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  اإلخباریة والتقاریر حول شبھ الجزیرة العربیةاستعراض العالقات العربیة الفرنسیة من خالل مضمون البرقیات

 
  اللقاءجانب من

 فاطمة الغامدي -ثقافة الیوم 

بداهللا الس ماري أمی  ن ع ام دارة المل ك عب دالعزیز، أھمی  ة الوث ائق الفرنس یة ف  ي دع م                        لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون ل دول الخلی ج العربی ة ال دكتور فھ د ب ن                      أكد األمین العام لألمانة العامة            ع
  . بالمعلومات في رفد أوعیة المصادر التاریخیة بصفة عامة والوثائق بصفة خاصةمصادر تاریخ الجزیرة العربیة ومنطقة الخلیج العربیة، ودورھا بصفتھا مصدرًا غزیًر

قدتھا دارة المل ك عب دالعزیز بالتع  اون م ع               التي)   العربي في الوثائق الفرنسیة خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر المیالدیین           الندوة العلمیة األولى للجزیرة العربیة والخلیج       (جاء ذلك في كلمتھ في افتتاح     ع
من المملك ة وفرنس  ا ومص ر                        وجامعة السوربون في أبو ظبي وباریس، في مقر الدارة بالریاض، بحضور مدیري المراك ز                األمانة العامة لمراكز الوثائق الخلیجیة        األعض اء ف ي األمان ة العام ة وب احثین وباحث ات 

صیل الموض وعي للوث ائق                 أن ھذه الندوة ھي تعزیز للعمل الجماعي لألمانة        :  ( والمغرب، وقال الدكتور السماري        واإلمارات وتونس  ستھدفة ث م        العامة، حیث سیتم من خالل أوراق عملھا التأطیر النظري والتأ  الم
مة                  االنطالق للعمل المیداني لجمع تلك الوثائق وفحصھا ثم توزیعھا على               مل األمان ة العا ثائق الفرنس  یة ف ي تنوی ع المص ادر التاریخی ة               ، وأش  ار إل  ى أھمی ة     ) المراكز األعضاء ما یخلق وحدة موض وعیة ف ي ع  الو

عني ض رورة التمحی ص والفح ص                   كل الوثائق المتاحة، والقناعة بأن كل مجموعة وثائقیة تعبر عن وجھة نظر بلدھا األصلي                للمنطقة مع األخذ باالعتبار أھمیة جمع         وبیعتھ السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة، ما ی
لى                        للوثائق ضمن تلك األجواء، وطالب الدكتور السماري الندوة باالتجاه إلى نوع متخصص من               الدقیقین ستدالل بھ ا للوص ول إ سیة لوض ع عالم  ات واض حة یمك ن اال  منھجی ة علمی ة      النقاش ح  ول الوث ائق الفرن

 .  الذي تنفذه خالل السنوات الثالث المقبلة العامة لرصد وجمع الوثائق الفرنسیة المعنیة بتاریخ الجزیرة العربیة والخلیج العربيومیدانیة لحصر تلك الوثائق القدیمة، ثم جمعھا في إطار مشروع األمانة

لتي اس تمرت                       األمانة العامة لصاحب السمو الملكي األمیر سلمان بن عبدالعزیز أمیر منطقة الریاض وقدم السماري في ختام كلمتھ شكر   رئیس مجلس إدارة الدارة، وللب احثین والباحث ات المش  اركین ف ي الن دوة ا
لى مش  اركتھ                        واحد على مدى جلستین صباحیة ومسائیة ترأسھا الدكتور السماري، كما قدم الشكر للدكتور             لیوم  ف  ي التنس  یق ألعم  ال   نور الدین الصغیر األستاذ بجامع ة الش ارقة ف ي اإلم ارات العربی ة المتح دة ع

حدیث والمعاص ر              ( نور الدین الصغیر عن    الندوة، بعد ذلك بدأت الجلسة الصباحیة للندوة بورقة عمل للدكتور             یرة العربی ة والخلی ج العرب ي              أھمیة الوثائق الفرنسیة في دراس ة الت اریخ ال شبھ الجز ق دمھا نیاب ة    )   ل
ئق      عبدالعزیز على استضافتھا للندوة، وأثنى على اھتمام األمین العام لألمان  ة العام ة   األستاذ المشارك بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، شكر فیھا الباحث دارة الملكعنھ الدكتور یحیى محمد أحمد  لمراك ز الوثا

 إل  ى تطرقھ ا إل ى جوان ب حیاتی ة ل م تتط  رق          الذي یحمل أھمیة قصوى ویمثل خزانة ثریة من المعلومات، وأرجع أھمیة الوثائق الفرنس یة              والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بھذا الموضوع         
 الوثائقیة األحادیة واالعتماد على الوثائق البریطانیة، وعّدد الباح ث ال دكتور               عام في حصر المعلومة، كما أن قراءتھا ستخرج الباحثین والمؤرخین من القراءة              لھا وثائق أخرى، وإلى دقتھا وموضوعیتھا بشكل   

 اللغة اإلنجلیزیة من دون اللغ ة الفرنس یة          والباحثین الخلیجیین إلى طغیان الثقافة اإلنجلیزیة واألمریكیة في المنطقة ما نشر                  الدین الصغیر أسباب عدم االھتمام بھا من قبل جامعي الوثائق العرب والمؤرخین               نور
في مقاب ل أیض اً             فأدى ذلك إلى صعوبة تجاوز الباحثین      لھ ھن ا الجان ب                          والباحثات المرتبطین باللغة اإلنجلیزیة مشكلة االخت الف اللغ وي،  قة الخلی ج والجزی رة العربی ة ال ذي یتحم سیة ف ي منط   انع دام الثقاف ة الفرن

عام              الفرنسي، وقدم الباحث سردًا تاریخیًا للحضور الفرنسي في المنطقة أقدمھ كان قبل أكثر                  من الوث ائق                ١٥٠٨ من خمس ة ق رون میالدی ة وبالتحدی د  ھائًال  عددًا   التاریخی ة تنوع ت موض وعاتھا           م خل ف وراءه 
ھذه        .  البحریة، والكتابات الدینیة، والمراسالت التجاریة، وأشار د           حسب الدكتور نور الدین بین المراسالت الرسمیة، والصراعات           لى                       نور الدین إلى أن  من المؤسس ات ع ثائق موج ودة ف ي فرنس  ا ل دى كث  یر   الو

 .  عملھا بخارج فرنسا التاریخیة، والمكتبات، والمتاحف، وإدارة الموانئ وغیرھا من المؤسسات التي ارتبطرأسھا دور البحث والدراسات

من الجان ب الفرنس  ي                           بعد ذلك قدم الدكتور السماري رئیس الجلسة للدكتور            لدولي لألبح اث ح ول ال رق بب اریس  ثائق الفرنس  یة الخاص ة بت اریخ ش  بھ الجزی رة             ( ولبحث ھ     ریتشارد جیریمي الباحث في المرك ز ا الو
سیة        (تطرق فیھا إلى  )   القرن السابع عشر والثامن عشر    العربیة والخلیج العربي بین  سي ل ویس الراب ع                        )م١٦٦٤ش ركة الھن  د الش رقیة الفرن من قب ل اإلم براطور الفرن واألس باب الحقیقی ة وراء إنش  اء الش  ركة 

سیة                     عشر، شرق وتتف  وق                        فقد أعاد الباحث ومن خالل وثائق خاصة بالشركة الس بب إل ى رغب  ة اإلمبراطوری ة الفرن في ال یة  ھا ف ي       ف  ي التوس  ع ف ي الش رق، وإنش اء ش ركة فرنس  یة تض اھي الش ركة الھولند  علی
 المیالدي من مراسالت بی ن اإلمبراطوری ة          الدول المستعمرة، وتحدث الباحث عن ما صاحب إنشاء الشركة في القرن السادس عشر                 استحواذ أكبر نصیب من التجارة والسیاسة في ظل الصراعات والمنافسة بین              

  الفرنسي وكذلك التمھید اإلعالمي لھ ا ف ي الص حافة الفرنس یة وتس خیر أق الم الكت اب                  الذي كان ھدفھ النھائي خدمة اإلمبراطور       )  أنشانتیھ( إلیھ دراسة اإلنشاء السید       الفرنسیة ومندوبھا في الھند الشرقیة الموكل   
  .الفرنسیین للتسویق لھا من أجل إیجاد قناعة شعبیة وتجاریة بإنشائھا في الشرق البعید

سابع               وسائل اإلعالم ( األستاذ المساعد بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة بحثًا بعنوان               وحول دور اإلعالم الفرنسي في التوثیق التاریخي طرح الدكتور كمال حمیدو                   الفرنسیة وشبھ الجزیرة العربیة خ الل الق رن ال
سالت الص حف                :عشر والقرن العشرین للمیالد      شبھ الجزی رة العربی ة                  العالقات العربیة الفرنسیة من خالل مضمون البرقیات اإلخباریة ومرا حول   الس فر إل ى   (اعتم د فی ھ عل ى كت ابین األول         )   والتق  اریر الرس میة 

صفھا                             ذكر فیھ الباحث أن المؤلف جوندا الروك كتبھ كنص أدبي بحت لم ینو     )  العربیة السعیدة یة ال تي و ھو تس جیل مذكرات  ھ ف ي غ رب الجزی رة العرب قدر م  ا  قال الباح  ث     »الس عیدة «  منھ الت أریخ والتوثی ق ب ، و
 .  الحجاز على القھوة، وأنواعھا، وطرائق الحصول علیھا، وطرائق إعدادھا، ومكانتھا لدى الناس فيالدكتور كمال حمیدو إن المؤلف ركز خالل ھذا الكتاب القدیم

وضح من خاللھ الخیب ة الت ي      )  م١٧٧٣ ١٧٦٣:   البصرة  خیبة أمل كلود بیروت ممثل شركة الھند واألمة الفرنسیة في          ( ورقتھ العلمیة تحت      وقدم عقب ذلك الدكتور كریستیان شین األستاذ بجامعة باریس دیكارد       
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ستیان جانب ًا مم ا ذك  ره                      ممثًال للشركة في البصرة، فحاول إقناع اإلمبراطوریة بإعادة القنصلیة بعد أن انسحبت             لحقت بالطبیب كلود بیروت الذي عین     سوق بس بب الھ زات االقتص ادیة، وأظھ ر ال  دكتور كری  من ال
سیة م  ن                     م أن من أھم الصادرات الفرنسیة إلى      ١٧٧٣ الذي مات بالطاعون الذي اجتاح المنطقة سنة           بیروت ما ال واردات الفرن  بغ  داد فق د ك ان أھمھ ا        بغداد ھي القھوة التي تأتي م ن تركی ا، البھ ارات، المرج ان أ

 لھ قنصًال قارًا ف ي البص رة، لتع ود المراھن ة           م خلفا  ١٧٨١ أن جھده لم یذھب سدى حیث لم تھمل السلطات الفرنسیة ھذا المنصب وعینت عام                 الجوز واللبان، ورغم خیبة أمل كلود بیروت في عودة القنصلیة إال          
 .  العالمعلى المصالح الفرنسیة في ھذه المنطقة من

شارك بجامع ة تول وز                   وحول العالقات التجاریة الفرنسیة مع غرب الجزیرة العربیة قدم          ل ویس الراب  ع عش  ر والبح  ر  ( بفرنس ا ورقت  ھ الموس  ومة ب      األستاذ الدكتور جیرالد بومارید عمید كلیة العل وم اإلنس انیة الم
 .  البحر األحمر، وأسباب فشل ھذه المحاوالت المحاوالت الفرنسیة لفتح أسواق جدیدة لتجارتھا من خالل تنمیة العالقة مع مرافئحیث تطرق الباحث إلى) األحمر

صلین إل  ى الیم ن ع ام             )الرحالت في طریق القھوة   ( میشیل مونتین في بوردو بفرنسا جاء بحثھ في الندوة عن           الدكتور میشیل فیجیاك من جامعة     من      ١٧٠٨لمؤلفھ جوندا ھولوك أول الفرنسیین الوا م، وب الرغم 
 .  إلى فرنسا أول مرة المجتمع الیمني في جنوب الجزیرة العربیة، كما أنھ قّص حكایة انتقال القھوة العربیة كان قائد سفینة تقوم فقط بشحن وتحمیل البضائع إال أن ما سجلھ في كتابھ یشف عن واقعأنھ

سیة دور الغرف  ة التجاری  ة ف  ي                      فرنسا والجزیرة العربیة والخلیج العربي بحث األستاذ باتریك بوالنجي من أكادیمیة                 وإللقاء مزید من المعلومات التجاریة في العالقة بین            العلوم والفنون واآلداب في مرس یلیا الفرن
 التجاری ة بمرس یلیا ال  تي تع  د      ، ركز فیھ على تجارة القھوة بصفتھا السلعة األبرز، ومستدًال بوثائق الغرفة             ) القھوة  الغرفة التجاریة في مرسیلیا وتجارة      ( لھذه العالقة المالیة في بحثھ المقدم للندوة           مدینة مرسیلیا

فظ بكمی ات مش  جعة م ن الوث ائق ال  تي یش  ترك ف  ي موض وعھا جان ب                     أقدم غرفة تجاریة في فرنسا على أن المؤسسات الحكومی ة           سا تحت فظ             وغ یر الحكومی ة ف ي فرن  عرب ي، وأك د بوالنج ي أن أوراق الغرف ة تحت
 .  للقھوة بین فرنسا والجزیرة العربیةبسجالت موثقة عن حركة البیع والشراء

ثاًال عل ى                           الوثائق الفرنسیة وتھیئتھا للرجوع إلیھا واالستفادة منھا في خدمة التوثیق واألرش  فة                  وحول دور التقنیة الحدیثة في حفظ        ستاذ إدوارد بوب ي م دیر أرش یف دائ رة الكانت ال بأوری اك ف ي فرنس ا م   ق  دم األ
قة بت اریخ الجزی رة                  :   مصادر إلكترونی ة خاص ة     تقنیات تحویل الوثائق إلى    (األرشیف الذي یدیره بطریقة حاسوبیة من خالل بحثھ المصور              العربی ة والخلی ج العرب ي خ  الل         دراس ة نم وذج الوث ائق الفرنس یة المتعل

ئق                    لحضور الندوة اإلمكانات التقنیة التي یتمتع بھا موقع أرشیف دائرة الكانتال الذي              شرح فیھا إلكترونیاً    )  القرنین السابع عشر والثامن عشر      لى الوثا نت، وكی ف یمك ن الوص ول إ  أنشأه بنفسھ على شبكة اإلنتر
  أكثر من ملیون صورة داعمة لموضوعات الموقع ومنھ ا الوث ائق الفرنس یة المعنی ة ب الجزیرة                         الندوة، وشرح عناصر خدمات الموقع مثل وسائل البحث، ومكوناتھ، ومحتویاتھ التي تتضمن              الفرنسیة محل نقاش 

 . العربیة والخلیج العربي

لیزي م                   الدكتور سید علي إسماعیل علي األستاذ بجامعة المنیا في مصر مجموعة رسائل أرسلت في              وحول موضوعیة الوثائق الفرنسیة ودقتھا اختار      شر، كتبھ ا الرحال ة اإلنج قرن الث امن ع ھ نري روك م ن    .  ال
شرق الفرنس  ي            ١٧٨٢م و ١٧٨١ رحلتھ إلى سواحلھا في ع امي     الجزیرة العربیة، أثناء شرھا ع ام      م ترجمھ ا إل ى الفرنس یة المست حت عن وان      ١٨٠٥ النقل ز ون حر             (م ت  الرحل ة إل ى س واحل الجزی رة العربی ة والب

 .  حیادیة المترجم الفرنسي وحرصھ على تصحیح المعلومة الخاطئةوبرر الباحث اختیاره لھذه الرسائل لكي یبّین من خاللھا) م١٧٨٢ ١٧٨١األحمر ومصر 

 تیفون  و ف ذكر ف ي     وصف الرحالة الفرنسیین لمكة المكرمة والمدینة المنورة واخت ار عنھ م الرحال ة ج ون دي                 أكتوبر في مصر بحثًا عن   ٦ الدكتور احمد عبدالعاطي إسماعیل األستاذ المساعد بجامعة          إلى ھنا قدم
سي وص ف بع  ض                    م، وذك ر  ١٦٦٤ال ذي طب ع ف ي ب  اریس        )  حكایة جرت ف ي الش  رق     (مستشھدًا بكتاب تیفونو    )   تیفونو مكة المكرمة والمدینة المنورة في كتابات الرحالة جون دي             (بحثھ  لة الفرن حث أن الرحا  البا

لى مص درین ف ي وص ف مك ة        التقالید االجتماعیة في المدینتین المقدستین، شفھیة               وكان لعملھ في مكتبة ملك فرنسا دور في أدبیة الكتاب، فاعتم د ع  المكرم ة والمدین ة المن ورة وطب ائع أھلھ ا األول عل  ى روای ة 
 .  للحج كان قد صاحبھ في مكة المكرمةألمیر تونسي عن رحلتھ

 التجارة الفرنسیة في الخلیج العرب ي والجزی رة العربی ة قب ل              :  ( الفرنسي للمنطقة عنوانھا       األستاذ المشارك بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة ورقة عن التوثیق االقتصادي                عقب ذلك قدم الدكتور یحیى محمد أحمد     
 .  الفرنسیة قبل إنشاء شركة الھند الشرقیة الفرنسیةتحدث فیھا عن شركة سان مالو) م١٧٢٠ ١٧٠٠تأسیس شركة الھند الشرقیة الفرنسیة 

بي م  ن خ الل بحث ھ                          تامر خبیر أرشیف رئیسي بالمركز الوطني للوثائق والبحوث بأبو ظ  بي س لطنة مس  قط نموذج اً           واتخذ األستاذ كمال الدین    في الجزی رة العربی ة والخلی ج العر   لتوثی ق ب دایات الوج  ود الفرنس ي 
 الصراع والتنافس بین قوى عظم ى        حیث أكد أھمیة الموقع اإلستراتیجي للخلیج العربي التي جلبت لھ كثیرًا من          )   الفرنسیة  قراءة في الوثائق :  نموذجًا)  سلطنة مسقط (بدایات الوجود الفرنسي في منطقة الخلیج      (

 . وأیضًا شركات اقتصادیة

سمیة لن ابلیون بونب ارت         :  فرنسا والجزیرة العربیة    ( تحت عنوان  الدكتور عبدالكریم مدون األستاذ بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بأكادیر في المغرب                بعد ذلك جاءت مشاركة     ١٧٩٩ ١٧٩٨ قراءة في الوثائق الر
لة بی ن                  الذي خصصھا لقراءة مقاربة لوثائق وردت في كتاب لنابلیون بونبارت       )  م كة أو بع ض حك ام            بالفرنسیة یتضمن مراس  الت بین ھ وقی ادة الجی ش الفرنس ي ف ي مص ر ومراس الت قلی  بونب ارت إل  ى ش ریف م

 .  والعوامل التي تتدخل في توثیقھا من عدمھ إستراتیجیة أو دینیة أو تجاریة، وتعكس العالقة بین الطرفین بعد الثورة الفرنسیةالجزیرة من جھة أخرى كانت تتلخص في جوانب

مة وتط ور دور     واختتمت الندوة بورقة علمیة مھمة في توثی ق المعلوم ات التاریخی ة ع ن الجزی  رة العربی  ة والخلی  ج                     تتحدث عن تطور دور الخریطة في توثیق المعلومات التاریخیة بص فة عا خرائط الفرنس یة   ال
 تح ول دور الخریط ة      الدكتور عبدالواحد المكني تحدث فیھا عن الخریطة بصفتھا مصدر ت اریخي أرش  یفي مھ م حی ث               في العصر الحدیث، قدمھا األستاذ بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس في تونس               العربي

سیة ع  ام                في التأریخ والتوثیق، وقال الدكتور المكني الذي كان یعرض نماذج من الخرائط             على مر التاریخ من المالحة والحروب واألسفار إلى االستفادة منھا               األوروبیة على الندوة بأن أقدم خریطة تاریخیة فرن
قة                    ١٦٥٤ نیكوال سانسون عام  م، مشیرًا إلى خریطة   ١٥٤٠ قات وص فیة لمنط من خاللھ ا الطق س وع ادات أھ  ل المنطق ة واھتمام اتھم العلمی ة، وأن                       م عن الجزی رة العربی ة بأنھ ا اس  تخدمت تعلی  الخلی ج ووص ف 
 .  حینھا كانت تحفظ في كل من مؤسسة مھندسي الملك ومستودع خرائط الملك دیلیل ھي أول خریطة تظھر علیھا األلوان والتوشیحات، وكشف أن الخرائط الفرنسیة فيخریطة

 معلوم ات الن دوة ف ي الوص ول إل ى        المشاركة، كما تلقى عددا من االقتراحات التي تضع تص ورات لكیفی ة االس تفادة م ن                  الورقة طرحت مداخالت الباحثین والباحثات على المعلومات الواردة على البحوث            بعد ھذه
قد تك  ون مجھول ة ع ن عال  م                وشكر معالي الدكتور فھد السماري الجانب الفرنسي على تعاونھ مع المش روع ومش  اركتھم            منھجیة واقعیة وفاعلة للحصول على الوثائق الفرنسیة،        شاف جوان ب   بفاعلی ة ف  ي استك

 . قدم شكره للباحثین العرب الذین كانوا قد تطرقوا إلى نقاط ومحاور مھمةالوثائق الفرنسیة القدیمة، كما

 

http://www.alriyadh.com/2010/05/24/article528594.html: رابط الخبر 

  www.alriyadh.comھذا الخبر من موقع جریدة الریاض الیومیة 
 
 

lاضف تعلیقك  
lالمعقب الصحفي  
lارسل لصدیق  
lالشبكات اإلجتماعیة  

 

  التعلیق مقفل النتھاء الفترة المحددة لھ 
 

  
 

Page 2 of 2 استعراض العالقات العربیة الفرنسیة من خالل مضمون البرقیات اإلخباریة والتقاریر حول شبھ الجزیرة العربیة ...

29/05/2010http://www.alriyadh.com/2010/05/24/article528594.html

http://www.alriyadh.com/2010/05/24/article528594.html
http://www.alriyadh.com

