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 احب السعادة أنطونيو غوتيريس ص
 األمين العام لألمم المتحدة 

 
 حضرات األعضاء الدائمين في مجلس األمن 

 
 
 2022 آب 4 
 

 أصحاب السعادة، 
 

الذكرى الثانية ألكبر انفجار غير نووي في التاريخ، الذي دّمر أجزاًء كبيرة    2022  آبُيصادف الرابع من  
 شخصًا، وآالف الجرحى، ومئات آالف النازحين.   200من بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 

وإلحاق ضرر كبير   تفرض خسائر نفسية واجتماعية ومالية فادحة  هذه المأساة حتى اليوم مستمرة،ال تزال  
 والشعب اللبناني عامًة.وأقاربهم،  ناجينبالضحايا ال 

النساء والرجال األبطال الذين لقوا حتفهم جميًعا   . العشرة عينالموقِّعون أدناه هم أقارب رجال اإلطفاء المتطوّ 
أن يكونوا على  ل في المرفأ، دون  ل من استجاب وسارع إلخماد الحريق األوّ كانوا أوّ   ،في انفجار ميناء بيروت

قضوا  امرأة وتسعة رجال-. أسماء هؤالء األبطال العشرة المحترق  بالمواد الخطرة الموجودة في العنبرمسبق  علم
 هي: -جميعًا في انفجار مرفأ بيروت

جو بو صعب، رامي الكعكي، سحر فارس، مثال حوا، نجيب حتي، شربل حتي، شربل كرم، إيلي خزامي،  
 جو نون، ورالف مالحي. 

عة من مئات آالف المواطنين  موقّ   عرائض ت  تضمنّ   -عديدة    ُرفعت مطالببعد وقت قصير من االنفجار،  
  المطالبات كانت هذه  إلى إجراء تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت بتفويض من األمم المتحدة.    داعيةً   -اللبنانيين

لبناني على التحقيق في جريمة بهذا الحجم، نظًرا  الحكومة اللبنانية ونظام العدالة ال   ات مدفوعة بعدم الثقة في قدر 
،  السابقة  الكبرى الجرائم    في حلّ   فضاًل عن العجز التاريخي للبنان  ،الكبير  لوجود العديد من تضارب المصالح

 . ةالخبرات الفنيّ  الفادح في   نقص الو 

المأساة، ال حقيقة ظهرت وال  . فبعد عامين من كانت مبّررة تماماً جميع هذه المخاوف  ولسوء الحظ، ثبت أنّ 
 عدالة أتت. 
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بدعم  و  هؤالء نواب حاليين(، فقد نجحوا هم ة وزراء سابقين )و عدّ  على  اّدعاء القضاء اللبناني وعلى الرغم من
.  والمسار السياسي  ةة القضائيّ ة في عرقلة التحقيق من خالل االنتهاك الصارخ لسير العمليّ أحزابهم السياسيّ من  

بسبب   2021 ديسمبر /األول كانون  بيطار، من أداء مهامه منذ النع قاضي التحقيق الحالي، القاضي طارق ومُ 
 ة زائفة. طعون قانونيّ 

دعم دون  من  ات، سيتّمان  حقيقة هذا الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليّ   الموقِّعون أدناه ال يثقون بأنّ   إنّ 
 األمم المتحدة.  ومساعي

ة، ويجب على األمم المتحدة والمجتمع  ة اللبنانيّ بانتظار نتيجة اإلجراءات القضائيّ   ر  ب  ص    نا أكثر م  لقد كنّ 
ي إلى الحقيقة  ؤدّ تبشكل ال يمكن معالجته وال يمكن أن    عقيمةة  هذه اإلجراءات المحليّ   الدولي أن يدركا اآلن أنّ 

 أو العدالة. 

،  اء واجباته دون مزيد من العوائقإعادة قاضي التحقيق إلى منصبه ويكون قادرًا على أد   ، إذا لم تتمّ ولذلك
عون  الموقّ  يومًا من تاريخ هذه الرسالة، عندئٍذ يحثّ  90، خالل القرار الظّنيد قدرته واستعداده على إصدار ويؤكّ 

 رات التالية: أدناه مجلس األمن بكل احترام النظر، وإذا كان ذلك مناسبًا، اعتماد القرا

 

ي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت،  ة، وتفويضها تولّ إنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلّ  أواًل:
 عن هذه المأساة.  اتوتحديد المسؤوليّ 

ة  سليم هذه اللجنة المستقلّ بتة، وقاضي التحقيق، وجميع األطراف األخرى في لبنان   الحكومة اللبنانيّ   إلزام  ثانيًا:
 ق بتفجير مرفأ بيروت، والتعاون معها بشكل كامل.جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي بحوزتهم فيما يتعلّ 

وانتظروا بفارغ الصبر إغاثتهم  بشّدة  قد عانوا    ،والشعب اللبناني  ، همب  ح  الضحايا الناجون، وأقرباء الذين قضوا ن  
 قة اآلن على األمم المتحدة. . آمالهم معلّ بتحقيق العدالة وإنهاء معاناتهم

 ع إلى إجراءاتكم السريعة. نتطلّ 

 

 .مع كامل االحترام

 

 محمد حّوا                  ماريا فارس                إيلي بو صعب
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 صفاء كعكي                ريتا كرم                     كارلن حّتي

 

 

 

 إيلي ماّلحي                  وليام نون  

 


