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تتوالى المطالبات اللبنانیة بإجراء تحقیق دولي في انفجار مرفأ بیروت لعدم الثقة في  
اللبنانیة، وھو ما دعا إلیھ یوم أمس مفتي الجمھوریة الشیخ عبد اللطیف دریان،  التحقیقات 

ورئیس الحزب التقدمي االشتراكي النائب السابق ولید جنبالط، ورئیس «حزب القوات  
عجع، بعدما كان أطلق الدعوة نفسھا یوم أول من أمس رؤساء الحكومة  اللبنانیة» سمیر ج 

السابقون، كما دعت أیضاً منظمة العفو الدولیة إلى إنشاء آلیة دولیة للتحقیق في الكیفیة  
 .التي حدث بھا االنفجار

لبنانیة، ارتفعت األصوات المطالبة بتحقیق   ورغم إعالن الحكومة عن تشكیل لجنة تحقیق 
ان أول من دعا إلیھ رؤساء الحكومة السابقون، سعد الحریري، وفؤاد السنیورة،  دولي. وك

ونجیب میقاتي، وتمام سالم، یوم أول من أمس، لیعود أمس ویطلق الدعوة نفسھا جنبالط،  
 .والمفتي دریان

وقال دریان، خالل تفقده األضرار في وسط العاصمة: «بیروت أصبحت عاصمة منكوبة  
لمواجھة تداعیات ھذه الكارثة  وجریحة، وھي تنزف، وعلى جمیع اللبنانیین أن یتكاتفوا 

 .«الكبیرة

وناشد دریان الدول الصدیقة «أال یتركوا لبنان»، مشدداً على «وقوف األشقاء واألصدقاء 
دولي لتحدید المسؤولیات من أجل  مع لبنان ومع الشعب اللبناني كلھ»، ومطالباً بـ«تحقیق 

انیین، وال نؤمن من قریب وال من لفلفة األمر مرفوض من قبل اللبنالشفافیة»، ومؤكداً: «
 .«بعید بلجنة تحقیق محلیة، وال ثقة أصالً بالحكومة

في الوقت عینھ، قال جنبالط إن «اللقاء الدیمقراطي» قرر البقاء في المجلس النیابي، ألن  
» للسیطرة على كل حزب هللا  -ي الحر مجرد استقالتنا سیفتح مجاالً لمحور «التیار الوطن

مجلس النواب، مشدداً على أنھ «ال بد من السیطرة الفعلیة على المرافق والمعابر، ونحن 
ال معادیة، لنخرج لبنان من سیاسة المحاور  .«بحاجة لحكومة حیادیة، 

كذلك، قال رئیس حزب «القوات اللبنانیة» سمیر جعجع: «انطالقاً من فقداننا الكامل للثقة 
لحاكمة وعلمنا األكید بأنھا تتدخل بالقضاء وألن السلطة السیاسیة في لبنان بالمجموعة ا



والعسكریة واألمنیة واإلداریة جمیعھا في موضع االتھام،  باإلضافة إلى اإلدارات القضائیة 
دولیة توفدھا منظمة  وانطالقاً من فداحة الكارثة التي وقعت، نطالب بلجنة تقصي حقائق  

وقت ممكن، سنداً لمیثاق األمم المتحدة، وإنشاء صندوق دولي    األمم المتحدة في أقرب
إلغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات اإلنتاجیة المتضررة في لبنان، تحت إشراف األمم 

 .«المتحدة مباشرة، ألنھ ال ثقة لدینا بالسلطات القائمة في الوقت الحاضر في لبنان

ال السابق رشید درباس، ورئیس مؤسسة  ویجمع كل من الوزیر السابق ونقیب محامي الشم
الدكتور بول مرقص، على أن التجارب اللبنانیة السابقة ھي التي جعلت  «جوستیسیا» 

 .اللبنانیین یفقدون الثقة في إمكانیة التوصل إلى الحقائق

ویقول درباس لـ«الشرق األوسط»: «إن االنفجار الناتج عن مواد متفجرة وما أحدثھ من 
، بحاجة على األقل في المرحلة األولى إلى خبرات فنیة عالیة وآلیات للفحص كارثة في لبنان

وخبرات دولیة قد ال یملكھا لبنان للتدقیق في األمور الفنیة وتحدید أسباب االنفجار»، معتبراً  
القضاء اللبناني  .أن ھذا األمر إذا حصل من شأنھ أن یشكل قاعدة أساسیة لتحقیق 

الدكتور بول مرقص عن الخطوات القانونیة للتحقیق  بدوره، تحدث رئیس منظمة   جوستیسیا 
وطنیاً في االنفجار، ممیزاً بین ما یمكن   دولیاً. ویوضح لـ«الشرق أن یكون تحقیقاً  وتحقیقاً 

األوسط»: «كان یفترض على القضاء اللبناني العادي أن یتحرك فوراً ویعلن ذلك ویطلب  
واإلداریین  واألمنیین أمامھ وھو ما لم یظھر أنھ حصل»، منتقداً  مثول المسؤولین الحكومیین 

في الوقت عینھ تشكیل لجنة حكومیة وھي لیست قضائیة للتحقیق في االنفجار، ومؤكداً أنھ  
على البرلمان اللبناني أن یجتمع لتكلیف لجنة تحقیق برلمانیة، والفتاً إلى أن قرار وضع 

فترض أن یصدر من قبل الجیش اللبناني بعد مسؤولین في المرفأ في اإلقامة الجبریة، كان ی
 .إعالن حالة الطوارئ وال یعود للحكومة

المحلي والدولي، یحبذ مرقص اللجوء إلى تطعیم لجنة التحقیق بخبراء   وبین التحقیق 
دولیین، وھو ما اقترحتھ نقابة المحامین عندما أخذت صفة االدعاء الشخصي، وھو ما من  

للتحقیق ألنھ لطالما كان التحقیق الوطني فاقداً للمصداقیة مع شأنھ أن یمنح بعض المصداقی ة 
التدخالت السیاسیة، وخیر دلیل على ذلك اغتیاالت عدة وقعت في سنوات سابقة ولم یصل 

فیھا إلى نتیجة  التحقیق 
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