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العالم

قضية
جعفر البكلي

«طالب الدبس»...

ً
ّ
وطماعًا وكذابًا وساذجًا ومرتابًا وعنيدًا
شيخًا عربيًا جاهال
«تصور ُ
ّ
ّ
ومغرورًا ...زج به فجأة في مركز تعين عليه فيه أن يعالج مسائل
ّ
تتكون لديك صورة للملك حسين».
مختلفة ال يفهمها ،عندئذ
( )1كانت هذه العبارات الموجزة تلخيصًا مكثفًا لشخصية حسين
بن علي ،أول ملوك «الهاشميين» ورأس ساللتهم .وقد كتبها
القنصل البريطاني في ّ
جدة ريدر بوالرد عام  ،1922ضمن تقرير

ّ
سيرة جد الهاشميين
الجدد
ك ــان ت ـقــريــر الـقـنـصــل ال ـبــري ـطــانــي في
جـ ّـدة ،ريــدر بــوالرد ،عن أعــراض َ
العته
وح ــال ــة ال ـف ـص ــام الـ ـت ــي أص ــاب ــت مـلــك
«الهاشميني» األول ،حسني بــن علي،
بـمـنــزلــة س ـتــارة نـ ُهــائـيــة أســدلــت على
دور شيخ عربي ،قـ ّـدر له منذ مئة عام
بالتمام والكمال ،أن يكون أداة ّ
فعالة
في تنفيذ مشروع غربي هدف إلى قلب
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ـتــي حـكـمــت املـشــرق
العربي زهاء أربعة قرون ،وإلى تغيير
الـخــريـطــة الـسـيــاسـيــة ملـنـطـقــة الـشــرق
األوسط .لم يكن ذلك الشيخ الذي حمل
لقب «شريف مكة» ،يعي ّ
جيدًا طبيعة
دوره ال ــوظ ـي ـف ــي ،ف ـه ــو ك ـ ــان يـحـســب
نفسه حليفًا حقيقيًا لــإمـبــراطــوريــة

ّ
البريطانية ،لكن الغربيني لم يكونوا
ّ
ي ــرون ــه إل أداة تـسـتـعـمــل ح ــن يـكــون
ُ
لـهــا ج ــدوى ،وي ــرمــى بـهــا جــانـبــا حني
ال يعود لها فائدة .عمومًا ،قصة هذا
ّ
الـشـيــخ ال ــذي ظ ــن أن ــه يـطـلــق «ال ـثــورة
العربية الكبرى» جديرة بأن تروى في
زمننا هذا ،الذي برز فيه شيوخ آخرون
ي ـح ـس ـب ــون أنـ ـه ــم حـ ـلـ ـف ــاء ح ـق ـي ـق ـيــون
ل ـل ـغــرب ،وي ـظ ـنــون أن ـهــم يـطـلـقــون ،هم
اآلخرون« ،ثورات عربية كبرى».
مع الخصيان في بالط آل عثمان
ّ
مـ ــن امل ـ ـفـ ــارقـ ــات أن الـ ـش ــري ــف حـســن
بــن عـلــي «ال ـهــاش ـمــي» ،ال ــذي س ــار في
رك ــاب الـجـيــوش الـبــريـطــانـيــة الـغــازيــة

ل ـل ـم ـشــرق ال ـع ــرب ــي وهـ ــو ي ــرف ــع «رايـ ــة
ال ـع ــروب ــة» كـنـقـيــض ل ــراي ــة آل عـثـمــان،
لم يكن يتكلم اللغة العربية إال بلكنة
أعـجـمـيــة (تـشـبــه ال ـي ـ َ
ـوم لـكـنــة َحـفـيــده
ّ
فــي األردن)؛ م ـ ّ
ُ
ـرد ذل ــك أن الــرجــل و ِل ــد
ونـ ـش ــأ وش ـ ـ ـ ّـب وش ـ ـ ــاب فـ ــي غ ـي ــر ب ــاد
ُ
األعجب من املفارقة األولى،
العرب .أما
ّ
ف ـهــي أن آل ع ـث ـمــان ال ــذي ــن دومـ ــا قـ ّـبــل
ْ َ
ال ـشـ ّـريــف الـهــاشـمــي أيــدي ـهــم ،ق ــب ــل أن
ي ـعــض ـهــا ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ،ه ــم من
أحسنوا للرجل وألســرتــه ،وهــم الذين
رفـعــوا شأنه بعدما كــان مـجـ ّـرد الجئ
خــامــل الــذكــر يعيش على مــا تهبه له
السلطات التركية من عطايا ،ويقطن
دارًا صغيرة على ضـفــاف البوسفور

ّ
تاجر الحج والعبيد والسحالي
يبدو ّأن «الشريف» حسني لم يـ َـر في بــاد الحجاز التي وصــل إليها
ما ّ
يسره ،فالطبيعة كانت جرداء موحشة ال أثر للنبات فيها ،والناس
فقراء بسطاء ،والدور طينية بدائية ،والذباب في النهار يمأل كل األمكنة،
والبعوض في الليل ال يرحم من يريد أن ينام ،والرطوبة قابضة على
األنفس ،والغبار يدهن الوجوه واألشـيــاء ،ومياه البحر التي يشربها
الناس في ّ
جدة بعد تحليتها رديئة الطعم ،وليس هنالك نظام للصرف
ّ
الصحي في البلد ،وال أثر للمستشفيات سوى دكاكني املتطببني ،وال
مدارس نظامية سوى كتاتيب القرآن ،ومظاهر الثقافة معدومة تمامًا...
اللهم إال إذا اعتبرنا الثقافة شطحات الصوفيني في حلقهم املنتشرة،
واإلدارة املحلية الحجازية بائسة ومقتصرة على مكاتب هنا وهناك،
تعنى بتحصيل الضرائب املختلفة من الحجاج أو من األهالي.
ً
وفضال عن فقر الحجاز وبؤسه وجهامته ،فلم يكن البلد يملك من
ّ
امل ــوارد االقتصادية ســوى مــورد موسمي يتعلق بتجارة الحج .وأمــا
الزراعة ،فكانت محاصيلها شحيحة لقلة املطر ،ولم يكن صيد السمك
ّ
يسد رمق الصيادين أنفسهمّ .أمــا املناجم واملعادن فمفقودة تمامًا.
ّ
وحتى الحج نفسه ،فإن رواده املوسميني لم يكونوا منتظمني .فكثيرًا
ما كانت تطحن بقاعًا كثيرة من العالم اإلسالمي حروب أو مجاعات
أو أوبئة ،فيتقلص عدد الحجاج الوافدين .ولم تكن املواصالت إلى مكة
ميسورة ،بل كان الزوار يأتونها في قوافل على الجمال ،أو في سفن
صغيرة متداعية ،وكانت الرحالت تمتد بالناس أشهرًا كاملة ال تخلو
من الضيق واألسقام والقلق ،وغارات قطاع الطرق.
ّ
لكن حجاج بيت الله وجــدوا ،في تلك املدة التي تولى فيها «الشريف»
حسني بــن علي مقاليد مـكــة ،سببًا جــديـدًا آخــر أضـيــف إلــى أسباب
ً
ـف» رجــا آلــى على نفسه أال يتبقى في
شقائهم .فلقد كــان «الـشــر ٌيـ ّ
جيوب ضيوف الرحمن قرش إل وانتزعه منهم .فمنذ أن يفد الحجاج
إلــى جــدة ،يعترضهم موظفو «الشريف» ليستخلصوا منهم معاليم
الحج والعمرة .وبعد أولئك املستقبلني يتولى أمـ َـر الحجاج قابضون
آخــرون ،فللشريف رجال اعتمدهم ّ
مطوفنيُ ،ويشترط على كل حاج
ّ
أن يسجل اسمه عندهم ليعلموه مناسك الـحــج ،ويجب على ضيف
َ
الرحمن أن يدفع لهم أتعابهم رضي بذلك أم لم يرض .أما رحلة الحجاج
مــن ج ــدة إل ــى م ـكــة ،فتحتكرها حـصــريــا حـمـيــر «ال ـشــريــف» وبّـغــالــه
وجماله .ويمنع على كل دابة أخرى أن تدخل إلى مكة أو املدينة ،إل إذا
كانت تنتمي إلى دواب «الشريف»ّ .ثم ّإن ُحسني منع منعًا باتًا على
السيارات أن تلج البقاع املقدسة ،بل لقد حمل ذات مرة قضيبًا حديديًا
ضخمًا ،وبنفسه حطم سيارة وجدها راسية في أحد أسواق مكة ،في
بداية العشرينيات .كما كان على الحجاج أيضًا أن ينزلوا في خانات
معينة امتلكها «الشريف» ،وأن يشتروا أضاحي يسوقها لهم «صبيان
الشريف»ّ .أما إذا شاء الحاج أن يزور قبر النبي في املدينة ،فعليه أن

يدفع رسومًا أخرى باهظة.
لم يقتصر جشع «الشريف» على هذا ّ
الحد ،فلقد كان ّ
يعن له أن يزيد
قيمة الـضــرائــب الـتــي يفرضها عـلــى الـحـجــاج ،فــي كــل مــوســم .حتى
إنه زاد الرسوم التي يفرضها على الرحلة من جدة إلى مكة املكرمة
َ
ضعفًا .ولم يسلم الحجازيون أنفسهم من ش َره
خالل ست سنواتِ ،
«الشريف» ،فهو كان يفرض عليهم ،سلسلة ال تنتهي من الضرائب
املتنوعة :ضريبة دخل ،وضريبة مقايضة ،وضريبة طوابع ،وضريبة
ماء ،وحتى ضريبة دفن للموتى...
وص ــل الـطـمــع ب ــ«ال ـشــريــف» ح ـ ّـدًا جـعـلــه يـبـيــع الـسـحــالــي املـجـفـفــة في
األســواق .فلقد بلغه يومًا ّأن أهل مكة وكثيرين من زوارهــا يعتقدون
ّأن أكل السحالي يقوي القدرة الجنسية للرجالّ ،
وأن تجارة السحالي
ّ
رائجة في املدينة رواجًا كبيرًا .فما كان من «الشريف» إال أن أمر بمنع
أولئك التجار من بيع تلك الزواحف للناسّ .ثم بعد أيام قليلة انبثقت
في جميع أنحاء مكة الفتات ترشد الزبائن إلى أكشاك بعينها يمكنهم
فيها أن يقتنوا السحالي املجففة الوحيدة املرخص بها.
ولــم يكن الـحـ ّـج والحمير والـبـغــال والـجـمــال والـسـحــالــي وحــدهــا التي
تاجر «الشريف» بها ،فلقد كانت في مكة تجارة أخرى قديمة ورائجة،
قــوامـهــا العبيد .ومــن نكد الــدهــرّ ،أن كثيرين مــن الـحـجــاج املسلمني
الفقراء (األفارقة خاصة) كانوا يضطرون إلى بيع أبنائهم وبناتهم في
أســواق املدينة املقدسة لتأمني تكاليف رحلة العودة من الحج الطويلة
والشاقة والباهظة .وكانت التجارة بأولئك العبيد واإلماء مصدر ثروة
وربح لتجار مكة وألغنيائها ولـ«أشرافها»!

منحها له السلطان العثماني.
كانت َأسر «الهاشميني» في األستانة
تتكون من مجموعة من الـفــروع التي
تـتـنــافــس فـيـمــا بـيـنـهــا ،وت ـتــآمــر ضـ ّـد
بـعـضـهــا .وك ــان الـسـبــب الــرئـيـســي في
صــراعــات «الـهــاشـمـيــن» هــو التكالب
ع ـلــى مـنـصــب س ـيــاســي ـ ـ دي ـنــي جــرى
الـ ُـعــرف اإلســامــي ،منذ زهــاء  800عام
أن ُي ـس ـنــد إل ــى واحـ ــد م ــن أف ـ ــراد ذري ــة
النبي .وك ــان السلطان العثماني هو
الذي يختار بنفسه من «الهاشميني»
م ــن يـ ــراه ج ــدي ـرًا ب ــأن ي ـك ــون «شــريــف
م ـك ــة» ،فـيــرسـلــه وال ـي ــا عـثـمــانـيــا على
ب ــاد ال ـح ـجــاز يـلـهــج بـحـمــد الخليفة
التركي ،ويشرف على «خدمة الحرمني
ال ـش ــري ـف ــن» ،وي ــرع ــى م ــواس ــم ال ـحــج،
ويـبـعــث غلتها مــن الــذهــب إلــى الـبــاب
العالي كل عام.
ف ـ ـ ـكـ ـ ــان م ـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي أن ي ـس ـع ــى
«الشريف» حسني بن علي ،هو اآلخر،
إلى تجريب حظه ،لعله يفوز باملنصب
ّ
البراق الذي يعهد به السلطان إلى أحد
املحظوظني من أفــراد أسرته الكبيرة.
ّ
لـكــن السعي فــي بــاط العثمانيني لم
يكن أمرًا ميسورًا ،فدون الوصول إلى
إيوان السلطان والوقوف في حضرته،
عقبات ورغبات وطلبات متنوعة ،قد
يفرضها أحــد الحجاب هنا ،أو يغمز
بها أحــد الخصيان هـنــالــك ...ومــا هو
أوسـ ــخ م ــن تـنـفـيــذ امل ـطــالــب املـخـتـلـفــة
للحاشية املحيطة بخليفة املسلمني،
املكائد التي ينسجها «الهاشميون»
املتنافسون لبعضهم بعضًا.
ت ــذك ــر ب ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة أن ــه ف ــي غ ـض ــون الـنـصــف
ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـش ــر ،تم
خلع «شريفني ملكة» من منصبيهما،
ّ
ثم اغتيل «شريف» ثالث ،وأدى الفوز
الذي أحرزه فرع آخر من فروع العائلة
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،إل ـ ــى ن ـف ــي أسـ ـ ــرة حـســن
ب ــن ع ـلــي ع ــام  .1893وف ــي  1905كــان
حسني قاب قوسني أو أدنى من الفوز
ّ
بمنصب «شــريــف مـكــة» ،لـكــن ابــن عم
ل ــه قـ ـ ّـدم رشـ ــوة قــوام ـهــا س ـب ـعــون ألــف
لـيــرة عثمانية ،وطـقـمــا مــن الصحون
املذهبة إلــى أحــد النافذين في البالط
العثماني ،فضمن بذلك لنفسه والية
الحجاز)2( .
ّ
لكن الحظ لم يعاند «الشريف» حسني
ً
بن علي طويال ،فابتسم له في نهاية
ّ
املطاف ،حينما تعطف عليه السلطان
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ،ف ـعـ ّـي ـنــه ف ــي  1تـشــريــن
الثاني  ،1908واليًا على مكة املكرمة.
ولــم يتباطأ حسني فــي الــوصــول إلى
مــركــز واليـتــه امل ــوع ــودة ،فــركــب البحر
فـ ــورًا ،ورسـ ــت ب ــه سـفـيـنـتــه ف ــي ميناء
ّ
جدة ،يوم  3كانون األول .1908
«الشريف» ينفع لدور مخلب قط
اه ـت ـم ــام ــات «الـ ـش ــري ــف» ل ــم تـقـتـصــر
على التجارة وكسب املــال فقط .فلقد
حدثت تطورات سياسية دراماتيكية
في األستانة ،نتج منها عزل السلطان
عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد مـ ــن م ـن ـص ـب ــه فـ ــي 27
نـيـســان  ،1909أي بـعــد بضعة أشهر
م ــن وص ـ ــول «الـ ـش ــري ــف» ح ـس ــن إلــى
ّ
ج ـ ّـدة .فحل محله أخــوه محمد رشــاد
الخامس ،وكــان هــذا سلطانًا ضعيفًا
ال يملك من السلطة إال اسمها .وبذلك
صار الحكم فعليًا في إسطنبول ،في
ي ــد ح ــزب «تــرك ـيــا ال ـف ـت ــاة» ويـعـضــده
قـ ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش .وس ــريـ ـع ــا م ـ ــا أدرك
«الشريف» حسني أنه صار في واليته
الحجازية البعيدة عن مركز العاصمة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ب ــا ح ـس ـيــب وال رق ـيــب،

ف ــأخ ــذ ي ـ ـمـ ــارس س ـل ـط ــات ــه وت ـج ــارت ــه
باستقالل شبه تام.
من ّ
مقره في مكة ،أخذت أخبار انحالل
وتفكك الــدولــة العثمانية تتواتر إلى
مـســامـعــه ،تتناقلها رك ـبــان الـحـجــاج
ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى امل ــدي ـن ــة امل ـق ــدس ــة مــن
أصـ ـق ــاع ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي .فـبـعــدمــا
انسلخت األقاليم املسيحية :اليونان
وصــربـيــا وبـلـغــاريــا تباعًا عــن سلطة
العثمانيني ،بدأت األقاليم اإلسالمية
نفسها تخرج من بني أيديهم الواحدة
ت ـلــو األخ ـ ـ ــرى :فــال ـبــوس ـنــة وال ـهــرســك
اب ـت ـل ـع ـهــا ال ـن ـم ـس ــاوي ــون ت ـم ــام ــا ع ــام
 ،1908ولـي ـب ـيــا اح ـت ـل ـهــا اإلي ـطــال ـيــون
عام  ،1911وألبانيا تناوشها الصرب
وال ـيــونــان ـيــون ع ــام  .1912وق ـبــل ذلــك
بأعوام احتلت فرنسا تونس ،وقبلها
ال ـجــزائــر .وصـ ــارت مـصــر مــن نصيب
البريطانيني.
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـب ـ ــق إذن ل ـ ـل ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــن م ــن
مستعمراتهم س ــوى ال ـشــام وال ـعــراق
والـ ـحـ ـج ــاز .وح ـت ــى ال ـج ـن ــود األت ـ ــراك
امل ـك ـل ـف ــون اإلش ـ ـ ـ ــراف م ــن حــام ـيــات ـهــم
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاب األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ــي
املـنــاطــق الـعــربـيــة ،ســرعــان مــا سحب
العثمانيون قسمًا كبيرًا منهم ،ليردوا
بـهــم هـجـمــات الـيــونــانـيــن عـلــى جــزر
بحر إيجه ،وجزيرة كريت ،أو ليقضوا
بهم على ثــورات األرمــن .وبذلك بقيت
الـ ــواليـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة ش ـب ــه ف ــارغ ــة مــن
الجند التركي ،وتغري كل طامع فيها
أن يبادر ،ويمد يده.
من ّ
ثم اندلعت الحرب العاملية األولى
في  28تموز  ،1914وبعد ثالثة أشهر
دخـ ــل ال ـع ـث ـمــان ـيــون ف ــي ت ـل ــك ال ـح ــرب
م ـن ـض ـمــن إل ـ ــى مـ ـح ــور أمل ــانـ ـي ــا وم ــن
معها ،ضـ ّـد روسـيــا وبريطانيا ومن
ّ
م ـع ـه ـمــا .وبـ ـ ــدا أن األتـ ـ ـ ــراك ع ـب ــر تـلــك
املقامرة الخطيرة التي أقدموا عليها،
ي ـس ـع ــون إلـ ــى ن ـي ــل م ـك ــان ــة ف ــي حـلــف
دولي يأملون نصره ،ما قد ينتشلهم
ّ
ّ
م ــن ك ـبــوت ـهــم ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وإل ف ــإن
خسارتهم ستكون آخــر مسمار يدق
في نعش دولتهم.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ،ف ــإن ـه ــم
شرعوا يرسمون خططًا ينالون بها
مــن عــدوهــم الـتــركــي الـهــش ،وتحديدًا
مـ ــن خ ــاص ــرت ــه ال ـع ــرب ـي ــة ال ـض ـع ـي ـفــة.
وكانت املشكلة التي اعترضتهم هي
قـلــة ع ــدد قــواتـهــم الـعــامـلــة فــي الـشــرق
األوس ـ ــط .وذلـ ــك أن مـعـظــم جـنــودهــم،
وك ــذل ــك ال ـج ـنــود ال ــذي ــن ســاقــوهــم من
امل ـس ـت ـع ـمــرات الـبــريـطــانـيــة املـخـتـلـفــة،
منشغلون بالقتال في جبهات أوروبا
ـاف من
امل ــدي ــدة ،فـمــا ع ــاد لـهــم م ــدد ك ـ ٍ
امل ـق ــات ـل ــن ي ــرس ـل ــون ــه لـ ـغ ــزو امل ـش ــرق
ال ـعــربــي .واس ـت ـقــر رأي الـبــريـطــانـيــن
ع ـلــى أن ــه يـلــزمـهــم حـلـيــف م ــن ال ـعــرب
أنفسهم يتولى طعن األت ــراك وقصم
ظهرهم.
رسـ ــت خـ ـي ــارات امل ـخ ـط ـطــن اإلنـكـلـيــز
على اسـتـخــدام «شــريــف مـكــة» حسني
بــن عـلــي ،ليلعب دور «مـخـلــب الـقــط»
في «لعبة األمم الكبرى» .فـ«الشريف»
ً
يـمـكــن أن ي ـكــون زع ـي ـمــا م ـق ـبــوال عند
ع ــرب ك ـث ـيــريــن ،ب ـمــا ل ــه م ــن الــوجــاهــة
ولــا
العائلية والدينية والسياسيةِ ،
ي ـح ـظ ــى بـ ــه مـ ــن عـ ــاقـ ــات مـ ــع رجـ ــال
القبائل البدو ،وبما له من ارتباطات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع ك ـث ـي ــري ــن مـ ــن ت ـجــار
الـحــواضــر الشامية .فأخذ مبعوثون
ب ــري ـط ــان ـي ــون يـ ـت ــواف ــدون ع ـل ــى ج ــدة
ل ـ ُـي ـ ّ
ـزي ـن ــوا ل ــه م ـح ــاس ــن ال ـت ـح ــال ــف مــع
اإلنكليز.
ّ
أدرك ال ــرج ــل ب ـح ـســه االنـ ـتـ ـه ــازي ،أن

