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 يف التجارة احمللية والدولية القدمية ميناء عدن ودوره
 

 

 عوض عبدالرب عبدالويل الشعب  د.                                      

 كلية الرتبية ايفع  –أستاذ التاريخ القدمي املساعد/ جامعة عدن  

 ملخص البحث:

عصب اتصال أساس بني عاملي دور ومكانة ميناء عدن يعده    يهدف هذا البحث إىل  إبراز
 ي والفارسي من جهة أخرى، فقد ُعرفت يط اهلند البحر األمحر والبحر املتوسط من جهة، وبني عاملي احمل

خضعت قدمياً لعدة ممالك قدمي من أسواق اليمن والعرب، و مدينة وميناء جتاري وسوق    هناعلى أعدن  
منحها ثقاًل   وأخرياً مملكة محري الفتية، ومتيزت مبوقع اسرتاتيجي مهمان ، سبأ ،  منها أوسان ، قتب  حملية

 نسج عالقات متميزة مع مراكز وحواضر العامل القدمي. رخيية طويلة، مهدت لجتارايً عرب فرتات ت 

أمهية   القدمي،  وتكمن  اخلارجي  اليت ربطت عدن ابلعامل  التجارية  العالقات  توضيح  البحث يف 
الإ   قتهاكعال الشرقي  الساحل  موانئ  والرومان ومصر وساحل مع  اليوانن  مع  التجارية  فريقي، وعالقتها 

كتاب العهد القدمي   ت تلك العالقاتالبحر املتوسط، وعالقتها مع اهلند والسند وبالد فارس، وقد خلد 
 .الكالسيكيةوالنقوش واملصادر  

ع ويسهم   التعرف  يف  منها البحث  احمللي  عدن  ميناء  إىل  الداخلة  التجارية  السلع  أنواع  لى 
هذه   واثر  واوالدويل،  املدينة  عدن  على  التجارية  عنها  العالقات  نتج  وما  امتزاجمليناء،  من   من  الكثري 

 . الشعوبالعناصر الثقافية واحلضارية بني عدن وتلك  

 : هي على النحو التايلالبحث موزعاً على ثالثة حماور،    وسيكون 

 عدن التجارية مع العامل اخلارجي.احملور األول: عالقة 

 احملور الثاين: أهم السلع التجارية احمللية والدولية.

 احملور الثالث: أثر العالقات على عدن املدينة وامليناء.
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 احملور األول: عالقه عدن التجارية مع العامل اخلارجي:

 

رة الدولية يف العامل القدمي، مبثابة وسطاء عامليني للتجان عرب جنوب اجلزيرة كانوا  من املعروف أ 
كانت جتارهتم جتوب الرب والبحر، فحققوا ارابحاً وقدموا خدمات كبرية لشعوب العامل عن طريق نقل   إذ

احمللية والدولية بقبول عاملي  السلع  اجلزيرة  اليت كانت حتظى  ــ   قنا، وقد أصبحت موانئ جنوب  ــ عدن 
ن وشرق افريقيا إىل حوض موزع ) خما (، مراكز جتارية مزدهرة متر عربها السلع القادمة من اهلند وسيال 

 املتوسط مصر واليوانن والرومان، والعكس كذلك. 

 أوال: عالقه عدن التجارية مع شرق افريقيا: 

موغلة يف القدم مع شرق افريقيا، ويعود السبب يف ذلك إىل جتارية  دن بعالقات  لقد ارتبطت ع 
اجلغرايف وال  تقارهبما  اهلادئ  األمحر  البحر  سوى  بينهما  يفصل  ال  الساحلي إذ  بني  فاملساحة  ضيق، 

اليمن  والساحل  يفصلهما سوى ابب    االفريقي  عبورهال  منذ   ميكن  فاحلبشة  البدائية،  القوارب  بواسطة 
ومورداً القدم كا جتارايً  املرغوبة  نت سوقاً  املنتوجات  من  والعاج   لكثري  اجلنوب كالتوابل  جتار عرب  عند 
 واجللود.

احتكار منتجات شرق افريقيا    منالعربية  اجلزيرة  ويبدو أن هذا التقارب قد مكن جتار جنوب  
مما جعلهم رواد يف التجارة اليت تدر عليهم الثروة، فاحتكروا جتارة   واختاذ هذه املناطق موطنا هلم منذ القدم 

س  وكانت  اجلنوبية،  هبم،  املياه  احمليطة  البالد  سلع  لنقل  حرية  بكل  البحار  هذه  جتوب  التجارية  فنهم 
فكانت املراكب اهلندية الضخمة حتمل منتجات شرق افريقيا واهلند وفارس إىل ميناء عدن، ومن عدن 

اجلنوب عرب  واليوانن   ،تتحرك سفن  املتوسط  البحر  بلدان  إىل  القدمي  العامل  سلع  بنفائس  وهي حمملة 
 . والرومان 

 اثنيا: عالقة عدن التجارية مع اهلند. 

جلنوبية واملوانئ اهلندية، إال أنه ليس هناك متفق عليه لبدء العالقات التجارية بني املوانئ العربية ا
هنا بدأت يف الوقت الذي بدأت فيه العالقات التجارية مع بالد الرافدين وسكان السند، من احملتمل أ

لعرب   لبالد  فقد كان  وقد ج وهبذا  اهلند،  مع  واسعة  جتارية  عالقات  من اجلنوبية  العالقات  هذه  اءت 
 خالل ذهاب التجار العرب اجلنوبيون الذين كانت سفنهم تعرب احمليط اهلندي يف أوقات معينة من السنة.



3 

حيتاج و  ومصنوعات  منتوجات  هلا  اهلند كانت  أن  القدمي كاملصريني    مبا  العامل  سكان  هلا 
 والعرب، فما كان من عرب اجلنوب ) اليمنيون القدماء ( قد يني واليواننيني والرومانيني واالشوريني والفينيق

دون  اسرارها  عرفوا  اليت  املومسية  الرايح  مبساعدة  الشراعية  سفنهم  على  اهلندية  السلع  هذه  بنقل  تكفل 
 .غريهم

وانئ العربية  يف انتعاش العالقات التجارية بني م  ن جتارة البخور قد سامهت بدور مهم ويبدو أ
وموانئ اهلند، حيث كان البخور أبنواعه املختلفة من أهم السلع    قنا  –عدن    –اجلنوبية مبا فيها موزع  

 . التجارية اليت أستوردها التجار العرب من اهلند 

 . اثلثا: عالقة عدن التجارية مع اليوانن والرومان

 جتارية متميزة مع اليوانن والرومان منذ القدم، رتبط عرب جنوب اجلزيرة العربية بعالقات  القد     
لعطرية من خبور وطيوب، تاج املواد احتتل مكانة خاصة يف جمال إن  اجلزيرة  جنوبحيث كانت بالد عرب  

العثور   التجارية  العالقات  تلك  يوكد على  النيل يف على نقش يف ) فقط  ومما  ( وهي مدينة تقع على 
ابليواننية   نقش  مصر  وهذا  صعيد  عدن،  من   ) جتار   ( مواطن  إىل  الرتابط يشري  حجم  على  يؤكد 

 . والعالقات التجارية اليواننية مع عدن 

اليت كانت أتيت إىل موانئ الساحل اجلنويب   والرومانية  أن السفن التجارية اليواننية  ومما الشك فيه 
للجزيرة ميناء عدن ا  الغريب  تستطيع جتاوز  الساحل لعربية ال  موانئ  بضائعهم من  ، حيث كانوا حيملون 

إىل البحر األمحر ومنها إىل ميناء البطلمي القصري، ومنه يتخذ  –عدن    –  قنا اجلنويب لشبه اجلزيرة العربية،  
 .ط ( على هنر النيلء مصر الشرقية حىت ) قفطريقاً برايً يف صحرا

 احملور الثاين: أهم السلع التجارية احمللية والدولية.

أتيت نت  كبري يف حركة التجارة العاملية القدمية، وخاصة أهم السلع اليت كا  راكان مليناء عدن دو   
ته العاملية ، وهذه السلع هي اليت منحت ميناء عدن شهر ياخلارج  العامل   ها إىلإىل هذا امليناء ويتم تصدير 

وكذلك السفن اليت   ، التجارية القادمة من اهلند ال تبحر مباشرة إىل مصر  السفن حيث كانت    الواسعة،
وهبذا كانت تستلم   –ولكنها تصل إىل ميناء عدن   ،مصر ال جترؤ على الحبار إىل اهلند مباشرة  أتيت  من 

 اجلانبني، واهم السلع التجارية احمللية والدولية كااليت:   ي البضائع من كل
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 أهم السلع احمللية: أواًل: 

_   الطيوب والعطور العنرب نوعات املعدنية واآلالت احلديدية _  املصامللح _  _    املراللبان _  
 اللؤلؤ:_ األحجار الكرمية والعقيق _  والربود العدين األقمشة واملنسوجات 

 اخليول العربية:
 هم السلع الدولية:أاثنياً: 

 الزجاج واملصنوعات الزجاجية: 
 القرفة:

 الفلفل:
 صدفات السالحف: 

 وامليناء. احملور الثالث: أثر العالقات التجارية على عدن املدينة 

مل يكن دور عدن املدينة وامليناء مقتصراً على استرياد وتصدير وعرض املنتجات والسلع احمللية   
رتدي هذه بل كانت متثل جتمعاً ثقافياً واجتماعياً ابلضافة إىل اجلانب االقتصادي لكل م والدولية فقط، 

العامل القدمي من اهلند وشرق افريق املدينة وامليناء من أ املصريني وكذا اليمنيني ا واليوانن والرومان و يصقاع 
 منطقة تفاعل حضاري ومدينة للتعايش السلمي والثقافات املختلفة منذ   انفسهم. وهذا مما جعل عدن

مليناء من أجل العيش جناس اليت كانت ترتدد على عدن املدينة واوقت مبكر بني خمتلف األعراف واأل
 . اريجل ممارسة النشاط التجفيها أو من أ 

أضح يف جناس ميكن تلمس أثرها بشكل و ت اليت متت مع خمتلف األ ويبدو أن أثر هذه العالقا 
التشابه منها  عديدة،  الواحدة  جوانب  املالحية  املصطلحات  الكلمات   يف  من  الكثري  تبادل  كذلك 

وامليناء يف عالقتها مع األثر الجيايب الذي تركته عدن املدينة  الدخيلة على اللهجة احمللية لعدن. كل هذا  
اجلوانب الثقافية واحلضارية بني األمم والشعوب   حواضر احلضارات النسانية يف نشاطها التجاري على 
أدى إىل وجود ايً واطالعهم على بعضهم، قد  ضار ومسامهتها الفاعلة يف تقارب تلك الشعوب ثقافياً وح 
واملي املدينة  عدن  على  اخلارجية  التأثريات  من  دينياً العديد  اكان  سواء  احلياة  جوانب  خمتلف  أو   ناء يف 

   سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو فنياً.
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 االستثمار يف عدن : املعوقات واحللول املقرتحة 
 

 أ. د. علي امحد السقاف 
جامعة عدن ،أستأد االقتصاد القياسي واالحصاء  

aliahmed214@yahoo.com 
 

 : ملخص

طرف شبه اجلزيرة العربية. موقعها  تقع املدينة على .  األمحر وعاصمة اقتصادية عدن ميناء رئيسي على البحر 
ن  ابلقرب من مدخل البحر األمحر جعل املدينة من أكثر حمطات التزود ابلوقود ازدحاًما يف العامل وخدمة معظم السف

السبب وهلذا  السويس.  قناة  عرب  متر  عام  اليت  حرة  جتارة  منطقة  عدن  إعالن  العاصمة    ،1991  مت  وأصبحت 
لليمن. والتجارية  املدينة دورا   االقتصادية  االقتصادية  تلعب  احلياة  الصناعات    ، مهما يف  من  حيث حتتوي على عدد 

عام    امهها أنشأت  اليت  النفط  للحاوايت1954هو مصفاة  اجلديدة  وامليناء وحمطة عدن  املصفاة   . (ACT)   هي
 . املصادر الرئيسية القتصاد املدينة 

و  عدن  يف  االستثمار  معوقات  دراسة  اىل  الورقة  هذه  ابستخدام  هتدف  وذلك  واملعاجلات  احللول  اقرتاح 
وبعض الدراسات واملسوحات حول االستثمار    ركزيويعتمد الباحث على بياانت اجلهاز امل  ،التحليل الوصفي  أسلوب

 .  اليت متت يف عدن لفرتات سابقة 

هي عدن  يف  االستثمار  معوقات  اهم  ان  اىل  الدراسة  االقتصادي  عدم ،  وخلصت  مشاكل    ، االستقرار 
ومعدالهتا النزاعات  ، واإلغراقالتهريب    ، الفساد  ،الكهرابء   ، الضرائب  والقضاء وحل  واجلمارك  التجارة  كما    .انظمة 

 . واألجنيبالدراسة مجلة من احللول واملقرتحات اليت تسهم يف جدب راس املال احمللي  اقرتحت

 مقدمة 1.  

   وأهدافهتعريف االستثمار 1.1.
مشروع      Investment  االستثمار  يعرف ▪ او  نشاط  أي  يف  املال  توظيف  أبنه 

املباشر او احمللي ( فأن    ومهما كان نوع االستثمار ) االجنيب   .اقتصادي يعود ابملنفعة املشروعة على البلد 
استمرارية الدخل    ،احملافظة على راس املال االصلي للمشروع   ، املستثمر يسعى دوما اىل حتقيق العائد املالئم

 . و ضمان السيولة الالزمة 

mailto:aliahmed214@yahoo.com
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به فان املستثمر يسعى    اهداف االستثمار ▪ احمليطة  : مهما كان نوع االستثمار واملخاطر 
 :  دوما لتحقيق االهداف التالية  

فهدف املستثمر من توظيف امواله حتقيق عائد مالئم ورحبية مناسبة    املالئم: حتقيق العائد   ✓
 يعمالن على استمرار املشروع  

املال   ✓ راس  على  املشاريع  وذ  للمشروع:  األصلياحملافظة  بني  املفاضلة  خالل  من  لك 
اقلها خماطرة  اذ  أيالن    ، والرتكيز على  ا مل حيقق املشروع رحبا فيسعى  شخص يتوقع اخلسارة والربح ولكن 

 . األصلي املستثمر اىل احملافظة على راس ماله  
استمرارية الدخل : يهدف املستثمر اىل حتقيق دخل مستقر ومستمر وبوترية معينة بعيدا   ✓

 . عن االضطراب والرتاجع يف ظل املخاطرة حفاظا على استمرارية النشاط االستثماري
ضمان السيولة الالزمة : ان النشاط االستثماري حباجة اىل متويل وسيولة جاهزة ملواجهة   ✓

 . يتعرض له املشروع  الذيالتزامات العمل كاملصروفات اليومية جتنبا للعسر املايل  
 عناصر البيئة االستثمارية  2 . .1

يتسم   مناخ  على  ووثيق  مباشر  بشكل  االوىل  ابلدرجة  االستثمار  واالجتماعي يرتكز  السياسي  ابالستقرار 
والسياسية    . واالقتصادي االقتصادية  والقوانني  السياسات واملؤسسات  ابنه جمموعة  املناخ االستثماري  تعريف  وميكن 

 ه العناصر هي :  ه اىل بلد دون اخر. وهذاليت تؤثر يف ثقة املستثمر وتقنعه بتوجيه

i.  واألمن االستقرار السياسي   
ب االستثمار  ر يف عملية جذمبا يشهده البلد من اوضاع داخلية هلا اثرها املباشو  سياسية  لتطورات الابتتمثل  

اغتيال  جمملها، يف    وتتمثل  ،طرده   أو الداخلية من عمليات  والتوترات  وتفجري واضطراابت    احلروب واالنقالابت 
  أداء ن شانه ان يؤثر على  االستقرار السياسي م  أن عدم   . االستثمارمناخ    سليب يفطاردة وذات اثر    وهي عوامل
 عكسية بني حجم املخاطر السياسية وجاذبية البلد لالستثمارات االجنيب.  العالقة   أن  إذ  ، ملعنيةا  األجنبيةالشركات 

ii.   البيئة التشريعية 
ترتبط   وتشريعات  قوانني  اصدار  من  التشريعية  البيئة  على  تطرأ  اليت  والتحسينات  التطورات  وتتضمن 

مالئمة   بيئة  توفري  يف  يسهم  مبا  واملستثمر  االستثمار  محاية  يف  تسهم  واليت  ومناخه  تؤدي  ابالستثمار  لالستثمار 
ر القانوين  لتشريعية ابالستقراتتمتع البيئة اك جيب ان  فضال عن ذ  االستثمارات، ملزيد من  ب ابشكل مباشر اىل جذ 

 .وحىت احمللى  األجنيبة لالستثمار ان يتمتع البلد املعن ببيئة جاذب ي جيب الرتكيز عليه فيما لو اريد الذ
iii.   البيئة االقتصادية 

البيئة االقتصادية فيما حيق  جيسد النمو االقتصادي احدى الركائز    اذ،  قه البلد من معدل منو حقيقيتتمثل 
 طبيعة اجملتمع من  ذري يفحديث اليت ترمي اىل احداث حتول جوهي عملية الت   ، األبعاد لعملية متعددة    األساسية

   . جمتمع متخلف اىل جمتمع متطور
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iv.   البنية التحتية 
  مهمة جدا يف جذب   ، الطاقة واملياه  ،مثل طرق املواصالت واالتصاالت  األساسية. ان عناصر البنية التحتية  

الشركات    ،االستثمارات الن  لتطويرها  استثمارات كبرية  اىل  حتتاج  البنية  هتتم كثري   األجنبيةلكنها  توافر  مبدى  ا 
الذ هلاالتحتية  االستثماري  القرار  طبيعة  يؤثر كثريا يف  اىل االمدادات    .ي  الوصول  يعد  الكهرابء مثال  قطاع  ففي 

   .ابلنسبة للشركات الكبرية   أساسياالكهرابئية املوثوقة بسعر معقول امرا 
v.   املوارد الطبيعية والبشرية 

الطبيعية والبشرية   توفر املوارد    ناخ االستثمار اليت تشكل عناصر جذب العناصر املهمة املكونة مل   أحد يعد 
د  يرتبط االستثمار االجنيب املباشر طرداي مع وفرة املوار   . اذ ر وابألخص االستثمار االجنيب املباشرمهمة لالستثما

 . األرابحاىل اقل ما ميكن لغرض زايدة  اإلنتاجلك من اجل ختفيض تكلفة  الطبيعية يف البلدان املضيفة وذ 
 معوقات االستثمار يف عدن واحللول املقرتحة   .2

 معوقات االستثمار يف عدن   . 3.1

اىل قرار جملس االمن التابع لألمم املتحدة   أدت   ، 2015ان الدولة ) اليمنية ( متر مبرحلة حرب بدأت عام   
السابع  ،2216رقم   البند  للخارج    ،وحتت  السفر  االرصدة وحظر  اليمن متثلت يف فرض عقوابت جتميد  أن    .على 

هي فكرة غري مرحبة    ،فكرة االستثمار يف مثل هذا الوقت يف عدن، خصوًصا وأن األوضاع االمنية ابملدينة مل تستقر بعد 
عقباها  للمستثم حيمد  ال  وخماطرة  الظ.  ر  عدن وهذه  جتعل  لالستثمار منطقة    روف  ذل  .  طاردة  من  فان  وابلرغم  ك 

 مشاريع استثمارية يف القطاع اخلدمي  

الصرافة عامة وغريها من املشاريع اخلدمية   السكن ( خاصة  ) بعيد      واملوالت واملطاعم وحمالت  انتشرت 
تقليص حجم البطالة املتضخم    فرص العمل للشباب اىل حد ما وادت اىل     ووفرت ،  2015احلرب مباشرة يف عام  
 . املرتاكمة واألزمات بسبب احلرب الدائرة 

الواحد النافذة  نظام  غياب  ميثل  ولعل  استكمال   النظام  يهدفو   .املستثمرين  أماماملعوقات    أحدة  إىل 
 املعامالت يف وقت قياسي، وجتنيب الكثري من املستثمرين اإلجراءات املعّقدة واملنفرة. 

املفتوحة السماوات  سياسة  اتباع  عدم    أمام   املعوقات  أحد   أيضايشكل   ،policy Open skiesأن 
العريب   تدعو   وهي   .أيضاواحمللي    واألجنيباملستثمر  دولية  من    حترير   اىل  سياسة  واحلد  الدويل  الطريان  أسواق  قواعد 

 . تدخل احلكومات عند تطبيقها على الركاب، مجيع أنواع الشحن، واجلمع بني النقل اجلوي واخلدمات اجملدولة 

الدويل حول البنك  قبل  اليمنية    ويف دراسة سابقة اجريت من  مناخ االستثمار يف عدن وبعض املدن  تقييم 
منشأة   500لعينة عشوائية من املنشآت اخلاصة يصل عددها  ة نظر القطاع اخلاص من وجه ،2005 الرئيسية يف عام 

أن هناك جمموعة من املعوقات اليت    اىل   أشارت   ،احلديدة (   ، صنعاء   ، تعز   ، املكال  ، موزعة على عدة مدن رئيسية ) عدن
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اليمينة عامة وعدن خاصة الرئيسية  املدن  البيئة االستثمارية يف  )   .تواجه  رقم  االستثمار  3اجلدول  معوقات  يوضح   )
   . وفقا للمسح  ودرجة أتثريها

 (  2005( مسح معوقات االستثمار ودرجة أتثريها يف عدن )3جدول رقم )
 نسبة املنشأة ) %( معوقات االستثمار  

 73 عدم االستقرار االقتصادي  
 71 معدالت الضرائب 

 64 الكهرابء
 61 الفساد

 52 التهريب واالغراق  
 40 انظمة التجارة واجلمارك  
 73 احلصول على االراضي  
 31 القضاء وحل النزاعات  

 24 تراخيص العمل  
   2006  ،التقرير االقتصادي السنوي ، املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل

  :. احللول املقرتحة 2.2
 مما تقدم ميكن صياغة احللول واملقرتحات ملعوقات االستثمار يف عدن على النحو االيت :  

i.  واالجنيب احمللي  لالستثمار  جادبة  بيئة  االقتصادية    ، خلق  ابإلصالحات  املرتبطة  السوق  الية  وتطوير 
 . واملالية واالدارية

ii.  متطورة حتتية  بنية  للقطاعات   ،أنشاء  واملياه  واملواصالت  واالتصاالت  الكهرابء  خدمات  تقدم 
 . االقتصادية املختلفة وجتدب الرأمسال الوطن واالجنيب

iii. رتب( على االستثمار داخل الوطن  ازالة املعوقات اليت حتول دون اقبال الرأمسال الوطن )املغ 
iv.   اتباع نظام النافدة الواحدة لتسهيل االجراءات للمستثمرين 
v. ل مشاكل االراضي اخلاصة ابالستثمار وتفعيل القوانني والتشريعات اخلاصة ابالستثماراتح .   
vi. تفعيل دور القضاء وحل النزاعات التجارية املستعجلة .   
vii. يل اجراءات املواصالت اجلوية للمستثمراتباع سياسة السماء املفتوحة وتسه .   
viii.   عام مند  اليمن  يف  الدائرة  احلرب  النزاع    ، 2015وقف  اطراف  بني  مباشرة  مفاوضات  يف  والدخول 

 . و التفرغ للبناء والتنمية املستدامة الستتباب االمن واالستقرار السياسي واالقتصادي 
ix. وضبط اختالالت سعر    ، كبنك للبنوك  ،املالية والنقدية وتفعيل دور البنك املركزي   اصالح السياسات

 . صرف العملة ابتباع سياسة التعومي اجلزئي 



 قراءة يف قانون االستثمار وتطبيقاته يف عدن 

 د. حممد أبو رجب 

 

 

 البحث: ملخص  

ا كانت مدينة مفتوحة دوماً تناول الباحث يف مقدمة حبثه اخللفية التارخيية ألمهية عدن وأشار إىل أهن
لألجناس العديدة منذ القدم ويقصدها خمتلف البحارة والتجار من موانئ سواحل شرق أفريقيا ومن سواحل 

 .اهلند والصني إضافة إىل ذلك أن عدن كانت من أشهر األسواق عند العرب قبل اإلسالم

مث أنتقل الباحث للحديث عن السمة العامة لالقتصاد يف اليمن اجلنويب فرتة االحتالل الربيطاين وبعد 
االستقالل وأكد أن أمهية عدن ابلنسبة للربيطانيني تكمن يف موقعها االسرتاتيجي خلطوط املواصالت وإىل 

 .لوقود واملياه وورشات الصيانةجعلها قاعدة عسكرية حيث بنيت مراسي السفن ومنشآت تزويد السفن اب

لسياسة  الرئيسية  املهمة  الشعبية كانت  الدميقراطية  اليمن  وقامت مجهورية  االستقالل  وعندما حتقق 
احلكومة االقتصادية هي حتويل اقتصاد احلكومات املوروث عن االستعمار إىل اقتصاد إنتاجي وأتسيس اقتصاد 

 .وطن

م والذي 2010(لسنة  15األساسي وهو قراءة يف قانون االستثمار رقم)  وانصب البحث يف موضوعه 
مازال سارايً املفعول مع بعض التعديالت اليت أجريت عليه الحقاً وجرى التنويه إىل أن القانون يف جانبه النظري 

جماالت ال غبار عليه، ولكن تكمن املشكلة يف تطبيقاته على أرض الواقع وما صاحبه من بعض التجاوزات يف  
 :عدة رغم القوانني املنظمة هلا. منها على سبيل املثال

 .النفط والغاز •

 .األعمال املصرفية •



 .جتارة االسترياد والتصدير •

ومن اجلدير ابلذكر أن الباحث أكد على مسألة غاية يف األمهية تتعلق ابالستثمار األجنيب واحمللي. 
عود للدولة وأن تستوعب مشاريع االستثمار أعداد كبرية من العمالة وأن وهي أن يكون لالستثمار فوائد كبرية ت

يشمل التنمية البشرية بشكل واسع وهذا ما تفتقده عدن حالياً من املشاريع االستثمارية حيث ينصب االستثمار 
( 1م ) ( رق26على حمالت صرافة وعقارات وموالت دون األخذ ابملشاريع اإلنتاجية ابلشكل املطلوب املادة ) 

تنص على أن احملاكم التجارية اليمنية هي املتخصصة حبل منازعات االستثمار وفقاً ألحكام قانون االستثمار. 
 .وهذا علياً مل يتم إال بشكل نسيب

أن أي عملية نقد لقانون االستثمار إمنا أتيت هبدف التصحيح وتشجيع املستثمر ألن صاحب رأس 
 .حقوقه وجناح مشروعه  املال جبان ومن حقه أن يضمن

يف ختام البحث أعطى أمهية الباحث إىل تشجيع االستثمار يف مشاريع صناعية متعددة وهي أصالً 
كانت موجودة يف عدن وكانت تستوعب عماله عالية من حيث الكم والكيف، كذلك التوجه لالستثمار يف 

لالستفادة من السواحل يف تطوير املشاريع السياحية   جمال الزراعة خاصة يف حمافظة )أبني وحلج( وغريها والتوجه 
جللب السواح من اخلارج حيث تعد سواحل عدن من أفضل وأنظف السواحل يف املنطقة عدا عن االستثمار 
يف جمال الثروة السمكية خاصة وأن السواحل غنية هبذه الثروة، ولكن مل تستثمر ابلشكل الصحيح الذي يعود 

 .ابلفائدة على املواطن

فرص االستثمار كبرية وواسعة يف عدن وألبد من اجلهات الرمسية أن تقدم كل التسهيالت للمستثمر 
 حىت يقدم على املشروع وهو مطمئن ومراتح. 



 إشكالية االستدامة احلضرية وأتثريها 
 على مستقبل مدينة عدن االقتصادي 

  

  أ.د. فضل عبدهللا الربيعي 

 

 

 : ملخص الدراسة 

البيئة   على  أثر سلباً  الذي  الراهن بشكل ملحوظ، األمر  الوقت  العمرانية يف  السكانية ابلكتلة  الكثافة  تزايد 
احلضرية، وقد أدى هذا الوضع إىل عدم قدرة طاقة املؤسسات اخلدمية يف املدينة عن جماهبة تلك الزايدة يف حجم 

مدينة عدن املوزعة   ءة يف مواضع كثرية من أحياالسكان، إذ تداخلت فيها استخدامات األراضي بصورة عشوائي
 .ضي الرطبةار البحر واخللجان وسفوح اجلبال واألبني شواطئ  

املدينة  بيئة  على  أثر  قد  املدينة  يف  األخرية  اآلونة  يف  السكان  وتزايد  العمران  انتشار  أحيائها   ،إن  ومنطية 
يل، السيما يف بناء العشوائي بصورة مل يسبق هلا مثنتشر فيها الاوالضغط على خدماهتا، حيث    ،التقليدية ومجاهلا
ال الراهنة  اليمن يف مرحيتاحلالة  هبا  مير  منذ    االستقرار  وعدم  الوضع   .م2011لة حرب  هذا  على   وقد ساعد 

والتعدي على املساحات العامة واألراضي   ،ظهور املمارسات السلبية اليت عصفت ابملدينة من فوضى وعشوائية
وقد والتدهور البيئي والصحي يف املدينة،   ،وانتشار اجلرمية ، مية، وتكدس حاالت الفقر والبطالةواملؤسسات احلكو 

األمر الذي   ؛نعكس ذلك سلباً على عملية التخطيط احلضري ومجال املدينة، وسوء توزيع السكان واخلدماتا
 .وظيفة مدينة عدن االقتصاديةيؤدي إىل إعاقة 

هذه   جاء وعليه   انتباه    ؛الظاهرة  اهتمامنا يف حبث  ولفت  وخلفياهتا،  أسباهبا  الكشف عن  يف  املسامهة  بغية 
 . التنموية للمدينةخاطرها على مستقبل االستدامة  مبوالتنبؤ    ،اجلهات املسؤولة

اليت ترزح حتت ضغوط حضرية جتعلها يف حالة  اليت تعيشها مدينة عدن اخللل يف الرتكيبة الزمكانية للمدينة إن 
األمر الذي   ، بوصفها من أهم مدن املوانئ يف املنطقة؛واالقتصادية  ئم للكثري من املكتسبات احلضاريةفقدان دا



أن تعرب عنها هذه   اجلمالية والتارخيية اليت يفرتض والوظيفة االقتصادية و يدفعها إىل املزيد من التشوه وفقدان القيمة  
وشهرهتا   ،ا ملوقعها املتميز ومستقبلها احلضري، إذ صارت تفقد مجاهلا البيئي، وخمزوهنا التارخيينظرً   ؛ ينة العريقةمد 

ي امليناء واملنطقة  والزحف على أراض  ،لتتوارى أجزاء كبرية من املدينة القدمية ومعاملها التارخيية العتيقة  ؛االقتصادية
؛ ا  احلرة  ابلبناء  عليها  التعدي  أبمهية بسبب  اجملتمعي  الوعي  وتدين  السلطات،  دور  غياب  ظل  يف  لعشوائي، 

تقع املدينة اليوم حتت ضغوط التحضر الذي إذ    احلضري.و   االقتصادي   احلفاظ على خمزوهنا التارخيي، ومستقبلها 
ت اليت ملدينة وسط دائرة الفوضى احلضرية اليت تتمحور حول مجلة من املشكال اىلإ فرضه النمو السكاين واهلجرة  

مبدينة عدن  احلضرية  البيئة  منها  من   ،تعاين  عنها عدد  نتج  اليت  السلبية  واملمارسات  التعدي  واملمثلة يف وجود 
املشكالت االجتماعية والبيئية، وتدين مستوى اخلدمات العاجزة عن تلبية احتياجات السكان، وتشويه املظهر 

 .والتنمية  العام جلمال املدينة، وغياب التوزيع العادل لإلسكان

وموقع احتلت عدن أمهية كبرية يف كتب التاريخ والرحالة األوائل واملستشرقني يف وصفهم خلصائص املدينة لقد 
 ا ابرزً شكلت عنونً   ،ثريةأوما حتويه من معامل اترخيية و   ،مينائها املتميز والواقع على مفرتق خطوط التجارة الدولية

وتعايشت فيها الطوائف واألداين، هلذا تكمن   ،هاجرت إليها األجناس املختلفة عرب الزمن  ملدينة كسموبولوتيكية
ومعوقات   دراستناأمهية   املدينة،  يف  املتزايد  احلضري  النمو  إشكالية  عن  تكشف  علمية  مقاربة  بوصفها  احلالية 

انية، مما  ة إلشكالية التكتالت العمر احلضرية املستدامة، والبحث عن احللول املالئمة واملستدمياالقتصادية و التنمية  
تنافسية    جيعلها مدينة مستقبلية العامل، ابالستفادة من موقعها االسرتاتيجي، الذي مينحها قدرة  زاخرة بني مدن 

العاملي  كبرية   االقتصاد  والتنميةيف  للسكن  جاذبة  مدينة  من   ،جلعلها  فيها  املتزايد  السكان  احتياجات  تليب 
 خدمات خمتلفة . 

 : يتيف اآل ف الدراســةاهدمتحورت أ  وقد

من خالل التعرف على   ، ومستقبلها  احلضرية ملدينة عدن االقتصادية و تسليط الضوء على واقع التنمية   -
 األسباب والعوامل اليت تعيق حدوث تنمية مستدامة. 

اال   - االستدامة  مقدمات  عن  احلضرية  قتصاديةالكشف  البيئة  البيئة    ،يف  يف  حتقيقها  آليات  واستقرار 
  احلضرية يف املدينة.



بغية الوصول إىل توصيات   ؛رصد التغريات االجتماعية واحلضرية وأثرمها على النسيج العمراين يف املدينة -
النمو احلضري غري املخطط لعلها  ومقرتحات   الناجتة عن  السلبية  التغريات  التخفيف من وطأة  تساعد على 

 واملدروس. 

والوصول إىل نتائج تسهم يف حتليل ومعاجلة   ،هداف الدراسةأحتقيق  و   حيث اتبع الباحث منهجية تتناسب
من   اتبع  إذموضوعها،   جمموعة  على  االعتماد  خالل  من  ابملشاركة  البحث  ومنهج  التحليلي،  الوصفي  املنهج 

ومجع املعلومات من اجلهات ذات   ، ول امليداينثناء النز يف أوما استخلص    ، الوسائل يف مجع البيانت واملعلومات
 .  عن املنهج االستقرائي ابالعتماد على بعض املراجع العالقة، فضاًل 

 تية: خلصت الدراسة إىل النتائج اآل

املشكال  .1 مدينتتفاقم حجم  منها  تعاين  اليت  احلضرية  املخطط   ةت  غري  احلضري  ابطراد، كالتوسع  عدن 
 . االقتصادي واحلضري  مام مستقبل املدينةأمن التعقيدات والتكلفة الباهظة،   دينة، األمر الذي يودي إىل مزيد  ابمل

إىل إ   .2 تفتقر  اليت  العشوائية  سادمها  األخريين  العقدين  خالل  عدن  ملدينة  احلضري  والتطور  النمو  ن 
مدنً التدخالت   أصبحت  اليت  العشوائية  املناطق  وانتشار  تفشي  إىل  الوضع  هذا  أدى  مما  الفاعلة،   التخطيطية 

 ن تشكل مستقباًل أتلتهم املساحات اليت ممكن  ،ليس داخل املدينة فحسب، بل انتشرت يف فضاء املدينة ،بذاهتا
 نشاط املدية يف اجلوانب التنموية واالقتصادية. لتوسع  

مدينإ.  3 توسع  والتجارين  السكين  الطابع  عليها  يغلب  عدن  التحتية  اجلزئي  ة  البىن  تدين خدمات  مع   ،
اليت ميواحلدائق  ،والصرف الصحي، والطرقات، واالتصاالت، واملساحات اخلضراء  ،والكهرابء  ،كاملياه أ،  ن كن 

دينة كمدينة ساحلية حتتوى تتناسب وخصوصية امل   ،تستوعب قيام املشاريع االقتصادية الكبرية من مصانع وغريها 
 . واشتهرت يف القرن املاضي على املستوى العاملي  ،أهم املوانئ يف املنطقة  على

 مام التنمية احلضرية املستدامة. أثل عائقاً ميعلى األراضي يف املدينة    التنافس واخلالف   أصبح .4

امل  .5 ملستقبل  الواضحة  الرؤية  املرتبطة  نيد غياب  اخلاصة   ؛ ابمليناءة  العبث ابألراضي  تطاول  إىل  ذلك  أدى 
 ها التجاري واملالحي. ط ات أراضيها مهددة تعيق مستقبل نشاليت أصبح   ،ابمليناء



النتائج االجتماعية واالقتصادية املنشودة   ق قمبا حيل،  االفعو األمثل    ة احلضري  تنميةالوصول إىل منوذج الإن  .  6
معايري  اعتماد  يتطلب  املدينة،  توسيع  احلضري  من خطّة  تطبيقها  ، االقتصاد  تبعات   ل يقلمما    ؛ وااللتزام يف  من 

 . على منافع املواطنني ورفاهيتهم  السليب  ها ومنو توسيع حجم املدينة  

ملا تعانيه املدينة يف الوقت الراهن   انظرً   ؛من الدراسات الدقيقة  جراء مزيد  إإن إشكالية التحضر حتتاج إىل  .  7
مشاكل مجة  التحتية  اءسو   ،من  بنياهتا  مستوى  املتو   ، على  اخلدمات  قلة وحمدودية  التدخل يف اأو  أو  فيها،  فرة 

 نسيجها احلضري. 
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 عدن... حنو اقتصاد ازرق مستدام 

 

 د. مجال حممد ابوزير

 امللخص: 

عرب   اقتصادها  وتعزيز  وازدهارها  منوها  يف  االساس  البحري  مينائها  عرب  عدن  مدينة    التاريخ،مثلت 
 وكانت تزدهر يف فرتات وتضمحل يف ازمنة اخرى ألسباب ذاتية وموضوعية.

  200تشرف على خليج عدن بشريط ساحلي يبلغ طوله حوايل    إذ  ابمتياز،تعترب عدن مدينة حبرية  و 
املدينة    واترخييا  ،كم للحضارات    ومينائهاشكلت  ملتقى  اجليواسرتاتيجي  حلركة    ونقطةمبوقعها  رئيسة  عبور 

كثريا   ،ومكن سكاهنا من اكتساب خربات ومهارات كبرية  ، مما عزز يف منوها وازدهارها وتعزيز اقتصادها  ،التجارة
البحرية املهن  ارتبطت مبختلف  امليناء  ،ما  بنشاط  مرهونة  املدينة  اىل   وبعدالقدمي.    وهكذا ظلت  امليناء  انتقال 

  ،كيبها اجلغرافية من مسطحات طينيةوتنوع ترا   رقعتها املساحية اتساع    بها اكو   ،التواهي(  خليجاخلليج اخللفي )
وصخرية  ،حبرية  نخلجا رملية  حبرية.  ،سواحل  واق  وجزر  ان  الطبيعيةيف  ستثمار  الا  عاال  املقومات  كان    هذه 

 حمدود.

 االقتصاد االزرق 

االقتصادي و  النمو  تعزيز  إىل  األزرق  االقتصاد  مفهوم  البحرية    يسعى  للموارد  املستدام  والساحلية  االستخدام 
الوظائف    وحتسني وتوفري  املعيشة  ضمان  سبل  على  مع  البحر احلفاظ  البيئي  النظام  والساحلي صحة  ي 

 . واستدامته

مكوانت   األزرق  ذلك    متنوعة،ولالقتصاد  يف  األمساك،    البحرية  االنشطةمبا  مصايد  مثل  التقليدية 
مثل الطاقة املتجددة البحرية، وتربية األحياء   السياحة، والنقل البحري، ولكن أيًضا األنشطة اجلديدة والناشئة،

 وغريها.نشطة التكنولوجيا احليوية وااملائية، واألنشطة االستخراجية،  
 

االزرق    وال االقتصاد  يف  االستثمار  ختعدن  مدينة  يف  يتأتى  خالل  من  البحري  طاال  احليز  من  يط 
واخلدمية التجارية  االستثمارات  يف  البحرية  واملساحات  للشواطئ  ومبتكر  ،استخدامات  جديد  منوذج   ، وفق 
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  ، املصلحة  أصحابوخلق تكامل يف الفرص بني    وحتديد املساحات املناسبة لالستخدامات احلالية واملستقبلية 
 بحرية والساحلية ومحايتها. والعمل على استدامة املوارد ال

وهي يف    ،ولذلك يتوجب ادماج قطاعات جديدة ذات امكانيات عالية تتوفر مقوماهتا يف مدينة عدن
وتوفري مصادر دخل لالقتصاد احمللي.    ،الغذائي  األمنوتعزيز    ،جمملها تساهم بشكل كبري يف خلق فرص عمل

افاق   وتفتح  للمدينة  االقتصادية  االمكاانت  نطاق  توسع  توفر جماالت جديدة  ملدينة عدن  الساحلية  فاملنطقة 
البيئية املنظومة  ابالعتبار  أتخذ  رؤية  خالل  من  ومستدامة  والتنوع    ،واعدة  البيئة  على  احلفاظ  تضمن  حبيث 

 احليوي. 

يف  و  املتاحة  األزرقالفرص  عدنكثرية    االقتصاد  مدينة  احمللي و   ،يف  اإلمجايل  الناتج  رفع  شأهنا  من 
يف    ،للمدينة للشباب  العمل  فرص  من  العديد  توفري  يف  ابواالنشطة  االستثمارات  واملسامهة   لبحراملرتبطة 

هبا املرتبطة  االستدامو   ،واخلدمات  دعم  واإلسهام يف  منها  االستفادة  أكثر عن طرق  االقتالبحث  من  ة  صادية 
اليت تدعم االقتصاد األزرق  بتكارات  الالتنقيب عن املعادن واالستثمار يف ا  ،خالل مشاريع كاالستزراع السمكي

 .البحري  والنقلوالشحن  ،وتربية األحياء املائية ،البيئية البحرية والساحليةالسياحة يف 

 االستثمار يف القطاع السمكي

البحرية   املياه  حبرية  دينة  ملوالساحلية  تعترب  بثروة  تتميز  اليت  املناطق  من  واحدة   ،كبرية  أحيائيةعدن 
من خالل    ،األمساكاهم مصائد االمساك يف البالد. اىل جانب دور مدينة عدن اهلام يف جمال تسويق    وأحدي 

 وكذلك تقدمي اخلدمات اللوجستية. ،البحرية املختلفة األحياءاحمللية واخلارجية ابلعديد من  امداد االسواق

ونشاط    ،نشاط االصطياد مهنة اساسية يف اجملتمعات الساحلية ومصدر رئيس خللق فرص العمل  ويعد
للعمل يف    اليوم يستقطب الكثري من سكان املدينة ومن خارجها  أصبححيث    ، اضايف لتحسني مستوى املعيشة

 هذا القطاع. 

السمكيمدينة  متتلك  و  القطاع  يف  االستثمار  مقومات  من  الكثري  احملافظات  ،عدن  اكثر  من   وتعد 
 أسهمت ،حيث ترتكز فيها بىن حتتية وتسهيالت عديدة ،ا القطاعذاليت شهدت يف السابق تنمية يف ه الساحلية

االستثمار يف اعادة  خالل العقود املاضية اصبحت حباجة اىل    اإلمهال طاهلا  ولكن    ، يف زايدة حجم هذا النشاط
والتسويق االصطياد  نشاط  خلدمة  إلقامة    .أتهيلها  فرص  جماالتالوهناك  يف  السمكية   ،التعليب  صناعات 

 .األمساك غري املرغوبةو  وخملفات األسواق نفاايت األمساك من  مطحون االمساكو ،التغليف ،التجميد
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العمل    ويساهم يف توفري الغذاء وفرص  ،جماالت االستثمار يف القطاع السمكي  أحديعترب االستزراع املائي  و 
املستدامة التنمية  هكذا    ،وحتقيق  مثل  إلنشاء  استثمارية  فرص  توفر  عدن  يف  الساحلية  املقومات  من  فكثري 

عمران بندر  ساحل  على  او  ابني  ساحل  يف  سواء  س.  مشاريع  انشطة  توجد  الساحل اوال  امتداد  على  بقة 
واالجنبية    ،اجلنويب الوطنية  االموال  رؤوس  تشجيع  يتطلب  االقتصادي    لالستثمارمما  النشاط  هذا  احليوي  يف 
 اهلام.

 صناعة امللح البحري 

وهي بذلك تعد  ،1886الصناعات البحرية يف عدن وتعود اىل عام  البحري أقدم صناعة امللح تشكل
وقد ساعدت ظروف املناخ وعناصر الطقس يف    ، ومن وقت مبكر  األزرق صور االستثمار يف االقتصاد    احدى 

جزء رئيس من اتريخ مدينة عدن يف جانبها االقتصادي. ولكن    أصبحتو    ، هذه الصناعة وتنميتها  استثمار
 مللح البحري.هذه الصناعة تراجعت لظروف موضوعية لتبقى فقط يف موقع واحد من ثالثة مواقع لصناعة ا

مع تطور يف الوقت احلاضر  وهي توفر فرص استثمارية    ،وحاليا صناعة امللح ال تستغل بطاقتها الكاملة مساحيا
اخرى    من خالل  ولوجياالتكن الصايف يف صناعات  امللح  منتوج  امللح كمادة  تطويرية  استغالل  بصناعة  مرتبطة 
الكاوية   ،خام الصودا  الصوديوم  ،منها  والصابون  تدخلاهنا    كما  ،وكربوانت  املنظفات  صناعة  والزجاج    ،يف 

االستثمار    من قاعدة  ع يعين امكانية اقامة جممع كيماوي متكامل يوس  مما   ،البواتسيوم وصناعة االمسدة  وكربيتات
 ه الصناعة. ذيف ه

 والرتفيهية  السياحة البيئية 

كوهنا تقع  ومياه صافية  مواقع استجمام جاذبة    شواطئها رملية  وتشكل  نتتنوع الشواطئ البحرية يف عد
جلزر  اب  اليت حتيط ا الشعاب املرجانية  نهوخاصة ميف الكائنات البحرية    جانب تنوع كبرياىل    ،يف خلجان حبرية

 . والصيد الرتفيهي سياحة الغوص البيئيأتسيس استثمارات يف  وهذا يسهم يف املرتاميةوالرؤوس اجلبلية البحرية 

اليت تستفيد من مجال الطبيعة البيئية  احملميات البحرية والساحلية ومحايتها ينشط قطاع السياحة  جود  و و 
مع   ،خاصة منها مشاهدة الطيور املائية يف هذه احملميات  ، عدنتاز هبا  والرتاث الطبيعي اليت متاحليوي    والتنوع

  ،اجملاورةوهذا يسهم يف حتسني وتطوير ظروف حياة اجملتمعات احمللية    ،احملميات الطبيعية  أنشاءالتوسع يف    أمهية
كما ان االرث الثقايف والتارخيي اليت متتاز به عدن خاصة يف املدينة    احملافظة على الطبيعة.  أنشطةمتويل  زايدة  و 
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)كريرت( الثقاف  ،القدمية  السياحة  صناعة  يف  االستثمارات  تطوير  يف  هلاوالتارخيية  ية  يسهم  وتشجيع    والرتويج 
 . السياحة الداخلية

بعموميتها من سياحة بيئية  السياحة لتعزيز  العديد من اإلجراءات إىل وتنشيط القطاع السياحي حيتاج
اخلدمات  وتوفري  ودينية  جاذبية ما  فغالًبا   .املستدامة واترخيية  جودة السياحة تعتمد  منها  عدة  عناصر   على 

 .هذا اجلانب  يف  استثمارات ضخ إىل وهذا يتطلب احلاجة  ،توفرهاو  اخلدمات
   النقل البحري

عدن ميناء  نشاط  حبكم  البحري  النقل  وسائل  املائياولكن    ،تتعدد  اىل   لنقل  الركاب  بنقل  اخلاص 
 ،املختلفة يف املدينةاملناطق الساحلية    بنياحدى الفرص االستثمارية حلركة التنقل  تعد  املناطق البحرية الرتفيهية  

طات  ارصفة حملمع وجود    ،ذا الغرضاملعدة هلا العبارات  نه وم  اخلاصة ابلركابمن خالل وسائل النقل البحرية  
يف    الركاب  الساحلي    أكثرمنتشرة  النطاق  امتداد  على  موقع  للمتنزهني  ه  .للمدينةمن  حاجة  تليب  اخلدمة  ذه 

توسيع مساحة    إمكانية مع    ،او الشواطئ املختلفة  املديرايت الساحليةللتنقل اىل  وللسياح منهم بشكل خاص  
اجملاورةمدينة  التنقل خارج   الساحلية  احملافظات  اىل  الدولية  عدن  املعايري  قطاع سوهذا    ،وفق  تطوير  يسهم يف 
   .واالحبار اآلمن للمسافرينالنقل البحري 

 اخلامات املعدنية االستثمار يف 
من الفرص االستثمارية    الرمال السوداءخام  استخراج  مثل    يةن املعد  جمال اخلاماتاالستثمار يف  د  يع

التعدين    الكبرية الساحلي اجلنويب  سواء علىيف جمال  الشريط  امتداد  او على  لعدن  الساحلي  بشكل    الشريط 
متتاز  ،عام السوداء  خام  بتوفر    واليت  مستخلصة حتتوي    اليتالرمال  معادن  عالية   على  اقتصادية  قيمة  ذات 

صناعة    ،األصباغ  ، احملركات صناعة  ،الطائرات هياكل  صناعة  مثل  اهلامة  الصناعات من العديد يفتستخدم  
 وغريها. الصحية  األدوات ،الكهرابئية األدوات
و املعادن  ومن   السوداء املتواجدةاملعروفة  الرمال    ، الكالينوبريوكسني  ،االيبيدوت  ،الزركون  ،االملينايت يف 

 . وغريها  ،املوانزيت  –االسفني  -التورمالني  ،الليكوكسني
 

وتعزيزها من    ،البيئة البحرية والساحلية ملدينة عدنهتدف الورقة اىل ابراز مواطن الفرص االستثمارية يف  
 . األزرق خالل مفهوم االقتصاد 

 



 عـــــــــــــــدن 

 ـــــــرير ـر مستقبل طــــــــريق احلــــجس 

 ــــادي ـــ ـــــــــــروع اقتصـــ ـــــة مستـــــــقبــلية ملش ـرؤي

 وزير. د . حممد بن هاوي اب أ

 

 ملخص البحث: 

عدن منطقة موغلة يف القدم، ورد ذكرها يف الكثري من املصادر التارخيية القدمية، يف التوراة واملصادر 

 ( (Arabia Eudaemonالنقشية والكالسيكية وغريها، ُعرفت عند اليوانن والرومان ابسم يوداميون  

الرومان ) العرب السعيدة، كما يسميها  ( أمربيوم أي املخزن   Romaniun Emporiumأي بالد 

الروماين ويف نظرهم هي مدينة وميناء مهم يف املاضي عندما كان السفر واالجتار بني الشرق والغرب وخاصة 

املهمة يف جنوب اجلزيرة العربية، على من اهلند إىل مصر أمرًا صعب التحقيق، وهكذا جند عدن من املوانئ  

ساحلها العريب اجلنويب، وهو أول ميناء على طريق السفن القادمة من البحر األمحر بعد عبورها مضيق ابب 

م املندب. وميتاز مبرفأ جيد، ويفضل أرابب السفن التجارية الرسو فيه، وأزدهر ميناء عدن منذ القرن الثاين ق. 

درية. وقد جاء على هذا امليناء حيناً من الدهر ) لفرتة وجيزة( فقد فيه أمهيته، حىت أصبح يضاهي اإلسكن

 ورغم ذلك عاد للميناء نشاطه التجاري يف القرن الرابع امليالدي وظل مزدهراً حىت ستينيات القرن العشرين.



ثل بعض مناطق ومما الشك فيه أن عدن وميناؤها كانت ملتقى طرق التجارة العاملية، وعدن مثلها م

اجلزيرة العربية تقع ضمن نطاق طريق احلرير، الطريق التجاري البحري والربي يف املاضي البعيد، الذي ينطلق 

احلرير   طريق  على  ومينائها  بل ستظل عدن  العامل،  إىل  الصني  من  احلرير  طريق  بوابة   ) َقْشغر   ( مدينة  من 

هذا هو موضوع حبثنا الذي سنناقش فيه أمهية موقع كمدينة اجلديد الذي سريبط الصني أبورواب والعامل أمجع. و 

جتارية وميناء حيوي، وحمطة مهمة بني الشرق والغرب منذ عصور موغلة يف القدم عصب، ومستقبل من أجل 

أن تعود لذلك اجملد التارخيي وأن تكون مهزة الوصل احلضارية بني الشرق والغرب، وأن تصبح وما جاورها من 

 ور طريق احلرير احلضاري اجلديد. مرافئ إحدى جس

وهتدف هذه الورقة إىل دراسة طريق احلرير القدمي وتتبع مساره، وهل تقع عدن واملرافئ اجملاورة هلا يف 

أما  الطريق،  والعربية ألحياء هذا  واألجنبية  الدولية  اجلهود  تتبع  إىل  الورقة  الطريق، كما هتدف  نطاق ذلك 

األسلوب   فهو  الدراسة  ثالثة منهج  البحث إىل  تقسيم  مت  األساس  وعلى هذا  التحليـلي،  التارخيي  الوصفي 

 حماور وخالصة وتوصيات، ومالحق البحث ومصادرة ومراجعة. 

  للتجارة العاملية قدمياً وحديثاً . أمهية ميناء عدن ابلنسبة   احملور األولوسنتناول يف  

 يق احلرير القدمي . اترخيية عن طر   يتناول حملة جغرافية  واحملور الثاين

 . إحياءهاجلهود الدولية والعربية للتعريف بدور طريق احلرير وأمهيته وضرورة    احملور الثالثويف  

 فهو: عدن جسر طريق احلرير للتبادل التجاري والتواصل الثقايف )رؤية مستقبلية(.  احملور الرابع أما  
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 بني األمن والتنميةعدن مدينة 
 

 أ.د. قاسم احملبشي 
 
 
 

 :امللخص
من أعقد املوضوعات العلمية  ؛رخيية قدمية قدم احلضارة البشريةتعد املدينة بوصفها ظاهرة جغرافية اجتماعية ات

واالجتماعية  يف اإلنسانية  الرتكيب  ؛الدراسات  شديدة  بنية  من  عليه  تنطوي  من   ؛ مبا  هائلة  شبكة  من  تتكون 
ومنها: ) البعد اجلغرايف   ، واألبعاد  ، والوظائف  ،واخلصائص  ،والقيم  ،والعالقات  ،واملمارسات  ،والعناصر  ،األنساق

 ،واألديب، والبعد االقتصادي  ،والفين  ،الفكري  ؛والبعد الثقايف  ،املورفولوجي، والبعد السوسيولوجي، والبعد السياسي
لك تقع على ختوم عدد واسع من خل(. وهي لذ .إوالبعد املدين..  ، والبعد القيمي األخالقي واجلمايل، والبعد الديين

مبا تستحقه من البحث والدراسة العلمية   أهنا مل حتظ    إال ة  نياعية والثقافية. ورغم أمهية املد العلوم اإلنسانية واالجتم 
خل .إائصها ووظائفها وشروطها وقيمها..ديرة ابلقيمة واالعتبار. إذ التزال املدينة )معناها وبنيتها وخصاملنهجية اجل

إذ قلما جيد الباحث يف شؤوهنا كتاابت علمية منشورة يف الدوائر    .( يف الثقافة العربية الراهنة من اجملاهيل الكربى
فضاًل  والثقافية  العنكبوتية.األكادميية  الشبكة  عن  أحد      يواجه  وجه وحينما  على  املدينة  ماهي  بسيط:  سؤال  ان 

 . نين أعرفها وال أعرف ماهيإف جهله ابجلواب! ويكتفي ابلقول:  ويكتش  ،التحديد؟ يصيبه االرتباك والتلعثم
 

اإلنساين   التاريخ  يف  القليلة  املدن  من  واحدة  عدن  احتفظت  ومدينة  اال  ــ   زالتوالـ  ـاليت  سرتاتيجية  أبمهيتها 
السياسية وقيمتها  والعاملية،   ،واألخالقية  ، والعلمية  ،والدينية  ،والثقافية  ،واالجتماعية  ،واالقتصادية  ،اإلقليمية 

 ، طبيعية وجغرافية، اترخيية  فرد به من مسات وخصائصة، وذلك مبا تتواجلمالية، املادية والرمزية يف السياقات احمللي
احلديث    ومدنية.  ،وحضارية  ،وثقافية العصر  يف  عدن  مثلت  واملدنية  ارائعً   ا منوذجً أوقد  بفضل   ؛للحداثة  وذلك 

اإلنسانية احلداثة  قوة  املبكر مع  الدوام عرضة ملخاطر وحتدايت   االسرتاتيجي؛ملوقعها    اونظرً   ،متاسها  ظلت على 
ها ئإىل ازدهار ميناويعود ذلك    ،أمنية متنوعة ومركبة، وحمل أطماع وجتاذب قوى اهليمنة الدولية واإلقليمية واحمللية
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ويف سياقه أزهرت مظاهر احلياة املدنية احلديثة على خمتلف   . لث أهم ميناء يف العامل حبيث غدا اثا وجتارايً مالحيً 
التجارية والغرف  العاملية  التجارة  وكاالت  أول  ففيها أتسست  واملدنية،  والثقافية  االجتماعية  االقتصادية   ، الُصعد 

التحفضاًل  البنية  خدمات  عن  الكهرابءت  العمراين   ،واملطارات  ،واملستشفيات  ،واملدارس  ،واملاء  ،ية؛  والتخطيط 
 ،واألحزاب املدنية  ،والصحافة  ،والتلفزيون   ،واإلذاعة  ،اهلاتفو   ،والربق  ،والربيد   ،واالتصاالت  ،واملوصالت  ،احلديث

العمالية. على   والنقاابت  عدن  مدينة  تشكيل  إعادة  من  بريطانيا  متكنت  الزمن،  من  قرن  من  أكثر  وعلى مدى 
قصة عدن كمركز   وتعود.   شديًدا عن حميطها شديد التخلفصورهتا مبا جعلها أشبه جبزيرة األحالم املعزولة عزاًل 

سنة. حيث قام ماركو بولو وابن بطوطة بزايرة مدينة عدن يف القرنني احلادي   3000جتاري عريق إىل أكثر من  
والثاين عشر. ويف عام   للسفن 1800عشر  الفحم واملياه  التزود ابلوقود،  بتقدمي خدمة  تطور ميناء عدن وبدأ  م 

م ليصبح ميناء عدن 1869بعد فتح قناة السويس عام    السيما اء  البخارية. اتسعت اخلدمات املقدمة من قبل املين
للتسوق والتجارة يف العامل. كانت   اا لتموين السفن ابلوقود، ومركزً من أكثر املوانئ ازدحامً   ا م، واحدً 1950عام  

الداخلي واألرصفة امليناء  الراسية يف  السفن  بني  البضائع  بنقل  تقوم  الشرا  ، الصنادل  السفن  تقوم  بنقل بينما  عية 
 .ىل املوانئ اإلقليميةإبضائع من و ال

الستقبال النفط وتكريره من   ؛ مت بناء مصفاة عدن وميناء الزيت يف منتصف اخلمسينيات من القرن املاضي
أخرى حتت  ،دول  اليت  الوقود  درجات  امليناءوتوفري خمتلف  ترسو يف  اليت  السفن  ميناء عدن   ؛اجها  يعزز جناح  مما 

  . املتنامي كمركز وقود "مبسافة متوسطة '' بني أورواب وشبه القارة اهلندية والشرق األقصى

وأوسع انتشارًا، ارتبط منذ بداية االحتالل الربيطاين   ،التعليم يف عدن الذي كان أقدم عهًدا، وأكثر تقدًماو 
، على منط النظام اهلندي، مث فصل عنه بعد 1937ري قبل سنة  حباجة الربيطانيني واجلاليات األجنبية، وظل يس 

تلك السنة عندما أصبحت عدن ترتبط مباشرة بوزارة املستعمرات الربيطانية. وألسباب سبق ذكرها، شهدت عدن 
 %40لألوالد، و  %60، زايدة حمسوسة يف معدل التعليم بلغت  1960  –  1946خالل املدة املمتدة بني عامي  

وهب إىل  للبنات،  املدة  تلك  خالل  األمية  معدالت  لسنة %60طت  االحتاد  حلكومة  السنوي  التقرير  وحسب   .
السنة إىل  1965 تلك  املدارس يف عدن يف  ابتدائية،    38، فقد وصل إمجايل  مدرسة مدعومة من   12مدرسة 

املدارس طالب وطالبة. أما    14600احلكومة، ومخس مدارس خاصة غري مدعومة، ويدرس يف كل تلك املدارس  
بلغت   فقد  احلكومة  10مدرسة،    23املتوسطة،  من  دعًما  تتلقى  يف   ، مدارس  يدرس  خاصة،  مدارس  ومخس 

مدرسة، مخس مدارس منها تتلقى دعًما حكوميًّا،   13طالب وطالبة. وبلغ عدد املدارس الثانوية    7100مجيعها  
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طالب وطالبة. وفضاًل عن ذلك   2900وثالث مدارس خاصة، ويدرس يف تلك املدارس الثانوية يف ذلك العام  
ومن . طالب وطالبة  800فقد كان يف عدن يف تلك املدة أربعة معاهد بعد الثانوية مجيعها حكومية، وتضم حوايل 

النخب  خدمة  يف  بعدن  التعليم  نظام  يف  إجيابيًّا  حتواًل  أحدث  قد  الربيطاين  االستعمار  أبن  اإلقرار  اإلنصاف 
السن الذين ولدوا وعاشوا يف تلك املرحلة يتذكرون مدارسهم بشوق وحنني احملبني. إذ   األرستقراطية، وما زال كبار

يف   أدخلت  عدن  والية  املمرضني 1964إن  من  عدًدا  فخصصت  املدارس،  لتالميذ  الطبية  اخلدمات  نظام   ،
ني هلا، وإحالة الذين كانوا  واملمرضات وفن ِّيي األسنان لزايرة املدارس، وتقدمي الرعاية الصحية األولية للتالميذ احملتاج

حيتاجون الفحص الطيب الدقيق إىل املراكز واملستشفيات الطبية. ويف شهر نوفمرب/ تشرين الثاين من تلك السنة، 
أايم  ثالثة  أبواهبا  تفتح  وكانت  عدن،  يف  املدارس  بتالميذ  خاصة  األسنان،  لطب  عيادات  ثالث  يف   أنشئت 

ميكن القول إن نظام التعليم احلديث يف عدن الذي أتى به اإلجنليز ، كان   لذا  .األسبوع، حبضور أطباء خمتصني
عاماًل مهما يف ازدهارها املدين والتجاري والثقايف واإلعالمي والفكري، اليت مل تشهد مثله أي منطقة أخرى يف شبه 

احلركة   بدأت لسياسية، ومعه  اجلزيرة العربية، إذ أفضى إىل استيقاظ الوعي السياسي وتشكيل الروابط والكياانت ا
 النسوية التحررية يف عدن، وغري ذلك من عناصر وعالقات وممارسات وبنيات وقيم ورموز احلياة احلديثة. 

اجلزيرة"،  "فتاة  العربية واإلجنليزية؛  واملرئي ابللغتني  املقروء  الصحافة واإلعالم  ازدهرت  تلك األايم،  ويف عدن 
التعليم يف عدن عدًدا من   ، والتلفزيون، واملطابع   ،ةو"الرقيب"، و"األايم"، واإلذاع  واملكتبات، وغري ذلك. وأجنب 

النخب املتعلمة عالية التأهيل منهم؛ احملامي حممد علي لقمان، واإلعالمي حممد علي ابشراحيل، والرتبوي حممد 
وغريهم من   ، عمر بن سلمان وأمحد    عبده غامن، واألكادميي عبدهللا فارع فاضل، واملفكر السياسي عبدهللا ابذيب، 

اجملال لذكرهم  ،واألدابء  ،والفنانني  ، واإلعالميني  ني،واملعلم   ، واملهندسني  ،األطباء يتسع  الذين ال  وكل . والكتاب 
عرب   ت لعدن أه لتها ألن تكون أشبه بـ "مدينة أحالم" عند أانس ذلك الزمان مبن فيهماهذه املقومات اليت توفر 

 ا: شبه اجلزيرة؛ هلذا كان ينشد الناس دومً 

 " عدن عدن اي ليت عدن مسري يوم ... شاسري به ليلة وال ارقد النوم"

األحالم كانت بدون شك حصيلة األمن العام الذي السالم و كل هذه املقومات اليت جعلت من عدن مدينة 
األعوام. تلك  يف   انعدام  من   مبراحل  أكثر  هو   ما  ،معانيه  أبوسع   اإلنسان   أمن  يتضمن  األمن  ومفهوم  سادها 

 الرعاية  وعلى  ،التعليم  على  احلصول   وإمكانية  الرشيد   احلكم و   اإلنسان،  حقوق  :يشمل  هو  بل   ،العنيفة  الصراعات
 خطوة   اأيضً   هي   االجتاه  هذا  يف  خطوة  وكل  .إمكاانته  لتحقيق  فرد  لكل  خلياراتوا  الفرص   إاتحة  وكفالة   ،الصحية
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 أن   يف  ؛املقبلة  األجيال  وحرية   ،الفاقة  من  والتحرر  ،الصراعات  ومنع   ،االقتصادي  النمو  وحتقيق  ،الفقر  من  د احل  حنو
  . القومي  األمن  مث    ومن  اإلنسان   أمن   منها  يتكون   اليت  املرتابطة  اللبنات  هي  صحية   طبيعية  بيئة  ترث

فرضيتنا األساسية من أن مثة عالقة ارتباط قابلة للقياس والضبط بني األمن والتنمية البشرية، عالقة   وتنطلق
ن األزمة األمنية اليت تعيشها عدن اليوم ليست أفاعل اإلجيايب والسليب. كما نرى  وجدلية الت  ،تبادلية التأثري والتأثر

أمنية ميكفحسب   قضية  عديدة  وشروط  أسباب  حصيلة  هي  بل  األخرى كالسياسة،  اجملاالت  يف  رؤيتها   ، ن 
االجتماعية  ،واحلرب املعيشية  ، والعدالة  املاضي  ،والظروف  من  املرتاكمة  قوى   فضاًل   ،واملشكالت  عن صراعات 

 يمية والدولية يف اللحظة الراهنة. اهليمنة احمللية واإلقل
عدن اليوم؟ وإىل أين سارت هبا األقدار؟ وما هي ممكناهتا اجلديرة ابألمهية والقيمة؟ وكيف ميكن   فكيف حال 

يف   النهوض هبا وجتاوز أزمتها الراهنة؟ حول تلك األسئلة وما يتصل هبا من قضااي سوف نقارب موضوع ورقتنا
 :احملاور اآلتية

  امليناء واملدينة  ن عد    -
 عدن األمن والتنمية  - 

 املمكنات والتحدايت    -
 نتائج وتوصيات    -

                                                                                              



 القطاع اخلاص ودوره االستثماري يف ميناء عدن

 
 د. فوزي سامل أمحد ابعباد                                                 

 كلية اآلداب   –أستاذ مساعد قسم التاريخ 
 جامعة عدن                                                    

 
 : البحث ملخص

تقع بالد اليمن عند مدخل البوابة اجلنوبية للبحر األمحر، وقد مكنها ذلك املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي      
وقد أرتبط اترخيه بطرق  أن تكون من البلدان ذات املوانئ املتعددة، ولعل ميناء عدن أهم املوانئ يف اليمن، كيف ال 

املواصالت البحرية الدولية بني الشرق والغرب، وأن مليناء عدن عالقة وثيقة بتاريخ اجلنوب اليمين وبتاريخ اليمن 
 عموماً . 

ويُعَد ميناء عدن من أهم املنافذ املتحكمة يف البحر األمحر من جهة اجلنوب من انحية، واملنفذ الوحيد    
ة  على حبر العرب واحمليط اهلندي من انحية اثنية ، أن ملوقع ميناء عدن االسرتاتيجي املمتاز جلنوب اجلزيرة العربي

أمهية ابلغه ألنه يتحكم يف املدخل اجلنويب للبحر األمحر، فقد قال الرحالة اللبناين األمريكي اجلنسية أمني الرحياين 
: ضي  متحداثً عن اإلجنليز بعد احتالهلم امليناء إهنميف كتابه )ملوك العرب(، الذي زار عدن يف عشرينات القرن املا

" يوصدون األبواب" أي أهنم يوصدون بوابه البحر األمحر ويراقبون عن كثب كل السواحل اليمنية اجلنوبية بل متتد  
 مراقبتهم إىل أبعد من ذلك. 

إدارة وإشراف مصلحة   وقد مَر نشاط ميناء عدن مبراحل خمتلفة منذ إعالنه كميناء حىت اليوم حتت       
اليت  والعقبات  مَر هبا  اليت  التطورات  احليوي وتقوميه وإبراز  الصرح  لنشاط هذا  املستمر  اليمنية ، والبحث  املوانئ 
واجهت تطوره وحتديد آفاق التطوير املستقبلي يظهر االهتمام واآلمال ملا سيحققه من موارد تسهم يف التنمية يف 

 يف عصر تزداد فيه املنافسة وتتسارع التطورات العلمية والتقنية . حمافظة عدن واليمن عموماً، 

 أمهية الدراسة :  



أمهية دراسة نشاط القطاع اخلاص ودوره االستثماري يف ميناء عدن من أمهية عدن ومينائها الذي أتيت       
أحتل هذه األمهية على مَر العصور ملوقعه االسرتاتيجي املهم يف املنطقة، وكونه أحد املرافق االقتصادية املهمة يف 

يناء عدن من اجملاالت الواعدة لالستثمار كون مو عدن واليمن عموماً  من حيث دورة كمورد اقتصادي مهم لعدن،  
يف عدن واجلنوب عامة، وهلذا أتيت أمهية دراسة نشاط القطاع اخلاص يف ميناء عدن يف ظل تقليص نشاط القطاع 
العام  عن طريق اخلصخصة ، والدور املأمول من قبل القطاع اخلاص يف االستثمار وتطوير امليناء وخدماته لينافس 

اجمل الدول  للتطور يف موانئ  املستمر يف خدماهتا ومواكبتها  والتسهيل  نشاطها،  يف  سريعاً  تطوراً  اليت شهدت  اورة 
 موانئ البلدان املتقدمة. 

فنتيجة لضعف االقتصاد يف اليمن بشكل عام وتشوه هيكلة االقتصادي، وما ترتب على خفض حجم    
نتج عن حرب   ما  اليمنية، وكذلك  للحكومة  السياسة يف 2015م وحرب  1994املساعدات  توافق صَناع   ، م 

اليمن يف ظل إمجاع شعيب بضرورة تبين االقتصاد احلَر واملنافسة سبيالً لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية املتمثلة 
مستوايت  وزايدة  االقتصادي  التوظيف  مستوى  رفع حتسني  يضمن  الذي  والتواصل  املرتفع  االقتصادي  النمو  يف 

ادي، فقد راهن االقتصاديون على القطاع اخلاص وقدرات البلد واملوقع املتميز على جذب املعيشة والرفاه االقتص
اعتماد  الغاية، وقد مت  لتحقيق هذه  الوطين احمللي، واملغرتبني يف اخلارج واالستثمارات األجنبية كسبيل  االستثمار 

وإ لالستثمار  املالئم  االقتصادي  واملناخ  االستقرار  توفري  احلكومة يف  وحفز دور  الالزمة جلذب  التحتية  البىن  قامة 
  .سيشق طريقه فيه  ستثماري  اال  ابملناخ     االستثمارات ، وهكذا فالقطاع اخلاص عندما يثق  

 أهداف الدراسة : 
دراسة وحتليل نشاط القطاع اخلاص ودورة االستثماري يف ميناء عدن، ومؤشرات هذا القطاع اخلاص يف   

يناء والنشاط االقتصادي للميناء بشكل عام للوقوف على واقع تلك االستثمارات، هبدف الوصول اىل عدد من امل
ات اليت حالت دون االستفادة القصوى من النتائج اليت تبني مدى فعالية االستثمار يف تطوير هذا القطاع، واملعوق

اليت  القطاع اخلاص ومالئمته مناخ االستثمار، وإبراز الفرص  التعرف اىل مدى قدرة  تلك االستثمارات، وكذلك 
 تتمتع هبا االستثمارات يف عدن واليمن عموماً. 

 منهج الدراسة :   



اس    الوصفي، كما  املنهج  الباحث  أستخدم  الدراسة  هدف  ملؤشرات لتحقيق  املقارنة  أسلوب  تخدم 
النشاط االقتصادي يف امليناء ومؤشرات نشاط القطاع اخلاص يف ظل عدم االستقرار االقتصادي والسياسي واألمين 
املقرتن ابلفساد والبريوقراطية وختلف البنية التحتية، فضالً عن التداعيات الوخيمة للحرب، كلها عوامل سامهت يف 

فيها استمرار القطاع اخلاص يف عملة، لذلك فإن فرص تنمية القطاع اخلاص تضاءلت يف توليد بيئة يصعب جداً  
ظل هذه الظروف  خصوصاً يف ما يتعلق ابألنشطة اإلنتاجية اليت تتطلب هامشاً معيناً من االستقرار واالستثمارات 

ثمار وتنمية االقتصاد يف طويلة األمد، وكيفية تغلب هذا القطاع اخلاص على جممل هذه الظروف يف سبيل االست
 عدن  . 

 

 حماور الدراسة :  
القطاع اخلاص ودورة االستثماري يف ميناء عدن مت تقسيم      ومن أجل تقدمي دراسة مستفيضة حول 
 :   مها   ئيسينير  ينحمور   الدراسة اىل 

 .   اخلاص واترخيه يف ميناء عدن  القطاع   احملور األول : مفهوم 
 ة لدور القطاع اخلاص يف ميناء عدن . احملور الثاين : رؤاي مستقبلي

 
 ، وبقائمة املصادر واملراجع. وسنختتم الدراسة خبامتة ضمن أهم النتائج واملستخلصات
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 عدن الفرص والتحدايت للمنطقة احلرة 
 

 الباحثة: إهلام مجيل هادي عوض الرشيدي 

 كلية انصر للعلوم الزراعية–مدرس/ االقتصاد واالرشاد الزراعي  

 ملخص : 

الغري مطورة، واليت يتواجد   ةعادًة بتم انشاء املناطق التجارية احلرة يف العامل يف املناطق املهمش
فيها كثافة عمالية عالية جداً ورخيصة، إلنعاشها وتشغيل العمالة، لتصبح هذه املناطق ذات زخم جتاري 

 وصناعي. 

يف ملتقى قارات العامل تربط الشرق ابلغرب مبوقع اسرتاتيجي    هي إحدى املدن البحرية اليت تتمتع عدن 
املالحة الدولية )أربعة ميل عن خط املالحة الدويل( وتوسطها طريق واجلنوب ابلشمال وقرهبا عن خط  

وقد برزت   املالحة الدويل، وهي مركز جتاري هام ونشط منذ العصور القدمية على مر احلقب التارخيية.
عدن   ميناء  لتميز  وذلك  عالية  مبكانة  ومتتعت  العصور  عرب  طبيعي  –عدن  اقتصادية   -كميناء  أبمهية 

ة، فإن هيمنة املوقع االسرتاتيجي مليناء عدن جعل عدن تفرض نفسها بقوة على التجارة وجتارية وعسكري
العاملية، وكما كان مليناء عدن شهرته التجارية واالسرتاتيجية والتارخيية، وكان لسكان عدن شهرهتم ايضاً،  

 . وسالم  والتعايش بود   واألعراقفقد اشتهر السكان مبهارهتم احلرفية وتنوع الدايانت  

زااي عديدة ال تتوافر جمتمعة يف أي مكان يف تتمتع مب  عدنيف  للمنطقة احلرة    ومن هنا جند إن
 :لعاملا

 .موقع جغرايف مميز •
 .مرتا بقنوات سهلة التعميق  40مدخل طبيعي إىل امليناء بعمق حىت  •
 .للمالحة تسهيالت إرشاد لسفن عالية التطور والتقنية •
 .صاحلة للتوسعة والتنمية  2كم  325وفرة يف مساحات األرض تقدر بـ  •
مليون مستهلك يف جوار اقتصادايت جملس التعاون اخلليجي املتسارعة   200أسواق انمية تضم   •

 .اتساعا وجوار دول إقليمية أخرى مشاهبة
 .ينية وتوزيعية مالئمة للتعامل مع أفريقيا والبحر األمحر واخلليج العريبتسهيالت ومرافق ختز  •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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 .وفرة من املوارد البشرية احمللية الرخيصة نسبيا •
م ومتيزت عرب التاريخ عن بقية املواين اجملاورة يف 1850بدأت عدن تزاول نشاطها كمنطقة حرة منذ  وقد  

املنطقة ابلفرص املتساوية جلميع التجار الذين كانوا يقصدوهنا وعدم التمييز بينهم بسبب االنتماء اجلغرايف 
من العوامل املساعدة يف استمرار  أو العرقي أو العقيدة، وتراكم هذا العرف عرب األجيال املتعاقبة وكان 

 . جناح مدينة عدن ومينائها احلر كمركز جتاري إقليمي ودويل

فهناك  األخرى،  البدان  يف  احلرة  املناطق  جتارب  من  مثيالها  عن  عدن  يف  احلرة  املنطقة  جتربة  وختتلف 
املتعاقبة( للحروب  اقتصادية، ابإلضافة  اليت دحتدايت واجهتها )سياسية،  والقاعدة ،  التحتية  البىن  مرت 

والصع التحدايت  زايدة  يف  تسبب  الذي  االمر  البشرية،  التنمية  مؤشر  يف  وتراجع كبري  وابت االنتاجية 
 لعمل املنطقة احلرة يف عدن. 

 ليت تواجهه املنطقة احلرة يف عدن. وهذا البحث يدرس الفرص والتحدايت ا

   أمهية الدراسة:

ا  أتيت الدور  يف  الدراسة  احلر أمهية  املناطق  تلعبه  الذي  أشكال   ابعتبارها   ةحملوري  من  شكالً 
كذا و وأحد األنواع الرئيسية لالستثمار من أجل التصدير يف االقتصادايت املباشرة، ، االستثمارات املباشرة

تلعبه الذي  االقتصادي  دورها  وجتارب  ،  يف  مبعارف  يزخر  عامل  على  انفذة  تعد  احلرة   واتصال فاملناطق 
ابلتقنية احلديثة يف شىت اجملاالت، فيتحقق مبوجب ذلك اكتساب ميزات نسبية جديدة تدعم األوضاع 

 اقتصادية.االقتصادية للبلدان، وتسهم يف حتقيق رفاهية  

 أهداف الدراسة: 

كن من خالل استغالهلا تنشيط العمل يف املنطقة الفرص اليت مي  لدراسة وحتليل هتدف الدراسة  
االساسية واالقتصادية ألنشائها، وعرض الصعوابت والتحدايت اليت كان   األهداف احلرة عدن مباحيقق  

هلا االثر الكبري يف إعاقة العمل يف املنطقة احلرة عدن، وإمكانية إقامة منطقة حرة انجحة، وبيان مدى 
 ص املتاحة ومالئمتها. إمكانية االستفادة من الفر 

 منهج الدراسة:

 . (االستنباطي –االستقرائي  ) اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي عرب استخدام اسلويب 
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 حماور الدراسة:

 لغرض حتقيق هدف الدراسة مت تقسيم البحث إىل احملاور االتية:

 احلرة يف عدن.املناطق احلرة وأمهيتها، واملميزات اليت تتمتع هبا املنطقة  •
 دروس مستفادة من جتارب املناطق احلرة يف العامل. •
 الصعوابت والتحدايت اليت تواجه املنطقة احلرة عدن. •

 
 أهم النتائج والتوصيات للدراسة:

 أهم النتائج:
عملية التحول إىل االقتصاد احلـر يف اجلمهوريـة اليمنيـة حتـدايت خاصـة تضـاف إىل حتـدايت   تواجه •

التقليــدي، وهــي انمجــة عــن الرتكــة الثقيلــة للحــروب املتعاقبــة والفســاد، األمــر الــذي  علهــا  التحــول  
 أكثر تعقيداً.

غيــاب الرةيــة االقتصــادية املالئمــة وازدواجيــة اجلهــات املشــرفة علــى العمــل يف املنطقــة احلــرة عــدن،   •
 االستثمار.معوقات    أكربابإلضافة لالختالالت االدارية والقضائية اليت كانت من 

وجود كثري من املعوقات اليت حتد مـن تـدفق االسـتثمارات األجنبيـة واحملليـة إىل املنطقـة احلـرة عـدن،   •
منها القوانني والتشـريعات اجلامـدة والغـري متجـددة، االرتفـاع الكبـري يف الضـرائب الـيت فرضـته شـركة  

 .موانئ ديب
ل  حتـو ات طويلـة، والـيت كانـت السـبب يف  تعطيل املنطقة احلرة عدن من قبل شركة مواين ديب ولسنو  •

 كبرية للمنطقة احلرة يف جبويت.  عاملية عمل شركات نقل
 عدم االستقرار االمين واالقتصادي.  •
ــدوى   • ــن اجلـ ــية عـ ــات السياسـ ــدن، مت تغليـــب العالقـ ــة احلـــرة عـ ــغلة للمنطقـ ــار الشـــركة املشـ ــد اختيـ عنـ

ري يف اقتصــادايت مينــاء عــدن واملنطقــة  االقتصــادية واملصــلحة العامــة للبلــد، ممــا نــتج عنــه تــدهور كبــ
 احلرة.

عدم اعتماد املوازانت املالئمة من قبل احلكومة، ومبا يتناسب مع طبيعة النشـا  للمنطقـة احلـرة يف   •
 عدن ومتطلباهتا.

 إمهال اجلانب االعالمي والتسويقي للمنطقة احلرة عدن. •
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 أهم التوصيات:
احلرة عدن جدية   • املنطقة  ايالء  توفري ضرورة  القرار، واإلسراع يف  قبل صانعي  من  أكرب 

حيقق  مبا  األخرى،  املستثمرين  واحتياجات  متطلبات  وكل  هلا،  املتكاملة  التحتية  البنية 
دوري   تقييم  اجراء  ينبغي  املطلوب، كما  ابملستوى  املباشر  األجنيب  لالستثمار  اجلاذبية 

إ  واإلخفاقات،  السلبيات  وتشخيص  احملقق  األداء  عن ملستوايت  والبحث  وجدت،  ن 
 اسباهبا وإ اد احللول الناجحة هلا.

عدن  • جعل  خالل  من  االمنة،  السياسية  البيئة  وكذا  املستقرة،  االقتصادية  البيئة  هتيئة 
 منطقة خالية من السالح وسحب املعسكرات خارج عدن، واالهتمام ابجلانب االمين. 

رة أتهيالً عاملياً، وبشكل مستمر لرفع أتهيل الكوادر اليمنية العملة يف امليناء واملنطقة احل •
 مستوى مهاراهتم وقدراهتم وبشكل تنافسي يتناسب مع عملهم يف املنطقة احلرة عدن. 

 إعادة النظر يف القوانني والتشريعات اخلاصة يف املنطقة احلرة عدن.  •
االهتمام • ترويج   إيالء  تبين محالت  عرب  وذلك  احلرة،  للمنطقة  اإلعالمي  للجانب  كبري 

سفارات وت اجلهد  ذلك  يف  ويشرك  االعالم،  وسائل  خمتلف  تعتمد  عاملية،  سويق 
وملحقيات ومؤسسات اليمن يف خمتلف أحناء العامل. كما يتم تشجيع املواطنني ابلوسائل 

 املختلفة على االستثمار يف املنطقة احلرة عدن لزايدة االستثمار احمللي. 

 
 



 ميناء عدن بني املاضي واحلاضر واملستقبل 
 محد صاحل عباد  أريكا أ د.

 اتريخ حديث ومعاصر  /جامعة أبني، كلية الرتبية  
  ملخص البحث:   

، وبني  األساطرين حتتل دورها كمدينة عاملية، تدور حوهلا احلكاايت وتنسج  مهمًّا يف أا  املوقع اجلغرايف ملدينة عدن دور    أدى
فاصلة،    واألسطورةاحلكاية   نقطة  بني    اا كبري  دور  ــ  اليوم    والزالت حت ــ    أّدت كانت عدن  اتصال  العاملية كنقطة  التجارة  ربط  يف 

 الشرق والغرب. 

  األمر   عن غريها؛  به  ي حباها هللا به وميزها ذلك امليناء الطبيعي الذ  ، عظيمها الؤ مينا   ــ  وال زاليزات املدينة ــ  كان من أبرز م   
الطامعني الذي جعلها حمط   الشرق والغرب، فكانت عرب العصور هدف  أنظار  امليناء خالل    . ا لالستيالء عليها يف    املراحل تعرض 

  ومن ث تراجع دور امليناء،    أسباب ، فكان أحد  تقليص دوره احلضاري والتنموي االقتصادي   إىل  أدت التارخيية املختلفة لصعوابت  
 . جماورة استفادت من هذا االنتكاس للميناء أخرىازدهرت موانئ  

 :الدراسة  أهداف

 للميناء.  املهمالدور  وإبرازميناء عدن يف املاضي واحلاضر واملستقبل،   أمهيةدراسة حول  إعداد •
 امليناء عن دوره يف التنمية.  إقصاءتوضيح دور الصراعات الداخلية يف  •
 ذا مت استثماره بصورة عقالنية وسليمة. امليناء يف تعزيز الدخل القومي إ تسليط الضوء على قدرة •
 مليناء. وشركة ديب للموانئ، ودورها يف تردي اخلدمات يف ا األمحر توضيح ما يعاين منه امليناء من منافسة موانئ البحر  •
 . وإمهالحالة امليناء من ركود  إليهلت توضيح دور السلطة اليمنية فيما آ •

 : هيكل الدراسة

ة بعدد من النتائج والتوصيات من  مقدمة وثالثة مباحث وخامتة للدراسة، كما خرجت الدراس  إىل مت تقسيم الدراسة وهيكلها  
 قائمة املراجع اليت اعتمدت عليها الدراسة.  إىلللميناء، ابإلضافة   املهمعادة الدور أجل إ

 م. 1990 -م 1967: ميناء عدن من العام األولاملبحث 

 م 2008 -م1990املبحث الثاين: ميناء عدن 

 م 2021  – 2008املبحث الثالث: ميناء عدن 

 م:  1990-م 1967مميزات املرحلة من العام 

  إمرباطورية ن بريطانيا كانت  إىل أويعود ذلك    ،م1967اليت سبقت االستقالل    املدةكان امليناء يعيش عصره الذهيب يف   •
 الذي انعكس على مستعمرة عدن ومينائها.  األمركانت تسيطر على السياسة واالقتصاد الدويل،   ومن ثكربى، 



   . الوحيد الذي امتلك مواصفات املوانئ العاملية، من حيث االتساع واحلداثة ومواكبة التطور كان ميناء عدن  •
م، وسيطرة اجلبهة القومية على مقاليد احلكم، وبداية  1967نوفمرب    30إبعالن االستقالل جلنوب اليمن وذلك يف    املرحلةمتيزت   •

 ملرحلة جديدة من اتريخ جنوب اليمن. 
تد • املرحلة  هذه  إهو شهدت  نتيجة  وذلك  اليمن؛  جلنوب  االقتصادي  الوضع  املالحة  غال ر  وجه  يف  السويس  قناة    اإلسرائيليةق 

 عدن.   ميناءخل  دا على  الذي انعكس سلب   األمر ، اإلفريقيةوابلذات   األخرىاملوانئ  إىل، وحتول خط سري السفن  واألوربية
السفن التجارية الغربية اليت    أمام   ا ا كبري  حاجز    هذا النفوذشكل  و   ،اجلنوب مثلت هذه املرحلة بداية النفوذ السوفييت، وسيطرته على   •

 يف احلاالت الضرورة القصوى.  إالن تعزف عن القدوم للميناء أ  إىل  أدى كانت متر من قبل ابمليناء، ما  
يناء الذي تدهور يف مستوى  االقتصاد وابلذات امل  إضعاف   إىلالذي أدى    األمر متيزت هذه املرحلة ابلتدهور يف الوضع السياسي،   •

املعيشية السيئة اليت كانت    األوضاعبسبب     مستوى الكادر الفين العامل فيه؛ ا، وتدن ا وكيف  اخلدمات املقدمة للسفن املارة به كم  
 . واملشاكل احلدودية مع دول اجلوار  األهليةنتيجة طبيعة للوضع السياسي الذي يعاين من املشاكل مثل االنقالابت واحلروب 

 م ما يلي: 2008-1990نستنتج من املرحلة 

وحتقيق الوحدة    ، ، واندالع حرب اخلليج الثانية أقطاهباواهنيار أحد    ، شهدت املرحل تغريات جسيمة يف السياسة الدولية  •
 اليمنية بصورة متسرعة دون املرور مبراحله التهيئة الشعبية والسياسية. 

اهلجوم   • بعد  امليناء، وذلك  يف  للعمل  ابنتكاسة  املرحلة  هذه  املدمرة    اإلرهايباتسمت  وتالكول  األمريكيةعلى  ذلك    ، 
صادية كبرية يف عمل امليناء والدخل القومي، وكما رافق  اقت  أضرار  إىل   أدى على انقلة نفط فرنسية، ما    إرهايب بسنوات قليلة هجوم  

اليمنية   النفط عن ميناء عدن واملوانئ  التجارية وانقالت  السفن  ابتعاد  تشويه    إىلذلك    أدىلعدة سنوات، حيث    األخرىذلك 
 . لسمعة امليناء 

  ، القطاع اخلاص يف امليناء   وإدخال حمطة عدن للحاوايت،    إنشاء ومت    ، يف عمل امليناء   ا نسبيًّ   ا شهدت هذه املرحلة تطور   •
 عملييت الشحن والتفريغ.  السيما
 مؤسسة خليج عدن للموانئ لتطوير العمل يف امليناء.   إنشاء •
 . توقيع اتفاق بني مؤسسة خليج عدن وشركة موانئ ديب العاملية •
من   • نصيب  وامليناء  للمدينة  واملعاصر كان  احلديث  التاريخ  والتدهور ويف  العام    ، االهنيار  منذ  أن  2008السيما  إذ  م، 

وتراجع أمهيته يف ظل منافسة   ،و الشركات كان هلا دور سليب يف تدهور حالة امليناء االقتصادية احلكيمة سوى لألفراد أغري  السياسة  
 . األمحرقوية ملوانئ منطقة البحر 

   م 2021-2009نستنتج من املرحلة 

 ميناء عدن، والعمل على هتميش امليناء.   إدارة سيطرة شركة موانئ ديب على  •
 حكم الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل وخلعه.  إسقاط ومن نتائجها كان  ، قيام ثورة ضد الفساد •
بعد  إ • اليمنية، وذلك  احلكومة  قبل  العاملية من  ديب  موانئ  ميناء عدن لشركة  االتفاقية    إخالهلالغاء عقد أتجري  بشروط 

 م. 2008املنعقد يف العام 
 . الرايدي يف املنطقة دوره إعادة جل  النهوض ابلعمل يف ميناء عدن من أ حماولة •



الرئيس عبدربه منصور هادي   • املتطرفة، وخروج  احلوثي  بيد مجاعة  العاصمة    إىل سقوط صنعاء  عدن، وجعل من عدن 
ال  قوات  من  هلم  واملوالني  احلوثة  قيام  ذلك  نتائج  من  وكان  اليمنية،  للجمهورية  على  املؤقتة  احلرب  املخلوع إبعالن  السابق  رئيس 

 . احلوثة اجلنوب، وسقوط عدن أبيديهم وقيام املقاومة الشعبية ضد 
السعودية   • بقيادة  العربية    واإلماراتقيام حتالف عريب  الدول  من  التحالف  واإلسالمية العربية وعدد    إعادة ، كان هدف 

ووضع عدن    ، عدن من خطر على املالحة الدولية  يف ملا ميثله وجودهم    ماعات احلوثية وقوات صاحل من عدن؛ الشرعية وخروج اجل
السيطرة   املندب   اإليرانية حتت  وابب  امليناء  خطر    ، على  يشكل  للبحر    ا كبري    اوهذا  اجلنويب  املدخل  الوجود  األمحر على  وهتديد   ،

 . العريب 
 م. 2015غسطسأ إىليقاف عمل امليناء إ  إىل  أدى الذي  األمرتعرض امليناء هلجمات املدفعية احلوثية وقوات صاحل،  •
 أتهيله.   إعادةالعمل بشكل تدرجيي تصاعدي بعد   إىل عودة امليناء   •

 اخلامتة: 
و  ، سوى من النواحي التجارية أ أمهيته يف    األكرب   ثراألفكان ملوقعه الطبيعي    ، على مدى العصور   اا كبري  ميناء عدن دور    أّدى 

 اسرتاتيجية. كنقطة انطالق عسكرية 

أ   إىل يسعى  من  مبواصفات عاملية، لكن قلة منا    ا عامليًّ   ن جيعل من ميناء عدن ميناء  نا يفكر أب مجيع  ن هذا  حتقيق ذلك، إذ 
لو مت تسخري هذه الثروات  و   ، هي غنية ابلثروات املتنوعة ، بل  مادية، فبالدان ليست فقرية   وأخرىذاتية    ت وإمكاان جهود    إىل حيتاج  

 ذات خري ونعمة.  أرضنا واملواطن ستكون   األرض لصاحل   تواإلمكاان 

  أثره على   ؛حمددة وعدم وجود اسرتاتيجيات    ، سئولةاملغري  ، حيث كان للسياسات  خمتلفة لقد مر امليناء خالل تطوره مبراحل  
 يز ميناء عدن عن غريه من املوانئ هم املميزات اليت مت وهنا حناول أن نذكر أ جماورة، أخرىتدهور امليناء وبروز موانئ  

 تكمن قوة ميناء عدن مبا ميتلكه من عوامل جغرافية طبيعية تتمثل:  •

الذي بدورة    األمر  ؛يف املنطقة   فةهذه أقصر مسا  د  حبرية عن اخلطوط املالحية الدولية، وتع  أميال   أربعة * يبعد امليناء حوايل  
 الالزمة لزايرة امليناء.  املدةتقليل   إىليؤدي 

  الذي جيعل منه ميناء   األمر  ؛ الربيقةوذلك بفضل جبل مشسان يف املعال وجبل مزلقم يف   ،احلماية الطبيعية من الرايح املومسية *
 طوال العام.   اصاحل  

 عدم وجود التيارات القوية اليت تؤثر على الغاطس.  *

 اجملاورة متتلك ميزات تتمثل:  األخرىن املوانئ يف الوقت نفسه جند أ

 السليمة.  واإلدارةابلعامل البشري من حيث ما ميتلكه من كفاءة الكادر البشري   •
 متتلكه تلك الدول من سيوله مالية. العامل االقتصادي اليت  •
 عامل العالقات الدولية اليت تربط تلك الدول واملوانئ اجملاورة. •

  



 التوصيات: 

على   • امليناء العمل  امليناء  ،توسعة  أطراف  على  السكاين  البناء  عملية  من  احلد  من خالل  التطوير    ؛وذلك  عملية  ليالئم 
 والتطور الكبري يف جمال بناء السفن الضخمة.  ، والتوسعة من جهة

جل  ئ، ومن أالتكنولوجي يف جمال املوانحت يكونوا أكثر دراية ومالئمة مع التطور    ؛لميناءوتطوير عمال ومفتشني ل  أتهيل •
 محاية امليناء والسفن. 

والسف  األمنتوفري   • املنشآت  أومحاية  التجارية  سوى  للميناء  الزائرة  العسكريةن  الرادارات    ،و  استخدام  خالل  من  وذلك 
ووحدة التعريف مبوجات الراديو )يتم وضعها على احلاوية ويتم    ، الكشف عن املتفجرات  وأجهزة   ، الذكية  واألجهزة  ،املتطورة

 . ( توصيلها عرب هوائي ملوجات الراديو ليتم قراءة البياانت
 اليت تستغل موقعها فيه مبا ال خيدم اتريخ امليناء وعمله.  ، العابثة األيدي استقاللية امليناء ومحايته من  •
وانئ اجملاورة والقريبة من ميناء عدن، والعمل على رفع قدرته االستيعابية على  مواكبة حركة التطوير والتحديث اليت تتم يف امل  •

 هذه املنافسة. 
السياسي   األمن توفري   • أاالق  األزمات حل  و   واالستقرار  إذ  عدن  مدينة  يف  الداخلية  سلب  تصادية  تنعكس  نشاط  هنا  على  ا 

 امليناء. 
، من  األمنية شبكة دولية لتبادل املعلومات  إنشاء من خالل   ، التعاون الدويل وتبادل املعلومات يف اتمني املوانئ البحرية  أمهية  •

من املوانئ والسفن القادمة من  ملا فيه من خدمة أل   ؛ بني الدول املختلفة  اإلقليمي على املستوى    األمنية جل سد الثغرات  أ
 ىل تلك املوانئ.  وإ
مستوى أفضل ما كان عليه    إىلنشاطه    إعادة  ومن ث  ،البنية التحتية للميناء   إعادةجل  ؤول من أ ثمار املسفتح ابب االست •

 . سابقة  مراحليف 
القرار، وعدم االستفادة    أصحابميناء عدن عند    يؤديهااليت    واألمهية  ، غياب االسرتاتيجية املالئمة لالستفادة من املوقع •

 من الدراسات حول هذا الشأن. 

قيادة واعية ومنفتحة وحمبة  ● أ للوطن   وجود  تعمل على  ، من شأهنا  التهميش امليناء من    إخراجن  ليهذا  كنقطة    دوره  ؤدي؛ 
 ومن ث التطلع للعاملية.  ، مة بني مواين املنطقةمه



 ميناء عدن   ف  النظام اإلداري

 ( م1945-1967)

 إعداد: د. هناء عبدالكرمي فضل عبدللا 

 اليمن   -   عدن  –  والتطوير الرتبوي  البحوث مركز  

  :ملخص البحث

كثاين ميناء يف العامل   ُصن ِّفات من القرن املاضي  ياخلمسين  ويف فرتة   ،الطبيعية يف العامل  املوانئميناء عدن من أكرب    يُ َعد  
وتستمد مدينة   ، العامل(  إىل  إبمكاانت هائلة ويوصف أبنه )بوابه اليمن  اوطني    ايعد ميناء عدن مورد  و   لتزويد السفن ابلوقود. 

 .ةسن  3000أكثر من   إىل  عدن كمركز جتاري عريق  ة وتعود قص  هذا امليناء،أمهيتها وحيويتها من خالل  عدن  

للتسوق والتجارة يف ا  ومركز    ،ا لتموين السفن ابلوقودمن أكثر املوانئ ازدحام    ام واحد  1950وأصبح ميناء عدن عام  
بينما تقوم السفن الشراعية   ،رصفة واألكانت الصنادل تقوم بنقل البضائع بني السفن الراسية يف امليناء الداخلي  ، و العامل

 . يهاوإل  اإلقليميةبنقل البضائع من املوانئ  

 ، عن ميناء عدن   ة حملعطي  أ ن  عربه أحاولت    م( 1967- 1945  : عدن اإلداري يف ميناء    )النظام ن عنوان حبثي هو  إ
  :احلصر  العلى سبيل املثال   ، ومنهااخلدمات اليت يقدمها هذا امليناء العريقعن  و 

 خدمة إرساء السفن على األرصفة واملراسي. -

  )مناولة البضائع واحلبوب(.  ها وشحن خدمة تفريغ السفن-

 خدمة إنقاذ السفن وإمخاد احلرائق يف أعايل البحار. -

 اإلرشاد والقطر والربط والفك. خدمة   -

 خدمة مناولة احلاوايت ونشاط الرتانزيت. -

 .خدمة متوين السفن ابلوقود واملياه العذبة واملواد الغذائية -

يتكون   ن امليناءإحيث    ومرافقه،  مكوانت امليناء  فضال  عن   ،جت عليها يف حبثي هذاوغريها من اخلدمات اليت عر    
 ا يض  أوفيها    ،رساء فقطتستخدم ألغراض اإلاليت    ، (Outer Harbour)  منطقة امليناء اخلارجيمن منطقتني مها  

 Inner)  ومنطقة امليناء الداخلي  ،الواقعة يف اجلهة الغربية من امليناء  ،( يف عدن الصغرى Oil Harbourميناء الزيت )
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Harbour  تقد اليت  املعتادة(  البحرية  اخلدمات  فيها  البضائع و   القطر و   كاإلرشاد   ،م  الداخلي و   ، مناولة  امليناء  يفصل 
منها اخلدمات   ،مها امليناءوهناك العديد من اخلدمات والتسهيالت اليت يقد ِّ   .واخلارجي خط ميتد على طول كاسر األمواج

 إرساء السفن وغريها من اخلدمات األخرى.   ة البحرية وخدم

امليناء  عن   كذلك   البحث  حتدث و  للميناءعن  و   ،إدارة  البضائع عن  و   ،التسميات املختلفة  فيما خيص  امليناء  لوائح 
اجلنوب   إىل  وحتديد وضعهم من االنتماء  تهم،وترقي املوظفني  نيص تعيختوهناك لوائح    ،جملس األمناء ولوائح دستور امليناءو 

ولوائح سلطة   ،  وظائف املدير العامنيولوائح ختص تعي  ،ولوائح ختص واجبات الرئيس  ،ولوائح عن إجراءات التعاقد   ، العريب
ولوائح   ه،وواجباتص سلطات اجمللس  ختولوائح    ، ولوائح ختص ممتلكات األمانة  ، م1955( لعام  17القيام ابلتعينات رقم ) 

 العقوابت. و لوائح الربح واملصروفات  و  ،ومراقبة املرشدين ،رصفة اجلمارك والضرائبأو   ،تفريغ السفن من البضائع وشحنها

 ، وأوردت أهم رجاالت املالحة  هذا، يومنا    إىل  –   1949وذكرت مدراء امليناء من  وحدوده،    ووضحت قوانني امليناء
جدوال توضح الصادرات والواردات ونوع البضائع   ةعد   وعملتُ   ، مكاوي ومصطفى ماان  عبدالقادر  مها  عطيت منوذجنيأو 

 املسافرين.وحركة املالحة وحركة  

امليناء اتريخ  من  الفرتة  هذه  يف  اإلجيابيات  من  العديد  السلبياتتو   ،وهناك  من  العديد  النتائج   وذكرتُ   ،قابلها 
 ،الت الشخصية مع مدراء إدارات امليناءمث املقاب  ،والتوصيات وقائمة املصادر اليت اعتمدت فيها ابملقام األول على الواثئق

جد الرعيل األول ممن خدم أن أوكنت أمتىن    ، حممد علوي امزربة  . فيهم املدير التنفيذي ملؤسسة موانئ خليج عدن د  نمب
ا  عنهم فلم أجد تحبث لكين  و   ،امليناء  .منهم أحد 

احلصول على أمساء من توىل إدارة ا أين وجدت صعوبة يف وخصوص   ، أكون قد أفدت غرييأن يف حبثي هذا   وأرجو
 . جيد   مستوى  إىل  البد من اجلهد حىت نصل به ، و ابلورود  افالعمل البحثي ليس مفروش    ، ميناء عدن 
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 املدة  خالل النشاط املالحي والتجاري يف ميناء عدن

 م 1962-1965

 أ.د خالد سامل ابوزير 
 جامعة حضرموت 

 د.عبداخلالق عمر عفيف  
 جامعة عدن 

 

كان ميناء عدن مركزاً للنشاط التجاري واملالحي وخدمات السفن املختلفة الواصلة واملغادرة والعابرة على 
طريق املالحة الدويل من خالل مايقدمة من خدمات مثل التوكيالت والتموين واالسترياد والتصدير والتجارة احلرة 

املختلفة، ويراتد امليناء أساطيل من السفن األجنبية   والرتانزيت عالوة على أنه كان مركزاً إلصالح وصيانة السفن
 م )قبل االستقالل(.     1967العمالقة اليت كان لشركاهتا مكاتب يف عدن قبل عام  

                          أمهية مدة الدراسة:
من  تشهد   لقد املمتدة  اجلزيرة ة يف اتريخ عدن وجنوب  مهم  حداثً أ م  1965- 1962عام    األعوام 

 "ة"احتاد إمارات اجلنوب العربيقيام    عالن عن اإلو واقع  لىل اإ  الرفوف خرج املشروع الفيدرايل من    ن  أ د  فبع  العربية،
أبريلو   (.إمارات  ست  من   تكون)  م 1959فرباير11يف   املسرت م  1961يف  الربيطاين  املستعمرات  وزير  زار 

حكومة    ،املنطقة  (Macleod)اكلودـم وزراء  مع  وحمادثت  اجتماعات  عدة  اجمللس   عدن، وعقد  وأعضاء 
كان اهلدف من ذلك دمج عدن يف االحتاد وتشكيل حكومة و ومع وزراء حكومة االحتاد الفيدرايل،    التشريعي،

ضم املستعمرة اىل احتاد   إمتام  استطاعت الدوائر السياسية الربيطانية يف عدن ولندن  حمادثت طويلة  بعد  و .  واحدة
 االسم إىل "احتاد ريعلى تغي   م 1962أبريل4يف    االحتادي  صادق اجمللس)  م 1962سبتمرب24يف  العريب  اجلنوب  

  . العربية(مارات اجلنوب  إاجلنوب العريب" بداًل من احتاد 

م 1965-1962خالل مدة الدراسة   واجلنوب  عدن   اليت شهدهتا  اهلامة  حداثجمرايت األمن  ويتضح لنا  
 القضااي تعرض فيها عدد من  سام(  1965  م, و 1964  وم,  1962ية) لندن الدستور   اتعقد مؤمتر بمثلة  توامل

, القضاايمن    , واحلفاظ على ذاتية عدن وغريها  االحتاد, والعالقة بني عدن واالحتادىلإ   ن بضم عد  املتعلقة  املهمة  
, عدن   ه مل يكن له أي أتثري على النشاط التجاري واملالحي ملينان  أإال    أشدهعلى  فكان احلراك السياسي القائم  
على امليناء     - بشكل واضح-يربز  ه  ري أتث  ازدادو م  1964غسطس أعدن يف    إىل  إال بعد انتقال العمل الفدائي

ال خل عدن  ادالنشاط السياسي السلمي    ن  أنستنتج    ن  أ ومن هنا ميكننا  ,  م1965خالل عام    التجارية   وحركته
صل ت  الذي   واألمن   حالة االستقرار   ل يف خلحترك مسلح من شأنه إحداث أي  ما يؤثر أي    ر على امليناء بقد  ريؤث

 العامل. صقاع  أىل  إصداؤه أ
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 يت: بشكل اآل  م1965-1962ن خالل املدة  ومن هنا ميكننا تتبع حركة ميناء املالحية والتجارية عد  

 حركة السفن: -1

                                                                                                                                            . (1لدراسة حركة السفن املالحية يف ميناء عدن سننطلق من اجلدول اآليت )جدول رقم

 السنة  عدد السفن  صافي حمولتها باألطنان  متوسط حجم السفينة 

4,882 28,946,429 5,929 1962 

4,889 30,339,667 6,206 1963 

4,947 31,737,645 6,414 1964 

4,966 28,441,709 5,727 1965 

 ه ما جمموعهذا العام دخول  حيث شهد م  1964عام   حت ىل امليناء إ يالحظ زايدة عدد السفن الداخلة  
 31,737,646طنان أعلى رقم قياسي  جمموع األ بلغ    إذ  الدراسة،خالل مدة  وكان هذا أعلى رقم    سفينة،  6414

 م إىل اآليت: 1964- 1962وتعود أسباب زايدة النشاط حركة السفن خالل املدة  . طناً 
محر وجنوب اجلزيرة العربية وشرق افريقيا كانت تعتمد على حركة ميناء عدن موانئ ساحل البحر األ أن     -

 . الدولية متر عرب ميناء عدن سواق  املالحية إذ أن  واردات هذه املوانئ من األ
الستقبال السفن   ةمتهيئوغريها، مل تكن آنذاك  الصومال    يف  بربرةو   أن  موانئ احلديدة واملخا وجدة   -

   العمالقة الناقلة للبضائع على العكس من ميناء عدن.  
سفينة بلغ   5,727  ه ما جمموعىل  إ   م 1965عام    عدن يف   ميناءإىل    ةخلا عدد السفن الد تراجعت    لقد

 إىل اآليت:                                                                                             يف هذا العام  وتعود أسباب تراجع نشاط امليناءطناً.    28,441,709  نلتها ابألطنا محو 
                          .فدائيةأعماالً عسكرية    1964شهدت مستعمرة عدن يف أواخر عام  -    

 (. جيبويتو املكال  )اجتاه بعض السفن بعد إعالن حالة الطوارئ إىل بعض املوانئ اآلمنة  -
 حركة البضائع:  -2

 : نوعنياىل  بضائع املتداولة  لتنقسم ا       
 (.  البناء... داملختلفة وموا  ةاحملاصيل النقدية والغذائية واألقمشة واملعدات واألجهز   ):اجلافةالبضاعة  -1

 (. 2رقميبني اجلدول اآليت حركة هذه البضاعة اجلافة )جدول  
 السنه  البضاعة الجافة المفرغة  البضاعة الجافة المشحونة اجمالي البضاعة المتداولة بالطن 

725,511 202,987 522,524 1962 

724,509 170,945 553,564 1963 

876,727 244,913 631,814 1964 

865,878 195,612 670,266 1965 
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حيث بلغت أعلى ىل عدن  إنزلت اليت    وشحن(   تفريغ،)املتداولة  زايدة متدرجة يف البضائع  يالحظ                 
طناً. مث   244,913وإعادة تصديرطناً،  631,814  غ ومت تفري طناً،  876,727م حوايل1964عام  رقم قياسي  

 . طناً 865,878عة املتداولة  وبلغ إمجايل البضا  م1965عام  يف  ىل هبوطإ ع ت حركة البضائعرضت
     :السائلة ةالبضاع-2  

 (. 3يكشف اجلدول التايل عن حركة البضاعة السائلة يف ميناء عدن )جدول رقم  

م إىل أعلى رقم 1965النفط املكرر حيث وصل عام  املصفاة من  يوضح اجلدول الزايدة يف صادرات    
ىل إ يعود    املدة اري للميناء خالل هذه  جتلنشاط ال زايدة ا  ويالحظ أن    طناً.   4,243,480  ه قياسي بلغ جمموع

 يت: اآل
 .   البضاعة اجلافة/السائلة()  املختلفة سرعة عمليات الشحن والتفريغ للبضائع  -
 توفر الكوادر الفنية املؤهلة. -
 اآلالت واملخازن جيدة. الوقود( و   البضاعة،)مراسي  تطور البنية التحتية اخلدماتية من    -

 : السفن  تموينالوقود وحركة -3

 : (4يف )اجلدول رقم    م1965 – 1962عام   السفن املختلفة  تتجلى حركة التموين
 السنه   الوقود والغاز  الديزل  اإلجمالي باالطنان 

3,622,422 468,517 3,153,905 1962 

3,721,398 485,370 3,236,028 1963 

4,058,068 470,607 3,587,461 1964 

3,321,966 352,741 2,969,228 1965 

 ه ع جممو  مام  1964عدن يف عام   مون ميناء د وين السفن ابلوقود، فق أعاله زايدة يف متنالحظ يف اجلدول  
 واضحاً.   م تراجعاً 1965شهد عام    ترقم قياسي خالل مدة الدراسة حي  ى طناً وهو أعل4,058,068

 السفن بالمياه العذبة:تموين حركة -4

 م. 1965-1962عدن يف سنة  ميناء  ابملياه العذبة يف   ( حركة متوين السفن 5وتتجلى يف )اجلدول رقم  
 السنة  الكمية باألطنان 

376,183 1962 
432,134 1963 

437,827 1964 

404,999 1965 

  اً.  طن404,999 ه بلغ جمموععلى رقم  أ   إىل م  1965وصلت عام   ثابملاء حينالحظ زايدة يف متوين السفن 

 السنه  النفط الخام المستورد بالطن النفط المكرر المصدر 

3,297,107 7,424,265 1962 

3,868,675 7,979,317 1963 

4,218,444 8,856,167 1964 

4,243,480 8,121,046 1965 
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 ية: نقاط اآلتلابجياز مقرتحات إلعادة نشاط وحيوية ميناء عدن يف املستقبل  إوميكننا  
واليت تعترب   عتداء على املساحات التابعة مليناء عدن الواقعة حتت نطاق ما يُعرف مبستعمرة عدن وقف اال:  ولا أ

يف   مستقبالً   يتوسع امليناءى مسح كل األراضي اجملاورة للميناء لتكون اتبعة للميناء حت  لملكاً للدولة. والعمل ع 
 استقبال البضائع الواردة من اخلارج. 

شكل من احلكومة تشكيل هيئة مستقلة إلدارة ميناء عدن تسمى هيئة أمانة ميناء عدن تُ : العمل على  اا اثني
ليكون ميناًء حراً مستقالً مثله مثل ميناء جبل علي   ( اعالن رمسياً )  عدن  والغرفة التجارية، وجيب إعالن ميناء

 الذي استفاد بدوره بعد تدمري ميناء عدن. 
ركة املالحة والتجارية ما احلختدم  اليت  ديدة  اجلنظم والقوانيني  الدخال  إإعادة أتهيل ميناء عدن من خالل  :  اثلثاا 

 حناء العامل. أ يف جذب السفن ذات احلجم الكبري واملتوسط والصغري من كل   شجع ي
اإلدارة امليناء. بنسبة معينة  العريب  اتفاقية دولية مع دولة اجلنوب  لشركات عاملية إلدارهتا وفق تسليم امليناء : رابعاا 

 مليناء وحركة املالحة الدولية واحمللية.  لفرتة معينة حمدودة حت يتم اكتساب اخلربة للكوادر الوطنية اجلنوبية إلدارة ا
: إعادة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها، وصيانة اخلطوط القدمية بتزويد السفن ابلوقود والزيت، والقيام خامساا 

 . بدراسات توسيع قدرة امليناء على بناء املراسي اجلديد 
تعميق قنوات دخول السفن وإزالة العوالق من بقااي السفن الستقبال حامالت الكونتينرات الضخمة :  سادساا   

 إىل امليناء وخروجها بسهولة. 
حناء العامل وفق عطاءات مفيدة أتقدمي اخلدمات للسفن من كل  العاملة على  تشجيع جلب الشركات    :ابعاً س

 لوقود ابملياه واألغذية واملتطلبات األخرى.صحيحة ختدم امليناء وتشجع الدخول فيه للتزويد اب
السفن العائمة أو على األرض ابلقرب من رصيف  مستودعات كبرية تستوعب قطع الغيار إصالح  ري توف:  اثمناا 

 .عمليات التفريغ والشحن وتتحمل شركات التأمني مزيداً من الغرامات املاليةال تتأخر  امليناء حت  
املسافرين تشجيع حركة دخول السفن السياحية وإعادة وبناء رصيف املسافرين وتسهيل دخول وخروج  :  اتسعاا 

 وفقاً لنظام صارم ومرن مشجع.
العاملية بفتح مكاتب هلا أدخال  إتوسيع مطار عدن الدويل و   : عشراا  الطريان  جهزة مالحية وتشجيع شركات 

حركة   وإعادة نشاط تشجيع خدمة امليناء    إىل   يلشركات الطريان العاملية ما يؤد  وتوفري خمتلف اخلدمات واالماكن
 املالحة والتجارة. 

االستقرار  :  أحد عشر التحتية يف مدينة عدن    االمين،احلفاظ على حالة  البنية  بناء  املياه، )إعادة  الكهرابء، 
 تجاري. املدينة وامليناء بغية تسهيل النشاط ال  تاحتياجا   ب الطرقات( الستيعا

االستفادة من خربات املوانئ األخرى املشاهبة لتطوير حركة ميناء عدن والتفكري أن يكون هذا امليناء :  اثنا عشر
 يف املستقبل ميناًء جذاابً ونشطاً مع الدول األخرى وخاصة يف طريق احلرير.

 



 

 

 يف عدن السياحي  واقع ومستقبل االستثمار 

 
 جنوى عبدهللا حممد الدغفلي   إعداد:

 
 : ملخص 

عليها   خالف  القدمية ال  عدن  ال أمهية  وجتاري  اقتصادي  مركز  فهي  وممرات ،  طرق  على  رتكازها 
 القدم.   ذ وهذا ما جعلها موقع صراع من  ،قليماسرتاتيجية ابلنسبة للجنوب وشبه اجلزير العربية واإل  مائية

الناتج احمللي   اإلمجايل لدولة هشة ال تنظمها   الرتكيز على االستثمار للنهوض ابقتصاد عدن ورفع 
بل إن ما  ،مر يتسم ابلصعوبة؛ أ وإمنا مصدر القرار فيها هي لقوى خارجية عدة ، قوانني دولة ذات سيادة

ال تقييد للنهوض ابلتنمية هلذه ملناطق اجلنوبية بشكل عام ما هو إ تواجهه العاصمة عدن بشكل خاص وا
د ي جهمل تدخر أاملتصارعة اليت    األحزابكثرة    ا هود الوضع سوء  از   وما  ،املناطق لصاحل أطراف خارجية 

 لوضع اسرتاتيجية شاملة لالستثمار يف عدن. 

األ   حتديد  املهم  توجمن  هناك  إذا كان  للمشكلة  الرئيسة  إلصالح  سباب  وحقيق  جاد  سار امله 
 ، واالستثمار بشكل خاص وفق حلول تتماشى مع واقع العاصمة عدن احلايل  ،االقتصادي بشكل عام

 ابلقرار يف عدن؟   ي ومن هو املتحكم احلقيق ،وأمهها حتديد القوى املسيطرة على اختاذ القرار يف عدن 

ا    صاحب  حتديد  مت  ما  االإذا  وضع  مسؤولية  عليه  تلقى  بعدها  العاصمة  يف  اتيجية  سرت لقرار 
الشاملة  أت  االقتصادية  السياسيةاليت  التغريات  مجيع  ابالعتبار  واألمنية  خذ  واالجتماعية   ، واالقتصادية 

إنشاء هيئة لالستثمار تتعدى نفوذها صالحيات اهليئة العامة لالستثمار  ،ووضع االحتماالت لبيئة اخلطر
فقط. فمن   املعلومات البدائيةوتوفري بعض    اليت تقتصر مهامها على إصدار التصاريح ،  املتواجدة حالي ا 

اليت األدوار  هبأهم  تقوم  سوف  ودراستها   ا  املشاريع  واقرتاح  اخلطط  وضع  هي  احلديثة  االستثمار  هيئة 
للمستثمر إنتاجية وخدمية وجتارية وسياحية  ،وتقدميها  تقوي   ،من مشاريع  اليت  التنموية  املشاريع  وأمهها 

االقتصادي ع  ،األساس  التعديالت  بعض  بمع وضع  القدميةلى  االستثمار  قوانني  هلا و   ، عض  تكون  أن 
، وإحصاء معلومات اقتصادية  أحناء العامل، والتأسيس لقاعدة قاعدة معرفية ابملستثمرين اجلنوبيون يف مجيع  
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اجلنوبيةإ املناطق  معلومات  مجيع  يضم  حديث  مسح    ،لكرتوين  واملساحات   شامال    اوتشمل  لألراضي 
 والرتكيز السكاين والثروات بشكل عام.   ،اجلذب السياحيومناطق    ،اجلنوبية وأمهيتها

عدن  ملدينة  احلضري  التخطيط  من  تبقى  ما  على  للحفاظ  شامل  هندسي  حتديد   ، مسح  يليها 
 الشكل احلديث ملدينة ذات ختطيط عمراين متطور قابل للتنمية يف املستقبل.

وال ميكن اعتبار   ، هبا بشكل فعلي  واضحة لالقتصاد اجلنويب يتم البدء  ةحالي ا ال اسرتاتيجية حديث  
صاد اجلنوب ويدعم يقوي اقت  ي هنا استثمار تنموي حقيقما يتم إنشاؤه من مراكز صحية وموالت خاصة أ

 ولكنها ال تدفع بعجلة التنمية.   ،تليب حاجة السوق يف بعض اجلوانب  فهي  ،االستثمار

املتناقضة اليت متر هبا   العملةالعاصمة عدن من انحية عد   املتغريات  ارتفاع نسبة و   ، م االستقرار يف 
اليمنية  ،الفقر العربية  مع ازدايد   ،وهذا له آاثر سلبية مضاعفة  ،مع منو عدد السكان من مجيع مناطق 

املنا  على  أالطلب  ارتفاع  النظر عن  بغض  السكنية  على مج  ،سعارهاطق  الطلب  ارتفاع  ذلك  يع مقابل 
مع زايدة الطلب بشكل    ، مقابل ذلك بنية أساسية مدمرة تقريب ا  ،متسارعأنواع املنتجات والسلع بشكل  

والتجارية السكنية  املساحات  شراء  على  الكثري    ،كبري  إطار وبناء  ضمن  املخططة  غري  املدن  من 
ا هذا جيعل  ،لدولةمساحات  أ   كل  لتصنيفها ضمن  قابلة  اقتصادية  من عدن غري  قوانني  واستثمارية ي 

يتم استهالكه مهما  ويف معىن شامل تندرج عدن ضمن)  ، امتعارف هبا عاملي   كل ما هو موجود سوف 
 . االت(امل   كان سعره وجودته يف مجيع 

بصفة خاصة  إذن   واالستثمار  عام  االقتصاد بشكل  لدعم ركيزة  اجلهود  تتضافر  أن  وعلى   ،جيب 
مت  ما  تق   ضوء  مت  الذي  البحث  يف  عليه  نقول  هدمياالستناد  أن  استثمارات جديرة   إنه  ميكن  توجد  ال 

 ، وإمنا تغطي حاجة شرحية معينة  ، استثمارات تنموية  ما مت ذكرة من استثمارات ال تعد  و   ،ابلذكر يف عدن 
 وهي غري داعمة القتصاد دولة حباجة إىل بناء من جديد. 

وخطط حديثة مدروسة وفق طاقم نظيف مل يشارك   ة جبهود جديد   ،التأسيس من الصفر هو احلل  
ليها عدن هي اليت سوف اإلدارة االقتصادية اليت تفتقر إ  وحسن   مع كفاءات من ذوي اخلربة.   ، لفساداب

عدن  يف  واالستثمار  ابالقتصاد  متماسك   ،تنهض  اقتصاد  لبناء  عدن  يوصل  لن  املوجود  تدوير  ولكن 
السا  ،وقوي يف  ما حدث  هو  ما سوف حيدث  إرضاء   ،فقطبق  بل  مواكبة  املتدخلني يف   مع  الشركاء 

  اجلنوب حبلول جذرية تصب يف الصاحل العام.
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 املعامل األثرية والطبيعية ودورها يف جلب االستثمار السياحي يف عدن  
 ا. أنديرا علي صاحل انصر جربان

 جامعة عدن  –كلية الرتبية    -مدرس يف قسم اجلغرافيا  
 البحث:   ملخص

لقد أصبحت السياحة نشاطًا مهًما يف كثري من الدول واجملتمعات املتقدمة لكنها مازالت تواجه كثري 
املعوقات يف دول العامل النامي، وعلى الرغم من أهنا قد تكون من بني أهم النشاطات االقتصادية يف من  

هذه الدول من انحية، والطريق الوحيد الذي ميكن أن يعيد هلا توازهنا اإلقليمي من خالل حتقيق الفروق 
مدينة عدن متتلك العديد من .  االقتصادية واالجتماعية املكانية فيها ألقصى حد ممكن من انحية أخرى 

السياحية  الطبيعية ومعامل سياحية اترخيية وأثرية متعددة، وإىل جانب عناصر اجلذب  املقومات اجلغرافية 
يوجد عمق حضاري واترخيي للحياة االجتماعية واالقتصادية للمدينة تبني أن بعض األنشطة السياحية 

منها على مقومات جغرافية بشرية، وهذه األنشطة   تعتمد على مقومات جغرافية طبيعية والبعض اآلخر
موزعة على مناطق الرتكيب الداخلي، ملدينة عدن، إال أن كل تلك املقومات للجذب السياحي يف مدينة 

  عدن قد تساهم يف صياغة مقرتح ختطيطي حضري استثماري سياحي.

 :املعامل االثرية والسياحية يف مدينة عدن: 1.1

:)عدن قدمياً(، وهى عبارة عن فوهة بركان وكانت حمصورة بني اجلبال ليس هلا طريق إىل صرية  مديرية    
الرب فقطع السكان يف اجلبل ابابً لسلوك الدواب واجلمال، وبعد فتح هذا الباب بىن السكان جسراً يصلهم 

 ،   ابألراضي اليابسة من جنوب شبه جزيرة عدن مسي)جسر العقبة(

 )قلعة صرية(  له( )صهاريج الطوي )املناره(
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ويعد معلماً من معامل مدينة عدن، ومن معاملها كذلك املنارة، وهي كل ما تبقى من أول مسجد بين يف   
عدن يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهناك العديد من املساجد األخرى اليت تعد من املعامل الدينية 

، وقصر العبديل والعديد من ملدينة عدن يف صرية، ومن أهم ااثرها ومعاملها صهاريج عدن، وقلعة صرية
 . ليها السياحالكنائس اليت يتوافد إ

 مديرية التواهي: 

بوينت   ستيمر  قبل ( (Steamer Point) مسيت  السفن، كانت  عندها  ترسو  اليت  النقطة  وتعين 
احتل عدن  )الذي  الربيطاين حّول هينس  االحتالل  وبعد  للصيادين،  قرية صغرية  عبارة عن  االستعمار 
وأصبح أول حاكم هلا(  مقره من اخلساف يف كريرت إىل تل طارشني يف التواهي، وبعد ذلك صارت امليناء 

 ها ساعة ليتل بج بن، خرطوم الفيل. من اهم معامل املهم ملدينة عدن،

 )خرطوم الفيل( )ساعة ليتل بج بن(           

 مديرية الربيقة:   

هي التسمية اليت أطلقها الربيطانيون على الربيقة بعد احتالهلم عدن، وهى اجلزيرة التوأم جلزيرة عدن الشرقية 
أبرز احلصون والقالع املوجودة على شاطئ ومن أهم معاملها قلعة جبل الغدير اليت تعد من    وتقع غرهبا، 

 هنا قلعة اترخيية تتكون من دورين. الغدير، حيث إ

 )قلعه الغدير( )ساحل الغدير( 
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الربيقة   وهى    مبنية من أحجار صخرية ويوجد أعالها بقااي آاثر دفاعية، كانت تستخدم حلماية ميناء 
القدمي من اجلهة الغربية، من أهم شواطئها شاطئ الغدير وهو منتزه سياحي يراتدونه السياح والزوار احملليني، 

 شاطئ كود النمر ويقع ابلقرب من شاطئ الغدير. 

 بشرية املؤثرة يف السياحة: :العوامل الطبيعية وال1.2

 العوامل اجلغرافية الطبيعية وأثرها يف تطور الوظيفة السياحية يف مدينة عدن: 1.1.2:
لقد شككككككككككلت اموعة من العوامل اجلغرافية الطبيعية أبرز العوامل املوثرة يف تطور الوظيفة السكككككككككياحية  

مكنت تلك العوامل من تعزيز   على مسككككككككاحة األر  احلضككككككككرية ووظيفتها السككككككككياحية يف مدينة عدن، وقد 
 :قدرهتا على تطور االستعمال السياحي، من خالل توافر مقومات جغرافية طبيعية عديدة كان أبرزها

 اجلغرايف.املوقع  .1
 .والتضاريس .2
 وعناصر املناخ )اإلشعاع ودرجة احلرارة(.  .3

 يف تطور الوظيفة السياحية يف مناطق الرتكيب الداخلي ملدينة عدن )املديرايت(: البشرية التأثريات للعواملأوجه :  2.1.2

ال تقتصكر املقومات السكياحية على أةية توافر املقومات الطبيعية فحسكب، بل إهنا تعتمد إىل ضكرورة  
،  عية، ومنها املقومات االقتصككككككككككادية والبشككككككككككرية توافر مقومات مادية أخرى مكملة وداعمة للمقومات الطبي

 ومنها:
 النقل .1
 املنشأت الفندقية. .2
 السكان. .3
 املوارد املائية. .4
 اخلدمات الصحية. .5
 السوق. .6
 العوامل السياسية واإلدارية واالجتماعية. .7
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 من معامل مدينة عدن:  

                                            
 )ابب عدن(                                                       مسجد العيدروس

 )قصر السلطان العبديل(                                 

 )كنيسة القديسة ماراي(                                            )املمالح(   
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 مراحل االنتعاش والركود االقتصادي مليناء عدن خالل حكم 

 لليمن   الدويالت املستقلة إىل هناية احلكم األيويب
 

 أفراح احلميقاينالباحثة:  
 

 

 

 :امللخص

ا ب ابااادققيسقهااا ققذاقكملنااانق نااامل قا  ااا ق.قوإملمهمااا قققجتااامل   قققيفقجعلهاااملقم نااامل  قققأثااا  ققاالساااياي   ققمدينااادق ااادوقققكاااملوقع  ااا ق

دعدق ااادوقأ ااا   ققققب اااد؛فعااادوقهااا قب ابوااا قا ن ققق؛محااا ا شاااممل  دق لباااا قاأ مل يقبااالقا شااا  قق وباااملالقا و ااااققكاااطقت اااملد ااات

ققاواحل ملزيااااادققاواع ااااا يدققاوا عمملن ااااادققاوا  مل سااااا دققاوا  ااااا  قا  ااااا ن دققاهاااااملقي اااااوابنقا  ااااا  قا نديااااادوا غاااا كاقفماااااملوقم نمل ق

ا اااتقكولمهاااملقبعااانقأهااامل ق ااادوققاققا  من ااادقا  اسااا دقيفقاع نااامل ققوغريهاااملقمااا قا  ااا  اقهااا اقإ قجملنااا قا  ااا  ققاواحلبشااا د

قققو مل  قمن قا ادم.ملن اقكمل س وقا اع    ي اقا  ي قك

شااا ع اق مل ااادقا وباااملالقققق ا ااا يققال كملنااانقيفق هااادقا  ااال ا  مراحلللل االنتعلللاش االقتصلللادي ملينلللاء علللدنققأهااا وق

ققنا ا  قققاااقا ا ي قكاملن اققليفق هدقا ز يع وقققا ق ال وه قاع هب دقم قا  ملطم لحبمقق؛ا و مل يقبلقم نمل ق دوقواع انئقاع  يد

ققاوأ بعمملئادق شا قأ ايقاينامل قم اب  ادمملئادققققحا ا  قما قاع اكا قيفق هاده ققم  قبلا قماملق اتققااقلقيفق دوق  لامملمقا  ل ا

ا دو ااادقق   هااادقققد قعاااكباااريقيااادلق لااارقح ااا قاايااا ااادقا و مل يااادقيفق ااامللقا نشااامل قا و ااامل يقا باااا ياقكااا   قيتقوهااا اقمبلااا قق

 ل هااملقماا قققق وقمملنانقم ااملا قاأما القا ااتق  الفهاامل ققئأها قم احاانقاالنوعاملققاال و ااملايقعدينادق اادوقوم نملققماا ققاأي ب اد

خزانادققوقخزانادقسا  قاع اكا قإ قا ناداوقإ ق ادواقق وخزاندقاخا لقا  ا قخزاندق دومقاع اك قم قا نداققققم قق؛م نمل ق دوق

اققخ وجقاخل نقم ق دوقإ قا نداقوكملننقإي ااادقكنقخزانادقما قها  قاخلازائ قي املويقمملئادقوف القأ ايقاينامل قسان   ق
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ماا قاالنوعااملققاال و ااملايقع ناامل ققققم حلاادوهاا اقياادلق لاارقق  ا(قأ اايقايناامل قساان   ق600يبلاا ق اا ق و ماا هقهاا  قا اا ا اادقق

حااالقالقيماا وققققأبالبوادمريقم ناامل ققققاأي ب اا وقما قخاااللق ما هقااياا ااادقان الدق نشاامل قاع نامل اقكمااملق املمققققآناا ا ا ادوقق

ق.وقيم وقا ثانقا و مل يقيفقم نمل ق دوق؛قوذ  ق غبدقمنه قأبع نمل ق دوققمنملف  مل

:    :فتمثلت ابآليتيناء عدن مراحل الركود االقتصادي ملما أقق  ملدقبلقا اا  قانل ادققاحل وكقوا   ا م حلدأوالا

هااااملاقوهاااا اقب ب عاااادقاحلاااامللقياااالث قبشاااامنقملااااا  ق لاااارقا نشاااامل قققي غاااا قيفقا  اااا    ق لاااارق اااادوقوم نملئا ااااتيفقا اااا م اقق

اقق.اال و ااملايق لم ناامل قوإي اااياا  اقو اادقذكاا  ققا و اامل يثاا ق لاارقا نشاامل ققمقأ998هااا 388يع  اانق اادوقحل ياا ق ااملمقققق:اثنيللا

اقق"اعاامللقمااملقالقيعاا يق اا ق  ماادق مث ياا ققماا ققوق اادوقاحي اانقكلهااملقويلاايقف هاامل:ق"قإحااداذقذ اا قا عااملمقبا  اا اعا ياازيقيفقأ

إياااامليقنشاااملطهملقق ققأمقساااب قخااامل ج قهدفاااققاوقكاااملوقيعااا اقإ قا وناااملفسقوا  ااا اهقا اااداخل اقإسااابملكقاحل يااا والقيعااا يقأ

زوق ااد قماا ادقماا قزااملح قجزياا  قكاا  قق اادوقماا قغااقق:قب ااب قمااملقيع  اانق اا اثلثللااققاأساابملك.غريهااملقماا ققاقأمققا و اامل ي

ا.قق اا س(قب ااب قمنملف اادقم ناامل ق اادوق اامل  ب ااب قلاا لقم اكاازقا و اامل  قوا وبااملالقاال و ااملايقباالقا شاا  قوا غاا كقققق:رابعللا

وكاملوقما ققققخللا  قا عا  .؛قإ قمن اادقاازاهامل قا دو ادقا عبملسا دققأثنامل ققاأمحا قيفملقما قجنا كقا زيا  قا ع ب ادقوا باا ققيد جي  ق

ققق.مههملقم نمل ق دوقاأمح قوأنوملئ قذ  قه قهتم  قا دو قا و مل يقيفقم انئقا با قق

ياا قم نامل ق ادوقق  ح ا ققااملينللاءققموقللعقق:أوالا قق:فشاملنقاتيققدوافع االنتعاش االقتصادي مليناء عللدنل   ن ابدوق

 ا قجبانقزاا  يققيقطب عا ق بامل  ققوها قيوم ازقب زاا ا ااد ق لارقا باا قاناملذيقعدينادق اادو ك يي(قما قجهادقا شا  اقق

 ق ل هاملقوا وا ا ققمماملقجعلهاملقأولقنا ادق ا فقا  املل وق لارقاالساو الققام نامل لمحمليادقطب ع ادق قجبنقزري قكثناقوقم و  ق

ا.ققهباااملقوا ااادفملهق نهاااملققا وشاااب خااا قنا ااادق ااا فقاعغل بااا وق لااارققف هاااملاقكماااملقكملنااانقآ زايدة ملللردودات الن للللا   قق:اثنيللللا

وحادوذقينا هقاكغا ايفقيفقمدينادققققاا نشمل ق مسقن   ق لرقا ي ملهقاع و  قاعع شا ق ل امملوققه اقاللميناءالتجاري 

ا  ملئلادقا اتققققاأما الأوقاعاا  قف هاملقيوامانقذ ا قب اب ققققإالقق؛ف هملقوا ي املهقا جاملدقاحلا ا  قاأسعمل و غ قا ي ملهققا دوق

كقيفقق  قيعا اقر ياأقأولقاينامل ق اتق  ح ا   ،قوة العملللة ايليللةقق:اثلثاامل سدقا نشمل قا و مل يقيفقاع نمل .ققممقم   نق ل هملق
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ا.ققاعلماا وهاا قا اادينمل ققققام(1093هاااا قق486 ااملمق ققإ  اادوقق   ،اجلمركيللة واليللريبية املتبعللة ا املينللاء  اإلجللراءاتقق:رابعللا

خنقإ ق ادوققيهاو قااملقيادقوقققا  ق   قا دو دقا  ل ا دقمتقيا   قمديندق دوقإ قم كزي ق بمليدقا عش  قمهامل:ق كقا اطف

يهااو قاااملقياادخنق اادوقماا قا  اال قوا ب ااملئ قا و مل ياادقماا ققوقققاماا قا  اال قوا ب ااملئ قا و مل ياادقماا قجهاادقا ااطاقو كقا بااا 

 لاارقياادققققليفق هاادقا ااز يع ققإاخاامللقا ونماا  قا  اا ائيققكااملوقققكمااملقق يبدق كق اادو. ااجهاادقا بااا اقوي اامرقهاا  قا  اا يبدقب

 د قيفقمديندق دو قهباديقمنا ق مل ادقا وها كقما قافا قا عشا  ققققاأس ا  قبن اقوقق جنقي مرقخليقا  ه ايقا نهملونديا

بناامل قا    اادقيفقاع ناامل اققققماا ققاأياا ب ليفق هاادققققكاا   قمااملق ااملمقباا قاأمااريق ثمااملوقا ز  لاا   وا  اا ائ قماا ق باانقا و اامل ا

:ق كقإ قا  ااملحنقياادخنقمناا قا ب ااملئ ق اادف قا  ساا مق ل هااملاقق باالا قا  ااعملا قبعاادو قوجعاانق ااملققوكملناانقيااا قماملباانقا

ماا قاأساا ا قحاا لقمديناادق اادو ققققاو كقإ قا ااطق اعدينااد(قماا جقمناا قا ب ااملئ قبعاادقافاا قا عشاا  ق ل هااملاقكمااملقباا ق اادا ق

اقق. لاادقماا ق مل املدقا وهاا كقماا قافا قا عشاا  قا و مل يااد هناامل قق  ،حلمايللة السلللن التجاريللة  األمنيللة  اإلجللراءات:ققخامسللا

ققاا تقام هتملقا دولقا تقس   دق لرقمديندق دوقحلممليدقجتمل هتملقوم ملحلهملقيفقم نامل ق ادوققاأمن دقااج ا ادمجلدقم ق

م ناامل ق اادوقواعاا انئقا  من اادققققإ اسااو مل نقياا فريقاحلمملياادق ل اا  قا و مل ياادقا ااتقيبااا ققاققحماا قا دو اادقا ز اياادققزماا ف اا قق

وا عا  اقكا   قاهاو قا ز يع اا وق أسا  لقا باا يقا اا يققققاأمحاا احلاا  قا ا يقيباا قيفقا باا ي ققققسا   ملأ اطققققاأخا  

ا و مل يادقما ققققكا   ق ااقاأي ب ا وقإ قمحمليادقا  ا  اققمتمن اقب قم قزدقه مملدقا با يدقا ن ملح دق لرقس احنق دوق

واسااوم دقيلاا قا شاا اكقيفقا عماانقحااالق هاادقا دو اادقق مل ااملدقا ا زااندقا با يااداقفا ساال اقا شاا اكقحلمملياادقيلاا قا  اا  اقق

ا.ققا  ساا   داقكمااملقف  اانق اا يبدق ولاا قا شاا اك ت للجيع حكلللا  علللدن ملمارسللة التجلللارة ا املينلللاء وتسللل يل  قق:سادسلللا

ا و امل قما قا  ا ائ ق لارقكثاريقما قا  ال قا املامادقما قم ا قوا نادقوا شاا قواحلبشادقققإ  امل لارقعمل اق ف ،اإلجراءات

ق    قا و مل يدقإ قاع نمل .اخ لقاقدق دقيفقم نمل ق دوقمجلدقم قااج ا ادقا م ك دقواأمن دق نكمملقام  قققا دوققإ 

مممل سادقا نشامل قا و امل يقيفقققق ا ا نملجتادققققاأما الققأوق:ققأوالا قق:فكانللت دوافع الركللود االقتصللادي ملينللاء عللدنما أ  

باا ق لاا قا  اال ا ققاياازوجقاعماا مقأمحاادقققق ناادمملقق:مثاامللقذ اا اققاحلمااملمقاع اا   ي ق لاارقمديناادق اادوق ناامل قياا ه ق  اامل ققاع
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مبلا قو اد  ققزادا هملقخا اجق ادوقا اتقي املويققققماقوجتعان1068هاا -461يفقساندقققق حل  قا   د قبنانقأمحادقا  ال ا 

ومممل سادققققداكملنانقيا  اق ملئادادقم نامل ق ادوقما قا  ا ائ قاع  و ادق لارقا  ال قا و مل ياقق:اثنيللااقمملئدقأ يقاينامل قآنا ا .

ققيفققواأياا ب لوا  اال ا لقيفقزاانعمل قلق جااناققققاا ااز ايلقيفقزب اادقققاقفواا   اقإ   اامل قحمااملمق اادوققق؛ا نشاامل قيفقاع ناامل 

نقماا قم ناامل ق اادو ققققونو  اادق وماا القا ملئلاادققأياا ك.م اا قحمل ااندقسااالطلقباا قققق إيعاازقلقيااو قي ح لهااملقق ا ااتقكملناانقلت اا 

ققحلاا وهب ؛قق لامااملمقانل اال قوم اادا  قققملمديناادق اادوقم معاا قققنعلااجتقققشاا  ق لاارقا ب ااملئ قوا  اال قا و مل يااد؛ماا ق اا ائ قو 

قققاعمل  دقا   مد. غ ضقاالسو ال ق لرقإي اااهتملقق

:ققما قخااللفا   قق؛  واالقتصللاديلللدورو ون للالت التجللاري  عللدن    مينللاءستقبلي الستعادة  املتصور  ل ل و  ن ابد

قا ادولقا اتققفن ادقماثال قققاأهناملقوسا لدقا وعملمانقا و امل يقق؛االهومملمق  عملدقا  طن دقو  هتملقيفقا    قانل دقوا عملع ادق:أوالا 

قق:اثنيللااقق.  قيفقا وعملمانقا اداخل قواخلامل ج  ققإ  ملئهملحممنق دوق ملنق لرق  كقا عملدقااخنق دوقوا عمنق لرقق

كم قاالسو ملا قم قذ  قم قخاللقاالطاالهق لارقق ققو دمقا   نقب نهملقوبلقاع نمل قق أ ا  قاع يب دق ع نمل االهومملمق

مالهللقو لارقققق مامللقوما ي لققإجياملاقق:اثلثاا.قق(اان ملوق لد اسملدقيفق دوقحلا  ققققت  قا ا مل قا تقيوبنملهملقم كزقا  م 

اققا جادق مل  ادقماا قا واه انقوا واد ي قوا نزاهااد يشاا   قاالساوثممل قما قخاااللقبنامل قمنشاةدقزاانمل  دقوجتمل يادقم يب اادقققق:رابعللا

ما قخااللقيا فريقفا فق مانق لشابملكقيفقيلا قققق؛وه اقي مل دق لرقحنقا مثريقم قاعشاملكنقاال و املايدقابنشمل قاع نمل 

اققاول القا   اا قاعع شا ق ا ققانشاةداع اقق.تمل بادقا وها كقا  اا ييقوا م كا قق:خامسللا ي ساا  قاع نامل قالسااوابمللقق:ققسادسللا

ا ا زااندققققأ ماامللوممملفااادققققاواحلمملياادق ل اا  قا و مل ياادققاأماا ياا فريقققق:سللابعاا.ققكااطقماا قا  اا  قا و مل ياادقوا با ياادأ ااداقق

 ف نق.الدق ل   قا و مل يداقوخدمملدقبشمنقأي ه ياد قققق:اثمناا.ققا با يد
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 جدة  إل سباب حتول وصول املراكب التجارية أ
 من عدن أواخر عصر الدولة الرسولية  بدًل 

 
 السروري   حممد عبده /د.أ

 
 

 ملخص البحث: 
الركود التجاري مليناء   حدى مراحل إىل جدة، إمتثل مرحلة حتول وصول املراكب التجارية من عدن  

احلركة التجارية لعدن،  ثر كبري على نشاط أنه كان هلا أ الالرغم من قصر امتداد تلك املدة، إ  عدن، وعلى
أ هلا  على  كما كان  أثر  أسباب  عدة  التحول  وهلذا  املايل.  على دخلها  واملكوس  الضرائب  زايدة  مهها 

جدة، بسبب العالقة السياسية بني سلطان اليمن وأمري   إىلالتجار، ومنع سري املراكب التجارية من عدن 
وسيعاجل هذا البحث .  جدة  إىل هروب التجار من عدن وحتول وصوهلم    إىل   األسبابمكة، أدت تلك  

 : عدة حماور
 

 . يتحدث عن العوامل الطبيعية املسامهة يف زايدة النشاط التجاري مليناء عدن:  أوًل 
يتميز برصيف جبلي مستٍو حماٍذ للبحر، كما كان ميناء عدن القدمي اجملاور لقلعة صرية،   نوهي أ

نزال سهولة إ  إىلالرصيف مباشرة، فأدى ذلك    إىل مسح بوصول املراكب التجارية    مياهه الذي متيز بعمق  
  البضائع التجارية من املراكب وحتميلها دون عوائق.

مهيتها تظهر من خالل حصانتها الطبيعية  عدن اليت توجد هبا امليناء، فإن أحصانة مدينة    وعن
جهة   عدا  اجلهات  مجيع  من  ابجلبال  ابلبحر  امليناءإبحاطتها  أ،  املتصلة  الطبيعي  التحصني  عطى وهذا 

ومينائها   عدن  متثل  أمهيةمدينة  ابجلبال    ت كبرية،  املدينة  القراصتجعلاليت  حبماية  وصول  من  آمنة  نة ها 
ن هذا التحصني الطبيعي كما أ   معادية.  وكذا صعوبة االستيالء عليها من أي قوى  ليها، ولصوص البحر إ
وم عدن  إينائها  ملدينة  يقدمون  التجار  من  الكثري  التجاريةجعل  ببضائعهم  من   ليها  خمتلفة  أحناء  من 

 البلدان. 
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حيث   اعتماد    فقد   ؛عدن   ء ملينا  الرايح  أمهيةومن  تعتمد  البحر  عرب  السفر  مراكب  سري   اكان 
  واألكثر  .ال اكتشاف البخار احملرك للسفن ذاتي  ، وذلك يف عصور ما قبعلى حركة الرايح املومسية  اساسي  أ

تساعد    أمهية اليت  الغربية  اجلنوبية  املومسية  الرايح  هي  الرايح  هذه  أو  من  اجتاه  حنو على  املراكب  سفر 
اجتاه املراكب حنو أو    اجلنوب الشرقي، والرايح املومسية الشمالية الشرقية اليت تساعد على سفرأو    الشرق
الغريب.أو    الغرب املومسية    الشمال  الرايح  تسيوهلذه  تعمل على  التجارية من ريمواقيت حمددة  املراكب   

 . الشمال الغريب  إىلالعكس من اجلنوب الشرقي  ، أو  اجلنوب الشرقي  إىلالشمال الغريب  

 مري مكة: فات القائمة بني سلطان اليمن وأ: أتثري النشاط التجاري مليناء عدن ابخلالااثنيً 

جدة ومكة يتأثر مبا حيدث فيها من نزاع عسكري   إىلكان النشاط التجاري القادم من اليمن  
وأبني أ بسبب حماولشراف مكة  تكفي مصاحله، مريها. وذلك  اليت  األموال  احلصول على  ة كل طرف 

ر موال املتحصلة من جدة ومكة من التجار ال تكفي اجلميع، فينشأ عن ذلك نزاع وحروب، فيؤثبينما األ
 : مكة وجدة من ذلك  إىل ذلك على النشاط التجاري القادم 

مكة   ا على ري  ماألمري حسن بن عجالن أ سلطان مصر    عنيعلي بن عجالن  األمري  بعد مقتل  
خيه قتل أم على أخذ الثأر مل 1395ـ/ ه798حسن سنة  األمري   بن عجالن، فعمل    علي ألخيه  خلف ا  

ونتيجة هلذه احلرب مل يقدم من   .األشرافحسن على    األمري  علي، فكانت نتيجة هذه احلرب انتصار  
اليمن   ابالجتاه    إالجدة    إىلجتار  عنها  وعدلوا  مقدم  إىل القليل،  وكان  وجيه تينبع،  القاضي  آنذاك  هم 

يع الدين ع  . بد الرمحن بن نور الدين بن مجم

 : عن عدن  جدة بدال    إىل هروب التجار من عدن وحتول وصول املراكب التجارية  :  ااثلثً 

التجارية   املراكب  وصول  حتول  مرحلة  بدال    إىلكانت  الرسويل   جدة  العصر  أواخر  عدن  عن 
ظلم انظر ميناء  منها :حدى مراحل ركود النشاط التجاري مليناء عدن، وكان لذلك التحول عدة أسبابإ

ا بزايدة  التجارعدن  إلضرائب على  القادمني  للتجار  معاملته  التجاري ، وسوء  النشاط  أتثر  ومنها  ليها، 
عنه منع وصول املراكب التجارية  مري مكة وجدة، نتج الفات القائمة بني سلطان اليمن وأمليناء عدن ابخل

اء عدن، واضطر التجار حتويل مسار نشاطهم أتثر النشاط التجاري ملين إىلليهما من عدن، فأدى ذلك  إ
 هروب التجار من عدن  :غريها، مثل سواكن ودهلك من ذلكأو    ينبع أو    جدة   إىلالتجاري من عدن  
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ظلم على التجار يف ميناء بسبب المساعيل الرسويل،  يف أواخر عهد السلطان الناصر أمحد بن األشرف إ 
ة تسمى دار وكانت له دار جتاري  ، حد جتار عدن أ  الذي كان التاجر صالح بن علي الطائي  هممن عدن، 

ليتم تصريفها   ؛ن هذه الدار كانت وكالة جتارية حيط فيها التجار سلعهم التجاريةصالح، وكما يتضح أ 
 . تلك املوانئ  إىلمحر، عندما حيني موسم السفر أخرى يف البحر األ  موانئ إىلتسفريها  أو    ابلبيع يف عدن، 

واخر عهد لدار التاجر صالح بن علي الطائي أالظلم على صاحب هذه اأو    اجلوروعندما زاد  
مليبار ابهلند، وترك داره، فأدى ذلك ابلسلطان ورجال دولته   إىل اهلرب  قرر    ،السلطان الناصر الرسويل

، كذلك هرب لسالطني الدولة  امالكه يف هذه الدار، فصارت هذه الدار بعد ذلك متجر  استصفاء أ  إىل
 .جدة واهلند   إىل ثري من جتار عدن  الك

التجار يف ميناء عدن   أدىكما   الت  إىل  الظلم على  كان و   جدة،  إىلر  اج حتول وصول مراكب 
هنا جتاوزت ميناء عدن إال جدة، ومل يعهد أ  إىل عدن ومنها    إىلاملعتاد وصول املراكب التجارية اهلندية  

التاجر اهلندي اخلواجا  . ومنهماجلباية يف عدن م وذلك بسبب سوء معاملة والة 1431/ ـه825منذ سنة  
. حد جتار اهلند، وكان له عدة مراكب جتارية يرتدد  أ الذي كان  براهيم  إ  هبا على عدن للتجارة سنواي 

يم زايدة براهظارة ميناء عدن حصل هلذا التاجر إثناء والية عبد الرمحن بن علي بن مجيع لنويف أ
الرسويل، فقرر عدم الوصول مساعيل  طان الناصر بن األشرف إواخر عهد السليف الضرائب واملكوس يف أ

بعدم   إىلعدن، واالجتاه مباشرة    إىلالتجارية    مبراكبه اهلنود  التجار  ميناء جدة، كما عمل على حتريض 
 . جدة   إىل عدن واالجتاه    إىل الوصول 

 : يف عهد السلطان الظاهر الرسويل  ن التجارية املتجاوزة مليناء عدن: اعرتاض السفارابعً 

التجارية  و ازداد جتا املراكب  السلطان على حتريك    إىل   واالجتاهيناء عدن  ملز  ميناء جدة، فعمل 
مر أ   سفن الديوان احلربية حنو ابب املندب للرتصد هلذه السفن التجارية احململة هبذه املراكب من ذلك: 

ابب   إىل ان مشحونة ابألسلحة والرجال والسري هبا  السلطان الظاهر حكام عدن بتجهيز مراكب الديو 
القادمة من اهلند   التجارية  الوصول    إىل املندب للرتصد ملن مير هبا من املركب  ميناء   إىلجدة، متجاوزة 

ابب املندب،   إىل ميناء عدن، وعندما اجتهت مراكب الديوان    إىلابلرجوع    إجبارهاعدن، والعمل على  
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وهكذا أتثر النشاط عدن.    إىلجبارها على الرجوع  وإى بعض مراكب اهلند  لقاء القبض علمتكنوا من إ
 التجاري ملينا عدن مبا كان جيري فيها من زايدة الضرائب واختالف حكامها. 



 التبادل التجاري بني ميناء عدن وموانئ اهلند وشرق أسيا 

 يف القرن السابع اهلجري. 

 

 د.حممد منصور علي بلعيد 

 

 

 امللخص: 

احلديث عن املوانئ يف العامل القدمي والعصور اإلسالمية، حديث عن رئة احلياة فيما               
خيص الدولة القائمة عليه، فهي النافذة اليت تطل منها على العامل، والواجهة اليت يراها الزائر، فميناء عدن 

 واجهة اليمن، ومصدر دميومتها، وألقها. 

اهلند والشرق األقصى؛ حديث        ميناء عدن وموانئ  التجاري بني  التبادل  إن احلديث عن 
لذا  املدة؛  هذه  مداه خالل  بلغ  التجاري  التبادل  فحجم  الدقة،  يف  غاية  وحياتية  إنسانية  جتارب  عن 

نذاك، فعلمية الربط بني أجزاء الدراسة احتاجت للمزيد من البحث عن العالقات بني الدول القائمة آ
وموانئها والعالقة التكاملية لتلك الدول، وحاجتها للبضائع اليت تنقصها من موانئ الدول األخرى مهما 
النواخيذ والتجار جهًدا كبريًا ومهًما يف تلبية االحتياجات املختلفة لتلك  بعدت املسافة؛ لذا فقد بذل 

 الدول، وكذا رسل سالم ووائم بينها؛ حبثا عن الثراء.

ديث عن صعوابت البحث يبدده حجم املعلومات الغزيرة يف الكتاب موضع الدراسة؛ احل        
وهو ما حتول إىل صعوبة أخرى عن كيفية توظيف تلك املعلومات؛ لرسم صورة حية وانطقة عن حجم 
املعلومات  على  االقتصار  يف  جهًدا  الباحث  بذل  فقد  ذلك  ومع  ونوعيته.  التجاري  التبادل  ذلك 

ختدم هدف الدراسة، والتعريف ابملهم واملبهم، وكذا االجياز يف احلديث عن النظم السياسية األساسية اليت 
 يف البلدان خمتلفة قدر املستطاع إال فيما يهم صلب البحث فقد عرج عليه الباحث إبجياز مفيد. 



ا واحلق أن الباحث استعمل املنهج التارخيي التحليلي للمادة من مصادرها األصلية معتمدً       
على املراجع؛ لتوضيح ما أهبم يف املصادر القدمية، فيما خيص اتريخ اهلند وشرق أسيا واألعالم والبلدان، 
وحاول االختصار يف التعريف على األمور غري املعروفة، قدر اإلمكان؛ وذلك لالختصار وجتنب احلشو 

 الزائد عن احلد. 

ل التمهيد التعريف بكتاب نور املعارف، ُقِسمت الدراسة على متهيد وثالثة مباحث، تناو        
وأمهيتة ميناء عدن يف القرن السابع اهلجري، وتناول املبحث األول التعريف ابألوضاع السياسية يف اليمن 
يف القرن السابع، وكذا بالد اهلند خالل القرن السابع والتعريف بسلطنة املماليك، وأهم القوى السياسية 

اع يف بالد الصني حتت حكم )أسرة السونج(، وقيام )أسرة يوان( وأوضاع يف اهلند، وكذا تطرق لألوض
 املسلمني يف عصرها. 

فيما ُقسم املبحث الثاين على مطلبني تناول املطلب األول الطرق املالحية ومواسم اإلحبار بني    
ميناء عدن وحىت ميناء عدن وموانئ اهلند وشرق أسيا، بينما تناول املطلب األخر املوانئ قيد الدراسة من  

 الصني مرورًا ابملوانئ اهلندية، والصالت والعالقات بينها، وبني القوى احلاكمة يف عدن، واهلند والصني. 

الصادرات  وإيضاح  املختلفة،  واملوانئ  ميناء عدن  بني  التجاري  التبادل  الثالث  املبحث  وتناول 
بادل التجاري بني تلك املوانئ وميناء عدن. من ميناء عدن والواردات من املوانئ املختلفة إليه، وحجم الت

البحث، وقائمة أبهم املصادر ومالحق لإلفادة والتوضيح ما أهبم  البحث خبالصة ملا توصل له  واختتم 
 للقارئ. 

 وخرج البحث ابلنتائج والتوصيات اآلتية:

التجاري - ونشاطه  عدن  ميناء  عن  التجارية  الواثئق  من  العديد  املعارف  نور  حفظ كتاب 
والعمليات التجارية واألنشطة الصناعية اليت تتم فيه، فضاًل عن النظم اإلدارية واملالية  واجلمركية للميناء، 
وهو ما أسهم بشكل جلي يف إيضاح الكثري من جوانب اللبس يف حجم التبادل والنشاط التجاري مليناء 

 عدن خالل العصر الرسويل املبكر.



مي بشراين مائي جتاري وطرق حبرية ذات مواعيد ومواسم  ارتبط ميناء عدن يف العصر اإلسال-
حلقات  سلسلة  مهمة ضمن  حلقة  عدن  ميناء  فكان  والنواخيذ،  للراببنة  الفلكية  املعامل  وحمددة  دائمة 

 متصلة للموانئ العاملية من الصني شرقًا مرورًا ابهلند وُعمان وجدة، وحىت موانئ مصر غراًب. 

وشر - والصني  اهلند  موانئ  والثانوية  شهدت  الرئيسية  التجارية  للبضائع  نشط  تبادل  أسيا  ق 
واضحة املعامل، وبوجه أخص ومباشر مليناء عدن والسلطات احلاكمة والسلطات احلاكمة واملشرفة على 
تنعم عليهم برواتب وهدااي سنوية  موانئ اهلند وامهها موانئ اجلزرات واملليبار واملعرب، فكانت السلطات 

.   فضاًل عن اهلدااي  واخللع اليت تقدمها للراببنة،  والنواخيذ يف أثناء املواسم التجارية سنوايا

تبادل ميناء عدن خمتلف البضائع مع املوانئ التجارية الصينية واهلندية)استرياد وتصدير( وقد -
فضاًل حدد البحث أهم الصادرات اليمنية عرب ميناء عدن وكذا بضائع جتارة املرور)الرتانزيت( املارة بعدن  

املصانع  يف  تصنيعها  إلعادة  اخلام؛  البضائع  وكذا  احمللية  السوق  لتغطية  للميناء؛  الواردة  البضائع  عن 
 والورش يف عدن و زبيد وتعز واملدن اليمنية املختلفة. 

اهلند    - املستوردة من  السلع  به عدد آخر من   159بلغت  صنًفا، فضاًل عن أن كل صنف 
، وبلغت صادرات ميناء %46.5واردات ميناء عدن من املوانئ اهلنديةاألصناف الفرعية، وبذلك شكلت  

، أال وهي نسبة كبرية  %48.43، فيما بلغت نسبة إعادة البضائع املصدرة عرب ميناء عدن %29.5عدن
 تعكس مدى حجم التبادل التجاري النشط بني ميناء عدن واملوانئ األخرى قيد الدراسة. 

ورعايته  - الدول  سياسات  أن  احلقيقي احلق  املفتاح  هو  التاريخ  عرب  عدن  مبيناء  واهتمامها  ا 
لالستقرار والنمو واالقتصادي للمنطقة، وعليه ندعو اجلهات ذات العالقة إىل تعزيز االهتمام مبيناء عدن 
 واقامة عالقات اقتصادية حقيقية؛ مبا ميكنه العودة ابلرخاء والنماء لسكان مدينة عدن واقليمها الوظيفي. 

 





 ميناء عدن التارخيي بني عوامل النهوض ومراحل التدهور  
 من القرن السابع إىل التاسع اهلجري/ الثالث عشر إىل اخلامس عشر امليالدي 

 
 أ. د. طه حسني عوض ُهديل 

 

 

 املقدمة: 

كما هو معروف لدينا اترخيياً أن ميناء عدن من املوانئ اليت كسبت صفة العاملية يف بعض احلقب 
الزمنية الغابرة، وبلغت درجة نشاطه خالل بعض الفرتات من العصر اإلسالمي إىل مستوى أن يصبح نقطة 
ارتكاز ابلنسبة للتجارة العاملية اليت من الصعب تصريفها دون املرور عرب هذا امليناء املهم، ونتيجة ألمهيته 

هم التجارية بشكل يومي أو أسبوعي، الدولية؛ وجهت إليه أنظار التجار والدول الكربى، فكانت تصله سفن
لتفريغ وشحن العديد من السلع ذات األمهية يف حياة الناس االجتماعية واالقتصادية وغريها، السيما من 
دول الثقل التجاري يف جنوب شرق آسيا واهلند والسند وشرق أفريقيا واملوانئ العراقية والُعمانية واملصرية 

الشهرية، هلذا كسب  التارخيية عدن،   واألفريقية  املدينة  بروز  اليت كانت سبباً يف  العاملية  امليناء صفة  هذا 
وإنعاش حميطها التارخيي عامة، وما تعداه إىل عموم اليمن واجلزيرة العربية اليت كان ميناء عدن مبثابة منفذ 

 رئيس هلا ولتجارها وجتارهتم الرائجة يف ذلك الوقت. 

وأمام كل ذلك؛ قد يتبادر إىل ذهن أي قارئ مهتم بنشاط ميناء عدن التارخيي سؤال مهم جداً   
حيتاج إىل دراسة جادة، وحتليل منطقي ومعقول، وهو كيف وصل ميناء عدن لدرجة العاملية خالل بعض 

بته الطبيعة للميناء، احلقب الزمنية من التاريخ اإلسالمي، وهل ارتبط هذا األمر ابملوقع االسرتاتيجي الذي وه
ومسعة املدينة العاملية، أو سياسة الدولة احلاكمة لليمن وعدن يف ذلك الوقت، أو نوعية اخلدمات اليت كان 
يقدمها هذا امليناء واجلهات اإلدارية العاملة فيه، أو التسهيالت اليت حظي هبا التجار األجانب القادمني 

من قبل احلكام والوالة، أو األنظمة والقوانني واألعراف اليت سّنت   من خمتلف بالد العامل والتجار احملليني
من قبل الدولة والوالة لتنظيم العمل يف هذا امليناء للحفاظ على حقوق الدولة والتجار احملليني والوافدين، 

إليها أمال  أو نوعية البضائع اليت كانت تصله، وكانت سبباً يف حتويل املدينة إىل سوقاً جتارية عاملية تسافر
التجار وطموحاهتم الطامعة يف الكسب املادي واملعنوي، لنوعية تلك البضائع املطلوبة عاملياً، أو نتيجة 



لتنوع دور امليناء واخلدمات اليت كان يقدمها كموقع لتصريف البضائع، وتصدير السلع املطلوبة عربه، وطريق 
 ن خمتلف دول العامل اإلسالمي. للمسافرين، وحمطة مركزية مهمة للحجاج واملعتمرين م

ويف الوقت نفسه، يظهر أمامنا سؤال آخر يف االجتاه املعاكس عن العوامل اليت كانت سبباً يف 
الزمنية، والتدهور واالهنيار الذي انله ألسباب قد يكون منها،  امليناء خالل بعض احلقب  احنسار دور 

سوى اإلدارة للميناء، وسياسة التعامل مع كبار ضعف الدولة واهنيارها خالل حكم بعض السالطني، أو  
التجار، وزايدة النسبة الضريبية على السلع األساسية اليت كانت أساس انتعاش السوق احمللية والدولية، أو 
الصراعات الداخلية واخلالفات السياسية اليت أثرت سلباً يف حركة امليناء والسوق، وجتنب العديد من التجار 

فيه، أو السفر عربه، مع ما شهدته السواحل اليمنية من انتشار مشبوه حلركة القرصنة البحرية   النزول بسفنهم
القادمة جذورها من السواحل الشرقية األفريقية أو من اهلند، وانتشار ظاهرة اجملورين وهتريب البضائع إىل 

ن ضرائب ارهقت التجار السواحل اليمنية دون انزاهلا يف ميناء عدن لتجنب دفع ما كان يفرض عليها م
واضعفت جتارهتم، أو ظهور موانئ منافسة مليناء عدن يف سواحل املنطقة العربية اليت أدت إىل ركود ميناء 

 عدن؛ بعدما وجدوا تسهيالت دفعتهم إىل تغيري وجهة سفرهم عرب ميناء عدن وتفضيل السفر إىل غريه. 

ف على العديد من اخلفااي اليت ارتبطت ونتيجة لكل ذلك جاءت فكرة كتابة هذه الدراسة للتعر 
مبيناء عدن، يف حماولة لالستفادة من اإلجيابيات اليت كانت سبباً يف بروز عدن كمدينة عاملية، وميناء دويل 
شهري، ولتحقيق ذلك مت تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، تناولت يف املبحث األول أمهية 

بروزه وجناحه يف املدة موضوع الدراسة، من خالل التعرف على السمعة الطيبة   ميناء عدن اترخيياً، وعوامل 
اليت احتلها يف ذلك الوقت كميناء عاملي بني املوانئ املعروفة، وأثر ما كان يكتب من قبل بعض املؤرخني 

من أخبار جاءت   والبلدانيني من ترويج غري مباشر للميناء واملدينة يف مؤلفاهتم اخلاصة، وما ميتاز به امليناء
عن: موقعه اهلام، ونشاطه التجاري، وجتاره األثرايء، وسفنه العظيمة، وأنظمته العادلة، وقوانينه النافذة، 
وأرابحه الكثرية، وأمواله الوفرية اليت فتحت شهية جتار العامل للسفر إليه والعمل مع جتارة احملليني والوافدين، 

اهتمام خاص من قبل الدول واحلكام الذين تعاقبوا على حكم   إضافة إىل ما حظي به هذا امليناء من 
اليمن، وكانوا سبباً يف تطوره وهنوضه، بعدما وجدوا فيه خري مصدر خلزينة الدولة اليت منها مت إقامة املشاريع 

والتفقدية احليوية، واملباين التعليمية والدينية، ومتوين اجليوش وغري ذلك، فراحوا يف تكثيف الزايرات امليدانية  
الوالة  من  الفاسدين  ومعاقبة  املظامل،  ورفع  التسهيالت،  وتقدمي  عنهم،  والتخفيف  التجار  لتشجيع  له، 
والعمال املتالعبني بشؤون امليناء واملتعاملني معه من التجار غريهم، مع اإلشارة إىل أهم القوانني والنظم اليت 

تنظيم العمل يف امليناء، مبا يضمن حقوق الدولة والتجار، سنها سالطني الدولة الرسولية واليت كانت سبباً يف  
مع التشديد يف تنفيذها، ومعاقبة املخالفني أبشد العقوابت أكانوا من التجار أو القائمني على امليناء نفسه 
من املوظفني والوالة وأصحاب املواقع املهمة فيه، حىت كانت تلك القوانني عامالً مساعداً يف ضبط العديد 



األمور التجارية، وأسهمت يف أن يعرف التجار ماهلم وما عليهم السيما جتار الكارم املصريني والتجار من  
التفريغ  اهلنود وغريهم من املتعاملني مع ميناء عدن وغريهم ممن فرضت عليهم شروط كثرية يف عمليات 

امليناء القدرات البشرية  والشحن واالنزال للبضائع وتصديرها، علماً أبن من بني أهم أسباب جناح هذا  
واإلدارية والعمالية املتخصصة اليت حتملت مسألة تشغيل امليناء وإدارة فروعه، ومن املالحظ أن الرتتيب 
اهلرمي للعاملني يف امليناء ساعد يف عملية عدم تداخل املهام بني املوظفني، وأوجد هذا األمر نوع من 

اليت كانت سبباً يف جناح املهنية  قبل   التخصصات  للميناء يعني من  امليناء، فكان هناك وايل  العمل يف 
بكافة  وُكّتاب  وحبارة،  ونواخيذ،  للفرضة، وضامنني،  وشيوخ  الوظيفي،  اهلرم  رأس  على  فيأيت  السلطان، 

، ومحالني، ومفتشني من وصناعني،  وطباخ  ،نيو جمدف   ،نيوزراق  ختصصاهتم، وحماسبني، ووزانني، وعشارين،
مبشرين، وعمال خمازن، وعمال تفريغ وشحن، وعمال خدمات، وحرس للميناء ولبضائع الرجال والنساء، و 

كما الحظنا –التجار وغريهم الكثري، وعلى ما يبدو أن من أمور شهرة امليناء وبروزه يف ذلك الوقت أيضا  
ئع كانت مطلوبة نوعية البضائع والسلع التجارية النادرة اليت تعامل هبا امليناء مع موانئ العامل، وهي بضا  –

ما  وهو  والعامة،  اخلاصة  والضرورايت  للناس،  احلياتية  األمور  دخوهلا يف  واكتسبت شهرة حبكم  عاملياً، 
الحظناه من خالل زايدة الطلب عليها، السيما البهارات اليت ختصص هبا أغنياء العامل يف ذلك الوقت من 

 أخر يف زايدة توافد التجار على املدينة اليت جتار الكارم، وقد شكل اجلانب التنظيمي ملدينة عدن سبباً 
كانت مهيأة للعيش الكرمي بعدما توافر فيها املاء العذب الصاحل للشرب، الذي يعد األساس يف حياة 
الناس ومعيشتهم، إضافة إىل الشوارع املنظمة، واحلواري املنسقة، واألسواق العامة واملتخصصة، واملدارس 

قة، واألربطة والفنادق وغريها من األمور اليت جعلت من عدن مدينة حضارية آمنة العريقة، واملساجد العتي
قابلة الستقبال الوافدين عليها من التجار والعمال وغريهم واالستقرار فيها بشكل دائم أو مؤقت، وما 

خري دليل على   اسهاب املصادر التارخيية واجلغرافية يف ذكر عدن ومميزاهتا كمدينة جتارية مكتملة األركان إال 
أن هذا األمر كان من األسباب الرئيسة لالزدهار الذي شهده مينائها التجاري، فمىت ما وجد االستقرار 
واألمان والعدل والبناء واملعمار؛ أمن التجار على أنفسهم وثرواهتم اليت تستثمر يف ظل هذه الوضع املطلوب 

 ألي مستثمر أو اتجر كبري أو بسيط.  

ال التدهور واالهنيار اليت شهدهتا مدينة عدن ومينائها  أما املبحث  ثاين فقد درست فيه مراحل 
خالل بعض الفرتات الزمنية، يف حماولة ملعرفة األسباب، اليت قد يكون لسياسة بعض احلكام ووالة امليناء 

ته ومشاخيه دور فيها، حيث أثر الظلم على بقاء بعض التجار يف عدن، وزادت رغبة بعضهم لنقل جتار 
واستثماراته إىل موانئ ومدن أخرى مل تكن بذلك املستوى الذي بلغه ميناء عدن بسبب األوضاع املرتدية، 
وشكلت الصراعات السياسية، وفقدان األمن الذي شهدته مدينة عدن سبباً آخر يف مخول حركة التجارة 

لعدم   خطر كبري  يف  ومصاحلهم  التجار  استثمارات  أصبحت  أن  بعد  مينائها،  السياسي  يف  االستقرار 



واالقتصادي واألمين، وقد زاد من سوء سياسة عدد من احلكام قيام بعضهم ابحتكار جتارة بعض السلع 
التجارية املهمة يف حياة الناس، وأصبحوا هم املتحكمني يف سوقها واستريادها وتصديرها وأسعارها، مما 

ح جتارهتا حصرايً على احلكام فقط، علماً أبنه حرم العديد من التجار املتاجرة مبثل هذه السلع اليت أصب
كان لألخطار اليت تعرضت هلا سفن التجار يف البحر بسبب ضعف الدولة وأمنها البحري دور يف عزوف 
العديد منهم عن عدن، وزايدة رغبتهم لتجنب السفر إىل اليمن، وتغري وجهتهم للمناطق األمنة يف البحر 

 حماربة ميناء عدن رغبته منهم يف تدمريه اقتصادايً، يف حني حرص اليت وصل األمر ببعض حكامها إىل 
العديد من احلكام على أتمني خطوط التجارة البحرية من لصوص البحر من خالل نشر دورايت حبرية 
اُعتمد فيها على سفن الشواين العسكرية املعروفة يف ذلك الوقت، وعلى الرغم من حرص حكام اليمن يف 

السفن لتأمني السواحل اليمنية؛ إال أن اليمن شهدت خالل بعض الفرتات انتشار لسفن التعامل مع تلك  
لصوص البحر من القراصنة، وسفن اجملورين الذين ختصص بعضهم يف هتريب البضائع التجارية لتجنب 
 التجار دفع الضرائب املفروضة عليهم، واجتاه بعضهم ألساليب القرصنة وابتزاز التجار يف عرض البحر، 

 حىت شكل ذلك واحد من أهم أسباب ضعف وركود ميناء عدن خالل تلك احلقبة الزمنية. 

وعلى أية حال، فقد اهنيت دراسيت هذه ابملبحث الثالث الذي وضعت من خالله تصور تقرييب 
رخيية ملا ميكن تقدميه إلعادة املكانة التارخيية للميناء واملدينة، ابالعتماد على ما مت تناوله من معطيات ات 

وأمثلة وحتليالت حول حقب التطور واالهنيار اليت مر هبا امليناء واملدينة خالل مراحل التاريخ اإلسالمي 
النتائج  أهم  خالهلا  من  خلصت  خبامتة  هذه  دراسيت  وختمت  خاصة،  الدراسة  مدة  وخالل  عامة، 

املدينة ابلنسبة ملناطق الثقل واالستنتاجات اليت توصلت إليها، وعدد من املالحق واخلرائط ملوقع امليناء و 
 التجاري العلمي، واجلزيرة العربية، وقائمة ابملصادر واملراجع اليت مت العودة إليها يف دراسيت هذه.      
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 امللخص

وص تقايددأ  تها دددم وهندد     دددم    ،م تألنشددداال تصاايددمليتال تجددد  إلمنادد م ت ن دددم  تعددا تجارددمن  هددد    دد
ب وتجأ ِّبح؛ بل تاعات م جايبح ج أًت ه  ج  ن تجاعمو  وتجاأثري وتجادأثأ بدا تجشدع ا ةم دال   واههنال جهناك  ِّ

  ،وددا  وحمددأه ي بعددم بهددن م ناعددال جدأتملهددال وتحددا   ونالحددأ       ،ونددا تدد ملأ تاق هددمي تجأله ددهال جدد ج 
 اد   ود  تا  ان هد   ،و دهنم   بعدا تجاد تي إىل وحدا  جه اهمادهال  ،إضمملال إىل ظدأو  اهمادهال هاشدم ال

وةهند  تعدمو  هشد ا لتةدل    ،تجنشدم  تجاردمني مله  دم  زل منتاموا إىل حٍا  برٍي وهن   تج ي   م تات  دأ تجل
ت تختد  تجبمحدم هد   جد    ،يب وهن  ج تنب  ةأى ه  حهدم  تجندم و م  ج ج  أتثري إجيم ،  ه تجأاعال وةمنج م

تجلزلهال جممصً جهنبحدم وتجانتادال وون  دم بدددد ع تجعالادمي تجارمنيتدال بدا ودا  وحمدأه ي   ويدأ لوجد     ه 
 (  م1538دددددد  1229 د/  945دددددد  626  ،  بين نا ل وبين طم أ

  ونددا   ،تدد ملأي جددن هق هددمي هاعددال   ،حمدداًلت  اايددملاتتا ضدد يف     نددن يتانددمول نشددمطًم    تك دد   تهددال
وابجاددمف ملددل  تجانتاددال  ددا  إىل تابدد  و شدد  ج تنددب    ،ونددن أتثددريتي ةاهناددال جددموزي جمنب ددم تصاايددملي

د  ددددد ةم ددال تجعهن هددال هن ددم  دددتجعالاددمي تجارمنيتددال تجدد  امهددم بددا ودددا  وحمددأه ي و ثأ ددم وهندد  ت هددم  تجعمهدددال  
ي ب ددددق   تجاوجددددال  وتنا دددد  ،م1229 ددددد/  626ةددددالل ملدددد   زهنهددددال حمددددال  تبددددا  بقهددددمم تجاوجددددال تجأادددد جهال اددددنال  

وجاحقه  ذج  تتب  تجبمحم تان   تجادمنيي هد  تألةد  الوتي تجاحهنهدل   ،م1538 د/ 945تجام أيتال انال 
 جهن   ل إىل تجنامل  تاأج  .

تنددمول تجا  هددا  تهددال تجارددمن    حهددم     ،تنق دم  دد ه تج ناددال تجعهن هددال إىل ر هددا و نبعددال هبمحدم نله ددهال
وتنددمول تابحددم تألول  ثددأ تجعمهددل    ،زل من ددموتتجلدددأت    إثددأتت تجارددمن   ادد   إضددمملال إىل  تهددال تا    ،تا ددهن ا

وملهدن   تجاأ هدا وهند        ،تصاايملي وهن  تجعالامي تج همادهال بدا ودا  وحمدأه ي ةدالل ملد   تجانتادال



 أيتا    جهنر  ل تج هماهال جهنأاد جها وهد  بعدا م تجادم  وحمدأ ًِّ م ا اًّ تجعمهل تصاايملي شكل لتملًعم  اماهًّم  
تألهأ تج ي وكس نا ن وهند  تاد ن تجعالادمي تجارمنيتدال بدا ةاهند  تألادمجهم تممضدعال  دم   ،ت اه  نا ذ م

 .وا  وحمأه ي وهن م

اد تت  مندم طدأق وأيتدال  و    ،مله م تنمول تابحم تجثمين طأق تجاردمن  تجد  نبادم ودا  ومدأه ي    
 مله م إيتممح هعدم  وه دمنتي  د ه تجادأق اد تت       ،و  تاوهم   ه تابحم خبأيتاال ه  و ل تجبمحم ،بأيتال

هدد  ت شددمن  إىل تجابهعددال تجلدأتملهددال وتألتهددال تصاايددمليتال جهن دد تن  ةم ددال    ، منددم هدد تن   و هددا   و بهندداتي
 ههنملي وا  وتجشحأ.

اد تت  مندم    ،وجمت تابحم تجثمجم هانموصً  بأز تج هن  تجارمنيتال تجد  تشدا أي  دم ودا  وحمدأه ي
وردم ت شدمن       ، و ه ا نل  ه  تممنج جدأض تجاردمن  وتجايدأيت     اد تق وهد تن   ةدأى هنارال حمهنهًّم

م إىل لون ت كددمم   تنادددهم تجارددمن  هدد  ةددالل  ايتدددا اه ددال تجمددأتلب تا دداحقال وهنه دددم    دد ت تابحددم  يتمددً
  ثددأ ت كددمم    ددم رددم ت شددمن  إىل ت ا ددمم    ،و جددأ  تاأت ددب و ري ددم هدد  تجل تنددب تامجهددال تألةددأى  ،جهناوجددال

م ه تاددم تجارددمن  وه تاها ددم  ،ابجارددمن وبدد ل تجعددال  ددم   ،واب ضددمملال اددم اددب  ملقددا تنددمول تجبمحددم  نددم  يتمددً
  و ورب تجبحأ. ،ا تت  منم جمن  ورب تجرب

نتبد  ب دف ملهدن ت دايتم ود   ثدأ تجاردمن  وهند  ت هدم  تجعهن هدال؛    متةاام تجبمحم وناان تجعهن هال مببحو 
وأل ددددحم م ج دددد ل   تق يتددددال تجددددأوتبف بددددا وددددا     ،ه ددددمتمي وهن هددددال  بددددري   حهددددم  ددددم  جددددأ و  تألهدددد تل

و ددي ج دد ل   تقايددأ وهندد  تجلمنددب تجعهن ددي ملح ددب؛ بددل  هنددم ندد تحي هاعددال  جعددل هدد     ،وحمددأه ي
و داي تهند  تجل د ل  أ دم تقهنهدا و اد   ح دنال    ، بأز م تجن تحي تصجا موهال ه  إنامق وإح دم  إىل تجندم 

و  تألةددددري تادددداعأض    ،ن و نابا تاددددمل وتألو ددددمل حددددة   ملدددد تي صحقددددالحددددأي وهنه ددددم  ثددددري هدددد  تجارددددم
 و ي وهن  تجنح  تجامف: محم   م تجنامل  تج  ت  ل إجه متجب

جهن  ا  تجلددأت  ت دمم تجد ي رهدزي بدن ودا  وحمدأه ي لون   إثدأتت ت هدم  تصاايدمليتال   (1
 وتنشهف حأ ال تجارمن  بهن  م.

ت    ايتدددا هالهدددح تجعالادددمي تج همادددهال بدددا ودددا   جعمهدددل تصاايدددملي لونًت  بدددريً جعدددب   (2
 وحمأه ي ةالل مل   تجانتاال.

  ،وورب دم تناعشدم حأ دال تجاردمن  بدأًت وودأت  ،تعالي طأق تجارمن  بدا ودا  وحمدأه ي (3
 و م  جهنحكمم إا مم وتضح   تزل من م.



و دددم   ددد ت تجنقدددل    ،تن ودددم تج دددهنعال تجارمنيتدددال تانق جدددال وتاابملجدددال بدددا ودددا  وحمدددأه ي (4
تجابدددملل يمددد  جانادددهم وتأتهدددب لاهددد  حدددأي ت كدددمم هددد  ةالجدددن وهنددد   قهددد  هيدددم   و 

وهأتودددم   حددد تل    ،وهددد  انحهدددال  ةدددأى ت ادددمل وهنددد  هيدددم  تجاردددمن  ،لو دددم هددد  انحهدددال
 تجبحأ.

و مندم ودا  هقيدًات جهنكثدري هدن م؛    ،ب   ثري ه  تجاق مت وتجعهن مت با تجعهندم وتجاردمن  (5
  ددم وجدداو م ههدداتاًن ةيددًبم جاهنددب تجددأزق    ،نشددأه  ملاه ددم وجدداوت ضددمجا م جاهنددب تجعهنددم  و

 وتن هان.    

 ادددد م تجارددددمن تجاق ددددمت إادددد مًهم  بددددريًت   إثددددأتت ت هددددم  تجعهن هددددال وتصجا موهددددال   ودددددا    (6
  ،هن ددم ت ناددمق وهندد  تجعهن ددمت وت اددمو   ددم  ،رثددل ذجدد      ثددأ هدد   دد ن   ،وحمددأه ي

 وبنمت تااتن  وت نامق وهنه م و ري ذج . 
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 الشحر العالقات التجارية بني مدينة عدن ومدينة 
 ائها التجارينومي  عدن أسباب وظروف انتعاشها وركودها، ورؤية مستقبلية لتطوير مدينة

 
 إعداد: خالد سعيد مدرك                                                                          

 رئيس مؤسسة حضرموت للرتاث والتاريخ والثقافة                                                                
 
 

 ملخص البحث: 
تثماري واالقتصادي، مدينة عدن واترخيها التجاري ومستقبلها االسيظل احلديث قاصراً وغري مكتمل عند تناول  

ذلك أن مدينيت عدن والشحر   ،دون احلديث عن العالقات التارخيية والصالت التجارية بني مدينيت عدن والشحر
الحة جتارية كبرية وضخمة عرب التاريخ حبكم موقعهما على خطوط التجارة وامل  وعالقات  قد ارتبطتا بصالت اترخيية

الرئيسة على   الثالثة  املوانئ  من  ميناءيهما  به من خصائص جغرافية وطبيعية وسكانية، وهو ما جيعل  متتعتا  وما 
وامليناء الثالث ميناء ظفار كما ذكر ذلك املستشرق االجنليزي   ، الساحل اجلنويب للجزيرة العربية يف العصر الوسيط
ول مصادر التاريخ احلضرمي( الذي نقله إىل اللغة العربية الدكتور الكبري واجلليل د. )روبرت سارجنت( يف كتابه )ح 

 الراحل / سعيد عبداخلري النوابن/ الرئيس األسبق جلامعة عدن. 
 . املراجع واملصادر  ثبتوقد تضمن حبثنا أربعة حماور وخامتة و 

 ياً(. تناولنا يف احملور األول )العالقات التجارية بني مدينة عدن ومدينة الشحر اترخيوقد  
على الرغم   اترخيياً   فقد أوضحنا من خالل هذا احملور العالقات التجارية الكبرية والضخمة بني مدينيت عدن والشحر
هاتني   بني  التجارية  العالقات  هذه  بداايت  حتديد  يف  وجد صعوبة كبرية  قد  الباحث  أن  املهمتني من  املدينتني 

االرتياديتني )االسراتيجتني( وذلك لندرة املراجع واملصادر التارخيية اليت تتحدث عن هذا اجلانب احليوي واملهم.. إال 
ك بعض املؤشرات التارخيية اليت تظهر أن سكان جنوب اجلزيرة العربية كانوا  أن بعض اجلغرافيني يشريون إىل أن هنا

أسبق من غريهم يف جمال التحرك املالحي يف البحر األمحر وخليج عدن وحبر العرب الذي انطلقوا منه إىل احمليط 
 قبل امليالد. اهلندي وذلك يف األلف الثالث  
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اترخيية جتارية عرب التاريخ قدميه وحديثه ووسيطه فميناء عدن ذكر لقد ارتبطت مدينة عدن مبدينة الشحر بعالقات    
لتبادل السلع األفريقية واهلندية واملصرية وسلع بالد العرب إذ تنطلق  يف املصادر الكالسيكية ابعتباره مركز قدمي 

 السفن من هذه املناطق إىل ميناء عدن، ومنه أيضاً تعود إىل تلك املناطق. 
جتارايً مهماً تقدم إليه السفن من اهلند وشرق أفريقيا واخلليج العريب والبحر األمحر والربتغال    وكانت الشحر مركزاً 

وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا والصني فكان هذا امليناء يستقبل السلع الواردة ويستهلك القليل منها، ويوزع 
اليمن واحلجاز و  احمللية إىل عدن ومشال  املنتوجات  أفريقيا واهلند اجلزء األكرب مع  مصر والعراق وصوماليا وشرق 

 . وغريها
العصور  املختلفة إال أن  التارخيية  متميزة خالل احلقب  الشحر مبدينة عدن بعالقات اترخيية  ارتبطت مدينة  لقد 

رد ذلك إىل موقع ماإلسالمية كانت األكثر متيزاً يف تلك العالقات وهو ما يظهر جبالء يف مصادر تلك احلقبة، و 
تني االسرتاتيجي املهم على خطوط التجارة العاملية فال غىن ألحدمها عن األخرى، وهو ما جيعلهما مكملتني يناملد 

 لبعضهما يف الوظيفة السياسية والتجارية والدينية للمدينة اإلسالمية اليت تعد املدينتان امنوذجاً هلا. 
م 1888ة احلضرمية عوض بن عمر القعيطي عام  وساهم عقد بريطانيا ملعاهدة احلماية مع سلطان الدولة القعيطي

الكثريي عام   بن غالب  الكثريية احلضرمية منصور  الدولة  البشر واألموال 1918ومع سلطان  نقل  م يف تسهيل 
 واألفكار واألعمال بني حضرموت وعدن. 

ن حينها مقراً م عندما أصبحت عد1937وقد تزايدت أمهية عدن ابلنسبة حلضرموت وجنوب اجلزيرة العربية يف عام  
 للقيادة الربيطانية يف الشرق األوسط بدالً عن البحرين، وابلتايل ازدادت أمهية عدن التجارية يف نظر احلضارمة. 

وقد كان لالزدهار امللحوظ الذي شهده ميناء الشحر يف خدمة التجارة احلضرمية منذ هناية احلرب العاملية الثانية 
 و عدن. أثره يف حركة التجارة احلضرمية حن

ولعله يف هذه املرحلة ورمبا قبل ذلك أصبح كل حضرمي يفد إىل عدن يعرف أبنه شحاري نسبة إىل مدينة الشحر 
 ن كان من أبناء مناطق أخرى. إحىت و 

 ، االنتعاش التجاري بني مدينيت عدن والشحر وأسباب الركود التجاري  احملور الثاين )أسباب ونظروف  نا يفوقد تناول
 ومن أبرز أسباب وظروف االنتعاش التجاري بني مدينيت عدن والشحر: 

 وقوع املدينتني على خطوط التجارة العاملية.  -
 وجود سوق عدن، وسوق الشحر، ومها من أشهر أسواق اجلزيرة العربية.  -
 التجارية مليناء عدن.   إدراك احلضارمة لألمهية  -
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 وجود الطرق الربية والبحرية بني املدينتني. -
 الشراعية التجارية الضمة.  امتالك احلضارمة لكثري من السفن  -
 حتول عدن إىل مركز عاملي لالسترياد والتصدير وحركة الرتانزيت. -
 قعيطية احلضرميتني. توقيع بريطانيا التفاقية احلماية مع سالطني الدولة الكثريية والدولة ال  -

 ومن أبرز أسباب الركود: 
مة احملاوالت املتكررة للغزو و اخلالفات الداخلية بني احلكام، جلوء بعض احلكام يف عدن إىل فرض الضرائب، مقا  -

 األجنيب الروماين واحلبشي، والربتغايل والعثماين واالجنليزي وغريهم.
 القبلي والعشائري يف حضرموت. إغالق قناة السويس، معارك الصراع واالقتتال   -

وقد تناولنا يف احملور الثالث )طبيعة وأمهية التبادل التجاري بني ميناء عدن وميناء الشحر وكان ذلك التبادل بني 
لتاريخ، وميكن القول أن ذلك التبادل التجاري يعود إىل كون ميناءي ن كبرياً وفاعالً وملموساً عرب اذينك امليناءي

 أهم املوانئ اليت تقع على الساحل اجلنويب لشبه اجلزيرة العربية.عدن والشحر من  
 تقدمي رؤية مستقبلية لتطوير مدينة عدن ومينائها التجاري ومن أبرز نقاطها:   على  واحتوى احملور الرابع األخري 

كن لتحويل ميناء والتشريعات القانونية الالزمة وأبسرع ما ميأن تقوم الدولة واحلكومة املركزية إبصدار القوانني    -
 عدن إىل ميناء جتاري إقليمي خدمي حر. 

 بني ميناء عدن وظهريه بوصفه أهم أثر مباشر لنشاط امليناء على هذا الظهري. تنمية وسائل املواصالت الربية    -
 املرافق املهمة واحليوية املرتبطة حبركة تشغيل امليناء.  كلتطوير وحتديث    -
 أتهيل الكوادر البشرية اإلدارية والتنظيمية والفنية العاملة يف ميناء عدن.   -
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