أثر حركة احلجيج واملعتمرين حبر ًا علي النشاط االفتصادي
لوالية البحر األمحر
(دراسة حاله ميناء سواكن )2016 - 2012
خضر صاحل عثمان ،قسم االقتصاد ،كلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعية ،جامعة البحر األمحر

مستخلص

هدفت هذه الدراسه ملعرفة أثر حركة املسافرين حبراً عرب ميناء سواكن علي النشاط اإلقتصادي لوالية البحر
األمحر وعلي مدينة سواكن بصفه خاصه ،أتبعت الدراسه املنهج اإلستنباطي واملنهج اإلستقرائي واملنهج التارخيي
واملنهج الوصفي التحليلي ,مت مجع البيانات من خالل الزيارات امليدانيه واملقابالت الشخصيه مع اجلهات ذات
الصله ,توصلت الدراسه إلي عدد من النتائج أهمها:إعتماد مدينة سواكن يف خمتلف أنشطتها االقتصاديه علي تقديم
اخلدمات للمسافرين حبرا ً،وأن أغلب املسافرين هم من فئة احلجيج واملعتمرين بنسبة  % 46من إمجالي املسافرين
خالل فرتة الدراسة ،كما توصلت الدراسة إلي أن اإلخنفاض املستمر يف قيمة العمله الوطنيه يهدد خبروج قطاع نقل
الركاب حبراً من سوق النقل.
Abstract
This study aimed to determine the impact of passengers traffic by Sea through Suakin

Port on the economic activity of the mandate of the Red Sea State and in particular
the city of Suakin. The study followed the deductive, inductive, historical, and the
analytic descriptive approaches. The data was collected through field visits and
personal interviews with the competent authorities. The study came out with some
results, including: the adoption of the city of Suakin in various economic activities
to provide services to passengers by Sea. The majority of passengers are pilgrims
and visitors to Makkah with 46% of the total number of passengers during the study
period. The study also concluded that the continuous decline in the value of the
national currency threatens the transport sector by sea to quit the transport market.
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مقدمه:
تعترب املوارد البحريه امليزه النسبيه املميزه
إلقتصاد والية البحر األمحر عن بقية واليات
السودان ،وما مييز إقتصاد الوالية إعتمادها
علي تقديم اخلدمات املرتبطه بالنشاط املالحي
البحري يف السودان ،كما أنها املنفذ البحري
الوحيد للسودان يف تصريف جتارته اخلارجيه
من صادرات وواردات إضافة لنشاط نقل
الركاب حبرا ً،لذلك جند أن معظم األنشطة
األقتصادية يف والية البحر األمحر مرتبطة
بشكل كبري جداً علي تقديم السلع واخلدمات
املتعلقه بالنشاط املالحي البحري.
ويعترب ميناء األمري عثمان دقنه مبدينة سواكن
والذي يعترب من أقدم املوانئ علي البحر األمحر
امليناء الوحيد املتخصص يف نقل الركاب حبراً إلي
جانب صادرات الثروة احليوانيه وبعض البضائع
من الصادرات والواردات واألمتعه الشخصيه.
وتعترب حركة نقل الركاب يف ميناء سواكن
هي األكثر تأثرياً علي النشاط اإلقتصادي
من بني أنشطة النقل األخري اليت يقدمها
امليناء .وذلك إلرتباط حركة املسافرين حبراً
بالنقل الداخلي من خمتلف واليات السودان
إلي والية البحراألمحر ،وحركة النقل داخل
الوالية ،وخدمات اإلسكان من الفنادق والشقق
املفروشه وحاجة املسافرين ملختلف السلع
من األغذية واملشروبات وخمتلف احلاجات
الضروريه األخري ،األمر الذي حيدث حراكاً
اقتصادياً تعتمد عليه املدينه يف خمتلف
أنشطتها االقتصاديه.

خضرصاحل عثمان

ومن بني الركاب املسافرين جند أن فئة احلجيج
واملعتمرين هي الفئة األكثر تأثرياً ضمن حركة
نقل الركاب حبرا ً،وخصوصاً حركة املعتمرين
إذ ان حركة احلجيج تكون مره واحده يف العام
ولكن نسبة لضخامة العدد فإنه حيدث حراكاً
إقتصادياً فعاالً ،كما تعترب حركة املعتمرين من
بداية ربيع االول وحيت نهاية شوال احملرك
الفعال حلركة املسافرين حبراً مقارنة حبركة
العاملني باخلارج (املغرتبني) املرتبطني فقط
مبواسم اإلجازات السنويه.
إذاً ومن واقع ما ذكر أعاله تأتي هذه الورقه
البحثيه وذلك ملعرفة األثر االقتصادي حلركة
احلجيج واملعتمرين حبراً علي النشاط
االقتصادي لوالية البحر األمحر وعلي مدينة
سواكن علي وجه اخلصوص.
مشكلة الدراسه:
يعترب النشاط املالحي لنقل الركاب حبراً من
أضعف األنشطه املالحيه يف السودان مقارنة
مع أنشطة نقل البضائع من صادرات وورادات،
فإذا كانت شركات التوكيالت املالحيه لسفن
البضائع أكثر من ( )25شركة مالحيه ،توجد
فقط شركتان لنقل الركاب حبراً هما شركة منا
للمالحه وشركة باعبود للمالحه ،ومن ناحيه
أخري جند أن الشركات العامله يف نقل الركاب
تتأثر تأثرياً كبرياً بعدد احلجيج واملعتمرين
وهي الفئة االكثر طلباً للخدمة مقارنة مع
الطلب املومسي لفئة العاملني باخلارج أو
املغرتبني ،حيث جند أن احلجيج واملعتمرين
ميثلون سوقاً كبرياً لشركات النقل البحري،
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لكن يف نفس الوقت ميكن أن تتسبب حركة
احلجيج واملعتمرين يف مشكلة التكدس املالحي
إذا وافق موسم احلج موسم عودة العاملني
باخلارج ،ومن جانب اخر جند أن مدينة سواكن
تعتمد بشكل كبري يف نشاطها االقتصادي علي
تقديم خمتلف السلع واخلدمات اليت حيتاج
إليها املسافر حبراً ،فعدم وجود مسافرين
حبراً يعين توقف معظم األنشطه االقتصادية
باملدينه اخذين يف اإلعتبار ان أغلب املسافرين
من احلجيج واملعتمرين ،وعليه ميكن صياغة
مشكلة الدراسه يف التساؤالت التاليه:
 ماهو أثر حركة احلجيج واملعتمرين حبراًعلي اقتصاد والية البحر األمحر بصفه عامه
وعلي مدينة سواكن بصفة خاصه؟
 ماهو أثر حركة احلجيج واملعتمرين يف الطلبعلي خدمات النقل البحري ؟
 ماهو تأثري حركة احلجيج واملعتمرين عليتكدس الركاب حبراً؟
أهمية الدراسه:
تنبع أهمية الدراسه من األهمية االقتصادية
الكبريه للموانئ البحريه السودانيه والدور
املقدر الذي تقوم به املوانئ البحريه السودانيه
من تسهيل حركة جتارة السودان اخلارجيه من
صادرات وورادات ،وكذلك من الدور الذي متثله
املوانئ البحريه السودانيه من رفد اخلزينه
العامه للدوله من العمالت األجنبيه واحملليه
مقابل اخلدمات اليت تقدمها للسفن من خدمات
قطر ورسو ومناوله وخمتلف الرسوم املينائيه،
وتعظم أهمية الدراسة أيضاً من عظمة شعريتي

خضرصاحل عثمان

احلج والعمره لدي اجملتمع السوداني ،فاحلج
ركن من أركان اإلسالم البد منه ملن يستويف
شروط احلج لدي املسلم املكلف ،وكذلك شعرية
العمره واإلرتباط الوجداني للمجتمع السوداني
باألراضي املقدسه وزيارتها وتعظيمها ،واجلانب
األهم يف هذه الدراسه هو األثر اإلقتصادي
املوجب حلركة احلجيج واملعتمرين علي النشاط
اإلقتصادي ملدينة سواكن التارخييه.
أهداف الدراسه:
تسعي الدراسه إلي حتقيق االهداف االتيه:
 التعريف بالدور الكبري الذي تقوم به املوانئالسودانيه يف خدمة االقتصاد القومي.
 التعريف بالنشاط املالحي املتعلق حبركةالركاب حبراً.
 التعرف علي التقسيم الفين واإلداري للموانئالبحرية السودانيه
 توضيح األثر االقتصادي حلركة احلجيجواملعتمرين علي مدينة سواكن.
 توضيح أثر حركة احلجيج واملعتمرين عليتكدس الركاب حبراً يف املوانئ السودانيه.
منهجية الدراسه:
تستخدم يف هذه الورقه العلميه مناهج البحث
العلمي التاليه:
 املنهج التارخيي وذلك لبيان نشأة املوانيالسودانيه وتطورها وختصصها وفقاً لنوع
اخلدمه الطلوبه
 املنهج اإلستنباطي صياغة مشكلة وتساؤالتوفروض الدراسه.
 -املنهج الوصفي التحليلي لدراسة جمتمع
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الدراسه وتتبع أعداد املسافرين حبراً خالل
فرتة الدراسه وتصنيفهم إىل حجيج أو
معتمرين ومغادرين وعائدين.
فروض الدراسه:
لفحص مشكلة الدراسه فإن فروض الدراسه هي:
 يعتمد النشاط االقتصادي يف مدينة سواكنعلي حركة املسافرين حبراً
 احلجيج واملعتمرين حبراً هم أكثر الفئاتطلباً علي خدمات النقل البحري.
 تعتمد الشركات املالحيه علي موسم احلجوالعمره يف تغطية تكاليف التشغيل خالل العام.
 تتسبب حركة احلجيج واملعتمرين يف مشكةتكدس الركاب مع موسم عودة العاملني باخلارج.
مصادر مجع املعلومات:
 املصادر الثانويه :من املراجع والكتب والنشراتالدورية من اجلهات ذات الصله باملوضوع
 املصادر األوليه :وذلك من خالل املقابالتالشخصيه والزيارات امليدانيه للموانئ البحرية
ووزارة البيئة والسياحه وخمتلف اإلدارات
املختصه بتنظيم نشاط املسافرين حبراً
والشركات العامله يف قطاع نقل الركاب حبراً.
احلدود الزمنيه واملكانيه للدراسه :
 احلدود اجلغرافيه هلذه الدراسه هي واليةالبحر األمحر بالرتكيز علي مدينة سواكن.
 أما احلدود الزمنيه للدراسه فهي الفرتهالزمنيه)2016-2012(:
الد راسات السابقه:
دراسة :مريغين حممد عثمان(]1[ )2001
متثلت مشكلة الدراسة:يف زيادة حركة التبادل

خضرصاحل عثمان

التجاري العاملي يعترب انعكاس حقيقي حلركة
التنمية بالبالد ،وهذا التبادل يتم عرب املوانئ
البحرية ،مما حيتم البحوث اهلادفة إلي تقليل
التكلفة وإلي اختصار زمن السفن يف عملييت
الشحن والتفريغ .بينما كانت أهم أهداف
الدراسة:
 حتديد ومعرفة املوارد املتاحة باملوانئالبحرية من موارد بشرية وآالت وخمازن.
 حتديد وحصر اخلدمات اليت تقدمها املوانئ. دراسة األسعار وحتديد تعرفة اخلدماتاملينائية.
دراسة :مريم فرج حممد حامد(]2[)2002
متثلت مشكلة الدراسه يف منافسة ميناء
بورتسودان للموانئ اإلقليمية يف جمال حمطات
احلاويات ،بينما كان أهم أهداف الدراسة:
 ضرورة تطوير املوانئ السودانية بالرتكيزعلي حمطة احلاويات.
 ضرورة االستعداد لظهور اتفاقية التجارةالعاملية وذلك برفع كفاءة حمطة احلاويات.
 تطبيق نظام معلومات متكامل وقواعد بياناتيف النقل البحري.
 االلتزام بتطبيق نظام التجارة الدولية بدونمستندات ورقية.
 نوع العمالة ودورها ونوع اخلدمة املقدمة منسلطات املوانئ
دراسة :عبد الصادق حممد سعيد(]3[)2003
كانت مشكلة الدراسة :تعترب مشكلة التكدس
من اكرب املشاكل اليت تواجه املوانئ البحرية،
وتنعكس مشكلة التكدس علي االقتصاد
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القومي ،لذلك البد من التعرض للحلول
الناجعة وذلك عرب حتديث وتطوير اإلمكانات
الفنية والتشغيلية للموانئ البحرية تفادياً
حلدوث االثار االقتصادية ملشكلة التكدس
واملتمثلة يف اخنفاض معدالت دوران السفن
ورفع أسعار نوالني النقل .كما هدفت الدراسة
إلي تأكيد أهمية هيئة املوانئ البحرية يف
االقتصاد القومي وإلي تطوير وحتسني خدمات
املوانئ البحرية ومواكبة التطور الذي حيدث يف
صناعة النقل البحري.
دراسة  :يوسف حسن عبد اهلل (]4[)2009
كانت مشكلة الدراسة  :تنامي حركة التجارة
الدولية يف السودان ،والعجز عن تطور مرافق
النقل عموماً وخاصة النقل باحلاويات ،مما
يؤدي إلي تعقيدات بالغة يف األداء العام هليئة
املوانئ البحرية وزيادة كبرية يف تكاليف التشغيل
،وبالتالي زيادة كبرية يف تكاليف الصادرات
والواردات مما ينعكس سلباً علي أسعار السلع ،
ويناقض مبدأ تسهيل التجارة الدولية .وهدفت
الدراسة إلي :بيان أهمية توفري املقومات
األساسية للموانئ السودانية ملواكبة التطور يف
أجيال سفن احلاويات .ومعرفة أهمية مواكبة
املوانئ السودانية للمعايري الدولية للتجارة
واخلاصة بإجراءات التخليص.
دراسة :عزه صالح خليل (2010م)]5[:
كانت مشكلة الدراسة:عدم كفاءة اخلدمات
املقدمة يف حمطة احلاويات أدي إلي تكرار
الشكاوي من املستفيدين من خدمات امليناء،
مما جعل ميناء بورتسودان طارداً للخطوط

خضرصاحل عثمان

املالحية الكبرية ،وغري قادر علي املنافسة
اإلقليمية .وكانت أهم أهداف الدراسة:
 التعريف بصناعة النقل البحري وأهميتهللبلدان النامية.
 توضيح الزيادة يف الطلب هلي خدمات النقلالبحري.
 التعريف بهيئة املوانئ البحرية.التوصل حللول منطقية ومعقولة للمشاكل اليتتواجه صناعة النقل البحري.
 إجياد حلول تعمل علي سرعة انسياب حركةاحلاويات.
اإلختالف بني الدراسات السابقه والدراسه
احلاليه:
جند أن كل الدراسات السابقه تركز فقط علي
موانئ مدينة بورتسودان وهي امليناء الشمالي
وامليناء اجلنوبي وهي موانئ متخصصه فقط يف
مناولة البضائع ،لكن هذه الدراسه تهتم مبيناء
األمري عثمان دقنه بسواكن واملتخصص يف نقل
الركاب وصادرات الثروه احليوانيه.
اإلطار النظري:
أ -نبذه تعريفيه عن والية البحر األمحر:
 املوقع:تقع والية البحر األمحر يف أقصى الشمال
الشرقي بني خطي عرض  17 – 23,7مشاالً
وخطي طول  33 38,5-شرقاً وجتاور الوالية
نهر النيل من الغرب ووالية كسال من اجلنوب
واململكة العربية السعودية عرب البحر األمحر
شرقاً وأرتريا من اجلنوب الشرقي ودولة مصر
مشاالً .
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تبلغ مساحة الوالية  218,887كلم أي ما يعادل
 % 10من مساحة السودان ،أما تعداد سكانها
يبلغ  1,396,110نسمه.
التقسيم اإلداري لوالية البحر األمحر:
تضم والية البحر األمحر وحاضرتها بورتسودان
عدد ( )10حمليات وهي:
بورتسودان -سواكن -سنكات -هيا -درديب-
طوكر – عقيق -القنب واألوليب -جبيت
املعادن -وحاليب.
تعترب حملية بورتسودان عاصمة الوالية وبها أكرب
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املوانئ السودانيه الرئسية كما بها مطار دولي.
أما حملية سواكن تعترب امليناء الثاني والذي
يضم ميناء الركاب وميناء صادر املواشي-
وتقع جنوب مدينة بورتسودان.
أما حمليات (سنكات -هيا – درديب) فهي
حمليات تقع جنوب الوالية.
وحمليات (طوكر – عقيق) فهي تقع يف جنوب شرق الوالية).
وحمليات (القنب واألوليب -وجبيت املعادن-
وحاليب ) فهي تقع يف مشال الوالية.
أما الكثافه السكانية للواليه فهي يف اجلدول التالي:

جدول( – )1الكثافه السكانيه لوالية البحر األمحر وفقاً حملليات الواليه وعدد األسر لكل حمليه
احملليه
بورتسودان
سواكن
سنكات
هيا
دورديب
توكر
عقيق
القنب واألوليب
جبيت املعادن
حاليب
اإلمجالي

الذكور

اإلناث

جمموع السكان عدد األسر

223518

175622

399140

79828

46004

36146

82150

16430

89088

69997

159085

31817

122392

96165

218557

43711

37511

29473

66983

13397

95353

74920

170273

34055

44236

34757

78992

15798

62615

49198

111813

22363

36262

24491

64753

12951

24844

24491

44364

8873

781822

614288

1396110

279223

املصدر /التعداد السكاني اخلامس2008/م
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من اجلدول ( )1أعاله جند أن مدينة سواكن
يقطنها ( )82,150نسمه وعدد األسر اليت
بها هي ( )16,430أسره ،لكن املهم هنا أن
نذكر أن أغلب سكان مدينة سواكن يعتمدون
بشكل كبري علي العمل يف امليناء وذلك من
خالل العماله الثابته واملؤقته وعمال اليوميه يف
هيئة املوانئ البحريه مبيناء سواكن ،أو من
خالل عمال الشحن والتفريغ الذين يعملون يف
مناولة بضائع الصادر والوارد ،أو من خالل
العمل يف هيئة اجلمارك املرتبطه بامليناء أو
شرطة اجلوازات واهلجره اخلاصه بامليناء ،أو
مع الشركات املالحيه سواء كان كانت شركات
نقل البضائع العامه أو نقل الثروه احليوانيه ،أو
شركات نقل الركاب حبراً وهو ما مييز ميناء
سواكن عن غريه من املوانئ السودانيه املذكوره
انفاً ،أو كافة املرافق احلكوميه املرتبطه بامليناء
من سلطات احلجر الصحي أو احلجر الزراعي
واحملاجر البيطريه وغريها.
أما النشاط احلر االخر املقابل للنشاط احلكومي
الرمسي أو األعمال احلره يف سوق املدينه
فمعظمها يرتبط بتقديم اخلدمات للمسافرين
حبراً وذلك من خدمات الفنادق والشقق
املفروشه والنزل ،وخدمات تقديم الوجبات من
املطاعم احلديثه والشعبيه وخدمات النقل داخل
املدينه وخارج الواليه ،وكذلك خدمات وكاالت
السفر والسياحه وخمتلف اخلدمات املرتبطه
بتقديم اخلدمات للمسافرين حبراً.
فمن الواضح أن النشاط اإلقتصادي يف
مدينة سواكن يعتمد بصوره كبريه علي تقديم
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اخلدمات للمسافرين حبراً من كافة اجلهات
سواً كانت جهات رمسيه أو غريها كما يتضح
ذلك من خالل الدراسه امليدانيه اليت قام
بها الباحث من الزيارت امليدانيه واملقابالت
الشخصيه مع كل من الساده يف وزارة البيئه
والسياحه بوالية البحر األمحر والساده وكالء
بواخر الركاب العامله يف السودان وهما شركيت
باعبود للمالحه وشركة منا سونا للمالحه،
وأيضاً من املصادر الثانويه املتمثله يف النشرات
الدوريه اليت تصدرها هيئة املوانئ البحريه.
أهمية املوانئ البحرية والوظائف الرئيسية
للميناء []6
تقوم املوانئ البحرية بالعديد من الوظائف
اليت ختدم االقتصاد القومي للبلد ،واليت
تساهم اىل حد كبري يف ازدهار العالقات
التجارية بني الدول ،وميكن تلخيص الوظائف
الرئيسية للميناء يف النقاط اآلتية]7[ :
 وظيفة التبادل التجاري:وجود موانئ ذات كفاءة عالية يف االداء
وتسهيالت يف اخلدمات يزيد من حجم التجارة
للدولة .ويفتح منافذ مباشرة لألسواق العاملية.
باإلضافة إىل أن وجود هذه التسهيالت حتسن
من مركز الدولة يف التجارة اخلارجية هلا،
حيث تتيح هلا الفرصة باسترياد احتياجاتها
مباشرة من الدول املصدرة وعلى النحو
االخر تصدير منتجاتها .أيضاً املوانئ تساعد
على قيام العديد من االنشطة املختلفة اليت
ختدم صناعة النقل مثل التوكيالت املالحية-
التأمني -اصالح ومتوين السفن مما يؤدي
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إلي تنويع النشاط االقتصادي للدولة.
 وظيفة النقل:امليناء ميثل حلقة الوصل بني البحر واألرض،
وامليناء له دور كبري يف شبكة النقل املتكامل
(املتعدد الوسائط) ،فامليناء يوفر ويربط بني
وسائل النقل البحري (السفن) والنقل الربي
والسكة حديد والنقل النهري.
 وظيفة العمالة:كذلك جند ان املوانئ توفر فرص عمل مقدرة
يف خمتلف االنشطة وتساعد على خلق كوادر يف
جمال االدارة والتشغيل  ,ميكن االستفادة منها
يف تطوير املوانئ وفرص العمل اليت توفرها
املوانئ خصوصاً يف البلدان النامية ،حيث
يعتمد عدد كبري جداً من املقيمني يف املدن اليت
بها موانئ علي العمل يف تلك املوانئ وحتديداً
العمل العضلي الذي ال حيتاج الي أي مؤهالت .
 الوظيفة الصناعية:معظم املوانئ اآلن أصبحت كأي مؤسسة
جتارية ،تقوم على بعض الصناعات ذات
الطبيعة التصديرية أو اليت تعتمد على املواد
اخلام اليت تستورد من اخلارج ومن أمثلة هذه
الصناعات احلديد والصلب وصناعة السفن
وجتميع السيارات ومعامل تكرير البرتول.
 وظيفة املوارد املالية:جند أن املواني تعترب من املصادر اهلامة للحصول
على العمالت الصعبة اليت حتتاجها الدولة
خصوصاً يف البلدان النامية .ويتحقق هذا عن
طريق الرسوم اليت حتصل من السفن والرسوم
اجلمركية اليت يتم حتصيلها عن البضائع الواردة
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 ،ومن ناحية أخرى عن طريق العملة اليت ينفقها
أطقم السفن والركاب يف بلد امليناء.
 الوظيفة السياسية:للمواني دوراً هاماً يف تدعيم االستقالل
االقتصادي والسياسي للدولة ،فمث ًال الدولة
اليت تتمتع مبنافذ مباشرة (موانئ حبرية) على
العامل اخلارجي ال تواجهه أي ضغوط يف إدارة
جتارتها اخلارجية ،وال تكون جتارتها اخلارجية
حتت سيطرة أي دولة جماورة وتستطيع حتقيق
ذاتها واستقالهلا االقتصادي .كما ميكن أن تلعب
دوراً مؤثراً علي البلدان اليت ليس هلا موانئ
حبرية وذلك بتسهيل التجارة اخلارجية لتك
الدول تكون عرب اتفاقيات ثنائية معينة حتقق
للدولة نفوذاً يف سياسياً يف املنطقة اإلقليمية.
ج  -تصنيف املوانئ]8[ :
ختتلف املوانئ عن بعضها البعض ويكون جوهر
االختالف يف النواحي الطبيعية واالقتصادية
والنواحي التشغيلية للميناء فال يوجد
ميناءان متشابهان ،ال من الناحية الطبيعية
وال االقتصادية وظروف التشغيل إال ما ندر،
وهناك بعض املوانئ اليت تشرتك يف الصفات
اليت تالئم التصنيف العام للموانئ وهي متثل
نسبة قليلة .وعملية تصنيف املوانئ ميكن أن
تتم طبقاً ملعايري خمتلفة مثل املوقع أو البيئة
الطبيعية للميناء ،أو امللكية واهليكل التنظيمي
للميناء ،أو أنواع السفن والبضائع واملالمح
التجارية وظروف التشغيل للميناء ،وبصفة
عامة فانه ميكن ان تصنف املوانيء طبقاً
للمعايري التالية:
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 اخلدمات اليت يقدمه امليناء. املوقع اجلغرايف للميناء . اشكال امللكية واإلدارة للميناء.تصنيف امليناء طبقاً للخدمات اليت يقدمها امليناء]9[ :
ميكن تصنيف املوانئ طبقاً للخدمات اليت
تؤديها اىل موانيء عامة ومتخصصة كما يلي:
 موانئ عامةGeneral Port :هذه املوانئ ميكنها ان تستقبل أنواع عديدة
من السفن مثل سفن البضائع العامة والنمطية
وسفن البضائع الصب (السائل واجلاف)،
كما ميكنها استقبال سفن الركاب وتقوم
هذه املوانئ ايضاً بتقديم بعض اخلدمات مثل
اصالح السفن ومتوينها ،وختدم هذه املوانئ
املنطقة احمليطة بها والقريبة منها حيث
تقوم عليها عدة صناعات مثل تكرير البرتول
وصناعة السيارات واحلديد الصلب ،وتتميز
هذه املوانئ مبوقعها حيث انها تقع يف مسارات
طرق املالحة العاملية والنقل املائي الداخلي
عرب االنهار والبحريات ،ومن امثلة هذه املوانئ
يف حوض البحر االبيض املتوسط ميناء مرسليا
بفرنسا وجنوا ونابولي بايطاليا واالسكندرية يف
مصر وميناء بورتسودان بالسودان.
 املوانئ الصناعية:وهذه املواني ختتص خبدمة جتارة خاصة أو
صناعة معينة مثل املواني اليت تقوم بتكرير
البرتول واليت تقوم بتصدير خامات صناعية
وجيب أن تتوفر فيها معدات ذات كفاءة عالية
تقوم عليها مثل هذه الصناعة .كما ميكن مليناء
أوسيف مشال ميناء بورسودان أن يصبح
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ميناءاً صناعياً وذلك ألن فكرة إنشاء امليناء
قامت علي ختصصه يف تصدير معدن احلديد
 موانئ العبارات :وتتميز هذه املوانئ خبدمة الركاب واملسافرين
بواسطة العبارات واليت ميكنها أيضاً نقل كميات
بسيطة من البضائع ،ومن أمثلة هذه املوانيء
ميناء دوفر يف اجنلرتا وميناء كاليه يف فرنسا
ومينا األمري عثمان دقنة بسواكن يف السودان.
 املوانئ احلرة:وتقوم هذه املوانئ بتقديم اخلدمات اخلاصة
بالبضائع العابرة (الرتانزيت) أي اليت ال
تدخل داخل البالد وال تدفع عليها رسوم
مجركية النها سوف تشحن اىل بلد آخر.
 موانئ الصيد:توجد العديد من املوانئ البحرية املتخصصة
يف صيد وتعليب األمساك ،مثال لذلك موانئ
اهلانزا علي حبر الشمال وموانئ شرق بريطانيا.
 املوانئ احلربية:وهي عبارة عن مواقع حربية يف أماكن اسرتاتيجية
جمهزة من الناحية االمنية والعسكرية للدولة
وتستخدم فقط لألغراض العسكرية.
 موانئ النزهة:هي موانئ صغرية وتقوم باستقبال اليخوت
والسفن اخلاصة بالنزهة وسفن الشراع
والتجديف والرياضيات املائية.
د  -تصنيف املوانئ بالنسبة للموقع اجلغرايف
للميناء]10[ :
وميكن تصنيف املواني طبقاً ملوقعها اجلغرايف
اىل ما يلي:
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 املواني الساحلية:وهي املواني اليت تقع على السواحل الطبيعية أو
الصناعية مباشرة واليت حتتاج اىل اقامة حواجز
لألمواج لكي حتتمي بها السفن اثناء االنتظار على
املخطاف أو أثناء الشحن والتفريغ .وجتدر اإلشارة
الي أن ميناء بورسودان يعترب ميناءاً طبيعياً
 مواني مصبات األنهار :هذه املوانئ تقع على مصبات االنهار عند
التقائها مبياه البحر مثل ميناء انتورب ببلجيكا
وميناء دمياط مبصر.
 موانئ البحرياتتقع هذه املوانئ على الشواطئ أو اخللجان اليت
تتصل بالبحار أو احمليطات عن طريق االنهار.
 -تصنيف املوانئ بالنسبة لشكل ملكية وإدارة
امليناء]11[ :
معظم موانئ العامل حالياً هي نتاج عملية
منو وتطور طويل املدى عرب عشرات السنني
لعبت خالهلا العوامل االقتصادية والسياسية
واالجتماعية واجلغرافية والعسكرية أدواراً
بارزة ومؤثرة .وقد ساهمت هذه العوامل إىل
حد بعيد يف حتديد أشكال ملكية هذه املوانئ
وتعدد أساليب اإلدارة والتنظيم بها ،وتوجد
عدة أشكال للملكية واإلدارة بالنسبة للموانئ
ميكن تلخيصها فيما يلي:
 املواني احلكومية أو شبه احلكومية:مثل املوانئ األهلية -موانئ اإلدارة املستقلة-
موانئ احملليات .
 املوانئ اخلاصة:وهي تلك املوانئ اليت يتم إنشائها بواسطة
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القطاع اخلاص ،وهي تدار كأي مشروع جتاري
بهدف حتقيق األرباح
و -املوانئ البحريه السودانيه( :خلفية
تارخيية) []12
يعترب ميناء سواكن أقدم ميناء سوداني  ،ومنذ
أوائل القرن اخلامس عشر امليالدي أصبحت
سواكن امليناء الرئيسي والوحيد للسودان إلي العام
 1905والذي كان بداية إنشاء ميناء بورتسودان.
وكان ميناء سواكن حلقة وصل بني السفن
القادمة من آسيا الشرقية واجلنوبية والغربية،
وبني موانئ بالد العرب ،وترجع صالت ميناء
سواكن مع البلدان العربية إىل عهد سبأ
ومحري ،و منذ ظهور اإلسالم أستند النشاط
التجاري العربي مع الساحل الغربي للبحر
األمحر على ميناء سوكن.
ظلت قيمة سواكن كميناء عرضة للتذبذب فهي
طوراً يف قمة الشهرة واجملد ،وحيناً آخر يف
عامل النسيان ،وكان ذلك يعود حلركة التجارة.
ونسبة لنمو الشعب املرجانية اليت أصبحت
تشكل حاجزاً كاد يسد مدخل امليناء ،أضف إىل
ذلك أن املرفأ واملرابط ال ميكن أن تتحمل إالّ
عدداً حمدوداً من السفن ،األمر الذي ال يتفق مع
احلركة املنتظرة للسفن وسالمة املالحة بامليناء.
وشهد القرن التاسع عشر حدث زاد من قيمة
الساحل السوداني ،وميناء سواكن؛ حيث فتحت
قناة السويس للمالحة ،وأصبح الطريق بني
السودان وأوربا قصرياً ،وتطورت تبعاً لذلك
صناعة السفن وأزداد حجمها وأصبحت هناك
صعوبة لدخول ميناء سواكن ،لذا نشأت حاجة
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ملحة لقيام ميناء جديد ،وشهدت السنوات
األوىل من القرن العشرين التفكري اجلاد يف
أنشا ميناء بورتسودان.
منظومة املوانئ البحرية اآلن:
تشرف هيئة املوانئ البحرية على املوانئ
البحرية اآلتية:
 1ميناء بورتسودان. 2ميناء األمري عثمان دقنة (سواكن). 3ميناء أوسيف. معلومات أساسية عن املوانئ العاملة: ميناء بورتسودان]13[ :يعترب مرفأ طبيعياً يقع على خط عرض (-39
 )19درجه مشاال ،وخط طول ( )37-13درجة
شرقا فى منتصف الساحل الغربي للبحر األمحر.
يبعد حواىل ( )1200كلم مشال شرق
اخلرطوم ،و( )260كلم غرب جدة عمق
مدخل امليناء  61مرت وعرضه  274مرت وتبلغ
مساحة املسطح املائي خلليج امليناء املستغل
( )1.3مليون مرت مربع ،ومساحة احلظرية
الكلية ( )3.5مليون مرت مربع .واملساحات
التخزينية ( )266.000مرت مربع منها ()27
خمزنا مساحتها ( )56000مرت مربع.
ينقسم ميناء بورتسودان إىل:
( )iامليناء الشماىل )ii( .امليناء اجلنوبي)iii( .
امليناء األخضر ( )ivميناء اخلري(داما داما)
( )iامليناء الشمالي :
يبلغ طول حظرية امليناء الشماىل  4273.3مرت
ومتوسط عرضها ( )300مرت
يوجد بها ( )27خمزن مساحتها ( )58ألف مرت

خضرصاحل عثمان

مربع و( )14منطقه مكشوفة للتخزين مساحتها
( )458ألف مرت مربع وتبلغ املساحة الكلية
للميناء الشمالي ( )1,282,000مرت مربع
الطاقة االستيعابية للميناء الشمالي ( )5مليون طن سنويا
 ))iiامليناء اجلنوبي:
تبلغ املساحة الكلية للميناء اجلنوبي
( )1300000مرت مربع .
الطاقة االستيعابية للميناء اجلنوبي اريعة
مليون طن سنويا .
( )iiiامليناء األخضر
يتكون من أربعة أرصفة بطول امجاىل 1226
وغاطس يرتاوح بني ( )14.6-14.2ومساحة
خلف األرصفة تبلغ حوالي  400ألف مرت مربع
( )ivميناء اخلري (داما داما):
وهو ميناء متخصص فى التعامل مع سفن
صادرات وواردات مشتقات املواد البرتولية من
خالل رصيف بعمق  14.6مرت .وميكن استقبال
سفن حتى محولة  50ألف طن.
 - 2ميناء األمري عثمان دقنه – سواكن:
يقع جنوب ميناء بورتسودان على خط
عرض( )19-7درجه مشاال وخط طول (-20
 )37درجه شرقا ويبعد عن ميناء بورتسودان
حبوالي ( )60كيلومرتا
تسع طاقه امليناء ( )1.5مليون طن سنويا،
ويبلغ طول املدخل أكثر من ( )90مرتا،
تتكون مساحات التخزين من مساحات تقدر
بـ ( )14400مرتا مربعا وخمزن للبضائع
والعفش إضافة للساحات التخزينية االحتياطية
واليت تبلغ مساحتها ()27ألف مرتا مربعا
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بامليناء صالة مغادره للركاب وصالة قدوم
تتوفر بها كافه اخلدمات اخلاصة بالركاب
 - 3ميناء أوسيف:
يقع على خط طول ( )36-54درجه شرقا
وخط عرض ( )21-45درجه مشاال .
به رصيف واحد بطول يبلغ ( )62مرتا وعرض
()10أمتار وعمق( )12مرتا ويستقبل سفن
ذات محولة ترتاوح ما بني()10-5ألف طن
وخيتص بصادرات خام احلديد واملعادن .
ز -اختصاصات املوانئ العاملة:
 خيتص ميناء بورتسودان الشمالي مبناولةالبضائع العامة والصب السائل (الزيوت
واملوالص) وصادرات املواشي وبضائع الصب
اجلاف ( األمسنت والقمح والسماد).
 خيتص امليناء اجلنوبي مبناوله احلاوياتوالغالل ومشتقات البرتول.
 خيتص امليناء األخضر ببضائع الصب اجلافوالبضائع العامة
 -خيتص ميناء اخلري داما داما مبناولة

خضرصاحل عثمان

املشتقات البرتولية
 خيتص ميناء األمري عثمان دقنه حبركةبواخر الركاب واألمتعة الشخصية والعربات
وبواخر املواشي والبضائع العامة
 خيتص ميناء أوسيف بتصدير خام احلديد واملعادن.الدراسه امليدانيه وإختبارات الفروض
من خالل الزيارة امليدانيه واملقابالت
الشخصية اليت قام بها الباحث مع مدير
السياحه بوازة البيئه والسياحه بوالية البحر
األمحر وكذلك املقابله الشخصيه مع رئيس
قسم الفنادق والنزل والشقق املفروشه ورئيس
قسم وكاالت السفر والسياحه (مقابله مع
السيد  /حممود علي البشري مدير أدارة
السياحه – السيد /حممد أمحد أبوطاهر
رئيس قسم الفنادق والنزل والشقق املفروشه
– السيد /مكاوي حممد رئيس قسم وكاالت
السفر والسياحه ) فإن عدد الفنادق والنزل
ووكالت السفر والسياحه اليت تعمل يف خدمة
احلجيج واملعتمرين علي النحو التالي:

جدول ( )2عدد الفنادق والنزل ووكالت السفر والسياحه اليت تعمل يف خدمة
احلجيج واملعتمرين يف والية البحر األمحر
تصنيف الفندق
فنادق جنمه فأكثر
فنادق درجة أولي
نزل شعبيه
اجملموع الكلي

مدينة بورتسودان مدينة سواكن

اجملموع

8

2

10

10

8

18

12

43

55

30

53

83

املصدر /الدراسه امليدنيه /وزارة البيئيه والسياحه والية البحر األمحر.
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من اجلدول ( )2نالحظ وجود ( )83من
الفنادق مبختلف تصنيفاتها مبا يليب مجيع
رغبات واملعتمرين واحلجيج من الفنادق
العامليه مثل فندق (كورال) وغريها من
الفنادق املنافسه ذات التصنيف أكثر من
جنمه واليت يبلغ عددها ( )10فنادق إضافة
لفنادق الدرجة األولي  ,لكن جند أن الغالبيه
العظمي من هذه الفنادق هي النزل الشعبيه
واليت يبلغ عددها ( )55نزل شعيب بطاقه
أيواء تبلغ ( )1721سرير مبدينة بورتسودان
وعدد ( )2835سرير مبدينة سواكن تليب
رغبات معظم احلجيج واملعتمرين.
كذلك تتوفر بالواليه املنتجعات السياحيه ملن

خضرصاحل عثمان

يرغبون باإلستجمام قبل أو بعد شعرية العمره
أو احلج وهي منجع جبل الست مبدينة أركويت
بسعة ( )120فرد وكذلك منتجع البحر األمحر
السياحي مشال مدينة بورتسودان والذي يسع
( )52فرد.
أيضاً تتوفر بالواليه خيارات عديده من الشقق
املفروشه بلغت املسجله منها عدد ( )453شقه
مفروشه  ,إال أن العدد املتوقع يشري إلي أكثر من
( )900شقه مفروشه وهذا النشاط حتديداً
تنشط فيه األسر اليت تقوم بتأجري جزء من
مبانهيا اليت تقيم فيها يف أوقات الذروه.
أما عدد وكاالت السفر والسياحه اليت تعمل
بالواليه موضحه باجلدول ( )3أدناه

جدول ( )3عدد وكالت السفر والسياحه اليت تعمل بوالية البحر األمحر
مدينة بورتسودان

مدينة سواكن

اجملموع

150

200

350

املصدر /الدراسه امليدنيه /وزارة البيئيه والسياحه والية البحر األمحر.

نالحظ من اجلدول ( )3أن هناك ()350
وكالة سفر وسياحه مسجله ومتارس نشاطها
من والية البحر األمحر منها ( )200وكالة سفر
وسياحه متواجده فعلياً يف مدينة سواكن وتعمل
بشكل أساسي علي تقديم خدمات احلج والعمره
إحتبارات فروض الدراسه
 - 1إختبار الفرض األول :يعتمد النشاط
االقتصادي يف مدينة سواكن علي حركة
املسافرين حبراً

إذاً كل اإلمكانات املذكوره انفاً تؤكد أن النشاط
االقتصادي بوالية البحر األمحر بصفه عامه
ومبدينة سواكن بصفه خاصه يعتمد بشكل
كبري جداً علي تقديم خمتلف اخلدمات اليت
حيتاج إليها املسافر حبراً وأغلبهم من فئة
احلجيج واملعتمرين  ,وبهذا نثبت صحة الفرض
القائل بأن النشاط االقتصادي يف مدينة سواكن
يعتمد علي حركة املسافرين حبراً.
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2إختبار الفرض الثاني  :احلجيج واملعتمرين البحريه ,واليت توضح فيها عدد املسافرينحبراً هم أكثر الفئات طلباً علي خدمات النقل حبراً عرب املوانئ السودانيه وتصنيف الركاب
البحري.
خصوصاً من فئات احلجيج واملعتمرين  ,حتصل
إلختبار هذا الفرض ومن خالل الدراسه الباحث علي البيانات التاليه واليت توضح عدد
امليدانيه ومن خالل التقارير السنويه اليت الركاب املسافرين حبراً خالل فرتة الدراسه
تصدرها إدارة التخطيط والبحوث بهيئة املوانئ واملوضحه يف اجلدول ( )4واجلدول (:)5
جدول( :)4عدد الركاب املسافرين حبراً عرب ميناء سواكن خالل الفرته (2016-2012م)
فقط لرحلة املغادره
العام عمره

عوده

حج

مرور اجلمله

أجانب مرافق عمل

63,421 17,470 16,830 2012

3,232

161,620 4,274 48,710 7,683

77,074 14,736

3,099

160,823

9,881 2013

891 50,097 5,045

3,050 135,710 14,026 40,653 2014

0

0

0

193,439

2,700 143,447 12,665 31,735 2015

0

0

0

190,547

2,265 110,538 12,760 43,483 2016

0

0

170,079 1,033

املصدر /إدارة التخطيط والبحوث -هيئة املوانئ البحريه-الدراسه امليدانيه.

جدول( :)5عدد الركاب املسافرين حبراً عرب ميناء سواكن خالل الفرته (2016-2012م)
فقط لرحلة العوده:
عمره

قدوم

حج

2012

96,002

784 32,332

اجانب مرحلني مرافق
5,220 4,025

اجلمله

152,089 13,726

2013

458 3,028 11,756 14,607 109,600

8,930

148,379

2104

0 3,803 22,015 13,751 126,536

0

166,105

2015

0 2,982 19,049 12,794 124,138

0

158,963

2016

0 2,809 29,503 12,529 100,223

0

145,064

املصدر /إدارة التخطيط والبحوث -هيئة املوانئ البحريه-الدراسه امليدانيه.

من اجلدول ( )4واجلدول ( )5نستنتج االتي:
أن عدد املسافرين حبراً سواءاً كانو يف يف رحلة
املغادره أو يف رحلة العوده أكرب من عدد سكان

املدينه والبالغ تعدادهم ( )82,150نسمه،
وأن جمموع املسافرين حبراً ميثل ضعف عدد
سكان املدينه ،وهذا مما يؤكد صحة الفرضيه
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األولي بإعتماد املدينه علي حركة املسافرين ومن اجلدول ( )6جند أن نسبة املسافرين
حبراً يف نشاطها اإلقتصادي.
حبراً من فئة احلجيج واملعتمرين كالتالي:
جدول ( )6نسبة احلجيج واملعتمرين من العدد الكلي للمسافرين حبراً أثناء فرتة الدراسه
العام

نسبة احلجيج واملعتمرين من العدد الكلي
للمسافرين حبراً

2012

% 42,99

2013

% 33,08

2014

% 49,80

2015

% 43,33

2016

% 62,04

املتوسط

% 46,23

املصدر /إعداد الباحث من اجلداول(  4و .)5

إذا من اجلدول ( )4واجلدول ( )5واجلدول
( )6يتضح أن نسبة عدد احلجيج واملعتمرين
كانت أكثر من ثلث املسافرين حبراً خالل العام
2013م وهي أقل نسبه ,ويف العام 2016م كانت
نسبة املسافرين هم من احلجيج واملعتمرين
أكثر من  ،% 60وإذا أخذنا متوسط نسبة
احلجيج واملعتمرين من املسافرين حبراً فهي
نسبة  ،% 46,23وعليه نثبت صحة الفرض
القائل بأن احلجيج واملعتمرين حبراً هم أكثر
الفئات طلباً علي خدمات النقل البحري.
 - 3إختبار الفرض الثالث :تعتمد الشركات
املالحيه علي موسم نقل احلجيج واملعتمرين يف
تغطية تكاليف التشغيل خالل العام.
من خالل املقابله الشخصية مع (السيد /أمحد
صاحل باعبود والسيد /كمال حسن باحكيم يف

إدارة شركة باعبود للمالحه) واملختصه بنقل
الركاب وهي شراكة سعوديه سودانيه ميتد
عمرها ألكثر من مخسون عاما يف نقل الركاب
حبرا ً،وتعترب من أوائل الشركات املالحيه اليت
تعمل يف خدمة الركاب حبراً من خالل عدد
من بواخر الركاب منها ( الباخره سالمه –
الباخره الزاهر -الباخره – العبود -الباخره
رشيد – الباخره رشيد  – iiالباخره بركات
– الباخره إسراء – الباخره نور) ولكنها
حالياً تعمل فقط بباخره واحده وهي الباخرة
نور.
أيضاً من خالل املقابله الشخصيه مع مقابله
شخصيه مع (السيد /عزالدين عبداهلل /
مدير التشغيل بشركة منا سونا للمالحه
واملختصه بنقل الركاب) ،وشركة منا سونا هي
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أحدي الشركتني العاملتني يف نقل الركاب إلي
جانب شركة باعبود للمالحه  ,وشركة منا هي
شركة سعوديه تعمل يف نقل الركاب حبراً بني
ميناء سواكن وميناء جده ولكن بطاقم عماله
أغلبه مصري وبعض السودانني وتعترب االن
من أكرب الشركات الناقله للركاب حبراً بني

خضرصاحل عثمان

اللمملكه العربية والسودان وذلك من خالل
مخس بواخر وهي ( الباخره موده – الباخره
حمبه – الباخره مسره – الباخره أمانه –
والباخره رحال) .واجلدول ( )7أدناه يوضح
عدد البواخر العامله يف نقل الركاب وسعة كل
باخره:

جدول ( )7عدد البواخر العامله يف نقل الركاب بني سواكن وجده وسعاتها
م
1
2
3
4
5
6

أسم الباخره
موده
حمبه
مسره
امانه
رحال
نور

سعة الباخرة من الركاب
 1500راكب
 1000راكب
 1400راكب
 1600راكب
 1400راكب
 1400اكب

الشركه املالحيه
منا سونا للمالحه
منا سونا للمالحه
منا سونا للمالحه
منا سونا للمالحه
منا سونا للمالحه
باعبود للمالحه

املصدر /الباحث  /من الدراسه امليدانيه.

إذاً من اجلدول ( )7جند أن عدد البواخر
العامله يف نقل الركاب بني السودان واململكه
العربيه السعوديه هي عدد ( )6بواخر لعدد
شركتني فقط هما شركة باعبود للمالحه
وشركة منا سونا.
ومن خالل الدراسه امليدانيه واملقابالت
الشخصيه اليت متت مع املسئولني يف كال
الشركتني أوضح مديروا التشغيل بكال
الشركتني أن العمل يف نقل الركاب حبراً يعتمد
بصوره كبريه علي نقل احلجيج واملعتمرين ،وأن

الشركة تعمل بطاقتها القصوي أثناء فرتة احلج
وعمرةمضان ،إضافة إلي أن حركة املعتمرين
خالل العام يكون النصيب األكرب خالل العام.
ومن خالل املقابله الشخصية أوضحت
الشركتان أن موسم احلج والعمره هو املوسم
احلقيقي للشركه ,والذي يبدأ من ربيع األول
إلي نهاية شوال ملوسم العمره ومن ذو القعده
الي نهاية ذي احلجه من كل عام هجري .
حيث جند انه يف موسم احلج املنصرم مت نقل
أكثر من ( )16,000حاج حبراً من احلجيج
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السوداني.
أما يف جانب بقية فئات الركاب من غري
احلجيج واملعتمرين فنجد أن أكثرهم من
العاملني باخلارج (املغرتبني) وتكون حركتهم
فقط يف فرتة اإلجازه الصيفيه.
ومن خالل املقابالت الشخصيه مع املستفيدين
من نقل الركاب حبراً والذين صحة الفرض
القائل بإعتماد الشركات املالحيه علي موسم
نقل احلجيج واملعتمرين يف تغطية تكاليف
التشغيل خالل العام.
 - 4إختبارالفرض الرابع :حركة احلجيج
واملعتمرين تتسبب يف مشكلة تكدس الركاب
مع موسم عودة العاملني باخلارج.
من خالل املقابله الشخصيه أكدت الشركتان
العاملتان يف نقل الركاب عدم تسببهم يف أي
مشاكل تكدس للركاب من جانبهم ،وأن سعات
النقل املتوفره لديهم االن واملوضحه يف اجلدول
( )7كافيه متاما ً،كما أن لديهم املقدره بتسيري
باخرتني يومياً جملابهة أي زيادة يف الطلب,
كما أن نقل احلجيج حتديداً يكون من خالل
عقودات البد من الوفاء بها ،وأنه يف حاالت
الطوارئ أضطرت بعض الشركات لتأجري
طأرات لنقل احلجيج وفاءاً بالعقود املربمه،
ولكن يروا من جانبهم أن التكدس مشكله
حتدث يف املوانئ وذلك لعدم املرونه يف سحب
وختليص املسافرين ألمتعتهم وأغراضهم يف
فرته وجيزه.
ومن جانب اخر فإن موسم إجازات العاملني
باخلارج تكون يف شهري يونيو ويوليو من كل

خضرصاحل عثمان

عام ،فإذا صادف موسم نقل احلجيج فإنه ال
يتكرر إال بعد عدد من السنوات وذلك لعدم
التوافق الزمين للتاريخ امليالدي مع التاريخ
اهلجري .وبهذا تكون الفرضيه القائله بأن
حركة احلجيج واملعتمرين تتسبب يف مشكلة
تكدس للركاب مع موسم عودة العاملني
باخلارج فرضيه غري صحيحه.
لكن من جانب اخر فقد أظهرت الدراسه
امليدانيه أن هناك بعض املشاكل اليت تواجه
قطاع النقل البحري اخلاص بالركاب وهي:
 إخنفاض قيمة العمله احملليه.تعترب مشكلة اخنفاض العمله احملليه أمام
العمالت األجنبيه وخصوصاً الريال السعودي
بإعتبار أن كال الشركتني إستثمار سعودي،
متثل مشكله كبريه جداً ،فالشركات تبيع قيمة
التذكره بالعمله احملليه وحتتاج أن حتول األرباح
بالريال السعودي ،فكلما اخنفضت قيمة اجلنيه
السوداني إخنفضت األرباح ،ومن جانب اخر
ال تستطيع الشركات رفع سعر التذاكر مما
هي عليه خوفاً من املنافسه احلاده للطريان أو
النقل اجلوي فإذا أرتفعت قيمة التذاكر للنقل
حبراً تكون قريبة جداً من تذكرة الطريان ألن
أغلب املعتمرين من خارج والية البحر األمحر
فيكون مثن تذكرة البص أو النقل إلي والية
البحر األمحر إضافة الي قيمة تذكرة الباخره
مساويه أو تفوق تذكرة الطريان مما جيعل
الطريان خياراً مرجحاً عن الباخره للحاج أو
املعتمر.
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 التشريعات اليت تصدرها اململكه العربيهالسعوديه بتخفيض أعداد احلجيج واملعتمرين:
يف بعض األعوام تقلص املمكله العربيه
السعوديه أعداد احلجيج واملعتمرين السودانني
لبعض األسباب مثل أعمال توسعة احلرمني
الشريفني أو غريها  ,مما يؤدي الي نقص يف
الطلب علي خدمات نقل الركاب حبراً.
 وصول احلجيج واملعتمرين من والياتهم يفنفس يوم رحلة الباخره.
يف بعض األحيان يكون هناك إصرار من
املفوجني أو وكاالت السفر والسياحه لتسفري
احلجيج واملعتمرين يف نفس يوم وصوهلم ملدينة
سواكن ،وذلك لتجنب حتمل تكاليف اإلقامه
واليت يكون احلاج أو املعتمر قد دفعها سلفاً
,علماً بأن البعض منهم قد يأتي من واليات
بعيده مثل كردفان الكربي أو دارفور الكربي أو
سنار أو النيل األبيض وحيت والية اجلزيره أو
اخلرطوم واليت تستغرق مسافه بالبص التقل
عن عشره ساعات يف األحوال العاديه.
أن سفر احلجيج والعتمرين علي الباخره يف نفس
يوم وصوهلم ملدينة سواكن يصيبهم باإلرهاق
واإلعياء وخصوصاً كبار السن واألطفال ومهما
قدمت هلم البواخر من سبل الراحه يكونون يف
حاله مزاجيه سيئه وإعياء وإرهاق واضح مما يولد
أحساساً بتعاسة الركاب وال ذنب لطاقم الباخره
أو يف خدماتها نصيب من هذا اإلرهاق واإلعياء.
النتائج:
 .1يعتمد النشاط االقتصادي يف مدينة سواكن
علي حركة املسافرين حبراً.
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 .2احلجيج واملعتمرين حبراً هم أكثر الفئات
طلباً علي خدمات النقل البحري.
 .3تعتمد الشركات املالحيه علي موسم نقل
احلجيج واملعتمرين يف تغطية تكاليف التشغيل
خالل العام.
 .4التتسبب حركة احلجيج واملعتمرين يف
مشكة تكدس الركاب مع موسم عودة العاملني
باخلارج.
 .5إخنفاض قيمة العمله الوطنيه أمام
العمالت األجنبيه يهدد إستمرار عمل شركات
املالحه العامله يف نقل الركاب حبراً  ,وذلك
لشدة املنافسه مع النقل اجلوي وعدم إماكنية
رفع سعر التذاكر حبراً ألنها سوف تقرتب مع
سعر تذاكر الطريان مما جيعل الطريان خياراً
مفض ً
ال للمسافر.
 .6التشريعات اليت تصدرها اململكه العربيه
السعوديه بتخفيض أعداد احلجيج واملعتمرين
تقلل من الطلب علي خدمات نقل الركاب
حبراً.
 .7وصول احلجيج واملعتمرين من والياتهم
يف نفس يوم رحلة الباخره وسفرهم يف نفس
اليوم يصيب املسافرين باإلرهاق واإلعياء عند
وصوهلم للمملكه العربيه السعوديه مما يعكس
عدم سعادتهم عن الرحله .
التوصيات:
 .1حتفيز قطاع النقل البحري اخلاص بالركاب
حبراً من جانب اجلهات احلكوميه ذات الصله،
وذلك ألن والية البحر األمحر بصفه خاصه
ومدينة سواكن بصفه خاصه تعتمد بشكل كبري
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يف نشاطها اإلقتصادي علي تقديم خمتلف
اخلدمات للمسافرين حبراً.
 .2التدخل السريع من جانب احلكومه املركزيه
وحكومة الواليه يف احلفاظ علي قيمة تذكرة
السفر حبراً مع إخنفاض قيمة العمله احملليه
حيت ال خيرج قطاع نقل الركاب حبراً من سوق
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املنافسه ،والذي تعتمد عليه الواليه ومدينة
سواكن يف األنشطه االقتصاديه.
 .3سن التشريعات والقوانني اليت حتد من سفر
الركاب مبختلف فئاتهم وخصوصاً احلجيج
واملعتمرين يف نفس يوم وصوهلم ملدينة سواكن
من خمتلف واليات السودان األخري.
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