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  عن لقائه  هوجارث يفيددمذكرات 
  حسين لشريفاب

  
  1918يناير /كانون الثاين 15

  

باحلــديث الــذي دار بينــه وبــين امللــك  فيمــا يلــي بعــض مــا كتبــه الكومنــدر هوجــارث خاصــاً

  :حسين

مــن اجللــي أن امللــك يعــد الوحــدة  - "الوحــدة العربيــة وعالقــة امللــك الفعليــة أو املمكنــة بهــا"

وهو ينظـر إىل تصـريحاتنا ودعواتنـا إليهـا . العربية مرادفة مللكه وأنها بغير ذلك ال تكون ذات معنى

وال يعتقــد أنهــا تكــون ذات أثــر إال إذا جعلنــا الفكــرة . علــى اعتبــار أنهــا مظهــر لنياتنــا احلســنة ال أكثــر

  .هو هي شخصه -حمصورة وجمسدة يف شخصية واحدة 

يف أنــه يعــد  مل يتــرك يل امللــك شــكاً -" اإلشــراف الــدويل علــى األمــاكن املقدســة يف فلســطين"

وقــد  .هــذه مســألة يعــاد النظــر فيهــا بعــد عقــد الصــلح، علــى الــرغم مــن تأكيــدي لــه بأنهــا تــدبير نهــائي

وتوزيـع ولكنهمـا غيـر متفقـين علـى اقتسـام الغـرف  واحـداً شبهنا معه باثنين يهمان بـأن يسـكنا بيتـاً

يف أثنـاء حـديثنا يـتكلم عـن حسـابات سيسـويها بعـد احلـرب وأنـه إىل أن يجـيء  وكان كثيـراً". األدوار"

وأنا أشك يف أن له خطة مرسومة أو أنه يعـرف طريقـه إىل غايتـه ولكنـي ال . أوان ذلك ال يلح يف شيء

  .أو لنفسه مع الزمن أشك يف أنه فيما بينه وبين نفسه ال ينزل عن شيء من مطالبه األصلية للعرب

" القضـية املشـتركة بـين اليهـود والعـرب واألرمـن يف سـوريا"و - "إقامة اليهـود يف فلسـطين"

فامللـــك ال يقبـــل قيـــام دولـــة  .أظـــن أن احلالـــة فيمـــا يتعلـــق بهـــذه الشـــؤون مثلهـــا فيمـــا يتعلـــق بمـــا ســـبق

فكــــر فيــــه وتنويــــه مســــتقلة يهوديــــة يف فلســــطين ومل تصــــدر يل تعليمــــات بــــأن أذكــــر لــــه أن هــــذا مــــا ت

. ولعله ال يعرف إال القليل عن احلالة االقتصادية الواقعيـة أو املمكنـة يف فلسـطين. بريطانيا العظمى

وال قيمـة لهـا ولكنـي أظنـه يقـدر  أما موافقته السـريعة علـى إقامـة اليهـود يف فلسـطين فـال تعنـي شـيئاً

  .مزية التعاون العربي مع اليهود
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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