عام على انفجار  4آب :انتزاع العدالة
واستكمال المواجهة مع النظام
 ٣آب ٢٠٢١
بيروت ،مع مرور عام عىل انفجار  4آب ،ال زال املسؤولون عن الجرمية األكرب يف
تاريخ لبنان دون محاسبة .عام عىل الفاجعة التي أودت بحياة أكرث من  200شخص ًا،
وخلفت آالف الجرحى واملهجرين ،واسفرت عن دمار آالف البيوت واألعامل،
والسلطة السياسية تعرقل التحقيق وتعيق القضاء بفعل متسكها بالحصانات.
متر كام
يوما بعد يوم ،يتم التأكد من ان السلطة تريد لهذه املقتلة الجامعية أن ّ
التمسك بالسلطة عىل حساب
سائر الجرائم األخرى بينام تحاول الطبقة السياسية
ّ
دماء الضحايا ،ويحاول النظام إعادة إنتاج نفسه عرب تسويات سياسية متتالية.
وكانت «كلنا إرادة» قد دعت مع  53من املنظامت الحقوقية اللبنانية واإلقليمية
والدولية واألفراد ،باإلضافة إىل  62من الناجني وعائالت الضحايا ورجال اإلطفاء،
الدول األعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل إيفاد بعثة
للتحقيق يف انفجار مرفأ بريوت .وهي تؤكد مجدد ًا عىل مطالبتها بذلك ملؤازرة
القضاء اللبناين عىل اجراء التحقيقات والوصول اىل تحديد املسؤوليات السياسية
واإلدارية والجنائية حول ما جرى.
ان اإلفالت من العقاب بات أحد أسس النظام السيايس اللبناين منذ انتهاء الحرب
االهلية ،بعدما اختار تحالف امراء الحرب االفالت من مسؤولياتهم عرب إقرار قانون
العفو العام ورفض التعاون من أجل كشف مصري مفقودي الحرب االهلية ،االمر
الذي سمح لالغتياالت السياسية التي طبعت الحياة العامة يف لبنان ان تستمر اىل
يومنا هذا.
ان ما حدث يف السنتني األخريتني هو التعبري األكرث قساوة عن ثالثني عاما من
سوء اإلدارة وتعطيل املؤسسات الدستورية وتفتيت اإلدارة العامة ،حيث تتحمل
هذه املنظومة السياسية مسؤولية أكرب كارثتني أصابتا الشعب اللبناين يف تاريخه
الحديث :ثالث أسوأ انفجار غري نووي يف التاريخ دمر العاصمة بريوت وإحدى
أسوأ االزمات االقتصادية واالجتامعية يف التاريخ الحديث .لذلك ،فاملعركة اليوم
تستوجب اذ ًا التالزم بني انتزاع العدالة لضحايا  4آب واستكامل املواجهة السياسية
مع النظام السيايس القائم.
ان الشعب اللبناين اليوم محكوم من سلطة تتامثل مع االحتالالت التي عرفتها هذه
البالد ،وأصبح اسقاط سلطة  4آب هو املدخل اإللزامي لتحرير الشأن العام وإعادة
بناء البالد عىل أسس جديدة تعيد للبنانيني واللبنانيات حريتهم املسلوبة وتطلق
مسار التغيري السيايس واالقتصادي واالجتامعي الذي تستحقه الناس.
بناء عليه ،تدعو «كلنا إرادة» للمشاركة يف املسريات التي ستنظم يوم األربعاء 4
آب  2021يف بريوت ،من أجل رفع مستوى االعرتاض السيايس واستكامل املواجهة
مع النظام وادواته املمسكة بالسلطة.

«كلنا إرادة» هي منظمة ملتزمة باإلصالح السيايس يف
لبنان ،تعمل عىل تحديد أسس دولة حديثة ومستدامة
وعادلة ،وعىل توحيد الجهات الفاعلة املحلية والدولية
حول هذه الرؤية إليجاد الزخم املطلوب لتحقيق التغيري.
تجمع املنظمة بني الخربة الواسعة يف مجال السياسات،
مع مشاركة املجتمع املدين واعتامد أدوات املنارصة لنرش
العامة تزامن ًا مع العمل عىل ح ّلها.
الوعي حول القضايا
ّ

متويل «كلنا إرادة» لبناين بحت يأيت من مواطنني لبنانيني،
مقيمني ومغرتبني ،يسعون إلحداث تغيري إيجايب يف
وطنهم .نظام املنظمة الداخيل يح ّتم اتخاذ القرارات

ويتضمن قواعد صارمة لتج ّنب أي تضارب
جامعي
بشكل
ّ
ّ
يتعهد أعضاء مجلس االدارة بعدم الرتشّ ح
املصالح:
يف
ّ
العامة.
إىل االنتخابات وعدم املشاركة يف املناقصات ّ
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