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ن الحياة والموت  بي 

 

تل الذي تسبب بم 2020عقب إنفجار الرابع من آب 
ُ
يد ما يصل  6000ضحية وإصابة  200أكثر من ق آخرين وتشر

ار بأكثر من  300000إىل   ي لألشخاصكنية وغثر سكنية وحدة س 50000عائلة وإلحاق أضر
ق االتحاد اللبنانر

ّ
وت، وث ي أرجاء بثر

 فر

ر حركًيا  ي حيث أشارت التقديرات بعد االنفجار إىل ، بسبب التفجثر  حالة إعاقة 300كثر من أ   LUPDالمعوقير
هو رقم غثر نهان 

ر إعاقة جزئية 800  .  دائمة أو مؤقتة -حالة تأرجحت بير

 

  بعد و 
ّ
وت الذي أن وث " قصص ضحايا و شهداء انفجار مرفأ بثر

ً
 بلغ عددهمقت مبادرة العدالة االقتصادية واالجتماعّية "معا

 حتى اليوم 
ً
وت ضحية 225 والذي يسجل ارتفاعا ي كتاب بثر

ي ظل غياب الدولة عن رصد ومواكبة أولئك رماد حي  607، فر
، وفر

ر  روا جسدًيا  المصابير مًعا مع  –التقت مبادرة العدالة اإلجتماعية واإلقتصادية  ،2020من آب  جراء انفجار الرابعالذين تضر

ي لألشخاص
ر حركًيا  االتحاد اللبنانر ر الحياة والموتالمعوقير وع ما بير ي مشر

  . فر

 

ر الحياة والموت"إىل  "حي  رماد  "من   "عملت مبادرة ، "ما بير
ً
ي لألشخاصبالتنسيق مع  "معا

ر حركًيا  االتحاد اللبنانر عىل المعوقير

م بنفسه عن  ،توثيق قصص األشخاص الذين أصيبوا بتفجثر الرابع من آب
ّ
هذه المرة بالصوت والصورة حيث الُمصاب يتكل

الل  فيديو مصّور وذلك من خ، مساء الرابع من آبو كيف اندثرت  حياته كيف كانتأحالمه وشغفه  و آالمه وتحدياته و تجربته 

 قصته فكان له ما أراد. مدته خمس دقائق. ومنهم من اراد كتابة 

 

روا   ل لنحم وجعهم وتعبهم، لقد عشنا السهلوسماع قصصهم باألمر لم تكن رحلة البحث الطويلة عن األشخاص الذين تضر

ن و ن الحقيقة؟ أال يستحقو ن العدالة؟ أال يستحقإىل اليوم، أال يستحقو  تفجثر ظة الإليكم قصص من الظلم الدائم منذ لح

 الىسفيديوهات حملت الكثثر من اآلالم وانحمل اليكم . كرامة؟بالعيش 
ً
حنان بظاظا خشت شقيقتها مالك وصهرها  ، فمثال

ي 
بة  واحدةفر ي اجريت لها عمليات  اىل ضافة باإل  ضر

ي عضلة رجلها التى
وهي اليوم بحاجة لعملية رفع عدة، جراحية  إصابتها فر

ي ساقها لتثبيت العظم
نا حبوش م أما . القضيب الحديد الذي وضع فر ت جوزيف الغفري كذلكفقدت نظرها،   فقد ثر رجله،  بثى

ي و ريتا و ، تعقدتلفانا الحضي يوالدكتورة س
بل مندس  و مروان شمعونر ي سالمة و شر

الرسام وليد نحاس خش عمله، ودانر

حواسهم وعملهم فقدوا أرواًحا وخشوا من أعضائهم أو ألشخاص أحبطوا و غطاس والطفلة أسينات فواز والئحة تطول وتطول 

 و أحالمهم تطايرت... 

 

اتيجيتها لضمان العدالة والمساءلة كجزء  و   االنفجار بشكل  بتوثيق قصص األشخاص ذوي اإلعاقة من  "امعً "، قامت من اسثى

 . ي
افر بمختلف فئاتهم العمرية واإلجتماعية وبتنّوع جنسياتهم الوثائق شهادات من مختلف األفراد الذين أصيبوا  تشملفاحثى

 . ي
ي موقع العىل نحن بصدد تحميل الفيديوهات و  وانتماءاتهم وتنوعهم الديمغرافر

ونر الضمثر  الذي يشكلBeirut607.org الكثى

هو الحفاظ عىل فالهدف الرئيسي من هذه الوثائق أما آب.  4قاعدة بيانات تفاعلية مخصصة لذكرى  ، وهو بمثابةوالذاكرة

ر  ذاكرة األشخاص ذوي اإلعاقة  .أجل السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وتحميل السلطات المسؤولية من ينوالمتضر

 

ي توثيق قصص 
ي سياق أهداف هؤالء لعل هذه المبادرة فر

ي فر
ر الحياة والموت، تأنى  "األشخاص الذين باتوا بير

ً
ي المُ  "معا

علنة، فر

وعة والسلمية للوصول إىل لرص تحريض األهاىلي   : أهداف 3صفوفهم واستخدام كافة الوسائل المشر

 
ً
ها  -اوال   . معرفة الحقيقة الكاملة والمرتبطة بتحديد كل من له عالقة بالمواد المنفجرة وتفجثر

 
ً
ر   -ثانيا  . كل بحسب مسؤوليته ومهما عال شأنهتطبيق العدالة ومحاسبة جميع المرتكبير
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ً
ار   -ثالثا ي أحدثته الجسدية والمعنوية التعويض المادي والمعنوي عن كافة األضر

 .ا هذه الجريمةالتى

 

ر أيديكم، إن هذا  من أجل  وحب   كبثر من أصحاب الكفاءة والذين عملوا بكل صدق    هو جهد فريق  الجهد الذي نضعه بير

ي مثل هذه  ثكملنحالوصول إىل الجميع دون استثناء، وها نحن نقدمه اليكم 
 من أجل هذه القضّية العادلة، ففر

ً
عىل العمل سويا

ي طرف
 .والحقيقة والمحاسبة العدالة القضية ال يمكن الوقوف عىل الحياد، وال بد أن نكون فر
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 حقائق حول المرفأ

-  

 مساءً  6:07، الساعة 2020التاري    خ: الرابع من آب  -

 يوًما 862التفجثر مضر عىل  -

ل منذ  -
ّ
 يوُما 356التحقيق معط

 عىل األقل 225عدد الضحايا:  -

 عىل األقل 7500عدد الجرح:  -

 عىل األقل 300000عدد المهجرين :  -

 عىل األقل 800عدد المقعدين:  -

ار : قدرت ب   - كي  20قيمة األضر  مليار دوالر أمثر

رة :  - ي المتضر
 عىل األقل 70000عدد المبانر

ي العنثر  2750: انفجار  سبب االنفجار  -
ات األمونيوم مخزنة بشكل غثر آمن فر

 12طن من نيثى

 عىل مقياس ريخثى  3.3الضخامة :  -

 أكثر انفجار غثر نوويالمرتبة: ثالث  -

  TNTمن مادة ال   طن 1500اىل  1000وازي قوة انفجار قوة االنفجار: ت -

وت، الجم - فية، برج حمود، وسط بثر ة، الخندق الغميق، الكرنتينا، مارمخايل، الأكثر المناطق تأثًرا: األشر ر مرفأ، ثر

 النبعة. 
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