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امللخص:
منذ عصور ما قبل التاريخ ارتبط العرب بالبحر حيث استجابوا ملقتضيات جغرافية بالدهم ،اليت متيزت مبقومات جغرافية كان هلا
ً
ً
جغرافيا متميزاً يف قلب العامل
موقعا
الفضل الكبري يف منو وتطور مراكزها احلضارية وحركتها املالحية ،فشبه جزيرة العرب حتتل
ً
ً
شرقا.
غربا إىل رأس اخلليج العربي
القديم ،وحتيط بها املسطحات املائية من ثالث جهات خبط ساحلي بالغ الطول ،يدور من خليج السويس
منذ األلف الثالث ق.م برز يف بالد العرب عدد من املراكز احلضارية كحضارة بالد الرافدين وماجان ُ
(عمان القدمية) ،ودملون (البحرين)،
ومصر الفرعونية ،والفينيقيني واألنباط ،والعرب اجلنوبيني (اليمن القديم) ،وقد بلغت هذه املراكز مستوى عاليا من التطور واالزدهار.
ً
واسعا للسيادة على التجارة الشرقية والوصول إىل مصادرها يف
وفتحت اخلربة العالية اليت اكتسبها العرب بشؤون املالحة الباب أمامهم
الشرق ،بفضل معرفتهم بأسرار الرياح املومسية ،ومعرفتهم اجلغرافية والفلكية ،ومنذ القرن الرابع امليالدي فقدت املالحة العربية
مكانتها بسبب الضعف والتمزق الداخلي وأطماع الدول العظمى اليت ما فتئت تسعى للهيمنة على جتارة الشرق ومنافذها الربية والبحرية.
كل تلك األسباب أدت إىل انهيار املالحة العربية فارتبكت جتارتهم وفقدت جتارة اللبان وغريها من السلع رواجها ،خباصة بعد زوال الوثنية
من الشرق األوسط وأوروبا ،ومع بزوغ اإلسالم استعادت األمة العربية جمدها البحري من جديد.
الكلمات املفتاحية :املالحة العربية القدمية ،ماجان ،بالد الرافدين ،مصر الفرعونية ،العربية اجلنوبية ،احمليط اهلندي.

Rise and fall of Maritime Hubs in Pre-Islamic Arabia

Asmahan Al Garoo

Abstract:
Since prehistoric times, the geography of the Arabian Peninsula had a great impact on the growth and development
of centers of civilization and maritime hubs. Indeed, starting from the third millennium BC, a number of urban
centers of civilization have emerged in the Arab region such as Mesopotamia, Magān (old name of Oman),
Dilmun (Bahrain), Pharaonic Egypt, Phoenicia, the Nabataeans, and the ancient South Arabia (Yemen) where
such centers reached a high level of development and growth. Arab trade reached a peak in the 1st millennium
BC due to the commerce of frankincense and myrrh. The Arabs, who had mastered sea navigation through
geographical and astronomical knowledge and had a great experience of maritime routes as well as the secrets
of the monsoon and boat industry, dominated the vast eastern trade. During the fourth century AD, the world
began to see signs of serious conflicts with religious dimensions and huge political and economic consequences.
Furthermore, the lucrative Arab trade of incense lost its importance because of the demise of paganism in the
Middle East and Europe. With the emergence of Islam, the Arabs regained their lost maritime domination in the
Indian Ocean.
Keywords: Ancient Arab maritime, Magān, Mesopotamia, Pharaonic Egypt, South Arabia, Indian Ocean.
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املقدمة

خريطة ( )1صورة فضائية لشبه اجلزيرة العربية (بالد العرب)

ارتبط العرب يف تارخيهم القديم بالبحر واالستفادة منه ،فقد
حظيت شبه اجلزيرة العربية مبقومات جغرافية كان هلا فضل
كبري يف منو وتطور مراكزها احلضارية وحركتها املالحية منذ
ً
ً
جغرافيا متميزاً يف قلب العامل
موقعا
فجر التاريخ ،فهي حتتل
القديم ،فموقعها اجلغرايف جنوب غرب قارة آسيا ،والفلكي بني
ً
ً
شرقا،
مشاال ،وخطي الطول  37إىل 60
خطي عرض  32 ،12درجة
كان له بالغ األثر يف خصائصها املناخية ،حتيط بها املياه من ثالث

جهات بدءا من شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة K

وعلى طول

امتداد البحر األمحر الذي يشكل حدودها املائية من الشمال
الغربي ،إىل أن يتالقى مع حبر العرب من اجلنوب يف مضيق باب
املندب االسرتاتيجي ،ومن اجلنوب الشرقي حييط بها حبر ُعمان
واخلليج العربي ،ومتتد حدودها يف الشمال الغربي متالشية يف
بالد الرافدين واألراضي املتامخة للساحل الشرقي للبحر املتوسط.
هذا اإلطار اجلغرايف الواسع أطلقت عليه املصادر الغربية مصطلح
(الشرق األدنى القديم) .ومثة ميزة أخرى امتازت بها بالد العرب،

أ -بالد الرافدين وماجان ُ
(عمان التارخيية) ودملون:

ُت ّ
عد حضارة بالد الرافدين يف العراق من احلضارات اإلنسانية
ً
ً
عريقا ،ويعد السومريون من أقدم الشعوب
تراثا
املبكرة اليت خلفت

وهي جماورتها ألخصب بقاع العامل القديم من حيث الثراء الطبيعي
ً
ً
غربا،
شرقا وإفريقيا
والتنوع اإلنتاجي ،كاهلند وجنوب شرق آسيا

اليت استطاعت وضع لبنات احلضارة األوىل يف القسم اجلنوبي من

تلك العوامل جمتمعة جعلت من سكان سواحلها مشاركة يف املالحة

العراق القديم ،وكشفت النصوص السومرية عن جوانب من

البحرية منذ عصور ما قبل التاريخ؛ وقد كان خلربتهم املالحية

منجزات السومريني احلضارية ،كاخرتاع الكتابة والنقش يف العمارة

ومعرفتهم بعلم األنواء ،وصناعتهم للسفن ،أثر بالغ األهمية يف

وصناعة الفخار وغريها من املظاهر احلضارية األخرى ،منذ األلف

املالحة العاملية يف العصور الالحقة ،يف هذه البقعة الفريدة من

الثالث قبل امليالد ،وقد اجتهت أنظار ملوك (سومر وأكاد) صوب

العامل بزغت أوىل احلضارات البشرية ،وبها نزلت مجيع الديانات

اخلليج وأطلقوا عليه عددا من األمساء( :البحر األدنى) ،و(حبر

السماوية ،فأين ومتى عرف سكانها املالحة البحرية وما التحديات

الشمس املشرقة) ،و(مكان العبور) ،و(حبر ماجان) (بوتس:2003 ،

اليت واجهتهم؟ جمموعة من االستفسارات سنحاول اإلجابة عنها

ّ
وحتدثت الكتابات السومرية واألكادية عن احملاوالت احلثيثة
،)253

يف هذا البحث.

هلؤالء امللوك ،للهيمنة على ذلك الشريان املائي الذي يربط بني
أعظم الكيانات احلضارية السائدة يف العامل القديم وعلى مراكزه

ً
أوال :املراكز املالحية عند العرب قبل اإلسالم

احلضارية.

حني نتناول احلياة يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ،ال

أما ماجان فهو أقدم اسم عرفت به ُعمان التارخيية (سلطنة عمان

ينبغي أن نتصور هلا حدودا مغلقة على أهلها أو أمام أهلها ،فاحلدود

ودولة اإلمارات العربية املتحدة) يف عصورها القدمية جاء ذكره

السياسية اإلقليمية مل تكن قد ظهرت بعد ،فاجلماعات البشرية

يف عدد من الوثائق امللكية مللوك بالد الرافدين ،وأول إشارة هلذا

كانت تنتشر حيثما استطاعت ويف كل اجتاه شاءت؛ حبثا عن

االسم جاءت يف وثيقة للملك األكادي (شاروكني) املعروف باسم
ّ
ذكر“:أنه جعل سفن
(سرجون األكادي) ( 2316 -2371ق.م) حيث

والرعي على نطاق املنطقة (عبد العزيز.)24 ،2010 ،

دملون (( )Dilmunالبحرين) ،وماجان ( ،)Māgānوملوخا ()Meluḫa

األراضي املعشبة اليت يتوافر فيها موارد املياه وحيوان الصيد

2

بالد السند (حضارة هاربا  )Harappaترسو يف ميناء أكاد“ (بوتس،

-1املراكز املالحية يف منطقة اخلليج العربي:

.)347 ،183 :2003

ً
مسرحا
توافرت للخليج العربي مزايا طبيعية هيئته ليكون

أثبتت املعطيات األثرية املكتشفة يف موقعي (رأس اجلنز) يف سلطنة

للنشاط التجاري الدولي منذ عصور ما قبل التاريخ ،فأقدم دليل

ُعمان ،وجزيرة (أم النار) بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أن سفن

مادي يؤكد وجود صالت جتارية بني منطقة اخلليج العربي وبالد

ماجان اليت تردد ذكرها يف الكتابات املسمارية كانت مصنوعة

الرافدين ،يعود تارخيه إىل مرحلة ثقافة (العبيد) جنوب بالد

من القصب (البوص) أو (اخليزران) ،فعند املالحة بها يف اخلليج

الرافدين( ،منتصف األلف السادس واخلامس قبل امليالد) (Beech

العربي يفضل البحارة البقاء بالقرب من الساحل والتنقل من
ً
أحيانا
جزيرة إىل أخرى؛ بيد أن مساراتها تغيب بها عن رؤية الرب

1

 ،)and Elders, 1999مثلما شجعت املقومات الطبيعية اخلليج
العربي وسكانه على التعامل مع البحر ،شجعت مراكز احلضارات

بسبب العواصف والرياح السائدة والتيارات ،مما جيعل الدراية
ً
بأصول وقواعد اإلحبار أمراً
الزما ،أما الرحلة من موانئ (ماجان)

املراكز:

الواقعة على البحر العربي ،إىل شبه اجلزيرة اهلندية ،فمن اليسري

الكربى املطلة عليه االستفادة منه بشكل كبري ،ومن أبرز تلك
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قطعها يف طريق مالحي يعرب احمليط مبساعدة الرياح املومسية

األثرية يف (سلطنة ُعمان) كشفت بعثات التنقيب وجود آثار

(.)Vosmer,2000: 149 - 152

متنوعة تؤكد تلك احلقيقة ،فقد ُع ِثر على عدد من املواد اجمللوبة

أما دملون فهو االسم الذي أطلقه ملوك بالد الرافدين منذ منتصف

من بالد السند كالفخار واألوزان وعقود اخلرز واألختام والذهب

األلف الثالث قبل امليالد على إقليم الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة

والفضة واألواني العاجية واألخشاب وغريها؛ أما ماجان فقد كانت

العربية ،منطقة (اإلحساء) وجزيرة (فيلكا) و(تاروت) وجزر

تصدر النحاس واألحجار ،خباصة أحجار (الديوريت) ،واللؤلؤ

البحرين (بن صراي .)27-26 :2000 ،لقد شاركت كل من (ماجان)

والتمور ،واألمساك اجملففة والبصل ،وغريها من السلع:

و(دملون) بنشاط ملحوظ يف حركة التجارة العاملية بني شواطئ

(Cleuziou, 1992: 93 -101), (Tosi, 1982: 9 -14), (Potts, 1978

شرق اجلزيرة العربية واألقاليم اجملاورة مشاال وجنوبا ،وكان وراء

):29 – 51

ذلك االنتعاش املالحي عدة عوامل أهمها :موقعهما االسرتاتيجي
يف منتصف الطريق التجاري بني بالد السند وبالد الرافدين،

 -2املراكز املالحية يف البحر األمحر وحبر العرب:

وامتالكهما مرافئ طبيعية حممية تتوافر فيها املياه الصاحلة

-مصر الفرعونية ،الفينيقيون ،األنباط واملمالك العربية اجلنوبية

للشرب ،واستغالهلم ملا تزخر به أرضهم من ثروات طبيعية،

(اليمن القديم).

كالنحاس واحلجارة واللؤلؤ واألمساك اجملففة وغريه ،وهي سلع هلا

ساد االعتقاد ّ
أن امللك (ساحورع) يف األلف الثالث قبل امليالد (2470

رواج كبري لدى ملوك بالد الرافدين ( ،)Leemans, 1960 :19ويف

ق.م) هو أول من سيرّ السفن املصرية إىل بالد (بونت) ( ،)Puntاليت

املقابل كان الشرق األدنى القديم يستورد عددا من السلع التجارية

تعين أرض اآلهلة يف اجلانب العربي واإلفريقي من البحر األمحر

من السند ،حضارة (هاربا  )Harappaكحجر الالزورد والقصدير

جللب السلع املقدسة ،كاللبان واملر وغريها من الصمغيات ملعابدهم؛

واملوازين وخرز العقيق األمحر ،وقد عثر عليه مناذج من تلك

إال أن من يعرف خماطر املالحة يف البحر األمحر يرى أن حبارة

اآلثار يف ُعمان ويف مناطق متفرقة من منطقة اخلليج العربي

(ساحورع) قد عرفوا شعاب البحر األمحر ومضاحله اخلطرة

(.)Bibby, 1969: 187) ,(Ratnagar, 1981: 94

ومسالكه اآلمنة ،فالبحار مهما بلغت مهارته يف املالحة ال يستطيع
أن يسري يف حبر خطر لو مل تسبق له املالحة فيه ،واستنادا إىل هذه

ب-الصالت التجارية بني اخلليج وملوخا (بالد السند):

احلقيقة ،ميكن القول إن العالقة بني مصر وبالد ( )Puntالواقعة

باتت الصالت التجارية والثقافية بني (ماجان) ،وبالد السند ،ثابتة

إىل اجلنوب من البحر األمحر يعود إىل بداية استعمال اللبان واملر

منذ األلف الثالث قبل امليالد ،فقد حتدثت الكتابات املسمارية،

وغريها من الصمغيات املقدسة يف العابد املصرية (شهاب:2002 ،
ً
قدميا تعد منطقة متداخلة من حيث العنصر البشري
 ،)5فمصر

آلالف السنني ،بسبب القرب اجلغرايف بني املركزين احلضاريني

واحلضاري وحتى العمق االسرتاتيجي اجلغرايف الذي حيكم وحيدد

وسهولة االنتقال البحري ومساعدة هبوب الرياح املومسية يف تسيري

طبيعة تلك العالقة ( ،)Davidson, 1964: 10لقد توالت رحالت

الرحالت التجارية املنتظمة بينهم ()Caspres, 1972: 3 -20؛

السفن املصرية اليت جاء ذكرها يف النقوش الفرعونية قاصدة

(( )Edens, 1992: 94خريطة  ،)2أما املصادر اليونانية والرومانية

تلك البالد ،وأشهرها بعثة امللكة (حتشبسوت) يف منتصف القرن

فقد حتدثت عن وجود جاليات عربية يف اهلند قبل قدوم

اخلامس عشر قبل امليالد .وتدل الرسوم البارزة والنقوش يف معبد

اإلسكندر املقدوني ( ،)Groom, 1981: 71وينسب إىل (بلينوس) (ت

(الدير البحري) ،كيف سريت امللكة إليها مخس سفن كبرية يف البحر

78م) قوله ّ
“إن العرب كانوا كثريين يف ساحل ماالبار يف اهلند ،وإنهم

األمحر ،وكيف استقبلت ( )Puntاملصريني ،وكيف عادوا (حوراني،

كانوا من الكثرة يف سيالن ما جعلهم أسياد الساحل“ (.)Pliny: 1961

 ،)31 :1958ويف القرن السابع قبل امليالد ،قام امللك الفرعوني (نيكاو

وبعد مضي أكثر من نصف قرن على أعمال التنقيب واالستكشافات

 )Nekoبإرسال أسطول فينيقي لإلحبار حول إفريقيا (Herodotus,

واملعطيات األثرية عن بدايات تلك الصالت اليت استمرت وازدهرت

خريطة ( )2خطوط املالحة البحرية بني منطقة اخلليج وبالد السند يف
األلف الثالث قبل امليالد (الباحثة)

 ،)II, 42وظل قدماء املصريني يسيطرون على جتارة البحر األمحر
وتصديرها إىل شعوب شرقي البحر املتوسط حتى نهاية عصر
الدولة احلديثة ( 1085ق.م).
اضمحلت قوة الفراعنة وأصبح الفينيقيون هم القائمني على
أمر املالحة يف البحر األمحر ،وقد جاء أقدم دليل مادي على ذلك
يف التوراة( :سفر امللوك الثالث ،اإلصحاح التاسع ،اآلية ،)28 -25
وكانوا رواد املالحة يف البحر املتوسط ،فقد استعان بهم فراعنة
مصر وملوك آشور واإلسكندر األكرب والفرس يف بناء السفن وتسيري
رحالتهم التجارية ومحالتهم العسكرية.
أما األنباط فقد قامت دولتهم على طول حدود الصحراء من
ساحل البحر األمحر إىل أطراف سوريا وفلسطني والعراق ،حيث
امتدت جتارتها البحرية من القرن الرابع قبل امليالد إىل القرن
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الثاني امليالدي.

خريطة ( )3املراكز احلضارية يف بالد العرب قبل اإلسالم (الباحثة)

تشري املصادر إىل النشاط البحري لألنباط يف البحر األمحر
وسيطرتهم على جزء من جتارته البحرية ،مما دفع بالبطاملة
يف مصر يف القرن الثالث قبل امليالد ،إىل إرسال محالت عسكرية
للقضاء على هذا النشاط وإحكام السيطرة على جتارة البحر
األمحر فتضرر اقتصاد األنباط كثرياً ،وكرد فعل على ذلك ،قام
األنباط مبهامجة سفن البطاملة التجارية ،وقطع الطرق البحرية
عليها واالستيالء على محولتها (عطيوي ،)134 :2007 ،األمر الذي
دفع ببطليموس الثاني ( ٢٤٦ – ٢٨٥ق .م ) إىل إنشاء أسطول حبري
حلراسة السفن ،ومهامجة األنباط (الناصري ،)410 :1984 ،فأخذ
ً
ً
وعسكريا ومل جيرؤوا على التجارة يف
اقتصاديا
األنباط باالنكماش
(جرها) شرق شبه اجلزيرة العربية
البحر األمحر ،فغدت مدينة
ّ
متدهم بالبهارات براً متجنبني الطريق البحري الذي سيطر عليه

وميناء (مسهرم) يف ظفار يف عهده (منتصف القرن األول امليالدي)

األسطول البطلمي (عطيوي ،)135 :2007 ،إال أن األنباط استعادوا

صالت جتارية منتظمة مع اهلند ،وأضاف :أن السفن تأتي من

مكانتهم التجارية يف البحر األمحر خالل القرن األول قبل امليالد

موانئ اهلند( :ليموريك  )Limurikeو (باريوجارا )Barygaza

بعد أن حتالفوا مع الرومان الذين وضعوا نهاية لدولة البطاملة

حمملة بسلع كالقماش والشعري والزيت ،لتقايضها باللبان ،وتكون
ً
غالبا يف فصل الشتاء ( ،)Schoof, 1980: Ch.27, 32وقد
تلك الرحلة

بدأ جنم عرب اجلنوب يف التألق منذ مطلع األلف األول قبل

أكدت املعطيات األثرية تلك احلقيقة حيث عثر يف (خور روري)

امليالد ،فربز عدد من املمالك :سبأ ،ومعني ،وأوسان ،وحضرموت،

على آثار هندية متنوعة (.)Albright, 1982: 101

(العبد اجلبار.)18 :2011 ،

وقتبان ،ومحري .وجدت دولة سبأ يف ضعف مصر الفرعونية يف

-3صناعة السفن واألساليب املالحية:

جتارة البحر األمحر فرصة ساحنة ملد نفوذها إىل القرن اإلفريقي،
ً
وتدرجييا حتركت هجرات القبائل السبئية إىل الساحل ومنه إىل

تعد صناعة السفن من أعقد البنى اهلندسية اليت ميكن أن ينتجها

الرب اإلفريقي ،ومن األسباب الرئيسة لتلك اهلجرة تأمني الطريق

أي جمتمع ،فقد صنع العرب أنواعا خمتلفة من السفن من حيث

التجاري البحري والوصول إىل مصادر الثروة فيه ،يف وقت غدت
ً
جتاريا على املستوى الدولي ،وقصة رحلة ملكة
فيه دولة سبأ تتألق

احلجم والشكل وطريقة صناعتها واملواد املصنوعة منها.
-سفينة ماجان– سفن اخلشب املخيطة وأطواف خشبية على قرب

سبأ إىل امللك سليمان اليت أوردها القرآن الكريم (سورة النمل آية:

منفوخة

 ،)44-28 ،23والعهد القديم (التوراة) لدليل على ذلك ،جاء يف (سفر

تعد سفينة (ماجان) أقدم السفن ُ
العمانية املصنوعة من القصب

حزقيال ،اإلصحاح  /27اآليات )22،23 :على أن (صور) الفينيقية

(البوص) ،يعود تارخيها إىل األلف الثالث قبل امليالدCleuziou( ،

كانت تتاجر منذ القرن السادس قبل امليالد ،مع شبأ (سبأ) وكنية

 ،)73-& Tosi 2000: 19فأي نوع من سفن القصب تلك اليت ميكن
أن تشق عباب البحر بعيداً عن الساحل؟ لقد قدمت لنا الدالئل

(العهد القديم ،سفر امللوك األول( ،)10 ،خريطة .)3

األثرية املكتشفة يف (رأس اجلنز) بسلطنة ُعمان إجابة هلذا

يذكر اجلغرايف اإلغريقي أجاثارخيديس ( )Agatharchidesعام

االستفسار ،فقد أشارت االكتشافات إىل أن املادة األساسية لصناعة

( 130ق.م) ،أن السبئيني متكنوا من صناعة طوافات وقوارب

مركب القصب كانت تتألف من مواد طبيعية مستخرجة من

جلدية حلمل بضائعهم ( ، )Crone, 1987: 61ويشري مؤلف الطواف

اإلقليم نفسه :كالقصب ،وجلود احليوانات ،واخلشب ،ومادة القار،

إىل ذلك النوع من القوارب اليت كانت تنطلق من ميناء ()Moscha

وزيوت األمساك ،أو الثدييات البحرية ،والصوف ،والشعر املستخرج

مسهرم يف (ظفارُ -عمان) لنقل اللبان إىل ميناء (قنا) احلضرمي

من املاعز والغنم ،وقواقع البحر والشعاب املرجانية .فعند حتزيم

( ،)Schoof, 1980: Ch, 32ومنذ القرن الثالث قبل امليالد حتى

القصب ميكن استخدامه على شكل “ألواح“ أو “أطر“ جلسم املركب؛

نهاية القرن الثالث امليالدي أحكم ملوك حضرموت قبضتهم على

وبسحقه إىل ألياف ميكن استخدامه كحبال؛ وبتقطيعه إىل شرائط،

أرض اللبان اليت أطلقوا عليها (أرض سأكلهن) ،ويقصد بها (ظفار–
ُعمان) ،واستثمروا سلعة اللبان أقصى استثمار ،حتى صارت

ميكن نسجه على شكل حصائر تستخدم يف أكساء جسم املركب،
ً
وأيضا يف صنع األشرعة ،وقد تكون
ويف محاية البحارة والبضائع،

دولتهم أكرب قوة جتارية يف املنطقة ،ويف أرض اللبان أسسوا مدينة

احلقائب املصنوعة من القصب املنسوج قد استخدمت كأوعية لنقل

وميناء (مسهرم) خور روري حاليا ،وقاموا بنشاطات جتارية هائلة

البضائع (فومسر وفرميانتل)154 :2003 ،؛ (Vosmer, 2000: 149-

(قنا) وعدن ،وقد تكرر ذكر جتارة سبأ يف عدد آخر من األسفار

كالتجارة مع العامل اخلارجي ،وسك العمالت (اجلرو.)93-88 :2011 ،

ً
ً
ً
واسعا وبراعة يف
فهما
نسبيا تتطلب
 .)152وهذه املواد البسيطة

حدثنا املالح اليوناني يف كتابه (The Periplus of the Erythraean

االستخدام ،فاستعمال احلصرية املنسوجة واملربوطة بهيكل املركب

 )Seaالطواف حول البحر األرتريي (أن مليناء) قنا ( احلضرمي

بواسطة احلبال مع تغطيتها بالقار كانت فكرة ملهمة ،فالقار
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ً
أيضا يقوي نسيج احلصرية،
ليس مادة عازلة للماء فقط ،ولكنه
ً
منتجا ما ميكن اعتباره مادة بالستيكية مقواة باأللياف ،وقد أدت

كانت أقل قابلية للكسر من املركب املسماري ،كذلك يف ساحلي

إضافة احلصري إىل السطح اخلارجي جلسم املركب إىل تقليل مرونة

(ماالبار) و(كوروماندل) باهلند كانت السفن املخيطة تستطيع

هذا اجلسم ،وأدت تقوية احلصرية بإضافة القار إىل تثبيت اهليكل

الرسو على الشاطئ فوق الزبد الكثيف ،وتتحمل الصدمة حني

وتقليل االلتواء واالنثناء به.
ً
لقد عكست األختام الدملونية منوذجا ملركب البوص الذي يبدو
ً
مقوسا ،حاد املقدمة واملؤخرة ،ودقله طويل ،وعلى رأس
هيكله

تلقي بها موجة عاتية على ساحل رملي ،وهذا التعليل منطقي؛
أمواج احمليط ،حيث تكون أكثر مرونة من مثيلتها املسمارية،

املؤخرة يوجد متثال يبدو لطائر ،وعلى رأس املقدمة متثال آخر

فيمكنها امتصاص صدمات األمواج ،وملرونتها تلك واتساع قاعدتها

ملا يشبه احليوان ،حيتمل أن يكونا شعارين أو عالمتني ،يعرف بهما

نتيجة استعمال اخليوط تكون أقل عرضة للكسر عند اصطدامها

املركب ،ومالكه ،أو طرازه (شهاب ،أ ،)74 :2001تلك املعطيات األثرية

بالشعاب املرجانية املوجودة يف احمليط اهلندي ،اليت ال مثيل هلا يف

شجعت علماء اهلندسة البحرية على إعادة تشكيل صورة تقريبية

البحر املتوسطّ ،
وإن اجلزء الغاطس من القاع املتسع يكون أقل منه
ً
اقتصاديا
يف القاع الضيق (شوقي ،)125- 124 :1990 ،فالسبب ليس

لسفينة ماجان املستخدمة خالل األلف الثالث قبل امليالد.

مرونتها ،فإذا اصطدمت بشعاب املرجان يف البحر األمر أو غريه

أي أن السبب هو قدرة السفينة املخيطة واستطاعتها التعامل مع

ً
سريعا إال
كما يعتقد (حوراني) ،ومل تبدأ السفن املخيطة يف الزوال

أما عن سفن اخلشب املخيطة فقد قدمت لنا املصادر القدمية
ً
وصفا حمدوداً عن املراكب املخيطة ،اليت انفردت بها سفن احمليط

حينما غيرّ ت التجارة األوروبية الوضع االقتصادي كله يف احمليط

اهلندي ،اليت من أهم خواصها الفنية :استخدام األلياف يف ربط

اهلندي (حوراني.)258 -257 :1958 ،

أجزاء املركب بدل املسامري ،ووصل األلواح بواسطة اخلياطة حببال

إىل جانب السفن املخيطة عرف العرب منذ عهود قدمية “الطوف“،
وهي عبارة عن قرب ُتنفخ ويشد بعضها إىل بعض ،فتجعل كهيئة

امتازت بالشراع املثلث املمتد من املقدمة إىل املؤخرة بدل الشراع

السطح ،يركب عليها يف املاء وحيمل عليها املرية والناس ،ويعرب

املربع العريض ،وتشابه طريف جسم املركب ،أما اخلشب املفضل يف

عليها ،وهو الرمث .ورمبا كانت من خشب ،واجلمع أطواف .وذكر

صناعة أغلب السفن فكان خشب الساج (شوقي ،)127 :1990 ،وانبثق

ّ
تسوى من
بعض العلماء أن الطوف اليت يعرب عليها األنهار الكبرية

هذا النوع من السفن عن القوارب املصنوعة من ألياف القصب

القصب والعيدان ،يشد بعضها فوق بعض ،ثم يقمط بالقمط حتى
يؤمن احنالهلا ،ثم ُت ْركب ويعرب عليها (علي ،)250 :1993 ،وهذه

هناك عدة إشارات أثرية من اللقى والنقوش والرسوم متدنا

الطوافات اجللدية املنفوخة باهلواء أشار إليها املالح اليوناني مؤلف

مبعلومات مهمة عن هذا النوع من السفن ،يعود تارخيها إىل األلف

كتاب (الطواف) ،حيث ذكر أنها تستخدم يف نقل اللبان من ميناء

األول قبل امليالد ،ففي منطقة تل أبرق  Tell Abraqيف (أم

(مسهرم) يف ظفار إىل ميناء (قنا) احلضرمي Schoof, 1980. The(.

القيوين) يف دولة اإلمارات العربية املتحدةُ ،عثر على أثر يرجع

 )Periplus, ch 27وكانت تلك الطوافات ترحل يف جتمعات صغرية

تارخيه إىل العصر احلديدي  300ق.م ،وهو عبارة عن قالدة قدمية
ً
قاربا مربع
من احلجر األملس يظهر عليها رسم واضح ،ميثل

من قرى الصيد على طول الساحل عند هبوب الرياح املومسية
(الشمالية الشرقية) ،حمملة باللبان الذي خيزن بعد وصوله يف

الشكل يف املؤخرة ،مع زوايا حادة وشراع مثلث الشكل ،هذه القالدة

خمازن اللبان يف ميناء قنا ،ثم تنقلها قوافل اجلمال إىل العاصمة

متثل أقدم إشارة أثرية للمراكب ذات الشراع العربي Lanteen Sail

احلضرمية (شبوة) .)Groom, 1981: 166(.

الذي مل يكن معروفا يف منطقة البحر األبيض املتوسط حتى القرن
ً
الحقا بالشراع الالتيين.
التاسع امليالدي ،مسي

-4املالحة العربية القدمية وقواعدها

شكلت السفن ُ
العمانية املخيطة يف القرن األول امليالدي سلعة

ال توجد معطيات قدمية تتحدث بوضوح عن طرق وأساليب

تصدر إىل عدد من املراكز احلضارية ،هذا ما ّ
نص عليه مؤلف كتاب

املالحة العربية القدمية؛ إال ّ
أن مواسم املالحة وطرقها عند البحارة

(الطواف حول البحر األرتريي) ،حيث أشار إىل أن ميناء (عمانا)،

ال ختتلف عن موامسها وطرقها عند البحارة عرب العصور ،فطبيعة

الكائن مشال ُعمان (منتصف القرن األول امليالدي) ،كان يستورد

تكوين أي حبر ومواسم الرياح وجهاتها فيه هي اليت حتدد مواسم

دعائم وألواح اخلشب من (برجيازا  )Barygazaباهلند ،وتصدر

ركوبه والطرق اآلمنة فيه ،لقد كان لتيارات احمليط اهلندي أهمية

القوارب احمللية املخيطة ،وهي مشدودة األلواح بالليف ،وقد أطلق

خاصة ،ورمبا كانت فريدة يف العامل بالنسبة لتأثرياتها ،حيث قامت

عليها اسم (املدرعات) ،وهذا االسم عربي الصيغة ،وهذه الطريقة

املومسيات (الرياح املومسية اجلنوبية الغربية ،والرياح املومسية

يف بناء القوارب ختتص جبزيرة العرب ،وكانت هذه القوارب تبنى

الشمالية الشرقية) بالدور الرئيس يف حركة التجارة يف احمليط

لتصدر إىل بالد العرب اجلنوبية (Schoof, 1980, The Periplus,

اهلندي؛ يف عصر مل تكن قد عرفت فيه اآللة بعد؛ بل ارتبطت
ً
ً
تاما مبواعيد تلك الرياح (شريف:1964 ،
ارتباطا
مواعيد اإلحبار

وأضاف الرحالة املسلمون معلومات قيمة عن أسباب استخدام

.)87

اخلياطة يف صناعة تلك األنواع من السفن ،فللهياكل املخيطة

ومن املعلوم أن الرياح السائدة يف اجلزء الغربي من احمليط اهلندي

ميزة الحظها (ابن جبري) و(اإلدريسي) و(ابن بطوطة) ،وهي

فيما بني شرقي إفريقيا واهلند هي الرياح اجلنوبية الغربية،

من ليف جوز اهلند ،مع وجود مساحة كبرية على سطح السفينة،

(البوص)( ،سفينة ماجان) (.)Vosmer, 2000: 149- 152

.)ch. 36
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ويبدأ مومسها غالبا يف عرض البحر يف شهر مايو وينتهي قبل نهاية
سبتمرب ،ومن أواخر شهر سبتمرب يبدأ عادة موسم هبوب الرياح
ً
تقريبا
الشمالية الشرقية ،وينتهي مومسها يف أوائل شهر مايو

خريطة ( )4خطوط املالحة البحرية العربية من منتصف القرن الثالث
قبل امليالد إىل منتصف القرن الثالث امليالدي http://nabataea.net/
redsea.html

(شهاب.)28 ،16 :2009 ،
وإىل جانب الرياح املومسية وجدت بعض التيارات البحرية املساعدة
لعملية املالحة ،فتيارات القسم الشمالي من احمليط متمثلة يف
تيارات البحر العربي وخليج البنغال تسري حسب اجتاه الرياح
السائدة ،ويوجد أيضا تيار استوائي جيري يف الشتاء حنو الشرق
وخيتفي يف الصيف (شهاب.)68 :2009 ،
ظلت تلك الوسائل متوارثة يف العرف البحري حتى صدر اإلسالم
يقول املسعودي“ :ولكل من يركب هذه البحار من الناس أرياح
يعرفونها يف أوقات تكون فيها مهابها ،وقد علموا ذلك بالعادات
ً
قوال وعمال ،ودالئل وعالمات
وطول التجارب يتوارثون ذلك
يعملون بها إبان هيجانه ،وأحوال ركوبه وثوراته“ .وكان على من

وجندها تذكر عند البحارة حتى القرنني اخلامس والسادس عشر،

فاته التحرك يف موعد الرياح املناسبة االنتظار إىل موعدها يف العام
ً
القادم ،مما جعل هلذه الرياح تأثرياً
حامسا يف مسار جتارة احمليط

أما أصدق عالمة على قرب هبوب العاصفة أو الطوفان ،فكانت
معروفة لدى البحارة منذ عهدهم األول باملالحة يف احمليط ،وهي:
“حرارة املاء وظهور السرطان على سطحه“ ،ومل يكتشفها العلماء

اهلندي (املسعودي.)68 :1966 ،
ً
أما عن قواعد املالحة عند العرب قدميا ،فقد كانت السفن تهتدي
ً
يتعرف من خالل
ليال بالنجوم ،وكان للمالح مبثابة خريطة
ّ

العصور اإلسالمية (املناتخ) و(املناذخ) ،مفردها (منتخ)  ،كرأس

مطالع النجوم ومغاربها على مواقع األماكن اليت يقصدها ،أما يف

بارز يف البحر ،أو جبل أو جزيرة أو غريها ،كما كانوا يهتدون إىل

النهار فكان يستدل على معرفة اجلهة املقصودة ،وجهة القطب،

الطريق يف البحر ،تلك هي أهم قواعد املالحة القدمية قبل اكتشاف

إال منذ عدة سنواتّ ،
وإن العالمات البارزة تسمى عند البحارة يف
3

حجر املغناطيس ،بل ّ
إن االهتداء بالنجوم ظل ميارس عند بعض

بالشمس وحركة ظلها على منت السفينة ،وقد يرشده لون املاء
ً
أيضا يف حتديد املكان (شهاب ،ب.)18 -17 :2001
وعمقه

البحارة العرب حتى عهد قريب ،وإىل جانب هذه القواعد تأتي

ويستدل من تقديرات (بليين) ومؤلف كتاب (الطواف) للمسافات

اخلربة واملهارة يف تصريف املركب يف الظروف الصعبة واألماكن

بني األماكن على أن املراكب اليونانية والرومانية كانت حتمل يف

اخلطرة (شهاب.)16،46-15 :2002 ،

أسفارها ،أداة قياس سرعة املركب ،وما يقطعه من املسافات ،كتلك

ً
ثانيا :املالحة العربية والتحديات الدولية يف العصور القدمية

اليت عرفت عند البحارة العرب املتأخرين بـ (الباطلي) ،وهي
ً
تقريبا يربط حببل رفيع ،وتعلق باجلزء الذي
عبارة عن لوح مثلث

ّ
األمخينيون:
 -الفرس

ينغمس يف املاء من اللوح قطعة من الرصاص حتى ال يطفو ،وهو

يف عام ( 539ق.م) سقطت (بابل) عاصمة الدولة الكلدانية (البابلية

مربوط خبيط غليظ ،أولي ،يبلغ طوله مقدار طول املركب ،ويربط

الثانية) ،أمام زحف امللك (األمخيين) الفارسي (قورش الثاني -559

بطرفه خيط طويل عليه عالمات ،تقدر أبعادها بالباع ،فعند

 530ق.م) ،منذ ذلك التاريخ أنشأ األمخينيون إمرباطورتهم اليت

إنزال لوح (الباطلي) إىل املاء يبدأ البحار ّ
بعد العالمات اليت تنزل إىل

امتدت يف أوجها إىل مجيع أرجاء الشرق األدنى ،من وادي السند إىل
ً
ومشاال إىل مقدونيا ،هكذا متكنوا من السيطرة على مجيع
ليبيا،

احلبل الطويل ،يف الثالثني الثانية من الساعة الرملية ،حتسب بها

الطرق التجارية املؤدية إىل البحر املتوسط عرب الرب والبحر؛ إال
ً
ً
مفتوحا
مالحيا ،تاركني اجملال يف احمليط اهلندي
أنهم مل ينشطوا

الواحدة ،بالريح املالئمة جملراه ،السريعة أو املعتدلة ،وبذلك تقدر
ً
أيضا يهتدون إىل
املسافات بني األماكن (شهاب .)46 :2002 ،وكانوا

لتعاظم دور املالحني العرب ،يف حني اهتموا بالطرق الربية ،طريق

البحر أثناء سري املركب ،فما نزل إىل البحر من هذه العالمات على
سرعة املركب يف ثالثني ثانية ،ومن ثم حتسب سرعته يف الساعة

الطريق يف البحر بعمق املاء ،ويكون ذلك باملرجاس ،املعروف عند

احلرير (ويلسون ،)36 :1988 ،بيد أن طموح فارس األمخينية
( )Achaemenidمل يقف عند حد ،فقد شهد العامل يف القرن

البحارة العرب ُ
(البلد) ،وهو مصنوع .من حبل طويل يشد طرفه

اخلامس قبل امليالد مواجهه عسكرية بينها وبني اإلغريق انتهت

حبجر صلب ثقيل ،أو قطعة من احلديد ،يسمى ُ
(بلد) ،فعندما

بهزمية الفرس (الناصري.)247-228 :1984 ،

ُ
(البلد) إىل قاع البحر يبدأ البحار جبر احلبل إىل املركب مع
يصل
تقديره بالباع (شهاب.)46 ،15 :2002 ،

 -اإلغريق:

أما عالمات االقرتاب من الساحل فيحدثنا بها مؤلف (الطواف)،

يف عام ( 332ق.م) وصل اإلسكندر إىل الشرق ووضع نهاية ألعظم

فعندما اقرتب من ساحل اهلند الغربي شاهد ظهور ثعابني

إمرباطورية يف العامل القديم ،ذلك االنتصار مسح له بتحقيق

البحر ،فهذه عالمة رمبا أخذتها حبارة اليونان من البحارة العرب،

طموحه من خالل إقامة إمرباطورية إغريقية مرتامية األطراف،
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بزوغ وأفول املالحة واملراكز املالحية عند العرب قبل اإلسالم

وفتح منافذ جتارية تربط بني البحر املتوسط واحمليط اهلندي،

 ، )4-3, 2وقد سبق أن ذكر اسم (ماكا) يف املصادر األمخينية

فأصبح سيد التجارة الشرقية دون منافس ،ويف السنة األخرية
من حياته ُشغل باستخدام الفينيقيني لتطوير املالحة يف اخلليج

(الفارسية القدمية) منذ منتصف األلف األول قبل امليالد ،كوالية
تابعة لإلمرباطورية الفارسية يف عهد (داريوس الكبري  485 -521ق.

العربي ،واستيطان شواطئه؛ وكان أيضا يف شغل بنقل سفن كثرية

م) ،ويقصد بها اجلزء الشمالي من عمان (بن صراي.)88 ،2000 ،

قطعة قطعة من فينيقيا إىل أرض اجلزيرة (حوراني.)43-42 :1958 ،
خطط اإلسكندر املقدوني بعد محلته على الشرق األدنى يف القرن

 -البطاملة:

الرابع قبل امليالد للطواف حول شبه اجلزيرة العربية ،فأرسل

ركز البطاملة جل اهتمامهم على اجلانب اإلفريقي من البحر

عددا من احلمالت البحرية الستكشاف سواحلها متهيدا الحتالهلا،

ّ
فامتد نفوذهم إىل بالد احلبشة ،وقد أسسوا قواعد
األمحر،

وكانت محلته األوىل إىل اخلليج العربي بقيادة (هريو ،)Hiero
والثانية إىل البحر األمحر بقيادة (أنكسيكريت .)Anaxicrates
ّ
إن وجود اإلغريق يف الشرق األدنى يف هذا الزمن مل يقض على
سيطرة العرب على جتارة احمليط اهلنديّ ،
وإن رحلة نيارخوس

جتارية على طول شواطئ البحر األمحر ،ويعد بطليموس الثاني
(فيالدلفوس) ( 246-285ق.م) من أنشط ملوك أسرة البطاملة ،ففي
عهده نشطت حركة االستكشافات اجلغرافية والعلمية لسواحل
البحر األمحر اجلنوبية ،وأقام فيه عددا من املوانئُ ،
وعين عناية

( )Nearchosقائد اإلسكندر األكرب من نهر (اهلندوس) إىل اخلليج

فائقة خبليج السويس ،ولغرض تنشيط املالحة فيه أعاد فتح

عام ( 325 -326ق.م) ،قد فشلت يف إقامة اتصال مباشر بني الغرب

القناة القدمية املمتدة إىل النيل حوالي عام ( 275ق.م) ،وأمر املالح

والشرق (بن صراي.)48 :2000 ،

(أرستون  )Aristonباإلحبار من خليج السويس إىل باب املندب
ً
مكتشفا الساحل العربي (شهاب.)29 :2002 ،

لقد وضع موت اإلسكندر ( 323ق.م) نهاية للعهد اليوناني يف
منطقة الشرق ،وبداية للعهد اهللنسيت الذي استمر حوالي ()300

لقد أدى البطاملة دوراً بارزاً يف ّ
اطراد التجارة البحرية ،مع ّ
أن

عام ،فبعد وفاته ورث اثنان من قادته ممتلكاته يف الشرق األوسط،

أسطوهلم ـ كما نعتقد -مل ُيبحر فيما وراء املياه العربية ،فقد كانوا
ً
جتنبا
يشرتون البضائع اهلندية من أسواق اليمن ()South Arabia

اخلليج العربي وأقام الدولة السلوقية ،وسيطر (بطليموس) على

ملخاطر اإلحبار يف أعالي البحار الشرقية ،نستدل على ذلك مما ذكره

مصر وأقام دولة البطاملة.

(أجاثارخيديس  )Agatharchidesيف سياق حديثه عن جتارة
أن ّ
ً
ّ
“فإنه ال يبدو ّ
شعبا أغنى من السبئيني
مثة
الشرق ،حيث قال:

فاستحوذ (سلوقس) على بالد الشام وبالد الرافدين ومنطقة

 -السلوقيون:

وأهل جرها ،كانوا وكالء عن كل شيء يقع حتت اسم النقل من آسيا

اتبع السلوقيون يف منطقة اخلليج العربي سياسة وخطط زعيمهم

وأوروبا ،وهم الذين جعلوا سوريا البطلمية غنية بالذهب ،وأتاحوا
ً
وآالفا من أشياء أخرى“ .ويف العبارة
للتجار الفينيقيني جتارة راحبة

قبضتهم على املياه الدافئة يف اخلليج العربي ،ولتحقيق ذلك

التالية ينقل (اسرتابو  )Straboعن (أرتيميدورس )Artemidorus

حرصوا على وجود أسطول هلم يف مياه اخلليج العربي؛ لفرض

عن عرب سبأ“ :أن مدينة السبئيني ( Mariabaمأرب) تقع على

السيطرة السلوقية على التجارة بني منطقة اخلليج واهلند ،وقد

جبل تغطيه األشجار ،ويقوم بعضهم بالزراعة بينما يتاجر

بنى السلوقيون عددا من املستوطنات يف منطقة اخلليج العربي،

اآلخرون بالتوابل ،اليت هي من نتاج بالدهم ،أو يأتون بها من

وخباصة يف عهد (سلوقس األول)؛ لتأمني املالحة فيه (بن صراي،

احلبشة اليت يبحرون إليها يف سفن مصنوعة من حلاء األشجار“

اإلسكندر املقدوني ،تلك السياسة اليت تهدف يف جوهرها إىل إحكام

)60 -56 :2000؛ إال ّ
أن األباطرة السلوقيون وكما يبدو ،ومن خالل

(حوراني.)60-59 :1958 ،

املعطيات التارخيية مل يتمكنوا من السيطرة على التجارة البحرية

لقد شارك يف نقل جتارة البحر األمحر عدد من السفن العربية

بني اهلند وبالد الرافدين سيطرة تامة ،فبعد الشقة بني اخلليج

اجلنوبية ،وما يؤكد ذلك العثور على نقوش كتبت خبط املسند

والبحر املتوسط جعلهم يعجزون عن منافسة جتار اخلليج وحبر

العربي اجلنوبي ،ففي مصر عثر على نقش معيين ()RES 3427

ُعمان الذين قد حظوا بنوع من االستقالل.

يعود تارخيه إىل القرن الثالث قبل امليالد 263 ( .ق.م) ،ويحُ كى ّ
أن

أشارت املصادر الكالسيكية يف القرن الثالث قبل امليالد إىل ّ
أن أنشط

ّ
معينيا (من دولة معني اليمنية) يشتغل بالكهانة يف أحد
رجال

التجار يف منطقة اخلليج العربي كلها هم :أهل (جرها) و(ماكاي

املعابد املصرية كان يستورد املر والذريرة (قصب الطيب) من
ً
ّ
أثوابا من البز املصري .وعثر على
ويصدر إليها
بالده إىل املعبد،

العربية السعودية) ،ذات أهمية جتارية حبكم موقعها على الطريق

نقشني آخرين يف جزيرة ( )Dylosببحر إجية يعودان إىل نفس

التجاري الربي والبحري ،ويف عام ( 205ق.م) ،شن امللك السلوقي

الفرتة الزمنية للنقش السابق ،أحدهما نقش معيين كتب على

(أنطيوخوس الثالث ) محلة عسكرية للسيطرة على (اجلرها)،

مذبح ،وهو عبارة عن إهداء لإلله (ود) إله معني الرئيس ،باللغتني

 ،)Macaeوجرها :مدينة على ساحل األحساء اليوم (شرق اململكة

ّ
ولكن أهلها اسرتضوه مبقادير وفرية من الفضة واللبان واملر ،كما

املعينية واليونانية ( ،)RES 3570وآخر حضرمي ( )RES 3952حنت

تذكر ذلك بعض املصادر (حوراني.)44 :1958 ،

على بالطة من املرمر عبارة عن إهداء لإلله (سني) إله حضرموت

أما (مكاي  )Macaeفتقع حسب وصف (سرتابو) بالقرب من

القومي.

الرؤوس الواقعة على الساحل العربي من اخلليج (Strabo, 1930:

فالعثور على نقوش معينية وحضرمية يف جزيرة (ديلوس
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امسهان اجلرو

 )Delosاليونانية ،تؤكد وصول جتار دولة (حضرموت) و (معني)
إىل هذه اجلزيرة ،وإقامتهم فيها ،واتجّ ارهم مع اليونان (جواد علي،

مبعلومات قيمة عن املوانئ العربية اليت شهدت ،خالل هذه احلقبة،
ً
ً
ً
ً
الفتا ،وأدت دوراً
فاعال يف حركة املالحة البحرية يف
جتاريا
نشاطا

.)263 :1993

منطقة اخلليج العربي ،واحمليط اهلندي .وكتب (سرتابو) يقول:
ّ
“إن ما ال يقل عن ( )120سفينة كانت تبحر يف العام الواحد من

 -الفرس البارثيون:

(ميوس هرمز  )Myus Hormusإىل اهلند“ (حوراني.)75 :1958 ،

ّ
متكن الفرس (البارثيون) من إبعاد السلوقيني من منطقة اخلليج

قام اإلمرباطور الروماني تراجان (98 -117م) يف حواىل عام ()106

العربي ،ودخلوا يف حروب مع الرومان من أجل التجارة الشرقية

حبفر قناة تربط بني النيل والبحر األمحر فانتعشت موانئ

ومنافذها ،يف الوقت ذاته نشأت يف منطقة اخلليج العربي دويالت

البحر األمحر ،وهو األمر الذي تؤكده كثرة سفن احمليط اهلندي؛

صغرية تتحكم باملالحة البحرية ،مثل :عيالم (جنوب غرب

بل وضخامتها ،فالصورة اليت رمستها تلك املصادر واملعطيات

اهلضبة اإليرانية) ،وميسان جنوب العراق (بن صراي-189 :2000 ،
ُ )233
وعمانا ،اليت تعد من أشهر موانئ ُعمان آنذاك (اجلرو:2011 ،

األثرية تبدو عامرة باحلياة واحلركة اليت ال تهدأ ،فالسفن تأتي
ً
ً
فضال عن جلب السلع
دوما وعمليات التفريغ والشحن مستمرة،

 .)112-108ويف عام (225م) متكنت األسرة الساسانية الفارسية من

من ظهري امليناء ذاته ،ومع وصول السفن الرومانية إىل اهلند إال

الوصول إىل سدة احلكم ومد نفوذها إىل منطقة اخلليج العربي

أن نفوذ املالحة العربية يف البحر األمحر بقي بيد العرب ،حيدثنا

وأجزاء واسعة من شبه اجلزيرة العربية.

مؤلف كتاب (الطواف) أن السفن الرومانية كانت حتتاج إىل موافقة
السلطات العربية للتجارة والدخول يف بعض موانئها يف جنوب

 -الرومان:

البحر األمحر ،مثل ميناء موزا (املخا) ،وكانت تلك السفن تضطر

ّ
تطور
باقرتاب العصر امليالدي ،وخباصة القرن األول قبله ،حدث
ّ
ّ
ّ
السياسي
العاملية ،نتيجة لالستقرار
االقتصادية
مطرد يف احلياة
ّ

إىل تقديم اهلدايا الثمينة مقابل السماح هلا باملالحة والتجارة يف
هذه املناطق (.)Schoof, 1980, The Periplus, ch 27

الذي شهدته دول البحر املتوسط ،حيث غدت روما إمرباطورية يف

لقد ظلت التجارة يف اخلليج العربي طوال عهد اإلمرباطورية

عهد (أغسطس) أكتافيوس ( 63ق.م – 14م) ،بعد أن قضت على حكم

الرومانية حتت سيطرة مدن عربية صغرية ،تقوم بدور الوسطاء،
ً
ويشغل العرب فيها مركزاً
مرموقا ،وهي (خاراكس) أي (خراسان)،

البطاملة يف مصر .وللحصول على منتجات الشرق أخذت السفن
ً
ً
وإيابا دون
ذهابا
الرومانية جتوب البحر األمحر واحمليط اهلندي،
حاجتها إىل وساطة العرب ،وقد حتقق للرومان ذلك بعد أن اهتدى
املالح اإلغريقي ( )Hippalusإىل معرفة أسرار املالحة املباشرة

وجارتها (أبولوجوس) (األبلة) جنوب بالد الرافدين ،ويف القرن
ً
غربا إىل اخلليج
األول امليالدي انتعشت املوانئ العربية من مصر
ً
ّ
حتدث مؤلف (الطواف) بإسهاب عن ذلك االزدهار.
شرقا ،وقد

يف احمليط من بالد العرب إىل اهلند مبساعدة الرياح املومسية
اجلنوبية الغربية اليت تهب يف فصل الصيف ،هذا االكتشاف أدى
إىل تغيريات كبرية يف حجم وتنظيم وتسيري جتارة احمليط اهلندي

-الفرس الساسانيون:

ّ
متكن امللك الساساني (أردشري األول 231-225م) يف بداية الربع الثاني

( )Burstein, 2002: 127مبا يف ذلك زيادة حجم التجارة وقيمتها،

من القرن الثالث امليالدي من القضاء على الدولة البارثية ،وتأسيس

وأصبح االتصال بني اهلند والبحر املتوسط مباشرا عن طريق

الدولة الساسانية اليت اختذت من (طيفسون) املدائن عاصمة هلا،

البحر األمحر ،مما ساعد على تقصري أمد الرحلة من البحر األمحر

ويف إمرباطورية البحر املتوسط ،وبعد ّ
نيف وقرن من هذا التاريخ

إىل مداخل اهلند يف عرض احمليط مباشرة دون االلتزام خبطوط

أصبحت القسطنطينية العاصمة لإلمرباطورية الرومانية الشرقية
ً
بدال من روما (330م) ،وقد كان لتلك املتغريات الدولية
(بيزنطة)

السواحل الطويلة (حوراني.)72 -69 :1958 ،
ً
ً
لقد كان نقل البضائع حبراً
مطلقا للعرب ،فالصورة الرباقة اليت
حقا

انعكاساتها اخلطرية؛ إذ زادت من حدة الصراع بني فارس وبيزنطة

نقلتها الكتابات اإلغريقية والرومانية عن بالد العرب اجلنوبية

للسيطرة على املنافذ التجارية ،وال سيما بعد أن غدت روما على

دفعت باإلمرباطور الروماني (أغسطس) عام ( 24ق.م) ،إىل جتهيز

خط التماس املباشر مع النفوذ الفارسي ،وقد أدخل البيزنطيون

محلة برية للسيطرة على بالد العرب اجلنوبية ،ومع فشل احلملة

ضمن اسرتاتيجيتهم يف هذه احلرب نشر الديانة املسيحية بني

إال أن الرومان مل ييأسوا ،بل عملوا من أجل تقوية أسطوهلم يف

شعوب الشرق األدنى.

البحر األمحر ،وحتسني عالقاته بسادة القبائل العربية للمحافظة

مل يأت القرن السادس امليالدي إال وكان للساسانيني السيطرة على

على مصاحل روما االقتصادية وبلوغ احمليط اهلندي ،ووجهوا

ُعمان والبحرين واليمن ،وأوضحت بعض املصادر اإلسالمية أن
ً
صوريا
نفوذ الفرس يف ميناء (صحار) ،وميناء (دبا) يف ُعمان ،كان

.)201-195
ً
ً
لقد شهد عامل البحر املتوسط انفتاحا مباشرا على الشرق وجتارته،

فأبناء (اجللندى بن املستكرب األزدي) حكام ُعمان هم من كانوا
يستلمون ضريبة العشر من هذين امليناءين (ابن حبيب:1942 ،

فزودتنا املصادر الكالسيكية ككتاب (بليين) التاريخ الطبيعي

.)266-265

( ،)Plinius 1601, Bk 6وجغرافية بطليموس (،)Ptolemy 1932

سيطر الساسانيون على منطقة اخلليج العربي يف القرن الثالث

ومؤلف كتاب (الطواف حول البحر األرتريي) ()Schoff 1980

امليالدي.

أنظارهم صوب سواحل إفريقيا وحكومة احلبشة (اجلرو:2006 ،
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بزوغ وأفول املالحة واملراكز املالحية عند العرب قبل اإلسالم

فتحكموا بالتجارة البحرية ومبسالكها ،وسيطروا على مراكزها

 -دولة أكسوم يف احلبشة واهليمنة على البحر األمحر:

التجارية ،وبفضل ذلك النشاط تعددت وظيفة املوانئ ،ففي

ً
ً
صارخا
حتديا
منذ مطلع امليالد واجهت املمالك اليمنية القدمية،

الوقت الذي كانت تقوم فيه بتصدير سلعها احمللية اليت ينتجها

من دولة أكسوم احلبشية ،ومنافسة قوية على اهليمنة على املالحة

ظهري امليناء ،وهي سلع قيمة ومقدسة تطلعت إليها أفئدة التجار،

يف البحر األمحر ،يف وقت ،متكن احلمرييون (بنو ذي ريدان) يف

وصانعو اإلمرباطوريات يف كل من الشرق األدنى القديم ،وعامل

جنوب اجلزيرة العربية من تأسيس دولتهم اجلديدة (دولة

احمليط اهلندي ،وعامل البحر املتوسط ،جندها مبثابة مراكز

محري) ،ومع انشغال اليمنيني بالصراع الداخلي احلمريي -السبئي

لتجميع السلع التجارية الدولية ،وتصديرها إىل األسواق املستهلكة

تطلعت أكسوم إىل الشاطئ العربي ،وسرعان ما أصبح األحباش
ً
طرفا يف الصراع نفسه (اجلرو.)289-279 :2006 ،

القريبة منها والبعيدة (الرتانزيت) ،ذلك الدور أهلهم لتأسيس نواة
لدولة جتارية حبرية.

شجع الرومان حلفاءهم األكسوميني ( )Auxumitesعلى منافسة

 -معرفتهم بأسرار هبوب الرياح املومسية ،اليت كانت تغري اجتاهها

العرب يف جتارة البحر األمحر وحبر العرب (-Burstein, 2002: 127

من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغربي ،ثم من اجلنوب الغربي إىل

 ،)137وإحياء طريق (عطربة) ،وهو طريق القوافل القدمية بني

الشمال الشرقي؛ مما له أثر مباشر يف حتديد مواعيد اإلحبار يف كل
ميناء ،وقد ظلت أسرار تلك الرياح حكراً على العرب واهلنود يف

ففي نقش ألحد ملوك أكسوم يعود تارخيه إىل منتصف القرن األول

احمليط اهلندي ،ومل تنكشف إال يف نهاية القرن الثاني قبل امليالد

امليالدي يقول فيه“ :كما أرسلت محلة حبرية إىل الشاطئ اآلخر

عندما متكن املالح اإلغريقي (هيبالوس) من معرفة أسرارها.

(يعين شاطئ البحر األمحر الشرقي) حيث يسكن شعب أرابيتس

 -تطوير العرب معارفهم اجلغرافية والفلكية ،فكانت قواعد

ً
ابتداء من
( ،Arrabitesالشعب العربي) وقوضت عروشهم هناك،

املالحة لديهم جتري على هدى النجوم ،فبمطالعها ومغاربها حتدد

(لويكي كومي) (ميناء األنباط) ،حتى أراضي السبئيني ،وقد
ّ
تغلبت على بعضهم بنفسي ،وعلى اآلخرين بواسطة اجليوش

مواقع املوانئ اليت يقصدونها من الدائرة األفقية حوهلم ،وهي

(أكسوم ومصر العليا) ،وهامجوا الساحل الشرقي من البحر األمحر

تعرف بـ (الدير) ،وقد كانوا يسرتشدون بعالمات األماكن اليت

البحرية ،اليت أرسلتها هلم ،وأخرياً عدت إىل (أدول) (أدوليس)“

يسمونها (املناتخ) ،ويستدلون بثعابني البحر كعالمة االقرتاب من

(شهاب.)52 :2002 ،
ومن خالل هذا النص ميكن أن نفهم أن لألكسوميني وجوداً مباشراً

ساحل اهلند الغربي (شهاب .)46 :2002 ،فأصبحوا مالحني مهرة
بفضل مراقبتهم للكواكب والنجوم ،والطيور وتتبعهم ملسارها.

على الساحل الشرقي للبحر األمحر؛ لغرض محاية مصاحلهم

 -عزز العرب مالحتهم بنشاطات فريدة ،منها صناعة السفن

التجارية يف الوقت الذي سيطروا فيه على املالحة والتجارة يف

وتطويرها ،وكانت سفنهم رائجة منذ األلف الثالث قبل امليالد

البحر األمحر ،وظلت السيادة للعرب على الطريق التجاري الربي

(سفينة ماجان) ،وتلك احلرفة فتحت أمامهم اجملال للسيادة على

املار عرب أراضيهم يف غرب شبه اجلزيرة العربية من اليمن إىل

التجارة الشرقية ،والوصول إىل مصادرها يف الشرق األقصى ،حتى

ختوم الشام ،وقد مارس السيادة على هذه الطريق كل من قريش

أصبحوا سادة التجارة الشرقية من غري منازع.

والغساسنة واملناذرة على طريف بادية الشام (شهاب.)67 :1992 ،

 -املعاملة احلسنة اليت يتلقاها التاجر الوافد وشعوره باألمن

وبرتحيب السلطات له ساعد على انتعاش التجارة (Schoof, 1980,
 البيزنطيون:لقد كانت احلروب اليت نشبت بني فارس وبيزنطة العامل األول

.)The Periplus, ch. 32
ً
يوما وسيلة نقل الصادرات والواردات؛ بل كانت
 -مل تكن التجارة

يف السياسة الدولية ،فالغرض األول للسياسة البيزنطية يف املشرق

وسيلة نقل األفكار الثقافية املختلفة ،فالتأثري والتأثر بني ثقافات

العربي االستيالء على منفذ من البحر املتوسط إىل احمليط اهلندي

العامل كالتسامح الديين والعقائدي الذي أسهم إسهاما فاعال يف ذلك

يغين بيزنطة عن دفع املكوس لعدوها الشرقي فارس ،ومل يكن

التألق.

يف استطاعة الفرس أن يكسبوا أموال عدوهم فقط ،أو أن يرفعوا

 -إن املعطيات األثرية املكتشفة يف املوانئ العربية تشري بوضوح إىل

السعر متى شاءوا؛ بل كانوا يف زمن احلروب ،وهي كثرية ،يوقفون

الثراء الذي نعمت به بفضل اخنراطها يف التجارة الدولية ،فغدت

تدفق السلع إىل أسواق الغرب ،أما الغرض األول للسياسة الفارسية

واجهة أمامية تعكس تطور وازدهار الدولة ،وبفضلها حظيت

يف املواجهة مع الغرب هو السيطرة على شواطئ البحر املتوسط

بشهرة عاملية منقطعة النظري.

الشرقية (شهاب.)48 :1992 ،

 -2أسباب أفول املالحة واملراكز املالحية العربية قبل اإلسالم

ً
ثالثا :تفوق وأفول املالحة العربية

 -سيطر الساسانيون على منطقة اخلليج العربي يف القرن الثالث

-1كيف حافظ العرب على تفوقهم املالحي؟

امليالدي يف عهد امللك (أردشري) (231-225م) ،أما امللك شابور األول

حقق العرب الريادة املالحية يف احمليط اهلندي واخلليج العربي

(272-241( )Sapurم) فقد متكن من ضم أجزاء من ساحل ُعمان
ً
ً
مشاال إىل الصحراء السورية،
رمسيا إىل فارس ،وواصل سريه
واخلليج

 -منذ فجر التاريخ استجاب العرب ملقتضيات جغرافية بالدهم،

وبذلك أصبح على خط التماس مع اإلمرباطورية البيزنطية (بن

والبحر األمحر منذ األلف الثالث قبل امليالد لألسباب اآلتية:
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امسهان اجلرو

صراي.)180 :2013 ،

ً
واسعا أمامهم للسيادة على التجارة الشرقية ،والوصول إىل
الباب

 -رد البيزنطيون على نشاط الفرس يف القرن الرابع امليالدي ،من

مصادرها يف الشرق األقصى ،وكانت هذه اخلربة باملالحة هي املفتاح
ً
كشفا
الذي هيأ هلم االنطالق الواسع يف كل أرجاء احمليط اهلندي،

احمليط اهلندي ،وإحياء طريق (عطربة) طريق القوافل القدمية

عن اجملهول ،دون أن يشعروا بالرهبة أو الوجل ،بعد أن تغلبوا

بني (أكسوم) ومصر العليا ،وكان األحباش قد بسطوا سيطرتهم

على املصاعب جبدارة واستحقاق ،فسجلوا منذ األلف الثالث قبل

على (أدوليس) والساحل األرتريي ،وقد أضرت تلك اخلطوة

امليالد أروع صفحاتهم يف ميدان السيادة البحرية واخلربة العالية

بالتجارة البحرية بني اليمن وكل من اهلند وشرق إفريقيا ،األمر

بشؤون البحار ،وقد مرت املالحة العربية القدمية مبراحل منو
ً
ً
ً
تبعا للتحديات
حينا آخر ،وذلك
حينا وتدهور واضمحالل
وازدهار

خالل تشجيع حلفائهم األحباش على منافسة العرب يف جتارة

الذي دفع املتضررين من مهامجة السفن احلبشية يف املراسي
ً
سببا
وعرض البحر (اجلرو ،)289-279 :2006 ،وتلك األوضاع كانت

السياسية اليت عاشتها املنطقة ففي وقت اهلدوء والسالم يتعاظم
دورها ويف زمن التحديات تفقد دورها الريادي.

يف غزوات األحباش املتكررة لليمن.
 ّمتكن األحباش من احتالل اليمن عام (525م) بتمويل مباشر من

إن املعطيات األثرية املكتشفة يف املوانئ العربية تشري بوضوح إىل

بيزنطة ،فاألغراض االقتصادية كانت احملرك األساس هلذه احلملة،

الثراء الذي نعمت به بفضل اخنراطها يف التجارة الدولية ،حيث

وهي أيضا تتوافق ورغبة بيزنطة يف اهليمنة على الطريق التجاري

غدت واجهة أمامية تعكس تطور وازدهار الدولة ،وبفضلها حظيت

الربي والبحري يف مواجهة الفرس (شهاب ،)164 :1992 ،منذ ذلك

بشهرة عاملية منقطعة النظري ،فإىل جانب تصديرها للسلع احمللية،

احلني فقد العرب دورهم الريادي يف جتارة الشرق لصاحل بيزنطة،

كانت تستقبل السلع الشرقية لتقوم بإعادة توزيعها وتسويقها يف

ثم لألحباش ،ومتكنت املوانئ اإلفريقية على البحر األمحر من
انتزاع دور العرب ،وأصبح ميناء أدوليس ( )Audlisمصدراً للسلع

األسواق اإلقليمية ،أو األسواق البعيدة.
منذ القرن الرابع امليالدي فقدت املالحة العربية مكانتها بسبب

اإلفريقية ،ومستقبال للسلع اهلندية أكثر شهرة ،وكان التجار

الضعف والتمزق الداخلي وأطماع الدول العظمى اليت ما فتئت

البيزنطيون يبحرون على هذه السفن من وقت آلخر ،ولكن

تسعى للهيمنة على جتارة الشرق وعلى منافذها الربية والبحرية.

القسطنطينية فضلت أن تشرتي البضائع من األحباش املسيحيني
على أن تشرتيها من أعدائها الفرس.

اهلوامش:

 -جاء رد الفرس على ذلك بغزو اليمن لتحريرها من األحباش،

-1العبيد :موقع أثري يف العراق ،يبعد حوالي  10كم غربي مدينة

وقد كان ذلك بطلب من اليمنيني ،فوجد الفرس يف هذا الطلب

أور يف حمافظة ذي قار ،وتعود حمتوياته األثرية إىل حوالي األلف

فرصة ذهبية تسمح هلم بالسيطرة على املنفذين البحريني اخلليج

( 4-5ق.م).

العربي والبحر األمحر ،لقد تلقى البيزنطيون يف جتارتهم البحرية

-2هاربان Harappan :حضارة قامت يف وادي السند يف الفرتة

وحلفاؤهم األحباش يف حبر العرب والبحر األمحر ضربة موجعة

املمتدة من ( 1900-2700ق.م) ،وقد كشفت التنقيبات األثرية فيها

من سيطرة الفرس على البحر األمحر وخليج عدن ،فتحولت طرق

عن وجود آثار لتبادل جتاري بينها وبني منطقة اخلليج العربي.

التجارة البحرية فيه إىل موانئها القدمية ،وأصبحت السفن احلبشية

-3منتخ :من نتخ الشيء أي أمسكه ووصل إليه :واألصل فيها :ندخ،

حتت رمحة أعدائهم الفرس .يف الوقت نفسه قضى الفرس على

ففي اللغة (ندخ املركب الساحل) أي صدمه ،مبعنى أمسك به،

التجارة العربية يف اخلليج العربي بعد أن جعلوا من البحرين وما

والفصحاء من البحارة يسمونها (منادخ) .شهاب ،حملات من تاريخ

جاورها من بلدان وحدة واحدة ،وبذلك أصبحت طرق التجارة

املالحة ،ص .15

الربية والبحرية اليت تصل بني الشرق والغرب يف أيديهم.
 -كل تلك األسباب أدت إىل انهيار املالحة العربية ،فارتبكت التجارة

املراجع

العربية يف وقت فقدت جتارة اللبان رواجها ،خباصة ،بعد زوال

القرآن الكريم ،سورة النمل آية.44-28 ،23 :

الوثنية من الشرق األوسط وأوروبا ،وتعثرت جتارة القوافل بني
اليمن والشام.

بوتس ،دانيال ( ،)2003اخلليج العربي يف العصور القدمية،

 -هذا األفول للمالحة العربية يقابله صعود للتجارة الربية ،فربز

اجلزء األول من عصور ما قبل التاريخ إىل سقوط اإلمرباطورية

جنم مكة بزعامة قبيلة (قريش) كمتحكم بتجارة الشرق ،حيث

األمخينية ،ترمجة :إبراهيم خوري ،اجملمع الثقايف ،أبوظيب.2003 ،

غدت ملتقى للطرق الثالث ،طريق شرق اجلزيرة وطريق اجلنوب
وطريق البحر األمحر ،ومع بزوغ اإلسالم استعادت األمة العربية

اجلرو ،أمسهان )1996( ،التاريخ السياسي جلنوب اجلزيرة العربية،

تألقها البحري من جديد.

اليمن القديم ،مؤسسة محادة للخدمات والدراسات اجلامعية ،إربد،
األردن.

اخلامتة:
لقد استجاب العرب يف العصور القدمية ملقتضيات جغرافية بالدهم،

اجلرو ،أمسهان ،)2011( ،املوانئ العمانية القدمية ومساهمتها يف

ففتحت اخلربة العالية اليت اكتسبوها بشؤون املالحة وبناء السفن

التجارة الدولية ،يف ضوء الكتابات اليونانية والرومانية ،النادي
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بزوغ وأفول املالحة واملراكز املالحية عند العرب قبل اإلسالم

الثقايف ،مسقط ،سلطنة ُعمان.

عصورها القديم ،حماضرات ،طبعة مزيدة ومعدلة ،مكتبة األجنلو-
مصرية ،القاهرة.

جواد ،علي ،)1993( ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،7ط،2
جامعة بغداد ،العراق.

عطيوي ،فرحة هادي ،)2007( ،العالقات االقتصادية والسياسية
بني األنباط والبطاملة ،جملة الفتح ،العدد ( ،)30جامعة دياىل،

ابن حبيب ،البغدادي ،)1942( ،احملبرّ  ،رواية ابن سعيد احلسن

العراق ،ص .141-132

بن احلسني السكري ،تصحيح ،إيلزة ليحتنشتيرت ،دائرة املعارف
العثمانية ،حيدر أباد ،الدكن1361 ،هـ 1942 -م

العهد القديم ،سفر امللوك األول .10

حوراني ،جورج ( ،)1958العرب واملالحة يف احمليط اهلندي ،ترمجة،

فومسر ،توم وفرميانتل ،بيرت ،)2003( ،بناء مراكب القصب يف

يعقوب خشاب ،مكتبة األجنلو -مصرية ،القاهرة.

العصر الربونزي املبكر يف حبر العرب ،آثار اإلمارات العربية
املتحدة ،حبوث املؤمتر الدولي األول آلثار اإلمارات العربية املتحدة،

شريف ،حممد )1964( ،جغرافية البحار واحمليطات ،مكتبة األجنلو-

حترير ،دانيال بوتس وحسن النابودة ،وبيرت هيلري ،نادي تراث

مصرية ،القاهرة.

اإلمارات وترايدنت بريس.

شهاب ،حسن صاحل ،)2009( ،رحالت املراكب البحرية بني عمان

كرون ،باتريشيا ،)1987( ،جتارة مكة وظهور اإلسالم ،ترمجة،

وبالد السواحل ،جملة نزوى ،العدد  28 ،16سبتمرب ،مؤسسة عمان

آمال حممد الروبي ،مراجعة ،حممد إبراهيم بكر ،اجمللس األعلى

للصحافة والنشر واإلعالن سلطنة عمان.

للثقافة ،القاهرة.

شهاب ،حسن صاحل( ،أ ،)2001من تاريخ حبرية عمان التقليدية،

املسعودي ،أبو احلسن ،)1966( ،علي بن احلسن ،مروج الذهب

ط ،1وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عمان.

ومعادن اجلوهر ،ج ،2حتقيق ،شارل بال ،بريوت.

شهاب ،حسن صاحل( ،ب ،)2001املالحة الفلكية عند العرب ،مركز

الناصري ،سيد أمحد1984( ،أ) ،اإلغريق تارخيهم وحضارتهم ،دار

البحوث والدراسات الكويتية ،الكويت.

النهضة العربية ،القاهرة.

شهاب ،حسن صاحل ،)2002( ،حملات من تاريخ املالحة القديم يف

الناصري ،سيد أمحد1984( ،ب) ،الصراع على البحر األمحر يف عصر

البحر األمحر ،مركز الشرعيب للدراسات والنشر ،صنعاء.
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ويلسون ،كولونيل سري أرنولد ،ت ( ،)1988تاريخ اخلليج ،ط،2

كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون

ترمجة ،حممد أمني عبد اهلل ،وزارة الرتاث القومي والثقافة،

واآلداب ،الكويت.

سلطنة عمان.

بن صراي ،حممد ،)2000( ،منطقة اخلليج العربي من القرن الثالث

املراجع األجنبية
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Albright, F.P., (1982) “The American Archaeological
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