
































































































،وبغداد واقاعرة لندن ين التراسل من الكمر بمد نست الي العكرة وكانت 
،الراض ي البمثان بجح دان ، ُاحتما *ن بمثة الامحرتئن *ن ويلم ان 

وتد. لأسمالما واستعداط رغة ايدى الذي ، السعود ابن ح ءحادتات ئلمام 
؛كوكس *ع محادثاته امى ان ويمد ٠ بمداد بمثة ليرتس هاملتون انتداب تقرر 
يفيل ويقول . معه محملها ان يريد الي الوثاتق اعداد ق مكني ق بممل شرع 

القيادةعن ؛ثل يرافقه ان وتقرر • العفليمة المخامرة هذه عل حده يد انه 
تح1يماتهكرتمص مجن تلقى وعندما . الونلضن من وعدد وطيب ؛ السكرية 

حيثلرحلته اللازمة ترتيباته لأمتكمال الكوت ال بالعودة له ممح الأخيرة 
للانضمامالرياض ال ناصدآمجتها ، بريده ال فمضى ، اللازمة الحال له اعدت 

.التامرة مجن القادمجة الأخرى اليعثة وصول مجترقآ ، العود ابن ف حاثي ال 
يويلسون وبثن ، غناي بتن اشتد ئد اللأف كان ؛ الأونة هده ول 
البر^؛١نيةباليامة اكتراث دون خهلهله اعداد يواصل كان والذي ي محمرة 

؛نواة ، النهرين بتن ما بلاد لتكون ، للعرب بريطانيا وبوعود ، المعلنة الرسمية 
ييواصل ف؛لى وكان . ال؛ر؛طاتيه الامتراطورية ربوع ال تضم جديدة لعلقة 

يرىكان لآده C خهلهله ومحطيم ، حده عند ويلسون ويف محاولة ، نفه الرفت 
علالخفاظ منها ، تممللب )1^ ، الحقيقية بريهلاني1 لمصالح ناصحآ بجاهلأ فيها 

وكان. معهم الدعام الومحليدة الصداقة من علاية وائامجة ، العراق لآ'هل عهودما 
اهي يعارضان اللذين ، نفه ولورنس بيل حرترود بتأييد بمش هذا ويفه مي 

,الند حكومة ال العراق نحم ال آرمي حطلة 
الصامجدالموقف هذا وراء ينف الذي ان ، اللماح ؛ذكاته ويلون وأدرك 

،والألمر بالأٌتعانحن يشعر وأحل . ف؛لي ص مشاريعه معارضة ؤ؛ ، غداد بي 
البالممى له السماح يطلب ، الكوكس فابرق ، له العارفة الواقف هده من 

،بالايماب الرد تش وعندما ; أيام عفره نستغرق يد مامجه لأعمال ٠ بغداد 
.العاصمة ال بالقدوم مارع 

احتماعآويلون وعقد لإ ت فيقول ويلون مع لقاته قصة فيلى ليروي 
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عدممن ذلك ي U اعرف  ٧١، ا1ْ اُلاغه ، •حسان اللك يرد م؛ الأ يعرف لا 
نطومايآ ير لر منام ايآ ان اذ ، لها ممن فلا اللاجين نمص أما . وثوق 

مطرةالعود يلان • زحغهم بمابمدا لن الوعامحن ان ر واثق از • اته حمق 
••٠ الحجاز ممهاحة الما يمي ان محن حكمت اَةار وعر رجاله عل كا*لة 

نعملان سا .. ثيتآ محيي لا ، هدا ولكن I .. نائلا اللورد وثاطز 
٠جدة او مكة أبواب عل الأن الوهابيون يكون وقد ، هناك لتقارير ريقآ 

بالتوقفاتناعهم ومعنا ففي يزحفرن. ام لنفرض ميدي يا حأ ا وقلت 
.« ؟ اكف .. الاهتمام عله بدا وقد وقال .. ٠ والعودة 

ياله توصلنا الدي الءرار ذعك-,ب ان ارلأ علينا ٠ .. حزم ركل نقلن، 
احتلهاالمحا وتراية بمررط سعرد ان بمفظ ان عل نوافق وان ، ال-ابق الوممر 

فاذا. ه؛ ض مير سعرد ابن ان لكم اصمن وانا منها. ؛نحب، ولن الأن 
الحجازمن انسجابه لأكم ازمن وانا ّعود، ابن ال برسول فابعثوا ءلذلاث وامحم 

يكونس ، رّولأ نرسل ان مز انحيق الوقت ولكن ٠ .. اللورد وقال 
وممز ، وقلت . . ا . وجدة مكة اهل ذمحون اللحظة هده ل الوهابيون 
ةصلار ي رسولا نبعك او ١ حده من بلته  ١٥١يدهب،ان ويرن الكولرنيل 

بضعباللورد الفكر وسرم .. ؛٠ . يومأز> او يوم ل مل ، هنا من خاصة 
(اكثد بكل ما.ى يا نعم ر نلنح « ؟ انن، تذهب هل ٠ .. قال م لحهلات 

هدا. حنآ I .. نقال .. نا_ن،ؤورأ ر للذهاب اّترااد ءل تكون مق ر فقال 
طاثرةباعداد يرغ اليجور ال عهدذا اتلوممر واش واذا ، الوحيد الأمل هو 

..ه ي فيل صيد يا التر؛؛ق للت، امل .. فورآى فتل الستر ، ٣١نءاصة 
محت»محيث القاهرة اى ؛يلى ليٌنقلها الناسب الوقت ل الهلاترة واءدءن< 

نلقىقد هذا وكان . تعلي٠ان٠ لتامء الا«ءِ الندوب i 'ُلّى ابمرال ال ادلأ 
صن'دبمهاي جدة ال طائرات صت صرب«ن بارصال تعليمات ذللئ، ضرن ءل 

الشهريةالعونة إقطعر أوامر ب؛'طاد ن ويلون تلم كما الحاجة ءد لاصتعمانا 
•ّعرد ان ءن 
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ولi ممة راصح تبدل عليها 
والأبناءالرشيد ابن ءل للحفاظ C والطرل. والحرل النفوذ ذات يل جرترود 

الناثمتؤب عله الاعتماد برطاتإ سطع سعري ابن جرب ل شوكة عليه 
٠٠ تسد ؛رق ٠ *بدأ عل 

الشخصينحه مدنرا ، هذا •رثفه ي ذلى ظذك0 ، عط الرء تا،ل وند 
قععآ دررمبمأ لما قد العاملن ان شأ ؟ حكومته لسامة '.مدآ أو معري لابن 
ّعردياصح قذد ،  tii-؛-هذا ي ووس اوعرد ابن مح._ا شاي ، ؛الويف عذا

iدنه اكز واٌّثراءإورذته بلأدْ نحّ-ا ولكنه ، بعد منذ والساست الهوى 
الأمبراطورةهذه لدمة صر_ورى اءر معرد ابن تقوية ان امماتآير*ن وءر 

١^٠^^مع موا»فه ي ر:صاب دأ فد ن ك! ارذي حِ\ن الللئا وج، ق ادف 
،-حاصة بصررة »،وطين وثض؛ة ءامة يصورْ ١^١؛، اللأد ٠ بم'دد 

علهر يذق قوية ءربية دولة ل ومرملا ، له ^١^ وءرد 
..وأعوانه ابتائه _ وممتاJه ركلأثه ءلريق ءن ُعتها 

انكد  Jiان الأ"حداث لتر ومتتع مررخ وسع ل ل ح؛ أي وءل 
لعامودرطتد الرشتد ابن ملك إرالة دن اار>لة دذه ي أ رني. دررآ ل*ب ُتلي 

؟السءردة ااعرية ا،لعلكت 
حثدكب؛رورفاقه ام:مبالكوكى ي ، الءرة ال اوا-تورة ووصا.ت 

مأدبةالتال الوم ل واممت . ودرن م مغلمنه ول ، والوحرْ الرءلغ\ن من 
برطايمدرب اول عل ، البلاد وجوه ف-ها لعرف المرْ حداثز^ ل كثرى 

حزعلالثخ ، ى فثل فول ءل ءل ا-زخ ل رجلثن• ابرز وك0 . لمراق مام 
بررطانياياعراف ا-ذرب أبام كمكّّ;ا اه ل ه تع أادى ٠ الأح٠٠، ا*'تر مارلو ادن 

واليد، العراق اعرثن المرسحثن من ص,ؤح ا وارذي ، ءل،عردستا0 حاكم'آ به 
كانوالذي بغلاد ق ال-رره -آدتة ي ١توثرآ بررءلاليا ضآعل ارذي الشب ءل١لب 

.العراق ءرش ي الحالي والطامع ا-درب م9للع ق اامر٠ من  ٥١٥يد كوتمس 
عشا،وو.،ة أقسها الللة -لا.ث ي ءوض اءام طالب اإم.د ان ي;لى وثترل 
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متثارآرناى ، لامالة ♦تثارأ الخائرات مأكب رجال من ومدر 
.لأنمعارف رسمث العامة الأشغال لرزارة اآكينرن والخرال الداخلية لوزارة 

تالفعن للاعلأن ♦.عدآ ذي وأصح؛ب الترسان ج،ه.ح التهت وهكدا 
التارينجهح محصور الأول اجتاعها الوزارة وعقدت ، الخدمحدة الحكومة 
حاد؛عنانثات حوله دارت الدي الأjتخابي القانون مشرؤع درامة ق وبدأت 

لشرهالساهي الندوب ال ورفح ، التهاثية صيغته ق اءر ولكنه ٠ ة وكث؛ر 
.عاليه الصائنة ؛عد الرسمية لحربية اى 

لالأنتخا القانون اعلأن ناخر ال ائت منمملرة غر تطورات وقعت وهنا 
النظرباعادة عهله وبدأ ، للمستمعرات ررثرأ Jشرشل ولتون المستر اصح ففد 

ندر5َان . الأوسهل الشرق رثوون المتعلقة والقرارات ؛لالتزامات ح مجل 
الوعودبممح التنكر قرر رد ْدا وكان ، الأمين ناصحه ليصح لورنس' دعا 

بنفيصل صدمه -يا بميم ٠اص.٠ة صربة ثرجه وان ' العراق السابفةىلأهل 
;ايطاليا ل والازراء العزلة حياة الأن يعيني اادىكان الحض 

بالشرقألتعلذة المشاكل جبميح ليأ>ث القاهرة ق موكر عقد تسرشل راقرح 
هدءوالحالة الطبيعي ر وكان . ؛صددئ الماسة القرارات ولامحاذ ، الاومهل 

ران، لتيجء^الأعر انتظارا الرفت يحص الأنتخا؛ل القانون ، اعلأن يتاخر ان 
علمطلمقآ يوثر لن القاهرة موممر ان وناى كوتي ماد الذي الشعور كان 

;للعراق المقررة الحهلهل 

الللذهاب وفيء كوكس -١١ الق اق التلمريقة لكن )) ف-إى ويقول 
حرترودمحن 1لكوكسكلأ يالاصافة الوفد ضم فقد . الشكوك اثارن القاهرة 

راخدتالتلال ادارة ل عزكوكس يو'مامكارتر و'اب باغا وجعفر وغاربيت 
ندالبريطانثة الحكومة ان وصدق بيراءة نرد وكنا ، وعل علميه تنهال الأسئلة 
هداتعديل نيتها ل ليس وان ، مصيره بمرية يقرر بان الحراق شعب رعدت 

النقيببدأ كبما القلق ساوره ند اليد وكان . عنه المكرص او الوعد 
اذصارهال باشا جحفر يما بث رماتل بغداد ال ووصلت ، يتساءل الشح 
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بصوريصرين UJJيوصح ان يود وأته ، ايراق عل مالكآ سمن فمل ان 
،فملأ يريد لا الراق ثه.—، أن حامحة بصررة اJريطانة وممحكومة عاعة 
تشكونواذاكم ٠ : فال م ءا.ه، ١رصه ق برأطاوا لارادة يذعن ممكزان ولا 

علسيطر وهر ، رييبمه أمر محمد المسخ هنا اااJدة هدء عل فمعنا ديي حي 
ا)فآ،ئلاثن تعد ملة يرثس ، فلأن والثخ ' الرجال اشداء من الفآ اربم؛ن 

لاحكرءةسيق ولقد ٠ الشأن هدا ل الناس به يفكر عحا نحييانكم فاّألوهمأ 
وقعفاذا ، نريده الذي الحكم نظام انتخاب ي بالحرة وعدتنا ان يهنانية الر 
احدومايع . ٠ بمج *ن واشد أول سأكون ياز الوعد هدا ي تبدل أي 

الكاملا الحديث فنقل ٠ بغداد ي الريطانين التجار مجن تود واصمه الضيوف 
مارعتالي ، جرترود بت عل يْللق كان كما ، • الراب *ريع أ دارة 

الكوكس.فنقالتهكاعلأ بدورها 
التخلصي البالية اارحمة الاستعمارية اصاليبها ال تسارع نعد؛ري1ْاليا وهنا 

ممالشاي تناول ال ءلااب ااسد ذدءى . سياستها ومقاوم مح١رصيها من 
حادثبعل وآت ابكر لدللث ونحيي السامية ا،لتدرية دار ي ، السيئةكزكس 

اسأليب؛ريهلانثاتفضح الق الحادة هذه رواية نفه لمادى اترك واف •• اللآدبة 
بغرفيطالب اليد مر س؛ت م م وكان النلهيرة وءند I فال; نقد وطرفها، 
اذاكانتعنا وسألي عمله امى ند انه ونال الداخلية وزارة ل المحاورة 

الشايءل اليوم ذل^ث ءصر مياقاه أزه اذ ، اءارزا.عكرك٠ر٠ اود نقامحل اية لدي 
*"ًكا ومض بالسلب نرددت 

ادصمع الحناء ال الماء ذلاث ل زوحي مع دعيت قد كنتا ور 
اليئاتقدم النائي وصلنا وعندما . العلوية نائي ل كوكس ع الرئيس ر الكبغث 
لأنالماء ذلائا فتنا ا،_^L اليه ذاب قد ى كوك. صا_يقه ان قال ازر ضابط 

فياذيالضابط وهمس البوم. ذللث ل مفاحئة عاجلة ءهمة اليه عهد قل. كوكس 
شيثآ،افهم ولر . (1 كيلك؟ اليسى فغإح اعمل ةا؛لأ ايلعام، ادقاعق نمجه ونحن 

ال؛٠ سارعت ، اار؛ص ال زوجى ط ١٣٥١١أحل. ودعا . اصأل لر ولكز 
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حمءمآرإمما صعينآ حصمآ الأن يواجه لا انه تنامي أو ننسي • بيل ترود ر*م 
الذيذفسه يشرثل المتر شحاهس ي يتمثل ، ارأي عنيد ، الراس شديد هويآ 
.وأعيانه واراء، لورمي ميامة نبي 

اصعاراوزصة يغتم وان ن ارة هد، حظه بمرب ان فياي أراد حال ■*!،"م 
ملكهمل بمرية رأم لابداء المجال للمرامن عتعطي بأما التظاعر ال ريهأادا 
بمأيبدإلا بمقل لا معل ان وعلامة ّمأ يركد فاحد القبل. ونظامهم المنظر 

وييركدون حصومه كان ينما الخمهرريآ تريد الغالبية وان ، ١^.--، اتلة 
كتابي نثرما الي ا رصاتلها ا ل ذكرت الي يل، جرترود طايعتهم 

■المراق ل وشا-اا ونما لها ا نرية قرة رهم « البةعلماء ر ان بعد قيما 
خللو بديلا الخام الاستقلال عن ترصي لا البلاد ان مه ينكدون يانآ اصدروا 

سقبرمة عل حصرءه اعتمد كما ٠ المريق أبمال أحد عليها يقوم ملكية 
ز؛هايدكر ٠ حكر،■ته ال ما بث ان ّايقآ بالوكالة الخام المدرب ن لويلو 

. 11اش،لكآ بعبد يرض لا ولكنه بميصل يرض المراق أن 
يالخمارة ل عقل الدي الخاربمي الرممر بمد هدا ويلون تول جاء وند 

وءالاُ-,مالثبعة انمة ال الاضاغة حفره والدي الكبرى الخرامة الثورة اعناب 
بر؛هلازياازكلفن، بتررزم قرصوا الدين ، الخراقيةالثورة قادة ' الأجلاء 
إصدارالمتدبة الخكر«ة عل الخنثهاين، وملأي؛ن القتل، الألوف،ن عشرات 

يقوموأن ، ،ِتقلأ حرآبلدأ المراق يصبح ان عل بعزمها المروق ياما 
الاجتماعهدا ل الوممرون انحد رقد ٠ انعراق الثعب بمتاره نغأام رأسه عل 

لمكتةو-أ؛؛د ، الأكلخز اقترحها الي عبداذ برض،ذكية قرارآ الخاربمي، 
كاننمل ان وم الراتعة الحقيقة من الرغم عل النعب، يريده الذي فيمل 

يالرانث؛ن عند متامحلة رغبة ال يشر مما ٠ موريا عرس عل قاتما يزال لا 
•فيمل ظل،لكية ل الثلددن آوحيد 

أحرىحنيقة نمجاعل ان نتهلح فلا الخاربمية الحقاتق هده وجرئ رُع 
ورجالانملماء طينة منها استبعد بالملح وأنا — والحكام التنفدين يقة ان رم 



 W.وتحقيقوي ي والمر يرطانا ارخاء ثي ولجزكل أولا اكررْ—كان
يالخمهرريت يكر؛ نايي عل الكبرين اتبال الظاعرة عده •لتا ومر •ششها. 

رأيايهم بالب بمل وعو ، لها الدائب ماوي يرون كانوا  ٢٦٠١١، الدائن 
حقيقةياعينهم وشهدرا ، مثرثل يان ال اصتمعرا ا فلم٠ الرسم دريهلانيا 

المكر؛لتأيد ، ي نلي نكرة عن انصرفوا نمل نايي ن؛ اJريهلانية الباّة انحا، 
انمذا ال يضاف ، فيمل ٠لكية لتايد وعلانية سرأ يسلون وأجذوا ابديدة 

يفيمل ح علوا ند كانوا ، ا،لخلهبمان العراق رجالات عن كبيرأ ءددأ 
,ومويديه انصاره أثد من وكانوا ، العرية الثورة إبان حكه 

يعهل،وهران ، يريده ما نحميق باستحالة اينن ان بمد ^•٥؛ بمت'نأن *يا ومن 
ممكنلا الخراق شبعة أن ادرك لأنه سعود _TJ ١^١، احد ك اا.راق بمرش 

الوصيلةأما إذ الحمهورية تأيد ال انحه علتهم، ملكآ وهال بامر صؤإ ير ان 
وينفيمل لثن نحول وان ، العراقت؛ن نتهري ان لها ممكن الي الوحدة 

•نحمش ءل ويسل ذلي ثريدْ ما كل وعو • ش الم ال الوصول 
بمالن،، يل وجرترود بانا جعفر ال وعهد ، فيصل تقبال لاسالحر وميا 

كوكسلتوجيه وفقآ ، العاصمة ق لانقباله الاستعدادات عل تثرف لحن 
التجاريةجاناما ح البصرة ل والدنة العكرية لطلادت الوسح وي ه دم

انعلكوكس فياي وعرض . حافلا كرممآ استقبالا له تعد ان ، الضخمة 
٠الندوية ولدار للحكرمة ممثلا ، الاستقبال ي ليشترك البصرة ال يدهب 

كلول البصرة ال القْلار استقل انه و]ي ويقول ثا/آ، العرض هذا شائ 
المرف؛نعن الأسئلة عله امالت ، اقطار بما ممر الز اسات عن محنة 

يصدئيفطره ان محبا عما < i^L_، اوريألأنين رالستثارين رالقاثمتامن 
أوامرلا » ; أنائلا عليهم يرد فكان الصدد هدا ل أواص، وعن ، الامتنال 

الأنقائم ففيصل ، ياشكم تعملونه ما تنرروا ان وعليكم ، لدي رسمية 
محيالانتخابات حرية عل نحافغلوا ان وعليكم ، كمللث لا ؛، JULJJكمرنح 

التتختينالشعب لم؛لي وترك الأمر هذا ل الداخلية وزارة وستنظر . وفرعيا 







الرظفنجمح .رد .ن £\1 -اك اذا إلا ايلاد و .ض لن انه ل اك وتد 
النائلةمحذه رصف ي ويتمرد . a صادآ تايدأ له راميهم الرُءلان\ن 

،الرد هذا ءط مصل سريع كف ادري لا لكركس رتلت ٠ .. ننول 
اناسع ولآ لالأذتخادات، نتعلق أوامرلئ، هي رسمية، أوامر بوحرد له عع 

مرةمن اكر اكدت رثي . تعديل أي عليها طرأ او الغيت قد الأوار دذْ 
تدمصل ان ف ولاريب . لهم ُءردنا عل الخفاظ عل عزما وغره لدتثب 
ضثيلةمها النجام ي زص،، فان ، حرأ سرأ الألتخاُات سارت اذا انه ادرلث 
كركرورد . ، صراحة كل هذا رأي عن له اعرت فقد وبالطبع . للغاية 

الحكر.ةان الأن تدرك انك ر واش ولم ، ذلك اعرف ٠ : قاتلا' 
عدهل اتضحت وقد ذك. اعرف أحل » نقلت: (( . فيصلا.تريد الر؛ءلانية 

•اوان . ل المعاكة اكيدانلث جمح س الرءم ءل ، طويل أمد مند ادتيجة 
يداعل حقأ فتصل تريد كانت اذا الحكومة تصر لماذا هر نهمه امتهليع لا 

.ولصراحة مباشرة ملكآ بتعيينه تنوم ولا ، زاثفة انتخابات ا-حرا، من المرض 
بينللتوفيق طريفة حج ار ان امتطيم لا ولكني ، نعتيه ما افهم ء كركر فقال 

انمي الطلارب كان إذا ٠ الغرر: عل فقلت . ٠ منصبك ي و؛ذا'ك مرقنك 
أواذا ، ممى ي البقاء ل رغبة باية أنحر فلا ، الانتخابات ازثف 

ا(ب النص .هام لأسلمه ٠ لتري حضرتك من ح فأحر سيخلني من لأن ال 
٠,وءاعدتنا معنا عملك لتعذر ائف انا , ,ف؛لى يا *ثكرآ ٠ ٠ كؤكص وقال 

الرشحهر كررنرأليس وكان .. سم>لفي عمن ذك بمد الحديث وتبادلنا 
سيفضحلفيصل، الأول اكمر وهر النلرف، هذا مئل ي تعينه وعن الانصل، 

وزارةمتثار عل. ما نو.ون تعيين عل اخترآ القرار فم ، ممامآ نهمح الو 
..فررأ ي مهام.نص لأمله كوكس مكتب من وحرجت ، المالية 

النتاانتشر ما ومرعان . .امتقلت لقد .. لها اقرل زوجي ال مقيت و، 
انا•• جال— ٠ تنول بيل جرتررد جاءت الماء وقبيل ' المدينة من ل.كان كل 

آناث، كلأ ٠ قاتلة بضراوة علبهأ نوحي نردن ، « الأنباء هده سملع لأسفة 

ا

ار









يممل أتمء اناص الذي اارش اسرجاع ض بل بأنه الهم الحف 
فا•حذواللدعم. وايحررين ، المس هذا دمامن سكرنؤن وامم ، لمنق 

نبيال الانكلز مارع ا؛ي الأردن شرق اعارث لمعرا ازره من يشدون 
.اهدانهم عن مماعآ تتباين وأهداف ، أغرامهم عن نحتلف لأغراض انشاما 
ا'ماالرب للمخلسن خل الز ، الأردن اءارة عمان ر!رع ل ثامن وهكذا 
!ريطاياوارغام ، الري الوطن لتحرير الحديد الرئة الثورة مطالق ستكون 

ولكنها، الماصي ل للرب اعطت الي العهود احترام عل زنأ وحلفتها 
عناعنوا الدين الرب اقادة رسداجة ار؛طالا دهاء بفضل اقلثت ما سرعان 

٠صغير يامار؛ لشرل عبداس احلأم رمتص ، الانكلز لرايا بصدق جديد 
بريطاياسامة تتمي الوات من لمملإثحادائ ، الأرض من النعة هده ل زائنة 

هذاعل الأول الدور يلب ان ى لفيل ندر وند . ق الخر الشرق ل الأّتعمارية 
•شرحها ل اثضنا الي التحول علة ي المرح 

حلبةعن بعيدآ ربرعها ل اشهر عدة ونحول فارس بلاد ال ُثلى دهمب 
١٩٢١عام الأول تثرين نهر منممث ق بغداد ال عاد م ، ومعتركها ال—باسة 

يعودان اجازته انتهاء بعد الفروض وكان . عرشها عل ؛ربع بصل نرأكا 
الحفنةالد ولكن ، ،رظفيها أحد سر يزال لا كان الي ، اضد حكومة ال 

مرثأكعتمدللعمل انتلب االي لورض غقدكان . أرأآحر له ترب كانت 
حكومةل الكبتر الوظف ) لابرامرن خلفآ الأردن ق ؛ريaل١بي سيامي 

اوارهوامتد اصعلرع الذي الحلاف نتيجة ، ( نلمعلين ل الريهاابي الانتداب 
ارملأنوعائل ، 'للح رميد رأسهم وعل ، عان ل العرب رجالات بتن 

صانل اكابت المنصب هذا ي القا، يريد لا ، ابرامرن وين ، ورفاثهما 
مجنصغيرة زاوية ي بانمل التنبل عدم ي ورغبته ، اله بالشبة ثانه لضتالة 

امالوثيقة •>أ ، المحب لهدا ض زثح . ش الر الوطن زوايا 
رابة•عركة ل وثاهره ، الأول عبداس هدو ، صعود ابن وبتن ينه تربط 
. ١٩١٩محام 













متu الأثاث مها غاي فايظع ، نلمملن ال للرحل اسمماءادأ امتعتي 
عإلأءطليعت رق ، رماماما انما؛رة ءنه رورث ، جتيهآ ثلاتثن 

•تمنهورث كما ، ( الندي اسعد ) يدعى مرري اصل من شخص الرظفئن 
مملرترل رميارة ، ،غ1نن أحرى قرري رمثارة ' ٠كشوفة نورد ّثارة 
•ءرُآ رجوادآ ، 'لرد 

الأم؛ر,زيارة وابراسون لورنس يرانمه ناي نام الخال الخرم صاح وق 
،م الأ*-ثر احتل ، علي رممي حفل ل الجا<لأت تبادل وبعد ؛ عبداس 

اله♦رحهة رسالة شكل عل امحماده فر\ذ< ٠^٥؛ اله نقدم كبحاص، •ق 
استأذذءكما ، الأردن شرق ق )وو3أ\و\' معتمدا تعيينه تعلن الخاي المندوب •ن 

العامالسكرتير ارسلأن عائل حضرها مأدبة واتيمت ٠ البلاد تمغادرة هرن ايرأم.
عبداذاديوعرف اإعكريثن المرافة*؛ن كيتر الوالي باسا وحاءي ٠ للح\درمة 
سعودابن انتصار عن ، ؛و*لإ المائية ماد الدي الحدينا رٌثان ٠ الميامى ال-شار 

.الئعلرنج ق <باريات عدة جئت الغداء وبعد حائل• واحتادله الرشيد، ابن عل 
الحل.يليةالمكة محطة ممد<تها وق ، اكوا؛ر ين عل لورنس به وطاف 

الأيامن؛لي ويصلنا ، الأمريش يل ماءيرها ال تعرف حيث ، مان عق 
ءلالدي لورنس ياء ق الأعمال جمح تركت )ا : الاق الثكل عل الخالية 
الع*ارمن بجد كان ، ال اللتلماين جمح سلم ثد بانه ل، تأكيده من الرغم 

،^ان ق انه طالما ، العمل يواصل ان يريد نهو ٠ عمل بلا يظل ان ٤ علب 
الأءجابشديد وأنا ، همله ق ممتاز فهو • دللث.هللمقا ق ماغ لدي يكن ولما 

محطي؛؛(٧ القطار عل هد الخار ان يل، الخنا ممل وند . الوانعيةبروحه 
الحمعةيوم القطار مع كفي ان فورأ لورنس نقرر ، الشمال ق والمفرق نميب 

حءث، الفرق ال الملكية الحرية القوة سيارات من مدرعتثن محنارتين ق القثل 
،الخار مل؛للتي عن لشتحالم غيها الرعيان ال وأتحد.ث ، بسرعة النطقة نملوف 

*وق ايضا يل ح ومحتنا ٠ •حالخ• لي نبيلة من الغالب عل هم الذين 
وم.مانالحسا محْلى ين الحديدي الحط ق ّرا القيام بجب الي الاصلاحات 





عامة١^^ البلاد حقرق حماية ص،نها ي؛ مما I مكازآحر ي وثوك ، I ءلمللغ 
الللدولة'عل رثيأ بالأمر الأعراف الشروع وضعن , ا خامة ومرويا 

توجيههتول ان عل الظاراوالتشارن، من ءالس ال التمميدية يمد؛الساطات 
تشريعيةصلاحيات مملك منتخة هيثة الدواة ثرون ادارة ي الناّءب لوءت ال 

لير"؛ع ان الرطاف المعتمد ءل ١^٢ المشروع ويسرط . واّ<تثارية كاملة 
يرىعندما الأسمر ال بدوره يدري الدي النفلمار محلى رثتس ال الآُرر كالة 

ورغبة، ودمق عميق مكثر نتيجة عام وجه ل المشروع ُكان • لذلك صروره 
وجهاتباتا مثلمهر ال لورض ينْدل ان وتقرر سليمة. اص ءل الدولة تامة اي 

;■للدستور معدل مشروع ي لظرُا 
المراصيع،محتلنا معه ليبحثا النداء بعد عثداس الأسمر ال لورنس مضى و٠ 
زيارتهممناسبة لورنس ال الأسمر من موجهة مرية رّالة ملمى عودته وعند 

الملكح المواصح من وغره زلسهلارا محوصوع ليحثا حدة ال التوثحة القريبة 
ابنلأحتلأل بالننلر انه الرسالة ، iJوها. ال^ريaلازية 1لخكومة عن بالنيابة حسمن 
حتلةبأية القيام من سعود ابن محير ان الريهلاُية الخكرمجة ءل نان •داتل ّحود 

،الحجاز حديد وسكة ، سمر جبل بتن الواثعة الحجازية والنائل الثرى صد 
وحويط،وحامل الحتكيه وقرى ءهiثة ولى والقجر٥ وحهينة ادريتلاات، أل ١٠٥٢

صلحيق؛ل؛أي لن حسمن الملك بأن اعممادْ عن لورض وأءرب • وتيمة وخسمر 
.٠ الهانمسمن ال وبينا ورانية وترابه ءة حوا عن هذا غذل إذا إلا معود ابن سمر 

أراضمن محرج يهل ؟ الشروط عذْ بمل معود ابن ثرصى دل ولكث 
عر؛محلف رأيآ يرى ان ؟ ُريرة ممارلث ريعي ، الّّعنا محد ؛واته احتلتها 

،محتلها ارض ءن واحدأ شثرآ يراجع لن ُّرد ادن أن ل.'ورن • لورض رأى 
الواقعةتلك ولازائأ مملكته ال ءايها التنازع الناؤوق ءم ءل م؛ممل بل 
عليهاسيطروا قل الوهابيؤن زكن واري؛ وبثنا، رانية ق الحرب، اقُمى محا 

•الوقت اصاعة عدم عل وبم-ر نيعارصه هذا برأيٌ للورض وهو؛،؛هر • بمد 
٠التنان-ثن العربثئن الحاكمئن 0ن ماتثة بم-ررْ الحدود محءلتءل يم ان ويقرح 
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وراءهحلف نل انه و لاشك محال .ن ياك وليس . الكرب الخرب 
صلالأذن ص؛د.ن التهرن ل احدثإ الرصع، ل كبرى تدلان 

نحاحكةصورة ال اكائمة الخاسة الصورة قالب قني . عان ل نهما 
,وسهولة وسر بمومة البلاد ل نمل احدت محلة حكر«ة مممائا!ةراثام 

الظاهرل لمح ، عداش ترويص من ة  ٥١٣٥١١اقامته حلال كن ممو 
ا4كاواتهذه ان ل ولاريب . لررض يريده الذي ااْا؛ع الحاكم 
منأمام يبق ولر . اممحغلة هده ل الحوادث منظار ل أراما ؛ عفليمة 

وتريةاكهاتي ثكا-ها لتتخد الاحتاطة الهرات تنظم إلا مئاكل 
الالخنر اغيال محاولة ل كتهبن بملمهم ا نرنتطال الذين مثكلة 
•ءررُ 

بينها٠ المرية الوثائق بحفّن مفره عند لررس مدنيه ما كل كان و٠ 
،المر؛٠٥ الثورة فبل حبن وألمريق مكماهون اراٌملأن مطّوعة خة من 

محوأانفاقه فيها يبين الحسابات علها ٠ صخر ورق رةصاصة 
كتبالأف محث--رة ينها ' القصيرة ة اافار هنْ ي ، جبه الق ٠اثة يجن 

)؛محم.ار ة م بهري عر انه الخريب و*ن . ١ ممقرد أو صانع را أعا«,ها 
iاللغ تض، ألأرض ل «هلمورن صخره صندو»ة ءل ١^٠٠< مال رل 

٠بالملامة تنعلن'• لأسباب هنالث. صعها و انه ويبدو 

.اشهر ئانية ألأردي محرق اماره عمر كان لورنس محافر عندما و٠ 
دعامتهارصع ل ييك مع بالتعاون اعمل المنة ونمق سنتين فقضيت 
فيمامحلته ااا-د> المغير الهلفل نك;/ يا y•لأكلمها. متاعبها من وانقاذها 

الحياةهده رلكءنإ ٠ منية يلة حلو محياة يبثر ن هارؤلدكوكس الممر ال بمد 
لورنسحلم ذ*لككان غص■رن وق ٠ وغارب كيركيرايد أيام ال امتا.ت 

صءخرةعل محقلم نا اا*رية البلاد فوق محقق المرمية الراية وية رق 
نوالأردن العراق ق الهائمة إلا الحلم مدا مجن يبى ولر ، صعود ابن 

عربيةذثمه مومحرآ صدرت وقل- . بريطانيا نبضة ءن الحلاص محاول 







كا, مماريه م الأمر لزيارة الثولة عل التردد كثري ، ليدص ريتدهام 
شخ>اتز )ن ومثقال الرولأ مشاخ شح الثملان لودي ايضآ ثومها كان 

•صخر محا *ثاخ 
يتوافدوا الزين ،ن اJارزين عن الحدث ل ناي ويسهب 

كوكتوماس شركة بمولة ذا■ي ممكن الي التراء لزيارة اللأي عل الفترة هذه 
طليعتهمل وكان . الزاورين كبار راحة وتآ٠ان اليها الرحلات سثلبم رن ،لمياحة 
،درريس وكربمه يل واللورد ، نورس ُروزيتا }ذوج ملر اللورد 

الذانمالهندص كتيدي الكزالدر والمتر ، كلأنتن واللررد تروتر رانجلأ 
محاءماي تمم لها حرملة رصم لممحارل الأثرية المدينة ال ذهب الذي ' الصيت 

وآثارها، ومعابدها 

المنهمرانوزارة ل تشرشل المتر عهد التش  ١٩٢٢عام صيف ول 
'■■رفل ادل ادكم جهاز ل تبدل ونع كما ، ذثاير ليقو الدرثا وحلفه 

باشا٠ظهر وخاف الركايا باشا رصا عل عبداش الامتر امتدص فقد ، الأردن 
يثرااناشثة الأ«ارة ل الحكم جهاز وبدأ . الفلار محلمس رثامحق ل رمحلأن 

يجنيه اف  ٥٧١ءل الدولة واردات أرإت ص . الأمام نحر مضهإردأ محيرأ 
ينفق، الفآ اا؛.ا)ين ولم منوية ممعونة ال؛ريطالية الحكومة تكملها كانت ، المنة 
المبلميدا يون ولر . وحاشيته ديوانه عل ، الفآ 'لألإن •ن نحوآ الآ*ير محنها 

وانتشرتالديون ال فاجأ ، انفانه وكرْ ومخانه الامتر حاجات لمد الءحدود 
النغلماررتي-را وأراد . اأدثز^ طاثلة نحت ونوعه عن ة كثر مانعات ولاد اق 

وهكدا؛ ّمتة وار خص-ثة ٠٠٠١١مكانته مع الزيادة ؛٠^٠، محث مرنه زيادة الحديد 
.ادكر.ة يثغل U اهم المالية المشاكل اصمت 

٠وإلأ٠ير ااّام وب المل• >\ن الخو تودر ال ائت حادثة الفترة هده ل ووقعت 
متمر؛آالارزين العراق رجالات *ن الدض جميل اليد الأمحثر مس فقد 

؛ايامي ال'دوب ال تعيينه نبا وصل وعندما . الجال لرذفان حلفآ الكرك للواء 
اأآعث؛نهدا ءل الارتر ال ر'سممأ بمج ان ٠"^ ثْلاب ُ؛لي ال وأبرق ءض؛آ 'ار 
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•اه مركزأ ، ٠ الملح زيات ٠ من ، سرحان الوادي 
محذ0عل عياءاس الآهيرّ صمادة لقبول استمداد عل الثعلأن نوري وكان 

وفول, الرهاديترا صد عنها الدغاع *سرولة هدا يحصل ان ّرثهلة المنهلقة 
المنهلمةيدراصة العه وعهد أ ا،لوصؤع ي صاررء ، عيدايله '^ ١^^٠٠ان فتاي 

حديديثسكة مد ق ذللث غفرن ق يريطانيا ونكرت , المناب القرار لانحاذ 
؛اليصرْ مدينة او يغداد بمدينة الأردن ي ،عان ولدْ تصل افءراء صر 

لشامالأردن ال الحرامة الحديدية السكة رجال من عولت الجور وأوهيت 
اصايةوصعنا ق ان اينا وخل I ; نقول نائي وعضي • اللازمة يالدرامات 
،ا، حر الم ال هولت بريقة ا*مى ان وتررت ، راحا- بمجر عصفورين 
نالأعراب لباس ندينا ار رقد الصحراء ال وحرجنا ٠ صمويل هاستأذنت 

■اإث•علأن بانا غالب ن الأم؛ر ٌرافقي يقودهم٠إكثثر جنديآ عثرين من نحو ومعنا 
جرتحث ، الكاف  ٧٢٠رقربة عل منوا ل الرولأ مضارب ل للمن وتضمنا 

؛ّالهاان أو نوري عن الانفصال ال يتوق اللىكان محن مع شديدة مساومات 
وكان. له الأموال وينع ، ليلة ت١' يزء١٠الأعراف منا بململب كان والدي 
اوغادرنالنهاية ل تغلبت الدباوماصية ولكن ، الغرابة كل غريتآ الرًح 

يرفالحقيقة ي عو ينما ، بارشادنا ؛تءلاعر ، لحمن ممثل رممنا الضارب 
٠أعمالنا صيده عن يالنياية 
با-انامحا مرعان ركننا ، اليضة أيار من نقرب الرم ذلك فلهر يعد ثنا ز، 

جماعاتاحتلتها وتد ن يعيد عن ألايار رأينا عناوعا ، الكرآ5ر رانحهنا ءلر؛تنا 
اصبرعيءد الخرف ال وصلنا وعندرا . البمداء طائع علميها يبدر أياس من كبترة 

الحيسايي-ي ي الوقؤع من بأعجوبة النهار دلك نجونا قد اننا ،  ١٧تبين 
التراجع م ، منرة ل محن مقارب الليلة تلك ق داهم اللدي ، الرهال 

.والثما، ، والأيل الأصلاب عن الكمر ،عه ناقلا صارية معركة يعد ، اليائية 
ليد،المخلص الحاكم العبد دوجان قلل ل مادثة نفسهاكانت الحرف ان ويبدو 

وكان، الانحعلراب مجضهلمريآكل الأمر ققدكان ، صكاكا ؤإجة ي أما نوري. 

-١٢٦-







تربهم االى الروتوكرل اّمر وقد • الثلاث الهاثب المالك ح والثمالة 
وملحقامانحل عل سلطانآ معري بابن الاعتراف عن ، لمر اي 

الواقفعل قمحي فقد ، ■حل؛؛لورة اكتر ُاحتة رمزال قد الخجثر اجتماع ويل 
للتنمبامتازات عنح اعام التلريق تذليل دون نحول كاث الي السابقة التاربمية 

صعودابن ض الغاية لهذه الفاوصات ودارت الخربية الخزيرة ل الترول من 
ق، هذا هولن وكان . الخامة الشرقيت النركة محثل ، هولن قراناك والتجور 

الخصؤواحتماعاثممرس يفضل رممكن ثعشيخاب*حرين' مف١وصاتمماثلة اجرى 
مقابلالسعودية اثمرية الميكة من الشرفية الناطق جمح ل للتتقيب امتياز عل 

الوصولدرن متعاقيت؛ن سثن الخمل امتمر وتد ■ السنة ل دهي؟ جب القي 
الشركةامتنعت ان بعد الامتياز وقف ال صعرد ابن واصهر ، ابجابية ُتاج ال 
اما. متعاقبة صنوان لثلاث الترتبة الأناط من صعود ابن طلبه ما ينع عن 

صتانداردمرّكة ال امرآ وصل ان ال متحانة ايد تناقلته فقد البحرين امتياز 
،الريطاوة الثر؛كات جمح رفضته ان بعد الأمريكية ' اوفكاليفورنيا اريل 

مناكدهم اعلأن من الشركة لهده الخابعون الأرض طبقات عالماء وتمكن 
•الحرين جزيرة ل نحارية بكميات الترول وجود 

منهااعترافآ ،  ١٩٢٢عام ق-fاية الريهلازية التحمرات وزارة واقترحت 
الأميريذهب ان ، الاستقرار طريى ق الأردن مرق حقنته الذي الناجح بالتتلور 

الوصائلل الختمحة الله1ات مع ليبحث ، رممية زيارة ل لندن ال عتلا^تم 
حاثيةوتضمنت . لايجارته والاقتصادية الياصية الأوضاع تهلوير ال تردى الي 

يفثل والمتر ، والخدم الوطنين من وعددأ ، وولده باشا ااركا.ل 
الزيارةهذه عن فيإى ويقول . اثمكرين الرافقين وبعص ، هاوز والمتر 

،بريءلانيا انحاء من الاكير بالمم طاف الأمر وان ، مرصيآ مترآ صارت ا'ما 
ك.»ا، المتعمرات وزارة موظفي وكار ، ديفرذتاير اردوق ال اجتمع ك٠ا 

ائامكما ، بيل اللورد مع وانحثاء وعقيلته نثرشل السر مع الشاي تناول 
.للضيف تكرممآ مخية مائية اللوردكرزون 
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اني1 .. تلت م عسيرة ثاتة مهمة ق محاومم عل ورجاله ونحماطه *اكوين 
نمد. الخرق عل تغرف شة من  ohjr.بمأرين .. وووجز شي أثب 

قاملت الذي ، المسقل اللي كون لن ولكنها بمد ما الأردن شرق تزدمر 
التحةالخرثا الخيش نرق حرس من ئلة أدت اكال المساح ول . I يكون ان 
مرةلأخر الحكومة خدمة من لأمفي عمان محطة من اقطار أخذت ندما عل 
•٠ الحرية حثاة اف 

محلصأكان اله ق ريب ولا ، الأردن شرق امارة ق نيادى مائه هى هذه 
الاق الخدود صمن المودي هراه من الرغم عل عمل اق للبلاد 

الأمراؤلوريةبتاة كاحد واجباته مع الاخلاص هذا تيها يتعارض 
ودعاتمهااا٠ريطانة 

يقولهما عبدالق المللث مذكرات عن اتتثس ان الفصل عذا ختام ق وأود 
:الللث تال فيها يعمل الز للبلاد فثاي اخلاص عن 

كليكتب ان ازجردين احل وُللب ' الليال احدى ق جلة ل نا ك٠ 
الأبرصرين عبيد يئن فاى الر فكتبه ، اديية جملة ا،لملمى حمر من 

••ال-fرر 
•• غريب ازى مل ولا فيها دمت ما يارض ماءد 

محولين الخرير عيد للملك احلاصه لقدكان و , اخلاصه عل شاهد وهذا رر 
،الأول القرة ل لدن ال مص مافر وتد . ويلدهللكه اخلامحه يفوق يكاد 

الودادصفر يكدر ما احياتأ بينتا ولقدكان . }و\-ثبٌ القيام ق جهدأ هناك يال ولر 
وحينالأردن ثرل الرحوم الوالد شرف يوم هنا رلقدكان ، منه يبدو لصلف 

.« عليها وحفهم اواس حرض وقد ، ؛الحلافة البيعة
يدعووأخذ حكومته ^١^ عبداش الملك ياعراف فيلى خالف نقد إذن 

بان، كتبه ل باضرافه من.حرفته الرغم عل يالحلأفة الخمتن مبابمة ال الاس 
،عبداقّ اللك يقول كما ف؛لى كان واذا . ميامتها مع يتعارض العمل هذا 

كذلكاخلص يهل ، ويلدهلملكه اخلاصه من اكنر الخنين عد للملك اخلص قد 





















بأن، _ UIاشمول ي م،و1 كما ، عكاز 4ن اكتر ل واعرف 
حاولتا، عدة لأساب الخجاز ي الحسين عرش زوال زرت فا- بريطانياكانت 

،الأعشار يعين الأعراف محيا أخذنا ما ناذا ، •كان ُن اكر ل ايضاحها 
،الهجوم بدء عن طويل عيد تل وصما ند والتوفتاكانا التخهليهل ان لنا تبين 

.الأردن ق مضيه عن ن؛الى اسطنالت ن مل 
محالمكان ض برحكه امح-ام ناي زر لماذا C حقنا من وعدا ، اءل منم 

غيرهدون فيه هو اعلن اإوزتاالني نفس ق ، نوادتا صّعأأمنذ يقول فيهاكا 
كليدرك فياى ان ق لاريبا . الحجاز عل فيه صيغ المعود ابن هجوم أن 

وفتي ;م ان ممكن لا ثي' و ق الحطثرة ، ارحلنهد، مثل ان الادراك، 
وينشغل، العربيةالخزيرة اصقاع من صضر ق الحرم-ا اوار فيه يستعر مضطرلإِا 

افرصناواذا . حياتهل  ١١٢وينوم يبما نام مغامرة اعفلم ل صعود ابن صديقه فيه 
موحدده الذي الونن، ل متنثب الحرمط ان من واثئآ يكن م ان جدلا 
امكانل الثالثا ناثر نحتا ؤافع وهو يحلته القيام زر وانه لتشوييا غيره، درن 

مكانكل ق الأنباء انتشار من بارغم فيها المحي عل اصر فلماذا ، ذثوrا 
معومكة، للطاتف اترها؛يثن واحتلال ، والحجاز نحد بين الحرب يرنع 

ارفاتعاثبشتا ما وهو ، الفلروف هذه مثل ل تأا القيام باستحالة ادراكه 
.صعمحه الخالية 

منسيمكنه يرعة انتهاءعا وان ، تطول لن الحرب، ان صمتآ يعرف انه 
،٠ بالحمية ا هو يممها انير نتيجتها ميقآ يعرنا فهر اذن . برحلمته القيام 

راه1( الختيجة حتمية لا من ارغم وعل ، هده معرفته من الرغم عل دلكن، 
ويعرض، عل والمللث، ابنرمحود اللءلان بين البثن، ذايته لاصلاح نحتارآ يتطوع 

،الخرق عل المشرف المعبنا ، عل اللك، عل ؟ من عل ولكن ' وماطه 
نيتآيدكر لا وهو ، أمامه يعرض فد الأمل من واه خيط باي لث يتمالذي 

ابطبأن العلم مع ، ارمحاطة بدور للقيام معود ابن ال يقدمه انراح عن 
فبلالمتخاصمين الفريقين مراثقة ينال ان ارمحيط عل تفرصى ، المملى ناعي 
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;نصها وهدا . معود ابن من طول أمل مذ يطرها 
٢٤ل الرياض . وملحهانما نحد مالطة -- ارم ارحض الق م مبا 

معودآل الفيصل عدار>من ُن عبدالعزيز من . ١٣٤٣الأول ربع 
الرمبثد تلمن لقد ٠ ٠ التحية بعد ٠ ى فيل المنر م الحر صديقنا ال 

فد، البريطلالية الحكر٠ة وكانت ، -ءده من ال  ١٣بعثت اق رسالتك 
زيارةاما تقول ، جدة ال زيارتك •>ول C داك فل الينا كتبت 

•ب رض 

فان، ءل الشريف ودين رينتا ارماطة عن تقوله ما بصدد والأن  ١١
،الاصلامي  ٣١رأي عل متوقف ، آخره ال اوله من الوصوع 

انوأود كا ، الحسين لأبناء فرية معارضة معارصآ 'كله يقف الذي 
والتفاهماللام لأحلال بذلتها الي الحهود عن تعرفه بما اذَلرلئ 

بكوسجتع ، مكة ال نريأ الله بمشيئة سنصل • مكه شريف مع 
.. ; واللام اإحاiية )ك ذرجو ارأي. لتادل ، اش ثاء ان تأ'كيد بكل 

.ا1 الحنم ... االخلص صديةا,ئ، 
إراد5ّان ءق ، ارمالة هذه ئراءة من انتهي اكد وب  ١.١١ ناي ويقول 

اهال ١١ال ّحرد ابن من مرجهة رالة محل وهو ، غرفي ال يدحل ائطب 
الُوجهة ثالثة ورماله ، رمالي مع ارسالة هن.ه وكانت , و جميعآ حدة 

٠خاص رسول طرق عن الريْ؛اف القمل ال معآ وصلت قل. ، الفاصل 
اثارمما الحجازية الحكومة ال رسمأ ارمالة بنقل اJريهلابي القنصل يقم وم 

بالآ"طناش وعد تءدو ارسالة -كن ول؛ . اظنمية الحكودة محي الامتياء ابلغ 
حالةل ، الدولية وان ، عل اللك من نحلصه شريطة ، والهلمانينة واللام 

،الثم.—ا ال ارجهة ارمالة لكن وب ١ ه نف الشعب عاتق عل تقع ، الءجز 
وبعث، فواد الشيخ خاطر مدية حاولت لكي و ، الاطلاق عل مثّجحة 

ابنرسالة تف..منته الذي ، ممقابلي اإقطأي ارعله بابراز ، وفس.ه ي الهلمأنينة 
.ال معود 

-١٧٤-



قرةإلا ض ^ ' ٢؛؛، اللك ال رّاق نحمل نوال الشيخ وض ا
نقاشودار ٠ الحامحس ١^^ لجلس طارثة حالمة لحضور دعت حى 0 فصخر 
ويا، الشب ال الوجهة بالرمااة القناصل فعله ان محب عا حول ، طويل 
واترحنا، شحها دون الرصالة اعاده بضهم وانرح ، الحكومة تفعله ان محب 

ترصةنحاول وان ، للثب زعيمآ ُوصغه الرمالة عل عل الللث يرد أن أنا 
الهادفنكرن ان نحب المفاوضات ان واكادث . استفزازه من بدلا صعري اين 

الغريبمن ومي دأن امحقادي ١^ ولر ، الثمن مهماكان ، للحكرمة اكهاي 
ءليطلعونه جده ل اصا~ذاءه ران لاسيما ، اارُف هدا معري الن يقف ان 

.الحكومة عل للثورة استعداد عل الشب دآن اليه ويرحون ، مهإ الوصع حمئة 
كبرمحن الشريف ء؛لحتهم وق رأإJ، الحاضرين من عدد ايد وند 

.جدة أمراق 
الرجؤخفقررؤإ شجة ال ولر؛م<الإإ ، الثوم نفس ق اجتماعآ القناصل عقد و1 

احدىاتباع ءليهم تفرح ، اليهم المعود ابن رسالة ولكنت . حكومامم ال 
حثمكة ال ارمالهم اولاط الأجانب، الرعايا ملامة لقمان >يى 

ناحيةق -؟٠^٢ حشدهم أر ، الميناء عن نحرآ جلاؤهم او ، ملامتهم ^٠٠^، 
,الماحية هده ممرتع ّعوح ابن يبلمي ان عل ، الماءينة من واحدة 

المريطانيةالحالية وجوه ٤ جدة ق الر؛هلال ل القنص اّتثدعقإبولأرح وء 
الوصائلق الموجودون نحث ان وبعد , لأحثاارضع رممي غر اجتماع ال 

امورأحد ين المتصل جمرهم ، ون؛تائجها ّحرد ابن اليها يلجآ ُد الي المختلفة 
مذنآاوالرحيل ، بادئهم ال نفمتهم ءل مائيآ الحجاز عن الخلاء اءا ثلاثة 

الآوىبمأٌ؛ن الريطانية الحكومة تعهد مع ايضآ نفقتهم عل iمران جزيرة ال 
داري الرجال وحني ، والأطفال الماء نحلأء الاكمماء او ، نحانآ لهم والماء 

تعتزملا الريaلانية الحكومة ان القنصل واكد . الهجوم رقؤع حالة ق القنصلية 
أيةتتح٠ل ان أو ، لحما عسكرية ثرات ترصل ان حدث، ومهما مطلقآ 

،للممكر واحد يرم مهلة الحالية ممثلو طالب وثد . الحماية هده عن ممرولية 
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عناكر ، علب سلط الحرف ان بول ، الحْلب نواي اكخ أُا 
رمحيهو ، الاستمرار عدم ال ادص *رتقه فبمل ، المدينة ل انازآخر أي 

.•مقبله ال داثا 4تطلأ ء والصم يالريث كثيرة واحبالآ ُالهاومة حيأ 
،عع امارة ر او معري ان من عرصآ تلقى لو ُأُه يرم ذات ل ام يند 

احتلالان ثالتة مرة ل راكد . حديد •ن 'لمربمه بشق رممي منمب عن لتخل 
منالرغم عل ، ذفسه الشعب عمراو>ة ق سيكون ا )ل*حجاز ماثتآ معري ابن 
*اوكشرأ . والأجرين والده جراثر علته ونت رامما ، له جريرة لا ءل؛آ ان 

احتقارهعن ويعرب وينيرمم نحممرمحم فهو ، الدو ل حولآرا؛ه معه احتلمت 
العربيةالْلبيعة ل ما حير ان ، ارى يتماكتت ، والألفاظ العبارات باني مدا 
ممرهالأ عر ما ، فرمى من البدو عل يبدو ما وان ، الصحراء ثقافة من ينع 

.I( حكامهم إدارة مرء من تلويلة لقرون مامرة 
عبدالقالشيخ ان فينول ، عل المللث رحال من الباقين عن ف;لى ويتحدث 

الحيرةال يفتقر ، رمز محرد .ن اكز كن لر ، الأم٠ى الوزراء ريس ، مراج 
عنالستول ، محن الشرف كان سما ، الابداعية ُالأفكار ، الادارية 

الأتم^العل ، نفها العثائر حمل مما الشخصية صعثف ، العثاثر ثوون 
•دالهود؛ثن 

كانالذي ، ءل حانية ،ن الوحيد الشخص أما ء يقول فبلى ومضى 
•ابمتس اركان ريس الفنثر لحين الفريق فهو ' يفعله ما ويعرف ، رأي ذا 

.الحكومة اعضاء «ن زملائه آراء يأبه أن درن حيله تنفيد ل ممضى وكان 
هذالرأيه وتنفيدآ ؛ الحجاز من الوهايثن وهلرد ، حده عن الدفاع قرر لقد 
ارغمعل ، الأول كانرن من عثر سادس الل يءلانرته شيركؤف اوفد فقد 
الحدةل ااوuيثن عواثع عل باشابل ليقاف ، الحاص اللك محلى رار قن 

امكالياتاصعاف ال قهر روي لر العمل هدا أن من الرغم وعل ، والبحرة 
قيامق أمجل كل عل ثقي عدوانبأ عملا اعتير أئه إلا العسكرية الوهامين 
٠اافرق؛ن ؛ jOللسلام محادثات 
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لحد0 مغادر انه طالب فيكر ، يرصالتن الاحران بعث ا ين، الكا؛ة 
•ازريخ هذا مل ردأ يتلى م إذا ، الأول عنكا؛رن والشرن الواحد 

المدصيانة ل تضاعا اق ة الأخر اليلة عن الخدث ل ى نل ويسهب 
شهالشهر ٌى عثر التاسعر ل العودة ءرر اذ ؛ الكندره ل نمره ل طالب 

الومم،أنداح ءن احتماء ما ويصن، حدة، ل زه ااديحل الأول النزل ال 
ومرنهامتدعاهما «ن اعصاب كان الذي الوقت ل ، الكاذار من طعماء وما 

حميقةعل يقوم دبل خر صذ\ اف عدا فكان ا وهلعا قلقآ تحرق ومساعدته 
•الأمار ص >، الملك عرش لاقاذ الرحلان هدان قام.ما ام الوّاطي 

مراتعدة الووسكى أقاءاح ينا طافتا ان وبعد را . .يقول ملي هو ها 
واعلن، ناشلة بمهمة للقيام ، حده ال امتدءانه عل نبي ين طالب اليد بدأ 
هدوءي ليميسن اورويا او مصر ل وينزوي إ المياسة ي العمل ميعترل انه 

طموحكل عل مايآ منقضي اليامي المرح عن ابتعاده ان له ونلتا , وملام 
وفشلحيية من بمتاي أحاط *ا ال ، مشثرأ فرد ، اليدان ال العودة ق ، له 

البلهدا أتح لمإ لو الي وموكدأ ، حكومي لبامة الداُمّة معارصؤ^ يثب 
ااك>لأياى ن\ص>\ حدئه وامى ، ما مكان ق صامثا مندوبا الأن لكنن، 

.« ا'هرية المياسة ل اومل عن 

الترفيةااaلاترة ان تقول ، التال اليوم ل ، الحجاز بريد صحيفة وطلمت، 
نثهدعوهم ، مكة أهل ال ءل الماك ،ن منثررأ ااتكر،ة ءكة عل أشت، قا_ 
عازمانه اذ ، البهلولة أدوار واداء ، الوثقى والعروة ، بالمر المسلث ال 
الرسالةهدء ان ، غ؛لى وبمول • الرهاف الحكم من كجريرهم ال'جوم ءل 

الللن،ان س ارغم عل • الاش■٠يى ^ ٠١١عل ، داارت الحكم ر بمثابة كان 
ووزعسناطيع،نح وانبا ، ءنها ّياأ يحإم لا انه وع؛ر٥ ي لفيل اكد • قا•ءل 

.اذنه او معرفته دون 
يقومما المؤول الدولة رثيس فيه يعرف لا وضع وأتمه ؛ هده ححرمة اية 

،وبلائه ءهدْ وءمير ، تقرر«,ميرِْ قد أءمال من ، عومته رحال به 
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سيعتزعه U الأصأنا عن ، اا.ثء ال ااسعرد ابن رسالة وآربت 
انوذكرت ٠ حل حيثما به ♦واصلت ي ا/؟♦ل رعن ، ّرع منر 

ملأءمةاكر ونتا ال ، ا،لقرح الاجتماع تاحيل اليه طلبوا ند ، مكه وجوْ 
عنالأعذار عن الأءراب، كررت نقد ، ارمحاي ال رمحاك أما . ومامبة 

المرحالشخص وكان . اللقاء هدا لثل ممثله من اماد وانرحت، ثخصيأ، لقائه 
؛أرنمّىدولةؤ انذالث حدة ل م الق اللبتاي الناحر ، اتحريي حسبن الحاج هر 

رمحاكنبممل التال الرم ل حدة غائر وناس ، ( يءد غيما \إأوووي حسآن الحاج 
عزمهالعود ابن ابلاغ تمنتا رمحاك ان ذلي وثنول • دذلى اربماف ٌن 
عدما1حر ونت ل يالأق١، الأمل عن والاعرابا ، جده عن ارحيل عل 

.الحاصرة الأونة من عماد اتل يكون 
مجنرالعنرين الثالث، ل بزيارته محرفه ، عل الللث ان ، ذلى ومول 

محمد ١١٠٠٠^اذفم حث.حا ، طالج اليد نصر ال ♦عآ ذهبا م ، الأول كالون 
اذاانه ؛ الفكر الحينى دماغ وهو هدا اعلن وقا- . بلن، رنورمحى الطويل 

.ياثأ.اصح العسكري ارفح لأن ايفأ، هو افر ين٠ وطالح ٠^؛^، مار 
دونالعويي عودة حالة ق انه ، عل للمللث، وأءلنتا i يقول ذلي و'مى 

حدةوجوه من بعثة عل الللث، يرني ان هو اأو"مد الميل فإن ؛ ثة صم 
بمددالهاز ار ام يرك ان عل ، ّعود ابن مع القضتة لموث ا وكرا-أ-
.مهمته ن"اتج صومح وعل ' ارفد عودة حر^ ال تتح ان محب الي ال~ثاسه 

وويه، الوحيدين •>، واحد كل محمله اءات4كان الدي ارأي هدا ان ويبدو 
وافرح، تأيبا.ي ال الخلويل محي ارع نقد . عنه انمبثر عل ليجرو يكن لي 

وكان, باءث٠ان وعثمان ناصيغ، ومحي زينل قاصم ومن منه ارفد يتآلخا ان 
بشرط، ممن باي انملح لعقد الصلاحياين، بمح ان بمب الرفد ان رأيه من 

.ملكآ ءل يفلل ان وهو ، واحد 
 Hءادفقد ، الحكومة جلادتا ي ل ندحل آحر القابلة هده كانتا و

وابعادابعادى ال ادما معلواُتح بممل رالعنرين ارابع ل ركة ♦ن العويي 
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رما٥]^ان لا,ج،«.يع 'خيل رقد , المّريه وجاساته اكمحمّ امّتشارات عن طالب 
الثسخوال اليه عهد رند ، وميكآ اصح الدي الص-لح ال ستؤدي أرخال ام؛ن 
،المماول ر عارمة الا-ذة،رجة عل وسيطرت . الخفاصياى باعداد الخطيب نواي 
انغذانة ، الملق عايه سيطلر الذي الرجل ظل وحده طآ ان •ن الرغم عل 

ردمحلون الرمل وعاد . للصلح الطلريب الثمن عي ؛ به الشحية تكون 
الالطويل محي «ن رمالتان ر،عه ؛ الثمرره معري ابن رسالة عل الرنحاق 

ووتعت، ات والوامر والكاتهء )اليماوص الخر وامتلأ ، •كه ل دتاته صا 
نقضت، شه النهر *ن والعثرين السائس ل الفراش طريح الحند لرء 

بمصرعادف ، اللوزُءلاريا من اعال الرير ل الة أيام من تبنى ما 
،الحطبب خالد الدترر وينهم الأطباء علاجي عل اثرف كا ، الاصدتأء 

.بالاممن تيه حصا 'لدي 'لدراع ل التهابآ ل ب الذي 
ممكن،ونت ارع ل جدة ر أزرج ان هي وسيلة خير ان ال حيل و٠ 

وي. عدن ال طريتي ل  ١٩٢٥رام اكاف كاذون ُن الثالث ل نغادرم_ا 
دارعل الأول القنبلة نمطت ، للميتاء نمنه سمرود ابن بدأ التال الرم 

.٠ تليل نبل غادره ند ااذيك1ن بولارد فراش محن مقربة وعل ، الريفل1ية 
حسينالحاج حماها ألي المعلومات هي ما ، الأنان يتساءل قد وهنا 

بيدوال، ى فيلابعاد عل حكو٠تها فحملت أ جدة ال ءكة من ؛ الخر؛ى 
حاولتلقد ٠ رئة العرا وجال واجتماعانما ماورانبا عن القيب طالب 

ماوالحمدش فدولته ، ظه حسبمن الحاج من العارمان هده عل أحصل ان 
هذهمحمس ان انان كل وّع ل وازكان اصتهلم لر ولكني ، يرزق حأ زال 

السابنةالوناتع ان إذ ، والحق الصواب جادة عن به يبعد لا تحنبأ المعاو٠ات 
يالمدة هذه طثاة يعملان قط يكونا لز وطالب ى فيل ان اثيتت ، واللاحقة 
ومصالحالحاصة لمصالحهما وانما ، وحكرمته عل الملك لمصلحة الوماطة 

.الوساطة من مدى ابعد ■أءرى 
االتح٠رةراكم ، ّكرات ل الحر' رأجهه ، عدن ال فيري وسافر 
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عنالربين الخزرة ال الدحول عليه محظر الريطاب الحكرعة عن أخر بأمر 
وممررها، فوربس روزيتا ال عدل ل ^ واجتمع . مناك الحلقي 

ماتومكذا . يطال الر الحاكم من ءاثلأ أُرأ يدورها نتلقت ، الينماي 
هوليعود عدن ل وانرقا ، الهد ل وهو ، الحال ارع لاجتتاز *ثررعهما 

,حولة ق الحيثه ال س يافر ر ، ه امحكلز ال 
فانحبالصيف و-ءل ، حدوى درن انهر عدة حدة حصار وطال 

.مرض صيفية هدنة عل الملك مم عقد ان بعد عكة ال بفواته عنها العري ابن 
،رنت أي ي بالقوة المدينة يفتحوا ان الوهابثثن وّع ل كان ان* ُإليى وثوكد 
ذبممعل الأخوان ان » محافة ذلك دون محول كان العري ابن ودكن 
الكرىالدول يستفز ان رصه* ل يكن وم ، الأوروبي\ن الموامحكن من الكفرة 

الصيفانهر خلال تنفد ان ؛ والأوبثة للمجامة فرك ، العنيف المحو هدا عل 
كلؤانعدم ونفدت المياه حفت وفا- لأسا ، تتفثده ءن هر عجز ما 

I. مائن 

يالمعري ابن ليقابل كلأيترن حيلُت بالمر اليريهلانية الحكومة وبءت 
حدةمعركة امتئتاف نل ، 'مائى بشكل به عالآفا'ما لتقرير ، فاطمة وادي 

وعذد٠ الفاصلة ن تكب م المعركة هده بان 'نها ادراكآ ، الحريف حلول عند 
١اهجيرعهاهده عن حا امتعيفن الي البعحرة ٌهاها-'ة الحول ابن عع كلأيترن 

منكل ال بائسة سعت اتالي الوهابية النهائية الحدود وصت والي 
.الأردن وشرق العراق 

صرفهبهلمافة عل غفرما ل حصل ، انكلرا ل ءدة ذلي وأنام 
مثالاتكتابة ي وشرخ ، د.تاءقه الدي آناعده وعل ، الحكر.ة محا-مجة من مانآ 

الدنطريقها عن لتولي ، الحجاز ي الوصع عن تلغراف الدين( لصحيفة 
•الحانح، ارع اجمحاز منردع فثل جراء من عب تراكم الذي 

ان_ ن ميممله وفيما ، متقتله ل الارنة هده ؤ، يفكر نتاري وبدأ 
فريبءما متطهر ، جديدة.نها ضحة وازكات ، الحجاز ي مهمته انتهت 
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.الخرب معارك اعنف ميا دارت 
 Iعاممنذ به ز اجتماع اول لكان ، باليارة 4كت من سعود ان حاء و
احداث،من الطريلة السنوات هذه ل رثع ما نتعرض النهار ونضبنا ،  ١١٢٠

الخربا'ماء عل ممبه ل ولدا . لجدْ الأن يواجهه الذي الوضع وماصل 
هذهلتحقيق نحد من الجدان يطلب ُعث انه ز وأكد ، ممكن ونت بارع 

فمبعث ثد وكان . فمل الأم ولده رأسها وعل أيام مل ث ف ، الغاية 
أما. نا-محلتها ، محي الأم الثالث واا-ه قياده النورة المدينة ال *واته ٌن 

اياجيةمن جده ان له وقلت جده ال أيام بمد نيزحف الرتمي المم 
،أهالها غالبية ان له كدت ا ك»ا ، طويلا المرد عن عاجزة . ية العكر 

.يعاذو'ما اق لأم الأ ولهذه اليائس الوضع لهذا ربمة مائة يريدون 
،المكان نوق نحرم طائرة صوت سمعنا ، الخيمة داخل لتحل-ث بيناكنا و١ 
اسممللاعيةبرحلة مرم ٠ الماء وكبد امءة »رعي اليها نتبع الحارج ال ودلفنا 

وان، ها انا الطيار عرف لو ا سوري ابن ونال . مكة حول للوضع 
١..عالنا بما يقذف واحده تتبلة بمجرد الحرب يكب ان باّتلماعنته  ١

محميرح ؛ السن ممر عل ، هذا صعري ابن قول ئذكرت ما وكث؛رأ ا
مرحعل لعبوا الذين الابملمال ♦ن ، آخر اثر واحدآ تغيب كانت الي اويام 

؛عل بن الحين امثال من ، هامة ادوارآ العلوال الصنوان الحربية السياسة 
وجعفروالويلونتثن ركركس وهرغارث يل 'روي وجر رلورنس وقمل 

محنوغرهم ، رمونتاغر كرزون واللورد بغداد ونقيب وطالب العّكري 
بمدنمش ، وأنا ، الُود ابن الأ منهم يبق وب ، فة الأنل الوزن ذوي 
.وامحادا انتماراتا نتذكر ، ط٠آ ثلاث؛ن الهد هذا 

إحيث ، رابخ ال نعيت ، جدة ل قليل بعل نلتقي ان عل افارذا و} 
قالمحتوم الم-؛ر نبا ، عل ملكها ال ، ٣١جدة ال نررآ العودة ل ارغب 

..الهاية هذه انتظر حيد سويان برر ال امفي ان وقررت ١ لحنلة كل 
،المجففة الأسماك من حمولة يقل ، شرام ركب ي اليها نمضيى 
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لومعتمد*! الخام بريطانيا تتصل يزال لا كان ،جرردان ان وجدت 
لخنياللينة من متربة عل مكان ي ، همداثمزيز الللث مع يتفاوض ، جدة 

استكمالنل وتعت الي ، والحدة ، الحرة معاهدة توضح ، جديدة معاهدة 
علاقانماتئفرم تريد ، الريطانة الحكومة وكانت للحجاز. العود ابن احتلال 

علحمله مما ، حا لمل الللث كن لر ، جديدة اص عل معري ابن معر الملة 
القفا؛1محت ميرنفى الستنبل ل اله ، تاثلأ ، التنصل معر مفاوضاته تطع 

ال، الوةهنهدا ادى وتد ٠ القنصفي الماللث موظفي صغار ع الهامة الدبلومامية 
يرافقه،  ١٩٢٧عام من الأول الصيف اثهر ل جاارتكلأينون المر وصول 
الفاوضاتلامتثناف ، وغلرب ، كورتوالمى وكينهان انهلونيوص جورج 

.انقطحت ؛١^، 
امتعدادهعن معرأ ، جدة ي ، ناصيف محمد قمر ق الللغ امتقر و» 
بريطانيامعر كامل تفاهم ال اااوصرل واصتعداده الديتة، ل 'لويلة مدة ااوقا» 
بأنه وبدا . شروط اية دون ، التامجين واستقلال سيادته اعترافها اماس عل 

،المابق الهاشمي الخهد كان الي الامتيازات من أي لقبول امتعداد عل يكن 
التعليماتان ويبدو الحجاز. ل خاصة والأورريتن عامة للأجانب منحها ند 

؛هللبهاالز الحدود ال القي لتخول تكن لر ، الحiرالكلأيتون عند كانت الز 
،منفلمة بصورة جلماته لحضور ، الماء ق يتدعّي كان الدي ، الااث 

التقدمعن صحيحة صورة تكرين من *ممكنت وقد ٠ مشاوراته ل والأمراك 
وان، مليآ كان التقدم هدا ان ، ل وبدا ، اللحظة 'لك حق حمضه الذي 

؛اكفاوصيرا مزاج من لتصلح كانت ما ، الازدياد ي الاحدة الصيف حرارة 
,موقفه من الفريقين أحد عدل اذا الأ ، بالفشل عليهأ محكوم القاوصات وان 
الالفاوصات ووصلت . ذللث ي راغبآ يكن لر ، الفريقين من اآ ان ل ربدا 
نائلابادري جئته فلما صباح، ذات اللك الً بعث عندما ، حادة عنيفة ازمة 

ومايي وليس واحد، وقت ي يطلبول، ما ي يالغرن اصدةاءك ان ، اممع 
مجصبعةالفاوصات استمرار ان وأرى ، والختل المهلق جاب بالتزام اناعيم 





،ا'لخجاز شرون من شأن أي ي  ٧٧٩برتدخل عدم عل ونمت ، العودة 
وابنكلأينون لئن التادله ارماثل بممحى تضمن للمعاهدة ملحق من ارغم ■عل 

،ارمق كمثكلة ، الشركة بالصالح نتعلق رعينة مراصع حول المعرد 
بالخج مواسم اثناء الهنؤد من ومعقلهم اااريهلان ارمايا بمتلكات والتصرف 

برطاياحا معينة؛للت، مياسة باتباع ارماتل هذْ ل عبدالعزيز ، iiiUتعهد وتد 
.اللك ال كلابمرن -jI بحث \}لي ارماثل ي مولها عن واعربت 

الحجازي ما بممتعون الاجاب الزكأن الا،تيازاين، ، العاهدة مده وزالت 
امنن، يرصع ، وميادما البلاد بامتقلأل مبامرآ مامآ تعتثر كانت والي 

،'هلويلة مدة ريريهلائيا المعودية العربية الملكة بين تاثمة قللت الي اإ٠لأتات 
.الصيانة عل تنهلري ^٠١^، وص 

ولالفاوذبمات عذه ل ٠ثلي لبُ الذي الدير هو ما شاءل ند ، دهنا 
الر*A،ي لا عضوآ مري يمحن لر اذ ، رسمي غير دور حتمآ اله . العاهدة عند 

عليثير كان ولكنه , الفاونحى اامرْلابي ارتد ق ولا ، الفاونحن المعودي 
،معري \)وب ال مشورته ادلتا وتد , يعمله مما منار وراء من معود ابن 

الحكومةموقن، تغيير عل بدوره هذا فعمل ، نفلرْ بوجهة كلابمرن اتتاع وال 
بمدالآاخرة لفس ي ، كلأينون بمثة مع ملي رحل ولل • ارممي الرثطاية 

التجارةثمكتم عل التناعم بقصد يكن لر ، الأول الرحلة ل الفارضات تأزم 
تتبعه'ِبيل حير بأن حكومته اقتاع ي كلابمون ع اك للأشر بل ، تال كما 

علتقوم ، داثمة صيانة عل يتعلوي ا0 بجب ، المحول ابن ح لاثاما عق 
 _u عل لا والماواة، التفاهم _u والاذعانمن;احية والاحضاع الامتحثاد

الأخرى.الناجمة مجن والحنوع 
العاهدةهذه عل علق عدما ، يهقام الذي والدور لمه فاي ضح وتل 

هذهتعرضنا وتد ٠ ; تال عدما أا عربية ايام 1 مجزكتايه  ٢٦٢لصفحة اي 
الكونيةالحرب ابان والتجربة للمحك الخليلة العاهدة حلمتها الز الصيانة 

بالعبارةيفوه ان عل تشرشل ولمتون المز حمل مما لها ضمدت ، الثانية 
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الأحريننثرمه اار؛لمنا ل رسمح ولا ، دنمحسلث استغلالها عن عاجز والنا 
لوى زيل يا اسمع ه ; الحهد علب بدا وفد فقال ، . عنك Jارة باستغلالها 

اعتازاتمن يريده ءا كل ّأمنحه قاري ، الأن جنب مليون ل يدخ *ن 
،بكفر اللخ عدا اكزمن اوي نالامتيازات هده ان ٠ فقلت; ء,, لادي بي 

لقد. باعدك ان ؛ستطم رجلا اعرف فآنا ، مرل ما حقآ تعي كنت واذا 
الرجلوهدا . تقابله ان ت رفض ولكنك ، منوات عدة ثل ازيارتلث حاء 

،جده ل فيه ستكون الدي االوءد ل حددت واذا ؛ الأن القاهرة ل موجود 
بإحدىاسعداد عل انه . سجى انه لك اضمن وانا ، اليه فابرق 

كرينثارل ِآا جاء الق الهلريقة هي هده وكانت .. ء لهازك سيل ق عينيه 
تويتثلالشهرر مهندسه تقدءه عن اسمرن رااي ا  ١٩٣١عام ايار ل جدة ال 

فتم-ر -نحت ليكرن C نبل من الب•من ل المعادن عن البحث ل له عمل الدي 
وس. المعدنية البلاد ا4,كازيات ءن حث للب ، انهر ستة .دة السعودية الخآكر4ة 

ازعربية١^١^، ل الزيت صLعة تطورت ، ة ١أصغ^ر ١لتواصحة الثداية هده 
عناوحث تهلور ك»ا ، ااعالم ل الم'ناءات اءى •ن ءدن الق العُدية 

القالأحرى ااjراءية الثاريع من ءدد ال االأصافة ، الخجاز ل الذهب 
.(1 البلاد ل انتمت 

احتيارهيوصن ه رفعل فيإى له يعج الدي ، لحديث ا Aدا 4ن دتنتع^ مادا 
اغراضحدم الذي فتاي ان وهو ، واحدأ شيئا نمتنتج ٠ الصراحة هذه وبكل 

هذهي اتصالاته، انعت ند ، ااز*ن رن الخلول الردح نلالئ، الأم؛را'لورية 
٠الحكومة حاسمة عن بعيدآ ، السعودية ال.ربية المالكة ل قضاها الق ٥ اكز 

بالاشراكُئرذا الق الكبرى الاحتكارية الثمكات ايدي ل نثيهلة اداة فاصبح 
اجزاء4ن جزء من ل١ك^ر الأحرى والمعادن النول استغلال ءل والتعاون 

تريده4ا ويعرف ، مممثليها و اكركات -^٥ الاتصال دام كان وانه ، العام 
عرفلما ، الوامع الأتللاع هذا له يكن لر ولو . السعودية اثمربية لمالكة اس 
الاتصاليتهلع الذي الخنران وعرف ; القاهرة ل مرجرد كؤاين السبي ان 
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المعوثانصرأ عنه يتمحض ند ما وترف ؛لأٌريخما، صن الم عل ألوأممة 
وبمر، دخلته حقيقة عن جلية واصحه بمورة متكشف فانه والأ ، الرطاي 

تتهاوىزامة ذفإهر ، العودي للملك ادءٍها ازى المدانة تلك عن التهاب 
سام الألية اكائنان الرقة ■يام يرف كان وانه لأسا المالح، أ،ام 

الآقتمادةللأزرة نناُصءائدات جراء من اوعودُة ادلكة محناق 
،ولكاه . عام بعد عامآ ا-زجاج عدد امحفاض ال ائت والي الحال تسود الي 

المفرفبىالوزر ال سر الاخرة الوحظة ق اراْ ، الادراك هدا الرغم.ن وعل 
دعةذر القررب سفره من رتخدأ ، اس ق الأتفازية تر،يع عل بالعزم لبلائه 

شعرما فيحذق ؛ الوزر هدا يدي عل نفع العجزة غاعاى ، عه وودا ، لزيارته 
٠محقيقه عن ارفاصح بالعجز هو 

لنكلةاللازم الخل يضع ءبدااحزر الملك كان ح، ;  ١٩٣٣ء.ام محل ولر 
أرادفقد . العهد ولاية مثكلة وهي ؛ ؛لأدْ ل الحكم متقبل آتعلق دستورية 

ءنالثكوك ءده اليه تودي ان ,عخإ ئا ؛ "ءولها نثور شكوك لكل حدأ يضم ان 
بناءانه عل ينحى سومأ در العام هدا *ل فاصدر البامية. البلاد اوصاع عل تاثثر 
الآ"مار، الأكبر ولده تسمية نرر فقد ، وزراؤه ءا-م-ها الى المذكرات عل 

يتق١موان ، إاعهل وأنا ءمرْ من والثلارثن الرابعة ؛نا اذذاك الديَا'ان ، صعود 
ويقول. وااتقاليا- الأعراف ءل جريآ ، لا؛عته ' النعب ال الرشح تبذا 

ايم\الآ*>ر تلم■ ءندما ، الشريف الك،ِ الحرم ي ُنفمه البيعة نهل انه ذلى 
هوكان ااا-؛ن المبا؛ح;ن ان فتا'وا ويفيث . الولاء يئن ؛ سعود احيه ءن نابة 

وصلا عناء*• ر ، فيمل الأ*-ير لمازحف تلريلة صفرفآ امتدوا فل ؛ احدهم 
لحلأنةالمرشح بوصفه ، أجل نلت V اُفأ وانت ; قاتلا الامثر بادره فثلي 

.المرمت;ن واهارة اللم؛ن 

الرنها ليبعءر ، ١  ٩٣٣همام ايار ف الامكندرية ام، الحجاز نثلي وغائر 
للعلاج.السوي-را لطريقه فيملالأول، الملك افلت الز الباخرة زمن ق جتوا، 

عنهدا فاعرب فٍصلالأول، الملك ال اليحالة هده ابان محدنرانه ونحويذلى 
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رعشر اكاك راء رJ،٠ةكمى اتامة قرر . خاصة بصورة ل والر عارة 
ثوصءُ'ان عل ، الوزثر ؛ن همداس يرنه ااذيَئان الماي لأر؛د تكرا ، ايار 

واعفاء، نمه الوزير الآل ونحضور . المالئة "مائة ق اضا>آكاملأ الموقف 
الأسفعن مه اعرب ، حتلماب ُإلهاء المأدبة مائة ق أنا ارم ان امرح ، ونلْ 

اللاموبعثة ، المال الرغد واناشد ، الأحداث انحاه ؤ؛ ١^ التطور لذا 
،اا٠تال اس|ناف دون لاحيلولة الاخ؛رة اااحظة ل ممجهرد القيام ، العرين 

.محوأ غدا الذي 
وكانت٠ رنا خطاب لأعداد ي احتماعآ وررانر و المللمث مع عقدت و٠ 

ياسين؛و'—ف يسجلها ، العزيز الملك ١^٠ من ا-لءلاب هدا ل كلمة كل 
،الوزير بن عبداش ان اذ ، نط يلق ل؛ ا-لحهلاب هدا لكن اليامي سكرتيره 

وند. العاهلة بتوقع الأمام ،ن تعليمات ايار من عثر الئالث صام ل نلقى 
وازi الترنح فيها م از المأدبة ونهدت ; الطور لهدا بالطيع \رتحت 
.الخرب مائة اعلنت 

لكنلملوكهم، الحطابان باعداد الوزئ، يقوم مناكانعان بل المألوف، ؤمن ،، 
الحطابالدي؛نتمحأاقيه((.باعداد Jةرمالالك فينوءهانوهيان ءءرئ5ا'تفريدة 

،حيال ولا فيه لاشاث مما فهدا وصادنة صحيحة ، الدهلاب هدا نصة ان أ4ا 
المرةري ا عبدالهزيز الملك عهد ي اصدرها الي اءتادكتبه ص'ا-نها فيا-ى ان اذ 

ذلكل ي يمر اذ ومعه ل يكن رلر . اله القرإان اقرب رن فيها كان الي 
.الحقثقةال الخيال،نها ال اقرب كانت الي القمة ظك الحض 

روررائهومتاريه رحاله دون من ث فيارى ثمر عيرالم الملك اختار فلهاذا 
وبجم-رر، محردة -كربية قفثة ل تقام'للبحث مأدبة ل ، الحقتاب هدا لالقاء 

,)،uj، ادر اادوكن )؛ن القام الزاع ل اطة للوّحاءوا العرف  ٣١عن مندوبئن 
ل، عبدالعزيز الملك رغبة هو ، الاختيار لهدا ، رأيي ق الوحيد المسير ان 

قم2للقآ له أءل لا بان ، الوزير ابن مبعرثه طريى عن الأمام لحصمه الامحاء 
ولاسيما، ال»عردى الخيش أمام للصمود ، الخارج من تأتيه مساعدة ال الركون 
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أيوجود عدم من الرغم ٠ جانا ر احد نرم الي ، بريطاما 'ن 
وينهم، الرب جمح نظر ل يدي يزاد لا كان ، بمكومته له رسمي اتصال 
الرطانةاُلورية الأم مياسة توجه الي الخفية اليد مب*وث بأنه ؛ ه نفالأمام 

.ابنرالمرد دأيد ل الخطاب بمراءْهذا 
اهوممحاحأ عدالريز افللك ِائأ ، الطارق ق ادام ي ى مل وص 

اني مال وفول , ؛ارلأن رمطاردة ، والممرِإ للصد طلمأ ، ولاته جي 
الثكلءرية 'لياء وهري ، تنريآ ثلاكاتة تبلغ الغلثاءكانت من ، يوم >مهيلةكل 

اميطاق الر التحف عايها اطلق وند . الرئة الصحارى الأ تحرفها لا 
B منمحموعات اعداد ل الأوتة هذه ق اشتغل كا . (٠ سعودية اللغزلان ا

.٠ الحثب انتار ار و الحجل من أنواع ينها احرى ءرية الواعأ آضم ، الطور 
مجنكر آناب عل امتكثامة برحلأت الخالية الوات ل ى فيل وقام 
ٍتاف٠ لاحق نمل ل الخدينا *وصرع متكون ، والحطورْ ١لأصية 

وكان. اها او زارها ان اوررمحا لأنان يسبق ب ، الحرية الخزيرة من اجزاء 
oJjbل ونحاربه ممثاهاءاته والخغرانية العلمية انم.حءل يغذي تفه لوفتح ال 

.الخائرة الرحلات 

لله •■رن الى الوحيا-ة الخجرلة حياته عن الحقبة هذْ ل ى فيل ويروي 
ل■بد\شزاز المللن اله عهد فقد . السعودية الملكة ل الرس.مية الوفليفة ة حن 
الللثالحاف ام أ*-يتطع وغ ، •واصلاه جهاز عل بالاشراف  ١٩٣٩عام 

الذينالاراء لرغبات اصعلدم ما محرعان ولكنه . العرض يرض ان واصرار0 
انالأزمة تلئث إ وهكذا . رغبام ل٠>قيق الخهاز هذا ؛*مل ان يريدون 

إع.ادةذلى ونام ، جابهم ا.ف ١^ فرقنا ، الأعراء ولثن ينه الفجرت 
امارةال وأمرع ، اللك ال ، صالراتبالأكية،واخامالونليفة 

،*مدالرحمن بن عبدانته الأ*'؛ر صيافه ل بوعان ا/>ذها .ذضي ، الحرج 
.العاصفة -ردأ حى 

عددبتفج؛ر قات قد الاريكية النرول نركة كانت ، ذلك غفرن و'ل 
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البجب الذي الطسي انسل *و مدا كان ، وباسم ٠ ; ى نل ومول 
الخربوزارة ل الخائرات سلهنات ال طلت ، ذللي غضون وق . انعم 

ردودالها انقل وان ، عنها متدوأ ، الرين اللأي ال اذهب ان ،" الريطالة 
 j** منعلب نواننت ، أ مغر الاثراح كان لقد حقأ . الخرب باه الرب

علارغم لا وان ، مهمي نحمقة صعود ابن اصارح ان شريطة ، الدأ ناحنمة 
ازمل وبدا . اللخة القوات ي أمجل او ، انمكرة الملابس ارتداء 

يال وطلب ، الأساس هدا وعل ، السل هذا ل صأ َ برأ سر ثي 
وصولبعد يرمثن غفرن ق ، الهاي القرار انوتم ان ، الأول تثرين مائة 

المرصؤعهدا ل الحرب وزارة لتضرم ، مهم من الفبماؤل كمار يرض 
اصحتوازى ألم، قد الاقراح بأن ' هاشآ ل ان؛ذل عم ما ولكن • باليات 

٠سعودية الادرية ال ليمر اللازمة الترسان انحاذ ل حرأ 
ل، مرممه عثر وي تايأ جاء الذي الأعراف مدا ناوي يقصد ماذا 

المخابراتدوائر ان يقول لماذا ؟ الحرب انتهاء بعد ، اصدره الذي كتابه 
،الاقتراح هزا عل واش ئد وانه العودية، المرية ل بتعسلها ندكلفته لائه بق 

المخابراتصاط ان نمى وكانه ، لها قيمة لا اق الشروط مثترطآ؛*_ 
.اركرية الملابس يرتدون لا محكان كل 

قامتاب هذا وصع انه نذكرنا اذا ، الحمقى منميه ض نتي ند 
الممتازبالمركز وبجر ، العودة المرية ف يقم فته يزال لا كان الذي الوثن 

طيلةبه متصلة ظلت الي التهمة ه نفعن يدفع ان أراد لقل . الشامل وانملف 
للملكيثرهن ان وأراد • بلاده ل الحفية اليد ح يعمل انه وهم، ؛ حياته 

.بلاده مملحة عل حق مصالحته وتفضيله ، له الحالص ولأنه عل عبدالمزيز 
لنمعه ما كشرأ الذي ، المأثور بالقول يكون ما ائبه هذا اعترافه ان 
•حددف ثنرل ان الريب ..كاد والأحوال الغلروف محتلف 
نه,منتصف ففي . المرية الحز,رة ال الوصول ي صهوبة ^ لق يط 
المنها ابمر حننا ، الا.مة الم، وا؛طاايا فرنا عبر ئدأ"رحلته ، الئازٍ، تشرين 
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بمم اق الئاكل جمع ل يوثر وكان . مسها مصر 
ظهروهد . الساكن انمات مرقق ي الرترف ، الأحرى المرية الدول 
حول، عدن ومحمية المن ين تام الذي الزاع ف محلأء هذا مؤنقه 

لدىليس ولكن . الري الخنرب ل المحمية الشيخان وبعص حضرموت 
لخلوالتعاون التدخل منه اJريطاJة الحكرمة طالبت لر انه ي ثلث، ءيلى٠ن 

ولاريب. واحدهلخغلة تردد  IL، الوساطة مبيل رعن السلمية بالطرق الشكالة 
كما، تعاونه عل ا-نمرل نحاول،.طالقآ لر بريطانيا لأن التا/ ابلغ تا/ نه او 

الخنوبل بلائه وحدود ، الزكي نحاه الاستمراري مؤنقها من ، تأثره اشتد 
 )j^].

يريب ولا I ت قاثلأ العزيز عيد المااث سياصات عن كلامه ى فيل وينهي 
رغبةموصرع كماكانت C الثه ياكثة كرامة «رصوع كانت ، كي الر قضية ان 

المللثان من واثق فانا حال كل وعل . مها الزيت عل الحصرل ل ءلبمة 
.اظهار ، ةْل بماولوا ب الريُاامح؛ اصدناءه ران يشعر وهو ' تول ند همدالعزيز 

٠ء حياته طيلة بما واجههم الي الوحيدة ألشخصية الكوى صية لتر ، ميل أي 
هدهفمئل ، همدالعزيز اللك سياسات ي فياي اأانش'أراء ان اريد لا أنا 
عامآ،أو -ا/آ  ١٢يتأثرون الذين ال أمرئ نرولث ، ايانثة
انال اسمر ان اود ولكني • ومّتامامم انحاهابمم ل انمسهم تتناولهم والدين 
الصائنةالخالصة صداقه ض ظل ند الراحل، المللد ان -زكي، التارنحية الوتاخ 

نيراصعى اق لأمريكا يسمح ول؛ ، حياته من الاخيره اللمحفلة حى نيا يهلل لر 
لريطان؛االكانةافيكانت نحتل بأن ، عام كل ل الخنيهات من اللأي؛ن •ثان علته 

الحربين ونع محا الرغم عل ، الاحثرة الساعات حى ، لها طالح والي فه نل 
مقدمتهاي وكانت ، وامصارهم ربرعهم ق ، مشاكل *ن ودريهلابا 

٠الداعية فلسطثن مسكلت 
الراحلسياسات محن فيإي ١^١١، ، نقل ال ، حديد من الأن واعرد 

اكأثرثديي العزيز عيد الملك كان » فياوي؛ نال .. العرية القضايا نحتك نحاه 
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لتهتثهآحرون جاء ينما ، اللينة ل ]؛١٠ رويتهم من ذهلوا الذين ، الكر 
طرينههاق اليامة ة حهز وفراد ي فيل استقل" ساء، رلموعند . ثمالتيأ سماعهم لدى 

.الأيل منمق نتل وصلاعا ام ، الطالق ال 
الاحرامفروض ليندم ، الم القصر ال التال الثوم صياح ل رض 

امحنافهبمد ، له الأول مقابالخه وض الأن ص وأترك سك. والولاء 
القضاياق مشغولا جلالته كان ، الماعق ينحلن عندما ر ت قال ، الأملأم 

حبلر الخالسة الللث فقطع C مشاكلهم ي الرعية بما ، ^٥٠١عله اشروصة 
وفال. القضايا ل الننلر واصل م ، جالبه ال وأجلز ، حارآ رحيبآ ا0 

هدايشاطرل لا من نحد ل ممة وليس ، غيا*ي يا لاغاية سرور اني ء جلالته 
،( الملك شقيقة ) لورا ابلغت وعندما ، صررن فد الحرام فاء حى • الرور 
اجلمن الكثير فيلي عمل لفد ، ترم يا اسممرا ٠ وفرّحآ جدلا يدتيا صفقت 

صيامة»ع انحتلف اذ ، سبيلنا ل بالكثر صمم ولقد . نحد قفثة اجل ومن 
اجلنامن ، ذك وكل ، ارممية مناصبه عن لدك تبعآ ونحل ، بثنا بحكومته 

عن، طويل امد ^٠ ٠٠ري حد ولقد ٠ صنيع أي اليه اسل ا اني ٌن الرغم ءل 
ارغبةهده نحقثز^ وين ينه اءرل الذي أنا وكنت ، الاصلأم اءتناق ي رغبته 

،ال *وجهة منه رمالة عل اطلAوا عندما ، نحد عداء ان مع ، محذا يرمنا حى 
تدفعياسباب هناك كانت ولكن • ُلريقه ي وقول وعل ' ذلك عل لاُرف 

اءةالامحرآ حلت وقد . وقدرها فهمها قا- اله ي عندي ري_ا ولا ، ذك ال 
د\نالأن هو ها ٠ منه يتقد؛رنا احق هر من كة وليس ا والحمديند ، المواتيه 

يسعىوأن ، -;^، ٠٠١١بالبيت بملوف أن له شأنه جل اس قيص وقد ، ٌلهرابنا 
١'؟،^وجاء .. الشرين، الحرم ل الحمعة صلاة ثودي وأن ، والروة الصفا ؛٥٧ 

،عل يهللق ان بجب الذي الادم عن الحديث دار م ، منتته الُ لتنقل يد مع 
,(( التسمية هده الملك ل أراد فقد ، عبدايته يكون ان عل ( انحيرأ واتفق 

غيبةوبمد ،. حياته ي رة لأول الحج زبمة العام 'ذك ل وأدى 
رايانبٌاتم، ركان ••• بأصدقائه اثجُ'؛ع ، جدة ال عاد ، عدة .سمررآ دامت. 
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،ارب محي ي  ١٠^؛صر الي القوش بعص ق جاء ، لها ذكر ارل ان ذقرل 
تثيروص ، عشر اكامع القرن اراحر ل ، غلتسر الوارد المسوى ارحالة 

نحرمحل ، الخريت الخزيرة انحاء ععظم عل محا مملكة مها محيطرت اق الأيام ال 
المرن-حوال اييتية \إدو1ة وجاءت . الح السد ملاد من مآ عنر اربمة من 

لاسدمأر المربية يره الخز مز، افامك.ارة عل ذسيطرت ، اللأي مل ؛ثر اكاي 
المرنحوال ، محيأ وعادت . ال*ربي الحليج وشراشُ حفرهوت نحاه اق 

القرشوحملنا ، حديد من العربية الخزيرة عل نيطرت اليلاد تبل الثامن 
,ناثان مقدمتهم وي ، ٌلر5ها من عدد امماء ، ءتلي عليها صر الي 

الماثدحملة ق ، حلويلة مدة احتفى ان بعد ، الظهور ال نحران امم وعاد 
مهاوايتمرت i صير منملقة جمح احتل ااذ*ي ، عالوس ايلتوس أأروُالا 

حاميةمعارك ودارت , واليممة ، اليهودية البىيازتان زرن ثلاثة من نحر بعد 
.اليهودية ، L_lاق والماثل با)نصرانية دأث الز القبائل ؛؛ن الوطس 
بماءمع. ، نحران ي الخالسا الدين فاصحتا ، امحرأ المحرالية وتغلبتا 
محرامل احدود ل عليها صر الي الاثار ان فيلى ويؤكد . اليهودية الأم 
الكثيرعن القالتا صتحمر ، لندن ال ؟أا و؛حأا C صررها التمهل والي ، نجران 

.المعلمة -رده المعلقة اكارنحية الحوادث من 

ععلفآعليهم ويبدي العلمة هده ل اليهود عن الحديث من فيلبى ويكن. 
جا،فى1 ثال: العربية الجو.د  ijئرو:اا نمة ،منل امحرد ان وأود . حاصآ 

اُيهردلقل ام_ّط ان ورجال ' لجران ل وأنا ير,م ذات اليهر,دى يرسنا 
ا-يهردحمل الدي اليمتا وكان , داسهلين ال وصواح,ها نحرأن ق الرجردين 

أحنعل ، لجران ق محلويلة رولآ عاقرا فمد . جدآغريأ بالهجرءء ايفك؛ر عل 
وب، ومرة عنفآ العربية اكباثل اكز من عدد مع واللام الوئام *ن يكون ما 

العربوّثع ي يكن م وبالْلع • االْ هذْ طلة قيء من يثكرن يكونوا 
،وحدادة ، صياغة من ، اليهود يقدمها ا)ي ١^١^^ الحد«ات عن الاصتبمناء 
،موحرآ ماءت  jjالمالية أحوالهم أن ل اكد يرسف ولكن . مماثلة وأعمال 

-٢٨٧-

































مثوغثرئ ، وترض رعراكس مصر دأهالي ، وكا مار المار جماعات 
اوكليعل ، ايلاد عده اهل يطلمه الذي \فصن ان ي رلاريب ؟ الخام بلاد 

،عته سبمحث ما لآن ، الحرين حب يكون ان ممكن لا ، بمكمرمم الذبن 
وعماياتوالأشرار الناثرين امم نحن علميهم نهللق وتف الخربة. يممدى لا هرلأء 

لطالمهاام الأوصاف هذْ ل ونرى . البارات عن ذلك ئابه وما الارهامحن 
علالاعلدام بعنوبة الخماء تتضمن ، نامية صارعة تثاريع لوقع لنا مبررآ 

عناثكال اتامة ومرض ، التاء من ولركان حى ، الملاح بمعل من كل 
,لها واعتهاتآ بالخدالة ازدراء ذام-ا حد ل تعبر الحاكم 

منستة عل بالاعدام الحكم لصدور ، يتممصن ، الحر الخام نرى يينعا و٠ 
االخم|ودان اعتمد — مصر ل الدولة سلامة صد هدامة يآعمال لقيامهم الناس 

انلري ,  ١٩٥٤عام ق اضرونة النجس تضية ي — اليهؤد الحواسيس يرم 
مراسلوصمها والى ، كيئيا قا ترتكب الي اكفلاع عن يسكنا نفه ارام 

قسهر كل ي بالموت علميهم بمضي رجلا حعسين ان ناثلأ الاندلية ازممس 
منألفآ  ٤٦وان ، الأمن نوات برصامن يقتلون آخرين ثلامماثة وان ، كينيا 
.« محاكة دون اعمملوا لد الماس 

وأرى١ إلحربا وتأييده الخعالية نزعة عن ، الكثير سععنا ولقد 
عث، العيية كتبه ق اوردما الق الاراء يعمن نقتطف ان عنا واجبنا من 
عن•٣ ٩ الصفحة ق ثال . وتقديره باعجايه يتعتع كان الذي الحزب هدا 

سوء، اوروبا ل الميامؤئ الوضع اكان I نصه ما ، ء عربية أيام ٠ كتابه 
قأداة تص،مح ان حسيءثا فقد يشتد الخرب عن حول ر5ّان  ١٠اثم بعد يومآ 
مشاكلق الفعل اث-ارا'تي وكان العلمويل. المكبوت والمثاط ، المياسة عام 

،نتيجتها مهاكانت الحرب بان ، البلاد لإقناع الوحيد الميل عر اثمهد ذلك 
.المعمدة المشاكل عق أية.شكلة حل عن يسفر ان ك ممكن لا اليأس، عن تعبير 

المراتبعها الق « ١^^ > سياسة عل محتلمفة دوائر ل تشتد القمة وكالت 
الحملةهده تودي ان ، المتوتع من وبات ، المحور دولي ع ، نشعيرلن 
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