يشتبه بارتكابھم جرائم خطیرة ينص علیھا القانون الدولي، وحرم آالف الضحايا من أي شكل من
أشكال االعتراف، ناھیك عن العدالة.

عرقلة سیر العدالة

في 10 ديسمبر/كانون األول 2020، اتھم القاضي فادي صوان – قاضي التحقیق األول المعین – وزير المالیة السابق علي
حسن خلیل، والوزيرين السابقین لألشغال العامة يوسف فنیانوس وغازي زعیتر، ورئیس وزراء حكومة تصريف األعمال حسان
دياب "باإلھمال" الجنائي. وقد رفضوا جمیعھم المثول أمام القاضي. وشجب حسان دياب القرار بوصفه انتھاكاً للدستور. ورفع
غازي زعیتر وعلي حسن خلیل دعوى قضائیة لدى محكمة النقض إلبعاد القاضي صوان عن التحقیق مستشھدْين بالحصانة

التي يتمتع بھا أعضاء المجلس النیابي من المقاضاة الجنائیة.
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ورداً على ذلك، أوقف القاضي صوان التحقیق في 17 ديسمبر/كانون األول 2020 قرابة الشھرين. وبعید ذلك في 18 فبراير/
شباط 2021 أقالت محكمة النقض في لبنان القاضي صوان. فقوبل قرار إعفائه بغضب شديد من جانب أسر الضحايا الذين

خرجوا إلى الشوارع منددين بالتدخل السیاسي في التحقیق.

ورداً على ذلك، وقع 26 نائباً من كتلة رئیس مجلس النواب نبیه بري "حركة أمل"، وكتلتْي الحزبین السیاسیین "حزب هللا"
و"تیار المستقبل" على عريضة تطالب بمباشرة إجراءات قانونیة موازية في محاولة لتجنب االستجواب أمام القاضي بیطار.
وفیما بعد، سحب ستة نواب تواقیعھم في أعقاب صرخات االستنكار التي أطلقتھا أسر الضحايا ونشطاء المجتمع المدني

على وسائل التواصل االجتماعي.

وفي خطوة منفصلة، رفض وزير الداخلیة طلباً تقّدم به القاضي بیطار الستجواب المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراھیم
أحد كبار الجنراالت في البالد. ويعمل القاضي على تقديم استئناف ضد القرار. وفي تحركات حديثة أكثر إيجابیة رفعت نقابتا

المحامین في بیروت وطرابلس الحصانات عن مسؤولین ھم أيضاً محامین – لكن الحصانات النیابیة تظل قائمة حتى اآلن.

لین معلوف

ويتناقض منح الحصانة للمسؤولین السیاسیین تناقضاً مباشراً مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مینیسوتا
الصادر عن األمم المتحدة عام 2016 الذي يھدف إلى حماية الحق في الحیاة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفیات غیر

المشروعة. ويحدد البروتوكول حدوث الوفاة التي يحتمل أن تكون غیر مشروعة "عندما تتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتھا
بحماية الحیاة". وفي ھذه الحاالت يترتب على الدولة واجب إخضاع الجناة للمساءلة، وإن اإلفالت من العقاب الناجم عن

"التدخل السیاسي" أو "العفو الشامل" يتعارض تعارضاً مباشراً مع ذلك الواجب.

وتقف منظمة العفو الدولیة إلى جانب أسر الضحايا في مطالبة السلطات اللبنانیة بالرفع الفوري لجمیع الحصانات الممنوحة
للمسؤولین بصرف النظر عن دورھم أو منصبھم.

وفي يونیو/حزيران، بعثت منظمة العفو الدولیة برسالة إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في إطار ائتالف ضم
أكثر من 50 منظمة لبنانیة ودولیة دعت إلى إرسال بعثة تحقیق دولیة من قبیل بعثة لتقصي الحقائق لمدة عام واحد

للتحقیق في انفجار بیروت. وقد سلطت الرسالة الضوء على الشوائب اإلجرائیة والنظامیة التي تحول دون وفاء لبنان بواجباته
الدولیة في تقديم سبیل انتصاف للضحايا.

االحتجاجات التي قام بها الناجون وأسر الضحايا على مدى أسابيع تشكل تذكيرًا
صارخًا بما هو على المحك. لقد تفاقم ألمهم وغضبهم ألن السلطات أنكرت

عليهم حقهم – مرة تلو األخرى – في معرفة الحقيقة ونيل العدالة. 

”

“
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لبنان

وقالت لین معلوف إن "االحتجاجات التي قام بھا الناجون وأسر الضحايا على مدى أسابیع تشكل تذكیراً صارخاً بما ھو على
المحك. لقد تفاقم ألمھم وغضبھم ألن السلطات أنكرت علیھم حقھم – مرة تلو األخرى – في معرفة الحقیقة ونیل العدالة".

"وينبغي على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة اإلصغاء لدعوتھم ووضع آلیة تحقیق على وجه السرعة لتحديد ما
إذا كان تصرف الدولة تسبّب أو ساھم بحدوث الوفیات غیر المشروعة، والخطوات المطلوب اتخاذھا لضمان تقديم سبل

انتصاف فعال للضحايا.
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لبنان: عاٌم على احتجاجات "17 تشرين"، ساده اإلفالت من العقاب
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