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تشكيل #لجنة تحقيق دولية في قضية انفجار مرفأ بيروت، طالب به سياسيون وذوو الضحايا والمجتمع المدني غداة الرابع من 

آب الماضي في مقابل رفض الدولة لذلك. واستمرت هذه المطالبة، ولو على تقّطع،  أثناء قيام المحقق العدلي السابق القاضي 

لتحقيق وتعيين محقق عدلي جديد القاضي طارق البيطار الذي باشر مهماته وهو في فادي صوان وصوال الى كّف يده عن ا

مرحلة اإلطالع على الملف تمهيدا لالنطالق بتحقيقاته. وتجددت هذه المطالبة بطلب خطي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" 

 .الى األمم المتحدة للغاية نفسها

  

بول مرقص يوضح لـ"النهار" أنه "يسبق قيام هذه اللجنة إنشاء بعثة تقّصي الحقائق رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور 

من مجلس االمن الدولي إما بطلب من الدولة المعنية رضائيا فتتوخى المساعدة بسبب عدم إمكان إجراء التحقيق داخليا لبلوغه 

هذه البعثة لتقصي الحقائق، على أن يحّول تقريرها مراميه، أو أن يفرض مجلس االمن بالقوة على الدولة المعنية أن تستقبل 

إلى لجنة تحقيق دولية وربما الحقا الى محكمة دولية خاصة، أو أن يحيل األمر على المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب 

ا من االحكام التي وما يليه 39. على ان الحالة الثانية، التي تكون تحت الفصل السابع بموجب المادة 1998نظام روما عام 

تجيز استعمال القوة في سبيل فرض تحقيق أمر معيّن يرى مجلس االمن ان من شأنه أن يحافظ على السلم واألمن العالميين. 

وهذا هو المعيار". ويعتقد مرقص أن "ثمة صعوبات محلية ودولية تقوم بوجه إنشاء بعثة لتقّصي الحقائق أو لجنة تحقيق 

ت الداخلية في أن السلطة الحاكمة في لبنان، في معظمها، ترفض االحالة على تحقيق دولي، في حين دولية. وتكمن الصعوبا

عضوا يؤلفون  15أن الصعوبات الدولية تكمن في صدور قرار عن مجلس األمن على األقل بموافقة تسعة أعضاء من أصل 

النقض. وهذا أمر صعب في السياسة الدولية  مجلس األمن، على أن ال تستعمل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية حق

بسبب صعوبة اإلتفاق بين الواليات المتحدة األميركية وروسيا والصين على قضية دولية معينة، فضال عن صعوبة أخرى هي 

س يصعوبة موضوعية لجهة أنه يقتضي إثبات أن تفجير المرفأ يمس باألمن والسلم العالميين من طريق اعتباره مرفأ دوليا ول

ميناء داخليا صرف، وأن المواد المستعملة في التفجير خطرة للغاية، وأن ثمة إمكانية لوجود قصف خارجي أو طيران أدى 

الى هذا التفجير، وكذلك إثبات أن هذه المواد قد استُعملت في نزاعات إقليمية هددت السلم واألمن الدوليين طوال تخزينها في 

 ."المرفأ

  

ف اللجنة الدولية دور األجهزة األمنية المحلية في التحقيق، فيعتبر أن إنشاءها "يوقف دور األجهزة األمنية أما إلى أي مدى توق

المحلية ليوليها إلى هذه اللجنة، ما يستتبع تنازال جزئيا للدولة اللبنانية عن السيادة القانونية لتمكين التحقيق الدولي من وضع 

قف عمل هذه األجهزة في هذا الملف". وإذ يرى مرقص ان "الظروف الحالية في لبنان ال يده. أما بعثة تقصي الحقائق فال تو

تسمح بقيام تحقيق محايد لألسف، وربما يكون هناك محقق أقرب إلى أن يكون محايدا أو محايدا في المطلق، لكن التحقيق ال 

 الجرائم ذات الطابع السياسي، والتي في معظمها، يمكن أن يكون محايدا بسبب الضغوط السياسية الهائلة التي ترافق مثل هذه

  

سواء التفجيرات واالغتياالت التي حصلت خالل الحرب اللبنانية أو بعدها، لم تفِض الى نتيجة، بدليل خلّو عدد كبير من ملفات 

ريمة المرفأ ألنها هذه الجرائم من أوراق التحقيق الالزمة"، مؤيدا ما يتردد عن "تعيين قاض مساعد للمحقق العدلي في ج

جريمة كبيرة وتتطلب إصدار إستنابات وطلب تعاون دولي ومتابعة حثيثة". ويستبعد ان "يقدَّم طلب لبناني رسمي لتعيين لجنة 



تقصي حقائق ما لم يضغط الرأي العام الداخلي، ويتقاطع ذلك مع رأي عام خارجي، أو على األقل ذهاب دولة عظمى أو أكثر 

لكن كما للتحقيق الداخلي مساوىء هي التأخير وعدم البلوغية بسبب الضغوط السياسية الكبيرة، فللتحقيق الى هذا الخيار. 

الدولي مساوئه هو اآلخر بسبب إمكان تعّرضه للتسييس وأخذ البوصلة الى استهدافات أخرى يكون لبنان بغنى عنها. يجب 

مستقل، وبين اللجوء دوما الى تحقيق دولي ومحكمة دولية. أؤيد المفاضلة بين قيام دولة الحق في لبنان وعمادها القضاء ال

الخيار األول إال إذا كان هذا الخيار مستعصيا في المدى المنظور فيكون اللجوء الى تحقيق دولي من باب اإلستثناء وفي سبيل 

لن يتفلتوا من أفعالهم بمجرد القول إن ثمة سياسة ردع عن اإلفالت من العقاب بغية بعث رسالة مدوية إلى المجرمين أنهم 

منعهم قيام سلطة قضائية مستقلة التي يجب أن تقوم رغما عن إرادة السياسيين الذين في معظمهم ال مصلحة لهم بإقرار قانون 

 ءالسلطة القضائية المستقلة في مجلس النواب، مما يقتضي على القضاء اللبناني أن يبادر إسوة بحملة األيادي النظيفة في القضا

 ."االيطالي التي قامت على أكتاف قضاة جريئين مقدامين وهم كثر في لبنان
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