
 %7,3% مقابل ارتفاع الحاويات 73% والمسافرين 7,3المرفأ يشيد انخفاضًا في عدد البواخر 
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 ألفونس ديب

لم يعد خافيًا عمى أحد أن النتائج االيجابية التي يحققيا مرفأ بيروت في األشير الماضية جاءت نتيجة استخدامو كمعبر لمرور 
البضائع إلى األسواق السورية. وقد بدا ذلك من خالل األرقام المسجمة في أيمول الماضي أو في األشير التسعة األولى من 

 ى الشحن العام أو السيارات أو الحاويات.، إن كان بالنسبة إل2102العام 
ذا كان المرفأ يشذ عن القاعدة المعممة عمى معظم المرافق والقطاعات االقتصادية في لبنان لجية تراجع نتائجيا بشكل كبير،  وا 

كما قال رئيس  إال أن ذلك ال يجعمو بعيدًا عن المخاطر إذا استمر السجال السياسي وتوسعت دائرة األحداث االمنية وشظاياىا،
غرفة المالحة الدولية في بيروت إيمي زخور، الذي توقع أن تساىم العوامل الخارجية المتمثمة باستخدامو لتوريد البضائع الى 

سوريا، أو الستيراد البضائع التي كانت تستورد من الدول الخميجية برًا بعد تعثر النقل البري عبر سوريا، في إبقاء نتائجو 
 فترة المقبمة.مرتفعة في ال

وكشف زخور عن اجتماعات متتالية لممعنيين بشأن النقل تم عقدىا في الفترة األخيرة، أثمرت االتفاق عمى اعتماد خط بحري 
بين مرفأ بيروت ومرفأ جدة في السعودية لنقل الخضر والفواكو وكل البضائع األخرى باتجاه الخميج، وقال: "بذلك لم يعد لدينا 

 أقفمت الحدود نيائيًا أو أوقف عبور الشاحنات األراضي السورية". أي مشكمة في حال
 األرقام

وبحسب اإلحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ حتى أيمول من العام الجاري 
، فيما ارتفع عدد السيارات التي 2100باخرة في الفترة نفسيا من العام  0335باخرة مقابل  0853في المئة الى  7،3بنسبة 

سيارة، وارتفع الشحن العام بنسبة  739ألفًا و 35سيارة مقارنة مع  393ألفًا و 30في المئة إلى  23استوردت عبر المرفأ بنسبة 
 الف طن. 8128ألف طن مقارنة مع  8333،3في المئة الى نحو  5،3

مسافرًا. وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد  3983مسافرين مقابل  8217لى في المئة ا 73أما عدد المسافرين، فقد انخفض بنسبة 
 .2100حاوية حتى أيمول من العام  752ألفًا و 335حاوية، مقابل  527ألفًا و 398في المئة إلى  7،3ارتفع عددىا بنسبة 

باخرة.  098باخرة مقابل  053في المئة إلى  3،3وفي أيمول الماضي، انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 
 .2100ألف طن في أيمول  857ألف طن، مقابل  381في المئة الى نحو  00،8وارتفع الشحن العام بنسبة 

سيارة، وراتفع  251آالف و 3سيارة مقابل  810آالف و 3في المئة إلى  82وبالنسبة لعدد السيارات، فقد ارتفع عددىا بنسبة 
 .2100مسافرًا في أيمول  973مسافرًا مقابل  0338ئة إلى في الم 73عدد المسافرين بنسبة 

حاوية كان المرفأ قد  975ألفًا و 59حاوية، مقابل  39ألفًا و 92في المئة إلى  2،7اما الحاويات، فقد ارتفع عددىا بنسبة 
استخدام لبنان كمركز  . ويشار ىنا إلى أن ارتفاع عدد الحاويات المعدة لالستيالك المحمي يعود إلى2100حققيا في أيمول 



 إلإعادة التصدير إلى السوق السورية، وليس ناتجًا عن ارتفاع الطمب في السوق المبنانية.
 زخور

وفي ىذا السياق، أكد زخور أىمية النتائج االيجابية التي يحققيا مرفأ بيروت في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر 
الذي يقوم بيا المرفأ لجية توريد كميات كبيرة من البضائع إلى سوريا لتمبية حاجات  فييا البالد، وعزا ذلك إلى العمميات

أسواقيا، وكذلك استخدامو الستيراد الكثير من البضائع التي كانت تستورد من الدول الخميجية برًا بعد تعثر النقل البري عبر 
 سوريا.

إذا بقيت األمور  2102الحاويات التي يتعامل معيا في نياية العام وتوقع زخور أن يسجل المرفأ رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد 
ألف حاوية  081الى مميون و 2100ألف حاوية المسجمة في نياية  73تسير عمى ىذا الشكل، وأن يرتفع عددىا من مميون و

 .2102في نياية 
القتصادية في لبنان لجية تراجع نتائجيا بشكل وقال: "إذا كان المرفأ يشذ عن القاعدة المعممة عمى معظم المرافق والقطاعات ا

 كبير، إال أن ذلك ال يجعمو بعيدًا عن المخاطر إذا استمر السجال السياسي وتوسعت دائرة األحداث األمنية وشظاياىا".
ذ حذر من أن استمرار األوضاع عمى ما ىي عميو سيؤدي إلى انييار االقتصاد وتضرر السواد األعظم من المبنانيين ، ناشد وا 

زخور المسؤولين بضرورة وقف كل السجاالت السياسية وتحييد االقتصاد والوقوف إلى جانب الدولة لقمع األحداث األمنية 
عطاء صورة إيجابية عن لبنان. وكشف زخور عن اجتماعات متتالية لممعنيين بشأن التصدير تم عقدىا في الفترة  المتنقمة وا 

اد خط بحري بين مرفأ بيروت ومرفأ جدة في السعودية لنقل الخضر والفواكو وكل البضائع األخيرة وأثمرت االتفاق عمى اعتم
األخرى باتجاه دول الخميج، وقال: "بذلك لم يعد لدينا أي مشكمة في حال أقفمت الحدود نيائيًا أو أوقف عبور الشاحنات 

 األراضي السورية".
ساعة  73دة أو عادية، عمى مدار السنة، ال سيما أن ىناك باخرة كل وأوضح "أنو بإمكان نقل جميع أنواع المستوعبات، مبر 

تبحر إلى جدة، في حين أن الوقت المطموب النتقال الباخرة بين المرفأين ىو بحدود ثالثة أيام". وقال: "إذا كانت البضائع 
مخصصة لدول أخرى في الخميج، فيتم مرسمة إلى السعودية يتم انجاز المعامالت واستالميا فورًا من مرفأ جدة، أما إذا كانت 

 تفريغيا في مرفأ جدة ومن ثم يعاد شحنيا بحرًا من جديد الى دول المقصد، أي عبر الترانزيت البحري".
مميارات دوالر، وىذا يجعل  3مميار دوالر، فيما يصدر نحو  21وقال زخور "لبنان بمد مستورد بامتياز، حيث يستورد بحدود 

توعبات التي تحمل فييا البضائع المستوردة، تعود فارغة، لذلك تتنافس شركات المالحة في ما بينيا في المئة من المس 51
لتأجير ىذه المستوعبات لتصدير البضائع فييا، لتحميل اجرة نقميا لممصدر، بداًل من ان تتحمل ىذه الكمفة، لذلك فان االسعار 

 تكون عادة منخفضة عمى المصدرين".
دوالرا.  0883قدما  31دوالرا، والـ 531قدمًا، من مرفأ بيروت الى مرفأ جدة يبمغ  21ن المستوعب العادي واشار الى كمفة شح

 دوالر. 2311اما المستوعابات المبردة والمخصصة لنقل الخضر والفاكية فتبمغ كمفتيا 
فاالمور سيئة وبالتالي فان كمفة  وأوضح زخور أن "الشحن عبر الطرق البرية يبقى أفضل لكن في االحوال الطبيعية، أما اآلن

 النقل برًا تصل الى ىذا الحد".
وبالنسبة لسير العمل في مشروع توسعة محطة الحاويات، قال زخور: "لقد قطع المشروع مراحل كبيرة، ومن المنتظر ان يتسمم 

 ف الجديد".رافعة مساعدة في آذار المقبل الستخداميا عمى الرصي 08المرفأ خمس رافعات جسرية عمالقة و
متر، اال ان المرفأ ال يزال يعاني من االزدحام لكن بوتيرة  211واشار الى انو "رغم تشغيل جزء من الرصيف الجديد بطول 



 أقل"، الفتا الى انو "بات بامكان الرصيف استقبال باخرتين عمالقتين في آن ألول مرة".
آلية مختصرة ومبسطة الستيفاء الرسوم عمى البضائع المستوردة ،  وكان زخور كشف لـ"المستقبل" ان ادارة المرفأ بصدد اعداد

 بيدف منع االستنسابية والتالعب في تطبيقيا وتسييل امور التجار.
كما تعد ادارة المرفأ دراسة حول استخدام الحوض االول وجزء من الحوض الثاني النشاء مرفأ سياحي الستقبال السياح، عمى 

 دىا "دار اليندسة" نياية العام.ان تنتيي الدراسة التي تع
وكذلك تدرس االدارة إنشاء مبنى من اربعة طوابق مخصص لركن السيارات المستوردة او المعدة العادة التصدير، وذلك من 

 أجل حصر المساحات التي تأخذىا السيارات عادة في باحات المرفأ".

 


