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 الملخص 

هػػذالدردرد ػػ لهػػطلا ػػء علدراػػكالاءػػأللديةػػردادنلدلطر ػػ لراػػ ط فلدرطػػرؽلدرط   ػػ ل
كذرؾلطفلخ ؿلل،"دكرَاطلبرطلأ كبلكبرطلر كؿلاصر"دي  ططللادفلفطلدرعصرلرط راا

درعرا ػػ للػػارطرؽلدرط   ػػ لكدلمػػارلدرطارالػػ لاءػػأللداػػطردب ا،لكاكاػػ ةلطػػالل اطءػػبل طا ػػ ل
ا ػػيرن لطؤهءػػ لكطدربػػ لكطة ػػز لرءع ػػاـللارعطء ػػانللدرطػػرؽلدرط  ػػ لدرل رنػػ لطػػفلكةػػكدل ػػك 

اػدكدرط،لكيػذرؾلديرػار لدر رب  لفطلدرل رلادليللطػفلا ػكؿلرػفلر  ػفللدرع ػاـللػ  لاطػلل
راػ ط فلخطػكالدرط  ػ لل؛فلكلفلكدرر ػكر كلاـلدل كب ي لديةردادنلدلطر  لدراطلداخذهالدر  للإرأل

،لفػػػطلدرططػػػردنللكدرطاػػػا  لدرل رنػػػ لدرط طػػػ لأطر ػػػ لإ اطػػػ لرعػػػاايدرطؤد ػػػ لإرػػػأللط رػػػاالاػػػدف،ل
 ك رد انلكدكرنانلل رن ،لك ط نلل رن لرط  ع لدرعردصر لكدرطةكرنف.
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Abstract 

This study is to spot liglt on the security measures to secure 

the shipping routes  of the port  of Aden in the Islamic era "the age 

of the state  of the sons of Ayyubi and the sons of Rasouli". 

Which is done by  taking care of the marine shipping routes the  

eftect of their distbrance and to clarify what reQuires the protection 

of  marine routes from the presonce of Qualfied military force 

trained and eQuipped to carry out military operations of sea against 

those who might be tempted to take any act aggression. 
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 المقدمة
درا رنلادفلفطلاارـلدراةار لخ ؿلاصكرلطال بللدي  ـليططرلل ر لط ـ،لكأصلةل

رذدليارنل كً الكط راًالركلارلل؛هالدرط راالدرذ ل  اط علرعللاةار لدرررؽلإرأللدرغربلكدرعيسؤلط را
اةارلدر كرافلكدرركطاف،لفياركدل عصدكر الفطلر  نلطراظط لخ ؿلطكد ـلطع ر ،ليذرؾليارنل
لدر ردل لإرأل لدر  ف لطرف لال ر لكطياًرا لكدرطصرن ، لكدر رد   لديفرنع   لدر ءع لرالادؿ لطريًزد ادف

لكدرص ف،لبللإرألليللبءددفلدرطررؽ.
ل لفإفلط راالادفلهك للاائعلكر ذد لكخزدر  لدرطغربلكطعدفلدراةار ، لدر طفلكخزدر  فرا 

لدر ردلكدر ردلكدرص فلكدرعردؽلكاطافلكدرل رنفلكطصرلكةد لكفارسلكدرزرجلكدر لر .
ل،ا،ل اـلف فلدرالادالنلدر ءع  لدرطخاء  الاارط  لاةارن للديطالأفلط راالادفليافل طمللطريزًل
اء  الدالهاطاـللفطلدخء الاء فللريلليب ر،ليافلرزدًطاكطعلزناد لدالزد اـلاء ف،لكدااطادلدردكر ل

لكارظ طف للا،كطار  للاإددرن للاارظ طًلللف لإ ةاد لدر ري ليذرؾ لكاررع لدرعطل لارظـ لةطري     ا  
لدراةارن .

  طنلفطلأدرخدطانلدراطلـل ع دا،لكلب ادرعرا  لكلارطرؽلدرل رن لكطردفع الرطللدالهاطاـللليطالللل
ارظ ـلدرطرؽلدرط    ،لبع اـلدر،لفطفلهذالدرخدطانلكأطافل لليلل  رلك  كر ارعللدر  فلدراةارن

لكهذدلهكلدر دؼلدررئ سلر ذدلدردرد  ل.ل،كرررلدلطفل كر الكا ط ر ا
كاكطفلأهط  لدردرد  لفطليكر الاكرفلافلاةرب لاارنخ  لطفلاةاربلدر اار لدي  ط  ل

ل؛درغا  لدر اط  لطفلكردالا ط فلطرؽلدرط   ررظاـلدر طا  لكدرطرد   لدرل رن ،ليطالاكرفلافل
طكدر ـ،لك طا  لدرط ا  د فلفطلاطء انلدررعللأركد  ـلكلأ  ثلإفلدرغا  لهطلا ط فلدرراسلاءألل

لدرل ر ،لكيذرؾلاطافل صكؿلدردكر لاءألل صا الطفلدراردئب.لل
 العناية بالطرق المالحية واآلثار المترتبة على اضطرابها: :األولحور الم

 العناية بالطرق المالحية: -1
لاطملل للر ا للارطرؽلدرل رن ؛ لأفلدررراالدراةار لدرل ر ل اطءبلدرعرا   لالرؾلف ف ططا

ل؛الالل طيفلدال اغراالار الفطلدر  ا لدال اصاد  لااط لكدراةار لدرل رن لخاص الط ط لررناًرال  ك  ل
للدرطرؽلدرل رن لفطلدرط  علدر رد لاصبلدر  ا لدرل  رن لكررد  ر الب فلادفلكأ طارل  ثلا عدُّ
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درعارـلدرخارةطلطرذلأ دـلدرعصكر،لكر الدكرليب رلفطلربعلادفللال كدؽلدرخارة  لفطليم رلطفل
لركلارلاةارل لكط راًا ليارنلادفل كً ا لفعد لدراةار ، لدرالادؿ لفطلددئر  دربءددفلدراطلدخءنلطع ا

ل لطف لر  نلطراظط  لفط ل عصدكر ا لفياركد لكدرركطاف، لطريًزدلدر كراف ليارنلادف ليذرؾ طصر،
ليارنلادفل لال رلطرفلدر  فلإرأللدر رد،ليطا رالادؿلدر ءعلديفرنع  لكدر رد  لكدرطصرن ،لكطياًرا

ل1)هطلفرا  كخزدر للاائعلدر ردلكدر ردلكدرص فلكدرعردؽللدر طفلكخزدر لدرطغربلكطعدفلدراةار (
ل.(2)كاطافلكدرل رنفلكطصرلكةد لكفارسلكدرزرجلكدر لر 

له ل،لكطف لادف ل ياـ ل بل لطف لططامء  لارا   لكطردفع ا لدرل رن  لدرطرؽ لرارن لدرطرطء  ذد
  طنلفطلارعللدر  فلدراةارن لطفلةط علدربءددفلأك دطكدلر اليم ًردلطفلدرخدطانلدرطاا  ،لدراطل

إرأللادفللليلل  رلك  كر ،لطفلهذالدرخدطانل  اط ـلبإرراالطردكزلصراا  ليص حلدر  فل
لطر  لدرطاعطل لادفكص ار  لفطلط راا لكف ل(3)ا لف  بلبل لر سلهذد لرءرربل، لدرصار   لدرط اا ركد

لدرطراط ل لطف ليم ر لفط لدللار لطف لدرعد د لك  ركد لدر  ر، لارد لطر ا ل ازكدكد ل األ رءط افرنف
ل.(4)در ا ء  لدراطليارنلاطللاءأللراطئلدرل رلدل طرلكدرل رلدرعربط

ل؛أهـلدرةكدربلدراطل ظنلللاالهاطاـللدركب رلعد لإاللأفلا ط فلخطكالدرط   لدرل رن ل  ل
رطالاطمءفلطفلأهط  ليب ر لفطلد اعردرلدر ري لدراةارن لدرل رن ،لكيذرؾلارر ط الكارة علدراةارل

لكاكرندلدرلاائع،لكدرطاالعلرخطكالدرط   لدرل رن لرط راالادف ل-طفلزدك  لدرااط فل-طفلدرعدـك
فلدرخطكالدراةار لفطلدرل رلدل طرلكدرل رلدرعربطلفل ء ظللدر طاؾلدر ياـللفطللااط أ  اطعل

لب اللعضل طعلدل طكؿل،لكدر رد انلدر ا ء  ،لكرعاالل،طفلخ ؿللدردكرنانلدرل رن  دراطلاعـك
لذرؾ لكغ ر لدرططردنلكدرطرافذ لفط لدرط اسلأكلل؛(5)دالراكاز لر  ف لرف لا كؿ لطف ب دؼلردعليل

لدراعرضلر ري لدرط   .
 طراب الطرق المالحية:اآلثار المترتبة على اض -0

هراؾلإةطاعلردىلةط كرلدرطؤرخ فلاءأللأفل ري لدراةار لدرل رن لفطلاصرلدكراطللبرطل
للكبرطلر كؿل)ػه626ل–569أ كب) ل،(يارنلااعرضللاطاؿلدرعرصر لكدرر بهػ858ل-626(

لزطر  لطكنء .لط د  كاعط للدررراالدراةار لر
لدررظرلفطلدرركد انلدراارنخللل لدطعرا لطا ذد رار لإرأللطاليارنلاعار فلخطكالدرط   لإ  لدراطلكد 

فلدرصكر لدركاطء لرءركد انلدراارنخ  لار رلإرأللأدرل رن لفطلدرل رلدل طرلكدرل رلدرعربط،ل رةدل
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الكم ًعاللعك لدر ياـلكاع  ـ،لكركفلفلد اعردرلخطكالدرط   لدرل رن لكداطردب الطرالعلدرالاطًلأ

يارنلا دثلهذاللدلطكر،لكهلليارنلا  رلاءأللكا ر لدر ؤدؿلدرذ ل  رضلر  فلهكل:لي فل
لاطاؿلدراخرنب  ل؟.كد د ،لكطالهكلدكرلدر ياـلفطلطكدة  لهذالدل

لدر ؤدؿل اككفللارر ط،لفطفلغ رلدرطععكؿلأفلاككفلاءألل إفلديةال لدرطرطع  لافلهذد
للفلدر ياـللكا ر لكد د ،لكهذدلطال  ااجلإرأللدرد ان،لللايااف لإرأللطعرف لدردكرلدرذ لياف  عـك

لاطاؿلدراخرنب  .فطلطكدة  لهذالدل
لدرلا م ف لأ د لأرار ل6)رعد لدر كد لل( لفط لطرارر  ليارن لدرل رن  لدرعرصر  لظاهر  لأف إرأل

  ثليارنلاظ رلفطلأك انلكاخا طلفطلأك انلأخرى،ليطالل؛در طر  ،للكاعكدلإرأللا كدل د ط 
لدرعرنل لطفلدر طف لدرعرب   لدل طارلدي  ط   لاعارطلطر ا لطراري  لظاهر  لدرظاهر  لأفلهذا ،لأكد

دراطلارالعللص نلاةارن لطعلدر طفلكال   طالاءؾلدال طارلدراطلاععلاءألل كد للدرل رلدل طر،ل
لدر طفلفطلدرعرر فلدرخاطسلكدر ادسلدر ةرن فلك عاعدلأفلدر كاأللدر  ا   لدراطلي ارنلاع ر ا

لطفلدرعكدطللدررئ   لدراطل اادنلاءأللدرارارلهذالدرظاهر .
لبلل لدرعرر فلدرطذيكرنف، لرـلاعفلل دكد لدرظاهر  لأفلهذا لد اطرنلط ء لأكطفلدرطؤيد ر ا

دندرعصرلدي  طط،لكركر الرـلاكفلباءؾلدرعك لإاللفطل ذدليافللطد  طفلا   رلراعفلط دكد ،لكد 
لدل كب  ف لدلكرأللرة كد للاردرة  لف كل عكد لدرظاهر  لبرلهذا ر كؿلرءاصد لر ذاللطكطفللعدهـ

لدرظاهر لكدرعطللاءأللا ط فلخطكالدراةار لدرل رن .
لدرر كر  ،لإاللأفلدراعرضل لدردكر لدل كب  لكطفللعدها كطعليللدرا ط رانلدراطل اطنلب ا

ليارنلاعطعلدرطرن لإرأللادفلركدالااددالاءأللدرطرؽلدراةارن ليا لطد  رنلطكةكد ،لردرة لإر ا
لرصكصلدرل رللعطعلدرطرؽلدرل رن ،لطفلخ ؿلل؛(7)طكنء لاصللإرألل ر لياطء    ثليافل عـك

ل.(8)دراعرضلر  فلدراةارلدرعادط لإرأللط راالادفلكر ب ا،لكيذرؾل  فلدر ةاج
رط راالادفلخاص ،لكاءأللدر  ا لدررراالدراةار للفطكطفلدرطؤيدلأفلهذدلدلطرلرفلا م رال

لك طيفلررالأفلركةزلهذالدرا م ردنللالاط:ل،دال اصاد  لااط 
لط راالادف -1 لل،ازكؼلدر  فلدراةارن لافلدردخكؿلإرألل را رنغلدرلاائعلأكلأكافل كدًا

 كذرؾلرا ة لخطكر لدرطرن لدرطؤد لإر ف.؛دراطكنف
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ل؛درططءكل لطفلخارجلادفلأدىلإرألل ء لدخكؿلدرلاائعلل-ازكؼلدر  ف-فلهذدلدلطرأ -2
 ططالأدىلإرأللدرا اعلأ عارها.

 كذرؾللرصعكل لاصد رها.ل؛اكدسلدرلاائعلدرط ء  لكدرخ اضلأ عارها -3
 ر  لدرطكدردلدرطار  لرءط راال. -4
 اطار ـ.فعددفلدركم رلطفلدرراسلل -5

 إنشاء القوة البحرية التأمينية: :المحور الثاني

ل لدرل رن  لدرطرؽلدرط    لرءع اـل اطءبل طا   لكطة ز  لكطدرب  لطؤهء  لا يرن  ل ك  كةكد
ليافلرزدًطال؛لرذدلارعطء انلدر رب  لفطلدرل ر،لكر طا  لدرطرؽلدرط    لدرطؤد  لإرأللط راالادف

لا يرن لإل لفرؽ لاككنف لكيذرؾ ل ربط، لل ر  لأ طكؿ ل لاككنف لفط لدرطاطمء  لدرعك  لهذا اددد
لطاخصص لفطلدر ركبلدرل رن .

 إنشاء األسطول الحربي:  -1
فلإرأللدر طفليافلطفلدرصعكل لدرعااالاءأللهذالدرظاهر )ل دل كب لارفل بللطةطأ بدكل

ل-ط اربا اللريللإ ةابطلرء دلطر ا،لكنرةعلدر ببلفطلذرؾل-اءأللدل لل–دراعطعلدرل ر (لأكل
إرأللادـلدطا ؾلدردكؿلدراطل يطنلدر طفل بللدل كب  فلرءطعددنلدرل رن لدر زط لل-يطالأ  ب

لا.د لدرطاعطع فلدرطاطمء لبكةكدل  فل رب  لطة ز لاة  ًزدلا يرن لراععبلكططارل
طفلدرط اطللأفلدر طفل بللطةطالدل كب  فلرـل يفلرد  الأ طكؿل ربطل  ططل كد ء ا،لف

ل9)بدر للأفلدل طكؿللدرذ لأر ءفلطءؾل  س د اطاعلدردخكؿللػه545رء  طر لاءأللادفل ر ل(
ل لادف لإرأل لا ذيرطف لطعاكط  ل11)دكف لأفل( لف ك لرذرؾ لا   ر لطف لياف ذد لكد  لل رن ، ل اط   ل 
ل569-476درزرنع  ف) لل–هػ( لك ائذ لادف لاءأل لدر  اد  لأ طكاًللل–أص اب ل طاءككف ل يكركد رـ

لا،لكهكلدررطالدرذ لةعء ـل  ا ءطكفلرألطرلدركد عل.ل رن ل
ل لإرل-هرال-لديرار كاةدر للعضلدرلا م فأل لذيرا ل11)طا لدررغار أ( لرا ة  لدرزرنع  ف ـلف

لدرل رن ،لل لارصرداانلدرددخء  لرـل اطيفلر ـلدلطرلرءاصد لر ؤالالدرطاعطع فلرخطكالدرط   
لبلل األلإلعادهـلافلدر كد للدر طر  ،لفاً لافلادـللدطا ك ـلأ طكؿلل ر .
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لاكفلاطاءؾل  رًل لالل عرطلأفلدر طفلرـ لفار طفل دلاركفلهذد لبللاءأللدرعيسلطفلذرؾ، ،

ل أ دـلدرعصكر،ل كدًالطال اطكدللصرااا الفطلل دلدر طف،لأكلطال اطكدلارفنلصراا لدر  فلطرذ 
لفطلل دلدر رد لفطلدكرلصراا لدر  فلدراطلأ  كها ،لكلعلار لأخرىلأفلدر طفلرـل(12)لصرااا ا

اطاءؾلأ طكاًللذدلاصط ـلا ير ،لكطة ًزدللارةرد،لكطر كًراللال ء  ل ردلعلفطل كد ء ا،لركر ال
لفلر ط فلبػ:ل"دل طكؿلدراةار "ل.يارنلاطاءؾلطال طيفلأ

للعضلدرلا م ف ل13)ك عزك لدراطل يطنل( لدر طر   لدرع ير لرءدكؿ لدررظاـ لإرأللطب ع  ذرؾ
  ثليارنلاللاطاءؾلة ًرالرظاطً ا،لل؛- بللطةطالدل كب  فلل–در طفلخ ؿلدرعصرلدي  ططل

لدرا لاءأل لدرعائط  ل ركب ا لفط لدرعبءط لدرع ير  لدررظاـ لا اخدـ ليارن رطا لدر رب،لكد  لك ن ةر د
لأ طكاًلل لاطاءؾ لربءددف لطكدة   لاكف لرـ لدر طف لأف لإرأل للايااف  لهذد لك نلدر ءـ، لفط كدرا رنة

ل.ا،ل  رضلاء  الطةاب ا اللعك لل رن لططامء ل رن ل
ل َل للدـَلكاردطا ل اككفلطفل  ف569دل كب كفلإرأللدر طفل ر  لأ طكاًل لطع ـ لدصط بكد لهػ

إذلإفلإر اؿلدل طكؿلإرأللدر طفلر طا  ل كد ء الطفلأ لغزكلل؛(ل14)ا رفنلبػ:ل"درركدرط"لاد د 
لدر طف لإرأل لدل كب   لدر ط ن لأهددؼ لأهـ لطف لياف لط اطل لإ دىلل،(15)صء بط لأرارن ك د

ل16)درركد ان ازندلاءأللدرعررل ركدن،لمـللطد  إرأللأفلاءؾلدر  فلظءنلرد   لفطلط راالادف،لر(
ل ل لدر ءطاف لا د لفط لةد د لطف لاطء ا ل)د ا ر ن للط ط لل؛هػ(593-579طغاك ف ل اطن   ث

ل.ل(17) طا  لدر  فلدراةارن لكدر كد للدر طر  لكذرؾلاردطالدرادنلأاطاؿلدرعرصر 
كظللهذدلدل طكؿلدرطاكداعلاءأللطالهكلاء ف،لبللربطالأصلةلغ رلذ لر علفطلدرعصرل

لل) لاكرأللدر ءطافلدرطظ رل)دلكؿ( لطعار دل694-647دل كبطلكبدد  لدرعصرلدرر كرط،لكرطا ق(
ل؛(18)در يـلاطللاءأللإرراالأ طكؿلاخـ،لكذرؾلاردطالأرددلاة  زل طءافلإرأللظ ارلدر بكاط

رراالطردكبلةد د  ،ل األلبءغلاددل طعلدل طكؿلأرفل(19)إذلاطللاءأللارط ـلدرطردكبلدرعد ط لكد 
ل.للل(21) طع لل رن لطفلطخاءفلدلركدع

لدل لأكؿلطفلأرر  ل ب ل ااةلأفلدل كب  فلهـ لركفلهذدللدر ربطل طكؿططا فطلدر طف،
رفليافل اككفلطفلطةطكا لطفلدر  فلدر رب  لهذدلطفلإ  ثلل؛دل طكؿلرـل يفلأ طكاًللطاكاطً ل

لدل طكؿلركد ل ػللهذد لري  لفعد لطفلة  لأخرى،لكطعلهذد لاءأللاطكنرا ل عطءكد لرـ لأر ـ ليطا ة  ،
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ل،دلدر ءطافلدرطظ رل)دلكؿ(رأل طكؿلدر ربطلدر طرط،لكلعطلدل طكؿلاءأللطالهكلاء فل األلا 
ل يكفل لكب ذد لطاكاطً ، ل ربً ا لر صلةلأ طكاًل لدرل رن ، لطفلدرعطع لدرعد د درذ لاطللاءأللإرراا

لدر ءطافلدرطظ رل)دلكؿ(لهكلدرطؤ سلدلكؿلرأل طكؿلدر ربطلدر طرطل.

 إنشاء  الفرق العسكرية البحرية: -0
إفلبدد  لا   سلدرة شلدررظاططلفطلدر طفل عكدلإرأللاصرلدردكر للدل كب  ،لكدكاطءنل

ذدلطالال ظرالا ريانلدرة شلكطرؽل اارفلفطللطرد للاطكرالفطلبدد  لاصر دردكر لدرر كر  ،لكد 
لر كؿ لبرط لل،اصر لأ اسلأ رةد لاءأل لاعـك لطرظط  لا يرن  لد اردا ة   لطف ل رطء  لياف رف

لطا:فلفرا ا فله د اردا ة ا
 اإلستراتيجية التنظيمية والتجهيزية: - أ

،لكطال  طرالطفلهذالدال اردا ة انلفطلهذدلدرل ثلاد د لاربم لطر الد اردا ة انلمارك  
لاءأللإادددلفرؽلك ددنلطاخصص لرطكدة  لأ لطارئل؛لأ لك ددنللهكلدي اردا ة   دراطلاعـك

 ر رنع لكدرخاط  .رءادخللدر رنع،لكطر الدرادخللفطلدرطعارؾلدر رب  لدرل رن لد
 اإلستراتيجية الطبوغرافية: - ب

لاءأللدرد  لطب ع لدلرض،لكااطمللفطل:لل لكهذالدال اردا ة  لاعـك
لكدركاكر ،ل - لدرص ل ، ل  ث: لطف لدرطعري  لاء  ا لا عاـ لدراط لدلرض لطب ع  درد  

لكدرط اا.ل،كدال اكدا
لدرعكدرضلدرطب ع  لطمل:لدرةلاؿ،لكدر ااب،لكدرا ؿ،لكدر  كؿ،لكدرل ار.لإرألدراعرؼل -

لذ يرلر اط علدرعكؿل لاءأللطا لإادددالل-كخاص لدرر كرطل-فلدرة شلدر طرطأكبراًا  دلاـ
فلفير ل طا  لدرخطكالدرط    لرـلاكفلغائل لافلدرعاد لدرع يرن ف،لكطفلإرءطعارؾلدرل رن ؛لأ ل

لإرراالف لدرغرضلاـ للصكر لأةللهذد لكاة  زها لكادرنب ا لارظ ط ا لاـ لرءعااؿلدرل ر ، رؽلخاص 
لة د لاارا بلطعل ةـلدرط ط لدرطكيء لر ا،لكطفلأهـلدر رؽلدراطلاـلإادددهالر ذدلدرغرض:

ل
ـابـة:   - أ  النشَّ

  ثلل؛هـل طء لدل كدسلدرذ فل رطكفللار  اـل)دررراب(،لكيافلر ـلدكرلط ـلفطلدرطعارؾ
 ،لك دليافلر الدكرليب رلفطلدر طا  لدرل رن .(21)فلدرطعارؾلابدأللاراردر للارررابلإ
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 الجرخية :  - ب

ردلدرةرخ  لطعل(22)رخ،لكهطلآر ل رب  لا  اعطللرءرططهـلةركدل را بكفلإرأللدرة ،لكيافل رارؾلة 
 طا  ل،لكفطلدردفاعلافلدر كد ل،لكيذرؾل(23)غ رهـلطفلدررطا لفطلدردفاعلافلدر صكفلكدرع ع

 .(24)در  فلدراةارن لطفلدااددادنل ردصر لدرل ر
 النفاطون:  -جـ   

يطال  رااللارر اط فلط ط لل،(25)هـلدرذ فل رطكفلدرر عللارر اط لي ردؽل صكفلدلاددالكطعدداف
 .(26) رد  لدر  فلطفلدرعردصر ،لكططارد ل  فلدرط رب ف

،ل ب ل ااةلأرفلاـلإادددلفرؽلرء طا  لدرل رن لطفلفرؽلدررطا  لذدنلدرط افانلدرلع د لططالللل
لاردرللارعدكلي رؽل  رف.مرلفطلإ ددثلدلأدراطلر ال

  صرؼلر الافليلل  ر لل رن لإكردط  لةاطي  ل)رداب(ر رنفكلهط  لهذالدر رؽليافللللل
ل–(27)

لاعدرللطرابلر رنف لدرطردلط فلفطلطكد علل؛-ا ك  لدرر ع لاءأللدرةرد   ثليارنلا صرؼلهذا
طفلأكبرلدرر عانلدرطار  ،لكدر دؼلطر الهكلإغرداللخط ر لكطكدة  لرءعدكلأكلطراط لطكبكا ،لكاعدُّل

درةردلاءأللدرصطكدلفطلاءؾلدرطكد ع،لكهطلارلفلطالار عفلدرة كشلدر د م لاءأللدرةردلدرطردلط فل
ل.(28)ك لدرص ردالكا ك لدرةزرلكدرل ر لطمل:لا فطلطكد علخطر لكغ رلطرغكل

 اإلجراءات األمنية لتامين خطوط المالحة :المحور الثالث
لدر  ل لداخذها لدراط لدلطر   لديةردادن لطف لدرعد د لدل كب ي لهراؾ لكدرر كر كلاـ لرا ط فلكلف ف

لخطكالدرط   لدرطؤد  لإرأللط راالادف،لكطفلأهـلاءؾلديةردادنلدلاط:
 في الممرات والمضايق البحرية المهمة: إقامة نقاط -1

ل،طفلدل ار بلدراطلداخذنلرء دلطفلداطاؿلدرعرصر للدرل رن لكدرعبثللارخطكالدرط    
 اط لرعاالأطر  لكدكرنانلغ رلمابا ،لا دؼلإرأللطرد ل لا ريانلدرطخار  فلأكلدرذ فل عكطكفلإهكل

لبر بلدراةارلاةارا ـ،لكيذرؾلإاا  لدرط افرنفلفطلدرل ر،لكطفلمـلدرا رؾلدر رنعلرردا ـ.ل
فطفلدرركدهدلدراارنخ  لدراطلاؤيدلاءأللذرؾلاءؾلدرركد  لدراطلاذيرلخركجلدكرنانلا يرن لللللللل

لدرعردصر لل ل  ف لطرد ل  لب دؼ لدرطردب، للاب ليطا   لدرل رن  لدرطاا   لفط لفااطريز  رن 
ل.(29)كدرطةكرنف،لكدرع اـللايل غلار ا،لكطفلمـلططاردا الكدرع ضلاءأللطفلف  ا
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لطفلدررك  لدر الع لر اخءصلدلاط:
 .رلدكرنانلطراظط  ا   -
 داخاذلطردكزلطرد ل لل رن لفطلدرططردنلكدرطاا  لدرل رن ل. -
لأكل - للرعاضلدرطك ف، لدر رنع للعطء انلدرادخل لدرطرد ل  لدردكرنانلكرعاا لهذا اعـك

 اءأللدل للدر دلطرف.
اءأللأ هل لدال اعدددلدرااـلرءادخل،ليطاللفلفلأفرددلهذالدردكرنانل يكركلأطفلدرط اطلل -

 أر ـلطعد فلإاددًددلا يرًنال ؤهء ـلرءع اـللارط طانلدرطراط لب ـ.
لطعلل بدكل - لكيذرؾ لب ر ا، لف طا لدراكدصل لطف لة د  للرلي  لدردكرنانلااطاع لهذا أف

درطريزلدررئ  طلرءعك لدرل رن لدركائفلفطلط راالادف،لدرذ ل عدلدرطريزلدرعاـلرءع اد ل
 درل رن لفطلدر طف.ل

 حلية:االحراسات الس -0
لرءلللللل لكدرط ط  لدررئ    لدرط ائل لطف لدر كد ل لااط ف لط ائء  لإف لف ف لالرؾ ا ط فلططا

لةط علدكؿلدرعارـلاكرطل درل ر لكدرطرد ل لدرل رن ،لكرا ة لر ذالدلهط  لف لاةبلأفلررىلدر ـك
 لمغردنلكط اطانلاا ربلطر الاطء انلدرا رنب،لرزرلطلر الاعدُّلإ  ثل؛لهذالدرط ائء لأهط  ليبرىل

لا لدرعدك.كارطء لطر الاطء انلدر طكلاءأللدراةار لدرل رن ؛لهذدللايااف لإرأللد اطاؿلطلاغ

كط طال يفلطفلأطر؛لفعءأللدررغـلطفللدرة كدلدرطبذكر لكدلطكدؿلدرطائء لدراطليارنلار  ل
اءأللاطء انلدرااط فلدرل ر لرطكدة  لدرعدكدفلاءأللخطكالدرط   لدرل رن ،لطفلخ ؿلا رؾل
 للدل طكؿلدر ربطلرطكدة  لدرطعاد ف؛لإاللأفلدالااددالرـلااك ف،لكرعللطال ؤيدلذرؾلاةزلخزدر

(لأطاـلطال صرؼلػه626-612خرلطءكؾلبرطلأ كبلدرطءؾلدرط عكدل ك فلبفلدركاطللدل كبطل)آ
ل.(31)اءأللدرركدرطلطفلأطكدؿ

كهذدلدلطرلةعللدردكر لاع دلدررظرلفطلدر  ا  لدلطر  لرااط فلخطكالدرط   لدرل رن ل
لاب فلدر ياـلكدرعاد لدرع يرن ف،لككة الاد د لإرأللط راالادف،للفعدلاـلاعدلطراكردنلكطددر ان

،لػه625طعلكالافلك ادافلفطل ر للدرط عكدلبرزلاءؾلدرطراكردنلدراطلاعدهالدرطءؾطفلأدرعكـ،لكل
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درذ فلخرةكدلطفلهذدلدراراكرللارارد دلاءأللأطفلدر كد للفكاعلذرؾلطكاعلدرار  ذ،لفاردةعلهذدل

ل.(31) درخطرلدرذ ليافل  ددلأطفلكد اعردرلدرط   لدرل رن

ل لدرط    لا دد لدراط لدالخطار لد ا  اؿ لاب ف لذير لدرططا لدرطائء للطفلرغـاءأل دلطكدؿ
لدال اردا ة  لكاعنلل؛كخركجلدل طكؿلدرل ر ل لكهذا لدر كد ل، لدلطرلإرأللااط ف لداطر ططا

ل  زلدرار  ذلفطلأكدخرلدرعصرلدل كبط.
لدرعكؿ لر اط ع لذرؾ لاءأل لدر كد:إكبراًا ل رد   ل لفرؽ لظ كر لبدد   ل ر لف لإرأل ل عكد  ل

لإرأللفرؽلطؤهء ػه625 لد اطرنلفطلدرعصرلدرر كرط،لدرذ لاـلاطكنرها   ثليافل  ردلل؛،لمـ
لدردفاعلافلدر كد ل ل كيذرؾل طا  لدر  فلدراةارن لطفلدااددادنل ردصر لل،رلعضلفرؽلدررطا 

ل.(32)درل ر

لدرل ر ،لل لرءا ط ف لكدرخطع لدال اردا ة ان لكاع لفط لدرعاد  ل لدر طاؾ ل ااة ل ب  ططا
ذدلطال دثلدرخءللد رانلدرع اد ليص  فلل  بل كطرد ل لأ لخءلل  دثلفطلدلطفلدرل ر ،لكد 
لدرل ر ل لدل طكؿ ل بل لدرل ر لطف لدرا ط ف لفط ل دثل صكر ل  ف لف ط لدرظركؼ؛ لاعاا ف طا

لر لدرعصكر لهذد لكطرد لدرذ لاعدلدرع ير ، لدر كد ل لدا اع لفط رطا لكد  للط اطف، لدراعص ر  سلفط
لاعااطلإرراال لدلطر   لررىلأفلدال اردا ة   لدرل رن ؛ ط طانلدرط ؽلرءطعاد فلاءأللدرط   
ل رسلدر كد للأكلخ رلدر كد ل.لل  در رد  لدر ا ء  ،لكدراطلاارالفلفطلط اط الطعلطال  طأللدر ـك

 الحمالت البحرية : -3
لدل طكؿللهطلاءؾلدر ط  لب ا درطةكرنف،لكلرط  ع لدرعردصر للدر ربطنلدراطليافل عـك

رذ ليافل رطء لطرفلرءع اـلل  ل،لد(33)ك دليافلط راالادفلهكلدرطعرلدررئ سلرأل طكؿلدرع ير ل
ل،لكطفلأهـلطال اطنللفللدر ط نلدرل رن :لط ط لا يرن لل رن لادلدرعردصر لكدرطةكرنف

 مالحقة القراصنة: - أ
إفلدرعردصر لةطاا لطفلدلفرددلططفل عكطكدللاراعرضلرء  فلدراةارن لر ر ا ا،لكططار  ل
لدرطصادرلدر طر  ل لرعا ـ لك د لاةارلك ةاجلكغ رهـ، لطفل أاطاؿلدر ءبلكدرر بلرءط افرنفلل ًرد

لدل لدر ردف ـ لاءأل لبا ط انلادؿ لدرك كؼلاء  ا لاـ لرصكصلدراط لدرا ط ان: لاءؾ لفطف خ  ط،
ل.(35)طاعلطرن لدرط ءط فلفطلدرل ر كل،ل(34)درل ر
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كرطاليارنلهذالدر ئ لطفلدرءصكصلاطمللخطًردليب ًردلاءأللدرط افرنفلل ًرد،لرا ة لرخبردا ال
درل رن ،لكيذرؾلدطا ك ال  ًرالرءع اـللعطء  ل طكهالاءأللدرط افرنف،لهذدللايااف لأفلاطء انل

دردكر لطعرف لدرعرصر لبك ا الأكلإر اؿلدرعرصر ليارنلااـلفطلأاارطلدرل ارلكهكلأطرل اعذرلاءألل
لاءأللدردكر لإر اؿل ط نلل رن لاةكبلأاارطلدرل ار لرا ط فلل؛دررةد للل را  ليافلرزدطػًا رذد

لخطكالدرط   لف  ا.
،لكخاص لفطلدرطرطع لدرططاد لب فل(36)رذدليافلدل طكؿل ةكبلدرل ارلرططارد لدرعردصر 

لأك لطف لا عدُّ لدراط ل عطرى، لكةزنر  لدرعردصر لادف للف لدرل رن ؛ لرءعرصر  لارا  لدرطراط  مر
لدرطةاكر  لكدرةزر ل عطرى لةزنر  لإرأل لكنءةؤكف لطفل(37) خا كف ليم ر لفط لدل طكؿ لفاطيف ،

لأرفلرـل رف لإدلك انلطفل ذدليافلطفلا   رلرعدـلدرعدر للرزدؿلدر زنط لب ـ،لإال  هذالدرظاهر لر ائ ػًا،لكد 
ل للاردأاءأل ل عكد لف ك لدرظاهر  لهذا لغ رلر ا لك ريا ـ لدرعردصر  لاري ب لطب ع  لإرأل لدلكرأل رة 

 طرظط لدرط اةئ لدرخاط  ،للعيسلدل طكؿلدرطرظـ.للدر
 تعقب المجورين: - ب

اءأللدر  فلدراةارن لاركر لدراعاطللطع ـلبداًللطفللفلهـلةطااانلدرط رب فلدرذ فل  راكل
لكأط لطفللاائع لطع ـ لطا لراطرنر لافل طا ا ـ لدرعاةز  لدردكر  ل لإرأللدراعاطللطع للايااف  كدؿ،
لدرظاهرلدرر كرط) لدر ءطاف لدكر  لكهكل842-831درا اعلدراردئبلكدرطيكسلدراطلفراا ا هػػػ(،

دلطرلدرذ لدفع ـليدخاؿللاائع ـلافلطرن لهؤالالدرط رب فلطعابللطبءغلطفلدرطاؿل ا  لاء فل
ل.(38)فادرطرف

نلدراطلبءغلف  الةطااانلدرطةكرنفلذرك لطددطفلدرلػه838-831ب فل راطللطد  كاعدلدر
للارطرؽلدرل رن ،لكاةرلل؛رراط ـ لطالل ـاءأللطكدة  لدر اط انلدرل رن لك اءلأكد  ثلا يطكد إذد

كدة كهـ،لكهكلدلطرلدرذ لدفعلدل طكؿلدر ربطلدرا رؾلطفلادفلكطكدة ا ـلبدرة ليب ر لطفل
كيافلر ذدلدلطرلأهط افل  ثلدخا نل،ل(39) ردؽلطردكب ـ،لك اللطفلف  اإ  ثلاطيفلطفلل؛درعرف

لهذالدرظاهر لط ء لدرعرفلدراا علدر ةر ،لبدر لل يكنلدرطصادرلافلذيرها.
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 الحد من النفوذ البحري للحبوضي: -جـ     

رطالل؛اعدلدر طء لاءأللظ ارلدر بكا طفلأهـلدر ط نلدرل رن لفطلاارنخلدر طفلدي  طط
را ة لرطالل؛درل رن لفطلدرل رلدرعربط،لكطاليافلر الطفلصدىط فلدرط   ل هط  لفطلاألر الطفل

لدراطل لدر ائء  لدرل رن  لدرع يرن  لإرأللدال اعردضلرءعك  للايااف   ععافلطفلدراصارل ا  ،لهذد
لف.كلظ رلب الدرر كر 

اعبل  اطفل(ل41)   ـلططالذيرالدر ءطافلدرطظ رفطلر ارافلدراطلأر ء الإرألل ارـلدر بكاط
ل41)أر ء الإرأللطءؾلفارسلأفلا   لدلطردالدر بكا  فبر بلهد افلدراطل لاردكر لدرر كر  لفطل(

يارنلة د ،لركفلطال-درطظ ر-(لكبدد  ل يطفػه647ل-626ا دلدرطءؾلدرطرصكرلركرلدرد فل)ل
ل ل ر  لادهكرنللعد لاءألل671ربمنلأف ل طء  لدرطظ ر لدر ءطاف لاة  ز لإرأل لدلطر لآؿ ل األ هػ
لل دهـلكدرعااالاءأللإطارا ـ.

لدرطؤرخكفلكب لذير لدرصدد ل42) ذد لاءأللظ ارل( لدرطظ رل ط اف لدر ءطاف أفل ببلاة  ز
لإرأللطءؾلفارسل در بكاطل رةعلإرأللأفل ارـلدر بكاطل اـلبر بلهد  لدر ءطافلدراطلأر ء ا

رفلإإذلل؛اعك ضلطالفاافلفطل ارطكنلطفلا اعلرألطكدؿلل- ارـلدر بكاطل-كأرددلب ذدلدرعطل
لدركم رلطفل صكفل للرردا لاء فلررداهالل اـ لاراكد لطا للعد لدر ارط  لطفلأهء ا ك  علدرل د

لرا ة لدرع علدررد دلدرذ لأصاب ـ،لكركر ـلطالربمكدلأفلغدركدللفلكد اكركدلاء  ا.
للارطرؽلدر ءط   ل اكؿلدر ءطافلدرطظ رل للدرطريء  لبللإفلل،رعد لأخ  لفطلذرؾ، ركرف

لدرعطلل(43)طر لاءأللادفدر بكاطل اـلاعبلذرؾلبإر اؿل طء لل رن لرء  لا ارطًل ،لكيافلر ذد
لفارس لطءكؾ لكال لكدرص ف لدر رد لصا ب لطمءف لاءأل ل عدـ لرـ ل44)درذ  لغابل( لفط لدلمر أبءغ

فلذرؾلدرعطللطفلر رفلأفل رةعلدرعكىلدرطاطع لاءأللدرا رؾلرء  طر لاءأللادف،لإإذلل؛در ءطاف
لبفلرةعر  لدر بكاطللاف ادلصا بلدرر رلردرد ل ارـ لافلذرؾل اـ ل45)فاً  كرةعفلاءألل(

ل.(46)دالر صاؿلافلطاا لدر ءطافلدرطظ رلكدالطاراعلافلدفعلدرخردجلدر رك لدرذ ليافل دفعفلرف
إال لأ لاًلالطلارر لدفعنلإرأللاة  زلدر ط نلل-اءأللطال بدك-إفلهذالدل لابلرـلاكفل

فلفطلدرطذيكر ،لفطفلغ رلدرطععكؿلأفلدر ءطافلدرطظ رلدرذ ل عأللةاهًددلإرأللاك  علر ع لدكرا
لكظ ارل ل ارطكن لفط لدراك ع لاف ل غ ل لدر ةاز لفط لك األ لبل لدرزند  ف، لدلرردؼ ل د
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لاءؾل لدل لابلفطلاة  ز ليارنلأ د لدر ءطافلفطلدراك ع لأخرىلفإفلرغل  لكلعلار  در بكاط،
لدر ط ن،للايااف لإرأللدل لابلدرل رن لدلخ رىلطر ا:

لرءاك علدرل ر لب رفلكب فل ارـلدر بكاطل.لكاعل د  ل -لأ
  ثلإفلهذالدرطرن ل دلدرعطعنلفطلذرؾلل؛ا ط فلطرؽلدراةار لب فلدر طفلكدر ردلل-ب

لكدر ركب لدرغكدئر لل بب لكاعرافل(47)درك ن لدرطرن  لب ذا لدر بكاط ل ارـ لكابث ،
ل.(48)رءاةار 

لدر دؼللعدطالاطيفلطفل678كفطل ر ل لا   نلدرظركؼلرء ءطافلدرطظ رلرا ع  لهذد هػ
لأكااافلطعلدلرردؼلدر لدرب نلا ك   لب فلأفردد لرءصردعلدرعائـ لكد اغ رف لطفلة  ، زند  فلهذد

در بكاطلطفلة  لأخرى،للفعاـلبإر اؿلم ثل ط نلفطلزطفلكد دلطر الدر طء لدرل رن لطفل
لدر طء لطعلدر طءا فلفطل ا لل لكدراعنلهذا لدر ا لل األلكصءنل ا للظ ار، ادفللط اذد 

كدرا نلب زنطافلك اءف،لك اللل،رنسلدر بكاطظ ارل  ثلددرنلدرطعري لطعل كدنل ارـلبفلإد
لاـلدال ا  الاءأللدرطد ر لفطلرةبل ر ل ،لكبذرؾلزدؿل(49)هػ678كأ رلدرعد دلطفلأص الفلمـ

ل يـلآؿلدر بكاط.
كرعللدررطالدر فنلرءرظرلفطلهذالدر ط نلهكلطلارغ لدر ءطافلدرطظ رلفطلاة  زها،ل

در طء لدرل رن لاءأللطال بدكلطفلل  ثلاعدُّلل؛بكاطكاءؾلدرعك لدر ائء لدراطل ارنلر اةلظ ارلدر 
لدر طرط لدي  طط لدراارنخ لفط لدرل رن  لدر ط ن لل؛أكبر لدرل ر لإإذ لأ طكرف ل رؾ لدر ءطاف ف

لذرؾللعكرفل:ل"...لطألنلدربرلكدرل رلياائلف".(ل51)لطخاءفل طعف،لك دلكصفلدبفل ااـ
لطفلغزكل ارـلدر بكاطل ك ظ رلأفلهدؼلدر ءطافلطفلذرؾليافلد اعاد له باف،لفعدلَاد 
رعدفلإذالاًللرف،ليطالأرفلأرددلبذرؾلاكة فلر ار لرءعكىلدرخارة  لكيللطفلا كؿلرفلر  فلدرعبثل
لإ صاؿل لفط لرةة لكفعً  لدرل ر ، لكا ك ف ل كاف لطدى لاف لف  ا لاب ر لدرل رن  لدرط    بخطكا

رفللعدل  طرافلاءأللظ ارلدراعدنلدل طارلخكًفالطرفلكا اكنلر للكهدد الدرطءكؾلإإذلل؛درر ار 
ل طءبكفلرااالكنخطبكفلكدا.(ل51)كدر  ط فلإر ف

ل
ل
ل
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لدرخ ص 

دررراالدراةار لرط راالادفلخاص لكخطكاللفطرعدليافلياطاؿلدرعرصر لأمرهالدر ءبطل -1
 درط   لااط ،لفطفلأهـلاءؾلدلمارلدلاط:

 كدر  فلدراةارن لافلدالاةاالإرأللط راالادف.ازكؼلدراةارل -
 ادهكرلدررراالدراةار لرط راالادف. -
 اكدسلدرلاائعلدرط ء  لل ببلادـلدراصد ر. -
  كدؽلدر طر  لل ببلاك فلدال ا ردد.درعددـللعضلدرلاائعلدرخارة  لطفلدل -
ل،ادفرـلاكفلظاهر لدرعرصر لدرظاهر لدرك  د لدراطليارنلاع  لدررراالدراةار لرط راال -2

لرءط ر لدرطار   ل ببنلفطلرةلدرطكدرد لدراةكنرلظاهر  ل ببلاطء  لل؛اابلليارنلظاهر 
 درا رنبلرءلاائع.

لكدراةكنرلكدرك كؼلفطلكةفل -3 لدرعرصر  لرط ارب لظاهر  داخذنلدر ءطانلإةردادنلأطر  
ل لأأ  لررا لك طيف لدرعربط، لكدرل ر لدل طر لدرل ر لفط لدراك ع لأك لرء  طر  فلأططاع

 ديةردادنللالاط:لر اخءصلأهـلاءؾ
  طكؿل ربطلر ط ا لدرطرؽلدرط    لكدر كد ل.أرراالإ -
 اككنفلفرؽلا يرن لل رن لطدرب لكطة ز لرءعااؿلدرل ر . -
 إ اط لرطاؽلل رن لددئط لفطلدرططردنلكدرطاا  لدرل رن . -
 ر اؿلدكرنانلا يرن لل رن ل.إ -
 درع اـلبرررلك ددنلا يرن لفطلدر كد ل. -
 ةكرنفلكادط رل كا ـلدرل رن .ط  ع لدرعردصر لكدرط -
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 الهوامش

در را :لهطلط علإر االدر  فلاءأللدرل ر.لدرردز ،لدمحملبفلأبطلليرلبفلابدلدرعادر،لطخاارلل(1)
ـ،لطاد )فرض(.للكهطلل2113درص اح،لارطلبارا لف:لط طكدلخاطر،لددرلدر ير،لب ركن،لدرطلع لدلكرأل،

رط بلبفلدرطيافلدرذ ليافل اـلف فلف صلدرلاائعلدركدرد لكاعد رلدرعركرلاء  ا.للاطخرط ،لأبكلدمحملد
لابدلهللال،لاارنخلمغرلادف،لا ع  :لأك يرركفةرنف،لددرلدراركنر،لب ركن،لدرطلع لدرمار  ،

.لك عاؿلل ر الدرمءط لفطلدرل رلار كدلب الدرطردكبلكدربكدخرليارخء ج.ل رظر:لل14ـ،لص1986هػ/1417
اصر،لب ركن/لددرلدهطاف،لدمحملأ طدل،طعةـلدلر اظلدراارنخ  لفطلدرعصرلدرططءكيط،للددرلدر يرلدرطع

 .ل118ـ،لص1991هػ/1411در ير،لدطر ،ل
ـ،ل1889دذل ،لأبكلدرعا ـلاب دلهللالبفلابدلهللال،لدرط ارؾلكدرططارؾ،لططلع لبرنل،لر دف،لذبفلخرلل(2)

 ارؾلدللصارلفطلططارؾلدلطصارل؛لدبفلفاللهللالدرعطر ،لر ابلدرد فلأ طدلبفل   أل،لط71-71ص
لدر طف"،" لدرخاصللططءك  للدرع ـ لدرعاهر ، لدالااصاـ، لددر ل  د، لفؤدد لأ طف ل: لكاعد ـ ـ،ل1987ا ع  

ل.53ص

لدرر كر  ،لل(3) لفطلاارنخلدردكر  لدرءؤرؤ   لدرععكد ل لدر  فلاءطلبفلدر  ف، لطكف لدرد فلأبك درخزرةط،
ل.ل182،لص1ـ،لج1911هػ/1329ارطلباص   ف:لدمحملل  كرطلا ل،لططلع لدر  ؿ،لدرعاهر ،ل

در  فلاءطلبفلدر   ف،لطركجلدرذهبلكطعادفلدرةكهر،ل ععفلك دـلرفل:لطصط أللدرط عكد ،لأبكلل(4)
؛للر اب،ل  فلصارة،لادفلفرا لدر طف،لل19،لص2ـ،لجل2111در  د،لدرطيال لدراكف ع  ،لدرعاهر ،ل

ل.ل152ل-148ـ،لص1991هػ/ل1411طريزلدردرد انلكدرل كثلدر طرط،لصرعاال،لدرطلع لدلكرألل،ل

لهذالديةردادنلف طال   اطلطفلهذدلدرل ث.  اـلدر د ثلافلل(5)

رعدل دـلدردياكرلطفل   فلهد للدرد  لطط ز لافلدرعرصر لدرل رن لفطلدر طف،لكاةلف  الكصفللل(6)
ظاهر لدرعرصر لكاطكرهالفطلدرعصرلدي  طط.لرطزندلطفلدرطعءكطانل رظرلدرد اف:ل"لدرعرصر لدرل رن ل

 ادسلإرأللدرعرفلدرعاررلدر ةر /لدرعرفلدرمارطلاررلإرأللفطلدر طفلفطلدرعصرلدي  ططلطفلدرعرفلدر
لدير ار  ،ل لكدرل كث لرءدرد ان لذطار لةاطع  لطةء  لفط لطرركر لل ث لدرط  د "، لدر ادسلارر درعرف

ل.252-231ـ،لص2112(،ل را رل14ةاطع لذطار،لذطار،لدرعدد)
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أخلارلدرطءكؾلطفلدرغزلفطلدبفل ااـ،لبدرلدرد فلدمحملبفل ااـلدر اططل،لدر طعلدرغارطلدرمطفلفطل(ل7)

ل.131ـ،لص1974در طف،لا ع  :لريسل طث،ليطردج،لرردف،ل

ل.75دبفلةب ر،للأبكلدر  فلدمحملبفلأ طد،لر ء لأبفلةب ر،لددرلدركاابلدرءبرارط،لب ركن،لص  (8)

  س:لكا طأللي شلكي س،لكهطلةزنر لاععلاءألل ا للا طافلفطلخء جلدرعربللارعربلطفلل دل(ل9)
در طك ،ل ا كنلبفلابدهللالدرركطط،لطعةـلدربءددف،لا ع  :لفرندلابددرعزنزلدرةرد ،لددرلفارس.ل ا كنل
ل.479،لص4ـ،لج1991هػ/ل1411دركابلدرعءط  ،ل

دبفلدرطةاكر،لةطاؿلدرد فلأبطلدر اةل ك فلبفل ععكبلبفلدمحم،للص  لل دلدر طفلكطي لكلعضلل(11)
ل لباص    ا: لداارأل لدرط الصر، لاارنخ لدرط طا  لدرطلع لدر ةاز لب ركن، لدراركنر، لددر دك يرركفةرنف،

ل.ل126ل–ل124ـ،لص1986هػ/1417درمار  ،ل

ل.237هد ل،لدرعرصر لدرل رن ،لص(11)

ل.ل266،ل142،ل141دبفلدرطةاكر،لاارنخلدرط الصر،لص(ل12)

در ركر ،لدمحملابدالدمحم،لدر  ا لدر  ا   لكطظاهرلدر اار لفطلدر طفلفطلا دلدردك  نلدرط اعء ل(ل13)
ل) ل ر  ل)1137هػ/429طف لإرأل ل1228هػ/626ـ( ل لدلكرأل، لدرطلع  لدرعاهر ، لدالهردـ، ل،ل1997ـ(، ـ

؛لدر   طل،لدمحمل   ألل،لدردكر لدرر كر  لفطلدر طف:لدرد  لفطلأكااا الدر  ا   لكدر اارن ل)ل426ص
ل،ل1424-1411هػ/813-827 لدلكرأل لدرطلع  لب ركن لرءطك كاان، لدرعرب   لدرددر ل، ـ(
ل.ل388،لصـ2115هػ/1425

لطفلأهـلدرعطعلدر رب  لفطلدل اط للدي  ط  ،لكأكمرهالد اعطااًل،لكيارنللا  رل(ل14) درركدرط:لاعدُّ
لكدر ةـك لرءدفاع لكدرع ع للالبردج لكازكد لطةددفًا، لكأربع ف لدر بكبلل،لطائ  لرخزف لأهردا لاءأل كا اك 

ر رب  لكدررعب،لكنرطأللطر الدرر ردفلكص ارنجلرخزفلدرط اا،لكاددلطفلدررةاؿلدرلارا فلفطلأاطاؿلدر  للد
ردلف كلطخاء للاخا ؼل ةـل عا ا؛لفطر الطال  طللطائ ل كدرر علاءأللدرعدك،لأطالطفل  ثل عا الرءة 
لةطعل لدردكدكنف، ل كدر ف ليااب لأ عد، لططااط، لدبف لأرف. رظر: لر ك ل  طل لطا لكطر ا لرةً ، كخط  ف

؛لدرطعرنز ،لاعطلدرد فلأ طدل341ـ،لص1943كا ع  :لازنزل كرناؿلاط  ،لططلع لطصر،لدرعاهر ،ل
لج لب ركن، لصادر، لددر ل لكدلمار، لدرخطع لذير لفط لكدالاالار لدرطكداظ لدرعادر، لابد لبف لاءط ،ل2بف

لدي  ط  لفطلدر طفلفطلدرعصرلدي  ططل"اصرل293ص لأ اط لأ طد،للطظاهرلدر اار  ؛ل طاد،
لدي لرءكااب، لدي يردرن  لطريز لر كؿ"، لكبرط لأ كب لبرط ل ل،لدكراط لدلكرأل لدرطلع   يردرن ،

ل.223ـ،لص2114هػ/1425
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.لافلاءؾلدل لابللرا شلاددلطفلدرلا م فلأ لابلطةطالدل كب  فلإرأللدر طف،لرطعءكطانلأكفأل(ل15)
 رظر:لدمحملابدلدرعاؿ،لدل كب كفلفطلدر طفلطعلطدخللفطلاارنخلدر طفلدي  ططلإرأللاصرهـل،لدر  ئ ل

؛لدرط  ر ،ل262ل-261؛لدر ركر ،لدر  ا لدر  ا   ،لصل71ـ،لص1981درطصرن لدرعاط ،لدرعاهر ،ل
-593دمحملابدلهللال،لديطاـلدرطرصكرللاهلللابدهللالبفل طز لكدكرالفطلإ  االدردكر لدرزند  لفطلدر طفل)

ل614 لادف، لادف، لةاطع  لطاة ا ر، لر ار  لص2114هػ/1425هػ(، ل، لالاسل43ل-ل42ـ لفر اف، ؛
هػ(:لدرد  ل  ا   لك اارن ،لر ار لطاة ا ر،لةاطع لادف،ل626-492اءك ،لبركل ااـلدر طددر كفل)

ل.لللل96-93ـل،لصل2115هػ/1426ادف،ل
ل16) لافل( لطصكر  لر خ  لديررا، لصراا  لفط لدلارأل لصلة لأ طد، لبف لاءط لبف لأ طد درعءعررد ،

ل.ل456،لص5ـ،لج1963هػ/1383درططلع لدلط رن ،لططالعليكر اااكطاس،لدرعاهر ،ل

ل.142ل–ل141كر،لاارنخلدرط الصر،لصدبفلدرطةا(ل17)

لةزالطفلاطاف.لدبفل(ل18) ظ ارلدرَ ب كاطل:لطد ر لاععلاءأللدر ا للب فل ارطكنلكاطافلكهطلدر ـك
درد لع،لكة فلدرد فلابدلدرر طفلبفلاءطلدرر لارط،ل ر لدرع كفلل خلارلدر طفلدرط طكف،لا ع  :لدمحملبفل

ل(.7،لحلر ـل)328ـل،لص1988هػ/1419اءطلدلككع،للب ركن،لدرطلع لدرمار  ،ل

ل.ل182،لص1درخزرةط،للدرععكدلدرءؤرؤ  ،لجل(19)

ل.ل511دبفل ااـ،لدر طعلدرغارط،لص(ل21)

:لاءطلبفل ارـلع  دلفاللدرر كرط،لدرعلاسلبفلاءطلبفلددككدلبفل ك ف،لر ار لفطلدرعااؿ،لا (ل21)
ل.81ـ،لص1993هػ/1414آؿلرص ف،لر ار لطاة ا ر،لةاطع لطارر ار،لرردف،ل

ل.52دهطاف،لطعةـلدلر اظلدراارنخ  ،لص(ل22)

ل.ل291دبفل ااـ،لدر طعلدرغارط،لص(ل23)

:لع  بدكفلطؤرف،لركرلدرطعارؼلفطلرظـلك كدر فلكأاردؼلدر طفلفطلدرع دلدرطظ ر لدركدرؼ،لا (ل24)
لدالةاطاا  ،لصرعاا،لد ،لدرطع دلدر رر طلرآلمارلكدرعءـك ـ،ل2113رطلع لدلكرأل،للدمحملابدلدرر  ـلةاـز

ل.ل176،لص1ج
در ءكطط،لابدلدرعزنزلابدلهللال،لد كدفلدرةردل:لرر افلكاطكرالفطلدردكر لدي  ط  ل األلاصرل(ل25) 

ل.ل354ـ،لص1986هػ/1416درط طكف،لطيال لدرطاربلدرةاطعط،لطي لدرطيرط ،للدرطلع لدلكرأل،ل

هللالدمحملدر لرط،للددرلدركاابلدرعربط،لدطر ،للطؤرفلطة كؿ،لاارنخلدردكر لدرر كر  ،لا ع  :لابد(ل26)
ل.ل124ـل،لص1984هػ/1415درطلع لدلكرأل،ل

ل.176،لص1ركرلدرطعارؼ،ج(ل27)
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ل)(ل28) لدرر كر   لدرة شلفطلدر طفلفطلاصرلدردكر  ل، لدر ي ـلدمحملمابنل  ـ لابد -626درعردرط،

لاد1454-1228هػػ/858 ل، لرءررر لردرد ان لدركفاؽ لددر لاارنخ  ، لدرد   لدلكرأل،لـ لدرطلع  ف،
ل.191ـ،لص2114ق/1435

ل.176،لص1ركرلدرطعارؼ،ج(ل29)
ل.132دبفلدرطةاكر،لاارنخلدرط الصر،لص(ل31)
ل.132دبفلدرطةاكر،لاارنخلدرط الصر،لص(ل31)
ل.176،لص1درطعارؼ،جلركر(ل32)
لكطاللعدها.335درعردرط،لدرة شلفطلدر طف،لصل  (33)

ل.131دبفل ااـ،لدر طعلدرغارط،لصل(34)
دبفلدرد لع،لكة فلدرد فلابددرر طفلبفلاءطلدرر لارط،لدر اللدرطزندلاءألللغ  لدرط ا  دلفطلأخلارل(ل35)

ل ل لب ركن، لدرعكد ، لددر لصرعاا/ لدردرد انلدر طرط، لطريز ل ك فلرء د، لا ع  : لزب د، ـ،ل1993طد ر 
ل.311ص
؛لدبفل ااـ،ل141 رظرلافلاءؾلدر ط نلاءألل ب للدرطماؿ:لدبفلدرطةاكر،لاارنخلدرط الصر،لص(ل36)

ل.131در طعلدرغارط،لص
ل.238رطعءكطانلأكفألل  رظر:لهد ل،لدرعرصر ،لص(لد37)
ل.239هد ل،لدرعرصر لدرل رن ،لص(ل38)
ل.225-214رطعءكطانلدكفأللافلهذالدرظاهر ل ر ظر:لطة كؿ،لاارنخلدردكر لدرر كر  ،لص(ل39)
ل41) ل( لبفلدمحملبفلأ طد لبفلإدرنسلبفلأ طد لدلط رل ارـ لدر اطد،لهك در بكاطلدر ارططلدلصل.

.لكذيرللاكزنرل543،للص2ـ،لج2113هػ/1423صارةل،لاارنخل ارطكن،لطيال لديرراد،لصرعاا،ل
أرفل ارـلبفلإدرنسلبفلدمحملبفلأ طدلبفلدمحملبفلأ طدلدر بكاط.ل ع دلاكضل،لص  انلطفلدراارنخل

ل.89در ارطط،لطيال لدرمعاف ل،لادف،لص
لطعلدلط رلأبطللابدهللال  ر بلدلطردالدر ب(ل41) كا كفلإرأللدمحملبفلأ طدلدر بكاطلدرذ ليافلااةرًد

هػلكرـل يفلرفلاعب،لكرـل611دمحملبفلأ طدلدلك للدرطرةك لمـلدرطذ ةطلأط رلطرباا،لكرطالاكفألللعدل
ل ر ل ل كدرط لإرأل ل يطف لكد اطر لدرل د لبإددر  لدمحملدر بكاط ل اـ لرءكال  ، ل صءة لطف لأ راف لطف  كةد

درذ لاءأللطال بدكلأرفلرعطلطعارا لطفلل-لارطلطد ر لظ ارل-مـلدراعللدر يـلإرأللدبرفلأ طدلهػ،ل621
درطرةكن فلدرذ فل اكركدلد اعاد لطءك ـل،لفددرنللب ر ـل ركبلأدنلإرأللخردبلدرعاصط لطرباا،لفاطيفل

،لأبكلطفلهزنطا ـلكد اطرلدر يـلادلذرؾلفطلدر بكا  فل األلأخرهـل ارـلبفلإدرنس.ل رظرل:لدرةرد 
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ابدهللالب االدرد فلدمحملبفل ك فلبفل ععكب،لدر ءكؾلفطلطلعانلدرعءطاالكدرطءكؾ،لا ع  :لدمحملبفلاءطل
ل.461،ل456،ل453،لصل1ـ،لج1995هػ/1416دلككع،لطيال لديرراد،لصرعاا،لدرطلع لدرمار  ،ل

ل42) لص( ل، لدرمطف لدرغارط لدر طع ل، ل ااـ لج516دبف لدرءؤرؤ  ، لدرععكد لدرخزرةط، لص1؛ لدبفل81، ؛
لدرع كف،لص ل ر  لدلطارطلفطلأخلارلدرعطرلدر طارط،ل328درد لع، لغا   ل   أللبفلدر   فلبفلدرعا ـ، ؛

ل.463،لص1ـ،لج1968هػ/1388:لابددر ااحلاركر،لددرلدركاابلدرعربط،لدرعاهر ،لع  ا 
،لدرد  لدر طز ،لاطادلدرد فلإدرنسلبفلاءطلبفلابدهللال،ليرزلدلخ ارلفطلطعرف لدر  رلكدلخلار(ل43)

لع  كا  لدلكرأل، لدرطلع  لدرككنن، لدرعربط، لدررردع لطؤ   لدرطداج، لطداج لابددرط  ف ل،ل1992: ـ
؛لدبفلابددرطة دل،لااجلدرد فلابددرلا طل،لاارنخلدر طفلدرط طأللب ة لدرزطفلفطلاارنخلدر طفل،ل112ص
لع  ا  لدلكرأل، لدرطلع  ل، لصرعاا لدركءط ، لددر لب ركن/ لدرعكد ، لددر ل، ل ةاز  لطصط أل ل،ل1985: ـ
لج96ص لدرءؤرؤ  ، لدرععكد لدرخزرةط، لص1؛ لبفل182، لاءط لدر  ف لأبك لدرد ف لطكف  لدرخزرةط، ل، ؛

در  فللدرع ةدلدرط بكؾلف طفلكرطلدر طفلطفلدرطءكؾ،لطخطكط لطصكر ل،لرررلكزدر لديا ـلكدرمعاف ،ل
ر لدرع كف،ل؛لدبفلدرد لع،ل 253ـل،لص1981هػ/1411،لصرعاال،لدرطلع لدرمار  ،لل6/1طرركعلدركاابل

ل.329ص
ل.182،لص1درخزرةط،لدرععكدلدرءؤرؤ  ،لج(ل44)
لبفلفارسلدلكبر،ل(ل45) هكلردردلبفلرةعر لبفلراةطلبفلردردلبفلإ لاؿلبفلفارسلبفلط  كظلبفلط ـر

ل ل ر  لطف لدرر ر لاءأل لكدر ًا ل664ظل ل ر  لإرأل لالع افل676هػ لاف لف  ا لدر صل لدراط لدر ر  لكهط هػ،
ل.543،لص2.لدر اطد،لاارنخل ارطكن،لجرء ءطافلدرطظ رلف خرةفلطر ا

ل.182،لص1درخزرةط،لدرععكدلدرءؤرؤ  ،لج(ل46)
ل.518دبفل ااـ،لدر طعلدرغارطل،لص(ل47)
ل48) ل( لكادف، لر ج لطءكؾ لأخلار لفط لدرزطف لهد   لط  ف، لبف لاءط لبف لفال لأ طد درطلع لدرعبدرط،

ل.76ـ،لص1981هػ/1411،لددرلدرعكد ل،لب ركن،لدرمار  
لصدر طز لل(49) لدلخ ار، ليرز لص112، لدرزطف، لب ة  لابددرطة د، لدبف لدرععكدل97؛ لدرخزرةط، ؛

؛لرربل،لر ابلدرد فلأ طدلبفلابدهللالبفلاءك ،ل256؛لدرع ةدلدرط بكؾ،لص184،لص1درءؤرؤ  ،لج
لدرطعركؼ ل ارطكن لالاارنخ لرربلبػ:" لدلكرأل،ل"ارنخ لدرطلع  لدر لرط، لدمحم لابدهللا لا ع  : ،

ل.114ـل،لص1994هػ/1415
ل.512در طعلدرغارطل،لص(ل51)
؛لدبفلدرد لع،ل ر لدرع كف،ل256؛لدرع ةدلدرط بكؾ،لص185،لص1درخزرةط،لدرععكدلدرءؤرؤ  ،لجل(51)

ل.331ص



                                                                      

 81 (0202 حزيران والعشرون/ الثامن )العدددراسات تاريخية مجلة 

 اإلسالمي تأمين الطرق المالحية لميناء عدن في العصرل اإلجراءات األمنية  

 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر -أولا 

 :ق(778دلفاللدرر كرط،لدرعلاسلبفلاءطلبفلددككدلبفل ك فل)ن. 
لرردف،لل -1 لطارر ار، لةاطع  لطاة ا ر، لر ار  لآؿلرص ف، لاءطلبفل ارـ لا ع  : لفطلدرعااؿ، ر ار 

 ـل.1993هػ/1414
 (.ػه947لاطخرط ،لأبكلدمحملدرط بلبفلابدلهللال)نل:ل 

 ـ.1986هػ/1417اارنخلمغرلادف،لا ع  :لأك يرركفةرنف،لددرلدراركنر،لب ركن،لدرطلع لدرمار  ،لل -2
 هػ(.614لبفلأ طد)لن:لدبفلةب ر،لأبكلدر  فلدمحم 

 ر ء لدبفلةب ر،لددرلدركاابلدرءبرارط،لب ركن.ل -3
 :هػ(.732درةرد ،لأبكلابدهللالب االدرد فلدمحملبفل ك فلبفل ععكبل)ن 

:لدمحملبفلاءطلدلككع،لطيال لديرراد،لصرعاا،لدرطلع لع  در ءكؾلفطلطلعانلدرعءطاالكدرطءكؾ،لا ل -4
 ـ.1995هػ/1416درمار  ،ل
 هػ(.712درد فلدمحملبفل ااـلدر اطط)نل.لاعرنلال:لدبفل ااـ،لبدر 

لرردف،لع  در طعلدرغارطلدرمطفلفطلأخلارلدرطءكؾلطفلدرغزلفطلدر طف،لا ل -5 :لريسل طث،ليطردج،
 ـ.1974
 :هػ(.714در طز ،لاطادلدرد فلإدرنسلبفلاءطلبفلابدهللال)ن 

درطداج،لطؤ  لدررردعلل:لابددرط  فلطداجع  يرزلدلخ ارلفطلطعرف لدر  رلكدلخلار،لدرد  لكا  -6
 ـ.1992درعربط،لدرككنن،لدرطلع لدلكرألل،ل

 :هػ(.812درخزرةط،لطكف لدرد فلأبكلدر  فلاءطلبفلدر  فل)ن 
لكدرمعاف ،ل -7 لديا ـ لكزدر  لررر لطصكر ، لطخطكط  لدرطءكؾ، لطف لدر طف لكرط لف طف لدرط بكؾ درع ةد

 ـ.1981هػ/1411،لصرعاا،لدرطلع لدرمار  ل،ل6/1طرركعلدركاابل
درععكدلدرءؤرؤ  لفطلاارنخلدردكر لدرر كر  ،لارطلباص   ف:لدمحملبفلاءطلدلككعل،لطريزلدردرد انلل -8

 ـ.1983هػ/1413كدرل كثلدر طرط،لصرعاا/لددرلدلدب،لب ركن،لدرطلع لدلكرألل،ل
 (.ػه281دبفلخرددذل ،لأبكلدرعا ـلاب دلهللالبفلابدلهللال)ن:ل 

 ـ.1889درط ارؾلكدرططارؾ،لططلع لبرنل،لر دف،ل -9
 :لهػ(.944دبفلدرد لع،لكة فلدرد فلابددرر طفلبفلاءطلدرر لارط)ن
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:لدمحملبفلاءطلدلككعل،للب ركن،لدرطلع لدرمار  ل،لع   ر لدرع كفلل خلارلدر طفلدرط طكفل،لا  -11
 ـ.1988هػ/1419
 :هػ(.616درردز ،لدمحملبفلأبطلليرلبفلابدلدرعادر)ن 

 ـ.2113درلدر ير،لب ركن،لدرطلع لدلكرأل،طخاارلدرص اح،لارطلبارا لف:لط طكدلخاطر،لدل -11
 :لهػ(921رربل،لر ابلدرد فلأ طدلبفلابدهللالبفلاءك ل)ن

لاارنخل ارطكنلدرطعركؼل -12 لا "باارنخلرربلبػ" لدلكرألل،لع  ، لدرطلع  لابدهللالدمحملدر لرط، :
 ـ.1994هػ/1415
 :لهػ(744دبفلابدلدرطة د،لااجلدرد فلابددرلا طل)ن

طصط ألل ةاز ل،لددرلدرعكد ،للع  :اارنخلدر طفلدرط طأللب ة لدرزطفلفطلاارنخلدر طفل،لا  -13
 ـ.1985ب ركن/لددرلدركءط ،لصرعاا،لدرطلع لدرمار  ل،ل

 :هػ(749دبفلفاللهللالدرعطر ،لر ابلدرد فلأ طدلبفل   ألل)ن. 
 ـ:لأ طفلفؤددلط ارؾلدللصارلفطلططارؾلدلطصارل"لدرع ـلدرخاصللططءك لدر طف"،لا ع  لكاعد -14

 ـ.1987  د،لددرلدالااصاـ،لدرعاهر ،ل
 :هػ(.821درعءعررد ،لأ طدلبفلاءطلبفلأ طدل)ن 

لططالعلل -15 لدلط رن ، لدرططلع  لاف لطصكر  لر خ  لديررا، لصراا  لفط لدلارأل صلة
 ـ.1963هػ/1383يكر اااكطاس،لدرعاهر ،ل

 :هػ(.346درط عكد ،لأبكلدر  فلاءطلبفلدر   فل)ن 
لدرعاهر ،لطركجلدرذهبلكطعادل -16 لدراكف ع  ، لدرطيال  لطصط أللدر  د، ل: لرف لك دـ ل ععف فلدرةكهر،

 ـ.2111
 لهػ(.626دبفلدرطةاكر،لةطاؿلدرد فلأبطلدر اةل ك فلبفل ععكبلبفلدمحمل)ن:لعد

لباص    ا:لل- -17 لداارأل لدرط الصر، لاارنخ لدرط طا  لكلعضلدر ةاز لكطي  لدر طف لل د ص  
 ـ.1986هػ/1417ع لدرمار  ل،لدك يرركفةرنفل،لددرلدراركنر،لب ركن،لدرطل

 :هػ(.845درطعرنز ،لاعطلدرد فلأ طدلبفلاءطلبفلابدلدرعادرل)ن 
 درطكداظلكدالاالارلفطلذيرلدرخطعلكدلمار،لددرلصادر،لب ركن.ل -18

 :هػ(.616دبفلططااط،لأ عدل)ن 
 .ـ1943ياابل كدر فلدردكدكنف،لةطعلكا ع  :لازنزل كرناؿلاط  ،لططلع لطصر،لدرعاهر ،ل -19

 هػ(.841:لل دكدلطة كؿل)ن.لطؤرف 
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 اإلسالمي تأمين الطرق المالحية لميناء عدن في العصرل اإلجراءات األمنية  
لا ل -21 لدرطلع لع  اارنخلدردكر لدرر كر  ، لدطر ل، لددرلدركاابلدرعربط، لابدلهللالدمحملدر لرط، :

 ـل.1984هػ/1415دلكرألل،ل
 .بدكفلطؤرف 

لا  -21 لدرطظ ر لدركدرؼ، لدرع د لفط لكأاردؼلدر طف لك كدر ف لدرطعارؼلفطلرظـ لدمحملابدللع  ركر :
،لدرطع دلدر رر ط لدالةاطاا  ،لصرعاا،لدرطلع لدلكرأللدرر  ـلةاـز  .ـ2113،ل1ج،لرآلمارلكدرعءـك

 هػ(.626 ا كنلدر طك ،ل ا كنلبفلابدهللالدرركططل)ن:ل 
 ـل.ل1991هػ/ل1411:لفرندلابددرعزنزلدرةرد ،لددرلدركابلدرعءط  ،لع  طعةـلدربءددف،لا ل -22

 :لهػ(ل1111   أللبفلدر   فلبفلدرعا ـل)ن
:لابددر ااحلاركر،لددرلدركاابلدرعربط،لدرعاهر ،لع  در طارط،لا لغا  لدلطارطلفطلأخلارلدرعطر -23

 ـ.1968هػ/1388
 المراجع: -ثانياا 

 ،ع داكض.لاكزنر  
 ص  انلطفلدراارنخلدر ارطط،لطيال لدرمعاف ل،لادف.لل -24

 .در اطد،لصارةل 
 ـ.2113هػ/1423اارنخل ارطكنل،لطيال لديرراد،لصرعاا،لدرطلع لدرمار  ل،لل -25

 أ طد. طاد،لأ اط ل 
طظاهرلدر اار لدي  ط  لفطلدر طفلفطلدرعصرلدي  ططل"اصرلدكراطللبرطلأ كبلكبرطلل -26

 ـ.2114هػ/1425ر كؿ"،لطريزلدي يردرن لرءكااب،لدي يردرن ،لدرطلع لدلكرألل،ل
 .لدهطاف،لدمحملأ طد 

لدر ير،لل -27 لب ركن/ددر لدرطعاصر، لدر ير لددر لدرططءكيط، لدرعصر لفط لدراارنخ   لدلر اظ طعةـ
 ـ.1991هػ/1411طر ،لد

 .در ركر ،لدمحملابدالدمحم 
ل ر لل -28 لطف لدرط اعء  لدردك  ن لا د لفط لدر طف لفط لدر اار  لكطظاهر لدر  ا    در  ا 

 .ـ1997ـ(،لدالهردـ،لدرعاهر ،لدرطلع لدلكرألل،ل1228هػ/626ـ(لإرألل)1137هػ/429)
 .در ءكطط،لابدلدرعزنزلابدلهللال 

لدردل -29 لفط لكاطكرا لرر اف ل: لدرةرد لدرطاربلد كدف لطيال  لدرط طكف، لاصر ل األ لدي  ط   كر 
 .ـ1986هػ/1416درةاطعط،لطي لدرطيرط ل،لدرطلع لدلكرألل،ل
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 .ر ابل،ل  فلصارة 
ل -31 ل، لدلكرأل لدرطلع  ل، لصرعاا لدر طرط، لكدرل كث لدردرد ان لطريز لدر طف، لفرا  هػ/ل1411ادف

 ـ.1991
 .درعبدرط،لأ طدلفاللبفلاءطلبفلط  ف 

ل،لل -31 لدرمار   لدرطلع  لب ركن، ل، لدرعكد  لددر ل، لكادف لر ج لطءكؾ لأخلار لفط لدرزطف هد  
 ـ.1981هػ/1411

 .درعردرط،لابدلدر ي ـلدمحملمابنل  ـل 
ـلدرد  لاارنخ  ،لددرل1454-1228هػػ/858-626در طفلفطلاصرلدردكر لدرر كر  ل)درة شلفطل -32

 ـ.2114ق/1435ادف،لدرطلع لدلكرأل،ل،لءدرد انلرءرررلردركفاؽل
هػ(:درد  ل  ا   ل694ل-647دردكر للدرر كر  لفطلا دلدر ءطافلدرطظ رلدلكؿل ك فلبفلاطرل) -33

 ـ.2116هػ/1427ك اارن ،لر ار لطاة ا ر،لةاطع لادف،لادف،ل
 . فر اف،لالاسلاءك 

ل) -34 لدر طددر كف ل ااـ لادف،ل626-492برك لةاطع  لطاة ا ر، لر ار  لك اارن ، ل  ا    لدرد   هػ(:
 ـ.2115هػ/1426ادف،ل

 ،لدمحمل   أللدر   طل. 
لدرر كر  ل -35 للدردكر  ل) لكدر اارن  لدر  ا    لفطلأكااا ا لدرد   لدر طف: -1411هػ/827-813فط

 .ـ2115هػ/1425ـ(،لدرددرلدرعرب  لرءطك كاان،لب ركن،لدرطلع لدلكرألل،ل1424
 .دمحملابدلدرعاؿ 

در  ئ لدرطصرن لدرعاط ،للدل كب كفلفطلدر طفلطعلطدخللفطلاارنخلدر طفلدي  ططلإرأللاصرهـل،ل -36
 ـ.1981درعاهر ،ل

 .درط  ر ،لدمحملابدهللال ع د 
هػ(،ل614-593ديطاـلدرطرصكرللاهلللابدهللالبفل طز لكدكرالفطلإ  االدردكر لدرزند  لفطلدر طفل)ل -37

 ـ.2114هػ/1425ر ار لطاة ا ر،لةاطع لادف،لادف،ل
 .هد ل،لطفل   فلاكض 

رلدي  ططلطفلدرعرفلدر ادسلإرأللدرعرفلدرعاررلدر ةر /ل"لدرعرصر لدرل رن لفطلدر طفلفطلدرعص -38
لذطارل لةاطع  لطةء  لفط لطرركر لل ث لدرط  د "، لارر لدر ادس لدرعرف لإرأل لارر لدرمارط درعرف

 .252-231ـ،لص2112(،ل را رل14رءدرد انلكدرل كثلدير ار  ،لةاطع لذطار،لذطار،لدرعدد)


