بوشؿه تعوػ
افعالؿي بغ افشقخ حبقى واألمر يف شوريي ثم ادؾك يف افعراق ؾقصل بن احلسغ .
سجل ظن إحوديٌ صػوه ّقي مع افشقخ رضوان اهلل ظؾقه  .ألكه
إن أـثر مودة هذا افتؼرير ملخو ٌذ و ُم ّ
ٓحيسن .
ـون يتحومى اخلوض ؾقه ـتوب ًي  ،دِو يف ذفك من ـشف ُأمور ؿد تم ّدي إػ مو
ُ
( )1
ٍ
افصؾح
أول فؼوء بغ افشقخ واألمر حصل يف بروت ثم يف دمشق  ،بعد ظودة ؾقصل من مممتر ُّ
افذي ُظؼد يف ؾرشوي  ،فؾتداول وافتؼرير يف صلن افبؾدان افتي ـوكً توبع ًي فؾدوفي افعثامك ّقي  ،ظذ ؿوظدة
وظد افدُّ ول ا ُدـترصة مـحفو آشتؼالل وؾؼ ًو فؾوظد ا ُدع َؾن من ِؿبؾفو  .وـون افشقعي يف جبل ظومل يم ّيدون
ؿوئد افثورة افعرب ّقي احلسغ بن ظع ومؼوظه إلؿومي دوفي ظرب ّقي ظوصؿتفو دمشق (حؽومي افؼق
افعريب)  .وظؾقه ؾؼد ُصؽّل وؾدٌ من افسقد ظبد احلسغ رشف افدين وافشقخ حبقى ادفوجر وافس ّقد ظبد
احلسغ كور افدين  ،اكتؼل إػ بروت ٓشتؼبول األمر ؾقصل افعوئد من ادممتر ادذـور  .افذي دظو أظضوء
افوؾد إػ فؼوئه يف دمشق  ،حقٌ ش ُقطؾعفم ظذ مو ّ
متخض ظـه مممتر افصؾح بوفـسبي ُدستؼبل بالدهم .
يف دمشق ُظؼدت ظدّ ة فؼوءات مع األمر ُأفؼقً ؾقه اخلُطى وتُؾقً ؾقه افؼصوئد  ،ـ ّؾفو تم ّيد
جو من آشتبشور افعو ّم .
ادؼوع وتُبويع األمر  ،يف ٍّ
رس ًا  ،أن افسقد حمسن األمغ دظو
فؽن مو ؿؾى األُمور من حوفي آشتبشور إػ افت ُّ
ّ
ّخوف ممّو ُحيوك ّ
أظضوء افوؾد افثالثي إػ افعشوء يف مـزفه  ،حقٌ أضؾعفم ظذ مو أخطره به وفدُ ه افس ّقد ظبد ا ُد ّطؾى  ،افذي
ـون آكذاك شػر ًا فسور ّيي يف موشؽو ّ ،
أن افدّ ول ا ُدـترصة ( افوٓيوت ادتحدة األمرـقي وؾركسو وبريطوكقو
رس ًا ظذ تؼسقم ادـطؼي افعرب ّقي ؾقام بقـفو حتً صعور آكتداب  .وأن افدوفي افبوفشػ ّقي
وروشقو ) ؿد اتػؼً ّ
افرس ادؽتوم ( مؼوع شويؽس بقؽو )  ،األمر افذي
افتي اشتوفً ظذ ُّ
افسؾطي يف روشقو ؿد ؾضحً ّ
يتـوىف مع وظد تؾك افدُّ ول بؿـح آشتؼالل هلو  .وظـدمو ُووجه األمر ؾقصل هبذه ادعؾوموت  ،حوول أن
يتجوهل ظؾؿه هبو  ،ثم جلل إػ افتغطقي بوفؼول أن ( ا ّدـدَ ة ) ( MANDAيعـي آكتداب بوفػركس ّقي) فقس إٓ
يف شبقل ُمسوظدة افدوفي افعرب ّقي افـوصئي ظذ ُأصول اإلدارة  .افذي فقس فديه أدكى خزة بشلهنو  ،يف طل
احلؽم ا ُدزمن فؾعثامكقغ .
ضوفع ظن ظؾم بودؼوع آشتعامري  .األمر افذي أ ّدى إػ
هؽذا اكؽشف أن األمر ؾقصل
ٌ
اكػصول افشقخ حبقى وافس ّقد كور افدين وظودهتام إػ بؾدهيام  .وظذ األثر رأى افشقخ أن ٓ ؾوئدة من

اخلاليف ا ُدؾتبس  ،ؾعود إػ افـجف  .ومـه إػ افعامرة حقٌ اكرصف إػ مؼوومي
بؼوئه يف افوضن يف هذا اجلو
ّ
احلؿؾي افزوتستوك ّقي افتبشر ّيي افتي ُ
كشطً يف جـوب افعراق .
( )2
ومن ادعؾوم ّ
وض َع األمر ؾقصل وحؽومي افؼق افعريب ؿد اهنور بسبى افـّزاع آكؽؾقزي ـــ
أن ْ
وفؽن ظؿل َ
افػركيس ظذ شوريو  .ؾبؿؼته اتػوؿ ّقي شويؽس بقؽو تؽون شور ّيو من كصقى افػركسقغ .
ّ
اكؽؾسا ظذ تـصقى رجؾفو ؾقصل أمر ًا ظؾقفو جعؾفو خوضع ًي فؾـػوذ افزيطوين  .وفذفك ؾؼد جلل
افػركس ّقون إػ ّ
ؿواهتو دمشق وضردت أمرهو  .افذي شورع آكؽؾقز إػ مـحه
بوفؼوة ؾدخؾً ّ
حل اخلالف ّ
مؾك افعراق  .وهؽذا كسجً هذه افسؾسؾي من األحداث كؿط ًو آخر من افعالؿي بغ ادؾك وافشقخ .
شجؾً
ؾؿن ادعؾوم أن افشقخ حبقى كجح كجوح ًو بوهر ًا يف هزيؿي وضرد احلؿؾي افتبشر ّيي  ،بعد أن ّ
ٍ
ٍ
أظداد ـبرة يف جـوب افعراق  ،خصوص ًو يف األوشوط ادقسورة  ،افتي ر ّبً
خطوات ُمتؼدّ مي يف تـصر
ُ
افشقخ كػوذ ًا أدب ّق ًو ُمطؾؼ ًو فدى أهل ادـطؼي  .األمر
أبـوءهو يف اددارس افتي أكشلهتو  .وهبذا اإلكجوز اـتسى
افذي مل يؽُن خػ ّق ًو ظذ ادؾك اجلديد  .ومن هـو ؾنكّه ظـدمو زار ادـطؼي زيورته األُوػ أضؾق ـؾؿته افشفرة :
" أكو مؾك افعراق ظدا جـوبه  .ؾوفشقخ حبقى هو مؾك اجلـوب "  .وهو ـال ٌم ٓ ُُيػي ضقؼه افشديد هبذا
ِ
يـس موؿػه ا ُدعورض من إمورته ظذ حؽومي افؼق افعريب يف
افعومل
افديـي وكػوذه  .خصوص ًو وأكّه مل َ
ّ
دمشق ؿبل بضع شـغ .
ٍ
بحق افشقخ  .فعؾؿه بلن ذفك شقؽون فه
إجراء ُمبورش
ومع ذفك ؾنكّه مل يؾجل إػ اختوذ أي
وظؾـي ّ
ّ
أشوأ األثر ظذ وضعه  ،دِو فؾشقخ من ٍ
ٍ
ضغط ُمؾتويي .
مجوهري واشع  .وفذفك ؾؼد جلل إػ وشقؾي
وٓء
ٍّ
بلمر بعض ـبور اإلؿطوظقغ يف ادـطؼي بوفضغط بوجتوه إخراج افشقخ من افعراق  ،حتً ضوئؾي حرموهنم من
ٍ
شـوي من افدوفي  .ؾزاره بعضفم
بؼرار
يتم
ّ
( ا ّفؾزمي )  ،أي تؾزيم اإلؿطوع افذي حتً أيدهيم افذي ـون ّ
فقؼوفوا فه أن فدهيم معؾوموت بخ ّط ٍي ٓؽتقوفه  ،وأهنم ظوجزون ظن محويته  .األمر افذي أ ّدى يف افـفويي إػ
مغودرته افعراق هنوئ ّق ًو  .بعد أن تداول يف األمر مع افس ّقد أبو احلسن اإلصػفوين  ،وإرصار افس ّقد ظذ
رضورة اخلروج من افعامرة ؾور ًا  .ثم جرت ُحمووٓت فعودته إإفقفو  .ممّو وؿػـو ظؾقه يف ـتوبـو ظذ شرة
افشقخ وأظامفه .
كؼول أخر ًا أن افشقخ يذـر يف ـتوبه ( اإلشالم يف معورؾه وؾـوكه ) أكّه زار ادؾك ؾقصل ببقته يف
وكظن أهنو ظذ أثر تتوجيه
اجلم  .وفؽـّـو ٓ كعرف متى متًّ هذه افزيورة .
ّ
بغداد  ،وأثـى ظذ فقوؿته وأدبه ّ

مؾؽ ًو  ،أي ؿبل زيورته فؾعامرة  .ـام كظن أن ؽرض افشقخ من افزيورة ـون تؾطقف افوضع مع ادؾك اجلديد
بعد موؿػه مـه يف دمشق .
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