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ماتيو  نصوصه  جتميع  عىل  أرشف  الذي  الكتاب  هذا 
يوم  أعامل  نتاج  األصل  يف  هو   (Mathieu Grenet) گروين 

حول  تتمحور  ورقات  عرش  وتضمن   ،2019 ماي  و11   10 يومي   (Albi) بألبي  نظم  درايس 
مؤسسة القنصلية، التي مل جتد اهتامما كبريا جادا  من قبل الباحثني واملؤرخني. فإىل مدى غري 
بعيد رّكز املؤرخون - خاصة يف العامل الفرنكفوين، وخالفا للعامل االنقوسكسوين - بحوثهم 
عىل رشحية القناصل، ومل يدرسوا القنصليات إال بصفة عرضية عىل غرار خصائصها املعامرية 
وموقعها اجلغرايف داخل بلدان االستقبال.  وال شک أّن اغتيال الصحفي مجال خاشقجي يوم 
2 أكتوبر 2018 بقنصلية اململكة العربية السعودية بإسطنبول قد أعاد لألذهان صورا متقاطعة 
أنه  بام  العديد من األفراد  القنصيل، والذي عادة ما يكون ملجأ  الفضاء اجلغرايف للمنزل  عن 

فضاء يفرتض أن يكون ”حمميا.“ 

وتعترب املراجعات من هذا الرضب مهمة علمية جديرة بااِلهتامم وأكاد أقول إّن املراجعة 
احلقول  حيوية  عىل  حتيل  ألهنا  واالجتامعية،  اإلنسانية  العلوم  يف  سيام  ال  العلم  أساس  هي 
البحثية، ومنها ما يتصل بتاريخ العالقات الدولية. وتطرقت خمتلف املقاالت الواردة بالكتاب 
إىل جوانب متعددة من تاريخ القنصليات من حيث أهنا مباٍن تقع يف فضاء جغرايف مميز عادة ما 
يكون يف املدينة، وأهنا مقر إقامة القنصل فضال عىل أهنا فضاء ُيسدي خدمات إدارية وقانونية 
وجتارية لفائدة ”الوطنيني،“  كام كشفت الدراسات عن وجه آخر ال يقل أمهية عن سابقيه وهو 
اِعتبار القنصلية مكانا يكشف حضورا ”أجنبيا“ يف بيئة متعددة املظاهر. ولئن ُيعّد الكتاب إضافة 
للمكتبة التارخيية فيام يتصل بتاريخ املؤسسات الدبلوماسية، وتبّص خمتلف األدوار التي كانت 
العالقات االجتامعية  الكشف عن شبكة  االستقبال، عالوة عىل  بلد  القنصليات يف  تقوم هبا 
التي  اجلغرافية  الفضاءات  البتة كل  تغطي  املؤلف ال  املختارة يف هذا  العّينات  فإّن  للقناصل، 
ُعرفت بعراقة هذه املؤسسة مع بداية التمثيل الدبلومايس هبا ونعني حتديدا بالد املغارب. كام 
أن املقاالت الواردة يف املؤلف ال تستعرض إال نادرا نقائص املصادر املستعملة وثغراهتا، ذلک 
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أّن بعض القنصليات قد ُشّيدت يف فرتة زمنية معينة، لكن املعطيات التي وصلتنا عنها جاءت 
متأخرة عن حلظة التأسيس أو التشييد. ونضيف إىل ذلک أّن املقاالت املقدمة استندت يف أغلبها 
إىل مصادر غربية تنهل خاصة من مراسالت القناصل والفاعلني الدبلوماسيني بينام وقع تغييب 

مصادر بلدان ااِلستقبال.  

القنصيل  باملنزل  التارخيية  معرفتنا  تعّزز  الكتاب  ثنايا  يف  الواردة  املقاالت  أّن  شک  وال 
سابقا  تناولته  والذي  للقنصليات،  واملعامري  العقاري  البعد  أوالمها  وجهتني:  من  ووظائفه 
بعض الدراسات املتصلة بتاريخ الفن وثانيتهام تعديد األطراف االجتامعية التي تأوي القنصلية 
عىل غرار القنصل الذي يعد املرشف احلقيقي عىل هذا الفضاء بامتياز، ثم أفراد عائلته وأعوان 
مهّمة  ومنها  حقيقيا،  نفوذا  يملكوا  أن  دون  متعددة  وظائف  هلم  كانت  فالقناصل  القنصلية. 
التمثيل الدبلومايس واالقتصادي، وضامن األمن للجالية املقيمة ببلد االستقبال والتدخل يف 
القضايا املختلطة التي يكون أحد أطرافها أورويب قصد جتنب املحاكمة األحادية ال سيام ببالد 
املغارب واملرشق. ولكن الاّلفت لالنتباه هو اقرتان أسامء بعض القناصل بشهرة قنصلياهتم، كام 
أن الوظيفة األساسية للقنصليات األوروبية داخل العامل العثامين كانت تتمثل يف مراقبة نشاط 
املحوري  الدور  عىل  الورقات  بعض  وشددت  عرش.  الثامن  القرن  خالل  خصوصا  التجارة 
للقنصلية يف تزويد السلطات التي يرجعون إليها بالنظر بمختلف األخبار، فهي فضاء لتبادل 
املعلومات واالستخبار )مثال القنصلية السويدية بإسبانيا خالل القرن الثامن عرش( وأحيانا 
ّما،  بمدينة  الربيد  مركز  يشبه  ما  إىل   - عرش  التاسع  القرن  خالل  خاصة   - القنصلية  تتحّول 
الفرنسية  الربيد  )مثال مكاتب  للقنصل  االجتامعي  الدور  مرتادهيا وتعاظم  يزيد من عدد  ممّا 

واإليطالية باإلمرباطورية العثامنية(.

وكان القناصل األوروبيون وسط شبكة معّقدة من العالقات تأخذ شكل املثلث وجيّسم 
أضالعه احلكومات التي يرجعون إليها بالنظر واجلاليات األوروبية املقيمة ببلد االستقبال - 
وهي متكونة غالبا من التّجار - إىل جانب السلطات املحلية. وتبعا لذلک، كان عليهم إجياد 
نيابتهم  مَدة  النجاح  حظوظ  أوفر  يضمنوا  حّتى  األطراف  هذه  خمتلف  بني  التوازن  من  نوع 
أقامها هؤالء  التي  التحالفات والصدامات  تعرية  السياق  املفيد يف هذا  ويبدو من  القنصلية. 
الفاعلون مع منظورهيم من التجار، ولكن خاصة مع املجتمع املحيل. إّن هذه املقاربة تسمح 
بإعادة تركيب شبكة العالقات التي نجح القناصل يف عقدها عىل عني املكان بغض النظر عن 

العالقات التي مجعتهم بمنظورهيم، وباألوساط املتنفذة داخل بلداهنم. 

إّن القنصلية عبارة عن فضاء اِجتامعي ومكان عمل، ولذلک غالبا ما يرتدد عليها ضيوف 
من أنحاء شتى، كام أهنا تعّد مكانا للظهور والربوز والتمثيل واالحتفاالت واملراسم. وعالوة 
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عىل ذلک، فإهنا متثل فضاء خيضع لتنظيم فائق العناية، إذ جيدر التمييز بني فضاء عام وفضاء 
خاص )إقامة القنصل(. وحيتوي املنزل القنصيل عىل مكان للصالة والتعبد وخمازن ومكاتب 

ومطبخ وغرف وأحيانا سجن وخمبزة وغريها. 

ونالحظ يف هذا اإلطار أن ثالث ورقات فقط من جمموع الورقات العلمية قد تناولت 
القنصلية عىل املدى الطويل، بينام باقي الورقات اكتفت بدراستها عىل املدى القصري. وما ينبغي 
التعجيل باإلشارة إليه يف هذا املضامر، أن املنزل القنصيل ال يعد لوحة ثابته عىل مر السنوات، 
بل إنه يشهد تغيريات عمرانية أو حّتى يف استعامل مكّوناته. فبعض املكاتب تتغري وظائفها أو 
تتوّسع من فرتة إىل أخرى بإنشاء طوابق جديدة عىل سبيل املثال، ولذلک يتوّجب عىل الباحث 
عدم ااِلقتصار عىل دراسة مراسالت أحد القناصل، بل ينبغي دراسة املنزل القنصيل عىل املدى 
القنصلية  املراسالت  من  التنويع  عىل  العمل  مع  شهدها  التي  التحّوالت  الستيعاب  الطويل 
املستوى  عىل  القنصيل  املنزل  لتطورات  واضحة  لوحة  عىل  احلصول  يتسنى  حتى  واملصادر 

املعامري وعىل مستوى ااِلستعامالت املرتبطة به. 

العقارية  بالوضعية  تتعلق  األمهية  من  غاية  يف  مسألة  عند  املقاالت  بعض  توقفت  وقد 
لتحييز  ااِلجتامعيني  الفاعلني  خمتلف  اسرتاتيجيات  عن  يعرب  العقاري  فالّرهان  للقنصليات، 
املجال أو فضاء القنصلية. أليس من املرشوع التساؤل يف هناية املطاف عن العالقة القائمة بني 
شكاوى القناصل املبثوثة يف ثنايا املراسالت القنصلية من تديّن أجورهم وبني ارتفاع نفقات 
ااِلستقبال؟  بلدان  يف  القنصليات  بعض  مقر  إجيار  ارتفاع  وخاصة  ومصاريفها،  القنصلية 
أو عن  تأثيثه حمليا  القنصيل مع احلرص عىل  املنزل  القنصل كان عليه أن يستأجر  أّن  والواقع 
طريق جلب بعض األثاث من بلد ااِلنطالق لتزويقه، وهذا إضافة إىل املنازل الريفية التي كان 

يتمتع هبا بعض القناصل صيفا أو شتاء.

املجال  داخل  أي  املدينة  داخل  يوجد  القنصيل  املنزل  أن  عىل  الدراسات  كل  واتفقت 
تتوفر  التي  األساسية  التجهيزات  إىل  النفاذ  عن  يبحثون  كانوا  القناصل  أّن  ذلک  احلرضي، 
باملدينة من أرصفة وطرقات وموانئ وسكة حديدية مع حرصهم عىل الربوز والتميز من حيث 
شكل املعامر بالنظر إىل عالقات اجلوار، حيث يمكن قياس التفاضل الفضائّي والوظيفّي ألحياء 
املدينة بام أّن عدد القنصليات ونوعية أدائها متثل جزءا ال يتجزأ من هويتها. ومن هذه الزاوية 
يسوغ اِعتبار املنزل القنصيّل اِمتدادا للسلطة التي يمثلها من خالل العنارص املعامرية. فهو يفيض 
بال ريب إىل شهرة دولة التمثيل وتفاضلها. ولئن حتيل بعض العبارات إىل فخامة مبنى القنصلية 
عىل غرار عبارة القص، إال أّن مدلوهلا ال يعدو أن يكون مقرا إلقامة القنصل فحسُب. عىل أنه 
ينبغي التأكيد عىل وجود عالمات فارقة وواضحة للعيان فيام يتصل بالقنصليات أكدت بعض 
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املقاالت عليها، وأسهبت يف حتليلها، لعّل من أبرزها الراية التي تعلو أسطح املنازل القنصلية 
أو الصاري الذي تشد إليه الراية أو حتى شعارات الدول املمثلة وأوسمتها، والتي تعلق غالبا 
يف أعىل الباب الرئييس للقنصلية. لكن ما ينبغي التنويه به أّن هذه العالمات - التي كان يقع 
إقرارها غالبا يف نصوص املعاهدات الدبلوماسية - كانت حمل ُمساومة وتفاوض بني القنصل 
يتعني جماراة أصحاب  بل كان  لبلد االستقبال من جهة أخرى،  املحلية  من جهة والسلطات 
النفوذ للظفر بمثل هذه ااِلمتيازات، مع ما يصحب ذلک من هدايا وأموال توزع عىل أرباب 

السلطة وأصحاب النفوذ. 

وعىل سبيل املثال نجح القنصل السويدي بتونس جون أنطوان موليناري )1778-1765) 
يف ربط عالقات وثيقة بالبالط احلسيني وأعيان املخزن بإيالة تونس، ومتّكن من استاملة الوزير 
مصطفى خوجة بفضل اهلدايا التي كان يقدمها له يف مناسبات بعينها، مما جعله حيصل عىل امتياز 
رفع راية السويد عىل مبنى القنصلية إثر مفاوضات مضنية مع الباي واملقربني منه استمرت ما 
يزيد عىل أربعني سنة، خاصة إذا علمنا أن املعاهدة التونسية السويدية األوىل لسنة 1736 تنص 
التنويه  وينبغي  القنصلية.  مبنى  عىل  بلده  راية  رفع  يف  السويدية  القنصل  أحقية  عىل  رصاحة 
أّن مسألة املراسم لوحدها أضحت مبحثا مغريا؛ ألهنا تعترب خطابا رمزيا  يف هذا السياق إىل 
ُيعّري الروابط بني الدول، خاصة إذا ما متت قراءة املراسالت الدبلوماسية للتعّرف عن قرب 
عىل خطة التمثيل الدبلومايس ومتوليها واملامرسات الدبلوماسية املرتبطة بتلک اخلطة أكثر من 
باستقراء األرشيف  يتحقق ذلک إالّ  الواقع لن  الدبلوماسية املحضة. ويف  استخراج األخبار 
القنصيل بأكثر كثافة، وتنويع األسئلة هبدف تفكيک خطاب املراسم والطقوس والضوابط التي 
كانت حتدد قواعد التفاعل الدبلومايس. وجيوز يف هذا اإلطار التأكيد عىل حضور شكل من 
أشكال املؤانسة ااِلجتامعية بني  ”الوطنيني“ داخل فضاء القنصلية بمناسبة إقامة االحتفاالت 

أو املراسم مل نعثر عليها داخل الكتاب. 

وهناک نقطة أخرى توّقفت عندها بعض الورقات العلمية تكمن يف أّن القنصلية كانت 
ووظائفها،  القنصلية  للمنازل  القانوين  التوصيف  عىل  حييل  ممّا  مقّدس،“  ”ملجأ  بمثابة  ُتعد 
الوقائع  أن  بيد  الدبلوماسية.  املعاهدات  نصوص  بمقتىض  حمّصنة  أماكن  مبدئيا  تعترب  بحيث 
تبنّي حصول جتاوزات، بل وحتى تعّرض بعض القناصل أو أعواهنم إىل العنف.  وذات األمر 
ينطبق عىل عمليات سجن أحد ”الوطنيني“ ببناية االقنصلية ملعاقبته عىل أفعاله، ولكن خاّصة 
للحيلولة دون مثوله أمام السلطات القضائية املحلية، وحييلنا ذلک عىل مسألة احلامية القنصلية 
سواء لرعايا الدول األوروبية داخل الفضاء العثامين أو للرعايا املحليني الذين يتحصنون بحرم 
القنصليات توّجسا من العقاب ومتّلصا من العدالة املحلية، ويلتجئون إىل مقرات القنصليات 
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األوروبية أو غريها. وال شک أّن امتداد احلامية القنصلية لغري ”الوطنيني“ يعترب رهانا متواصال 
للعالقات الدولية خالل العص احلديث.

وكانت هناک صعوبات يف ااِلعرتاف هبذه احلامية القنصلية، ومنها رفض القوى األوروبية 
مسلمني  رعايا  عىل  سلطاهتا  بكامل  تتمّتع  بأهنا  إسالمية  لقوة  يعرتف  التبادل  من  شكل  عقد 
لدول أخرى، وكثريا ما تسّبب ذلک يف مشاحنات وأزمات دبلوماسية. وعىل الّرغم من صدور 
أّن مشكل امللجأ واحلامية القنصلية ظاّل مرتبطني  قوانني ومعاهدات كثرية يف هذا الباب، إالّ 
بدورها حمّل رهانات وجتاذبات.  القناصل يف حّد ذاهتم، والتي كانت  بصفة لصيقة بمامرسة 
”اآلخر“ وحتديدا نظرة الضيوف  اّلتي تدور حول  وتقودنا هذه الفكرة إىل مسألة التصّورات 

ومتّثالهتم بمختلف مراتبهم لفضاء القنصلية ولألخبار املتداولة داخلها.

مواصلة  يتوّجب  بل  القنصليات،  عن  شاملة  نظرة  تقديم  الكّتاب  يزعم  ال  الواقع  ويف 
ولعل  إشكاليات،  من  أثارته  بام  املتوسطية  املؤسسة  هذه  تاريخ  يف  والتنقيب  والنّبش  احلفر 

صدور هذا الكتاب من شأنه أن حيّفز الباحثني عىل مواصلة البحث يف هذا احلقل املعريف. 
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