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ملف توسيع مرفأ بريوت فتح من جديد يف االونة االخرية، عرب العودة اىل الحديث عن ردم الحوض الرابع من دون معرفة 
املوجبات التي اعيد عىل اساسها مرشوع الردم اىل التداول، يف وقت ظن الجميع انه طوي اىل غري رجعة، خصوصا بعد طلب 

قيادة الجيش اقفال هذا امللف 

إقتصاد

ردم الحوض الرابع بكلفة 270 مليون دوالر
مخاوٌف على دور مرفأ بيروت كمرفق عام

عاد املعنيون اىل تسويق مرشوع توسيع مرفأ 
تشكيل  نحو  االنظار  توجه  ظل  يف  بريوت 
الحكومة والتلهي السيايس الحاصل حيال كل 

امللفات االقتصادية.
وضعته  الذي  التوجيهي  املخطط  نافذة  من 
رشكة "خطيب وعلمي" ملصلحة وزارة االشغال 
االفضل  الخيار  ان  يعترب  الذي  والنقل،  العامة 
لتوسيع مرفأ بريوت هو ردم الحوض الرابع، ما 
احيا املخاوف عىل دور املرفأ وعدم بقائه مرفقا 

عاما لجميع اللبنانيني بال استثناء.
القصة بدأت تحديدا يف كانون االول عام 2013. 
املرفأ  الدارة  املوقتة  اللجنة  انذاك  اتخذت 
برئاسة حسن قريطم قرارا بتطوير  واستثامره 
الخامس  الحوض  مكان  وهو   ،16 الرصيف 
سابقا، اي جنوب نهر بريوت، وفق عقد وقع 

مقال
إلى حيث ال حسابات وال حساب

عىل  السياسيني  بني  الحادة  واالنقسامات  الداخلية  السياسية  االزمة  انعكست 
كام  والتنفيذية.  الترشيعية  السلطتني  صعيد  عىل  شلل  اىل  وادت  اجامال،  البلد 
واملالية  االقتصادية  املؤرشات  عىل  سلبي  بشكل  االقليمية  التوترات  انعكست 
ذلك،  اىل جانب  واالقتصادية.  املالية  الهاوية  اىل شفري  البالد  اوصل  ما  اللبنانية، 
انترشت يف االونة االخرية موجة اعرتاضات عىل الرضيبة املقطوعة، كانت اقرت 
القيمة املضافة، وتم  اقرار رضيبة  الدولة قبل  منذ سنوات كحل لتمويل خزينة 

وقف العمل بها مرات عدة. 
اىل  تذهب  التي  الرضائب  من  يسرتيح  ان  الشعب  لهذا  آن  اما  البعض،  يسأل 
يستعمل  الذي  الدولة  يف  الوحيد  املكان  واىل  حساب،  وال  حسابات  ال  حيث 
الصغر  تعلموها يف  التي  والقسمة  والجمع  والطرح  الرضب  الناس جداول  فيه 

كالنقش يف الحجر.
اما آن لهذا الشعب ان يرصخ عىل االقل من الوجع، وال نقول يعرتض او يستنكر 

او يتظاهر او يكتب مقاالت جدرانية عىل الطريقة القدمية. 
اما آن لهذا الشعب طبعا، ان يسأل السؤال الشهري: وماذا بعد؟ مثة من ميسح 
امرأة  طريقة  عىل  حسابات  دون  من  عالية  خريات  من  فيها  ما  الدولة  يف 
قيرص فوق الشبهات، يف حني ان املواطنني يعتربوا مشبوهني بسبب عدم دفع 

رضائبهم كاملة.
املال  املسامة  التافهة،  القضية  لنمر عىل هذه  الكربى،  القضايا  ان نحيك يف  قبل 
العام، ولو مرور الكرام عىل اصحاب البيت. نتسامر يف موضوعها ليال يف ما بيننا، 
ويتالعبون  السلطان،  مال  عىل  يتجرأون  كيف  لنسأل:  دون رصاخ،  من  وهمسا 
بارقامه كام يشاؤون، ويرّبرون االسباب ليصبح املكلف املسكني هو "الغلطان".

تعاونيات  افتحوا  االفالس.  شفري  عىل  الضامن  يصبح  ان  قبل  تعويضاتنا  اعطونا 
اذ ال  التعاونية،  لهم يف رؤية ما يف داخل  امل  الفقراء ال  للفقراء.  للناس وليس 

اموال للدعم.
الناس. كل ما ذكرناه  االزدحام عىل  لعله يخفف من وطأة  العام  النقل  عمموا 
النايلون  اكياس  حتى  يشء  كل  يأكل  الغالء  موجود.  غري  واملال  املال،  يلزمه 
التي تتسع لليسري من املشرتيات. الخزانة العامة فارغة ومديونة وغريه وغريه. 
الديك  رقصة  مثل  متاما  مبكية،  نكتة  هذه  غلط.  للدولة  العامة  الحسابات 

املذبوح من االمل.
اللبناين اقرتب من اطفاء كل محركاته ما ينذر ليس بأزمة بل  يبدو ان االقتصاد 
بكارثة اجتامعية، يف غياب اي بوادر قريبة للحل الذي يجب ان ينقسم اىل حلني:

االقتصاد  اىل  الثقة  يعيد  ما  الحكومة  تشكيل  عىل  ويرتكز  السيايس،  الحل   •
قد  مشاريع  سلسلة  واقرار  دولية،  ومؤسسات  مستثمرين  من  معه  واملتعاملني 

تساهم اىل حد ما يف دعم بعض القطاعات.
اطالق  باعادة  اقتصادية تسمح  تنفيذ خطة  يتمثل يف  الذي  االقتصادي،  الحل   •
االعتبار  االخذ يف  العامة، مع  املالية  ادارة  لكيفية  النمو عرب تصور شامل  عجلة 
العامل االقتصادي، اي ربط االنقاذ املايل بخطة اقتصادية تستند اىل اعادة اطالق 
اجراءات اصالحية تضع حدا  الخطة مع  تتزامن هذه  ان  االقتصادي. عىل  النمو 

للمديونية، اضافة اىل االرساع يف اقرار املوازنة  العامة.
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عصام شلهوب

بتلزيم مرشوع  اللجنة  العام 2009. قامت  يف 
ردم الحوض الرابع بالرتايض اىل رشكة "حورية" 
مبرشوع  متذرعة  دوالر،  مليون   130 بقيمة 
توسيع املرفأ، ومشرية اىل ان الردم يعترب مرحلة 
تنفيذ  ميكن  عليه،  التوسيع.  عملية  من  ثانية 
املرحلة الثانية من دون اجراء مناقصات تدخل 
الرابع  الحوض  ان  علام  اخرى.  رشكات  فيها 
بالتايل ال ميكن  الخامس،  الحوض  يقع جنوب 

اعتبار اعامله مثابة استكامل لالشغال السابقة، 
ويتطلب هذا االمر اجراء مناقصة جديدة. 

بالنسبة اىل املتعهدين الذين هم عىل معرفة بهذه 
مليون   40 تتعدى  ال  الردم  كلفة  فان  االعامل، 
دوالر. فلامذا اذا االرصار عىل الردم بهذه الطريقة 

وبهذه الكلفة املرتفعة؟ وما هي ابعاد ذلك؟
االبعاد  ان  املرفأ،  بأمر  املهتمني  من  يرى عدد 
تخزين  مساحات  ايجاد  اىل  تعود  االقتصادية 
اضافية للحاويات. ينطلق اصحاب هذا املنطق 
يستقبل  املرفأ  ان  يقول  استشاري  رأي  من 
مليون و400 الف حاوية، وان املساحة املتوافرة 
يف  اكرب  اعداد  استيعاب  عىل  قادرة  تكون  لن 
الرقم  ان  الوقائع  تبني  بينام  املقبلة.  السنوات 
حاجة  وال  حاوية،  املليون  يتجاوز  ال  الفعيل 
بالتايل اىل مساحة اكرب. حتى اذا زادت االعداد، 

تتوافر من خالل  ان  فاملساحة االضافية ميكن 
اللجوء اىل البقعة غري املستعملة من املرفأ، منها 
الهنغارات املوجودة والتي كانت تستعمل سابقا 
لتخزين بضائع التجار حني مل تكن املستوعبات 
ان  السياق  هذا  يف  القول  علينا  مستعملة. 
املوجودة وراء  املخازن حاليا مقفلة، واالمالك 
وبلدية  املرفأ  رشكة  متلكها  التي  بريوت  مرفأ 
بريوت فارغة كسوق السمك واملسلخ وغريهام.

تؤكد املعلومات ان هذه املساحات املتوافرة ال 
االن ملدة 15 سنة،  اشغالها من  يتم  ان  ميكن 
املواصفات  وفق  التخزين  قدرة  وان  خصوصا 
العاملية تسمح بوضع خمسة مستوعبات فوق 
اربعة  وضع  اليوم  يتم  فيام  البعض،  بعضها 
حتى  املتوافرة  الحجج  كل  فقط.  مستوعبات 

االن كانت تهدف اىل القيام بعملية الردم.
املسيحية  االحزاب  اعرتاض  من  الرغم  عىل 
الخمسة، التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات 
اللبنانية، املردة والطاشناق، كذلك البطريركية 
العاملة  الشاحنات  اصحاب  ونقابة  املارونية 
وتم  الردم  استمرت محاوالت  بريوت،  مرفأ  يف 
يعد يف  ومل  ردم جزئيا  بعدما  الحوض  تعطيل 
جرت  اليه.  الدخول  الكبرية  السفن  امكان 
محاوالت يف املرحلة االخرية اليجاد تسوية تريض 

الجميع، اال انها مل تنجح.
افادت  اذ  الحد.  هذا  عند  يتوقف  مل  االمر 
اجرتها  التي  الدراسات  احدى  ان  معلومات 
العسكرية  البوارج  ان  بينت  دولية  منظمة 
الضخمة ال ميكنها الدخول اىل مرفأ بريوت بسبب 
عمليات الردم يف الحوض الرابع املخصص ملثل 
هذه البوارج، ومل يعد لديها ملجأ عىل ساحل 
املتوسط سوى مرفأ حيفا. وال بد هنا من االشارة 
اىل ان عمليات الردم استمرت عىل الرغم من 
االوروبيني وخصوصا  السفراء  تدخل عدد من 
السفري الفرنيس لعدم اقفال هذا الحوض، كونه 
املنفذ الوحيد املحايد لتلك الدول عىل ساحل 
تشغله  مرفأ طرطوس  وان  املتوسط، خصوصا 
البوارج الروسية ومرفأ حيفا "تحصيل حاصل". 

ال شك يف ان اقفال الحوض مينع عىل السفن 
الحربية الكربى دخول مرفأ بريوت، لذا قامت 
من قيادة الجيش بتدخل مبارش لوقف عملية 

الردم واقفل املوضوع. 

تخوف من تحويل مرفأ بريوت اىل عقارات مفرزة.
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اعمال الردم متوقفة 
الى حني بت الحكومة امللف
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إقتصاد

اقر مجلس الوزراء تعويضا بقيمة 6 ماليني 
دوالر للمتعهد يف مقابل فسخ العقد وسحب 
هذا  ان  علام  يستعملها.  كان  التي  معداته 
قد  كان  وانه  خصوصا  يستحقه،  ال  التعويض 
لبدء  دوالر  مليون   40 نحو  عىل  سلفا  حصل 

اشغال الردم.
بحجة  الواجهة  اىل  اليوم  يعود  املوضوع  لكن 
 270 بكلفة  املرة  هذه  التوجيهي.  املخطط 
تم  وقد  مليونا.   130 من  بدال  دوالر  مليون 
تلزيم رشكة "خطيب وعلمي" دراسة مستقبل 
مرفأ بريوت والدور الذي سيلعبه يف املستقبل. 

خلصت الدراسة اىل:
• رضورة توسيع املرفأ عرب ردم الحوض الرابع. 

• او توسيعه من جهة نهر بريوت، ما يعني قطع 
مجرى النهر وتوسيع السنسول الحجري، وهو 
امر مكلف وتتجاوز كلفته كلفة ردم الحوض 

الرابع. 
• الحل الثالث يجمع الحلني االول والثاين، اي 
ردم جزء من الحوض الرابع وتوسيع جزء من 

السنسول لجهة نهر بريوت. 
تلفت املصادر اىل ان عملية ردم الحوض الرابع 
ال تتعلق بالحوض نفسه فحسب، بل تأيت ضمن 

املخطط التوجيهي لتطوير كل املرفأ.
لكن مثة من يخىش من تحويل مرفأ طرابلس 
اىل مرفأ اسايس للبنان ان عىل صعيد الحاويات 

دور  والغاء  العام،  الشحن  صيعد  عىل  او 
يقول  الداللة عىل ذلك  مرفأ بريوت مستقبال. 
العارفون، رفع الرسوم املرفئية عىل الخشب يف 
علام  طرابلس،  مرفأ  يف  وخفضها  بريوت  مرفأ 
ان ادارة املنطقة الحرة يف مرفأ طرابلس ادارة 
اساسيا يف  اعتامده مركزا  خاصة، وهي تحاول 
واحدة  فئة  مثة  سوريا.  اعامر  العادة  املنطقة 
يخضع  بينام  املرفأ،  عىل  تسيطر  طرابلس  يف 
حاول  ما  اذا  متعددة.  لفئات  بريوت  مرفأ 
سيواجه  للعمل  طرابلس  اىل  الذهاب  البعض 

باعرتاضات، وحتى ميكن ان يتعرض للمشاكل.
يتم  يقال،  ما  بحسب  ذلك،  كل  اىل  اضافة 
داخل  مرفأ  وجود  يجوز  يعد  مل  بانه  التداول 
املدينة، ويجب ان ينشأ مرفأ آخر خارج اطارها. 
تحويل  يجري  ما  كل  من  الهدف  يبقى  لكن 
اىل  نظرا  مفرزة  عقارات  اىل  املرفأ  مساحات 
موقعها  اىل  وليس  فقط،  العقارية  اهميتها 

االقتصادي وما توفره من فرص عمل.
الحوض  تحويل  محاولة  االمر،  هذا  يؤكد  ما 
الجيش  قيادة  ان  غري  سياحي.  مرفأ  اىل  االول 
حالت دون ذلك. بالتايل تم االبقاء عىل الحوض 
الثاين الهراءات القمح. اليوم يجري العمل عىل 
يف  داخيل  خاص  سياحي  بحري  حوض  انشاء 
محاذاة الحوض االول خارج السنسول االسايس، 

اي داخل ارض منطقة البيال.

الهيئة  وجود  ظل  يف  تحصل  االمور  هذه  كل 
التي  واستثامره،  بريوت  مرفأ  الدارة  االدارية 
فتح  وقد  موقتة.  بصفة  سنة   18 منذ  تعمل 
انطالقا  املعلومات  بحسب  اليوم  الهيئة  ملف 
من املخالفات القانونية التي تشوب وجودها 
عىل  وتترصف  عام،  مرفق  عىل  مرشفة  كهيئة 

هواها بعائدات املرفأ.
بارش النائب حكمت ديب تحضري ملف قانوين 
حول وضع هيئة املرفأ، سيتناول فيه "كيف ان 
قانوين  مؤسسايت  اطار  اي  يف  تدخل  ال  الهيئة 
وفقا للقوانني واالنظمة املرعية االجراء؟ وكيف 
انها متفلتة من اي رقابة لوزارة املال او ديوان 
بحسب  ايضا  بعملها  وتخالف  املحاسبة؟". 
املصادر النيابية املتابعة للملف املادة 88 من 
امتيازا ملصلحة ذات منفعة  الدستور، ومتارس 
عامة خارج اي اجازة ترشيعية، واىل زمن غري 
محدد، ما يخالف نص املادة 89 من الدستور 
قريطم  حسن  الهيئة  رئيس  ان  ومبا  اللبناين. 
سبق وقدم استقالته اىل وزير االشغال العامة 
السلطات  السابق غازي زعيرت، فلامذا مل تجد 
ووضع  الهيئة  لحل  مناسبة  باستقالته  املعنية 

اطار رشعي وقانوين الدارة املرفأ؟
بعيدا من الواقع القانوين للهيئة ومن عملية الردم، 
تشدد الجهات املهتمة عىل رضورة اجراء مناقصة 
قانونية لتلزيم اي رشكة تريد العمل عىل توسيع 
ردم  كان  اذا  عام  النظر  بغض  وتطويره،  املرفأ 
الحوض الرابع ينعكس ايجابا ام سلبا عىل املرفأ، 
او حتى اذا كانت هناك دراسة اخرى للتطوير ال 
تشمل ردم اي حوض. كل تلك املشاريع يجب ان 

تلزّم مبناقصات وليس بالرتايض.
وفق ما يقول رئيس مرفأ بريوت حسن قريطم، 
اليوم عىل طاولة مجلس  امللف حتى  يزال  ال 
الوزراء. ويؤكد ان اعامل الردم متوقفة اىل حني 

بت الحكومة امللف.
يتعلق  اول  قسمني:  اىل  امللف  ينقسم  ختاما 
بجدوى املرشوع وتأثريه عىل مرفأ بريوت، وثان 

يتناول قانونية التلزيم. 
املؤيدون  يأيت  العريضني،  العنوانني  ضمن 
واملعارضون بشواهدهم. لكن املستقبل وحده 

كفيل بتوضيح الصورة.
ع.ش.

مثة خشية من تحويل مرفأ طرابلس مرفأ اساسيا للبنان.
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