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 انفجار مرفأ بيروت: تمزيق رئة االقتصاد اللبناني

 
 عزة الحاج حسن

د اللبناني ، بمنطقة حيوية أو مرفأ في دولة صغيرة كلبنان، ال بل أودى برئة االقتصاآب 4لم يود االنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، مساء يوم الثالثاء 
في عمليات  للدولة، نظرًا لدوره الحيوي  وبالمتنفس األساس للبلد. فمرفأ بيروت كان حتى ساعات مضت من أبرز روافد االقتصاد اللبناني والمورد االقتصادي األول

في المئة بين طرابلس والمطار  30سبة المتبقية أي الـفي المئة من الحركة التجارية للبنان، في حين تتوزع الن 70على أكثر من  االستيراد والتصدير. فهو يستحوذ
 .والحدود البرية

وقعه به من فرادة مى مستوى التجارة بين أهم موانئ حوض البحر المتوسط، السيما مع ما يتمتع على مدى عشرات األعوام، يحتل مرفأ بيروت مكانة ريادية عل
 مرفأ حول العالم. 300الرابط بين الدول اآلسيوية واألوروبية، ويتعامل مع 

ضافة إلى األهمية االستراتيجية لموقع مرفأ بيروت، يتألف المرفق العام من خمسة أحواض أحدها قيد اإلنشاء دوده . وهو مخصص الستقبال المستوعبات وتصل حوا 
معنية بالتخزين والتفريغ والتحميل، ما يسّهل عمليات رصيفًا والعديد من المستودعات والتجهيزات عالية المستوى، ال 16أ بيروت حتى مصب نهر الكلب. يضم مرف

 المسافنة عبر مرفأ بيروت .
ث عن سوء إدارة في المرفأ، وعن مسارب . لكن منذ سنوات يجري الحدي2018مليونًا عام  146الدوالرات وآخر أرقامه يرفد مرفأ بيروت سنويًا خزينة الدولة بماليين 

دوالرات هدرّا، من خالل التهرب الضريبي والتهرب من الرسوم المرفئية، والنقص الهائل في تعداد الكادر البشري للجمارك في هدر وفساد وتضييع عشرات ماليين ال
دارة االمرفأ  قضايا.للمرفأ. ورغم كل ذلك، لم ُيفتح يومًا أي ملف أو تحقيق قضائي واحد بتلك ا، وتضارب الصالحيات بين إدارة الجمارك والمجلس األعلى للجمارك وا 

 
 المرفأ بعد اإلنفجار
ّمر بالكامل مئة في المئة، بفعل االنفجار. ويحتاج الى وقت آب ليس كما قبله، فالمرفأ القديم وهو الجزء المخّصص الستقبال السفن العادية دُ  4مرفأ بيروت بعد 

في  BOTلمباشرة فورًا الستقدام عروض الشركات المحلية والدولية العتماد الـل. وبرأي رئيس غرفة المالحة الدولية إيلي زخور، على الدولة اللبنانية اطويل للتأهي
 عملية إعادة بناء وتأهيل المرفأ.

سوى عبر مرفأ طرابلس، الذي يتمتع باألهلية التامة. لكن مع احتمال قمح والسيارات وبضائع جنرال كاربو، فال مجال لدخولها إلى لبنان حاليًا أما لجهة بواخر ال
 تأخير في عمليات االستيراد ودخول البضائع لعدم سعته كمرفأ بيروت.حصول 

 
 محطة الحاويات

جهة نقل البضائع أو لجهة حجم في المئة من حركة مرفأ بيروت، إن ل 75بمحطة الحاويات، التي تشّغل نحو  يبقى الدور األهم الُمناط بمرفأ بيروت يرتبط
في كل دول العالم تعتبر محطة الحاويات هي األساس، خصوصًا أن عبرها تتم حركة المسافنة )تفريغ الحاويات من اإليرادات. ووفق حديث زخور إلى "المدن"، ف

ة م يتضح بشكل دقيق حتى اللحظة مدى الضرر الالحق بمحطبغرض إعادة الشحن على سفينة أخرى إلى منفذ بحري آخر(. وفي مرفأ بيروت لالسفينة إلى المحطة 
ال ز ًا ال أضرار واضحة في هذه البقعة، أي محطة الحاويات. لكن يعمل المعنيون على الكشف على التجهيزات الضخمة وهي تلك المخّصصة إلنالحاويات، "فظاهري

 الحمولة من البواخر لتحديد حجم األضرار الالحقة بها".
( فقط في محطة craneيض مرحليًا عن مرفأ بيروت، يقول زخور، لكن ال بد من وقوع ازدحام في مرفأ طرابلس، حيث توجد رافعتان )طرابلس التعو ويمكن لمرفأ 

ألفًا  20ين ستورد بدخول البواخر إلى مرفأ طرابلس "فالباخرة التي تنتظر في المياه تكبد المرافعة، وتبقى المشكلة في تأخر  15الحاويات. أما في بيروت فهناك 
بواخر في وقت واحد  5إلى  3طرابلس من استقبال أكثر من باخرة واحدة. أما في بيروت فمن الممكن استقبال ألف يورو يوميًا. لذلك، ال يمكن أن يتمكن مرفأ  40و

 حسب حجمها.
 
 
 

 


