


جنِیَّة»: ال لالنتقائیة في» ُمنتَدى الَمشِرِق والَمغِرِب للشُّؤوِن الّسِ
تطبیق العدالة

14/01/2023 01:22PM

جنِیَّة ـ تعسف السلطات «MENA Prison Forum یدیُن «ُمنتَدى الَمشِرِق والَمغِرِب للشُّؤوِن الّسِ
اللبنانیة في تطبیق القوانین واالنتقائیة في تطبیق العدالة، وآخر تجلیاتھا توقیف ولیم نون، واالتجاه

 .لتوقیف بیتر بو صعب

ولیم وبیتر ھما شقیقا ضحیتین في فریق فوج إطفاء بیروت الذي سارع إلى إخماد حریٍق تحول الحقًا

إلى واحٍد من أكبر ثالثة انفجاراٍت غیر نوویة وأدى إلى تدمیر أجزاء كبیرة من العاصمة. لكن، وبدًال
من التشدد في استدعاء المشتبھ بھم الرئیسیین الذین حددھم القاضي العدلي طارق البیطار، تجري

مالحقة وتوقیف أھالي الضحایا المطاِلبین بتطبیق العدالة، ویتم توقیفھم على ید جھاز أمني یرأسھ
مطلوب للتحقیق في جریمة المرفأ ویتمنع كما غیره من قادة أجھزة أمنیة ونواب ووزراء ومسؤولین
  .عن المثول أمام المحقق العدلي

بعد نحو سنتین ونصف السنة على جریمة انفجار مرفأ بیروت في الرابع من آب ٢٠٢٠، ما تزال
السلطات اللبنانیة تمنُع أي تحقیق جدي للوصول إلى الحقیقة وتطبیق العدالة. ال بل یجري توقیف

المطاِلبین باستئناف التحقیق بحجج واھیة ظاھرھا قانونّي  لكن جوھرھا قمعّي لكل من یصّر على
 .كشف الجریمة والمتورطین بھا بشكل جدي وفعّال

وفي حین أن االستجابة القضائیة السریعة والتحرك األمني مرحٌب بھما، یرى «المنتدى» أن ذلك
أیًضا یجُب أن یكون بالجدیّة نفِسھا حین التعامل مع جرائم االغتیال التي حصلت بعد تفجیر المرفأ

وآخرھا لقمان سلیم، والتي ما تزال ملفات التحقیق فیھا خاویة من أي أدلٍة أو مشتبٍھ بھم، بما یوحي
.بعدم الجدیة في كشف ھذه الجرائم

إن «المنتدى» یُحذر من االنتقائیة في تطبیق القوانین واالمعان في الضغط على القضاء لتسخیره
بھدف حمایة السلطة السیاسیّة من المحاسبة، ویطالب بتوقیف المطلوبین للتحقیق في جریمة تفجیر

 .المرفأ وھم معروفون باألسماِء والعناوین

ال یمكن االستمرار في تكریس ثقافة اإلفالت من العقاب ومنع التحقیق، ذلك أن تحقیق العدالة بشكل
.شامل، ركٌن أساسي في السلم االجتماعي واألھلي وتكریس دولة الحقوق والمواطنة

wموقع السياسة، 14 كانون الثاين 2023شارك ھذا الخبر
w

w
.m

en
ap

ris
on

fo
ru

m
.o

rg


