
 

 

 

 

 بيروت انفجار في المساءلة وضمان العقاب من المزمن لإلفالت حد وضع يجب :لبنان

 

 2021 أغسطس/آب 3

 

 القضائي التحقيق في تدخلال عن التوقف اللبنانية الحكومة على يجب بيروت، مرفأ النفجار األولى السنوية الذكرى اقتراب مع

 .اليوم للحقوقيّين الدولية اللجنة قالت عنه، المسؤولين محاسبة وضمان االنفجار، بخصوص الجاري

 

 7,000 وجرح األقل، على شخصا   217 مقتل إلى اريخ،الت في النووية غير االنفجارات أكبر أحد بيروت، مرفأ انفجار أدى

 االنفجار، من عام وبعد ذلك رغم .شخصا   300,000 حوالي القسري التهجير إلى أدى التحتية للبنية هائل ضرر وإلى آخرين،

 "شفاف تحقيق" بإجراء اللبنانية السلطات تعهد رغم العدالة، وتحقيق الحقيقة كشف يتم أن ينتظرون وعائالتهم الضحايا يزال ال

  .الحادثة في

 

 القاضي يدّ  بكف االستئناف محكمة قامت االنفجار، في للتحقيق تعيينه على أشهر ستة من أقل بعدو ،2021 فبراير/شباط 18 في

 بتقديم القضية، هذه في جنائية اتّهامات يواجهان سابقان وزيران قام أن  بعد صوان تنحية جاءت وقد .القضية عن صوان فادي

  .تنحيته وطلب العام، المدّعي أمام ضده شكوى

 

 في المخزي التدّخل إلى الخصوص وجه على ذلك ويعود كبير، حد إلى بالعيوب ومليء فعال غير االنفجار في بنانل تحقيق إن"

 األوان أن" .للحقوقيين الدولية اللجنة في إفريقيا وشمال األوسط الشرق برنامج مدير بنعربية، سعيد قال "التحقيق، قضاة عمل

 فساد قضايا في تورطوا الذين ألولئك القضائية المالحقة وضمان العقاب، من نلبنا في المسؤولين إفالت من لعقود حد لوضع

  ."السلطة استخدام وإساءة

 

 التحقيق بيطار، طارق الجديد، التحقيق قاضي طلب فهمي، محمد األعمال، تصريف حكومة في الداخلية وزير مؤخرا   رفض

 .المرفأ بانفجار عالقتهم بخصوص ابراهيم، عباس اللواء ،اللبناني العام األمن عام مدير بينهم أمنيين، مسؤولين مع

 

 من عدد عن النيابية الحصانة لرفع بيطار طلب على للموافقة استعداده اللبناني النواب مجلس أعلن ،2021 يوليو/تموز 29 في

  .االنفجار وقت في وزراء   كانوا والذين المجلس أعضاء

 

 قال "الواقع، أرض على سريعا   تنفيذها يتم أن ويجب األمام نحو خطوة هي النيابية نةالحصا رفع اللبناني النواب مجلس إعالن"

  ."عاجل بشكل العام األمن عام مدير فيهم بما آخرين، مسؤولين مع بالتحقيق السماح أيضا   يجب” .بنعربية

 

 نطاق على لبنان في القضائية السلطة في سياسية أطراف قبل من الالئق غير التدخل بتوثيق للحقوقيين الدولية اللجنة قامت

 الدولية اللجنة تعتبر .ومساءلته ونزاهته للقضاء، التامة االستقاللية لضمان املةش وسياسية قانونية إصالحات إلى ودعت واسع،

 في التحقيق وأن يستمر، سوف المزمن العقاب من اإلفالت فإن اإلصالحات، هذه تبني في لبنان لفشل نتيجة أنه للحقوقيّين

  .استثنائيا   يكون لن االنفجار

 

 التابع اإلنسان حقوق مجلس للحقوقيين الدولية اللجنة دعت ،األخرى المنظمات من عدد جانب وإلى ،2021 يونيو/حزيران في

  .المرفأ انفجار في للتحقيق ونزيهة، مستقلة، دولية، تحقيق بعثة لتأسيس المتحدة لألمم

 

https://graphics.reuters.com/LEBANON-SECURITY/BLAST/yzdpxnmqbpx/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/30/beirut-explosion-decisive-action-and-change-needed-to-reform-and-rebuild-a-better-lebanon
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-explosion-tens-thousands-new-homeless-face-winter-crisis
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/05/beirut-blast-tracing-the-explosives-that-tore-the-capital-apart/
https://www.icj.org/lebanon-the-icj-calls-for-extensive-reforms-to-strengthen-judicial-independence-and-accountability/
https://www.icj.org/joint-letter-to-hrc-calling-for-an-international-investigative-mission-into-the-beirut-blast/


 

 

 مرفأ تفجير في والنزيه المستقل التحقيق دعم المتّحدة، األمم في األعضاء الدول ذلك في بما الفاعلة، الدولية الجهات على"

 في حقّهم وضمان العدالة إلى وعائالتهم الضحايا وصول لضمان الوحيدة الطريقة هي هذه" .بنعربية قال "وتسهيله، بيروت

 ."الفعال نتصافاال
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