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 (بقلم عبدالعزيز بنعبداهلل)

 

َٝ ٝثُض٤ْٔـ ثُض٢ ( ًثؽغ ثألؽلجٕ ثُؾٜج٣ز )القرصنة-  ّٞٞٓز دجإلك٣ٌو٤ز ػٖ فًٌز ثـُ ُوٌٙ٘ز ثُٔ ٕ ٗلَٚ صج٣ًل ث ال ٣ٌٖٔ أ

ـٌح)ْٗوش  ص٤ْ٘وج دو٣ؼج صقش ظَ ثُذجد٣ٞز ٝهو أؿجً ثألّذجٕ ػ٠ِ ٌٕم ثُذاله د٤٘ٔج ( ًٔج ٣وٍٞ ٤ٌٟثُ ك٢ ًضجدٚ صج٣ًل ثُٔ

قجٝالس ثًصطٔش دٚٔٞه صِوجة٢  ـٌح ٌُٖٝ ٛيٙ ثُٔ ثًضْـ  ثُذٌصـج٤ُٕٞ ؿٌدٜج ٓقج٤ُٖٝ إهٌثً فٔج٣ضْٜ ػ٠ِ ٓؾٔٞع ثُٔ

َثر ثألًٝد٤٤ٖ ك٢ ًضِز ٓضٌثٙز ُٚو  ُي١ ًجهس صؾٌف دٚ ألٍٝ ٌٓر ك٢ صج٣ًنٚ فِٔز ثـُ ـٌد٢ ث ػ٤٘ق ٖٓ ٌٟف ثُٖؼخ ثُٔ

ٜوه، ٝهو الفع  ٟٖ ثُٔ ُِضؾٔغ ٖٓ أؽَ إٗوجى ثُٞ ضطٞػٕٞ ٖٓ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُذاله  ٕ كنق ثُٔ ٕ ٓؾجٛو١ ( ص٤ٌثُ)ثُؼوٝث أ

ُِٔـٌح ٕٞٛوٝث ًٝثء أّٞثً  ـٌد٢ ٓضْجٓقج ٝال ٣َثٍ ( ّذضز)ثُؾ٘ٞح ثأله٠ٚ  ُِٞعٞح ػ٠ِ ثُؼوٝ، كوو ًجٕ ثُٔ ٓضقل٣َٖ 

ْجُ د٤ْجهصٚ  ٕ ٛيث ثُٔ جها ؿ٤ٌ أ ثعن ثُٜ إٍثء ثألًٝٝد٤٤ٖ ٝثّضٞعوش ٓغ أًٝدج ٟٞثٍ مْٔز هٌٕٝ ك٢ ؽٞ ٖٓ ثُضقجُق ثُٞ

ٌثٓضٚ ٝف٣ٌضٚ أّلٌث ػٖ صلضن ػٜو ؽو٣و ّٝٔٚ ثُقيً ٝثُق٤طز دطجدغ مجٗ كجٗوِذش ثُؾٔج٤ٌٛ  ٤ًٝجٗٚ ٝىُي ثُغِْ ثأل٤ُْ ٌُ

ُِيح ػٖ فٔجٙ ٝفوثٙ  ٞعًٞ  ُو٢ٓٞ كجٗضلٜ ثٗضلجٝز ثُٔ ز إ٠ُ ٕؼخ ٛجةؼ ِٓ ْٓجّج د٤ِـج ك٢ ٕؼًٞٙ ث ْجُٔ ضْجٓقز ثُٔ ثُٔ

٤ْق٢ ٝفوٙ دَ فض٠ دجُْ٘ذز  ُإلٓذٌث٣ًٟٞز ثُؼغٔج٤ٗز ثُض٢ ثًضْقش  ُِؼجُْ ثُٔ ىُي ثُقيً إ٠ُ ثالٗطٞثء ػ٠ِ ٗلْٚ ال دجُْ٘ذز 

ٌثًَ ثُْجف٤ِز ك٢  ُِٖٔجٍ ثإلك٣ٌو٢ ٝٛٔج ثُؾَثةٌ ٝصِٞٗ ٝدؼٜ ثُٔ ٤اله١ ٝ ثإله٤ٔ٤ِٖ ثٌُٖه٤٤ٖ  ُ ػٌٖ ثُٔ ُوٌٕ ثُْجه ٓ٘ي ث

ـٌح ثٌُٖه٢ ٝث٣ٌُق ٌثًَ . ثُٔ ـٌح ػ٠ِ دؼٜ ثُٔ ٕ ثُضّٞغ ثُض٢ًٌ ًجٕ ٢ٌٓ٣ إ٠ُ ثالّض٤الء ك٢ ٕٔجٍ ثُٔ ىُي أ

ُي١ ًجٕ ٕو٣و  ـٌح ث ٕ ثُٔ ثالّضٌثص٤ؾ٤ز ثُض٢ ًجٗش ص٤ًٌج صٌٟ ٖٓ ث١ًٌُٝٞ ٌٓثهذضٜج ُضؼ٣ََ ًلجفٜج ٝو ثألّذجٕ ؿ٤ٌ أ

٤ِْٖٔ، كٌلجفٚ ٛيث ُْ  ؼضو٣ٖ ُٝٞ ًجٗٞث ٖٓ ثُٔ ُوكجع ػٖ ٤ًجٗٚ ٝو ًَ ثُٔ ثُضْٔي دجّضوالُٚ ك٢ مٞٛ ًلجؿ ٣ٌٌٓ ٖٓ أؽَ ث

ُلضٌر ثُؼ٤ٚذز ك٢  ٕ دْٔز ٤ًّٔز ػ٣ٌٚ٘ز ٝال ٤ِٓز ٝإٗٔج ًجٕ ًه كؼَ ه١ٞ ٝو ثألؽ٘ذ٢ دٚلضٚ ٓؼضو٣ج ٝٛيٙ ث ٣وْْ إى

ُي٣ًغ ثُؾٔجػ٢ دؼٌٖثس ث٥الف ٖٓ  ُلضي ث ثُضج٣ًل ثُؼٌد٢ هو ٝثكوش ّوٟٞ ؿٌٗجٟز آمٌ ٓؼوَ إّال٢ٓ ك٢ أّذج٤ٗج ٝث

ُي٣ٖ فِٔٞث ٓؼْٜ ثُقوو  ٜجؽ٣ٌٖ ثألٗو٤٤ُْٖ ث ٢ٟ٘ إ٠ُ إ٣ٞثء ثُٔ ُي١ ثٗضَع ٓ٘ٚ ه٠ْ ٖٓ صٌثدٚ ثُٞ ـٌح ث ثألٗو٤٤ُْٖ كجٝطٌ ثُٔ

ْٛ ْٛ ٖٓ داله ُي٣ٖ ٌٟهٝ ٜجؽ٣ٌٖ ثألٗو٤٤ُْٖ ف٘وٞث إٔو ثُق٘ن ػ٠ِ . ٝثٗطٞس هِٞدْٜ ػ٠ِ ٝـ٤٘ز ٝو ثألػوثء ث ٕ ثُٔ ٗؼْ إ

ؤًك ًُٞثٗش ( 139)أّذج٤ٗج ثُض٢ كضٌش ك٢ ظٌف  ٤ِْٖٔ ٝث٤ُٜٞه فْخ ثُٔ  ك٢ (Lorente)ّ٘ز د٘قٞ عالعز ٓال٤٣ٖ ٖٓ ثُٔ

ُِضؼي٣خ دأّذج٤ٗج ًٔج أفٌهٞث  وو١  ؤًك د٤ٌٌّٞس ( 1599ػجّ )صج٣ًنٚ ثُ٘ نطٟٞجس ثُؼٌد٤ز فْخ ًٝث٣ز ثُٔ ءثالف ثُٔ

(Perscott) ٝػجةالصْٜ ٖٓ ؽٌثء ( 451ٗ) ك٢ ًضجدٚ فٍٞ كٌٗجه ٝإ٣َثد٤ال ْ ُي٣ٖ كووٝث أٓٞثُٜ ٌٝٛيث ثٗوِخ ثألٗو٤ُْٕٞ ث

ضٞث٤ُز ثُض٢ أَُٗضٜج دْٜ أّذج٤ٗج ث٤ُِٚذذ٤ز ٛذٞث ٤ُأميٝث ثُغأً ُوضالْٛ كجّضٟٞ٘ٞث دؼٜ ٓوٕ ثُٖٔجٍ ًٝٞٗٞث  ثٌُٞدجس ثُٔ

ُوٌٙ٘ز ثُذق٣ٌز آٗيثى إ٠ُ ًلجؿ ٢ٟ٘ٝ ٝهو  ٤ْق٤ز ك٢ هٞر ٝػ٘ق، كضقُٞش ث ُوٌثٙ٘ز ٛجؽٔش ثألّج٤َٟ ثُٔ ػٚجدز ٖٓ ث

ؤًك ثإلٗؾ١َ٤ِ ُي١ ٙ٘لٚ فٍٞ هٌثٙ٘ز إك٣ٌو٤ج ٝديُي ثًصْٔش ( ٤ُ٘ذٍٞ)ثدٌٍ ثُٔ ضجح ث ٞع ثُؾو٣و ٖٓ ثُقٌح ك٢ ثٌُ ٛيث ثُ٘

َثر  ثألّذجٕ  ُوٌثٙ٘ز ثألٗو٤ُْٕٞ ٓٞجؽغ ثـُ ٘جًٝثس ثُقٌد٤ز ك٢ ىُي ثُؼٌٚ كجهٜ ث ُوٌٙ٘ز ًٌٔفِز ؽ٣ٌٛٞز ك٢ ثُٔ ث

ُي٣ٖ ًجٗٞث هو ثّضوٌٝث دوْْ ٖٓ ثُْجفَ ثإلك٣ٌو٢ ٓٔج فوث ثألّضجى  ُوٍٞ دإٔ ٤ّطٌر ثُؼغٔج٤٤ٖٗ ػ٠ِ ّٞثفَ ( ص٤ٌثُ)ث إ٠ُ ث

ؤًك  ًو ثُٔ ُوٌٙ٘ز ٝو ثالًضْجفجس ثألّذج٤ٗز ػ٠ِ ٛجصٚ ثُٖٞثٟب ًٔج أ ثُؾَثةٌ ٝصِٞٗ ًجٗش ٗض٤ؾز ًه كؼَ ُؼجةِز ٖٓ ث

ٟ إ٠ُ كَٖ ٤ّجّز أّذج٤ٗج ثإلك٣ٌو٤ز ًٔج ؿ٤ٌ ٓؾٌٟ صج٣ًل ( أٗو١ً ؽ٤ُٞجٕ) ُي١ أه ُوٌثٙ٘ز ثُؼٌح ٛٞ ث ٕ صومَ ٛؤالء ث أ

ُوجًر ثإلك٣ٌو٤ز . ث

ؼٌٝف ػ٘و ثألًٝد٤٤ٖ دذجًدٌُٝ ٝٛٞ ٤ْٓق٢ ثألَٙ ٖٓ ؽ٣ٌَر ( 1501ّ)كل٢ ػجّ  ُو٣ٖ ثُٔ ( ٤ُُْٞ)ٗوَ ث٤ُْو م٤ٌ ث

ـٌد٢ - ث٤ُٞٗج٤ٗز  ض٠ّٞ دؼوٓج ّجػو ػ٠ِ إؽجٍر ّذؼ٤ٖ أُق أٗو٢ُْ إ٠ُ ثُضٌثح ثُٔ ًثؽغ )ًٌَٓ ػ٤ِٔجصٚ إ٠ُ ثُذقٌ ثُذ٤ٜ ثُٔ

ُو٣ٖ)ٝديُي ثٗوًػ ك٢ ِّي ػٚجدز ( ٤ُ59ٖ دٍٞ ٗ ض٠ّٞ( م٤ٌ ث ُِو٤جّ دجُوٌٙ٘ز ك٢ ٤ٓجٙ ثُٔ ٌصَهز  . ػوه ٖٓ ثُٔ

٤ٌِٟ٘ي ال ٤ّٔج ك٢ ٓٚخ أد٢ ًهٌثم صطًٞ ٖٗجٟٜج ٓغ ثأل٣جّ فض٠  ُِوٌثٙ٘ز ك٢ ٕٞثٟب ثأل ًٝجٗش ٛ٘جى أًٝجً أمٌٟ 

ج ٓؼٌٝك٤ٖ دجُوٌثٙ٘ز ثُْال٤٣ٖٝ . أٙذـ ًؽجُٜ

ُوٌٙ٘ز دؼو ثّضوٌثً  ًٞٗج٤ٌُٕٝ)ٝهو دوأس ث ٞص٣ًٖٞ دوٚذز ثٌُدجٟ كٌجٕ ثأل٤ٌٓ ( ثُٜ ً٘ٚٞ ثُْؼو١ ( ٣ٍوثٕ)ثُٔ دٖ ثُٔ

وٌٙ٘ز ٝك٢ ػجّ ( 10/1)٣قَٚ ػ٠ِ ػٌٖ  ؼًٔٞر كِؾأٝث إ٠ُ ٤ٓ٘جء  1612ثٌُؽجٍ ٝثُذٞجػز ثُٔ ٌٟه ثألّذجٕ هٌثٙ٘ز ثُٔ

ُوٌثٙ٘ز ثألٗو٤٤ُْٖ . ثُؼوٝص٤ٖ ٝثٗٞٔٞث إ٠ُ ث
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ُوٌٙ٘ز كأٙذـ  ك٢ ًَ ٖٓ ( 1620ّ)٣ضذًِٞ ك٢ ٌَٕ هٌٙ٘ز ٓالف٤ز مط٤ٌر ٓ٘ي ( ثُؾٜجه ثألٗو٢ُْ)ٝٛ٘ج صٞنٔش ث

ُوٌثٙ٘ز  ق٠٤ ٝهو أٌّ ث ض٠ّٞ ٝثُٔ ٝدِـش ف٤ِٚز ( 1628-1618)٤ْٓق٢ ك٢ ظٌف ػٌٖ ّ٘ٞثس ( ّضز ءثالف)ثُٔ

ُوٌٙ٘ز  ٝ  1629)ك٤ٔج د٤ٖ ( ٓغوجٍ)٤ِٕٓٞ هًٝج ( 26)٤ِٕٓٞ عْ ( 25)ثًصلؼش إ٠ُ ( 116ٗ 3.هًٝجّضٌ ّ)٤ِٕٓٞ ٤ٌُر ( 15)ث

(. 13ثُؾ٣ًٜٞٔجس ثُغالط ٗ- هًٝجّضٌ ( )1639

ُوٌثٙ٘ز فٞث٢ُ   ,Devon)ًٌٓذج ك٢ عالعز ٓٞثٗب إٗؾ٣َ٤ِز ٢ٛ ( 47)ّذؼز ٝأًدؼ٤ٖ ( 1630/ ٛـ 1040)ٝهو ثهض٘٘ ث

Dorset, Sonthampton)( 1666ّ)فيف هْْ ًثؽؼٚ فُٞٚ ٝك٢ ػجّ ) ٝأٌّٝث أًغٌ ٖٓ عالعز ءثالف ٓٞثٟٖ إٗؾ٤َِ ١

ـٌد٤ز ًٌَٓث ٓن٤َٗج ٝٓجًجه ٣ذَع ثُؼٜو ثإلّٔجػ٢ِ٤  ج ٝأٙذقش ثُؼوٝصجٕ ًْجةٌ ثُقٞثٌٝ ثُٔ ُوٌٙ٘ز ثّضوالُٜ كووس ث

(1671ّ ) ٕ ُِِْطجٕ كأٙذقش ًّجُضٜج ثأل٠ُٝ ثُق٤ُِٞز هٝ ُوٌٙ٘ز  َ ٖٓ ثٌُدجٟ ّٝال ٢ُٝ مجٗ ٝمٞؼش ث فض٠ ًجٕ ٌُ

ُو٣ٞث٢ٗ دٔجةض٢ ثُق ٤ٌُر ػجّ  ـٌح دِؾ همِٚ ث ٤ُِٔ٘جء ثُض٢ ٙجً أ٠ٖٗ ٌٓث٢ّ ثُٔ ٤ْق٤ز  ٝهو فو ( 1668ّ)صٌْح ثُذٞثمٌ ثُٔ

٣َٜز ٓغ هٍٝ ثًٝد٤ز ك٢  ُِضؾجًر ثُقٌر ثُ٘ ض٠ّٞ ٝهِ٘ فٚجةِٜج هػٔج  ُوٌٙ٘ز كوٌٚٛج ػ٠ِ ثُٔ ٠ُٞ ثّٔجػ٤َ ٖٓ ٖٗجٟ ث ثُٔ

هش ٕؾغ  ُِقجؽَ ث٢ٌُِٓ ك٢ ٓٚخ أد٢ ًهٌثم ٝك٢ ٗلِ ثُٞ ٟ إ٠ُ صأ٤ِّ ث٣ٌُٞٚر صالك٤ج  ٤ِٟؼضٜج إٗؾِضٌث ُٝٛٞ٘وث ٓٔج أه

٤ْق٤٤ٖ كأػلجْٛ ٖٓ دؼٜ ٝثؽذجس ثُؾٌٔى ػجّ  ٠ُٞ ٓقٔو دٖ ػذو هللا ثُضؾجً ثُٔ ًٝجٗش هو دِـش ح ثٌُدجّٟٞال  1767ثُٔ

ُوٌٙ٘ز ثُض٢ ًجٕ ثُِْطجٕ ٣ق٢ٔ ( 150000)٤٣جّضٌ ٝ( 20.000)ٝأّل٢  ك٢ ث٣ٌُٞٚر ٝديُي صوِ٘ ؽجٗخ ًذ٤ٌ ٖٓ ٖٗجٟ ث

ُِٔـٌح  ُوٌٙ٘ز ٖٓ أٝٙجف )هٝال أًٝد٤ز ٖٓ ألٝثةٜج ف٤ظ صؤه١  ج أٝل٢ ػ٠ِ ث ج٣ز ُْٝ ٣ؼو ٛ٘جُي ثػضذجً ُٔ يٙ ثـُ إصجٝثس ُٜ

٠ُٞ ٤ِّٔجٕ ٣ؼض٢ِ ثُؼٌٓ  ٣ٌٖٚ٘ هٌْث ُْٝ ٣ٌو ثُٔ ٜؾ٣ٌٖ ٝثُٔ ٕ ثألّذج٢ٗ ثُذٌصـج٢ُ ٝو ثألٗو٤٤ُْٖ ثُٔ ثُؾٜجه ٝو ثُؼوٝث

ُي١ صٌجُذش ٝوٙ دؼٜ هٍٝ أًٝدج ٝمجٙز كٌْٗج هجّ  ٠ُٞ ػذو ثٌُفٖٔ دٖ ٖٛجّ ث ٕ ثُٔ ُِوٌٙ٘ز إال أ فض٠ ؽؼَ فوث ٜٗجة٤ج 

ٟ إ٠ُ ٗوَ ًٌٓخ ٌٕثػ٢ ْٗٔج١ٝ  1828ٓ٘ي ػجّ  ـٌد٤ز ٓٔج أه ٤جٙ ثُٔ دوػْ ثُؾٜجه ثُذق١ٌ ٝٙو ثألّج٤َٟ ثألؽ٘ذ٤ز ػٖ ثُٔ

ٕ ػجّ  ُِؼٌثةٔ ٝأ٤ٙال ٝصطٞث ْٔج١ٝ  ْٔج ػجّ  1829إ٠ُ ٤ٓ٘جء أد٢ ًهٌثم ٝه٘ذِز ثألّطٍٞ ثُ٘ ًٌخ إ٠ُ ثُ٘  1830كأػ٤و ثُٔ

ُي١ أٙجدش  1851ٝٝهغ ٓغَ ىُي ػجّ  ُل٢ٌْٗ ث ٠ٌّ ٖٓ ٌٟف ثألّطٍٞ ث ٟ إ٠ُ ه٘ذِز ثُٔ دنٚٞٗ ًٌٓخ ك٢ٌْٗ أه

ـجٌٓر  ُو٤ٌ٘ٙز ألْٜٗ ًجٗٞث ٣ٌٌٕٛٞ ثُٔ ٕ ث٤ُٜٞه ّجٛٔٞث كؼال ك٢ ثألػٔجٍ ث هيثةق دطج٣ًجس ثٌُدجٟ دؼٜ دٞثمٌٙ ُْٝ ٣غذش أ

ُوٌٙ٘ز . ك٢ ػ٤ِٔجس هو صٞه١ دق٤جصْٜ ٌُْٜٝ٘ ًجٗٞث ٣ْضل٤وٕٝ ٖٓ ثُٚلوجس ثُضؾج٣ًز ثُض٢ صذجع ك٤ٜج فٚجةَ ث

ض٠ّٞ دٞثّطز  ٞفوٕٝ ك٢ ثُذقٌ ثُٔ ٕ فجًدٜج ثُٔ ُوٌٙ٘ز ثُض٢ ّذن أ ِٞى ثُؼ٤٣ِٖٞ ٝو ث ٞهق ثُٚجًّ ٖٓ ثُٔ ٝٛيث ثُٔ

ؾ١ٌ ( ٤ٖ٤ِ٤ٓز) ُ ثُٜ ُوٌٕ ثُْجه ٤ُِٙٞٚز - ٓالف٤ز مجٙز ك٢ ث ًثؽغ إ٠ُ أٜٗج أٙذقش ٌٝدج ٖٓ ثُضؾجًر ثإلؽٌث٤ٓز أٝ ث

( ًثؽغ ثألؽلجٕ ثُؾٜجه٣ز)ثُذق٣ٌز ّجْٛ ك٤ٜج ثألًٝد٤ٕٞ ٕٝؾؼٞٛج ًٔج ٕجًى ك٤ٜج أػالػ ثػض٘وٞث ثإلّالّ ُضـط٤ز إؽٌثْٜٓ 

ٕ ٝثُؼوٝص٤ٖ  ـجًدز ٖٓ ٤ِْٖٔٓ ٣ٜٝٞه ٝهو ( ثٌُدجٟ ّٝال)ٝهو ًثدطش ّلٜ٘ج ك٢ ٌٓثًَ ٓغَ صطٞث ٠ٖٗ ك٤ٜج أ٣ٞج دؼٜ ثُٔ

ٟ إ٠ُ ثػضوجُٚ ٖٓ ٌٟف فٌٞٓز  ٕ ٓٔج أه ٠ُٞ ٣ٍوث ُِوٌٙ٘ز ك٢ ػٜو ثُٔ ًجٕ ٣َُْٞٔ دجالٓ ث٤ُٜٞه١ ٣نش ّٝل٤٘ز ٣ْضـِٜج 

(. 2ػ- ثُْؼو٣ٕٞ - هًٝجّضٌ ( )1615/ ٛـ 1024)ُ٘وٕ ػجّ 

ُِٔـٌح ُْٝ ٣ٌٖ ك٢  ُوٌثٙ٘ز أٙذقش ٓغ ثَُٓجٕ ٓغجً هِن دجُْ٘ذز  ٝػ٠ِ أ١ فجٍ كئٕ ثألػٔجٍ ثُض٢ ًجٕ ٣ٌصٌذٜج ٛؤالء ث

ٌٖٝػز  ـٌد٤ز ثُٔ ثهغ إ٠ُ أًٝدج ثُض٢ صقوس ثُِْطجس ثُٔ ْت٤ُٞز صٌؽغ ك٢ ثُٞ ٖجًَ ألٕ ثُٔ ّٝغ ًِٓٞ٘ج ٓٞثؽٜز ٛيٙ ثُٔ

ـجًدز ٟٞثٍ ه٤ٌٖٗ ثع٤ٖ٘ دٞؽٞه هج٢ٗٞٗ ٕذٚ ٢ًّٔ  ُوٌثٙ٘ز ثُٔ ًثؽغ ًضجح هًٝجّضٌ ك٢ )كجػضٌكش دٖٔ ٣ْٕٔٞ ث

ٞٝٞع ُوٌثٙ٘ز ٕٝؾؼضْٜ عْ ِٕٔضْٜ دؼطلٜج ٝفٔج٣ضٜج ٓغَ ُٛٞ٘وث ٝإٗؾِضٌث ( ثُٔ ُوٍٝ ثألًٝد٤ز فجُلش ٛؤالء ث ٕ دؼٜ ث دَ إ

ال٣جس ثُؼجٓز  ُي١ هجٓش دٚ ثُٞ ٣ٌخ ث ؤًم٤ٖ ىُي ثُؼَٔ ثـُ ٛجٕ ثُٔ ف٤ظ أؽذٌس دقجًر ُٞد٤ي ( أ١ ُٛٞ٘وث)كال ٣ؼَح ػٖ أى

ج٤ٗز صوغ ػ٠ِ دؼو ) جًه٣٘جٍ ٤ِٖ٣ًٞ ( ٢ٛٝ515ّ ٠ٌّٓ أُٔ ٕ ثٌُ ُو٤ٌ٘ٙز ٝٓؼِّٞ أ ـجٌٓر ث ُي١ ًجٕ Richelieuػ٠ِ ثُٔ  ث

ُوٌثٙ٘ز ٝمجٙز ثألكجًهز ػور ٓال٤٣ٖ ُلجةوصٚ ثُنجٙز ًٔج ًضخ ديُي ػجّ  ك٢ ػٜو  ٣1631ضوج٠ٝ ًَ ّ٘ز ٖٓ أّالح ث

ُِٔؤًك د٤ٌٗجً)٣ُِٞ ثُغجُظ ػٌٖ  (. فٌٝح ٣ُِٞ ثُغجُظ ػٌٖ 

ُي١ فَٔ  ـٌح ٛٞ ث ْ ك٢ ٓٞثٗب ثُٔ ُي٣ٖ ثصنيٝث ٌٓثًَ ُٜ ُوٌثٙ٘ز ٖٓ ًَ ثألؽ٘جُ ث ٝٛيث ثُضٞثٟؤ ثإلؽٌث٢ٓ د٤ٖ أًٝدج ٝث

ّ ف٤ظ هٌا ( 1814)ٓ٘ي ػجّ ( ك٤٤٘ج)ٓؤصٌٔ  ـجًدز ٖٓ ثُْلٌ إ٠ُ أًٝدج دضٜو٣و ثإلػوث ػ٠ِ فَٔ ثُِْطجٕ ػ٠ِ ٓ٘غ ثُذقجًر ثُٔ

٠ُٞ ٤ِّٔجٕ ػجّ  ُوٚذز دجٌُدجٟ ٝديُي ٓ٘غ ًَ ًث٣ِ ٖٓ همٍٞ أ١ دِو أًٝد٢ ( 1816/ٛـ 1231)ًضجح ثُِْطجٕ ثُٔ دؾجٓغ ث

ُوٌثٙ٘ز إ٠ُ ثإل٣جالس ( 141 2ٗصج٣ًل ثُٞؼ٤ق ػ) ُوٌٙ٘ز ؽٜجهث ك٢ ثُذقٌ ٝو ثألؽ٘جُ ٝٗل٢ دؼٜ ث ٝفظٌ ػ٤ِْٜ ث

ـٌد٤ز  ٌٖٝع ػٖ ثُٖٞثٟب ثُٔ ُِوكجع ثُٔ ؾجًٝر ٓغَ ثُؾَثةٌ ٌٟٝثدِِ ٝثفضلع دجُذجه٢  كضٞهلش ( 151ٗ 4ثالّضوٚج ػ)ثُٔ

ٌُِٔثدطز ك٢ ٤ٓ٘جء ثُؼٌثةٔ ؼطِز  ُوٌٙ٘ز ٝٗوِش ثُذٞثمٌ ثُٔ . ث

Lieutenant W. Arlett, description de la côte d'Afrique, depuis le Cap Spartel jusqu'au 

Cap Bojador, in bulletin de la Soc. Géog. de Paris, Janvier 1837 (p. 12-48) 



ُو٤ٌ٘ٙز ك٢ ٤ٓ٘جء أد٢ ًهٌثم ف٤ظ الفع  ٌثًخ ث ٚجهً ك٢ أػوثه ثُٔ ( 1622ػجّ  ) Albert Ruylٝهو ثمضِلش ثُٔ

ُِقجؽَ ث٢ٌُِٓ ٌُٖٝ ( 271ٗ)  أِٜٝٙج إ٠ُ ّض٤ٖ ًٌٓذج Razillyٝؽٞه عالط ػٌٖر ّل٤٘ز كو٠ ىثس فُٔٞز مل٤لز ٗظٌث 

ًٌٓذج د٤٘ٔج ( 50)أٝ ( 40) ٝأف٠ٚ ٣ًْْ٘ذًٞؽ ٗقٞ p. 116 (Mémoire de Rasilly à Richelieu( )1662ّ)ػجّ 

ُوَ٘ٚ  ذٌٟ صؼؾَ ػٖ ٓطجًهر ثألّطٍٞ  1631ػجّ ( عالع٤ٖ) إ٠ُ أًغٌ ٖٓ Henripratأِٜٝٙج ث ًٝجٗش ثُذٞثمٌ ثٌُ

ُِقجؽَ ث٢ٌُِٓ  ُو٢ٌ٘ٙ ٗظٌث  وثكغ barreث ٤٘جء ػ٠ِ دطج٣ًجس ه٣ٞز ٖٓ ثُٔ  ك٢ ٓٚخ أد٢ ًهٌثم دجإلٝجكز إ٠ُ صٞكٌ ثُٔ

٤ْق٤٤ٖ ػٔٞٓج ٝثألّذجٕ مٚٞٙج كٌجٗٞث ٣ٜجؽٕٔٞ  ؾجٍ دٌٝؿ ثُقوو ٝو ثُٔ ٝثُؼضجه ًٝجٕ ثألٗو٤ُْٕٞ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٛيث ثُٔ

ضجؽٌر ٣ٌٝكؼٕٞ ثٌُث٣ز ثألّذج٤ٗز موثػج ٝديُي  ٛؤالء دُْٜٞز ٗظٌث إلصوجْٜٗ ثألّذج٤ٗز كٌجٗٞث ٣ٞؼٕٞ ػ٠ِ دٞثمٌْٛ ٟجدغ ثُٔ

٤جٙ ثُذ٣ٌطج٤ٗز  ُل٤ٌْٗز ٝثإلٗؾ٣َ٤ِز ك٤ِٕٚٞ  إ٠ُ ثُٔ  دَ ٣َُٕ٘ٞ ك٢ ثُذٌ Terre-Neuveًجٗٞث ٣ٜجؽٕٔٞ فض٠ ثُذٞثمٌ ث

٘جةْ فض٠ هجٍ  ًْ ٖٓ ًؽَ ٕجٛو ٌٕٝم ثُِٖٔ   دأّذج٤ٗج    ًٝآٛج    صـٌح     ك٢     ( : "٤ٌّكجٗط٤ِ)٣ٝ٘وِٕٞ ثألٌّٟ ٝثـُ

ـٌح (. La illustra Fregona)ٗوال ػٖ (      12ثُؾ٣ًٜٞٔجس  ثُغالط ٗ -   هًٝجّضٌ   " )ثُٔ

ٕ ثألؽ٘ذ٢ ك٤أميٕٝ فع ثألّو ٖٓ فٚجةَ  ُوكجع ػٖ فْٜٚ٘ ٝو ثُؼوٝث ُوٚذز ٣ضؼِِٕٞ دٞؽٞح ث ًٝجٕ دؼٜ هٞثه ث

ُوٌٙ٘ز ٝهو الفع  ُوٚذز فَٚ ٛٞ ًٝجصذٚ Albert Ruylث ٕ هجةو ث ػ٢ِ مِٔ ( 1622) ػجّ (Moïse Saint-Jago) أ

ٛذز ٖٓ  ُوجةو دقؾَ دجمٌر ًجٗش ىث ّ ٗلِ ث ُوٚذز ٝفٔج٣ضٜج ٝك٢ ٗلِ ثُْ٘ز هجّ ػ٢ِ ثدٖ ػ٢ِ مجه ٘جةْ ُٞٔجٕ ٤ٙجٗز ث ثـُ

Moscovie إ٠ُ Livourne ٖٓ ومٖ ٝ( 152)هطؼز ٖٓ ثُؾِو ٝ( 3000) صقض١ٞ ػ٠ِ أ٣ٍو ٖٓ ( 93)ه٘طجً ٖٓ ثُْٔي ثُٔ

جك٤جً  ٝ ( كًِٞثٕ 160.000)هطؼز مٖخ ٖٓ دٌث٢ِ٣ٍ ه٤ٔز ثُؾ٤ٔغ  1000ثٌُ

Attestation de Samuel et Joseph Pallache, de 10 avril  1614 

 (.1907دج٣ًِ  - 269ٗ 2.ّ- هًٝجّضٌ )


