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ّ
مفصل بعثه إلى وزارة الخارجية في لندن ،تناول فيه
المستوى المضطرب الذي وصلت إليه المدارك العقلية
لرجل ّ
ولديه ثالث ممالك عربية
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َ َ
العت ُه بـ«الشريف» حسين
(الحجاز والعراق واألردن) .بلغ
ّ
مبلغًا جعله يتباهى أمام ضيوفه األوروبيين بحوض حمام
منزلي ( )bathtubأهداه له «المستر» تشارلز كرين ،وهو

أغرى البدو الذهب والجنيهات البريطانية أكثر من دعاوى االستقالل والعروبة (أرشيف)

هذه فرصة تاريخية سانحة لالرتقاء
درج ــات أعـلــى فــي سـلــم امل ـجــد .فبعث
اب ـ ـنـ ــه ف ـي ـص ــل إل ـ ـ ــى دمـ ـ ـش ـ ــق ،ل ـي ـجــس
ف ـي ـهــا م ــواق ــف ال ـق ــوم ـي ــن الـ ـع ــرب فــي
ال ـ ـش ـ ــام ،ف ــوج ــده ــم عـ ـل ــى قـ ـل ــب رج ــل
واحد متعطشني لالستقالل ببالدهم
ع ــن الـ ـت ــرك ،وســاخ ـطــن ع ـلــى والـيـهــم
جمال باشا «السفاح» .وأسفرت تلك
االجتماعات عن اتفاق ّ
سمي «ميثاق
دم ـ ـشـ ــق» .وفـ ـي ــه اع ـت ـم ــد امل ـج ـت ـم ـعــون
العرب خريطة لدولتهم املوعودة ـ كما
يـتـصـ ّـورونـهــا ـ ـ ال ـتــي تـمـتــد حــدودهــا
ً
مــن مــرســن وأض ـنــة ش ـمــاال إل ــى َعــدن
جنوبًا ،ومن البصرة شرقًا إلى سيناء
غ ــرب ــا .وك ــان ــت الـصـفـقــة ال ـتــي رأوا أن
ي ـعــرضــوهــا ع ـلــى بــري ـطــان ـيــا تـتـمـثــل
في التالي :عليها أن تعترف بحدود
دول ـت ـه ــم ،وبــاس ـت ـقــال ـهــا الـ ـت ــام ،وهــم
ي ـق ـب ـلــون أن ي ـع ـق ــدوا ت ـحــال ـفــا حــربـيــا
مـعـهــا ،وأن يمنحوها األفـضـلـيــة في
الـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة ،ف ــي دول ـت ـهــم
القادمة.
«الشريف» يطلب الدبس من النمس
بالفعل ،بادر «الشريف» حسني ببعث
موفد إلى السير آرثر هنري مكماهون،
وهــو املندوب السامي البريطاني في
ّ
ُمصر ،يحمل مذكرة باملطالب العربية،
ض ّمنت في رسالة ّ
مؤرخة في  14تموز
 .1915وزاد «ال ـش ــري ــف» إل ــى مـطــالــب
الـقــومـيــن ال ـع ــرب مـطـلـبــا آخ ــر خــاصــا
به ،فلقد ّ
ترجى بريطانيا العظمى أن
توافق على أن يكون خليفة املسلمني
عربيًا في مقبل األيــامّ .
ورد مكماهون
عـلــى رســالــة «ال ـشــريــف» بــأخــرى قبل
فيها أن يكون خليفة املسلمني عربيًا،
وتحفظ على االعتراف بالحدود التي

قررها مؤتمر دمشق لدولة العربّ .
ثم
تواترت املراسالت بعد ذلك بني حسني
ومكماهون حتى بلغت عشر رسائل.
أسفرت املفاوضات بني الجانبني في
نهاية املطاف ،يوم  10آذار  ،1916عن
اعتراف إنكليزي بحق العرب في دولة
افتراضية ،مقابل أن يدخلوا هم إلى
الجبهة جـنــودًا فــي حــروب بريطانيا
الفعلية .ولــم ينس «ال ـشــريــف» ،وهو
ي ـ ـفـ ــاوض مـ ـكـ ـم ــاه ــون ن ـف ـس ــه ط ـب ـعــا؛
أن يـطـلــب م ــن بــريـطــانـيــا أن تــدفــع له
مرتبًا شهريًا يستعني به على قضاء
شــؤونــه وحــوائ ـجــه .قـبــل اإلنـكـلـيــز أن
يدفعوا لحسني راتبًا شهريًا ضخمًا
بمقاييس ذلــك الــزمــن ،قــوامــه خمسة
وعـ ـ ـش ـ ــرون ألـ ـ ــف ج ـن ـي ــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي.
واشـتــرط حسني أيـضــا أن يـكــون ُملك
ال ــدول ــة ال ـعــرب ـيــة املـقـبـلــة ل ــه ولــذري ـتــه
خــالـصــا .ووع ــده اإلنـكـلـيــز خ ـي ـرًا ...ثـ ّـم
اشترط أن يمدوه بالحنطة مع السالح
والذخيرة واملستشارين ،وقبلوا ذلك.
أخ ـي ـرًا أع ـل ــن «ال ـش ــري ــف» ح ـســن بن
ع ـ ـلـ ــي مـ ـ ــن س ـ ـطـ ــح قـ ـ ـص ـ ــره فـ ـ ــي م ـكــة
«ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى» فــي
ص ـب ـي ـحــة  2ح ـ ــزي ـ ــران  ،1916وذلـ ــك
ع ـبــر طـلـقــة افـتـتــاحـيــة م ــن بـنــدقـيـتــه.
وأجــابـتـهــا رصــاصـ ُ
ـات بـنــادق كثيرة
ف ــي ال ـ ـهـ ــواء أط ـل ـق ـت ـهــا ج ـم ــاع ــات مــن
ال ـب ــدو أغ ــراه ــم ال ــذه ــب والـجـنـيـهــات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وال ـح ـن ـط ــة أكـ ـث ــر مـمــا
أغرتهم دع ــاوى االسـتـقــال والحرية
ّ
والعروبة .على أن أولئك املرتزقة لم
يكونوا ّ
ندًا للجيش التركي النظامي
الـ ــذي س ــرع ــان م ــا اسـتـجـمــع شـتــاتــه،
واس ـت ـخــدم سـكــة الـحــديــد الـحـجــازيــة
بفعالية لنقل امل ــدد والـتـعــزيــزات من
دمشق إلــى املدينة املـنــورة .فبدا كما
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وودرو ويلسون .والظريف
كان
ّ
مندوب الرئيس األميركي ّ
في األمر ،أن قصر «الشريف» المطل على البحر األحمر في
ّ
صحي ،وال نظام تزويد
صرف
قنوات
يحتوي
يكن
لم
ة،
جد
ّ
بالمياه ،فما كان من الملك «الهاشمي» إال أن وضع «البانيو»
القرنفلي ،فــوق سطح قصره ،واتــخــذه مسبحًا صغيرًا
يستحم فيه ،في الهواء الطلق!

ّ
أن خطة «الثورة العربية» تنهار.
في أكتوبر  1916وصــل إلــى جــدة ،في
الباخرة «الما» ،ضابط إنكليزي برتبة
ك ــاب ــن ،ك ـ ــان اسـ ـم ــه ت ــوم ــاس إدوارد
لورنس .ولقد جاء الرجل مبعوثًا من
قادته ّ
ليقيم حقيقة األحوال العسكرية
على الجبهة العربية .وجــال لورنس
فـ ــي ال ـ ـح ـ ـجـ ــاز ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـق ــوات
«الشريفية» ،فأعجب بقائدها فيصل
ثالث أبناء «الشريف» .والحظ لورنس
في تقريره إلى قيادته أن البدو ليسوا
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى جـ ـن ــود بــري ـطــان ـيــن قــد
ُيسبب وصولهم إلى البقاع اإلسالمية
ّ
امل ـقــدســة ال ـح ـســاس ـيــات .ل ـكــن تحقيق
النصر يكمن فــي زي ــادة تنشيط ِه ّمة
الـبــدو ،وهــذه مسألة يستطيع الذهب
أن يـتـكـفــل ب ـهــا .ك ـمــا يـمـكــن اسـتـثـمــار
جــرأة الـعــرب بعدما ي ـ َّ
ـزودون باملدافع
ُ
والـ ـ ــذخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ويـ ـلـ ـقـ ـن ــون
ب ـعــض امل ـ ـهـ ــارات م ــن ب ـعــض امل ــدرب ــن
ّ
العسكرينيّ .
ثم خلص لورنس إلى أن
نسف سكة الحديد الشامية الحجازية
هي مفتاح االنتصار .وانتهى إلى أنه
يستطيع أن يفعل تلك املهمات كلها
بنفسه.
ه ـ ـكـ ــذا ان ـب ـث ـق ــت ف ـ ــي الـ ـحـ ـج ــاز ح ــرب
عصابات ناجحة .ثم صار االستحواذ
على الجيوب التركية الفاقدة كل أنواع
اإلمـ ــدادات ،مسألة هـ ّـيـنــة .ففي صيف
 ،1917سـقـطــت ب ـلــدة الـعـقـبــة الــواقـعــة
عـلــى رأس الـبـحــر األح ـمــر ،ث ـ ّـم تــداعــت
مدن شامية أخرى كأحجار الديمينو:
معانّ ،
فعمان ،فدرعا ،وأخيرًا دمشق
ال ـتــي دخ ـل ـهــا فـيـصــل ب ــن ح ـســن يــوم
 4ت ـشــريــن األول  ،1918ث ــم ل ـحــق به
إل ـي ـه ــا ،ب ـع ــد ب ـض ـعــة أي ـ ـ ــام ،ال ـج ـن ــرال
ادم ــون ــد أل ـن ـب ــي ،وهـ ــو ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام
لـقــوات الحلفاء فــي الـشــرق ،مستوليًا
على مقاليد ال ـقــرار فــي ســوريــا .وفي
نهاية هــذا الشهر ،أعلن العثمانيون
انـسـحــابـهــم مــن كــل املنطقة العربية،
ووقـعــوا هدنة م ــودروس ،التي كانت
في الواقع استسالمًا.
فــي تـلــك األيـ ــام ،ب ــدأ «ال ـشــريــف» يحلم
أح ــام ــا ورديـ ــة بــإم ـبــراطــوريــة عربية
يـ ـك ــون هـ ــو ف ـي ـه ــا خ ـل ـي ـفــة وس ـل ـطــانــا
وخاقانًا ّ
للبر ْين وللبحرين؛ لكن فجأة
ّ
ع ـلــى ح ــن غ ـ ــرة ،نـبـتــت مـجـمــوعــة من
الخوازيق في أحالم «الشريف» .ولقد
ّ
ت ـبـ ّـن الح ـقــا أن ك ــل وعـ ــود مـكـمــاهــون
ع ـ ــن اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ب ــال ــدول ــة
العربية املستقلة ،كانت زائفة وكاذبة
ّ
ومـ ـخ ــادع ــة ،وأن ط ـب ـخــة أخـ ـ ــرى ك ــان
الغربيون ّ
يهيئونها للمشرق العربي.
ف ـف ــي ال ـش ـه ــر ن ـف ـس ــه (ش ـ ـبـ ــاط )1916
ال ــذي ك ــان فـيــه اإلنـكـلـيــز يـتــآمــرون مع
«ال ـش ــري ــف» ض ـ ّـد الـعـثـمــانـيــن ،كــانــوا
في مكان آخر يتآمرون مع الفرنسيني
ّ
ضــده .واألســوأ أن اإلنكليز لم يكتفوا
بعقد صفقة مــع الفرنسيني لتقسيم
ّ
املـشــرق ،بــل إن وزيــر خارجيتهم آرثــر
صفقة أخــرى مع اليهود.
بلفور ،عقد ّ
وه ـك ــذا فــإنــه مل ــا أف ــاق «ال ـش ــري ــف» من
الـنــوم ،أحـ ّـس بوجع الـخــازوق ،وعــرف
مـ ـق ــدار غـ ـب ــاء م ــن ي ـط ـلــب ال ــدب ــس مــن
النمس.
خريف «الشريف»
ّ
بما أن املصائب ال تأتي ف ــرادى ،كان
هناك خازوق جديد ّ
يعده ابن سعود،
هذه ّ
املرة ،للشريف حسني .وقد كانت
بـ ــن إمـ ـ ـ ــارة ن ـج ــد وم ـم ـل ـك ــة ال ـح ـج ــاز
مشاكل حــدوديــة قــديـمــة ،مــن أبــرزهــا
خالف حول واحتي تربة .وبدا للملك
حسني أن يحسم قضية تربة بالقوة

العسكرية .فبعث إليها ابنه عبد الله
ف ــي ج ـيــش ي ـت ـكــون م ــن أل ـف ــي جـنــدي
نظامي ،وخمسة آالف بدوي ،وعشرة
مـ ــدافـ ــع م ـي ــدان ـي ــة وعـ ـش ــري ــن مــدف ـعــا
رشاشًا .ومن جهته بعث عبد العزيز
إلـ ــى ت ــرب ــة س ـل ـط ــان ب ــن ب ـج ــاد زع ـيــم
جيش «اإل ّخ ــوان» ،يقود ألــف وهابي
م ـس ـل ــح .وملـ ـ ــا ك ــان ــت مـ ــوازيـ ــن ال ـق ــوى
تميل بـشــدة ملصلحة «الهاشميني»،
فقد تمركز عبد الله بجيشه في تربة،
ّ
وه ــو ال يـظــن أن أحـ ـدًا ال ي ــزال يجرؤ
ع ـل ــى االقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــن ال ـ ــواح ـ ــات ال ـتــي
أخ ــذه ــا .وحـيـنـمــا ك ــان مـعـسـكــر عبد
الله يغط في النوم ،في فجر يــوم 25
أيار  ،1919هاجمه مقاتلو «اإلخوان»
ع ـلــى ح ــن غـ ـ ـ ّـرة ،وأع ـم ـل ــوا ال ـس ـيــوف
ف ــي رقـ ــاب م ــن يـعـتـبــرونـهــم «ك ـف ــارًا»،
ف ـســال الـ ــدم ف ــي ذل ــك ال ـص ـبــاح ،تحت
أشجار النخيل ،وديانًا .وأبيد جيش
«ال ـه ــاش ـم ـي ــن» بـ ـص ــورة ش ـبــه تــامــة.
وانتهت املعركة قبل شروق الشمس،
وه ــرب األم ـيــر عـبــد الـلــه (مـلــك األردن
ف ــي م ــا ب ـع ــد) ،م ــع زمـ ــرة ص ـغ ـيــرة من
ضـبــاطــه ،مــن املــذب ـحــة ،وه ــم يــرتــدون
مالبسهم الداخلية.
ك ــان ــت ه ــزي ـم ــة ت ــرب ــة ض ــرب ــة قــاصـمــة

وافق اإلنكليز على
طلب «الشريف» راتبًا شهريًا ضخمًا
بمقاييس ذلك الزمن
أمر البريطانيون ابن
سعود أن يتوقف عن غزو الحجاز
إلنقاذ حسين بن علي
بينما تآخر اإلنكليز مع
«الشريف» ّ
ضد العثمانيين ،تآمروا
عليه مع الفرنسيين
لجيش امللك حسني ،فهناك فقد معظم
ّ
رجـ ـ ــال ج ـي ـشــه ومـ ـع ــدات ــه .وب ــرغ ــم أن
بريطانيا أمرت ابن سعود أن يتوقف
عــن غــزو الـحـجــاز ،بــل أن ينسحب من
تربة نفسها ،وانصاع ألمرها صاغرًا،
ّ
فـ ــإن مـصـيـبــة «ال ـش ــري ــف» ف ــي جيشه
ّ
كــانــت ال ت ـعــوض .بلغ الغيظ والحقد
وال ـق ـهــر بــالــرجــل مـبـلـغــا ج ـعــل بعض
الدبلوماسيني البريطانيني يكتبون
ّ
ف ــي ت ـقــاريــرهــم لــرؤســائ ـهــم أن حسني
ّ
يكاد يجن.
س ـ ّـج ــل ن ــائ ــب ال ـق ـن ـص ــل ال ـبــري ـطــانــي
فــي ج ـ ّـدة لــورانــس جرافيني شميث،
حادثة جرت أمامه ،على سطح الثكنة
ال ـع ـس ـكــريــة ب ـ ـجـ ـ ّـدة ،ف ــي ل ـي ـلــة صـيــف
عام ّ ،1920
تبي مقدار ّ
السادية التي
وصـ ــل إل ـي ـه ــا «ال ـ ـشـ ــريـ ــف» .ف ـق ــد ك ــان
الناس في ذلك الزمن يقضون السهرة
عـلــى األس ـطــح طـلـبــا لـنـســائــم ال ـهــواء.
وأحـ ّـب «الشريف» أن يرفه عن ضيفه
اإلنكليزي ويضحكه ،فأمر عبدًا له أن
يجيء بشيء .وبعد دقائق عاد العبد
يـجـ ّـر قــردًا ضخمًا مربوطًا بسلسلة.
وق ــام «الـشــريــف» فــي الـحــال ّ
محرضًا
ال ـ ـق ـ ــرد عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد ضـ ـي ــوف ــه ال ــذي ــن
اشتهروا بالجنب .فزع الضحية فزعًا
شديدًا من الـقــرد ،وراح يركض حول
السطح وهو يصرخ متعثرًا بالناس
وامل ـقــاعــد ،وك ــان عـلــى وش ــك أن يلقي

بنفسه مــن حــافــة الـسـطــح ال ــذي كــان
على ارتـفــاع عــدة طوابق عن األرض،
خ ــوف ــا م ــن ال ـح ـي ــوان ال ـه ــائ ــج .فكتب
جــرافـتــي سميث ي ـقــول« :كـنــت أراق ــب
امللك طــوال هذا املشهد املؤلم ،ورأيت
ك ـي ــف مل ـع ــت ع ـي ـن ــاه ،ورأي ـ ـ ــت ال ـل ـعــاب
يسيل من زوايا فمه»)3( .
في قصة أخرى ،روى القنصل رونالد
سـ ـ ـت ـ ــورز كـ ـي ــف أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان ي ـت ـك ـل ــم مــع
«الشريف» حسني ذات يــوم بالهاتف،
وكـ ـ ـ ــان الـ ـخ ــط ردي ـ ـئ ـ ــا .وف ـ ـجـ ــأة سـمــع
س ـتــورز «ال ـشــريــف» يـخــاطــب سنترال
التلفون بلغة لم تكن متوقعة من رجل
في مثل مقامه الديني ،آمـرًا العاملني
بقطع جميع الـتـلـفــونــات فــي الحجاز
باستثناء خطه ملدة نصف ساعة .وقد
فعلوا ذلك في الحال .وبلغت عصبية
«الشريف» مبلغًا جعلته يلقي بكل من
يغضبونه فــي قبو يقع تحت قصره
في مكة .حيث كان ينزل ومعه هراوة،
متى طــاب له ذلــك ،لينفس عن غضبه
بـضــرب البائسني الــذيــن كــان يحتفظ
بهم في الظالم هناك.
وي ـ ـ ـ ـ ــوم أع ـ ـ ـلـ ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف» ،ف ـ ـ ــي 5
آذار  ،1924أنـ ــه عـ ـ ّـن ن ـف ـســه خـلـيـفــة
للمسلمني ،لم يأخذه أحد على مأخذ
الـجـ ّـد ،واستهزأ به كثيرون؛ على كل
ّ
حــال ،فــإن نهاية «الشريف» كانت قد
أوشكت في ذلك العام ،فقد انفض عنه
كل من حوله ،بما في ذلك ابناه اللذان
اص ـط ـن ـعــت بــري ـطــان ـيــا ل ـه ـمــا تــاجــن
فــي ب ـغــداد وع ـ ّـم ــان .ك ــره الـحـجــازيــون
حسني ّ
حد القرف .ونفضت بريطانيا
يدها من الشيخ العجوز لكثرة عناده
وم ـط ــال ـب ــات ــه .وح ـي ـن ـمــا ه ـج ــم جـيــش
اب ــن سـعــود عـلــى مــديـنــة الـطــائــف في
الحجاز ،يوم  4أيلول  ،1924وارتكب
فـيـهــا مــذبـحــة رهـيـبــة ط ــاول ــت املـئــات
مــن أبـنــائـهــا ال ـعــزل مــن ال ـس ــاح ،ولــم
يــدافــع امل ـلــك حـســن عــن شـعـبــه حتى
برصاصة واحــدة؛ فقد امللك شرعيته
تمامًا .وتحت ضغط أعـيــان الحجاز
ُ
وكبرائها املطالبني باستقالة حسني
مـ ــن م ـن ـص ـب ــه ،رضـ ـ ــخ الـ ــرجـ ــل ل ــأم ــر
الواقع أخيرًا.
فـ ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ـ ّـة مـ ــن مـ ـس ــاء 3
تشرين األول  ،1924وق ــع «الـشــريــف»
على وثيقة التنازل عن العرش البنه
علي .وبما أنه لم يعد يرغب أن يبقى
في الحجاز ،بعد كل الذي جرى له ،فقد
اتصل بابنيه ملكي الـعــراق واألردن،
لـيـسـمـحــا ل ــه بــالـلـجــوء ف ــي بـلــديـهـمــا.
وكان عجيبًا أن االثنني رفضا استقبال
والدهما ،فلم يعد للشريف حينئذ من
ّ
خيار إال املنفى .ولقد وجد له اإلنكليز
ملجأ في جزيرة قبرص ،فقبل بذلك.
وقضى «الشريف» أيامه األخيرة في
ّ
جدة ،بتعبئة ممتلكاته الخاصة التي
ّ
تبينت طبيعتها عندما ركــب أخيرًا
السفينة يــوم  16تشرين األول .1924
ف ـقــد شــوهــد الـعـبـيــد وه ــم يـتــرنـحــون
م ــن ثـقــل الـصـفــائــح املـحـكـمــة اإلغ ــاق
التي حملوها إلــى الـبــاخــرة «تــو ْ
مير
سيز» .وكانت تحتوي على ثمانمئة
ألف جنيه ذهبي ،هي حصيلة أرباح
س ـتــة ع ـشــر ع ــام ــا م ــن تـ ـج ــارة ال ـحــج،
وما احتفظ به «الشريف» لنفسه من
املساعدات البريطانية أثناء «الثورة
العربية».
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