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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع
 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 

 
 : بني يدي الكتاب •

ادلقّة  -  يتعّذر وجه  و    -  ىلع  اليت  اللحظة  مفهومان  حتديد  فيها  دل 
و»الغرب«. »أوروبا«  هما:  احلقبة    متالزمان  تلك  تمّخضات  من  فهما 
ي صطلح عليها  اليت  واملتقلِّبة  اليت   باسم  الطويلة  احلقبة  الوسيط«،  »العرص 

واثلقافية،   والسياسية  وادلينيّة  االجتماعية  العنارص  من  مجلة  طّورت 
»ه   لتشّّك  احلقبةوّ فاندجمت  تلك  وبانتهاء  الغرب،  العيان    ّية«  إىل  ظهر 

اليلة األويلة، ورساعن ما ر ّكب من املفهومني  مفهوم »الغرب«، بأبعادهِ ادل
 .(1)املذكورين مفهوم جديد هو »أوروبا الغربية«

 
جمملها    (1) يف  ملخصة  هنا  املادة  وب  أحيان  بالنّص    –هذه  ر ت  ا  كتاب:    -  أخرى  أحيانا   ف  ص  املركزية  من 

الذات حول  والتمركز  التكون  إشكالية  املؤالغربية؛  إبراهيم.  اهلل  عبد  العراقي  للدكتور  العربية  ؛  سسة 

والنرش الثانية    -للدراسات  الطبعة  لبنان.  أخرى    . م2003بريوت/  واقتباسات  بأفكار  املادة  حتلية  مع 

:  م. و2001بريوت/ لبنان.   -؛ للكاتب: جان جبور. دار النهارالنظرة إىل اآلخر يف اخلطاب الغرب :  من

الغرب أسطورة  وبناء  أوروبا  الفا تاريخ  دار  ذبيان.  رىل  ترمجة:  قرم.  الدكتور جورج  للمؤلف:    -رايب؛ 

لبنان.   األوىل  بريوت/  وحمدداهتا؛  : و  م.2011الطبعة  العالقات  منطلقات  والغرب  ألستاذنا   الرشق 

 م. 2010هـ/ 1431بريوت/ لبنان.   -: عيل بن إبراهيم النملة. بيسان للنرش والتوزيعالعزيز الدكتور
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املتموّجة ادلالالت  ذو  املفهوم  أبد    هذا  يمتثل  اجلغرايف    ا لم  للمعىن 
والسياسية   اثلقافية  املقاصد  ىلع  ابلدء  منذ  راهن  فقد  به،  يويح  اذلي 

وا الصفات  من  جمموعة  ثبّت  ثّم  واحلضارية  وادلينيّة،  العرقية  خلصائص 
وادلينيّة ىلع أنها راكئز قاّرة، تشّّك أسس هويته، وغّذى هذا االخزتاَل والدة   
الغربية«. وتتجىل إشاكيلة   »املركزية  هو  مفهوم حديث ذي طبيعة إشاكيلة 

تقص   أنه  املفهوم من  نظر  هذا  يؤسس وجهة  أن  بناء ىلع    د  »الغرب«،  حول 
نات تارخي إنتاج مكوِّ خاصة به،    ا إياها جذور    اتوافق رؤيته، معتب    يةإاعدة 

  ا يف الوقت نفسه ىلع لك اإلشعااعت احلضارية القديمة، وقاطع    ا ومستحوذ  
  .أوارص الصلة بينها واملحاضن اليت احتضنْت نشأتها

املفهوم  ذلك  تقّصد  ذلك  ليس    إىل  هو  ما  لّّك  إقصاء   يمارس  أن 
ارييخ اذلي أصبح »الغرب« مركزه، ىلع  به إىل خارج الفلك اتل  ا، دافع  اغربي  

 جيّهزه بما حيتاج إيله.   يتمدد فيه، وحقال    أن يكون جماال  
ميادين   يف  الغربية  باملمارسة  اقرتنت  احلديث«  »العرص  والدة  إن 
االقتصادية   براكئزها  ادلولة  ومؤسسة  اجلغرافية،  واالكتشافات  املعرفة 

ال ومن  والسياسية.  والعسكرية  أنّ واالجتماعية  »احلديث«  واضح  صفة   
باملضمون   يوافق    الفكري اتلصقت  بما  الغربية  اثلقافة  أشاعته  اذلي 

العالم   خيص  فيما  تلصوراتها،  العام  األفق  ضمن  ويرتتب  منظورها، 
من   نوع  إىل  ذلك  لك  وأفىض  بوصفها    «اتلمركز»واإلنسان.  اذلات  حول 

»ا وإحالة  وقيمته،  يشء  لك  أهمية  تلحديد  األساسية  إىل املرجعية  آلخر« 
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مكّون هاميش، ال ينطوي ىلع قيمة بذاته، إاّل إذا اندرج يف سياق املنظور  
 حول نفسها.   «املتمركزة»اذلي يتصل بتصّورات اذلات 

شّّك  قد  باذلكر أّن االنتماء ادليين اكن طوال العرص الوسيط    وجديرٌ 
الوحدة الشعورية، لعب دور    نواع   يف تكوين »اإلمباطوريات    اأساسي    ا من 
بت نلظائرها صور  ادل   َف شْ ت  مشوّهة، وخمزتلة، لم    ا ينيّة« املتصارعة، اليت رك 

من آثارها إىل اآلن. اكنت أوروبا تغادر حقبة العصور الوسطى ولم    البرشية  
ىلع شعوبها، لم تظهر لكمة »أورويب« ولم تندمج    تفلح بعد  يف إضفاء صفة  

ا ادليين  الشعور  إاّل  حمددة،  هوية  يف  تستوطنها  اليت  يشّّك  األعراق  ذلي 
ما    ا بطانة داخلية للتواصل الرويح. واكن هذا الشعور يتنازعه قطبان، كثي  

 تداخلت وظائفهما وسلطاتهما: ابلابا واإلمباطور.
تسميها   اليت  الصليبية  احلروب  أوروبا  خاضت  احلرب  »وعندما 

السابع/    «املقدسة القرن  أواخر  حىت  اهلجري  اخلامس  القرن  أواخر  من 
اكنت   ؛ادي عرش امليالدي حىت أواخر القرن اثلالث عرش أواخر القرن احل

السياسية   مطامعها  إخفاء  تستطع  لم  أنها  غي  ادلين،  بلوس  تتلبس 
الفرسان تقيض ىلع لك من خيالفها، من   واالقتصادية، ذللك اكنت جيوش 

ها بني ا مسلمني ووثنيني ومغول وحىت نصارى أرثوذكسيني، وبلغت ضحاي 
 ( 3).(2)املليون واثلالثة ماليني

 
(2)  John Shertzer Hittell , "A Brief History of Culture" (1874) p.137. 
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يرى املفكر النمساوي املسلم حممد أسد )ليوبولد فايس؛ سابقا( أن املوقف الغريب جتاه اإلسالم ليس    (3)

الغالب   بالنسبة إىل األديان والثقافات األخرى، بل هو يف  اهتامم كام هي احلال  جمرد سوء فهم أو عدم 

اطفية حادة عميق اجلذور، يصدر عن تعصب شديد، وهو ليس فكريا فحسب، بل حيمل صبغة ع  ه  ر  ك  

 زنة، ترجع جذورها األوىل إىل زمن احلروب الصليبية.غري متّ 

األوروبية،   الطفولة  زمن  يف  وقعت  ألهنا  حاسمة  الصليبية  احلمالت  كانت  كانت   يوم  لقد 

اخلصائص الثقافية املميزة ألوروبا تفرض نفسها للمرة األوىل، وكانت ال تزال يف طور ظهورها. واحلال 

الشعور وما  يف األمم ال ختتلف   تثبت يف  الطفولة األوىل  فاالنطباعات احلادة ملرحلة  عن حال األفراد، 

وراء الشعور خالل املراحل الالحقة من احلياة، وتكون مغروسة يف األعامق إىل درجة ال يمكن إزالتها  

 . ا وأقل عاطفيةي  بسهولة، ونادرا ما يمكن إزالتها هنائيا باخلربات الثقافية يف مرحلة أكثر تروّ 

العامة   النفسية  عىل  االنطباعات  وأدوم  أعمق  أنتجت  فقد  الصليبية،  احلمالت  كانت  وكذلك 

أوروبا من  بأي جتربة مرت هبا  مقارنته  يمكن  زمنها ال  أثارته يف  الذي  العام  األوروبية، وكان احلامس 

النشوة جتاوزت   قارن بام مرت به من بعد. فقد جرفت القارة  األوروبية  كلها موجة  منقبل، بل ال يكاد ي  

  األوروبية   الوحدة  حتققت  احلني  ذلك  ويف   واألمم،  الدول  بني  احلدود    –  األقل  عىل  الوقت  لبعض   –

 العقل    لإلسالم  املشوهة   الصورة    ودخلت  املسلم،  العال    ضد  وحدة  وكانت  التاريخ،  يف  األوىل  للمرة

ع    صورة    وكانت.  طويلة  مدة  فيه  لتبقى  األورويب م  والتخلف  ص  للمسلمني   جت   والوحشية  اهلمجية  فات 

 والعدائية. 

حل   كيف  نتساءل:  أن  يمكن  أسد:  الزمن    د  ق  ويضيف حممد  ذلك  يف  أصله، حيدث  يف  ديني  قديم، 

بسبب تسلط الكنيسة النصانية؛ أن يستمر يف الغرب، يف الوقت الذي انحرس فيه الشعور الديني بدون  

 شك إىل مستوى شديد التدين؟ 

ث ال يرى هذا التناقض الظاهر غريبا أبدا، فإنه يعلم اآلن أنه يمكن لفرد  ولكن علم النفس احلدي

أن يفقد متاما معتقداته الدينية التي تلقاها يف طفولته، عىل حني أن بعض اخلرافات املتعلقة ابتداء  بتلك  

ع   قوهتا  بكل  تبقى  املفقودة  الفردي  ص  املعتقدات  ذلك  معقول طوال حياة  تفسري  أي  كتاب:  .ة  عن   انظر 
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دخلت أوروبا العرص احلديث حينما طّورت منظومة من املمارسات  
مع   د جمت  اليت  املتداخلة  واألفاكر  حي  اواألفعال  ا  نسق  تلكّون  وو ّظفت    ا ، 

ومن خالهلا بدأ    جيري يف العروق اليت مجدتها تناقضات العصور الوسطى.
األورويب مؤثِّ   الكيان  الشوَق   ا ر  يظهر  ورافق  العالم.  استل  يف  املاض إىل    هام 

ثم    االهتمام   احلاكمة،  الفئات  أو  املثقفني  طبقة  أوساط  يف  سواء  باحلارض، 
إىل   األوىل  »الرحالت  بواسطة  »اآلخر«  إىل  للتعّرف  األوىل  املحاوالت 
القرن اخلامس   نهاية  إىل  تأخر  أوروبا  الرشق«. لكّن اتلعبي احلقييق عن 

أثر هلما  مهمتني،  ظاهرتني  يف  نفسه  عن  وكشف  ال   عرش،  يف  بلغ  غاية 
العلمية   واثلورة  اجلغرافية،  الكشوف  احلديث:  اتلاريخ  يف  األهمية 

 والفكرية. 
  احلدث   يه  -  الغربيني  املؤرخني  من  كثي  حسب  –الكشوفات  و

بداية    اذلي تلميزي  أنسب  تاريخ  يوجد  »ال  إذ  احلديثة،  الغرب  هوية  أسس 
فيه كولومبوس  م 1492العرص احلديث من اعم   َيْعب  العام اذلي  املحيط ، 

فاعتبار   اتلاري  ا األطليس،  هذا  زمن    صار خ  من  يعيش  ال    ا جديد    ا الغرب 
ا . ارتهنت أوروبا . فقد انكمش العالم وصار صغي  (4)يشبه أي زمن آخر«

القوة    – مظهر  يف  نفسها  ترى  وو  َل  بِ   -اليت  االكتشاف،  »العالم  ة  صف 

 

تأليف: حممد أسد. ترمجة: صالح بن عبد الرمحن احلصني. مكتبة امللك عبد  ىل مفرتق الطرق؛  اإلسالم ع

 فام بعدها. 57م. ص2009هـ/ 1430الرياض/ اململكة العربية السعودية.  -العزيز العامة

 .  36صعبد اهلل إبراهيم.  :املركزية الغربية؛ إشكالية التكون والتمركز حول الذات (4)
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األسبان  األميال  قدما  وطأت  أن  ومنذ  »أمريكا«،  بأنه    اجلديد«، 
وجودها   ليغ 

 
أ إيله،  نسبتها  علنت 

 
أ األرض،  هذه  فيسبوتيش«  »أمريكو 

هذه   عالقة  وأصبحت  »التسمية«،  بـ  ملكيتها  علنت 
 
وأ اذلايت،  وتارخيها 

القديمة.   الفلسفة  باجلنس يف  انلوع  بعالقة  أشبه  فيها،  ما  األرض، بكل 
بعَ  إاّل  األرض  هذه  ت عرف  ال  »االكتشاف«  إّن  ر  عَ م    م  لَ فمنذ  بذاته.  ف 

فريد من نوعه. لقد انتسب هذا   لتسمية بذاتها تنطوي ىلع ممارسة إقصاء  ا
مخل أصله  

 
العالم، منذ اللحظة اليت عرفه فيها الغرب إىل الغرب نفسه، وأ

 تماما.  
بادلم، شأنها يف  و ّمدت  التسمية االستمالكية قد ع  تلك  أّن  الواقع، 

ذ واإلخضاع،  ذلك شأن أي اغتصاب، اغيته  كما يقول تودروف: االستحوا 
. هذا العماد حبد  (5)»اقرتاف أوسع إبادة يف تاريخ اجلنس البرشي«ـ  وذلك ب

  احلديث تلأسيس هويتها. ومأساة   ذاته أول ما عّبت به أوروبا عن وجهها
اكتشاف أمريكا انطوت ىلع هدف مزدوج: اإلعالن عن اذلات الغربية  

كأن ثمن الشطر  بالقوة، واكتشاف اآلخر بالعنف اذلي يماثل االغتصاب، و
ألوروبا   الكشوفات  أظهرت  اثلان.  يكون  أن  بد  ال  اهلدف،  من  األول 

هدف  وخامال    ا»ثري    ااعلم   ازدوج  فقد  االكتشاف،  هدف  ازدوج  وكما   .»
االستثمار، فقد رافق املستكشفني باحثون عن اذلهب، وحاملون لإلجنيل.  

 
أمريكا   (5) اآلخرفتح  تودوروفتتأليف:    ؛مسألة  سينا زفيتان  دار  السباعي.  بشري  ترمجة  القاهرة/   -. 

 .  11م. ص1992مص. 
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الفئ واغية  أوروبا،  إىل  الرثوة  نقل  األوىل اغيتها  احليوية  الفئة  بّث  اثلانية  ة 
 الروحية يف ذلك »اخلمول الوثين«.  

الكشوفات   ومعلومٌ  فكولومبوس    ْت رَ جَ   أن  ديين،  غطاء  حتت 
اثلالوث املقدس وملجد ادلين    دِ جْ مَ يكتب إىل »ابلابا« أن رحلته ستكون »لِ 

أمر هو  يفعله  ما  وأّن  ادلين    املسييح«.  ونمو  زيادة جمد  شأنه  ومن  »جليل 
وهد املقدس«،  أرجاء  املسييح  يف  وإجنيله  املقدس  الرب  اسم  »نرش  فه 

م  »استخدام  هو  ذلك  من  كولومبوس  ينتظره  ما  ومجلة  كتسباته  الكون«. 
يف رّد ادليار املقدسة إىل الكنيسة املقدسة«، وخيص الاكثويلكيني   املنشودة

قائال   الوفي،  أن  باخلي  جيب  اذلين  هم  فقط  الاكثويلكيني  أخيار  »إّن   :
دائم  يكون هلم موطئ قدم   أّن اهلدف األول للمرشوع هو  بما  نرش    اهنا، 

اكمل   استزناٌف  حتت هذا الغطاء اكن  الصليب والعقيدة املسيحيّة«. ولكنْ 
ّولت   ونهٌب  لم يسبق هل مثيل لرثوات ابلالد املكتشفة، اليت لم تلبث أن ح 

 إىل مستعمرات.  
) )الفتح  فالفاتح  أفىض  والقوة،  باتلفوق  جارف  شعور  ء  سوا  -  إىل 

مكتشف   مقاتال    اأكان  باحث    أم  راهب    اأم  أم  اذلهب  يف    -  اعن  نفسه  وجد 
مغايرة ملنظومة القيم اليت حيملها. فّّك األهداف اليت    م  يَ مواجهة منظومة قِ 

املحيطات من أجل حتقيقها غي مفهومة من أهايل ابلالد، كما يظهر    َبَ عَ 
   ن وصلوا إيله.اجلدد( يف لك ماك الفاحتنيـ )ذلك جبالء يف عالقة الشعوب ب
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منظومات  واحلق   مرة  وألول  وضعت  اجلغرافية  االكتشافات  إّن 
قيم وظهور أخرى، ومن   انهيار  القيم يف رصاع مبارش. وتمّخض عن ذلك 
وجهة نظر الفاتح الغريب، فإنه بقوته وحضارته وأهدافه قد اخرتق سكون  

العال  نظم  يقوِّض  اكن  نفسه  الوقت  يف  ولكنه  اخلامل.  العالم  قات  ذلك 
معني   يكون  أن  دون  واالقتصادية،  واألخالقية  اليت    ااالجتماعية  بانلتائج 

لقد   ذلك.  لك  ىلع  جهزترتتّب 
 
الشعوب    أ بتلك  اخلاصة  املقومات  ىلع 

املناطق   تلك  يغّذي  أصبح  غريب  بنموذج  حلقت 
 
وأ البرشية،  واجلمااعت 

املفا وسيطر ىلع  أعماقها،  إىل  بنفوذهِ  امتد  ألنه  فيها.  باحلياة؛  الرئيسة  صل 
غي   والعالم  العالم،  مركز  أصبحت  اليت  بأوروبا  يرتبط  يشء  لك  اكن 

 األورويب حييا بها.  
من   خرجت  أوروبا  فإن  والفكرية  العلمية  اثلورة  خيص  فيما  أما 

الوسيط   أحالم  والعرص  أشاعته  اذلي  ادليين  مضمونها  عن  تتخىل  بدأت 
يهدف إىل السيطرة ىلع  العصور الوسطى، وحل حمله مضمون عقيل وعليم  

سم العالم اآلخر باتلوحش  ا ملدنية جديدة، فيما و  العالم. صار الغرب مصدر  
شائع   العالم«  و»مخول  أوروبا«  بـ»حيوية  القول  وأصبح  ثنائية  اواهلمجية،   ،

جديدة حتل حمل ثنائيات تناسلت من بعضها قبل ذلك: يف العصور الوسطى  
ومن  الكفر،  قبالة  يوضع  اإليمان  مقابل    اكن  يوضعون  الرومان  قبل اكن 

 البابرة. وجاء اآلن دور ثنائية احليوية واخلمول، واتلمدن واتلوحش. 
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ن   مكوِّ بوصفها  أوروبا  واحدة  اثقافي    ابرزت  فكرة  سياق  يف  ينتظم   ،
يلزم   ابلناء  وهذا  أوروبا.  هوية  بناء  نات  منه  يه:  املكوِّ ىلع  اإلجهاز 

العالم،   يف  القائمة  اخزتاهلاحلضارية  تقليد  أو  إىل  هلا  هوية  ال  أنماط  يف  ا 
»األوروبيون  وصار    الغرب. األوروبية  األطروحات  األرض  يف  شعوب  هم 

تهّذب   تمّدن  ااألكرث  األكرث  نع  ا،  ص  واألحسن  سائر  ا،  شعوب  مجيع  يزّبون   .
العالم يف العلوم والفنون... يف اتلجارة، يف املالحة، يف احلرب، يف الفضائل  

واملدنية، بسالة،    العسكرية  أكرث  فطنة،  وإنهم  كرم  و أكرث  كرث  أ و ،  اأكرث 
وأكرثأكونعومة،   اجتماعية،  إنسانية«.رث  هذه      األورويب«  »السمو  وفكرة 

 بدأت تفرض نفسها بقوة منذ القرن اثلامن عرش للميالد.
الغرب   تضافرت  ظهور  مقومات  عرش  السادس  القرن  بداية  منذ 

ت   «املتمركز»احلديث   إىل  سىع  اذلي  نفسه،  بإعالن  ىلع  تناقضاته،  اوز 
ميدان   بأمجعه  العالم  اعتبار  واحد:  طرف  ومن  لالستثمار    اضمين 

االقتصادي والفكري والسيايس. اقتىض هذا اهلدف السيطرة ىلع معظم ما  
»عوالم   عن  والكشف  »القارة«.  خارج  القديم«  »العالم  بـ  يعرف  اكن 

وقي خصوصياتها  وتاهل  بالقوة،  بأوروبا  وإحلاقها  وإعالن جديدة«،  مها، 
 لطقوس كنسية.  ا والدتها طبق  

وال غرابة أن خيلع كولومبوس ىلع املدن اليت »اكتشفها« يف »العالم  
بملوك   اقتداء  أو  ماريا،  وسانتا  سلفادور،  سان  مثل:  تسميات  اجلديد« 

مستعين   وجوانا.  وفرناندا  إيزابيال،  مثل  وأمياته  اإلسبان  بكل    اابلالط 
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 إلضفاء أسماء جديدة ىلع لك املناطق اليت يمر بها،  املوروث ادليين والزمين
األسماء    امعلن   نحت  م  ألنها  اإلسبان؛  وامللك  الكنيسة  أمالك  من  أنها 

فعل   وكذلك  عنها،  املعبة  فـ  « دبلوكيك »الصحيحة  الرشق.  »إطالق    يف 
امت يساوي  األشياء  أّن  أ  الغربيون  الكها«. وحيثما وصلاألسماء ىلع  علنوا 

احليوي.  اهلدف   اإلنسان  اتلاريخ  سياق  يف  اخلامل«  »العالم  إدراج  هو 
« رسالة  األبيضوظهرت  واملبرش  الرجل  املسلح،  الفاتح  الوجوه:  مثلث   »

 ادليين، وابلاحث عن الرثوة.
دعونا من كولومبوس اذلي )اكتشف( ذلك اجلزء انلايئ من العالم  

الغرب،   أقىص  إىل دبلوكيك، اذلي اخيف  نتعرف  العربية  وتعالوا  تار بالدنا 
و)اتلمدن(   األوروبية،  )احليوية(  إيلها  وينقل  )ليستكشفها(  واإلسالمية 

 الغريب. 

 سجالت أفونسو دبلوكريك:  •
دلأ أفونسو  هكذا    –  Afonso D'alboquerqueبلوكيك  ي 

وينطقهاسمه  كتبي   دي    ،  أفونسو  لفظا:  الالم  البتغايلون حبذف حرف 
:  )  –أبوكيك   دِلَ :  و  -م1453و  َ ِّفِّ شارك    برتغايل.  ( قائدٌ م 1515ديسمب    16ت و 

  يف عدة أعمال حربية حبرية، وساهم يف توسيع نفوذ اإلمباطورية البتغايلة. 
نح اللقب البتغايل )فيدالغو( ومعناه: ابن   يرجع إىل أصول أرستقراطية، وم 

 انلبالء. 
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إبريل   يف  لشبونة  من  تنصيية  عسكرية  محلة  يف  م،  1503انطلق 
وساحل   وعدن  إفريقيا  رشق  وع  فغزا  األمحر،  فارس،  ابلحر  وبالد  مان، 

واهلند، وامتد نفوذه إىل ملقة )يف مالزييا( وجزر املادليف. ثم أعلنه امللك  
عمانوئيل   دوم  يف  م(  1521)ت    Dom Emmanuelالبتغايل  هل  نائبا 

( ىلع الساحل  Goaم، فاختذ من مدينة جوا )1509نوفمب    4بتاريخ    اهلند
حص أقام  دوتله  وحلفظ  هل.  كما  مقرا  وغيها،  ولككتا  وهرمز  ملقة  يف  ونا 

إندونيسيا( والصني.  أمراء جاوة )يف  وقد منحه    عقد معاهدات سالم مع 
ملك البتغال لقَب )دوق َجَوا( ق بيل وفاته، يلكون أول دوق ال ينتيم إىل  

 األرسة املالكة، وأول األلقاب املمنوحة خارج البتغال. 
يف  د   العسكرية  دبلوكيك  مسية  مجعه  ونت  غي  ابن  »كتاب  ه 
دبلوكيك  «الرشيع براز   :Braz D'alboquerque  (م 1580ت  )-    اذلي

 َ وفاة  ّم  سَ ت بعد  )أفونسو(    «أبيه»    امللك  إىل  الواردة  املراسالت  من  –باسم 
 Commentaries of theوترجم إىل اإلجنلزيية بعنوان ) عمانوئيل،  م دو

Great Afonso D'alboquerque  نلدن )طبعة  صد1875(  ثم  ر  م( 
سنة   العربية  ألعمال  2000ه/  1420باللغة  الاكمل  »السجل  باسم:  م 
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وهو حييك السية اتلفصيلية هلذا القائد ىلع لسانه، ومن    أفونسو دبلوكيك«.
 .(6) مراسالته

ارحتل أن  إىل  دبلوكيك    بعد  اعد  جاورها  وما  اهلند  إىل  مرتني 
عسكرية   محلة  شن  يف  عمانوئيل  دوم  امللك  الستئذان  تلوطيد  البتغال 

اهلند يف  أهدافا    نفوذه  عينيه  نصب  جاعال  تارتها،  يف   تابعة واتلحكم 
إقامة حصن للنصارى يف سقطرى، والسيطرة ىلع هرمز  أخرى؛ ىلع رأسها:  

ألهميتها   الراجئة  نظرا  وتارتها  اخلليج،  مدخل  ىلع  االسرتاتييج  وموقعها 
سنة  وثرائها البتغال  من  وانطلق  هل،  وأذن  امللك  فاقتنع  شاقا  1506.  م 

األطلنط املحيط  عب  أسطوهل  عن  طريق  اإلفريقية  القارة  حول  اتلفافا  ي، 
 طريق رأس الرجاء الصالح. 

اليت استقبلهم   (7)نزل دبلوكيك يف عدة حمطات أبرزها )مايلندي(
  ضد   هل  مساندتهم  يف  وطمعا  بطشهم،  من  خوفا  –ترحاب  ل  ها بكك  لِ فيها مَ 

البتغاي  دِ بْ م    -  منافسيه مللك  صداقته  وأمدّ ا  مالحيني،  ل،  بمرشدين  هم 

 
:  1ترمجة: د. عبدالرمحن عبداهلل الشيخ. ط  السجل الكامل ألعامل أفونسو دلبوكريك.براز دلبوكريك:    (6)

م؛  2012هـ/  1433:  2اإلمارات العربية املتحدة. ط  -م. املجمع الثقايف/ أبوظبي2000هـ/  1420

 د عبدالرمحن السقاف. بعنوان: سجالت أفونسو دلبوكريك. مراجعة وتقديم: د. أمح

كم، وعندما    120مباسة التي تبعد عنها نحو  حاليا، كان آنذاك إمارة منافسة ملماليندي: ميناء يف كينيا    (7)

جاء الربتغاليون حالفتهم وصادقتهم لتستقوي هبم عىل منافسيها يف إمارات ممباسة وزنجبار وكلوة )من  

 (.45ع د. السقاف ص؛ الطبعة الثانية؛ بتعليق املراجسجالت دلبوكريك
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ثم انطلقوا إىل )أجنوجا( فعارضهم   .(8)وزودهم بما حيتاجون إيله يف رحلتهم
هم لرتك املدينة،  أهلوها ومنعوهم، فرماهم جيش البتغال باملدافع، واضطر

ىلع   )براوة(  إىل  وتوجهوا  وأحرقوها.  ونهبوها  وجنوده،  دبلوكيك  فزنهلا 
 ها ما فعلوا يف )أجنوجا(.  الساحل الصومايل، وفعلوا ب

مانعٌ  يمنعهم  أخرى    ولم  موانئ  يف  الوحشية  أفاعيلهم  مواصلة  من 
حنو   مبارشة  طريقهم  فشقوا  املوسمية،  الرياح  بهم  تعصف  أن  خشية  إال 
من   عدد  وفيها  املهرة،  سلطنة  نفوذ  حتت  اكنت  اليت  )سقطرى(،  جزيرة 

ممانعة سنة  (9) انلصارى  بعد طول  فأخضعوها  ، واستبدلوا  م 1507ه/  912، 
بمسجدها كنيسة أطلقوا عليها اسم »قديسة انلرص«، وبنوا فيها حصنا يف 

البتغال جيش  واكن  قصي.     وقت 
َ
أ يف    رَسَ قد  ابلحارة  املرشدين  أحد 

َمر(  سقطرى  )ع  اجلغرافية،  يسّم  واخلرائط  ابلحرية  باملسالك  خبة  وهل   ،
كفقدّ  عونا  اكنت  العربية،  اجلزيرة  لشبه  خريطة  دلبلوكيك  بيا  م 

 للبتغايلني يف حروبهم. 

 
يؤكد    (8) ما  وهو  نزل،  أينام  املنطقة  أهل  من  بمالحني  االستعانة  عىل  دلبوكريك  حرص  الحقا  سنرى 

 انتعاش علم املالحة البحرية آنذاك ومكانة املالحني يف أوساط املجتمع.

قطرى ( الذي عاش يف القرن األول امليالدي أن سدليل البحر اإلرثريذكر املؤلف املجهول لكتاب )  (9)

بعد   احلموي  ياقوت  وحكى  للتجارة.  إليها  هاجروا  واليونان،  واهلنود  العرب  من  خليط  يسكنها  كان 

فيها كلٌّ من:   النصارى  النصانية، كام أكد وجود   فيها إىل  اليونان  البلدان( قصة حتول  ذلك يف )معجم 

 سجالت دلبوكريك السقاف عىل    .تعليقات د)تقويم البلدان(. )من    يف   الفداء   وأيب  اهلمداين واملسعودي

 (.59ص
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فمروا   )هرمز(،  اتلايلة  وجهتهم  حنو  طريقهم  البتغايلون  واصل 
مدركة،   ورأس  موريا،  كوريا  وجزر  نوس،  ورأس  ظفار،  جزيرة  وبمحاذاة: 

يف ربيع مان  دبلوكيك من ع    فيها   أول حمطة رََس و مصية، ورأس أالقيت،  
أغسطس 913األول   )قلهات(،  م  1507  ه/  ململكة  اتلابعيه  آنذاك  ة 

مهما.  ،هرمز تاريا  ومركزا  إيلها،  الوصول  بوابة  فيها    واكنت  توقف  وقد 
أهل   وبني  بينه  تر  ولم  السفن،  إلصالح  مواجهات    (قلهات)جبيشه 

)قرّيات(   أهايل  أن  غي  هل.  خضوعهم  أعلنوا  أن  بعد    اليت   –عسكرية، 
ورهم  حرق د  وأ  فحاربهم  اخلضوع،   بنفس   يقابلوه  لم  –  اثلانية  حمطته  اكنت

قبضته ىلع    واكنتومساجدهم.   واضعا  إىل هرمز  يتوجه  بأن  خطته تقيض 
 من وراء ظهره. لك املدن خلفه، يلأمن أن ال يأتيه عدو  

ها بإعالن الطاعة راجني منه  قابله أهل  و،  ( مسقط)طريقه إىل    فتابع
إىل  قريات، وأجابهم دبلوكيك  أن ال يشن حربا عليهم، بعد أن بلغتهم أنباء  

مشرتطا عليهم إتاوة يدفعونها إيله، مع إمداده باملؤن واملياه طيلة  م،  مطلبه
مر يف املدينة رأوا رشوطه  ن والة األأفرتة هجومه املرتقب ىلع هرمز. غي  

اختذوا  ثم  هل،  انصياعهم  فأبدوا  هلم،  فشن   قاهرة  الالزمة،  حتصيناتهم 
ونسائها   املدينة  رجال  حق  يف  جمزرة  وارتكب  عليهم،  حربا  دبلوكيك 

يسل لرجاهل  أباحها  معاقلها  ىلع  استيالئه  وبعد  وينهبونها،  وأطفاهلا،  بونها 
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متااع وغ يقدروا  فأخذوا  لم  فيما  انلار  بإشعال  أمر  ثم  وأسلحة كثية،  ذاء 
  .(10) ىلع محله

مسقط( و)قريات( حرص دبلوكيك ىلع إخثان  وِّف لكتا املدينتني ) 
القتل يف املسلمني، كما أمر بقطع أنوف بعضهم وآذانهم وإرساهلم إىل هرمز  

بهم.   وقع  ما  ىلع  شاهدا  جنود  يلكونوا  نهب  وفيا  وقد  زادا  مسقط  من  ه 
وانتعاش تارتهم آنذاك، وسعة معيشتهم،  ، ثم اغدروها قااع  لكرثة ساكنها 

   .(11) صفصفا
حرص   إىل   دبلوكيك ورغم  الرياح  اضطرته  الب  عن  االبتعاد  ىلع 

فعل   ما  بها  يفعل  أن  رأيه  واكن  قرب صحار،  فوصل  الساحل،  حنو  االتاه 
 

ص  (10) دلبوكريك  التي   79يذكر  باألخشاب  غالبه  يف  مشيدا  البناء،  »مجيل  واسعا  مسجدا  بمسقط  أن 

أما  وحرقه.  بتدمريه  أتباعه  أمر  وقد  العلوي«.  جزئه  يف  جتصيص  أعامل  وبه  مجيال،  متقنا  نحتا  نحتت 

ف أيضا  النار  فيه  أشعلوا  الذي  قريات  كان  مسجد    أمجل  من  »واحدا  71ص  –  وصفه  حسب  –قد 

  يف   النار   بإشعال  »أمر  أنه  دلبوكريك   يعرتف  179ص  قلهات  ويف .  اإلطالق«  عىل  رأيناها   التي  املساجد

  مربعة،   ألواح  حتّفها   كلها   أروقة،  سبعة  به   جدا،  كبريا   مبنى    كان  ألنه  كثريا،  املسلمون   جيله  الذي  املسجد

ن ط ر )أي: أن سقفه عىل  م  كثري  جدرانه  عىل  ث بِّت  وقد ق  ن أشغال اخلزف، وعند مدخل بوابته رواق كبري م 

ه   ف  ق  البحر كلها مغطاة باأللواح املربعة، وبوابات هذا املسجد وس  شكل قوس(، وفوقه رشفة تطل عىل 

ء إال  كلها مشيدة بطريقة متقنة«. وعندما أشعل فيه الربتغاليون النار ل يرتكوه إال رمادا، فلم يبق منه يش

 واحرتق!.

تابعا ململكة هرمز، أما أجزاؤها الداخلية   (11) يذكر دلبوكريك أن اجلزء الساحيل فقط من )مسقط( كان 

فكانت حتت سيطرة بني جرب. وقد كان نفوذ اجلربيني آنذاك يف أوج قوته، فقد شمل األحساء والقطيف 

 طقة الظاهرة.والبحرين وقسام من بالد نجد وبعض األجزاء الداخلية من عامن كمن 
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حصنها   قوة  رأوا  أن  بعد  اعرضوه  جيشه  قواد  أن  غي  األخرى،  بابلدلان 
وعدد عساكرها، ثم جرت مفاوضات بني البتغايلني وأهل صحار انتهت  

البتغال عليه،  ك  بتسليم احلصن دلبلوكي  إتاوة كبية، ورفع علم  دفع  مع 
وأبىق دبلوكيك وايل احلصن يف منصبه رشط الطاعة واتلبعية هل. ثم مر ىلع  

 ( 12)  .وأحرقها )خورفاكن( فاستوىل عليها ونكل بأهلها

 
جرت عادة دلبوكريك الوحشية عىل قتل من يقاتلهم من الشباب، أو أرسهم واسرتقاقهم للمساعدة    (12)

يف األعامل البحرية والعسكرية، أما الشيوخ ممن ال يصلحون للعمل فقد كان يأمر بقطع آذاهنم وجدع  

 ته هبذه الطريقة!.كل من أبقى عىل حيا  م  س  أنوفهم ثم ختلية سبيلهم، إذ كان ال بد أن ي  

فلم يستطع    الكرب    هدويروي هو بنفسه عند دخوله )خورفكان( أنه كان من بني أرساهم شيخ عجوز قيّ 

وتوّس  قارئا حلياة  اهلرب،  بالتاريخ،  ملام  فوجده  فحاوره  البلد،  أعيان  أنه من  دلبوكريك من هيئته  فيه  م 

بالفارسية »ملفوفا يف قطيفة محراء عىل  اإلسكندر، وملا سأله عن مصدر معلوماته أخرج له الشيخ كتابا  

م له، نظرا  دّ وفق عادهتم« قدمه إىل دلبوكريك هدية، فقدرها تقديرا بالغا أكثر من تقديره ألي يشء آخر ق  

من   أخرى  وهدايا  قرمزيا  ثوبا  الشيخ  بإهداء  وأمر  أفعاله.  يف  تقليده  إىل  وميله  باإلسكندر  لتعلقه 

دع وأذن  دا، لكن فرحته هبا ل تكن تعادل إطالق رساحه بأنف ل جي  الربتغال، ففرح هبا الشيخ فرحا شدي

 قطع!!. ل ت  

الشاعر  التي نظمها  الشعرية  امللحمة  املقصود هو  الفاريس  الكتاب  املذكرات أن يكون  ويرجح مرتجم 

سنة   قرابة  الشاعر  تويف  وقد  األكرب.  اإلسكندر  تاريخ  أو:  نامه(  )إسكندر  بعنوان  ي  و  ن ج  ك  نظامي 

 .  (91ص)انظر سجالت دلبوكريك م. 1210ـ/ ه607

  كانوا   ءمن مشاهداته يف خورفكان أن عددا كبريا من جتار )جوزرات( األثريا   92ويذكر دلبوكريك ص

 يعيشون هناك، النتعاش جتارهتا واقتصادها.  
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اسمي    (هرمز )أما   حيكمها  مزدهرة،  إمارة  سيف  فاكنت  ادلين    ا: 
جع تبعيته إىل ملك فارس:  بانرض )وعمره آنذاك مخس عرشة سنة( اذلي تر

سنة   )حكم  الصفوي  إسماعيل  سنة  1501ه/  907الشاه  إىل  ه/  930م 
م(، لكن احلاكم الفعيل فيها اكن: خوجة عطار؛ أحد وزارء امللك  1524

 وكبي املتنفذين يف دوتله، وهو قلهايت املوطن من أصل فاريس.  
هرمز   ملك  االستعداد    -  عطار  خوجة  بمشورة  –واكن  بدأ  قد 

واجلند   السفن  من  كثيا  فحشد  البتغايل،  األسطول  وصول  قبل  للحرب 
رفض   مفاوضات  وبعد  وعتاد،  ذخية  من  حتتاجه  ما  ولك  واملدفعية، 
دبلوكيك مصاحلة ملك هرمز، وأرص ىلع قتاهل، فجرت معركة ضارية بني  

، فتدخل ملك هرمز  (13) الطرفني انتهت خبراب هرمز وتدمي أهم معاقلها
 

اهلجري   (13) الثامن  القرن  مطلع  املغول  غزو  بعد  تأسست  الفاريس،  الساحل  عىل  إمارة  هرمز  كانت 

القرنني امليالديني،  تقريبا، وازدهرت جتارهتا يف  الرابع عرش واخلامس عرش  الثامن والتاسع اهلجريني/   

وصارت منفذا بحريا مهام عىل مدخل اخلليج، واشتهرت بتجارة اللؤلؤ واحلرير واملنسوجات وأصناف 

كانت  هبا  خاصة  عملة  ك ت  وس  ملحوظا،  اقتصاديا  انتعاشا  وشهدت  واألطعمة.  احلبوب  من  عدة 

 رف بـ »الدراهم اهلرموزية«. تتداول يف أنحاء عامن وتع

انسحبت  ثم  وأحرقها.  دمرها  الذي  الكاسح  الربتغايل  اهلجوم  بعد  التجارية  هرمز  مكانة   اضمحلت 

وقد رصد الرحالة األجانب هذا التحول يف مكانة هرمز، فقد زارها رسيعا من ميدان املنافسة التجارية،  

هربرت   توماس  اإلنجليزي  سنة  م1682  /هـ1093ت)  Thomas Herbertالرحالة  م  1626( 

هـ(، ووجدها فقرية يف تلك السنة، فهي ال تنتج شيئا عدا امللح الذي تفرزه صخورها. ويرى 1036)=

ا املثل القائل: »إذا  أهنا قبل عرش سنوات فقط من زيارته كانت املدينة العظيمة الوحيدة يف الرشق، مقتبس 

للمؤلف: جان أوبان.  . مملكة هرمزيد من املعلومات انظر:  ملز  كان العال خامت ا، فإن هرمز هي جوهرته«.
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احلرب   املدينة،  إليقاف  تدمي  عدم  مقابل  دبلوكيك  مطالب  وتنفيذ 
تفاقية  عت ا قّ فاستغل دبلوكيك ثراء املدينة لفرض إتاوة ضخمة عليها، وو  

باللغات كتبت  الطرفني  يف  العربية    بني  الشائعة  اللغة  )ويه  والفارسية 
أكتوبر  هرمز(   يف  حصن  1507والبتغايلة  بناء  يف  دبلوكيك  ورشع  م، 

   سها.ف بهرمز يف السنة ن
بنائه،   غي أن خالفا نشأ بينه وبني بعض قباطنته منعه من إكمال 
حنو   املسي  هرمز، وحيث  يرتك  جعلته  سقطرى  من  وصلته  رسالة  أن  كما 
انقضاض   خشية  هناك،  رجاهل  ودعم  باملؤن،  حصنها  لزتويد  سقطرى 

سنة   مطلع  وذلك  عليهم،  من  1508املسلمني  أغسطس  منتصف  وِّف  م. 
اجعا إىل هرمز بعد توطيد أموره يف سقطرى، وفيه من  السنة نفسها قفل ر 

نوع    احلنق ما فيه ىلع هرمز وملكها وأهلها، بعد أن فلم    د  تمر    بلغه  فيها، 
تسلم منه )قلهات( هذه املرة، إذ وضع خطة حمكمة تلدميها لكونها بوابة  

ودكّ  فدخلها  توابعها،  أهم  وإحدى  مبانيها  هرمز  وأحرق  باملدافع  ها 
 ومساجدها. 
يف  وِّف الوضع  استغل  عطار  خوجة  أن  دبلوكيك  علم  األثناء  هذه   

إيلها،   إن اعدوا  البتغال  ملحاربة  واستعد  سيطرته،  عليها  فأحكم  هرمز، 
لم   فصمم دبلوكيك ىلع دحره وحمارصة املدينة حىت تستسلم، لكن ذلك 

 

عمر صربي. ط ناديا  أبوظبي2002هـ/  1423:  1ترمجة:  والبحوث/  الوثائق  مركز  اإلمارات    -م. 

 العربية املتحدة.
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يتم هل، بعد أن وصلته أوامر من ملك البتغال باتلوجه إىل اهلند ىلع خلفية  
هرمز  ال عن  احلصار  ففك  قباطنته،  وبني  بينه  دارت  اليت  السابقة  زنااعت 

 م.  1508أواخر سنة 
مللك   نائبا  وتعيينه  اهلند  يف  سنوات  عدة  دبلوكيك  استقرار  وبعد 

 ـهأن يعود جمددا إىل شبه  918م/  1513البتغال فيها قرر يف فباير من سنة  
أس جوردفوي( ىلع ساحل اجلزيرة العربية، فخرج من )َجَوا( متجها إىل )ر

الصومال، ومنه إىل جزيرة )سقطرى(، ومع أنه نزهلا للزتود إال أنه أمر بهدم  
 لك بيوت املسلمني فيها وإشعال انلار يف ممتلاكتهم.  

سابق   دون  يلال  اقتحامها  خطته  واقتضت  )عدن(،  إىل  توجه  ثم 
عليه  عكرت  الرياح  أن  غي  لدلفاع،  فرصة  أهلوها  جيد  ال  حىت    إنذار 
يِنَ فيها اجليش   خطته، ووقعت مناوشات بني جنده وأهل عدن لعدة أيام، م 

نكراء  بهزيمة  اجلرىح  البتغايل  غي  من  املئتني  حنو  رجاهل  من  وقتل   ،
 واألرسى.  

  –  سجالته   يف  بها  يقرّ   لم  اليت  اهلزيمة   من  بالرغم  –لكن دبلوكيك  
ىلع  طري  وقطع  األمحر،  ابلحر  يف  باتلوغل  مراده  تنفيذ  ىلع  صمم احلج  ق 

أن   غي  كمران،  جزر  إىل  ووصل  املندب،  باب  مضيق  فعب  املسلمني، 
الظروف لم ت َواتِه، كما أن حرارة اجلو أرهقت جنده، فقرر العودة إىل اهلند  

يويلو   تنفيذ مرشوعني مهمني:  919م/  1513يف  أن اكن طامعا يف  بعد  ه، 
يف انليل  جانيب  ىلع  اجلبال  سلسلة  يف  يتوغل  أن  احلبشة    األول:  بالد 
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مياه   القاهرة  تد  ال  وبذلك  انليل،  نهر  جمرى  أراضيها.  تلحويل  لري  ا 
مكة(   )مسجد  إىل  ينطلق  أن    منه   ويسلب  –  تعبيه  حد  ىلع  –واثلان: 

القدس. يللمقا   املسلمني  نيب  رفات  منه  ويأخذ  كنوزه، بمعبد  عليه  ضة 
  .(14) هكذا قال! وكىف اهلل املسلمني رشه

من دبلوكيك  يستفد  شيئا،    لم  هذه  وهجم ىلع  تربته  الكرة  فأاعد 
اآلخر  دَ عَ  ربيع  يف  اهلند  إىل  عودته  طريق  يف  أخرى  مرة  يويلو  919ن  ه/ 

البتغايلني  1513 فأذاقوا  املرة،  هذه  أقوى  اكن  أهلها  استعداد  أن  غي  م، 
اهلند   طريق  إىل  متقهقرين  ورجعوا    -  ادليبع  ابن   يقول   كما  –اخلسار، 

يوم من مجادى اآلخرة، ال  مذموم  خمذولني  »مكسورين أول  ني مدحورين 
سالمة« هلم  كتب  وال  خبي،  اهلل  ي    .(15)قابلهم  دبلوكيك  نفسه  يّن مَ واكن   

ملقة،   مضيق  يه:  الرشق؛  يف  رئيسة  معابر  ثالثة  ىلع  قبضته  بإحاكم 
 ومضيق هرمز، ومضيق باب املندب. 

مايو   رحلة  920م/  1514وِّف  يف  جوا،  من  دبلوكيك  بيو   ـهأحبر 
ه أفونسو دبلوكيك إىل شبه اجلزيرة العربية، فزنل هرمز، ووجد  ا عم  لكفه به 

تديد   منه  فطلب  ادلين،  سيف  أخاه  خلف  اذلي  شاه  توران  ملكها  أن 
 

واملسجد    (14) يشء،  احلرام  املسجد  أن  متصورا  يكن  ل  فهو  دلبوكريك،  ختليط  يتضح  النص  سياق  من 

ج جتري يف مكة، وأن القرب الرشيف للنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم النبوي يشء آخر، وأن مناسك احل

يف املدينة، كام أنه يتحدث عن كنوز ال وجود هلا. وعىل كل حال فالنص ينم عن حقد موغل يف صدره  

 عىل اإلسالم وأهله.   

 . 599. نقال عن د. السقاف ص205ص الفضل املزيد عىل بغية املستفيدابن الديبع يف  (15)
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االتفاق بينه وبني البتغال ودفع اإلتاوة، غي أن مماطلة ملك هرمز دفعت  
وكيك  أفونسو دبل  عقديعود أدراجه إىل اهلند خائبا، فبيو دبلوكيك إىل أن  

الشاه   يرسخ  أن  قبل  األمور  يلصحح  هرمز،  إىل  بنفسه  اتلوجه  ىلع  عزمه 
 إسماعيل أقدامه هناك.  
ه، ونزل مسقط للزتود 920م/  1515ار يف فباير  فأحبر جبيش جرّ 

باملؤن واملاء، وعندما رآه أهلها سارعوا إىل مماألته ومداراته خشية بطشه،  
ملك   جيد  فلم  مبارشة،  هرمز  إىل  توجه  مساملته  ثم  من  مناصا  وأتباعه  ها 

أنه لم يلبث أن  وتسليمه احلصن، فاستقر فيه ورشع يف إكمال بنائه، غي 
وزادت  تدهورت صحته واشتد عليه املرض، فأمر أتباعه حبمله إىل اهلند،  

نبأ عزهل عن منصب    –  اهلند   إىل  طريقه  يف  وهو  –حاتله سوءا عندما بلغه  
فما اهلند،  البتغال يف  عند وصوهل )جوا( فجر األحد    ت كمدانائب ملك 

القعدة    10م/  1515ديسمب    16 يف  921ذي  البتغال  إىل  رفاته  ونقل  ه، 
 السنة اتلايلة. 

أدت سياسة دبلوكيك اتلوسعية إىل تشتيت هائل للقوة االستعمارية  
تركزي نفسها بالرسعة  قادرة ىلع  البتغايلة، جعلتها يف خاتمة املطاف غي 

ا فقد  لكنه  الاكفية،  ساحلية،  خطوط  ىلع  االستيالء  إىل  دبلوكيك  نرصف 
السا  اخلط  هذا  خلف  الواقعة  ابلدلان  إىل أهمل  أهلها  دفع  ما  حيل، 

وعبت سجالته اليت كتب    د البتغايلني وطردهم.فيما بعد لص  االنتفاض 
نكيل والتسلط، أغلبها بنفسه عن شخصية وحشية مرشئبة إىل القتل واتل
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ه، ترى يف الشعوب األخرى فريسة مرشوعة مباحة  معتدة بذلك مفاخرة ب 
 هلا باسم ادلين!.  

يفلح دبلوكيك يف كسب والء   لم  الوحشية  اليت  ومع هذه  الشعوب 
خالل ابلتة  ذلك  إىل  يسع  لم  وربما  عرش    غزاها،  حلوايل  املتواصل  طوافه 

وع   وايلمن  العربية  اجلزيرة  سواحل  يف  اهلندية،  سنوات  الشواطئ  ثم  مان 
انلظ اليت  حبكم  ونية  ادل  وانلظرة  نفسه،  إىل  بها  ينظر  اليت  االستعالئية  رة 

ولم بها ضحاياه،  فاكن    يرمق  ما،  بماكن  االستقرار  نهائية يف  بصورة  ينجح 
السفن فيه طرق  يقطع  هل،  املفضل  املاكن  هو  البتغايل  ويستويل  األسطول   ،

 غال. رها ويبعث بها إىل البت ، فيصاداوغيه  طعمةىلع محوالتها من األ
يف يبدي  نفسه  الوقت  تعل  وِّف  حلظة  لك  انلرصانيةق    بالقيم  اليت    ا 

الكنيسة   وخدمة  الفضيلة  لنرش  األصقاع  هذه  يف  موجودا  منبع  )جعلته 
اليت ينبيغ أن تعم سلطتها العالم من أجل تطهيه من ذلك    (اخلي األبدي

يسبب    . وتنبثق املفارقة من اتلضاد اذلي« كما يرى دبلوكيك العفن الوثين»
انل األخالقيات  بني  اذلي صدمة  فيه  املبالغ  والعنف  املزعومة  رصانية 

 . ضد املسلمني حيثما يراهم باسمها يمارسه دبلوكيك 
 املسلمني  بالد  إىل  القادم   األبيض  الرجل  صورة  –  باختصار  –هذه  

رسخت  أول   ويه   الغرب،  من يف    صورة  اإلسالمية  الشعوب  أذهان  يف 
واهلند العربية  أن   اجلزيرة  املفارقات  ومن  انلصارى«.  »الفرجنة  عن 

  وأشد   دبلوكيك  جمازر  بنفس   يضجّ   اعلَم    يف  ايلوم   نعيش  وحنن  –دبلوكيك  
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عنه،  نلحسّ   جماال   نلا  يدع  لم  –  منها صورتنا  إن ن  القول  نتعاىط  أن    أو 
أخبارا   فيها  ودّس  تشويه سيته،  إىل  و)املتخلّفني( سىع  )املنغلقني(  بعض 

وثقها   فقد  يفدبلوكيك  زائفة،  باالعرتافات،  بقلمه  ميلء  ضخم  سجل   
ىلع الشعوب    شفقة    ق  اذلي يتحر    ابن انلبالءمتشدقا أكرث من مرة فيه بأنه  

 ( 16) ابلائسة!!
 

 

 

 

 

 

 

 
رف من اإل  (16) نصاف أخريا أن نذكر أمرا آخر ما زال الناس يتذكرون به سرية ألفونسو دلبوكريك، فقد ع 

رحالته   يف  منها  وافرة  كميات  اصطحاب  عىل  حيرص  وكان  املنشأ،  اهلندية  )املانجو(  لفاكهة  بحبه 

رعت بكثرة يف عهده، حتى صارت تسمى إىل اليوم )مانجو ألفونسو( تبعا له.    البحرية. وقد ز 
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