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 »مكتب احلركة« العني الساهرة  على حركة املالحة يف القناة 



عيـــــد املرشــــد

كلمة السر يف حسم معركة تأميم القناة 
املرشدون

يف ليلة 13 س��بتمرب بدأت ُت��اك أول خيوط املؤامرة، 
إذ أخط��ر الفرنس��ي ب��ول رميون��د مدي��ر إدارة املالحة 
بقناة الس��ويس، املهندس حممود يون��س رئيس هيئة 
قناة الس��ويس فيم��ا بعد بق��رار االنس��حاب اجلماعي 
للُمرش��دين األجانب البالغ عددهم 207 ُمرش��د حبجة 
اس��تيائهم من معامل��ة اإلدارة اجلديدة، رغم أن القرار 

ج��اء بناًء عل��ى تعليمات إدارة الش��ركة يف باريس.
ُمرش��دًا   155 ت��رك  مباش��ًرة،  التالي��ة  الليل��ة  ويف 
أعماهل��م وجلس بعضهم يف الن��وادي امُلطلة على مياه 
القن��اة، وجبوارهم مراس��لوا الصح��ف األجنبية الذين 
جتمعوا ليس��جلوا احلدث املتوق��ع بتوقف املالحة يف 

قناة الس��ويس. 
غ��ر أن املؤام��رة تول��ت إىل ملحمة بط��والت بفضل 
دق��ة القراءة امُلس��بقة لإلدارة املصري��ة، حيث توقعت 
مص��ر منذ بداي��ة التأميم إخت��اذ فرنس��ا وإجنلرت هذه 
اخلط��وة، وعلى إثره قام��ت اإلدارة املصري��ة بالرتتيب 
إلحل��اق 68 ُمرش��دًا مت تدريبه��م بواس��طة املرش��دون 

القدامي.
وأصب��ح »ي��وم االمتح��ان« ال��ذي أطلق��ه املهن��دس 
حمم��ود يون��س عل��ى ليل��ة 14 – 15 س��بتمرب ه��و ي��وم 
إجن��از حقيقي م��ؤرخ يف س��جل البط��والت املصرية، 
فعل��ى الرغم من حماولة ع��دًدا الدول األجنبية وعلى 
رأس��ها فرنس��ا وإجنل��رتا إحراج مص��ر دولًيا ع��رب زيادة 
ع��دد الس��فن املرس��لة للقن��اة إىل 50 س��فينة، غ��ر أن 
براع��ة وتصمي��م املرش��دين املصري��ن واليوناني��ن 

أفس��دت املؤام��رة وحولته��ا إىل نص��ٍر تارخي��ي. 
مج��ال  الرئي��س  وجهه��ا  تارخيي��ة  كلم��ٍة  ويف 
عبدالناصر إىل العامل أمجع تقديًرا جلهود املرشدين 
خ��الل حف��ل ختري��ج دفع��ة جدي��دة م��ن الطيارين 
بكلي��ة الط��ران ببلبي��س، قال فخ��وًرا: الي��وم هو أول 

يوم لتنفي��ذ املؤامرة الفرنس��ية واإلجنليزية يف قناة 
الس��ويس .. وصلت 50 س��فينة م��رًة واحد.. واس��تطاع 
املرش��دون املصري��ون واليوناني��ون أن يقوم��وا بالعمل 
كله يف القناة .. اليوم نثبت للعام أمجع أن املصرين 
متكن��وا م��ن أن يواصل��وا العم��ل يف القن��اة بع��د أن 
س��حبت بريطاني��ا وفرنس��ا مجيع املرش��دين األجانب 
م��ن القن��اة .. اليوم باس��م الش��عب وباس��م كل فرد من 
أبن��اء مص��ر .. أه��دي ه��ؤالء الرج��ال وس��ام االس��تحاق 

املصري م��ن الش��عب املصري. 
ه��ذه التكريم التارخي��ي للُمرش��دين املصرين جاًء 
تقدي��ًرا لدورهم احمل��وري يف توجيه دف��ة الرأي العام 
العامل��ي إزاء قضية تأميم قناة الس��ويس، حيث وجهت 
احلكوم��ة املصري��ة يف 17 س��بتمرب 1956 مذك��رة 
جملل��س األمن تت��ج فيها على س��حب ال��دول الغربية  
املرش��دين، وك��ررت مص��ر اقرتاحه��ا بتألي��ف هيئ��ة 

دولية لتس��وية أزمة قناة الس��ويس. 
ويف الي��وم نفس��ه الق��ى االق��رتاح املص��ري تأيي��د 21 
دول��ة يف دالل��ة على جناح املصري��ن يف إدارة اجملرى 
املالحي األجنيب بعيًدا عن ُمس��اعدة ال��دول الغربية، 
حت��ى أن جمل��ة تاي��م األمريكي��ة نش��رت يف أول 
أكتوب��ر 1956 مقااًل بعنوان »تت اإلدارة اجلديدة« 
يق��ول » يب��دو أن ناصر ق��د نفذ م��ا كان يعد به يف 
اعت��زاز، فق��د ع��ربت القناة من��ذ التأميم 2432 س��فينة 
بس��الٍم وأم��ان، منه��ا 301 بع��د االنس��حاب اجلماع��ي 

للُمرش��دين«.
وتقدي��ًرا ل��دور امُلرش��دين الرائ��ع، خصص��ت هيئ��ة 
قن��اة الس��ويس ي��وم 14 س��بتمرب م��ن ُكل ع��ام عي��ًدا 
للُمرش��دين، وال��ذي يبل��غ عدده��م اآلن 300 ُمرش��د 
مصرًيا يتمتعوا بأعلى كفاءة دولية إلرش��اد السفن 

يف اجمل��رى املالح��ي.

 يبلغ عدد المرشدين بهيئة 
قناة السويــس  300 

ُمرشد مصـــــري يتمتعـون 
بأعلى كفاءة دوليةإلرشاد 

السفن في المجرى 
المالحي

عيـــــد املرشــــد

انسحاب املرشدين االجانب .. بداية املؤامرة

واجه��ت اإلدارة املصري��ة اجلدي��دة لقن��اة الس��ويس سلس��لة مؤم��رات حاكتها 
فرنسا وإجنلرتا بغرض عرقلة قرار التأميم الذي اختذه الرئيس مجال عبدالناصر 

يف 26 يوليو 1956.
وكان��ت احللق��ة األه��م يف سلس��لة املؤام��رات، ه��ي االنس��حاب اجلماع��ي 
للمرش��دين األجانب يف ليلة 14 – 15 س��بتمرب 1956 ، كمحاولة يائس��ة إلثبات 
ع��دم ق��درة املصرين على إدارة هذا اجملرى املالحي العاملي، وذلك بعد أن فش��لت 

فرنس��ا وإجنل��رتا يف إثناء مص��ر عن قراره��ا الوطين بتأمي��م القناة.
كان��ت اإلدارة األجنبي��ة تعتقد أن جن��اح العمل فى القناة يرج��ع إىل موظفيها 
األجان��ب وأن املصري��ن ل��ن يس��تطيعوا إدارة القن��اة مبفرده��م، ومن ث��م خلصت 
إىل أن س��حب املرش��دين واملوظف��ن األجان��ب دفعة واحدة س��يؤدى إىل اضطراب 
العم��ل وتوق��ف املالح��ة ف��ى القن��اة ، وه��و ما يش��كل خرق��ًا صرحي��ًا التفاقية 
القس��طنطينية وبذل��ك ال يكون أمام الق��وات الربيطانية والفرنس��ية إال فرض 

إرادته��ا بالقوة على مصر واللجوء إىل التدخل املس��لح حبج��ة إعادة املالحة فى 
القن��اة .  فقامت الش��ركة بطلب عدم عودة املرش��دين املوجودين باألجازة إىل 
عمله��م ، وف��ى يوم 26 أغس��طس 1956 بل��غ عدد املرش��دين املتغيبن 59 مرش��دًا،  
وفى منتصف ليلة 14-15 س��بتمرب 1956 انس��حب دفعة واحدة مجيع املرش��دين 
واملوظف��ن والعم��ال األجانب ما ع��دا اليونانين، فلم يبق فى جهاز اإلرش��اد إال 52 
مرش��دًا م��ن أصل 207 مرش��دًا ،   وانس��حب مع املرش��دين 326 موظفا فني��ا وإداريا 
م��ن 805 .  إال أن اإلدارة املصري��ة كانت ق����د أع���دت الع��دة لذلك،فعززت جهاز 
اإلرش��اد لديه��ا بعناص��ر جدي��دة م��ن البحري��ة املصري��ة وع��دد من املرش��دين 
األجانب اجلدد. بلغ عدد املرش��دين اجلدد منذ التأميم وحتى س��اعة االنسحاب 
ف��ى 14 س��بتمرب 68 مرش��دًا منه��م 53 مصري��ًا و6 يوناني��ن و9 م��ن جنس��يات 

خمتلف��ة حصلوا مجيعا على تدريب مكثف مكنهم بالعزمية واإلصرار من 
املش��اركة مع إخوانهم من املرشدين القدامى فى مقاومة االنسحاب اجلماعى. 
كان النج��اح املذه��ل حلي��ف أبن��اء القن��اة األبطال رغم حم��اوالت الغرب إرس��ال 
أع��داد كبرة من الس��فن لعب��ور القناة دفع��ة واحدة حتى يظه��روا عدم قدرة 
املصري��ن عل��ى إدارة القن��اة ووق��ف الرئي��س عب��د الناصر ي��وم 15 س��بتمرب 1956 
خيط��ب مبناس��بة االحتفال بتخريج فوج م��ن الضباط الطيارين مش��يدًا برجال 
القن��اة من الرش��دين ورج��ال التحركات ومجي��ع العاملن قائال : » اليوم باس��م 
الش��عب وباسم كل فرد من أبناء مصر أهدى إىل هؤالء الرجال وسام االستحقاق 

املص��رى من الش��عب املصرى «.    

أول جملس إدارة هليئة قناة السويس عقب التأميم

جمموعة من املرشدين املصرين بعد إحباطهم املؤامرة الفرنسية اإلجنليزية 

صورة نادرة لللمرشدين األجانب بقناة السويس قبل االنسحاب



مهمـــة خاصــةمهمـــة خاصــة

اخلط��أ  ألن  الس��فينة،  يف  التحك��م 
عواقب��ه وخيم��ة ويتس��بب يف تعطيل 
حركة س��ر السفن اليت تسر باخللف 

وختس��ر مص��ر مالين ال��دوالرات. 
يؤم��ن الرب��ان املخض��رم ب��أن املرش��دين 
يف قن��اة الس��ويس س��فراء بالده��م م��ع 
كل جنس��يات الع��امل، ويدرك��ون 
مدي أهميته��م لرتك انطباعات اجيابية 
ع��ن مص��ر وقن��اة الس��ويس، يق��ول: أنا 
هن��ا أمث��ل مصر بل��دي، فالب��د أن أعلي 
من ش��أنها بأس��لوبي املتحض��ر وترحييب 
الودود بربان كل سفينة أصعد عليها. 
ضم��ن  العزي��ز  عب��د  الرب��ان  كان 
املرش��دين الذي��ن م��روا يف أول جت��ارب 
تش��غيل القناة اجلديدة، حيث تواجد 
فى السفينة الثانية، يقول: كان ربان 
الس��فينة يطم��أن ج��دا أن س��فينته 
س��تمر م��ن قن��اة الس��ويس اجلدي��دة 
بنج��اح، ألن��ه يث��ق يف أن هيئ��ة قن��اة 
الس��ويس ال تسر س��فن يف مكان غر 
مناس��ب للعب��ور، وأنه��ا حينم��ا تقول أن 
غاط��س القن��اة 24 م��رتًا أنه��ا صادقة يف 

ذلك. 
يعود الرب��ان »عبد العزي��ز« بذاكرته 
إل��ي ف��رتة الس��بعينات، حينم��ا كان 
ضابط برتبة مقدم يف القوات البحرية 
املصري��ة، حينه��ا طلب��ت هيئ��ة قن��اة 

كبريا املرشدين » عبد العزيز « و » حمسن« ... خربة مالحية كبرية وعطاء مستمر

حينم��ا دق��ت الس��اعة العاش��رة والرب��ع 
اإلمساعيلي��ة  »مارين��ا«  أرض  وص��ل 
املرش��دان الرب��ان حمم��د عب��د العزي��ز 
واس��تعدا  ُكري��م  حمس��ن  والرب��ان 
للتحرك حنو س��فينة احلاويات القادمة 
م��ن الس��ويس ومتجه��ة إل��ي بورس��عيد، 
اصطحبن��ا املرش��دان يف رحلتهم لنرصد 
ال��دور امله��م ال��ذي يقوم��ا ب��ه مث��ل باق��ي 

زمالئه��م م��ن املرش��دين. 
»ممكن تظبط س��اعتك علي حركة 
املرش��دين« به��ذه الكلم��ات ب��دأ الربان 
حمم��د عب��د العزي��ز حديث��ه وأض��اف: 
املرش��د مث��ال لالنضباط، ف��ال جمال لغر 
ذلك، ألن قوافل الس��فن تس��ر يف انتظام 
مث��ل حرك��ة عق��ارب الس��اعة، ل��ذا 
نص��ل أرض املارين��ا يف التوقي��ت احمل��دد 
بالدقيقة والثانية حيت نصعد السفينة 
ف��ى امليع��اد احمل��دد ونس��تلم مهمتن��ا من 
الزم��الء املرش��دين الذي��ن كان��وا عل��ى 
الس��فينة، وج��اؤا به��ا م��ن بورس��عيد أو 

الس��ويس.
م��ن عل��ى رصي��ف »املارين��ا« يقف��ز 
املرش��دان يف ال��زورق البح��ري بس��رعة 
وخف��ة ال تش��ر إىل أن أعمارهم تتعدى 
الس��تن عام��ًا، يدخ��ل احمل��رك البح��ري 
ف��ى قن��اة الس��ويس اجلدي��دة يف انتظار 

           بــزي ناصــع البيــاض ومالبــس 
ــم  ــوا أكتافه ــارة تعل ــة وش مهندم
علــي  وقــارا  يضفــي  و»كاب« 
مظاهرهــم، يتوافــد املرشــدون على 
ــا« اإلمساعيلية، كل  أرض »مارين
مرشــد لــه توقيــت حمــدد حمســوب 
بدقــة يرتبــط بوصــول الســفن إلــي 
منطقــة حمــددة يف قنــاة الســويس 
باإلمساعيليــة، بصــورة منظمــة 
يتحرك كل مرشــد يف زورق حبري 
»pilot« متجهًا حنو ســفينته اليت 
يعلــم ميعــاد وصوهلــا، حيت يتســلم 
ــذي  ــد ال ــه املرش ــن زميل ــه م مهمت

انتهــت فــرة عمله . 

.MSC BEATRICE الس��فينة 
الس��اعة تش��ر إل��ي العاش��رة والنص��ف 
صباح��ًا، وصل��ت الس��فينة إل��ي قن��اة 
االتص��ال يف ميعاده��ا احمل��دد، جبه��ازه 
الالسلكي رحب »عبد العزيز« بقبطان 
الس��فينة ذو اجلنس��ية اإليطالية، وبدأ 

االس��تعداد لصع��ود الس��فينة.
س��لم حدي��دي يرتف��ع بط��ول الس��فينة 
ب��دأ يت��دىل م��ن أعل��ى، اق��رتب ال��زورق 
م��ن الس��لم بس��رعة مس��اوية لس��رعة 
ال��يت ال تتع��دى 14 كيل��و  الس��فينة 
يف الس��اعة، ين��زل املرش��دان الذي��ن 
اصطحب��ا الس��فينة م��ن الس��ويس حتى 
اإلمساعيلي��ة، م��ن عل��ى الس��لم املرتفع، 
ويقف��زان إىل نفس احملرك البحري الذي 
اصطح��ب املرش��دان م��ن اإلمساعيلي��ة، 
وبدأت حلظات اخلطر، الوصول إىل س��لم 
الس��فينة احلديدي يطل��ب القفز بثقة 
وسرعة من على الزورق يف اجتاه السلم، 
أمر خطر يتطلب احلرص الش��ديد ألن 
اخلطأ يف ه��ذه اللحظة قد يؤدي حبياة 

املرشد. 
وصل املرشدان بس��الم إىل سلم السفينة 
اجت��اه  يف  الصع��ود  عملي��ة  وب��دأت 
مدخ��ل الس��فينة، بابتس��امة يرح��ب 
مس��ئول األمن على الس��فينة باملرشدين 
ويصطحبه��م حنو ب��رج قيادة الس��فينة، 

اإليطال��ي  الس��فينة  قبط��ان  يرح��ب 
باملرش��دين ويتس��لما مهم��ة اإلرش��اد.

عل��ي دف��ة القي��ادة يق��ف ش��اب ثالثيين 
م��ن طاق��م الس��فينة، يتلق��ى أوام��ر 
ومالحظ��ات م��ن املرش��دين املصري��ن، 
يطالع املرش��دان إحداثيات السفينة من 
وراء شاش��ات ضخمة ترصد عمق القناة 
بدق��ة وطبيع��ة الق��اع، كم��ا تس��ب 
الس��رعة، وشاش��ات أخ��رى تع��اون رب��ان 

الس��فينة عل��ي إمت��ام رحلت��ه بنج��اح. 
يتح��دث الرب��ان حمم��د عب��د العزي��ز 
ع��ن دوره عل��ى الس��فينة قائ��ال: أن��ا 

مهمت��ى األساس��ية أن أراق��ب حرك��ة 
س��ر الس��فينة يف القناة وأرشدها خالل 
الرحل��ة لضم��ان إحباره��ا يف املس��ار 

الصحي��ح للقن��اة.
حديث الربان »عبد العزيز«

ميس��ك الرب��ان مبنظار مقرب للمس��افات 
ويتابع حركة س��ر الس��فن اليت تس��بق 
س��فينته، يس��تكمل الرباني السبعيين 
حديث��ه مؤك��دًا عل��ى أن��ه الب��د أن 
يكون علي ش��ديد اليقظة والرتكيز 
خ��الل وج��وده يف عمل��ه داخ��ل غرف��ة 

يبدأ عمل المرشد 
مع قافلة الشمال  

في بورسعيد ثم إلى 
مارينا اإلسماعيلية 

متجها إلى السويس 
والعكس

رحلة مرشد فى القناة

الس��ويس مرش��دين فتق��دم وعم��ل 
مرش��دًا يف ع��ام 1977، ي��روي الرب��ان 
املخض��رم حال��ة القن��اة آن��ذاك: كانت 
الس��فن صغ��رة ومحوالته��ا ال تتع��دى 
الثالث��ن أل��ف طن، عك��س احلموالت 
احلالي��ة ال��يت وصل��ت إىل 200 أل��ف ط��ن، 
كم��ا كان غاط��س القن��اة أق��ل م��ن 

نص��ف الغاط��س احلال��ي. 
عاص��ر الرب��ان مرش��دين عمل��وا بع��د 
تأمي��م قن��اة الس��ويس يف ع��ام 1956، 
حي��ث يؤك��د أن املرش��دين املصري��ن 
أثبت��وا للعامل أنهم على قدر املس��ئولية: 
كان هناك مؤامرة من الدول األجنبية 
ته��دف إلثب��ات أن هيئ��ة قناة الس��ويس 
واملصري��ن ال يس��تطيعون أن يس��روا 
حركة املالحة، أرس��لوا سفن كثرة 
إلح��داث »ربكة« يف القناة، لكن مل 

حي��دث بفض��ل اهلل.
عل��ى  رهي��ب  ضغ��ط  هن��اك  كان   
املرش��دين، يركب��وا س��فينة مل��دة 11 
س��اعة يف اجت��اه الس��ويس  وينزل��ون 
ال يس��رتحيون ويركب��وا س��فينة يف 
ملحم��ة  كان��ت  بورس��عيد،  اجت��اه 
ش��هدها الع��امل أمج��ع أثبت��ت أن هيئ��ة 
قناة الس��ويس جديرة باستقبال جتارة 

الع��امل. 
حديث الربان »حمسن«

الرب��ان احلاص��ل عل��ى رتب��ة  يب��دأ 
كبرمرش��دين عمله فور صعوده إىل 
غرف��ة القي��ادة ال��� »Bridge« حي��ث 
يس��تمع إىل املالحظ��ات التفصيلي��ة 
اخلاص��ة بتوجي��ه الس��فينة العمالقة  
متهي��ًدا الس��تالمها م��ن زميل��ه املرش��د 
القادم بها من ميناء الس��ويس قبل نزوله 
بع��د انته��اء وردي��ة عمل��ه، ينظرحن��و 
اجمل��رى املالحي ث��م يطالع يف ه��دوء ال� 
pilot card ال��ذي يوض��ح مواصف��ات 
الس��فينة العمالق��ة م��ن حي��ث الط��ول 

والع��رض والغاط��س واحلمول��ة .
اإللكرتوني��ة  باخلرائ��ط  مس��تعينًا 
وأجهزة ال��رادار يتأكد الرب��ان ُكريم 
باس��تمرار أن الس��فينة تتوس��ط اجملرى 

املالح��ي خوفًا من إزاحته��ا حنو اجلانب 
نتيج��ة دف��ع املي��اه هل��ا وبالتال��ي فق��د 

الق��درة عل��ى التحك��م بها .
يتذكر الربان ُكري��م األمس القريب 
قائ��اًل »نعتمد يف عملنا باألس��اس على 
اخلرائ��ط وقدمي��ًا كان األم��ر يتعل��ق 
باخلرائ��ط الورقي��ة العادي��ة إال أنن��ا 
حاليًا نستعن باخلرائط اإللكرتونية 
ال��يت من املق��رر االعتماد عليها بش��كل 
خ��الل  الس��فن  كاف��ة  يف  كام��ل 

الس��نوات الثالث��ة القادم��ة«
عل��ى  املرش��دين  كب��ر  حي��رص 
يف  األخ��رى  الس��فن  م��ع  التواص��ل 
 ،  VHF القافل��ة م��ن خ��الل أجه��زة
كم��ا مُيكنه التيرتا م��ن التواصل مع 

مكت��ب احلرك��ة وحمط��ات اإلرش��اد 
للحصول على توقيتات دخول السفينة 
للمحط��ات املختلف��ة لتنظي��م وتثبي��ت 

س��رعة القافل��ة يف اجمل��رى .
مه��ام  أن  عل��ى   » »ُكري��م  يؤك��د 
املرش��د ال تقتص��ر عل��ى احلف��اظ عل��ى 
س��المة الس��فينة فحس��ب وإمن��ا أيض��ًا 
احلف��اظ عل��ى س��المة القناة ومنش��آتها 
فح��دوث أي��ة أعط��ال ق��د ي��ؤدي إىل 
تعطي��ل القافل��ة بأكمله��ا كم��ا أن��ه 
ق��د يش��كل خط��ورة عل��ى س��المة 
األرواح ببع��ض الوح��دات كاملعدي��ات 
والكباري واحل��دات العائمة الصغرة 

وغره��ا.



حـــوار االسبـــوع

الربان حممد فوزي :تدريب املرشدين عالي املستوى والقناة اجلديدة 
ضرورة لتطور املالحة بالقناة

الربان هالل حيي : طبيعة عمل املرشدين حمفوفة باملخاطرونلتزم بإجراءات السالمة املهنية 

مبناســبة مــرور 59 عامــًا علــى حادثة 
انســحاب املرشــدين األجانــب يف الرابع 
ــف  ــة وق ــبتمرب وحماول ــن س ــر م عش
حركة املالحة بالقنــاة ردًا على القرار 
السياســي اخلــاص بتأميمهــا، ويف هذه 
احلادثــة لعب املرشــدون املصريــون دور 
ــتمرار  ــى اس ــاظ عل ــة يف احلف البطول
حركــة املالحة ليتحول هذا اليوم فيما 
بعــد إىل عيد للمرشــد،حاولنا االقراب 
من عامل املرشدين للتعرف على طبيعة 
عملهــم ومهامهم فكان لنا هذا احلوار 
مــع الربان حممد فــوزي رئيــس مراقبة 

املالحة.
ماهى ش��روط قبول املرشدين للعمل يف 

قناة السويس ؟
حال��ة  يف  املرش��د  حص��ول  ُيش��رتط 
خترج��ه م��ن األكادميي��ة العربي��ة 
للنق��ل البح��ري عل��ى درجة املاجس��تر 
»رب��ان أعال��ي البح��ار « واخلدم��ة يف 
وظيفة قبطان قائد س��فينة فرتة التقل 
عن مخس��ة س��نوات ، أو حصول املتقدم 
لوظيف��ة مرش��د يف حال��ة انتم��اءه إىل 
الكلي��ة البحري��ة عل��ى رتب��ة أركان 
ح��رب، ال��يت تع��ادل درجة الدكت��وراة .
كي��ف يت��م تدري��ب املرش��دين بع��د 

قبوهل��م ؟
يت��م تدري��ب املرش��دين بع��د انضمامهم 
للعم��ل يف اهليئ��ة م��دة ال تق��ل عن عام 
م��ع أح��د القباطن��ة م��ن ذوي اخلربة يف 
إمساعيلي��ة  يف  الثالث��ة  القطاع��ات 
وبورس��عيد والس��ويس عل��ى أن يب��دأ 

تض��م هيئ��ة قن��اة الس��ويس م��ا يق��رب م��ن 300 مرش��د 
يعمل��ون يف ظ��روف مناخي��ة متقلبة وأعط��ال حمتملة 
للس��فن حاولنا التعرف عن قرب على الصعوبات واملخاطر 
ال��يت ق��د  يتعرض��ون هلا أثن��اء العمل م��ن مراق��ب املالحة  

الرب��ان هالل حي��ي هالل.
ي��رى الرب��ان »هالل« أن املرش��د يتعرض خ��الل عمله إىل 
نوع��ن من الصعوب��ات أحدهما يتعلق باملواق��ف الطارئة 
اليت تدث أثناء العمل دون س��ابق إنذار كحدوث أعطال 
يف الس��فينة نتيجة خلط��أ يف التوجي��ه أوحلدوث عطل 
يف املاكين��ات أو لتوق��ف املول��دات اليت ينت��ج عنها توقف 
جلميع األجهزة اليت تعم��ل بالكهرباء والذي تصبح معه 

الس��فينة جمرد كتل��ة حديدية يف املياة.
وع��ن كيفي��ة التعام��ل يف ه��ذه املواقف يؤك��د الربان 
»ه��الل« أن عم��ل املرش��د ال خيل��و م��ن الضغ��ط العص��يب 
والتوت��ر إال أن ه��ذا األم��ر الينبغ��ي أن ينعك��س عل��ى 

بالعمل يف العام التالي على السفن ذات 
احلم��والت الصغ��رة وبع��د جناح��ه 
يتم تثبيته على أن يتم رفع احلمولة 
بعد اختباره إىل أن يصل إىل درجة 
كبر املرش��دين ال��ذي مُيكنه من 

اس��تقبال مجي��ع أن��واع الس��فن 
وبكاف��ة احلم��والت .

ماه��و دور املرش��د وطبيع��ة 
عمل��ه يف القن��اة؟

لدين��ا نوع��ان من املرش��دين 
يق��وم  مين��اء  مرش��د 
باس��تالم الس��فينة م��ن 
مين��اء الس��ويس أو مين��اء 
بورسعيد حتى يصل بها 
إىل أق��رب مدخ��ل للقناة  
ليب��دأ هن��ا عم��ل مرش��د 
الغاط��س أو مرش��د القناة 

باس��تالم  يق��وم   حي��ث 
الس��فينة عن��د وصوهل��ا 

أو  الس��ويس  غاط��س  إىل 
بورسعيد ويدخل بها إىل قناة 

الس��ويس ول��ذا ف��إن أى مرك��ب 
تدخ��ل جم��رى القن��اة تصاحبها 
ثالث��ة مرش��دين عل��ى األق��ل 
خ��الل رحلته��ا وه��م كاآلت��ي: 
مرش��د امليناء ثم مرش��د القناة من 
بورس��عيد اىل اإلمساعيلي��ة ث��م 
مرش��د آخر من اإلمساعيلية إىل 

. والعك��س  الس��ويس 
كي��ف يت��م جتهي��ز حرك��ة 

املالح��ة يومي��ًا ؟
حرك��ة  جتهي��ز  يت��م 

املالحة يف السابعة مساءًا من 

كل يوم استعدادًا لليوم التالي حيث 
يق��وم رئيس احلرك��ة بالتواصل 
مع كاًل م��ن مكتب احلركة 
وبورس��عيد  الس��ويس  يف 
للحص��ول عل��ى الع��دد املتوق��ع 
من الس��فن اليت تريد عبور 
القن��اة وتوف��ر كافة 
املعلوم��ات اخلاصة 
به��ا فيم��ا يتعل��ق 
بنوعه��ا ومحولتها 

ومواصفاتها 
الش��كلية م��ن 
الط��ول  حي��ث 

والعرض 
ث��م  والغاط��س 
تدي��د  يت��م 
دخ��ول  موع��د 
والوق��ت  القافل��ة 
ال��الزم هل��ا لعب��ور 
القناة وفقًا لالئحة 
املالحة فيتم تنظيم 
العبور وفقًا لألولوية 
لتدخ��ل  الدخ��ول 
الس��فن احلربي��ة يف 
البداي��ة ويليها س��فن 
ال��ركاب ث��م س��فن 
الس��يارات  حام��الت 
احلاوي��ات  فس��فن 
ويليه��ا ناق��الت الغ��از 

. والب��رتول 
ه��ل هن��اك اخت��الف 
يف نظام املالحة قبل 
تأمي��م القن��اة وبع��د 

تأميمه��ا ؟
للمصداقي��ة ف��إن نظ��ام املالح��ة يف 
القن��اة مل يتغرمن��ذ افتتاحه��ا وحت��ى 
اآلن وهوالنظ��ام املالح��ي األمث��ل للعبور 
وحاولن��ا تغي��ره وتديث��ه ولكنن��ا 
وجدنا أن النظام املعمول به والقائم على 
تديد وتثبيت مواعي��د دخول القوافل 
وخروجها مما يس��هل معه التحكم يف 
حرك��ة املالحة فض��اًل عن االس��تفادة 

من ض��وء النهار
م��ا ه��ى التغي��رات ال��يت حل��ت حبركة 
املالح��ة بع��د افتت��اح قن��اة الس��ويس 

اجلدي��دة؟
حرك��ة  يف  امُلتب��ع  النظ��ام  كان 
املالح��ة بقن��اة الس��ويس يعتم��د عل��ى 
وجود قافلتن من الشمال وقافلة واحدة 
م��ن اجلنوب وبع��د افتتاح قناة الس��ويس 
اجلديدة مت تغير النظام امُلتبع ليش��مل 
قافلت��ن فق��ط مم��ا يقل��ل زم��ن العب��ور 
واالنتظ��ار للس��فن ويزي��د م��ن عام��ل 
األم��ن املالح��ي وه��و األمر ال��ذي ترص 
عليه اهليئة يف كافة مش��اريع تطوير 
اجمل��رى الس��ابقة بالتعمي��ق والتوس��يع 
املس��تمر والذي تبلور مؤخ��رًا حبفر قناة 
الس��ويس اجلدي��دة لزي��ادة اس��تيعاب 
القن��اة للس��فن العمالق��ة يف ظ��ل اجتاه 
ترس��انات الس��فن حن��و صناع��ة الس��فن 
العمالق��ة وه��و األم��ر ال��ذي يرف��ع م��ن 
تصني��ف قن��اة الس��ويس وبالتال��ي زيادة 

دخ��ل القن��اة والدخ��ل القوم��ي.

عمل��ه وال ينتق��ل إىل قبط��ان الس��فينة والعامل��ن عليها 
، كم��ا أن اخلط��وة األوىل يف ه��ذه املواق��ف ه��ى التواصل 
م��ع مكت��ب احلركة وحمطات االرش��اد وذلك من خالل 
جه��از التيرتا.ويتاب��ع الرب��ان »ه��الل« أما العوائ��ق األخرى 
فتتعل��ق بالعوام��ل اجلوي��ة املتقلب��ة مثل إنع��دام الرؤية 
نتيج��ة للش��بورة أو ح��دوث عاصف��ة ترابي��ة ومث��ل هذه 
التغ��رات وإن عاق��ت عمل املرش��د فه��ى ال ُتوقف حركة 

املالح��ة يف القن��اة .
وعن إجراءات الس��المة املهنية امُلتبعة من قبل املرش��دين 
قال الربان »هالل« جيب على املرشد التأكد من مطابقة 
الس��لم املوج��ود عل��ى املرك��ب للمواصفات ال��يت تددها 
كاًل م��ن اهليئ��ة وإتفاقي��ة  املالح��ة »الس��وال« ، كم��ا 
يتم مراع��اة بعض عوامل األمان كوجود س��رتة النجاة و 
حبري على الالنش ملساعدة املرشد على صعود السفينة .

بداية طريق اإلرشاد داخل اجملرى املالحي لقناة السويس

تقــــــــارير

تع��د حلق��ة التدريب أه��م حلقات سلس��لة اإلرش��اد 
البح��ري، فهي أوىل خطوات العم��ل باجملرى املالحي، 
وه��و م��ا ي��ربز أهمي��ة وقيم��ة »مرك��ز احمل��اكاة 
والتدري��ب البحري« التابع هليئة قناة الس��ويس، ذلك 
املركز الذي مت جتديده يف 2013 ليكون قبلة كل 

القباط��ن الراغب��ن يف العم��ل يف القناة.
والس��تعياب تضخ��م أع��داد املرش��دين داخ��ل اهليئة 
الس��يما بع��د افتتاح القن��اة اجلديدة تس��تهدف إدارة 
اهليئ��ة افتت��اح مرك��ز ثان��ي للمح��اكاة والتدريب 

البح��ري يف حمافظ��ة اإلمساعيلي��ة أيضًا.
ويف ه��ذا اإلط��ار ق��ال القبط��ان صف��اء الدي��ن مه��ران 
كب��ر مرش��دين ممتاز وم��درب مبرك��ز احملاكاة 
والتدري��ب البح��ري التاب��ع هليئ��ة قن��اة الس��ويس، إن 
اهلدف الرئيس��ي للمركز هو تعلي��م وتدريب صغار 
املرش��دين املنضم��ن للهيئة على نظ��ام العمل داخل 
اجملرى املالح��ي، والقطاعات املختلف��ة داخل اهليئة 
واألن��واع املختلف��ة من الس��فن، وكيفي��ة العمل يف 
ظل الظروف املناخية املتغرة سواء العواصف الرتابية 

أو األمط��ار أو وق��ت الش��بورة الضبابية.
وأوض��ح مه��ران أن التدري��ب داخل احمل��اكاة خُيضع 

مركز احملاكاة والتدريب البحري

املتدرب لكافة الظ��روف اليت ميكن أن يتعرض هلا 
أثناء أداءه لعمله داخل اجملرى املالحي، كما أن نظام 
التدريب يش��مل دمج املرشد املتدرب داخل منظومة 
عم��ل املرش��دين م��ن خ��الل ب��دء النش��اط العمل��ي 
بالتدريج وذلك تت إش��راف كبار املرش��دين، على 
أن خيض��ع ل 3 اختب��ارات م��ع 3 مرش��دين خمتلف��ن 
يك��ون مؤه��ل بعدها للعمل داخ��ل اجملرى املالحي 

منف��ردًا بكفاءة.
وأش��ار إىل أن نظ��ام الرتق��ي داخ��ل منظوم��ة اإلرش��اد 
يب��دأ من مرحلة املرش��د العادي ومتتد ه��ذه املرحلة 
ل 4 س��نوات، ينتق��ل بعدها املرش��د إىل درجة املرش��د 
الرئيسي واليت يتسغرق فيها أيضًا املرشد 4 سنوات، ثم 
يكون مرشدًا ممتازًا لفرتة بينية 4 سنوات، يكون 
بعده��ا املرش��د مؤه��اًل للحص��ول على درج��ة كبر 
مرش��دين، يف ح��ن تنقس��م الدرج��ة الوظيفي��ة 
األخ��رة ل� 3 ش��رائح، وه��ي كبر مرش��دين وكبر 

مرش��دين أول وكبر مرش��دين ممتاز.
ولف��ت كب��ر مرش��دي اهليئ��ة لض��رورة زي��ادة عدد 
املرش��دين داخ��ل اهليئ��ة الس��يما بع��د ب��دء العم��ل 
واإلحب��ار داخ��ل القن��اة اجلدي��دة وانته��اء عملي��ات 

التعمي��ق والتوس��عة، وه��و م��ا ضاع��ف عدد الس��فن 
العمالق��ة اليت تس��تلزم تواجد مرش��دَين إثنن على 
متنه��ا، مش��رًا إىل أن آلي��ة عم��ل املرش��دين تعتم��د 
عل��ى العمل ملدة 10 أي��ام واحلصول عل��ى أجازة ملدة 

أيام.  5
وأمل��ح إىل أن العدي��د من ش��ركات املالح��ة العاملية 
كان��ت ترس��ل كب��ار قباطينها للت��درب يف مركز 
احمل��اكاة التاب��ع للهيئ��ة، وذل��ك قب��ل ث��ورة 25 م��ن 
يناي��ر، وتوق��ع أن تع��ود ه��ذه الش��ركات لتدري��ب 

قباطنيه��ا خ��الل الف��رتة القليل��ة القادمة.
وش��دد مه��ران عل��ى أن كاف��ة مرش��دي هيئ��ة قن��اة 
السويس منذ التأميم يف 1956 وحتى اآلن هم مصريو 
اجلنس��ية، وال يوجد مرشد أجبين واحد، معليًا من 

قيمة املرش��د املصري الذي يعد األفضل عامليًا.
وكش��ف ع��ن اهليئ��ة تس��تهدف فت��ح مرك��ز أخر 
للمح��اكاة يف حمافظ��ة اإلمساعيلي��ة الس��تيعاب 
األع��داد املتزاي��دة للمرش��دين ب��كٍل من الس��ويس 
واإلمساعيلية وبورسعيد، الفتًا إىل أنه مت االستقرار 

عل��ى مكان املرك��ز اجلديد.

مركز احملاكاة والتدريب البحرى 



حـــوار االسبـــوع

الربان عرفان: دورنا ضمان وصول املرشدين إلي السفن املتجهة إلي بورسعيد أو السويس

تعتــرب »مارينــا« اإلمساعيليــة نقطــة ارتــكاز 
أساســية للمرشــدين  يتوافــدون عليهــا خــالل فــرة 
مــرور القوافــل يف قناة الســويس،حيث يغادر املرشــد 
القادم يف القافلة من بورســعيد أو الســويس السفينة 
فــى اإلمساعيليــة ويتــوىل املهمة مرشــد مكلف من 
اإلمساعيليــة،  ولذلــك  فمهمــة إدارة  »املارينــا« 
الرئيســية هي تنظيم عمل املرشيدين وضمان وصول 

كل مرشــد للســفينة املكلــف بها.

يوضح الربان حمم��د عرفان قائد مارينا اإلمساعيلية 
أن الدور الرئيس��ي هو ابالغ املرش��دين مبواعيد السفن 
اليت يس��تقلونها يف اجتاه بورسعيد أو السويس، كما 
ترت��ب اإلدارة كل م��ا يتعل��ق باألم��ور اللوجس��تية 
اخلاصة باملرش��دين س��واء مس��كنهم يف اإلسرتاحات 
أو الس��يارات ال��يت تق��وم بنقله��م إىل مس��كنهم م��ن 

اإلمساعيلي��ة إىل بورس��عيد أو الس��ويس. 

تتس��لم إدارة املارين��ا معلوم��ات عن الس��فن يف القافلة 
القادم��ة م��ن الش��مال وم��ن اجلن��وب، وت��دد املرش��د 

املناسب للمهمة، فهناك سفن تتطلب مرشدان ورمبا 
أكثر من ذلك، يشرح »عرفان« أن مهمة اإلرشاد 
تبدأ منذ استقبال السفينة يف حبر بورسعيد، 

حيث يصعد املرشدون على السفن يف البحر 
ويت��م نقله��م إىل 

داخ��ل غاطس 
القناة، يتسلم 

السفينة 
آخ��ر  مرش��د 

يس��مى »مرش��د قن��اة« يق��وم بإرش��اد الس��فن حت��ى 
مدين��ة اإلمساعيلية، ويس��تلم املرش��دين املكلفن 
م��ن إدارة »املارين��ا« يف اإلمساعيلي��ة املهم��ة حت��ى 
تص��ل إىل الس��فينة إىل مدين��ة حمط��ة الس��ويس 
فيس��تلم مرش��د آخر الس��فينة ليخرجها خ��ارج القناة 

ويضم��ن أنه��ا اس��تلمت مس��ارها يف املي��اه. 
يش��ر »عرف��ان« إلي أن هن��اك ج��دول باملواعيد لكل 
مرش��د يتم استدعائه ملهمه، حيث يتم إبالغه مبيعاد

وص��ول الس��يارة ال��يت تقل��ه »للمارين��ا« ويراع��ى  ذلك 
ميع��اد وص��ول الس��فن حملط��ة اإلمساعيلي��ة، حبي��ث 
يتواج��د املرش��د قب��ل وص��ول الس��فينة بوقت مناس��ب 
ويتح��رك إىل الس��فينة يف الوقت احملدد على حس��ب 

القافل��ة املبلغ بالعم��ل فيها. 
يتح��دث الرج��ل األول يف »مارين��ا« اإلمساعيلية عن 
املخاط��ر ال��يت تواج��ه املرش��د وال��يت تتخ��ذ إدارة  املارينا 
االحتياط��ات الكامل��ة ملنع وقوع إصاب��ات أو حوادث، 
يق��ول: خنت��ار قائ��دوا ال��زوارق ال��يت تق��ل املرش��دين 
بعناي��ة، حبيث يك��ون عندهم حس��ن التعامل أثناء 
نق��ل املرش��د إىل الس��فينة، قائ��د ال��� »PILOT« الب��د 
أن يك��ون لدي��ه احلنك��ة وامله��ارة يف الس��ر يف 
نف��س س��رعة الس��فينة والق��رب منه��ا لضم��ان صع��ود 
سلم الس��فينة يف سالمة، وضمان اس��تقبال املرشدين 
الذي��ن انته��ت ف��رتة عمله��م بس��الم، وإعادته��م ملارين��ا 

اإلمساعيلي��ة. 

تس��تقبل »املارين��ا« ع��دد من املرش��دين اجل��دد، تقوم 
بتدريبه��م علي العم��ل يف القناة، حيث خيرج املرش��د 
اجلدي��د يف مهم��ة عم��ل م��ع مرش��د م��ن العامل��ن 
القدام��ي، ليكتس��ب خ��ربة ومه��ارة تس��اعدانه 
على العمل مبفرده يف إرشاد السفن مستقباًل، 
يوض��ح »عرف��ان« أن��ه يس��تقبل أع��داد ق��د 
جنح��ت ف��ى اختب��ارات اهليئة كمرش��دين 
وانطبقت عليهم ش��روط االلتحاق، وتعتمد 
اهليئ��ة على برنامج تدرييب يضمن وصول 
املرش��د اجلديد ألقصى درجات االنطباط 
وامله��ارة ح��ي يك��ون مؤه��ل للعم��ل 

مرش��دًا يف القناة. 

مارينا اإلمساعيلية

مارينا اإلمساعيلية حمطة تبديل ورديات املرشدين
 »مكتب احلركة« العني الساهرة على حركة املالحة يف القناة 

حوار االسبوع

فيم��ا يتعل��ق بأجه��زة الراداريق��ول رئيس مكت��ب احلركة 
فريد جرجس » لدينا بانوراما مكونة من عشرة شاشات 

تعتمد على الرادار لتغطية اجملرى املالحي بالكامل 
ابتداءًا من السويس وحتى بورسعيد ، وميكنين من 

خالله معرفة عدد الس��فن العابرة وبياناتها كما 
ميكنين رؤية قطاع بعينه بصورة مكربة«

ويتاب��ع أم��ا جه��از AIS  فه��و يش��به ال��رادار 
يف الش��كل والوظيف��ة ويت��م تثبيت��ه عل��ى 
الس��فينة لتحويل اإلشارات بعد معاجلتها من 
خالل احلاسب إىل صورة تتضح فيها السفينة 
كنقط��ة وتظه��ر معه��ا كاف��ة البيان��ات 

املتعلق��ة بالس��فينة .
ملتابع��ة  األخ��رة  الوس��يلة  أن  إىل  وأش��ار  

الكام��رات  وه��ى  املالح��ة  حرك��ة 
التليفزيوني��ة املثبت��ة أعل��ى حمط��ات اإلرش��اد 

وال��يت تعم��ل نه��ارًا بالتصوير احل��ي ولي��اًل بالليزر 
لنقل صورة حية ميكن االستفادة منها يف املواقف 

احلرجة يف حالة حدوث عطل بالسفينة أو جنوحها 

بــــورفــؤاد - شــــــــــرق
الرســـــــوة - غـــــــــرب
رأس العـــش - غـــــــــرب
رأس العـــش - شـــــــــرق
الطينــــــــــــــــــــــــة
الكـــــــــــــــــــــــاب
القنطــــــــــــــــــــــرة
البــــــــالح - غـرب وشرق
الفـــــــــــــــــــــــردان
اإلمســـــــاعيليــــــــــة
اإلمساعيلية - شـــــــــرق
طـــــوســـــــــــــــــــون
الـدفــرسوار -شـرق وغـرب
كـبــريــت - شـرق وغرب
جـنيفـــــــــــــــــــــــة
الشلـــــوفــــــــــــــــــة
بـــــورتـــــوفيـــــــــــق

،فضاًل ع��ن إمكانية احلص��ول على ص��ورة جممعة لقطاع 
بعين��ه يف شاش��ة واح��دة.

ويؤكد جرج��س على تط��ور تكنولوجيا االتصال 
بن املرش��دين وكاًل من مراقبن املالحة وحمطات 
االرش��اد ويظه��ر ذل��ك م��ن خ��الل التي��رتا وه��ى 
ش��بكة خاصة بهيئة قناة السويس ال ميكن 
ألح��د اخرتاقه��ا أو التدخل فيه��ا باإلضافة إىل 
جه��از » VHF SAILOR« الدول��ي الذي يتم 
اس��تخدامه يف حال��ة  تعط��ل جه��از التي��رتا 
اخل��اص باملرش��د أو يف حال��ة الرغب��ة يف 
التواص��ل مع الس��فينة بع��د نزول املرش��د من 

. السفينة 
العم��ل  يتواص��ل   : جرج��س  يضي��ف  و 
مبكت��ب احلرك��ة نه��ارًا ولي��اًل م��ن خ��الل 
وردي��يت عم��ل أحدهما تس��تغرق س��ت س��اعات 
واألخ��رى لي��اًل تتع��دى 12 س��اعة عم��ل عل��ى أن 

يتبعه��ا راح��ة للمراق��ب يف الي��وم التال��ي .

مــن أعلــى نقطــة يف مبنــى اإلرشــاد يف الدور احلادي عشــر يتواصل العمل ليــاًل ونهارًا ملراقبة حركــة املالحة يف قناة الســويس من خالل أحدث األجهــزة اإللكرونية 
ملواكبة التطــور يف تكنولوجيا اإلرشــاد واملراقبة اإللكرونية.

يتم متابعة حركة املالحة باألساس باالعتماد على ثالثة وسائل رئيسية وهي جهاز الرادار وجهاز AIS  املشابه يف عمله جلهاز GPS  والكامريات التليفزيونية .

يعتمد عمل املرشد على التواصل املباشر واملستمر مع حمطات اإلرشاد املختلفة املتواجدة على طول اجملرى املالحى مبا ميكنه من احلصول على توقيتات الدخول 
للمحطات  من أجل احلفاظ على مسافات حمددة بني السفن فى القافلة  وفيما يلى بيان مبحطات اإلرشاد بقناة السويس

إحدى سفن الصب العمالقة متر أمام حمطة إرشاد باجملرى املالحي لقناة السويس

املهندس فريد جرجس يتابع سر حركة املالحة على أحد أجهزة املراقبة
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قناة السويس اجلديدة ضرورة لتطوير اجملرى املالحي ودفع عجلة االقتصاد

مميزات املالحة بقناة السويس

ش��هد تطوي��ر اجمل��رى املالحي لقناة الس��ويس العديد م��ن املراحل على م��ر الزمان 
فال ميكن ألحد إنكار دور األجيال السابقة يف عملية التطويرفنجاح أى عمل 
هو نتاج لرتاكم اخلربات وتضافر اجلهود ويظهر ذلك بوضوح يف عملية التوس��يع 

والتعميق الذي ش��هدتها القناة يف الفرتة من عام 1975 وحتى عام 1980 .
كان��ت املالح��ة ق��د توقف��ت مل��دة مثانية س��نوات إث��ر هزمي��ة 1967 وحت��ى إعادة 
إفتتاح القن��اة للمالحة يف عام1975لتبدأ الكراكات العمل يف تلك الفرتة على 
تعميق غاطس القناة من 36 قدم إىل 53 قدم فضال عن إنشاء تفريعة التمساح يف 

إمساعيلية وتفريعة بورفؤاد يف بورس��عيد .
ولتس��تمر حرك��ة تطوي��ر وصيانة اجملرى يف الس��نوات الالحق��ة بهدف احلفاظ 
عل��ى أبعاده��ا وعمقها واالهتم��ام جبوانبها ،حت��ى كان التطوير األضخم بإنش��اء 
قن��اة الس��ويس اجلدي��دة بط��ول 72 ك��م حيث كان م��ن الض��روري التفكر يف 

• تقليل زمن العبور واالنتظار ؛ فقبل احلفر كان لدينا ثالثة قوافل ،قافلة من اجلنوب بإمكانها العبور املباشر للقناة و قافلتن من الشمال 
كان على إحداهما االنتظار يف منطقة البحرات الكربى ملدة تصل إىل 8 ساعات حتى عبور آخر سفينة من قافلة اجلنوب ومن ثم عبورها، 
أم��ا بع��د حف��ر قناة الس��ويس اجلديدة أصبح لدينا قافلتن فقط بإمكانهما العبور املباش��ر للقناة ، ويف حالة مرور 50 س��فينة وهو املتوس��ط 

اليومي لعدد الس��فن العابرة  يف 11 س��اعة س��يتم توفر  8 س��اعات كاملة مما يرفع كفاءة القناة وبالتالي زيادة تصنيفها العاملي.
•  زي��ادة عام��ل األم��ان املالح��ي؛  فتحقيق االزدواج من خالل القناة اجلديدة  قضى على فكرة تعطي��ل حركة املالحة بالقناة بعد جنوح  

أي سفينة  أو تعطلها.
•  ُيعد مشروع حفر قناة السويس اجلديدة هو حجر األساس ملشروع تنمية منطقة قناة السويس حيث يكمل كاًل منهما األخر .

•   زي��ادة دخ��ل القن��اة وبالتال��ي زيادة الدخل القومي ففي الفرتة م��ن عام 2000 وحتى عام 2014 ارتفع عائد القناة م��ن 2 مليار إىل 5 مليار أى أن 
دخل القناة ازداد بنحو 3 مليار فقط يف خالل ثالثة سنوات، أما بعد حفر قناة السويس اجلديدة فمن املتوقع أن يصل دخل القناة  عام 2023 

اىل 13 مليار أى بزياة س��نوية قدرها مليار دوالر .

ونلخص فيما يلي احلاجة امللحة حلفر قناة السويس اجلديدة يف وقت قياسي :

بديل يس��تطيع مواكبة التطور يف اجتاه ترس��انات الس��فن حنو صناعة الس��فن 
العمالقة ويس��مح بعبورها.

ووفق��ًا لنظ��ام املالح��ة امُلتبع قبل حفر القن��اة اجلديدة كان على قافلة الش��مال 
االنتظ��ار يف منطق��ة البح��رات الك��ربى حت��ى عب��ور آخ��ر س��فينة م��ن قافل��ة 
اجلن��وب مايق��رب من 8 س��اعات مع العلم أنها ال تس��تطيع اس��تيعاب س��وى 8 س��فن 
عمالق��ة فقط مما يزيد من وقت االنتظ��ار والعبور وبالتالي تزيد معه التكلفة 
اإلمجالية للرحلة فيتحمل العميل تكلفة ورديات العمل واملعدات واستهالك 
للوق��ود خب��الف تكلف��ة العب��ور وم��ن هن��ا كان البد من دراس��ة األم��ر وتقيق 
االزدواج حبف��ر قن��اة الس��ويس اجلديدة وهو األم��ر الذي تمس ل��ه الفريق مهاب 

ممي��ش رغبًة يف رف��ع كفاءة وتصني��ف القناة.

السيد الفريق مهاب مميش فى مقصورة قيادة أول السفن أثناء العبور التجريبى لقناة السويس اجلديدة




