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 نشأة البحرية العربية االسالمية*  -*البحرية:
فقد . لم يعرف العرب قبل االسالم وفي صدر االسالم القتال في البحر, ولكنيم ركبوا البحر لمتجارة  

 امتطى عرب اليمن وحضرموت وعمان وسواحل الخميج العربي البحر واوغموا فيو الى ما وراء اليند . 
وا المالحة البحرية وعرفوا اسرار المسالك البحرية واتجاىات الرياح الموسمية وكان وان العرب عرف 

 ذلك من العوامل الرئيسة في تفوقيم البحري. 
كان لالنتصار العظيم الذي حققو العرب المسممين في بالد الشام عمى البيزنطيين في معركة اليرموك  

 الشام ثم مصر من السيطرة البيزنطية . بمثابة المفتاح الذي فتح الطريق لمعرب لتحرير 
وقد حاول البيزنطيون استعادة بالد الشام بمياجمة سواحميا البحرية مما دعا الخميفة عمر بن  

( الى اتباع سياسة دفاعية وذلك بإقامة القالع والحصون والمناور والمراقب والمسالح رضي اهلل عنوالخطاب )
المرابطة وكذلك فعل الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( عمى طول الساحل وشحنيا بالمقاتمة و 

 بسواحل مصر فحصن تعز, االسكندرية وكان يبعث في كل سنة غازية من اىل المدينة ترابط االسكندرية .
ه الروم م ومصر نيائيًا فتطمعوا الى بحار وظل العرب يتبعون ىذه السياسة حتى تمكنوا من تحرير الشا 

رية اليجومية وبدأوا يؤسسون القوة البحرية العربية. فقد حاول معاوية بن ابي سفيان ان يأذن في سياستيم البح
لو الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( بأنشاء اسطول حربي لمدفاع عن سواحل الشام ومصر فرفض الخميفة طمب 

 معاوية خوفًا عمى العرب المسممين كما ان العرب لم يكونوا ميرة في قتال البحر. 
ولما آلت الخالفة الى عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( تمكن معاوية بن ابي سفيان من اقناع  

الخميفة عثمان بأنشاء االسطول فاستحضر االخشاب من غابات االرز بمبنان وارسميا بالسفن الى دار 
المالحين من الصناعة باإلسكندرية حيث تم فييا انشاء سفن االسطول الشامي والمصري. واستعان معاوية ب

سفينة حربية  0711من  و مؤلفاالعرب من االزد والحضارمة إلدارة العمميات البحرية. حتى كان اسطول
وتمكن االسطول االسالمي من تضييق الخناق عمى االسطول البيزنطي الستيالء المسممين عمى المراكز 

 .البحرية الميمة وىي : جزر قبرص وصقمية ورودس وكريت 
في العصر االموي ثالثة من كبار قادة البحرية العربية منيم جنادة بن اميو االزدي الذي فتح وقد برز     

دي فاتح طرابمس الشام التي كانت قد استعصت عمى المسممين رودس وكريت وسفيان بن مجيب االز  جزيرتي



كان معاوية بن طوياًل. وانشأ حسان بن النعمان الغساني في تونس قاعدة لألسطول العربي في المغرب. و 
 ه.33ه ثم اعاد فتحيا سنة 88ابي سفيان قد قاد حممة بحرية بنفسو عمى جزيرة قبرص سنة 

يا العرب ضد االسطول البيزنطي ىي معركة ذات الصواري سنة ومن المعارك الحاسمة التي خاض 
حرية في الشام ه استطاعت ان تفرض سيادة العرب البحرية في البحر المتوسط, حيث اشتركت القوات الب33

سفينة حربية تولى قيادتو عبداهلل ابن سعد بن ابي سرح بينما بمغ عدد سفن  811ومصر في اسطول من 
سفينة وانتيت المعركة بانتصار العرب الذين ربطوا سفنيم بعضيا الى بعض  0111االسطول البيزنطي بين 

وقد سميت ىذه المعركة ذات الصواري ويستدل وحولوا المعركة البحرية الى اقرب ما تكون الى المعارك البرية 
من اسميا كثرة صواري السفن التي اشتركت في المعركة. وغيرىا من المعارك البحرية التي خاضيا العرب 

 المسممين. 
 ومنذ ذلك التاريخ اصبح االسطول العربي اسطواًل دفاعيًا وبقيت البحرية العربية محتفظة بقوتيا . 
سي كان االىتمام اقل باألسطول مما كان عميو في العصر االموي وكان ولكن في العصر العبا 

 مركزه الرئيسي في ىذا العصر شمال افريقيا واالندلس .
وكانت المراكب البحرية عدة انواع منيا الكبير ذو االبراج والقالع لمدفاع وبعضيا تحمل المنجنيقات  

ضيا صغير لمحركة السريعة والمناورة وىي الطرادات لرمي النفط المشتعل عمى االعداء وىي الحراقات. وبع
وفي مقدمة المركب ىناك ما يطمق عميو المجام وىو عبارة عن حديدة طويمة ان ضربت المركب خرقتو 

 تعمق بو ثم توضع االلواح عميو ويعبر الجنود لقتال العدو . تاضافة الى كالليب ترمى عمى مركب العدو و 
 

 ة* *النظم العسكرية والدفاعي
لم يكن لمعرب قبل االسالم جيش بالمعنى المتعارف عميو  -الجيش عند العرب قبل االسالم: 

فالحروب بين القبائل العربية كانت عبارة عن مناوشات وغزوات وقتية بقيادة شيخيا وتشترك فييا القبيمة 
والدفاع عن النفس وحب  بأجمعيا وتشن بدون سابق انذار او اعالن بدافع الغزو ألسباب اقتصادية او الثأر

 السيطرة احيانًا. 
وتستخدم في غزواتيا اسموب الكر والفر اي اليجوم بسرعة واالنسحاب بسرعة ثم اليجوم المفاجئ  

 وكانت اسمحتيم ىي السيف والرمح والترس والقوس والنبال والدرع.
 *الجيش في عصر الرسول )صمى اهلل عميه وسمم( * 

لم يكن لممسممين جيشًا مقاتاًل قبل اليجرة الى المدينة المنورة لعدم االذن ليم بالقتال في حينيا ألمور  
اذن اهلل ليم بقتال المدينة احترازية تتعمق بالخوف عمييم من بطش قريش والمشركين وبعد اليجرة الى 



نهم ظمموا وان اهلل عمى نصرهم لقدير, اذن لمذين يقاتمون بأ{المشركين ورد ظمميم حيث نزلتو اآلية الكريمة 
وتمتيا آيات اخرى. وبذلك اصبح الجياد فريضة  }الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اال ان يقولوا ربنا اهلل

عمى كل مسمم قادر عمى حمل السالح. وعندىا بدأ الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( بتكوين وتنظيم الجيش 
 االسالمي.

بوي في المدينة الثكنة العسكرية االولى لذلك الجيش فكانت الغزوات والسرايا تنطمق منو ويعد المسجد الن     
 وتعقد فيو الرايات واالعالم لممجاىدين .  

تولي الغزوات والمعارك االولى بنفسو غير ان كثرة واجباتو ان الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( يوك 
مى اختيار القادة بما عض السرايا العسكرية وكان حريصًا عوتنوعيا جعمتو يستعين ببعض اصحابو في قيادة ب

ة بيم. وقد عرف المسممون رتب العريف والنقيب وقائد وامير الجيش فكان كل يتالئم والميام العسكرية المنوط
 عريف يشرف عمى عشرة جنود ونقيب لكل عشرة عرفاء وقائد لكل عشرة نقباء وامير لكل عشرة قواد .

 فكان يختاره الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( من اىل السابقة والتجربة في القتال . اما امير الجيش 
الصفوف ويعني ترتيب نظام ومن االساليب التعبوية التي اعتمدىا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(  

محون بالرماح يحثون عمى ركبيم ف االول وىم المسوف مستوية متعاقبة وكان رجال الصالمقاتمين بصف
معون انفسيم بالتروس من نبال االعداء ورماحيم ويغرسون رماحيم الطويمة في االرض موجيين رؤوسيم حوي

الى االعداء ويتركز النبالون خمف المشاة حاممي الرماح ويرمون العدو من فوق رؤوسيم. وتبقى الصفوف في 
مزحف عميو وكان ميزة ىذا مواضعيا بسيطرة قائدىا حتى يفقد ىجوم العدو قوتو عند ذلك تتقدم الصفوف ل

التشكيل القتالي انو يؤمن العمق كما تكون بيد القائد قوة احتياطية تمكنو من معالجة المواقف الطارئة ولو 
 بشكل محدود كما كان يستثمر الفوز بذلك االحتياط. 

نظام الكر والفر حيث اتخذ نظام الكر والفر بدياًل عنو  نظام الصفوف بتعديل تعبوي اخر ىو قترناو  
من خصوميم المشركين وفاجئوىم  قمية المسممة عمى اىل الكفروكان ذلك والشك من اىم اسباب انتصار اال

 ة طبق المسممون فييا ىذا النظام.بو. وكانت معركة بدر اول معرك
نظام الطالئع ومفاده اختيار فرق تتقدم وعرف المسممون منذ عيد النبي )صمى اهلل عميو وسمم(  

الجيش لتستكشف العدو وتقتفي اثره ونظرًا ألىمية االستخبارات في السمم والحرب فقد اوالىا الرسول )صمى 
اهلل عميو وسمم( جل اىتمامو فيوكميا احيانًا لبعض اصحابو واحيانًا يقوم باستطالع االخبار بنفسو ويؤكد عمى 

يييئ الجيش لمحركة دون ان يعمن الوجية او الغاية حتى ان ليقال انو لم يخبر احدًا  مبدأ الكتمان فقد كان
 عند تحركو لفتح مكة . 



اما صنوف الجيش في عيد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( فكانت تتركز عمى الفرسان )الخيالة(  
لما ليا من اىمية كبيرة في  والمشاة )الرجالة( والرماة فمقد حرص المسممون عمى العناية بكتائب الفرسان

واعدوا لهم ما {: ىمية الخيل في الحرب بقولو تعالىتحقيق النصر في المعركة وقد اشار القران الكريم الى ا
 . }استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم

قوتو الرئيسية ومن اما صنف المشاة فميمتو االساسية ىي االصطدام المباشر مع العدو وتحطيم  
واجباتو االخرى التصدي لفرسان العدو وابطال حركاتو عن طريق عقر خيوليم او تنقيرىا. اما صنف الرماة 
)النشابون( فيم الجنود الذين يحممون االقواس ويرمون بيا السيام او النشاب وكان لمرماة دور كبير في 

إليقاع اكبر الخسائر في صفوف العدو, وليذا يكون تأثيرىم  المعارك التي غالبًا ما كانت تبدأ بالتراشق بالنبل
 في الدفاع اكبر منو في اليجوم .

ولقد اعتمد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( االسمحة الخفيفة االنفرادية بصورة عامة كالسيف والقوس  
عد القوس والرمح اذ رىا استعمااًل في المعركة بعد من اشرف االسمحة عند العرب واكثوالرمح فالسيف كان ي

صفوف ولم يعد يحال لرمي السيام في اليبدأ القتال البعيد برمي السيام بواسطة القسي حتى اذا ما تقاربت 
السيوف واشتبك المقاتمون بما يعرف التقارب حتى االلتحام سمت  المعركة استعيض عنيا بالرماح. واذا ازداد

 اليوم )القتال بالسالح االبيض( .
 عهد الخمفاء الراشدين* *الجيش في 

لقد بقيت اىداف الحرب وضوابطيا في العيد الراشدي كما كانت عميو الحال في عيد الرسول )صمى  
اهلل عميو وسمم(. وبدأت عممية اعداد الجيش وتنظيمو في العصر الراشدي زمن الخميفة ابو بكر )رضي اهلل 

ن المسممين كثيرًا من الخبرة مما شجع الخميفة عمى عنو( فالمعارك التي خاضيا ضد المرتدين اكسب المقاتمي
زم لذلك وقد بمغ في عيده الالتطمع الى اتمام الرسالة االسالمية ونشرىا خارج الجزيرة العربية, فأعد الجيش ال

 زىاء اربعين الف مقاتل .
 والتطور الميم الذي حصل في العصر الراشدي في مجال الجيش وتنظيمو كان في عيد الخميفة 

عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( ويتمثل في اعتماد مبدأ التجنيد االلزامي وانشاء ديوان الجند الذي استند 
ه حيث اصبحت دواوين الجند في االمصار 81الى قاعدة االلزام الى جانب التطوع وكان ذلك في سنة 

سابيم واوصافيم ومقدار االسالمية مراكز لتجنيد المقاتمين بواسطة السجالت التي تحوي اسماءىم وان
اعطياتيم ليسيل استدعاؤىم عند الحاجة وبيذا يمكن القول بأن الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( اول منظم 

 لمجيش الرسمي المتفرغ لمقتال والجياد في العصر االسالمي. 



مي اال واقتدى الخميفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( بسياسة الخميفة عمر في فرض التجنيد االلزا 
ر الناس وال يكرىيم عمى ركوب البحر اال من رغب في ذلك معاوية بالقتال بحرًا امره ان يخيانو عندما اذن ل

. 
 طبق التجنيد االلزامي في عيد الخميفة عمر رضي اهلل عنو لم يعرف نظام التسريحوفي الوقت الذي  

 دال( .قت او ما يسمى نظام )البسريح المؤ النيائي لممقاتمين من الخدمة العسكرية ولكن عرف الت
وقد قسم الجيش الى اجناد يقيم بعضيا في مصر وبعضيا في الشام وبعضيا في العراق في محطات  

خاصة وكان جند كل محطة ينقسم باعتبار القبائل والبطون فكانت البصرة مثاًل خمسة اقسام تسمى االخماس 
لك عمى سائر اجناد المسممين في الكوفة والفسطاط يقيم في كل خمس منيا قبيمة ليا اميرىا. وينطبق ذ

 وغيرىا من مدن العراق ومصر والشام.
ولقد استمرت صفوف الجيش التي اعتمدت في عيد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( خالل العصر  

ة الراشدي والسيما صنف الفرسان والمشاة غير ان اتساع نطاق المعارك وطبيعة مناطق القتال وبعدىا وضرور 
مجابية اسمحة وصنوف االعداء من الفرس والبيزنطيين استدعت تطوير تمك الصنوف واعتماد صنوف اخرى 

. 
فقد ازداد االىتمام بصنف الفرسان وخصص الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( في كل من البصرة  

ا داىم المصر خطر والكوفة اربعة االف فرس وعين من لو دراية في رعايتيا وتدريبيا لتكون عدة الطوارئ فاذ
 انطمق عمييا الفرسان لمواجيتو .

مل فإذا كان الحصان دور بارز في الجيش الراشدي ىو الجومن الحيوانات االخرى التي كان ليا  
عماد الطالئع والجناحين لضمان حرية الحركة والمناورة وااللتفاف عمى العدو من الخمف وشل حركتو فقد 

 يش وعماد انتقالو . عماد مؤخرة ذلك الجالجمل كان 
اما صنف المشاة والرماة وىي من االصناف الفعالة في الجيش الراشدي وقد بينا اىميتيا عند الكالم  

س التي ترمي بيا السيام من االسمحة الميمة ليذا اعن جيش الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وتعد االقو 
الفرسان والمشاة عمى حد سواء مع القوس الذي يحمي الصنف ويعد السيف من اىم االسمحة التي يستخدميا 

 .المقاتل
ونظرًا لطبيعة المناطق التي اقام بيا العرب ووجود المسممين فييا اثناء معارك التحرير والسيما في  

فًا اخرًا من المقاتمين يستخدم المجانيق. وىو من االسمحة نالعراق ووجود المدن المحصنة فقد اعتمد الجيش ص
 لية الثقيمة التي تستخدم في رمي الحصون بقذائف الحجارة او النار الممتيبة .االجما



وعمى الرغم من وجود اشارات الستخدام المنجنيق من قبل العرب المناذرة ثم من قبل الرسول )صمى  
ة اهلل عميو وسمم( في حصار الطائف اال ان استخدامو كان اوسع في العصر الراشدي والسيما في عيد الخميف

 عمر )رضي اهلل عنو( بعد ادخال الكثير من التحسينات عميو .
واستخدمت كذلك الدبابات والعرادات لمياجمة حصون االعداء والدبابة التي تصنع من الجمود  

والخشب ويدخل فييا الجند وتستخدم ألحداث ثغرات في الحصون عند مالصقتيا لجدرانيا او لوقاية الجند من 
 فيي اصغر من المنجنيق وتستخدم لرمي الحجارة من اماكن بعيدة.  -ما العرادة:اسمحة المدافعين. ا

اما االساليب التعبوية التي اعتمدت في العصر الراشدي فبعضيا يعد امتدادًا لما كانت عميو في عيد       
يا يعد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( مع احداث بعض التطورات عمييا كنظام الصفوف والكر والفر. وبعض

 من مبتكرات ىذا العصر كنظام الكراديس ونظام الخالدية ونظام الخميس . 
ىو النظام الذي ينقسم الجيش بموجبو الى مجموعات تسمى الكراديس وينقسم الكردوس  -نظام الكراديس:-0

اي مئة  آمر االعشار بأمرة عشرة عرفاءو عشرة رجال  ةأمر آمر بيا . فالعريف ببدوره الى اجزاء عشرية ليا 
رجل, وقائد الكردوس بأمرتو عشرة من امراء االعشار اي الف رجل. وكان خالد بن الوليد اول قائد عربي 

 استخدم ىذا النظام القتالي .
وىو االسموب المبتكر في القتال من قبل خالد بن الوليد وقد استنبطو نتيجة خوضو  -التعئبة الخالدية:-8

ومفاده ترتيب الجيش بشكل القمر في يوم التاسع او العاشر وعمى شكل  الحروب العديدة مع الفرس والروم
حذوة الحصان وتقسيمو خمس فرق االولى طميعة الجيش او مقدمتو وىي لممراقبة واالنذار والثانية القمب 
ة الممثمة لقوة الجيش الضاربة وتكون عمى ىيئة ثالث صفوف متتابعة والثالثة الميمنة وىي من الفرسان والرما

والرابعة الميسرة اما الخامسة فيي المؤخرة وفييا الظعن وحمايتو والمعروف ان خالد بن الوليد لم يسر الى 
 القتال اال وىو في حالة تعبئة .

المقدمة او الطميعة وتكمف باالستطالع  -وىو تقسيم الجيش الى خمسة اقسام ىي : -نظام الخميس:-3
الى يمين القمب وواجبيا حماية الجناح االيمن لمقطعات والميسرة وصد ىجمات العدو من االمام والميمنة 

وموقعيا الى اليسار من القمب وميمتيا حماية القطعات من الجانب االيسر والقمب ويضم القسم االكبر من 
القطعات ومكانو الوسط وفيو مقر القائد العام لمتشكيل وخامسًا الساقة او المؤخرة وتضم قوات الحماية من 

 مف وكذلك وحدات الشؤون االدارية وعوائل المقاتمين .الخ
 المصادر والمراجع المستخدمة

 الماوردي , االحكام السمطانية -0
 ابن يعمى االحكام السمطانية -8



 ابن ابي الدم , ادب القضاء -3
 الطقطقي , االداب السمطانية -3
 الماوردي , نصيحة المموك  -5
 الطبري , تاريخ الرسل والمموك -6
 الكامل في التاريخابن االثير ,  -7
 المسعودي , مروج الذىب -8
 مسكويو , تجارب االمم -9

 عبد العزيز الدوري , النظم االسالمية -01
 فاروق عمر فوزي , النظم االسالمية -00
 حسن ابراىيم حسن , تاريخ االسالم -08
 صبحي الصالح , النظم االسالمية -03
 شحاذه الناطور , النظم االسالمية -03

 
     

 
 


