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مــؤرخ كوســوفي  /ســوري  ،اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات األردنيــة
( . )2016-1974يشتغل في تاريخ بالد الشام والبلقان خالل الحكم العثماني والعالقات
العربيــة -البلقانيــة  .مــن مؤلفاتــه «معطيــات عــن دمشــق وبــاد الشــام الجنوبيــة فــي
نهايــة القــرن الســادس عشــر» و «دراســات فــي بــاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر» و
«دراســات حــول الحكومــة /الدولــة العربيــة فــي دمشــق  »1920-1918و «ودراســات فــي
الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث» و»البلقــان مــن الشــرق إلــى
االستش ـراق» الــخ.
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كنـ ُـت فــي صيــف  2017فــي كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة ،وهنــاك كانــت فرصــة
بفضــل “أمــازون” (التــي توصــل لــك أي كتــاب خــال أيــام) لكــي أحصــل علــى مجموعــة
مــن الكتــب الجديــدة التــي تتعلــق بالدولــة العثمانيــة وتشــكل الشــرق األوســط
الحديــث (تركيــا والع ـراق وســوريا الــخ) .وقــد كتبـ ُـت عــن بعضهــا ،ربمــا لقناعتــي أنهــا
قــد ال تترجــم إلــى العربيــة بحجــم انشــغال الق ـراء العــرب بمواضيــع أخــرى .وبشــكل
عــام يمكــن القــول أن الفجــوة املعرفيــة تتســع بيــن مــا هــو منشــور فــي العربيــة ،وبيــن مــا
ينشــر بزخــم باإلنكليزيــة حــول الشــرق األوســط -بيــن املعنييــن واملتخصصيــن وليــس
بيــن الق ـراء العادييــن.-
ومــن بيــن الكتــب التــي أطلعــت عليهــا ،يمكــن اإلشــارة هنــا إلــى كتــاب املــؤرخ األمريكــي
ـن” ســام ق�ضــى علــى كل الســام :ســقوط اإلمبراطوريــة
ديفيــد فرومكيـ ّ
العثمانيــة وتشــكل الشــرق األوســط الحديــث”- ،الــذي توفــي باملناســبة خــال
الصيــف ( – )11/6/2017كنمــوذج عــن التعامــل مــع كتــاب مهــم “مـ ّـر بســام” دون
ً
أن يحــدث فرقــا بيــن عــرب الشــرق األوســط.
كان الخبــر عــن وفــاة املــؤرخ قــد دفعنــي إلــى ق ـراءة الطبعــة األخيــرة مــن كتابــه التــي
صــدرت فــي عــام  ،2009أي بعــد عــدة طبعــات تلــت الطبعــة األولــى التــي صــدرت فــي
1989؛ وعندما عدت إلى الشرق األوسط كان السؤال عن الكتاب واملؤلف يشغلني
بيــن الزمــاء الذيــن يد ّرســون أو يجتــرون تاريــخ الشــرق األوســط بمســميات مختلفــة،
ً
دون أن يسمعوا أو يعرفوا شيئا عن هذا املؤرخ وكتابه املهم .وربما يمكن أن نعزو أو
نفســر هــذا التقصيــر لكــون الصــورة النمطيــة املكــررة عــن األحــداث املفصلية (اندالع
الحــرب العامليــة األولــى وظــروف انخ ـراط الدولــة العثمانيــة فــي العــرب ،مراســات
حســين – مكماهــون والثــورة العربيــة واتفاقيــة ســايكس -بيكــو ووعــد بلفــور ..الــخ) ال
ت ـزال كمــا هــي تقريبــا ًفــي املؤلفــات أو الكتــب املدرســية ،وال تقبــل غيــر مــا هــو موجــود
فيهــا.

من القانون إلى العالقات الدولية فالتاريخ

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن فرومكيــن يختلــف عــن غيــره مــن املؤرخيــن؛ فقــد بــدأ
ً
بدراســة القانــون فــي جامعــة شــيكاغو ،واشــتغل بدايــة فــي املحامــاة واالستشــارة
ً
السياســية ،ثــم أصبــح فــي  1972مستشــارا للسياســة الخارجيــة للمرشــح الرئا�ســي
الديموقراطــي هيوبــرت همفــري .وممــا يالحــظ هنــا أنــه ّ
توجهــه إلــى التأليــف جــاء فــي
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ً
عمــره ،مــن خــال إصــداره لعــدد مــن املؤلفــات .وبعــد ذلــك بعشــرين عامــا أصبــح
ً
ً
بروفيســورا بعــد أن انضــم فــي عــام  1994إلــى جامعــة بوســطن مديـرا ملركــز العالقــات
ً
الدوليــة ،وأســتاذا للعالقــات الدوليــة والتاريــخ حتــى تقاعــده فــي .2013
فبعد عدة مقاالت متخصصة ،صدر له أول كتاب في عام  1975بعنوان “مسألة
ّ
ً
الحكــم  -دراســة فــي تفــكك األنظمــة السياســية الحديثــة”؛ الحقــا لفــت النظــر
إليــه بقــوة فــي عــام  1989حيــن أصــدر كتابــه “ســام ق�ضــى علــى كل الســام –
ســقوط االمبراطوريــة العثمانيــة وتشــكل الشــرق األوســط الحديــث”  -الــذي
ً
ســنعود إليــه  -ثــم أصــدر فــي  1995كتابــا بعنــوان “زمــن األمريكييــن الكبــارترومــان
أيزنهــاور ومارشــال ومــاك آرثــر – الجيــل الــذي ّ
غيــر دور أمريــكا فــي العالــم”،
ّ
وتصحــح مثاليــة
بيــن فيــه الفرصــة النــادرة التــي ســنحت للواليــات املتحــدة لكــي تراجــع
الرئيــس وودرو ولســن .بعــد ذلــك ،أخــذ فرومكيــن يعنــى بدراســة الطــور الجديــد مــن
السياســة الخارجيــة األمريكيــة املتمثــل فــي التدخــل املســلح فــي حــل النـزاع ،فأصــدر فــي
 1999كتابــه “عبــور كوســوفو :حقيقــة التدخــل األمري ـكـي فــي البلقــان” الــذي
ً
استشــعر فيــه مــا ســيحصل الحقــا فــي الع ـراق  .2003وقــد ناقــش فــي كتابــه املذكــور
تدخــل الواليــات املتحــدة مــن خــال حلــف الناتــو فــي حــرب  1999ضــد صربيــا والنـزاع
فــي البلقــان بيــن املثــل األمريكيــة العليــا والوقائــع علــى األرض منتهيــا ًإلــى خالصــة مهمــة
بالنســبة إلــى  2003فــي الع ـراق “ :بغــض النظــر عمــا إذا كان التدخــل األمري ـكـي

ملســاعدة الغيــر ،فــإن حــرب كوســوفو تثيــرمســألة إلــى أي حــد تملــك أمريــكا
القــوة ل ـكـي تتدخــل خــارج حدودهــا ألجــل أمــرجيــد ،أو إذا كانــت تعـ ّـرف بــأي
شــكل أنــه أمــر“جيــد” “.
وفــي اســتدارة أخــرى للتاريــخ األوربــي واألمريكــي نشــر فــي  2004كتابــه “الصيــف
ً
األخيــرألوروبــا :مــن بــدأ الحــرب العظمــى فــي 1914؟”؛ ســابقا بذلــك غيــره بعشــر
ســنوات حيــن صــدرت فــي  2014مجموعــة مــن املؤلفــات بمناســبة مئويــة الحــرب
العامليــة األولــى .أمــا الكتــاب اآلخــر الــذي يجمــع مــا بيــن التاريــخ األوربــي واألمريكــي
فقــد أصــدره فــي  2007تحــت عنــوان “امللــك والكابــوي :ثيــودور روزفلــت وإدوارد
الســابع – شــركاء فــي الســر”.
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املؤرخ األكاديمي واملؤرخ غيراألكاديمي
في املقالة التي نشرها سام روبرتس في جريدة “نيويورك تايمز” بتاريخ ،15/6/2017
أي بعــد أربعــة أيــام مــن وفــاة ًفرومكيــن ،أشــار إليــه باعتبــاره مــن “املؤرخيــن غيــر
األكاديمييــن” ،كمــا أشــاد كثيـرا بمؤلفاتــه وخاصــة بكتابــه الــذي يهمنــا “ســام ق�ضــى
ّ
على كل الســام :ســقوط االمبراطورية العثمانية وتشــكل الشــرق األوســط الحديث”.
وبالنســبة إلــى الغــرب تعــد عبــارة روبرتــس ذات داللــة .فاملــؤرخ األكاديمــي هــو مــن
ّ
تخصــص بالتاريــخ وامتلــك منهجيــة البحــث التاريخــي واســتفاد مــن وجــوده فــي العمــل
الجامعــي بالبحــث والنشــر ،وهــو ال يصــل إلــى رتبــة البروفســورية حتــى يكــون قــد تــرك
بصمته من خالل املؤلفات التي ينشرها .أما املؤرخ غير األكاديمي من نوع فرومكين
فهــو لــم يــدرس التاريــخ ،ولــم يد ّرســه ،بــل أنــه مــال إليــه واشــتغل علــى نمــط املؤرخيــن
األكاديمييــن مــن خــال البحــث فــي مراكــز الوثائــق ليصــل إلــى رؤيــة مختلفــة وخاصــة بــه
عــن األحــداث املفصليــة فــي القــرن العشــرين مــن الحــرب العامليــة األولــى 1914-1918
ً
إلــى حــرب كوســوفو فــي  ،1999ثــم عــن حــرب الع ـراق فــي  2003وصــوال إلــى “الربيــع
العربــي” فــي .2011-2012
وقــد استشــهد ســام روبرتــس فــي مقالتــه املذكــورة ،برســالة كتبهــا إليــه عــادل نجــم
عميــد كليــة باردلــي (حيــث كان يعمـ ًـل فرومكيــن) فــي اليــوم التالــي لوفاتــه ،حيــث يقــول
فيهــا “بالنســبة إلينــا لــم تكــن أبــدا تمثــل مشــكلة كونــه مــؤرخ غيــرأكاديمــي ،بــل
علــى العكــس كانــت تمثــل مســاعدة لنــا” .وربمــا هنــا يفيــد توضيــح أن فرومكيــن
جــاء إلــى التاريــخ مــن القانــون ،وكان يعتبــر التاريــخ أنــه ّ
يعبــر عــن الباحــث ،أي أنـ ًـه
ذاتــي ))subjectiveيتأثــر بخلفيتــه وثقافتــه وميولــه السياســية ،وليــس موضوعيــا
(( objectiveباملطلــق .ولذلــك نجــد أن مــا كتبــه عــن الشــرق األوســط يختلــف عمــا
كتبــه اآلخــرون (املؤرخــون األكاديميــون) مــع أنهــم يعتمــدون علــى املصــادر ذاتهــا ،ألن
“ذاتيتــه” جعلتــه يكتشــف فــي هــذه املصــادر مــا لــم تـراه أو تريــد أن تـراه “موضوعيــة”
املؤرخيــن األكاديمييــن.
وإذا كان األمــر كذلــك بالنســبة للغــرب ،فــان مــا يفلــت النظــر فــي مشــرقنا العربــي هــو
وجــود حــاالت عديــدة مشــابهة عــن ثنائيــة “املؤرخيــن األكاديمييــن” و”املؤرخيــن غيــر
األكاديميين” .فمعظم “املؤرخين األكاديميين” الذين درسوا التاريخ في البكالوريوس
والدراســات العليــا ،ويد ّرســون التاريــخ ،ووصلــوا إلــى رتبــة البروفســورية؛ إنمــا يبحثــون
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والدراســات العليــا ،ويد ّرســون التاريــخ ،ووصلــوا إلــى رتبــة البروفســورية؛ إنمــا يبحثــون
ً
وينشرون ألجل الترقية من رتبة إلى أخر ،ونادرا ما يتركون بصمة تميزهم في مؤلفاتهم
علــى نمــط نيقــوال زيــادة وغيــره .فــي حيــن نجــد أن بعــض “املؤرخيــن غيــر األكاديمييــن”
ً
قــد بـ ّـزوا “املؤرخيــن األكاديمييــن” مثــل مؤلفــات ســليمان املو�ســى التــي أصبحــت مرجعــا
ل ـ “املؤرخين األكاديميين”.

رؤية فرومكين عن الدور الغربي السلبي في الشرق األوسط
فــي كتابــه املهــم “ســام ق�ضــى علــى كل الســام :ســقوط االمبراطوريــة
العثمانيــة وتشــكل الشــرق األوســط الحديــث” ،ينتقــد فرومكيــن نزعــة التدخــل

الغربــي للســيطرة علــى املنطقــة مــن خــال رســم حــدود وإقامــة كيانــات مصطنعــة
ال تنســجم مــع التطــور التاريخــي للمنطقــة ،والقبــول الذاتــي لســكان املنطقــة بهــا
باالســتناد إلــى تجربتهــم التاريخيــة وثقافتهــم الخاصــة .ولتوضيــح فكرتــه عمــا جــرى مــن
تقســيم املنطقــة وإقامــة كيانــات مصطنعــة يستشــهد فرومكيــن برســالة كتبهــا عضــو
فــي إرســالية أمريكيــة إلــى غيرتــورد بــل  G. Bellالســكرتيرة الشــرقية للمفوضيــة
البريطانيــة فــي بغــداد ،التــي اشــتهرت باســم “الخاتــون” و”صانعــة امللــوك” ،يقــول
ً
فيهــا “ أنــك تتجاوزيــن أربعــة آالف ســنة مــن التاريــخ برســمك حــدودا لعــراق
تســميه دولــة”.
ولعــل مــا ال يقولــه فرومكيــن بشــكل مباشــر فــي كتابــه هــذا ّ
عبــر عنــه فــي  2005بعــد
االحتــال األمريكــي للعـراق واصطنــاع نظــام حكــم جديــد“ :هنــاك درس واضــح مــن

التاريــخ املعاصــرعلــى كل حــال .إن املســتقبل فــي العالــم اإلســامي ســيكون
أفضــل إذا كانــت ســيرورة الهــدم والبنــاء (للقديــم والجديــد) تتــم مــن قبــل
املســلمين وليــس مــن قبلنــا .فقــد هـ ّـب ســكان برليــن بأنفســهم لهــدم الســور،
بينمــا نحــن مــن قــام باإلطاحــة بصــدام حســين وليــس العراقيــون”.
وبالعــودة إلــى متــن الكتــاب؛ فقــد حــاول فرومكيــن أن يبــدأ ســرده لألحــداث مــع
انــدالع الحــرب العظمــى فــي  ،1914ومــا شــهدته هــذه الفتــرة مــن افت ـراق وخــاف بيــن
رؤيــة ولســن املثاليــة عــن العالــم ورؤيــة لويــد جــورج التــي منحــت بريطانيــا الحــق
بالتوســع واالحتــال فــي هــذه املنطقــة املهمــة ملصالحهــا الجديــدة .بعــد ذلــك يتطــرق
لهزيمــة بريطانيــا فــي حــرب الدردنيــل فــي  1915التــي حاولــت أن تعوضهــا مــن خــال
توجيــه ضربــة قاضيــة للدولــة العثمانيــة عبــر تشــجيع الشــريف حســين علــى إطــاق
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“الثــورة العربيــة” فــي 1916؛ غيــر أن عــدم رضاهــا عــن نتائــج “الثــورة العربيــة” جعلهــا
تتوجــه فــي  1917إلــى مفاوضــات ســرية مــع الشــخص القــوي فــي االئتــاف الحاكــم فــي
الدولــة العثمانيــة (أنــور باشــا وزيــر الحربيــة) عرضــت فيهــا أن تســيطر علــى فلســطين
والع ـراق مــع بقائهمــا تحــت الســيادة العثمانيــة االســمية مقابــل ضمــان اســتمرار
الدولــة العثمانيــة  ،ولكــن الطــرف العثمانــي رفــض ذلــك ،ممــا دفــع لنــدن إلــى البديــل:
العثمانيــة وإطــاق “وعــد
التفــاوض مــع روســيا وفرنســا علــى اقتســام أرا�ضــي الدولــة ً
بلفــور” فــي  1917لكســب الدعــم الصهيونــي الــذي أصبــح مؤثـرا  .وبعــد هزيمــة الدولــة
العثمانيــة فــي  1918تفرغــت لنــدن لالتفــاق علــى التفاصيــل (رســم الحــدود) مــع فرنســا
ألجــل الكيانــات الجديــدة التــي بــرزت خــال ( 1920-1922الع ـراق وســوريا ولبنــان
وفلســطين وشــرق األردن) بشــكل فجر نزاعات جديدة أو “ق�ضى على كل الســام”
فــي املنطقــة الحقــا.

امللك فيصل ويظهرخلفه من اليمين تحسين قدري وادوارد لورنس ونوري السعيد ورستم حيدر

فــي كل فصــل عــن تأســيس هــذه الكيانــات لدينــا رؤيــة وروايــة جديــدة .وهكــذا ،علــى
ســبيل املثــال ،نجــد فــي الفصــل الخــاص عــن وعــد بلفــور (مــع اقتـراب الذكــرى املئويــة
ً
لــه) تحليــا ًلخلفيــة لويــد جــورج الــذي بــدى متحمســا لهــذا الوعــد ،بحكــم صلتــه
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الصهيونيــة التــي كان لهــا جذورهــا فــي بريطانيــا منــذ القــرن الســابع
بالبروتســتانتية ً
عشــر ،ولنشــأته أيضــا فــي مانشســتر التــي كانــت املدينــة الثانيــة بعــدد اليهــود بعــد لنــدن.
ولعــل مــن التحليــات املهمــة التــي يشــير إليهــا فرومكيــن فــي هــذا الســياق ،إشــارته إلـ ًـى
أن مف ًهــوم “الوطــن القومــي” الــذي ورد فــي وعــد بلفــور لــم يكــن يعنــي بالضــرورة “دولــة
يهودية” بالنسبة لكبار “املستعربين” في اإلدارة (غلبرت ،كاليتون ،ورونالد ستورس..
الــخ) ،بقــدر مــا مثــل لهــم مجــرد وجــود يهــودي محــدود فــي فلســطين متعــددة القوميــة
تحت اإلدارة البريطانية .ومن ناحية أخرى كانت املعارضة األقوى من طرف فرنسا،
التــي ّ
مولــت املعارضــة العربيــة للمشــروع الصهيونــي ،وعملــت علــى تحجيــم هــذا
املشــروع ضمــن غــرب نهــر األردن بعــد االتفــاق علــى ترســيم حــدود الكيانــات الجديــدة
(لبنــان وفلســطين وشــرق األردن) .وتحفــل الفصــول األخــرى بروايــة مختلفــة عــن
الشــخصيات العربيــة التــي شــاركت بشــكل أو بآخــر فــي السياســة البريطانيــة الجديــدة
(الشــريف حســين ،األميــر فيصــل ،األميــر عبــد هللا وغيرهــم).

الكتاب واملؤلف في العربية

صــدر كتــاب ّ فرومكيــن “ســام ق�ضــى علــى كل الســام :ســقوط االمبراطوريــة
العثمانيــة وتشــكل الشــرق األوســط الحديــث” فــي  ،1989أي عشــية حــرب الخليــج
األولــى ،ولذلــك اهتــم بــه الناشــر املعنــي بالخليــج ريــاض نجيــب الريــس ،ونشــره عــام
 1992بترجمة أسعد كامل الياس تحت عنوان “سالم مابعده سالم :سقوط الدولة
العثمانيــة وتشــكل الشــرق األوســط  .”1914-1922ولكــن لســبب أو آخــر لــم تثــر هــذه
الترج ًمــة املؤرخيــن األكاديمييــن وغيــر األكاديمييــن واملعنييــن فــي املنطقــة العربيــة،
مقارنــة بمــا أثــاره الكتــاب مــن اهتمــام لــدى الباحثيــن واملهتميــن بتاريــخ املنطقــة فــي
الغــرب ،وهــو ربمــا مــا انعكــس مــن خــال إعــادة طباعتــه ألكثــر مــن مــرة .وقــد أثــار
االحتــال األمريكـ ًـي للع ـر ًاق فــي  2003ومــا تبعــه مــن صنــع نظــام حكــم جديــد علــى يــد
بــول بريمــر موجــة جديــدة مــن االهتمــام الغربــي بالكتــاب ،ح ًتــى أن مراســل التايمــز فــي
بغــداد أشــار فــي  2005إلــى أن كتــاب فرومكيــن أصبــح مرشــدا بالنســبة للصحفييــن أو
“إنجيلهــم” الــذي يهتــدون بــه لفهــم الع ـراق.
ً
ولعــل مــن املفارقــات هنــا ،أن االهتمــام العربــي الجديــد بكتــاب فــرو بــرز فجــأة مــع
“الربيــع العربــي”  ،2011-2012واستشــعار الخطــر مــن التدخــل الغربــي الجديــد،
وبدايــة ترســيم جديــد للحــدود فــي املنطقــة مــع اقتـراب مئويــة اتفاقيــة ســايكس -بيكــو.
ً
ً
وفــي هــذا الســياق صــدرت فجــأة فــي بغــداد عــام  2015ترجمــة جديــدة للكتــاب مــع
7

ً
ق
عنــوان مختلــف قليــا “نهايــة الدولــة العثمانيــة وتشــكل الشــر األوســط” ،حتــى أن
بعــض الكتــاب أصبــح يعتبرهمــا كتابيــن اثنيــن لفرومكيــن (انظــر مثــا :ابراهيــم عامــر /
موقــع “البديــل” .)12/5/2016
فــي الترجمــة الجديــدة ،ال يوجــد مــا يشــير إلــى الترجمــة األولــى ،وهــذه مشــكلة كبيــرة
فــي حــد ذاتهــا .ولكــن توجــد مقدمــة جديــدة ل ـ د .منــذر الحايــك يربــط فيهــا بوضــوح بيــن
هــذه الترجمــة الجديــدة ،واألحــداث فــي املنطقــة (االحتــال األمريكــي للع ـراق والربيــع
العربــي) .فقــد كان فرومكيــن نفســه قــد استشــعر فــي  2005وجــود نيــة إلعــادة رســم
شــرق أوســط جديــد (وخاصــة العـراق وســوريا) مــن أجــل خدمــة املصالــح األمريكيــة،
بينمــا لفــت الكاتــب املعــروف تومــاس فريدمــان النظــر فــي مقالــة لــه مــع “الربيــع العربي”
إلــى أن الشــرق األوســط أصبــح فــي لحظــة “تشرتشــلية” جديــدة ،تذكرنــا بــدور ونســتون
تشرتشــل فــي رســم الشــرق األوســط الحديــث.
وباســتثناء ق ـراءة د .الحايــك التحليليــة للكتــاب ،ال نجــد فــي الكتابــات العربيــة
القليلــة ســوى إشــارات قليلــة وســطحية للكتــاب ومؤلفــه كان آخرهــا مــا كتبــه هشــام
(موقــع “إضــاءات”
فهمــي عــن فرومكيــن تحــت عنــوان “مــؤرخ املؤامــرة ضــد العــرب” ً
نفسه .ونظرا ألن الترجمتين
 )18/6/2017دون أن يتضمن ذلك قراءة جادة للكتاب ً
تحمــان فــي العنــوان “الدولــة العثمانيــة” فقــد كان هــذا كافيــا لــكل ًمــن يدافــع مســبقا
ًودائمــا ًعــن الدولــة العثمانيــة لكــي يكتــب ســيف الهاجــري مقــاال بعنــوان “الثــورة
العربيــة علــى الخالفــة العثمانيــة والثــورة املضــادة علــى الربيــع العربــي وجهــان لعملــة
واحــدة” ،وذلــك باالعتمــاد علــى جملــة واحــدة تقــول أن “الشــرق األوســط انبثــق

مــن قــرارات اتخذهــا الحلفــاء املنتصريــن فــي الحــرب العامليــة األولــى علــى
الدولــة العثمانيــة كمــا قــال املــؤرخ األمري ـكـي ديفيــد فرومكيــن” (موقــع “أنصــار
بورســعيد” .)25/7/2017

فــي الختــام ،ال بــد مــن اإلشــارة الــى أن هـ ًـذه املراجعــة بالطبــع ال تغنــي عــن
ّ
التحريــض علــى ذلــك لفهــم
قــراءة كتــاب فرومكيــن ،بــل تــروم حقيقــة إلــى
خلفيــة تشــكل الشــرق األوســط الحالــي قبــل أن يتغيــر!
فئة :إنسانيات.
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