
 زخور: عودة االزدحام تتسبب بتأخير تسميم البضائع نحو ثالثة أيام

  3122مرفأ بيروت يحقق أكثر من مميون حاوية في 

 – 1221العدد  - 2112آذار  11االحد  -المستقبل 

 

 

 ألفونس ديب 

مكانيا في الشيرين االولين من العام الجاري، مسجمة تراجعا عمى مستوى عدد البواخر وحركة راوحت حركة مرفأ بيروت 
الحاويات، فيما لم يسجل عبور اي مسافر، وىذا يعكس صعوبة الوضع االقتصادي في البالد، وتراجع اداء القطاعات 

 االقتصادية من صناعة وتجارة وسياحة وغير ذلك.
بيروت ايمي زخور ان مرفأ بيروت بات اليوم عمى الئحة المئة مرفأ االولى في العالم التي  -دوليةواعمن رئيس غرفة المالحة ال

 تتعامل مع أكثر من مئة حاوية نمطية. 
واشار زخور الى عودة ازمة االزدحام الى المرفأ والتي تتسبب بتأخير تسميم البضائع لنحو ثالثة ايام، عزيا ىذا الوضع الى 

 طة الستيراد البضائع الى سوريا.اعتماد لبنان كمح
وكشف زخور عن اضرار كبيرة اصابت شركات مالحية عالمية نتيجة االوضاع االقتصادية السيئة لدى الدول الصناعية 

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

بنسبة  2102خر التي رست داخل المرفأ حتى شباط وبحسب االحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البوا
، فيما ارتفع عدد السيارت التي استوردت 2100باخرة في الفترة نفسيا من العام  616باخرة مقابل  603في المئة الى  01،1

المئة الى  في 1،،سيارة، وارتفع الشحن العام بنسبة  01211سيارة مقارنة مع  06136في المئة الى  2،،2عبر المرفأ بنسبة 
 الف طن.  683الف طن مقارنة مع  0131

. وبالنسبة 2100أما عدد المسافرين، فمم يسجل عبور اي مسافر خالل ىذه الفترة، وكذلك االمر بالنسبة لمفترة نفسيا من العام 
 حاوية. 1،8الفا و 018حاوية مقابل  ،16الفا و 011في المئة الى  1لتداول الحاويات، فقد انخفض عددىا بنسبة 

باخرة  068الى  2100في المئة مقارنة مع شباط  01،1وفي شباط الماضي انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 
الف طن في شباط  221الف طن، مقابل  111في المئة الى  ،،،0باخرة، فيما ارتفع الشحن العام بنسبة  016مقابل 
2100. 

سيارات، في حين لم يعبر اي مسافر  ،121سيارة مقابل  1826في المئة الى  02،6نسبة وبالنسبة لعدد السيارات، فقد ارتفع ب
 . 2100في ىذا الشير وكذلك االمر بالنسبة لشباط 

حاوية كان المرفأ قد حققيا  386الفا و 3،حاوية، مقابل  266الفا و 0،في المئة الى  3،8اما الحاويات، فقد انخفضت بنسبة 
 .2100في شباط 

 زخور



في ىذا االطار، قال زخور "لقد حقق مرفأ بيروت رقما قياسيا تاريخيا عمى مستوى تداول الحاويات، الذي زاد عمى المميون و 
 حاوية نمطية. وبذلك دخل المرف فعميا في الئحة المئة مرفأ االولى في العالم التي تتعامل مع أكثر من مميون حاوية نمطية".

الف حاوية، في حين ارتفع عدد الحاويات برسم  23عدة لالستيالك المحمي زادت نحو واشار زخور الى ان الحاويات الم
 في المئة خالل كانون االول الماضي". 28المسافنة بنسبة 

واوضح ان زيادة عدد الحاويات المعدة لالستيالك المحمي ناتج بشكل اساسي عن تحول لبنان الى محطة الستيراد البضائع 
 ، بسبب القيود التي تفرضيا بعض الدول االجنبية عمى التصدير الى ىذا البمد".المعدة لمسوق السورية

حاوية، ألخذه بالحسبان حاجات  21حاويات لمسوق المحمية بات اآلن يستورد  01وقال "ان التجار المبناني الذي كان يستورد 
 السوق السورية".

 يعود الى النمو المتزايد لحركة المرفأ لالسباب المذكورة آنفًا".ولفت زخور الى عودة ازمة االزدحام الى المرفأ، وقال "ىذا 
ذ اشار الى ان غرفة المالحة التقت وزير االشغال والنقل غازي العريضي ورئيس مجمس ادارة المرفأ حسن قريطم وبحثت  وا 

 معيما معالجة االزدحام، قال "ان كل االجراءات المتخذة لم تتمكن من الحد من المشكمة".
ى تخوفو من تفاقم ىذه المشكمة في الفترة المقبمة مع استمرار النمو، أو االعتماد بشكل اكبر عمى المرفأ الستيراد البضائع وابد

 الى سوريا .
ورأى زخور ان "الحل الوحيد ليذه المعضمة لن يكون اال بعد االنتياء من تنفيذ مشروع توسيع محطة الحاويات المنتظر انجازه 

 ". 2106أو مطمع العام  2102في اواخر العام 
ولفت الى ان ادارة المرفأ باشرت باتخاذ كل الخطوات لشراء كل التجييزات الالزمة لممباشرة بتشغيل كامل الرصيف فور االنتياء 

 1متر وىو يتطمب رافعة جسرية لكل مئة متر، ما يعني انو يحتاج الى  0011منو وتسميمو، وأوضح ان طول الرصيف يبمغ 
رافعة مساعدة، ألن كل رافعة عمالقة تحتاج  01رافعات جسرية عمالقة، كما انو يحتاج الى  3جسرية في ظل وجود  رافعات

 الى ثالث رافعات مساعدة.
واكد ان "تشغيل الرصيف سيرفع القدرة االستيعابية من مميون حاوية نمطية الى مميون ونصف المميون حاوية سنويا، ما يضع 

الزدحام التي يشيدىا المرفأ من حين الى آخر. كما أنو سيفّعل الدور المحوري لممرفأ في المنطقة، ما ينعكس حّدا نيائيا ألزمة ا
 إيجابًا عمى حركتو ووارداتو المرفئية".

 


