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عامان على تفجير 4 آب: ال دولة من دون عدالة 

بة والتحقيق متوقفًا منذ أكرث  عىل أبواب الذكرى السنوية الثانية لجرمية تفجري مرفأ بريوت، ما زالت العدالة مغيَّ
من سبعة أشهر بفعل سعي السلطة اىل التنصل من املسؤولية السياسية والجنائية ومنع صدور القرار الظني وبدء 

املحاكمة.

ان جرمية 4 آب هي التكثيف الدموي لفساد السلطة وإجرامها وعدم اكرتاثها بالحد األدىن من حقوق اللبنانيني يف 
الدولة  أدارت  التي  ارتكبت جرمية املرفأ، هي نفسها  التي  السلطة  بأمان وتأمني حقوقهم األساسية. هذه  العيش 

طوال 30 عامًا وأوصلتنا إىل االنهيار، وكرست سطوتها عىل املجتمع ككل. 

إن  تعاطي السلطات السياسية واألمنية والقضائية واإلدارية مع أخطر انفجار غري نووي منذ الحرب العاملية الثانية، 
والتامدي يف محاولة اإلفالت من العقاب، يعّب عن نوايا جرمية بحق شعب بأكمله. فاملسؤولون الذين كانوا يعلمون 
باألمس بدخول الشحنة وبقائها وبالتخزين النرتات بطريقة غري آمنة يف العنب رقم 12، هم أنفسهم اليوم الذين 
يعرقلون مسار التحقيق، ويتصّدون لحق أهايل الضحايا وكل اللبنانيني واللبنانيات يف الوصول إىل الحقيقة ومحاسبة 

املسؤولني.

متّوقفًا  التحقيق  ما زال  السلطات،  القضائية، ويف رضب محكم ملبدأ فصل  السلطة  ففي تدخل مبارش يف عمل 
فعليًا منذ 23 كانون األول 2021، بفعل طلبات الرد واملخاصمة واالرتياب املقدمة من قبل الرئيس حسان دياب وكل 
من الوزراء غازي زعيرت وعيل حسن خليل ويوسف فنيانوس ونهاد املشنوق، والتي أثقلت التحقيق ومنعت استمرار 
الهيئة  القايض طارق بيطار يف عمله، وكان آخرها الطلب املقدم من كل من غازي زعيرت وعيل حسن خليل إىل 
العامة ملحكمة التمييز، مع علمهام املسبق بتعرث انعقادها بفعل شغور عدد من املقاعد، يف ظل امتناع وزير املال 
يوسف الخليل عن توقيع املرسوم بأمر سيايس واضح لعرقلة التحقيق ومنع تشكيل الهيئة العامة حامية للمدعى 

عليهم ومنع مالحقتهم أمام القضاء.

كام وانضّم عضو مجلس القضاء األعىل، القايض حبيب مزهر املحسوب سياسيًا عىل ثنايئ حزب الله وحركة أمل، 
إىل أدوات عرقلة التحقيق من خالل تجاوز صالحياته لكّف يد القايض طارق البيطار، يف خطوة تزويرية صادرة عن 

مرجع قضايئ وقد تّم تقديم شكوى بحقه أمام التفتيش القضايئ من دون أن يصدر عن األخري أي رأي فيها.

القايض طارق بيطار، والتي وصلت  التي وجهتها قوى املنظومة إىل املحقق العديل  التهديدات  وقد سبق ذلك، 
حدًا من الوقاحة يعب عنه اإلحساس املفرط بالقوة، وكان أهمها وأخطرها، التهديد الذي أرسله رئيس جهاز األمن 
واالستطالع يف حزب الله ، ومن ثم جهارًا عب أمني عام الحزب نفسه، بل ذهبت أبعد من ذلك إىل تعطيل عمل 

املؤسسات، إذا مل يتم عزل القايض بيطار. 

إىل  الوصول  يف  الضحايا  أهايل  حقوق  لضامن  اإللزامي  املمر  هو  وحاميتها  الجنائية  التحقيقات  استكامل  وألن 
الحقيقة ومحاسبة املسؤولني واالنتهاء من التحقيق، ال بد من العمل عىل: 

• الضغط عىل وزير املال لتوقيع مرسوم التعيينات القضائية يف الهيئة العامة ملحكمة التمييز.
• إقرار قانون استقاللية القضاء، الذي من شأنه رفع يد السياسيني بشكل كامل عن القضاء وتع

يني القضاة وتشكيل الهيئات القضائية.
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• إقرار قانون مينع التعّسف يف استعامل حق الدفاع، أي وضع حّد لورقة تقديم طلبات الرّد والنقل ودعاوى 
املخاصمة التي تقّدم بها املّدعى عليهم طوال العام املايض، من أجل كّف يد املحقق العديل عن التحقيق 

وإعاقة عمله.
• تعديل البنود املتعّلقة بحصانات النواب، لجهة إسقاطها يف امللفات العدلية، كام هي حال جرمية 4 آب، ما 

يضمن مثول النواب املّدعى عليهم أمام املحقق العديل.
• الضغط من أجل إنشاء بعثة تحقيق دولية، ومستقّلة، ومحايدة خاصة بتفجري املرفأ لتحديد املسؤوليات 

السياسية واإلدارية والجنائية ال سيام يف ظل التعطيل املتعمد للتحقيق املحيل.

إن الخالص اليوم هو يف التضامن بني املواطنني واملواطنات من أجل التصدي لإلفالت من العقاب يف جرمية 
املرفأ، وتحرير التحقيق من التعطيل املتعّمد، وصواًل إىل تحديد املسؤوليات ومحاسبة املرتكبني. فإذا كانت الدولة 

ال تستقيم من دون عدالة، فالعدالة لن تتحقق من دون محاسبة.


