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 الفونس ديب

معظم نشاطاتو ال سيما عدد البواخر  أظيرت النتائج التي سجميا مرفأ بيروت في الثمث االول من العام الجاري تراجع
والسيارات والشحن العام والحاويات المعدة لالستيالك المحمي، وكذلك تراجعت ايضًا معظم نشاطات المرفأ في نيسان 

 الماضي.
بيروت ايمي زخور ىذا التراجع الى التباطؤ االقتصادي الناتج من االزمة السياسية  -وعزا رئيس غرفة المالحة الدولية

ذ حذر من ضربة قوية قد يتمقاىا االقتصاد ا لمفتوحة التي تعيشيا البالد واالضطرابات التي تضرب دول المنطقة، وا 
 الوطني في حال استمرار االزمة، طالب بتشكيل حكومة وطنية جامعة لتعيد الثقة بمبنان في الداخل والخارج.

بواخر التي رست داخل المرفأ في الثمث االول من وبحسب االحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد ال
،  11,1باخرة مقارنة مع الثمث االول من العام  959بواخر مقابل  917في المئة الى  3،6بنسبة  ,,11العام 

الف طن، وانخفض  93الف طن مقارنة مع مميونين و 31في المئة الى مميونين و 1،0وانخفض الشحن العام بنسبة 
سيارة في  61991سيارة مقارنة مع  1,161في المئة الى  3،,6ي استوردت عبر المرفأ بنسبة عدد السيارت الت

 .11,1الثمث االول من العام 
مسافرا في العام  509,مسافرين مقابل  1113في المئة الى  67وفي الوقت نفسو ارتفع عدد المسافرين بنسبة 

حاوية مقابل  075الفًا و 611في المئة الى نحو  1،1,سبة . وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد ارتفع عددىا بن11,1
 حاوية 3,,الفًا و 107

الى  11,1في المئة مقارنة مع نيسان  9،15وفي نيسان الماضي انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 
 5,6،9، مقابل آالف طن 517،6في المئة الى  1،03باخرة، وانخفض الشحن العام بنسبة  76,باخرة مقابل  97,

 .11,1الف طن في نيسان 
سيارة، فيما ارتفع عدد  7,16سيارة مقابل  31,5في المئة الى  61وبالنسبة لعدد السيارات، فقد انخفض بنسبة 

 . 11,1مسافرا في نيسان  196مسافرين مقابل  1115في المئة الى  36المسافرين بنسبة 
الفا  93حاوية مقارنة مع نحو  006الفا و 06في المئة الى  7،13بة اما الحاويات، فقد ارتفع عددىا المتداول بنس

 .11,1حاوية كان المرفأ قد حققيا في نيسان  996و
 زخور

وفي ىذا االطار، اعتبر زخور ان االزمة السياسية التي تشيدىا البالد اثرت سمبًا في عمل المرفأ، وحذر من تراجع 
شكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الثقة بمبنان. ودعا كل القيادات السياسية دراماتيكي في حال استمرار التشنج وعدم ت

الى التيدئة ووقف السجاالت السياسية، وحصر النقاش داخل المؤسسات الدستورية، "النقاذ لبنان من وضع صعب ال 
 احد يتمناه".

في المئة، بسبب  1تفوق الـ واشار الى انخفاض عدد الحاويات النمطية المستوردة برسم االستيالك المحمي بنسبة



االنكماش االقتصادي وتخوف التجار من تحول االزمة السياسية الى نزاع امني، وىذا ما دفعيم الى تقميص حجم 
 مستورداتيم، مبديا تخوفو من تراجع حركة مرفأ بيروت بشكل أكبر، في حال استمرار االمور عمى ما ىي عميو.

تيراد السيارات المستعممة بعد توقف المصارف المبنانية عن تحويل االموال من ولفت زخور الى تراجع دراماتيكي الس
لبنان الى الواليات المتحدة لدفع ثمن السيارات، بسبب االجراءات التي اتخذتيا االدارة االميركية في ىذا االطار، 

 بحجة ضبط عمميات تبييض االموال.
سبق ان استقبل مثيال ليما، قال زخور "ىذا يعود الى القرار الصائب وبالنسبة الستقبال المرفأ باخرتين عمالقتين لم ي

الذي اتخذه الرئيس الشييد رفيق الحريري بتوسيع المرفأ وانشاء محطة الحاويات، الذي مكننا من استقبال احدى السفن 
، وىذه المرة االولى حاوية نمطية 511الفا و ,,مترا وسعتيا االجمالية  635الكبيرة حول العالم والتي يبمغ طوليا 

التي يتمكن المرفأ من استقبال ىذا الحجم من البواخر"، مشيرا الى انو بعد االنتياء من مشروع توسيع المرفا الجاري 
الف حاوية  1,حاليًا وتعميق حوضو، سيتمكن من استقبال أكبر السفن العاممة حاليا عمى االطالق والتي تبمغ سعتيا 

 نمطية.
يات قرار التوسيع كذلك، ان ىناك شركات مالحية عدة ترغب باعتماد محطة الحاويات كمركز واضاف "ومن ايجاب

 لحركة المسافنة نحو المرافئ المجاورة، اال ان القدرة االستيعابية لممرفأ حاليا لن تسمح لالدارة بتحقيق رغبة الشركات".
الستيعابية من مميون حاوية نمطية الى مميون واوضح زخور "انو عند االنتياء من مشروع التوسيع سترتفع القدرة ا
 ونصف المميون حاوية سنويا، وعندىا يمكن تحقيق رغبة الشركات".

وتابع "كذلك شيد مرفأ بيروت حدثا ميما، رغم السمبيات التي نعيشيا، سينعكس ايجابا عمى السياحة في لبنان في 
مثل باستقبال باخرة سياحية كبيرة لم يستقبل المرفأ مثميا حال استقرت االوضاع وتم معالجة االزمة السياحية، وىو يت

 منذ حرب تموز، وعمى متنيا أكثر من الف سائح، وىي تابعة ألكبر شركات المالحة البحرية السياحية في العالم".
شمميا واشار زخور الى ان ىذه الزيارة جاءت بعد القرار الذي اتخذتو الشركة بضم مرفأ بيروت الى المحطات التي سي

 برنامج بواخر الشركة السياحية العاممة في المتوسط.
وأعمن ان الشركة ستقوم بخمس رحالت خالل الصيف المقبل، "وستكون الرحمة الخامسة ألكبر البواخر السياحية 

 سائح. 6511والتي تحمل عمى متنيا نحو 

 


