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سرربث خيىلررَيةجْلررخيال غررايالغ اا ررِي ررِياللاررٌنيال هّعررخيًدورره بي ْررويه ررَيالررهًنيالرر ُياؽز زرروياشررا بي ررِيال اررٌ يال

يي.الؾضبناديال هّعخيوبلؾضبنحياللااقْخيًالعااّخيًالاْنْخيًث ْخيالعااوزيالؾضبنّخيال هّعخي

هّعرخيًالزرِيصميشراؽنبي رِيال ارٌ ياى راٍيال غرايالغ اا رِي رِيالعاؽ رخيالزرِير رذيااؽ رخيالعااورزيالؾضربنّخيال 

رعض ذي ِيال غاياالغاّ ِيًالاًاب ِيًدوه بي ْويه َيدىمي ابئصيال غايالغ اا ِيال ُيثازي ِيىربرْ يالعراؽ زْ ي

صميا ز  نبيثلهيذلر يىلرَياىشربنحيل  غرايالغ اا رِياللاثرِي رِيااؽ رخياربيقجرويااللرربيًيًنياللراةي رِيرضجْرذيثلر ي

يي.الغٌا تيالعيعخي ِيال غايالغ اا ِياللبلعِ

ًا ْااياشا بيثٌضٌػيىلَيالهًنيالعيميال ُياؽز ويال غايالغ اا ِياللاثرِيااللرراِيثبلنسرجخيل  غراياللربلعِيًّعغر ي

ال ٌ يثأنيثهاّخيرطٌنيال غايالغ اا ِياللاثِيااللراِيثهدديانر يانزارايال رانيالضربا يالعرْريُيهنرهابيد رجؾذي

،ي زْغخيللٌااويوضْاحيرعض ذي ِيارسبعيالاقلخيالسْبلْخيل هًلرخيالغ اا ْخيرؾزويااوزاياااٌقبيثْ يالهنالبدياللاثْخي

اللاثْخيًالؾاٌ يه َيالعل ٌابديه ير  يالعنربة يالزرِيؽانًىربياًيرربعاًاياليربيًاؽزغربويميثؾضربناديا راٍي

يًاىزعبايميثضاًنحيالؾاٌ يه َيالعل ٌابديالعزل  خيثبالقطبنيالزِيّنًٌني زؾيبي.

زرِيللرذي ْيربيقْربيحياللربلميىلرَياىارخياللاثْرخيًااللرراْخيقرهبياللراةيًالعسر عٌنيل  غرايً ِي ر يال اًنيالضعب ْرخيال

اللبلعِياوضاياعبيد  ًايانوي،يؽْشيثرازديلرهّيميؽبلرخياالثرهاعيًالزطرٌّايًالزسرباؼيالل عرِياىارايالر ُيعل يرميقربيحي

يال غايالغ اا ِي ِيى هيالعاؽ خيا يربنّخياللبلمي.

ؽضربنحياللراةيًالعسر عٌنياعرزافيًالرلخيار ياللربلميوب رذياًنثربيرلرْايه رَيث بّربييً ِيالٌقرذيالر ُياضربفدي ْرو

الزااسيالؾضبنُيال ُيًنصزويار يالؾضربنرْ ياىغاّ ْرخيًالاًاب ْرخي،يًالر ُيا ضرلزويالغنْسرخيلسرْطاريبي رز  صي

ع ٌارربديًر ٌقررحيؽزررَيا ررجؼياليّلررهًيوٌ رروياغعٌهررخيارر يالعل ٌارربديثلررهيدنيؽبًلررذيالغنْسررخيدثلرربييال غررايهرر يال

الؾضرربنّخيلغررويارر يالؾضرربنرْ ياىغاّ ْررخيًالاًاب ْررخي.ي بثزلررهيال غررايالغ اا ررِيهرر يانافيثط ْعررٌ يًىْرراًيًدي
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ًايارٌلزْ ي،ي ِيال زاحيالعؾاٌنحيابيثْ يال انيالخباسيالعْريُيًثهاّرخيال رانيالخرباسيه،راي،يًا ر دياال طربفي

ى يبنيًارغبىيرب،يًراورزديالعلا رخيالغ اا ْرخي رِيرؾهّرهيالغ اا ْخيرزٌلحيً ب خيابيّارجطيانيبيثعٌاقحيالجؾبنيًا

ياااوزياىيّاحيًالعبئيبيًهعويالخاائطيالزِيرعضويالجْئبديالعؾ ْخي.ي

ًوبنيا ي زْغخير  ياى طبفيدنيرؾهييال غايالغ اا ِي ِيى هيالعاؽ خيًًقحي ِيرنبقضبديرعض ذي ِيالب بحيالغزبثبدي

يًلبييالطبثحيالخاا ِيًالٌ  ِيه َيوزبثبريمي.يعٌ ْالسبث خيالليهيثط يالغ اا ْخي ِيى هيالعاؽ خيا ياى طبف

الععغ يانعبعيذل يىلَيهٌااويههّهحيانيبيرهىٌنيةاقيالزغبنحيالاًاب ْخي.ي عنر ي يبّرخيال رانيالضبلرشيالعرْريُييًا 

ئْسرْخي ز ْرايارغربهيوضاديال رقوي ِيالهًلخيالاًاب ْخي.يًلميّزعغ يالاًابنيا يالسْطاحيه رَيةراقيالعٌا ررديالا

العٌا رديىلَيال،اقياىقاَيثلهيانيوبنيةاّ يالجؾراياالؽعرايًالخ رْظياللاثرِيًالعؾرْطيالينرهُيّعضرويالطاّر ي

الائْسِيال ُيّارويثرْ يال،راقيًال راةيًا رجؾذيؽاورخيالعراًنيثأّرهُياللراةيًاىؽجرب يً ب رخي رِيالزغربنحي

يالينهّخي.

الغااب ْخيالزِيؽهصذي ِي ر يال ا ْ يالخباسيًالسبي يالعرْريُيرهىٌنيةاقيالعٌا ردي بنيال زًادييًثغب ت

ديديىلررَيرؾطررْميالٌؽررهحيالاًاب ْررخيًؽضرربنريبيايديىلررَيا يْرربنيالنسررببياكيانُيًر سررْميال غررايالل عررِيً ضررٌهوي

يل ض ٌةيالخبنعْخيوويذل يايٍيالَياق عخيالخضبنحيًنکٌيىب.

ا ِي ِيى هيالعاؽ خيالعزعض خي ِيال اًنيالٌلطَياًي رِيهارٌنياالنيلزس ْطيالضٌفيه َيةجْلخيال غايالغ ايً لٌي

هاايالسربيه َيال زراحيالععزرهحيار يثهاّرخياللارٌنيالٌلرطَييالسربيؽْشيهعهيثل يالغزبةيه َياةرقيااط ؼ

يؽزَيال انيالؾبيُيه،ايالعْريُي.ي

ً ِيى هيالعاؽ خيلميّطاديرطٌنيه َيةجْلخيال غرايالغ اا رِياالًنثرِيثرويالرزعاديآنافيالخب رخيثأ روياىن ي

يً ضٌعيل  غايالغنْسِيال ُيلْطايه َيال غايالغ اا ِيهباخي.ياْاحيرأصيبيالعٌنًصخيه ياالغاّ يًالاًابنًشغ ي

عرزف،يي۰۲تيکزربةياى رٌ يالر ُيّزغرٌنيار ينعلنبيىلَيابيوزجويوزبةياللاٌنيالٌلطَيااضرب يدّسرهًني ربؽيًاذا

 غههيّ،ْايانيالعيبيا،ز يا يالزهانريبيالزرِير،رجوياللغ رخيًالنيالجؾربنيرطٌقيربيًرؾرْطيؽرهًيىبي رِييائراحيًًا ر ي

ًقرببيثز سرْميالغراحياىنضرْخيىلرَيصرصرخيدقسرببيللرْبي،ياًنثربي،ييوْراي۰۲٥۲۲ياؾْطيبييًقهنيه َير هّايؽغمياىن 

يب.ا اّ ْ

انياللربلميّ،رجوياللغ رخي»نيالر ُيدشربنيًثبنيارباکبرتيصب ِيثخاٌصيالزهانحياىن يًىٌيالغبرتينيسهًنّايهًّقهيا

الزربنّخياًيقارخيالغنْسرخياللبلعْرخيوعربيد يربييبلمًانياْبهيالعؾْطيرؾٌةيثويا يععْرحيالغيربديًانياللربلميّلنرِيورويهر

ي.«ايرؾذيالميالل ميرسزلعوياّضبي ِيالنَياخبلايلٌ ايالخاًطيه يةبهخيالهّ يًالزِيرزسز
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ًيثرراًزيي ْثخاررٌصياى رر يالغ اا ررِي رر نيالٌضررحيالسْبلررِياللرربلعِيالرر ُيرعضررويثسيررٌنيقررٌحياللرراةيًالعسرر عيااررب

االاجااةٌنّررخياللاثْررخيااللررراْخيه ررَيالخبنةررخي،يلرربههيه ررَيرؾهّررهياى رر يالغ اا ررِيلغزرربةيالغ اا ْررخي ررِياًنثرربي

ي أقزااديينالزيميه َيرؾهّهيانبة يدًنثبي.

ي

ي

ياللاةي ِيرطٌنيالؾاوخيالزل ْعْخي ِيهاايالنيضخي:يصاا

لبث بيىلَيدنيالاوٌييال غاُيقهيلبييالؾاوخيالل عْخي ِياًنيثبياهزجربنايانر يال رانيالااثرحيالعرْريُيؽزرَي يبّرخيياشا ب

يال انيالؾبيُيه،اي،يًلميّ زاايذل يالاوٌييه َيه ميثويشعويوب خيالل ٌبيًانيبيال غايالغ اا ِي.

دنيؽويال انيالضب ِيه،ايالعْريُي،يؽزَيثرهدديثرٌاينير،رْايلجهاّرخيالؾْربحيال غاّرخيذاديالزرأصْاياللعْر ي رِييابيًلغ 

ِيه،ايالعْريُيثهاّخيالنيضخيىرِيرغبنّخيوب ذيدبيلْبلْخياذيشيهيال انيالضب يالنزبئظياوضايا يث ْخيالعْبيّ ياى اٍ

يثؾاوخيالنيضخياىًنثْخيالغجاٍي.ثاغميضْ ي طبقيبيدشجويابيرغٌني ِيؽٌّْزيبيًاثهاهيبي

 عن يدنيثهددياىؽٌا يالسْبلْخياللباخي ِيااللز اانيًغهايالزن ويلانبيثْ يالجريي،ييثذيالؾْبحيالغهّهحيلهنالخيال رب ٌني

ًالطررتيًالعنطرر يًالرىررٌدي،ي ن،ررأديالغبالرربديالزررِيد رر ديه ررَيهبر يرربيقْرربيحيًرٌعْررويالؾاوررخيالل عْررخي ررِيىرر هي

ي.العاؽ خ

ل ٌبيالزِيوبنيليبييًنايايعبيً اْجبيار يالجؾرشيًالززجرحيالغ اا ْرخي،يىنيةجْلرخيال رانيالضرب ِيه،رايًال رانيًا يال

ال ُيلج ويرط جذيالا خيع اا ْخيالغضْايا يانبة ياللبلميً ب خيابيّارجطيانيبيثعلا خيالعنبة يالزِيوب رذيلربؽخي

ؽزغربايال راةيالعزخ رايؽضربنّخيثبل،راقيالرٌانسيل ؾاًةيالا ْجْخي،ير  يالؾاًةيالزِيوب ذيا ياىرميالٌلربئويال

يالؾضبنادي بضغخياؤصاحي.ي

ّضبفيىلَيذل يدنيالعنبة يالزِيوب ذيرؾذيلْطاحيالؾغمياللاثِيًالزِيا ز  ذيىلَياىًنثْْ يوٌ ذيليميثْئخيعهّهحي

يلبههديه َيزّبيحيالا زيميالغ اا ْخي.

الا ْجْخياًيه يةاّ يالجرييالزرِيلرْطاًايه ْيربيثلرهياني بلعؤل بدياللاثْخيالزِيؽا ٌايه ْيبيه يةاّ يالؾاًةي

ا اعٌاياللاةيانيبي،يً اديليميااربينيايعرخيالزّربيحيالرا زيميالغ اا ْرخي،يًاىرميا،رغ خيعربثيزيميا،رغ خيراععرخي

يالغزتياللاثْخيىلَيال  بدياىًنثْخي،يل ا ي ،ايالا زيبي.

اللاثْخيىلَيال  خيالررْنْخيشع ذيوزرتيال  سر خيًالاّبضرْبديًان يثهاّخيال انيالضب ِيه،ايثهدديؽاوخيراععخيالغزتي

يًال   يًث ْخيالل ٌبي.
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ال اية ْط خيًوجْاياسز،بنُيق،زبلخييعنهًّاينلخيل زاععخيالعهنلخيالزِيد ،بىبيًا يالعهان يالزِياشزياديوعهن

ؽزررَياذايارربيرعغنررٌايارر يًقررهيرٌلررذيىرر هيالعهنلررخيرررهنّتيالعزرراععْ يًرل ررْعيميال  ررخياللاثْررخي(يبي۲۲٥۰ي-ي۲۲۰٦)ي

اللاثْخيىلرَيال  رخيالررْنْرخيًار يا،ربىْايازاععرِيىر هيالعاؽ رخيي خالا خيال  خيقباٌايثزاععخيالغضْايا يوزتيالعلا

ًال ُيقببيثن وياوضايا يلجلْ يوزبثبيا يال  رخياللاثْرخيىلرَيال  رخيالررْنْرخي،يي۲۲۱۱العزٌ ِيلنخييالغاّعٌ ِيعْااني

زِيشع زيبيالزاععرخيوزربةيً رايالينرهيل جْاً رِيًالغرميالج رهانيالْربقٌديالؾعرٌُيًاراًطيًا يالغزتيالغ اا ْخيال

يال ىتيل عسلٌيُيًوضْايا يوزتيالاؽردي.

ًوبنيا ي زْغخيذل يدنيرٌ اديلهٍيال اثْْ ياابينيلبههريميه َيراؾْؼيالغضْرايار ياى غربنيالغ اا ْرخيالخب رخي

بايميل بقربيعهّرهحي رِياغرب يالعلا رخيالغ اا ْرخياعربيشرغليميه رَيث،غوياىن يًةجْلخيؽاوزيبياىاايالر ُي رزؼياار

الز غْاي ِياغب يالغ،ايه يالعنبة يالغهّهحي جازديلهّيمي غاحيالغ،ٌ بديالغ اا ْخي ب خيثلهيلنياة  ٌايه َياربي

ضْرايار يوزجوياللاةي ِياغب يه ميالجؾبن.يًةجْلخيالؾْبحياضب خيىلَياسبىعبريمي ِياغب ياههاييالخاائطيالخب رخيثغ

يانبة ياللبلمي.

ثنربفيه رَية رتيالع ر ينًعرايا ر يييبي۲۲٥٥ًّغ ِيىنبيدني ،رْايلخبنةرخياللربلميلرينّسرِيالزرِيقرببيثالرعيبيهرببي

ي   ْخيًالزِيثْ ي ْيبيوضْاايا ياال يبنيثبالضب خيىلَيالجؾبنيالعلاً خيؽبلْبي.

اغب يالغزتيابيالخاائطيقهيىْأدي غاحيعهّرهحييى هيالغٌا تيالزِيقهايبياللاةي ِياغب يالغ اا ْخيلٌافيوبنيذل ي ِ

ارخ رويالنيضخياىًنثْخيةاّ خيلالمياسْاريبيالل عْخيً ب خي ِياغب يرطٌّايال غايالغ اا ِي.يًقرهيثرازدي زربئظي

يذل يال غاي ِياغب يالغ،ٌفيالغ اا ْخي ِياللاايالؾهّشي،يًالزِيوبنيا ي زبئغيبياوز،بفياللبلميالغهّهي.

 كشف الجغرافي :ثانيا : حركة ال

انرر يدنيًعررهياال سرربني ررٌقيلررطؼيالغرراحياىنضررْخي،يؽزررَيٌّانرربيىرر ايًىررٌيّجؾررشيهرر يالعغيررٌ يالرر ُيّؾررْطيثجئزرروي

يالغ اا ْخي،يؽزَياذايابيا زيَيا يوٌوجخيا ز ويىلَيالغٌاوتياى اٍي.

 ر يالرهائاحيععْرحيًيائاحيالا خياال سبنيل عؾْط.يال ُيهب ي ْويارسلذيثارٌنحيرهنّغْرخي،يًقرهيشربناي رِيرٌلرْحير

يشلٌةياللبلميازلبً خيًازجبيلخيثْنيبيالعل ٌابديالزِيا يشأ يبيزّبيحيالعلا خي.

 سغبنيالؾضبناديال هّعرخياللااقْرخيًالعاراّخياً يار يلربىعٌاي رِي عرٌيالعلا رخيالغ اا ْرخياذي ،رأدي رِيانط رزيمي

غربنحيً رِيالرجل ياال رايه رَيالرٌا ايالؾضبناديالزِيها زيبياال سب ْخيًالزِياهزعهدي رِيثلر ياىؽْربنيه رَيالز

يالزناهِيالعٌعٌيي ِيثْئزيمي.
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ًثغب ررتيالؾضرربنحياللااقْررخيًالعارراّخي  ررهيلرربىعذيؽضرربناديال،رراقياىقاررَي ررِيزّرربيحيالعلا ررخيالغ اا ْررخي،ي

لربىعزبي رِيزّربيحيالعلا رخيالغ اا ْرخيً ب رخي رِياغرب يي ؾضبنحيالاْ يًالينهيالزِيهب اديالؾضبناديال هّعرخ

  يالغ اا ِيال ُيّغٌنياىلب يلرلزغ،ب بديالغ اا ْرخي،يً سراايلطجْلرخيالعٌقرحيالغ اا رِيالر ُياؽز زرويرٌلْحياى

الؾضبنرْ يال هّعزْ ياللااقْخيًالعااّخيًل اثيبيا يالجؾايالعزٌلطيال ُي،يّعضويالعهنلخياىًلَيلزل مياال سربني ر ي

ي اا ِيلر سبني.العرؽخي.ي  هيلبىعزبياسبىعخي لبلخي ِيرٌلْحياال  ي:يالغ

ًاحيدنياللااقْْ يال هابفياهز هًايدنيااوزياللبلميّ حيهنهابي جحيال ااديي ِيعجب يةرٌنً يًانيالسرعبفيالزرِيرؾرْطي

ثي هياىن يرسيايه َيشغويقجخيرسْطايه ْيبيقٌحي  ْخي  ايالجؾاًو ل يالعااّْ يال ّ ياهز هًايدنياللربلميه رَي

ضؾ خيالزِيّغاُي ْيبي يايالنْرويًلرطيىر ايال،رغويالعنرزسمي ربنيذلر يلرميشغوياسزطْويًانيااايرؾزوياىناضِيال

يّؾوييًنيرٌلْحيالا زيميثبلعنبة ياى اٍي.ي

يًر،ْاياىيلخيالزبنّخْخيىلَيدنيلاعٌنياىوهُيقببيثؾعردي بنطيؽهًيييًلزوي  هيارغرويثسر نويىلرَيالخ رْظيالغنرٌثِ

يلعٌني)يالجؾاّ ي(يصمي زؼيالسبؽويال،اقِيل خ ْظياللاثِيق.بيًً ويىلَيي۰٠۲۲ثلهيدنيًؽهيثرييلٌاايًاوهيلنخي

ثلهىبيهبيي  زؼيالسمياعزافيالير يالخاْتيًهْربيًقسعبيا يللْبيالا اٍيىلَيلبؽويالجؾرايالعزٌلرط،يًايثب رذي

يؽ ْهيلاعٌني.«ي اابيل ي»يالزؾاّبديالزِيعادي ِيانط خيالخبثٌنيًعٌيياسزٌةنخيوجْاحيًقاايثنبهي

اازررهديغاثرربيؽزررَيًياانّررل زٌؽرربديانرربة يًالرلخيثرراايًثؾررااي،يؽْررشيا يرربياازررهديشراقبي ،ررع ذياًقرهيشررع ذير رر يا

ًعنٌثربياازرهديؽزرَيً ر ذيىلرَيهعربنيًعنرٌةيالغزّراحياللاثْرخيًلرٌاؽويالخ رْظياللاثرِييً  ذيعزّراحيواّرذ

 عنر يهيرهيييًعزنهي،يًالز ذيالؾضبنحياللااقْرخيثبلؾضربنحيالعاراّخيًالزرِيوب رذيثرهًنىبيقرهيشرع ذيانربة يههّرهح

اىلااديوب ٌايه َيالا خيثبلهً يالعؾْطخيثيمي رِيشرعب يا اّ ْرخيًالسربؽويال ْنْ رِيًورب ٌايه رَيارارب يثلرهييار ي

يالععبلْ ي ِيعنٌةياااي ٌ  ٌايىلَيعنٌةيالجؾاياالؽعايًيثرييالنٌثخيًانبة يا يالسٌياني.

ذيالؾضبنرْ ياللااقْخيًالعااّخيل جؾشيه يةاقيوب ذيالزغبنحياحياىقطبنيالخبنعْخيا ياىميالهًا حيالزِيي ليل ه

عهّهحي،يو ل يوبنيل لباويالسْبلرِييًنهيال لرب ي رِيرٌلرْحينقلرخي•ياالراب يالخبنعِيًا يصميالٌ ٌ يىلَيانبة ي

ل ؾضرربنرْ ياال رر ْزْ يًثغب ررتيالؾضرربنرْ ييالغ اا ْررخالررهًلزْ ياىاررايالرر ُيلرربههيه ررَيرٌلررْحياال رر يًالعلا ررخي

يخ،يلبىعذيالؾضبنحيال ْن ْخيث سطيًالحي ِياغب اللااقْخيًالعااّ

عٌا جيربييبنْررٌلْحياى  يالغ اا ِي،ي  ِيالٌقذيال ُيوبني ْويال ضوياىوجايل ؾضربنرْ يلالرمي بنةرخيالْبثسرخيًيث

يالعل ٌاخ،يوبنيل  ْن ْْ يالهًنيال لب ي ِياغب يرٌلْحياى  يالغ اا ِيالجؾاُي.

نْ ررِيشررعويالجؾررايالعزٌلررطيًلررٌاؽ ويؽزررَيا ررجؼيّغررٌنيثؾْرراحي ْنْ ْررخيال ٌاررخياشررا بيلرربث بيىلررَيدنيالن،رربةيال ْي  ره

اىةرراافيًالسررٌاؽويًالغررزني،ياذيا يررميشررع ٌايثزغرربنريميععْررحيانرربة يالجؾررايالعزٌلررطيًالسررٌاؽويالغنٌثْررخيل  رربنحي
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مي اعرٌايار يواّذي،يًلميّغز ٌايث ل يثرويا يريزّاحاىًنثْخي،يًالذيؽضبنريميثبلؾضبنحياىّغْخيالزِيوبنيا اىبيع

يالجؾايالعزٌلطيًعبثٌيالسميلٌاؽويالعؾْطياىة سِيال،اقْخي.

اني لررافيال ْنْ ْررْ يثررأ يميالرراًايياىً يالوز،رربفياغبىررويالجؾرربنيًالعؾْطرربديًىنرربي ،ررْايىلررَيدىررمينؽ ررخييًّعغرر 

عخينؽ رٌاي سي۰۲۲۲قي.يبيًالزِيرغٌ ذيا يي٥۰۲ ِيهببييثاؽ خيىب ٌالزغ،ب ْخيقببيثيبيلغبنيقاةبعنخيًالعلاً خي

اًنًي،يؽْرشييیًً ر ٌاي رِيلرْاىميؽزرَينثرٌييةربنقه َيةٌ يالسبؽويال،عبلِيال اّ ْخيًا زاقٌاياضْ يعجروي

السٌايىنبايااوزايرغبنّبيالزخهاٌهي ْعبيثلهيو بهرهحي اعرٌايانيربي رِيههّرهيار يالراؽرديااللزغ،رب ْخيؽزرَيا يرمي

يىلَي يايالسن ب يًالاد ياال ضاي.ً  ٌاي

كغاّ ْخي ِياغب يرٌلْحياى  يالغ اا ِي،ي  رهيرعضرويًثرازي رِي زٌؽربديااللرغنهنيً ب رخياربييًنيالؾضبنحيايااب

يّزل  يانيبيثآلْبيالا اٍيًالينهيًللْبيالٌلطَيًلٌاؽويالعؾْطيالينهُي.

لبىعذيالؾضبنحيالاًاب ْخيثزٌلْحياى ر يالغ اا رِي رِييا رويال ربنحياالًنثْرخي،يؽْرشيدني ،ربةيمي رِيؽرٌ ييوعب

ٌلطيّلزجايرغاانايلزغاثخيال ْنْ ْْ يااليدنييًنىميالجبنزيّسيراي رِيالزٌلرحي ؾرٌييا رويال ربنحياىًنثْرخي،يالجؾايالعز

ي..ي.ْب ٌ  ٌايىلَيشعب يًغاةيالعب ْبيًالِيشعب ي ا سبيًثاّطب 

الغررزفيال،رراقِيارر ياللرربلميال ررهّمي  ررهيلرربىعذيالؾضرربنحيالاررْنْخي ررِيالغ،ررايهرر يالسررميالسررٌاؽويالغنٌثْررخييً ررِ

يْخيل بنحيللْبيىذيا يالعلاًفيانيالاْنْْ يً  ٌايثزغبنريميىلَيلٌاؽويالخ ْظياللاثِيًالجؾاياللاثِي.ًال،اق

ث ل ي بنيالؾضبناديال هّعرخياال ر ْخيانيربيًال اهْرخيلربىعذي رِيو،رايالغضْرايار يانربة ياللربلميال رهّمي،يًالر ُيً

نٌثْخيًالٌلطَيا يقبنحيا اّ ْرخيً ب رخير ر يثبلزضنبفيالعنبة يالغيد جؼيالاً خي ِيثهاّخيهاايالنيضخياىًنثْخ

يالعنبة يالزِير حيعنٌةيالاؾاافي.ي

 مساهمة العرب في الكشىف الجغرافية :

ا يالخطأيدني زاٌنيدنيالن،بةياللاثِيوبنيا زااحيه َيالعنبة يالجاّرخيثبهزجربنيانيثْئرزيميوب رذيثْئرخي رؾااًّخي

 بنياللاةيقجويااللربيکب ٌايرغبنحيًارؽرْ يرعالرٌايثاورٌةيً نسَيانيالجؾايالعؾْطيثيميا ياوضايعيبريميًه ْوي

الجؾبنيىلَيالجرييالنبئْخي اوجٌايالجؾاياىؽعايىلَيااايًثرييالؾج،خيًنوجرٌايثؾرايهعربنيًالعؾرْطيالينرهُيًةرب ٌاي

يؽٌ يلٌاؽويالينهيّاهنًنيالْيبيًّسزٌنيًنيانيب..

 خي  وييائميًصبثذيًاوضايااب بي.يًاذايوب رذيالعاربينيالزرِي عن ياللاايالسجئِيًالؾعْاُيالزخهبياللاةيالجؾايکٌلْ

رلْننبيه َيالا خيذل ياؾهًيحيً ب خيه يااؽ خيااللربي ريّعغر يدني زنبلرَييًنيالؾضربنحيًاىرويهعربنيًنکرٌي

يثيميل جؾايان يزا يثلْهي.
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وضْراحيالراؽرديًااللر بنييًا ياللاةيال ّ ياشز  ٌايثبلزغبنحيقاّايذاديالن،بةيالزغبنُيالٌالحيًوب رذيرجلربيلر ل 

ًوبنيليبينؽ زبنيا،يٌنربنيوويهببيىعبينؽ زبيال،زبفيًالاْايًنييذواىعبي ِيال النيالغاّميًوب ذينؽ رخيال،رزبفي

ي.عنٌثبيىلَيالْع يًنؽ خيالاْايشعباليىلَيال،ببي

ي

اليّ رويهر يث ْرخياىارميًّعغ يدني سزنزظياعبير هبيدنياسبىعخياللاةي ِيرٌلْحياى  يالغ اا ِيااؽ خيقجرويااللرربي

العلب احيليميثويا يمي بقٌاير  ياىامياابي ِياللااياكلراِي  هيوب ذيال زٌؽبدياللاثْرخيرعضرويؽعررديالزغ،ربفي

ًينالخيالعنبة يههّهحي ِياللبلميال هّم.يًوبنيار ي زْغزيربيرغرٌّ ياالاجااةٌنّربدياللاثْرخيالزرِياازرهديار يالارْ ي

يًا يعنٌةياًنثبيؽزَيالاؾاافيالغجاٍي ِيا اّ ْبي.يشاقبيؽزَيالعؾْطياىة سِيغاثب

ً زْغخيلرًضبعيالسْبلْخيالزِيابنلزيبياىاخياللاثْخيًيثاًزيقٌريبيًىْجزيبيثْ يشلٌةياللبلم،ي  هيلبههيذلر يه رَي

ير،غْحيالغضْايا ياثنبفياىاخياللاثْخيلرنرْبييًاالل بني  ببيا ياللاةينؽبلخيعبثٌايانعبفياللبلمي.

لاؽرديالزِيقببيثيربيالاؽبلرخياللراةيذاديةربثحي نرِي رِياىلر ٌةيازرأصاحيثربلسٌاىايالغ اا ْرخيًالزبنّخْرخيًوب ذيا

يًاالعزعبهْخيًالل عْخي.

ًالاؽرديذاديالطبثحيال نِيثهدديان يثهاّخياللااياكلراِي  ِيزا يالالٌ ي)يصي(يؽهصزبينؽ زبنيًاؽهحيرنسرتي

الاباذيًلعبيوبنياٌضٌعيال غايالغ اا ِي ِياللاراياكلرراِيقرهيرنبًلنربهييىلَيرعْميالهانُيًالضب ْخيىلَيهجبيحيث 

يثبلز اْوي،ي ب نبيلنغز ِيثبالشبنحيالْيبياشبنحيهباخي،يًا ياىميالاؽردي ِيال انيالضبلشياليغاُيالزبلحيالعْريُي.ي

يبي(ي.ي۱٠۰ي-يـىي۰۰۱(ينؽ خيلربيالزاععبني)ي۲

يبي(ي.ي۱٠۰ي-ـيىي۰۱۱العنغمي)ييینؽ خياث ياٌل(ي۰

يب(.يي۱٥۲ي-يـىي۰۰۱نؽ خيل ْعبنيالزبعاي)ي(ي۰

يبي(ي.ي۱٦٨ي-يـىي۰٥٦(ينؽ خياث يًىتيال اّ،ِي)٠

يبي(ي.يي٨۲٥ي-يـىي۰٨٦نؽ خيالْل ٌثِي)(ي٥

ًىرر هيالرراؽرديثبلررزضنبفينؽ ررخيالْل ررٌثِيّ  ررتيه ْيرربيةرربثحيالٌ رراياللررببيلرًضرربعيالغ اا ْررخياًيالطجْلْررخيانيرربي

يؽ خيالْل ٌثِي ابئصيه عْخياْزريبيه يالاؽرديالسبث خي.ًالج،اّخي،يًقهيثازي ِين

 ِيال انيالااثحياليغاُيًال ُيّز  ياحيال انياللبشايالعْريُي بنيالاؽرديثهدديرأ  يةبثلخيعهّهحيّجرازي ْروييااب

يعب تيالزخاصي ينبل ينؽرديع اا ْخيانيب
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يبي(ي.ي٨۰۲ي-يـىي۰۲٨(ينؽ خياث ي ضرني)ي۲

يب(.ي٨٠۰ي-يـىي۰۰۲نؽ خياث يؽٌقوي)ي(ي۰

يبي(ي.ي٨٠۱ي-يـىي۰۰٦نؽ خيالع هلِي)ي(ي۰

يب(.ي۲۲۲۲ي-يـىي۰٨۲(ينؽ خيدثِييلاي)ي٠

يبي(ي.ي۲۲٦۰ي-يـىي٥٥۱نؽ خيهجهيال طْايالج هايُي)(ي٥

يبي(ي.يي۲۲۱٨ي-يـىي٥۱٥(ينؽ خيالؾعٌُي)٦

ي:ًىنباينؽرديثازي ْيبيالطبثحيالل عِيل ل يّعغ ياهزجبنىبينؽرديه عْخيداضب 

ي(.ـىي٠٠۲ي-يـىي۰٨۰الجْاًرِي)ي(ينؽ خي۲

ي(.ىـي٠٠٠ي–ي۲۲۲نؽ خيث ي ضرني)(ي۰

ي.ًوب ذيالاؽ خياىًلَيرؤوهيه َيالغٌا تيال  غْخيًالزنغْميًالاّبضْبديًال ٌا ْ يهنهيالجْاًرِ

اابيالاؽ خيالضب ْخي  رهيلربيىبيالطربثحيالطجرِيًورريالراؽ زْ يلربييه ْيربيالطربثحيااليثرِيشرأنيععْرحيالعلربنفي رِير ر ي

يلعاؽ خي.يا

يًىنبل يالنٌعيالضبلشيا يالاؽرديًرزعضوي ِيالاؽرديالزِيّسٌييه ْيبيالطبثحيالزبنّخِياضب ي:

يب(.ي٨۰۲.ييـىي۰۲٨نؽ خيالعسلٌيُي)ي(ي۲

ي.بي(يي۲۲۱۱ي-يىـي٥۱٠نؽ خيالباخيث يان  ي)(ي۰

يبي(ي.ي۲۰۰۰ي-يـىي۱۰۰نؽ خياث ي  هًني)ي(ي۰

يب(.يي۲۰۲٥ي-يـىي٦۲۲(ينؽ خيالياًُي)٠

الاؽرديالعيعخيالزِيث ْذيلصبنىبيًاضؾخيالعلبلمينؽ خياث يعجْايًنؽ خياث يثطٌةخي،ياشرا بيالْيربيهنرهيثؾضنربيًا ي

يل  غاياللاثِي ِياللاايااللراِي..

ل هياشا بي ْعبيلج يىلَيالعااؽويالزِياايثيبيارسربعياى ر يالغ اا رِيقجرويالنيضرخياىًنثْرخيالؾهّضرخيًالزرِيوربنيار ي

لزغ،رب بدياوز،ربفياللربلميبديالغ اا ْرخي رِيااؽ زيربيالؾهّضرخيًالزرِيوربنيار يثهاّرخي زربئظير ر ياال زبئغيبياىلزغ،رب 

 الغهّهي.


