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أف���ادت بيانات رسمية ف��ي ب��ي��روت أن 
اجليش والدفاع املدني يبحثان في البحر 
عن املفقودين جراء االنفجار الضخم الذي 
هز مرفأ العاصمة اللبنانية، وخلف في 
حصيلة غير نهائية 137 قتيال وقرابة 5 
آالف جريح و300 أل��ف شخص في عداد 
املشردين، فيما تساعد فرق بلدية بيروت 
وهيئة اإلغاثة املواطنني على إزال��ة ركام 

االنفجار من الشوارع.
وقالت م��ص��ادرأن السلطات اللبنانية 
تبحث عن أعداد غير معروفة من املفقودين 
عقب انفجار امل��رف��أ، خصوصا أن العديد 
من اللبنانيني ينشرون نداءات عبر مواقع 

التواصل للبحث عن ذويهم املفقودين.
وق��ال وزي��ر الصحة حسن حمد إن��ه ما 
زال هناك عشرات املفقودين جراء االنفجار، 
مما يرجح ارتفاع عدد الوفيات، مضيفا أن 
املوجة التفجيرية قذفت ببعض الضحايا 

في البحر.
وذك���رت امل��ص��ادر أن أق���ارب املفقودين 
جتمعوا عند الطوق احمليط مبيناء بيروت 
متطلعني للحصول على معلومات عن 
ذويهم، وكثير من القتلى موظفون في امليناء 
واجلمارك، أو أشخاص يعملون في املنطقة 
أو كانوا ميرون بسياراتهم أثناء االنفجار 

الذي لم تشهد العاصمة اللبنانية له مثيال.
كما أفادت املصادر أن فرق إنقاذ أجنبية 
تساعد السلطات اللبنانية ف��ي عمليات 

انتشال الضحايا من منطقة االنفجار.
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى، ش���رع أص��ح��اب 
الشركات وامل��ؤس��س��ات املختلفة ف��ي حي 
األشرفية القريب من مرفأ بيروت اليوم في 
إزال��ة كميات كبيرة من الركام ومخلفات 

االنفجار.

وتسبب االنفجار ف��ي أض���رار جسيمة 
في املمتلكات العامة واخلاصة في املرفأ 
ومحيطه، وأعلنت وزارة الطاقة أن دمارا 
كليا حلق باملبنى املركزي ملؤسسة كهرباء 

لبنان.
من ناحية أخرى، مت بث صورا التقطت 
باألقمار الصناعية ملرفأ بيروت قبل وبعد 
االنفجار املدمر، وتظهر الصور حالة املرفأ 

قبل وبعد االن��ف��ج��ار، وكشفت ع��ن حجم 
الدمار الذي حلق مبرافقه وباملباني احمليطة 

به.
وترأس رئيس ال��وزراء اللبناني حسان 
دي���اب االج��ت��م��اع األول للجنة التحقيق 
اإلداري����ة ال��ت��ي شكلتها احلكومة إلدارة 
التحقيق في أسباب حصول االنفجار في 

مرفأ بيروت.

وك��ل��ف��ت احل��ك��وم��ة اجل��ي��ش ب��إج��راء 
مسح ف��وري وشامل لألماكن املتضررة، 
واستحداث 4 مستشفيات ميدانية، كما أعلن 
املجلس األعلى للدفاع فتح املدارس إليواء 
مشردي االنفجار، وأوصى بالتواصل مع 
جميع الدول وسفاراتها لتأمني املساعدات 

والهبات الالزمة.
وأطلقت السلطات القضائية حتقيقا 

ف��ي م��الب��س��ات االن��ف��ج��ار، وك��ل��ف النائب 
العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات 
األجهزة األمنية كافة القيام باالستقصاء 
والتحريات، وإج��راء التحقيقات الفورية 
ملعرفة كافة املعلومات واملالبسات املتعلقة 
باالنفجار. وطلب عويدات من هذه األجهزة 
تزويده بكل التقارير املتوفرة لديها وأي 
مراسالت متعلقة بتخزين املواد املتفجرة، 

وحت��دي��د أس��م��اء امل��س��ؤول��ني ع��ن حفظها 
وحمايتها والقائمني بأعمال الصيانة في 

املستودع الذي حصل فيه االنفجار.
وق�����ررت احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة دف��ع 
تعويضات لعائالت القتلى وفرضت اإلقامة 
اجلبرية على املسؤولني عن ملف تخزين 
ن��ت��رات األم��ون��ي��وم ف��ي م��رف��أ ب��ي��روت منذ 
2014، وأمرت بتشكيل جلنة حتقيق إدارية 
للكشف عن أسباب االنفجار، ورفع النتائج 

خالل 5 أيام.
وكانت وسائل إعالم لبنانية قد تداولت 
رس��ال��ة ي��ع��ود تاريخها إل��ى ع��ام 2017 
موجهة من املدير العام للجمارك إلى قاضي 

األمور املستعجلة في لبنان.
وطلبت الرسالة حتديد مصير كميات من 
نترات األمونيوم موجودة في املخزن رقم 
12 داخل مرفأ بيروت بعد مصادرتها من 
باخرة حتمل اسم »روسوس« عام 2014، 
وتظهر الرسالة أرقاما وتواريخ ملراسالت 
سابقة قدمت منذ عام 2014 في الشأن ذاته.

وفي سياق متصل، دعت منظمة العفو 
الدولية إلى إنشاء آلية دولية على الفور 
للتحقيق في كيفية ح��دوث انفجار مرفأ 
بيروت، أيا كان سبب وقوعه، إال أن إيلي 
ال��ف��رزل��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
اللبناني رفض دعوات لفتح حتقيق دولي 
في أسباب وقوع االنفجار، ورأى في ذلك 

إلغاء للقضاء اللبناني والدولة اللبنانية.
وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الصحة 
العاملية إن 3 مستشفيات توقفت في بيروت 
بفعل انفجار مرفأ العاصمة، فيما يعمل 
مستشفيان جزئيا، وأك���دت املنظمة أن 
امل��راف��ق الطبية ل��م تعد تستوعب أع��داد 

جرحى االنفجار.

ألسبوعني طوارئ  وحالة  يتصاعد  الضحايا  عدد  بيروت..  انفجار 

فقدان الثقة بالنخبة السياسية.. النتيجة األبرز بني اللبنانيني عقب هذا اإلنفجار
عزت حامد

ت��ت��واص��ل ردود الفعل الدولية 
واإلقليمية عقب االنفجار الضخم 
ال����ذي أل���م ب��ل��ب��ن��ان م��ؤخ��را ، وه��و 
األنفجار الذي اسفر عن مقتل وإصابة 
عشرات اللبنانيني وتدمير الكثير من 
واج��ه��ات املباني وامل��راف��ق وتضرر 

البنية التحتية بصورة واضحة . 
واحلاصل فإن السؤال األبرز االن 
على الساحة كيف لكل هذه الكمية من 
املفتجرات أن تظل في مخازن مرفأ 
لبنان ، وهو تساءل تطرحه الكثير من 
الدوائر السياسي اللبنانية اآلن ، رغم 
أنها كانت على معرفة وعلم بوجود 
مثل هذه املادة شديدة األنفجار ، غير 
أن ه��و الصدمة ال���ذي تعرضت له 

أنعكس سلبا عليها في النهاية. 
وال��واض��ح أن الوضع السياسي 
تأثر برمته نتيجة لهذه التطورات ، 
وهو ما أش��ار إليه الباحث واخلبير 
السياسي ج��ورج شاهني قائال إن 
األن��ظ��ار تتطلع ال��ى ُس��ب��ل معاجلة 
املوقف عبر مجموعة من املسؤولني 
الذين لم يتنّبهوا الى مكامن اخلطر 
والقنابل املوقوتة في اكثر من منطقة 

من لبنان، وم��ا كانت حتويه عنابر 
املرفأ خير دليل على هذا. 

وأضاف شاهني أن السؤال املطروح 
بقوة االن كيف ستدير الدولة عملية 
إعادة اإلعمار؟ باالضافة لسؤال أخر 
وهو عن مصير املفاوضات اجلارية 

مع صندوق النقد الدولي؟ 
وم��ا ه��ي النتيجة التي ميكن ان 
تؤدي اليها املفاوضات اجلارية مع 
مؤسسة »الزارد« لتحديد اخلسائر 
بعدما فاقمت النكبة منها وزادت من 
حراجة ما ميكن أن يعيشه اللبنانيون 
دول��ة ومؤسسات وشعباً ف��ي هذه 

املرحلة بالذات؟
من جانيها أشارت الكاتبة راكيل 
عتيق إلى دقة تأثير ما يجري على 
املشهد السياسي اللبناني ، قائال 
أن أب��رز قضية ستتأثر نتيجة لهذا 
االنفجار هو احلكم في قضية رفيق 
احل��ري��ري ، وه��و احل��ك��م ال���ذي كان 
سيصدر خ��الل الساعات اجلارية ، 

غير أن تداعيات هذا األنفجار أجلته. 
وت��ق��ول عتيق إن��ه وق��ب��ل وق��وع 
ال��ك��ارث��ة ع��ل��ى ب��ي��روت وح��ص��ول 
املصيبة التي غّطت على كّل الويالت 

التي يعانيها اللبنانيون من األوضاع 
املالية واإلقتصادية واإلجتماعية 
الى الغالء الفاحش وتدهور القدرة 
الشرائية واملعيشية وص���والً الى 

تفشي فيروس »كورونا«، كان رئيس 
احلكومة السابق سعد احل��ري��ري 
يحّضر األرضية ُقبيل ص��دور قرار 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان في 

قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ورفاقه. 

واضافت عتيق إن��ه وبعد إّط��الع 
رئيس تيار »املستقبل« على الوضع 

األم��ن��ي م��ن ق��ائ��د اجل��ي��ش وال��ق��ادة 
األمنيني في »بيت الوسط« بساعات، 
طاول اإلنفجار مقّر احلريري، محّطماً 
الزجاج وُمصيباً بعض املوجودين 
هناك ب��ج��روح طفيفة. وعلى وقع 
َهول الكارثة في لبنان، قّرر احلريري 
مساء أم��س ع��دم السفر ال��ى اله��اي 
لإلستماع الى احُلكم غ��داً، ثّم أعلنت 
احملكمة إرجاء النطق باحُلكم الى 18 

آب اجلاري.
واشارت إلى إنه وعلى رغم تأجيل 
النطق بالقرار ألكثر من أسبوعني، إاّل 
أّن وقع الدمار في النفوس والبيوت 
لن يكون اضمحّل، ول��ن يكون وقع 
هذا القرار عند صدوره، بعد الكارثة 
التي حّلت بلبنان، والتي استدعت 
إجتماعات دول��ي��ة ط��ارئ��ة، وق��دوم 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
شخصياً الى بيروت اليوم، بالوقع 
ال���ذي ك��ان ليحدثه، ل��و ل��م تتشح 
ب��ي��روت ب��ال��س��واد وُت��غ��ّط��ى برماد 

احُلطام.
غير أن ه��ذا االنفجار دف��ع بعدد 
من احملللني إلى التأكيد على إن هذا 
األنفجار أط��اح ب��اي ثقة ل��دى ابناء 

الشعب اللبناني في حكامه ، وهو ما 
أشارت إليه بعض من التقارير التي 
قالت إن عنوان أزم��ة لبنان الراهنة 
على الصعد السياسية واإلقتصادية 
واملالية ُيختصر ب�»فقدان الثقة«، 
بحسب ما يقول املسؤولون أنفسهم، 
ووف��ق م��ا عّبر عنه اللبنانيون في 
الشارع وأعرَب عنه املجتمع الدولي 

في أكثر من محّطة وقول وِفعل. 
وأشارت مصادر سياسية لبنانية 
إل��ى أن اللبنانيني، شعباً وق��وى 
سياسية، ال يثقون ب��أّن أّي حتقيق 
داخلي سيكشف حقيقة اإلنفجار الذي 
حصل في مرفأ بيروت ، مشيرة إلى 
أن هذا اإلنفجار دفع باللبنانيني إلى 
التوجه من أجل طلب إج��راء حتقيق 
دولي ، وهو التحقيق الذي بات على 
ما يبدو ميثل ورق��ة سياسية تلعب 
ب��ه��ا ب��ع��ض م��ن ال��ق��وى السياسية 

اللبنانية االن. 
ع��م��وم��ا ف���إن ت��داع��ي��ات املشهد 
السياسي اللبناني تتصاعد بقوة االن 
عقب هذا اإلنفجار ، األمر الذي يزيد 
من دقة هذا املشهد والوضع اللبناني 

بصورة عامة.

ي��زور  العربية  اجلامعة  أم��ني 
ل���ب���ن���ان خ�����ال أي�������ام ل��ت��ق��دمي 

الدعم واملساعدة

صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، بأن األمني العام 
أحمد أبو الغيط، يعتزم زيارة لبنان في غضون أيام؛ للوقوف على 
االحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقدمي وتنسيق الدعم العربي 
له. وأج��رى أحمد أبو الغيط، اتصاالً تليفونياً بالرئيس اللبناني 
ميشال عون، ظهر أمس، وذلك لتقدمي العزاء في ضحايا انفجارات 
بيروت، واإلعراب عن دعم لبنان ومساندته في هذه احملنة، بحسب 
بيان للجامعة. وتناول أبو الغيط خالل االتصال التليفوني ُسبل 
حشد الدعم ملُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، 

كما عّبر عن اعتزامه
وأضاف املصدر أن أبو الغيط كان قد أطلق في وقٍت سابق مناشدة 
للدول العربية واملجتمع ال��دول��ي واملنظمات اإلغاثية، العربية 
والعاملية، لإلسراع في تقدمي املساعدات اإلنسانية العاجلة للبنان، 
داعياً إلى حترٍك دولي فوري ملساعدة لبنان على مواجهة الكارثة 

املروعة التي مير بها.
وأكد املصدر أن األمني العام جلامعة الدول العربية وّجه القطاعني 
االجتماعي واالقتصادي للتصدي لهذه املهمة بالتنسيق مع كافة 

املنظمات العربية، وأيضاً الدولية ذات الصلة.
ووقع انفجار ضخم بأحد مستودعات مرفأ بيروت، الثالثاء، خلّف 
عشرات القتلى ومئات اجلرحى، والكثير من اخلسائر املادية في 
املباني احمليطة، وذلك نتيجة وجود مواد شديدة االنفجار باملستودع.

آالف اجلرحى ومئات آالف املشردين

اجلبرية اإلقامة  حتت  ومسؤولون  بيروت  في  ألسبوعني  طوارئ 
أعلنت السلطات اللبنانية أن جرحى 
االنفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت 
الثالثاء يقدر بنحو 5 آالف وأن قرابة 
300 ألف شخص في عداد املشردين، 
في حني أقرت احلكومة حالة الطوارئ 
ف��ي ب��ي��روت مل��دة أسبوعني وفرضت 
اإلق���ام���ة اجل��ب��ري��ة ع��ل��ى م��س��ؤول��ني 

محتملني عن احلادث املأساوي.
وق��ال وزي��ر الصحة حسن حمد إن 
حصيلة القتلى ارتفعت إلى 137، في 
حني ما زال العشرات مفقودين، ما 
يرجح ارتفاع عدد الوفيات، بينما أعلن 
محافظ بيروت م��روان عبود أن 300 

ألف شخص باتوا مشردين.
وشهد مرفأ بيروت مساء الثالثاء 
انفجارا ضخما حّول أجزاء من املدينة 
إلى ركام. وتشير التحقيقات األولية 
إل��ى أن مصدر التفجير م��واد شديدة 
االنفجار كانت مخزنة في مستودع 

باملرفأ منذ عام 2014.
وتسبب االنفجار في أضرار جسيمة 
باملمتلكات العامة واخلاصة في املرفأ 
ومحيطه، وأع��ل��ن��ت وزارة الطاقة 
اللبنانية أن دم��ارا كليا حلق باملبنى 

املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان.
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د وزي���ر االق��ت��ص��اد 
اللبناني أن صومعة القمح باملرفأ 
ُدمرت في االنفجار، مؤكدا أن احتياطي 
البالد من احلبوب يكفي ألقل من شهر، 
وأن احلكومة تبحث ع��ن مساحات 

تخزين إضافية.
وأق���رت احلكومة حالة ال��ط��وارئ 
ف��ي ب��ي��روت مل��دة أس��ب��وع��ني. وقالت 
وزي����رة اإلع����الم م��ن��ال ع��ب��د الصمد 
»تتولى السلطة العسكرية العليا 

ف��ورا صالحية احملافظة على األم��ن، 
وتوضع حتت تصرفها جميع القوى 

املسلحة« ملدة أسبوعني.

وكلفت احلكومة اجليش بإجراء 
م��س��ح ف�����وري وش���ام���ل ل��ألم��اك��ن 
امل���ت���ض���ررة، واس���ت���ح���داث أرب��ع��ة 

مستشفيات م��ي��دان��ي��ة. ك��م��ا أعلن 
املجلس األعلى للدفاع فتح امل��دارس 
إلي���واء م��ش��ردي االن��ف��ج��ار، وأوص��ى 

بالتواصل مع جميع الدول وسفاراتها 
لتأمني املساعدات والهبات الالزمة. 
وأطلقت السلطات القضائية حتقيقا 
ف���ي م��الب��س��ات االن���ف���ج���ار، وك��ل��ف 
النائب ال��ع��ام ل��دى محكمة التمييز 
سان عويدات األجهزة األمنية كافة 
القيام باالستقصاءات والتحريات، 
وإج��راء التحقيقات الفورية ملعرفة 
كافة املعلومات واملالبسات املتعلقة 
باالنفجار. وطلب ع��وي��دات من هذه 
األجهزة تزويده بكل التقارير املتوفرة 
لديها وأي مراسالت متعلقة بتخزين 
امل����واد امل��ت��ف��ج��رة، وحت��دي��د أس��م��اء 
امل��س��ؤول��ني ع��ن حفظها وحمايتها 
وال��ق��ائ��م��ني ب��أع��م��ال ال��ص��ي��ان��ة في 

املستودع الذي حصل فيه االنفجار.
وق���ررت احلكومة اللبنانية دفع 
تعويضات لعائالت القتلى وفرضت 
اإلقامة اجلبرية على املسؤولني عن 
ملف تخزين ن��ت��رات »األم��ون��ي��وم« 
في مرفأ بيروت منذ 2014، وأمرت 
بتشكيل جلنة حتقيق إدارية للكشف 
عن أسباب االنفجار، ورف��ع النتائج 

خالل خمسة أيام.
ف��ي السياق، دع��ت منظمة العفو 
الدولية إل��ى إنشاء آلية دولية على 
ال��ف��ور للتحقيق ف��ي كيفية ح��دوث 
انفجار مرفأ ب��ي��روت، أي��ا ك��ان سبب 
وق���وع���ه. ودع����ت األم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة 
باإلنابة للمنظمة جولي فيرهار إلى 
زيادة املساعدات اإلنسانية العاجلة 
للبنان ال���ذي ك��ان يعاني أص��ال من 
أزمة اقتصادية حادة، ومن تداعيات 
جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 

»كوفيد19-«.
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