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سنة على اإلنفجار ...ال يزال يعمل بطاقة متواضعة

بالطاقة الشمسية مولتها الدولة الفرنسية ،لكنها
تحتاج اىل تنفيذ .كذلك قدم نقيب املقاولني
مارون الحلو عرضا العادة اعامر املرفأ اطلعنا
عليه رسميا كمجلس ادارة ،وارسلناه اىل وزير
االشغال البداء الرأي .زارنا ايضا وزير الخارجية
والدفاع االيرلندي لتفقد املرفأ ،وقمنا بعرض ما
لدينا من احتياجات عىل كل هذه الوفود .لكن
ال يشء حتى االن يبدو ملموسا من كل الوفود
او الدول.

عيتاني :دراسة إعادة إعمار املرفأ تنتظر التمويل

مرت سنة كاملة عىل كارثة االنفجار يف مرفأ بريوت وما خلفته من ضحايا ودمار .اذا كانت قد متت معالجة االرضار املادية
يف املباين السكنية واملؤسسات التجارية واملطاعم واملقاهي ولو بنسب مقبولة ،فان وضع مرفأ بريوت ما زال عىل حاله
مع انه استعاد نشاطه جزئيا

ال تزال اطالل مرفأ بريوت شاهدة عىل هول
وحجم الكارثة التي اصابته وخلفت خسائر
اقتصادية باملليارات ،كونه واجهة لبنان الدولية
ومدخله االقتصادي عىل العامل ،ويحتل مرتبة
متقدمة بني مراىفء الحوض الرشقي للبحر
االبيض املتوسط .من املؤسف انه بعد مرور
سنة عىل االنفجار ،مل يكن قد تم يف الحد االدىن
تركيب زجاج مباين املرفأ ،فمر فصل الشتاء
واملكاتب مرشعة عىل املطر والهواء ،اىل ان تم
تركيب الزجاج يف متوز املايض ،وبقيت ارضار
االبنية قامئة حتى تتوافر االعتامدات الداخلية
واملساعدات الخارجية ،لرتميم ما ميكن ترميمه
واعادة بناء ما تهدم السيام اهراءات القمح.
صحيح ان املرفأ استعاد جزءا من حركته بعد
ايام قليلة من االنفجار ،وتم رفع الركام ،فبدأت
بعض البواخر تفريغ البضائع فيه او نقلها منه
اىل الخارج ،لكنه يعمل حاليا باقل طاقة انتاجية
بسبب عدم وجود العدد الكايف من الرافعات
الكبرية ،حيث ترضر معظم عنابر التخزين،
عدا عن ضعف املعدات االدارية وقلة عددها.
كام يظهر لزائر املرفأ ،بعد عام عىل االنفجار،
ان ادارته والعاملني واملوظفني فيه يعملون يف
ظروف صعبة ويقدمون اقىص ما لديهم.
"االمن العام" التقت مدير املرفأ بالوكالة عمر
عيتاين ،واستطلعت منه اوضاعه وطبيعة العمل
فيه وحاجاته ،وما تم انجازه حتى االن ليعود
كام كان درة املتوسط ومركز النشاط التجاري
فيه.
■ ما هي اوضاع املرفأ اليوم بعد استعادة
حركته ،وكم يبلغ حجم الحركة فيه؟
□ بعد االنفجار بنحو اربعة ايام بدأنا العمل
يف محطة املستوعبات ،واجرينا صيانة لغالبية
الرافعات لنبدأ بتفريغ البواخر .وقد كانت لدينا
قطع غيار للرافعات يف احد العنابر الذي تهدم،

علام ان صيانة الرافعات تقع عىل عاتق رشكة
تشغيل محطة املستوعبات .تم استخدام ما
امكن من قطع غيار صالحة واشتغلنا بحركة
مقبولة اىل حد ما .لكن كان قد بدأ نقص
السيولة بالدوالر ما ادى اىل تعذر استرياد قطع
الغيار ،وتعذر عىل الرشكة ايضا فتح اعتامدات
من املصارف .مثة نفقات اخرى متوجبة عىل
الرشكة ،من تأمني ورواتب ومعدات وانظمة
تشغيل املعلوماتية .لذلك بدأ يرتاجع عمل
الرافعات تدريجا بسبب االعطال فيها وعدم
القدرة عىل اصالحها .حاليا ،لدينا  5رافعات
تعمل من اصل  16رافعة وواحدة تعمل بنحو
 20يف املئة من قدرتها التشغيلية .كل ذلك
بسبب نقص السيولة بالدوالر ،ما يعيق عمل
املحطات ويأخذنا اىل منحى انحداري اذا استمر
الوضع عىل ما هو عليه.

املرشفة عىل املرفأ ملعالجة املشكالت القامئة؟
□ نحن لدينا ايرادات خاصة باملرفأ بناء عىل
املادة  37من قانون املوازنة ،فنح ّول هذه
االيرادات اىل الخزينة ما عدا الرواتب واملصاريف
التشغيلية .مبعنى نحن ال نأخذ ايرادات من
الدولة ونحن مسؤولون عن الصيانة والرواتب
والتشغيل .لكننا قدمنا اىل الوزارة طلبا رسميا
للنظر يف املوضوع من اجل فتح اعتامدات
بالدوالر من مرصف لبنان ،لرشاء قطع الغيار
واجراء الصيانة مع ان املبالغ ليست كبرية
ملعالجة هذه االزمة .فالتقديرات تشري اىل انها
ترتاوح بني  4او  5ماليني دوالر وترتفع اىل 10
ماليني اذا اردنا تشغيل املرفأ بكل طاقته ودفع
املستحقات والديون والتأمني .وقد تجاوب وزير
االشغال مشكورا وقام بزيارة املرفأ واطلع عىل
حجم املشاكل فيه.

■ ما هي االقسام االخرى التي ال تزال تعمل
يف املرفأ؟
□ هناك املتعهدون الذين يتولون تفريغ
حموالت القمح والذرة والبضائع العامة االخرى.
ومشكلة هؤالء انهم يقبضون اتعابهم من ادارة
املرفأ باللرية ،ويعجزون عن اصالح آلياتهم اذا
تعطلت .مهام دفعنا لهم ال يكفي ألن كل قطع
الغيار بالدوالر ،لذلك هم يشكون باستمرار
ونحن نبحث عن حل مناسب لكل االطراف.

■ هل عاد املرفأ ليلعب دوره االقتصادي بني
لبنان ودول العامل كام كان ،ام هناك بعض
التعرث؟
□ مل يرتاجع الدور االقتصادي للمرفأ ،فام
حصل نعتربه اقل من محنة .فمجرد توفري
املبالغ لتشغيل كل الرافعات نعود اىل العمل
بكل الطاقة كام يف السابق ،ونصبح حارضين
كمركز لعمليات املسافنة ،اي نقل البضائع
من بواخر كبرية اىل بواخر اصغر حجام تنقل
البضائع اىل مراىفء الدول املجاورة .هذه العملية
استجلبت رشكات نقل عاملية اىل مرفأ بريوت.
الحركة االقتصادية واالنتاجية للمرفأ تأثرت طبعا
برتاجع الحركة االقتصادية يف البلد ،عدا عن اننا
ما زلنا نقبض باللرية اللبنانية عىل سعر 1500
لرية للدوالر .لكننا بدأنا الشهر املايض اجراء
لقبض جزء يسري من مستحقات املرفأ لدى
التجار بالدوالر ،بحيث ال يؤثر عليهم كثريا لكنه
يساعدنا ولو بدرجة محدودة .لكن هذا االمر

■ ما هي نسبة التشغيل يف املرفأ حاليا؟
□ حجم الحركة مرتاجع بنسبة  40يف املئة
تقريبا الن كل البلد مرتاجع بسبب الضائقة
االقتصادية وارتفاع سعر رصف الدوالر .فرتاجع
االسترياد ما عدا الرضوري الذي يتم استريداه
وادخاله اىل البلد.
■ ماذا تفعل وزارة االشغال العامة والنقل

مدير املرفأ بالوكالة عمر عيتاين.

يحتاج اىل وقت طويل ليعطي النتيجة املرجوة،
كام انه ال بد من رفع املبلغ الذي نتقاضاه
بالدوالر لنحقق نتيجة افضل.
■ اين اصبحت عملية الرتميم واعادة االعامر
وبأي وترية تسري وما الذي تم انجازه حتى اليوم؟
□ بدأنا نوعا من الرتميم البسيط السيام تركيب
زجاج املكاتب وقد تم ذلك يف منتصف الشهر
املايض ،الننا اضطررنا اىل اقفال نوافد املباين
بسبب الشتاء الذي رضب املكاتب وادى اىل
دخول املطر اليها ما اثر سلبا عىل العمل .اعادة
االعامر تتطلب موافقة مجلس الوزراء ،علام
ان رشكات اجنبية حرضت وتفقدت وعرضت
مشاريع ،لكن بعضها يحتاج اىل ترشيعات من
مجلس النواب ،بخاصة لدى طرح بيع جزء
من ارايض املرفأ مثال او تحويلها اىل منشآت
سياحية او مارينا لالستثامر .هذه املنطقة
ملك للدولة وال ميكننا الترصف بها .نحن هنا
الدارة هذا املرفق العام فقط .اعددنا تصميام
ومخططا كامال العادة االعامر ،والدراسة التي
ال تزال قيد االنجاز تنتهي قريبا .لكن املخطط
يحتاج اىل التمويل وموافقة الجهات املعنية،
ويف الوقت ذاته نحرض الطالق مناقصة لرشكة
تشغيل محطة الحاويات التي انتهى عقدها
ومندد لها استثنائيا ثالثة اشهر اىل حني انتهاء

 5رافعات تعمل في
محطة الحاويات من اصل
 16بسبب االعطال

دفرت الرشوط .كام نعمل عىل توفري املازوت
للمولدات لضامن بقاء عمل برادات البضائع
التي تبلغ قيمتها ماليني الدوالرات .عدا عن
تأمني صيانة املولدات التي تعمل ليال ونهارا،
وتحتاج اىل "فريش دوالر" ال نستطيع توفريها
بسهولة.
■ ما هو حجم املساعدات والعروض الدولية
عىل صعيد اعادة االعامر والتجهيز؟
□ سمعنا يف االعالم عن رشكة روسية طرحت
اعادة اعامر املرفأ ،وعن وفد املاين ايضا التقى
وزير االشغال العامة والنقل ،لكنهام مل يحرضا
لزيارة املرفأ .من جهة اخرى ،قام وفد من
تجمع رشكات االعامل الفرنسية بزيارة املرفأ،
وقدم دراسة ملرشوع استبدال الطاقة الكهربائية

■ هل من معوقات امام العمل وما هي
طبيعتها؟
□ فتح االعتامدات بـ"الفريش دوالر" لرشاء
وصيانة املعدات ليك نتمكن من العمل برسعة.
علام ان كل تجار السوق اليوم يبيعون بسعر
الرصف اليومي واكرث ،لكن اداريت املرفأ والجامرك
يستوفيان عىل سعر  1500لرية للدوالر .حتى
شيكات الدوالر القليلة التي نقبضها من التجار
ال نتمكن من رصفها بل نضعها يف حساب
االدارة لدى املصارف التي ال تفتح لنا اي اعتامد
وال نستطيع تحويل املال اىل الخارج لرشاء قطع
الصيانة او املعدات.
■ متى تتوقعون ان يعود املرفأ اىل عرصه
الذهبي وما هي رشوط تحقيق ذلك؟
□ نحن نعمل عىل اكرث من صعيد .حاليا
الرشكات اللوجستية العاملة يف املرفأ تعيد بناء
املباين املستأجرة لتواصل عملها بشكل سليم،
كام سلمنا مباين االدارة يف املنطقة الحرة اىل هذه
الرشكات ،علام ان املنطقة الحرة تعمل بنسبة
 85يف املئة ومبجهود شاغيل املستودعات لتسيري
امورها .امر آخر نعمل عليه هو موضوع الخردة
الناجمة عن االنفجار ،ومثة رشكة فرنسية تحاول
معرفة حجمها وكيفية الترصف بها ،ونحن نقرر
ما اذا كنا سنبيع هذه الخردة او نجري عملية
اعادة تدوير وفرز.
■ كم ستستغرق اعادة اعامر املرفأ واالهراءات؟
□ هذه العملية تنتظر قرارات رسمية من
نسي املرفق العام باقل
الحكومة .نحن ّ
االمكانات املتاحة ،ونسعى اىل عدم توقف هذا
املرفق الذي يقدم االمن الغذايئ اىل البلد .لكن
اذا مل تفتح االعتامدات ،سنقع يف مشكلة.
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