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جامعة جرش
صدر مؤخراً كتاب "من رحالت الفرنسيني إىل اجلزيرة العربية" عن مؤسسة الرتاث يف الرايض –
اململكة العربية السعودية بطبعته األوىل 1425هـ (2004م) لألستاذ الدكتور حممد خري البقاعي من كادر
جامعة امللك سعود يف الرايض .يقع الكتاب يف  /216/ص من القطع الكبري ،ويتألف من مقدمة وسبعة
كشافات لألعالم والشعوب
فصول تصف رحالت الفرنسيني إىل اجلزيرة العربية وتُعلق عليها ،ابإلضافة إىل ّ
والقبائل واألماكن والبلدان يف هناية الكتاب.
محلت الفصول العناوين التالية :إقامة يف رحاب الشريف األكرب – شريف مكة املكرمة ،رحليت
إىل مكة املكرمة ،أخيل – أدراين بروست ليس له رحلة إىل احلجاز ،احلج إىل مكة املكرمة وانتشار األوبئة،
جاكلني بريين وكتاهبا "اكتشاف اجلزيرة العربية" ،انصر الدين دينيه وكتابه "احلج إىل بيت هللا احلرام" ،أوائل
الكتب الفرنسية عن الدعوة الوهابية .وأتيت أمهية البحوث والرتمجات اليت تضمها دفتا هذا الكتاب واليت
نُشر بعضها يف دورايت علمية متخصصة ،وُكتبت األخرى خصيصاً هلذا الكتاب ،من أمهية الكتاابت
والواثئق والرحالت الفرنسية إىل اجلزيرة العربية ،واليت ال تقل أمهية عن غريها من الكتاابت والواثئق والرحالت
وخصوصاً الربيطانية منها ،واليت اتصفت ابلطابع السياسي بسبب حرص الربيطانيني على التمسك بطريق
اهلند ،وعلى مصاحلهم االقتصادية يف شبه اجلزيرة العربية .وقد اتسمت الواثئق الفرنسية ابلطابع الثقايف
أكثر ،لكن االعتماد عليها كان حمدوداً يف كتب املؤرخني العرب والسعوديني يف أثناء حماوالهتم التأريخ
للدولة السعودية األوىل والثانية ،وعهد امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود .ونظراً ألن الكتاابت
الفرنسية مل تلق العناية اليت تستحقها ،وظلت حىت وقت قريب مغمورة وبعيدة عن متناول قراء العربية،
لذلك ظهر هذا الكتاب ليشكل إسهاماً يف سبيل تيسري قراءهتا واطّالع املهتمني عليها .إن هذا الكتاب
يُسلط الضوء على جانب مهم من جوانب هذه البالد العربية يف الفرتة التارخيية اليت تتناوهلا هذه الكتاابت
والرحالت.

شكلت كتاابت األوروبيني الذين قدموا إىل اجلزيرة العربية يف فرتات متتالية ،مادة غزيرة للمؤرخني
والباحثني ،وتضافرت على ترمجتها ودراستها جهود فردية ومجاعية ،كان هلا أتثري ملموس يف إجناز صورة
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الرحالة الذين زاروا اجلزيرة العربية،
جلية عن اتريخ اململكة يف تلك الفرتات .ومن املعروف أن عدداًكبرياً من ّ
وخصوصاً األماكن املقدسة فيها ،كتبوا عنها انطالقاً من دوافع خمتلفة ،فمنهم من كان منطلقا من انطباعات

شخصية أو خلفيات سياسية أو رواسب دينية ،هتدف بشكل أو آبخر إىل خدمة أهداف معينة ،ومنهم
عددا
من سعى إىل معرفة احلقيقة والواقع بدافع البحث والدراسة املوضوعية .ويربز كتابنا من خالل مجعه ً
من الرحالت الفرنسية يف عمل واحد األمر الذي يؤدي إىل إعطاء القارئ جماالً للمقارنة واملقابلة فيما
بينها ،ويكشف له موضوعية بعضها ،فضالً عن زيف بعضها اآلخر ،ويُعمق النظرة يف خمتلف الوجوه .ومل
يقتصر اجلهد هنا على جمرد عرض كتاابت الرحالة ،بل متت دراستها وحتقيقها والتعليق عليها بغية حتقيق
الفائدة للقارئ العريب.
جتلى اهتمام األوروبيني ابجلزيرة العربية ابهتماماهتم العسكرية والسياسية والدبلوماسية والثقافية
املرتبطة على حنو مباشر مبصاحل دوهلم .ولعل أول خرب وصلنا عن الغربيني القدماء الذين وصلوا إىل اجلزيرة
العربية هو اجلغرايف املؤرخ سرتابون (عاش بني عامي  64ق.م و21م) الذي رافق احلملة اليت قادها صديقه
القائد الروماين إليوس غاليوس ،حاكم مصر أايم اإلمرباطور أغسطس ،والذي قاد محلة عسكرية على بالد
العرب متجهاً إىل احلجاز واليمن عامي  25و24ق.م ،وقد أخفقت محلته إخفاقاً ذريعاً ،فما أن وصل
إىل جنران حىت ُه َزم عند "نسكة"  ،Nescaاليت يُعتقد أهنا "خربة البيضا" احلالية .ويف هناية القرن األول
رحالة يواننياً جمهوالً يؤلف كتاابً بعنوان "الطواف حول حبر إريترياي" ،ويقصد به البحر األمحر،
امليالدي جند ّ
حتدث فيه عن سواحل اجلزيرة العربية ومل يهتم ابألراضي الداخلية.

وعرب فرتة زمنية طويلة اتلية مل ترد أخبار عن غربيني يتحدثون عن اجلزيرة العربية ،حىت حاول رينولد
دو شاتيون ،وهو أحد األمراء الصليبيني وحاكم الكرك ،غزو األراضي الشمالية منها ،ولكن حماولته ابءت
ابلفشل ،إذ هزمته جيوش صالح الدين عام 578هـ (1182م) على بعد مسرية يوم واحد من املدينة
حل عصر النهضة األورويب ونشطت الكشوف اجلغرافية ،وأصبح االطالع من السمات
املنورة .وملا َّ
ّ
ّ
األساسية للنهضة الفكرية واألدبية والفنية ،فكتب السري فرانسيس بيكون أن "السفر لدى اليافعني علم،
ولدى الكبار خربة".
كان الربتغاليون أكثر األوروبيني توغالً يف حبر العرب وأكثرهم سيطرة على مراكز مهمة يف املناطق
اجلنوبية والشرقية من اجلزيرة العربية ،حىت َّ
إن أفونسو دي البوكريك ،القائد العسكري الربتغايل الذي ارتكب
عدداً من املذابح على سواحل عُمان ومناطق جماورة ،وضع خطّة يف عام 919هـ (1513م) للسيطرة على
العامل اإلسالمي بعد أن يُسيطر على عدن ،ويدخل بسفنه إىل البحر األمحر ،وينزل يف ميناء ينبع ،مث يشن
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غارة بفرسانه املدرعني على املدينة املنورة ،ويدخل احلرم الشريف ،ويقوم بنبش رفات الرسول – صلى هللا
عليه وسلم – وهنب ترابه والعودة به إىل السفن ،فإذا مت له هذا قايضه بكنيسة القيامة ،مث يدعو مليون
متطوع أورويب ليأتوا إىل احلبشة ،وهناك من منابع النيل يقومون بتحويل جمرى النهر ليصب يف البحر األمحر،
وبذلك متوت مصر والسودان عطشاً وجوعاً ،1ويف عام 909هـ (1503م) ،قام لود فيكودي فارتيما برحلة
إىل اجلزيرة العربية ،ومر ابلقاهرة وبريوت وطرابلس وحلب ،وبقي يف دمشق مدة عام لتعلم العربية ،مث توجه
إىل املدينة املنورة ومكة وجدة مع قافلة احلج الشامي ،ومنها توجه إىل اليمن وبالد فارس وعاد إىل لشبونة
يف عام 914هـ (1508م) .لقد كان الصراع العريب الربتغايل يف القرن السادس عشر على أشده يف اجلزيرة
العربية ،ويف القرن السابع عشر أصبح الصراع بني الربتغاليني وشركيت اهلند اهلولندية والربيطانية بسبب جتارة
النب مع اليمن .مث دخلت فرنسا ما ميكن أن نسميه "الصراع على النب" ،فأرسلت يف مطلع القرن الثامن
عشر بعثتني لبحث قضية استرياد النب من اليمن.
وظهرت فكرة إرسال بعثة أوروبية لدراسة اجلزيرة العربية يف عام 1172هـ (1759م) ،فكانت
بعثة نيبور اليت وصلت جدة يف عام 1175هـ (1762م) ،ومن هناك توجهت البعثة إىل اليمن ،وقضى
أعضاء البعثة حنبهم يف الطريق فلم ينج إال نيبور الذي وصل على بومباي وحيداً ،ولكنه عاد إىل اجلزيرة
مر بعُمان سريعاً ،وتوجه بعد ذلك إىل كوبنهاغن براً عرب فارس
العربية يف عام 1179هـ (1765م) ف َّ

والعراق والشام وتركيا وبلدان أورواب الوسطى ،فوصلها عام 1181هـ (1767م) ،وكتب قصة رحلته ،وكتاابً
يصف فيه اجلزيرة العربية .وقد حتدث نيبور يف كتابه "وصف اجلزيرة العربية" عن جند مع أنه مل يزرها ،وحتدث
عن الدعوة اإلصالحية ،ويقصد الدعوة الوهابية ،اليت أخذت تنتشر يف بداية القرن التاسع عشر .وكان

رينو قد وصل الدرعية عام 1214هـ (1799م) ،وأخفق يف مهمته السياسية املتمثلة يف احلصول على
وعد من اإلمام عبد العزيز بن حممد لتأمني الربيد الذي مير يف الطريق الصحراوي بني البصرة وحلب ،وكان
أول أورويب يزور الدرعية ،والوحيد الذي التقى اإلمام عبد العزيز بن حممد .وقد قام السعوديون بضم مكة
املكرمة عام 1220هـ (1805م) ،وكان انبليون الذي وصل على عرش فرنسا ،يطمح إىل إعادة نفوذها
يف الشرق ،ولعله رغب يف معرفة آراء مسلمي الشرق العريب يف الدعوة اإلصالحية اليت نشأت يف وسط
اجلزيرة العربية ،فأوفد عميله اإلسباين دومينغو ابداي لبليخ الذي اشتهر ابسم علي بك العباسي ،ووصل إىل
ودون مالحظاته بوصفه شاهد عيان على األحداث يف املنطقة
مكة املكرمة ،وهي حتت حكم السعودينيَّ ،
قبل التدخل الرتكي املصري ،وتويف جنوب دمشق عندما حاول العودة إىل مكة املكرمة يف عام 1233هـ
( 1818م) .كانت تلك أوىل حماوالت انبليون بوانبرت إلعادة النفوذ الفرنسي إىل الشرق .وقد سبق
لبوانبرت أن حاول االتصال ابألمري السعودي ّإابن احلملة الفرنسية على مصر 1216 – 1213هـ
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(1801 – 1798م) ،إال أن حماولته مل تنجح .وأتيت يف هذا اإلطار بعثة السكاريس اليت يشك الباحثون
يف صحتها .2وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الفرنسيني اهتموا ابملدوانت اليت ترافقت مع ظهور الدعوة
اإلصالحية وانتشارها بعد التحالف الذي جرى بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود،
فنجد بني عامي  1218و1233هـ (1818-1803م) ستة كتب خصصها أصحاهبا كلياً أو جزئياً
للحديث عن الدعوة ،بينما ال يُعرف حىت اآلن عن كتاب واحد كامل ابإلنكليزية يف هذه الفرتة.
لقد كانت فرنسا من الدول االستعمارية الكربى يف القرن التاسع عشر ،ومل يكن احلجاز ضمن
مناطق نفوذها املباشر ،وال قريباً من حدودها ،ولكنها على الرغم من ذلك اهتمت به ملكانته الدينية
ٍ
حينئذ اتبعاً للدولة
ولوضعه االسرتاتيجي وميزاته التجارية ،ومع أن احلجاز كان من الناحية القانونية

العثمانية ،فإن املنافس األكرب لفرنسا يف املنطقة هو بريطانيا .فمنذ محلة انبليون على مصر عام 1213هـ
(1798م) ،وعلى اجلزائر عام 1246هـ (1830م) ازداد اهتمام الفرنسيني ابلبحر األمحر ،وبالد الشام
نظراً لتوافد املسلمني سنوايً إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة ،والتساع احلركة التجارية ،وعلى الرغم من
إخفاقات احلملة الفرنسية على مصر إال أن الفرنسيني استخدموا نفوذهم لدى حممد علي ابشا يف مصر
لالستفادة من احلج ومن التجارة مع مصر واحلجاز.
وجند بعض املغامرين الفرنسيني القادمني إىل احلجاز عن طريق عملهم يف اجليش املصري ،أو يف
املصاحل الطبية التابعة ملصر ودول أخرى .وكان ذلك قبل رحلة ليون روش بنحو عشر سنوات .فمنذ العام
1249هـ ( 1833م) ،وصل إىل مصر فريق من أتباع الفيلسوف الفرنسي سان سيمون ،الذي دعا إىل
اإلميان ابلعلم وأسس حركة أتثرت ابلفكر االشرتاكي ُُسّيت فيما بعد ابلسانسيمونية ،وذلك بقيادة أونفنتان
لنشر مبادئهم العلمية واالجتماعية واالقتصادية ،وكان بعضهم حيلم بربط الشرق ابلغرب ،وبوحدة األداين،
وغري ذلك من الشعارات املثالية .وكان أحدهم يُدعى براكس ،يعمل صيدلياً يف اجليش املصري ،ووجد

نفسه هبذه الصفة يف احلجاز حنو عام 1251هـ (1835م) ،واندمج يف حياة الشرق حىت أنه تعلم اللغة
العربية ،واعتنق اإلسالم ،وأدى فريضة احلج ،وزار سورية والقدس ومصر ،وكتب رحلته املثرية ،واستفادت
بالده من جتربته فعينته يف السلك الدبلوماسي ،وانتهى األمر به قنصالً يف هاييت.
وزار احلجاز يف الفرتة نفسها عدد آخر من املغامرين الفرنسيني ،منهم اتميزييه ،الذي كان كاتب
البعثة الطبية يف اجليش املصري ،وكان يتطلع إىل زايرة مكة املكرمة إبيعاز من حكومته ،وقد تعرف على
أمني مفتاح الكعبة ،وكتب رحلة نشرها عام 1256هـ (1840م) ،بعنوان :رحلة يف اجلزيرة العربية (وقد
ترجم الرحلة مبجلديها من نص إنكليزي د .حممد آل زلفة بعنوان :رحلة يف بالد العرب ،ج ،2احلملة
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املصرية على عسري1249 :هـ 1834 -م (1414هـ 1993 -م)؛ واجلزء األول ،احلجاز ،دار بالد
العرب للنشر والتوزيع ،الرايض1421 ،هـ (2001م) .ويف عام 1252هـ (1836م) غامر ثالثة من
الفرنسيني السانسيمونيني بدخول جدة :منهم الطبيبان "كانيا" و"الشيز" والسيدة "كوسيدير" اليت قيل
إهنا كانت متخفية يف زي رجل ولكن مهمتهم مل تنجح ،وعادوا إىل بالدهم ،مث استمرت عالقة فرنسا
مبحمد علي بعد ذلك ،حىت جاء ليون روش يف عام 1257هـ (1841م).
مل تكن صالت فرنسا ابحلجاز كما هي صالت بريطانيا به ،ومع أن فرنسا كانت موجودة يف
ظاهر األمر ،ومتثل ذلك يف حضور كورتلمون تدشني سكة حديد احلجاز وزايرته املدينة املنورة يف عام
1326هـ (1908م) ،ونشر صور احلرمني الشريفني ،فإن النفوذ الفرنسي ظل هامشيا حىت عام 1334هـ
(1916م) .وكان مفهوما أن متنع فرنسا اجلزائريني من احلج بعد دخول الدولة العثمانية احلرب ضدها،
ومتكنت من احلصول على فتاوى ونصائح من بعض علماء اجلزائر ومرابطيها "رجال التصوف" تُصرح أن
الدولة العثمانية قد احنرفت عن اإلسالم ،وأن السلطان مل يعد خليفة املسلمني ،ألنه كان واقعاً حتت أتثري
أملانيا .ولكن تفاهم الشريف حسني مع الربيطانيني على الثورة ضد الدولة العثمانية ،وإعالن استقالل
احلجاز جعال فرنسا تبادر إىل إرسال بعثة عام 1334هـ (1916م) ،أُطلق عليها بعثة برميون .ضمت هذه
البعثة ابإلضافة إىل العقيد الفرنسي برميون بعض املدنيني والعسكريني اجلزائريني ،وكانت فرنسا تريد هبذه

البعثة منافسة بريطانيا يف احلجاز بعرض األسلحة واملدربني املسلمني (اجلزائريني) على الشريف .ومتثلت
البداية بفتح دار للضيوف (الرابط املغاريب) يف مكة املكرمة ابسم فرنسا ،وإبقامة بعثة دائمة ،وتقدمي
األسل حة واهلدااي .وكان رئيس البعثة الدينية هو قدور بن غربيط ،ورئيس البعثة العسكرية هو الشريف بن
العريب املعروف ابلعقيد ،مث التحق هبذه البعثة مصطفى الشرشايل أحد أساتذة املدرسة الثعالبية يف اجلزائر.
لكن التنافس مع بريطانيا ،على الرغم من التحالف االستعماري بني الدولتني ،وطمع فرنسا ابالستيالء
على سورية ،جعلت النشاط الفرنسي يف احلجاز حمدوداً ،بل إن بعثة برميون أخفقت ،ورجعت إىل اجلزائر
بعد حنو عام ،وتاله شارل ديدييه يف عام 1270هـ (1854م) ،ووجد ديدييه يف جدة قنصال فرنسيا ،كان
قد جاب البحر األمحر وحتدث عن شاطئيه .إنه روشيه ديريكور الذي تويف عام 1270هـ (1854م)،
خالل إقامة ديدييه يف جدة ،وجاء بعد ذلك كورتلمون يف عام 1311هـ (1894م).
يعرض الكتاب على التوايل :رحلة شارل ديدييه ،مث رحلة كورتلمون إىل اجلزيرة العربية يف هناية
القرن التاسع عشر بعد ديدييه وليون روش ،ورحلة أدراين بروست الطبيب الفرنسي ووالد األديب املشهور
مارسيل بروست (1922-1871م) ،وكتابه ومالبسات أتليفه ،وكتاب "اكتشاف جزيرة العرب ،مخسة
قرون من املغامرة والعلم" للباحثة الفرنسية جاكلني بريين الذي صدر يف عام (1958م) ،وأصبح بعد
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"من رحالت الفرنسيني إىل اجلزيرة العربية" حملمد خري البقاعي

أ.د .فؤاد عبد املطلب

ترمجته من أهم املصادر عن رحالت الغربيني إىل اجلزيرة العربية ،ورحلة انصر الدين دينيه إىل مكة املكرمة
وكتابه خبصوص ذلك ،وأوائل الكتب الفرنسية اليت صدرت عن الدعوة الوهابية اليت ذكرها د .منري العجالين
يف كتابه "اتريخ البالد العربية السعودية" أبجزائه األربعة ،قام املؤلف ابلتقدمي للرحالت مبداخل مرتمجة مع
شروح وتعليقات وحو ٍ
السري الذاتية والعلمية للشخصيات الواردة يف نصوص الكتاب
اش منفصلة حول َّ
ومؤلفاهتم ابللغتني العربية واألجنبية األصلية بلغة رصينة واضحة قريبة من القارئ العريب ،كما ضبط أُساء
األماكن والقبائل واألعالم وأوردها يف الكشافات امللحقة .يسلط هذا الكتاب املزيد من الضوء على
الرحالت املكتوبة ابلفرنسية ،سواء أكان من قام هبا فرنسيون ابالنتماء أم ابلوالء ،وذلك ابإلشارة املقارنة
إىل الرحالت املكتوبة ابإلنكليزية اليت حظيت ابلكثري من الدراسات والتحليالت .وقد جاء ذلك من
مرجعا موثوقا يف اتريخ اجلزيرة العربية والدعوة الوهابية .لقد أصبحت الرحالت
ابحث ومرتجم متمكن غدا ً

من دون شك مصدرا من مصادر التأريخ ،وإن كان هناك تفاوت يف مدى دقة املعلومات اليت يكتبها
الرحالة ،ويف درجة أتثريها ابملهمات املسندة إليهم ،أو يف الرؤية اإليديولوجية للكاتب .إن صح هذا ،فإن
معرفة تلك املعلومات وحتليلها تظالن من األعمال البحثية املتخصصة احليوية اليت يتوجب على الدوائر
الثقافية واألقسام اجلامعية ،ومجيع املعنيني ابلتاريخ العريب ،قدميه وحديثه ،أن تنشرها وتوفرها للباحثني
العرب.

 1انظر :د .فاحل حنظل ،العرب والربتغال يف التاريخ ،منشورات اجملمع الثقايف يف أبو ظيب 1418هـ ،
1997م ،ص 244-217-167
 2انظر :رحلة فتح هللا الصايغ احلليب إىل ابدية الشام وصحارى العراق والعجم واجلزيرة العربية ،حتقيق د.
يوسف شلحد ،دار طالس ،دمشق .1991
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