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التحقيق في انفجار  الأمميلبنان: على مجلس حقوق الإنسان 

 بيروت
 فورا منظمات حقوقية، ناجون، وضحايا يطالبون بالعدالة

 

اليوم إن على الدول األعضاء في  رسالة مشتركةمن المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية والناجين وعائالت الضحايا في  145قال 
تحدة" إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم الم

من  115مشابهة وجهتها  أخرى. تأتي هذه الرسالة بعد 2020أغسطس/آب  4واحدة، في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 
 .2021نظمات الحقوقية والناجين وعائالت الضحايا في يونيو/حزيران الم

شخصا على األقل،  218بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت لم ُيحاَسب أحد. دّمر االنفجار أكثر من نصف المدينة وقتل 
كندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والواليات من لبنان وسوريا ومصر وأثيوبيا وبنغالدش والفيليبين وباكستان وفلسطين وهولندا و

 المتحدة.

لكارثي والناجون منه يناشدون مجددا في "هيومن رايتس ووتش": "عائالت ضحايا انفجار بيروت ا لبنان، باحثة آية مجذوبقالت 
مجلس حقوق اإلنسان بأن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم. بعد مرور أكثر من عام 

 على االنفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه".

القاضي المعيّن لتولّي التحقيق في القضية بعد تقديم شكوى ضده من قبل  بتنحيةحدى المحاكم ، أمرت إ2021في فبراير/شباط 
دأ السياسيون والمسؤولون حملة مماثلة ضده بعد وزيرين سابقين كان قد ادعى عليهما. ُعين القاضي بيطار في اليوم التالي، فب

 الستجواب سياسيين ومسؤولين أمنيين كبار. طلب إذن اتهام ومالحقةتقديمه 

رفضت ، المثول أمام القاضي لالستجواب وحسان ديابرفض المسؤولون الرسميون، من ضمنهم رئيس حكومة تصريف األعمال 
 في حيادية التشكيك. حاول القادة السياسيون كبار المسؤولين األمنيينو النواباة أو السماح بمقاض السلطات رفع الحصانات
 مناسبتينفي  بالعنف. عالوة على ذلك، واجهت قوى األمن اللبنانية أهالي ضحايا االنفجار بأنه ُمسيّسالقاضي بيطار، واتهموه 

 على األقل خالل تحركهم السلمي ضد هذه العراقيل.

لرد العنيف يوّجه رسالة ": "هذا امنظمة العفو الدوليةقالت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في "
مخيفة ُتفيد بازدراء السلطات للعدالة وعدم رغبتها في السماح للضحايا وأقاربهم بالوصول الفعلي إلى عملية التحقيق واحترام 
حقهم باالطالع والمشاركة. بعد مرور عام، تتجلى بشكل صارخ الفجوة بين مسار التحقيق الدولي والمعايير التي وضعها خبراء 

 م المتحدة العام الماضي".األم

أو قابلة لالشتعال التي كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى متفجرة  انفجار أطنان من نيترات األمونيومنتج االنفجار عن اشتعال و
اإلرشادات في مستودعات غير آمنة وسط منطقة سكنية وتجارية مزدحمة في المدينة المكتظة بالسكان، بطريقة تتعارض مع 

 للتخزين اآلمن والتعامل مع نيترات األمونيوم. الدولية

أن األدلة تشير بقوة إلى ِعلم عدد من كبار المسؤولين في الجيش والقوى األمنية والحكومة بالخطر  هيومن رايتس ووتشوجدت 
األمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيا خطر حدوث الوفيات. يرقى ذلك إلى انتهاك  الكبير على الحياة الذي يشكله وجود مخزون نيترات

 للحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

الحق في الحياة حق مستقل وغير قابل للتصرف مكرَّس في المادة السادسة من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
. ذكرت "لجنة حقوق اإلنسان" األممية، التي ُتفّسر العهد، أن على البلدان احترام 1972والسياسية"، الذي صادق عليه لبنان في 

 وتحصينه من الحرمان الُممارس من األفراد أو الكيانات، حتى لو كان سلوكهم ال ُينسب إلى الدولة. الحق في الحياة

أيضا تنظيم جميع األجهزة العامة والهياكل أضافت اللجنة أن "واجب الحماية القانونية للحق في الحياة يقتضي من الدول األطراف 
اإلدارية لممارسة السلطة العامة بطريقة تتوافق وضرورة مراعاة الحق في الحياة وكفالته، ويشمل ذلك... التحقيق في الحاالت 

 المحتملة من الحرمان التعسفي من الحياة، ومالحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتوفير كامل سبل جبر الضرر".

نبغي أن تكون التحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة "مستقلة ومحايدة وفورية وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة"، وأن ي
 تستكشف "المسؤولية القانونية لكبار الموظفين عما يرتكبه مرؤوسوهم من انتهاكات الحق في الحياة".

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/9/2021/09/MDE1847252021ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde18/4284/2021/ar/
https://www.hrw.org/ar/about/people/324752
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/lebanon
https://www.nytimes.com/2021/02/18/world/middleeast/beirut-blast-judge-removed.html
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-blast-idAFKCN2E8197
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8/a-58991694
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/lebanon-authorities-must-lift-immunity-for-officials-summoned-by-beirut-blast-investigator-2/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/lebanon-authorities-must-lift-immunity-for-officials-summoned-by-beirut-blast-investigator-2/
https://www.france24.com/en/live-news/20210709-lebanon-mps-stall-lifting-immunity-in-port-blast-probe
https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-interior-minister-rejects-request-question-security-chief-over-beirut-2021-07-09/
https://today.lorientlejour.com/article/1273571/what-will-become-of-the-beirut-port-blast-probe-that-the-political-ruling-class-is-trying-to-sabotage.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-chief-nasrallah-says-beirut-port-explosion-investigator-biased-2021-08-07/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/lebanon-parliament-police-take-part-in-vicious-attack-on-families-of-beirut-blast-victims-and-journalists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/lebanon-authorities-must-lift-immunity-for-officials-summoned-by-beirut-blast-investigator-2/
https://www.amnesty.org/ar/
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2021/08/02/lebanon-evidence-implicates-officials-beirut-blast-targeted
https://www.gichd.org/en/resources/publications/detail/publication/amat-insights-issue-1-reducing-risks-associated-with-ammonium-nitrate/#:~:text=In%20this%20first%20issue%20of,increases%20the%20risk%20of%20explosion.
https://www.gichd.org/en/resources/publications/detail/publication/amat-insights-issue-1-reducing-risks-associated-with-ammonium-nitrate/#:~:text=In%20this%20first%20issue%20of,increases%20the%20risk%20of%20explosion.
https://www.hrw.org/report/2021/08/03/they-killed-us-inside/investigation-august-4-beirut-blast
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5e5e78ca4
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ثقافة إفالت المسؤولين من العقاب التي طالما ُوجدت في لبنان.  تقاُعس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة ُيبيّن بوضوح
قيقة وإحقاق العدالة ُتعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة لمسعى الضحايا إلى معرفة الح عرقلة السلطات المخزية

 اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.

قالت المنظمات إن التحقيق الدولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة لن يعرقل التحقيق المحلي، بل 
ولي ُيجرى تماشيا مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، مفيدة يدعمه. قد تكون النتائج التي يتوصل إليها تحقيق د

 للسلطات اللبنانية التي تحقق في االنفجار، وألي مسعى محلي لمحاسبة كل مشتبه بمسؤوليته الجنائية بصورة معقولة.

الجة االنتهاكات وضمان عدم عالوة على ذلك، قد يقدم التحقيق توصيات للبنان والمجتمع الدولي حول الخطوات الضرورية لمع
 تكرارها في المستقبل.

 

 لمزيد من المعلومات:

 .sara.hashash@amnesty.org)خلوي(؛ أو  5566-7413-20-44+عن منظمة العفو الدولية، سارة حشاش )اإلنغليزية(: 

. majzoua@hrw.org)خلوي(؛ أو  3895-907-646-1+اإلنغليزية، العربية(: عن هيومن رايتس ووتش، في بيروت، آية مجذوب )
 Aya_Majzoub@تويتر: 

. تويتر: fakihl@hrw.org)خلوي(؛ أو  1531-706-646-1+عن هيومن رايتس ووتش، في بيروت، لمى فقيه )اإلنغليزية، العربية(: 
@LamaMFakih 

. تويتر: pagem@hrw.org)واتساب(؛ أو  5062-630-646-1+عن هيومن رايتس ووتش، في نيويورك، مايكل بَْيج )اإلنغليزية(: 
@MichaelARPage 

؛ أو 7973-343-929-1+، الفرنسية، العربية(: عن هيومن رايتس ووتش، في شمال أفريقيا، أحمد بن شمسي )اإلنغليزية
benchea@hrw.org :تويتر .@AhmedBenchemsi 
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