
 

 
  يف سياق الندوات الشهرية لإلضاءة على تراث لبنان

  "محلّيلبنان يف األرشيف الدويل والْ"لسلة هذا العام ويف س
  يتشرف 

  مركز التراث اللبناني

  في

  الجامعة اللبنانية األميركية
  

  الباحثمحاضرة بدعوتكم إىل 

  أنطوان حكَيِّمالدكتور 
  يف موضوع 

  فرنسياألرشيف الفي لبنان 
  

  مة أرشيف وزارة الْخارجية الفرنسية يف كتابة تاريخ لبناناهس ِلمدراسة تقويمية
  القرنني التاسع عشر والعشرينخالل 

  

  على الشاشة ووثائق صوٍر عرضفقُها اير
  
  

  مركزيقدم للمحاضرة مدير الْ

  الشاعر هنري زغيب
  

  ٢٠٠٥ كانون الثاين ١٠اإلثنني السادسة مساَء 
   مبىن املكتبة– LRC 21اعة يف ق

   بريوت- قريطم -شارع ماري كوري يف مدخل اجلامعة األعلى 



  من الُمحاَضـرة
فرنسا أضواء على دور ، ووأَشكالُه يف السلطنة العثمانيةالْحضور الفرنسي  - 

  . الْمميز يف هذه السلطنة
 .موارنةمع بعض الطوائف، ومنها الْ االستثنائية همعالقاتممثّلو فرنسا و - 
ق بتاريخ لبنان يف القرنني التاسع عشر التعريف باألرشيف الفرنسي الْمتعلِّ - 

 اً أساسياً مصدرهتمي الْخاص، أههه، طابعظه، مضمون حفْماكنأَ: والعشرين
 .لكتابة تاريخ لبنان والْمنطقة

  وتوضيح نقاٍط،مسامهة األرشيف الفرنسي يف تصويب بعض األخطاء الشائعة - 
 .خية يف كتاباتنا التاريضٍةغام

لدى محفوظة يف الوثائق الْما ورد منها ن هذه النقاط، مع مقارنة الشائع م - 
 .األرشيف الفرنسي

مطلقة، أم كان هلا هل كانت  :ي الشرقمسيحيحماية اليت وفّرا فرنسا ِلالْ - 
 ؟كانت حدودهاحدود؟ وما 

 رايكس بيكو قبل أن ينشجهل مضمون اتفاقية سك حسني كان يِلمالْقيل إنّ  - 
؟صحيحهذا هل ف ها الكامل؟البولشيفيك نص 

حلفاء حول  الذي ضربه الْ،حصار البحريالْاىل أي مدى يصح القولُ إنّ  - 
ب  هو الذي سب،األوىلالَمية ب العرحشواطئ السلطنة العثمانية خالل الْ

 مجاعة يف لبنان؟الْ
هل  ،)لّمستِقترف بالكيان اللبناين الْاليت تع (١٩٢٠ كانون الثاين٦اتفاقية  - 

؟يهاع علم يوقِّلَ األمري فيصل  أنّصحيح 
 ١٩٢٠متصرفية عام ت اىل الْم اليت ض،مقاطعاتان الْ سكَّأنَّذكر البعض  - 

ما مدى . جديدالكيان الْرافضني ميعهم  كانوا ج،إلنشاء دولة لبنان الكبري
 صحة ذلك؟

 طبق األصل للبناين وضعه الفرنسيون نسخةًالدستور ايف بعض الكتابات أنّ  - 
 هل دقيق هذا األمر؟. جمهورية الثالثة يف فرنساعن دستور الْ



ر الصلح مإرسال الوفد اللبناين الثاين اىل مؤتورد يف بعض النصوص أنّ  - 
ما مدى .  بناء على طلب الفرنسينيمت) الياس الْحويكبرئاسة البطريرك (

 ؟صحة هذا القول
 
 

  كالم الصُّور
  )١٩١٦يلول أ ٢٥(األمني العام لوزارة الْخارجية الفرنسية برقية دو مارجري 

  مجاعة يف لبنان الْحول اىل سفري فرنسا يف واشنطن 
  

الْوفد لحمر الصُّحجاز اىل مؤت  
  اين،رستم حيدر، نوري السعيد، الضابط الفرنسي بيز: األمري فيصل وخلفه وقوفاً من اليسار: يف الوسط

   نس العرب، حسني القادريلور
  

لحمر الصُّالوفد اللبناين الثاين اىل مؤت  
  ومعه ثالثة مطارنة موارنة) رئيساً (حويكماروين الياس الْالبطريرك الْ

  وس مغبغبلُّكِريالكاثوليك للروم الفرزل وزحلة مطران  :والثاين من اليسار
  )الحقاً البطريرك كريلوس التاسع(

  



  رـِضحاعن الُم
  .١٩٤٣من مواليد غزير  *  
  *جازة يف األدب الفرنسي من جامعة ليوناإلحمل  ي.  
  *غري يف التاريخ من جامعة ستراسبورماجستالْجازة واإلحمل  ي.  
  *حديث والْ يف التاريخ الْ)فئة أوىل(دكتوراه الحمل  يعاصر من جامعة السوربونم.  
  ."نيس" و"جيهأن" زاول التدريس يف فرنسا لدى جامعة *  
  . ) الفرع الثاين-كلية اآلداب  (الْجامعة اللبنانيةالك  حالياً أستاذ يف ِم*  
  *ي اريخالت" على سلسلة ،)بريوتيف  ("الدار اللبنانية للنشر اجلامعي"، لدى فِرش  
  سلسلة  على باريس يف) L’Harmattan ("الرماتان"ولدى الدار نفسها ودار  "بالوثائق   

Documents diplomatiques français relatifs à l’histoire du Liban et de la Syrie 
à l’époque du mandat 

  : من مؤلّفاته* 
- Le démentèlement de l’Empire ottoman et les préludes du mandat, en collaboration avec 

Jean Charaf et Daad BouMalhab Atallah (Collection “Documents diplomatiques français 
relatifs à l’histoire du Liban et de la Syrie à l’époque du mandat” - tome 1 - Editions 
universitaires du Liban, Beyrouth & L’Harmattan , Paris (2003). 

- La Genèse de la constitution libanaise de 1926 – Editions universitaires du liban, Beyrouh 
1996). 

-  Une série d’articles specialisés (en français et en arabe) parus dans diverses publications  
 universitaires en France et au Liban. 

  


