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 انكشىف انجغرافيت انحديثت :

زًطم ؾركد بنكشٕف بنػغربفٛد يظٓرب يٍ يظةْر بنُٓؼةد بؤبجٛةد بنؿثٚطةد فًُةق بناةرٌ بنطةةَٙ ػشةر بنًةٛ  ٘ جةث  

ثخ ٚخسهف ػًة كةٌ ػهّٛ فٙ بنارٌٔ بنسةجاد ، ؾٛص جةث  بهْسًةةو جةنًؼرفةد بنػغربفٛةد بنفكر بنػغربفٙ ٚأخق ؽةجؼد غثٚ

ػهةةٗ يخسهةةف بنًسةةسٕٚةذ ٔجةةثٔبفغ يسؼةةث خ ٔيسحةُٚةةد ، فةنؿةةةكى ؤ بنرقحةةد فةةٙ زٕجةةٛغ برؼةةد جةةٛ رزّ ٚهػةةأ نهػغربفٛةةد 

زػةبزةةّ ٚػةةث فةةٙ  نٛٓسةةث٘ جٓةةة منةةٗ يُةةةؽي غثٚةةثخ ٚفةةرع فٛٓةةة جةةٛ رزّ   ٔبنسةةةغر بنحةؾةةص ػةةٍ بوجةةٕب  نسظةةرٚف

بنػغربفٛد خٛر يؼةٍٛ ٚٓثٚةّ نةقن    ٔبغةم بنةثٍٚ بنةق٘ ٚرقةث فةٙ َشةر بفكةةبِ بنثُٚٛةد ، ٚػةث فةٙ بنػغربفٛةد ٔبجة د 

 زؼرفّ جسكةٌ بنؼةنى ، ٔبنًغةير ٔقٛرِ كهٓى ٚػثٌٔ فٙ بنًؼرفد بنػغربفٛد زؿاٛي ػةنسٓى  

ؼهٕو بنػغربفٛد بنسٙ زركٓة بنؼرت فٙ بنح   بنسٙ ٔزٓٛأذ رةػثخ ػهًٛد جةػثذ ػهٗ زؿاٛي بقحةذ ْؤهء غًٛؼة ، فةن

بخرغٕب يُٓة ْٛأذ كم ية ٚؿسةغَّٕ ، فخربئؾ به بٚسٙ ٔبؾ ذ بنرؾةند بنؼرت ٔبنٕجةئم بنؼهًٛةد بنًسةسخثيد فةٙ 

ؾركد بهكسشةفةذ بنػغربفٛةد  يؼرفد بن ر  ٔبهزػةْةذ بنسٙ ٔفرْة بنفكر بنػغربفٙ بنؼرجٙ كم ون  كةٌ  بفؼة ٔببء

ٚطد ، فًُق يُسظف بنارٌ بنخةيس ػشر ظٓرذ ظرٔف يسربج د بخقذ جةنُةة  نهحؿةص ػةٍ ؽةر  غثٚةثخ كةَةر بنؿث

بنًسؤٔنٍٛ ٔبنسػةب ٔبنحؿةبخ ٔبغةل بنثٍٚ ٔبنحةؾطٍٛ ، ٔرث طةؾث ْقب بنسٕغّ ظرٔف ػةنًٛةد جةةػثذ  ةلٛزربٔ  خ

فكةرخ بنحؿةص ػةٍ ؽةر  غثٚةثخ زةرجؾ  بنسٙ ؾثضر ٔجةػثذ ػهٗ  فةغ ٛةجٛدػهٗ  فؼّ ن يةو  زًطهر فٙ بنسغٛربذ بنس

 ، ٔجٍٛ بنًُةؽي بنًؼهٕيد ٔبنًُةؽي بنًػٕٓند ، ٔكةَر زه  بنظرٔف بنسٛةجٛد ُٓةٛجٍٛ بنًُةؽي بنًؼهٕيد فًٛة  ج

زًطهر فٙ يػٙء بنثٔند بنؼطًةَٛد ٔجٛ رزٓة ػهٗ بْى بنًؼةٚي بنسٙ زظم بن ر  بنحؿرٚد بناثًٚد جٕبء كةَر زه   رث

 بنًسٕجؾ ٔبنحؿر بهجٕ  بو فٙ بنًًربذ ػهٗ بنٛةجسد   بنسٙ زرجؾ جٍٛ بنحؿر

منٗ ون  بنٕػغ بهرسظة ٘ بنًس ٕب بنق٘ ظٓر فةٙ بٔبجةة يُةق جثبٚةد ػظةر بنُٓؼةد ٔبنةق٘  ب  فٛةّ بهَسةةظ  ٚؼةف

بنحؿةص ػةٍ بجةٕب  نسظةرٚف فةةئغ بهَسةةظ ٔغهةث يةة  ؾةغد بؤبجٙ ػًة كةٌ ػهّٛ ٔػًة ٚؿسةغّ بنسكةٌ فظٓرذ

   بنغرجٛد  زؿسةغّ بهجٕب



1 
 

يُسػةذ بنشر  بنًخسهفد ػٍ يُسػةذ بناةبخ بؤبجٛد جسحث بخس ف بنظرٔف بن حٛؼٛةد ٔبنحشةرٚد   ٔرةث زركة ذ  يٍ

 -بهكسشةفةذ بنػغربفٛد نهحؿص ػٍ ض ضد  يٕب : 

ػةةٍ ؽرٚةةي بنػُةةٕت  ٔ  بنؼطًةَٛةةد بنٕطةةٕل منةةٗ بنشةةر   ٌٔ بنًةةرٔب ج رٚةةي بنحؿةةر بنًسٕجةةؾ ٔبببػةةٙ بنثٔنةةد -ب

 ٌ ؾٕل بناةبخ بوفرٚاٛد    بنثٔبب

بوبع ٔبطةةحؽ  كرٔٚةةد بنٕطةةٕل منةةٗ بنظةةٍٛ ٔبنشةةر  بورظةةٗ ػةةٍ ؽرٚةةي بنغةةرت ، جؼةةث  ٌ زحهةةٕبذ فكةةرخ -ت 

 يؼهٕية بٌ يٍ جةب قرجة جٛؼٕ  يٍ بنشر    

ٗ بهَسةةٌ ػُٓةة ياسظةرخ ػهة يؼرفةد بكسشةف  بخهٛد بناةببذ ، ٔٚسرك  ْقب بهزػةِ ؾٕل رةبخ بفرٚاٛد بنسٙ كةَةر -ظ

 بهؾًر ٔجٕبؾم بنًؿٛؾ بوؽهسٙ نشًةل بناةبخ    ٔبنحؿر بنسٕبؾم بنشًةنٛد بنً هد ػهٗ بنحؿر بنًسٕجؾ

ٔجةنُظر نسثبخم بؾثبش بهكسشةفةذ بنػغربفٛد ٔزؼث  بجًةء بنفةزؿٍٛ جٓة فٛفؼم  ٌ ٚسحغ فةٙ جؿطٓةة بهٚػةة  ٔبنسركٛة  

ض ضةةد َاةةةؽ، فسةةٕف َسخةةقِ بوجةةة  فةةٙ يسةجؼةةد ٔبنسحٕٚةةث ، ٔؾٛةةص  ٌ بنسحٕٚةةث بنسةةةجي ٔبػةةؽ كَٕةةّ ٚسكةةٌٕ يةةٍ 

  بنػغربفٛد فٙ يرؾهسٓة بؤنٗ ٔبنسٙ بجسًرذ ؾٕبنٙ ررٌ كةيم شةفةذبهكس

 انىصىل إنى انشرق عه طريك انجىىب -أ

بنٕطٕل منٗ بنشر  ػٍ ؽرٚي بنػُٕت  ٌٔ بنًرٔب جةوببػٙ بهج يٛد ٚؼُٙ بنثٔببٌ ؾٕل رةةبخ  فرٚاٛةد ، ٔيةٍ 

نُٓث ػٍ ؽرٚي بنًؿٛؾ بنُٓث٘ ، ٔنًة كةٌ ْقب بن رٚي ًٚر فٙ يُةؽي زؼسحر يةٍ بنًُةةؽي بنًػٕٓنةد ضى بنسٕغّ َؿٕ ب

 فٙ ون  بنٕرر ، نقن  ز هث بوير بكسشةف بنًُةؽي بنًػٕٓند بنسٙ ًٚر جٓة ْقب بن رٚي  

ػةغ بنسٛةجةٙ ٔرث نؼحر بنحرزغةل  ٔبب يًٓة فٙ بكسشةف بن رٚي بنًقكٕب ٔرث جةػثْة ػهٗ ونة  جةٛ رزٓى ػهةٗ بنٕ

فٙ ج  ْى ٔخةطد جؼث بخربظ بنؼرت ٔبنًسهًٍٛ بنًٕغٕ ٍٚ فٙ بجةحةَٛة ٔؾظةرْى فةٙ بنًُةةؽي بنػحهٛةد فةٙ يُ اةد 

ٔجؼثْة زٓٛأذ نٓى بنفرطد ن ْسًةو جةكسشةف ؽر  غثٚةثخ   و ۲۱٦۱قرَةؽّ ، بو زكَٕر ؾثٔ ْى بنؿةنٛد ، يُق ػةو 

ٓى ػةثخ ػٕبيةم بنسؿاٛةي ؽًةٕؾحٓى زًطهةر فةٙ ب خةةل بنسؿسةُٛةذ يُق  ٔبئم بنارٌ بنخةيس ػشر بنًٛ  ٘ ٔرث جةػثز

بنكحٛرخ ػهٗ طُةػد بنسفٍ ٔب خةل زؼثٚ ذ ػهةٗ بجةسخثبو بنحٕطةهد بنً ؾٛةد بناثًٚةد بنسةٙ ؽٕبْةة بنؼةرت جةػةةفد 

يؤشر ٚحٍٛ بزػةِ بنرٚةؼ ٔزٕفر بنًؼهٕيةذ ٔبنخربئؾ يؼةةف بنٛٓةة بقحةد بنؿكةةو ٔبشةربفٓى ػهةٗ بنةرؾ ذ بنكشةفٛد 

ٔبنةق٘ ػةرف « بويٛةر ُْةر٘ » َفسٓى جثٔبفغ يسؼةث خ جٛةجةٛد ٔبرسظةة ٚد ٔ ُٚٛةد َٔةقكر يةُٓى ػهةٗ جةحٛم بنًطةةل جأ

جُٓر٘ بنً ؼ ٔبنق٘ بجةس يؼٓةث  نؼهةٕو بنً ؾةد جؼةث  ٌ بؽهةغ ػهةٗ بنكسةث بنًسةٕفرخ فةٙ بنًكسحةةذ بنؼرجٛةد فةٙ زهة  

 بوغ بء يٍ بنحرزغةل ٔبنسٙ زى بجسر ب ْة يٍ بنًسهًٍٛ  
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بٌ َسةجغ  ٔب بنحرزغةنٍٛٛ فٙ يػةل بكسشةف ْقب بن رٚي َشٛر منٗ بشةةبخ ؾةي ْٔةٙ بٌ بنؼةرت فةٙ بهَةثنس رةث ٔرحم 

ػرفٕب بنػ ء بنًٓى يٍ ْقب بن رٚي ٔرةيٕب جرؾ ذ جؿرٚد ػثٚةثخ خة ل بناةرٌ بنخةةيس ػشةر خظٕطةة فةٙ بنرجةغ 

ػُةثية  و۲١۲١شةؽ بنحرزغةنٙ فاث جث  يُةق ػةةو بنطةنص يُّ ، ٔٔطهٕب منٗ بنًُةؽي بنسةؾهٛد فٙ قرت بفرٚاٛد ،  ية بنُ

بؾسهةر  و ۲١۱١رةو ُْر٘ بنً ؼ جرؾهد منٗ جحسد ٔؾظم ػهٗ بنكطٛر يٍ بنًؼهٕيةةذ ػةٍ جة   بنُٛػةر ، ٔفةٙ جةُد 

رةو ُْر٘ بنًة ؼ جرؾهةد بجسكشةةف ،  بب فٛٓةة ؾةٕل ب   جٕغةة ٔب ضةى  و  ۲١٤١بنحرزغةل غ ب كُةب٘ ، ٔفٙ جُد 

ةنٌٕٛ بكسشةفةزٓى ؾسٗ ٔطهٕب منٗ َٓر بنسُغةل ٔبنٗ بنر   بوخؼر ، ضى زٕرفةر بنؿركةد فسةرخ ٔبطم بنحؿةبخ بنحرزغ

 يٍ بن يٍ جسحث ٔفةخ ُْر٘ بنً ؼ  

جرؾهةد  ة ٚةرةةو جةةبزٕنٕيٕٛ   ۲١۲۱قةَةد ، ٔفةٙ ػةةو  عٛؾٛص زى بكسشةةف جةٕبؾم خهة ۲١۰۷ٔػة ذ َٔش ر ػةو 

بنٓثف يُٓة بنٕطٕل منٗ بنُٓث جث ْة يةٍ  ۲١۲۰جرؾهد ضةَٛد ػةو  هكسشةف بنًُةؽي بنسةؾهٛد جةزػةِ بنػُٕت ، زةجؼٓة

 Great» زٕرف ػُةث يظةث َٓةر ضى جخهٛع يٕطم ِنشحَٕد يةب  جةنكَٕغٕ ؾسٗ  بب ؾٕل بناةبخ بوفرٚاٛد جؼث يرٔب

Fish. R » جؼثْة ػة  جةزػةِ يُ اةد بنكةةت ضةى منةٗ نشةحَٕد ، ٔجةقن  جةػهر بنحرزغةةل نُفسةٓة بكسشةةف ب   بنرغةةء 

 بنظةنؽ 

و جرؾهسةّ بنًشةٕٓبخ ٔبنسةٙ بَسٓةر  ۲١۷۰جةُد  کةيةٚزسٕرف بهكسشةفةذ بنحرزغةنٛد ػُث ْقب بنؿث، فاث رةو فةجکٕ  ٔنى

يٍ َٓةر زةةغٕ  شةًةل نشةحَٕد جةزػةةِ بنةر   بوخؼةر ضةى غ ٚةرخ جةُر  کةيةٚجةنٕطٕل منٗ بنُٓث ٔرث جث ذ بؾهد  

 ي   ْٛ َد فر   بنرغةء بنظةنؽ ضى ٔطهٕب منٗ يٕ َحٛ

 نساةٕب جةنسػةةب بنؼةرت ٔؾظةهٕب يةُٓى ػهةٗ كطٛةر يةٍ بنًؼهٕيةةذ ، ٔفةٙ ْةقب بنًػةةل ٚشةةب منةٗ  ٔب بنًة ؼ  ُْٔةن 

 بنؼرجٙ بنًشٕٓب جٍ يةغث بنق٘ بػ ةْى فكرخ ٔبػؿد ػٍ ؽحٛؼد بنحؿةب ٔبن ر  بنحؿرٚد  

يةٍ  ْةثبف  بؤل ٛةي بنٓةثفو  ٔ جةقن  زةى زؿا ۲١۷۲يةة ٚةس جةُد  ۱٤بوير بنق٘ جٓم نٓى بنٕطٕل منٗ بنُٓةث فةٙ 

 بهكسشةفةذ بنػغربفٛد بنًسًطم فٙ بنٕطٕل منٗ بنشر  ػٍ ؽرٚي بنػُٕت  

 انىصىل انى انصيه وانشرق األلصى عه طريك انغرب : - ب

بٌ بهكسشةفةذ بنػغربفٛد زًطم َشةؽة فكرٚد ػهًٛد به بَٓة نى زكةٍ جؼٛةثخ ػةٍ  ٔب بنًُةفسةد بنثٔنٛةد ، ففةٙ بنٕرةر  يغ

ػٓر فّٛ بنحرزغةل َؿٕ رةبخ بفرٚاٛد ٔبك ذ غٕٓ ْة ؾةٕل بكسشةةف بن ةر  بنسةٙ زسػةّ غُٕجةة نهٕطةٕل منةٗ بنق٘ بز

 منٗ بنشر  جحٛ  نًُةفسد بنحرزغةل   لبجحةَٛة زسخق يٍ بنسٕغّ قرجة جٓثف بنٕطٕ یبنُٓث   َر

ع ٔػةر ۲١۲١جةُد   ٛجة  بٚبكٕنٕيحس بَسام منٗ يهكد بجحةَٛة  سسٕفرٚ ٌ بفغ يه  بنحرزغةل ؽهحة زاثو جّ کر فحؼث

يشرٔع بناٛةةو جرؾهةد منةٗ بنشةر  ػةٍ ؽرٚةي بنسٕغةّ قرجةة فٕبفاةر ػهةٗ زًٕٚةم بنًشةرٔع ٔفةٙ  ت يةٍ ػةةو  ػهٛٓة

بجؿر کٕنًحس يٍ بجحةَٛة يسػٓة منٗ غ ب كُةب٘ ٔيُٓة بزػّ قرجة ضى بزػّ َؿٕ بنػُٕت بنغرجٙ ، ٔفٙ بٔبئم  ۲١۷۱
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ضى غ ٚرخ ْةٚسٙ ٔ جؼثْة ػة  منٗ غ ب ب ٔب   جة  ضى ٔطم غ ٚرخ كٕ ْةيةةٚزشرٍٚ بنطةَٙ يٍ َفس بنؼةو ٔطم غ ب 

 ٔيٍ ضى ػة  منٗ بجحةَٛة  

ٔرث َسػر ػٍ َػةؼ ْقِ بنرؾهد  ٌ جر ذ بنخ فةذ جٍٛ بنثٔل بنسٙ  فؼر جةهجسكشةفةذ بنػغربفٛةد ٔيٕنسٓةة، بويةر 

جةٕو ٚخةٕل بجةحةَٛة ؾةي بنسةٛة خ ػهةٗ غًٛةغ بنق٘  ػٗ بجحةَٛة منةٗ  ٌ ز هةث يةٍ بنحةجةة بنكسةُثب بنسةة   بطةثبب ير

جةةٌ بوببػةٙ بنسةٙ زاةغ منةٗ قةرت خةؾ  ۲١۷٤جة جةُد ٔرث ؾث  بنًرجٕو بنق٘  طثبِ بنحةبوببػٙ بنسٙ ٚكسشفَٕٓة 

   كةةى زؼةةٕ  جةةٛة زٓة بنةةٗ بجةةحةَٛة ٔبنسةةٙ زاةةغ منةةٗ شةةر  بنخةةؾ زؼةةٕ  جةةٛة زٓة منةةٗ ١۲۷ٚحؼةةث ػةةٍ بنةةر   بوخؼةةر ت 

 بنحرزغةل  

 و كٕنٕيحس جط ش بؾ ذ بخرٖ بكسشف فٛٓة يؼظى غ ب بنحؿر بنكةبٚحٙ ٔجٕبؾم بيرٚكة بنػُٕجٛد  بٔ جؼث ون  رة

ُْٔةةة ه جةةث يةةٍ بإشةةةبخ منةةٗ بنسغٛةةر بنةةق٘ ؽةةر  ػهةةٗ  ْةةثبف بنكشةةٕف بنػغربفٛةةد فحؼةةث بٌ زةةى بكسشةةةف يُ اةةد بنحؿةةر 

زغٛر ٔزؿٕل منٗ يٕبطهد بنكشٕف بنكةبٚحٙ يٍ رحم کٕنًحس َرٖ  ٌ بنٓثف بناةئى نهحؿص ػٍ ؽرٚي َؿٕ بنشر  رث 

 فٙ بناةبخ بنػثٚثخ  

فسركةة ذ بنكشةةٕف بهجةةحةَٛد جةزػةةةِ  يرٚكةةة بنٕجةة ٗ ٔبنػُٕجٛةةد ٔٔطةةهر منةةٗ بنؿةةثٔ  بنػُٕجٛةةد نهٕهٚةةةذ بنًسؿةةثخ 

 بويرٚكٛد بنؿةنٛد   ٔجؼث ون  زؿٕل بهزػةِ ٔزرك  َؿٕ  بخم رةبخ  يرٚكة بنشًةنٛد  

ٔغٕبغٛةةة بنؿةنٛةةد ٔغحةةةل به جةة ه ضةةى بزػةةّ طةةٕت بنشةةًةل  ثبٚةةجةكسشةةةف فهٕب ٘ جةةٕزٕ ، » رةةةو  ۲١٤۷ففةةٙ جةةُد 

بنغرجةةٙ فؼحةةر َٓةةر بنًسٛسةةحٙ ٔجةةةب ػهةةٗ ػةةفسّ بنغرجٛةةد ٔفةةٙ خةة ل بناةةرٍَٛ بنسةةةجغ ػشةةر ٔبنطةةةيٍ ػشةةر بزػٓةةر 

َسٛػةد نهؼةؼف بنسٛةجةٙ بنةق٘ ؽةر   رٖبهكسشةفةذ َؿٕ رهث بناةبخ ، ٔشةبكر فٛٓةة جػةَةث بهجةحةٌ يػًٕػةةذ بخة

هٗ بنثٔند بهجحةَٛد ٔظٕٓب  ٔل بخرٖ بؾسهر يرک   جٛةجٛة خة ل بناةرٍَٛ بنًةقكٕبٍٚ  يطةةل جرٚ ةَٛةة ٔفرَسةة ، ػ

 ٔرث بزخقذ کشٕف  بخم بناةبخ بزػةْةذ يسؼث خ خؼؼر ن حٛؼد بؤػةع بنسٛةجٛد  

 ةٌٛحةةل به ج شةجةث ٔب ػةٍ ؽرٚةي يظةث َٓةر جةُر نةٕبَس ، ٔنٕٚ ٚةَةة ، ٔبهَكهٛة  رةةيٕب جةكسشةةف غ فةنفرَسٌٕٛ

ٔبك ٔب غٕٓ ْى نهحؿص ػٍ يُةؽي ًٚكةٍ بجةسغ نٓة برسظةة ٚد ٔبهجةحةٌ بكة ٔب کشةٕفٓى فةٙ بنًُةةؽي بنغرجٛةد يةٍ 

ببزٛةةة  بناةةةبخ فسةةرخ يةةٍ بنةة يٍ بَسٓةةر  ؾًهةةديربكةة ْى بنسةةةجاد فركةة ٔب ػهةةٗ بنًُةةةؽي بنػُٕجٛةةد بنغرجٛةةد، ٔبجةةسًرذ 

بخ  يرٚكةةة بنػُٕجٛةةد   فاةةث جاٛةةر يؼظةةى  غةة بء بناةةةبخ بنثبخهٛةةد قٛةةر جةکسشةةةف يؼظةةى بغةة بء بيرٚكةةة بنشةةًةنٛد ، بيةةة رةةة

 يكسشفد ؾسٗ جثبٚد بنارٌ بنسةجغ ػشر  

 ػُثية َش ر بنحؼطةذ بهجسكشةفٛد ٔخةطد جؼث  ٌ ظٓرذ ٔز ٕبذ ٔجةئم بنُام ٔبجسخثبو بنسك  بنؿثٚث  
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جسكشةةفةذ بنػغربفٛةد بناةةئى ػهةٗ بجةة  ٔيٍ بنرؾ ذ بهجسكشةفٛد بنسٙ زرزحؾ جسؿاٛي بنٓثف بنطةةَٙ يةٍ بْةثبف به

بنٕطةةٕل منةةٗ بنشةةر  ػةةٍ ؽرٚةةي بنغةةرت بؾهةةد يةةةغ ٌ بنسةةٙ زًطةةم فةةٙ َفةةس بنٕرةةر ؽحٛؼةةد بنظةةربع جةةٍٛ بنحرزغةةةل 

ٔبجحةَٛة فٙ يػةل بهجسكشةفةذ ، فاث جث  يةغ ٌ ؾٛةزّ جخثيد بنحرزغةل ٔنكٍ ية نحص  ٌ زؿٕل بنخثيد بجةحةَٛة َسٛػةد 

و جخثيد بهيحربؽٕب شةبل بنخةيس بنق٘ ػٓث بنّٛ جةكسشةف بوببػٙ بنسٙ زاغ ػةًٍ جةٛة خ ؾٛص رة حٛؼد بنسُةفسن 

 بجحةَٛة  

جخًس جفٍ جةب ؾٕل جٕبؾم بنحرب ٚم جةزػةِ بنػُٕت ؾٛص ػحر بنًؼٛي  ۲١۲۷ٔناث جؿر يةغ ٌ يٍ بجحةَٛة جُد 

ةل ضةى بزػةّ نؼحةٕب بنًؿةٛؾ بنٓةة ٘ ، بنق٘ ػرف جأجًّ ضى جةب ؾٕل بنسةةؾم بنغرجةٙ بهيرٚكةة بنػُٕجٛةد جةزػةةِ بنشةً

و، ٔرةث َػةؽ  ۲١۱۲كحٛةرخ بَسٓةر جاسهةّ فةٙ غ ٚةرخ جةٛحٕ جةُد  ٔجؼث يةرٔبِ جؼةث  يةٍ بنػة ب ٔيٕبغٓسةّ نظةؼٕجةذ

يةغ ٌ جسؿاٛي فكةرخ كرٔٚةد بوبع جؼةث زًكةٍ جاٛةد بنحؿةةبخ بنًةربفاٍٛ نةّ جةةنؼٕ خ منةٗ بجةحةَٛة ػةٍ ؽرٚةي بنًؿةٛؾ 

  بنُٓث٘ فةهؽهسٙ

 اخهيت انماراث ) انمرحهت انحديثت (اكتشاف د -ج

جؼث  ٌ زؿاار بوْثبف بنسةجاد ن جسكشةفةذ بنػغربفٛد بنًسًطهد فٙ بنٕطٕل منٗ بنشر   ٌٔ بنًرٔب ج رٚةي بنحؿةر 

بنًسٕجؾ ٔبنٕطٕل منٗ بنشر  بورظٗ ػٍ ؽرٚي بنغةرت ٔبنةق٘ َةسع ػُٓةة بكسشةةف يُةةؽي غثٚةثخ نةى زكةٍ ػةًٍ 

جر ذ ؾةنةد غثٚةثخ فةٙ ؽحٛؼةد بهجسكشةةفةذ بنػغربفٛةد زًطهةر فةٙ زٕػةٛؽ بنظةٕبخ  هجسكشةفةذ بنػغربفٛدبْثبف ب

 بنكةيهد ن حٛؼد بوببػٙ بنًكسشفد بنػثٚثخ  ٔرث جةػث ػهٗ ظٕٓب ُْة بهْسًةو :

ٔزسخةق يُٓةة بجةهٕجة جٛةجةٛد نفةرع  ( بنٕػغ بنسٛةجٙ بنؼةنًٙ  ؾٛةص جةر ذ  ٔل كحةرٖ بخةقذ زةثػى بهكسشةةفةذ۲

 ؽي بنًكسشفد  جٛ رزٓة ػهٗ بنًُة

يةٍ بنًظةةػث بنسةٙ كةَةر  ز ٕب ؽر  بنًٕبط ذ ٔٔجةئم بنُام بويةر بنةق٘ ٚسةر بنكطٛةر يةٍ بويةٕب ٔبنكطٛةر( ۱

 زؼٛي ؾركد بهجسكشةفةذ بنػغربفٛد  

 ٚة خ بنًؼرفد ٔز ٕب بنؼهٕو بنسٙ يٍ شأَٓة خثيد ؾركد بهجسكشةفةذ بنػغربفٛد ٔخةطد ية ٚسؼهةي يُٓةة جسسةٓٛم  (٤

 جسكشةفةذ  يًٓةذ به

ٔجةةنُظر  وغ بء بنًػٕٓند فٙ  بخم بناةةببذْقِ بنؼٕبيم يػسًؼد جةػثذ ػهٗ  ٌ زسؼةفر بنػٕٓ  هكسشةف يؼظى ب

 نسؼد بنًٕػٕع ٔزؼث  بناةئًٍٛ جؿركد بهكسشةفةذ بنسٙ زخض  بخم بناةببذ فسٕف َٕغ  ون  جًة ٚهٙ :

 بكسشةف بنًُةؽي بنثبخهٛد نهاةبخ بوفرٚاٛد    - 

 شةف رةبخ بجسربنٛة ٔبنػ ب بنًػةٔبخ نٓة  بكس -ت 



5 
 

 بكسشةف بنًُةؽي بنا حٛد  -ظ 

 اکتشاف داخم انمارة األفريميت :( ۱

جؼث  ٌ بَسٓر بنًرؾهد بؤنٗ يٍ يربؾم بكسشةف بناةبخ ٔبنسٙ زًطهر فٙ بكسشةف جٕبؾم بناةبخ بوفرٚاٛد كًة ير جُة 

ًطهر فٙ يؼرفد  بخم بناةبخ، ٔرث جث ذ يُق  ٔبئم بنارٌ بنسةجةغ جةجاة جث ذ يرؾهد غثٚثخ يٍ يربؾم بكسشةف بناةبخ ز

ػشر ؾسٗ بجؼّ بنطةنص ٔفٙ ْقِ بنًرؾهد زةى بخسةرب  بناةةبخ يةٍ بنشةر  منةٗ بنغةرت ٔيةٍ بنشةًةل منةٗ بنػُةٕت ٔضةى 

ؿٛةربذ زؿاٛي ػث  يٍ بنًشك ذ بنسٙ كةَر زسؼهي جأٔبجؾ بناةبخ بوفرٚاٛد، زًطهةر فةٙ يُةةجغ بوَٓةةب ٔبزػةْٓةة ٔبنح

 ٔؽحٛؼد يٛةْٓة ٔكشف بنًثٌ وبذ بنشٓرخ بنسةبٚخٛد بػةفد منٗ ؽحٛؼد بهَٓةب وبذ بنسظرٚف بنثبخهٙ  

ٔكةَر بنظٕبْر بن حٛؼٛد بنًسؿكًد فٙ بناةبخ ٔبنًسًطهد فٙ ؽحٛؼد بنظرٔف بن ٕجغربفٛد ٔبنًُةخٛد ٔؽحٛؼد بنسةٕبؾم 

بنحشر٘ بنق٘ كةَر زؼةَّٛ بناةبخ ٔبنًسًطم فٙ زخهةف زؿٕل  ٌٔ بنٕطٕل منٗ ؾهٕل زه  بنًشةكم بػةفد بنٗ بنٕػغ 

 بنسكةٌ  

ٔنكٍ َسٛػد نهس ٕب بنق٘ بطةت ٔجةةئم بنُاةم ٔ خةٕل بناةٕخ بنسػةبٚةد فةٙ بنُاةم بنحؿةر٘ ٔظٓةٕب بجةهؿد غثٚةثخ يةٍ 

خ خٛةخ بنًسسكشفٍٛ ٔز ٕب ٔجةئم يكةفؿد بويربع بػ ٗ بنًسسكشفٍٛ بنثػى بنكحٛر هخسرب  رهث بناةةب ٍٛشأَٓة زأي

 ٔرٓرْة ٔبخؼةػٓة نهسٛ رخ ٔبهجسغ ل  

 :و ۲۰۰۷جث ذ ؾًهد بكسشةف بناةبخ جًرؾهسٓة بنؿثٚطد جُد  ٔرث

 و ۲۰۰۷( غًٛس جرٔ  ، جث  يٍ يظٕع منٗ زةَة ٔجُةب جُد ۲

  ۲۲٤١ک  جرزٌٕ ، جث  يٍ يثُٚد ؽربجهس منٗ  نسة بنُٛػر ٔ جؿٛرخ زشة  جُد ( ۱

   ۲۲١۷بػةنٙ جؿر بنػحم جُد رح ةٌ جث  يٍ بنخرؽٕو بنٗ  ىٛجه( ٤

   ۲۲١۱نفُػسسٌٕ  يٍ يٕ يحٛي منٗ بَكٕه جُد ( ١

   ۲۲١۲ فجرزسٌٕ ٔجحٛ  يٍ  َػحةب منٗ جؿٛرخ َٛ( ١

   ۲۲۰۰( جسةَهٙ يٍ يظث بنكَٕغٕ بنٗ  َػحةب ٦

د يُةق يُسظةف ٔكةٌ يٍ َسٛػد ْقِ بهجسكشةفةذ بنسحة  بنق٘  خهسّ بنثٔل بؤبجٛد   نٓثف بجةسغ ل بناةةبخ بوفرٚاٛة

يارببزّ يُةؽي بنُفةٕو  جًٕغث ؾٛص زؿث ذ ۲۲۲١ - ۲۲۲١جُد  ٍٛبنارٌ بنسةجغ ػشر ٔبنق٘ زٕغّ فٙ يؤزًر جرن

 بؤبجٙ فٙ بفرٚاٛد  
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 استرانيا وانجزر انمجاورة نها : - ب

نةٗ زهة  بناةةبخ ٔب ذ بشةةبخ م ًةٕ ٛفكرخ ٔغٕ  رةبخ بجسربنٛة منٗ بنؼٕٓ  بنَٕٛةَٛد ٔبنرٔيةَٛةد ، فًُةق ػٓةث ج ه زؼٕ 

ؾٛص بشةبذ خةبؽسّ منٗ  ٌ بنًؿٛؾ بنُٓث٘ يغهي يٍ بنػُٕت ػُةثية بجةى بفرٚاٛةد ٔغؼهٓةة زًسةث غُٕجةة ؾسةٗ زهساةٙ 

 بنًؿٛؾ بنُٓث٘ فٙ بنػُٕت   زغهيجاةبخ  جٛة ٔبؽهي بجى بوبع بنًػٕٓند ػهٗ بوبع بنسٙ 

ٔرةث بضةةب ( زكٌٕ غ ء  يٍ بناةبخ بنػُٕجٛد ب ػظر بنكشٕف فاث بشةب يةغ ٌ منٗ  ٌ زٛرب  نفٕٚػٕ ) ببع بنُة ٔفٙ

 رٔ ْٚقب بنر ٘ بْسًةو بنًكسشفٍٛ بنقٍٚ بك ٔب فٙ کشٕفةزٓى ػهةٗ بناسةى بنػُةٕجٙ يةٍ بنًؿةٛؾ بنُٓةث٘ ؾسةٗ  ٌ کةٕ

، ٔبنحؿةص ػةٍ رةةبخ بجةسربنٛة  ۲٦۷٦، ػةةو «New Hebrides» غة ب بػساث بَّ بكسشف بجسربنٛة ػُثية ٔطةم منةٗ

 ػد يٍ بنػ ب بنًرغةَٛد بنسٙ زسرك  فٙ َا د بنساةء بنًؿٛؾ بنُٓث٘ جةنًؿٛؾ بنٓة ٘  جةػث ػهٗ بكسشةف يػًٕ

 أن تمسم مراحم اكتشاف لارة استرانيا وانجزر انكبيرة انمحيطت بها إنى مرحهتيه : ويمكه

  :انمرحهت األونى  -أ

حةرٖ بنارٚحةد يُٓةة ، ٔزًطهةر ٔجةٕبؾم بنػة ب بنك بجةسربنٛة نسٙ جًٕغحٓة زى بنٕطٕل منٗ جٕبؾمٔشًهر بنًؿةٔهذ ب

فٙ يؿةٔهذ بنٕٓنُثٍٚٛ بنقٍٚ بجس ةػٕب  ٌ ٚحس ٕب َفٕوْى بنسػةب٘ فٙ بنًؿٛؾ بنٓة ٘ بنػُٕجٙ يُةق زأجةٛس شةركد 

، ٔيٍ بنٕٓنُثٍٚٛ بنقٍٚ جقنٕب غٓةٕ  بجسكشةةفٛد زةجةًةٌ بنةق٘ ٔطةم منةٗ غ ٚةرخ  ۲٦۷۱بنُٓث بنشررٛد بنٕٓنُثٚد جُد 

  ٔفةٙ ؽرٚةي ػٕ زةّ بكسشةف غة ب فٛػحةٙ ٔ بب ؾةٕل  هُةثٕٚ ٛةؾم بنغرجةٙ نػ ٚةرخ َٔزسًةَٛة ٔبنةٗ بنسة شٛشٚيٕب

 جٕبؾم بجسربنٛة  ٌٔ بنسؿاي يٍ ٔغٕ ْة  

بؾهةد  ۲۰٦۷َٔسٛػد نهًُةفسةد بنشةثٚثخ جةٍٛ بنٕٓنُةثٍٚٛ ٔبنحرٚ ةةٍَٛٛ ، فاةث غٓة ذ بنػًؼٛةد بنًهكٛةد بنحرٚ ةَٛةد ػةةو 

غُٕجةة يةةبب جػ ٚةرخ زةةْٛسٙ ضةى  ۱۲جةزػةِ  بئةرخ ػةرع  ؿٛؾكٕك يٍ بب  ْٕبٌ ػحر بنً بجسكشةفٛد جاٛة خ غًٛس

 عٛٔجؼث  ٌ  زى بكسشةفٓة بزػّ منٗ بجةسربنٛة فٕطةم خهة هُثخٕٚ ٛبزػّ غُٕجة ٔنكُّ نى ٚظم منٗ بجسربنٛة جم ٔطم منٗ َ

 جٕزةَٙ ضى بزػّ ؾٕل بنسةؾم بنشررٙ هجسربنٛة ٔٔطم منٗ بب  جٕبك فٙ بنشًةل  

 انمرحهت انثاويت : - ب

ٍٛ بنسةجغ ػشةر ٔقُٛٛد بنػثٚثخ  ٔزرك ذ ْقِ بهكسشةفةذ فٙ بنارَ ُثخٕٛ نٛشًهر بكسشةف  بخم بناةبخ ٔ بخم َ ثٔر

بنًشةكم بنسٙ ٔبغٓر بهجسكشةةفةذ فةٙ رةةبخ بجةسربنٛة ٔغةٕ  بنس جةم بنػحهٛةد يطةم جهسةهد بنػحةةل  ٔيٍ، ٔبنؼشرٍٚ 

بنسٙ ٔبغٓر بهجسكشةفةذ ْٙ زسحغ بوَٓةب بنسٙ زٕطةهٕب منةٗ  بن برةء فٙ بورسةو بنشررٛد فٙ بناةبخ ٔبنًشكهد بنطةَٛد

بکسشةف  بخم بناةبخ ؽٛهد بنارٌ بنسةجةغ ػشةر،  ٔهذيؼرفد بغ بء يٍ يػةبٚٓة بنؼهٛة بضُةء زػٕبنٓى ، ٔبجسًرذ يؿة
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نى ٔيةةة  ٌ ؾةةم بناةةرٌ بنؿةةةنٙ ؾسةةٗ بطةةحؿر غًٛةةغ بنًُةةةؽي بهجةةسربنٛة ٔبنػةة ب بنكحٛةةرخ بنارٚحةةد يُٓةةة يؼرٔفةةد نهؼةةة

 بنخةبغٙ  

 اكتشاف انمىاطك انمطبيت -ج 

 ٔبئم بنارٌ بنسةجغ ػشر جقنر غٕٓ  هكسشةف بنًُةةؽي بنا حٛةد ٔيةٍ بْةى بنًػٓةٕ بذ بنكشةفٛد نها ةث بنشةًةنٙ  يُق

بنةق٘ وْةث فٛٓةة منةٗ بنسةةؾم بنشةًةنٙ نکُةثب ضةى بهجؿةةب منةٗ بنًًةر بنشةًةنٙ  ۲۲۲۷بؾهد بنسٛر غٌٕ فربَكهٍٛ ػةو 

ٔرةةث بَسٓةةر زهةة   ۲۲١۰بنةةق٘ زةةٕفٙ جةةُد  ٍٛهْةةقِ بنرؾهةةد بٌ كطةةرذ بنةةرؾ ذ نهحؿةةص ػةةٍ فةةرَکٔكةةةٌ يةةٍ َسٛػةةد 

زًكٍ ب ٔنف فٕب  يٍ بنٕطٕل منٗ بنًًر بنشًةنٙ ٔبنٕطٕل منٗ  ۲۲۰۲بنًؿةٔهذ جةکسشةف يًر جٓرَع ٔفٙ جُد 

   ُ َثٚکر

 ۲۰۰٤ثبئرخ بنا حٛةد بنػُٕجٛةد جةُد جخظٕص بناةبخ بنا حٛد بنػُٕجٛد   فاةث كةةٌ بنكةةجسٍ  كةٕك  بٔل يةٍ ػحةر بنة بية

 ۲۲٤۲فًٛة جؼث ببع بَثبجٙ  جُد « ٚسكٕ »ٔون  فٙ غُٕت بنًؿٛؾ بنُٓث٘ فٙ بنًُ اد بنسٙ بؽهي ػهٛٓة 

ٔبْى ػًم رثيّ كٕك جخظٕص بناةبخ بنا حٛد بَّ ب بل يةٍ خرٚ ةد بنؼةةنى بناسةى بهكحةر يةٍ بناةةبخ بناثًٚةد بنخٛةنٛةد 

 ۲۲١۷ٔ  ۲۲۱۷ ٍٛيرؾهد كٕك رةير ػثخ يؿةٔهذ يةة جة ٔجؼث ًٕ ٛء يُق ػٓث ج هبنسٙ بجًٓة بنػغربفٌٕٛ بناثية

يٍ رحم بنًسسكشفٍٛ ٔطٛة ٘ بنؿٛسةٌ ، ٔنكٍ بْى بؾهةد بزػٓةر منةٗ بنًُةةؽي بنػُٕجٛةد بؾهةد غةًٛس كة بك بٔ  

بٌ ٚؼطةةر ػهةةٗ بنا ةةث بنًغُةؽٛسةةٙ ، ؾٛةةص جةةحي  ٌ  ٚأيةةم ؾٛةةص ٔطةةم منةةٗ بب   ب بب ٔرةةث كةةةٌ بٔ  ۲۲١۷جةةُد 

 كسشف بنا ث بنًغُةؽٛسٙ بنها ث بنشًةنٙ  ب

زهر ون  فسرخ بكٕ  فٙ بكسشةف بناةبخ بنا حٛد ، رثو بنظٛة ٌٔ بهجكسهُثٌٕٚ ٔبنُرٔٚػٌٕٛ شةٛاة يةٍ بنًؼهٕيةةذ  ٔرث

ػٍ جؼغ بنسٕبؾم بنػُٕجٛد   ٔنكٍ يُق  ٔبئم بنارٌ بنؿةنٙ جث  بهْسًةو جًٕبطهد بنحؿص ػٍ جاٛد  غ بء بناةبخ ؾٛص 

بغة بء ٔبػسحةبْةة زةجؼةد نٓةة، ٔرةث زؼةًُر كةقن  يؿةٔنةد  ةفنحٕل زرجم جؼطةةذ بجةًٛد ، بنٓةثف يُٓةة بكسشةبخقذ ب

 بنثخٕل منٗ  بخم بناةبخ  

طةؾث ْقِ بنًؿةٔهذ بغةربء بنحؿةٕش بنؼهًٛةد ػةٍ بناةةبخ يةٍ ؾٛةص بنةثٔبخ بنًةئٛةد فةٙ جؿةةب بنًُ اةد بنا حٛةد  ٔرث

 ببزٓة ٔرةير جؼطةذ بهجسكشةف جةنؿفرٚةذ بنُحةزٛد ٔبنؿٕٛبَٛد  بنػُٕجٛد   ٔؽحٛؼد ؽحاةذ بنًٛةِ ٔ بغةذ ؾر

    نر زه  بنؿفرٚةذ ػهٗ ؾثٔش زغٛربذ يُةخٛد كحٛرخ فٙ بنؼظٕب بنػٕٛنٕغٛد بوخٛرخ ٔرث

، ز ْى ػث  يٍ  ۲۷۷١  ٔ جرٔ  ۲۷۷۱بنقٍٚ رة ٔب ؾركد بهجسكشةف بوخٛرخ ٔفٙ خ ل ْقب بنارٌ جکٕذ   ٔيٍ

ب بنػٕبَث بنػغربفٛد نهاةبخ بنا حٛد بنػُٕجٛد ، ٔجةنُظر نكطرخ بنًسسكشفٍٛ ٔبخس ف غُسٛةزٓى فاةث بنؼهًةء بنقٍٚ  بجٕ
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َشأذ ؾةند جٛةجٛد  ػر بكطر  ٔل بنؼةنى بنسٙ جةًْر جةهجسكشةف جةنً ةنحد جةجسً ك بغة بء يةٍ زهة  بناةةبخ ٔيةٍ 

  ٔجرٚ ةَٛة ٔبنُرٔٚع ٔبنًةَٛة  کةٚٔفرَسة ٔبير ٛةْقِ بنثٔل بجسربن


