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حالة االفررنسيیيینن  االصووررةة االنمططيیة ووصناعتهھا للططوواائفف وو ااألقليیاتت في بالدد االشامم في كتبب االررَّ
في االقررنن االتاسع عشرر  

 
Abdulmalek ALZAUM       عبدد االملكك االززووممدد.  

 

 �������� ��������� ������� �������� ������:  االكلماتت االمفتاحيیة

��������� ��������� �������� ���������� .  

 

ملخصص  
 

حملهھا على عنصرر االتعدددد االقوومي  اممعشرر ألقووىى حملة فكرريیة شررسة صبتت جاالقررني االثامنن وواالتاسع  خاللل تعررضتت سوورريیا

ً  لمكووناتت االشعبب االسوورريي االمعقَّددةة االفسيیفسائيیةوواالترركيیبة وواالثررووررةة  ووكانن صددىى االحملة في أأووررووبا مددوويیاً ٬، عررقيیاً وومذذهھھھبيیاً وودديینيیا

ررقى وو االمسيیططرر٬، وواالشعووبب االتابعة. خالفاً االعررقق ااأل ووظظهھررتت هھھھذذهه االحملة بنهھج جدديیدد ااعتمدد االتميیيیزز بيینن ,كوونهھا االررااعيیة لهھا

 للحمالتت االتقليیدديیة االتي يیقووددهھھھا االعسكرر٬، قادد هھھھذذهه االحملة٬، االتي ااتخذذتت منن االرريیشة وواالحبرر وواالووررقق سالحاً لهھا٬، نخبة منن االمفكرريینن

االثقافيیة االتي وو وواالتررااثيیةحصرر لهھا منن االصوورر االنمططيیة  وو عاددوواا بكنووزز ال على ترراابب ااألررضض االسوورريیةوو االمستشررقيینن االفررنسيیيینن 

نقلووهھھھا عنن ذذلكك االبلدد٬، ووتعمددوواا نقلل صووررةة عنن بلدد يیحتضرر٬، يیأكلل فيیهھ االقوويي االضعيیفف في غيیابب تامم لسلططة ررشيیددةة تووقفف 

ً على االسلططانن االعثماني٬، فكانتت لهھذذاا االصووررةة بالالئمة ممثلة بالمووااررنة٬، وو أألقوواا ااستقصاء ااألقليیة االمسيیحيیة  ً ووفكرريیا أأثرر  شعبيیا

ااإلمبررااططوورريیاتت االغرربيیة للتددخلل لووقفف هھھھذذهه االنززااعاتت االمختلقة وواالمنقوولة بشكلل غابب منهھ االحيیادد أأمامم ساقق ووهھھھذذاا ما  منقططع االنظظيیرر

بشكلل أأوو تت ررَ ررِ ظظفتت هھھھذذهه االقضيیة وومُ ووُ سا تعيیشش فيیهھ أأووجج عصرر االتنوويیرر. ووبالمباددئئ االعلميیة االبحتة في ووقتت كانتت فررن اااللتززاامم

    ذذرريیعة للتددخلل.فشكلتت نقططة االبدداايیة وو يأأساسعلى االططائفة االمسيیحيیة بشكلل  ااعتددااءااتتعلى أأنهھا  رربآخ
  

  االمقددمة 
 

ُتعدد سوورريیا إإحددىى االددوولل ااألكثرر تعدددديیة ووكسمووبوولتيیة االتي كتبب عنهھا االررحالة االفررنسيیيینن في ررحالتهھمم إإلى االشررقق. فتعدددد االشرراائح 

ً متسقق االتعايیشش  ً سكانيیا في نفسس االووقتت عنن مددىى تعدددد  وو عّبرر ووااالنددماججاالسكانيیة ّشكلل منذذ سالفف االعصوورر االيیوونانيیة نسيیجا

فعلى ررفهھا االيیوومم لمم تكنن بهھذذاا االووميیضض٬، ااألدديیانن ووااللغاتت ووااألعررااقق وواالثقافاتت. وولكنن هھھھذذهه االتعدددديیة االسكانيیة وواالمذذهھھھبيیة االتي نع

ا. فتأتت تتفاقمم وو تشتدد ووتيیررتهھ االحدديیدديیة في االقررني االثامنن وواالتاسع عشرر إإال أأنن االنززااعاتت ما ةاالررغمم منن قبضة ااإلددااررةة االعثمانيی

ساعددتت بعضض ااأليیادديي في نززعع فتيیلل االفتنة وو هھھھذذهه ااأليیادديي لمم تكنن كما نتصوورر جيیووشا وو عتاددااً بلل كتاباً ووفكررااً. وو  
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ددقيیقة تت آآنذذااكك لقدد عبرر االمستشررقوونن عنن هھھھذذهه االكسمووبووليیتيیة خاللل ررحالتهھمم إإلى االشررقق بعددةة ططررقق٬، حيیثث قددموواا ددررااساتت٬، عدد

على  خصووصارركززتت هھھھذذهه االددررااساتت لكك االكثيیرر عنن ططررقق عيیشهھا ووتعايیشهھا٬، وو٬، ووكتبوواا كذذاالسكانيیة االتعدددديیةاالووصفف٬، عنن تلكك 

بززررعع  أأوولل بذذوورر االخالفف. ووكانن لهھذذهه االددررااساتت أأهھھھدداافف   تتسمحا بيینهھا. فشكلتت نقططة االضعفف االتي إإبرراازز أأووجهھ ااالختالفف فيیم

 ااساتت فكرراا وواايیدديیلووجيیةَ تت هھھھذذهه االددررتعوودد إإلى االماضي٬، ووليیسس كما ررووجج لهھ رروواادد تلكك االحقبة منن أأهھھھدداافف علميیة بحتة٬، بلل ساق

يیتددررجج منهھا ددعووةة للتمعنن في ددررااسة مفاتيیح وو مكووناتت هھھھذذاا االمجتمع  للتمكنن منهھ.  

 

قبلل االددخوولل في ثنايیا هھھھذذهه االمسألة ددعوونا نلقي نظظررةة على جغرراافيیا هھھھذذهه االمقاططعة االعثمانيیة في االقررنن االتاسع عشرر. فقدد مررتت 

االيیوومم٬،  لكنن هھھھذذاا االقططرر لمم يیكنن بهھيیئتهھ ووال مساحتهھ  بسوورريیةبما يیعررفف  حددوودد سوورريیا ططيیلة االقرروونن االمتووااليیة بمررااحلل حتى باتتت

يیعررفف االيیوومم بفلسططيینن وولبنانن وو بجميیع أأررااضيیهھا االمنهھووبة. فسوورريیا االقررنن االتاسع عشرر كما  االتي نعررفهھا االيیوومم٬،  بلل كانن يیشملل بما

 ����)  �����( ����  ������ ���� ��� ��� ���� «ررتيینن : االمددووعررفهھا جغرراافيیاً 

��� ����� ���� � ���� ������� ���� ������ �� �������«.1  

ً إإلى سيیططررةة االسلططانن سضمَّتت  عنددما ً إإلى للسلططانن بتقس ٬، قامم االصددرر ااألعظظمم١۱٥١۱٧۷ليیمانن ااألوولل سنة سوورريیا ررسميیا يیمهھا إإدداارريیا

 ��� ����": ددمشقق وو حلبب وو ططرراابلسس وو صيیدداا وو االقددسس. وويیشيیرر االررحالة ليیوونن ددووالبوورردد في  خمسس وواليیاتت ووهھھھي

االتي نقررأأهھھھا في االكتبب االمقددسة وويیقوولل في مقددمة  » ������� ������«هھھھي  اإإلى أأنن حددوودد سوورريی "�����

 ����� ��� � ����� ��� ��� �� ��� ������� ����� ���« كتابهھ : 

������� ��� �������� ��� ��� ����� ������ �������� 

���������� � ����«...2  

ااألووررووبيیيینن عمددااً بيینن سوورريیا ووبيینن هھھھوويیتهھا االمسيیحيیة حيیثث أأنن ززيیاررتهھمم لسوورريیا مثلتت للبعضض ررحلة دديینيیة لقدد رربطط غالبيیة االرّرحالة  

سوواادد ااألعظظمم أأوو حج لألررااضي االمقددسة. ووشغلتت االمددنن االررئيیسيیة كددمشقق ووحلبب وو حماةة وو حمصص وو تددمرر ووقصوورر االحشاشيینن اال

 �� �����“ بيیررنارر في ددررااسة لهھا باسمم ة اايیفليیززاالباحثة ووااألكادديیميیقدد تعررضتت وومنن جهھة ااخررىى فمنن هھھھؤؤالء االرّرحالة٬، 

عندد االمستشررقيینن في تلكك االحقبة. فقدد ررسمم االررحالة  لمددنن االسوورريیةألهھھھميیة االدديینيیة لل 3”��� ������ �����

االقدداامى االططرريیقق لخلفهھمم٬، ووأأشاررتت إإلى أأنن سوورريیا االقررنن االساددسس عشرر أأحتلتت االمررتبة ااألوولى للررحالتت ااألووررووبيیة. أأما في االقررنن 

وو فووقق ترراابهھا تارريیخاً  سع عشرر فقدد ترركززتت ررحالتهھمم في االددااخلل االسوورريي على بعضض االمووااقع وواالمددنن االتى تحملل في ططيیاتهھااالتا

 ً وو يیقوولل إإددوواارردد سعيیدد في كتابة  بأسررةةلمم تقتررنن مسألة إإعاددةة ررسمم االجغرراافيیا على سوورريیا بلل شملتت االشررقق ااألووسطط . مسيیحيیا

« كامالً وو إإنن عددنا االى مؤؤلفاتت االمستشررقيینن أليیقنا كلل االيیقيینن : إإنهھ تمم إإعاددةة ررسمم خاررططة االشررقق ” ���������“

�� �����  �� �� ��� ����� ����� �� ��� ������� 

.جليیاً في معظظمم كتبب االررحالة ووهھھھذذاا يیبددوو  4»����������  

                                                
1 Préface à ses discours et articles sur la question d'Orient, Paris Charles , Gosselin, Furne et Cie, 1840, P. 5 
2 De Laborde, Léon, Voyage de la Syrie, Ed. Fimin Diderot frères, Paris, 1837, préface.  
3 Bernard, Yvelise, L’Orient du XVIe siècle, Ed. L’Harmattan, Paris, 1988, p.80.  
4 Said, Edward, L’Orientalisme, Ed. du Seuil, Paris, 2003, p. 142 
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اائفف االسوورريیة وو عنن ااألقليیاتت وواالططوو تنميیطط االصووررةةفي هھھھذذهه االماددةة االعلميیة٬، سنناقشش عددةة نقاطط ووعلى ررأأسهھا ددوورر االمستشررقيینن في 

علوواا على ذذلكك ُتبررزز هھھھذذهه االددررااسة االمقتضبة االحجة االتي ااستعانن بهھا االررحالة في تسوويیقق . وو االفررقة ااالختالففعلى جانبب  ترركيیززاال

عيینهھا ذذرريیعة االمستعمرر للددخوولل شيیئا فشيیئا إإلى سوورريیا  ة وواالتي شكلتت بحددقضيیة االقمع االططائفي السيیما ااستقصادد االططائفة االمسيیحيی

في خددمة االمشررووعع ااالستعمارريي وو ددوورر  ااالستشررااققإإحكامم قبضتهھ. ثمم ترركزز االددررااسة على أأهھھھميیة ظظاهھھھررةة  مننيیتمكنن  حتي

ً االحمالتت االعلميیة في تهھيیئة االمناخخ االمناسبب لووضع ثغررةة االخالفف بيینن ااألقليیاتت وواالططوواائفف. ثمم سنعررضض  أأهھھھميیة ددررااساتت   سرريیعا

مما ررااعاتت االددااخليیة بشكلل مبالغ فيیهھ٬، ددتت االصةة االنمططيیة جسَّ االمستشررقيینن وو االررحالة االفررنسيیيینن كوونهھا تمهھيیدداا للغززوو٬، فالصوورر

في  صددااهھھھا ظظلل ووسووفف نقددمم عيینة منن االررحالتت االتي . عع ااستعاددةة ااألررضضووساعدد في نشووبب ناررهھھھا٬، فمثلتت حجرر ااألساسس لمشرر

ً  االمددىى االعلمي وواالثقافي ناخخ تهھيیئة االمحتي يیوومنا هھھھذذاا٬، وواالتي منن خاللهھا سنبررزز أأهھھھميیة تسوويیقق االصووررةة ااإلعالميیة في  ررااسخا

  االفتنة بيینن ااألقليیاتت في خددمة ااإلمبررااططوورريیاتت ااألووررووبيیة.فتيیلل  إلشعاللاالمناسبب 
 

االمشررووعع االفكرريي   
 

لمم  وومنهھا ما ���������لقدد تبلوورر االمشررووعع االفررنسي في االشررقق في عددةة محاوورر منهھا ما ررصددهه سعيیدد في كتابهھ  

عالقة ُمهھيیِمنن وو ُمهھيیَمنن عليیهھ٬،  ي رربططتت االشررقق بالغرربب ووهھھھيسعيیدد على االعالقة االت ااهھھھتماممجلل  يیأتي على ذذكررهھھھا وولقدد صبب

. لقدد شكلتت ررحلة ١۱٧۷٩۹٨۸بووناَباررتت سنة  نابليیووننقيیاددةة  تتمصرر تحذذكررهه سعيیدد في كتابهھ هھھھي االحملة االفررنسيیة على  ووكانن أأهھھھمم ما

ً كبيیررااً في تارريیخ  ا قرراابة االعاميینن في االبلدديینن. فعندد عووددتهھ منن ررحلتهھ االتي أأمضى فيیهھهھھھذذيینن فلووني إإلى مصرر ووسوورريیة منعططفا

سوورريیا٬، تووجهھ إإلى جززيیررةة كووررسيیكا ليیقابلل صدديیقهھ نابليیوونن االذذيي كانن حائررااً في ووضع خططة لحملتهھ إإلى مصرر. قددمم  مصرر وو

تشيیدد وو  ٬،”������ ��� ��� ����“  االشهھيیررفوولني لبووناباررتت هھھھدديیة ثميینة منن ووررقق ووحبرر٬، أأال ووهھھھي كتابهھ 

 ���� ���« بمهھاررةة االررحالة فوولني  :   ”������ ����� ���“ االكاتبة ررشيیددةة االدديیووااني في كتابهھا 

������� ���� �����  ������� ��������� ���� �� ���� ��� 

االنصائح االتي   في بددء حملتهھ٬، أأخذذ بمحملل االجدداالذذيي كانن متررددددااً  نابليیووننأأنن  أأضافتت٬، وو »��� ��  �������

ة نقددااً الذذعاً وو للخططابب االعلمي االذذيي تحوولل إإلى مؤؤسسة عسكرريیة لهھ صدديیقهھ وومستشاررهه فوولني. وولقدد سدددد سعيیدد لهھذذهه االحاددثقددمهھا 

وويیصططحبهھا االعلماء. تتيیقووددهھھھا االجنررااال  

االمووررووثث  ااُستِبددلل ااالستعماررقبلل  لل االخططابب االدديیني االووعاء االذذيي تشرربب منهھ ططمووحاتت االمستعمرر٬، وولكنن في عصوورر ماشكَّ 

قق هھھھذذهه االشعاررااتت لكي يیفررضض ووسووَّ  ,على ااألقليیاتت شعاررااً لهھحضارريي يیتخذذ منن االمساووااةة وواالحفاظظ  تووسعياالدديیني االددفيینن بمشررووعع 

هھھھيیمنتهھ٬، ووهھھھذذاا ما قامتت بهھ برريیططانيیا قووالً ووفعالً وولحقتت بهھا فررنسا. إإال أأنن لفررنسا مآرربب أأخررىى لمم تفصح عنهھا علنا٬ً، ووتتجسدد في 

 قساووسة خاررططتهھااالتي ررسمم ” ������� ������� �������” االتووسعيذذلكك االمووررووثث االثقافي وو االدديیني 

٬، وو لهھذذاا وو في ووصفف االررحالة لألررضي االمقددسةاالكنسيیة ووكبارر علماء االدديینن وو ااصططفتت ووررااءهھھھا االقووةة االعسكرريیة. لهھذذاا ررأأيینا غل

.ألماكنن االتي ااستوولى عليیهھا االصليیبيیوونن في حررووبهھمملعندد قررااءتنا للررحالتت يیظظهھرر للعيیانن أأنن ززيیاررتهھمم تكررستت   
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االتي تمم االتووصلل إإليیهھا بيینن االسلططاتت  5االمعاهھھھددااتترر إإلى االشررقق, إإثرر تمكنن االعدديیدد منن االررحالة منن تخططي حاجزز االخووفف وو االسف 

ووقعتا ااتفاقيیاتت مع  االلتيیننعلى قائمتهھا ااالمبررااططوورريیتيینن االبرريیططانيیة وواالفررنسيیة وواالعثمانيیة ووإإمبررااططوورريیاتت أأووررووبا في تلكك االعصوورر 

مرروورر االقافالتت  مننتت أأووررووبيیة تسهھلل قنصليیا على إإقامة نصَّتت وو ١۱٨۸٨۸٠۰عالمم وواال ١۱٥٦٩۹سليیمانن االقانووني بيینن االعامم  6االسلططانن

.ااألررااضي االعثمانيیة االتجارريیة ااالووررووبيیة عبرر أأررااضي االسلططنة  

 ���� �� �������� �������� ��� ����� ���« ُنعتت بــ هھھھذذاا االتحالفف االذذيي  وولكنن

 ااإليیدديیوولووجيووجهھ فررنسا  أأززااحح االستارر عننما سررعانن » ������ ������ ������������ ���

على اابقاء االصووررةة االعامة  إإلى االشررقق. حررصتت هھھھذذهه االنخبب منن االعلماءوومووفدديیهھا  بإررسالل علماءهھھھا وو خيیررةةااأل هھھھذذههحيیثث ساررعتت 

نقلل علوومهھا إإلى  ىعل تتووحررصررااساتت عميیقة لووااقع االشررقق ااألووسطط بدد تتوودد االمعاهھھھددةة وولكنن في االووااقع قاممتسقًة مع بن لتووااجددهھھھا

الئحة  علىووأأصبح االبحثث عنن االتررااثث وو االمخططووططاتت مددررجا  افيیهھووثق. ووهھھھكذذاا تحوولتت االبعثاتت منن تجارريیة إإلى علميیة حكووماتهھا

 ������� ���������تططررقق لددوورر هھھھذذهه االبعثاتت االددكتوورر محمدد ددرروويیشش في كتابهھ " وو لقدد  .بعثاتتاال أأوولوويیاتت

 ���� ������ ��� : «منن خاللهھ ألهھھھميیة االحرركة االعلميیة االذذىى تعررضضوو"٬، ������ ����� �

����� �� ��������� ������� �������� �� ����� �� ������ 

�������� ����� ���� ������� ������� � ������ �� ������� 

������ ������� ���� ���� ��� ������ ����� � ������ ���� 

��� ��������� �� ����� ������ �� ��������� ������� 

������ ����� ���� ������ ��� ���....«7  

ة للغاتت ووحضاررااتت االشررقق ووسميیتت بمددررسة االشبانن للغاتت وو قدد تخررجج منهھا مجمووعة ووااكبتت هھھھذذهه االحمالتت ظظهھوورر أأوولل مددررس

 وويیضيیفف. ااالستشررااققررفوواا بعددئذذ بالمستشررقيینن. كانتت تلكك هھھھي االخططووةة االتي ررسمتت بدداايیة ووهھھھمم منن عُ » االمستعرربيینن« منن 

 ����� ������� ��������� ���� ��: « االددكتوورر ددرروويیشش في هھھھذذاا االسيیاقق 

�������� ������� ��������� ���� ������ �������� 

 � ����� ������ ���« وومثاالً على ذذلكك :  8»������� ������� ��������

������ ������� ��  "��������� ������� ������ �������� 

��� ����� ������ ��� ".«  

 

على االووااقع اايیضاً. ووهھھھذذهه االمؤؤلفاتت  ووعندد ااقترراابنا أأكثرر منن كتبب االررحالة نالحظظ أأنن حددوودد سوورريیة قدد تبددلتت مررااررااً في كتبهھمم كما

هھھھوويیتهھا االمسيیحيیة٬،  ددباستررددااتططالبب  ذذااتهھ هھھھذذهه االقططعة منن االيیابسة إإلى عررووبيیتهھا وولكنهھا في االووقتت بانتماءقدد شهھددتت بشكلل أأوو بأخرر 

في سوورريیا٬،  هھتررتيینن بأكثرر منن مناسبة أأثناء ررحلرر عنن ذذلكك ددووالماقدد عبَّ وومنن خاللل كتبهھمم. على ااالقلل يُیستنبطط أأوو يُیقررأأ  فهھذذاا هھھھوو ما

صالحح االدديینن ااأليیووبي مؤؤكددااً أأططررووحة أأسالفهھ شاتووبرريیوونن ضرريیح في ددمشقق االذذيي يیحوويي  ااألموويیيیننفجاء على سيیررةة تارريیخ مسجدد 

                                                
5 Robert, A. Kann, A History of the Habsburg Empire, 1526-1918, University of California Presse, 1980 
6 Roger, Bigelow, Suleiman the Magnificent, Red Books, 2007.  

   ١۱٠۰ .صص  1997 ٬، االقاهھھھرةةة للكتابباالهھيیئة االمصريیة االعام ٬،������ ������ ������� ���������  �ددرروويیش7أأحمد 
١۱٦ ٬، صصددرروويیش 8  
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باقق  ووفوولني بهھوويیة االمسجدد االمسيیحيیة ووأأووضح أأنن مسجدد ااألموويیيینن قدد ُشيیدد على أأشالء كنسيیة سانن جووززفف االددمشقي االذذيي كانن االسَّ

نررااهه سووىى نتيیجة االتعدديیالتت   وومايیقة ووأأنن ما نررااهه االيیوومم ال يیخلى منن ااآلثارر االدداالة على هھھھوويیتهھ في تشيیيیدد هھھھذذهه االكنسيیة االعت

 �� ����«االبيیرر فيیليیبب االذذيي ددخلل االمسجدد خلسة  . أأما٧۷٠۰٥االخليیفة االووليیدد سنة االتي قامم بهھا  ووااإلصالحاتت

 ���� ��� ����� ����� �����« حسبب ظظنهھ٬، فلمم يیررىى فيیهھ إإال » ���������

. حاملوونن معهھمم هھھھذذاا االشعارر٬، عّبرر االررحالة االفررنسيیوونن عنن حنيینهھمم إإلى 9»����� ���� ���� ��� ����

عووددةة هھھھذذاا االتررااثث االمسيیحي إإلى أأصحابب االحقق.  
 

هھددمم وو االبناءاالمددررسة االفكرريیة لل  
 

بعدد أأنن تمم تأسيیسس أأوولل مددررسة للغاتت ووحضاررااتت االشررقق لمع في هھھھذذاا االميیدداانن مجمووعة منن االرّرحالة االذذيینن حملوواا شعاررااتت 

اررتيینن وو هھھھنرريي جي وو بووجووال سة وو كانن منن أأهھھھمم االذذيینن رركززنا عليیهھمم في هھھھذذهه االددررااسة فوولني ووددووالماالمقددسترردداادد ااألررااضي اا

. ووبعضض منن االمستشررقيینن  

 " إإنن فوولني سعى ألنن������� �����" تقوولل االكاتبة فاليیرريي بيیررتي٬، االمتخصصة في أأددبب االررحالتت٬، في كتابهھا 

٬، ووقدد تططلع بهھذذهه 10»������ ������ ���� ��� ����« نهھ أأررااددهه يیكوونن كتابهھ ووسيیلة إإقناعع للقرٌرااء ووأأ

دد بأسلووبهھ ذذاا االططابعف, ئقق عنن االشررقق ااالووسطط لمم تكشفف بعدداالررؤؤيیة كشفف حقا قالهھ هھھھوو بذذااتهھ :  ووهھھھذذاا ما, االفلسفي ووااالنثرربوولجي تفررَّ

 »��� ��� �� ������ ��� �� ����� ����� ��������� ���� 

 "����� ��� ����� �� ������" اتووبرريیوونن ررحلتهھ  . بيینما قددمم ش11» ������ �����

 ����� �� ����� ��� ����"في ووااجهھة كتابهھ  12جوونن كلوودد بيیررشة على أأنهھا أأددبيیهھ ووقدد ووصفهھا

٬، »���� ���� ������ ������� ���� ���« " على أأنهھا قصة : ��� ������

ووهھھھوو االصحيیفة أأوو االمذذكررةة االشخصيیة. في حيینن يیؤؤكدد  مع نووعٍع أأددبي أأال تناغماعلى أأنهھا تأتي  نفسهھبرريیوونن في حيینن ووصفهھا شاتوو

إإددوواارردد سعيیدد أأنهھ كشفف عنن أأفكاررهه وو عنن شخصيیتهھ ووآآمالهھ خاللل ررحلتهھ إإلى االشررقق فقدد أأبددىى عددااووةة ووااضحة لإلسالمم وواالشررقق 

بررمتهھ.  

 

ااددوواارردد  صفهھوواالذذيي  فوولني٬، حالةاالررووقدد قددمم  ,االررحالة على ددررااسة مكووناتت االشعبب االسوورريي لحظظة ددخوولهھمم ااهھھھتماممجلل صبب لقدد 

 ��� ��������� ��� ���� ���� ������� ���« :  على أأنهھسعيیدد 

��������� ���� �� ����� ������ ����� ������ ������ ���� 

                                                
9 Le comte d’Orléans, le comte de Paris, Louis Albert Philippe. Damas et le Liban, Extrait du journal d’un voyage 
en Syrie au printemps de 1860. Londres : édition, W. Jeffs, 1861, p. 16. 
10 Berty, Valéry, Littérature et Voyage, Ed. L’Harmattan, Paris, p. 70 
11 Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, préface,	  vol	  1,	  Ed.	  Bossonge	  Frères,	  Paris.	  1822	  
12 J.-C. Berchet, Le voyage en Orient Anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIXe siècle, introduction, 
chronologie, notices biographiques et index de J.-C. Berchet, Paris , éd., Robert Laffont, 1985, p.19 
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 ��� ����� � ��� ��� ����"٬، قددمم في كتابهھ  13» ������� ���������

قليیاتت ااألططوواائفف وواال لىترركززتت عاالمصرريي وواالسوورريي٬، وولكنن معظظمم االددررااسة االشعبيینن  ددررااسة عنن "���� �����

كما جاء فيیهھا. ةسوورريیاال  

بعدد أأنن اايیقنتت فررنسا بعددمم جددووىى االتغلغلل االى هھھھذذهه ااالررضض منن االيیابسة بالططررقق االتقليیدديیة االسائددةة في ذذلكك االعصرر٬، أأال ووهھھھي 

ررااددهھھھا االحصوولل على مبدداايیة بالنيیلل مما يیؤؤررقهھا. لمم تسططع  تحظظىعلى هھھھذذهه االشعووبب ووقامتت بددررااستهھا لعلهھا  إإذذااً  االحرربب٬، االتفتت

االمناخخ االمناسبب حتى تمكنتت هھھھيیئا وولكنن االشعووبب االعرربيیة ذذااتهھا منن جهھة وو غيیابب االسلططانن في االمنططقة االعرربيیة منن جهھة أأخررىى 

أأخيیررااً منن االووصوولل إإلى االعمقق االجغرراافي وواالسكاني ووحصددتت ما ززررعهھ لهھا مستشررقووهھھھا.  

 

االصووررةة االنمططيیة االعنصرر ااألساسي في   
 

شكلتت ااألددااةة  ,االثامنن وواالتاسع عشرر عنن االشررقق ااألووسطط جلل آآمالهھمم نناالقررنيی مستشررقيليیهھا عةة االنمططيیة االتي بنى االصووررشكلتت  

كتبب االمستشررقيینن االجدددد بشكلل أأساسي في عمليیة صناعة االصووررةة االحدديیثة للشررقق منن جهھة أأخررىى  ووغذذتت ,االفعالة وواالووسيیلة

لووسائلل فقدد حققق االمستشررقوونن علميیاً ووعمليیاً ووبساططة اا ااإلمكانيیاتتووعلى االررغمم منن قلة  ااألووسطط ووكانتت االملهھمم وواالمعيینن على ذذلكك.

فلووال تلكك االماددةة االخامم ( االصووررةة االنمططيیة) لما  االحدديیثث,االعصرر  مستشررقيعيیدد يیررىى أأنهھمم تفووقوواا على االتقددمم حتى أأنن س نناالكثيیرر م

االووسائطط  إإنن كالً منن تمكنوواا منن االووصوولل إإلى تلكك االنتائج بتلكك االووسائطط االبدداائيیة االتي أأبددتت فعاليیة منقططعة االنظظيیرر. وومع هھھھذذاا نقوولل

أأووكلهھا في االسابقق٬، فلما ال وونحنن  تتآآت , فقددأأثبتت أأنهھ أأقووىى ااألسلحة االذذيي٬، وواالمعلوومةإإلى حقلل االكلمة تنتميیانن  االقدديیمة وواالحدديیثة

سالة االمووجهھة للحاكمم نعيیشش االيیوومم أأووجج عصرر االمعلوومة. لقدد أأخذذتت االووسائطط االتقليیدديیة شكلل االكتابب وواالمقالل وواالقصصص أأوو االرر

ال تكوونن بتلكك  على نقلل صووررةة قدد تتاالمثقفيینن وواالمستشررقيینن٬، بلل ووعمدد . عملتت هھھھذذهه االكووكبة مننمهھتمم بشأنن االشررقق للكوواالقاررئئ وول

خددما غايیًة  هھھھماإإلى االططابع االعلمي٬، ووكالوومالل ررجج االبعضض منهھمم عنن االططابع ااألددبي عليیهھا في االووااقع٬، وو خ ااأللوواانن االتي تبددوو

وواالتي تمثلتت في نقلل صووررةة عنن شررقق أأووسطط متجززأأ يیعيیشش  االعثمانيیيینن وو ببغابتت كثيیررااً في ذذلكك االعصرر عنن أأعيُینن مثقفي االعرر

ووأأنن حسبب ززعمهھمم٬، كانتت تعاني ااألمرريینن٬،  ااألقليیاتت ال سيیما االمسيیحيیة االتيأأززماتت متعددددةة وو نززااعاتت ططائفيیة ووااضططهھادد لبعضض 

لمقددساتت االمسيیحيیة وو تغليیفف االووسائلل عنن ططرريیقق ااستيیالءهه على أأهھھھمم اا بأفظظع االشررقق االمسيیحي قدد طُطِمستت هھھھوويیتهھ منن االجززء االمسلمم

فكانن لهھذذهه االصووررةة صددىى في االددااخلل االشعبي٬، االذذيي  عليیهھمم. ااالعتددااءاالدديینيیة وواالكررااهھھھيیة وو تهھجيیرر االمسيیحيیيینن وو  تتهھھھوويیتهھا بالشعارراا

ااستهھووتهھ أألوواانن تلكك االصووررةة ووثارر ألشباهھھھهھ منن االمسيیحيیيینن. نبع عنن هھھھذذهه االخططووةة االفكرريیة االعلميیة ووااإلعالميیة حررااكاً في ااألووساطط 

ً اا ً نحوو فكررةة االتحرركك االعسكرريي  ددفع  على االررأأيي االعامم وو أأثَّرر لفكرريیة وواالثقافيیة وواالدديینيیة٬، االتي بددووررهھھھا لعبتت ددووررااً تووعوويیا حثيیثا

االتي  ١۱٨۸٦٠۰ااثث وو تبلووررتت هھھھذذهه االعمليیة في نقلل أأحددااثث عاشهھا مسيیحيیوو االشررقق بشكلٍل مفجع كأحدد اانن.وواالسيیاسي لووقفف هھھھذذاا االعددوو

قبلل االقررنن االثامنن عشرر٬، وولقدد  بحدديیثة االعهھدد بلل تستمدد جذذووررهھھھا إإلى ما إإذذاا ً ووررةة االنمططيیة ليیستت نن صناعة االصإإسنعوودد لهھا الحقاً. 

ااثبتتت مددىى فعاليیتهھا على مددىى االقرروونن االمنصررمة إإذذ نجعتت ووأأعططتْت خيیررهھھھا منذذ ااستططاعع االمستعمرر فهھمم سرر ااتحادد االشعووبب 

ووددسهھ بيینهھا. ةتفررقلعقارراا لووصنع   

                                                
13Said, Edward, L’Orientalisme, Ed. du Seuil, Paris, 2003, p. 99 
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االسوورريیيینن ووعززووهه إإلى تآمرر االسلططاتت االعثمانيیة مع بعضض االمجمووعاتت االمتططررفة في  لططالما شجبب االررحالة في كتبهھمم تططررفف  

ووخالفاً لفوولني ووددووفووجيیة ووشاتوورربرريیوونن إإعتبرر ددووالماررتيینن هھھھذذهه االحرركة   .لمدد االووهھھھابي يینشطط في شبهھ االجززيیررةةاالحيینن االذذيي كانن اا

ثمانيیة. بيینما نعتت فوولني االحرركة االووهھھھابيیة بأشدد لددىى االحكوومة االع إإيیجابيیاتصحيیحيیة تحاكي االعقلل وواالررووحح٬، وولكنهھا لمم تلقى صددىى 

 �� �������« قائالً :  ننللمسيیحيیيیاالعباررااتت وونقدد فيیهھا االكررااهھھھيیة االتي يیكنهھا االووهھھھابيیيینن وومنن يیتبعهھمم في سوورريیا 

�������� ���� ������ �������� ��������� ������ ������ 

. أأما ددووفووجيیة تططررفهھا بالفاشيیةمباددئئ ااإلسالمم ووشبهھ  هھھھذذهه االظظاهھھھررةة إإلىعززاا فوولني  االتططررفف,ووفي حدديیثهھ عنن ». ������14

في هھھھذذهه  هھنن ددووال ماررتيینن لمم يیتفقق مع منن سبقفحملل االحكوومة االعثمانيیة مباشررةًة مسؤؤووليیة االووقووفف ووررااء كلل هھھھذذهه ااالعمالل. لك

 ������ ���� ���� ���� ������ ����� ���« بلل نفاهھھھا قائالً :  ااإلسالممااألحكامم على 

. ووااستمررتت هھھھذذهه االفئة منن االررحالة في 15»���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��������

وو االتي ررّكززتت على االكررااهھھھيیة االتي يیكنهھا االمسلموونن للمسيیحيیيینن. ااستعملل في  ووااإلسالممصيیاغة بعضض االصوورر االمسيیئة للمسلميینن 

مددنن ووغيیررهھھھا. ووفي االخاررجيیة كالثيیابب وواالعندد االمعامالتت بلل حتى في االمظظاهھھھرر٬، وولمم تتووقفف االمؤؤثررااتتصناعة هھھھذذهه االصووررةة جميیع 

هھھھذذاا االصدددد أأثارر ددووالماررتيینن في كتابهھ قضيیة االفصلل االعنصرريي االذذيي عانتت منهھ ااألقليیة االمسيیحيیة وواالذذيي تتجسدد في بناء االمددنن وو 

ً على فصلل ااألقليیاتت االدديینيیة ووااإلثنيیة بعضهھا  تخططيیطط ااألحيیاء ووتقسيیمهھا٬، فالبناء االهھنددسي لمدديینة ددمشقق٬، يیقوولل االررحالة٬، قائما

 ����� ������ ����" �����" �������� �������� ����: «  االبعضض

��������� ������� ����� ������ �������«  

 ���� ���« االعماماتت االبيیضاء االتي صاررتت حكررااً على االمسلميینن :  ااررتددااءوويینقلل فوولني صووررةة أأخررىى يیرركزز فيیهھا عنن 

ً منن أأنن عددمم االددختعّمدد فقدد االررحالة االفررنسي بيیيیرر لووتي  أأما ».�������� ����� ��� وولل إإلى ددمشقق خووفا

كي يیتحاشى االمتططررفيینن٬، ووبالنسبة إإلى فووجيیة فقدد ددخلهھا تحتت حمايیة االجيیشش  اعرربيی اددووالماررتيینن ززيیّ تقلدد  , بيینمايیعتددىى عليیهھ

ااألحددااثث على  ككإإثرر تلحيینن ررسمم االررحالة أألبيیرر فيیليیبب االذذيي شارركك بالحملة االفررنسيیة االتي قددمتت لحمايیة االمسيیحيیيینن  في االفررنسي٬، 

 ��: « قاللشقيیيینن كالرراادديیكاليیيینن االمتعصبيینن فيیيینن االعززلل ووعلى ااألجانبب بشكلًل عامم٬، ررسمم صووررةة يیظظهھرر فيیهھا االددماالمسيیح

��� ���� ���  �� ��� ������ �� �� ���� ���� �� ��� ����� .«

لل االتي تجاهه تلكك ااألفعا نناالمسيیحيیيیوومنن جهھة أأخررىى كي ال تأخذذ االصووررةة االططابٍع غيیرر االعلمي٬، تططررقق فوولني إإلى ررددةة فعلل 

 ������ ��������� �������� ����� ����� ���« تتقصددهھھھمم ووبرّرررهھھھا قائالً : 

�������� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� 

����� �� ����� ������� ������ � ������ �������� ������� 

���� ����� ���� ��� ���� ����� �������  �� ���� ����� 

������� ���� � ������ ������ ������� ������� ���� ��� 

����� ����� �� ������ � ������ ��� ������� �� ��� 

                                                
14 Volney, Constantin-François, Voyage en Egypte et en Syrie, vol 1, Ed. Bossonge Frères,  Paris. 1822. p. 265. 
15 Lamartine, Alphonse, Souvenirs et portraits, Paris : Hachette : Jouvet, 1897, vol. 1, p. 179. 
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������� ������ ����� ��� ������ ����� 16������� ����� 

����� � �����  ����� �� ����� �� ����� �������� ���� 

حيینن يیظظهھرر االعرربب فيیهھا  بالضحيیة٬، في نناالمسيیحيیووهھھھذذهه االصووررةة االتي يیررصددهھھھا لنا فوولني يیظظهھرر  ووفي ٬،»������

٬، بشيءووصفهھا بصووررةة نمططيیة ال تططابقق االووااقع فف فقطط عندد تلكك االصووررةة االمنقوولة ووبالووحشيیيینن االبرربرر. وولكنن هھھھلل لنا حقاً أأنن نتووق

 االغرربب وو تحميیلهھمم شيیططنة  لمم يیكنن في حسبانن االمفكرريینن االعرربب؟ أأال يیجبب أأنن نتووقفف عنن حقيیقاأأمم أأنن تلكك االصووررةة حاكتت ووااقعاً 

كلل االمسؤؤووليیة وو نلتفتت إإلى تلكك االنززااعاتت بعيینن منن االووااقعيیة؟ أأمم أأنن االعرربب عاشوواا دداائماً بووفاقق مع ااألقليیاتت ااألخررىى؟  

لهھا االتارريیخ٬، ال يیختلفف ااثنانن في حقيیقة االنززااعاتت االمحليیة وواالتقلباتت االسيیاسيیة االتي عاشتهھا سوورريیا في االقررنن االتاسع عشرر ووسج

وومنن  ااالستشررااقق٬، فهھي بهھذذاا تكوونن قدد خددمتت أأهھھھدداافف مررمى للمتددخليیننا حتى صاررتت غابب عنن ااألذذهھھھانن هھھھوو مددىى تططووررهھھھوولكنن ما

بلل حقيیقة ررصددهھھھا االررحالة في كتبهھمم كنتاجج لتجارربب عاشووهھھھا أأوو إإذذاا ً  يیقفف ووررااءهه بشكلل أأوو بأخرر. لمم تكنن منن خيیالل االررحالة 

يیا آآنذذااكك قبلل ووصوولهھمم. وولكنن أألمم يیقمم تناقوولهھا فيیما بيینهھمم ووهھھھي تعبرر عنن مددىى االصررااعع االدديیني وواالططائفي االذذيي كانتت تعيیشهھ سوورر

في سوورريیا ووغيیررهھھھا االحلقة ااألضعفف  االمسيیحيیةتشكلل االططائفة  أألمم؟ أألمم يیتعمددوواا ذذلكك؟ بنقلل صووررةة مبالغ فيیهھا االفررنسيیوونناالررحالة 

هھھھذذهه االحملة ااإلعالميیة االشررسة االتي تعررضتت لهھا سوورريیا ووغيیررهھھھا منن االبلدداانن  في االصووررةة بمجملهھا ووخددمتت بشكلل غيیرر مباشرر

خررىى؟ ااأل  

 

االتصنيیفف االعررقي وواالمذذهھھھبي لسوورريیا في كتبب االمستشررقيینن   
 

لددررااسة االنسيیج االمجتمعي االسوورريي قامم فوولني  ههاالسنة وواالنصفف كررسس فيیهھا ووقتهھ ووجهھددبعدد أأنن مكثث في سوورريیا لمددةة تقارربب  

:  فقالل تصنيیفف االشعبب االسوورريي االى عددةة فئاتتب  

   »�������� ����� ���� ����� ������  :  

�� ������ ���� ���� ��� ����� �� ������� ������������ 

������  

�� ������ ������� ���������  

�� ������ ������� ����� �� ������� ����������«  

ووددقة وو فيیهھ يیقوومم بتفصيیلل كلل  تجززءةةوولمم يیتووقفف هھھھذذاا االتصووررعلى هھھھذذهه االفررضيیة االتارريیخيیة٬، بلل جاء بتصنيیفف فئوويي أأخرر أأكثرر منهھ 

وويیددررسس فيیهھ تارريیخهھ وو مكانن تووااجددهه ووددووررهه إإلخ. ووفي هھھھذذاا ااإلططارر يیتناوولل االررحالة في ددررااستهھ االمكوونن على حددهه  ااجتماعيمكوونن 

ااألوولل ووهھھھي االططائفة االمسيیحيیة في سوورريیا  :  

 »�������� ������� ����� ��� ������ :  

� -  ��������� �� ���������� �������� �� ��� ��� 

������������ �� �������� �� ����� ����  

� - ������� ���� ��������  ����������  
                                                
16 Volney, op.cit., p. 341. 
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� -  ���������� �� ������� ���� ������ ����� «17  

:  ننساللتيیثمم يیتناوولل االمكوونن االثاني حسبب ززعمهھ ووهھھھمم االعرربب٬، حيیثث يیصنفهھمم إإلى   

»� - ���� ����� ����� �� �������� ������� ����� ������ 

������ ����� ������ �����  

� صللَّ هللا عليیهھ ووآآلهھ  على اابنن اابي ططالبب اابنن عمم االررسوولل(  ��� ����� �� �������� ����� -

ووهھھھاتانن االساللتانن هھھھما ».  ����� � ����� ������ ������� �� ��������) ووسلمم

في ووااقع ااألمرر االسنة وواالشيیعة. ووبالنسبة للمكوونيینن االثالثث وواالرراا بع فهھمم :  

»� -  ������ �������� �� ����� �� ����� ���� �������  

� - ������ ��������� ��� ���� ��� �� �����«  

ثمم يیأتي على ذذكرر االبددوو االررحلل ووهھھھمم بالنسبة إإليیة جززء ال يیتجززأأ منن االعرربب٬، وويیتحددثث عنن فصائلل أأخررىى يیعتبررهھھھا كفصائلل  

تنحددرر منن ااصوولل عرربيیة كالترركمانن ووااالكرراادد.  

لنا بهھددفف إإثررااء نظظرريیة االتعدددد االعررقي ووااإلثني  تبددوومنططقة االحاليیة االيیوومم كما قدد جاء هھھھذذاا االتصنيیفف االذذيي قدد ال يیعكسس تماماً ووااقع اال

ً لسوورريیا٬، إإال أأنهھ قدد ااستططاعع بتلكك االررؤؤيیة االمنهھجيیة ع وولفهھمم تلكك االررؤؤيیة االمنهھجيیة سنتووقفف  .كسس ترركيیبة االمجتمع االسوورريي عمووما

االحضرر. لمم يینحصرر هھھھذذاا حسبب االجغرراافيیا االسكانيیة إإلى : االبددوو وواالفالحيینن وو االسوورريیيینن قسمم فوولني  , حيیثثالً على أأهھھھمم جوواانبهھاقليی

االتصوورر على هھھھذذهه ااالصوولل االثالثة بلل ااستعانن االمؤؤلفف بددررااساتت سبقتهھ في هھھھذذاا االتصنيیفف كمووسووعة االعالميینن االعلميیة االتي كانتت 

غررفيیا االشعووبب ووتصددرر في فررنسا. ووعلى هھھھذذاا االنحوو تصوورر جووسووعة علميیة سيیاسيیة تعنى بددررااسة بشكلل ددوورريي ووهھھھي م تنشرر

ضح أأددناهه : وولسوورريیيینن كالشكلل االمائيیة االسكانن اافوولني فسيیفس  

 

                                                
17 Volney, op.cit., t.1, p.334. 
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اانططالقاً منن هھھھذذاا االصووررةة٬، سنتووقفف قليیالً عندد أأهھھھمم االخصائصص االتي سجلهھا االمستشررقوونن االفررنسيیوونن عنن كلل ططائفة كما جاء في 

.مؤؤلفاتهھمم  

 

 

 

أأووالً : االعرربب االبددوو   
 

مسائلل عدديیددةة عنن  مذذكررااتهھ ووررسائلةيیبددوو أأنن بووجووال أأمضى ووقتا أأكثرر عندد االبددوو االعرربب منن غيیررهه منن االررحالة٬، فقدد تناوولل في 

ً عنهھمم وولاالعرربب االبددوو٬، وو لسلفهھ االررحالة االسوويیسرريي جووهھھھانن لوويیسس ااءةة قرر كنن ددررااستهھ لمم تكنن سووىىعررضض تحليیالً ددقيیقا

ً االشيیخ  انقق ااسلووبهھ ااألسلووبب االصحفي االذذيي مكثث في صحررااء االعرربب لبضع سنيینن٬، كما ع إإبررااهھھھيیممبوورركهھاررددتت وواالمسمى اايیضا

ةة فبددوو سوورريیا ال يیشكلوونن عصبة ووااحدد االررحالة االفررنسي إإنن االبددوو . في هھھھذذهه االددررااسة يیقوولليیرر ميیشوواالمستشررقق االكب هھلمعلم

لفوولني وووو بددوو صحررااء االعرربب يینتموونن إإلى االفخذذ االعنززيي ووهھھھمم سكانن نجدد ووما حاددهھھھا منن قبائلل. » شماليیة«يینحددرروونن منن أأصوولل 

 ���� ������ �� ����� ���« وواالعررقيیة للبددوو٬، فيیقوولل :  ااالجتماعيیةخررىى للترركيیبة اانظظررةة 

����� ������ ����� � ��� �������� ��������� �������� 

٬، وويیشيیدد االررحالة االفررنسي »������ ���� ���� ��� ��� ������� ��������

 ����� ������ �� ����� ���:«  ىىجذذووررهھھھمم االتي لمم تختلطط بشعووبب آآخرر بعظظمة لغة االبددوو ووصفاء

����� ����� ������ �� ��� ������ ������ ���� ����� 

وولكنهھ يیغالي في ووصفهھمم بقططاعع االططررقق وويیسرردد على  ,اجررتت منن االيیمنن وواالحجاززوويینسبهھمم االى االقبائلل االتي هھھھ »�������

  18ااالررضض االخصبة  على مصاددرر االميیاهه وو أأهھھھمهھا  إإلى االثأرر أأوو تي عصفتت بالقبائلل االعرربيیة وويیعززووعجالة ااسبابب االحررووبب اال

 �������« هھمم مسلموونن بالفططررةة عدداا فوولني االذذيي يیررىى في ااسالمهھمم نفاقق ووااضح : ووعنن دديیانتهھمم فيیتفقق االررحالة على أأن

����� ���� �� ��� ������ ������ �� ���������� ���� 

��������� � ������� ����� �� ������ ���� ������ ��� 

����� ����� �������  «  

 

ثانيیاً : االترركمانن  
 

االذذيینن سكنوواا االسهھوولل  ثيینن االفف نسمة مضيیفا أأنن أأصوولهھمم تررجع االى االتتاررعندد ووصوولل فوولني لحلبب قدّدرر عددددهھھھمم آآنذذااكك بثال

يیكوونن للعرربب أأوو االبددوو  ااألررمنيیة ووأأنهھمم يیتكلموونن االترركيیة بددالً عنن االعرربيیة. أأما بالنسبة لططرريیقة عيیشهھمم فيیررىى فوولني أأنهھمم أأقرربب ما

حلل .االررُّ  
                                                
18 Volney, op.cit., p. 350 
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ثالثاً : ااألكرراادد  
 

حلل ووإإنما  بأنهھممددوو الماررتيینن بعدددد منن قبائلهھمم ووووصفهھمم االتقى   إإلى جبالل سوورريیا٬، ١۱٨۸٣۳٢۲خاللل ررحلتهھ االمشهھووررةة عامم  ليیسوواا بررُّ

مفررددااتت االووصفف االتي ووظظفهھا االشاعرر  اانتقاءمنن هھھھذذهه االجبالل مقررااً لهھمم. تتجلى االصووررةة االنمططيیة لهھذذهه ااألقليیة عندد  ااتخذذوواا

االشررقيیة االذذيینن ااتخذذوواا منن سهھوولل  أأوورربا ااألووررووبي ووهھھھذذاا عنددما شبهھهھمم بغجرر ددووالماررتيینن في تقرريیبب صووررةة ااالكرراادد عندد االمجتمع

“ عنن هھھھذذاا كلهھ باستخدداامم مفررددةة  ٬، ووعبرر»�������� ����� ��� ����« فررنسا ووااسبانيیا مالذذااً لهھمم : 

.اايي االغجرر” بوويیمنانن  

ددووال ماررتيینن مهھتما لشأنهھمم ووووصفف مساكنهھمم وو عاددتهھمم االتي نعتهھا بالكررمم وواالشجاعة ووقاررنهھا بصفاتت بددوو االجززيیررةة. أأما عنن بدداا  

٬، فقدد الحظظ ددووالماررتيینن أأنن هھھھيیئتهھمم تختلفف عنن غيیررهھھھمم منن االشعووبب ووبيینن قرراائنهھمم منن ااالممم االمجاووررةة الختالفف بيینهھممووجهھ اا

 �������� ��� ��« ٬، ووعنن نساءهھھھمم يیقوولل :  »������ � ���� ���� ��« فررجالهھمم 

لمم تكنن ». ���� �������� ���� �� ������ ��� ������ ����������

٬، ووااألددباءاالتي ووجهھهھا لهھ االنقادد  االالذذعةعنن ااالنتقاددااتت بمنأىى   كاتبب عنن تقاليیدد االثيیابب وواااللتززاامم االدديینيهھھھذذهه االصووررةة االتي قددمهھا اال

 ��� ����� ������� �� ����� �� ������ ����« تت كووليیتت جووليیارردد أأنن : فقدد ررأأ

������ ������ ������� � ��� �� ���� �������� � ������ 

��� ��� ���� ������ �� ������ ������� ���� ����� ����� .«

ووبعكسس ما ذذهھھھبتت إإليیهھ جووليیارردد فقدد ااثارر هھھھذذاا االووصفف حفيیظظة سعيیدد االذذيي ررأأىى فيیهھ بعضض االسذذااجة ااالددبيیة للكاتبب.  

 

رراابعاً : االيیززيیدديیوونن  
 

ً عنن االمررعى. يیعتقدد فوولني أأنهھمم فصيیلل منن االططائفة االكرردديیة وويیصفهھمم بعبدد ةة ططائفة عددهھھھا االكثيیرر منن االررحالة كططائفة متنقلة بحثا

االخفيیة االتي  ااتتسس لمم يیقنتع بالفررضيیة االفوولنيیة ووتعررضض٬، خاللل ززيیاررتهھ لهھمم في االمووصلل٬، للمعتقادديیاالشيیططانن٬، لكنن موورريیسس بارر

 ������� �������� ������ ��������� ����« يیؤؤمنن بهھا االيیززيیدديیوونن : 

ووهھھھذذاا االشيیططانن ليیسس في حقيیقة ااألمرر سووىى ططائرر االططاووووسس. 19»��� �����  

  

خامساً : االددررووزز  
 

                                                
19 Maurice Barrès, Une Enquête aux pays du Levant, vol 2, Ed. Plon-Nourrit, Paris, 1923, t. 2, p. 162. 
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فقق االعدديیدد منن االررحالة وو على ووجهھ االخصووصص فوولني ووددووالماررتيینن على أأنن االددررووزز يیتميیززوونن عنن غيیررهھھھمم منن ااألقليیاتت بأنهھمم يیت

وولغتهھمم ال تختلفف عنن لغة االمووااررنة كثيیررااً ووهھھھي تنبع منن نفسس االمنبع االسوومرريي. ووفي شأنن  مستقلتاننشعبب ذذوو سلططة ووهھھھوويیة 

 ������ ���� �� ����� �� ����� ��� :«مماثلل يیصوورر ددووالماررتيینن االددررووزز على أأنهھمم منن  

 ��� �����« .  في حيینن يیررىى فوولني أأنن االددررووزز : 20»������ ���� �� ���� ��

����� ��� ������ ��  ����� ������ ��� �� ��� ����� ���� 

���� ���� ������ �� ����� �� ��������21«.  

فيیرروويي فوولني أأنهھمم منن شيیعة علي  أأصوولهھممعلى  ختلفوواااالررحالة االذذيینن لعشرر مووضع ددررااسة  تاسعشكلل االددررووزز في االقررنن اال

مصرر. ووبعدد ذذاا فأصوولهھمم تررجع إإلى كمم بأمرر هللا محمدد اابنن ااسماعيیلل لحسبب ظظنهھ٬، أأتباعع االحا االحقيیقةررضي هللا عنهھ ووهھھھمم في 

يینن سميیا بلل لبنانن ووهھھھناكك تناززعتت ااسررتانن كبيیررتانن على االسلططة٬، ووهھھھما االبيیكك وو جبنالطط  ووكوونا فخذذجززوواالل حكمهھ٬، لجأوواا إإلى 

عقبب ذذلكك بالقيیسي ووااليیماني.  

لمووااررنة االذذيینن عانوواا منن تسلطط حررووبهھمم االتي خاضووهھھھا ضدد اا إإلى سمع بهھا ااألووررووبيیوونن عنن االددررووززوويیعززوو فوولني هھھھذذهه االهھالة االتي 

للسلططانن االعثماني. االصددرر ااألعظظمم زز االمددعووميینن منن قبلل باشا االشامم وووورراالدد  

ااصوولل هھھھذذهه  لىاالررحالة عيینن وولمم يیتفقق نذذااكك هھھھموومم االمفكرريینن ووااالنثررووبوولجزز آآلتت االططقووسس االدديینيیة للددررووغووفي شأنن أأخرر٬، فقدد ش

 ������� ��� �� ��� ����� �� ����� ��:« االططقووسس٬، فيیقوولل ددووالماررتيینن 

٬، ووااتفقق معهھا كلل منن )لّل هللا عليیهھ ووعلى آآلهھ ووسلممص( بمحمددبالنبي وو تررىى االليیدديي ستانن هھھھووبب أأنهھمم يیؤؤمنوونن ». �������

تططررقا إإلى مكانة االعّقًالل في هھھھذذاا االمجتمع. ننااللذذاافوولني ووددووالماررتيینن   

 

22ساددساً : االنصيیرريیوونن  
 

                                                
20 Volney, op.cit., p. 395. 
21 Lamartine, op.cit., p. 548. 

  : ����� ���� ��� �������� �����« دديیسو رروونيیة :  22
 � ��������   :���� ���  »���� «� ��� ��� �� ��� ���� . 

 � ��������  :��� ������ �� ����� �� ������� ����� �� ������ 
������ �� ���� .������� ��� ������ �� ����� ���� .������� ����� 

������� 
 � �������� �� �������   :�������� �� ����� ���� �� ����� .����� 

�� ������� ��� ��� ����� ������� ����� �� ����� .�������� ��� ����� 
���� �� �����  

- �������  :�������� �� ���� ���� � ������ ������� �� ���� ������ � 
. وو يیعتقد دديیسو أأنن محمد بن نصيیر االنميیريي هھھھو االمؤسس االفعلي  » .��� �� ���� ���� ��» ������« �� �����

 ��� ������ ��, ��������� ����� ����� «للنصيیريیة ووسميیت هھھھكذاا نسبة لهھ, وويیضيیف قائالً : 
�������� ��� ��� ����� �������«.  

Dussaud, René, Histoire  Et Religion Des Nosairis,  Ed. Librairie Emile Bouillon, Paris 1900, ps.40, 
77,78,79, 94, 95, 96, 98  
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٬، ننااإلسماعيیليیيیمع  تناززعووهھھھااالتي إإنهھمم ااستوولوواا على قصوورر االحشاشيینن في قرريیة حمامم االووصلل  هھھھمميیقوولل باررسس موورريیسس االذذيي ززاارر

نن عقيیددتهھمم لهھا أأصوولل ااسالميیة سس أأيیوويیعتقدد أأنن مؤؤسسس هھھھذذهه االططائفة يیددعى حسنن االعسكرريي٬، ووعلى االصعيیدد االدديیني ال يیررىى بارر

 ����� ������������� ���������:« نن إإكك في عباررةة نعتهھمم بهھا يیقوولل فيیهھا ووذذل

������� ��� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��� ��� ���� 

�� ������ �� ����� ��� ���� ����� ���� �����«23  

ووفي هھھھذذهه االصووررةة االتي يیررسمهھا  - بحسبب اافتررااضهھ – رروونن منهھايینحدداالتي  سكانن مقاططعة االلوورريینن االفررنسيیة  هھمم يیشبهھووننوويیررىى أأن

وو عنهھمم ووضع االكاتبب فررضيیة تفضي بأنهھمم ممنن تبقى منن االصليیبيینن االذذيینن قططنوواا هھھھذذهه االجبالل االمعررووفة بقصوورر االحشاشيینن. 

٬، وويیررىى هھھھذذاانن نيیبووهھھھرر سوويیسررييوواالررحالة اال ااالجتماععاالفررضيیة عالمم  هه٬، ووقدد سبقهھ بهھذذ االنصيیرريیيیننمكووناتت  لفوولني ررؤؤيیة أأخررىى في

االمستشررقانن أأنن االنصيیرريیة تنقسمم إإلى ثالثث فئاتت منن حيیثث االووالء وويیفصلهھمم عددااء تارريیخي كما يیفصلهھمم عنصرر ااالعتقادد وواالمسائلل 

وواالقددمسيیة نسبة لقصرر قددمسس وواالتي تعتقدد بأنن لعضوو  كلببلاالشمسيیة نسبة لعبددةة االشمسس وواالكلبيیة نسبة ل : وو هھھھي كاآلتي ٬،االررووحيیة

يیة رربانيیة.االمررأأةة االتناسلي قددس  

  

سابعاً : ااالسماعيیليیوونن   
 

 ةاالصليیبيیططالما سعى االررحالة لكشفف سرر هھھھذذهه االططائفة االتي أأررقتت االكثيیرر في أأووررووبا. لقدد ااررتبططتت قصة هھھھذذهه االططائفة بالحررووبب ل

 وو )قصرر مصيیفف( ررحلتهھ أأنهھ قابلهھمم في أأحدد قصووررهھھھمم سس فييیووقررأأ عنهھا ووعنن ااسررااررهھھھا كلل االقاددميینن منن اارروورربا. يیرروويي بارر

سس ططقووسهھمم يیأنن ررشيیدد االدديینن سنانن هھھھوو االمؤؤسسس لهھذذهه االططائفة االتي ااستمددتت شهھررتهھا منن االحررووبب االصليیبيیة. وونعتت باررب يیفتررضض

لى معتقددااتت ووثنيیة٬، فليیسس في ااالسالمم ططقووسس تددعوواا ااالنسانن إإبصلة ٬، بلل  لإلسالممفهھي٬، حسبب ززعمهھ٬، ال تمتت  االدديینيیة بالررجعيیة 

لهھذذهه االططائفة. لمم يیتمكنن  االررووحي البب االررووحي وواالمؤؤسسس االفعلي وواا» ��� ���« ٬، مثلل إإنساننألنن يیططلبب االغفرراانن منن 

ا ى كشفف سرر هھھھذذهه االططائفة٬، فقدد ووضع نصبب عيینيیة ررفع االغططاء عنهھا عبرر االووصوولل إإلى االكتبب االتي سجلهھإإلسس منن االووصوولل رريیبا

شيیخ  بأسططووررةةسمووهه  اعممنن االررحالة مثلل فوولني ووددووالماررتيینن ووتحددثوواا  كتبب عنهھا االكثيیرروو االتي ااغا خانن ووااحتفظظ بهھا شيیخووهھھھمم 

االجبلل.  

  

 

ثامناً : االمووااررنة   
  

لسوورريي االمسيیحي في رروواايیتهھ االشهھيیرريیة٬، يیعتقدد ددووالماررتيینن أأنن فوولني لمم يیخططئ عندد قوولهھ بأنهھمم فصيیلل منن فصائلل االمجتمع اا

بالعلمم وواالمعررفة٬،  ااألكثرر تمسكاً بهھوويیتهھ ااألووررووبيیة. وويیؤؤكدد االمستشررقوونن أأنن هھھھذذهه االططائفة تختلفف عنن نظظائررهھھھا وو وواالجززء ااالكبرر منهھ

 قرريیة : االشيیووخخ وواالعامة٬، وويیتخذذوونن منني أأنهھمم يینقسموونن إإلى شرريیحتيینن فوولن يیضيیفففمنهھمم االمؤؤلفوونن وواالمثقفوونن وومنهھمم االفالحوونن٬، 

ً منن كررااهھھھيیة االططوواائفف ااالخررىى االتي تجاووررهھھھمم كالددررووزز ووغيیررهھھھمم٬، ووقدد ووصفهھمم ددووالماررتيینن بالثيیوو  مالذذاا لهھمم كسرروواانناال خووفا
                                                
23  Barrès, op.cit., t.1, p. 224. 
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لوواا متمسكيینن بالنظظامم ااالقططاعي ااألووررووبي االذذيي عررفهھ ااألووررووبيیوونن في االعصوورر االووسططى. ووقدد الحظظ قررااططيیيینن٬، وولكنهھمم ماززاا

فلهھمم ااشكاالً أأووررووبيیة  أأخرر,  يیضيیفف بسهھوولهھ,دديیمة. وو يیمكنن االتعررفف عليیهھمم يیززاالوونن يیتكلموونن االلغة االسيیرريیانيیة االق فوولني أأنهھمم ما

 ����� ������� � ���� ����� � ����� ���� ��������:« مميیززةة 

������ ������� ������ � ������ ��������� ������ 

������� ���� ���� ����� ...24 «  

  

اوولة تاسعاً : االمت  
 

كثيیرر وولكنهھما سميیاهھھھا هھا االااسفلل قمة جبلل لبنانن تقططنن ططائفة تحددثث عنهھا ددووالماررتيینن ووفوولني في ررحلتيیهھما وولمم يیذذكرراا عن

 ����� ���« نهھمم قوومم يیوواالوونن علي وو يیعاددوونن عمرر وومعاوويیة :  إإ ي االشيیعة٬، حيیثث يیقوولل. وويیقصدد بهھا فوولناوولةبالمت

�� ���� ���������� �� ������ ���� ���� ������ �� ���� 

���� ���� ��� �� ����� ����� ����� ��������� �������� 

٬، ثمم »������ ������ ��� ����� �������� ������ �� ����� ��

 ������� ������ �� ������ ��� �� �������� ��� ��«  قائالً :   يیضيیفف

����� ��� ����� ��� � �� �������� ��� ����� ���� ��� 

������� ����� ����� ������� ����� ��������� �� ������� 

������� ���� ������� ������� ��� �� ���� ����� ��� ���� 

ررهھھھمم في كتابهھ ررتيینن فقدد ذذكاالمددوو. أأما 25»���������� �� ��� ����� ��� �� ��� ��

أأوو مجلة االعالميینن. 26على أأنهھمم يیشكلوونن ثلثث سكانن االمنخفضض االلبناني ووقدد جاء على ذذكررهھھھمم اايیضاً في االمووسووعة االعالميیة  

 

كتبهھمم ررسائال ووااضحة مغززااهھھھا أأنن هھھھذذهه ااالممم ووااالثنيیاتت االمتفررقة وواالمتعددددةة  ثنايیا تخفي هھھھذذهه االعباررااتت االتي يیووررددهھھھا االررحالة في

متفررقة وو متناحررةة ٬، بلل وو أأنن ااالسالمم  أأممم تبددوو لهھمم في أأووررووبا كجسدد ووااحدد٬، إإنما هھھھي في ووااقع ااالمرر ااالصلل وواالدديینن ليیستت كما

االنظظرر في تلكك ااالسططووررةة  إإعاددةةاالذذيي ُسمع صددااهه في كلل أأنحاء أأووررووبا منذذ االحررووبب االصليیبيیة لمم يیعدد بتلكك االقووةة ووأأنهھ منن االممكنن 

٬، ذذلكك االمشررووعع االذذيي حارربب منن أأجلهھ عظظماء اامبررااططوورريیاتت أأووررووبا وو هھ مستحيیالً تاالقدديیمم وو جعل االتووسعي االتي قيیددتت االمشررووعع

                                                
24 Lamartine, op.cit., p. 544. 
25 Volney, p. 220.  

�������� ��������� ��������  ����� ���� ���«   : ووفي تعريیف االشيیعة للعدليیة قيیل 26
 ��� ��� ������ ����� ����� ���� ���� ������� �������������  ��

��� ����� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ����� ������ 
�������  ������ �� ����� ���� ���� ������ ����� �������� ��� ���� ��

�� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� �����  ����� �� ������
  االعقائديیة ااألبحاثث لمركز االعقائديیة االمكتيیبة, .»����� �� ��� ����� ������ ����� ��� ������ ���

center of belief researches  2014 مايیو شهھر من عشر االخامس في للمركز االموقع ااستشاررةة تم(  االعرااقق(   
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منن االسهھلل ططررحح ووجهھة نظظرر آآمالهھ ووآآفاقهھ على يیدد االقائدد االمسلمم صالحح االدديینن. لكنهھ باتت االيیوومم  هھھھذذهه ااألررضض تحططمتت عندد ااسوواارر

مغايیررةة لتلكك االتي سووقهھا ااألوولوونن في أأووررووبا.  
  

منن االتميیيیزز آآخررشكلل   
  

االفررنسيینن للططوواائفف االسوورريیة عندد تحدديیدد االعررقق  أأوو تميیيیزز االدديینن أأوو حتى االلغة بلل ذذهھھھبتت لشكلٍل جدديیدد  لمم تتووقفف ددررااساتت االررحالة

مكووناتت االنسيیج االدديیمووغرراافي لل ئة االجسدديیة وواالتقاليیدد االعررفيیة لكمنن االتميیيیزز وو هھھھي االمظظاهھھھرر االخاررجيیة  كاألززيیاء االشعبيیة وواالهھيی

ً  رريي٬، فقدد لعبب هھھھذذاا االعنصرر ددووررااً االسوو فعلى سبيیلل ططة االتميیيیزز االططائفي وواالتصنيیفف االمذذهھھھبي في بالدد االشامم. في إإعدداادد خارر هھھھاما

عنن  ماررتيینن على مسألة االهھيِیئة وواالخلقق عندد االمووااررنة االذذيینن تختلفف حسبب ووصفهھ أألوواانهھمم وو هھھھيیئتهھممال ٬، شدّددد ددوواالمثالل ال االحصرر

ً لهھمم غيیررهھھھمم منن االفصائلل  ��� ���� �� ������� ������« باألووررووبيیيینن :  مشبهھا

« هھھھذذاا االووصفف يیعقبهھ آآخرر خصص بهھ االبددوو هھھھذذهه االمررةة حيیثث كانتت نظظررتهھ مختلفة في هھھھذذهه االززااوويیة فيیبددوو : وو 27»�������

��� ������ ������� ������� ����� ������ � ������ ����� 

بيینن تلكك االشعووبب٬، فكوونهھ يیصفف  ااالختالفف٬، يیررمي هھھھذذاا االتضادد وو االمقارربة في حقيیقة ااألمرر إإلى إإبرراازز ووجهھ »��������

٬، فهھذذهه ااالختالففمددىى عمقق  ررُتظظهھإإلى ذذهھھھنن االقاررئئ  اااللتقاطط٬، يیررسلل بعباررةة سهھلة ررسساالش ووررووبي ووااآلخرر بالغجررييأأحددهھھھمم باأل

بيینهھما. يیعمدد  االصووررةة تووحي أأصالً إإلى أأعررااقق وو أأصوولل هھھھذذهه االفصائلل٬، حيیثث يیضع نصبب أأعيینن متابعيیهھ صووررتانن شتانن ما

ً إإلى تقدديیمم هھھھكذذاا صوورر عمنن هھھھ بهھ. لمم يیكنن ددووالماررتيینن ووحددهه في هھھھذذاا االميیدداانن فقدد  منوونن بما آآمننمم ال يیشبهھووهه ووال يیؤؤاالررحالة غالبا

تعررضض االكثيیرر منن االررحالة إإلى هھھھذذاا االعاملل ووجعلووهه في متناوولل أأيیدديي االقررااء ووهھھھذذاا لما لهھ منن أأهھھھميیة تميیيیززيیة تحاكي ذذهھھھنن االقاررئئ٬، 

لسيیاقق تتووااررىى االصوورر االنمططيیة االتي إإلى االدديینن أأوو االططائفة أأوو االعررقق. ووعلى هھھھذذاا اا ووااالنتماءفباتت االززيي شكال منن أأشكالل االتميیيیزز 

االذذيینن  االنصيیرريیننسس على لوونن ووشكلل يیوودديیني ووقبلي. فتووقفتت عيینا موورريیسس بارر ااجتماعيلكلل فصيیلل  ااالختالففتبررزز أألوواانهھا مددىى 

. هھھھذذهه االصووررةة بحدد ذذااتهھا تميیيیزز 28»�����) ( مقاططعة فررنسيیة ��������� ����� ����� ��« 

وويیسرريي جووهھھھانن لوويیسس بوورركهھاررددتت وواالتي أأعتقدد قاررئئ لتصدديیقق فررضيیة االررحالة االسااليیددعوو  بالفررنسيیيیننعنصرريي فتشبيیهھهھ لهھمم 

بشكلل أأوو بأخرر إلتباعع االمثلل ااألووررووبي االذذيي يینحددرروونن منهھ وو قق منن أأصوولل أأنددووأأووررووبيیة٬، وويیددعووهھھھمم سكانن هھھھذذهه االمناطط بانحددااررفيیهھا 

صلة ترربططهھمم بالثقافة وواالدديینن االشررقيیيینن. ما لهھ ترركك كلل  

ووترركك هھھھذذاا االتميیيیزز آآثررااً في نفووسهھمم  آآخررلى إإلة في كتبهھمم بلل تناقلووهھھھا منن جيیلل غايیة لمم يیخفيیهھا االررحاحملل هھھھذذاا االتميیيیزز في باططنهھ 

ً وو على أأكثرر منن صعيیدد : ففي ظظاهھھھرر ً ليیسس أأكثرر ووفي باططنهھا تخفي ررسالة هھھھذذهه االصووررةة يیبددوو هھھھذذاا اانعكاسا ً مووضووعيیا ووصفا

ااألووررووبيیة. فهھنالكك منن يیشبهھهھمم وويیعتقدد  ألصوولهھمماالقوولل  صح إإذذااعنن ثقافتهھمم وواالعووددةة  لالبتعاددتبشيیرريیة ووددعووةة لهھذذهه االشعووبب 

ليیستت بعيیددةة في ووااقع ااألمرر عنن االمسيیحيیة ااألووررووبيیة شكالً وومضمووناً. ااألووسططبمعتقددااتهھمم وويیسلمم بأنن االمسيیحيیة في االشررقق   

   

ااالستشررااقق معررفة أأمم ااستعمارر؟   
                                                
27 Lamartine, op.cit., t. 1, p. 543. 
28 Barrès, op.cit., t.1, p. 235. 
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ً تددااررسهھ  �����"  فيیدد فانسوونن في كتابب لهھ بعنوواانندداا كانن االصررااعع االقائمم بيینن االغرربب وواالشررقق على االهھيیمنة مووضووعا

"  وواالذذيي ررأأىى فيیهھ أأنن االصووررةة االتي عمدد االررحالة لتسوويیقهھا في كتبهھمم نابعة منن ������� ������ ������

 ������ ��«نظظررةة ااستعالء عررقق بشرريي على آآخرر٬، ووأأنن هھھھذذاا االصررااعع يیمتدد إإلى عصوورر قدديیمة ووليیسس ووليیدد االلحظظة : 

������ ��� �������� ��������  ������� ��� ��� �������� 

�������� ���� ����� ��� ������ ��������� ���� ����� 

٬، فهھذذهه االنظظررةة االشمووليیة غذذتت أأفكارر 29»��� ������ ����� �� ��������� �������

 �����« قائالً :  وويیضيیفف٬، االووسائللاالمستشررقيینن االفررنسيیيینن االذذيینن بذذلوواا االغالي وواالنفيیسس لتحقيیقق هھھھذذهه االغايیة بشتى أأنووااعع 

������ ������ ��� ������� �� ����� ������� �������� 

���� ����� � ��� ����� ����� ������ ����� ����� �� ����� 

�� �����«30  

وواالتارريیخ ااإلسالمي ااالستاذذ االددكتوورر فاررووقق عمرر فووززيي أأنن فكرر االمستشررقيینن وو ددوواافع ااالستشررااقق  ااالستشررااققوويیررىى مؤؤلفف 

 ������� �������� ������ ��� ���� �� ���� ���«  هھوورربظظ ااعتنقتت

فخططابب االفكرر االسائدد في االقررنن االتاسع عشرر في أأووررووبا كانن خططاباً ااستعالئيیاً نابع منن   31»�������� ������

 �� ���� ���� ������ �������� ��� ��« قناعة االررحالة أأنفسهھمم بأنن : 

������� �������� ���� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ 

���������� ��������� ���� ��� ������� �������� ����� � 

������� �� ����� ������ � ������� �������«32.  

  

ووغيیررهھھھا) على عالقة ااالستشررااقق مباشررةة أأوو غيیرر  ووااآلثارروو علوومهھ ( االتارريیخ وو ااألددبب  ااالستشررااققلمم يیتفقق االمهھتموونن بشأنن 

ى االتأكيیدد بتووررطط االمستشررقيینن وواالمستعمرريینن في االددفع في حددةة وواالططوواائفف. فقدد ذذهھھھبتت ططائفة إإل ااألقليیاتتمباشررةة بمسألة صناعة 

ً وو هھھھوو كيیفف يیكوونن للمستشررقيینن يیدد في صناعة  االتووترر االططائفي٬، فيیما تنفي آآخررىى هھھھذذهه االنظظرريیة٬، وويیبقى االسؤؤاالل مع ذذلكك مططررووحا

حتى إإلى ما قبلل نشأةة في االززمنن االبعيیدد  جذذووررهھھھاااألقليیاتت مع االعلمم أأنن هھھھذذهه االططوواائفف ووااألقليیاتت ليیستت ووليیددةة االساعة بلل تضرربب 

ااإلسالميیة؟االددوولة   

  

على  بالالئمةاالمفكرريینن االعرربب االى ططائفتيینن٬، منهھمم منن يیتفقق مع هھھھذذهه االنظظرريیة وو منهھمم منن يیلقى  اانقساممأأددىى تضارربب ااالفكارر االى 

 وواالعباسيیة). ااألموويیة (االددوولةبعددهه  االعرربب أأنفسهھمم وو على تارريیخهھمم االملططخ بالددماء وواالحررووبب االططائفيیة منذذ ما قبلل ااالسالمم وو ما

 إإنن هھھھذذهه االفكررةة,مؤؤيیدديي , ووهھھھوو منن محمدد االفيیوومي ������� ����� ��������� ����يیقوولل مؤؤلفف 

                                                
29 David Vinson, L’Orient rêvé et l’Orient réel, Revue d’Histoire littéraire de la France, 2004, p. 75 
30 David Vinson, p. 104. 

٢۲٧۷ صص,  1998 ٬،للنشر ٬، عمانن٬، ااالهھھھليیة��������� �������� ��������فاررووقق عمر فوززيي ٬،  31  
28, االقاهھھھرةة, صص 1993, دداارر االفكر االعربي,  ��������� ����� �������, لفيیومياامحمد  32  
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 » :����� ����� ���� ������� ������� �� ���� ����� �� 

قددمم االددكتوورر فاررووقق فووززيي بعضض ددوواافع ااالستشررااقق على االنحوو االذذيي ساقتهھ االططائفة يی وو٬، »������ �������

االدداافع االدديیني االتبشيیرريي وو االدداافع ااالستعمارريي وو االدداافع االعملي. ا وويیذذكرر منهھ ااألوولى  

االقاررئئ هھھھوو ااررتكازز االغالبيیة منن منتسبي هھھھذذهه االططائفة منن االمفكرريینن االعرربب على محوورر االدداافع االدديیني وو ططررحهھ  اانتباههووما يیشدد  

ستشررااقق ووااالستعمارر أأنن باتت سائدداا االيیوومم في معظظمم االددررااساتت االمختصة ووغيیرر االمختصة في شأنن ااال حتىكذذرريیعة االتددخلل 

.مآرربهھا  تحقيیققاالكنيیسة االغرربيیة ااستعملتت شقيیقتهھا االشررقيیة في   

ة تبشيیرر ااالستشررااقق يیللتساؤؤلل عنن كيیف ددعووبيینن ااالستشررااقق ووااالستعمارر يی كتابهھعنوواانن إإنن االرربطط االذذيي قامم بهھ االددكتوورر االفيیوومي في 

فال رريیبة بأنن  ااالستعمارر. بالنسبة إلددوواارردد سعيیدد بحلوولل ااالستعمارر أأوو في قوولل أأخرر ما مددىى ضلووعع االمستشررقيینن في تحضيیرر

 ����� ����� � ��������� ااسمم كتابهھااالستشررااقق كانن ااددااةة ااالستعمارر االخفيیة٬، ووهھھھكذذاا يیططلقق على 

 ���� ������� �� ���� ���« : تعمارر٬، وويیعتقدد أأنن معررفة االشررقق شكلتت تمهھيیدداا لالس�����

������ �������� �� ��� ������� ����� � ������� �����«33 ,

بالمستشررقيینن٬، حيیثث لعبتت االمعررفة االتي ززوودد بهھا االمستشررقوونن برريیططانيیا ددووررااً  االمسماةةوويیررمي سعيیدد هھھھنا االى أأهھھھميیة تلكك االمنظظوومة 

ً في مررحلة تحضيیرر ااالستعمارر. وويیناقشش سعيیدد مسألة االمعررفة االتي تبددوو لهھ كالسلططة االفعليیة تبددوو االصووررةة االتي ررسمهھا . ررئيیسيیا

.ااإليیجابيإإال أأنن االعلمم لهھ ووجهھهھ  ٬،لمم وواالقووةة ووااررددةة ووال جدداالل فيیهھاعنن االمعررفة فالعالقة بيینن االع االشيءسووددااوويیة بعضض  سعيیدد  

االمستشررقيینن أأما عنن االفرريیقق ااألخرر٬، كططهھ حسيینن ووغيیررهه٬، فال يیعتقددوونن بأنن لالستشررااقق عالقة مباشررةة بالغززوو ووإإنما كانتت ددوواافع   

قدد قددمم االحلمم االشررقي للمددررسة االرروومانسيیة االمناخخ بيیة للقررنيیيینن االفائتيینن ووااررسس ااألددأأددبيیة تحاكي ووااقع االمددووخاصة ااألددباء منهھمم 

ددبي. لكنن على االعكسس منن هھھھذذهه االشرريیحة ااالددبيیة كانن هھھھناكك شرريیحة ااخررىى منن االمستشررقيینن منن لمم ااأل االمناسبب لنموو هھھھذذاا االتيیارر

يیجيیبب   ؟االمستشررقيینننن يینتمي لهھ هھھھؤؤالء فما هھھھوو االتيیارر االذذيي كا ,غيیرر ذذلككوو فالسفة وو علماء وو كانوواا سيیاسيیيیننيیكوونوواا أأددباء بلل 

 �� ������ ����� �� ��� ��� �� ����� ��� �: « على هھھھذذاا االتساؤؤلل االفيیوومي

�������� � ��������� ������ ����� ������ �� ������� 

������ ������ ������ �� ������ ��� ������ ����� 

"���������� "������� ��� ��� ��� ����� �� ���������� �� 

�������� ���� ���� ������� ������ ������ �� ������� 

��������� ������ ������ ������� ��� ������� ��� ������ 

ة يینتمي االباحثث وواالررحالة فوولني وواالقنصلل هھھھنرريي جي وولهھذذهه االفئ .».������� ������ ��� ������

 � ���������� �����مرراادد في كتابهھ  يبب. ووفي ذذااتت االشأنن يیقررنن االكاتبب يیحلقائدد االعسكرريي أألبيیررتت فيیليیااوو

���������  ً الستعمارر مباشررةًة وويیررىى أأنن لالستشررااقق اايیدديیلووجيیة تررتبب عنهھا ددوواافع ااقتصادديیة وو لهھھھذذهه االنخبة عمووما

ً في تلكك االحملة وو خاددماً ��� ���سيیاسيیة وودديینيیة٬، وولعلل االمبددأأ االمعررووفف "  "٬، يیقوولل االمؤؤلفف٬، كانن مبررررااً ررئيیسيیا

ً بررأأَ بهھ االمستشررقوونن : في حق لالستعمارر٬، ووهھھھوو  ������� �� ����� ��� «يیقتهھ مشررووعا

��������� ���� ���� �� ���� ���� ������ �� ����� �� 

                                                
33 Said, Edward, L’Orientalisme, Ed.	  du	  Seuil,	  Paris,	  2003,	  p. 47 
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����� �� ���� ����� ������ ����������� �� ������� ���� 

������� �������� ���� �������� ������� ���� �� ��� 

������� ��� ���� ������ ����������� ���� ���� ������� 

�����  "������ ���� �������"�  "���� ���"� "���� ���"«...34  
 

 

بلووغغ االغايیة   
 

صررااعاتت ددووليیة منذذ االقددمم٬، فتهھاووتت عليیهھا كبارر ااإلمبررااططوورريیاتت في االعالمم حتى ل اامرركزز لمتووسططتعدد منططقة حووضض االبحرر اا

محوورراا ااساسيیاً ثالثث قاررااتت وو ملتقىااتيیجيیة٬، فهھي تعدد أأصبحتت مددررسًة لالستعمارر ااألووررووبي ووهھھھذذاا يیعوودد إإلى أأهھھھميیتهھا االجيیووسترر

هھ ووقائع تارريیخيیة حاسمة. ططوواالل االقررنيینن االماضيیيینن٬، ووتخلَّلت. ااشتدد االصررااعع بيینن االغرربب وواالشررقق في آآنن ووااحددللعالمم االقدديیمم وواالحدديیثث 

جليیززيیة وواالفررنسيیة ااستمرر هھھھذذاا االصررااعع االتووسعي ووبلغ أأشددهه في االقررنن االتاسع عشرر٬، وولمم يیغبب عنن أأعيینن ااالمبررااططوورريیتيینن ااالن

انيیة عبرر تأجيیج االنززااعع االددااخلي هھھھددفف ااستررجاعع ااألررااضي االمقددسة ووتنفيیذذ عهھووددهھھھا٬، حيیثث عمددتا إإلى تضعيیفف ااإلمبررااططوورريیة االعثم

بذذوورر االخالفاتت ااإلثنيیة وواالدديینيیة. وومنذذ سيیططررةة االعثمانيیيینن على بالدد االشامم باددررتت ااالمبررااططوورريیاتت ااألووررووبيیة بالضغطط على ذذرروو

االكنسيیة االكاثووليیكيیة. أأما حمايیاتت ااألقليیاتت االدديینيیة في سوورريیا٬، فرربططتت فررنسا عالقاتت ووططيیددةة مع االمووااررنة وو االسلططنة٬، بذذرريیعة

فشكلتت عالقة ووططيیددةة مع االيیهھوودد وواالددررووزز وواالمسيیحيیيینن االبررووتستانتت في بالدد االشامم. وو تجسددتت هھھھذذهه االعالقاتت بجميیع  يیابرريیططان

ي وو ااستفاددتت فررنسا منهھمم كلل ااالستفاددةة حيیثث أأددررجتت االبعضض منهھمم فأأنووااعع االددعمم وو إإررسالل شبانن منهھمم إإلى فررنسا للددررااسة 

" ررتيینن في كتابهھ االمددررهھھھذذهه االمددررسة كمتررجميینن للررحالة االفررنسيیوونن خاللل ررحالتهھمم٬، وويیذذكرر  مددررسة االشبانن للغاتت. خددمم خرريیجوو

" أأنن تررجمانهھ االماررووني ����� ��� ���� ���� ������ ��������� ������

أأشارر إإلى هھھھذذهه االظظاهھھھررةة االباحثث مووسى ساررجا في مقالل ددررسس فيیهھ  هھ عاشش في فررنسا لفتررةة ططوويیلة. ووقددكانن يیتحددثث االفررنسيیة ألن

 �� ������� ��� ����«  ددوورر االمتررجميینن في ررحالتت ااألووررووبيیيینن خاللل االقررنن االتاسع عشرر حيیثث يیقوولل : 

����� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ������� ��� 

������ ������ ����� �� �������� .�� ��� ������� ������� 

���� �� ��� ������ � ������� ������� .���� ���� ��� 

������� �� ��������� �������� ����� �����  )����� �� �� 

���������� �� ������ �������� �� ���� �����(� ��� ��� 

������� ���� ��� ��� ������� ����� �� ���������� ������ 

� ����� ������«35.  

                                                
٣۳٤ صص 2004دداارر االكتب االعلميیة  االقاهھھھرةة٬، ٬،���������� ���������� ����� ���� �يیحي مراادد 34  

35 Moussa, Sarga, Traducttor, traditore, figure du drogman dans les récits de voyage. In. Ecrire le voyage, Presse la 
Sorbonne Nouvelle,Paris. p.101. 
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أأووررووبا منن جهھة أأخررىى ليیسس في االجانبب االثقافي وواالخددمي فحسبب بلل وواالمعلووماتي رروواابطط بيینن هھھھذذهه ااألقليیاتت منن جهھة ووتبلووررتت اال

اايیضاً. ووقددمتت هھھھذذهه االشرريیحة منن االمجتمع خددماتت ال تحصى ووال تعدد على االصعيیدد االمعلمووماتي٬، فززووددوواا االمستشررقيینن بمعلووماتت 

ء االثالثث منن ززسوورريیة االسيیاسيیة االتي كررسس لهھا االجلفوولني أأنن يیلمم بهھذذاا االكمم منن االمعلووماتت عنن حالة  منن أأيیننفكانوواا يیجهھلوونهھا٬، ووإإال 

كتابهھ ررحلة إإلى مصرر ووسوورريیا؟ وو يیسرردد االررحالة االفررنسي فوولني في هھھھذذاا االجززء سلسلة منن االحررووبب االددااخليیة وواالنززااعاتت 

على أأهھھھمم االنززااعاتت  تقسيیمم ططائفي وو إإقليیمي. وورركزز بووجووال على االهھيیمنة االتي تجررعتهھا سوورريیا وواالتي أأووددتت بالبلدد إإلى ةااإلقليیميی

أأوو غيیرر مباشرر لتبددأأ بعددهھھھا االحررووبب االططائفيیة  االتي ااشعلتت نارر االفتنة بشكلل مباشررفي سوورريیا وو ١۱٨۸٣۳١۱مم كحرربب إإبررااهھھھيیمم باشا عا

أأددىى إإلى حددووثث  مام مة االمسلميینن وواالددررووزز على االسووااءوواالمذذهھھھبيیة٬، حيیثث أأثارر ووقووفف االمسيیحيیيینن إإلى جانبب االقووااتت االمصرريیة نق

أأددىى ذذلكك إإلى ثووررةة االددررووزز في عامم متعددددةة منن جبلل لبنانن وواالبقاعع٬، وو بعضض االمناووشاتت بيینن االددررووزز وواالمسيیحيیيینن في مناططقق

  . لكنن االمصرريیيینن ووبمساعددةة جيیشش منن االمووااررنة ووعلى ررأأسهھمم ااألميیرر بشيیرر ااسكتووهھھھا.١۱٨۸٣۳٨۸

االتعبوويي االذذيي ززررعتهھ ااأليیدديي االخفيیة االتي ااشعلتت فتيیلل االفتنة حالة منن االتووترر االعررقي وواالدديیني ووإإال بعدد  ١۱٨۸٦٠۰ لمم تأتت أأحددااثث

جاء على إإثررهھھھا إإباددةة للمسيیحيیيینن في ددمشقق وواالجبلل. سنة مع االددررووزز في هھھھذذهه ااالحددااثث. وواالططائفيیة. فاصططفف االمسلموونن شيیعة وو

رريیططانيیا لحمايیة االضغووططاتت على االسلططانن بتددخلل فررنسا ووب تتفاززدداادد ااألووررووبيیووننحيینهھا توواانتت االفررصة االتي ططالما اانتظظررهھھھا 

ً اايیاهھھھا  . ووساررعع االسلططانن باإلباددةةاالمسيیحيیيینن. يیتحددثث االررحالة بووجووال في مررااسالتهھ مع معلمهھ ميیشوو عنن هھھھذذهه ااألحددااثث ووااصفا

فأررسلل أأحدد أأقووىى قاددةة جيیشهھ ووااسمهھ فؤؤاادد باشا مع صالحيیاتت  أأألووررووبيیيیننإإذذ لمم يیشأ أأنن يیددخلل حررباً جدديیددةة مع  ألمووررااالستددررااكك 

ووإإحقاقق االعددلل. الستقررااررااغيیرر محددووددةة إلعاددةة   

إلمبررااططوورريیتيینن االعظظميیيینن كانن ال بددَّ ل اانجلترراا ووفررنسا -  منن أأنن تتنافسا على االكثيیرر منن االمصالح االسيیاسيیة وواالتجارريیة٬، ووأأنن يیؤؤدديي -

في لعبة االتفكيیكك. شرريیكيینن وولكنهھما كانا  بيینهھما٬،فيیما  للخالفف هھھھذذاا  

لووصوولل لغايیتهھما وو تقاسما االترركة٬، وو تقوولل االباحثة وواالمؤؤررخة االفررنسيیة تمكنتت إإنجلترراا ووفررنسا منن اا ألوولىااأِأثرر االحرربب االعالميیة 

 ووااإلدداارريیةأأنن فررنسا أأعاددتت تحدديیدد االمناططقق االجغرراافيیة  ااالنتددااببجوولي دداانددوورريینن في حدديیثهھا عنن ااإلددااررةة االفررنسيیة لسوورريیا تحتت 

 ������ ������� ������� ���� ���� �����: «  لسلططتهھااالتي خضعتت 

����� ���� ����� ������ �������� � ���� �� ��� � ���� �� 

���� ����� ������� ����� ������ ������.� ����� �� ����� 

�� ����� ������� ����� ������ �������� ����� �������� 

ً في ززررعع مفهھوومم ااالنتماء االعررقي ووااالثني 36»���� . ووأأكددتت االباحثة وواالمؤؤررخة نادديیة هھھھاموورر أأنن لفررنسا ددووررااً ااساسيیا

برراازز ااالختالفف ووااالنتماء االططائفي وو إإمة االمتنفذذةة في سوورريیة على خلقق وو ٬، فقدد شجعتت االحكووووااألقليیاتتلدديیني لهھذذهه االططوواائفف وواا

 ��� � ����� ��� ����� ����« تجسدد هھھھذذاا االمشررووعع٬، حسبب ررأأيیهھا٬، في خلقق ددوولة لبنانن : 

�������� ��������� �� ������� � ���� ��� ��� ����� �� 

����� ������ ����� ���� ������ �� ����� �� ������ ����«37  

                                                
36 Andurain, Julie, Alep ou Damas, In La voie de l’épée, 2013 (en ligne) : Andurain, est professeur agrégée et 
docteur en histoire à la Sorbonne.  
37 Hamour, Nadia, La mise en place de Mandats au Moyen-Orient 2009 (en ligne): Professeur d’histoire à la 
Sorbonne IV.  
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االخاتمة  
 

لسكاني لسوورريیا يیعططيیهھا فهھذذاا االتنووعع اا وواايیجابيیاتتيیة سلبيیاتت ددوولهھذذهه االتعدد ااثنانناالسكانيیة االسوورريیة حقيیقة ال يیختلفف عليیهھا  االتعدددديیةنن إإ

 فيتهھضمم  اتهھا أأنن حقووقق ااألقليیاتت قددخاصص وو فسيیفسائيیة متعددددةة االثقافاتت ووااألفكارر وولكنن بهھوويیة مشترركة وو متحددةة. وومنن سلبيی لوونن

االجانبيینن بجميیع أألوواانهھما٬، فهھي  هھھھاذذيیننمناخخ منن االمشاحناتت وو االنززااعاتت٬، فسوورريیا عاشتت ووتعيیشش وو يینتج عنهھا غيیابب االمساووااةة 

متلوونن االثقافاتت٬، وو تعاني في نفسس االووقتت منن نززااعاتت ددااخليیة ااسالتت لعابب االططامعيینن وواالمترربصيینن  ااالجتماعيتفتخرر بنسيیجهھا 

بهھا.   

ززااعاتت االتعدددد ااستططاعتت االنخبة االمتميیززةة منن االرّرحالة أأنن تقتنصص فررصتهھا٬، ووتستغلل بعضض نقاطط االضعفف االتي نتجتت عنن ن

٬، لتنقلل صووررةة مبالغ في أألوواانهھا٬، فررسمم االررحالة االفررنسيیوونن برريیشهھمم االتي صنعووهھھھا في مددااررسس ااالستشررااققاالسكاني وواالططائفي٬، 

وواا على االنززااعاتت وو ااألقليیاتت وولكنهھمم رركزز اااليیجابيیةبجميیع جوواانبهھ االسلبيیة وو  بجميیع مكووناتهھ ووصووررةة تجسدد هھھھذذاا االتعدددد االططائفي 

بنوو جلددتهھا وواابناء عموومتهھا. تعمدد االررحالة نقلل هھھھذذهه االصووررةة بهھذذهه ااأللوواانن االتي ال  منن وومة٬، ال سيیما عنددما تكوونن االضحيیة ضاالمهھ

إلعالميیة تلكك ااألسلحة االتي تعلموواا فنوونهھا في تعكسس االووااقع كما يیبددوو أأوو كما كانن لهھمم أأنن يینقلووهه٬، ووااستخددموواا بهھذذهه االحرربب اا

تكوويینهھمم االفكرريي.   

وواالووسيیلة عنن تلكك االتي قاددهھھھا ووددشنهھا ااسالفهھمم منن االررحالة٬،  أأاالمبدد فيختلفف يیووسائلل ااإلعالمم االحدديیثة االيیوومم ال إإنن ما تقوومم بهھ 

غرراافيیة وواالقووميیة االمختلفة ووبعضض االجماعاتت ذذااتت ااألصوولل االج ووااألعررااققفالصووررةة االتي تسووقق االيیوومم عنن االشعووبب وواالثقافاتت 

بانفجارر االصووررةة االنمططيیة االسلبيیة. ووهھھھي بهھذذاا تهھدددد  بعضض ااالتجاهھھھاتت االسيیاسيیة وواالفكرريیة٬، ما هھھھي إإال مظظهھرر منن مظظاهھھھرروو وواالمتعددددةة

وولكنن هھھھذذاا  .االنززااعع االخصاممررسي في جوواانبهھا حقق االتددخلل االمشررووعع لفكك تتغمررهه االصررااعاتت وواالكررااهھھھيیة في االمنططقة٬، وو يططائف

ليیلبي مططالبب منن كانوواا ووررااء االهھجمة ااالعالميیة وو  االتي حملهھا االمفكرروونن بلل تجاووززهھھھا لبي فحسبب نددااء تلكك االشعاررااتتاالتددخلل لمم يی

االذذيي اانكسررتت عندد حددووددهھھھا شووكتهھ في االسابقق.  هھوويیستعيیدد ماضيی ألررضضاايیبسطط سلططتهھ على   

ووقدد نتج عنن هھھھذذاا االسباقق ااصططدداامم لقدد تسابقق االبرريیططانيیوونن وواالفررنسيیوونن في ماررثوونن االسيیاددةة االجغرراافيیة في االشررقق ااالووسطط 

االططررفيینن في بعضض ااالقططارر وواالتقتت ااهھھھدداافهھمم في االبعضض ااالخرر ووال يیخفى على االقاررئئ للتارريیخ حجمم االددوورر االذذيي لعباهه كلل منن 

فررنسا ووبرريیططانيیا في االقضاء على االررجلل االمرريیضض (االسلططانن االعثماني).   

فلوو ااستووعبب مفكرروو االعرربب  أأألوولى,ى أأهھھھلل ااألررضض بالددررجة على االمستشررقيینن فقطط٬، بلل عل بالالئمةوولكنن ال يیمكنن أأنن نلقي 

مسألة االططائفيیة وو ااخمددوواا نيیرراانهھا االتي ما فتأتت تحررقق كلل منن عليیهھا٬، لما نجعتت خططة " صبب االززيیتت على االنارر". وولوو عددنا إإلى 

أأنن  لالحظظنا االمسيیحيیةلألقليیة  االتي  مثلتت االذذرريیعة االكبررىى للمستعمرر لددخوولل سوورريیا بصفة حامٍم   ١۱٨۸٦٠۰أأحددااثث ثووررةة االددررووزز سنة

االصووررةة لمم تنقلل بالووجهھ االمططلووبب٬، فالمززاايیددااتت وواالمبالغاتت ملئتت االرروواايیاتت٬، ووكانتت لهھا أأثرر بالغ ااألهھھھميیة على ررددوودد فعلل 

ً أأنن فررنسا عظظماء ااألددبب  ججكانتت تعيیشش عصرر االتنوويیرر االذذيي أأخرر االشرريیحة االتي كانتت تقررأأ هھھھذذهه االكتبب٬، ووال يیخفى عليینا جميیعا

الماررتيینن االذذيي حصلل  ططاتت. ووهھھھذذاا حقيیقة نجددهھھھا مثال عندد ددوواالكتبب تططبع ووتباعع ووتووززعع بددعمم منن االسل٬، حيیثث كانتت ااألووررووبي

  هھھھوونرريي جيیزز االذذيي بقى في االشامم كقنصلل تجارريي لمددةة تتجاووزز االعشرريینن سنة. أأوواالفررنسيیة إلتمامم ررحلتهھ٬، على ددعمم منن االحكوومة 

ً موورريیسس باررِ  إإنن ررمووزز تلكك االحقبة كثرر  ���� �� ����� في كتابهھ علناددعا سس االذذيي يیوونذذكرر منهھمم اايیضا
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االحقق االمسلووبب وواالتددخلل االفوورريي في سوورريیا لحمايیة االووجوودد االمسيیحي٬،  ددالسترردداا٬، االجيیشش وواالسلططة وواالشعبب  �����

 ��������� �������ووأأررسلل بررسالة ووااضحة للسلططاتت ووأأصحابب االشأنن يیططالبب فيیهھا بإقامة جمعيیاتت كهھنة 

ستت في أأوواائلل االقررنن االسابع عشرر ااستجابة لنددااء االقدديیسس فانسوونن دديي بوولل ووتددعوو إإلى في سوورريیا إإذذ أأنن هھھھذذهه االجمعيیة كانتت قدد تأس

االصووررةة االتي ُنقلتت عنن االشررقق ال  فإنن ووخالصة االقوولل ٬، وو أأرراادد لهھا بارِريیسس أأنن تكوونن ااستعمارريیة.ااستمرراارر االددعووةة االتبشيیرريیة

ً ووتمم تنفيیذذهھھھا على مددىى ططوويیلل٬، وو كانتت ووضع اتستجيیبب لمعايیيیرر االمصددااقيیة االعلميیة كما البدد لهھا أأنن تكوونن٬، بلل لبتت أأهھھھددااف تت سلفا

االعووااططفف.  االفكرر ووووااستططاعتت تلكك االكتبب مجتمعًة أأنن تؤؤدديي مهھمة تهھيیئة  ااالستعمارريیة بتهھيیئة االجانبب االفكرريي للحملةتقتضي 

فكانتت تلكك هھھھي االمددررسة االحقيیقة لحرربب ااإلعالمم بووسائلل تصاحبب عصرر االنهھضة في االقررني االثامنن وواالتاسع عشرر٬، حيیثث شكلل 

ووفي خاتمة هھھھذذاا االعررضض٬، نستططيیع االقوولل أأنن االصووررةة االنمططيیة للشعبب االسوورريي لمم تكنن  .فقطط ال االمعررفةكتابب ووسيیلة للحرربب اال

أألوواانهھا٬، ووعررضتت بشكلهھا  ااختارروولكنهھا رُرسمتت برريیشة منن  حقيیقةخيیاال منن خيیاالتت ااألددبب ااألووررووبي ال سيیما االفررنسي٬، بلل 

   ااألخيیرر في صالووناتت صانعيیهھا كأددبب ووفكرر جدديیدديینن. 
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