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ّ
يدل عنوان هذا الكتاب ويخترص إىل حد كبري املشاكل الكثرية التي تعرتض طريق
الباحث يف املادة .وسيقول قائل :أمل يُكتب ما يكفي عن تلك املرحلة؟ هل نحن يف
حاجة إىل املزيد؟ وهل املزيد سيوضح ما هو واضح متا ًما يف عنوان هذا الكتاب؟
فتاريخ املرشق العريب الحديث قائم عىل حروب وخداع ومؤامرات إمربيالية .يف
الواقع ،يستخدم املؤلف هذه املفردات "الخشبية" يف رأي بعض الكتاب واملثقفني
الذين ال يزالون يؤمنون مبقولة "نهاية التاريخ" مع أ ّن مطلقها تراجع عنها،
والتطورات العاملية الحالية أثبتت ،منذ هزمية املعسكر الشيوعي ،أ ّن العامل ال يزال
مير مبرحلة انتقالية ،وسيتَخطاها إىل ما بعد الرأساملية ،ورمبا بتأثري حرب عاملية
جديدةأتوقعاندالعها.

تواجه بعض هذه التعقيدات التفصيلية املهمة قارئ تاريخ املرشق العريب املعارص.
لكن مثة تعقيدات أخرى نعرث عليها يف هذا الكتاب املخصص للحديث عن عامل
اآلثار اإلنكليزي توماس إدوارد لورنس ،املعروف يف األدب العريب باسم لورنس
العرب ،ودوره يف جبهة القتال يف املرشق العريب ضمن ما يسمى اعتباطًا "الثورة
العربية الكربى"؛ إذ نعرث يف تفاصيل هذا الكتاب عىل كثري من الحقائق التي تؤكد
فصل نشاط لورنس يف املنطقة
وصفنا "اعتباطًا" .فالكاتب يتتبع عرب مثانية عرش ً
وعالقاته باالستخبارات الربيطانية والقادة السياسيني والعسكريني اإلنكليز وبعض
العشائر البدوية واستخدامها لتحسني وضع القوات الربيطانية التي كانت تحارب
العثامنيني يف الحجاز وبالد الشام.

عىل أي حال ،ما يزيد من سحر هذا الكتاب أ ّن املؤلف عمل ،إضاف ًة إىل مهن
اسل حرب ًيا يف لبنان وفلسطني املحتلة ومرص وإيرلندا الشاملية والشيشان
أخرى ،مر ً
والسودان والبوسنة والسلفادور وغريها .وهو ،يف الوقت ذاته ،أديب ومؤلف
خاصا عىل أسلوبه الرسدي
روايات وكتب متخصصة .هاتان الخلفيتان أضف ٍتا سح ًرا ً
ما جعله مشوقًا إىل حد كبري.

يحوي الكتاب حقائق كثرية ،ويف الوقت نفسه ال بد من أنه يحوي الكثري من
التضليل .وال ندعي أ ّن الكاتب وضعها قصديًا ،لك ّن الحقائق الكاملة قد ال تعرف
متا ًما إال عند الكشف عن جميع الوثائق ذات العالقة .وأل ّن املرشق العريب ال يزال
ملته ًبا ،فإ ّن القوى ذات العالقة قررت عدم اإلفراج عن كثري من أوراقها الرسمية عن
املنطقة واملرحلة ،أل ّن ذلك يكشف مدى التواطؤ الذي تم ضد شعوبنا العربية.

نرى أ ّن هذا التشويق ليس مرتبطًا بالحقائق التاريخية املثبتة ،فاملؤلف نفسه كتب
يف مؤلفه هذا "الحقيقة هي التي يكون الناس عىل استعداد لتصديقها" .الحقيقة
إذًا ميكن أن تكون مفصولة متا ًما عن الواقع؛ أي نتاج وعي زائف.
إضافة إىل هذا ،يؤكد الكاتب أ ّن الحرب تدور بالكلامت واملفردات أيضً ا .ال نعني
هنا الحرب النفسية وإمنا حرب املصطلحات؛ أي املصطلحات التي يستخدمها كل
طرف يف بياناته أو مقاالته ،أو حتى يف املدونات واملقاالت وغريها .يذكرنا سكت
أندرسن ببعض املصطلحات ذات العالقة الواردة يف كتابه ،ويرى رضورة لفت انتباه
القارئ إليها .هي مصطلحات القارئ العادي أو لنقل القارئ الالنقدي ،فقد مير
عليها من دون إعارتها األهمية الالزمة .من هذا عىل سبيل املثال ،االستخدام املتبادل
بني االسمني إسطنبول والقسطنطينية مع أ ّن كليهام يوناين .كان املعسكر املعادي
للعثامنيني يوظف اسم القسطنطينية ،بينام كان "األتراك" يوظفون االسم األول.
وقد وضعنا مفردة األتراك بني مزدوجني ألنه التعريف الذي استخدمه الحلفاء يف
الحرب .ويعري املؤلف هذا التعريف وغريه أهمية مطلق ًة ألنه وضع رشوحه لها
يف تنويه خاص .األتراك ،كتب املؤلف ،اسم استخدمه الحلفاء قصديًا لتأكيد مت ّيز
املحتلني عن الشعوب (غري الرتكية) التي كانوا يحكمونها ،عربًا كانوا أو غريهم .األمر
يتعلق أيضً ا بتسمية بالد الشام التي كانت تعرف باسم سورية ،لك ّن أدبيات قوات
الحلفاء جعلت منها سورية ورشق األردن ولبنان وغريها؛ أي التقسيامت التوراتية
والالهوتيةوفقالفهمالسائد.
من األمور الالفتة أ ّن أملانيا القيرصية كانت توظف مصطلح الحلفاء أيضً ا ،يف نظرة
مركزية-أوروبية لألمور ،فاسم العثامنيني كان مستخد ًما لدى الطرف املعادي
للحلفاء باستثناء األملان .هذا أيضً ا الحظه الكاتب وشدد عليه.
يف الوقت ذاته ،وقع الكاتب يف االنحياز ذاته عندما قرر استخدام مفردات الهوتية
للداللة عىل أجزاء من فلسطني .فمن الواضح أ ّن فلسطني مل تشكّل يف منظوره بال ًدا
يسكنها شعبها منذ عرشات القرون؛ بل أرض التوراة التي توقف الزمن فيها عند
أساطري وخرافات تعود إىل األلفية األوىل قبل التاريخ السائد .ويشري مرات عديدة
إىلفلسطنيباسمإرسائيل!ويطلقعىلجبالالخليلالرشقيةمصطلحجباليهوذا!

ومع ذلك ،يحوي الكتاب إشارات عابرة ،رمبا قصد الكاتب أن تكون كذلك،
ومنها عىل سبيل املثال أ ّن امللحق العسكري األمرييك يف املنطقة ذا الصلة الوثيقة
باالستخبارات العسكرية األمريكية كان يف الوقت نفسه مندوبًا لرشكة نفط أمريكية.
ومثة أمر آخر مهم أشار إليه الكاتب بني السطور وهو ردة فعل فيصل بن الحسني
بن عيل عىل فرض نظام االنتداب وإجباره عىل قبول خضوعه لسلطة مندوب
سامي فرنيس ،إن قال :لقد تنازلنا لكم عن فلسطني مقابل منحنا سورية كاملة
(ص  .)481هذا ما يؤكد ما نكرره دو ًما أ ّن الحركة الصهيونية ما كانت لتتمكن من
فلسطني من دون تواطؤ عريب مع الخطط اإلمربيالية الغربية ،ومن ثم ،كانت ما
تسمى حرب فلسطني متوي ًها وتضليلً ؛ ألنها كانت حرب تقاسم فلسطني بني أنظمة
سايكسبيكو.
من األمور األخرى التي يشري إليها الكاتب ،والتي مل نعرث عليها يف كتب أخرى عن
تلك املرحلة اندالع رصاع حاد وعلني بني الحسني بن عيل من جهة وأبنائه من جهة
أخرى ،ويف مقدمتهم فيصل عىل نحو خاص.
يفصل القول يف أمور كثرية ذات عالقة
مهم ألنه ّ
عىل أي حال ،يعد هذا الكتاب ً
بلورنس الذي يريد بعض العرب تصويره عىل أنه صديق لنا وأنه وحلفاءه من ذوي
حميم للصهاينة
العون قد خدعهم اإلنكليز .يؤكد املؤلف أ ّن لورنس كان صديقًا ً
ومتبن ًيا ملرشوع اغتصاب فلسطني ،بل إنه هو من رتب اللقاء بني فيصل بن الحسني
وحاييم وايزمان إبان مؤمتر الصلح يف باريس الذي ولد تحالفًا بني الطرفني (ص
.)487-486
ومن األمور األخرى التي مل نقرأ عنها من قبل التقارب بني جامل باشا من جهة
وذوي عون من جهة أخرى ،ومحاوالت تشكيل جبهة بديلة عن عالقة األخريين
معبريطانيا.
عىل أي حال ،تفاصيل الكتاب كثرية ،ومهمة يف آن م ًعا ،وقد متكن الكاتب من
وضعها يف قالب متواز ينظر إىل األحداث بشمولية قارئ التاريخ ،وكاتبه أيضً ا.

