
 

 زخور يحذر من تالشي قدرة االقتصاد عمى الصمود

 حركة مرفأ بيروت تتراجع محميًا وتزدهر إقميميًا حتى أيار
 - 2111العدد  - 1100حزيران  01الجمعة  -المستقبل 

 
 الفونس ديب

أظيرت النتائج التي سجميا مرفأ بيروت حتى ايار من العام الجاري تراجع عدد البواخر والسيارات 
والشحن العام وحركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي، فيما ارتفعت حركة المسافنة والمسافرين. 

 وبالنسبة أليار فان نتائجو لم تختمف عما حقق في خمسة أشير.
ورغم بعض التحسن الذي طرأ عمى حركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي لتعويص نقص 

نانية، حذر رئيس غرفة المالحة الدولية في بيروت ايمي زخور من البضائع الحاصل في االسواق المب
تالشي قدرة االقتصاد عل الصمود، ودعا الى االسراع بتشكيل حكومة جامعة قادرة عمى القيام 

 بالخطوات التي من شأنيا انقاذ االقتصاد.
المرفأ  وبحسب االحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل

باخرة مقارنة مع الفترة  91:بواخر مقابل  14:في المئة الى  8،7بنسبة  3122حتى ايار من العام 
الف طن  741في المئة الى مميونين  4،9، وانخفض الشحن العام بنسبة  3121نفسيا من العام 

 43بنسبة الف طن، وانخفض عدد السيارت التي استوردت عبر المرفأ  845،9مقارنة مع مميونين و
 .3121سيارة حتى ايار من العام  4:988سيارة مقارنة مع  38154في المئة الى 

مسافرين  3717مسافرا مقابل  5559في المئة الى  82وفي الوقت نفسو ارتفع عدد المسافرين بنسبة 
 523في المئة الى نحو  8،:. وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد ارتفع عددىا بنسبة 3121في العام 

 حاوية. 466الفًا و 487حاوية مقابل  3::الفًا و
في المئة مقارنة مع ايار  24وفي ايار الماضي انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 

 681،8في المئة الى  24،4باخرة، وانخفض الشحن العام بنسبة  334باخرة مقابل  2:5الى  3121
 .3121الف طن في ايار  769الف طن، مقابل 

 



 

سيارة، فيما  218:سيارة مقابل  7124في المئة الى  45وبالنسبة لعدد السيارات، فقد انخفض بنسبة 
 . 3121مسافرا في ايار  :212مسافرا مقابل  3353في المئة الى  231ارتفع عدد المسافرين بنسبة 

مقارنة مع نحو  حاوية 8:الفا و 99في المئة الى  2اما الحاويات، فقد ارتفع عددىا المتداول بنسبة 
 .3121حاوية كان المرفأ قد حققيا في ايار  :34الفا و 98

 زخور
وفي ىذا االطار، أوضح زخور ان حركة مرفأ بيروت تحسنت بعض الشيء مقارنة مع االشير 

السابقة اال انيا تبقى اقل من العام الماضي، عازيا ذلك الى ان المبناني تعود خالل االحداث التي 
تأقمم مع الظروف الصعبة السيما االزمات السياسية، فضال عن حاجة االسواق مر بيا عمى ال

 الداخمية لمبضائع والذي اجبر التجار عمى رفع وتيرة االستيراد لسد النقص الحاصل.
واوضح "ان حركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي ارتفعت مقارنة مع نيسان الماضي، فيما بقيت 

سبب االزمة السياسية"، مشيرا الى ان حركة المسافنة النشطة عوضت كثيرا أقل من العام السابق ب
 من التراجع الحاصل عمى المستوى المحمي".

وحذر من تراجع دراماتيكي في حال استمرار التشنج وعدم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الثقة 
سية، وحصر النقاش داخل بمبنان. ودعا كل القيادات السياسية الى التيدئة ووقف السجاالت السيا
 المؤسسات الدستورية، "النقاذ لبنان من وضع صعب ال احد يتمناه".

ودعا زخور السياسيين الى انياء الخالف السياسي واالسراع في تأليف حكومة جامعة وقادرة وتعطي 
اث امنية الثقة بمبنان في الداخل والخارج، مبديا تخوفو من ان استمرار ىذه االزمة قد تتحول الى احد

 تطيح بكل شيء.
وحذر من ان استمرار االزمة يضعف قدرة الصمود لدى االقتصاد الوطني، وقال "ان الوقت يداىمنا، 

والمطموب اآلن أفعال وليس اقوال. ونحن كقطاع خاص نرى ان خشبة الخالص بتشكيل حكومة 
 جامعة، خصوصا في ظل العاصفة القوية التي تمر فييا المنطقة".

 



 

الى ثالث شركات مالحية عالمية طمبت من ادارة مرفأ بيروت باستخدام المرفأ كمركز لعمميات واشار 
المسافنة باتجاه مرافئ المنطقة، اال ان االدارة لم توافق عمى طمبيا بسبب عدم قدرة المرفأ عمى 

 استيعاب مزيدا من الحركة، وخوفا من تجدد االزدحام.
 25تقبال اكبر سفن الحاويات حول العالم والتي تبمغ حمولتيا ولفت زخور الى ان المرفأ يستعد الس

الف حاوية نمطية، وىي تعاقدت في ىذا االطار لشراء رافعتين جسريتين عمالقتين أكبر من الرافعات 
المستخدمة حاليا السيما لجية االرتفاع، كي تتعامل بسيولة مع ىذا النوع من البواخر ولفت زخور 

الستيراد السيارات المستعممة بعد توقف المصارف المبنانية عن تحويل االموال الى تراجع دراماتيكي 
من لبنان الى الواليات المتحدة لدفع ثمن السيارات، بسبب االجراءات التي اتخذتيا االدارة االميركية 

 في ىذا االطار، بحجة ضبط عمميات تبييض االموال.
م يسبق ان استقبل مثيال ليما، قال زخور "ىذا يعود الى وبالنسبة الستقبال المرفأ باخرتين عمالقتين ل

القرار الصائب الذي اتخذه الرئيس الشييد رفيق الحريري بتوسيع المرفأ وانشاء محطة الحاويات، 
مترا وسعتيا  476الذي مكننا من استقبال احدى السفن الكبيرة حول العالم والتي يبمغ طوليا 

طية، وىذه المرة االولى التي يتمكن المرفأ من استقبال ىذا الحجم حاوية نم 611الفا و 22االجمالية 
من البواخر". واوضح زخور "انو عند االنتياء من مشروع التوسيع سترتفع القدرة االستيعابية من 

مميون حاوية نمطية الى مميون ونصف المميون حاوية سنويا، وعندىا يمكن تحقيق رغبة الشركات". 
أ بيروت حدثا ميما، رغم السمبيات التي نعيشيا، وتمثل باستقبال باخرة سياحية وتابع "كذلك شيد مرف

كبيرة لم يستقبل المرفأ مثميا منذ حرب تموز، وعمى متنيا أكثر من الف سائح، وىي تابعة ألكبر 
شركات المالحة البحرية السياحية في العالم". واشار زخور الى ان ىذه الزيارة جاءت بعد القرار الذي 

تخذتو الشركة بضم مرفأ بيروت الى المحطات التي سيشمميا برنامج بواخر الشركة السياحية العاممة ا
 في المتوسط.

وأعمن ان الشركة ستقوم بخمس رحالت خالل الصيف ، "وستكون الرحمة الخامسة ألكبر البواخر 
 سائح. 4611السياحية والتي تحمل عمى متنيا نحو 


