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 كلمة

  –مبادرة العدالة االجتماعية واالقتصادية 
 
 معا

 

 بداية السالم ألرواح جميع ضحايا المرفأ وتحية تضامن لألحياء منهم،

 الحضور الكريم،

 الحكومية وغير الحكومية،سعادة ممثلي الشعب و ممثلي القوى األمنية والمؤسسات 

ي هذا الجمع الكريم، حيث نطلق معكم اليوم القسم الجديد من مبادرتنا التوثيقية، لقصص 
تحية لكل من يشاركنا اليوم ف 

ووا لنا تلك اللحظات، بل اكير من ذلك لرسد المعاناة كلها منذ  بدايتها حتى اليوم.   عل الموت وبقوا أحياء لير
ً
 ضحايا كانوا شهودا

 

،  862نجتمع اليوم وقد مض  عل التفجير المشؤم 
ً
ليلة نامها كل من تسبب بهذا التفجير دون أرٍق، وبقيتم أنتم  861يوما

وع،   وقلق. لقد وثقت هذه التسجيالت الكم الكبير من ألمكم وغضبكم وسؤالكم المرسر
ً
 وحرسة

ً
 عنكم ألما

ً
وأنتى  مستيقظتر  رغما

أن تنجو بفعلتها دون حسيٍب أو رقيب. وكيف لهم وبكل وقاحة أن يقلبوا الصفحة وكأنه لم  لماذا؟ وكيف لهذه الزمرة الحاكمة

 يقع انفجار والمدينة لم تقطع أوصالها ونسفت عن بكرة أبيها. 

 

ي سنطلقها اليوم "بتر  الحياة والموت"، هي دعوة رصيحة لكل الضمائر الحية كي تنتفض من أجل الوصول 
إن هذه الصفحة التى

، بل أبعد من ذلك لضمان عدم التكرار، فان اىل ال حقيقة وتحقيق العدالة، ليس فقط لالقتصاص ممن تسببوا بهذا التفجير

وت، هي سلطة ال يمكن ان  ي قضية انفجاٍر كإنفجار مرفأ بير
ي تطالب بالوصول اىل الحقيقة ف 

سلطة تحاول كتم األصوات التى

 نؤمن لها عل أرواحنا وحياتنا. 

 

من الجرىح، نقول لكم: ان الوصول اىل الخدمات الصحية، لن يحصل إال اذا تحولت أصواتكم الفردية اىل صوٍت واىل الضحايا 

ك.   بأهاىلي ضحايا انفجار المرفأ لتكون فرصة للعمل المشيى
ً
 جماعي وقوة تأثير حقيقية،  أسوة

 

ي القرار وليس 
 لتوحيد الجهود وتوحيد الغضب من أجل التأثير ف 

ً
المسار، من أجل استئناف العدالة وليس تعطيلها، هي دعوة اذا

 من أجل ضمان عدم التكرار وليس اإلفالت من العقاب. 

 

كاءنا وعل رأسهم  ي الحديث عن معاناتكم لما كان لهذا الجهد من وجود، وهي فرصة لنشكر شر
االتحاد تحية لكم، فلوال جرأتكم ف 

ي لألشخاص المعوقتر  حركًيا 
افية عالية. اللبنان  ك والتنسيق اليومي من أجل إتمام هذا العمل بحرفية واحيى

، عل الجهد المشيى

وت عل مواصلتهم بإرصار هذا الدرب الطويل. كما نشكر   وت وشهداء فوج اطفائية بير  لجمعية أهاىلي ضحايا مرفأ بير
ً
وشكرا

ي هذه المبادرة. )تريز خوري وتمارا كبو 
ي وسامر الصحافيتر  والعاملتر  كافة ف 

ي ودانا سلوم ودوللي بشعالن 
ل وجودي عبوشر

ر ومالك دغمان ومحمد بو حمدان ومنال عزالدين ومي نهرا ونبيل المقدم وندى الحوت وندى عبدالرزاق 
ّ
ي وضياء مظف  الحلت 
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ة أوشانا ي المونتاج( وهنا ال بد من ان نشكر جميع من ساهم بفكرة والمصّور محمد سلمان و سمير
ي تشارك ف 

  التى
ً
او قدم دعما

 .
ً
 ام لوجستيا

ً
 ماديا

 

 لكل من 
ً
ي منتصف الطريق، نطلقه لنستكمل واياكم هذا الدرب نحو العدالة. وهي دعوة ايضا

ان هذا الجهد لم ينته، بل هو ف 

 يمكنه المساهمة باالنخراط  معنا والمساهمة  إما من خالل التوثيق أو بلورة خطٍة للدفاع عن حياتنا. 
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