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انفجار مرفأ بيروت
تحديث الوضع  /تقرير موجز
تشرين األول 2020

نظرة عامة على الحالة
في  4آب  2020الساعة  6:07مسا ًء ،ضرب أكبر انفجار غير نووي في العالم مدينة بيروت ،مصدره المرفأ ،ناج ًما عن حوالي
 2750طنًا من نترات األمونيوم مخزنة في العنبر رقم  .12تسبب اإلنفجار في أضرار واسعة النطاق وصلت حتى خارج مدينة
صا ،وأصيب أكثر من ،6000
سمع صوته حتى في جزيرة قبرص التي تقع على بعد 276
بيروت .و ُ
كيلومترا .قتل فيه  220شخ ً
ً
صة
ونزح أكثر من  300000بسبب الدمار الكامل للمنازل .أُجبرت العائالت على البحث عن مأوى مؤقت في المدارس الخا ّ
والرسمية والمباني اإلدارية .تم اإلبالغ عن أضرار كبيرة للبنية التحتية لمدينة بيروت ال سيما في المناطق المحيطة بالميناء .وتم إعالن
حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين .يأتي هذا إلى جانب اآلثار المهمة للغاية لألزمة االقتصادية ووباء كوفيد .19-بعد ما يقارب
الثمانين يو ًما من االنفجار ،ال يزال الوضع على األرض حر ًجا .ويبقى إيجاد المأوى ،وإعادة تأهيل األماكن المدمرة ،وتوزيع الحصص
الغذائية ،وتأمين الحماية من أولويات االستجابة.

300000+
نازح
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30+
مفقود

6500+
إصابة

220+
وفاة
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التعبئة واالستجابة
مباشرة بعد انفجار بيروت ،تم حشد جهود اإلغاثة لمؤسسة مخزومي ،استجابة لالحتياجات الفورية للمجتمع المتضرر ،توماشيا ً مع
الجهات الفاعلة المحلية وبالتعاون مع الشركاء النافذين ألكثر من سبعة أسابيع بعد االنفجار.
منذ تأسيسها ،عملت مؤسسة مخزومي على توفير خدمات عالية الجودة في برامج الوقاية واالستجابة الفورية .يرتكز العمل األساسي
الستجابتنا السريعة في أعمال اإلغاثة وفي حاالت الطوارئ على ستة قطاعات أساسية :الرعاية الصحية ،المواد غير الغذائية والنظافة،
األمن الغذائي ،المأوى ،والحماية ،وذلك بمشاركة الشباب المتطوعين.
تم توجيه عدد كبير من الجرحى للعالج الطبي إما إلى مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة في بيروت أو إلى العيادة الطبية
النقالة الموجودة في الشوارع المتضررة .تم توزيع فرق الدعم النفسي واالجتماعي على أساس يومي للتأكد من أن األفراد المتضررين
يتعاملون مع الفجيعة والصدمات الناجمة عن االنفجار الذي شهدوه ،مع تلبية احتياجات األطفال وكبار السن.
منذ ليلة الرابع من آب ،عمل المتطوعون بشكل يومي في موقع االنفجار والشوارع المحيطة به والمتضررة على توزيع المساعدات

وازالة األضرار.
وقد أنهت فرق مؤلفة من أكثر من  200مساح ميداني من إجراء تقييم أساسي متعدد القطاعات الحتياجات المجتمعات المتضررة من
انفجار بيروت .وبنا ًء على ذلك ،تمت التدخالت الالحقة حسب األولويات واالحتياجات.
وت ّم إعطاء األولوية لسالمة الغذاء والنظافة كما هو الحال في جميع األزمات الطارئة .وقد تد ّخلت مؤسسة مخزومي على الفور من
خالل توزيع المواد غير الغذائية ،ومواد النظافة ،ومواد الوقاية من العدوى ومكافحتها ،والحصص الغذائية .كما ت ّم توزيع وجبات
الغذاء الساخنة على أفراد المجتمع والمتطوعين في نقاط اإلغاثة وعلى العائالت المتضررة.

الخدمات اإلغاثية بعد انفجار بيروت

باألرقام

1100

تقييم
أثر

أدوات حماية
شخصية

مواد غذائية
عينية

2611

175

950

5040

500

أغراض
لفصل الشتاء

طن من النفايات
ت ّم جمعها

زيارة
منزلية

وجبة ساخنة
ت ّم توزيعها

موقع
ت ّم تنظيفه

متطوع
ّ
مشارك
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5500
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1780

3500
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صحّية
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المهمات والتدخالت
نفذت مؤسسة مخزومي مهمات انسانية وإغاثية على مدى سبعة أسابيع بعد انفجار مرفأ بيروت .لقد تم استدعاء جميع المتطوعين
وتوزيعهم وفقًا لجدول زمني كامل ً
ونهارا عبر ثالثة خطوط ساخنة للطوارئ .تم وضع خطوط الهاتف المحمول لتسهيل وصول
ليال
ً
األفراد المتضررين إلى الخدمات:
 .1تلقى الخط الساخن للصحة النفسية جميع مكالمات الدعم النفسي واالجتماعي.
 .2تلقى الخط الساخن للمتطوعين مكالمات من أفراد مهتمين باالنضمام إلى فرق اإلغاثة في حاالت الطوارئ.
 .3تلقى خط التبرعات جميع المكالمات من العائالت المتضررة المحتاجة إلى دعم إلزالة األضرار داخل منازلهم أو أماكن عملهم.
عندما هدأت الفوضى ،خرج  200متطوع إلى الشوارع في موقع االنفجار .نقلوا األنقاض ومسحوا الدماء وأعادوا بناء معيشة
الناس .بينما كان معظم الناس حزينين وغاضبين ،كانت الفرق تساعد في إعادة األمل لآلخرين والتخفيف عنهم .تحت حرارة شمس
صن المتطوعون أنفسهم بالتبرعات من الطعام والماء .ولقد شمل تنظيف دمار بيروت معظم الشوارع في منطقة اإلنفجار.
الصيف ،ح ّ
وهذا يشمل محطة شارل حلو ،شارع أرمينيا ،الجميزة ،الصيفي ،الكرنتينا ،مار الياس ،المزرعة ،الباشورة ،زقاق البالط ،سليم
سالم ،المال ،الظريف ،خندق الغميق ،كركول الدروز ،رأس النبع ،الزيدانية ،األشرفية ،السوديكو ،مار مخايل وساحة الشهداء.
وعلى األرض كانت الفرق األخرى جاهزة للدعم داخل ثالثة خيم في ثالثة مناطق متضررة من االنفجار وهي ساحة الشهداء ومار

مخايل والكرنتينا .كانت مسؤولية الفرق في الخيام هي تنسيق فرق العمل لالستجابة السريعة على األرض وجمع التبرعات العينية
وتوزيعها على األفراد المتضررين وتنظيف الضرر الذي أُلحق بالمنازل .عملت فرق مؤسسة مخزومي أيضًا داخل المدارس
المدمرة مثل جبران تويني ،أوروغواي ،فرير الجميزة ،واألشرفية المتوسطة الرسمية ،ولور مغيزل .كما ساعدوا المستشفيات الثالثة
األكثر تضررا ً في األشرفية ،وهي مستشفى الجعيتاوي ،الوردية ،ومركز القديس جورجيوس الطبي .كما ساعدوا المحالت في منطقة
االنفجار عن طريق إزالة أكوام األنقاض وترميم الواجهات .كما تم فصل متطوعين شباب آخرين في فرق لمساعدة النازحين على
حزم أمتعتهم ونقلها إلى مخازن خاصة إلى حين تدخالت أخرى .بينما استغرق لصق أغطية النايلون على األبواب والنوافذ المحطمة
معظم وقتهم ،قامت الفرق أيضًا بتنظيف الحدائق العامة بما في ذلك حديقة البسطة.
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الشراكة في قلب
األزمة

كانت الشراكة أثناء األزمة هي مفتاح الدعم الشامل .فالدعم اإلنساني الناجح ،يتطلب شراكات شاملة على المستويين اإلقليمي
والوطني .بنيت شراكة مؤسسة مخزومي على المبادئ والقيم ،وعلى رؤية وأهداف مشتركة تضع األشخاص المتأثرين باألزمات في
الوسط وفقًا للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة .عملت مؤسسة مخزومي بالتعاون مع اليونيسف والجامعة اللبنانية
والصليب األحمر اللبناني على تحديد األضرار التي لحقت بجسر الرينغ في األشرفية .عالوة على ذلك ،وبالتعاون مع بيوإلكترا
أوسترالياّ ،
وزعت مؤسسة مخزومي مساعدات نقدية على  170أسرة متضررة .وقد تم تقديم المساعدة النقدية الطارئة لعائالت شهداء
فوج اإلطفاء والدفاع المدني وإهراءات القمح في مرفأ بيروت .ومن خالل "مشروع العودة" للمنظمة اللوثرية العالمية ( )LWRتم
ً
جهازا وأدوات كهربائية منزليّة على المنازل
إجراء أكثر من  1700مسح لفحص المنازل إلصالح الزجاج وتم توزيع 240
المتضررة .في الحقبة األولى ،ت ّم توزيع  59جهاز تلفزيون و 21غسالة و 12ميكروويف و 48فرن غاز .خالل الحقبة الثانية ،تم
توزيع  100أدوات منزليّة إضافية .وتض ّمن دعم المنظمة العالمية في توفير أدوات النظافة والحصص الغذائية العينية .كما ساعدت
سفارة الكويت في لبنان من خالل توفير  250طردًا غذائيًا .وشملت المساعدات العينية لـ  292أسرة متضررة بدعم من المفوضية
 1134بطانية و  1193مرتبة و  284أواني مطبخ .كما وسعت المفوضية تغطيتها اإلغاثية  ،باإلضافة إلى الالجئين ،إلى اللبنانيين
المتضررين والمتثأرين من األوضاع .شمل هذا التوسع إدارة الحاالت والمساعدة النقدية الطارئة.

شكر صادق لجميع
شركاؤنا
كان انفجار مرفأ بيروت مأساة لبلدنا الصغير
الذي لطالما كان في خضم أزمة مستمرة.
اللطف مع الدعم والقدرة على وضع أنفسنا في

أمرا حيويًا ،ألننا "نكسب عيشنا بما
مكانهم كان ً
نحصل عليه ولكننا نصنع الحياة بما نقدمه".
أمرا رائعًا بكل
كان اختيار القيام بالمساعدة
ً
بساطة .بعد  4آب  ،2020فعل شركاؤنا ذلك
بالضبط .من خالل التبرع السخي لمؤسسة
مخزومي ،والمساعدة العينية والنقدية ،ساعدوا
في إنقاذ وإعادة بناء األرواح بعد االنفجار
المميت .من خالل إعطاء األمل للجرحى
والمجتمعات المتأثرة في بيروت ،يمكن اليوم
تتبع تأثيرهم في كل شارع في الكرنتينا والجميزة
واألشرفية ومار مخايل وغيرها ،حيث العائالت
محتاجة.
من كل شخص منا هنا في مؤسسة مخزومي،
نشكرهم على كل الدعم المستمر.
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اإلستجابة السريعة لمؤسسة مخزومي
على الرغم من الضربة الشديدة التي لحقت بمقر مؤسسة مخزومي في بيروت ،ظلت جميع فرقها تعمل بكامل طاقتها بنا ًء على
توجيهات المؤسس ،النائب فؤاد مخزومي  ،ورئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي .في اللحظة التي حصل فيها االنفجار ،دعت لجنة

السالمة والطوارئ إلى استشارة طارئة لوضع خطة العمل .تم إنشاء غرفة عمليات إلدارة األزمة في وسط بيروت على أهبة االستعداد
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع .وتم حشد جميع الموظفين والمتطوعين وفقًا لخطة االستجابة لألزمات .تم تفعيل العديد من
الخطوط الساخنة على الفور بنا ًء على احتياجات الطوارئ :الخط الساخن لخدمة الصحة النفسية من خالل فريق الرعاية الصحية ،الخط
الساخن لدعوة المتطوعين من قبل وحدة المتطوعين ،وخط الدعم العام لألشخاص الذين يطلبون مساعدة عاجلة في إزالة الزجاج
والتنظيف .كانت أولوية مؤسسة مخزومي هي رفع المعاناة وسالمة المجتمع .وقد تحقق ذلك من خالل توفير استجابة متعددة القطاعات
تركز على الرعاية الصحية وتوزيع المواد غير الغذائية والنظافة الصحية وتأمين المأوى وخدمات الحماية والعمل التطوعي .كما
ّ
استمرت خالل أعمال اإلغاثة أنشطة الحماية من انتقال مرض كوفيد.19-

تقييم احتياجات المناطق  /الدوائر المتعددة
في ضوء كل هذا ،دعمت مؤسسة مخزومي عملية اإلغاثة .بإجراء تقييم سريع لالحتياجات بدأ من الخامس من شهر آب ،فورا ً بعد وقوع
االنفجار .في نفس ذلك اليوم ،كان هناك تخطيط للتقييم من قبل لجنة السالمة والطوارئ ،بالتنسيق مع الشركاء .في الثامن من شهر آب،
كانت فرق المسح في الميدان تجوب بيروت وفق نظام رسم الخرائط .وتمت العملية برمتها إلكترونيا ً.
كانت المدة اإلجمالية للتقييم من  5آب إلى  30آب  2020بثالثة أهداف :تقييم التأثير على العائالت واألصول المادية والبنية التحتية
وتقديم الخدمات في بيروت بعد انفجار المرفأ ،واستخدام بيانات التحليل إلجراء عملية أخرى متعمقة .ت ّم التقييم بتوحيد الجهود مع الجهات
الفاعلة الوطنية والدولية إلعادة بناء الدمار في بيروت .كما قامت فرق المساحين بجمع عدد من البيانات على األرض .تم استخراج تقييم
طورتها مؤسسة مخزومي وشركائها.
االحتياجات المجتمعية من تقييمات أخرى كانت قد ّ
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الص ّحة
بمجرد أن ضرب االنفجار بيروت ،انطلقت الفرق الطبية التابعة لمؤسسة مخزومي إلى الحادث .قام األطباء الممرضين المدربون
على إجراءات اإلسعافات األولية ،في العيادة الطبية النقالة ،وبدأوا في التجول في الطرقات في منطقة االنفجار والشوارع المتضررة
المحيطة .ظ ّل فريق الطوارئ يعمل بعد سبعين يوما ً من اليوم المحزن .كما ظ ّل مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة مفتو ًحا
لجميع الخدمات الطبية :لقد تم تقديم االستشارات الطبية مجانًا من قبل جميع األخصائيين في إطار صندوق دعم المتضررين من
انفجار بيروت ،وتم إجراء الفحوصات المخبرية واألشعة لكل فرد متضرر طلب المساعدة في مركز الرعاية الصحية األولية مع

تأمين األدوية األساسية بدعم من وزارة الصحة العامة واليونيسف .و كان مركز الرعاية الصحية األولية يتلقى إحاالت خارجية
للمتضررين والمصابين وذلك من منظمات أخرى تعمل في الميدان .لقد تم إجراء جميع الخدمات الصحية بالتنسيق المباشر مع
الشركاء الصحيين بما في ذلك بشكل رئيسي وزارة الصحة العامة وجمعية الشبان المسيحيين والمفوضية السامية لألمم المتحدة
واليونيسف .كما كانت اإلحاالت الداخلية تت ّم من قبل وحدة اإلغاثة في مؤسسة مخزومي بشكل مستمر ،وتخدم كذلك الالجئين في
خضم هذه األزمة.
على الرغم من حالة الطوارئ ،لم يتوقف التلقيح الروتيني .وظلت صحة األطفال وسالمتهم من األولويات .كانت استشارات تغذية
الرضع واألطفال الصغار والحوامل والمرضعات تتم كلما دعت الحاجة في غرفة الرضاعة الطبيعية في مركز الرعاية الصحية

األولية في المزرعة .و قد واصل برنامج األمراض غير المعدية فحص جميع األشخاص لتشخيص أمراض القلب واألوعية الدموية
عرض لضربة
بما في ذلك األشخاص المتأثرين بشكل مباشر باالنفجار .و كان مركز مؤسسة مخزومي للرعاية الصحية األولية ,قد ت ّ
شديدة جراء موجات االنفجار .وأجرت وزارة الصحة العامة ومنظمة اإلغاثة الدولية تقييما ً للبنية التحتية .أكدت النتائج األولية حدوث
بعض األضرار الهيكلية التي لحقت بالمبنى الذي يقع فيه المركز الصحي .تم التعامل مع معظم األضرار على الفور من قبل فرق
الخدمات اللوجستية والصيانة التابعة لـلمؤسسة .وتم نقل الغرف غير المؤهلة للعمل على الفور إلى طوابق أخرى .وكانت وزارة
الصحة العامة واليونيسف قد قدّمت أدوات طبية وأدوية ولوازم صحية.
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اإلستجابة السريعة للعيادة الطبية النقالة
منذ االنفجار ،تم نشر العيادة الطبية النقالة التابعة لمؤسسة
تم استخدام العيادة الطبية النقالة لمؤسسة مخزومي منذ عام

مخزومي في المناطق شديدة التأثر كالباشورة وزقاق البالط

 2010لتوفير رعاية الطوارئ الفورية في المجتمعات

ورأس النبع والسوديكو وبرج حمود والجعيتاوي وكرم

األمس حاجة في لبنان .كان دور هذه الوحدة عادة ً هو تسهيل

الزيتون ومار مخايل والمدور لتقديم الدعم الصحي

الوصول إلى الرعاية الصحية األولية لكبار السن غير

والطوارئ .كانت مهمتها الرئيسية هي إيصال المتطوعين

القادرين على التنقل ،أو الذين ال يعيشون بالقرب من مركز

في الرعاية الصحية ،بما في ذلك األطباء والممرضين ،من

رعاية صحية .ساعدت هذه التجارب على القيام بالمزيد من

مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة إلى الشوارع

األعمال المخطط لها والتأهب لألزمات .عملت العيادة الطبية

المتضررة وفقًا لجدول زمني محدد .وقدمت الفرق خدمات

النقالة في وقت سابق في اإلغاثة الطارئة أثناء حرائق

اإلسعافات األولية بما في ذلك العناية بالجروح والحروق

الغابات في جبل لبنان.

والصحة العامة والدعم النفسي .وتم تنفيذ أنشطة الرعاية

وقامت بعد االنفجار بنقل المتطوعين إلى المنازل المدمرة

الصحية مع مراعاة بيئة نظيفة وصحية لتسهيل العمل

في الشوارع المحيطة بمنطقة المرفأ ليقوموا بالزيارات

الطبي .كان هناك توزيع مستمر ألدوات النظافة والتعقيم بما

المنزلية التي كانت تتم بشكل يومي لألشخاص المقعدين

في ذلك الكمامات ومعقمات اليدين الكحولية ،والقفازات .في

وكبار السن الذين لم يتمكنوا من الخروج من المنازل

الوقت نفسه ،كانت الفرق الطبية تقوم بتعليم األفراد

المتضررة.

المتضررين أفضل ممارسات نظافة اليدين.
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المواد غير الغذائية والنظافة
قامت مؤسسة مخزومي مع شركائها بتقييم  1300منزل في منطقة االنفجار لمعرفة األضرار التي طالت أنابيب المياه بهدف العمل
من أجل التدخالت مع الشركاء.
كان الوصول إلى المنازل صعبًا في األيام األولى بعد االنفجار كما كانت شبكات المياه قد تضررت كثيرا ً والخزانات بحاجة إلى
اإلصالح أو االستبدال.
قامت مؤسسة مخزومي بتوزيع  1780تشكيلة من أدوات النظافة ومواد الحماية من الجراثيم ومكافحتها على العائالت األكثر احتيا ًجا
في مناطق الباشورة والكرنتينا ومحيط االنفجار .باإلضافة إلى التوزيعات المستمرة من هذه المواد في مركز الرعاية الصحية األولية
في المزرعة .وتم التوزيع بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بما في ذلك وزارة الصحة العامة ،يونيسيف ،أركانسيال ،وغيرها.
كما قامت مؤسسة مخزومي مع شركائها بتوزيع األدوات المنزلية واإللكترونيات األساسية في المناطق المتضررة بنا ًء على تقييم
األثر السريع الذي أجراه المساحون الميدانيون.

األمن الغذائي
عملت مؤسسة مخزومي على توزيع الغذاء بنا ًء على تقييم األثر الميداني السريع.
 تم توزيع الوجبات الساخنة واألغذية الجاهزة لألكل على األسر المتضررة:
 4590 وجبة بالتعاون مع المطبخ المركزي والصليب األحمر اللبناني.
 تم توزيع الطرود الغذائية العينية أيضًا في األماكن المتضررة:
صة غذائية عينية من سفارة الكويت في بيروت.
 250 ح ّ
صة غذائية من سليمستوك.
 50 ح ّ
 تم أيضًا توزيع دقيق القمح بمشاركة شركاء مختلفين:
 250 كيلو من الطحين و  200كيس من الخبز من جمعية ألفا ومخبز المزرعة.
 وكان التركيز على المساعدات الغذائية العينية ،بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية.

الحماية
بنى فريق مؤسسة مخزومي على خبراته وموارده التي استخدمها خالل األزمات السابقة ،منذ عام  ، 2006بدءا ً من القصف
اإلسرائيلي للبنان ،إلى الحربين العراقية والسورية ،إلى حرائق الغابات في جبل لبنان ،إلى جائحة فيروس كورونا .لهذا كنّا في ات ّم
الجهوزية لمعالجة األمور بعد االنفجار.
وبالتنسيق مع مكتب محافظ بيروت والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ووزارة الصحة العامة وبلدية برج حمود،
نسّقت فرق االستجابة أعمالها اإلغاثية على المستوى الميداني .توجّهت أولوية أعمال الحماية بشكل أساسي نحو التواصل
والمشاركة المجتمعية واإلسعافات األولية النفسية واإلحاالت إلى الدعم النفسي واالجتماعي.
لقد تم توفير خدمات الحماية من قبل فرق توعية متخصصة  ,موجودة ضمن وحدة اإلغاثة التابعة لمؤسسة مخزومي والتي تتمركز
داخل مستشفى الحريري .كما ت ّم تقديم هذه الخدمة في مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة.
كما قامت كل من العيادة الطبية النقالة وباص المرح بجوالتهما في المناطق المتضررة لتقديم خدمات الحماية يوميا ً .وت ّم أيضا ً تعليم
التواصل االجتماعي من خالل فريق خاص يعمل في الميدان وذلك لمساعدة األطفال الذين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب االنفجار.
و قد ت ّمت أيضًا تعبئة الخط الساخن لحاالت الطوارئ على الرقم .70793038
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المأوى
استندت استجابة مؤسسة مخزومي إلى التقييم الذي ت ّم من منزل إلى منزل لتحديد األهلية للحصول على المساعدة .لدعم الوصول إلى
المناطق المتضررة في منطقة االنفجار في بيروت والمناطق المحيطة المتضررة ،كانت الفرق على اتصال بالشركاء والسلطات
المحلية والمتطوعين لتقديم المساعدة في مجال اإليواء في مناطق الصيفي والجعيتاوي ومار مخايل والجميزة والكرنتينا .وتم استخدام

تقييم االحتياجات للمناطق وللمجتمعات المتأثرة بانفجار بيروت الذي طوره فريق عمل الطوارئ التابع لـمؤسسة مخزومي ،على
الفور ،كأداة لتقييم أثر االنفجار.وكان التقييم مرنًا وشفافًا وساعد في المزيد من التدخالت التي تمت مناقشتها سابقًا في هذا التقرير.
قامت الفرق بإجراء  1353مس ًحا أساسيًا ،من خالل الزيارات من منزل إلى منزل ،حيث تناول المساحون أسئلة حول االنفجار,
وكذلك تم إجراء المزيد من االستطالعات المتعمقة .ولقد تضمنت مساهمات شركاء المأوى توزيعات لألجهزة المنزلية والفرش
ومستلزمات المطبخ.
لقد تمت زيارة المنازل والمخازن والمستشفيات والمدارس في المناطق المتضررة وتقييمها وتنظيفها .وتمت إزالة الزجاج والحجارة
واأللمنيوم وتغطية جميع الفتحات بأغطية النايلون .وقد استوفى  900منزل المعايير لتلقي المساعدة إلصالح الزجاج المكسور .كما

تلقت  170أسرة مساعدة نقدية غير مشروطة ،بمساهمة من بيوإلكترا األسترالية .واصلت الفرق الميدانية العمل مع الجهات الفاعلة
المحلية األخرى ،بما في ذلك الصليب األحمر اللبناني ،في تقييم األضرار في المنازل .كما قامت العيادة الطبية النقالة بتوصيل
المتطوعين أمام المنازل المدمرة في الشوارع المحيطة بمنطقة المرفأ بهدف الزيارات المنزلية.
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في اإلعالم
كانت وسائل التواصل اإلجتماعي التابعة لمؤسسة مخزومي حاضرة يو ًما في منطقة اإلنفجار ،لمتابعة جميع التدخالت ،مما سمح
بالتعبير الحر عن احتياجات العائالت المتضررة .وكانت التغطية اإلعالمية مصاحبة أيضًا للحدث األليم بتواصل .وتم إنشاء صفحة
خاصة للتبرعات على موقع مؤسسة مخزومي على هذا الرابط https://makhzoumi-foundation.org/donate/
متبرعون
وهدفها جمع جميع أنواع المساعدات الواردة من داخل لبنان وخارجه .وكانت التبرعات العينية أكبر دعم للمجتمع إذ أرسل ال ّ
المالبس واألطعمة واألدوية .باختصار ،ال تزال التبرعات السخية تصل ،وال تزال فرق مؤسسة مخزومي في حالة فرار.
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نداء متواصل للمتطوعين
بين دماء الشهداء وألم الجرحى ،وحزن أهل بيروت
وكل لبنان على العاصمة الجريحة ،وفوق كل
األنقاض والدموع العاطفية واألرواح المهدورة،
كانت بيروت في ذلك اليوم الرهيب أشبه بساحة
قتال ،يلفها الحزن والقمع.
مشهد واحد في بيروت كسر هذا السواد ورسم بقعة

ضوء في نفق أسود وعقد نسيم األمل بغد أفضل .في
ظل الغياب التام للدولة وأجهزتها ،لم يغب عن
اهتمام عشاق بيروت بها .تشابكت األيدي لرفع
اآلالم وإزالة األنقاض عن المنازل والشوارع
والمحالت

التجارية.

األبطال

الحقيقيون

هم

المتطوعون.
نود أن نشكر جميع المتطوعين على عملهم الدؤوب

في إزالة األنقاض والزجاج وتنظيف المنازل
والشوارع والمحالت التجارية في مختلف مناطق
العاصمة ،ونقل الزجاج إلعادة التدوير كجزء من
مبادرة يال نفرز .كما نود أن نشكرهم على رسالتهم
اإلنسانية في عالج الجرحى وتقديم اإلسعافات
األولية لمصابي االنفجار.

https://makhzoumi-foundation.org/
https://www.facebook.com/makhzoumi.foundation/
https://twitter.com/makhzoumi
https://www.instagram.com/makhzoumi_foundation/
https://www.youtube.com/user/makhzoumifoundation
https://makhzoumi-foundation.org/beirut-explosion-crisis/

Additional Links:

For more details, please contact:
Makhzoumi Foundation Headquarter in Beirut, Lebanon
info@makhzoumifoundation.org
++961-1-660890
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