
           

   
 

وت   جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بير

 

 ماتوا وهم عىل قيد الحياة؟ 
ً
. فكيف اذا كان هناك أشخاصا ن  عير

ُ
ن الحياة والموت رفة  بير

 أو أشخاٌص توقف الزمن لديهم وتبدلت حياتهم وأصبحت اشبه بالجحيم ؟

رجال وأطفال ونساء ومسنون ال حول لهم وال قوة،  هدمت عليهم منازلهم وهم يعتقدون أنه ملجأهم اآلمن 

 وحصنهم المنيع. 

 وعدوانا دون أي 
ً
فهل هناك أبشع وأفظع من جريمة أطاحت بنصف العاصمه وأبنائها الذين سقطوا بالمئات ظلما

 ذنب؟ 

رين. إن جر  ، جرىح، ومتضن ن . لألسف، ضحايا، معوقير ي لم تنتِه ولن تنتهي
 يمة تفجير المرفأ هي جريمة العض الت 

ي سيكتب عنها التاري    خ والسؤال الذي يطرح نفسه: أين ستذهبون من 
هذه الجريمة ستكون من الجرائم الت 

؟ ي
ن يسألونكم عن المجرم الحقيق  رون افعالكم البنائكم وأحفادكم حير  المسائلة وبماذا ستير

ن  يسألونكم: لماذا يا بابا تدخلتم  بالقضاء وعملتم عىل تسييس القضية وايقاف  ماذا ستجاوبون اوالدكم حير

 التحقيق؟ 

 سيسألونكم اوالدكم، افعلتم ذلك خوفا عىل رؤوسكم ومناصبكم وكراسيكم المنخورة بالفساد واألجرام؟ 

 باهلل عليكم، ما هو ردكم؟

 ماذا ستقولون لهم؟ 

ن ونحن عىل مشارف السنه الثالثة  وال تمت  مضت سنتير
 
ً
ً
 لم يكن، وكأن هذه الجريمة التعنيهم بتاتا

ً
وكأن شيئا

 اليهم بصلة. 

ن بأنكم انتم السبب الرئيسي  ن وناسيير بهير
َ
ي المحاصصة وغير ا

ن فن يا ايها المسؤولون، ال مت  ستظلون غارقير

 . ن ي هزت العالم اجمعير
ي هذه الجريمه النكراء الت 

 واالساسي فن

ووشيما والمطلوبون ال يزالون  فجميع الدول تعاطفت وتضامنت  بعد تفحير هير
 
ي قوة

معنا باعتباره التفجير الثانن

ي 
ن وأرصوا عىل لعبة طلبات الرد ومخاصمه الدوله والقاضن ن أطهار. حت  أبتدعوا المعرقلير ن والمشاركير  طليقير

ً
أحرارا

 الرديف إل ما هنالك من أالعيب تحمي ازالمهم من المسائله. 

ي بيطار. ألن استكمال التحقيق سيطال كل من كان له يد او علم بهذه كله من أجل عرقلة ال
تحقيق وكف يد القاضن

ا. 
 
 المواد ولم يفعل شيئ

ي تفجير المرفأ وحت  اللحظة هذه. 
ن
ة من اول يوم ف  اشعروا معنا واشعروا بمعاناتنا الكبيرر

 

ك وسيله او طريقة إال وقمنا باستعمالها حت  أخذنا قسطنا من ن التينة  فنحن لم ني  ب من قبل حرس قض عير الضن

ب عىل أهالي الشهداء وسقط عدد من الضحايا. 
 الذين تهجموا بالضن

 هل تعرفون لماذا؟  ألننا اعتصمنا لنطالب بأبسط حقوقنا؟ 

ب عليه لدرجة اننا نقلنا إل المستشفيات؟   وهل المطالبه بمعرفة قاتل أوالدنا امر نستحق الضن

 ؟ بأي زمن نعيش وبأي غابة

 وهل أصبح المجرم نزيه؟ 

 والمطالبه بالحقيقة وعدم التدخل بالقضاء جرم بعاقب عليه القانون؟

 وكيف لوزير عدل ان يصفنا بأننا اتباع سفارات ونتجول بسيارات تابعة لهم مع مرافيقن؟ 



           

   
 

 ة او دولية هو رس نحن نعرف عز المعرفة ان وحدتنا هو رس قوتنا وان عدم انتمائنا السياسي ألي جهٍة كانت محلي

 خوفكم. 

 

 . ن  وسنظل نكررها دائما: نحن نرفض الطائفية ونرفض السياسيير
ً
 لقد قلناها مرارا

ي ال تمت ألحد بصله. 
 فالسياسة بنظرنا هي الت 

ي 
 ولن نسمح ألي شخص مهما عال شأنه ان يزجنا و يقحمنا فن

ً
وهويتنا هي لبنان فقط، ودم ضحايانا لن يذهب سدا

 طائفية او حت  دينيه، ألن الوطن للجميع عىل اختالف اديانهم.  زواريب سياسيه او 

 

ن وتزجوا قضيتنا بغاياتكم وأهدافكم الشخصيه.   فال تحاولوا ان تختلقوا الفي 

 

رين من هذه الجريمه. جريمه تفجير المرفأ قضيتنا  ن والمتضن نحن أهالي الضحايا والشهداء والجرىح والمعوقير

يف، هي  قضية وطنيه جامعة.   واحدة ومطلبنا واحد، هي قضية ي رسر
 كل لبنانن

ن ان رهانكم عىل الوقت إلضعافنا واسكاتنا وصم افواهنا وتضييع وتمييع قضيتنا، هو رهان خارس  ولقد بتنا عىل يقير

 لألسف. 

 . ن كم ومبدأكم. ولكن بالنسبة لنا، انه العكس تماما، لن نهدأ ولن نستكير  فهذا تفكير

 وا يدكم عن القضاء وال تتدخلوا  بعمله. هدفنا واضح ومطلبنا رصي    ح. كف

 فاستقاللية القضاء أساس العدل. 

 ام 
 
فال يستقيم وطن ال عدل فيه وال محاسبه، والحقيقة ستبض النور والعدالة آتية والمحاسبة ستطبق عاجال

 لن يندمل. 
ً
ها تبلسم جرحا

ّ
 عل
 
 اجال

 

ي هذا اللقاء عىل 
ي وجه الظالم أما نحن اليوم بالدرجه األول نشدد فن

نكون كلنا مدعوين لإلتحاد والوقوف فن

والمطالبة بتحقيق العداله وتطبيق القانون األصيل ال المزيف كأمثال الذين وضعوه وأن يكفوا عن المهاترات 

وع تعديل القانون للمواد   من أصول المحاكمات. ألن  ٧٥١و ١٢٥السياسية ويطرحوا عىل طاوله الحوار مشر

 األمور المستعجله والمهمة.  المجلس يقوم بطرح

 فهل هنالك أهم من جريمه المرفأ لعرضها؟ 

ن والذين زعموا انهم مع قضيتنا،  ان يقوموا بطرح تعديل المواد عىل طاولة مجلس  يير كما نطالب النواب التغير

 النواب كي يستكمل التحقيق مجراه. 

 

 لكي 
ن  يستكمل المحقق العدلي عمله. ويجب استكمال نصاب الهيئة العامه بالقضاة المنتدبير

 

ي ما 
، لنحافظ ونبتن ن ي وجه الطغاة الظالمير

ن لنعمل ما بوسعنا لنكون السد المنيع فن من هنا اقول اليوم اننا مطالبير

ن همهم مناصبهم و سيفهم اجرامهم  ن جشعير  من أشالء وطن مزقته أياٍد مجرمه وساسة فاسدين ومسؤولير
تبق 

هم.   ودينهم دنانير


