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الغالف
عصام شلهوب

عمقت األزمة االقتصادية
نكبة املرفأ ّ
الخسائر :ملياران ثابتان و 4مليارات مق ّدرة

نهض مرفأ بريوت مجددا قبل ان يطوى اسبوع عىل انفجار مخزون نيرتات االمونيوم يف العنرب رقم  ،12الذي دمر منشآته
وبنيته التحتية ،واقتلع اجزاء من مداميك االهراءات التي بنيت عام  ،1970لرتد عن بريوت جزءا من قوة عصف انفجار ح ّول
احياءها اىل جحيم ،وادى اىل تخريب  3972مبنى وتدمري  4214آلية

نفض مرفأ بريوت غبار الدمار يف اقل من ستة
ايام ،بهمة ابنائه اي العامل واملوظفني الذين
فقدوا رفاقا لهم ،واعادوه اىل الخارطة البحرية
يف وقت قيايس باعادة تشغيل محطة الحاويات
واستقبال السفن وتفريغها وتسليم بضائع
الحاويات .وضعت اربعة ارصفة قيد العمل،
وباحة لتسهيل اعامل الكشف عن البضائع.
هذه الرسعة يف استعادة نشاط املرفأ انطالقا
من الجزء غري املترضر ،واملقدر ان يعيد

مرفأ بريوت بعد االنفجار.

نسبة  70اىل  80يف املئة من نشاطه يف حالته
الحارضة ،تتطلب مواكبة رسيعة يف اطالق
اعادة البناء والتجهيز ،النه ال ميثل فقط حاجة
ملحة القتصاد لبنان وحركة االسترياد والتصدير
مؤمنا  70يف املئة منها ومشكال املوقع االساس
للتحميل والتخليص الجمريك ،بل ايضا السواق
العامل.
ال تقديرات دقيقة لقيمة الخسائر التي لحقت
مبنشآت املرفأ وبنيته التحتية وتجهيزاته وتعطيل

عمله .لكن الرقم املتداول غري النهايئ عرب اعتامد
قيمة ما ينتجه املرفأ وموجوداته ،يرتاوح بني
 5مليارات دوالر و 10مليارات .اذ يضم املرفأ
الواقع عىل مساحة  1.2مليون مرت مربع اربعة
احواض و 16رصيفا ،ومحطة حاويات قادرة
عىل خدمة  1.1مليون  TEUيف السنة (وحدة
تستخدم لقياس كمية البضائع) ،ومنطقة حرة
ومستودعات وصوامع تخزين القمح.
عمق الدمار الذي خلفه االنفجار يف املرفأ
ويف مدينة بريوت واالزمة االقتصادية واملالية
واالجتامعية واملعيشية التي يشهدها لبنان،
خلقا ازمة بنيوية ليس معروفا بعد كيفية
ادارة معالجتها والتعامل معها ،وتنظيم حلولها
وتأمني االموال التي تحتاج اليها عملية اعادة
االعامر والتعويضات ،الن املبالغ التي اقرها
مؤمتر دعم لبنان بقيادة فرنسا ليست كافية
يف اعتقاد عدد من الخرباء .اما مرفأ بريوت،
فيحتاج اىل مبادرة رسيعة تخرج عن االطر
البريوقراطية وتنأى عن التناتش السيايس،
ألن هذا املرفق الحيوي عىل اهميته املحلية
واالقليمية والعاملية ،يستدعي اتخاذ القرار
الفوري باعادة بنائه وتجهيزه ،من خالل تلزميه
بعد مناقصة شفافة اىل رشكة او كونسورسيوم
رشكات متخصصة يف مجال املرافئ ،وتوفري
التمويل الالزم له ،من صناديق او عرب
مؤسسات عربية ودولية.
استعاد املرفأ نشاطه خالل ايام ،واستأنف
استقبال السفن وتفريغ حموالتها وتسليمها
اىل التجار واالسواق ،ما يؤكد ان حيويته
مطلوبة لتفادي مزيد من الخسائر يف مداخيله
وايراداته للدولة .فهو يشكل مدماكا رئيسيا
يف حركة االسترياد والتصدير وتحريك العجلة
االقتصادية ،ويؤ ّمن  80يف املئة من الحركة
التجارية من السوق املحلية واليها.

يف قراءة لنشاطه ،زاد حجم البضائع التي
تعامل معها املرفأ بني عامي  2005و2018
بنسبة  4.6يف املئة سنويا كمعدل وسطي،
بحيث ارتفعت الكميات من  4.48ماليني طن
عام  ،2005اىل  8ماليني عام  .2018كام ص ّدر
مليون طن من البضائع ،اي ما نسبته 78
يف املئة من الصادرات االجاملية .وبلغ عدد
السفن املحملة بالبضائع التي نفذت عمليات

تحميل وتخليص بضائع  ،1872ووصل العدد
اىل الذروة عام  2009اذ بلغ  2400سفينة.
وبلغت قيمة املداخيل املحققة من املرفأ
 200مليون دوالر يف العام املايض ،مقارنة بـ
 313مليونا عام  ،2018فيام مل تتجاوز 90
مليونا عام  .2005ال ميكن ايضا اغفال اليد
العاملة الفنية واملتخصصة يف املرفأ ،التي
تساهم يف شكل كبري يف تجنب ازمة اجتامعية

اضافية اىل تلك التي يعيشها الشعب.
رئيس الغرفة الدولية للمالحة اييل زخور
ورئيس االتحاد العاميل العام رئيس نقابة
العامل يف مرفأ بريوت بشارة االسمر والخبري
االقتصادي الدكتور منري راشد اكدوا لـ "االمن
العام" ان انفجار املرفأ خلق ازمة بنيوية
ليس معروفا بعد كيف ستتم ادارة معالجتها
وتنظيم حلولها.

زخور :الدولة ال تملك القدرة
على اعادة اعمار املرفأ
■ ما هو حجم االرضار التي اصابت املرفأ وما هو
تأثريها عىل عمله؟
□ يتألف مرفأ بريوت من قسمني :االول يسمى
املرفأ القديم ويستقبل البواخر التقليدية او
العادية ،والتي تحمل الحبوب من قمح وذرة
وشعري ،وتفرغ فيه ايضا السيارات .القسم الثاين
هو املرفأ الجديد ويحتوي عىل محطة الحاويات،
ويشكل  %75من حركة املرفأ االجاملية ومن
الواردات الجمركية .ارضار هذا القسم خفيفة
مام يعطي بصيص امل للبنانيني .املرفأ القديم
التي توجد فيه نيرتات االمونيوم دمر بشكل
كامل ،وال متلك الدولة القدرة حاليا عىل اعادة
اعامره بسبب االزمة االقتصادية التي متر فيها،
علام ان الخسائر تقدر مبليارات الدوالرات.

رئيس الغرفة الدولية للمالحة اييل زخور.

■ ماذا عن الخسائر غري املبارشة؟
□ الخسائر كبرية ،وقد تعطلت االعامل
بنسبة  ،%100لكن القسم الرشقي يف املرفأ
القديم مل يترضر .علام ان الخسائر بدات منذ
االزمة االقتصادية التي رضبت لبنان ،ومن ثم
ازمة كورونا ،واخريا الدمار الذي لحق باملرفأ
وعطل العمل فيه كليا.

الخسائر كبيرة واالعمال
تعطلت بنسبة %100

■ متى تتوقع عودة املرفأ اىل نشاطه؟
□ استأنف مرفأ بريوت عمله واستقبل البواخر
اعتبارا من صباح يوم االثنني  10آب  ،2020وذلك
بفضل الجهود املشرتكة التي بذلتها ادارات مرفأ
بريوت ومحطة الحاويات والجامرك ورئاسة امليناء
ومحطة ارشاد السفن من جهة ،وجميع االجهزة

العسكرية واالمنية املوجودة يف املرفأ من جهة
اخرى .متكنت بواخر الحاويات من الرسو عىل
الرصيف رقم  16يف محطة الحاويات ،يف حني
متكنت البواخر العادية وبواخر  Ro/Roمن
الرسو عىل االرصفة  12و 13و 14يف املرفأ.

■ كيف عاد العمل اىل محطة الحاويات فيام
االرضار اصابت كل املرفأ؟
□ محطة الحاويات مل تصب بارضار كبرية .ومبا ان
رشكة خاصة تقوم بتشغيلها وليس القطاع العام،
فهي ناجحة بعملها .وكام توقعت ،استأنفت
الرشكة بعد اسبوع من االنفجار تشغيل باخرتني
محملتني بالحاويات يف محطة الحاويات ،بعدما
نجحت ادارتا رشكة  BCTCومرفأ بريوت يف تأمني
صيانة تجهيزات املحطة السيام  5رافعات جرسية
عىل رصيف محطة الحاويات ،عىل ان توضع
رافعة سادسة قيد العمل فور االنتهاء من صيانتها.
■ اىل اي مدى تأثرت حركة املسافنة يف املرفأ؟
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□ فريوس كورونا رضب بقوة حركة املسافنة
التي تنفذ عرب محطة الحاويات يف املرفأ ،علام
انها مل تترضر من االنفجار الكبري بشكل اسايس.
لقد متكنت الفرق الفنية من اعادة تشغيلها
خالل فرتة قياسية .بلغت نسبة النقص الكبري يف
حركة الحاويات املستوردة برسم االستهالك املحيل
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 ،%49فيام تعود االسباب اىل االوضاع االقتصادية
واملالية واملعيشية الصعبة التي مر وسيمر فيها
لبنان بعد االنفجار.
■ ماذا عن الخسائر عىل املستوى الغذايئ؟
□ من حسن الحظ ان كمية القمح التي كانت

موجودة يف االهراءات مل يتعد حجمها  10االف
طن ،وهي قليلة مقارنة بقدرتها االستيعابية الكاملة.
هذا االمر يعود اىل تسليم القمح من البواخر اىل
املطاحن مبارشة ،بحيث متلك جميع املطاحن
اهراءاتها الخاصة وهي تضم الكمية الكبرية من
القمح حاليا ،علام انها تكفي لبنان شهرا كامال.

االسمر :الكارثة ادت الى فقدان
 10االف فرصة عمل
■ كيف ميكن لبنان كدولة ان يستقطب املجتمع
الدويل النتشاله من االزمة االقتصادية التي فاقمها
انفجار مرفأ بريوت؟
□ الثقة هي العامل االساس .اوال الثقة بالقضاء
التي تؤدي اىل استعادة ثقة املجتمع الدويل ،بحيث
يصبح قابال لتوجيه املساعدات مبارشة اىل الدولة.
كل ما نستطيع قوله ان العامل والطبقات الفقرية
هي اكرث املترضرين مام حصل جراء االنفجار.

■ ما هو حجم الخسائر التي لحقت باليد
العاملة؟
□ ادت هذه الكارثة التي حلت مبرفأ بريوت اىل
فقدان  10االف فرصة عمل داخل املرفأ وخارجه،
اي املنطقة الغربية من االرشفية التي تضم رشكات
ولحق بها دمار وارضار جسيمة ،ما يعني ان الناس
العاملني فيها ترضروا .كام ان املنطقة املحاذية
لطريق املرفأ هي ايضا منكوبة.
■ ما هو عدد العنابر والهنغارات املدمرة؟
□ اعتقد ان نحو  19عنربا احرتقت بكاملها
ودمرت .لكن ميكن االستعاضة عنها بباحات مقفلة
متهيدا لعمل الهنغارات يف ما بعد ،يف حال جرفت
االرض وس ّويت .االكيد ان لدينا حلوال لكن يفرتض
اوال االنتهاء من التحقيقات يك يتسنى الدخول
والخروج اىل املرفأ ،وال يكون خاضعا ألي رشوط.
■ هل يؤرش ذلك اىل عدم حصول نقص يف املواد
الغذائية من قمح وغريها؟
□ اظهرت عملية الكشف عىل االرصفة التي ميكن
استعاملها ،ان الرصيف الرقم  9املحاذي لالهراءات

رئيس االتحاد العاميل العام ورئيس نقابة عامل املرفأ بشارة االسمر.

لن يعود العمل في
املرفأ بشكل طبيعي اال
بانتظام الحالة السياسية
مدمر ،والرصيف الرقم  8الذي كانت تستعمله
االهراءات غري مدمر لكنه غري صالح للعمل ،لذا ال
ميكن استعامله حاليا نتيجة وقوعه ضمن مرسح
الجرمية .هنا ابدت رئاسة املرفأ رغبتها يف وضع
احد االرصفة يف ترصف االهراءات التي تتوافر فيها
املواصفات الفنية ،عىل ان يتسع الرصيف لسفينة

بطول  209امتار ،وان ال يقل عمق الحوض عن 11
مرتا .االرصفة من الرقم  11اىل  14تتوافر فيها هذه
املواصفات .سيسلم القمح مبارشة اىل املطاحن،
وستؤمن منظمة االغذية والزراعة االالت لشفطه،
علام ان القمح سيخضع للفحص من جانب
مؤسسة االبحاث العلمية الزراعية لتبيان نسبة
الرطوبة فيه ،التي تكون مرتفعة احيانا يف الصيف
وتؤدي اىل تعطيل فاعليته ،ومن ثم يتم ضخه
مبارشة يف ناقالت كبرية بعد تعقيمها .استبعد
حصول اي ازمة غذاء او طحني يف املدى املنظور.
■ هل توصلتم اىل رقم يحدد حجم االرضار؟
□ ال احد ميكنه تقدير هذا الرقم ألن املسح مل
يحصل بعد داخل املرفأ ،اذ ال يزال يعترب مرسح

جرمية .الطريقة الصحيحة لذلك ،تكمن يف دخول
آليات لتنظيف املرفأ ووضع دراسة عرصية له .املسح
هو الذي يوفر يف النهاية تقوميا لالرضار والتكاليف.

■ هل تتوقع ان تقل فرتة عودة العمل يف شكل
طبيعي عن السنة؟
□ لن يعود العمل يف شكل طبيعي اال بانتظام

الحالة السياسية ،ألن املرفأ خرس  50يف املئة
من طاقته بسبب املشاحنات والوضع السيايس
اليسء يف لبنان.

راشد :اعادة اعمار املرفأ
ستكون عبر مناقصات دولية
■ ما هي تقديراتكم لقيمة الخسائر الناتجة من
االرضار عىل الصعيدين االقتصادي واملايل ،وعىل
صعيد املنشآت يف رشكة مرفأ بريوت؟
□ مثة ارضار يف املنشآت اي يف االصول الثابتة
كاالبنية الخاصة واملكاتب واملفروشات واملعدات،
وهناك ارضار مادية مثل النقص يف االنتاج من
جراء هذا الحادث .ال اعتقد ان احدا يستطيع
تقديرها ،لكن ميكن تكوين فكرة من خالل
احتساب االرضار االنتاجية والنقص يف االنتاج.
فاذا كانت ايرادات املرفأ وكل املنطقة التي تأذت
نتيجة هذا االنفجار ،متثل افرتاضا نسبة  5اىل 10
يف املئة من حجم االقتصاد اللبناين ،وهو يف حدود
 50مليار دوالر سنويا ،فهذا يعني ان الخسارة يف
االنتاج هي يف حدود  4مليارات دوالر والخسارة
الثابتة نحو مليارين .ال احد ميكنه معرفة ذلك
من دون ان توافر احصاءات دقيقة ،لكن هناك
تقديرات تشري اىل ما بني  5و 10يف املئة ،ومل يعلن
اي رقم محدد بعد.

■ ما هو تأثري انفجار املرفأ عىل صعيد املالية
العامة؟
□ يجب جمع كل املداخيل التي يحققها املرفأ
وااليرادات من الرضائب ومن املوجودات العاملة
ومن املكاتب التي تخرج البضاعة والشحن
ملعرفة نسبة الخسارة يف االيرادات املالية .كام
ينبغي ان تكون لديها تعويضات نفقات ،الننا
نريد بناء امليناء والطرقات واملنشآت التي تقدم
خدمات للناس يف منطقة املرفأ ،علام انه يجب
ايضا احتساب النفقات املتوجبة .لكن االمر االهم
يف خصوص االيرادات ،يتعلق برضيبتي الدخل
نحصلهام من مجمل النشاط
والعقارات اللتني ّ
االقتصادي املوجود .كل هذه الرضائب سنخرسها،
وسيكون عندنا واردات اقل يف الجامرك ايضا.

الخبري االقتصادي الدكتور منري راشد.

االضرار تشمل االصول الثابتة
والبنى التحتية واالنتاج

■ َمن هي الجهة الفضىل لتويل اعادة اعامر املرفأ،
الرشكات الخاصة او الدولة؟
□ اعتقد ان اعادة اعامر املرفأ تكون من خالل
مناقصات دولية ،والرشكة التي ترسو عليها
املناقصة هي التي تبني املرفأ .اما التمويل فيجب
تأمينه من خالل الدول املانحة يف حال اعطتنا
التمويل الكايف ،وهي الطريقة الصحيحة لذلك،
ملنع اي عموالت وليك يكون العمل صحيحا .يجب
ان يكون اسلوب املناقصات عرب اتباع املعايري

الدولية .فاملناقصات الدولية تقيض باعطاء دفرت
الرشوط والتأكد من اهلية الرشكات التي تتقدم
اىل هذه املناقصات.
■ اي يجب ان تنجز ادارة املناقصات هذه املهمة؟
□ ادارة املناقصات فقط.
■ كم ستستغرق اعادة اعامر املرفأ؟
□ يتوقف هذا االمر عىل املساعدات التي
سنحصل عليها ،فاذا كانت الصني مثال فهي
ستعطينا القروض رشط ان تقوم هي ببناء املرفأ.
علينا ان نرى ما هو االنسب والعمل يف ارسع ما
ميكن العادة البناء .اذا كان التمويل متوافرا من
الصناديق كالصندوق العريب او من مصادر عدة
او اكرث من مصدر معني لتنفيذ عملية اعادة
االعامر ،فان ذلك يتطلب ادارة حكيمة لتنفيذ
هذه املشاريع.
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