
رسالة مشتركة إلى »مجلس حقوق اإلنسان« للمطالبة ببعثة تحقيق 
دولية في انفجار بيروت

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

أصحاب السعادة،
تحّية طّيبة وبعد،

نحن، املوقعني أدناه، منظامت لبنانية ودولية، أفراد، ناجون وعائالت الضحايا نكتب إليكم مجددا طلبا لدعمكم يف 
تبني مجلس حقوق اإلنسان قرار إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقيص حقائق، لسنة واحدة، 

يف انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بانفجار مرفأ بريوت يف 4 أغسطس/آب 2020.

التاريخ – الذي دمر أكرث  بعد مرور أكرث من عام عىل انفجار مرفأ بريوت – أحد أكرب االنفجارات غري النووية يف 
لبنان وسوريا ومرص وأثيوبيا وبنغالدش والفيليبني وباكستان  من نصف املدينة وقتل 218 شخصا عىل األقل، من 

وفلسطني وهولندا وكندا وأملانيا وفرنسا وأسرتاليا والواليات املتحدة، مل ُيحاَسب أحد.

نتج االنفجار عن اشتعال وانفجار أطنان من نيرتات األمونيوم التي كانت مخزنة إىل جانب مواد أخرى متفجرة أو 
قابلة لالشتعال يف مستودعات غري آمنة وسط منطقة سكنية وتجارية مزدحمة يف املدينة املكتظة بالسكان. وجدت 
»هيومن رايتس ووتش« أن األدلة تشري بقوة إىل ِعلم عدد من كبار املسؤولني يف الجيش والقوى األمنية والحكومة 
وقبلوا ضمنيا خطر حدوث  املرفأ،  األمونيوم يف  نيرتات  مخزون  وجود  يشكله  الذي  الحياة  الكبري عىل  بالخطر 
الوفيات. نظرا إىل فداحة الخسائر يف األرواح وتهديد الحق بالحياة والصحة الناجمة عن دمار جزء كبري من املدينة 
جراء االنفجار، يقع عىل عاتق الحكومة اللبنانية، عمال باملادة السادسة من »العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية«، واجب التحقيق يف أسباب االنفجار ومحاسبة املسؤولني عنه.

كانت ملحة ودعمت مطلب  الحاجة إىل استجابة دولية رسيعة  إن  السامية  2020، قالت املفوضة  يف أغسطس/آب 
الضحايا بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشامل وشفاف يف األسباب التي أدت إىل االنفجار.

 أصدر خرباء األمم املتحدة املكلفني باإلجراءات الخاصة يف أغسطس/آب 2020 أيضا بيانا استعرضوا فيه املعايري 
لتحقيق موثوق يف االنفجار، بناء عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، وأشاروا إىل رضورة »حامية التحقيق من أي 
تأثري غري رضوري«، و«تضمينه املنظور الجنساين« )الجندري( و«منح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفعال 
ارتكبتها  بفعالية يف أي إخفاقات منهجية  للتحقيق  النطاق  التحقيق«، و«منح هذا األخري والية قوية وواسعة  إىل 

السلطات اللبنانية«.

فتحت الحكومة اللبنانية تحقيقا يف انفجار بريوت، لكن التحقيق املحيل تعرض للعرقلة املتكررة ومل ينجح يف 
االمتثال للمعايري، بناء عىل املعايري الدولية، التي حددتها اإلجراءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة.

وّثقت كّل من هيومن رايتس ووتش، و»منظمة العفو الدولية«، و»ليغل أكشن وورلدوايد«، و»املفكرة القانونية«، 
تأمينه  دون  حالت  املحيل  التحقيق  يف  واملنهجية  اإلجرائية  الشوائب  من  مجموعة  الدولية«  الحقوقيني  و»لجنة 
وعدم  الكبار،  السياسيني  للمسؤولني  والحصانة  الفاضح،  السيايس  التدخل  ذلك  يف  مبا  موثوق،  بشكل  العدالة 

احرتام معايري املحاكمة العادلة، وانتهاكات لإلجراءات القانونية الواجبة.
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تقديم شكوى  بعد  القضية  التحقيق عن  لقيادة  املعنّي  القايض  بتنحية  املحاكم  إحدى  أمرت   ،2021 يف فرباير/شباط 
ضده من قبل وزيرين سابقني كان قد ادعى عليهام. ُعني القايض بيطار يف اليوم التايل، فبدأ السياسيون واملسؤولون 
حملة مامثلة ضده بعد تقدميه طلب إذن اتهام ومالحقة الستجواب سياسيني ومسؤولني أمنيني كبار. رفض املسؤولون 
رفضت  كام  لالستجواب  القايض  أمام  املثول  دياب،  األعامل حسان  رئيس حكومة ترصيف  من ضمنهم  الرسميون، 
السلطات رفع الحصانات أو السامح مبقاضاة النواب وكبار املسؤولني األمنيني. حاول القادة السياسيون التشكيك يف 
حيادية القايض بيطار، واتهموه بأنه ُمسّيس. عالوة عىل ذلك، واجهت قوى األمن اللبنانية أهايل ضحايا االنفجار بالعنف 
يف مناسبتني عىل األقل خالل تحركهم السلمي ضد هذه العراقيل. هذا الرد العنيف يوّجه رسالة مخيفة ُتفيد بعدم 
رغبة السلطات يف السامح ألهايل الضحايا بالوصول الفعيل إىل عملية التحقيق أو احرتام حقهم باالطالع واملشاركة.

التحقيق الدويل لن يعرقل التحقيق املحيل، بل يدعمه. قد تكون النتائج التي يتوصل إليها تحقيق دويل ُيجرى متاشيا 
مع أعىل املعايري وأفضل املامرسات الدولية، مفيدة ملفيدة للسلطات اللبنانية التي تحقق يف أسباب االنفجار، وألي 
التحقيق توصيات  الجنائية بصورة معقولة. عالوة عىل ذلك، قد يقدم  مسعى محيل ملحاسبة كل مشتبه مبسؤوليته 

للبنان واملجتمع الدويل حول الخطوات الرضورية ملعالجة االنتهاكات وضامن عدم تكرارها يف املستقبل.

حان الوقت يك يتدخل مجلس حقوق اإلنسان لتلبية مطالبة الناجني وأهايل الضحايا والشعب اللبناين باملحاسبة وحكم 
الناتجة عن تقاعس  انتهاكات حقوق اإلنسان  القانون وحامية حقوق اإلنسان، وإنشاء بعثة تحقيق من شأنها أن تحدد 

الدولة اللبنانية عن حامية الحق يف الحياة، وتحديدا ما إذا كان مثة:

• تقاعس عن االلتزام بحامية الحق يف الحياة أدى إىل انفجار مرفأ بريوت يف 4 أغسطس/آب 2020، مبا يشمل 
عدم ضامن التخزين اآلمن لكمية كبرية من املواد شديدة االشتعال واملحتمل انفجارها، أو إزالتها؛

•  تقاعس يف التحقيق يف االنفجار، والذي يشّكل انتهاكا للحق يف االنتصاف عمال بالحق يف الحياة.

انفجار بريوت مأساة غري مسبوقة نتجت عن تقاعس عن حامية أبسط الحقوق عىل اإلطالق – أال وهو الحق يف الحياة 
– وستستمر آثارها ملدة أطول من تلك الرضورية إلعادة بناء املدينة. إجالء الحقيقة بشأن ما حصل يف 4 أغسطس/آب 

2020 هو حجر الزاوية يف عملية اإلنصاف وإعادة البناء بعد الخراب الذي حّل ذلك اليوم.

هذا أقّل ما يستحّقه آالف األفراد الذين انقلبت حياتهم رأسا عىل عقب ومئات اآلالف الذين رأوا عاصمتهم مشوهة 
بطريقة ال عودة عنها.

الئحة الموقعين: 

المنظمات:
الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان – مرص؛ الجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل؛ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان؛ اللجنة الدولية للحقوقيني؛ املحاسبة اآلن؛ املركز الدويل للعدالة االنتقالية؛ املركز السوري لإلعالم وحرية 
التعبري؛ املركز اللبناين لحقوق اإلنسان؛ املفكرة القانونية؛ املنتدى األسرتايل اللبناين املستقل – ألف؛ إنرتناشيونال 

رسفيس فور هيومن رايتس )ISHR(؛ أمم للتوثيق واألبحاث؛ آور نيو ليبانون؛ باكس فور بيس
مبادرة  )LAW(؛  وايد  وورلد  آكشن  ليغال  إرادة«؛  »كلنا  للتنمية؛  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  حلم؛  بيتنا؛ 
العدالة االجتامعية MAAN ؛ مبادرة غربال؛ مبادرة مسار السالم – كندا / اليمن؛ مدافعون عن الحقوق املدنية؛ مركز 

الخليج لحقوق اإلنسان؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان؛ معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط 
العفو  ؛ منظمة  التضامن لحقوق اإلنسان؛ منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق اإلنسان  مّنا لحقوق اإلنسان؛ منظمة 
العدالة  مؤسسة  اليمن؛   – والتنمية  لإلغاثة  الحياة  مؤسسة  اإلنسان؛  لحقوق  مواَطنة  للسالم؛  إعالم  منظمة  الدولية؛ 
للبنان؛ مؤسسة سمري قصري؛ ناشطون من أجل حقوق اإلنسان – كندا؛ نقابة الصحافة البديلة؛ هيومن رايتس ريرستش 

ليغ؛ هيومن رايتس ووتش
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األفراد:
أنطوان رشبل طربيه، راعي األبرشية املارونية يف أسرتاليا، نيوزيلندا وأوقيانيا

رندا سليم، زميلة أوىل ومديرة برنامج تسوية النزاعات وحوارات املسار الثاين يف »معهد الرشق األوسط«
زينة زيريب، اختصاصية يف علم النفس ُتجري دراسة حول األثر النفيس النفجار بريوت

كريستوف أيب ناصيف، مدير برنامج لبنان يف معهد الرشق األوسط
د. نجاة صليبا، أستاذة يف الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حامية الطبيعة يف الجامعة األمريكية يف بريوت

د. نارص السعيدي، رئيس رشكة »نارص سعيدي ورشكاه«؛ وزير االقتصاد والصناعة اللبناين األسبق

الناجون وأهالي الضحايا:
أندريا  عقيقي؛  جو  أرسة  عقيقي،  إلياس  ماري  عقيقي،  مارون  نهاد  عقيقي،  يوسف  إلياس  سلوم؛  أرزة  مروة؛  أحمد 
أرسالنيان؛ أنطوان كساب، خرس والده؛ أنطوانيت خوري؛ أنطوين، شادية، آفا وأوما نعوم؛ أولغا كفران؛ إيفون كفوري؛ 
باتريس كنعان، خرس شقيقه؛ باتريسيا حداد، خرست والدتها؛ باتريك سايس وكارين فران، وأطفالهام لوقا، نوا وأليسيا؛ 
برشى بستاين؛ بول كرم؛ بول وتراييس نجار، والدا ألكسندر نجار؛ بيار الجميل؛ تانيا ضو عامل، خرست زوجها؛ جاك 
ديب؛ جان مارك متى؛ جهاد نعمة؛ جورج بازرجي؛ جورج زعرور، خرس شقيقه؛ جورج، ألكسندر، وويليام إبراهيم شاه، 
خرسوا عىل التوايل الزوجة واألم ماريون هورش إبراهيم شاه ؛ جيهان داغر حايك، خرست والدتها؛ خاجاك بابازيان؛ 
دوليل كنعان، والدة سرييل كنعان؛ ديغول بورجييل؛ روين مكتف؛ ريشار جريصايت؛ ريم بو عبد الله؛ رميا مالك؛ رينا 
صفري؛ رينييه جريصايت؛ زياد ريشا؛ زيتا سالمة؛ زينة صفري؛ سارة جعفر؛ سارة كوبالند وكريغ أولريز، والدا إسحاق 
والده؛ رشبل  نعمة، خرس  شارل  أسود؛  وبيار  سيسيليا  ديب؛  ديان  خالتها  أسمر، خرست  سيبال  أسمر؛  أولريز؛ سمري 
معربس؛ طوين نجم، خرس والدته؛ فؤاد رحمة، خرس والده؛ فييك زوين؛ فييك عطا الله، شقيقة مارين إلياس نجم؛ 
كارول عقيقي؛ كارين زعرت؛ كارين طعمة؛ كارين مخلوف، خرست والدتها؛ كارين مطر؛ كريستينا خاطر؛ الرا صايغ؛ لورا 
خوري كفوري؛ لويزا بشارة؛ ليال عبد الله؛ لينا قميطي؛ ماهر عيش؛ مرياي وبسام خوري، والدا إلياس خوري؛ مرينا 
الخازن، خرست والدتها؛ نجوى حايك؛ ندى عقيقي أيب عقل؛ نزيه  نادين  حبوش؛ مرينا مزهر حلو، خرست والدتها؛ 
بابازيان،  وسدريك العضم، أرسة كريستال العضم؛ نهى ومينى حجيبان؛ نيكوال دهان؛ نيكوال وفريا فياض؛ وارطان 

خرس زوجة ابنه

عائالت عناصر فوج اإلطفاء التالية أسماؤهم:
إييل خزامي
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رالف مالحي
رامي الكعيك

سحر فارس
رشبل حتي
رشبل كرم
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نجيب حتي

 


