
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف الؼرن السادس عرش ادقالدي دور ادفرة يف مؼاومة الغزو الزتغايل
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مع مؼدمات  مؼاومة الغزو الزتغايل يف الؼرن السادس عرش ادقالدي دور ادفرة يفالعـوان: 

 تارخيقة دا صاحب ذلك من أحداث

 مًٔعبـ ٕقرا شٚمل حًـ ادٗفػ: 

 42×  71حجؿ افُتٚب: 

  422 ظدد افهٍحٚت:

 افىًٌٜ: إوػ

 م4244شْٜ افْؼ: 

 422/4247 رؿؿ اإليداع:

 ادٓرة -افٌٔوٜ  –حَقق افىٌع حمٍقطٜ درـز افٌِٜ ادٓريٜ فِدراشٚت وافٌحقث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يّْع ضٌع هذا افُتٚب أو جزء مْف بُؾ ضرق افىٌع وافتهقير وافَْؾ وافسمجٜ وافتًجٔؾ 

 ادرئل وادًّقع واحلٚشقيب وؽرهٚ، إٓ ب٘ذن خىل مـ ادرـز



 

 

 

 

ىهذاىالكتاب
أصؾ هذا افُتٚب رشٚفٜ ظِّٜٔ ٕٚفٝ افٌٚحثٜ هبٚ درجٜ ادٚجًتر ذم افتٚريخ 

احلديٞ مـ ـِٜٔ أداب بجٚمًٜ حيمقت، وافًْقان آصع فِرشٚفٜ افًِّٜٔ هق: 

 مقؿػ ادٓريغ ذم جزيرة شَىرى وبالد ادٓرة مـ افٌزو افزتٌٚيل فٌالدهؿ ذم افَرن

 افًٚدس ظؼ.

 

  



 

 

 

  



 

 

ىإهـداء
روح أيب افىٚهرة وافزـٜٔ، افذي صز وحتّؾ وـٚؾح مـ  إػ ًّؾاف اأهدي هذ

وافديت افٌٚفٜٔ  ؛افتل أوصٚين هبٚ ادقػ خًرا وبًرا إػو أجؾ تربٔتْٚ وتًِّْٔٚ رمحف اهلل.

إخقيت وظٚئِتل افذيـ شٕٚدوين، أدامٓؿ اهلل ذم  إػو حٍيٓٚ اهلل وأضٚل ذم ظّرهٚ.

 .جٌٕٚل ومل يذـرهؿ ؿِّل وفًٚين إػووؿػ  ،ـؾ مـ دظّْل إػو حٍيف.

 مؤلفةال

 

 

  



 

  



 

 

ىذكًرىوتػدور
 اإٕجٚز هذ ظذاحلّد هلل ذي ادْٜ وافٍوؾ واإلحًٚن، احلّد هلل افذي أظْٕٚل 

 ، وافهالة وافًالم ظذ رشقفف ادًٌقث هٚديٚ ومٌؼا وٕذيرا.ًّؾاف

 ًٓ مـ صْع إفُٔؿ مًروؾٚ ؾُٚؾئقه، "فَقل ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  امتثٚ

)أبق داوود، افًْـ،  "ؾٚدظقا فف حتك تروا إُٔؿ ؿد ـٚؾٖمتقه ،ؾ٘ن مل دمدوا مٚ تُٚؾئقه

 /افدـتقر :إشتٚذ ادنٚرك إػافتَدير وظئؿ  افنُرجزيؾ (، ؾْٕ٘ل أتقجف ب2224

ذاف ظذ هذه افدراشٜ، وظذ مٚ أوٓين بف مـ صٚدق ظّر مُْقن، افذي تٍوؾ بٚإل

تنجٔع واهتامم، ومٚ ؽّرين بف مـ ؾٔض ظِّف، وـثر ٕهحف، وتًٚحمف وتقاوًف، 

ظّر  /أشٚتذيت إؾٚوؾ افدـتقر إػوحًـ مًٚمِتف ومجٔؾ صزه. وأتَدم بٚفنُر 

 ،حمّد بٚرصٔد /افدـتقر دابوظّٔد ـِٜٔ أ ،وافدـتقر حًـ افٌالم ،ادحّدي

ًَ و ورئٔس افًَؿ احلٚيل  ،بٚشًـد ظع /ادرحقم افدـتقر ٚرئٔس ؿًؿ افتٚريخ شٚب

وٕٚئٛ افًّٔد فِدراشٚت  ،ظوٚء ؿًؿ افتٚريخوأ ،افْقر حمّد يًِؿ ظٌد /افدـتقر

 ًٔروت إرصٚدو ظذ مٚ ؿدمقه يل مـ ٕهٍح  ؛افٍوعظٌٔد حًـ  /افدـتقرإشتٚذ افًِٔٚ 

  .ذم ـؾ مراحؾ دراشتل فِامجًتر

 ،حمٚؾيٜ ادٓرة ،يتلافقؾٚء دحٚؾ ل أن أؿّدم جزيؾ افنُر وظّٔؼوٓ يٍقتْ

متف يل مـ دظؿٓٚ ادحٚؾظ إشتٚذ / حمّد ظوظذ رأش  ،مٚديٍّ ومًْقّي  ع يٚه؛ دٚ ؿدَّ

 .افدراشٜوفتنجًٔٓٚ واهتاممٓٚ إلٕجٚز هذه 

 مؤلغظال
  



 

  



 

 

ىتػدوم
افَٚرئ افُريؿ: بغ يديؽ ـتٚب )دور ادٓرة ذم مَٚومٜ افٌزو افزتٌٚيل ذم 

افَرن افًٚدس ظؼ ادٔالدي(، وهق مـ افُتٛ افتل ضٚدٚ إتيرهٚ أبْٚء مٓرة بـ حٔدان 

مْذ ظَقد خِٝ، ذفؽ إٔف يقثؼ درحِٜ مّٜٓ وحرجٜ مـ تٚرخيٓؿ، ويًِط افوقء ظذ 

تُٚفٌٝ بًض افَقى افًيّك ذم حْٔٓٚ  صٍحٚت مؼؿٜ ومؼؾٜ مـ مٚؤٓؿ، حغ

 ٓحتالل بالدهؿ، ؾتهدوا هلٚ بام أوتقا مـ ظدة وظتٚد، وبام امتُِقا مـ ظزة واظتداد. 

افتزاًمٚ  -ومرـز افٌِٜ ادٓريٜ فِدراشٚت وافٌحقث إذ يهدر هذا افُتٚب 

ًٜ وأدًبٚ وتٚرخًيٚ وتراًثٚ  ّٕف يُتًٛ فُٔدرك  -بٖهداؾف افًٚظٜٔ إػ دراشٜ بالد مٓرة فٌ أ

أمهٔتف مـ اظتٌٚرات ثالثٜ: إول: أن هذا افُتٚب ذم أصِف رشٚفٜ ظِّٜٔ ُمْحٝ 

بّقجٌٓٚ ادٗفٍٜ درجٜ ادٚجًتر ذم افتٚريخ احلديٞ، وٕقؿنٝ ذم ـِٜٔ أداب بجٚمًٜ 

حيمقت، وافثٚين: أن أبْٚء ادٓرة يْتيرون مثؾ هذه افدراشٚت بٍٚرغ افهز، 

يٖيت مـ إحدى بْٚت ادحٚؾيٜ، افٌٚحثٜ اجلٚدة: ٕقرا، مًِّٜ وافثٚفٞ: أن هذا اجلٓد 

 مًٔع رمحف اهلل. بـ افتٚريخ وابْف ادْٚوؾ وافًٔٚد وافسبقي: شٚمل حًـ 

مًٔع ظذ ظِّٓٚ هذا، حٔٞ بـ ـؾ ظٌٚرات افثْٚء ٕزجٔٓٚ فٌِٚحثٜ ٕقرا 

ٚدة أن تتجٚوز منُِٜ صحٜ ادهٚدر ؾٔف، ومًوِٜ ؿِٜ اد -وبُؾ اؿتدار  -اشتىٚظٝ 

ادُتقبٜ ظْف، وهق جٓد شتٍتح بف افٌٚب ٕظامل تٚرخئٜ ظِّٜٔ جٚدة ٕتقؿع أن ترى 

 افْقر ذم ؿٚبؾ إيٚم.

ىأ.د.ىرامرىفائلىمحمدىبلحافى
ىرئوسىمركزىاللعظىالمؼروظىللدراداتىوالبحوث
  



 

ى  
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ى

ىمػدمظلا
مـ تٚريخ وحوٚرة  اشَىرى وحوٚرهتام جزءً ُيًدُّ تٚريخ بالد ادٓرة وجزيرة 

صٌف اجلزيرة افًربٜٔ، إٓ أنَّ هلام خهقصٜٔ متٔزمهٚ ظـ ؽرمهٚ ذم تٚرخيٓام، وفٌتٓام، 

زً  شساتٔجلومقؿًٓام اجلٌراذم آ ًْ بغ افؼق وافٌرب، وحمىٜ  اافذي جًؾ مْٓام َم

 –مْذ افَدم  – بالد ادٓرة اشتَِٝبْٔٓام. وؿد  ٚوإيٚبً  ٚمّٜٓ فتزويد افًٍـ بٚدٗن ذهٚبً 

حلُؿ افدويالت ادًتَِٜ افتل  –ذم مراحؾ مًْٜٔ  – ؿِٔؿ، وخوًٝاإل هذا وّـ

ي  ،أن وصؾ افزتٌٚفٔقن إفٔٓٚ إػ ،ٚشٔىرت ظذ بالد افّٔـ تٌٚظً  ومتُْٝ مـ افتهدِّ

 وحٚؾيٝ ظذ اشتَالهلٚ مـ افَقى ادحِٜٔ واإلؿِّٜٔٔ. ،هلؿ

مـ آهتامم وافدراشٜ مٚ يًتحَف؛ بًٌٛ صحِّ  إٓ أن هذا افتٚريخ مل يَِؼ 

افُثر مـ  إػادهٚدر، وظدم تقثٔؼ افُثر مـ أحداث تٚرخيٓٚ، وهل بحٚجٜ مٚشٜ 

ًٜ توٚف دٚ شٌَٓٚ  ُتٚبيٖيت هذا اففذا افٌحٞ وافدراشٜ ادُثٍٜ.   ٜؿِِٔ لوه -حمٚوف

مَ  ممٚ – اجدً   افهقرة. دمِٜٔو تقؤح ذم يًٚظد ظِف ادٓرة؛ تٚريخ ظـ ُؿدِّ

متتِؽ هل ُٕٚٝ جزيرة تدور حقهلٚ افُثر مـ إشٚضر، وأّمٚ شَىرى ؾو

افتل ٕٚفتٓٚ ذم إزمْٜ افٌٚبرة ذم ظٓد  تٓٚثروات هٚئِٜ، ومع مرور افزمـ وًٍٝ مُٕٚ

افٍراظْٜ، واهلْقد، وافٔقٕٚن، وافرومٚن؛ وذفؽ فَِٜ افىِٛ ظذ دمٚرة افٌخقر، وافٌِٚن، 

ًً  ـٕٚٝ ؾَدَع ظذ ضريؼ ادقاصالت افدوفٜٔ، ت وّّٕنٚ وادر. ٔغ وروبفٌِزاة إ ٚمىّ

وفُـ دون جدوى بًٌٛ اشتًٌٚل أهِٓٚ  ،فتقشًٚهتؿ اافذيـ حٚوفقا جًِٓٚ مرـزً 

ٜ افًدد وافًتٚد.    افذيـ رؾوقا اإلذظٚن هلؿ رؽؿ صحَّ
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احلّالت افزتٌٚفَّٜٔ افتل ؽزت ادحٔط اهلْدي واخلِٟٔ افًريب ذم وؿد وصِٝ 

ظقامؾ  تيٚؾرتجزيرة شَىرى، وؿد بالد ادٓرة و إػافَرن افًٚدس ظؼ ادٔالدي 

ودواؾع ظديدة: دئْٜ، واؿتهٚديٜ، وشٔٚشٜٔ فٌزو جزيرة شَىرى وبالد ادٓرة مـ ؿٌؾ 

فٌِزو  ٚوؿد تًروت آحتالل افزيىٚين. إػمْذ افٌزو افزتٌٚيل فِّْىَٜ  ،ٔغوروبإ

 ،شقاحؾ افٌحر افًريب وإؾريَل هبدف ؾرض افًٔىرة ظِٔٓٚ إػافزتٌٚيل افَٚدم 

ًٜ تًٓؾ وصقهلؿ هلْد، وتزود إػ ا وافَوٚء ظذ اؿتهٚدهٚ، وجًِٓٚ ؿٚظدة ًظًُري

 شٍْٓؿ بٚدٗن وادٔٚه.

وـٚن  ،ٌالدهؿف فٌِزو افزتٌٚيل ةظـ مقاجٜٓ ادٓر ُتٚبهذا اف تحدثيو

وامتالـٓؿ فِذخرة وإشِحٜ  ،افزتٌٚفٔقن مًتّديـ ذم ذفؽ ظذ ؿقهتؿ افًًُريٜ

د هلؿ افىريؼ  ،افْٚريٜ افٍتَّٚـٜ وإشٚضٔؾ افوخّٜ َّٓ تًٌَٓؿ رحالت اشتُنٚؾٜٔ مت

حٔٞ تؿَّ افًٔىرة ظذ  ،بجزيرة شَىرى وبالد ادٓرة امرورً  ،هذه افٌِدان إػفِقصقل 

 واشتخدامٓٚ ؿٚظدًة فتزويد إشٚضٔؾ بٚدٗن. ،اجلزيرة

ىالموضوع:ىأدبابىاختوار
فقؿقف ظذ ا ٗفٍٜ ذمتٚريخ ادٓرة، ورؽٌٜ ادفؿِٜ افدراشٚت افتل تىرؿٝ  .7

 تٚريخ تِؽ احلٌَٜ. 

 ،ذم تهدهيؿ ومَٚومتٓؿ فٌِزاة افزتٌٚفٔغ ةمًرؾٜ مهدر ؿقة وصجٚظٜ ادٓر .4

 .دٌالافظذ وإؾنٚل خمىىٚهتؿ آشتًامريٜ فًِٔىرة 

إثراء ادُتٌٜ افّْٜٔٔ بنُؾ خٚص وافًربٜٔ بنُؾ ظٚم هبذه افدراشٜ ظـ تٚريخ  .4

 افٌزاة افزتٌٚفٔغ. ضامعومَٚومتٓٚ ٕ ،بالد ادٓرة
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 ٌالد ادٓرة.ٗفٍٜ فإتامء اد .2

ىمذكلظىالبحث:
خوًٝ بالد افّٔـ بًد شَقط دوفٜ اخلالؾٜ افًٌٚشٜٔ حلُؿ افدويالت 

ٌّجرد شَقط إحداهٚ ؾ ،افدويالت ذم افٌٚفٛ متتٚبًٜ ذم ؿٔٚمٓٚادًتَِٜ، وـٕٚٝ هذه 

بالد ادٓرة  ان افذيـ ؽزوقحتك ؿدم افزتٌٚفٔ ،تٌدأ إخرى ذم افيٓقر بًدهٚ مٌٚذة

جزيرة شَىرى، وـٕٚٝ إووٚع افًٔٚشٜٔ ادحِٜٔ واإلؿِّٜٔٔ ذم ؽٚيٜ افتًَٔد، حٔٞ و

ذم ؾسة اصتداد افكاع ادٓري  افًربٜٔ ْقبٜٔ فِجزيرةطٓر افزتٌٚفٔقن ذم افًقاحؾ اجل

 افُثري، وطٓقر افدوفٜ افًثامٕٜٔ ظذ منح إحداث افًٔٚشٜٔ ذم ادْىَٜ.

ٓحيٝ ظدم اهتامم افٌٚحثغ  ،شٜ تٚريخوظِّٓٚ مدرِّ  ،ٜدٗفٍومـ خالل دراشٜ ا

فَِٜ إبحٚث  ا، وٕيرً شساتٔجلمقؿًٓام اإل ٖمهٜٔبتٚريخ بالد ادٓرة وجزيرة شَىرى، وب

ارتٖت افَٔٚم هبذه افدراشٜ فِقؿقف ظذ تٚريخ هٚتغ ادْىَتغ، ومٚ ٓٚ، افًِّٜٔ ظذ حد ظِّ

وتٚ فف مـ ؽزو  إبراز دور إهٚيل ذم افتهدي فف.و ،تًرَّ

ى:موضوعالىأهموظ
 .ىجزيرة شَىرٌالد ادٓرة وف شساتٔجلادقؿع آ ٖمهٜٔب ًّرفي .7

 هذه افٌالد.افٌزاة افزتٌٚفٔغ ذم افًٔىرة ظذ  أضامعيقوح  .4

 بالد ادٓرة. ذمافدارشغ ظذ افتقجف فٌِحٞ ادتًّؼ  قوقعشًٔٚظد اد .4

بالد بًِّقمٚت مٍٔدة ظـ تٚريخ  افًربٜٔذم رؾد ادُتٌٜ  ُتٚبؿد يًٓؿ هذا اف .2

 جزيرة شَىرى.ادٓرة و
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وإجٌٚرهؿ  ،يل فٌالدهؿافٌٚشِٜ فٌِزو افزتٌٚ ةَٚومٜ ادٓرد َدم صقرا مؼؿٜي .4

ظذ اجلالء ظـ جزيرة شَىرى ذم ظٓد افٌقـرك ادٗشس إول فالشتًامر 

  ذم افؼق.ورويبإ

ى:موضوعأهدافىال
جزيرة شَىرى بالد ادٓرة ومـ تٚريخ  ّٜٓتًِٔط افوقء ظذ ؾسة زمْٜٔ م .1

 اتًّٝ بٚفٌّقض وصح ادهٚدر.

وصجٚظتٓؿ ذم افتهدي فًِٔىرة افزتٌٚفٜٔ، ودورهؿ ذم  ةإبراز دور ادٓر .4

 احلٍٚظ ظذ اشتَالفٜٔ بالدهؿ مـ افَقى ادحِٜٔ واإلؿِّٜٔٔ.             

ى:موضوعمحدداتىال
جزيرة شَىرى ذم افَرن افًٚدس ظؼ بالد ادٓرة وظذ  قوقعاؿتك هذا اد

ٞ ذم افَرن وتؿَّ حتديد ؾسة افٌح جيًؾ ٕتٚئجف تَتك ظذ هٚتغ ادْىَتغ. مٚادٔالدي، 

 افًٚدس ظؼ ادٔالدي.

ىىىىىىىىىىى:الدراداتىالدابػظ
اتوحٝ هلٚ احلَٚئؼ  ظّقمٚ ظذ مٚ ـتٛ ظـ تٚريخ افّٔـ ٗفٍٜومـ خالل اضِّالع اد

                     :تٜٔأ

 ؿِٜ ظدد افدراشٚت افتل ـتٌٝ ظـ بالد ادٓرة وجزير شَىرى. .7

رـزت هذه افدراشٚت بدرجٜ رئًٜٔٔ ظذ مْٚضؼ افّٔـ بنُؾ ظٚم دون افتىرق  .4

 دْىَتل ادٓرة وجزيرة شَىرى إٓ ذم حدود مًْٜٔ.

مجٔع هذه افدراشٚت افًٚبَٜ تتّحقر بدرجٜ رئًٜٔٔ حقل افٌزو افزتٌٚيل ظذ  .4

 مْٚضؼ اخلِٟٔ افًريب، وافًٚحؾ اجلْقيب فنٌف اجلزيرة افًربٜٔ.
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افدراشٚت افًٚبَٜ افوقء ظذ افثقرات وادَٚومٚت ذم جْقب اجلزيرة شِىٝ هذه  .2

مـ  ةمٚ ؿٚم بف ادٓر إػدون افتىرق  ،افًربٜٔ واخلِٟٔ افًريب ود افزتٌٚفٔغ

 ، وإخراجٓؿ مـ جزيرة شَىرى.هٗٓء افٌزاةبىقٓت فدحر 

ىهوكلوظىالدرادظ:ى
 ظذ مَدمٜ وأربًٜ ؾهقل وخٚمتٜ: هذا افُتٚباحتقى 

 أمهٔتف، وحمدداتف.و، وأهداؾف، تف، ومنُِقوقعاختٔٚر اد أشٌٚب: تْٚوفٝ مٜادَد

 مـ حٔٞ: ٌٕذة تًرئٍٜ ظـ بالد ادٓرة وجزيرة شَىرىؿّدم  :افٍهؾ إول

ٌالد، وٌٕذة تٚرخئٜ ظْٓام، وأهؿ ادْٚضؼ ؾٔٓام، وافتًَٔؿ افداخع فُؾ واحدة هذه افجٌراؾٜٔ 

 مْٓام ظذ حدة.

ٌِزو افزتٌٚيل، وـٍٜٔٔ وصقل افزتٌٚفٔغ وافتٍٚؾٓؿ حقل ُخّهص ف :افٍهؾ افثٚين

اهلْد، وافرحالت آشتُنٚؾٜٔ افزتٌٚفٜٔ افتل مٓدت  إػافىرف اجلْقيب إلؾرئَٚ وافقصقل 

ل، وافًٔىرة ظذ افتجٚرة افًٚدٜٔ، وحرمٚن صًقب هذه افٌالد شالمفٌزو افًٚمل افًريب واإل

افتل  شٌٚبريؼ رأس افرجٚء افهٚفح، وافدواؾع وإمـ ظٚئدات افتجٚرة بٚـتنٚف ض

شٚظدت افزتٌٚفٔغ فَِٔٚم بتِؽ افرحالت آشتًامريٜ، وحمٚوٓت ادامفٔؽ افتهدي 

ثؿ ؿٔٚم افدوفٜ افًثامٕٜٔ ًٍٕٓٚ بّْٚزفٜ  .فِزتٌٚفٔغ بًّٚظدة إمٚرة افٌْدؿٜٔ وافدوفٜ افًثامٕٜٔ

شٚت اإل ،افزتٌٚفٔغ ومحٚيٜ حدودهٚ اجلْقبٜٔ مـ  ،ٜٔ ذم احلجٚزشالموتٍُِٓٚ بحاميٜ ادَدَّ

 افزتٌٚفٔغ.  

مَٚومٜ شُٚن ادٓرة فٌِزو افزتٌٚيل، وأشٚفٔٛ ادَٚومٜ  : حتدث ظـافٍهؾ افثٚفٞ

 ظذ اجلالء ظْٓٚ. افٌزاة حتك إجٌٚر
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مـ افزتٌٚفٔغ، وافَقى ادحِٜٔ واإلؿِّٜٔٔ بًد  ةمقؿػ ادٓر أووح :افٍهؾ افرابع

 ٜافُثري تغافدوف أضامعودؾٚظٓؿ ظـ بالدهؿ مـ  ،اجلالء افزتٌٚيل ظـ جزيرة شَىرى

 بالد ادٓرة.و تٖثر افٌزو ظذ جزيرة شَىرى وبّغ  ،وافًثامٕٜٔ

ْٝ مٚ تقصؾ إفٔف افٌحٞ مـ ٕتٚئٟ واشتْتٚجٚت، واحتقت ظذ مجِاخلٚمتٜ َّّ ٜ : تو

 مـ إؾُٚر وآشتْتٚجٚت افًٚمٜ افتل متثؾ افًْٚويـ افُزى هلذا ادقوقع.

ىمنؼبىالبحث:
اشتخدمٝ افٌٚحثٜ مْٟٓ افٌحٞ افتٚرخيل، ومْٟٓ افٌحٞ افقصٍل، ومْٟٓ افٌحٞ 

 آشتَرائل.

ىالصطـوبات:
خالل دراشتٓٚ هلذا ادقوقع جمّقظٜ مـ افًراؿٔؾ وافهًقبٚت  ٗفٍٜواجٓٝ اد

مْٓٚ: ؿِٜ ادهٚدر افتٚرخئٜ ظـ تٚريخ ادٓرة، وظدم احتقاء ادُتٌٜ اجلٚمًٜٔ ظذ افُتٛ 

 افدراشٚت ادتًَِٜ هبذا ادقوقع.و

ى:كتابالرموزىالمدتخدمظىفيىال
 دون ضًٌٜ د. ط

 دون ٕٚذ د. ن

 دون مُٚن ٕؼ د. م

 دون تٚريخ افْؼ د. ت

 صٍحٜ ص

 مٔالدي م

 هجري هـ

 جزء ج

 جمِد مٟ



 

 

 

ىبالدىرنىتطروغوظىنبذةالغصلىاألول:ى
ىدػطرىىالمؼرةىوجزورةى

 

ىووتضمَُّنىمبحثون:ىىىىىىىىى
 ى.المؼرةىبالدىرنىتطروغوظىنبذة:ىاألولىالمبحث
 :ى.جزورةىدػطرىىرنىتطروغوظىنبذةىالمبحثىالثاني
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ىالمبحثىاألول:
ىنبذةىتطروغوظىرنىبالدىالمؼرةى

ىأوًلا:ىنبذةىرامظىرنىبالدىالمؼرةى)الندب،ىالتدموظ،ىاللعظ،ىالموقع(:

رة: بٍتح  ،(7) صًقب جْقب صٌف اجلزيرة افًربٜٔادٓرة صًٛ ؿديؿ مـ  ْٓ وادَ

ٌٜ  ،ادٔؿ وشُقن اهلٚء وبًدهٚ راء احلٚف بـ  ظّرو بـ مٓرة بـ حٔدان بـ إػ ًٌٕ

 " إػويًقد ًٕٛ ؿٌِٜٔ ادٓرة  .(4)ًْٛ إفٔٓٚ خِؼ ـثريُ ؿوٚظٜ، وهل ؿٌِٜٔ ـٌرة 

. وتًد ؿوٚظٜ مـ أـز (4) ، وهل ؿٌِٜٔ ئّْٜشالموهق جد جٚهع ؿٌؾ اإل، "ؿوٚظٜ 

ظٝ مْٓٚ بىقن وأؾخٚذ ظديدة  .(2) افٌَٚئؾ احلّريٜ افتل تٍرَّ

ٚبغ ادًروؾغ افًرب  ًَّ ؿ بًض افْ ًَّ ثالثٜ جذائؿ: ٕزار، وافّٔـ،  إػوؿد ؿ

وذم  شالمأمهٔتٓٚ ؿٌؾ اإل ذظ دلبذاتف؛ مٚ ي ؿٚئاًم  ٚؾجًؾ ؿوٚظٜ جذمً  ،وؿوٚظٜ

وأثرهٚ افٌُر ذم افًٔٚشٜ ذم  ،مُٕٜٚ افٌَٚئؾ ادْتّٜٔ إفٔٓٚ، خٚصٜ إذا مٚ تذـرٕٚ شالماإل

ِٛ مـ أثر ذم ادٔزان افًٔٚد فذفؽ افًٓد  ًَ  .(4)اجلٚهِٜٔ وبًدهٚ، ودَِٚ فَِّْ

                                                             
 .2ظِٔٚن، صٚفح بـ حمّد، ادختك ذم تٚريخ ادٓرة، )د. ط(، )د. م(، افُقيٝ، )د. ت(، صبـ  (7)

هـ(، وؾٔٚت إظٔٚن وإٌٔٚء أبْٚء افزمٚن، حتَٔؼ: 187ابـ خُِٚن، أبق افًٌٚس صّس افديـ أمحد بـ حمّد بـ أيب بُر)ت (4)

 .248، ص2م، م7318ٟهـ/7438إحًٚن ظٌٚس، )د. ط(، دار صٚدر، بروت، 

، دار 7شًد بـ شٚمل بـ ظع بـ زومٜ، تٚريخ ادٓرة ادًّك افتىقاف حقل تقاريخ ومنٚهر بالد إحَٚف، طاجلدحل،  (4)

 .71م، ص4274هـ/7242ادًتٌَؾ فِىٌٚظٜ وافْؼ، مك، 

 .78ادرجع ًٍٕف، ص اجلدحل،  (2)

 .242، ص4م، ج7334هـ/7274فًراق، ، جٚمًٜ بٌداد، ا2ظع، جقاد، ادٍهؾ ذم تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم، ط (4)



 دػطرىىالمؼرةىوجزورةىبالدىرنىتطروغوظىنبذة 
 23 

ّْٓؿ مـ يرى أّنٚ ؿٌِٜٔ يًٌْٓٚ ؾ ،وؿد اختِػ افٌٚحثقن حقل تًّٜٔ )ادٓرة(

افذي  هذا افرأي اهلّداين ويدظؿ ،"مٓرة بـ حٔدان"وهق  ،إفٔف ةصخص يرجع ادٓر إػ

ومـ ؿٌٚئؾ  ،مٓرة بـ حٔدان بـ ظّرو بـ احلٚف بـ ؿوٚظٜ بـ مٚفؽ بـ محر": ؿٚل

ٚر، ومـ بىقّنٚ افثٌرا، وبْق خْزريٝ، وبْق ريٚم شُٚن ٍافٌٔٞ، وافَّر، وافً :مٓرة

مري، افثٌغ، وبْق تٌِٜ بـ صامشٜ، وافديـ، وأ :اجلٌؾ إخي ذم ظامن. ومـ ادٓرة

مٓرة بـ ". وؿٚل ابـ مْيقر: (7) "مري، واحلنيٝ، وافًٔديمٓري بـ أ :ومْٓؿ

، وذـر افًٔقضل ذم (4) "بؾ مٓريٜ مًْقبٜ إفٔٓؿإحٔدان أبق ؿٌِٜٔ، وهؿ حل ظئؿ، و

 .(4) "مٓرة ؿٌِٜٔ مـ ؿوٚظٜ  إػادٓري بٚفٍتح وافًُقن ًٌٕٜ ": إفٌٚبـتٚبف فٛ 

وصػ بالد، ومْٓؿ  راجع إػٜ )ادٓرة( تًّٔ أن أصحٚب افرأي افثٚين رىوي

خمالف بْٔف وبغ ظامن ٕحق  -ادٓرة أي – هلؿ وبٚفّٔـ"يٚؿقت احلّقي افذي ؿٚل: 

صٓر، وـذفؽ بْٔف وبغ حيمقت ...، وضقل خمالف ادٓرة أربع وشتقن درجٜ، 

افرأي افثٚفٞ أن تًّٜٔ )ادٓرة( ترجع ويرى أصحٚب  .(2) "وظروف شٌع ظؼة درجٜ 

مٓرة بـ حٔدان، وهق صخص بّرور افزمـ تْٚشِٝ ظْف ؿٌِٜٔ ـٌرة، وهظٚن مٚ  إػ

 . ومـ خالل(4)"صٚرت هذه افتًّٜٔ تىِؼ ظذ بالد واؿًٜ جْقب صٌف اجلزيرة افًربٜٔ

                                                             
هـ(، اإلـِٔؾ مـ أخٌٚر افّٔـ وإًٔٚب محر، حتَٔؼ: حمّد بـ ظع بـ  412اهلّداين، أبق حمّد احلًـ بـ أمحد بـ يًَقب )ت  (7)

 .732، ص7م، ج4222هـ /7244احلًغ إـقع احلقايل، )د. ط(، وزارة افثَٚؾٜ وافًٔٚحٜ، صًْٚء، 

 .781، ص4م، ج7334هـ(، فًٚن افًرب، دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت، 177ابـ مْيقر، حمّد بـ مُرم )ت  (4)

هـ(، فٛ إفٌٚب ذم حترير إًٕٚب، حتَٔؼ: حمّد أمحد ظٌد افًزيز وأذف أمحد 377افًٔقضل، ظٌد افرمحـ بـ أيب بُر )ت (4)

 .441، ص7د.ت(، جظٌد افًزيز، )د.ط(، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، )

 .442، ص 4م، ج7334، دار صٚدر، بروت 4هـ(، مًجؿ افٌِدان، ط141يٚؿقت احلّقي، صٓٚب افديـ بـ ظٌداهلل )ت (2)

 .77م، ص4271هـ/ 7241، مرـز محد اجلٚه، افريٚض، 7بِحٚف، ظٚمر ؾٚئؾ، افٌِٜ ادٓريٜ ادًٚسة بغ ظربٔتغ، ط (4)
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مٓرة  راجًٜ إػهذه آختالؾٚت ٕرجح افرأي افثٚفٞ افَٚئؾ بٖن تًّٜٔ )ادٓرة( ظرض 

 .(7)بْٔف ظذ بالداشّف وأضِؼ  ،شتَر ٕٚحٜٔ افنحربـ حٔدان بـ ظّرو بـ احلٚف افذي ا

افتل  )*( جٕٚٛ افٌِٜ افًربٜٔ فٌٜ أخرى هل افٌِٜ ادٓريٜ إػ رةيتحدث ادٓو

يقمْٚ هذا، مع أّنٚ تْىؼ وٓ تُتٛ، فُـ يتقارثٓٚ إبْٚء ظـ  إػاحتٍيقا هبٚ مْذ افَدم 

أبٚء، أمٚ افٌِٜ افًربٜٔ ؾّ٘نؿ يتًِّقّنٚ ظْد دخقهلؿ افُتٚتٔٛ واددارس، أو ظْد 

وتتهؾ بٖرض حيمقت مـ جٜٓ ". ؿٚل اإلدريز: (4)شٍرهؿ واختالضٓؿ بٚفْٚس

بؾ ادْتجٜ ظْد هٗٓء وهؿ ظرب سح، واإل ،وهبٚ ؿٌٚئؾ مٓرة ،ذؿٔٓٚ أرض افنحر

افًرب ٓ يًدل هبٚ رء ذم هظٜ جرهيٚ... وؿهٌٜ أرض مٓرة تًّك افنحر، وفًٚن 

ٓ يُٚد يٍٓؿ، وهق افًِٚن احلّري افَديؿ، وأـثر هذه  اأهؾ مٓرة مًتًجؿ جدً 

 .(4) "إرض ؿٍر ٓ يًّرهٚ إٓ رواحؾ مٓرة، وجؾ مُٚشٌٓؿ اإلبؾ وادًز

ؾ هذه إحالف  إػؿًّٝ بالد ادٓرة  وؿد ُِّ ثالثٜ أحالف رئًٜٔ، وتن

وبـ  ،افًِىٚن افًٚم بـ ظٍرار، وهذه إحالف هل: بـ صٚر بَٔٚدةافزدٚن ادٓري 

 .(2)وذحيل  ،صحٔح

مـ  78و 74مـ خىقط افىقل، وبغ  44و 42وتَع بالد ادٓرة بغ خط 

: أشٍؾ وادي حيمقت ادًروف بقادي ٚوؽربً  ،: ُظامنٚدهٚ ذؿً حتخىقط افًرض، 

                                                             
 .472، ص1م، ج4224، دار افًِؿ فِّاليغ، بروت، 4إظالم، ط (،7431افزرـع، خر افديـ )ت (7)

 .42)*( وهل مـ افٌِٚت افًٚمٜٔ افَديّٜ، وتقجد َٕقش أثريٜ تدل ظِٔٓٚ، بـ ظِٔٚن، مرجع شٚبؼ، ص 

  .2بـ ظِٔٚن، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

هـ(، ٕزهٜ ادنتٚق ذم اخساق أؾٚق، )د. ط(، مُتٌٜ افثَٚؾٜ افدئْٜ، 412اإلدريز، أبق ظٌداهلل حمّد بـ حمّد بـ ظٌد اهلل )ت  (4)

 .744-742، ص 7م، ج4224هـ/7244بقر شًٔد، 

 .44م، ص4223هـ/7242، )د. ن(، اإلمٚرات،7ادٓري، أمحد ضقيٛ شًد، جقهرة ؿٚمقس افٌِٜ ادٓريٜ، ط (2)
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 ًٓ . وبالد ادٓرة مسامٜٔ إضراف، (7): افٌحر افًريبٚ: افربع اخلٚيل وجْقبً ادًِٜٔ، وصام

 ٚواشًٜ ادًٚحٜ، أؽٌِٓٚ صحراء، تٍتَد فُثر مـ مَقمٚت احلٔٚة، مع أّنٚ متتِؽ ذيىً 

 .(4)ىٚر صتكأؿ إػ، وؾٔف أجقد إٔقاع إشامك افذي يهدر ضقياًل  ٚشٚحًِٔ 

ى:ىنبذةىتاروخوظىرنىبالدىالمؼرة:ىاثانًو

( افذي حتدث ظـ ثقرة صٚرـٝ ؾٔٓٚ 2جٚء ذـر ؿٌِٜٔ ادٓرة ذم َٕش )ادًًٚل

إىَِٝ مـ مديْٜ و، تَريٌٚ م471 شٌَْٜٚئؾ ود ادِؽ احليمل )افًز يِط( اف

ؽرب وادي حيمقت، بٚدمٚه مديْٜ صٌقة ظٚصّٜ ممُِٜ حيمقت، ومَر  (صقران)

 .(4) حُؿ ادِؽ احليمل افًز يِط

ورد ؾٔف  ، إذْ (44وُذـَِرت بالد ادٓرة ذم َٕش ظٌدان افٌُر )ظٌدان افٌُر/

مرتٌىٚ بٚحلّالت افًًُريٜ افتل ؿٚدهٚ افٔزٕٔقن مـ بْل مِنٚن إلخوٚع  (مٓرة)اشؿ 

ادٓرة  إػؾ افثٚئرة ود ادُِّٜ احلّريٜ. ويٌدو أن افٔزٕٔغ مدوا ٍٕقذهؿ ادْٚضؼ وافٌَٚئ

تسـز ؽٚبٚت أصجٚر افٌِٚن، ممٚ يًْل أن امتداد افٍْقذ افٔزين  ٓٚ، ؾٍٔٚاؿتهٚديً  تٓٚمهٕٔ

وشٔهٌحقن اجلٜٓ  ،ؿ ظذ مَدرات طٍٚر مـ افٌِٚنأيدهيإفٔٓٚ شٔتٔح فِٔزٕٔغ ووع 

                                                             
 .42، ص7م، ج7337، مُتٌٜ اإلرصٚد، صًْٚء،4افقيز، حًـ بـ ظع، افّٔـ افُزى، ط (7)

 .27بـ ظِٔٚن، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 -أـتقبر 74احلٔؼ.. شٚحؾ ممُِٜ حيمقت، جمِٜ ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ احلديدة، افًدد"بٚربٚع، مرظل مٌٚرك،  (4)

 .474م، ص 4278ديًّز
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افًٚحؾ اجلْقيب شٔتٔح هلؿ  إػافقحٔدة افتل حتتُر دمٚرتف، ـام أن امتداد ٍٕقذهؿ 

 .(7)اإلذاف ادٌٚذ ظذ ضرق افتجٚرة افٌحريٜ 

 ،مْذ افَرن افثٚفٞ ادٔالدي" RES4877"وُذـَِرْت بالد ادٓرة أيوٚ ذم َٕش 

)ـز/أمٓرن( )ك ب ر/ أم ه ر ن(. وُذـَِرْت أيوٚ ذم َٕش  ـٌر إمٓقرؾٔف ـر ذُ  حٔٞ

ويذـر محِٜ  ،ذم مْتهػ افَرن افرابع ادٔالدي ٚآخر ُظثر ظِٔف ذم وادي ظٌدان مٗرخ

 .(4)(مٓرت –أرض ادٓرة )أرض  إػت ّر ُش 

 (افىقاف حقل افٌحر إريسي)ـام ذـرت بالد ادٓرة ذم إحدى ؾَرات ـتٚب 

مـ افقصػ  ويٌدو ،ْتجٜ فٌِٚن بّٖنٚ جٌِٜٔ وظرة جيِِٓٚ افًحٚبافذي وصػ افٌالد اد

 ٚبًض أجزاء بالد ادٓرة؛ ٕٕف يذـر ؾٔام يذـر مًْٔٚء ومًتقدظــًوإٔف ـٚن يَهد طٍٚر 

 .(4)فٌِٚن حيرشف حهـ منٔد ظْد رأس شٔٚجقرس )ؾرتؽ(

 ،فًامنافًٚحؾ اجلْقيب افؼؿل ادحٚذي اشتَر بًض أبْٚء مٓرة بـ حٔدان ظذ 

 ظْد صٓر شقق وهق –ظذ شقق افنحر  ؿشٔٚدهت وؾروقا ،مديْتٓؿ افنحرـٕٚٝ و

مـ صتك إٔحٚء اجلزيرة افًربٜٔ، وـٕٚٝ ؿٌِٜٔ مٓرة تتقػ  افتجٚريٜ افَقاؾؾ ترتٚده افًرب

وافدوفٜ  ٓٚؿٌِٜٔ مٓرة ؾَد تؿ افتقاصؾ بْٔ مهٜٔوٕ .(2)افَقاؾؾ افقاردة إفٔفهذه محٚيٜ 

                                                             
، 4224، دار افثَٚؾٜ افًربٜٔ، افنٚرؿٜ، 7افٔزٕٔقن... مقضْٓؿ ودورهؿ ذم تٚريخ افّٔـ افَديؿ، طحٌتقر، ٕٚس صٚفح يًِؿ،  (7)

 .421ص

، 4272ايٚر  47، ظريب برس، افًٌٝ "حوٚرة اجلْقب وبقابتف افؼؿٜٔ إػ افًٚمل ادٓرة.."اجلحٚذم، رائد،  (4)

https//www.arabipress.org . 

(4)  William Yincent، D.D :The Peripus of The Erythrean Sea، London، A.Strahan،Printers 

.1800،P32، 

 .42م، ص4274هـ/7242، )د. ن(، صًْٚء،  8افنجٚع، ظٌد افرمحـ ظٌد افقاحد، تٚريخ افّٔـ ذم اإلشالم، ط   (2)



 دػطرىىالمؼرةىوجزورةىبالدىرنىتطروغوظىنبذة 
 27 

 إػرشٚئؾ وصِٝ  إػأصٚرت ادهٚدر  ، حٔٞافًٚم افًٚبع اهلجرئٜ مْذ شالماإل

 .(7) )ادٓرة( و)أؿٔٚل حيمقت( و)مِقك ـْدة(

ويذـر أهؾ إخٌٚر أن بًض رجٚل )مٓرة( وؾدوا ظذ افرشقل صذ اهلل ظِٔف 

هذا  ،(4)ـتٚبٚظِٔف افًالم وؿد ـتٛ فف افرشقل  ،)مٓرى بـ إبٔض( ظِٔٓؿ ،وشِؿ

ـِ إَْبَٔضِ َهَذا ـِ "ٕهف:  ِريَّ ْب ْٓ ٍد َرُشقِل اهللِ دَِ َّّ ـْ حُمَ َرةَ  ،تٌَٚب ِم ْٓ ـْ َم ـَ بِِف ِم ـْ آَم أََّٓ  ،َظَذ َم

ُِقا ـَ قا ،ُيٗ ـُ َر ًْ ائِِع اإل ،َوَٓ ُي ُٜ َذَ ْؿ إَِؿَٚم ِٓ ْٔ َِ ْد َحَٚرَب  ،شالمَوَظ ََ ـْ َبّدَل َؾ َّ ـَ بِِف  ،َؾ ـْ آَم َوَم

ُٜ َرُشِقفِف ُٜ اهللِ َوِذمَّ ُف ِذمَّ َِ ُٜ  ،َؾ َى ََ ُِّ اة )*(اف دَّ َٗ ُٜ  ،ُم ِٚرَح ًَّ ّٔئَٜ ،ُمَّْداةٌ  )**(واف ًَّ ُٞ اف ٍَ  ،وافتَّ

 ُٞ َؾ ًٍُقُق  )***(وافرَّ  .(4)"اْف

ّٕف و افٌْل حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رجؾ مـ مٓرة  ذظوؾد تذـر روايٜ ثٕٜٚٔ أ

دي بـ أمري بـ مٓرة ٔافًبـ بـ ؿروؿ بـ افًجٔؾ بـ ؿثٚث بـ َٕالن يَٚل فف زهر 

بـ حٔدان بـ ظّرو بـ احلٚف بـ ؿوٚظٜ مـ افنحر، ؾُٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 .(2)يدٕٔف ويُرمف فًٌد مًٚؾتف 

                                                             
 .14افنجٚع، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

  422-733، ص2ظع، جقاد، مرجع شٚبؼ، ج (4)

 .42يقجد ظذ إرض ؾِٔتَط. ابـ مْيقر، مهدر شٚبؼ، فًٚن افًرب، صافَِىٜ: مٚ ( *)

افًٚرحٜ: هل ادٚصٜٔ افتل تنح بٚفٌداة إػ مراظٔٓٚ. افرازي، حمّد بـ أيب بُر، خمتٚر افهحٚح، دائرة ادًٚرف، بروت، ( **)

 .423ص 

مـ مْٚشؽ احلٟ. أمٚ افرؾٞ: افتكيح بُالم  ( افتٍٞ: مٚ يهٔٛ ادحرم بٚحلٟ مـ ترك إدهٚن وافًٌؾ واحلِؼ وإزافتف***)

 .844،48، ص 7ؿٌٔح. أخرجف جمّقظٜ مـ ادٗفٍغ، ادًجؿ افقشٔط، )د.ت( ادُتٌٜ اإلشالمٜٔ فِىٌٚظٜ وافْؼ، ترـٔٚ، ج

م، 7337هـ/7277هـ(، افىٌَٚت افُزى، )د. ط(، دار افُتٛ، بروت،444افٌكي، حمّد بـ شًد بـ مْٔع اهلٚصّل )ت (4)

 . 411، ص7ج

 .87(، صًْٚء، صwww.soqotra.netإٌٕٚيل، أمحد بـ شًٔد، تٚريخ جزيرة شَىرى، )د. ط(، ) (2)
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صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٌٚذة اوىربٝ إحقال افًٔٚشٜٔ  لوبًد وؾٚة افرشق

افٌَٚئؾ افًربٜٔ خز وؾٚة  إػومٚ أن وصؾ  ،وافدئْٜ وافًًُريٜ ذم صٌف اجلزيرة افًربٜٔ

دة وافًهٔٚن، وـٕٚٝ ؿٌِٜٔ مٓرة واحدة مـ تِؽ  ظِٔف افًالم افرشقل حتك أظِْٝ افرِّ

بَٔٚدة ظُرمٜ بـ أيب  ٚجًٔن  – ظْف اهلل ريض –ؾٖرشؾ اخلٍِٜٔ أبقبُر افهديؼ  .(7)افٌَٚئؾ

مٓرة بًد أن ؾرؽقا مـ  إػوظرؾجٜ بـ هرثّٜ  ،وبهحٌتف حذيٍٜ بـ حمهـ ،جٓؾ

بًض افٌَٚئؾ مـ ٕٚجٜٔ وإزد وظٌد افَٔس وراشٛ  إفٔفوؿد إوّٝ  ،إخوٚع ُظامن

 :ؾقجد ذم مٓرة ضٚئٍتغ متْٚحرتغ ظذ رأس ـؾ ضٚئٍٜ زظٔؿ ،(4)وشًد مـ بْل متٔؿ

شتجٚب ٚؾ شالماإل إػدظٚمهٚ ظُرمٜ ؾ (،ادهٌح)وأخر  (شخريٝ)أحدمهٚ يدظك 

ؾٖظِـ ظِٔف ظُرمٜ احلرب  ،رؾض افرجقع ؾأمٚ ادهٌح  ،شالماإل إػشخريٝ وظٚد 

ـ مـ ؿتِف َُّ وخوًٝ مٓرة ـِٓٚ فًِِّّغ بًد مَتؾ ادهٌح وهروب  ،وهزمف ومت

 .(4)اتٌٚظف

وؿًقا ؾٔف، وإن ـٚن هذا اخلىٖ مل تًِؿ مْف أدرك ادٓريقن ؾداحٜ اخلىٖ افذي 

روا ظْف ،ؿٌِٜٔ مـ ؿٌٚئؾ افًرب إٓ مـ صٚء اهلل ٍِّ وخر تٍُر ذم ذفؽ  ،ؾٖحٌقا أن يُ

مـ ظٓد اخلٍِٜٔ افًٚدل ظّر بـ  اوآصساك ذم ؾتح افٌِدان بدءً  ،شالمافزمٚن ٕؼ اإل

 .(2)اخلىٚب ريض اهلل ظْف

                                                             
 .24، ص 7م، ج4224هـ/7241، مُتٌٜ دار افٍتح، شقريٚ، 7مَدم، أمحد شًد شًٔد ظع، صٍحٚت مـ تٚريخ ادٓرة، ط (7)

افُٚمؾ ذم افتٚريخ، حتَٔؼ: ظّر ظٌد افًالم تدمري، )د. ط(  دار ه(، 142ابـ آثر، ظز افديـ أبق احلًـ ظع بـ حمّد )ت  (4)

 . 441، ص 7افُتٚب افًريب، بروت، )د. ت(، ج 

، 1م، ج7338هـ/7278، مُتٌٜ ادًٚرف، مك، 7هـ(، افٌدايٜ وافْٓٚيٜ، ط112ابـ ـثر، احلٚؾظ ابـ ـثر افدمنَل )ت (4)

 .442ص

 .71بِحٚف، مرجع شٚبؼ، ص (2)
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 اإلدالموظ:دورىالمؼرةىفيىالغتوحاتى

ـ ادًِّقن مـ 144هـ/77) شْٜ بًد إٓتٓٚء مـ حروب افردة َُّ م(، مت

اشتىٚع و ،إحُٚم ؿٌوتٓؿ وبًط شٔىرهتؿ ادٌٚذة ظذ مجٔع إٔحٚء صٌف اجلزيرة افًربٜٔ

ٕتهٚرات آ بًد ُٔٚن دوفتٓؿ افْٚصئٜف اشتًٚدة افِحّٜ افًٔٚشٜٔ وافدئْٜ ًِّقناد

 .(7) رتديـافتل حََقهٚ ود اد افًئّٜ

واتهٍقا بٚفٍراشٜ ذم  ،بٚفزاظٜ ذم افَتٚل واامتٚزوتذـر ادهٚدر أّن ادٓرة 

ظِٔٓؿ  ليثْ –ريض اهلل ظْف  – وافَدرة ظذ افتحّؾ ممٚ جًؾ ظّرو بـ افًٚص ،احلرب

ُِقن وٓ ُيَتِقن)بَقفف إّنؿ ويهٍٓؿ  وـٕٚقا مـ آظتداد بًٍٖٕٓؿ فدرجٜ أن  (،ؿقم َيَتُ

 إمرة حتٝ ـٕٚقا افذيـ –اجلْقد ادٓرة  ىًٚوظذ أن يُ  أحد ؿٚدهتؿ وهق متٔؿ بـ ؾرع أّس 

جٕٚٛ  إػٌٝ افٌَٚئؾ افّْٜٔٔ إخرى وتًّه  ،ُزاء افَٚدة مـ ؿريشب – افًٚص ابـ

ٚئؾ افًدٕٕٜٚٔ ذم مك، ٓرة، وـٚدت حتدث ؾتْٜ صًقاء بغ افٌَٚئؾ افَحىٕٜٚٔ وبغ افٌَاد

 .(4) فقٓ أْن فٌَّك ظّرو بـ افًٚص ضِٛ ادٓرة

وـٚن ادٓريقن ـثري افًدد ؿقيل اجلٕٚٛ، ويذـر افتٚريخ أن افٍرؿٜ ادٓريٜ 

شْٜ  شُْدرئٜٜ افتل اؿتحّٝ ظذ افروم شقر مديْٜ اإلشالمـٕٚٝ أوػ افٍرق اإل

ّٕف ويَٚل  ،م(127هـ/42) بَٔٚدة ظّر بـ افًٚص،  شُْدريٜظْدمٚ ؾتح ادًِّقن اإلأ

، ؾنُّْقا افَتٚل ظذ افْٚس ؾَتِقا شُْدريٜخرج بًض مـ افروم مـ بٚب حهـ اإل

ٌوٛ ادٓريقن وظٚروقا دؾْف ؾ وترـقا جثتف بال رأس، واجتزوا رأشف، مٓرة مـ رجاًل 

                                                             
اجلزيـ، جزيـ بـ إبراهٔؿ، أبقبُر افهديؼ ودوره ذم افدظقة اإلشالمٜٔ )رشٚفٜ مٚجًتر ؽر مْنقرة(، جٚمًٜ اإلمٚم حمّد  (7)

 .742هـ، ص7221بـ شًقد اإلشالمٜٔ، افريٚض، 

 .442، ص2 – 4م، ج7387بٚمىرف، حمّد ظٌد افَٚدر، اجلٚمع، )د. ط(، دار افرصٔد، افًراق،  (4)
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: بدون رأشف، ؾىِٛ مْٓؿ ظّرو بـ افًٚص أن يًتٍٖٕقا افَتٚل ود جْد افروم ؿٚئاًل 

ؾنظٚن مٚ ظٚودوا افَتٚل، وصْقا  ؟وٌقن ـُٖٕؿ تتٌوٌقن ظذ مـ يٌٚيل بٌوٌُؿتتٌ

رمقا ثؿ مـ بىٚرؿٜ افروم واجتزوا رأشف،  ؾَتِقا رجاًل  ،اؿتتِقاوود افروم  ٚهجقم

 .(7) افروم، ممٚ جًؾ جْد افروم ترمل رأس ادٓري إفٔٓؿ إػرأس ٚفب

مع ظّرو بـ افًٚص ب٘خالص وتٍٍٚن ذم ؾتح مك، وـٕٚقا  ةوؿد صٚرك ادٓر

 ، وؿدخيقوقن ادًٚرك ود افروم برجٚهلؿ وؾتّٔٚنؿ افذيـ مل يٌٌِقا بًد مٌِغ افرجٚل

 شُْدريٜاصساك )متٔؿ بـ ؾرع ادٓري( ذم ؾتح اإل هــ( 441)ت  ُؿظٌد احلروى ابـ 

م(، وـٚن افروم ؿد هٚمجقهٚ ذم تِؽ ادرة بَقات بحريٜ 124هـ/44) شْٜفِّرة افثٕٜٚٔ 

داخؾ مك، وفُـ اجلٔش افًريب إػ وبريٜ وخّٜ، ومتُْقا مـ اشتًٚدهتٚ، وزحٍقا 

ـ مـ  َُّ وـن صقـتٓؿ وضردهؿ بًد أن ؿتؾ مْٓؿ  ،ردهؿ ظذ أظَٚهبؿصدهؿ ومت

ّـ افٌَٚئؾ افتل أشّٓٝ فًِرب. وـٕٚٝ ؿٌِٜٔ ادٓرة و شُْدريٜؾًٚدْت اإل ،افُثر

 .(4) بَقة ذم هذا افْك ادٌغ

شُْٝ ادٓرة مديْٜ )افًٍىٚط( بّك، وأضَِِؼ ظذ تِؽ ادقاوع افتل شُْتٓٚ 

إن مٓرة اختىٝ أول مٚ "ؿٚل ابـ ظٌد احلُؿ:  ،)خىط( وؽرهٚ مـ افٌَٚئؾ ادٓرة

ممٚ يع  ،نُر(دخِٝ بدار اخلٔؾ ومٚ وآهٚ ظذ شٍح اجلٌؾ افذي يَٚل فف: )جٌؾ ي

)حًٛ افقوع ذم افَرن  ،جْٚن بْل مًُغ افٔقم إػ ،ذؿل افًًُر إػاخلْدق 

                                                             
 .774-774، ص7ُؿ، ؾتقح مك وادٌرب، حتَٔؼ: ظٌد ادًْؿ ظٚمر، )د.ط(، افذخٚئر، افَٚهرة، )د.ت(، جابـ ظٌد احل (7)

 .84مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وـٚن دًجد ادٓرة هْٚك ؿٌٜ شقداء حتك  ،افثٚفٞ اهلجري/ افَرن افتٚشع ادٔالدي(

 .(7) "ذم دور اخلٔؾ حغ بْٚهٚ ،أدخِف ضريػ اخلٚدم

م( بَٔٚدة ظٌد 128هـ/41وظْدمٚ ُشّر اجلٔش افًريب فٌزو صامل إؾرئَٚ شْٜ )

اهلل بـ شًد بـ أيب افنح افًٚمري افَرر، ُأذك ؾٔف تًًامئٜ رجؾ مـ ادٓرة 

وحدهؿ. ـام صٚرك ادٓريقن ذم ؾتقح صامل إؾرئَٜ وادٌرب وإٕدفس، وطٚهٌر أن 

َقة وافنٓرة بّك، واشتىٚظقا أن ييٓروا ادٓٚجريـ مـ ادٓرة ـٕٚقا ظذ حظ مـ اف

 .(4) ظذ منح احلٔٚة افًٚمٜ، ويٗثروا ؾٔٓٚ حربًٔٚ وشٔٚشًٔٚ وظًِّٔٚ

ىأبرزىالصحابظىمنىقبولظىمؼرة:
َٛ ٌٕلَّ  شالمافتـحؼ أبْـٚء مٓــرة بٚإل ذم شْقاتف إوػ، وـٚن مْٓؿ مـ صح

 صذَّ اهلل ظِٔف وشِؿ، ومـ أبرزهؿ: شالماإل

 عسؽل ادفري:برح بن  -1

بـ  ةبـ مٓر ّكهق برح بـ ظًُؾ بـ وتٚر بـ ـزغ بـ حيمغ بـ افتٌ

وـٚن برح ممـ وؾد ظذ افٌْل "ؿٚل ابـ ظٍر:  .(4)حٔدان بـ ظّرو بـ احلٚف بـ ؿوٚظٜ 

وصٓد ؾتح مك مع ظّرو بـ افًٚص واختطَّ  ،صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ مٓرة مـ افّٔـ

 .(2) "هبٚ

                                                             
 .84مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .442بٚمىرف، ادرجع ًٍٕف، ص  (4)

، دار 7ٍتٚح ؾتحل ظٌد افٍتٚح، طهـ(، تٚريخ افٌربٚء، حتَٔؼ: ظٌد اف 421افهدذم، أبق شًٔد ظٌد افرمحـ بـ يقٕس )ت  (4)

 .17م، ص4222هـ/7247افُتٛ افًِّٜٔ، فٌْٚن، 

 .471ابـ ظٌد احلُؿ، مهدر شٚبؼ، ص  (2)
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 ادفري: بن قرضم )*(ذهبن  -2

مـ  ،هق ذهٌـ بـ ؿروؿ بـ افًجٔؾ بـ ؿثٚت بـ ؿّقمل بـ يَِؾ بـ افًٔدي

بْل ظٔدي بـ مٓرة بـ حٔدان مـ ؿوٚظٜ، صحٚيب مـ صحٚبٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

حٚز مُٕٜٚ ـٌرة ظْد رشقل اهلل، ؾُٚن يدٕٔف ويُرمف فًٌد مًٚؾتف، ٕٕف ؿدم ووشِؿ، 

بًدهٚ بٚء  ،بٍتح أوفف وشُقن اهلٚء "َذْهٌَـ "افًًَالين: ؿٚل . (7)مـ أرض افنحر

ٍف بًوٓؿ ؾَٚل زهر:  ،مقحدة مٍتقحٜ وأبقه ؿروؿ بُن افَٚف "ثؿ ٕقن، وصحَّ

روى ابـ صٚهغ مـ ضريؼ ابـ افٌُِل ؿٚل: أخزٕٚ مًّر، ظـ . ووادًجّٜ بْٔٓام راء

افٌْل صذ اهلل ظِٔف ظّران ادٓري ؿٚل: وؾد مْٚ رجؾ يَٚل فف ذهٌـ بـ ؿروؿ ظذ 

وشِؿ، وـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يدٕٔف ويُرمف فًٌد داره، وـتٛ فف ـتٚبٚ 

 .(4) هق ظْدهؿ

 بة ادفري ادعروف باخلركق الشاعر:اشػقان بن صف -3

وتًٌف ابـ مْده وؽره، وذـر ابـ يقٕس إٔف  ،"افهحٚبٜ"ذـره ابـ أيب داود ذم 

 .(4)صٓد ؾتح مك

 ادفري:ذيك  -4

                                                             
 ذم افىٌَٚت، زهر، وذم أشد افٌٚبٜ: ذهٌـ بـ ؿروؿ. وذم افَٚمقس ادحٔط: ذهٌـ ـجًٍر بـ ؿروؿ. )*(

، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 4ظع بـ حمّد مًقض وظٚدل أمحد ظٌد ادقجقد، طابـ آثر، أشد افٌٚبٜ ذم مًرؾٜ افهحٚبٜ، حتَٔؼ:    (7)

 .477، ص4224 -هـ7242بروت، 

، ادُتٌٜ افًكيٜ، 7هـ( اإلصٚبٜ ذم متٔٔز افهحٚبٜ، ط844افًًَالين صٓٚب افديـ أبق افٍوؾ أمحد بـ ظع بـ حجر )ت (4)

 .241-241م، ص4274هـ/7244بروت، 

 .481ًف، صافًًَالين، ادهدر ٍٕ (4)
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وـٚن  ن،ًٚنجافهق ذيؽ بـ صٔخ ادٓري افَوٚظل، مـ إذاف ادَدمغ 

وذم أيٚمف دافٝ دوفٜ إمقيغ، وؿٚمٝ افدوفٜ افًٌٚشٜٔ، ؾُٚن مـ  ،ذم بخٚرى مَٔاًم 

وظدم  ،ظِـ افثقرة ود افًٌٚشٔغ ذم بخٚرى بًد اوىٓٚدهؿ ٔل افٌٔٝثؿ أ (7)إٔهٚرهٚ

مٚ ظذ هذا اتًٌْٚ آل حمّد، أن يًٍؽ افدمٚء، وأن ": يَقلإشْٚد افقٓيٜ هلؿ، وـٚن 

وـٕٚٝ هذه افثقرة ثقرة  ،"يًّؾ بٌر احلؼ، وٓ ئٍُْٚ ذفؽ إٓ خٍِٜٔ مـ آل افٌٔٝ

ًٍ 42أـثر مـ ) إػحٔٞ وصؾ اتٌٚظف  ،مًِحٜ يًٕٚدهٚ جٔش ؿقي ؾام ـٚن مـ  ،ٚ( أف

زيٚد بـ صٚفح اخلزاظل  افَٚئد إٓ أن أرشؾ ؿٚئد جٔقش افًٌٚشٔغ أيب مًِؿ اخلرشٚين

ـ مـ افٌَض ظِٔف بًد أن حٚس ادديْٜ ثؿ  ،ظذ رأس جٔش ـٌر َُّ وهٚجؿ ذيؽ ومت

 .(4)ؿأيب مًِ إػؿتِف، وأرشؾ برأشف 

 أبو صقبة ادفري:  -5

وهق  ،وتًٌف افذهٌل ،واشتدرـف ابـ إمغ بــ )صٌٜٔ ادٓري(، ذـره ابـ ؿٕٚع

 .(4)ؾًَىٝ أداة افُْٜٔ  (صٌٜٔ أبق)وذفؽ أن افهقاب  ،وهؿ ٕنٖ ظـ شَط

 ادفري: أمحدشؾقامن بن  -6

َّ يُ ـٚن ؾُِل، و بحٚرٌ   مٓرة بـ حٔدان، إػيًقد ًٌٕف و ،"مًِؿ افٌحر"بــ ٛ ِ

ابـ مٚجد. فف مٗفٍٚت ذم ادالح ادنٓقر ـ شُـ جزيرة شَىرى، وأحد تالمٔذ ممّ  وهق

ووصػ افىرق افٌحريٜ بغ بالد افًرب  ،ظِقم افٌحر وإٔقائف وأحقال افْجقم وافريٚح

: ؿالدة افنّقس واشتخراج ؿقاظد إشقس، حتٍٜ ٓٚمـ أمهو ،واهلْد وجٚوة وافهغ

                                                             
 41، ص 7بٚمىرف، اجلٚمع، ج (7)

 .17، دار افُتٛ افًِّٜٔ، فٌْٚن، )د.ت(، ص7ه(، مـ تٚريخ خقارزم، ط418اخلقارزمل، ميٓر افديـ بـ أرشالن )ت (4)

 .118افًًَالين، مهدر شٚبؼ، ص (4)
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افٍحقل ذم متٓٔد إصقل، ادْٓٚج افٍٚخر ذم ظِؿ افٌحر افزاخر، افًّدة ادٓريٜ ذم 

 . (7)وٌط افًِقم افٌحريٜ 

ىبالدىالمؼرةىوالدولىالومنوظىالمدتػلظ:
افدول ادًتَِٜ افتل تًٚؿٌٝ ظذ حُؿ ادْىَٜ بًض خوًٝ ادٓرة فٍْقذ 

وحتك شَقط افدوفٜ افىٚهريٜ ذم  ،افّْٜٔٔ مْذ آشتَالل ظـ مرـز اخلالؾٜ افًٌٚشٜٔ

 ٚم. وٍٕقذ افدول ادًتَِٜ ذم بالد ادٓرة مل يُـ ؿقيً 7448ؿٌوٜ افٍْقد افًثامين ظٚم 

 .(4)قمٜ مـ ؿٌؾ صٔقخ ؿٌٚئِٓٚ ، ؾَد طِٝ بالد ادٓرة حمُاومًٌٚذ 

ىإمارةىآلىفارسىالمؼروظىفيىالذحر:
ظذ إَٔٚض و ،افٌٚؿل بـ ؾٚرس ادٓري تٖشًٝ إمٚرة آل ؾٚرس ظذ يد ظٌد

حٔٞ بًىٝ دوفٜ آل ؾٚرس ٍٕقذهٚ ذم أجزاء ـثرة مـ حيمقت  ،(4) افدوفٜ اإلبٚؤٜ

ظذ افنحر شْٜ  بًد أن ـٕٚٝ ؿد شٔىرتو ،م7444ه/144بٚفؼاء مـ وٓهتٚ شْٜ 

 ،أن يّدوا ٍٕقذهؿ ذم ـثر مـ افٌَٚع حُٚم هذه اإلمٚرة وحٚول ،م7443هـ/141

بغ بًوٓؿ  ٜوـذفؽ افٍتـ افداخِٔ ،وفُـ احلروب افتل وؿًٝ بْٔٓؿ وبغ افًنٚئر

 .(2)ٌُرحٚفٝ بْٔٓؿ وبغ ضّقحٓؿ اف ،افًٌض

ٚت افًٔٚشٜٔ حٔٞ تقارثٝ هذه افُٕٔٚ ،وتٚريخ زوال هذه اإلمٚرة ؽر مًروف

 وًػ ـٕٚٝ ذم حٚفٜ مد وجزر، وإُامش وإبًٚط، يًسهيٚو ،افًِىٜ ذم حيمقت

                                                             
 .747، ص 4افزرـع، مرجع شٚبؼ، ج (7)

 .78بِحٚف، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 .43م، ص7384، دار اهلّداين، ظدن، 4ء افًًٌٜ، طبٚمىرف، افنٓدا (4)

 .81م، ص4228، دار حيمقت فِدراشٚت وافْؼ، حيمقت، 4بٚمىرف، ادختك ذم تٚريخ حيمقت افًٚم، ط (2)
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ـام  – ـٕٚٝ هذه افُٕٔٚٚت ذم ساع مع بًوٓٚ افًٌضوثؿ يتجدد صٌٚهبٚ مرة أخرى. 

 .(7)تَقم اإلمٚرة ظذ إَٔٚض إخرى بحٔٞ –موٝ اإلصٚرة 

كيخ مـ ميٍر بـ أتك اف" ؿٚل بٚحْٚن ذم ـتٚبف جقاهر تٚريخ إحَٚف:

ؾٚرس مِؽ افنحر، وذم افقؿٝ افذي ـٚن بْق حٚرثٜ وبْق حرام مـ آل إظِؿ وآل 

وبْق مًٚويٜ وبْق ًٕامن بـ دؽٚر ودمٔٛ افُْديقن... خمٚفٍغ ٓبـ راصد وٕٚبذي  ،يامين

افًِىٚن ميٍر بـ ؾٚرس  )*(ضٚظتف، وـٚن آل ؾٚرس بٚفنحر خمٚفٍغ فف، ودَّٚ حك افٌز

افًِىٚن ؾٓد بـ  إػشِىٚن افنحر، وهق حْٔئذ بٚفريدة ... جٚء افكيخ  بـ أؿٔٚل

ظٌداهلل بـ راصد، ؾخرج بجْقده، ووصؾ )فًًٚ( )افنحر( يقم إحد آخر يقم مـ ذي 

افهِح  ،أن خرجقا ظذ حُّف وتؿ إػ ٚ، ؾحكهؿ ذم حهْٓٚ مخًغ يقمً (4) "افًَدة 

 .(4)بْٔٓؿ

ىوالذحر:ىدولظىآلىأبيىدجانظىفيىحوروب
تٖشًٝ دوفٜ أيب دجٕٜٚ ظذ يد إمر حمّد شًٔد بـ مٌٚرك بـ ؾٚرس )أبق 

م بًد أن 7244/ هـ841 شْٜ افرشقفٔغ أيديدجٕٜٚ( افذي ؿٚم بٕٚتزاع افنحر مـ 

رؽؿ حمٚوٓت افرشقفٔغ افٍٚصِٜ ٓشتًٚدة افنحر. ووًػ صّٖنؿ ذم صامل افّٔـ، 

                                                             
 .721اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

تًْك )تًًٜ( بٚفًربٜٔ، وهق مٖخقذ مـ ظدد ؿٌٚئِٓؿ، ومقضْٓؿ  افٌز أو إؽقاز: أمٜ ظئّٜ مـ افسك، وؿٔؾ إن ـِّٜ إؽقاز )*(

 (.41، ص4آشٔٚ افقشىك )دائرة ادًٚرف اإلشالمٜٔ، مٟ

، دار ادْٓٚج، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ، 7هـ(، جقاهر تٚريخ إحَٚف، ط7474بٚحْٚن، حمّد بـ ظع)ت (4)

 .222م، ص4228هـ/7248

، مُتٌٜ صًْٚء، افّٔـ، 7هـ(، تٚريخ حيمقت، حتَٔؼ: ظٌداهلل حمّد احلٌق، ط342تابـ صٌْؾ، أمحد بـ ظٌد اهلل ) (4)

 .17م، ص7332هـ/7274
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ل مرـز إمٚرتف إفٔٓٚ مـ حريٟ بًّٚظدة وبًد أن اشتقػ أبق دجٕٜٚ ظذ افنحر ح قَّ

 . (7)ادئٚت مـ أبْٚء ادٓرة افذيـ شٚظدوه مـ ؿٌؾ ذم احتالل افنحر

 ًً أن  إػ تَريٌٚ، وظؼيـ شْٜ ٚامتدت ؾسة حُؿ أيب دجٕٜٚ ظذ افنحر مخ

حٚول افَٔٚم بّٓٚمجٜ ظدن بًّٚظدة بًض افٌَٚئؾ افٔٚؾًٜٔ افتل ؿٚم افىٚهريقن بىردهٚ 

م، وبًط افىٚهريقن 7242هـ/848بًد شَقط افدوفٜ افرشقفٜٔ ؾٔٓٚ شْٜ  مـ ظدن

ؿٚمقا ، وافنحر ظْد أمرهؿ أيب دجٕٜٚ إػشٔىرهتؿ ظذ ظدن، ؾٚفتجٖت هذه افٌَٚئؾ 

ـٚن أبق دجٕٜٚ خينك هجقم ، و (4)بتحريوف ووظدوه بٚدًٚظدة ذم آشتٔالء ظذ ظدن

ٚ ؾًِف شٚبَٔٓؿ مـ حُٚم ظدن افىٚهريغ ظذ افنحر وآشتالء ظِٔٓٚ مثؾ م

 .(4)ـٕٚيقبٔغ وافرشقفٔغ

ع ىْ وـٕٚٝ أول خىقة ؿٚم هبٚ أبق دجٕٜٚ فتٍْٔذ خمىىف ذم افًٔىرة ظذ ظدن ؿَ 

مـ  افًٍـ ومْع ،شٔٚآوافَٚدم مـ اهلْد وذق  ،ظدن إػخط ادالحٜ افٌحريٜ ادتَّجف 

هبدف تًىٔؾ  ٚوحيٚسهٚ اؿتهٚديً  ظدن فُل يؤِّؼ ظذ افدوفٜ افىٚهريٜ إػافقصقل 

ز جًٔن  ،(2)حرـٜ افتجٚرة وافَْؾ ذم مْٔٚء ظدن َّٓ ف  ٚثؿ ج مـ يٚؾع واحلّقم وادٓرة وتقجَّ

وارتٔٚهبٚ مـ  ،)*(ظدن ذم تًًٜ مراـٛ ذاظٜٔ رؽؿ مًٚروٜ ادَربغ ـٖمف إػهبؿ 

                                                             
 .42بٚمىرف، افنٓداء افًًٌٜ، ص (7)

 .411، ص4م، ج4224هـ/7244حيمقت، ، مُتٌٜ تريؿ احلديثٜ، 4احلٚمد، صٚفح، تٚريخ حيمقت، ط (4)

 .31-31، صبٚمىرف، ادختك ذم تٚريخ حيمقت افًٚم (4)

، دار افُتٛ افقضْٜٔ، صًْٚء، 4احلجٚجل، إشامظٔؾ مهِح، افدوفٜ افىٚهريٜ.. ظقامؾ افْٓقض وأشٌٚب افًَقط، ط (2)

 .742، ص4م، ج4242

( أمف إحدى شٔدات آل مًٚذ، مًروؾٜ بٚفذـٚء ورجٚحٜ افًَؾ وحًـ افًٔٚشٜ )بٚوزير، شًٔد ظقض، صٍحٚت مـ افتٚريخ *)

 (.742م، ص4274هـ/7244افقؾٚق، ظدن، ، دار 4احليمل، ط
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مل يُـ يٗيد ي افذ وزيره افٍَٔف افنٔخ شِٔامن بـ ظٌقد بـ تٚئف افنحري، و(7)مٌٚمرتف 

ـٚن يرى رضورة تَقيٜ دؾٚع افنحر ومحٚيتٓٚ مـ و ،ؾُرة ؽزو أيب دجٕٜٚ فًدن

ض فِٓجامت افىٚهريٜ  ،وأفَك بٚفقزير ذم افًجـ ،فُـ أبٚ دجٕٜٚ أس ظذ رأيف ،افتًرُّ

 .(4)ٌزوافيٗيدون ؾُرة  ـمم ٚمٓريً  اوظغ مُٕٚف وزيرً 

افقهٚب ظـ  افًِىٚن ظٚمر بـ ظٌد إػوصِٝ أخٌٚر خروج محِٜ أيب دجٕٜٚ 

ٛ  ،ادِؽ افذي ضِٛ ادَدَد دقاجٜٓ تِؽ احلِّٜ ضريؼ أمر ظدن حمّد بـ ظٌد ؾتٖهَّ

ؿدم افًِىٚن ظذ افٍقر ظذ و ،افقهٚب فَِٚء أيب دجٕٜٚ بًٍْف افًِىٚن ظٚمر بـ ظٌد

مل يٌدأ و ،داخؾ شٍْف افٌحريٜ ٚرأس جٔنف فهدِّ هجقم أيب دجٕٜٚ افذي ٓ يزال مرابىً 

 .(4)بٚهلجقم ظذ ظدن بًد

دقاجٓتف أصٚر ظِٔف أحد ـٌٚر ؿٚدة  يًتًدونؾِامَّ ظِؿ أبق دجٕٜٚ أن افىٚهريغ 

وبًدهٚ ئًد افُرة  ،ومتقيف افىٚهريغ بًٕٚٓحٚب حتك يىّئْقا فف ،جٔنف بٚفساجع

وذم تِؽ  .ظِٔٓؿ، إٓ أن أبٚ دجٕٜٚ مل يٌِٚل بُثرة ظدد افىٚهريغ وأسَّ ظذ ادقاجٜٓ

ْٝ ظٚصٍٜ صديدة حٚفٝ بْٔف وبغ ظدن وأؽرؿٝ بًض مراـٌف بام ؾٔٓٚ مـ  ،إثْٚء هٌَّ

وـٚد يٌرق أبق دجٕٜٚ فقٓ إٔـف آوى  ،َِٕٛ هبؿ ادرـٛ فندة افًٚصٍٜٚمٗن وذخٚئر، ؾ

 .(2)م7248/ ه814فدى افىٚهـريغ شْٜ  اافًٚحؾ هـق ومـ مًف، ؾقؿع أشرً  إػ

                                                             
 .747بٚوزير، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .741اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)

  .744بٚوزير، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .742ص، 7م، ج7341، ادىًٌٜ افًٍِٜٔ، مك، 7افٌُري، صالح، تٚريخ حيمقت افًٔٚد، ط (2)



 دػطرىىالمؼرةىوجزورةىبالدىرنىتطروغوظىنبذة 
 38 

وـٕٚٝ تْقب  -أمف ذم افنحر إػدجٕٜٚ ذم إه  يبوظْدمٚ وصؾ خز وؿقع أ

ؿٚمٝ بجّع إظٔٚن ٓشتنٚرهتؿ ذم أمر  -ظدن إػظْف ظذ حُؿ افنحر بًد خروجف 

 إػمـ أن يٌتٚهلؿ افىٚهريقن ذم ظدن، ؾًٚؾرت بٍّردهٚ  ٚؾُّٕٚنقا وؿًٌقا خقؾً  ،ابْٓٚ

رؾض ؾواجتًّٝ بٚفًِىٚن ظٚمر وؾٚووتف فٔىِؼ هاح ابْٓٚ مـ افًجـ،  ،ظدن

ذفؽ  إػؾٖجٚهبٚ  ،افًِىٚن ذم بٚدئ إمر فُْف خوع فَقة تٖثرهٚ وبالؽتٓٚ وساحتٓٚ

 ،حريٟ إػظذ أن تٌٚدر هل ومجٚظتٓٚ افنحر  ،(7) وأضِؼ هاح أيب دجٕٜٚ مـ إه

حتؾ افىٚهريقن ـؾ فٔ ،حريٟ إػٖ وصقل ابْٓٚ ؾٌَِٝ ومل تٌٚدرهٚ إٓ بًد أن جٚءهٚ ٌٕ

 .(4)م7248/ هـ814افنحر شْٜ 

تقػ احلُؿ بًده أخقه، وـٚن ؤًػ افرأي  ٚوبًد أن ُؿتِؾ أبق دجٕٜٚ مًّقمً 

ؿهر افْير هيع افٌوٛ ـثر افىٔش، ـام ـٚن صديد افتًهٛ فرأيف ظذ افرؽؿ مـ 

 ،رؤشٚء ؿٌٚئؾ افٌٚديٜ مـ اهلدايٚ افُريُّْٜٕهح أمف فف، ؾَٚم بَىع مٚ ـٚن يّْحف أخقه ف

 ٚومجٔع افٌَٚئؾ ادجٚورة فِنحر خقؾً  ،ؾَٕٚىًٝ بذفؽ افهالت بْٔف وبغ ؿٌٚئؾ افٌٚديٜ

 . (4) مـ أن يقزع أظامفف وؿقاتف خٚرج حدود افنحر، ؾدبَّ افوًػ وشٚءت حٚفٜ افٌالد

 الدلطنظىالطغراروظىالمؼروظ:

م ظذ يد حمّد بـ ظع بـ 7244/ هـ841 شْٜافًِىْٜ افًٍراريٜ  ؿٚمٝ

بدأت بقادر افًِىْٜ ذم افيٓقر ظذ وظّرو آل ظٍرار، واختذت مـ ؿنـ ظٚصّٜ هلٚ. 

م، ظذ إَٔٚض دوفٜ أيب دجٕٜٚ، وؿد امتد 7238/ هـ324افًٚحٜ افًٔٚشٜٔ شْٜ 

                                                             
 .742افٌُري، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .31ذم تٚريخ حيمقت افًٚم، صبٚمىرف، ادختك  (4)

 .744افٌُري، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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 ،افنحر ؿٚمٝ بّحٚوٓت اشتٓدؾٝ تٓٚحريٟ، وبًد أن ؿقيٝ صقـ إػٍٕقذهٚ 

ٓشتٔالء ظِٔٓٚ وإتزاظٓٚ مـ يد افدوفٜ افُثريٜ افتل ـٕٚٝ تًٔىر ظذ ضٚمًٜ ذم ا

افنحر ذم تِؽ افٍسة، ودخِٝ افًِىْٜ افًٍراريٜ ذم مقاجٓٚت مع افدوفٜ افُثريٜ، 

وبِغ هذا افًداء  ،بغ افىرؾغ مـ أجؾ افًٔىرة وبًط افٍْقذ ةصديد ْنٌٝ حروبؾ

أن بًض افٌَٚئؾ  - ة هذا افْزاعذم ذروو -ٕجد  ومع ذفؽأصده، وؿقيٝ صقـتف. 

ادٓريٜ ؿد حتٚفٍٝ مع افدوفٜ افُثريٜ ود افًِىْٜ افًٍراريٜ، ووؿٍٝ ود افٌَٚئؾ 

. ـام ؽِٛ ظذ حُؿ هذه (7)ادٓريٜ إخرى بًٌٛ افكاظٚت افتل ـٕٚٝ ؿٚئّٜ بْٔٓٚ

افًِىْٜ افٌّقض وافتًتٔؿ ظذ افرؽؿ مـ ضقل ظّرهٚ افذي امتد فَرون، إذ مل تذـر 

ادهٚدر ادتقاؾرة ظذ ؿِتٓٚ ظْٓٚ افقَء افُثر، بٚشتثْٚء ساظٓٚ اخلٚرجل مع افدوفٜ 

 .(4) افُثريٜ

ىثالًثا:ىدورىالمؼرةىفيىالمالحظىبالبحرىالطربيىوالمحوطىالؼندي:

خٚصٜ ظذ مرِّ افتٚريخ بًٌٛ  أمهٜٔافًربٜٔ  ةـٚن فِّقؿع اجلٌراذم فنٌف اجلزير

جًؾ مْٓٚ  ، مٚٚ وإؾرئَٚ(أوروبادتقشط بغ ؿٚرات افًٚمل افَديؿ )آشٔٚ و مٚ تقؾر فف مـ

ن مقؿًٓٚ بغ ادحٔط اهلْدي ذفؽ أ ،فِتجٚرة افدوفٜٔ ؿٌؾ افُنقؾٚت اجلٌراؾٜٔ اممرً 

فِتجٚرة افدوفٜٔ بغ افؼق  اؿد جًؾ مْٓٚ مًزً  ،وافٌحر إبٔض وادٔٚه ادحٔىٜ هبٚ

ض افٌحر إبٔض ادتقشط تقابؾ اهلْد، وضٔقب ومْذ أن ظرؾٝ صًقب حق .وافٌرب

وافتجٚرة افٌحريٜ مٚزافٝ حتك أن تَْؾ ظز افىريَغ افٌحريغ  ،بالد افًرب

                                                             
 .711اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .73بِحٚف، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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، وضريؼ اخلِٟٔ افًريب. ومـ ادًِقم إمحرافتَِٔديغ حقل صٌف اجلزيرة: ضريؼ افٌحر 

، وأن اوبحرً  ابرً  أيوٚ إٔف ـٚن فًِرب دور ـٌر ذم َٕؾ هذه افتجٚرة وادنٚرـٜ ؾٔٓٚ،

افٌحري مْف اشتّر حتك دخقل إشٚضٔؾ افزتٌٚفٜٔ مٔٚه ادحٔط اهلْدي ظز )رأس 

 .(7)افرجٚء افهٚفح( ذم ّنٚيٜ افَرن اخلٚمس ظؼ ادٔالدي

واجلدير بٚفذـر أن ادحٔط اهلْدي ـٚن ؿد َضَرَؿف ُافٌحٚرة مْذ آٓف افًْغ، 

ًَ  ٚؾُٚن ذيًٕٚ   اادحٔط دورً هذا أدى  ذفؽـثر ارتٔٚده، وف ٚمٚئًٔ  ٚفِحٔٚة بغ صىإٓف، وضري

يتوٚءل بجقاره دور أي حمٔط أو مًىح مٚئل آخر ذم افتقاصؾ احلوٚري، ومل  ظئاًم 

جمٓقفٜ مثؾ ادحٔط إضِز )بحر افيِامت(، أو  ٚيُـ ادحٔط اهلْدي مْذ افَدم مٔٚهً 

احؾ خِجٕٚف أؿدم ادحٔط اهلٚدي، ـام إٔف ادحٔط افذي طٓرت ظذ شقاحِف وشق

 .(4)إمحراحلوٚرات، بٚشتثْٚء احلوٚرة ادكيٜ، وافًراؿٜٔ، وافٌحر 

ـٕٚٝ ادالحٜ ظز ادحٔط اهلْدي تتًذر ظذ مـ جيٓؾ ه افريٚح ادقشّٜٔ ذم 

، وهذا مٚ يثٌٝ أن ظرب اجلْقب ـٕٚقا ؿد ظرؾقا هذا افن، وتقارثف ُٚنهذا اد

بًد جٔؾ، وظْٓؿ ظرف افٔقٕٚن افَدامك هذا افن، أمٚ افرومٚن ؾَد  مالحقهؿ جٔاًل 

وادحٔط  إمحرأن اـتنػ أول دفٔؾ مالحل ظـ افٌحر  إػجِٓقه ذم مٌدأ حُّٓؿ، 

                                                             
، مرـز افدراشٚت وافقثٚئؼ، رأس اخلّٜٔ، 4صٓٚب، حًـ صٚفح، أمحد بـ مٚجد وادالحٜ ذم ادحٔط اهلْدي، ط (7)

 .77م، ص4227هـ/7244

، افُقيٝ، يْٚير 747، ظٚمل ادًرؾٜ، افًدد"دمٚرة ادحٔط اهلْدي ذم ظك افًٔٚدة اإلشالمٜٔ"ي، ظثامن، صقؿل ظٌد افَق (4)

 .4م، ص7334
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وتًدُّ أؿدم وثَٜٔ مُتقبٜ  ،)*((Periplusوهل وثَٜٔ تًرف بٚشؿ )بريٌِقس  ،اهلْدي

، ذم افتجٚرة وادالحٜ ذم ادحٔط اهلْديمقثقق هبٚ يًتدل هبٚ ظذ ِؿَدِم إشٓٚمٚت افًرب 

افَرن إول ادٔالدي، وهل تَرير  إػ –رأي إؽٌِٜٔ ب –افقثَٜٔ افٔقٕٕٜٚٔ  وترجع هذه

ظٚمٌّ ظـ شقاحؾ ومقإئ ودمٚرة مٚ ـٚن يًّك ظْد افٔقٕٚن وافرومٚن بـ )افٌحر 

اخلرائط افٔقٕٕٜٚٔ  و)افٌحر إرتري( ذم ،(The Periplus of the Eritrean Seaاإلرتري 

وافرومٕٜٚٔ ينّؾ اجلزء افٌريب مـ ادحٔط اهلْدي، فُـ افقثَٜٔ تنّؾ شقاحؾ اجلزء 

 .(7)افؼؿل مـ ادحٔط اهلْدي أيوٚ

 ،(ٚ)وهق مْٔٚء ادخٚ حٚفًٔ   Muzaوتذـر هذه افقثَٜٔ أشامء ادقإئ مثؾ: مقزا

وأيِف )وهل ؿريٌٜ مـ افًقيس احلٚفٜٔ أو افَِزم  ،وظامن )ييـ أّنٚ صحٚر( ،وظدن

وورد ؾٔٓٚ ـذفؽ ذـر مالح يقٕٚين ؿديؿ يدظك )هٌٔٚفقس( افذي َظَرَف ه  ،(ؿدياًم 

 .   (4)اهلْد إػافريٚح ادقشّٜٔ، ومـ َثؿَّ افىريؼ 

                                                             
ـنػ ـتٚب افىقاف حقل افٌحر إريتري ظـ جٕٚٛ هٚم وحٔقي مـ تٚريخ افّٔـ افَديؿ، مل تذـره افَْقش، وٓ ادهٚدر  )*(

إدبٜٔ إخرى، وهق افْنٚط افٌحري. إذ ذـر مٗفػ هذا افُتٚب أن افًرب اجلْقبٔغ ٓ ئًىرون ؾَط ظذ ضرق افَقاؾؾ 

ٚ افزيٜ افتل تربط بالدهؿ بٖشقاق افنٚم، وفُ ْٓؿ أيوٚ ئًىرون ظذ زمٚم افتجٚرة افٌحريٜ بغ مقإئٓؿ وشقاحؾ ذق إؾرئَ

واهلْد، وهلؿ مراـٛ ـثرة يًٚؾرون ظِٔٓٚ إػ شقاحؾ ذق إؾرئَٚ حتك )ربىٜ( ظذ شٚحؾ )مقزمٌٔؼ(. ومقإئٓؿ مِٔئٜ 

ريسيٚ( و)افهقمٚل( وشٚحؾ بٖصحٚب افًٍـ وادالحغ افًرب، وهؿ منٌقفقن بنٗون افتجٚرة، ـام وجدهؿ حيُّقن )أ

)ـْٔٔٚ( و)ربىٜ(، وحتك ظٓده ـٚن شٚحؾ إؾرئَٚ يًّك بٚفًٚحؾ إوشٚين. اجلرو، اشّٓٚن، مقجز افتٚريخ افًٔٚد افَديؿ 

 .23م، ص7331جلْقب صٌف اجلزيرة افًربٜٔ، )د. ط(، مٗشًٜ محٚدة، إردن، 

 .74-77ْدي، صصٓٚب، أمحد بـ مٚجد وادالحٜ افٌحريٜ ذم ادحٔط اهل (7)

 .78/73م، ص7313، افُقيٝ، يْٚير74ظٌدافًِٔؿ، إٔقر، ادالحٜ وظِقم افٌحٚر ظْد افًرب، ظٚمل ادًرؾٜ، افًدد (4)



 دػطرىىالمؼرةىوجزورةىبالدىرنىتطروغوظىنبذة 
 42 

ويتنًٛ افٌحر افًريب مـ ادحٔط اهلْدي، ـام إٔف يًد ذيٚن ادالحٜ بغ 

ودون  ،افَدم، وـٚن يتّٔز بّقاصٍٚتف احلًْٜ وصالحٔتف فِّالحٜ افؼق وافٌرب مْذ

مقؿًٓٚ افٌحري وافتجٚري ادىؾ ظذ افٌحر  أمهٜٔن ممٚفؽ افّٔـ ـٕٚٝ تدرك ٘صؽ ؾ

ؾٖٕنٖوا  ،وجقد ادْٚؾذ افٌحريٜ أمهٜٔافًريب وأثره ذم ّٕقهٚ آؿتهٚدي، ـام أدرـٝ 

 .(7)ؾرتؽمـ ادقإئ افٌحريٜ مـ أمهٓٚ مْٔٚء رأس  اظددً 

وبام أن بالد ادٓرة تىؾ ظذ شٚحؾ افٌحر افًريب، وتتحُؿ ذم ادالحٜ افٌحريٜ 

هلٚ دور ذم  -ـذفؽ  – هلذه افًقاحؾ، بام ؾٔٓٚ شقاحؾ جزيرة شَىرى، وبام أن ادٓرة

وؿد ذـرهٚ رائد ادالحٜ  ،ّنٚ مل تذـر بًٌٛ ؿِٜ ادهٚدرأٓ إادالحٜ ذم ادحٔط اهلْدي، 

ذم ـتٚبف  "أشد افٌحر"افذي ـٚن يىِؼ ظِٔف اشؿ )*( افديـ بـ مٚجد افًربٜٔ صٓٚب 

م بًد مخًغ 7283هـ/  834ذم ظٚم  "افٍقائد ذم أصقل ظِؿ افٌحر وافَقاظد"افنٓر 

 .(4)جٕٚٛ ادالحٜ افْثر وافنًر إػ ٔدوـٚن جي ،مـ دمٚربف افٌحريٜ ٚظٚمً 

بـ مٚجد ظذ ادالحٜ ذم شـ مٌُرة ذم شٍْٜٔ جده إول حمّد، ثؿ  أمحدتدرب 

يـ َبـرِّ افًرب وَبـرِّ اهلْد، وٕٚطؿ إفٍٜٔ احلجٚزيٜ ذم  :ذم شٍْٜٔ وافده مٚجد، ربٚن افَزَّ

                                                             
افنّري، حمّد محزة جٚر اهلل، مقإئ صٌف جزيرة افًرب وأثرهٚ ذم افْنٚط افتجٚري وافٌحري ؿٌؾ اإلشالم )رشٚفٜ دـتقراه  (7)

 .774-37م، ص4222هـ/7242ٜ، جٚمًٜ بٌداد، ؽر مْنقرة( ، ـِٜٔ افسبٔ

م، 7471هـ/344-م7244هـ /841صٓٚب افديـ، أمحد بـ مٚجد بـ حمّد بـ ظّرو افْجدي بـ أيب افرـٚئٛ افًًدي  )*(

وؿد ـٚن يَِٛ ًٍٕف بٖٕف )أشد افٌحر اهلٚئٟ(، و)شِٔؾ إشقد(، وإٔف )صٚظر افٌَِتغ( أي مُٜ وافَدس، و)حٚج احلرمغ( 

ف )حٟ إػ احلرمغ افؼيٍغ(، و)أبق افرـٚئٛ( ًٌٕٜ إػ جده إظذ افًًدي. وـٚن ـذفؽ يَِٛ ًٍٕف بـ)فٔٞ ذفؽ ٕٕ

افِٔقث(. وفد ذم افْهػ إول مـ افَرن افتٚشع اهلجري ذم )جٍِٚر( ظذ افًٚحؾ افٌريب خلِٟٔ ظامن. بٚصٚ، ظّر مقشك، 

 .433-483، ص7337وت،تٚريخ إدب افًريب، )د. ط(، دار افٍُر ادًٚس، بر

((2 ( Syed Sulayman"The Arab Navigtion"، Al-alm ،Istanbul ، Jamada al- ula 1408/Januarh 

1988 ،number8،15. 
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ؾتٍتَٝ  ،مـ خزهتام افىقيِٜ، وأوٚف إفٔٓٚ خزتف افنخهٜٔ اؾٖؾٚد ـثرً  ،ظِؿ افٌحر

ربٚن مٚهر، ؾًِّؿ، ؾًٚمل مهْػ،  إػٜ مـ مالح ظٚدي ظٌَريتف افٍذة، وارتَك بنظ

يرجع إفٔف افربٚبْٜ فٔحؾ هلؿ مًوالهتؿ ادالحٜٔ ذم ٕدواهتؿ افٌحريٜ افتل ـٕٚٝ تًّك 

ٕهػ ؿرن أموٚه  ظذ مدى، وتًَد ذم افٌْٚدر. وؿد تٌقأ هذه ادُٕٜٚ افرؾًٜٔ "حَِٚت"

 .(7)ذم إجراء افًٍـ بغ مراؾئ ادحٔط اهلْدي

مٗفٍٚتف مـ أهؿ مٚ ـتٛ ظذ اإلضالق ذم افًهقر افقشىك ذم جمٚل  وُتًدّ 

اجلٌراؾٔٚ ادالحٜٔ، ويهؾ ظدد افتل ظثر ظِٔٓٚ ؾَط إػ أربًغ مٗفٍٚ، ومًيّٓٚ ظذ 

. ومـ أهؿ مٗفٍٚتف ذم هذا ادجٚل افُتٚب ادٚيض افذـر: افٍقائد ذم أصقل )*(هٔئٜ أراجٔز

ـ اثْت َّّ ل ظؼة ؾٚئدة تتْٚول اجلٌٕٚغ افًِّل وافْيري ظِؿ افٌحر وافَقاظد، وؿد تو

ِـّ ادالحٜ، وخهقًصٚ ذم افٌحر إمحر واخلِٟٔ افًريب وادحٔط اهلْدي  .(4)فٍ

ذم  شٚضرٕجدهٚ ؿد امتزجٝ بٕٚترتٌط بٚبـ مٚجد وهْٚك مًِقمٚت تٚرخئٜ 

حُٚيٜ تروى ظـ إذاف، ؾَٓٚء مديْٜ )افٌٔوٜ(، بٌالد ادٓرة، أوردهٚ افزوؾًقر 

افزتٌٚفٔقن حقل شٚحؾ بالد افًرب )ـتٚبف  ذم R.B.SAERJEANTآر. يب. شٚرجْٝ 

مِخص هذه احلُٚيٜ هق أن أبٚ ، و The Portuguese off The South Arabian(اجلْقيب

وؿتؾ ذم مديْٜ )ؿنـ( مجٔع  ،ؽزا بالد ادٓرة ،، شِىٚن حيمقت*(*)اضقيرق بدرً 

                                                             
ظٌد اجلٌٚر. متٚرض، براءة أمحد بـ مٚجد مـ هتّٜ إرصٚده فِزتٌٚفٔغ إػ اهلْد، جمِٜ ـِٜٔ افسبٜٔ إشٚشٜٔ، اجلٚمًٜ ادًتْكيٜ،  (7)

 م.4221افًدد افتٚشع وإربًقن، 

 أراجٔز مجع أرجقزة: وهل ؿهٔدة مـ بحر افرجز أحد بحقر افنًر افًريب. )*(

 .481م، ص7382، )د. ن(، افريٚض ،4جلٌراذم اإلشالمل، ط حمّديـ، محد حمّقد، افساث ا (4)

ًٔٚ ظِٔٓٚ، وفد هق افًِىٚن بدر بـ ظٌد اهلل بـ جًٍر افُثري ادُْك )بق ضقيرق *(*) ( ٕٕف ضرق مًيؿ أرايض حيمقت مًتقف

ًٔٚ شْٜ 7231هـ /324شْٜ  ٚ رشّ ًٕ م وهق مل يتجٚوز اخلٚمًٜ 7442هـ /341م ذم مديْٜ صٌٚم حيمقت، تؿ إظالٕف شِىٚ

 (.18وافًؼيـ مـ ظّره. )إير. اجلًٔدي، ادرجع افًٚبؼ، ص



 دػطرىىالمؼرةىوجزورةىبالدىرنىتطروغوظىنبذة 
 44 

ؿٌِٜٔ  إػوجلٖت  ،اجلٌٚل إػهربٝ  مٚظدا امرأة حٚماًل  ،افنٔقخ وإضٍٚل وافًْٚء

شـ  إػصقارب(؛ ٕٕف بًد أن وصؾ  ٚأبً  اُشّل )شًدً  وهْٚك وفدت ضٍاًل  ،)افزويدي(

 .(7) افٌِقغ أبك أن حيِؼ صٚربٔف حتك يثٖر ٕهِف

ذم ذفؽ  -ابـ مٚجد -شِىٚن شَىرى  إػوـٚن شًد أبق صقارب ؿد رحؾ 

ؾِام شٖفتف ظـ شٌٛ ذفؽ  ،فُْف مل يدخؾ هبٚ ،ؾزوجف )ابـ مٚجد( مـ ابْتف ،افقؿٝ

ًٓ  ،وؿتؾ صًٌل ،حتؾ بالدياافُثري "أجٚب:  ًٓ  رجٚ ؾٖخزت  ،" وًًٕٚء وأضٍٚ

رٕٟ ذم )شَىرى(، ؾٖرشؾ ابـ زوجتف أبٚهٚ ابـ مٚجد بٖمره. وذم ذفؽ افقؿٝ ـٚن اإلؾ

وٕزل شًد أبق  ،شٚحؾ ادٓرة إػمٚجد محِٜ بحريٜ بًّٚظدة اإلؾرٕٟ )افزتٌٚفٔغ( 

وؿٚتؾ أبٚ ضقيرق وضرده وجْقده مـ ؿنـ.  ،)ؿنـ( إػصقارب ظذ رأس احلِّٜ 

ًٕٚ ظذ ادٓرة، ؾحَِؼ صٚربٔف ذم مًجد ؿنـ َٛ شًد أبق صقارب شِىٚ وجٚء  ،وٕهَّ

ج  ،ىرى، واشتَر بّديْٜ ؿنـبزوجتف مـ شَ ووفدت فف ابْف )ضقظري(. وتزوَّ

ًٕٚ  إػ(. وؿد رحؾ شًد ا( و)شًدً اً ظري ؾٖٕجٛ )ظٚمرضق َٛ شِىٚ ُٕهِّ شَىرى حٔٞ 

  ظِٔٓٚ، وبَل ظٚمر ذم ؿنـ.

إن هذه إشىقرة افتل ٓ ترتٌط بٚفٌحٞ افتٚرخيل تدلُّ ظذ ظّؼ افًالؿٜ بغ 

 . (4) ذم ذفؽ افزمٚن ادٓرة ادالحلابـ مٚجد وادٓرة، وظذ دور 

أصٓر بحٚر  ،)*( ٓق شِٔامن ادٓريؾأمٚ ادّثؾ افًريب افثٚين فِجٌراؾٔٚ ادالحٜٔ 

ورد اشّف  (ذح افٍحقل ذم متٓٔد إصقل)ؾٍل مَدمٜ ـتٚبف  ،ُظِرَف بًد ابـ مٚجد

                                                             
 .27-22صٓٚب إبراهٔؿ، أراجٔز، أمحد بـ مٚجد وادالحٜ ذم ادحٔط اهلْدي، ص (7)

 .27صٓٚب، ادرجع ًٍٕف، ص (4)
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افنٔخ ادهْػ ادًِؿ افٍَر احلَر ادًسف بٚفذٕٛ افراجل ظٍق ربف  :ظذ هذا افْحق

افًّدة ادٓريٜ ذم ) وـتٚبٚه ادنٓقران مهٚ: .(7) بـ شِٔامن ادٓري أمحدافَدير شِٔامن بـ 

 إػويرجع تٖفٍٔٓام  ز(،ادْٓٚج افٍٚخر ذم ظِؿ افٌحر افزاخ)و ،(وٌط افًِقم افٌحريٜ

حتدث ذم إبقاب  ،افُتٚب إول ظذ شًٌٜ أبقاب م. ويًَْؿ7477/ هـ371ًٚم اف

افًتٜ إوائؾ ظـ أصقل افٍِؽ افٌحري: افْجقم وظالؿتٓٚ بٚدالحٜ، وافىرق افٌحريٜ 

وافَٔٚشٚت مثؾ: ؿٔٚس  ،وافىرق ادٚرة ظذ اجلزر افُزى ،افقاؿًٜ ؾقق وحتٝ افريح

أمٚ افٌٚب افًٚبع ؾتحدث  ،وافريٚح ادقشّٜٔ افًٚئدة ذم ادحٔط اهلْدي ،افْجؿ افَىٌل

 .(4)مًٌْٔٚ خمٚضرهٚ ،مـ ضرق ادالحٜ ضريَٚ تَريٌٚ صػ ثالثغوو ،ظـ إشٍٚرؾٔف 

  

                                                                                                                                                           
، ويّتد ًٌٕف إػ ؿٌِٜٔ "مًِؿ افٌحر"م( وهق بحٚر، وؾُِل، فَٛ بـ7442هـ/317هق شِٔامن بـ أمحد شِٔامن ادٓري )ت )*(

ويًد مـ تالمٔذ ابـ مٚجد. حًـ، أيّـ ظٌد افًّٔع، افربٚن  مٓرة بـ حٔدان مـ ؿوٚظٜ، ـٚن مـ شُٚن جزيرة شَىرى،

 م.4271شِٔامن ادٓري... مًِؿ افٌحر، متًٜ ادًرؾٜ، أؽًىس/

 .74م، ص7384، دار افًقدة، )د.م(، 7صٓٚب، ؾـ ادالحٜ ظْد افًرب، ط (7)

 .44ظثامن، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ىالمبحثىالثاني:
ىنبذةىتطروغوظىرنىجزورةىُدُػْطَرىى

ىأوًلا:ىنبذةىجعرافوظىرنىجزورةىدػطرى:

بوـؿ افًغ وافَٚف وشُقن افىٚء وؾتـح افـراء بًدهٚ  (شَىـرى)ُتَْْىْؼ 

شَىرى، بوؿ أوفف وثٕٜٚٔ، وشُقن ضٚئف، "أفػ مَهـقرة. ؿٚل يٚؿقت احلّقي: 

وتتللف جزيرة شؼطرى من أربع  .(7) "وراء وأفػ مَهقرة، ورواه ابـ افَىٚع بٚدد

 جزر هي: 

 جزورةىدػطرى:ى-أ

، (4) قب صٌف اجلزيرة افًربٜٔتَع جزيرة شَىرى ذم ؽرب ادحٔط اهلْدي جْ

اجلْقب  إػ( ــؿ، وظروٓٚ مـ افنامل 744حقايل )بافٌرب  إػومتتـد مـ افنـرق 

ويًتز رأس ؾــرتؽ ذم بالد  ،(2)ؿ( ـ4122) وتٌِغ مًٚحتٓٚ ،(4)( ــؿ24حـقايل )

حٔٞ يًٌد ظْٓٚ  ،ادٓرة أؿرب مقاؿع افًٚحؾ اجلْقيب افؼؿل فِّٔـ جلزيرة شَـىـرى

ـام تًٌد ظـ ظدن  ،( ـؿ 442وتًٌد شَـىرى ظـ ادُال بحقايل ) ،( ـؿ482حقايل ) 

 ٚجٌراؾًٔ  اوجزيرة شَىرى واجلزر افتٚبًٜ هلٚ تنُؾ امتدادً  .(4)( ـؿ822بحقايل)

                                                             
هـ(، مًجؿ افٌِدان، )د.ط(، دار صٚدر، بروت، 141افرومل )ت  احلّقي، صٓٚب افديـ أبق ظٌداهلل يٚؿقت بـ ظٌداهلل (7)

 .441، ص4)د.ت(، ج

 .743م، ص7331هـ/ 7271، مُتٌٜ ادرـز افًريب، افّٔـ، 7افٌٚر، حمّد ظع، شَىرى اجلزيرة افًحريٜ ظز افتٚريخ، ط (4)

 . 4م، ص4277م، )د. ط(، وزارة افثَٚؾٜ، تريؿ، ؽٕٚؿ، ظذ بر ظًٔك بر ثٚين، ظروبٜ شَىرى حجًرا وصجًرا وبًؼا مْذ افَدبر (4)

 .74م، ص4227هـ/7244بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ جزيرة شَىرى، )د. ط(، دار حيمقت، ادُال،  (2)

 .4برؽٕٚؿ، ادرجع افًٚبؼ، ص (4)
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ومرتٌىٜ هبٚ  ،ؾٓل تٚبًف فٌالد ادٓرة ٚتٚرخئً  ، أّمٚفًٚحؾ افهقمٚل افناميل ٚوجٔقفقجًٔ 

 . (7)ٚواؿتهٚديً  ٚشًُٕٚٔ و ٚشٔٚشًٔ 

 جزورةىاألخوون:ى-ب

ومهٚ جزيرتٚن تًَٚن بغ جزيرة  ،"إختغ"ئًّٓٚ ادالحقن افَدامك بـ

وظروٓٚ  ،( ـؿ72،4وضقهلٚ) ،واشؿ إحدامهٚ شّحٜ ،شَىرى وجزيرة ظٌد افُقري

وهبٚ افُثر مـ افًالحػ، وؿد يقجد هبٚ افًْز. وهبٚ يْٚبٔع مٔٚه جٚريٜ ظذ  ،( ـؿ4،1)

م( ؾقق شىح افٌحر. واشؿ افثٕٜٚٔ 142حقايل)بمدار افًْٜ. وترتٍع أظذ ؿّٜ ؾٔٓٚ 

( ـؿ. 7،4وظروٓٚ ) ،( ـؿ1وضقهلٚ ) ،( ـؿ74درشٜ، وهل تًٌد ظـ شّحٜ حقايل )

 .(4)حر. وهل وأختٓٚ ؽر مٖهقفتغ( ؾقق شىح افٌم242وترتٍع أظذ ؿّٜ ؾٔٓٚ )

ىجزورةىربدىالكوري:ى-ج
 بــ ٚويَدر ضقهل ،( ـؿ31وتًٌد ظْٓٚ حقايل ) ،(4)تَع جْقب ؽرب شَىرى

 إػواجلزيرة ذات صُؾ ضقيؾ متتد مـ اجلْقب افؼؿل  ،(2)( ـؿ1وظروٓٚ ) ،( ـؿ44)

ؿِٔؾ. أمٚ أـثر مٚ يًَد حٔٚة أهؾ  ؾٔٓٚ وافٌىٚء افٌْٚيت ،جٚؾٜ تٓٚوضًٌٔ ،(4)اجلْقب افٌريب

، ؾّٔٚه أبٚر افتل يؼب مْٓٚ ٚاجلزيرة، ؾٓق ظدم تقاؾر احتٔٚضل فِّٔٚه افًذبٜ تَريًٌ 

                                                             
 .743افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص(7)

 .72بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى ، ص (4)

، 4274هـ/7241، دار افُتٛ افقضْٜٔ، أبقطٌل، 7جزيرة إشٚضر، ترمجٜ: خري افوٚمـ، ط ٕٚؤومُغ، ؾٔتٚيل، شَىرى (4)

 .248ص

 .72بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى، ص (2)

ـٚطؿ، طالل جقاد، إمهٜٔ آشساتٔجٜٔ جلزيرة شَىرى )دراشٜ ذم اجلٌراؾٜٔ افًٔٚشٜٔ(، )رشٚفٜ مٚجًتر ؽر مْنقرة(،  (4)

 .7م، ص4274هـ/7244ًٜ افُقؾٜ، ـِٜٔ أداب، جٚم
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( 442م )7384افًُٚن صديدة ادِقحٜ. وؿد بِغ ظدد شُٚن جزيرة ظٌد افُقري ظٚم 

فتل ظـ افِٓجٚت ا ا، يتُِّقن هلجٜ مـ هلجٚت افٌِٜ افًَىريٜ ختتِػ ـثرً ٚصخًه 

يًّؾ مجٔع افًُٚن ذم صٔد إشامك، فذفؽ يسـزون و .(7)يتحدث هبٚ أهؾ شَىرى 

وبٔٝ  ،ظذ افؼيط افًٚحع افناميل واجلْقيب ذم ثامٕٜٔ مراـز آهِف هل: بر افًجقز

 .(4)ومْزبٔتـ ،وههـ ،وافتقاهل ،وخٔهٜ صٚفح ،وظٚفٜٔ ،وخّٜٔ ،ظًٔك

ىجزورةىفررون:ىى-د
، افٌرب مـ جزيرة ظٌد افُقري إػ تَريٌٚ ( ـؿ42بًد )تَع هذه اجلزيرة ظذ 

( م ؾقق شىح افٌحر. 32وهلٚ رأشٚن جٌِٔٚن يرتًٍٚن حقايل ) ،خمروضٜٔ افنُؾ وهل

ؾٌٔدوان ظذ  ،قجقد )افربش( اجلقإق بُثرةبوتٍٔد بًض ادهٚدر  ،وهل مٖوى فِىٔقر

فذا  ،ختٍِٜ إٕقاعادك افًٌد وـّٖنام مٌىٔٚن بىٌَٜ مـ افثِٟ. ومْىَتٓٚ ؽْٜٔ بٕٚشام

 .(4)ؿٔؾ ظْٓٚ إّنٚ مْىَٜ رئًٜٔ فٌذاء حٔتٚن افًْز

ىمناخىجزورةىدػطرى:ى
 ًٍ مع وجقد بًض  ٚمتتٚز جزيرة شَىرى بّْٚخ داؾئ صتًٚء وحٚر صٔ

 ،آخر بًٍؾ افًقامؾ ادحِٜٔ ادٗثرة ـٚدًىحٚت ادٚئٜٔ إػآختالؾٚت مـ مُٚن 

تتًرض اجلزيرة فريٚح صديدة جْقبٜٔ ؽربٜٔ و .(2) وافريٚح ادقشّٜٔ ،وافيروف افٌٔئٜٔ

SSW  ٜٔمـ أواشط صٓر مٚيق حتك بدايٜ صٓر أؽًىس ،تٌدأ هظتٓٚ افتدرجي، 

                                                             
 .774ٕٚؤومُغ، شَىرى جزيرة إشٚضر، ص (7)

 .774ٕٚؤومُغ، ادرجع ًٍٕف، ص (4)

 .74بٚمىرف، دحٚت مـ جزيرة شَىرى، ص (4)

 .4ـٚطؿ، مرجع شٚبؼ، ص (2)
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( ظَدة حتك 42 -22حٔٞ تُقن هظتٓٚ مـ) ،يقفٔق -وتهؾ ذروهتٚ ذم صٓري يقٕٔق

هظٚت  إػفتهؾ ذم أوائؾ صٓر أـتقبر  ،ثؿ تٌدأ بٕٚٓخٍٚض افتدرجيل ،صٓر أؽًىس

د72) إػتهؾ مًدل هظتٓٚ  ،صامفٜٔ ذؿٜٔ إػظْدمٚ تتحقل  ،خٍٍٜٔ ََ  .(7) ( ُظ

ى:ىولعتؼمىوراداتؼمىالتوزوعىالدكانيىللجزورة
ٚدْٚضؼ بؾْٓٚك شُٚن افُٓقف  ،يتقزع شُٚن اجلزيرة بغ أضراؾٓٚ ادتٌٚظدة

ويامرشقن مْٜٓ افهٔد  ،وينتٌِقن بٚفرظل. وشُٚن افًٓقل افًٚحِٜٔ ،اجلٌِٜٔ

 وافرظل. وذم مْٚضؼ إوديٜ افداخِٜٔ يامرشقن افرظل وزراظٜ افْخٔؾ.

 ،افًَىريٜ جٕٚٛ فٌتٓؿ افًربٜٔ افٌِٜ إػيتُِؿ شُٚن جزيرة شَىرى و

تَٚفٔد  وهلؿ ،خٚص ىوحلٔٚهتؿ افٔقمٜٔ إيَٚع شَىر ،لشالمويديـ مجًٔٓؿ بٚفديـ اإل

خٚصٜ حٍالت إظراس وادٓرجٕٚٚت افتل تَٚم ذم  ،وظٚدات اجتامظٜٔ أصِٜٔ وضريٍٜ

 .(4) ٜٔشالمادْٚشٌٚت افدئْٜ واإل

ىقبائلىجزورةىدػطرى:
زيرة إم، واجلزر تسـز ذم اجل ،تًُـ ذم جزيرة شَىرى ؿٌٚئؾ ظربٜٔ متًددة

ؿٌٚئؾ ذات  إػؾٚجلّٔع يْتّقن  ،(4) جمٓقل إصؾ إًٕٚنوفٔس ذم شَىرى افتٚبًٜ هلٚ. 

افذيـ يًُْقن  ،إٓ افَِٜ افَِِٜٔ مـ إؾٚرؿٜ )ادقفَّديـ( وافروم واهلْقد ،جذور ظربٜٔ

شَىرى أيٚم إتًٚش دمٚرة  إػوـٕٚقا ؿد ُجٌِِقا  ،ذم مدن افًٚحؾ افناميل فِجزيرة

                                                             
 .721م، ص7331ظٌٚس، صٓٚب حمًـ، جٌراؾٜٔ افّٔـ افىًٌٜٔٔ، )د. ط(، )د. ن(، صًْٚء،  (7)

 .4ٔئٜ افًٚمٜ فًِٔٚحٜ، شَىرى جزيرة افًًٚدة ،أؾٚق فِىٌٚظٜ وافْؼ، صاهل (4)

 .721ظٌٚس، جٌراؾٜٔ افّٔـ افىًٌٜٔٔ، ص (4)
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ويْحدر شُٚن  .(7) افٔقم إػومٚ زال بًوٓؿ يتُِؿ فٌٜ بالده  ،افرؿٔؼ ذم ظٓد آشتًامر

 أجْٚس:  أربًٜ شَىرى مـ

 افًَىريقن إصِٔقن ادًروؾقن بٚفٌدو. .7

 افًرب افْٚزحقن إفٔٓٚ مـ ذق حيمقت. .4

 اإلؾرئَقن. .4

 اهلْقد وافروم. .2

مـ ؾروع شُٚن  ٚوؿد يُقٕقن ؾرظً  ،إػ محرافًَىريقن إصِٔقن  ْتًٛوي

 ،وافَتٌٕٚٔغ ،وإوشٕٚٔغ ،واحلوٚرمٜ ،ٚدٓريغـجْقب اجلزيرة افًربٜٔ افَدمٚء 

واحلّريغ افذيـ امتدت ممٚفُٓؿ ظذ ضقل شٚحؾ جْقب اجلزيرة افًربٜٔ  ،ٔغئوافًٌ

هق شٚحؾ ذق اؾرئَٚ )افهقمٚل ومٚ جٚورهٚ( مـ  وهق ،افًٚحؾ إوشٚين إػ

 .(4)إمحرحدود ظامن حتك افٌحر 

ى:ىالمػوماتىاالقتصادوظىلجزورةىدػطرى:اثانًو

وُبًدهٚ ظـ افتحقٓت افتل  ،مـ افًزفٜ اجلٌراؾٜٔ واحلوٚريٜ اجلزيرة ظٕٚٝ

ومـ َثـؿَّ ؾًُّٚنٚ ٓ يًرؾقن افًّؾ افهْٚظل، وٓ  ،حهِٝ ذم ادجتّع افّْٔل

وؿد اظتّدوا ذم حٔٚهتؿ ظذ ظدد مـ  ،(4) افتجٚري، وٓ اخلدمل إٓ ذم ٕىٚق حمدود

 ادٓـ افتل مثِٝ مَقمٚت اؿتهٚديٜ، ومْٓٚ:

                                                             
 .14إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

هـ/ 7244، )د.م(، صقال 48إمغ، أبؼ اإلمٚم، جزيرة شَىرى )دراشٜ جٌراؾٜٔ(، جمِٜ دراشٚت إؾرئَٜ، افًدد  (4)

 .442صم، 4224ديًّز

 .4ـٚطؿ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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 ريىوالثروةىالحووانوظ:الر -1

وٓشٔام ذم اإلؿِّٔغ  ،حرؾٜ افرظل أـثر افْنٚضٚت آؿتهٚديٜ ذم هذه اجلزيرة

اجلٌع واهلوٌل؛ بًٍؾ شَقط إمىٚر افٌزيرة ظذ ادرتًٍٚت اجلٌِٜٔ، وادتقشىٜ مـ 

 آخر. إػـثٚؾٜ افٌىٚء افٌْٚيت، وتٌٚيْف مـ مُٚن  إػاهلوٌٜ افتل أدت 

وهل تًٚين مـ افتدهقر بًٌٛ افرظل  ،أن اجلزيرة ؽْٜٔ بٚفثروة افٌْٚتٜٔ طٚهرٌ و

أمٚ افٌْٚتٚت احلقفٜٔ اجلٔدة ؾٓل تْتؼ ذم  ،وَؿىع إظنٚب وتدهقر افٌٔئٜ ،اجلٚئر

 ،وهل أؾوؾ إٔقاع افٌْٚتٚت ادقشّٜٔ ذات افَّٜٔ افٌذائٜٔ اجلٔدة فِحٔقإٚت ،افًٓقل

 .(7)افرضٌٜ جقاءويُثر وجقدهٚ ذم ادقاشؿ وإ

ىالزرارظ: -2
 ،ذم ادْٚضؼ افًِٜٓٔ بًد افرظل ُتًّد افزراظٜ حرؾٜ ثٕٚقيٜ يامرشٓٚ أهٚيل شَىرى

وتُثر حٔٞ  ،حٔٞ تسـز زراظٜ افْخٔؾ بٚفَرب مـ افًٚحؾ وظذ جٕٚٛ افقديٚن

وينٌف  ،ويًرف إهٚيل زراظٜ افُْٛ )بٚمٌل(، وهق أحد إٔقاع احلٌقب ،تقجد افًٔقن

ـام  ،وـذفؽ يامرس إهٚيل زراظٜ افتٌغ )افتٌْٚك( ،افدخـ افذي يهْع مْف اخلٌز

ويقجد  ،بزراظٜ اخليوات ذم مًٚحٚت حمدودة وصٌرة وؿريٌٜ مـ مْٚزهلؿ قنيَقم

أمٚ ادْٚضؼ اجلٌِٜٔ ؾال  وبًض أصجٚر افتّر اهلْدي )احلقمر( أو )صقهبر(. ،افَىـ

 تًُق اجلٌٚل ؾَط بًض إصجٚر افىًٌٜٔٔ واحلرصٜٔو ،تقجد ؾٔٓٚ زراظٜ حَِٜٔ مىَِٜ

 .)4)افتل ترظٚهٚ ادقار

                                                             
 .4ـٚطؿ، ادرجع، ًٍٕف، ص (7)

 .14م، ص 7331هـ/7271، مرـز ظٌٚدي فِدراشٚت وافْؼ، صًْٚء، 7ظٌٚس، اجلزر افّْٜٔٔ، ط (4)
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ىالصود: -3
ِٜ  ،متتِؽ شقاحؾ جزيرة شَىرى ثروة شُّٜٔ هٚئِٜ ٌَ إٓ أّنٚ فًٔٝ ُمًت

إهٚيل  ويًتّد ،فًدم وجقد وشٚئؾ حديثٜ فِهٔد أو وشٚئؾ حلٍظ افًّؽ وتًٌِٔف

ـٍّٔٚت ـٌرًة مـ إشامك رؽؿ اشتخدامٓؿ خزهتؿ افىقيِٜ ذم افٌحر، ؾٔهىٚدون ظذ 

وؿد ـٕٚٝ إشامك يتؿ اصىٔٚدهٚ  ،ووشٚئؾ بدائٜٔ ٓصىٔٚده اؿقارب صٌرة جدً 

وذفؽ فًدم وجقد ثالجٚت فِحٍظ أو مهٕٚع  ،ومتِٔحٓٚ ودمٍٍٔٓٚ ذم افنّس

 .)7)فِتًِٔٛ

ىظىلجزورةىدػطرى:دتراتوجواإلىهموظ:ىاألاثالًث

 منىالناحوظىالدوادوظ:ى -أى

دـ يىّح ذم افًٔىرة ظذ  مٓاّم  امقؿع جزيرة شَىرى أن تُقن مرـزً  خّقل

، وبحر ظامن، إمحرادحٔط اهلْدي ومداخؾ افٌحٚر ادجٚورة هلٚ ـٌحر افًرب، وافٌحر 

شٚضٔؾ افَقى افُزى، ممٚ جًِٓٚ تتحُؿ ذ ادحٔط اهلْدي افذي متر ظزه أؾٓل تىؾ ظ

ٔز افزتٌٚفٔغ ظذ احتالل جزيرة شَىرى بًد هلذا ـٚن ترـ ،ذم ضرق ادالحٜ افدوفٜٔ

 .(4) م7238/  هـ322اهلْد مٌٚذة ظٚم  إػوصقهلؿ 

 منىالناحوظىالطدكروظ:ى -بى

ٜ جلزيرة شَىرى ذم اشتخدامٓٚ ـَٚظدة بحريٜ شساتٔجٔآ مهٜٔتُّـ إ

ن بٚحتالهلٚ وبْٚء ؿٚظدة بحريٜ قفذفؽ ؿٚم افزتٌٚفٔ ،فًٍِـ افذاهٌٜ وافَٚدمٜ مـ اهلْد

                                                             
 .717افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .741إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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شىقل افزتٌٚيل افدخقل واخلروج مْٓٚ دَٚتِٜ افًٍـ ادِّقـٜٔ ؾٔٓٚ فُل يًٓؾ ظذ إ

 .(7)ـام شتًٓؾ ظِٔٓؿ محٚيٜ مًتًّراهتؿ ذم اهلْد  ،وفٌِؼ مؤؼ بٚب ادْدب ،وافًربٜٔ

ىمنىالناحوظىاالقتصادوظ: -جى
وؿد حََٝ هلٚ هذه افتجٚرة  ،ذم افتجٚرة ؿدياًم  مٓاّم  افًٌٝ جزيرة شَىرى دورً 

خرى ـٚفٌخقر افًِع إ إػبٚإلوٚؾٜ  ،ؾتٍقؿٝ ذم دمٚرة افٌِٚن ،مـ افرخٚء ٚؿًىً 

ـٕٚٝ إذ  ،شقاق افًٚمل إٓذاك أـٌرة ذم  أمهٜٔوافتل ـٚن هلٚ  ،(4)وافهز وافهّغ وؽرهٚ

 شَىرى فَٛ ؼًتحتف ،احلوٚرات افَديّٜ فًٌض فىَقس افدئْٜذم اتًتخدم 

 ،ـام ـٕٚٝ تًتز حمىٜ مّٜٓ ٓشساحٜ افًٍـ ،)جزيرة افًًٚدة( دٚ هلٚ مـ مُٕٜٚ ظئّٜ

وفٔس بَّدورهٚ أن حتّؾ  ،هٚ افريٚححٔٞ ـٕٚٝ افًٍـ ذم تِؽ افٍسة  صٌرة وتًّر 

 بد هلٚ مـ افقؿقف ذم حمىٚت ظديدة ٓو ،ـّٔٚت ـٌرة مـ ادٚء افًذب وافىًٚم

 .(4)جزيرة شَىرى ـ هذه آشساحٚتمـ وّو زادة،فالشساحٜ وآشت

ى:ىنبذةىتاروخوظىرنىجزورةىدػطرى:ارابًط

حئٝ جزيرة شَىرى ظذ مر افتٚريخ بٚهتامم افًديد مـ إمؿ واحلوٚرات 

أؿدم أثر ودٚ حتقيف مـ افثروات افٌْٚتٜٔ واحلٔقإٜٔ.  ٜبٚفٌ ظْٚيٜهبٚ  ظْٔٝافَديّٜ افتل 

 ،ق.م7234شَىرى هل برديٜ مكيٜ ؾرظقٕٜٔ مُتقبٜ ذم ظٚم جزيرة  إػتٚرخيل ينر 

حٔٞ ـٚن ادكيقن افَدمٚء  ،شَىرى إػوؾٔٓٚ تًجٔؾ فرحِٜ بحريٜ مكيٜ دمٚريٜ 

                                                             
 .711م، ص7331هـ/7278، ادجّع افثَٚذم، اإلمٚرات افًربٜٔ ادتحدة 7ؾٚفح، افًرب وافزتٌٚل ذم افتٚريخ، ط حْيؾ، (7)

 .22-24بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ جزيرة شَىرى، ص (4)

 .42، ص 4ظع، جقاد، مرجع شٚبؼ، ج (4)
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ِز ودم إخقيـ وؽرهٚ  حيهِقن مْٓٚ ظذ احتٔٚجٚهتؿ مـ افٌخقر وادر وافٌِٚن وافهَّ

وأيوٚ  ،حٔٚء افنًٚئر افدئْٜمـ افٌْٚتٚت افْٚدرة افتل ـٕٚٝ مّٜٓ بٚفًٌْٜ هلؿ ذم إ

ٓشتخدامٓٚ ذم حتْٔط ادقتك. وممٚ فف دٓفٜ أن ادكيغ أضَِقا ظذ جزيرة شَىرى 

 ،(7)حٔٞ ـٕٚقا يًتَدون أن ربٜ اإلبداع واإلهلٚم تًُـ ذم هذه اجلزيرة ،)*( (بٖٕخ)مًّك 

بالد  إػٜ بًث ٌؾ ادٔالدذم افَرن اخلٚمس ؿ "حتنًٌقت"ـام أرشِٝ ادُِٜ افٍرظقٕٜٔ 

وؿد ـٕٚٝ افًٌثٜ مٗفٍٜ مـ مخس شٍـ  ،ٕخذ ادر وافٌِٚن وافًْز وافهز )**((بْٝ)

ٌؾ وتذـر أشىقرة مكيٜ مْذ افَرن افثٚمـ ؿ .ٚـؾ واحدة هلٚ ثالثقن جمداؾً  ،ـٌرة

فُْف  ،وجقد ضٚئر ظجٔٛ ؾٔٓٚ يًّك ضٚئر افًَْٚء، وهق ضٚئر وخؿ ينٌف افْن ادٔالد

 .(4)أوخؿ وأمجؾ مْف ـثرا

اجلزيرة  "وأضَِقا ظِٔٓٚ اشؿ  ،هتؿ اهلْقد افَدمٚء أيوٚ بجزيرة شَىرىاـام 

ؾ ذم تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإل)وذـر جقاد ظع ذم ـتٚبف  ،"افًًٔدة  أن اشؿ  (شالمادٍهَّ

 ؾَٚل: إٌٕٚيل افرأي وخٚفٍف ،(4) (دؾٌٔٚ شقخسا)آشؿ افًًُْريتل  إػشَىرى يرجع 

شقق )مٚ إادَهد مْٓٚ و ،مًْك اشؿ شَىرى هق مٖخقذ مـ فٍيغ )شَط( و)ري( نّ إ

أن بٚظتٌٚر  ،وـال افٍِيغ منتَٚن مـ افٌِٜ افًربٜٔ ،(رأس جٌؾ شٚؿط)أو  (افَىرة

                                                             
 (71شٚبؼ، صاجلزيرة افًحريٜ، وهق اشؿ أضَِف ظِٔٓٚ ادكيقن افَدمٚء )افٌٚر، مرجع  )*(

 4هـ/ 7241، آثْغ ربٔع إول 78423إهدل، وجدي، شَىرى ادقضـ إول فًٌَِريٜ، جمِٜ افثقرة، افّٔـ، افًدد  (7)

 .74م، ص4274يْٚير 

هل افٌالد افقاؿًٜ ظذ افنٚضئ اجلْقيب جلزيرة افًرب، بالد افنحر وادُال وطٍٚر وجزيرة شَىرى )ؾخري، أمحد،  )**(

 .743، مُتٌٜ إٓجِق ادكيٜ، مك، )د.ت(، ص4ٚريخ افؼق افَديؿ، طدراشٚت ذم ت

 71-71بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى، ص (4)

 .42، ص4ظع، جقاد، مرجع شٚبؼ، ج (4)
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افٌِٜ افًَىريٜ مٚهل إٓ فٌٜ ظربٜٔ ؿديّٜ بٚؿٜٔ مـ فٌٜ ادامفؽ افًربٜٔ افّْٜٔٔ 

 .(7)اجلْقبٜٔ

ودخِٝ ذم أشٚضر افٔقٕٚن  ،"اإلفٔٚذة"ذم  )*( س جزيرة شَىرىوذـر هقمرو

أوردهٚ ادٗرخ افٔقٕٚين ؿد ظْد افٔقٕٚن فِجزيرة  ةوـٕٚٝ أؿدم إصٚر ،وافرومٚن

اإلؽرئَٜ مًِقمٚت تٍٔد أن اجلزيرة ؿد  –. وتقجد ذم ادهٚدر افرومٕٜٚٔ (4)أؽٚثرخٔدس

وربام ـٕٚٝ جزيرة  ،افرومٚين أيوٚ –ؿٌؾ افًك اإلؽريَل  مٓاّم  ٚدمٚريً  اـٕٚٝ مرـزً 

وشٚئؾ َٕؾ أخرى ذم افتجٚرة بغ  إػشَىرى مْذ افَدم حمال إلظٚدة صحـ افٌوٚئع 

 .(4)اهلْد ومك

ؾرئَغ اإلروم وافًرب واف يتقزظقن ذم أظراؿٓؿ بغأهؾ شَىرى إذا ـٚن و

 مهٜٔظذ إ هذا آختالط ًٍُٕف أَمــَٚرةؾ٘ن  ،يتُِّقن بِٓجٚت متداخِٜو ،ْقداهلو

 ،يٚؿقت احلّقي أن أـثر أهِٓٚ ٕهٚرى ظرب . وؿد ذـرافتٚرخئٜ فِجزيرة مْذ زمـ

وؿد وصِقا إفٔٓٚ ذم  ،ؿ حمٚؾيٜ صديدةإًٔٚهبوأن افٔقٕٕٚٔغ افذيـ ؾٔٓٚ حيٚؾيقن ظذ 

ثؿ  ،خٌٚريغ أن )ـنى( هق افذي َٕؾ افٔقٕٕٚٔغ إفٔٓٚأيٚم اإلشُْدر. ويزظؿ بًض اإل

مـ )مٓرة( ؾًٚـْقهؿ وتْكَّ مًٓؿ بًوٓؿ. وذم افروايٚت افٌربٜٔ ظـ  ٕزل مًٓؿ مجع

 .(2) افروم افذيـ بجزيرة )شَىرى( رء مـ افهحٜ

                                                             
 .73-78إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 صٚظر مِحّل يقٕٚين، مٗفػ إفٔٚذة وإوديًٜ. )*(

 .217، ص77ًرؾٜ، بروت، )د.ت(، جدائرة ادًٚرف اإلشالمٜٔ، دار اد (4)

، دار جٚمًٜ ظدن فِىٌٚظٜ وافْؼ، افّٔـ، 7ٕٚؤومُغ، شَىرى هْٚك حٔٞ بًثٝ افًَْٚء، ترمجٜ: ظع صٚفح اخلالؿل، ط (4)

 .41)د.ت(، ص

 .44، ص4ظع، جقاد ، مرجع شٚبؼ، ج (2)
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 ٔٓٚظِ واتقاؾدؾّ٘نؿ ؿد  ،مـ أجْٚس خمتٍِٜ يْحدرون شُٚن شَىرى وإذا ـٚن

 Diodorus The) )*(ؿد ذـر )ديقدورس افهَع، وذم حَٛ زمْٜٔ خمتٍِٜ

Sicilian أربًٜ أجْٚس: افًُٚن إصِٔقن إػشَىرى يرجًقن أن شُٚن، 

 . (7) وافًرب ،واهلْقد ،وافٔقٕٕٚٔقن وافرومٔقن

أن اهلْقد وافًرب  **()وذـر صٚحٛ ـتٚب )افىقاف حقل افٌحر اإلرتري(

ٜٔ شالم. وؿد ذـرت بًض ادهٚدر اإل(4)افتجٚرة هْٚك متٓٚن وافٔقٕٚن شُْقا اجلزيرة ٓ

أن اإلشُْدر ادَدوين أشُـ بًَىرى مٍرزة مـ جْده بْٚء ظذ ٕهٔحٜ أشتٚذه أرشىق 

. وذم حَٛ متٖخرة ـٚن مـ بغ شُّٚنٚ (4)فِحهقل ظذ ٌٕٚتٚهتٚ افَّٜٔ )***(ضٚفٔس

. وافراجح أن (2) ظْد شالضغ ادٓرة حُٚم شَىرى اأؾٚرؿٜ تقاؾدوا إفٔٓٚ أو ُجٌِِقا ظٌٔدً 

وظٚصقا  فٔٓٚإـ وؾدوا ييرة شَىرى هؿ مـ افًرب، وأخرافًُٚن إصِٔغ جلز

ؾَد وجد افرحٚفٜ  ،بًض أثٚر وافهالت افٌِقيٜ وافًرؿٜٔ ، تٗـد ذفؽمًٓؿ

ذم صخرة ظْدمٚ زار اجلزيرة شْٜ  ٚ( ًَٕن  Theodor Puntافزيىٚين )ثٔقدور بْٝ

وهل ؿِِٜٔ  –وؿد أـد افٌٚحثقن إٔف وؽره مـ أثٚر افتل وجدت  ،م7831/ هـ7472

. ومـ افثٚبٝ أن افٌِٜ افًَىريٜ ؿريٌٜ (4) ذات صِٜ بحوٚرة جْقب اجلزيرة افًربٜٔ –

                                                             
 مٗرخ يقٕٚين ظٚش ذم افَرن إول ؿٌؾ ادٔالد. )*(

 .42ؼ، صافٌٚر، مرجع شٚب (7)

 مٗفٍف مٗرخ يقٕٚين جمٓقل.( **)

 .44ٕٚؤومُغ، شَىرى هْٚك حٔٞ بًثٝ افًَْٚء، ص (4)

 ق.م( فف مٗفٍٚت ذم ادْىؼ وافىًٌٔٔٚت واإلهلٔٚت وإخالق444-482( ؾًِٔقف يقٕٚين مـ ـٌٚر مٍُري افٌؼيٜ )***)

 .34اهلّداين، مهدر شٚبؼ، ص (4)

 .41-44صبٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى،  (2)

 .44-47ٕٚؤومُغ، شَىرى هْٚك حٔٞ بًثٝ افًَْٚء، ص (4)
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)*( افنٌف مـ حٔٞ ادٍردات وافساـٔٛ افٌِقيٜ بٚفٌِٜ ادٓريٜ، وبٌِٚت ؿٌٚئؾ افَرا

ومهٚ  ،وافنحٚرة افتل تًُـ إؿِٔؿ طٍٚر ادجٚور فإلؿِّٔغ ادٓري واحليمل

ؾوال ظـ افنٌف افَقي  ،ادْىَتٚن اجلْقبٔتٚن ذم بالد افًرب ادَٚبِتٚن جلزيرة شَىرى

 .(7)بغ مالمح افٌدوي افًَىري، وبغ مالمح افٌدوي ادٓري، وافيٍٚري، واحليمل

ٜٔ أصٌحٝ شَىرى شالموبدخقل حيمقت ذم إضٚر افدوفٜ افًربٜٔ اإل

ثؿ  ،ؤغ افذيـ حُّقا حيمقت وُظامنوخوًٝ اجلزيرة حلُؿ اإلبٚ، جزًءا مْٓٚ

امن، حٔٞ أصٌحٝ اجلزيرة تٚبًٜ هلؿ مْذ ظٓد اجلِْدري بـ إحن حُّٓؿ ذم ظُ 

. وذم افْهػ افثٚين مـ افَرن افثٚفٞ اهلجري/ افتٚشع (4)هـ(744-747) مًًقد

وَٕوقا افًٓقد  ،غٔادٔالدي ثٚر افْهٚرى افًَىريقن ود حُؿ إئّٜ اإلبٚو

ؾٚشتٌٚثٝ امرأة  ،وإتُٓقا إظراض وشٌِقا إمقال ،وؿتِقا افقايل وجْدهوادقاثٔؼ، 

ؾًٌٞ بجٔش أخوع بف  ،شَىريٜ بٚإلمٚم افهِٝ بـ مٚفؽ اخلرويص ذم ؿهٔدة صًريٜ

 .(4) افْهٚرى، وأظٚد شِىٜ إئّٜ افًامٕٔغ ظذ اجلزيرة

حًٛ مٚ ذـر فَرن إول ادٔالدي إػ اأمٚ افقجقد ادٓري ذم اجلزيرة ؾرجع 

ـام  ،شَىرى وادٓرة وطٍٚر تتٌع ممُِٜ مِؽ افٌِٚن حٔٞ ـٕٚٝ ،ذم افروايٚت افتٚرخئٜ

فَِرب  اوٕيرً  ،ٜ وافٌِقيٜ ـٕٚٝ تربط بغ ادٓرة وشَىرى ؿدياًم ٔأن افهالت افًرؿ

                                                             
إحدى ؿٌٚئؾ مْىَٜ طٍٚر ذم ظامن، وتًرف أيوٚ بٚشؿ احلُع، وأؾرادهٚ يتحدثقن هلجٜ صحريٜ، ًٌٕٜ فِنحرة شُٚن جٌٚل  )*(

 .711ط(، )د. ن(، )د. ت(، صطٍٚر إصِٔغ. إير: بْٝ، ثٔقدور، مٚيٌؾ، جْقيب اجلزيرة افًربٜٔ، ترمجٜ: هْٚء خٍِٜٔ، )د. 

 .42-73بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى، ص (7)

افًٌٔديل، أمحد، محِٜ اإلمٚم افهِٝ بـ مٚفؽ ظذ جزيرة شَىرى وافًالؿٚت افًامٕٜٔ ادٓريٜ، جمِٜ ٕزوى، مًَط، افًدد  (4)

 ، )د. ص(.  https//www.nizwa.comم7332افثٚفٞ ظؼ، )د. م(، ديًّز 

 .31-34افًٚدل، ٕقر افديـ، حتٍٜ إظٔٚن بًرة أهؾ ظامن، )د. ط(، مىًٌٜ اإلمٚم، افَٚهرة، )د.ت(، ص (4)
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وؿقة ؿتٚفٜٔ ذم جزيرة  اأـثر اجلٚفٔٚت افًربٜٔ ظددً  أنّ إػ بٚإلوٚؾٜ  ،ٓاماجلٌراذم بْٔ

ن ٘ؾ ،ذفؽ ـؾ ظذ افرؽؿ مـ، و)بْق شِٔامن وبْق ظٍرار( اجلٚفٜٔ ادٓريٜ ٕٚٝـشَىرى 

ومل يُـ حيّؾ  ،ٚواجتامظًٔ  ٚاؿتهٚديً  اافقجقد ادٓري ذم جزيرة شَىرى مل يُـ إٓ وجقدً 

 .(7) افىٚبع افًٔٚد

ـ ادٓريقن مـ بًط شٔىرهتؿ افًٔٚشٜٔ ظذ جزيرة شَىرى َُّ ذم ّنٚيٜ افَرن  مت

ح ابـ مٚجد افذي ـٚن مًًٚس  ،افتٚشع اهلجري اخلٚمس ظؼ ادٔالدي  اويهػ ادالَّ

جزيرة شَىرى ـٕٚٝ وذم هذا افتٚريخ ": فألحداث افقوع افًٔٚد فِجزيرة ؿٚئاًل 

مٚ مُِٓٚ ادٓرة إٓ ": وأوٚف ؿٚئاًل  ،(4)"فِّٓرة منسـغ ؾٔٓٚ بْق شِٔامن وبْق ظٍرار

وـٚن حمّد بـ ظع بـ ظّرو . حيتّقن ؾٔٓٚ ظْد خقؾٓؿ ،ّنٚ فًٚؿٌٜ أمرهؿّٕنؿ يريدو

ؿد اشتنٚرين ؾٔٓٚ شْغ، ؾِؿ أضًف ذم ذفؽ، ؾِامَّ تقػَّ ظذ ادٓرة سف ادٚل 

 .(4)"ومُِٓٚ

ًً 7288/  هـ832وذم ظٚم  ، إذ ٚرشًّٔ  ٚم اختذ افقجقد ادٓري ذم شَىرى ضٚب

حْٔٓٚ مـ بًط ٍٕقذهؿ افًٔٚد ظذ أجزاء اجلزيرة ـٚؾٜ، وبْقا ؾٔٓٚ  متُـ ادٓريقن

َ افًِىٚن ادٓري ظٚمر بـ  احلهقن وآشتحُٚمٚت افًًُريٜ إخرى. وؿد َظــغَّ

ظْف ذم حُؿ اجلزيرة، وأمده برجٚل أصداء مـ خمتِػ  ٕٚٚئًٌ  اضقظري بـ ظٍرار ابْف حمّدً 

تٚبًٚ فإلؿِٔؿ ادٓري. وؿد ُؿتؾ إمر حمّد بـ  اواظتزت اجلزيرة جزءً  ،افًنٚئر ادٓريٜ

                                                             
 .41بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى، ص (7)

ابـ مٚجد، صٓٚب افديـ أمحد، افٍقائد ذم أصقل ظِؿ افٌحر وافَقاظد، حتَٔؼ إبراهٔؿ خقري، )د.ط(، )د.ن(، دمنؼ،  (4)

 .4212، ص7317

 .421ابـ مٚجد، ادهدر افًٚبؼ، ص (4)
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 شْٜ ظٚمر ذم ادًرـٜ افتل دارت رحٚهٚ بغ ادٓرة وافٌزاة افزتٌٚفٔغ ذم بِدة )افًقق(

 .(7)م 7421

هٚجؿ افزتٌٚفٔقن جزيرة شَىرى، ومتُْقا مـ احتالهلٚ بًد مَٚومٜ وؿد 

مٌٚدرة  إػاوىر افزتٌٚفٔقن هـ 371م/ 7477. وذم ظٚم (4)مًتّٔتٜ أبداهٚ ادٓريقن

وؿِٜ  ،مراض ذم اجلزيرةوإتنٚر إ ،شَىرى بًٌٛ شقء مًٚمِٜ افًُٚن فِزتٌٚفٔغ

 إػبٚإلوٚؾٜ  ،ٚاؿتهٚدي اوصقل ادٗن وإؽذيٜ بًد أن ؾرض ظِٔٓؿ افًُٚن حهٚر

ذم ادحٔط اهلْدي افتل شتخدم مهٚحلٓؿ أـثر  ا(جق) مديْٜ إػحتقل إٔيٚر افزتٌٚفٔغ 

 ،إشٔٚد افرئًٔغ ذم اجلزيرة ةومْذ ذفؽ افقؿٝ أصٌح ادٓر ،مـ جزيرة شَىرى

 /م7311وصُِقا شالفٜ افًالضغ افتل حُّٝ اجلزيرة حتك آشتَالل ظٚم 

 .(4)هـ7481

 إػؿد طِٝ افْكإٜٔ ذم شَىرى و، ٚذم جزيرة شَىرى تدرجئً  شالمإتؼ اإل

افَرن افًٚبع ظؼ ادٔالدي، رؽؿ أن شَىرى خوًٝ حلُؿ افًامٕٔغ اإلبٚؤغ مْذ 

اجلزيرة ؿٌؾ  إػؿد وصؾ  شالم. ويٌدو أن اإل(2) افَرن افثٚين اهلجري افثٚمـ ادٔالدي

احلٌَٜ افتل خوًٝ  إػوطؾ ـذفؽ  ،(4) اوصقل افًثامٕٔغ، إٓ أن إتنٚره ـٚن حمدودً 

                                                             
 .43-48بٚمىرف، دحٚت مـ تٚريخ شَىرى، ص (7)

 .11ٕٚؤومُغ، شَىرى هْٚك حٔٞ بًثٝ افًَْٚء، ص (4)

 .14ٕٚؤومُغ، ادرجع ًٍٕف، ص (4)

 افًٌٔديل، مرجع شٚبؼ، )د.ص(. (2)

 .32اهلّداين، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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افًِّْل ظذ مذهٛ  شالمافذيـ ذم طؾ حُّٓؿ إتؼ اإلوادٓريغ، ؾٔٓٚ اجلزيرة حلُؿ 

 .(7)يقمْٚ هذا إػطؾ شٚئدا واإلمٚم افنٚؾًل 

  

                                                             
 .48َٚء، صٕٚؤومُغ، شَىرى هْٚك حٔٞ بًثٝ افًْ (7)
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ى
ىووتضمَُّنىثالثظىمباحث:ىىىىىىىى

 ىاألولىالمبحث ىالمحوطىرلىىالبرتعالوونىدوطرة:
ىالذرقوظ.ىوالبحارىالؼندي

 ىالثانيىالمبحث ىوالطثمانوونىالممالوكىتصدي:
ى.الذرقوظىوالبحارىالؼنديىالمحوطىفيىللبرتعالوون

 ىالثالث ىجؼودالمبحث ىالتصديىفيىالطثمانوونى:
ىالطربوظ.ىوالبحارىالؼنديىالمحوطىفيىللبرتعالوون
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ى:ىالمبحثىاألول
ىوالبحارىالذرقوظىدوطرةىالبرتعالوونىرلىىالمحوطىالؼندي

ىوالبحارىأوًلا ىالؼندي ىالمحوط ىفي ىالبرتعالوظ ىالكذوفىالجعرافوظ ىحركظ :
ىالذرقوظ:

ىم(:Henry1394-1460 هنريىالمالحى)
أصٓر مـ  (،إول افزتٌٚيل Johnن بـ ادِؽ )جقهق اهْري ادالح 

ٓمتالـف اخلزة  ؛أشٓؿ ذم بدايٜ حرـٜ افُنقف اجلٌراؾٜٔ افزتٌٚفٜٔ افٌحريٜ

بٚإلوٚؾٜ ٓمتالـف ادًِقمٚت افُٚؾٜٔ ظـ افنٚضئ  ،افقاشًٜ ذم جمٚل ادالحٜ

يٌريٚ ود ظرب أ رةاإلؾريَل افتل اـتًٌٓٚ أثْٚء افكاع بغ ممٚفؽ صٌف جزي

إٕدفس. وؿد ارتٌط فَٛ ادالح بف بًٌٛ تنجًٔف ودؾًف فِّحٚوٓت افزتٌٚفٜٔ 

إوػ ٓشتُنٚف شقاحؾ إؾرئَٚ افنامفٜٔ وافٌربٜٔ، وجزر ادحٔط إضِز 

ًً (7)افَريٌٜ مـ صٌف جزيرة أيٌريٚ  بتَٚفٔد افٍروشٜٔ افتل ورثٓٚ  ٚ. وؿد تربَّك متنٌ

 Alfonso Lonoظـ افٌىؾ افَقمل افزتٌٚيل )أفٍقًٕق فقٕق افٍٚريز 

Alfaris ًهقادة ؾٔٓٚ، ـام  ٚ( افذي إتك ظذ افًرب ذم إٕدفس وحٚرهبؿ حرب ٓ

َي مْذ ضٍقفتف بٕٚؾُٚر افُْٓقتٜٔ ادًٔحٜٔ، وبٚفتدريٛ افًًُري خيٚفىف  ُؽــذِّ

 .(4)دًِّغبٌض مرير فًِرب وا

                                                             
، مرـز زايد 7م، ط7444-7421افًِامن، حمّد محٔد، افٌزو افزتٌٚيل فِجْقب افًريب واخلِٟٔ ذم افٍسة مٚ بغ  (7)

 .44م، ص 4222هـ/7242فِساث وافتٚريخ، اإلمٚرات افًربٜٔ ادتحدة، 

 .771-774م، ص7331هـ/7222مراد، حمّد ظدٕٚن، ساع افَقى ذم ادحٔط اهلْدي، )د. ط(، دار دمنؼ،  (4)
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ومـ أهـؿ إهداف افتل ـٚن إمر هْـري يًًك فتحََٔٓٚ احتالل 

وـٚن أول ٕك حََف  ،(7)صقاضئ إؾرئَـٚ افٌربٜٔ افتل تىؾُّ ظذ ادحٔط إضِز

ذم  ،م7274هق إتزاظف مديْٜ )شٌتٜ( ادٌربٜٔ ادَٚبِٜ جلٌؾ ضٚرق مـ افًرب ظٚم 

طؾَّ صداهٚ يدوي  ،وؿد ٕٚل بذفؽ صٓرة ـٌرةحمٚوفٜ فَِوٚء ظذ دمٚرة ادًِّغ، 

حٔٞ وصِتف دظقات مـ مِقك إٕجِسا، وأدٕٚٔٚ، وؿنتٚفٜ  ،ٚأوروبذم مجٔع إٔحٚء 

وـٚن هلذا افْك أثر ظذ روح  ،(4)اإلشٌٕٜٚٔ يًروقن ظِٔف مْهٛ ؿٔٚدة جٔقصٓؿ

 ،ؽٕٚٚ هبدف ٕؼ افديٕٜٚ ادًٔحٜٔ ؾٔٓٚ إػهلذا ؾُر ذم افقصقل  ادًْقيٜ، هْري

افًٌْٚل هبدف آتهٚل  إػـام ؾُر أيوٚ بٚفقصقل  ،وإتزاع دمٚرهتٚ مـ ادًِّغ

، ثؿ مقإئ إمحرافٌحر  إػممٚ شًٔٚظده وؿتٓٚ ذم افقصقل  ،مع مِؽ احلٌنٜ

ض ٕخىٚر افىرق افتجٚريٜ   . (4)افًرب، واهلْد وافهغ دون افتًرُّ

ي بٚفتنجٔع مـ بٚبٚوات رومٚ، وبخٚصٜ افٌٚبٚ )َٕٔقٓ وؿد حيل هْر

أؿل افٌالد، وأبًدهٚ  إػاخلٚمس( افذي وصػ هْري ادالح بٖٕف )دؾع بٚشؿ اهلل 

ظـ جمٚل مٚ ًِٕؿ، ـام أدخؾ بغ أحوٚن افُٚثقفُٜٔٔ افٍٚريـ مـ أظداء اهلل وأظداء 

. وؿد (2) افتل يٍتحٓٚبُِّٜٔ إرايض ٚثؿ أظىٚه تٍقيًو  ،ادًٔح مثؾ افًرب.. إفخ(

خوٚظٓٚ فًِّٔح، إادحٔط اهلْدي وبالد اهلْد و إػـٕٚٝ رحِتف ؿٚصدة افقصقل 

                                                             
م، 7331، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب، مك، 7رموٚن، ظٌدافًئؿ، تٚريخ أوروبٚ وافًٚمل ذم افًك احلديٞ، ط (7)

 . 472، ص7ج

 .83حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

، دار ادريخ فِْؼ، افريٚض، 4أبق ظِٜٔ، ظٌدافٍتٚح، يٚؽل، إشامظٔؾ أمحد، تٚريخ أوروبٚ احلديٞ وادًٚس، ط (4)

 .48-41م، ص7334هـ/ 7274

 .778مراد، مرجع شٚبؼ، ص (2)
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ّٕف بحٔٞ  ،إٕنٚء ظالؿٚت بْٔف وبغ شُٚن ادْٚضؼ افتل يهؾ إفٔٓٚ إػإذا تقصؾ  إ

ؾٕ٘ف شٔتُّـ مـ ـًٛ ودهؿ ومًٚظدهتؿ دًٔحل افٌرب ود أظدائٓؿ، وذم 

 شالمافقؿٝ ًٍٕف شٔحثٓؿ ظذ افىٚظٜ واخلوقع، وبخٚصٜ افذيـ مل يًتَْقا اإل

 .(7)بًد

 CAPE)رأس بقجٚدور إػم وصؾ إمر هْري 7242ذم شْٜ 

BOJADOR ))*(،   َٜٔقم بًِّٜٔ شوإٔف  ،افٌٚبٚ خيزه بٚـتنٚؾٚتف إػؾٖرشؾ رشٚف

-INFIDEL NAافتٌنر هْٚك بغ افنًقب ؽر ادًٔحٜٔ اإلؾرئَٜ )

TEVCS)، ًٌٚمْف أن تُقن ـٚؾٜ إرايض ادُتنٍٜ مًتًّرات دِؽ  ضٚف

أن افرشٚفٜ اإلهلٜٔ افتل حيِّٓٚ تقجٛ ظِٔف أن يدخؾ هذه  امٗـدً و ،افزتٌٚل

 .(4)هد افرئٔس ٓـتنٚؾفوأن هذه افٌٚيٜ أي افتٌنر هل ادَ ،افنًقب بٚدًٔحٜٔ

حمٚوفٜ فُـ إمر هْري تًرض هلزيّٜ ذم هجقمف ظذ مديْٜ ضْجٜ و

ؾَد  ،وؿد أثرت هذه اهلزيّٜ ذم جمرى حٔٚتف ،م7241/ هـ822شْٜ  احتالهلٚ

وبدأ بٚفتٍُر ذم افَٔٚم بّنٚريع ـٌرة  ،أؾَدتف هذه اخلًٚرة محٚشف افَديؿ فَِتٚل

فذفؽ أصٌح هدؾف إول هق ووع خىٜ  ،اهلْد إػوتىِع فِقصقل  ،وبًٔدة

أو بٕٚحرى تْئؿ حرـٜ افتٍٚف ـزى فتىقيؼ اجلْٚح افٌريب  ،ٜ ـزىإشساتٔجٔ

                                                             
 .774-477رموٚن، مرجع شٚبؼ ، ص (7)

 مْىَٜ ظذ شقاحؾ افهحراء افٌربٜٔ. )*(

 .34حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وـٚن آظتَٚد  ،اهلْد إػادحٔط اهلْدي، وافقصقل  إػوافًر بٚدًٔحٜٔ  ،شالمفإل

 .(7)وؿد أخذ هذا افتٍُر ظِٔف ـؾ منٚظره ،فدهيؿ بقجقد مِقك مًٔحٔغ ؾٔٓٚ

ىم:1416(ىDohn Paedroبطثظىدونىبودروى)
ؿٚم ادالح دون بٔدرو صَٔؼ هْري ادالح بٌّٚمرة ٓـتنٚف اهلْد ودول 

ثؿ  ،اشتٌْقل، وافَدس، وبٌداد إػومتُـ مـ افقصقل  ،(4)افؼق ظـ ضريؼ افز

دؼق، ؾٌٚرـف افٌٚبٚ، وضِٛ مْف إػ ارومٚ فٔؼح فٌِٚبٚ أبًٚد رحِتف  إػتقجف 

وؿد دؾًف افْجٚح  ،افزتٌٚل إػوظٚد بًدهٚ  ،ٚأوروبوصػ مٚ صٚهده هْٚك دِقك 

 إػيّْع ؾٔف أي برتٌٚيل مـ اإلبحٚر  ٚافذي حََف هق وصََٔف ٕن يهدر مرشقمً 

 .(4)ادْٚضؼ ادُتنٍٜ

ىالبطثاتىالتجددوظىالبرتعالوظ:ىىى
شٕٚدت حرـٜ افُنقف اجلٌراؾٜٔ افٌحريٜ ظذ شقاحؾ إؾرئَٚ افٌربٜٔ 

اتًّٝ بٚفنيٜ ؾٔام أضِؼ ظِٔٓٚ )افًٌثٚت  أمهٜٔحرـٜ أخرى ٓ تَؾ ظْٓٚ 

مجع ادًِقمٚت ظـ  إػ أشٚدوـٕٚٝ هتدف بنُؾ  ،افتجًًٜٔ افزتٌٚفٜٔ(

جًًٜٔ ذم هذه افرحالت افت ُشّرتوؿد  ،مهٚدر ثروة افؼق مـ افتقابؾ وؽرهٚ

ممُِٜ )افَس  ٝشّرُ  ،ظٓد ادِؽ دون جقان افذي حهؾ ظذ خريىٜ إلؾرئَٚ

                                                             
 .771، مرجع شٚبؼ، صمراد (7)

 .72، )د. ط(، )د. ن(، ؿىر، )د.ت(، ص7فقريّر، ج، دفٔؾ اخلِٟٔ، ج (4)

 .34حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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آمٚل افتقشع ذم إؾرئَٚ وومـ هْٚ بدأت تراود هذا ادِؽ ضّقح  ،يقحْٚ( ذم ذؿٓٚ

 .(7) اهلْد إػفِقصقل 

م( اثْغ مـ أتٌٚظف 7234-7287ـام أرشؾ مِؽ افزتٌٚل يقحْٚ افثٚين )

ٍَّل ُحْغ  إػ بٔٝ ادَدس ذم مقشؿ احلٟ جلّع بًض ادًِقمٚت، فُْٓام ظٚدا بُخ

ثؿ ؿٚم ادِؽ بّحٚوفٜ أخرى، ؾٖرشؾ بًثٜ هيٜ ثٕٜٚٔ  ،فًدم إجٚدهتام افٌِٜ افًربٜٔ

ًٜ 7281ظٚم   J.Pedro deمـ خٚدمف اخلٚص )جقن بٔدرو دي ـقؾِٔٓٚم م مُقٕ

Covilham ٘يٍٚ(، ومًف رشقل آخر هق )أفٍقًٕق دي بAlfonso de Pave 

وـٚن دي ـقؾِٓٚم هذا جئد ظدة فٌٚت مْٓٚ افٌِٜ افًربٜٔ مْذ أن ـٚن  ،افؼق إػ( 

  تتِخص ذم: . وـٕٚٝ مّٜٓ هذيـ افرشقفغ(4)ذم ادٌرب اأشرً 

o   حْٔئذ بٚشؿ ممُِٜ أوروبمجع مًِقمٚت ظـ احلٌنٜ افتل ـٕٚٝ تًرف ذم ٚ

تِؽ ، )*(Prest John برشسجقن( أو ممُِٜ ) افَديس جقن، أو يقحْٚ

ٚ؛ أوروبادُِّٜ افتل دارت حقهلٚ افُثر مـ إشٚضر واخلراؾٚت ذم 

وؿد ـٚن ادِؽ  ،ٜٔإشالمـقّنٚ ممُِٜ مًٔحٜٔ ذم إؾرئَٚ حمٚضٜ بدول 

 ًٍ وؾٔام إذا  ،تِؽ ادُِّٜ فٌرض مًرؾٜ مقؿًٓٚ إػفِقصقل  ٚافزتٌٚيل متِٓ

 اهلْد. إػـٚن فدهيٚ شقاحؾ بحريٜ تقصِف 

                                                             
 .44-42افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .12م، ص7333، دار إمغ، افَٚهرة، ٕقؾّز4، ط7144-7484شٚمل، شٔد مهىٍك، افٍتح افًثامين إول فِّٔـ  (4)

ًٔٚ بغ صًقب وثْٜٔ، وهق صٚحٛ إمزاضقريٜ ٕكإٜٔ  )*( هل أشىقرة إتؼت ظـ مِؽ ٕكاين يٍسض وجقده ح

ـزى ذم افؼق، وحيُؿ اهلْد وافهغ واحلٌنٜ، وئًىر ظذ ظدد ٓ حيل مـ مِقك أؿؾ مْف مرتٌٜ، ويَِٛ بـ 

ل احلثٔٞ فِتآفػ مع هذا ادِؽ ذي افَقة )صٚحٛ ممُِٜ افتقابؾ(، وؿد حيدث اـتنٚؾف أمهٜٔ وخىقرة تٗدي إػ افًً

وافًِىٚن افذي شٔٗدي ذم افْٓٚيٜ إػ افَوٚء ظذ زظٚمٜ ادًِّغ ذم إمٚــ ادَدشٜ )َٕال ظـ افًِامن، مرجع 

 (.44شٚبؼ، ص
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o  (7)افٌْدؿٜٔ إػ افقصقلمًرؾٜ ضرق هذه افتجٚرة ظز افٌالد افًربٜٔ حتك. 

o  مجع ـؾ ادًِقمٚت افًٚمٜ ظـ ـؾ مٚ يتهؾ بٚفتقابؾ، وؽرهٚ مـ افٌوٚئع

 افؼؿٜٔ.

واشتىٚظٝ احلهقل ظذ  ،اـٌرً  ٚوؿد ٕجحٝ افًٌثٜ ذم مّٓتٓٚ ٕجٚحً 

ٍهِٜٔٔ ظـ افتٔٚرات افٌحريٜ، خرائط ظربٜٔ ظـ ادحٔط اهلْدي، ومًِقمٚت ت

 .(4)وافريٚح ادقشّٜٔ ذم هذا ادحٔط

ٛ افزتٌٚفٔقن مٚ مجًقه مـ ثّرة افُنػ وافٌحٞ وافتجًس ؾرتّ 

ٜٔ، واشتٍٚدوا مْف ذم ووع اخلىط آؿتهٚديٜ شالموافرحِٜ ظز إرايض اإل

ذم تٍْٔذ ؿ وافًٔٚشٜٔ احلربٜٔ، حٔٞ ـٕٚٝ تِؽ ادًِقمٚت ادًغ إول هل

ٜٔ افؼؿٜٔ. شالمتٓؿ، وتًٔر محالهتؿ، وتثٌٔٝ أؿدامٓؿ ذم افًقاحؾ اإلشساتٔجٔا

 إػومْٓٚ  ،م7282افَٚهرة شْٜ  إػوؿد خرجٝ افًٌثٜ افنيٜ افثٕٜٚٔ مـ فنٌقٕٜ 

جمّقظتغ: ؾذهٛ ـقؾِٔٓٚم ؿٚئد  إػحٔٞ إًَّٝ هْٚك  ،إمحرظدن ظز افٌحر 

وفًز أؽقار  ،ف ظذ مهدر دمٚرة افتقابؾشقاحؾ اهلْد افٌربٜٔ فِتًر إػافًٌثٜ 

ذم  مِؽ احلٌنٜ. ومتُـ ـقؾِٔٓٚم إػ وذهٛ دي ب٘يٍٚ ،اإلبحٚر ظز ادحٔط اهلْدي

 ،هذه افرحِٜ مـ مجع ادًِقمٚت ظـ شقاحؾ اهلْد افٌربٜٔ وشقاحؾ افٌحر افًريب

 .(4)وظدن ،وهرمز ،مثؾ: ـٚفُٔقت ،وأهؿ ادراـز افتجٚريٜ ؾٔٓٚ

                                                             
 .721حْيؾ، مرجع شٚبؼ ، ص (7)

، ـِٜٔ افدظقة وأصقل افديـ، ادديْٜ ادْقرة 7ادكي، مجٔؾ ظٌداهلل، حٚرض افًٚمل اإلشالمل وؿوٚيٚه ادًٚسة، ط (4)

 .14، ص7هـ، ج7487

-7422/7142إشىؾ، ريٚض حمّقد، افكاع اإلشالمل افزتٌٚيل وأثره ذم حرـٜ افتجٚرة افدوفٜٔ  (4)

 .742م، ص7337هـ/7274مًٜ افًْد، بٚـًتٚن، هـ، )رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة(، ج321/7724ٚ
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ضًٌٜٔ افْنٚط افتجٚري ذم مٔٚه افؼق  ٚوبًد أن اشتقظٛ ـقؾِٔٓٚم متٚمً 

ـتٛ تَريره اخلٚص  ،وإٔقاظف، وثٌٝ ادقاؿع افتل زارهٚ ظذ اخلريىٜ افتل مًف

وأرشِف مـ هْٚك مع أحد افٔٓقد  ،م7232افَٚهرة ظٚم  إػوظٚد  ،فِِّؽ

بحًٛ إوامر  - ثؿ أـّؾ هق رحِتف ذم صَٓٚ افثٚين ،فنٌقٕٜ إػافزتٌٚفٔغ 

 ،إؾرئَٚ ذم إسار ظجٔٛ فٌِحٞ ظـ ممُِٜ افَديس يقحْٚ إػ – ادُِٜٔ

 .(7) وافتحٚفػ مًٓٚ ود ادًِّغ

ادهٚحٌٜ فُِنقف اجلٌراؾٜٔ ذم  هذه افرحالت افتجًًٜٔ أمهٜٔ تحددوت

أّنٚ مٓدت فًِٔىرة افزتٌٚفٜٔ ذم بحٚر افؼق، وبٚفذات ذق إؾرئَٚ، واهلْد، 

أول برتٌٚيل تىٖ ؿدمٚه أرض اهلْد  واخلِٟٔ، واجلْقب افًريب، حٔٞ ـٚن ـقؾِٔٓٚم

ؿٌؾ دي جٚمٚ، وأول مـ صٚهد ممُِٜ افَديس يقحْٚ ذم احلٌنٜ، ـام ـٚن يًتَد 

 .(4) إٓذاك

ىم(:1487ى (Bartholomeo Diasبارثلمووىدواز
أبحر بٚرثِّٔق ديٚز بًٍْٔتغ محقفٜ ـؾ مْٓام مخًقن ضْٚ، ومًف ثٚفثٜ 

واصىحٛ مًف ظْٔٚت افتقابؾ فٔىِع  ،أصٌر مْٓام حلّؾ مٗوٕٜ ثالثٜ أظقام

ؾٔتًرؾقن  ،إهٚيل ظِٔٓٚ ذم افٌالد افتل يْزل هبٚ؛ ظِٓٚ تُقن ممٚ يٌْٝ ذم بالدهؿ

 ،ؽر ؿِٔؾ مـ افزٕقج امقاضْٓٚ، ـام اصىحٛ مًف ظددً  إػأو يرصدوٕف  ٓٚظِٔ

                                                             
 .41افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .41افًِامن، ادرجع ًٍٕف ، ص (4)
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؛ فٔسك ذم ـؾ مُٚن جديد يُتنٍف مجٚظٜ مْٓؿ فٌْٔئقا إهٚيل بًيّٜ ٚوإٕٚثً  اذـقرً 

 .(7)وفًٔتٍنوا ذم افقؿٝ ًٍٕف ظـ افَس يقحْٚ وظـ اهلْد ،افزتٌٚل

ومرت ظِٔف شْٜ ضقيِٜ  ،م ذم اخلوؿ ادجٓقل7281تقؽؾ بٚرثِّٔق ظٚم 

أن تذمر افٌحٚرة مـ هذه افرحِٜ افتل  إػ ،مؤْٜ صٚؿٜ، وهق يّخر ُظٌَٚب ادقج

أخذ ذم ضريؼ  ظْدهٚ ،واشتقػ افٖٔس ظذ بٚرثِّٔق ديٚز ،ـٕٚٝ تٌدو بال ّنٚيٜ

 ،مرارة اخلٌٜٔ فًدم آشتدارة حقل ضرف إؾرئَٜ اجلْقيب يتجرعافًقدة، وهق 

وفُـ مل يىؾ  ،رب ٓظتَٚده بٖٕف مل يُـ ذم مٔٚه افٌحر افؼؿلواصتد بف افٌؿ وافُ

ل ـؾ هذا  ،صًقر بٚرثِّٔق بٚٓشتٔٚء وافٌؿ  ،ؽٌىٜ وحٌقر إػإذ مل يٌِٞ أن حتقَّ

مـ أن  ،وضٚبٝ ًٍٕف فٌِْٖ افذي أؾٙ إفٔف ،بًقدة بٚرثِّٔق وـٚن ؾرح ادِؽ ظئاًم 

 .(4)اهلْد ؿد أصٌحٝ أن مٍتقحٜ ظذ مكاظٔٓٚ إػافىريؼ 

ذم أؿل افىرف  )*( رأس افًقاصػ إػم وصؾ بٚرثِّٔق ديٚز 7281وذم 

 وُيًّد ديٚز ،وؿد متٝ تًّٔتف بـ )رأس افرجٚء افهٚفح( ،اجلْقيب فَِٚرة اإلؾرئَٜ

 ذم افقؿٝ ،أمٚمف ٚأظيؿ افٌَٚضْٜ افزتٌٚفٔغ بًد أن أصٌح ضريؼ اهلْد مٍتقًح 

 ،افذي ـٚن ؾٔف ـريًتقؾر ـقفقمٌس يًقد مـ رحِتف افتٚرخئٜ بًد اـتنٚف أمريُٚ

وؿد رؾض جٚن افثٚين ؿقل ـريًتقؾر ـقفقمٌس، ومل  ،وهق يًتَد إٔف اـتنػ اهلْد

وظذ  ،وأس ظذ افَقل بٖن افىريؼ افؼؿل هق ضريؼ اهلْد ،يًتَد بٚـتنٚؾف فِْٓد

                                                             
 .744م، ص7341هٚو، شقٕٔٚ. ي، ذم ضِٛ افتقابؾ، ترمجٜ: حمّد ظزيز رؾًٝ، )د. ط(، مُتٌٜ ّنوٜ مك،  (7)

 .742-744هٚو، مرجع شٚبؼ، ص (4)

رة مٚ بف مـ ظقاصػ، وفُـ مِؽ افزتٌٚل أضِؼ ظِٔف )رأس افرجٚء افهٚفح( بًد ـٚن اشّف )رأس افًقاصػ( فُث )*(

أن ٕجح افزتٌٚفٔقن ذم اجتٔٚزه، ٕٕف ؾتح بٚب افرجٚء وإمؾ أمٚمٓؿ ذم افقصقل إػ اهلْد. )ادٌِٔٚري أمحد زيـ افديـ 

 (.744م، ص7384هـ، 7224، مٗشًٜ افقؾٚء، بروت،7ادًزي، حتٍٜ ادجٚهديـ ذم أحقال افزتٌٚفٔغ، ط
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وابتدأت رحِتٓٚ  ،وتؿ دمٓٔزهٚ بٖربع شٍـ ،هذا دؾع بحِّٜ ؾٚشُق دي جٚمٚ

رؽؿ مًٚروٜ افٌْالء وادجِس  ،م7231شْٜ  افتٚرخئٜ ذم افثٚمـ مـ أؽًىس

 .(7)بًٌٛ مهٚريٍٓٚ افٌُرة ظذ صًٛ صٌر

افذي حُؿ و ،بَِٛ افًًٔد أو ادحيقظ نٓروذم ظٓد ادِؽ مٕٚقيؾ اف

 – ؿٚم ،اهلْد إػ افِقصقل بحرً  ٚوـٚن حيسق صقؿً  ،(4) م7442 –7234 شْتل بغ

بدراشٜ ـٚؾٜ افتَٚرير افتل أظدهتٚ افًٌثٚت آشتُنٚؾٜٔ ظـ ضريؼ  -أي ادِؽ 

ـام درس تَٚرير ادقؾديـ افذيـ  ،افٌحر افذي يِتػ حقل رأس افرجٚء افهٚفح

ؾزاد ذفؽ مـ ؿْٚظتف بٖن  ،افٌالد افًربٜٔ واهلْد إػشٌؼ أن وصِقا ظـ ضريؼ افز 

إذا مٚ تؿَّ آفتٍٚف حقل شقاحؾ إؾرئَٚ  ااهلْد يُّـ افقصقل إفٔف بحرً  ػإافىريؼ 

وؿد أـد فف مًتنٚره افٔٓقدي  ،إمحرمدخؾ افٌحر  إػاجلْقبٜٔ، وافقصقل 

 ،اهلْد إػآؿتهٚديٜ فِقصقل  مهٜٔ( اAbraham Zacotٕ)إبراهٚم زاـقت 

احتُٚر افزتٌٚل هلذه افتجٚرة  وأنّ  ،وهل احتُٚر دمٚرة افتقابؾ وافٌوٚئع اهلْديٜ

 إػـام أن افقصقل  ،وجيًِٓٚ ظٚجزة ظـ أيٜ ؿدرة ظًُريٜ ،شٔوًػ مرـز مك

إحُٚم افًٔىرة ظذ افًٚحؾ اإلؾريَل  ذمممُِٜ افَديس جقن )احلٌنٜ( شًٔٚظد 

 .(4)افؼؿل وٕؼ ادًٔحٜٔ

                                                             
 41مراد، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .41افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .777حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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)*(ىرحلظىفادكوىديىجاما
Vasco de Gama) ىم:1497(ى

مٕٚقيؾ ؾٚشُق دي جٚمٚ ـَٚئد فِرحِٜ افٌحريٜ افتل إىَِٝ اختٔٚر ادِؽ 

حتىّٝ  وـٕٚٝ هذه افرحِٜ مُقٕٜ مـ أربع شٍـ ،م7231مـ فنٌقٕٜ شْٜ 

ـّ  ـٕٚٝ و ،(7)، وتؿ تقزيع مًداهتٚ وأجٓزهتٚ احلربٜٔ ظذ افًٍـ ادتٌَٜٔواحدة مْٓ

 ،ًٍٕف( بَٔٚدة ؾٚشُق دي جٚمٚ  Cant Jebreelشٍْٜٔ افَٔٚدة )شٕٚٝ جزائٔؾ

 Paulo( بَٔٚدة )بٚوفق دي جٚمٚ Cant Michelوافًٍْٜٔ افثٕٜٚٔ )شٕٚٝ مٔنٔؾ

de Gama )، وافًٍْٜٔ افثٚفثٜ )بريق Pereo( بَٔٚدة )ُٕٔقٓ ـقيِق Nicola 

Quelo )، وظِٔٓٚ  ،ٚ( ضّْ 742)( ضّْٚ إػ 42ـ )وتراوحٝ محقٓت افًٍـ م

ًً . وـٕٚٝ شٍْٜٔ ( رجال خمههغ هلذه اد712ّٜٓ) ، ٚافَٔٚدة جمٓزة بًؼيـ مدؾ

إٓ أن ادِؽ أمر بّوٚظٍٜ ظدد ادداؾع وضَِٚهتٚ، ـام أمر أن يرؾع ظذ شٚريتٓٚ 

وؿد رشؿ ظذ أذظٜ ادَدمٜ وادٗخرة  ،ظِؿ افزتٌٚل افذي حيّؾ صًٚر ادِؽ

وظدد مـ إؾٚرؿٜ فُٔقٕقا  ،وتؿ صحـ افًٍـ بٚفذهٛ واهلدايٚ ،صًٚر افهِٔٛ

 .(4) رحِٜمسمجغ ذم اف

مًف اددؾع  أؿًِٝ افًٍـ إربع بَٔٚدة ؾٚشُق دي جٚمٚ، حٚماًل 

وـٕٚٝ افًٍْٜٔ ادًِحٜ  ،افؼق ذظوافهِٔٛ صًٚر افَقة افزتٌٚفٜٔ ذم زحٍٓٚ 

ُٚ جديدً  بٚدداؾع ظٚماًل  ذم ادحٔط اهلْدي، حٔٞ أتٚحٝ فِزتٌٚفٔغ مٔزة  ابحري

                                                             
(، أول مًتُنػ برتٌٚيل يهؾ إػ اهلْد، وهق يّتِؽ شجال بحريٚ زاخرا ممٚ جًؾ 7442-7212ؾٚشُق دي جٚمٚ ) )*(

ُِٜ برشسجقن وافتحٚفػ مًٓٚ.)إبراهٔؿ، ظًٔك ظع، مِؽ افزتٌٚل يٍُِف بّّٜٓ اإلبحٚر إػ اهلْد، وافٌحٞ ظـ مم

 (.728م، ص4222افٍُر اجلٌراذم وافُنقف اجلٌراؾٜٔ، )د. ط(، دار ادًرؾٜ اجلٚمًٜٔ، اإلشُْدريٜ، 

 .748إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .777، صحْيؾ، مرجع شٚبؼ (4)
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ظذ خهقمٓؿ مـ اهلْقد وادًِّغ ذم ادحٔط اهلْدي.  ذم افَوٚء هيًٜ وحٚشّٜ

وـٕٚٝ افدوفٜ افًثامٕٜٔ ؿد اشتخدمٝ اددؾًٜٔ ذم أشىقهلٚ، وفُْٓٚ ظْد وصقل 

وظْدمٚ تٌْٓٝ  ،ادحٔط اهلْدي مل يُـ فدهيٚ أشىقل بحري ؾٔف إػافزتٌٚفٔغ 

ـ تًزيز م ُّْٓؿـٚن افزتٌٚفٔقن ذم ووع ي ،افًِىٚت افًثامٕٜٔ فذفؽ افتٓديد

بْٔام مل يُـ ذم وشع افًثامٕٔغ مْٚؾًتٓؿ بٍُٚيٜ؛ ٕن مرـز  ،بحريتٓؿ بٚشتّرار

 .(7) ظـ ادحٔط اهلْدي اثَؾ ؿقاهتؿ افٌحريٜ ـٚن ذم افٌحر إبٔض ادتقشط بًٔدً 

 ،افًقاحؾ افًربٜٔ تىؾُّ ظذ ادحٔط اهلْدي وثالثٜ أبحر وخِٟٔ ومع أنّ 

هذه افٌحٚر افداخِٜٔ ٓ تًٚظد ظذ شالمٜ  تًٚريٟ افًٚحؾ، وضًٌٜٔ إّٓ أنّ 

 ،اخلِجٚن وادالجئ افىًٌٜٔٔ فًٍِـ إػوتٍتَر أـثر افًقاحؾ افًربٜٔ  ،ادالحٜ

وإذا وجدت ؾ٘ن ضًٌٜٔ افريٚح أو وجقد صخقر تهًٛ ظذ افًٍـ دخقل هذه 

افًٍـ افؼاظٜٔ ذم إزمْٜ افَديّٜ ـٕٚٝ دمد صًقبٜ ـٌرة ذم دخقل و ،ادقإئ

اشتًامل إذظٜ ادثِثٜ افتل َِٕقهٚ مـ  إػدؾع افزتٌٚفٔغ  وـؾ هذا؛ ( 4)ادقإئ

ومل تٌتًد شٍْٓؿ ذم خط شرهٚ  ،افٌحر إبٔض ادتقشط إػمْىَٜ اخلِٟٔ افًريب 

ـام أظىٚهؿ هذا  ،، حٔٞ افريٚح مْٚشٌٜ هلذا افْقع مـ افؼاعاظـ افًٚحؾ ـثرً 

 ،ٜٔ ذات افؼاع ادربع ذم ادالحٜ افًٚحِٜٔوروبافْقع مـ افؼاع مٔزة افًٍـ إ

ٔقن ذم بْٚء افًٍـ افٌُرة ذات افؼاع ادربع افتل وروبوفُـ مٚ إن ذع إ

حتك صًر افًرب بتٖخرهؿ ذم  ،تًتىٔع ؿىع ادحٔىٚت وحتدي افريٚح افَقيٜ

                                                             
م، 7337هـ/ 7277ظقض، ظٌد افًزيز، دراشٚت ذم تٚريخ اخلِٟٔ افًريب احلديٞ، )د. ط(، دار اجلٔؾ، إردن،  (7)

 .72، ص7ج

 .8، ص7م، ج7312هـ/7482ؽرايٌٜ، ظٌد احلُٔؿ حمّقد، مَدمٜ تٚريخ افًرب احلديٞ، )د. ط(، )د.ن(، دمنؼ، (4)
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بْٚء شٍـ ـٌرة  ؿؾِؿ يُـ ب٘مُّٚن ،موامر ادالحٜ، وبهًقبٜ افِحٚق بخهقمٓؿ

 .(7)ًدم تقاؾر إخنٚب ادْٚشٌٜ فذفؽ ذم افٌالد افًربٜٔف

حترـٝ محِٜ ؾٚشُق دي جٚمٚ مـ افزتٌٚل ذم افثٚمـ مـ أؽًىس ظٚم 

رحِتف ظز ادحٔط  مٌتدئٚ ،ٚافًٚحؾ افٌريب إلؾرئَ إػهـ متجٜٓ 324م/7231

)افَديًٜ  Cant hilana)خِٟٔ )شْٝ هٔالٕٜ  إػحتك وصؾ  ٚإضِز جْقبً 

وبٚتٌٚظف هذا افىريؼ ـٚن  ،هٔالٕٜ( ذم اجلٜٓ افنامفٜٔ مـ رأس افرجٚء افهٚفح

 ،ومر برأس افرجٚء افهٚفح ،يَتدي بُريًتقؾر ـقفقمٌس ذم ابتًٚده ظـ افنٚضئ

ودخؾ مؤؼ مقزمٌٔؼ حتك وصؾ مديْٜ )مٚفْٔدي( ذم اجلٜٓ افنامفٜٔ مـ 

افذي ؿٚد إشىقل  ،بـ مٚجد أمحدٓقر وافتَك هْٚك بٚدالح افًريب ادن ،)ممٌٚشٚ(

  .(4)اهلْد مٌٚذة إػافزتٌٚيل مـ افًقاحؾ افؼؿٜٔ إلؾرئَٚ 

مـ اهلْد ـٚن يدظك  أن رجاًل  إػأصٚرت ادهٚدر افزتٌٚفٜٔ ادًٚسة و

ؾٌَؾ ابـ مٚجد افتقجف مًف  ،ادالح ابـ مٚجد إػ)مٚفّٔق ـٕٚٚ( ؿد أرصد دي جٚمٚ 

وظرض ظِٔف خريىٜ فُؾ افنقاضئ اهلْديٜ مرشقمٜ ـام هل ظْد  ،افًٍْٜٔ إػ

وؿد اتوح أن تِؽ  ،وذم ؽٚيٜ افقوقح ،بخىقط افىقل وافًرض ،افًرب ظٚمٜ

 .(4)اخلريىٜ ذم مْتٓك افدؿٜ

ـٚفُٔقت ذم افنٚضئ افٌريب فَِٚرة  إػ ـٚن وصقل ؾٚشُق دي جٚمٚ

م ظـ ضريؼ افٌحر، ويًتز دورإف حقل افَٚرة اإلؾرئَٜ بدون 7238 شْٜاهلْديٜ 

                                                             
 .3ؽرايٌٜ، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .22ص ،شٚبؼ مرجع افًِامن، (4)

 .22افًِامن، ادرجع ًٍٕف، ص (4)
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ٚ أوروبَٕىٜ حتقل ذم تٚريخ  ـقٕف ،ذم افتٚريخ احلديٞ مهٜٔبٚفغ إ ٚأدٕك ريٛ حدثً 

تِؽ افٌالد ظز رأس  إػ( يهؾ أورويبوافؼق. وـٚن ؾٚشُق دي جٚمٚ أول )

ـٌرة ذم  أمهٜٔن هذا احلدث ذا قٔوروبإ يًدّ  أن وٓ ؽرو ،افرجٚء افهٚفح

وؿد  .وأول افْجٚحٚت افتل حََتٓٚ مدٕٔتٓؿ ادٚديٜ احلديثٜ ،تٚرخيٓؿ احلوٚري

 ورويبتٌع ؾٚشُق دي جٚمٚ ادُتنٍقن مـ مٌٚمريـ وآؾٚؿٔغ دخِقا ذم افتٚريخ إ

ل هٗٓء  ،ـٍٚحتغ ظيٚم وصُِقا  ،وتًٚون افتجٚر ؾٔام بْٔٓؿ ،دمٚر إػوحتقَّ

 إػوحتقفٝ هذه افؼـٚت  ،ٓشتًامريٜ فْٓٛ ثروات افؼقافؼـٚت ا

حتك ّنٚيٜ احلرب  ضقياًل  ٚحُقمٚت اشتًامريٜ جثّٝ ظذ صدر افؼق زمًْ 

 .(7)افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ 

وتًد افٍسة افتل خرج ؾٔٓٚ دي جٚمٚ ذم أول رحِٜ برتٌٚفٜٔ ٕحق ادٔٚه 

ظك  بدايٜ مٚ بغ ّنٚيٜ افَرن اخلٚمس ظؼ وبدايٜ افَرن افًٚدس ظؼ ،افؼؿٜٔ

ـام أضِؼ ظِٔٓٚ ذم افًالؿٚت  ، احلديٞورويبافًٔٚدة افٌحريٜ وآشتًامر إ

وفذا اظتزت رحِٜ دي جٚمٚ هل بدايٜ ظٓد آشتًامر افزتٌٚيل ذم ادحٔط  ،افدوفٜٔ

 إػفٔغ بًد ظقدة ؾٚشُق دي جٚمٚ وؿد تقاؾرت فِزتٌٚ ،(4) اهلْدي وذق إؾرئَٚ

وإشس افرئًٜٔ  ،م ـؾ ادًِقمٚت افيوريٜ واد7233ّٜٓفنٌقٕٜ ذم أيِقل 

ًٓ شساتٔجٔفقوع اخلىط اإل وؾرض افًٔىرة  ،ـٚماًل  ٜ ٓشتٌالل افىريؼ اشتٌال

 .(4) افزتٌٚفٜٔ ظذ تِؽ ادٔٚه افًٌٔدة بٖهع مٚ يُّـ

                                                             
 .724مراد، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .48-41افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 .744مراد، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ىم:1500(ىدنظى (Pedro Alvrez Gabralحملظىبودروىالغاروزىجبرال
م ظذ رأس ثالث ظؼ 7422اهلْد شْٜ  إػتقجف بٔدرو افٍٚريز جزال 

ومزودة  ،( مـ أصٓر افٌحٚرة وأـثرهؿ خزة ذم جمٚل ادالح7422ٜشٍْٜٔ حتّؾ )

 ،بٚدٗن وافًتٚد فِحهقل ظذ اإلذن بٚفتجٚرة، وتثٌٔٝ افقجقد افزتٌٚيل ذم افؼق

وادحٚؾيٜ ظذ  ،ريٜ ٓشتُامل مٚ حََتف احلّالت افتل شٌَتٓٚوبْٚء ادراـز افتجٚ

. وظْدمٚ ٚمٚ ؿد وصِٝ إفٔف افزتٌٚل مـ زهق وهٌٜٔ؛ ممٚ رؾع مـ صّٖنٚ دوفًٔ 

حٚـؿ ـِقة اشتٌَٚهلٚ ورؾض  إبراهٔؿ)ـِقة( رؾض افًِىٚن  إػوصِٝ احلِّٜ 

دون ؿتٚل أو رد  ـٚفُٔقت إػؾًٕٚحٌٝ احلِّٜ وتقجٓٝ  ،اخلوقع فِزتٌٚفٔغ

ؿٚم بتحريض مِؽ ـٚفُٔقت  ،ـٚفُٔقت إػجزال  ؾؾِامَّ وص .(7) ظذ حٚـؿ ـِقة

فُـ ادِؽ رؾض،  ،فىرد افتُّجٚر ادًِّغ مـ شقاحؾ مٌِٔٚر ومًْٓؿ مـ افتجٚرة

مٚ جًؾ جزال  ،وأذن فِتُّجٚر ادًِّغ بٚفتجٚرة وافٌٔع ،ومل يًتجٛ فتحريوف

رى، وهل ّنٛ إمقال وآظتداء ظذ افًٍـ ذم شقاحؾ يتٌع ضريَف أخ

وؿٚمقا  ،ؾثٚر افْٚس ظذ افزتٌٚفٔغ ،ـٚفُٔقت، وذم ؽرهٚ مـ ادْٚضؼ ادجٚورة

 ،ٚوؿٚمٝ ظذ إثر ذفؽ ثقرات ؿتؾ ؾٔٓٚ أـثر مـ شتغ برتٌٚفًٔ  ،بّٓٚمجتٓؿ

ب بًوٓٚ ثؿ  ،ظئاًم  اوأؾًدوا ؾٔٓٚ ؾًٚدً  ،واؽتهٛ جزال ظؼات افًٍـ وخرَّ

 ،م7422مـ ـٕٚقن إول شْٜ  42ووصؾ ذم يقم  ،مٙ جزال ٕحق )ـقصـ(

 .(4)ووؿع مًٚهدة مع مِؽ )ـقصـ(، وبْك ؾٔٓٚ ؿًِٜ

                                                             
 .727إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

بٚفٌِٜ افًربٜٔ ود آشتًامر افٌريب )رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة(، اجلٚمًٜ ادِٜٔ  ي. ك، جمٔٛ، مَٚومٜ ـتٚب ـرآ (4)

 .44اإلشالمٜٔ، ٕٔقدهلل، )د.ت(، ص
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ـٕٚٝ افرحالت افزتٌٚفٜٔ افتل شٌَٝ محِٜ جزال ؿد مرت بًدة 

ًَ  ،مراحؾ رت هذه ادراحؾ وؾ هل مرحِٜ  :ؾٚدرحِٜ إوػ ،ًٔٚشٜ خٚصٜف ٚتىقَّ

ؿد اتًّٝ بٚتٌٚع افًٔٚشٜ افزتٌٚفٜٔ مٌدأ افتًٚمؾ مع أهٚيل ادْٚضؼ جس افٌْض، و

افًْػ مًٓؿ مٚ  إػوظدم افِجقء  ،افتل يهؾ إفٔٓٚ إشىقل افزتٌٚيل بٚحلًْك

افتل مل يِٖت افقؿٝ  ٕقايٚهؿحلََٜٔ  وإخٍٚءً  ،(7) وذفؽ فًُٛ ودهؿ ،أمُـ ذفؽ

بًد إلٕجٚزهٚ واإلظالن ظْٓٚ. وؿد وّْٝ هذه افًٔٚشٜ فٍٚشُق دي جٚمٚ رحِٜ 

ؾوال ًظـ خِقهٚ مـ إظامل افًدائٜٔ مـ ؿٌؾ  ،مقؾَٜ خٚفٜٔ مـ منٚظر افًداء

 .(4) افًُٚن شقاء ذم شقاحؾ إؾرئَٚ أو ذم شقاحؾ اهلْد

ب مـ افًقاحؾ افًربٜٔ، أو وابتًد افزتٌٚفٔقن ذم هذه ادرحِٜ ظـ آؿسا

واخلِٟٔ، واؿتكت رحالهتؿ ظذ ادْىَٜ افقاؿًٜ ؾٔام بغ  إمحرمداخؾ افٌحر 

ظذ مٌٚدرة  اوـٚن حرصٓؿ صديدً  ،جْقيب افَرن اإلؾريَل وافًٚحؾ افٌريب فِْٓد

 .(4) افًقاحؾ اهلْديٜ ؿٌٔؾ وصقل شٍـ ادًِّغ افتجٚريٜ إفٔٓٚ

ز افزتٌٚفٔقن ذم و َـّ هذه اددة ظذ زيٚدة ظدد ؿىع إشىقل ؿد ر

ذم ادٔٚه افؼؿٜٔ؛ فدظؿ وتَقيٜ ٍٕقذهؿ، وتثٌٔٝ مراـزهؿ ذم  ٕؼهٚافزتٌٚيل، و

ذق إؾرئَٚ واهلْد، وإؿٚمٜ ادراـز واحلهقن ؾٔٓٚ ؿٌؾ افدخقل ذم ظّؾ مٌٚذ 

وإحُٚم  ،واخلِٟٔ إمحرود افًٍـ افًربٜٔ، أو افَٔٚم ب٘ؽالق مْٚؾذ افٌحر 

                                                             
 ،724-724هٚو، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .744إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

ط(، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ أمحد، حمّد ظٌد افًٚل، افٌحر إمحر وادحٚوٓت افزتٌٚفٜٔ إوػ فًِٔىرة ظِٔف، )د.  (4)

 .14م، ص7382فُِتٚب، افَٚهرة،
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شقاء مـ احلُٚم  ،وافتهدي ٕي بٚدرة فَِّٚومٜ ،هٚر آؿتهٚدي ظِٔٓٚاحل

 .(7) ادحِٔغ أو مـ افدوفٜ ادِّقـٜٔ

ىم:1501(ىدنظىJoao de Novaحملظىجواوىديىنوفا)
 إػأرشؾ ادِؽ مٕٚقيؾ محِٜ بَٔٚدة جقاو دي ٕقؾٚ إىَِٝ مـ فنٌقٕٜ 

 ،م ظذ أربع شٍـ حربٜٔ بًد تٖخر وصقل أخٌٚر ظـ محِٜ جزال7427اهلْد شْٜ 

وأؽرق مخس شٍـ تٚبًٜ  ،ـقصـ إػؾَٚم دي ٕقؾٚ بّٓٚمجٜ ـٚفُٔقت ذم ضريَف 

اهلْد، حٔٞ جرى اشتٌَٚفف، وصحـ  إػومتُـ مـ افقصقل  ،حلٚـؿ ـٚفُٔقت

 .(4)فنٌقٕٜ إػهبٚ شٍْف بُّٔٚت ـٌرة مـ افتقابؾ وافٌوٚئع اهلْديٜ، وظٚد 

ىم:1502(ىالثانوظىVasco de Gamaحملظىفادكوىديىجاماى)
ٕٝ مـ مخس  ،م7424 شْٜظٚد ؾٚشُق دي جٚمٚ ظذ رأس محِٜ ؿقيٜ  تُقَّ

وجمٓزة بّدؾًٜٔ ؿقيٜ وأذظٜ مثِثٜٔ  ،( جْدي822ظؼة شٍْٜٔ ـٌرة حتّؾ )

ثؿ تٌع هذه احلِّٜ أشىقل آخر مُقن مـ مخس شٍـ؛  ،مَِديـ افًرب ذم صًْٓٚ

وإؽالق مْٚؾذ افٌحٚر اهلْديٜ ذم وجف ادًِّغ،  ،ٜٔشالمهبدف مٓٚمجٜ افًٍـ اإل

وتقؾر احلاميٜ فِّراـز افتجٚريٜ  ،وافَوٚء ظذ احتُٚرهؿ فِتجٚرة ذم اهلْد

  .(4)هْٚكافزتٌٚفٜٔ 

ًٓ افًقاحؾ اإلؾ إػذع ؾٚشُق دي جٚمٚ ؾقر وصقفف  ٕحق  ٚرئَٜ متَّج

ض فًٍِـ افًربٜٔ واإل ،اهلْد بًّٚمِٜ افًُٚن بًدوإٜٔ وذاشٜ  ،ٜٔشالمـام تًرَّ

                                                             
 .11أمحد، حمّد ظٌدافًٚل، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .747-742حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .741مراد، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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مـ آظتداءات افزتٌٚفٜٔ  اظٕٚك احلجٚج ـثرو ،خٚصٜ افًٍـ افتل حتّؾ احلجٚج

 ،دؾع اجلزيٜظذ ـام أجز افزتٌٚفٔقن شُٚن تِؽ ادْٚضؼ  ،بَٔٚدة ؾٚشُق دي جٚمٚ

 وؿٚم دي جٚمٚ بتٖشٔس مرـز دمٚري ذم مديْٜ )شقؾٚفٜ(، وظغ ـقٕزافقا بًُٔق

(Gonzalo Picso ًمدير )واظتَؾ أمر )ـِقة(، وؿهػ ادديْٜ  ،ظِٔف ا

هلْد إػ اوصقهلؿ  دوظْ ،ثؿ أـّؾ إشىقل افزتٌٚيل ضريَف بٚدمٚه اهلْد  ،بٚددؾًٜٔ

 ًٓ  ،ة افَٚئد اهلْدي )خقاجٜ ؿٚشؿ(ـٚن بٕٚتيٚرهؿ بَٔٚد ٚهْديً  وجدوا أن أشىق

وـٕٚٝ افٌٌِٜ فِزتًٚفٔغ افذيـ  ،ؾٚصىدم إشىقل افزتٌٚيل بٕٚشىقل اهلْدي

وبدأوا ذم ظَد  ،وؿٚمقا بٖظامل خترئٌٜ ذم ـٚفُٔقت ،دمروا إشىقل اهلْدي

 ،مًٚهدات دمٚريٜ مع إمراء اهلْقد ذم بًض ادراـز اهلْديٜ ظذ شٚحؾ مٌِٔٚر

ًٓ وترـقا أشى  . (7)ذم ادٔٚه اهلْديٜ  ٚبرتٌٚفًٔ  ق

بًد أن اشتتٛ إمر فٍٚشُق دي جٚمٚ تقجف ٕحق مديْٜ )ـْٕٚقر(، وؿٚم 

وترك  ،ظِٔٓٚ ٚظًُريً  ا( ؿٚئدً Vincent Sodraبتًٔغ افَٚئد )ؾًْْٝ شقدرا 

وأمر بّراؿٌٜ افًقاحؾ اهلْديٜ، وإؽراق وحرق أي  ،مًف اجلٔش وافًٍـ ادَٚتِٜ

أمر بنحـ افًٍـ مـ ـام   ،ـٚفُٔقت أو تًقد فًِرب وادًِّغ إػشٍْٜٔ تًقد 

 إػووصؾ  ،ثؿ ؽٚدر اهلْد بحّقفتف افٌُرة مـ افتقابؾ ،افٌوٚئع وافتقابؾ اهلْديٜ

 .(4)م7424 شْٜ فنٌقٕٜ ذم إول مـ شٌتّز

دس افزتٌٚفٔقن ذم هذه ادرحِٜ وخٚمٜ إربٚح افتل يُّـ أن حيََقهٚ 

ؾَد ـٚن فدى دي جٚمٚ ظْد ظقدتف مـ رحِتف  ،اصتٌٚهلؿ بتجٚرة افؼقمـ وراء 

                                                             
 .12صأبق ظِٜٔ، يٚؽل، مرجع شٚبؼ،  (7)

 .744حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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، وبغ شُْدريٜإوػ ؿٚئّٜ بٚفٍروق افوخّٜ بغ أشًٚر افتقابؾ ذم شقق اإل

وأؽراهؿ رخص أشًٚر افٌوٚئع اهلْديٜ ذم مهٚدرهٚ  ،أشًٚرهٚ ذم ـٚفُٔقت

 أيديٚ مـ وإتزاظٓ ،إصِٜٔ ظذ أن يقاصِقا جٓقدهؿ ٓحتُٚر دمٚرة افؼق

هْٚك فتًقد بٚفقؾر مـ  إػ ٚؾحرصقا ظذ إرشٚل محالهتؿ افٌحريٜ شْقيً  ،افًرب

ًٜ مـ وراء دمٚرة افؼق رؽؿ  ٚهذه افٌوٚئع. وؿد حَؼ افزتٌٚفٔقن أربًٚح  ضٚئِ

مخًٜ أوًٚف تُٚفٔػ  إػ ٚووصِٝ هذه إربٚح أحًٕٔٚ  ،ظروٓٚ بٖشًٚر رخٔهٜ

ؿٔٚم ٕنٚط رأشاميل ـٌر ذم  إػٕربٚح وأدت هذه ا ،احلّالت افتل يرشِقّنٚ

اؾتتٚح  إػم 7424ؾَد أهع مِؽ افزتٌٚل ذم شْٜ  ،ٚأوروبافزتٌٚل وذم ؽرب 

ـام شٚرظٝ افٌٔقت ادٚفٜٔ ذم  ،مًتقدع دمٚري ذم )إٕتقرب( فتقزيع بوٚئًف

 .(7)اهلْد إػمحالتف  تًٔرمد هذا ادِؽ بٚدٚل افالزم ف إػ)إٕتقرب( 

ى) ىالمودا ىدي ىفراندودكو ىFrancisco de Almeidaحكومظ ىالؼند( ىفي
ىم:1509-1505المحوطىو

اشتّرت افزتٌٚل ذم تٍْٔذ شٔٚشتٓٚ آشتًامريٜ اجلديدة بًد اـتنٚف 

ومتُْٝ مـ احتُٚر أؽِٛ  ،هْٚك إػأخذت دمْل ٕتٚئٟ وصقهلٚ و ،ضريؼ اهلْد

ُّٟ بحرـٜ بحٔٞ أصٌحٝ مقإئ شٚحؾ )ادٌِٔ ،افتجٚرة اهلْديٜ ٚر( اهلْدي تً

ممٚ جًؾ ادِؽ مٕٚقيؾ يٍُر ذم احتالل شٚحؾ  ،افتًٚمؾ افتجٚري مع افزتٌٚفٔغ

َرر تًٔغ ٕٚئٛ ظْف هْٚك حيّؾ فَٛ ٕٚئٛ مِؽ ؾ ،)ادٌِٔٚر( بهقرة ّنٚئٜٔ

ٔهٌح ٕٚئٛ ادِؽ فو ،افزتٌٚل؛ فتثٌٔٝ افقجقد افزتٌٚيل آشتًامري ذم افؼق

                                                             
 .17-12شٚمل، شٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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 ًٓ مًٗوفٜٔ رشّٜٔ ظـ افَوٚء ظذ أي احتُٚر آخر ٕي دوفٜ ظربٜٔ ذم  هذا مًٗو

 ،خٚصٜ دوفٜ ادامفٔؽ افتل راح شِىّٚنٚ هيدد بنـ احلرب إٓتَٚمٜٔ ،دمٚرة اهلْد

وـذفؽ افَوٚء ظذ احلرـٚت افًًُريٜ افتل ـٚن يَقم هبٚ احلُٚم اهلْقد ادًِّقن 

 ،ٓ يريدون افروقخ فِزتٌٚفٔغو ،افذيـ يرؽٌقن ذم إدامٜ افتًٚون مع ادامفٔؽ

 افِِّؽ ذم اهلْد وؿٚئدً  ٚؾًغ ادِؽ افَٚئد افزتٌٚيل ؾرإًًُٔق دي ادٔدا ٕٚئًٌ 

 .(7)واختذهٚ ظٚصّٜ فف ،ٚشتَر ذم مديْٜ )ـقتنـ(ؾ ،فِحِّٜ

 ٚافزتٌٚل بًد إصدار ؿرار تًٔغ ؾرإًًُٔق دي ادٔدا ٕٚئًٌ هبذا صٚرت و

ٜٔ تًتحدث مثؾ هذا ادْهٛ أوروبول دوفٜ اشتًامريٜ فِِّؽ افزتٌٚيل ذم اهلْد أ

وـٚن اهلدف مـ هذه احلِّٜ هق إؽالق افىرق  ،ذم اهلْد حلاميٜ مهٚحلٓٚ افتجٚريٜ

وافتحٚفػ مع مِقك  ،اهلْد وأشقاؿٓٚ ذم وجف افًرب وادًِّغ بٚفذات إػادٗديٜ 

افتجٚري ذم ل شالماهلْد ؽر ادًِّغ بٌرض افَوٚء ظذ افقجقد افًريب اإل

 .(4)وإؿٚمٜ مًتًّرات برتٌٚفٜٔ ذم ادحٔط اهلْدي ،ادحٔط اهلْدي

( شٍْٜٔ 44م مُقٕٜ مـ )7424إىَِٝ احلِّٜ مـ افزتٌٚل شْٜ 

 ،افزتٌٚل إػ( جْدي ضٚحمٜ ذم حتّٔؾ افتقابؾ وافٌوٚئع اهلْديٜ، وافًقدة 7422و)

ٚروٜ مـ افًُٚن مديْٜ )إٔقر( ذم اهلْد، حٔٞ واجٓٝ مً إػووصِٝ احلِّٜ 

ؾٖرشؾ ؾرإًًُٔق دي  ،ود حتّٔؾ افًٍـ افزتٌٚفٜٔ ذم مْٔٚء )إجديػ( اهلْدي

مٚ جًؾ دي ادٔدا يَقم بٖحراق  ،ادٔدا ابْف فَّع ادًٚروغ فُْف أصٔٛ بجروح

                                                             
 .721حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .44افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ثؿ تقجف ٕحق مديْٜ )ـْٕٚقر(، وؿٚم بٌْٚء ـًْٜٔ هْٚك بٚشؿ )شٕٚٝ  ،ادديْٜ

 .(7)خرا ذم مديْٜ ـقصـواشتَر بف ادَٚم أ ،إٕجِٔق(

زت شٔٚشٜ دي ادٔدا ظذ حتَٔؼ افًٔٚدة افٌحريٜ افزتٌٚفٜٔ ظذ ادحٔط  َـّ تر

افالزمٜ فتّقيؾ إشىقل افزتٌٚيل  تؾُٚن يرى رضورة إٕنٚء ادحىٚ ،اهلْدي

ـِقة  ءؾَٚم بٕ٘نٚء حهقن ذم مْٔٚ ،واؿتكت جٓقده ظذ إؾرئَٚ افؼؿٜٔ ،ومحٚيتف

ـ مـ افًٔىرة ظذ افٌحٚر  ،ادّتُِٚت افزتٌٚفٜٔ إػووّٓٚ  ،ممٌٚشٚمْٔٚء و َُّ ـام مت

 شْٜ افًربٜٔ بًد إتهٚره ظذ إشىقل ادِّقـل واهلْدي ذم مًرـٜ ديق افٌحريٜ

وأصٌحٝ مجٔع اددن وادراـز افتجٚريٜ بًٚحؾ إؾرئَٚ افؼؿل حتٝ  ،م7423

 .(4) افًٔىرة افزتٌٚفٜٔ

ىم:1507 (Afonso de Albuquerque) ألغوندوىديىالبوكورك
 ،م7421افؼق ذم شْٜ  إػِؽ افزتٌٚيل مٕٚقيؾ محِٜ جديدة ادأرشؾ 

تُقٕٝ مـ ثالثٜ أشٚضٔؾ ؾٔٓٚ ٕحق أربًغ شٍْٜٔ هبدف تًزيز افقجقد افزتٌٚيل ذم 

ـٚن ، و(4)إىَِٝ احلِّٜ بَٔٚدة تريًتٚو دي ـقّنٚ وافٍقًٕق دي افٌقـركو ،اهلْد

تُقيـ إمزاضقريٜ برتٌٚفٜٔ ذم افؼق مـ خالل افًٔىرة ظذ  ٓٚمْاهلدف افرئٔز 

ـٚٓشتٔالء ظذ جزيرة شَىرى  ،وإؽالق ادْٚؾذ افٌحريٜ ادقصِٜ إفٔٓٚ ،اهلْد

ؾٌدأ  ،(2)وآشتٔالء ظذ هرمز ذم اخلِٟٔ افًريب ،إمحرإلؽالق مدخؾ افٌحر 

                                                             
 .728حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .14-12، مرجع شٚبؼ، صأبق ظِٜٔ، يٚؽل (4)

 .742إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .473-478رموٚن، مرجع شٚبؼ، ص (2)
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ذم مقاجٜٓ افًٚحؾ افٌقـرك ذم تٍْٔذ خمىىف بٚحتالل جزيرة شَىرى افقاؿًٜ 

اجلْقيب فنٌف اجلزيرة افًربٜٔ ظذ افرؽؿ أن اجلزيرة ـٕٚٝ جرداء ٓ حتتقي ظذ 

بْٚء ؿٚظدة بحريٜ هبٚ إلؽالق مـ آشتٔالء ظِٔٓٚ ـٚن ميٚهر احلٔٚة، فُـ اهلدف 

 .(7)مؤؼ بٚب ادْدب، ثؿ افْزول ذم ظدن

ٕحق جزيرة  أوٓ بٚفتحرك تَيض (دي ـقّنٚ) إػـٕٚٝ أوامر ادِؽ 

وتقؾر احلاميٜ فِْهٚرى  ،وافَٔٚم بٌْٚء ؿًِٜ ظًُريٜ ؾٔٓٚ ،شَىرى واحتالهلٚ

وإؿٚمٜ مًتقدع وؿٚظدة بحريٜ؛ فٔتُّـ إشىقل افزتٌٚيل مـ  ،ادقجقديـ ؾٔٓٚ

وبًد آشتٔالء ظذ جزيرة  .(4) واخلروج مْٓٚ دَٚتِٜ افًٍـ ادِّقـٜٔ ،اشتخدامٓٚ

ف  ،مٚم افتجٚرة افًربٜٔأ إمحرافٌحر  وإؽالق ،م7421شَىرى ظٚم  تقجَّ

فًِٔىرة ظذ جزيرة هرمز ذم اخلِٟٔ افًريب، وؿد بدأ  ذات افًْٜ افزتٌٚفٔقن ذم

هذه اجلزيرة ذات ادقؿع  ٖمهٜٔمْف ب ٚافٌقـرك ظِّف بقوع اخلىط، إيامًٕ 

ـٌ ـٌرٌة ذاُت أشِحٜ ٕٚريٜ مل يُـ شُٚن ادْىَٜ  ،افٌُر شساتٔجلاإل ومًف شٍ

يًرؾقّنٚ مـ ؿٌؾ، ؾَٚم بّٓٚمجٜ افًٍـ افًربٜٔ ذم ادقإئ افًربٜٔ، ؾٖحرق ذم رأس 

 .(4) مـ ؿقارب افهٔد ٚاحلد ثالثغ أو أربًغ ؿٚربً 

فًِّتًّرات افزتٌٚفٜٔ ذم اهلْد  فِِّؽ وحٚـاًم  ّٚغ افٌقـرك ٕٚئًٌ وؿد ظُ 

 ًٍ ويًتز افٌقـرك هق ادٗشس احلََٔل  ،م7423فدي ادٔدا شْٜ  ٚخِ

ؼ فِزتٌٚل افًديد مـ إٓتهٚرات،  ،فإلمزاضقريٜ افزتٌٚفٜٔ ذم افؼق ََّ ؾَد ح

                                                             
 .718صم، 4224صٚـر، حمّقد، مقشقظٜ تٚريخ اخلِٟٔ افًريب، )د. ط(، دار أشٚمٜ فِْؼ وافتقزيع، إردن،  (7)

 .711حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 .718صصٚـر، مرجع شٚبؼ،  (4)
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وجًؾ مْٓٚ ظٚصّٜ فإلمزاضقريٜ افزتٌٚفٜٔ ذم اهلْد  ،)جقا(مديْٜ واشتقػ ظذ 

 .(7) م7471حدود افهغ ظٚم  إػومد ٍٕقذ اإلمزاضقريٜ  ،م7472شْٜ 

ى:ىدوطرةىالبرتعالوونىرلىىالمحوطىالؼنديىوالبحارىالذرقوظ:اثانًو

هل افًهٛ ادحرك فالؿتهٚد  افتجٚرة بغ افؼق وافٌرب ؿدياًم  دّ تً

وؿد ـٚن اإلؽريؼ هؿ ادًٔىرون وادّْٓٔقن ظِٔٓٚ ظز افتٚريخ افتجٚري  ،افًٚدل

افًرب  أيدي إػثؿ  ،افٌٔزٕىٔغ أيدي إػؿ أيدهيافىقيؾ، وإتَِٝ هذه اهلّْٜٔ مـ 

ٚ وشٔىرت ظِٔٓٚ مْذ افَرن افًٚدس ظؼ أوروبوأخرا هّْٔٝ  ،وادًِّغ

 .(4)وأحُّٝ ؿٌوتٓٚ ظِٔٓٚ  ،ادٔالدي

إمٚ  ،شُِٝ افتجٚرة ؿٌؾ افَرن افًٚدس ظؼ ادٔالدي أحد ضريَغ

 ،ٚأوروب إػأو ضريؼ اخلِٟٔ افًريب وافًراق وافنٚم  ،ومك إمحرضريؼ افٌحر 

وبٚفذات ادامفٔؽ افذيـ ـٕٚقا  ،وـال افىريَغ ـٕٚٚ حتٝ شٔىرة افًرب وادًِّغ

وحتك مىِع افًهقر  ،حيُّقن مك وافنٚم واحلجٚز ذم ّنٚيٜ افًهقر افقشىك

 ،امفٔؽؿد ـٚن هذان افىريَٚن ذم ؿٌوٜ ادو .م(7471-7442) شْتل احلديثٜ بغ

ؾقائد وأربًٚحٚ مٚديٜ ظئّٜ مـ افيائٛ افُثرة وادتْقظٜ افتل تٍرض  مْف جْقاو

 .(4)ظذ مرور هذه افتجٚرة ذم أراؤٓؿ 

                                                             
 .24، ص7، دار افٍُر افًريب، افَٚهرة، )د. س(، ج7راصد، زيْٛ ظهّٝ، تٚريخ أوروبٚ احلديٞ، ط (7)

 .14جع شٚبؼ، صإشىؾ، مر (4)

 .71افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وـٕٚٝ ادنُالت واخلالؾٚت افًٔٚشٜٔ تٌِؼ أحٕٔٚٚ أحد هذيـ افىريَغ 

 ًً إٓ  ،ٚأوروب إػر وحغ حيدث ذفؽ تَْىع ٍٕٚئس افؼق افتل تهدّ  ،ٚأو ـِٔٓام م

 ًَ يً  ٚمٚ يًِؽ مْٓٚ ضري ذفؽ أن  إػيوٚف  ،ؽر مٖمقن ظز آشٔٚ افهٌرى اوظرً  ٚبرِّ

ٔغ اؿتْٚئٓٚ وروبوفٔس بٚشتىٚظٜ أؽِٛ إ ،أشًٚر تِؽ افٌوٚئع ـٕٚٝ ظٚفٜٔ جدا

ـام أن شَقط  ،فُثرة افرشقم اجلّرـٜٔ وأجقر افنحـ، وافتٍريغ درات ظديدة

م جًؾ هذا افىريؼ حتٝ شٔىرة 7244 افًثامٕٔغ شْٜ ٖيديافًَىْىْٜٔٔ ب

 .(7) افًثامٕٔغ

واجلدير بٚدالحيٜ ذم هذا افنٖن أن افًرب وادًِّغ مل يَقمقا بدور 

افقشٔط ذم ذفؽ ؾحًٛ، بؾ ؿٚمقا بدور ادْتٟ وافقشٔط وافؼيؽ وافتٚجر ذم 

فذفؽ ـٕٚٝ حرـٜ افتجٚرة ذم افًك افقشٔط مهحقبٜ بٚزدهٚر  ،ٍٕس افقؿٝ

وؿد دمذَّ ذفؽ آزدهٚر ذم حرـٜ  ،ٜٔشالمواشع ذم خمتِػ ادراـز آؿتهٚديٜ واإل

وٕنٚط إشقاق وـثرة  ،ووؾرة افرخٚء وميٚهر افسف ،افًّران افقاشًٜ

افتجٚرة ذم واظتامد احلُقمٚت ذم اؿتهٚدهٚ ظذ ظقائد تِؽ  ،افقشىٚء وافتجٚر

ازدهٚر  إػٜٔ أدى شالممًيؿ إحٔٚن. بؾ إن افْنٚط افتجٚري ذم ادقإئ اإل

، وافهْٚظٚت، وؽرهٚ افٔدويٜ جمٚٓت أخرى ذم تِؽ افٌِدان، ـٚفزراظٜ، واحلرف

 .(4) مـ إٕنىٜ

دمريد افٌْدؿٜٔ مـ ادزايٚ افتل  إػأدى افتْٚؾس بغ افزتٌٚل وافٌْدؿٜٔ وؿد 

اهلْد أمر شًٔقد  إػأن اـتنٚف ضريؼ جديد يهؾ  ٚـٚن واوحً و ،ـٕٚٝ متتُِٓٚ

                                                             
 .712صٚـر، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .14إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وـٚن افٌِد افذي  ،بثروة ومُٕٜٚ ظئّتغ ظذ افدول افتل تًتىٔع اإلؾٚدة مْف

 ًً س ًٍٕف تُري  .(7) ذم افٌحٞ ظـ مثؾ ذفؽ افىريؼ هق افزتٌٚل ٚخمًِه  ٚـرَّ

بٚجلٓقد افزتٌٚفٜٔ صؽ ؾٔف أن افٌْدؿٜٔ ـٕٚٝ مْذ افٌدايٜ ظذ ظِؿ  وممٚ ٓ

اهلْد. وفُـ  إػفِقصقل  ٚادٌذوفٜ مـ أجؾ افُنػ ظـ ضريؼ مٌٚذ حقل إؾرئَ

تؤع شوأّنٚ  ،ظدم ؾًٚفٔتٓٚ إػاضّئْٚن افٌْٚدؿٜ  إػضقل أمد تِؽ اجلٓقد أدى 

ـام  ،حتَٔؼ رء. وهلذا ؾَد اـتٍك افٌْٚدؿٜ بّراؿٌٜ ادقؿػ إػوفـ تٗدي  ،شدى

 إػظِّقا ظذ ٕؼ افنٚئًٚت ظـ ظجز افزتٌٚفٔغ ذم حتَٔؼ اشتّرار رحالهتؿ 

بًٌٛ افًقاصػ افنديدة افتل ـٕٚٝ ـٚؾٜٔ فتحىٔؿ افًديد مـ شٍْٓؿ  ،اهلْد

دٚ تٍُِف مـ مٌٚفغ  ،وظدم ؿدرة افزتٌٚل ظذ إظداد ؽرهٚ مـ افًٍـ ،وإؽراؿٓٚ

 . (4)  ؿِقب افزتٌٚفٔغإدخٚل اخلقف وافرظٛ ذم إػممٚ أدى  ،بٚهيٜ

ـام أضَِٝ افٌْدؿٜٔ صٚئًٚت أيوٚ تتًِؼ بام شقف يقاجٓف إشىقل 

افزتٌٚيل ذم حٚل افْجٚح ذم افدوران حقل إؾرئَٚ مـ مَٚومٜ شُٚن ادْٚضؼ افتل 

شقف يهِقن إفٔٓٚ، أمٚ اخلىر ادحَؼ ؾًُٔقن مـ ؿٌؾ افًِىٚن ادِّقـل، افذي 

ؿد ؿٚمقا بٚٓتهٚل بًالضغ اهلْد  ؿـام أصٚظقا بّٖن ،فـ يتٓٚون ذم افتهدي هلؿ

 .(4) فتحريوٓؿ ظذ مَٚومٜ افزتٌٚفٔغ

افزتٌٚفٔغ افذيـ أدرـقا خىقرة  ٚ فدىرت تِؽ افنٚئًٚت ختقؾٚوؿد أث

افدخقل ذم صدام مع شِىٚت ادْٚضؼ  -ذم ادراحؾ إوػ -ادقؿػ، وهلذا دمٌْقا 

                                                             
 .72فقريّر، مهدر شٚبؼ، ص (7)

 .12أمحد، حمّد ظٌدافًٚل، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .12أمحد، حمّد ظٌدافًٚل، ادرجع ًٍٕف، ص (4)



 الذرقوظىوالبحارىالمحوطىالؼنديىرلىىالبرتعالوظىالدوطرة 

88 

ادالحغ تَيض بحًـ مًٚمِٜ  إػت افهٚدرة وـٕٚٝ افتًِٔام ،افتل يهِقن إفٔٓٚ

وافًّؾ ظذ إخٍٚئٓٚ ذم ضٔٚت  ،شُٚن تِؽ ادْٚضؼ، وظدم افيٓقر بٕٚشِحٜ

 دقدهتؿ وصداؿتٓؿ ٚوظدم اشتخدام افًْػ ود إهٚيل ـًًٌ  ،مالبًٓؿ فِىقارئ

(7). 

ذم حرـٜ افُنقف اجلٌراؾٜٔ  أشٚدفَد ؿٚمٝ افزتٌٚل بدور 

أبقاب افؼق فالشتًامر  ٚؾٓذه افدوفٜ افهٌرة هل افتل ؾتحٝ ظًِّٔ  ،آشتًامريٜ

 ذم بالد ورويبَرن رائدة افتقشع إافوطِٝ مدًة مـ افزمـ يَٚرب ٕهػ  ،افٌريب

ــِٓٚ مقؿًٓٚ اجلٌراذم، وحهقهلٚ ظذ افقحدة بًد خروج افًرب  ،افؼق وؿد أهَّ

 ،ظـ ؤؼ أروٓٚ ؾواًل  ،يٌريٚ فٍِقز هبذه ادّٜٓ ظز ادحٔط إضِزأمـ 

ـؾ هذه إمقر  ،ومحٚشٓٚ فْؼ ادًٔحٜٔ ،ومقؿًٓٚ ادّٔز ظذ ادحٔط إضِز

 ،واشتُنٚف ادجٓقل فِحهقل ظذ افثروة ،رـقب افٌحر إػجًِتٓٚ تْزع 

أصٌحٝ مْذ أوائؾ افَرن افرابع  ، حٔٞذفؽ ؿرهبٚ مـ افَٚرة اإلؾرئَٜ إػيوٚف 

مـ افًٚج، وافٌِح، وافٔد افًٚمِٜ  ٚخالفف دمٚرة إؾرئَ مترُّ مـ ٚادٔالدي مًتقدظً 

 .(4) ٚأوروبٕحق 

فَد ـٕٚٝ افزتٌٚل افدوفٜ افٌحريٜ إوػ افتل ـرشٝ أـز ؿدر مـ 

وحدث ذفؽ مْذ بدايٜ افًهقر  ،اهلْد إػٌِحٞ ظـ افىريؼ ادٌٚذ فجٓقدهٚ 

احلديثٜ بًد زوال ـثر مـ إوهٚم واخلراؾٚت افتل ـٕٚٝ تٌِؼ أذهٚن 

                                                             
 .724-724هٚو، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .774شٚبؼ، صمراد، مرجع  (4)
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م افٌحري ذم افزتٌٚل ظذ تنجٔع مِقـٓٚ وأمرائٓٚ  ،ٔغوروبإ وؿد شٚظد افتَدُّ

 .(7) ذفؽ افْنٚطظذ 

 اوؿد ـٕٚٝ افْتٔجٜ افنيًٜ وادحََٜ فتِؽ افرحالت آشتُنٚؾٜٔ تىقرً 

حتك أن مِقـٓٚ أصٌحقا يىَِقن ظذ  ،فِزتٌٚل ظئاًم  اوجمدً  ،ٚأوروبذم دمٚرة 

إًٍٔٓؿ شٚدة افٍتح وادالحٜ وافتجٚرة ذم اهلْد، واحلٌنٜ، وجزيرة افًرب 

ق افٌٚبٚ ظذ هذا افَِٛ. ظذ أن ذفؽ ادجد افذي  ،وؾٚرس وهظٚن مٚ صدَّ

ٜٔ ظذ افتجٚرة بغ شالمة اإلحئٝ بف افزتٌٚل إٕام تؿَّ ظذ حًٚب زوال افًٔٚد

ٜٔ شالمومل يَتك إمر ظذ تدهقر إووٚع آؿتهٚديٜ اإل ،ٚأوروبآشٔٚ و

شقاحؾ اهلْد افٌربٜٔ  إػوإٕام ـٚن واوحٚ أن ؾٚشُق دي جٚمٚ بقصقفف  ،ؾحًٛ

 .(4) ل ذم افًك احلديٞشالم فِؼق اإلورويبؿد ووع أول رـٔزة فالشتًامر إ

ىالدوطرةىالبرتعالوظىرلىىالمحوطىالؼنديىوالبحارىالذرقوظ::ىدوافعىاثالًث

ىأىـىالدوافعىالدونوظ:ىىى
وٌٕش ؿز افرشقل  ،ادديْٜ ادْقرة إػرؽٌٜ افزتٌٚفٔغ ذم افقصقل  .1

حٔٞ ـٚن افٌقـرك يتهقر أن  ،وأخذ مٚ يقجد ؾٔف مـ ـْقز ،صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

مع افَٔٚم بٖخذ رؾٚت افرشقل  ،فئمعء بٚجلقاهر وافم ظِٔف افًالم رضيح افٌْل

                                                             
، 7م، م7331ٟؿٚشؿ، مجٚل زـريٚ، تٚريخ اخلِٟٔ افًريب احلديٞ وادًٚس، )د. ط(، دار افٍُر افًريب، افَٚهرة،  (7)

 .24ص

 . 21ؿٚشؿ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وجًِٓٚ رهْٜٔ ئًدهٚ فًِِّّغ مَٚبؾ ختِٔٓؿ ظـ إمٚــ  ،صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 . (7) ادًٔحٜٔ ادَدشٜ ذم ؾًِىغ فِزتٌٚفٔغ

صٚؽٜٔ فدى افرأي افًٚم  ٚافتزيرات افدئْٜ افتل وجدت آذإً  .2

وفَد ٕتٟ ظـ تٌْل تِؽ افتزيرات دمْٔد افرأي افًٚم افداخع وافٌٚبقيٜ  ،افزتٌٚيل

ـام أظىك فٍُِِّغ بتٍْٔذ تِؽ  ،بحامس خلدمٜ ادخىىٚت افتجٚريٜ افزتٌٚفٜٔ

وافَتؾ  وظِّٔٚت افْٓٛ وافًِٛ ،فِتكؾٚت افقحنٜٔ اادخىىٚت تزيرً 

 .(4)ل ودمٚرمهٚمشالوآبتزاز افتل اشتٓدؾٝ شُٚن شقاحؾ افًٚمل افًريب واإل

ٜٔ وروبؾَد ؿٚمٝ بتنجٔع افدول إ ،رؽٌٜ افٌٚبقيٜ ذم ٕؼ افْكإٜٔ .3

مـ  –إن ـٕٚٝ  –افزتٌٚل و ،(4)لشالمفًٚمل افًريب واإلاظذ افُنقف واشتًامر 

ٜٔ افٌربٜٔ احلديثٜ افتل ؿٚمٝ بٚفُنقف اجلٌراؾٜٔ بٚإلوٚؾٜ وروبأشٌؼ افدول إ

وؿد ـٚن  ،هداؾٓؿ آشتًامريٜأـٚن افداؾع افديْل يٖيت وّـ ؾَِد  ،إشٌٕٚٔٚ إػ

 ًً ٜٔ فَِٔٚم بٚفُنقف اجلٌراؾٜٔ؛ ؾُٕٚٝ افزتٌٚل وروبدؾع افدول إف مٓاّم  ٚداؾ

ذـرت بًض ادهٚدر أن مـ أهداف فذا  ،(2)صٌِٜٔٔ ؿقيٜ وجٔٚصٜ ٚمتتِؽ روًح 

جٔؾ( ذم بدايٜ ؾقوًٝ )اإلٕ ،افذهٛ( –ادجد  –افُنقف افزتٌٚفٜٔ )اإلٕجٔؾ 

أي أظىٝ افديـ وٕؼ افْكإٜٔ أوفقيٜ ـٚفٌحٞ ظـ افثروة أو ادجد؛  ؛إهداف

                                                             
 .744إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .718م، ص 7331فربٚط، ، دار إمٚن، ا7بق ذب، أمحد، وثٚئؼ ودراشٚت ظـ افٌزو افزتٌٚيل وٕتٚئجف، ط (4)

افهرذم، ٕقال محزة يقشػ، افٍْقذ افزتٌٚيل ذم اخلِٟٔ )رشٚفٜ مٚجًتر ؽر مْنقرة(، ـِٜٔ افؼيًٜ وافدراشٚت  (4)

 .41م، ص7382هـ/7222اإلشالمٜٔ، جٚمًٜ ادِؽ ظٌد افًزيز، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ ،

شٌٚن ذم افُنقؾٚت اجلٌراؾٜٔ وأثرهٚ ظذ احلرـٜ آشتًامريٜ ذم افقضـ ذيٍٜ ظِق. افًٚفٜٔ، زراوفٜ، دور افزتٌٚل واإل (2)

 .3م، ص4271هـ/7248افًريب )رشٚفٜ مٚجًتر ؽر مْنقرة(، جٚمًٜ اجلٔالين بق ًٕٚمٜ، )د. م(، 
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ٔغ ظذ وروبدت افْهٚرى إٕن احلرب افهٌِٜٔٔ ـام جٚء ذم ادهٚدر ؿد ظقّ 

وإؾْٚء ؽر ادٗمْغ هبٚ أو  ،تهقر ٕؼ افديـ افْكاين ظـ ضريؼ احلرب

( Niccolaـام تالؿٝ مهٚفح افزتٌٚل مع تهقرات افٌٚبٚ )َٕٔقٓ  .(7)إخوٚظٓؿ

 إػم( افذي أرشؾ مٚ يًّك وؿتٓٚ )خىٜ اهلْد( 7244 -7241اخلٚمس ذم رومٚ )

 ،وـٚن اهلدف مـ هذه اخلىٜ رضب ادًِّغ رضبٜ أخرة ،مِؽ افزتٌٚل

. وؿٚل (4) آشٔٚبٚفتًٚون مع ادِقك افْهٚرى ذم إؾرئَٚ و ٚـًِٔ  شالموافَوٚء ظذ اإل

إن افٌرض مـ "أهداف احلّالت افزتٌٚفٜٔ:  ٚمِؽ افزتٌٚل مٕٚقيؾ إول مًًِْ 

واحلهقل ظذ ثروات  ،اهلْد هق ٕؼ افْكإٜٔ إػاـتنٚف افىريؼ افٌحري 

 .(4) "افؼق

تٍٚؿؿ افكاع بغ ادًٔحٔغ وادًِّغ ذم صٌف جزيرة أيٌريٚ ذم  .4

وـٚن صٌر مًٚحٜ افزتٌٚل ووؿقظٓٚ ظذ شٚحؾ ادحٔط  ،افًهقر افقشىك

ذم داخؾ صٌف جزيرة  ٚوفٔس بريً  ٚإضِز ؿد حتَّؿ ظِٔٓٚ أن يُقن تقشًٓٚ بحريً 

 .(2)مىٚردة ادًِّغ ظذ شٚحؾ إؾرئَٚ افٌريب إػئذ حْٔ ٝؾٚدمٓ ،أيزيٚ

( افتل  .5 حقهلٚ إشٚضر ذم  دارتافٌحٞ ظـ )ممُِٜ افُٚهـ يقحَّْٚ

ٚ مْذ افَرن افًٚدس اهلجري/ افثٚين ظؼ ادٔالدي أوروبؾَد إتؼت ذم  ،ٚأوروب

وهل أشىقرة أدبٜٔ  ،، أو افَديس يقحْٚ(Prester Johnأشىقرة )برشتجقن

                                                             
 .42افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

 .44افًِامن، ادرجع ًٍٕف، ص (4)

، دار افتقزيع وافْؼ اإلشالمٜٔ، مك، 7ظقامؾ افْٓقض وأشٌٚب افًَقط، ط، افدوفٜ افًثامٕٜٔ افهاليب، ظع حمّد (4)

 .718، صم4227هـ/7247

 .14شٚمل، شٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (2)
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أشس إمزاضقريٜ مًٔحٜٔ ـزى ذم  ،ظـ بىريرك مًٔحل اشّف افَديس يقحْٚ

وحُؿ اهلْد وافهغ واحلٌنٜ افتل ـٕٚٝ ُتًّد اجلزء افٌريب مـ تِؽ  ،افؼق

إشىقرة إٌٔٚء ظجٌٜٔ ظـ هذه اإلمزاضقريٜ ومُِٓٚ  لاإلمزاضقريٜ. وحتُ

 ًُ  ،وؾتقحٚتف افًئّٜ ،ذم اهلْد ٚادَدس، وشِىتٓٚ ادىَِٜ ظذ اثْغ وشًٌغ مِ

وافًّؾ ظذ  ،(7)أظداء ادًٔحفَتٚل  اـٌرً  اوأن فف اشتًدادً  ،وثراء بالده اهلٚئؾ

 ،ومع مٚ يتؿ اـتنٚؾف مـ أؿىٚر مًٔحٜٔ أخرى ،حتَٔؼ افتًٚون مع هذه ادُِّٜ

 ،ٜٔ ذم احلجٚزشالموظذ رأشٓٚ تدمر ادَدشٚت اإل ،فتٍْٔذ هذه إهداف

بٍْس إشِقب افذي تؿ اشتخدامف  ،وتُثٔػ اجلٓقد فَِوٚء ظذ ادًِّغ ظٚمٜ

 .(4)ؿٌؾمع مًِّل إٕدفس مـ 

ىب.ىالدوافعىاالقتصادوظ:
رؽٌٜ افزتٌٚفٔغ ذم تىٌٔؼ شٔٚشٜ آحتُٚر افتجٚري ذم تًٚمِٓؿ مع . 1

يُقن فف تٖثر اؿتهٚدي  ،ضريؼ جديد إػوافًّؾ ظذ حتقيِٓٚ  ،أشقاق افؼق

ـثرًة مـ جراء ظٌقر  ٚدء ظذ افًرب وادًِّغ افذيـ ـٕٚقا جيْقن أربًٚح 

ذم إشقاق  اـٌرً  ٚوبخٚصٜ دمٚرة افتقابؾ افتل ـٕٚٝ دمد رواًج  ،افتجٚرة أشٔقيٜ

وهق ازدهٚر اظسف بف  ،وينٓد ظذ ذفؽ ازدهٚر مدّنؿ ومقإئٓؿ ،ٜٔوروبإ

مهٚدر دمٚرة افؼق  إػافزتٌٚفٔقن إًٍٔٓؿ. ومٚ فٌٞ افزتٌٚفٔقن بًد وصقهلؿ 

                                                             
 .17افهرذم، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .13أمحد، حمّد ظٌد افًٚل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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 واشتىٚظقا أن يَوقا ظذ وشٚضتٓؿ افتجٚريٜ ،أن صٚرظقا ادًِّغ بًْػ وؿًقة

(7). 

وؿىع ذيٚن افتجٚرة  ،اهلْد إػافقصقل  ادتّثؾ ذم ٔقنـٚن حِؿ افزتٌٚف

وآفتٍٚف حقل ادًِّغ مـ اخلِػ فىًْٓؿ وتدمر  ،ٜٔ ومهدر ؿقهتٚشالماإل

ذم مرحِٜ مٌُرة مـ افَرن اخلٚمس ظؼ  ؿمـ إحالم افتل راودهت ،مَدشٚهتؿ

متُْقا خالهلٚ  ،ـٌرة اوبذفقا ذم شٌٔؾ ذفؽ جٓقدً  ،ظذ حتََٔف قاوؿد دأب ،الديادٔ

 .(4) مجع ادًِقمٚت افالزمٜ فذفؽمـ 

م إىِؼ 7214 – 7484( إول Uohannaوذم زمـ )يقحْٚ 

شٚظدهؿ ذم ذفؽ  ،افزتٌٚفٔقن ذم ظِّٜٔ اـتنٚف إرايض اجلديدة واشتثامرهٚ

ممٚ شٓؾ هلؿ افَٔٚم بًٍرات بًٔدة وجريئٜ مع بدايٜ افَرن  ،تىقر صْٚظٜ افًٍـ

 ،رـٜ افتقشع اخلٚرجلحلمٓدت افكاظٚت افداخِٜٔ  ـام ،اخلٚمس ظؼ ادٔالدي

 ،ٜٔوروبوظدم إمُٕٜٚٔ افتقشع ذم افَٚرة إ ،ازديٚد ظدد افًُٚن إػبٚإلوٚؾٜ 

 ،ؾيٓر افَْص ذم احلٌقب وازداد افىِٛ ظذ إشامك وافًُر واجلِقد وإصٌٌٜ

زيٚدة  تٚيلٚفوـٕٚٝ احلٚجٜ مٚشٜ إلجيٚد إرايض افهٚحلٜ فزراظٜ افَهٛ؛ وب

افتٍُر بجٌِٓؿ مـ إؾرئَٚ فًِّؾ ذم  إػافىِٛ ظذ افًامل أيوٚ، وأدى ذفؽ 

 .(4) مىٚحـ افًُر وذم زراظتف

                                                             
 .21ؿٚشؿ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .744إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .772اد، مرجع شٚبؼ، صمر (4)
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 ،(7) اإليىٚفٜٔ ظذ إربٚح افىٚئِٜ افتل تدرهٚ دمٚرة افؼق مْٚؾًٜ اددن. 2

وـٕٚٝ افٌْدؿٜٔ ؿد ٕجحٝ ؿٌؾ  ،حٔٞ وؿع افزتٌٚفٔقن حتٝ تٖثر أهٚيل جْقة

مِقك إشٌٕٚٔٚ  إػؾٚدمف أهٚيل جْقة ظْدئذ  ،ذفؽ ذم احتُٚر افتجٚرة ادكيٜ

 ،اهلْد بحرا فَِوٚء ظذ ثروة افٌْدؿٜٔ إػوافزتٌٚل ينجًقّنؿ ظذ افقصقل 

 .(4) ظدوهؿ افِدود

ـٌدايٜ  ،شًل افزتٌٚل فتقجٔف رضبٜ اؿتهٚديٜ دك مـ ٕٚحٜٔ اجلْقب. 3

مـ أجؾ إوًٚؾٓٚ ظًُريٚ؛ ممٚ جيًؾ مـ افًٓؾ ٕجٚح افًّؾ احلريب افالحؼ 

 .(4) ودهٚ

خالل افَرن افرابع ظؼ ، ؾٚأوروبٜٔ اخلَٕٜٚ ذم وروبٚت إ. إزم2

ؾروٝ ظِٔٓٚ رؾع رايٜ افتحدي  ،ٚ تًٚين مـ أزمٚت خَٕٜٚأوروبادٔالدي ـٕٚٝ 

ٝ تتجذ ذم ثالث أزمٚت حٚدة وافٌحٞ ظـ حِقل فِّنُالت افَٚئّٜ افتل ـٕٚ

 هل:

 م(:1317-1315المجارظى) -

ٚ جمٚظٜ رهٌٜٔ ٕتٔجٜ افتوخؿ افًُٚين، وشقء إحقال أوروباجتٚحٝ 

ممٚ جًِٓٚ تىّع ذم احلهقل ظذ ذهٛ أؾرئَٚ  ،ٕٚٝ تًٔش ذم ؾَر مدؿعؾُ ،اجلقيٜ

                                                             
 .74ذيٍٜ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .14شٚمل، شٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .8حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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فذفؽ ظِّٝ جٚهدة فَِٔٚم برحالهتٚ آشتُنٚؾٜٔ مـ أجؾ  ،وتقابؾ اهلْد

 .(7)مْٚضؼ افذهٛ وافتقابؾ  إػافقصقل 

 م(:1349ى-1348وباءىالطارونىاألدودى) -

ؾٖصٌحٝ ذم أمس  ،ٚأوروبحهد افىٚظقن إشقد ٕهػ ظدد شُٚن 

وبخٚصٜ صٌف جزيرة ايٌريٚ افتل تقشًٝ  ،ٓٚافًٚمِٜ مـ خٚرج يديإ إػاحلٚجٜ 

جِٛ  إػؾُٕٚٝ تًًك  ،أراؤٓٚ بًد حرهبٚ ود ادًِّغ، وخروجٓؿ مْٓٚ

 .(4) افًٌٔد مـ صامل وؽرب إؾرئَٚ

ىم:1453ى–مى1337حربىالمائظىرامى -
وتًٌٌٝ ذم  ،ٚأوروبىقيِٜ إمد ذم تدمر اؿتهٚد افشّٓٝ تِؽ احلرب أ

وطٓر افًجز  ،ٜٔوروبوأحدثٝ اوىرابٚت ذم إشقاق إ ،ظجز ذم افٔد افًٚمِٜ

ٚ بحٚجٜ مٚشٜ أوروبؾُٕٚٝ  ،أؾَرت افٌالدٛ افيائٛ افثَِٜٔ افتل افَْدي بًٌ

 . (4) أشقاق افؼق إػاؿتهٚدهٚ ظـ ضريؼ افقصقل  إلًٕٚش

                                                             
، ادجِس إظذ فِثَٚؾٜ، افَٚهرة، 7بٔنقب، مقريش، تٚريخ أوروبٚ ذم افًهقر افقشىك، ترمجٜ: ظع افًٔد ظع، ط (7)

 .424م، ص 4222

 .44افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (4)

، 4م، ج7334هـ/ 7274، دار افٍُر ادًٚس، بروت، 7حٚضقم، ٕقر افديـ، تٚريخ افًك افقشٔط ذم أوربٚ، ط (4)

 .411-414ص
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 جـ.ىالدوافعىالدوادوظ:ى

 افتْٚؾس آشتًامري بغ افزتٌٚفٔغ واإلشٌٚن فَِٔٚم بٚـتنٚف أراضٍ  .1

 .)7) جديدة ذم مْٚضؼ خمتٍِٜ

ـٚن فٍتح افًَىْىْٜٔٔ ظذ يد افًِىٚن افًثامين حمّد افٍٚتح شْٜ  .2

ممٚ  ،بالدهؿ إػٚ مـ ادد افًثامين أوروبثر افٌُر ذم ختقف إ ،م7244/ هـ841

 شالمواخلقف افنديد مـ مدامهٜ اإل ،دًِّغظذ ا زاد مـ احلَد افهٌِٔل

ظذ تُقيـ حِػ صٌِٔل ود افًثامٕٔغ  افذفؽ ظّؾ افٌٚبٚ جٚهدً  ،ٚوروبٕ

 .(4)واشسداد افًَىْىْٜٔٔ مْٓؿ ،ٚفَِوٚء ظِٔٓؿ ّنٚئًٔ 

افًٔىرة ظذ افٌِدان واحتالهلٚ فتُقيـ إمزاضقريٚت اشتًامريٜ توؿ . 3

بدفٔؾ ؿٔٚم افزتٌٚفٔغ بٚشتحداث مْهٛ ٕٚئٛ  ،افٌِدان افتل شًٔٔىرون ظِٔٓٚ

 .(4) وحتديد مْٚضؼ اإلمزاضقريٜ افزتٌٚفٜٔ ذم افؼق ،مِؽ افزتٌٚل ذم اهلْد

  

                                                             
تقمٕٚقؾٔتش، ٕتٚفٔٚ ُٕٔقٓيٍْٚ، افدول إوروبٜٔ ذم اخلِٟٔ افًريب مـ افَرن افًٚدس ظؼ إػ افَرن افتٚشع ظؼ،  (7)

 . 18م، ص4221هـ/7241، مرـز مجًٜ ادٚجد فِثَٚؾٜ وافساث، ديب،7 ٕجؿ افديـ شىٚس، طترمجٜ: شّر

 .12افهرذم، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .43إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)



 الذرقوظىوالبحارىالمحوطىالؼنديىرلىىالبرتعالوظىالدوطرة 

97 

 

ى:ىالمبحثىالثاني
فيىالمحوطىالؼنديىوالبحارىىتصديىالممالوكىللبرتعالوون

ىالذرقوظ
:ىمدــــاردةىإمــــارةىالبندقوــــظىاإلوطالوــــظىللممالوــــكىفــــيىالتصــــديىىأوًلــــا

ى:المحوطىالؼنديىوالبحارىالذرقوظللبرتعالوونىفيى

ل دمٚرة افتقابؾ  ضريؼ رأس افرجٚء  إػتيرت دمٚرة افٌْدؿٜٔ مـ حتقُّ

وؿٔٚم افزتٌٚفٔغ بٍرض احلهٚر افٌحري ظذ افنقاضئ افًربٜٔ اجلْقبٜٔ،  ،افهٚفح

وبذفؽ صٚرـٝ افٌْدؿٜٔ ادهر مع  ،ًربٜٔ ذم ادحٔط اهلْديوإؽراؿٓؿ فًٍِـ اف

حد ـٌر ظذ دمٚرهتٚ مع مك، ؾُٕٚٝ ردة ؾًِٓٚ  إػافًرب، حٔٞ ـٕٚٝ تًتّد 

 .(7)أهع مـ افًرب دمٚه افزتٌٚل ظْد اـتنٚؾٓؿ افىريؼ افٌحري اجلديد 

شٌٔؾ َظِِؿ افٌْٚدؿٜ مْذ افٌدايٜ بٚجلٓقد افتل ـٕٚٝ تٌذهلٚ افزتٌٚل ذم 

إٓ أن افٌْدؿٜٔ ـٕٚٝ  ،اهلْد إػافُنػ ظـ ضريؼ جديد حقل إؾرئَٚ فِقصقل 

هلذا اـتٍك افٌْٚدؿٜ بٚدراؿٌٜ مع  ،رء إػوأّنٚ فـ تٗدي  ،مىّئْٜ مـ ظدم ؾًٚفٔتٓٚ

مـ خالل ٕؼ  ،افًّؾ ظذ إدخٚل افرظٛ واخلقف ذم ؿِقب افزتٌٚفٔغ

اهلْد بًٌٛ افًقاصػ  إػؿ افنٚئًٚت ظـ ظجزهؿ مـ آشتّرار ذم رحالهت

 ،وظدم ؿدرة افزتٌٚل ظـ صْع ؽرهٚ ،افنديدة افتل ـٕٚٝ ـٚؾٜٔ فتحىٔؿ شٍْٓؿ

ٚرة واجلْقد ظـ ادنٚرـٜ إػوخمٚضر افىريؼ افتل أدت  وأمٚ ذم حٚل  ،تراجع افٌحَّ

                                                             
 .14شٚمل، شٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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ؾًٔقاجٓقن مَٚومٜ ظٍْٜٔ مـ  ،ن مـ آفتٍٚف حقل إؾرئَٚقٕجح افزتٌٚفٔ

واخلىر ادحَؼ هق تهدي افًِىٚن ادِّقـل  ،شُٚن ادْٚضؼ افتل شٔهِقن إفٔٓٚ

 .(7) هلؿ بًّٚظدة شالضغ اهلْد

ظْدمٚ ؾقجئٝ افٌْدؿٜٔ بْجٚح اجلٓقد افزتٌٚفٜٔ، وظقدة ؾٚشُق دي و

اًل  َّّ ًِقمٚت فنٌقٕٜ جلّع اد إػ اؿٚمٝ ب٘رشٚل رشِٓٚ ًه  ،بٚفتقابؾ جٚمٚ حم

هٗٓء افرشؾ  إػافدؿَٜٔ ظـ حََٜٔ خىط افزتٌٚفٔغ ومؼوظٚهتؿ، وظٓدت 

 ،ومًرؾٜ افىريؼ افٌحري افذي اـتنٍف افزتٌٚفٔقن ،اهلْد إػبّراؿٌٜ رحٔؾ افًٍـ 

ـام ـٍِتٓؿ أيوٚ آتهٚل بٚفًٍراء اهلْقد ذم فنٌقٕٜ فِحط مـ صٖن افزتٌٚفٔغ 

قا فًِِىٚن ادِّقـل ذم مك فتقؤح حََٜٔ أرشِو ،فدهيؿ مـ افْٚحٜٔ افتجٚريٜ

مهٚ شْٜ احدإحٔٞ بًثٝ بًثتٚن دبِقمٚشٔتٚن  ،آـتنٚف افٌحري

 مـ ادامفٔؽ امتىِٛ ؾٔٓ (4)هـ323م/7422شْٜ  ىوإخر ،هـ321م/7424

اشتٌالل مٚ فدهيؿ مـ ٍٕقذ فدى شالضغ اهلْد ادًِّغ فَٔىًقا ظالؿٚهتؿ 

 .(4)بٚفزتٌٚفٔغ 

رشؾ افًِىٚن افٌقري أو ،ادامفٔؽ بىِٛ افتًٚون مـ افٌْدؿٜٔحْٔٓٚ ؿٚم 

افٌْدؿٜٔ فتحديد احتٔٚجٚت  إػ -ادٗرخ ادًروف–مر ابـ تٌري بردي إ

ؿد  حْٔٓٚ ـٕٚٝ افٌْدؿٜٔو ،ومىٚفٛ ادامفٔؽ افيوريٜ دقاجٜٓ اخلىر افزتٌٚيل

                                                             
 .12أمحد، حمّد ظٌد افًٚل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .14شٚمل، شٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (4)

هـ 344-124مهىٍك، ٕٚديٜ، افًك ادِّقـل مـ تهٍٜٔ افقجقد افهٌِٔل إػ بدايٜ اهلجّٜ إوروبٜٔ افثٕٜٚٔ  (4)

 .723م، ص7331هـ/7271، ادًٓد افًٚيل فٍُِر اإلشالمل، افَٚهرة، 7م، ط7448-7471/
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ظذ  اـٌرً  ادً فُـ اخلىر افزتٌٚيل ـٚن ينُؾ هتدي ،مـ افوًػ أيوٚ بدأت تًٚين

صٌحٝ ذم حرج صديد مـ أادهٚفح آؿتهٚديٜ وافتجٚريٜ فتِؽ اجلّٓقريٜ افتل 

وفُْٓٚ ذم ٍٕس افقؿٝ  ،مرهٚ فُقن مًٚظدهتٚ افًًُريٜ فِّامفٔؽ ختدم مهٚحلٓٚأ

 . (7) ٜٔ افُٚثقفُٜٔٔوروبتقؿًٓٚ ذم حرج صديد مع افدول إ

افٌقري بٚفتٖثر ظذ  افؤًػ ؿٚم افًِىٚن ؿْهقة ػقؿهذا ادوبًٌٛ 

افٌْدؿٜٔ مـ خالل ممٚرشٜ افوٌقضٚت افًٔٚشٜٔ ظِٔٓٚ ـٚحتجٚز افتجٚر 

مداده بٕٚخنٚب وادًدات احلربٜٔ افالزمٜ فتجٓٔز إشىقل ٘فتَقم ب ،وافٌوٚئع

وبًد ؿدر ـٌر مـ افتٓرب وادراوؽٜ ؿدمٝ افٌْدؿٜٔ اإلمدادات  ،ادِّقـل

مـ إثٚرة ؽوٛ  ٚخقؾً  (4) وبنُؾ هي ،وبًض ؾْٔل صْٚظٜ افًٍـ ،افالزمٜ

جٕٚٛ ادامفٔؽ ادًِّغ  إػخرى بقؿقؾٓٚ ٜٔ إوروبافٌٚبقيٜ وافدول إ

  .(4)ود افزتٌٚل ادًٔحٜٔ ٚومًٚظدهتؿ حربًٔ 

ـام  ،مل تُـ تِؽ ادًٚظدات افتل ؿدمتٓٚ افٌْدؿٜٔ فِامفٔؽ تٍل بٚفٌرض

ممٚ اوىر  ،ظذ ادامفٔؽ ـٕٚٝ تهٛ ذم مهِحتٓٚ ٚيوٚ ذوضأؾروٝ افٌْدؿٜٔ 

ورؽؿ ـؾ ادحٚوٓت افتل  ،ادامفٔؽ فىِٛ افًقن افًًُري مـ افدوفٜ افًثامٕٜٔ

مديْٜ جدة  إػؿٚم هبٚ ادامفٔؽ مل يتُّْقا مـ صد اخلىر افزتٌٚيل افذي وصؾ 

 ،مـ افًٚحؾ افّْٔل مـ ظدن حتك ادٓرة أجزاء ـثرةـام هدد  ،احلجٚزيٜ

                                                             
دامفٔؽ، دار ظغ فِدراشٚت ظٌدافٌْل، ٕٚجال حمّد، مك وافٌْدؿٜٔ... افًالؿٚت افًٔٚشٜٔ وآؿتهٚديٜ ذم ظك ا (7)

 .424-424م، ص4227وافٌحقث اإلًٕٕٜٚٔ وآجتامظٜٔ، مك، 

 .411إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .723مهىٍك، ٕٚديٜ، ادرجع افًٚبؼ، ص (4)
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 ،خٚصٜ بًد احتالهلؿ جلزيرة شَىرىوب ،ومؤؼ هرمز ،رايض افًامٕٜٔإو

 . (7) ٔٚدهتؿ ظذ اهلْد وادحٔط اهلْديوؾرض ش ،ؿدامٓؿ ؾٔٓٚأوتثٌٔٝ 

ىالؼنديىاثانًو ىالمحوط ىفي ىللبرتعالوون ىالتصدي ىفي ىالممالوك ىفذل :
ىوالبحارىالذرقوظ:

 ،إمحربدأ اخلىر افزتٌٚيل ذم افتَدم ٕحق ادحٔط اهلْدي ومدخؾ افٌحر 

بذفؽ افدوفٜ  امٓددً  ،صقاضئ اهلْد بًد اـتنٚف رأس افرجٚء افهٚفح إػووصؾ 

تًٚين مـ افٍقى افًٔٚشٜٔ داخؾ اجلٓٚز اإلداري فِدوفٜ؛ ادِّقـٜٔ افتل ـٕٚٝ 

ـام ـٚن  ،احلربٜٔ هتٚر ظذ ؿدرممٚ أثّ  ،بًٌٛ ـثرة افثقرات وافكاظٚت ظذ افًِىٜ

 بؾ إنّ  ،ادامفٔؽ جئدون افٍروشٜٔ ؾَط، وٓ جئدون ادالحٜ واحلرب ذم افٌحٚر

ًٓ  مل تُـافدوفٜ ادِّقـٜٔ  ، وٓ متتِؽ ادقاد افالزمٜ فٌْٚء ٚبحريً  متتِؽ أشىق

بؾ ـٕٚقا جيٌِقّنٚ مـ  ،وؽرهٚ ،وافْحٚس ،افًٍـ مثؾ إخنٚب، واحلديد

دوفٜ ؿٚدرة ظذ افَوٚء ظذ افزتٌٚفٔغ افذيـ يّتُِقن اففذفؽ مل تُـ  ،خلٚرجا

شقاق أوافَٚدمغ بَقة ٕحق اهلْد فتقشٔع جمٚل دمٚرهتؿ بٍتح  ،ؿقة بحريٜ ـٌرة

ادنٚـؾ افتل  ـثرة . وظذ افرؽؿ مـ(4)وافَوٚء ظذ دمٚرة ادامفٔؽ ،جديدة هلؿ

افدوفٜ ادِّقـٜٔ إٓ أّنٚ صًرت بٚدًٗوفٜٔ بٚظتٌٚرهٚ زظّٜٔ افًٚمل  ًٕٚٔٓٚـٕٚٝ ت

                                                             
م، 7331هـ/7278، دار افٍْٚئس، افَٚهرة، 7حمّد شٓٔؾ، تٚريخ ادامفٔؽ ذم مك وبالد افنٚم، طضَقش،  (7)

 .448ص

 .72شىؾ، مرجع شٚبؼ، صإ (4)
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فذفؽ بذفٝ ـؾ مٚ ذم  ،ٜٔ ادَدشٜ ذم احلجٚزشالمٕمٚــ اإلاوحٚمٜٔ  ،لشالماإل

 .(7) هذه إمٚــ إػوشًٓٚ فهد اخلىر افزتٌٚيل مـ افقصقل 

ْٜ وبًٌٛ مٓٚمجٜ افزتٌٚفٔغ فًِقاحؾ اهلْديٜ، وؿٔٚمٓؿ بّهٚدرة صح

اوىر حٚـؿ  ،وتًروٓؿ فِحجٚج افَٚدمغ مـ اهلْد ،افًٍـ ادِّقـٜٔ وإؽراؿٓٚ

ضِٛ ادًٚظدة مـ افًِىٚن ادِّقـل ؿْهقة  إػ)ـجرات( اهلْدي حمّقد صٚه 

 . (4) دقاجٜٓ افتًديٚت افزتٌٚفٜٔ ظذ افًقاحؾ اهلْديٜ ،افٌقري

َر افًِىٚن ؿْهقة َُّ  تٍْٔد ٕهٔحٜ افٌْدؿٜٔ فف بٖن يَقم بّحٚوٍٓت  ذم ؾ

ٜٔ وروبؾَٚم بٚٓتهٚل بٚفٌٚبٚ ومِقك افدول إ ،إلبًٚد اخلىر افزتٌٚيل ظـ بالده

ض  ،إخرى فِوٌط ظذ افزتٌٚل فقؿػ افرحالت افٌحريٜ ذم اهلْد وظدم افتًرُّ

اختٚذ  إػأو شٔوىر  ،وإيَٚف آظتداءات ظذ شٍـ ادًِّغ ،فِتجٚرة ادِّقـٜٔ

 ،وإؽالق ـًْٜٔ افَٔٚمٜ ،ٔغ ذم بالدهوروبإجراءات إتَٚمٜٔ ـٚظتَٚل افرظٚيٚ إ

ـْ  ،ومْع احلجٚج ادًٔحٔغ مـ دخقل بٔٝ ادَدس مل حتَظ حمٚوٓتف تِؽ  فُ

 ،ممٚ زاد مـ إسار افزتٌٚل ظذ تٍْٔذ أهداؾٓٚ ،ٜٔوروببٚهتامم افٌٚبٚ أو افدول إ

ؾَرر تُريس اجلٓقد فًِّؾ  (4)ؿْهقة إٓ احلؾ افًًُريمل يٌَؼ أمٚم افًِىٚن و

ظذ إظداد أشىقل دقاجٜٓ اخلىر افزتٌٚيل افذي اصتدت وضٖتف ذم ادحٔط 

  .ـٔٚن افدوفٜ ادِّقـٜٔ امٓددً  إمحرٌحر إػ افوأوصؽ ظذ افقصقل  ،اهلْدي

                                                             
 .744م، ص731دراج، أمحد شٔد، ادامفٔؽ وافٍرٕٟ، )د. ط(، دار افٍُر افًريب، افَٚهرة،  (7)

م، 4221هـ/7248، مُتٌٜ أداب، افَٚهرة، 7افًٔد، شٔد حمّد، تٚريخ افدوفٜ افًثامٕٜٔ.. افْنٖة وآزدهٚر، ط (4)

 .484ص

 .83أمحد، حمّد ظٌد افًٚل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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شىقل خنٚب افالزمٜ فٌْٚء إاشتًٚن افًِىٚن ؿْهقة بٕٚشِحٜ وإ

مـ مخًغ شٍْٜٔ بَٔٚدة حًغ  ٚـٚن إشىقل مُقٕو ،يىٚفٜٔافٌْدؿٜٔ اإلمـ 

ًٜ  ،افُردي وؿد تٖفَّػ مـ ـتٌٜٔ  ،م7424/ هـ372مـ افًقيس ظٚم  مْىَِ

ع،  ،وـتٌٜٔ ادتىقظغ ،وـتٌٜٔ افرمٚة ،ادامفٔؽ افًِىٕٜٚٔ وـتٌٜٔ افٌْٚئغ وافهَّْٚ

إػ ، وظْد وصقل إشىقل (7) ـٕٚٝ مّٜٓ هذه افُتٌٜٔ هق بْٚء افًقر وإبراجو

َٚم بٌْٚء شقر وبًض إبراج ؾحتهغ ادديْٜ، ذم مديْٜ جدة ذع حًغ افُردي 

وأمر حًغ  ،مْٔٚء شقاــ بٚفًقدان إػ، ثؿ وصؾ إشىقل (4)حقهلٚ حلاميتٓٚ 

افُردي بتحهغ ادْٔٚء؛ فُٔقن ؿٚظدة بحريٜ دقاجٜٓ افًٍـ افزتٌٚفٜٔ، وفًّْٔٓٚ 

ف إشىقل  ،إمحرمـ افتقؽؾ ذم افٌحر  ظدن حٔٞ تزود بٚدٔٚه  إػبًد ذفؽ تقجَّ

جزيرة ديق افتل اختذهٚ ؿٚظدة فألشىقل  إػاهلْد حتك وصؾ  إػوإىِؼ  ،وادٗن

  .ادِّقـل

هؾ حًغ افُردي بٖمراء اهلْد ادتيريـ مـ افزتٌٚفٔغ، مـ هْٚك ات

ومٚ إن وصِٝ أخٌٚر وصقل احلِّٜ  ،وحتٚفػ مع مٚفؽ أيٚس حٚـؿ ديق

)ؾرإًًُٔق دي ادٔدا( حتك  أشامع ٕٚئٛ مِؽ افزتٌٚل ذم اهلْد إػادِّقـٜٔ 

 خلروج ظذ رأس أشىقل حلاميٜ ؿقاظد افزتٌٚفٔغبٚأهع وأمر ابْف )فقرٕزو( 

ؿتؾ ظذ أثرهٚ  ،م7428/ هـ372 شْٜ ؾدارت مًرـٜ ذم صٔقل (4)ـقتنـ وـْٕٚقر

أصًؾ و ،وأحلؼ إشىقل ادِّقـل اهلزيّٜ بٚفزتٌٚفٔغ ،افَٚئد فقرٕزو دي ادٔدا

                                                             
 .741دراج، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .782م، ص7334هـ /7274، مُتٌٜ متقيل، افَٚهرة، 7مقير، وفٔؿ، تٚريخ دوفٜ ادامفٔؽ ذم مك، ط (4)

 .744-744حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ك فالٕتَٚم مـ إشىقل ادِّقـلؾؽوٛ ؾرإًًُٔق دي ادٔدا مَتؾ ابْف،   ،تحرَّ

ٌٚؽتٓؿ هْٚك ذم ؾ ،م7423/ هـ374( شْٜ ديق)ظْد جزيرة  هوجقد مًتٌاًل 

ْقا مـ افَوٚء ظذ مًيؿ اجلٔش  ،مًرـٜ ذشٜ إتك ؾٔٓٚ افزتٌٚفٔقن َُّ ومت

 . (7)جدة إػوإجٌٚر حًغ افُردي ظذ إًٓحٚب  ،ادِّقـل

 مْٓٚ: أشٌٚبفًدة  (ديق)وتًقد هزيّٜ إشىقل ادِّقـل ذم 

واشتامتتف فالٕتَٚم دقت ابْف  ؽوٛ افَٚئد ؾرإًًُٔق دي ادٔدا .7

 فقرٕزو.

 . اوحتٚفٍف مع افزتٌٚفٔغ ًه  ،خٕٜٔٚ حٚـؿ ديق مٚفؽ إيٚس .4

ق افزتٌٚفٔغ ذم جمٚل ادالحٜ واحلرب ذم افٌحر. .4    تٍقُّ

 وصقل آمدادات فألشىقل افزتٌٚيل. .2

افًِىٚن ؿْهقة  إػوبًد أن وصؾ خز هزيّٜ إشىقل ادِّقـل 

ذم ىِٛ ادًٚظدة مـ افًِىٚن افًثامين بٚيزيد افثٚين افذي مل يتٖخر بتقجف  ،افٌقري

ؾَٚم ب٘رشٚل  ،لشالمإلحًٚشف بٚخلىر افزتٌٚيل ظذ افًٚمل اإل ،تَديؿ ادًٚظدة

ـ مـ دمٓٔز محِٜ ثٕٜٚٔ بَٔٚدة حًغ (4)ادًدات افالزمٜ إلٕنٚء أشىقل بحري َُّ ، ومت

ومحٚيٜ ظدن وافٌحر  ،مـ اهلْد م فىرد افزتٌٚفٔغ7474/ هـ347افُردي شْٜ 

بًد وصقل أشىقل برتٌٚيل  ٚخهقًص  ٓؿ،ٜٔ ادَدشٜ مْشالموإمٚــ اإل إمحر

                                                             
 .444ضَقش، مرجع شٚبؼ، ص (7)

، مرـز افدراشٚت وافقثٚئؼ، اإلمٚرات 4افنٚمز، أمحد حمّد، افكاع افزتٌٚيل افًثامين ذم افَرن افًٚدس ظؼ، ط (4)

 .38-31م، ص4274افًربٜٔ ادتحدة، 
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ورؽؿ ؾنِف ذم افًٔىرة  ،إمحرشقاحؾ افٌحر  إػبَٔٚدة افٍقًٕق دي افٌقـرك 

 فِّامفٔؽ.  اومنٚرف جدة صُؾ هتديدً  إمحرافٌحر  إػإٓ أن وصقفف  ،ظذ ظدن

 ظٌدظدن رؾض افًِىٚن ظٚمر بـ  إػوظْدمٚ وصؾ إشىقل ادِّقـل 

ممٚ اربؽ خمىىٚت  ،و تَديؿ افًقن فِّامفٔؽافقهٚب ؾتح ادقإئ افىٚهريٜ أ

أن وصؾ خز مَتؾ افًِىٚن  إػؾٌَٔٝ احلِّٜ راشٜٔ ظْد جزيرة ـّران  ،ادامفٔؽ

افُردي ظذ يد  وؿتؾ ؿٚئد إشىقل حًغ ،ؿْهقة افٌقري ذم مًرـٜ مرج دابؼ

تًقد و .(7)حلجٚزيغاوأؽرؿف ذم افٌحر فًقء مًٚمِتف  ،ذيػ مُٜ افذي ؿٌض ظِٔف

 :مْٓٚ أشٌٚبظدة  إػهزيّٜ ادامفٔؽ ذم محِٜ اهلْد افثٕٜٚٔ 

 .إمحرشقاحؾ افٌحر  إػوصقل افزتٌٚفٔغ  .7

 ،دامفٔؽاافقهٚب افىٚهري مع  ظدم تًٚون حٚـؿ ظدن ظٚمر بـ ظٌد .4

مهٓٚ ظدم أظديدة مـ  شٌٚبٕ ورؾوف اشتٌَٚهلؿ أو مدهؿ بٚفدظؿ

تَديؿ ادامفٔؽ ادًٚظدات فِىٚهريغ فِدؾٚع ظـ ظدن ظْدمٚ هٚمجٓٚ 

 م.7474افزتٌٚفٔقن ظٚم 

 خز مَتؾ افًِىٚن ؿْهقة افٌقري. .4

وـٚن تٖخر مقاجٜٓ ادامفٔؽ فِزتٌٚفٔغ ذم ادٔٚه اهلْديٜ يرجع فًِقامؾ 

 ٜ:أتٔ

مٚم افًٍـ وؾرؿتف ظْد بٚب ادْدب إلؽالؿف أ ترـز افزتٌٚيل ؾٚرتٔام .7

 وافتجٚرة افًربٜٔ.

                                                             
 .87-13افًِامن، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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تٖخر ِظِؿ افًِىٚت ادِّقـٜٔ بٚفقجقد افزتٌٚيل ذم ادٔٚه اهلْديٜ ددة  .4

 ،هـ328-هـ324م /7424 شْٜ إػم 7238 شْٜ أربع شْقات مـ

بٚفقجقد ِؿ مْذ افٌدايٜ افتل ـٕٚٝ ظذ ظ -ؿٚمٝ افٌْدؿٜٔ  إػ أن

ب٘بالغ افًِىٚن ادِّقـل بّدى خىقرة ادقؿػ بًد  - افزتٌٚيل

أشقاق اهلْد، ومٚ ؿد  إػظِّٓٚ بْجٚح افرحالت افزتٌٚفٜٔ ووصقهلٚ 

ِف مـ خىقرة ظذ دمٚرهتٚ.  ُِّ  تن

يًتىٔع جمٚهبٜ إشىقل  ٚؿقي ٚبحري ظدم امتالك ادامفٔؽ أشىقٓ .4

ؽ بٍْقن ادالحٜ ٓظتامدهؿ ظذ وظدم مًرؾٜ ادامفٔ ،افٌحري افزتٌٚيل

 افٍروشٜٔ ؾَط.

ْٝ افٍسة مٚ بًد  .2 م مًيّٓٚ ذم حمٚوٓت تدبر 7428/ هـ374ُؿؤ

 ،اخلٚمٚت وادًدات اخلٚصٜ بٕ٘نٚء إشىقل ودمٓٔزه بٕٚشِحٜ

وافتٌِٛ ظذ منُِٜ تنُٔؾ ؿقات مدربٜ ظذ اشتخدام إشِحٜ 

 .(7) افْٚريٜ ذم احلرب افٌحريٜ

 

  

                                                             
 .34أمحد، حمّد ظٌد افًٚل، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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ى:ىالثالثالمبحثى
يىالمحوطىالؼنديىجؼودىالطثمانوونىفيىالتصديىللبرتعالوونىف

ىالذرقوظوالبحارى
ٜٔ متًددة أوروبؿقى مـ صٓد افَرن افًٚدس ظؼ ادٔالدي هتديدات 

وبًٌٛ افكاظٚت افًٔٚشٜٔ ـٚفكاع بغ افىٚهريغ واإلمٚمٜ  ،فٌِِدان افًربٜٔ

 ،وافكاع بغ افدوفٜ افٍٚرشٜٔ وافدوفٜ افًثامٕٜٔ ظذ ادْىَٜ ،وادامفٔؽ ذم افّٔـ

وافثقرات ود ادامفٔؽ ذم افُرك  ،وافكاظٚت داخؾ افدوفٜ ادِّقـٜٔ ًٍٕٓٚ

جٚء افتقشع  ،واشتجٚبٜ فِتحديٚت افتل ـٚن يٍروٓٚ افٌزو افزتٌٚيل ،واحلجٚز

 .(7) افًثامين ذم افقضـ افًريب

ىرلىىبالدىالذامىومصرىوالحجاز::ىادتوالءىالطثمانوونىأوًلا

حٚول افزتٌٚفٔقن افًٔىرة ظذ  ،بًد إًحٚب ادامفٔؽ مـ ادحٔط اهلْدي

إٓ أن مِقك افًٚحؾ اهلْدي  ،وإؿٚمٜ ؿقاظد بحريٜ تٚبًٜ هلؿ ؾٔٓٚ ،مقإئ اهلْد

وصُّْقا ظِٔٓؿ  ،ورؾوقا افتًٚون مًٓؿ ،)شٚحؾ مٌِٔٚر( مل خيوًقا فِزتٌٚفٔغ

مـ  اؾٔٓٚ؛ ّٕنؿ وافًرب أصد افنًقب ذم ادْىَٜ تيرً  ٓ هقادة ٚحربً 

أمؾ جديد ٕمراء اهلْد بٚفتٌِٛ ظذ  ٓحافزتٌٚفٔغ. وخالل هذه افٍسة 

قا  ،افزتٌٚفٔغ ظْدمٚ طٓر افًثامٕٔقن ُّّ وـٚن  ،إمزاضقريتٓؿ افٌالد افًربٜٔ إػوو

                                                             
، ادًٓد افًٚيل فٍُِر اإلشالمل، 7قة واهلّْٜٔ إػ بدايٜ ادًٖفٜ افؼؿٜٔ، طمهىٍك، ٕٚديٜ حمّقد، افًك افًثامين مـ افَ (7)

 .41م، ص7331-هـ7271افَٚهرة، 
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ض  افًثامٕٔقن حيِقن حمؾ ـٚن ـام  ،خىر افزتٌٚفٔغ إػافقضـ افًريب وؿتٓٚ يتًرَّ

 .(7) ويتَِٛ شالضْٔٓؿ بخٍِٚء ادًِّغ ،ٜٔشالمافًرب ذم ؿٔٚدة إمٜ اإل

وهق ؾٚرس ومًِؿ  -احلُؿ  إػوظْدمٚ وصؾ افًِىٚن شِٔؿ إول 

أخذْت تتٌر جمرى إحداث، ؾَد حٚول اشتامفٜ افًِىٚن  –وحمٛ فِحرب 

افهٍقي افذي ـٚن  إشامظٔؾادِّقـل ؿْهقة افٌقري فف ذم حروبف ود افنٚه 

ؾ هتديدً أوروبئًَف ظـ حروبف ذم  ُِّ إٓ أن افًِىٚن  ،فِدوفٜ افًثامٕٜٔ اٚ، وين

راح يًد ؾ ،(4)ممٚ أثٚر حْؼ افًِىٚن شِٔؿ ،إشامظٔؾمع افنٚه  اؿْهقة حتٚفػ ًه 

ز جًٔن  ،افًدة دالؿٚة افهٍقيغ َّٓ ـ  اـٌرً  ٚوج َُّ مـ افٍرشٚن وادنٚة واددؾًٜٔ، ومت

وبًد أن إتك ظذ افهٍقيغ  ،م7472 شْٜ مـ هزيّتٓؿ ذم مًرـٜ جٚفديران

ٍد ادِّقـل افذي ينُؾ خىرً  ظِٔف مـ ٕٚحٜٔ  ااؿتْع بٖن ظِٔف أن يَيض ظذ افتّرُّ

 .(4) افنٚم

 أزظٟ إتهُٚر افًثامٕٔغ ظذ افهٍقيغ افًِىَٚن ؿْهقه افٌقري افذي

ؾ  ،ـٚن يدرك أن ادْتك مـ اجلٌٕٚغ شًّٔؾ ظذ آصىدام بٚدامفٔؽ فذفؽ ؾوَّ

ظذ افدوفٜ  امع افًثامٕٔغ افذيـ ينُِقن خىرً  فقؿقافأن يِتزم احلٔٚد ظذ 

وتقشٔع حدود دوفتٓؿ ذم ادؼق  ،ادِّقـٜٔ ذم حٚل ضًّقا ذم مد ٍٕقذهؿ

واـتٍك  ،ػ مًٓٚ ذم ادذهٛأو وؿقؾٓؿ مع افدوفٜ افهٍقيٜ افتل ختتِ ،افًريب

                                                             
 .743مراد، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .781مقير، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 م،4278، دار افُتٛ وافدراشٚت افًربٜٔ، اإلشُْدريٜ، 7احلداد، روٚ، صٍحٚت مـ تٚريخ افدوفٜ افًثامٕٜٔ، ط (4)

 .11-14ص
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حِٛ  إػافٌقري ذم ؾسة افهدام بغ افًثامٕٔغ وافهٍقيغ ب٘رشٚل ؿقة مراؿٌٜ 

 .  (7) حلاميٜ إرايض افقاؿًٜ حتٝ ٍٕقذ افدوفٜ ادِّقـٜٔ

بًد هزيّٜ افهٍقيغ ذم مًرـٜ جٚفديران ضِٛ افًِىٚن افهٍقي افنٚه 

فٌقري ود افدوفٜ افًثامٕٜٔ، ظَد حتٚفػ هي مع افًِىٚن ؿْهقه ا إشامظٔؾ

افًِىٚن شِٔؿ افذي اظتز خروج افًِىٚن  إػؾقصِٝ أخٌٚر تِؽ ادراشالت 

ظز ّنر  بٚدرورؿْهقه افٌقري ظذ رأس جٔنف، وظدم افًامح فِجٔش افًثامين 

فِدوفٜ  افِحرب مـ ادامفٔؽ، وتٖئدً  ٚافدوفٜ افهٍقيٜ إظالًٕ  إػافٍرات وافتقجف 

ًٓ  ،افهٍقيٜ افنٚم، ويْتير فَٚء افًِىٚن  إػ مٚ جًؾ افًِىٚن شِٔؿ يرشؾ أشىق

 . (4) ؿْهقه افٌقري ذم وادي مرج دابؼ

مرج دابؼ أرشؾ  إػوظْدمٚ وصؾ افًِىٚن ؿْهقه افٌقري مع جٔنف 

ُِِّف ؾٔف أن خروجف مـ حِٛ ـٚن بوٌط مـ  شِٔؿ افًِىٚن إػ اأخرً  ٚخىٚبً  ًْ ُي

ظذ  ٚفُـ افًِىٚن شِٔؿ ـٚن ظٚزمً  ،قر بغ افىرؾغادامفٔؽ هبدف هتدئٜ إم

 ،ادًرـٜ هبزيّٜ ادامفٔؽ إتٓٝو ،م7471/ هـ344 شْٜ افتَك اجلٔنٚنوافَتٚل، 

واشتقػ  ،وأصٔٛ افًِىٚن ؿْهقه افٌقري بنِؾ مٍٚجئ مٚت ظذ أثره

ظذ حِٛ، ومحص،  وا تٌٚظٚثؿ شٔىر ،افًثامٕٔقن ظذ خزائـ افًِىٚن ادِّقـل

 .(4) ومحٚة، ودمنؼ

                                                             
 .231-234ضَقش، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .424-424افًٔد، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .422-424افًٔد، ادرجع ًٍٕف، ص (4)
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ىدوافعىالطثمانوونىفيىاالدتوالءىرلىىمصر:
 إػإيقاء ادامفٔؽ فألمراء افًثامٕٔغ افٍٚريـ وافىٚمًغ ذم افقصقل  .7

واخلقف مـ دظؿ ادامفٔؽ هلؿ بٚجلٔقش دحٚربٜ افدوفٜ  ،احلُؿ

وأبْٚء إمر  ،صَٔؼ افًِىٚن بٚيزيد افثٚين (جؿ)افًثامٕٜٔ ـٕٚمر 

 .(7) صَٔؼ افًِىٚن شِٔؿ إول أمحد

 اافتحٚفػ ادِّقـل افهٍقي: حتٚفػ افًِىٚن ؿْهقه افٌقري ًه  .4

مـ  ٚافهٍقي ظَٛ مًرـٜ جٚفديران خقؾً  إشامظٔؾمع افًِىٚن صٚة 

ُِّع افدوفٜ افًثامٕٜٔ دد ٍٕقذهٚ   .(4) أرايض افدوفٜ ادِّقـٜٔ إػتى

افتهدي فِزتٌٚفٔغ ذم ادحٔط اهلْدي رؽٌٜ افدوفٜ افًثامٕٜٔ ذم  .4

 ،ٜٔ مـ اخلىر افزتٌٚيلشالموافٌحٚر افًربٜٔ، ومحٚيٜ ادَدشٚت اإل

ل بًد ؾنؾ ادامفٔؽ ذم افتهدي شالمومحؾ فقاء افدؾٚع ظـ افًٚمل اإل

 . (4)ذفؽ اخلىر ف

ن وادامفٔؽ ظذ قتهٚرع افًثامٕٔ إذ ،ادجٚورة مٚراتافكاع ظذ اإل .2

مْٚضؼ إٕٚوقل اجلْقبٜٔ افؼؿٜٔ، وادْٚضؼ افقاؿًٜ صامل افٍْقذ ذم 

ـٚن ـؾ ضرف يًًك ددِّ ٍٕقذه ذم تِؽ ادْٚضؼ بتًٔغ أمر و ،افنٚم

 .(2) تقتر افًالؿٚت بغ افىرؾغ إػممٚ أدى  ،تٚبع فف

                                                             
 . 11حداد، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 . 427افًٔد، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .424حداد، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .82م، ص7334هـ/7272، افزهراء فإلظالم افًريب، افَٚهرة، 7متقيل، أمحد ؾٗاد، افٍتح افًثامين فِنٚم ومك، ط (2)
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ف  ،وبًد إتهٚر افًِىٚن شِٔؿ ذم مًرـٜ مرج دابؼ افَٚهرة،  إػتقجَّ

وذم حٚل اشتجٚبتٓؿ  ،واؿسح ظذ ادامفٔؽ تَديؿ افقٓء فًِِىٚن افًثامين

ظذ أن ُيَيب  ،فٔٓؿ ب٘دارة مك ٕٔٚبٜ ظـ افًِىٚن شِٔؿ إولإفالؿساح يًٓد 

ف ظذ افًُٜ ُّ وتدؾع فف افييٌٜ افًْقيٜ. فُـ  ،وخيىٛ بٚشّف ذم ادْٚبر ،اش

 ،مك إػؾًٚدوا  ،وقا اؿساح افًِىٚن شِٔؿ آولورؾ ،ادامفٔؽ مل يتٌَِقا اهلزيّٜ

 (ضقمٚن بٚي)وؿع اختٔٚرهؿ ظذ  ،واجتًّقا فتًٔغ شِىٚن جديد يتقػَّ افَٔٚدة

 . (7)م7471 شْٜهلؿ  ٚوإتخٌقه شِىٕٚ ،ابـ صََٜٔ افًِىٚن ؿْهقه افٌقري

بًد  ،ؿٚم افًِىٚن ضقمٚن بٚي بتقزيع افقطٚئػ وادْٚصٛ ظذ إمراء

وظّؾ ظذ  ،وأه ظدد ـٌر مـ أصحٚب هذه ادْٚصٛ ذم مًرـٜ مرج دابؼَتؾ م

ورؾض ؾرض رضائٛ جديدة رؽؿ حٚجٜ افدوفٜ  ،اشسوٚء افْٚس فًُٛ ودهؿ

 .(4)فِامل

أن ظقدتف ذفؽ  ،دوفتف إػظذ وؿ مك  ٚـٚن افًِىٚن شِٔؿ إول ظٚزمً 

فذفؽ ؿرر  ،فًٔىرة ظِٔٓٚابدون وّٓٚ ؿد يتٔح فألظداء ذم افؼق وافٌرب 

وافتهدي فألخىٚر افتل  ،لشالمفتقحٔد افًٚمل اإل ٚمك بجٔقصف شٚظًٔ  إػافتقجف 

وبًٌٛ افتحهْٔٚت افتل  ،افريدإٜٔ إػؾقصؾ اجلٔش افًثامين  ،ـٕٚٝ حتٔط بف

أؿٚمٓٚ ادامفٔؽ حقل ادديْٜ أجرى افًِىٚن شِٔؿ بًض افتٌٔرات ذم خىتف فُل 

وؿد بدأ هجقم اجلٔش افًثامين ظذ  ،يًٌد اجلٔش ظـ مرمك ادداؾع ادِّقـٜٔ

                                                             
 . 422-424ضَقش، مرجع شٚبؼ، ص (7)

، دار 7هـ(، افًراك بغ ادامفٔؽ وافًثامٕٔغ إتراك، حتَٔؼ: حمّد أمحد دمهٚن، ط887احلٌِل، حمّد بـ حمّقد )ت (4)

 .417م، ص7381هـ/ 7221افٍُر، دمنؼ، 
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إٓ أن ادامفٔؽ  ،م مِحَٚ آوىراب بٚجلٔش ادِّقـل7471افريدإٜٔ ظٚم 

ٍٜ  ،ٚع ظـ آخر مًَؾ هلؿأطٓروا مَٚومٜ صديدة فِدؾ  بؾ وؿٚم ضقمٚن بٚي بّحٚوف

ـّ  بٖنْ  ،فٌَِض ظذ افًِىٚن شِٔؿ أو ؿتِف ظذ مَر افَٔٚدة افذي ـٚن  ٚهجقمً  ص

ـام ؿٚم ضقمٚن بٚي بَتؾ ـؾ مـ ـٚن  ،ئَؿ ؾٔف شْٚن بٚصٚ بدٓ مـ افًِىٚن شِٔؿ

 .(7)ذم ادَر

مَرْت اددؾًٜٔ ودُ  ،ظذ اجلٔش ادِّقـل ٚـٚن اجلٔش افًثامين متٍقؿً 

ومتُـ افًِىٚن شِٔؿ مـ حمٚسة اجلٔش ادِّقـل افذي تراجع حتٝ  ،ادِّقـٜٔ

ودخؾ اجلٔش افًثامين افَٚهرة ظٚصّٜ افدوفٜ  ،وٌط إحداث افًًُريٜ

 وؾرَّ ضقمٚن بٚي، وتؿ افٌَض ظِٔف ؾٔام بًد، ثؿ أمر افًِىٚن شِٔؿ بَتِف ،ادِّقـٜٔ

(4) . 

ل مـ اخلىر افزتٌٚيل بًد أن شالممحٚة افًٚمل اإلأصٌح افًثامٕٔقن هؿ 

وبدأوا حيِّقن فقاء احلرب  ،م7471/ هـ344 شْٜ افدوفٜ ادِّقـٜٔ اورثق

ظذ  قاـام حرص ،بًٍٖٕٓؿ ود افزتٌٚفٔغ ذم ادحٔط اهلْدي وافٌحٚر افًربٜٔ

ا ٜٔ ادَدشٜ ذم احلجٚز ود اخلىر افزتٌٚيل، فْٔٚفقشالمافدؾٚع ظـ إمٚــ اإل

 لشالمحتك تُقن هلؿ افزظٚمٜ ذم افًٚمل اإل ،بذفؽ ذف محٚيٜ احلرمغ افؼيٍغ

(4). 

                                                             
 . 424افًٔد، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .421-424ضَقش، مرجع شٚبؼ، ص (4)

، )د. ط(، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ 7378-7843أبٚطٜ، ؾٚروق ظثامن، ظدن وافًٔٚشٜ افزيىٕٜٚٔ ذم افٌحر إمحر  (4)

 .23م، ص7381فُِتٚب، مك، 
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ٖؿٚمقا ؿٚظدة بحريٜ ذم ؾ ،اشتًد افًثامٕٔقن دقاجٜٓ اخلىر افزتٌٚيل

وادحٔط اهلْدي دحٚربٜ  إمحرافًِّٔٚت افًًُريٜ ذم افٌحر  تٍْٔذافًقيس ف

َِّع افًثام ؿٚظدة بحريٜ أمٚمٜٔ متُْٓؿ مـ  إػٕٔقن افزتٌٚفٔغ. وذم افقؿٝ ًٍٕف تى

 إمحرومـ افًٔىرة ـذفؽ ظذ افٌحر  ،مٓٚمجٜ افزتٌٚفٔغ ذم ادحٔط اهلْدي

 ،ؾُٕٚٝ هذه افَٚظدة إمٚمٜٔ هل افّٔـ بهٍٜ ظٚمٜ ،وإؽالؿف ذم وجف افزتٌٚفٔغ

 .(7) وظدن بهٍٜ خٚصٜ

إذ ؿٚم بًض مِقك ادَٚضًٚت  ،وذم اهلْد مل تُـ إحقال ظذ مٚ يرام

ومل يٌؼ مـ حُٚم اهلْد متحًّٚ فَتٚل  ،ومٓٚدٕتٓؿ ٜٔ بّهٚحلٜ افزتٌٚفٔغشالماإل

ـٚن يقاجف و ،حٚـؿ مْىَٜ )ـجرات()*(  افزتٌٚفٔغ إٓ افًِىٚن )هبٚدر صٚه(

بدا أمٚم  هبٚدر ، وواخلىر ادٌقيل مـ افز ،خىريـ مهٚ اخلىر افزتٌٚيل مـ افٌحر

ٜٔ شالمن يتحَؼ إٓ بًّٚظدة مـ افدوفٜ اإلإَٔٚذ بالده ٓ يُّـ إصٚه أن 

 ،(4)وهل افًِىْٜ افًثامٕٜٔ افتل ـٚن ظذ رأشٓٚ افًِىٚن شِٔامن افَٕٚقين ،افًيّك

ٜٔ افقحٔدة افتل متتِؽ ؿقة بحريٜ ـٌرة، وؿٚدرة ظذ صد شالمافدوفٜ اإل ؾٓل

جدة مـ افًِىٚن افًثامين حلاميٜ بالده مـ افزتٌٚفٔغ افْ فذا ضِٛ ،افزتٌٚفٔغ

                                                             
هـ 7271، مُتٌٜ افًٌُٔٚن، افريٚض، 7يٚؽل، إشامظٔؾ أمحد، افدوفٜ افًثامٕٜٔ ذم افتٚريخ اإلشالمل احلديٞ، ط (7)

 .14، ص7331/

 42هـ، واظتذ ظرش ـجرات ذم 812صقال شْٜ  1حٚـؿ مـ حُٚم )ـجرات( ظذ افًٚحؾ افٌريب اهلْدي، وفد ذم  )*(

هـ. 341افْنٚط، واشتىٚع أن يٍتح )مِقه( ذم صًٌٚن مـ شْٜ هـ بًد مَتؾ أخٔف، وـٚن حٚـام جؿ 344صقال شْٜ 

هـ، ؾٚشتًٚن بٚفزتٌٚفٔغ افذيـ هظٚن مٚ إٔجدوه، ووجدوا افٍرصٜ 324وفُـ )مهٚيقن بـ بٚبر ادٌقيل( هزمف شْٜ 

ة مقاتٜٔ فًٌط شٔىرهتؿ ظذ ـجرات ذات افنٓرة افتجٚريٜ افقاشًٜ. وبًد أن تقضد حُّف ٕدم هبٚدر صٚة ظذ دظق

 .(424-427افزتٌٚفٔغ، وحٚول افتخِص مْٓؿ. )ادٌِٔٚري، مهدر شٚبؼ، ص

 .442حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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 ،ًٍـ ادًِّغ ويَتِقن ضٚؿّٓٚ، أو يًذبقّنؿ فًدة أيٚمف تًروقنافذيـ ـٕٚقا ي

هيدؾقن مـ وراء ذفؽ مْع ادًِّغ مـ  ،مـ أجًٚمٓؿ اويَىًقن ذم ـؾ يقم جزءً 

 .(7) افٌحٚر اهلْديٜ إػاخلروج 

افًِىٚن افًثامين شِٔامن افَٕٚقين ذم  دَٚبِٜرشؾ هبٚدر صٚه مًٌقثٚ أ

)أدرٕٜ(، وذح فف إووٚع افًٚمٜ ذم اهلْد وافٌحٚر افًربٜٔ افتل وؿًٝ حتٝ 

. وظْدمٚ ـٚن ادقؾد اهلْدي يَٚبؾ اؾقظده افًِىٚن خرً  ،شٔىرة افزتٌٚفٔغ

ن )مهىٍك ٚافوٚبى إحٚز إذ ،أحداث ؽٚموٜ ذم اهلْد هِٝح ،افًِىٚن افًثامين

ادٌقل افذيـ  إػوؿٔؾ أيوٚ إّنام إحٚزا  ،افزتٌٚفٔغ إػ)خقجف صٍر( برم( و

وإتٓك إمر بٖن اـتنػ افزتٌٚفٔقن أهار  ،ـٕٚقا هيٚمجقن ممُِٜ ـجرات

ذم  اؾتُّْقا مـ ؿتِف ؽدرً  ،آتهٚٓت افتل أجراهٚ هبٚدر صٚه مع افًِىٚن افًثامين

 .(4)م 7441- هــــ324ًٚم مـ افرموٚن صٓر أوائؾ 

م أن يٌدأ 7471هــ / 344شْٜ  ـٚن مـ ادتقؿع ظَٛ افٍتح افًثامين دك

خٚصٜ بو ،وادحٔط اهلْدي إمحرافًثامٕٔقن ساظٓؿ ود افزتٌٚفٔغ ذم افٌحر 

بًد أن أمر افًِىٚن شِٔؿ إول أثْٚء وجقده بّك بٌْٚء ترشٕٜٚ بحريٜ ـٌرة ذم 

 هــ / 341 ؿٌٝ حتك وؾٚتف ذم ظٚموفُـ دفٝ إحداث افتل تًٚ ،مْٔٚء افًقيس

ف افًِىٚن ذ وّج إ ،ظذ أن هذا افكاع مل يدخؾ ذم مرحِٜ افتٍْٔذ افٍقري م7442

تًزيز إشىقل افًثامين ذم افٌحر  إػشتٕٜٚ إ إػشِٔؿ اهتاممف ظَٛ ظقدتف 

                                                             
ه 7228، مٗشًٜ ؾٔهؾ فِتّقيؾ، اشىٌْقل، 7أوزتقٕٚ، يِامز، تٚريخ افدوفٜ افًثامٕٜٔ، ترمجٜ: ظدٕٚن حمّقد شِامن، ط (7)

 .442، ص7م، م7388ٟـ/

 .442حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وشٚر ظذ مْقافف افًِىٚن شِٔامن افَٕٚقين افذي جًؾ إوفقيٜ  ،إبٔض ادتقشط

مـ  ٚوٓ يُّـ أن يُقن ذفؽ اشتخٍٚؾً  ،ٜٔوروبٚجمف افًًُري فِجٌٜٓ إذم برٕ

تَديره فِّقؿػ افًًُري  إػوإٕام يرجع  ،جٕٚٛ هذا افًِىٚن بَقة افزتٌٚفٔغ

 .(7) وافًٔٚد افًٚم ذم دوفتف

أدى  م7442 هــ / 322شْٜ ٚ ٓ صؽ ؾٔف أن ؾتح افًثامٕٔغ فٌٌداد وممّ 

ازديٚد اهتامم افًِىٚن بٚدًرـٜ افدائرة مع افزتٌٚفٔغ؛ ٕن ؾتح بٌداد يًْل إٔف  إػ

ؾٔهٌح بذفؽ  ،افٌكة وشقاحؾ اخلِٟٔ افًريب افنامفٜٔ إػ شّٔد ٍٕقذه حتاًم 

 ًٓ ٕف شٔقاجف احلُٚم افٍرس ادتًٚوٕغ مع أـام  ،مٚم افزتٌٚفٔغ هْٚكأفقجف  ٚوج

 .(4) افزتٌٚفٔغ ذم تِؽ ادْىَٜ

:ىاحتاللىالطثمانوونىللومنىوفذلؼمىفيىالتصديىللبرتعالوونىفيىاثانًو
ىالمحوطىالؼندي:ى

 زاويٜحجر  يًدّ  ٚوافّٔـ ظّقمً  ٚن آشتٔالء ظذ ظدن خهقًص إ

ٜٔ ف َّ واجلزيرة افًربٜٔ،  إمحراهلّْٜٔ افًثامٕٜٔ ظذ مدخؾ افٌحر  ًٌطورضورة حتَّ

 ،بغ إحٌٚش وافزتٌٚفٔغ ذي تؿاف وممٚ زاد مـ خمٚوف افًثامٕٔغ افتحٚفػ

وتدخالت افٌٚبٚوات ادًٔحٔغ إلثٚرة حرب صٌِٜٔٔ هْٚك بٌٜٔ آشتٔالء افُٚمؾ 

اّنٔٚر ذم  حهقل تٚيلٚفٜٔ ادَدشٜ، وبشالموهتديد إمٚــ اإل ،ظذ دمٚرة افؼق

جٕٚٛ أن دمٚرة مك افتل صٚرت بٔد افًثامٕٔغ يقمذاك  إػهذا  ،افتقازن افدويل

                                                             
 .11ٚشؿ، مرجع شٚبؼ، صؿ (7)

 .442حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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اشتْجٚد ادًِّغ ذم اهلْد وذم  إػبٚإلوٚؾٜ  ،ـٕٚٝ تَػ ظذ حٚؾٜ افٍَر اددؿع

رأى افًثامٕٔقن أن مًٚظدة تِؽ افدول حيَؼ هلؿ  فذا ،ؽرهٚ مـ إمٚــ إخرى

 َٕٚذ دمٚرة افؼق افٌْٜٔإو ،افَوٚء ظذ ٍٕقذ افزتٌٚفٔغ :ؽروغ مزدوجغ مهٚ

(7). 

افتهدي فِخىر افزتٌٚيل يَتيض أن ئًىر درك افًِىٚن افًثامين أن فَد أ

بّقؿًٓٚ  ّٔزأن افّٔـ تت إػافًثامٕٔقن ظذ افّٔـ شٔىرة مٌٚذة، ويًقد ذفؽ 

ظْد بٚب ادْدب مـ جٜٓ، وتًتز ؿٚظدة  إمحرذم مدخؾ افٌحر  شساتٔجلاإل

مـ  ٜ دـ يريد ادْٚؾًٜ افًٔٚشٜٔ أو افتجٚريٜ ذم مٔٚه ادحٔط اهلْديأشٚشٔارتُٚز 

؛ وذفؽ إلذاؾٓٚ ادٌٚذ، وحتُّٓٚ افًٍع ذم حرـٜ اخلط افتجٚري بغ جٜٓ ثٕٜٚٔ

أو بغ اهلْد وافًقاحؾ افًربٜٔ مـ جٜٓ، وبغ شقاحؾ ذق  ،افؼق وافٌرب

وخٚصٜ ظدن، وشٓقفٜ  ،مقإئٓٚ أمهٜٔظـ  ؾواًل  ،إؾرئَٚ مـ جٜٓ أخرى

   .(4) ب ظذ حد شقاءإٓىالق مْٓٚ، وافًقدة إفٔٓٚ مـ جٓتل افؼق وافٌر

ذفؽ أن بالد افّٔـ ـٕٚٝ مترُّ بًدة طروف جًِٝ افًٔىرة  إػيوٚف 

ظذ أروٓٚ  اومـ تِؽ افيروف افكاع افذي ـٚن دائرً  ،ٚحتًّٔ  اافًثامٕٜٔ ظِٔٓٚ أمرً 

بغ بَٚيٚ ادامفٔؽ ؾٔام بْٔٓؿ افٌغ مـ جٜٓ، وبغ افَقى افًٔٚشٜٔ ـٚفىٚهريغ، 

 ،وتًدد افَقى افًٔٚشٜٔ وتْٚؾرهٚ ،ـثر مـ جٜٓ أخرىوأذاف جٔزان، وآل 

. (4) مْٔٚء ظدن افًٔٚشٜٔ، وافتجٚريٜ، واحلربٜٔ مهٜٔظـ إدراك افًثامٕٔغ ٕ ؾواًل 

                                                             
 .444حْيؾ، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .434إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .434إشىؾ، ادرجع ًٍٕف، ص (4)
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وايل مك شِٔامن  إػوظذ هذا إشٚس أصدر افًِىٚن شِٔامن افَٕٚقين أوامره 

ًٔىر ظذ افّٔـ ظدن ٓحتالهلٚ، وت إػبٚصٚ اخلٚدم بتٓٔئٜ محِٜ ظًُريٜ تذهٛ 

اهلْد فَتٚل افزتٌٚفٔغ  إػثؿ خترج بًدهٚ  ،شٔىرة تٚمٜ تْٓل افتّزق افًٚئد ؾٔٓٚ

 .(7) هْٚك

ـٚن اهلدف مـ افٌزو افزتٌٚيل هق افًٔىرة ظذ ادداخؾ  وذم افقؿٝ ذاتف

فًِٔىرة ظذ ضرق  إمحرٜ ذم اخلِٟٔ افًريب وافٌحر شساتٔجٔافٌحريٜ افًربٜٔ اإل

وهذا يًْل أن بالد افّٔـ  ،وفتٖمغ مهٚحلٓؿ افًٔٚشٜٔ ،ٌحريٜ افتجٚريٜادالحٜ اف

 ،شتُقن وّـ مىٚمع افزتٌٚل إمحرومقإئٓٚ ادىِٜ ظذ افٌحر افًريب وافٌحر 

تٌٚيـ ادقاؿػ افًٔٚشٜٔ فَِقى ادحِٜٔ  إػظذ اشتَرارهٚ، ويٗدي  ٚممٚ يٗثر شًٌِ 

ومٚ يستٛ ظِٔف مـ  ،ادتّثؾ بٚفزتٌٚفٔغ ورويبؾٔٓٚ دمٚه افقجقد إجٌْل إ

 . (4) إًُٚشٚت وتٖثرات شٌِٜٔ ظذ أووٚظٓٚ افداخِٜٔ

ؿ افًثامٕٔقن ظذ مقاجٜٓ افزتٌٚفٔغ، وصد هجقمٓؿ ظذ ادقإئ  َّّ هلذا ص

ل شالممـ مٌدأ اجلٓٚد اإل ٚوـٌح مجٚح ؽرورهؿ إىالؿً  ،ٜٔشالمافًربٜٔ اإل

ٜٔ حمؾ شالموإحالل افًٔٚدة اإل ،مـ افزتٌٚفٔغ شالمادَدس دحٚربٜ أظداء اإل

تقجف إشىقل افًثامين ب َيضوـٕٚٝ اخلىٜ افًثامٕٜٔ ت .ٜٔوروبافًٔٚدة إجٌْٜٔ إ

ومْٓٚ  إمحرمقإئ افّٔـ ظذ افٌحر  إػومْف  ،مـ مْٔٚء افًقيس ٕحق مْٔٚء جدة

                                                             
 .444حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

بٚبؾ فِدراشٚت ، جمِٜ مرـز "م أشٌٚهبٚ وٕتٚئج7448ٚٓهـ /324احلِّٜ افًثامٕٜٔ ظذ ظدن "إبراهٔؿ، حمّد ـريؿ،  (4)

 .434، ص2، )د.ت(، مٟ 4اإلًٕٕٜٚٔ، جٚمًٜ بٚبؾ، افًدد 
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فىرد وحتىٔؿ إشىقل افٌحر افًريب ؾٚدحٔط اهلْدي؛  إػومـ هْٚفؽ  ،ظدنإػ 

 .(7) افزتٌٚيل، ومتُغ أشىقهلؿ افًثامين مـ ؾرض شٔٚدتف ذم هذه ادْىَٜ

ـِػ و ،اهلْد إػؿرر افًِىٚن افًثامين إرشٚل محِٜ ـٌرة ثٕٜٚٔ مـ جٜٓ 

وايل مك شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم ب٘متٚم إٕنٚء إشىقل ذم مْٔٚء افًقيس، وؿٔٚدة هذه 

 شْٜ يقٕٔق 74افًثامين مـ افًقيس ٕحق افؼق ذم احلِّٜ. ؾتقجف إشىقل 

 .     (4)م7448/ هـ324

صخهٜٔ شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم افتل اتهٍٝ ذم  ورؽؿ افًٔقب اخلٚصٜ

إٓ أن هذا افقايل ؿد ووع اخلىقات افالزمٜ فتٍْٔذ خىٜ افًثامٕٔغ افًٚمٜ  ،بٚفٌدر

 إػإرشٚل إشىقل ، وهل افًٔىرة ظذ شقاحؾ هذا افٌحر ؿٌؾ إمحرذم افٌحر 

، وخٚصٜ أمراء إمحرٌدأ آتهٚل بٕٚمراء ادختٍِغ ذم جٓٚت افٌحر ؾاهلْد. 

افًٚحؾ افّْٔل مثؾ أمري ظدن وافنحر بقاشىٜ )ؾرحٚت افهقبٚر(؛ 

 فٔخزهؿ بَدوم احلِّٜ، وفٔىِٛ مْٓؿ افدخقل ذم ضٚظٜ افًثامٕٔغ. 

أمٚ شِىٚن  ،ًثامٕٔغضقيرق خوقظف فِ شِىٚن افنحر بدر أبق أظِـوؿد 

د أٓ يرد ردً وظدن ظٚمر بـ داؤ َّّ ظذ رشقل  احمددً  اد افىٚهري، ؾَد راوغ وتً

وشؽ افَْقد  ،فِدخقل ذم ضٚظٜ افًثامٕٔغ واخلىٌٜ هلؿ (4)شِٔامن بٚصٚ إفٔف 

وـٚن اهلدف مـ هذه  ،وؿٌقفف بٖن يدؾع هلؿ ٕهػ ظقائد دمٚرة اهلْد ،بٚشّٓؿ

                                                             
 .431إبراهٔؿ، حمّد ـريؿ، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .484افًٔد، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .743شٚمل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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اهلْد  إػاحلِّٜ هق إٕنٚء ؿٚظدة ظثامٕٜٔ ذم افّٔـ وافًٔىرة ظِٔٓٚ، ثؿ افتقجف 

  .(7) دقاجٜٓ افزتٌٚفٔغ

ـِػ شِٔامن بٚصٚ بًض اجلْقد بَٔٚدة ؾرحٚت افهقبٚر بٚٓشتٔالء ظذ 

وذم هذا افقؿٝ  ،وؿٚم اجلْد بٖظامل افًِٛ وافْٓٛ ،ظدن ظَٛ دخقهلٚ مٌٚذة

شٍْٜٔ شِٔامن بٚصٚ، ومًف شتٜ مـ ـٌٚر مًٚؤٕف  إػقجف د ؿد توـٚن ظٚمر بـ داؤ

ؾٖحًـ شِٔامن اشتٌَٚهلؿ وخِع ظِٔٓؿ فُل  ،ؿوإطٓٚر حٍٚوتف هب فٓشتٌَٚف

أمر بنْؼ ظٚمر بـ  ،آشتٔالء ظذ ظدن قامتّ أحتك إذا ظِؿ أن جْقده ؿد  ،ينٚؽِٓؿ

 .(4) ثالثٜ أيٚم ةدد ظِٔفد، ومـ مًف ظذ صٚري شٍْٔتف، وترـٓؿ مًَِغ وداؤ

 ،اشتقػ ظذ بًض ادْٚضؼ افًٚحِٜٔ ،وخالل مرور شِٔامن بٚصٚ بًدن وافّٔـ

ذم وجف اهلجامت  إمحروبذفؽ وؾرَّ فًِثامٕٔغ ؿقاظد متَدمٜ فِدؾٚع ظـ افٌحر 

 .    (4) افزتٌٚفٜٔ ذم ادًتٌَؾ

 ٚحًََٔٔ  اوخىرً  ،فًدن رضبٜ ـٌرة فِزتٌٚفٔغ غاحتالل افًثامٕٔ مثّؾ

ؿرر افزتٌٚفٔقن إحٔٚء  ذفؽوٕتٔجٜ ف ،ذم اهلْد وشقاحؾ إؾرئَٚ افؼؿٜٔ ٔٓؿظِ

ًٓ  ،حتٚفٍٓؿ افَديؿ مع أثٔقبٔٚ واشًٜ  وهق افتحٚفػ افذي ـٕٚقا يًَِقن ظِٔف آمٚ

ظذ احلِّٜ  اؿٚمقا بحِّٜ ظًُريٜ موٚدة، ردً  ـام ،مْذ أواخر افَرن اخلٚمس ظؼ

                                                             
 .434إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .224-227إبراهٔؿ، حمّد ـريؿ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .14يٚؽل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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فِتهدي  ٚشتٔالء ظذ ظدن، ذم حمٚوفٜ مْٓٓاافًثامٕٜٔ افتل ؿهدت اهلْد بًد 

 .(7) فِقجقد افزتٌٚيل هْٚك

ك احلِّٜ افًثامٕٜٔ  وهق  ،مًٚمع اخلقاجٜ صٍر ذم اهلْد إػوصِٝ إٌٔٚء حترُّ

م إثر آوىرابٚت 7443/ هـ344افوٚبط ادِّقـل افذي هرب مـ افّٔـ ظٚم

وظْدمٚ ؿتؾ افزتٌٚفٔقن هبٚدر  ،وجلٖ ظْد هبٚدر صٚه ذم اهلْد ،افتل شٚدت إٓذاك

ثؿ مل يٌِٞ أن ؿٚم بٚتهٚٓت مع حٚـؿ اهلْد  ،جٜٓ جمٓقفٜ إػصٚه هرب اخلقاجٜ 

(، وأطٓر رؽٌٜ ذم افتًٚون مع Nona de Conhaافًٚم )ٕقٕٚ دي ـقّنٚ

إٓ إٔف إَِٛ ظذ افزتٌٚفٔغ ظْدمٚ ظِؿ  ،افزتٌٚفٔغ، ؾقاؾؼ دي ـقّنٚ ظذ ذفؽ

حمّقد صٚه حٚـؿ ـجرات، وظرض ظِٔف  إػوذهٛ  ،ن بٚصٚبَرب وصقل شِٔام

فتتُّـ  ،فِتًٚون مع احلِّٜ افًثامٕٜٔ افَٚدمٜ ٚخدمٚتف وأؿًْف بيورة افًّؾ شقي

 .(4) ؾقاؾؼ حمّقد صٚه، وأمر بتجٓٔز وإظداد جٔنف ،مـ ضرد افزتٌٚفٔغ مـ اهلْد

ٕىقٕٔق دي أ) حٚـؿ مْٔٚء )ديق( افَٚئد افزتٌٚيلـام وصِٝ مًِقمٚت إػ 

( ظـ ؿرب وصقل احلِّٜ افًثامٕٜٔ، وظـ  Anthonu de Sylveiraشٍِرا

فذفؽ أمر جْقده ادقجقديـ ذم  ،افْنٚط افذي يَقم بف اخلقاجٜ صٍر وحمّقد صٚه

)جقا(، مديْٜ  إػأمٚ هق ؾَد ذهٛ  ،ادديْٜ بًٕٚٓحٚب وآظتهٚم بًَِٜ ديق

ووٚع، وضِٛ مًٚظدة ظٚجِٜ دقاجٜٓ  وؿٚبؾ احلٚـؿ افزتٌٚيل افًٚم وذح فف إ

                                                             
 .422إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .427-422حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ادقؿػ. وخالل وجقده هْٚك ؿٚم اخلقاجٜ صٍر وحمّقد صٚه بّدامهٜ ادديْٜ 

 .(7) هٚ، وحٚسا افَقة افزتٌٚفٜٔ ادقجقدة ذم احلهـواحتاّل 

فَٝ شٍْف مراشٔٓٚ ذم ادْٔٚء أمْٔٚء )ديق(  إػوظْدمٚ وصؾ شِٔامن بٚصٚ 

ؾَٚم اخلقاجٜ صٍر وحمّقد صٚه ب٘رشٚل  ،فٌرض آشتىالع ودراشٜ ادقؿػ

وؿد  ،وأخزاه بّٖنام مًتًدان دًٚوٕتف ذم اهلجقم ظذ احلهـ افزتٌٚيل ،اهلدايٚ فف

حٚول اخلقاجٜ صٍر أن يذهٛ بًٍْف دَٚبِٜ افٌٚصٚ إٓ أن أتٌٚظف ٕهحقه بًدم 

مـ أن يَقم ب٘ظدامف ـام ؾًؾ بحٚـؿ ظدن بتّٜٓ افتًٚون مع  ٚافذهٚب خقؾً 

ؿٚم حمّقد صٚه ب٘رشٚل رئٔس أرـٚن جٔنف ادًّك )صقدار( دَٚبِٜ و ،افزتٌٚفٔغ

ودٚ ؿٚبؾ شِٔامن بٚصٚ هذا  ،وإبالؽف حتٔٚتف واشتًداده فِتًٚون مًف ،شِٔامن بٚصٚ

حمّقد صٚه،  إػوظٚد  ٚوًٌ افَٚئد احتَره، ومل يٖذن فف بٚجلِقس، ؾخرج افَٚئد ؽٚ

 .(4) وأخزه بام جرى فف مع افٌٚصٚ

 إػبٚفْزول  (4) أمر شِٔامن بٚصٚ ـتٌٜٔ مُقٕٜ مـ شتامئٜ جْدي إُنٚري

ْٝ  ،افنٚضئ، ومٓٚمجٜ افًَِٜ افزتٌٚفٜٔ ؾَٚمٝ افُتٌٜٔ بٚهلجقم إٓ أّنٚ ُجقهب

مـ جْقدهٚ ممٚ أجزهٚ ظذ  ٚوؾَدت مخًغ جْديً  ،بَّٚومٜ ظٍْٜٔ مـ ادداؾًغ

وظْدمٚ ـٚن شِٔامن بٚصٚ يوع خىٜ جديدة دٓٚمجٜ افًَِٜ،  ،افًٍـ إػافًقدة 

ْٝ ريٚح صديدة ظذ شٍْف مْٓٚ خٚرج ادْٔٚء، ـام جًِٝ أمر  وأبًدت ؿًاًم  ،هٌَّ

أشىقفف  إػفذفؽ أصدر أوامره  ،ٚاإلٕزال أو اشتًامل مدؾًٜٔ افًٍـ صًًٌ 

                                                             
 .427حْيؾ، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .712شٚمل، مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 اجلْقد افرشّٔقن ذم اجلٔش افًثامين. (4)
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حغ شُقن  إػًّك )مٚهٚو( افَريٛ مـ )ديق( فِحند هْٚك مْٔٚء ي إػبٚفتحرك 

 .(7) افًٚصٍٜ

 كرمتُ خالهلٚ  ٝـٕٚ ،ٚاشتّر احلهٚر افًثامين فًَِٜ ديق ٕحق ظؼيـ يقمً 

مٝ اجل وأصٌح مقؿػ افزتٌٚفٔغ  مْٓٚ، اخلٚرجٜٔ ٜٓبٚددؾًٜٔ افثَِٜٔ حتك هتدَّ

 مـ جٜٓ، وبًٌٛ تقتر افًالؿٚت بغ شِٔامن بٚصٚ ،وأوصُقا ظذ آّنٔٚر ٚحرًج 

ٕقايٚ  ـٕٚٚ مرتٚبغ مــ يافِذمـ جٜٓ أخرى، ووبغ اخلقاجٜ صٍر وحمّقد صٚه 

اشتٌؾ  ، ٕتٔجٜ فذفؽمـ اشتٔالئف ظذ افًِىٜ ذم ـجرات ، ومتخقؾغِ شِٔامن بٚصٚ

، ( تِؽ افيروفAntonio de Sylveira ٕىقٕٔق دي شٍِراأ) افَٚئد افزتٌٚيل

ادديْٜ بَقة ـٌرة فٍؽ احلهٚر ظـ  إػوجٚءت ذم ٍٕس افقؿٝ ٕجدة ظًُريٜ 

افًَِٜ افزتٌٚفٜٔ ادحٚسة افتل أبدى ادداؾًقن ظْٓٚ صجٚظٜ مًتّٔتٜ؛ خلقؾٓؿ 

مـ  (ديق)افًثامٕٔغ، شٚظدهؿ ذم ذفؽ مٚ ـٕٚٝ ظِٔف  أيديمـ افًَقط ذم 

ظذ اددؾًٜٔ افًثامٕٜٔ افتل أوصُٝ ذخٚئرهٚ  ، جًِتٓٚ ظهٜٔافتحهْٔٚت افَقيٜ

 .(4) تراجع افًثامٕٔغ وإًحٚهبؿ إػممٚ أدى  ،ظذ افٍْٚذ

وًػ صخهٜٔ  :مْٓٚ أشٌٚبحتَٔؼ أهداؾٓٚ فًدة  ذمؾنِٝ هذه احلِّٜ 

وحتٚفػ بًض أمراء اهلْد مع افزتٌٚفٔغ بًد  ،ؿٚئد احلِّٜ شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم

ت هبٚدر صٚه، وتًْٔٔٓؿ حمّقد صٚه افذي ـٚن حتٝ متُْٓؿ مـ ؿتؾ حٚـؿ ـجرا

 ،ؿهبوخقف بَٜٔ أمراء اهلْد مـ ؽدر ؿٚئد احلِّٜ شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم  ،محٚيتٓؿ

 وؾواًل  ،د افىٚهريووبٖن يُقن مهرهؿ مثؾ مهر شِىٚن ظدن ظٚمر بـ داؤ

                                                             
 .424حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .423إشىؾ، مرجع شٚبؼ،  (4)
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ثؿ ظِؿ افًثامٕٔغ بٌْٖ وصقل محِٜ برتٌٚفٜٔ مـ ؿًِٜ  ،ظـ مًٚمِتف هلؿ بٚحتَٚر

 .(7) وًػ اجلٌٜٓ اهلْديٜ إػبٚإلوٚؾٜ  ،فدظؿ افزتٌٚفٔغ ذم ديق (جقا)

وـٕٚٝ هذه احلِّٜ ؿد جٓزت ذم مدة ؿهرة بَٔٚدة شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم 

 وايل مك بًٌٛ:

وأّنٚ إن وؿًٝ  ،ختقف افًثامٕٔغ مـ أن يًتقيل افزتٌٚفٔقن ظذ ظدن .7

 ،ؿ شٔهًٛ اشسدادهٚ دًرؾتٓؿ برمل ادداؾع وادُٚحؾٖيدهيب

 . (4) وحٍظ افثٌقر وافَالع بخالف افًرب

 .إمحرتزايد أظامل افَرصْٜ افزتٌٚفٜٔ ذم خِٟٔ ظدن وافٌحر  .4

أثر شَقط بٌداد بٔد  ،تَديؿ افزتٌٚفٔغ ادًقٕٚت افًًُريٜ فٍِرس .4

 م.7442افًثامٕٔغ شْٜ 

شتْجٚده ٓؿٔٚم افزتٌٚفٔغ بَتؾ افًِىٚن هبٚدر صٚه حٚـؿ ـجرات  .2

 .(4) بٚفًثامٕٔغ، وحتريوف هلؿ ظذ حمٚربٜ افزتٌٚفٔغ ذم اهلْد

ؾٍل ظٚم  ،ومل يتقؿػ افكاع بغ افًثامٕٔغ وافزتٌٚفٔغ ظْد هذه اهلزيّٜ

م أبحر مـ افًقيس أشىقل ظثامين ـٌر بَٔٚدة بري ريس 7444/ هـ312

 ،فزتٌٚفٔغظـ آحتالل ذؿل اجلزيرة افًربٜٔ، وؿىع خىقط اإلمداد ادحع 

ثؿ إًحٌقا  ،ٚ ددة صٓرهتهرمز وحٚس إػ تواحتِٝ احلِّٜ مًَط، ثؿ أبحر

تخٚذفف ذم مْٓٚ بًد أن ظِّقا بَدوم ٕجدة فِزتٌٚفٔغ، وؿد أظدم بري ريس ف

                                                             
 .482-484افًٔد، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .434إشىؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .227إبراهٔؿ، حمّد ـريؿ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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َِّػ افًِىٚن افًثامين شٔدي ظع ريس بٚفتقجف  .احلرب افٌكة  إػبًد ذفؽ ـ

فَٔٚدة إشىقل افًثامين، فُْف ؾنؾ ذم افَوٚء ظذ افزتٌٚفٔغ وضردهؿ مـ 

احلِٔقفٜ دون إٓ إٔف مْع إتنٚرهؿ وتقشًٓؿ ذم اجلزيرة افًربٜٔ، و ،اخلِٟٔ افًريب

 . (7)  مُٜ وادديْٜإمٚــ ادَدشٜ ذم إػ ؿوصقهل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .14يٚؽل، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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ى:ىالمبحثىاألول
ىوطرةىالبرتعالوظىرلىىجزورةىدػطرىالد

افزتٌٚفٔغ ذم شَىرى ظْدمٚ زار افٌَىٚن )دجيق ؾرٕٕٚديز  أضامعبدأت 

م 7424ؿٙ ؾٔٓٚ صتٚء ظٚم و ،زيرةاجل )*(( Deago Firnando Beeriraبريرا

اهلْد، ؾقصػ دِؽ افزتٌٚل  إػبًٌٛ شقء إحقال اجلقيٜ افتل مًْتف مـ افذهٚب 

 ،مراؾئٓٚ اجلٔدة، ووجقد ادٚء افًذب ؾٔٓٚ ٚمٚدحً  ،إظجٚبف هبٚ( ManueL)مٕٚقيؾ 

وجيٛ  ،وأهؿ مـ ذفؽ ـِف أن افًٌض مـ شُّٚنٚ ٕهٚرى ،ووؾرة افٌذاء وادراظل

ووجقب حمٚربتٓؿ بٚظتٌٚرهؿ أظداء  ،ختِٔهٓؿ مـ حُٚمٓؿ ادًِّغ )ادٓرة(

 ،شق ذم شَىرىوٓشٔام أن دمٚرهتؿ وشٍْٓؿ تر ،فِْكإٜٔ ظٚمٜ وفِزتٌٚل خٚصٜ

يريض افرب، ويَْذ  وظّاًل  ،هلؿ ٚإشساتٔجٔ ٚفذفؽ جًِقا احتالل شَىرى هدؾً 

 .(7) حًٛ زظّٓؿ  شُّٚنٚ افْهٚرى مـ براثـ هٗٓء ادًِّغ ادٓرة

 دوافعىادتوالءىالبرتعالوونىرلىىجزورةىدػطرى:ىأواًل:ى

 ايٗهِٓٚ ٕن تُقن مرـزً  ياهلٚم افذ شساتٔجلمقؿع جزيرة شَىرى آ .1

دـ يريد افًٔىرة ظذ ادحٔط اهلْدي، ومداخؾ افٌحٚر ادجٚورة هلٚ ـٌحر افًرب  مٓاًم 

ؾ ظِٔف افقصقل  ،وبحر ظامن إمحروافٌحر  ِّٓ أي مقؿع يريده ذم  إػومـ ثؿ يً

هلذا ـٚن ترـٔز افزتٌٚفٔغ ظذ  ،افنقاضئ واجلزر وافٌِدان افقاؿًٜ ذم تِؽ إٕحٚء

                                                             
يًد ديق جق ؾرٕٕٚدز بريرا أول مـ اـتنٍٓٚ مـ افزتٌٚفٔغ، وؿدم ظْٓٚ تَريرا ؽر صحٔح إػ مِؽ بالده، ؾَد خٍٔٝ ظِٔف  )*(

 فربام مل يتًـ فف افْزول إػ افز، وإٕام ـٚن يتجقل ذم ادٔٚه اإلؿِّٜٔٔ فِجزيرة.أحقال اجلزيرة، 

 .17-12افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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هـــ  322 اهلْد شْٜ إػبًد وصقهلؿ  ،م7421 احتالل جزيرة شَىرى ظٚم

 .(7)م7238/

حًٛ مٚ جٚء ذم تَرير  ،محٚيٜ افْهٚرى ادقجقديـ ذم جزيرة شَىرى .2

افذي أوىص ؾٔف بيورة ختِٔص افْهٚرى مـ حُٚمٓؿ  جق ؾرٕٕٚدز بريرا( ؿدمف )ديق

ًٍ  ،ادًِّغ حمٚربتٓؿ  إػ افدظقةو ،إيٚهؿ بٖظداء افْكإٜٔ ظٚمٜ وافزتٌٚل خٚصٜ ٚواص

 .(4) أيْام ـٕٚقا

ـ  ،ومًتقدع وؿٚظدة بحريٜ ،رؽٌٜ افزتٌٚفٔغ ذم بْٚء ؿًِٜ ظًُريٜ .3 ُِّ مت

 ،فتٚبًٜ ففإشىقل افزتٌٚيل مـ اشتخدامٓٚ ذم ظِّٜٔ متقيـ افَىع افٌحريٜ احلربٜٔ ا

افتل شقف خترج دَٚتِٜ افًٍـ افتجٚريٜ افًربٜٔ افتل تْىِؼ مـ مك وافّٔـ واخلِٟٔ و

افًريب، وتتُّـ مـ افتحُؿ ذم ادوٚيؼ افٌحريٜ ـٌٚب ادْدب ومؤؼ هرمز، وتًٓؾ 

 .(4) وبذفؽ يتؿ افَوٚء ظذ افتجٚرة افًربٜٔ اهلْديٜ هْٚك ،احتالل ظدن وجدة

ى(ىباحتاللىالجزورة: Manuel:ىأوامرىملكىالبرتعالى)مانوولثانوًا

أصدر ادِؽ  ،هـ374ذو احلجٜ ظٚم  72م ادقاؾؼ 8/4/7421ذم يقم اجلًّٜ 

( بٚحتالل Tristao de Cunha)تريًتٚو دي ـقّنٚ  إػافزتٌٚيل مٕٚقيؾ أوامره 

( 71حٔٞ ؿٚم بتجٓٔز محِٜ وخّٜ مُقٕٜ مـ أشىقل بحري ؿقامف ) ،جزيرة شَىرى

متتٚز بحجّٓٚ ادتقشط،  ،وهل شٍـ ظذ درجٜ ظٚفٜٔ مـ افدؿٜ ذم افهْع ،شٍْٜٔ حربٜٔ

                                                             
 .741افٌٚر، ادرجع ًٍٕف، ص  (7)

 .17افٌٚر، مرجع ًٍٕف، ص (4)

 .741-741إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص  (4)
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ًً وـثرة أذظتٓٚ افتل مت ًً  ْٚحٓٚ دؾ إوٚؾٜ ظذ تٍقؿٓٚ  ،أثْٚء احلرـٜ وادىٚردة ٚهي

أضِؼ ادٗرخقن افًرب ظذ هذه افًٍـ اشؿ:  ، وؿد(7) بٚددؾًٜٔ مـ ٕٚحٜٔ ظٔٚر افٌَِْٜ

 .(4))افٌراب( و)افزصٜ(

 ًً ظغ تدري مـ  ـٚماًل  ٚوـٚن اجلْقد افزتٌٚفٔقن ادٍُِقن بٚحتالل شَىرى مدرَّ

ؿ افًٔقف وافٌْٚدق وأشِحٜ آؿتحٚم ادُقٕٜ مـ ٖيدهيوب ،أمخص افَدم إػؿّٜ افرأس 

وـذفؽ شالح افَِٜ احلديديٜ افوخّٜ ادًْْٜ ادربقضٜ  ،افرمٚح افىقيِٜ افوخّٜ

مداؾع صٌرة احلجؿ  إػإوٚؾٜ  ،بٚفًًِِٜ احلديديٜ افتل حتىؿ دروع وتروس اخلهؿ

 أّنٚ صديدة افٍتؽ ذم ظِّٔٚت إٓ ،ذات ظٔٚر صٌر يُّـ أن يًتخدمٓٚ جْدي واحد

 .(2) وتؿ دمٓٔز ـؾ افًٍـ بًقارض إذظٜ وادرشٚوات افًّقديٜ ،(4) اهلجقم

ى:ىالؼجومىالبرتعاليىرلىىالجزورة:ثالثًا

بِدة  إػمتقجٜٓ ٕحق جزيرة شَىرى، ووصِٝ  اؽٚدرت احلِّٜ افزتٌٚل بحرً 

وـٕٚٝ هذه احلِّٜ افوخّٜ بَٔٚدة تريًتٚو دي  ،ادْٔٚء افرئٔز فِجزيرة - افًقق

 .(7) )*(يًوده ؾٔٓٚ أفٍقًٕق دي افٌقـرك  ،(4) ـقّنٚ

                                                             
 .734اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .474مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .734ـ734اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)

، ادجّع 7م(، افًجؾ افُٚمؾ ٕظامل أؾقًٕق دفٌقـرك، ترمجٜ: ظٌد افرمحـ ظٌد اهلل افنٔخ، ط7474دفٌقـرك، أؾقًٕق )ت (2)

 .744-744، ص4م، م4222ٟافثَٚذم، أبقطٌل، 

 .734اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)

م، ذم مدٕٜٔ ؾرودس بٚفزتٌٚل، ٕٚئٛ مِؽ 7244قـرك: ؿٚئد بحري ومًتُنػ برتٌٚيل، وفد ذم شْٜ افٍقًٕق دي افٌ )*(

أمًرا هًيٚ مـ مِؽ افزتٌٚل )مٕٚقيؾ( يًِّف ؾٔف إٔف ذم حٚفٜ ٕجٚحف ذم  -بهٍٜ خٚصٜ  -افزتٌٚل ذم اهلْد، وـٚن ؿد اشتِؿ 

 اهلْد، وؿد أحدث هذا إمر افني تٍٚظال ًأهلٛ محٚس مٖمقريتف ؾٕ٘ف وبًد ثالث شْقات شًِّٔف مْهٛ ٕٚئٛ ادِؽ ذم

)افٌقـرك( فَٔقم بًًِِٜ مـ ادٌٚمرات واحلّالت افًًُريٜ افتل تتًؿ بٚخلىقرة وافًَقة وافقحنٜٔ مـ أجؾ افقصقل اػ 

 (.718هذا ادْهٛ )حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص
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تٍٚجٖ افزتٌٚفٔقن بقجقد ؿًِٜ  ،ػ اجلزيرةإوظْد وصقل افًٍـ افزتٌٚفٜٔ 

ومل  ،وهل حتٝ شٔىرة ادٓريغ ،مٌْٜٔ ذم ادْٔٚء حلاميٜ افٌِدة ،اجٔدً  اـٌرة مًقرة تًقيرً 

ؾٖمر ؿٚئد احلِّٜ دي ـقّنٚ وٚبىغ مـ  ،مـ ؿٌؾيُـ ؿد أخزهؿ ادِؽ ظـ وجقدهٚ

ف بَٚرب ٕحقهٚ وإٓ ؾٕ٘ف شٔدخِٓٚ  ،وإٕذار احلٚـؿ هْٚك بٚٓشتًالم ،وٌٚضف بٚفتقجُّ

ذظٚن هلؿ، وؿٚم بىرد افوٚبىغ رؾض حٚـؿ افٌِدة اإلؾؾٔٓٚ.  ٚحًٔ  ٚوفـ يسك ظربًٔ 

اجلزيرة  إػأمر دي ـقّنٚ اجلٔش بٚفْزول  ،إشىقل إػؾِام ظٚدا  ،افزتٌٚفٔغ

 .(4) بْٔام ـٚن افٌقـرك يَقد جٔنف بًٍْف ،وـٚن يَقد اجلٔش افتٚبع فف بًٍْف ،واحتالهلٚ

ر ادٓريقن افدؾٚع ظـ جزيرهتؿ دون هقادة وظدم آشتًالم ؾتحهْقا  ،ؿرَّ

ن ادًِقمٚت إإذ  ،ذم اجلزيرةبٚفًَِٜ احلهْٜٔ افتل مل يُـ يتقؿع افزتٌٚفٔقن وجقدهٚ 

وـٍٜٔٔ  ،ظـ هذه افًَِٜ ٚوافتخىٔىٚت افتل رشّٓٚ هلؿ ادِؽ مٕٚقيؾ مل تذـر صٔئً 

 .(4) اؿتحٚمٓٚ

متخذة زيْتٓٚ ظذ ٕحق مٚ حيدث ذم إظٔٚد  ،رؾًٝ أظالم افًٍـ افزتٌٚفٜٔ

وأضَِٝ اددؾًٜٔ حتٜٔ فِّديْٜ فقجقد بًض ادًٔحٔغ  ،(Holiday trimافدئْٜ )

وربام يٌدو فْٚ  ٜ،وإلرهٚب شُّٚنٚ بٚفَقة افًًُريٜ افزتٌٚفٔ ،مـ شُٚن اجلزيرة ؾٔٓٚ

مـ ذفؽ اإلجراء اشتامفٜ ظٚضٍٜ ادًٔحٔغ ذم اجلزيرة دمٚهٓؿ، وحتٔٔدهؿ مـ ادنٚرـٜ 

 .(2) ذم افدؾٚع ظـ اجلزيرة مـ داؾع افرابىٜ افدئْٜ

                                                                                                                                                           
 .474مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .714حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .734جلدحل، مرجع شٚبؼ، صا (4)

 .473مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (2)
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 اجتامع الزتغالقني:

ظذ متـ شٍْٜٔ افَٔٚدة )إشٌريتق شُٕٚتق  ٚظَد ؿٚدة إشىقل افزتٌٚيل اجتامظً 

Espirito Sanacto ) ؿٌؾ ادًرـٜ دْٚؿنٜ خىٜ مٓٚمجٜ احلهـ افذي مل يُـ فدهيؿ

ظذ تٍْٔذ أوامر ادِؽ  أوٓ افًّؾ :وـٕٚٝ ٕتٔجٜ هذا آجتامع هل ،(7) ظِؿ بقجقده

ؾتؿ افَٚئد افٍقًٕق  ،فافزتٌٚيل مٕٚقيؾ ذم تنٔٔد حهـ برتٌٚيل ذم اجلزيرة واختٔٚر ؿٚئد ف

دي ٕقرّنٚ فُل يَقم بتقؾر احلاميٜ فًِّٔحٔغ ادَّٔغ ذم اجلزيرة مْذ أيٚم افَديس 

ؿٚئد احلهـ ادٓري فتًِٔؿ احلهـ  إػ ثٕٚٔٚ إرشٚل رشٚفٜ. و(St. Thomasتقمٚس )

وؿد أطٓر إشىقل  ،واخلوقع فِزتٌٚفٔغ، أو شتتؿ مٓٚمجتف واؿتحٚم احلهـ

 .(4) افزتٌٚيل آشتًداد افُٚمؾ فًِّرـٜ

ِحِّٜ افًًُريٜ فوؿد ـتٛ افٍقًٕق دي افٌقـرك ٕٚئٛ افَٚئد افزتٌٚيل 

 افثٚفٞ ظؼ مـ صٓر يْٚير ذم" افزتٌٚفٜٔ ظذ جزيرة شَىرى ذم يقمٔٚتف مٚ يٖيت:

أفَٝ شٍْْٚ مراشٔٓٚ أمٚم  ،ٚبًد أن ـْٚ ؿد ؽٚدرٕٚ افزتٌٚل بًؼة أصٓر تَريًٌ  ،م7421

بِدة افًقق أصٓر مراؾئ شَىرى. ـٕٚٝ افًَِٜ افتل يتحهـ ؾٔٓٚ افًرب ذم بِدة 

ًٜ افًقق مهدر إربٚك فْٚ ... ومل تُِؾ بٚفْجٚح حمٚوٓتْٚ إبرام اتٍٚؿٜٔ مع ؿٚئد افَِ

ـام رؾوقا أن تُقن هلؿ أيٜ مًٚمِٜ مًْٚ  ،افًريب. فَد رؾض افًرب أن يٌٚدروا ادُٚن

ؾٌٚشؿ يًقع  ،ٕحـ افذيـ طٓرٕٚ هلؿ مـ وراء إؾؼ، ومـ حٔٞ ٓ يًِّقن. وهُذا
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صٌر حجؿ احلٚمٜٔ افًربٜٔ ووًػ أشِحتٓٚ ؿرر ؿٚئد إشىقل  إػوبٚفْير  ،ادًٔح

 .(7) "ؿتحٚم افًَِٜإدمرال تريًتٚو دي ـقّنٚ ا

ىوالمؼررابطًا ىالبرتعالوون ىبون ىالمغاوضات ىالبرتعالووىة: رلىىىنوهجوم
ىالجزورة:

ؿٚئد إشىقل افزتٌٚيل تريًتٚو دي ـقّنٚ رشقفغ مـ  أرشؾبًد آجتامع 

 وؿد وؿع اختٔٚره ظذ: ،ؿٚئد احلهـ ادٓري إػافزتٌٚفٔغ فٔحّال رشٚفٜ ادِؽ مٕٚقيؾ 

 ٚبرو ؾٚز دورت (Pero vaz dorta.) 

 ( جٚشٌٚر رود رجئزGaspar Rodriques.) 

وـٚن موّقن افرشٚفٜ هق أيت: إن مِؽ افزتٌٚل ؿد أرشؾ ؿٚئد إشىقل 

افزتٌٚيل جلزيرة شَىرى؛ فَٔقم بتنٔٔد حهـ ذم اجلزيرة، وؿد ـٚن ادِؽ ظذ مًرؾٜ 

فُـ ظْد وصقل إشىقل  ،مًٌَٜ بٖن اجلزيرة ـٕٚٝ تٚبًٜ فًِّٔحٔغ مْذ زمـ ضقيؾ

فذفؽ ظذ ادٓريغ مٌٚدرة اجلزيرة، وتًِٔؿ احلهـ  ،وجدوهٚ بحقزة ادٓريغ ادًِّغ

آمْٚ إذا ؿٌِقا بًرض ادِؽ، وذم  اوّـ هلؿ مًٚمِٜ حًْٜ ومرورً تُ فِزتٌٚفٔغ، وشقف 

 ٚووؿتٓٚ فـ يسك مٓريً  ،حٚفٜ رؾوٓؿ افًرض ؾًقف يتؿ آشتٔالء ظذ احلهـ بٚفَقة

 .(4) ظذ ؿٔد احلٔٚة اواحدً 

فَٚئد احلهـ ادٓري )ظٚمر بـ ضقظري بـ  اـٕٚٝ رشٚفٜ ادِؽ حتّؾ هتديدً 

أمٚ بتًِٔؿ احلهـ واخلوقع فِزتٌٚفٔغ ومٌٚدرة اجلزيرة، أو  ؛ظٍرار ادٓري(
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ظذ أهٌٜ آشتًداد خلقض  وؿٝ ـٚن ؾٔف افزتٌٚفٔقن ذموَتٚل، افآشتًداد خلقض 

جيٛ ظذ افرجِغ أن "هق: و ،ظذ افرشقفغ رد افَٚئد ادٓري حٚشامـٚن و ،ادًرـٜ

ن مًف يُّـ أن يّقتقا مـ قيَقٓ فَٚئد إشىقل إٕف ٓ هق وٓ ادَٚتِقن ادٓري

وـؾ مـ  هق حتك يّقت احلهـ وفـ يٌٚدر ،وإٕام ممٚهتؿ ٓ يُقن بٌر افًٔػ ،اخلقف

ؿٚئد احلهـ ادٓري مـ  َقيافرد اف. وًٕتخِص مـ هذا (7) ؾتِؽ ظٚدة ادٓريغ ،مًف

مَٚرٕٜ ذم افَقة وجقد فَٚئد افزتٌٚفٔغ افنجٚظٜ وافثٌٚت ظذ افرؽؿ مـ ظدم 

 افًًُريٜ بْٔٓام. 

 البرتعالوونىوجتمطونىثانوظىووػررونىالؼجومىرلىىالحصنىالمؼري:ىى

 فُؾ ؿٚدة إشىقل افزتٌٚيل؛ فٔخزهؿ برد ؿٚئد ؿرر دي ـقّنٚ ظَد اجتامع ثٚنٍ 

احلهـ ادٓري ظذ رشٚفٜ مِؽ افزتٌٚل، وإٔف إظالن صّقد وظدم اشتًالم، 

وأن ظِٔٓؿ  ،وآشتًداد دقاجٓتٓؿ، ؾٚتٍؼ مجٔع افَٚدة ظذ رضورة مٓٚمجٜ احلهـ

ظذ  ،وظدة اترويض ـزيٚء افَٚئد ادٓري افذي وؿػ ذم وجف ؿقة افزتٌٚل إـثر ظددً 

صجع  وهق مٚ ،ادٓريغ ادداؾًغ ظْفصٌر حجؿ احلهـ، وؿِٜ ظدد مـ رؽؿ اف

 .(4) ؾٔف ـإبٚدة موافزتٌٚفٔغ فِٓجقم ظذ احلهـ 

ـٚن ٓبد مـ افٌحٞ  ،وبًد أن أمجع افَٚدة ظذ رضورة إخوٚع احلهـ بٚفَقة

فذفؽ ذهٛ ؿٚئد إشىقل ذم  ،ظـ مُٚن ترشق ؾٔف افًٍـ دون افتًرض فِّنٚـؾ

ظذ مَربٜ مـ  اؾقجدوا خقرً  ،هذه ادّٜٓ ٔذٍْؿٚربف يراؾَف افٍقًٕق دي افٌقـرك فت
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اشتًدَّ افزتٌٚفٔقن و ،بٚفرؽؿ مـ بًده ظـ احلهـ ٚبًتٚن ٕخٔؾ ـٚن ظْده افٌحُر هٚدئً 

 .(7) فنـ هجقمٓؿ ظذ احلهـ مْف ؿٌؾ إشٍٚر افهٌٚح

وأمر  ،افْزول ذم ذفؽ ادقوع افَريٛ مـ بًتٚن افْخٔؾ افزتٌٚفٔقن ؿرر

 ،ؿٚئد إشىقل أن جيٓز شٍْٜٔ اؿتحٚم بُٚمؾ ظددهٚ وظدهتٚ أفٍقًٕق دي افٌقـرك

ًً  ،بٌْٚدؿٓؿ حتّؾ أربًغ رجاًل   ،مع مٚ يِزم مـ افٌٚرود وافَذائػ اصٌرً  ٚوأخذوا مدؾ

راؾًٜ أثَٚل تتحرك ظذ ظجالت،  إػبٚإلوٚؾٜ  ،واثْغ مـ افًٚمِغ ظذ ادداؾع

يوٚ أن أـام أمره  م إمر ذفؽ.إذا اشتِز ،وضٚؿّغ مـ افًالمل فتًِؼ حٚئط احلهـ

 افتٚبع فًٍِْٜٔ مع: )*(يذهٛ ذم افًُٔػ 

 ( ٚإٔىقٕٔق دي ٕقرّن Antonio de Nornha.) 

 ( جقاو دي فٔام Joao de Lima.) 

  جرؤٕق دي فٔام( Geronimo de Lima.) 

بحٔٞ ٓ يُقٕقن بًٔديـ  ،وؽرهؿ مـ ذوي افرتٛ فإلبحٚر ذم أثرهؿ

 .(4)ظْٓؿ

ىذاطئىجزورةىدػطرى:ىىإلىللنزولىالبرتعاليىىةمػاومظىالمؼر
 إػتقجٓقا  ،ـّؾ افزتٌٚفٔقن اشتًدادهؿ فِٓجقم ظذ احلهـأن أبًد 

أمٚ افَٚئد أفٍقًٕق افٌقـرك ؾُٚن مع رجٚفف  ،افًٌتٚن بَٔٚدة ؿٚئد إشىقل دي ـقّنٚ

فِٓجقم ؿرر أن يْزل هق  ٚدرك افٌقـرك أن افقؿٝ أصٌح مْٚشًٌ أوظْدمٚ  ،ذم ادٗخرة
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ٕٕف أؿرب مـ ٕزوهلؿ ظْد بًتٚن افْخٔؾ افذي  ،ورجٚفف أمٚم حهـ ادٓرة ويَسب مْف

ًَ  ،ؾسك شٍْٔتف وتًِؾ هبدوء ،شٚدظـ هدؾٓؿ إ ايٌدو بًٔدً  صقت ادجٚديػ  ٚخٕٚ

 .(7) فتٍْٔذ خىتف ٚؾقق شىح ادٚء؛ فٔختز مٚ إذا ـٚن افٌحر شٔهٌح مْٚشًٌ 

وـٍٜٔٔ هجقمٓؿ  ،ـٚن ظٚمر بـ ضقظري يراؿٛ حترـٚت افزتٌٚفٔغ مـ بًٔد

خنٚب مـ إ ٚمهْقظً  افٔف ووع حٚجزً إوفُل ئًَٓؿ ويًرؿؾ وصقهلؿ  ،ظذ احلهـ

تٖهٛ بحس أوظْدمٚ  ،احلهـ إػ ةئٜ مـ ادٓرٚوحترك مٌٚذة مع م ،اددبٌٜ ذم اخلقر

هـ ؿد تُقن ؾرصٜ مْٚشٌٜ تًّح وأن خروجف مـ احل ،افزتٌٚفٔغ فِٓجقم ظِٔف

بتًَٔؿ  ٚؾقريً  ااختذ ؿرارً  ،(4) ثؿ ٓ يُقن أمٚمف شٌٔؾ فًِقدة إفٔف ،بدخقفففِزتٌٚفٔغ 

 رجٚفف دقاجٜٓ اهلجقم ظذ افْحق أيت: 

 فِدؾٚع ظْٓٚ.  (4) هلؿ اوظغ ؿٚئدً  ًَِٜ،مـ رجٚفف داخؾ اف ( رجاًل 82ترك ) -

خمٚؾٜ أن يًَط ذم  ،فُٔقن ظْد بقابٜ احلهـ ( رجاًل 42احلهـ ومًف ) إػظٚد  -

 . ٔفإفيد أفٍقًٕق افٌقـرك افذي ـٚن مع رجٚفف ذم افىريؼ 

 ،ادٓريقن بَٔٚدة ظٚمر بـ ضقظري ورجٚفف ،وظْدمٚ افتَك اجلٌٕٚٚن

اشتخدمٝ ؾٔٓٚ  ،حدثٝ بْٔٓام مهٚدمٜ ظٍْٜٔ ،وافزتٌٚفٔقن بَٔٚدة أفٍقًٕق افٌقـرك

 .(2)جرح مـ افٍريَغ ادتهٚدمتغ بًض افرجٚلؾ ،وافرمٚح ،)*(افَىٚفس
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ىحدىالػادةىالبرتعالوون:ألمبارزةىالػائدىالمؼريى
ـٚد افَٚئد و ،جرت مْٚزفٜ بٚفًٔقف ـنٍٝ ظـ بًٚفٜ ادٓريغذم هذه ادًرـٜ 

فُـ افزتٌٚفٔغ ـٕٚقا  ،أن يتُّـ مـ افَٚئد افزتٌٚيل وهيزمفؾٔٓٚ ظٚمر بـ ضقظري 

 هـ374ومتُْقا مـ ؿتؾ افَٚئد ادٓري ظٚمر بـ ضقظري بـ ظٍرار ادٓري شْٜ  ،أهع

احلهـ مـ أجؾ  إػمَتؾ ؿٚئدهؿ حٚوفقا إًٓحٚب  ةوحْٔام صٚهد ادٓر ،م7421/

ـّ و ،دقاصِٜ افَتٚل ةًقدافو ،وترتٔٛ صٍقؾٓؿ اشتًٚدة ؿقهتؿ افزتٌٚفٔغ ؿٚبِقهؿ فُ

 .(7) ظـ ادالذ أمـ ٚذم اجلٌٚل بحثً  قاؾتٍرؿ ،بٚفَتؾ

ىمطركظىاقتحامىالحصن:
ظْدمٚ صٚهد ادٓرة ادقجقدون ذم برج ادراؿٌٜ ذم احلهـ افزتٌٚفٔغ يَسبقن 

 ،رصَقهؿ بقابؾ مـ إحجٚر وؿىع افٌْٚء افهٌِٜ إلظٚؿتٓؿ ظـ افتَدم ه،مـ أشقار

 ،حجرصٔٛ أفٍقًٕق افٌقـرك ذم خقذتف بأبؾ و ،وؿد شٌٌقا هلؿ افُثر مـ إذى

وأمر افرجٚل بنظٜ  ،وّنض ظذ ؿدمٔف ،فُْف مل يٍَد وظٔف ظذ إرض اؾًَط ؾقرً 

 Nuno vaz deوأرشؾ )ْٕق ؾٚز دو ـٚشتِٔقـ برإُق  ،إحُٚم احلهٚر حقل احلهـ

castelo - Branco  )افَٚرب افذي حيّؾ افًتٚد إلحوٚر اددؾع وافراؾًٜ  إػ

 ،وأٓت اددبٌٜ ادًدة فثَٛ إشقار ،(Rams)وافًالمل وافٍٗوس وادْجَْٔٚت 

ٓشتخدامٓٚ فُن أبقاب احلهـ ادٓري )*( وافًالمل وافٍٗوس وافْٚضحٚت اخلنٌٜٔ 

 .(4)رجٚفف بقوًف ظذ جدار افًقر وظْدمٚ تؿ إحوٚر افًِؿ أمر افٌقـرك ،ادحٚس
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م هق )جًٌٚر ديٚز وبدأ افزتٌٚفٔقن ذم صًقد افًِؿ،  ـٚن أول مـ تَدَّ

Gaspar  Dias ْٕقؾٚز و ،مًف افًِؿ افزتٌٚيل ( حٚماًل( حلؼ بفNuno Vas حٚماًل ) 

وحلَٓام آخرون. وهْٚ بدأت  ،(Job Queimado ظِؿ افَديس )جقب ـريامدو

وؾٔٓٚ ُؿتؾ  ،ادقاجٜٓ افهًٌٜ حقل افًٚتر ادحٔط بٖظٚيل حٚئط احلهـ وحقل أبراجٓٚ

ـ بزج آخر، وترك حهـ  وىر بًُض اـام  ،ظدد مـ جْقد افزتٌٚفٔغ ادٓريغ افتحهُّ

ادَٚومٜ؛ وأظٚدوا رضب افزتٌٚفٔغ بٚفٌْٚل مًِْغ ظدم اشتًالمٓؿ رؽؿ شٔىرة 

وتَْٔٚت  ،وفُـ بًٌٛ ظدم ؿدرهتؿ مـ افْٚحٜٔ افًًُريٜ .افزتٌٚفٔغ ظذ احلهـ

ذم  وافتجّع ،إًٓحٚب افتدرجيل إػاوىروا  ،(7) أٓت احلربٜٔ ادًتخدمٜ ودهؿ

وؿد أمر أفٍقًٕق افٌقـرك رجٚفف بُن افٌقابٚت  ،برج ؿريٛ مـ برج ادراؿٌٜ افرئٔس

احلهـ  إػوبذفؽ متُـ افزتٌٚفٔقن مـ افدخقل  ،بٚفٍٗوس وافثٚؿٌٚت )ادْجَْٔٚت(

 .(4) بقابٜ افزج افذي دمّع ؾٔف ادٓرة إػوادمٓقا  ،بغ افًدود افسابٜٔ

ىالمتحصنونىفيىالحصن:ىةرلىىالمؼرىالػائدىالبرتعاليىوطرضىالدالم
مـ ادٓرة ظذ  تٌَكـ شىقل افزتٌٚيل إبرام هدٕٜ وصِح مع مَ إظرض ؿٚئد 

 ًٓ  .(4) ٓشٔام بًد اشتٔالء افزتٌٚفٔغ ظذ افًَِٜو ،مـ آشتّرار ذم افَتٚل ؿٔد احلٔٚة؛ بد

هلذا افٍٚوؾ )ؿٚئد  اإّنؿ ممتْغ ـثرً "ادحٚسيـ ذم افزج مٚ يٖيت:  ةـٚن رد ادٓرو

ـْ  ،إشىقل افزتٌٚيل( فرؽٌتف ذم إَٕٚذ حٔٚهتؿ ّٕف مٚ دام  فُ ؿد أخزهؿ بَّتؾ ؿٚئدهؿ أ

م هلؿ افًٌٛ افُٚذم فرؾض هذه  )ظٚمر بـ ضقظري ادٓري(، ؾٕ٘ف يُقن بذفؽ ؿدَّ

                                                             
 .733اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

 .442-444مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .422اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)



 دػطرىىجزورةىرلىىالبرتعالوظىللدوطرةىالمؼرةىمػاومظ 
137 

 وأن يسـقا ؿٚئدهؿ ،مل يتًقدوا أن يًقدوا مـ )ادًٚرك( أحٔٚء ةادٓر ادُرمٜ مْف؛ ٕنّ 

 ًٓ خٚصٜ أن هذا افَٚئد هق ابـ مُِٔٓؿ )ظٚمر بـ ضقظري  ،ذم مٔدان ادًرـٜ جمْد

وٓ جدوى مـ هذه  ،فذا ؾًٍِٔؾ )ؿٚئد إشىقل افزتٌٚيل( مٚ حيِق فف ،ادٓري(

ظذ ظرض افزتٌٚفٔغ مدى توحٔتٓؿ وإخالصٓؿ  هذا يٓر ردهؿيُ و ."ادٍٚووٚت

 .(7) فثّـؾَد رؾوقا آشتًالم مٓام ـٚن ا ،فَٚئدهؿ

ؿٚدة  إػظذ ذفؽ ؿرر ؿٚئد إشىقل افزتٌٚيل ظذ افٍقر أن يقجف أوامره  اوردً 

 جمّقظٚتف وهؿ:

 .(Joao Freireجقاو ؾرير) .7

 .(Nuno vaz de castrlo-Brancoبرإُق ) -ْٕق ؾٚز دي ـٚشتِٔق .4

 .(Dinis Fernan desدئْس ؾرٕٕٚدز ) .4

 .(Antonio Dinis Setubalإٔىقٕٔق  دئْس دي شتٌٔٚل ) .2

 .)*((  Padr Alvaresبدر افٍٚرس ) .4

ََِّقا شىح احلهـ، وحيٚوفقا اؿتحٚم افزج افذي يتحهـ ؾٔف ادٓر  ،ةأن يتً

ؾتحقا افٌٚب ادٗدي و ،ؾِّحف ادٓريقن ،ؾُٚن جقاو ؾرير أول مـ تًِؼ شىح افزج

 .ٚؾًَط مٔتً  ،ؾّزؿقا جًّف أصالء ،ؾقجدوه بٍّرده ،افًىح إػمـ داخؾ افزج 

َِّؼ بَٜٔ افزتٌٚفٔغ ممٚ أجزهؿ ظذ افساجع  ،وؿد إتٌف ادٓرة فقصقهلؿ ،ثؿ تً

وأحُّقا إؽالق افٌٚب. وظْدمٚ رأى افزتٌٚفٔقن  ،مُّْٓؿ ذم افىٚبؼ افذي ـٕٚقا بف إػ

وراحقا يَذؾقن احلجٚرة  ،ذم ذؾٜ افزج ٚأحدثقا ثًٌَ  ،ةإٔف ٓ يُّْٓؿ مالحَٜ ادٓر

                                                             
 .724-724دفٌقـرك، مهدر شٚبؼ، ص (7)

 (.Count Of Abrantesتس )خٚدم ـقٕٝ آبرإ )*(
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 Nunoبرإُق  –هْٚك. وراح )ْٕقؾٚز دي ـٚشتِٔق  اممٚ ـٚن مقجقدوؿىع افٌْٚء افهٌِٜ 

vaz de castelo - Branco إذى بٚفَقس وافْنٚب افِذيـ ـٚن  ة( يِحؼ بٚدٓر

  .ؿد أحيمهٚ مًف

بدأ افٌقـرك يًسيف افٌوٛ وافٌٔض بًٌٛ افًٚر افذي تًرض فف افزتٌٚفٔقن 

يُقٕقا ؿٚدريـ ظذ دخقل برج يداؾع  ثالث شٚظٚت دون أن وبًٌٛ بَٚئٓؿ ،مـ ٕٚحٜٔ

 ،هلذا أمر ب٘حوٚر أوتٚد خنٌٜٔ ضقيِٜ مًتدؿٜ ،مـ ادٓرة مـ ٕٚحٜٔ ثٕٜٚٔ ظْف أربًٜ

وذم طؾ محٚيٜ هذه  ،ؾحِّٓٚ جْديٚن ،( مـ ؿٚربفBiscayمًروؾٜ بٖوتٚد بًُٚي )

دوَن بنجٚظٜ حتك ّنٚيٜ افزج ،إوتٚد ًَ زتٌٚفٔقن وظْدمٚ رأى اف ،أخذ افزتٌٚفٔقن َيْه

واصىدمقا  ،افداخؾ إػظدم وجقد محٚيٜ ظذ افٌٚب ـنوه، وهٌىقا افدرج وإدؾًقا 

ًً  ،ةبٚدٓر  .(7)ٚوؿتِقهؿ مجٔ

ُٟ أحد مـ افَتؾ شقى رجؾ واحد مـ ادٓريغ يدظك )ظّر( وـٚن  ،ومل يْ

واشتٍٚدوا  ،وؿد اشتخدمف افزتٌٚفٔقن ـّرصد فًٚحؾ جْقب اجلزيرة افًربٜٔ ،أظّك

خٚرضٜ بُؾ  (دي ٓفٌقـرك)وؿد ؿدم )ظّر( فـ  ،ذم ادْٚضؼ افتل ذهٌقا إفٔٓٚ امْف ـثرً 

ثؿ أبحر بًد ذفؽ  ،هذه إٕحٚء إػرشّٓٚ هق ظْدمٚ ـٚن يذهٛ  ،إٔحٚء ممُِٜ هرمز

 . (4) مع افٌقـرك ـٌحٚر ومرصد مالحل

وشًٌٜ  ٚنـٜ مٚئتتؿ آشتٔالء ظذ احلهـ بنُؾ ّنٚئل، وؿتؾ ذم هذه ادًر

، ومل تٗخذ مْف أشالب ـثرة؛ ٕٕف ـٚن ذم مْىَٜ حدوديٜ، وؿد ةمـ ادٓررجال ظؼ 

                                                             
 .441مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .448مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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وشٔقًؾٚ مُتقب ظِٔٓٚ )فًٔٚظدين اهلل(  ،وجد ؾٔف افزتٌٚفٔقن بًض ادٗن وإشِحٜ

 .(7)بٚخلط افالتْٔل

ظٍْٜٔ بهقرة ؽر متقؿًٜ،  وهُذا ـٕٚٝ ادًرـٜ ظْد أشقار افًَِٜ افًَىريٜ

وتقجد حتك أن ذم أحد  ،ادداؾًغ ظـ افًَِٜمـ واجف ؾٔٓٚ افزتٌٚفٔقن مَٚومٜ 

 ختِٔدا(  Colasoجقرجل ـقٓشق)ؿتحٚم شَىرى فٍِْٚن ٓمتٚحػ فنٌقٕٜ فقحٜ 

 .(4) ذه ادًرـٜهل

  

                                                             
 .722-724دفٌقـرك، مهدر شٚبؼ، ص (7)

 .12ؾٔتٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ى:ىالمبحثىالثاني
ىجالءىالبرتعالوونىرنىجزورةىدػطرىالمػاومظىالمؼروظىو

ْٝ افزتٌٚل ادتٍقؿٜ ظًُريً  َُّ بٖشٚضِٔٓٚ افوخّٜ مـ حهٚر جزيرة  ٚمت

ؾٔٓٚ  ةأثٌٝ ادٓر ،م بًد مًرـٜ ذشٜ واصتٌٚـٚت ظ7421ٍْٜٔ/ هـ374شَىرى شْٜ 

 ،رؽؿ ؿِٜ ظددهؿ ووًػ إمُٕٚٔٚهتؿ ،ذم افدؾٚع ظـ جزيرهتؿ اشتًٌٚهلؿصجٚظتٓؿ و

وبًد بًط  .وبذفؽ اشتىٚع افزتٌٚفٔقن بًط شٔىرهتؿ ظذ افًَِٜ ودحر ادٓريغ مْٓٚ

شٔىرهتؿ ظذ افًَِٜ ؿٚمٝ جمّقظٜ مـ ادتًهٌغ افزتٌٚفٔغ بتحقيؾ مًجد افًقق 

قهٚ ـًْٜٔ شٔدة افْك  ،ـًْٜٔ إػ َّّ ، وأؿٚمقا " Our Lady of the Victory"وش

اًش   Antiono deفٍرًًُٕٚين )إٔتقٕٔق دي فقريرو ترأشف افراهٛ ا ٚؾٔٓٚ ُؿــدَّ

Loureiro )(7). 

ىجانبؼم:ىإلى:ىمحاولظىالبرتعالوونىكدبىتأوودىنصارىىدػطرىىأوًلا

جٌٕٚٓؿ افْهٚرى مـ شُٚن اجلزيرة  إػحٚول افزتٌٚفٔقن أن يًٌُقا 

جٌٕٚٓؿ ود ادًِّغ  إػوفِقؿقف  واحد وظَٔدة واحدة، بٚظتٌٚرهؿ مـ ديـ

ـّ  ،وـٚن هدؾٓؿ تىٓر اجلزيرة مـ ادًِّغ وضردهؿ وؿتِٓؿ ،ادقجقديـ ؾٔٓٚ  فُ

 ،أو حتك افتوٚمـ مًٓؿ افْهٚرى افًَىريغ رؾوقا افتًٚون مًٓؿ أو تٖئدهؿ

جقار جٕٚٛ ادًِّغ افذيـ ـٕٚٝ تربىٓؿ هبؿ ظالؿٚت وديٜ وحًـ  إػووؿٍقا 

 .(4) مًٚمِٜو

                                                             
 .14افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

 .11افٌٚر، ادرجع ًٍٕف، ص (4)
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 إػورؽؿ ذفؽ بًٞ ؿٚئد إشىقل افزتٌٚيل تريًتٚو دي ـقّنٚ رشٚفٜ صٍٜٓٔ 

وا خٚئٍغ   (Colony) مًتقضْٜ ؿريٌٜ تًّك: ـقفقين إػٕهٚرى شَىرى افذيـ ؾرُّ

وأٓ يرتٚظقا مـ افدمٚر افذي حلؼ  ،اهبدف ضّٖٕتٓؿ، وفُل ٓ يٍُِقا إًٍٔٓؿ ظًن 

وآشتٔالء ظذ  ،ؽ افزتٌٚل هلذه احلِّٜوأن اهلدف افرئٔز مـ إرشٚل مِ ،بٚدًِّغ

 ،مـ شِىٚن هٗٓء افرجٚل تحريرهؿإٕام هق ف ،وضرد ادًِّغ مـ اجلزيرة ،احلهـ

بًد  ـام ؿٚم افٌقـرك ،دٚ ـٚن فديف مـ مًِقمٚت مـ أن افَٚضْغ ؾٔٓٚ هؿ ٕهٚرى إيرً 

 ،ذفؽ بتًَٔؿ بًٚتغ افْخٔؾ افتل ـٚن يُِّٓٚ ادًِّقن بغ افْهٚرى مـ أهؾ افٌالد

ًَ  ٚـٚن مْٓٚ مقؿقؾً مٚ ٚ وأمّ   . (7) ًُِْٜٔفؾٖوؿٍٓٚ  ،ًِّٚجدف ٚمًٌ

بٚذ ؿٚئد إشىقل دي ـقّنٚ بْٚء افَٚظدة افٌحريٜ هْٚك، وأضِؼ ظِٔٓٚ اشؿ 

ودٚ تؿ فف  ،فَِٚظدة اؿٚئدً  (ًٕق دي ٕقروّنٚأفٍق)بتًٔغ  ا، ثؿ أصدر أمرً (شٕٚٝ مٔنٔؾ)

شٝ شٍـ ـٚمِٜ افًدة وافًدد فَٔٚتؾ هبٚ افًٍـ  (أفٍقًٕق دي افٌقـرك)ذفؽ أظىك 

 إػ. أمٚ هق ؾَد أبحر بًٍْف إمحرادِّقـٜٔ وافًربٜٔ افتل تدخؾ أو خترج مـ افٌحر 

 .(4) هـ دًٚوٕٜ ؿقات ٕٚئٛ ادِؽ هْٚك374/ م72/8/7421اهلْد يقم 

م تقجف دي ـقّنٚ، حًٛ أوامر 7421/ هـ374شْٜ مـ ذم صٓر أؽًىس 

تٚرـغ  ،امن وهرمزظُ  إػاهلْد، بْٔام تقجف افٌقـرك  إػمِؽ افزتٌٚل بًٌض شٍْف 

 . (4) ئٜ جْدي حتٝ ؿٔٚدة دي ٕقروّنٚٚوراءهؿ حٚمٜٔ مُقٕٜ مـ م

                                                             
 .744-747إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .714حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 .11-11افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ىرلىىالبرتعالوونىفيىالجزورة:ىىي:ىفرضىالحصارىاالقتصاداثانًو

 ،اشتٌؾ ادًِّقن ؾرصٜ مٌٚدرة افٌقـرك شَىرى بٚفًٍـ افتل أظىٔٝ فف

افزتٌٚفٔغ ذم  رؽٌٜوأخزوهؿ ب ،ؾَٚمقا بتحريض افْهٚرى افًَىريغ ود افزتٌٚفٔغ

 ًً فـ يقؾروا هلؿ احلاميٜ فٍسة  ّنؿوأ ،بّـ ؾٔٓؿ ادًِّغ ٚإذٓهلؿ واشتًٌٚدهؿ مجٔ

بْٔام شٌَٔك  ،ؾسة مـ افزمـ ثؿ شرحِقن ظّْٓٚنؿ جٚءوا ٓحتالل اجلزيرة أو ،ضقيِٜ

فذفؽ فًٔٝ مـ مهِحٜ افْهٚرى  ،بًد رحٔؾ افزتٌٚفٔغ ظْٓٚ شَىرىادًِّقن ذم 

بؾ جيٛ تًٚوّنؿ وتُٚتٍٓؿ ود ادحتِغ افٌربٚء فتَقيٜ صقـتٓؿ،  ،مًٚداهتؿ وحمٚربتٓؿ

 . (7) فٔتُّْقا مـ ضرد افزتٌٚفٔغ

 ،وؿٌِقا افتًٚون ؾٔام بْٔٓؿ ،بام أخزهؿ بف ادًِّقن اؿتْع افْهٚرى افًَىريغ

ثؿ ؿٚمقا بٍرض حهٚر اؿتهٚدي ظذ  ،وـٚن ذفؽ مـ شقء حظ افزتٌٚفٔغ

وظِؿ افزتٌٚفٔقن  .(4)مًْقا ؾٔف ظْٓؿ ادٚء وافٌذاء إٓ بُّٔٚت ؿِِٜٔ  ،افزتٌٚفٔغ

حلروب افتل ٕنٌٝ تًٚوّنؿ مع ادٓريغ ادًِّغ ذم اببّقؿػ افْهٚرى افًَىريغ، و

  .بغ افىرؾغ

بٍٚرغ  ن ظقدة افٌقـركوْتيريوـٕٚقا  ،ـٚن افزتٌٚفٔقن يًٕٚقن مـ ادجٚظٜ

وبًض ادٚظز افتل  ،حْٔٓٚ يٖـِقن إٓ فٔػ افْخٔؾ ، ومل يُقٕقافتزويدهؿ بٚدٗن افهز

 أمٚ ؿقارهبؿ افهٌرة افراشٜٔ ذم افًٚحؾ ؾَد تٍنك ذم ،اشتقفقا ظِٔٓٚ بَقة افًالح

صٌح ادقت حيٚسهؿ أحتك  أـثر ؾٚـثر، ادجٚظٜ تْتؼ ، وأخذت (4) أخنٚهبٚ افًىٛ

                                                             
 .744إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .11افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 .11بٚمىرف، دحٚت مـ جزيرة شَىرى، ص  (4)
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 ،ظذ افْهٚرى افًَىريغ ٕٚؿاًم  ،بًد ثامٕٜٔ أصٓر أن ظٚد افٌقـرك إػ ،بًٌٛ اجلقع

 .       (7) آخر ادىٚف إػوتًٚوّنؿ مًٓؿ  ،ّٕنؿ اختٚروا افتحٚفػ مع مقاضْٔٓؿ ادًِّغ

افٌقـرك ذم افًجؾ افُٚمؾ ٕظامفف مقؿػ افْهٚرى وؿد ذـر أفٍقًٕق 

مل جيد أهؾ  ،حَقدون ؽٚدرون -بحُؿ ضًٌٔتٓؿ –إن أهؾ اجلزيرة ": بَقفف افًَىريغ

 ،ـٌر ظْٚء ذم حتريوٓؿ ود رجٚفْٚ fartaquinesؾرتؽ افذيـ هربقا مـ احلهـ 

ورتٌقا مع ادًٔحغ مـ أهؾ افٌالد افذيـ ئًنقن ذم أمٚــ بًٔدة ظـ احلهـ ثقرة 

مل ينٔدوا هذا احلهـ   franksؿٚئِغ هلؿ إن افزتُٔس أو )افٍرٕجٜ(  ،ود افزتٌٚفٔغ

 ًً وأٓ يَدمقا  ،وإٔف هلؿ أن يثقروا ،وفٖٔخذوا مُْؿ أروُؿ ،ٚإٓ ٓشسؿٚؿٓؿ مجٔ

ًً  ،؛ ٕن ادقشؿ أن هق مْتهػ افنتٚءٚمًٕٗ هلٗٓء افزتُٔس افٍرٕجٜ   ٚوفُل يٍْقا مجٔ

ؾٍل مثؾ هذا ادقشؿ ٓ يُّْٓؿ )أي:  ،)أي: افزتٌٚفٔقن(، ؾال تَدمقا هلؿ صٔئٚ

 .    (4) "افزتٌٚفٔقن( احلٔٚة بدون هذه ادٗن

ظذ احلرب افتل صْٓٚ  ابحِّٜ إتَٚمٜٔ ردً  ةم ؿٚم ادٓر7472/ هـ371 شْٜ وذم

 ،ذم جزيرة شَىرىمقجقديـ وود افزتٌٚفٔغ افذيـ مٚ زافقا  ،افٌقـركظِٔٓؿ 

وهزمقهؿ وأخذوا أمقاهلؿ. وبدأ افزتٌٚفٔقن  ،وؿتِقا ظؼة مْٓؿ ،ؾدخِقهٚ وؿٚتِقهؿ

ًِداء مـ افًُٚن ،يتوٚيَقن مـ بَٚئٓؿ ذم شَىرى مًِّغ  ،حٔٞ يقاجٓقن اف

ن ٕهٚرى شَىرى يٗيدوّنؿ، ـام وظرؾقا أّنؿ ـٕٚقا وامهغ ظْدمٚ ختِٔقا أ ،وٕهٚرى

 Nekola deـتٛ ذفؽ صٚحٛ احلقفٔٚت ادٗرخ افزتٌٚيل )َٕٔقٓ دي  ريٌِق 

Riblo ) :إن افٌدو افْهٚرى مـ أهؾ شَىرى ـٕٚقا ودوديـ مع "ظْدمٚ ؿٚل

                                                             
 .744إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

 .723دفٌقـرك، مهدر شٚبؼ، ص (4)
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افزتٌٚفٔغ ... وأن شُٚن ظرب شَىرى أصٌحقا يتحدثقن افزتٌٚفٜٔ فٍرط حمٌتٓؿ 

 .(7) "فِزتٌٚل

جزيرة شَىرى وجد احلٚمٜٔ افزتٌٚفٜٔ ذم  إػوظْدمٚ ظٚد افٌقـرك مـ رحِتف 

وافٌَٜٔ ذم حٚفٜ  ،وؿد مٚت أربًٜ مـ رجٚفف ،ٚؾُٚن ؿٚئد احلٚمٜٔ مريو ،حٚفٜ يرثك هلٚ

وسف هلؿ  ،ؾَٚم بتقزيع ادٗن افٌذائٜٔ افتل بحقزتف ظذ رجٚل احلٚمٜٔ ،شٔئٜ فٌِٚيٜ

 .(4)رواتٛ ثامٕٜٔ أصٓر

ظزَّ افٌقـرك ظـ ؽوٌف افنديد بنـ حرب تٖدئٌٜ ظذ شُٚن اجلزيرة افذيـ 

ـٚن  – هْٚك وجقد إشىقل افزتٌٚيل مًتٌاًل  ،ؾروقا احلهٚر ظذ احلٚمٜٔ افزتٌٚفٜٔ

 ،ومتُـ مـ إحلٚق اهلزيّٜ هبؿ -وجقد إشىقل ذم اجلزيرة فِراحٜ خالل ؾهؾ افنتٚء

وفُْف مل  ،شالم إبرام ظَديرة مـ افٌقـرك ؾىِٛ شُٚن اجلز ،وؾرض ظِٔٓؿ ؽرامٜ

يٌَؾ افًالم إٓ بًد أن اصسط ظِٔٓؿ دؾع ؾديٜ فرجٚل احلٚمٜٔ تَدر بًتامئٜ رأس مـ 

مـ افتّر. وبًد أن دؾع شُٚن اجلزيرة افٍديٜ  ٚ جرابً غـ بَرة، وأربًيافٌْؿ، وظؼ

 .(4) ادٍرووٜ ظِٔٓؿ بٚفتامم ؽٚدر افزتٌٚفٔقن شَىرى

 ،م7421ًٚم بدءا مـ افبًد أربع شْقات مـ آشتالء ظذ جزيرة شَىرى 

ر افزتٌٚفٔقن افرحٔؾ ظْٓٚ ظْدمٚ اشتٌدفقهٚ  ،م7477/ ـه371ذم شْٜ  اوحتديدً  ،ؿرَّ

 ،بًد أن متُـ افزتٌٚفٔقن مـ افًٔىرة ظذ جقاو ،بًٌض ادْٚضؼ افتل احتِقهٚ ذم اهلْد

أرشؾ افٌقـرك افَٚئد) ديقجق  ،ادًٚديٜ هلؿورأوا إٔف بٚشتىٚظتٓؿ مقاجٜٓ افَقى 

                                                             
 .18افٌٚر، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .11، دحٚت مـ جزيرة شَىرى، صبٚمىرف (4)

 .444افٌقـرك، مهدر شٚبؼ، ص (4)
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( ظذ رأس ثالث شٍـ فتدمر Frnandes de Bega Duogo ؾرٕٕٚدز دي بٔجٚ

أمره أن يٌَك هْٚك بًد تٍْٔذ هذه و ،بًْٚء ظذ أوامر مـ ادِؽ مٕٚقيؾ ،حهـ شَىرى

إٓ أن  ،مٚيق مـ افًْٜ ًٍٕٓٚ؛ فًِف يِحؼ بف إذا شّحٝ طروف اهلْد 74ادّٜٓ حتك 

إتير  ،( حهـ شَىرىDuogoوبًد أن دمر )ديقجق ،افيروف مل تًّح فف بذفؽ

 .(7) ؽر رجًٜ إػثؿ ؽٚدر اجلزيرة  ،اددة ادحددة

ىجالءىالبرتعالوونىرنىجزورةىدػطرى:ىأدباب:ىاثالًث

ٚ أجزت افزتٌٚفٔغ ظذ اجلالء ظـ جزيرة شَىرى، أشٌٚبصؽ أن هْٚك  ٓ

( أن يهدر أوامره فَٚدتف Manuelافتل دظٝ ادِؽ )مٕٚقيؾ  شٌٚبومـ تِؽ إ

 : مٚ يع بٚفرحٔؾ ظْٓٚ

ادَٚومٜ افوٚريٜ افتل أبداهٚ ادٓريقن )مًِّقن، ومًٔحٔقن( ود  -

مـ  اـٌرً  اظددً  ةحٔٞ خن ؾٔٓٚ ادٓر ،افزتٌٚفٔغ مْذ احتالهلؿ فِجزيرة

 رجٚهلؿ.

 ب٘حراق افًٍـ افزتٌٚفٜٔ افراشٜٔ ذم مقإئ وصقاضئ اجلزيرة. ةؿٔٚم ادٓر -

 حراق ادًتقدظٚت افتجٚريٜ افزتٌٚفٜٔ ذم اجلزيرة.٘ب ةؿٔٚم ادٓر -

بٍرض احلهٚر آؿتهٚدي ظذ افزتٌٚفٔغ ذم اجلزيرة، حٔٞ ؿٚم  ةؿٔٚم ادٓر -

حهٚر اؿتهٚدي ود افزتٌٚفٔغ  تٍْٔذافًَىريقن )مًِّقن ومًٔحٔقن( ب

ذم افقؿٝ افذي ـٕٚٝ ؾٔف شٍـ افٌقث افزتٌٚفٜٔ  ،مْع ادٗن ظْٓؿخالل مـ 

 بًٔدة، وٓ تهؾ إفٔٓؿ إٓ بًد ؾسات ضقيِٜ.

                                                             
 .742إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص  (7)
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 بتٓديؿ افُْٚئس افتل بْٚهٚ افزتٌٚفٔقن ذم اجلزيرة. ةؿٔٚم ادٓر -

شَىرى دَٚتِٜ افزتٌٚفٔغ، حٔٞ صـ  إػوصقل افْجدات ادٓريٜ مـ ؿنـ  -

دخِٝ وم، 7472/ هـ371مـ ؿنـ ود افزتٌٚفٔغ شْٜ محِٜ إتَٚمٜٔ  ةادٓر

 ،وؿتِٝ ظؼة مْٓؿ ،احلِّٜ جزيرة شَىرى، وؿٚتِٝ افزتٌٚفٔغ وهزمتٓؿ

 وأخذت أمقاهلؿ.

 إمراض، وإوبئٜ، وصًقبٜ احلٔٚة ذم اجلزيرة. -

افريٚح ادقشّٜٔ افًٚتٜٔ افتل ـٕٚٝ هتٛ ظذ جزيرة شَىرى ذم ـؾ ظٚم ٕـثر  -

 حٔٞ ٓ تًتىٔع افًٍـ افقصقل إفٔٓٚ إٓ بنؼ إٍٕس.مـ أربًٜ أصٓر، 

 ،افقاؿًٜ ذم شٚحؾ مٌِٔٚر ظذ ادحٔط اهلْدي)*(  آشتًٚوٜ ظـ اجلزيرة بجقا -

وافتل متُْٓؿ مـ صدِّ أي هجقم ظذ مهٚحلٓؿ مـ ؿٌؾ افَقى ادًٚديٜ هلؿ ذم 

مَر احلُؿ افزتٌٚيل ومُٚتٌف افرئًٜٔٔ مـ  ؾَد َٕؾ افٌقـرك ،(7)تِؽ ادْٚضؼ 

تًزيز هذه ادديْٜ بًد أن اشتقػ ظِٔٓٚ  جقا، وـٚن أول مٚ ؾًِف إػـقتنـ 

وـٕٚٝ جقا تتٍقق ظذ شَىرى مـ حٔٞ إّنٚ ـٕٚٝ ؽْٜٔ بٚدٗن  ،م7472ظٚم

 .(4) افٌذائٜٔ، ومْحٝ هذه ادديْٜ افزتٌٚفٔغ مقضئ ؿدم ذم اهلْد

  

                                                             
 أوؽقا ـام ذم بًض إضٚفس، أوـقا ـام ـتٌٓٚ آخرون: وهل تٚبًٜ إلمٚرة بٔجٚبقر اهلْديٜ ظذ افًٚحؾ افٌريب. )*(

 .742إٌٕٚيل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .784مقشك، مرجع شٚبؼ، ص  (4)
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ى:ىالمبحثىالثالث
ومنىى،منىالمحاوالتىالبرتعالوظىالحتاللىردنىوالذحرىةموقفىالمؼر

ىالتودَّطاتىالطثمانوظىفيىتؼامظ
ظذ محٚيٜ بالدهؿ واشتَالهلٚ مُْٓؿ مـ مقاجٜٓ ومَٚومٜ  ةإن حرص ادٓر

افٌزو افزتٌٚيل، وضرده مـ جزيرة شَىرى، وحتَٔؼ آشتَالل افتٚم هلٚ، إٓ أّنؿ 

ٜٔ ـٕٚٝ تقاجف إشالمافْك بَقى حمِٜٔ وإؿِّٜٔٔ واصىدمقا بًد حتَٔؼ هذا 

 افزتٌٚفٔغ، وفُْٓٚ ـٕٚٝ ذم ذات افقؿٝ تًًك فًِٔىرة ظذ بالدهؿ.

جراء تُتُٔل حتٚفػ ادٓرة مع افىٚهريغ ٘ومـ أجؾ احلٍٚظ ظذ اشتَالهلؿ وـ

ذفؽ وفُْٓؿ اشتًٕٚقا بًد  ،وشٚظدوا افًثامٕٔغ ذم افًٔىرة ظذ هتٚمٜ ،ود افزتٌٚفٔغ

افتقشًٜٔ فِدوفٜ افُثريٜ ذم بالدهؿ، وؾٔام يٖيت تٍٚصٔؾ  ضامعبٚفزتٌٚفٔغ دقاجٜٓ إ

فًَد حتٚفٍٚت تُتُٜٔٔ فِحٍٚظ ظذ اشتَالهلؿ ذم حٌَٜ  ةافتل دؾًٝ ادٓر شٌٚبإ

 افٌزو افزتٌٚيل فِّْىَٜ.

ىجانبىالطاهروونىفيىصدىالؼجومىالبرتعاليىرنىردنىإلىىة:ىوقوفىالمؼرأوًلا
ىم:ى1517/ىهـ923

أدرك افزتٌٚفٔقن بًد جالئٓؿ ظـ شَىرى، أن اجلزيرة مل تُـ تٍل بٚفٌرض 

ظدن هل بقابٜ افٌحر  ، وأنّ إمحروهق إؽالق مدخؾ افٌحر  ،افذي احتِقهٚ مـ أجِف

وفًٔٝ شَىرى، ؾٖخذوا يًدون افًدة فٌزو ظدن افتل ـٕٚٝ خٚوًٜ حلُؿ  إمحر

بـ ظٌد افقهٚب افىٚهري، وـٚن حٚـؿ ظدن حْٔذاك افىٚهريغ ذم ظٓد افًِىٚن ظٚمر 
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هق إمر مرجٚن افيٚؾري افذي ُظِرف بٚحلُْٜ وافٍُٚءة وحًـ افتكف ـّدير 

 .(7)فنٗون احلُؿ ذم ظدن

وـٚن ادامفٔؽ يىًّقن أيوٚ ذم احتالل ظدن حلاميٜ دمٚرهتؿ، ومْٚؾًٜ 

 ،إمحراهلْدي وافٌحر  وإلثٌٚت وجقدهؿ ذم ادحٔط ،افزتٌٚفٔغ افَقيٜ هلؿ ذم ذفؽ

إٕنٚء ؿقاظد ظًُريٜ ممِقـٜٔ؛ تُقن َٕىٜ إىالق هلؿ ذم  إػوـٕٚقا هيدؾقن أيوٚ 

 ،إمحرمقاجٜٓ افزتٌٚفٔغ ذم ادحٔط اهلْدي واخلِٟٔ افًريب وافٌحريـ افًريب و

م أرشؾ ادامفٔؽ محِٜ 7471 شْٜ وذم .وفوامن وصقل اإلمدادات وتٖمغ خط افًقدة

فُْٓٚ ؾنِٝ أمٚم صّقد افىٚهريغ  ،بَٔٚدة إمر بٚصٚ إرٕٚؤضل فًِٔىرة ظذ ظدن

اهلل  حمّد ظٌد إٓذاك ومـ حٚـؿ افنحر ،مـ تًز افتٚبًٜ فِىٚهريغ افذيـ تَِقا دظام

 .(4) افُثري

ت هبٚ افدوفٜ افىٚهريٜ بًٌٛ اخلالؾٚت  وذم طؾ حٚفٜ افوًػ افتل مرَّ

افداخِٜٔ بغ أؾراد إهة افىٚهريٜ، وافتخريٛ افذي حدث ذم افتحهْٔٚت افًًُريٜ 

ر أمر ظدن مرجٚن  ،فًدن وؿتؾ افُثر مـ جْقدهٚ بًٌٛ اهلجقم ادِّقـل افىٚمع، ؿرَّ

اهلل افُثري إلرشٚل ٕجدة مـ جٔنف  افيٚؾري آشتًٕٜٚ بحٚـؿ افنحر حمّد ظٌد

 .(4) صالحٚت افًًُريٜ ذم افًَِٜحتك اشتُامل اإل ٚظدن مٗؿتً  فِتّرـز ذم ؿًِٜ

                                                             
م(، ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ ظدن، 7448-7242هـ/324-848ؾرحٚن، ظٌٚس ظِقي، ظدن ذم ظٓد افىٚهريغ ) (7)

 .14م، ص4277هـ/7244

 .13-18بٚمىرف، افنٓداء افًًٌٜ، ص (4)

 .12-13بٚمىرف، ادرجع ًٍٕف، ص (4)
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اشتٌؾ افزتٌٚفٔقن ؾنؾ احلِّٜ ادِّقـٜٔ ذم آشتٔالء ظذ ظدن، ومٚ حلؼ 

مًتٌِغ ظدم اـتامل افتحهْٔٚت افًًُريٜ،  ،بًَِتٓٚ مـ أرضار فالَٕوٚض ظِٔٓٚ

ؾِام أحس إمر مرجٚن بوًػ  ،ظدن إػوتٖخر وصقل افْجدة احليمٜٔ وادٓريٜ 

ظدن بَٔٚدة فقبق  إػافذي جٚء مـ جقا  جٌٕٚٓؿ، وؿقة إشىقل افزتٌٚيل

ر تًِٔؿ ظدن بدون ؿتٚل فَِٚئد افزتٌٚيل فقبق شقاريز رّ ؿ ،(Lopo Soaresشقاريز)

إمر مرجٚن اشتٌراب افَٚئد  ؿرار، وؿد أثٚر (7) رواحظذ إ ٚفِدمٚء، وحٍٚطً  ٚحًَْ 

حغ ظقدهتؿ مـ  إػشقاريز افذي ضِٛ مـ إمر مرجٚن آحتٍٚظ بًدن  فقبق

 .(4)إمحرمىٚردة ادامفٔؽ ذم افٌحر 

دىٚردة افًٍـ ادِّقـٜٔ  إمحرافٌحر  إػوظْدمٚ دخِٝ محِٜ فقبق شقاريز 

هٌَّٝ ريٚح صديدة حىّٝ بًض شٍـ إشىقل افزتٌٚيل، وأرؽّتف ظذ آظتهٚم 

 ،ام أجزه تٍق ادرض بغ بحٚرتف ظذ ادُقث بوًٜ صٓقر ؾٔٓٚبجزيرة ـّران، ـ

م ٓشتالم ادديْٜ مـ إمر 7471ظدن ذم مىِع ظٚم  إػوظْدمٚ ظٚد فقبق شقاريز 

مٌديٚ اشتًداده فَِّٚومٜ بًد  ،تًِٔؿافرؾض إمر مرجٚن  ،مرجٚن حًٛ وظده فف

جًؾ افَٚئد فقبق شقاريز مٚ  ،وصقل افْجدات مـ افنحر وادٓرة وادْٚضؼ إخرى

 .(4) ٚيٌٚدر ظدن ؽٚوًٌ 

 أتٜٔ: شٌٚبإ إػويًقد ؾنؾ افزتٌٚفٔغ ذم احتالل ظدن 

                                                             
 .424-422اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

، 7م، ط7471-7447هـ /344-148أمحد، حمّد ظٌد افًٚل، بْق رشقل وبْق ضٚهر وظالؿٚت افّٔـ اخلٚرجٜٔ ذم ظٓدمهٚ  (4)

 .442م، ص7383دار ادًرؾٜ اجلٚمًٜٔ، آشُْدريٜ، 

 .12بٚمىرف، افنٓداء افًًٌٜ، ص (4)
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 إمر مرجٚن افيٚؾري ادئٚت مـ رجٚل ادْٚضؼ ادحٔىٜ بًدن.دمْٔد  .7

صالح افتحهْٔٚت افًًُريٜ وإشقار واحلهقن، وخٚصٜ ؿًِٜ إاـتامل  .4

م وادِّقـل ظٚم 7474افزتٌٚيل ظٚم ظدن افتل تدمرت مـ اهلجقمغ 

 م.7471

ظدن وادُقٕٜ مـ أفػ مَٚتؾ مـ احلّقم  إػوصقل افْجدة افًًُريٜ  .4

 وادٓرة.

حًـ إدارة وتكف حٚـؿ ظدن إمر مرجٚن افيٚؾري ذم هذه افيروف  .2

 ف ذم افدؾٚع ظـ مديْٜ ظدن.تواشتامت ،افهًٌٜ

وؾَدان افًديد مـ  ،إمحرحتىؿ بًض ؿىع إشىقل افزتٌٚيل ذم افٌحر  .4

 رجٚل ؽرؿٚ ذم افٌحر. اف

ْقد بٚدرض اجلومقت بًض  ،ادَٚومٜ افؼشٜ افتل واجٓقهٚ ذم زيِع .1

 افذي تٍنك بْٔٓؿ ذم جزيرة ـّران.

جانبىالكثوروونىفيىالتصديىللؼجومىالبرتعاليىرلىىىإلىىة:ىوقوفىالمؼراثانًو
ىم:1523/ىهـ929مدونظىالذحرى

 إػ ام وإًحٚبف خًٚه 7471 شْٜبًد هزيّٜ إشىقل افزتٌٚيل ذم ظدن 

وتًٔغ  ،شىقل افزتٌٚيل فقبقشقاريزاهلْد، ؿٚم مِؽ افزتٌٚل مٕٚقيؾ بًزل ؿٚئد إ

افذي ـٕٚٝ فف خمىىٚت  (Luis de Menczes)فقيز دي مْزيس  هق ظْف يؾبد

افذريع ذم ظدن وتٌٔر  جديدة فٍرض افًٔىرة افزتٌٚفٜٔ ظذ ظدن، ورؽؿ افٍنؾ

ن بّٖنؿ قدرك افزتٌٚفٔأٓ أن ؾُرة ؽزو ظدن طِٝ مقجقدة، ؾَد إافًٔٚشٜ افزتٌٚفٜٔ 
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فـ يتُّْقا مـ افًٔىرة ظذ ظدن مٚمل يتؿ ظزهلٚ ظـ افرواؾد افتل ـٕٚٝ متدهٚ بٚفَقة 

 .(7) وافتٖئد، وـٕٚٝ افنحر ذم مَدمٜ تِؽ افرواؾد

مُٕٚٔٚت مْٔٚء افنحر بٌرض تدمر اإل إػ ظًُريٜأرشِٝ افزتٌٚل محِٜ 

وؿد إىَِٝ  ،حتك ٓ تتُّـ مـ تَديؿ ادًٚظدة فًدن ذم ادًتٌَؾ ،ادٚديٜ وافٌؼيٜ

 هـ343 شْٜ اهلْديٜ بَٔٚدة افَٚئد افزتٌٚيل اجلديد فقيز دي مْزيس (جقا)احلِّٜ مـ 

/7444 ًٜ مـ افنحر،  مديْٜ احلٚمل افَريٌٜ إػوصِٝ  ،مـ تًع شٍـ بحريٜ م مُقٕ

وؿٚمٝ ب٘حراق مخس شٍـ ـٕٚٝ راشٜٔ بًقاحِٓٚ، ـام خّربٝ بًض ادحٚصٔؾ 

 .(4)ر افزراظٜٔ بٚدديْٜ، ثؿ واصِٝ ضريَٓٚ ٕحق مْٔٚء افنح

وبهحٌتف مًيؿ  ،ثْٚء خٚرج ادديْٜضقيرق ذم تِؽ إ بقأـٚن افًِىٚن بدر 

مر مىران وـٚن يْقب ظْف إ ،رجٚل حٚمٜٔ افنحر ذم زيٚرة تٍَديٜ فقادي حيمقت

شىقل افزتٌٚيل وصؾ إووافذي يتهػ بٚحلُْٜ وافدهٚء وشداد افرأي.  ،بـ مْهقر

مـ افزتٌٚفٔغ حيِّقن رشٚفٜ  قنافًٚحؾ مْدوب إػوٕزل مْف  ،مْٔٚء مديْٜ افنحر إػ

مَر  إػثؿ  ،وتقجٓقا ٕحق ادديْٜ ،و مـ يْقب ظْفأافًِىٚن بدر  إػشىقل مـ ؿٚئد إ

اشّف افٍقًٕق  ٚبرتٌٚفًٔ  ان تٚجرً أوشِّقه افرشٚفٜ افتل ـٚن موّقّنٚ  ،ٕٚئٛ افًِىٚن

افًِىٚن بدر  ؾَٚم ،صٓرأ( مٚت ذم افنحر مْذ مخًٜ Alfonso de Veiga) دي ؾٔجٚ

                                                             
 .82-84بٚمىرف، افنٓداء افًًٌٜ، ص (7)

، تريؿ فِدراشٚت 7م، ط7142-7277هـ/7724-872ثريٜ إوػ ذم حيمقت اجلًٔدي، ظٌداهلل شًٔد، افًِىْٜ افُ (4)

 .742م، ص4272هـ/7244وافْؼ، حيمقت، 
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ن ؿٚئد إشىقل يىِٛ مـ افًِىٚن تًِّٔف تِؽ إمقال أو ،مقاففأظذ  بٚٓشتٔالء

 .(7)ظذ افٍقر

و ظـ افتٚجر أ ،ٕف ٓ يًِؿ صٔئٚ ظـ موّقن افرشٚفٜأمر مىران هق ـٚن رد إ

يٚم افَِِٜٔ افنحر ذم إ إػواحتامفٜٔ ظقدتف  ،افًِىٚن ؽر مقجقد نّ أو ،افزتٌٚيل

رشؾ اهلدايٚ فَِٚئد افزتٌٚيل مع أو ،ٕف شقف خيزه بام جٚء ذم افرشٚفٜأو ،افَٚدمٜ

ـّ  يىِٛ ؾٔٓٚ  تٚيلافخرى ذم افٔقم أرشؾ رشٚفٜ أشىقل افزتٌٚيل ؿٚئد إ ادْدوبغ. فُ

ّٕف و أ ،مقال افٍقًٕق دي ؾٔجٚأظٚدة إب٘حلٚح رضورة  شقف يَقم بٚهلجقم ظذ ادديْٜ أ

ؿهٜ افتٚجر  مل تُـو ،مر مىرانرشِٓٚ فف إأظٚد اهلدايٚ افتل أـام  ،ٕخذهٚ بٚفَقة

 .(4)ر حجٜ فِٓجقم ظذ افنح ّٓ إافزتٌٚيل 

ن بّديْٜ احلٚمل قخٌٚر مٚ ؾًِف افزتٌٚفٔأمر مىران إ إػوظْدمٚ وصِٝ 

مٗـد، ؾَرر ظذ افٍقر ظَد  مديْتفن اهلجقم ظذ أدرك أبخىقرة ادقؿػ، و حّس أ

ود  ٓٚفقوع خىٜ فِدؾٚع ظْورؤشٚء احلٚرات ظٔٚن ادديْٜ أاجتامع مع ادًٗوفغ و

، حلاميٜ ادديْٜ وافًُٚن مـ افزتٌٚفٔغ جراءات احسازيٜإظدة  متخذيـافزتٌٚفٔغ، 

 : مْٓٚ

ضٍٚل وافنٔقخ وافًجزة وادرى وادّتُِٚت ترحٔؾ افًْٚء وإذم هاع اإل .7

 افقاؿًٜ صامل ادديْٜ. (تٌٚفٜ)ؿريٜ  إػافثّْٜٔ 

 ترتٔٛ خىٜ افدؾٚع ظـ ادديْٜ. .4

                                                             
 .473حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .83بٚمىرف، افنٓداء افًًٌٜ، ص (4)
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افتٚبًٜ  مر ظىٔػ بـ دحدح حٚـؿ مْىَٜ ادنَٚصضِٛ افْجدة مـ إ .4

 فُِثري.

شىقل افزتٌٚيل فًُٛ افقؿٝ حتك ؿدوم افدخقل ذم مٍٚووٚت مع ؿٚئد إ .2

 .(7) افْجدات

وؿٚمقا بحرق ظدة  ،ظذ افنحر ٚن هجقمً قصـ افزتٌٚفٔ فتٚيلاوذم صٌٚح افٔقم 

هٚيل ذم واصتٌُقا مع إ ،حٔٚءإشٍـ ـٕٚٝ راشٜٔ ذم مْٔٚء ادديْٜ، ثؿ تقؽِقا داخؾ 

ّقا احلقإٔٝ وحىّ  ،خنٚبصًِقا افْٚر ذم مًتقدظٚت إأبؾ و ،ادديْٜشٚحٜ 

ومٚ يَٚرب  ،ٚودارت مًرـٜ دامٜٔ ؿتؾ ؾٔٓٚ شًٌٜ وثالثقن برتٌٚفًٔ  ،حرؿقا ادًٚجدأو

مر مىران بٚفدور افرئٔز وؿد ؿٚم أظٔٚن ادديْٜ بَٔٚدة إ ،هؾ افنحرأثامٕغ رجال مـ 

 .(4)ٚفذود ظْٓذم افدؾٚع ظـ ادديْٜ وا

حٔٞ ـٚن افزتٌٚفٔقن  ،ادًرـٜ مل تُـ متُٚؾئٜ بغ افىرؾغ نَّ مـ أرؽؿ وظذ اف

ذم حغ ـٚن إهٚيل يّتُِقن  ،شِحٜ افْٚريٜ وافٌٚرود وافًالمل اخلنٌٜٔيّتُِقن إ

ٚ ـنٍٝ ظـ صجٚظٜ ّنَّ فًٔقف وافرمٚح وافًيص واحلجٚرة، إٓ أشِحٜ افٌدائٜٔ ـٚإ

 .(4) رض وافًرضواشتامتتٓؿ ذم افدؾٚع ظـ إ وبًٚفتٓؿ، فنحرهؾ اأ

وبقصقل ؿقات افْجدة ادُقٕٜ  ،يٚمأاشتّر اهلجقم افزتٌٚيل ظذ ادديْٜ ثالثٜ 

مـ ؿٌٚئؾ ادٓرة وافًامح وادْٚهٔؾ واحلّقم بَٔٚدة إمر ظىٔػ بـ دحدح مـ 

مـ مْٔٚء افنحر، وؿد  أشىقهلؿوإًحٛ  ،ًٕحٛ افزتٌٚفٔقن مـ ادديْٜاادنَٚص، 

                                                             
 .744اجلًٔدي، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .442حْيؾ، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .32بٚمىرف، افنٓداء افًًٌٜ، ص (4)
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 .مرا ظِٔٓٚأثؿ تؿ تًْٔٔف  ،ظّؾ ظىٔػ بًد وصقفف افنحر ظذ حٍظ إمـ ذم ادديْٜ

ذم افتهدي فًِدوان افزتٌٚيل ظذ مديْٜ افنحر  ةحداث برز دور ادٓروذم هذه إ

 .(7) بحُؿ اجلقار اجلٌراذم وادهٚفح افتجٚريٜ ادنسـٜ بْٔٓؿ ،افتٚبًٜ فًِِىٚن افُثري

ىالممالوكىأوديللطثمانوونىفيىانتزاعىتؼامظىمنىىة:ىمداردةىالمؼراثالًث
ىم:1524ىهـ930دنظ

ل شْٜ شالمبًد أن ورث افًثامٕٔقن مُٕٜٚ افدوفٜ ادِّقـٜٔ ذم حُؿ افًٚمل اإل

وَؿَع ظذ  ،بًد شٔىرهتؿ ظذ مك وافنٚم واحلجٚز وافًراقو ،م7471/ هـ344

شٜ ومقاجٜٓ اخلىر افزتٌٚيل بًٍٖٕٓؿ، ورضورة افًٔىرة  ظٚتَٓؿ محٚيٜ إمٚــ ادَدَّ

 ذم حتَٔؼ إهداف افًثامٕٜٔ أتٜٔ: شساتٔجلمقؿًٓٚ آ مهٜٔظذ بالد افّٔـ ٕ

 ٜٔ ادَدشٜ ذم احلجٚز.شالممٚــ اإلوامن محٚيٜ إ .7

 محٚيٜ احلدود اجلْقبٜٔ فِدوفٜ افًثامٕٜٔ. .4

 .إمحرتحُؿ ذم افٌحريـ افًريب واف .4

 تىقيؼ افدوفٜ افهٍقيٜ ذم إيران ادتحٚفٍٜ مع افزتٌٚفٔغ ود افًثامٕٔغ. .2

اختٚذ ظدن ؿٚظدة ظًُريٜ ذم افّٔـ فالٕىالق مْٓٚ ذم مقاجٜٓ اخلىر افزتٌٚيل  .4

 .(4) مقاجٓتٓؿ ذم ذم ادحٔط اهلْدي بًد وًػ افَقى ادحِٜٔ وادِّقـٜٔ

إًحٛ  ،م7471/ هـ344افًثامٕٔغ شْٜ  ظذ يدوبًَقط ادامفٔؽ ذم مك 

 ظذادامفٔؽ مـ مجٔع ادْٚضؼ افّْٜٔٔ افتل ـٕٚقا ئًىرون ظِٔٓٚ، وإحكت شٔىرهتؿ 

                                                             
 .744اجلًٔدي، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .23أبٚطٜ، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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 ًٜ ََّ زبٔد، وادْٚضؼ افتٓٚمٜٔ إخرى بَٔٚدة آشُْدر افؼـز، وؿد واجف ادامفٔؽ من

مٚمٜ افزيديٜ ٚل افٌَٚئؾ وافَقات افىٚهريٜ واإلومتٚظٛ ـثرة بًٌٛ حروهبؿ مع رج

هؿ ء. وظذ افرؽؿ مـ إظالن بَٚيٚ ادامفٔؽ ذم افّٔـ وٓ(7)افّٔـ إػحتك ؿدوم افًثامٕٔغ 

ذم افدظٚء فًِِىٚن  اوحمهقرً  ٚهذا افقٓء ـٚن اشًّٔ  افُٚمؾ فِدوفٜ افًثامٕٜٔ إٓ أنّ 

ون احلَد وافُراهٜٔ وّرافًثامين، وجمٚمِٜ اإلدارة افًثامٕٜٔ ذم مك، ؾَد ـٚن ادامفٔؽ ي

وؿد بَٔٝ  .ّكب ٓؿادجٚزر ؾٔ أوؿًّٕٝنٚ ؿوٝ ظذ دوفتٓؿ و ،فِدوفٜ افًثامٕٜٔ

 ،ٜٔفِدوفٜ افًثامٕ ٚادامفٔؽ افذيـ يتيٚهرون بٚفقٓء ظًِْ  ٖيديأرايض هتٚمٜ ذم افّٔـ ب

أمالـٓؿ افتل  إػتىقر إحداث فهٚحلٓؿ فًِٓؿ يًتىًٔقن افًقدة  فُْٓؿ يْتيرون

 . (4)وـٕٚٝ شِىٜ ادامفٔؽ حْٔٓٚ حمهقرة ذم زبٔد وادخٚ ،أخذهٚ مْٓؿ افًثامٕٔقن ظْقة

وآشتٔالء  ،أظامل افًِٛ وافْٓٛ إػإكف ادامفٔؽ ادتّرـزون ذم زبٔد 

، وبٚفْزاظٚت ؾٔام بْٔٓؿ ظذ افًِىٜ وافٍْقذ وافثروة، ظذ ثروات وممتُِٚت افىٚهريغ

م 7471وؾنِقا ذم مقاجٜٓ افزتٌٚفٔغ افذيـ حٚوفقا افًٔىرة ظذ مْٔٚء جدة شْٜ 

مراشِٜ افًثامٕٔغ ذم  إػبَٔٚدة فقبق شقاريز، ممٚ أجز ذيػ مُٜ )افؼيػ برـٚت( 

 .(4) مـ اهلجامت افزتٌٚفٜٔمك خيزهؿ بٖمر افزتٌٚفٔغ، ويًتْجد هبؿ حلاميٜ جدة 

دِّ دوٕن افًثامٕٔغ ـٕٚقا مْنٌِغ بحروهبؿ ذم جٌٓٚت ظديدة، وؽر مًتًديـ 

ؾَد ؿرر وايل مك  ،شقاحؾ افّٔـ افتل ـٕٚٝ حتٝ حُؿ ادامفٔؽ إػٍٕقذهؿ ادٌٚذ 

                                                             
 .444صٚـر، مرجع شٚبؼ، ص (7)

إهجري، ظٌدافٌْل ظع ظٚئض، احلٔٚة افًِّٜٔ ذم افّٔـ مـ بدايٜ افَرن افتٚشع اهلجري حتك شٔىرة افًثامٕٔغ ظِٔٓٚ )رشٚفٜ  (4)

 .712م، ص4228هـ/7243دـتقراه ؽر مْنقرة( ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ صًْٚء، 

 .724شٚمل، شٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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م، وضِٛ مـ وايل جدة حًغ 7442جدة شْٜ  إػافًثامين )خٚير بؽ( إظداد محِٜ 

فُْف ؾنؾ ذم ذفؽ بًٌٛ مًٚروٜ  ،ٔٓٚإفٚدة احلِّٜ، ووؿ شقاحؾ افّٔـ افرومل ؿٔ

ؾىِٛ  ،وؿٚمٝ ظدة حروب بغ افىرؾغ ،ادامفٔؽ ذم هتٚمٜ بَٔٚدة اشُْدر افؼـز

افديـ أمر  افًثامٕٔقن آشتًٕٜٚ بٌَٚئؾ ادٓرة ويٚؾع ذم جْقب افّٔـ، وبٕٚمر ظز

وهبذا  .سهتٚ حتك تؿَّ هلؿ آشتٔالء ظِٔٓٚؾَٚمقا بّحٚ ،جٚزان ذم آشتٔالء ظذ زبٔد

فٔتُّْقا مـ مقاجٜٓ  ،ظذ مًٚظدة افًثامٕٔغ ذم آشتٔالء ظذ هتٚمٜ ةظّؾ ادٓر

 .(7) افزتٌٚفٔغ ذم ادحٔط اهلْدي وافٌحٚر افًربٜٔ

 

  

                                                             
 .728-721شٚمل، شٔد مهىٍك، ادرجع ًٍٕف، ص (7)
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ىالغصلىالرابع:ى
ىىالبرتعالوونىمعىالمؼرةىتحالف
ىوالطثمانوونىالكثوروونىضد

 
ىووتضمَُّنىمبحثون:ىىىىىىىى

 ىاألولىالمبحث ىالبرتعالوونىمعىالمؼرةىتحالف:
ىالكثوروون.ىمنىالمؼروظىقذنىالدتطادة

 ىالثانيىالمبحث ىالبرتعالوونىمعىالمؼرةىتحرك:
ىردنىفيىالطثمانوونىضدىالطولػيىتمردىلدرمى

 .م1548/هـ954
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ى:المبحثىاألول
ىدتطادةىقذنىالمؼروظىالىمعىالبرتعالوونىةتحالفىالمؼر

ىلكثوروونامنى
واّنزامف  ،يب دجٕٜٚ ذم افًٔىرة ظذ ظدنأبدأ افكاع ادٓري افُثري مْذ ؾنؾ 

وظْٔقا ظِٔٓٚ إمر بدر بـ حمّد  ،مٚم افىٚهريغ افذيـ ؿٚمقا بىرده مـ افنحرأ

مقر فُِثري ومع ذفؽ مل تًتتٛ إ ،مَٚم افدوفٜ افىٚهريٜ ظذ افنحر ؿٚئام - افُثري

 .(7) جؾ آشتٔالء ظذ افنحرأيب دجٕٜٚ إظٚدة افُرة مـ أذم طؾ حمٚوٓت آل 

 ،ٍٕٚهٚهلؿ ظـ افدوفٜ افىٚهريٜبن دإٝ افنحر حلُؿ آل ـثر أوبًد 

ؿرر آل ـثر مٓٚمجتٓؿ وضردهؿ مـ  ،هتٚيب دجٕٜٚ اشتًٚدأحمٚوٓت آل  وخنٔتٓؿ مـ

فُْٓؿ مل  ،م7211/ هـ817وؿد تؿ هلؿ ذفؽ واشتقفقا ظذ حريٟ شْٜ  ،حريٟ

ـّ مـ ن وإخر بؾ متُـ ،يب دجٕٜٚأظذ آل  ٚيتُّْقا مـ افَوٚء ـًِٔ  هجقم موٚد  ص

وبَٔٝ حتٝ  ،آل ـثر أيديهٚ مـ قوإتزظ ،م7218/ هـ884ظذ افنحر شْٜ 

 .(4) م7234/ هـ322 شْٜحتك  ٚظٚمً  78شٔىرهتؿ ددة 

 هـ322 شْٜ هٚؾًؾ ٓشتٔالء ادٓرة ظذ افنحر ؿٚم آل افُثر بحهٚر وـردّ 

م بًّٚظدة بًض افٌَٚئؾ ادٓريٜ افتل حتٚفٍٝ مع آل ـثر ذم ساظٓٚ مع ؿٌٚئؾ 7234/

ـّ  ،خرىأمٓريٜ   ّٓ إ هتٚمل يُّْٓؿ مـ اشتًٚد ٚيقمً  42حهٚرهؿ فِنحر افذي اشتّر فُ

                                                             
، ادُتٌٜ افقضْٜٔ، 7هـ، ط7481-187افُثري، شٚمل بـ أمحد بـ مرظل: آل ـثر ؾهقل ذم افدول وافٌَٚئؾ وإًٕٚب مـ  (7)

 .12م، ص4277ه/7244ظدن، 

 .431ص مَدم، مرجع شٚبؼ، (4)
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تؿ بًدهٚ ظَد صِح بغ فٔ ة،اّنزم ؾٔٓٚ ادٓر (تٌٚفٜ)بًد مًرـٜ ظذ منٚرف بِدة 

ّنٚهٚ أيب دجٕٜٚ ظذ ادٓرة وظٚصّتٓؿ حريٟ حتك أوذم افهِح اؿتك حُؿ  ،افىرؾغ

 .(7) افوًػ وإُٓامش

ىحوروب:ىإلىودورىىطوورقالدلطانىبدرىأبوىأواًل:ى

دجٕٜٚ ادٓريغ بٌزوهؿ ذم ظَر بٚبق ضقيرق إٓتَٚم مـ آل ٚن بدر أراد افًِىأ

حريٟ ذم  إػؾًؾ ظذ ذفؽ شٚر  وـردّ  ،دارهؿ حريٟ بًد متُْٓؿ مـ اشتًٚدة افنحر

مـ  ٚظذ رأس محِٜ مُقٕٜ مـ مخًٜ ظؼ ؾٚرًش  ،م7444/ هـ324مجٚدى إوػ شْٜ 

مـ افٌدو وؿٌِٜٔ  ربًغ راجاًل أو ،مـ إذاف افزيديٜ ٚوٕحق ثالثغ ؾٚرًش  ،ؾرشٕٚف

 .(4) هؾ افٌِد مْٓٚأبق دجٕٜٚ وأ خرجودخؾ هبؿ حريٟ بًد أن  ،ادًوِٜ

مْٓؿ  ،ٚجًؾ ذم حهْٓٚ أربًغ رامًٔ  ،ضقيرق ظذ حريٟ وبًد شٔىرة أيب

ثؿ  ،ومأله ضًٚمٚ ومترا ومٚء ،)*( وجًؾ ذم احلهـ زربىٕٚٚت ،ظؼة مـ محِٜ افٌْٚدق

ومل يٖخذ مًف شقى ظٌٔده  مـ ذات افًْٜ،حيمقت ذم مجٚدى إخرى  إػرجع 

ظىك حريٟ ٕخٔف حمّد بـ أحٔٞ  ،حيمقت إػًرف شٌٛ ظقدتف ومل يُ  ،)**(افْقبٔغ

                                                             
 .422مَدم، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

هـ(، تٚريخ افنحر ادًّك افًَد افثّغ افٍٚخر ذم تٚريخ افَرن افًٚذ، حتَٔؼ: 381ظٌداهلل بـ حمّد بـ أمحد )تبٚشْجِٜ،  (4)

 .44، ص4221هـ/7248، مُتٌٜ اإلرصٚد، صًْٚء، 7ظٌداهلل حمّد احلٌق، ط

 ع افهٌرة هبذا آشؿ.ؿْٚة جقؾٚء ـٚفَهٌٜ، وؿد شّٔٝ ادداؾ( )*

 .( افًٌٔد افًقد ادجِقبغ مـ افْقبٜ بغ مك وافًقدان**)
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وـٚن ذفؽ  ،وذم ادَٚبؾ أخذ افًِىٚن بدر ؽٔؾ بٚوزير ،ظٌداهلل افذي ردهٚ ٕهِٓٚ

 .(7) ّنٚء افكاع افدائر بْٔٓام ظذ افًِىٜخالصٜ آتٍٚق بْٔف وبغ أخٔف إل

ىم:1545ه/952دنظىىبوىطوورقىودذنىحملظىالحتاللىقذنأالدلطانىبدرىثانوًا:ى

جٓز افًِىٚن بدر أبق ضقيرق  ،إخوٚع مديْٜ ؿنـ فًِِىٜ افُثريٜ هبدف

 44وخرجٝ هذه افَقات حلرب ادٓرة ذم  ،افُثري ؿقات ـثرة مل يًٌؼ هلٚ مثٔؾ

مْٚضؼ  إػم فُل يتًْك فف افًٔىرة ظِٔٓٚ ووّٓٚ 7424/ هـ344شْٜ مـ رموٚن 

 وؿد تُقٕٝ هذه افَقات مـ ادجّقظٚت أتٜٔ: ،ٍٕقذه

فٜ ،ضقيرق يبأ افًِىٚن بدر - ئٜ ٚم –ئٜ خَّٔٚل ٚثؿ حلَف م ،وؿد خرج بًتٜ خَّٔٚ

أهؾ افُن ووجقه آل ظٚمر صٔخٓؿ  وخرج مـ ،رجؾ راـٌغ ظذ خٔقهلؿ

ذم ٕحق شتٜ  ،وأوٓد حًٚن وافنقيع وؽرهؿ ،ثٚبٝ بـ ظع بـ ؾٚرس

 .(4)خَّٔٚفٜ

ومـ آل صحٌؾ أربًٜ  ،اهلل آل ظَٔؾ بـ ظٚمر وصٔخٓؿ ظَٔؾ بـ ؾٚرس بـ ظٌد -

 ًٓ فٜ ظٌد ومـ آل ،ظؼ خٔٚ يـ تقصؾ هبؿ هؿ افذ ءوهٗٓ ،اهلل ٕحق شتٜ خَّٔٚ

وأهؾ افُن ادذـقريـ ثالثٜ وشتقن  ،ووادي ظّد دوظـإمر ظىٔػ مـ 

 خٔٚٓ.

                                                             
 .413-418مَدم، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

 .712-713اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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بٚإلوٚؾٜ  ،وادًٍِٜ ثالثقن خٔٚٓ ومـ تقصؾ مًف، إمر ظّنقش مـ تريؿ -

 .(7) ئٜ خَّٔٚلٚوهبذا خرج ذم تِؽ افِِٜٔ ٕحق م ،خٔؾ افًِىٚن إػ

 ٚ ظـ ضريؼ افٌحر ؾَد خرجٝ افًٍـ أتٜٔ:أمّ  ،هذا مٚ ـٚن ظـ ضريؼ افز

 شٍـ مـ ٕقع افٌراب. ثالث .7

 ثالث شٍـ مـ ٕقع اجلالب. .4

 .اتثالث ضراد .4

 ظؼ شٍـ ظدٕٜٔ. .2

 ثالثقن شٍْٜٔ ظزيٜ. .4

وـٚن اجلٔش مُقٕٚ مـ افًًٚـر  .مـ افٌْٚدق افثَِٜٔ هزٔٓتؿ دممٚ  إػإوٚؾٜ 

بـ  أمحدوإمر  ،ظع بـ ظّر افُثري حتٝ إمرة ،ومـ بْل حًـ ،ومـ يٚؾع ،افزيديٜ

 .(4) وافٍَٔف بحرق ،مىران

وبًد أن  ،م7421/ هـ344ؿنـ شْٜ  إػوصؾ افًِىٚن بدر وأخقه حمّد 

َِّػ ظِٔٓٚ إمر و ،بْك ؾٔٓٚ حهًْٚ ،اشتقػ ظِٔٓٚ وافٍَٔف حمّد  ،بـ مىران أمحدخ

ـّ (4) بحرق  ،وخرجقا ظِٔف واشسدوا أروٓؿ ،بـ مىراناثٚروا ظذ إمر  ةادٓر . فُ

ؾِام  ،ؾحٚسه أهؾ ادٓرة ،وبَل ذم احلهـ افذي بْٚه افًِىٚن بدر فًٍْف وبًض افرمٚة

                                                             
، مُتٌٜ اإلرصٚد، صًْٚء، 7بٚؾَٔف، حمّد ظّر افىٔٛ، تٚريخ افنحر وأخٌٚر افَرن افًٚذ، حتَٔؼ: ظٌداهلل احلٌق، ط (7)

 .442م، ص7333هـ/7273

 .712اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 .444بٚؾَٔف، مرجع شٚبؼ، ص (4)



 والطثمانوونىالكثوروونىضدىالبرتعالوونىمعىالمؼرةىتحالف 
164 

ؿ أخٚه حمّد بٖٕف ؿد حتٚفػ مع أهؾ  ،بِغ هذا اخلز افًِىٚن بدر وهق ذم حيمقت اهتَّ

 .(7) و هلذا اظتَِف وؿَّٔده ذم حهـ افنحر ،بـ مىران أمحدادٓرة خٍٜٔ ذم ؿتٚل إمر 

ادٓرة، وـٚن خروجف مـ  إػخرى أاخلروج مرة  ر بًدهٚبد ر افًِىٚنؿرّ 

 ٕنٛادًِٜٔ  إػودٚ وصؾ  ،م7421/ ه344ربٔع افثٚين ظٚم  44افنحر فِٜٔ افثالثٚء 

أشٍر ظـ مَتؾ مجٚظٜ مـ جٔش و ،بٚديٜ ادٓرة ؿتٚل اشتّر فِٜٔأهؾ بغ جٔنف وبغ 

 .(4) وآخرون مـ آل ظٚمر ،ظع بـ حًـ بـ مْٓٚ ادَروم مْٓؿ: ،افًِىٚن بدر

ًٓ اجلٔش ـّؾ أبًد ذفؽ  يقم  ٓٚوبًد خروجف مْ ،)*( شٔحقت إػ ٚمًرتف متج

تهدى فف مجٚظٜ مـ بٔٝ زيٚد  ،م7421/ هــ344 شْٜ مـ مجٚدى إوػ 74إربًٚء 

مـ رجال وؿتؾ مْٓؿ مخًٜ ظؼ  ،ؾىِع ظِٔٓؿ ؿٓرا ،ادٓريغ ظذ افًٌَٜ افٌُرة

 ،بٚديتٓؿ بًٌَٜ فٌٔـذم  ومترـز بٔٝ زيٚد ،فف مجٔع شُٚن ادْىَٜتهدى ـام  ،خرهتؿ

واجٓٓؿ  بدر . فُـ افًِىٚن(4)وصدوه ظـ افًٌَٜ مًتخدمغ افٌْٚدق وافزربىٕٚٚت

ؾٓزمٓؿ وؿتؾ خرهتؿ  ،ؽرهؿوافزيديٜ و*( *)بجٔنف افوخؿ ادُقن مـ افًثامٕٔغ

 ومـ وّـ افَتذ: ،ومنٚخيٓؿ

 من بقت زياد: 

 اهلل بـ ظٍرار.  بـ ظٌدصٔخٓؿ شًٔد  -

 ربًغ بـ شًد بـ ضقظري بـ ظٍرار. -

                                                             
 .444بٚؾَٔف، ادرجع ًٍٕف، ص (7)

 .717اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص  (4)

 ( شٔحقت مديْٜ شٚحِٜٔ ذم ادٓرة.)*

 .444بٚؾَٔف، ادرجع افًٚبؼ، ص (4)

ي وافٌحر افًريب بٌرض حمٚربٜ افزتٌٚفٔغ، ؾخِؼ افًِىٚن بدر مًٓؿ ـٕٚقا يسددون ذم تِؽ افٍسة ظذ ادحٔط اهلْد( *)*

 ظالؿٚت جٔدة دًٚظدتف ذم إخوٚع خهقمف.
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 بـ ظٍرار. أمحدشًٔد بـ  -

 من بقت صوفح: 

 حمّد بـ ظّر. -

 .شِٔامن بـ شًد بـ جحقير -

 جحقير.شًد بـ حمّد بـ  -

 من بقت مسعود: 

 بـ حرجل.  أمحد -

 ظّر بـ إصحٚح.  -

 .(7) ظّر بـ شِٔامن ضٓقاشٜ وؽرهؿ -

وـٚن ذفؽ  ،وإتٓٝ هذه ادًرـٜ بدخقل افًِىٚن بدر بجٔنف افًرمرم ؿنـ

وـٚن ظدد افَتذ  ،م7421هـ/  344 مـ شْٜ مجٚدى إوػ 71 ادقاؾؼ ذم يقم اجلًّٜ

 إػثؿ رجع افًِىٚن بدر  .مـ ادٓرة ذم افًٌَٜ إوػ وافثٕٜٚٔ مٚ يَٚرب افًتغ رجال

وذم هذا افٔقم أضِؼ  ،هـ344 مـ شْٜ ٚدى إوػمج 48 ادقاؾؼ افنحر ذم يقم آثْغ

وـٚن هدف افًِىٚن بدر مـ ساظف مع ادٓرة هق افَوٚء ظذ  ،ف حمّدٔهاح أخ

افتخِص مـ مْٚؾًٔف ظذ افًِىٜ و ،افُٕٔٚٚت افًٔٚشٜٔ وافٌَِٜٔ ادجٚورة حليمقت

 .(4)و افدخقل مًٓٚ ذم اتٍٚؿٔٚت صِحأظـ ضريؼ افَّع 

                                                             
هـ(، تٚريخ حيمقت ادًّك بٚفًدة ادٍٔدة اجلٚمًٜ فتقاريخ ؿديّٜ وحديثٜ، ترمجٜ: 7472ْدي، شٚمل بـ حمّد )تافُ (7)

 .733-738، ص7م، م4224ٟهـ/7242، مُتٌٜ آرصٚد، صًْٚء، 7ظٌداهلل حمّد احلٌق، ط

 .714اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص  (4)
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افتل ـٕٚٝ ذم  ضِٛ ادًٚظدة افًًُريٜ مـ افدوفٜ افزتٌٚفٜٔ إػ ةاوىر ادٓر

ضقيرق بَقة  ـرد ؾًؾ ظذ اشتًٕٜٚ افًِىٚن بدر أيب ،حٚفٜ ظداء مع افًثامٕٔغ يقمئذ

 ة ؾٔفـٚن ادٓر ذم افقؿٝ افذي ،ظًُريٜ زودتف هبٚ افدوفٜ افًثامٕٜٔ ذم شٔىرتف ظذ ؿنـ

فؽ ذهٛ افًِىٚن شًد بـ ظًٔك بـ ظٍرار فذ ، شٔٚدة افدوفٜ افًثامٕٜٔ ظِٔٓؿغراؾو

ويٌدو أن  ،افًِىٚن بدر ظذ بٚفزتٌٚفٔغ فْكتف امًتْجدً  ،( بٚهلْدGOA) جقا إػ

هْٚك ظالؿٜ وثَٜٔ ـٕٚٝ ؿد بدأت ذم افسشخ بْٔٓام بٕٚٝ مـ خالل وثَٜٔ تٚرخئٜ هل 

مِؽ افزتٌٚل ذم  إػظٌٚرة ظـ رشٚفٜ صٚدرة مـ ٕٚئٛ ادِؽ افزتٌٚيل بٚهلْد 

ذـر ؾٔٓٚ أن شِىٚن ؿنـ وشَىرى ُيًّد افهديؼ افقحٔد  ،م78/74/7422

ذم مهِحٜ يهٛ ـٚن هذا افتحٚفػ و ،فِزتٌٚفٔغ ذم شٚحؾ جْقب اجلزيرة افًربٜٔ

افتل تًًك إحُٚم ؿٌوتٓٚ ظذ مقاؿع مّٜٓ ذم  ، ويتقاؾؼ مع شٔٚشتٓٚافدوفٜ افزتٌٚفٜٔ

 .(7) ٚ اددن افًٚحِٜٔ فِّٓرةومْٓ ،جْقب اجلزيرة افًربٜٔ

ربٜٔ مـ اهلْد فِّنٚرـٜ ذم مًٚرك افزتٌٚفٔغ وحٍِٚئٓؿ احلمدادات اإلجٚءت 

بٚفَقة افتل  ةووصؾ افًِىٚن شًد بـ ظٍرار ومـ مًف مـ ادٓر ،(4)ذم ظدن وؿنـ

 ،م7428/ هـ344 مـ شْٜ صٍر 42 ادقاؾؼ ؿنـ يقم إربًٚء إػأظىٔٝ فف مـ اهلْد 

 ،وافزتٌٚفٔغ هجقمٓٚ ظذ حهـ ؿنـ ةهذه افَقات ادنسـٜ مـ ادٓرٝ حٔٞ صّْ 

ورؽؿ ؾرض هذا احلهٚر ظِٔف إٓ أن ادحَٚسيـ متُْقا  ،جٔش افًِىٚن بدر حقسو

                                                             
 .221مَدم، مرجع شٚبؼ، ص  (7)

 .221مَدم، ادرجع ًٍٕف، ص  (4)
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 ،ـ اؿتحٚم احلهـظومتُْقا مـ صدهؿ  ،مـ ؿتؾ ٕحق أربًغ رجال مـ افزتٌٚفٔغ

 .(7)وبٚء اهلجقم افزتٌٚيل ادٓري بٚفٍنؾ

دمًّٝ ذاتف،  ًٚممـ افصٍر  43 ادقاؾؼ خرى جرت يقم افًٌٝأٜ ذم حمٚوف

ثالثقن شٍْٜٔ برتٌٚفٜٔ مـ ٕقع )افٌراب( وبرصتغ ـٕٚٝ ؿد وصِٝ ـّدد فألشىقل 

بحرت بًد ذفؽ مجٔع تِؽ أثؿ  ،دخؾ بًوٓٚ بْدر )بروم( ٕخذ ادٚء، و)*(افزتٌٚيل

بدأت افُرة بٚهلجقم ظذ ، و(4)افًٍـ وبهحٌتٓؿ افًِىٚن شًد بـ ظًٔك بـ ظٍرار

وؿتِقا ؿٚئد  ،حتك متُْقا مـ آشتٔالء ظِٔف ودخقفف ظْقة ،احلهـ ذم يقم آحد

افذي مْحف شًٔد  ،إٓ شًٔد بـ شِٔامن ادحّدي ،احلهـ ومجٔع افرمٚة افذيـ ـٕٚقا ؾٔف

اهلْد فروي إحداث افتل وؿًٝ ذم  إػوشٚر مًٓؿ  ،بـ ظًٔك بـ ظٍرار إمٚن

 وظـ ذفؽ يَقل حمّد بـ هٚصؿ: .(4)ز هبٚ أصحٚبفوخي ،ؿنـ

حٔٞ  ،هـ344وبَٔٝ ادٓرة ترشػ ذم ؿٔقد بدر وحتٝ شٔىرتف حتك شْٜ "

 ،سهٚ هبؿٚؿنـ وح إػؾجٚء هبؿ  ،اهلْد مًتكخٚ بٚإلؾرٕٟ إػتقجف شًٔد بـ ظٍرار 

ودخِقه ظْقة وؿتِقا مجٔع ظًٚـر بدر.  ،صٍر 43ثؿ اشتقفقا ظذ احلهـ يقم إحد 

 ،وجٓز ظذ ادٓرة ذم افٌحر جٔنٚ ،افنحر إػوبٌِف اخلز وهق بحيمقت ؾنخص 

ؾٌَِف ووؿع افهِح ظذ أن فِّٓرة  ،حريٟ جٚءه شًٔد بـ ظٍرار مًسؾٚ إػؾِام وصؾ 

                                                             
 .712اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 ( ـٕٚٝ ؿد وصِٝ ـّدد فألشىقل افزتٌٚيل ؾٔام بًد.)*

 .228مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .712اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص  (4)
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بقء وٓ  ،وظذ ادٓرة أٓ يتحرصقا بّقإئ بدر ،فٔس فٌدر ؾٔٓٚ أؿؾ تدخؾ ،بالدهؿ

 .(7)"وظٚد بًًُره ودمٓٔزاتف مـ حريٟ ،مـ بالده

ىلصلحىبونىالمؼرةىوالكثوري:امغاوضاتىثالثًا:ى

برام افهِح مع افًِىٚن بدر إذم  قارؽٌ ،واشتًٚدهتؿ ؿنـ ةبًد إتهٚر ادٓر

افهِح شٔجٌْٓؿ  وٕنّ  ،مًٕٚدة افزتٌٚفٔغ هلؿ فـ تًتّر ضقياًل  نّ أدراـٓؿ افُثري إل

 مهٚ ،افنحر فِتٍٚوض مع افًِىٚن بدر إػؾٖرشِقا رجِغ  ،ٕتَٚملرد افًِىٚن آ

 افنحر يقم افًٌٝ إػؾِام وصال  ظع بـ ظٌد افهّد.و مٌٚرك بـ حمّد افنٔخٚين

وجدا افًِىٚن بدر يًتًد فنـ  ،م7428هـ /344شْٜ  مـ ربٔع إول 77 ادقاؾؼ

بًد ظِّف بٚشتًٚدهتؿ مديْٜ ؿنـ بٚفَقة، وهزيّٜ ؿقاتف ادداؾًٜ ظْٓٚ،  ،رةمحِٜ ود ادٓ

 وظْدهٚ َظِاِم بٖنّ فذا جٓز محِٜ بريٜ وبحريٜ بَٔٚدتف؛ فنـ احلرب ظذ ادٓرة مـ جديد. 

إبرام  ؾِؿ يُِامه بنٖن ،ّٕنٚ منحقٕٜ بٚفًداء ،إجقاء ؽر مْٚشٌٜ فٍتح بٚب احلقار

 .(4)افهِح

 ،م44/2/7428ادقاؾؼ ،هـ344مـ صٓر ربٔع إول شْٜ  72  يقم آثْغذم

 ،ويقشػ افهٌر مـ زيِع ،اهلل افُثري ووفده ذهٛ ظع بـ ظّر بـ جًٍر بـ ظٌد

بْٔام إتير  ،ـٌرةحريٟ ظذ رأس ؿقات  إػويقشػ افٌُر مـ حيمقت متجٓغ 

 .(4) أحقروهل شٍـ مـ ٕقع افٌراب مـ  ،افًِىٚن بدر أبق ضقيرق وصقل اإلمدادات

                                                             
 .14م، ص7328هـ/7411، تريؿ فِدراشٚت، افّٔـ، 7بـ هٚصؿ، حمّد، تٚريخ افدوفٜ افُثريٜ، ط (7)

 .714دحل، مرجع شٚبؼ، صاجل (4)

 .277مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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ىالمؼرة:ىإلىوفدىالدالمىمنىآلىكثورىرابطًا:ى

ؿرر مٌٚرك بـ حمّد  ،حالل افًالم بغ افىرؾغ وإّنٚء احلروبإجؾ أمـ 

وذفؽ فِٜٔ  ،ؿنـ فًًِل ذم افهِح إػافنٔخٚين وشًٔد بـ ظًٔك بـ مَْقش افًٍر 

ـٚن  ،ؿنـ إػوظْدمٚ وصال  ،م7428هـ /344ربٔع أول شْٜ  78 ادقاؾَٜ اجلًّٜ

ورـٛ  ،ذم ثالث شٍـ مـ ٕقع افٌراب احترك ٕحق بالد ادٓرة بحرً ؿد افًِىٚن بدر 

اصغ )افْٓٚبٜ( وـٚن ذفؽ وؿٝ ؽروب صّس فِٜٔ  ،ورجالن مـ ادٓرة ،مًف أحد اهلقَّ

 ربٔع إول مـ ٍٕس افًٚم.  48آثْغ 

وـٕٚٝ ؿد شٌَتف إفٔٓٚ افَقات  ،حريٟ إػضقيرق افُثري  وصِٝ ؿقات أيب

وـٚن افًِىٚن بدر ؿٌؾ خروجف مـ افنحر ؿد جٓز  ،افزيٜ بَٔٚدة ظع بـ ظّر ووفده

ـام أمر افًِىٚن أصحٚب  ،ـٚن ذم إحداهٚ حمّد بـ مىران ،شٍْٔتغ مـ ٕقع افٌراب

افًقاحؾ افٌحريٜ افتل ئًىر ظِٔٓٚ  إػ ةافًٍْٔتغ بٖن يَتِقا ـؾ مـ يهؾ مـ ادٓر

ْٝ جمّقظٜ مـ ؿٌِٜٔ بٔٝ  ،ا هلذا افَرارذوتٍْٔ .(7) وخٚصٜ مـ ؿٌِٜٔ بٔٝ زيٚد ،جٔنف َِ ُؿتِ

 ومْٓؿ: ،زيٚد ذم افٌحر

o .حمّد بـ ضقظري بـ ظٍرار 

o .صقؾح بـ ظجٚج 

o .شًد بـ ظجٚج 

o .ابـ حرجل 

o  وأخقه افهٌر. ،بـ حردان أمحدظٌقد بـ 

                                                             
 .711اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (7)



 والطثمانوونىالكثوروونىضدىالبرتعالوونىمعىالمؼرةىتحالف 
170 

o ًيوٚ.أظؼ رجال مـ ادٓرة  ٜمَتؾ ٕحق أرب 

 ،وشِٔامن بـ بؼ ؾَتِقمهٚ ،ؾٔف وفد شًد بـ حمّل ٚشقاحًِٔ  ٚمرـًٌ وجدوا ـام 

 .(7) وأخذوا أمقاهلؿ –مل تذـر ادهٚدر ظددهؿ  –جمّقظٜ أخرى  ٚيًو أـام ؿتِقا 

ىاتغاقوظىالصلحىبونىالمؼرةىوآلىكثور:خامدًا:ى

فٔف افًِىٚن إجٚء  ،مديْٜ حريٟ إػظْدمٚ وصؾ افًِىٚن بدر أبق ضقيرق 

ؾتؿ ابرام اتٍٚؿٜٔ افهِح  ،شًٔد بـ ظًٔك بـ ظٍرار بًٍْف مـ أجؾ ظَد افهِح بْٔٓام

 ٝ ظذ أيت:ّٕه ، وافتل (4) بغ افىرؾغ

 أن تُقن بالد ادٓرة فِّٓريغ. .7

ضقيرق أي تدخؾ بنُؾ مـ إصُٚل بنٗون  أن ٓ يُقن فًِِىٚن أيب .4

 ادٓرة وبالدهؿ.

بٖي جزء مـ أو  ،افُثري ظـ افتحرش بّقإئ افًِىٚن ةأن يّتْع ادٓر .4

 بالده.

 ظدم تدخؾ افىرؾغ ادٓري وافُثري ذم صٗون بالد ـؾ مْٓام. .2

أبق بدر أمر افًِىٚن  ،وآل ـثر ةوبًد إمتٚم افهٌٜٔ افْٓٚئٜٔ فِهِح بغ ادٓر

مل يُـ و .(4)ر افنح إػوظٚد  ،فٌْقد افهِح اضقيرق ؿقاتف بسك )حريٟ( ؾقرا تٍْٔذً 

                                                             
 .274مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .711اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)

 .272-274مَدم، مرجع شٚبؼ، ص (4)
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بدفٔؾ حدوث ساظٚت ووؿٚئع بغ افىرؾغ  ،بغ ادٓرة وآل ـثر ٚهذا افهِح ّنٚئًٔ 

 .(7) م( ؿٙ ظذ هذه افْزاظٚت7411) هـ382ظٚم آخر صِح  ُأبرمثؿ  ،بًده

 

 

  

                                                             
 .711اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (7)
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ى:المبحثىالثاني
معىالبرتعالوونىلدرمىتمردىرليىبنىدلومانىالطولػيىىةتحركىالمؼرى

ىم:1548/ىهـ954ىدنظضدىالطثمانوونىفيىردنى
 هـ324 شْٜظَٛ اشتٔالء افًثامٕٔغ ظذ ظدن بَٔٚدة شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم 

ن أبًد  ،افىٚهري وشتٜ مـ مًٚؤٕف داؤودافذي ؽدر بحٚـؿ ظدن ظٚمر بـ  ،م7448/

تقجف ظٚمر بـ داؤود  إذ ،وؾتح هلؿ ابقاب ادديْٜ فٔدخِقهٚ ،اشتٌَٚهلؿ إخر حًـأ

إػ وظْد وصقهلؿ  ،شٍْٜٔ شِٔامن بٚصٚ اخلٚدم فِسحٔٛ وآحتٍٚء بف إػه قومًٚوٕ

 ،يٚمأوترـٓؿ مًَِغ ددة ثالثٜ  ،مر شِٔامن بٚصٚ بنَْٓؿ ظذ صٚري شٍْٔتفأفًٍْٜٔ ا

ـؿ ظثامين ٚوتًٔغ ح ،ثؿ ؿٚم بتحهْٔٓٚ ،يٚم مـ وصقفف افٔٓٚأواحتؾ ظدن بًد مخًٜ 

 .(7) ظِٔٓٚ

تًٌٌٝ شٔٚشٜ افقايل  ،ظدنظذ افًثامٕٔغ  ظقام مـ اشتٔالءأوبًد ظؼة 

وافًٔىرة ظذ ظدن وحتريرهٚ  ،افًثامين ذم خروج ظع بـ شِٔامن افىقفَل ظذ افًثامٕٔغ

ام تقاصؾ افىقفَل مع ، ـ(4) ثْٚء إنٌٚهلؿ بٚفًٔىرة ظذ صًْٚءأ تٓؿمـ ؿٌو

ووظدهؿ بٚدًٚظدة وافًامح هلؿ بٚشتًامل ادقإئ افًدٕٜٔ مَٚبؾ مًٚظدهتؿ  ،افزتٌٚفٔغ

 .(4) فف ود افدوفٜ افًثامٕٜٔ

                                                             
 .13ؾرحٚن، مرجع شٚبؼ، ص (7)

 .441بٚؾَٔف، مرجع شٚبؼ، ص (4)

احلّداين، ضٚرق ٕٚؾع، ظدن بغ مىٚمع افزتٌٚفٔغ ومىٚمع افًثامٕٔغ خالل افْهػ إول مـ افَرن افًٚدس ظؼ، جمِٜ  (4)

 م، )د.ص(.7384ه/7224، 24دراشٚت اخلِٟٔ واجلزيرة افًربٜٔ، جٚمًٜ افُقيٝ، افًدد
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 ّٓ ودٚ ظرف افىقفَل  ،ز افًثامٕٔقن محِٜ فقؿػ حترك افىقفَل واشتًٚدة ظدنج

ؾتُّـ افًثامٕٔغ مـ  ،ِّٜ خرج فَِٚئٓؿ بّقوع يًّك )افرظٚرع(هذه احلبخروج 

وـٚن ذم ظدن وفده حمّد بـ ظع بـ  ،خٍْر بٖبغ إػتٌٚظف أوهرب  ،بقاشىٜ بْدق فؿتِ

، ؾحهِٝ بْٔٓؿ وبغ افًثامٕٔغ مْٚوصٚت ذشٜ )*( ومجٚظٜ مـ ادٓرة ،شِٔامن افىقفَل

 .(7) يٚمأاشتّرت ددة ثالثٜ 

وظْدمٚ وصؾ افزتٌٚفٔقن بًٍْٓؿ افثالث ـٕٚٝ ظدن ؿد أصٌحٝ حتٝ 

ودٚ ظِؿ افًثامٕٔغ  ،شٔىرة افًثامٕٔغ بًد مَتؾ ظع بـ شِٔامن افىقفَل ثؿ ابْف مـ بًده

ومتُْقا مـ افٌَض ظذ  ،مْٔٚء ظدن خرجقا إفٔٓؿ إػبّجلء افزتٌٚفٔغ ووصقهلؿ 

 .(4) راروٓذت افثٚفثٜ بٚفٍ ،شٍْٔتغ برتٌٚفٔتغ

 

                                                             
 هٚ بٚؾَٔف، ومل يذـر بٚؾَٔف مهٚدر مًِقمٚتف.( مل دمد ادٗفٍٜ مًِقمٚت إوٚؾٜٔ مٍهِٜ ظـ هذا ادقوقع أـثر مـ افتل أورد)*

 .441-441بٚؾَٔف، ادرجع افًٚبؼ، ص (7)

 .444-442اجلدحل، مرجع شٚبؼ، ص (4)



 

 

 

 

 

ىالخاتمظ
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ىالخـاتمـظ
 اشتخؾصت الباحثة من هذه الدراشة الـتائج اآلتقة:

رض ئّْٜ احتِٓٚ افزتٌٚفٔقن، وـٚن ذفؽ ذم جزيرة شَىرى هل أول أ :أوًل 

 ،اهلْدي ادحٔط إػووصقهلؿ  ،ظَٛ اـتنٚؾٓؿ رأس افرجٚء افهٚفح ،م7421ًٚم اف

حتٝ  ،م7477ًٚم افذم  ّٚنٚئًٔ ة اوىر افزتٌٚفٔقن فِجالء ظْٓٚ ّنٚ أول جزيرـام أ

 ٓٚؾًقن ظْافذيـ ـٕٚقا يدا ةؾٔٓٚ مئٚت افنٓداء مـ ادٓر شَطرضبٚت ادَٚومٜ افتل 

بًد مًرـٜ  ؼ بٚفزتٌٚفٔغ ذم ادحٔط اهلْديوهل ثٚين هزيّٜ تِح ،بقشٚئؾ حرب بدائٜٔ

 م.7428 شْٜ مع ادامفٔؽ ذم شٚحؾ مٌِٔٚر بٚهلْد (ديق)

وافًٔىرة ظذ اجلزيرة هق  ةافًٚمؾ احلٚشؿ ذم تٍقق افزتٌٚفٔغ ظذ ادٓر :اثاكقً 

ؾَد  ،امتالك افٌزاة افزتٌٚفٔغ إشِحٜ افْٚريٜ افٍتٚـٜ افتل ـٚن جيِٓٓٚ شُٚن شَىرى

ـٚن مٔزان افَقى افًًُريٜ بغ افٌزاة آشتًامريغ وشُٚن شَىرى ؽر متُٚؾئ مـ 

 مُٕٚٔٚت ادٚديٜ.واإل ،واخلزة افَتٚفٜٔ ،افْقاحل افًًُريٜ

افدؾٚع ظـ جزيرة شَىرى وحتريرهٚ مـ افزتٌٚفٔغ دمًدت ذم مًرـٜ  :اثالثً 

ؾَد شٚهؿ شُٚن اجلزيرة بٚختالف أصقهلؿ افًرؿٜٔ  ،افقحدة افقضْٜٔ ادٓريٜ

ومًتَداهتؿ افدئْٜ ذم افدؾٚع ظـ اجلزيرة وحتريرهٚ. بؾ وشٚمهٝ افْجدات ادٓريٜ 

ٚق اهلزيّٜ حلإافَٚدمٜ مـ ؿنـ ذم بالد ادٓرة ظذ شٚحؾ بحر افًرب أيوٚ ذم 

ومل يتجرأ افزتٌٚفٔقن مْذ ذفؽ  شَىرى،وإجٌٚرهؿ ظذ اجلالء ظـ  ،بٚفزتٌٚفٔغ

 افتٚريخ ظذ افًقدة ٓحتالل اجلزيرة مرة ثٕٜٚٔ.
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دت وشٚئؾ مَٚومٜ شُٚن شَىرى فِقجقد افزتٌٚفٔغ :ارابعً  ؾًٌد  ،تًدَّ

ٜ ظذ اجلقإٛ آؿتهٚديٜ افتل جٚء مـ أجِٓٚ أشٚشٔآحتالل ترـزت بدرجٜ 

ب٘حراق ادًتقدظٚت  ةادحٔط اهلْدي وافؼق ظٚمٜ، حٔٞ ؿٚم ادٓر إػافزتٌٚفٔقن 

وإحراق افًٍـ افتجٚريٜ افزتٌٚفٜٔ، وظرؿِٜ  ،افتجٚريٜ افزتٌٚفٜٔ ذم مقإئ شَىرى

ـ ؿٔٚمٓؿ ب٘حراق ؾوال ظ ،ٚبؾ وظًُريً  ٚاشتٍٚدة افزتٌٚفٔغ مـ اجلزيرة اؿتهٚديً 

 دهٚ افزتٌٚفٔقن ذم اجلزيرة.افُْٚئس افتل صّٔ 

ؿًقة افيروف افىًٌٜٔٔ ذم اجلزيرة ـًٕٚدام مَقمٚت احلٔٚة، وإتنٚر  :اخامًس 

 اجلزيرة. مـ شٚظدت ذم إرؽٚم افزتٌٚفٔغ ظذ اجلالء ،إوبئٜ وإمراض

ـ جزيرة مجلالء وإجٌٚرهؿ ظذ ا ،ذم مَٚومٜ افزتٌٚفٔغ ةٕجٚح ادٓر :اشادًش 

ًً  ،شَىرى بقشٚئؾ حربٜٔ بدائٜٔ ذم تنجٔع حُٚم ادقإئ افىٚهريٜ  ٚؿقيً  ٚـٚن داؾ

واحليمٜٔ ذم افتهدي فِٓجامت وادحٚوٓت افزتٌٚفٜٔ ٓحتالل مديْٜ ظدن افتٚبًٜ 

م. ؾَد 7444 شْٜوافنحر افتٚبًٜ فُِثري  م،7471 شْٜم و7474 شْٜفِىٚهريغ 

ِٝ ادَٚومٜ ادٓريٜ فِزتٌٚفٔغ وإتهٚرهٚ ظِٔٓؿ وإجٌٚرهؿ ظذ اجلالء ظـ اجلزيرة  َُّ ص

 أحد افًقامؾ افرئًٜٔٔ ذم ؾنؾ افزتٌٚفٔغ ذم احتالل ادقإئ واددن افّْٜٔٔ. 

مـ افٌَٚء ذم  قابًٌٛ صدة مَٚومٜ شُٚن شَىرى فِزتٌٚفٔغ مل يتُّْ :اشابعً 

 ع شْقات ؾَط. ربأاجلزيرة شقى 

ًٍ  ةـٚن حتٚفػ ادٓر :اثامـً  افٌرض مْف هق محٚيٜ  ،ٚتُتًُٔٔ  ٚمع افزتٌٚفٔغ حتٚف

 ةـٚن فِّٓرو ،افُثريٜ وافًثامٕٜٔ ضامعبالدهؿ ذم جْقب صٌف اجلزيرة افًربٜٔ مـ إ

 مقؿٍٚن متْٚؿوٚن مـ افزتٌٚفٔغ متثال ذم:
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ىالموقفىاألول:
 ربع شْقات مـ ظٚم جلزيرة شَىرى ددة أل افزتٌٚيلفالحتال ةمَٚومٜ ادٓر .7

 بٚشِٜم بًد مَٚومٜ 7477جزوهؿ ظذ اجلالء ظْٓٚ ظٚم أم حتك 7421

 وحتٚفػ وضْل.

وصد افًدوان  ،جٕٚٛ افىٚهريغ ذم افدؾٚع ظـ مديْٜ ظدن إػ ةصٚرك ادٓر .4

 م.7471 ظٚم ْٓٚافزتٌٚيل ظ

ىالموقفىالثاني:ى
 ًٜ افُثريٜ وافًثّـٕٜٚٔ  ضامعهد إفمع افزتٌٚفٔغ  ةفٌالدهؿ حتٚفػ ادٓـر محٚي

 هؿ.ظـ بالد

ىتوصوظ:
تقيص ادٗفٍٜ اجلٓٚت ذات آختهٚص بيورة آهتامم بجّع ادهٚدر 

وافقثٚئؼ اخلٚصٜ بتٚريخ بالد ادٓرة وجزيرة شَىرى، يتُّـ افٌٚحثقن مـ آضالع 

 ظِٔٓٚ ودراشتٓٚ وحتِِٔٓٚ.
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ىىىىىىىىىالمصادرىوالمراجع
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ىقائمظىالمصادرىوالمراجع

ى:ىالمصادرىوالمراجعىالطربوظ:أوًلا
 1839 األمحرعدن والسقاشة الزيطاكقة يف البحر  ،أبٚطٜ، ؾٚروق ظثامن-

 م. 7381، )د.ط(، اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب، مك، م1918

 دار ادًرؾٜ  ،)د.ط( ،الػؽر اجلغرايف والؽشوف اجلغرافقة ،ظًٔك ،إبراهٔؿ

 م.4222 ،شُْدريٜاإل ،اجلٚمًٜٔ

 ا أشباهبم 1538هـ/935احلؿؾة العثامكقة عذ عدن " ،، حمّد ـريؿإبراهٔؿ

 )د.ت(. ،4افًدد ،2ادجِد ،ًٜٕٕٔٚ، جمِٜ مرـز بٚبؾ فِدراشٚت اإلوكتائجفا

  الؽامل يف التاريخ ،(م7444هـ/142بق احلًغ )تأابـ إثر، ظز افديـ ،

)د. ط(، دار افُتٚب افًريب، بروت،  ي،ظّر ظٌد افًالم تدمر :حتَٔؼ

 )د.ت(. 

  وفقات  ،(187بُر)ت ًٌٚس صّس افديـ بـ حمّد بـ أيبافخُِٚن، أبق ابـ

حًٚن ظٌٚس، )د، ط(، دار صٚدر، إ :، حتَٔؼاألعقان وأكباء أبـاء الزمان

 م. 7318هـ/7438بروت، 

  ،اهلل  ظٌد :، حتَٔؼتاريخ حرضموت ،(هـ342بـ ظٌد اهلل )ت أمحدابـ صٌْؾ

 .م7332هـ/7274، مُتٌٜ صٍٚء، افّٔـ 7حمّد احلٌق، ط

 ظٌد ادًْؿ  :، حتَٔؼفتوح مرص وادغرب ،(م817هـ/441ابـ ظٌد احلُؿ )ت

 )د.ط(، افذخٚئر، افَٚهرة، )د.ت(.ظٚمر، 
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 1، طالبداية والـفاية ،(هـ112ابـ ـثر، احلٚؾظ ابـ ـثر افدمنَل )ت ،

 م.7388هـ/7223مُتٌٜ ادًٚرف، بروت، 

  حتَٔؼأصول عؾم البحر والؼواعد الػوائد يف ،أمحدابـ مٚجد، صٓٚب افديـ ،: 

 م. 7317خقري، )د.ط(، )د.ن(، دمنؼ،  إبراهٔؿ

 دار إحٔٚء 7، طلسان العرب ،(هـ177ابـ مْيقر، حمّد بـ مُرم )ت ،

 م.7334 ،افساث افًريب، بروت

  4، طا احلديث وادعارصأوروبتاريخ  ،إشامظٔؾأبق ظِٜٔ ظٌد افٍتٚح، يٚؽل ،

 م.7334هـ/7274 ،افريٚضِْؼ، فدار ادريخ 

 افًٚل: ، حمّد ظٌدأمحد 

، )د.ط(، اهلٔئٜ وىل لؾسقطرة عؾقهوادحاولت الزتغالقة األ األمحرالبحر 

 م. 7382ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب، افَٚهرة، 

-628بـو رشول وبـو ضاهر وعالقات القؿن اخلارجقة يف عفدمها 

 م. 7383 ،شُْدريٜاإل ،دار ادًرؾٜ اجلٚمًٜٔ ،7ط ،م1517-1231هـ/923

 412)ت ّقيدريس احلإاهلل حمّد بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ  ظٌد اإلدريز، أبق 

، )د.ط(، مُتٌٜ افثَٚؾٜ افدئْٜ، بقر شًٔد، كزهة ادشتاق يف اخساق الفاق ،هـ(

 م. 4224هـ/ 7244

 ي الزتغايل وأثره يف حركة التجارة شالمالرصاع اإل ،إشىؾ، ريٚض حمّقد

ـ )رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة(، ه916/1143–1511/1731الدولقة 

 م.7337هـ/7274 ،جٚمًٜ افًْد، بٚـًتٚن
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 ؾرئَٜإ، جمِٜ دراشٚت جزيرة شؼطرى )دراشة جغرافقة( ،اإلمٚم إمغ، أبؼ، 

 م. 4224هـ/ ديًّز7244صقال  ،48افًدد  ،)د.م(

 بداية الؼرن احلقاة العؾؿقة يف القؿن من  ،إهجري، ظٌد افٌْل ظذ ظٚيض

)رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة(،  التاشع اهلجري حتى شقطرة العثامكقني عؾقفا

 م. 4228هـ/7243ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ صًْٚء، 

 جمِٜ افثقرة، افّٔـ، افًدد شؼطرى ادوضن األول لؾعبؼرية ،إهدل، وجدي ،

 م.4274يْٚير  4هـ/7241، ربٔع إول 78421

 7، طظدٕٚن حمّقد شِامن :، ترمجٜدولة العثامكقةتاريخ ال ،أوزتقٕٚ، يِامز ،

 م. 7388هـ/7228 ،شىٌْقلمٗشًٜ ؾٔهؾ فِتّقيؾ، أ

 7، طجواهر تاريخ األحؼاف ،هـ(7484-7474بٚحْٚن، حمّد بـ ظع )ت ،

 م.4228هـ/7248 ،دار ادْٓٚج، ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ

 ـِٜٔ افسبٜٔ، ، جمِٜ احلقق. شاحل ممؾؽة حرضموت ،بٚربٚع، مرظل مٌٚرك

 م.4278ديًّز -، أـتقبر74جٚمًٜ احلديدة، افًدد 

 مُتٌٜ ادرـز افًريب، 7، طشؼطرى التارخيقة عز التاريخ ،افٌٚر، حمّد ظع ،

 م. 7338هـ/7271افّٔـ، 

 ِٜتاريخ الشحر ادسؿى العؼد  ،ه(381اهلل بـ حمّد بـ أمحد)ت ظٌد ،بٚشْج

 ،7ط ،اهلل حمّد احلٌق ظٌد :حتَٔؼ ،الػريد الػاخر يف تاريخ الؼرن العاذ

 م.4221ه/7248 ،صًْٚء ،رصٚدمُتٌٜ اإل
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 د.ط(، دار افٍُر ادًٚس، العريب األدبتاريخ  ،بٚصٚ، ظّر مقشك( ،

 م.7337،بروت

 اهلل  ظٌد :حتَٔؼ ،تاريخ الشحر وأخبار الؼرن العاذ ،حمّد ظّر افىٔٛ ،بٚؾَٔف

 م.7333ه/7273 ،صًْٚء ،رصٚدمُتٌٜ اإل ،7ط ،احلٌق 

 :بٚمىرف، حمّد ظٌد افَٚدر 

 م.7387،افًراق ،دار افرصٔد ،، )د.ط(اجلامع

 م.7384 ،، دار اهلّداين، ظدن4، طالشفداء السبعة

 ،، )د.ط(، دار حيمقت، ادُالدحات من تاريخ جزيرة شؼطرى

 م.4227هـ/7244

، ، دار حيمقت فِدراشٚت وافْؼ4، طادخترص يف تاريخ حرضموت العام

 م.4228 ،حيمقت

 دار افقؾٚق، 4، طصػحات من التاريخ احلرضمي ،بٚوزير، شًٔد ظقض ،

 م.4274هـ/7244 ،ظدن

 الطبؼات الؽزى، ،(444افٌكي، حمّد بـ شًد بـ مْٔع اهلٚصّل )ت 

 م. 7337هـ/7277)د.ط(، دار افُتٛ، بروت، 

  افرومل )تاهلل احلّقي  اهلل يٚؿقت بـ ظٌد بق ظٌدأافٌٌدادي، صٓٚب افديـ 

 م.7334، )د.ط(، دار صٚدر، بروت، معجم البؾدان، هـ(141

 مك ،ادىًٌٜ افًٍِٜٔ ،7، طتاريخ حرضموت السقاد ،افٌُري، صالح، 

 م.7341هـ/7442
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 مرـز محد  ،7، طالؾغة ادفرية ادعارصة بني عربقتني ،بِحٚف، ظٚمر ؾٚئؾ

 م.4271هـ/7241 ،افريٚض ،اجلٚه

 هْٚء خٍِٜٔ، )د.ط(،  :، ترمجٜجـويب اجلزيرة العربقة ،مٚيٌؾ ،بْٝ، ثٔقدور

 )د.ت(. ،)د.ن(

 د.ط(، )د.م(، افُقيٝادخترص يف تاريخ ادفرة ،بـ ظِٔٚن، صٚفح بـ حمّد( ،، 

 )د. ت(.

 وبرًشا مـذ الؼدم وصجًرا عروبة شؼطرى حجًرا ،ؽٕٚؿ، ظذ بر ظًٔك بر ،

 م.4277 ،تريؿ ،)د.ط(، وزارة افثَٚؾٜ

 افّٔـ ،تريؿ فِدراشٚت ،7، طتاريخ الدولة الؽثرية ،بـ هٚصؿ، حمّد، 

 م.7328هـ/7411

 7، طوثائق ودراشات عن الغزو الزتغايل يف اخلؾقج وكتائجه ،ذب، أمحد بق ،

 م.7331 ،مٚن، افربٚطدار إ

 افًٔد ظع  :، ترمجٜا يف العصور الوشطىأوروبتاريخ  ،بٔنقب، مقريس

 م.4222 ،افَٚهرة ،ادجِس إظذ فِثَٚؾٜ ،7افًٔد، ط

 ٍْٚقة يف اخلؾقج العريب من الؼرن وروبالدول األ ،تقمٕٚقؾٔتش، ٕتٚفٔٚ ُٕٔقٓي

 ،7ط ،شّر ٕجؿ افديـ شىٚس :، ترمجٜالسادس عرش إىل الؼرن التاشع عرش

 م.4221هـ/7241 ،ديب ،مرـز مجًٜ ادٚجد فِثَٚؾٜ وافساث
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 يف الدعوة اإلشالمقةبوبؽر الصديق ودوره أ ،اجلزيـ، جزيـ بـ إبراهٔؿ 

مٚم حمّد بـ شًقد اإلشالمٜٔ، )رشٚفٜ مٚجًتر ؽر مْنقرة(، جٚمًٜ اإل

 م.7381هـ/7221 ،ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ

 ٜتاريخ ادفرة ادسؿى التطواف حول  ،اجلدحل، شًد بـ شٚمل بـ ظع بـ زوم

ك، ، دار ادًتٌَؾ فِىٌٚظٜ وافْؼ، م7، طتواريخ ومشاهر بالد الحؼاف

 م.4274هـ/7242

 اجلزيرة العربقة هموجز التاريخ السقاد الؼديم جلـوب صب ،اجلرو، اشّٓٚن ،

 م.  7331، إردن)د.ط(، مٗشًٜ محٚدة، 

  ،حتَٔؼ: ظع بـ حمّد أشد الغابة يف معرفة الصحابةاجلزري، ابـ إثر ،

، دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت 4مًقض وظٚدل أمحد ظٌد ادقجقد، ط

 م.4224هـ/7242،

 814السؾطـة الؽثرية األوىل يف حرضموت  ،اهلل شًٔد ظٌد ،اجلًٔدي-

 ،حيمقت ،تريؿ فِدراشٚت وافْؼ ،7ط ،م1731-1411هـ/1143

 م.4272هـ/7244

 دار افٍُر ادًٚس ،7، طوربةتاريخ العرص الوشقط يف أ ،حٚضقم، ٕقر افديـ، 

 م.7334هـ/7274 ،بروت

 حيمقت ،مُتٌٜ تريؿ احلديثٜ ،4، طرضموتتاريخ ح ،احلٚمد، صٚفح، 

 م. 4224هـ/7244
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 ودورهم يف تاريخ القؿن  موضـفم :القزكقون ،حٌتقر، ٕٚس صٚفح يًِؿ

 م.4224،افنٚرؿٜ ،، دار افثَٚؾٜ افًرب7ٜٔ، طالؼديم

 أشبابعوامل الـفوض و :الدولة الطاهرية ،احلجٚجل، إشامظٔؾ مهِح 

 م.4273 ،صًْٚء ،مرـز افقاحٜ ،4ط ،السؼوط

 ٚدار افُتٛ 7، طصػحات من تاريخ الدولة العثامكقة ،احلداد، رو ،

 م. 4278 ،شُْدريٜوافدراشٚت افًربٜٔ، اإل

 متًٜ ادًرؾٜ، الربان شؾقامن ادفري، معؾم البحر ،يّـ ظٌد افًّٔعأ ،حًـ ،

 م.4271ؽًىس/أ)د.م(، 

 حمّد  :، حتَٔؼتراكالعراك بني اداملقك والعثامكقني األ ،احلٌِل، حمّد بـ حمّقد

 م.7381ه/7221 ،دمنؼ ،دار افٍُر ،7ط ،أمحد دمهٚن

 عدن بني مطامع الزتغالقني ومطامع العثامكقني خالل  ،ضٚرق ٕٚؾع ،احلّداين

جمِٜ دراشٚت اخلِٟٔ واجلزيرة  ،الـصف األول من الؼرن السادس عرش

 م.7384هـ/7224 ،24افًدد ،جٚمًٜ افُقيٝ ،ٜٔافًرب

 طٌل بقأ ،ادجّع افثَٚذم ،7ط ،عرب والزتغال يف التاريخال ،ؾٚفح ،حْيؾ، 

 م. 7331هـ/7278

  من تاريخ  ،(م7714هـ/418رشالن )أيب حمّد بـ أاخلقارزمل، ميٓر افديـ

 )د.ت(. ،فٌْٚن ،دار افُتٛ افًِّٜٔ ،7ط ،خوارزم

 ٜٔد.ت(. ،بروت ،دار ادًرؾٜ ،دائرة ادًٚرف اإلشالم( 
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 افَٚهرة ،)د.ط(، دار افٍُر افًريب ،والػركج اداملقك ،أمحد شٔد ،دراج، 

 م.7312

 السجل الؽامل ألعامل أفوكسو دلبوكرك ،(م7474)ت. أؾقًٕق ،دفٌقـرك، 

 م. 4222 ،طٌل أبق ،ادجّع افثَٚذم ،7ط ،اهلل افنٔخ افرمحـ ظٌد ظٌد :ترمجٜ

 مُتٌٜ فٌْٚن ،7ط ،خمتار الصحاح ،(م111يب بُر )تأحمّد بـ  ،افرازي، 

 م.7381 ،بروت

 دار افٍُر افًريب ،4ط ،ا احلديثأوروبتاريخ  ،زيْٛ ظهّٝ ،راصد، 

 )د.ت(. ،افَٚهرة

 اهلٔئٜ  ،7ط ،ا والعامل يف العرص احلديثأوروبتاريخ  ،افًئؿ ظٌد ،رموٚن

 م. 7331 ،مك ،ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب

 دار افًِؿ فِّاليغ ،4، طاألعالم ،(هـ7431خر افديـ )ت ،افزرـع، 

 م.4224بروت، 

 دار 4 ، ط1635-1538ول لؾقؿن الػتح العثامين األ ،شٚمل، شٔد مهىٍك ،

 م. 7333 ،إمغ، افَٚهرة

 مٚم ، )د.ط(، مىًٌٜ اإلعقان بسرة أهل عامنحتػة األ ،افًٚدل، ٕقر افديـ

 افَٚهرة، )د. ت(.  

 سة ما بني الغزو الزتغايل لؾجـوب العريب واخلؾقج يف الػ ،افًِامن، حمّد محٔد

، ، مرـز زايد فِساث وافتٚريخ، اإلمٚرات، )د. ط(م1516-1525

 م.4222هـ/7242



 مػاومظىالعزوىالبرتعاليىفيىالػرنىالدادسىرذرىالموالديدورىالمؼرةىفيى 
190 

 مُتٌٜ 7، طالـشلة والزدهار :تاريخ الدولة العثامكقة ،شٔد حمّد ،افًٔد ،

 م.4221هـ/7248 ،افَٚهرة ،إدب

 لب  ،م(7424هـ/377يب بُر بـ شٚبؼ افديـ )تأافرمحـ بـ  افًٔقضل، ظٌد

دار افُتٛ  ،)د.ط( ،افًزيز ظٌد أمحدحمّد  :، حتَٔؼكسابحترير األاأللباب يف 

 )د.ت(. ،بروت ،افًِّٜٔ

 :صٚـر، حمّقد 

 م.4222هـ/7247 ،بروت ،ادُتٛ اإلشالمل ،4، طالتاريخ اإلشالمي

إردن، شٚمٜ فِْؼ وافتقزيع، ، )د.ط(، دار أموشوعة تاريخ اخلؾقج العريب

 .م4224

 4، طالرصاع الزتغايل العثامين يف الؼرن السادس عرش ،افنٚمز، أمحد حمّد، 

 م.4274 ،افًربٜٔ ادتحدة مٚراتاإل ،مرـز افدراشٚت وافقثٚئؼ

 د.ن( ،7، طتاريخ القؿن يف اإلشالم ،افقاحد افرمحـ ظٌد افنجٚع، ظٌد(، 

 م.4274هـ/7242 ،صًْٚء

 ٜاجلغرافقة  شبان يف الؽشوفاتدور الزتغال واإل ،ذيٍٜ ظِق. افًٚفٜٔ، زراوف

)رشٚفٜ مٚجًتر ؽر  وأثرها عذ احلركة الشتعامرية يف الوضن العريب

 م.4271هـ/7248 ،جٚمًٜ اجلٔالين بق ًٕٚمٜ، )د.م( مْنقرة(،

 مواكئ صبه جزيرة العرب وأثرها يف الـشاط  ،افنّري، حمّد محزة اجلٚر اهلل

ـِٜٔ افسبٜٔ، )رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة(،  التجاري والبحري قبل اإلشالم

 م.4222هـ/7242 ،جٚمًٜ بٌداد
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 :صٓٚب، حًـ صٚفح 

 م. 7311، دار افٍٚرايب، بروت، 7، طأضواء عذ تاريخ القؿن البحري

 م.7384 ،)د. م( ،دار افًقدة ،7، طفن ادالحة عـد العرب

 مرـز افدراشٚت وافقثٚئؼ ،4، طأمحد بن ماجد وادالحة يف ادحقط اهلـدي، 

 م.4227هـ/7244 ،رأس اخلّٜٔ

  واخلؾقج  األمحرالبحرية العثامكقة ومفؿة التصدي لؾؿخطط الزتغايل يف البحر

 ،مرـز افدراشٚت وافقثٚئؼ ،4ط ،ٕدوة رأس اخلّٜٔ افتٚرخئٜ افثٕٜٚٔ ،العريب

 م. 4227هـ/7244 ،مٚراتاإل

  ،م(348-421/832-487افرمحـ بـ يقٕس ) شًٔد ظٌد قبأافهدذم، 

 ،دار افُتٛ افًِّٜٔ ،7افٍتٚح، ط افٍتٚح ؾتحل ظٌد ظٌد :َٔؼ، حتتاريخ الغرباء

 م.4222هـ/7247 ،فٌْٚن

 7ط ،السؼوط أشبابالدولة العثامكقة عوامل الـفوض و ،ظع حمّد ،افهاليب، 

 م.4227هـ/7247 ،مك ،دار افتقزيع وافْؼ اإلشالمٜٔ

 رشٚفٜ مٚجًتر ؽر الـػوذ الزتغايل يف اخلؾقج ،افهرذم، ٕقال محزة يقشػ( 

 ،افًزيز جٚمًٜ ادِؽ ظٌد ،مْنقرة(، ـِٜٔ افؼيًٜ وافدراشٚت اإلشالمٜٔ

 م.7382/ هـ7222 ،ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ

 دار افٍْٚئس ،7ط ،تاريخ اداملقك يف مرص وبالد الشام ،حمّد شٓٔؾ ،ضَقش، 

 م.7331هـ/7278 ،افَٚهرة



 مػاومظىالعزوىالبرتعاليىفيىالػرنىالدادسىرذرىالموالديدورىالمؼرةىفيى 
192 

 د.ط(، )د.ن(، صًْٚءالطبقعقةجغرافقة القؿن  ،ظٌٚس، صٓٚب حمًـ( ،، 

 م. 7331

 ه لؾزتغالقني إىل اهلـدإرصادبراءة أمحد بن ماجد من هتؿة  ،ظٌد اجلٌٚر، متٚرض ،

 ،ٜ، جٚمًٜ ادًتْكيٜ، افًدد افتٚشع وإربًقنشٚشٔجمِٜ ـِٜٔ افسبٜٔ إ

 م.4221

  ،74افًدد ، ظٚمل ادًرؾٜ، ادالحة وعؾوم البحار عـد العرب ،ٕقرأظٌد افًِٔؿ ،

 م. 7313يْٚير ،افُقيٝ

 مرص والبـدققة العالقات السقاشقة والقتصادية يف  ،ٕٚجال حمّد ،افٌْل ظٌد

 ،ٜٔ وآجتامظًٜٕٕٔٚدار ظغ فِدراشٚت وافٌحقث اإل ،عرص اداملقك

 م.4227،مك

 جتارة ادحقط اهلـدي يف عرص السقادة اإلشالمقة ،ظثامن، صقؿل ظٌد افَقي ،

 م.7334، يقفٔق 747افُقيٝ، افًدد ظٚمل ادًرؾٜ،

 بـ ظع بـ حجر  أمحدبق افٍوؾ افًًَالين، صٓٚب افديـ أ

، ادُتٌٜ افًكيٜ، 7، طيف متققز الصحابة اإلصابة ،هـ(844هـ/114)

 م.4274هـ /7244بروت، 

 جٚمًٜ بٌداد، بٌداد، 2، طشالمادػصل يف تاريخ العرب قبل اإل ،ظع، جقاد ،

 م. 7334هـ/7274

 ،د.ط(، دار دراشات يف تاريخ اخلؾقج العريب احلديث ،افًزيز ظٌد ظقض( ،

 .م7337هـ/7277، إردناجلٔؾ، 
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 د.ط(، )د.ن(، مؼدمة تاريخ العرب احلديث ،ؽرايٌٜ، ظٌد احلُٔؿ حمّقد( ،

 .7312هـ/7482دمنؼ، 

 مُتٌٜ إٓجِق مكيٜ ،4ط ،دراشات يف تاريخ الرشق الؼديم ،أمحد ،ؾخري، 

 )د.ت(. ،مك

 1454هـ/945-858عدن يف عفد الطاهريني ) ،ظٌٚس ظِقي ،ؾرحٚن-

 م.4277هـ/7244 ،جٚمًٜ ظدن ،دابـِٜٔ أ ،7ط ،م(1538

  د.ط(، دار افٍُر تاريخ اخلؾقج العريب احلديث وادعارص ،زـريٚؿٚشؿ، مجٚل( ،

 م.7331افًريب، افَٚهرة، 

 القؿن دراشة يف  شساتقجقة جلزيرة شؼطرىاألمهقة ال ،ـٚطؿ، طالل جقاد

)رشٚفٜ مٚجًتر ؽر مْنقرة(، ـِٜٔ أداب، جٚمًٜ  اجلغرافقة السقاشقة

 م.4274هـ/7244 ،افُقؾٜ

 تاريخ حرضموت ادسؿى بالعدة ادػقدة  ،ه(7472شٚمل بـ حمّد )ت ،افُْدي

مُتٌٜ  ،7ط ،اهلل حمّد احلٌق : ظٌدحتَٔؼ ،اجلامعة لتواريخ قديؿة وحديثة

 م.4224/ ه7242 ،صًْٚء ،رصٚداإل

 د.ط(، )د.ن(، ؿىر، )د.ت(.دلقل اخلؾقج ،ج.ج ،فقريّر( ، 

 تاريخ الدولة العثامكقة من كشلهتا حتى هناية العرص الذهبي ،متقيل، أمحد ؾٗاد ،

 م. 4224)د.ط(، ايساك فِْؼ وافتقزيع، افَٚهرة، 

 مُتٌٜ افؼق افدوفٜٔ ،2ط ،ادعجم الوشقط ،جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بٚفَٚهرة، 

 م.4222 ،افَٚهرة
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 رشٚفٜ  مؼاومة كتاب كرال بالؾغة العربقة ضد الشتعامر الغريب ،جمٔٛ ي. ك(

 دـتقراه ؽر مْنقرة(، جٚمًٜ ادِٜٔ اإلشالمٜٔ، بٚـًتٚن، )د.ت(.

 م.7382 ،افريٚض ،)د.ن( ،4ط ،الساث اجلغرايف ،محد حمّقد ،حمّديـ 

 دار دمنؼ ،)د.ط( ،اهلـديرصاع الؼوى يف ادحقط  ،حمّد ظدٕٚن ،مراد، 

 م.7331هـ/7222 ،دمنؼ

 ـِٜٔ  ،7ط ،حارض العامل اإلشالمي وقضاياه ادعارصة ،اهلل مجٔؾ ظٌد ،ادكي

 هـ.7487 ،ادديْٜ ادْقرة ،صقل افديـافدظقة وأ

 ٕٚديٜ حمّقد: ،مهىٍك 

يل ادًٓد افًٚ ،7ط ،العرص العثامين من الؼوة واهلقؿـة إىل بداية ادسللة الرشققة

 م.7331هـ/7271 ،افَٚهرة ،فٍُِر اإلشالمل

قة الثاكقة وروبالعرص ادؿؾوكي من تصػقة الوجود الصؾقبي إىل بداية اهلجؿة األ

 ،ادًٓد افًٚيل فٍُِر اإلشالمل ،7ط ،م1517-1258هـ/ 642-923

 .7331هـ/7271 ،افَٚهرة

 مُتٌٜ دار  ،7ط ،صػحات من تاريخ ادفرة ،أمحد بـ شًد بـ شًٔد ظع ،مَدم

 م. 4224هـ/7241 ،شقريٚ ،افٍتح

 د.ن( ،7، طجوهرة قاموس الؾغة ادفرية ،ادٓري، أمحد بـ ضقيٛ بـ شًد(، 

 م. 4223هـ/7242 ،مٚراتاإل

 جمِٜ افّٔـ ،الزتغالقون قبالة شاحل جـوب بالد العرب ،مقشك، حمّد ظع، 

 م.4221ٕقؾّز  ،41افًدد
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 مُتٌٜ متقيل، افَٚهرة7، ط مرصتاريخ دولة اداملقك يف ،مقير، وفٔؿ ،، 

 م. 7334هـ/7274

 7، طحتػة ادجاهدين يف احوال الزتغالقني ،ادٌِٔٚري، أمحد زيـ افديـ ادًزي، 

 م.7384هـ/7224 ،بروت ،مٗشًٜ افقؾٚء

 :ٕٚؤومُغ، ؾٔتٚيل 

دار ظدن  ،7ط ،ظع صٚفح اخلالؿل :، ترمجٜشؼطرى هـاك حقث بعثت العـؼاء

 )د.ت(. ،افّٔـ ،فِىٌٚظٜ وافْؼ

 ،دار افُتٛ افقضْٜٔ ،7ط ،ي وٚمـخر :، ترمجٜشؼطرى جزيرة الشاضر

 م.4274/ هـ7241 ،طٌل بقأ

 حمّد ظزيز رؾًٝ، )د.ط(، مُتٌٜ  :، ترمجٜيف ضؾب التوابل ،هٚو. شقٕٔٚ. ي

 م.7341ّنوٜ مك، مك، 

  ،(:412)ت بق حمّد احلًـ بـ أمحد بـ يًَقبأاهلّداين 

، 7ـقع احلقايل، طحمّد بـ ظع بـ احلًغ إ :، حتَٔؼصػة جزيرة العرب

 م.7332هـ/7272 ،، صًْٚءرصٚدمُتٌٜ اإل

ـ احلًغ حمّد بـ ظع ب :، حتَٔؼمحر أكسابخبار القؿن وأكؾقل من اإل

 ،صًْٚء ،وزارة افثَٚؾٜ وافًٔٚحٜ ،)د.ط( ،ـقع احلقايلإ

 م.4222هـ/7244

  ٜؾٚق فِىٌٚظٜ وافْؼ، أشؼطرى جزيرة السعادة ،افًٚمٜ فًِٔٚحٜاهلٔئ، 

 )د.ت(. ،صًْٚء
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 صًْٚء ،رصٚد، مُتٌٜ اإل4، طالقؿن الؽزى ،افقيز، حًـ بـ ظع، 

 م.7337هـ/7274

  ،7، طي احلديثشالمالدولة العثامكقة يف التاريخ اإل ،أمحد إشامظٔؾيٚؽل، 

 م.7331هـ/7271افريٚض،  ،مُتٌٜ افًٌُٔٚن

 ثانًوا:ىالمصادرىوالمراجعىاألجنبوظ:

 Sulayman، Syed" :The Arab Navigtion" Al-alm  Istanbul ، 

Jamada al-ula 1408 /Janurh 1988 ، number 8 ، 15. 

 Yincent، D.D، William:The Perip Peripus of The Erythe  

Sea، London، A.Strahan ، Printers ، 1800، P32 . 

ىكترونوظ:ىلمواقعىاالالثالًثا:ى
 ٕد.ط(، تاريخ جزيرة شؼطرى ،بـ شًٔد أمحدٌٕٚيل، ا( ،

(www.soqotra.net)،  .صًْٚء 

 ظريب برس، العامل إىلحضارة اجلـوب وبوابته الرشققة  :ادفرة ،اجلحٚذم، رائد ،

 .https//www.arabipress.org ،4272يٚر أ 47افًٌٝ 

  ،محؾة اإلمام الصؾت بن مالك عذ جزيرة شؼطرى والعالقات  ،أمحدافًٌٔديل

م 7332، جمِٜ ٕزوى، مًَط، افًدد افثٚفٞ ظؼ، ديًّز العامكقة ادفرية

https//www.nizwa.com. 
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ىقائمظىالمحتووات
 1 ...................................................................... افُتٚب هذا

 8 ........................................................................... إهـداء

 72 ................................................................... وتَدير صُرٌ 

 74 ......................................................................... تَديؿ

 72 ......................................................................... ادَدمٜ

 42 ..................... شَىرى وجزيرة ادٓرة  بالد ظـ تًرئٍٜ ٌٕذة: إول افٍهؾ

 44 .................................. ادٓرة بالد ظـ تًرئٍٜ ٌٕذة:  إول ادٌحٞ

 ًٓ  44 ............ (:ادقؿع افٌِٜ، افتًّٜٔ، افًْٛ،) ادٓرة بالد ظـ ظٚمٜ ٌٕذة: أو

 44 .......................................... :ادٓرة بالد ظـ تٚرخئٜ ٌٕذة: ثًٕٚٔٚ

 43 ...................:اهلْدي وادحٔط افًريب بٚفٌحر ادالحٜ ذم ادٓرة دور: ثٚفثًٚ

ْىَرى جزيرة ظـ تًرئٍٜ ٌٕذة:  افثٚين ادٌحٞ َُ  21 .............................. ُش

 ًٓ  21 ................................... :شَىرى جزيرة ظـ جٌراؾٜٔ ٌٕذة: أو

 42 ................................ :شَىرى جلزيرة آؿتهٚديٜ ادَقمٚت: ثًٕٚٔٚ

 44 ................................ :شَىرى جلزيرة اإلشساتٔجٜٔ إمهٜٔ: ثٚفثًٚ

ٚ ًً  44 .................................... :شَىرى جزيرة ظـ تٚرخئٜ ٌٕذة: راب
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هلؿ وافتهدي افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي  ادحٔط ظذ افزتٌٚفٜٔ افًٔىرة: افثٚين افٍهؾ

 ............................................................................... 14 

 12 ........ افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ظذ افزتٌٚفٔغ شٔىرة:  إول ادٌحٞ

 ًٓ  12 :افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ذم افزتٌٚفٜٔ اجلٌراؾٜٔ افُنقف حرـٜ: أو

 84 ............... :افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ظذ افزتٌٚفٔغ شٔىرة: ثًٕٚٔٚ

 83 ......... :افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ظذ افزتٌٚفٜٔ افًٔىرة دواؾع: ثٚفثًٚ

 31 .. افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ذم فِزتٌٚفٔغ ادامفٔؽ تهدي:  افثٚين ادٌحٞ

 ًٓ  ادحٔط ذم فِزتٌٚفٔغ افتهدي ذم فِّامفٔؽ اإليىٚفٜٔ افٌْدؿٜٔ إمٚرة مًٚظدة: أو

 31 .................................................. :افؼؿٜٔ وافٌحٚر دياهلْ

:افؼؿٜٔ وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ذم فِزتٌٚفٔغ افتهدي ذم ادامفٔؽ ؾنؾ: ثًٕٚٔٚ

 ........................................................................ 722 

 وافٌحٚر اهلْدي ادحٔط ذم فِزتٌٚفٔغ افتهدي ذم افًثامٕٔغ جٓقد:  افثٚفٞ ادٌحٞ

 721 ................................................................... افؼؿٜٔ

 ًٓ  721 .................. :واحلجٚز ومك افنٚم بالد ظذ افًثامٕٔغ اشتٔالء: أو

:اهلْدي ادحٔط ذم فِزتٌٚفٔغ افتهدي ذم وؾنِٓؿ فِّٔـ افًثامٕٔغ احتالل: ثًٕٚٔٚ

 ........................................................................ 772 

 742 .......... شَىرى جزيرة ظذ  افزتٌٚفٜٔ فًِٔىرة ادٓرة مَٚومٜ:  افثٚفٞ افٍهؾ

 741 ..................... شَىرى جزيرة ظذ افزتٌٚفٜٔ افًٔىرة:  إول ادٌحٞ

 741 ..................... :شَىرى جزيرة ظذ افزتٌٚفٔغ اشتٔالء دواؾع: أوًٓ 
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 741 ............ :اجلزيرة بٚحتالل(  Manuelمٕٚقيؾ) افزتٌٚل مِؽ أوامر: ثًٕٚٔٚ 

 ًٚ  748 ...................................... :اجلزيرة ظذ افزتٌٚيل اهلجقم: ثٚفث

 ًٚ  747 . :اجلزيرة ظذ افزتٌٚفٔغ وهجقم وادٓرة افزتٌٚفٔغ بغ ادٍٚووٚت: رابً

 722 ....... شَىرى جزيرة ظـ افزتٌٚفٔغ وجالء ادٓريٜ ادَٚومٜ:  افثٚين ادٌحٞ

 ًٓ  722 ......... :جٌٕٚٓؿ إػ شَىرى ٕهٚرى تٖئد ـًٛ افزتٌٚفٔغ حمٚوفٜ: أو

 724 ............... :اجلزيرة ذم افزتٌٚفٔغ ظذ آؿتهٚدي احلهٚر ؾرض: ثًٕٚٔٚ

 724 ....................... :شَىرى جزيرة ظـ افزتٌٚفٔغ جالء أشٌٚب: ثٚفثًٚ

 وافنحر، ظدن ٓحتالل افزتٌٚفٜٔ ادحٚوٓت مـ ادٓرة مقؿػ:  افثٚفٞ ادٌحٞ

ًٚت ومـ  721 ...........................................هتٚمٜ ذم افًثامٕٜٔ افتقشَّ

 ًٓ  ظدن ظـ افزتٌٚيل اهلجقم صد ذم افىٚهريغ جٕٚٛ إػ ادٓرة وؿقف: أو

 721 ..................................................... :م7471/ هـ344

 مديْٜ ظذ افزتٌٚيل فِٓجقم افتهدي ذم افُثريغ جٕٚٛ إػ ادٓرة وؿقف: ثًٕٚٔٚ

 742 .............................................. :م7444/ هـ343 افنحر

 هـ342شْٜ ادامفٔؽ أيدي مـ هتٚمٜ إتزاع ذم فًِثامٕٔغ ادٓرة مًٚظدة: ثٚفثًٚ

 742 ............................................................... :م7442

 748 .......... وافًثامٕٔغ افُثريغ ود  افزتٌٚفٔغ مع ادٓرة حتٚفػ:  افرابع افٍهؾ

افُثريغ مـ  ادٓريٜ ؿنـ ٓشتًٚدة افزتٌٚفٔغ مع ادٓرة حتٚفػ: إول ادٌحٞ

 .......................................................................... 712 

 717 .......................... :حريٟ إػ يًر ضقيرق أبق بدر افًِىٚن: أوًٓ 
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:م7424/ه344 شْٜ ؿنـ ٓحتالل محِٜ يدصـ ضقيرق أبق بدر افًِىٚن: ثًٕٚٔٚ 

 ........................................................................ 714 

 ًٚ  718 ............................ :وافُثري ادٓرة بغ افهِح مٍٚووٚت: ثٚفث

 ًٚ  713 ................................. :ادٓرة إػ ـثر آل مـ افًالم وؾد: رابً

 712 ............................... :ـثر وآل ادٓرة بغ افهِح اتٍٚؿٜٔ: خٚمًًٚ 

 ود افىقفَل شِٔامن بـ ظع مترد فدظؿ افزتٌٚفٔغ مع ادٓرة حترك:  افثٚين ادٌحٞ

 714 ................................. :م7428/ هـ342 شْٜ ظدن ذم افًثامٕٔغ

 711 ..................................................................... اخلـٚمتـٜ

 782 ............................................................. وادراجع ادهٚدر

 738 ............................................................. ادحتقيٚت ؿٚئّٜ
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