
1 
 

 
 

 لبحر املحيطعن اأسرار الكشف الجغرافي 
 

 
، ر.ك باالندينبقلم : 

 ف.أ ماركين و
 

: ه عن الروسية ترجم
 د.عاطف معتمد

 
 
 

 :للكتابالعنوان األصلي 
 

Рудольф Константинович Баландин , В. Маркин (2004) Сто 

великих географических открытий. Москва, Вече. 

 
، وتصدر المجلة عن 2012، القاهرة يوليو  2بمجلة الترجمان العدد نشرت الترجمة 

 مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة

  



2 
 

ليس من اليسير الوقوف على معلومات دقيقة شافية لرحلة من الرحالت البحرية عبر التاريخ، رغم 
أصقاع مختلفة الستكشاف أن هذا التاريخ يحتفظ بقائمة طويلة من أسماء بحارة ومغامرين جاءوا من 

المجهول في الطريق إلى الهند وجنوب شرق وشرق أسيا أو إلى ذلك العالم الممتد وراء بحر الظلمات 
 )األمريكيتين(.

 لغز األيكومين 
ويعود تاريخها إلى األلف ، وتنسب أقدم الخرائط التي وصلت إلى معارف اإلنسان إلى آسيا الصغرى 

جزءا صغيرا من األرض. كما عثر األركيولوجيون في القرن الخامس للميالد  وتصور، السابع قبل الميالد
على خريطة بابلية تصور األرض وقد 
أحاط بها البحر المحيط على ما يبدو، 
ويرجع التشكك في موقع المحيط من 
األرض ذلك التشوش الذي تبدو عليه 
الخريطة المحفورة على صخرة وهو ما 

 يجعل تحليلها مهمة صعبة.
ن معرفة أال فرار من االعتراف بو 

اإلنسان في عصور ما قل التاريخ 
بالبحر المحيط كانت فكرة تخمينية 
تدعمها كثير من االفتراضات. وقد 
دعمت ملحمة هوميروس )التي ظهرت 
في اليونان منذ نحو ثالثة آالف سنة( 

هذه الفكرة التخمينية بما احتوته من معلومات عن 
 التي نعيش عليها. "ااُليكومين" أو  األرض

كان بحر قزوين معروفا في تلك الملحمة، غير أن سواحله الشرقية لم تكن متطابقة مع الواقع بشيء. 
"البحر المحيط" فقد تالصق المحيط الهندي مع الساحل الشرقي لبحر قزوين واستمرا معا نحو الجنوب إلى 

،  أما المحيط األطلسي فقد امتد من الجنوب الغربي نحو الشمال الغربي. ولم يتبق وقتها إال اقتراح موقع 
 المحيط الشمالى الذى يطوق األرض عند القطب.

 
 

هوميروس ..الشاعر الضرير الذي قدمت 

 أشعاره معارف جغرافية رائعة
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وطبيعي أال يتخيل الناس في العصور القديمة األرض بحجمها الحقيقي، بل كانت تتخيل ذات 

ا بعض الفالسفة كقرص دائري بينما رآها  البعض اآلخر جسم أسطواني أو كرة ، مساحة محدودة صوره
 وفى المركز دوما ما كانت توضع الشمس.

كملوا رحلة باالتجاه غربا نحو ما يعرف أومنذ ثالثة آالف ساد االعتقاد بأن المالحين الفينيقيين قد 
سفن الفراعنة تمخر عباب البحرين نه قبل ذلك بتاريخ طويل كانت أاليوم بمضيق جبل طارق. غير 

وقد عمد المالحون المصريون إلى اإلبحار على طول السواحل القارية متحاشين التوغل  المتوسط واألحمر.
في عرض البحر، بغض النظر عن تسجيل قدرتهم الفائقة في صناعة السفن الضخمة قبل ستة آالف سنة 

 شرقية للبحر المتوسط.من اآلن. ولم يسجل أن سفنهم وصلت إلى الجزر ال
وما بين األلف الثالث وحتى منتصف األلف الثاني قبل الميالد هيمنت سفن كريت بال انقطاع على 
القطاع الشرقي للبحر المتوسط. وقد تجاسرت القبائل التي استعمرت جزر كريت ذات الموقع االستراتيجي 

بحار غربا. وليس معروفا بدقة من كانت ومنذ عصر ما قبل التاريخ على البحث عن البحر المفتوح باإل
 هذه القبائل؟ ومن أين أتت؟

آالف سنة مضت أبحر مالحون من سكان   9قبل سكان كريت ومنذ ترى بعض المصادر أنه و 
جنوب شرق أوربا في البحر المتوسط متنقلين من جزيرة ألخرى وما زال من غير الواضح ما الذي دفع 

فهل كان هؤالء في حاجة إلى ثروة بحرية مجهولة؟ ألم يكن غنى  ،لمتوسطبهؤالء إلى اإلبحار فى البحر ا
لع المغامرة واكتشاف و األمر يتجاوز فضل للعيش، أو ربما لم أنهم سعوا إلى مكان أالبر يكفيهم؟ األرجح 

 المجهول.
 وفى واحدة من الجزر الصغيرة السابقة الذكر ) جزيرة ميلوس في جنوبي اليونان( اكتشف على سطح
الجزيرة زجاج بركاني بكميات كبيرة. وهو زجاج األوبسيديان الذي كان يستخدم وقتها في صناعة نصال 

ديان وبسيعاليا بشدة. واستمر الطلب علي األالرماح والسهام للجيوش. وكان الطلب وقتها على هذا الزجاج 
 .تلت ذلك التاريخلعدة آالف من السنين 

كم تقع جزيرة تيرا )سان تورين(، بينما على بعد  75ميلوس بنحو لى الجنوب الشرقي من جزيرة وا  
كم الى الجنوب تقع جزيرة كريت. وكما أوضحت الحفريات االركيولوجية فى كل من تيرا وكريت فقد  100

آالف سنة مضت في رغد من العيش وسكينة من الحياة. والسؤال: هل  4عاش سكان هذه الجزر منذ 
لى التجاسر باإلبحار غربا والوصول إلى مضيق جبل طارق ومنه إلى البحر شجع هذا األمن السكان إ

 المحيط؟
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 بين كريت ومصر القديمة
سكان كريت كانوا قد عقدوا اتصاالت تجارية مع المصريين القدماء في فترة بلغت ذروتها يبدو أن 

في األلف الثاني قبل الميالد. وفيما بعد أبحروا 
يطاليا. و  ربما وقفوا على قدر غربا نحو صقلية وا 

من المعرفة المالحية عن الحوض الغربي للبحر 
المتوسط. وحسب ما وصل إليه المؤرخ السوفيتي 
ماجيدوفيتش فان أول من مخرت سفنه عباب 
المحيط األطلسي كان الفينيقيون )المنتمون إلى 

 سسالعائلة اللغوية لشعوب أسيا الصغرى(. وأ
د مستعمرات الفينيقيون في األلف األول للميال

عمرانية على الساحل اإلفريقي المواجه لصقلية 
تونس اليوم( وهو شمال قرطاج )في التي تمثلها 
نهم وصلوا قبل هذا التاريخ بزمن أما يرّجح 

طويل إلى مضيق جبل طارق. ولكن هل كانوا 
 أول من عبر مضيق جبل طارق؟ 

حسب الدالالت التي صاغها المؤرخ 
قيصر كريت المعروف  اإلغريقي فوكيديد فان

تاريخيا باسم مينوس أقام أول أسطول بحري 
لمواجهة سطوة القراصنة. وهو ما يعد دليال على أن التحكم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط من مالحة 

ذا ما اتفقنا مع الدالالت التي تؤشر على  نهم سيطروا كذلك على أونقل كان خاضعا لقيصر كريت. وا 
 ا، فان الخروج من جبل طارق إلى البحر المحيط كان على مرمي حجر.كورسيكصقلية وسردينيا و 

ذا ما رجعنا  حتى ـ األساطير اليونانية فان اإلغريق هم ورثة الحضارة الكريتية وكانت معارفهم إلى وا 
تؤكد إدراكهم لبحر كبير يقع إلى الغرب. لقد كان مدلول كلمة أتالنت يجسد  ـقبل ملحمة هوميروس 

معرفتهم بجبال أطلس الواقعة إلى الشمال الغربي من القارة اإلفريقية وبالتالي معرفة سواحلها الشمالية في 
طل على البحر المتوسط والشمالية الغربية في المحيط األطلسي. وقد أطلق اإلغريق على الصخرة التي  ت

 جانبي المضيق اسم صخرة هرقل.

 اليونان وكريت والبيئة المثالية للكشوف البحرية



5 
 

وهناك من الدالئل ما يؤكد على معرفة اإلغريق في عهد هوميروس ببحر محيط يقع فى الغرب 
 والشرق، الغريب فى األمر هو لماذا لم يكتب عن ذلك الجغرافي الشهير هيرودوت؟

 
تحري العلمي  الذي جعله كان من ال ـ رغم معرفته الظنية بالبحر والمحيط ـأغلب الظن أن هيرودت 

، وهو الذي قد ركز رحالته اسطورية أو غير موثوقةال يكتب إال ما رأته عيناه متحاشيا سرد معلومات 
 وأسفاره في البر بعيدا عن السواحل البحرية.

كقارتين كبيرتين يفصل بينهما البحر عليها وقد تخيل العلماء في عهد هوميروس األرض التي نعيش 
 سل أطرافها من جميع األطراف مياه البحر المحيط.المتوسط وتغ

ويرجع التشوش في المعلومات التي بين أيدينا عن الكشوفات الجغرافية  الى السرية التى ضربت 
حول هذه المعلومات. وكانت السرية نوعا من المحافظة على حرفية الرحالت الجغرافية تفاديا لتسرب هذه 

دام والتنافس معهم. بل إن هناك معلومات سربت عمدا خالل هذه الفترة المعلومات إلى الجيران فيقع الص
التاريخية تخيف من البحر المليء باألهوال والمهالك حتى ال تتجرأ الشعوب األخرى على تجربة المالحة 
بما أذيع عن البحر الذى ال ينتهي والحيوانات البحرية المتوحشة التي تنقض على السفن فتفترس بحارتها، 

 ن الشمس التي تتحول إلى رماد حينما تغطس في البحار الجنوبية.وع
وبالطبع ال يجب أن نعتمد على أشعار هوميروس كمصدر علمي صريح فهي تعطى صورة تقريبية 
عن إدراك اإلنسان في ذلك التاريخ لألرض المحيطة به. ولكن الطريف أنها كانت اكثر دقة مما قدمته 

 س فيما بعد )القرن الثاني قبل الميالد(.خرائط كل من هيبروس وبطليمو 
ولقد كتب هوميروس عن البحر المحيط الذى يغسل القارات من كل جانب بينما لم تدرك كتابات 

ن المحيط الهندي يمثل البحر المحيط باليابس )أو إهيبروس وبطليموس هذه الحقيقة. فتبعا لهذين العالمين ف
وجود بإمكانية  -قل تقديرأأو نازعهما الشكل على  –ولم يؤمنا  ما يمكن تسميته البحر المتوسط الثاني(

 الطرف الجنوبي إلفريقيا محاطا بالماء كذلك.
ولكن لماذا وقع هذا االختالف؟ لماذا قدمت الملحمة الشعرية معلومات أكثر دقة من األعمال 

روس )في اإللياذة واألوديسا( األعمال الشعرية التي قدمها هومي نالجغرافية العلمية؟ التفسير الوحيد هو أ
وهو ما عطل إدراكها لفكرة  ،كانت اكثر جرأة على التخيل بينما التزمت األعمال العلمية التأكد والتحري 
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هو صراع إًذا بين الفانتازيا والعمل كسبته  البحر المحيط الذي لم تكن الرحالت الجغرافية قد تيقنت منه.
 .)*(الفانتازيا  فى النهاية

هذا باإلضافة إلى أن كتابات هوميروس كانت في أوج التطور العلمي للحضارة اليونانية بينما كانت 
كتابات هيبروس وبطليموس فى نهاية الحضارة اليونانية وما شابها من تردى انعكس على مستوى اإلبداع، 

ا من األفكار القديمة. بل وهنا قد نتفق على أن األفكار الجديدة قد ال تكون بالضرورة اكثر دقة أو إبداع
كثر دقة من تلك التي أليس من المستبعد أن اإلغريق في عهد هوميروس كانوا قد قاموا بعدة رحالت بحرية 

تمت في زمن أفول حضارتهم في عهد بطليموس وهيبروس والتي ساد فيها تأثير القراصنة في حوض 
 البحر المتوسط وعاق من حرية المالحة.

ن المعلومات التى تحتويها بعض المالحم كالتي كتبها أخين والصحافيين ويفترض بعض المؤر 
هوميروس يمكن أن تكون قد استقيت من معارف مرتبطة بحضارات قديمة مختفية )على غرار حضارة 

 )**(أتالنتس الراقية التي حدثنا عنها أفالطون(
رض إلى الغرب من أ وفى ملحمة األوديسا لهوميروس يمكن أن نقرأ لمحات جغرافية عن وجود

 صخرة هرقل فيما وراء المحيط األطلسي بقوله:
 لقد أرسلك الرب إلى ما وراء األرض

 ليسيس ستكونينهناك في اإل

ليسيس باإلشارة وديسا قد عّرف ماذا يقصد بوراء األرض واإلوكان هوميروس فى جزء آخر من األ
 ى اإلله زيفير حينما قال:المنسوبة إل "األرض التي تهب منها رياح الغرب"إلى أنها 

 وهناك حيث تهب زيفير عذبة صاخبة ..ستجدين المحيط

                                                
ق.م ( كززمل الم ززغ بيف زز ؤ    زز   9ب 12يقفززا ؤلف ززا علززم لوززت تشو تززمن هوززو  ) ال عزز توبني ا ؤ زز   لززم   زز  ؤ قزز     (*) 

ؤجتمعه ؤ) كتم غ ؤ وش .  ذ هوو  شض ؤلصمدا ؤ) ال ع توبني سمف  ؤ)  الد كثوة مشوت تص  ب سز م ام به كازم بسزملىفن ل  و اهزه 
اط اب ازم   بذ زق   ز  ال يصزمف  كزا ؤ  صز  ل سزب ؤ وز مف فشكزا لوزت كتم زغ ؤ وزش . عز ؤ ب زىف   فك ة ؤإل ازم  ني اب ؤ  رز  ؤمز

بعززت  تورشززغ لزز ف  زز بؤدة ؤ ززي :ززلىفام تىفيلززغ   اززمني ا بتللززم   اززمذؤ( ل مشززم   زز ف  اإلليااة  كتززه عزز توبني تورشتزز  :ززش يت   
ة ؤ  طز  ابديوز ني ؤ) لازمة ؤ وزالم  شزىف لز ف  ز بؤدة بعزت تورشزغ لز د واألوديساة اتم تب ؤ وزش    9895آسام ؤ ص    بهقع   

 اتم تب ؤ وش . بهلمب ت ؤلورشتمل كثوؤ تب ؤلشزم  ؤغ  ؤفازغ.ؤ ي ؤلتشزىف لوالزم سزاؤ   ؤلوقزه را ؤغ  ؤفازم. اؤيفزع  12110بهقع   
 . ؤلايفم83-81ص  2001  بحمشىف حمشىفيب 11 الستاؤدة   سواشمل ؤ  وتمين    ىفبل اتايخ ص 

يو ه ل ع ؤ تم  قوه ؤ) ؤ ش  اغ ا ا  تلص ا ل كتم اه "ؤ  يب ع ط ؤ تب ؤ وشمء" ب "ؤ  يب لمدبؤ تب ؤ وشمء" تب تشو تمن )(** 
 هوت اب تقم  ؤ تقىفم ؤ شوشت بؤلش    ىف  ؤ ف ؤللغ تب كمئلمن يفمءن تب خماج ك كه ؤألاض. ؤلايفم
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 فإلى هناك أرسلت  

 ؟خطف أوربامن 
ما زالت األساطير تسوقنا وتهدينا إلى معارف جغرافية، ولما ال؟ وهى الضاربة في عمق التاريخ، 

معرفة الكتابة قد تطورت لدى وفى وقت لم تكن الخريطة قد عرفت وال البحث العلمي قد كتب وال حتى 
 عديد من شعوب األرض. وهكذا انتقلت األسطورة من جيل إلى جيل.

واحدة من أهم األساطير تلك التي تحدثنا عن خطف أوربا! فاإلله زيفس لم يحب يوما من األيام 
أمه ا ليبي، والذي كانت تشيرون ذي األصل المصري أبنة للملك االقيصرة الفاتنة أوربا. كانت أوربا 

 . استقر زيفس فى بالد كنعان وعاش هناك في مدينة صور.أباه وبوسيدون 
عجب أ وكانت أوربا تهوى السير مع صديقاتها على شاطئ البحر) المتوسط(. وهناك شاهدها زيفس و 

طيه لتكمل تلى ثور جميل ناصع البياض بقرون لؤلؤية، فتنت أوربا بالثور وقررت أن تمإيها، وحول نفسه 
لى البحر. ما إن اعتلت أوربا ظهر الثور حتى اندفع بها زيفس الى البحر سابحا. وهناك رافقهما سيرها ع

 إله البحر بوسيدون.
سبح زيفس وأوربا الى جزيرة كريت وهناك انجبا ثالثة ابناء صار أكبرهم حاكما للجزيرة. وهنا 

ية فى البحر المتوسط الى ان اصطحب المالحون الكريتيون ملكهم زيفس وأميرتهم أوربا فى رحالت بحر 
. ووقعت هذه االحداث ارتحلت اوربا الى جزيرة تقع بين شمال شرق افريقيا وغرب اسيا وجنوب شرق اوربا

 لف الثاني قبل الميالد.فى بداية األ
سيطرة أسطولها على شرقي البحر أوج ازدهار حضارتها و ذروة فى تلك األثناء كانت كريت تعيش 

فاستعانوا بثمار الحضارات  ،عقد صالت تجارية مع كل شعوب المنطقةمن  كنها، وهو ما مالمتوسط
المعاصرة وعلى رأسها الحضارة المصرية وحضارات الشرق األدنى. ولم يتمكن أحد وقتها من منافستهم في 

 المالحة البحرية.
رجة سيا الصغرى. وبدآرض كنعان وكريت و أوهكذا تقدم ملحمة زيفس معلومات وافرة عن مصر و 

 ـ نهاية األلف الثالث وبداية األلف الثاني قبل الميالد ـنه فى ذلك الوقت إعالية من الثقة يمكن القول 
ظهرت مسميات آسيا وأوربا ليشيرا إلى جزأين رئيسيين من الدنيا المعروفة. فآسيا استمدت اسمها من 

" يوروبأطلقوا على أوربا اسم " "آسور" ) الحضارة اآلشورية(. ومن المقترح أن اآلشوريين هم أيضا من
ن اسم القارتين ينبع من مركزية العالم أوالتي تعنى الغروب حيث موقعها في غرب آشور. وبالتالي فك
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بالنسبة للمصريين أو لحضارات آسيا الصغرى وكريت ثم اليونان فيما بعد. واآلن جاء دور الحديث عن من 
 الفينيقيون.، نهني سكان كريتهيمن على المالحة في البحر المتوسط بعد 

 الفينيقيون وكشف غرب إفريقيا  ) رحلة هانون(
تختلف قيم األشياء "النفيسة" من شعب آلخر. فمن يبرر ذلك الشغف اإلنساني بمعدن ال يفيد في أى 
استخدام سوى التحلي به كالذهب: لون اصفر وتشكيالت تجعله أغلى المعادن. غير أن الذهب لم يكن في 

مراحل التاريخية بنفس قيمة األرجوان المستخدم في صبغ األقمشة والمنسوجات. فقد كان صنع جرام كل ال
 واحد من صبغة األرجوان يستلزم استهالك آالف الرخويات الحاوية لألرجوان.

كان الفينيقيون الشعب الذي احتكر أسرار استخراج األرجوان وصناعات األصباغ، واقتصرت معرفة 
سر عاشت في مدينة صور الساحلية حالت دون انتقاله إلى غير الفينيقيين. وبعد سقوط أة على عدخباياه 
من أقاصي هذا البحر إلى بالدهم كل نفيس جلبوا صبح المالحون الفينيقيون سادة البحر المتوسط و أكريت 

ن حرف يدوية وفى المقابل باعوا لجيرانهم مصنوعات م ونادر من التحف والنباتات والمعادن والحيوانات.
 مبهرة كتحف التزيين وعقاقير للعالج وبهارات األطعمة وحفظ اللحوم.

ومع بداية األلف األول قبل الميالد كان البحر المتوسط قد صار مدروسا ومعروفا للفينيقيين الذين 
 أرسوا مجموعة من المستعمرات على سواحله. وحان الوقت لتجديد الفكر الفينيقي بالسعي إلى ما وراء
البحر المتوسط. واستمر الفينيقيون يشيعون القصص والحكايات التي نجحت في تخويف الشعوب المجاورة 
من مغبة المالحة في بحر تنقض فيه الوحوش على السفن والمالحين فتقتلهم رعبا، ومن ينجو منهم ويطمع 

نته في هوة عميقة من في الوصول غربا بعيدا عن البحر المتوسط سيصل إلي نهاية الماء حيث تسقط سفي
 جرف هار.

ونجح الفينيقيون في الوصول غربا في المحيط األطلسي اعتقادا بان أرضا ما توجد في عرض البحر 
وربما سبقهم إليها الكريتيون. وتمكن الفينيقيون من الوصول إلى جزر ماديرا ) في القرن السابع قبل 

لميالد( حيث وجدوا مزيدا من الرخويات النافعة لصناعة لى جزر كناريا )في القرن السادس قبل اا  الميالد( و 
 األرجوان وأخشاب للزينة قطعوها من أشجار نادرة تسمى "أشجار التنين". 

وكانت المحطة األساسية التي أتى منها الفينيقيون إلى جزر كناريا وماديرا هي مستعمرة قرطاج على 
على الحوض الغربي للبحر المتوسط. وحينما تجرأ هيمنة لامن سفنها تمكنت والتي  ،الساحل األفريقي

ن الفينيقيون في جزر كناريا من تحقيق حركة مالحية مستقلة ضربهم القرطاجيون دون تردد و المستوطن
 لضمان احتكار المالحة البحرية.
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مركبا على كل منها  60قبل الميالد مؤلفة من  525خرجت بعثة بحرية ضخمة من قرطاج فى عام 
وعلى رأسها كان الضابط البحري هانون الذي قادة البعثة نحو الساحل الغربي إلفريقيا فتمكن  امالح 60

من الوصول لنهر السنغال ومنه إلى حيث سيراليون حاليا. وجمع من كل المواضع التي مر بها عينات من 
هي اليابس ليدوروا معه األخشاب والنباتات والمعادن. وباالتجاه شرقا من سيراليون انتظر القرطاجيون أن ينت

نحو الشمال مرة أخرى ، إال انهم وجدوا يابسا جديدا يمتد من الشمال للجنوب عند زاوية خليج غانا فأيقنوا 
 أن المقصود ما زال بعيدا فعادوا إلى قرطاج.

هانون  هما شاهدنصوص لومن الدالئل على هذه الرحلة ما وجد من أثار حجرية نقش عليها جزء 
 :وقد جاء فيهافي الرحلة 

رض السنغال(، تنبعث منها روائح أ" نسير بنجاح، نبحر أمام بالد شديدة الحر )يتحدث هنا عن 
ليها من شدة اللهب. ...تجاوزنا هذه إلى البحر، ال يمكننا الدخول إتخرج منها تيارات من اللهب  عطرة،

األرض قطعة من السعير، بدا لنا  األرض بنجاح ولكن بعد خوف وقلق، فقد مرت أربعة أيام كنا نرى فيها
مصدر هذا الحر واللهب جبل في وسط البالد اسمه "عجلة اآللهة". وبعد ثالثة أيام وصلنا إلى خليج شديد 
اسمه خليج "القرن الجنوبي" )يقصد هنا خليج غانة(  وفى قلب الخليج كانت هناك جزر ...الناس بدائيون 

هن يغطيها الشعر الكثيف، وقد اسماهم المترجم "الغوريال"، رأينا للغاية، كانت أغلبهم من النساء، أجسام
قوا علينا الحجارة. أسرنا ثالثة نساء لكنهن قاومونا بشدة بالعض والضرب فلم لرجاال ولكنهم هربوا منا وأ

نتمكن من إخضاعهن إال بالقتل ونزعنا منهن جلودهن إلى قرطاج. لم يعد فى وسعنا إكمال المسير إلى 
 بدأنا في العودة إلى الوطن" الجنوب

ما زال هذا النص محفوظا على صخرة في معبد ميلكارتا في قرطاج ولم يكن يطلع عليها سوى 
كبر كشف لها بعد أصفوة رجال الحكم. وقد تمكن الرومان من كشف معلومات هامة عن هذه البعثة وكان 

الرومان في حقيقة معلومات البعثة قبل الميالد. حينها تشكك   201أن حطم الرومان قرطاج فى عام 
واعتبروها أسطورة وليست حدثا حقيقيا وخاصة ما يتعلق منها بالجبال التى يخرج منها اللهب إلى البحر، 

 والناس البدائيين الذين يغطى أجسامهم الشعر الكثيف.
ر الميالدي ولم يتعرف اإلنسان على حقيقة الغوريال التي كتب عنها هانون إال في القرن التاسع عش

حينما ثار  1922حينما درس هذا الحيوان في الجابون. أما جبال النار فقد تحقق منها الباحثون في عام 
 متر. 4000بركان جبل الكاميرون الذي يرتفع عن سطح البحر بمنسوب 
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 و(ةالدوران حول إفريقية ) بعثة الفرعون خن

حضارات ومعارف ضاربة  منصة بما احتوته من بين كافة قارات العالم تعد إفريقيا ذات مكانة خا
وكما هو معروف لم توغل  بهدف االستكشاف.الة فى التاريخ. وكانت أول األراضي التى التفت إليها الرح

االستكشافات الجغرافية فى القارة بسبب اإلعاقة التى مثلتها الغابات المدارية أمام جهود المصريين لكشف 
يرة من شمالي القارة ظلت مجهولة لقسوة الظروف الصحراوية التى ألمت بها أجزاء كبأن القارة إضافة الى 

 وفشلت فى جذب الرحالة إليها.
 

وقعت مصر بعد العهد الذهبي للرعامسة )رمسيس األول والثاني( لالحتالل اآلشوري. وأهملت القناة 
ن يتمكن أالتى شقت فى عهد رمسيس الثاني لربط النيل بالبحر األحمر. ومرت قرون متتابعة قبل 

 المصريون من طرد اآلشوريين. 
القرن السابع قبل الميالد بدأت مصر فى استعادة وفي 

، مصرل اصبح نخاو فرعونأقبل الميالد  609فى عام ف .اللهااستق
فى استعادة العمل فى قناة  أوشرع يدعم دولته اقتصاديا واجتماعيا وبد

الف من السكان عمال القناة عشرات اآلأ حمر. انخرط فى البحر األ
زالوا الرمال من القناة بعد ، أغلبهم بالسخرة واستمر العمل لعدة سنواتأ 

ن خمسة عشر سنة أهمال وشق الخطوط من جديد. غير قرون من اإل
وقد كتب  .هى حكم نخاو لم تكن كافية التمام هذا العمل الضخم

سنة من ذلك التاريخ الذي  150هيرودوت الذي زار منطقة القناة بعد 
كان نخاو يحكم مصر وعلق بالقول "إن القناة من الطول بحيث 

أربعة أيام ومن االتساع بحيث  لى البحر االحمرإتستغرق الرحلة عبرها 
 لى جوار بعضهما."إمركبتان كبيرتان ن تمر أيمكن 

و الى ذلك العمل الصعب وهو اوالسؤال : ما الذى دفع الفرعون نخ
 الذى لم تكن دولته قد استعادت عافيتها بعد؟ ما الذى كان يغريه فى البحر االحمر ليقوم بهذا العمل؟

وفير كانت فى جنوب غرب الهند أو فى أن بالد أ الوصول الى بالد "أوفير" ) يرجح كان هدفهلقد 
وهو هدف يدعم  ب،جنوب شرق إفريقيا( وهى تلك البالد التي كان أسالفه من الفراعنة يجلبون منها الذه

 ن نخاو كان صاحب أول بعثة تدور حول إفريقيا.أاالقتراح المطروح ب

 الفرعون المصري نخاو
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فريقيا بحر محيط؟ وهل كان هدفه إثبات هذه الفرضية إن حول أو باين عرف نخولكن قبل هذا، من أ
، على نحو فى التاريخ نورالعلمية؟ أكان منشغال بهذا حقا؟ هل كان يسعى ألن يسطر اسمه بأحرف من 

تسجل بضم الممالك والعبيد وتوسيع نور ريك راكفيتس؟ يبدو أن األحرف من إالعالم األلماني ذهب ما 
 لدولة المصرية وليس البحث عن البحر المحيط.حدود ا

و بدال من أن يرسل سفنه من البحر المتوسط إلى مضيق هرقل )جبل طارق( انخفإن على أية حال 
نه من األفضل اختار أن يسلك طريقا آخر، فرأى أومنه إلى بحر الظلمات للوصول إلى بالد "أوفير" 

 ك الوصول إلى الغرب من الشرق عبر السواحل األفريقية؟االتجاه من النيل إلى البحر األحمر ومن هنا
العربي الفارسي ن البحر األحمر يوصله إلى الخليج أو كان على علم بانخإلى أن تشير الدالئل 

لى بالد غنية إفريقيا إن يحمله عبر ألى هناك يمكن إن البحر الذى يحمله إوالهند ومن ثم ف)العربي( 
 بالذهب.

سكندر المقدوني لم يكن هدفه من تلك األراضي الشاسعة التي و مثله مثل اإلانخ نود أن نؤكد هنا أن
 تقوية الدولة وتدعيمها اقتصاديا.بفقط بل كان مشغوال فتحها معرفة جغرافية أو ولعا باالستكشاف، 

حول إفريقيا؟ ما هو الهدف؟ لألسف ليس لدينا الدورات و انخالفرعون حسنا! لماذا اتجهت بعثة 
ذا ما صدقنا ما قاله هيرودوت فإجابة  ن هذه الرحلة لم تترك أثرا ولم يكن لها ثمرة نافعة إعن هذا السؤال! وا 

يمكن أن يتذكرها الناس بها. غير أن األمر يمكن أن يكون بسيطا للغاية، فلم يكن المالحون المصريون 
تجارية مع بالد "أوفير" لنقل  كثر من عقد صفقاتأهم الفينيقيون الذين رافقوهم فى الرحلة يودون ؤ وزمال

الذهب إلى مصر، هذا إذا ما وضعنا فى االعتبار أن هدف رحلة ضخمة مثل هذه الرحلة كان قاصرا على 
 الصفوة الحاكمة والكهنة.

" تبدو ليبيا ) يقصد إفريقيا( كروية  لوجدنها يقول: ذا رجعنا الى ما قاله هيرودوت فى هذا الشأنا  و 
وأول من أثبت هذا، على حد علمنا،  ل جانب عدا ذلك الجزء الذى تتصل فيه بآسيا،تحيط بها المياه من ك

ن شق قناة بين النيل والخليج العربي )يقصد البحر االحمر( عهد الى الفينيقين أو.  فيعد اهو الفرعون نخ
تري ريق( فأبحر الفينيقون عبر البحر اإلباإلبحار بشرط أن يعودوا إليه من مضيق هرقل ) جبل طار 

وما من مكان فى  ،ون إلى السواحلأوتوغلوا الى البحر الجنوبي من إفريقيا. وكانوا قبل مجيء الخريف يلج
ن يحصلوا على القمح يكملون طريقهم. وهكذا مرت أاألرض وانتظروا الحصاد، وبعد فيه ليبيا اال وبذروا 

 صر"لى مضيق هرقل وعادوا الى مإسنتان ووصلت فى العام الثالث مراكبهم 
ن الجغرافي العظيم هيرودوت يمرر معلومة خاطئة، ففى المناطق المدارية ال يوجد خريف أوهنا نجد 

كالذى تعرفه أوربا التى أتى منها هيرودوت / وكان فى وسع المالحين أن يبذروا ويحصدوا فى أى موسم. 
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لك التاريخ وكان فى أما موضوع الحصول على الطعام فلقد كان الساحل اإلفريقي عامر بالسكان فى ذ
ن يستبدلوا الطعام بالسلع التى بحوزتهم سلما، أو يحصلوا عيها بالقوة إن أرادوا. ربما أمقدور المالحين 

 توقفوا لفترات أطول فى محطات كانوا يتأملون فيها أين هى تلك البالد المليئة بالذهب.
كم فى اليوم. وبعد ان  20ون نهم كانوا يقطعأوحسب المدة التي ذكرها هيرودوت فان هذا يعنى 

تخطوا خط االستواء من الضرورى انهم وجدوا التيار المحيطي يدفعهم نحو الجنوب فى يسر فساروا معه 
حتى وصلوا إلى جنوب القارة فداروا معها مستفيدين أيضا بالتيار المحيطى المتجه نحو خط االستواء فى 

ى الساحل الغربي إلفريقيا حيث عاكستهم الرياح يسر وكانت نقطة الصعوبة الرئيسية هى العودة عل
 الشمالية الشرقية.

 ننتقل هنا الى معلومة مهمة أوردها هيرودوت حينما قال :
يصدقه مثلى وربما صدقه آخرون، وهو أن المالحين خالل إبحارهم حول  " وقد حكوا لى أيضا ما ال

 )**(ليبيا رأوا الشمس من الجانب األيمن" 
ومنها اتجه  ،الموقف سنجد على خط االستواء تقف الشمس فوق الرؤوس وقت الظهيرةولو تخيلنا 

المالحون جنوب خط االستواء وهنا كانت الشمس تشرق من على يسارهم ، وبعبورهم الطرف الجنوبي 
الفريقيا اتجه المالحون عكس طريقهم السابق فصاروا يتحركون من الجنوب للشمال وهنا كانت الشمس 

على يمينهم بالفعل، وهى المعلومة التي رفض هيرودووت تصديقها. ولم يكن هيرودوت وال تشرق من 
نهم انتقلوا الى نصف الكرة الجنوبي، فقد أنهم عبروا منطقة تسمى خط االستواء وال أالبحارة على معرفة ب

 كان العالم المعروف هو العالم فى الشمال.
المحيط الجنوبي ونصف الكرة غير المعروف جنوب و أول رحلة تكتشف الم تكن رحلة الفرعون نخ

نهم عادوا أقبل الميالد أي  594-597خط االستواء فحسب، بل كانت أول رحلة معروف تاريخها بدقة ) 
 و نفسه(. اإلى مصر فى العام التالي لوفاة الفرعون نخ

وب شرق افريقيا لى بالد الذهب )فى جنإن الرحلة كانت تهدف الى الوصول أوعلى خالف ما يعتقد ب
التاريخ لم يذكر عنها فى ـ أخذا في االعتبار أنه ن الرحلة إو جنوب شرق الهند كما اعتقد البعض( فأ

نها تكون بال منازع رحلة علمية إفـ  لذهبلو نقل أمكاسب اقتصادية من حققت الكثير عما  المصري 
 استكشافية بحتة.

                                                
مب ؤيفشغ خ يطغ عوبدبن  يتضح  لم ا ه   يتخا  ؤتتىفؤد ؤف يقام ؤ) يفل ف خط ؤالست ؤء   فوم يكب ل خ يطته اسم  لصا  (**) 

ؤ ك ة ؤغل يب. بل خ يطغ عوبدبن ي ىفب يفل ف ؤف يقام ممتىف تب ؤ و ق  و  ف بتب مث فمل تم ؤ تظ ه عوبدبن ع  ؤل هو ق 
 اللم. ؤلايفم ؤ وش  تب باؤء ظل اعم ب ا  تب لوت مي
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 يكنج ىف مشةل األطلسيةالف

بيضاء! ألم الجليدية الالجزيرة ال تستحقها تلك يالها من تسمية غريبة جرينالد "األرض الخضراء"... 
ذا أردنا الدقة، آيكن من األصح تميتها " يسلند" أى ارض الثلوج؟ لعلها إحدى المفارقات الجغرافية الشهيرة. وا 

 مبررات منطقية. ن االسم على مسمى ولهأصل االكتشاف ، فقد نفاجأ بأولو رجعنا إلى 
كان شمال غرب أوربا )اسكندنافيا( في مطلع العصر الحديث قد استعمر واكتشف بهمة وعزيمة 
رجال جسورين أقاموا مستعمرات سكنية ضخمة اعتمدت على الرعي والزراعة وصيد البر والبحر في هذا 

رض اسكندنافيا لم تكن كلها صالحة  أنه وبغض النظر عن هذه الجهود فان أالجزء القاسي من القارة. غير 
لتوسع هذه النشاطات مع تزايد أعداد السكان الذين وقعوا فى شجار ومعارك فيما بينهم على األرض والكأل.  

فضل للحياة وامتهن بعضهم السطو أرض بكر يجدون فيها فرصة أنه البد من الخروج إلى أأدرك الشباب 
 يكينج".اين باسم "الفوالقرصنة البحرية وعرفوا منذ ذلك الح

رض جديدة يعمرونها، ولكن رحالتهم في الجنوب أيكينج العثور على افى البداية كان هدف الف
يرلندا وعلى السواحل الغربية ألوربا. ولم أوالغرب اصطدمت بيابس مستعمر بالفعل في الجزر البريطانية و 

هب. وعانت الجزر البريطانية من قسوة يكينج فى هذه الحالة سوى شن هجمات للسلب والنايكن بوسع الف
جزر إلى يرلنديون سعيا وراء حياة آمنة مسالمة إلى الهروب يكينج فاضطر بعض الرهبان األاهجمات الف

 جديدة ال يسكنها أحد.
وحسب ما دونه المؤرخ األيرلندي في العصور الوسطى فانه في نهاية القرن الثامن الميالدي وصلت 

يرلندا وكانت هذه الجزيرة هي أيسلندا. أى جزيرة غير مأهولة إلى الشمال الغربي من مجموعة من الرهبان إل
 عاد بعض الرهبان بعد فترة وبقيت األغلبية.

المتجهة إلى جزر فاروس لالنحراف عن  -يكينج اأحد زعماء الف –تعرضت سفن الزعيم نادود 
س( نحو الشمال الغربي تجاه جزيرة جبلية مسارها فاتجهت )بدال من الجنوب الغربي من النرويج إلي فارو 

يرلنديون(. وسرعان ما إليها الرهبان األ مسماها نادود جزيرة أيسلندا )هى ذاتها التي سبقهأتغطيها الثلوج ف
يكينج تابعة للزعيم غاردار، ورغم أن أيسلندا بدت للزعيم نادود ااكتشفت جزيرة أيسلندا مجموعة أخرى من الف

رض الثلوج( حتى ال يلفت إليها أجيل للبحر وقت اكتشافه لها فانه أطلق عليها أيسلندا )جزيرة خضراء من ال
 يكينج األخرى.اانتباه جماعات الف

يكينج إلي مغادرة األرض التي وطأتها أقدام ااضطر الرهبان األيرلنديون مع وصول جماعات الف
أن شتاء ذلك العام كان قاسيا للغاية فماتت غير  يكينج( تاركين وراءهم كتبهم وأجراس كنائسهم.اوثنية )الف
يكينج واضطروا إلى العودة إلى ديارهم في النرويج. لكن لم يمنع هذا من أن تصبح أيسلندا اماشية الف
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قامة حكومة  محطة للهجرات من النرويج، فتزايد سكانها مع تمكنهم من تنظيم حياة الرعي والزراعة بل وا 
 .الحقا ول برلمان عرفه العالمتنظم الشؤون اإلدارية فشكلت أ

وتمضى السنون، ويقوم أحد مالك اإلقطاعيات في أيسلندا ويدعى "إيريك" خالل مشاجرة مع جيرانه 
وعشيرته عام أهله ثنين منهم فيحكم عليه بالنفي لمدة ثالث سنوات خارج أيسلندا. فخرج مع إيريك ابقتل 
لجريمة ـ لنرويج التي طرد منها والد إيريك من قبل على مركب لم تحدد وجهتها، ففي الشرق كانت ا 981

وفى الجنوب لن يرحب بهم في بريطانيا وايرلندا. قرر إيريك وعشيرته البحث عن جزيرة ال  ـ  قتل مشابهة
 يسكنها أحد في البحر الغربي الذي يقول البحارة عنه أن به أراضى غير معلومة. 

جزيرة غطت الخضرة سواحلها فساروا بمحاذاة لى إاتجه مركبهم إلى الغرب فوصلوا في الصيف 
كم حتى وصلوا إلى النهاية الجنوبية لها فضربوا خيامهم وأطلقوا عليها اسم  600شاطئها الشرقي بنحو 

 األرض الخضراء "جرينالند"  طمعا في أن يغرى اسمها آخرون فيأتون لتعميرها.
استكشاف الساحل الغربي للجزيرة بمسافة تبلغ وبعد أن انقضى الشتاء األول لعشيرة إيريك شرعوا في 

كم أخرى. أدرك الجميع أن األرض قاسية بحيث من الصعب إغراء الناس باالخضرار الصيفي  600نحو 
الذي يطوق سواحلها فقط . عاد إيريك بعد انقضاء سنوات النفي إلى أيسلندا وحّدث الناس فاتبعته جماعات 

قيقة وقوع السواحل الجنوبية لجرينلند في عروض جغرافية اكثر جنوبية من كبيرة أغراها االسم كما أغراها ح
 تلك التي يعيشون فيها في أيسلندا.

سفينة كبرى حملت الناس  25أسطوال قوامه  985وهكذا نجح إيريك في أن يصحب معه في عام 
سفن فاضطر وأمتعتهم. غير أن الرياح أتت بما لم تشته السفن. فهبت عاصفة حطمت وأغرقت بعض ال

فرد في الوصول إلى جرينالند في مكان اختاره إيريك على الطرف  500-400البعض للعودة ونجح 
 الجنوبي للجزيرة.

وسرعان ما بدأت الحياة تستقيم على الجزيرة فنمت أعداد األسر في القرن الثامن الميالدي إلى عدة 
والمصنوعات الحديدية والمصنوعات الخشبية  مئات وأقاموا خطا لالتصال مع أيسلندا يجلبون منها الغالل

للبناء وفى المقابل كانوا يقدمون أليسلندا الحيوانات البحرية النادرة كالبط البحري والحيتان وجلود الحيوانات 
 البحرية.

ومضت الحياة هنيئة حتى القرن الرابع عشر حينما تعرضت جرينالند لموجات من البرودة المتتالية 
ن لم توجد أدلة على ا  والماشية. وفسر بعض الجغرافيين ما حدث بعصر جليدي مصغر. و أهلكت اإلنسان 

وقوع هذه الظاهرة على مستوى الكرة األرضية ككل. ورافقت التغيرات البيئية في جرينالند تغيرات سياسية 
م.  1281 هي أيسلندا تفقد استقاللها السياسي وتخضع لسيطرة النرويج في عام في شمال غربي أوربا. فها
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وتنقطع الصالت المباشرة بين جرينالند وأيسلندا. وفى خالل قرن من ذلك التاريخ تتمكن الدانمارك من بسط 
نفوذها على النرويج. أما من تبقى في جرينالند فوقع في اشتباكات على الموارد مع اإلسكيمو سكان 

الند إال بمعدل سفينة واحدة في السنة الجزيرة األصليين. ولم يسمح الدانماركيون بوصول السلع إلى جرين
مع احتكار عالقتها بالتجارة مع أي من الجزر األخرى. تدهورت بالطبع حياة من بقى من النورمان فى 
جرينالند ومن لم يمت منهم اندمج وذاب مع اإلسكيمو. وهكذا لعبت الظروف السياسية دورها الكبير في 

 ما لعبته الظروف البيئية.تدهور الحياة في جرينالند بدرجة اكبر م

 ال جديد تحت الشمس ..قبل كولومبوس جاء الفايكنج
لقينا نظرة على خريطة المحيط األطلسي الشمالي لن يكون من الصعب معرفة إلى أي مدى أإذا ما 

كم )على  500قريب هو موقع جنوب غرب جرينالند من شمال شرق أمريكا الشمالية بما ال يزيد عن 
يكينج افهل تمكن الف .كم على الطريق البحري من يابس جرينالند الجنوبي 900القطبي( أو الطريق 

 الجسورين من الوصول إلي أمريكا الشمالية.
يكينج التي انتقلت من جيل إلى جيل عبر القرون الماضية عن بطلهم اتحكي إحدى أساطير الف

 "بيارني" ما يلي:
كثر أرض افضل و أحيث األمل في  ،قته الستعمار جرنيالند" دعا بيارني الناس في أيسلندا إلى رف

اتبعه كثيرون، مرت سفنهم ثالث ليال في طريقها إلى جرينالند فعاكستهم الرياح وهيمنت  اتساعا وخصوبة،
على البحر الغيوم. لم يعد في وسعهم معرفة موقعهم وهاموا في البحر عدة أيام قبل أن تشرق الشمس من 

بصروا اليابس. استبعد بيارني أن تكون هذه أهم وأبحروا من جديد، وبعد يوم وليلة جديد. فتحوا أشرعت
األرض جرينالند فهنا الغابات تغطى كل مكان وليس الجبال والجليد. عاود بيارني ورفاقه اإلبحار في 

هوا عنها: البحر المفتوح لثالث ليال أخرى مستفيدين بالرياح الجنوبية الغربية فوصلوا إلى األرض التي تا
 جرينالند"

يكينج البحرية ايمكن تقدير حرفية الف –والتي حكيت ألول مرة في القرن الثامن  –في القصة السابقة 
انت لديهم بوصالت أولية كنه أالباحثين من  ضبتحديد المواقع واالتجاهات بما قد يدعم ما يطرحه بع

سم الفلسبار األيسلندي الذي يمكن من خالله ساعدتهم في رحالتهم. واستخدام بلور شفاف عرف تاريخيا با
 رؤية الشمس وتحديد موقعها في األجواء الغائمة.

قبل  985وهكذا فان بيارني وزمالئه وصلوا الى جزر فى األطراف الشمالية الشرقية ألمريكا في عام 
 سنة! 500أن يصل كولومبوس إلى أمريكا بنحو 
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اقتنعوا بأن اسم جرينالند ليس اسما على مسمى، فهناك جزر شاعت قصة بيارني بين الفيكينج الذين 
أخرى تغطيها الخضرة بشكل حقيقي وهو ما أغرى مغامر مثل اليف )الملقب بسعيد الحظ( ألن يبحر نحو 

 جزر الغابات التي حكى عنها بيارني.
 يكينج فتقول:االفسرديات التي تحكى عنها إحدى  1000قام اليف برحلته فى عام 

من زمالئه على السفينة وكان معهم أحد األلمان واسمه تيوركر، تحركت سفينتهم  35اليف و" صعد 
قاصدة األرض التي حكى عنها بيارني فحطوا رحالهم. لكنهم بدال من أن يجدوها جزيرة مغطاة بالغابات 

ينتهم بحثا عن نزلوا بجزيرة صخرية ملساء فأطلق عليها اليف اسم "فنلند" أى أرض الجالميد. عادوا إلى سف
األرض التي حكى عنها بيارني فوجدوا جزيرة تغطيها الغابات والصخور والمضاحل المائية فأسماها اليف 

رض الغابات. عادوا إلى سفينتهم وأبحروا يومين آخرين مستعينين برياح شمالية شرقية فمروا أ"ماركالند" أي 
عثروا على جزيرة يجرى بها نهر ينبع من  في مضيق بين عدة رؤوس جبلية لمجموعة من الجزر، وهناك

بحيرة فحطوا رحالهم بساحلها. قرر اليف وزمالؤه أن يقضوا الشتاء على هذه الجزيرة فبنوا بيتا كبيرا 
بهم شتاء ال يشغلون  يواصطادوا األسماك الحمراء الرائعة من البحيرة والنهر، وكانت هذه أول مرة يمض

 بالهم بتوفير الكأل للماشية"
 أو جزيرة نيوفوندالند. سب تفسيرات هذه األسطورة فان اليف وزمالؤه قد حطوا على جزيرة لبرادوروح

عاد اليف وزمالؤه إلى جرينالند بحمولة عامرة من أخشاب األشجار النادرة. وفى العالم التالي قام 
الجزر من  شقيق اليف برحلة مرت بنفس المسار السابق واصطدمت أول مرة بالسكان األصليين لهذه

 يكينج مسمى "التافهين الدميمين".اسكيمو والهنود وأطلق عليهم الفاإل
وفى أسطورة اليف وصف تفصيلي لهؤالء السكان ببشرتهم السمراء وشعرهم الطويل وعظام وجوههم 

م نهأالكبيرة وعيونهم الواسعة )فى تمييز عن اإلسكيمو النورمان بعيونهم الضيقة( ومالمحهم القاسية. وكيف 
نهم لم يكونوا يعرفوا الحديد. وحوت أكانوا يمنحوهم الفراء الثمين مقابل األقمشة الملونة الحمراء، كما 

 األسطورة على سرد بأسماء حيوانات المناطق الجديدة كالثعلب والدب والطيور المائية.
وحضارية( وفى كل من رحلتى بيارني واليف نجد أنفسنا أمام معلومات جغرافية متكاملة )طبيعية 

يكينج عن ذلك الشغف التجاري واالستعماري الرصد اكتشاف جغرافي متكامل. وهو ما يميز معلومات الف
 والتبشيري الذي لجأت إليه رحالت كولومبوس ومن تبعه إلى العالم الجديد.

تستكمل األسطورة حكايتها بالمصير المشؤوم الذي لقيه الفيكينج فى صراعهم مع السكان األصليين 
فى إقامة  "اليفـ "فجرح وقتل منهم الكثير. ولم تفلح الحملة الثالثة التي قام بها إريكسون الشقيق الثالث ل

 مستعمرات في العالم الجديد بل إن حملته عادت بدونه، فقد مات في طريق العودة.
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ة رجل وامرأ  160أرسل إلى جزيرة فنلند أسطول بحري من أربع سفن  على متنها  1007وفى عام 
وعشرات من الحيوانات المستأنسة بزعامة كارلسيفني وأقاموا عالقات تجارية مع السكان األصليين. غير أن 

، وعاد ون صرعىاألمر انتهى بالصدام بين الوافدين واألصليين. وتحت غارات أصحاب األرض سقط كثير 
 الى جرينالند الباقون.
نرويجيين في جرينالند وجزر شمال شرق أمريكا يكينج الاركيولوجيون مؤخرا آثار الفوقد اكتشف األ

يكنيج ان كل ما ُعثر عليه لم يزد عن كونه "آثار". إذ لم ينجح الفأالشمالية وخاصة جزيرة نيوفوندالند. غير 
في ترك مستعمرات تقاوم إلى العصر الحديث. ولكن الثابت أن كثيرا من حكايات وأساطير الفكينج وصلت 

 وشجعت كولومبوس على رحلته الجريئة تجاه الغرب. إلى إسبانيا والبرتغال
ذا ما كانت األقدار قد ساعدت الف يكينج في إقامة مستعمرات ناجحة في أمريكا الشمالية لكان اوا 

يكينج وعدم اندثار اتاريخ شمال غرب أوربا قد تغير رأسا على عقب. وفى مقدمته ازدهار حياة الف
 خطوط االتصال البحري بين جرنيالند وأيسلند والدانمارك. حضارتهم، وتنامي قوة النرويج وترابط

 ..مة عندان أرقى ومة عندهم ال يشغل البةلالصينيون 

تصور ممكن عن أوراسيا. فقد انعكست معرفتهم  أصور الوسطى أسو عكان لدى األوربيين في ال
سيا الوسطى وشرق آالمحدودة في خرائطهم التي أظهرت آسيا الصغرى بحجم ضخم بينما تم تقليص حجم 

 سيا بدرجة خاطئة. أما األطراف الشمالية الشرقية آلسيا فلم تكن لديهم عنها أية معلومات.آ
فقد امتدت من  كبر الدول سكانا ومساحة.أهذا على الرغم من أن الصين فى ذلك الوقت كانت 

 منشوريا الى فيتنام وكان طريق الحرير العظيم يربطها بآسيا الوسطى وأوربا.
كن المالحون الصينيون من اإلبحار على طول السواحل الشاسعة لجنوب شرق وشرق آسيا تم

إلى الهندي. وارتبطوا تجاريا بدرجة شبه منتظمة مع الهند  ئقاطعين مسافة هائلة تمتد من المحيط الهاد
 رغم الصعاب الكثيرة التي واجهت سفنهم.

ت البرية التي اعتنى بها حاكم الصين في القرن وواكب االهتمام بالرحالت البحرية االهتمام بالرحال
ومنها إلى الشمال. وكما  "لون  كون "الخامس قبل الميالد "مو فان" والذي ترأس رحلة اتجهت إلى جبال 

مو فان" أراد أن يسافر إلى كل الدنيا بحيث ال تكون هناك أرض ال تطأها "ن إتقول الحكايات الصينية ف
كمل رحلته تمكن من أبعد أن  "مو فان"وتكمل الحكايات أن  .عليه عجالته سنابك خيله وال مكان لم تجر

نما حربية  "الهنقبائل "هزيمة  وأسر خمسة من ملوكهم. ومن ثم فلم تكن هذه رحلة سياحية وال استكشافية وا 



18 
 

م بالمعنى المتكامل. وهكذا ساعدت الرحالت البحرية الصينية تطويرهم البوصالت البحرية وتمكنت رحالته
 الطويلة من معرفتهم لفكرة كروية األرض.

شهر الرحالت البحرية إلي الهند رحلة الراهب البوذي "إى تزيان" الذى أبحر على أولعل واحدة من 
طول سواحل الهند الصينية ومضيق ماالقا ووصل إلي سومطرة واستقر فى جنوب شرقي جزيرة سومطرة 

نودنيسيا باسم باليمبانج( لعدة أشهر يتعلم اللغة إفى  حيث المدينة الشهيرة شريفاجدي ) تعرف اليوم
السينسيكريتية والتعرف على األدبيات البوذية. ومن مضيق ماالقا رحل على مركب تجارية إلى المحيط 

ن زار المقدسات البوذية فى الهند عاد الى أالهندي فقطع خليج البنغال ووصل الى دلتا الجانج. وبعد 
و  689بحري وترك وراءه سجال برحلته التى استغرقت ست سنوات بين عامي الصين بنفس الطريق ال

 ميالدية. 695
وفى العصور الوسطى كان مألوفا أن تمخر السفن الصينية عباب المحيط الهادي والهندي حول 

ندونيسيا والهند وسيالن ووصلت إلى البحر العربي وسواحل شرق إفريقيا. وكان يبيعون  واجزر الفلبين وا 
لى بالدهم الذهب والتوابل وقرون العاج وأنياب األفيال واألخشاب إحرير والخزف والمعادن ويجلبون ال

 الثمينة.
ضخم الرحالت البحرية الصينية في العصور الوسطى تلك التي ترأسها وأشهر أولعل واحدة من 

سوة اإلبحار شد الظروف المالحية قأ"تشين خو" ) أحد خصيان القصر اإلمبراطوري( الذي نجح في 
 بحار بين جندي ومالح وكارتوغرافي. 27.000سفينة عليها  317بأسطول قوامه 

أضخم من نظيرتها األوربية ولم تكن تضاهيها سفن في كفاءتها،  9وكانت السفن الصينية في القرن 
ن تدور أن في دقة ومهارة عاليتين. وقد سمحت هذه القدرات بو كما كان المالحون والكارتوغرافيون الصيني

سفن تشين خو حول جزر جنوب شرق آسيا وأرخبيل الجزر اإلندونيسية وجزر الماليو وربما تمكنت 
 بعضها من االنفصال عن األسطول وتوجهت إلى شمال غرب استراليا.

وشبه الجزيرة )العربي( ومن الثابت في أدبيات رحلة تشين خو أنها مرت بالهندستان والخليج الفارسي 
نهم قد مروا بالرأس الجنوبي إلفريقيا )التي أبالسواحل الشرقية إلفريقيا، وليس من المستبعد  العربية ومرت

برأس الرجاء الصالح( وتحوي الخرائط الصينية لعام  ـ  15ي نهاية القرن ـ  فأسماها البرتغال فيما بعد 
 جزءا من السواحل الجنوبية الغربية إلفريقيا. 1420

وحدها أتم تشين خو سبع رحالت بحرية كبرى ولم تستكمل  1433و 1405وخالل الفترة بين عامي 
هذه الرحالت بتوسيع حدود اإلمبراطورية الصينية أو عقد اتفاقات تجارية بينها وبين العالم المحيط فقد 



19 
 

 هم ليس فيه خيرا كثيراقدمتم هذه الرحالت إلى الحكومة الصينية نتيجة مفادها "أن ما عندنا أرقى، وما عند
 ".يشغلنا بالبحث عنه
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تتبعنـــا رحلــة الكشـــف الجغرافــي للبحـــار والمحيطــات عبـــر العصـــور  فــي العـــدد الثــاني مـــن "الترجمــان"
 نكمل في العدد الحالي الرحلة في العصور الوسطى.القديمة. 

 القبطان الذي لم يبحر..هنري المالَّح
لم يكن األمير البرتغالي هنري المالًّح قد أبحـر بالقـدر الـذي يعطيـه لقـب المـالًّح. ومـع ذلـك فـإن اسـمه 

 قد حفر في تاريخ االكتشافات البحرية بفضل جهوده فى تشجيع المالحة واالستكشاف.
أن نبدأ حكاية هنري المالح البد أن نلقي نظرة على شبه جزيرة أيبيريا. كـان مضـيق جبـل طـارق  وقبل

يــتحكم فــي عنــق البحــر المتوســط ويـــتحكم فــي الخــروج منــه إلــى المحـــيط األطلســي وهنــا كــان العــالم العربـــي 
 يتحكم في هذه البحر ويجبر األوربيين على التقهقر إلى الشمال.

الوســطى مـــن اســـتيعاب نتـــاج الحضــارة اإلغريقيـــة فترجمـــوا آداب اإلغريـــق تمكــن العـــرب فـــي العصـــور 
القدماء وخاصة أعمال أرسطو وأبدوا اهتماما عميقـا بـالعلوم. وفـى بدايـة القـرن الثـامن تمكنـوا مـن العبـور عبـر 

مــل اســم قائــدهم طــارق بــن زيــاد ) جبــل طــارق( واخضــعوا لســيطرتهم غالبيــة شــبه جزيــرة أيبيريــا ) حمضــيق ي
ا فى نفس الوقت قد أخضعوا في الشرق آسيا الوسطى والقوقاز وفارس وأراضى ما بـين النهـرين وتحكمـوا كانو 

 في طرق التجارة حول البحر األحمر والخليج الفارسي وأغلب مسارات التجارة حول حوض البحر المتوسط. 
معرفــة العربيــة عــن تمكــن الرحالــة والتجــار والمبشــرون والســفراء السياســيون العــرب مــن توســيع نطــاق ال

الــبالد والشــعوب المحيطــة بهــم فــي إفريقيــا وآســيا وأوربــا. وهــم بــذلك قــد جــابوا كــل العــالم المعــروف فــي ذلــك 
التاريخ. ولم يكبح جماح انتشار اإلسالم سوى الغزو التتري وسلسلة الحمالت الصـليبية التـي أقنعـت الشـعوب 

ماية "تـابوت الـرب" . وال يمنـع هـذا أن نتـذكر أنـه كثيـرا األوربية بضرورة نجدة المسيحيين فى بيت المقدس وح
مــا تقــف أهــداف الســلب والنهــب خلــف شــعارات دينيــة. وكــان البرتغــال مــن الــذين أخــذوا علــى عــاتقهم مجابهــة 
المد اإلسالمي. ولم تمنع هذه المقاومـة مـن بقـاء تـأثير الثقافـة العربيـة فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا حتـى بعـد خـروج 

ن كان هذا التأثير اكثر وضوحا فـي صـوره الشـعرية والقصصـية وفانتازيـا الحكايـات والـرحالت العرب منها،  وا 
 منه في صورة التأثير العلمي. 

قابـــل الرحالـــة والتجـــار البرتغــــال صـــعوبات جمـــة فــــي الوصـــول إلـــي البحــــر المتوســـط بســـبب الســــيطرة 
الشــــمال يســــيطر الهولنــــديون  العربيــــة. كــــان البــــد أن تكــــون هنــــاك طــــرق أخــــرى، ولكــــن فــــي أي اتجــــاه؟ فــــي

والنرويجيون والفرنسيون، فـي الشـرق األعـداء العـرب، فـي الغـرب بحـر مظلـم ال يـدرى أحـد مـاذا يخبـئ وراءه. 
 لم يتبق إال الطريق نحو الجنوب. 
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األمير هنري هـو االبـن الثالـث لملـك البرتغـال خـوان األول. ثبـت عـن هنـري ولعـه بـالبالد البعيـدة. كـان 
ري مهتمــا بــاألدب والــرحالت أمــا أخــوه الثــاني فكــان فارســا جــاب العديــد مــن بلــدان أوربــا حتــى أحــد أخــوة  هنــ

ال.   عرف بالرحَّ
لم يهتم هنري بالشعر واألدب وال بالسفر إلى البالد القريبة والبعيدة وحيـاة الفروسـية، تـرجم أحالمـه إلـى 

سـيا عبـر البحـر المحـيط ولـيس عـن شئ عملي وعلى يديه بدأت أولى رحالت البرتغـال بهـدف الوصـول إلـى آ
طريق البحر المتوسط. كانت لديه بعض الدالئل على نجـاح طريـق الـدوران حـول إفريقيـا ومنهـا أشـعار دانتـي 

 عن العالم الجديد.
يحكي لنا المؤرخ البرتغالي ديجو غوميشا فى القرن الخـامس عشـر المـيالدي قصـة البعثـة التـي أرسـلها 

 إلى جزر آزور بقوله : 1432 األمير هنري المالح في عام
" لمــــا كــــان األميــــر هنــــري مهتمــــا بجمــــع معلومــــات عــــن 
األراضــي البعيــدة فــي البحــر الغربــي المحــيط بهــدف التأكــد ممــا 
قالــه بطليمــوس مــن أنــه وراء عالمنــا توجــد جــزر مــا أو قــارة مــن 
القـــارات، فإنـــه أرســـل مالحـــين نحـــو الغـــرب نجحـــوا فـــي العثـــور 

سـاعة مـن اإلبحـار.  300يسـتر بــ على جزر تبعد عـن رأس فين
وكانت إحـدى هـذه الجـزر غيـر مأهولـة ومنهـا إلـى جزيـرة أخـرى 
أطلقــوا عليهــا اســم ســان ميجــال ثــم عــادت الســفن إلــى البرتغــال، 
اســــتقبلهم األميــــر هنــــري وأرســــل ســــفينة جديــــدة بقيــــادة الضــــابط 
الشــهير غونســال فيليــو وعلــى متنهــا حيوانــات مستأنســة لتعميــر 

كتشـــفها المالحـــون". ) فـــي حقيقـــة األمـــر لـــم يكـــن الجـــزر التـــي ا
البرتغــال أول مــن وصــل إلــى جــزر آزور وال جــزر مــاديرا، فقــد 
 سبقهم بنحو ألفي عام الفينيقيون القرطاجيون كما تحدثنا سلفا(.  

شــجعت الرحلــة الســابقة األميــر هنــري الســتكمال خطتــه بالوصــول إلــى الهنــد عبــر المحــيط األطلســي. 
وكـــان علـــى البرتغـــاليين أن يتغلبـــوا علـــى صـــعاب جمـــة بعضـــها طبيعـــي يعـــوق المالحـــة وبعضـــها متـــوهم مـــن 

رأس أســاطير ســابقة. ولعــل أشــهر هــذه األســاطير تلــك التــي كانــت شــائعة آنــذاك مــن أنــه مــا مــن إنســان عبــر 
بيجـــادور )جنـــوب شـــرق جـــزر كناريـــا( إال وقـــد هلـــك. وقـــد ضـــيعت هـــذه األســـاطير والمخـــاوف علـــى البحـــارة 

سـنة عـدة سـفن إلـى هنـاك إال أن بحارتـه لـم  12البرتغال زمنا طويال. ورغم أن هنري المالح أرسل في خالل 
ل إيـانيش" بهـدف تخطــى سـفنا بقيـادة القبطـان "جيــ 1433يغـامروا بعبـور رأس بيجـادور. حتــى أرسـل فـي عــام 

 
نضب تذكاري لألمير هنري المالح يقود 

 لشبونة ، البرتغال –حركة الكشف الجغرافي 
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رأس بيجادور واستكشاف الساحل اإلفريقي إال أن عـدة مصـاعب أعـادت الرحلـة فاشـلة إلـى البرتغـال. وحسـب 
المصادر التاريخية فإنـه فـي العـام التـالي كـرر هنـري المـالح أمـره للقبطـان جيـل ايـانيش الـذي نجـح هـذه المـرة 

 ساحل اإلفريقي. في عبور رأس بيجادور واكتشف كذب األساطير حول ال
البد أن نقرر أن هنري المالح كان يتابع رحالته البحرية بإيمان ديني عميق فـي "رسـالة" مـا يقـوم بهـا. 
ــــه كــــان هنــــري المــــالح يســــعى الستئصــــال المحمــــديين  ــــى األهــــداف العلميــــة والسياســــية لرحالت فباإلضــــافة إل

أن يحصـل علـى دعـم روحـي مـن الكنيسـة  )المسلمين( والوثنيين ونشـر المسـيحية. وسـاعده هـذا اإليمـان علـى
بـل وسـمح البابـا للبرتغــال بـأن تسـتخدم األمــوال المودعـة فـي خزينــة الكنيسـة لـدعم رحالتهــا. وهكـذا أطلقـت يــد 
البرتغال في البحر وسمحت لنفسها بجلب الخيرات من الساحل اإلفريقي كما جلبت معها العبيـد. ومـن ثـم فقـد 

ة والدينيــة والسياســية مــع مثالــب أخــرى علــى رأســها فــتح بــاب واســع الســتبعاد تــداخلت إيجابيــات النتــائج العلميــ
اإلنســان وجــره إلــى أســواق جديــدة للنخاســة. وأحضــرت الســفن العبيــد الســود والــذهب وحصــلت رحــالت هنــري 
المالح على دعم كامل من خزينة الدولة. لم تنمو تجارة الذهب بالشـكل الـذي يعـوض اإلنفـاق علـى الـرحالت 

 الجهود البرتغالية على إنعاش تجارة الرقيق والتكسب منها. فتركزت 
استمرت السفن البرتغالية تتخطى المواقـع الجغرافيـة فـي غـرب إفريقيـا، فبعـد رأس بيجـادور وصـلت إلـى 
الرأس األخضر ) كيب فيرد( ولم يعد هنـاك شـئ يخيـف المالحـين البرتغـال: ال مقاومـة السـكان األصـليين وال 

 ة وال العواصف وال األساطير. الشعاب المرجاني

 فةسكو دا جةمة والوصول للهند

بعـــد أن أرســى األســـطول البرتغــالي للمالحـــة وأقــام مدرســـة رائعـــة  1460مــات هنـــري المــالح فـــي عــام 
لعلــوم البحــار فــي ســان فينســت علــى الطــرف الجنــوبي لشــبه جزيــرة أيبيريــا، وحــين وفاتــه كانــت أمــواال طائلــة 

مـن تجـارة الرقيـق. وتركـت الـرحالت التـي رعاهـا األميـر هنـري معلومـات جمعـت مـن تدخل إلـى خزينـة الدولـة 
كـم. كمـا  3500الدراسـات الميدانيـة عـن عـادات ولغـات الشـعوب اإلفريقيـة علـى السـاحل الغربـي للقـارة بطـول 

ينسـت سار الطريق إلى جنوب إفريقيا ومنها إلـى الهنـد ينتظـر مـن يكملـه. ففـي أحـد األديـرة القريبـة مـن سـان ف
توجــد خريطــة بحجــم إنســان )تعــرف بخريطــة فــراو مــاورو( ترجــع إلــى أواخــر عهــد هنــري المــالح موقــع عليهــا 
فريقيا ويحيط بإفريقيا المحـيط الـذي يمكـن عـن طريقـه اإلبحـار مـن جنـوب غـرب أوربـا إلـى الهنـد  أوربا وآسيا وا 

 في آسيا. 
ت تكمــل طريقهـا فــي خلـيج غينيــا بـدأت الـرحال -أي بعــد مـوت هنــري المـالح بعــامين 1462وفـى عـام 

قــاد "ديجـو كــان" أسـطوال عبــر بـه خــط االسـتواء بعشــرين  1482ومنهـا إلــى جنـوب خــط االسـتواء . وفــى عـام 
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ميـل علـى طـول السـواحل اإلفريقيـة  1500درجة ليكـون أول أوربـي فـي التـاريخ يصـل إلـى هـذا المكـان قاطعـا 
 حتى صحراء ناميبا.

ت الرحلــة البرتغاليــة فــي جنــوبي إفريقيــا فقــام بهــا "بــارثولومي ديــاز" حيــث أمــا النقلــة النوعيــة فــي مســارا
تمكن بثالث سفن مجهزة أن يصل إلى مصب نهر الكونغو )زائير( وحينما حـل الشـتاء الجنـوبي توغـل جنوبـا 
ى فيمــا وراء الــدائرة المداريــة الجنوبيــة وهنــاك عاكســته التيــارات البحريــة المتجهــة مــن الجنــوب إلــى الشــمال علــ

طـول الســاحل اإلفريقــي جنــوب خــط االســتواء واضــطرت سـفنه إلــى االنحــراف بعيــدا عــن الســاحل نحــو الغــرب 
فــي البحــر المفتــوح الــذي كــان أكثــر بــرودة. تضــافرت البــرودة مــع التيــارات العكســية فــي عرقلــة رحلــة الــدوران 

اإلفريقـــي جنـــوب مـــدار حــول إفريقيـــا. تمكـــن ديـــاز مـــن إعــادة المســـار إلـــى الشـــرق فوصـــل ثانيــة إلـــى الســـاحل 
السـرطان بعــدة درجــات. وعلــى الســاحل وجـد قبائــل إفريقيــة ثــائرة لقدومــه خشـية اســتعبادها فــأطلق علــيهم النــار 
وقتـل بعضــهم ثــم اســتمر فــي السـير علــى طــول خــط الســاحل جنوبــا. آثـر المالحــون العــودة مــع تزايــد اإلرهــاق 

يــؤمن بأهميــة رحلتــه لخدمـة المســيحية فعنــد آخــر والمشـاق لكــن ديــاز رفــض وأمـر بإكمــال المســير. كــان ديـاز 
أرض سيصلها في الهند البد وان يضع صليب مبنى من الحجارة ليباركه الرب، ولكن يبـدو أن الـرب لـم يكـن 
ليســاعده فــي ذلـــك. كــاد ديـــاز وســفنه أن تعبـــر القــارة اإلفريقيـــة بعــد أن وصـــلت إلــى رأس جنوبيـــة كبــرى لكـــن 

جـاح فـأرغمهم تـوالي المشـاق علـى العـودة إلـى لشـبونة بعـد أن أطلقـوا علـى العواصـف أبـت أن تمـنحهم هـذا الن
تلك الرأس رأس "العواصف". ولكن ملك البرتغال خوان الثـاني قـرر أن يغيـر االسـم الـذي أطلقـه ديـاز تشـجيعا 

فـي للرحالت المقبلة فبدل االسم إلى رأس " األمـل الطيـب" ) أو رأس الرجـاء الصـالح(. لـم يعـد ملـك البرتغـال 
 عجلة من أمره إذ بدا األمر له مسألة وقت.   

غير ان األحداث توالت سريعا، فهاهي سفن كريستوفر كولومبـوس اإلسـبانية تعـود فاتحـة أرضـا جديـدة 
وراء المحيط األطلسي سميت وقتها بالجزر األسيوية ) جزر البحـر الكـاريبي حاليـا(. بـدا أن األمـر ال يتحمـل 

ذن للبرتغــــال مــــن أن يصــــلوا إلـــى الهنــــد فــــي أقــــرب فرصــــة. أدرك البابــــا أليكســــندر التريـــث واالنتظــــار فالبــــد إ
السادس الذي وصفه مؤرخون بأنه شخصـية شـديدة المكـر والـدهاء بتقسـيم البحـر المحـيط إلـى قسـمين: شـمال 

 خط االستواء لألسبان وجنوبه للبرتغال. 
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حملـة جديـدة بـدت شـديدة الحسـم فـي الوصـول إلـى الهنـد الغنيـة بالتجـارة  1497وهكذا خرجت في عـام 
والمــوارد. تــرأس الملــك اإلســباني فــي تلــك الفتــرة "مانويــل األول" الحملــة بنفســه وأنــاب عنهــا فــي البحــر القائــد 

خمـس مـع سـفن القرصـنة العسكري الشهير في عصره "فاسكو دى جاما" الذي عاد للتو من صـراع السـنوات ال
الفرنســـية علـــى الســـيادة فـــي البحـــر الجنـــوبي ألوربـــا وأبلـــى فيهـــا بـــالء حســـنا. كـــان واضـــحا أن المطلـــوب اآلن 
ن كـــان دى جامـــا لـــيس  إلكمـــال الطريـــق إلـــى الهنـــد فكـــر عســـكري أكثـــر منـــه بحثـــي استكشـــافي أو تجـــاري. وا 

 أسهم في الرحلة المنتظرة. بمهارة بحارة آخرين في البرتغال فان شجاعته وحسمه جعلته يتر 
 
 

حملـــة دى جامـــا مؤلفـــة مـــن أربـــع ســـفن كبـــرى فتخطـــت جـــزر الـــرأس 1497وهكـــذا خرجـــت فـــي يوليـــو 
األخضر وبـدال مـن أن تـدخل خلـيج غانـا اتجهـت 
الرحلــــــة إلــــــى الغــــــرب حتــــــى تتفــــــادى االصــــــطدام 
بالتيــــــار اإلفريقـــــــي الجنـــــــوبي المعـــــــاكس واســـــــتمر 
ط اإلبحــار فــي عــرض المحــيط األطلســي حتــى خــ

عــرض رأس الرجــاء الصــالح فاتجهــت الســفن فــي 
سهولة ويسر إلى الساحل اإلفريقي. وهنـاك تبـادل 
دى جامـــا مـــع القبائـــل اإلفريقيـــة القبعـــات الملونـــة 
والمصـــنوعات البرتغاليـــة فـــي مقابـــل دهـــون ثيـــران 
وأســــاور مــــن عظــــام األفيــــال. ومــــع توجهــــه نحــــو 
شــمال الشــمال الشــرقي مــن رأس الرجــاء الصـــالح 

برتغــاليون بمســتوى حضــاري أرقــى وســلع صــناعية وتجــارة مزدهــرة دلــت علــى تــأثير العــرب علــى هــذا فــوجئ ال
 الساحل اإلفريقي.

وفــى دلتــا نهــر الزمبيــزي توقــف البرتغــاليون لنحــو شــهر إلصــالح ســفينة أصــابها عطــب، وخــالل هــذه 
حـد اخطـر األمـراض الفترة أصاب المالحون البرتغال مرض اإلسـقربوط فمـات بعـض مـنهم. كـان اإلسـقربوط أ

التــي تصــيب المالحــين حتــى النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر ولــم يكــن يــدور بخلــدهم أنــه علــى مقربــة 
 من السواحل المدارية التى يمرون بها أعشاب شافية غنية بفيتامين سي. 

فتحمــل  أكمـل دا جامـا الرحلــة نحـو الشــمال فقـابلتهم الســفن العربيـة التــي كانـت تتــاجر فـي هــذه المنطقـة
منهــا العبيــد وعظــام األفيــال والعنبــر والــذهب. وهنــا بــدا واضــحا أن البرتغــال جــاءوا لينافســوا العــرب بتجــارتهم. 

 
 رحلة فاسكو دي جاما إلى الهند
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كـــاد األمـــر أمـــام مينـــاء مومباســـا الواقـــع قريبـــا مـــن خـــط االســـتواء أن يصـــل إلـــى اشـــتباك مســـلح. وفـــى خطـــوة 
 لسفن العربية بما عليها من حمولة.استعراضية تدل على دراية بأساليب القرصنة صادر دى جاما إحدى ا

اتجــه دى جامــا إلــى الشــمال فوصــل إلــى مينــاء مالينــدي فقابلــه بتــودد شــيخ المينــاء  ) الــذي كــان علــى 
خصــومة مــع شــيخ مومباســا( وأمــده بمــالح مــاهر هــو أحمــد بــن ماجــد الــذي يعــرف الطريــق جيــدا إلــى الهنــد 

السـفن عنـد مدينـة قـاليقوط فـي الجنـوب الغربـي. وحطـت  1498مـايو  20فوصله البرتغال بسـهولة ويسـر فـي 
لـــم تمضـــى التجـــارة مـــع البرتغـــال فـــي البدايـــة علـــى خيـــر وجـــه فقـــد كـــان التجـــار العـــرب مســـيطرون وبـــادروهم 

 بالسؤال الشهير "أي شيطان أتى بكم إلى هنا؟" 
مــة تمكــن البرتغــاليون علــى أيــة حــال مــن الحصــول علــى ســلع تجاريــة مهمــة كــالحرير واألحجــار الكري

ولكنهم لم يكن معهم ما يدفعونـه كجمـارك للمـوانئ فمـا كـان مـن دى جامـا إال خطـف مجموعـة مـن الرهـائن ) 
 مرة أخرى عمل قرصني صرف( وبادلهم بالجمارك!

فاقـدا  1499اآلن أصبح الطريق إلى لشبونة سهال ميسرا مدفوعا بالنجاح الساحق فوصلها فـي صـيف 
صــف المالحــين بعــد أن لقــوا حــتفهم فــي الرحلــة الشــاقة. اســتقبل دى ســفينتين مــن أصــل أربــع ولــم يعــد معــه ن

جاما في بالط الملك باعتباره فاتحـا عظيمـا حقـق مـا لـم يحققـه غيـره وكتـب التـاريخ اسـمه بـأحرف بـارزة، غيـر 
أنه لم يكتب اسم أولئك الـذين هلكـوا فـي سـبيل إتمـام الرحلـة، أو حتـى اسـم مـن عـادوا فـاتحين مـع فاسـكوا دى 

 جاما.

 الطريق إىل الشرق عرب الغرب 
 اإلسبةن يف العةمل اجلديد

ُكتب الكثير عن كريستوفر كولومبوس، وكان أول من كتب سيرة حياته أبنه، ومـا زال إلـى اليـوم يكتـب 
الكثيــر عــن طفولتــه وصــباه وشــبابه. ولــد كولــومبس فــي جنــوة بإيطاليــا وآمــن بفكــرة أفالطــون القديمــة بوجــود 

فكـــار إيراتوســـتين والتـــي طورهـــا بعـــد ذلـــك ســـترابو والتـــي تقـــول بإمكانيـــة الوصـــول إلـــى أرض أتالنتــا. وكـــذلك أ
الشرق باإلبحار غربا. واحتفظ وعى كولومبس بفكرة أن األرض كروية تشبه الكمثـرى أكثـر مـا تشـبه التفاحـة، 

 وفى رأس الكمثري توجد جنة الرب. 
ضــل فــي مشــروع  كولــومبس، إنــه الطريــف أن هنــاك رجــل يغفــل عنــه الكثيــرون، رغــم انــه صــاحب الف

توسكانيللي اإليطالي. يذكر التاريخ أن "مارتينز" المرشـد الـديني لملـك البرتغـال  بعـث برسـالة إلـى توسـكانيللي 
يسأله فيها المساعدة العلمية للوصول إلـى الهنـد مـن خـالل اإلبحـار غربـا. فقـد كـان القلـق حاضـرا فـي الـبالط 
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عامــا ولــم تصــل إلــى نصــف ســواحل القــارة وبــدت الهنــد بعيــدة  50يقيــا الملكــي بعــد أن اســتغرقت رحــالت إفر 
 باالتجاه شرقا. 

أجاب توسـكانيللي برسـالة أكـد فيهـا علـى إمكانيـة الوصـول إلـى الهنـد باالتجـاه غربـا، وأرفـق مـع رسـالته 
احل خريطة تبين تصوره للعالم وأظهرت الخريطة انه فـي غـرب السـواحل البرتغاليـة توجـد الصـين وغـرب السـو 

 الشمالية الغربية إلفريقيا تقع اليابان والهند. 
كـم  1500لـم تكـن إجابـة توسـكانيللي متوقعـة لقـادة البعثـات البحريـة البرتغاليـة  وهـم الـذين قطعـوا نحـو 

فــي عــرض المحــيط وصــوال إلــى جــزر آزور. وحســبما أوضــحت خريطــة توســكانيللي فــإن المســافة مــن جــزر 
كـــم بينمـــا آمـــن المالحـــون البرتغـــال أن الطريـــق إلـــى الهنـــد عبـــر المســـار 10.000آزور إلـــى الهنـــد تبلـــغ نحـــو 

ـــم ينكـــر  الشـــرقي يتوقـــع أن يكـــون أقصـــر، إضـــافة إلـــى انـــه اكثـــر أمنـــا وبعـــدا عـــن أهـــوال البحـــر المحـــيط . ل
 المالحون البرتغال خريطة توسكانيللي لكنهم فضلوا المسار الشرقي. 

وتــزوج مــن ابنـة أحــد المالحــين الكبـار، وعــاش مــع  1476كـان  كولــومبس قــد سـافر إلــى البرتغــال فـي 
زوجتــه فــي إحــدى جــزر مــاديرا كمــا زار جــزر آزور . وهنــاك تعــرف علــى الكثيــر مــن المالحــين وعــرف مــنهم 

 قصة خريطة توسكانيللي والطريق إلى الهند باالتجاه غربا. 

 
واء نســخها عــن تختلــف الروايــات فــي كيفيــة حصــول كولــومبس علــى نســخة مــن خريطــة توســكانيللي ســ

الخريطـة التـي وصــلت إلـى البرتغـاليين أو أرســلها لـه توسـكانيللي بنفســه. سـافر كولـومبس يعــرض فكرتـه علــى 
األسبان بعد أن أكدت له فكرة وخريطة توسكانيللي معتقداته السابقة.  لم يتلق مـن األسـبان قبـوال للفكـرة فقـرر 
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لـون فـي قصـر الملـك. عـرض كولـومبس مشـروعه أمـام السفر إلى بلد ثالث لـوال معونـة أحـد معارفـه ممـن يعم
الملــك والملكــة بــل وشــروطه التــي لــم تقتصــر علــى ســفن وأمــوال للرحلــة فحســب بــل وحصــة مــن عائــدات فــتح 
الهنــد ومنحــه لقــب أدميــرال لــه وألوالده مــن بعــده، ومكانــة نائــب الملــك فــي كــل األراضــي التــي ســيفتحها. كــاد 

ر أن الملكة استوقفته وراهنت عليه اعتمادا على حسن طـالع الـنجم الـذي الملك يطرد ذلك المغامر الوقح، غي
 ولد فيه كولومبس. وفى النهاية تمت الموافقة ومول أغنياء التجار األسبان الرحلة.

وهكذا تحركت ثالث سفن إسـبانية فـي الثـاني مـن أغسـطس نحـو جـزر كناريـا ومنهـا بـدأت الرحلـة تجـاه 
يـــوم مـــن  33. وبعــد 10.000كـــم والهنــد علـــى بعـــد  5000بـــان علــى بعـــد الغــرب حيـــث ينتظــر أن تكـــون اليا

المالحــة العســرة عثــروا علــى األرض ووجــدوا عليهــا أناســا أســموهم الهنــود البــدائيين ظنــا مــنهم انهــم قــد وصــلوا 
الهند. وبدأ تاريخ جديد للعالم عرفت معه أوربـا أشـياء كثيـرة بـدأت بالبطـاطس والـذرة والطبـاق وانتهـت بالـذهب 

الثـــروات الكبـــرى مـــن الهنـــود الـــذين فرحـــوا بالزجـــاج الملـــون واألوانـــي الفخاريـــة المصـــقولة والحلـــي المزركشـــة و 
 فمنحوا األوربيين كل شئ.

وممــا يؤســف لـــه فــي هـــذه الفتــرة مــن الكشـــوفات تــورط الكنيســـة فــي أعمــال أســـاءت للمســيحية واســـتغل 
دون أن يؤمنـوا بهـا فكـانوا يحملـون الصـليب المهاجرون )الذين أخرج بعضهم من السجن( شـعارات المسـيحية 

 في أيديهم وقلوبهم متعطشة للذهب. 

 



29 
 

 
 اململكة الومهية 

 اإلجنليز والربتغةل يف أمريكة الشمةلية

أن األوربيـين تصـوروا أن كولومبـوس اكتشـف أرضـا  1508تظهر الخريطة التي رسمها ريـس فـي عـام 
جديـدة فــي نصــف الكــرة الجنـوبي أســموها أرض الصــليب المقــدس، وأنــه فيمـا وراء البحــر الكــاريبي تقــع مملكــة 

 الصين ) في هذا التصور كانت جرينالند بمثابة الطرف الشمالي الشرقي آلسيا(. 
للقــارة التــي ســميت فيمــا بعــد باســم أمريكــا الشــمالية جــاء  1497قــة األمــر فــإن اكتشــاف عــام وفــى حقي

فــي  -الــذي صــار مالحــا وتــاجرا  مــاهرا –نتيجــة مجموعــة مــن الصــدف المتتاليــة. فقــد انتقــل جوفــان كــابوت 
ألسـباب مـا انتقـل طفولته مع عائلته من مدينة جنوة إلى فينيسيا )البندقية(، وهناك تزوج وأنجـب ثالثـة أبنـاء. و 

مــن فينيســيا إلــى مدينــة بريســتول فــي غــرب إنجلتــرا وهــى المينــاء الضــخم ومركــز صــيد األســماك فــي المحــيط 
 األطلنطي الشمالي. 

وبعــد أن جــاءت المعلومــات األوليــة عــن فتوحــات كولومبــوس قــرر تجــار بريســتول أن يقومــوا بــرحالت 
فــان كــابوت ) الــذي صــار يعــرف لمنجليــز باســم جــون تجاريــة إلــى الهنــد والصــين باإلبحــار غربــا واختيــر جو 

كــابوت( لخبرتــه المالحيــة إلرشــاد  هــذه الــرحالت. ومــع قلــق أســبانيا مــن تحضــير اإلنجليــز للتوجــه غربــا نحــو 
الصـــين والهنـــد كتـــب ســـفير الصـــين فـــي إنجلتـــرا إلـــى ملـــك أســـبانيا يطمئنـــه بـــالقول "لـــن يـــتمكن اإلنجليـــز مـــن 

برجــل مثــل كولومبــوس". وقبــل أن تتــرجم أســبانيا قلقهــا إلــى اعتــراض رســمي  الوصــول إلــى الهنــد والصــين إال
علــى المحــاوالت اإلنجليزيــة لمبحــار فــي الميــاه التــي اكتشــفها األســبان كــان ملــك إنجلتــرا هنــري الســابع يعطــى 
ــــة أو الشــــرقية ) وألســــباب  ــــه تفويضــــا "باإلبحــــار فــــي أي مكــــان مــــن البحــــار الشــــمالية أو الغربي كــــابوت وأبنائ

ــــة التــــي تعمــــل فيهــــا المالحــــة د ــــم يشــــر التفــــويض إلــــى الجهــــات الجنوبي بلوماســــية تراعــــي مصــــالح األســــبان ل
 اإلسبانية( كما ضمن التفويض فتح كل الجزر واألراضي والدول الوثنية أو غير المؤمنة بالمسيح.

بحــار واتجهــت غربــا مــن  18ورغــم التفــويض الضــخم لــم تبحــر مــع كــابوت ســوى ســفينة واحــدة عليهــا 
برستول فوصـلت إلـى جزيـرة نيوفوندالنـد وعـادت منهـا محملـة بـبعض المـوارد الطبيعيـة أهمهـا األخشـاب. وفـى 
العـام التـالي خــرج  كـابوت بأســطول حقيقـي غيــر أن المـوت عاجلــه فـي الطريــق فتـولى أبنــه سيبسـتيان كــابوت 

شـئ ملفـت أو عقـد صـالت قيادة الرحلة التي وصلت إلى سواحل أمريكا الشمالية دون أن تـنجح فـي اكتشـاف 
تجاريـة، فعــادت إلــى إنجلتـرا التــي أضــعفت عزيمتهـا نتــائج الرحلــة الفاشـلة  فتخلــت عــن فكـرة الكشــوفات لعقــود 

 تالية. 
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 1500اســتغلت البرتغــال الفرصــة وأرســلت إلــى األرض التــي اكتشــفها اإلنجليــز بعثــة بحريــة فــي مــايو 
الشـــمال الغربـــي عبـــر المحـــيط األطلســـي فوصـــلت إلـــى بقيـــادة جاشـــبار كارتيريـــال خرجـــت مـــن لشـــبونة باتجـــاه 

جزيـرة لبــرادور . ولقــد أطلـق كارتيريــال عليهــا ألول مـرة اســم تيــرا دي لبـرادور وتعنــى باألســبانية أرض الفالحــة 
 على أمل أن يستزرع هذه األرض مستخدما سكانها األصليين في صورة رقيق تحت إمرة األسبان. 

ال مــرة أخــرى إلــى العــالم الجديــد متخــذا وجهــة أكثــر جنوبيــة مــن موقــع وفــى العــام التــالي أبحــر كارتيريــ
لبــرادور وأدرك البحــارة البرتغــال بخبــرتهم أن األنهــار الضــخمة إلــى تنحــدر نحــوهم ) كنهــر الســانت لــورنس( ال 
نما تدل مياههـا علـى أنهـا تجـرى فـي قـارة كبـرى هـي التـي عرفـت فيمـا بعـد بأمريكـا الشـمالية.  تنبع من جزر وا 

رسـلت الرحلــة رســالة إلـى ملــك البرتغــال تخبــره عـن األرض الجديــدة التــي يسـكنها أنــاس متخلفــون ال يعرفــون وأ
المعــدن وفــى ميــاههم ثــروات ســمكية كبــرى وفــى أراضــيهم ثــروات غابيــة ضــخمة. غيــر أن كارتيريــال لــم يعــد 

ن مصــيره مشـــابه فأرســل ملــك البرتغـــال فــي البحــث عنـــه  أخــاه ميغــل كارتيريـــال علــى رأس ثــالث ســـفن، وكــا
لمصير أخيه فلم يعـد إلـى الـوطن. ورغـم الفشـل فـي تحديـد مـا هـي األرض التـي وصـلها كارتيريـال  وهـل هـى 
نيوفوندالنــد أو لبـــرادور أو نيـــو ســـكوتالند، فــإن رحـــالت الصـــيادين البرتغـــال إلــى نيوفوندالنـــد اســـتمرت بشـــكل 

 موها "كيب بريتون" منتظم بعد ذلك التاريخ وأقاموا في نيوفوندالند مستعمرة أس

 من كشف أمريكة: كولومبوس أم أمريجو؟

متـــى ومـــن اكتشـــف العـــالم الجديـــد؟ أســـئلة ســـتبقى تحتمـــل كثيـــرا مـــن النقـــاش. وقـــد بينـــا أنـــه قبـــل ألـــف 
 وخمسمائة عام كان النورمان قد وصلوا أمريكا الشمالية قبل ان يكون التنافس بين البرتغال واألسبان. 

فـي العصـور الوسـطى ذا أهميـة خاصـة، إذ عمـد األوربيـون إلـى اسـتعمار مـا كان كشـف العـالم الجديـد 
تم كشفه من األراضي قبل إكمال اكتشاف باقي األراضي الجديدة أو تدقيق الخرائط المعروفـة عـن العـالم فـي 
ذلك الوقت. بل إن الرحلتين األوليتين لكولومبوس لم تكتشف من العالم الجديد سـوى مجموعـة جـزر ولـم تطـأ 

 .1498دماه أراضي أمريكا الجنوبية إال في عام ق
وقبـل ذلــك بعــام كـان جــون كــابوت يصـل إلــى أراضــى القــارة الشـمالية مــن العــالم الجديـد كمــا أشــرنا مــن 
قبل وظن انه وصل إلى مملكـة الخانـات العظمـى ) الصـين(. وبـين طيـات تلـك السـنين يختفـي اسـم شخصـية 

 الجديد أال وهو أميرجو فيسبوتشي. مهمة في تاريخ الكشف الجغرافي للعالم 
والبد أن نتذكر انه في الوقـت الـذي كانـت سـفن كولومبـوس ترسـو علـى سـواحل أمريكـا الجنوبيـة وسـفن 
كابوت على سواحل نظيرتها الشمالية كانت السفن البرتغاليـة بقيـادة  فاسـكو دي جامـا تصـل إلـى الهنـد. وبعـد 
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سكو بالبوا يقود فصيلة عسـكرية ويعبـر عنـق بنمـا ليطـل كـأول ذلك بعشر سنوات كان المستكشف األسباني فا
 أوربي على المحيط الجنوبي ) ظن حتى ذلك الوقت انه جزء من المحيط األطلسي( 

كــان أميرجــو فيسبوتشــي كارتوغرافيــا مــاهرا وعلــى درايــة بعلــم المالحــة البحريــة  وأمضــى ســنوات حياتــه 
بينمـا ينسـب إلـى  نالفضل فـي االكتشـاف النظـري لألمـريكيتيالناضجة في منصب القبطان األول وينسب إليه 

كولومبـوس االكتشـاف العملـي لهمـا. وحسـب بعـض الروايـات فـإن أميرجـو قـد شـارك فـي حملـة بحريـة وصـلت 
أوضــح كتيــب ظهــر فــي إيطاليــا  1503إلــى ســواحل أمريكــا الجنوبيــة قبيــل وصــول كولومبــوس لهــا. وفــى عــام 

اكتشــفه األوربيـون وجـاء فــي الكتـاب إشـارة إلــى رحلـة أميرجـو التــي سـبق فيهــا  بعنـوان "العـالم الجديــد" حجـم مـا
 كولومبوس في اكتشاف أميركا الجنوبية. وقد ترجم الكتاب وقتها من اإليطالية إلى اللغات الالتينية. 
خبـة مــن وبعـد ذلـك بعــدة سـنوات ظهـر كتــاب آخـر حــول رحـالت أميرجـو فيسبوتشــي، ثـم كتـاب ثالــث لن

المؤلفين يروي رحالت اكتشاف العالم الجديـد، الطريـف أن الكتـاب حمـل عنـوان " العـالم الجديـد الـذي اكتشـفه 
أميرجو فيسبوتشي" فرغم أن العنوان صريح يقطـع بفضـل فيسبوتشـي إال أن المـتن يتنـاول رحـالت كولومبـوس 

 1497يرجـو فيسبوتشـي تمكـن فـي عـام وفاسكو دا جاما وغيرهم. ثـم ظهـر كتـاب آخـر فـي ألمانيـا يؤكـد أن أم
مـــن الوصـــول إلـــى العـــالم الجديـــد قبـــل كولومبـــوس وأن فيسبوتشـــي صـــاحب الفضـــل األول فـــي كشـــف العـــالم 
الجديد رغم عدم ترويجه لنفسه بهذا الفتح الكبير. ويعتبر بعض الجغرافيين أن أمريكـا لـم تكـن تحمـل اسـمه ) 

 ا.أميرجو( لو لم يكن هو صاحب الفضل في اكتشافه

 حول العةمل : جمالن وإلكةنو

كان بإمكان هذا الرجل أن يصبح بطال لتراجيـديا إغريقيـة لـو عـاش فـي 
زمن اإلغريق. غير أن الحظ خانه في عديد من المرات. كان فيرنـان مجـالن 

م للهجــــوم علــــى 1505بحــــار برتغـــالي أرســــلوا فــــي ربيـــع عــــام  500مـــن بــــين 
ميـــرال داالميـــدي نائـــب الملـــك أراضـــي شـــرق العـــالم اإلســـالمي تحـــت إمـــرة األ

األســباني. وكــان فيرنــان مــاجيالنيش )والمشــهور بمجــالن( مــن نــبالء القصــر 
 الملكي قد تربي على السفر واالرتحال وقتال األعداء المسلمين. 

فــي غــرب أوربــا  -رغــم صــغر مســاحتها-كانــت البرتغــال قــد أصــبحت 
فاســكو دا جامــا إلــى  اكبــر دولــة لالكتشــافات الجغرافيــة فــي العــالم. فبعــد رحلــة

فريقيــا لــم يــدب الخــوف  الهنــد التــي ربطــت البرتغــال وفتحــت لهــا آفــاق تجاريــة واســتعمارية فــي كــل مــن آســيا وا 
 والقلق في نفوس المسلمين والمصريين والهنود فحسب بل ولدى اإليطاليين كذلك.

 
 فيرنان مجالن
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اإلســالمي، وكــاد كانــت هنــاك ترتيبــات ســرية للهجــوم علــى حملــة داالميــدي المبحــرة نحــو شــرق العــالم 
المسلمون ينجحون في اإلجهاز على هذه الحملة لـوال شـئ واحـد تـدخل فـي اللحظـة األخيـرة لصـالح البرتغـال. 
فقــد كــان هنــاك رحالــة إيطــالي شــهير اســمه لودوفيكــو فــارتيم الــذي كــان قــد جــاب الهنــد وســومطرة وبورنيــو بــل 

شـف أمـره مـن قبـل المسـلمين. علـم لودوفيكـو ورحل في رحلة سرية للحج إلـى مكـة معرضـا نفسـه للقتـل إن اكت
فـارتيم بــأمر التحضــيرات الســرية التــي يعـدها المســلمون فــي جنــوب شــرق آسـيا لضــرب حملــة داالميــدي فدفعــه 
انتمائــه للمســيحية التــي يشــترك فيهــا مــع البرتغــاليين ألن يتغلــب علــى غيرتــه القوميــة كإيطــالي يرصــد التوســع 

ن يخبـــر داالميـــدي  بشـــأن الحشـــود العســـكرية الســـرية التـــي تتـــربص بحملتـــه.  البرتغـــالي فـــي الميـــاه العالميـــة أل
ســفينة برتغاليــة يقودهــا  11ســفينة مــن ســفن المســلمين فــي قــاليقوت لمجهــاز علــى  20وهكــذا عنــدما اقتربــت 

داالميـدي ) ومـن بيــنهم مـاجالن( تظــاهرت سـفن البرتغــال بعـدم االسـتعداد وفجــأة فتحـت علــي سـفن المســلمين 
مــن كـل جانــب وأحرقتهـا عــن آخرهـا. وهكــذا تمكــن البرتغـال مــن االنفـراد بالســيطرة علـى طريــق الــذهب  النيـران

 في شرق العالم .

 
 

لــم يتبــق أمــام البرتغــال ليســجلوا ملحمــة فتوحــات إال أن يســيطروا علــى "جــزر التوابــل" ليحكمــوا القبضــة 
نـت سـفن داالميـدي وعلـى إحـداها مجـالن على أهم وآخر معقل في التجـارة الدوليـة آنـذاك. وفـى سـبيل ذلـك كا

تحــوم حــول مينــاء ماالقــا ) ســنغافورة حاليــا( وأبلــى مجــالن بــالء حســنا فــي تلــك الظــروف والمعــارك القاســـية 
وخاصة في اشتباكه مع المالويين الذين انقضوا على سـفن البرتغـال مـن مينـاء ماالقـا فـأجهز علـيهم وطـردهم 

 قتل نصف البحارة البرتغال.  إلى اليابسة ثانية بعد أن تمكنوا من
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حكـام السـيطرة عليهـا. توجـه  في تلك األثناء نجـح ألبـوكيركي نائـب الملـك الهنـدي  فـي احـتالل ماالقـا وا 
البرتغاليون نحو سواحل استراليا. أما نتائج هـذه الحملـة القويـة ومـا حصـلت عليـه مـن معلومـات فقـد بقـى طـي 

 الكتمان لحين استخدامه في حمالت مقبلة. 
ثنــان مــن قــادة هــذه الحملــة كانــا قــد جمعــا اكبــر قــدر مــن المعلومــات وهمــا القبطــان ســيرانو وصــديقه ا

فيرنـان مــاجالن. فــي طريــق العــودة قـرر ســيرانو ان "يخــرج مــن اللعبــة" فنـزل بإحــدى الجــزر وكــون أســرة وبنــى 
اريــة الفاتنـــة. يقــول فـــي بيتــا وآثــر أن يعـــيش حيــاة هادئـــة بعيــدة عـــن القتــال والبحــر ليســـتمتع بحيــاة البيئـــة المد

رســالة بعــث بهــا إلــى مجــالن فيمــا بعــد " لقــد وجــدت هنــا عالمــا أكثــر رحابــة وجمالــة مــن ذلــك الــذي اكتشــفه 
 فاسكو دا جاما". 

أما مجالن فقد كان المجهول بيتـه والخريطـة سـكنه. عـاد مجـالن إلـى البرتغـال التـي بـدأت تجنـي ثمـار 
غنــى مـــن  تفــي رحلتــه الســابقة وجـــد المــدن قــد ازدهــرت وازدادحمالتهــا البحريــة. وبعــد غيــاب ســـبع ســنوات 

البضــائع والرقيـــق بمــن فـــيهم العـــرب والزنــوج. واصـــبح البحــارة الـــذين جلبـــوا البضــائع مـــن الشــرق أثريـــاء بينمـــا 
عاشت في الفقر عائالت البحارة الذين قتلوا أو فقدوا في الرحلة ولم يعودوا إلـى وطـنهم فلـم يلتفـت إلـيهم أحـد. 

المنـاخ شـعر مجـالن بالغربـة فـي وطنـه، فكـان الرجـل مالحـا وعسـكريا فـي آن، لـذا كـان صـعبا عليــه  فـي ذلـك
 أن يعيش حياة مترفة أو ينتقل إلى حياة القرصنة كما فعل بعض من زمالئه. 

ألحقـت الحكومـة البرتغاليـة مجـالن فـي حملـة عسـكرة لتأديـب سـلطان المغـرب الـذي رفـض دفـع الجبايـة  
ملــك البرتغــال. لــم يجــد مجــالن فــي تلــك المهمــة مــا يشــبع غريزتــه فشــارك فــي القتــال بغيــر  التــي فرضــها عليــه

حمـاس ممـا أدى إلـى جرحــه وعـاد إلـى البرتغـال. وبعــد صـعوبات نجـح فـي أن يحظــى باسـتماع ملـك البرتغــال 
لمشــــروع  تســــيير حملــــة إلــــى جــــزر التوابــــل الغربيــــة بهــــدف الــــدوران حــــول "أرض الصــــليب المقــــدس" )جــــزر 

ازيـــل( أي مـــا يعـــرف اليـــوم بأمريكـــا الجنوبيـــة. وبعـــد أن اســـتمع إليـــه الملـــك واطلـــع علـــى خريطتـــه رفـــض البر 
المشروع دون تفكير طويل. وكان مبرر رفضه لمجالن هو: لماذا نخاطر باإلنفاق علـى مشـروع مشـكوك فـي 

 إلى الهند؟  نجاحه بينما البرتغال تزدهر وتنمو  وتحتكر في يديها الطريق المائي الوحيد من أوربا
وهكــذا خــرج مجـــالن محبطــا، وســـرعان مــا أرســـل خــارج البرتغــال فـــي مســتعمرة إشـــبيلية الصــغيرة )فـــي 
أراضـــى أســـبانيا حاليـــا(. وهنـــاك تـــزوج مـــن بيـــاتريش ابنـــة ديجـــو بـــاربوزا الضـــابط البحـــري الســـابق فـــي الجـــيش 

ا مضـى شـقيق زوجـة مجـالن يقنـع البرتغالي والذي صـار رئيسـا لقلعـة إشـبيلية المعروفـة باسـم "القصـر". وبينمـ
كبــار التجــار فــي إشــبيلية بأهميــة مشــروع الرحلــة نحــو الغــرب كــان مجــالن يــداوم علــى عــرض مشــروعه علــى 

 مالح إشبيلية الشهير رواي فالييرو.
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إمبراطـورا ألسـبانيا ويحمـل اسـم شـارل الخـامس.  1519في تلك األثناء ينصب الملك كارلوس في عـام 
مشـروع مجـالن فيسـتدعيه هــو ومـالح إشـبيلية رواي فـالييرو وبعقـد معهمـا اتفاقـا يقومــان تصـله معلومـات عـن 

بموجبه بالمشروع لصالح أسبانيا. غير أن حكومة البرتغال تصـلها أخبـار االتفـاق  ومـا يمكـن أن يسـلبها ذلـك 
د عبـــر ســيطرتها علـــى طريــق التجـــارة نحــو الهنـــد واحتمــال أن يـــؤدى مشــروع مجـــالن إلــى الوصـــول إلــى الهنـــ

الغرب فتزاحم أسـبانيا البرتغـال احتكارهـا. يعمـل السـفير البرتغـالي لـدي حكومـة البرتغـال كـل جهـده لـدى الملـك 
شـــارل الخـــامس حتـــى يقتـــل المشـــروع فـــي مهـــده، بمـــا فـــي ذلـــك ثنـــى عزمـــه بـــالترويج لفشـــل المشـــروع. وأغـــرى 

قـاتال مـأجورا، ولكـن مجـالن نجـا مجالن بمنصب رفيع إن هو عاد للبرتغال، وحينما رفض مجالن أرسل إليه 
مــن القتــل. بــل إن هــذا الســفير رشــى مــوظفي الغرفــة التجاريــة األســبانية المختصــة بالتجــارة مــع الهنــد لعرقلــة 
البعثة. بل حاول السفير المـاكر أن يعرقـل البعثـة بإفسـاد المـؤن والسـلع التـي سـتحملها معهـا، غيـر أن جهـوده 

 باءت بالفشل.
سباني شارل الخامس أبحر مجالن على رأس خمس سـفن كبـرى فـي العاشـر مـن بمباركة من الملك األ

م. واختــار مجــالن معــه شـابا إيطاليــا مــاهرا هــو أنطونيــو  بيجافيـت وضــمه إلــى طــاقم البحــارة 1519أغسـطس 
)سـينجح هــذا الشــاب فــي العــودة بالرحلــة إلــى أســبانيا بعــد أن يقتــل مجــالن فــي الطريــق وســيكون الوحيــد الــذي 

 ياته عن خط سير الرحلة ويسجل ما اكتشفته من أراضى وبحار(.يكتب يوم
مالحــا. وقــع الخــالف منــذ بدايــة اإلقــالع  26بحــار يرأســهم  230تحركــت الســفن الخمــس وعلــى متنهــا 

حــين حــاول بعــض البحــارة تعــديل مســار الرحلــة فيعــزلهم مجــالن ويعتقــل مــن تمــردوا. وعنــد الســاحل الجنــوبي 
مـــع بــدايات المصـــاعب رفـــع البحـــارة األســـبان رايــة العصـــيان وطلبـــوا مـــن مجـــالن الشــرقي ألمريكـــا الجنوبيـــة و 

تغييــر خــط ســير الرحلــة واالتجــاه مــن هنــاك مباشــرة إلــى رأس الرجــاء الصــالح ومنهــا إلــى الهنــد. كانــت الســفن 
العاصــية ثالثــة والموافقــة لمجــالن اثنتــان. نجــح مجــالن فــي النهايــة فــي إقنــاع ســفينة مــن الــثالث وهــى ســفينة 
فيكتوريا بالبقاء تحت إمرته، وأولى عليها شـقيق زوجتـه. وبقيـت سـفينتان تحـت العصـيان سـرعان مـا استسـلمتا 
أمـام األغلبيـة،  وكـان جـزاء مجــالن قطـع رأس قبطـان السـفينة األولـى وتــرك قبطـان السـفينة الثانيـة ومشــاركيه 

 التمرد في جزيرة صحراوية منعزلة.  
اء الجنوبي( تحطمت إحدى سفن األبحـاث علـى شـواطئ صـخرية فـي وفى يونيو من نفس العام ) الشت

جنـوب شــرق أمريكــا الجنوبيــة فاضــطرت البعثــة للبقــاء حتـى انقضــاء الشــتاء. وهنــا تعــرف مجــالن علــى ســكان 
المنطقــة وأطلــق علــيهم اســم "بتــاجون" وتعنــي باألســبانية ذوى األقــدام الطويلــة، وعلــى أرضــهم اســم بتاجونيــا. 

تحركــت الســفن األربــع ) بعــد تحطــم الخامســة( مــرة أخــرى نحــو جنــوب  –م  1519أكتــوبر  18 –وفــى الربيــع 
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أمريكــا الجنوبيــة بحثــا عــن مخــرج مــن المحــيط األطلســي إلــى المحــيط الجنــوبي الواقــع خلفهــا حيــث تقــع الهنــد 
 حسبما اعتقد مجالن. 

ثانيـة تمـرد يفقـد مجـالن سـفينة  -سـيعرف فيمـا بعـد بمضـيق مجـالن –وفى مضيق ضـيق وعـر متعـرج 
بالخيانــة  -أدميــرال رحلــتهم  –ضــباطها وولــوا وجهــتم إلــى طريــق العــودة نحــو أســبانيا، وهنــاك اتهمــوا مجــالن 

 فأوقف الراتب الذي كان يصرف لزوجته وأبنه حتى تضوروا جوعا.
خرجت السفن الثالث بقيادة مجالن من المضـيق الـوعر لتبحـر فـي البحـر الجنـوبي ) المحـيط الهـادئ( 

أشــهر ال تــرى فيهـا اليــابس. وهنــا يكتـب المــالح انطونيــو بيجافيـت " لمــا انتهــى طعامنـا حاولنــا أن نأكــل أربعـة 
كسـر الخبـز الجافـة، لكنهـا لـم تعـد خبـزا لقـد صـارت ترابـا مختلطـا بالـدود... أشـبه ببـول الجـرذان المـتعفن. لقـد 

تخدمه كغطــاء لصــاري  الســفينة شـربنا مــاء أصــفر اللــون ركــد أليـام طوال...اضــطررنا ألكــل جلــد ثــور كنـا نســ
الرئيســي. غمرنــاه فــي ميــاه البحــر لخمســة أيــام، بعــدها وضــعناه علــى موقــد الفحــم ثــم أكلنــاه! لقــد أكلنــا نشــارة 

 الخشب. 
هكذا كان الحال حينما قطعت السـفن ألول مـرة المحـيط العـالمي بحجمـه الضـخم المـروع. وفـى النهايـة 

ى الفلبـــين. وفـــى شـــجار بــين القبائـــل وبعضـــها الـــبعض مـــن م  إلـــ1521أبريــل  27وصــلت ســـفن مجـــالن فـــي 
 السكان األصليين للجزر سقط مجالن قتيال. 

وفـى خـالل عـام ونصـف مــن ذلـك التـاريخ تمكـن مرافقــو مجـالن مـن العـودة إلــى الـوطن ولـم تبـق ســوى 
 . 230بحارا فقط من اصل  18سفينة واحدة هي فيكتوريا عاد عليها 
الن حتـى بعـد مقتلـه، فقـد فقـدت مذكراتـه وظلـت المـذكرات األساسـية مـع استمر الحظ التعس يـالزم مجـ

 بيجافيت سرية في أسبانيا ولم يعرف أحد المصير الذي انتهت إليه.
كانــت حمولــة التوابــل التــي عــادت بهــا فيكتوريــا تكفــي لتعــويض مــا انفــق علــى الرحلــة. واســتقبل خــوان 

رأس فيكتوريـا اسـتقبال الفـاتحين ومـنح لقـب "فـارس" ومـنح سيباستيان إلكانو الضابط األسباني الذي عـاد علـى 
راتبــا شــهريا ضــخما مــدى حياتــه، كمــا نقــش علــى الشــعار الــذي تزينــت بــه بزتــه العســكرية كــرة أرضــية كتــب 

 تحتها "أنت أول من دار حولي".
ولـــم يكـــن هـــذا صـــحيحا، فـــأول مـــن دار حولهـــا كـــان المقتـــول مجـــالن الـــذي وصـــل إلـــى إندونيســـيا فـــي 

ضــد المســلمين فــي الشــرق ووصــل إلــى الفلبــين فــي رحلتــه نحــو الغــرب ليكمــل بــذلك الــدوران قبــل أي  الحملــة
إنسان في العالم فهو الذي قطع المحيطات الثالثـة : الهنـدي واألطلسـي والهـادئ. ويبـدو أنـه مـن الصـعب أن 

مجــالن طـي النســيان  نسـتبعد هنـا اهتمــام أسـبانيا بإلكــانو مواطنهـا مــع إهمـال مجــالن البرتغـالي األصــل. وظـل
لعــدة ســنوات تاليــة فــي ظــل احتفــاء أســبانيا بإلكــانو حتــى أخــرج بيجافيــت مذكراتــه للنــور معطيــا لمجــالن حقــه 
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فكتــب عنــه يقــول "لــم يكــن هنــاك مــن يفهــم خريطــة األرض وعلــوم المالحــة، وال مــن يتحمــل الجــوع واأللــم فــي 
 سبيل الوصول للمجهول مثل مجالن" 

 مضيق دريك

الجغرافية في العالم الجديد في ظروف بالغة الصعوبة سواء في صعوبة األحوال البحرية تمت الكشوف 
التي مروا بها أو قسوة األراضي التي قطعوها وكان كل ذلك يمضى في قتال مع السكان األصليين 
لمناطق العالم المكتشف. ويقدر أن تسعة من كل عشرة من الفاتحين كانوا يلقون حتفهم ومن يتبقى 

 م ال يعود إلى حالته الصحية التي خرج عليها. منه

وفى كل من الرحالت كانت تضاف معلومة جديدة وتنقح خريطة قديمة وان ظل غير معروف هل 
ترتبط أمريكا الشمالية بآسيا؟ كما لم يكن مفهوما بعد كل تلك الرحالت ما هي النهاية الجنوبية ألمريكا 

لك الفترة أن هناك قارة كبيرة تقع على أطراف مضيق مجالن الجنوبية وبما تتصل. إذ أظهرت خرائط ت
الذي يفصلها عن جسم قارة أمريكا الجنوبية. ولم توقع حدود هذه القارة عن مشارف القطب الجنوبي 
نما امتدت عن حدود مدار الجدي، ولم تكن هناك من مغريات لتدقيق خرائط هذه القارة التي استبعد  وا 

 ه المنطقة النائية من الجنوب ثروات أو موارد ذات قيمة. المالحون أن يكون في هذ

ورغم الحظ العثر الذي واجه مجالن كانت األقدار تبتسم ألدميرال البحر البريطاني "فرانسيس دريك". 
 1572كان دريك محترفا ألعمال القرصنة، وتمكن بعد عدة حمالت قرصنة ناجحة أن يغزو في عام 

تمكن  1577يكا الوسطى وعاد إلى وطنه محمال بسلع ثمينة. وفى عام على السفن اإلسبانية في أمر 
دريك من أن ينظم حملة قرصنة جديدة تتجه نحو المحيط الهادئ الذي صار معروفا اآلن بعد رحلة 
مجالن التي سبقته إلى ذلك الطريق بخمسين سنة. أبحر على متن أربع سفن كبرى وعدة سفن صغيرة 

من أمام مصب نهر البالتا وتابع طريقه نحو الجنوب.توقف لالستراحة في 1578تابعة وعبر في أبريل 
بتاجونيا وتحقق من أن المعلومات التي رواها األسبان عنهم غير صحيحة خاصة ما ذكروه من تأخرهم 
ن تأكد مما قالوه عن أجسامهم الفارعة وكتب في مذكرات الرحلة يقول "لقد كانوا طيبين  الحضاري، وا 

 جدها حتى بين ذوينا المسيحيين".لدرجة لم ن

عبر دريك مضيق مجالن حسب الوصف والرسم الذي جاءت به رحلته وتمكنوا من الخروج منه بأمان 
بعد أسبوعين ونصف في شتاء قاس تضور معه بحارته جوعا فتوجهوا مباشرة نحو المنطقة المدارية 

ت بسفنهم إلى حيث ال يعلمون، تحطمت من المحيط الهادئ غير أن الرياح أتتهم بما لم يشتهوا ودفع
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في هذه العاصفة سفينة وضلت الثانية الطريق فعادت في النهاية إلى مضيق مجالن ومنه إلى 
بريطانيا. واستمر الريح العاصف يدفع سفن دريك لوجهة لم يستطيعوا تحديدها. وبعد ان انقضت 

مضيق مجالن وهنا رأوا أن البحر المحيط العاصفة أدركوا انهم انجرفوا نحو الجنوب لمسافة بعيدة عن 
يلف األرض الواقعة إلى الجنوب من مضيق مجالن وال تتصل بقارة كبرى في الجنوب كما كان 
معتقدا، وأن الصحيح هو أن األرض التي قال عنها مجالن أنها قارة كبرى ليست إال جزيرة. وتعرف 

أمريكا الجنوبية وانتركتيكا والذي عرف  دريك على ذلك الممر المائي الواسع الذي يفصل بين طرف
من تحقيق كشف جغرافي عظيم. الطريف  -دون قصد –الحقا باسم مضيق دريك. وهكذا تمكن دريك 

أن القبطان األسباني فرنسيسكو أوسيس كان قد أشار إلى وجود هذا الطريق قبل رحلة دريك بخمسين 
 الجد.سنة ولكن لم يأخذ ما جاء به على محمل االنتباه او 

عاد دريك من الممر الذي اكتشفه ثانية إلى الشمال فلم يعثر على أى سفينة من سفنه، فتوجه إلى 
الشمال أكثر فعقد صفقة مع هنود المنطقة )شيلي حاليا(، وأمام بلدة فالبرايسيو )مالصقة لموقع 

وخريطة سرية سانتيجو العاصمة الحالية( هجم على سفينة إسبانية ونهب ما فيها من خمر وذهب 
ألمريكا الجنوبية، واتضح فيما بعد أن السواحل الغربية على هذه الخريطة غير دقيقة فصححها دريك. 
لم يكن األسبان يتوقعوا أن يتعقبهم أحد على هذه السواحل التي ال يعرفها غيرهم ومن ثم لم يكونوا 

ن العالم الجديد، نجح دريك في مستعدين بحراسة لسفنهم المحملة بالذهب الذي كان يجمعه األسبان م
 قرصنة ما عليها.

على سفينته "األيل الذهبي" وقف دريك حائرا كيف يمكنه اآلن أن يعود إلى بريطانيا دون أن يعترضه 
األسبان لالنتقام ربما في موقع قريب من حادثة قرصنته : مضيق مجالن. قرر دريك أال يرجع من 

ل محاذيا للساحل فوصل إلى غرب أمريكا الشمالية عند خط طريق العودة فأدار سفينته نحو الشما
شماال ) أقصى شمال غرب الواليات المتحدة حاليا على حدودها مع كندا( ومن هناك توجه  48ْعرض 

نحو الغرب فوصل بعد ثالثة أشهر إلى جزر ماريان )شمال بابوا نيوغينيا( وبعد شهر ونصف إلى 
ونيسيا حاليا( واستقبل سكان جزر الملوك طاقم السفينة بترحاب جزر الملوك )الجزر الشرقية من إند

ن لم ينزل دريك خوفا من أن يلقى مصير فيرنان مجالن. ومن جزر جاوة تحاشي دريك  وتودد وا 
االلتقاء بسفن األسبان والبرتغال فاتجه مباشرة إلى رأس الرجاء الصالح عابرا المحيط الهندي. وهكذا 

ى بريطانيا لتكون ثاني سفينة بعد فيكتوريا تدور حول األرض وأول سفينة تدور عادت "األيل الذهبي" إل
حول االرض عائدة بقبطانها. وغطى الذهب والسلع التي أتت بها السفينة مئات األضعاف مما أنفق 
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على الرحلة. وهكذا فك هذا القرصان البريطاني احتكار األسبان والبرتغال للمالحة في البحر المفتوح 
 الم الجديد. والع

 
 من آسية إىل أمريكة

 )الرحالت الروسية ( 

م بمحاولة معرفة هل تتصل القارة اآلسيوية  1724انشغل القيصر الروسي بطرس األكبر في عام 
بأمريكا؟  فجهز بعثة يترأسها المالح الموهوب فيتوس بيرنغ، ذو األصل الدنماركي وكان يساعده 

مين مر الطريق بكل القسم األوربي من روسيا ومنه إلى سيبيريا أليكسي إليتشيا تشيركوفا. وعبر عا
مستخدمين الزالجات وعربات النقل والمراكب . وكان أصعب قطاع في الرحلة ذلك الممتد عبر ألف 
وخمسمائة كيلو متر حيث الجوع والتجمد وانعدام الطرق، وحمولة ثقيلة تجرها الزالجات حتى وصلت 

ك. وبعد استراحة من الطريق الطويل عبروا بحر اخوتسك إلى شبه جزيرة البعثة بصعوبة إلى أوخوتس
كمتشكا حيث شيدوا هناك السفينة " القديس جبريل " ونزلوا بها إلى نهر  في شبه جزيرة كمتشكا حيث 
دلفت بهم إلى البحر فأبحروا بمحاذاة ساحل كمتشتكا باتجاه الشمالي الشرقي حتى وصلوا إلى خليج 

شمال شرق سيبيريا( وكانوا أول من وصل إلى مضيق كريست ) الصليب( ومنه إلى  أنادير )أقصى
 جزر القديس الفرانت. 
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تابعت الرحلة مسارها نحو الشمال ولم يعد المشاركون عبر يومين من اإلبحار قادرين على تحديد 
اقترح تشيركوفا الجزر والبحار األرض التي يمرون بها أى منها تتبع آسيا وأي منها تتبع أمريكا. 

التوجه غربا نحو رأس كولوم )بحر سيبيريا الشرقي جنوب شرق جزر نوفاسيبيرسك( لكن أعضاء البعثة 
اعترضوا على الفكرة. اتجهت البعثة شرقا فقابلت أولى جزر مضيق بيرنغ وهى جزيرة القديس ديوميد. 

فعاد أدراجه عبر خط السير  حاول بيرنغ بلوغ قارة أمريكا ولكنه لم يتمكن لصعوبة ظروف المالحة
الذي أتت منه الرحلة ووصل إلى بطرسبرغ. وفى خالل فترة غيابه قامت البعثة باستكشاف منطقة 

 المضيق بين ساحل أمريكا وساحل تشوكوت ثم عادت لتستقر على الساحل الشرقي لكمتشتكا. 

نضم إليها عدد كبير من وفى خالل وجوده في بطرسبرغ تمكن بيرنغ من أن يحضر بعثة علمية أكبر ا
 ةعلماء أكاديمية العلوم الروسية بمختلف تخصصاتها. وأطلق على البعثة اسم " المجموعة األكاديمي

 للبعثة الشمالية الكبرى".

واستمر التحضير لهذه البعثة نحو ثمان سنوات، وتوجهوا في النهاية إلى أخوتسك وشيدوا سفينتين 
كبرتين: "القديس بطرس" والقديس "بافل". وحينما حط بهم الرحال على الساحل الشرقي لكمتشتكا اسموا 

السم ) مدينة المنطقة باسم يجمع بين السفينيتن "بتروبافلوف" وقامت فيما بعد مدينة حملت هذا ا
 بتروبافلوفسك(. 

خرجت السفينتان : القديس بطرس وعلى رأسها فيتوس بيرنغ، والقديس بافل   1741وفى صيف عام 
 75طن ولنحو  100وعلى رأسها تشيركوفا. وكانت السفينتان من الضخامة بحيث تتسع كل منها إلى 

فاتجهوا جنوبا بشرق ولم يعثروا بحار. حاولت السفينتان التحقق ما يحكى عن ارض جوان دا جاما 
على شئ وفى طريق العودة ضلت السفينتان الطريق وتاهتا عن بعضهما البعض وسلكت كل منهما 
طريقا مختلفا. نجح بيرنغ بسفينته القديس بطرس أن يصل إلى األراضي األمريكية في منتصف يوليو 

ق عليها اسم جبال القديس "إليا" وسارت وطالع من على بعد الجبال الشاهقة التي تغطيها الثلوج. فأطل
 الفينة بمحاذاة الساحل غربا واكتشف بيرنغ أن البحارة قد تفشى بينهم مرض األسقربوط. 

تم اكتشاف مجموعة من الجزر أسموها جزر الضباب ) سميت فيما بعد بجزر تشيركوفا(. وسقط أول 
لتحرك ثانية قابل الروس ألول مرة قبائل بحار صريعا بيد المرض، دفن الرجل في إحدى الجزر. وبعد ا

أليوت فسميت الجزر التي يعيشون عليها باسمهم )جزر أليوتيان وتعرف على الخرائط االنجليزية بجزر 
 أليوشيان(. 
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اتجهت القديس بطرس نحو الغرب متعرضة ببرد قارص فوقع كثير من البحارة مرضى البرد وقلة الماء 
ا أنها كمتشتكا. لم يتبق على قد الحياة سوى عشرة أشخاص وسرعان والطعام حتى رسوا في أرض ظنو 

جاء دور الموت على فيتوس بيرنغ. غير أن  1741ديسمبر  8ما سقط ميتا بحار وراء اآلخر. وفى 
التاريخ لم يبخسه حقه، فحمل اسمه المضيق والبحر والجزر، فقد كان أول إنسان يصل إلى الطرف 

 م.1648في عام  الشمالي الشرقي آلسيا وذلك

شخصا وتحطمت السفينة القديس بطرس فصنع البحارة مركبا  46مات مع بيرنغ العديد ولم يتبق سوى 
باتجاه الجنوب الغربي  -التي اكتشفوا انها ليست يابس كمتشتكا –أقلتهم من الجزيرة التي رسوا بها 

وضع بترابوفولسك ومنها توجهوا فوصلوا بعد أربعة أيام جزيرة كمتشتكا ثم بعد أسبوعين وصلوا إلى م
 إلى سان بطرسبرغ.

يوليــو قابلــت  16نعــود إلــى الســفينة القــديس بافــل التــي لــم يكــن طريقهــا اقــل خطــورة مــن شــقيقتها. ففــي 
الســفينة جزيــرة قــرب الســاحل األمريكــي ونــزل منهــا خمســة عشــر ضــابطا عســكريا الستكشــاف المكــان...مرت 

تشــيركوفا العــودة مــن حيـث أتــي، فــي طريــق العــودة قابلــت القــديس بافــل األيـام دون ان يعــود مــنهم أحــد. قــرر 
أســـابيع وفـــى الطريـــق تـــم  10ضـــباب مخـــيم وريـــاح شـــديدة ممـــا أخـــر عودتهـــا إلـــى موقـــع بترابوفولســـك نحـــو 

استكشاف وتسجيل عدة جزر. انتظر تشيركوفا في بترابوفولسك إلـى الصـيف التـالي واعـاد الكـرة بالتوجـه نحـو 
عديد من الجزر التي مرت بها سفينة بيرنغ، واسـتمر تشـيركوف يبحـث عـن رفاقـه دون ان  الشرق فوصل إلى
 يعثر على شئ.

ورغــم الجهــد الكبيــر الــذي قــام بــه تشــيركوفا إال أن اســمه ظــل فــي ظــل اســم بيرنــغ ولــم يــوف حقــه فــي 
. 1941عــام استكشـاف هــذا الجــزء المهــم مــن العــالم. وقــد ظلــت نتــائج رحلتــه ســرية ولــم يكشــف عنهــا اال فــي 

والطريــف أن هــذه الملفــات كشــفت عـــن أن ســفينة بافــل وصــلت إلــى الســـواحل األمريكيــة قبــل ســفينة القـــديس 
بطــرس التــي كــان يترأســها بيرنــغ. وكمــا دفــع بيرنــغ حياتــه ثمنــا لرحلتــه بــين آالســكا وكمتشــتكا مــات العديــد مــن 

البــرد. بــل ان تشــيركوفا نفســه عــاد إلــى بحــارة رحلــة تشــيركوفا حيــاتهم كــذلك مــرة باالســقربوط ومــرة بالضــباب و 
 الوطن مريضا واهنا ولم يعمر طويال بعدها. وقد تمكن قبل موته من رسم خريطة لشمال المحيط الهادئ.
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