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  رولى راشد 

 
تجارية والسيما منها النقل البحري الذي يشهد   دماتمسار سلسلة خ  يعّرقل  الصراع القائم اليوم في المنطقة  ان  الشك

الركود   نفا  المقابل، المعتمدة وجغرافية الوصول اليها، مما يرتد سلبًا على اجورالشحن . وفي تطورات على صعيد المرافئ
 . تجارياً  وسياحيا معاً   البحري الذي يلعب دوراً  النقل  نفوذه على كافة القطاعات ال يعفي  الذي يبسط

السفن العمالقة الناقلة للحاويات مما اوجد منافسة  فان الثورة القائمة في صناعة النقل البحري ادخلت بكثافة  وابعد من ذلك،
 . هي اقرب الى المضاربة

العربي لغرف المالحة البحرية ادرجتها على بساط  تحديات كبير ة تواجه النقل البحري اليوم. والجمعية العمومية لالتحاد
 .في القاهرة في آيار الفائت خالل اجتماعها االخير  لبحثا
  

 ما هي هذه التحديات؟
 لغرف المالحة البحرية ايلي زخور، الذي شارك رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت والنائب االول لرئيس االتحاد العربي

المؤتمر  ، الى جانب حضوره2016أيار  9هرة في ومجلس ادارة االتحاد التي عقدت في القا في اجتماعات الجمعية العمومية
-10االتحاد وعقد في القاهرة خالل الفترة  الذي نظمه ”Maritime Transportation “MT 2020 الدولي للنقل البحري

 2016أيار  12
سنوات، فأعادت انتخاب اللواء  4االدارة لمدة  صرح لـ"االقتصاد" أن الجمعية العمومية لالتحاد جددت والية أعضاء مجلس

مينا عاما المصري أ رئيسا، ايلي زخور نائبا أول للرئيس، محمد دالبيح نائبا ثانيا واللواء محسن البحري محمود حاتم القاضي
ين االقليمي عيدفيه التحديات التي تواجه النقل البحري على الص لالتحاد. وأضاف أن االتحاد عقد اجتماعاته في وقت تتزايد

ط ما أدى الى تكبد معظم الخطو  ظل ركود اقتصادي عالمي انعكس سلبا على حركة التجارة البحرية وأجور النقل، والدولي، وفي
 .البحرية العالمية خسائر فادحة

ي ف العاملة فالى تضافر جهود كافة االطرا وتابع زخور أن االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية دعا في ختام اجتماعاته
تحاد سعى اال  تداعيات هذا الركود والواقع االليم الذي يتخبط فيه العالم العربي. وأكد أن صناعة النقل البحري، للتخفيف من

ائية الوسائل الناجعة لتخطي سلبيات تلك المرحلة االستثن وسيسعى للتواصل مع المعنيين بقطاع النقل البحري العربي، إليجاد
 .بها العالم العربي مروالصعبة التي ي
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 المؤتمر الدولي للنقل البحري
المؤتمر ناقش مواضيع وقضايا تهم قطاع النقل  وعن المؤتمر الدولي للنقل البحري الذي نظمه االتحاد، قال زخور أن هذا

دودة، باهتمام مع قناة السويس الجديدة الذي جرى تدشينها والمباشرة في استخدامها منذ أشهر البحري العربي والدولي. فحظيت
التجارة العالمية، كما أن المنطقة االقتصادية التي ستبنى على  خاص نظرا لموقعها المميز والدور المحوري الذي تلعبه في

تخدم قطاعات مختلفة مثل  القناة، شكلت موضوعا مركزيا في المؤتمر، فهي ستساهم بإنشاء مناطق صناعية طول خط
صالح السفن  اآلالف من فرص العمل. وتناول المؤتمر أيضا ثورة المعلومات والتطوير واللوجستيات، وستخلق التصنيع والنقل وا 

دور الوكاالت البحرية وشركات المالحة مرورا  التكنولوجي والذي انعكس ايجابا على تنظيم المنظومة البحرية المتكاملة، من
 .البواخر بمختلف أنواعهاووصوال الى ادارة عمليات السفن و  بالمرافئ والموانئ البحرية

الحركة مستمرة بتسجيل نمو متواصل في  كما بحث المؤتمر نشاط حركة السياحة البحرية، فكان هناك إجماع على أن هذه
 .العالم العربي، بسبب االحداث االمنية الخطيرة التي تشهدها دول عربية عدة العالم الغربي مقابل تراجع كبير في

االولى حول حركة السياحة البحرية في  س إحدى جلسات المؤتمر قدم خاللها مداخلتين، تمحورتولفت زخور الى أنه ترأ
 بيروت الذي كان يسجل حركة سياحية بحرية ناشطة قبل تدهور االوضاع االمنية في المنطقة العربية، ال سيما عبر مرفأ

بواخر سياحية اسبوعيا، وكان يصل عدد  5من  أكثرالمنطقة وتفاقم االزمات الداخلية في لبنان. فمرفأ بيروت كان يستقبل 
منه  ألف سائح سنويا. أما في المداخلة الثانية فتحدث عن الركود الذي تعاني 50 السواح عن طريق البحر الى أكثر من

فط نالخطوط البحرية وخصوصا خطوط ناقالت ال حركة التجارة البحرية العالمية واالنخفاض الكبير بأسعار النفط، ما دفع
ناقلة نفط  115 ناقالتها وبواخرها بقناة السويس بالدوران حول رأس الرجاء الصالح، فأكثر من العمالقة الى استبدال عبور

من العام الماضي، وذلك من أجل تجنب تسديد رسوم  وحاويات عمالقة سلكت طريق رأس الرجاء الصالح في الربع االخير
االعتبار هذا الواقع  من تلك الرسوم. وقد أخذت هيئة قناة السويس بعين % 50ر من ولتوفير أكث العبور الباهظة في القناة

 .% 30المستجد وقررت خفض بعض رسوم العبور بالقناة وبنسبة 
 

 مضاربة دراماتيكية ودمج
ة ة الناقلاستمرار تدفق البواخر العمالق وعن أبرز التطورات الحاصلة في قطاع النقل البحري عالميا، أشار زخور الى أن

لمضاربة ا اختالل التوازن بين العرض والطلب، والى قيام خطوط بحرية عدة بممارسة سياسة للحاويات الى قطاع النقل أدى الى
 .دراماتيكية وتكبد شركات المالحة خسائر فادحة بأجور النقل لتعبئة بواخرها، ما جعل تلك االجور تتدهور بصورة

في ما بينها لدرس امكانية دمج نشاطاتها  العديد من شركات المالحة على إجراء مفاوضاتإن هذه التطورات السلبية دفعت 
وبالفعل  .مشتركة، وذلك من أجل وضع حد لتدهور أجور النقل وللخسائر التي تلحق بها وأعمالها في تأسيس شركة بحرية

مالحة، ومن المتوقع أن تستمر تلك العمليات شركات ال شهدنا في االعوام الثالثة المنصرمة عمليات دمج واستحواذ عدة بين
 .حركة التجارة البحرية العالمية وأجور النقل طالما لم يطرأ تحسن على

العمود الفقري لتلك التجارة وهو يستحوذ على  وعن حصة النقل البحري من التجارة الدولية، قال زخور أن النقل البحري هو
االونكتاد" " من قيمتها االجمالية، وذلك حسب ما جاء في تقرير نشرته مؤخرا منظمة % 70من حجمها، و  % 80أكثر من 

 الناقلة للحاويات )دون احتساب ناقالت النفط  تشحن على البواخر التابعة لالمم المتحدة. كما أن القسم االكبر من تلك التجارة
ارتفاع سعة تلك البواخر بناء وتوسيع  نمطية، ورافق ألف حاوية 19والتي ارتفعت سعة الواحدة منها الى أكثر من  (والغاز

 .للحاويات لتتمكن من التعامل مع تلك البواخر العمالقة واستيعاب حموالتها وتكبير وتعميق مرافئ بحرية ومحطات



الولى مرفأ بين المرافئ العشرين ا 14فـ  وأوضح زخور أن أهم وأكبر المرافئ العالمية موجودة في بلدان الشرق االقصى،
 .مرافئ من المرافئ العشرة االولى موجودة في الصين 7تلك البلدان، وأن  واالكثر عمال في العالم موجودة في

  
 مرفأ بيروت عكس التيار

ي فعلى رغم تفاقم االوضاع السياسية واالقتصادية ف وبالعودة الى لبنان، أكد زخور أن مرفأ بيروت ما يزال يسير عكس التيار،
ره أكثر األهم، وتمر عب المستعرة في المنطقة، فإن مرفأ بيروت الذي يعتبر المرفق البحري الخدماتي مرار الحروبالبالد واست

 .يسجل النتائج الجيدة بحركته االجمالية ووارداته المرفئية من تجارة لبنان مع العالم الخارجي، ما يزال % 70من 
لها وحركة البضائع والحاويات والسيارات التي تداو  ة بعدد البواخر التي أّمته،وتؤكد االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل أرقاما كبير 

ددا النتائج تدفعنا للمطالبة مج االولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. إن هذه خالل االشهر االربعة
 بردم الحوض الرابع. فالزيادة الجيدة المحققة أدت الى إلغاء مشروع التوسيع بضرورة إعداد مشروع جديد لتوسيع المرفأ بعد
الحالية للمرفأ، وفي حال استمرار هذا النمو على  من القدرة االستيعابية % 80استخدام، وكما تقول ادارة المرفأ، أكثر من 

لمستوردين وا ج التجاريؤدي الى تجدد أزمة االزدحام مستقبال وسنعود نسمع صرخة تذمر واحتجا وتيرته التصاعية، فيمكن أن
االوضاع في المرفأ ستزداد تأزما وتعقيدا مع عودة السالم  والمصدرين والخطوط البحرية والمتعاملين مع المرفأ. كما أن

مليار  200تاريخه بأكثر من  سوريا والمباشرة في ورشة إعادة إعمارها والتي تقدر تكلفتها االجمالية حتى واالستقرار الى
المستوردة. فالمرفآن السوريان الالذقية وطرطوس لن يتمكنا من استيعاب  ومئات ماليين االطنان من البضائعدوالر أميركي 

ك وطرابلس اللذين سيكون لهما حصة كبيرة من تل الحجم الهائل من البضائع، وبالتالي ال بد من االستعانة بمرفأي بيروت هذا
 .البضائع

 أصبح يلعبه على صعيد حركة المسافنة ستتيح له تفعيل دوره المحوري الذيومن جهة ثانية، إن توسعة مرفأ بيروت 
(transshipment) المجاورة وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمتعاملين معه نحو مرافئ البلدان. 

 ارقام
لفترة تلك المسجلة في ا من العام الحالي، مقارنة مع وبالعودة الى االرقام التي حققها مرفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى

 :األرقام التالية  اشار زخور الى ذاتها من العام الماضي
 .% 24باخرة بارتفاع نسبته  699مجموع البواخر: بلغ عددها 
 .% 17مليون طن بزيادة نسبتها  2.882كميات البضائع: بلغ وزنها 

 .% 9حاوية نمطية بنمو نسبته  379937مجموع الحاويات: بلغ 
 .% 10نسبته   حاوية نمطية بارتفاع 126991حاويات برسم االستهالك المحلي: بلغ مجموع ال

 .% 22حاوية نمطية بنمو نسبته  26373مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية: بلغ 
 .% 5حاوية نمطية بانخفاض نسبته  115183مجموع الحاويات برسم المسافنة: بلغ 

 .% 13ارة بزيادة نسبتها سي 3550مجموع السيارات: بلغ 
 .% 8مليون دوالر وبنسبة  77.578وانعكست هذه الزيادة ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي ارتفعت الى 

 


