
 زخور: أزمة الدول الصناعية تنذر بإفالس شركات مالحية عالمية
 نمو ضعيف لحركة مرفأ بيروت حتى تشرين األول

 الفونس ديب 

أظيرت النتائج التي سجميا مرفأ بيروت حتى تشرين االول من العام الجاري تراجع عدد البواخر والسيارات وحركة الحاويات 
المعدة لالستيالك المحمي، والعائدات، فيما ارتفعت حركة المسافنة والمسافرين والشحن العام الذي تأثر ايجابا بارتفاع حركة 

. وبالنسبة لشير تشرين االول فقد سجل المرفأ نتائج ايجابية عمى مستوى الشحن العام والحاويات المسافنة باتجاه مرافئ المنطقة
 .فيما تراجع عدد السيارات والمسافرين والعائدات

ويبقى ان التحسن الذي طرأ عمى حركة الحاويات بشكل عام والشحن العام، يعود بالدرجة االولى الى حركة المسافنة التي 
محوظا في االشير الماضية، فيما التراجع الحاد في حركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي والتي بمغت نحو شيدت نشاطا م

اشير يظير بوضوح مدى تباطؤ الحركة التجارية في االسواق المبنانية نتيجة التجاذبات  91الف حاوية نمطية في  91
  .السياسية، والخضات االمنية
بيروت ايمي زخور ان مرفأ بيروت سينضم الى الئحة المئة مرفأ االولى في العالم، بعدما  -الدوليةواعمن رئيس غرفة المالحة 

  .بات من المؤكد ان حركة الحاويات في العام الجاري ستسجل رقما قياسيا جديدا يزيد عمى مميون حاوية نمطية
القتصادية السيئة لدى الدول الصناعية وكشف زخور عن اضرار كبيرة اصابت شركات مالحية عالمية نتيجة االوضاع ا

 .الكبرى، مشيرا الى ان الكثير من ىذه الشركات معرض لالفالس
 االرقام

وبحسب االحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ حتى تشرين االول من العام 
. كما انخفض عدد السيارت 1191باخرة في الفترة نفسيا من العام  9111باخرة مقابل  9311في المئة الى  5بنسبة  1199

سيارات حتى تشرين االول من العام  39511سيارة مقارنة مع  51155في المئة الى  15التي استوردت عبر المرفأ بنسبة 
الف طن 5111الف طن مقارنة مع  5215في المئة الى  1،1، في حين ارتفع الشحن العام بنسبة 1191 .  

. 1191مسافرا في العام  5313مسافرا مقابل  3115في المئة الى  19في الوقت نفسو، ارتفع عدد المسافرين بنسبة و 
حاوية 333آالف و 315حاوية مقابل  522الفا و 351في المئة الى  2،2وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد ارتفع عددىا بنسبة  . 

مميونا حتى تشرين االول من العام  915،52مميون دوالر مقابل  991،92لى في المئة ا 5أما العائدات فقد انخفضت بنسبة 
1191. 

الى  1191في المئة مقارنة مع تشرين االول  1،5وفي تشرين االول الماضي ارتفع عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 
الف طن  553،1الف طن، مقابل  211،1في المئة الى  1،3باخرة، فيما ارتفع الشحن العام بنسبة  931باخرة مقابل  935

1191في تشرين االول  . 
سيارات، وانخفض عدد المسافرين  3113سيارات مقابل  1213في المئة الى  11وبالنسبة لعدد السيارات، فقد انخفض بنسبة 

ويات، فقد . اما الحا1191مسافرا في تشرين االول  9251مسافرا مقابل  9131في المئة الى  11في ىذا الشير بنسبة 
حاوية كان المرفأ قد حققيا  11الفا و 53حاوية، مقابل  931الفا و 19في المئة الى  92،3ارتفعت في تشرين األول بنسبة 

1191في تشرين االول  . 



1191مميونا في تشرين االول  91،1مميون دوالر مقابل  91،1في المئة الى  1وانخفضت العائدات بنسبة  . 
 زخور

قال زخور "ان النتائج الجيدة التي حققيا المرفأ عمى مستوى الحاويات تبّين تمكنو من استيعاب االنعكاسات وفي ىذا االطار، 
السمبية لألزمة السياسية التي ال تزال تتخبط فييا البالد، واألحداث األمنية التي تشيدىا المنطقة العربية. كما يظير أىمية موقع 

اء محطة الحاويات كان قرارا صائبا، رغم االصوات التي كانت تشكك بموقعو الذي ال يتيح المرفأ في المنطقة، ويؤكد ان قرار بن
 ."لو لعب ىذا الدور، نظرا لبعده من قناة السويس التي تربط البحر االبيض المتوسط بالبحر االحمر

لو االنضمام الى الئحة المئة ، ما يخو 1199واضاف "بات من المؤكد ان المرفأ سيحقق أكثر من مميون حاوية نمطية في العام 
 ."مرفأ االولى عمى مستوى العالم

ولفت الى ان ادارة المرفأ باشرت باتخاذ كل الخطوات لشراء كل التجييزات الالزمة لممباشرة بتشغيل كامل الرصيف فور االنتياء 
 5، ما يعني انو يحتاج الى متر وىو يتطمب رافعة جسرية لكل مئة متر 9911منو وتسميمو، وأوضح ان طول الرصيف يبمغ 

رافعة مساعدة، ألن كل رافعة عمالقة تحتاج  95رافعات جسرية عمالقة، كما انو يحتاج الى  2رافعات جسرية في ظل وجود 
 .الى ثالث رافعات مساعدة

نويا، ما يضع واكد ان "تشغيل الرصيف سيرفع القدرة االستيعابية من مميون حاوية نمطية الى مميون ونصف المميون حاوية س
حّدا نيائيا ألزمة االزدحام التي يشيدىا المرفأ من حين الى آخر. كما أنو سيفّعل الدور المحوري لممرفأ في المنطقة، ما ينعكس 

 ."إيجابًا عمى حركتو ووارداتو المرفئية
لتي تعصف بالدول الصناعية وكشف زخور عن معاناة الكثير من شركات المالحة العالمية جراء االزمة االقتصادية والمالية ا

الكبرى. وقال "سمعت خالل لقائي مع عدد من خبراء النقل البحري في باريس، ان االرباح التي حققتيا شركات المالحة في 
نتيجة تراجع التجارة العالمية". واضاف "لقد ابدوا تخوفيم من افالس الكثير من ىذه  1199ستتبخر في العام  1191العام 

حال استمر الوضع االقتصادي العالمي عمى ما ىو عميو اليومالشركات، في  ".  
وكان زخور قد اوضح ان التراجع الدراماتيكي الستيراد السيارات المستعممة يعود الى توقف المصارف المبنانية عن تحويل 

دارة االميركية في ىذا االطار، االموال من لبنان الى الواليات المتحدة لدفع ثمن السيارات، بسبب االجراءات التي اتخذتيا اال
 بحجة ضبط عمميات تبييض االموال

 


