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انفجار ضخم يهز بيروت ويخلف دمارا هائال
وعشرات القتلى وآالف الجرحى- (صور

وفيديوهات)
منذ 15 ساعة

ب�وت- “القدس العربي”:

“ب�وت مدينة منكوبة” هذا ما أعلنه املجلس األع� للدفاع بعد اجتماعه برئاسة الرئيس

اللبنا� ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب وقادة األجهزة األمنية والعسكر�ة

والقضائية . ورفع املجلس توصية إ� مجلس الوزراء الذي ينعقد األربعاء إلعالن حالة

الطوارىء � ب�وت، وشّكل لجنة تحقيق ترفع تقر�رها حول املسؤوليات خالل خمسة ايام.

ووفقا لحصيلة أوّلية، فإن االنفجار الضخم � مرفأ ب�وت أسفر عن سقوط 78 قتيال و3700

جر�حاً وعن دمار هائل � وسط ب�وت واألشرفية والكرنتينا والدورة والحمراء والصنايع ورأس

ب�وت.

Like 225

https://www.alquds.co.uk/
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وأعلن املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم أن االنفجار جاء نتيجة انفجار كميات

كب�ة من ” ني�ات األمونيوم” ًتقّدر بـ 2750 طناً موجودة � أحد عنابر مرفأ ب�وت منذ 6

سنوات.

وُسمع دوي االنفجار � ب�وت وضواحيها ووصل إ� منطقة جبيل وكسروان وأعا� امل�

وعاليه والشوف، وتضاربت املعلومات حول أسباب هذا االنفجار الذي ذّكر باالنفجار الضخم

الذي أدى إ� مقتل رئيس الوزراء رفيق الحر�ري قبل أيام من نطق حكم املحكمة الدولية،

وأفيد بأنه ناتج عن انفجار مستودع ملفرقعات نارية � العن� رقم 12 بعد حر�ق تسّبب به

احتكاك كهربا�، فيما ذهب آخرون ع� مواقع التواصل االجتماعي إ� تناقل روايات لم تتأكد

صحتها عن استهداف ط�ان إسرائي� لشحنة أسلحة تابعة لحزب الله � املرفأ.

وساد الذعر � ب�وت والضواحي نتيجة مشاهد الدمار املخيفة التي ُسّجلت � ُقطر 7

كيلوم�ات، حيث أدى االنفجار إ� وقوع عشرات الضحايا ومئات الجرحى نتيجة انهيار مبان

قديمة وتطاير زجاج معظم األبنية الشاهقة وأبوابها � األشرفية والدورة واملدّور ووسط ب�وت

وفردان وفرن الشباك والسراي الحكومي واملجّمعات التجارية وشركة كهرباء لبنان ومطار

ب�وت الو� وصوال إ� جز�رة ق�ص مروراً ببيت الوسط، حيث كان الرئيس سعد الحر�ري

ي�أس اجتماعاً لـ”كتلة املستقبل”.

وفور وقوع االنفجار بّثت قناة LBCI صوراً عن أضرار � بيت الوسط، وساد اعتقاد بأن

املستهدف سعد الحر�ري كما حصل مع والده، قبل أن يظهر الحر�ري شخصياً ويطم�

الجميع، وقد زاره � وقت الحق رئيس الحزب التقدمي االش�ا� وليد جنبالط لالطمئنان عليه.

وصدرت نداءات استغاثة إلنقاذ الجرحى � منازلهم أو � سياراتهم ع� الطرقات، وُفقد

االتصال بفرقة من فوج أطفاء ب�وت كانت توّجهت إ� املرفأ إلطفاء الحر�ق قبل وقوع

االنفجار. وتحّدث الصليب األحمر اللبنا� عن مئات اإلصابات منها ما يتم إسعافه ع� األرض

ومنها ما ُنقل إ� املستشفيات التي غّصت بالجرحى. وطلب مدير مستشفى أوتيل ديو انطوان

الزغبي التّ�ع بالدم وعدم نقل أي حالة اضافية إ� املستشفى التي بلغ عدد املصاب� الذين

وصلوا إليها نحو 500. كذلك كان حال مستشفى القديس جاوروجيوس الروم.

وأوعز وزير الصحة حمد حسن لجميع املستشفيات باستقبال الجرحى جراء االنفجار ع�

حساب وزارة الصحة العامة. ووّجه السف� الفلسطيني أشرف دّبور الهالل األحمر الفلسطيني

للمساعدة والقيام بواجباته تجاه املصاب� جراء االنفجار.
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من جهته، تابع الرئيس اللبنا� ميشال عون تفاصيل االنفجار الكب� وأعطى توجيهات إ� كل

القوى املسّلحة بالعمل ع� معالجة تداعيات االنفجار وتسي� دوريات � األحياء املنكوبة من

العاصمة والضواحي لضبط األمن، ودعا املجلس األع� للدفاع إ� االنعقاد بشكل طارىء

مساء اليوم � قصر بعبدا الذي تضّررت أروقته.

وشّدد عون “ع� ضرورة التحقيق � ما حدث وتحديد املسؤوليات والسيما أن تقارير أمنية

كانت أشارت إ� وجود مواد قابلة لالشتعال واالنفجار � مرفأ ب�وت”، وكشف “أن اتصاالت

عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان � محنته، وتقديم مساعدات

عاجلة � مختلف املجاالت”.

فيما دعا رئيس الحكومة حسان دياب الذي تفّقد مرفأ ب�وت إ� إعالن يوم غد األربعاء يوم

حداد وطني.

وتعهد دياب، � كلمة متلفزة مساء الثالثاء، بمحاسبة “املسؤول� عن كارثة” االنفجار الذي

وقع � “مستودع خط�”، ع� حد قوله، � مرفأ ب�وت. وقال “ما حصل اليوم لن يمر من

دون حساب سيدفع املسؤولون عن هذه الكارثة الثمن”، مضيفاً “ستكون هناك حقائق تعلن

عن هذا املستودع الخط� املوجود منذ 2014، أي منذ 6 سنوات”. كما توجه دياب “بنداء عاجل

ا� كل الدول الصديقة والشقيقة التي تحب لبنان أن تقف إ� جاب لبنان وأن تساعدنا ع�

بلسمة جراحنا العميقة”.

ورجح املدير العام لألمن العام اللبنا� عباس إبراهيم أن يكون االنفجار ناجماً عن مواد

“مصادرة وشديدة االنفجار”. وقال للصحافي� خالل تفقده املكان “يبدو أن هناك مخزنا ملواد

مصادرة منذ سنوات وهي شديدة االنفجار”، مشدداً ع� ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.

وذكرت LBCI أن هذه املواد هي عبارة عن ني�ات الصوديوم التي سبق أن صودرت من إحدى

السفن ووضعت � أحد مستودعات املرفأ � انتظار إتالفها.

� هذه األثناء، تلّقى الرئيس عون اتصاالً من أم� قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثا� الذي أمر

بإرسال مستشفيات ميدانية عقب االنفجار، وأعربت الخارجية األمر�كية عن استعدادها

لتقديم املساعدة، كذلك فعل وزير الخارجية الفرن� جان إيف لودريان.

من جهتها، قالت إسرائيل ع� وزير خارجيتها غابي اشكينازي إن “ال عالقة لها باالنفجار �

مرفأ ب�وت”. وكان رئيس الوزراء اإلسرائي� بنيام� نتنياهو دعا � تصر�ح حزب الله إ� “أخذ

الع�ة من رّد الجيش اإلسرائي� ع� التطورات العسكر�ة األخ�ة � الحدود ب� لبنان

وإسرائيل”.
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و� تداعيات االنفجار، ألغى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قرار حظر التجّول

نتيجة توصية لجنة متابعة التداب� واالجراءات الوقائية لف�وس كورونا بالتشّدد � اإلجراءات

املتعلقة بمرحلة اإلقفال املمتدة من تاريخ 6/8/2020 لغاية 10/8/2020 ضمناً علماً أن السبب

الحقيقي يتعلق بأخذ االحتياطات من أي احتجاجات بعد صدور قرار املحكمة الدولية � 7 آب/

أغسطس.

لقطات

– أبرز ضحايا االنفجار أم� عام حزب الكتائب نزار نجاريان الذي كان مسؤوالً عسكر�اً � خالل

الحرب، وقد أصيب � خالل وجوده � بيت الكتائب � الصيفي الذي تعّرض ألضرار جسيمة.

– بقي رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان املدير العام كمال الحايك محتجزاً وهو مصاب

ألك� من 3 ساعات � مكتبه � الطابق 13 ا� ح� نقله من مسعفي الصليب األحمر، فيما

قتلت موظفة � الطابق ذاته.

– أصدر رؤساء األحزاب ع� اختالفها توجيهات إ� املناصر�ن للتّ�ع بالدماء وتلبية نداءات

االستغاثة.

– عّ� العديد من املواطن� عن حال الغضب العارمة إثر التداعيات الهائلة لالنفجار، ووّجهوا

شتائم للطبقة السياسية ودعوها إ� الرحيل، فيما غرق آخرون بالدموع وأصابتهم نوبات

عصبية.

– انقطعت االتصاالت األرضية والخلو�ة لف�ة طو�لة من الوقت، وخبيم الظالم ع� العاصمة

ب�وت، وسأل لبنانيون عن كيفية إصالح الدمار واألضرار الفادحة � ظل األزمة االقتصادية

واملالية الخانقة والتي تبلغ مليارات الدوالرات.
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pic.twitter.com/rTPIYdqbAv االنفجار � #ب�وت من جهة البحر

dojadaoud) August 4, 2020@) ُدجى | Doja —

#حر�ق � العن� رقم 12 � مرفأ ب�وت أدى ا� انفجار مفرقعات نارية داخله

pic.twitter.com/zQDztkkfHQ

nbnlebanon (@nbntweets) August 4, 2020 —

العن� رقم ١٢ � مرفأ ب�وت واالنفجار ناجم عن اح�اق مفرقعات نارية كب�ة

pic.twitter.com/2QLM1fH9tD

EL kHALO (@khaloAT) August 4, 2020 —

انفجار � ب�وت وتضرر بيت الوسط والرئيس سعد الحر�ري بخ�

pic.twitter.com/WxZmQTHXun

fadi jouni (@fady_jouni) August 4, 2020 —

مشاهد من مناطق شمال #ب�وت بعد االنفجار الهائل � مخزن يضم مفرقعات �

pic.twitter.com/t8vtfFHQH6 مرفأ العاصمة

ZaidBenjamin5) August 4, 2020@) زيد بنيام� ZaidBenjamin —

00:00 00:08

https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/dojadaoud/status/1290675070747250688?ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1290677080145817601?ref_src=twsrc%5Etfw
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لبنانانفجارسعد الياس 

كلمات مفتاحية
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انفجار كبیر یھز بیروت
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