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 الفونس ديب 
متراجعا في معظم اعمالو السيما عمى مستوى عدد البواخر والشحن العام  2102بدأ مرفأ بيروت نشاطو في العام 

االقتصادي المتأزم الذي تعيشو البالد، وتراجع اداء القطاعات االقتصادية من صناعة  والحاويات، ما يعكس الوضع
 وتجارة وسياحة وغير ذلك.

وقد أدى ىذا الوضع الى التخفيف من حدة االزدحام التي شيدىا المرفأ نياية العام الماضي، وأشار رئيس غرفة 
خفاض فترة االنتظار لتسميم البضائع الى التجار من ثالثة بيروت ايمي زخور في ىذا الطار، الى ان -المالحة الدولية

ايام الى يوم عمى ابعد تقدير، ولفت ايضا الى ان كميات ال باس بيا من البضائع تستورد عبر المرفأ لمصمحة السوق 
 السورية، بعد العقوبات االقتصادية المفروضة عمييا.

ية نتيجة االوضاع االقتصادية السيئة لدى الدول وكشف زخور عن اضرار كبيرة اصابت شركات مالحية عالم
 الصناعية 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 في كانون الثاني 
باخرة، وانخفض الشحن  091باخرة مقابل  078الى  2100كانون الثاني في المئة مقارنة مع  8،2الماضي بنسبة 
 .2100الف طن في كانون الثاني  060،2الف طن، مقابل  061،2في المئة الى  1،2العام بنسبة 

. وبالنسبة المسافرين فمم يعبر المرفأ 0118سيارة مقابل  7201في المئة الى  14أما عدد السيارات، فقد ارتفع بنسبة 
 .2100مسافر في كانون الثاني الماضي، وىكذا كان الحال في كانون الثاني  اي

حاوية  98الفا و 79في المئة الى  4،1اما الحاويات التي تم تداوليا في ىذا الشير، فقد انخفض عددىا بنسبة 
 .2100حاوية كان المرفأ قد حققيا في كانون الثاني  890الفا و 80نمطية، مقابل 



 
 زخور

، اعتبر زخور ان تراجع حركة المرفأ ىو امر طبيعي في بداية كل عام، خصوصا بعد الحركة النشطة التي من جيتو
، وفي الوقت نفسو لم يخف زخور انعكاس التباطؤ االقتصادي الذي 2100شيدىا خالل الشيرين االخيرين من العام 

كل البوابة االساسية لمحركة االقتصادية والتجارية تشيده البالد عمى عمل المرفأ، وقال "ىذا أمر طبيعي، ألن المرفأ يش
 في البالد".

وعن االزدحام الذي يشيده المرفأ، قال زخور "الموضوع لم يحل جذريا، ألن المرفأ يعمل باكثر من طاقتو 
 االستيعابية"، ومؤكدا ان معالجة ىذه المشكمة بشكل نيائي رىن انجاز اعمال توسيع وتطوير محطة الحاويات.

اف "ان كل ما تقوم بو السمطات المعنية من وزارة االشغال العامة والنقل وادراة المرفأ لمعالجة ىذا الموضوع ىو وأض
 آني ولن يؤدي الى التخمص من االزدحام بشكل نيائي".

اما ورأى ان "ارتفاع معدل االزدحام او انخفاضو مرتبط بشكل اساسي بحركة المرفأ، فكمما زاد الضط كمما شيدنا ازدح
أكبر وبالعكس"، مبديا تخوفو من مواجية ىذه المشكمة عمى نطاق اوسع في المرحمة المقبمة، في حال تم استخدام 

 مرفأ بيروت بشكل أكبر لنقل البضائع اليى سوريا.
لتموين وأكد زخور استخدام المرفأ لتوريد البضائع الى سوريا، وقال "اليوم تعتمد السوق السورية عمى نظيرتيا المبنانية 

 حاجتيا من البضائع المختمفة ننظرا لمعقوبات المفروضة عمييا.
ولفت الى ان ادارة المرفأ باشرت باتخاذ كل الخطوات لشراء كل التجييزات الالزمة لممباشرة بتشغيل كامل الرصيف 

ئة متر، ما متر وىو يتطمب رافعة جسرية لكل م 0011فور االنتياء منو وتسميمو، وأوضح ان طول الرصيف يبمغ 
رافعة  00رافعات جسرية عمالقة، كما انو يحتاج الى  6رافعات جسرية في ظل وجود  0يعني انو يحتاج الى 

 مساعدة، ألن كل رافعة عمالقة تحتاج الى ثالث رافعات مساعدة.
اوية سنويا، واكد ان "تشغيل الرصيف سيرفع القدرة االستيعابية من مميون حاوية نمطية الى مميون ونصف المميون ح

ما يضع 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".

عربية الذي تنظمو غرفة وأشار الى انو تم دعوة الوزير غازي العريضي لرعاية مؤتمر الربط البحري بين الدول ال
نيسان، بالتزامن مع اجتماع مجمس ادارة الجمعية العمومية لالتحاد العربي  6و 0المالحة البحرية في بيروت يومي 

 لغرف المالحة البحرية.
وكان مرفأ بيروت قد حقق رقما قياسيا تاريخيا عمى مستوى تداول الحاويات، الذي زاد عمى المميون حاوية نمطية. 

 دخل المرف فعميا في الئحة المئة مرفأ االولى في العالم التي تتعامل مع أكثر من مميون حاوية نمطية". وبذلك


