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 لبنان: يجب إنشاء آلية خاصة ومستقلة للتحقيق في انفجار بيروت

، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى 2020آب/أغسطس  4تستنكر اللجنة الدولية للحقوقيين االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 

 إلى إنشاء آلية خاصة، مستقلة،
ً
محايدة وشفافة للتحقيق في االنفجار املدمر مع التوجه نحو ضمان املساءلة و  والجرحى، وتدعو أيضا

 إنصاف الضحايا.

. وفًقا ألحدث األرقامآخرين،  5000شخًصا على األقل وإصابة حوالي  157امتد أثر االنفجار ألنحاء العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل وقد 

محافظ  ادأف تحت أنقاض املباني املدمرة.  عشرات املفقودينومن املتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى مع استمرار خدمات الطوارئ في البحث عن 

 دون مأوى بعد أن أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن. ألف شخص 300نحو بيروت أن الدمار الواسع الذي أحدثه االنفجار خلف 

ادية اقتصأزمة تحت السياس ي و يعيش حالة من انعدام االستقرار من معاناة مجتمع غير قابل للقياس نفجار يوم الثالثاء ضاعف بشكل اإن "

عربية ، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا قال سعيد بن ". 19اإلصابة بفيروس كوفيد_ حاالتفي زيادة استمرت لفترة طويلة باإلضافة إلى 

مم املتحدة أل ، يجب على لبنان العمل مع اي وانعدام االستقاللية واملساءلةتسييس النظام القانوني اللبنان في اللجنة الدولية للحقوقيين. "في ظل

ات إلجراءات صيتقديم التو الحقائق،  إظهارمع القانون الدولي واملعايير الدولية بهدف  يتوافقإلنشاء آلية خاصة ومستقلة إلجراء التحقيق بما 

 . "هذه الكارثة تكرارنع مالجنائية إذا لزم األمر، و  املالحقاتبما في ذلك  املساءلة املناسبة

يجب أن يكون  ،غير القانوني احتمال القتل، وعلى وجه التحديد بروتوكول مينيسوتا للتحقيق في الدولية لحقوق اإلنسانواملعايير وفًقا للقانون 

 التحقيق في االنفجار 
ً
، ،فوريا

ً
  شامال

ً
ا. ،مستقال

ً
 نزيًها وشفاف

يوب وأوجه عبالنظر إلى فإنه ، عنهاالنفجار وفرض "عقوبات صارمة" على املسؤولين  بشأنالسلطات اللبنانية بإجراء "تحقيق شفاف"  تعهد رغم

انة الفعلية الحصكذلك من العقاب و اإلفالت من  راسخةقديمة و ثقافة املستمرة بالفساد،  االدعاءاتفي نظام العدالة اللبناني،  املمنهجةالقصور 

ق أن السلطات اللبنانية لن تكون قادرة على إجراء مثل هذا التحقيق بطريقة تتواف اللجنة الدولية للحقوقيين تعتقد، في البالد ينالسياسي للقادة

 مع القانون واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وقد وثقت املنظمة 
ً
مكتب ة في استقاللي السلطة التنفيذية تدخلأثر على نطاق واسع مسبقا

، للسلطة جاملمنه واالستغاللزمن سوء اإلدارة املو  الفساد السياس ي، ادعاءات، لم يتم التحقيق في . نتيجة لذلكفي لبنان القضاءو  العام االدعاء

في  ضد الحكومة والنظام السياس ي 2020-2019الشعبية  ةثور ى في النهاية إلى تأجيج ال، مما أدعلى مر السنين عقاب املسؤولينالي لم يتم وبالت

 .لبنان

القضاء  ةيوتنفيذ إصالحات قانونية وسياسية واسعة النطاق لتعزيز استقالل تبنيلحقوقيين السلطات اللبنانية إلى ل لجنة الدوليةال دعت

 من هذه اإلصالحات. اأييتم تنفيذ  واملساءلة في البالد. لم 

بما  ،بهمت ي لحقتال األضرارالفعال والفوري للضحايا عن  ،نصاف املناسباإل  وضمان، إلثبات الحقيقة تفويض"ينبغي أن يكون لآللية املستقلة 

 عربية.بن " ختم،ي ذلك من خالل منح تعويضات، وضمان محاسبة املسؤولينف

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/lebanon-orders-house-arrest-officials-beirut-blast-live-200805230752876.html
https://news.sky.com/story/beirut-explosion-international-search-teams-sent-to-help-find-the-dozens-still-missing-12043486
https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/lebanon-beirut-explosion-live-updates-dle-intl/h_c286ffd0a0395c9853193633b41b1ad4
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/officials-knew-danger-beirut-port-years-200805032416684.html
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Lebanon-Memo-re-prosecutors-Advocacy-Analysis-Brief-2018-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Lebanon-Memo-re-prosecutors-Advocacy-Analysis-Brief-2018-ENG.pdf
https://www.icj.org/lebanon-the-icj-calls-for-extensive-reforms-to-strengthen-judicial-independence-and-accountability/
https://www.icj.org/lebanon-the-icj-calls-for-extensive-reforms-to-strengthen-judicial-independence-and-accountability/


 .املجتمع الدولي إلى دعم إنشاء مثل هذه اآللية اللجنة الدولية للحقوقيينكما تدعو 

  يجب
ً
يواجهون  ذينوال ،احتياًجاإلى أكثر السكان ضمان وصولها و د لبال ل دخولها اإلنسانية وتسهيل  اتملساعداملجتمع الدولي تقديم ا علىأيضا

 الغذاء واملاء. ،املأوى  ،للحصول على الرعاية الصحية العديد من العقبات 

، بما في ذلك جاراالنفعقب الصحية املحتملة  التداعياتحق كل فرد في تلقي املعلومات الالزمة عن ة و يشفافالالسلطات اللبنانية  تضمنيجب أن 

  لغازاتنتيجة التعرض 
 
، صحةضمان الحق في الحياة والفي واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان  مع التزاماتها بموجب القانون الدولي سامة. تماشيا

 من ضرر إضافي.  معاناة الضحايايجب على السلطات اللبنانية اتخاذ جميع التدابير الالزمة ملنع 

، هذا الصددب علقما يتانية في االنفجار. وفيبانتظار تحقيق السلطات اللبن اإلقامة الجبرية تحتضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت و تم ، اآلن دحإلى 

 املحاكمة العادلة لألشخاص املحرومين من حقوق و  الالزمةإلى ضمان اإلجراءات القانونية  اللبنانية لحقوقيين السلطاتل الدولية لجنةالتدعو 

 في النهاية بارتكاب جرائم جنائية. يتم اتهامهمالذين قد و حريتهم 

 معلومات ذات عالقة

  نسبوقد 
ً
طنا من نترات األمونيوم في  2750يقارب ما مخزون انفجار إلى  الحادثةل عون ورئيس الوزراء حسان دياب يالرئيس ميشمن  كال

ير املادة شديدة االشتعال غ بانفجار، ال تزال الظروف املحيطة لكملدة ستة أعوام على األقل. ومع ذ مخزن  مستودع في منطقة املرفأ في بيروت

  واضحة.

بمن  لبنانيين ؤولينبمس قاموا باالتصال ،ستودعتخزين نترات األمونيوم في امل، تشير التقارير إلى أن مسؤولي الجمارك املشرفين على عالوة على ذلك

، ة التعامل معهحول كيفي توجيهاتالذي يشكله هذا التخزين وطلب لتنبيههم إلى الخطر  ،أكثر من مناسبةفي  السلطة القضائيةفيهم أعضاء في 

 املتكررة.اتصاالتهم ولكن تم تجاهل 

شعبية مستمرة ضد الفساد املتفش ي،  ، وعلى خلفية حركة احتجاج19كوفيد_، بما في ذلك وباء ار لبنان وهو يواجه أزمات متعددةيضرب االنفج

 ى مستو  ديتر الذي أدى إلى و ، اإلدارة االجتماعية واالقتصادية من قبل الدولةسوء  ، باإلضافة إلىالطائفيطة السل بناء، و املتعطلةواملؤسسات 

استمرار في معالجة ب املتوالية. فشلت الحكومات والسلطات التشريعية اللبنانيين في حالة من الفقر والجوع بشكل حرفياملعيشة وترك العديد من 

 إجراء إصالحات شاملة وضرورية.في  فشلتبشكل فعال و  التحدياتهذه 
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