


تاريخ اإلبحار
يعود تاريخ اإلبحار إلى أكثر من عشرة آالف عام، وتحديًدا إلى 
"قارب بيسي" المكتشف عام ١٩٥٥ في قرية "بيسي" الهولندية.

قارب بيسي األصلي



خاضت السفن التجارية المصرية المياه العذبة والمالحة قبل 
5200 عام تقريًبا، وبحلول القرن 12 قبل الميالد وصلت السفن 
المصرية إلى "سومطرة" (جزيرة في إندونيسيا الحالية) ممثلًة 

أحد أطول طرق التجارة البحرية على اإلطالق في ذلك الحين.

إعادة تجسيد لقارب "بيسي" بنفس األبعاد

رسم من العصر الحجري الحديث (قبل ٦٠٠٠ عام) يصور مركًبا للصيد، النرويج



بحلول القرن العاشر الميالدي كان التجار الصينيون يترددون على بحر 
الصين الجنوبي (يشمل المنطقة من سنغافورة ومضيق ملقا إلى مضيق 

تايوان) والمحيط الهندي، وأنشأوا شبكات تجارية إقليمية. في أوائل القرن 
الخامس عشر قاد األدميرال "تشنغ هي" أسطولًا كبيًرا مكونًا من أكثر من 
300 سفينة تضم طاقًما من 28000 شخص للقيام بسبع بعثات رئيسة، 

وصلت إحداها إلى ساحل شرق إفريقيا، لكن محاولة الصين تأكيد هيمنتها 
البحرية لم تدم طويًلا.

 
بين القرنين 15 و16 أنشأت القوى االستعمارية األوروبية األساسية: 

إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وهولندا وفرنسا، شبكة تجارية بحرية عالمية 
واسعة تصل بين العالمين القديم والجديد. ارتبطت بشكل أساسي 

بعمليات النهب االستعماري التي نظمتها تلك الدول لثروات األمريكتين 
المعدنية (المستخرجة من المناجم بالّسخرة)، وبتجارة العبيد األفارقة 

الذين تم اختطافهم من سواحل بلدانهم للعمل في مزارع العالم الجديد.
 

تركزت معظم أنشطة الشحن البحري حول البحر األبيض المتوسط، 
والمحيط الهندي الشمالي، وآسيا والمحيط الهادئ، وشمال األطلسي، 

بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي.

تحميل البضائع على سفينة مصرية ضمن بعثة الملكة حتشبسوت إلى بالد بونت

رسم بياني يوضح كثافة الحركة البحرية لكل من القوى االستعمارية خالل فترة هيمنتها، 



إسبانيا:
ركزت التجارة اإلسبانية بشكل أساسي على مستعمراتها األمريكية، وال سيما 
المكسيك، وكوبا وهيسبانيوال (ثاني أكبر جزر األنتيل، أسس فيها كولومبوس 

أولى المستعمرات اإلسبانية في األمريكتين).
البرتغال: 

كان البرتغاليون أول من قاموا بانتظام بشحن األفارقة المستعبدين عبر المحيط 
األطلسي، وطوروا حركة مرور بحرية في السلع والعبيد األفارقة إلى لشبونة وجزر 

المحيط األطلسي، محتفظين باحتكار شبه كامل لتجارة الرقيق األطلسي خالل 
القرن السادس عشر، حيث قاموا بتزويد المستعمرات البرازيلية بحاجتها من 

العمالة، وغيرها من المناطق األمريكية المنتجة للفضة والذهب في األمريكتين.
وهم أول من شّرع وآخر من ترك تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي حتى إلغاء 

البريطانيين تجارة العبيد. في عام 1807 شحن البرتغاليون قرابة 5 ماليين عبد، ما 
 نسبته 45% من 11 مليوًنا تم شحنهم في الفترة من 1500 إلى 1867.

هولندا:
خالل ثالثينيات القرن السادس عشر تحدى الهولنديون هيمنة البرتغال على تجارة 

الرقيق، واستولوا بين 1629 و1636 على األراضي البرتغالية في شمال شرق 
البرازيل، و1637 و1641 على موانئهم في "إلمينا" و"لواندا" اإلفريقيتين.

وقد اقترنت شبكة التجارة البحرية الهولندية في الغالب بأنشطة "شركة الهند 
الشرقية الهولندية" وشبكة طرقها البحرية الطويلة الممتدة عبر الموانئ التجارية 
الرئيسة للشركة في "باتافيا" (إندونيسيا) و"جال" (سريالنكا)، وقد كانت كيب تاون 

(كانت مستعمرة هولندية بين 1652 و1806) باعتبارها نقطة انطالق وسيطة. 
وشملت التجارة الهولندية الطرق بين مستعمراتها في منطقة البحر الكاريبي 

و"غويانا" (مستعمرة هولندية بين 1616 و1814).



المملكة المتحدة:
شبكة التجارة الخاصة بها هي األكثر شموًلا، وتعكس هيمنة المملكة خالل تلك 

ا، وتعكس انحالل  الفترة باعتبارها القوة العسكرية والبحرية المهيمنة عالميًّ
الهيمنة اإلسبانية والهولندية على كل من األمريكتين وشبه القارة الهندية.

 
 يرتبط نمو التجارة البريطانية عبر البحار بنشاطات شركة "الهند الشرقية 

البريطانية" (تأسست 1600)، ويرتبط نمو التجارة األوروبية في أمريكا الشمالية 
بشكل أساسي بأنشطة شركة "خليج هدسون" اللندنية التي تأسست عام 1670 
دت شركة "هدسون" طريق االستيطان األوروبي ألراضي القارة  لتجارة الفراء. مهَّ

األمريكية، وقد تحولت األراضي المملوكة لها إلى جزء من االتحاد األوسع الذي 
سُيعرف باسم "كندا" في ما بعد.

 
إثر الطلب المتزايد على العبيد داخل مستعمراتهم في منطقة البحر الكاريبي بعد 

عام 1645، والتطبيق الصارم لالحتكارات، اقتحم البريطانيون، بحلول عام 1670، 
التجارة اإلفريقية بشكل كبير بما يكفي للسيطرة على تجارة الرقيق الدولية طيلة 

القرن ونصف التالي، أي بين عامي 1670 و1807، وهو التاريخ الذي حظر فيه 
البرلمان شحن الرقيق عبر المحيط األطلسي من الرعايا البريطانيين. 

ا والحظر المفروض بعد عام  وعلى الرغم من دخولها التجارة في وقت متأخر نسبيًّ
1807، شحنت بريطانيا حوالي 3.25 ماليين من العبيد، أي 30% من إجمالي العبيد 

المختطفين، محتلًة المركز الثاني مباشرة خلف البرتغال.
كان الناطقون بالبرتغالية واإلنجليزية مسؤولين عن دخول حوالي ثالثة أرباع 

األفارقة إلى تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي.
تم اختطاف حوالي 1.5 مليون إفريقي على متن سفن فرنسية، ومليون آخرين في 

سفن مملوكة للناطقين بالهولندية أو اإلسبانية (اعتمد اإلسبان بشكل أساسي 
على عمالة السخرة من السكان األصليين ألمريكا الجنوبية، وبخاصة "اإلنكا" 

و"األزتك").
وشحنت شركات النقل الموجودة األمريكية والدنماركية الغالبية العظمى من 

الرقيق المتبقين البالغ عددهم ربع المليون.
 فرنسا: كانت الشبكة التجارية للسفن الفرنسية أبسط وتقتصر على مثلث 

التجارة بين فرنسا ومستعمراتها الكاريبية (هايتي، غوادلوب، المارتينيك)، وفرنسا 
الجديدة (سانت بيير وميكلون بعد عام 1763، والتي ال تزال خاضعة للسيادة 

الفرنسية حتى اليوم).
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مع ظهور المحرك البخاري في منتصف القرن التاسع عشر توسعت الشبكات 
التجارية بشكل كبير، حيث لم تعد السفن خاضعة لتقلبات الرياح. 

وبالتزامن مع افتتاح قناة السويس الواصلة بين البحرين األبيض والمتوسط 
(1869)، والتي وفرت 15 يوًما تقريًبا من وقت الرحلة المستغرقة حول إفريقيا عبر 
رأس الرجاء الصالح، شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تكثيًفا للتجارة 

ا به. في القرن العشرين نما النقل البحري  البحرية عبر المحيط الهادئ ومروًر
بشكل كبير مع التغيرات في التجارة الدولية، وأصبحت التجارة البحرية مترابطة 

بشكل شبه متكامل.

بحلول 2008 شكلت التجارة البحرية 89.6% من التجارة العالمية من حيث 
الحجم و70.1% من حيث القيمة المالية.

أحدث التحوالت التكنولوجية التي أثرت في النقل المائي ركزت على تطوير 
قنوات المياه (مثل تعميق الموانئ). كان التركيز أيًضا على زيادة حجم السفن 

وأتمتتها وجعلها أكثر تخصًصا (مثل سفن الحاويات وناقالت السوائل 
وناقالت البضائع الصب الجافة). وقد اقتضى ذلك تطوير مرافق ميناء ضخمة 

لدعم المتطلبات الفنية للنقل البحري. أصبحت السفن والمحطات البحرية 
أكثر كفاءة من حيث إنتاجيتها وقدرتها على تفريغ وشحن عدة أنواع من 

الشحنات (مثل الحاويات والغاز الطبيعي والبضائع المبردة).
 تكيفت حركة النقل البحري مع الطلب المتزايد على الطاقة (الوقود األحفوري 

بشكل أساسي)، ونهب المواد الخام من الدول الفقيرة، ومواقع منتجي 
الحبوب الرئيسة ومستورديها، إضافًة إلى نمو تجارة السلع الوسيطة 

ا في نمو العولمة االقتصادية والثقافية،  والمنتهية، وقد أدى ذلك دوًرا أساسيًّ
وقبلها في التوسع العالمي لرأس المال، وهيمنة الرأسمالية كنظام 

اقتصادي عالمي.

نقاط العبور/ االتصال األساسية للتجارة البحرية في العالم



بشكل أساسي يركز النقل البحري على الشحن، حيث ال يوجد بديل فعال 
آخر لنقل كميات كبيرة من البضائع لمسافات طويلة. كان النمو 

المنتظم لحركة الشحن البحري مدفوًعا بما يلي: االستعمار، ثم التوزيع 
الجغرافي للموارد، ألن أماكن اإلنتاج عادًة ما تكون مختلفة عن أماكن 

االستهالك. لذلك، يجب نقل أنواع مختلفة من البضائع األساسية عبر 
مسافات طويلة، وقد كان النمو في تجارة المعادن والطاقة بصفتها 

البضائع المهيمنة على التجارة البحرية، نتيجة للطلب المتزايد على تلك 
السلع من البلدان المتقدمة.

التقسيم الدولي للعمل بين دول المركز (المتقدم) واألطراف (النامية/ 
المتخلفة/ العالم الثالث) أثَّر في نقل عدد كبير من قطع الغيار والسلع 
التامة الصنع لمسافات طويلة، وفي إنشاء فروع للمصانع الكبرى في 

عدد من دول األطراف (أبرزها الصين وفيتنام والهند)، ما دعم نمو 
شحن الحاويات. وقد ارتبط ذلك بتغيير ميزان تدفقات التجارة البحرية، 

حيث أصبح لالقتصاد النامي مشاركة أوسع نطاًقا.
لقد تغّير تنظيم الطرق البحرية مع التطورات التقنية، فأحدث النقل 
بالحاويات تحوًلا في نظام الشحن بابتكار خدمات جديدة. قبل ظهور 

النقل بالحاويات كان تحميل السفينة أو تفريغها مهمة مكلفة 
وتستغرق وقًتا طويًلا، وعادًة ما كانت سفينة الشحن تقضي وقًتا أطول 

في الرسو مقارنًة باإلبحار. 
فبينما استغرق وقت اإلبحار في الماضي حوالي 25% من العمل 

السنوي للسفن، فإن هذا الرقم يبلغ اآلن حوالي 70% لسفن الحاويات، 
وبخاصة مع تطور أساليب التفريغ والشحن داخل الموانئ باستخدام 

الرافعات الهيدروليكية والعربات الخفيفة وذاتية القيادة.

صادرات التجارة البحرية من البضائع عالميًّا في الفترة ١٩٥٥ – ٢٠١٩
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أنواع الطرق البحرية

2.متوسطة:

3.متعددة المدى:

تتضمن محطات توقف وخدمة (داخل نطاق معين)
بين الموانئ الرئيسة، لتقديم الخدمات اللوجستية

للسفن.

تتضمن محطات توقف وخدمة
(داخل نطاقات متعددة على مسافات أوسع)

لتقديم الخدمات اللوجستية.

1.مباشرة:
من ميناء التصدير إلى ميناء االستيراد مباشرة

وتشيع في حالة ناقالت البضائع الصب الجافة.



تضم صناعة الشحن البحري العالمية
حوالي 100000 سفينة تجارية تزيد

حمولة كل منها على 100 طن على األقل.

هي سفن حمولة تتميز بامتالكها صهاريج تسمح لها بنقل السوائل.

وتنقسم بدورها إلى:

ناقلة النفط:
سفن نقل النفط الخام، وتتجاوز حمولتها 100000 طن.

ا على مستوى العالم تعمل 3500 ناقلة بترول حاليًّ
بحمولة كلية تبلغ 383 مليون طن، وهي أكبر حصة

(%36.7) من الحمولة التجارية المنقولة بحًرا. 

هناك نوعان من سفن البضائع هما

ناقالت السوائــــــــــــــــــــل
1

ناقلة النفط الكويتية "كاظمة"



ناقلة الكيماويات: 
سفن نقل النفط الخام، وتتجاوز حمولتها 100000 طن.

ا على مستوى العالم تعمل 3500 ناقلة بترول حاليًّ
بحمولة كلية تبلغ 383 مليون طن، وهي أكبر حصة

(%36.7) من الحمولة التجارية المنقولة بحًرا. 

ناقلة الغاز : 

 BOW SUN ناقلة الكيماويات النرويجية

تستطيع نقل الغاز المسال تحت ضغط ودرجة حرارة
منخفضة سواء غازات بترولية أو غاز طبيعي في خزانات خاصة

وتطبق بها أعلى معايير السالمة واألمان.



ناقالت المواد الصلبة

2

سفينة متعددة المهام:
وتتكون من عنابر، ويتم تجهيزها

حسب الرحلة لشحن أي نوع من البضائع.

سفينة متعددة المهام:
وتتكون من عنابر، ويتم تجهيزها

حسب الرحلة لشحن أي نوع من البضائع.

وتنقسم بدورها إلى:

Pavel Korchagin سفينة



تميل السفن السائبة إلى العمل وفًقا لجدول زمني منتظم 
بين ميناءين أو على أساس حركة العرض والطلب. قد يكون 
هذا الطلب موسميًّا كما هو الحال بالنسبة إلى نقل الحبوب، 

أو متخصًصا مثل نقل مواد البناء.



 شهد الشحن البحري عدًدا من االبتكارات التقنية الرئيسة 
التي تهدف إلى تحسين أداء السفن أو مرافق الموانئ، ال 

سيما في القرن العشرين.

 وتشمل



الحجم
 

ا في عدد السفن وكذلك  شهد القرن الماضي نموًّ
متوسط حجمها. بالنسبة إلى أصحاب السفن، فإن 
الدافع وراء تطوير سفن أكبر يعني انخفاض تكاليف 

الطاقم والوقود والرسو والتأمين والصيانة. 
تبلغ أكبر ناقالت البضائع السائبة (ULCC) حوالي 

500000 طن
(الحجم السائد بين 250.000 و350.000 طن)،

في حين أن أكبر ناقالت السوائب الجافة تبلغ حوالي 
350.000 طن

(الحجم السائد بين 100.000 و150.000 طن).

 
السرعة

يبلغ متوسط سرعة السفن حوالي 15 عقدة
(1 عقدة = 1853 متًرا/ساعة).

في ظل هذه الظروف يمكن للسفينة أن تسافر حوالي 
575 كيلومتًرا في اليوم.

يمكن للسفن األحدث أن تسافر بسرعات تتراوح بين 
25 و30 عقدة (من 45 إلى 55 كيلومتًرا في الساعة)، 
لكن من غير المألوف أن تسافر سفينة تجارية أسرع 

من 25 عقدة بسبب سعة الوقود.
 

لمواكبة متطلبات السرعة تحسنت تقنية الدفع 
والمحركات من األشرعة إلى البخار، ثم إلى الديزل، ثم 

التوربينات الغازية والنووية
ا في أوائل الثمانينيات) (تنحصر األخيرة في السفن العسكرية، تم التراجع عن محاوالت تعميمها مدنيًّ



13. تخصص السفن:
 

أصبحت السفن مصممة لنقل نوع واحد فقط من 
البضائع، لتشمل سفن الشحن العامة، والناقالت، 

وناقالت الحبوب، وناقالت المعادن، وناقالت البضائع 
 ،(LNG) السائبة، وناقالت الغاز الطبيعي المسال

وسفن "رورو" ro- ro (المخصصة للمركبات 
والقطارات) وسفن الحاويات.

 

4. تصميم السفن:

تطور تصميم السفن بشكل هائل من أجسام خشبية 
بالكامل إلى هياكل خشبية ذات عوارض فوالذية، ثم 

هياكل فوالذية بالكامل (كانت بدايتها مع السفن 
الحربية) وإلى هياكل من الصلب واأللومنيوم.
تستغرق عملية بناء السفن ما بين 4 أشهر 

(ناقالت الحاويات وناقالت النفط الخام)
وسنة واحدة لبناء (سفينة سياحية).

5. األتمتة:

ساهمت التقنيات المختلفة، مثل تقنية التفريغ الذاتي 
(األوتوماتيكي)، والمالحة بمساعدة الكمبيوتر

(من شأنه تقليل عدد أفراد الطاقم وزيادة السالمة)، 
وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) في تقدم نوعي 

هائل في التجارة البحرية.



مستقبل
التجارة البحرية 



مستقبل التجارة البحرية 
بحسب تقرير "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد" 

(UNCTAD 2021)، فقد تضررت التجارة البحرية الدولية وسالسل 
اإلمدادات العالمية بتأثير جائحة "COVID-19". ومع ذلك، بشكل 

ا مع األزمة، ولم يكن  عام، تمّكن النقل البحري من التعايش نسبيًّ
ا مثلما كان متوقًعا في  تأثيرها في بعض سالسل التوريد كارثيًّ

البداية. 
انخفض الناتج االقتصادي العالمي بنسبة 3.5%، وتجارة البضائع 
ا بنسبة 5.4%، وانخفضت الشحنات البحرية بنسبة %3.8  عالميًّ

لتصل إلى 10.65 مليارات طن. 
 

وبحسب التقرير أيًضا: اشتمل االنتعاش التالي للجائحة على 
"تحديات لوجستية ناجمة عن الجائحة"، مثل نقص المعدات 

والحاويات، وانخفاض الخدمات الموثوقة، وازدحام الموانئ. وقد 
أدت االختناقات الناتجة في سلسلة التوريد إلى إعاقة االنتعاش 

االقتصادي.
 

واشتمل على تحديات تخص العرض. فعلى الرغم من انخفاض 
الطلبات على سفن نقل الحاويات الجديدة بنسبة 16% في 2020، 

زادت شركات الشحن من طلباتها على السفن الجديدة منذ 
2021، ويذكر التقرير أن خطوط الشحن استفادت من ارتفاع 

أسعار الشحن.
وبحسب التقرير نفسه "من شأن ضغط التكلفة وارتفاع أسعار 

الشحن والرسوم اإلضافية الحاد أن يلقي بثقله على الجهات 
الفاعلة الصغيرة وعلى األسعار. حدثت زيادة في أسعار الشحن 

منذ النصف الثاني من عام 2020. وفي الوقت الذي كان فيه 
الطلب على البضائع المنقولة بالحاويات أعلى مما كان متوقًعا، 
فرضت العقبات واالختناقات اللوجستية والنقص الذي شاب 
معدات النقل البحري بالحاويات قيوًدا على السعة في النقل 

البحري. وأدت الجداول الزمنية غير األكيدة واكتظاظ الموانئ إلى 
زيادة حادة في الرسوم اإلضافية والمصروفات، بما في ذلك 

رسوم التوقف واالحتجاز. وتثير هذه التكاليف الشديدة االرتفاع 
تحدًيا أمام جميع التجار ومديري سالسل اإلمداد، وبصفة خاصة 

لصغار الشاحنين الذين قد يكونون أقل قدرة من الجهات 
الفاعلة الكبيرة على استيعاب النفقات اإلضافية ويجدون 

أنفسهم في وضع غير مناسب عند التفاوض على األسعار وحجز 
أماكن على متن السفن. ومن ثم، قد يجد صغار الشاحنين 

والبضائع ذات القيمة المنخفضة صعوبة في الحصول على 
عقود خدمة، وقد يشهدون تآكًلا في هوامشهم. ومن المتوقع 
أن تظل أسعار الشحن مرتفعة، ويتسم الطلب بالقوة ويزداد 

عدم اليقين في جانب العرض، وثمة مخاوف تكتنف كفاءة نظم 
النقل وعمليات الموانئ".



وإذا استمر االرتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات، فستزداد 
أسعار الواردات واالستهالك على حد سواء زيادة كبيرة. 

ويشير نموذج المحاكاة الذي قّدمه "األونكتاد" إلى أن مستويات 
أسعار الواردات العالمية سترتفع في المتوسط بنسبة 11% بفعل 

ا الدول  الزيادة في أسعار الشحن، وستكون أشد الدول تضرًر
الصغيرة النامية التي تعتمد في استيراد بضائعها في المقام األول 
على النقل البحري، ويتبين من النموذج أنها ستواجه زيادة تراكمية 
بنسبة 24% مع فارق زمني يبلغ عاًما تقريًبا. وسيؤثر ارتفاع أسعار 

الشحن بالحاويات في أسعار االستهالك تأثيًرا شديًدا.
 

إذا ظلت أسعار الشحن بالحاويات عند مستوياتها المرتفعة 
الحالية، فمن المتوقع أن تكون أسعار االستهالك العالمية في عام 

2023 أعلى بنسبة 1.5% من المستوى الذي كانت ستبلغه لوال 
االرتفاع الحاد في أسعار الشحن. ومن المتوقع أن يكون التأثير 

أشد وقًعا على االقتصادات الصغيرة التي تعتمد اعتماًدا كبيًرا على 
السلع المستوردة لتلبية الكثير من احتياجاتها االستهالكية. 

وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية من المتوقع أن تصل الزيادة 
التراكمية في أسعار االستهالك إلى 7.5% وأن تبلغ 2.2% في أقل 

ا. البلدان نموًّ
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طواقم التجارة البحرية:
 

خالل جائحة "کوفيد-19" أغلقت الحكومات الكثير من الحدود 
وفرضت اإلغالق الشامل. ونتيجة لذلك تعّذر إبدال أعداد كبيرة 

من البحارة أو إعادتهم إلى أوطانهم بعد نوبات طويلة من 
الخدمة، فاضطروا إلى تمديد خدمتهم على متن السفن. وحتى 

بعد مضي أكثر من عامين على الجائحة، نجد أن عدد البحارة 
العالقين في البحار بعد انتهاء عقودهم بسبب هذه القيود وقلة 
الرحالت الجوية الدولية بلغ 250000 بحار، وفًقا ألحدث التقديرات 
الصادرة عن الغرفة الدولية للنقل البحري. ومع ذلك ال يوجد حتى 
اآلن توافق عالمي على اتخاذ إجراءات موحدة تتيح تبديل األطقم 

ونقلهم بفاعلية.

أكبر خمسة بلدان موردة للبحارة في عام 2021
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