
Лидер Хезболаха претио да разори Израел сличном експлозијом попут оне у Бејруту
среда, 05 август 2020 18:56

Лидер либанске екстремистичке организације Хезболах Хасан Насралах претио је
раније да ће уништити Израел великом експлозијом налик на нуклеарну у луци Хаифа
где се налазе велики резервоари амонијака.

  

  

Проирански шиитски Хезболах је такође наводно тежио да се снабде амонијум нитратом
преко Сирије од 2009. године и да се убаци у Министарство пољопривреде Либана да то
постигне, наводе израелски медији позивајући се на садржај процурелих дипломатских
телеграма.

  

Архивски снимци са таквим претњама појавили су се на друштвеним мрежама после
јучерашње велике експлозије у луци у Бејруту у којој је убијено најмање 100 људи, а
рањено више од 4.000, док их је стотине нестало.
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У фебруару 2016. године Насралах је рекао да Хаифа располаже са 15.000 тона
амонијака и да би у случају експлозије могло погинути десетине хиљада људи.

  

"Другим речима Либан има нуклеарну бомбу. То није претеривање", каже Насралах
навидео снимку и додаје да се Хезболах уздржавао да изазове такву експлозију у
једномесечном рату против израелске војске 2006.

  

Године 2017. он је опет помињао резерве амонијака у Хаифи, оценивши да је Израел
донео одлуку да се резервоари испразне због његових претњи.

  

Тај видео снимак објављен је после јучерашње експлозије када је избило на видело да је
амонијум нитрат, једињење које је довело до експлозије годинама стајало неправилно
складиштено у бејрутској луци.

  

Министарство за заштиту околине Израела је 2017. године најавило да неће више пунити
резервоар амонијака у Хаифи на обали Средоземног мора пошто је упозорено да то
постројење представља озбиљну претњу јавном здрављу посебно у светлу претње
терориста да ће га гадјати.

  

У извештају је наведено да би стотине хиљада људи могло погинути и ако се оштети
брод који испоручује хемикалију.

  

(Танјуг) 
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