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البحرية بني مختاف املرافئ  يستمر مرفأ بريوت يف لعب دوره املميز يف الحركة 
الواقعة عىل شاطىء املتوسط، نظرا اىل نشاطه عىل صعيد محطة الحاويات، وعىل 
اعتامده نقطة محورية من رشكات النقل البحري العاملية. وهو يشكل اليوم املتنفس 

الوحيد لغالبية املصدرين واملستوردين، لذلك يعول عىل دور اكرب له مستقبال 

رئيس غرفة املالحة الدولية: كلفة توسيع 
مرفأ بيروت ال تتجاوز 150 مليون دوالر

امام هذا الواقع، واثر دراسة اجرتها ادارة مرفأ 
بريوت عن تطور حركته للسنوات املقبلة، وبعد 
وضع  تم  االستشاريني،  من  بعدد  االستعانة 
مخطط توجيهي يلحظ خيارات التوسيع، عىل 
او  متركز  باعادة  او  بالتوسيع  اما  تتمحور  ان 

رشاء مناطق جديدة. 
بشكل عام، فان وضع مرفأ بريوت عىل الرغم 
واالوضاع  به،  تحوط  التي  الظروف  كل  من 
السياسية واالقتصادية املضطربة التي يعيشها 
البلد، ال يزال يف افضل حال. انه واجهة االقتصاد. 
واذا كان اداؤه جيدا، فهذا يعني ان عمل تجار 
التجزئة جيد وان حركة االستهالك جيدة، كذلك 
عمل رشكات الشحن والنقل وتخليص البضائع 

واالعتامدات وحركة املصارف .
اما بالنسبة اىل االرقام، فان كمية البضائع فيه 
وصلت اىل 1060 الف طن يف الربع االول من 
الفرتة  عام 2018 مقارنة بـ2179 الف طن يف 
الحاويات  عدد  اما  املايض.  العام  من  نفسها 
االشهر  و881 حاوية يف  الف  فقد سجل 315 
الثالثة االوىل من عام 2018 مقارنة بـ287 الف 
الفرتة نفسها من عام 2017،  و102 حاوية يف 
برسم  املستوردة  الحاويات  عدد  ارتفاع  مع 
حاوية  و325  االف  اىل 210  املحيل  االستهالك 
منطية يف الفصل االول من عام 2018 من 199 
عام  من  نفسها  الفرتة  يف  حاوية  و819  الفا 
2017، وذلك بسبب وجود النازحني السوريني 

يف لبنان.
رئيس غرفة املالحة الدولية يف لبنان اييل زخور 
اليوم  بريوت هو  مرفأ  ان  العام"  لـ"االمن  اكد 
يف افضل حاالته، وشهدت حركته زيادة بنسبة 
يتطور هذا  ان  اجل  انه من  اىل  60%. ولفت 

رئيس غرفة املالحة الدولية اييل زخور.

إقتصاد
عصام شلهوب

اىل  نظرا  توسيعه،  يجب  االحسن  نحو  املرفأ 
كمركز  العاملية  الشحن  رشكات  من  اعتامده 
اىل  املستوعبات  توزيع  عربه  يتم  مسافنة 
البلدان املجاورة. بذلك اصبح عدد املستوعبات 
التي يستوعبها اكرث من 1400 مستوعب سنويا، 

ما يؤكد عىل اهمية توسيعه.

■ كيف تقرأ واقع مرفأ بريوت اليوم؟
□ يغرد مرفأ بريوت حاليا خارج رسب القطاعات 
االقتصادية التي تعاين من الرتاجع واالنكامش. ال 
شك يف ان حركته تزداد منذ اندالع االحداث يف 
سوريا، وقد سجلت نسبة زيادة وصلت اىل نحو 
الذي  االقتصادي  الوضع  من  الرغم  عىل   %60
يعيشه لبنان. اشارت االرقام اىل ان املرفأ حقق 
خالل الربع االول من عام 2018 ارقاما افضل من 
ارقام الربع ذاته من عام 2017، وعىل مختلف 
هي  فيه  االبرز  الحركة  ان  الالفت  املستويات. 
بلغ مجموعها 315.881  اذ  املستوعبات.  حركة 
االسترياد  اىل  النشاط  زيادة  وتعود  حاوية. 
لالستهالك املحيل الذي سجلت ارقامه مستويات 
عالية مردها اىل وجود نحو مليون ونصف مليون 
اللبنانيني.  السكان  نازح سوري، اضافة اىل عدد 
االمر الذي يتطلب منتجات استهالكية وغذائية 
مضاعفة. علام ان ذلك ليس مؤرشا جيدا لالقتصاد 
باعتبار ان حركة التصدير ليست عىل املستوى 
املطلوب، خصوصا واننا نستورد بقيمة 20 مليار 
مليار   3,500 صادراتنا  تتجاوز  ال  بينام  دوالر 

دوالر. لذا تأيت النتائج االقتصادية دامئا سيئة.

اصبح  اين  االقتصادي،  الوضع  هذا  ■ يف ظل 
املخطط  التوجيهي للمرفأ؟

االفضل  نحو  بريوت  مرفأ  تطوير  اجل  من   □
استيعاب  من  يتمكن  حتى  توسيعه  يجب 
وضعه  الحاويات.  ملحطة  املستقبلية  الحركة 
تغري منذ عام 2005 عند انشاء املحطة بشكل 
ثالثا،  الرافعات  عدد  كان  بعدما  جذري. 
مستوعب  الف   650 لنحو  تتسع  واملحطة 
سنويا، تطور الوضع اليوم ليصل عدد الرافعات 
اىل 13 رافعة ما سهل العمل نظرا اىل اعتامد 
العاملية  الشحن  رشكات  من  بريوت  مرفأ 
املستوعبات  توزيع  عربه  يتم  مسافنة  كمركز 
عدد  اصبح  بذلك  املجاورة.  البلدان  اىل 
من  اكرث  املحطة  تستوعبها  التي  املستوعبات 
1400 مستوعب سنويا، ما يؤكد اهمية توسيع 
ايضا.  املسافنة  وحركة  االسترياد  لزيادة  املرفأ 
االنتظار  ميكنها  ال  العمالقة  البواخر  ان  علام 
االفضلية  متلك  فهي  لذلك  االحواض،  خارج 
عىل  يحتم  الذي  االمر  والتفريغ،  الدخول  يف 
املسؤولني العمل عىل توسيعه يف اقرب وقت. 
بواخر  بريوت  مرفأ  يستقطب  ان  اجل  من 
املسافنة العاملية، يجب االخذ يف االعتبار ثالثة 
عوامل: اعطاء التسهيالت للبواخر املعنية مع 
افضلية يف االسعار، تسهيل املعامالت االدارية 
خدمات  تأمني  املستوعبات،  بحركة  املتعلقة 
رسيعة. عندما تتوافر هذه العوامل، سيعتمد 

الجميع مرفأ بريوت بال ادىن شك.

توقف  هل  الرابع؟  الحوض  ردم  عن  ماذا   ■
العمل به نهائيا؟

□ ردم الحوض الرابع جاء بناء عىل اقرتاح من قيادة 
بقربه.  البحرية  القاعدة  وجود  اىل  نظرا  الجيش 
االستيعابية،  طاقته  فوق  اليوم  يعمل  املرفأ  وألن 
حرمه  داخل  وتخزينها  باملستوعبات  التوسع  تم 

الداخيل. لكن الوضع يفتقر اىل التنظيم.

■ اين اصبح املخطط التوجيهي؟
□ لحظ املخطط التوجيهي وبعد درس شامل 

توسيع  رضورة  املكلفة  الرشكة  من  للموضوع 
املرفأ. اكدت الدراسة رضورة ان تجري مناقصة 
شفافة لردم الحوض الرابع الذي يسهل حركة 
وقد  لها.  الالزمة  املساحات  ويوفر  الحاويات 
حيك عن ان مرفأ بريوت سيكون مرفأ نفطيا، 
امكانات  عن  البعد  كل  بعيد  االمر  وهذا 
االعامل.  هذه  ملثل  مؤهل  غري  كونه  تحقيقه 
امكانه  يف  اخر  مرفأ  انشاء  الواجب  من  لذلك 
آليات  النفطي من  العمل  استيعاب متطلبات 
اعتامد  اىل  اتجاه  مثة  سفن.  وحركة  ومعدات 
الجميل،  اليوم مبرفأ  او ما يعرف  الضبية  مرفأ 
انه  السيام  االمر  هذا  لتحقيق  جار  والعمل 
تستعمل  آليات  تحمل  التي  للبواخر  مخصص 
يف عمليات استخراج النفط. املخطط التوجيهي 
وضع املسؤولني امام ثالثة خيارات: العودة اىل 
بحري  سنسول  انشاء  او  الرابع،  الحوض  ردم 
الدورة اي  او توسيع مرفأ بريوت نحو  جديد، 
املخطط  تضمن  النفطية.  "الكازخانات"  نحو 
العرشين  للسنوات  املرفأ  تحديث  التوجيهي 
املقبلة، ومل يقترص فقط عىل حركة املستوعبات.

مساعدات  اىل  املرفأ  تحديث  يحتاج  هل   ■
مؤمتر "سيدر" مثال؟

□ املرفأ ال يحتاج اىل اي مساعدة، فهو يستطيع 
رقم  وان  التوسيعية خصوصا  مشاريعه  متويل 
عائداته يصل سنويا اىل 237 مليون دوالر، علام 
خاصة.  ورشكة  مستقلة  مصلحة  هو  املرفأ  ان 
االمكانات  كل  ميلك  الواقع،  هذا  من  انطالقا 
املالية التي توفر له تنفيذ اي مرشوع تطويري. 
لذلك، فان توسيع املرفأ ال يحتاج يف اقىص حد 

اىل اكرث من 150 مليون دوالر.

عملية  بعد  طرابلس  مرفأ  يستطيع  هل   ■
التوسيع والتحديث منافسة مرفأ بريوت؟

□ املنافسة صعبة وال مجال للمقارنة. مرفأ طرابلس 
ميكن ان يشهد حركة الفتة اذا استقرت االوضاع 
ان  االعامر. علام  اعادة  يف سوريا، وبدأت عملية 
وحدهام  ميكنهام  ال  وطرطوس  الالذقية  مرفأي 
ان  حني  يف  مجهزين،  غري  النهام  الحركة  مواكبة 
مرفأ طرابلس الذي ال يبعد عن الحدود السورية 
اكرث من 38 كيلومرتا، ميلك كل االمكانات الستقبال 
البواخر واملعدات واالليات التي تعنى بذلك االمر. 

اضافة اىل عمليات الرتانزيت املؤهل لها.

■  والرتانزيت عرب مرفأ بريوت؟
عىل  حرصا،  الدور  بهذا  القيام  ميكنه  ال   □

دمشق  اىل  االقرب  املرفأ  انه  من  الرغم 
مرفأ  من  عامن  اىل  اقرب  وهو  ومحيطها، 
ام  مرفأ  من  بغداد  اىل  واقرب  العقبة، 
الدور.  هذا  لتأدية  مؤهل  فهو  لذا  قرص، 
املستوعبات  املسافنة وحركة  لكن عمليات 
عودة  ان  عىل  التأكيد  مع  االهم.  تبقى 
الطرقات  فتح  تعيد  سوريا  اىل  االستقرار 
عىل  والعراق  االردن  يساعد  ما  الدولية، 

تصدير منتجاتهام عرب مرفأ بريوت.

■ هل تأثرت حركته باحداث املنطقة عموما؟
الدول  اىل  ليس  حركته  زادت  بل  ابدا،   □
تصدير  عمليات  اىل  بل  فحسب،  املجاورة 
لحلت  بريوت  مرفأ  لوال  املحيل.  االنتاج 
الكارثة عىل قطاعي الصناعة والزراعة. لكن 
من  خفض  للتصدير  بحري  كممر  وجوده 
بواسطة  الشحن  اعتامد  مع  االزمة،  حدة 
رشكات  وعرب  والعادية  املربدة  الحاويات 
املالحة الدولية التي تؤم مرفأ بريوت، ومنه 
وجيزة  فرتة  وخالل  املنطقة،  دول  كل  اىل 
جدا ال تتجاوز ثالثة ايام. التصدير من لبنان 
تراجع  بل  محلية،  السباب  يرتاجع  مل  بحرا 
االزمة  رواسب  تعيش  املستوردة  الدول  الن 
من جراء االحداث يف منطقة الخليج. كذلك، 
فان العالقات بني عدد من دول الخليج تؤثر 
املعامالت  تعاين  فيام  التجارية،  الحركة  عىل 

التجارية من اشكاالت كبرية.

■ ماذا عن التهريب يف مرفأ بريوت؟
□ عمليات التهريب غري موجودة فيه. التهريب 

يتم عرب معابر برية.

الجمركية  الرسوم  دفع  من  التهرب  وعن   ■
املتوجبة عىل البضائع املستوردة؟

□ هذا الكالم غري صحيح. كل املستوردات من 
تدفع  بل  الجمركية،  الرسوم  تدفع  ال  اوروبا 
الغش  عمليات  فقط.  املضافة  القيمة  رسم 
تسعر  والتي  املرفقة  الفواتري  من  انطالقا  تقع 
هذا  حقيقة.  عليه  هي   مام  ارخص  البضاعة 
حامية  دقيق  بشكل  منه  التحقق  يتم  االمر 

لحقوق الدولة.


