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الملخص
كانت عملية ال تنصري متزامنة مع حركة الكشوف اجلغرافية األوربية اليت باركتها البابوية وتعهدت
بنشر املسيحية يف مناطق جزر جنوب شرق أسيا ،وعلى الرغم من إن حركة الكشوف الجغرافية بنيت على
قاعدة صلبة بناها املسلمون يف زهو حضارهتم تاركني إرثا جغرافياً وحضارياً بالغ الثراء للغرب السيما
الربتغال واألسبان  ،وان جزر الفلبني اجلنوبية موطن للمسلمني منذ القرن التاسع امليالدي مما يعزز اإلحساس
لدى الباحثتني بواجب القيام حبقوق املسلمني فيها قدر االستطاعة السيما وان أغلب الدراسات مل
توضح األهداف احلقيقية للهجمة الصليبية اليت قادها فريناندو ماجالن باسم رحالت استكشافية.
وان وقااا ع ونتااا الكش ااوفات اجلغرافيااة جلاازر جنااوب شاارق أس اايا ومنهااا الفلبااني ،سااطرت فاال غفلااة
م ان األمااة اإلسا ااالمية ،فباادت هااذن الكتابااات عاان الكشا ااوفات اجلغرافيااة ،وك ااان األوروبيا ااون هاام وحاادهم
أصااحاب الفتوحااات واملكتشاافني ألس ارار هااذا الكااون وأن الفضااح هاام وحاادهم ال لس اواهم ،منك ارين جهااد
املسلمني اجلهيد عرب قرون زهوهم.
الكلمات املفتاحية :الفلبني ،فريناندو ماجالن ،املسلمني ،معركة ماكتان ،التنصري.
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Abstract
The process of Christianization coincided with the movement of the European
geographical statements, which the Papacy had blessed and pledged to spread
Christianity in the regions of the islands of South-East Asia, and although the
movement of geographical statements was built on a solid base built by Muslims in
Zhou civilization, leaving a rich heritage of geography and civilization to the West,
especially Portugal and the Spanish. The southern Philippine islands have been home to
Muslims since the ninth century AD, which enhances the sense of the two scholars duty
to do the rights of Muslims as much as possible, especially as most studies did not
clarify the real objectives of the crusade led by Fernando Magellan on behalf of
exploratory tours.
Facts and findings of geographical disclosure for the islands of Southeast Asian cities,
In the absence of the Islamic Ummah, these writings appeared on the geographical lists,
and the Europeans were
They are the only owners of invaders and revelers of the mysteries of this universe and
their appreciation alone not to others.
key words: Philippines,Fernando Magellan,Muslims,Battle of Mactan, Christianization.

المدخل
:أهمية الموضوع
تتضح أمهية موضوع البحث يف عدة نقاط أمهها مواكبة املوضوع للمسرية العلمية اليت تعىن
بالدراسات التوثيقية عن جزر الفلبني السيما عن أصول املسلمني يف اجلنوب اليت مل يتم التطرق إليها إال
القليح وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الستخراج النتا اليت تعزز الدعوة إىل اإلسالم يف هذن
.اجلزر
:أسباب اختيار الموضوع
ًإن حركة الكشوفات اجلغرافية بنيت على قاعدة صلبة بناها املسلمون يف زهو حضارهتم تاركني إرثا
 وان جزر الفلبني اجلنوبية موطن للمسلمني، جغرافياً وحضارياً بالغ الثراء للغرب السيما الربتغال واألسبان
منذ القرن العاشر امليالدي مما يعزز اإلحساس لدى الباحثتني بواجب القيام حبقوق املسلمني فيها قدر
االستطاعة السيما وان أغلب الدراسات مل توضح األهداف احلقيقية للهجمة الصليبية اليت قادها فريناندو
.ماجالن باسم رحالت
:منهجية البحث
 هل اليت ترسم باألساس مالمح املقاربة املنهجية اليت،)إن طبيعة املوضوع (يف كلياته وجزيئاته
 استخدمت الباحثتان املنه الوصفل التحليلل لبيان تطور األحداث املرتبطة.ينبغل اعتمادها يف البحث
.برحلة ماجالن إىل الفلبني ونتا جها
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إشكالية البحث:

إن وقا ع ونتا

الكشوفات اجلغرافية جلزر شرق وجنوب شرق أسيا ومنها الفلبني ،سطرت يف

غفلة من األمة اإلسالمية ،فبدت هذن الكتابات عن الكشوفات اجلغرافية ،وكان األوروبيون هم وحدهم
أصحاب الفتوحات واملكتشفني ألسرار هذا الكون وأن الفضح هم وحدهم ال لسواهم ،منكرين جهد
املسلمني اجلهيد عرب قرون زهوهم.
وملعرفة تاريخ الفلبني السياسل البد من حملة جغرافية تارخيية موجزة عن الفلبني السيما وضع
الفلبني قبح دخول اإلسالم وبعدن.
المبحث األول  :موقع الفلبين:

تقع جزر الفلبني يف جنوب شرق أسيا حتدها من الشمال تايوان وجنوباً بورينو وإندونيسيا ،وماليزياا

من اجلنوب الغريب واحمليط اهادي من الشرق وحبر الصني يف جهة الغارب( ،)1فهال باذلت تكاون ضامن جازر
اهن اد الشاارقية وتشاامح :اندونيساايا ،ماليزيااا ،الفلبااني ،بروناااي ،غينااا اجلدياادة ،وساانغافورة ،وهااذا القساام ماان
جنوب شرق أسيا يف جممله أغلبية إسالمية(.)2
وتتألف الفلبني من ( ،)7100جزيارة تبلاغ مسااحتها ،)115600( ،مايالً مربعااً ،وتنقسام الفلباني
إىل ثالثة أقسام ر يسة وهل :لوزون اليت تقع يف القسم الشمايل من البالد وهال أكارب اجلازر والايت توجاد فيهاا
عاصاامة الفلبااني مااانيال( ،)3وجزياارة منااداناو اجلنوبيااة الاايت يتمركااز فيهااا املساالمون وتضاام جمموعااةً ماان اجلاارز
اإلسااالمية األخ اارى الاايت تس اامى أرخبيااح س ااولو ،أم ااا القساام األوس ااط ،فيع اارف باس اام بيس اااياس ال اايت تض اام
جمموعة كبرية من اجلزر أمهها مندورو ،هبول ،ساامار ،سايبو،لييت ،وايلاو ايلاو  ،ومتتاد يف الغارب جزيارة بااالوان
مع جمموعة جزر صغرية لتحيط ببحر سولو(.)4
أمااا خبصااوس تسااميتها فااال يوجااد اساام جماادد للفلبااني قبااح جماالء األساابان إليهااا يشااملها جمااوع
جزرهاا ،وان وجادنا أءااء قاد أطلاق علاى بعا جزرهاا فهال ثاباة وصاف لسالو ساكاهنا يف نظار مان أطلاق
عليهااا هااذا االساام أو صاافه لااورض ووضااعها ،وماان أمثلااة هااذن األءاااء مااا حت ادثت عنااه السااجالت الصااينية
وهاال :ماااي (اي ارض الرباباارة ) ،وتشااني سااان (اي جبااح الااذهب) ،وليوسااان (اي األرض اراااورة لااورض
الر يسة) ،وسان تاو(تعين ثالث جزر)(.)5
وأطلق اجلغرافيون القدماء اسام (ماانيوالس) و(اوفاري) علاى جازر الفلباني قباح وصاول مااجالن إليهاا،
وياارى الاابع إن بااالد الوق اواق هاال الفلبااني اليااوم ،ويف عااام 1521م أطلااق عليهااا فردينانااد ماااجالن اساام
(جزر القديس الزاروس) وبعد ذلت أطلق الرحالة األوربيون أءاء عديدة على هذن اجلزر ومنها اجلازر الغربياة

حيث وصلوا إليها عن طريق الغرب(.)6
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ويف عااام 1542م أطلااق عليهااا اساام الفلبااني ماان قبااح احلملااة االساابانية الصااليبية نساابة إىل اساام ويل
عهد اسبانيا فيليب الثاين ) 21( ، (Felipe IIأيار13_1527أيلول. )7()1598
المبحث الثاني :وصول اإلسالم وانتشاره في جزر الفلبين

باادأ اإلسااالم باالنتشااار يف أوا ااح القاارن التاسااع املاايالدي وكااان التجااار العاارب وحبااارهتم صااالت قويااة
مااع أهااايل املاادن الساااحلية جنااوب شاارق أساايا حبكاام عملهاام ،وكوناوا فيهااا جاليااات كثاارية الساايما ملااو تلاات
اجلاازر الاايت هنممااوهنم ويقاادرون فضاالهم التجاااري علااى الاابالد ،كمااا كااانوا ال ياادون يف وجااودهم خطاراً يهاادد
كياااهنم وبساابب مااا هنملااه اإلسااالم ماان مبااادو املساااواة واحلريااة والعاادال واألماان ،أقبااح سااكان هااذن اجلاازر إىل
اإلسالم أفواجا ومل ميضل إال وقت قصري حىت اعتنق الكثري منهم اإلسالم(.)8
وارتاابط العاارب بصااالت قدميااة مااع سااكان جنااوب شاارق أساايا الساايما جاازر أرخبيااح املاليااو ،وتشااري
كتب التاريخ إىل وصول سفن عربية منذ ما يقارب األلاف قباح املايالد ،مان باالد الشاام وشابه جزيارة العارب
والعراق وسواحح اخللي العاريب و البحار املتوساط إىل هاذن اجلازر وتعاود وهال جمملاة ختلاف البضاا ع وأمههاا
الكااافور وجااوز اهنااد والعااود والقرنفااح والصااندل لااه را حااة طيبااه وياادخح يف تركيااب األدويااة ،واملساات والفلفااح
الذي يعد من أشهر أنواع التوابح وأكثرها طلباً و الذهب واملاس(.)9
وماان جانااب أخاار وصااح هااار هااذن اجلاازر إىل املنطقااة العربيااة الساايما إىل س اواحح حضاارموت حااىت
مأرب حيث يلتقون يف أسواقها بالتجار فيشمون منهم ويغادرون بعدها لبالدهم(.)10
ونشطت التجارة لتشمح معظام دول العاامل اا فيهاا جازر جناوب شارق أسايا وكانات معارفتهم واسام هباوب

الرياح املوءية واخماعهم البوصلة البحرية قد سهلت هم ذلت(.)11
ووص االت التج ااارة أوجه ااا يف هناي ااة الق اارن العاش اار امل اايالدي ،حي ااث أص اابحت للتج ااار مراك ااز إقام ااة
واساتقرار هام ،يف معظام اجلاازر السايما مينااء ملقااا (ماليزياا حالياا) وجازر ساولو ومناداناو( ،)12وتشاري املصااادر
إىل أن أول مملك ااة إس ااالمية أقيم اات يف ااال س ااومطرة ه اال مملك ااة ب ااريال ع ااام 1078م( ،)13ال اايت أسس ااها

السلطان عالء الدين شان1161( :م _ 1168م)(.)14
وعلى اثر اهجوم املغاويل علاى بغاداد عاام ( 1258م ) ،وساقوط مقار اخلالفاة اإلساالمية يف بغاداد،
نت عنه هجرة أعداد كبرية من العرب متوجهني إىل جزر جنوب شارق أسايا لالساتقرار فيهاا يف الوقات الاذي
كانت تعيش فيه املنطقة عصر الوثنية ،وبسبب االندماج مع اسر هذن اجلزر نت عناه نشار الادين اإلساالمل
دون احلاجة إىل استخدام العنف أو القوة يف ذلت(.)15
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وبسبب رغبة العرب املسلمني يف نشر الدين اإلسالمل خارج حدود الدولة العربية اإلسالمية الاذي
رافق النشاط التجاري مع جزر جناوب شارق أسايا ،وامتازاج العارب املسالمني ماع ساكان هاذن اجلازر أدى إىل

التزاوج وظهور جيح جديد هنمح رسالة اإلسالم بقوة اإلميان ومباد ه السامية وحضارته (.)16
تتاابع بعاد ذلات قياام املمالات اإلساالمية يف هاذن اجلازر منهاا ملقاا الايت أعلان سالطاهنا اساكندر شاان
يف( 1454م) ،إسالمه بعد زواجه من أمرية مسلمة واطالعه على مبادو اإلسالم السمحة تسامى ب ا (جمماد
اساكندر شاان) ،ومنهاا انتشار اإلساالم إىل بااقل جازر جناوب شارق أسايا ومنهاا إىل الفلباني( ،)17وكاان لعامااح
املصااهرة دور يف ساارعة انتشااار اإلساالم فمااثالً جماولاة الساالطان منصاور شااان (1459ه ا_ 1477م) ،حاااكم
دولااة ملقااا اإلسااالمية تاازوي أماريات أسارته املساالمات لااو واليااات ماليزيااا وسااومطرة وجاازر الفلبااني اجلنوبيااة
بشرط اعتناقهم اإلسالم(.)18
وهكااذا كااان لعامااح التجااارة واهجاارة دوراًكبارياً يف نشاار مبااادو اإلسااالم يف جاازر جنااوب شاارق أساايا
منها جزر الفلبني ،وكان للعلماء والدعاة الذين قدموا مان شابه جزيارة العارب والعاراق وساواحح اخللاي العاريب
وماان اهنااد وبااالد فااارس دورا واضااحا يف نشاار مبااادو اإلسااالم ماان خااالل قيااام املمالاات اإلسااالمية يف جاازر
الفلبني ومن أمهها(:)19
_1سلطنة إسالمية يف سولو :يقودها ُسلطان رجا باغنداء.
 _2سلطنة إسالمية يف منداناو بزعامة الشريف جممد علل كابونسوان.
_3سلطنة إسالمية يف راناو :يقودها أحفاد جممد علل كابونسوان.
_4مملكة إسالمية يف سيبو :يقودها امللت هومابون.
_5اإلمارة اإلسالمية يف ماكتان :يقودها األمري البو البو.
_6اإلمارة اإلسالمية يف بوهول :يقودها األمري سيكاتونا.
_7اإلمارة اإلسالمية يف كافيح :يقودها األمري كاالنسياو.
_8اإلمارة اإلسالمية يف إيلوا يلو :يقودها األمري داتوفو تئ.
_9اإلمارة اإلسالمية يف فاناي.
_10اإلمارة اإلسالمية يف مانيال :يقودها األمري سليمان.
 _11اإلمارة اإلسالمية يف توندو :يقودها األمري الكاندوالء.
_12اإلمارة اإلسالمية يف فاجنغاسينان :تقودها األمرية أوردوها.
وسيتم توضايح تااريخ وصاول اإلساالم إىل جزيارو ساولو ومنادناو وماانيال كاأاوذج النتشاار اإلساالم
يف معظم اجلزر الفلبينية.
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* سلطنة سولو اإلسالمية :

وتشمح أرخبيح سولو وإقليم صباح وجزر باسيالن وتاوي تاوي وبالوان وزانبواجنا الشمالية

واجلنوبية ومتتد جزر سولو يف جنوب الفلبني وتشكح شريطا من اجلزر يزيد عددها على املئات  ،تنتظم يف
جمموعات متتد من جزيرة بورنيو إىل جزيرة منداناو بني حبر سولو يف الشمال وحبر سيليبس يف اجلنوب،
وعاصمة هذن اجلزر أوسولو الواقعة على اجلزيرة اليت حتمح اءها ،وتعد بوانسا قاعدة سولو قدمياً هل أول
جزر سولو اليت دخلها اإلسالم( ،)20على أثر وصول أول عريب مسلم عرف باسم (توان مشيخة) ،مث جمئ
داعية عريب اءه (:شريف أولياء خمدوم) إىل سولو عام (1380م) ،ونزل يف بوانسا،وجنح يف إقناع حاكمها
السلطان (جممد شان) ،دخول اإلسالم مث اخذ ينشر اإلسالم بني األهايل متنقالً بني اجلزر حىت انتشر
اإلسالم يف مجيع جزر أرخبيح سولو(.)21
وصح إىل سولو قا د مسلم يدعى راجا باغيندا قادماً من سومطرة يف عام (1390م) ،ومل يكن
جمح ترحيب من قبح أهح سولو يف بداية األمر ،ولكنهم ملا علموا إن جميئه إىل أرضهم كان ألغراض سلمية
تعاونوا معه(.)22
اخذ راجا باغيندا العمح بنشر التعاليم اإلسالمية ومت اختيارن حاكماً على سولو وعمح على
تأسيس حكومة إسالمية يف سولو وهبذا اخذ ينتشر اإلسالم يف اجلزر اراورة ويكتسب مزيداً من املعتنقني
لإلسالم(.)23
ويف عام(1450م) ،وصح إىل جزيرة سولو الداعية السيد أبو بكر قادما من سلطنة ملقا يف
ماليزيا ،وانظم إىل راجا باغيندا ،وتزوج ابنته مث ورثه يف احلكم وأسس حينها أول مملكة ذات نظام سياسل
إسالمل متكامح ،ومن سولو امتدت اململكة حىت لت مدينة زانبواجنا ) ،)Zamboangaوعرف
باسم موالنا السلطان شريف اها ل( ،)24وقد تأسست يف عهدن املدارس اإلسالمية وطبقت تعاليم
الشريعة اإلسالمية وأرسح ممثلني مسلمني له إىل الصني ،واستمر يف السلطة ثالثني عاماً مث ورثة ابنه كمال

الدين مث ابنة الثاين السلطان عالء الدين ،وهكذا استمرت السلطة يف أيدي السالطني من أبناء وأحفاد
السلطان (أبو بكر) ،حىت السلطان (مجال الكرام) ،الذي توىل السلطة يف سولو من عام (1884م)،
حىت عام (1936م)(.)25
* سلطنة منداناو اإلسالمية:

تشمح جزيرة منداناو منطقة الناو وكوتاباتو وداباو ،اجلزر اراورة ،ويرجع تاريخ دخول اإلساالم إىل
ها ااذن اجلا اازر إىل ع ا ااام (1475م) ،وأول داعيا ااة وص ا ااح إليها ااا ه ا ااو (الش ا اريف جمم ا ااد كابونس ا اوان) ،الش ا ااقيق
األصغر(لساالطان س ااولو أبااو بك اار) ،فقااد جاااء ماان جه ااور اليزيااا ،وه ااو أول ماان أسااس مملكااة إس ااالمية يف
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منااداناو وكااان قااد ساابقه ش اريف أوليااا إىل املنطقااة اادة زمنيااة ليس ات بقصاارية ،وعمااح علااى نشاار اإلسااالم يف
املنطقااة ،إال انااه مل يسسااس ساالطنة ذات طااابع سياس ال متكامااح كاااليت أسسااها كابونس اوان ،وبعااد أن اسااتقر
شاريف كابونساوان يف منااداناو وباادأ يوطااد ساالطته يف املنطقااة ويقااوم بنشاار الاادعوة اإلسااالمية وتوساايع رقعتهااا
على حساب املناطق اراورة يف أجزاء خمتلفة من منداناو ،وقد مجع يف نشاطاته لنشار الادعوة اإلساالمية باني
املنه والادعوة باإلقنااع  ،وهباذا اساتطاع حتوياح مجياع ساكان مناداناو إىل الادين اإلساالمل وخضاع لاه الكثاري
ماان حكااام املناطق(:متامفاى،سالجنان،س اايمواى،كاتينوان) ،مث تقاادم ء ااو وادي بوياااءن وعل ااى ط ااول هااذا

الساحح إىل مال بان (.)26
* إمارة مانيال اإلسالمية:

وتشمح ماانيال واملنااطق التابعاة هاا ،حياث انتشار اإلساالم فيهاا هاود هاار برونااي الاذين اساتوطنوا

ش اواطئ هناار فاساايغ وهناار فامباجن اا ،وهااذا ماأشااار إليااه القااس ميغيااح برنالااد بقولااه( ،)27إن املساالمني يف وقاات
الغاازو األسااباين كااانوا يساايطرون علااى املناااطق احمليطااة لشاواطئ مااانيال ،وكاناات ماان ضاامن ارتمعااات املزدهاارة
على طول هنر فاسيغ وهنر فامباجنا.
لق ااد انتش اار اإلس ااالم بس اارعة فا ق ااة يف املنطق ااة وتس ااموا أهله ااا بأء اااء إس ااالمية ،وتسك ااد الدراس ااات
التارخييااة إىل أن حاااكم اساابانيا العااام يف الفلبااني فرنسسااكو دي ساااندي كااان يكتااب مللاات اساابانيا يثباات لااه
إن مسلمل بورينو كانوا أكثر الرجال الذين يقومون بنشر اإلسالم يف جزر الفلبني ولاذا علياه أن هنتاح منطقاة
أشاايه الواقعااة يف بورينااو إليقاااف إرسااال الاادعاة إىل الفلبااني( ،)28وبااذلت كااان اإلسااالم منتشارا يف معظاام جاازر
الفلبني عند جمئ احلملة األسبانية األوىل إىل املنطقة بقيادة املالح فرديناند ماجالن ،وهاذا ماا سايتم توضايحه
يف املبحث اآلو.
المبحث الثالث :محاوالت اسبانيا لتنصير مسلمي الفلبين عام1521م

بعد انتهاء احلكم اإلسالمل يف األندلس( ،)29عام (1492م) ،شجع البابا الكسندر
السادس) ،)30()Alexander VIالنصارى على متابعة املسلمني خارج األندلس للقضاء على اإلسالم
يف كح األرض ،وكانت الربتغال أول دولة استجابت للتحري البابوي وسارعت لتنفيذن ،نت عن ذلت
ظهور رحالت استكشافية( ،)40مهدت لالستعمار األوريب للعامل اإلسالمل ،وحدث سباق بني الربتغال
واسبانيا يف البحوث الكشفية اجلغرافية حىت وصلت جيوشها سواحح القارة األفريقية( ،)31ومنها إىل جزر
اهند الشرقية (جنوب شرق أسيا)  ،وبسبب املنافسة الشديدة بني الدولتني ءو التوسع االستعماري اضطر
البابا الكسندر السادس ،إىل التدخح حلسم النزاع وعقد اتفاقية يف عام ( 1494م) ،ءيت با (اتفاقية
تورديسيالس .)32()Tordesillas
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وهدر املالحظة إن كتب التاريخ اخفت حقا ق مهمة عن الكشوف اجلغرافية اليت قام هبا العرب
واملسلمني واثنت على الكشوف اجلغرافية األوربية اليت بدأت مع هناية القرن اخلامس عشر ،إذ سلت
املالحون األسبان الذين كانوا خيدمون اسبانيا الطرق البحرية على طول الساحح األمريكل اجلنويب باهان
اجلنوب( ،أي اإلحبار باهان الغرب) ،ومن أشهرهم كريستوفر كولومبس1451( ،ها– 1506ها)،
وامريكومسبوشل1451( ،ها– 1518ها) ،الذي رافق كولومبس يف رحلته ،مث قيامه بعد ذلت برحلة طويلة
أخرى إىل القارة األمريكية( ،)33ورحلة فرديناند ماجالن إىل جزر الفلبني .وسنركز على هذن الرحلة اليت
اختذت من الكشوف اجلغرافية حجة الحتالل جزر الفلبني وتنصري سكاهنا بعد القضاء على املسلمني فيها
واستغالل مواردها.
رحل ااة فرينان اادو م اااجالن :سا اريته وحقيق ااة رحلت ااه الكش اافية إىل الفلب ااني لك اال نع اارف حقيق ااة رحل ااة
فريناندو ماجالن االستكشافية فمن الضروري معرفة السرية الذاتية له ورحلته الكشفية.
* فيرناندو ماجالن  :سيرته وأهم رحالته الكشفية

يكت ااب اء ااه يف الربتغالي ااة ب ا ا فرين اااو دي ماجاه ااايس (،)Fernao de Magalhaes
وباالساابانية فريناناادو دي ماااجالنس ،)Fernando Magallanes) ،ولااد يف ( 3اذار 1480ه ا)،

ال الربتغال يف مدينة سابروساا باالقرب مان فايال م يف مقاطعاة تارا اوس ماونتس التاو دورو مان عا لاة نبيلاة
عملات يف الاابالط ومتتااع بعالقااات رفيعااة املسااتوى،وبعد وفاااة والديااه خااالل عامااه العاشاار عااني وصاايفاً للملكااة
اليااانور ( ،)34()Eleonoraيف الاابالط امللكاال الااذي يقااع يف لشاابونة بساابب تاراث عا لتااه ،وأصاابح صااديقا
ألح ا ا ااد املس ا ا اائولني يف إش ا ا اابيله وه ا ا ااو ديوغوباربوس ا ا ااا ال ا ا ااذي ع ا ا اارض عل ا ا ااى م ا ا اااجالن بت ا ا اازوي ابنت ا ا ااه ماري ا ا ااا
كالديرابياتريسباربوس ا ا ااا ل ا ا ااه،ومت ذل ا ا اات يف ع ا ا ااام (1517م) ،وأص ا ا اابح ل ا ا ااديهما طف ا ا ااالن مه ا ا ااا رودريغ ا ا ااو دي
ماجاهااايس ) ، )Rodrigo de Magalhaesوكااارلوس دي ماجاهااايس Carlos de
)  ،)Magalhaesوكالمها مات يف سن مبكرة أما زوجته فماتت يف إشبيله عام 1521م(.)35
أما رحالته الكشفية فبدأت عام (1505م) ،عندما أرساح هبادف تثبيات كتا اب امللات الربتغاايل يف
اهناد ،وشااار بعاادها يف عاادد مان البعثااات إىل اهنااد وإفريقيااا حاىت غازا ملقااا وغريهااا مان املاادن الكااربى ،انظاام
ماجالن إىل األسطول الربتغايل يف عام (1505م) ،حيث كان األساطول متوجهاا ءاو أفريقياا واهناد لفحا
نفااوذ الساالطة البحريااة اإلسااالمية يف تلاات املناااطق وإلقامااة وجااود برتغ اايل ق ااوي كااان األس ااطول حت اات قي ااادة
النا ب األول فرانسيسكو دي امليادا ( ،)36()Francisco de Almeidحياث دامات رحلاة األساطول
ملاادة س اابع ساانوات خ اااض الربتغ اااليون خالهااا العدي ااد ماان املع ااار  ،وانش اائوا حصااناً ع ااام ( 1506م) ،عل ااى
سواحح موزنبيق(.)37
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شار ماجالن يف معركة ديو الكربى عام(1509م)( ،)38واليت دمر فيها الربتغاليون احاد األسااطيح
اإلسااالمية ممااا ساااهم يف مااد ساايطرة الربتغاااليني علااى معظاام س اواحح احملاايط اهناادي ،وشااار يف عاادة معااار
حقااق خالهااا بع ا املكاسااب مثااح غاازو مالقااا الااذي أتاااح هاام فااتح وتااامني طاارق هاريااة جدياادة ،كااذلت
اكتشافه جزر املولو و املعروفة زر التواباح والايت هال االن جازر اندونيسايا ،وعاد ذلات انتصااراً عظيمااً فاتح
من خالله الطريق للحصول على ثروات الشرق(.)39
انظم ماجالن إىل القوة العسكرية الربتغالية الضاخمة أملتجهاه إىل املغارب عاام (1513م) ،باأمر مان
ملاات الربتغااال مانويااح ،حيااث تكوناات هااذن القااوة ماان ( ،)500ساافينة و ( ،)1500جناادي بعااد أن رف ا
حاااكم املغاارب دفااع اجلزيااة الساانوية لإلمرباطوريااة الربتغاليااة ونتيجااة لااذلت حاادثت معركااة أصاايب هبااا ماااجالن
روح بالغة وقد مكث يف املغرب فمة الستعادة صحته بعد هذن اإلصابات(.)40
وهاادر اإلشااارة إىل أن الاادول األوربيااة كاناات تتنااافس فيمااا بينهااا علااى اكتشاااف الطاارق املسديااة إىل
جاازر التوابااح فلاام يكاان ماان املمكاان زراعااة التوابااح يف طقااس أوروبااا البااارد واجلاااف ولااذلت كااان لاادى الرحالااة
واملستكشااف ماااجالن مشااروعا علااى املضاال غربااً للوصااول إىل جاازر التوابااح باعتماااد طريقااً معاكسااا للوصااول
إىل جاازر التوابااح ،إال إن مشااروعه ه ااذا قوبااح بااالرف م ارارا وتك اراراً ماان قب ااح امللاات الربتغااايل مانوي ااح األول

( ، )Manuel Iمماا أدى إىل هاروب مااجالن إىل الابالط امللكال األساباين مصاطحباً معاه اخلارا ط السارية
الناادرة الايت رءهاا املاالح الربتغاايل جاون كاابوت )،)41()John Cabotوتوجاه إىل إشابيليه االسابانية عاام
(1517م) ،وكااان أمااح ماااجالن هااو احلصااول علااى متويااح لرحلتااه ماان امللاات االسااباين شااارل األول )كااارلوس

اخلااامس( ( ،)42وبعااد أن اسااتقر ماااجالن يف اس ابانيا وغااري اء اه إىل االساابانية (فريناناادو) ،وبعااد عااامني ماان
الدراسة املكثفة خلرا ط املالحة وجماولة هاوز أخطاء الرحالة الساابقني ،وافاق امللات تشاارلز األول علاى متوياح
االيون،ودع مااجالن
رحلة ماجالن ،ليشق طريقاً ءو جزر التوابح بعيداً عن الطرق الشارقية الايت يسالكها الربتغ
ا
زوجته وطفليه ،وانطلقت رحلتاه يف ( 10أب 1519م) ،وكانات حتات إمرتاه ساس سافن جمملاة بالعتااد(،)43
وعلااى متنهااا قرابااة ( )270شخصااً ،أحباارت الساافن ماان ميناااء أشاابيلية وعااربت احملاايط األطلساال ،وبعااد ماارور
ثالثااة أشااهر علااى رحلتااه وصااح إىل أمريكااا اجلنوبيااة وتوقااف يف خلااي ريااو دي جااانريو مث غااادرن يف كااانون
األول (1519م) ،للبحااث عاان املماار الغااري معلاان الااذي اكتشاافه املااالح الربتغااايل جااون كااابوت ( John
 )Cabotوسار ماجالن يف مسلكه اجلنويب ثالثة أشهر أخار .حاىت وصاح إىل خلاي (سااجنوليان) يف شاتاء
عام(1520م) ،فتمرد عليه حبارته،وأعلنوا العصيان لكنه جنح يف إساد التمارد والسايطرة علايهم ،وأمار بمعادام
بع ا املتمااردين( ،)44ويف أواخاار أيااار غرقاات الساافينة (ساانتياغو) ،بعااد أن حتطماات كليااا ،وأجربهتااا الظااروف
اجلويااة القاسااية علااى السااري باابطء ،حااىت وصااح إىل املماار الفاصااح بااني احمل اايط األطلساال واحمل اايط الباس اافيت
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(احملاايط اهااادو) (،)45وهااو املماار الااذي رءااه (جااون كااابوت) ،وثبتااه يف اخلارا ط الربتغاليااة ،الاايت اسااتوىل عليهااا
ماجالن قبح هروبه إىل اسبانيا(.)46
ولكن سرعان ما فشح التمرد بسبب والء األكثرية لاه ومتساكهم واصالة الرحلاة ،واساتسنفت الرحلاة
بعااد أن تعرضاات إحاادى الساافن لعاصاافة قويااة أودت هبااا دون تضاارر أفاراد طاقمهااا ،ممااا دفااع ماااجالن لتااوخل
احلااذر واالنتظااار ملاادة سسااة أشااهر يف ميناااء سااان جولياان ،ويف تش ارين الثاااين (1520م)،شااقت أربااع ساافن
القناة املا ية الطويلة،واليت تُعرف اليوم باسم مضيق مااجالن(،)47تركات إحادى السافن األساطول وعاادت إىل

إساابانيا ،ودخلاات الساافن الااثالث املتبقيااة ميااان احملاايط اهااادو ،وبعااد ( ،)14أساابوعاً ماان اإلحبااار عاارب هااذا
احملاايط ،وبااالرغم ماان قلااة اإلماادادات وماارض عاادد ماان أف اراد األسااطول ومااوت بعضااهم ،وصااح األسااطول إىل
جزيرة غوام غرب احمليط  ،ومن مث أحبروا جمدداً إىل أن رسات سافنهم علاى شاواطئ جازر الفلباني يف( 16اذار

1521م )(.)48
ويف يوم السبت ( ،)17اذار شاهدوا مرتفعات جبال سامار إحدى اجلزر الفلبينية ،ويف ياوم األحاد
( 31اذار 1521م) ،شااهدت األرض الفلبينيااة أول قااداس مساايحل قااام بااه الصااليبيون األساابان ،كمااا مت يف
نفااس اليااوم غاارس أول صااليب فااوق تااالل جزياارة ليماساااوا( ،)49وهااو اليااوم الااذي يوافااق عيااد الفصح،أرسااح
القا د العام للقساوسة مع بع الرجال إلعاداد املكاان الاذي يقاام فياه القاداس ،وعنادما حاان املوعاد إلقاماة
القااداس ناازل ح اوايل سسااني ماان الرجااال مرتاادين أحساان املالبااس  ،وقبااح أن يصاالوا إىل الشاااطئ مت إطااالق
املاادفع ساات طلقااات كعالمااة للسااالم ،ونزل اوا عنااد الشاااطئ وقااام ملكااا جزياارة ليماساااوا عانقااة القا ااد العااام
وجعااالن بينهمااا ومشاايا بانتظااام إىل املكااان املعااد الااذي مل يكاان بعيااداً عاان الشاااطئ ،وقبااح إقامااة القااداس قااام
القا ااد العااام باارى املاااء علااى مجيااع جساامل امللكااني ويف أثناااء القااداس قاادما قرابين ااً وتقاادم امللكااان لتقبيااح
الصاليب كمااا فعااال ولكان مل يقاادما اي قربااان ...ورتاب القا ااد العااام استعراضاا للقتااال وفاارح باه امللكااان فرحاا
شااديداً وبعااد ذلاات أماار بمحضااار صااليب ومسااامري وقااال القا ااد العااام للملكااان ماان خااالل املاامجم انااه عالمااة

أعطاهااا إليااه امللاات االسااباين شااارل األول كاال ينصاابه يف أعلااى قمااة جبااح باملنطقااة حااىت عناادما يرونااه كااح
صباح يستطيعون عبادته  ،حبجة أنه إذا عملوا ذلت فانه ال الربق وال العواصف والصواعق تسذيهم(.)50
أهه ماجالن حبملته بعد غرس الصليب يف جزيرة ليماساوا ءو جزيارة سايبو الايت شاهدت أول دعاوة
إىل املساايحية وكاناات هااذن اجلزياارة يف ذلاات الوقات بلاادة مزدهاارة هااا عالقااات هاريااة مااع باااقل اجلاازر الفلبينيااة
واجلزر املاليزية ومعظم الادول اإلساالمية ،وعنادما وصاح مااجالن هاذن اجلزيارة عقاد الصاداقة بيناه وباني ملات
اجلزياارة هومااابون ،وباادا يف دعوتااه إىل النصارانية يف يااوم الساابت ( 13نيسااان 1521م) ،ومت بناااء منصااة علااى
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مياادان اختااذن مقدسااً هااذا الغاارض حيااث مت تنصااري امللاات الااذي ساابق إن وعاادن بأنااه ساايعتنق املساايحية ،ومت
تزيني املنصة بالستا ر وأغصان النخيح لتعميدن (.)51
ويف ص ااباح ي ااوم األح ااد (14نيس ااان 1521م) ،ن اازل رج ااال مت ااوجهني إىل الش اااطئ  ،اثن ااان م اانهم
مسالحان تساليحا كاامال ويتقادمان العلام وعناد الوصاول إىل الشااطئ مت إطاالق مجياع املادافع وتابعهم ساكان
اجلزيارة ،وتعااانق القا ااد مااع امللاات وقاااد القا ااد امللاات بيادن إىل املنصااة وهااو يتحاادث معااه بااأحلى العبااارات عاان
تنصرين( ،)52ومت بعد ذلت تنصري ( ،)800شخ من أهح سيبو وءى ماجالن ملت اجلزيرة راجاا هوماابون
باسم تشارلز تشريفا للملت تشارلز األول ،كذلت مت تنصري راجاا كوالمباو ملات جزيارة ساامار وملكاه اجلزيارة
كمااا اعتنقاات زوجتااه راجااا كوالمبااو الاايت تاادعى جوانااا الديانااة الكاثوليكيااة ،الااذي رافااق ماااجالن إىل جزياارة
سيبو(.)53
ساند ماجالن ملت جزيرة سيبو هومابون ضد كح من خيالف أوامارن مقاباح إساناد األخاري ملااجالن
يف تنصاارين للجاازر اراااورة ومنهااا جزياارة مااا كتااان ،وكااان ماااجالن مزهااوا هبااذا النجاااح ومااأخوذ بقااوة رجالااه ااا
ميلكون من أسلحه ووسا ح دفاع حتميهم من أسلحة السكان البدا ياة ،حاىت قاال مااجالن مللات ساامار(،)54
إن الواحد من رجاله يساوي ما ة من رجال امللت.
اعتقااد ماااجالن إن مجيااع سااكان اجلزياارة سااوف خيضااعون لااه بطاعااة وباادون أيااة مقاومااة كمااا فعااح
ملت جزيرة سيبو ،لكن مل مير سوى أسابوع مان دخولاه جلزيارة سايبو ،حاىت أرساح مااجالن مبعاوث مان طرفاه
للتباحث ماع حااكم جزيارة ماا كتاان( )55املسالم البوالباو) ،)56((Lub Lubومعاه هدياة ،فارف البوالباو
مقابلة املبعوث األسباين ومل يستلم اهدياة ،فغضاب مااجالن غضابا شاديدا وقارر ههياز فرقاة عساكرية بقيادتاه
مسلفااة ماان ( ،)50جنااديا اساابانيا ماادججني باألساالحة احلديث اة ومعهاام مااا يقااارب ألااف جمااارب ماان جزياارة
سيبو ،للهجوم على اجلزيرة واالنتقاام مان حاكمهاا البوالباو الاذي رفا اساتقبال املبعاوث األساباين والادعوة
إىل اعتناق املسيحية(.)57
ويف ( 27نيس ااان 1521م) ،ش اان م اااجالن هجوم ااا الجتي اااح اجلزي اارة الا ايت يتجحف ااح فيه ااا اراه ااد
املسلم البوالبو الذي كان واعيا ملا يدور حوله من دسا س وحتالفات ويعرف دوافعها وماا ترمال إلياه وال يقاع
فريساة اخلاداع والتضاليح ،وكاان لاه أعاوان يعملااون حلساابه يف جزيارة سايبو مان بينهاا ابناه ساااويلل(،)Sawil
فاستطاع أن يرصد خمططات الغزاة وحتركاهتم ويبين استعداداته على املعلومات السرية الدقيقاة الايت هلهاا إلياه
ابنه فنجح يف حتشيد أعداد كبرية من أتباعه(.)58
أضرم ماجالن وجنودن النار يف أكاوا املسالمني ،وأحرقاوا مازارعهم وشاردوا ساكاهنا وذحباوا ماشايتهم
ودمروا ممتلكاهتم ففر النااس ماذعورين خوفاا مان بطشاهم( ،)59وعلاق ماسر الرحلاة فيجافيتاا قاا الً( ،)60عنادما
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رأى السااكان القا ااد العااام أرسااح بع ا
مذعورين.

رجالااه حلاارق بيااوهتم و إلرهاااهبم وشاااهدوا بيااوهتم حتاامق هرب اوا فااارين

وج ااد م اااجالن الفرص ااة أص اابحت مناس اابة للمج ااح م اان الس اافن والن اازول إىل ش اااطئ اجلزي اارة ،وذل اات
إلظهااار قوتااه وأساالحته احلديثااة حااىت خيشااان بقيااة األمااراء والسااالطني وكااان مقنعااا باحلديااد ،متساربال بالاادروع
الفوالذيااة الثقيلااة ،الاايت تغطاال جساامه ،وطلااب ماان البوالبااو االستسااالم قااا ال ل اه ( ،)61إنااين باساام املساايح
اطلب منت اخلضوع والتسليم وءن العرق األبي أصحاب احلضارة أوىل منكم حبكم هذن البالد.

فرد عليه البوالبو قا ال( ،)62إن الدين هلل وإن اإلله الذي نعبدن هاو إلاه مجياع البشار علاى اخاتالف
أل اواهنم وءاان ءااب السااالم ،ونااأ املذلااة والضاايم ،وقااد عاهاادنا اهلل أن ناادافع عاان أرضاانا وديننااا  ،حاادثت
املعركااة بااني الطاارفني والاايت ءياات فيمااا بعااد عركااة ماكتااان  ،انتهاات قتااح ماااجالن واهناازم رجالااه هزميااة منكارة
األمااري البوالبااو

وفااروا ماان أمااام رجااال البوالبااو تاااركني ورا هاام جثااث قااتالهم ومنهااا جثااة ماااجالن والاايت رفا
كح عرض تقدموا به فيما بعد للحصول عليه (.)63
ويذكر بيجافيتا عن مقتح ماجالن وجماولة اسمداد جثمانه بقوله(:)64
حاول رجالنا الذين جنوا من املعركاة اسامداد رفاات مااجالن ،وعرضاوا علاى حااكم ماا كتاان املنتصار

فديااة وساايم ماان النحاااس واحلديااد همااا ،لكاان داتااو البااو البااو رفا  ،حيااث كااان ينااوي إبقاااء اجلثااة كجااا زة
حارب ،وباذلت اختفاى كاح دلياح علاى وجاود فرينانادو مااجالن مان األرض السايما بعاد وفااة زوجتاه وأطفالاه
يف نفس العام ،ووصف فيجافيتا احلادثة بقولاه( ،)65عنادما جااء الصاباح ،قفاز تساعة وأربعاون مناا يف املااء إىل
أفخاذنا ،وساروا يف املاء ألكثر من رحلتني متقاطعتني قبح أن نتمكن مان الوصاول إىل الشااطئ ،ال تساتطيع
الق اوارب االق اماب بساابب بع ا الصااخور يف املاااء .وبقاال الرجااال اإلحاادى عشاار اآلخ اارون وراء حراسااة
القوارب .عندما وصلنا إىل األرض ،تشاكح ( الساكان األصاليون) ،يف ثالثاة أقساام ليصاح عاددهم إىل أكثار
.عناادما رأونااا ،دفع اوا إلينااا صاارخات صاااخبة جاادا...أطلق الفرسااان القااوس
ماان ألااف وسسااما ة شااخ
علاايهم ،ولكاان دون جاادوى ...وقااام أحااد السااكان احملليااني بملقاااء الاارمح البااامبو علااى وجااه القبطااان ،لك ان
األخري قام بقتله علاى الفاور ،وبعاد إصاابته يف إحادى ذراعياه هجام علياه حااكم اجلزيارة وقتلاه بضاربة واحادة،
عند ااذ ،نظاارت إلي اه ميتااا ،ءاان ،جرحنااا ،تراجعنااا ،قاادر مااا نسااتطيع ،إىل الق اوارب ،وبساابب اعتااداء رجااال
احلملااة االساابانية علااى نساااء اجلزياارة وحاارقهم للبيااوت وخاارقهم للمعاهاادة املعقااودة مااع حاااكم ساايبو ،اضااطر
س ااكان جزي اارة س اايبو إىل اهج ااوم عل ااى رج ااال احلمل ااة االس اابانية وأنزلا اوا الص االيب م اان مكان ااه وكس اارون قطع ااا
متناثرة( ،)66وهذا دليح واضح إىل أن عملية تعميد السكان كانت ساطحية وفيهاا ناوع مان ساوء التفااهم باني
الطاارفني ،إذ أن سااكان جزياارة ساايبو كااانوا يعتقاادون إهنااا جماارد مراساايم أساابانية لعقااد معاهاادة الصااداقة تأكيااداً
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حلساان نواياااهم ومشاااركة الضاايوف األساابان يف قيااامهم بالشااعا ر الدينيااة ،وممااا يسكااد ذلاات إن حاااكم اجلزياارة
دعاال ماان اسااتطاع النجاااة ماان رجااال ماااجالن حلضااور وليمااة غااذاء عاادت هاام لتسااليم ارااوهرات الاايت صاانعها
س ااباكون مل اااجالن كم ااا وع اادن ب ااذلت م اان قبح،وعن ااد وص ااوهم إىل مق اار احلا ااكم فاج ااأهم ع اادد م اان الرج ااال
املس االمني وقتلا اوا أغل اابهم ومزقا اوا الص االيب ال ااذي نص اابه عل ااى اجلب ااح ،ويوض ااح ماكس اايمالنوس ه ااذن احلادث ااة
بقوله(:)67
ويف صااباح يااوم األربعاااء متاات دعااوة األم اريال س اريانو وداورو باربوسااا الااذين مت اختي اارهم كقا اادين
عسااكريان لقيااادة احلملااة بعااد مقتااح ماااجالن ،ومعااه ساابعة وعشاارون ماان الضااباط الكبااار والرجااال إىل مأدبااة
هامااة وكااان هااذا األماار ال ياادعوا إىل الريبااة الن السااكان قااد اخف اوا نيااتهم بكااح دقااة وعلااى هااذا ذهب اوا إىل
الش اااطئ ب اادون ح ااذر لتن اااول الغ ااذاء م ااع املل اات ويف أثن اااء تواج اادهم ح ااول املا اادة فاج ااأهم بعا ا الرج ااال
املساالحني الااذين مت إخفااابهم بااالقرب ماانهم فقتلااوهم وكاناات هنااا صاارخات عاليااة ،وعلاام يف ساافينتنا إن
رجالنااا قااد قتل اوا وان اجلزياارة بكاملهااا كااانوا ضاادنا ،وشاااهدو رجالنااا ماان الساافينة إن الصااليب اجلميااح الااذي
نصاابون فااوق شااجرن قااد انزلااه السااكان وقطعااون إىل قطااع صااغرية ،ويف 2ايااار ،ختل اوا عاان ساافينة كونسيبساايون
وحرقوه ااا بس اابب عط ااح حص ااح فيه ااا وانتق ااح رج ااال احلمل ااة إىل س اافينة تريني ااداد وفيكتوري ااا واهه اات غربًااا إىل

ورابط اوا قبالااة حاااجز األم اواج يف بروناااي ملاادة
باااالوان ،مث غااادروا تلاات اجلزياارة يف( ،)21حزي اران إىل بااروين ُ
( )35يوما (.)68
تابع نا اب مااجالن خاوان سباساتيان إلكاانو(  ،(Juan Sebastian Elcanoالطرياق عا اداً

إىل أساابانيا ،ع اان طري ااق إندونيس اايا ووص االوا ج اازر املول ااو ( )Moluccasالغني ااة بالتواب ااح يف( ،)6تش ارين
الث اااين م اان الع ااام نفس ااه ،وح ااول إقن اااع س االطان تي اادور ال ااذي ك ااان حلي ًف ااا للربتغ اااليني ،الس ااماح للس اافينتني
املتبقيتااني ،اللتااان حتمااالن توابااح قيمااة ،العااودة إىل إساابانيا عاان طريااق اإلحبااار غرباًاا ،وبعااد استحصااال املوافقااة
غااادرت الساافينتني جاازر التوابااح ،وأثناااء ذلاات حصااح تساارب للميااان داخااح ساافينة ترينيااداد وحاااول الطاااقم
اكتشاااف وإصااالح التساارب ،لكاانهم فشاالوا يف ذلاات وخلص اوا إىل أن ساافينة ترينيااداد سااتحتاج إىل قضاااء
وقت أطول يف عملية اإلصالح ،اضطروا إىل تركها يف اجلزيرة ماع عادد مان طاقمهاا حلاني إجاراء العطاح فيهاا،
أما سافينة فيكتورياا فكانات ليسات كبارية اا يكفال الساتيعاب مجياع الطااقم النااجل ،ونتيجاة لاذلت ،أحبارت

فيكتوريااا مااع بعا أفاراد الطاااقم غرباًاا إىل إساابانيا ،وبعااد عاادة أسااابيع ،غااادرت ترينيااداد وحاولاات العااودة إىل
إسبانيا عرب طريق احملايط اهاادو لكان احملاولاة فشالت ومت القاب علاى السافينة وطاقمهاا مان قباح الربتغااليني
وكانت النتيجة حتطمها يف عاصفة وهل مرساة حتت السيطرة الربتغالية(.)69
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ومن جانب أخر أحبرت سفينة فيكتوريا عرب طريق احملايط اهنادي يف ( ،)21كاانون األول ،وحبلاول
( 6ايار1522م) ،وصلت فيكتوريا رأس ،وبسبب اجلوع تاويف عشارون مان أفاراد الطااقم ،ويف  16أيلاول مان
العااام نفسااه ،وصااح إلكااانو والطاااقم املتبقاال ماان رحلااة ماااجالن والبااالغ عااددهم ( ،)18شخصااا إىل إساابانيا
على منت السفينة فيكتوريا(.)70

نتائج البحث

من خالل ماتقدم نستخل

النقاط اآلتية:

_ وصح اإلسالم إىل جزر الفلبني قبح املسيحية بنحو سسة قرون.
_ قاماات ممالاات إسااالمية يف اجلاازر الفلبينيااة قبااح وصااول أألساابان بنحااو ق ارنني ماان الزمااان علااى يااد الاادعاة
والتجار العرب واملسلمني.
_ كون الدعاة والتجار العرب واملسلمني عالقات طيبة مع سكان اجلزر وعاشوا معهم يف ساالم ،مماا جعاح
سالطينهم يعتنقون اإلسالم ويتبعون النظم والقوانني اإلسالمية.
_ دافااع املساالمون يف الفلبااني عاان عقياادهتم وأراضاايهم ضااد جماااوالت اساابانيا ومنهااا جماولااة فريناناادو ماااجالن
لتنصري سكان الفلبني باستخدام القوة.
_ ضاارورة إعااادة قاراءة تاااريخ رحلااة فريناناادو ماااجالن إىل جاازر الفلبااني ومعرفااة حقيقااة رحلتااه الكشاافية حااول
العامل.
_ أن تتض اامن من اااه الت اااريخ دراس ااات مستفيض ااة ع اان ت اااريخ اإلس ااالم يف الفلب ااني ال س اايما امل اادة ماقب ااح
االحتالل األسباين للفلبني.

الهوامش

()1ينظر ملحق (.)1
()2ينظر حسني مسنس  ،أطلس تاريخ اإلسالم  ،القاهرة . 1987 ،
()3إن كلمااة مااانيال أصاالها أمااان اهلل ومت تغااري اءهااا بعااد االحااتالل االسااباين  ،ينظاار :جرياادة أخبااار العااامل اإلسااالمل  :لرابطااة العااامل اإلسااالمل  ،العاادد:
. 1103
) (4)Antonio Isidro , The Moro Problem ,( An Approach Through Education , Mindanao State
University Resrarch Center ,Marawi City ,1968 ,P. 4.
(5)Historcal Atlas of Muslim Peoples .
(6) See : Eulogio R . Rodregues ,Names Under Which The Philippines Has Been Known At
Different Times In History, Philippine Magazine ,Manila , Septermber ,1929) .
(7) See Encyclopedia InternationaI, New york ,1971 ,p .277
()8جممود شاكر  :البلدان االسالمية واالقليات املعاصرة  ،الرياض  ،السعودية ، 1980 ،س . 111
253

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019

( )9أبو القاسم عبيد اهلل ابن خرداباة  :املساالت ،باريوت  ،لبناان  ، 1889 ،س 64؛ شاهاب الادين يااقوت احلماوي  ،معجام البلادان  ،ما  ، 3باريوت ،
لبنان  ، 1975 ،س .216
()10صلة اندونيسيا بالشعوب العربية  :جملة الشسون االندونيسية  ،العدد ، 3 :السنة  ،الثالثة  ،اندونيسيا  ، 1935 ،س  15؛ صاالح البكاري  ،تااريخ
حضرموت السياسل  ،ط ،2ج ، 1د  -ت 1956 ،م  ،س .38
()11ابو زيد شليب  :تاريخ احلضاارة و الفكار اإلساالمل  ،ط ، 3القااهرة  ، 1964 ،س  310؛ جمماد أماني البغادادي  ،سابا ت الاذهب يف معرفاة قبا اح
العرب  ،بريوت ،ل بنان  ،د  -ت  ،س ، 120
SeyyedHossein Nasr , Scienceand Civilization InIslam , 1968 ,p. 75.
()12جااورج حااوراين  :العاارب واملالحااة يف احملاايط اهناادي يف العصااور القدميااة وأوا ااح املعصااور الوسااطى  ،ت الساايد يعقااوب بكاار  ،مصاار  ، 1958 ،س
 . 331للمزيد ينظر  :شوقل عثمان ،هارة احمليط اهندي يف عصر السيادة االساالمية (  904 _ 41ه ا ا ا 1498 - 661م )  ،الكويات 1990 ،م
.
)
( 13مملك ااة ب ااريال :وه اال أول مملك ااة اس ااالمبة بع ااد إن كان اات هندوكي ااة ،تأسس اات ع ااام 1078م  ،وأش ااهر ملوكه ااا س االطان ع االء ال اادين ش ااان ( -1161
 ، )1168والسالطان عاالء الاادين عباد الاارهن شاان (  ) 1201 -1185انتهاات اململكاة علاى أثاار مهامجاة جاايش باوذي علاايهم عاام  . 1296ينظاار :
رحالت ماركو بولو  ،ت عبد العزيز جاويد  ،مصر 1977 ،م  ،س. 284
( )14قاسم جممد غنيمات  :جممد هودي  ،دور التجارة والتجار يف انتشار اإلسالم يف جنوب شرق أسيا  ،عمان 2017 ،م .
()15عبد الرزاق النداوي  :اللغة العربية يف ماليزيا بعد االستقالل 1957م – 1987م  ،القاهرة  ،مصر 1990 ،م  ،س . 25 -24
()16سامل جممود  :انتشار اإلسالم والدعوة االسالمية  ،بريوت  ،د  -ت  ،س . 8
()17جممود شاكر  :تاريخ العامل اإلسالمل احلديث املعاصر  ،ج ، 1الرياض  ،السعودية 1984 ،م  ،س .33
()18عبد الرزاق النداوي _ اللغة العربية يف ماليزيا بعد االستقالل  ، 1987 – 1957القاهرة  ،مصر 1990 ،م  ،س . 25 -24
()19جممود اهد قمر  :اإلسالم واملسلمون يف شرقل وجناوب شارق أسايا  ،ط ، 1جاازان ( عاني للدراساات والبحاوث اإلنساانية  2003( ،م )  ،س 68
 ،نوح عبدا هلل كتاب  :اإلمام اهد املهاجر  ،جاكرتا ( هيئة البحوث االسالمية  ،د -ت) .
()20جممود اهد قمر  :املصدر السابق  ،س . 69
()21اهد بشري  :املصدر السابق  ،س . 17 – 16
()22عبد الغين يعقوب فطاين  :اإلسالم واملسلمون يف الفلبني  ،جملة اإلسالم يف أسيا  ،العدد ،1 :لسنة 2004م  ،س .23
(23)T MadaleNagasura ,The Muslim Filipinos , A book of Readings ,Alemar ,Philippines
,phoenix publishing House , Quezon City, 1981, p. 40
(24)Cesar AdibMajul , Muslims in the philippines , N.C.University of the philipines ,1973 ,p.55
-57 .
()25وهو ابن الشريف علل ابن زين العابدين املنتهل نسبه إىل رسول اهلل ( ، )وكان قد هاجر من حضرموت باليمن إىل أرخبيح املاليو واساتقر يف جهاور
 .ينظر
Gowing ,et al Ed. The Muslim Filions,the History Society and Cotemporary problems p.184186
(26)A.M. Rauf , A brief History of Islam with special Refeens to Malaya ,Kuala Lampur
Oxford University press ,1964, p.85.
(27)Ibid ,p.86.
(28) Ibid ,p.86.
()29ينظر:جممد عبدا هلل عنان  ،دولة األندلس  ،القاهرة  ،مصر  ،مكتبة اخلاجنل 1997 ،م .
()30ولاد باسام رودريغاو بورجياا يف كاانون الثااين ( ،) 1431وتاوى يف أب ( 1503م ) ،مان عا لااة باارزن يف خاتبغاا يف مملكاة اراغاون وهال حاليااً جازء ماان
اسبانيا ،واعتلى منصب البابوية يف عام 1492م  ،للمزيد ينظر :داريو فور ،ابنة البابا  ،ت ععاوية عبد اريد  ،بريوت  ،لبنان  2018 ،م .
( )31كاان العارب املساالمون علاى درايااة بساواحح القاارة األفريقيااة وداخلهاا قبااح جميائ األوربياني إليهاا بعادة قاارون وادى هاذا لتكاوين امااارات عربياة  ،ينظاار :
جممد صفل الدين ابو العز  ،أفريقيا بني الدول األوربية  ،القاهرة  ،مصر 1959 ،م  ،س .14
()32ينظر :صورة رقم ( )2؛ صورة وثيقة رقم (. )3
254

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019

()33وليد ناصر إبراهيم  :جهود كريسوف كولومبوس يف اكتشاف العامل اجلديد  ،األردن 1994 ،م  ،س.64
()34هاال ابنااة فرناناادواالول ملاات اراغاوان واليااانور ماان البوركااويركل  ،وملكااة العاارى الربتغااايل ولاادت يف  1شااباط  19- 1404شااباط 1445ه ا  ،حكماات
العرى الربتغايل يف الفمة  14أب  9 -1433أيلول :1438
F.H.H Guil. Ienard , The Life of Ferdinand Magellan (1480 -1521) , London , 1890 , p .15
(35)Ibid ,p.16.
( )36ولد يف لشبونة عام  1450م ،يف مملكة الربتغال  ،وهو مستكشف برتغايل عمح مستشار للملت جون الثاين وحارب املسلمني عام 1492ها  ،يف
غرناطة  ،وعني كنا ب أول للمت جون الثاين يف اهند يف عام 1505ها  ،وتويف يف خلي تيبح رأس الرجاء الصاحل عام  1510ها  ،ينظر :
F.H.H Guil. Ienard ,Op.Cit, p.20. Rogers, Clifford J. Readings on the Military Transformation
of Early Modern Europe, San Francisco:Westview Press, 1995, pp. 299–333
)37)F.H.H Guil. Ienard ,Op.Cit, p.20.

()38وهل معركة حبربة اندلعت عام 1509ها  ،قرب مدينة ديو اهندية بني الربتغال وسلطنة املماليت الربجية يف مصر و كانت نتيجتها إهناء السيطرة
على خطوط التجارة البحرية مع أسيا  ،للمزيد ينظر :
Rogers, Clifford J. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, San
Francisco:Westview Press, 1995, pp. 299-333.
(39) F.H.H Guil. Ienard ,Op.Cit, p.20 .

( )40سليم انطوان  :رحلة ماجالن حول العامل ألنطونيو فيجافيتا  ،جملة الماث اإلنسانية  ،العدد ،1 :السنة  1شباط  ،1968س .77
( )41جون كابوت - 1499- 1450كان مستكشفاً ورحاالً إيطاليااً ،ولاد كاابوت يف جناوب إيطالياا ،وكاان اءاه باإليطالياة جوفااين كاابوتو ،وأثنااء صابان
رحح إىل البندقية بميطاليا مع والديه .وقد نشأ هنا وأصبح تاجراً ومصمم خرا ط .وأحبر يف المتوسط بني البندقية ومصر يقاي بالبضا ع اإليطالياة
البهارات من الشرق األقصى .تزوج كابوت وأجنب ثالثة أبناء ،وانتقح إىل بريساتول بامجنلما يف الثمانيناات مان القارن اخلاامس عشار املايالدي ( ،)1484
قام بأول رحلة من إنكلما إىل أمريكا الشمالية ،مكنت إنكلما عام 1497من وضع يدها على أراضل من أمريكا الشمالية ( كندا ).
( )42ولااد يف  24شااباط عااام  ،1500بمدينةةة خنةةت ،وتااوج ملاات إلساابانيا يف  23كااانون الثاااين 1516ه ا  ،باساام شااارل األول وتااوىل بعااد وفاااة جاادن
مكسمليان عرى اإلمرباطورية الرومانية املقدسة يف  28حزيران  . 1519تنازل عن العرى لولديه فيليب و فرديناند عام  1556بعد أن أهنكته احلروب
 .ويف هناية املطاف أنسحب للحياة في أحد األديرة عام  1557م .بنظر :
Harold kleinschmidt , Charles v : the world mperor (London- 2002 ) : The New Encyclopedia,
vol.3, P.159
(43) Ibid ,p160.
()44فيكتوريا هولتها ( )85طناً  ،طاقمها (  ، )43ءيت على اسم كنيسة سانتا ماريا دي ال فيكتوريا دي تريانا  ،حيث أدى ماجالن قسم الوالء
لشارل اخلامس ؛بقيادة لويس ميندوزا ،ينظر :
W.D .Brownlee , The First Ships Around the world , Lerner publications ,1974 , p.44.
(44) F.H.H Guil .lenard , Op .Cit ,p. 33.
(45) W.D .Brownlee , The First Ships Around the world , Lerner publications ,1974 , p.44
(46) )Ibid ,p.45.
(47) )Ibid ,p.45.

(  )48سليم أنطوان  ،املصدر السابق  ،س . 84
255

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019
(49) Antonio pigafetta, First Voyage Around the world , Manila:filipinana Book guild 1969

,p.30
(50) Antonio pigafett, The Philippines Islands ( 1494 -1898 ) ,Vol ,xxxlll , The Arthur A. Clark
Company , p.25 .
(51) Antonio pigafetta, First Voyage Around the world ,Op.Cit ,p .38 -40.
(52) W.D.Bergren ,Op .Cit , p.42.
(53) Antonio pigafett, The Philippines Islands ( 1494 -1898 ) ,Vol ,xxxlll ,Op, Cit ,p,33.
(54) Homer C. Stunz ,The Philippines and far East , New York ,1904,pp.143 -144 .
وهل جزيرة فلبينية تبعد كليو ممات قليله عن جزيرة سيبو وهل جزء من مقاطعة سايبو وتنقسام إىل مديناه البوالباو بلدياة قرطباة تتصاح: )جزيرة ماكتان55 (
:  وللمزيد ينظر، . كم65 وتبلغ مساحتها،اجلزيرة زيرة سيبو سرين احدمها يسمى جسر شيلوفرنت والثاين جسر ماكتاانداو
https://ar.m.wikiped.org
-1510(  حكام اجلزيارة للمادة ماابني حكاام، )هاو ابان السالطان داتاو منغاال أماري جزيارة ماكثاان إحادى جازر بسايايا الفلبينياة القريباة مان جزيارة سايبو56 (
 وينظر إليه الفلبينيون كأول بطح قومل قاوم االستعمار االسباين وانتصر عليه ومت تأخري احتالل الفلبني أربعني عاما بعاد قتلاه ملااجالن عاام، )م1542
، م2010،  الساعودية، املديناة املناورة،  دار التقاوى،  ما اة مان عظمااء اماة اإلساالم غاريوا جمارى التااريخ،  جمماد بان عبا د امللات الازعيب:  ينظر،1521
.192،س
(57) Antonio pigafett, The Philippines Islands ( 1494 -1898 ) ,Vol ,xxxlll ,Op. Cit,p.12.
(58)Ibid ,p.13
(59) Antonio pigafetta, First Voyage Around the world ,Op.Cit , p.45 .
(60) Ibid ,p. 46 .
(61) Zaide Gregorio F . Catholicism in the Philippines , Manila ,Santtomas.University , 1937 ,

p. 126
(62)Ibid ,p.126 , Zaide Gregorio F . ,Philippine Political and Cultural History , Manila ,

:Philippines ,1957 ,vol .II,p. 65.
(63) Ibid ,p66
(64)Antonio pigafetta, First Voyage .. Op.Cit ,p. 46 (65) Ibid ,p. 46 . Zaide Gregorio F .

,Philippine Politcial .. Op.Cit ,p.66 .
(66)Bernad Miguel ,The Christianization of the philppines , Manila : filipine Book Guild , 1972

,p .48 -49 .
(67)Maximilianustr ansylvanus ,De Moiuccislnsulis ,p.23. , W.D .Brownlee , The First Ships

Around the world , Lerner publications ,1974
(68)Antonio pigafett, The Philippines Islands ( 1494 -1898 ) ,Vol ,xxxlll ,Op. Cit,p.12
(69)W.D .Brownlee , The First Ships Around the world , Lerner publications ,1974 , p.44 .

. )5( ) ؛ خريطة رقم4(  جدول رقم:)ينظر70(

المصادر

. م1889 ،  لبنان،  بريوت، املسالت:  _ ابو القاسم عبيد اهلل ابن خردابة1
. م1964 ،  مصر،  القاهرة، 3 ط،  تاريخ احلضارة و الفكر اإلسالمل: _ ابو زيد شليب2
. )  م2003( ،  عني للدراسات والبحوث اإلنسانية:_ جازان3

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

256

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019

 _4جريدة أخبار العامل اإلسالمل  :لرابطة العامل اإلسالمل  ،العدد . 1103 :
 _5جورج حوراين  :العرب واملالحة يف احملايط اهنادي يف العصاور القدمياة وأوا اح املعصاور الوساطى  ،تاح :السايد يعقاوب
بكر  ،مصر 1958 ،م .
 _6داريو فور :ابنة البابا  ،تح :ععاوية عبد اريد  ،بريوت  ،بريوت  2018 ،م .
 _7رحالت ماركو بولو  ،تح :عبد العزيز جاويد  ،مصر 1977 ،م .
 _8سامل جممود  :انتشار اإلسالم والدعوة االسالمية  ،بريوت  ،لبنان  ،د  -ت .
 _9سااليم انطاوان  :رحلااة ماااجالن حااول العااامل ألنطونيااو فيجافيتااا  ،جملااة الاماث اإلنسااانية  ،العاادد ،1 :الساانة  1شااباط
1968م .
 _10شهاب الدين ياقوت احلموي  ،معجم البلدان  ،م  ، 3بريوت  ،لبنان 1975 ،م .
 _11ش ااوقل عثم ااان  ،ه ااارة احمل اايط اهن اادي يف عص اار الس اايادة االس ااالمية (  904 _ 41ه ا ا ا ا ا 1498 - 661م ) ،
الكويت 1990 ،م .
 _12صالح البكري  ،تاريخ حضرموت السياسل  ،ط ، 2د  -ت 1956 ،م .
 _ 13صلة اندونيسيا بالشعوب العربية  :جملة الشسون االندونيسية  ،العدد ، 3 :السنة  ،الثالثة  ،اندونيسيا . 1935 ،
 _14عبد ا لرزاق النداوي  :اللغة العربية يف ماليزيا بعد االستقالل 1957م – 1987م  ،القاهرة  ،مصر 1990 ،م .
 _ 15عبد الرزاق النداوي  :اللغة العربية يف ماليزيا بعد االستقالل  ، 1987 – 1957القاهرة  ،مصر 1990،م .
 _16عبد الغين يعقوب فطاين  :اإلسالم واملسلمون يف الفلبني  ،جملة اإلسالم يف أسيا  ،العدد ،1 :لسنة 2004م .
 _17قاساام جممااد غنيمااات  :جممااد هااودي  ،دور التجااارة والتجااار يف انتشااار اإلسااالم يف جنااوب شاارق أساايا  ،عمااان ،
2017م .
 _18جممد امني البغدادي  ،سبا ت الذهب يف معرفة قبا ح العرب  ،بريوت  ،د  -ت .
 _19جممااد باان عبااد امللاات الاازعيب  ،ما ااة ماان عظماااء امااة اإلسااالم غااريوا جماارى التاااريخ  ،دار التقااوى ،املدينااة املنااورة ،
السعودية . 2010،
 _20جممد صفل الدين ابو العز  :أفريقيا بني الدول األوربية  ،القاهرة  ،مصر 1959 ،م .
 _21جممد عبدا هلل عنان  :دولة األندلس  ،القاهرة  ،مصر  ،مكتبة اخلاجنل 1997 ،م .
 _22جممود اهد قمر  :اإلسالم واملسلمون يف شرقل وجنوب شرق اسيا  ،ط. 1
 _ 23جممود شاكر  :البلدان االسالمية واالقليات املعاصرة  ،الرياض  ،السعودية . 1980 ،
 _24جممود شاكر  :تاريخ العامل اإلسالمل احلديث املعاصر  ،الرياض  ،السعودية 1984 ،م .
 _25نوح عبدا هلل كتاب  :اإلمام اهد املهاجر  ،جاكرتا  ،هيئة البحوث االسالمية  ،د -ت .
 _26وليد ناصر إبراهيم  :جهود كريسوف كولومبوس يف اكتشاف العامل اجلديد  ،األردن 1994 ،م .
1-A.M. Rauf , A brief History of Islam with special Refeens to Malaya
,Kuala Lampur Oxford University press ,1964, p.85.
257

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019
2-Antonio Isidro , The Moro Problem ,( An Approach Through Education ,
Mindanao State ) University Resrarch Center ,Marawi City ,1968 ,P. 4.
3-Antonio pigafett, The Philippines Islands ( 1494 -1898 ) ,Vol ,xxxlll ,
The Arthur A. Clark Company , p.25 .
4-Antonio pigafett, The Philippines Islands ( 1494 -1898 ) ,Vol ,xxxlll ,Op,
Cit ,p,12,33.
5-Antonio pigafetta, First Voyage Around the world , Manila:filipinana
Book guild 1969 ,p.30
6-Antonio pigafetta, First Voyage Around the world ,Op.Cit , p.38-46 .
7-Bernad Miguel ,The Christianization of the philppines , Manila : filipine
Book Guild , 1972 ,p .48 -49
8-Cesar AdibMajul , Muslims in the philippines , N.C.University of the
philipines ,1973 ,p.55 -57 .
9-F.H.H Guil. Ienard , The Life of Ferdinand Magellan (1480 -1521) ,
London , 1890 , p .15,20 and 33
10-F.H.H Guil. Ienard ,Op.Cit, p.20. Rogers, Clifford J. Readings on the
Military Transformation of Early Modern Europe, San Francisco:
Westview Press, 1995, pp. 299–333
11- Gowing ,et al Ed. The Muslim Filions,the History Society and
Cotemporary problems p.184- 186
12-Harold kleinschmidt , Charles v : the world mperor (London- 2002 ) :
The New Encyclopedia, vol.3 P.159
13-Historcal Atlas of Muslim Peoples .
14-Homer C. Stunz ,The Philippines and far East , New York ,1904,pp.143
-144 .
15-Maximilianustransylvanus ,De Moiuccislnsulis ,p.23. , W.D .Brownlee
, The First Ships Around the world , Lerner publications ,1974
16-Rogers, Clifford J. Readings on the Military Transformation of Early
Modern Europe, San Francisco: Westview Press, 1995, pp. 299-333.
17- Eulogio R . Rodregues ,Names Under Which The Philippines Has Been
Known At Different Times In History, Philippine Magazine ,Manila ,
Septermber ,1929) .
18- Encyclopedia InternationaI, New york ,1971 ,p .277
19-SeyyedHossein Nasr , Scienceand Civilization InIslam , 1968 ,p. 75.
20- T. MadaleNagasura ,The Muslim Filipinos , A book of Readings
,Alemar ,Philippines ,phoenix publishing House , Quezon City, 1981, p.
40
21-.D .Brownlee , The First Ships Around the world , Lerner publications
,1974 , p.44

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

258

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4) ; March 2019
22-W.D.Bergren ,Op .Cit , p.42.
22-Zaide Gregorio
F . Catholicism in the Philippines , Manila
,Santtomas.University , 1937 , p. 126

المالحق
)1( خريطة رقم

.)1(جزر الفلبني بالنسبة لدول جنوب شرق أسيا

)2( صورة رقم
اجتماع البابا الكسندر السادس لتقسيم األراضل اليت مت اكتشافها بني الربتغال واسبانيا

France Gardiner ,Europe Treties on the history of the united , Washington DC :carneie
,1917 ,p.109.

. 5  س، م1964 ،  القاهرة،  مطبعة املدين،  تاريخ اإلسالم يف الفلبني: (اهد بشري1)
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)3( صورة وثيقة رقم

م1494 متثح هذن الوثيقة معاهدة تورديسيالس اليت عقدت بني اسبانيا والربتغال عام

France Gardiner ,Europe Treties on the history of the united , Washington DC :carneie
,1917 ,p.109.

)4( الجدول رقم
جدول بأسماء الناجون من الرحلة
:1522 (رجح الناجون من على السفينة ڤيكتوريا يف عام18)
االسم
Antonio Hernández Colmenero, from Huelva
From VicenzaAntonio Lombardo (Pigafetta)
Diego Carmena, from Baiona (Galicia)
Francisco Albo, from Rodas (in Tui, Galicia)
Francisco Rodrigues, Portuguese from Seville
Hans of Aachen, (Holy Roman Empire)
Hernándo de Bustamante, from Alcántara
Juan de Acurio, from Bermeo
Juan de Arratia, from Bilbao
Juan de Santandrés, from Cueto (Cantabria)

العمل على السفينة
Mariner
Supernumerary
Mariner
Pilot
Mariner
Gunner
Mariner
Pilot
Able Seaman
Apprentice Seaman

Juan de Zubileta, from Barakaldo
Juan Rodríguez, from Huelva
From Getaria (Spain)Juan Sebastián Elcano
FromGenoaMartín de Judicibus
Miguel de Rodas (in Tui, Galicia)
Miguel Sánchez, from Rodas (in Tui, Galicia)
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Mariner
Master
Chief Steward
Pilot
Mariner
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Nicholas the Greek, from Nafplion
Vasco Gómez Gallego, from Baiona (Galicia)

Mariner
Able Seaman

.D .Brownlee , The First Ships Around the world , Lerner publications ,1974

)2(

)5( الخريطة رقم

رحلة ماجالن والكانو حول العامل

.D .Brownlee , The First Ships Around the world , Lerner publications ,1974

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(4); March 2019

261

