
 عو البياى الصحفي  

 سفو فاسكو دي جاما مو إكتشاف حطاممشروع 

سفو ويي تعترب مو أوائل  1001شلطهة عماى يف عام باحلالنيات  جزيرة يفسفيهة برتػالية  غرقت

 علماء اآلثار. بواسطة علميًاكو العجور عليًا ودراستًا أماليت  االستكشاف

طاهُت مؤظعت وصاسة الترار والثلافت بالخعاون مع  ٌعش عً الىؽف أن حعلً جفاـُل مؽشوع بلى ووجش سهفىسٍض البًر

ه إلى ( اإلاخج2351-2351فاظيى دي حاما )والتي واهذ حضء مً ألاظطٌى الخشبي لظفً الهىذ الؽشكُت البرحغالُت خطام 

شة الخالهُاث مً اوائل ظفً عفش  2351الهىذ. حعخبر هزه العفُىت والتي غشكذ في ماًى  باللشب مً ظاخل حٍض

 ها بىاظطت علماء آلازاس واملخخفين.يؤلاظخىؽاف  ألاوسوبي والتي ًخم العثىس عليها وإحشاء الذساظاث العلمُت عل

ت )  International Journal of Nauticalجفاـُل مىكع الخطام والتي جم وؽشها الُىم في املجلت الذولُت لعلم آلازاس البدٍش

Archaeology ) فِعىتي اللبطان  والتي واهذ جدذ إمشةعفُىت إصميرالذا حعىد للالعفُىت اإلاىدؽفت خطام جىؽف عً أن

 جذؼين ظ
ً
ً ظادلي مً حلىظِعترؼاًش. هما جم الُىم أًضا ذٍس مىكع  ىدسي خاٌ فاظيى دي حاما وظلُل الىبُل فٍش

ىس و لهزا ؤلاهدؽاف والزي على ؼبىت اإلاعلىماث  خاؿ  اهثر ملاطع مشئُتًدخىي على  جفاـُل ـو

(www.esmeraldashipwreck.com). 

م طاهُت بلى ووجش سهفىسٍض  مؤظعت  مً جم إهدؽاف مىكع الخطام بذاًت بىاظطت فٍش ي الزهشي ورلً فم 2776عام البًر

عخبر العام الخمعمائت لشخلت فاظيى دي حاما  م البدشي اإلاباؼش إلى الهىذ. َو م هى 1521اإلالخمُت إلهدؽاف الطٍش

ت بؽيل وامل وبئؼشاف مً وصاسة الترار والثلافت.ُؤلاهطالكت الخلُل جم اللُام ها بعذ ت ألعماٌ اإلاسح والخىلُب ألازٍش

ت.  1655 مً م خُث جم إهدؽاف ما ًلاسب1523م و1522في اعىام  إضافُخينبعملُتي جىلُب  جذس بالزهش كطعت أزٍش ٍو

بلىوجش سهفىسٍض  مؤظعت الفاضل دًفُذ ميرهض مًمذًش اإلاؽشوع بئداسة وجىفُز اإلاؽشوع بالخعاون مع كامذ الىصاسة أن 

 ت( والخاـ1552الُىوعيى )باللىاعذ الذولُت اإلاخبعه لخماًت آلازاس اإلاغمىسة باإلاُاه هما وسد في إجفاكُت باإللتزام الخام و 

 . هاُاإلاغمىس باإلا ثلافيلترار البدماًت ا

http://www.esmeraldashipwreck.com/


ت العفُىت اإلاىدؽفت والجذًش بالزهش أن  ت اإلاىدؽفت والتي ظاهمذ في الىؽف عً هٍى مً ضمً مجمىعت اللطع ألازٍش

 ىدسي ما ًلي8ظعلى أنها العفُىت إصميرالذا بلُادة فُيعِىتي 

الزي وان ؼعاس شخص ي مً اإلالً دوم ( esfera armilaكشؿ مً الىداط علُه ؼعاس الىبالت اإلاليي البرحغالي ) 

 ٌ ل ألاو  .ماهٍى

خ    م. 2276العفُىت وان بىاء حشط بشوهضي مع هلؾ ًذٌ على ان جاٍس

 م.2352و  2273( ظىذ في لؽبىهت بين عامي cruzadoعمالث معذهُت رهبُت حعمى هشوصاًذو ) 

ل في عام  ظىذالتي و ( Indioعملت فضُت هادسة للغاًت حعمى إهذًى )   م 2277بخيلُف مً دوم ماهٍى
َ
خفُفا

ممازلت واخذة اخشي عملت الىذسة الؽذًذة لئلهذًى )هىان فلط هزة على وحه الخدذًذ للخجاسة مع الهىذ. 

ل "اإلافلىدة" أو ظطىسٍت بففتها عملتألا معشوفه في العالم( جأحي مً مياهتها   ".ذبؽال" دوم ماهٍى

ت اإلاىدؽفت واهذ مً اإلاذفعُت والزخائش مً الترظاهت التي واهذ على متن العفُىت. وؼملذ  الجضء ألاهبر مً اللطع ألازٍش

اؿ والخذًذ والدجش مً مخخلف ألاحجام، وعذد هبير مً  بعض البروهض و كطع اإلاذفع مً هزه طللاث مً الـش

ت الععىشي مً هزا ألاظطٌى هما أمش به دوم  لذم دلُال ملمىظا على الهذفإن هزه اإلاىدؽفاث ج اللذًمت. ألاظلخت الىاٍس

ل والزي هفز مً كبل فاظيى دا حاما وازىين مً أخىاله فِعىتي   ىدسي.ظ بشاطو ماهٍى

  
ً
ت اللطع على اإلاعخلبلُت الذساظاث إلى إظدىادا ت ف ألازٍش خُت وألازٍش  ىكع الخطام ظخيىن هائلتإلائن ألاهمُت الخاٍس

 التي حعبم باعخباسها واخذة مً اوائل ظفً ؤلاهدؽافاث 
ً
ت العفًغشق ل اخش أي إهدؽافصمىُا  35أو  15بدىالي  الاًبيًر

 
ً
ت عً اهدؽافاث حذًذة خٌى الىُفُت التي  مً اإلاخىكع أن جىؽفف، عاما ت  واهذ جذاس بهااللطع ألازٍش الخجاسة البدٍش

 والخشب في املخُط الهىذي في مطلع هزا اللشن.

وكذ اظخفاد اإلاؽشوع هثيرا مً معاهماث العذًذ مً الجهاث الخيىمُت واإلاعاهذ وعلماء آلازاس الخبراء اإلاعخللين الزًً 

ت بمىخهى الذكت وبئظخخذام الخلىُاث اإلاخطىسة. حؽمل الجهاث الخيىم ُت اإلاعاهمت باإلاؽشوع كامىا بخدلُل اللطع ألازٍش

ت العلطاهُت العماهُت وظالح الجى العماوي وؼشطت عمان العلطاهُت والتي كامذ بعملُاث الذعم  العلطاوي البدٍش

عت حؽمل اإلاعاهذ واإلاؤظعاث حامهما . أهالي حضس الخالهُاثباإلضافت إلى ووصساة البِئت والؽؤون اإلاىاخُت  وؤلامذاد

ت )و بىسهمىر و مؤظعت ظمُثعىهُان  حامعت و ( Maritime Archaeology Sea Trustـىذوق ؤلاظدثماس لآلزاس البدٍش

 حمعُت لؽبىهت الجغشافُتو  البرحغاٌ وبىً ٌعىجشاط أهعفىسدأمخخبر و  حامعت واسوًٍ مً WGMو هىفا دي لؽبىهت



خ الجُىلىجي لىذنو  لؽبىهتواإلاعهذ الىطني للطاكت والجُىلىحُا في   ـىذوق ماسي سوص فيو حامعت دسهام و  مشهض الخاٍس

ىفىسٍض ووجش بلىمؤظعت إلى  ملذم  بذعم حضئي لُلااإلاملىت اإلاخدذة. وواهذ هزه الخد الىطىُت مً مجلغ الجمعُت  ٍس

 .Waittومؤظعت ( National Geographic)  ؤلاظخىؽافُت لبعثاثلالجغشافُت 

 هزا ؤلاهدؽاف  إلى "أن مؽشوع لؽؤون الترار الىصٍشمعدؽاس  بً علي اللىاحيظعادة اإلاعدؽاس خعً بً دمحم أؼاس وكذ 

. ولهزا فلذ اإلاُاهىفز في مجاٌ الخىلُب عً آلازاس اإلاغمىسة ًٌعخبر ألاٌو مً هىعه على معخىي العلطىت واإلاىطلت الزي 

  في هزا املجاٌ لخعاكذ مع بِذ خبرة عالميلخعاون واعالُت ورلً با مهىُتظعذ الىصاسة إلى جىفُز اإلاؽشوع بىفاءة و 
ً
وأًضا

الُىوعيى لعام باإلاُاة خاـت إجفاكُت باإللتزام باإلاعاًير الذولُت التي أكشتها مىظمت الُىوعيى لخماًت آلازاس اإلاغمىسة 

ت سائعت في مجاٌ بىاء اللذساثل. هزم 1552 م الىطني  الىطىُت ً فئن اإلاؽشوع كذ وفش فـش ب الفٍش جمثلذ في جذٍس

 هخلذم بالؽىش والخلذًش لجمُع اإلاُاه بأعماٌ البدث والخىلُب جدذ  العماوي على وافت الجىاهب راث الفلت
ً
. اخيرا

 "هجاخه إاإلاؽاسهين في هزا اإلاؽشوع مً داخل وخاسج العلطىت  والزًً ظاهمىا في 

طاهُت سهفىسٍض ووجش بلى  مؤظعتمً  ميرهض.ٌ دًفُذ الفاضل اإلاؽشوع مذًش أما " على العىغ مً فلذ أؼاس بأهه  البًر

خُت التي   على الىزائم الخاٍس
ً
ت فهزا اإلاؽشوع بذأ بالبدث عً الخطام بىاءا ع علم آلازاس البدٍش ألاغلبُت العاخلت مً مؽاَس

وزلذ لخذر غشق العفً ورلً لؤلهمُت التي ًدملها هزا الخطام مً هاخُت اهه ٌعخبر مً فترة بذاًاث عفش ؤلاهدؽافاث 

خُت ظتراجُجُت عً إهدؽافاث ثلج الفذس للغاًت أن أزمشث هزه ؤلا حذًذة. مما ً وإخخمالُاث العثىس على مىدؽفاث جاٍس

ت" مثيرة لئل   هخمام على الشغم مً أهىا ال هضاٌ في مشخلت مبىشة وعبُا في دساظت ججمُع اللطع ألازٍش

جدخىي على بذاًاث " مً اإلاذهؾ العمل في اإلاىاكع التي  ٌؽير إلى أهه مذًش آلازاس بجامعت بىسهمىرداًف باسام  الفاضل

ىماث لباإلاع الباخثين الخىاـل الخضاسي البدشي بين اوسوبا و الهىذ. إن ألاظلخت التي جم العثىس عليها باإلاىكع بذأث جضود

ت لهزه الشخالث، هما أن  جلذًم الىثير مً اإلاعلىماث عً الشحاٌ والعفً ه بئمياه اإلاىكعبالفعل عً الطبُعت الععىٍش

 مشاث والؽعىب التي واحهىها"التي كامذ بهزه اإلاغا

خ في  الباخثالذهخىس إبشاهُم البىظعُذي وكذ رهش  في معشض حعلُله على  حامعت العلطان كابىط بلعم الخاٍس

 
ً
ٌ  ٌعذ" ؤلاهدؽاف كائال ى  الخىاـل مً حذًذة إلاشخلت بذاًت حاما دا فاظيى بلُادة م2276 عام الهىذ الى البرحغالُين ـو

خي الاهدؽاف هزا. الخذًثت العفىس  معتهل في والغشب الؽشق  بين ؤهذ الخىاـل لهزا ًىزم الخاٍس  العاإلاُت عمان مياهت ٍو

ت اللطع حعهم ظىف. الخذًثت العفىس  مطلع مىز املخخلفت اللىي  بين الذولي الخىافغ خضم في واهمُتها  عثر التي- الازٍش



ه دي فِعيذ البرحغالي باللبطان الخاـت الغاسكت العفُىت خطام ضمً عليها  الباخثين جضوٍذ في –( م2351) ظىدٍس

خُت اإلاعلىماث مً بالىثير الهىذي باملخُط اإلاشجبطت والذساظاث الجغشافُت الىؽىف مجاٌ في والذاسظين  اإلاشجبطت الخاٍس

 مثل الاكخفادًت الجىاهب الى اضافت والاظلخت العفً واهىاع ، واهذافها الؽشق  الى البرحغالُت الخمالث بطبُعت

خُت الخلائم مً الىثير ًضفي هما العمالث، ذعم الخاٍس  الؽشق  في البرحغالي بالىحىد اإلاشجبطت والىزائم اإلافادس دوهخه ما ٍو

" 

 والثقافة: التراثعن وزارة 

حعخبر الىصاسة هي الجهت الشظمُت اإلاعؤولت عً خماًت الترار الثلافي اإلاغمىس باإلاُاة في العلطىت هما جمثل إداسة الىصاسة 

ع اإلاشجبطت  . كامذ الىصاسة بئوؽاء ُاهباآلزاس اإلاغمىسة جدذ اإلالهزا اإلاؽشوع أٌو إداسة عماهُت إلاثل هزا الىىع مً اإلاؽاَس

كع الترار الثلافي في العلطىت والزي مً ضمً أعماله البدث والخىزُم إلاىا ُاهاإلاغمىسة باإلامي لذساظت آلازاس بشهامج عل

في اإلاُاة ألاكلُمُت العماهُت. بعذ ؤلاهتهاء مً عملُاث الترمُم والخدلُل ظِخم عشض اإلالخيُاث التي جم العثىس  ُاهاإلاغمىس باإلا

 .الىصاسةمخاخف اإلاؽشوع ضمً حىباث  خالٌ أعماٌ عليها مً

 عن بلو ووثر ركفوريس / ديفيد ل . ميرهس:

 وخبرة على معخىي العالم فلذ كاد عملُاث 
ً
ٌعخبر دًفُذ ٌ . ميرهض مً اهثر الباخثين عً خطام العفً الغاسكت هجاخا

م  1552في عام     HMS Hood ظفُىت خٌى العالم. جشحع ؼهشجه إلى جدذًذ مىكع العفً 12البدث عً خطام خىالي 

طاهُت  والتي غشكذ بىاظطت كىبلت مىكىجت في  Luconaو ظفُىت الصخً  2772في عام  Derbyshireوهاكلت البضائع البًر

جدذًذه إلاىكع خطام العفُىت  . جم مىدت وظام فخشي مً أظترالُا ميافأة على   عملُت إخخُاٌ على الخأمين في أظترالُا

HMAS Sydney  فُىت م والع1556في عامAHS Centaur  م بٌى آلان 1523م. في عام 1557في عام  في فٍش
ً
م وان عضىا

 HMS( والزي اظخعاد حشط العفُىت MUSASHIالزي اهدؽف مىكع خطام العفُىت الخشبُت الُاباهُت مىظاش ي )

Hood  ٌ ذ مً اإلاعلىماث عً بلى ووجش سهفىسٍض و دًفُذ طاهُت . إلاٍض اسة  باإلهابت عً وصاسة الذفاع البًر . ميرهض الشحاء ٍص

 http://www.bluewater.uk.comاإلاىكع ؤلالىترووي8 
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 :البحرية آلاثار لعلم الدولية املجلةاملنشورة في  عن الورقة العلمية 

 عنوان الورقة: 

ٌ  مً البرحغالُت الؽشكُت الهىذ ظفً" شة ظاخل على( 2351-2351) حاما دي فاظيى اظطى  ظلطىت في الخالهُاث حٍض

ش8 عمان  "مشخلي جلٍش

 املؤلفين:

David L. Mearns: Blue Water Recoveries, Midhurst, West Sussex, UK 

David Parham: Bournemouth University, Talbot Campus, Poole, UK 

Bruno Frohlich: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 

 ملخص الورقة: 

ٌ  مً البرحغالُت الىاوط ظفً مً ظفُيخان جدطمذ2351 ماًى في"  على للهىذ الثاهُت سخلخه مً حاما دي فاظيى أظطى

شة الؽشقي الؽمالي العاخل ت الخجاسة لخعطُل جشهخا ،واللخان عمان ظلطىت في الخالهُاث لجٍض  الهىذ بين اإلاىطلت في البدٍش

  كُادة جدذ واهخا  بُذسو  ظاو و إصماسالذا العفُيخان. ألاخمش والبدش
ً
 أخىاٌ الخىالي على ـىدسي  بشاط و فِعىتي مً هال

ت لللطع العلمُت والخدالُل اإلاففلت الذساظت هزه جأحي. حاما دي فاظيى اث خالٌ مً إهدؽافها جم التي ألازٍش  الخفٍش

ت ذ التي ألازٍش شة في أحٍش  العفً خطام مىاكع أوائل مً ٌعخبر اإلاىكع أن لخؤهذ 1522 و 1521 عامي بين الخالهُاث حٍض

  إهدؽافه جم كذ والزي عؽش العادط اللشن  أوائل مً للفترة البرحغالُت
ً

 بلاًا أن إلى الذساظت جفض ي. 2776 عام بذاًت

ٌ  اإلالام في حعىد كذ اإلاىدؽفت الخطام  "إصماسالذا العفُىت إلى ألاو

 ًمىً الخفٌى على الىسكت العلمُت مً اإلاىكع ؤلالىترووي للمجلت الخالي 8

9270.12175/abstract-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1095 
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