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   العربيالوثائق الفرنسیة تدعم مصادر تاريخ الخلیج

 
  العزیزخالل ندوة علمیة عن الجزیرة العربیة نظمتھا دارة الملك عبد

 
  العربيالوثائق الفرنسیة تدعم مصادر تاریخ الخلیج: السماري

 
 
 من الریاض» االقتصادیة«

 العام لألمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في أكد الدكتور فھد السماري األمین
 الخلیج العربیة وأمین عام دارة الملك عبد العزیز أھمیة دول مجلس التعاون لدول

 دعم مصادر تاریخ الجزیرة العربیة ومنطقة الخلیج العربیة، الوثائق الفرنسیة في
 مصدرًا غزیرا بالمعلومات في رفد أوعیة المصادر التاریخیة بصفة ودورھا بصفتھا
الندوة العلمیة األولى (جاء ذلك في كلمتھ في افتتاح .  بصفة خاصةعامة والوثائق

 ١٨و ١٧ العربیة والخلیج العربي في الوثائق الفرنسیة خالل القرنین الـ للجزیرة
 لمراكز التي عقدتھا دارة الملك عبد العزیز بالتعاون مع األمانة العامة) المیالدیین

 الریاض الوثائق الخلیجیة وجامعة السوربون في أبو ظبي وباریس في مقر الدارة في
 المملكة بحضور مدیري المراكز األعضاء في األمانة العامة وباحثین وباحثات من

 الندوة إن ھذه«: وقال الدكتور السماري. وفرنسا ومصر واإلمارات وتونس والمغرب
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 التأطیر ھي تعزیز للعمل الجماعي لألمانة العامة، حیث سیتم من خالل أوراق عملھا
 المیداني لجمع النظري والتأصیل الموضوعي للوثائق المستھدفة ثم االنطالق للعمل

 وحدة موضوعیة في تلك الوثائق وفحصھا ثم توزیعھا على المراكز األعضاء ما یخلق
 تنویع المصادر وأشار إلى أھمیة الوثائق الفرنسیة في. »عمل األمانة العامة

 المتاحة، والقناعة بأن التاریخیة للمنطقة مع األخذ باالعتبار أھمیة جمع كل الوثائق
 وبیئتھ السیاسیة والثقافیة كل مجموعة وثائقیة تعبر عن وجھة نظر بلدھا األصلي

 الدقیقین للوثائق ضمن تلك واالقتصادیة ما یعني ضرورة التمحیص والفحص
 الوثائق والدراسات في دول األجواء، وطالب األمین العام لألمانة العامة لمراكز

 متخصص من النقاش حول الوثائق مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الندوة بنوع
 للوصول إلى منھجیة علمیة الفرنسیة لوضع عالمات واضحة یمكن االستدالل بھا

 مشروع األمانة العامة لرصد ومیدانیة لحصر تلك الوثائق القدیمة ثم جمعھا في إطار
 العربیة والخلیج العربي الذي تنفذه وجمع الوثائق الفرنسیة المعنیة بتاریخ الجزیرة

 الدكتور السماري في ختام كلمتھ شكر األمانة وقدم. خالل السنوات الثالث المقبلة
 العزیز أمیر منطقة الریاض ورئیس مجلس إدارة الدارة العامة لألمیر سلمان بن عبد

 المشاركین في الندوة التي استمرت لیوم واحد على مدى و للباحثین والباحثات
 ترأسھا الدكتور فھد السماري األمین العام لألمانة العامة جلستین صباحیة ومسائیة

 والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة األمین العام لمراكز الوثائق
  عبد العزیز، كما قدم الشكر للدكتور نور الدین الصغیر األستاذ في جامعةلدارة الملك

 الجلسة الشارقة في اإلمارات على مشاركتھ في التنسیق ألعمال الندوة، بعد ذلك بدأت
 الوثائق الفرنسیة أھمیة«الصباحیة للندوة بورقة عمل للدكتور نور الدین الصغیر عن 
قدمھا »  والخلیج العربيفي دراسة التاریخ الحدیث والمعاصر لشبھ الجزیرة العربیة
 جامعة اإلمارات، الذي شكر نیابة عنھ الدكتور یحیى محمد أحمد األستاذ المشارك في

 للندوة، وأثنى على اھتمام األمین فیھا الباحث دارة الملك عبد العزیز على استضافتھا
 والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العام لألمانة العامة لمراكز الوثائق
 أھمیة قصوى ویمثل خزانة ثریة من المعلومات، العربیة بھذا الموضوع الذي یحمل
تطرقھا إلى جوانب حیاتیة لم تتطرق لھا وثائق  وأرجع أھمیة الوثائق الفرنسیة إلى
 بشكل عام في حصر المعلومة، كما أن قراءتھا أخرى، وإلى دقتھا وموضوعیتھا
 القراءة الوثائقیة األحادیة واالعتماد على الوثائق ستخرج الباحثین والمؤرخین من

 الدكتور نور الدین الصغیر أسباب عدم االھتمام بھا من قبل البریطانیة، وعّدد الباحث
 والمؤرخین والباحثین الخلیجیین إلى طغیان الثقافة اإلنجلیزیة جامعي الوثائق العرب

فأدى ذلك إلى ، ما نشر اللغة اإلنجلیزیة دون اللغة الفرنسیة،  المنطقةواألمریكیة في
  تجاوز الباحثین والباحثات المرتبطین باللغة اإلنجلیزیة مشكلة االختالفصعوبة

 العربیة اللغوي، في مقابل أیضًا انعدام الثقافة الفرنسیة في منطقة الخلیج والجزیرة
 الفرنسي في وقدم الباحث سردًا تاریخیًا للوجود. الذي یتحملھ ھنا الجانب الفرنسي

م خلف ١٥٠٨ المنطقة أقدمھ كان قبل أكثر من خمسة قرون میالدیة وبالتحدید عام
 الدكتور نور وراءه عددًا ھائًال من الوثائق التاریخیة تنوعت موضوعاتھا ـ حسب

 الدینیة، الدین ـ بین المراسالت الرسمیة، والصراعات البحریة، والكتابات
 موجودة في وأشار الدكتور نور الدین إلى أن ھذه الوثائق. والمراسالت التجاریة

 التاریخیة، فرنسا لدى كثیر من المؤسسات على رأسھا دور البحث والدراسات
 ارتبط عملھا والمكتبات، والمتاحف، وإدارة الموانئ وغیرھا من المؤسسات التي

 .بخارج فرنسا
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 قدم رئیس الجلسة للدكتور ریتشارد جیریمي الباحث في المركز الدولي بعد ذلك
الوثائق الفرنسیة ( الرق في باریس من الجانب الفرنسي ولبحثھ لألبحاث حول

وتطرق ). ١٨و ١٧ الجزیرة العربیة والخلیج العربي بین القرن الخاصة بتاریخ شبھ
واألسباب الحقیقیة وراء » م١٦٦٤ الھند الشرقیة الفرنسیة ــ شركة«في بحثھ عن 

، فقد أعاد الباحث ومن ١٤ قبل اإلمبراطور الفرنسي لویس الـ إنشاء الشركة من
 بالشركة السبب في رغبة اإلمبراطوریة الفرنسیة في التوسع في خالل وثائق خاصة

 شركة فرنسیة تضاھي الشركة الھولندیة في الشرق وتتفوق علیھا الشرق، وإنشاء
 نصیب من التجارة والسیاسة في ظل الصراعات والمنافسة بین في استحواذ أكبر
 ١٦وتحدث الباحث عن ما صاحب إنشاء الشركة في القرن الـ  .الدول المستعمرة

 بین اإلمبراطوریة الفرنسیة ومندوبھا في الھند الشرقیة المیالدي من مراسالت
 اإلنشاء السید أنشانتیھ الذي كان ھدفھ النھائي خدمة اإلمبراطور الموكل إلیھ دراسة

 التمھید اإلعالمي لھا في الصحافة الفرنسیة وتسخیر أقالم الكتاب الفرنسي وكذلك
 للتسویق لھا من أجل إیجاد قناعة شعبیة وتجاریة بإنشائھا في الشرق الفرنسیین

 وحول دور اإلعالم الفرنسي في التوثیق التاریخي طرح الدكتور كمال حمیدو .البعید 
 وشبھ وسائل اإلعالم الفرنسیة«األستاذ المساعد في جامعة اإلمارات بحثًا بعنوان 

 الفرنسیة من العالقات العربیة ـ: للمیالد ٢٠والقرن  ١٧الجزیرة العربیة خالل القرن 
 حول شبھ خالل مضمون البرقیات اإلخباریة ومراسالت الصحف والتقاریر الرسمیة

الذي »  السعیدةالسفر إلى العربیة«اعتمد فیھ على كتابین األول » الجزیرة العربیة
 ینو منھ التأریخ ذكر فیھ الباحث أن المؤلف جوندا الروك كتبھ كنص أدبي بحت لم
 التي وصفھا والتوثیق بقدر ما ھو تسجیل مذكراتھ في غرب الجزیرة العربیة

 ھذا الكتاب القدیم وقال الباحث الدكتور كمال حمیدو إن المؤلف ركز خالل« السعیدة «
 ومكانتھا لدى الناس على القھوة، وأنواعھا، وطرق الحصول علیھا، وطرق إعدادھا،

 جامعة باریس دیكارد وقدم عقب ذلك الدكتور كریستیان شین األستاذ في. في الحجاز
 واألمة الفرنسیة في خیبة أمل كلود بیروت ممثل شركة الھند«ورقتھ العلمیة تحت 

 بالطبیب كلود وضح من خاللھ الخیبة التي لحقت» م١٧٧٣ـ  ١٧٦٣: البصرة 
 اإلمبراطوریة بإعادة بیروت الذي عین ممثًال للشركة في البصرة، فحاول إقناع

وأظھر الدكتور .  االقتصادیةالقنصلیة بعد أن انسحبت من السوق بسبب الھزات
 الذي اجتاح المنطقة سنة كریستیان جانبًا مما ذكره بیروت الذي مات بالطاعون

 القھوة التي تأتي من تركیا، م أن من أھم الصادرات الفرنسیة إلى بغداد ھي١٧٧٣
 بغداد فقد كان أھمھا الجوز واللبان، البھارات، والمرجان أما الواردات الفرنسیة من

 القنصلیة إال أن جھده لم یذھب سدى، حیث لم ورغم خیبة أمل كلود بیروت في عودة
م خلفا لھ قنصًال في البصرة ١٧٨١ وعینت عام تھمل السلطات الفرنسیة ھذا المنصب

وحول العالقات .  الفرنسیة في ھذه المنطقة من العالملتعود المراھنة على المصالح
 الجزیرة العربیة قدم األستاذ الدكتور جیرالد بومارید التجاریة الفرنسیة مع غرب

 اإلنسانیة المشارك في جامعة تولوز في فرنسا ورقتھ الموسومة عمید كلیة العلوم
، حیث تطرق الباحث إلى المحاوالت الفرنسیة لفتح »والبحر األحمر ١٤لویس الـ »بـ

 لتجارتھا من خالل تنمیة العالقة مع مرافئ البحر األحمر، وأسباب فشل أسواق جدیدة
الدكتور میشیل فیجیاك من جامعة میشیل مونتین في بوردو بفرنسا .  المحاوالتھذه
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 لمؤلفھ جوندا ھولوك أول) الرحالت في طریق القھوة (  بحثھ في الندوة عن جاء
 وعلى الرغم من أنھ كان قائد سفینة. ١٧٠٨الفرنسیین الواصلین إلى الیمن عام 

 تقوم فقط بشحن وتحمیل البضائع إال أن ما سجلھ في كتابھ یشف عن واقع المجتمع
 إلى الیمني في جنوب الجزیرة العربیة، كما أنھ قّص حكایة انتقال القھوة العربیة

 فرنسا وإللقاء مزید من المعلومات التجاریة في العالقة بین. فرنسا ألول مرة 
 أكادیمیة العلوم والجزیرة العربیة والخلیج العربي بحث األستاذ باتریك بوالنجي من

 مدینة مرسیلیا لھذه والفنون واآلداب في مرسیلیا الفرنسیة دور الغرفة التجاریة في
»  في مرسیلیا وتجارة القھوةالغرفة التجاریة«العالقة المالیة في بحثھ المقدم للندوة 

 ومستدًال بوثائق الغرفة التجاریة ركز فیھ على تجارة القھوة بصفتھا السلعة األبرز،
 فرنسا على أن المؤسسات الحكومیة في مرسیلیا التي تعد أقدم غرفة تجاریة في

 من الوثائق التي یشترك في وغیر الحكومیة في فرنسا تحتفظ بكمیات مشجعة
 تحتفظ بسجالت موثقة عن موضوعھا جانب عربي، وأكد بوالنجي أن أوراق الغرفة

 العربیة، وفي عرض بحثھ شدد حركة البیع والشراء للقھوة بین فرنسا والجزیرة
 العالقات التجاریة بین فرنسا بوالنجي على أھمیة الوثائق الفرنسیة في كشف أرقام
 كشف مزید من المعلومات عن بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة ما یعزز أھمیتھا في

 المشروع الذي تتبناه األمانة العامة الجزیرة العربیة، كما أبدى تعاون األكادیمیة مع
 التعاون لدول الخلیج العربیة لما فیھ خدمة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس

 مثنیًا على تبني دارة الملك عبد العزیز ھذه الندوة للجانبین والمعلومة التاریخیة،
وحول دور التقنیة الحدیثة في حفظ الوثائق الفرنسیة .  الفرنسیةاالستكشافیة للوثائق

 إلیھا واالستفادة منھا في خدمة التوثیق واألرشفة قدم األستاذ وتھیئتھا للرجوع
 مدیر أرشیف دائرة الكانتال بأوریاك في فرنسا مثاًال على األرشیف الذي إدوارد بوبي

 تقنیات تحویل الوثائق إلى مصادر« بطریقة حاسوبیة من خالل بحثھ المصور یدیره
 العربیة دراسة نموذج الوثائق الفرنسیة المتعلقة بتاریخ الجزیرة: إلكترونیة خاصة

 الندوة شرح فیھا إلكترونیًا لحضور» ١٨و ١٧والخلیج العربي خالل القرنین الـ 
 أنشأه بنفسھ على اإلمكانات التقنیة التي یتمتع بھا موقع أرشیف دائرة الكانتال الذي
 نقاش الندوة، شبكة اإلنترنت، وكیف یمكن الوصول إلى الوثائق الفرنسیة محل

 التي تتضمن وشرح عناصر خدمات الموقع مثل وسائل البحث، ومكوناتھ، ومحتویاتھ
 المعنیة أكثر من ملیون صورة داعمة لموضوعات الموقع ومنھا الوثائق الفرنسیة

 اإلمكانات بالجزیرة العربیة والخلیج العربي ، وأظھر من خالل الشرح العملي
 إلى أن الموقع والموضوعات التي یحتوي علیھا الموقع عن الجزیرة العربیة، مشیرًا
 بویي ورقتھ یحوي مقاطع سمعیة ومرئیة عن تاریخ فرنسا وتراثھا الشعبي، وأنھى
 في تكوین عمل العلمیة بالتأكید على أھمیة اإلنترنت وقواعد المعلومات بصفة خاصة
 العربیة والخلیج منظم سیخدم مشروع رصد الوثائق الفرنسیة المتعلقة بشبھ الجزیرة

 نھایة القرن العشرین العربي وتوثیقھا خالل القرون من السابع عشر المیالدي حتى
 .المیالدي

 
 

 موضوعیة الوثائق الفرنسیة ودقتھا اختار الدكتور سید علي إسماعیل علي وحول
، كتبھا ١٨ في جامعة المنیا في مصر مجموعة رسائل أرسلت في القرن الـ األستاذ
ھنري روك من الجزیرة العربیة، أثناء رحلتھ إلى سواحلھا في .  اإلنجلیزي مالرحالة
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م ترجمھا إلى الفرنسیة المستشرق الفرنسي النقلز ونشرھا ١٧٨٢م و١٧٨١ عامي
الرحلة إلى سواحل الجزیرة العربیة والبحر األحمر ومصر ( تحت عنوان م١٨٠٥عام 

وبرر الباحث اختیاره لھذه الرسائل لكي یبّین من خاللھا حیادیة ) م١٧٨٢ ـ ١٧٨١
إلى ھنا قدم الدكتور أحمد .  الفرنسي وحرصھ على تصحیح المعلومة الخاطئة المترجم

 أكتوبر في مصر بحثًا عن وصف ٦ العاطي إسماعیل األستاذ المساعد في جامعة عبد
 الرحالة الفرنسیین لمكة المكرمة والمدینة المنورة واختار عنھم الرحالة جون دي

 مكة المكرمة والمدینة المنورة في كتابات الرحالة جون دي«تیفونو فذكر في بحثھ 
 الذي طبع في باریس» حكایة جرت في الشرق«مستشھدًا بكتاب تیفونو » تیفونو
 م، وذكر الباحث أن الرحالة الفرنسي وصف بعض التقالید االجتماعیة في١٦٦٤

 فاعتمد المدینتین المقدستین، وكان لعملھ في مكتبة ملك فرنسا دور في أدبیة الكتاب،
 على على مصدرین في وصف مكة المكرمة والمدینة المنورة وطبائع أھلھا األول
 عقب. روایة شفھیة ألمیر تونسي عن رحلتھ للحج كان قد صاحبھ في مكة المكرمة

 ذلك قدم الدكتور یحیى محمد أحمد األستاذ المشارك في جامعة اإلمارات العربیة
 الفرنسیة التجارة«المتحدة ورقة عن التوثیق االقتصادي الفرنسي للمنطقة عنوانھا 

 الفرنسیة في الخلیج العربي والجزیرة العربیة قبل تأسیس شركة الھند الشرقیة
 الھند تحدث فیھا عن شركة سان مالو الفرنسیة قبل إنشاء شركة» م١٧٢٠ــ  ١٧٠٠

 .الشرقیة الفرنسیة
 المركز الوطني للوثائق والبحوث في واتخذ كمال الدین تامر خبیر أرشیف رئیسي في
 الوجود الفرنسي في الجزیرة العربیة أبو ظبي سلطنة مسقط نموذجًا لتوثیق بدایات

سلطنة ( الوجود الفرنسي في منطقة الخلیج بدایات«والخلیج العربي من خالل بحثھ 
، حیث أكد على أھمیة الموقع » الفرنسیةقراءة في الوثائق: نموذجًا) مسقط

 كثیرًا من الصراع والتنافس بین قوى االستراتیجي للخلیج العربي التي جلبت لھ
 الدبلوماسیین إال أن بریطانیا العظمى كانت عظمى وأیضًا شركات اقتصادیة وعدد من

 وتوقیع معاھدة بینھا وبین بلدان المنطقة تضمن ذلك، بالمرصاد لكل تلك المحاوالت ،
 تامر أن الوثائق تقول إن أقدم وجود فرنسي في سلطنة وأكد الباحث كمال الدین

 ذلك جاءت مشاركة الدكتور عبد الكریم مدون األستاذ بعد. م١٧٦٨مسقط كان عام 
فرنسا « اإلنسانیة في أغادیر في المغرب تحت عنوان في كلیة اآلداب والعلوم

» م١٧٩٩ـ  ١٧٩٨ الوثائق الرسمیة لنابلیون بونابرت قراءة في: والجزیرة العربیة 
 لوثائق وردت في كتاب لنابلیون بونابرت بالفرنسیة الذي خصصھا لقراءة مقاربة
 الجیش الفرنسي في مصر ومراسالت قلیلة بین یتضمن مراسالت بینھ وقیادة

 الجزیرة من جھة أخرى كانت تتلخص في بونابرت وشریف مكة أو بعض حكام
 وتعكس العالقة بین الطرفین بعد الثورة جوانب استراتیجیة أو دینیة أو تجاریة،

واختتمت الندوة بورقة علمیة .  توثیقھا من عدمھالفرنسیة والعوامل التي تتدخل في
 في توثیق المعلومات التاریخیة بصفة عامة مھمة تتحدث عن تطور دور الخریطة

 المعلومات التاریخیة عن الجزیرة العربیة وتطور دور الخرائط الفرنسیة في توثیق
 قدمھا األستاذ في كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة والخلیج العربي في العصر الحدیث

 عبد الواحد المكني تحدث فیھا عن الخریطة بصفتھا في صفاقس في تونس الدكتور
 حیث تحول دور الخریطة على مر التاریخ من المالحة مصدرا تاریخیا أرشیفیا مھما

 االستفادة منھا في التأریخ والتوثیق ، وقال الدكتور المكني والحروب واألسفار إلى
 نماذج من الخرائط األوروبیة على الندوة إن أقدم خریطة تاریخیة الذي كان یعرض

م عن الجزیرة ١٦٥٤م ، مشیرًا إلى خریطة نیكوال سانسون عام ١٥٤٠ فرنسیة عام
 استخدمت تعلیقات وصفیة لمنطقة الخلیج ووصف من خاللھا الطقس العربیة بأنھا
 المنطقة واھتماماتھم العلمیة، وأن خریطة دیلیل ھي أول خریطة تظھر وعادات أھل

 األلوان والتوشیحات ، وكشف أن الخرائط الفرنسیة في حینھا كانت تحفظ في علیھا
بعد ھذه الورقة طرحت .  مؤسسة مھندسي الملك ومستودع خرائط الملك كل من

 الباحثین والباحثات على المعلومات الواردة على البحوث المشاركة ، كما مداخالت
  عدد من االقتراحات التي تضع تصورات لكیفیة االستفادة من معلومات الندوة فيتلقى

 الوصول إلى منھجیة واقعیة وفاعلة للحصول على الوثائق الفرنسیة ، وشكر الدكتور
 فھد السماري الجانب الفرنسي على تعاونھ مع المشروع ومشاركتھم بفاعلیة في
 استكشاف جوانب قد تكون مجھولة عن عالم الوثائق الفرنسیة القدیمة ، كما قدم
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 . مھمةشكره للباحثین العرب الذین كانوا قد تطرقوا إلى نقاط ومحاور
 

 ٢٠٠٩ جمیع الحقوق محفوظة لـصحیفة االقتصادیة اإللكترونیة
__________________ 
  األسماءكانت الوردة اسمًا، ونحن ال نمسك إال

 

  

    

 ١١:١٣، ٢٠١٠-٢٤-٠٥ PM #  ٢ 

   المطیريطالل نایف

 
  
 Nov 2008: تاريخ التسجیل

  االسالمیةالكويت العربیه: الدولة
  ٢،١٧٦: المشاركات

 

 

 الخلیج العربي لالبددددددددددددددد
__________________ 

ABO-S3D سابقًا 
----------- 

) دنیاك وآخرتكفإن ھؤالء تجمع لك، وارزقني ، وعافني ، وارحمني ، اغفر لي  اللھم: قل ( وسلم قال النبي صلى اهللا علیھ
 ٧١٥٩)(صححھ األلباني(

    

 ٠١:١٩، ٢٠١٠-٢٥-٠٥ AM #  ٣ 

   المطیريطالل نایف

 
  
 Nov 2008: تاريخ التسجیل

  االسالمیةالكويت العربیه: الدولة
  ٢،١٧٦: المشاركات

 

 

 
__________________ 

ABO-S3D سابقًا 
----------- 

) دنیاك وآخرتكفإن ھؤالء تجمع لك، وارزقني ، وعافني ، وارحمني ، اغفر لي  اللھم: قل ( وسلم قال النبي صلى اهللا علیھ
 ٧١٥٩)(صححھ األلباني(
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