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قائد فوج إطفاء بيروت: األضرار
أعادتنا إلى الوراء عشرات السنني

كان فوج اطفاء بريوت اول امللبني نداء اخامد حريق العنرب رقم 12 يف 4 آب املايض. املعلومات االولية افادت عن احرتاق 
مفرقعات، ومل يكن لدى الفوج اي علم مبا كان يحتويه العنرب واال لترصف بطريقة مختلفة. لكن االنفجار الكاريث حصل برسعة 

غري متوقعة، وسقط للفوج فورا 10 شهداء بني اطفايئ ومسعف

قائد فوج اطفاء بريوت العقيد الركن نبيل خنكريل.

حريقا  مثة  ان  بريوت  يف  االطفاء  فوج  تبلغ 
عاديا يف مرفأ بريوت. من مبنى قيادة الفوج 
الجميع رؤية  الكرنتينا، استطاع   القريب يف 
الدخان. هرع 10 من افراد الطاقم املناوب، 
اىل  سيارتني  يف  مسعفني،  و5  اطفائيني   5
ان  رأوا  عندما  لكن  الحريق.  الطفاء  املكان 
قليلة  ثوان  قبل  الدعم  طلبوا  كبري،  الحريق 

من االنفجار الضخم وحصول الكارثة.
فور  االنذار  جرس  الفوج  قيادة  اطلقت 
وهذا  االول،  الطاقم  افراد  طلب  ورودها 
ما جنب الفوج كارثة اكرب، الن كل العنارص  
الذين كانوا يف املقر نزلوا من الطبقات تلبية 
اقسام  انهيار  من  ثوان  قبل  زمالئهم،  لنداء 

من املبنى من جراء ضغط االنفجار.
التضحيات  كل  من  الرغم  عىل  لكن 
واملعوقات، ال يزال فوج االطفاء يف جهوز تام 
لتلبية كل النداءات يوميا، علام ان امكاناته 
اصابت  التي  االرضار  بفعل  كثريا  تراجعت 
وسيارات  باالليات  ولحقت  القيادة  مبنى 

االسعاف.
افتدوا   العرشة،  بريوت  اطفاء  فوج  شهداء 
348 شهيدا حيا من زمالئهم يف الفوج الذين 
لكن  اشهر.  ومثانية  سنة  تثبيتهم  قرار  تأخر 
محافظ  اصدر  قليلة،  باشهر  الكارثة  قبل 
ويتألف  بتثبيتهم،  قرارا  عبود  مروان  بريوت 
عديدهم من اطفايئ ومهني ومسعف متمرن، 

من ضمنهم ستة من الشهداء العرشة. 
نبيل  الركن  العقيد  بريوت  اطفاء  فوج  قائد 
خنكريل تحدث اىل "االمن العام" عن وقائع 
التي  املهامت  وعن  تاله،  وما  االسود  اليوم 
اعامل  من  االنفجار  بعد  الفوج  انجزها 
اخامد الحريق ونقل املصابني ورفع االنقاض 
اىل  متطرقا  تحتها،  من  الشهداء  وجثامني 

اوضاع الفوج وحاجاته.

■ ماذا حصل بعد االنفجار؟
الحجم  وشاهدت  املنطقة  اىل  وصلت   □
الضخم للنريان، يف حني كان الدعم قد وصل 
اطفائية  من  فرق  ايضا  ووصلت  املوقع،  اىل 
والصليب  املدين  والدفاع  الجنوبية  الضاحية 
االحمر، وبدأنا مهمة صعبة جدا لحرص النريان 
الهائلة. استعنا الحقا بطوافات الجيش، لكن 
السيطرة  نتمكن من  الرغم من ذلك مل  عىل 
عىل الحريق اال يف ساعات الصباح االوىل. يف 
بدأنا نجد جثث عنارص شهداء  الوقت،  هذا 
الجيش واالمن العام والجامرك الذين كانوا يف 
املوقع. كانت الجثث مشوهة نتيجة االنفجار 
والحريق، لكننا مل نشاهد اول االمر اي جثة 
من شهداء فرقة االطفاء وال سياراتهم حتى اال 
يف اليوم التايل، بعدما بحثنا بني الركام وانتشلنا 

اول جثة وكانت للشهيدة سحر فارس.

انهيتم  عندما  االول  االنطباع  كان  ماذا   ■
اخامد الحريق؟

ما  نصدق  ومل  تام  ذهول  حالة  يف  كنا   □
الشهداء  جثامني  عن  البحث  واصلنا  حصل. 
ننتشل شهيدا كل  كنا  اياما.  االمر  واستغرق 
الجثامني العرشة  او يومني حتى وجدنا  يوم 
تعرفنا عىل  واكرث، حيث  يوما   25 نحو  بعد 
كنا  النووي.  الحمض  فحوص  عرب  هوياتهم 
نعاين ايضا من معالجة اثار االنفجار يف املقر، 
ومنها  منه  اقسام  وترضرت  انهارت  الذي 
القامة  صالح  غري  فاصبح  الخاص،  مكتبي 
االفراد ومنامتهم، ما حملنا عىل نصب الخيم 
يف باحة املقر، علام ان سيارات االطفاء التي 
كانت موجودة يف املقر ترضرت ايضا. حاليا، 
ال نعلم بعد كيف سنتدبر االمور مع اقرتاب 
وبفضل  الحظ  حسن  من  الشتاء.  فصل 
عند  حصل  االنفجار  ان  االلهية  املشيئة 

ان  منذ  الكارثة  مع  الفوج  تعاطى  كيف   ■
تبلغ عن حصول الحريق االول وبعد حصول 

الكارثة؟
غرفة  تبلغت  املشؤوم،  اليوم  هذا  يف   □
العمليات املركزية يف قيادة الفوج يف الكرنتينا 
من قيادة رشطة بريوت عند الساعة السادسة 
املرفأ،  يف  حريق  حصول  دقائق  عرش  اال 
علام ان هذه الغرفة توزع املهامت عىل كل 
قطاعات الفوج يف بريوت اي قطاعي الطريق 
بعد  بذلك  ابلغوين  لقد  والباشورة.  الجديدة 
ساعة،  نحو  قبل  مكتبي  تركت  قد  كنت  ان 
فطلبت توجيه فرقة من سيارة اطفاء وسيارة 
مهمة  كل  لدى  عادة  يحصل  كام  اسعاف، 
عديد  كان  ومسعفني.  اطفائيني  نرسل  حيث 
الفرقة 10 اشخاص، 5 اطفائيني و5 مسعفني، 

بينهم الشهيدة املسعفة سحر فارس.
اقل من عرش  املرفأ خالل  الفرقة اىل  وصلت 
دقائق، وادركت ان حجم النار كان كبريا جدا 
فتحها،  يستطيعوا  مل  للعنرب  ابوابا  هناك  وان 
اذ مل يكن هناك اي شخص يف انتظارهم، ومل 
العنرب.  داخل  موجود  هو  مبا  احد  يبلغهم 
وحني ادركوا انهم ذهبوا اىل املجهول، طلبت 
الدعم الن حجم  العمليات  الفرقة من غرفة 
الفرق  عنارص  من  فورا  فطلبنا  كبري،  الحريق 
االخرى الجاهزة يف املقر التدخل وعىل رأسهم 
عدد من الضباط. لكن عند الساعة السادسة 
ومثاين دقائق حصل االنفجار الضخم وانقطع 
العمليات، فادركت  بيني وبني غرفة  االرسال 
ان هناك امرا كبريا وخطريا حصل. عدت اىل 
"طارت"  العمليات  غرفة  ان  ووجدت  املقر، 
كانوا  الذين  العنارص  وان  االنفجار،  نتيجة 
اىل  منهم  اثنان  فنقل  بجروح،  اصيبوا  فيها 
والثاين  يده  اوتار  تقطعت  االول  املستشفى، 

اجروا له عرشين قطبة يف جبينه.

السادسة مساء، ولو حصل نهارا خالل الدوام 
لكان عدد ضحايا الفوج والعاملني يف املرفأ يف 

املقر كبريا جدا.

■ كيف ترصفتم بعد حصول االنفجار وكيف 
تدبرتم امركم فيام املبنى مترضر وشبه منهار؟
عىل  عملنا  الصدمة  من  صحونا  بعدما   □
ذلك  يف  ساعدتنا  املقر.  من  االنقاض  رفع 
بريوت  من  املدين  املجتمع  من  جمعيات 
واملناطق، يف حني مل تقدم اي جهة رسمية او 
االنقاض، حرضت  رفع  بعد  املساعدة.  بلدية 
الهيئة  الجهات الرسمية لتفقد االرضار ومنها 
وكشفوا  الجيش  من  وضباط  لالغاثة  العليا 
عىل حجم االرضار. تم وضع تقرير باالرضار، 
لكننا ال نستطيع تحديد كلفتها بالضبط، لكن 
االكيد ان كلفتها عالية الن املقر يف حاجة اىل 

اعادة بناء وترميم يف كل اقسامه.

■ من سيتوىل اعادة اعامر او ترميم املقر؟
 - لبنانية  خاصة  رشكة  هناك  ان  علمنا   □
سعودية تكفلت بناء املقر. لكن حصل تأخري 
وتحضري  املعروف  االداري  الروتني  بسبب 
نزال  ال  االخرى.  االدارية  واالمور  الخرائط 
ننتظر انطالق الورشة علام ان عنارصنا ينامون 

يف الخيم والشتاء عىل االبواب.

بنا  اتصل  الكارثة،  هذه  بعد  املدين.  والدفاع 
امريكا  يف  املقيمني  اللبنانيني  من  كبري  عدد 
وبالفعل  خدماتهم،  عارضني  واوروبا  وكندا 
ارسلوا الينا من كندا واوروبا البسة اطفاء، كام 
اسعاف  وسياريت  اطفاء  سيارة  فرنسا  ارسلت 
وسيارتني لنقل العنارص. كذلك ارسلت بلدية 
قدمية  اطفاء  سيارات   10 ايطاليا  يف  فلورنسا 
نستطيع  ال  لذلك  صيانة،  اىل  وتحتاج  العهد 
استخدامها برسعة علام ان نوعيتها ال تتالءم 
)وصالت  نستخدمها  التي  املعدات  مع 
تعديل  اىل  حاجة  يف  وهي  املياه(  خراطيم 
لوضعها يف الخدمة بعد تسجيلها رسميا ليك 

نتمكن من استعاملها.

غري  اخرى  فعلية  حاجات  من  هل   ■
السيارات؟

علينا  عرض  الدويل  االحمر  الصليب   □
بشدة  له  ونحتاج  ينقصنا  ما  لكن  خدماته، 
االقل  عىل  نحتاج  اذ  االسعاف،  سيارات  هو 
معدات  وصلتنا  اسعاف.  سيارات   6 اىل 
يستخدمها  ان  ايضا ميكن  طبية  ومستلزمات 
املسعفون واملسعفات، لكن من دون سيارات 
اسعاف كل ذلك لن يفيد. ترضرت سيارة كنا 
نستخدمها ومل يبق لدينا سوى سيارة اسعاف 
معظم  معطلة  وهي  الستينات  طراز  من 

الوقت، واخرى ال نعتمد عليها كثريا.

■ كيف كان التنسيق مع الجهات واملؤسسات 
االخرى وهل ادى اىل نتيجة فعلية؟

بلديات  واتحاد  املدين  الدفاع  قام  اكيد.   □
الضاحية بتلبية طلباتنا بشكل رسيع وفعال، 
الجيش،  لعنارص  الجبارة  الجهود  اىل  اضافة 
يف  النريان  اطفاء  عىل  معنا  كلهم  عملوا  اذ 
العنرب. كان العمل والتنسيق يتامن عرب غرفة 
الحريق  بعد  انشئت  التي  الجيش  طوارىء 
الثاين يف 10 آب. كام يحصل التنسيق مع كل 

الوزارات املعنية ومع محافظ بريوت.

■ هل توقفت مهمتكم عند اخامد الحريق؟
اطفاء  فرقة  لدينا  االن  حتى  طبعا.  ال   □
من  بطلب  املرفأ  اسعاف جاهزة يف  وفرقة 
الجيش )24 ساعة عىل 24(، تحسبا ال سمح 

الله لنشوب اي حريق اخر يف املرفأ كام 

■ ما هي ابرز املصاعب التي واجهت الفوج 
خالل العمل: نقص املعدات او نقص العديد 

ام امور اخرى؟
□  لقد عدنا اىل الوراء عرشات السنني بسبب 
االرضار التي لحقت بنا. طبعا خسائر االرواح 
ال تعوض ابدا، وحجم االرضار املادية يف املبنى 

ضخم جدا، ومثة آليات ترضرت.

العمل  خالل  امامكم  عوائق  برزت  هل   ■
الخامد الحريق؟

للنريان،  الضخم  الحجم  واجهنا  ما  اكرث   □
السيطرة  يف  كبرية  صعوبة  هناك  كانت  لذا 
عليها. كنا يف حالة ذهول، فاملواد التي كانت 
العنرب هي مواد مشتعلة وبقيت ساعات  يف 
ومعدات  عديد  ينقصنا  يكن  مل  لكن  طويلة. 
الجيش  قدمه  الذي  الدعم  مع  خصوصا 

بقينا اكثر من 25 
يوما نبحث عن جثامني 

العشرة الشهداء 

تحقيق
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com
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االنفجار،  عىل  قليلة  ايام  بعد  حصل 
من  ومتكنا  موجودة  السيارة  كانت  حيث 
ال  مهامتنا  فورا.  الحريق  عىل  السيطرة 
اخامد  نداء  لتلبية  تتوقف ونحن يف جهوز 
او  املنازل  او  االبنية  يف  سواء  حريق  اي 
املؤسسات او املطاعم. خالل الفرتة االخرية 
لكن  املطاعم،  يف  كثرية  حرائق  حصلت 
التي  الكارثة  بعد  كثريا  تراجعت  امكاناتنا 
انجاز  امل  عىل  واالليات،  باملبنى  لحقت 
عىل  وحصولنا  وصلت  التي  االليات  صيانة 

دعم اضايف.

او  دعم  اي  الدولة  مؤسسات  تقدم  امل   ■
مساعدة؟

الالزمة،  والحاجات  بالنقص  تقريرا  رفعنا   □

يسمح  ال  حاليا  للدولة  املايل  الوضع  لكن 
التغطية  نقص  من  يشكو  الفوج  بتأمينها. 
تتم  ما  فنادرا  له،  االعالمي  والدعم  االعالمية 
وانجازاته  الفوج  عمل  طبيعة  عىل  االضاءة 
يظن  املواطن  ان  حتى  الكبرية.  وتضحياته 
للدفاع  انها  االطفاء  لفوج  سيارة  يرى  عندما 
عىل  االعالمي  التعتيم  نتيجة  وذلك  املدين، 
عىل  معنويا  يؤثر  وهذا  بريوت،  اطفاء  فوج 
العنارص. لو مل يسقط لنا الشهداء يف االنفجار 

ملا اضاء احد عىل ما قمنا به. 

■ ما هو عديد فوج االطفاء حاليا، وهل من 
دورات تطويع جديدة؟

التوظيف  الن  دورات  توجد  ال  حاليا   □
متطوعني  لسنا  نحن  الدولة.  يف  ممنوع 
كالدفاع املدين، بل نحن موظفون يرسي علينا 
واالمنية،  العسكرية  االسالك  عىل  يرسي  ما 
من جيش وامن عام وقوى امن داخيل وامن 
دولة وجامرك. يبلغ عديد الفوج حاليا 650 
وموظفني  ومسعفني  اطفائيني  بني  عنرصا 
قطاعات:  ثالثة  عىل  يتوزعون  اداريني، 
الجديدة والباشورة. لكن  الكرنتينا والطريق 
لرضورات  البلدية  اىل  منهم  عدد  فصل  يتم 
حتى  املفصولني  عدد  بلغ  بحيث  الخدمة، 
االن نحو 100 عنرص. اما عدد عنارص االطفاء 
الذين يعملون عىل االرض فيبلغ  واالسعاف 
نحو 550 عنرصا. هذا العدد يكفي لتغطية 
بريوت االدارية، لكن احيانا يطلب من الفوج 
تنفيذ مهامت خارج بريوت كام حصل خالل 
املايض.  العام  يف  والشوف  املرشف  حريقي 
منطقة  اي  من  دعم  طلب  اي  نلبي  نحن 

خارج بريوت.

واالجتامعية  املعيشية  االوضاع  هي  ما   ■
للعنارص؟

□ وضعهم مثل وضع اي عنرص او موظف يف 
السلك العسكري او السلك الوظيفي املدين، 
ولديهم التقدميات نفسها التي يحصل عليها 
ومساعدات  طبابة  من  العسكري  السلك 
مدرسية، لكن رواتبهم ذابت كسائر املوظفني 
والتضخم،  واالقتصادية  املالية  االزمة  بفعل 
معيشية  مشكالت  من  يعانون  هم  لذا 

واجتامعية كسواهم.

ابان احدى العمليات.

للعناصر  نصبنا خيما 
الن مبنى القيادة في 

الكرنتينا غير صالح 


