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 2021سبتمبر/أيلول  15

 إلى الممثلين الدائمين عن الدول األعضاء والمراقبة في "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"، 

 أصحاب السعادة، 

 تحيّة طيّبة وبعد، 

منظمات لبنانية ودولية، أفراد، ناجون وعائالت الضحايا نكتب إليكم مجددا طلبا لدعمكم  نحن، الموقعين أدناه، 

في تبني مجلس حقوق اإلنسان قرار إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي حقائق، لسنة  

 . 2020أغسطس/آب  4واحدة، في انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في 

الذي   –في التاريخ  أكبر االنفجارات غير النوويةأحد  –بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت 

شخصا على األقل، من لبنان وسوريا ومصر وأثيوبيا وبنغالدش   218دمر أكثر من نصف المدينة وقتل 

 وألمانيا وفرنسا وأستراليا والواليات المتحدة، لم يُحاَسب أحد. ا فلسطين وهولندا وكند ووالفيليبين وباكستان 

التي كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى   انفجار أطنان من نيترات األمونيومنتج االنفجار عن اشتعال و

ي المدينة المكتظة  متفجرة أو قابلة لالشتعال في مستودعات غير آمنة وسط منطقة سكنية وتجارية مزدحمة ف

" أن األدلة تشير بقوة إلى ِعلم عدد من كبار المسؤولين في الجيش  هيومن رايتس ووتشبالسكان. وجدت "

كبير على الحياة الذي يشكله وجود مخزون نيترات األمونيوم في المرفأ،  والقوى األمنية والحكومة بالخطر ال

وقبلوا ضمنيا خطر حدوث الوفيات. نظرا إلى فداحة الخسائر في األرواح وتهديد الحق بالحياة والصحة  

الناجمة عن دمار جزء كبير من المدينة جراء االنفجار، يقع على عاتق الحكومة اللبنانية، عمال بالمادة  

سادسة من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، واجب التحقيق في أسباب االنفجار ومحاسبة  ال

 المسؤولين عنه. 

إن الحاجة إلى استجابة دولية سريعة كانت ملحة ودعمت   قالت المفوضة السامية، 2020في أغسطس/آب 

 مطلب الضحايا بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشامل وشفاف في األسباب التي أدت إلى االنفجار. 

استعرضوا فيه    بياناأيضا  2020خبراء األمم المتحدة المكلفين باإلجراءات الخاصة في أغسطس/آب  أصدر 

المعايير لتحقيق موثوق في االنفجار، بناء على المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وأشاروا إلى ضرورة  

"حماية التحقيق من أي تأثير غير ضروري"، و"تضمينه المنظور الجنساني" )الجندري( و"منح الضحايا  

خير والية قوية وواسعة النطاق للتحقيق بفعالية  وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال إلى التحقيق"، و"منح هذا األ 

 في أي إخفاقات منهجية ارتكبتها السلطات اللبنانية". 

فتحت الحكومة اللبنانية تحقيقا في انفجار بيروت، لكن التحقيق المحلي تعرض للعرقلة المتكررة ولم ينجح في  

 جراءات الخاصة التابعة لألمم المتحدة. االمتثال للمعايير، بناء على المعايير الدولية، التي حددتها اإل 

و"المفكرة   ،و"ليغل أكشن وورلدوايد" ،و"منظمة العفو الدولية"، هيومن رايتس ووتشوثّقت كّل من 

مجموعة من الشوائب اإلجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي حالت   "لجنة الحقوقيين الدولية"، والقانونية"
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http://www.legalactionworldwide.org/wp-content/uploads/2020/11/REPORT.pdf
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للمسؤولين السياسيين   والحصانةضح، دون تأمينه العدالة بشكل موثوق، بما في ذلك التدخل السياسي الفا

 لقانونية الواجبة. الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات لإلجراءات ا 

القاضي المعيّن لقيادة التحقيق عن القضية بعد تقديم    بتنحية، أمرت إحدى المحاكم 2021في فبراير/شباط 

شكوى ضده من قبل وزيرين سابقين كان قد ادعى عليهما. عُين القاضي بيطار في اليوم التالي، فبدأ  

الستجواب سياسيين ومسؤولين   طلب إذن اتهام ومالحقةالسياسيون والمسؤولون حملة مماثلة ضده بعد تقديمه  

، المثول  حسان ديابأمنيين كبار. رفض المسؤولون الرسميون، من ضمنهم رئيس حكومة تصريف األعمال 

كبار المسؤولين  و النوابأمام القاضي لالستجواب كما رفضت السلطات رفع الحصانات أو السماح بمقاضاة 

. عالوة على ذلك،  بأنه ُمسيّساتهموه في حيادية القاضي بيطار، و التشكيك. حاول القادة السياسيون األمنيين

على األقل خالل تحركهم السلمي ضد   مناسبتينفي  بالعنفواجهت قوى األمن اللبنانية أهالي ضحايا االنفجار 

هذه العراقيل. هذا الرد العنيف يوّجه رسالة مخيفة تُفيد بعدم رغبة السلطات في السماح ألهالي الضحايا  

 بالوصول الفعلي إلى عملية التحقيق أو احترام حقهم باالطالع والمشاركة.

تحقيق دولي يُجرى   التي يتوصل إليها نتائج. قد تكون اليعرقل التحقيق المحلي، بل يدعمه نالتحقيق الدولي ل

مفيدة للسلطات اللبنانية التي تحقق في أسباب  ، مفيدة لالدولية وأفضل الممارسات تماشيا مع أعلى المعايير

بمسؤوليته الجنائية بصورة معقولة. عالوة على ذلك، قد يقدم  االنفجار، وألي مسعى محلي لمحاسبة كل مشتبه  

التحقيق توصيات للبنان والمجتمع الدولي حول الخطوات الضرورية لمعالجة االنتهاكات وضمان عدم 

 تكرارها في المستقبل. 

حان الوقت كي يتدخل مجلس حقوق اإلنسان لتلبية مطالبة الناجين وأهالي الضحايا والشعب اللبناني  

المحاسبة وحكم القانون وحماية حقوق اإلنسان، وإنشاء بعثة تحقيق من شأنها أن تحدد انتهاكات حقوق  ب

 اإلنسان الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، وتحديدا ما إذا كان ثمة: 

،  2020سطس/آب أغ 4تقاعس عن االلتزام بحماية الحق في الحياة أدى إلى انفجار مرفأ بيروت في  -

بما يشمل عدم ضمان التخزين اآلمن لكمية كبيرة من المواد شديدة االشتعال والمحتمل انفجارها، أو 

 إزالتها؛ 

 تقاعس في التحقيق في االنفجار، والذي يشّكل انتهاكا للحق في االنتصاف عمال بالحق في الحياة.  -

 

أال وهو الحق   –أبسط الحقوق على اإلطالق انفجار بيروت مأساة غير مسبوقة نتجت عن تقاعس عن حماية 

وستستمر آثارها لمدة أطول من تلك الضرورية إلعادة بناء المدينة. إجالء الحقيقة بشأن ما حصل  –في الحياة 

هو حجر الزاوية في عملية اإلنصاف وإعادة البناء بعد الخراب الذي حّل ذلك   2020أغسطس/آب  4في 

 اليوم. 

الف األفراد الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب ومئات اآلالف الذين رأوا عاصمتهم  هذا أقّل ما يستحقّه آ

 مشوهة بطريقة ال عودة عنها.

 

 الئحة الموقعين: 
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