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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
 بها، من أهم السنوات على  التي تحتوي هذه المجموعة على الوثائق الخاصة١٩١٩كانت سنة 

  .العصيدين العربي والعالمي
فعلى الصعيد العالمي كانت هذه السنة أولى سنوات السالم التي أعقبت أعظم حرب شهدتها 

إلعادة رسم ) فرساي(البشرية في تاريخها حتى ذلك الوقت، وفيها عقد مؤتمر الصلح جلسته في 
  .خريطة العالم بعد الحرب

عربية شهدت هذه السنة تفاقهم الخالفات الكامنة بين الملك حسين، ملك ومن وجهة النظر ال
الحجاز، واألمير عبد العزيز آل سعود، أمير نجد، كما شهدت قضية الخرمة التي أدت إلى الحرب 

  .بين الزعيمين العربيين
 الحرب  كان االبتهاج الطبيعي الذي ساد األمم األوروبية في نهاية الحرب، أو١٩١٩في بداية سنة 

الكبرى كما سميت، قد زال تقريباً، فذهبت الفرحة، وأخذ العالم يواجه المشاكل التي تظهر بعد 
  .الحروب عادة، وقد تكون وطأتها أحياناً أثقل من وطأة الحروب نفسها

ففي انكلترة انتشرت إضرابات عمال المناجم، وهددت بانتشار األفكار البلشفية في صفوفهم 
البالشفة على الحكم في روسيا قبل ذلك بسنتين فقط، وإن كانت نتائج وخاصة بعد سيطرة 

  .التجربة البلشفية في روسيا التي أثارت مثل هذه المخاوف في أوروبا، غير مؤكدة بعد



  ٢

وكان عالم ما بعد الحرب، يحاول على نطاق واسع تكييف نفسه لألوضاع الجديدة التي ظهرت 
وكان على بريطانية، التي عانت من خسائر . ات األوروبية القديمةإلى الوجود بعد انهيار االمبراطوري

الحرب وأضرارها أقل مما عانته األقطار األوروبية األخرى نسبياً، أن تكيف نفسها لهذه األوضاع 
لقد كنت بريطانية قبل الحرب بنك العالم، فهي التي كانت تمول الحكومات . الجديدة بصبر وألم

كل مكان من العالم، وتجني في مقابل ذلك السلطة، والنفوذ السياسي والمشروعات الضخمة في 
ولكن معظم تلك الثروة كان اآلن قد أنفق في المجهود الحربي، . واالقتصادي، والجاه، والثروة

وأصبحت بريطانية بعد الحرب مدينة بمبالغ طائلة إلى الواليات المتحدة التي خرجت من الحرب 
وذهب الرئيس األميركي وودرو ويلسن إلى مؤتمر الصلح في باريس . ناهاوهي أكبر دول العالم وأغ

في هذه السنة ألجل صنع السالم، وفي محاولة ـ سيظهر مدى نجاحها فيما بعد ـ لجعل العالم 
كان ويلسن أستاذاً جامعياً ورجالً مثالياً، وكادت مثاليته أن تبتعد به عن . مكاناً آمناً للديموقراطية

 أو كثيراً، فقد بذل جهوده لجعل أوروبا أكثر عدالة وديموقراطية، وعمل على ضمان الواقع قليالً
  . السلم في المستقبل بالدعوة لفكرة عصبة األمم

وعلى الرغم من تقبل أغلبية العالم لفكرة عصبة األمم فقد كان هناك أيضاً الكثيرون ممن 
زي الشهير تشسترتون، مثالً، على صفحات وقد انفجر الكاتب والناقد االنكلي. ارتابوا في جدواها

  : إحدى المجالت البريطانية في المراحل األولى من تأسيس العصبة قائالً
إن مما ال يطاق أن ينفق هؤالء . ن تلغي الحرب، ومع ذلك فإنك لن تلغي القتالأإنك تستطيع 

  .كل هذا الوقت ألجل عصبة األمم، بحيث ال يبقى لديهم وقت لألمم نفسها
يوليو، /  تموز٢٨في فرساي يوم ) أو ميثاقها(قعت معاهدة الصلح، ومعها عهد عصبة األمم وو

وكانت المعاهدة إذالالً مادياً ومعنوياً أللمانيا، وال شك أن قسوة موادها بذرت بذور الحرب العالمية 
  .الثانية

ا قدمت إليهم وقد اتجهت أفكار العالم إلى الوفد األلماني في ذلك المؤتمر التاريخي حينم
، فقد رفض األلمان في البداية ١٩١٩مايو /  أيار١٧صيغة المعاهدة المتضمنة شروط الحلفاء في 

تالل المانيا بقواتهم، فأذعنوا في حتوقيعها واعتبروها مغالية في قسوتها، إلى أن هددهم الحلفاء با
عة الكبار الذين فرضوها ـ تنبأ، يونيو، ولن رئيس وزراء بريطانية لويد جورج ـ وهو أحد األرب/ حزيران

  .ببعد نظر عجيب، بوقوع حرب عالمية ثانية
 حدثين تركا أهم اآلثار في مستقبل البالد ١٩١٩أما في الساحة العربية فقد شهدت سنة 

وهي دعوة الحجاز لالشتراك في مؤتمر الصلح، والثانية احتالل عبد العزيز آل سعود، أمير . العربية
 ترتبت على هذه العملية المتعلقة بملكية بلدة أو قرية صغيرة على الحدود لقد. نجد، للخرمة

  .الحجازية ـ النجدية، آثار خطيرة جداً غيرت مستقبل الجزيرة العربية تغييراً أساسياً
 ١٩١٩وتحتوي هذه المجموعة من الوثائق البريطانية، وهي المجموعة الخاصة بوثائق سنة 

لعامة ومكتبة وزارة الهند، على المراسالت المتبادلة بين المراجع والمحفوظة في مكتب الوثائق ا
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البريطانية المختلفة في جدة والبحرين وبغداد والقاهرة ولندن حول الخالفات بين الملك حسين 
واألمير عبد العزيز آل سعود، وكذلك على التقارير المهمة التي كتبها الممثلون البريطانيون حول 

  . قضية الخرمة بصورة خاصةتلك الخالفات، وحول

كان مجملة أسباب تلك الخالفات بين الملك حسين وابن سعود االنقسام الواقع في السياسة 
البريطانية نفسها، أو باألصح الخالفات القائمة بين حكومة الهند، والمكتب العربي في القاهرة، 

لخالفات دورها الكبير في وكان لهذه ا. والتي كانت تنعكس بشكل فعال على حلفاء كال الطرفين
والظاهر أن الملك حسين أدرك هذا التضارب بين السياستين أو المدرستين . شؤون المنطقة كلها

بعد اكتشافه للمعاهدتين اللتين عقدتهما بريطانية مع االدريسي، وعبد العزيز آل سعود، على 
 بصورة رسمية باسم الرغم من تناقضهما مع رسائل السير هنري مكماهون وما تعهد له فيها

  .حكومته
 بدأت بريطانية بإعادة ١٩١٨ولما انتهت الحرب العالمية األولى ووقعت الهدنة في أواخر سنة 

النظر في سياستها مع حلفائها من الحكام العرب، ولم تعد تنظر إلى النزاع الحجازي ـ الندي 
ن في ذلك الوقت، إذ كان ال يزال نظرتها السابقة، وإن كان ذلك ال يعني تخليا كلياً عن الملك حسي

، ولعل ذلك يفسر الغموض  على انتهاء الحرب سوى شهور قالئليعد ناطقاً باسم العرب، ولم يمض
والتردد اللذين كانا يشوبان موقف بريطانية وميوعة سياستها، مما حمل الملك حسين على اتهامها 

طاني في جدة، قائالً عن االتهام ال يتفق بمحاباة ابن سعود، وقد رد عليه ويلسن، المعتمد البري
   .١والحقيقة

وتحتوي هذه المجموعة على التقارير والكتب والبرقيات المتبادلة بين المراجع البريطانية 
المختلفة في وزارة الهند والخارجية في لندن، والممثليات البريطانية المتخلفة في القاهرة وجدة 

  . الملك حسين واألمير عبد العزيز آل سعودوالبحرين وبغداد حول الخالفات بين
ويالحظ في وثائق هذه السنة تلميح الملك حسين للمرة األولى بالتنازل عن العرض إذا سمح 

وقد خير الملك حسين بريطانية في رسائله المتعددة بينه وبين ابن . في الخرمة) األخوان(ببقاء 
  .ليها حمل ابن سعود على سحب قواته من الخرمةدت بقاءه في الحجاز فعاسعود، مؤكداً أنها إذا أر

ولكن الحكومة البريطانية، وإن أيدت الملك حسين في البداية، فإنها لم تجد من مصلحتها 
يبدو أنه : وقال الورد كرزن في اجتماع اللجنة الشرقية. الوقوف موقف العداء من أي من الزعيمين

. ك أم آجالً، من أن يحال خالفهما في ساحة القتالال مفر البن سعود والملك حسين، عاجالً كان ذل
أما إذا لم يقتتال، فيبدو أنه سيكون لزاماً علينا بعد انتهاء . وربما كان هذا أفضل ما يمكن أن يحدث

  .٢ الحرب أن نقوم بجهد لتعيين الحدود بين هذين الزعيمين وإلبقائهما على وفاق

                                                
   ١٩١٨كانون األول /  ديسمبر١٤كتاب من ويلسن إلى الملك حسين بتاريخ  ـ ١
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 تلك السنة، وبالتالي بالمراسالت المهمة، فترة شهري وكانت الفترة األكثر ازدحاماً باألحداث في
يونيو، فخاللهما يستفسر الملك حسين، أكثر من مرة، عن طريقة إعالن / مايو وحزيران/ أيار

فقد بقي خالد بن لؤي في . استقالته، ويطلب تجهيزه بالطائرات إلخراج االخان من الخرمة
سين مصراً أن الخرمة يجب أن يعاد إخضاعها الخرمة ثائراً على الملك حسين، وبقي الملك ح

وبعد أن انتظر طويالً قرر اللجوء إلى الحل . لسلطانة، واعتبرها مسألة حق ومسلة كرامة
العسكري، فأمر نجله الثاني عبد اهللا أن يزحف من المدينة بقواته النظامية وغير النظامية 

ود يستوضح عن حركة عبد اهللا، فأجابه وأرسل ابن سع. منها) االخوان(الستعادة الخرمة وإخراج 
من نجد غرباً ) االخوان(وعلى أثر ذلك زحف . بأنه ال يقصد سوى تأديب العصاة من رعايا الحجاز

وبعثت الحكومة البريطانية رسالة إلى الملك . بينما كان عبد اهللا يتجه شرقاً نحوها. إلى الخرمة
ولكن صبر الملك حسين كان قد نفد . رمةحسين تحثه فيها على ضبط النفس وعدم مهاجمة الخ

من جهة، كما أنه، من جهة أخرى، كان يعتقد أن قوات عبد اهللا النظامية ومدافعه ستقتلع 
 ١٩١٩مايو /  أيار٢١وفي . من الخرمة وتردع ابن سعود عن التدخل في شؤون الحجاز) االخوان(

 مباشرة إلى الخرمة بعد أن بلغته ولم يشأن أن يزحف. دخل عبد اله بلدة تربة بعد معركة قصيرة
واستعد عبد اهللا للقاء االخوان، وفي ليلة . إليها ونيتهم في مهاجمته) االخوان(أبناء تقدم جموع 

كاسحاً بأعداد كبيرة،  هجوماً مايو باغت االخوان قوات عبد اهللا، وشنوا على مواقعه/  أيار٢٦ ـ ٢٥
  .ير عبد اهللا إالّ بأعجوبةوقضوا على معظم جنوده وضباطه، ولم ينج األم

وهكذا أصبح الحجاز كله معرض للوقوع في أيدي رجال ابن سعود،ولكنه آثر التوقف في الخرمة 
وتربة، وبعثت الحكومة البريطانية رسالة مستعجلة إلى ابن سعود تطلب أليه العقود إلى نجد، كما 

وديون إلى الزحف على أرسلت ست طائرات إلى جدة لمساعد الملك حسين إذا ما عمد السع
  .ونزل ابن سعود عند طلب بريطانية فعاد إلى نجد. الطائف فمكة

 وفي هذه الفترة كان األمير فيصل في باريس، ممثالً لوالده في مؤتمر الصلح، فنراه يبرق إليه 
قائالً إنه يبذل كل جهد ممكن ويفاوض البريطانيين والفرنسيين، ويحاول إقناعهم بإرسال قوات من 

ولكن الملك حسين يرد عليه محذراً إياه من طلب قوة فرنسية، وأن األمر . لمسلمين لمساعدتها
  .يمكن حلّه بست طائرات

وفكرت الحكومة البريطانية بانتداب لورنس لتنظيم قوات الملك حسين، ثم انتدبت فيلبي 
ولكن . ينبقصد إقناع ابن سعود بسحب قواته من الخرمة لكي يتسنى لها التوسط بين الطرف

الملك حسين رفض المساح لفيلبي بالعودة من الحجاز إلى نجد براً، فسحبت الحكومة البريطانية 
  .عرضها بالتوسط، كما سحبت طائراتها من الحجاز

وتحتوي هذه المجموعة على المراسالت والتقارير المتعلقة بقضية الخرمة، والمراسالت 
في جدة ومراجعه في القاهرة ولندن، ومراحل اختيار المتبادلة بشأنها بين المعتمد البريطاني 

  .فيلبي وإرساله للتوسط
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ومن الوثائق المهمة في هذه المجموعة ثالث مذكرات، أو تقارير للكابتن غار الند الذي كان 
ومنها برقية للمعتمد البريطاني . ١يعمل في المكتب العربي في القاهرة في نزاع الخرمة وتطوراته 

فيها عقد اجتماع بين الملك حسين واألمير عب العزيز آل سعود، يحضره أيضاً في جدة يقترح 
المندوبان الساميان البريطانيان في مصر والعراق، لتفاوض في قضية الخرمة، وتسوية المشاكل 

  .٢القائمة بين البلدين العربيين
السير آرنولد وهو (ومن الوثائق المهمة جداً برقية من رئيس الضباط السياسيين في العراق 

يبدي فيها أن حرص بريطانية على تأييد الملك حسين يجب أن ال يؤدي إلى إغفال النظر ) ويسلن
في الجوانب األخرى للقضية، ويرى أن تنازل الملك حسين ربما سيكون في األمد الطويل، أفضل ما 

  يمكن أن يحدث، ألنه سيهل البن سعود أن ينسحب، ويجعل تسوية الخالفات
  .٣د والحجاز ممكنةبين نج

وفي المجموعة أيضاً عدد من الرسائل التي وجهها الملك حسين واألمير عبد العزيز آل سعود 
يقتل شعبه، بريطانيا يتبادالن فيها االتهامات والشكاوى، فالملك حسين يبدي أن أبن سعود إلى 

تمرار حكومة ويهدد بالده، وابن سعود يشكو من وضع الملك حسين عقبات بوجه الحجاز واس
  .الحجاز في االعتداء على حدوده، ويؤكد كال الحاكمين والءهما المطلق لبريطانية

ويبدأ هذا القسم بالمذكرتين اللتين قدمها فيصل حول موقف الحجاز، وقد طالب في مذكرته 
من  بأن تعترف الدول باستقالل جميع البالد الناطقة باللغة العربية في آسيا، ولم يستثن ٤األولى 

وقد استند فيصل . طلبه إالّ الحجاز الذي هو مملكة مستقلة وإالّ عدن التي هي تابعة لبريطانية
في طلبه هذا إلى مبدأ تقرير المصير الذي أعلنه الرئيس األميركي ويلسن ضمن نقاطه األربع 

  .١٩١٨يوليو / عشرة التي أعلنها في تموز
ل مزيداً من التفاصيل حول البالد العربية  قد فيص٥وفي مذكرته الثانية إلى مؤتمر الصلح 

وفلسطين، وعدد األسباب التي بنى عليها مطالبته باستقالل جميع األقطار الناطقة باللغة العربية 
في آسيا، وأكد أن العرب في فلسطين هم األكثرية الغامرة، ومع أن المذكرة قالت إن العرب يريدون 

ا ربطت ذلك باشتراط أن تكون هناك إدارة محلية نيابية وصاية دولة كبرى على فلسطين، إال أنه
  .تثابر على تنشيط أسباب التقدم في البالد

. على أن مهمة فيصل إلى مؤتمر الصلح في باريس كان مقضياً عليها بالفشل منذ البداية
وبينما كان مصير العراق معلقاً في الميزان، فإن مستقبل سورية كان قد تقرر، وذلك باالتفاق 

وكان هذا االتفاق قد . السري الذي تم بين كليمانصو ولويد جورج قبل وصول فيصل بأسبوع واحد
استبعد نهائياً أية وحدة إدارية وسياسية في سورية الطبيعية، وعارض االستقالل العربي التام 

  .دمشق، كما رفض أي استقالل لفلسطين

                                                
  .٢٣٣، ١٤٠، ١٣٩ ـ الوثائق تسلسل ١
  .١٣٧ ـ الوثيقة تسلسل ٢
  .١٤٨ ـ الوثيقة تسلسل ٣
  .٢٦٩ ـ الوثيقة تسلسل ٤
  .٢٧٠ ـ الوثيقة تسلسل ٥
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رضوخها لالدعاءات الفرنسية في وكان إصرار بريطانية على دعم الصهيونية في فلسطين، و
سوريا، وإلحاح فرنسة على تنفيذ اتفاقية سايكس ـ بيكو حسب التعديل الذي أدخل عليها في 
االتفاق الشفوي والسري بين كليمانصو ولويد جورج، وتصاعد المطامع الصهيونية، وتجاهل 

أدت إلى الحيرة واالرتباك، بريطانية، وحتى مؤتمر الصلح، لالحتجاجات العربية ـ كلها كان أموراً 
وأصبحت خطراً هدد اآلمال التي علقها العرب على حلفائهم حين ربطوا مصيرهم بهم، وانحازوا 

  .إلى جانبهم في الحرب ضد الدولة العثمانية
وفي هذه المجموعة مراسالت األمير فيصل بن الحسين في لندن وباريس مع لويد جورج 

ومذكرة مهمة في رغائب المسلمين . من أقطاب السياسة العالميةوكليمانصو واللدود كرزن وغيرهم 
  .والعرب السياسية قدمها الشيخ محمد رشيد رضا باللغة وبخط يده إلى رئيس وزراء بريطانية

وفيها أيضاً مذكرة قدمها األمير فيصل بن الحسين إلى الجنرال اللبني حول ما وصفه بـ األزمة 
  .١قترحاته الخاصة بشأنها الوهابية ونتائجها المحتملة وم

وفي هذه الفترة بدأت بريطانية بالتفكير في الشخص الذي يمكن أن يخلف الملك حسين في 
حالة تنفيذ تهديده بالتنازل عن العرش، بعد أن كرر اإلعراب عن نيته هذه عدة مرات، على الرغم 

 ستحبط كل الجهود التي من نصيحة المعتمد البريطاني إياه بعدم التفكير في هذه الخطوة ألنها
  .٢تبذلها بريطانية لمساعدته 

وتمت زيارة األمير فيصل بن عبد العزيز آل . وفي هذه األثناء ظهر على المسرح فيصل الدويش
وخالل هذه . سعود إلى الندن، وكان يومذاك في الرابعة عشرة من عمره، يصحبه أحمد بن ثنيان

نية قضية النزاع في الخرمة، واندحار الملك حسين في الزيارة بحثت في وزارة الخارجية البريطا
وفي المجموعة محضر المحادثات التي دارت خالل االجتماع الذي تم مع وزير خارجية . تربة

  .٣بريطانية وبعثة األمير فيصل بن عبد العزيز 
أما القسم الثاني في هذه المجموعة فيتضمن أهم الوثائق الخاصة باشتراك األمير فيصل بن 
الحسين في مؤتمر الصلح في باريس، وقد دعي الحجاز إلى مؤتمر الصلح بصفته إحدى دول 

وكانت الدعوة موجهة من بريطانية إلى الملك حسين . الحلفاء التي أسهمت في المجهود الحربي
  .الذي قرر إيفاد ابنه األمير فيصل لحضور المؤتمر مندوباً عن الحجاز

مؤتمر حرجاً للغاية بالنسبة له وللحلفاء على السواء، إذ لم وكان موقف الوفد الحجازي في ال
لقد إراد الحلفاء له أن يكون ممثالً . تكن لدى فيصل فكرة واضحة عن مفهوم الحلفاء لمركز والده

لمملكة الحجاز بينما أراد فيصل أن يكون ممثالً عن مملكة الحجاز والبالد العربية التي تعهد 
وارتطم الوفد الحجازي بواقع السياسات . ة والده عليها بعد الحربالحلفاء باالعتراف بسياد

                                                
  .٢٠٥ ـ الوثيقة تسلسل ١
  .١٤٣ و ١٢٨ ـ الوثيقتان ٢
  .٣٠٤ ـ الوثيقة تسلسل ٣
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الدولية، والمساومات االستعمارية، وخاصة مشكلة التوفيق بين مصالح ـ أو مطامع ـ كل من 
بريطانية وفرنسة في األقطار العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية، فضالً عن مشكلة فلسطين، 

  .ومشكلة توزيع النتدابات
 وثيقة، بين برقية قصيرة، وكتاب، وتقرير قصير أو تفصيلي، ٢٥٠تحتوي هذه المجموعة على و

ومذكرة رسمية و شبه رسيمة تتناول أهم تطورات الوضع في الحجاز ونجد، والعالقات بينهما، 
 ١٤ة، بينها حوالي يومعظمها وثائق لم يسبق نشرها حتى بلغتها األصل، وبينهما وبين بريطانية

كتبها األمير عبد العزيز آل سعود إلى الجهات البريطانية في البحرين، أو إلى الملك حسين، رسالة 
 رسالة كتبها الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة إلى حكومته أو ١٦ برقية و ٢٠وحوالي 

 إلى أنجاله أو غيرهم، وبعض هذه البرقيات والرسائل بأصلها العربي كنا تسلمتها الجهة التي
أرسلت إليها، وهي محفوظة، مع ترجمة إنكليزية لها، في مركز حفظ الوثائق، أو في مكتبة وزارة 

  .الهند، ويمكن مراجعتها فيها بداللة أرقام الوثائق المثبتة في أعلى كل وثيقة
  ص. ف.                                                                            ن
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١٩١٨/ ١٣/٨  
  
  
  
  
  

١٩١٩/ ٨/١  
  
  

١٩١٩/ ٢/١  
  
  

١٩١٩/ ٤/١  
  
  
  

٤/١/١٩١٩  
  

أعدت في وزارة الهند عن العالقات بين نجد ) مذكرة(
والحجاز والخالف بين الملك حسين ـ ملك الحجاز، 

  ....وأمير نجد عبد العزيز آل سعود
 فيلبـــي حـــول مقتـــبس مـــن مــذكرة للمـــستر ): ١(ملحــق  

دعاء ابن سعود الخرمة من النـواحي الدينيـة اإلقليميـة     
  ................والعشائرية والتاريخية واإلدارية

ــعود   ): ٢(ملحـــق  ــة بـــين ابـــن سـ عـــن المعاهـــدة المزعومـ
ــة   ــى   والـــــــشريف حـــــــسين تعطـــــــي منطقـــــ ــة إلـــــ الخرمـــــ

  .................   األخير
إلــى وزارة ) الهنــد وزارة(مــن الــسير جـون شــكبره  ) كتـاب (

 الخارجية حول المساعدات العسكرية المقتـرح تقيمهـا        
  .................   إلى الملك حسين

إلـى المعتمـد   ) في القاهرة(ن المكتب العربي   م) كتاب(
حــول البرقيــات المتبادلــة بــين مكــة    جــدة الــسياسي فــي 

  ......العربية ومغادرة فيلبي إلى انكلترة والوكالة
مــن وزارة الخارجيــة إلــى المنــدوب الــسامي فــي  ) برقيــة(

معاهــدة بــين ابــن ســعود والــشريف    وجــود القــاهرة حــول
 وجودهـا  ازها فـي حالـة  وإقناع الملك حسين بإبر    حسين

   .............................  
إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(

حــسين إلــى المعتمــد   تــصريح المللــك  الخارجيــة حــول 
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١٩١٩/ ٦/١    
  
  

١٩١٩/ ٩/١    
  
  

١٩١٩/ ١٠/١   
  
  
  
  

١٩١٩/ ١١/١    
  
  

١٣/١/١٩١٩   
  
  

١٣/١/١٩١٩     
  
  

١٤/١/١٩١٩  
  
  

١٤/١/١٩١٩    
  
  

١٤/١/١٩١٩    

ــن العـــرض إذا ســـمح      ــازل عـ ــوي التنـ ــه ينـ البريطـــاني بأنـ
 تقـديم انـذار   اقتـراح . للخرمـة ) االخـوان (ببقـاء احـتالل   

ــعود بــــــسحب    ــن ســــ ــن   إلــــــى ابــــ ــاد مــــ ــن بجــــ ــلطان بــــ ســــ
  .....  الخرمة

مـــــــن الـــــــسير ريجنالـــــــد وينغيـــــــت إلـــــــى وزارة  ) برقيـــــــة(
مع محمـد المغيربـي      محادثته الخارجية يبلغ فيها عن   

   .......ابن رشيد إلى مكة الفتيح رئيس وفد
ــي مــــصر  ) برقيــــة( ــدوب الــــسامي فــ ــى وزارة  مــــن المنــ إلــ

فيــصل ســيارات مــصفحة    األميــر الخارجيــة حــول طلــب  
  .............................    في الخرمةالستعمالها

ــى وزارة    ) برقيــــة( ــي مــــصر إلــ ــدوب الــــسامي فــ مــــن المنــ
 أدلــى بهــا المنــدوب التركــي     الخارجيــة حــول معلومــات  

البريطــاني بجــدة عــن وصــول كتــاب مــن       إلــى المعتمــد 
القائــــــــــــد التركــــــــــــي فخــــــــــــري   ابــــــــــــن ســــــــــــعود إلــــــــــــى 

  ......................................   باشا
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) قيةبر(

ــاهرة  ــي بالقـــــــــــــ ــول العربـــــــــــــ ــوان فـــــــــــــــي   حـــــــــــــ االخـــــــــــــ
  ................ الخرمة

إلـــى الملــــك  ) فـــي لنـــدن  (مـــن األميـــر فيــــصل   ) برقيـــة (
البريطانيـــــة بـــــشأن  بالحكومـــــة حـــــسين حـــــول اتـــــصاله

  ............   الخرمة
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

حول رغبة الملك حسين فـي المجـيء        بي بالقاهرة العر
    ......يقترح حمله على تأخير قدومه. إلى جدة

األوسـط بحـضر     مـؤتمر وزاري لـشؤون الـشرق      ) محضر(
ملــــــــــك الحجــــــــــاز وابــــــــــن   حــــــــــول وزيــــــــــر الخارجيــــــــــة

  ..............   سعود
إلـــى وزيـــر  مـــن المنــدوب الـــسامي فـــي القــاهرة  ) برقيــة (

ــسالم المد   ــول استــ ــة حــ ــورة للملــــك   الخارجيــ ــة المنــ ينــ
  .............. شروط الهدنة مع تركية حسين بموجب

إلـــى وزيـــر  مـــن المنــدوب الـــسامي فـــي القــاهرة  ) برقيــة (
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١٦/١/١٩١٩     
  
  
  

١٧/١/١٩١٩    
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٢٠/١/١٩١٩    
  

تــسلمها مــن الملــك    نــص برقيــة  الخارجيــة ينقــل فيهــا  
ملــــك بريطانيــــة حــــول استــــسالم   حــــسين موجهــــة إلــــى

  ....................   القائد التركي فخري باشا
إلـــى وزيـــر  نــدوب الـــسامي فـــي القــاهرة  مـــن الم) برقيــة (

احتمـــــال مهاجمـــــة الملـــــك   حـــــول) لنـــــدن(الخارجيـــــة 
 ابــن ســعود فــي الخرمــة واقتــراح تقــديم      حــسين لقــوات 

    ...... ابن سعود نصيحة رسمية إلى
فـي جـدة عـن     كتبه مندوب المعتمد البريطـاني   ) تقرير(

ــع  ــه مـــــــــــــ ــي  مقابالتـــــــــــــ ــد التركـــــــــــــ ــري  القائـــــــــــــ فخـــــــــــــ
    .........................باشا

من الملك حسين إلـى المعتمـد البريطـاني فـي         ) كتاب(
فــي (رســالة إلــى األميــر فيــصل   ايــصال جــدة يطلــب فيــه 

  .....................  ضية الخرمةحل ق حول) لندن
إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(

ــول  ــة حــــ ــوع الخارجيــــ ــك    موضــــ ــة لملــــ ــة الماليــــ اإلعانــــ
    ......الحجاز

إلـى المنــدوب   معتمـد البريطـاني فـي جـدة    كتـاب مـن ال  (
بطيــه وثيقتــين تتــضامنان    القــاهرة يرســل  الــسامي فــي 

 علماء مكة وموظف عثماني قديم فـي      تصريحين ألحد 
    ..........الحجاز عن ملكية الخرمة

فـي جـدة عـن     كبته مندوب المعتمد البريطـاني   ) تقرير(
ــع  ــرى مــــــــ ــة أخــــــــ ــد مقابلــــــــ ــري   القائــــــــ التركــــــــــي فخــــــــ

     ..................باشا
مــن وزارة الخارجيــة إلــى المنــدوب الــسامي فــي  ) برقيــة(

 الملـــك حـــسين وابـــن ســـعود تبـــدي فيهـــا  القـــاهرة حـــول
  ......  ...عدم فائدة التدخل في النزاع بينهما

مــــن المكتـــب العربــــي فـــي القــــاهرة إلــــى وزارة   ) برقيـــة (
ــن   ــاة أخــــــي ابــــ ــالحمى   الخارجيــــــة حــــــول وفــــ ســــــعود بــــ

  .  ..............االسبانيولية
إلـــى وزيـــر  مـــن المنــدوب الـــسامي فـــي القــاهرة  ) برقيــة (

رسـالة مـن الملـك حـسين      فيهـا  ينقـل ) لنـدن (الخارجية  
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 إلـى ملـك بريطانيـة يــشكره فيهـا علـى اسـتقباله لألميــر      
  ................................. فيصل

إلـى المعتمـد    مـن المكتـب العربـي فـي القـاهرة       ) برقية(
ــم( البريطـــاني فـــي جـــدة  ــة  ) ٢٦٢ رقـ حـــول قـــرار الحكومـ

الملـك   بالتوقف عن التدخل في النزاع بـين    البريطانية
يكــون قرارهــا قــابالً إلعــادة   حــسين وابــن ســعود، علــى أن 

تعرضــت مكــة أو الحجــاز لهجــوم مــن جانــب       النظــر إذا
ــه     ــب إليــــــــ ــعود أو أتباعــــــــــه، يطلــــــــ ــن ســــــــ مراقبــــــــــة   ابــــــــ

  .......................  الوضع
األميـر عبـد اهللا     وصـول من ينبع إلى جدة حول ) برقية(

ــالة   ــاله رسـ ــع وإرسـ ــى ينبـ ــم     إلـ ــدون علـ ــعود بـ ــن سـ ــى ابـ إلـ
  .........  أبيه

إلـى المعتمـد    مـن المكتـب العربـي فـي القـاهرة       ) برقية(
يبــدي فيهــا أن الملــك   ) ٢٩٠ رقــم( البريطــاني فــي جــدة  

ويلـسن   بالتنازل عن العـرش مـرة أخـرى وأن    حسين هدد 
ني للـشريف حـسين   البريطـا  يعتقد أن التلميح بالتأييد   

 االخـــوان ويقتـــرح الطلـــب مـــن ابـــن ســـعود  قـــد ال يوقـــف
  ............  اعه من الخرمةببسحب أت

إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(
ــة  ــم (الخارجيــ ــول) ١٣٣رقــ ــي   حــ ــد التركــ تــــصريح للقائــ

ــم    ــه لــ ــا بأنــ ــري باشــ ــن ابــــن      فخــ ــساعدة مــ ــة مــ ــق أيــ يتلــ
       ..........سعود

إلــى المقــر   ن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  مــ) برقيــة(
ــي   ــة فـــ ــادة البريطانيـــ ــام للقيـــ ــاهرة  العـــ ــم (القـــ ) ٩٧١رقـــ

المعلومـــــات التــــي عـــــاد بهــــا الوفـــــد    تتــــضمن خالصــــة  
فــي  الــذي زار معــسكرات االخــوان ) الهنــدي( البريطــاني

   ..........................الخرمة
إلـــى وكيـــل  مـــن المعتمـــد البريطـــاني فـــي جـــدة ) كتـــاب(

ــدوب ــي   الـــساميالمنـ ــاني فـ ــه    البريطـ ــل بطيـ مـــصر يرسـ
ــة    ــراً علــــــى الخرمــــــة قدمــــ وكيــــــل زار معــــــسكرات    تقريــــ

    ..........االخوان
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من المندوب السامي في القاهرة إلى المعتمـد    ) برقية(
ــدة   ــم(البريطـــاني فـــي جـ ــرق  ) ٣١٤ رقـ ــه أن يبـ تطلـــب إليـ

ــه ــد اهللا    تقييمـ ــصفات األميـــر عبـ الخلقيـــة   الشخـــصي لـ
ــونوكفاءتـــــه وصـــــالحيته ألن ي ــة   كـــ أميـــــراً اســـــمياً لدولـــ

   ............عربية
إلى القـاهرة   من القنصل البريطاني في دمشق   ) برقية(
فــي األميــر عبــد اهللا وأنــه     يبــدي فيهــا رأيــة  ) ١٢٩٢رقــم (

  ................وقوة وحسن سياسة أكثر إخوانه ذكاء
مـن المكتـب العربـي فـي القـاهرة إلـى المعتمـد          ) برقية(

ــدة  ــوات  ) ٢٢٢٦ رقـــم( البريطـــاني فـــي جـ ــول انـــدحار قـ حـ
  ......تطلب تأكيد الخبر. قرب الطائف    الشريف

إلــى الملــك  مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة ) برقيــة(
فيهــا عــن صــحة معلومــات    يستفــسر )٨١٤رقــم (حــسين 

  .......................قرب الطائف اندحار قواته
من المعتمد البريطاني في جـدة إلـى  المكتـب     ) برقية(

جوابــاً علــى برقيــة أعــاله     )٤رقــم  (ي فــي القــاهرة   العربــ
ــه   ــا علمــــــ ــي فيهــــــ ــحة    ينفــــــ ــستعبد صــــــ ــة ويــــــ بالهزيمــــــ

  ...........ذلك
إلــــى  مـــن قيــــادة المقـــر البريطـــاني فــــي ينبـــع    ) برقيـــة (

ــا  ) ١٥٧ رقـــم(جـــدة  المعتمـــد البريطـــاني فـــي  تبـــدي أنهـ
 موثـوق أن قـوات الملـك قـد انـدحرت         سمعت من مـصدر   

  ......بةاستولوا على ترالوهابيين وأن 
مـــن المعتمــد البريطـــاني فــي جـــدة إلــى ينبـــع    ) برقيــة (
تبـــدي أن الملـــك  . أعـــاله جوابـــاً عـــن البرقيـــة ) ٢٨رقـــم (

  .................فيها ينفي ما جاء
البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(

فيهـا أنـه لـو وقـع شـيء مـن ذلــك        يبـدي ) ٣٨٩رقـم  (جـدة  
  ..............)...األصل العربي(به  ألشعره

مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة إلــى الملــك  ) برقيــة(
ــسين  علـــــــــــــى برقيتـــــــــــــه    يـــــــــــــشكره ) ٨١٦رقـــــــــــــم  (حـــــــــــ

  ...............أعاله
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إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(
يقـول فيهـا إن الملـك نفـى       )٦رقـم   (العربي في القاهرة    

  .............صحة الخبر
طـــاني فـــي جـــدة إلـــى وكيـــل  مـــن المعتمـــد البري) كتـــاب(

يرســـل بطيــــه كتابـــاً مــــن    المنـــدوب الــــسامي فـــي مــــصر  
  ...........الملك حسين

        ::::المرفقالمرفقالمرفقالمرفق
الــسامي فــي   مــن الملــك حــسين إلــى المنــدوب    ) كتــاب(

ويــشكر بريطانيــة علــى    مــصر يعــرض فيــه أســباب قلقــه    
  ........مساعداتها

                          مــــــــــن المفــــــــــوض المــــــــــدني فــــــــــي بغــــــــــداد ) برقيــــــــــة(
حـــول ) ١٢٩٣ رقـــم(إلــى المنـــدوب الــسامي فـــي القــاهرة    

ــا   ــى بهــ ــات أدلــ ــة    معلومــ ــسن عــــضو البعثــ ــدكتور هاريــ الــ
األميركيــة فــي البحــرين عــن مهاجمــة االخــوان      الطبيــة

لــــــــه مــــــــع ابــــــــن  ألتبــــــــاع الــــــــشريف حــــــــسين وحــــــــديث
  ...............سعود

إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(
فيهــا أنــه علــم مــن باســيت       يبــدي)١٧٧رقــم (الخارجيــة 

 الــضباط األتـــراك ينكــرون أي معرفــة عـــن    فــي ينبــع أن  
  ......اتصاالت البن سعود مع األتراك

إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(
حـــول مقابلـــة لـــه مـــع  ) ١٨١ رقـــم(الـــسامي فـــي القـــاهرة 

 أعــرب خاللهــا عــن قلقــه وحيرتــه بــشأن      الملــك حــسين 
لحـق بـسمعته    نة والمستقبل واستيائه لما الحالة الراه 

تلبيتـــــه رغبـــــات الحكومـــــة  ومكانتـــــه مـــــن ضـــــرر بـــــسبب
  ...... البريطانية

إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(
تحتــوي علــى تقريــر عــن   ) ١٨٨ رقــم(الــسامي فــي مــصر  

 مــــع الملــــك حــــسين بحــــث خاللهــــا قــــضية  مقابلـــة لــــه 
  ................. الخرمة

إلــــى وزرة  مـــن الــــضابط الـــسياسي فــــي بغـــداد   ) يـــة برق(
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تتـــضمن خالصـــة رســـالة مـــن ابــــن     ) ١٩٥٦رقـــم  (الهنـــد  
ــعود ودرت إلـــى  ــي البحـــرين بـــأن     سـ ــل الـــسياسي فـ  الوكيـ

الهجــــــــوم  الـــــــشريف حـــــــسين يجمــــــــع قـــــــوات بقـــــــصد    
  ..............عليه

ــة( ــي القـــــاهرة    ) برقيـــ ــدوب الـــــسامي فـــ إلـــــى   مـــــن المنـــ
بــــاً عــــن ـــــ جوا١٩٧ رقــــم(المفــــوض المــــدني فــــي بغــــداد  

أنــه ال يعــرف شــيء هنــاك عــن   برقيتــه أعــاله يبــدي فيهــا
  ...............للقوات تجميع

البريطـاني فـي    من الملك حسين إلـى المعتمـد      ) كتاب(
تقـــديم األهـــالي عريـــضة إلـــى  جــدة حـــول مـــا بلغـــه مـــن 

ــة   المعتمــــــد طــــــالبين أن ترســــــل الحكومــــــة البريطانيــــ
آالف رجـــــل للمحافظـــــة علــــــى الـــــبالد مـــــن أعمــــــال     ١٠
يبدي أنه يفكر فـي االسـتقالة انقـاذاً لـشرفة          .وهابيينال

  ................ ...من أي شبهة
إلــى الملــك   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  ) كتــاب(

يبـدي فيـه أنـه ال حاجـة       ) أعـاله ( حسين جواباً عن كتابه   
 للقـــول بأنــــه لـــم يتــــسلم عريـــضة كهــــذه وأنـــه لــــو فعــــل     

  .................ألرسلها إليه حاالً
المنـدوب الـسامي    من وزارة الخارجية إلى وكيل   ) برقية(

 تبلغــه بمــضمون ثــالث برقيــات   ) ٢٥٢ رقــم(فــي القــاهرة  
اإلغـراء مـن    تسلمتها من المعتمد في جدة حول تزايـد       

والملك يخـشى   )الوهابية(جانب االخوان لالنتماء إلى    
عـن   يبدي أنه ال بد لـه مـن التنـازل       . وعسير تحول عتبة 

ــم يـــرغ  ــى العـــرش إذا لـ ــن ســـعود علـ ــة   م ابـ إخـــالء الخرمـ
 هــو غــارث يــرى وجــوب وقــف اإلعانــة   وإن. ووقــف عدوانــه

المالية البن سـعود حتـى تعـود الخرمـة التـي هـي تابعـة          
ــذ      ــن التنفيـ ــع عـ ــلطته وإذا امتنـ ألراضـــي الملـــك إلـــى سـ

معــه   تهديــده بــإجراء آخــر مــع إلغــاء المعاهــدة      فــيمكن
  .........  وحصار موانئ الخليج

ــة( ــن وك) برقيـ ــسامي  مـ ــل المنـــدوب الـ ــاني فـــي   يـ البريطـ
ــة  ــى وزارة الخارجيــــــ ــن   مــــــــصر إلــــــ ــول الجــــــــالء عــــــ حــــــ
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  ...........الخرمة
من وزارة الخارجية إلى وكيل المنـدوب الـسامي      ) برقية(

 تعلمــه أن الحكومــة البريطانيــة) ٢٧٣ رقــم(فــي القــاهرة 
ــن     ــن ابـ ــل مـ ــى كـ ــة إلـ ــال برقيـ ــررت إرسـ ــك   قـ ــعود والملـ سـ

 ينهمــا واســتعدادهاإحــالل الـسالم ب  حـسين حــول وجـوب  
للوسـاطة وأنهـا سـتقدم للملـك حـسين كـل مـساعدة فـي         

  .............بقوات عسكرية إمكانها باستثناء تزويده
فـــي (جــونز   مــن المـــستر فيلبــي إلــى اللفتننـــت   ) كتــاب (

ــور    يبـــدي فيـــه ) وزارة الخارجيـــة ــرورة عـــدم تـــرك األمـ ضـ
ــديقتين    تنحـــدر إلـــى  ــربيتين صـ ــين عـ ــين دولتـ ــرب بـ             الحـ
  ...............لبريطانية

المفوض المـدني فـي     وكيل(من الكرنل ويلسن    ) برقية(
الخارجيــة حـول اســتمرار دفــع اإلعانــة   إلــى وزارة) بغـداد 

 طلـــب إلـــى ابـــن ســـعود يـــرى أنـــه لـــيس هنالـــك مـــا يبـــرر  
  ................استمرارها

ي فــي المنــدوب الــسام مــن وزارة الخارجيــة إلــى) برقيــة(
حــــــول اإلعانــــــة الماليــــــة البــــــن     ) ٣٢٣ رقــــــم (القــــــاهرة  

  ..............سعود
القــاهرة إلــى   مــن وكيــل المنــدوب الــسامي فــي    ) برقيــة(

حــــول اإلعانــــة الممنوحــــة  )٣٥٠رقــــم (وزيــــر الخارجيــــة 
  ..............للملك حسين واحتياجاته المالية

مـن األميــر فيـصل إلــى األميـر زيــد حـول حــادث     ) برقيـة (
إعــــالن اســـــتيائه فــــي أنحـــــاء    حلــــب ويطلـــــب وقــــع فـــــي  
  .............المملكة

إلــــى وزارة  مــــن المفــــوض المــــدني فــــي بغــــداد ) برقيـــة (
ينقــــل فيهــــا برقيــــة للوكيــــل   )٢٩٣٥رقــــم (المــــستعمرات 
 البحـــرين حـــول اســـتعادة الملـــك حـــسين  الـــسياسي فـــي

ــوب حـــــــلّ القـــــــضية   ــالقوة ووجـــــ ــالطرق  للخرمـــــــة بـــــ بـــــ
  .................الدبلوماسية

من المعتمد البريطاني في جدة إلـى المنـدوب     ) يةبرق(
ــي القـــاهرة   ــم(الـــسامي فـ ــر  ) ٣٨٢ رقـ ــادرة األميـ حـــول مغـ
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 المدينــــــة وممارســــــة الحكومــــــة البريطانيــــــة  عبــــــد اهللا
ضغطاً على ابن سعود إلجباره على سحب قـوة االخـوان    

  ...........من الخرمة
إلـــى المنـــدوب  مـــن المعتمـــد البريطـــاني جـــدة) برقيـــة(

ــي  ــن الملـــك حـــسين    الـــسامي فـ ــالة مـ ــول رسـ ــاهرة حـ  لقـ
 ســيغادر مكــة لبــضعة أيــام لمقابلــة عبــدا اهللا     تبــدي أنــه 

االضــطرابات وأن  وأنــه ســيخيم مــع قواتــه إلــى أن تنتهــي 
  ..............الحرب أهبة معسكره سيكون على

مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة إلــى الملــك  ) برقيــة(
اً اهللا إلــــى جــــدة قريبــــ حـــسين حــــول حــــضوره مــــع عبـــد  

 سياسـة الـصبر واإلجـراءات الدفاعيـة     يرجوه فيها التـزام   
التــي تجــري فــي   وحــدها حرصــاً علــى نتــائج االتــصاالت 

  ........ذلك الوقت
مـــــن الملـــــك حـــــسين إلـــــى المعتمـــــد  ) ترجمـــــة كتـــــاب(

برقيتــه أعــاله حــول    البريطــاني فــي الحجــاز جوابــاً عــن   
نجـد يبـدي أن الحالـة أصـبحت      األعمال العدوانية ضـد  

 اً واألعمــــــــال الــــــــشريرة بلغــــــــت أعظــــــــمجــــــــد خطيـــــــرة 
  .............درجاتها

مـــن وكيـــل المعتمـــد البريطـــاني فـــي جـــدة إلـــى   ) كتـــاب(
الملك حسين يبـدي فيـه أن سياسـته وبعـد نظـره كرجـل         

جداً وأنه واثق من عدم تحوله عن مواقـف     دولة معروف 
  ...............الصبر

مــن وكيــل المعتمــد البريطــاني فــي جــدة إلـــى       ) برقيــة (
فيهــا أنــه أبلغــه برقيتــه   مكتــب العربــي بالقــاهرة يبــدي ال

وأنــه علــى يقــين أن الملــك حــسين      إلــى الملــك حــسين  
  .............اتخاذ موقف دفاعي يعتزم

مــن وكيــل المعتمــد البريطــاني فــي جــدة إلـــى       ) برقيــة (
تتـــضمن برقيـــة مـــن الكرنـــل  )٨٦٣رقـــم (الملــك حـــسين  
ــى  ــة   ويلـــــــسن إلـــــ  الملـــــــك حـــــــسين يبلغـــــــه أن الحكومـــــ

بخفـض إعانتـه    ريطانية قد أنذرت ابن سعود وهددته الب
موقفــه مـــن الملــك حـــسين    الــشهرية إذا لــم يعـــدل عــن   
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  ................الخرمة ومشكلة
ــة( ــدة   ) برقيـــ ــي جـــ ــاني فـــ ــد البريطـــ ــن المعتمـــ ــى  مـــ  إلـــ

المنــدوب الــسامي فـــي    المــستركوين ـ بويــد فــي دائــرة          
 معلومــات عــن وضــع الخرمــة ويقتــرح    القــاهرة تتــضمن 

مـــع التهديـــد   شـــديد إلخـــالء الخرمـــة فـــوراً إرســـال أمـــر
  ...........بقطع العالقات الودية معه إن لم يفعل

إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(
العربي في القاهرة حول استعداد الملك حـسين لزيـارة       

ووقـوع   إذا رغبت الحكومـة البريطانيـة بـذلك،    ابن سعود 
لقــــــــــرى وا غـــــــــارات جديــــــــــدة علــــــــــى بعــــــــــض المــــــــــدن 

  ..............الحجازية
إلـى المكتــب   مـن المعتمـد البريطـاني فـي جـدة     ) كتـاب (

نــسخاً مــن كتبــا ورد مــن    يرســل بطيــه  العربــي بالقــاهرة 
 حــول مقــاالت نــشرت فــي النــشرة العربيــة  حــسين روحــي

  ...........ويقترح توجيه كتاب إلى ابن سعود
ــة( ــرين إلـــى      ) برقيـ ــاني فـــي البحـ ــن المعتمـــد البريطـ مـ

 الخارجيــة يبــدي فيهــا أنــه بحــث   ر بلفــور ـ وزيــر     المــست
مــن   ســعود مــع بــراي وســمع تفاصــيل مهمــة      وضــع ابــن 

   ...........هاريسن حول الوضع في الخرمة
إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني فـي جـدة     ) كتاب(

معـــه ترجمـــة كتـــاب مـــن ابـــن    الـــسامي فـــي مـــصر يبعـــث 
إلــى   ســعود إلــى الملــك حــسين، وجــواب الملــك حــسين     

  .....................   سعودابن
     ):):):):١١١١((((المرفق المرفق المرفق المرفق 

 إلـــى الملـــك مـــن األميــر عبـــد العزيـــز آل ســعود  ) كتــاب (
  ...............   حسين

        ):):):):٢٢٢٢((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
عبــد العزيــز آل   مــن الملــك حــسين إلــى األميــر   ) كتــاب(

  ...........سعود
إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(

يعلمه أنـه سـلم الرسـالة     ) ٤٥٥ مرق(السامي في القاهرة    
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أحــسن بــشأن   الملــك، وأن الملــك فــي حالــة ذهنيــة    إلــى
  .............الخرمة

من الملك حسين إلـى المعتمـد البريطـاني فـي         ) كتاب(
ــة   ــة الحكومـ ــول ميزانيـ ــدة حـ ــه    جـ ــرض فيـ ــمية، يعـ الهاشـ

  .........الحكومة وما تحتاجه من نفقات تشكيالت
لـويس مـا ليـت      الـسير لـورنس إلـى     . ئـي .مـن تـي   ) مذكرة(
الــــشريف فيــــصل طلــــب إليــــه   يبــــدي فيهــــا أن) بــــاريس(

ــأن  ــه بــ ــي     إبالغــ ــون فــ ــراقيين يرغبــ بعــــض الــــضباط العــ
العودة إلى وطنهم، وأنهم مقتنعون في الغالب بأن عبـد   
ــي بغــــداد وأن فيــــصل ال يــــستطيع    اهللا ســــيكون أميــــراً فــ

  ...........بهم في سورية إلى ما ال نهاية له االحتفاظ
ــرال اللنبـــــي  ) برقيـــــة( ــى وزارة ) القـــــاهرة(مـــــن الجنـــ إلـــ

أن الملــــك حــــسين   يبــــدي فيهــــا ) ٦٦٩رقــــم (الخارجيــــة 
ــوتح بـــشأن تخفـــيض  ــه ال     فـ ــى أنـ ــه يـــصر علـ ــة وأنـ اإلعانـ

تخفـيض،   المحافظـة علـى حكومتـه إذا جـرى أي      يمكنه
ــتمرار     ــي باسـ ــتقالة ويوصـ ــيرغمه علـــى االسـ وأن ذلـــك سـ

  ..........دفع اإلعانة
 البريطاني في البحرين إلـى وزيـر      من المعتمد ) برقية(

يبلغ فيها وصـول كتـاب مـن      ) ٤٨١٩ رقم(الهند في لندن    
سـعود يــصحح فيـه مــا سـبق أن أخبــره مـن اســتعداد      ابـن 

بحملــة كمــا يــستدل مـــن     أوالد الــشريف حــسين للقيــام   
ــرأي حـــسب        ــاً فـــي الـ ــه كـــان مخطئـ ــاتهم ويبـــدي أنـ  حركـ

ر عبـد  من األميـ  المعلومات التالية، كما أنه تسلم رسالة   
المدينــة، وأنــه أرســل إليــه جوابــاً     اهللا يبــشره فيهــا بفــتح  

  ........طيباً
البريطـاني فـي    مقتطفات من يوميـات الوكيـل الـسياسي      

أبريـــل /  نيـــسان٣٠المنتهيـــين فـــي  الكويـــت لألســـبوعين
  ....... .حول شؤون العشائر وموقف االخوان ١٩١٩

فــي بغــداد   مقتطــف مــن برقيــة مــن الــضابط الــسياسي    
ــى ا ــاني  إلـ ــدوب الـــسامي البريطـ ــاهرة   لمنـ ــي القـ ــم (فـ رقـ
حــول وصــول كتــاب مــن ابــن ســعود يبــدي فيــه أن     ) ٥٠٦٢
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تهديـد أرضــية   الـشريف حـسين وابنــه عبـد اهللا يواصــالن   
ــول   ــستعد لقبـ ــه مـ ــاه مـــن      وأنـ ــع رعايـ ــد منـ التحكـــيم، وقـ

   ..........االعتداء
سـعود إلـى الـضابط     من عبد العزيز آل) ترجمة ـ كتاب (

حـول اعتـداء جماعـة مـن أهـالي       بحـرين السياسي فـي ال  
  ...........على عشائر نجدية الحجاز

ــر( ــر   ) تقريــــ ــود القيــــــسوني، وزيــــ ــة  مــــــن محمــــ الحربيــــ
فــــي جــــدة حــــول  الحجــــازي إلــــى المعتمــــد البريطــــاني

زيارته األخير لمعـسكر الحويـة، مقـر جـيش األميـر عبـد        
ــت فـــي        اهللا ــي وقعـ ــن المعركـــة التـ ــات عـ ــضمن معلومـ يتـ
ــة األ) تربــــــــة( ــر عبــــــــد اهللا وهزيمــــــ ــد خــــــــسائر   ميــــــ بعــــــ

  ..............جسيمة
رقــم (اللنبــي  مــن وزارة الخارجيــة إلـى الجنــرال ) برقيـة (

ــسين جـــوادين إلـــى ملـــك       ) ٧٤٦ ــول إهـــداء الملـــك حـ حـ
  ............عهده بريطانية وولي

يبـدي فيـه أنـه     من ابن سعود إلى الملـك حـسين      ) كتاب(
نـه أخبـر   وأ. أجبر علـى ذلـك   ال يرغب في مقاتلته إالّ إذا    

  ............اهللا بجميع الحقائق األمير عبد
ــاب( ــد    ) كتــ ــر عبــ ــى األميــ ــعود إلــ ــن ســ ــن ابــ اهللا حــــول   مــ

الملـك حـسين، يحتـوي علــى     المـشاكل بينـه وبـين والـده    
  .............شيء من التهديد الضمني

فــي بغــداد    مــن الــضابط الــسياسي البريطــاني   ) برقيــة(
يبــدي ) ٥٥١٤رقــم (القــاهرة  إلــى المنــدوب الــسامي فــي   

إلــى  تــسلم رسـالة مــن ابـن سـعود بأنــه سـيتوجه     فيهـا أنـه  
االضــطرابات بــين  الحــدود الغربيــة للحيلولــة دون وقــوع 

له وتلك التـي هـي تابعـة للملـك      عشائر الحدود التابعة  
  ......رغبة في إرضاء حكومة جاللته حسين

إلــــى وزارة  مــــن المفــــوض المــــدني فــــي بغــــداد ) برقيـــة (
مــن ابــن رشــيد يبــين فيــه     تابــاًالخارجيــة حــول تــسلمه ك 

لرغبـــــــــــــــــات الحكومــــــــــــــــــة   اســـــــــــــــــتعداده للرضـــــــــــــــــوخ  
   ............البريطانية
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إلـى المكتــب   مـن المعتمـد البريطـاني فـي جـدة     ) كتـاب (
أن ابــن ســعود قــد ســار      العربــي فــي القــاهرة يبــدي فيــه    

قـــرب الخرمــة وأن الوضـــع ينطـــوي   بجيــشه إلـــى الغــرب  
  .................. احتماالت خطيرة على

المعتمـــــد   مـــــن الملـــــك حـــــسين  إلـــــى وكيـــــل     ) كتـــــاب (
ــد     ــه أن عبـ ــه فيـ ــدة يبلغـ ــاني بجـ ــل تربـــة   البريطـ اهللا احتـ

ــاً ــن   . كليـ ــداه ابـ ــا أبـ ــي مـ ــه     ينفـ ــه هاجمتـ ــأن قواتـ ــعود بـ سـ
  .................ويلمح فيه إلى االستقالة

بجدة إلـى الملـك    من وكيل المعتمد البريطاني ) كتاب(
عــن األمــل بــأن  ويعــرب . حــسين جوابــاً علــى كتابــه أعــاله 

سـيكون لــه   تربـة مـن قبـل قــوات األميـر عبـد اهللا      احـتالل 
ــر طيـــــب  الحكومـــــة البريطانيـــــة تعتبـــــر     ويؤكـــــد أن . أثـــ

اســـــــتمرار زعامتـــــــه للحركـــــــة العربيـــــــة امـــــــراً سياســـــــياً  
 ويأمــل أن يــشهد المــستقبل القريــب تحــسناً    .لنجاحهــا

  .............في الموقف
المتعمــــــد  مــــــن الملــــــك حــــــسين إلــــــى وكيــــــل  ) كتــــــاب(

كتابــه أعــاله الــذي أو    البريطــاني نجــدة يعلمــه بتــسلمه   
ســـــــــــعود ويؤكـــــــــــد والءه  ضــــــــــح فيـــــــــــه موقـــــــــــف ابــــــــــن  

  ..........لبريطانية
إلـى المكتــب   مـن المعتمـد البريطـاني فـي جـدة     ) كتـاب (

معلومــات أدلــى بهــا محمــود    العربــي فــي القــاهرة حــول  
وزيـــــر الحربيــــــة الحجـــــازي بالوكالـــــة عــــــن     القيـــــسوني 

ــر   ــا األميــــ ــات يجريهــــ ــع مفاوضــــ ــد اهللا مــــ ــة  عبــــ الخرمــــ
  ................وتربة

المعتمــــــد  مـــــن الملــــــك حـــــسين إلــــــى وكيـــــل   ) برقيـــــة (
يبــدي فيهــا أنــه ال يرتــاب     )٧٣٨رقــم (البريطــاني بجــدة  

  ...........المصلحة العامة في تفضيله
ــة( ــاني  ) برقيــ ــد البريطــ ــل المعتمــ ــن وكيــ ــى   مــ ــدة إلــ بجــ

يبلغــــه بأنــــه تــــسلم برقيتــــه   )٨٨٦رقــــم (الملــــك حــــسين 
  ..........وأبلغ فحواها إلى القاهرة ٧٣٨مة المرق

ــة( ــاني  ) برقيــ ــد البريطــ ــل المعتمــ ــن وكيــ ــى   مــ ــدة إلــ بجــ
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يبلغــه فيهــا أن  ) ٥٣٣رقــم ( ومكتــب العربــي فــي القــاهرة   
ــن    الملـــك أبـــرق ــه وبـــين ابـ ــأنهم يجـــب أن يختـــاروا بينـ  بـ

سـيخل بـأمن الـبالد     سعود ألن اسـتمرار الوضـع الحـالي     
 كون األوامـر قـد أرسـلت   يؤمل أن ت  . ويؤدي إلى كارثة لها   

  .............إلى ابن سعود لسحب أتباعه من الخرمة
مـــــن الملــــــك حـــــسين إلــــــى وكيـــــل المعتمــــــد    ) برقيـــــة (

ــدة   ــاني بجـ ــم (البريطـ ــة     )٧٠٤رقـ ــص برقيـ ــا نـ ــل فيهـ ينقـ
 تبدي أن ابن سعود وصـل إلـى قويـة       تسلمها األمير علي  

قـد غـادروا إلـى    الوهـابيين   وأرسل في طلب االخوان، وأن    
ــة ــة التـــي يـــستطيع بهـــا       .الخرمـ يستفـــسر عـــن الطريقـ

  ...............إعالن استقالة
جــدة إلـــى   مــن وكيــل المعتمــد البريطــاني فــي     ) برقيــة (

يعلمــه فيهــا بتــسلمه برقيتــه     )٨٨٩رقــم (الملــك حــسين  
وأنــــــه أبــــــرق بمــــــضمونها إلــــــى ) أعــــــاله( ٧٤٠المرقمـــــة  

  ................القاهرة
الــسامي فـــي   بمــن الجنــرال اللنبــي ـ المنــدو          ) كتــاب (

وزيـر الخارجيـة ـ يعلمـه فيـه بـأن        مصر إلى اللورد كرزن ـ 
القبلــة  المعتمــد البريطــاني فــي جــدة أبلغــه أن جريــدة    

، أشــارت إلــى األميــر   ١٥/٥/١٩١٩الــصادرة فــي مكــة، يــوم    
  .........ولي العهد وأمير المدينة علي بصفة

جــدة إلـــى   مــن وكيــل المعتمــد البريطــاني فــي     ) برقيــة (
حــول البرقيــة  ) ٥٣٨رقــم ( عربــي فــي القــاهرة  المكتــب ال

إلـى   الملك حسين من األمير علي وبرقيـة      التي تسلمها 
  ...............للغاية يبدي أن الملك منزعج. المعتمد

إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(
تتـضمن خالصـة تقريــر   ) ٨٥٧ رقـم (الخارجيـة ـ لنـدن ـ          

الملــك  .ربــة والخرمــة جــدة حــول الوضــع فــي ت   ورد مــن
ــالن    ــاً علــــى إعــ ــيكون مرغمــ ــه ســ ــه مــــن   . تنازلــ يبــــدي أنــ

 إجراء فـوري لمنـع معركـة حاسـمة بـين          الضروري اتخاذ 
عبـد اهللا وابـن سـعود ويـرى أن الوقـت قـد حـان العتــراف        
. بريطانيـــة بمطاليـــب الملـــك ودعمـــه ضـــد ابـــن ســـعود       
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  .............تحذير البن سعود يوصي بإرسال
جــدة إلـــى   لمعتمــد البريطــاني فــي   مــن وكيــل ا  ) برقيــة (

يبلـغ عـن رسـالة    ) ٥٣٩رقـم  ( المكتب العربي في القاهرة  
هجـوم   تسلمها الملك حسين مـن الطـائف حـول       عاجلة
ــنه  ــد  ) االخـــوان (شـ ــى األميـــر عبـ ــة لـــيالً    علـ اهللا فـــي تربـ

  .........وأخرجوه
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

ــاهرة   ــي القـ ــي فـ ــم(العربـ ــباط   ) ٥٤٠ رقـ ــول ضـ ــول وصـ حـ
ــنهم    ــة مـ ــرح ثالثـ ــائف وجـ ــى الطـ ــوان. بغـــداديين إلـ  االخـ

  ...............هاجموا تربة
فــي القــاهرة   مــن المنــدوب الــسامي البريطــاني ) برقيــة(

يبـــدي فيهــا أنـــه  ) ٨٩١( رقــم ) مكــة (إلــى الملــك حـــسين   
 بالوضـــع الخطيـــر ويرجـــوه لمـــصلحته أبــرق إلـــى لنـــدن 

ــة أن ال يتــــ    ــصلحة القــــضية العربيــ ــي إعــــالن  ومــ سرع فــ
ــى     تنازلــــه، وأنــــه يعمــــل كــــل مــــا فــــي وســــعه للتغلــــب علــ

  ............الصعوبات التي يواجهها الملك
البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(

يطلـب اإلسـراع فـي    )  أعـاله ٨١٩( جدة جوابـاً عـن برقيتـه     
وصـــول  بـــالتجهيزات العـــسكرية والطيـــارات بـــسبب  مـــده

  ..........االخوان إلى الخرمة
ــد  ) كتـــاب( ــى المعتمـ ــن الملـــك حـــسين إلـ ــاني  مـ البريطـ

بجــدة حــول تقــارير تــسلمها مــن األميــر عبــد اهللا حــول       
قــــوات ابــــن ســـــعود علــــى قواتـــــه     الهجــــوم الــــذي شـــــنته  

  ..........التي ألحقتها بها في تربة والخسائر
إلـى المنـدوب    مـن المكتـب العربـي فـي القـاهرة       ) برقية(

حــول هجــوم وحــدات  ) ٧٦٤ رقــم(البريطــاني فــي دمــشق  
 بقيـادة خالـد بـن لـؤي علـى جـيش عبـد اهللا          من االخوان 

  ..............في تربة
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطاني فـي جـدة      ) تقرير(

معلومـات زوده بهـا القيــسوني    العربـي فـي القـاهرة حـول    
لألميـر   الملـك حـسين حـول مهاجمـة االخـوان        نقالً عن 
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  ...........عبد اهللا في تربة
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

يبــدي فيهــا أن الملــك    ) ٥٥٢ رقــم(العربــي فــي القــاهرة   
وفقـدت   أن قوات عبد اهللا دمـرت كلهـا تقريبـاً     حسين أكد 

  ..............جميع أسلحتها
مـن الكرنـل باسـيت ـ نائـب المعتمـد البريطـاني        ) برقية(

ينـصحه  ) ٨٩٢رقـم  ) (مكـة (حـسين   في جـدة إلـى الملـك      
الموجــودة  فيهــا بعــدم إرســال أيــة تعزيــزات مــن الحاميــة  

  ............في جدة
المعتمــــــد  مـــــن الملــــــك حـــــسين إلــــــى نائـــــب   ) برقيـــــة (

يـــشكره فيهـــا علـــى برقيتـــه   )٧٧رقـــم (البريطـــاني بجـــدة 
اتخـاذ   ونصيحته ويبدي أنـه عـاجز عـن    ) أعاله ٨٩٢رقم  (

ممـــا يـــضطره إلـــى     أي إجـــراء والـــرأي العـــام مـــضطرب    
  ............ل قوات برفقة ابنهإرسا

ــة( ــاني  ) برقيــ ــد البريطــ ــن نائــــب المعتمــ ــى   مــ ــدة إلــ بجــ
جوابــاً عــن برقيتــه    ) ٨٩٣ رقــم (الملــك حــسين فــي مكــة    

ــم ( ــاله ٧٧رقـ ــذا   ). أعـ ــي هـ ــه فـ ــن واجبـ ــرى أن مـ ــت  يـ الوقـ
مــن األفــضل لمــصالح   العــصيب أن ينــصح بمــا يبــدو لــه 

  ...............سيادته البالد ومصالح
يــل المعتمــد البريطــاني فــي جــدة إلـــى      مــن وك ) برقيــة (

بأنــه إذا كانــت  ) ٥٥٠رقــم ( المكتــب العربــي فــي القــاهرة   
سـعود   الحكومـة البريطانيـة سترسـل أيـة أوامـر إلـى ابـن       

الغـــزو فإنـــه يقتـــرح  بطريـــق بغـــداد بـــالكف عـــن حمـــالت 
بواســطة جــدة الحتمــال وصــولها    إرســال رســالة مماثلــة 

  .............أسرع بصورة
ن عبــد العزيــز بـــن عبــد الـــرحمن آل    مـــ) ترجمــة كتــاب  (

عبــد العزيــز الرشــيد حــول   ســعود إلــى األميــر ســعود بــن  
  .............والخرمة أحداث تربة

إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(
حول هجـوم االخـوان علـى     )٨٨٩رقم  ) (لندن(الخارجية  

 معلومـــات عـــن. ابـــن ســـعود مـــن الخرمـــة  تربـــة واقتـــراب

٢٢١  
  
  
  
٢٢٨  
  
  
  
٢٢٨  
  
  
  
  
٢٢٩  
  
  
  
  
٢٣٠  
  
  
  
  
  
٢٣٠  
  
  
٢٣١  
  
  
  



  ٢٤

  
١١١  
  
  
١١٢  
  
  
١١٣  
  
  
  
  
  
  
١١٤  
  
  
١١٥  
  
  
١١٦    
  
  
  
  
  
  
  
  
١١٧  
  

  
١٩١٩/ ٣١/٥    

  
  

١/٦/١٩١٩    
  
  

٢/٦/١٩١٩     
  
  
  
  
  
  

٢/٦/١٩١٩     
  
  

١٣/٦/١٩١٩    
  
  

١٣/٦/١٩١٩    
  
  
  
  
  
  
  
  

٣/٦/١٩١٩     
  

  ..............ينقوات الطرف
مــن وكيــل المعتمــد البريطــاني فــي جــدة إلـــى       ) برقيــة (

يعــرب فيهــا عــن أســفه لجــرح   )٨٩٤رقــم (الملــك حــسين 
  .........اهللا وتمنياته له بالشفاء العاجل األمير عبد

إلــى الملــك   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  ) كتــاب(
الوضــع الحاضــر لألميــر عبــد   حــسين يستفــسر فيــه عــن 

  ........اهللا
ــاهرة   ) كتـــاب( ــي القـ ــدوب الـــسامي فـ ــن المنـ ــى وزارة  مـ إلـ

الخارجيــة يرســل خالصــة للمعلومــات التــي وصــلته عــن   
 يبــدي أن ابـــن . األزمــة بـــين الملــك حـــسين وابــن ســـعود   

سعود قد يختـار التقـدم نحـو مكـة ويـستطيع احتاللهـا،        
هــذه الحالــة سينتــشرون فــي الحجــاز       وأن االخــوان فــي 

ــة بريطانيــــ  يقتــــرح ــة بارجــ ــة مرابطــ ــدة لحمايــ  ة فــــي جــ
  ..............الجالية البريطانية

ــر  ) برقيـــة( ــن الملـــك حـــسين إلـــى األميـ ــم (فيـــصل  مـ رقـ
األحــــداث فــــي الحجـــــاز    تتــــضمن معلومــــات عـــــن  ) ٥٦٣

  ...............تربة والهجوم على
مــن األميــر عبــد الــه إلــى الكرنــل ويلــسن يــزوده     ) كتــاب(

قدانـه  تعرض لها في تربة وف فيه بتفاصيل الكارثة التي 
  .............كثيراً من رجاله وجميع معداته

البريطــاني فــي   ـــ المعتمــد  مــن الكرنــل ويلــسن ) كتــاب (
جدة إلى األمير عبد اهللا في الطائف جواباً إلى المـؤرخ        

يعــــرب فيــــه عــــن أســــفه لــــسماع  ) أعــــاله (٣/٦/١٩١٩ فــــي
وينـصحه بــأن ال ييــأس علــى   األخبـار الــسيئة عــن جيــشه 
 ويعــرب عــن اعتقــاده بأنــابن   الــرغم مــن خطــورة الوضــع  

ســعود ال ينــوي التقــدم ضــده فــي الوقــت الحاضــر، وأن       
 أرسـلت إليـه كمـا أن الطـائرات البريطانيـة         رسالة شديدة 

اســــــتقالة  ينــــــصح بعــــــدم. ستــــــصل بعــــــد أيــــــام قالئــــــل 
  ...............الملك

ــاب( ــب    ) كتـــ ــى نائـــ ــر عبـــــد اهللا إلـــ ــن األميـــ المعتمـــــد   مـــ
لحقــت بــه فــي   التــي  البريطــاني فــي جــدة حــول النكبــة   
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  .............لتلبية طلبات والده يطلب توسطه. تربة
مــن األميــر عبــد اهللا إلــى األميــر فيــصل يبلغــه      ) برقيــة(

ــعافه   ــه ويطلـــــــــب إســـــــ ــا بنكبتـــــــ ــة   فيهـــــــ ــوة نظاميـــــــ بقـــــــ
  ..............كاملة

البريطــاني   مــن األميــر عبــد اهللا إلــى المعتمــد     ) كتــاب (
ة الحربيــة حــول حادثــة تربــ    فــي جــدة مرســل بيــد وزيــر    

 االحتياطــات العـــسكرية والبــدء بتـــأليف   ووجــوب اتخـــاذ 
  .............قوات إضافية

إلــى األميــر   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة   ) كتــاب(
يعـرب  ) أعـاله  (٣/٦المـؤرخ فـي    عبد اهللا جواباً عن كتابه   

 عــن أســفه للحــادث ويبــدي أنــه ينتظــر تــسلم كتــاب ابــن     
  .............ممكن حول رايته سعود ويحثه على عدد

إلــى الملــك   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  ) كتــاب(
معنونـــاً إلــــى ابـــن ســــعود    حـــسين يرســــل معـــه مظروفــــاً  

مــــــــستعجلة مــــــــن الحكومــــــــة   يحتــــــــوي علــــــــى أوامــــــــر 
إيــصاله إليــه بالــسرعة الممكنــة، مــع   يرجــو. البريطانيــة

  .................مرفق
  ::::المرفقالمرفقالمرفقالمرفق

كتــاب مــن نائــب المعتمــد البريطــاني بجــدة إلــى        ) ١(
يرفـــق بطيــه بالغـــاً   العزيـــز آل ســعود  عبــد األميــر  

ــة    ــن الحكومـــــــــــــــ رســـــــــــــــــمياً مـــــــــــــــــستعجالً مـــــــــــــــ
  ................. البريطانية

 بالغ رسمي ومستعجل مـن الحكومـة البريطانيـة      ) ٢(
إلــى األميــر ابــن ســعود تعــرب فيــه عــن اســتغرابها      

نـــصائحها الوديـــة وتقـــدم االخـــوان إلـــى   لتجاهلـــه
يـه  وتحذره وتطلـب إل . الحجاز ووصولهم إلى تربة  
ومــن منطقــة الخرمــة    ســحب قواتــه مــن الحجــاز   

ــي منحتـــه      ــتقطع     االمتيـــازات التـ ــا سـ وإالّ فإنهـ
 .......... ١٩١٥ إياها معاهدة سنة

المعتمــــــد  مـــــن الملــــــك حـــــسين إلــــــى نائـــــب   ) برقيـــــة (
البريطاني بجـدة يخبـره فيهـا بتـسلمه الكتـاب المعنـون         
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ــال لـــه أن أو ان        ــه ســـبق أن قـ ــدي أنـ ــن ســـعود ويبـ ــى ابـ  إلـ
الرسالة حـسب   ل قد فات ومع ذلك فإنه سيوصل    الرسائ
  .............  رغبته

حـسين يخبــره   مـن األميــر عبـد اهللا إلـى الملــك   ) برقيـة (
تربــة واعتزامــه الــسير نحــو    فيهــا بوجــود ابــن ســعود فــي  

  ............يعطيه خالصة للوضع .العاصمة
إلــــــى وزارة  مــــــن وزارة الخارجيــــــة البريطانيــــــة ) كتــــــاب(

الماليــة للحجــاز تــدون    وع المعونــةالماليــة حــول موضــ  
أبــداها الكومانــدر هـــو غــارث يـــرى     لهــا فيهــا مالحظـــات  

ــي   وزيــــــــر  الخارجيــــــــة عــــــــدم إجــــــــراء أي تخفــــــــيض فــــــ
   ..................الميزانية

ــد  ) كتـــاب( ــى المعتمـ ــن الملـــك حـــسين إلـ ــاني  مـ البريطـ
إشــعاره أمــس بإرســال كتــاب    بجــدة يبــدي فيهــا انــه فاتــه   

     .............بائلحول جلب الق إلى عبد اهللا
مـــن الملـــك حـــسين إلـــى المعتمـــد البريطـــاني  ) برقيـــة(

يــشكره فيهــا علــى برقيتــه التــي أعــرب   ) ٨٠٩رقــم (بجــدة 
وقع على معسكر عبـد اهللا ويبـدي أن    فيها عن تأثره لما 

ــداء       ــد االعتـ ــواطر وصـ ــسكين الخـ ــو تـ ــيء اآلن هـ ــم شـ أهـ
  .............الطائرات احتياجه إلى المنتظر ويكرر شدة

البريطـــاني  مـــن الملـــك حـــسين إلـــى المعتمـــد ) برقيـــة(
ــدة  ــم (بجـ ــه ) ٨١٣رقـ ــادي ســـفك     يبـــدي أنـ ــة فـــي تفـ رغبـ

 األمور يرى إلحاق البالد إمـا بـابن سـعود        الدماء وضياع 
ــين ملـــــــــك مخـــــــــصوص   ــوم  أو اإلدريـــــــــسي أو تعيـــــــ يقـــــــ

   ..............بشؤونها
ــة( ــك     ) برقيـ ــى الملـ ــدة إلـ ــاني بجـ ــد البريطـ ــن المعتمـ مـ

 يبــدي فيهــا أن الملــك بعــد أن عمــل    )٩٠١رقــم (حــسين 
 الطويلــة وبــذل الجهــود لخدمــة العــرب    كــل هــذه المــدة 

هبــاء بــإعالن    والمــسلمين، يتــرك ذلــك الجهــد ليــذهب     
     .........هذه األفكار يرجوه استبعاد مثل. تنازله

مـــن الملـــك حـــسين إلـــى المعتمـــد البريطـــاني  ) برقيـــة(
ي فيهــا يبــد) أعــاله) (٩٠١ رقــم(بجــدة جوابــاً عــن برقيــة  
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والعـرب   هي أعلـم النـاس بمـصالح اإلسـالم        أن بريطانية 
وتهديـده للطـائف وأنـه      ومدى اعتداءات حليفها المكـرم    

  .......... طالعه على سوء ال يحمل هذا إالّ
العربــي   مــن البريطــاني فــي جــدة إلــى المكتــب   )برقيــة(

ــاهرة  أبـــــرق مـــــن    يبـــــدي أن عبـــــد اهللا  ) ٦٩٧رقـــــم  (بالقـــ
ت هنالـك تطــوارات فـي الموقــف   الطـائف قــائالً إنـه ليــس  

وابــن ســعود ال يــزال فــي تربــة وعبــداهللا يأمــل أن يجمــع     
  ..........عدداً كافياً من البدو لتعزيز قواتع

ــر فيـــصل إلـــى الملـــك  ) برقيـــة( ــن األميـ ــم (حـــسين  مـ رقـ
ــال قـــوات مـــن        ) ٧٩٤ ــيبذل كـــل جهـــد إلرسـ ــدي أنـــه سـ يبـ

 لمـــــــــساعدته، وأنـــــــــه يفـــــــــاوض الحلفـــــــــاء المـــــــــسلمين
ــوات والفرنـــسيين ويقـــ  ــال قـ ــرح   نعهم بإرسـ مـــسلحة ويقتـ

  ................العرض عدم التردد في قول هذا
إلـــى وزارة   مـــن الجنـــرال اللنبـــي فـــي القـــاهرة     ) برقيـــة (

ــاط   حــــول) لنــــدن(الخارجيــــة  استفــــسار ضــــابط االرتبــ
موقف بريطانية في حالـة طلـب فيـصل أو      الفرنسي عن 

عــــــن  الحــــــسين مــــــساعدة القــــــوات الفرنــــــسية للــــــدفاع  
  ............مكة

إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(
فيهــا توقعاتــه لمــا يحــدث    الــسامي فــي القــاهرة يعــرض  

 حالــة تقـدم االخــوان نحــو مكــة وكيفيــة   فـي الحجــاز فــي 
البريطـــانيين ويقـــدم  الــدفاع عنهـــا وحمايـــة المـــواطنين 

  ........اجراءات من عدة بدائل لما يقترحه
ــن الملـــك حـــسين  ) برقيـــة( ــر مـ ــم (فيـــصل  إلـــى األميـ رقـ

ــن    ) ٦٠٨ ــر يمكـ ــوة فرنـــسية وأن األمـ يحـــذره مـــن طلـــب قـ
  .........)األصل العربي. (طيارات فقط معالجته بستة

إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(
ينقل فيها تقريراً وصـل مـن    )٩٤٩رقم(الخارجية ـ لندن  

ــة   المعتمـــد ــدة حـــول محادثـــة هاتفيـ  البريطـــاني فـــي جـ
أخبـره أن ابـن سـعود فـي تربـة وأنــه      . رهـا مـع عبـد اهللا   أج

 .دعايـات االخـوان قويـة    . لمقابلة الملـك   أبدى استعداده 

  
  
٢٥٧  
  
  
  
  
٢٥٨  
  
  
  
  
٢٥٩  
  
  
  
  
٢٥٩  
  
  
  
  
٢٦٠  
  
  
٢٦١  
  
  
  
  
  



  ٢٨

  
  
  
  
  
١٣٦  
  
  
  
  
  
١٣٧  
  
  
  
  
  
١٣٨  
  
  
  
١٣٩  
  
  
  
  
  
  
١٤٠  
  
  

  
  
  
  
  

١٠/٦/١٩١٩    
  
  
  
  
  

١١/٦/١٩١٩    
  
  
  
  
  

١١/٦/١٩١٩    
  
  
  

١١/٦/١٩١٩     
  
  
  

٤/٦/١٩١٩    
  
  

١٥/٦/١٩١٩    
  
  

. عبـــــد اهللا يتوقـــــع أن تنـــــضم الطـــــائف إلـــــى االخـــــوان      
ــد اهللا يلحـــان       ــدي أن الملـــك وعبـ ــدوب الـــسامي يبـ المنـ

 فـوراً لقـصف الخرمـة وتربـة ومخيمـات        بطلب الطيـارات  
د يــــــؤدي إلــــــى وقــــــف    االخــــــوان ويقــــــوالن إن هــــــذا قــــــ    

  ...........تقدمهم
ــة( ــاهرة            ) برقيـ ــسامي ـ القـ ــدوب الـ ــن المنـ إلـــى وزارة   مـ

حـــول الوضـــع فـــي مكـــة   )٩٥٠رقـــم (الخارجيـــة ـ لنـــدن        
ابـــن ســعود إذا أراد دخـــول مكـــة فلـــيس   وجــدة، يبـــدي أن 

نقتـــــرح ارســـــال الطـــــائرات للقيـــــام   .هنـــــاك مـــــا يوقفـــــه 
 انيــابعمليــات اســتطالعية رادعــة إظهــاراً الســتعداد بريط 

  .............لمساعدة الملك حسين 
 إلــــى المنــــدوب ) ســــيمال(مــــن حكومــــة الهنــــد  ) برقيــــة(

ــاهرة   ــي القـ ــم (الـــسامي فـ ــا بـــشدة  ) ٨٥٨رقـ تعتـــرض فيهـ
للتـوتر الحـالي    على إرسال الطائرات إلى الحجاز نظـراً   
حــسين ـ وألن         فــي شــعور مــسلمي الهنــد تجــاه الملــك     

مقدســـة وجـــود طـــائرات أجنبيـــة فـــي اطـــراف األمـــاكن ال 
  ..........سيعتبر إهانة لإلسالم

 مــــــن المكتــــــب العربــــــي بالقــــــاهرة إلــــــى وزارة ) برقيــــــة(
تبــدي أنــه بنــاء علــى طلــب خــاص  ) ٩٦٢رقــم (الخارجيــة 

ــبق أن ارســــلت الطــــائرات      ــن الملــــك حــــسين ســ إلــــى   مــ
  ................جدة

مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة إلـــى وزيـــر   ) كتـــاب(
 مـذكرة للكـابتن غارالنـد    يرسـل بطيـه  ) لنـدن (الخارجيـة  

  ...........عن نزاع الخرمة
  :مرفق الكتاب اعاله

للكــــابتن غارالنــــد مــــن المكتــــب العربــــي فــــي   ) مــــذكرة(
ــة    ــزاع الخرمـ ــن نـ ــاهرة عـ ــسين وابـــن     القـ ــك حـ ــين الملـ بـ

  .........سعود
إلــى اللــورد   مــن المنــدوب الــسامي فــي القــاهرة   ) كتــاب(

رة للكـابتن  يرسـل إليـه بطيـه مـذك     كرزن ـ وزير الخارجيةــ  
نــــزاع  تحتــــوي علــــى المعلومـــات األخيــــرة عــــن  غارالنـــد 
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١١/٦/١٩١٩    
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١٢/٦/١٩١٩    
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واالنـدحار الكامـل لعبـد     ١٠/٦/١٩١٩الخرمة إلـى تـاريخ     
  ...........اهللا
ــة( ــداد   ) برقيـ ــي بغـ ــضابط الـــسياسي فـ ــن الـ ــى وزارة  مـ إلـ

غــــار النــــد عــــن نــــزاع   حــــول مــــذكرة) لنــــدن(الخارجيــــة 
  ........الخرمة والتحكيم في القضايا المختلف عليها

مـــن الملـــك حـــسين إلـــى المعتمـــد البريطـــاني  ) برقيـــة(
أن ابــن ســعود وصــل إلــى    يعلمــه فيهــا ) ٨٢٧رقــم (بجــدة 

ــة ويطلـــب   إبالغـــه أن يتـــسلم الـــبالد منـــه وإال فإنـــه      تربـ
 ســــــــــــــيعلن اســــــــــــــتقالته لعجــــــــــــــزه عــــــــــــــن مقابلــــــــــــــة     

  ................الموقف
ــة( ــك     ) برقيـ ــى الملـ ــدة إلـ ــاني بجـ ــد البريطـ ــن المعتمـ مـ

ــم (حـــسن  ــا أنيبـــدي ) ٩٠٧رقـ ــب    فيهـ ــر مناسـ الوقـــت غيـ
ســتحبط كـــل جهــود بريطانيـــة    تمامــاً الســتقالته وأنهـــا  

  ...........لمساعدته
مـــن الملـــك حـــسين إلـــى المعتمـــد البريطـــاني  ) برقيـــة(

حــول ) أعــاله (٩٠٧جوابــاً عــن برقيتــه  ) ٨٣٠رقــم (بجــدة 
استقالته يبـدي فيهـا أن األمـر بيـد بريطانيـة وانـسحابه          

ــببه ــدار  ســــــــــــ ــدم االقتــــــــــــ ــز وعــــــــــــ ــل. (العجــــــــــــ  األصــــــــــــ
  ).....................العربي

مــن وزارة الخارجيــة إلــى المنــدوب الــسامي فــي  ) برقيــة(
 حــول احتمــال طلــب الملــك حــسين ) ٧٢٣ رقــم(القــاهرة 

مــن المــسلمين  قــوات فرنــسية وموضــوع اســتخدام قــوات 
  .............الهنود

رقــم (الخارجيــة  مــن الجنــرال اللنبـي إلــى وزارة ) برقيـة (
طــــائرات إلــــى جــــدة وموقــــف ابــــن   ٦ال حــــول إرســــ) ٩٧٢

  .............سعود
فـي مـصر إلـى      من المندوب السامي البريطاني   ) برقية(

ــن    تتـــضمن) ٧٠٨رقـــم (بغـــداد  ــل ويلـــسن مـ برقيـــة للكرنـ
 عقــد اجتمــاع يحــضره الملــك حــسين  جــدة يقتــرح فيهــا

والمنـدوب الـسامي    )مـن بغـداد   (والكرانل آرنولد ويلسن    
  .......ل إلى تسويةنفسه وابن سعود لغرض التوص
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مــن رئــيس الــضباط الـسياسيين فــي بغــداد إلــى   ) برقيـة (
يبدي فيهـا أن حـرص بريطانيـة     )٦٧١٤رقم (وزارة الهند   
الملـك حـسين يجـب أن ال يـؤدي إلـى إغفـال         على تأييـد  

للقـضية ويـرى مـن المفيـد      النظر في الجوانب األخـرى   
 إيفاد فيلبي إلى ابن سـعود الـذي إذا عـولج أمـره بـصورة         

العــام فــي   والــرأي . صــحيحة فإنــه لــن يتقــدم إلــى مكــة     
حــسين وربمـــا يكــون تنـــازل    إيــران والهنـــد معــاد للملـــك  

 فــي األمــد الطويــل افــضل مــا يمكــن أن      الملــك حــسين 
ــة        ــن الخرمـ ــعود مـ ــن سـ ــسحاب ابـ ــسهل انـ ــا يـ ــدث كمـ يحـ

  ...............وتربة
الــسامي فــي   مــن الجنــرال اللنبــي ـ المنــدوب         ) برقيــة(

يبــدي أنــه قــد   ) ٩٧٨رقــم ( رة الخارجيــةالقــاهرة الــى وزا 
ولكــن  ينظـر إلـى الملـك حــسين كألعوبـة بيـد بريطانيـة،      

يجــب أن نتــذكر أنــه ثــار علــى األتــراك بعــد التــشاور مــع     
بريطانيــة  وبمـساعدتها وأن تركــه اآلن سـيفقد   بريطانيـة 

يوافــق . نفوذهــا لتخليهــا عــن صــديق فــي وقــت الحاجــة   
رة صــــحيحة إذا عــــولج أمــــره بــــصو  علــــى أن ابــــن ســــعود

وال . يمكن حمله على االمتناع عن التقدم إلـى الطـائف   
الملــك حــسين عــن العــرش ســيهل   يوافــق علــى أن تنــازل

  ...........المشكلة العربية في سورية وفلسطين تسوية
مــن المعتمــد البريطــاني بجــدة إلــى المنــدوب     ) برقيــة(

يبــدي فيهــا مالحظاتــه ) ٦١٥ رقــم(الـسامي فــي القــاهرة  
وال  لوضع وأن ابـن سـعود لـن يرضـخ بـال قيـد      وآرائه في ا 

ــة     ــر قاطعــــــــــة ومتعجرفــــــــ ــرط إلــــــــــى أوامــــــــ مــــــــــن   شــــــــ
  .............بريطانية

إلى المعتمـد   من المعتمد السامي في القاهرة  ) برقية(
ــدة    ــي جـ ــاني فـ ــم(البريطـ ــه   ) (٨٢٧ رقـ ــى برقيتـ ــاً علـ جوابـ

ــة    )٦١٥المرقمـــة  ــأن الحكومـــة البريطانيـ ــه فيهـــا بـ يعلمـ
وأنهـــا  خالفــات بالمفاوضـــات أن تحـــاول تـــسوية ال قــررت 

المهمة ويطلب إليـه    اختارت المستر فيلبي للقيام بهذه    
يرسـل  . للذهاب لمقابلـة ابـن سـعود      تأمين سالمة مروره  
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  ٦/١٩١٩/؟
  

 إليـــــه نـــــص برقيـــــة ترســـــل إلـــــى ابـــــن ســـــعود فـــــي هـــــذا   
  ..............الشأن

إلـــى وزارة   مـــن الجنـــرال اللنبـــي فـــي القـــاهرة     ) برقيـــة (
 برقيــة مـــن المعتمـــد  ينقــل فيهـــا ) ٩٦٩رقـــم (الخارجيــة  

ــاني فـــي جـــدة    ــم (البريطـ تتـــضمن جـــواب ابـــن    ) ٦١٤رقـ
علــى  عـن كتـاب الحكومـة البريطانيـة التـي تلومـه       سـعود 

سـعود ينفـي ذلـك     ابـن . عدم إعارتـه اهتمامـاً لنـصيحتها    
 ويقتـرح إرسـال لجنـة للتحكـيم بـين         ويشرح وجهة نظرة  

  .............الطرفين
إلـــى وزارة   رةمـــن الجنـــرال اللنبـــي فـــي القـــاه     ) برقيـــة (

الوضــع بــين الملــك حــسين   حــول) ٩٧١رقــم (الخارجيــة 
  ........العزيز بن سعود واألمير عبد

مـــن نائـــب الملـــك فـــي الهنـــد إلـــى وزارة الهنـــد   ) برقيـــة(
المفاوضــات بــين األميــر ابـــن     حــول ) ٨٧٩رقــم  ) (لنــدن (

  ..........والملك حسين ـ وموضوع الخالفة سعود
إلــى ســردار    فــي جــدة مــن المعتمــد البريطــاني  ) كتــاب(

العـام للــسودان يرســل بطيــه   الجـيش المــصري والحــاكم 
  .......تقدير للوضع الحاضر شرقي الطائف نسخاً من
  .....الطائف تقدير للوضع الحاضر شرقي: : : : المرفقالمرفقالمرفقالمرفق

البريطـاني فـي    كتبهـا الكرنـل ويلـسن المعتمـد     ) مذكرة(
جدة حول محادثة هاتفية مع الملـك حـسين شـكا فيهـا       

حليـــف  ود يقتــل شــعبه ويهــاجم بلــداً شــعبه     ســع  أن ابــن 
لبريطانيــة واستفـــسر عـــن موقـــف بريطانيـــة وأكـــد عـــدم   

  ...........العرب رغبته في إراقة مزيد من الدماء بين
البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(

ــدة  ــم (جـ ــا ) ٨٤٧رقـ ــشير فيهـ ــة    يـ ــة الهاتفيـ ــى المحادثـ إلـ
ى الكويــت بوقــف   بينهمــا ويطلــب أن تــوعز بريطانيــة إلــ    

للطــائرات بــأن تكــون  التعامــل مــع أهــل نجــد وأن تــسمح 
  ............تحت أوامره

إلــى الملــك   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  ) كتــاب(
اقتراحــــه بمحاصــــرة  حـــسين حــــول برقيتــــه المتـــضمنة  
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نجـــد يبـــدي فيهـــا ان علـــى ابـــن ســـعود أن ينـــسحب مـــن    
 وتربــــــــــة وإن لـــــــــم يفعــــــــــل يـــــــــصبح عــــــــــدواً   الخرمـــــــــة 
  ..............لبريطانية

فـي دار االعتمـاد    كتبها حسين روحي المتـرجم    ) مذكرة(
بجـدة عـن معلومـات وصـلته مـن نجـدي كـان برفقـة ابـن          

ليلـــة معركـــة تربـــة يـــصف فيهـــا المعركـــة ويـــروي    ســـعود
ــي عيـــــــــد       ــة فـــــــ ــدخول مكـــــــ ــعود بـــــــ ــن ســـــــ ــد ابـــــــ تهديـــــــ

  ................األضحى
مـن عبـد العزيـز بـن سـعود إلـى الكرنـل ويلـسن ـ          ) كتـاب (
جدة جواباً عن كتاب تلقاه منـه     معتمد البريطاني في  ال

موسم الحج المقبل يعـرب فيـه عـن موافقتـه علـى        حول
يتعهــد بعــدم . إلــى التحكــيم عــرض خالفــة مــع الحجــاز 

االعتــــــداء علـــــــى الــــــشريف إالّ إذا وقـــــــع اعتــــــداء مـــــــن    
  .............جانبه

ســعود إلــى    مــن األميــر عبــد العزيــز آل    ) ترجمــة كتــاب (
البريطانية في البحـرين    ؤول في الوكالة  الموظف المس 

 مــن الحكومــة البريطانيــة وإرســاله    حــول تــسلمه رســالة  
  ..................الجواب

إلــى صـــديق   مــن األميـــر عبــد العزيــز آل ســـعود   ) كتــاب (
المــــــسؤول عــــــن الوكالـــــــة    حــــــسن المــــــساعد الهنــــــدي   

ــة  ــن     الـــسياسية البريطانيـ ــا عـ ــرين يجيـــب فيهـ ــي البحـ فـ
 يطانيـــة بـــدعوة بعثـــة برئاســـة رســـالة مـــن الحكومـــة البر
البعثـــــة  يعتـــــذر عـــــن إرســـــال. أحـــــد أبنائـــــه إلـــــى لنـــــدن 

علــــى أراضــــيه فــــي  النــــشغاله بتجــــاوز الــــشريف حــــسين
  .............نجد

إلـى القـاهرة    من المعتمـد البريطـاني فـي جـدة     ) برقية(
حول تسلمه رسالة من الملك حـسين ينقـل فيهـا برقيـة        

ــر     ــعود إلــــى ســ ــز آل ســ ــد العزيــ ــر عبــ ــن األميــ ــن مــ حان بــ
  ..................هليل

حــول ) القــاهرة( مــن جــدة إلــى القيــادة العامــة   ) برقيــة(
ذكــي زوده بمعلومــات مهمــة حــول  التقـاء روحــي بنجــدي 
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األمير ابن سعود الظهور في مكة فـي أول يـوم مـن         رغبة
  ...........األضحى عيد

من المقر العام ـ القاهرة إلى المقيم الـسياسي   ) برقية(
أجراه مع الملـك حـسين وشـكواه     حول حديث في بغداد   

األمـور بينهمـا    من محاربة ابن سعود ورغبته فـي تـسوية    
  ......بدون إراقة دماء

إلــى الملــك   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  ) كتــاب(
استغرابه لطلـب الملـك حـسين     يعرب عن ) مكة(حسين  

 العــرش ويرجــو إليــه اســتبعاد هــذه الفكــرة      التنــازل عــن 
  ...........السابقةبعد كل جهوده 

البريطـاني فـي    من الملك حسين إلـى المعتمـد      ) كتاب(
ــه هـــو     ــدة يعـــرب عـــن والئـ وأوالده لبريطانيـــة ويرجـــو    جـ

  ............المسائل الشرقية استشارته في
مــــن المكتــــب العربــــي بالقــــاهرة إلــــى الكرنــــل   ) برقيــــة(

ــم (ويلــــسن  ــة   ) ٨٣٧رقــ ــرار الحكومــــة البريطانيــ حــــول قــ
 الحجاز ونجد بالمفاوضـات وموضـوع  تسوية النزاع بين    

  ...........التحكيم وإرسال المستر فيلبي لهذا الغرض
ــر  ) برقيـــة( ــن الملـــك حـــسين إلـــى األميـ ــول   مـ فيـــصل حـ

ــسية    ــوع طلــــب قــــوة فرنــ األصــــل  (ويحــــذره منهــــا    موضــ
  ).........العربي

ــد  ) كتـــاب( ــى المعتمـ ــن الملـــك حـــسين إلـ ــاني  مـ البريطـ
ه مـن عـدم رغبتـه    سبق أن أبـدا  يؤكد ما) ٨٦٣رقم (بجدة  

: دماء المسلمين ويخير بريطانية بـين أمـرين      في سفك 
االنـسحاب وتـرك الــبالد البـن ســعود أو لـسواه، أو تنفيــذ     

  ............ما سبق أن اتفق عليه معها
إلــى األميــر   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة   ) كتــاب(

مــن الحكومــة البريطانيــة  ابـن ســعود يبلغــه فيــه برسـالة  
ــاد فيل  ــول إيفـــــــ ــي المـــــــــشاكل   بـــــــــيحـــــــ ــه فـــــــ لمباحثتـــــــ

  ........الراهنة
إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(

مهمـة فيلبـي لـدى ابـن سـعود       السامي في القاهرة حـول    
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بوجــــــــوب ســــــــحب قــــــــوات ابــــــــن ســــــــعود مــــــــن   يوصــــــــي
  ...............الخرمة

إلــى الملــك   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة  ) كتــاب(
ــرار    ــه بقـ ــه فيـ ــسين يبلغـ ــة أيفـــاد   الح حـ ــة البريطانيـ كومـ

 إعـداد الحـرس الـالزم لمرافقتـه مـن جـدة         فيلبي ويرجـو  
  ).........األصل العربي(إلى الطايف 

إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(
ــاني  ــة      الـــسامي البريطـ ــرار حكومـ ــول قـ ــاهرة حـ ــي القـ فـ

ووقـــف  الجاللـــة بإرســـال فيلبـــي بـــين الطـــرفين  صـــاحب
   .......... القتال

المكتـب  إلـى    من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(
العربــي بالقــاهرة حــول تأكيــد عبــد اهللا بــأن ابــن ســعود        

  ...........غادر تربة وأنه في طريقه إلى نجد
من المعتمد البريطاني في جدة إلـى المنـدوب     ) برقية(

يبــدي فيهــا انــه تــسلم    ) ٦٦٧رقــم (الــسامي فــي القــاهرة   
ول إنه في طريقـه إلـى نجـد وأن     جواباً من أبن سعود يق    

ــة      ــة لـــه فـــي إخـــالء الخرمـ الكتـــاب يظهـــر منـــه أنـــه ال نيـ
  ...............وتربة

إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(
قبــول الملــك حــسين تحكــيم   العربــي فــي القــاهرة حــول 

  ............البريطانية الحكومة
لكرنــــل مــــن المكتــــب العربــــي بالقــــاهرة إلــــى ا  ) برقيــــة(

البريطاني في جدة حول الغرض مـن   ويلسن ـ المعتمد 
ــأمين   ــي تـــ ــة فيلبـــ ــدم     بعثـــ ــعود بتقـــ ــن ســـ ــام ابـــ ــدم قيـــ عـــ

  ........جديد
ــد  ) كتـــاب( ــى المعتمـ ــن الملـــك حـــسين إلـ ــاني  مـ البريطـ

ــيم     ــه غيـــر مـــستعد لقبـــول التحكـ بجـــدة يـــصرح فيـــه بأنـ
ويــــــــشرح موقفــــــــه مــــــــن ابــــــــن ســــــــعود ويلمــــــــح إلــــــــى        

  ........استقالته
إلــى الملــك   عتمــد البريطــاني فــي جــدة  مــن الم) كتــاب(

التحكيم والغرض منـه وتعهـد ابـن      حسين حول موضوع  
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ضـدها مـن    سعود بعدم تقـدم قواتـه مـا لـم يحـدث تقـدم          
ــوات الملــــك حــــسين   ــاوز   .جانــــب قــ ــن تجــ يأمــــل أن يمكــ

  ...............بمساعدته الصعوبات الحالية
إلــى األميــر   مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة   ) كتــاب(

 ١٩عــن كتابــه المــؤرخ فــي     زيــز آل ســعود جوابــاً  عبــد الع
ويطلـب إليـه     ـ يبلغه بموعـد وصـول فيلبـي     ١٣٣٧ رمضان

البقاء في الخرمة إن لـم يكـن قـد غادراهـا، وإذا كـان قـد        
 لعربـي  مكاناً آخر لالجتمـاع فـي الخلـيج    غادراها فيرتب 

  ).................األصل العربي(
لـــى المعتمـــد مـــن المكتـــب العربـــي بالقـــاهرة إ ) برقيـــة(

مراقبـة وجـود أي دليـل     البريطـاني فـي جـدة يطلـب إليـه     
ــحة  ــى صــ ــاء النــــشاط     علــ ــة بــــأن إحيــ  اإلشــــاعات القائلــ

  ..........سيعرض الحج إلى الخطرالوهابي 
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

برقيتـه أعـاله، حـول حقيقـة      العربي بالقاهرة جوابـاً عـن   
 وأثـره علـى الحـج   الوهـابي  نـشاط  اإلشاعات عن إحياء ال 

حـج هـذه الـسنة     واحتمال إرسال قوة كبيرة من نجد في      
ومـع ذلـك يوصـي بعـدم اتخـاذ       وكون أمـن الحـج مهـدداً ـ     

ــراء ــع الحجــــــاج مــــــن القيــــــام      أي إجــــ  فــــــي اتجــــــاه منــــ
  ..........برحالتهم

عن اتصاالت هاتفيـة بـين المعتمـد البريطـاني       ) مذكرة(
لقــاهرة ـ حــول قــرار       الــسامي با فــي جــدة إلــى المنــدوب 

 البريطانيــة نهائيــاً تــسوية النــزاع بــين الملــك    الحكومــة
ــبيل      ــي ســ ــات فــ ــعود بالمفاوضــ ــن ســ ــر ابــ حــــسين واألميــ

  ............الحيلولة دون قتال جديد
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

حــول فحــوى برقيتــه إلــى      )٦٧١رقــم  (العربــي بالقــاهرة  
  ..............ابن سعود

البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(
يبـدي فيهـا أن أخبـار التوقيـع علـى بنـود          ) بال رقم (جدة  

يستفـسر عـن الـسبب    . السلم قد أحدثت تـصورات جيـدة     
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  .............في منح ابن سعود أسلحة وعتاداً
البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(

قـاء ابـن سـعود فـي الخرمــة     جـدة حـول طلـب المعتمـد ب    
 يبــدي أن ذلــك ســيخلق اضــطرابا   . حتــى وصــول فيلبــي  

المنـــــدوب  عامــــاً أو بلبلـــــة، وأنـــــه مخـــــالف لتـــــصريحات 
ــذه      ــفه لهــ ــه وأســ ــن يأســ ــرب عــ ــصر، ويعــ ــي مــ  الــــسامي فــ

  ...........الحالة
إلـى المعتمـد    مـن المكتـب العربـي فـي القـاهرة       ) برقية(

مغــادرة تطلــب إليـه إيقــاف   )٨٣٨رقـم  (البريطـاني بجــدة  
 لــم يغــادر الخرمــة أمــا إذا كــان قــد ســافر      ابــن ســعود اذا 

ــيج     ــي الخلــــــــ ــاع فــــــــ ــر لالجتمــــــــ ــاً آخــــــــ ــدبر مكانــــــــ  فيــــــــ
  ............العربي

إلــى الملــك  مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة ) برقيــة(
يعلمـــه   بأنـــه أوعـــز إلـــى ابـــن ســـعود  ) ٩٢٢رقـــم (حـــسين 

ــي   ــاء فـ ــد     بالبقـ ــا ليعقـ ــد غادرهـ ــن قـ ــم يكـ ــة إذا لـ  الخرمـ
  .........ع مع فيلبي بدون تأخيراالجتما

ــى وزارة    ) برقيــــة( ــي مــــصر إلــ ــدوب الــــسامي فــ مــــن المنــ
حــول تــسلم المعتمــد  ) ١٠٢٣    رقــم) (لنــدن(الخارجيــة 
 رســـالة مـــن الملـــك حـــسين يوافـــق فيهـــا علـــى   فـــي جـــدة

مناســباً لــذلك وال  فكــرة التحكــيم ولكنــه ال يــرى الوقــت 
 يـرى ضـرورة إلرسـال شـخص لمقابلـة ابـن سـعود طالمــا       

  ..........أميراً لتربة عين
ــي مــــصر  ) برقيــــة( ــدوب الــــسامي فــ ــى وزارة  مــــن المنــ إلــ

نـــص الرســـالة المرســـلة  ينقـــل فيهـــا) لنـــدن(الخارجيـــة 
بواســطة جــدة حــول تقــدم االخــوان إلــى    إلــى ابــن ســعود 

تطلـــب إخــراج جميـــع  . داخــل الحجــاز واحـــتاللهم تربــة   
قواته مـن الحجـاز ومـن منطقـة الخرمـة وتهـدده بقطـع         

  ............المالية ةالمعون
إلــى الملــك  مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة ) برقيــة(

كميــة األســلحة الممنوحــة   يبــدي لــه) ٩٢٤رقــم (حــسين 
إلى ابن سعود لمحاربة األتراك وحلفائهم وأنـه كـان قـد      
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  ..........وعد بها منذ مدة من الزمن
البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(

عن برقيتـه أعـاله يبـدي فيهـا أنـه          جواباً) ٨٨٣رقم  (جدة  
 ابـن سـعود حينمـا ذكـر مـساعدة بريطانيـة لـه           لم يحـسد  

بريطانيـة ولكنـه    يعلـم أن العـالم كلـه غريـق أفـضال          ألنه
أي إجراء ضد األتراك جعلـه   عجز عن فهم عدم اتخاذه    

  .............يذكر ذلك
إلـــى وزيـــر  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة  ) كتـــاب(

يرسـل بطيـه مقتطفـات مـن تقريـر          ية لورد كرزن  الخارج
لألميــر االي صــادق بــك يحيــى عــن حالــة المدينــة عنــد   

/ كـانون الثـاني   احتاللها من جانـب الجـيش العربـي فـي          
  ..........١٩١٩يناير 

  ::::المرفقالمرفقالمرفقالمرفق
صـادق  ) العميـد ( مقتطفات من تقريـر قدمـه الميـراالي       

القـوات العربيـة عنـد دخولهـا إلـى       بك يحيى الذي رافق  
 إلى المعتمـد   ١٩١٩يناير  /  كانون الثاني  ١٥في   لمدينةا

  ............البريطاني في جدة
عبـد الـرحمن    من الشيخ عبد العزيز بن    ) ترجمة كتاب (

ــة  ــى الوكالــــ ــي   آل ســــــعود إلــــ ــة فــــ الــــــسياسية البريطانيــــ
 اعتــداءات الملــك حــسين عليــه وينــاقش   البحــرين حــول

  .........موضوع قطع المعونة المالية
في بغداد إلـى   من المفوض المدني البريطاني   ) برقية(

يبـــدي فيهـــا أن زيـــارة ضـــابط      )٧١٦١رقـــم  (وزارة الهنـــد  
ــاني ــي ( بريطـ ــستر فيلبـ ــوان    ) المـ ــكوك االخـ ــر شـ ــد يثيـ قـ

واستياءهم ولـذلك يـرى مـن غيـر المرغـوب فيـه أن يـزور           
فــي الخلــيج العربــي ويقتــرح أن يعــود    فيلبــي ابــن ســعود 

ب الجاللــة يــدبر إلــى البــصرة، وإذا رغبــت حكومــة صــاح 
  ............له لقاء مع ابن سعود

مـن الـضابط الـسياسي للقـوات البريطانيـة فـي           ) برقية(
حــول إرســال فيلبــي   ) لنــدن ( مــصر إلــى وزارة الخارجيــة  

وطلــب حــصول ضــمان مــن الملــك حــسين   إلــى الريــاض
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بمرور بـصورة آمنـة وتزويـده بحـرس كـاف لمرافقتـه إلـى         
لبـــي ليحـــصل علـــى  الطـــائف وإصـــداره تعليمـــات إلـــى في 

  ..............ابن سعود بوقف القتال موافقة
إلـى القــاهرة   مـن الــضابط الـسياسي فـي بغــداد   ) برقيـة (

تـسلمها شـيخ الكويـت مـن      ينقل فيها مقطعاً من رسـالة   
  ......العزيز آل سعود حول معركة تربة األمير عبد

إلـــى الجنـــرال  مـــن وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة) كتـــاب(
موضـــــوع نـــــشر المراســـــالت   حـــــول) اهرةالقـــــ(وينغيـــــت 
  ...........بالعمليات العسكرية في الحجاز المتعلقة

ــى وزارة   ) برقيــــــة( ــي القــــــاهرة إلــــ ــن دار االعتمــــــاد فــــ مــــ
المسيو بيكـو عـن طلـب     حول ما أبداه ) لندن(الخارجية  

ــدوب. قـــوات فرنـــسية إلـــى الحجـــاز  الملـــك حـــسين  المنـ
ــر ذلــــــــك عمــــــــالً      ــسامي أخبــــــــره أنــــــــه يعتبــــــ غيــــــــر   الــــــ

  ...............حكيم
ــة( ــداد   ) برقيـ ــي بغـ ــضابط الـــسياسي فـ ــن الـ ــى وزارة  مـ الـ

عــــن اســــتمرار دفــــع  يستفــــسر فيهـــا ) لنــــدن(الخارجيـــة  
  .............المساعدة المالية إلى ابن سعود

من المعتمد البريطاني فـي جـدة إلـى المنـدوب        ) كتاب(
ــل   ــاهرة يرسـ ــي القـ ــن    الـــسامي فـ ــالتين مـ ــه رسـ ــه بطيـ إليـ

ــول العـــ    ــسين حـ ــك حـ ــى الملـــك  الملـ ــة إلـ  روض المقدمـ
  ...........العربية حسين من جانب تركية قبل الثورة

ــق  ــق المرفـ ــق المرفـ ــق المرفـ إلـــى المعتمـــد  كتـــاب مـــن الملـــك حـــسين ): ١(المرفـ
يبــدي فيــه خيبــة أملــه ) ١٦٢٩ رقــم(البريطـاني فــي جــدة  

مخـاطرات   ببريطانية وأنه لم يكن ليقوم بما قام به مـن   
 لـــوال ثقتــــه ببريطانيــــة وأنــــه لـــم يكــــن يتوقــــع منهــــا أن   

ويطلــــــــب أن يــــــــسمح لـــــــــه    تعرضــــــــه للعــــــــار والـــــــــدمار  
  ............بالتنازل
ــق  ــق المرفـ ــق المرفـ ــق المرفـ إلـــى المعتمـــد  كتـــاب مـــن الملـــك حـــسين ): ٢(المرفـ

) ١٦٢٩(بكتابــــه المــــرقم  البريطــــاني فــــي جــــدة ملحقــــاً 
  ..........أعاله

مــن الملــك حــسين إلــى الملــك جــورج  ) برقيــة مجاملــة(
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يبـدي فيهـا أن   ) ١٠٨٢رقـم  ( الخـامس ـ ملـك بريطانيـة ـ       
  ..........وجهود شعبه مكرسة لخير اإلنسانية هودهج
ــاب( مـــــن القـــــصر الملكـــــي فـــــي لنـــــدن إلـــــى وزارة       ) كتـــ

الخارجية حـول صـرف مبلـغ إلـى الملـك حـسين مقابـل           
  ..........الجوادين اللذين أهداهما لملك بريطانية

ترجمــة مــذكرة مفــصلة مــن األميــر فيــصل بــن الحــسين   
  ونتائجهــا ابيــةالوهحــول األزمــة   إلــى الجنــرال اللنبــي  

  .............ومقترحاته الخاصة بشأن الوضع
أعــدها المــستر شـكبره فــي وزارة الهنــد بعنــوان   ) مـذكرة (

حـسين حـول بعثـة فيلبـي، ووقــف      ابـن سـعود إزاء الملـك   
اإلعانــة  تقــدم ابــن ســعود فــي انتظــام التحكــيم ـ قــضية      

  .المالية ـ حج ابن سعود المزمع
ــد البري   ــا المعتمـ ــات دونهـ ــدة عـــن    مالحظـ ــي جـ طـــاني فـ

مـع األميـر عبـد اهللا فـي       بعض الموضوعات التي بحثـت    
  .........يوليو/  تموز١٥ ـ ١٢ جدة خالل يومي

ــة( ــداد   ) برقيـ ــي بغـ ــضابط الـــسياسي فـ ــن الـ ــى وزارة  مـ إلـ
الموجهـة إلـى نجـل ابـن        حول الدعوة ) لندن(الخارجية  

البريطانية ـ يعتذر عن عـدم قبولهـا     سعود من الحكومة
ــراً ــ نظـ ــشريف   لالعتـ ــب الـ ــن جانـ ــرة مـ علـــى   داءات األخيـ
  .............نجد

من دائـرة المفـوض المـدني البريطـاني ببغـداد            ) برقية(
حول اسـتبعاد احتمـال قيـام    ) لندن( إلى وزارة الخارجية 

علـى معونـة    رشد بمهاجمة ابن سـعود إالّ إذا حـصل      ابن
  ..............مالية كبيرة وكونه خائفاً من ابن سعود

إلى المنـدوب   ن المندوب السامي في القاهرة  م) برقية(
تصريح لألمير عبد اهللا عـن   السامي في استانبول حول   

مـع ابـن    معاهدة عقدها الملك حسين قبل عـدة سـنوات    
  ............سعود

ــى وزارة    ) برقيــــة( ــي مــــصر إلــ ــدوب الــــسامي فــ مــــن المنــ
يقتــــــرح فيهـــــــا تخويلــــــه القيـــــــام     )لنـــــــدن(الخارجيــــــة  

ــين الحكومـــة   ــاطة بـ ــك الحجـــاز    بالوسـ ــة وملـ البريطانيـ
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  ...............سعود وابن رشيد والزعيمين ابن
ــة( ــي   ) برقيـ ــدني فـ ــرة المفـــوض المـ ــن دائـ ــى   مـ ــداد إلـ بغـ

حـول تـسلمه رسـالة مـن ابـن       المندوب السامي في مصر 
 فيها أن لديه دالئل قوية بـأن المعتـدي فـي      سعود يبدي 

كــل الظــروف كــان الــشريف فــي حــين أنــه لــم يخــرق أيــة     
المعاهـــــــدة، يحـــــــتج علـــــــى وقـــــــف   وردت فـــــــيتعهـــــــدات 

  .............اإلعانة
مــن وزيــر المــستعمرات إلــى المفــوض المــدني    ) برقيــة(

 تعليمـــات أرســـلت إلـــى القـــاهرة حـــول    فـــي بغـــداد حـــول 
  ............فيلبي إلى الملك عبد العزيز بعثة

الملــــك  مـــن المعتمـــد البريطــــاني بجـــدة إلـــى    ) كتـــاب (
 إليه من الحكومـة  وردت حسين يحتوي على نص رسالة   

 إيفـــاد فيلبـــي ورفـــض الملـــك حـــسين   البريطانيـــة حـــول
  ...............للتحكيم

إلـى المنـدوب    من المعتمد البريطاني في جدة  ) برقية(
تصريح للملـك حـسين جوابـاً     السامي في القاهرة حول   

 مــن الحكومــة البريطانيــة بأنهــا تخلــت عنــه    عــن رســالة 
يمــــا إذا كانــــت استفــــسر الملــــك ف. نهائيــــاً فيمــــا يظهــــر 

ــراء   ــذ إجـ ــن تتخـ ــة لـ ــر   الحكومـــة البريطانيـ ــي أمـ ــر فـ آخـ
  ...............النزاع بينه وبين ابن سعود؟

المنـــدوب  مـــن الكـــابتن كاليـــتن فـــي عـــدن إلـــى ) برقيـــة(
اقتراحــات لإلدريــسي بــشأن    الــسامي فــي القــاهرة حــول   

الـــسيادة  الحـــدود مـــع الحجـــاز، واعترفـــه بـــدعم  تحديـــد
ــسين إذا   ــمية للملـــك حـ ــلاالسـ ــرون     عمـ ــرب آخـ ــام عـ حكـ

ــة وإذا  ــة لقـــضية     بـــصورة مماثلـ ــى تـــسوية عادلـ ــق علـ وافـ
وثيقـة   فإنه على استعداد للـدخول فـي عالقـات        القنفذة

  .............    .معه والتعهد بمهاجمة ابن سعود
مــن مكتــب الــضابط الــسياسي فــي دمــشق إلــى        ) برقيــة 

حــول اجتمــاع ودي عقــد   المعتمــد البريطــاني فــي جــدة 
   .........وابن رشيد قرب بريدة ودبين ابن سع

البريطــاني  مــن األميــر عبــد اهللا إلــى المعتمــد   ) برقيــة(
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المرسـلين مـن الـسويس     بجدة حول عـدم إنـزال الجنـود      
ذلـك   واسـترجاع الطـائرات المرسـلة، يبـدي أن       إلى جـدة  

  ..............سيحدث القالقل في البالد
عبــد العزيــز   مــن الملــك حــسين إلــى ســعود بــن   ) كتــاب(

ــول رجالـــه  ــان    الرشـــيد حـــول وصـ ــدة يـــسأله إذا كـ إلـــى جـ
  ............في أمر من األمور يستطيع مساعدته

ــاب( ــد اهللا  ) كتــ ــر عبــ ــن األميــ ــر(مــ ــة وزيــ ــى ) الخارجيــ إلــ
ــي   ــاني فـ ــد البريطـ ــا إذا     المعتمـ ــه عمـ ــدة يستفـــسر فيـ جـ

  ............البريطانية قد تخلت عنهم؟ كانت الحكومة
إلـى المنـدوب     في جدةمن المعتمد البريطاني  ) برقية(

ــادة     القــاهرة حــول  الــسامي فــي  غــارة شــنها االخــوان بقي
 فيــصل نجــل ابــن ســعود علــى الــشرمة والدفينــة وأخبــر      

  ..............عنها أحد أبناء شيخ سمرة
إلـى الـدائرة    مـن المنـدوب الـسامي فـي القـاهرة       ) برقية(

اإلجـراءات مـن األميـر ابـن      السياسية بغـداد حـول اتخـاذ     
  ............هذه الغارات سعود لمنع

إلـى المنــدوب   مـن الــدائرة الـسياسية فـي بغــداد   ) برقيـة (
ــاهرة تبـــدي    ــسامي فـــي القـ ــعود فـــوتح فـــي     الـ أن ابـــن سـ

  ............الموضوع
ــة( ــة    ) برقيـ ــة العامـ ــادة البريطانيـ ــر القيـ ــن مقـ بمـــصر   مـ

العـــــسكرية األخيـــــرة فـــــي  تتـــــضمن خالصـــــة للحـــــوادث
  ..............الحجاز

معتمد البريطـاني بجـدة إلـى شـريف مكـة      من ال ) كتاب(
برقيـة تـسلمها مـن المنـدوب        وأميرها يبلغه فيه بفحوى   

 فيهـــا بإبالغـــه أن القـــوات العربيـــة التـــي   الـــسامي يـــأمره
وصلت لتوها أرسـلت لتـساعد فـي المحافظـة علـى مكـة           

  ............عدوانية في عمليات وال يجوز استعمالها
إلـى المكتـب     جـدة من المعتمد البريطـاني فـي       ) برقية(

حول مغـادرة األميـر عبـد    ) ٧٥٥ رقم(العربي في القاهرة  
الخرمــة  مكــة وتلقيــه معلومــات عــن وفــاة أميــر     اهللا إلــى

  ..............خالد بالجدري
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إلــى الوكيـــل   مــن الــدائرة الــسياسية فــي بغــداد     ) برقيــة (
إليــه فيهــا إرســال رســالة    الــسياسي فــي البحــرين تطلــب  

 علــى) االخــوان(ة التــي شـنها  حــول الغـار  إلـى ابــن سـعود  
هـــــــذه  الــــــشرمة والدفينــــــة تطلــــــب إليـــــــه فيهــــــا وقــــــف     

  .....................الغارات
البريطــاني فــي درعــا    مــن ضــابط االســتخبارات  ) كتــاب(

 البريطـاني فـي جـدة حـول الرجـال الـذين         إلى المعتمـد  
فيصل الـدويش   رافقوا الشريف علي إلى دمشق وأعمال    

ــيد   ــاري بـــــــــــــن رشـــــــــــ لمعـــــــــــــادي  ونـــــــــــــشاطهما ا  وضـــــــــــ
  ................للسعوديين

البريطـاني فـي    من الملك حسين إلى المعتمد   ) برقية(
ــدة  يطلــــب فيهــــا فــــرض الحــــصار علــــى      ) ٩٩٢رقــــم  (جــ

وأبـــــي عينــــين لحمايـــــة الحجـــــاز مـــــن   مينــــائي العقيـــــر 
ــى ــه أن تتمــــــسك     . الفوضــــ ــيس ممــــــا يذلــــ يتــــــساءل ألــــ

 األصــــل(هـــاجم تربــــة؟   بريطانيـــة بــــابن ســـعود بعــــد أن  
  )......العربي

البريطـاني فـي    من الملك حسين إلـى المعتمـد      ) كتاب(
ســــعود وفكـــرة زواج ابنــــه زيــــد   جـــدة عــــن عالقاتـــه بــــابن  

  )...............األصل العربي( بإحدى بناته
ــز بـــن ســـعود  ) كتـــاب( ــل   مـــن األميـــر عبـــد العزيـ إلـــى وكيـ

الكرنــل ويلــسن يــشرح فيــه   المفــوض المــدني فــي بغــداد 
  فــي االعتــداء  الحجــاز واســتمرار حكومتهــا   موقفــه مــن 
يعــرض صــداقته ويطلــب اتخــاذ مــا يلــزم      . علــى حــدوده 

  ............لوقف االعتداءات
من األميـر عبـد العزيـز بـن سـعود إلـى المـساعد          ) كتاب(

الوكالــة الــسياسية فــي البحــرين     الهنــدي المــسؤول فــي  
ــوض     يتــــضمن ــى المفــ ــالها إلــ ــب إرســ ــة يطلــ  نــــص برقيــ

ــة       ــن الحكومــــ ــه مــــ ــول موقفــــ ــداد حــــ ــي بغــــ ــدني فــــ المــــ
علــى الحجــاز مــا لــم   بريطانيــة يتعهــد بعــدم االعتــداء ال

يــشير إلــى حــق أهــل نجــد بــالحج،    .تبــدأ هــي باالعتــداء 
  ..........نجله األمير فيصل إلى لندن وزيارة
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المكتـب العربـي    كتبها الكـابتن غارالنـد ـ مـدير    ) مذكرة(
. تـي . في القاهرة بالنيابة، عن أزمة الخرمـة وموقـف أي      

  ............منها ويلسن
إلــى صـــديق   مــن األميـــر عبــد العزيــز آل ســـعود   ) كتــاب (

ــة   حــــــسين المــــــساعد الهنــــــدي  المــــــسؤول عــــــن الوكالــــ
 ٢٢البحـرين جوابـاً عـن كتابـه المـؤرخ فـي          السياسية فـي  

ــة   حـــول) غيـــر محفـــوظ  (١٣٣٧شـــوال  الغـــارات المزعومـ
ــا   ينفـــي. علـــى الشمـــسة صـــحة هـــذه المعلومـــات وغيرهـ

  ...........في كتابه مما ورد
إلـــى وزارة   مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة )برقيـــة(

حول الجـوادين اللـذين أهـداهما      ) ١٢٠٨ رقم(الخارجية  
  ..........إلى الملك جورج وقيمتهما الملك حسين

إلـى الميجـر يــانغ    ويلــسن. ئـي . مـن الكرنــل سـي  ) كتـاب (
  .......مالحظات عن ملكية الخرمة مع مرفق يتضمن

 مــــــــــــــذكرة عــــــــــــــن ملكيــــــــــــــة الخرمــــــــــــــة    : : : : المرفــــــــــــــق المرفــــــــــــــق المرفــــــــــــــق المرفــــــــــــــق 
  ..............تاريخهاو
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

القـاهرة حـول قيـام ابـن سـلطان، حـاكم تربـة            العربي في 
  ............ابن سعود بجمع الزكاة نيابة عن

إلـى المــساعد   مـن األميــر عبـد العزيـز آل ســعود   ) كتـاب (
الوكالــة الــسياسية فــي البحــرين    عــن الهنــدي المــسؤول 

ــر ــهيعـ ــك      ب فيـ ــا ملـ ــازة رضـ ــة فـــي حيـ ــه الدائمـ ــن رغبتـ عـ
بريطانية ثم يبلغه بمعلومات وصلته عـن ذهـاب منـدوب      

إلـى ابـن رشـيد لتـدبير هجـوم          )الملك حـسين  (للشريف  
 إعطــاءه ضــماناً كــامالً بــشأن عــدم اعتــداء    يطلــب. عليــه

الخـــواطر فـــي  الـــشريف حـــسين عليـــه نظـــراً الضـــطراب  
  ............نجد

 البريطـاني فـي جـدة إلـى المكتـب          من المعتمد ) برقية(
ــول   ــاهرة حـــــ ــي القـــــ ــي فـــــ ــأن   العربـــــ ــات وردت بـــــ معلومـــــ

ــآمرون  ــد المــــصالح    الفرنــــسيين يتــ ــن ســــعود ضــ مــــع ابــ
 وأن ابــن رشــيد يعتــزم مهاجمــة ابــن ســعود      البريطانيــة،
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  ..................في خربة بيروم
مـصر إلـى وزيـر     مـن وكيـل المنـدوب الـسامي فـي        ) كتاب(

ــول اســـتعمال   ــة حـ ــب أميـــر    ا الخارجيـ ــك حـــسين لقـ لملـ
  ..............وردود فعل ذلك المؤمنين

إلـى المعتمـد    مـن المكتـب العربـي فـي القـاهرة       ) برقية(
مـــن بغـــداد عـــن إرســـال   البريطـــاني بجـــدة حـــول تقـــارير 

الملــك حــسين مبــالغ إلــى ابــن رشــيد لكــي يهــاجم ابــن       
ستحــصال او يطلــب معلومــات عــن صــحة ذلــك   ســعود ـ     

بـــــد اهللا بالتزامهمـــــا   ع تـــــصريح مـــــن الملـــــك واألميـــــر    
  ........أي عمل عدواني بوعدهما لالمتناع عن

إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(
برقيـة أعـاله يبـدي فيهـا أنـه       العربي بالقاهرة جواباً عـن    

  ............صحة تلك المعلومات واثق من عدم
إلــى األميــر   مــن المفــوض المــدني فــي بغــداد    ) مــذكرة(

فيها المحافظة على الـسالم   شيد يطلب إليهسعود بن ر 
  ..........مكة وأمير نجد ابن سعود مع شريف

التقطتـــه (مـــن األميـــر زيـــد إلـــى المـــك حـــسين   ) كتـــاب(
حــــول ســــفر األميــــر فيــــصل إلــــى   ) الرقابــــة البريطانيــــة

  .........باريس للدفاع عن حقوق العرب
ــاب( ــة إلــــى      ) كتــ ــسوني وزيــــر الحربيــ ــن محمــــود القيــ مــ

يرســل إليــه حــسب طلبــه   بريطــاني فــي جــدة المعتمــد ال
 الضباط واألنفار البغداديين والـسوريين     جدوالً بأسماء 

ــة      ــة تربــ ــوا فــــي واقعــ ــذين قتلــ ــي مــــع   األصــــل (الــ العربــ
  ).................المرفق

المفــــوض  إلــــى) لنــــدن(مــــن وزيــــر الخارجيــــة  ) برقيــــة(
ــول    ــداد حـ ــي بغـ ــي فـ ــديم الملكـ ــي    تقـ ــي فـ ــد األرمنـ الوفـ

مزعومـــــة بـــــين األميـــــر فيـــــصل   بـــــاريس نـــــص معاهـــــدة 
  ..............كمال ومصطفى

إلـــى وزارة  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة ) برقيـــة(
تتضمن حالً لبرقية مـن الملـك      )  ١٤٠٠رقم  (الخارجية  

ــين فيهـــا أن       ــاريس يبـ ــي بـ ــصل فـ ــر فيـ ــى األميـ ــسين إلـ  حـ
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ــرف      ــن أن التعتـــ ــم مـــ ــل وأعظـــ ــى أنبـــ ــة العظمـــ بريطانيـــ
ــالثورة بعــــــــ     ــدأ بــــــ ــه بــــــ ــة وأنــــــ ــل  بالحقيقــــــ ــول كــــــ د قبــــــ

  ............مطالبه
مـــــن وزارة الخارجيـــــة إلـــــى وزارة الهنـــــد حـــــول  ) كتـــــاب(

ــام باعتــداء علــى     موضــوع ابــن رشــيد وتحــذيره    مــن القي
  ......ابن سعود

مــن وكيــل المنــدوب الــسامي فــي القــاهرة إلــى       ) برقيــة(
ــة  ــم(وزارة الخارجيـ ــة   ) ١٤١٤ رقـ ــة لبرقيـ ــضمن خالصـ تتـ

ــن األميـــر  ــراق عـــ     مـ ــصل حـــول فـــصل العـ ن الـــساحل  فيـ
  .............السوري

في بغـداد إلـى      من الحاكم السياسي البريطاني   ) برقية(
القــاهرة يبــدي فيهــا أن المعــارك   المنــدوب الــسامي فــي 

رشــيد  رشــيد وابــن ســعود وشــيكة ويبــدو أن ابــن   بــين ابــن
  ...................هو المعتدي

وســــــائل  كتبــــــت فــــــي وزارة الخارجيــــــة حــــــول ) مــــــذكرة(
  .......ير فيصلاالتصال باألم

لـوزارة المـستعمرات    أعدها السير دنلوب سـمث    ) مذكرة(
الوســـــطى والملـــــك عبـــــد العزيـــــز   عـــــن جزيـــــرة العـــــرب

  ...............حسين والملك
إلــى اللــورد   شخــصي مــن الــسير آرثــر هيرتــزل    ) مــذكرة(

الكتـاب غيـر   (نسخة مـن كتـاب    بطيه مونتاغيو ـ يرفق له 
يوافـق   طلقـاً وال ويبدي أنه ال يثـق بلـورنس م         )محفوظ

ويبـــدي مالحظاتـــه  .علـــى نقطـــة االبتـــداء فـــي سياســـته 
  ............لورنس على مقترحات

إلــــى وزيــــر  مــــن المنــــدوب الــــسامي البريطــــاني) كتـــاب (
ــول  ــازل  الخارجيــــة حــ ــال تنــ ــن   احتمــ الملــــك حــــسين عــ

ــرى أن األميــــر   ــرش يــ ــن يخلــــف     العــ ــد اهللا أنــــسب مــ عبــ
  .................حالة تنازله الملك في

الخارجيـة إلـى المنـدوب     وزيـر  (من اللورد كـرزن     ) تابك(
سـيخلف   مصر حـول قـضية الـشخص الـذي      السامي في 

تنـازل الملـك حـسين فـي      على إمارة مكة نظراً الحتمال 
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فــي  يـرى أن تنـازل الملــك حـسين قـد يكـون      .وقـت قريـب  
  ...............مصلحة الحكومة البريطانية أيضاً

القــاهرة إلــى    يــة فــي  مــن وكالــة الحكومــة العرب   ) كتــاب(
يبلغــه فيــه برســالة مــن      المنــدوب الــسامي فــي القــاهرة   

الوضـــع فــي الحجــاز وحــصول ابـــن     الملــك حــسين عــن   
  ...............على األسلحة سعود

فــي القــاهرة   مــن المنــدوب الــسامي البريطــاني ) برقيــة(
يعلـن فيهـا تـسلمه    ) ٢٦١رقـم  ( إلى الكرنل فيكـري بجـدة    

موضـوعات غيـر     تتنـاول برقيات من الملـك حـسين     ثالث
محـــــددة مثـــــل خوفـــــه مـــــن ابـــــن ســـــعود، وشـــــعوره بـــــأن    

  ............مصالحه الخ بريطانية تهمل
إلـى المكتـب     من المعتمد البريطـاني فـي جـدة       ) برقية(

مقابلة أجراها الكرنـل فيكـري      العربي في القاهرة حول   
ســعود  أشــخاص فــي الطــائف يــستدل منهــا نيــة ابــن  مــع

  ..........جدةفي احتالل الحجاز حتى 
ــاب( ــدة   ) كتـ ــاني فـــي جـ ــد البريطـ ــن المعتمـ ــى وزارة  مـ إلـ

عن احتمال تنازل الملك     الخارجية يتضمن مالحظاته  
فــــــــــــي ابــــــــــــن ســــــــــــعود وإخالصــــــــــــه   رأيــــــــــــه. حــــــــــــسين
  ..............لبريطانية

الخارجيـة ترسـل إليهـا      من وزارة الهند إلى وزارة    ) كتاب(
 لطيــه ترجمــة مــذكرة تالهــا احمــد بــن ثنيــان بمناســبة       

البعثـــــــة النجديــــــة وممثلـــــــي وزارتـــــــي   المقابلــــــة بـــــــين 
  ...............والهند الخارجية
نيابـة عـن ابـن       تالها أحمـد بـن ثنيـان      ) مذكرة(: : : : المرفقالمرفقالمرفقالمرفق

لـوزارتي الهنـد والخارجيـة      سعود في المؤتمر المشترك   
  ..................١٩١٩نوفمبر / الثاني في أول تشرين

يـر الخرمـة ـ       أم مـن خالـد بـن منـصور ـ        ) ترجمـة كتـاب  (
حــــــول الملــــــك حــــــسين  إلــــــى عبــــــد العزيــــــز آل ســــــعود 

  .............وأفعاله
مـــن وزارة الخارجيـــة إلـــى المعتمـــد البريطـــاني  ) كتـــاب(

العريـضة للمحادثـات التـي     في جدة يتـضمن الخطـوط    
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٤/١٢/١٩١٩     
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 إجراءهــا مــع الملــك حــسين حــول عالقاتــه     تطلــب إليــه 
  ...........مع ابن سعود وملكية الخرمة وتربة

ــة( ــى ) برقيــ ــة إلــ ــن وزارة الخارجيــ ــسامي   مــ ــدوب الــ المنــ
حول الوضع بين الملـك حـسين       البريطاني في القاهرة  

وجـود األميـر    سعود ـ الحكومـة البريطانيـة انتهـزت     وابن
انكلتــرة لتكــوين مقترحــات   فيــصل نجــل ابــن ســعود فــي  

  ...............قاطعة
ــة( ــك     ) برقيــ ــى الملــ ــاني إلــ ــوزراء البريطــ ــيس الــ ــن رئــ مــ

ــول عـــودة    ــسين حـ ــسن حـ ــل ويلـ ــدة حـــامالً    الكرنـ إلـــى جـ
البريطانيـــة ـ يؤكـــد لـــه صـــداقة           رســـائل مـــن الحكومـــة 

  ...........حكومته
وزارة  مــــــن المنـــــدوب الــــــسامي فـــــي القــــــاهرة  ) برقيـــــة (

حــول زيــارة األميــر عبــد     )١٦٦٦رقــم) (لنــدن(الخارجيــة 
 اهللا إلـــى القـــاهرة وتهيئتهـــا لعقـــد اجتمـــاع بـــين الملـــك  

  .............حسين وابن سعود
الوكيـل الـسياسي    من عبد العزيـز بـن سـعود إلـى     ) كتاب(

 أعمـال الملـك حـسين، يطلـب سـحب         في البحرين حول  
بحركات معاديـة ـ     أوالده من الطائف ومنعهم من القيام

وأنــــه مــــن جهتــــه يتعهــــد بعــــدم اتخــــاذ أي إجــــراء ضــــد    
  ............الحجاز

آل سـعود إلـى    من األمير فيصل بـن عبـد العزيـز         ) كتاب(
شـؤون الهنــد يــشكره فيـه علــى مــا     مونتــاغيو وزيــراللـورد 

  ....حفاوة أثناء زيارته إلى انكلترة لقيه من
إلـــى وزيـــر  مـــن المنـــدوب الـــسامي فـــي القـــاهرة  ) كتـــاب(

يرســـــل بطيـــــه مـــــذكرة   )٦١٣رقـــــم (لنـــــدن  ــــــ الخارجيـــــة
ــد   تفــــــــصيلية عــــــــن األحــــــــوال  الماليــــــــة للحجــــــــاز بعــــــ

  .............الحرب
  ألحوالمذكرة تفصيلية عن ا: : : : المرفقالمرفقالمرفقالمرفق

  ...........المالية للحجاز بعد الحرب
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  ٤٨

        ))))القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني((((
        فصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريس مندوباًفصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريس مندوباًفصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريس مندوباًفصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريس مندوباً

        عن الحجاز والقضية السوريةعن الحجاز والقضية السوريةعن الحجاز والقضية السوريةعن الحجاز والقضية السورية
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٢٧٤  
  
  
  
  
  
٢٧٥  
  
  

١/١/١٩١٩     
  

 ٢٩/١/١٩١٩   
  
  

٦/٢/١٩١٩     
  
  
  
  

٦/٢/١٩١٩     
  
  
  

٧/٢/١٩١٩    
  
  

١٤/٢/١٩١٩    
  
  
  
  
  

٢٤/٥/١٩١٩    
  
  

األمير فيـصل بـن الحـسين إلـى مـؤتمر الـصلح          ) مذكرة(
        ).................األولى المذكرة. (في باريس

إلـــى مـــؤتمر   مـــن األميـــر فيـــصل بـــن الحـــسين  )مـــذكرة(
مطاليـب الحجــاز فيمــا يتعلــق   الـصلح فــي بــاريس حــول 

        )...........المذكرة الثانية( .باإلراضي
إلى مجلـس الـوزراء   ) باريس(من المستر بلفور   ) برقية(

مــــؤتمر الــــصلح وعــــرض األميــــر   بلنــــدن حــــول اجتمــــاع
قامـت بـه    الحسين قضية العرب والـدور الـذي    فيصل بن 

وحــــــق العــــــرب فــــــي   لقــــــوات الحجازيــــــة فــــــي الحــــــرب ا
        ..........االستقالل

إلــى وزيـــر   مــن الــسفير البريطـــاني فــي بــاريس    ) برقيــة (
ــة  ــم (الخارجيــــ ــام   ) ٢٦٩رقــــ ــرأي العــــ ــول مــــــشاعر الــــ حــــ

الحجــــــاز بالــــــسيادة علـــــــى    الفرنــــــسي تجــــــاه مطالــــــب   
        ...........سورية

إلــى وزيـــر   مــن الــسفير البريطـــاني فــي بــاريس    ) برقيــة (
تتــضمن عرضــاً مختــصراً لتعليقــات   ) لنــدن(الخارجيــة 
        ............الفرنسية على قضية الحجاز الصحافة

مـــن الـــسفير البريطـــاني فـــي بـــاريس إلـــى وزيـــر   ) كتـــاب(
الحــوادث المختلفـــة التـــي   الخارجيــة البريطـــاني حـــول 

برزت بين الفرنسيين والبريطانيين في الـشرق األوسـط         
 زيـــارة .وشـــرح الـــسفير لحقـــائق األمـــور بـــصورة مفـــصلة 

الحــــسين الــــى بــــاريس ممــــثالً عــــن   األميــــر فيــــصل بــــن
        ...................حسين الملك

مــن وزارة الخارجيــة الــى المنــدوب الــسامي فــي  ) برقيــة(
وفــد الــسالم بعــض الفوائــد فــي تــسريع   مــصر حــول رأي

اسـتبعاد   معاهدة مع إمام اليمن والشك في إمكـان      عقد
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        ................المقترحة قضية الحدود من المعاهدة
ــة( ــسامي    ) برقيــ ــدوب الــ ــى المنــ ــة إلــ ــن وزارة الخارجيــ مــ

) لنــدن (إلــى وزيــر الخارجيــة    اســتانبول البريطــاني فــي 
مـن   يبعث بطيه وثيقة عربية حملها إلى المندوبية وفد  

الـــــــسوريين برئاســـــــة نجيـــــــب ملحمـــــــة باشـــــــا تطالـــــــب  
        ..............باستقالل البالد العربية

الخــامس ورئـــيس   رجكتــاب إلــى الملــك جــو    ): ): ): ): المرفــق المرفــق المرفــق المرفــق ((((
        ................الوزراء لويد جورج

إلــــى وزيـــــر   )القــــاهرة (مــــن الجنــــرال كاليـــــتن   ) كتــــاب (
بطيــه نــسخاً مــن تقــارير    يرســل) لــورد كــرزن (الخارجيــة 

 كورنــــواليس ـ نائــــب رئــــيس الــــضباط           قـــدمها الكرنــــل 
واضــحاً للحالــة  الــسياسيين فــي دمــشق تتــضمن تقريــراًَ 

        ............العرب السياسية في بالد
تقريــــر لـــضابط االتــــصال البريطـــاني فــــي   ): ): ): ): المرفـــق المرفـــق المرفـــق المرفـــق ((((

فـي بـالد العـرب مـع ملحـق       دمشق عن الحالة السياسية   
        ................)أ(
وجهــاء ســورية   خطــاب األميــر فيــصل أمــام  ) ) ) ) الملحــق أالملحــق أالملحــق أالملحــق أ(

ــي     ــة دمــــــــشق فــــــ ــي دائــــــــرة بلديــــــ مــــــــايو  /  أيــــــــار ١٩ فــــــ
١٩١٩.............        

) بـــاريس (بلفــور  مــن اللــورد كــرزن الــى المــستر     ) كتــاب (
إنها تبودلـت بـين األميـر فيـصل      التي قيل حول الرسائل 

        ..................كليمانصو والمسيو
كـــارنوك ترفـــق  مـــن وزارة الخارجيـــة إلــى اللـــورد ) كتــاب (

المــــستر بلفــــور حــــول مقالــــة  بطيـــه نــــسخة مــــن كتــــاب 
ذكــرت فيهــا االتهامــات القائلــة   ) الطــان( نــشرتها جريــدة

باالتفــاق بــين بريطانيــة   فرنــسة لــم يكــن لهــا علــم      بــأن
ــة   ــد اتفاقيـــــ ــل عقـــــ ــايكس والملـــــــك حـــــــسين قبـــــ ــ ســـــ  ــــــ

        ...........بيكو
إلــى مــؤتمر    كتــاب مــن الوفــد البريطــاني   ): ): ): ): ١١١١((((المرفــق المرفــق المرفــق المرفــق 

ــر    ــى وزيـ ــاريس إلـ ــي بـ ــة   الـــصلح فـ ــول مقالـ ــة حـ الخارجيـ
        .................جريدة الطان
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البريطـــاني  التــصريح الـــذي أعــده الوفــد   ) ) ) ) ٢٢٢٢: (: (: (: (المرفــق المرفــق المرفــق المرفــق 
        ................ باريسإلى مؤتمر الصلح في

إلـى وزارة   من قائـد القـوة البريطانيـة فـي مـصر       ) برقية(
كتــاب تــسلمه مــن األميــر    ينقــل فيهــا ) لنــدن(الخارجيــة 

ــن حلـــب   ــم     فيـــصل مـ ــصبة األمـ ــتعداد عـ ــدى اسـ ــول مـ حـ
ــى             لتنفيـــذ ــدة إلـ ــراين الموفـ ــغ ـ كـ ــة كينـ ــيات لجنـ  توصـ

        ...........سورية، والجواب الذي بعثه به
الحجــــازي إلــــى  كرتير العــــام للوفــــدمــــن الــــس) مــــذكرة(

إلــى رئــيس  ) نــوري الــسعيد ( مــؤتمر الــصلح فــي بــاريس   
        ..........البريطاني حول القضية العربية الوزراء

رئــــيس الــــوزراء  مــــن الــــشيخ رشــــيد رضــــا إلــــى ) مــــذكرة(
  حول رغائـب المـسلمين والعـرب    البريطاني لويد جورج  

 العربيــــة منــــذ سياســــة انكلتــــرة فــــي الــــبالد (الــــسياسية 
الحـرب وانتـصار الحلفــاء    ــ تـأثير  ) الحـرب وبعـد الهدنـة   

علـى   اإلسالمي ـ عاقبة حل المسألة الشرقية  في العالم
الخـوف مـن اسـتقالل     اإلنكليز ـ نتيجة هذه المقـدمات ـ   

إســالمية ـ مــاذا يرضــي المــسلمين       العــرب وبقــاء ســلطة
        ..............من بريطانية العظمى

الـسياسي األقـدم    ابطمن كورنـواليس إلـى الـض      ) مذكرة(
في القاهرة حول حديث أجراه مسيو بيكـو مـع الـشريف        

  ............يونيو وزوده بخالصته/  حزيران١٨ فيصل في
بلفور في فيينـا     إلى) لندن(من وزارة الخارجية    ) برقية(

كاليــتن يــرى . المقترحــة إلــى بــاريس حــول زيــارة فيــصل
ــة      ــل تقـــديم اللجنـ ــى منهـــا قبـ ــدة ترجـ كيـــة  األمير ال فائـ

          ...............تقريرها
المـستر بلفـور ـ     إلى) لندن(من وزارة الخارجية ) برقية(

حــــول وجــــود ) فــــي بــــاريس الموجــــود( وزيــــر الخارجيــــة
مـن   جانب فيصل فـي بـاريس ومـا قـد يـسبب      لورنس إلى 

        ..................إحراج لبريطانية مع الفرنسيين
ــى وزارة ) كتــــاب( ــرب إلــ ــن وزارة الحــ ــة حــــ  مــ ول الخارجيــ

        ..................لورنس الرتبة الفعلية للكرنل
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كـرزن يبــدي فيهــا   مــن اللـورد بلفــور إلـى اللــورد  ) مـذكرة (
البريطـاني إلـى مـؤتمر الـسالم      أن لورنس ملحق بالوفد  

 مـــسروراً إذا أبقـــي بهـــذه الـــصفة الحتمـــال  وأنـــه ســـيكون
قضية سـورية مـع    ظهور الحاجة إلى خدماته عند بحث    

        .............تمرالفرنسيين في المؤ
فانــــسيتارت  مــــن وزارة الخارجيـــة الــــى المـــستر  ) كتـــاب (
) مـــن الوفـــد البريطـــاني فـــي مـــؤتمر الـــصلح ببـــاريس       (

ــا  ــه أنهـ ــاريس    تبـــدي فيـ ــى بـ ــورنس إلـ ــودة لـ ــى عـ ــر إلـ  تنظـ
مــشاكلها مــع   بهــواجس شــديدة وتــشعر أنــه مــسؤول عــن   

        ................الفرنسيين بشأن سورية
البريطــاني إلــى  الوفــد (مــن المــستر فانــسيتارت) كتــاب(

إلــى وزارة الخارجيـة يبـدي فيــه    )مـؤتمر الـصلح ببـاريس   
الخارجيـة   لورنس يجب أن يعتبر تابعاً لوزارة    أن الكرنل 

ــصل   ــين فيـ ــاهم بـ ــه    وأن التفـ والفرنـــسيين يـــصعب تحقيـ
        .................مساعدته بدون

بالنيابــــــة  مــــــن رئــــــيس الــــــضباط الــــــسياسيين ) كتــــــاب(
ــة االســـتطالعية  ( ــةالحملـ ــى وزارة ) بمـــصر البريطانيـ إلـ

  عـضوا ١٥يرسل إليه صورة بيان وقعه    )لندن(الخارجية  
ــة     ــؤتمر الــــسوري وقــــدموه إلــــى اللجنــ مختــــاراً مــــن المــ

        ..............األميركية في دمشق
إلــى اللجنــة  بيــان المــؤتمر الــسوري المقــدم): ): ): ): المرفــقالمرفــقالمرفــقالمرفــق(

        .................)العربي األصل(األميركية في دمشق 
العاملــة للقــوات   مــن وزارة الحــرب إلــى القيــادة  ) برقيــة(

معلومـات تلقتهـا عـن وصـول      البريطانية في مصر حول   
ــراء  وســــــيط بــــــين  الــــــسلطان العثمــــــاني وفيــــــصل إلجــــ

عربيـة وجامعـة    مفاوضـات حـول تأسـيس عـصبة تركيـة ـ        
        ................إسالمية

مـــن قيـــادة القـــوات البريطانيـــة فـــي مـــصر إلـــى  ) برقيـــة(
احتمـــال اتـــصاالت األتـــراك  حـــول) نـــدنل(وزارة الحـــرب 
        ...............باألمير فيصل

العــسكرية فــي مــصر   مــن القائــد العــام للحملــة ) كتــاب(
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حـــول المقترحـــات   ) لنـــدن (إلـــى ســـكرتير وزارة الحـــرب    
العربــي  فــي كتــاب األميــر فيــصل بــشأن الجــيش     الــواردة

        ...................وتشكيالته واحتياجاته
قـوات الحملـة    رئيس أركـان حـرب  بيانـات األميـر فيـصل لـ    
الـــــسياسي البريطـــــاني توضـــــيحاً  المـــــصرية والـــــضابط

        ...............آلرائه في آخر األحداث
من الملـك حـسين إلـى الملـك جـورج الخـامس             ) برقية(

اتفــاق ســري لتقــسيم الــبالد     حــول مــا علمــه مــن وجــود   
بأنــه  المنــدوب الــسامي فــي مــصر يعلــق عليهــا    .العربيــة

        ................لة من األمير عبد اهللاتسلم برقية مماث
جــورج حــول حالــة   مــن األميــر فيــصل إلــى لويــد ) كتــاب(

الثــورة العربيــة وحقــوق العــرب     الــبالد العربيــة وأهــداف  
ــة ــسياسة    وحكومـ ــة والـ ــاطق العربيـ ــي المنـ ــستقبل فـ  المـ

        ............البريطانية تجاه العرب
ة مـصر إلـى وزار   من وكيل المنـدوب الـسامي فـي    ) برقية(

فيهـــا برقيــــة أرســــلها الملــــك   ينقــــل) لنــــدن(الخارجيـــة  
 األميــر فيــصل وحلــت الــسلطات البريطانيــة  حــسين إلــى

ــة   فـــي مـــصر رموزهـــا بـــصورة ســـرية ـ          موضـــوعها تجزئـ
        .............عن العرش البالد العربية وتنازله

جــورج إلــى   مــن رئــيس الــوزراء البريطــاني لويــد   ) كتــاب(
ه فيــه علــى لهجــة    يعاتبــ  كليمانــصو رئــيس وزراء فرنــسة   

 موقــــف بريطانيـــــة وتعهــــداتها للعـــــرب   برقيتــــه ويـــــشرح 
واالتفاقيـــة  ونواياهـــا ويعـــرض تـــاريخ القـــضية الـــسورية، 

 الحـــدود بـــين ســـورية  االنكليزيـــة ـ الفرنـــسية، وقـــضايا        
        .................وغيرها والعراق وفلسطين

فـــي ســـورية إلـــى  مـــن حـــزب االســـتقالل العربـــي) كتــاب (
ــة  ــاق    ةبريطانيـــــ وزيـــــر خارجيـــ ــى االتفـــ ــتج فيـــــه علـــ يحـــ

جـورج   الموقت المنعقد بين كليمانصو ولويد     العسكري
ــبالد   ــق وحـــدة الـ ــررة وال   والقاضـــي بتمزيـ العربيـــة المحـ

 لوعـــود الحلفـــاء وقـــرارات مـــؤتمر  ســـيما ســـورية، خالفـــا 
        ................الصلح
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المـدني فـي العــراق    مـن وكيــل المفـوض  ) ترجمـة كتـاب  (
ــد العزيــــز  ــعود يطل آل إلــــى عبــ ــى بعــــض   ســ ــه فيــــه علــ عــ

ــار ــه فيـــصل إلـــى     األخبـ بريطانيـــة،   بخـــصوص زيـــارة ابنـ
القوات البريطانية في فلـسطين      وموضوع سورية، وبقاء  

وأحوال ابـن   الوضع في كردستان، . في بيروت  والفرنسية
بالعملـة الورقيــة بـدالً مــن    دفـع اإلعانــات الماليـة  . رشـيد 

بــــسبب الـــضيق المــــالي الــــشديد فــــي   الفـــضة والــــذهب 
        ................العالم

الحـسين إلـى خالـد     مـن األميـر علـي بـن    ) ترجمة كتـاب  (
النــصح ويطلــب إليــه الكــف عــن   بــن منــصور يــسدي إليــه

        ................القتال
اإلمــام عبــد   مــن خالــد بــن منــصور إلــى  ) ترجمــة كتــاب (

العزيــز آل ســـعود يخبـــره فيـــه بــأن الـــشريف حـــسين قـــد    
وات فيــــصل أن يــــأتي بطــــائرات وقــــ     هــــدده وطلــــب إلــــى   

ومعاملتـه   يشكو من مخادعته للمسلمين   . عليه للهجوم
        ................لهم

مـــــن اللـــــورد اللنبـــــي فــــي القـــــاهرة إلـــــى وزيـــــر   ) كتــــاب (
ــة يرســــل إليــــه بطيــــه صــــورة     ترجمــــة حرفيــــة    الخارجيــ

إلــى األميــر فيــصل أرســـلت     لرســالة مــن الملــك حــسين    
        .......…إليه لنقلها

ــة  ) محــــضر( ــر الخارجيــ ــين وزيــ ــة بــ ــة البري محادثــ طانيــ
ابــن ســعود برئاســة    والبعثــة العربيــة التــي تمثــل األميــر   

        .............العزيز في لندن األمير فيصل بن عبد
إلـــى المعتمـــد  )القـــاهرة(مـــن المكتـــب العربـــي ) كتـــاب(

اعتــــراض وزارة الخارجيــــة  البريطــــاني فــــي جــــدة حــــول 
 محاولـة الملـك حـسين بتمويـل سـورية       البريطانية على 

        ................جازبمبالغ من إعانة الح
ســـــورية  مـــــذكرة الحكومـــــة البريطانيـــــة حـــــول احـــــتالل 

ــشأن       ــرار بــ ــاذ القــ ــتم اتخــ ــا يــ ــسطين ريثمــ ــراق وفلــ والعــ
        ..............االنتخابات

رداً (بريطانيـة   مذكرة من األمير فيصل إلى رئـيس وزراء       
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        ............)على مذكرته أعاله
ــابتين     ــداد الكــــــ ــة إعــــــ ــضية العربيــــــ ــن القــــــ ــذكرة عــــــ  مــــــ

        ................براي
 مـــــــــــــذكرة للكرنـــــــــــــل كورنـــــــــــــواليس عـــــــــــــن القـــــــــــــضية 

        ...............العربية
وزراء بريطانيــة  مــن األميـر عبــد اهللا إلـى رئــيس  ) برقيـة (

األمــــة العربيــــة للتــــصريحات   يعــــرب فيهــــا عــــن انزعــــاج 
ــي  ــستقبل    المنـــــشورة فـــ ــول مـــ ــة حـــ الـــــصحافة األوروبيـــ

 العربيــة ويــرى أن العــرب انــضموا إلــى الحلفــاء   األقطــار
معتمدين على وعود الحلفـاء     ألجل تحقيق استقاللهم  

        .................يساعدوا فيصل في لندن يطلب أن
وزراء بريطانيـــة  مـــن األميـــر فيـــصل إلـــى رئـــيس ) كتـــاب(

 يقدم فيه بعض  المقترحات حول العالقات بـين العـرب    
التوصـل إليـه فـي       إلغاء الترتيب التي تـم    ) ١: (والحلفاء
ــاريس و  ــرض) ٢(بـــ ــ عـــ ــؤتمر الـــــسالم   القـــ ــى مـــ ضية علـــ
        ..................نهائياً لتسويتها

ــر   مــــن وزيــــر الخارجيــــة البريطــــاني ) كتــــاب( إلــــى األميــ
فيصل حـول مالحظاتـه التـي قـدمها رئـيس الـوزراء إلـى            

فـــــي موضـــــوع االحـــــتالل العـــــسكرية    كليمانـــــصو وإليـــــه
        ................ وفلسطين والعراق لسورية

بريطانيــة إلـــى   وزراءمــن لويــد جــورج ـ رئــيس           ) كتــاب (
األميــر فيــصل جوابــاً عــن كتابــه الــذي يقتــرح فيــه إلغــاء    

 وضـعت الحـتالل سـورية بعـد االنـسحاب      الترتيبات التي 
ــؤتمر    ــى مــــــــــ ــاني وعــــــــــــرض القــــــــــــضية علــــــــــ  البريطــــــــــ

        ..............السالم
ــاب( ــاني   ) كتـــــ ــدوب الـــــــسامي البريطـــــ فـــــــي   مـــــــن المنـــــ

فــي مــصر حــول     القــسطنطينية إلــى المنــدوب الــسامي   
حــــــــــــسين والحكومــــــــــــة  بــــــــــــين الملــــــــــــكالدســــــــــــائس 

        ...........العثمانية
وزراء بريطانيـــة  مـــن األميـــر فيـــصل إلـــى رئـــيس ) كتـــاب(

البريطانيــة فــي ســورية وانــسحابها     حــول وضــع القــوات  
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أسس معاهدة سايكس ـ بيكو التي لم يعتـرف     منها على
        .................بها السوريون

ورد الخارجيــة ـ لــ        مــن األميــر فيــصل إلــى وزيــر   ) كتــاب(
القـــــوات الفرنــــسية للبقـــــاع   كــــرزن ـ حــــول مهاجمــــة               

ــو  ــا نحـ ــسة   . بعلبـــك واتجاههـ ــه طلـــب إلـــى فرنـ  يبـــدي أنـ
يطلـب مـساعدة    .سحب قواتها فوراً واحـتج عليهـا بـشدة         

        .............بريطانية
إلــى وزارة  مــن مقـر القيــادة العامــة فـي القــاهرة  ) برقيـة (

ــرب  ــن ) لنـــدن (الحـ ) ٨٢٨٦(برقيتهـــا المرقمـــة    جوابـــاً عـ
 ليس هنالـك مـا يـدل علـى تعامـل فيـصل       دي فيها أنه تب

        ...........مع الوطنيين المصريين والوكالء
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        نبذة عن بعض الشخصياتنبذة عن بعض الشخصياتنبذة عن بعض الشخصياتنبذة عن بعض الشخصيات

        ي الوثائقي الوثائقي الوثائقي الوثائقالتي ورد ذكرها فالتي ورد ذكرها فالتي ورد ذكرها فالتي ورد ذكرها ف
        أو التي أسهمت في إعدادهاأو التي أسهمت في إعدادهاأو التي أسهمت في إعدادهاأو التي أسهمت في إعدادها

        أحمد بن ثنيانأحمد بن ثنيانأحمد بن ثنيانأحمد بن ثنيان
األمير أحمد بن ثنيان من آل سعود كان الملك عبد العزيز يعول عليه في مراسالته، وينتدبه في 

ولد ونشأ في استانبول، وتعلم في مدارسها وكان يحسن اللغتين . مهمات دبلوماسية في الخارج
ة والتركية، ووجد فيه الملك عبد العزيز القدرة على إدارة االنكليزية والفرنسية إلى جانب العربي

أعماله الخارجية، فكلفه بسفارات عديدة، منها سفارته في المفاوضات التي دارت في القطيف أو 
وأسفرت عن توقيع معاهدة القطيف المسماة أيضاً معاهدة دارين بين عبد ) م١٩١٥(هـ ١٣٣٣اخر عام 

 سنة ألغيت بعدها رسمياً ١٢ وهي المعاهدة التي ظلت نافذة لمدة .العزيز والحكومة البريطانية
وقد رافق أحمد . بين الملك عبد العزيز وبريطانية) م١٩٢٧( هـ ١٣٤٥حين عقدت معاهدة جدة عام 

ثم رحلته إلى ) م١٩١٩(هـ ١٣٣٨بن ثنيان األمير فيصل بن عبد العزيز في رحلته إلى أوروبا في سنة 
 انتدب أحمد بن ثنيان إلى مؤتمر المحمرة الذي حصل فيه التوقيع على وكذلك. الكويت وبغداد

وكانت هذه المعاهدة قد وضعت لتحديد الحدود بين البلدين، . معاهدة المحمرة بين نجد والعراق
إالّ أن الملك عبد العزيز لم يوافق عليها ورفض إبرامها ألن ابن ثنيان تجاز فيها صالحياته 

وكانت تلك آخر المهمات السياسية التي قام بها أحمد بن ثنيان في . ا عليهوأمضاها قبل أن يعرضه
هـ ١٣٤١خدمة الملك عبد العزيز، واعتزل السياسة بعدها، وما لبث أن توفي في الرياض في عام 

  ).م١٩٢٣(



  ٥٦

ولد في طرابلس بلبنان وتخرج في الجامعة ) ) ) ) ١٩٢٣١٩٢٣١٩٢٣١٩٢٣ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٦٥١٨٦٥١٨٦٥١٨٦٥((((الجنرال جبرائيل حداد باشا الجنرال جبرائيل حداد باشا الجنرال جبرائيل حداد باشا الجنرال جبرائيل حداد باشا 
ت وانتقل إلى مصر فانتظم في خدمة الحكومة المصرية مساعداً لمدير األمن األميركية ببيرو

االنكليزي، وتقلب في وظائف الجندرمة واألمن العام بوزارة الداخلية، وكان في ) الجندرمة(العام 
ثم اعتزل خدمة الحكومة وتحول إلى األعمال المالية . الوقت نفسه يمارس األعمال الزراعية

ولما نشبت الحرب العالمية . مر في كثير من المضاربات ففشل في هذه األعمالواالقتصادية وغا
األولى عاد إلى خدمة الحكومة وعين مراقباً للصحافة العربية واألجنبية باالسكندرية في ظل 

  .األحكام العرفية
ولما دخل االنكليز فلسطين عمل حداد مع الجنرال برتون محافظ القدس، ثم مع ستورز، 

وبعد دخول القوات البريطانية . لجنرال اللنبي ضابطاً في الجيش البريطاني برتبة ميجرونظمه ا
 أشار عليه النبي باالستعانة بحداد في تنظيم قوات ١٩١٩سورية وإعالن فيصل ملكاً عليها في سنة 

  أوفده فيصل إلى انكلترة ممثالً عنه١٩٢٠وفي أوائل سنة . في سورية) الدرك(الشرطة والجندرمة 
وبعد خروج فيصل من سورية ونصبه ملكاً على العراق، جاء . في مفاوضاته مع الحكومة البريطانية

حداد باشا إلى بغداد في زيارة قصيرة ولكنه كان مريضاً فسافر إلى أوروبا وأجريت له عملية جراحية 
  .في كبده في مدينة نيس بفرنسة، وتوفي هناك على أثرها

        ) ) ) ) ١٩٣٥١٩٣٥١٩٣٥١٩٣٥ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٦٥١٨٦٥١٨٦٥١٨٦٥((((الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا 
الكاتب األديب المصلح المفكر اإلسالمي الذي كان من العلماء بالحديث واألدب والتاريخ 
والتفسير، وقضى حياته في جهاد متصل إلصالح أحوال المسلمين وتحقيق نهضتهم، وخدمة 
 اإلسالم والعروبة، وقد أصدر جريدة المنار التي تصدت للدفاع عن قضايا اإلسالم والعروبة وواصل

  .إصدارها حتى وفاته
، وهو بغدادي األصل، ١٨٦٥ولد محمد رشيد بن علي رضا في القلمون القريبة من طرابلس سنة 

ودرس العلوم العربية والشرعية مع المنطق والرياضيات واللغة التركية، ونظم الشعر في صباه، 
يرها، وكانت وأجيز للتدريس، ولكن طموحه اتجه به إلى الكتابة، فكتب في صحف طرابلس وغ

 قد نالت اهتمامه، ١٨٨٤جريدة العروة الوثقى التي يصدرها األفغاني ومحمد عبد بباريس عام 
  .ومال إلى أفكار الرجلين وأعجب بهما، وتمنى أن يصدر مجلة مثل العروة الوثقى في المستقبل

ذلك وكان .  رحل رشيد رضا إلى مصر، واتصل بالشيخ محمد عبده، وتتلمذ له١٨٩٨وفي عام 
، ووضع رشيد رضا فيما ١٩٠٥بداية صداقة وثيقة بين الرجلين دامت حتى وفاة محمد عبده في عام 

  .بعد كتاباً في سيرته
أصدر رشيد رضا في مصر مجلة باسم المنار لنشر آرائه السياسية واالجتماعية والدينية، 

 وكانت تدعو إلى  مجلداً،٣٤فأصبح لها شأن عظيم في توجيه الفكر العربي، وقد صدر منها 
  .اإلصالح والوحدة والتضامن والعودة باإلسالم إلى نهضته األولى في عصر السلف الصالح



  ٥٧

أصبح الشيخ محمد رضا مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة واألوضاع العصرية الجديدة، 
لى منبر  زار بالد الشام، واعترضه في دمشق، وهو يخطب ع١٩٠٨ولما أعلن الدستور العثماني سنة 

الجامع األموي، أحد أعداء اإلصالح، فكانت فتنة عاد على أثرها إلى مصر، وأنشأ مدرسة الدعوة 
ثم قصد سورية في عهد الملك فيصل بن الحسين، وانتخب رئيساً للمؤتمر السوري فيها، . واإلرشاد

حل إلى الهند  غادرها عائداً إلى مصر، وأقام فيها مدة، ثم ر١٩٢٠فلما دخل الفرنسيون في سنة 
والحجاز وأوروبا متجوالً فيها ومدافعاً عن القضايا العربية، وعاد فاستقر في مصر، وكان آخر ما قام 
به مصاحبة ركب األمير سعود بن عبد العزيز لتوديعه بمدينة السويس والتحدث إليه في شؤون 

 بسيارة، ولكنه توفي في ولما غادر األمير سعود السويس، اتجه رشيد رضا إلى القاهرة. المسلمين
  .السيارة فجأة، فدفن في القاهرة، وكان في السبعين من عمره

ضا إلى جانب مجلة المنار تفسيره للقرآن الكريم، وقد   كانت أشهر آثار الشيخ محمد رشيد ر
صدر منه اثنا عشر مجلداً، وحالت المنية دون إتمامه، و تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده 

، و نداء الجنس اللطيف و الوحي المحمدي و يسر اإلسالم وأصول التشريع العام )ة مجلداتثالث(
  .وذكرى المولد النبوي و شبهات النصارى وحجج اإلسالم

  .السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة: ولألمير شكيب أرسالن كتاب في سيرته عنوانه
        ))))١٩٣٨١٩٣٨١٩٣٨١٩٣٨ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٦٨١٨٦٨١٨٦٨١٨٦٨((((السير سعيد باشا شقير السير سعيد باشا شقير السير سعيد باشا شقير السير سعيد باشا شقير 

 ودرس في الكلية السورية البروتستانتية التي عرفت فيما ١٨٦٨ات بلبنان سنة ولد في الشويف
 ومارس ١٨٨٩ودرس العربية فيها ثم هاجر إلى مصر سنة . بعد بالجامعة األميركية في بيروت

الصحافة في المقطم والمقتطف، ثم دخل في أواخر السنة في خدمة الحكومة المصرية وعين في 
 إدارة الشؤون ١٩٠٠وعند إليه سنة . عد ذلك إلى دائرة االستخبارات في القاهرةنقل ب. وزارة المالية

 حين ١٩٢١ مديراً عاماً للحسابات إلى سنة ١٩٠٧المالية في السودان بعد إعادة فتحه، وأصبح سنة 
 إلى تنظيم المالية السورية في عهد األمير ١٩١٩دعي سنة . عين مستشاراً مالياً لحكومة السودان

، ثم مضى إلى لندن لمشاورة الحكومة البريطانية عن شؤون سورية المالية وحصتها من فيصل
  .١٩٣٨وتوفي سنة . منح لقب باشا في مصر ووسام ولقب سير من انكلترة. الديون العثمانية

        ))))مممم١٩٣٢١٩٣٢١٩٣٢١٩٣٢/ / / /  هـ هـ هـ هـ١٣٥١١٣٥١١٣٥١١٣٥١توفي سنة توفي سنة توفي سنة توفي سنة ((((سلطان بن بجاد سلطان بن بجاد سلطان بن بجاد سلطان بن بجاد 
صحب . ن الحجاز ونجدمن بادية ما بي. قائد شجاع. سلطان بن بجاد بن حميد، من عتيبة

وأقام في هجرة الغطغط على مقربة . الملك عبد العزيز في غزواته ومغامراته، قبل أن يلي الملك
، نجدة لخالد ) م١٩١٩( هـ ١٣٣٧أرسله بن سعود إلى واحة تربة في شعبان . من الرياض فكان زعيمها

لى جيش عبد اهللا، فكادا فأغارا ع. بن لؤي، لصد الشريف عبد اهللا بن الحسين عن تلك الواحة
ولما بدأت حركة التجديد . يفنيانه، ثم كان مع األمير فيصل بن عبد العزيز في حرب عسير

واإلصالح في دولة آل سعود، قبيل استقرارها، ونودي بالكف عن الغارات والغزوات، كان من العسير 
الحضارة الجديدة، رأي عبد على ابن بجاد ـ وهو العريق في البداوة ـ أن يرتاح إلى أساليب من 
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معاهدات مع دول اإلفرنج، وأنظمة وقوانين للبالد، وسيارات : العزيز ابن سعود يقبل عليها ويقرها
قد تكون من السحر وأطباء ال يصفون الحشائش، وال يقولون بالكي، وكهرباء تأتي بالنور من دون 

واستفزه فيصل . ن المستحدثات أو البدعفكان كل هذا وأمثاله، في منطق ابن بجاد، م. زيت أو شمع
وتحول بعد . الدويش، فقام ينكر على اإلمام ما سماه قعوداً عن الجهاد، وابتعاداً عن جادة الدين

الطاعة واإلخالص ثائراً التفّت حوله جموع من قبيلته عتيبة الكثيرة العدد، وناصره الدويش وأهل 
زحوف إلخضاعه ومن معه، وأمر من بقي على طاعته فوجه ابن سعود ال. الغطغط، واتسعت الفتنة

ونشبت وقائع . من عتيبة أن يكفيه شر من والى ابن بجاد منها، فانقسمت القبيلة، واقتتل فريقاها
انتهت بالقبض على ابن بجاد وزجه في سكن الرياض مثقالً بالحديد مدة عام ونصف، أو ما يقارب 

  .ذلك، ومات في سجنه
  )يعن األعالم للزركل(

        ))))١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣ـ ـ ـ ـ ١٨٧٧١٨٧٧١٨٧٧١٨٧٧ ( ( ( (Sir.John Shuckburghالسيرجون شكبره السيرجون شكبره السيرجون شكبره السيرجون شكبره 
 وأصبح سكرتيراً ١٩٠٠درس في ايتن وجامعة كمبردج ودخل في خدمة وزارة الهند في سنة 

 نقل إلى وزارة المستعمرات وأصبح مساعداً ١٩٢١، وفي سنة ١٩١٧للدائرة السياسية فيها في سنة 
 حتى سنة ١٩٣١بح وكيالً دائماَ لوزارة المستعمرات من ، ثم أص١٩٣١ و١٩٢١لوكيل الوزارة بين سنتي 

، وفي تلك السنة عين حاكماً عاماً لنايجيريا ولكنه لم يلتحق بمنصبه بسبب نشوب الحرب ١٩٤٢
  .١٩٤٢العالمية الثانية فواصل عمله في وزارة المستعمرات حتى تقاعده في سنة 

فبراير /  شباط٨توفي في . ١٩٤٦نة له مؤلف بعنوان رحلة مثالية ومقاالت أخرى نشر في س
١٩٥٣.  

        ))))١٩٦٠١٩٦٠١٩٦٠١٩٦٠ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٨٥١٨٨٥١٨٨٥١٨٨٥((((فيلبي، هاري سنت جون فيلبي، هاري سنت جون فيلبي، هاري سنت جون فيلبي، هاري سنت جون 
حيث كان أبوه من مزارعي الشاي ) سيرالنكا(ولد في سيالن . المستشرق البريطاني المشهور

 ١٩١٥البريطانيين فيها، وتخرج في جامعة كمبردج، ودخل في خدمة حكومة الهند، وفي سنة 
ع قوات االحتالل البريطانية في العراق، ولكنه اختلف مع الضباط استخدم في مهام سياسية م

عبد العزيز آل ) األمير(البريطانيين اآلخرين هناك، فأرسل في مهمة للتوسط بين الملك حسين و 
  .سعود

، ثم تخلى عن هذا المنصب كما تخلى عن ١٩٢١عين مستشاراً لوزارة الداخلية في العراق سنة 
 بريطانياً في شرق األردن، ألنه لم يوافق على سياسة الحكومة البريطانية منصبه التالي معتمداً

 شركة تجارية في ١٩٢٦وكان معارضاً لترشيح الملك فيصل لعرش العراق، وأسس في سنة . فيهما
 اشهر إسالمه، واتخذ عبد اهللا اسماً له، ١٩٣٠جدة باسم الشركة الشرقية المحدودة، وفي سنة 

 رشح نفسه لعضوية مجلس العموم عن حزب ١٩٣٩وفي سنة . طناً دائماًوالجزيرة العربية مو
العمال، ولكنه فشل في االنتخابات، فعاد إلى الجزيرة العربية، ومارس التجارة، وكان في الوقت 

  .نفسه مستشاراً غير رسمي للملك عبد العزيز بن سعود
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ب بقبول التقسيم ألنه كان وعلى الرغم من أنه كان معادياً للصهيونية بشدة، فقد نصح العر
وكان يجاهر على الدوام بتأييد الملك عبد العزيز بن سعود، ولكنه مع ذلك . يخشى ما هو أسوأ منه

، ثم كرر هذه االنتقادات وأكثر ١٩٥٢الذي صدر سنة ) اليوبيل العربي(دس بعض االنتقادات في كتابه 
فطرد من . در بعد وفاة الملك عبد العزيزمنها في مقدمة كتابه الملكة العربية السعودية الذي ص

  .البالد، ومع ذلك فقد سمح له بالعودة بعد سنة واحدة
خلف مؤلفات قيمة عن البالد العربية، وقد أفاد منقبو النفط من الخرائط التي رسمها 

  .للجزيرة العربية
زي عمل رزق فيلبي بأربعة أوالد أكبرهم كيم فيلبي الذي اشتهر بكونه أخطر جاسوس انكلي

  .لصالح االتحاد السوفييتي
        ))))١٩٢٥١٩٢٥١٩٢٥١٩٢٥ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٥٩١٨٥٩١٨٥٩١٨٥٩((((اللورد كرزن اللورد كرزن اللورد كرزن اللورد كرزن 

رجل الدولة البريطاني الذي شغل مناصب مهمة جداً في الحكومة البريطانية، فكان نائباً 
  .للملك في الهند، ووزيراً للخارجية، وقام بدور رئيسي في رسم سياسة بريطانية الخارجية وتوجيهها

 حين ترأس الجانب البريطاني في ١٩٢١زن بمصر في عام وقد ارتبطت سيرة اللورد كر
المفاوضات التي أجريت في لندن مع الوفد الرسمي المصري برئاسة عدلي يكن باشا وعرفت 

  .بمفاوضات عدلي ـ كرزن، ولكنها فشلت بسبب الضمانات التي أصر عليها الجانب البريطاني
، وهو ١٨٥٩يناير عام /  كانون الثاني١١ترة في ولد جورج ناثانيال كرزن في مقاطعة داربيشر بانكل

أكبر أبناء البارونسكارسديل، درس في ايتن وأوكسفورد، واصبح عضواً في مجلس العموم في سنة 
ولما جاء المحافظون إلى الحكم عينه ساليزبوري وكيالً لوزارة الداخلية ثم وكيالً لوزارة . ١٨٨٦

  .الخارجية
لك في الهند، ومنح لقب لورد كرزن أوف كدلستون وكان أصغر من  عين نائباً للم١٨٩٨وفي سنة 

شغل هذا المنصب، وقد تمتع كرزن بمنصبه وبسيطرته على راجات الهند  وحكامها السياسيين 
وفي الشؤون . ومع ذلك فإنه كان مقدراً لواجباته، ومضطلعاً بمسؤولياته بكفاءة عالية. اإلقليميين

ضايا الحدود، وتجول في الخليج العربي، وأوفد بعثة ناجحة إلى الخارجية أعار أهمية خاصة لق
  .التيبت حدت من مطامع روسية فيها، وتجول في شتى مناطق الهند

جددت الحكومة البريطانية خدمته في الهند بعد انقضاء السنوات الخمس األولى النتدابه، 
يش البريطاني في الهند، وهو ولكن فترة أمجاده كانت قد انتهت، إذ اصطدم بالقائد العام للج

اللورد كتشنر الذي عين بذلك المنصب على طلب من كرزن نفسه، ولما اشتد الخالف بينهما قدم 
كرزن استقالته من منصبه وهو يظن أن الحكومة البريطانية ستؤيد وجهة نظره وتلتزم جانبه، 

وبعد فترة من االبتعاد عن . نكلترةولكن الملك ادوارد السابع أبرق إليه بقبول استقالته، فعاد إلى ا
، ثم في وزارة ١٩١٥المسرح السياسي، اشترك في الحكومة االئتالفية التي ألفها اللورد آسكويث سنة 

لويد جرج التي ألفها بعد الحرب، فأصبح وزيراً للخارجية، ولكن لويد جورج، ذا الشخصية القوية 
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فسه، ولكنه كان قد تعلم درساً قاسياً من استقالته المسيطرة كثيراً ما تجاهله وتولى المبادرات بن
من منصب نائب الملك في الهند، فتمسك بمنصبه على مضض، وسكن عن كثير من الظروف التي 

  .تجاهله فيها لويد جورج
 أعيد وزيراً للخارجية، فخدم بكفاءة عالية حتى ١٩٢٢ولما جاء المحافظون إلى الحكم في سنة 

  . أوروبا والشرق األوسط بحرص واقتدار، وعالج قضايا١٩٢٣سنة 
ولما انسحب بونار لو من رئاسة الحكومة لمرضه، توقع كرزن، أن يخلفه رئيساً للوزراء، ولكن 
المؤامرات السياسية وراء الكواليس، وعدم الرغبة في تعيين رئيس وزراء من مجلس اللوردات، حيث 

وكان ذلك ضربة . ل ستانلي بولدوين عليهيكون مقطوع الصلة بالناس إلى حد ما، أدت إلى تفضي
 حينما ١٩٢٤ولكنه احتفظ بمنصب وزير الخارجية حتى سنة . مؤلمة آلمال كرزن لم يفق منها

  .أبعده بولدوين، وعين أوستن تشمبرلين مكانه
كان كرزن منذ شبابه يحب الظهور، ويعشق الفخفخة ومظاهر األبهة، ومجالسة العظماء وقد 

  . ذلك إلى سمعته وجعلته موضوع تندر أصحابه أحياناًأساءت مبالغته في
مارس أجريت لكرزن عملية جراحية الستئصال و رم داخلي، وأعقبتها اختالطات أدت /  آذار٩وفي 
  .إلى وفاته

        ))))١٩٢٩١٩٢٩١٩٢٩١٩٢٩ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٤١١٨٤١١٨٤١١٨٤١((((جورج كليمانصو جورج كليمانصو جورج كليمانصو جورج كليمانصو 
السياسي الفرنسي الشهير جورج كليمانصو الذي كان أهم شخصية في الجمهورية الفرنسية 

ثة، ورئيس وزراء فرنسة مرتين، ومن ابرز الرجال الذي يعزى إليهم الفضل في انتصار الحلفاء الثال
  .في الحرب العالمية األولى، وفي صياغة معاهدة فرساي

 في إقليم فنديبه على الساحل الغربي من فرنسة، وبدأ بدراسة ١٨٤١ولد جروج كليمانصو سنة 
اليات المتحدة حيث مارس الصحافة والتعليم ردحاً من الطب في باريس، ولكنه تركه وذهب إلى الو

فعضواً في مجلس النواب ) ١٨٧١ ـ ١٨٧٠(الزمن، ثم عاد إلى فرنسة وانتخب رئيساً لبلدية مورنمارتر
، )العدالة( اسمها ١٨٨٠وخالل ذلك أصدر جريدة راديكالية في باريس منذ سنة ). ١٨٩٣ ـ ١٨٧٦(

 كفاءتهم، وأجبر الرئيس غريفي على االستقالة بسبب فضيحة ووجه انتقادات عنيفة للوزراء لعدم
  .تتعلق بالشرف

، وكانت شدة هجماته الصحفية قد ١٨٩٣دحر كليمانصو في انتخابات مجلس النواب سنة 
، وتعريته للقضايا السياسية سببت سقوط عدة وزارات، ثم أصبح عضواً في )النمر(أكسبته لقب 

، وهو الذي نفذ )١٩٠٩ ـ ١٩٠٦(ورئيساً للوزراء ) ١٩٠٦(يراً للداخلية ووز) ١٩٢٠ ـ ١٩٠٢(مجلس الشيوخ 
الفصل بين الكنيسة والدولة، ولكنه خسر تأييد االشتراكيين بسبب استخدامه قوات الجيش في 

وفي فترة دقيقة من الحرب، حينما . مقاومة عمليات اإلضراب، مما أدى إلى انفصاله عنهم نهائياً
عينه الرئيس بوانكاريه رئيساً للوزراء ) ١٩١٧نوفمبر / تشرين الثاني( هبطت كانت مقاومة فرنسة قد

واحتفظ هو بمنصبيه حتى سنة ) لقبت باالتحاد المقدس(ووزيراً للدفاع، فألف وزارة ائتالفية 
  .، وواصلت حكومته الحرب بعزم وثبات حتى إحراز النصر النهائي١٩٢٠
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وانتقد مقترحات ) ١٩١٩(مر الصلح في باريس وبعد انتصار الحلفاء، ترأس كليمانصو مؤت
وقد اعتبر معاهدة فرساي غير . الرئيس األميركي وودور ويلسن بشدة وبوضوح وقال إنها غير عملية

 ألنه اعتبر متساهالً مع ١٩١٩ولن كليمانصو هزم في انتخابات سنة . وافية لضمان سالمة فرنسة
  .األلمان

تاريخ فرنسة السياسي، وكان يتمتع بصفات فريدة وذكاء كان كليمانصو من ألمع الشخصيات في 
وقف مدافعاً عن مبادىء الثورة الفرنسية، واجتمعت فيه صفات قلما تجتمع في . خارقا ولسان ذرب

فقد كان دكتاتورياً في حكمه، ديمقراطياً في مبادئه، وطنياً في مواقفه، متطرفاً في أعماله، . غيره
النمر ـ : (في خصومته، وهو السياسي الذي لقب بأكثر عدد من األلقابمندفعاً في أحكامه، عنيفاً 

وخاض أكبر عدد م المعارك، وخاصم بال هوادة الكاثوليك، ) الخ.. مسقط الوزارات ـ صانع النصر
 خالل رئاسته ١٩١٧وعاش أعظم لحظات حياته في سنة . والملكيين، والمعتدلين، واالشتراكيين

 ذلك العجوز ثقيل السمع الذي تجاوز الخامسة والسبعين من العمر، الثانية للوزارة حين أصبح
  . رمزاً لتصميم فرنسة على النصر وملهماً للشعب بالثقة في نفسه وقدرته على تحقيقه

اعتزل كليمانصو في كوخ صغير يشرف على المحيط األطلسي في مقاطعته فندييه وانصرف 
يخية، وعاش حياة هادئة نسبياً بعد أن كان لولب إلى القراءة الجادة ووضع مؤلفات أدبية وتار
 ٨٨ عن ١٩٢٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢٤وتوفي في . السياسة الفرنسية طيلة نصف قرن من الزمان

  .عاماً
        ))))١٩٤٥١٩٤٥١٩٤٥١٩٤٥ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٦٣١٨٦٣١٨٦٣١٨٦٣((((لويد ـ جورج، دافيد لويد ـ جورج، دافيد لويد ـ جورج، دافيد لويد ـ جورج، دافيد 

 رجل الدولة البريطاني ورئيس الوزراء الذي سيطر على الحياة السياسية البريطانية في المرحلة
  .األخيرة من الحرب العالمية األولى، وقاد بريطانية إلى النصر

كان لويد ـ جورج سياسياً من حزب األحرار، من منطقة ويلز، وهو من رواد اإلصالح االجتماعي 
 وتخرج محامياً وانتخب عضواً في ١٨٦٣يناير /  كانون الثاني١٧ولد في مانتشستر في . في انكلترة

ارض حرب البوير التي .  سنة متوالية٥٥ومثل دائرته االنتخابية فيه لمدة  ١٨٩٠مجلس العموم سنة 
 ثم وزيراً للمالية في ١٩٠٦خاضتها بريطانية في أفريقية الجنوبية، وأصبح وزيراً للتجارة في عام 

 قدم ميزانية أحدثت هزة كبيرة الحتوائها على إصالحات عنيفة ومبادئ ١٩٠٩، وفي عام ١٩٠٨عام 
فثار . ضرائب التصاعدية المباشرة، ودعم العمال ضد البطالة والمرض والشيخوخةجذرية في ال

عليه المحافظون ورجال المال، ورفضها مجلس اللوردات، مما أدى بدوره إلى إصدار قانون في عام 
  . يحد من سلطات ذلك المجلس١٩١١

خالف بينه وبين  حدث ١٩١٦شغل لويد ـ جورج مناصب خالل الحرب العالمية األولى، وفي عام 
رئيس الوزراء آسكويث فأصبح لويد ـ جورج رئيساً للوزراء في حكومة ائتالفية وأوجد قيادة موحدة 
. مكنت الحلفاء من الوقوف بوجه آخر هجوم ألماني وتحقيق النصر في الحرب العالمية األولى

  .سي في مؤتمر فرسايقام بدور رئي) مع ويلسن وكليمانصو وأورالندو(وبصفته أحد األربعة الكبار 
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 تغلب لويد ـ جورج على حزب العمال وأتباع آسكويث، ولكن الدعم الذي ١٩١٨وفي انتخابات عام 
كان يتمتع به أصبح واهناً بسبب تفاقم البطالة، والتدخل في الحرب األهلية الروسية والتدخل في 

  .ايرلندة
مؤتمر فرساي، وعقد معاهدة مع أيد لويد ـ جورج الصهيونية، وحقق األطماع البريطانية في 

، فكان ذلك، إلى جانب تأييده لليونان ضد ١٩٢١ايرلندة منحت بموجبها استقالالً ذاتياً في سنة 
تركيه، سبباً في انسحاب المحافظين من وزارته وانهيار االئتالف، ففقد ثقة حزبه إلى حد كبير ولم 

  . عاما٨٢ً عن ١٩٤٥مارس /  آذار٢٦يعد إلى الحكم بعد ذلك حتى وفاته في 
  .كان لويد ـ جورج خطيباً بليغاً، وخاصة في معالجة القضايا االجتماعية

        ))))١٩٣٦١٩٣٦١٩٣٦١٩٣٦ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٦٤١٨٦٤١٨٦٤١٨٦٤ ( ( ( (Sir Louis Malletماليت، السير لويس ماليت، السير لويس ماليت، السير لويس ماليت، السير لويس 
، دخل الخدمة الخارجية في ١٩١٤و ١٩٠٨دبلوماسي بريطاني، كان سفيراً في تركية بين سنتي 

يل وروما والقاهرة ثم أصبح سكرتيراً لوزير الخارجية  وتدرج في وظائفها وعمل في البراز١٨٨٨سنة 
ثم سفيراً في ) ١٩٠٧ ـ ١٩٠٥(السير ادوارد غراي ثم عين مساعداً لوكيل وزارة الخارجية 

  .١٩٣٦أغسطس سنة /  آب٨ وتوفي في ١٩٢٠أحيل على التقاعد في سنة ). ١٩١٣(القسطنطينية 
        ):):):):١٩٢٤١٩٢٤١٩٢٤١٩٢٤ ـ  ـ  ـ  ـ ١٨٥٦١٨٥٦١٨٥٦١٨٥٦((((وودرو ويلسن وودرو ويلسن وودرو ويلسن وودرو ويلسن 

شرون للواليات المتحدة ومن أكثر الرؤساء األميركيين نفوذاً وأثراً في تاريخ الرئيس الثامن والع
  .بالده وعالقاتها الدولية

ودرس في جامعة .  في مدينة ستونتن من والية فرجينيا، من أصل اسكتلندي١٨٥٦ولد سنة 
ي برنستن، ومارس المحاماة مدة قصيرة، ثم استأنف الدراسة في جامعة جونز هوبكنز، وعمل ف

المجال األكاديمي خمساًَ وعشرين سنة برز خاللها أستاذاً قديراً في جامعة برنستن، ثم أصبح 
  .رئيساًَ لتلك الجامعة

 رشح لمنصب حاكم والية نيوجرسي عن الحزب الديمقراطي فقبل الترشيح ١٩١٠وفي سنة 
ه سيكون أداة بيد واستقال من الجامعة، ولما نجح في االنتخابات بدد ما أشاعه عنه خصومه من أن

اآلخرين أو محافظاً في سياسته، ووضع برنامجاً ليبرالياً كامالً بما في ذلك قوانين للحد من 
وقد اجتمعت حوله العناصر التقدمية وانتخب . الفساد وأخرى خاصة بمسؤولية المستخدمين

ي االنتخابات ، ونجح ف١٩١٢ليكون مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في انتخابات سنة 
ولكن التحدي الحقيقي ). وقد عرفت في حينها باسم الحرية الجديدة(وواصل سياسته اإلصالحية 

الذي واجهه جاء مع نشوب الحرب العالمية األولى، وكان ي البداية مؤمناً بوجوب التزام الواليات 
، ولكن تجاهل ١٩١٦المتحدة للحياد، وقد كوفئ على موقفه هذا بإعادة انتخابه للرئاسة في سنة 

  .ألمانيا لحقوق المحايدين وإغراقها البوارج والسفن أجبره على زج بالده في أتون الحرب كارهاً
فلما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء تابع ويلسن سياسته الرامية إلى جعل العالم مكاناً آمناً 

يتصوره لسلم عادل ودائم، للديمقراطية، وأعلن عن بنوده األربعة عشر المشهورة التي حددت ما 
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وكانت تلك البنود تقوم على أساس مبدأ تقرير المصير، ذلك المبدأ الذي نادت به الحلفاء فيما 
وكانت ). في قضية فلسطين مثالً(بعد حين يكون موافقاً لمصالحها، وتناسته إذا لم يتفق معها 

توفير العدالة للصديق والعدو بنود ويلسن األربعة عشر تقول بوجوب تحرير الشعوب المستعبدة، و
على السواء، وضمان السلم العالمي عن طريق تأسيس عصبة األمم لتكون أداة لمنع الحروب 

وكان ويلسن هو الذي . وتنظيم القانون الدولي والحفاظ على العدالة واحترام المعاهدات الدولية
  .عصبة األمم) عهد: أو(اقترح نصوص ميثاق 

 واستقبل في أوروبا استقباالً حماسياً ١٩١٩الصلح في باريس سنة وقد حضر ويلسن مؤتمر 
وكان في كثير من األحيان في موقف غير متكافئ، بل يكاد يكون ساذجاً . أنساه واقع الحياة السياسية

في مناقشاته مع ساسة الحلفاء اآلخرين المتمرسين بأالعيب السياسة والمفاوضات والذين كانوا 
ومع ذلك . حهم القومية، سواء اتفقت مع مبادئ ويلسن المثالية أم لم تتفقيحاولون تغليب مصال

فإن بعض تلك المبادئ تسربت إلى معاهدة فرساي، كما أنه نجح في حمل المؤتمر على جعل 
  .نصوص عهد عصبة األمم جزءاً ال يتجزأ من معاهدة فرساي

ه، ولم يكن في وضع يمكنه وقد تدهورت صحته وأعصاب وعاد ويلسن من مؤتمر فرساي مرهقاً،
من مناقشة المعارضة التي تكونت ضده في مجلس الشيوخ، ولنه قرر القيام بحملة شعبية، فخرج 
في جولة للدعوة إلى تأييد المعاهدة، وألقى كثيراً من الخطب، وأجرى كثيراً من المقابالت 

يراً إلى التخلّي عن المحادثات، وحضر االستعراضات والمهرجانات، ولكن اإلرهاق اضطره أخ
ولما نوقشت معاهدة فرساي في مجلس . وبعدها أصيب بجلطة تركت جانبه األيسر مشلوالً. جولته

  .الشيوخ صوتت األغلبية ضد إبرامها
وأسست عصبة األمم وافتتحت جلساتها وكان من سخريات القدر أن ال تشترك الواليات 

فكرتها الذي كافح ألجلها وضحى بصحته المتحدة في افتتاحها بعد أن كان رئيسها صاحب 
  .ومستقبله السياسي في سبيلها

وكان ويلسن في الشهور األخيرة من رئاسته مريضاً وعاجزاً عن اتخاذ أية قرارات مهمة، فلما 
  .هاردنغ انتهت مدة رئاسة خلفه مرشح الحزب الجمهوري

يرة من حياته في شبه  منح ويلسن جائزة نوبل للسالم، وقضى السنوات األخ١٩٢٠وفي سنة 
  . عاما٦٨ً عن ١٩٢٤فبراير سنة /  شباط٣عزلة، إلى أن وافاه األجل في 
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        الشخصيات التي وردت نبذة عنها في األجزاء السابقةالشخصيات التي وردت نبذة عنها في األجزاء السابقةالشخصيات التي وردت نبذة عنها في األجزاء السابقةالشخصيات التي وردت نبذة عنها في األجزاء السابقة
  سليمان باشا الباروني

        الجزء األول الجزء األول الجزء األول الجزء األول 
              سليمان فيضي      سليمان فيضي      سليمان فيضي      سليمان فيضي                أحمد جاويد                            أحمد جاويد                            أحمد جاويد                            أحمد جاويد                            

  )الكابتن(      شكسبير         أحمد جمال باشا              
       السيد طالب باشا النقيب   أنور باشا                              

      طلعت باشا أوكونر، السير نيقوالي رودريك        
      عبد اللطيف المنديل ابن جلوي                               
      الشيخ عبد العزيز شاويش جاويد باشا                              
      الملك عبد العزيز   الملك حسين بن علي                
      ابن عبد الرحمن آل سعود   حقي باشا، ابراهيم                    
      الملك عبد اهللا بن الحسين     حقي العظم                           
      عزيز علي المصري   سايكس، السير مارك                  
     السيد علي الميرغي    ستورز، السير رونالد                  
    عين الدولة، عبد الحميد ميرزا      سعيد حليم باشا                     
    فائز الغصين      غراي، السير ادوارد                   
   الملك فيصل بن الحسين      الماركيز كرو                           

   اللورد كتشنر كاليتن، السير غيلبرت                     
   كورنواليس، السير كيناهان  كوكس، السير برسي                       

       لورنس، توماس ادوارد الوثر، السير جيرالد                   
  ـ جورج، دافيد      لويد  محمد شريف الفاروقي              
        حسين ابن مبيريك مكماهون،السير هنري               
  )األفندي(      الشيخ محمد نصيف  هولدرنس، السير توماس وليم      
       نوري الشعالن           هير تزل، السير آرثر                  

         دافيد جورج    هو غارث،                                 الجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثانيالجزء الثاني
          ويلسن باشا محمد اإلدريسي                    
  )الجنرال السير(        وينغيت، ريجنالد  مصطفى اإلدريسي                 

        الجزيرة الثالثالجزيرة الثالثالجزيرة الثالثالجزيرة الثالثأوليفانت، السير ال نسيلوت                  
  ل      آللنبي، الماريشا   بيكو، جورج                         
       بلفور، آرثر جيمس    تشلمزفورد، اللورد                  
         خالد بن لؤي تشمبرلين، أوستن                   
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        رفيق العظم    حسين روحي                       
          شكري باشا األيوبي األمير زيد بن الحسين             

  الي       علي رضا باشا الركابيالميرا) محمد صادق(صادق بك 
       عوده أبو تايه   األمير صباح الدين                  

  )الملك(األمير علي بن الحسين 
  )الشريف(علي حيدر 

  

        القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
        العالقات الهاشمية ـ السعوديةالعالقات الهاشمية ـ السعوديةالعالقات الهاشمية ـ السعوديةالعالقات الهاشمية ـ السعودية

        وقضية الخرمةوقضية الخرمةوقضية الخرمةوقضية الخرمة
FO 371/ 4144 (5815) 
IOR: L/ P&S/ 10/ 389 - 390  

))))١١١١ ( ( ( (        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        في وزارة الهند في وزارة الهند في وزارة الهند في وزارة الهند أعدت أعدت أعدت أعدت 
        عن العالقات بين نجد والحجازعن العالقات بين نجد والحجازعن العالقات بين نجد والحجازعن العالقات بين نجد والحجاز

        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩يناير يناير يناير يناير / / / /  كانون الثاني كانون الثاني كانون الثاني كانون الثاني٧٧٧٧: : : : التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
        الرقمالرقمالرقمالرقم
  سري

        النزاع بين نجد والحجازالنزاع بين نجد والحجازالنزاع بين نجد والحجازالنزاع بين نجد والحجاز: : : : جزيرة العربجزيرة العربجزيرة العربجزيرة العرب
الخالف بين الملك حسين وابن سعود، أمير نجد، الذي كان موضوع تقارير عديدة  )١

النزاع الحالي بينهما إن موضوع . معروضة على اللجنة الشرقية، بلغ اآلن مرحلة خطيرة
والقرية هي اآلن في أيدي االخوان أتباع . هو قرية الخرمة التي يدعي كال الطرفين ملكيتها

، وقد أجرت القوات الحجازية المحلية محاوالت مختلفة غير ناجحة الوهابيينابن سعود 
يعكس وهو . وكما شرح مراراً، فإن العداء بين الزعيمين عميق الجذور. إلخراجهم منها

تنافساً أمده سنوات متعددة بين مكة والرياض، وقد شدده الحسد الشخصي والخصام 
إن العالقات السياسية مع ابن سعود كانت ترتبط في . والوهابيينالمذهبي بين السنة 

أما تلك التي مع الملك حسين فقد بدأت . السابق مع منطقة العراق وحكومة الهند
ء الحظ أن النزاع بين الزعيمين قد انعكس إلى حد ما على ومن سو. واستجدت مع القاهرة

وفي الوقت الحاضر يدافع عن . عالقات اإلدارتين اللتين تم االتصال بهما بواسطتهما
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ادعاءات ابن سعود الكرنل ويلسن والمستر فيلبي، بينما تحظى ادعاءات الملك حسين 
سبتمبر الماضي / ر في شهر أيلولوقد تقر. بتأييد السير ريجنالد وينغيت والكرنل لورنس

تغيير الجو المحلي بإرسال ضابط من الجيش المصري إلى ابن سعود، لكن القرار لم 
  .ينفذ بعد

فيما يتعلق بالحق والباطل لنزاع الخرمة، تعطي الخالصة التالية لبيان قدمه  )٢
/ األول كانون ٢٧(الشريف فيصل ابن الملك حسين خالل زيارة أخيرة له لوزارة الهند 

 :وجه نظر الحجاز في القضية) ١٩١٨ديسمبر 

وقد شرح . في العالقات بين ابن سعود أمير نجد والسلطات الحجازية] فيصل[بحث الشريف 
من وجهة . التي يرأسها ابن سعود شكالً وهو رئيسها الشكلي وروحها الموجهالوهابية طبيعة الحركة 

في ) محارب(ولكنه مذهب نضالي و . الوهابي نظر العقيدة ليس لديه أي اعتراض على المذهب
ال يتسامحون إزاء أي شخص  الوهابيينإن . األساس، وهو يتخذ وسيلة لخدمة األغراض السياسية

مثالً إذا استولوا على األماكن المقدسة فإنهم يمنعون من الحج . أو أي شيء خارج مذهبهم الخاص
رة في نجد فليس ألحد في الحجاز رغبة في  محصوالوهابيةوما دامت . وهابياًكل من لم يكن 

هذا هو . لكنهم ال يستطيعون التسامح في ظهورها في المناطق اآلهلة غربي البادية. التدخل فيها
معنى حادث الخرمة هي أول قرية مأهولة غربي البادية، وبقاؤها تحت نفوذ ابن سعود يجعلها تكون 

أي (والشريف فيصل يقرر طرد االخوان . المأهولة في المنطقة الوهابيمركزاً أمامياً للمذهب 
. وهو يعتزم أن يفعل ذلك في المستقبل القريب بقوة السالح. من القرية)  المحاربينالوهابيين

ويرى القضية ضئيلة الشأن وال . وسوف يدير المعركة شخصياً وال يتوقع صعوبة في تحقيق هدفه
 وإعادتهم إلى الوهابيينسوف يكتفي بطرد وهو . يحسن أن تشغل بال حكومة صاحب الجاللة

ليس هناك سوى بديل واحد، وهو . البادية، وال ينوي مواصلة الحرب في أراضي ابن سعود الخاصة
وفيصل مستعد تماماً التخاذ هذا السبيل إذا رغبت . الوهابيةأن يعتنق أهل الحجاز أنفسهم 

 جميعهم في الوهابيينل الحج لغير الحكومة البريطانية بذلك، لكن هذا سوف يعني غلق سبي
  .المستقبل

بصدد دعوى ابن سعود بالقرية، يمكن ذكر المقتبس التالي من تقرير كتبه المستر فيلبي  )٣
  : ١٩١٨١أغسطس / في شهر آب

أتجاسر فأفكر أن حكومة صاحب الجاللة البريطانية سوف تعيد النظر في الرأي المستند إلى 
قت اإلشارة إليه أن الخرمة ال تبعد سوى عشرة أميال شرقي كما سب. بعد الخرمة عن الطائف

والمسالة التي تحت النظر . الحدود غير المشكوك فيها لعشائر البقوم والسبيع، وهي شعيب شابا
هي، لذلك، السيادة على القسم الغربي من عشيرة السبيع، التي عاصمتها الخرمة، وحدودها وادي 

والحكم بالخرمة للشريف بناء على ذلك، يعني .  الخرمة ميالً شرقي١٢٠نعيم على مسافة 
وهذا يثير قضية .  ميل أو أكثر شرقي الطائف٢٠٠بالضرورة مد حدود الحجاز إلى خط يبعد نحو 

                                                
  ).١( ـ لالطالع على بيان أوفي عن االدعاء يرجى مراجعة الملحق ١
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ولما كان الشريف يدعي .  ميل آخر شرقي وادي نعيم١٠٠مرتفعات عتيبة التي تمتد إلى مسافة 
) ١: (وأنا أعرض جدياً.  إلى الوراء إلى خط طويق تقريباًبالسيادة على عتيبة، فإن حدود نجد تقع

إن ابن سعود ال يستطيع ترك الخرمة وشأنها ) ٢: (إن القضية أكثر تعقيداً مما يفترض، ولها وجهان
. إن الخرمة لن تخضع للهجمات الشريفية) ٣(، ...ن يثير ذلك قالقل واسعة بين عشائر نجد‘دون أ

  ).١٩١٨سبتمبر / أيلول٧ بتأريخ ٧٤١٨م منقول في برقية بغداد رق(
نوفمبر /  تشرين الثاني٢٦في . التطورات األخيرة في الخرمة يمكن تلخيصها بإيجاز )٤

وينغيت بأن أخباراً عن نوايا عدوانية من جانب ابن سعود تروج في الحجاز . الماضي أبرق السرر
 رجالً ٤٥٠خوان في الخرمة بـ وأنه، حسب مذكرة السلطات العسكرية الشريفية المحلية عزز اال

أبلغ الملك حسين ) ديسمبر/  كانون األول٦ بتأريخ ١٨٢٧برقية القاهرة رقم (وبعد أيام قليلة . راكباً
 ميالً شمالي ٤٥أن االخوان هاجموا مركز المؤن الرئيسي للقوة الحجازية في الدغادية على مسافة 

وان القريب من عاصمته سوف يثير أزمة وأن الحالة وألح الملك قائالً إن هذا العد. الطائف ونهبوه
ال يمكن معالجتها إالّ بإنذار من حكومة صاحب الجاللة يطلب تفرق كل تجمعات االخوان خالل 

قال الملك ) ديسمبر/  كانون األول١٠ بتأريخ ١٨٥٧برقية القاهرة رقم (وفي تقرير الحق .  يوما٣٥ً
ن بن بجاد، وهو على ما يقال وكيل ابن سعود الرئيسي لدى حسين إن قوة من االخوان بقيادة سلطا

وينغيت، وهو يشرح هذه األخبار، أنه . والحظ السر ر.  المحاربيين، كانت تتقدم نحو مكةالوهابيين
لم يبق ثمة شك بعد قضية الدغادية في أن االخوان في الخرمة قد اتخذوا سبيل الهجوم وأصبحوا 

ى أن ترسل حكومة صاحب الجاللة فوراً تعليمات شديدة إلى ابن وق أوص. خطراً على سالمة مكة
سعود بسحب كل االخوان المحاربين من الجوار، وتوضح له أن إخالله أو تأخيره في العمل بذلك 

. من جانب حكومة صاحب الجاللة) وقف اإلعانة أو غلق األسواق التجارية(سوف يسبب عقوبات 
 الوهابيينتدلّ على تقدم ) ديسمبر/  كانون األول١٤ في ١٨٨١رقم برقية القاهرة (واألخبار التالية 

وخالل األسابيع الثالثة األخيرة لمترد أخبار جديدة .  ميالً من الطائف٢٠إلى نقطة تقع على بعد 
ويظهر أن العمل من جانب الحجاز قد تأخر بسبب عدم استسالم الترك في . عن أعمال عدائية
  .المدينة المنورة

ديسمبر إنذار ابن سعود بصراحة بأنه إذا /  كانون األول١٣ومة صاحب الجاللة في قررت حك )٥
لم يترك فوراً، ويجعل أتباعه يتركون، كل أعمال العدوان ضد الحجاز، ويسحب كل االخوان 
المحاربيين الموجودين اآلن غربي الخرمة، فإن إعانته توقف وأننا سوف نرى أنفسنا أحراراً في 

 .اءات أخرى نراها مرغوباً فيها لحفظ السالم في آسيا الوسطىاتخاذ أية إجر

لكن .  وقد ارتؤي أن هذا البالغ قد يكون أكثر تأثيراً إذا سلمه الكرنل ويلسن شخصياً من جدة
وأبرقت التعليمات إلرسال الرسالة من الجهة . وينغيت فأهمل. االقتراح لم يحظ بقبول السر ر
 كانون ٢٧وأجاب هذا في . ديسمبر/  كانون األول٢٤في بغداد في العراقية إلى المفوض المدني 
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ديسمبر مقترحاً إرسال الرسالة بيد الكابتن براي الوكيل السياسي في البحرين، لكنه طلب / األول
إعطاءه، كمادة لإلنذار المقترح، بعض المعلومات الحديثة نوعاً ما، وإذا أمكن، موثوقة أكثر عن 

رف واحد، هو الملك حسين، ألن أخباره السابقة بشأن ابن سعود ال توحي المزاعم الواردة من ط
فإن . وينغيت أية خطوات لتقديم المعلومات األخرى المطلوبة. وال يعلم هل اتخذ السر ر. بالثقة

. غير كافية) سحب االخوان غربي الخرمة(السلطات المصرية تميل إلى اعتبار الرسالة المقترحة 
أبدى الرأي، الذي يشاركه فيه الملك حسين، والقائل الصدام الكبير ال ) ي جدةف(والكرنل ويلسن 

مندوحة عنه ما لم يسحب االخوان من الخرمة وتوضع نهاية الحتالل ابن سعود لذلك المكان 
وحث المستر ). ديسمبر/  كانون األول٢٣ في ١٩٢٧برقية القاهرة رقم . (بواسطة االخوان التابعين له

هة أخرى، حكومة صاحب الجاللة على التدخل لمنع الشريف من القيام باعتداء فيلبي، من ج
 تشرين ٢٩ في ١٠٤٨٣برقية بغداد رقم (جديد، أو االعتراف نهائياً بسيادة ابن سعود على الخرمة 

  ).نوفمبر/ الثاني
الكرنل ويلسن المستر فيلبي كالهما يتفقان في نقطة واحدة، وهي أنه ما لم  )٦

وهنا تثار القضية، إذا . احب الجاللة فال مناص من حصول نزاع مسلحتتدخل حكومة ص
من . قبل هذا الرأي، هل من واجبنا أن نتدخل أو أن األحداث تترك لتجري في مجراها

الجهة األساسية نحن ال نعنى بالعداوات الداخلية في جزيرة العرب الوسطى أو في خالفات 
كليهما لهما عالقات وثيقة بنا، ليس بالضرورة وحقيقة كون الخصمين . اإلسالم المذهبية

عامالً حاسماً، ألننا لسنا ملزمين نحو أي من الطرفين بالمحافظة على مصلحته ضد 
لمكة، ألن هذا ال  وهابيومن الحق أننا ال يمكن أن نسمح باحتالل . منافسيه من العرب

ال نهاية لها في مسألة يكون قاتالً لنفوذنا في أنحاء الشرق فحسب بل يؤدي إلى صعوبات 
غير أن وزارة الحربية صارت تنظر في قضية تقديم المساعدة الى الملك حسين . الحج

للدفاع عن عاصمته يضاف الى ذلك أن القضية، فيما يتعلق بمكة والحجاز عموماً، 
ويظهر . مشمولة بما فيه الكفاية بشروط اإلنذار الذي وافقت عليه حكومة صاحب الجاللة

ية الحقيقية، هي هل حان الوقت لإلصرار على تسوية إلعطاء الخرمة نهائياً ألحد أن القض
الطرفين، أو هل يحسن بنا أن نترك الخصمين يتحاربان عليها فيما بينهما، واضعين ثقتنا 

تعهد فيصل ) ٢(إنذارنا ال بن سعود ضد اتخاذ عمل عدواني غربي الخرمة، و ) ١(في 
ومن .  منطقة الخرمة، وذلك ضماناً لحصر النزاع محلياًَباالكتفاء بطرد االخوان من

الحجج الواردة ضد تقرير تسوية فورية أن نصيحة موظفينا المحليين متناقضة إلى حد 
يجعل من غير الممكن لحكومة صاحب الجاللة أن تتخذ حكماً عادالً يستند إلى مزايا 

د يفضل التنازل عن العرض فالسر ريجنالد وينغيت يحذرنا بأن الملك حسين ق. القضية
وفيصل ذكر بوضوح لنا أنه لن يسمح . على إعطاء الخرمة البن سعود، ولو بصورة وقتية

ومن الجهة األخرى، إذا كانت تقارير المستر فيلبي صحيحة .  للمنطقةالوهابيينباحتالل 
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فإن أهالي الخرمة قد اعتنقوا المذهب الوهابي والتزموا بقضية ابن سعود بمحض 
. دتهم، وأن إعادة تطويعهم أو طردهم بالقوة يفصح بصورة غير طيبة عن اضطهاد دينيإرا

إن سياستنا هي تشجيع السالم وحسن . واالعتراضات على ترك األمور تنجرف واضحة
ومنظر الحرب األهلية بين الجهتين . النية ال المنازعات الفعلية بين أصدقائنا العرب

ا، لن يبدو في صالح سمعتنا ولن يقوي مطالبتنا من الرئيسيتين المتمتعتين بحمايتن
وهناك الخطر دائماً بأن الضمانات . مؤتمر الصلح بـ انتداب لإلشراف في الشؤون العربية

المشروحة أعاله لن تكون كافية لحصر النزاع محلياً، وأن فريق الحجاز قد يتقدم إلى 
وفهمت أن ( حاكماً مستقالً مناطق تعهدنا بموجب معاهدة االعتراف بابن سعود فيها

، أو أن ابن سعود، إذا )الكرنل لورنس يرى هذا غير محتمل أبداً وحتى غير قابل للتنفيذ
نجح في الخرمة، قد يدفع بهجومه إلى الحجاز حيث يكون وجوده، لألسباب المذكورة 

جزيرة وال بد من التفكير بأن التدخل العسكري فعالً في الحجاز أو . أعاله، غير مقبول
ولألغراض العملية فإن وسيلتنا للضغط، إذا خابت . العرب الوسطى ليس أمراً عملياً

األساليب الدبلوماسية، هي وقف إعانتنا للطرف المتمرد وإعطاء خصمه مساعدة بشكل 
  .تجهيزات وعتاد حربي الخ

ى وهذه الوزارة تميل إل.  إن القضية تتطلب قراراً مبكراً من حكومة صاحب الجاللة )٧
 :التوصيل بما يلي

 ١إلى ابن سعود بيد الكابتن براي ) ٥راجع الفقرة ( ـ أن يرسل اإلنذار الموافق عليه ١
  .دون تأخير آخر

  . ـ أن ال يكون هنالك إصرار على إخالء الخرمة نفسها من أتباع ابن سعود٢
ة رقم كما اقترح في برقية القاهر( ـ أن ال يطلب إلى الملك حسين قبول حدود وقتية ٣
ويظهر . وتخصيص الخرمة نهائياً لمنطقة ابن سعود) ديسمبر/  كانون األول٢٧ في ١٩٥٨

أنه يكفي أن يبلّغ بخالصة اإلنذار البن سعود وأن يشار له بأن اسبتعاد االخوان من كل 
ويمكن . المناطق غربي الخرمة سوف يضمن الحجاز تماماًَ من أي عمل عدواني آخر

 رغبة لنا في الحكم مسبقاً بقضية وضع المنطقة، ونطلب منه فقط التأكيد له بأننا ال
  .التزام الصبر لمدة أطول حتى تكون األوقات أكثر مالءمة إلجراء تسوية نهائية

وال شك أن العمل المقترح هو من قبيل الحلّ الوسط، وال يذهب بعيداً في جذور 
لكنه سيؤدي إلى كسب الوقت . المشكلة، والبد من إيجاد حل للمشكلة عاجالً أو آجالً

ومن  الصعب االعتقاد بأن ابن .  على مكةالوهابيينويحول دون وقوع خطر فوري من تقدم 
                                                

سي، ضابط في الجيش الهندي، لكنه كان في السابق بمهمة خاصة في الحجاز وهو . براي ، أم. ثي. ن. ـ الكابتن ن١
  . معروف لدى السلطات في مصر

  ).هامش دون في أصل الوثيقة(
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سعود لن يتحقق من الضرورة، في وضع جزيرة العرب الحاضر، للسيطرة على أتباعه 
ن ويجب أن نفكر بأنه، حتى إذا لم ننجح في منع حصول عراك، فإن النتائج ل. المتهورين

إن الخبرة السابقة في الحروب العربية الداخلية تدل على . تكون مخيفة كما يخشى أحياناً
والمعارك الطويلة بين ابن سعود وابن رشيد . أن النتائج ال تكون دائماً شديدة أو حاسمة

وحتى  إذا عاد فيصل إلى جزيرة . وحركات الحجاز حول الخرمة مثال آخر. مثال على ذلك
فسه على رأس قوات مدربة مثل التي قادها ضد األتراك، فمن المشكوك فيه العرب ووضع ن

أن يستطيع عمل أكثر من تطهير منطقة ) ٦و٢عدا تعهده لوزارة الهند، راجع الفقرتين (
وإذا وقف عند هذا الحد فليس ثمة سبب لعدم قبول حكومة الجاللة . الخرمة من االخوان

  .ا لمنع ذلكوفي آخر األمر ال قوة لن. بالواقع
  شكبره. ئي. جي: التوقيع

FO 371/4144 
        ) ) ) ) ١١١١((((الملحق الملحق الملحق الملحق 

        ادعاء ابن سعود بالخرمةادعاء ابن سعود بالخرمةادعاء ابن سعود بالخرمةادعاء ابن سعود بالخرمة
  ).١٩١٨أغسطس /  آب١٣مقتبس من مذكرة للمستر فيلبي مؤرخة في (

يدعي ابن سعود بدون أي شك بأن الخرمة تدخل ضمن سيادته ـ وهو يفعل ذلك ليس ألسباب 
ولذلك يرى عمل الشريف عدوانياً . وإدارية عشائرية أيضاًدينية وإقليمية فقط ولن ألسباب تأريخية 

وهذه كما سبق لي القول، هي النقطة الرئيسية في موضوع النزاع بين الطرفين، . ومعادياً لشخصه
وقد أكد ابن سعود مرة بعد أخرى قبوله لقيام الحكومة البريطانية بالتحكيم في النزاع على أساس 

  .مزيد من التفصيل ألسس ادعاء ابن سعودومن المستحسن إعطاء . مزاياه
كل أهالي الخرمة واألشراف والسبيع والحضر هم على المذهب : : : : من الناحية الدينيةمن الناحية الدينيةمن الناحية الدينيةمن الناحية الدينية) ) ) ) أأأأ((((

وعلى هذه الصورة . ، وأكثر من ذلك قد انضموا إلى األخوة الداخلية للمذهب وهي االخوانالوهابي
. لى ابن سعود إماماً لهم وحاكماً زمنياً جميعهم مشركين وكفّاراً، وينظرون إالوهابيينيرون غير 

دائماً ـ  وأصبحوا إخواناً على ) أو حنابلة (وهابيينوحسبما استطعت أن أتأكده أنهم كانوا 
الخصوص في الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداء الشريف الذي يعود إلى بعض سنوات سابقة، 

. الوهابيةجل نقض ميولهم وخصوصاً منذ حاول الشريف في السنة الماضية فرض قاض عليهم أل
  . وإخواناً فإنهم يدعون دينياً أن من واجبهم حماية أهالي نجد وابن سعودوهابيينوبصفتهم 

 ميالً بخط ٨٠يشير المندوب السامي إلى أن الخرمة ال تبعد سوى : : : : من الناحية اإلقليميةمن الناحية اإلقليميةمن الناحية اإلقليميةمن الناحية اإلقليمية) ب(
أعتقد . مة هي في الحجازوقد يكون هذا صحيحاً، إالً أنه ال يثبت أن الخر. مستقيم عن الطائف

ولذلك أنا أتكلم، بشعور كامل . أنني األوروبي الوحيد الذي شاهد الخرمة والمناطق التي حولها
بمسؤوليتي، وحسب رأيي الذي توصلت إليه بعد تأمل وتفكير، بأن حدود الحجاز في أوسع معاني 

 لشعيب نحو الجنوب على طول الحافة الشرقية) في البقعة موضوع النظر(هذه الكلمة تجري 
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وهذه هي بال ريب الحدود المعترف بها بين عشائر البقوم والسبيع، والرجوع إلى . الغربي إلى تربة
هذا هو رأيي، بينما ابن سعود .  أميال من الخرمة١٠خريطة طريقي توضح أنها تكون إلى نحو 

 ميالً إلى جهة ٥٠ الوراء واآلخرون الذين أتيحت لي الفرصة لبحث األمر معهم يرجعون الحدود إلى
أعتقد أن هذه الحدود األخيرة يمكن إثباتها بالرجوع إلى دليل الوثائق . الغرب حتى وادي العقيق

التركية، ألن خط العقيق تمت الموافقة عليه في سنوات السبعين بين السلطات التركية وابن رشيد 
اني أميل إلى عدم األخذ بهذا الدليل ولكن أر. باعتباره يمثل الحدود الطبيعية بين الحجاز ونجد

وفي رأيي، بناء على ذلك، أن شعيب . ألن البقوم والشالسة هم، في رأيي، بال ريب من عشائر الحجاز
 أميال ١٠وإن كانت تبعد (شابا هو الحد الطبيعي الوحيد الممكن، وإذا قبل هذا الرأي فالخرمة 

  .فإنها تقع في نجد) فقط عن حدود الحجاز
إن صقع الخرمة تسكنه كله عشيرة السبيع، وهي أساساً عشيرة نجدية، : : : : ن الناحية العشائريةن الناحية العشائريةن الناحية العشائريةن الناحية العشائريةمممم) ج (

وبالنظر إلى ذلك يدعي ابن سعود السيادة على سبيع الخرمة، . ويمتد من السمان إلى وادي السبيع
نه لك. لكنه مستعد للتنازل عن إدعائه إذا أعرب رجال السبيع أنفسهم عن تفضيلهم لحكم الشريف

  .ليس مستعداً لتركهم لرحمة الشريف ما داموا يطالبون بحمايته ويعترفون بحكمه
وقيل للمندوب السامي إن . يمكن النظر في هذه األسس معاً: : : : من الناحية التاريخية واإلداريةمن الناحية التاريخية واإلداريةمن الناحية التاريخية واإلداريةمن الناحية التاريخية واإلدارية) د(

هذا غير محتمل في ظاهره، . عين أميراً للخرمة قبل أربع سنوات من قبل الشريف] بن لؤي[خالداً 
ومثل سائر . ن خالداً حسب معلوماتي خلف ابن عمه غالب عند وفاته بطريقة اإلرث االعتياديةأل

. أمراء نجد، قام بزيارته السنوية المنتظمة للرياض لتسلّم إعانته وهداياه ومثلما فعل سلفه قبله
 وعلى كل حال إذا حصل أي تعيين رسمي من جانب الشريف واعترف به خالد نفسه، فيجدر به أن

قالباً الوضع ليالئم مطالبه (في كل احتمال ) الشريف(وما يعنيه . يستطيع تقديم دليل وثائقي
هو أنه حين توفي غالب سجل خلفه خالد رسمياً في السجالت التركية ) الخاصة الحاضرة

كالمتسلم الصحيح لصرة الحج التي تدفعها الحكومة التركية إلى كل العشائر التي تستطيع إزعاج 
دواتي فيها ) رحلة(وهذا أمر مخالف تماماً وال يثبت شيئاً ألن صفحات . فل الحج السنويةقوا

الكفاية لتدل على أن الصرة كانت تدفع إلى العشائر تحت حكم ابن رشيد المقبول ـ وفي الحقيقة 
 من ومن الجهة الثانية، إذا عدنا إلى الوراء أكثر. إلى كل العشائر التي يحتمل أن تسبب إزعاجاً

ذلك، ليس من شك أن الخرمة كانت تحت الحكم الفعلي آلل سعود في أيام عزها األولى، ويدعي 
ابن سعود أن اإلعفاء الطويل األمد من الضريبة الذي تمتع به أهالي الخرمة وال زالوا يتمتعون به، 

لي أو على المحتمل سعود الكبير، أي سعود الثاني، المؤسس الفع(منحه لهم سعود األول 
ومن المحقق تماماً أن ال الشريف وال األتراك جبوا في يوم ما فلساً واحداً ). الوهابيةلالمبراطورية 

فإذا قبل ذلك فال يمكن . بصفة ضريبة من أهالي الخرمة ـ وتلك حقيقة تؤكد ادعاءهم باالستقالل
بها بروابط الدين لوم أهالي الخرمة إذا اختاروا وضع أنفسهم تحت حكم دولة يثقون بها ويتصلون 

ومقاومة أي ادعاء بالسيادة من جانب حاكم أوضح كل الوضوح أنه ال . والجغرافية والجنس وغيرها
  .يسمح بأداء مراسيم دينهم وفقاً لما يرونه هم
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إن المالحظات السالفة، كما أعتقد فيها الكفاية لتدل على أن هناك على كل حال أساساً طيباً 
إن الفشلين اللذين . جانب واحد ال يستطيع حسم األمر بصورة مرضيةللتحقيق، وأن الرأي من 

منيت بهما أهداف الشريف واللذين أخبرت عنهما كانا دون ريب مؤذيين لنفوذه، لكن يجدر به أن ال 
وأالحظ أن المندوب السامي يرتأي أن الشريف يرى الخرمة من . يلوم أحداً في ذلك سوى نفسه
لن ] بن زيد[ب الظاهر وأنه ال يشك في صدق تأكيداته بأن شاكر جملة أراضية بدون سبب حس

يتقدم إلى شرقي الخرمة لمهاجمة رعايا ابن سعود، إذا كان المقصود بهذه المالحظات أن تدل 
على أنه ال يجري، ولم يحدث، عمل ما لمنع توسع حركات الشريف، وأن حكومة صاحب الجاللة 

، فليس لي سوى القول بأنني أنظر إلى الوضع بقلق شديد توافق على ترك األمور تجري مجراها
ولكن إلى أن تسوء األمور كل السوء فإنني ال أستطيع االعتقاد بأن حكومة صاحب الجاللة، . جداً

تسمح ألحد المتسلّمين ، بعد إنذارها المحايد إلى كال الحاكمين باالمتناع عن أي عمل استفزازي
إن إصدار ذلك اإلنذار كان له، كما .  القضية التي أصدر بشأنهالإلنذار بصرف النظر عنه في نفس

ذكر آنفاً، أطيب وقع لدى ابن سعود، لكنه يفترض، كما أعتقد أنه يحق له ذلك، أن يكون له األثر 
  نفسه على الشريف

. وأخيراً ال بد من قول كلمة عن نشاط الوكالء من االخوان الذين هم في الحقيقة أساس القالقل
اعتقادي أن التهمة الغامضة نوعاً ما والمستعادة كثيراً بأن الوكالء من االخوان صاروا في حسب 

على كل حال أنها قلما يمكن تطبيقها . المدة األخيرة يعملون على نسف نفوذ الشريف لم تؤكّد قط
 في قضية الخرمة التي كان أهاليها على بكرة أبيهم وفي جميع األوقات وهابيين وهم كلهم من

عن الحملة الفاشلة لتعيين القاضي الشريفي، من الجهة . االخوان، ولذلك ال يحتاجون إلى تطويع
األخرى، تقوم دليالً واضحاً على أن الشريف هو المذنب في التدخل في الحرية الدينية ألهالي 

 ، بل هي مثبتة بدليلالوهابيينوهذه ليست تهمة غامضة موضوعة على أساس أخبار من . الخرمة
وأذكر على سبيل المثال أن القاضي . رسائل ابن الملك، عبد اهللا، التي سبق لي إرسال ترجمات منها

الحالي في الخرمة وأباه من قبله شغال هذا المنصب بدون انقطاع لمدة ستين سنة، وكان الوهابي 
  ).آل سعود(األب قد عين من قبل فيصل 
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        ))))٢٢٢٢((((الملحق الملحق الملحق الملحق 

         والشريف والشريف والشريف والشريفالمعاهدة المزعومة بين ابن سعودالمعاهدة المزعومة بين ابن سعودالمعاهدة المزعومة بين ابن سعودالمعاهدة المزعومة بين ابن سعود

قـضية وجـود معاهـدة بـين ابـن سـعود والملـك        ، بطلـب مـن الكرنـل لـورنس     ، أثارت وزارة الحربية مـؤخراً    
فــي ســنة ) الملــك حــسين(ويظهــر أن الــضع هــو أنــه  . حــسين تعطــي منطقــة الخرمــة إلــى هــذا األخيــر  

غــزو لــم يكــن ال .  انتهــز فرصــة وقــوع ثــورة فــي جنــوب نجــد فأرســل ابنــه عبــد اهللا لغــزو القــصيم         ١٩١٠
ناجحاً تماماً، لكن ابن سـعود أرغـم علـى قبـول شـروط الـشريف التـي تـضمنت شـرطاً مآلـه أن القبائـل             

 قـاد عبـد   ١٩١٥وفـي سـنة   . الكبيرة التي تقيم بـين نجـد والحجـاز تكـون خـارج منطقـة نفـوذ ابـن سـعود             
  . اهللا، لكن الصلح تمت تسويته وانسحب عبد١٩١٠اهللا مرة أخرى حملة لتنفيذ شروط معاهدة سنة 

  
 

(4533)    FO 371/4144 

))))٢٢٢٢((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ))))وزارة الهندوزارة الهندوزارة الهندوزارة الهند((((من السير جون شكبره من السير جون شكبره من السير جون شكبره من السير جون شكبره 

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

 P . ١٠: الرقم

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٨: التاريخ
  سيدي،

ديسمبر /  كانون األول٢٨أمرني وزير الند أن أشيركم إلى الفقرة األخيرة من كتابي المؤرخ في 
ويرغب السيد الوزير . ول موضوع الحزازة بين أمير نجد وملك الحجاز حP. 5788 والمرقم ١٩١٨

مونتاغيو أن يشرح أن موافقته على اقتراحات وزارة الحرب التقديم مساعدة عسكرية إلى الملك 
أنه . حسين للدفاع عن مكة كان الغرض منها أن تطبق فقط بتزويد التجهيزات والمواد الحربية

وأننا نأسف لعدم جعل . ل قوات من الجنود الهنود المسلمين إلى الحجازسيكون معارضاً كلياً إلرسا
  .هذه النقطة واضحة في كتابي السابق

  .سترسل نسخة من هذا الكتاب إلى وزارة الحرب

  ...وأتشرف الخ
  جون شكبره
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FO 686/16 
    ))))٣٣٣٣((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد السياسي في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد السياسي في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد السياسي في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد السياسي في جدة

  المكتب العربي

  فندق سافوي

  القاهرة

  ١٤٣/٩٦٧٨: الرقم

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢: التاريخ

  عزيزي الكرنل،
هــذه، كمــا . فــي برقيــة أرســلت مــؤخراً أثــرت موضــوع البرقيــات المــشوهة بــين مكــة والوكالــة العربيــة   

مـوظفي دائـرة البـرق    لقـد كلمـت ليـدل، مـن     . تعلم، مشكلة شائكة، ألن هذه الرسائل تمـر بثالثـة أيـدي      
وهـو منـزعج ألن الوكالـة العربيـة     . الحكومية هنا، وهو يقول إن رجاله ينقلون الرسـائل كمـا هـي تمامـاًَ      

تواصل مطالبته بتكرار كل البرقيات الطويلة الغالية الثمن، ألنه، كما يجادل بحق، ال يمكـن أن تكـون      
ودائــرة .  معينــة ال يــستطيعون فهمهــا وهــو مــستعد بــال ريــب إلعــادة مجموعــات  . الرســالة كلهــا مــشوهة 

بــرق الــسودان تكتفــي بإلقــاء اللــوم علــى العــاملين فــي جــدة، ويمكننــي أن أقــول إنهــا ليــست بعيــدة عــن     
  .الصواب

 قد شكا من برقية واحـدة بـالرمز العربـي أتـى بهـا إلـى هنـا قـائالً إنـه          ١والحقيقة أن الشريف شرف  
لمــا كــان مفتــاح الرمــز لــيس لــدينا، فقــد طلبــت مــن     وقــد تركهــا معــي، و . ال يــستطيع فهــم شــيء منهــا 
أعتقــد أن شــرف ال . وكانــت النتيجــة أنــه حــل الرمــز وترجمهــا كلهــا تقريبــاً  . براكنبــري أن يحــاول فكّهــا

  .يملك الذكاء الكافي لحل الرمز
ــة     ــورة برقيـ ــد صـ ــذا البريـ ــم بهـ ــاحب الـــسعادة  ١٨٥٧أرســـل لكـ ــدوب الـــسامي (مـــن صـ ــى وزارة ) المنـ إلـ

كــان يجــب أن تــصلك مـن قبــل، لكننــي كنــت غائبــاً حــين أتــت، ويظهــر أن    . ة إلــى بغــدادالخارجيـة، مكــرر 
  .أنا آسف للخطأ وأثق أنه لم يحصل أدى يذكر. وكيلي لم يرسلها إليك

غادر فيلبي إلى انكلترة حيث سيقوم بال شك بـاإلعراب عـن آرائـه فـي الـسياسة العربيـة إذا اسـتطاع          
ءه فــي بغــداد يــصنعون نوعــاً مــن الحملــة االمبرياليــة لمــستقبل     إننــي أرى زمــال . أن يجــد أذنــاً صــاغية 

مناقــشاتهم منحــازة شــيئاً مــا، ويظهــر أنهــم     . بــأن الحكــم البريطــاني هــو الحــل الوحيــد، الــخ    . العــراق
  .يحاولون تحقيق مطامح شخصية

أنـــا ال أعلــم غايــة فخـــري   . إننــي أخــشى أن الجمــع بـــين المدينــة والخرمــة تعطيـــك وقتــاً مزعجــاً       
، وهــو ال يزيــد )تــأخير االستــسالم( ألنــه ال شــيء لديــه، حتــى وال مجــد يحــصل عليــه بالتــأخير    )باشــا(

                                                
  . ـ الشريف شرف عبد المحسن البركاتي، مندوب الملك حسين في القاهرة آنذاك١



  ٧٥

وال يـستطيع اإلنـسان إالّ أن يظـن أن لـه اتفاقـاً مـع       . على جعل انـسحابه أكثـر صـعوبة بإغـضاب العـرب           
ى الخرمــة أقــوى ممــا نعلــم، وأتــصور أن اتفاقــاً بينــه وبــين أبــن ســعود قــد يمكّنــه مــن إمــالء شــروطه علــ    

  .الملك حسين
  المخلص

  ماكينتوش) توقيع(
FO 371/3390 (213744) 

))))٤٤٤٤ ( ( ( (        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةإلى السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةإلى السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةإلى السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة

  ٢٠: الرقم
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٤: التاريخ

ــة       ــتخبارات العـــسكرية المرقمـ ــدير االسـ ــة مـ ــة برقيـ ــي  ٧٢١٨٢يرجـــى مالحظـ ــة فـ ــانون ٦ والمؤرخـ  كـ
/  كـــانون األول ١١ إلـــى المكتـــب العربـــي وجـــواب المكتـــب العربـــي المـــؤرخ فـــي         ١٩١٨ديـــسمبر  / األول

  .ديسمبر
إذا لـم تجــدوا مانعــاً، علــيكم أن تتــصلوا بالملــك حـسين برســالة شخــصية لغــرض التأكيــد فيمــا إذا     

  .كانت المعاهدة موجودة فعالًَ، وإذا كان األمر كذلك، أن تقنعوه بإبرازها
 مــن المناســب، أن تبــدوا للملــك حــسين، أنــه إذا كانــت أعمــال ســعود الحاليــة      وعلــيكم، إذا وجــدتهم 

تؤلف خرقاً لشروط المعاهدة التي يقال إنها تعطي الخرمة للملك حسين، فإن إبـراز المعاهـدة فـوراً        
  .سيكون لمصلحته

FO 371/4144 
FO 686/ 16 

))))٥٥٥٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة
        يةيةيةيةإلى وزارة الخارجإلى وزارة الخارجإلى وزارة الخارجإلى وزارة الخارج

  ١٤: الرقم
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٤: التاريخ

  .١٩٦٨برقيتي المرقمة 
ديـسمبر إلـى الكرنـل ويلـسن، قـال الملـك حـسين إنـه يعتـزم          /  كـانون األول ٢٤في رسالة مؤرخة فـي     

التنازل عـن العـرش إذا سـمح ببقـاء احـتالل االخـوان للخرمـة، ويلـتمس مـن حكومـة صـاحب الجاللـة                 
الكرنــل ويلــسن مقتنــع تمامــاً أن   . لــسحب أتباعــه برئاســة ســلطان بــن بجــاد   الــضغط علــى ابــن ســعود   



  ٧٦

االخــوان ينظمــون حركــة إســالمية متعــصبة يمكــن كبحهــا ببيــان واضــح بــأن حكومــة صــاحب الجاللــة      
إن مثـل هـذه اإلشـارة يمكـن إعطاؤهـا بإنـذار إلـى ابـن سـعود          . تقف إلـى جانـب الـشريفيين والمعتـدلين       

ألميــر خالــد مــع أتباعهمــا مــن الخرمــة، علــى أســاس أن وجودهمــا      بوجــود ســحب ســلطان بــن بجــاد وا   
يمكــن إخبــار ابــن ســعود بــأن مــسؤوليتنا عــن      . هنــاك قــد أثــار مــشاعر مذهبيــة وأصــبح يهــدد الحجــاز     

ع معـاد علنـي علـى مـسافة ضـاربة مـن الطـائف               الحجاز وتعهداتنا للملـك حـسين تـستلزم تفريـق تجمـ
مـر، بالـضغط علـى الملـك لمنـع القـوات الـشريفية مـن التقـدم          ومكة، وأن تقوم من جانبنـا، إذا لـزم األ      

  .شرقي الخرمة إلى أن يتم تحديد حدود دائمة
ال شك أن هذا األخير كان ) باشا(إلى فخري ) موفد(من المعلومات التي أعطاها مندوب تركي 

بواسطة على اتصال منتظم نوعاً ما مع ابن سعود، وكذلك مع القيادات التركية في اليمن وعسير 
  .خالد

FO 371/ 4144 (3663) 
))))٦٦٦٦ ( ( ( (        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((
        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((من السير ريجنالد وينغيت من السير ريجنالد وينغيت من السير ريجنالد وينغيت من السير ريجنالد وينغيت 

        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن
  ٢٣: الرقم

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٦: التاريخ

أبلغنا الكرنل ويلسن عن محادثة في جدة مع محمد المغيربـي الفتـيح رئـيس الوفـد المرسـل مـن             

 هـذا الرجـل فـي الكليـة ببيـروت لمـدة أربـع سـنوات، وهـو ذكـي وحـسن االطـالع             كـان . ابن رشيد إلـى مكـة    

وهو كما هو واضح من أتباع ابن رشيد المخلصين، ولكنه تـرك لـدى    . على السياسات العربية الحديثة   

  .الكرنل ويلسن انطباعاً بأنه شخص يوثق به

أخبـر ابـن رشـيد    ) باشـا  (فخـري . قال إنه كانت هناك اتصاالت منتظمة من ابن سعود إلـى المدينـة      

كـان لـه اتفـاق مـع ابـن سـعود، ونـصح ابـن رشـيد          ) فخـري (سبتمبر الماضي أنـه هـو أي   / في شهر أيلول  

وقـد سـمع فخـري عـن طريـق ابـن سـعود، بالمفاوضـات         . باالتفاق مع هذا األخير ضد جماعة الـشريف    

، فـي دخـول المدينـة    يعتقـد أن ابـن سـعود يرغـب باالتفـاق مـع فخـري       . السرية بـين ابـن رشـيد والملـك       

وقـد  . واالستيالء على السالح هناك مع احتمال حض بعض القوات التركية على الدخول فـي خدمتـه   

كـل  . التي ال يمكن صـدها إالّ بـالقوة  الوهابية أكّد األخبار الواردة عن التقدم السريع ونضالية الحركة     

ويقـال إن ابـن سـعود صـرح أنـه لـن يهـدأ        رجال عشائر عتيبة والمطير تقريباً قد انضموا إلى االخـوان،        

  .حتى يكون قد كرر مآثر جده في مكة
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FO 371/3390 (213639) 
))))٧٧٧٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يناير / ي كانون الثان٩: التاريخ                                                               ٤٥: الرقم
  ).الوضع في وسط الجزيرة العربية(

طلــب األميــر فيــصل إلــى وزارة الحــرب تزويــده بالــدبابات الســتعمالها ضــد الخرمــة، علــى أن يــتم          
  هل توافقون؟. تدريب رجال على استعمالها في مصر

  .وجهة إرسال الدبابات يجب أن ال يفصح عنها في الوقت الحاضر إلى حسين أو أبنائه
FO 371/ 4166 (6323) 

))))٨٨٨٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة 
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٠: التاريخ                                                             ٤٨: الرقم
  .يناير/  كانون الثاني٦ بتاريخ ٢٣برقيتي رقم 

. دينة، الكابتن ضياء، بالمعلومات التالية إلى الكرنل باسيت متبرعاًأدلى الموفد التركي إلى الم
إنه بينما كان في المدينة قرأ له مرافق فخري باشا كتاباً وصل من ابن سعود قبل حوالي أسبوعين 

  .يعرب فيه عن مشاعره الودية ويهنئ فخري على دفاعه العنيد عن المدينة
  .صول على أصل الكتابأو عزت إلى الكرنل باسيت أن يحاول الح

  .معنونة إلى وزارة الخارجية، مكررة إلى الهند وبغداد
FO 686/ 16 

))))٩٩٩٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدة
        إلى المكتب العربي بالقاهرةإلى المكتب العربي بالقاهرةإلى المكتب العربي بالقاهرةإلى المكتب العربي بالقاهرة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١١: التاريخ                                                           ٨٣٥: الرقم
، وهنالك ألفان آخران متفرقون على ٢٠٠٠خوان في الخرمة وضواحيها القريبة حوالي عدد اال

  .مسيرة يومين أو ثالثة لالنضمام إليهم عند الحاجة
 شخص بإمرة عبد اهللا باشا والشريف محسن يحتلون مواقع متنوعة لتغطية ٣،٥٠٠حوالي 

 شاكر في الجانب الشرقي مع .الطائف وغربي الطائف ومكة، مع أوامر بالبقاء في وضع الدفاع
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 بين تلك القوى المذكورة أعاله والخرمة، ولديه أوامر بالهجوم على جماعات االخوان ٦٠٠حوالي 
 ومصادر أخرى دقيقة إلى حد ال بأس به ولكنني آمل ١المعلومات أعاله من القيسوني . التي تغزوهم

 الخرمة قبل شهرين، وعندئذ سأبرق مرة أن أرى خالل أيام قالئل الوكيل الموثوق به الذي أرسل إلى
  .أخرى

  ويلسن
FO 686/ 16 

))))١٠١٠١٠١٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصل
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٣جدة في                                                           ٧٧٧: الرقم
  :م، تبدأما يلي نص البرقية الواردة من األمير فيصل إلى سيادتك

طلبت إلي حكومة صاحب الجاللة اتخاذ اإلجراء الذي طلبتموه بشأن الخرمة وسأبرق إليكم 
  . لقد أنهيت عملي في انكلترة، وسأغادر إلى باريس اليوم. بالنتيجة عندما تعرف

  المخلص
  ويلسن باشا 
FO 686/ 16 

))))١١١١١١١١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني بجدةمن المعتمد البريطاني بجدةمن المعتمد البريطاني بجدةمن المعتمد البريطاني بجدة
        ))))قاهرةقاهرةقاهرةقاهرةالالالال((((إلى المكتب العربي ـ إلى المكتب العربي ـ إلى المكتب العربي ـ إلى المكتب العربي ـ 

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٣: التاريخ                                                     W ٨٥٣: الرقم
ينـــاير، لكـــن نقتـــرح أن  /  كـــانون الثـــاني١٣يتحـــدث الملـــك عـــن المجـــيء إلـــى هنـــا حـــوالي   ) تبـــدأ(

ي لنقـــل أول دفعــة مـــن  تحــاولوا حملــه علـــى تــأخير زيارتــه، وممـــا يــساعد إذا كانــت البـــاخرة التــي تــأت        
) الرئاســة(ال شــك أنــه ســيثير مــسألة سياســة الــسيادة    . القــوات الهنديــة تجلــب الدفعــة الثانيــة وهكــذا   

وعــن . بخــصوص المــسألة األولــى نقتــرح القــول إن القــضية يتباحــث فيهــا مــؤتمر الــسالم       . والخرمــة
إلرشــادي عــن طريــق  هــل يمكــن لــسعادتكم أن تتفــضلوا بإرســال شــيء لــي    ) الخرمــة(المــسألة الثانيــة 

يناير أو برقياً قبـل وصـول الملـك، فـي حالـة مـا إذا كانـت        /  كانون الثاني٢١خط السفن الخديوية في     
  ).انتهت. (حكومة صاحب الجاللة لم تتخذ قراراً بشأن إجراءاتها

  ويلسن 

                                                
  .زيراً للحربية برتبة لواءضابط مصري عينه الملك حسين و:  ـ محمود القيسوني١
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FO 371/ 4144 (20437) 
))))١٢١٢١٢١٢((((        
        ))))محضرمحضرمحضرمحضر((((

        مؤتمر وزاري لشؤون الشرق األوسطمؤتمر وزاري لشؤون الشرق األوسطمؤتمر وزاري لشؤون الشرق األوسطمؤتمر وزاري لشؤون الشرق األوسط
يناير /  كانون الثاني١٤قود في مكتب الوزير بوزارة الخارجية يوم الثالثاء المؤتمر الوزاري المع

  .ظ. ب٦ في الساعة ١٩١٩
  :الحاضرون

  )رئيساً(الرايت أونورابل اللورد كرزن أوف كدلستن، وزير الخارجية 
  شكبره، من وزارة الهند. ئي
  كوكس، السكرتير العسكري لوزارة الهند . ف. لفتننت جنرال السر هـ

  ثويتس، مدير االستخبارات العسكرية. ميجر جنرال دبليوال
  السر ألفرد هاملتن غرانت، سكرتير الشؤون الخارجية لحكومة الهند 

  ستور، سكرتير بالوكالة. لفتننت كرنل آي
  .جونس. هـ. المستر ئي

  ...............................موضوع سحب البعثة من منطقة بحر الخزرموضوع سحب البعثة من منطقة بحر الخزرموضوع سحب البعثة من منطقة بحر الخزرموضوع سحب البعثة من منطقة بحر الخزر ـ ١
..........................................................................................  

..........................................................................................  
        ملك الحجاز وابن سعودملك الحجاز وابن سعودملك الحجاز وابن سعودملك الحجاز وابن سعود ـ ٢

النـــزاع بـــين ملـــك  قـــال الـــرئيس إن تقريـــرين قـــد عممـــا مـــؤخراً علـــى أعـــضاء المـــؤتمر بخـــصوص    
أحـد التقريـرين بقلــم المـستر شـكبره، دافــع فيـه عـن سياســة ذات طـابع تــوفيقي،        . الحجـاز وابـن ســعود  

أمـا التقريـر اآلخـر الـذي وضـعه الـسر هـاملتن غرانـت،         . وبطبيعة الحال لم ينفـذ إلـى جـذور المـشكلة      
القــضية فيمــا  فقــد اقتــرح أن أفــضل مــا نــستطيع عملــه هــو تــرك هــذين الــزعيمين يتحاربــان لحــسم         

قــال الــرئيس إنــه الحــظ أن تقريــر المــستر شــكبره أغفــل اإلشــارة إلــى عمليــات ابــن ســعود مــع     . بينهمــا
، لـه ادعـاءات فـي الحجـاز حيـث كـان       الوهابيوالمؤتمر كان يعلم أن ابن سعود، زعيم المذهب   . المدينة

  . يمتلكون زمام السلطة من قبلالوهابيون
ت المعلقة بالمكائد المنـسوبة إلـى ابـن سـعود صـدرت عـن مـصدر         أشار المستر شكبره أن المعلوما    

أمـا  . ال يمكن اعتباره محايداً، أي من ابن الرشـيد، ولـم يؤكـدها سـوى الكـابتن ضـياء المنـدوب التركـي          
لقـد  . الطابع المثير للمخاوف نوعاً مـا للتقـارير الـواردة مـن مـصر، كمـا يـرى، فقلمـا تبررهـا األحـداث              

لقــد ســمعنا اآلن .  شــديد الخطــورة قــد يحــدث، لكــن لــم يحــدث شــيء فــي الواقــع  ارتــؤي مــراراً أن أمــراً
وقــال المــستر شــكبره إن وزيــر الهنــد،   . بــسقوط المدينــة، وهــذا الحــادث يجــب أن يكــون لــه أثــر مهــدئ    

  .الذي هو غائب في باريس، يميل إلى رأي السر هاملتن غرانت أكثر من ميله إلى رأيه



  ٨٠

لعامـة هـي أننـا إذا تركنـا هـذين الـزعيمين المتنافـسين لوحـديهما         وافق الرئيس علـى أن تجربتنـا ا        

ولكـن  . وارتأى أن خيـر مـا يمكـن عملـه بنـاء علـى ذلـك، هـو تجاهلهمـا         . فلن يحدث شيء بصورة خاصة  

، وأصــبح الحجـــاز أو األمــاكن المقدســة عرضـــة    الوهــابيون إذا حــدث وبلغــا مرحلــة التـــصادم، وانتــصر     

زمين بــدعم الملــك حــسين بالعتــاد الحربــي، ولكــن لــيس بــالقوات       للتهديــد، فإنــه يــرى أننــا نكــون ملــ    

لـذلك قـد نـستطيع، إذا حـصلت فرصـة مناسـبة، أن نخبـر الملـك حـسين أن حكومــة          . العـسكرية قطعـاً  

صــاحب الجاللــة مــشغولة بحيـــث ال يمكنهــا أن تتــدخل فـــي المنازعــات بينــه وبـــين ابــن ســعود، وأننـــا          

أننــا عرضــنا علــى الفــريقين خــدماتنا كوســيط بينهمــا فــي  اســتعملنا نفوذنــا لكــبح جمــاح ابــن ســعود، و 

نهاية الحرب، ولكننا ال نسمح باكتساح الحجاز، ويمكنه أن يعتمد علينـا للحـصول علـى كـل مـساعدة،         

  .عدا إرسال قوات، لضمان حدوده

قال الجنرال ثويتس عـن وزارة الحـرب تؤيـد سياسةالـسر هـاملتن غرانـت وهـي مـستعدة أيـضاً، كمـا            

  .رئيس لتجهيز الملك بالعتاد إذا مست الحاجة، لكنها ليست مستعدة إلرسال قواتاقترح ال

وقــد أبــدى الــسر ريجنالــد     . قــال الــرئيس إن األميــر فيــصل كــان يطلــب دبابــات مــن وزارة الحربيــة        

وفــي ضــمن ذلــك عــدم مالءمــة المنطقــة وصــعوبة تــدريب    ، وينغيــت عــدة اعتراضــات علــى تجهيــزه بهــا  

خـرى، أن فيـصل والكرنـل لـورنس، اللـذين زارا مـصنعاًَ للـدبابات، كانـا مقتنعـين          ومـن الجهـة األ    . العرب

  .بأن هذه االعتراضات ال تقوم على أساس صحيح

        ::::قرر المؤتمرقرر المؤتمرقرر المؤتمرقرر المؤتمر

الطلــب إلـــى وزارة الخارجيـــة أن تبـــرق إلــى الـــسير ريجنالـــد وينغيـــت بــأن الوضـــع بـــين الملـــك       ) أ(

ــر بــصورة ملموســة بــسقوط المدينــة،      وأنــه، فــي الوقــت الحاضــر، لــم تجــد    حــسين وابــن ســعود قــد تغي 

  .حكومة صاحب الجاللة من الضروري اتخاذ أي إجراء من جانبها

 . الطلب إلى وزارة الهند أن تبرق إلى بغداد بنفس المآل )  ب(

  .عدم اتخاذ شيء في قضية الدبابات ما لم تثر مرة أخرى) ج(

  كرزن) التوقيع(

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٤وزارة الخارجية 



  ٨١

FO 371/ 4166 (7853) 

))))١٣١٣١٣١٣((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرة

        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٤: التاريخ                                                     ٧١: الرقم

  .دنة مع تركيةاستسلمت المدينة المنورة للملك حسين بموجب شروط اله

إن التــأخر فــي حمــل الحاميــة علــى االنــصياع لــشروط الهدنــة كــان بــسبب عزلتهــا الطويلــة التــي           

وألجـل تـوفير الوقـت الـالزم لهـذه      . استوجبت موافقتنا على تبادل اتصاالت خاصـة مـع القـسطنطينية    

 تـضم قبـر   ويجـب مالحـظ أن الـصفة المقدسـة للمدينـة التـي      . االتصاالت، مددت فتـرة الهدنـة محليـاً    

. الرسول جعلت من الضروري للملك حسين أن يضمن استـسالمها بالتفـاهم ولـيس عـن طريـق القـوة          

عمليـــات الحـــصار كانـــت قاصـــرة علـــى مناوشـــات عـــن بعـــد، ولمـــا كـــان األتـــراك قـــد ســـحبوا خطـــوطهم    

الداخلية إلى موقع قريـب حـول المـسجد الكبيـر واتخـذوا منـه مخزنـاً رئيـسياً لعتـادهم، فلـم يكـن مـن              

  .الممكن إلقاء قنبلة واحدة على الموقع دون تعرض قبر الرسول لخطر الهدم

 قبـل الظهـر مـن    ١١األمير عبد اهللا، ممثالً ملك الحجاز، دخل المدينة بصورة رسمية، في الـساعة        

ذهـب  . يناير واستقبل بترحيـب حماسـي مـن وجهـاء المدينـة والـسكان المـدنيين       /  كانون الثاني ١٣يوم  

  . فوراً حيث أدى صالة الظهرإلى قبر الرسول

  ).مكررة إلى وزارة الهند وبغداد(

FO 371/ 4166 [8451] 

))))١٤١٤١٤١٤((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٤: التاريخ                                                             ٧٦: الرقم

  :يبدأ. نا ما يلي من ملك الحجازتسلم

إن العـرب الـذين يـدينون    . لقـد استـسلم فخـري   . إلى صاح الجاللة البريطانية الملك واألمبراطور      

بكـل شــيء لفـضل بريطانيــة العظمــى قـد أنجــزوا اآلن اسـتقاللهم الكامــل، ولــذلك فـإنني أقــدم تهــاني       

  .الخير والبركةالخالصة إلى جاللتكم، داعياً إلى اهللا أن يكأل جاللتكم ب
  حسين
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FO 371/ 4144 (6710) 
))))١٥١٥١٥١٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيتمن السير ريجنالد وينغيتمن السير ريجنالد وينغيتمن السير ريجنالد وينغيت
        المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةالمندوب السامي البريطاني ـ القاهرةالمندوب السامي البريطاني ـ القاهرةالمندوب السامي البريطاني ـ القاهرة

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٥: التاريخ                                                             ٨٣: الرقم

  . الجاري١٤ريخ الحقاً لبرقيتي بتا
حالما يتم جالء حامية المدينة، لنا أن نتوقع أن يقوم الملك حـسين بتعزيـز قـوات شـاكر واإليعـاز          

وإذا اتخـذ ابـن سـعود مـن هـذا اإلجـراء ذريعـة        . إليه بمهاجمة االخوان والخرمة، واحتالل ذلك المكان    
. فــي وســط جزيــرة العــرب  للقتــال، وشــجع االخــوان علــى المقابلــة، فسنــشهد قتــاالً علــى نطــاق واســع     

أعتقد أن أفضل طريقة لتفادي هذا، هـي جعـل ابـن سـعود يفهـم أننـا ال نعـارض عمليـات هاشـمية فـي               
الخرمـة، وأننـي أقتـرح أن ترسـل إليـه بـدون تـأخير نـصيحة رسـمية علـى غـرار اقتراحـي الـوارد ببرقيتــي              

  .المشار إليها أعاله
قيام ابن سعود بالتآمر مع فخـري، أمـا وقـد خابـت      تؤكد احتمال ٤٨إن المعلومات الواردة ببرقيتي     

  .آمال األول في الحصول على مساعدة الثاني، فإنه قد يظهر المسايرة
FO 371/ 4166 [27038] 

))))١٦١٦١٦١٦((((        
        ))))تقريرتقريرتقريرتقرير((((

        كتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد السياسي في جدةكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد السياسي في جدةكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد السياسي في جدةكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد السياسي في جدة
        عن عن عن عن 

        مقابالته مع القائد التركي فخري الدين باشامقابالته مع القائد التركي فخري الدين باشامقابالته مع القائد التركي فخري الدين باشامقابالته مع القائد التركي فخري الدين باشا
  ١٩١٩يناير / كانون الثاني ١٥بير درويش، 

  الكرنل ولسن، األركان العامة الحركات الحجاز: إلى
  : ـ في هذه المقابلة األولى في يوم وصولي هنا كان اآلتي ذكرهم حاضرين١٣/١/١٩١٩

) المبعوثـان التركيـان  (سمو األمير علـي، الكـابتن غولـدي، حيـدر بـك، الميـرآالي أحمـد بـك لطفـي            
  .١والميرآالي صادق بك يحيى

                                                
وكـان خـالل   . ١٨٩٦/٩٨ ـ هو اللواء محمد صادق يحيى باشا، ضابط مصري خيال حارب في حملة دنقلة والنيل سنة  ١

 ١٩١٩كــان ســنة . الحـرب العظمــى ضــابط ارتبــاط لــدى حـاكم منطقــة البحــر األحمــر وخــدم فـي حركــات ثــورة الحجــاز     
قـوات العربيـة التـي دخلـت إلـى المدينـة بعـد استـسالم واليهـا التركـي فخـري             فأوفد لمرافقـة ال   ) عميد(برتبة ميرآالي   

  .باشا
، ٢٥/ ١٩٢٤تقــدم فــي الــسلك العــسكري بعــد ذلــك ونــال رتبــة أميــر لــواء، وكــان وزيــر الحربيــة والبحريــة المــصرية ســنة    

  .فرئيس مرافقي الملك فؤاد وعضو مجلس الشيوخ
  .١٩٤٤توفي سنة 

  



  ٨٣

الرسـائل التـي أتـى بهـا مـن      ) باشـا (بعد مالحظات ابتدائيـة قليلـة، سـلم حيـدر بـك إلـى فخـري بـك          
األميــر علــي وحيــدر بــك كالهمــا ارتأيــا عــدم لــزوم تــسليم هــذه الرســالة فــي هــذه الظــروف،         (اآلســتانة 

لكننــي أصــررت علــى لــزوم تــسليمها، ألننــي فكــرت أن مــن المرغــوب فيــه علــى كــل حــال أن يــرى فخــري      
شا األمر التحريري الفعلي من جاللة الـسلطان لتـسليم المدينـة إلـى أميـر مكـة والـشرح الـوارد فـي              با

أمـا الرسـالة الثانيـة التـي حملهـا األميـراالي احمـد بـك         ). ( من شروط الهدنة١٦الرسالة حول المادة    
الـك لـزوم   لطفي، والتي تتـضمن أمـراً بتعيينـه بمكـان فخـري باشـا فـي القيـادة بالمدينـة، فلـم يكـن هن               
  ).لتسليمها بطبيعة الحال ألن علي نجيب بك سبق له أن تسلم القيادة هناك من فخري باشا

كـان مـن الواضـح أنـه يـشعر      . كان سلوك فخري باشا متكبراً ومتحفظاً، لكنه كان صحيحاً بكل دقة      
خيــر وأبــدى هــذا األ . طــالع الرســالة وأعادهــا إلــى حيــدر بــك دون أن تــصدر عنــه كلمــة      . بوضــعه تمامــاً 

وبنـاء  . بعض المالحظات له توضيحاً للرسالة، وأجاب فخـري باشـا بعبـارات قـصيرة، وانتهـت المقابلـة        
كنـت تواقـاً أن تتـاح    . على طلبي أو عز األمير إلى حيدر بك وأحمد بك لطفي بالبقاء مع فخري باشـا     

  .لحيدر بك الفرصة الوافية لشرح الوضع بتمامه
ك وأحمد لطفي فخري باشا إلى خيمتي، ورأيت فوراً أنـه فـي   بعد ذلك خالل النهار احضر حيدر ب 

  .وضع ذهني معقول أكثر، وظهر مرتاحاً منذ محادثته مع حيدر بك
شـرحت الترتيبـات التــي كانـت جاريــة إلخـالء القــوات التركيـة، وأعـرب فخــري باشـا عــن شـكره وقــال          

  .إن الجنود المساكين منهكون جداً) بالفرنسية(
فخــري باشــا بموافقــة األميــر علــي، مــع الكــابتن غولــدي، وجــرى بيننــا حــديث      ـ زرت      ١٩١٩/ ١/ ١٤
، )ربمــا كــان التهــاب المفاصــل   (كــان يبــدو مريــضاً، ويــشعر بــاأللم الــشديد فــي ســاقه اليــسرى        . طويــل

فضالً عن أنه يشكو م زكام شديد بعد هجوم انفلونزا اسـبانية كانـت منتـشرة عبـر نطـاق واسـع وسـببت            
  .ي المدينةكثيراً من الوفيات ف

  ).قال إنه قلما تكلم إلى أي أحد خالل شهرين(وجدته في مزاج متغير جداً، ومسروراً للمحادثة 
بعـد محادثــة عامــة فتحــت موضــوع تجهيــزات الطعــام فــي المدينــة ألجــل أن أعلــم، إن أمكــن، مــدى    

فـي األيـام   قـال فخـري باشـا إنـه     . صحة األخبار عن قيام ابن سعود بمساعدة الحامية في هـذا الـسبيل        
األولى كان قادراً على الحـصول علـى إمـدادات وافـرة مـن البـدو المحليـين ومـن حائـل، لكـن فـي الـسنة               
الماضية فرض العرب الشريفيون حصاراً فعاالً جداً، ولم يمكن تهريب سوى كميات قليلة مـن األغنـام         

صــالح، أغلــق مــصدر ومنـذ عــودة ابــن رشــيد إلــى حائـل مــن مــدائن    . والمـؤن األخــرى إلــى داخــل البلــدة 
وقـد اسـتطاع بواسـطة غـارات صـغيرة مـن مواضـعه        ، مـن حـين إلـى آخـر    . اإلمداد من حائل تماماً أمامه 

  .وبير الماشي، االستيالء على عدد من األغنام من البدو) كذا(المتقدمة في جبل جيال 
شراء وصف ابـن سـعود بأنـه كـان شـوكة خطيـرة فـي خـصره، إذ قـبض علـى الـوكالء الـذين أرسـلهم لـ                 

وشكا أيـضاً بمـرارة نوعـاً مـا مـن      . مؤن من القصيم، ولم يسمح لهم بالشراء وحتى العودة إلى المدينة 
 ليــرة تركيــة إلــى   ١٥٠٠٠عمــل ابــن ســعود فــي رفــض الــسماح بإرســال أبــاعر اشــتريت فــي نجــد بكلفــة            

  .المدينة، وأصبح الثمن المدفوع خسارة تامة
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، قال فخري باشا إنه ناشد ابـن سـعود بكـل جـد فـي      وحين قطعت مواصالت سكته الحديدية نهائياً  
  . بعير من الحبوب، لكنه لم يتسلم جوابا٢٠٠ًرسالة إليه أن يرسل إليه حمولة 

ال أدري مــا هـي الورقـة التـي حـررت بيــنكم     : تكلـم بـدون مناسـبة عـن معاهــدتنا مـع ابـن سـعود وقـال        
 بـــدوي ٥٠٠ أو ٤٠٠ســـعود أن يرســـل لـــه  لـــو اســـتطاع أن يحمـــل ابـــن  . وبينـــه، لكننـــي أرى أعـــاقني كثيـــراً 

  .للمحافظة على فتح طريق مواصالته إلى الشرق للتجار، لكان وضعه، على ماقال، أسهل كثيراً
ــيئاً      ــي شـ ــان يخفـ ــا كـ ــري باشـ ــاع أن فخـ ــدي االنطبـ ــد حـــصل لـ ــي    . لقـ ــة فـ ــن المحادثـ ــد مـ ــد مزيـ وبعـ

صالحه الخاصـة فقـط فـي    موضوعات عامة، قلت إن المرء كثيراً ما يسمع أن ابن سعود رجل يرعـى مـ        
بكـل تأكيـد إن ابـن سـعود علـى كـل حـال عرقـل أمـوره إلـى           : فقـال فخـري باشـا مـرة أخـرى      . كل ما يفعـل   

قـال إنـه لـم يـستطع حتـى الحـصول علـى بعيـر واحـد مـن           . حد كبيـر، وأن ذلـك كـان خدمـة ال تنكـر لنـا       
قـد اسـتطعتم بـالنقود    هذه هي الحقيقة، سيدي العقيـد، ل : وكان آخر حديثه عن الموضوع   . ابن سعود 

  . إيقاع مسلمينا في حبائلكم
قبل الخروج سألت فخري باشا هل جلبت له كل حقائبه الشخصية من المدينـة، وهـل هـو بحاجـة       

قال إنه تـسلم كـل أمتعتـه الخاصـة     . إلى شيء، وطلبت إليه أن يعلمني في أي وقت كان إذا أراد شيئاً ما  
ن الحــصول علـى دفتــرة يومياتـه عــن حركاتـه فــي الحجـاز التــي      التـي أرادهـا، لكنــه يكـون شــاكراً إذا أمكـ    

قــال إن . تركهــا فــي المكتــب بمقــره فــي المدينــة وإعادتهــا إليــه، إذا ســمح األميــر علــي والحلفــاء بــذلك   
  .مثل هذه اليوميات له كجندي جزء مهم من عمل حياته وتؤلف دفاعه الوحيد أمام حكومته

اليوميــات، لكــن التــصرف فيهــا يكــون أمــراً يقــرره مقــر  قلــت إننــا ســنبذل قــصارى جهــدنا الســترجاع  
أرســـل األميـــر علـــي رســـوالً إلـــى األميـــر عبـــد اهللا فـــي المدينـــة التخـــاذ كـــل الخطـــوات     (الجـــيش العـــام 

وســوف يقرأهــا ويعطيهــا إلــي    . الممكنــة للعثــور علــى اليوميــات، وإذا وجــدت، إلرســالها رأســاً إلــى هنــا        
وأتـصور أنـه لـن    . قـد يمكـن اسـتخالص المعلومـات المفيـدة منهـا      ، وإذا وجدت ف  )إلرسالها إلى القاهرة  

  .يكون هنالك اعتراض على إعادتها إلى فخري باشا أخيراً
خــصوصاً للحــصول علــى   ،  ـ أملــت أن أجــري محادثــة أخــرى مــع فخــري باشــا اليــوم          ١٩١٩/ ١/ ١٥

الحمى، إضــافة معلومـات أخـرى حــول تعاملـه مــع ابـن ســعود، لكنـه الزم الفـراش طــول النهـار مــصاباً بـ         
ولـم أره إال لـدقائق معـدودات للـسؤال عـن صـحته وللتأكـد مـن أنـه يحـصل علـى               . إلى أمراضه األخـرى   

  .عناية طبية جيدة
يعامــل فخــري باشــا معاملــة حــسنة، ولــه خيمــة جيــدة لإلقامــة، ويخدمــه خادمــه الخــاص وســائق           

بـه، ويظهـر فـي بعـض األحيـان      إنـه يبـدي عالمـات بيّنـة للتـوتر الـذي مـر        . وهـو تحـت الحراسـة   . سـيارته 
أظـن أن مـن   . وقال لـي إن رأسـه فـي إحـدى المـرات بالمدينـة قـد أزعجـه        . خالل الحديث أن فكره يشرد  

، وإذا أضــيف )ميالنخوليــة(المحتمــل أنــه خــالل أيــام الحــصار األخيــرة كــان فــي حالــة مــن الــسوداوية       
  .ذلك إلى التعصب الديني، دفعه إلى حالة تقارب الجنون

  باسيت. ر. ج) التوقيع(
  لفتننت كرنل
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        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٥: التاريخ                                                         ٤١٢: الرقم
  )هـ١٣٣٧/ ١٣/٤(

  :تبدأ. يرجى إيصال الرسالة التالية إلى فيصل
  .بكم وصل، قضية الخرمة تعود البن سعود ويمكن حلها بسهولة كبيرة بالطريقة اآلتيةكتا

ــي        ــب بيـــاني فـ ــه بموجـ ــة عالقاتهـــا معـ ــع بريطانيـ ــب أن تقطـ ــشرين الثـــاني ٢١ (١٣٣٧/ ١٧/٢يجـ /  تـ
والــذي ال تــؤثر محتوياتــه مطلقــاً علــى معاهــدتها معــه، والتــي تــشير أيــضاً إلــى الــيمن      ) ١٩١٨نــوفمبر 

  . أخرىوقضايا متنوعة
FO 317/ 4189 [10420] 

))))١٨١٨١٨١٨ ( ( ( (        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرةمن السير ريجنالد وينغيت ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٦: التاريخ                                                      ٩٣: الرقم
  ).يناير/  كانون الثاني١٠بتاريخ  (٥٤برقيتكم رقم 

 أعلم أن المقصود إجـراء تخفـيض فـي اإلعانـة فـوراً بعـد الهدنـة أو استـسالم المدينـة، ولـم           لم أكن 
  .أخبر الملك حسين بذلك

 ألــف جنيــة مخصــصة ســابقاً لألميــر   ٨٠منــذ احــتالل دمــشق أرســل قــسم مــن إعانــة الحجــاز، وهــو     
ة   فيصل في العقبة، إليه في دمـشق، والمبلـغ يؤلـف مـصدر اإليـراد الرئيـسي الجـاهز للحا              جـات الملحـ

ــدة   ــة الجديـ ــانون األول    . لـــإلدارة العربيـ ــشهري كـ ــا لـ ــبق دفعهـ ــصات سـ ــذه المخصـ ــانون  / هـ ــسمبر وكـ ديـ
يناير، وأنا واثـق أن القائـد العـام يعـارض بـشدة وقفهـا إلـى أن يـتم عمـل ترتيبـات ماليـة أخـرى              / الثاني

جـزاً مـن اإلعانـة للملـك     سياسياً أرى بعض الفائدة في عدم اعتبـار المبلـغ بعـد هـذا،        . لإلدارة السورية 
  .حسين

 ألــف جنيــة للحجــاز نفـسه، ال يمكــن تخفيــضها بــسالم حتــى يــتم إخــالء   ١٢٠بقيـة اإلعانــة البالغــة  
فالعـشائر متململـة مـن فكـرة انتهـاء الرخـاء، وإيقـاف إعانـاتهم فجـأة يعــرض          . الحاميـات التركيـة كلهـا   

قالقـل قـد يكـون لهـا نتـائج خطيـرة       للخطر بكل تأكيد سـالمة مـرور األتـراك إلـى الـساحل ويـؤدي إلـى              
  .بالنظر إلى الوضع الحاضر في الخرمة
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، ١٩٠٣أنا ألح على الملك حسين لتقديم التخمينات المفصلة المـشار إليهـا فـي برقيتـي المرقمـة          
عــن األرقــام الخاصــة بمــصروفات الحجــاز مــن اآلســتانة       . وقــد وعــد بتقــديمها بعــد ســقوط المدينــة     

ال ريب، وتجابه صعوبة في الحصول على قوائم للمدفوعات الـسابقة إلـى     هي غير كاملة ب   ) استانبول(
ــاف    ــة واألوقـ ــة التركيـ ــرمين مـــن جانـــب الحكومـ ــن    . الحـ ــتمرار عـ ــن االسـ ــر المـــسؤولية عـ ــان ذكـ أرى إمكـ

االســتمرار علــى دفــع المبلــغ مــن عائــدات أمــالك األوقــاف داخــل حــدود تركيــة المقبلــة فــي محادثــات        
  .الصلح

 ألـف جنيـة إلـى دمـشق مباشـرة عـن طريـق        ٨٠لتخـصيص الـشهري البـالغ    والخالصة أوصي بـدفع ا  
 ألف جنيـة شـرياً عـن طريقـي حتـى يـسمح       ١٢٠القائد العام واالستمرار في دفع إعانة الحجاز بمقدار  

الوضـع المحلـي بــإجراء تخفـيض ويمكــن عمـل تخمــين لعجـز الميزانيــة االعتياديـة أرجــو عـرض هــذا         
  .يزال في لندنعلى الجنرال كاليتن إذا كان ال 

  .مكررة إلى القائد العام
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        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الجنرال السير ريجنالد وينغيت ـ إلى الجنرال السير ريجنالد وينغيت ـ إلى الجنرال السير ريجنالد وينغيت ـ إلى الجنرال السير ريجنالد وينغيت ـ 

        المندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرة
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٦:         التاريخ                     :                            الرقم
  ،سيدي

  :أتشرف بأن أقدم ما يلي الطالع سعادتكم
  . ـ تصريح أحد العلماء في مكة١
  . ـ تصريح ياسين بك ابن حسن ـ موظف تركي قديم وكالهما يبحث في ملكية الخرمة٢

وهمـــا مــن ســـكان جـــدة  ( وحـــسين علــي رضـــا  ١قبــل بـــضعة أســابيع حـــضر لزيـــارتي محمــد نـــصيف    
نــاء الحـديث أثيــر موضـوع الخرمــة كالعـادة، فأبــدى كالهمــا     وفـي أث ). ســراًوهـابي  األغنيـاء جــداً واألول  

  .الخ... أنها كانت على الدوام تابعة لمكة، وأن أمراء الخرمة كانوا يعينون دائماً من قبل أمراء مكة
ة سـجالت تبـين ذلـك، فقـال محمـد نـصيف إنـه توجـد كتـب تاريخيـة                 سألت عما إذا كانـت هنالـك أيـ

 يطلب إلى أحد أصدقائه من العلمـاء أن يقـدم تقريـراً عـن الموضـوع،      في مكة، وعرض أن  . الخ.. كثيرة
  .الذي سترسل نسخة من أصله العربي إلى المكتب العربي) ١(وكانت النتيجة التصريح رقم 

ويؤيـد  . (يقال إن العالم الذي كتبه رجل مسن ذو علـم غزيـر ومحتـرم جـداً، وهـو مـدرس فـي الحـرم         
  .ولكن سراً وهابيوهو أيضاً ) حسين روحي هذا

                                                
  .٩٢د الثاني من هذا الكتاب، ص  ـ أنظر نبذة عنه في المجل١
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  .وأعتقد أن التصريحين جديران ببعض االهتمام وفيهما شيء من األدلة
وأنه يستحيل بطبيعة الحال مناقشة كتاب الوثيقة األولى الـذي ال يعلـم أنهـا كتبـت لغيـر االطـالع          

  . الشخصي لمحمد نصيف، ولهذا السبب طلب إعادة أصل الوثيقة
  .جاز على مسافة بعيدة شرقي الخرمةوسيالحظ أن كال التصريحين يضعان حدود الح

  .وكالهما يذهبان إلى أن أمراء الخرمة يعينون من قبل أمراء مكة ويكونون تحت سيادتهم
أما فيما يتعلق بالقضاء فقد كان قاضي الخرمـة علـى الـدوام يعـين مـن مكـة، ولكـن قاضـياً رسـمياً             

  . هناكيينللوهابأو غير رسمي كان يرسل من نجد لرعاية الشؤون الدينية 
ولكــن .  كــان مفهومــاً حينمــا لــم يكــن هنالــك تطــرف دينــي  وهــابيإن ســكوت مكــة علــى وجــود قــاض  

  .حينما أعلن خالد عصيانه، كان ابن سعود قد سبق له أن بدأ عملية االخوان المتطرفة
وإزاء هــذه الظــروف، لــيس مــن المــستغرب أن يــرفض خالــد، بــسبب عقيدتــه الجديــدة المتطرفــة،         

  .ي الذي عينه الملك حسين خلفاً للقاضي السابق، بالبقاء في الخرمةالسماح للقاض
  .وأتشرف أن أكون خادمكم المخلص

  الكرنل
  .نسخة إلى المكتب العربي في القاهرة
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        ))))١١١١((((المرفق المرفق المرفق المرفق 

        مذكرة ألحد علماء مكة مذكرة ألحد علماء مكة مذكرة ألحد علماء مكة مذكرة ألحد علماء مكة 
        بعض النقاط التاريخية بين أمراء نجد وأمراء الحجازبعض النقاط التاريخية بين أمراء نجد وأمراء الحجازبعض النقاط التاريخية بين أمراء نجد وأمراء الحجازبعض النقاط التاريخية بين أمراء نجد وأمراء الحجاز

  .جاز، هرب فيصل السعود من مصر إلى نجدفي نهاية حكم المصريين في الح
. وأزاح عبد اهللا بن ثنيان، وهـو مـن أسـرة الـسعوديين    ) م١٨٤٢( هـ ١٢٥٩وأصبح شيخاً لنجد في سنة  

توجــه الــشريف محمــد بــن عــون، أميــر مكــة إلــى نجــد بــأمر مــن الحكومــة      ) م١٨٤٦(هـــ ١٢٦٣وفــي ســنة 
لمـت أن سـلطة األخيـر أصـبحت عظيمــة،     التركيـة إلخـضاع فيـصل بـن تركـي آل ســعود، ألن الحكومـة ع      

وأرسلت الحكومة بعـض القـوات التركيـة لمحاربـة فيـصل      . وخشيت أن يتجاوز حقوقه كما فعل أسالفه 
بقيادة الـشريف محمـد بـن عـون الـذي قـاد القـوات بنفـسه عـن طريـق المدينـة، وواصـل مـسيرته بينمـا                   

انــضم إليــه ابــن  . ، أميــر جبــل شــمر انــضمت إليــه جميــع العــشائر علــى الطريــق إلــى أن مــر بــابن رشــيد    
  .الرشيد مع عدة عشائر، وتوقفوا في القصيم، حيث وعدهم السكان بالمساعدة

ولما سمع فيصل بن تركي بهذا أصابه خوف شديد، وأرسـل بعـض الرسـل إلـى أهـل القـصيم طالبـاً          
قـدوا بينـه   فبـذلوا أقـصى جهـودهم مـع الـشريف المـذكور وع      . إليهم التوسط في األمر وإحـالل الـسالم     

 آالف دوالر، ووافـق  ١٠وبـين فيـصل صـلحاً باتفاقيـة تقـضي بـأن يـدفع هـذا األخيـر أتـاوة سـنوية قـدرها             
  .فيصل على هذا، وهكذا تحقق الصلح
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وعندئذ عاد الشريف مع قواته عن طريق الطـائف، واسـتمر فيـصل فـي دفـع هـذه األتـاوة إلـى حـين                
  ).م١٨٦٥( هـ ١٢٨٢وفاته في سنة 

د اهللا توقف عن دفع األتاوة، ثم ثار نزاع بينه وبين أخوتـه فأزاحـه هـؤالء عـن اإلمـارة      وخلفه ابنه عب 
  .ثم توفي سعود بن فيصل، وعاد عبد اهللا إلى الحكم. كلياً، ووضعوا بمكانه أخاه سعود بن فيصل

وأخـــذت الحكومـــة التركيـــة منـــه األحـــساء والقطيـــف، هـــاكم ابـــن الرشـــيد الريـــاض وأســـر عبـــد اهللا     
  . عنده إلى حين وفاتهواستبقاه 

  .ثم جاء عبد العزيز بن فيصل، الحاكم الحالي الذي حارب ابن رشيد باستمرار
وقبل هذا كان أهل القصيم ثـاروا علـى عبـد اهللا، ولكـن عبـد العزيـز عقـد معهـم اتفاقـاً ليحـول دون                 

 .هزيمتهم أمام ابن رشيد

لـى عبـد العزيـز الـسعود أن يـدفع      ولما عين األمير الحالي الشريف حسين بـن علـي لإلمـارة طلـب إ     
  األتاوة التي فرضت سابقاً على رعايا ابن سعود 

 ٣٠٠وفـرض علـى ابـن سـعود أتـاوة قـدرها       ) م١٩٠٨(هــ  ١٣٢٨وذهب الشريف إلى نجد بنفسه في سنة  
وقــد أوضــحت هــذه الحقــائق بــصورة كاملــة فــي    . دوالر ســنوياً تــدفع إلــى الخزينــة العثمانيــة فــي مكــة   

الــصادرة فــي بيــروت، ومجلــة   ) االتحــاد العثمــاني (اق ومــصر،وخاصة فــي جريــدة   صــحف ســورية والعــر  
  .المصرية) المنار(

واصل الشريف حسين مهاجمة أبنـاء قبيلـة العتيبـة ألنهـم كـانوا ينتمـون إلـى الحجـاز، وقـد صـرف               
ومع ذلك، فـإن البـدوي   . عليهم مبالغ كبيرة ألنهم وقوة عظيمة تستطيع أن تتغلب على نجد أو تهامة      

ال يمكن االعتمـاد عليـه ألنـه غيـر الجنـدي الحـضري بـل هـو أشـبه بالطـائر الـذي ال يـستقر فـي مكـان                
  .على أن معظم مساكنهم هي على حدود الحجاز باتجاه نجد. معين

ومـن المعــروف أن الحــدود حتـى وراء الخرمــة وتربــة وركبـة ووادي بيــشه الــذي يتـصل بجبــل عــسير      
ة معناهـا عظـام الـصدر، وهكـذا وصـفت هـذه البقعـة مـن األرض          ترب. وجبل سبيع، وهذه حدود طبيعية    

  .كحيوان 
إن أمي الخرمة السابق الخالد بن منصور بن لؤي هو من الشرفاء العبادلة ولكهم تـابعون ألمـراء         

 فـــي نجـــد بـــسبب مـــوقعهم  بالوهـــابيينألنهـــم يختلطـــون كثيـــراً   الوهابيـــةولعلهـــم يميلـــون إلـــى  . مكـــة
  .والخرمة هم من علماء نجد منذ عهد بعيدوحتى قضاة تربة . الجغرافي

  .وقد سبق أن ذكرت أن األمير الحالي، الشريف حسين،قد فرض أتاوة معينة على نجد
وقد استمر مظهر خارجي للصداقة بين نجد والحجاز لمدة طويلة، ولكن عشائر عتيبة كانـت فـي         

جلهــم ألنــه يعتبــر القــصيم   وكــان األميــر الــشريف حــسين غاضــباً أل  . حــاالت كثيــرة ســبباً فــي المــشاكل  
  .وشعبها تابعين له، وهو يكره أن يرى ابن سعود يتدخل في شؤونه
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ممــا ال يحــق لنــا أن  .. (وهــو كــذلك لــم يــرتح لتــدخل ابــن ســعود فــي قــضية صــالح الفــضل وهكــذا      
وأنـت تقـدر   . نتكلم عنه ألن الحقائق بقيت مكتومة واالتصاالت التي جرت بينهم ليست معروفة ألحد   

  ).ب إذا ثار فال يسهل تهدئته، وقد يستمر لمدة طويلةأن الغض
وقد بدأت المـشكلة الحاليـة حينمـا غـضب األميـر علـى خالـد بـن منـصور بـسبب ميلـه إلـى الطـرف                

وعلـى أثـر ذلـك انـضم خالـد إلـى ابـن سـعود وعقـد          .ورفضه قبوله قاض من مكـة ) أي ابن سعود  (اآلخر  
  .ن عصيانه وطرد أمير الخرمةوأعل) خالد(االثنان اتفاقاً جديداً، ثم جاء 

الذين يدعمهم ) االخوان(ضده وضد غيره من ) حسين(وهكذا ازداد األمر خطورة، واحتج األمير 
  .ابن سعود

  .وقانا اهللا من شرور الثورات وجعل العاقبة خيراً
        مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

، من عالم معروف في مكة وهو مدرس وهابيهذه المعلومات حصل عليها محمد نصيف، وهو 
  . أيضاًووهابيحرم، ومحترم جداًَ، في ال

  ويلسن                                                            مالحظة ثانية
   ميالً تقريباً جنوبي شرقي القنفذة١٢٠قيل إن جبل عسير يقع على بعد 

FO 686/ 16                                                                                                      
        ) ) ) ) ٢٢٢٢((((المرافق المرافق المرافق المرافق 

        تصريح ياسين ابن حسنتصريح ياسين ابن حسنتصريح ياسين ابن حسنتصريح ياسين ابن حسن
وقــد خــدم  . مــا يلــي تــصريح أدلــى بــه ياســين بــك ابــن حــسن الــذي يبلــغ اآلن الثمــانين مــن العمــر       

  : سنة شغل خاللها مناصب٥٠الحكومة العثمانية 
  قائمقام العقبة
  .قائمقام الوجه
  قائمقام الليث

  مدير شرطة المدينة 
  .اً المفتي العام للمنطقةوأخير

وبحكــم صــفته األخيــرة كــان عليــه أن يــسافر فــي جميــع أنحــاء الحجــاز وعــسير والــيمن، لمراقبــة            
  .وكان يزور الخرمة لهذا الغرض. الخ... جباية الضرائب واألتاوات

  .إن إفادته تبدو على شيء من األهمية
 ٢٥٠علــى بعــد  ) أمــاكن توقــف أي  (١إن الحــدود الحقيقيــة بــين الحجــاز ونجــد هــي ثمــان محــالت      

  . كيلومتراً شرقي الخرمة
  .عشائر سبيع والبقوم كانت تابعة لوالي الحجاز دائماً

                                                
  . ـ جمع محلة١
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ــة        ــاً ولكـــن رواتـــبهم كانـــت تـــدفعها الحكومـــة المحليـ ــنهم أميـــر مكـــة دائمـ وكـــان أمـــراء الخرمـــة يعيـ
  .التي كانت أيضاً تجبي الضرائب من الخرمة) الحجازية(

 قبــل أميــر الطــائف الــذي كــان يــدير شــؤون الخرمــة مباشــرة، ولكــن   وكــان قاضــي الخرمــة يعــين مــن 
  .وكان القاضي من الحنابلة دائماً. التعيين كان متوقفاً على موافقة أمير مكة

 في الخرمة الذين لهم قاضيهم الخاص لرعايـة شـؤونهم الدينيـة،     الوهابيينوكان هنالك عدد من     
  .وكان يرسل من نجد، ولكنه لم يكن قاضياً رسيماً

وعلى أثر عـودة خالـد مـن وادي العـيص حيـث كـان مـع األميـر عبـد اهللا، كتـب إلـى ابـن سـعود معربـاً                 
  .، فأجابه ابن سعود أنه سيساعده إذا ثار على الشريف حسينوهابياًعن نيته في أن يصبح 

وصرح ياسين بك أيضاً أن هدف ابـن سـعود كـان أن يفعـل مـا فعلـه جـدة أي أن يـصل إلـى مكـة، وأن             
  .داً بثروته كان سبب المشكلة الحالية كلهاخال

إن الفقرتين األخيرتين هما مجرد رأي ياسين بك وهـو يبـدو صـحيحاً ألن كـل شـخص ذكـره يـروي           
  .القصة نفسها

  الكرنل ويلسن
   ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٦جدة في 

FO 371/ 4166 [27038] 
))))٢٠٢٠٢٠٢٠ ( ( ( (        
        ))))تقريرتقريرتقريرتقرير((((

        مد السياسي في جدةمد السياسي في جدةمد السياسي في جدةمد السياسي في جدةكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتكتبه اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعت
        عن عن عن عن 

        مقابلة أخرى مع القائد التركي فخري الدين باشامقابلة أخرى مع القائد التركي فخري الدين باشامقابلة أخرى مع القائد التركي فخري الدين باشامقابلة أخرى مع القائد التركي فخري الدين باشا
   ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٧بير درويش، 
  ويلسن ـ األركان العامة لحركات الحجاز: إلى الكرنل

في الليلة الماضية بدأ فخري باشا يشرح بصورة مطولة موقفـه بـشأن الهدنـة وخـالل المفاوضـات         
إنـه ال يعـرف العربيـة ولغتـه اإلفرنـسية ضـعيفة جـداً،        . ان من الصعوبة متابعـة كالمـه     وك. المتعلقة بها 

  :لكن ما يلي على ما أعتقد خالصة ال بأس بها لما قاله. يضاف إلى ذلك أن فكره يشرد أحياناً
إن الرسـائل واألوامـر المختلفـة التــي وصـلته قبـل الرســالة وهـي التـي جـاء بهــا حيـدر بـك وســلمها           

والرســـائل . ن انتهـــى كـــل شـــيء، لــم تكـــن واضـــحة ولـــم تغـــط وضــعه الخـــاص فـــي المدينـــة    إليــه بعـــد أ 
لــم تتــسلماها ) التــي أخبرتــه عنهــا (األصــلية المرســلة بالالســلكي مــن اآلســتانة مباشــرة إلــى المدينــة   

وفــي إحــدى المناســبات ســمعت المحطــة تــدعو تبــوك، وكانــت الرســالة مــشوهة جــداً   . محطــة المدينــة
). القائــد التركـي فــي عــسير  (١وكانــت موجهـة إليــه والــى محمـد الــدين باشـا    . ينـة وقـد اعترضــتها المد 

                                                
  . ـ كذا جاءت في األصل والصحيح هو محيي الدين باشا١
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وفـي هـذا الحـين أخليـت     . ولم يفهم شيء كثير من الرسائل سوى أنه عقدت هدنة بين الحلفاء وتركية 
بعـد أيـام قليلـة تمكـن مـن فهـم معظـم معنـى الرسـالة،          . تبوك ونقل برج الالسلكي بعيداً إلـى الجنـوب      

بعد ذلـك علـم مـن أمـين بـك      . ميات التركية يجب أن تستسلم إلى أقرب قائد من الحلفاء وهو أن الحا  
تـسلم الرســالة،  ) أي أمـين (رئـيس أركـان حربـه الــذي كـان خارجـاً فــي أعلـى الخـط فــي ذلـك الوقـت أنــه          

لكـن القطـار أوقـف مـن قبـل عـرب       . وأرسلها إلي بالقطار بيد أحد مـساعدي فخـري باشـا إلـى المدينـة        
  .زة وضاع كل شيء وفي ضمنه المساعد حامل البرقيةعشيرة عن

فهـو لـم يكـن يعلـم بوجـود      . قائد من الحلفـاء  قائد من الحلفـاء  قائد من الحلفـاء  قائد من الحلفـاء  قال فخري باشا إنه منذ البداية كان محتاراًَ لعبارة      
وبنظــره، كــان العــرب متمــردين، وفــي المفاوضــات التاليــة مــع       . قائــد كهــذا يــستطيع أن يستــسلم إليــه   
ئـد فرقـة وآمـر قلعـة هـي أيـضاً إحـدى مـدن اإلسـالم المقدسـة،           الكابتن غارالند لم يكن، وهو فريـق وقا   
وقّـع بـصفة عـن الممثـل البريطـاني فـي الحجـاز كقائـد         ) نقيباً(يستطيع أن يعتبر ضابطاً برتبةكابتن     

مــن الحلفــاء، وفقــاً ألحكــام الهدنــة، كمــا أنــه لــم يكــن يــستطيع فــي أي حــال مــن األحــوال أن يــسلم               
يــضاف إلــى ذلــك أن الرســالة الالســلكية التــي وصــلته أرســلت   . انيالمدينــة المنــورة إلــى ضــابط بريطــ 

  .بواسطة محطة من محطات العدو، وكان عليه أن يكون حذراً من وجود خدعة حربية
وفي تلك الظروف طلب شرحاً إضافياً للوضع مـن حكومتـه قبـل أن يـستطيع العمـل ولـذلك أرسـل          

  .، لكنه لم يتسلم أجوبه عليهابرقيات رمزية الى اآلستانة بواسطة الكابتن غارالند
يضاف الى ذلك أن شروط الهدنة كما تسلمها، من الكابتن غارالند لم تكـن متفقـة مـع تلـك التـي       

وسـبب ذلــك أن الــشروط المهمـة فقــط، كمــا   (جلبهـا بعــد ذلـك مــن اآلســتانة اليوزباشـي ضــياء أفنــدي     
وفـي هــذه  . نـد إلــى فخـري باشــا  أبرقـت فــي األصـل مــن القـاهرة إلــى جـدة وينبــع، قـدمها الكــابتن غارال      

الـذي شـك فيـه فخـري بعـد ذلـك كمـا         (١٦كانت المـواد المـذكورة قليلـة نـسبياً، والـنص الكامـل للمـادة          
  .لم يكن موجوداً) فعل القائد التركي في اليمن

كما أن الرسالة التي حملها ضياء أفندي لم توضح النقطة عن الـشخص الـذي يجـب أن يستـسلم      
لقـد كـان ال يـزل أمـام مـا بـدا لـه انـه وضـع          . د مـن الحلفـاء قـد اسـتعملت مـرة أخـرى      له ـ ألن عبارة قائـ  

  .غير مقبول من وجهة النظر العسكرية
يـشغل، حـسب الظـاهر،    ) كـابتن (هل كان عليه، هو جنرال وجنـدي عريـق أن يـسلم سـيفه إلـى نقيـب           

ير، ولكن حـين يتعلـق   وظيفة سياسية؟ ففي المعركة، كما قال، قد يؤسر ضابط صغير قائداً برتبة مش    
. األمــر باستــسالم حاميــة لــم تنــدحر، بموجــب أحكــام هدنــة، فــإن وضــعاً كهــذا يبــدو لــه أمــراً مــستحيالً    

  .فضالً عن وضعه الغريب الخاص، فيما يتعلق بالمدينة المقدسة
يجب أن ال ننـسى أن فخـري باشـا، حـسب المحتمـل، لـم يكـن يعلـم بـالقرار الحـديث نـسبياً الـذي                 (

  ).كومتان البريطانية والفرنسية رسمياً باالعتراف بالعرب كمحاربين حلفاءاتخذته الح
قال إنه لو تسلم في بداية األمر تعليمات واضحة كتلك التي حملها حيدر بـك بعـد ذلـك ألطاعهـا      

  .بدون تردد



  ٩٢

قال فخري باشا إنه حين وصل ضياء أفندي كلمـه بالهـاتف فـي جليلجـة وقـال لـه إن عليـه إن يـأتي          
وافـق ضـياء، ولكـن بعـد ذلـك علـى المائـدة        . مدينة ويراه، ولكن عليه أن ال يفـوه بـشيء لآلخـرين    إلى ال 

قـال فخـري باشـا إنـه رغـب فـي       . أمام عدد من ضباط الحامية قص كـل المـصائب التـي حلّـت بـبالدهم        
االمتنــاع عـــن تـــسريح الجنـــود وحـــصول اضـــطرابات فـــي المدينـــة قبـــل أن يتـــضح لـــه الوضـــع الفعلـــي    

ولهذا السبب فرض على ضياء أفنـدي شـرط الـسكوت، وغـضب علـى ضـياء غـضباً           . تسالموشروط االس 
كـــان ضـــياء حـــسب الظـــاهر عازمـــاً علـــى حـــسم األمـــور مـــأخوذاً بـــصورة    (شـــديداً لخرقـــه هـــذا الـــشرط  

صحيحة بالشعور العام للضباط والجنود فـي المدينـة، لكـن شـعور فخـري باشـا فـي القـضية لـم يكـن                 
ه رغـب فـي إجـراء التـسليم الـذي ال مفـر منـه بـصورة منتظمـة ومحتـشمة            غير طبيعي على افتراض أن    

  ).حالما يتضح له في الوضع حقيقي جلياً
ل إلـى الحقيقـة الكاملـة، خاصـة أن أمـين بـك عـاد إلـى المدينـة للمـساعدة              ليس من السهل التوصـ

انــب فخــري فــي الجــالء، لكننــي أميــل إلــى االعتقــاد بأنــه لــم يكــن هنــاك تحــد مقــصود للهدنــة مــن ج     
هــو جنــدي إلــى أخمــص قدميــه، وأشــك أنــه    . باشــا، ولكــن رغبــة صــادقة لتحديــد وضــعه بــصورة أوضــح   

موقفـــه تجـــاه األمـــراء والكـــابتن غارالنـــد خـــالل  . يقـــوم متعمـــداً بـــأي عمـــل مخـــالف لتقاليـــد الحـــرب  
ص المفاوضات كان حقاً بال مثيل سابق، وأعتقد أنـه ال بـد مـن التمـاس العـذر لـه بـسبب الوضـع الخـا               

لــو جــاء لمقابلــة األمــراء والكــابتن غارالنــد وفقــاً للطلــب األصــلي لتمــت    . جــداً الــذي وجــد نفــسه فيــه 
عـن امتناعـه عـن القيـام بـذلك مـن المحتمـل ان يعـود إلـى الكرامـة العـسكرية             . تسوية األمور بال شـك    

أيـه لـم   وحـسب ر . التي تجعل من البغيض لديه أن يفاوض شخصياً ضابطاً مـن رتبـة الكـابتن غارالنـد        
قال إنه شعر شعوراً قوياً حين قطـع الكـابتن غارالنـد االتـصاالت قبـل      . يكن القادة العرب أكثر من ثوار  

ــى        ــات التـــي أرســـلها إلـ ــة التـــي كـــان يتوقعهـــا للبرقيـ ــل أن يـــتم ذلـــك باألجوبـ إيـــضاح الموقـــف، ألنـــه أمـ
  .اآلستانة

دي األمـور بأيـديهم ورمـوا بـي     لكن، بفضل اهللا، أخذ ضـباطي وجنـو  : وختم فخري باشا كالمه قائالً 
  .إلى األرض

مـــن المحتمـــل فـــي األمـــر أن فخـــري باشـــا أمـــل فـــي النهايـــة أن يكـــسب امتيـــازاً خاصـــاً فـــي قـــضية    
. بمـا أنـه يمثـل قـوة لـم تـدحر، فقـد يـسمح لجنـوده بـالخروج مـسلحين ودون اعتقـال               : االستسالم، وهو 

 الخـاص كمدافعـة عـن المدينـة المنـورة      وهو بال شك يرى أن قواته تتمتع بمنزلة فريـدة بـسبب دورهـا      
  .وقبر الرسول

يشاع، وذلك ليس غير محتمل، إن العتقال النهائي لفخـري باشـا قـد صـمم بموافقـة لكـي يـتمكن              
من القول إنه على األقل لم يستسلم باختياره في ظروف لم تكن واضحة بما فيه الكفاية لـه كجنـدي    

  .بحيث تستوجب استسالماً فورياً
  )لفتننت كرنل(باسيت                                                 . ر.  ج)التوقيع(
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))))٢١٢١٢١٢١((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية

        لقاهرةلقاهرةلقاهرةلقاهرةإلى السير ريجنالد وينغيت ـ اإلى السير ريجنالد وينغيت ـ اإلى السير ريجنالد وينغيت ـ اإلى السير ريجنالد وينغيت ـ ا
            ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٧: التاريخ                                                            ٧٥: الرقم

  ).الملك حسين وابن سعود(
  ).يناير/  كانون الثاني٤بتأريخ  (١٤برقيتكم رقم 

  :ما يلي يرسل اآلن إلى بغداد
  .ديسمبر والمراسلة المتعلقة بها عن ابن سعود/ األول كانون ٢٧ بتأريخ ١١٦٠٤برقيتكم رقم 

نظرت حكومة صاحب الجاللة مرة أخرى بكل دقة فـي كـل القـضية علـى ضـوء التطـورات األخيـرة،            
والنتيجة التي توصلت إليها هي أنه فـي الظـروف   . وخصوصاً استسالم المدينة الذي وصل خبره اآلن      

لوقـت الحاضـر التـدخل مـن جديـد فـي النـزع بـين الملـك          التي تغيرت ليس مما يعود بأيـة فائـدة فـي ا       
ولذلك تلغى التعليمات بشأن اإلنـذار النهـائي إلـى هـذا األخيـر، وال حاجـة التخـاذ         . حسين وابن سعود  

وإذا ظهـر فـي أي وقـت أن مكـة أو     . ديـسمبر /  كـانون األول ٢٤و ١٣إجراء بشأن برقيتينا المـؤرختين فـي       
 مهددة جـدياً مـن جانـب ابـن سـعود أو اتباعـه، فيجـب إعـادة النظـر          أية نواح أخرى من الحجاز األصلي      

ســوف تـشعر حكومـة صـاحب الجاللــة بأنهـا ملتزمـة فـي مثــل تلـك الحالـة باتخــاذ         . فـي الوضـع برمتـه   
  .الخطوات التي تكون عملية لضمان الحفاظ على الحالة الراهنة
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))))٢٢٢٢٢٢٢٢((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية
   ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١٩: لتاريخ                                                            ا٩١٠: الرقم

 قـــد تـــوفي ١٩١٧ محمـــد، أخـــا ابـــن ســـعود الـــذي جـــاء للحـــج فـــي ســـنة   وردت التقـــارير مـــن مكـــة أن
  .بالحمى األسبانيولية، وأن عدة وفيات تحدث في الخرمة وفي جميع أنحاء نجد من هذا الوباء

  ويلسن



  ٩٤

FO 371/ 4162 [11051] 
))))٢٣٢٣٢٣٢٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة 
        إلى الملك جورج الخامس ـ ملك بريطانية ـ لندن إلى الملك جورج الخامس ـ ملك بريطانية ـ لندن إلى الملك جورج الخامس ـ ملك بريطانية ـ لندن إلى الملك جورج الخامس ـ ملك بريطانية ـ لندن 

        ))))ر يجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةر يجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةر يجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةر يجنالد وينغيت ـ المندوب السامي في القاهرةبواسطة السيبواسطة السيبواسطة السيبواسطة السي((((
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٠: لتاريخ                                                            ١٠٦: الرقم

  .ما يلي من الملك حسين إلى الملك جورج
        ::::تبدأتبدأتبدأتبدأ

  .إلى جاللة الملك واألمبراطورية البريطانية
ــي فيـــصل الـــذي   ــين     لقـــد أخبرنـ ــة القلـــب اللتـ ــة ورقـ ــة، بالطيبـ  تلقـــى لطـــف جاللـــتكم االمبراطوريـ

ومثــل هــذه  . أبــداهما ليــه جاللــتكم االمبراطوريــة، حــين أســبع عليــه الــشرف العظــيم للقــاء جاللــتكم      
الخطوة الخاصة، فإن جميع أفراد أسرتي وأنا مغمورون بهذا الـشرف الشخـصي العظـيم الـذي منحـه         

  .انتهى. لنبيلةجاللتكم االمبراطورية وأمتكم ا
حسين                                                   
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))))٢٤٢٤٢٤٢٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٠: التاريخ                                                            ٢٦٢: الرقم
  :تبدأ. ما يلي من المندوب السامي لمعلوماتكم الشخصية

قررت حكومـة جاللتـه بعـد دراسـة وافيـة علـى ضـوء التطـورات األخيـرة، وخاصـة استـسالم المدينـة،              
وسـيكون قراراهـا   . عودأن تتوقف عن التدخل في الوقت الحاضر في النزاع بين الملك حـسين وابـن سـ      

قـابالً إلعــادة النظــر إذا تعرضـت مكــة أو الحجــاز فــي أي وقـت لهجــوم مــن جانـب ابــن ســعود أو أتباعــه،       
إن . وفي تلك الحالة ستجد نفسها مضطرة التخـاذ الخطـوات العمليـة للحفـاظ علـى الوضـع القـائم           

 ينــاير إلــيكم حــول قــضية / كــانون الثــاني١٧التعليمـات الــسابقة وصــلت بعــد إرســال كتــابي المــؤرخ فـي    
إذا طلب الملك حسين نصيحتكم مرة أخرى، يرجى أن توضـحوا لـه، بـصورة مناسـبة، أنـه إذا            . الخرمة

وعلـى قـدر اسـتطاعتي أن أحكـم     . قام بهجوم عسكري علـى الخرمـة فـسيفعل ذلـك علـى مـسؤوليته هـو           
  .فوائدها المحتملةتبدو أكبر من . على األمر، أرى أن مخاطر عملية كهذه في الظروف الحاضرة

بيــان رويتــر حــول ممثلــي الحجــاز فــي مــؤتمر  . علـيكم مراقبــة الوضــع بدقــة إلشــعارنا بأيــة تطــورات  
ــك           ــه للملـ ــة جاللتـ ــرام حكومـ ــدى احتـ ــى مـ ــدليل علـ ــد الـــضرورة كـ ــه عنـ ــشهاد بـ ــنكم االستـ الـــصلح يمكـ

  ].حسين[



  ٩٥

FO 686/ 16                                                                                                                   
))))٢٥٢٥٢٥٢٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من ينبع إلى جدةمن ينبع إلى جدةمن ينبع إلى جدةمن ينبع إلى جدة
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢١: التاريخ                                                            ١٢٨: الرقم

يقـول إن  . بعـد ظهـر اليـوم   إلى هنا من المدينة صباح اليوم، وسيعود  ] بن الحسين [ وصل عبد اهللا    
ــد اهللا          ــن ســـعود، وكـــذلك ابنـــه اآلخـــر عبـ ــاعات ســـائدة عـــن مـــوت ابـ كتـــب إلـــى مكـــة أن مـــن     ) ٢. (اإلشـ

المـستحيل عليــه أن يغــادر هــذا المكــان لمــدة شــهر علــى األقــل، ولــذلك فــإن ظهــوره فــي الخرمــة لــيس    
قتهما القديمـة، ولكنـه   كتب رسالة إلى ابن سعود يعلن فيهـا سـقوط المدينـة ويـذكره بـصدا       ) ٣(وشيكاً  

ال يريد أن يعلم الملك بهـذا ألنـه منعـه مـن كتباتهـا، وأشـك أن رسـالة عبـد اهللا كـان فـي لهجتهـا شـيء                
كـل  . من التهديد إذ قال نه أشار فيها إلـى جميـع المـدافع واألسـلحة التـي اسـتولى عليهـا مـن األتـراك          

  .ل يوم أو يومينوالوزير مريضان ولكني آمل التخلص منهما خال) باشا(من فخري 
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))))٢٦٢٦٢٦٢٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال السير ريجنالد وينغيتمن الجنرال السير ريجنالد وينغيتمن الجنرال السير ريجنالد وينغيتمن الجنرال السير ريجنالد وينغيت
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٣: التاريخ                                                            ٢٩٠: الرقم
يعتقــد ويلــسن أن التلمــيح بالتأييــد البريطــاني  .  هــدد حــسين مــرة أخــرى بالتنــازل بــسبب الخرمــة 

سـعود أن يـسحب أبـن بجـاد وخالـد      ) ابـن (يقترح إشارة كهذه بالطلب إلـى    . للشريف قد يوقف االخوان   
اعر المذهبيـة القائمـة تبـشر بمنـع حـسين مـن التقـدم شـرقي البلـدة          وأبتاعهما من الخرمة، ألن المش 

  .أثبت الرسول تبادل رسائل مستمرة بين فخري وابن سعود. إلى حسين تسوية الحدود
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))))٢٧٢٧٢٧٢٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المندوب السامي في القاهرةمن المندوب السامي في القاهرةمن المندوب السامي في القاهرةمن المندوب السامي في القاهرة
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

     ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٤: التاريخ                                                            ١٣٣: الرقم
  ).٥١٧٢/ ٣٨٢ (٨٣  برقيتي المرقمة 

يت، بأنــه لــم يتلــق مــن ابــن ســعود أيــة  باســ) الكرنــل(جـاء فــي برقيــة مــن ينبــع أن فخــري صــرح إلــى   
  .مساعدة، بل عرقلة إيجابية طول الوقت
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))))٢٨٢٨٢٨٢٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
         المقر العام للقيادة البريطانية في القاهرة المقر العام للقيادة البريطانية في القاهرة المقر العام للقيادة البريطانية في القاهرة المقر العام للقيادة البريطانية في القاهرةإلىإلىإلىإلى

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٤:     التاريخ                                         W.D ـ ٩٧١: الرقم
  .الخرمة) حول( الجاري، ١١ في W.D/ ٨٣٥برقيتي 

  : خالصة المعلومات كما يلي. زار معسكرات االخوان. عادل الوكيل من الخرمة
  . ـ عبد اهللا باشا في األخيضر، محسن في العشيرة، شاكر في تربة١

  .، وصدرت األوامر إليها بالعمل على الدفاع٣٥٠٠مجموع القوة نحو 
  مـيالً شـرقي   ١٧ و١٠ فـي معـسكرين علـى بعـد     ٥٠٠٠ وقرب الخرمـة نحـو   ٣٠٠٠ ـ قوة االخوان نحو  ٢

  .األعداد الكبيرة من النجديين. الخرمة
 خيمــة محاطــة بأســالك شــائكة، تحتــوي علــى رجــال كثيــرين فــي    ٤٠٠٠يتــألف مــن المعــسكر األول 

  .مالبس بيضاء يعتقد أنهم أتراك يحملون على عقالهم نجمة وهالالً
 ـ كنــت فــي العــشيرة حــين جــرت الغــارة، وكــان لالخــوان مراكــز قــرب األخيــضر والــسيل، إلــى أن                   ٣

  . ن غادرا مكةانسحبوا إلى الخرمة حين سمعوا أن عبد اهللا باشا ومحس
 ـ عومــل الوكيــل معاملــة طيبــة بــالنظر ألنــه هنــدي ويقــول إن كــل االخــوان قــالوا لــه إن هــدفهم              ٤

أنــذر بــالعودة إلــى مكــة بأســرع مــا يمكــن ألن  . احـتالل مكــة، وإنهــم علــى اتــصال مــع الــيمن وابــن ســعود  
د أمـد قـصير   قبل له إن ابـن سـعود سـيحل محـل الملـك حـسين بعـ       . االخوان يتقدمون بعد مدة وجيزة   

لــن يــسلّم المدينــة حتــى يــستولي   ) باشــا(وهــو يرســل رجــاالً ومــواد غذائيــة إلــى خالــد، كمــا أن فخــري    
  .االخوان على مكة

 ـ رأي خالد الذي يقيم في المعسكر األول، وقـد اسـتقبل اسـتقباالً حـسناً وأعطـي رسـالة لنـشرها         ٥
تـاريخ  . الً فـسوف يحرقـون حتـى المـوت    والرسالة تدعو النـاس إلـى االنـضمام إلـى االخـوان وأ         . في مكة 
نـوفمبر وهـي محـررة باسـم الـشيخ خالـد، ومـن المحتمـل أنهـا صـورة بـالغ              /  تشرين الثـاني   ١٤الرسالة  

  . سنرسلها مع التقرير في البريد القادم. يوزع
 ـ عنــد الكــالم ذكــر االخــوان مــراراًَ وجــود وزيــر ابــن ســعود فــي المعــسكر، لكــن الوكيــل لــم يــستطع        ٦

  ).من المحتمل أن اسمه ابن بجاد(لم يجرؤ على السؤال عن اسمه رؤيته و
ــاً المعلومــات فــي برقيتــي و           ٧  ١١ بتــأريخ ٨٣٥د /  ـ القــوة والتنظيمــات المــذكورة أعــاله تؤكــد عملي

  .يناير/ كانون الثاني
 إذا كـان الوبـاء  . ال يمكن وصف تـأثير استـسالم المدينـة وتـأثير وبـاء االنفلـونزا علـى نوايـا االخـوان           

خطيـراً فقــد يخـلّ بتنظــيم االخــوان إلـى درجــة مـا، لكــن الحالــة ال يمكـن أن ينظــر إليهـا بعــين الرضــا        



  ٩٧

طالما يسمح لالخوان النجديين أن يستمروا في إسـناد ثـائر ال شـك فـي أمـره، فـي أراض ال شـك أنهـا          
  .حجازية

  .الوكيل يعتبر موثوقاً به
  ويلسن ) التوقيع                            (                                               
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))))٢٩٢٩٢٩٢٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى وكيل المندوب السامي البريطاني في مصر إلى وكيل المندوب السامي البريطاني في مصر إلى وكيل المندوب السامي البريطاني في مصر إلى وكيل المندوب السامي البريطاني في مصر 

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٦: التاريخ                                               ١٩١٩/ ١٠/ ٣٠: الرقم
  سيدي،

يناير /  كانون الثاني٢٤ بتاريخ W.D ٩٧١أتشرف بأن أرسل طياً التقرير المشار إليه في برقيتي 
  .إلى المندوب السامي في القاهرة

إن .  مـن نـسخ متعـددة عـن األصـل وأرسـلها األميـر خالـد        أميل إلى الظن بأن الكتاب قد يكن واحداً      
 مـن قبـل ابـن سـعود إلـى      ١٣٣٦هذا الكتاب وضعه نفس الشخص الذي وضع الكتاب المرسل في رجب     

الملك حسين، وهو يقـول إن هـذا الكتـاب األخيـر كتـب أيـضاً بلغـة عربيـة رفيعـة المـستوى بدرجـة غيـر                
  . نجد لهم المقدرة لمثل هذه الكتابةاعتيادية، ويشك كثيراً في وجود شخصين في

أرسلت صورة عربية من الكتاب المذكور أعاله مـن ابـن سـعود إلـى مـدير المكتـب العربـي مـن قبلـي              
د، وأقتــرح أن تقــارن صــيغته بــصيغة كتــاب   / ١٢المــرقم ) بكتــابي( مرفقــاً ١٩١٨يونيــو /  حزيــران١٢فــي 

  . خالد من قبل خبير
  .لمطيع جداًأتشرف بأن أكون، سيدي، خادمكم ا

  )كرنل                                                                                (
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        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
  سري 

إنـه صـديق قـديم لـوكيلي     . لية من رجل هندي يعيش في مكة وهو شيكاري محترف    المعلومات التا 
اكتــوبر الماضــي للتحقيــق عــن قــوة    /  تــشرين األول١٠الــسري، وقــد أرســله األخيــر إلــى الخرمــة نحــو     

وقـد قيـل لـه إن هـذه المعلومـات      . االخوان ونواياهم ألجل االطالع ومدى خطر إحياء اإلسالم السلفي      
لمــسلمين الــسلفيين، ولــم تكــن لديــه فكــرة أن لهــذه الوكالــة عالقــة بمهمتــه بأيــة        يطلبهــا فريــق مــن ا  

  .صورة من الصور
إن العــدد الــذي يــذكره عــن االخــوان قــد يكــون مبالغــاً فيــه، وعــدد القــوات الــشريفية يتفــق بــصورة          

  .تقريبة مع معلوماتي السابقة
  )ويلسن(دبليو . ئي. س



  ٩٨

        ))))التقريرالتقريرالتقريرالتقرير((((
جئـت فـي النهايـة إلـى مخـيم      . اشر محاوالً الوصول إلى الخرمـة غادرت مكة وذهبت بطريق غير مب 
كـان  ). الخرمـة؟ (شرقي الخرمة، فـي الـوادي   )  أميال١٠( ساعات ٤وجدته بعد ذلك يقع على بعد نحو  

كـان الرجــال فـي الخيــام يرتـدون ألبــسة    .  خيمـة ومحاطــاً بأسـالك شــائكة  ٤٠٠هـذا المخــيم مؤلفـاً مــن   
) مـن معـدن أبـيض أو أصـفر    (لبـسوا العقـال والـصمادة مـع نجـم وهـالل       بيضاء ويبدون كـأنهم أتـراك، و     

  .على عقالهم
علـى مـسافة قليلــة يوجـد مخـيم آخــر محـاط باألســالك الـشائكة أيـضاً حيــث يحـتفظ باألســرى أو          

  . األشخاص المرتاب في أمرهم ممن لم يقتلوا
يـث يحـتفظ بكـل    إلـى الـشرق ح  )  أميـال ٧، ٥٠(ذهبت إلى مخـيم آخـر علـى بعـد نحـو ثـالث سـاعات              

  .العتاد، ورأيت أربع رشاشات ومدفعين كل مدفع منصوب على عجلتين
 ٥٠٠٠وكانت هناك كمية كبيرة من التجهيزات في تلك المخيمـات، خـصوصاً التمـر والـسمن ونحـو            

  .من االخوان كلهم تقريباً من نجد
. ومـاذا أعمـل  اعتقلت في المخيم الثاني وأجري معـي تحقيـق دقيـق عـن المكـان الـذي قـدمت منـه            

 يومـاً ال أسـتطيع   ١٦بقيـت مـع هـؤالء النـاس نحـو      . أجبت أنني صياد وأعيش في جوار الحـرم فـي مكـة       
وقـد عوملـت معاملــة   . الفـرار وظللـت أكـرر النطـق بالـشهادة الوهابيـة ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه          

  . طيبة ألنني هندي وشواربي حليقة
 إن القـوات تجمـع لالسـتيالء علـى مكـة، وأن خالـداً يتراسـل        عندما كنت في المخـيم قيـل لـي مـراراً        

أمـــا إذا . مــع الــيمن وابــن ســعود، وأن شـــعب الحجــاز إذا انــضم إلــى الـــدين الــصحيح فــال ينــالهم أذى          
. قــال االخــوان إنهــم ال يحــاربون إالّ ضــد الــشريف وأبنائــه . رفــضوا فــإنهم يحرقــون مــع كــل ممتلكــاتهم 

والحقيقـة أننـي التعليمـات نفـسها مـن      . ك عند رجوعي إلى هنـاك وقيل لي أن أخبر شعب مكة بكل ذل    
  .أية جماعة من االخوان لقيتها خالل سفرتي

قيــل لــي بعــد ذلــك إنــه يحــسن بــي العــودة إلــى مكــة بأســرع مــا أتمكــن وإالّ فــإنني ســأجد طريقــي            
  .امسدوداً، ألن القوات تتقدم بتاريخ مبكر، وعند ذلك لن يسمح ألحد العبور من خالل خطوطه

ورد خبــر إلــى المخــيم بوجــود تجهيــزات شــريفية فــي العــشيرة مــع عــدد قليــل جــداً مــن الحــرس،             
أردت أن أذهب إلـى هنـاك ألرى مـا يحـدث، وسـمح لـي       . وعلمت أنه تقرر القيام بهجوم على هذا المحلّ  

 لكـن ذكـرت أننـي رجـل فقيـر وال     . بترك المخيم لكنني أنذرت بعدم العودة إلى مكة عن طريـق الخرمـة    
بد لي أن أذهب إلى الخرمة الحصول على الطعام هناك، ألنني ال أجد شـيئاً أصـيده فـي أراض تطلـق       

  .فعطفوا علي وأعطوني بعض الطعام بال ثمن وسمحوا لي بالذهاب. فيها البنادق باستمرار
لم أذهب إلى الخرمة بل مضيت رأساً إلى العـشيرة، وحـصلت الغـارة فـي اليـوم الثـاني بعـد وصـولي               

لم يكن الشريف شاكر في العشيرة في هـذا الوقـت، وقـال لـي بعـض االخـوان إنـه جـرح فـي قتـال              . ليهاإ
  .جرى مؤخراً وهرب إلى مكان اسمه مران
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، وكان المغيرون علـى الخيـل، ولـبس أكثـرهم الهـالل      )نوفمبر/ تشرين الثاني(وقت الغارة في صفر   
  .والنجمة على عقالهم

واستولى االخوان علـى كميـة   . يهربوا ذبحوا كاألغنام بقطع رقابهمكل الناس في العشيرة ممن لم       
  .كبيرة من المؤن والعتاد وأحرقوا األشياء التي لم يستطيعوا حملها
المكـان الـذي زاره الملـك حـسين     (بعد الغارة كانت لالخوان مخـافر قـرب العـشيرة وقـرب األخيـضر       

لكـن هـؤالء عـادوا    .  بـين ذلـك المحـل والخرمـة    وقرب السيل، وكان الكثيرون منهم على الـتالل  ) مؤخراً
عنــدما اخــذت طريقــي . جميعـاً إلــى الخرمــة حــين جــاء الخبــر بــأن عبــد اهللا باشــا ومحــسن غــادرا مكــة   

عائــداً إلــى الخرمــة قبــضت علــي إحــدى هــذه الجماعــات فــي الــتالل، لكــنهم حــين علمــوا أننــي هنــدي       
علــيهم أن ال يخــافوا مــن االخــوان الــذين      عــاملوني معاملــة حــسنة وقــالوا لــي أن أخبــر أهــل مكــة أن        

يـسببون قالقـل   ) فـي ضـاحية الحـرج مـن مكـة     (سيكونون هناك قريباًَ، لكـن إذا كـان القـوم فـي المعبـدة          
  .فإن محالتهم تحرق

  . من االخوان في البلدة وجوارها٣٠٠٠وصلت إلى الخرمة بسالم، وكان هناك نحو 
كنـت شـديد الرغبـة فـي لقـاء      . نـه فـي مخـيم قريـب    لم يكن األمير خالد في الخرمة، لكـن قيـل لـي إ     
لكـن بعـد أيـام قليلـة جـاء رجـل يبـدو كعربـي مهـم          . خالد حتى أنني جلبت الريبة على نفـسي وسـجنت      

ذهبت مـع هـذا العربـي إلـى خيمـة خالـد       . وقال لي إن األمير خالد يرسل إلي سالمه ويرغب في رؤيتي      
شــرقي الخرمــة، وكــان األميــر لطيفــاً جــداً نحــوي     علــى الخيــل  )  أميــال؟٤( ســاعات ٣التــي تبعــد نحــو  

  .وسألني عن الهند وبيتي وعملي في جزيرة العرب
وطلـب منـي أن أعطيهـا إلـى     ) ترجمتها مرفقة ويرسـل األصـل إلـى المكتـب العربـي     (أعطاني رسالة  

  .كل أصدقائي في مكة لقراءتها ونقل محتوياتها إلى كل الناس
 محــل أمــين، لكننـي قلــت إننــي متأكــد أنهـا ستــصل إلــى أيــدي    قـال لــي األميــر أن أضــع الرسـالة فــي  

ثــم قــال األميــر  . الجنــود الــشريفين الــذين ســيوقفونني فــي طريقــي عنــد العــودة فأصــاب بــأذى شــديد    
لــبعض رجالــه بــأن يعلمــوني أيـــن أخفــي الرســالة، فــأفرغوا إحـــدى خراطيــشي ووضــعوا الرســالة فـــي           

مظهـر  ( عليهـا لحفـاظ الرسـالة مـن الـسقوط      صندوق الرصاص مع بعض المسحوق والمواد األخرى 
  ).الكتاب يؤكد ذلك كما يبدو

قـال لـي األميـر خـالل المقابلـة بـأن أقــول ألهـل مكـة إن االخـوان ال يريـدون سـوى الـشريف وأبنــاءه             
قــال األميــر  . وأن النــاس ال يحــسن بهــم أن يخــافوا أبــداً، لكــن الــذين يــدافعون عــن الــشريف يحرقــون       

ســوف ) أي خالــد(ألن الــشريف يقــوم بإرســال كميــات كبيــرة مــن التجهيــزات وهــو    أيــضاً إنــه يحمــد اهللا  
  .يستولي عليها وشعب الشريف يصابون بالمجاعة

  .عندما تركت األمير أعطاني أربع مجيديات بخشيش
حينما كنت في السجن قال لي الحراس، إن ابن سـعود سـيحلّ محـلّ الـشريف قبـل أن تمـضي مـدة              

  .زات وطعاماً إلى الخرمةطويلة وأنه سيرسل تعزي



  ١٠٠

لما تركت مخـيم األخيـر أرشـدت إلـى طريـق ال أعرفـه وقيـل لـي إننـي لـن أجـد جنـوداً شـريفيين فـي                 
لـم أسـتطع تعيـين    (وكان ذلك صحيحاً، فالطريق مر برحية والهيمـة والممـور وطويريـق     . هذا الطريق 

 وجـد مخفـر شـريفي صـغير،     ووصـلت فـي النهايـة إلـى الـسيل حيـث      ]). ويلـسن [أي من هذه المحـالت ـ    
               لكن يوجد مخفر كبير في السيل الصغير في طريق رجـوعي إلـى مكـة لـم أر أحـداً مـن االخـوان غربـي

كـانوا يـستعدون للتقـدم علـى     ]) ويلـسن [ديـسمبر ـ   / فـي أواخـر كـانون األول   (الخرمة، لكن حين غـادرت  
  .الطائف

 الـشريف، أن عبـد اهللا باشـا فـي     قبل مغادرتي سمعت من االخـوان، وفـي طريـق رجـوعي مـن جماعـة          
األخيضر وشاكر في تربة ومحـسن فـي العـشيرة والـشريفين المـسميين فطـين وابـن سـلطان فـي محـل               

. أ. لــم أسـتطع تــشخيص الـشريفين وال صــلوج ـ س      ( مـيالً شــرقي العـشيرة   ١٢يـدعى صــلوج علـى بعــد   
  ).و

 الهجـوم وأن واجـبهم منـع    سمعت من كل رجال الشريف الذين التقيـت بهـم، أن لـديهم أوامـر بعـدم       
  .أي احتالل للحجاز من قبل االخوان

معظم عتيبة هم مع االخـوان، وبنـو سـعد     . ٣٥٠٠مما رأيت وسمعت أن القوات الشريفية تبلغ نحو     
  .مع الملك

  .ينضم عدد كبير من العرب إلى االخوان ألنهم يودون أن يعاملوا بلطف ويدفع لهم المال
ي دائماً ذكر وزير ابن سعود الذي كان مع خالد، لكنني لـم أره وخفـت     في المخيمات والخرمة يجر   

  .).و. أ . ابن بجاد ؟ ـ س(أن أسأل عن اسمه أو أي شيء عنه ألن الناس كانوا مرتابين جداً 
لـن يستـسلم قبـل    ) باشـا (لما كنت مع االخـوان سـمعتهم يتحـدثون عـن المدينـة ويقولـون إن فـري              

ــابيونأن يفـــتح  ــق إلـــ الوهـ ــاك لهدايـــة الـــسكان    الطريـ ــعود هنـ ــة ويـــصل ابـــن سـ وســـمت أيـــضاً أن  . ى مكـ
  .األسالك الشائكة أرسلها ابن سعود

        مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
لــم ار الهنــدي الــذي  . إن التقريــر الــوارد أعــاله حــرره وكيلــي الــسري وترجمــة حــسين أفنــدي روحــي    

لـــم . يعـــيش فـــي مكـــة ألن مـــن المستحـــسن أن يبقـــى جـــاهالً بـــأنني اســـتخدمته بـــصورة غيـــر مباشـــرة   
أستطع تشخيص أسماء األماكن والشريفين إذ إنني بطبيعـة الحـال ال أسـتطيع الـسؤال مـن مكـة عـن              

  .أي شيء يتعلق بهم
إن المعلومــات تتفــق بوجــه عــام مــع التقــارير الــسابقة التــي وردتنــي وأرســلتها إلــى القــاهرة، وارى          

  .مصدر المعلومات مؤثوقاً به
  )كرنل                                          (                                         

  ) سيريل ادوارد ويلسن                                                                    (



  ١٠١

FO 686/ 23                                                                                                                    

))))٣٠٣٠٣٠٣٠((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة

        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

  ) مركرة إلى كورنواليس ـ دمشق، وستورز في القدس(

     ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٧:        التاريخ                  )                         سري (٣١٤: الرقم

  : يبدأ  ما يلي من المندوب السامي

لمعلومات وزيـر الخارجيـة، أرجـو أن تبرقـوا تقيـيمكم الشخـصي لـصفات األميـر عبـد اهللا الخلقيـة،              

وخاصــة مــا هــي مكانتــه   . وكفاءتــه، وصــالحيته ألن يكــون أميــراً إســمياً لدولــة عربيــة أميرهــا ال يحكــم      

  .وسمعته من الناحية الدينية

FO 686/ 23                                                                                                                   

))))٣١٣١٣١٣١((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من برتين ـ دمشقمن برتين ـ دمشقمن برتين ـ دمشقمن برتين ـ دمشق

        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٩:      التاريخ                     )                 سري (١٢٩٢سي : الرقم

  :ا يلي تقييم عبد اهللا، يبدأم. ٣١٤برقيتكم المرقمة 

إنـه لـيس متطرفـاً    . من بين االخوان األربعـة هـو أكثـرهم ذكـاء وقـوة، ولديـه حـس سياسـي غيـر قليـل              

. فـي نزاهتــه، شــرقي فــي تفكيــره وأسـاليبه، وقــد تــم ترويــضه فــي جـو اســتانبول الــذي تــسوده الدســائس     

 وهـو مؤهـل ألن يكـون أميـراً اسـمياً      .وأنه مبالغ في تصرفاته، ويعشق المظاهر، والمديح، وطمـوح جـداً     

. لدولة أميرها ال يحكم، ولكن يخشى أن ال يكون مؤثراً لمدة طويلة، أو يبقى قانعـاً برئاسـته الـشكلية      

وإذا كانــت الدولـــة المقـــصودة ستـــصبح تحـــت نفوذنـــا المباشــر، يجـــب أن تـــشرح لـــه شـــروط الحكومـــة     

ه، فسيتــصرف بــإخالص مــع تفهــم كامــل    بــصروة واضــحة قبــل تعيينــه، وأعتقــد أنــه فــي حالــة موافقتــ      

ال أرى أن لديــه قناعــات دينيــة قويــة، ولكنــه يبــدي المظــاهر الكافيــة، وســمعته الدينيــة جيــدة     . للوضــع

  .وهي تستند إلى المكانة المقدسة لعائلته



  ١٠٢

FO686/ 116                                                                                                                  

))))٣٢٣٢٣٢٣٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

 .S. H ٢٢٢٦: الرقم

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٧:                                             التاريخ             عاجل للغاية
 وزارة الحــرب الفرنــسية أخبــرت فيــصالً فــي بــاريس، أن   مديريــة االســتخبارات العــسكرية أبلغتنــا أن 

يرجـى  . أجبت بأننا ال علم لنا بمثـل هـذا الخبـر   . قوات الشريف قد منيت بهزيمة منكرة قرب الطائف   
  .التأكيد عاجالً

FO 686/ 16                                                                                                                  

))))٣٣٣٣٣٣٣٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        إلى صاحب السيادة الملكإلى صاحب السيادة الملكإلى صاحب السيادة الملكإلى صاحب السيادة الملك
        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٧:           التاريخ                                                  ٨١٤: الرقم
. نــدحرت بــصورة ســيئة قــرب الطـــائف    تلقــت وزارة الحــرب معلومــات تفيــد أن قــوات ســـيادتكم قــد ا      

أجبــت بــأن ليــست لــدي معلومــات مــن ســيادتكم عــن مثــل هــذه الهزيمــة ولــذلك فــإنني واثــق مــن عــدم       
  هل لسيادتكم أن تعلموني فيما إذا كان جوابي صحيحاً؟. صحتها

                                                                            المخلص
                                                                  ويلسن باشا        

FO 686/ 16                                                                                                           

))))٣٤٣٤٣٤٣٤ ( ( ( (        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        قاهرةقاهرةقاهرةقاهرةإلى المكتب العربي ـ الإلى المكتب العربي ـ الإلى المكتب العربي ـ الإلى المكتب العربي ـ ال

  ٤: الرقم
  ١٩١٩يناير / كانون الثاني٢٧:                                                التاريخ             عاجل جداً 

  .ليس لدينا أي خبر عن هذه الهزيمة ولذلك نعتقد أنها غير صحيحة بالمرة
  ويلسن



  ١٠٣

FO 686/ 16                                                                                                       

))))٣٥٣٥٣٥٣٥((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من ينبع إلى جدةمن ينبع إلى جدةمن ينبع إلى جدةمن ينبع إلى جدة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٨:               التاريخ                                     G _ ١٥٧: الرقم

 قـد  ابيينالوهـ سمعنا من مصدر موثوق أن قوات الملك، بقيادة الشريف محسن، قـد انـدحرت، وأن     

  .استولوا على تربة

FO 686 /16                                                                                                                   

))))٣٦٣٦٣٦٣٦((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من جدة إلى ينبع من جدة إلى ينبع من جدة إلى ينبع من جدة إلى ينبع 

  ١٩١٩ يناير / كانون الثاني٣١: التاريخ _                                      ٣٨: الرقم

  من هو المصدر؟. إن الملك ينفي هذا، ومعلوماتي تؤيد الملك.  G _ ١٥٧برقيتكم المرقمة 

  ويلسن 

FO 686/ 16                                                                                                                

  )األصل العربي(

))))٣٧٣٧٣٧٣٧((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        لك حسينلك حسينلك حسينلك حسينمن الممن الممن الممن الم

        إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يناير /   كانون الثاني٢٨   ١٣٣٧ ربيع الثاني ٢٥:     التاريخ                        ٣٨٩: الرقم

 سيادة المعتمد البريطاني بجدة 

 ســائر لـو وقــع شـيء مـن هــذا ألشـعرت سـعادتكم بــه كمـا هـو جــاري إلـى اآلن فـي         . ٨١٤ج برقيـة عـدد   

تبلغــوا الــوزارة الفخيمــة المــشار إليهــا شــكري فــإن      ) أن(مــع هــذا أرجــو مــن همــم ســعادتكم     . األعمــال

  .فيصل أشعرني بحسيات نجابت وفائها

                                                                                     مخلصكم

                                              حسين                                         



  ١٠٤
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))))٣٨٣٨٣٨٣٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٨:                      التاريخ                                       ٨١٦: الرقم
ونظـــراً لعلمـــي بأنــــه لـــو كانــــت األخبـــار صــــحيحة     . ٣٨٩أشـــكر ســـيادتكم علــــى بـــرقيتكم المرقمــــة    

  .ألخبرتموني بها، فقد أبرقت نافياً ما جاء في ذلك التقرير قبل أن أرسل برقيتي إلى سيادتكم
  .ول أفضل احتراماتيأرجو قب

                                                                                ويلسن باشا
FO 686 / 16                                                                                                                    

))))٣٩٣٩٣٩٣٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        مد البريطاني في جدةمد البريطاني في جدةمد البريطاني في جدةمد البريطاني في جدةمن المعتمن المعتمن المعتمن المعت
        إلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٨:                  التاريخ                                          ٦: الرقم
صرح الملك جواباً عن استفساري أن الخبر غير صحيح بالمرة، وأنه لو كان صحيحاً ألخبرني 

  .كالعادة
                                                                       ويلسن           

FO 686/ 16                                                                                                                            
))))٤٠٤٠٤٠٤٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        وكيل المندوب السامي لصاحب وكيل المندوب السامي لصاحب وكيل المندوب السامي لصاحب وكيل المندوب السامي لصاحب ((((ن تشيثهام ن تشيثهام ن تشيثهام ن تشيثهام إلى السير ميليإلى السير ميليإلى السير ميليإلى السير ميلي

        ، القاهرة، القاهرة، القاهرة، القاهرة))))الجاللة في مصرالجاللة في مصرالجاللة في مصرالجاللة في مصر
   ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٣٠:              التاريخ                                 ١٩١٩/ ١٣/ ٢٠: الرقم

  سيدي،
ك  مـن الملـ  ١٩١٩ينـاير  /  كـانون الثـاني  ٢٧ والمـؤرخ فـي   ٦٩٢أتشرف بـأن أرسـل طيـاً الكتـاب المـرقم          
 أرســـله إليـــه ســـعادة المنـــدوب  ١٩١٩ينـــاير /  كـــانون الثـــاني١٠حـــسين جوابـــاً علـــى الكتـــاب المـــؤرخ فـــي  

  .وقد أرفقت ترجمة كتاب سيادته إلي وجوابي. السامي



  ١٠٥

سوف تالحظـون سـعادتكم أن سـيادته يغفـل ذكـر أي شـيء عـن المعاهـدة مـع ابـن سـعود التـي طلـب                 
  .ديسمبر الماضي/ ألمير فيصل في كانون األولإليه إرسال صورة منها، كما طلب إليه ذلك ا

لم ألفت النظر إلى هذا اإلغفال فـي جـوابي ألننـي فهمـت أن الملـك حـسين يعتـزم زيـارة جـدة فـي                 
  .وقت قريب ومن المستحسن البحث في هذه األمور معه شخصياً

مي مــع التــي أرفــق ســيادته صــوراً منهــا أرســلت إلــى ســعادة المنــدوب الــسا      . ترجمــات البرقيــات الــخ 
  .٢٠كتابنا المرقم 

  ).صورة إلى المكتب العربي، مع النسخ العربية األصلية، مدير المكتب العربي، للمعلومات(
                                                                 أتشرف بأن أكون، سيدي، 

   خادمكم المطيع جداً                                                               
                                                                          الكرنل

FO 686/ 16                                                                                                                  
        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        علي علي علي علي من الملك حسين بن من الملك حسين بن من الملك حسين بن من الملك حسين بن 
        إلى المندوب السامي البريطاني في مصرإلى المندوب السامي البريطاني في مصرإلى المندوب السامي البريطاني في مصرإلى المندوب السامي البريطاني في مصر

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٧   هـ١٣٣٧/ ٢٦/٤:                                      التاريخ٦٩٢: الرقم
  من الحسين بن علي

  إلى سعادة المندوب السامي الرفيع المقام
  !لصاحب الجاللة في مصر حفظكم اهللا

  .ية لسعادتكم وأسأل اهللا أن يحرسكم ويعينكمأقدم أطيب السالم وأزكى التح
، وبعـد تقـديم االحترامـات    ١٩١٩ينـاير  /  كـانون الثـاني  ١٠تشرفت بتسلم كتاب سعادتكم المؤرخ فـي      

إننـي  . الواجبة لسعادتكم، من صديقكم المخلص جداًَ، أبادر فأقول إننـي قـد فهمـت فحـواه كـل الفهـم        
قـة بـي، لكـن فيمـا يتعلـق بالقـسم الخـاص بالمـصلحة         مسرور شخصياً لتنفيذ رغبات سعادتكم المتعل 

العامــة للــبالد مــن كتــابكم، إننــي، أنــا صــديقكم المخلــص جــداً، أرى أنــه ســيكون جوابــاً كافيــاً عليــه، أن     
أرفق طياً صور الرسائل والبرقيات التي سبق إرسالها إلى سعادة الوكيل البريطـاني المحتـرم عـن هـذا           

 إلـى  ١٣٣٦ ذي القعـدة  ٢١ أو ٢٠إضـافة إلـى مـا جـاء فـي كتـابي بتـأريخ        الموضوع في التواريخ المعينـة،      
كـــل هـــذه المراســـالت توضـــح أن رغبـــاتي وقلقـــي، أنـــا صـــديقكم المخلـــص، تنحـــصر فــــي           . ســـعادتكم 

الحصول على نتائج العمل الذي دعتني بريطانيـة العظمـى القيـام بـه، والـذي صـرفت مبـالغ جـسيمة             
ثيــرة ممــا أنعــم اهللا علينــا واآلن أصــبح جميــع العــرب        مــن المــال ألجــل تحقيقــه وقــدمت تــضحيات ك      

أحــراراً ومــرفّهين بمــساعي بريطانيــة العظمــى، والحمــد هللا علــى معونتــه والــشكر لبريطانيــة العظمــى   
  .أيضاً



  ١٠٦

أنا، صديقكم المخلص، ال أستطيع التفكير في أي جواب أعطيه فـي هـذا الـشأن عـدا مـا سـبق لـي           
  . ذي العقدة وبرقياتي والكتب التي أرفق صورها طيا٢١ً أو ٢٠قوله في كتابي اآلنف الذكر بتأريخ 

أيها المندوب السامي األكرم، إن آرائي الشخصية يمكن االطالع عليها من التصريحات التـي أدلـى         
ــدد         ــم العـ ــدة المقطـ ــي جريـ ــره والمنـــشورة فـ ــرم وغيـ ــمطس المحتـ ــرال سـ ــا الجنـ ــاتي ٩٠٧٥بهـ  ألن طلبـ

هــي أبــسط الوســائل لتحقيــق النتيجــة المطلوبــة      ) ت الــسابقةفــي المخــابرا (ورغبــاتي المــشار إليهــا   
  .إنني ألتمس منكم جدياً إخباري بالنتيجة بأسرع ما يمكن. للعرب، وكذلك لصديقكم المخلص

  .أقدم إلى سعادتكم أشواقي الطيبة وأسأل اهللا أن يهدينا جميعاً
  المخلص لكم 
  حسين

  ).١٩١٨/ ١٢/ ١٦ (٣٧/ ٣/ ١٢ بتأريخ ٢١٨برقية سيادته رقم  )١
 ).١٩١٨/ ١٢/ ١٧ (٣٧/ ٣/ ١٣ بتأريخ ٤١٤كتاب رقم  )٢

 ).١٩١٨/ ١٢/ ١٧ (٣٧/ ٣/ ١٣ بتأريخ ٢٢٢برقية رقم  )٣

 ).١٩١٨/ ١٢/ ٢٠ (٣٧/ ٣/ ١٦ بتأريخ ٤٤٠كتاب رقم  )٤

  ).الكتب والبرقيات المذكورة أعاله هي التي أشار إليها الملك حسين (
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))))٤١٤١٤١٤١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

         بغداد بغداد بغداد بغدادمن المفوض المدني فيمن المفوض المدني فيمن المفوض المدني فيمن المفوض المدني في
        إلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٣١:                         التاريخ                              ١٢٩٣: الرقم
إن الــدكتور هاريــسن، عــضو البعثــة الطبيــة األمريكيــة فــي البحــرين، الــذي زار  الريــاض بطلــب      

هــاجم االخــوان، أتبــاع   . يبــدأ. ديــسمبر/  كــانون األول٣٠مــن ابــن ســعود، أخبرنــا بمــا يــأتي بتــاريخ      
. هـذا لـم يكـن بتحـريض مـن ابـن سـعود       .  يومـاً واسـتولوا علـى غنـائم كبيـرة     ١٥الشريف قبل حوالي  

  .سنوافيكم بتفاصيل أخرى
كـان يبـدو   . أجريت حديثاً مطـوالً مـع ابـن سـعود الـذي كـان حريـصاً علـى معرفـة جميـع األخبـار             

لقـوي للـشريف، وكـان شـديد الرغبـة فـي أن يعـرف هـل ننـوي أن نـضع دمـشق             مستاء جـداً لـدعمنا ا     
. أجبت أنه ليست لدي أيـة معلومـات وأننـي شخـصياً أشـك فـي ذلـك       . الشريف) حكم(وسورية تحت  

قال ابن سعود إنه يفترض أن البريطانيين يظنون أن المدن المقدسـة إذا كانـت بيـد الـشريف فإنـه          
ــالم اإلســـ     ــيكون مقبـــوالً لـــدى العـ ــي أن ذلـــك أرمـــر يخـــص       . المي كخليفـــة سـ ــت أنـــه يخيـــل إلـ أجبـ

قـال إنـه بالتأكيــل لـن يكــون مقبـوالً بهــذه     . المـسلمين وحـدهم، وأننــي ال أجـد ســبباً لمخالفـة ذلــك    



  ١٠٧

أجبــت بأنــه ليــست لــدى     . أستفــسر بعــد ذلــك فيمــا إذا كانــت المدينــة ســتعطى للــشريف        . الــصفة 
  .معلومات

  .انتهى.                 إن الشريف غير محبوب قلبياً                                   
  الضابط السياسي األقدام: نسخ إلى                                                    (

                                                      ضابط االرتباط البريطاني ـ دمشق
                                    ويلسن ـ جدة                                      
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))))٤٢٤٢٤٢٤٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المندوب السامي في القاهرةمن المندوب السامي في القاهرةمن المندوب السامي في القاهرةمن المندوب السامي في القاهرة
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٩١٩فبراير /  شباط٢:              التاريخ                                                   ١٧٧: الرقم
  .٤٨إشارة إلى برقيتي المرقمة 

برقية وردت من باسيت في ينبع أن مرافق فخري، وكذلك ضـباطه اآلخـرون، ينكـرون أي معرفـة        
 علـى قافلـة مـن    وهم يقولون أيضاً إنه على الرغم من استحواذ البسام. عن اتصاالت مع ابن سعود    

  .القصيم خالل سبعة أشهر، فلم يأت أحد من جنوب نجد
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))))٤٣٤٣٤٣٤٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩فبراير /  شباط١٢:                 التاريخ                                       ١٨١: الرقم
فـــي مقابلـــة جـــرت ليلـــة أمـــس، أعـــرب الملـــك عـــن مـــدى قلقـــه وحيرتـــه بـــشأن الحالـــة الراهنـــة      

. لقد وعد بريطانية العظمى فـي اتفاقياتـه، وكـذلك وعـدها مـؤخراً، أن يتـذرع بالـصبر        . والمستقبل
هــو مربــوط مــن انفــه النــه ملتــزم بعــدم نقــض وعــده صــرح مــرة أخــرى أنــه ال يــستطيع أن يفهــم           و

فهــو مــن جهــة يبــدو حليفــاً لبريطانيــة العظمــى، ومــن جهــة أخــرى يبــدو     . سياســتنا مــع ابــن ســعود 
 جنيـه  ١٢، ٠٠٠إنه يدافع عـن نفـسه ضـد حليفهـا ابـن سـعود، وهـو دفـاع يكلفـه            . وكأنه يحارب ضدها  

  .سنوياً
، وأنـه  للوهابيـة ابن سعد أرسل لجنة مؤلفة من ثمانية أشخاص إلـى عـسير بـصفة دعـاة       قال إن   

 جمــالً تعــود لعــرب الحجــاز فــي جنــوب غربــي     ٤٥٠تــسلم أمــس أخبــاراً بــأن االخــوان اســتولوا علــى     
  .وهابياًالخرمة ألن صاحبها رفض أن يصبح 



  ١٠٨

لبيتـه رغبـات حكومـة    وكذلك كان الملك مستاء لما لحق بسمته ومكانته من ضرر كبير بسبب ت   
صــاحب الجاللــة بــشأن ابــن ســعود والخرمــة، وأبــدى تحــذيراً بأنــه قــد يــصبح مــن الــضروري ألجــل      

  . من قبل اإلسالم التقليديالوهابيةاإلسالم أن تسحق 
اكتفيت بأن نصحت الملـك بمواصـلة موقفـه الـصبور، وذكرتـه بوجـود فيـصل فـي المـؤتمر اآلن،                

  .يذه رغبات حكومة صاحب الجاللةوأخبرته أنه لن يخسر شيئاً بتنف
نظراً ألنني سبق أن عرضت آرائي بـصورة كاملـة مـراراً، فـإنني ال أعلـق بـشيء سـوى التنبيـه إلـى                

وقـد أشــرت أكثـر مـن مـرة إلــى أن هـذه العمليـة قـد تــصبح ضـرورية فـي النهايــة، إذا          . تحـذير الملـك  
  .تصاعد نشاط االخوان في الدعاية دون أن يتم إيقافه

FO 686/ 16        
))))٤٤٤٤٤٤٤٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((
        ويلسن ـ جدةويلسن ـ جدةويلسن ـ جدةويلسن ـ جدة. . . . ئيئيئيئي. . . . من الكرنل سيمن الكرنل سيمن الكرنل سيمن الكرنل سي

        إلى المندوب السامي في مصرإلى المندوب السامي في مصرإلى المندوب السامي في مصرإلى المندوب السامي في مصر
  ١٩١٩فبراير /  شباط١٣:           التاريخ                                             ١٨٨ / W: الرقم

ثـم أثـار الملــك   . فـي مقابلـة طويلـة أمـس مـع الملـك بحثنــا فـي الميزانيـة واإلعانـة الـخ          ) يبـدأ (
: فبرايـر، قـال  /  شـباط ١٢ بتأريخ ١٨١ية الخرمة، وبعد البحث فيها حسبما شرحته في برقيتي       قض

إن تــصريح الملــك . لمــدة ثالثــة أشــهر ســألت اهللا فــي صــالة الفجــر أن يــصلني جــواب عــن الخرمــة   
/  شــباط٥  بتــاريخ ١٩١٩/ ١٦/ ٢٠يرجـى مراجعــة رســالتي رقــم  (أكّـد تمامــاَ تقــديري لخــط تفكيــره  

قـال إنـه ال يـستطيع    . شار الملك مرة أخرى للضياع الكبيـر فـي النفـوذ الـذي يـشكو منـه         وأ). فبراير
قــال إنـــه لـــن يحــارب ابـــن ســـعود علـــى    . العنايــة بـــبالده وال تنظيمهـــا بينمــا تـــستمر حالـــة الخرمـــة   

إذا وافقــت حكومــة صــاحب الجاللــة علــى قيــام ابــن    . الخرمــة فــذلك يــدمر فــرص الوحــدة العربيــة  
وإذا كـان  . فليس ثمة ما يمكن قولـه أكثـر مـن ذلـك، وأنـه سيـستقيل      .. جاد الخ سعود بمساعدة ابن ب   

ــل         ــديداً بلـــزوم وقـــف كـ ــراً شـ ــن ســـعود أمـ ــى ابـ ــا أن ترســـل إلـ ــة عليهـ ــة صـــاحب الجاللـ ال فـــإن حكومـ
وإرسـال المـؤن إلـيهم ومنــع عـودة ابـن بجـاد وسـواه مـن اخـوان الخرمــة          . االتـصاالت بـابن بجـاد الـخ    

حــين أكــدت أن فيــصل يحــضر  . العالقــات إذا لــم يمتثــل لهــذا األمــر إلــى نجــد، تحــت تهديــد بقطــع  
مــؤتمر الــسالم، ســخر الملــك مــن فكــرة قيــام المــؤتمر بمناقــشة قــضية الخرمــة قريــة صــغيرة فــي         

  .أراضي ثارت بقيادة موظف أنا عينته
وبعــد أن قــال إنــه ال يمكنــه االســتمرار أبــداً إذا لــم يتخــذ العمــل المــذكور أعــاله عــن الخرمــة،            

نـذرني الملـك رسـمياً أن عليـه أن يـستقيل، وقـال إننــي يجـب أن أتوقـع فـي أي يـوم برقيـة تقـول إنــه             أ
وقـد أقـسم بـاهللا عـدة     . خالل خمسة أيام يذهب إلى الحرم في مكة إلخبار القوم علناً بأنـه اسـتقال     

ــه يخـــشى أن تـــالم         ــل هـــذا العمـــل ألنـ ــراً علـــى مثـ ــال إنـــه يأســـف كثيـ ــل ذلـــك وقـ مـــرات علـــى أن يعمـ



  ١٠٩

انيــة العظمــى كــل اللــوم مــن جانــب المــسلمين الــذين ســوف يــرون بــذلك تأكيــداً للتــصريحات    بريط
األلمانيــة بــأن بريطانيــة العظمــى ســاندت الثــورة لتحقيــق تفكــك تركيــة، وتقــسيم اإلســالم وعــدم           

تــأثرت كثيــراً بطريقــة الملــك إذ إنــه تكلــم كــل الوقــت بهــدوء وجــد ولــم   . التعــويض عــن ذلــك بــشيء
أنـا أنظـر إلــى   . ال مـرة واحـدة كعادتـه فـي المناسـبات الـسابقة لعرضـه االسـتقالة        يتهـيج أو يغـضب و  

  .هذه كأشد إنذار جدي تفوه به الملك

ديـسمبر ومراسـالتي   /  كـانون األول ٣١ بتـأريخ  ٧٤٤ال زلت متمسكاً بمحتويـات برقيتـي المرقمـة      

  ).النهاية. (السابقة المشار إليها فيها

                                                      ويلسن                            
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))))٤٥٤٥٤٥٤٥ ( ( ( (        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        السياسي في بغدادالسياسي في بغدادالسياسي في بغدادالسياسي في بغداد) ) ) ) الضابطالضابطالضابطالضابط((((من من من من 

        إلى وزارة الهند ـ لندن إلى وزارة الهند ـ لندن إلى وزارة الهند ـ لندن إلى وزارة الهند ـ لندن 

        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((مكررة إلى دلهي مكررة إلى دلهي مكررة إلى دلهي مكررة إلى دلهي ((((

  ١٩١٩فبراير /  شباط١٤:                                          التاريخ١٩٥٦: الرقم

كيل السياسي فـي البحـرين مـن ابـن سـعود موجهـة        ـ فيما يلي خالصة رسالة وردت إلى الو ١٩٥٦

ـ : إلي  

ــادة أحــد أبنائــه ناويــاً الهجــوم           وردت معلومــات إلــى الريــاض أن الــشريف يحــشد قــوات تحــت قي

  . عليها

وهـو يبلـغ ذلــك ألنظارنـا للحيلولـة دون حــصول سـوء تفـاهم فــي المـستقبل، ويقتـرح أن نطلــب         

  .إلى الشريف أن يؤكد الخبر أو ينفيه

ة مـــن كتابـــه هـــي الوقـــوف علـــى سياســـة حكومـــة صـــاحب الجاللـــة التـــي يعلـــم كـــل العلـــم     الغايـــ

  .بنواياها الطيبة نحو األمة العربية

  .إنه يأمل أن يكون الخبر غير صحيح ويطلب جواباً سريعاً

يستنتج المعتمد السياسي في البحرين أن ابن سعود مقدم علـى تجميـع قواتـه، لكنـه ال يعتـزم       

  . الجوابعمل ذلك حتى يتسلم
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))))٤٤٤٤٦٦٦٦((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((
        من المندوب السامي البريطاني في القاهرةمن المندوب السامي البريطاني في القاهرةمن المندوب السامي البريطاني في القاهرةمن المندوب السامي البريطاني في القاهرة

        إلى المفوض المدني في بغداد إلى المفوض المدني في بغداد إلى المفوض المدني في بغداد إلى المفوض المدني في بغداد 

  ١٩١٩فبراير /  شباط١٦:                التاريخ                                          ١٩٧ .M: الرقم
  .فبراير إلى الوزير، مكررة إلي/  شباط١٤ في ١٩٥٦برقيتكم المرقمة 
ء عـــن تحـــشيد كهـــذا، إن ولـــدي الــشريف علـــي وعبـــد الـــه، علـــى قـــدر مـــا هـــو    ال يعــرف هنـــا شـــي 

ويلــسن اآلن . زيـد فـي دمــشق وفيـصل فـي بـاريس     . معـروف، كالهمـا فـي المدينـة ينظمــان الحكومـة     
  .في طريقة إلى هنا، ويستشار إلى الموضوع عند وصوله، وسأبرق مرة أخرى
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))))٤٧٤٧٤٧٤٧((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((
        من الملك حسين من الملك حسين من الملك حسين من الملك حسين 

        ويسلن ـ المعتمد البريطاني في جدة ويسلن ـ المعتمد البريطاني في جدة ويسلن ـ المعتمد البريطاني في جدة ويسلن ـ المعتمد البريطاني في جدة . . . . ئيئيئيئي. . . . إلى الكرنل سيإلى الكرنل سيإلى الكرنل سيإلى الكرنل سي

  ١٩١٩فبراير /  شباط١٥             التاريخ                                                  ٧٨٤: الرقم
  :حب السعادةيا صا

بعد تقديم احتراماتي الواجبة اسمحوا لـي أن أخبـركم بـأنني حينمـا كنـت أغـادر المـسجد بعـد            
صـالة الظهــر يــوم الجمعـة أمــس، قــدم لــي رجـل حــضرمي أو يمنــي حــسن اللبـاس رســالة تقــوم بــأن       

 )األهــالي( وأنهــم الوهــابييناألهــالي قــدموا عريــضة إلــى ســعادتكم بــأنني لــم أكــن قــادراً علــى وقــف   
 رجــل للمحافظــة علــى الــبالد ضــد عمــل       ١٠، ٠٠٠أبــدوا الرغبــة بــأن ترســل الحكومــة البريطانيــة       

ومع علمي بأن كل ذلك كذب وغير صحيح ، فقد أصـدرت فـوراً األوامـر بوجـوب     .  الخطير الوهابيين
هــذا الوكيــل الممتــاز يــدل علــى وجــود شــعور منتــشر حــول   . تــوبيخ الرجــل وتمزيــق العريــضة أمامــه 

ــف الح ــيم        الموقـ ــر العظـ ــذا الخطـ ــل هـ ــرض مثـ ــبب واف لفـ ــاك سـ ــيس هنـ ــوذي، ولـ ــر ونفـ وأنـــا،  . اضـ
صــديقكم المخلــص، ال أســتطيع التــصور كيــف أن أمــراً بــسيطاً كهــذا ال عالقــة لــه بمــؤتمر الــسالم     
يتخــذ شــكل مــسألة حيويــة كمــا يــدل علــى ذلــك بوضــوح لــسعادتكم بالــشعور الــذي أبــداه رجــل فــي     

 والــذين يريـــدون أن يعلمــوا كمـــا   الوهـــابيونمهم ونهــبهم  جــدة، وشــعور أولئـــك النــاس الـــذين هــاج    
ولـذلك يجـب عـدم لـومي إذا قيـل لكـم بـأنني        . أخبرتكم سابقاً كيف يتم إنقـاذهم مـن تلـك الكـوارث        
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أعلنت استقالتي رسمياً في المـسجد لألهـالي، وأرى أن ذلـك يكـون خيـر طريقـة إلنقـاذ نفـسي مـن            
ك الحفـاظ علــى بقيــة شـرفي ونفــوذي مهمــا يكــن    أي شـبهة مــن جانــب الـسياسة البريطانيــة، وكــذل  

ــول  ). الـــشرف والنفـــوذ الـــخ (وتعلمـــون ســـعادتكم أن الحيـــاة، هـــي كمنـــا قلـــت   . صـــغيراً تفـــضلوا بقبـ
  .تحياتي الفائقة

  )حسين(                                                        المخلص لكم جداً 
                                                ١٩١٩/ ٢/ ١٥ (١٣٣٧/ ٥/ ١٤(  
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))))٤٨٤٨٤٨٤٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩فبراير /  شباط١٦جدة في :              التاريخ                                                        
  سيادة ملك الحجاز وشريف مكة وأميرها

  يا صاحب السيادة،
وال .  واطلعـت علـى مـا جـاء فيهـا     ١٩١٩/ ٢/ ١٥ والمؤرخـة فـي   ٧٨٤تسلمت رسالة سيادتكم المرقمـة    

  .ا إلى سيادتكم مباشرةحاجة للقول بأنني لم أتسلم عريضة كهذه، ولو فعلت ألرسلته
ــا        ــد اهللا باشـ ــي أن تـــأمروا عبـ ــان ينبغـ ــيادتكم فيمـــا إذا كـ ــألتموني سـ ــامش، حينمـــا سـ ــى الهـ إشـــارة إلـ

  .بمهاجمة الخرمة، كنت قد أجبت أن سيادتكم إذا فعلتم ذلك فإنه يجب أن يكون على مسؤوليتكم
  . وفي الختام أرجو قبول احتراماتي وأخلص تمنياتي الطيبة

                                                                         المخلص           
                                                                                 ويلسن باشا 
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))))٤٩٤٩٤٩٤٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارةالخارجيةمن وزارةالخارجيةمن وزارةالخارجيةمن وزارةالخارجية
        إلى السير ميلين تشيتهام إلى السير ميلين تشيتهام إلى السير ميلين تشيتهام إلى السير ميلين تشيتهام 

        القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة) ) ) ) وكيل المندوب السامي البريطانيوكيل المندوب السامي البريطانيوكيل المندوب السامي البريطانيوكيل المندوب السامي البريطاني((((
  عسكري
  ١٩١٩فبراير /  شباط١٧:                  التاريخ                                                 ٢٥٢: الرقم

  :ت من ويلسن مضمونها كما يليلدي ثالث برقيا
 مـن الخرمـة يتزايـد ويوجـد ضـد فـرع       )الوهابيـة (اإلغراء من جانـب االخـوان لالنتمـاء إلـى      ): يبدأ(

وقــد . عــشيرة عتيبــة شــمال شــرقي الخرمــة الــذي تــم االســتيالء علــى أبــاعرهم لعــدم قبــولهم المــذهب    
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وقــد .  لــم ينـالوا مــساعدة فعالــة كتـب رؤســاؤها إلــى الملـك بــأنهم ال يــستطيعون الثبــات مـدة أطــول إذا    
 ذهبـوا إلـى   وهـابيين عاد الملك بسرعة إلى مكة وهو يخش تحول عتيبـة كلهـا، ويقـول إن ثمانيـة دعـاة            

ويـصرح أن مبلـغ   . عسير حيث يخشى تحول خيرة مجنديـه وخـصوصاً حـرس قـصره مـن جنـود البيـشة        
أنــه حتــى زوال تهديــدهم، ســوف    بــاون يــذهب شــهرياً لنفقــات دفاعــه العــسكري ضــد االخــوان، و    ١٢٠٠٠

وال بـد لـه مــن التنـازل عـن العــرش إذا لـم يـرغم ابــن سـعود علــى        . يحـتج علـى كــل تخفـيض فـي إعانتــه    
  ).انتهى(استدعاء ابن بجاد وتخلية الخرمة ووقف عدوان االخوان 

يـرى هـو غـارث    . يرى ويلسن أن نيته جدية وسيأتي إلى هنا في هذه الشهر لـشرح الموقـف الخطيـر    
رة حاسمة اآلن، وقد تم إخالء المدينة وعسير كليهما، ولم يعـودا يمـثالن خطـراً مـن حـصول ابـن        بصو

. سعود على تأييد تركي سريع، فقد حان الوقت إلرغام ابن سعود على صد حركة االخـوان نحـو الغـرب       
ويعتقــد أنــه سيــشعر بــضغط مــالي بــصورة خاصــة ويقتــرح إبــالغ ابــن ســعود فــوراً بوقــف إعانتــه حتــى         

صلنا دليل مرض على أن الخرمة، التي نراها تابعة إلى أراضي الملك، تعود إلـى سـلطة هـذا األخيـر         ي
أمـا إذا  . فإذا نفذ ذلك فيدفع إليه المتأخر من اإلعانـة . ويتوقف عدوان االخوان في الحجاز أو قبالته    

  .انئ الخليجامتنع عن التنفيذ فيمكن التهديد باتخاذ إجراء آخر مع إلغاء معاهدتنا وحصار مو
يـــرى هـــو غـــارث ضـــرورة توثيــــق نفـــوذ الملـــك اآلن فـــي جزيــــرة العـــرب الداخليـــة ومـــساعدته فــــي           
المصاعب الحاضرة ويشير إلى سخافة دفعنا اإلعانة إلى ابن سعود بينمـا هـو فـي منطقـة كانـت فيمـا        

وهــو . ، وتنفـق نـسبة معينــة مـن إعانـة حـسين لـصد هـذا التهديـد        ]الـشريف [مـضى تابعـة لألتـراك ولـه     
يقــر بوجــود بعــض الخطــر مــن أن ابــن ســعود، فــي ســخطه بتــسلم إنــذارنا الهــائي، ســيطلق االخــوان             

وعلـى  . للتقدم نحو الطائف ومكة، لكنه يعتقد أن حسين، إذا أنذر سلفاً، فله قـوة كافيـة لوقـف التقـدم     
  . الملك بطبيعةالحال أن اليقوم بأي اعتداء في هذا الوقت

 . قدوم ويلسن خالل نحو ثالثة أيام يلقي ضوءاًَ جديداً على الوضعسوف أبرق مرة أخرى إذا كان
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))))٥٠٥٠٥٠٥٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((
        تشيتهام ـ القاهرة تشيتهام ـ القاهرة تشيتهام ـ القاهرة تشيتهام ـ القاهرة . . . . من السير ممن السير ممن السير ممن السير م

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية
  ١٩١٩فبراير /  شباط٢٠:                   التاريخ                                                ٢٧٧: الرقم

  .٢٥٢برقيتي المرقمة 
رغم مـن قبلنـا علـى تـرك الخرمـة فـإن الملـك إمـا          . وصل ويلسن أمس   يعتقد أن ابن سعود إذا لم يـ

 ال تـضمن خالفـة علـي ويحتمـل أن     يقول ويلسن إن الحالة األولى. أن يستقيل فوراً أو يهاجم الخرمة 
وفــي الحالــة . تـؤدي إلــى قالقـل شــديدة، وربمـا طويلــة األمــد، وتحـول دون الحــج القـادم بــصورة مؤكـدة       

الثانية يكون نجاح الملك مشكوكاً فيه حقاً، ولو أن مرض االنفلونزا قد فرق شـمل االخـوان والخرمـة       
  .هي اآلن، كما يقال، محتلة بصورة ضعيفة



  ١١٣

ارث إلى أنه إذا نجح الملك فإن الـضرورة نفـسها تبقـى لقيامنـا بتأكيـد حقـه ومنـع ابـن         يضير هو غ 
ــة          ــصادمات الفعليـ ــر المـ ــل أن تثيـ ــل اآلن قبـ ــن األفـــضل العمـ ــذلك فمـ ــوم، ولـ ــاودة الهجـ ــن معـ ــعود مـ سـ

  .إن ويلسن لن يعود إلى جدة حتى يصل قراراكم. العشائر
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))))٥١٥١٥١٥١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى وكيل المندوب السامي ـ القاهرةإلى وكيل المندوب السامي ـ القاهرةإلى وكيل المندوب السامي ـ القاهرةإلى وكيل المندوب السامي ـ القاهرة

  ١٩١٩فبراير /  شباط٢٦:        التاريخ                                                       ٢٧٣: الرقم
  )).ن وابن سعودالملك حسي((

  .ما يلي أرسل إلى بغداد
/  شباط ٢٠ بتاريخ ٢٥٢فبراير وبرقية القاهرة رقم /  شباط١٤ والمؤرخة في ١٩٥٦برقيتكم رقم 

  .ابن سعود. فبراير
قررت حكومة جاللته بعد مزيد من دراسة الموضوع كله، بالتشاور مع وينغيت وفيلبي، أن تبعث 

  :ك حسين بالمعنى التاليبرسالة إلى كل من ابن سعود والمل
  ):تبدأ(

إننــا قلقــون للتقــارير الــواردة عــن القتــال الوشــيك بــين حــاكمين عــربيين كبيــرين يتمتــع كالهمــا              
وال نجد مبرراً للجوء إلى السالح طالما كانت حكومة جاللته وال تزال مـستعدة للتحكـيم       . بصداقتنا

وقـد علمنـا أن ابـن سـعود مـستعد لقبـول       . بين المتنازعين بتعيين لجنة لتحديد الحدود بعـد الحـرب     
ونـود أن تجعـل مـن الواضـح أن     . التحكيم ولكن الملك حسين لم يعرب حتى اآلن عن استعداد مماثل   

العــرض ال يــزال قائمــاً، علــى أن يقبــل الــشرط الــضروري بــأن يوافــق كــال الطــرفين علــى قبــول قــرارات     
ــافظون علـــ      ــاء يحـ ــذه االثنـ ــي هـ ــة، وفـ ــا نهائيـ ــة باعتبارهـ ــبعض  اللجنـ ــاه بعـــضهما الـ وال . ى الـــسالم تجـ

نـــستطيع أن نــــصدق، إزاء هــــذا العــــرض، أن يتمــــادى المتنازعــــان فــــي نياتهمــــا الحربيــــة، فــــإذا فعــــال،    
فــسيكونان همـــا المــسؤولين ولـــسنا نحــن، ولكـــن مـــن المرغــوب فيـــه، فــي تلـــك الحالــة، أن يفهـــم كـــال        

لــى المنطقـة المتنـازع عليهــا   طالمـا تكــون الحـرب مقتـصرة ع   . الطـرفين بوضـوح مـاذا ســيكون موقفنـا    
وسـنكون مـستعدين ألن نقـدم إلـى الملـك حـسين كـل مـساعدة         . وداخـل مـا هـو إقلـيم الحجـاز بـال نـزاع       

  ).أنتهت(في إمكاننا، باستثناء تزويده بقوات عسكرية في مقاومة أي محاولة من هذا القبيل 
ووزارة الخارجيـة  . ة مناسـبة يرجى إبالغ رسالة بالمعنى الوارد أعـاله إلـى ابـن سـعود عـن طريـق قنـا             

ستكرر هذه البرقية إلى المندوب السامي في القـاهرة، وسترسـل إليـه التعليمـات إلبالغهـا إلـى الملـك            
 بتـاريخ  ٢٠٩٣وفـي هـذه الحالـة فـإن إجـراء المباحثـات فـي القـاهرة، كمـا ورد فـي بـرقيتكم رقـم               . حسين

  . شباط فبراير  يبدو غير ضروري١٩
  . في الهندمكررة إلى نائب الملك



  ١١٤
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        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المستر فيليمن المستر فيليمن المستر فيليمن المستر فيلي
        إلى الفتننت جونز ـ وزارة الخارجيةإلى الفتننت جونز ـ وزارة الخارجيةإلى الفتننت جونز ـ وزارة الخارجيةإلى الفتننت جونز ـ وزارة الخارجية

17 St. Petersburg Place 
London W.2. 

  ١٩١٩مارس /  آذار٢:                   التاريخ                                                           
 التـي أرسـلت إلـي هنـا مـن كمبرلـي، أعيـد        ١٩١٩فبرايـر  /  شباط٢٦إشارة إلى مذكرتكم المؤرخة في   
  .فبراير مع تعديالت قليلة في شؤون تفصيلية/  شباط٢٤طياً محاضر المؤتمر المعقود في 

  :  القرارات التي تم التوصل إليها، وهيبالنظر إلى
الــسماح للــشريف وابــن ســعود بالقتــال لتــسوية الموضــوع بــشرط ضــمان حمايــة األمــاكن         ) ١(

  .المقدسة
إبالغ الطرفين بأن حكومة صاحب الجاللـة علـى اسـتعداد التخـاذ قـرار فـي الموضـوع عـن             ) ٢(

 .طريق لجنة حدود، إذا أبدى كال الطرفين الرغبة في مثل هذا الحل

النظر لوجود الشريف فيصل في أوربـا بينمـا أنـا نفـسي، كمـا أعتقـد، أسـتطيع أن أدعـي بحـق                وب
أن في إمكـاني تمثيـل ابـن سـعود فـي هـذه األمـور، فـإنني أتجاسـر فـأقترح علـى لـورد كـرزن أن ينظـر                 
في أفضلية عدم ترك األمور تنحدر نحو الحرب بين دولتين عـربيتين صـديقتين لنـا، واإلفـادة مـن            

يات التي تكمـن فـي مواصـلة المفاوضـات وأن نتيجـة مفيـدة قـد يمكـن الحـصول عليهـا مـن                اإلمكان
  . مباحثات غير رسمية بين فيصل والكرنل لورنس وبيني، إذا أمكن ترتيب ذلك

 هي اآلن، وسوف تبقى خالل حياة ابن سعود، حركة جدية لـن تخفـف     الوهابيةإنني مقتنع بأن    
ؤ بهــا        ميولهـا المكافحـة، بـل تـشتد، بعـداوة      التـشريف، وتـؤدي إلـى نتـائج ال يمكـن توقعهـا وال التنبـ 

وإننــي واثــق فــي الوقــت نفــسه أن الحركــة يمكــن حــصرها داخــل حــدود معينــة إذا جــرى           . بــسالمة
إن حلم الشريف في االستيالء على جزيـرة العـرب الوسـطى والقـضاء     . التعامل على أسس معقولة 

لي، والبـديل مواصـلة القتـال التافـه فـي جزيـرة العـرب،        على الوهابية بالقوة وهـو، كمـا أعتقـد، خيـا        
ولكن في حالة التوصل إلى تفـاهم فـي ضـوء الحقـائق الفعليـة،      . وهو غير مستحسن إلى حد كبير  

فإنني ال أرى سبباً لعدم إمكان إنشاء عصبة أمم عربية مـع مجلـس تنفيـذي للنظـر فـي المـصاعب         
إن هـذا الحـل مـن شـأنه أن يـوفر لنـا الرقابـة        . هابين الدول تحت رئاسـة بريطانيـة العظمـى وإرشـاد     

الدائمة على الشؤون العربيـة كمـا أن اسـتعمال اإلعانـات فـي ضـوء قـرارات المجلـس التنفيـذي فـي            
  .نقاط الخالف يمكننا من إرغام الدول على اتباع مصلحة السالم

ثــت مــراراً وال محــل فــي مــذكرة كهــذه لبيــان تفاصــيل مثــل هــذا المــشروع، لكننــي أقــول إننــي بح   
  .مثل هذه اإلمكانية مع ابن سعود، وتأييده مؤكد سلفاً



  ١١٥

أنا اآلن مقيم بصورة دائمـة فـي العنـوان الـوارد أعـاله، وأكـون ممتنـاً جـداً لوضـع خـدماتي تحـت               
وعلــى كــل حــال  ). نحــو ســنة واحــدة(تــصرف الــسلطات بــصدد الــشؤون العربيــة خــالل مــدة إجــازتي   

لــى اتــصال بتطــورات الوضــع العربــي الــذي ال أعــرف عنــه شــيئاً      فــأكون مــسروراً إذا أمكــن أبقــائي ع  
  .بتاتاً في الوقت الحاضر

  فيلبي. ب. ج. س. هـ) التوقيع                                                          (
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        ويلسن ـ المفوض المدني في بغداد ويلسن ـ المفوض المدني في بغداد ويلسن ـ المفوض المدني في بغداد ويلسن ـ المفوض المدني في بغداد . . . . من لفتننت كرنل أمن لفتننت كرنل أمن لفتننت كرنل أمن لفتننت كرنل أ
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  )تشيتهام، القاهرة. نقلها من السير م(
  ١٩١٩ مارس/  آذار٢:          التاريخ                                                           ٣٢٧: الرقم

ــة         ــأن موافقـ ــد بـ ــة الهنـ ــة مـــن حكومـ ــسلّمت عامـ ــداد تـ ــادر بغـ ــل أن أغـ ــرة(قبـ ــى  ) دائـ ــة علـ الخزينـ
المصاريف غير االعتيادية الحاضرة تنتهي هذا الشهر وال يمكن تجديـدها بـدون طلـب خـاص فـي            

أنــا ال أشـــعر أن لـــدي مــا يبـــرر الطلــب إلـــى حكومـــة صــاحب الجاللـــة بــأن توافـــق علـــى       . كــل حالـــة 
  .اإلعانة الحاضرة البن سعود، وال أقترح تقديم مدفوعات جديدة إليهاستمرار دفع 

إننــي أعتــزم إخبــاره أن األهــداف التــي منحــت اإلعانــة مــن أجلهــا، وهــي الحــرب ضــد األتــراك              
  .وحلفائهم في جزيرة العرب الوسطى، قد زالت منذ بضعة أشهر

ــر ل      ــى الوقـــت الحاضـ ــه إلـ ــع إعانتـ ــلت دفـ ــد واصـ ــة قـ ــاحب الجاللـ تـــسهيل تـــسريح  إن حكومـــة صـ
  .الجيش، ونظراً إلنجاز هذا األمر كما صرح هو نفسه لنا، فلن تدفع مبالغ أخرى

وأعتزم أن أضيف، في جملة معترضة، أن حكومـة صـاحب الجاللـة كانـت، وال تـزال، تـشعر شـيئاً           
مــا بــالقلق بــشأن العالقــات بينــه وبــين ملــك الحجــاز وتــرى مــن المهــم أن يبــذل كــل مــا فــي وســعه        

حركـات االخـوان التـي، يظهـر مـن المعلومـات المتـوافرة، إنهـا قـد تهـدد أمـن مكـة وطـرق                للحد من   
  .الحج

أتوقع أن جوابه على هذه الرسالة سيكون طلباً الستمرار اإلعانة على مقياس مخفّض مما 
  .قد تجد حكومة صاحب الجاللة من المستحسن الموافقة عليه ببعض الشروط

 حـسين بــأن إعانـة ابـن سـعود قـد أوقفـت وأن تحـذيراً قــد        إن الكرنـل ويلـسن سـوف يخبـر الملـك     
. وال بد أن يكون هذا كافياً إلزالة مخاوفه خـالل األشـهر القليلـة القادمـة    . أرسل إليه بشأن االخوان   

وأنـــا ألـــح أن يـــسمح لـــي  . وإذا رغـــب الملـــك حـــسين أن يحتـــلّ الخرمـــة، فيجـــب الـــسماح لـــه بـــذلك   
 ٢٦لـــذي أمـــرت بـــه برقيـــة وزارة الخارجيـــة المؤرخـــة فـــي  بتجربـــة هـــذا الحـــلّ قبـــل إرســـال الكتـــاب ا 

فبراير والتي تتضمن قراراً لم أستشر فيه مسبقاً وأنا واثق أنه لن يؤدي إلى النتـائج التـي         / شباط
  .ترغب فيها حكومة صاحب الجاللة



  ١١٦

لقد توصلت إلى اآلراء المذكورة أعاله قبل وصولي إلى القاهرة، وأن المباحثة الكاملـة مـع كـل          
لجهــات المعنيــة، تثبــت فــي اعتقــادي بــأن الخطــة التــي اقترحتهــا، فــي حالــة الموافقــة عليهــا، قــد    ا

/  شــباط٢٦تحقــق أهــدافنا أكثــر مــن المقترحــات الــواردة فــي برقيــة وزارة الخارجيــة المؤرخــة فــي      
  .فبراير

  مكررة إلى دائرة الشؤون الخارجية في دلهي، والدائرة السياسية في بغداد،
  ).الكويت(، الوكيل السياسي )البحرين(ي الوكيل السياس

FO 371/ 4145 (40356)                                                                                                  
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))))٥٤٥٤٥٤٥٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندن
        إلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرة

  ١٩١٩مارس /  آذار١٢:              التاريخ                                                     ٣٢٣: الرقم
  .ارسم/  آذار١٢أرسلت البرقية التالية إلى بغداد من وزارة الهند في 

تأملـت هـذه القـضية بدقـة، وشـاورت الـسير ريجنالـد وينغيـت والمــستر         ، ٣٢٧إشـارة إلـى بـرقيتكم    
  .فيلبي

فبرايـر كـان التغلـب علـى     /  شـباط ٢٦إن غرض التعليمـات التـي تـضمنتها برقيتـي المؤرخـة فـي           
ومــع ذلــك، . الــصعوبات الحاليــة مــع نيــة تــدبير تحكــيم ودي بــين الغــريمين فــي وقــت أكثــر مناســبة    

بـأن الحــل  ) وينغيـت والجنــرال كاليـتن  . الـذي يؤيــده بقـة كـل مــن الـسير ر    (فإننـا، تمـشياً مــع رأيكـم    
المقترح لن يؤدي إلى النتائج المرغوب فيهـا، نميـل اآلن إلـى أن نـصرح بـصورة أكثـر تأكيـداً بنيتنـا             

سه ال علـى أننـا فـي الوقـت نفـ     . في منح الملك حسين دعمنا له في موقفه تجاه االعتـداء الوهـابي        
ونعتقـد  . نرغب في اتخاذ إجراء قاس إلـى درجـة نقطـع معهـا فـوراً كـل اإلعانـة الماليـة البـن سـعود                

ــغ إليــه بطريقــة ال تــستبعد إمكانيــة تقبلــه إيــاه تقــبالً طيبــاً         ولــذلك فأنــت  . أن قرارنــا يجــب أن يبلّ
  :تبدأ. مخول بأنه توجه إليه رسالة بالمعنى التالي

وانتهـــاء األعمـــال . ا المعونـــة الماليـــة إلـــيكم قـــد زالـــت اآلن إن الـــشروط التـــي منحـــت بموجبهـــ 
وأن حكومــة صــاحب الجاللــة تقلّــص اآلن، فــي كــل ناحيــة، المــصروفات   . الحربيــة غيــر الوضــع كليــاً 

وقــد واصــلت منحــه إعانتــه كاملــة لبــضعة أشــهر لتــسهيل       . الباهظــة التــي تكبــدتها خــالل الحــرب    
  .إنها تقترح خفض المعونة إلى النصف بعد هذاتسريح القوات، ولكن نظراً النتهاء ذلك، ف

وهــي تنتهــز هــذه الفرصــة لتعــرب عــن قلقهــا للتقــارير الــواردة عــن القتــال الوشــيك بينــه وبــين        
إنهـا ال تعتبــر إالّ مـن ســؤ التقــدير   . الملـك حــسين، الـذي ـ كمــا يعلـم ـ تـرتبط بــه بـأوثق الــروابط              

 المحاربـة فـي هـذه    الوهابيـة إن نـشر  . كالخرمـة ـ  محاولة ابن سعود أن يمد نفوذه إلى بقعـة نائيـة ـ    
المنطقـة سيــشكل فــي نظرهـا تهديــداً مباشــراً ألمـن الحجــاز الــذي هـي ملتزمــة بالمحافظــة عليــه      



  ١١٧

وهــي فــي هــذه الظــروف تنــصحه، بــصفة صــديق، أن      . ضــد العــدوان الخــارجي، مــن أي جهــة كانــت    
عــه باالمتنــاع عــن معارضــة   يعــدل مــن موقفــه بــدون أي تــأخير ضــمن هــذه الحــدود، وأن يقنــع أتبا      

  .اإلجراءات اإلدارية التي يتخذها الملك حسين في الخرمة
ــدرك أن        ــة، ويـ ــروح طيبـ ــذير الـــودي بـ ــذا التحـ ــيتقبل هـ ــن ســـعود سـ ــة أن ابـ ــه واثقـ إن حكومـــة جاللتـ

إن حكومـــة . اســـتمرار تأييـــدها لـــه ال بـــد أن يعتمـــد علـــى مـــدى اســـتعداده التبـــاع رغباتهـــا ونـــصائحها    
احــداً مــن أكثــر زعمــاء الجزيــرة العربيــة اســتنارة فــي تعاونــه ألجــل تطويرهــا، وتــشعر     جاللتــه تعتبــره و

حكومة جاللته بكل ثقة بأنه سيساعد بكل طريقـة ممكنـة فـي تعجيـل رفـع مـستوى رخائهـا وسـعادتها          
  ).تنتهي. (ولن يشجع أي عمل يعرقل هذا الهدف

يغ موجز ما ورد أعاله إلى الملك مكررة إلى المندوب السامي في القاهرة، الذي سيطلب إليه تبل
  .حسين

  .معنونة بغداد، مكررة إلى نائب الملك في الهند
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))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        تشيتهام ـ وكيل المندوب الساميتشيتهام ـ وكيل المندوب الساميتشيتهام ـ وكيل المندوب الساميتشيتهام ـ وكيل المندوب السامي. . . . من السير ممن السير ممن السير ممن السير م
        هرةهرةهرةهرةفي القافي القافي القافي القا

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية
  ١٩١٩مارس /  آذار٧:                   التاريخ                                                      ٣٥٠: الرقم

  .٢٧٩برقيتي المرقمة 
أبريـل  / أثير موضوع اإلعانة مجدداً ببرقية من باسيت توصي بـنفس مجمـوع المبلـغ لـشهر نيـسان         

  .مارس/ كما في آذار
  :تمس الملك، بعد تسلم تقرير من علي، سد االحتياجات التاليةال

ثانيــاً، التعهــدات الموقوفــة حــسب المحتمــل الســتعادة    . أوالً، اإلســعاف وإعــادة البنــاء فــي المدينــة  
ويـضيف باسـيت أن   . ثالثاً، صيانة جيش عبد اهللا على أساس حربي ضـد اخـوان الخرمـة      . والء العشائر 

 بعير وقوة غير معروفة إلى منطقة الطائف حيـث سـيكون مقـره، لكنـه     ٤٠٠٠ع عبد اهللا غادر المدينة م   
ناقـشت األمـر مـع ويلـسن، وبرقيتـه المؤرخـة       . يعتقـد أن النيـة معقـودة علـى الـدفاع عـن مكـة والطـائف        

) كلمـات تعـذر حـل رموزهـا    (أبريـل  / تعهد إجراء تخفيض كبيـر لـشهر نيـسان   ) تذكر(فبراير /  شباط ١٣
  . إليكم٢٧٩برقيتي 

أبريـل  / إنه يوافق بدون رضـا منـه علـى رأيـي الوطيـد بوجـوب قبـول بعـض التخفـيض لـشهر نيـسان                 
وأن التخفيض المبدئي يجب أن يكون معنا، لكنه يحـتج بخطـر الغمـوض الـسائد مـن وضـع االخـوان            

  .مايو/ أبريل أو التعهد بتخفيض آخر لشهر أيار/ في الخرمة ضد إجراء تخفيض كبير لشهر نيسان
افق أن هناك حاجات حقيقية في المدينة تشمل الملك ونفوذنا، وأسأل هل يمكن منح قرض أنا أو

 باون في ٢٠٠٠٠ باون، يسترجع من تركية؟ وعلى كل حال اوصي بتخفيض قدره ٥٠٠٠٠إجمالي، مثالً 
  . باون يدفع إلى حكومة الحجاز١٠٠، ٠٠٠أبريل وذلك يترك مبلغ / إعانة نيسان



  ١١٨

، يرجــى المالحظــة بــأن الــذهب المــصدر مــن هنــا يختلــف ألنــه يعتمــد    ٢٧١باإلشــارة إلــى بــرقيتكم  

 بــاون فقــط، لــذلك أرســل ٢٨، ٥٠٠مــارس كانــت / علـى مبيعــات حــواالت فــي جــدة، مــثالً مبيعــات آذار  

إن إلغـاء تـصدير الـذهب عـن طريـق حـواالت يعتمـد علـى تنـشيط          .  باون فقـط ٨٩، ٥٠٠ذهب بمبلغ  

وســائل شــحن إضــافية مــن الهنــد، وأكــون شــاكراً إذا قمــتم       المــشتريات التجاريــة فــي جــدة بتهيئــة     

  .بالتأكيد على ذلك مع حكومة الهند
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))))٥٦٥٦٥٦٥٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصل
        إلى األمير زيدإلى األمير زيدإلى األمير زيدإلى األمير زيد

  ١٩١٩مارس /  آذار١١:                            التاريخ                                          :   الرقم
  الشريف زيد،

إن الحــادث الــذي بلغنــي وقوعــه فــي حلــب أســاءني جــداً،    . اعلنــوا برقيتنــا هــذه فــي أنحــاء المملكــة  
ذه األوقـات كخـائن مـدفعوع    وإني أنظر إلى من يقوم بأعمال كهـذه مخلـة بـاألمن والراحـة، فـي مثـل هـ           

كمـــا يعرقــل مـــساعينا ويحــول دون تحقيـــق أمانينــا فـــي تــأمين اســـتقبالنا وتوكيـــد      . مــن قبـــل األعــادي  
ــداً       . اســـتقاللنا ــاللين واللطيـــف كيـ ــا كانـــت بـ ــة مهمـ ــابلوا كـــل معاملـ ــرام أن يقـ ــن األهـــالي الكـ ــر مـ أنتظـ

هــذه األعمـال الـسيئة دون الحــق   لألعـادي، كمـا أنـي أطلــب إلـيكم أن ال تتـرددوا فــي تجزيـة المـسببين ل       
   .١والعدل ليكونوا عبرة لغيرهم

                                                                                      فيصل
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))))٥٧٥٧٥٧٥٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المفوض المدني في بغداد من المفوض المدني في بغداد من المفوض المدني في بغداد من المفوض المدني في بغداد 
        إلى وزارة المستعمراتإلى وزارة المستعمراتإلى وزارة المستعمراتإلى وزارة المستعمرات

  )مكررة إلى القاهرة ونائب الملك في الهند(
  ١٩١٩مارس /  آذار١٣:                       التاريخ                                              ٢٩٣٥: الرقم

  :مارس بما يأتي/  آذار١٢ن في أبرق الوكيل السياسي في البحري
ولكنـه إذا  . أجد من المؤكد أنه إذا حاول الملك حسين احـتالل الخرمـة بـالقوة فسينـشب قتـال عنيـف            

ــان مـــصمماً علـــى هـــذا، فـــإن األمـــر يجـــب أن يـــتم بـــالطرف الدبلوماســـية، وأن يعـــوض ابـــن ســـعود              كـ
  .باالستفسار عن رأيه في إعادة تنظيم الشؤون العربية

                                                
وكان فيصل يخشى أن تؤثر .  ـ وقت في مدينة حلب أعمال إخالل باألمن، وتعرض األرمن فيها لبعض األذى١

  .الدعاية المعاكس على مساعيه
   )ص. ف. ن                                                                           (                                       



  ١١٩

وهــي تتركــز حــول الخرمــة، وفعاليــاتهم يجــب تحويــل مجراهــا         . خــوان عاطفيــة كلهــا   إن حركــة اال 
  .وليس استفزازها

إذا تعــاون الملــك، فــإن الــضابط الــسياسي يــستطيع أن يــزور ابــن ســعود، وأعتقــد أن موقــف األول          
إنـه سـيقوم بعمـل    . سيكون مضموناً، وموقف الثاني يعزز إذا أصلح الملك حسين األحـوال فـي مكـة       

  . شعبية في جميع البالد اإلسالمية ويزيل العقبة الرئيسية، دونه بمبادرة منهيكسبه 
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))))٥٨٥٨٥٨٥٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني ـ الكرنل باسيتمن المعتمد البريطاني ـ الكرنل باسيتمن المعتمد البريطاني ـ الكرنل باسيتمن المعتمد البريطاني ـ الكرنل باسيت
        مندوب السامي ـ القاهرةمندوب السامي ـ القاهرةمندوب السامي ـ القاهرةمندوب السامي ـ القاهرةإلى الإلى الإلى الإلى ال

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٣:                التاريخ                                               W . ٣٨٢: الرقم
الليلة أن عبد اهللا غادر المدينة قبـل سـبعة أيـام وسـيتخذ مقـره فـي مكـان         ] حسين[أخبرني الملك   

ســالت فيمـا إذا كــان  ) ولعلـه يقــصد عـشيرة  (ئف  مــيالً إلـى الــشمال الـشرقي مــن الطـا   ٥٠يبعـد نحـو   
عبد اله سيأتي أوالً إلى مكة ويزور جدة، فقـال الملـك إن هـذا ال يمكـن تـدبيره، ولكنـه سـيذهب هـو           

ســأحاول إقنــاع الملــك أن يحمــل عبــد اهللا علــى القــدوم إلــى مكــة      . لمقابلــة عبــد اهللا فــي معــسكره  
  .المحاولةوجدة ولكن أخشى أن ليس هنالك أمل كبير في نجاح 

هـل إننـي مخــول بـإبالغ الملـك وعبــد اهللا أن حكومـة صــاحب الجاللـة تمـارس ضــغطاً شـديداً علــى          
ابن سعود إلجباره على سـحب قـوة األخـوان مـن الخرمـة وأنهـا مجبـرة علـى عـدم القيـام بـأي شـيء                 

أخـشى أن يـؤدي وصـول عبـد اهللا إلـى تعجيـل األمـور وإحبـاط أي         . حتى تتبين نتيجة هذا الـضغط  
  . جراء اتخذته حكومة صاحب الجاللة أو تفكر في اتخاذه مع ابن سعودإ
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))))٥٩٥٩٥٩٥٩((((        

        )  )  )  )  برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((
        من المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدة

        طاني ـ القاهرةطاني ـ القاهرةطاني ـ القاهرةطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريإلى المندوب السامي البريإلى المندوب السامي البريإلى المندوب السامي البري

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٥:                 التاريخ                         .                    ٣٨٨: الرقم
   ٣٨٢برقيتي المرقمة 

لمقابلـة عبــد اهللا  ، أيـدت رسـالة مـن الملـك صــباح اليـوم أنـه سـيغادر مكـة غــداً لـسبعة أيـام أو عـشرة           
إلـــى أن تنتهـــي ، خيم فـــي تلـــك المنطقـــة مـــع جميـــع قواتـــه  يـــذكر أنـــه ســـي . فـــي المداثـــة أو عـــشيرة 

            .     وأن معسكره سيكون على أهبة الحرب كالسابق، االضطرابات التي يحدثها ابن سعود



  ١٢٠
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))))٦٦٦٦٠٠٠٠((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل باسيت ـ المعتمد البريطانيمن الكرنل باسيت ـ المعتمد البريطانيمن الكرنل باسيت ـ المعتمد البريطانيمن الكرنل باسيت ـ المعتمد البريطاني

        في الحجازفي الحجازفي الحجازفي الحجاز

        إلى الملك حسين إلى الملك حسين إلى الملك حسين إلى الملك حسين 

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٦:                    التاريخ                                                      ٨٦١: الرقم

 وكــان ممــا   . التــي وصــلت صــباح اليــوم    ١٠٨٧اســمحوا لــي أن أشــكر ســيادتكم علــى رســالتكم المرقمــة        

يــسرني لـــو اســـتطاع األميـــر عبـــد اهللا أن يـــأتي إلـــى هنــا مـــع ســـيادتكم لبحـــث المـــسألة الـــشرقية قبـــل     

ولكنني أخشى أن يكون الوقت لتـدبير هـذا قـد فـات، إذ ال بـد أن يكـون سـموه قـد         ) عشيرة(الذهاب إلى  

  .اآلن) عشيرة(وصل إلى قرب 

ضر ان إلــى جــدة بعــد أقــل مــن شــهر، وأن       أالحــظ بــسرور عظــيم أن ســيادتكم واألميــر الــشريف ستحــ      

سـيادتكم سـتقومون، بعـد ذلـك بمـدة قـصيرة، بزيـارة شخـصية إلـى المدينـة، وهـو أمـر لـيس هنالـك مـا                

  .هو أفضل منه

وفي هذه األثنـاء، أرجـو مـن سـيادتكم بكـل جـد، بوصـفي صـديقاً مخلـصاً لـسيادتكم، ومـن أجـل أفـضل                 

ــر ع     ــى األميــ ــدوا علــ ــرب، أن تؤكــ ــرة العــ ــصبر     مــــصالح جزيــ ــة الــ ــزام سياســ ــوب التــ ــه بوجــ ــد اهللا وقواتــ بــ

واإلجراءات الدفاعية وحدها، إننـي أقـدر تقـديراً تامـاً صـعوبات الوضـع هنـاك، وكيفيـة معـالجتكم هـذا            

األمــر بــصبر طيلــة الوقــت، وإننــي ألعلــم أن ســيادتكم ستــستمرون فــي إظهــار التحمــل القــوي والنبيــل      

وإننـي أبعـث بهـذه الرسـالة نظـراً      . لـق بهـذه القـصية   الذي اتـصفت بـه جميـع أعمـال سـيادتكم فيمـا يتع       

ألننــي أشــعر بقــوة بــأن أي إجــراء هجــومي مــن جانــب قــوات األميــر الــشريف فــي الوقــت الحاضــر قــد          

يقضي على نجاح االتصاالت التي تجري اآلن، وإني لعلى ثقة بأن سيادتكم ستتقبلونها بـنفس الـروح      

  .لصالتي قصد بها، وباعتبارها قادمة من صديق مخ

ولــي أن أخبــر ســيادتكم أن الكرنــل ويلــسن موجــود فــي القــاهرة اآلن بــسبب هــذا األمــر بالــذات، حيــث           

  .يعمل بال كلل نيابة عن سيادتكم

  .                                                             مع أخلص احتراماتي وسالمي

                        لفتننت كرنل باسيت                                                  
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))))٦١٦١٦١٦١((((        

        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين

        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٦:                   التاريخ                                                     ١١٠١: الرقم

  سعادة المعتمد البريطاني في جدة

 وأن ما أعربتم عنـه فيهـا مـن مـودتكم وصـميميتكم      ٨٦١تسلمت بسرور عظيم برقية سعادتكم المرقمة  

  .هو مما نعرفه عنكم جيداً

ل العدوانية ضد نجد التـي تحـذروننا منهـا دائمـاً، فـاعلم أيهـا الـصديق        أما فيما يتعلق بقضية األعما    

أن ذلك ليس مما هو في صالحي مطلقاً، وال هو من المصلحة العامـة للـبالد، ولكـن هنـا فقـط شـيئاً        

يجل من الضروري حماية الوضع الحالي والموقف بواسطة مراكز عسكرية مختلفة ذات صـلة وثيقـة      

فلتطمـئن  . مور أصبحت خطيرة جداً واألعمال الشريرة بلغـت أعظـم درجاتهـا     بالعاصمة، ألن حالة األ   

وال تظن أننا ستنخذ أي إجراء يشوش أفكاركم مثل األحداث التي وقعت فـي مـصر التـي هـي فـي حـد           

  .ذاتها ليست بذات أهمية

ودتي أما فيما يخص زيارتنا إلى جدة معاً فأظن أن ثمة خطأ ما في الترجمة، ألنني قلت ننـي بعـد عـ      

مــن هــذه الرحلــة ســأزوركم فــي جــدة، وخــالل فتــرة بقــائي بعــد عــودتي إلــى مكــة وجــدة، وعــودتي مــن             

األخيــرة، أؤمــل أن ينتهــي عبــداهللا مــن مهمتــه ويــأتي إلــى مكــة، وعندئــذ ســأتمكن مــن المغــادرة إلـــى              

أن هـذا مـا سـبق    . وفي ذلك الوقت سيتمكن عبد اهللا من المجيء لزيـارتكم فـي جـدة    . المدينة المنورة 

  .قلته، نسخة مرفقة من الكتاب

وعلــى أي حـــال فــأرجوكم مخلـــصاً أن يهــدأ بـــالكم مــن ناحيتنـــا ومــن ناحيـــة أعمالنــا خـــالل األوضـــاع        

  .الحالية في مصر

  .                                                                 أرجو قبول فائق احتراماتي

                                            مخلصكم                                   

  حسين) توقيع                (                                                                 

                                                                                  ١٣٣٧/ ٦/ ٢٤  

                                                                                   ١٩١٩/ ٢٦/٣  
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        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ةةةةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جد

        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٧:                   التاريخ                                                ١/ ٧/ ١١: الرقم

  بعد االحترامات الالئقة

 وإنني أشكر عظمـتكم عليهـا بكـل    ٨٦١ جواباً عن برقيتي المرقمة ١١٠١تسلمت كتاب سيادتكم المرقم  

تكم وبعـد نظـركم كرجـل دولـة معـروف جيـداً وإننـي لعلـي ثقـة تامـة أن سـيادتكم            إن سياسـة سـياد   . مودة

وإننـي  . لن تتحولوا عن مواقف الصبر والتحمل التي أظهرتموها دائمـاً بـشأن الحالـة فـي شـرقي مكـة       

أعلــم جيــداً أن ســيادتكم ســتخولون ســمو األميــر عبــد اهللا باتبــاع الــسياسة نفــسها وأن ســموه ســيقدر            

  . في هذه اآلونةأهميتها الحيوية

وأننــا ســننتظر بفــارغ  ، إننــي أقــدر تمامــاً مــا تفــضلتم بــه ســيادتكم عــن زيــارة األميــر الــشريف إلــى جــدة    

  . الصبر أن نتشرف بزيارته كما نأمل أن نرى عظمتكم هنا في وقت قريب

ــه          ــداً بذهابـ ــسرور جـ ــي لمـ ــق بـــسيادتكم وإننـ ــوم ليلتحـ ــيغادر اليـ ــي سـ ــسين روحـ ــشيخ حـ ــه ســـيقدم  . الـ إنـ

ــائل    لـــسيادت ــد اهللا بعـــض الرسـ ــر عبـ ــشفوية(كم ولألميـ ــل     ) الـ ــا قبـ ــسع الوقـــت لكتابتهـ ــا ال يتـ ــي ممـ منـ

  .مغادرته

أسـترحم سـموكم   . وختاماً أدعو اهللا تعالى أن يحفظكم في رحلـتكم ويعيـدكم سـالمين بـصحة ونـشاط      

  .إبالغ أجمل تحياتي إلى األمير النبيل، ومبعث أسفي الوحيد هو عدم استطاعتي الذهاب معكم

  .تقبلوا أخلص احتراماتيو

  الكرنل باسيت) توقيع(

        ::::حاشيةحاشيةحاشيةحاشية

. بعـد كتابـة مـا ورد أعـاله وصـلت برقيـة مهمـة جــداً مـن ويلـسن باشـا إلـى سـيادتكم، وقـد أرسـلتها حــاالً              

  . وقد وصلت هنا بعد حوالي ساعة واحدة من مغادرتكم مكة

لـم أن المراسـالت جاريـة بـين     وأستطيع أن أخبركم أيضاً أنني كنـت أترقـب مثـل هـذه الرسـالة ألننـي أع          

. القــاهرة وحكومـــة جاللتــه حـــول الموضــوع، ولكننـــي لـــم أكــن قـــادراً علــى إبـــداء شــيء حتـــى وصـــولها       

وإننــي بطبيعــة الحــال    . وســتفهمون ســيادتكم اآلن بــصورة أفــضل الــسبب فــي برقيتــي الطويلــة أمــس        

وأنـه  ) ١١٠١رقـم  ( اليـوم  سأؤكد لويلسن باشا برقياً على الفور عـن كتـاب سـيادتكم الـذي تـسلمته صـباح        

  .ال داعي أن يخشى كون قوات سيادتكم على وشك القيام بأي هجوم
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))))٦٣٦٣٦٣٦٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

         في جدة في جدة في جدة في جدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطانيمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطانيمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطانيمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٧:                          التاريخ                                  W ٣٩٥: الرقم
وصــلت برقيتــك إلــى هنــا بعــد ســاعة مــن   : يبــدأ. مــا يلــي إلــى ويلــسن  . AB ٥٨٦بــرقيتكم المرقمــة 

وصل كتاب لطيـف جـداً مـن    . أرسلت في الحال كي تصلهمغادرة الملك مكة في طريقه إلى العشيرة، و    
. الملك هذا الصباح، رداً على برقية أرسلتها أمس أطالب فيها بالتريث واالستمرار فـي سياسـة الـدفاع       

وهــو يقــول إن أي هجــوم ســيلحق الــضرر بــه وبمــصالح بــالده، ولكــن األحــوال الخطيــرة تحــتم إنــشاء          
اطمئنوا، وال تفكروا مطلقاً أننا سـنقوم بـأي عمـل مـن شـأنه      وهو يقول . مواقع عسكرية دفاعية معينة   

وقــد تعنــي حقيقـة وجــود الملــك وعبــد اهللا فــي العـشيرة أنهمــا سيــشتركان فــي إشــعال     . أن يقلـق بــالكم 
الموقف، ولكني علـى يقـين مـن أن الملـك نفـسه يعتـزم أن يتخـذ موقفـاً دفاعيـاً وسيناشـد عبـد اهللا أن                

  .يسير على نفس هذه السياسة
                                                                                     باسيت 
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        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        تمد البريطاني ـ جدةتمد البريطاني ـ جدةتمد البريطاني ـ جدةتمد البريطاني ـ جدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعمن الكرنل باسيت ـ وكيل المع
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩مارس /  آذار٢٧:                    التاريخ                                             ٨٦٣: الرقم
  .البرقية التالية وصلت إلى عظمتكم لتوها من ويلسن باشا

  :تبدأ
ــاً إلــى         ابــن ســعود تخطــره فيــه بخفــض     أرجــو أن أبلــغ ســموكم أن حكومــة جاللتــه قــد أرســلت كتاب

إعانته الشهرية إلـى النـصف، وتنـذره بـشكل عـام بوجـوب العـدول عـن موقفـه مـن سـموكم ومـن مـشكلة               
الخرمة، وأن حصوله على أية مساعدة فـي المـستقبل سـيتوقف علـى التزامـه الكامـل بمـشورة حكومـة           

 معـي نـسخة مـن الكتـاب كـي      أبريـل، وسـتكون  /  نيسان٥وسأصل جدة يوم . جاللته والنزول على إرادتها 
وأعتقد أن عبد اهللا قد غادر المدينة إلـى مدينـة الطـائف، وأرجـو مـن سـموكم أال        . أطلع سموكم عليها  

تشرعوا في عملياتكم ضد الخرمة إالّ بعد أن تتـاح لـي الفرصـة لمناقـشتها معكـم، عقـب وصـولي إلـى           
  ).انتهت(سعود جدة، الرسالة المرضية المشار إليها أعاله والموجهة إلى ابن 



  ١٢٤
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))))٦٥٦٥٦٥٦٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة 
        إلى المستر كوين بويد ـ دائرة المندوب السامي في القاهرةإلى المستر كوين بويد ـ دائرة المندوب السامي في القاهرةإلى المستر كوين بويد ـ دائرة المندوب السامي في القاهرةإلى المستر كوين بويد ـ دائرة المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩ما رس /  آذار٢٨: تاريخال
مــارس،  / آذار٢٥و ٢٣ والمــؤرختين فــي   ٣٨٨و ٣٨٢باإلشــارة إلــى برقيتــي الكرنــل باســيت المــرقمتين       

ــة رقـــم   ــع    /  آذار١٢ بتـــاريخ ٣٢٣وإلـــي برقيـــة وزارة الخارجيـ ــة عـــن وضـ ــارس، أقـــدم المالحظـــات التاليـ مـ
  . الخرمة لعرضها على سعادة المندوب السامي

 عن القوة التي اصطحبها عبد اهللا، ومهما تكن فـإنني أميـل إلـى التفكيـر أن      ليست لدينا معلومات  
الملك حسين سـوف يحـافظ فـي الوقـت الحاضـر علـى موقفـه الـسلبي الـسابق وال يوافـق علـى هجـوم                

  .ألجل تقويته في هذا القرار) ٥٨٦(وإنما أرسلت برقيتي أمس . على الخرمة
يئاً مـن الحماسـة بـين العـشائر المحليـة، ممـا قــد       ولكـن مـن المحتمـل أن يخلـق وجـود عبـد اهللا شــ      

يؤدي، بعد عودة الملك حسين إلى مكة، إلى إرغـام عبـد اهللا علـى الموافقـة علـى حركـات يكـون هـدفها           
وألجل التقليل من هذا الخطر أنوي أن أحـاول إقنـاع الملـك حـسين بزيـارة المدينـة         . احتالل الخرمة 

وعلــى كــل حــال ســوف أحــث الملــك      . مــسؤوالً فــي مكــة  حيــث يطلــب حــضوره بــشدة، ويتــرك عبــد اهللا     
حــسين علــى االمتنــاع عــن العمــل حتــى تعــرف نتيجــة رســالة حكومــة صــاحب الجاللــة إلــى ابــن ســعود    

  ).مارس/ آذار) ؟ (١٨٣برقية وزارة الخارجية رقم (
ــة        ــد ال تكـــون لهـــا النتيجـ ــى التعليمـــات الـــسابقة، قـ ــر تقـــدماً عظيمـــاً علـ هـــذه الرســـالة، التـــي تعتبـ

وأنـا  . طلوبة لحثّ ابن سعود على سحب كل النجديين من منطقـة الخرمـة أو التنـصل مـنهم علنـاً        الم
  .آسف لعدم إرسال أمر صريح بهذا المعنى إليه

كمـــا ألححــــت منـــذ بدايــــة هــــذه المـــشكلة، يجــــب علـــى حكومــــة صــــاحب الجاللـــة، فــــي مــــصلحة       
وكلمـا اتخـذت   . اس فـي هـذا النـزاع   االمبراطوريـة البريطانيـة، أن تؤيـد الملـك حـسين نهائيـاً ودون التبـ       

اإلجراءات القوية في هذا الـصدد كـان االحتمـال أعظـم إلحـالل نـوع مـن الـسالم فـي الوقـت المناسـب                
  .في جزيرة العرب الوسطى

إن االتصاالت بالرياض تقتـضي وقتـاً، وأنـا أحـثّ بكـل شـدة علـى أنـه، إذا لـم يـرد جـواب مـرض حقـاً                 
 لحكومـة صـاحب الجاللـة، فيجـب أن يرسـل إليـه بأسـرع مـا يمكـن          من ابن سعود على الرسالة األخيرة  

ــة         ــاحب الجاللـ ــع حكومـــة صـ ــة فـــوراً، وإال تقطـ ــة الخرمـ ــات بـــإخالء منطقـ ــديد يتـــضمن تعليمـ أمـــر شـ
  .ولو أرسل مثل هذا اإلنذار القطعي قبل ستة أشهر لما كانت قضية خرمة اآلن. العالقات الودية معه

ــاً مــن      جماعــة ابــن ســعود ويمنــع حركــة االخــوان العدوانيــة، يكــون       حتــى يــتم إخــالء الخرمــة نهائي
الملك حسين مرغماً على االحتفاظ بقوة كبيرة شرقي مكة والطـائف، ويـسوء الوضـع العـشائري غيـر        
المرضي الحاضر في الحجاز بصورة تدريجيـة، ويحتمـل حتـى أن الحـج إلـى مكـة هـذا العـام يتعـرض              

  .للخطر



  ١٢٥

  ويلسن. ئي. الكرنل سي) التوقيع(
  :صورة إلى

  الجنرال كاليتن
  ) بغداد(الكرنل ويلسن 

  دمشق، وكيل الضابط السياسي
  جدة 

  .المكتب العربي
                                                                             FO 686/17                

))))٦٦٦٦٦٦٦٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدة
        قاهرةقاهرةقاهرةقاهرةإلى المكتب العربي ـ الإلى المكتب العربي ـ الإلى المكتب العربي ـ الإلى المكتب العربي ـ ال

  ١٩١٩أبريل /  نيسان٣:                             التاريخ                                    W. ٤٠٥: الرقم
  .٥٨٦برقية المكتب العربي رقم 

وفـي كتـاب طويـل يكـرر كثيـراً مـن األمـور القديمـة، ويبـدي          . يبدو أن الملك مسرور ومرتاح للرسالة      
يــذكر أن الخرمــة، وتربــة،  .  ســعود إذا رغبــت حكومــة صــاحب الجاللــة  اســتعداده مــرة أخــرى لزيــارة ابــن  

ورانية، وبيشا، والدواسر تعـود جميعـاً إلـى مكـة وتـدفع ضـرائبها هنـاك، وأنـه هـو الـذي عـزل أميـر بيـشا                 
يبلــغ عــن غــارة جديــدة قــام بهــا منهــا ابــن روبيــان     . والحــق اإلمــارة بإمــارة الخرمــة التــي يرأســها خالــد   

ــى    ــق علـ ــن طريـ ــويط ابـ ــد  وسـ ــع يبعـ ــيهم       ٦٢ موقـ ــار علـ ــي المغـ ــلبت مواشـ ــث سـ ــائف حيـ ــن الطـ ــيالً عـ  مـ
مـارس مـن عبـد اهللا باشـا يـصف فيـه الغـارة علـى         /  آذار٩يرفق الملك أيضاً كتاباًَ مؤرخاً فـي     . ونساؤهم

األميـر عبـد هللا كـان    . قرية تربة من جانب االخوان حيث ألحقت األضرار بالبيوت وجرت أعمـال النهـب      
  .مارس/  آذار٢٩وصلها الملك في . العشيرة في أول الشهريتوقع وصوله إلى 

  .رسالتا الملك وعبد اهللا باشا سترسالن بالبريد القادم
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))))٦٧٦٧٦٧٦٧((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        بريطاني في جدةبريطاني في جدةبريطاني في جدةبريطاني في جدةمن المعتمد المن المعتمد المن المعتمد المن المعتمد ال
        إلى مدير المكتب العربي ـ القاهرةإلى مدير المكتب العربي ـ القاهرةإلى مدير المكتب العربي ـ القاهرةإلى مدير المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩أبريل /  نيسان١٠جدة :                     التاريخ                   سري                          
  . وله أكثر من أهمية عابرة١أرسل طياً نسخاً مزدوجة من كتاب ورد من حسين أفندي روحي 

ناقـد الملـك حـسين الـذي كتـب بعـض المقـاالت فـي النـشرة العربيـة قبـل            أود أن يقرأ هذه الرسالة  
شهرين أو ثالثة، وأقترح أن يطبع خطاب الملك حسين وأقسام من كتاب روحـي فـي العـدد القـادم مـن         

  .النشرة، لما في ذلك من فائدة

                                                
  ).أنظر نبذة عنه في المجلد الثاني( ـ حسين روحي هو حسين أفنان في ما بعد ١



  ١٢٦

إذا أمكن إرسال خطاب قوي وحاسم إلـى ابـن سـعود سـريعاً، حـسب الخطـوط التـي سـق أن أوصـيت             
ا القـاهرة، فيحتمـل أنـه باإلضـافة إلـى األثـر الطيـب الظـاهر لحـضور األميـر عبـد اهللا ـ سـيؤدي إلـى                به

التخفيف كثيراً من التوتر السائد وقد يرغم خالد على التماس شـروط مـن الملـك حـسين أو يلتحـق         
  .بابن سعود في نجد مع جماعته من االخوان

  الكرنل ويلسن) التوقيع(
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        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من حسين روحيمن حسين روحيمن حسين روحيمن حسين روحي
        إلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسن

  ١٩١٩أبريل /  نيسان٩:                  التاريخ                          عشيرة                               
  عزيز الكرنل ويلسن،

أســعدني جــداً نبــأ وصــولكم بالــسالمة وأرجــو أن تكــون بخيــر وأن تكــون الــسيدة ويلــسن فــي غايــة             
  .الصحة

ــك،           ــن ذلـ ــه مـ ــده يمنعـ ــدة إال أن والـ ــضور إلـــى جـ ــى الحـ ــوق إلـ ــه، ويتـ ــيكم بتحياتـ ــث إلـ ــد اهللا يبعـ عبـ
  .وسيتوجه غداً إلى منطقة تسمى صلبه حيث يقيم شاكر

عداد لتنفيذ نـصيحة حكومـة جاللتـه بخـصوص الخرمـة ولـن يقـوم بـأي هجـوم          وعبد اهللا على است 
 موجـوداً حـين شـرحت لألميـر     ١وكـان الـسيد حلمـي    . ألنه يدرك النتيجة السيئة التي تترتب على ذلك      

عبد اهللا أنه ليس من مصلحة البالد أن يقوم حرب بين القبائل، ووافـق الـسيد حلمـي علـى فكـرة عـدم             
  .وانشن أي هجوم على االخ

واالخوان يغيرون على مختلف القبائل من غير االخوان، ويبـدو أن وصـول عبـد اهللا كـان عـامالً فـي             
ويــرى عبــد اهللا أن يرســل كتابــاً إلــى ابــن ســعود     . تــشجيع هــؤالء العــرب الــذين كــانوا يخــشون االخــوان    

هيـة األمـة   يدعوه فيه إلـى التـصالح مـع الملـك، ووضـع حـد لالضـطرابات التـي سـتكون عائقـاً أمـام رفا            
  .العربية

وقد تخلى بعض البقوم عن خالد أمس والتحقوا بعبد اهللا، وأفادوا بـأن خالـد يخـشى األميـر عبـد        
  .اهللا

وأرجـو أن يكـون الكرنـل    . كذلك سيبدأ الملك غداً عودته إلى مكة، وقد منح عبد اهللا رتبة أميرآالي    
  .ية األهميةباسيت قد تسلم كتابي السابقين ألن كتابي األخير كان في غا
  .مع أطيب تمنياتي

                                                                                 المخلص جداً
  حسين روحي) توقيع(

                                                
 في  ـ اللواء محمد حلمي قائد القوة النظامية في جيش األمير عبدا اهللا، وهو عراقي، وقد قتل في معركة تربة١

  .الشهر التالي
  )ص. ف. ن(



  ١٢٧
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))))٦٨٦٨٦٨٦٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في البحرين من المعتمد البريطاني في البحرين من المعتمد البريطاني في البحرين من المعتمد البريطاني في البحرين 
        إلى المستر بلفور ـ وزير الخارجيةإلى المستر بلفور ـ وزير الخارجيةإلى المستر بلفور ـ وزير الخارجيةإلى المستر بلفور ـ وزير الخارجية

  ١٩١٩أبريل /  نيسان١٦: التاريخ                                                                   ٨٧: الرقم
  شخصي

  .ويلسن. تي. ما يلي إلى اللفتننت كرنل أي
لقد بحثت وضع ابن سعود مـع بـراي، وسـمعت تفـصيل كثيـرة األهميـة مـن هاريـسن وإن كـان األمـر                 

  :د قدمت ما يلي مما قد يكون ذا قيمةوق. ال يتعلق بمجال عملي
إن الوضع الحالي ال يمكن أن يبقى هادئاً، ومن غيـر المحتمـل أن يتطـور فـي صـالح         ) ١(

ومــن الواضـح أن حكومـة جاللتـه تعلـق أهميـة خاصــة      ). مجموعـة غيـر محلولـة مـن الـشفرة     (
ممـــا ال ) مجموعــة غيــر محلولــة مــن الــشفرة     (حركــة االخــوان الماســة    ... علــى شــريف مكــة   

  ...مكن التوصل إليه بأي نص يلح عليه الملك حسين، تنتشر بسرعة كبيرةي
ــك لألســـباب         ) ٢( ــا؟ وذلـ ــستطيع تركهـ ــسياستنا، وال نـ ــك لـ ــاً، كمحـ ــة، عمومـ ــر الخرمـ تعتبـ

مجموعـة غيـر محلولـة مـن     (الواردة أعاله وحـدها، وال يمكننـا أن نؤيـد أحـد االدعـائين بـدون          
 . الطرف اآلخر جهازاً) الشفرة

للتـــسوية عـــن طريـــق مـــؤتمر محلـــي، أو تحكـــيم لجنـــة محليـــة، ســـيثير   كــل محاولـــة   ) ٣(
 . ويجعل بالنزاع) مجموعة محذوفة(

وهـو  . يشعر ابن سعود بأنه قد أهمل، فـي حـين أن منافـسه علـى اتـصال وثيـق بالـدول         ) ٤(

وأنـا أظـن، شخـصياًَ، إنـه     . لم يتسلم أية إشارة مهما كانت حول سياستنا فيما يتعلق بالخرمة 

ويبدو أن االعتبار الوارد أعـاله يـشير إلـى    . يطرة عظيمة في الرد على الخطر  يبدي صبراً وس  

أن الطريقة الوحيدة للتغلـب علـى وضـع خطيـر بالقيـاس إلـى ابـن سـعود، هـي تـشجيعه علـى               

مـارس المتعلقـة بعبـد اهللا    /  آذار١٢ فـي  ٥٦انظر برقيـة البحـرين رقـم    . إرسال بعثه إلى أوروبا 

. غــب فـي الــذهاب علــى مــسؤوليته الخاصـة، غيــر آبــه بالعواصــف   إن عبــد اهللا را. مـن البحــرين 

وأنا أوصي بشدة بدعوته لزيارة لندن، وحين يتم ترتيب ذلك، دعوة ابـن سـعود ألنتهـاز فرصـة       

 .إلرسال ابنه مصحوباً بأي تابع موثوق يختاره

فهذا، على األقل، سيزيل االنطباع بـأن ابـن سـعود      . وينبغي اصطحاب ضابط سياسي    ) ٥(

 .ه فرصة إسماع صوته، ويعلّق قضية الخرمة في الوقت الحاضرلم تتح ل



  ١٢٨
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))))٦٩٦٩٦٩٦٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى اللورد اللنبي ـ المندوب البريطاني في مصر ـ القاهرةإلى اللورد اللنبي ـ المندوب البريطاني في مصر ـ القاهرةإلى اللورد اللنبي ـ المندوب البريطاني في مصر ـ القاهرةإلى اللورد اللنبي ـ المندوب البريطاني في مصر ـ القاهرة

  ١٩١٩أبريل /  نيسان١٩:           التاريخ                                  ١٩١٩/ ١٧/ ٢٠: الرقم
  يدي،س

أتشرف بأن أقدم طياً لمعلومات سعادتكم ترجمة الكتاب التالي المذكور فـي برقيتـي المرقمـة        
  . بتاريخ اليوم٤٥٥

  . من ابن سعود إلى الملك حسين١٩١٩/ ١٧/٣كتاب مؤرخ في  ) ١(
 .١٩١٩/ ١٤/٤من الملك حسين إلى ابن سعود بتاريخ ) ١(جواب إلى رقم  ) ٢(

  .يترسل الصور العربية إلى المكتب العرب
ترجمة لجواب أرسـله األميـر علـي إلـى ابـن سـعود علـى كتـاب ورد منـه أرسـلته إلـى دار االعتمـاد              

  .١٥/٤/١٩١٩ والمؤرخ في ٢٠برفقه كتابي المرقم 
إن رسـالة حكومــة صـاحب الجاللــة إلـى ابــن سـعد قرئــت للملـك حــسين خـالل مقــابلتي مــساء        

  .أمس
يـات الكتــاب وقـال إن الرســالة أزالـت قلقــاً    بطبيعـة الحـال كــان سـيادته مــسروراً ومرتاحـاً لمحتو    

عظيمـــاَ ألن الـــرأي اإلســـالمي فـــي داخـــل جزيـــرة العـــرب وخارجهـــا بـــدأ يفكـــر أن حكومـــة صـــاحب    
  . في سبيل تقسيم اإلسالمالوهابيالجاللة تدعم ابن سعود وبالنتيجة المذهب 

لوضـع فـي   خالل المحادثة أعرب الملك حسين عن نفـسه بأنـه يـشعر بارتيـاح ذهنـي أكثـر عـن ا        
أعطى العرب شعوراً باألمن، وأخذ عـدة شـيوخ كـانوا    ) ؟(جيش األمير عبد اهللا والكثيرين  . الخرمة

  .مع خالد يأتون إلى معسكر عبد اهللا لتأكيد إخالصهم الخ
تبذل قصارى الجهود لحمل خالد على إنهاء القالقل، وكان الملك، كمـا هـو دائمـاً، يـصر جـداً         

  .وية السلمية لمصلحة العربعلى الضرورة القصوى للتس
ولما قلت إنني مـسرور لقـراءة لهجـة كتـاب األميـر علـي ال بـن سـعود قـال الملـك إنـه هـو وعبـد                    
. اهللا كالهمــا تــسلّماَ أيــضاً كتبــاً مــن ابــن ســعود وأعطــاني خالصــة الكتــاب المرســل إليــه وجوابــه            

  .طلبت نسخاً منها، وقد أعطاها لي بعد ذلك
ســالت بــين الملــك حــسين وابــن ســعود، مقرونــة بمعرفــة سياســة       إن حقيقــة جريــان هــذه المرا  

حكومة صاحب الجاللـة فـي شـؤون الخرمـة، مـا جـاءت فـي الرسـالة األخيـرة إلـى ابـن سـعود، تثيـر                  
  .التفاؤل بالمستقبل

  ...وأتشرف



  ١٢٩
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  )مترجم(            

        ))))١١١١((((المرفق رقم المرفق رقم المرفق رقم المرفق رقم 
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير عبد العزيز آل سعود من األمير عبد العزيز آل سعود من األمير عبد العزيز آل سعود من األمير عبد العزيز آل سعود 
        أمير نجدأمير نجدأمير نجدأمير نجد
        ين ـ مكة ين ـ مكة ين ـ مكة ين ـ مكة إلى الملك حسإلى الملك حسإلى الملك حسإلى الملك حس

  ١٩١٩مارس /  آذار١٧:                        التاريخ                      :                             الرقم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

إلى صاحب المجد والشرف والعظيم، ملك كل المزايا والكرامة، فرع الدوحـة الهاشـمية المبجلـة،     
يف حسين ملك الحجاز المعظـم حفظـه اهللا تعـالى وأغـدق عليـه       صاحب العظمة سيدنا ووالدنا الشر    

  .ألطافه الطبية والنجاح في كل نواياه الحسنة، أدام اهللا مجده ورخاءه، آمين
اســمحوا لــي أن أعــرب لــسيادتكم عــن احترامــاتي وتحيــاتي وأن   . الــسالم علــيكم ورحمــة اهللا وبركاتــه 

 ننشئ صالة طيبة فيما بيننـا كمـا كانـت قبـل     أعرض على جنابكم الكريم أنني وجدت من الضروري أن  
  .أن تنقطع المراسالت الودية بيننا نظراً ألسباب تعرفونها بال شك

لــذلك مــن الــضروري أن نحــاول ونجتهــد  . مــن المؤكــد لــدي النوايــا والرغبــات طيبــة مــن الجــانبين 
ل علـى توحيـد   لتحقيق االتحاد الذي سوف يؤدي إلى رفاهية شعبنا العربي، ولكـي نـنجح فـي الحـصو          

كلمتنا، وتلك خير وسيلة للفأل الحـسن، وأقـوى الوسـائل للـصداقة والمـودة، وإلنجـاز القـضية النبيلـة           
  .التي حاولتم تحقيقها كثيراً وأنقذتم شعب هذا البلد المبارك من العبودية واألسر

نجــاح لــذلك اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم تهانئنــا وتبريكاتنــا لمــا حققتــه حكــومتكم الحجازيــة، مــن    
متواصل، وأعرب عن شـكري وإقـراري بالجميـل للنيـة الحـسنة التـي أبـديتموها لتقـدم الـشعب العربـي             

  ).محرر الرسالة(وخصوصاً بشأن الصديق المخلص 
أنـــا واثـــق كـــل الثقـــة أن كتـــابي يكـــون، إن شـــاء اهللا، بدايـــة حـــسنة ومـــدخالً لمـــستقبلنا الطيـــب فـــي   

ولنــا كــلّ األمــل أن . افــق الـدائم لتقويــة الــصداقة والمـودة  التعـاون والعمــل معــاً فـي ســبيل تحقيــق التو  
  .تواصلوا لطفكم وترسلوا رسالة عن صحة عظيمتكم

أبـي واآلوالد واالخـوة يقـدمون أطيـب الـسالم واالحتــرام      . أرجـو تقـديم سـالمي إلـى أبنـائكم النــبالء     
  .هذا لمعلوماتكم، حفظكم اله وخلّد مجدكم. الواجب

  عبد العزيز آل سعود) ختم(
  ١٣٣٧/ ٦/ ١٥) التاريخ(

١٩١٩/ ٣/ ١٧  
  :صورة إلى

  دار االعتماد
  ).مع صورة عربية من األصل(المكتب العربي 
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        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكة
        إلى األمير عبد العزيز آل سعودإلى األمير عبد العزيز آل سعودإلى األمير عبد العزيز آل سعودإلى األمير عبد العزيز آل سعود

  ١٩١٩أبريل /  نيسان١٤: التاريخ                                                                   :الرقم
  .من الحسين بن علي إلى األمير النبيل والمجيد عبد العزيز آل سعود، أيده اهللا وإيانا

  .السالم عليم ورحمة اهللا وبركاته
نحــن ممتنــون مــنكم ونــرى أفــضال اهللا قــد      .  مــن الــشهر الماضــي  ١٥تــسلمنا كتــابكم المــؤرخ فــي    
  . هذا ما جعلني أضاعف شكري هللا القدير.١أصبحت عامة في مواضع كثيرة 

بخصوص شـكواكم، أوالً وأخيـراً، حـول إعـادة رسـائلكم ورفـضنا قبـول حاملهـا خـادمكم، أنـه صـحيح              
أنني أعدتها وأنذرت حاملها بالعودة فوراً ألننا في ذلك الوقت كنا موضع ريبة مـن جانـب أنـاس سـيئي           

  .نا وهلم جراً، وتلك الحقائق معلومة لديكمالفكر وحقودين انتهزوا الفرصة ليجدوا شيئاً ضد
واآلن، يا أبا تركي، بعد أن منحنا اهللا النجاح وكل الذي قـدره لنـا بقوتـه التـي أنعـم علينـا برحمتـه،              

  .أنت في المقام األول نرحب بك ورسائلك أيضاً تلقى كل الترحيب
نـا نـسأل اهللا أن يمنحنـا    ولكـن علـى مـا هـي حالت    . هـو فـي يـديك   . كل ما أشرت إليه عن الرخـاء الـخ     

جميعـاً رؤيــة واضــحة، بينمــا كــل العــرب تقــول إننــا كفــار ملحــدون ونعامــل النــساء بــصورة غيــر شــرعية،    
ليس هناك جريمـة وال كارثـة أعظـم    . نسفك الدماء بال بسبب ونرى سرقة أمالك الناس أمراً مشروعاً    

والخالصـة أننـا، ونحـن    . ا واآلخرةمن هذه نستطيع أن نفكر بها وتستحق أثقل العقوبة في هذه الدني  
علـى علــم بمعرفتــك وكـل األعمــال ونتائجهــا خـالل الــسنة الماضــية، مرغمـون أن ال نقــول شــيئاً ســوى      
أنك فهمت أن كل الرخـاء والراحـة الالزمـة للـبالد ودوامهـا فـي حالتهـا المـذكورة أعـاله هـي فـي يـديك              

  ).و القالقل للبالدأي أن ابن سعود يستطيع إما أن يساعد في جلب الرخاء أ(
أنـا الـذي سـيحمي كرامـة أسـرة فيـصل       . أكرر القول لك، يا بان عبد الرحمن، ما قلته أكثـر مـن مـرة         

  .اعتزم بذلك أن أؤدي واجبي وأسأل اهللا أن يهدينا جميعاً لمشيئته. خارجاً وداخالً
١٣٣٧/ ١٣/٧  
١٩١٩/ ٤/ ١٤  

  :صورة إلى
  دار االعتماد

  .ية لألصلالمكتب العربي، مع صورة عرب

                                                
  . ـ األصل اإلنكليزي غامض١
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  ١٩١٩أبريل /  نيسان١٩:                        التاريخ                                            ٤٥٥: الرقم
ال إن سـروره كـان ناجمـاً بـصورة رئيـسية عـن أن       وقـ . أبلغت الرسالة أمس إلى الملك فـسر بهـا كثيـراً      

إجراء حكومة صاحب الجاللة سيقضي على االعتقاد الذي يزداد انتشاراً بـين المـسلمين بأننـا نـدعم         
  . ألجل بث الفرقة بين المسلمينالوهابيين

كتب ابن سـعود مـؤخراً رسـائل وديـة إلـى      . الملك في حالة ذهنية أحسن فيما يتعلق بوضع الخرمة 
أخبرني الملك بفحوى جوابه إلى ابـن سـعود الـذي كـان يبـدو      . لك وعبد اهللا وعلي بواسطة األخير   الم

  . وقد وعدني الملك بتزويدي بنسخ منه. مرضياً
كمـــا أننـــي مقتنـــع منـــذ البدايـــة أن الملـــك يرغـــب مخلـــصاً فـــي تـــسوية ســـلمية للنـــزاع، وأن رســـالة    

المـذكورة يجـب أن تـؤدي إلـى هـذه النتيجـة إذا       حكومة صاحب الجاللة إضافة إلى المراسـالت الوديـة    
  .تمسكنا بالموقف المتصلب إزاء ابن سعود

  ويلسن
FO 371/ 6237 

  )األصل العربي(
))))٧١٧١٧١٧١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

   هـ١٣٣٧ رجب ١٩: خ                           التاري                                              ١٢٢١: الرقم
  )١٩١٩أبريل /  نيسان٢٠(

  سعادة المعتمد البريطاني بجدة ولسن باشا الموقر
بعــد بيــان تــوقيراتي لحــضرتكم ثــم رأيــت أن أجعــل بيانــاتي علــى الجــدول المعطــى مــن ســعادتكم         
عـالوة علــى إفــادات ســعادتكم الــشفاهية بخــصوص الموازنـة بمــا هــو آت وهــي تبتــدئ أوالً بالبحــث عــن     

رات بأن الحكومة شكلت منها ما تقضي به حالتها االبتدائيـة الراهنـة علـى الوجـه والـصورة التـي           الوزا
مـست إليهـا الحاجـة شــكلت دائـرة رآسـة الـوزراء ثــم دائـرة قاضـي القـضاة ثــم الخارجيـة وهـي فـي غايــة             
االختــصار ثــم الداخليــة وهــي قريــب مــن ذلــك المعنــى ثــم الماليــة وضــمنها الرســوم ثــم النافعــة ثــم           

لمعارف ثم األوقاف ثم الحربية من ضمنها الشرطة ومأموري المرافي ثـم البريـد واألسـالك وهنـاك       ا
دائــرة يطلــق عليهــا مجلــس الــشيوخ مــشكل اآلن مــن رئــيس وعــشرة أعــضاء تقريبــاً وغيــر ممكــن اآلن           
حـــصر أعـــضائه بالنـــسبة لمـــا تقـــرر مـــن جلـــب وتعيـــين أعـــضاء مـــن المنـــاطق الـــسائرة ولكـــن عـــددهم     



  ١٣٢

منطقــة وظيفتــه التــدقيق والتــصديق علــى كــل إجــرآت الحكومــة ومــصالحها يرفقــه اآلن    بجــسامة كــل 
كاتــب ســجل وحــافظ أوراق واثنــين مبيــضين ومثلهمــا مــسودين وهنــاك وزارات آخــر كالبريــة والزراعيــة     
والتجارة ويكن تشكيلها في المستقبل وكل من هذه الدوائر باإلجمال منحصر أعماله في مكـة وجـدة      

ينة وينبع والوجه والعقبة فقـط عـالوة علـى مـا فـي هـذا مـن تمـرين وتأسـيس جـسامة             والطائف والمد 
مستقبل التشكيالت وعظمته المختلفة الشكل والطرز كما تحكم الجاءات المبادئ فـي كـل عمـل مـن        
المحــو واإلثبــات والتغييــر هــذا باإلجمــال ترجــع اآلن علــى روح المــسئلة المتــشكلة مــن مــادتين وهــي        

 فأمـــا األول فهـــو منحـــصر اآلن فـــي الرســـوم البحريـــة أي مـــا يوخـــذ علـــى التجـــاير   اإليــراد والمـــصرف 
الـواردة مـن البحــر وعلـى مـا تأخــذه البلـديات فـاألول وهــو الرسـوم البحريـة معلــوم مقـداره علـى أن مــا            
تستوفيه البلديات من تلك الرسوم بصرف النظر من كونـه ال يقـيم بمـصرفها الحاضـر فـإن الحكومـة             

التــه وغيــر هــذا جــاري فــي واردات البريــد والبــرق تحقيقــه مــا يقطــع مــن أصــل إعانــة        تــدفع إليهــا تكم 
المركز فمتى تأملت في هذه النقطة وحـضرنا التـصور لمـا تحتاجـه بلديـة جـدة ومكـة مـن اإلنـشاءات           
والتأسيــسات الــضرورية لراحــة أهــل الــبالد والــواردين إليهــا علمنــا جــسامة مــصرف إقليمنــا الجــسيم          

ه مــن اآلن أو عدمـــه وعـــين هــذا التأمـــل يثبـــت لنــا أيـــضاً بـــأن ال تــأثير مـــن بيـــان      وتمثــل إمكـــان حـــصر 
المــصرف الحــالي لكــل وزارة بالنــسبة لمــا سيــشكل لكــل واحــدة فــي المركــز مــن األقــالم والــشعب ومــن    
الفروع في خارج المركز في هذا اإلقليم الجسيم ويعين لنا حقيقة الحكم على صحته مقـدار اإليـراد      

ن علــى أن المبلــغ الــذي عينــت مقــداره فــي مــوازنتي المقدمــة هــو الحــد المتوســط    والمــصرف مــن اآل
لسير اإلنشاءات والمؤسسات يعضده ما ينشأ من نتائجها مـن الـواردات شـيئاً فـشيئاً وبـاألخص التـزام             
التــصرف أي متــى مــا علـــم زيــادة فــي مخصــصات أحـــد الــوزارات يــضاف علــى مـــا يظهــر فــي احتيـــاج            

 ضرورة إسراع عمل يتعلق مثالً بالنافعة وكان في المعارف أو سـواها ممـا ال   األخرى يعني متى تحقق   
مانع من تأخيره أو عكسه أجرينا مقتضاه تجلى هـذا المثـال فـي إسـقاط وزارة البحريـة مـن الموازنـة              
مــع عظمــة أهميتــه ضــرورة لزومهــا بكــل معــاني اللــزوم ولكــن تلــك الــضرورة بالنــسبة للحالــة الحاضــر    

 ثــم اتكــاالًَ علــى محافظــة الــسواحل مــن جانــب العظمــة البريطانيــة كمــا تقــرر أوجــب     غيــر مبرمــة أوالًَ
إهمــال ذلــك اللــزوم وتأجيلــه إلــى فــرص المــستقبل أمــا الحربيــة فــال يتــصور اســتكثار مــا جعــل فــي              
موازنتها فـإن بريطانيـا العظمـى أعلـم الخلـق بمـا يقتـضي إلصـالح المتوحـشين مـن العـالم الـذين ال              

م وأوجه نفعهم وسعادتهم فـإن إصـالح مـا فـي اإلقلـيم العربـي مـن المواقـع التـي ال           يعرفون مصالحته 
تحـصى المـستعدة للزراعـة ونحـو ذلــك مـن أسـباب الثـروة ال يمكــن اسـتثمارها بإنـشاء الطـرق ومراكــز           
للتجـــارة إال باإلرهـــاب والترغيـــب لـــسكان داخليـــة الـــبالد وهـــذا أهـــم أوجـــه أســـاس ثروتهـــا وتقــــدمها            

 في مقرراتنا األساسية بإعانة بريطانية العظمـى عنـد حـدوث اخـتالل أو قيـام داخلـي         العمراني وذكرى 
أما من حسد بعض األمراء ومـن إفـسادات األعـداء يظهـر أنـي لـم أغفـل أو أعمـل ذكـر وجـود مثـل هـذه                
الحـاالت مبـدئياً لـذا ولـصيانة شـهرة بريطانيـا العظمـى ووقايتهـا مـن هـذيانات الحـسدة والوشـاة أمــام             

كرة عموماًَ والعالم اإلسالمي خصوصاً بعد الحكم بإسقاط تركيا من نتيجة دخولها فـي هـذا      سكنة ال 
الحرب التي كانوا يجعلونها إجراء السياسة مـصوغ لمـآربهم الباطلـة طلبـت مـا تقـرر أساسـياًَ وجملتـه          



  ١٣٣

انيـة  حدود البالد بالـشام والعـراق والبـصرة إلـى آخـره وأظـن هـذا ممـا ال تـسقط االمبراطوريـة البريط              
العظمى أهميته الـسياسية وجعلـت هـذه اإلعانـة الـشهرية فـي مقابلـة إشـغالها للبـصرة وأن أول شـرط                 
في مقرراتي المذكورة جعل بالدنا المحدودة بتلك الحدود والمعلومة فـي تلـك المقـررات فـي حمايـة            

عــالم بريطانيــا مــن كــل تعــدي خــادم لــدحض تلــك الهــذيانات باســتقاللها وحريتهــا المطلقــة أمــام ال        
بأسره من جهة ومن األخرى فهي تابعة في الحال واالستقبال للسياسة البريطانية مـادة ومعنـى أمـام       
الجريان السياسي العمومي نعم برد على الميزانية المتقدمة بادية الذكر بأن ال يتـصور صـرف غالـب       

ء المركــز ومعــسكر الــوزارات المــذكورة للمبــالغ المعينــة لهــا فــي الــشهر القــادم والــذي بعــده ولكــن بقــا    
عبــداهللا علــى الوضــعية الحربيــة التــي يعلــم مقــدار نفقتهــا فقــط مــن الخمــسة عــشر ألــف جنيــه التــي    
تصرف شهرياً كرى ثالثة ألف جمل لكل جمـل منهـا خمـسة جنيهـات شـهرياً إلـى اآلن فهـذا وبقايـا مـا           

صرفها ذلـك الفـرق   بالمدينة من ضرورات رزايا الحرب ومـا كـان لـه تعلـق بهـا مـن المعـامالت يعـادل مـ           
الذي نؤمـل زوالـه إن إلـى مـا بعـد سـبعة أسـابيع وتكـن تلـك  الـوزارات فـي برهتهـا خرجـت أعمالهـا مـن                    
المبــادئ إلــى األعمــال األساســية المهمــة وعلــى كــل حــال فــالرأي لكــم واألمــر أمــركم كلمــا تــروه ولــيس    

  .٣٣٧ رجب ١٩.  توكلت عزيزيعلى داعيكم إال البالغ بما رآه ما استطعت وما توفيقي إال باهللا وعليه
  مطابق ألصله
  رئاسة الديوان الهاشمي
FO 371/ 4146 

))))٧٢٧٢٧٢٧٢((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((
        ئي لورنسئي لورنسئي لورنسئي لورنس. . . . من تيمن تيمن تيمن تي

        ١١١١إلى السير لويس ماليت إلى السير لويس ماليت إلى السير لويس ماليت إلى السير لويس ماليت 
  ١٩١٩أبريل /  نيسان٢٢: التاريخ

طلــب منــي الــشريف فيــصل أن أخبــركم بــأن الــبعض مــن ضــباطه العــراقيين ســيرغبون بعــد مــدة             
 إن هــؤالء الرجـال مقتنعـون فــي الغالـب بـأن عبــد اهللا يكـون أميـراً فــي       .قـصيرة فـي العــودة إلـى وطـنهم    

وفيــصل بطبيعــة الحــال لــن يرســل معهــم أي تــصريح    . بغــداد، وســيقولون ذلــك بــال ريــب عنــد عــودتهم   
ومـن الجهـة األخـرى أنـه ال يـستطيع اإليعـاز إلـيهم        . برأية الخاص في هذا المضوع ولن يـصرح بـذلك   

إنهـم ضـباط خـدمونا وخـدموه بـصورة جيـدة جـداً، وأكثـرهم موالـون          . ةبالتزام الصمت عن هذه النقط 
وهو ال يستطيع أن يحتفظ بهم في سورية لمدة النهاية لهـا دون أن يثيـر الـشكوك،     . لبريطانية تماماً 

لكنــه ال يريـــدهم أن يعـــودوا إلـــى العــراق بـــدون أن نعلـــم بـــأمرهم وبــآرائهم والخطّـــة التـــي يحتمـــل أن     
ا بـأنهم لـن يمنعـوا مـا دام             .يتخذوها عند الوصول   والحق أنه يكـون مـسروراً أن يحـصل علـى تأكيـد منـ 

  .سلوكهم يكون معقوالً وأن معتقداتهم ال تعتبر مثيرة للفتنة
  . وال يجدر بي أن أقول إنهم جميعاً يتوقعون ويريدون انتداباً بريطانياً في العراق

  لورنس. ئي. تي) التوقيع(

                                                
أنظر نبذة عنه في . (وعضو الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريس.  ـ الممثل البريطاني السابق في تركية١

  ).أول المجلد



  ١٣٤

FO 371/ 4189 [65980] 
))))٧٣٧٣٧٣٧٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((من الجنرال آللبني من الجنرال آللبني من الجنرال آللبني من الجنرال آللبني 
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩أبريل /  نيسان٢٩: التاريخ                                                              ٦٦٩: الرقم
  مستعجل

وهــو يــصر علــى أنــه ال يمكنــه المحافظــة علــى    . فــوتح الملــك حــسين بخــصوص تخفــيض اإلعانــة  
ــول بـــأن ذلـــك يرغمـــه علـــى االســـتقالة     حكومتـــه إذ ــداًَ إلـــى القـ ــي . ا جـــرى أي تخفـــيض، ويـــذهب بعيـ فـ

الظروف الحالية ال يمكننا المجازفـة بحـصول قالقـل تنتـشر فـي أنحـاء جزيـرة العـرب وسـورية بعمـل                 
  .مثل هذا من جانبه

 ـ ســنبرق لكــم علــى حــدة بتخمــين تقريبــي لنفقــات إدارة الملــك حــسين، ويظهــر مــن ذلــك أن                  ١
  . باون شهرياً هو أقل مبلغ يفي بالتزاماته١٠٠٠٠٠

  . ـ الوقت الحاضر ليس مالئماً لتخفيض إعانته٢
  .موسم الحج يقترب ومن المستحسن جداً أن يكون واسعاً وناجحاً على قدر اإلمكان

 ـ إن االنحـالل الوشــيك لالمبراطوريـة العثمانيـة يثيــر أفكـار كــل المـسلمين ويحــدث شـكاَ وبلبلــة            ٣
ولقــد كانــت سياســتنا تجــاه الملــك حــسين موضــوعة دائمــاً علــى ضــرورة    .  العــالم اإلســالميفــي أنحــاء

ويحــسن بنــا أن ال   . ربــط المجموعــة الواســعة مــن المــسلمين العــرب فــي جزيــرة العــرب وســورية بنــا          
  .نخاطر بالنجاح النهائي لتلك السياسة بمجافاة الملك حسين ألجل بضعة آالف من الباونات

 بـاون شـهرياً، حتـى يـتم تقـديم      ١٠٠٠٠٠ر دفـع إعانـة الملـك حـسين علـى أسـاس        ـ أوصـي أن يـستم   ٤
اقتراحات معينة مـن قبـل األعـضاء البريطـانيين فـي لجنـة مـؤتمر الـسالم الـذين يمكـن اإليعـاز إلـيهم               
بــالنظر فــي تقريــر للمــدة الــسابقة عــن هــذا الموضــوع باإلضــافة إلــى واجبــاتهم بــصفتهم أعــضاء فــي     

  . اللجنة
FO 686/ 17 

))))٧٤٧٤٧٤٧٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في البحرينمن المعتمد البريطاني في البحرينمن المعتمد البريطاني في البحرينمن المعتمد البريطاني في البحرين
        إلى وزير الهند ـ لندنإلى وزير الهند ـ لندنإلى وزير الهند ـ لندنإلى وزير الهند ـ لندن

  ١٩١٩أبريل /  نيسان٢٩:                      التاريخ                                            ٤٨١٩: الرقم
  .أبريل حول ابن سعود/  نيسان١٠برقيتكم بتأريخ 

أبريـل إلـى دائـرة الوكيـل الـسياسي فـي       /  نيـسان ٢٠رخ فـي  ورد كتاب بالمآل التالي من ابن سـعود مـؤ   
  . الجاري٢٧البحرين في 



  ١٣٥

ألـــتمس إعالمكـــم بـــأنني ســـبق لـــي أن أخبـــرتكم باســـتعدادات أوالد الـــشريف للقيـــام بحملـــة    : يبـــدأ
عسكرية كما يستدل مـن حركـاتهم، وقـد تـسلمت رسـالة مـنكم تـضمن جـواب حكـومتكم بـأن ذلـك غيـر                   

  .وأنهم مشغولون بأمورهم الداخلية) لرمزصحيح كلمة غير محلولة با
وفــي . كنــت مخطئــاً فــي الــرأي إذا كــان جــوابكم صــحيحاً كمــا دلّــت علــى ذلــك المعلومــات التاليــة         

الوقت نفـسه تـسلمت كتابـاً مـن عبـد اهللا يعطينـي أخبـاراً طيبـة عـن فـتح المدينـة، وأرسـلت إليـه جوابـاً                
ل أن يكــون ذلــك أساســاً التحــاد بيننــا وللهــدوء     أننــا نأمــ ) وذكــرت(طيبــاًَ وكــذلك إلــى الــشريف حــسين    

وبعـد ذلـك تـسلمت خبـر     ). حكومـة صـاحب الجاللـة   (وإصالح الشؤون العربية وفقـاً لرغبـات صـديقتي       
وقـد تركـت األمـر حتـى     . مغادرة الشريف عبد اهللا للمدينة وأنه على استعداد للحركة ضد عشائر نجد      

فـي إبالغـه لكـم لكـي، أوالً، ال أكـون مـسؤوالً، وثانيــاً،       واآلن وقـد تـم التحقيـق أرغـب     . يـتم التحقيـق عنـه   
وبخـصوص مغادرتـه للمدينـة، لقـد غـادر مـع       . لتكون لديكم الفرصـة لتـروا أن الحركـة ضـد حكـومتكم           

وقـد تـرك الـشريف    . بقية القوات التركية ومع رجال من جوار المدينة ومـن أجـزاء الحجـاز المختلفـة          
وفهمـت إنهمـا مجهـزان تمامـاً بمـدافع ميــدان      . بــه عبـد اهللا حـسين مكـة وعـسكر فـي الخيـام، والتحقـق       

وبعـض  . أسـأل اهللا أن يـساعدنا علـى نوايـاه العدائيـة ويعيننـا علـى الظـالم        . ورشاشات ومعدات عـسكرية  
لـيس بـسبب القلـة    ) ؟(وعن سكان نجـد سـمعت أنهـم يتجمعـون     . الكائدين والحركات التي المحل لها   
أنـا أنـذر النجـديين، واآلن بلغـت     .  مـن أعمـالهم الـسابقة والالحقـة    أو الخوف، ولكن على العكس حذراً      

حينمــا كانــت الحكومــة البريطانيــة منــشغلة فــي وقــت الحــرب تركنــا األمـــور          . األمــور حــدها األقــصى   
إذا كـان الـشريف   . أمـا اآلن فـال يـسعني أن أعـذر الحكومـة البريطانيـة      . وتنازلنا عن الكثير من حقوقنـا  

ويعمل بها فإنني مستعد ألن أترك لكم أمر تسوية النـزاع بيننـا حـسب الحـق     يمتثل ألوامر حكومتكم   
  .ولذلك آمل أنكم ستسوون األمر بالحكم بيننا بالعدل. الذي هو واضح كالشمس

وإذا كنــت أنــا المعتـدي فيمكــنكم إيقــافي ووضــع   . إذا كـان هــو المعتــدي فيمكـنكم إيقافــه عنــد حـده   
وقـد شـجعني ذلـك علـى أن أعـرض      . دوان بعـد حـسم النـزاع   المسؤولية علـى كـل مـن يعمـل ويقـوم بالعـ         

  :عليكم أمرين

أوالً، إن شــاء اهللا أنــا أحــافظ علــى نفــسي مــن االعتــداء وأؤمــن تمامــاً بحقــوقي التــي هــي معلومــة        

كلمـة غيـر   (واألمر الثاني الثقة باهللا ثم بكم وبعدالتكم فلن تكون نتيجة . لدى الجميع سابقاً والحقاً  

فــإذا كــان الــشريف خــارج ســلطتكم وال  . سب مــا وعــدتموني وتلــك مزيــة حكــومتكم حــ) محلولــة بــالرمز

ــوق، وتكـــون            ــن عـــشيرتي وحقـ ــذ أدافـــع عـ ــائي فعندئـ ــون جـــوابكم النهـ ــع النـــصيحة وتعطـ ــد أن يتبـ يريـ

وحالمــا رأيــت الهيــاج بــين ســكان نجــد خــشيت أن يجــري أي خلــل ومــضيت     . المــسؤولية علــى العاصــي 

مال العدوان، إالّ إذا كان الشريف يقوم باعتـداء علـى حـدود نجـد     حول بلدي لتسكين األهالي ومنع أع   

. فــال يكــون لنــا منــاص مــن حمايــة حقوقنــا المقدســة وبيوتنــا حــسب محبتــي للخيــر وكرهــي للقالقــل    

  .وحسب رغباتكم عجلت تقديم هذه الرسالة آمالً الحصول على الجواب فوراً



  ١٣٦

سـأفعل ذلـك أيـضاًَ، وتعــرض    ) وأنـا؟ (ي بلـده  إذا كـان الـشريف مـستعداً لالمتثـال لألوامـر والبقـاء فــ      

القــضية علــيكم للنظــر فيهــا، وإذا بقــي حيــث هــو فــإن األمــر بــال ريــب ســوف يتعقــد ويــؤدي إلــى نتــائج       

  ).انتهى. (وأملي باله أن يمنع نواياه العدوانية ويكون الشر على من يقصد. وخيمة

الرسـالة ووضـعها بـالرمز رئـيس     في غياب الوكيل السياسي بسبب تردي صحته فجأة، تولى ترجمـة    

ــاب، لكـــن المعنـــى العـــام واضـــح  والمحافـــل المطلعـــة هنـــا تقـــول إن ابـــن ســـعود قـــد يكـــون تحـــت   . الكتـ

  .الضغط مؤخراً وقد وضع نفسه علناً على رأس حركة االخوان

هــذه ) برقيــة(إلحاقـاً بكتــاب  ) حكومــة الهنــد(معنونـة إلــى وزيــر الهنـد، لنــدن ـ ومكــررة إلــى سـيمال         

  .معادة أيضاً إلى القوات المصرية لمعلومات الكرنل ويلسن. ٤٢٩٣ة رقم الدائر

  .القوات المصرية) قيادة(يرجى إرسال صورة من هذه الرسالة إلى 
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))))٧٥٧٥٧٥٧٥((((        
         لألسبوعين المنتهيين في لألسبوعين المنتهيين في لألسبوعين المنتهيين في لألسبوعين المنتهيين في٨٨٨٨مقتطف من اليوميات رقم مقتطف من اليوميات رقم مقتطف من اليوميات رقم مقتطف من اليوميات رقم 

         مرسل مع المذكرة المرقمة مرسل مع المذكرة المرقمة مرسل مع المذكرة المرقمة مرسل مع المذكرة المرقمة١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩أبريل أبريل أبريل أبريل / / / /  نيسان نيسان نيسان نيسان٣٠٣٠٣٠٣٠    
         من الوكيل  من الوكيل  من الوكيل  من الوكيل ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩مايو مايو مايو مايو / / / /  أيار أيار أيار أيار٣٣٣٣خة في خة في خة في خة في  والمؤر والمؤر والمؤر والمؤر٤١٩٤١٩٤١٩٤١٩

        السياسي في الكويتالسياسي في الكويتالسياسي في الكويتالسياسي في الكويت
         ـ شؤون العشائر ـ شؤون العشائر ـ شؤون العشائر ـ شؤون العشائر٧١٧١٧١٧١
كانـت حركــة االخـوان موضــوع نقـاش كثيــر فـي الكويــت خـالل القــسم األعظـم مــن األســبوعين          ) أ(

ــام تــضم اآلالف فــي         . الماضــيين أوالً شــاعت إشــاعات مبــالغ فيهــا أن االخــوان مــثالً يتجمعــون فــي خي
ولــدى . لكويــت ومنهــا إلــى العــراق لالســتيالء علــى األمــاكن المقدســة فيــه   الــدهناء بنيــة الزحــف إلــى ا 

التحقيق وجد أن هذه اإلشاعات، مع أنها سخيفة، فقد أحدثت هياجاً غيـر اعتيـادي لـيس فـي الكويـت        
  .فحسب بل في األحساء والقطيف أيضاً بخصوص نشاط االخوان

وقــد أصــبح . عــاد إلــى الريــاضيظهــر أن ابــن ســعود علــى وشــك فقــدان ســيطرته علــى الحركــة وقــد   
فيـصل الــدويش كبيــر مــشايخ عــشيرة المطيــر اآلن المـنظم الرئيــسي وهــو يتبنــى الحركــة بــشدة ناويــاً،     

ويلمـح أن مطامحـه   . كما يقـول الكثيـرون، أن يجمـع حواليـه قـوة كافيـة إلقامـة نفـسه علـى عـرش نجـد            
قد ال تقف عند هذا الحد.  

 مرحلــة اعتنــاق المــذهب فحــسب، ويظهــر أن التخويــف     يبــدو أن تطويــع األعــضاء قــد تجــاوز اآلن   
ويؤيد ذلك حقيقة أن جماعـة كبيـرة مـن المطيـر، وخـصوصاً فـرع البـريح، قـد           . أصبح المطلب السائد  

) الـدويش (وقابـل ممثلـو فيـصل    . هربت إلى أراضي الكويت فراراً مـن رجـال عـشائرها مـن أتبـاع فيـصل        
  .شيخ الكويت وطالبوا بطردهم، لكن ذلك رفض



  ١٣٧

تـــرى جماعـــات كبيـــرة مـــن البـــدو الموجـــودين اآلن فـــي الكويـــت قـــد اتخـــذوا اآلن غطـــرة االخـــوان     و
أن اتخـاذ لبــاس الــرأس هـذا ســببه الخــوف ولـيس أي تغييــر فــي     ) كلمــات ناقــصة(البيـضاء، ولكــن يبـدو   

ويعتــرف الكثيــرون مــنهم أنهــم يلبــسون هــذه الغطــرة لمجــرد حمايــة أنفــسهم مــن         . مــذهبهم الــديني 
  .ان، وأن تمتعهم بالتدخين بهدوء يثبت كالمهمهجوم االخو

ويعتقـد  . إن حركة االخوان توثر بشدة في الكويت ألن االخوان ممنوعون مـن المتـاجرة مـع البلـدة          
أن ممثلي فيصل الدويش أخبروا شيخ الكويت أنه ما دامت التأثيرات المعادية آلرائهم يسمح بهـا فـي         

ظهر أن هذا هو السبب في مباشرة حملة حديثـة فـي البلـدة    وي. الكويت فإنهم ال يأخذون مؤنهم منها   
وال يمكن القول إن الحملة شـديدة، ولكـن يكفـي أن تـرد األخبـار      . ضد البغاء العلني وشرب المسكرات   

عنها إلى االخوان ليقوموا عند سماعهم بها بتقديم الشكر إلى الـشيخ علـى العمـل الطيـب الـذي بـدأ          
ومـن المعلـوم أن حـاكم الكويـت الحـالي كـان دائمـاً        . مر علـى محاوالتـه  به واإلعراب عن أملهم بأن يـست   

متعصباً دينياً وأنـه يعتـرض بـشدة علـى البغـاء والمـسكرات، ولـذلك فـال غرابـة فـي اسـتعداده لقمعهـا،                   
خصوصاً أن لديه مصالحه الخاصة للمحافظة عليها، فـال يمكـن االفتـراض مـن عملـه هـذا أنـه يميـل           

  .إلى االخوان
 شيوخ االحساء والقطيـف بـسبب فظـائع االخـوان فـي أراضـيهم، قـد كتبـوا إلـى ابـن سـعود             ويقال إن 

  .وطلبوا إليه منع تدخل االخوان في شؤون عشائرهم
وفي نهاية المدة المبحوث فيها تجدر اإلشارة إلى أن الهياج هنـا بـسبب االخـوان قـد خمـد تقريبـاً،        

  . ا في الفقرة الخامسة أعالهوال يسمع اآلن إال القليل عن الحملة المشار إليه
 FO 686/ 17 

))))٧٦٧٦٧٦٧٦((((        
        ))))مقتطف من برقيةمقتطف من برقيةمقتطف من برقيةمقتطف من برقية((((

        من الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغداد
        إلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار٣:                       التاريخ                                         ٥٠٦٢: الرقم
  )حول ابن سعود(

يبدي فيه أن الشريف وابنه عبد اهللا يواصالن تهديد أراضـيه علـى الـرغم    وصل كتاب من ابن سعود  
مــن المبــادرات الوديــة التــي قــام بهــا ألجــل الــسلم فــي الجزيــرة العربيــة وتمــشياً مــع رغبــات حكومــة              

وهو يعلن أنه مستعد وراعب في أن يعهد بحل النزاع إلى تحكيمنـا بـشرط أن يطيـع      . صاحب الجاللة 
ا إذا كــان الــشريف ســيمتنع عــن األخــذ بنــصيحتنا فإننــا يجــب أن نخبــره بــذلك        أمــ. الــشريف أوامرنــا 

إنــه منــع رعايــاه مــن اتخــاذ أي إجــراء اعتــدائي إال إذا فعــل الــشريف   . قطعــاً، وندعــه يــدافع عــن أراضــيه 
ويبــدي أخيــراً أنــه طالمـــا كانــت حكومــة صــاحب الجاللــة تنظـــر فــي األمــر فإنــه يجـــب أن           . ذلــك أوالً 



  ١٣٨

، وأن يمتنع عـن االتـصال بالمنـاطق المتنـازع عليهـا،      )أي ابن سعود( كما فعل هو ينسحب إلى مدينته 
  .إذ لن يكون لذلك من أثر سوى تعقيد األمر وقد أدى دائماً إلى مشاكل خطيرة

أُرسلت نسخ من هذا الكتاب إلى وزير شؤون الهند، ووزير الخارجية والدائرة الـسياسية فـي حكومـة      
  ..الهند

FO 686/ 18 
))))٧٧٧٧٧٧٧٧((((        

        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((
        من الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود ـ من الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود ـ من الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود ـ من الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود ـ 

        حاكم نجد واالحساء وملحقاتهحاكم نجد واالحساء وملحقاتهحاكم نجد واالحساء وملحقاتهحاكم نجد واالحساء وملحقاته
        براي ـ الضابط السياسي في براي ـ الضابط السياسي في براي ـ الضابط السياسي في براي ـ الضابط السياسي في . . . . أيأيأيأي. . . . نننن. . . . إلى الكابتن نإلى الكابتن نإلى الكابتن نإلى الكابتن ن

        البحرينالبحرينالبحرينالبحرين
  ١٣٣٧ شعبان ٥: التاريخ

  ١٩١٩مايو /  أيار٦
  بعد التحية،

ة مؤلفــة مــن أهــالي    حــصلت فــي هــذا التــاريخ علــى معلومــات صــحيحة أن الــشريف أرســل جماعــ         
 بعيــر، وفقــد مــن تلــك الجماعــة  ٢٠٠الحجــاز نحــو عــشائري تحــت قيــادة أو يعــبس وهــاجمتهم وســلبت  

  .تسعة مشاة وخمسة خيالة قتلى
  .هذا يثبت بصورة صحيحة اعتدائهم على عشائري وقد أحببت أن أجلب األمر ألنظاركم

  . أدعو إلى اهللا أن يقينا شرهم).؟(الشريف عبد اهللا بن حسين عسكر في محل اسمه ريد حذلين 
  .هذا ما وجب قوله، حفظكم اهللا

FO 686/ 17        
  )األصل العربي(

))))٧٨٧٨٧٨٧٨((((        
        ))))تقريرتقريرتقريرتقرير((((

        من محمود القيسونيمن محمود القيسونيمن محمود القيسونيمن محمود القيسوني
        وزير الحربية ـ مكة وزير الحربية ـ مكة وزير الحربية ـ مكة وزير الحربية ـ مكة 

  ١٩١٩مايو /  أيار٨:          التاريخإلى المعتمد البريطاني في جدة                  إلى المعتمد البريطاني في جدة                  إلى المعتمد البريطاني في جدة                  إلى المعتمد البريطاني في جدة                  
  حضرة صاحب السعادة المعتمد البريطاني

ة مقـر جـيش            أت شرف أن أرفع إلى مقامكم الرفيع تقريري هذا عـن زيـارتي األخيـرة لمعـسكر الحويـ
  : سمو األمير عبد اهللا

عند وصولي إلى نقطة الحوية مقر المعسكر فهمـت مـن سـمو األميـر عبـداهللا ان الواقعـة االخيـرة            
  :التي حصلت في تربة في مدة أسبوعين تقريباً ابتدأت كاآلتي



  ١٣٩

 مؤكــدة أن البــدو ســيهاجمهم لــيالً وأخبرونــي أنهــم أخــذوا االســتعدادات        ١وه أخبــارجــاءت إلــى ســم  
الالزمة وضعوا القوة في مواضع دفاعية اتفقوا عليها للمدافعة عن الموقع وبعد نصف الليـل تقريبـاً         

لـيالً  ) عربـي  (٨هاجمهم العدو مـن كـل صـوب ودافعـت القـوة النظاميـة خيـر دفـاع أمكـنهم مـن الـساعة              
فجــر حتــى دخلــت األعــداء داخــل صــفوفهم وقــصدوا خيمــة األميــر عبــد اهللا وصــار القتــل فــي           إلــى ال

ولما لم يبق إال شخص األمير والـشريف شـاكر اضـطر    . القتل من كان بمعيته حتى استشهدوا جميعاً      
. علــى الركــوب والنجــاة مــن الــذبح ألن األعــداء يقــضون علــى مــن يــصاب بالرصــاص بالــذبح بالــسكين     

 بفناء القوة النظامية تماماً إالّ سبعة ضباط، اثنين منهم مجاريح وهم رئـيس أركـان     وختمت المعركة 
  .حرب الفرقة وقومندان المدفعية نجيا بمعجزة والتحقوا باألمير فأرسلهم للطايف

  .وقوة البدو لم ينج منها إال ربعها
وكــان . لفرقــةســتة عــشر كلهــا فقــدت وقائــد ا   ) ١٦(والمــدافع وعــددها ثمانيــة والرشاشــات وعــددها    
  . جندي تقريبا٦٠٠ً ضابط و ٥٠الضباط والجنود الذين فقدوا يبلغ عددهم نحو 

واستمر القتال مع من بقي مـن البـدوان تحـت قيـادة الـشريف شـرف إلـى غـروب الـشمس ثـاني يـوم               
حتــى تمكنــوا مــن نقطــة التريمــة ثــم الــسيل ثــم الحويــة منــزعجين للغايــة وكلهــم خــائفين ال يعرفــون    

نى فهم على زعمـي يلتحقـون بمـن غلـب أو أحـسن األمـر وأنهـم يتمـذهبون بـأي مـذهب أو            للوطنية مع 
  .يدينون ألي دين وما عليهم عار من ذلك

وشـاع بيــنهم إشــاعات ال تخلــو جميعهــا مــن الكـذب، فبعــضهم يحــضر إلــى خيمــة األميــر ويــدعي أن     
ة ابـن سـعود الحـج    ابن سعود متحرك إلـى جهـة الطـايف، وبعـضهم ينـافي ذلـك، وبعـضهم يـزعم أن نيـ               

  .قهراً أو احتالل مكة المكرمة
أخبرت أن سمو األميـر أرسـل عيونـاً مـن طرفـه مـن الـذين يوثـق بهـم ليـستطلعون األخبـار بطريقـة                   
سرية فذهبوا كأنهم يطلبون األمان من ابن سعود ورجعوا وأخبـروا األميـر عبـد اهللا بأنـه قـال لهـم مـن              

 ثالثة أيام فاسـتمهلوه شـهراً فـأبى، فعـشرة أيـام فـرفض،       أراد األمان فليحضر إلى ريع حضن في ظرف   
وعــادوا ورووا ذلــك لألميــر وشــاعت هــذه األخبــار التــي أظنهــا عاريــة عــن الــصحة وتــضاعفت أو نــشرت        
حتــى أشــيع أن ابــن ســعود قــرر احــتالل مكــة فــي برهــة ثالثــة أيــام، وكــل هــذا لــم يخــل مــن المبالغــات          

  .ق وملل البدوان من االستمرار في الحربوالكذب الذي ال أساس له إال فساد األخال
مكثــت مــع األميــر يومــاً واحــداً وألــح فــي رجــوعي فــي الحــال ألعــرض بعــض مطــاليبي علــى جاللــة    

  .الملك، فعدت ومعي المذكرات المكتوبة بخط يده المرفقة بهذا أرسلها الطالعكم فنظركم
 مكـة والجهـات القريبـة مـن     ولما وصلت الطايف كذلك رأيـت أن معظـم األهـالي قـد هاجروهـا إلـى            

وقـد قمــت  . حـدود الطـايف وال يوجـد بهـا مـن الـسكان إال نحـو العــشر كمـا فهمـت مـن مـصادر موثوقـة            
من الطايف إلـى مكـة عـن طريـق جبـل كـرا ولـم أسـمع مـن أهـالي تلـك الجهـة شـيئاً مطلقـاً وكلهـم أي                   

  .ونبين الهدأ ومكة كأنهم ال يعلمون بهذه األراجيف أو يسمعونها وال يصدق

                                                
 أخطاء لغوية وهناك. ـ كذا جاءت في األصل، وقد تركنا النص كما ورد في األصل العرب دون تحريف وال تصحيح١

  . وإمالئية أخرى تركناها كما جاءت في األصل
  .)ص. ن(

  
  



  ١٤٠

ولما وصلت مكة عرضت هذه األحوال جميعها على أعتـاب جاللـة الملـك الـذي يفهـم حالـة األمـة           
والــبالد أكثــر مــن أي شــخص آخــر، فقــال لــي هكــذا يحــدث فــي كــل بــالد الــدنيا إذا صــار انكــساراً كمــا           

  .حصل، وأمرني بأخذ اإلجراءات الالزمة للتجنيد فوراً
كل الطبقـات يتحـدثون بهـذه المـسائل وهـذه األراجيـف       أهالي مكة كذلك مضطربين للغاية، أعني     

وقد شاعت هنا إشاعة مـشوهة مؤداهـا أن ابـن سـعود أرسـل مكتوبـاً إلـى األميـر عبـد اهللا أنـذره فيـه بـأن                   
وإال فيكونــوا قــد عرضــوا رجــالهم  ) مــن يــوم الجمعــة أول أمــس (يتخلــوا عــن مكــة فــي بحــر ثالثــة أيــام   

 وأعراضـــهم للهتــك وأطفـــالهم لليـــتم وحــادثتكم فـــي هـــذا    للــذبح ونـــساءهم للـــسبي وأمــوالهم للنهـــب  
تلفونيــاً بعـــد أن صـــار االســـتفهام مــن األميـــر عبـــد اهللا نفـــسه عـــن حقيقــة هـــذا الـــبالغ فنفـــى صـــحته      
فسعادتكم أكدتم لي عدم وصول مثـل هـذا الخبـر فاطمأنـت خـواطر األهـالي كثيـراً وقـد كلفـت حـضرة             

ستــسالم لمثــل هــذه اإلشــاعات والتفــرغ إلــى خدمــة   رئــيس الــوكالء بوجــوب تطمــين الخــواطر وعــدم اال 
  .جاللة الملك والوطن، وسادت السكينة اليوم نوعاً في الظهر

أرسـل إلـيكم برفـق هـذا مكاتيــب مـن األميـر عبـد اهللا برسـمكم وبرقيــة منـه إلـى سـمو األميـر فيــصل             
  .لترسل باإلنجليزي كطلبه ونقط ومالحظات مكتوبة بخطه للنظر

  .ل فائق احترامي وعظيم توقيراتيختاماً تفضلوا بقبو
  مكة المكرمة

١٩١٩/ ٥/ ٨  
  وكيل الحربية

  )صاغ(محمود القيسوني 
FO 371/ 4224 [71580] 

))))٧٩٧٩٧٩٧٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((إلى الجنرال آللنبي إلى الجنرال آللنبي إلى الجنرال آللنبي إلى الجنرال آللنبي 

  ١٩١٩مايو /  أيار٩: ريخالتا                                                                         ٧٤٦: الرقم
  مستعجل

ــي العهـــد          ــة إلـــى صـــاحب الجاللـــة وولـ ــدم الملـــك حـــسين جـــوادين هديـ ســـوف يـــشحنان مـــن    . يقـ
. تــي. اج(مــايو إلــى انكلتــرة عــن طريــق مرســيليا، علــى ظهــر البــاخرة   /  أيــار١٢االســكندرية فــي حــوالي 

  .هالّ تفضلتم باتخاذ الترتيبات لتسلمهما في مرسيليا). ثيسيوس
  .مايو/  في السابع من أيار٢١٠الن الرسمي للهدية، وتسلسل النسب، في كتابي المرقم ذكر اإلع



  ١٤١
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  )مترجم(

))))٨٠٨٠٨٠٨٠((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من عبد العزيز عبد الرحمن السعودمن عبد العزيز عبد الرحمن السعودمن عبد العزيز عبد الرحمن السعودمن عبد العزيز عبد الرحمن السعود

        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٣٣٧ شعبان ١٠: التاريخ

  ١٩١٩مايو /  أيار١٠

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الهاشــمية، الــشريف األعظــم حــسين بــن علــي ـ ملــك         إلــى عظمــة الحــسيب النــسيب ســليل العتــرة   

  .الحجاز ـ حفظه اهللا ووفقه لما يرضاه دام رفاهه وعزه آمين

اسـمحوا لـي أن أبـدي، بعـد واجـب االحتـرام إلـى عظمـتكم أننـي          . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتـه  

قـولكم إن فـي نجـد    تسلمت كتابكم الهاشمي بيد االحترام وقرأته بإمعان وفهمت ما جـاء فيـه وخاصـة          

  .أناساً يعتدون على النساء ويقتلون الرجال وينهبون أموالهم

وإذا كـان أهـل   . أنظر حفظك اهللا إلى هذا االقتتال وفيما إذا كان أهـل نجـد وعـوائلهم مـن ضـحاياه         

وأنـت أدرى أن أكثـر مـن هـذا يحـدث بـين       . نجد وغيرها جـاهلين، فأنـت األكثـر حكمـة إذا طلبـت الـسالم         

وإذا تــم هــذا فبيننــا وهللا الحمــد كتــاب اهللا وســنة رســوله وهمــا    . عــده يــصطلحون بحــسن نيــة النــاس، وب

وأرجــو أن تثــق وتتأكــد أننــا ال نبغــي إهــانتكم  . خيــر واســطتين لتــسوية جميــع األمــور بــين النــاس كلهــم  

ومقــاتلتكم، ال فــي الــسر وال فــي العلــن، إال إذا أجبرتنــا الظــروف القــاهرة ولــن يعوقنــا عــن ذلــك شــيء    

أرجـوكم أالّ تفرضـوا علـي أي شـيء ال أسـتطيع أن أحتملـه       . وى أمور الـدين وهـذا مـستحيل بـإذن اهللا      س

لقد أخبرت نجلكم النبيل الـشريف عبـد اهللا بجميـع الحقـائق التـي بحوزتنـا وأعتقـد أنـه          . أو أفكر فيه  

  .أبلغها إلى مقامكم

  .إلسالم والمسلمين ويعلي دينهأدعو اهللا تعالى أن ينصر دينه ويعلي حكمته ويوفق كل من يعين ا

  .والصالة والسالم على محمد وآله وصحبه

  عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود) ختم وتوقيع(

  أمير نجد ورئيس عشائرها
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))))٨١٨١٨١٨١((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل السعود من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل السعود من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل السعود من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل السعود 

        إلى الشريف األكرم األمير عبد اهللا نجل إلى الشريف األكرم األمير عبد اهللا نجل إلى الشريف األكرم األمير عبد اهللا نجل إلى الشريف األكرم األمير عبد اهللا نجل 

        آمينآمينآمينآمينالشريف حسين دام عزه الشريف حسين دام عزه الشريف حسين دام عزه الشريف حسين دام عزه 

  ١٣٣٧ شعبان ١٠: التاريخ

  ١٩١٩مايو /  أيار١٠

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

. أود، بعد أطيـب الـسالم، أن أخبـركم أننـي تـسلمت كتـابكم الكـريم وملحقـه، وفهمـت مـا جـاء فيهمـا              

لقـد ذكـرتم شـيئاً عـن المـشاكل التـي تحـدث بينـي وبـين والـدكم المحتـرم وأن مـن المفـروض علينـا أن               

  .بما يجب لخير اإلسالم والعربنقوم 

أيها األخ، إنني أعلم ذلك من قديم، أعمل به كمـا هـو واضـح لكـم أننـا أذللنـا أنفـسنا بـشتى الطـرق           

ولكـن عبثـاً، وأن أقوالنـا وأعمالنـا فـي هـذه       ، للوصول إلـى اتفـاق معكـم، والعمـل ألجـل الوحـدة العربيـة          

إذا أصابتك مصيبة حـرر نفـسك بمالـك، وإذا    ):  عنهرضى اهللا(األيام توافق ما قاله جنادة بن عبد اهللا   

وبينمـا أغـاظتكم أقـوال جاهـل ال أسـاس لهـا مـن        . كانت المصيبة عظيمة فاجعـل نفـسك فـداء لـدينك      

الــصحة، ولــن يــستمع إليهــا أحــد، فقــد اعتبرتمونــا فــي رســائلكم كفــرة وخــارجين علــى ديــن رســول اهللا     

وأقسم بـاهللا أننـا، جميـع    .  إنني عاجز عن فهم كل ذلكيا أخي العزيز عبد اهللا  ). صلى اهللا عليه وسلم   (

أهـل نجـد، مــن جبـل عــسير إلـى جبــل شـمر، ومـن بــدو وحـضر، لــم نفعـل شــيئاً يـستوجب االعتــذار، وال           

مطمع لنا في مكان أو عشيرة سوى حماية ديننا الذي هو حياتنـا فـي هـذه الـدنيا ووسـيلة مغفـرة اهللا،             

: وهنالــك اآلن طريقتــان للنظــر فــي المــسألة . لينــا فــي األمــرولكــنكم ألححــتم ع. ورحمتــه فــي اآلخــرة

صـلى اهللا  (فإذا كنتم عرباً وترمون إلى السلم وترك كل شـخص ودينـه، فعلـيكم أن تتـذكروا أن الرسـول            

انقــسم اليهــود علــى أنفــسهم إلـى واحــد وســبعين مــذهباً، وأمتــي ستقــسم إلــى ثــالث    : قــال) عليـه وســلم 

  .وسبعين فئة

حــدى هــذه الفئــات، وأنــتم أيــضاً واحــدة منهــا، ومــن عمــل صــالحاً فلــه أجــره يــوم       يــا أخــي أعتبرنــا إ 

فـــإذا كنـــت ترغـــب فـــي مقاتلـــة هـــذه المـــذاهب الثالثـــة    . الحـــساب، ومـــن أســـاء فـــسيحاسب علـــى عملـــه  

. والسبعين، وتحويلهم إلى مذهبك وجعلتهم يستسلمون إليـك جميعـاً ويطيعـوك، فلـك أن تـأتي إلينـا            

قة فــنحن أصــدقاؤكم وأصــدقاء أهــل الكتــاب، وإننــا فــي ســالم معهــم وهــم فــي   وإذا أردت الــسالم والــصدا

ه    . سالم معنا  وهـذا  . وإذا قلتم إن الغرض هو دين اهللا فلن يحكم بيننا سوى كتـاب اهللا تعـالى وسـنة نيبـ



  ١٤٣

دليــل كــاف ولــك أن تجلــب بعــض علمــائكم ونــأتي نحــن بعــض علمائنــا، ونجمعهــم وإننــي أقــسم بــاهللا،      

 سأتبع أولئك الذين يدعون إلى العمل بكتاب اهللا وسـنة نبيـه سـواء أكـانوا  مـنكم         وأعدك بشرفي، أنني  

التـي وجهـت إلـى صـدور     ) ماكـسيم (ومـاذا نـستطيع أن نقـول فـي مـدافعكم ورشاشـات       . أم من أهـل نجـد   

المسلمين؟ تريـدون منـا أن نتخلـى عـن ديننـا وتكتبـون إلينـا ألجـل الـسالم بيننـا، فـإذا أردتـم الـصداقة                

وإذا أردت الـصداقة والـسالم وأن   . فـي الـدين فلـن أسـتطيع أن أقـول أكثـر ممـا ذكرتـه فـي أعـاله            واالخوة  

يبقى كـل منـا فـي بلـده، فـذلك افـضل كثيـراً، وأقـسم بـاهللا أننـا لـن نطلـب إلـيكم شـيئاً سـوى الحـج إلـى                    

 فــإذا كــان يرضــيكم أن يقتــل . ولــيس لــدينا ســوى هــضاب نجــد حيــث نــؤوي نــساءنا وأطفالنــا   . بيــت اهللا

إخواننـــا ورعايانـــا فـــي ســـبيل ديـــن اهللا فعليـــك يـــا عبـــد اهللا أن تتأكـــد أنـــه لـــن يتـــردد أحـــد منـــا واهللا أن    

وأقـسم بـاهللا وأكـرر    . يضحي بحياته في سبيل اهللا حتـى ولـو اجتمعـتم أنـتم وكـل أهـل األرض لتـدميرنا             

تفقـين معكـم   فـإذا كـانوا م  . عليك ليس بين أهل نجد من يعتبر حياته أغلـى مـن المـوت فـي سـبيل اهللا       

فاعتمد على اهللا، واتـرك مكانـك الحـالي واذهـب     . فذلك خير لكم من مقاتلتهم وسيرضي اهللا والناس      

وإذا . إلـى بلـدك، وعندئـذ يمكـن تلبيـة كـل مـا تطلبــه منـي بمـا يرضـيك ويرضـي والـدك الـذي يــدعمك             

الهم علــم أهــل نجــد بتحركــك الحــالي أقــسم بــاهللا أنهــم ســيخرجون إليــك جميعــاً نــساؤهم قبــل رجــ             

وإذا اختـرت الطريقـة   . فإذا اهتديت إلى الصواب فـسأوقفهم جميعـاً   . ويكونون سعداء للوقوف بوجهك   

  .أنا ابن أمتي: األخرى، فسأعمل بما قاله األنصاري
  .غير الصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ليس لدي ما أضيفه

  توقيع

  )عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود(
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))))٨٢٨٢٨٢٨٢((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغداد

        إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني في القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني في القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار١٠:                              التاريخ                                  ٥٥١٤: الرقم

 الغربيـة للحيلولـة دون    تقول إنه سيتوجه إلى الحدود٢٧/٤/١٩١٩رسالة من ابن سعود، مؤرخة في    

أية اضطرابات بين عشائر الحدود التابعة له وتلك التي تتبع الحسين، يقـول إنـه ال يخـشى وقـوع أيـة        

. ســيمال. مكــررة إلــى جــدة . معنونــة إلــى وزيــر الهنــد . مــشكلة ولكنــه يرغــب فــي إرضــاء حكومــة جاللتــه  

  .القاهرة



  ١٤٤
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))))٨٣٨٣٨٣٨٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ني ـ بغدادني ـ بغدادني ـ بغدادني ـ بغدادمن المفوض المدني البريطامن المفوض المدني البريطامن المفوض المدني البريطامن المفوض المدني البريطا
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  )مكررة إلى سيمال وجدة(

  ١٩١٩مايو /  أيار ١٧:                     التاريخ                                         ١٥٥٥٢: الرقم

ورد كتـاب خـال تمامـاً عـن أي التـزام مـن ابـن رشـيد الـذي هـو           . أبريـل /  نيـسان  ٢٠برقيتكم المؤرخـة    
 بالــشقراء يبــين اســتعداده للرضــوخ لرغبــات الحكومــة وتنفيــذ أي اقتــراح يقــدم لــه ويــؤدي   فــي معــسكر

  .إلى المصلحة العامة، ويذكر أنه عند اختتام المفاوضات سيعود إلى حائل
إن ممثلـه الموجــود فــي بغــداد قـدم تفاصــيل اإلعانــات التركيــة إلــى ابـن رشــيد التــي بلــغ مجموعهــا      

 بندقيــة وكميــات كبيــرة مــن البــضائع، وشــرح قــائالً إن ابــن  ٧٠٠٠ضــافة إلــى  آالف ليــرة ســنوياً، إ١٠نحــو 
رشيد قد سبق له إخضاع نفسه وعشائره للملك حسين كوسيط بينه وبين الحكومة البريطانيـة، لكنـه       
لم يعقد الصلح حقاً مع ابن سعود، وال يحتمـل أن يفعـل ذلـك، ولـو أنـه يعـد نفـسه مـستعداً لالمتنـاع           

على استعداد، إذا جرى اتفاق مالئم معه، للتعهد بقبول ضـابط سياسـي بريطـاني       وهو  . عن مهاجمته 
  .في حائل وفتح الطريق للحجاج إلى الحجاز

ولــيس مــن المحتمــل أن  . أجــد مــن الــصعب أن أقتــرح الجــواب الــذي يجــب إرســاله إلــى ابــن رشــيد      
لكنـه  . ق مـع الـشريف  يكون هو صالحاً لخدمة خاصة لنا على هذا الجانب، ويبدو أنه متفق من الساب   

قــد يكــون مفيــداً كحــاجز ضــد حركــة االخــوان، وأقتــرح أن أخــول بتقــديم إعانــة لــه، ويكــون المنــدوب             
 بـاون شـهرياً، وبـشرط إبقائـه طـرق الحـج       ٢٥٠٠السامي أقدر مني على تقديرها، علـى أن ال تزيـد علـى      

ضـابط سياسـي الـى حائـل     مفتوحة، وبقائه مخلصاً بصورة فعالة للملك حسين، وموافقته على إيفاد       
وعليـه أيــضاً أن  . إذا رأت حكومـة صـاحب الجاللـة مـن المناسـب فـي أي وقـت إرسـال ضـابط الـى هنـاك           

. يتعهــد بــأن يــسترشد بــصورة عامــة بمــشورة حكومــة صــاحب الجاللــة فيمــا يتعلــق بــسياسته نحــو س      
ه يجــب أن تجــرى  فــسينظر فيمــا إذا كانــت المخــابرة معــ    ) ؟(إعانتــه ) فــي زيــادة (وإذا رغــب  ). ســعود؟(

وممثل ابن رشيد يرغب كل الرغبة أن تكون صالت سيده مـع الحكومـة    . تحت إشراف بغداد أم القاهرة    
البريطانية عن طريق بغداد، لكن حكومة صاحب الجاللة قد تفضل أن يجري التعامـل معـه بموجـب        

  .ترتيبات يهيئها المندوب السامي في القاهرة
  .أرجو تزويدي بالتعليمات سريعاً



  ١٤٥
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))))٨٤٨٤٨٤٨٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٠: التاريخ
  .١٩١٩مايو /  أيار١٥ والمؤرخة في ٥٤٨٧برقية بغداد المرقمة 

يبــدو إذا كــان التقريــر صــحيحاً ابــن ســعود قــد ســار بجيــشه إلــى الغــرب قــرب الخرمــة متعمــداً مــع       
  .هو الدفاع عن ذلك المكانهدف واضح 

  .الوضع ينطوي على احتماالت خطيرة جداً أشرت إليها مراراً
برقيــة بغــداد   (ولــيس مــن المعــروف متــى تــسلم ابــن ســعود رســالة الحكومــة البريطانيــة األخيــرة           

وإذا لـم يعبـأ لتعليماتهـا فـأتمنى اتخـاذ موقـف شـديد        ) أبريـل /  نيسان١٤ والمؤرخة في   ٤٢٩٣المرقمة  
  . سبق اقتراحهمعه كما

  )توقيع(ويلسن . ئي. سي
  كرنل
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))))٨٥٨٥٨٥٨٥((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكة
        إلى وكيل المعتمد البريطاني ـ جدةإلى وكيل المعتمد البريطاني ـ جدةإلى وكيل المعتمد البريطاني ـ جدةإلى وكيل المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٣٣٧ شعبان ٢٣:                              التاريخ                                             ١٤١٦: الرقم
  )١٩١٩مايو /  أيار٢٣(

   الموقر،حضرة الجناب
  بعد تقديم احتراماتي إلى سعادتكم، وصلتني أنباء من عبد اهللا بعد ظهر األربعاء الماضي 

أنه احتل تربة كلياً بالقوة بعـد قتـال دام سـاعة ونـصف الـساعة، وأبـدى أن التفاصـيل         ) ٢١/٥/١٩١٩(
د، ولـذلك  حـاول عبـد اهللا أن ال يقتـل جميـع األشـخاص الـذين جلـبهم أقربـاء خالـ         . سترسل فيمـا بعـد    

غــادر المنطقــة لينقــذ أهلهــا مــن الخطــر، وكــان راضــياً بمغــادرة ذلــك المكــان، ولكــن لــدى وصــوله إلــى      
أي (نقطة تل الحابور جاء بعض الناس وأخبـروه أن العـدو سـيهاجم خطـوط مواصـالت عبـد اهللا وأنـه            

هللا يهـاجم  وكل هذا هو الذي جعـل عبـد ا  . يستعد لمهاجمة السكان الذين هم محايدون هناك    ) العدو
  ).أي تربة(العدو في تلك القرية 



  ١٤٦

 الجــاري، تــسلمت صــباحاً التفاصــيل التــي وعــد عبــد اهللا بإرســالها إلــي، وفيهــا      ٢٣واليــوم، الجمعــة 
يبــدي أوالً بــشأن الترتيبــات التــي اتخــذها للهجــوم، أنــه وجــد هنــاك كميــات كبيــرة مــن التمــور والــسمن    

غطية رأس ومالبس رجاليـة ونـسائية وسـجاجيد جديـدة،     وعباءات وأ) مما يعود لنا(والحنطة والدقيق  
 شخـصاً بـضمنهم أربعـة    ٣٠أمـا خـسائر العـدو فكانـت     . وكانت خسائرة عبـارة عـن حـصان واحـد     . وبسط

من األشخاص العشرة الذين حكم علـيهم العـدو باإلعـدام رميـاً بالرصـاص فـي وقـت الهزيمـة بعـضهم                
ســيتوجه إلــى الخرمــة بعــد اتخــاذ جميــع التــدابير   إنــه . والعــبض اآلخــر خارجهــا .. داخــل القــصور الــخ 

هـو أن سـلطان بـن بجـاد ـ قائـد         ) أي الخرمـة (إن الوضـع الحـالي هنـاك    . الـضرورية للمكـان ولمـسيرته   
وأن سـعادة ابـن سـعود نفـسه قـد      . ابـن سـعود المعـروف ـ قـد وصـل إلـى الخرمـة مـع التعزيـزات الالزمـة             

 إلـى هـذا الجـزء مـن الـبالد مـع قواتـه، وذلـك يفهـم          قادمـاً ) غيـر مقـروء  (وصل إلى المكان الذي يدعى  
  .من مراسلته مع مخلصكم ومع عبد اهللا بما يكفي

إن تصريح ابن سعود بأننا هاجمناه برشاشات الماكسيم والمـدافع فـي حـين أن األحـوال فـي        : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
الً فـي  مقتـو ) أي وعاظـه (الخرمة وتربة دليل كاف إلظهار الحقيقة خاصة بعد أن وجـد أحـد مطوعيـة      

  ).في تربة(أحد القصور 
تــصريح ابــن ســعود حــول عــسير ونجــد وابــن الرشــيد فــي حــين أن ذكــره أي واحــد مــنهم إلــى    : : : : ثالثــاًثالثــاًثالثــاًثالثــاً

جانــب رســالته إلــى عبــد اهللا يكفــي لتكــوين رأي فــي نتيجــة المفاوضــات مــع ابــن ســعود التــي ســبق أن       
 إلـى ابـن سـعود ـ أنظـر برقيـة       ربما كان الملك يشير إلى رسالة حكومة صاحب الجاللـة (المحتم إليها 

  ).١٩١٩/ ٣/ ١٢ والمؤرخة في ٣٢٣وزارة الخارجية المرقمة 
وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك، فــإن ضــميري وشــعوري الخــاص لــن يرضــى أن أكــون أنــا وابــن ســعود               
واإلدريسي سبباً في جر العـرب إلـى إراقـة دمـائهم وسـوء العاقبـة مـن أجـل تحقيـق رغباتنـا الخاصـة أو              

 جهـة أخـرى إلـى اسـتمرار النفقـات مـن جانـب بريطانيـا والنفقـات األخـرى التـي ال لـزوم                ومن. شهرتنا
لها، مما سيجبرني على الذهاب إلى الحـرم وإعـالن تنـازلي علـى أولئـك الـذين أعلنـوا والءهـم لـي مـن            

  .أبناء هذا البلد أو غيرهم، ألجل التخلص من كل ذلك، وهو أقصر سبيل لتصفية هذه األحوال
الحقيقـة أكتـب جوابـاً سـريعاً وقـد كتبــت إلـى عبـد اهللا أن يبقـى فـي موقـف الـدفاع بقــدر            وإننـي فـي   

وكانـــت نتيجـــة ذلـــك كـــل هـــذه المـــشاكل فــي حـــين أنـــه ال فائـــدة فـــي إشـــغال ذهـــن بريطانيـــة    . اإلمكــان 
العظمى بمثل هذه األمور السيئة، وال فائدة أيضاً أن أتعب عقلـي وجـسمي وكـل قـواي فـي هـذا الـشأن              

  .ق الهدف األصلي بطرد األتراكبينما تحق
ويدعي سـعادة ابـن سـعود أننـا هاجمنـاه، وأننـا نجبـره علـى تجاهـل دينـه وذلـك مـا ال أسـاس لـه مـن                  
الصحة وال حاجة بـي لبحثـه معـك ألن المبـادئ التـي هـي ضـد عقيـدة الـشخص المعلنـة سـتكون لهـا              

وإنني أثق بحكم الخـالق عـز وجـلّ    . وهذا كل ما أستطيع أن أفعله. آثار عديمة الجدوي مادياً ومعنوياً  
وأن نتيجــة كــل مــا يمكــن أن يقــال ضــدي هــو أن األفــضل جــداً الــتخلص مــن أمثــال هــذه االفتــراءات           



  ١٤٧

وســتجدون بطيــه رســائل ســعادة الــشخص المــذكور أعــاله يــا صــديقي العزيــز    . والتحــسب منــذ البدايــة
  .هدانا اهللا إلى تحقيق إرادته

  ١٣٧٧ شعبان ٢٣
  حسين

        حاشية حاشية حاشية حاشية 
  ي العزيزصديق

إن وضـعي الحـالي يـستوجب اســتقالتي ولكـن يـا صــديقي العزيـز أخـشى أن يــتم ذلـك بطريقـة قــد          
  ).١(تكون ضد رأي بريطانية العظمى التي هي حريصة لالحتفاظ به 

  المخلص 
        تعليقتعليقتعليقتعليق

  .التي هي حريصة على تفادي استقالتي: ربما يعني ) ١(
  باسيت. ر.  ج
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))))٨٦٨٦٨٦٨٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        البريطاني في جدةالبريطاني في جدةالبريطاني في جدةالبريطاني في جدةمن وكيل المعتمد من وكيل المعتمد من وكيل المعتمد من وكيل المعتمد 
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٥: التاريخ
  .الخ.. الخ.. عظمة الملك حسين

  بعد التحيات واالحترامات الواجبة،
/  أيــار٢٣ [١٣٣٧ شـعبان  ٢٣ والمـؤرخ فــي  ١٤١٦أتـشرف أن أعتـرف بتــسلم كتـاب ســيادتكم المـرقم     

ردة مـن األميـر ابـن سـعود إلـى سـيادتكم وإلـى        والمرفقت المرسلة بطيه، أي الكتـب الـوا    ] ١٩١٩مايو  
ولــم أتمكــن مــن الكتابــة إلــى ســيادتكم حــول الموضــوع أمــس، ألن ترجمــة         . ســمو األميــر عبــد اهللا  

  .الرسائل لم تكن قد أنجزت بعد
أبرقــت مــساء أمــس إلــى القــاهرة بفحــوى كتــاب ســيادتكم الــذي سيرســل أصــله إلــى القــاهرة مــع    

  .ركتابي ابن سعود بأول بريد متيس
ــتكم       ــاطف كليـــاً مـــع قلـــق عظمـ ــيادتكم فهمـــت، وأننـــي أقـــدر وأتعـ إن جميـــع محتويـــات رســـالة سـ

ومــع ذلــك فآمــل كثيــراً بــأن إعــادة    . الطبيعــي حــول الوضــع النــاتج عــن القتــال بــين أبنــاء الجزيــرة     
  .احتالل تربة من قبل قوات سمو األمير عبد اهللا سيكون له أثر طيب

 أن حكومة صاحب الجاللـة تعتبـر اسـتمرار زعامـة سـيادتكم      ومن نافلة القول أن أكرر لسيادتكم  
إن . للحركة العربية الكبرى التـي بـدأتها جهـود سـيادتكم النبيلـة أمـراً أساسـياً لنجـاح تلـك الحركـة            



  ١٤٨

جميــع األقطـــار تمـــر اآلن بمرحلـــة هـــي أصـــعب ممـــا شـــهده العـــالم فـــي أي وقـــت مـــضى، وبالـــصبر    
ولـيس هنالـك مـن يقـدر     . مشاكل المعقدة الكثيـرة والحكمة وحدهما يمكن إيجاذ حلول مرضية لل   

 طيلــة عهــد النــزاع علــى    أكثــر منــي مــدى ضــبط الــنفس والــصبر اللــذين أبــديتموهما ســيادتكم   
وأسـتطيع أن أقـول واثقـاً    . الخرمة، على الرغم من الصعوبات والقلق الـذي أصـاب سـيادتكم خاللـه      

مـة صـاحب الجاللـة التـي هـدفها الوحيـد       إن موقف سيادتكم قد نال تقـديراً كـامالًَ مـن جانـب حكو       
  .هو إيجاد حل للمشكلة ال يؤدي إلى مزيد من النزاع المسلح بين العرب

ويكاد يكـون مـن المؤكـد، فـي رأيـي، أن مـا بلغنـا مـن تحركـات ابـن سـعود فـي الغـرب حـدثت قبـل                    
 تــسلمه الرســـالة القويـــة مـــن حكومـــة صـــاحب الجاللــة، والتـــي زودكـــم ويلـــسن باشـــا بنـــسخة منهـــا    

ــؤخراً ــشهد        . مـ ــالة، وإننـــي آلمـــل مخلـــصاً أن يـ ــأثير الرسـ ــار تـ ــن الـــضروري انتظـ ــزال مـ ولـــذلك ال يـ
  .المسقبل القريب تحسناً عظيماً في الموقف

إن حكمــة ســيادتكم وصــبركم قــد تجليــا مــرة أخــرى فــي التعليمــات التــي أرســلتموها إلــى ســمو        
 يوجـه لـوم باالعتـداء علـى الجهـة      ولـن . األمير عب اهللا بمواصلة اتخاذ موقف دفاعي بقدر اإلمكان  

  .التي تقف على الدوام موقف المدافع
وختاماً أقـدم لـسيادتكم أخلـص احترامـاتي وأدعـو اهللا أن يحمـل المـستقبل القريـب مـا يخفـف              

  .عن سيادتكم العبء والقلق اللذين يثقالن على عظمتكم
  باسيت. ر. توقيع ج

  لفتننت كرنل
FO 686/17 

))))٨٧٨٧٨٧٨٧((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        سينسينسينسينمن الملك حمن الملك حمن الملك حمن الملك ح
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٦:                               التاريخ                                 ٤٣٣: الرقم
  .سعادة المعتمد البريطاني جدة: إلى

) ١٩١٩/ ٢٥/٥( هــ  ٣٧/ ٢٥/٣ياصاحب السعادة تسلمت بكل سرور رسـالة سـعادتكم المؤرخـة فـي       
  .ون فيها بالتفصيل موضوع ابن سعودالتي تشرح

أمـا فيمـا يتعلـق بمــا أشـرتم إليـه مــن      . ال شـك أن كـل مـا أبــديتموه يعبـر عـن مـشاعركم الكريمــة      
صعوبات وغيرها، فإنها موجودة في جميع أنحاء العالم، وإنني ال أعيرهـا اهتمامـاً، واألمـر الوحيـد           

ريطانيــة العظمــى ويــؤثر فــي كــريم  الــذي فيــه صــعوبة بالنــسبة لــي هــو مواجهــة مــا يعــارض رغبــة ب   
  .عطفها

  .أرجو التفضل بقبول خالص احترامي
  حسين



  ١٤٩

FO 686 /17 

))))٨٨٨٨٨٨٨٨((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد السياسي البريطاني ـ جدةمن المعتمد السياسي البريطاني ـ جدةمن المعتمد السياسي البريطاني ـ جدةمن المعتمد السياسي البريطاني ـ جدة

        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٥: التاريخ

ى معلوماتـه  أخبرني الصاغ محمـود أفنـدي القيـسوني، وزيـر الحربيـة بالوكالـة، الـذي حـصل علـ           

مـن الملـك حـسين، أن األميـر عبـد اهللا كـان منــذ مـدة يجـري مفاوضـات مـع الخرمـة وتربـة مــن ري             

ويبـدو أن أقليـة مـن أهـل     . آمـالً التوصـل إلـى حـل سـلمي     ) ذكرت علـى الخارطـة باسـم الـري      (الحثن  

صــل تربــة كانــا مــوالين للملــك حــسين وأنهــم كــانوا قــد أخبــروا عبــد اهللا عــن أملهــم فــي أنــه إذا وا           

ثـابر عبـد اهللا علـى مفاوضـاته     . المفاوضات ألمكن التوصـل إلـى تـسوية مـع األغلبيـة غيـر المواليـة           

فلم يحقق أي نجاح وأبدى للمـوالين فـي تربـة بعـد ذلـك أنـه يقتـرح االنتقـال مـن ري الحـثن نحـو              

ولــذلك اســتأنف . الخرمـة ولكــنهم توســلوا إليــه أن ال يتخلــى عــنهم ويتــركهم تحــت رحمــة االخــوان  

ويظهـر مـن كتـاب الملـك أن هـذا القـرار       (ثم قرر أن يهاجم . د اله المفاوضات ولك بدون جدوى   عب

  ).قد اتخذ أخيراً إلحباط هجوم من جانب األعداء على خطوط مواصالته

إن رسائل ابن سعود، وإن صيغت بعبـارات وديـة، تلقـي المـسؤولية كلهـا فـي الوضـع الحـالي علـى             

الغــارات : أي(االخــوان النجــديين هــم المعتــدين علــى الــدوام  الملــك حــسين مــع تجاهــل تــام لكــون  

وكمـا يفتـرض كتـاب األميـر عبـد      ). على العـشيرة وتربـة، مـع تـرك الخرمـة نفـسها غيـر ذات موضـوع           

اله أن قوات األخير هـي اآلن فـي أراضـي نجـد وتـوفر لـه الخيـار بـين االنـسحاب أو القتـال، ويخـشى             

  .اأن تكون المعارك الخطيرة ال مناص منه

وهــو تــاريخ كتابيــه إلــى   (مــايو / ليــست لــدي معلومــات فيمــا إذا كــان ابــن ســعود فــي العاشــر أيــار    

قـــد تـــسلم رســـالة مـــن حكومـــة صـــاحب الجاللـــة المبلغـــة ببرقيـــة وزارة   ) الملـــك حـــسين وعبـــد اهللا

فإذا كان قد تسلمها يكـون قـد قـرر التـصرف     . مارس/  آذار١٢ والمؤرخة في  ٣٢٣الخارجية المرقمة   

وعلــى أي حــال فإنــه اآلن تظهــر حقيقتــه ويــسفر عــن خططــه فــي      .  الحكومــة البريطانيــة متحــدياً

إن مطالبتــه العنيــدة لألراضــي التــي تحلتهــا قــوات عبــد اهللا دليــل كــاف علــى          . الوهــابي االحــتالل 

  .ذلك

 ينقـل الملـك أسـطورة عربيـة قديمـة حـين       ١٩١٩/ ٥/ ٢٥ والمؤرخة فـي  ٧٣٨في برقيتة المرقمة    

ين ويقـصد بــ الحـسنين هنـا هـو نفـسه وابـن سـعود، ومـن الواضـع أن سـموه يعنـي               يشير إلى الحـسن   

  .أننا يجب أن نختار أحدهما بصورة نهائية



  ١٥٠

 تحتـوي علـى أخبـار قديمـة     ٧٤٠يبـدو أن رسـالة الملـك علـي الـواردة فـي برقيـة الملـك المرقمـة          
مـن الملـك حـسين    (وعلـى قـدر مـا تمكنـت مـن التأكـد منـه        . بشأن تنقالت ابن سعود وأماكن وجـوده  

 ميل شمال شـرقي سـخاخة فـي حـين أن المكـان األخيـر الـذي قيـل          ١٠٠فإن قوية تبعد نحو     ) نفسه
 مـيالً فقـط   ٨٠ يبعـد  ٢٣ بتـاريخ  ١٤١٦ن ابن سعود كان قد وصله حينمـا كتـب الملـك كتابـه المـرقم          

  .إلى الشمال الشرقي من الخرمة
برأيـة بـأن ابـن سـعود ال يمكـن الوثــوق      إن الملـك حـسين خـالل سـنتين أو أكثـر تمـسلك بإصــرار       

، وأن هــذه الحركــة تــصبح   الوهابيــةبــه، وأنــه يتبنــى، ألغراضــه الخاصــة، حركــة االخــوان فــي نطــاق      
  .خطراً متزايداً على اإلسالم الصحيح في الجزيرة العربية

إن عرضاً للوضع القـائم اليـوم يبـدو أنـه يـدل علـى تبرئـة آراء الملـك فـي هـذا الموضـوع، وأظـن                
 علـى نطـاق   الوهابيـة ه ال نزاع في أننا اآلن وجهاً لوجه مع محاولة مركزة ومدبرة مسبقاً إلحيـاء      أن

  .واسع
إن الملــك حــسين يعــزو الوضــع الحــالي وغيــر المرضــي جــداً لألمــور إلــى انــصياعه بــوالء إلــى          

وعلـى  . السياسة الدفاعيـة التـي فرضـتها عليـه حكومـة صـاحب الجاللـة طيلـة النـزاع علـى الخرمـة              
ــوان       ا ــي أي وقـــت فـــي موقـــف يحطـــم فيـــه حركـــة االخـ لـــرغم مـــن أننـــي ال أعتقـــد أن الملـــك كـــان فـ

المحاربة بواسطة إجراء هجومي، فإن هنـاك كثيـراً مـن التبريـر فـي حجتـه، بـأن أسـاليبه الدفاعيـة            
  .قد فسرها العرب كضعف وبذلك قللت من مكانته بين القبائل وزادت في إحراجه

  لفتننت كرنل 
  نويلس. ئي. سي

FO 686/ 17 

  )األصل العربي(
)٨٩(  
  )برقية(

  من الملك حسين ـ مكة
  إلى نائب المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٥:                           التاريخ                                         ٧٣٨: الرقم
  سعادة نائب المعتمد البريطاني بجدة الموقر

رجيحكم المـصلحة العموميـة التـي مـن ضـروراتها االلتـزام بإحـدى الحـسنيين         وال ارتيـاب فـي تـ   
فــإن دام هــذا أثّــر علــى الــسكينة العموميــة وتكــون ســبباً فــي مــشاعر ال وجــود لهــا مؤديــة بالـــشؤم              

  .والشقاء على البالد
  حسين 



  ١٥١

 FO 686/17  
)٩٠(  
  )برقية(

  من نائب المعتمد البريطاني في جدة
  إلى الملك حسين

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٦:                                   التاريخ                                  ٨٨٦: الرقم
وأود أن أؤكـد لعظمـتكم أن الوضـع قـد أبلـغ إلـى القـاهرة        . ٧٣٨تسلمت برقية سيادتكم المرقمـة      

  .بصورة كاملة تقريباً
  .مع أخلص االحترامات وأطيب التمنيات
  اللفتننت كرنل باسيت

FO 686/17 

)٩١(  
  )برقية(

  من وكيل المعتمد البريطاني في جدة
  إلى المكتب العربي في القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٦:                 التاريخ                                         W ٥٣٣: الرقم
ألن . ود أبــرق الملــك أننــا يجــب أن نختــار بينــه وبــين ابــن ســـع        ١إشــارة إال  الوضــع فــي الــشرق     

استمرار الوضع الحالي له أثر سيء يخل بأمن البالد وسكونها، وسيؤدي إلى إثـارة المـشاعر، التـي      
أؤمــل أن تكــون األوامــر . وإن لــم تكــن تظهــر بعــد، فإنهــا عنــد ظهورهــا ستــسبب الكارثــة للــبالد كلهــا  

ن الـــصارمة قـــد أرســـلت إلـــى ابـــن ســـعود لـــسحب جميـــع أتباعـــه مـــن الخرمـــة واألجـــزاء األخـــرى مـــ   
  .الحجاز

  باسيت
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))))٩٢٩٢٩٢٩٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٦: التاريخ                                                             ٧٤٠: الرقم
نسخة من برقية وصلت مؤخراً من علي:  

 بمــساعدة الخرمــة، وهــو يحــثهم الوهــابيينر أعلمنـي اليــوم مــصدر موثــوق أن ابــن ســعود قــد أمــ  
إن . الوهــــابيينعلـــى ذلـــك، وأنـــه قــــد وصـــل إلـــى قويــــة وأرســـل خمـــسة جيـــاد فــــي طلـــب االخـــوان           

  . إلى الخرمةالوهابيونلقد غادر . أصدقاءهم في حالة حيرة لهذا األمر

                                                
  . ـ المقصود شرق الحجاز١



  ١٥٢

ان وإنــي، أخيــراً، منــك أن تعلمنــي أي طريــق يجــب أن أســلك إلعــالن اســتقالتي وتنــازلي، وإن كــ       

  .لمجرد احترام رأي حكومة جاللته حول هذه المسألة

إنــي ال أســعى أو أرغــب فــي إزعــاجهم بجعلهــم يتــصلون بالــشخص المــذكور، ألن بيانــاتي حــول        

  .المضوع قد أوضحت مراراً، وإني منتظر بفارغ الصبر

  حسين

))))٩٣٩٣٩٣٩٣((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدةمن اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدةمن اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدةمن اللفتننت كرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدة

        حجازحجازحجازحجازإلى ملك الإلى ملك الإلى ملك الإلى ملك ال

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٧: التاريخ                                                                   ٨٨٩: الرقم

 المتـضمنة رسـالة مـن سـمو األميـر علـي قـد وصـلت وتـم إبراقهـا           ٧٤٠إن برقية سموكم المرقمة   

 .مع أخلص االحترامات. إلى القاهرة

FO 371/ 4146 (84546) 

))))٩٤٩٤٩٤٩٤((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة

        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٧: التاريخ                                                                    ٢٤٢: الرقم

  ،سيدي اللوردسيدي اللوردسيدي اللوردسيدي اللورد

أبلغنـي أن جريـدة القبيلـة الـصادرة فـي مكـة، يـوم        أتشرف بإعالمكم أن الوكيل البريطـاني فـي جـدة        

  .، أشارت إلى األمير علي بصفة ولي العهد وأمير المدينة١٩١٩مايو سنة /  أيار١٥

وأود أن ألفت االنتباه إلى أن هذه هي المرة األولى اتلي يسمح فيهـا الملـك حـسين بإشـارة إلـى            

عطــي لألميــر علـي بوصــفه وليــاً للعهــد،   ويبـدو كــذلك أن لقــب أميــر المدينـة قــد أ  . ولـي عهــده علنــاً 

  .نظراً ألن المدينة هي ثاني الحرمين بعد مكة

  ...وأتشرف

  اللنبي



  ١٥٣

FO 686/17 
))))٩٥٩٥٩٥٩٥((((        

        ))))برقية رمزيةبرقية رمزيةبرقية رمزيةبرقية رمزية((((
        من الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني في جدة

        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة
  ١٩١٩مايو /  أيار٢٧: التاريخ                                                       W. ٥٣٨: الرقم

  مستعجل
علمــت اليــوم مــن مــصادر موثــوق بهــا ن ابــن    ): يبــدأ(أبــرق علــي أمــس إلــى الملــك مــن المدينــة   

) ٩(أيـضاً أنـه وصـل إلـى قويـان     ) نقطـة ( بمساعدة الخرمـة ويحـثهم علـى ذلـك      الوهابيينسعود أمر   
  ).انتهى( إلى الخرمة ونالوهابيغادر ). نقطة(وأرسل خمسة خيول إلى االخوان 

أخيراً أرجو إعالمي على أية صورة يجـري إعـالن   ) قائالً(عند إرسال البرقية أعاله، أبرق الملك     
، ألجــل احتــرام رأي حكومــة صــاحب الجاللــة، ال غيــر، عــن هــذه النقطــة وكــل    )عــن العــرش(تنــازلي 

جاللــة لالتــصال بــابن أنــا ال أطلــب وال أريــد أن أزعــج حكومــة صــاحب ال ). نقطــة(النقــاط األخــرى 
  ).انتهى(أنا أنتظر الجواب بكل لهفة ). نقطة(سعود ألن بياناتي في الموضوع قد شرحت مكرراً 

يظهر أن الملك منزعج جـداً مـن الوضـع الـذي يبـرر مـا أعـرب عنـه دائمـاً، فـإن نوايـا ابـن سـعود                  
 علـى مـسافة أربعـة    )؟(يقـال إن قويـان   ) نقطـة ( تحـت توجيهـه   الوهابيةالحقيقية وخطورة الحركة    
التـي تبعـد مــسافة أربعـة أيـام شـمال شــرقي الخرمـة، ويقـال إن ابــن        ) ؟(أيـام شـمال شـرقي ســاكمان    

  ).نهاية الرسالة(سعود موجود فيها اآلن 
  باسيت
FO 686/ 17 

))))٩٦٩٦٩٦٩٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))في مصرفي مصرفي مصرفي مصر((((من المندوب السامي من المندوب السامي من المندوب السامي من المندوب السامي 
  ١٩١٩مايو /  أيار٢٧: ريخ                                              التا٨٥٧: الرقم

  .٥٥٤٩برقية بغداد رقم 
  :ما يلي خالصة تقرير ورد من جدة

رسالة مـن الملـك حـسين    . يقال إن مستودع لوازم عبد اهللا المتقدم ال يزال في العشيرة    ) ) ) ) يبدأيبدأيبدأيبدأ((((
بعـد قتـال دام   ) مـن الـشهر   (٢١فـي  ) ١(ترفق بطيها رسائل من ابن سـعود إليـه إلـى عبـد اهللا تنبـيء         

 ٨٠وصـول ابـن سـعود بشخـصه إلـى الـسخة علـى مـسافة         ) ٢( أو ساعتين احتـل عبـد هللا تربـة،      ساعة
وصــل إلــى الخرمــة ســلطان بــن بجــاد مــع تعزيــزات  ) ٣(مـيالً إلــى شــمال شــرقي الخرمــة مــع قواتــه،   

بعــد أن ) ٥(واحــد مــن دعــاة ابــن ســعود الخــصوصيين قتــل أو قــبض عليــه فــي تربــة،       ) ٤(عــسكرية، 
  .زمة في تربة ولمسيرته يتقدم عبد اهللا إلى الخرمةينجز الترتيبات الال



  ١٥٤

يقــول الملــك إن ضــميره ال يــسمح بأنــه هــو وابــن ســعود واإلدريــسي أو غيــرهم يكونــون الــسبب فــي       
  .سفك الدماء بين العرب، كما أنه ال يمكن أن يرضى بتكبيد بريطانية مصاريف أخرى ال لزوم لها

أمـام كـل الـذين قـدموا لـه      ) الـشريف (المـأل فـي الحـرم    سيكون مرغماً على اإلعالن عن تنازله علـى      
جوابــاً ســريعاً، وفــي الوقــت ) الملــك(ينتظــر . وذلــك كأســرع طريقــة لرفــع الــصعوبات الحاليـة  (والءهـم  

ويــضيف الملــك بمــرارة أن  . نفــسه كتــب إلــى عبــد اهللا بــأن يبقــى فــي موقــف الــدفاع علــى قــدر اإلمكــان    
طـرد  (روضـة عليـه، واآلن وقـد تحقـق الغـرض األساسـي       سبب الوضـع الحاضـر هـو سياسـة الـدفاع المف      

أو يجهد نفسه عقالً وجـسماً فـي   ) كذا(حكومة صاحب الجاللة ... ، فمن العبث له أن يستمر    )األتراك
  .هذه القضية

ــة     . إنـــه يرضـــى باالحتكـــام إلـــى اهللا   ــة التاليـ ــه ســـكرتيره الخـــاص، لكـــن الملحوظـ كتـــاب الملـــك كتبـ
ــدأ((((: أضــيفت بخــط الملــك نفــسه   ــدأيب ــدأيب ــدأيب عزيــزي، وضــعي الحاضــر يــستلزم اســتقالتي لكــن، يــا صــديقي      ) ) ) ) يب

العزيـز، أســرع فــأخبرك بــأنني خــشية أن يقــع هـذا بطريقــة مناقــضة لرغبــات بريطانيــة العظمــى التــي     
  .))))تنتهيتنتهيتنتهيتنتهي(هي دائماً شديدة الرغبة في تفادية 

لهجـة  إنهـا ليـست ب  . مـايو /  أيـار ١٠رسالة ابـن سـعود إلـى الملـك ال تـذكر المكـان لكنهـا مؤرخـة فـي            
معاديــة لكنهــا تــضع مــسؤولية الــسالم أو الحــرب علــى الملــك، وهــي جــواب علــى رســالة هــذا األخيــر             

يطلب من الملـك أن يثـق بـه وأن يتأكـد بأنـه ال يرغـب أن يكـون معاديـاً مـا لـم تدفعـه              ). الملك حسين (
  .إلى ذلك شدة الظروف

خالصة الرسـالة إلـى   .  فيهايلتمس الملك أن ال تفرض عليه مقترحات ال يمكن تحملها والتفكير      
واآلن وقد نزل ابن سعود إلـى الميـدان فقـد أصـبح     . عبد اهللا سوف تبرق بعد هذا ألنها لم تترجم بعد   

لكــن بـالنظر إلـى ملحوظـة الملـك المــذكورة أعـاله وإخـالص الملـك الثابــت        . الوضـع خطيـراً بـال ريـب    
  ).ينتهي. (لنا فال نتوقع عمالً متسرعاً من جانب اللمك

إذا وقعــت هــذه   . لــضروي اتخــاذ عمــل فــوري لمنــع حركــة حاســمة بــين عبــد اهللا وابــن ســعود          مــن ا
 .فيحتمل أن يدخل رجاله مكة) ابن سعود(المعركة وانتصر األخير 

. أرى أن الوقــت قــد حــان ال عترافنــا بمطالــب الملــك حــسين منــا ونقــدم لــه دعمنــا ضــد ابــن ســعود    
ابـن سـعود لالنـسحاب مـع كـل قواتـه إلـى داخـل نجـد          لذلك أوصي بأن ترسل أوامر فورية وشديدة إلـى     

األصــلية مــع إنــذار بأنــه إذا امتنــع عــن االنــصياع لألميــر فــإن إعانتــه توقــف فــوراً، كمــا وافــق علــى ذلــك     
ويلسن خالل وجوده مؤخراً في القاهرة في حالة قيـام ابـن سـعود بعمـل عـدائي، وأن       . الكرنل آرنولد ت  

والرسـالة التـي ترسـل إلـى ابـن سـعود يجـب تبليغهـا         . قات معـه حكومة صاحب الجاللة تقطع كل العال  
  .فوراً إلى الملك حسين

يظهر أن البديل الوحيد هو أن يتركا ليتقاتال على خالفهما دون تدخل من جانبنـا، لكننـي أرى أن     
  .مثل هذه السياسة يحتمل أن تسبب هيجاناً عاماً في جزيرة العرب

  .مكررة إلى بغداد
  د البريطاني، جدةالمعتم: صور إلى

  .مكتب االتصال البريطاني، دمشق



  ١٥٥

FO 686/17 
))))٩٧٩٧٩٧٩٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وكيل المعمتد البريطاني ـ جدةمن وكيل المعمتد البريطاني ـ جدةمن وكيل المعمتد البريطاني ـ جدةمن وكيل المعمتد البريطاني ـ جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٨:              التاريخ                                                      ٥٣٩: الرقم
ة مـن الطـائف صـباح اليـوم تخبـره بـأن االخـوان هـاجموا عبـد اهللا فـي           تسلم الملك رسالة عاجل   

وقد أكد األخبار تلفونياً أميـر الطـائف الـذي كـان أخـوه مـع       . وأخرجوه) ربما قبل ليلتين (تربة ليالً   
قال عبـد اهللا إنـه اآلن فـي كلـيخ التـي تبعـد حـوالي        . عبد اهللا، ووصل إلى الطائف مع ضابط جريح  

ال توجـد أخبـار مؤكـدة عـن قـوات عبـد       . ئف ومن هناك سيتحرك إلى األخيضر  ميالً شرقي الطا   ١٥
تتخـذ الخطـوات لحـصول    .  مدفعا١٢ً رشاشة، و٢٠اهللا النظامية التي كانت كلها في تربة، بما فيها       

الملــك منــزعج جــداً وحــائر ال   . علــى معلومــات مــن الــضابط الجــريح الموجــود اآلن فــي الطــائف     
ســأبرق . هنالــك شــك فــي أن جميــع القــوات النظاميــة قــضي عليهــا  يقــول لــيس . يــدري مــاذا يــصنع

  .بمزيد من التفاصيل بعد أن تتم مقابلة الضابط الجريح
  باسيت
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))))٩٨٩٨٩٨٩٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٨:          التاريخ                                                          ٥٤٠: الرقم
  .٥٣٩إلحاقاًَ ببرقيتي 

: تبــين األخبــار األخيــرة أن ســبعة ضــباط بغــداديين قــد وصــلوا إلــى الطــائف ثالثــة مــنهم، وهــم    
ويـصف أحـد الـضباط غيـر الجرحـى      . القائد العام، وقائد المدفعية، وقائـد الرشاشـات، قـد جرحـوا        

  :الحادث كما يلي
 وردت معلومــات بوقـوع هجـوم علــى تربـة، بيـد أنهـم قــد صـدوا علـى أثــر        فـي الخـامس والعـشرين   

وعنـد  . فـزودت قـوات عبـد الـه مواضـع الـدفاع بالرجـال، واسـتعد هـؤالء للـرد علـى الهجـوم               . اشتباك
منتصف الليل، هجم العدو بقوة بقيادة خالد، ويعتقد مخبر من المشاة أن المدافعين قـد أبيـدوا،      

ات قــد فقــدت، ويقــول الملــك إن الطــائف مهــددة اآلن، وهنــاك حاجــة     وأن جميــع البنــادق والرشاشــ 
إن إنــزال . وهــو يطلــب إرســال طــائرات علــى الفــور، وإذا أمكــن، دبابــات أيــضاً    . مــستعجلة للمــساعدة

إن ســعيد موقــع ممتــاز   . األخيــرة فــي جــدة قــد يكــون غيــر ممكــن، مــا لــم ترســل المنــارات العائمــة         
ولم يطلب الملـك، بعـد، قـوات    .  يوجد موقع جيد للهبوطلهبوط الطائرات في الطائف، وفي جدة  



  ١٥٦

مــشاة، أو أيــة مــدافع، ولكــن احتمــال لــزوم تــوفير قــوات مــسلمة للــدفاع عــن مكــة فــي فتــرة قــصيرة         
  .انتهى. ينبغي أن يدرس اآلن

  باسيت
  :مالحظة

  . أعطى قيسوني ما جاء أعاله بالهاتف
FO 686/17        

))))٩٩٩٩٩٩٩٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ي في القاهرةي في القاهرةي في القاهرةي في القاهرةمن المندوب السامي البريطانمن المندوب السامي البريطانمن المندوب السامي البريطانمن المندوب السامي البريطان
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  )بواسطة المعتمد البريطاني بجدة(
  ١٩١٩مايو /  أيار٢٩: التاريخ                                                                   ٨٩١: الرقم

  :تبدأ. أتشرف أن أبلغ الرسالة التاية التي وصلت من سعادة المندوب السامي إلى سيادتكم
 تـــسلم برقيـــة ســـيادتكم كنـــت أبرقـــت إلـــى حكومـــة صـــاحب الجاللـــة مبلغـــاً إياهـــا بالوضـــع    قبـــل
وبــصفتي صــديقكم المخلــص أنــصحكم بكــل قــوة، ألجــل مــصلحتكم ومــصلحة القــضية    . الخطيــر

إن مثــل هــذا العمــل فــي رأيــي ورأي حكومــة  . العربيــة أن ال تتخــذوا أي إجــراء بــشأن إعــالن تنــازلكم 
  أ األثر في هذه الفترة الحرجةصاحب الجاللة سيكون له أسو

ــاً صـــعوباتكم والوضـــع      ر تقـــديراً كليـوبإمكــان ســـيادتكم أن تتأكـــدوا، فـــي هـــذه األثنـــاء، أننــي أقـــد
ولكــم أن تعتمــدوا علــي بــأن أصــنع كــل مــا فــي وســعي     . الخطيــر الــذي أبلغتــه إلــى حكومــة جاللتــه   

  .للتغلب عليها
  .انتهت. إنني مرسل ويلسن باشا بالباخرة القادمة

  .مع أخلص احتراماتي
  اللفتننت كرنل باسيت
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  )األصل العربي(
))))١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
 إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٣٣٧ شعبان ٢٩: التاريخ
  ١٩١٩مايو /  أيار٢٩

  سعادة نائب المعتمد البريطاني الموقر بجدة



  ١٥٧

ي إنمــا بيانــات مخلــصكم وكــل    وال أشــك فــي مؤداهــا الــصميم  ٨٩١تلقيــت برقيــة ســعادتكم عــدد   
مالحظاتي السابقة ومالحقة في الموضوع ثم وتحقـق عجـزي وعـدم اقتـداري ومـا فهـم اليـوم مـن            
قدوم حضرته إليها من الغايـات بالنـسبة لفكـري الـذي أجـلّ بريطانيـا أن تـشتغل بهـا، ألـتمس قبـل             

بات إلــــى التــــنكس كــــل شــــيء اإلســــراع بتجهيزاتنــــا الحربيــــة الــــسريعة التــــأثير كالطيــــارات والــــدبا  
والــسيارات المــضرعة لــسكينة الــبالد وإزالةتــشوش األذهــان العموميــة فــإن الرجــل وصــل الخرمــة           
وستردكم غداً أو بعده أخبار تجـاوزه منهـا علـى قرايـا الطـايف ولـوال خـشية الفوضـى ومـا فيهـا مـن             

ن أكـون صـديقاً   محاذير الحالة التي وصلت إليها اليـوم الـبالد ألعلنـت االنـسحاب وإذا تأملـت فـي أ            
وحليفاً لبريطانيا وأقاتل حليفاتها مكرماً في آن واحد تجدوني معذوراً فـي اختيـاره، ولكنـي أعتبـر         
مقــامي فــي هــذه الــساعة أمــام الحالــة التــي تــضاعفت حراجتهــا بــأني شــخص يــدافع أمثــال هــذه          

  .١التهلكة إلى أن يتقرر ملك للحجاز أو أمير أو رئيس، واقبلوا فائق أشواقي
 نحسي

FO 686/ 17 
  )األصل العربي(

))))١٠١١٠١١٠١١٠١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

  ١٣٣٧/ ٨/ ٢٩:                   التاريخ                                                           ٧٥٨: عدد
)١٩١٩/ ٥/ ٢٩(  

  سعادة نائب المعتمد البريطاني بجدة

 يقــول فيهــا إن فــي الــساعة األوليــة بعــد غــروب شــمس يــوم األحــد أي     وصــلتني تقــارير عبــد اهللا 

ليلة االثنين أتتنا أرصادنا تنذرنا أن األعداء سـيهجموننا فـي ليلتنـا هـذه وفعـالً أخـذنا فـي مـا لـزم                

وقبل فجر يوم االثنين فعالً هجمونا األعداء بالقوات المهيلـة المتـشكلة مـن عتيبـة       . من التريبات 

عدوها األميـر ابـن سـعود فـي هـذه المـدة وكـان معظمهـا علـى النقطـة التـي كنـت              وسواهم التـي اسـت    

بهــا لوقوعهـــا فـــي أرض مــستوية وهـــو الموقـــع المعــروف بـــالحزم ومـــا يليــه مـــن النقـــاط األخـــرى،      

فجاهد الجيش كله جهاداً عظيماً يليق بشرفه علـى اخـتالف طبقاتـه أل، بعـض أقـسامه محـاط بـه              

ت والقاضــي والكاتــب والكــابتن ورئــيس خيــالتي وكتبهــا اهللا لــي       خــسارتي خاصــتي كلهــا تلفــ   . كليــاً

الــسالمة خــالف مــا كنــت أتمنــاه وهــذا مــن كلــيخ أتتنــي اآلن تقــارير مــن شــرف بــن راجــح وعلــي بــن      

عرير أن النقـاط التـي كانـت مرتبـة فـي نفـس القريـة ولـم يـشتركوا معنـا فـي القتـال خـشية مـن أن                   
                                                

  .١٩١٩مايو /  أيار٣٠ ـ أرسل المعتمد البريطاني نص هذه البرقية إلى المندوب السامي في القاهرة بتاريخ ١



  ١٥٨

 هاجمونــا األعــداء وصــدناهم ومكثنــا نقــاتلهم وعنــد    مرمــاتهم تــؤثر فينــا بــأن عنــدما طلــع الفجــر   

الزوال وفترة عزائمهم وشـرعنا نهـاجمهم فـي خـارج البلـدة وقبـل الغـروب رأينـا الخـروج وااللتحـاق              

ومــن األخبــار التــي يوثــق بهــا ابــن  . بهــم إلــى البيــضا والرجــاء أنــك تنتظــر فــي الموقــع فــي أنــتم بــه  

القــوات . ببـاقي قواتـه ومنتظـرين مهـاجمتهم لنـا     سـعود سيـصل الخرمـة بـاكر تاريخـه والـذي عقبــه       

منتظـرين أو  . التي معي عبارة عن أربعماية هجان وماية وخمـسين مـن الخيـل وهـذا مـن األخيـضر       

واإلفادة الخصوصية بالسؤال من الذي أتونا بالكتب ليقولون إن القسم الـذي بقـي         . انتهى. أمركم

ين معهــم مقــدار مــن المــالكين وتقبلــوا   فــي تربــة معظــم بغــال الفرقــة معــه ومــأمورين ومستــصحب   

  . فائق التوقير

  حسين

FO 686/ 17        

))))١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي في القاهرة من المكتب العربي في القاهرة من المكتب العربي في القاهرة من المكتب العربي في القاهرة 

        إلى المندوب البريطاني في دمشقإلى المندوب البريطاني في دمشقإلى المندوب البريطاني في دمشقإلى المندوب البريطاني في دمشق

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٩:                        التاريخ                                             ٧٦٤: الرقم

  .ورنواليس وجويس، يبدأما يلي إلى ك

، هاجمــت ١ قويــة بقيــادة خالــد وهابيــة الجــاري، أن وحــدات  ٢٨جــاء فــي برقيــة مــن جــدة بتــاريخ    

وقــد أفــاد ضــابط بغــدادي وصــل إلــى  . جـيش عبــد اهللا فــي تربــة فــي منتــصف الليــل وأخرجتــه منهــا  

إن عبـد  قيـل  . الطائف أنه يعتقد أن المدافعين قد تـم اكتـساحهم مـع جميـع رشاشـاتهم ومـدافعهم        

 مــن قواتــه مــن الفرســان غيــر النظــاميين ووصــوال إلــى األخيــضر، نظــراً لخطــورة   ٥٠٠اهللا هــرب مــع 

يرجـى إبـالغ فيـصل بمـا جـاء أعـاله بطريقـة لبقـة ودون         . الوضع طلب الملـك إرسـال طـائرات حـاالً       

  .إحداث ارتباك

ءات لتـــوفير مــن المحتمــل أن يكــون الخبــر مبالغــاً فيــه، وفـــي هــذه األثنــاء تبحــث هنــا اإلجــرا           

وكـذلك أرسـلت برقيـة مـستعجلة إلـى لنــدن توصـي بإرسـال أوامـر حاسـمة إلـى ابـن ســعود            . المعونـة 

ــة وتقطـــع            ــتوقف المعونـــة الماليـ ــة جاللتـــه سـ ــإن حكومـ ــى نجـــد وإالّ فـ ــع القـــوات إلـ ــسحب جميـ لـ

  .العالقات

                                                
  . ـ خالد بن لؤي١
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))))١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣((((        
        ))))تقريرتقريرتقريرتقرير((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        رةرةرةرةإلى المكتب العربي ـ القاهإلى المكتب العربي ـ القاهإلى المكتب العربي ـ القاهإلى المكتب العربي ـ القاه

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٩: التاريخ
، ٥٤٩/ ، و٥٤٠/ ، و٥٣٩/ إلحاقاً بكتابي المرقم كما في أعاله بتاريخ أمس وتأكيداً لبرقياتي و 

  :، أبلغكم بما يأتي٥٣٣/ ، ٨١١/ و
دعيــت أمــس صــباحاً إلــى الهــاتف وأخبرنــي الــصاغ محمــود أفنــدي القيــسوني أن الملــك تــسلم       

  :ثم أعطاني القيسوني التفاصيل التالية بإمالء الملك.  عنهاأخباراً سيئة ويرغب أن يخبرني
             وهـو  (ورد كتاب مستعجل في وقت مبكر ذلـك الـصباح، مـن مـساعد أميـر الطـائف مآلـه أن علـي

الـذي كـان مـع سـمو األميـر عبـد اهللا قـد وصـل إلـى الطـائف مـع ضـابط               ) أحد اخوان أمير الطـائف    
عبـد اهللا يرافقـه   . خوان في تربة وأرغم علـى االنـسحاب  جريح، وبين أن عبد اهللا هو جم من قبل اال    

ال غيــر نظــامي وعــدد مــن الخيالــة النظــاميين قــد انــسحب إلــى البيــضاء التــي تبعــد       خــي٥٠٠نحــو 
لـم تـصل أخبـار مباشـرة مـن األميـر عبـد اهللا نفـسه ولـم يـرد خبـر            .  مـيالً شـمال غربـي تربـة      ٥٠نحو  

  . ويخشى حدوث أسوأ األمور. وا كلهم في تربةعن مصير غالبية قواته النظامية الذين كان
أكد أمير الطائف بعد ذلك صباحاً االنسحاب هاتفياً وبلّغ أن عبد اهللا وصل إلى كليكم على 

  . ميالً شرقي الطائف٤٥بعد 
سألت القيسوني أن يتخذ الخطوات الالزمة للحصول على خبر الضابط الجـريح الـذي وصـل          

ــو    ــأمر فـ ــن، فـ ــائف إذا أمكـ ــى الطـ ــي    إلـ ــراهيم أفنـــدي بردينـ ــاني ابـ ــالزم الثـ ــدمات  (راً المـ ــابط الخـ ضـ
  .فذهب إلى الطائف قبل إيام قليلة ال ستنطاق الضابط الجريح) الخاصة لألمير عبد اهللا

استدعاني القيسوني بعد ذلك وقال إن التحقيقات الجديـدة مـن الطـائف هاتفيـاً دلـت علـى أن        
  :لى هناكالضباط البغداديين التالية أسماؤهم وصلوا إ

  التحق مؤخراً بالجيش ) ضابط المخابرات الرئيسي(صبري بك  ) ١(
   العربي بعد أن كان مع األتراك في المدينة                     جريح

              جريح  )                    ضابط مدفعي(ابراهيم بك ) ٢(
  ريح         ج   )                       ضابط رشاشات(حامد بك ) ٣(
       غير مجروح            )                              مالزم مشاة(عزت ) ٤(
     غير مجروح      )                                   مالزم؟(سعيد رحيم ) ٥(
    غير مجروح      )                                          مالزم؟(محمد ) ٦(
     غير مجروح                                        ) وكيل ضابط(توقيق ) ٧(
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  :وحصلنا على المعلومات التالية) عزت (٤تكلمنا هاتفياً مع رقم 
وبعـد ظهـر اليـوم نفـسه     .  وردت معلومات بأن العدو يهجم على القوة فـي تربـة  ٢٥في يوم األحد    

خيالــة لمحــاربتهم أســلت قــوات .  شــخص مــن العــدو يقتــرب مــن البلــدة  ٢٠٠شــوهدت جماعــة نحــو  
ــة   ــابهم بعـــد مناوشـ ــي     . وردتهـــم علـــى أعقـ ــن تربـــة، ونزلـــت القـــوات فـ ــتعدادات للـــدفاع عـ اتخـــذت اسـ

في منتصف الليـل هجـم العـدو بقـوة تحـت رئاسـة       . الخنادق وركّزت الرشاشات على الخط األمامي 
ــل المـــدافع             ــالً وكـ ــت فعـ ــد محيـ ــة قـ ــوة المدافعـ ــد أن القـ ــه يعتقـ ــن، إنـ ــسب الظـ ــؤي، حـ ــن لـ ــد بـ خالـ

  .الرشاشات فقدتو
بعد ذلـك فـي اليـوم نفـسه أخبرنـي القيـسوني إن إشـاعة وصـلت إلـى الطـائف تقـول إن الـشريف                 

 رجالً قـد نجـوا بأنفـسهم ووجـدوا فـي قريـة صـغيرة فـي المنطقـة،          ٤٠شرف مع أربعة ضباط ونحو     
  .ولم ترد بعد أنباء مباشرة من األمير عبد اهللا. ولم يعرف بعد موقعها الصحيح وال اسمها

وقــد قــال لــي، وهــو يــتكلم نيابــة عــن الملــك أن صــاحب الجاللــة أو عــز إليــه أن يقــول إنــه يــرى         
سـألت عـن نـوع المـساعدة التـي      . الطائف اآلن مهددة مباشرة وأن المساعدة السريعة ضرورية جـداً   

قلـت يحتمــل  . يرتئيهـا الملـك فأجـاب جاللتــه أن مـن الـالزم إرســال طـائرات فـوراً وإذا أمكــن دبابـات        
 ليس في اإلمكان إنزال دبابـات فـي جـدة مـع الوسـائل المتـسيرة، واستفـسرت عـن وجـود مهـابط             أنه

قال القيسوني إنه يستطيع القـول حـسب مالحظاتـه الشخـصية     . مالئمة للطائرات بجوار الطائف   
  .بأن هناك سهالً واسعاً في الطائف يهيء افضل اإلمكانيات لهبوط الطائرات

دي إليــه اســعمال الطــائرات عــن طريــق الــضباط البريطــانيين     ســألت هــل فكّــر الملــك فيمــا يــؤ   
فقـال جاللتـه إنـه ال اعتـراض     . ، وهي تمضي إلى جوار الطائف.وسائر الجنود وسيارات الحمل الخ 

  .لديه
 متعـصبة إلـى مكـة، هيجمـا نجاحهـا،      وهابيـة لـم يقـدم طلـب لمـشاة أو مـدافع، لكـن تقـدم قـوات         

بلـدة بقـوات مدربـة وموثـوق بهـا فإنهـا ال بـد أن تـسقط فـي          هو أمر ممكن الحدوث، ومـا لـم تعـزز ال      
كــل شــيء يــشير إلــى أن أكثريــة العناصــر العــشائرية التــي تفــضل الــوالء للملــك    . مثــل هــذه الحالــة

ويقـال إن األميـر عبـد اهللا حـين كـان فـي العـشيرة        . حسين وتقبض دراهمه هي غير موثوق بها بتاتاً    
  ذا كانوا يعملون خالل معركة تربة؟ما.  من البدو١٠، ٠٠٠مؤخراً كان معه 
أجـــاب القيـــسوني أن الملـــك تـــسلم  . ســـألت هـــل وردت معلومـــات أخـــرى )  منـــه٢٩(هـــذا الـــصباح 

تقريراً من األمير عبـد اهللا يميـل إلـى تأكيـد األخبـار الـسابقة بـصدد مـدى الفاجعـة، لكـن لـم يـذكر              
ة تقريــر عبــد اهللا وهــو أخبــر الملــك القيــسوني بخالصــ. بـصورة خاصــة ضــياع المــدافع والرشاشــات 

وردت هـذه البرقيـة فـي سـاعة متـأخرة مـن المـساء وقـد عالجتهـا          . يرسل إلي برقية حـول الموضـوع     
  .٧٥٨أرفق حلّ الرمز العربي األصلي وترجمة برقية صاحب الجاللة برقم . ٥٤٩/ ببرقيتي و
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/ م أ بفـي الوقـت نفـسه أبلغـت رسـالة صـاحب الـسعادة المنـدوب الـسامي المتـضمنة فـي كتــابك           
 منـــه بـــالنظر إلـــى ٣٠ إلـــى الملـــك، وورد جوابـــه لـــيالً لكـــن لـــم يمكـــن اإلبـــراق بـــه حتـــى صـــباح   ٧٦٢

  .التشويه وصعوبة لغتها العربية مما استلزم شرحاً آخر من مكة
١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩/ / / / ٥٥٥٥/ / / / ٣٠٣٠٣٠٣٠        

وحــل الرمــز العربــي  . ٥٥١/ أرســل جــواب الملــك إلــى المنــدوب الــسامي فــي برقيتــي المرقمــة و    
  .٧٦١مربوطة بهذا ـ رقم وترجمة رسالة الملك 

أخبرت في هذا الصباح أن دائرة برق سواكن فيها خلل، وبرقيات الليلة الماضية، ومنهـا برقيتـي      
المحطـة العربيـة هنـا ال تـستطيع المـساعدة ألنهـا       . ، معطلة، وكذلك برقيـات هـذا الـصباح   ٥٤٩/ و  

ة فـي المينـاء فيهـا محطــة    ولمـا كانـت البـاخرة هليكـون الراسـي     . لـيس لـديها عالمـة نـداء بورسـودان     
ان إذا كـان فـي اسـتطاعته منـاداة بورسـودان وإنـشاء اتـصال           ) ؟(إرسـال   فأجـاب  . فقـد طلبـت مـن الربـ

وقـد جمعـت عنـد ذلـك     . أن لديه عالمة نـداء بورسـودان وقـد يـتمكن مـن إجـراء اتـصال فـي المـساء               
  . أمكنرسائلي المعطلة من دائرة البرق وأرسلت إلى الباخرة هليكون لنقلها إذا

رجالً آخرين مـن النظـاميين التـابعين لعبـد اهللا قـدموا      ) ٢٤(أخبرني القيسوني هذا الصباح أن     
وقـال إن  . إلى الطـائف، ووصـل الـشريف شـاكر إلـى مكـة، وأن تقـاريرهم جميعـاً جـاءت تؤكـد الكارثـة             

ار الشريف شرف، حسبما يعتقد، مـا زال صـامداً، ويتوقـع أن يخلّـص نفـسه، لكـن ليـست هنـاك أخبـ           
كان هذا جواباً على سؤال مني هل اتفق الشريف شـرف مـع عبـد اهللا فعـالً؟ ألن تقريـر          . معينة عنه 

  .عبد اهللا ليس واضحاً تماماً في هذه النقطة
إليــه أن يــسأل الملــك هــل لديــه خبــر موثــوق بــه عــن القــوة الرئيــسية        أخبــرت القيــسوني طالبــاً 

تقريـر عبـد   . ، كانوا فـي تربـة فـي وقـت الهجـوم     للنظاميين الذين هم مع عبد اهللا، حسب المفترض 
المرقمــة  (٧٥٦اهللا لــم يــذكر شــيئاًَ معينــاً عــنهم، واإلشــارة إلــيهم فــي نهايــة برقيــة الملــك المرقمــة      

أخبــر ســعادته أنهــم قتلــوا كلهــم وفقــدت كــل المــدافع      : أجــاب الملــك . هــي غامــضة شــيئاً مــا  ) طيــاً
  . والرشاشات

. وصــل إلــى الطــائف وســألت القيــسوني عــن صــحة ذلــك       ســمعت فــي جــدة أن األميــر عبــد اهللا     
وبعــد قليــل جــاء إلــى الهــاتف وقــال إن الملــك قــد تــسلم اآلن كلمــة تقــول إن عبــد اهللا        . كــال: فقــال

كـان الملـك   . ترك القيسوني الحـديث الهـاتفي معـي   . موجود في الطائف وطلب الكالم معه هاتفياً   
وكـان  .ده أن ينتحـر، أمـره أن يعـود إلـى األخيـضر     وبعد أن سأل الملك هل يريـ . غاضباً على عبد اهللا   

كيـف أســتطيع أن أبقــى هنــاك ولــيس  : كمــا قالــه للقيـسوني أحــد مــوظفي التلفــون  (جـواب عبــد اهللا  
  .معي وال رجل واحد؟

أخبرني القيسوني أيضاً أن كل الوزراء والوجهاء والتجار الذين ذهبوا مـؤخراً إلـى الطـائف مـن           
ضان كــانوا يعجلــون بــالعودة إلــى مكــة، وكــذلك عائلــة الملــك        مكــة مــع عــوائلهم لقــضاء شــهر رمــ     

وقد تلقـى هـو   . لقد نظر إلى تقدم االخوان نحو الطائف كحقيقة واضحة ووشيكة الحدوث : نفسه
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 رجـالً مـن حاميـة    ٢٥٠نفسه أوامر بوجوب السفر غداً إلى األخيضر لاللتحاق باألمير عبد اهللا مـع     
ة كهذه من قوات من النوع الضعيف، كمـا هـو معـروف، ال    شككت في حكمه هذا، فجماعة قليل   . مكة

ــعوبة        ــل أن يزيـــد صـ ــيء الســـتعادة الوضـــع ويحتمـ ــستطيع عمـــل شـ ــك قـــد أمـــر     . تـ ولمـــا كـــان الملـ
ــب اســـم             ــن جلـ ــاع عـ ــاً لالمتنـ ــت قلقـ ــد كنـ ــاري، فقـ ــه بإخبـ ــوعز إليـ ــم يـ ــن لـ ــذهاب ولكـ ــسوني بالـ القيـ

 . وأرسل صورتها طيا٨٩٢ًوقد أرسلت إلى الملك برقيتي المرقمة . القيسوني في القضية

١٩١٩/ ٥/ ٣١  
 ٥٥٢/  إلـى و  ٥٤٧/ أخبرتنـي البـاخرة هليكـون أن رسـائلي و     . ما زالت دائـرة بـرق سـواكن معطلـة        

  .صباح اليوم. ط.  ق٨ ، ٣٠كلها نقلت إلى بورسودان وقبلت بصورة صحيحة قبل ) بضمنه(
ي برمـز الملـك الخـاص    من الملك حسين إلـى سـعادة المنـدوب الـسام    ) ٧٦٤رقم  (رسالة طويلة   

طلبـــت مــــن  . محتوياتهــــا غيـــر معلومــــة . ظ.  ق٩ ، ٣٠نقلـــت إلـــى هليكــــون إلرســـالها فــــي الـــساعة     
بورسودان أن تنقل برقياً عـن طريـق هيلكـون أيـة رسـالة إلـى جـدة أو مكـة تكـون محجـوزة فـي دائـرة                   

  .برق سواكن
 صــروتها مرفقــة .ظ.  ق٩ ، ٣٠ بتــاريخ أمــس فــي الــساعة  ٨٩٢وصــل جــواب الملــك علــى برقيتــي  

أخبرني القيسوني هاتفياً أنه يغادر مع القوات بعـد ظهـر اليـوم لالنـضمام إلـى عبـد اهللا،        ). ٧٧رقم  (
راجـع البرقيـة رقـم    (أبرقت إلـى الملـك مـرة أخـرى عـن الموضـوع       . ولم يكن ثم شيء جديد للتبليغ  

  .لم يجب الملك بعد، لكن القيسوني سافر مع القوات).  المرفقة٨٩٣
. قــد يكــون كثيــر مــن الحقيقــة فــي القــسم األول منــه ). مؤشــرأ(يــاً تقريــراً لوكيــل محلــي أرفــق ط

خــدم مــع  ) حامــل وســام الــصليب الحديــدي   (الكــابتين رابــو  . واألخيــر مؤيــد،مع األســف، مــن مكــة    
الــسرية الفرنــسية الملحقــة بجــيش األميــر عبــد اهللا خــالل المعركــة األخيــرة ضــد األتــراك وقــام             

ومتــصفة بالــشجاعة فــي الحركــات ضــد ســكة حديــد الحجــاز، فــي مناســبات     بأعمــال حــسنة كثيــرة  
وعندما سـحبت الـسرية الفرنـسية بعـد إخـالء حاميـة المدينـة فهمـت         . كثيرة مع الميجر ديفنبورت 

  .دخل في الخدمة الدائمية في الجيش العربي) رايو(أن الكابتن 
ــات محرفـــ        ــديها معلومـ ــد اهللا كـــان لـ ــوات عبـ ــن الواضـــح أن قـ ــع أن مـ ــوم الوشـــيك   مـ ــن الهجـ ة عـ

فالظاهر أن من المحتمل أن خطـوات غيـر كافيـة بتاتـاً قـد اتخـذت لمواجهتـه، إذا حكمنـا بحقيقـة              
أن كل الضباط السبعة المذكورين أعاله الـذين وصـلوا إلـى الطـائف وصـلوا هنـاك بمالبـس النـوم،             

م طيـب فـي الليـل    إذا كان الضباط جميعهم قـد ذهبـوا للتمتـع بنـو    . أي مجردين من المالبس فعالً    
وأبلـغ أيـضاً أن كــل البـدو الــذين مـع القــوة     . فلـيس مـن العجيــب أن الكارثـة حلّــت بـالقوة العــسكرية    

  .هربوا فوراً حالما وقع الهجوم
. ال شك أن الوضع رديء وليس من الـسهل اتخـاذ القـرار عـن أحـسن الطـرق لتقـديم المـساعدة          

ا، كمـا أعتقـد نـسبة كبيـرة مـن المتطـوعين        جندي مدرب، وبـضمنه ٨٠٠كانت القوة مؤلفة من نحو     



  ١٦٣

 رشـائة، يكملهـا مـا ال    ٢٠ مـدفعاً و  ١٢الذين التحقوا مؤخراًَ مـن الحاميـة التركيـة فـي المدينـة مـع        
  . قضت في برهة وجيزةالوهابيةويظهر أن القوة .  بدوي١٠، ٠٠٠يقل عن 

 المنطقـة فـي هـذا    حسبما أستطيع أن أخمن في القوت الحاضر، القوات المتيـسرة للملـك فـي     
  :اليوم هي كما يلي

 مشاة من مكة أرسلوا مؤخراً إلى هناك كحـرس للملـك الـذي      ١٠٠٠في الطائف نحو     ) ١(
  .كان يعتزم قضاء شهر رمضان في الطائف

. م م٧٥ مشاة مع رشاشتين غير فعالتين ومـدفعين تـركيين قـديمين    ٣٣٠في مكة نحو     ) ٢(
 .قرر أن تغادر اليوم إلى األخيضر مشاة ٢٥٠من هذه القوة المدفعان والرشاشتان و 

ــر  ٥٠٠مـــع عبـــد اهللا فـــي األخيـــضر فرقـــة ذات مـــشكلة مؤلفـــة مـــن     ) ٣( ــان غيـ ــال وهجـ خيـ 
 . نظاميين

  . أخشى أن عدد البدو الذين هم مخلصون حقاً لعبد اهللا والملك حسين، ال يعتد به
وصـيات، ألن  لدى إرسال طلبات المساعدة من الملـك لـم أفكـر أن مـن الـضروري أن أبـرق بأيـة ت             

ــد اهللا        ــر انـــدحار عبـ ــي بعـــد أن تأكـــد أمـ ــاهرة، والوضـــع الفعلـ ــو فـــي الموقـــع بالقـ الكرنـــل ويلـــسن هـ
  .الخطير ال يحتاج إلى وصفات ـ فإن خطورته مسجلة

ــن         ــة مـ ــدم علـــى مقربـ ــدان هبـــوط مقـ ــع ميـ ــدة مـ ــع جـ ــل مـ ــائرات العمـ يحتمـــل أن تـــستطيع الطـ
  .الطائف

ا تمامــاًَ تمكننــي أن أضــع علــى أساســها رأيــاً    لــم أســتطع الحــصول علــى أيــة معلــوات موثــوق بهــ    
قـال لـي القيـسوني إن الطريـق مـن      . بصدد إمكانيات الـسيارات المـسلحة إلـى الطـائف أو األخيـضر         

أنا أحاول الحصول على معلومـات عـن الطـرق    . األخيضر سيء في أماكن وربما ال يصلح للسيارات    
  .إلى شمال مكة وجنوبها

سر ابن سعود فيهزأ بحكومة صاحب الجاللة إلـى حـد أنـه يتقـدم     أتصور أنه ال يحتمل أن يتجا      
هــو نفــسه إلــى مكــة، لكــن مــن المــشكوك فيــه إلــى أي حــد يــستطيع ضــبط رجــال عــشائره، وهــم               

إن عدم مجيـئهم إلـى الطـائف حتـى اآلن قـد يكـون سـبباً لالفتـراض          . مبتهجون وال ريب بنجاحهم   
ــدموا   ــوون أن يتقـ ــأنهم ال ينـ ــسوني إ  . بـ ــي القيـ ــال لـ ــابات     قـ ــرب تـــضع إصـ ــن العـ ــواردة مـ ــار الـ ن األخبـ

  .االخوان عالية جداً، ولكن ال يمكن الثقة بحسابات العرب عن إصابات العدو
إن تعطّــل البــرق فــي هــذا الحــين مؤســف جــداً، لكــن العامــل الوحيــد علــى البــاخرة هليكــون قــام    

. ن تلـك المحطـة  بعمل عظيم بـإمرار رسـائلي إلـى بورسـودان، وهـو اآلن مـشغول بقبـول الرسـائل مـ               
واألخيـرة ال يمكــن  . ٧٧٢/  وأب ٧٦٧/ وصـلت إلـي برقيتـاكم أ ب   ) ظ.  ب٥الـساعة  (فـي قـوت الكتابـة    
  .حلّ رموزها بتاتاً

  لفتننت كرنل ) التوقيع(



  ١٦٤
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))))١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المكتب العربي القاهرةإلى المكتب العربي القاهرةإلى المكتب العربي القاهرةإلى المكتب العربي القاهرة

        )))) بغداد بغداد بغداد بغدادمكررة إلى الضابط السياسي األقدم ـمكررة إلى الضابط السياسي األقدم ـمكررة إلى الضابط السياسي األقدم ـمكررة إلى الضابط السياسي األقدم ـ((((
  ١٩١٩مايو /  أيار٣٠:                         التاريخ                                         ٥٥٢: الرقم

 أكــد الملــك صــباح اليــوم أن قــوات عبــد اهللا النظاميــة قــد دمــرت      ٥٤٩الحقــاً ببرقيتــي المرقمــة  
. شــاكر وصــل إلــى مكــة .  رجــالً دخلــوا الجــوف ٢٤كلهــا تقريبــاً، وفقــدت جميــع المــدافع والرشاشــات   

لدي معلومـات موثـوق   . يقال إن مفرزة الشريف ال تزال تقاروم ولكن موقعها غير معروف بالضبط   
بأن عبد اهللا نفسه قـد وصـل إلـى الطـائف وأبلـغ أن الوضـع يبعـث        ) ولكن ليس من الملك(بها كلياً  

لكـة وعـائالت تجـارة مكــة    أعـضاء األسـرة الما  ). ؟(أمـره الملـك بـالعودة إلـى األخيــضر     . علـى اليـأس  
 ٢٠٠القيــسوني مــع  . الــذين كــانوا قــد انتقلــوا إلــى الطــائف ألجــل رمــضان يعــودون إلــى مكــة     .. الــخ

  . شخص من حامية مكة لديهم أوامر للتوجه غداً صباحاً إلى األخيضر
  باسيت
FO 686/ 17  

  عاجل
))))١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد البريطاني في جدة
        الملك حسين ـ مكةالملك حسين ـ مكةالملك حسين ـ مكةالملك حسين ـ مكةإلى إلى إلى إلى 

  ١٩١٩مايو /  أيار٣٠:                          التاريخ                                          ٨٩٢: الرقم
كنــت أفكــر كثيــراً فــي الوضــع الــراهن مــن وجهــة نظــر عــسكرية، وفيمــا إذا كــان يجــب أن أنــصح          

ومــن رأيــي، بعــد التأمــل   .  جــدةســموكم بإرســال أيــة تعزيــزات مــن الحاميــة الــصغيرة المتــوافرة فــي    
إن العـــدد المتـــوافر، حـــسب علمـــي، لـــن يكـــون كافيـــاً للتـــأثير فـــي  . مليــاً، أن ال يفعـــل ســـموكم ذلـــك 

الوضع ماديـاً، فـي حـين أن وصـولهم قـد يـستفز الوضـع بـسهولة، ولـذلك فـإن نـصيحتي المدروسـة               
ت يـد سـموكم حيـث    لسموكم أن القوات النظامية الموجودة في العاصمة يجب أن تبقى هنـاك تحـ      

إننـــي أقـــدم هـــذه النـــصيحة لـــسموكم بكـــل احتـــرام   . ســـتكون ذات فائـــدة أكبـــر فـــي حالـــة الطـــوارىء 
  .ولمصلحة سموكم كما أعتقد
  .مع االحترامات الخالصة

  اللفتننت كرنل باسيت 



  ١٦٥
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  )األصل العربي(

))))١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين ـ مكّةمن الملك حسين ـ مكّةمن الملك حسين ـ مكّةمن الملك حسين ـ مكّة
        إلى نائب المعتمد البريطاني بجدةإلى نائب المعتمد البريطاني بجدةإلى نائب المعتمد البريطاني بجدةإلى نائب المعتمد البريطاني بجدة

  ١٣٣٧/ ٨/ ٣٠:                      التاريخ                                                          ٧٧: عدد
)١٩١٩/ ٥ / ٣٠(  

  سعادة نائب المتمد البريطاني بجدة الموقر 
 جداً أشكر سعادتك على هـذه النـصيحة ولكـن قـد أشـرت لـسعادتكم       ٨٩٢ج برقية سعادتكم عدد     

يـــر مقتـــدر ولـــيس وراء هـــذا االعتــراف مبحـــث مـــع هـــذا وال أجهـــل أن بقاءهـــا فـــي    بــأنني عـــاجز وغ 
العاصـمة وتوجههـا ال فائـدة وال تـأثير منهـا ولكــن ضـرورة تـسكين الخـواطر واالضـطراب العمــومي          
الــذي ســيكون دوام خطــره جــداً مهــم يلجئنــي علــى تــسكين جء منــه يبعــث تلــك القــوة التــي ســيكون    

  .ي الواقعة األخيرة حصان وأصيب بجراح خفية في فخذهبرفقها ابني الذي قتل تحته ف
  حسين 
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))))١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩مايو /  أيار٣١:                 التاريخ                                                    ٨٩٣: الرقم

 حول قرار سيادتكم بأنه مـا لـم تكـن القـوات المرسـلة قـادرة       ٧٧المرقمة  تسلمت برقية سيادتكم    
علــى أن تــؤثر تــأثيراً مفيــداً علــى الوضــع العــسكري، فإنهــا ال تــستطيع فــي رأيــي أن تتــرك أي أثــر          
مفيد آخر، وبدون معرفة دقيقة لتـضاريس األرض وظروفهـا، يـصعب علـي أن أنـاقش رأي سـيادتكم،        

ت العــصيب أن أنــصح بمــا يبــدو لــي أنــه األفــضل لمــصالح الــبالد      ولكــن مــن واجبــي فــي هــذا الوقــ   
 إلى سـعادة المنـدوب الـسامي أرسـلت إلـى البـاخرة        ٧٦٤برقية سيادتكم المرقمة    . ومصالح سيادتكم 

  . صباح اليوم إلبراقها
  .مع أخلص االحترامات

 لفتننت كرنل باسيت 



  ١٦٦
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))))١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ةةةةمن وكيل المعتمد البريطاني في جدمن وكيل المعتمد البريطاني في جدمن وكيل المعتمد البريطاني في جدمن وكيل المعتمد البريطاني في جد
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  مسعتجل
  ١٩١٩مايو /  أيار٣٠: التاريخ                                                                ٥٥٠: الرقم

  :بيدأ. ما يلي إلى ويلسن
إذا كانــت حكومــة جاللتــه سترســل أيــة أوامــر إلــى ابــن ســعود بطريــق بغــداد بــالكف عــن حمــالت    

م بها، فـإنني أقتـرح إرسـال رسـالة مماثلـة بواسـطة جـدة الحتمـال وصـولها بـصورة             الغعزو التي يقو  
  .ربما يمكن إيجاد وسيلة إليصال الرسالة إليه في الخرمة، من هذا الجانب. أسرع

  باسيت
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))))١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩((((        
        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلمن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلمن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلمن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
        إلى األمير سعود بن عبد العزيز الرشيدإلى األمير سعود بن عبد العزيز الرشيدإلى األمير سعود بن عبد العزيز الرشيدإلى األمير سعود بن عبد العزيز الرشيد

  م اهللا الرحمن الرحيمبس
  ١٣٣٧أول رمضان : التاريخ
  )١٩١٩مايو /  أيار٣٠(

وتـسلمنا  . سمعنا ما سـمعتم مـن تقـدم الـشريف نحـو شـعب الخرمـة وتربـة          . نحن بخير . تحيات
أرسلنا إليه خادمينـا سـيطان وأخـاه، لكنـه لـم يظهـر سـوى        . رسائل منه يدعي بأنه يمتنع عن العمل    

  .المكر
     ة سـمعنا أن بعـض العـشائر قـد خانتنـا وسـمحت لـشريف بالـدخول إلـى            حين وصلنا إلـى الـسخ

ولمــا . ثــم جمــع الــشريف أهــالي نجــد الموجــودين فــي تربــة وأمــرهم بــإعالن كفــر ابــن ســعود    . تربــة
يــا ســيطان، أرســل ســيدك إلــى وكيلنــا إنــه      : قــال. رفــضوا أن يفعلــوا ذلــك قــتلهم ونهــب ممتلكــاتهم    

إلى الخرمة وتربة آملين أن نأخـذ رأسـه وبعـده أهـالي نجـد      وقد جلبنا هذه القوة     ). ؟(متقدم علينا 
ولما وصل سيطان وأخوه إلى الخرمة وأخبرا أهاليهـا بمـا فعلـه الـشريف فـي تربـة بكـوا            . واألحساء

  .وناحوا وذهبوا فوراً
 ٢٠ رجـل مــن الحجـاز مــع   ٧٠٠٠كـان مـع الــشريف أربعـة آالف جنــدي تركـي كــانوا فـي المدينــة و      

ومــؤن وعتــاد محملــة علــى عــشرة آالف بعيــر، بينمــا جماعــة إخواننــا لــم يــزد            رشاشــة ٤٠مــدفعاً و 
وقــد حفــر الــشريف  .  ال ســالح لهــم ســوى الــسيوف والــسكاكين  ٥٠٠، ومــن هــؤالء ٢٠٠٠عــددهم علــى 

ــات فـــي كـــل موقـــع          ــادق بعمـــق الرجـــل وتحـــصينات، ووضـــع المـــدافع والرشاشـ وبـــدأ االخـــوان   . خنـ
ــص       ــين وصـــلوا الـ ــل، وحـ ــي منتـــصف الليـ ــدمهم فـ ــد الـــشريف     بتقـ ــه إالّ اهللا ضـ ــتعانوا بــــ ال إلـ بح اسـ



  ١٦٧

ومدافعـــه، وهجمـــوا عليـــه مـــن الـــصباح، ودامـــت المعركـــة النهـــار كلـــه والليلـــة التاليـــة حتـــى انـــدحر   
وقتـل اآلخـرون   .  بعيـر وخيالـة  ٢٠٠الشريف ورجالـه، وفـروا فوصـلوا إلـى البيـضاء قـرب الطـائف مـع            

وأرســـوا إلـــي األخبـــار الـــسارة حـــين غـــادرت   ) عـــدوهم(بيـــد االخـــوان الـــذين كـــسبوا أيـــضاً ممتلكـــات   
وقـد فقـد   . مـصليا هللا طالبـاً التوفيـق   وأنا اآلن قرب الخرمة في طريقي إلـى تربـة   . القنصلية لتوي 

  .وال يعرف أحد منهم) ؟( سربة ٥٠ رجالً و ١٥٠االخوان 
خ صـالح  حين شاهدنا عطيـة اهللا التـي مـن بهـا علـى اإلسـالم، أرسـلت إليـك الخبـر الـسار مـع األ              

مــن هنــا األوالد و االخــوان يرســلون     . الــسالم إلــى األوالد والجميــع فــي محلــك     . بــن عبــد الواحــد   
  .تحياتهم

  عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل) الختم(
  ١٣٣٧أول رمضان 

 )١٩١٩مايو /  أيار٣٠(
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))))١١٠١١٠١١٠١١٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((من الجنرال آللنبي ـ من الجنرال آللنبي ـ من الجنرال آللنبي ـ من الجنرال آللنبي ـ 
        ))))لندنلندنلندنلندن((((رجية ـ رجية ـ رجية ـ رجية ـ إلى وزارة الخاإلى وزارة الخاإلى وزارة الخاإلى وزارة الخا

  ١٩١٩مايو /  أيار٣١:                 التاريخ                                                ٨٨٩: الرقم
  مستعجل

يقـول إن الهجـوم الرئيـسي للعـدو كـان موجهـاً إلـى مقـره فـي          . ورد اآلن تقرير عبد اهللا مـن جـدة    
  . ءالمعسكر في الحثم والمراكز المجاورة، وهي في العرا

يبلغ أن الكتيبة هناك لـم تـشترك فـي القتـال     ) ؟(يبدي أن الشريف شرف الذي مقره في كليخ       
 ودحـرت  ٢٦ خوفاً من إطالق النار على األصدقاء، لكنهـا هوجمـت فـي فجـر يـوم       ٢٦/ ٢٥خالل ليلة   

  .العدو
يس لـ . وفي منتصف النهار شن شرف هجوماً مضاداً وقـرر عنـد الغـروب االنـضمام إلـى عبـد اهللا        

من الواضع هل انضم شرف فعالً إلى عبد اهللا ألن، الرسالة تقول إنه موجود في األخيـضر ينتظـر         
  .أوامر الملك

  :بصورة قاطعة، لكن عبد اهللا يقول.. لم يذكر مصير القوة الرئيسية والمدافع الخ
سـعود  سمعت من مـصدر موثـوق أن ابـن    .  خياال١٥٠ً جمّال و ٤٠٠قواتي تتألف اآلن من   ) يبدأ (

  ).ينتهي. (سيأتي إلى الخرمة غداً مع بقية قواته ويتوقع ن يهجموا علينا
  . ميالً شمال غربي تربة١٥يقال إن الحثم تبعد نحو 

يقـول الملــك إن ابــن ســعود فــي الخرمــة ويهــدد الطــائف ويطلــب مــساعدة ســريعة كمــا ســبق لــه    
  . طلبها

  .  االرتباط البريطاني بدمشقمكررة إلى حكومة الهند، وبغداد، والمكتب العربي، مكتب



  ١٦٨
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))))١١١١١١١١١١١١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))المعتمد البريطاني في جدة بالنيابةالمعتمد البريطاني في جدة بالنيابةالمعتمد البريطاني في جدة بالنيابةالمعتمد البريطاني في جدة بالنيابة((((من الكرنل باسيت من الكرنل باسيت من الكرنل باسيت من الكرنل باسيت 
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩مايو /  أيار٣١:               التاريخ                                                    ٨٩٤: الرقم
د اهللا قـد جـرح، وأؤمـل مخلـصاً أن يكـون الجـرح طفيفـاً،        سمعت بأسف عميق أن سمو األمير عب 

  .كما استنتجت من برقية سموكم، وأن يتماثل سمو األمير للشفاء سريعاً
مــع أخلــص . أدعـو اهللا أن يــدعم ســيادتكم فــي هــذه األوقــات الحافلــة بالتجــارب الــصعبة والقلــق  

  .احتراماتي
  اللفتننت كرنل باسيت
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))))١١٢١١٢١١٢١١٢((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        كرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن المن المن المن ال
        إلى الملك حسين ـ جدةإلى الملك حسين ـ جدةإلى الملك حسين ـ جدةإلى الملك حسين ـ جدة

  خصوصي
  الوكالة البريطاني

  جدة
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١:                التاريخ                       :                       الرقم

  سيدي العزيز،
  . اهللا أن تكون بخيربعد تقديم التحيات الالئقة والسؤال عن صحة سيادتكم التي أدعو 

لم أكتب لـسيادتكم خـالل األيـام القليلـة الماضـية المـشوبة بـالحزن والقلـق، ألننـي أعلـم جيـداً                
أن ســـيادتكم مــــشغولون جـــداً ولــــم أشـــأ أن أزيــــد مــــن همـــوم ســــيادتكم ومتـــاعبكم بإرســــال رســــائل       

ة، وكـان ممكنــاً  لكـن سـيادتكم تعلمــون أن أفكـاري كـان دائمــاً مـع سـيادتكم فـي هــذه الـشد        . لقراءاتهـا 
  .أكثر وأسرع بحث األمور مع سيادتكم مباشرة بالهاتف عن طريق سعادة وزير الحربية

كــل شــيء أبــرق بــه بــسرعة إلــى القــاهرة، ومــع أن عطــل خــط البــرق قــد ســبب بعــض التــأخير              
للرســائل فــي بــادئ األمــر، فــإن االتــصال أنــشئ منــذ ذلــك الحــين مــع بورســودان بواســطة البــاخرة          

ثالثة أيام والعمل صـار يمـر، بكـل سـرعة دون توقّـف، ولـك برقيـات سـيادتكم وبرقيـاتي             شليكون قبل   
مــا زال هنــاك الكثيــر مــن الرســائل تنتظــر الوصــول إلينــا مــن         . أرســلت وكثيــر مــن البرقيــات وردت   

  .بورسودان، وهذه تعالج بكل سرعة ممكنة



  ١٦٩

ــون شـــاكراً اآلن إذا وجـــدتم ســـيادتكم الوقـــت فـــأعلمتموني علـــى قـــدر اإل        مكـــان عـــن الوضـــع    أكـ
فهمـت أن األمـل ضـئيل، إذا وجـد، نظـراً ألن عـدداً كبيـراً مـن قواتـه          . الحاضر لسمو األميـر عبـد اهللا    

 لكننــي ال أعلــم شــيئاً عــن وضــع البــدو، وتلــك فــي الوقــت الحاضــر هــي النقطــة       . النظاميــة قــد فــر
 العـشيرة، وفهمنـا   أعتقد أن سمو األمير كـان معـه عـدد كبيـر جـداً مـن البـدو حـين كـان فـي                . المهمة

في ذلك الوقت أن العشائر كانت تأتي إليه بحرية، حتى الكثيرون ممن كانوا في الـسابق منـضمين      
هـل أن سـموه ال يـزال لديـه هـذه األعـداد الكبيـرة مـن العـرب تحـت تـصرفه؟ إننـي أسـأل              . إلـى خالـد  

لمــاً بالقــدر ألن مــن الــضروري أن أكــون فــي موقــف يمكننــي مــن إحاطــة ســعادة المنــدوب الــسامي ع  
ال أعلــم مــا هــي  . الممكــن مــن الــصحة عــن حقيقــة الوضــع بــين العــرب فــي المنطعــة ذات العالقــة    

نوايــا األميــر عبــد اهللا فــي الوقــت الحاضــر، لكننــي أنــصح بــشدة أن يكتفــي اآلن بــالوقوف موقفــاً             
 اتـي  حتـى تـصلني األجوبـة عـن البرقيـات     .  مراقبـة وثيقـة  الوهـابيين دفاعياً محضاً ومراقبة حركـات    

أرسلتها إلى القاهرة مبلغـاً الظـروف ال أسـتطيع أن أقـول بدقـة شـيئاً عـن الخطـوات التـي تتخـذها               
حكومــة صــاحب الجاللــة للتعامــل مــع ابــن ســعود، وحتــى يعلــم ذلــك ال بــد أن عظمــتكم تقــدرون          

هذا ما كان فـي فكـري حـين نـصحت     . ضرورة عدم فعل شيء لتصعيب الوضع الذي هو اآلن خطير      
أشــعر أن . شدة بــأن ال ترســلوا ســوى الجماعــة الــصغيرة مــن القــوات النظاميــة مــن مكــة   ســيادتكم بــ

إننـي واثـق مـن أن    . وصولهم إلى الجبهة إنما يحرص الجهة المقابلة على القيام بأعمال عدوانيـة   
الحال ال تكون كذلك ألنني أرى من المهم جداً تفادي قتـال خطيـر جديـد مهمـا يكـن األمـر حتـى           

  .قياتنا إلى القاهرةنعلم نتيجة بر
  .أنا متأكد أن سيادتكم توافقون  على ما في ذلك من حكمة في الظروف الحاضرة

وفــي الختــام، ياســيدي العزيــز، أرجــو أن تقبلــوا تعظيمــاتي المخلــصة وتعــاطفي وأســأل اهللا أن       
  .يمنح حالً سريعاً للمصاعب الحاضرة

  المخلص لكم جداً، 
  الفتننت كرنل

  )ويلسن(
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))))١١٣١١٣١١٣١١٣((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٩١٩يوميو /  حزيران٢: التاريخ
ــة        ــن األزمـ ــلت حتـــى اآلن عـ ــة للمعلومـــات التـــي وصـ ــه ال طالعكـــم خالصـ ــق بطيـ أتـــشرف أن أرفـ

  .١الحالية في العالقات بين اللمك حسين وابن سعود 
مــا يبــدو فــإن ابــن ســعود قــد يختــار التقــدم نحــو مكــة التــي      ـ إذا كــان انتــصار االخــوا كــامالً ك      ٢

  .سيكون قادراً على احتاللها بصورة تكاد تكون مؤكدة

                                                
  . ـ الخالصة غير محفوظ في الملف١



  ١٧٠

 ـ إذا حدث هذا فإن االخـوان فـي اغلـب االحتمـال سينتـشرون فـي الحجـاز بـل قـد يـصلون إلـى             ٣
  .جوار جدة

والـسكان معرضـون    ـ إن أسباب الدفاع عن جدة ال تفي بالغرض، وليست هنالك حامية كافيـة،   ٤
  .للذعر واالضطراب

  . ـ يوجد في جدة عدد صغير من البريطانيين، وجالية كبيرة من الرعايا البريطانيين الهنود٥
 ـ يبــدو أن الوســيلة الوحيــدة لتــوفير الحمايــة لهــؤالء ســتكون فــي مرابطــة بارجــة فــي جــدة،             ٦

ــة  وســـأكون ممتنـــاً إذا اســـتطعتم أن تـــدبروا إعـــداد طـــرادة أو ســـفينة أ   خـــرى مماثلـــة تجـــدونها كافيـ
  .لحماية الرعايا البريطانيين هناك، لتكون جاهزة للتوجه إلى جدة فيما إذا ظهرت الحاجة

  المندوب السامي
  المكتب العربي ـ القاهرة: نسخة إلى

  المعتمد البريطاني ـ جدة
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))))١١٤١١٤١١٤١١٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

  من الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصل
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢:                                التاريخ           ٥٦٣: الرقم

  .تبدأ. البرقية التالية من الملك إلى فيصل
أرسلوا زيداً . تصلنا برقياتكم مشوهة وغير مفهومة وهذا يسبب تأخر وصول برقياتنا إليكم

.  كنا نخشاهإن نمو الحركة الوهابية قد بلغ الحد الذي. مع خيالته وكل القوات المتوافرة
هجومهم على عبد اهللا يجعل من الضروري إعادة تنظيم جيشه، ولكن رجاله اآلن يتجاوز عددهم 

 بما فيهم قائد الجيش ٢٥٠لقد ضاع ثلثا ذخائرنا وشهداؤنا يزيد عددهم عن .  اآلف٣بعون اهللا 
ان ، وهاشم عون، وسلط)؟(والضباط الرئيسيون، وعلي ابن عريد، وحمد حمود، وعلي هند 

العبود، قتل فرسان تحت أخيك الذي أصيب بجرح خفيف في فخذه، كما جرح شاكر في ذراعه، 
أخبروا زيد أن صديقه حجر بن . خسائر العدو في الرؤساء فادحة جداً. وقتل حصانه أيضاً

احتفظ شرف وعلي ابن عريد وهزاع بمواقعهم، وبعد صد العدو منعه من . هجرة بينهم
انضموا بعد ذلك إلى المقر .  الجيش، قاموا بهجوم معاكس ظهراً ودحروهماالستيالء على بقية

بقي من . حاملين ما استطاعوا حمله من الذخائر التي كان متروكة في المخيمات ولم تنقل بعد
أخوك . القوات التي تركب البغال عشرها فقط، وإطالق النار كان متسمراً بيننا وبين العدو

التأثيرات . هو في موقف الدفاع فقط بموجب السياسة المقررةيعسكر اآلن في األخيضر و
السيئة واالضطرابات على أشدها اآلن، وإنني أخشى يا ولدي، وأنا كبير السن، وال قوة عندي، 

  .انتهى. لقد أعدنا العائلة إلى مكة. إنني ال أستطيع احتمال هذا الوضع الشاق طويالً
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 )األصل العربي(

))))١١٥١١٥١١٥١١٥((((        
        ))))ببببكتاكتاكتاكتا((((

        من األمير عبد اهللا من األمير عبد اهللا من األمير عبد اهللا من األمير عبد اهللا 
        إلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسن

        المعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدة
   هـ ١٣٣٧ رمضان ٤:                        التاريخ                       :                             الرقم

  م ١٩١٩يونيو /  حزيران٣
  حضرة صاحب السعادة صديقي العزيز ولسون باشا

ال .  بـه سـوى خبـر رجـوعكم إلـى جـدة بغايـة الـسرعة        ١ذه ال أجد مـا أتـسال   إنني أثناء مصيبتي ه   
بد أن سعادتكم تتـذكرون معروضـاتي لكـم عـن مـسئلة ابـن سـعود حينمـا شـرفتموني بـوادي العـيس                  
قبل سنة ونصف تقريبـاً إن ابـن سـعود الـذي كـان يحـرك العـرب مـن تحـت سـتار خفـي ذلـك الوقـت                 

نهـذا الرجـل الـذي يـدعي أنـه حليـف بريطايـا العظمـى أو         إ. قد كشف العطاء هذه المـرة بكـل قحـة         
محميها يعمل عمل البلشفيك يأمر بقتل األنفس ذكوراً وإناثـاً كبـاراً وصـغاراً إننـي مهمـا أعلـم مـن         
عدائــه لنــا لــم أذكــر أننــي توقفــت عــن الــسعي الــسلمي للتفــاهم معــه فــي إزالــة الــشقاق بيننــا وبينــه     

ا وبين فئة وحـشية باغيـة عطـشاء لـسفك الـدماء وإلقـاء العـرب        ولكني اآلن ال أشتهي أن تكون بينن      
ال يمكننــي أن أصــدق أن هــذا رجــل . فـي قلــوب النــاص لالســتفادة مــن أمــوالهم وأنفـسهم أقــل صــلة   

إننــي أيهــا الــصديق خرجــت لــسوء حظــي مــن بــين  . هــذه صــفته يكــون عملــه مرضــي هللا ولإلنــسانية 
 تركــت كــال فرقتــي وكــل خاصــتي بمــا فــيهم    أنــاس هــم أعــز مــن نفــسي قتلــوا جميعــاً بــصفة شــنيعة    

وبعد أن أحيط بي من كل جهة نجوت بعامـل مـسدسي الـذي أخذتـه مـن       .  والكتاب قتالً  ٢الملكيين  
. تركت سلطان العبود صديقك قتـيالً وتركـت خـادمي األمـين هوصـان قتـيالً أيـضاً          . الكابتن جارلند 

لعلـي أطلــت الكــالم وأزعجتــك  . واجبنــاكـل هــذا أثبتــه هنــا لـئال تظــن أيهــا الــصديق أننـا جبنــا عــن     
ولكن تحملني قليالً واسع في إنفاذ طلبـات صـديقك والـدي بهـذا الـشأن إن الحاجـة إلـى العـساكر               

  .وفي الختام أقدم مزيد احتراماتي. المشاة شديدة جداً زيادة عن كل صنف
  صديقك األمير
  عبد اهللا

  ١٣٣٧ رمضان ٤

                                                
  .صل ـ كذا جاءت في األ١
  .المدنيين): بضم الميم وتسكين الالم( ـ الملكيين ١
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  :حاشية
الفرقـــة النظاميـــة . عـــددها ثمانيـــة عـــشر جميعهـــا فقـــدت مـــدافعي وعـــددها ثمانيـــة رشاشـــاتي و 

القــسم البــدوي لــم يــنج مــنهم غيــر   . بقائــدها ومــا ينــوف عــن الــستين مــن ضــباطها فقــدوا جميعــاً    
  .الربع

  عبد اهللا
  .قتلى القسم البدوي من جندي زيادة عن األلفين

  عبد اهللا
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))))١١٦١١٦١١٦١١٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدة
        اهللا ـ الطائفاهللا ـ الطائفاهللا ـ الطائفاهللا ـ الطائفإلى األمير عبد إلى األمير عبد إلى األمير عبد إلى األمير عبد 

  خصوصي
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٣: التاريخ

  إلى صديقي العزيز المخلص صاحب السمو األمير عبد اهللا
كنـت أريـد أن   . وسررت جـداً بتـسلمه  ) ١٣٣٧/ ٤/٩ (١٩١٩يونيو /  حزيران ٣وصلني كتابك المؤرخ    

  .أكتب قبل ذلك لكنني كنت مريضاً كما تعلم
الحمـد هللا أننـي اليـوم قـد     . كم التي تسأل فيها عن صحتيأشكرك أيضاً، يا صديقي على برقيت   

  .غادرت الفراش وآمل أن أذهب غداً للعمل في مكتبي
لقد حزنت جداً لـسماع األخبـار الـسيئة عـن جيـشك، لكـن، يـا صـديقي العزيـز، ال تيـأس ولـو أن                

  .الوضع يبدو اآلن خطيراً
داً ألنـك سـلمت لمـساعدة    أنـا أقـول كـان ذلـك لحـسن الحـظ جـ       . تقول إنك نجوت لسوء الحـظ     

  .والدك الملك في هذا الوقت العصيب
أنا آسف جداً لوفاة صديقي سلطان العبود والكثيرين اآلخرين، لكنهم ماتوا في سـبيل بالدهـم         

  .وبكل بسالة
فهمــت ممــا قلتــه مــؤخراً للكرنــل باســيت هاتفيــاً أن الوضــع فــي الطــائف أحــسن وأهــل البلــدة            

  .وءاًوالعرب المحيطون بها أكثر هد
أنـــت وصـــاحب الـــسيادة الملـــك كالكمـــا أخبرتمـــاني فـــي أحيـــان كثيـــرة فـــي الماضـــي عـــن دعايـــة    

هــل يــتم عمــل أي  . االخــوان، وقــد اقترحــت فــي تلــك األحيــان أيــضاً وجــوب القيــام بدعايــة معارضــة  
  شيء من ذلك من جانب مدرسين دينيين بين العشائر؟ 

أتوا أخيراً وعرضوا خـدماتهم لكـم، وأنـا    سرني أن أسمع من الكرنل باسيت أن بعض الشيوخ قد       
  .واثق أنكم تعملون كل ما في استطاعتكم لحمل العشائر على القدوم لتأييدكم

ال أفكر أن ابن سعود له اية نية في التقدم ضدكم في الوقت الحاضر على كـل حـال، ومـا دامـت           
ولكننـــي . كـــةقواتـــه تبقـــى أمـــداً حيـــث هـــي فـــذلك يعطـــيكم الفرصـــة لجمـــع قـــوة بـــين الطـــائف وم   



  ١٧٣

كصديقكم الصادق جداً ال بد لي أن أحثكم بكل جد على عدم الـسماح بـأي وجـه ألي مـن رجـالكم            
بالتقــدم اآلن مــن مــواقعهم الحاليــة، فــإنهم إذا فعلــوا ذلــك فــال ريــب أنهــم يحرضــون االون علــى             
ــع       ــن الوضـ ــوأ كثيـــراً مـ ــون النتيجـــة أسـ ــيش لـــصدهم، وتكـ ــون لـــديكم جـ ــوكم قبـــل أن يكـ  التقـــدم نحـ

  .الحاضر
إن . فيمــا يتعلــق بالــسماعدة التــي تطلبونهــا، لقــد ســبق للكرنــل باســيت أن أخبــركم عــن المــشاة  

حكومــة صــاحب الجالــة، كمــا تعلمــون، قــد أرســلت رســالة شــديدة إلــى ابــن ســعود وأرســلت طــائرات        
  .للمساعدة على قدر اإلمكان على دحر أي هجوم قد يوجه على الطائف أو مكة

ع أن أراك، يا صديقي العزيز، فالكالم على الهاتف لـيس مرضـياً ألن كـل مـا       أود كثيراً لو أستطي   
وإذا كانــت الحالــة ال تــزال هادئــة وال معلومــات   . يقــال يــسمع فــي المكتــب المركــزي هنــا وفــي مكــة   

) أفتـرض أن لــديكم وكـالء يعطـونكم إنــذاراً سـريعاً وموثوقـاً بــه     (هنـاك عـن تقـدم مقــصود لالخـوان     
ب، هـل يمكـن لـك أن تـأتي إلـى هنـا حتـى إذا كنـت ال تـستطيع البقـاء سـوى             حتى تتـسلم هـذا الكتـا      

يـوم واحـد؟ بطبيعـة الحـال أنـك ال تـأتي إالّ إذا كنـت أنـت مقتنعـاً بأنـه سـيكون مـن الـصواب لــك أن              
  .تترك الطائف أليام قليلة

إننــا نمــر بوقــت عــصيب جــداً وال أســتطيع أن أخبــرك عــن مقــدار أســفي للملــك والــدك حليــف        
لقـد تحمــل ســيادته تـوتراً شــديداً خــالل الـسنوات الــثالث الماضــية،     . نيـة العظمــى المخلــص بريطا

فــال عــبج أن يــشعر رجــل، حتــى مــن كــان فــي مثــل قــوة فكــره ومتانــة خلقــه، بالــضعف نوعــاً مــا فــي         
  .الوقت الحاضر

كمــا أنــك قــد تعلــم، يــا صــديقي العزيــز، إن ســيادته قــد أخبرنــي أكثــر مــن مــرة منــذ عــودتي بأنــه     
لقد حثثـت سـيادته دائمـاً أن عليـه أن     . ر بأن عليه تقديم استقالته إلى حكومة صاحب الجاللة يفك

  . يصرف النظر عن كل فكرة استقالة، وان شاء اهللا يفعل
ال ريب أن استقالة سيادته، خصوصاً في الوقـت الحاضـر، تكـون أسـوأ شـيء فـي العـالم للحجـاز               

نــب جميــع العــرب بأنهــا عالمــة ضــعف واالعتــراف      والقــضية العربيــة، وهــل ال تؤخــذ أيــضاً مــن جا    
  بالهزيمة؟ 

قدم ضباط ورجال قوة الطيران إلى هنا اليوم وستكون الطائرات نفـسها هنـا خـالل أيـام قليلـة،            
  .ستكون حاضرة للمجيء لمساعدتكم في حالة تقدم االخوان ضدكم. وعندما يتم إصالحها الخ

  .توقع أنه بارد نوعاً ما في الطائفالجو هنا جيد جداً بالنسبة إلى جدة لكنني أ
ــن           ــات مـ ــات وأطيـــب التمنيـ ــل أوفـــى االحترامـ ــه يحمـ ــديقي، لكنـ ــا صـ ــداً، يـ ــل جـ ــاب طويـ ــذا كتـ هـ

  .صديقك المخلص الصادق
  ويلسن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٣جدة في 



  ١٧٤
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  )األصل العربي(

))))١١٧١١٧١١٧١١٧((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير عبد اهللا من األمير عبد اهللا من األمير عبد اهللا من األمير عبد اهللا 

        لبريطاني في جدةلبريطاني في جدةلبريطاني في جدةلبريطاني في جدةإلى الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد اإلى الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد اإلى الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد اإلى الكرنل باسيت ـ نائب المعتمد ا

  ١٣٣٧( رمضان ٤: التاريخ

  )١٩١٩يونيو /  حزيران٣(

  حضرة عزيزي وصديقي الكولونيل باست المحترم 

بلّغنـــي حـــضرة وكيـــل الحربيـــة العربيـــة ســـالمكم وســـؤالكم عنـــي فأشـــكرك أيهـــا الـــصديق علـــى    

رفي تفقــدك إيــاي إننــي فــي هــذه اآلونــة كثيــر الكــدر لألســباب التــي كنــت أصــيح وأعلنهــا منــذ تــش          

بمالقــاة صــاحب الــسعادة ولــسون باشــا فــي وادي العــيص وهــي مــساعي ابــن ســعود العدائيــة التــي          

تجلت اآلن بكل وضوح إنني ال أشتهي أن أكون في محل المشتكي شخصياً فكيـف بـي اآلن وهـا أنـا         

إن هــذه الحالــة هــي عظــم مــا يــصاب بهــا الــشخص        . رأى نفــسي فــي محــل المــشتكي عــن بــالدي     

ــي      إن. الكـــريم الـــنفس ــي نكبـــت بهـــا ال أشـــك فـــي أنهـــا أثـــرت فـــي حـــسياتكم أيـــضاً ألننـ  النكبـــة التـ

صـديقكم وألن بــالدي كــبالدكم تعبــتم عليهـا جــد وتحملــتم المــشاق فيهـا معنــا، إننــا طالمــا ســررنا      

واليــوم أرى بـالدي التــي هــي اآلن  . جميعـاً وتــضايقنا جميعـاً أثنــاء الحـرب العامــة كحلفــاء أصـدقاء    

بها رجل بغير حق وال محجة يتطلبها وأراني غير مسموع القول منـذ ابتـداء   في دور التشكل يغدر  

عزيزي إنني أعد هذا الكـالام منـي نوعـاً مـن اإلزعـاج لـسعادتكم ولكـن واجـب         . هذه الحركة الباطلة  

الــصداقة ألجــأني علــى أن أطلــب مــنكم التوســط الــشديد فــي إنفــاذ مــا طلبــه والــدي مــن حكومــة        

  . وفي الختام اقبلوا مزيد توقيراتي واحتراماتيجاللة الملك في هذا الباب

  صديقكم

  عبد اهللا

  عزيزي، 

أرجــوكم عمــل الترتيــب الــالزم فــي ســرعة    . لــي طلبــات خــصوصية يبينهــا حــضرة وكيــل الحربيــة   

  . إحضارها ولكم الفضل



  ١٧٥
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  )األصل العربي(

))))١١٨١١٨١١٨١١٨((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من األمير عبد اهللا بن الحسينمن األمير عبد اهللا بن الحسينمن األمير عبد اهللا بن الحسينمن األمير عبد اهللا بن الحسين

        حسينحسينحسينحسينإلى األمير فيصل بن الإلى األمير فيصل بن الإلى األمير فيصل بن الإلى األمير فيصل بن ال

  :الرقم

  ١٣٣٧ رمضان ٤: التاريخ

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٣

  صاحب السمو الملكي األمير فيصل بدمشق 

     فقـدت ثمانيـة عـشر رشاشـة وثمانيـة مـدافع مـع الفرقـة النظاميـة            . بلغتكم النكبة الواقعـة علـي

خاصـتي  والقسم البدوي أيضاً لـم يـسلم األربعـة    . بقائدها وضباطها إالّ أربعة ضباط وثمانين نفر   

إن البالد معروضة لخطـر هيئـة أشـقيا عطـشا لـسفك      . كلها تفداكم أنا آخر من خرج من المعسكر    

الــدماء تلقــي الرعــب فــي قلــوب األهلــين لتجلــبهم إليهــا إن لــم تتــداركوا الــبالد فــي ثــالث أســابيع          

أنــا ســأفعل واجبــي   . بفرقــة نظاميــة كاملــة متكاثفــة النظــام وإال فــالخطر علــى المجمــوع محقــق      

  .تودعكم اهللاوأس

FO 686/ 17        
  )األصل العربي(

    ))))١١٩١١٩١١٩١١٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللا
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

        ))))مرسل بيد وزير الحربية الحجازيمرسل بيد وزير الحربية الحجازيمرسل بيد وزير الحربية الحجازيمرسل بيد وزير الحربية الحجازي((((
  : الرقم

  ١٣٣٧ رمضان ٤: التاريخ
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٣
  إفادة ومخطرة بيد حضرة صاحب الجاه واإلقدام وكيل الحربية الجليلة

قعة تربة المؤسفة التي كنت أود أكون من جملة من نـال فيهـا مرتبـة الـشهادة قـد أتـت        بما أن وا  
بعكــس الموضــوع بكــل حــزن، وأصــبحت قبائــل ابــن الحــارث وأوديــة الطــائف الــشرقية تحــت تهديــد     



  ١٧٦

 من الجهتين، أي بواسطة الدعاة وبواسـطة التهديـد، فعلـى عـاتقي أمـام اهللا وأمـام          الوهابيالحزب  
عليه وسلم وأمام جاللة والدي أن أصـرح بحراجـة الحالـة التـي ال يمكـن حلهـا إالّ       رسوله صلى اهللا  

 هــم  ١بإحــدى مــن ثــالث أوجــه وهــي أن البــدو مــن البقــوم الــى ابــن الحــارث إلــى عتيبــة أهــل بركــة             
 وخــالون عـن مقائــدهم ولكـن الرهبــة واإلنكــسارات   الوهابيـة مـشتكون إلــى الغايـة مــن ضـغط الفئــة    

ن ينظروا لى حكومتهم بنظر طالـب الحمايـة الـذي يقـوم إن لـم تتـداركني        التي تعاقبت أوجبتهم أ   
وإالّ أخذ أو ملت إلى الطرف اآلخر بحكم الضرورة، وعليه فإذا لـم يكـن فـي اليـد قـوة عـسكرية مـن              
مشاة وخالفها قادرة علـى الفتـك باألعـداء فـي أعجـل مـا يمكـن وإال فالبـدو ال يمكـن أقـودهم أمـام             

المــوت غنيمــة ومفتــاح للجنــة هــذا علــم بالتجربــة وحيــث إننــي أعلــم أنــه ال    هــذا العــدو الــذي يــرى  
يوجد في الوطن قواة عسكرية حاضرة فقد عولت على الوعود السنية بجلب قواة مـن الخـارج مـن        
أي جهــة كانــت وجلــب طيــارة تطيــر فــي هــذا الجــو مــأمول أن يحــصل مــن رؤيتهــا هنــا تحــسن فــي          

ــإن  . دة حتـــى تتالحـــق القـــواة الموعـــد بهـــا  معنويـــاة عرباننـــا يمكـــنهم مـــن الـــصبر مـــ   وعلـــى هـــذا فـ
 مشيعين بأنهم ناوين على الحـج قهـراً، فيجـب أخـذ االحتياطـات الكليـة، ويجـب ويفتـرض          الوهابية

إســقاط تربــة والخرمــة وإبعــادهم عــن مجاورتنــا بهــذا القــرب المــزعج وإذا لــم تكــن فــي اليــد قــوات      
لطيـارة والتجنيـد الـوطني اإلجبـاري يمكننـا إلـى       عسكرية، أو كان غير مأمول جلبهـا مـن الخـارج فا    

هــذا إذا ابتــدئنا مــن اآلن، وبغيــر هــذه الــصورة فــال     ) اآليــات(شــهر ونــصف مــن تــأليف ثالثــة كتــاب     
  .يمكن درء الخطر حتى إالّ بالرضوخ والعياذ باهللا إلى الكفر واالستسالم بيد همج الهمج

  ١٣٣٧ رمضان ٤
  األصل بخط األمير عبد اهللا
FO 686/ 17        

))))١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى األمير عبد اهللاإلى األمير عبد اهللاإلى األمير عبد اهللاإلى األمير عبد اهللا

  ١٣٣٧ رمضان ١٢: التاريخ
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١١

 يا صاحب السمو  
  بعد تقديم االحترامات

.  رمـضان والمرســل مــع سـعادة وزيــر الحربيــة  ٤تـسلمت بــسرور عظـيم كتــاب ســموكم المـؤرخ فــي    
لـم مـدى مـا نـشعر بـه، أنـا وكـل مـن معنـا هنـا، مـن تعـاطف             وقد فهمت كل مـا جـاء فيـه، وسـموكم يع       
  .معكم في النكبة التي حلت بكم وبالبالد

                                                
  . ـ تقسم قبيلة عتيبة إلى بطنين كبيرين هما الروقة وبرقة، ويرجح أن المقصود هو البطن األخير ويلفظ برقاه١

  )ص. ن(



  ١٧٧

أتطلـع بمزيــد  . ومنـذ كتابـة رسـالتكم بحثنـا جميــع األمـور تلفونيـاً، وسـموكم يعلـم بمــا نقـوم بـه          
 االهتمام إلى تسلم كتاب ابن سعود الـذي أبلغتمـوني بوصـوله إلـى الطـائف صـباح اليـوم، وأرجـو أن         

  .تحل األمور المتنازع عليها بدون إراقة مزيد من الدماء بين العرب
وإنني في الوقـت نفـسه سـعيد بـأن أعلـم مـن سـموكم أن الوضـع الـداخلي فـي تحـسن وإن بعـض              

  .الشيوخ وعشائرهم قادمون إليكم
ــام             الوهــابييناصــنعوا كــل مــا فــي وســعكم لجميــع أكبــر عــدد ممكــن حــول رايــتكم فــي حالــة قي

  .ألعمال العدوانية ال سمح اهللابمزيد من ا
وفــي الختــام أرجــو أن تتفــضلوا يــا ســيدي بقبــول أخلــص احترامــاتي وأطيــب تمنيــاتي وأدعــو أن   

  .يجلب المستقبل القريب حالً مرضياً لمشاكلنا
  المخلص لسموكم 
FO 686/ 17 

))))١٢١١٢١١٢١١٢١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٣: التاريخ

  )١٣٣٧ رمضان ٤(
  ...لتحيات واالحترامات الالئقةبعد ا

إشارة إلى الحديث التلفوني مساء أمس، أتشرف بأن أرسل إلى سيادتكم بطيـه مظروفـاً معنونـاً        

وســأكون . إلــى ابــن ســعود، يحتــوي علــى أوامــر مــستعجلة مــن حكومــة صــاحب الجاللــة البريطانيــة  

وإننــي أقــدر  . لــى ابــن ســعود  ممتنــاً جــداً إذا وجــدتم ســيادتكم واألميــر عبــد اهللا وســيلة إليــصالها إ      

وإذا أمكــن تــدبير أن يبــدو الــشخص    . تمامــاً أن ســيادتكم تفــضلون عــدم الظهــور فــي هــذه القــضية     

  .الذي يحمل الكتاب وكأنه مرسل مني مباشرة، فسيكون ذلك خيراً

وعمــالً بتعليمــات فخامــة المنــدوب الــسامي، أرفــق الطــالع ســيادتكم نــسخة طبــق األصــل مــن           

  .ن حكومة صاحب الجاللة البريطانية إلى ابن سعودالرسالة الموجهة م

أرجو التفضل بقبول أخلص احتراماتي وإنني ألبتهل إلى اهللا تعالى أن يـسدد خطـاكم ويجلـب        

  .الهدوء والسالم إلى البالد

  اللفتننت كولونيل باسيت 

  نائب المعتمد البريطاني



  ١٧٨
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  )األصل العربي(

        ))))١١١١((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

         كرنل باسبت ـ نائب معتمد حكومة جاللة كرنل باسبت ـ نائب معتمد حكومة جاللة كرنل باسبت ـ نائب معتمد حكومة جاللة كرنل باسبت ـ نائب معتمد حكومة جاللةمن اللفتننتمن اللفتننتمن اللفتننتمن اللفتننت
        ملك بريطانيا العظمى بجدةملك بريطانيا العظمى بجدةملك بريطانيا العظمى بجدةملك بريطانيا العظمى بجدة

        إلى جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمنإلى جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمنإلى جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمنإلى جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمن
        الفيصل السعود ـ أمير نجدالفيصل السعود ـ أمير نجدالفيصل السعود ـ أمير نجدالفيصل السعود ـ أمير نجد

  ١٣٣٧ رمضان سنة ٤جدة في 
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٣موافق 

بريطانيا بعد التحيات أرسل لكلم بناء على األوامر التي وصلتنا من حكومة جاللة ملك 
العظمى، ضمن هذا، البالغ الرسمي المستعجل لجنابكم وأكون ممتناً لو تفضلتم بإفادتنا بوصولها 
إما بجواب أو بوضع مهر جنابكم على المظروف بعد أخذ ما بطيه وإعادته لنا مع حامله والسالم 

  .عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .والبالغ مرسل باللغتين العربية واإلنجليزية

   معتمد حكومة جاللة ملك بريطانيا نائب
  اللفتننت كولونيل باست
FO 686 / 17 

        ))))٢٢٢٢((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
        بالغ رسمي ومستعجل من حكومة صاحب الجاللة البريطانية إلى بالغ رسمي ومستعجل من حكومة صاحب الجاللة البريطانية إلى بالغ رسمي ومستعجل من حكومة صاحب الجاللة البريطانية إلى بالغ رسمي ومستعجل من حكومة صاحب الجاللة البريطانية إلى 
        جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود 

        ١١١١أمير نجد أمير نجد أمير نجد أمير نجد 
  )البالغ يبدأ(

شديد أن تتلقــى تقــارير تــدل علــى أنكــم تجــاهلتم    لقــد أثــار اســتغراب حكومــة صــاحب الجاللــة الــ    
إن حكومــة صــاحب الجاللـــة   . نــصيحتها الوديــة، بـــل إن االخــوان تقــدموا إلـــى الحجــاز ووصــلوا تربـــة      

ترغب في تحذيركم بكل جد بـأنكم يجـب أن تـأمروا فـوراً بانـسحاب قـواتكم مـن الحجـاز ومـن منطقـة               
وفـي تلـك الحالـة    . تم منهـا موقفـاً عـدائياً مؤكـداً    الخرمة، وإن لم تفعلوا فإنها ستعتبر أنكـم قـد اتخـذ      

ســتقطع عــنكم حــاالً بقيــة اإلعانــة الماليــة وإنكــم ستخــسرون بــصورة نهائيــة جميــع االمتيــازات التــي         
  .١٩١٥منحتكم إياها معاهدة سنة 

  )انتهى البالغ(

                                                
  . ـ األصل العربي غير محفوظ في ترجمة البالغ١
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))))١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين

        إلى نائب المعتمد البريطاني بجدةإلى نائب المعتمد البريطاني بجدةإلى نائب المعتمد البريطاني بجدةإلى نائب المعتمد البريطاني بجدة

  ١٣٣٧ رمضان ٥:                      التاريخ                                                      ١٤٨٨: الرقم

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٤

) ١٩١٩يونيــو /  حزيــران٣ (١٣٣٧ رمــضان ٤تلقيــت بمزيــد مــن الــسرور كتــاب ســعادتكم المــؤرخ فــي       

  . وبطيه الكتاب المعنون إلى ابن سعود مع نسخة إضافية منه

لقــد ســبق أن قلــت لكــم، يــا ســعادة نايــب المعتمــد، إن أوان إرســال الرســائل قــد انتهــى، ولكننــي مــع     

  .ذلك سالبي رغبتكم كما أخبرتكم بأنني سأتشاور مع عبد اهللا وأنا بسبيل الكتابة إليه

  .أرجو قبول مزيد أشواقي

  )حسن(توقيع 
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  )األصل العربي(
))))١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

         إلى الملك حسين إلى الملك حسين إلى الملك حسين إلى الملك حسينمن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللا
  ١٣٣٧ رمضان ٥/٦:                التاريخ                       :                                         الرقم

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٥/ ٤
  ولي النعم 

مــراده علــى تنويهاتــه أنــه باغينــا أي   ) ٣(أخــوه محمــد نحــر المحــوى  ) ٢(ابــن ســعود علــى تربــة  ) ١(
ــم  ــد العاصـ ــى الميـــل        ) ٤(ة يريـ ــسكر علـ ــا بكـــره ويعـ ــسرح مـــن هنـ ــل أمـــل    ) ٥(المملـــوك يـ ــيس لـــي أقـ لـ

ــل      ــاحب  ) ٦(بالمدافعـــة عـــن الـــشامية واليمانيـــة بمـــن تحـــت أيـــدينا مـــن القبائـ ينبغـــي معرفـــة رأي صـ
أفتكــر طلــب قــواة عاجلــة مــن الحكومــة البريطانيــة أو أخــذ أمــر       ) ٧(الجاللــة حتــى أتحــرك بموجبــه   

ال يحملنــي ولــي الــنعم علــى خــور فــي العزيمــة أنــا    ) ٩(معــه يحــرز الممــشى  القــواة التــي ) ٨(بتوقيفــه 
  .الوضعية هي هذه والرأي لجاللتكم) ١٠(أفديه بنفسي 

  عبد اهللا
  ٣٧ رمضان ٦/ ٥
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))))١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤ ( ( ( (        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية

        إلى وزارة الماليةإلى وزارة الماليةإلى وزارة الماليةإلى وزارة المالية

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٦:                    التاريخ                              ٧٦٢٨١/ M. E/ ٤٤: الرقم

  سيدي،

مايو حول موضوع المعونـة الماليـة   /  أيار٥ والمؤرخ في ٦٥٩٨٠إشارة إلى كتاب هذه الوزارة المرقم     

للحجـاز، أو عـز إلــي اللـورد كــرزن أن أنقـل، علــى أي حـال، الطـالع وزيــر الماليـة، النــسخة المرفقـة مــن          

  .ماندر هوغارث حول هذا الموضوعمالحظة دونها الكو

، ويتفـق اللـورد   ٧٤٩١٣مـايو بـرقم   /  أيـار ٢٠إن آراء السر هنري مكماهون كانت قـد أبلغـت إلـيكم فـي        

كــرزن مــع الــسير هنــري مكمــاهون والكومانــدر هوغــارث فــي ضــرورة اســتمرار المعونــة الحاليــة حتــى             

ويأمـل اللـورد كـرزن أن    . زيرة العربيـة يتوصل مؤتمر الصلح في باريس إلى التسوية النهائية بشأن الج      

المــستقبل الــسياسي للجزيــرة العربيــة ســيتقرر فــي وقــت قريــب، ويقتــرح أنــه حالمــا يبــثّ فــي موقــف          

حكومة جاللته تجاه الملك حسين يمكن النظر فيما إذا كان من المرغوب فيه استمرار هـذه المعونـة    

  .ن الشرق األوسطأو قطعها وأن يبحث األمر في المؤتمر الوزاري حول شؤو

وكما تعلم وزارتكم بال شك فـإن القتـال قـد نـشب مـؤخراً بـين الملـك حـسين وابـن سـعود فـي جـوار                

وقـــد قــرر المـــؤتمر الـــوزاري حــول شـــؤون الـــشرق األوســط فـــي اجتمـــاع عقــد مـــؤخراً، كانـــت      . الطــائف 

ه لمنطقــة وزارتكــم ممثلــة فيــه، أن تلتــزم حكومــة جاللتــه بــدعم الملــك حــسين فــي دعــواه بــشأن إدارتــ     

  . الخرمة التي استولى عليها ابن سعود

ومن رأي اللورد كرزن، إزاء هذه الظروف، أنه ال يجوز أن تفكـر حكومـة جاللتـه فـي الوقـت الحاضـر         

  .بأي خفض في المعونة الحالية التي تمنح للملك حسين

  ...وأتشرف
  )توقيع(
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        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        انة للحجازانة للحجازانة للحجازانة للحجازعن التجهيزات واإلععن التجهيزات واإلععن التجهيزات واإلععن التجهيزات واإلع
  دافيد جورج هوغارث: أعدها

  مدير المكتب العري بالقاهرة
  :التاريخ

علــى الــرغم مــن أن عالقتنــا فــي المــستقبل بالمــشكالت الماليــة واالقتــصادية األخــرى للحجــاز ال     
ــا فيمـــا يتعلـــق             ــة موقتـــة التباعهـ ــي تقريـــر سياسـ ــض التقـــدم فـ ــد حـــصل بعـ ــن تـــسويتها اآلن فقـ يمكـ

مــة تنتهــي حالــة الحــرب هنــاك نهائيــاً، وأصــبح مــن الممكــن تقــدير حاجــات    بــالتجهيزات واإلعانــة حال
  .عهد السالم

نـوفمبر الماضـي، وافـق الملـك     / خالل محادثة مـع اللفتنـت كرنـل ويلـسن فـي شـهر تـشرين الثـاني         
ــاز لمـــدة أكثـــر مـــن الـــسنتين       ــام المرســـلة شـــهرياً إلـــى الحجـ حـــسين مباشـــرة علـــى أن تجهيـــزات الطعـ

ف كلهــا بعــد شــهر أو شـــهرين مــن ســقوط المدينــة، وقــد اعتــرف بــأن هـــذه          الماضــيتين يجــب أن توقــ   
وطلـب فقــط أن  . التجهيـزات قـدمت ألغــراض عـسكرية محــضة وال يبقـى لهــا محـل فــي أحـوال الــسلم       

يلـزم  . يخصص الهند كميات كافية من حجم الحمولـة لتجهيـز مـا يقابلهـا بطـرق التجـارة االعتياديـة           
 طــن شــهرياً وذلــك فــوق مــا تــستطيع تجهيــزه    ١٥٠٠ إلــى ١٣٠٠تخــصيص مــساحة حمولــة الحمولــة لـــ   

ــب ســفر ســفينة أخــرى     . الــسفن التجاريــة التــي تــأتي عــادة اآلن إلــى جــدة      إذا اســتطاعت الهنــد أن ترت
إن الحجــازيين الضــطرارهم إلــى  . شــهرياً تــستوعب هــذه الكميــة فــيمكن توقــع نتــائج مفيــدة مختلفــة     

وإيــرادات كمــارك الملــك ســتعود عليــه مجــدداً بــواردات  : شــراء لــوازم معيــشتهم يجــب أن يبــذلوا الــذهب 
ويكـون مـن الجيـد    . كبيرة عدا االعانة، وتـشجيع تجـارة جـدة والـروح التجاريـة فـي جميـع أنحـاء الـبالد             

أيضاً، ألجل تحقيق األهداف نفسها، تشجيع شحن بضائع أخرى يحتاج إليها الحجاز ممـا حـرم منـه          
 سـكان المـدن األغنيـاء مـا زالـوا يطلبونهـا منـذ أمـد طويـل          إن. خالل الحرب، خـصوصاً أخـشاب البنـاء       

دقناه كإعانـة سـوف يتـدفق    تـ وال شك أن كمية كبيرة مـن الـذهب الـذي أع   . للتصليح، ولبناء دور جديدة  
مـــرة أخـــرى إلـــى الخـــارج حالمـــا يمكـــن وضـــع هـــذه األخـــشاب والمـــواد الثمينـــة األخـــرى فـــي األســـواق    

  .الحجازية
 طنـاً  ١٥٣١سابق نقدمها إلى الحجاز مجاناً كانت تبلـغ فـي أعلـى حاالتهـا     إن المواد التي كنا في ال    

 طنــاً مرســلة إلــى العقبــة، أي مجمــوع     ١٩١٣ هنــدردويت شــهرياً، مرســلة إلــى المــوانئ الجنوبيــة و      ٥و 
 طنــاً، ١٢٦٠ طنــاً، األرز ٩٢٠كانــت الحبــوب : مــن هــذا المجمــوع.  هنــدردويت٥ طنــاً و ٣٤٤٤شــهري قــدره 

 طنــاً جــاء األرز والتــبن  ٤٧٥ طنــاً، والتــبن ٧٢٥ طنــاً، الــشعير ٤٨ هنــدردويت، الــسكر ٥ و  طنــا١٦ًالقهــوة 
ومــصر جهــزت  . أمــا البــاقي فجــاءت كميــات منــه إلــى المــوانئ الجنوبيــة مــن الهنــد    . جميعــه مــن مــصر 
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وفي الوقت الحاضر يشحن النصف فقط من الكميات اآلنـف ذكرهـا إلـى العقبـة، وثلثـان       . العقبة كلياً 
ــن   إلـــى ال ــل قلـــيالً مـ ــوانئ الجنوبيـــة، أي أقـ ــه   ٢٠٠٠مـ ــى الحجـــاز جميعـ ــهرياً تقريبـــاً إلـ وكانـــت .  طـــن شـ

  .اإلرساليات المصرية تؤلف استنزافاً عظيماً للموارد المحلية، وسيؤدي توقيفها إلى ارتياح كبير

. إن قـضية اإلعانـة الماليــة ال تبـشر بحـلّ ســريع ومـرض كمـا هــي الحـال مـع قــضية تجهيـز الطعــام          

نمــا أكــد الملــك للفتننــت كرنــل ويلــسن أنــه يتوقــع خفــضاً جــسيماً فــي المــنح الماليــة بعــد ســعود         وبي

المدينة، فإنـه يعتـزم خفـض مخصـصات البـدو إلـى نـسبة الـصرة الـسابقة لحمايـة طـرق الحـج وسـكة                

ولـيس  .  بـاون شـهرياً  ١٢٠، ٠٠٠الحديد، وهو ال يزال يتنبأ بصورة غير واضحة تمامـاً بطلـب قـدرة نحـو           

 المعروف في تقديره لحاجته فـي المـستقبل بهـذا المبلـغ الكبيـر، لكنـه أبـدى بعـض الداللـة علـى             من

كمـا أنـه صـرح أكثـر مـن      . أن المبلغ لـيس فـي الحقيقـة تقـديراً للعجـز المحتمـل، بـل ادعـاء للتعـويض           

 مــرة برغبتــه فــي تأكيــد االقتــراح العــام المــوحى لــه فــي رســالة الــسير هنــري الجاللــة قــد تكــون علــى           

إنــه . اســتعداد للنظــر فــي تقــديم تعويــضات نقديــة للعــرب إذا هــي احتفظــت بالبــصرة فــي المــستقبل      

ل إلـى رقـم               ل هذا االقتـراح بـصورة خاصـة إلـى وعـد بمنحـه مـدفوعات، بـل إنـه توصـجنيـه  ١٢٥٠٠٠يحو 

م يبلـغ  شهرياً يعتقد، كما يظهر أننا قد تعهدنا به له وال حاجة للقول إنه لم يذكر له قط أي رقم، ولـ       

بــأي شــيء أكثــر مــن االقتــراح العــام الــوارد أعــاله، ال تحريريــاً وال شــفهياً مــن جانــب حكومــة صــاحب            

إذا . يـصرح الملــك اآلن أنـه شـطب هــذا المبلـغ دائمـاً مــن إعانتـه باعتبـاره يمثّــل ديننـا نحــوه         . الجاللـة 

نواجه صـعوبة غيـر   كانت هذه حالة صحيحة من الوهم النفـسي، مـا نميـل عمومـاً إلـى الظـن، فإننـا سـ              

  . قليلة في تعديل األمور مع مدع عنيد ومتشبث برأية مثله

ولــيس مــن الواضــح أيــضاً هــي حــسب الملــك حــساب االحتمــال القائــل بــأن مــا ســبق لــه تخصيــصه    

إذا كان لم يفعل ذلـك فـإن   . لفيصل عن العمليات العسكرية الشمالية ستتحمله سورية في المستقبل      

بـاون مـن مـدفوعاتنا الـسابقة     ٢٠٠، ٠٠٠ن الـذي يطالـب بـه سـيكون مـساوياً لنحـو          باو ١٢٠، ٠٠٠مبلغ الـ   

  .ويكون التخفيض للحجاز الجنوبي تافهاً

كلمـا قــدم الملـك التقــديرات المفـصلة التــي وعـد بتزويــدنا بهـا بعــد سـقوط المدينــة، سـيكون مــن         

ويكــون . لـسباق للحـرب  الـضروري مقارنتهـا علـى قـدر اإلمكــان بميزانيـة الحجـاز فـي العهــد العثمـاني ا        

من الضروري بصورة خاصة أن تكتشف ما هي نـسبة المـدفوعات التركيـة للحجـاز بـصفة تخصيـصات           

دينية من أمالك األوقاف، ألنـه يجـوز التفكيـر بـأن الملـك، وإن حـسب أن هـذه سـتفقد فـي المـستقبل،             

إن . لـى تركيـة  فإننا، مـن جانبنـا، قـد نـشترط وجـوب اسـتمرارها ضـمن شـروط الـصلح التـي نفرضـها ع              

القيام بذلك يحتمـل أن يكـون مـشروعاً، بـالنظر إلـى الـشروط التـي خصـصت هـذه األمـالك بموجبهـا                  

وال يحتمــل قطعــاً أن تكــون المــدفوعات منهــا للحجــاز قــد أخــضعت لــشرط،     . للوقــف فــي بــادئ األمــر 

  .صريح أو ضمني، يستوجب خضوع مركز اإلسالم للسيادة السياسية للسلطان العثماني



  ١٨٣

رقام مدفوعات الحكومة التركية للحجاز التي قدمت لنا حتى اآلن، تبـدو بـال ريـب وكـأن هنـاك        إن أ 

إن مجمــوع هــذه األرقــام بالنــسبة للحجــاز، بمــا فيهــا     . مبلغــاً كبيــراً كــواردات األوقــاف، لــم يــدخل فيهــا    

يحتمــل أن .  ليـرة تركيــة لـسنة معينـة   ٣٣٢٦٣٢المدينـة، ولكـن باسـتثناء واردات البريــد والكمـارك، يبلـغ      

يكــون هــذا المبلــغ قــد غطــى، بــين كــل الرواتــب اإلداريــة األخــرى، المخصــصات العثمانيــة الشخــصية        

ــوالي، نحـــو      ــغ حـ ــا تبلـ ــم أنهـ ــي علـ ــة، والتـ ــهرياً ١٢، ٠٠٠ألميـــر مكـ ــة شـ ــرة تركيـ ــان الخـــدمات  .  ليـ ــا كـ ولمـ

 ليــرة تركيــة،  ٨٠٠٠٠البريديــة تــدار بخــسارة، وواردات الكمــارك المحليــة التــي أنتجــت وفــراً يزيــد علــى       

، ٠٠٠سوف تعود بال ريب على الحكومة الجديدة، فـإن مجمـوع المـدفوعات اآلنفـة الـذكر، ناقـصاً نحـو          

 ليــرة تركيــة واردات الــضريبة المحليــة الــخ، التــي يكــون الملــك قــادراً علــى قبــضها، تمثّــل مجمــوع          ٤٠

وال حاجـة لإلشـارة إلـى    . ةالخسارة في إيراد الدولة الجديدة، حـسب األرقـام المقدمـة لنـا مـن اآلسـتان         

لكـن إلـى أن   .  جنيـه شـهرياً  ١٢٠٠٠٠الفرق العظيم بين ذلك المجموع وبين تقـدير الملـك لعجـز قـدره       

نحصل على معلومات أخـرى، لـن نـستطيع التأكـد هـل أن أرقـام اآلسـتانة تتـضمن كـل المـدفوعات مـن                

، أو أن )الــسلطانية فقــط  يحتمــل أنهــا تمثــل تلــك التــي تــدفع مباشــرة مــن الخزينــة         (دينيــة وغيرهــا  

  .تقدير الملك أخذ بنظر االعتبار كل اإليرادات المحتملة بعد الحرب

لكـن أرقــام اآلســتانة يجــوز اتخاذهـا كداللــة عامــة مأمونــة لمـا يتوقــع أن تنتجــه الــضريبة المدنيــة،      

ليــرة  ٤٠، ٩١٧لــدينا تحــت عنــوان الــضريبة المباشــرة،   . المباشــرة وغيــر المباشــرة، ســنوياً فــي الحجــاز   

، ٩٤٦ ليـرة تركيـة، وواردات البريـد    ٨٥، ٧٩١تركية، وتحت عنوان الضريبة غير المباشـرة واردات الكمـارك    

 وعلينــا أن نقــوم بمزيــد مــن    ٦٥٤/١٣٣وهمــا يمــثالن مجمــوع ايــراد إداري ال يزيــد علــى     .  ليــرة تركيــة ٦

لحـسابهم الخــاص، وإذا  التحقيـق أيـضاً عمـا إذا كــان األمـراء يقبـضون رسـوماً مباشــرة أو غيـر مباشـرة         

ونتحقــق أيــضاً هــي أن وارد الكمــارك المــذكور أعــاله يمثــل المجمــوع   . كــان األمــر كــذلك فمــا مقــدارها 

ألننــــا نعلــــم أن واردات كمــــارك جــــدة كانــــت  . المــــستوفى أو المجمــــوع المــــدفوع إلــــى اآلســــتانة فقــــط 

لحجــاز ومــصر وأمــاكن  وأخيــراً، كــان ألمــراء مكــة خزينــة فــي ا  . تخــصص، كلهــا أو بعــضها، لبلديــة مكــة 

وقبل حسم قضية معقدة كهذه نهائياً، يحتمل أن يكـون مـن الـضروري فحـصها مـن قبـل لجنـة         . أخرى

  .مالية تقوم بتحقيقات في كل من اآلستانة والحجاز

  هـ . ج. د
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FO 686 /17 
  )األصل العربي(

))))١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني بجدةمن الملك حسين إلى المعتمد البريطاني بجدةمن الملك حسين إلى المعتمد البريطاني بجدةمن الملك حسين إلى المعتمد البريطاني بجدة
  ١١٣٣٧/ ٧/٩: التاريخ

١٩١٩/ ٦/٦  
  سعادة المعتمد البريطاني بجدة

فات علينا أن نشعركم البـارح عـن بعـث المكتـوب وال بـد يـصل لعبـد اهللا آخـر يومنـا هـذا ثـم وإنـا ال              
نهمــل أهميــة جلــب جهينــة وأمثــالهم ولكــن بــسبب المــسافة ونحوهــا مــن المواقــع طبيعيــة تحــول دون     

فهـذه المعـارك الدفاعيـة علـى رؤوسـهم      . ن قبائلنـا ذلك وحرب األدنين وما جاورنا من الشرق وتهامة م 
وما تكبدوه من الخسائر والفقائد في األنفـس واألمـوال تمعنـا أن نكلـف أحـدهم بجرعـة مـاء وألزمنـا           

فهذا وعـدم اقتـدارنا وقـصر مـداركنا ومحدوديـة فكرنـا أتـت بهـذه النتـائج          . بجلب بقيا معسكر عبد اهللا  
  .عزيزي

  مخلصنا 
  حسين
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  )صل العربياأل(
))))١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة 
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٣٣٧ رمضان ٧:                      التاريخ                                                       ٨٠٩: الرقم
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٦

  سعادة المعتمد البريطاني بجدة
 وأول شــيء أبينــه اعتقــادي صــميمية تــأثر    ٨٩٧ا برقيــة ســعادتكم عــدد   بكــل ترحيــب واشــتياق تلقينــ  

إنما الحال وصـل إلـى الدرجـة التـي أشـرنا إليهـا فـي هـذا         . سعادتكم على ما وقع على معسكر عبد اهللا   
وأهـم شـيء اآلن ينبغـي البحـث عنـه إسـراع       . وأرى بأن اغتنام دقيقة من الزمن ال يعادله ثمـن    . األسبوع

مين سكينة الحسيات، وصد التجـاوز المنتظـر، وهـذا لـيس لـه تـدبير إالّ الطيـارات        تسكين الخواطر وتأ  
  .واقبلوا فائق أشواقي. الذي أكرر شدة احتياج حالتنا الحرجة إليها قبل كل شيء

  مخلصكم 
  حسين
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  )األصل العربي(

))))١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة 
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

   هـ ١٣٣٧ رمضان ٨: التاريخ                                                                         ٨١٣ :الرقم
  )١٩١٩يونيو /  حزيران٧(

  مستعجل جداً
  سعادة المعتمد البريطاني نجدة الموقر

ضى لزيادة إيضاح محادثتنا التلفونية رأيت تحريـر برقيتـي هـذه ألبـين لـسعادتكم الحقيقـة المقتـ             
ــا  ــرعة إنفاذهـ ــيما       . سـ ــدة الموضـــحة لمـــسلكي وخطتـــي وال سـ ــارير العديـ ــن التقـ ــر عـ ــرف النظـ ــإن صـ فـ

 ذو القعـدة ثـم والمخطـرة المقدمـة لـسعادتكم      ٢٠المتقدم منهـا لفخامـة نايـب جاللـة الملـك بتـاريخ        
ــاريخ  ــنة  ١٧بتـ ــفر سـ ــاألمر    ١٣٣٧ صـ ــام بـ ــا للقيـ ــدم لياقتنـ ــذرنا وعـ ــين عـ ــن   .  تعـ ــائي مـ ــن بقـ ــسالمة مـ فللـ
ة ســفك الــدماء وضــياع األمــور وتحمــل النفقــات العظيمــة بــال ثمــرة ال بــد مــن الــتخلص مــن     مــسؤولي

األمر وإلحاق البالد إما لحضرة ابن سعود أو اإلدريسي أو تعيين ملك مخـصوص يقـوم بـشؤونها، فـإن        
الــبالد بحمــد اهللا متأســسة وزارتهــا ومحاكمهــا ومجالــسها وبلــدياتها وشــرطتها وكــل مــا هــو ي معنــى        

وانـي  . كرر بيـاني هـذا سـببه هـو ألـه خـشية وقوعـه بـصورة ربمـا ال توافـق المقاصـد البريطانيـة             وت. ذلك
  .منتظر الجوانب محتشمي

  حسين
FO 686/ 17        

))))١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٨:     التاريخ                                                               ٩٠١: الرقم
إن سـيادتكم أدرى بــآرائي  .  وصـلتني فـي وقــت متـأخر مـن مــساء أمـس     ٨١٣برقيـة سـيادتكم المرقمــة   

ــتقالة   ــق االسـ ــا يتعلـ ــدة      . فيمـ ــذه المـ ــتم هـ ــد أن عملـ ــيادتكم، بعـ ــد أن سـ ــد أن أعتقـ ــتطيع أن أعتقـ ال أسـ
لعربـي واإلسـالمي، تـدعون كـل ذلـك      الطويلة، وبذلتم كل هذا الجهد لمـا فيـه أفـضل مـصالح الـشعب ا        

إن سعادة المندوب السامي يقوم بكل مـا فـي   . الجهد المضني والثمين أن يذهب هباء بإعالن تنازلكم   
  .وسعه للمساعدة وإنني ألتمس مخلصاً أن تستبعدوا أمثال هذه األفكار جميعاً

  .مع أخلص االحترامات
  ويلسن باشا
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  )األصل العربي(

))))١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩((((        
        ))))قيةقيةقيةقيةبربربربر((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

  ٣٧/ ٩/ ٩: التاريخ
)١٩١٩/ ٦/ ٨(  

  سعادة المعتمد البريطاني بجدة
 تأكـــدي بـــأن بريطـــاني العظمـــى هـــي أعلـــم النـــاس بـــصالح اإلســـالم ثـــم العـــرب    ٩٠١ج برقيـــة عـــدد 

لـه إالّ علـى سـوء    وتمادي تجاوزات حليفهـا المكـرم إلـى  درجـة أضـحى يهـدد بهـا اليـوم الطـائف ال أحم            
وهــذا مــن دواعــي أســباب االسـتقالة فــإني أخــشى مــن نحوســة هــذا البخــت ال    . حظـي ونحوســة طــالعي 

يوقعنا في ما هو أعظم من هذه الرزية وأشرت عن هذا مـراراً مـصرحاً لـسعادتكم بـأن ال أغفـل لحظـة        
  .من الزمن ولم أشكر فيها جميلكم وفخامة النايب واقبلوا مزيد أشواقي

  مخلصكم
  حسين
FO 686/ 17        

))))١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدةمن الكرنل باسيت ـ وكيل المعتمد البريطاني بجدة
        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((إلى المكتب العربي إلى المكتب العربي إلى المكتب العربي إلى المكتب العربي 

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٩:               التاريخ                                                     ٦٩٧: الرقم
  :أتيعبد اهللا أبرق من الطائف صباح اليوم وأبلغ ما ي

  .ليست هنالك تطورات جديدة
  .المشاعر في الطائف أكثر هدوءاً وعاد بعض السكان الذين كانوا قد هربوا

ابــن ســعود ال يــزال فــي تربــة، ووعاظــة ناشــطون جــداً فــي جميــع أنحــاء المنطقــة يحــاولون إدخــال      
  .الوهابيةالسكان في 

  .٣٠٠٠ليجعل مجموع قواته يأمل أن يجمع قريباً عدداً كافياً من البدو ) عبد اهللا(إنه 
ينوي البقاء لبضعة أيام فـي الطـائف، وقـد تـرك شـاكر علـى رأس معـسكره فـي الـسيل الكبيـر حيـث                

 مــن غيــر النظــاميين، ويجــري تعزيــز هــؤالء اآلن مــن قبــل       ٣٠ مــن قــوات مكــة وحــوالي    ٢٥٠لديــه اآلن 
  . شخصاً من قوات مكة١٢٠حامية الطائف الحالية المؤلفة من 

  باسيت



  ١٨٧

FO 686/ 17        
))))١٣١١٣١١٣١١٣١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من األمير فيصل إلى الملك حسينمن األمير فيصل إلى الملك حسينمن األمير فيصل إلى الملك حسينمن األمير فيصل إلى الملك حسين
        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((بواسطة المكتب العربي بواسطة المكتب العربي بواسطة المكتب العربي بواسطة المكتب العربي 

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٩:                            التاريخ                                        ٧٩٤: الرقم

  .يبدأ. ما يلي إلى  الملك حسين

أعتقـد أن الـضباط والمـدافع والبنـادق     . م المـشجعة وصلت برقيـاتكم وإننـي سـعيد ألخبـار جاللـتك      

إننـي سـأبذل كـل جهـد إلرسـال قـوات مـن المـسلمين         . ال تفي بالغرض ولكن سأرسلها بأسـرع مـا يمكـن     

لمساعدة جيشكم، وإذا وجدت القـوة غيـر كافيـة فسأحـضر شخـصياً وإن كنـت أعلـم أننـا إذا فعلنـا ذلـك              

وفــي هـذه األثنــاء  ..  بنفــسي حفاظـاً علــى شـرفنا  ومـع ذلــك فـإنني أفــضل أن أضـحي   . فسنخـسر ســورية 

ــاورة لهـــا         ــة والقـــرى المجـ ــدبير قـــوات مـــن مكـ ــل بإمكـــانكم تـ ــاوض الحلفـــاء والفرنـــسيون    . هـ إننـــي أفـ

التفـصيالت تـصلكم فيمـا    . يقنعونهم بإرسال قوات مـسلحة، ال تتـرددوا فـي قبـول هـذا العـرض األخيـر           

  .انتهى. بعد

FO 371/ 4146 (86406) 

))))١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرة

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

        ))))لندنلندنلندنلندن((((

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٩: التاريخ                                                                   ٩٤٠: الرقم

  عاجل 

  ٦٩٩برقيتكم رقم 

صل أو الحـسين  ضابط االرتباط الفرنسي سأل القائد العام اليوم ماذا سيكون موقفنا إذا طلب فيـ     

  .مساعدة القوات الفرنسية المسلحة للدفاع عن مكة

يخيل إلي أنكم قد نظرتم في مثل هذا االحتمـال وأنكـم فـي حالـة إرسـال قـوات فرنـسية سـترغبون          

  .ال تتوافر هنا أية قوات. في أن تتعاون معها القوات المسلحة البريطانية

ان سـالمة مكـة، وال لإلشـارة إلـى مـا يـصيب       ال حاجة للتأكيـد علـى أهميـة دعـم ملـك الحجـاز وضـم        

  .مكانة بريطانية وسمعتها من ضرر إذا ذهبت إلنقاذه قوات فرنسية بمفردها



  ١٨٨

FO 686/ 17        
))))١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٩:           التاريخ                                                         ٥٩٤: الرقم
 نحـــو مكـــة أتوقـــع حـــدوث تـــدفق جمـــاعي منهـــا إلـــى جـــدة، ولـــيس مـــن    الوهـــابيينفـــي حالـــة تقـــدم 

المستبعد أن يكون علينا الـدفاع عـن قـسم كبيـر مـن الـسكان الهنـود البريطـانيين مـن كلتـا المـدينتين             
واالعتقـاد الـسائد بـين    .  الحـج هـذه الـسنة   أو إجالئهم عنها، وكذلك الحجـاج الـذين وصـلوا اآلن ألداء         

وسـيكون هنـاك أيـضاً    . الجالية الهندية هو أن حكومة صاحب الجاللة ستدافع عن جدة عند الضرورة   
عـدد مــن عــرب المدينــة واألشــخاص مــن جنـسيات أخــرى ممــن ســيطلبون حمايتنــا، ومجمــوعهم يبلــغ     

  . شخص تقريبا١١ً/  ٥٠٠
وعلـى الــرغم مـن أن احــتالالً وهابيـاً لمكــة لـن يعقبــه     .  كافيــةإننـي ال أســتطيع أن أقـدم لهــم حمايـة   

بالضرورة التقدم نحو جـدة، فـإن ذلـك يبـدو النتيجـة المنطقيـة، وهـذا االحتمـال، فيمـا أرى، ال يمكـن               
ولــذلك . ويــستطيع االخــوان أن يكونــوا فــي جــدة بعــد احــتالل الطــائف بثالثــة أيــام إذا شــاؤوا  . تجاهلــه

  :وحة أمامنافإن البدائل التالية مفت
إذا كـان سياســتنا هــي الـدفاع عــن جــدة نفـسها، نظــراً للمــصالح الـسياسية المهمــة هنــا، فعلينــا      ) ١(

وفـي هـذه الحالـة يجـب تـأمين حاجـة مثـل هـذه القـوة مـن المـاء            . اآلن إرسال قـوة كافيـة لهـذا الغـرض      
  .بواسطة السفن، ألن المياه المتوافرة محلياً ال تكفي

ى أثـر وصـول الخبـر بـأن االخـوان أصـبحوا فـي الطـائف، وأن مـن المحتمـل            البدء باإلخالء علـ   ) ٢(
الموجــودة اآلن فـي مينــاء بورســودان هــي تحــت تــصرفي،   ) CLIO(إن البــاخرة . أن يتقـدموا نحــو مكــة 

إنهــا ال تــستطيع أن تــؤوي ســوى أعــداد    .  ســاعة مــن اســتدعائي لهــا   ١٨وتــستطيع أن تكــون هنــا خــالل    
 .ية إرسال سفن إلى جدة لتكون متوافرة عند الضرورةقليلة، ولذلك ستظهر حاالً قض

  .عدم اتخاذ أي إجراء إذا سقطت الطائف بأمل أن ال يتقدم االخوان نحو مكة وجدة) ٣(
أعـاله إذا تأجـل اتخـاذ    ) ٢(و ) ١(إن تقدم االخوان السريع سيجعل من المستحيل تنفيذ البـديلين        

  .إلى القاهرةاإلجراءات إلى حين وصول أنباء احتالل الطائف 
إن هذه البدائل قـد تكلـف قـوات الـسفن التـي تبقـى هنـا نفقـات كبيـرة دون أن تظهـر الحاجـة إليهـا                

وأنـه لمـن المحتمـل طبعـاً أن تبقـى االخـوان فـي مكـانهم، أو أن ال يتقـدموا لمـدة طويلـة،               . في األخيـر  
اعيــة، فــإنني أرى مــن  ولكــن فــي غيــاب أيــة معلومــات موثــوق بهــا بــشأن نيــاتهم، وعــدم وجــود أيــة قــوة دف   

  .واجبي أن أعرض احتماالت الوضع على قدر ما أستطيع أن أحكم عليها
  ويلسن



  ١٨٩

FO 686/ 17        
  )األصل العربي(

))))١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصل
        ))))بواسطة المعتمد البريطاني في جدةبواسطة المعتمد البريطاني في جدةبواسطة المعتمد البريطاني في جدةبواسطة المعتمد البريطاني في جدة((((

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٠:           التاريخ                                                       ٦٠٨: الرقم
  .ما يلي إلى فيصل من الملك

بصورة قطعية الحذر الشديد من أن تغير أمر تخل بخطته سوريا أو تطلب قـوة فرنـسية أو غيرهـا،      
فـإذا لـم تحـصل أو لـم تحـل سياسـياً كمـا هـو جـاري علـى           . فاألمر ممكن دفعه اآلن بستة طيارات فقط      

  .استقالتي أولى وأوفقاألساس المقدر، ف
  ).انتهى(

  حسين
  ١٣٣٧ رمضان ١١

FO 371/ 4146 [86805]        
)١٣٥(  
  )برقية(

        من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩و يوني/  حزيران ١٠:                       التاريخ                       عاجل                ٩٤٩: الرقم
  :يبدأ. يونيو متأخراً/  حزيران ٨وصل التقرير التالي من الكرنل ويلسن في جدة المؤرخ في 
إنــه فــي الطــائف مــع معــسكر فــي الــسيل    . أجريــت الليلــة الماضــية حــديثاً تلفونيــاً طــويالً مــع عبــداهللا   

 لمقابلــة يبـدي ابــن سـعود فـي رسـالة وصــلت منـه أنـه مـستعد       . أخبرنـي أن ابـن ســعود فـي تربـة    . الكبيـر 
  ).يعني الخرمة وتربة).. (األمير(وفد عن الملك بشرط انسحاب جميع الشريفيين من بالد 

يعتقـد عبــد اهللا بــصورة أكيـدة أن انبعــاث االخــوان الحــديث سـيكون جــدياً مثــل الـذي حــدث فــي القــرن       
ا الــسيل الكبيــر يجــب ان تنــسحب إلــى مكــة تاركــة الطــائف للعــدو إذ         ..).. عبــارات ســقطت  . (الماضــي 
كانت دعاية االخوان ناجحة بدرجة أنه لن تأتي أية عشائر لمساعدة الملـك، والـشعور الحـالي       . هوجم

. في الطائف هو بحيـث إن عبـد اهللا يتوقـع أن تنـضم البلـدة إلـى االخـوان خـالل اسـبوع واحـد أو نحـوه            
  .العشائر من العشيرة تربة قد التحقت باالخوان

ابن سعود على رسالة حكومـة صـاحب الجاللـة المرسـلة أمـس      يرى عبد اهللا من المحتمل أن يعترض  
ابـن سـعود سـيبعث برسـائل إلـى كـل مكـان محـذراً العـرب بـأنهم           . عبد اهللا بيد الشيخ عجيـل    ) بواسطة(

يبـدي عبـد اهللا أن الدعايـة تحـدث تـأثيراً      . يجب أن ينضموا إليه إذا أرادوا إنقاذ عائالتهم وممتلكـاتهم       



  ١٩٠

 قد ال يتقدم أكثر مما فعـل قبـل ان تلتحـق بـه جميـع العـشائر فـي جنـوب          ويظن أن ابن سعود   . عظيماً
الملــك وعبــد اهللا كالهمــا يحثــان علــى إرســال الطــائرات فــوراً ألجــل قــصف الخرمــة وتربــة           . الحجــاز

وهما يقوالن إن هذا قد يؤدي إلـى وقـف التقـدم ويحمـل العـشائر المتـرددة حاليـاً          . ومخيمات االخوان 
 كالهما يصرحان بأنه ليس هنالك ما يمنع االخـوان مـن االسـتيالء علـى مكـة        .على االلتحاق بالملك  

  .إذا تقدموا اآلن
  ) ـ مكرر إلى الهند٩٤٩معنونة إلى وزارة الخارجية برقم (

FO 371/4146  [[[[86805]]]]    
))))١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٠:                        التاريخ                                           ٩٥٠: الرقم
  .برقيتي السابقة لهذه مباشرة

  :ما يلي مالحظات الكرنل ويلسن
. جـدة هادئـة بـصورة عامـة ولكـن األسـواق فـي قلـق        . التقارير تدل على أن مكة في حالة ذعر شـديد     

و أن الملـك وعبـد اهللا فقـدا كـل نفـوذ لـدى العـشائر، ومـن المـشكوك فيـه جـداً            يبـد . الوضع صعب جداً 
  .أن يتم أي تجمع جدير بالذكر حولهما

إنــه قــد ال يــرد علــى رســالة  . إذا أراد ابــن ســعود أن يــدخل مكــة فــي أي وقــت لــيس هنالــك مــا يوقفــه   
 تــسلمه هنــاك قبــل حكومــة صــاحب الجاللــة المرســلة إلــى هنــا، كمنــا أن جوابــه إلــى بغــداد قــد ال يــتم   

إذا تقـدم خـالل هـذه الفتـرة فـإن أكثـر اإلجـراءات حكمـة قـد يكـون قيـام الطـائرات،              . مضي عـدة أسـابيع    
. في حالة إرسالها، ليس بالمغامرة بتعقيد الوضع وقصف معسكراته، بـل القيـام بعمليـات اسـتطالعية      

ات إظهــاراً الســتعدادنا  أرى مــن الــضروري رســال الطــائر  . وفــي حالــة تقــدم العــدو تكــون علــى اســتعداد   
ــران       ــد أن طيـ ــت ال أعتقـ ــسين، وإن كنـ ــك حـ ــساعدة الملـ ــارة أو ٢٠الجـــدي لمـ ــوان  ٣٠ طيـ ــيوقف االخـ  سـ

إن وصولها سيكون له أيضاً تأثره على سكان المـدن بـل إنـه قـد يـستميل المتـرددين           . المتعصبين جداً 
مـر صـحاب الجاللـة أو لـم تكـن      إذ رفض ابن سعود اإلذعان إلى أوا. من العرب باالنضمام إلى عبد اهللا      

لديــه الـــسلطة لحمـــل االخـــوان علـــى ذلـــك، فيبــدو أن علـــى الملـــك أن يختـــار بـــين مواجهـــة االنـــدحار     
العسكري الكامل، وما يتبعه من فقـدان مكانتـه وسـمعته كليـاً، أو عقـد أفـضل صـلح يـستطيع التوصـل           

عم االضـطراب ويـصبح تنازلـه    وفـي تلـك الحالـة سـي    . إليه مع ابن سعود بأمـل إنقـاذ األمـاكن المقدسـة        
  .أمراً ال مفر منه

وفــي هــذه األثنــاء لــيس لنــا إالّ أن تنتظــر نتجيــة أوامــر صــاحب الجاللــة إلــى ابــن ســعود وأن تنــزل      
  . الطائرات هنا

  ). ـ مكررة إلى الهند٩٥٠معنونة إلى وزارة الخارجية برقم (
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))))١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        يماليماليماليمالمن حكومة الهند ـ سمن حكومة الهند ـ سمن حكومة الهند ـ سمن حكومة الهند ـ س
        إلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١١:               التاريخ                                                    ٨٥٨: الرقم
  .يونيو من القاهرة ـ عن الحجاز/  حزيران١٠ بتاريخ ٩٥٠إشارة إلى البرقية المرقمة 

ظراً للتوتر الحـالي فـي شـعور المـسلمين هنـا وفـي سـائر        إننا نعترض بشدة على إرسال الطائرات ن   
وال ينكــر أن قيمتهــا العــسكرية بالنــسبة للملــك حــسين هــي صــفر، فــي حــين أن وجودهــا فــي    . األمــاكن

إضــافة إلــى ذلــك فــإن الطيــارين قــد       . أطــراف األمــاكن المقدســة لــن ينظــر إليــه إال كإهانــة لإلســالم        
  .لشعب بسبب عدم معرفتهم لدقة الموقفيرتكبون عن غير قصد ما يسيء إلى مشاعر ا

FO 686/ 17 
))))١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((من المكتب العربي من المكتب العربي من المكتب العربي من المكتب العربي 
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٢:                  التاريخ                                                 ٩٦٢: الرقم
   ٨٥٨ sإشارة إلى برقية حكومة الهند المرقمة 

وهــو يعتقــد أنهــا  . بنــاء علــى طلــب خــاص مــن الملــك حــسين، ســبق أن أرســلت الطــائرات إلــى جــدة   
  .إن الطيارين، وهم منتقون، يقدرون دقة المهمة تماماً. ٩٥٧أنظر برقيتي المرقمة . ستنفذ الموقف

  .نسخة إلى جدة
    [91521]    FO 371/ 4146        

FO 406/ 14 [91521] 
))))١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ـ المندوب السامي البريطاني في القاهرةـ المندوب السامي البريطاني في القاهرةـ المندوب السامي البريطاني في القاهرةـ المندوب السامي البريطاني في القاهرةآللنبي آللنبي آللنبي آللنبي . . . . من السير أمن السير أمن السير أمن السير أ
        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١١                       القاهرة في                                        ٢٦٩: الرقم
  سيدي اللورد،

سخة مــن مـــذكرة  يونيــو، أتــشرف بإرســـال نــ   /  حزيـــران١٠ بتــأريخ  ٩٥٠إشــارة إلــى برقيتـــي المرقمــة    
  .للكابتن غارلند من المكتب العربي عن نزاع الخرمة

  ...أتشرف الخ
  آللنبي. هـ . هـ   . أ
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        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        مذكرة للكابتن غارلند من المكتب العربي عن نزاع الخرمة مذكرة للكابتن غارلند من المكتب العربي عن نزاع الخرمة مذكرة للكابتن غارلند من المكتب العربي عن نزاع الخرمة مذكرة للكابتن غارلند من المكتب العربي عن نزاع الخرمة 

        بين الملك حسين وابن سعودبين الملك حسين وابن سعودبين الملك حسين وابن سعودبين الملك حسين وابن سعود
        ابن سعودابن سعودابن سعودابن سعود

 األميـر ابـن سـعود وحكومـة صـاحب الجاللـة البريطانيـة اعترفـت          رتبت معاهـدة بـين    ١٩١٥في سنة   
وكانــت المعاهــدة  . فيهــا األخيــرة بــابن ســعود كالحــاكم المــستقل لنجــد واالحــساء والقطيــف وجبيــل        

اتفاقــاً موقتـــاً عقـــد، بـــصورة رئيـــسة، ألغـــراض عـــسكرية بعــد طـــرد األتـــراك، ولـــم تعـــين حـــدود نهائيـــة     
  .للمنطقة

        االخواناالخواناالخواناالخوان
االخـوان ينظــر إلـيهم عمومــاً كظـاهرة نـشأت وظهــرت حـديثاً، فــإن هـذه الحركــة        علـى الـرغم مــن أن   

، أي الثــورة التطهيــري الكبــرى ضــد اإلســالم     للوهابيــة هــي فــي الحقيقــة إحيــاء فــي شــكل أكثــر حــدة       
التقليــدي فــي القــرن الثــامن عــشر، التــي أخمــدتها فيمــا بعــد القــوات المــصرية بقيــادة محمــد علــي           

  .لت منذ ذلك الحين في سبات خصوصاً داخل حدود نجد والتي ظ١٨١٧سنة ) باشا(
. ، ولـو أن اتباعـه هـم بـال ريـب أكثـر تعـصباً       الوهابيـة إن عقائد مذهب االخوان مماثلة تماماً لعقائد  

أما بالنسبة لغير المسلم فإن هذا المذهب يتمثل في الطـرق القاسـية لإلرغـام علـى اعتنـاق المـذهب           
مـا يتعلـق بمبـادئ العقيـدة نفـسها، تلـك المبـادئ التـي تبـدو محـالً           ومعاقبـة مرتكبـي الخطايـا، أكثـر م    

ولـيس ثمـة مـن شــك مطلقـاً فـي أن البـدو يتعرضــون لإلرهـاب المـنظم العتنـاق المــذهب          . لالعتـراض 
ويقال إن االخوان ال يأخذون أسرى في الحـرب، بـل يـذبحون كـل مـن يقـع فـي        . ومن رفض منهم يقتل  

  .أيديهم
وقـد يكـون هـذا    . عود لم تكن له صلة بحركـة االخـوان فـي مراحلهـا األوليـة     لقد قيل مراراً إن ابن س  

صــحيحاً، ولكــن حــسبنا أن نعلــم اآلن ألغراضــنا الحاضــرة أوالً، أن المــذهب نــشأ قريبــاً مــن عاصــمته،     
وســمح لــه باالزدهــار هنــاك، وكــان المبــشرون الرئيــسيون مــن رعايــاه، وثانيــاً، إنــه مجــرد صــيغة شــديدة        

   وثالثـاً، إن ابـن   . رئيـسها المعتـرف بـه   ) ابـن سـعود  ( التـي هـو   الوهابيـة  التـضحية مـن   للتعـصب إلـى حـد
ســعود قــد وضــع نفــسه مــؤخراً علــى رأس الحركــة ومــن المؤكــد نــه لــن يتخلــف عــن اســتخداما لبلــوغ          

  .أهدافه الخاصة
  .والوهابيينوألغراض هذه الدراسة، ال لزوم للتفريق بين ابن سعود واالخوان أو بين هؤالء 

ذ ظهــور االخــوان للمــرة األولــى قبــل نحــو عــشر ســنوات بجــوار الريــاض، عاصــمة نجــد، تقــدمت    منــ
ومــن المؤكــد فعــالً أن نجــد كلهــا مــن االخــوان، وأن مبــشريها تــسللوا إلــى كــل     . حــركتهم تقــدماً ســريعاً 

  .جهات جزيرة العرب
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 تحـيط بنجـد   وحكـام الـدول العربيـة التـي    . لكن مبادئ المذهب يكرهها كل المـسلمين التقليـديين   
  .يعيشون في خوف من انتقالها إلى شعوبها) وال سيما الملك حسين(

        نزاع الخرمة نزاع الخرمة نزاع الخرمة نزاع الخرمة 
إن الــسبب الــديني هــو عــزم  . إن ألزمــة الخرمــة الحاضــرة ســببين، أحــدهما دينــي، وثانيهمــا سياســي 

والمـذهب الـسياسي هـو النـزاع بـشأن الملكيـة       . الملك على وقف دعاية االخوان المذهبية في الحجـاز     
  .فعلية لمنطقة الخرمةال

قـدم الملــك حــسين حججـاً جيــدة إثباتــاً لتملكــه الخرمـة، وهــذه بعــد تـأخير طويــل حظيــت بتأييــد       
لكــن ابــن ســعود الــذي يــستند فــي ادعائــه علــى والء أهــالي منطقــة الخرمــة   . حكومــة صــاحب الجاللــة

  .أكثر من تملكه لألرض نفسها، وافق على عرض النزاع لتحكيمنا
 للمــذهب ١٩١٤يمــي ناشــىء عــن اعتنــاق ممثــل الملــك المحلــي فــي الخرمــة ســنة         إن النــزاع اإلقل

وقـد أصـبح خالـد باعتناقـه     . ، وهو شريف اسمه خالد عينه الملـك أميـراً للخرمـة قبـل الحـرب        الوهابي
ويظهـــر أن الملـــك خـــالل أربـــع ســـنوات لـــم يتخـــذ أيـــة خطـــوات لتعـــديل الوضـــع فـــي    .  ثـــائراًالوهابيـــة

.  أرسـل جبـاة الــضريبة، غيـر أن خالـد اعــتقلهم    ١٩١٨ولكـن فـي ســنة   .  منهــاالخرمـة أو لجبايـة ضـرائبه   
مـن  ) للملـك (ولما شعر أن عمله يعنـي الحـرب، جمـع نـواة قـوة بدويـة طـرد بهـا كـل العناصـر المواليـة                

  .الخرمة
 اســـترعى الملـــك أنظارنـــا إلـــى اضـــطهاد ابـــن ســـعود وتجـــاوزه علـــى العـــشائر   ١٩١٨مـــايو / فـــي أيـــار

راء مكة منذ األزمنة القديمة وقال إنه، بالنتيجـة، قـد اضـطر إلـى إرسـال قـوة إلـى        المرتبطة بشدة بأم  
 بـدوي بـإمرة الـشريف حمـود أخـي األميـر شـاكر، ومـع         ٨٠٠وكانت هـذه القـوة مؤلفـة مـن نحـو            . الخرمة

أنها كما أدعي قد أعادت النظام بعد مدة قصيرة من وصولها إلى الخرمـة فـإن الملـك أرسـل فـي شـهر           
لكـن هـذه القـوة فاجأتهـا     .  رجـالً ومـدفعين قـديمين ورشاشـتين    ٨٢ونيو تعزيـزات مؤلفـة مـن     ي/ حزيران

  . قتيالً وكل مدافعها١٤جماعة من االخوان وكبدتها 
        حوادث عسكريةحوادث عسكريةحوادث عسكريةحوادث عسكرية

 ٦ مـدافع و  ٤ رجـل و  ٨٠٠بعد هذه الهزيمة أرسل الملك األمير شاكر إلى منطقة الخرمة مع نحـو   
). الخرمـة مـن إقلـيم عتيبـة    ( الخرمة بصفته أمير قبيلة عتيبـة  وصرح الملك أن شاكر يحتل   . رشاشات

  .ووصلت قوة شاكر بعد ذلك إلى مران
بـإمرة  ) المقطاطـة (وكان الحـادث العـسكري التـالي هجـوم قـام بـه فخـذ مـن قبيلـة عتيبـة المواليـة               

ومــن المحتمــل  . شــيخه شــليويح ضــد االخــوان فــي الخرمــة، لكــن رجــال الفخــذ هزمــوا هزيمــة نكــراء      
  .أن هذا الهجوم قد حركه شاكر) يس بالضرورةل(

 مــيالً ١٦أغــسطس تحــرك شــاكر مــن مــران والتقــى بــاالخوان فــي آبــار هنــو علــى بعــد   / فــي شــهر آب
وقد ورد الخبر أنـه خـالل هـذه المعركـة فـر أحـد أفخـاذ قبيلـة عتيبـة          . شرقي الخرمة حيث أبيدت قوته  

ــة؟(  الفريــق اآلخــر ونعتــه بالمعتــدي فــي هــذه الواقعــة،       وكــل فريــق الم . بجمعهــم إلــى االخــوان  ) الرقّ



  ١٩٤

ولكنهــا كانــت بــال ريــب نتيجــة تقــدم شــاكر مــن مــران، ولــو أنــه مــن المحتمــل لــم يقــصد بــذلك التقــدم    
  . القيام بالعدوان

حتى هـذا الوقـت ظـلّ ابـن سـعود، وهـو يعلـن أن الملـك هـو المعتـدي فـي كـل الحـوادث، يمتنـع عـن                 
ولكـن علـى   . الخرمة، ولو أنه أكـد أنـه هـو نفـسه لـن يتـدخل فـي األمـر        تحمل المسؤولية عن رجاله في       

كـان  . الرغم من تكذيبات ابن سعود المتكررة لمنحه الـدعم إلـى خالـد واالخـوان فإنـه ال يمكـن تبرئتـه         
والواقـع أن رســالة كتبهـا خالـد إلــى    . خالـد بـال ريـب بــصفة وكيلـه وينظـر إليـه طالبــاً اإلرشـاد والمعونـة        

، وقـد رآهــا المــستر فيلبـي، تــضمنت تفاصــيل كاملـة عــن المعركــة     )؟(معركـة آبــار هنــو  ابـن ســعود، بعــد  
  .وذكرت بأن المدافع التي استولى عليها حفظت حتى ترد أوامر ابن سعود عن طريقة التصرف فيها

هــذه الهزيمــة اســتلزمت إرســال تعزيــزات عــسكرية جديـــدة إلــى األميــر شــاكر، وعلــى ذلــك أرســـلت            
ى مـن معـسكر عبـد اهللا، ولكـن، باسـتثناء غـارات صـغيرة مـن جانـب االخـوان علـى              مدافع ورشاشات أخر  

. القوافل التي تأخذ المؤن من الطائف إلـى مركـز شـاكر، لـم تحـدث أحـداث عـسكرية ألمـد مـن الوقـت           
  . وكرر الملك وعبد اهللا  باستمرار وعودهم بالقيام بترتيبات دفاعية فقط، وكذّبا كل النوايا العدوانية

وقـد أغـضب   .  بصعوبة واستولى االخوان على كل مـا لديـه  ١ى الغارات تخلّص ابن عبد اهللا   في إحد 
ذلـك عبــد اهللا، والـذي يعلمــه كاتـب هــذه الكلمـات أنــه اعتـزم فــي ذلـك الحــين بأخـذ ثــأره حالمـا تــسنح          

  . وكان يتلهف للتحرك نحو الخرمة شخصياً. الفرصة
متنــاع عــن األعمــال العدوانيــة، أو حتــى التقــدم نحــو     ومــع أننــا أنــذرنا الملــك وعبــد اهللا دائمــاً باال   

الخرمة، فيجب التأكيد أن هذه السياسة من جانبنا أملتها الضرورات العـسكرية ال غيـر، وتـم تقريرهـا        
وقـد أصـبح مـن المعـروف أن الـشريفيين لـم       . بالرغم من تعاطفنا الشديد مـع ادعـاء الملـك بالخرمـة          

شــهم أو مــدافعهم عــن القــوات التــي كانــت تحاصــر المدينــة،        يكونــوا يــستطيعون منــع قــادتهم أو جيو   
يــضاف إلــى ذلــك أن هزيمــة نكــراء فــي الخرمــة فــي ذلــك الحــين كــان يحتمــل أن تنــتج رد فعــل هــداماً     
علـى عمليـات الحــصار، بتقويـة همــة فخـري باشــا وتمكينـه مــن إجـراء بعــض الترتيبـات مــع ابـن ســعود          

  . االخوانلمواصلة الدفاع عن البلدة أو تسليمها إلى
الهند لم تقم بـشيء كثيـر لوقـف ابـن سـعود أو اإليعـاز إليـه باالمتنـاع         ) حكومة(وعلى أي حال، فإن  

وكان الرأي الهندي في ذلك الوقـت أن مـن الخطـأ    . عن دعايته المعادية لألشراف بين عشائر الحجاز  
/ يكــن إال فــي آذار ولــم . لنــا أن نؤيــد الملــك فــي العمــل العــسكري ضــد حليفنــا بالمعاهــدة ابــن ســعود    

 أن أرسلت حكومـة صـاحب الجاللـة رسـالة إلـى ابـن سـعود تنـصحه بتعـديل موقفـه وإقنـاع                ١٩١٩مارس  
  .أتباعه بعدم مواصلة معارضة التنظيمات اإلدارية للملك حسين في الخرمة

 عبــد اهللا حــراً فــي اإلقــدام علــى حملتــه   ١٩١٩ينــاير / وقــد تــرك ســقوط المدينــة فــي كــانون الثــاني  
اعتز بها طويالً على الخرمة، وكان يتنبأ في أحيان كثيـرة أنهـا سـتنتهي بالتـدمير الكامـل لقـوات          التي  

  ).هو عبد اهللا إلى الميدان(ابن سعود خالل يومين من وصوله 

                                                
  . ـ كذا جاءت في األصل واألرجح أن المقصود هو عبد اهللا١

  )ص. ن(
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أن حركــــة عبــــد اهللا غيــــر  ) العــــراق ومــــصر(لقــــد خــــشي المتــــشارون البريطــــانيون كلتــــا الجهتــــين  
ام بـين القـوات المتعاديـة، ومـن المحتمـل جـداً أن عبـد اهللا لــو        المستحـسنة ال بـد أن تـؤدي إلـى الـصد     

والحقيقـة أنـه لـو علمنـا بنوايـا األميـر الحربيـة الفعليـة         . بقي في المدينة لما أثيرت األزمة الحاضـرة    
كانـت قـوة عبـد اهللا    . الحتججنا بال ريب بقوة ضد التقدم بدالً مـن االكتفـاء بـالقول إنهـا غيـر مالئمـة         

وقـد وصـلت إلـى    .  رشاشـاً ٢٠ مدافع و ١٠ نائب ضابط وجندياً و ٧٧٠ ضابطاً و ٦٠ من النظامية مؤلفة 
وحالمــا علــم ابــن ســعود بتحــرك عبــد اهللا مــن المدينــة أخــذ يعــد      . أبريــل/ العــشيرة فــي أوائــل نــسيان  

  .للتصدي له
مــن المؤكــد أنــه أنــذر حكومــة صــاحب الجاللــة بــذلك، ومــع تأكيــد رغبتــه فــي التحكــيم صــرح بأنــه       

إذا كـان الملــك  : قـال . م بـضغط الـرأي العـام علـى اتخـاذ الترتيبــات ضـد عـدوان القـوات الـشريفية         مـرغ 
ولكننــا إذا اعتبرنــا تقــدم عبــد اهللا غيــر حكــيم     . وعبــد اهللا يبقيــان فــي محلهمــا فأنــا أبقــى فــي محلــي     

  .ومتهور، ونصحناه بعدم البدء، فإننا ال ننكر، وال يمكننا أن ننكر، حقه في احتالل الخرمة
علـى المــوالين فــي  ) كمـا أخبــر عنهـا عبــد اهللا  (وكـان الحــادث العـسكري التــالي غـارة شــنها االخــوان    

وقــد تعقبــت الغــزاة مفــرزة مــن جــيش عبــد اهللا فلــم تلحــق بهــم،   . ١٩١٩مــايو / الدغيبيــة فــي أوائــل أيــار 
علـى  لكنها اعترضـت سـبيل فريـق غـزو ثـان مـن االخـوان وهـزمتهم، وقيـل إنـه كـان فـي طريقـه للهجـوم                 

وفي نحو التاريخ نفسه هاجمـت دوريـة مـن جـيش عبـد اهللا مفـرزة أخـرى        . مخفر شريفي في المدارمة  
لالخــوان فــي رضــيم فألحقــت بهــا هزيمــة منكــرة، علــى أثــر قــصفها بقنابــل يدويــة بينمــا كــان أفرادهــا       

  .ولم نتسلم بعد أخباراً عن هذه الغارات من جانب ابن سعود. نائمين
عبــد اهللا بأنــه، بعــد قتــال دام ســاعتين ونــصفاً، احتــل تربــة، وبعــد تثبيــت         مــن الــشهر أخبــر   ٢١فــي 

فالظــاهر أنـــه تخلــى عـــن   . وفـــي هــذا األخبـــار يــتهم عبــد اهللا نفـــسه   . احتاللهــا ســيتقدم إلـــى الخرمــة   
  .سياسته الدفاعية وقرر بال ريب أن يتخذ من غارة االخوان على الدغيبية عذراً له للهجوم على تربة

 مــيالً شــمال  ٨٠علــى مــسافة  ( أيــضاً عــن وصــول ابــن ســعود شخــصياً إلــى الــسقفة     وأخبــر عبــد اهللا 
  ).شرقي الخرمة

ة، فإنـه بـال          في وسعنا أن نكون متأكدين أن ابن سعود، إذا لم ينكر وقوع غارة االخـوان علـى الدغيبيـ
  نهاشك سيؤكد أنها لم تقع بتحريض منه، ولذلك كانت غارة عشائرية اعتيادية ال يكون مسؤوالً ع

ــادة األميــر خالــد علــى عبــد اهللا فــي تربــة وطــردوه        /  أيــار٢٦/ ٢٥فــي ليلــة   مــايو هجــم االخــوان بقي
ــى كـــل مـــدافعها              ــة واســـتولوا علـ ــى قوتـــه النظاميـ ــددة أنهـــم قـــضوا علـ ــن أخبـــار متعـ ــا، ويظهـــر مـ منهـ

 ويظهـر .  رجل راكب غير نظامي فقط وانـسحب إلـى األخيـضر   ٥٠٠وفر األمير عبد اهللا مع   . ورشاشاتها
كانــت لديــه قــوة صــغيرة فــي  ) نائــب القائــد عبــد اهللا(مــن األخبــار الــواردة بعــد ذلــك أن الــشريف شــرف   

وقـرر شـرف بعـد ذلـك     . مـايو، لكـنهم ردوا علـى أعقـابهم    /  أيـار ٢٦اكليلخ هاجمها االخوان في فجر يوم       
تمـــل وكـــان االنــسحاب إلـــى هـــذا الموقــع األخيـــر حـــسب المح   . أن ينــضم إلـــى عبـــد اهللا فــي األخيـــضر  

  .ضرورياً لحماية المركز الشريفي في العشيرة
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وأصـبحت مكـة   . مع القضاء على جيش عبد اهللا أصبح طريق الخرمة إلى الطائف مفتوحاً للعـدو   
ومـن المدينـة ال يـستطيع األميـر علـي أن يرسـل سـوى        . وحتى جـدة تحـت رحمـة االخـوان المتعـصبين         

  . األصليةتعزيزات ال قيمة قتالية لها أكثر من قوة عبد اهللا
        النتائج النتائج النتائج النتائج 

وقــد . إنهـا لحقيقـة مؤسـفة أن القـوات الـشريفية انـدحرت انـدحاراً سـيئاً فـي كـل قتـال مـع االخـوان             
أخفـق جـيش عبـد اهللا النظـامي فـي تحقيـق توقعــات الـضباط البريطـانيين الـذين خـدموا معـه خــالل            

م لـه، ومـع أنـه    بعد خبرة سنتين ونصف من الخدمة أخفق هذا الجيش في أول امتحان حاسـ       . الحرب
مجهز تجهيزاً ثقيالً بالمدافع والرشاش، فالظاهر أنه فشل في إجراء قتال من أي نـوع كـان ضـد عـدو       

  .غير مدرب مسلح بالبنادق فقط
        السياسة المقبلةالسياسة المقبلةالسياسة المقبلةالسياسة المقبلة

ـا، فــإن الموضــوع              علــى الــرغم مــن أن الملــك حــسين قــد يتــسلم اآلن مــساعدة عــسكرية وقتيــة منـ

ي يعتــزم اتخاذهــا فــي ســبيل الـدفاع الــدائم عــن مكــة والمدينــة؟ إن   مــا هــي الخطــوات التـ : التـالي يثــار 

الحماة الشرعيين لهذه األماكن هم بطبيعة الحال اتحاد عشائر حرب الكبيرة التي تقع فـي أراضـيهم       

لكن تلبيـتهم نـداء الحـرب، أمـر فيـه إشـكال ألن والءهـم للملـك قـد ضـعف بالتـأخير الكبيـر فـي دفـع                  . 

يـضاف إلـى ذلـك    . الـذي سـببه األميـران علـي وعبـد الـه خـالل الحـرب وبعـدها         إعاناتهم، ذلـك التـأخير      

ــة          ــي اللحظـ ــوعهم فـ ــذهبون بجمـ ــد يـ ــشائر، وقـ ــسائر العـ ــوان كـ ــع االخـ ــاليب تطويـ ــون ألسـ ــم معرضـ أنهـ

  .الحاسمة إلى الجانب المقابل

ال ودفــاع الطــائرات عــن الطــائف ومكــة  . إن تهديـد االخــوان لــن ينتهــي بعــد أن تمــر األزمـة الحاليــة   

) إضـافة إلـى ضـغطنا الـسياسي علـى ابـن سـعود       (يمكن أن يكـون إالّ وقتيـاً، حتـى وإن كـان آثـاره األدبيـة           

كبيــرة إلــى حــد إيقــاف عــدوان االخــوان، ولكــن حالمــا تــسحب طائراتنــا تعــود العــشائر المواليــة لنجــد      

  :على الحدود لشن غاراتها، وتتوقف سالمة األماكن المقدسة على

ولكــي تكــون هــذه مفيــدة يجــب أن تــدرب وتــشكل مــن      . ة نظاميــةاحتفــاظ الملــك بقــو  ) ١(

  .ضباط ذوي أهلية، ويجب أن تكون من نوع يختلف تماماً عن الجيش العربي الحاضر

  . قبضتنا على ابن سعود من الشرق) ٢(

  .تحالف الملك مع ابن رشيد) ٣(

ســائر الغــارات يجــب أن يكــون الملــك قــادراً علــى االحتفــاظ بجــيش جيــد يــستطيع وقــف االخــوان و   

يظهر مع األسف أنـه لـيس ثمـة إال القليـل مـن األمـل فـي قـدرة         . التي ال ينظمها أو يدعمها ابن سعود  

قوات الملـك علـى مواجهـة جيـوش ابـن سـعود، ولـذلك سـتقع مهمـة وقـف هـذا األخيـر عنـد حـده علـى                  

  .عاتق حكومة صاحب الجاللة
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يقترح أن التهديـدات مـن جانـب قواتنـا علـى      وفيما يتعلق بالوسيلة التي لدينا إلخضاع ابن سعود،   

التي يأخذ منها مؤنة والتي لها تقـدير جليـل فـي الريـاض،     . منطقته الشرقية، األحساء والهفوف الخ    

تحتمل أن تكون أكثر فعالية من إعطاء الملك حسين مساعدة عسكرية تثبت أنها مجـرد طريقـة غيـر        

  .مباشرة لتجهيز ابن سعود بالسالح

ينسى أن حلم الملك بامبراطوريـة عربيـة يحكمهـا هـو أو خلفـاؤه، هـو أيـضاً حلـم ابـن          ويجب أن ال  

ولكن، بينما يعتمـد الملـك فـي جيـشه علـى مرتزقـة مـن أسـوأ         . سعود ليكون هو نفسه في مقام القيادة   

نــوع، فــإن ابــن ســعود يجــد تحــت أمــره قــوات كبيــرة يــدفعها التعــصب الــديني إلــى أشــد أنــواع التهــور              

  .لنفسوالتضحية با

والعامــل الثالــث الــذي يحتمــل إمكــان اســتعماله فــي وقــف ابــن ســعود عنــد حــده، يكــون بتــشجيعنا     

لقــد كــان هــذا دائمــاً مناهــضاً شــديداً للمــذهب       . للتحــالف الموعــود بــين الملــك حــسين وابــن رشــيد      

، وهــو يــستطيع أن يجمــع قــوات بدويــة ضــخمة مــن جزيــرة العــرب الوســطى لتهديــد خطــوط     الوهــابي

لكن معنى ذلك سـيكون بـال ريـب مـنح إعانـة البـن رشـيد، وربمـا بواسـطة الملـك           . ت النجدية المواصال

والحقيقة أن من الصعب أن نرى كيف يمكـن جلـب ابـن رشـيد إلـى جانـب الخـط بـدون مـنح            ). حسين(

ويظهـر  . اإلعانة التي ال مناص منها والتي يتلقاها كل الزعماء الرئيسيين اآلخرين في جزيـرة العـرب     

  .  نفسه مستعد ليكون أول زعيم عربي يقبل بسيادة حسين مقابل ثمنأنه هو

 واالخـــوان أكثــــر مــــن ذلـــك، ســــوف يكـــون ضــــرورياً أن تتــــضمن     الوهــــابيينوألجـــل إخمــــاد حركـــات   

المعاهدات التي تعقد فيما بعد مع الحكام العرب الفردين المستقلين، عدا ابن سـعود، شـرطاً تجعـل      

ل المبــشرين مــن االخــوان مــن أراضـيه، وباإلضــافة إلــى ذلــك، مــنح   هـذا األخيــر مــسؤوالً عــن عــدم إرسـا  

الـــسلطة إلـــى ســـائر الحكـــام لطـــرد هـــؤالء المبـــشرين مـــن االخـــوان الـــذين يـــستطيعون الـــدخول إلـــى    

ــاليمهم ــام المـــسلمين           . أقـ ــع الحكـ ــدن جميـ ــن لـ ــل مـ ــوز الرضـــا الكامـ ــوف يحـ ــشرط سـ ــذا الـ ــل هـ إن مثـ

  .التقليديين

 كـل قواتـه مـن الخرمـة، فـإذا لـم يمتثـل لـذلك يعتبـر معاديـاً           لقد أوعز إلـى ابـن سـعود اآلن بحـسب        

  . لحكومة صاحب الجاللة وتلغي فوراً حقوقه بموجب المعاهدة وإعانته

إن جغرافيــة منطقــة الخرمــة ليــست معلومــة لــدينا بــصورة واقعيــة ـ حتــى المــسافة مــن مكــة إلــى          

مـستر فيلبـي بالخرمـة فـي سـفره مـن       مر ال. الطائف غير متفق عليها من أولئك الذين زاروا المكانين  

  .، لكنه لم يصدر حتى اآلن أية خرائط مفصلة١٩١٧الرياض إلى جدة سنة 

  غارلند. هـ 

  .١٩١٩يونيو /  حزيران٤المكتب العربي في 



  ١٩٨

FO 371/ 4146 [95840] 
))))١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الجنرال السير ادوارد آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال السير ادوارد آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال السير ادوارد آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال السير ادوارد آللنبي ـ القاهرة
        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٥:               التاريخ                      )                           ٢٧٨: (قمالر
  سيدي اللورد،

يونيـو، أتـشرف بـأن أقـدم نـسخاً مــن      /  حزيــران١١ والمؤرخـة فـي   ٢٦٩اإلشـارة إلـى رسـالتي المرقمـة     
 األحـداث المتعلقـة بنـزاع الخرمـة     مـذكرة جديـدة للكـابتن غارلنـد، مـن المكتـب العربـي، تواصـل قـصة         

  .يونيو/ حزيران/ ١٠إلى 
  الخ... أتشرف

  اللنبي . هـ . هـ . أ 
FO 371/ 4146 [95840]        

        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        للكابتن غارلند عن نزاع الخرمةللكابتن غارلند عن نزاع الخرمةللكابتن غارلند عن نزاع الخرمةللكابتن غارلند عن نزاع الخرمة
        المعلومات األخيرةالمعلومات األخيرةالمعلومات األخيرةالمعلومات األخيرة

ســلها وجــاء فــي برقيــة أر. لقــد أكــدت التقــارير األخيــرة مــن جــدة انــدحار عبــد اهللا الكامــل فــي تربــة   
، بـضمنهم عـدة شـيوخ    ٢٥٠قد بلغ عددهم ) أي قتلى الشريفيين(الملك إلى األمير فيصل أن الشهداء  

فـي جـيش عبـد اهللا يقـود مـا سـمي بــ        ) ميجـر جنـرال  (من العتيبة وكذلك السيد حلمي الذي كان لواء   
ت كـــل وأصـــيب األميـــران عبـــد اهللا وشـــاكر نفـــسهما بجـــروح بـــسيطة، وفقـــد  . فرقـــة الجنـــود النظـــاميين 

  .المدافع والرشاشات وثلثا المؤن، ولم ينج سوى عشر المشاة الراكبين على البغال
وجــدير بالمالحظــة أنــه ، علــى الــرغم مــن اإلنــذار المــسبق الــذي بلغهــم عــن الهجــوم الليلــي، كــان        

فقــد كــان أحــد أمثــال  البغــداديين يقــول إن  . الــضباط النظــاميون الــذين نجــوا يرتــدون مالبــس الليــل 
ات العـسكرية يجــب أن ال تتـدخل فــي راحـة الليــل، وخـالل الحــرب أسـتغني دائمــاً عـن المخــافر        الواجبـ 

  .األمامية والخفارات وما ماثلها من جانب الجيوش الحجازية
 بـدوي الـذي قبـل فـي بـادئ األمـر إنهـم التحقـوا بعبـد اهللا قـد اختلفـوا، وكمـا             ١٠/   ٠٠٠ويظهر أن الـ  

ر إلـى أن أكثريـة العناصـر العـشائرية التـي تـدعي الـوالء للملـك         كـل شـيء يـشي     : يالحظ الكرنل باسيت  
لـيس لهـم   . ومما يبعث على العزاء أن الذين استولوا على المـدافع الـخ  . حسين ال يعتمد عليها قطعاً  

  .أتباع مدربون على حملها واسعتمالها



  ١٩٩

رمــة ألجــل علـى الــرغم مــن تأكيــد الملــك أن ابــن ســعود أرســل التعزيــزات العــسكرية إلــى تربــة والخ   
وعبـد اهللا، حـسبما يقـول الملـك، هـو اآلن بـاق فـي        . مهاجمة عبد اهللا، لم ترد األخبار عن تقـدم للعـدو     

  .موقف الدفاع، لكنه هو والملك يخشيان تقدم ابن سعود نحو الطائف ومكة
وله مـن الفكـر الـصحيح مـا     . لكن المظنون أن ابن سعود اآلن مرتاح لنجاحه وإعادة احتالله لتربة  

وه إلــــى الـــشعور بــــأن أي تقـــدم آخــــر نحـــو مــــدن الحجـــاز يعنــــي التـــضحية بــــصداقتنا وإعانتنــــا       يـــدع 
ومــساعدتنا، وال بــد لــه مــن التأكــد أن لــدينا الوســيلة لمعاقبتــه  حتــى إذا علــم أن الملــك ال يــستطيع       

ويظهـر مـن المحتمـل أن أوامـر حكمـة صـاحب الجاللـة البريطانيـة باالنـسحاب مـن تربـة يكـون             . ذلـك 
  . ثر المرجو عندما يتلقاهالها األ

إن حقيقة كون اآلخرين لم يتقدموا من تربة منذ أعادوا احتاللها تدل علـى أن ابـن سـعود يمـارس        
عليهم نوعاً من السيطرة، ولو عزمت العناصر الشديدة التطرف على غزو الطائف بـدون موافقـة منـه          

  . لتحركت دون ريب نحوها خالل هذا الوقت
 ســوف يــصر الملــك بــال شــك علــى القيــام بغــارات قــصف عقابيــة فوريــة علــى   عنـد وصــول طائراتنــا، 

تربة والخرمة وسائر معسكرات االخوان، ولكن يظهر من الـضروري أن النتـائج المحتملـة لعمـل كهـذا       
من كل وجهات النظر يكون من المستحسن كثيراً أن يـرغم ابـن سـعود    . يكفر فيها جداً قبل القيام بها    

 سياســي مــن بغــداد، ألن قــصف الطــائرات يزيــد مــن البغــضاء والــضغينة بــين    علــى االنــسحاب بــضغط 
نجد ومكة ويجعل التصالح في المستقبل أكثر صعوبة ويـؤثر بعـد ذلـك علـى الـضيافة المقدمـة إلـى              
المــسافرين الرســميين البريطــانيين فــي طريــق نجــد، بــل قــد يعجــل فــي حــسب التــصور، نــشوب حــرب     

  .لنشر الدعاية الهندية ضد الشريف) رفة بصورة مناسبةمح(شاملة، عدا إمكان خلق أخبار 
لذلك يجد اإلنسان نفسه مرغماً على االقتراح بـأن يحـتفظ بالطيـارات كليـاً ألغـراض الـدفاع، فـي           

وإذا انــسحب ابــن ســعود شخــصياً مــن منطقــة الخرمــة،   . حالــة تقــدم االخــوان مــن مــواقعهم الحاضــرة  
تاللهــا حتــى تــتم تــسوية نــزاع الحــدود بــالتحكيم مــن      فيكــون مــن المعقــول للملــك أن يمتنــع عــن اح   

بطبيعة الحال، سوف يـشجب الملـك ذلـك باعتبـاره محافظـة ال غيـر علـى الـسياسة الدفاعيـة             . جانبنا
لكـن عليـه أن يـشعر فـي هـذا الوقـت أن الجيـوش التـي         . التي هي، حسب رأيه، أساس القالقل الحاضـرة  
  .لها من االحتفاظ باإلجراءات الدفاعيةال تقدر على تنفيذ مهاجمات ناجحة ال بديل 

من الواضح أن قيامنا بتسوية الحدود بين نجد والحجاز هو أحـد الـشؤون العربيـة التـي تـستدعي            
  .اهتمامنا السريع، ويجدر عدم تأخيرها لمدة أطول

يقـال إن ابـن سـعود    : هو كمـا يلـي  ) ١٩١٩يونيو /  حزيران١٠(إن الوضع العسكري في الخرمة اليوم     
  .  أميال غربي تربة١٠ بدوي بعضهم مركّزون على مسافة ٢٠ /...جود في تربة، وقوته تبلغ مو

 مـــن ٢٥٠ بـــدوي فـــي األخيـــضر، و ٣٠٠األميـــر عبـــد اهللا جمـــع مـــن قوتـــه األصـــلية بقايـــا تبلـــغ نحـــو  
القيـسوني لاللتحـاق   ) وزير الحربية؟(الجنود النظاميين نصف المدربين غادروا مكة بقيادة الصاغ؟؟  

  .ألمير، بينما يقال إن األمير علي في المدينة يقوم بإرسال بعض الرشاشات والعتادبا
  غارلند . ن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٠القاهرة 



  ٢٠٠

FO 371/ 4146 (106885) 

))))١٤١١٤١١٤١١٤١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الضباط السياسي ـ بغدادمن الضباط السياسي ـ بغدادمن الضباط السياسي ـ بغدادمن الضباط السياسي ـ بغداد
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٥:                    التاريخ                                                ٧٩٣٥: الرقم
أعتقــد أنــه يظهــر منهــا بوضــوح، أن   . إشــارة إلــى المــذكرة القيمــة التــي كتبهــا غارالنــد عــن الخرمــة   

التحكيم في القضايا المختلف عليها لن يتمكن من إنهاء العداء التاريخي بـين الطـرفين، وأن حمـل        
  . ال يعني بالضرة التزامه أو التزام أتباعه بالنتيجةاابن سعود على قبول التحكيم

 

FO 686/ 17        
  )األصل العربي(

))))١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢((((        
        ) ) ) ) برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة من الملك حسين ـ مكة 
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١١:                   التاريخ                                                ٨٢٧: الرقم
مي هـذا مــن أســعد أيـامي وأهنئهــا لتحقيــق حكومـة جاللــة الملــك مـن أن حليفنــا األكــرم      أعتبـر يــو 

وصــل بخيلــه ورجالــه تربــة كمــا أشــرت قبلــه وإنــي أتخــذ هــذا فرصــة ألكــرر التماســي أن تبلغــوا حــضرته    
. يستلم البالد بأي صورة كانت وإالّ فأكون معذوراً إذا أعلنت استقالتي لعجزي اإلداري وعـدم اقتـداري        

  .صي للعظمة البريطانية ليست مربوطة بالصفات واقبلوا جزيل أشواقيإخال
  حسين

  ١٣٣٧ رمضان ١٢
  

FO 686/ 17        
))))١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩ يونيو/  حزيران١١:                            التاريخ                                     ٩٠٧: الرقم
لقد علمت أن هناك جواباً مـن ابـن سـعود    . ٨٢٧يؤسفني أن ال أفهم سبب برقية عظمتكم المرقمة    

في طريقه إلى هنا، وآمل أن تكون محتوياته ستظهر أن تعليمات حكومة صاحب الجاللة سـيكون لهـا         
  .األثر المطلوب



  ٢٠١

ســيادتكم، وأن مثــل وفــي رأيــي ال يمكــن اختيــار لحظــة أقــل مناســبة مــن الوقــت الحاضــر الســتقالة   
  .هذه العملية ستحبط كل الجهود التي تبذلها حكومة صاحب الجاللة اآلن لمساعدة عظمتكم

  .أرجو قبول أفضل احتراماتي
  ويلسن باشا
FO 686/ 17        

  )األصل العربي(    
))))١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

  ١٣٣٧/ ٩/ ١٣:                                           التاريخ                                       ٨٣٠: عدد
١٩١٩/ ٦/ ١٢   

 وقـال اهللا مـن األســف ودواعيـه ثـم وال أظــن يـا ســعادة      ٩٠٧بكـل إبجـال تلقيــت برقيـة سـعادتكم عــدد     
 بعد بياناتي في بحر هـذه المـدة وبـاألخص بعـد أن ثبـت وتحقـق       الموضوعالمعتمد بقي ما أقوله في   

أمــا إعــادة ســعادتكم . مياً لــدى حكمــة جاللــة الملــك وصــول الحليــف الكــريم إلــى الخرمــة بــل تربــة  رســ
التصريح بأن استقالتي تؤدي إلى ذهاب كل األعمـال والمتاعـب هبـاء منثـوراً فالـذي أفتكـره يـا سـعادة               
المعتمــد أن هــذا هــو فــي يــد حكومــة جاللــة الملــك ومــع هــذا فأســباب انــسحابي هــو العجــز وعــدم               

  .تدار األمر الذي أكرر التماسي أن ال تهملوه من نظر االعتباراالق
  حسين
FO 686/ 17 

))))١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٣:                         التاريخ                                         ٧٢٣: الرقم
   .٩٥٧ و ٩٤٦ و ٩٤٠تك إشارة إلى برقي

إذا طلـب فيـصل ذلـك، فعليـك، إذا استـشارك،      . أن يطلب حسين قوات فرنسية أمر ال يبـدو محـتمالً   
إن أي مـشاركة مـن   . أن تستنكر اتخـاذ أي إجـراء مـا لـم يكـن بنـاء علـى طلـب مـن الملـك حـسين نفـسه               

ا إذا، وعنــدما نرســل وعلــى أي حــال فإننــ. جانــب القــوات الفرنــسية هــي فــي رأيــي أمــر غيــر مرغــوب فيــه  
أال تعتقـد أنـه   . أن يقصروا دورهم على التعاون في نطـاق ال أهميـة لـه   ) الفرنسيون(قوات يجب عليهم   



  ٢٠٢

مــن دون أن نعطــي نحــن أو الفرنــسيون مزيــداً مــن المــساعدة فــإن الطــائرات وربمــا بطاريــات الــسيارات    
  صل النظامية، ستكون كافية؟المسلحة الحجازية، موحدة تحت قيادة الكولونيل لورنس مع قوات في

بالنسبة إلى موضـوع اسـتخدام مـسلمين هنـود سأتـصل مـرة أخـرى بـوزارة الهنـد لكنـي ال أتوقـع أن                
ــة        ــرداً علـــى الخالفـ ــرون حـــسين متمـ ــو أن معظـــم المـــسلمين الهنـــود يعتبـ ــدو أن رأيهـــم هـ يوافقـــوا ويبـ

م اإلســالمي هــو هــدف وســيكونون ســعداء بــأي أســلحة جديــدة تــدعم حجــتهم القائلــة إن تجزئــه العــال  
  .حكومة صاحب الجاللة

FO 371/ 4146 (88923) 
))))١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٤: التاريخ                                                                ٩٧٢: الرقم
  عاجل

  . حزيران١٣ والمؤرخة في ٧٢٣برقيتكم المرقمة 
  .وأعلم أنه ال وجود ألي بطاريات سيارات مسلحة حجازية. طائرات فقط) ٦(لقد أرست إلى جدة 

ال . يبدو أن ابن سعود هادئ لعـض الوقـت، ولكننـي ال أشـك فـي أنـه يـستطيع أن يأخـذ مكـة إذا أراد               
  . مكةأعلم متى سيصل لورنس، كما ال أعلم هل سيرحب ملك الحجاز بدفاعه عن

FO 686/ 17 
))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال اللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال اللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال اللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال اللنبي ـ المندوب السامي في مصر
        إلى بغدادإلى بغدادإلى بغدادإلى بغداد

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٣:                         التاريخ                   م                    ٧٠٧: الرقم
  :ما يلي من ولسن، جدة، يبدأ

ــب اجتمــاع      أقتــرح، إذا كــان فحــوى كتــاب ابــن ســعود يــدل علــ       ى قبــول مباحثــة جديــدة معــه، أن يرت
ولــسن مــن بغــداد، وأنــا نفــسي وابــن      ) آرنولــد (يحــضره الملــك حــسين، أو األفــضل عبــد اهللا، والكرنــل     

سعود، ويكون ذلك أحسن فرصة للتوصل إلى تسوية، على أن تضمن هذه إخالء ابن سـعود لمنطقتـي      
وإلعطائـه أوفـر حـظ للنجـاح     . قي الطـائف يكـون محـل االجتمـاع حـسب االحتمـال شـر      . تربة والخرمـة  

وبعـد النظـر فـي جـواب ابـن سـعود، إذا حـصلت        . ولـسن فـي االجتمـاع ضـرورياً      . ت. أرى حضور الكرنل أ   
الموافقة على هذا االقتـراح، فـإنني أخبـر الملـك حـسين الـذي قـد يـرفض قبـول فكـرة عقـد مثـل هـذا                  

والمحتمــل، مــا لــم يكــن جوابــه  . يد إزاءهاالجتمــاع، وفــي تلــك الحالــة ال بــد لنــا مــن اتخــاذ موقــف شــد  



  ٢٠٣

رفـضاً مــوجزاً لتنفيــذ أوامــر حكومــة صــاحب الجاللــة، فــإن ابــن ســعود لــن يــسمح أو علــى األقــل ســوف    
  .يحاول منع أي تقدم جديد لالخوان حتى يسمع خبراً منا مرة أخرى

جتمــاع يرجــى عرضــى مــا تقــدم اآلن للنظــر فيــه لتــوفير الوقــت، فيمــا إذا تمــت الموافقــة علــى اال         
  ).انتهى(وجرت الترتيبات في حينه 

ولـسن، وفـي حالـة كـون كتـاب ابـن سـعود مرضـياً، أقتــرح أن         . ئـي . إننـي أتفـق مـع اقتـراح الكرنـل سـي      
يمكــنكم أن  . يونيــو/  حزيــران ٢١تــأتوا إلــى القــاهرة مــن حلــب التــي، علمــت أنكــم ستــصلونها حــوالي         

  .تذهبوا بعد ذلك من هنا إلى جدة لحضور االجتماع
  .ى اإلبراق إذا وافقتميرج

         ـ جدة                            :        صور من المكتب العربي إلى
       ـ دمشق                                                                                

FO 371/ 4146 
))))١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        السياسيين في بغدادالسياسيين في بغدادالسياسيين في بغدادالسياسيين في بغداد) ) ) ) رئيس الضباطرئيس الضباطرئيس الضباطرئيس الضباط((((من من من من 
        زارة الهند ـ لندن زارة الهند ـ لندن زارة الهند ـ لندن زارة الهند ـ لندن إلى وإلى وإلى وإلى و

        ))))مكررة إلى سيمال والقاهرةمكررة إلى سيمال والقاهرةمكررة إلى سيمال والقاهرةمكررة إلى سيمال والقاهرة((((
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٤:               التاريخ                     سري                     ٦٧١٤: الرقم

  .يونيو/  حزيران١٣م بتاريخ ٧٠٧برقيتكم المرقمة 
  . األخرى للقضيةفي حرصنا على تأييد الملك حسين، يجب أن ال نغفل النظر إلى الجوانب

إن األحداث األخيرة تربه في نفس الضوء الـذي نظـر بـه إليـه ألمـد طويـل مـن جانـب أقـسام مهمـة             
  .من الفكر اإلسالمي، أي كألعوبة تعتمد على تأييد الحكومة البريطانية

وابـــن ســـعود، مـــن الجهـــة األخـــرى، مـــدين بمركـــزه القـــوي إلـــى قومـــه ودينـــه ووضـــعه الجغرافـــي              
 يعتقد علينا، وأبدي أننا يجب أن نحـذر مـن االنـدفاع المرغـوب فيـه إيفـاد المـستر           وهو ال . وشخصيته

  . فيلبي للذهاب إلى مخيمه والدخول في مفاوضات مباشرة معه
أنــا مقتنــع أنــه، إذا عــولج أمــره بــصورة صــحيحة، فلــن يتقــدم علــى مكــة، وأعتقــد أنــه يمكــن إقناعــه     

هنـود مـسلمين أو غيـرهم سيـساء فهمـه، ويثيـر تعـصب        إن إرسال جنـود   . باالمتناع عن احتالل الطائف   
أرى أن ذلـك يجـب اجتنابـه مهمـا تكــن     . االخـوان، وربمـا يـسبب اسـتياء واسـع النطـاق فـي أمـاكن أخـرى         

  .ومن الجهة األخرى، من المهم أن يوضح أن ابن سعود لم يعمل بتحريض منا. الكلفة
 وإن كـان هنالـك بعـض القلـق مـن احتمـال       تدلّ التقارير الواردة من الـضباط الـسياسيين علـى أنـه،          

ال، مـع الملـك حـسين وال اسـتياء ضـد ابـن               سقوط مكة في أيدي االخوان، فال يكاد يوجـد تعـاطف فعـ
والــرأي فــي إيــران والهنــد، حــسبما أعلمــه، هــو معــاد للملــك حــسين بــصورة عامــة، نظــراً إلــى            . ســعود



  ٢٠٤

التــي يواجههــا ســينظر إليهــا فــي تلــك       موقفــه فــي قــضية الخالفــة التركيــة، وأن الــصعوبات الحاليــة       
  .األقطار، وحتى في العراق، باعتبارها عقوبة على خروجه على الدين

فـــذلك . وربمـــا ســـيكون تنـــازل الملـــك حـــسين، فـــي األمـــد الطويـــل، أفـــضل شـــيء يمكـــن أن يحـــدث   
بين نجد والحجـاز  ) أو الخالفات(سيجعل من السهل البن سعود االنسحاب، وتكون التسوية للخالف       

  .مكنة، ألن اتخاذ حسين للقبه خصوصاً قد أدى إلى الوضع الحاضرم
لكنهـا  . إن الحركة العربية تصبح بصورة تدريجية أكثر عداء لألجانب ومعارضـة أكثـر للبريطـانيين    

إن جزيـرة العـرب لـم تكـن متحـدة      . ال تبدي عالمة بكونها بناءة، وال تعد بالتطور على خطوط سلمية    
  .ك، والحركة الحالية رد فعل طبيعي ضد الفكرة العربيةوال يمكن أن تكون كذل

إن تنــازل الملــك حــسين ســوف يــذهب بعيــداً لتــسريع تــدهور الحركــة العربيــة فــي شــكلها الحاضــر،    
وبــذلك ســوف تيــسر حــل المــسائل فــي العــراق وســورية وفلــسطين حــسب خطــوط تكــون مقبولــة علــى      

  . األصقاعالسواء للحلفاء ولجمهرة األهالي المحليين في تلك
FO 371/ 4146 (89495)        
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))))١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المندوب السامي ـ القاهرةمن المندوب السامي ـ القاهرةمن المندوب السامي ـ القاهرةمن المندوب السامي ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندن إلى وزارة الخارجية ـ لندن إلى وزارة الخارجية ـ لندن إلى وزارة الخارجية ـ لندن 

        ))))مكررة إلى الهند وبغدادمكررة إلى الهند وبغدادمكررة إلى الهند وبغدادمكررة إلى الهند وبغداد((((
  سري
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٦:                      التاريخ                                            ٩٧٨: الرقم

  .٦٧١٤د رقم برقية بغدا
اقتراحــات المفــوض المــدني تبــدو وكأنهــا تتوقــع قلبــاً كــامالً للــسياسة التــي تبنيناهــا بخــصوص            

قد يعتبر الملك حسين ألعوبـة بيـد البريطـانيين، لكـن علينـا أن نتـذكر أنـه ثـار علـى األتـراك             . الحجاز
 اآلن فـإنني أرى أن  إذا تخلينـا عنـه  . بعد التشاور مع حكومة صاحب الجاللـة البريطانيـة وبمـساعدتها         

أي شـيء نكـسبه بـذلك ال يمكـن أن يعـوض عـن ضـياع اعتبارنــا الـذي نمنـى بـه بتـرك صـديق فـي وقــت              
  .الحاجة

أتفق على أن ابـن سـعود، إذا عومـل بـصورة صـحيحة، قـد يمكـن إقناعـه باالمتنـاع عـن التقـدم نحـو                   
  .ل طريقة لتحقيق ذلك سيكون أفض٩٧١الطائف، وأوصي أن االجتماع المقترح في برقيتي المرقمة 

ال يمكننـــي أن أتفـــق فـــي أن تنـــازل الملـــك حــــسين يـــسهل تـــسوية المـــشكلة العربيـــة فـــي ســــورية           
مهمــا يكــن التــأثير فــي     ) حيــث الــرأي العربــي العــام بكــل تأكيــد لــيس معاديــاً لبريطانيــة         (وفلــسطين 

  .العراق



  ٢٠٥

 هـذا الموضـوع، وال هـو    أما بصدد الخالفة فأبـدي أننـا لـم نؤيـد بتاتـاً أي ادعـاء للملـك حـسين فـي           
لقـد أكـدنا دائمـاً أن الخالفـة قـضية يجـب حلهـا بموافقـة العـالم          . طرح هذه الدعوى فـي أي وقـت كـان         

  .اإلسالمي من دون أي تدخل من جانبنا
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))))١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدة
        إلى الجنرال آللنبي ـ القاهرةإلى الجنرال آللنبي ـ القاهرةإلى الجنرال آللنبي ـ القاهرةإلى الجنرال آللنبي ـ القاهرة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٤:                                التاريخ              ٦١٥: الرقم
  .برقيتي السابقة لهذه مباشرة

  .من الواضح أن ابن سعود لن ينصاع، بال قيد وال شرط إلى أوامر تمليها حكومة صاحب الجاللة
هنـاك  ـ فيما يتعلق بقضية التدخل من جانب بريطانية أو الحلفاء مع القوات المسلمة يبـدو أن      ٢

  :طريقتين
إبـــالغ ابـــن ســـعود أن عـــدم اإلذعـــان ســـيعامل باألســـلوب المـــشار إليـــه فـــي رســـالة حكومـــة    ) األولـــى(

  .صاحب الجاللة إليه
االسـتفادة مـن الـصعوبات الناجمـة عـن االضـطراب بـين عـشائره، كمـا هـو مـشار غليـه فـي                 ) الثانية(

/  حزيــران١١والمؤرخــة فــي ) ٦١١و ـ     دبليــ(كتابــه، ومحاولــة تــدبير اللقــاء المقتــرح ببرقيتــي المرقمــة   
  .يونيو
ـ نظراً لموقـف ابـن سـعود العـسكري القـوي حاليـاً تجـاه الحجـاز، والـروح المتطرفـة لـدى أتباعـه،                   ٣

، قــد تكــون احــتالالً عــاجالًَ لمكــة، إالّ إذا اجتمعــت القبائــل حــول   )أعــاله(فــإن نتيجــة الطريقــة األولــى  
ت الحاضــر مــا يـدل علــى ذلـك، ربمــا بـسبب الخــوف مــن     الملـك بأعــداد كافيـة، ولــيس هنالـك فــي الوقـ    

  .االخوان ودعايتهم الواسعة النطاق
 ـ أما الطريقة الثانية فإنها قد تحول دون وقوع مزيد من القتـال حتـى يـتم عقـد االجتمـاع، ممـا        ٤

ســيتيح لحكومــة صــاحب الجاللــة مزيــداً مــن الوقــت للنظــر فــي صــعوبة الوضــع وتطوراتــه الممكنــة،         
ذ أيــة إجــراءات لمنــع االخــوان مــن احــتالل مكــة فيمــا إذا لــم يــسفر االجتمــاع عــن اتفــاق،   وكــذلك اتخــا

  .مما قد يتيح للملك وقتاً أكثر لجمع جيش
 ـ ولمــا كــان مــن المهــم جــداً كــسب الوقــت توصــلت بتــردد إلــى أن اتبــاع الطريقــة الثانيــة ســيكون           ٥

ا سـنلح علـى ابـن سـعود ليـسحب قواتـه       فإذا اقترن هـذا بالموافقـة، فإننـ    . األفضل في الظروف الحالية   
وفــي الوقــت نفــسه يطلــب إلــى الملــك عــدم  . إلــى شــرقي القنــصلية مــع التعهــد بــضمان ســالمة البعثــة 
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ســحب قواتــه إلــى شــرقي خــط الطــائف ـ العــشيرة بانتظــار نتيجــة االجتمــاع، أي إعطــاء ضــمان البــن          
  .سعود بهذا المعنى

األخيــرة، إضــافة إلــى اإلرهــاق الفكــري الــشديد    ـ إن الملــك فــي حالــة هــستيرية بــسبب الهزيمــة        ٦
الذي يعاني منه خالل السنوات الثالث األخيرة، والمتوقـع أن يعتـرض أشـد االعتـراض، وربمـا يتنـازل،         

  .إذا تقرر عقد االجتماع، قد أتمكن من االستعانة بمساعدة عبد اهللا للتغلب على هذه المعارضة
الجتمـاع المقتــرح فـإنني أوصــي بتوجيـه رســالة إلــى     ـ إذا وافقــت حكومـة صــاحب الجاللـة علــى ا      ٧

  .الملك يطلب إليه فيها إرسال عبد اهللا مندوباً عنه، على أساس أنه قد يرفض الحضور بنفسه
 ـ إنني سأكتفي باالعتراف بتسلم كتـاب ابـن سـعود وأخبـاره بأنـه أرسـل برقيـاً إلـى حكومـة صـاحب            ٨

  . الجاللة، وأنه سيبلغ بالجواب حال تسلمه
ـــ يجــب الحــصول علــى موافقــة الملــك حــسين علــى االجتمــاع المقتــرح قبــل أن ترســل إلــى ابــن         ٩

  .سعود رسالة من هنا إلعالمه بالطلب
 ـ إن مطالبة ابـن سـعود الجديـدة بجميـع المنطقـة حتـى الطـائف ـ عـشيرة، هـي فـي رأيـي، دليـل               ١٠

  .على مخططاته الطموحة
، ١٩١٩/ ٦/ ١٤ وتـاريخ  ٩٧٠رة الخارجيـة بلنـدن بـرقم    أرسل اللورد آللنبي نص هـذه البرقيـة إلـى وزا      (

  ).مكررة إلى الهند وبغداد
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))))١٥١١٥١١٥١١٥١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةمن المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة
        إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
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  .٦١٥برقيتكم المرقمة 

وتـرى حكومـة صـاحب    . قررت حكومة صاحب الجاللة أن تحاول تسوية النزاع بواسطة المفاوضات 
الجاللة أن وقف األعمال العدائية يجب أن يكون خطوة مبدئية أساسية في التحكـيم بـل فـي مناقـشة      

 األولـى لـن تكـون دعـوة الطـرفين إلـى اجتمـاع،        وإذا أمن تحقيـق هـذا الهـدف فـإن الخطـوة     . من أي نوع 
وهـذا الوكيـل يجـب أن يعطـي     . بل إرسال رسول إلى ابن سعود إلقناعه بوقف تقدمـه بانتظـار التحكـيم       

ابــن ســعود ضــماناً قطعيــاً بأنــه إذا ســحب قواتـــه مــن تربــة علــى أي حــال، فــإن الحكومــة البريطانيـــة             
 اختـارت حكومـة صـاحب الجاللـة فيلبـي الموجـود       وقـد . ستتولى التحكيم بينهما بأسـرع تـاريخ ممكـن     

وقــد وضــع فيلبــي بــإمرتي خــالل فتــرة قيامــه بهــذه       . حاليــاً فــي انكلتــرة، منــدوباً لهــا لــدى ابــن ســعود      
عليــك أن تتــصل بالملــك حــسين فــوراً    . إنــه قــادم بالطــائرة إلــى القــاهرة بأقــل تــأخير ممكــن    . المهمــة
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رتيبات، واتخاذ ما يلزم لسالمة مـروره إلـى الطـائف    الستحصال موافقته بأسرع ما يمكن على هذه الت 
  :وعليك أيضاً أن ترسل الرسالة التالية إلى ابن سعود، تبدأ. لغرض فتح االتصاالت مع ابن سعود

بعد مالحظة ردكم على تحرير اللفتننت كولونيل باسيت المحتوي على بالغ حكومة جاللـة ملـك      
سيـصل  .  جاللة ملك بريطانيا أن تبحـث األمـور معكـم   بريطانيا العظمى لجنابكم، فقد قررت حكومة      

المستر فيلبي قريباً ومنها سيتوجه إليكم بأسرع واسطة يمكن تدبيرها ليبحث معكم الوضـع الحـالي    
  .ويبلغكم برغبات حكومة صاحب جاللة ملك بريطانيا العظمى

  ).انتهى(
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))))١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))ةةةةالقاهرالقاهرالقاهرالقاهر((((من الجنرال آللنبي من الجنرال آللنبي من الجنرال آللنبي من الجنرال آللنبي 
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ينقل فيها جواب عبد العزيز آل سعود إلى المعتمد (
  )البريطاني في جدة
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  مستعجل                                               

جـواب ابــن ســعود  .  الجــاري١١ بتـأريخ  w/ ٦١٠برقيتــي ) يبـدأ : (٦١٤ ويلــسن، جـدة رقــم  مـا يلــي مـن  
  : منه وصل هنا اليوم ظهرا٩ًبتاريخ 

  :الترجمة تبدأ
 والمتــضمن رســالة مــن حكومــة صـــاحب     ١٣٣٧أعتــرف بــورود كتــاب ســعادتكم المــؤرخ فــي رمــضان        

 محتواهــا أننـي لــم أعـر اهتمامــاً   لقـد تــشرفت بقراءتهـا وفهمــت مـن   . الجاللـة، أطــال اهللا عمـر جاللتــه  
لقــد أرســـلت إلـــى  . وهـــذا لــيس صـــحيحاً أبـــداًَ . لنــصيحتها الوديـــة، وأن االخــوان تقـــدموا فـــي الحجــاز   

حكومـــة صـــاحب الجاللـــة رســـائل عديـــدة بواســـطة قنـــصلها فـــي البحـــرين، وحكامهـــا الـــسياسيين فـــي    
 أعمــاالً عدائيــة مــن جانــب  إن ســعادة المــستر فيلبــي الــذي أقــام مــدة طويلــة فــي نجــد قــد ذكــر  . العــراق

االضـطرابات القائمـة   ) أو وقـف (حكومة الحجاز ضـد بالدنـا، وقـد طلبـت إليـه أن يكـون حكمـاً لتـسوية           
إننـا لـم نأخـذ أي شـبر مـن األرض غيـر       . بيننا لمنع حدوث قالقل قد تنشأ عن تجاوزات الملك حسين    

لمـذكوران، تربـة والخرمـة، يعـدان     والبلـدان ا . داخلة في اتفاق تـم بيننـا وبـين حكومـة صـاحب الجاللـة            
لقد وعـدت بريطانيـة العظمـى فـي اتفاقنـا أن تقـدم       . جزءاً من أراضي نجد وملحقاتها، معنوياً ومادياً  

وإننـــي أراعــي جميـــع مـــواد  . كــل المـــساعدة الالزمــة لنـــا ضـــد كــل مـــن يعتــدي علـــى أراضـــينا وحــدودنا      
  .وأعمل بموجبها) طانيةالبري(المعاهدة المعقودة بيني وبين حكومة صاحب الجاللة 
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لقـــد أخبـــرت حكومـــة صـــاحب الجاللـــة عـــن طريـــق حكامهـــا الـــسياسيين فـــي العـــراق، حـــين تقـــدم     
  .الشريف من العشيرة بأنني لن أالم إذا لم توقفه عند حده

وقـد انتظــرت الجــواب شــهراً واحـداً ولــم أتــسلمه حتــى اآلن، ولــم يحـصل هجــوم مــن جانــب رعايانــا      
إن أعمالــه إزاء أهــالي نجــد غيــر حكيمــة وال   . حتــى بعــد الهجــوم علــيهم  الــذين يقيمــون علــى الحــدود   

شـرعية كقتـل النـاس ونهــب األمـوال، فـي حــين أنـي كتبـت إليــه أن يعـود إلـى بــالده، ونحـن نفعـل كــذلك             
لكننـي لـم أتـسلم    . لكي ال تكون حرب حتى تـتم تـسوية القالقـل والحـدود بوسـاطة بريطانيـة العظمـى        

 ال يجلــب كــل قواتــه إلــى تربــة والخرمــة فقــط، بــل إلــى الريــاض واألحــساء    جوابــاً، وصــرح ببــساطة أنــه 
  .أي أهالي نجد) كلمات غير محلولة بالرمز... (أيضاً وهدم

. إن المعاهــدات والرســائل التــي فــي حــوزتي والموقعــة منــه ومــن أعــدائنا هــي إثبــات كــاف لمــا قلتــه    
رى فيمـا يتعلـق بالحجـاز أو حـدودها     إنني متجاوب مع بيانات صاحب الجاللة ونحن ال نضمر نية أخ 

وإذا رغبت حكومة صاحب الجاللة فـي رجوعنـا، فأنـا أتوسـل     . سوى الدفاع عن بالدنا، وضمان حقوقها  
) العــشيرة؟(جـدياً إلـى سـعادتكم إلعطائنـا الـضمان الكـافي لنــا، وبـدون ذلـك مـن حـدود الحجـاز وهـي             

ة العظمـى للحكـم فيهـا، ولكـي تظهـر      والطائف حتى تعرض قضيتنا على صديقتنا الـصادقة بريطانيـ        
الحقائق واضحة وتعلم من هو الجـاد ومـن هـو الكـاذب، ألننـي ال أسـتطيع الرجـوع إذا رغبـت فـي ذلـك            

  .لوجود اضطراب شديد بين أهالي نجد سببه معارضته لدينهم وهجومه على بلدهم
وقـف عملــه  ســوف ي) أي الحـسين (إذا حـصلت مــن بريطانيـة العظمــى علـى الــضمان المرضـي بأنــه     

ــوات         ــل القـ ــإنني ســـوف أذهـــب وأجعـــل كـ ــرت أعـــاله فـ ــا ذكـ ــر حتـــى يـــصدر الحكـــم، كمـ العـــدواني الحاضـ
  .المتجمعة تعود

أطـال اهللا  (ولـست أفكـر فـي التـصرف ضـد رغبـة جاللـة الملـك         . أنا أنتظر جواباً على هذه الرسـالة       
عـين العـدل وتعـين    أو ضد حكومة جاللته، وأرغب فـي أن تنظـر إلينـا حكومـة صـاحب الجاللـة ب        ) عمره

  . على الحق، وهذا ما يمتاز به صاحب الجاللة وحكومة جاللته
إذا رغبـــت حكومـــة صـــاحب الجاللـــة فـــي إرســـال لجنـــة إلينـــا للحكـــم فـــي تـــسوية القالقـــل وتعيـــين    

  .الحدود، فذلك يكون مالئماً ونكون شاكرين جداًَ
  .التمس سعادتكم الجواب بأسرع ما يمكن وقبول احتراماتي الفائقة

  ).مختومة بختم ابن سعود. (حفظك اهللا إلى األبد. ليس لدي ما أقوله غير ذلك
  ).النهاية. (مالحظاتي تتبع
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FO 371/ 4146 (88922) 
))))١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرةمن الجنرال آللنبي ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٤:        التاريخ                                                           ٩٧١: الرقم
  .٩٧٠ و ٩٦٩برقيتي المرقمتين 
أن نفـرض فـوراً مـا ورد    ) ١(ويلسن أن هناك بديلين ممكنين فقط، فإمـا    . اي. أتفق مع الكرنل سي   

 مــن وزيــر  p ـ     ٢٨٩١فــي رســالة حكومــة صــاحب الجاللــة إلــى ابــن ســعود المبلغــة بالبرقيــة المرقمــة    
أن يــدبر، كمـــا  ) ٢(، أو ٦٦٦د، والمكــررة إلينــا ببرقيــة وزارة الخارجيـــة المرقمــة     شــؤون الهنــد إلــى بغـــدا   

ويلـسن، والكرنـل ويلـسن مـن بغـداد      . اي. اقترح الكرنل ويلسن، اجتماع يحضره عبد اهللا، والكرنـل سـي     
  . وابن سعود في موقع ما شرقي الطائف١

يرجــــى اإلبــــراق . مفــــضالًيبــــدو ) ٢(البــــديل رقــــم . يبــــدوا ابــــن ســــعود مــــستعداً لقبــــول التحكــــيم  
  .بتعليماتكم

  ).مكررة إلى الهند وبغداد(
FO 371/ 4146        

))))١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))دائرة الشؤون السياسيةدائرة الشؤون السياسيةدائرة الشؤون السياسيةدائرة الشؤون السياسية((((من نائب الملك في الهند من نائب الملك في الهند من نائب الملك في الهند من نائب الملك في الهند 
        إلى وزارة الهند ـ لندنإلى وزارة الهند ـ لندنإلى وزارة الهند ـ لندنإلى وزارة الهند ـ لندن
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ي                                                  سر  

نأمــل مخلــصين أن يقبــل ابــن ســعود فــي    . يونيــو عــن الحجــاز /  حزيــران١٤بــرقيتكم المؤرخــة فــي  

يونيــو وبــذلك  /  حزيــران١١بالمفاوضــات علــى األســس المقترحــة ببرقيــة جــدة المؤرخــة فــي      . جوابــه

العــالم اإلســالمي، وتعتبــر نتيجــة مباشــرة لتــشجيعنا  يتفــادى وقــوع كارثــة ال يمكــن تقــدير أثرهــا علــى  

وإذا لــزم األمــر فــإن الــرأي العــام اإلســالمي فــي الهنــد لــن يكــره     . الثــورة العربيــة وتــدخلنا فــي الحجــاز  

اشتراك القوات الهندية المسلمة إما في الدفاع عن جدة، أو ضد االعتـداء الوهـابي، ولكـن هـذا يجـب          

بأنهم ال يحـاربون ألجـل دعـم الملـك حـسين أو العائلـة الهاشـمية،        أن يكون على أساس الفهم الواضع    

والواقــع أن كــون الملــك حــسين قــد عجــز  . التــي ال يزالــون يعــدونها خائنــة لــدينهم، وزعــيمهم الروحــي 

                                                
  . ـ آرنولد ويلسن وكيل المفوض المدني ببغداد١
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وبينمـا يكـون   . عن حماية األماكن المقدسة يجعل مـن المـستحيل بعـد اآلن قبولـه خليفـة للمـسلمين          

مة فـــي الــدفاع عـــنهم ســيعطي الهنـــد المــسلحة حـــق االدعــاء الـــذي      اشــتراك القــوات الهنديـــة المــسل   

يــصعب مقاومتـــه فـــي المـــشاركة فــي تـــسوية مـــشكلة الحجـــاز، فـــإن صــوتها ســـيرتفع بـــال شـــك إلعـــادة      

األماكن المقدسة لسيادة سلطان تركية ـ مهما كانت تلك السيادة واهيـة ـ ألن بنظـرهم ال يـزال ويجـب       

ن رأي هنـدي مـسلم، إن هـذا الحـل سـيكون لـه أثـر أكبـر مـن أي           وفي أحـس  . أن يبقى، خليفة للمسلمين   

شــيء آخــر فــي تهدئــه اضــطراب المــسلمين، وإزالــة اعتقــادهم بــأن بريطانيــة العظمــى لــم تعــد حاميــة      

  .اإلسالم، بل أصبحت ألد أعدائه

  ).مكررة إلى القاهرة(

FO 686/ 17 

))))١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة

         السير لي ستاك  السير لي ستاك  السير لي ستاك  السير لي ستاك إلى الميجر جنرالإلى الميجر جنرالإلى الميجر جنرالإلى الميجر جنرال

        السردار والحاكم العام للسودانالسردار والحاكم العام للسودانالسردار والحاكم العام للسودانالسردار والحاكم العام للسودان

        آركويت ـ السودانآركويت ـ السودانآركويت ـ السودانآركويت ـ السودان

  الوكالة البريطانية

  جدة
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  سيدي،

  .ت سعادتكمأتشرف بأن أرسل طياً نسخة من تقدير للوضع الحاضر شرقي الطائف لمعلوما

  .ترسل اليوم صور إلى القاهرة ببريد الخطوط الخديوية عن طريق بورسودان

  .استأذنت برقياً ألكرر لسعادتكم برقياتي المتعلقة بالحالة الخطيرة الحاضرة في هذه األنحاء

 التــي عملــت أن، لــدى ســعادتكم نــسخة    (U)سترســل هــذه البرقيــات بالقاعــدة الرمزيــة الخارجيــة     

  .منها

  أتشرف بأن أكون،                                                                                          

  سيدي،                                                                                              

  خادمكم المطيع جداً                                                                                             

  كرنل ويلسن) التوقيع(
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        FO 686/17 
        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((

        سريسريسريسري
        تقدير للوضع الحاضر شرقي الطائفتقدير للوضع الحاضر شرقي الطائفتقدير للوضع الحاضر شرقي الطائفتقدير للوضع الحاضر شرقي الطائف

أمــا عــدد التعزيــزات التــي   . ٢٠ /٠٠٠ـــ يقــال إن قــوات االخــوان فــي جــوار الخرمــة وتربــة تبلــغ نحــو     ١
 ٢٠ /٠٠٠ معلومات مؤثوقـة عنهـا هنـا، لكـن يحتمـل أن تكـون       يمكن استقدامها من نجد فليست هنالك 

  .أخرى على األقل
  .ـ ابن سعود موجود قرب تربة ونواياه غير معروفة إالّ على وجه الحدس في الوقت الحاضر٢
 ـ إن قوة الملك حسين لمواجهـة أي تقـدم آخـر لالخـوان غربـاً ضـئيلة تتـألف، كمـا هـي عليـه، مـن             ٣
 س ومدفعين ألمـانيين غيـر   ٧/  ٥ ال يتعمد عليهم مع مدفعين تركيين قديمين    جندياً نظامياً  ٣٧٠نحو  

 مــن الــدرك المحلــي ال  ٣٠٠ويوجــد فــي مكــة وجــدة نحــو   .  مــن العــرب١٥٠٠كفــؤين وفــي الخــارج نحــو  
ــذكر لهـــم   ــو     . قيمـــة عـــسكرية تـ ــد نحـ ــة نظاميـــة تعـ ــة حاميـ ــي فـــي المدينـ ــر علـ ــداديين  (١٨٠٠ولألميـ بغـ
  .كل قواته مطلوبة لحماية منطقة المدينة). ن محلياًوسوريين ومجندين مدربي

 ـ إن الوضـع العـشائري مـن وجهـة النظـر الحجازيـة سـيء، ولـيس ثمـة دليـل فـي الوقـت الحاضــر                 ٤
ع عـام تحـت رايـة الملـك حـسين، ولـو أن بعـض شـيوخ العـشائر ذهبـوا لرؤيـة األميـر عبـد اهللا                   على تجمـ

ويقـول مـصدر موثـوق أن قبيلـة حـرب المهمـة       . ئرهمفي الطائف وعرضوا خـدماتهم بالنيابـة عـن عـشا     
  .تسمك خدماتها حتى تدفع لها كل المبالغ المتأخرة المدينة لها

إن دعايــة االخــوان وأســاليبهم فــي معاملــة األســـرى وأهــالي القــرى المــستولى عليهــا هــي الـــسبب           
تحـق بـاالخوان   المحتمل في موقـف االنتظـار والترقّـب الحـالي لعـشائر الحجـاز الجنـوبي التـي لـم تل            

  .حتى اآلن
 ـ ليـست هنـاك بتاتـاً وسـيلة للحـصول علـى معلومـات حقيقيـة موثـوق بهـا حـول نوايـا ابـن سـعود                  ٥

  .وأعداد القوات التي تحت تصرفه ومواقعها
ويظهـر أن شـعوراً   .  ـ يقال إن الشعور العام في مكة، هـو أكثـر هـدوءاً خـالل األيـام القليلـة األخيـرة        ٦

 المــوظفين، مثــل قاضــي القــضاة، الــذين نفــضوا أيــديهم عنــد تــسلم أخبــار        بالرعــب قــد ســببه بعــض   
  .عن تقدم االخوان) عارية عن الصحة تماماً حتى اآلن(

أما في جدة، فعلى الرغم من أن بعض عناصر األهـالي خائفـة نوعـاً مـا مـن احـتالل االخـوان، فـإن               
  .دم االخواناألخوال اعتيادية عملياً، ويحتمل أن تبقى كذلك إذا لم يحصل تق

 ـ أرسل ابـن سـعود جوابـاً علـى األمـر القـاطع الـذي أصـدرته حكومـة صـاحب الجاللـة بـسحب كـل                ٧
قواتــه مــن منــاطق الخرمــة وتربــة معبــراً عــن اســتعداده لالمتثــال بــشروط، وهــو يــدعي اآلن أن حــدوده    

 ال تمتــد إلــى خــط الطــائف ـ العــشيرة، وإلــى أن يتــسلم رســالة أخــرى مــن حكومــة صــاحب الجاللــة                
يحتمل وقوع أي تقدم من مركزه الحاضر إالّ إذا استفز.  
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رض للطـرفين، فيهـا ونعمـت، علـى الـرغم            ٨ ـ إذا انعقد االجتماع المقترح وتـم التوصـل إلـى حـل مـ 
مــن أنــه مهمــا كــان االتفــاق الــذي يــتم التوصــل إليــه فلــيس مــن المحتمــل أن تــزول منظمــة الدعايــة          

  .الوهابية الواسعة النطاق
المهـم القيـام بكـل مـا يمكـن لمنـع المزيـد مـن القتـال حتـى ينعقـد االجتمـاع المقتـرح إذا               ـ مـن    ٩

لهـــذا الـــسبب قيـــل للملـــك حـــسين واألميـــر عبـــد اهللا إن الطـــائرات لـــن تقـــصف   . تمــت الموافقـــة عليـــه 
وذلك ال يمكن القيام به بدون وجود موقع هبـوط متقـدم فـي الطـائف وفـي محـل       (معسكرات االخوان  

  .لطائرات متيسرة للمساعدة على مقاومة التقدم ضد الطائف الخ، ولكن ا)آخر
إن االستطالع الجوي على المنطقة التي يـشغلها االخـوان أو حتـى إرسـال ضـباط بريطـانيين إلـى         
الطـائف ال ختيــار موقــع هبــوط متقــدم والتــشاور مــع األميــر عبــد اهللا يحتمـل أنــه ـ حتــى يتــسلم ابــن         

الجاللة ـ يعتبر من جانب االخوان، إن لـم يكـن مـن جانـب ابـن       سعود رسالة أخرى من حكومة صاحب 
ســعود، تهديــداً، ويحــثّهم علــى القيــام بعمــل عــدواني ســريع، وهــم يعلمــون بــال ريــب أنــه ال توجــد قــوة          

  .متيسرة لصد أي تقدم يحرزونه، وفي هذه الحالة نجابه وضعاً أشد سوءاً من الوضع الحاضر
ك حـــسين واألميــر عبــد اهللا كالهمـــا إن مــشاهدة الطـــائرات     ـ مــن الجهــة األخـــرى يقــول الملــ           ١٠

               ع العشائر تحـت لـوائهم، ومـن المحتمـل جـداً أن يكونـا علـى صـواب، إلـى حـدمحلّقة فوق البالد يجم
  .ما

 ـ يظهـر فـي كـل هـذه الظـروف أن مـن األفـضل االحتفـاظ بالطـائرات جـاهزة هنـا علـى اسـتعداد                ١١
ضـع عمـالً بمبـدأ تـرك الكــالب النائمـة فـي رقادهـا وبـذلك كــسب         للعمـل الـذي قـد تتطلبـه تطــورات الو    

  .الوقت
 ـ فـي حالـة موافقـة حكومـة صـاحب الجاللـة علـى االجتمـاع المقتـرح مـن المحتمـل أن يمتنـع                ١٢

وقــد يكــرر أيــضاً نيتــه فــي  . الملـك حــسين عــن أن تكــون لــه عالقــة شخــصية بــه، أو حتـى تعيــين منــدوب   
  .التنازل عن العرش
لحالــة يبــدو أنــه ال يمكــن عمــل شــيء ســوى أن نؤكــد مــن جانبنــا بــشدة علــى قبــول       فــي مثــل هــذه ا 

وإذا بقــي الملــك حــسين معانـداً وأعلــن تنازلــه فجــأة ـ بـدون مــشاورة أبنائــه ســلفاً والترتيــب         . تحكيمنـا 
ولـن يبقـى عنـد    . لخلف له ـ فإن الفوضى ستنتشر في جميع أنحاء الحجاز بـصورة تكـاد تكـون مؤكـدة      

ح لنـا سـوى تـرك األمـور تجـري مجراهـا وقيـام نجـد والحجـاز بتـسوية أمروهمـا، ألن            ذلك طريق مفتـو  
  .كل تدخل مع وجود البلشفية متفشية يكون عقيماً

علـى كـل حــال فمـن األمــور المـشكلة ـ فـي حــال تنـازل الملــك ـ أن يكــون أي مـن أبنائــه قـادراً علــى                  
 لألمــاكن المقدســة، وعندئــذ يــصبح ومــن المحتمــل أن يتبــع ذلــك، احـتالل الوهــابيين  . مواصـلة عملــه 

  .حل القضية كلها في يد العالم اإلسالمي
أمــا فقــدان النفــوذ والمكانــة الناشــئ عــن ذلــك والتعقيــدات الــسياسية الخطيــرة لحكومــة صــاحب        

  .الجاللة فال يمكن حسابها



  ٢١٣

  ـ من المستحسن النظر في الوضع الـذي ينـشأ إذا لـم تـؤدِ المفاوضـات الحاليـة مـع ابـن سـعود           ١٣
  :في هذه الحالة يجوز أن ابن سعود. إلى اتفاق وأصبح ابن سعود عدواً صريحاً لبريطانية العظمى

  .يكتفي بدعم وضعه على األراضي التي يحتلها اآلن) ١(
حـــدثت غـــارات دائمـــة مـــن  ) ١: (وذلـــك إذا. يتقـــدم نحـــو مكـــة فـــوراً أو فـــي وقـــت مالئـــم كالعيـــد  ) ٢(

. كذلك احتمال انضمام عدد متزايد من العـرب إلـى االخـوان   الجانبين، وخطر دائم لهجوم على مكة،       
لــيس مــن المحتمــل أن يكــون مــن الممكــن وقــف طيــران الطــائرات تمامــاً، أو حتــى صــد    ) ٢(فــي حالــة 

تقـدماً يقــوم بــه عـدة آالف مــن المتعــصبين، رغبــتهم العظمـى هــي أن يقتلــوا فـي الحــرب، وفــي الوقــت       
  .ات الطيرانالحاضر ال توجد قوة فعالة لمساعدة حرك

لذلك ما دامت األمور على ما هي عليه اآلن وما يحتمل أن تكون عليه في المـستقبل القريـب فـإن      
  .التقدم على مكة كما يبدو يكون له أفضل حظ من النجاح

فـإذا افترضـنا   . واسعةوهابية  ـ هناك كل دليل يشير إلى أن محاولة جادة تجري لتحقيق نهضة  ١٤
عـــدونا الـــصريح فيجـــب علــى حكومـــة صـــاحب الجاللـــة أن تنظـــر فـــوراً فـــي   ذلــك، وأصـــبح ابـــن ســـعود  

ويجـب علـى األقـل    . اإلجراءات التي تتخذ، إن وجدت، إلنقاذ األماكن المقدسة مـن االحـتالل الوهـابي    
عــدم إغفــال قــضية تــسفير الرعايــا الهنــود وغيــرهم مــن الرعايــا البريطــانيين الــذين قــد يرغبــون فــي          

  ).يونيو/  حزيران٩ والمؤرخة في ٥٩٤قية جدة المرقمة راجع بر. (مغادرة البالد
 ـ إن التــدخل العــسكري بمقيــاس واســع ضـد ابــن ســعود غيــر ممكــن فــي أغلــب االحتمــال، ســواء        ١٥

  .أكان ذلك من جانبنا أو من جانب حلفائنا
بــالنظر إلــى التــأثير الــذي يحدثــه االحــتالل الوهــابي لمكــة فــي العــالم اإلســالمي خــارج الجزيــرة       

ــام، أو وجــوب تــشجيع الزعمــاء المعــادين، البــن            الع ربيــة فقــد يكــون مــن المفيــد النظــر فــي إمكــان قي
علــى الهجــوم علــى نجــد أو خــروج المظــاهرات  . ســعود، كــابن الرشــيد وابــن صــباح صــاحب الكويــت الــخ 

  .بقوة كافية لحمل ابن سعود على ترك أية خطة قد تكون لديه لالستيالء على المدن المقدسة
ا العمل يؤدي بطبيعـة الحـال إلـى قتـال عـام فـي جزيـرة العـرب الوسـطى، لكنـه يحتمـل              إن مثل هذ  

 الوهابيـة  لمكـة، وقـد يـسفر عـن صـد النـشاطات       وهابيأن يضر بالمصالح البريطانية أقل من احتالل   
  .لعشرات من السنين

  كرنل) التوقيع(
   ١٩١٩) يونيو( حزيران ١٥جدة في 

  دار االعتماد: صورة إلى
  ودان العامحاكم الس

  دائرة حركة الحجاز
  المكتب العربي
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))))١٥٦١٥٦١٥٦١٥٦((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        كتبها الكرنل ويلسنكتبها الكرنل ويلسنكتبها الكرنل ويلسنكتبها الكرنل ويلسن
        المعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٦: التاريخ
كلمني الملك حسين بالتلفون في الساعة السابعة والنـصف، وكـان القيـسوني علـى الجانـب اآلخـر          

  ).١٩١٩يونيو /  حزيران١٦ المؤرخة في ٦٢٩برقيتي المرقمة (من التلفون 
لقـد شـكا أن ابـن    . قلـت للملـك مـا قلتـه لعبـد اهللا     . تحدث الملك عن الكتب التي تـسلمها عبـد اهللا        

وبـذلك فإنـه فـي الحقيقـة يهـاجم      . سعود يقتل شعبه، ويهـاجم بلـداً شـعبه حليـف لبريطانيـة العظمـى       
ــعود يرتكبـــون أقـــصى       ــا العظمـــى، وأن رجـــال ابـــن سـ ــذا ســـبب كـــاف ألن تفعـــل    .  الفظـــائع بريطانيـ وهـ

  .بريطانية العظمى كل شيء إلخراج ابن سعود من الخرمة وتربة
استفـــسر الملـــك مـــاذا تفكـــر حكومـــة صـــاحب الجاللـــة بـــشأن ابـــن ســـعود، ومـــا رأيهـــا فـــي موضـــوع    

  الخرمة؟
أجبــت أن حكومــة صــاحب الجاللــة غاضــبة عليــه جــداً، وأنــه إذا لــم يطــع األوامــر فسيخــسر جميــع      

  .وعليه أن ينسحب من الخرمة وتربة. ه بموجب المعاهدة المعقودة معه، ويصبح عدواًحقوق
لقد حذرت حكومة صاحب الجاللة طيلة سـنتين عمـا سـيحدث، وأنـا ال أريـد لحكومـة         : قال الملك 

صــاحب الجاللــة أن تفـــسخ معاهــدتها مـــع ابــن ســـعود، ولكننــي  أريـــد للــبالد أن تخـــرج مــن مـــشاكلها         
  .حب الجاللة أن تجبر ابن سعود على العودة إلى نجدجميعاً ولحكومة صا

ورداً على سؤالي فيما إذا لم يكن من األفضل أن يعود ابن سعود دون إراقة مزيد مـن الـدماء أجـاب      
  .نعم، إن ذلك ما أريده حقيقة: الملك قائالًَ

م وأن ومــضى الملـــك يقـــول إنـــه ال يرغـــب إالّ فـــي رفــاه العـــرب وخيـــرهم وأن تكـــون الـــبالد فـــي ســـال    
أي لــيس لديــه  (يتوقــف القتــال بــين العــشائر بقــدر اإلمكــان، وليــست رغبتــه أن يكــون الملــك العظــيم       

حملـت الملـك علـى أن يكـرر مـرتين اإلعـراب عـن رغبتـه فـي أن يـسوي النـزاع الحـالي              ) طموح شخصي 
  ).بدون إراقة مزيد من الدماء

ر، وكانـت ثقتهـا بـي قائمـة، فـإنني      إذا أرادت حكومة صاحب الجاللة أن اسـتم : وواصل الملك كالمه  
 صـــفر، وحتـــى إذا كانـــت حكومـــة صـــاحب الجاللـــة ال تـــرى أن المقترحـــات  ٢٠أتمــسك بمـــا كتبتـــه فـــي  

  .الواردة في ذلك الكتاب ممكنة، فإنني سأبقى صديقاً لبريطانية العظمى
 ٢٤رخ فـي   والمـؤ ٢٠الرسالة المشار إليها أرسلت إلى سعادة المندوب السامي مع التقريـر المـرقم       (

  ).١٩١٨نوفمبر / تشرين الثاني



  ٢١٥

ال يستطيع أحد أن يحمي األمـاكن المقدسـة غيـر بريطانيـة العظمـى التـي يتطلـع إليهـا الجميـع،              

  .والتي عليها أعتمد

قال الملك إنـه ال يريـد أن يكـرر كـل مـا سـبق لـه أن قالـه فـي الماضـي، ولكنـه يأمـل أن ال يكـون رأي                

د أحسن مما ينبغي، فأجبت علـى ذلـك أن أوامـر حكومـة صـاحب      حكومة صاحب الجاللة في ابن سعو    

  .الجاللة القاطعة إلى ابن سعود تظهر مشاعرها في األمر

إننـي لــست عقبـة، ولـن أكــون كـذلك قـط، وأرجـو أن ال تعتبرونــي كـذلك، ولكـن إذا كــان         : قـال الملـك  

  .هنالك سر أجهله فإنني ال أريد أن أقف في طريقكم

ه شاهد أوامر حكومة صاحب الجاللة إلى ابـن سـعود ممـا يـدل علـى عـدم       فطمأنت الملك وقلت إن 

واألمـر الـضروري كـان محاولـة التوصـل إلـى تـسوية        . وجود سر، وليس هنالك ما تفعله مـن وراء ظهـره     

  .بدون إراقة مزيد من الدماء

ل مـا  قال الملك كل ما أريده هو تأكيدكم أنه ليس هنالك أمر سري، وأن حكومة جاللتـه سـتفعل كـ     

وإننــي ألعلــم أن حكومــة صــاحب الجاللــة     . هــو ممكــن لتــسوية األمــور بــدون إراقــة مزيــد مــن الــدماء       

  .مشغولة جداًَ، وال أريد أن أضيف مشاكل أخرى

  .طلبت إلى الملك أن يرسل إلي الكتب التي أرسلها شاكر إلى عبد اهللا والتي وعدني بها

  .وقت الصالة، انتهت المحادثةوفي الساعة الثامنة والدقيقة العشرين، حين حل 

إن الكالم عن أي شيء سري ربما كـان سـببه حـب اسـتطالع طبيعـي جـداً مـن جانـب الملـك حـسين                 

وجهلـه للخطـوة   ) والـذي لـم أخبـره بـه    (لمعرفة فحوى جواب ابن سـعود إلـى حكومـة صـاحب الجاللـة        

  .التالية التي تفكر حكومة صاحب الجاللة في اتخاذها

رر موافقتـه كلهـا بـشأن وجـوب اتخـاذ كـل خطـوة ممكنـة للتوصـل إلـى تـسوية            لقد جعلت الملك يكـ    

  .بدون مزيد من القتال، في محاولة لترسيخها في عقلة

  .إن موافقته على ذلك كانت أمراًَ مستحسناً، أما هل سيتمسك به، فهو أمر سيظهره المستقبل

  ويلسن الكرنل

إنـه لرجـل يـصعب    . مـن الملـك حـسين   ) قـة صـورتها مرف (منذ كتابـة مـا تقـدم تـسلمت برقيـة رمزيـة        

  .التعامل معه

  .مرفقة أيضاً نسخة من جوابي
  ويلسن 

  ).حاكم السودان العام ـ عمليات الحجاز ـ المكتب العربي بالقاهرة: (نسخ إلى
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))))١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكةمن الملك حسين ـ مكة
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٥:                         التاريخ                                          ٨٤٧: الرقم
  )١٣٣٧ رمضان ١٦(

أهـم إجـراء يجـب    : أي(إن األساس الوحيد الذي سيبنى عليـه مـا تكلمنـا فيـه تلفونيـاًَ قبـل سـاعتين            
جـد ـ مـن    هو أن حكومة صاحب الجاللة يجب أن توعز إلى الكويـت بوقـف التعامـل مـع أهـل ن     ) اتخاذه

وكـذلك أن تـسمح للطـائرات بـأن تكـون      . الـخ .. بـدو ومـن حـضر ـ ومحاصـرة نجـد واالحـساء والقطيـف          
تحت أوامرنا لتطير وتقصف المواقع التي يرى المقر العام لقيادتنا قصفها ضرورياً بـسبب االعتـداء       

عـي أن أفكـر   ومـن الطبي . من جانب آل سعود على حقـوق بالدنـا ال فـرق بينهـا وبـين بريطانيـا العظمـى         
مــن قبــل بريطانيــا    ) أي ابــن ســعود (أن مثــل هــذا اإلجــراء مــن جانبــه سيقــضي علــى امتيــاز مــنح لــه          

  ).بموجب معاهدتها معه(العظمى 
  حسين 
FO 686/17        

))))١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني بجدةمن المعتمد البريطاني بجدةمن المعتمد البريطاني بجدةمن المعتمد البريطاني بجدة
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩يونيو / ؟ حزيران:التاريخ
  رهاإلى سيادة ملك الحجاز وشريف مكة وأمي

  يا صاحب السيادة،
يونيـو  /  حزيـران ١٦ والمؤرخـة فـي   ٨٤٧أتشرف باالعتراف بتسلم برقيـة سـيادتكم الرمزيـة المرقمـة       

  . التي تسلمتها صباح اليوم١٩١٩
فيما يتعلق باقتراح سـيادتكم بوجـوب محاصـرة نجـد، لكـم أن تتأكـدوا أن حكومـة صـاحب الجاللـة              

  . في حالة عدم إطاعته أوامرهاستتخذ كل االجراءات الممكنة ضد ابن سعود
لقــد ذكــرتم لــي ســيادتكم تلفونيــاً مــساء أمــس أن رغبــتكم المخلــصة هــي وجــوب القيــام بكــل شــيء      
. ممكن للتوصل إلى تسوية بدون إراقة مزيد من الدماء، وهذا أيضاًَ هـو رأي حكومـة صـاحب الجاللـة          

قصف مواقع ابن سـعود، ولمـا كـان    وإنني أستنتج من برقيتكم أنكم تطلبون ن تذهب الطائرات اآلن وت      
. ذلــك مناقــضاً لــرأي ســيادتكم الــذي أعــربتم عنــه الليلــة الماضــية، فأعتقــد أن اســتنتاجي كــان خاطئــاً   

وإذا قصفت الطائرات معسكرات االخوان اآلن فإنها ال بد وأن تقتل عدداً مـنهم، ولكـن تـأثير ذلـك فـي          



  ٢١٧

م يزحفون علـى الطـائف ومكـة، وليـست لـدى      األغلب لن يكون حملهم على العودة إلى نجد بل يجعله 
  .سيادتكم في الوقت الحاضر القوة الالزمة لوقفهم

إن الطـائرات ـ كمـا سـبق أن أخبـرتكم ـ أرسـلت للـدفاع عـن الطـائف ومكـة فـي حالـة زحـف االخـوان                  
وأنـه لعلــى جانـب عظـيم مـن األهميــة     . عليهـا مـن مـواقعهم، وأنهـا تتخــذ االسـتعدادات لهـذا االحتمـال       

لوقت الحاضـر، لمـصلحة سـيادتكم وللمـصلحة العامـة، كـسب الوقـت بـدالًَ مـن تعجيـل مزيـد مـن               من ا 
  .القتال

إن إعراب سيادتكم مساء أمس عن اعتقادكم بوجوب اتخاذ كل مـا يمكـن لتفـادي إراقـة المزيـد مـن         
الــدماء لــم يكــن الطريقــة الــصحيحة فقــط، بــل إنــه الطريقــة النبيلــة الواجــب اتباعهــا، وقــد أعــربتم          
مــساء أمــس، كمــا ســبق لكــن قبــل ذلــك مــراراً، أن رغبــتكم هــي تنفيــذ سياســة حكومــة صــاحب الجاللــة     

  .واتباع رغباتها
فعلــى ابــن ســعود أن ينــسحب مــن الخرمــة   . وكمــا أكــدت لــسيادتكم مــساء أمــس أن األمــر لــيس ســراً  

  .تربة، وإن لم يفعل أصبح عدواً لبريطانية العظمى
 صاحب الجاللة ينظران في األمـر بـصورة جديـة، وإننـي أطلـب      إن سعادة الجنرال آللنبي، وحكومة    

  .إلى سيادتكم أن تواصلوا ثقتكم بها كما فعلتم حتى اآلن
  .وختاماً أرجو قبول أفضل احتراماتي وأخلص تمنياتي الطيبة

  المخلص لكم جداً
  ويلسن باشا 
FO 686/17        

))))١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        كتبها حسين روحيكتبها حسين روحيكتبها حسين روحيكتبها حسين روحي
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٧: التاريخ

، أنه كـان موجـوداً بمنـزل رجـل يـدعى فـضل فـي جـدة         الوهابيينأبلغ رجل من نجد، وأعتقد أنه من   
قيل إنه كان برفقة ابن سعود ليلة معركة تربة وأنه كـان معـه أيـضاً عنـدما دخـل خيمـة األميـر عبـد اهللا           

 الـــذهبي وروي أن ابـــن ســـعود تمنطـــق بحـــزام األميـــر عبـــد اهللا وخنجـــره  . فـــي الـــساعة العاشـــرة مـــساء 
بمجـرد أن دخــل األخيــر الخيمــة، وصــاح بحــارس مــن رجــال عــب اهللا اذهــب وأخبــر شــريفك أن موعــدنا    

 مـساء عنــدما  ٨وقــال النجـدي إن المعركـة وقعـت فـي الـساعة      . لنكـون فـي مكـة هـو أيـام عيـد األضـحى       
 اهللا سمح البقوم من تربة لسبعمائة من االخوان بدخول القرية تحت جنح الظالم، وكانـت قـوات عبـد      

وفـي الـساعة التاسـعة مـساء كـان الرجـل هنـاك        . النظامية موجودة بأحـد القـصور غيـر مباليـة بعـدوها         
يطلقون النار بعضهم علـى بعـض، وبحلـول الـساعة العاشـرة مـساء أطبـق ابـن سـعود أطبـق ابـن سـعود              

  .ورجاله على المكان وفر عبد اهللا، وهو في ثياب النوم
  روحي



  ٢١٨

FO 686/17        
))))١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ن ن ن ن مممم
        عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود

        إلى صاحب الشرف العظيم والمزايا الرفيعة والصفات الحسنة إلى صاحب الشرف العظيم والمزايا الرفيعة والصفات الحسنة إلى صاحب الشرف العظيم والمزايا الرفيعة والصفات الحسنة إلى صاحب الشرف العظيم والمزايا الرفيعة والصفات الحسنة 
        جي،جي،جي،جي،. . . . امامامام. . . . ويلسن، سيويلسن، سيويلسن، سيويلسن، سي. . . . أيأيأيأي. . . . سعادة الكرنل سيسعادة الكرنل سيسعادة الكرنل سيسعادة الكرنل سي

        او، القنصل الممتاز لبريطانية العظمى فياو، القنصل الممتاز لبريطانية العظمى فياو، القنصل الممتاز لبريطانية العظمى فياو، القنصل الممتاز لبريطانية العظمى في. . . . اساساساس. . . . ديديديدي
        جدة دامت رفعته، آمينجدة دامت رفعته، آمينجدة دامت رفعته، آمينجدة دامت رفعته، آمين

  ١٣٣٧ رمضان ١٩:            التاريخ                          :                                            الرقم
  ١٩١٩يونيو / حزيران١٨

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أفضل التحيات واالحترامات الفائقة لشخصكم الكريم

يونيــو /  حزيــران١٣ (١٣٣٧ رمــضان ١٤لقــد كــان لــي الــشرف بتــسلم رســالة ســعادتكم المؤرخــة فــي      
عظـيم، وخــصوصاً أن ســعادتكم ذكـرتم عــن رســالتي التـي عبــرت عــن والئــي،     وقـد قرأتهــا بــسرور  ). ١٩١٩

  .والتي أرسلتموها برقياً وأنكم تنتظرون الجواب من حكومة صاحب الجاللة البريطانية
وقــد ســـررت خـــصوصاً بــأن رأيـــت اســـمكم فـــي بدايــة رســـالتكم الوديـــة، وأبهجنــي كثيـــراً أنكـــم نلـــتم       

  .أصابكمالصحة والشفاء التام بعد المرضى الذي 
وأنــه حقــاً للطــف عظــيم أنكــم عنــد وصــولكم إلــى مكتــبكم الرفيــع قــد أســرعتم بــالنظر فــي األمــور     
التي تتعلق بي شخصياً بـصورة خاصـة، وهـذا يـدل علـى حـسن طبيعـتكم واهتمـامكم العظـيم بـاألمور               

  .التي تهم حكومة جاللته بصورة خاصة
ل رســالتكم الوديــة، قــد جمعــت أكــابر  إننــي حقــاً ألــتمس أن أعــرض علــى ســعادتكم أننــي، عنــد وصــو  

المــسلمين وشــاورتهم فــي قــضيتنا، ووفقــاً لنتيجــة مباحثاتنــا، رأيــت مــن المستحــسن أن يــذهبوا إلــى        
مواقعهم ويستعدوا للحج، وذلك بغية عمل الالزم في الوقـت المناسـب لـه ولكـي نكـون حريـصين علـى           

ــات مليك     ــى والخـــضوع لرغبـ ــة العظمـ ــديقتنا الدولـ ــر صـ ــذ أوامـ ــيم  تنفيـ ــا العظـ ــه (هـ ) حفـــظ اهللا جاللتـ
وتطمــين أفكـــار النـــاس حـــول مخــاطر هجمـــات العـــدو ألن ســـكان المنطقــة قـــادرون علـــى الـــدفاع عـــن      
بلــدهم، أقــصد الخرمــة وتربــة ـ كمــا كــانوا حتــى اآلن، وكــذلك خوفــاً مــن حــصول ســوء تفــاهم بأننــا                 

د علــى اهللا فيمــا  نخــشى اعتــداء مــن جانــب حكومــة الحجــاز طالمــا أنــا موجــود هنــاك، ولكننــي أعتمــ       
يتعلق بعشائرنا التـي تـسكن علـى الحـدود قـرب هـذين المكـانين، ألنهـا محميـة جيـداً ضـد أي اعتـداء                   
قـد يحــصل علــى حـدودنا، وكــذلك خوفــاً مـن اإلشــاعات الباطلــة التـي تــزحم أن ســبب وجـودي هنــا هــو        

  .خلق اضطراب سياسي على حدود الحجاز
  .مة صاحب الجاللةإن رغبتي الشديدة هي الحصول على رضا حكو

لقد امتنعت عن اتخاذ أي إجراء آخر حتى يتضح األمر لـي، لكـي تـستعد حكومـة الحجـاز لعـرض           
ولمــا كنــا مــرتبطين بحكومــة صــاحب الجاللــة      . قــضية حــدود مملكــة آبائنــا وأجــدادنا علــى التــسوية      



  ٢١٩

 جهـة كانـت، علـى    بالمعاهدات المعقودة بيننا، فحاشا أن تكون لدينا أية نية غير منع االعتداء مـن أي     
واآلن وحكومــة الحجــاز مــستقلة، فمــا لــم  . حــدود مملكــة نجــد وضــمان جميــع أســباب الــسعادة للعــرب  

). عــن أي شـيء قــد يحــدث (تقـم حكومــة صـاحب الجاللــة بـدور الوســيط، فــإنني أرجـو أن أعــد معـذوراً       
  .والمخابرات اعتباراًَ من اليوم يجب أن تكون عن طريق البحر

ريف فإنـه ال يـزال فـي مملكتـه، وطالمـا ال يتقـدم، فـإنني أعـد بعـدم وجـود أي            أما فيما يتعلـق بالـش     
خطــر لوقــوع أي أذى مــن جانبنــا، ولكــن إذا حــصل أي تقــدم عــدواني علــى مملكتنــا نجــد مــن حــدود            

  .الحجاز، فإنني لن أكون مسؤوالً عن النتائج التي تقع عليه أو على الحجاز
  .ه وفقاً لتصريحي أعالهوإنني مغادر إلى بلدي اعتباراً من تاريخ
  .هذا ما لزم بيانه لسعادتكم، حفظكم اهللا

  )ختم ابن سعود(
  ١٣٣٧ رمضان ١٩

  .١٩١٩يونيو /  حزيران١٨
  دار االعتماد: صورة منه إلى

  ).مع صورة الكتاب األصلي(حاكم السودان العام 
FO 371/ 4147 

))))١٦١١٦١١٦١١٦١((((        

        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        ن الفيصل آل سعود، ن الفيصل آل سعود، ن الفيصل آل سعود، ن الفيصل آل سعود، الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمالشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمالشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمالشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحم: : : : منمنمنمن

        حاكم نجدحاكم نجدحاكم نجدحاكم نجد

        السيد حسن ـ المساعد الهندي المسؤول في الوكالة السيد حسن ـ المساعد الهندي المسؤول في الوكالة السيد حسن ـ المساعد الهندي المسؤول في الوكالة السيد حسن ـ المساعد الهندي المسؤول في الوكالة : : : : إلىإلىإلىإلى

        السياسية البريطانية، البحرينالسياسية البريطانية، البحرينالسياسية البريطانية، البحرينالسياسية البريطانية، البحرين

  ١٣٣٧ رمضان ١٧: التاريخ

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٦

  بعد التحيات،

أتـشرف بإخبـاركم بـأنني تــشرفت بتـسلم رسـالة مــن حكومـة صـاحب الجاللــة، زيـد قـدرها، بواســطة          

وأخـشى  .  جدة، وقد كتبت الجواب وأرسلته مع خـدام الـشريف الـذين أوصـلوا تلـك الرسـالة      ممثلها في 

أن الرسالة، بعد وصولها إلى مكة، قد تقع في يد الشريف فيتلفها، وبالنتيجة فإنهـا قـد ال تـسلم إلـى      

ولذلك رأيت من الضروري جداً أن أرسل نسخة منهـا علـى ظهـر كتـابي لكـي تطلعـوا عليهـا           . القنصلية

وترسـلوها إلـى الـسلطات العليــا ألجـل إبالغهـا إلـى حكومــة صـاحب الجاللـة بأسـرع مــا يمكـن هـذا مــا            

  .لزم بيانه حفظكم اهللا



  ٢٢٠

IOR: L/ P&S/10/843 

  )األصل العربي(

))))١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

        حاكم نجدحاكم نجدحاكم نجدحاكم نجد

        إلى السيد صديق حسن المساعدإلى السيد صديق حسن المساعدإلى السيد صديق حسن المساعدإلى السيد صديق حسن المساعد

        ياسية في البحرينياسية في البحرينياسية في البحرينياسية في البحرينالهندي المسؤول عن الوكالة السالهندي المسؤول عن الوكالة السالهندي المسؤول عن الوكالة السالهندي المسؤول عن الوكالة الس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

مــن عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الفيــصل آل ســعود إلــى جنــاب األجــل األكــرم ذو المكــارم العليــة      

والــشيم المرضـــية صـــاحب الــسعادة الـــسيد صـــديق حــسن المحتـــرم معـــاون قنــصل الدولـــة الفخيمـــة      

  .البريطانيا العظمى بالبحرين دامت معاليه آمين

ورد إلينـا بالـشوق تحريـر سـعادتكم وبطيـه رسـالة       . م والتحيـة واإلكـرام لمعـاليكم الكـرام       السالم التـا  

من حكومة جاللة الملك المعظم دام إجالله المرسـولة مـن قبـل حاكمهـا الملكـي الـسياسي بالخطـة              

العراقيــة علــى أن أصــدر جاللتــه إرادتــه الــسنية إلرســال وفــد مــن طرفنــا إلــى عاصــمة حكومــة جاللتــه       

د مــن أبنائنــا بأســرع وقــت قبــل طوفــان البحــار للتــشرف بــالمثول بــين يــدي جاللتــه لتأييــد    لنــدن واحــ

العالئق الودادية وتأكيد الروابط الحسنة فيما بيننا ولتقوية عراهـا ويزيـدنا بهجـة وسـروراً ولكـن كمـا          

 ال يخفــى علــى ســعادتكم لــم يمكننــا إرســال الوفــد المطلــوب اآلن ألننــا قــد اشــتغلنا بخــروج الــشريف      

على ممالكنا النجدية وتجاوزاتـه علـى قبائلنـا وطوارفنـا وإنـشاء اهللا بعـد الفـراغ مـن مـشاغلنا نتـشبث            

إلرسال الوفد في منتصف شهر ذي العقد اآلتيـة بعـد المفاوضـة بـذاتكم العليـة فتخبرونـا هـل توافـق               

ــا الج      ــن النوايـ ــو المحـــب مـ ــوه لنحـ ــا أظهرتمـ ــاني لـــسعادتكم ممـ ــة، أم ال، وأعـــرض تـــشكراتي وامتنـ ميلـ

 ١٧. هــذا مــا لــزم بيانــه ودمــتم محروســين  . فالرجــاء اســتبقاء توجهــاتكم واطمئناننــا بأخبــار رفــاهيتكم  

  .١٣٣٧رمضان سنة 

  )عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود(ختم 

  ١٣٣٧ رمضان ١٧

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٧



  ٢٢١

FO 686/17 
))))١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدة
        إلى القاهرةإلى القاهرةإلى القاهرةإلى القاهرة

        ))))السياسيالسياسيالسياسيالسياسيالقسم القسم القسم القسم ((((بغداد بغداد بغداد بغداد 
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٧: يخرالتا                                                 ٦٣٥دبليو ـ : الرقم

مـن عبـد العزيـز بـن     . باسـم اهللا الـخ  ) يبـدأ : (تسلمت اآلن إحدى رسائل الملك، وترجمتهـا كمـا يلـي       
ننـا ال نبتغــي سـوى إعــالء   يجـب أن تعلــم أ . بعـد الــسالم . عبـد الـرحمن الفيــصل إلـى ســرحان بـن هليــل    

أولئـك الــذين يطلبــون العفــو مـن بيــنكم علــيهم أن يـذعنوا ويتبعــوا، وكــل مــا     . ديـن اهللا وتمجيــد كلمتــه 
. تحيــات. هــذا مــا يجــب تــذكره  . وأمــن اهللا، وقومــه أيــضاً لــن يخــشون شــيئاً   ) حمــايتي(يتبــع يكــون فــي  

  ).نهاية الترجمة(
  ).١٩١٩يونيو /  حزيران٩ (١٣٣٧ رمضان ١٠الرسالة مختومة بختم ابن سعود ومؤرخة في 

  .معنونة إلى القاهرة، مكررة إلى بغداد
  ويلسن 
FO 686/17        

))))١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من جدة من جدة من جدة من جدة 
        إلى القيادة العامة ـ القاهرةإلى القيادة العامة ـ القاهرةإلى القيادة العامة ـ القاهرةإلى القيادة العامة ـ القاهرة
        القسم السياسي ـ بغدادالقسم السياسي ـ بغدادالقسم السياسي ـ بغدادالقسم السياسي ـ بغداد

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٧:                التاريخ                                  ٦٣٦دبليو ـ : الرقم

 فـــي الليلـــة الماضـــية روحـــي التقـــى بنجـــدي ذكـــي جيـــد الملـــبس، فـــي دار أوالد الفـــضل، فـــزوده             

  :بالمعلومات التالية

أخبـر  : في ليلة اندحار عبد اهللا دخل ابن سعود إلى خيمة األخير وأمـر أحـد حـراس عبـد اهللا قـائالً       

 الوقـت ويقـول إن معنـى    كان المخبر حاضراً في الخيمـة فـي ذلـك   . شريفك أن يومنا هو يوم األضحى  

  ).عيد األضحى(ذلك أن ابن سعود سوف يظهر في مكة في أول يوم من عيد الحج 

  .إن إشاعات من هذا القبيل انتشرت في مكة وهنا

  .معنونة إلى القاهرة، مكررة إلى بغداد
        
        



  ٢٢٢

FO 686/17        
))))١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥((((        
        ) ) ) ) برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المقر العام ـ القاهرةمن المقر العام ـ القاهرةمن المقر العام ـ القاهرةمن المقر العام ـ القاهرة
        إلى المقيم السياسي ـ بغدادإلى المقيم السياسي ـ بغدادإلى المقيم السياسي ـ بغدادإلى المقيم السياسي ـ بغداد

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٦:    التاريخ                                                             ٦٢٩ :الرقم
بــدأ بالــسؤال عــن الرســائل المــذكورة فــي     . أجريــت حــديثاً طــويالً مــع الملــك فــي الليلــة الماضــية     

ك مـن أن ابـن سـعود    شـكا الملـ  . أجبتـه بمـا قلتـه لعبـد اهللا    . يونيـو /  حزيران١٠ بتاريخ  ٦٢٧برقيتي رقم   
ا يحـدث إذا لـم يقطـع        يحارب ضد أحد حلفاء بريطانية العظمى ورجاله يرتكبون الفظائع، وسأل عمـ

قـال  . أجبت أنه يجب أن يطيع أو أن معاهدته معنـا تلغـى  . ابن سعود تعليمات حكومة صاحب الجاللة    
 ابـن سـعود، الـذي عليـه مـع      ولـيس إلغـاء معاهـدتنا مـع    . الملك إنه ال يرغب إالّ فـي الـسالم بـين العـرب        

سألت الملك أال يكون من األفضل حقاً التوصل إلـى تـسوية بـدون     . ذلك إخالء مناطق الخرمة وتربة    
إراقة دماء جديدة فوافق الملك تماماً ورغب فـي تنفيـذ سياسـة حكومـة صـاحب الجاللـة التـي يعتمـد          

اوضـاتنا مـع ابـن سـعود ألنـه ال      سأل هل هناك أي شيء سري في مف  . عليها لحماية األماكن المقدسة   
أجبتـه بـالنفي، فكـرر الملـك قولـه بأنـه يرغـب أن تعمـل         . يرغـب أن يكـو حجـر عثـرة فـي سـبيل التـسوية       

ســوف أحــاول أن أجعــل  . حكومــة صــاحب الجاللــة كــل مــا يمكــن لتــسوية األمــور بــدون اراقــة دم جديــد    
  .ماع أو عند عقدةالملك يلتزم بخط التفكير هذا مما يكون مفيداً في حالة عقد اجت

  ).معنونة إلى القاهرة ومكررة إلى بغداد(
  ويلسن

    ))))١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩يونيو / حزيران١٧: التاريخ
  صاحب العظمة،

يونيـو ألننـي لـم    /  حزيـران ١٦ والمـؤرخ فـي   ١٥٣٤لقد استغربت كثيراً لتسلم كتاب سيادتكم المـرقم   
تمكــن قــط أن أفهــم لمــاذا كتبــتم ســيادتكم أنكــم يجــب أن تطلبــوا االســتقالة واالنــسحاب جوابــاً عــن        أ

  .كتابي حول اإلعانة المالية
كما أبرقت لسيادتكم على أثر اطالعي على برقيتكم إلـى األميـر زيـد الـذي قلـتم فيـه إنـه لـن تـدفع            

غـرض بـصورة صـحيحة، وأنهـا لـم تكـن       إعانة بعد الشهر القادم، فتأكد لدي أن رسالتي لـم تعبـر عـن ال         
  .واضحة، مما يجب أن أعتذر عنه

/  باون فـي نيـسان  ٨٠ /٠٠٠يتذكر سيادتكم أن حكومة صاحب الجاللة رغبت في خفض اإلعانة إلى     
. ابريــل الماضــي، وطلبــت تفاصــيل ميزانيــة الحجــاز، فــاعطيتموني إياهــا ســيادتكم، وارســلت الــى لنــدن   



  ٢٢٣

 باون ولكنهـا وافقـت علـى إبقائهـا     ٨٠،٠٠٠اللة خفض االعانة إلى وبعد ذلك قررت حكومة صاحب الج    
  .يوليو وهذا ما أردت أن أقوله لكم في كتابي/  باون حتى نهاية تموز١٠٠ /٠٠٠على 

يوليــو كمــا أبـديتم فــي بــرقيتكم إلــى   / ولـيس معنــى هــذا أنـه لــن تكــون هنـاك إعانــة بعــد شــهر تمـوز     
  .بحذف الجملة المتعلقة باإلعانة من هذه البرقيةاألمير زيد، وإنني ألتمس سيادتكم السماح 

إننا نمر اآلن في وقت حـرج وإننـي أرجـو سـيادتكم مخلـصاً أن تطرحـوا جانبـاً كـل فكـرة عـن الرغبـة             
  .في االستقالة في وقت تكون فيه بالدكم وقضية اإلسالم بأمس الحاجة إليكم

لــة وســعادة الجنــرال آللنبــي،    وإننــي أطلــب إلــى ســيادتكم أن تبقــى ثقــتكم بحكومــة صــاحب الجال    
  .وبي، كما فعلتم دائماً، وهو الطلب الذي أبديته في رسالتي يوم أمس

على الرغم من اهتمامك العظيم بالعمل، من أجل القـضية العربيـة وسـروري الكبيـر للعمـل طيلـة          
هــذه الــسنوات مــع عظمــتكم، وعلــى الــرغم مــن أننــي أفخــر بتمثيــل بريطانيــا العظمــى لــدى ســيادتكم،    
أتطلع إلى الـتمكن مـن الـذهاب فـي إجـازة ألنـال قـسطاً مـن الراحـة، ولكـن مـن واجبـي أن أبقـى أطـول                   

  .مدة ممكنة، وآمل أنني إذ أفعل ذلكن أتمكن من أن أعود بخدمة بسيطة لسيادتكم
وبعــد كــل اإلجهــاد العظــيم الــذي مــر خــالل الــسنوات الــثالث الماضــية، أعلــم أن الفتــرة الحرجــة           

داً لسيادتكم ولكنني أرجو عظمتكم مخلصاً أن تستبعدوا أيـة فكـرة فـي التخلـي عـن      الحالية متعبة ج 
  .منصبكم الكبير مهما كان الوضع صعباً

  .إن سيادتكم عرفتموني لمة طويلة وأؤمل أنكم تثقون بإخالصي
أسـأل اهللا أن يمــنح ســيادتكم القـوة لمواصــلة عملكــم، وختامـاً أرجــو قبــول أطيـب تمنيــاتي وأخلــص      

  .تياحتراما
  المخلص لكم جداً
  ويلسن باشا
FO 686/17        

  )األصل العربي(
))))١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

   ١٣٣٧/ ٩/ ١٨:                              التاريخ                                                    ٨٥٥: عدد
)١٩١٩/ ٦/ ١٧(  

 يــدهش عــدوك أنــا وأوالدي أصــدقاؤكم بإعانــة أو بغيرهــا إن أبعــدتونا      ٩١٥ج برقيــة ســعادتكم عــدد   
فأنتم وذاك وال تأثير منـه علـى والءنـا وإن أدنيتونـا فعلـى مـا تعهـدون وأقوالنـا نحـافظ عليهـا مـع أقـل              
منكم واهللا الرقيـب احـذفوا مـا أردتـم مـن برقيـة زيـد وأثبتـوا مـا تـروه فـإن التـصريح بـإن اإلعانـة لغايـة                  



  ٢٢٤

 واالختـصار علــى ذلــك وضـرورة المــصلحة أجبرتنـي علــى ذلــك أشـرنا لنــاظر الرســوم      ١٩١٩ة يوليـو ســن 
لبعثها للمدينة غاية رجائي تستشيروني فـي المـسائل الـشرقية فـإن ازميـر لـو احتلهـا          ) ٣٥٠٠٠(يستلم  

غير الوالد لما وقع كل مـا وقـع وال تـأتي الهيجـان وتوسـع دائـرة سـوء الظـن فـي الحلفـاء فإنهـا شـكلت              
ضداد حجة مقنعة لقبول الحس العمومي إفساداتهم ومؤدية للهيجـان اإلسـالمي وال مؤاخـذة فـي       لأل

هذا الفـضول الناشـىء مـن الـصميمية وال تـستخفوا بزخـارف القـول المـضلة بغيـر علـم واقبلـوا فـائق               
  .أشواقي

  مخلصكم 
  حسين 
FO 686/17        

))))١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        ن ـ جدةن ـ جدةن ـ جدةن ـ جدةإلى الكرنل ويلسإلى الكرنل ويلسإلى الكرنل ويلسإلى الكرنل ويلس

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٩:                                              التاريخ٨٢٧: الرقم
  .ما يلي من المندوب السامي إلى الكرنل ويلسن، جدة

تــرى . قــررت حكومــة صــاحب الجاللــة أن تحــاول تــسوية النــزاع بالمفاوضــات  . ٦١٦/ بــرقيتكم دبليــو
ك يجـب أن يكـون بدايـة ضـرورية للتحكـيم أو حتـى لمباحثـات        حكومة صاحب الجاللة أن وقف المعار  

إذا أمكـــن تحقيـــق هـــذا الهـــدف فـــإن الخطـــوة األولـــى هـــي فيمـــا يبـــدو ليـــست دعـــوة   . مـــن أي نـــوع كـــان
. الطرفين لالجتماع، بل إرسال مندوب إلـى ابـن سـعود لحملـه علـى وقـف تقدمـه فـي انتظـار التحكـيم                

 نهائيـاً بأنـه إذا سـحب قوتـه، مـن تربـة علـى أي حـال،         وهذا المندوب يجب أن يعطـي ابـن سـعود ضـماناً       
إن . فـإن الحكومـة البريطانيـة سـتتولى التحكـيم وبينـه وبـين الملـك حـسين بأسـرع وقـت يجـده ممكنـاً             

وضـع  . حكومة صاحب الجاللة قـد اختـارت كمنـدوب إلـى ابـن سـعود فيلبـي الـذي هـو اآلن فـي انكلتـرة               
لــذلك . قــادم بالطــائرة إلــى القــاهرة بأقــلّ تــأخير ممكــن  وهــو . فيلبــي تحــت أوامــري خــالل مــدة بعثتــه  

عليك أن تتصل فوراً بالملك حـسين لتـضمن بأسـرع مـا يمكـن موافقتـه علـى هـذه الترتيبـات وتحـصل            
عليــك . منــه علــى صــك األمــان لفيلبــي لكــي يــذهب إلــى الطــائف، ألجــل فــتح االتــصال مــع ابــن ســعود    

  ):تبدأ(أيضاً أن ترسل الرسالة التالية إلى ابن سعود 
بعد النظر في جوابكم عن كتاب الكرنل ويلسن الذي يتضمن ما أرسلته حكومة صـاحب الجاللـة،         

يـصل المـستر فيلبـي إلـى     . قررت حكومة صاحب الجاللة أن توفد المستر فيلبـي لبحـث األمـور معكـم          
عالمكـم  القاهرة قريباً يتوجه منها إليكم بأسرع وقت يمكن ترتيبه لمباحثتكم فـي الوضـع الحاضـر وإ         

  ).النهاية. (برغبات حكومة صاحب الجاللة الملك



  ٢٢٥

FO 686/17 
  )األصل العربي(

))))١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٩:                   التاريخ                                               ٨٦٢: الرقم
  ):يبدأ: (رقوا لفيصل بالمآل اآلتي وهوألتمس سعادتك أن تب

لعــدم اإلطالــة أخــرت بــاقي بيانــاتي فــي بحــث طلــب قــوة فرنــسية     . أنــار اهللا بــصائرك.  وصــل١ثابــت 
مغربية بأنه ينافي ذكاءك من كل وجهة فإن احتياجاتنا محصور طلبها في بريطانيـة ألنهـا المـسؤولة      

وجهـك إلــى أوروبـا، والمعارضـات فـي قبولــك     ولـو تأملــت فـي صـورة ت   . أمـام ضـميرها عـن كــل مـا يمـسنا     
لظهــر لــك أنــا ال نعــرف ســواها وال ســواها عرفنــا إال بواســطتها، ولــوال تكليفهــا إيــاي لمــا خاطبــت أي     
حكومــة كانــت لعــدم احتياجنــا بهــم، فــاخرص علــى هــذا المــسلك الحيــاتي فــي الجزئيــات والكليــات،             

وحرصـي علـى أسـباب سـعادتكم وأعتقـد      وألزمك به بصفتي والدك ورئيسك، فإنه منبعث عـن شـفقتي       
تحترمـوا وصــيتي بهــذه الخطــة بعــد ممــاتي أكثــر منهـا فــي حيــاتي، ولــم أجعــل هــذا عــن واســطتهم إال     

  .يتوالك بتوفيقه. إلسالمه من التحريف، وهو خير شاهد
  )انتهى(

FO 686/17 
  )األصل العربي(

))))١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسين من الملك حسين من الملك حسين من الملك حسين 
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

  ١٣٣٧ رمضان سنة ٢٠:             التاريخ                                                          ٨٦٣ :عدد
  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٩

  سعادة المعتمد البريطاني بجدة
 وال هنـا  ١٩١٩ يونيـو  ١٦ الموافـق  ٣٧ الموافـق  ٣٧ رمـضان سـنة   ١٧بكل إبجال تلقينا رقيم سـعادتكم     

أهم ما في محتوياتـه أوالً االحتجـاج علـى مخلـصكم ببيانـاتي عـن ضـرورة اجتنـاب         حاجة بأن أقول إن  
سفك الدماء بأني قلـت هـذا بـاألمس وأقولـه اليـوم وإلـى مـا شـاء اهللا وهـو بتـسليم الـبالد لحـضرة ابـن               

                                                
عراقي من الموصل كان مسيحياً وأسلم والتحق بجيش األمير فيصل في الحجاز ) ١٩٥٧ـ ١٨٩٠: ( ـ ثابت عبد النور١

  .يبدو أن األمير فيصل أوفده بمهمة إلى الحجاز. وذهب إلى دمشق مع الجيش العربي



  ٢٢٦

الــسعود أمــا وإذا أبيــتم عــن ذلــك فــال بــد يــا ســعادة المعتمــد عــن إســعاف طلبــي بــال تــردد بالرشاشــات       
الطيــارات وكــل مــا هــو مــن هــذا المعنــى مـن القــوات الســتعمالها فــي إزالــة كــل مــا نــتج مــن     والـدبابات و 

تجاوز حضرته على البالد وقدومه حتى إلى تربـة مـن الهيـاج والـذهابات التـأويالت المتنوعـة المـؤثرة          
علــى أســاس ســكينة الــبالد وحــسياتها وبــاألخص إفــساداته بكبتــه التــي للعربــان تحــت ختمــه الرســمي       

لـسعادتكم واحـد بينهـا أمـا اعتنــاء سـعادتكم واهتمامهـا باالحتجـاج علـى مخلـصكم وإهمالهــا          المقـدم  
ما في تجـاوزوه الـصريح علـى بالدنـا هـوى وغـرض ومـا فـي كتبـه المـذكورة ألقـول عمـا فـي هـذا إالّ أنـه                   
مــن ســوء حظــي واألمــر اآلن بيــدكم ســيما مقرراتــي األساســية التــي مــن جملتهــا إعانــة بريطانيــا عنــد      

هذا القيام الذي يعلم منه أننا متوقعين مثل هذه التجاوزات معلومة ال أقول ال بـد منـه إنفاذهـا        مثل  
ولكن ال أستطيع العمل بإخالل جزء منها وهنا أكرر أيـضاً قـولي أوالً إن األمـر بيـد بريطانيـا فـي أحـد          

نفـاذ مقرراتنـا ثـم وإن    األمرين الذي ال ثالث لها إما االنـسحاب وتـرك الـبالد البـن سـعود أو لـسواه أو إ       
إخالصــي الــصميمي الثابــت نحوهــا ال عالقــة لــه بحــال مــن األحــوال وإنــي أنتظــر مــن همــم ســعادتكم     

  .سرعة اإلجابة وجزيل توقيراتي أهديها لسعادتكم
  مخلصكم
  حسين

  ١٣٣٧ رمضان سنة ٢٠
FO 686/17 

  )األصل العربي(
))))١٧١١٧١١٧١١٧١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        دةدةدةدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في ج
        إلى أمير نجد عبد العزيز آل سعودإلى أمير نجد عبد العزيز آل سعودإلى أمير نجد عبد العزيز آل سعودإلى أمير نجد عبد العزيز آل سعود

  ١٣٣٧ رمضان ٢١:                   التاريخ                       :                                        الرقم
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٠

  .إلى جناب األمير الخطير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود أمير نجد بعد التحيات
  :تبدأ. فت أن أرسل لجنابكم الرسالة اآلتية من حكومة جاللة ملك بريطانيا العظمىقد كل

بعد مالحظة ردكم على تحرير اللفتننت كولونيل باست المحتوي علـى بـالغ حكومـة جاللـة ملـك          
بريطانيا العظمى لجنابكم فقد قررت حكومة جاللة بريطانيا أن ترسل جناب المستر فيلبـي للبحـث     

ئل وسيــصل قريبــاً جنــاب المــستر فيلبــي إلــى مــصر القــاهرة حيــث يــسافر لكــم بكــل        معكــم فــي المــسا 
سـرعة يمكـن ترتيبهـا للبحـث فــي الوضـعية الحاضـرة وليـبلغكم رغائــب حكومـة جاللـة ملـك بريطانيــا           

  ).انتهى( العظمى 
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ويلسن . أي . الكولونيل س
  ا العظمى بجدةمعتمد حكومة جاللة ملك بريطاني



  ٢٢٧

FO 686/17        
))))١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢((((        

        ))))برقية رمزيةبرقية رمزيةبرقية رمزيةبرقية رمزية((((
        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة

        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة
  مستعجل

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٠:                التاريخ                                        ٦٥٧/ و: الرقم
٨٢٧   AB     أالحـظ أن فيلبـي سـوف يعطـي ضـماناً نهائيـاً بـأن        ) يبـدأ  (ما يلـي إلـى المنـدوب الـسامي

حكومة صاحب الجاللة سوف تتولى التحكيم بشر أن ابن سعود يسحب قواته على كل حـال مـن تربـة      
  ).انتهى(

أوصي بشدة على سحب قواته من الخرمة حـسب األمـر الـوارد فـي رسـالة حكومـة صـاحب الجاللـة          
أي تغييـر فـي األوامـر    .  علـى أن ذلـك تمهيـد ضـروري للتحكـيم     وهـو يـصر أيـضاً   . إلى ابن سـعود مـؤخراً     

) حـسين (لحكومة صاحب الجاللة المشددة إلى ابن سعود سوف يـراه هـذا حتمـاً ضـعفاً ويـراه الملـك         
أقتــرح إرســال باســيت إلــى الطــائف مــع فيلبــي ألن حــضوره هنــاك يــساعد فيلبــي فــي         . إخــالالً بالثقــة 

  ).انتهى. (معامالته مع عبد اهللا
  لسنوي
١/ ٧/ ١١  

FO 686 /17 
  )األصل العربي(

FO 686/17 
        ))))األصل العربياألصل العربياألصل العربياألصل العربي((((

))))١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب(

        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  هـ١٣٣٧ رمضان ٢١: التاريخ
  م١٩١٩يونيو / حزيران٢٠

  صاحب السيادة العظمى ملك الحجاز وشريف مكة وأميرها المعظم
  :صاحب الجاللة

بيان ما يجب بيانه من التوقير أتشرف بإحاطة علم جاللتكم أنـه وردنـي اآلن تلغـراف مـن فخامـة      بعد  
نايــب جاللــة الملــك فيــه يكلفنــي أن أبلــغ جاللــتكم أن حكومــة جاللــة الملــك قــررت أن تبــذل الــسعي        
بنفسها للوصول إلى حـل مـرض لفـض النـزاع الحـالي بالمخـابرة، وأن حكومـة جاللـة الملـك تـرى أن              



  ٢٢٨

ف العداء هو أمر جوهري الزم قبل حـدوث أي تحكـيم عرفـي أو أي بحـث مـن أي نـوع، وتـرى أيـضاً             إيقا
أن الخطوة األولى للوصول إلى هذا الغرض والحصول عليه ان ترسل حكومـة جاللـة الملـك معتمـداً        
إلى األمير ابن السعود، وقد انتخبت حكومة جاللة الملك جناب المستر فيلبي معتمـداً لهـا فـي هـذا           
ــل مــن لنــدن إلــى مــصر فــي طيــارة بكــل ســرعة ممكنــة، وأن حكومــة جاللــة           رساألمــر المبــدئي، وهــو م

الــذي نحــوه مهمــة جنــاب  (الملــك ال تــشك فــي أن جاللــتكم ســتقبلون تحكــيم حكومــة جاللــة الملــك    
وأن تنفـذوا رغائبهـا فـي هـذا األمـر بأنـه أعظــم       ) المـستر فيلبـي إلـى ابـن سـعود هـي الخطـوة المبدئيـة        

ومـن الـضروري أن يـسافر المـستر     .  للوصول إلى موافقـة مرضـية نهائيـة بـدون سـفك دمـاء آخـر        وسيلة
فيلبي إلى الطائف، وقـد كلفـت أن أطلـب مـن جاللـتكم أن تتفـضلوا بإعـداد الحـرس المرافـق ليرافقـه               
من جدة إلى الطـائف، وأظـن أنـه يمكننـي أن أبلـغ حكومـة جاللـة الملـك بـأن جاللـتكم سـتجرون هـذا                 

، وأرى أننــي أرســل جنــاب الكولونيــل باســت إلــى الطــايف مــع المــستر فيلبــي إن لــم يكــن لــدى      الترتيــب
وطــي هــذا تحريــر إلــى األميــر ابــن الــسعود يحتــوي علــى رســالة مــن حكومــة جاللــة          . جاللــتكم مــانع 

الملك فحواها أن حكومة جاللة الملك مرسـلة إليـه المـستر فيلبـي حـاالً بعـد ترتيـب سـياحته ليبلغـه             
مـــة جاللـــة الملـــك، وأكـــون ممنونـــاً للغايـــة إذا تفـــضلتم جاللـــتكم بإرســـال التحريـــر وفـــي     رغبـــات حكو

  .الختام ألتمس قبول فايق التوقيرات وخالص التحيات الطيبة
  مخلصكم 
  ولسن باشا
FO 686/17 

))))١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدة
        إلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢١:                       التاريخ                                        ٦٦٠/دبليو: الرقم
إشــارة إلــى قــرار حكومــة صــاحب الجاللــة بإرســال فيلبــي، مــا زلــت أرى أن االجتمــاع المؤلــف            ) يبــدأ(

يونيـو ربمـا يكـون أسـرع طريقـة للتوصـل       /  حزيـران ١١ بتـأريخ  ٦١حسب اقتراحي في برقيتـي المرقمـة     
  .إلى تسوية مبكرة

 ـ لما كان ابن سعود تعهد بحسب قواته من الخرمة وتربـة بـشرط أن نـضمن حمايتـه مـن الهجـوم أو        ٢
أي تقدم من جانب القوات الحجازية، فإنني أوصي أن يؤذن لي بمحاولـة الحـصول علـى الـضمان مـن            

 ابـن سـعود بـإخالء    الملك بـأن تقـف قواتـه فـي خـط الطـائف ـ العـشيرة انتظـاراً للتحكـيم بـشرط قيـام            
إذا وافق الملك يكون فـي وسـعي عنـد ذلـك إبـالغ ضـمان حكومـة صـاحب الجاللـة إلـى              . الخرمة وتربة 

ابــن ســعود وإخبــاره أن حكومــة صــاحب الجاللــة تتوقــع اآلن منــه أن يــسحب كــل قواتــه مــن المحلــين          



  ٢٢٩

/  حزيـران ١٢يخ  بتـار ٦١٥/ مـن برقيتـي المرقمـة و   ٥يرجـى مراجعـة الفقـرة     (المذكورين إلى الفيصلية    
  .وفقاً لتعهده التحريري، وهو نفسه ينتظر وصول فيلبي) يونيو

يجـب عـدم إضـاعة أي    .  ـ إذا أمكن تحقيق ذلك فـإن التـأثير علـى عـشائر حـدود الحجـاز يكـون حـسناً         ٣

  .وقت ألن كل يوم تبقى فيه قوات ابن سعود في مدن حجازية يزداد موقف الملك صعوبة

ر وإزاء الوضـع الحـالي، مـا يـستوجب انـسحاب ابـن سـعود إلـى أن يـصل          ليس هنـاك فـي الوقـت الحاضـ      

إذا . هــذا األخيــر قــد يتــأخر ويظهــر فــي أحــسن األحــوال أنــه يطلــب االنــسحاب مــن تربــة فقــط   . فيلبــي

وفـي حالـة   . استطعنا في خالل ذاك تحقيق االنسحاب من الخرمة أيضاً فإن ذلك يكون كسباً عظيمـاً   

طلــوب ال ترســل رســالة فــي الموضــوع إلــى ابــن ســعود وال نكــون فــي     رفــض الملــك إعطــاء الــضمان الم 

  .وضع أسوأ مما نحن عليه اآلن

 ـ يكـون مــنم المفيـد إذا اسـتطعت أن أخبـر الملـك اآلن أن حكومــة صـاحب الجاللـة قـد اعتزمــت أن             ٤

، بأســرع مــا يمكــن بعــد انتهــاء مفاوضــات    ٩٧١يعقــد االجتمــاع المــذكور فــي برقيــة ســعادتكم المرقمــة    

  .بي األولية، إلقرار التسوية النهائيةفيل

/  حزيـران ١٩ بتـاريخ  ٨٢٧ ـ الكتب الموجهة إلـى الملـك وابـن سـعود، وفقـاً لبرقيـة سـعادتكم المرقمـة          ٥

  ).انتهى. (يونيو، أرسلت في الليلة الماضية

  ).معنونة إلى القاهرة ومكررة إلى بغداد(

  ويلسن
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))))١٧٥١٧٥١٧٥١٧٥((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        دةدةدةدةمن الكرنل ويلسن ـ جمن الكرنل ويلسن ـ جمن الكرنل ويلسن ـ جمن الكرنل ويلسن ـ ج

        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩يونيو / حزيران٢١:                    التاريخ                                            ٦٦١/دبليو: الرقم

  .١٧ بتاريخ ٦٣٩/برقيتي و

الرسـول الــذي حمـل كتـابي الـذي اعتـرف فيـه بتـسلمي جــواب        . يؤكـد عبـد اهللا أن ابـن سـعود غـادر تربـة      

ود إلى حكومة صاحب الجاللة، أبلغ أنـه لقـي ابـن سـعود فـي الطريـق بـين تربـة والخرمـة وأنـه               ابن سع 

  .في طريقه إلى نجد

  ).معنونة إلى القاهرة، مكررة إلى بغداد(

  ويلسن



  ٢٣٠
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))))١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة

        إلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرةإلى المندوب السامي ـ القاهرة

  )قاهرة، الضابط السياسي ـ بغدادمع نسخة إلى المكتب العربي ـ ال(

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٢:               التاريخ                                             w/٦٦٧: الرقم

يونيــو ورد هــذا المــساء مــن ابــن ســعود جوابــاً علــى اعترافــي بــورود كتابــه     /  حزيــران١٨الكتــاب المــؤرخ 

ي طريقــه إلـى نجــد ويجــب إرســال المراســالت التاليــه إليــه عــن   يقــول إنــه فــ. يونيــو/  حزيــران٩المـؤرخ  

  .طريق البحرين

يبدي بوضوح أنه ال نيـة لـه إلخـالء الخرمـة أو تربـة، هـذين المكـانين        ) الترجمة الكاملة تتبع (الكتاب  

لكنــه يقــول إنــه يرســل بعــض رجالــه الرئيــسيين      . اللــذين يقــول إنهمــا قــادران علــى العنايــة بنفــسهما     

علـى كتـابي الـذي    ) الـذي لـم يتـرجم بكاملـه بعـد     (الملـك فـي جوابـه    . جد لإلعداد للحجعائدين إلى ن 

يبلغ عن بعثة فيلبـي، يكتـب أنـه ال توجـد فائـدة ألن ابـن سـعود سـبق لـه أن غـادر بعـد تعيـين حكـام فـي                

  .الخرمة وتربة

 ال فيلبـــي يغـــادر الطـــائف غـــداً، لـــذلك : رســـالة حكومـــة صـــاحب الجاللـــة البريطانيـــة إلـــى ابـــن ســـعود  

وحتـى فـي ذلـك الوقـت يحتمـل أن ال يـشعر بـأن فيلبـي يـأتي          . يحتمل أن تـصله قبـل أن يغـادر الخرمـة       

  .سفره إلى الرياض) ابن سعود(من هذا الجانب وأنه قد يواصل 

 فـوراً مـن هـذا الجانـب نـرى مـن       ٩٧١ما لم يمكن ترتيب االجتمـاع الـذي يؤلـف وفقـاً لبرقيـة سـعادتكم           

ضي إلى الرياض، وألجب عقـد هـذا االجتمـاع بأسـرع مـا يمكـن فـي نقطـة         المناسب ترك ابن سعود يم  

إن انـــسحابه شخـــصياً مـــن منطقـــة الحـــدود مـــع بعـــض زعمائـــه   . يـــتم اختيارهـــا علـــى ســـاحل الخلـــيج 

وأتبــاعهم يخفــف مــن الوضــع، وهــو فــي كتابــه يقطــع عهــداً بــأن قواتــه لــن تقــوم بعمــل هجــومي مــا لــم    

  .ه ال يحتمل أن االخوان وعرب الحجاز يجددون األزمةوبالنظر إلى عودت. تتقدم قوات الحجاز

  .يرجى سرعة اإلبراق إذا كان علي أن أحاول وأوقف ابن سعود من الذهاب شرقاً

  ).معنونة إلى القاهرة ومكررة إلى بغداد(

  ولسن



  ٢٣١
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))))١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية(

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة

        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

        المدني البريطاني ـ بغدادالمدني البريطاني ـ بغدادالمدني البريطاني ـ بغدادالمدني البريطاني ـ بغدادوإلى المفوض وإلى المفوض وإلى المفوض وإلى المفوض 

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣:            التاريخ                                                  ٦٦٩/ دبليو: الرقم

  .يونيو/  حزيران٢٢ في ٦٦٧/ برقيتي دبليو

  :ما يلي أهم نقاط كتاب الملك

مـا  ( لكننـي ال أرى سـبباً للتحكـيم     ـ أوافق على قبول تحكيم حكومة صاحب الجاللة عـن كـل قـضية،     ١

ألن هـذا جـاء   ) لم يكن هدف حكومة صاحب الجاللـة تـسليم بعـض بـالده وعـشائره إلـى ابـن سـعود         

بنفـسه لمـساعدة عـاص مــن أشـراف أسـرة الملــك نفـسه وهـو يحـرض العــشائر علنـاً علـى العــصيان           

  ).يونيو/  حزيران١٧ بتاريخ ٦٣٥برقيتي المرقمة (

ان ابــن ســعود بــصورة نهائيــة تطلــب حكومــة صــاحب الجاللــة مــن المناســب          ـ اآلن وقــد ثبــت عــدو        ٢

هل هـذا الوقـت المناسـب لمثـل هـذه األمـور بعـد        «:) أنقل حرفياً. (البحث في أمور وقبول التحكيم    

يطلــب أن يكــون معــذوراً إذا طلــب االســتقالة     » أن عــين فعــالً حاكمــاً فــي تربــة وكــذلك قــوة هنــاك؟      

  .ضد تفكيره الصحيحلتفادي االضطرار إلى العمل 

 ـ إنه ال يرغب منا أن نقطع عالقاتنا مع ابن سعود، لكن األمر هو كما جـاء أعـاله، وحكمـة بريطانيـة      ٣

ولــذلك ومنعـاً لاللتبــاس وخــصوصاً ضــياع النفــوذ لبريطانيــة   . العظمـى ال تتطلــب تفاصــيل أخــرى 

الحجـاز، لكنـه يحـث    العظمى يرى الملك عدم وجود ضرورة إلرسال أحد إلى ابن سعود عن طريق     

يبدو أن الملك يفكـر أنـه لمـا كـان ابـن سـعود قـد بـدأ         . على مواصلة المفاوضات بالرسائل كالسابق 

الرحيــل إلــى نجــد فمــن المحتمــل أن بعثــة فيلبــي تكــون فاشــلة وال تــؤدي إال إلــى ارتبــاك جديــد            

  .ولذلك هو معارض بشدة لقدوم البعثة. وتكون مضرة للنفوذ البريطاني

الملك أيضاً صوراً من المرفقات المتعلقة باالتفاق األصلي مع الـسر هنـري مكمـاهون التـي      ـ أرسل  ٤

 ٧٦١١/ ١٩٨كتـــابكم  (١٩١٨أغــسطس  / آب٢٨أرســلها إلــى المنـــدوب الــسامي مـــع كتابــه المــؤرخ فـــي      

  ).النهاية). ( يشير إليها١٩١٨سبتمبر /  أيلول١٠بتاريخ 

  ).معنونة إلى القاهرة، مكررة إلى بغداد(

  سنويل



  ٢٣٢
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))))١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى الكرنل ويلسن ـ الوكيل البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ الوكيل البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ الوكيل البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ الوكيل البريطاني في جدة

   ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣:                   التاريخ                                               ٨٣٤: الرقم
إن رســالة حكومـــة  . د بتقــدم جديـــد إن الغــرض مــن بعثـــة المــستر فيلبــي تـــأمين عــدم قيــام ابـــن ســعو       

 يجـب أن تكـون األسـاس    ٦٦٦صاحب الجاللة إلى ابن سعود المبلغـة ببرقيـة وزارة الخارجيـة المرقمـة           
الرسمي لكل تحكيم بين الملك وابن سعود، لكن اإلصرار على انسحاب اإلخوان الفوري مـن الخرمـة         

ر أنه ال فائدة منه ألن ابـن سـعود قـد ال يـستطيع االمتثـال وحكومـة       كشرط ابتدائي لكل مباحثة يظه  
إن المـستر فيلبـي عنـد وصـوله     . صاحب الجاللة ليست في وضع يسمح لها بإجباره علـى هـذا الطلـب       

ال اعتــراض لــي علــى . هنــا ســوف يأخــذ تعليمــات منــي عــن الخطــة التــي ســيلتزم بهــا تجــاه ابــن ســعود   
  .لبي إلى الطائفذهاب اللفتننت كرنل باسيت مع في
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))))١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٢:               التاريخ                                                      ٢٥٨٧: الرقم
  حضرة الجناب الموقر

 الـذي  ١٩١٩ يونيـو  ٢٠ الموافـق  ١٣٣٧ رمـضان  ٢١ بعد تقديم واجب االحترام، أجيب بهـذا علـى رقـيمكم     
تلقيناه بكل ترحاب وإبجال، بأني بكل إثبات أصرح لـسعادتكم أوالً أنـي وأوالدي نحكـم حكومـة جاللـة            

ولكــن، يــا ســعادة  المعتمــد، لــيس لــي أساســاً حــق   . الملــك فــي رقابنــا ودمائنــا ال فــي مثــل هــذه المــواد  
  .مر تحتاج إلى تحقيقأحاكم فيه أو أطالب به، أو شبهة في األ

إن تحجج ابن سعود وتعلله بأن تبعتنـا عتيبـة وسـواهم، وجماعتنـا األشـراف هـم القـائمون علينـا، وهـا           
هو اآلن أتى بذاته المعظمة يساعدهم ويظاهرون علينا بخيله ورجاله، وها هي كتبـه حتـى إلـى تـاريخ         

  .م لسعادتكم إحداها رمضان شهرنا هذا يفسد بكل صراحة قبائلنا المذكورين، ونقد١٠
وال أرى أو أعلـــم بقـــي شـــيء بعـــد هـــذا يوجـــب المحاكمـــة والتحقيـــق أو المنـــاظرة إال إن كـــان القـــصد    
أعطاه أراضي وقبائل وقرايا مما هو تابع لمركز البالد، فقد صرحت غير مرة بأني متنـازل عـن جميـع     

يتعلــق بــشئون الــبالد عامــة  إن بيانــاتي فــي الموضــوع خاصــة، فــي كــل مــا    . الــبالد تمامــاً ال جــزؤ منهــا 
أعرضتها مقام فخامة نيابة جاللة الملـك رئيـساً، ولـسعادتكم المـرة بعـد األخـرى مفـصلة ومختـصرة          



  ٢٣٣

. بعد فحصت الممكن في مؤداهـا والغيـر ممكـن حـسب مـدركتي واقتـداري، ولـم يبـق لـي بعـدها مقـال              
  .٨٦٢ رمضان الجاري وعدد ٢٠وآخرها برقيتي لسعادتكم بتاريخ 

 سعادة المعتمد لو تأملنا ما ثبت كما ذكر أعاله رسـمياً مـن تعـديات حـضرة األميـر الخطيـر          ويكفي يا 
المشار إليه واغتنامه فرصة مشغوليتنا ثـم واعتمادنـا علـى توصـيتكم الـصادرة ال شـك مـن حـسن نيـة                
بريطانيــا وصــفاء ســريرتها للتجــاوز بذاتــه وبكــل أنــواع التجــاوز، ثــم بعــد تكلفنــي بريطانيــا العظمــى         

محاكمته أو بمناظرته بعد هذه الصراحة، وهل بعد تعيينه في تربة حاكماً وقـوة يبقـى مجـال لـشيء        ب
  .مثل هذا

تجــدوني معــذوراً فـــي طلــب االنـــسحاب أقلــة للـــسالمة ممــا فــي هـــذه المراغمــة وســـواها عــالوة علـــى          
  .عجزي وعدم اقتداري

كلمـة بريطانيـا وصـوابها مـا يغنـي      ال أقول قاطعوه أو نابذوه ولكن أقـول هـذا هـو الحـال والـشأن، وفـي         
وأقول إنه من سوء حظي ليس إال، وال شك فـي أن الواقـع بـل مـا هـو أعظـم منـه ال يـوثر          . عن كل بيان  

  .)١(على إخالصي وودادي لبريطانيا، وأنا ممن يعترفون بذرات المعروف وصنيعه إلى آخره
ع، ولـيس معلومـاً هـل يبقـى هنـا      إن األمير الخطير عاد من تربة فـي طريقـه إلـى الخرمـة حـسبما أشـي        

ــاً إلــى          . أو يتوجــه إلــى بــالده   أعتقــد أن فــي وســعكم أن تعرفــوا الحقيقــة مــن رســالته التــي أرفقهــا طي
ال شـك أن عودتـه هـو مـن تـأثير مراسـلة       . سعادتكم والتـي قـد تكـون جوابـاً علـى آخـر رسـالة مـنكم إليـه           

  .سعادتكم معه باإلضافة إلى المجاعة التي حلت به
جـــة وألجـــل تفـــادي أي ارتبـــاك وخـــصوصاً ضـــياع نفـــوذ بريطانيـــة العظمـــى أرى أنـــه ال حاجـــة     وبالنتي

  ).طريق الحجاز(إلرسال األشخاص المحترمين الذين رغبتم أن يذهبوا إليه عن طريقنا 
ألــتمس مــن ســعادتكم لــذلك أن تنظــروا فــي مالءمــة إجــراء المفاوضــات التــي ترغبــون فــي إجرائهــا            

ــنفس ا) بواســـطة األشـــخاص ( ــة      بـ ــاحب الجاللـ ــة صـ ــعادته وحكومـ ــين سـ ــي تجـــري بـ ــة التـ أي (لطريقـ
ــن      ) بالمراســـلة ــداً عـ ــر بعيـــد جـ ــي الوقـــت الحاضـ ــه فـ ــذه الطريقـــة أصـــبحت ضـــرورية اآلن، ألنـ إذ إن هـ
وأرغــب اآلن أن أؤكــد بــأنني لــن أقــول شــيئاً عــن الموضــوع أكثــر ممــا ســبق لــي قولــه أرســلت          . الطــائف

  .ى عبد اهللاإل) إلى ابن سعود(كتابك المعنون إليه 
  .أقدم أشواقي إلى سعادتكم

  حسين
٢٣/٩/١٣٣٧  

)٢٢/٦/١٩١٩(  
  ).مع أصل الكتابة ومرفقاته(دار االعتماد، حاكم السودان العام، المكتب العربي : صورة إلى

                                                
وما بعده مترجم اإلضبارة ] FO 686/17[بي من الكتاب كما ورد في اإلضبارة المرقمة إلى هنا هو األصل العر )١(

]FO 686/17.[  



  ٢٣٤

FO 686/17 

))))١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣جدة في :                   التاريخ                                    ١١/٧/١: الرقم
  إلى صاحب السيادة ملك الحجاز

  الشريف األكبر وأمير مكة
  يا صاحب السيادة،

 رمــضان ٢٣(يونيــو /  حزيــران٢٢ والمــؤرخ فــي  ٢٥٨٧أتــشرف أن أعتــرف بتــسلم كتــاب ســيادتكم المــرقم    
  .أبرقت محتوياته إلى سعادة المندوب السامياسمحوا لي أن أقول إنني . ومرفقاته) ١٣٣٧

أالحظ أن سيادتكم تعربون عن اسـتعدادكم واسـتعداد أصـحاب الـسمو أبنـائكم للموافقـة علـى تحكـيم             
وأالحظ أيضاً أن سيادتكم تكتبون عـن األميـر ابـن سـعود     . حكومة صاحب الجاللة في أية قضية كانت    

  .األمرين كليهماوأعماله، وقد أخبرت سعادة المندوب السامي عن 
وأستنتج من كتاب سيادتكم أنكم ال ترون من الضروري لحكومة صاحب الجاللـة إرسـال أي وكيـل إلـى        

) وقـد أخبرنـي بـذلك فـي كتابـه إلـي      (األمير ابن سعود مـن هـذا الجانـب نظـراً إلـى أنـه عائـد إلـى نجـد              
  .كما أن في ذلك إساءة لسمعة بريطانية العظمى

لخرمة حين يصله كتابي األخير الـذي يخبـره بـأن حكومـة صـاحب الجاللـة       لكن األمير قد يبقى في ا   
ترسل المـستر فيلبـي إليـه، وفـي هـذه الحالـة أفتـرض أن سـيادتكم تقـدمون المـرافقين الكـافين الـذين                

لمرافقــة المــستر فيلبــي  ) ١٣٣٧ رمــضان ٢١ (١٩١٩يونيــو /  حزيــران٢٠طلبــتهم فــي كتــابي المــؤرخ فــي   
  .حكومة صاحب الجاللةإلى الطائف وفقاً لطلب 

فـي رسـالة األميـر ابـن سـعود إلــي تعهـد أيـضاً بـشرفه أن قواتـه لـن تتقــدم تقـدماً جديـداً مـا لـم يحــدث               
  .تقدم ضد قواته من جانب قوات سيادتكم

إن سيادتكم، كما أعلم، قد سبق لكم إصـدار األوامـر بـأن تبقـى قـواتكم فـي مواقعهـا الحاضـرة، وبـذلك              
وإذا .  الدائمــة الراميــة إلــى عمــل كــل مــا يمكــن لحقــن الــدماء بــين العــرب   تنفــذون سياســتكم الماضــية

نفذ األمير ابن سعود وعده فذلك سوف يهيء الوقـت لحكومـة صـاحب الجاللـة لترتيـب التحكـيم فـي         
  .القضية، وإن شاء اهللا التوصل إلى تسوية ودية دون قتال جديد

ن سـبباً لـضرورة التحكـيم مـا لـم يكـن الهـدف        إنكم، يا صاحب السيادة، تذكرون في كتابكم أنكـم ال تـرو    
والحـق أنـه ال   . منه أخذ بعض األراضي والعشائر والقرى من الحجاز وإعطائها إلى األميـر ابـن سـعود      

  .حاجة إلخبار سيادتكم أن ذلك ليس في نية حكومة صاحب الجاللة



  ٢٣٥

ومــة صــاحب  إن ســبب التحكــيم هــو محاولــة الوصــول إلــى تــسوية للقالقــل الحاضــرة التــي تأمــل حك        
  .الجاللة جدياً أن يؤدي إلى قيام الصالت الطيبة مرة أخرى بين سيادتكم واألمير ابن سعود

إن حكومة صـاحب الجاللـة تعلـم حقيقـة أن األميـر ابـن سـعود نفـسه تقـدم فـي داخـل أراضـي الحجـاز                  
  .حتى إلى قرب تربة وتعلم بكل ما حدث

صـل إلـى تـسوية عادلـة ودائمـة بالمفاوضـة فـي        وقد اتخذ قرار حكومـة صـاحب الجاللـة لمحاولـة التو       
  . مصلحة بالد العرب، فإذا نجحت فإنها تمنع سفك الدماء من جديد

وأنـا الــذي أعـرف ســيادتكم خيــر المعرفـة قــد أكــدت لحكومـة صــاحب الجاللــة أنهـا تــستطيع االعتمــاد       
  .كلياً على مساعدة سيادتكم وجهودكم إلعطاء المفاوضات فرصة النجاح

 شرف العمل مع سيادتكم خالل الـسنوات الـثالث األخيـرة، وفـي هـذه المـدة اجتزنـا بعـض            لقد كان لي  
األوقـــات العــــصيبة بـــسالم والحمــــد هللا، وال أرى ســـبباً لعــــدم التغلـــب علــــى األزمـــة الحاضــــرة، وذلــــك       
بمــساعدة ســيادتكم، والتوصــل إلــى تــسوية صــحيحة تثبــت أنهــا تكــون أحــد أحجــار األســاس للوحــدة            

قضية التي تتحسسون بها سيادتكم كل التحـسس، ويـسر حكومـة صـاحب الجاللـة كـل       العربية، وهي ال  
  .السرور أن تجدها حقيقة ثابتة

  .وفي الختام أرجو قبول فائق تحياتي وأطيب التمنيات المخلصة
  ولسن باشا

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣جدة، 
FO 686/17 

  )األصل العربي(
))))١٨١١٨١١٨١١٨١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        لبريطاني في جدةلبريطاني في جدةلبريطاني في جدةلبريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد امن الكرنل ويلسن ـ المعتمد امن الكرنل ويلسن ـ المعتمد امن الكرنل ويلسن ـ المعتمد ا
        إلى األمير عبد العزيز بن سعودإلى األمير عبد العزيز بن سعودإلى األمير عبد العزيز بن سعودإلى األمير عبد العزيز بن سعود

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٤:                     التاريخ                              :                          الرقم
  جناب األمير ابن سعود

جاللـة الملـك    وقد أبلغت حكومة ١٣٣٧ رمضان سنة ١٩بعد التحيات ـ قد تلقينا تحريركم المؤرخ في   
 يونيـو  ٢٠ الموافـق  ١٣٣٧ رمـضان سـنة   ٢١برقياً أنكم عائدون إلى نجد وفـي خطـابي إلـيكم المـؤرخ فـي            

 قــد عـــرفتكم أن حكومـــة جاللـــة الملـــك مرســـلة جنــاب المـــستر فيلبـــي ليعـــرب لكـــم عـــن رغائـــب     ١٩١٩
لــى حكومــة جاللــة الملــك ونــسيت أن أذكــر لكــم أن المــستر فيلبــي ســيكون حــضوره عــن طريــق جــدة إ       

وإننــي أرســل هــذه . الطــائف باالســتئذان مــن جاللــة الملــك حــسين لعمــل ترتيــب مقــابلتكم مــن هنــاك  
فـــإذا وصـــلتكم قبـــل مبـــارحتكم الخرمـــة إلـــى جهـــة الـــشرق    . البرقيـــة إلـــى الطـــائف حيـــث ترســـل لكـــم  

وعلــى كـل حــال إذا كنـتم قــد   . فحكومـة جاللـة الملــك تـود بقــاءكم بهـا إلــى أن تواجهـوا المــستر فيلبـي      



  ٢٣٦

 من الخرمة قاصدين الـشرق بـل وصـول هـذه البرقيـة إلـيكم فحكومـة جاللـة الملـك ال ترغـب            خرجتم
بــأي حــال مــن األحــوال بــل تــستمرون فــي ســفركم وبعــدها يعمــل ترتيــب      ) إلــى الخرمــة (فــي رجــوعكم 

  .لمواجهة المستر فيلبي لكم على خليج فارس والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  الكولونيل ولسن

   جاللة ملك بريطانيةمعتمد حكومة
  في جدة

  ١٩١٩ يونيو سنة ٢٤جدة في 
  :مالحظة

أملي ما جاء أعاله علـى القيـسوني تلفونيـاً وأخبـر إلـى القيـسوني أن يطلـب إلـى الملـك إمالءهـا علـى               
عبد اهللا وأن يضعها األخير على استمارة برقية صادرة عن الطائف ويرسلها إلى ابـن سـعود مـع رسـول        

  .خاص
  ويلسن

  ـ المقيمية: ىنسخة إل
  .المكتب العربي

FO 686/17 

))))١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى الكرنل ويلسن ـ جدةإلى الكرنل ويلسن ـ جدةإلى الكرنل ويلسن ـ جدةإلى الكرنل ويلسن ـ جدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣:               التاريخ                                                   ٨٤٣: الرقم
  .٦٣٦برقيتكم المرقمة دبليو 
د أي دليــل علــى صــحة اإلشــاعة القائلــة بــأن إحيــاء النــشاط الوهــابي ســيعرض   علــيكم أن تراقبــوا وجــو

  .الحج إلى الخطر
FO 686/17 

))))١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٤:  التاريخ                                            :                               الرقم
  .١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣ والمؤرخة في ٨٤٣برقيتكم المرقمة 

يبــدو أنــه ليــست هنالــك وســيلة للتعــرف بــصورة قاطعــة علــى حقيقــة اإلشــاعة التــي أبلغــتكم عنهــا فــي    
. ه الجاري، إال بالحصول على تأكيـد مـن ابـن سـعود نفـس     ١٧ والمؤرخة في  ٦٣٦/برقيتي المرقمة دبليو  



  ٢٣٧

وفي هذه األثناء نرجـو أن تكونـوا واثقـين مـن أننـا سـنفرض أدق مـا يمكـن مـن الرقابـة علـى األحـداث،               
  .الستنباط أية مؤشرات تؤيد ذلك

ومنذ مدة طويلة مضت أرسلت من هنا إشـارة تحـذير بـشأن أخطـار إحيـاء الوهابيـة علـى نطـاق واسـع،              
بــصورة ) أو الوهــابيين المتطــرفين (ان وكــان كــل شــيء يــسير إلــى نمــو حركــة االخــو     . واحتمــاالت ذلــك 

مطردة خالل السنتين الماضيتين، وقد ألـخ الملـك حـسين مـرات ال عـداد لهـا علـى ضـرورة الحـد مـن                 
  .هذه الحركة إذا أريد تفادي وقوع اضطرابات خطيرة في الجزيرة العربية

رة مـــا قبـــل ولغــرض اإلطـــالع علــى أكثـــر اإلشــارات األخيـــرة إلـــى هــذا الموضـــوع يرجــى مراجعـــة الفقــ       
 والمـــؤرخ ١١/٧/١األخيـــرة، والفقـــرة الثالثـــة قبـــل األخيـــرة، مـــن كتـــاب الكرنـــل باســـيت إلـــيكم المـــرقم     

  .١٥/٦/١٩١٩المؤرخ في » تقديري للمؤلف الحالي في الخرمة«من ) ١٤(، والفقرة ٢٨/٥/١٩١٩
 الــصدد اإلشــارات التــي وردتنــا مــن الهنــد عــن النــشاط الوهــابي لــم تغــب عــن أبــصارنا هنــا، وفــي هــذا        

 والمـؤرخ  A/١١/٤يرجى مراجعة نسخ المراسالت التـي أرسـلت إلـيكم مـع كتـاب هـذه الـدائرة المرقمـة             
  .١/١٢/١٩١٨ و١٩/١٠/١٩١٨ و٧/٩/١٩١٨في 

ويمكـن  . في وقت الهدنة لـم تكـن بـدون مغـزي    ) أبها(إن الجولة التي قامت بها قوة نجدية في أطراف  
ة بـين العـشائر فـي ذلـك االتجـاه كانـت ـ منـذ ذلـك الوقـت           أن يعد في حكم المؤكـد أن الدعايـة الوهابيـ   

  .على األقل ـ فعالة جداً
وإنه لمن األمور المعروفة بين العرب أن أعظم ما طمح إليه ابن سعود هو أن ينيخ ناقته فـي مكـة فـي       

وقــد وردت اإلشــارة إلــى ذلــك مــن وقــت آلخــر فــي      . نفــس البقعــة التــي بركــت فيهــا ناقــة ســعود الكبيــر     
  .ت الموجهة إليكمالمراسال

والتي ترسل إلـيكم نـسخة منهـا بهـذا     (يونيو إلي /  حزيران١٨ويبدو من رسالة ابن سعود المؤرخة في       
. أنـه لـيس مـن المـستبعد أن ابـن سـعود ينـوي إرسـال قـوة كبيـرة مـن نجـد فـي حـج هـذه الـسنة                    ) البريد

ليــة، فهنالــك فــي حالــة   وعلــى الــرغم عمــا علمــت مــن أن القــرآن يحــرم القتــال خــالل أيــام الحــج الفع      
حضور أعداد كبيرة من االخوان احتمال نشوب القتال عند انتهـاء مناسـك الحـج، وفـي وقـت تتـصاعد           

ــن      ــى أن العـــشائر مـ ــالنظر إلـ ــة بـ ــة خاصـ ــائف«و» عـــشيرة«فيـــه المـــشاعر الدينيـ ــى  » الطـ ــد انـــضمت إلـ قـ
  .االخوان، راغبة أو راهبة

ر أعتقـد أنـه غنـي عـن البيـان، وأنـه لهـذا الـسبب ـ           إن كون أمن الحج مهـدداً بنتيجـة الوضـع الحـالي أمـ     
ضــمن أســباب أخــرى ـ كنــت أحــث علــى أن تعقــد فــي أقــرب وقــت ممكــن، االجتماعــات التــي اقترحهــا               

 ـ إن نتيجــة      ١٤/٦/١٩١٩ والمؤرخــة فــي ٨١٠مــن بــرقيتكم المرقمــة  ) ٢(المنــدوب الــسامي فــي الفقــرة  
  .نقف اآلنمثل هذا االجتماع ستجعلنا على األقل أن نعرف أين 

وفـي هـذه األثنـاء إننـي أعتـرض علـى اتخـاذ حكومـة صـاحب الجاللـة أي اجـراء فـي اتجـاه منـع الـذين                
إن موسـم حـج جيــد فـي هــذه    . ينـوون القـدوم إلــى الحـج، مــن القيـام بـرحالتهم إلــى األمـاكن المقدســة      



  ٢٣٨

واجهـــة الـــسنة قـــد يكـــون ذا فائـــدة سياســـية ال تقـــدر، للملـــك حـــسين ولنـــا، وال بـــد، فـــي نظـــري، فـــي م   
  .احتمال وقوع اضطرابات ناجمة عن أعمال الوهابيين

وإذا كانت لدى ابن سـعود أيـة نيـة فـي خلـق اضـطرابات فـي الحـج مـؤمالً مـن ورائهـا أن يقـوم بـاحتالل                
مكة، وتأسيس نظام وهابي، فإن اسمه قد يصبح مكروهاً لدى المسلمين عامة، ومن جهـة أخـرى، فإنـه     

حاذقاً، وربما يعلم نفرة عدد كبير مـن المـسلمين مـن أن الـسلطان التركـي      إذا بدا أنه كان شخصاً ذكياً    
، فلــيس مــن المحتمــل لــذلك أن يتظــاهر بأنــه يحتــل مكــة لــيس    »خــادم الحــرمين الــشريفين «لــم يعــد 

لوضــعها تحـــت حكــم وهـــابي، بـــل إلعــادة تأســـيس الــسلطة الدينيـــة للخليفـــة الحقيقــي فـــي مواجهـــة       
  .سلطان تركية

 تــسوية وديــة بــين الملــك حــسين وابــن ســعود، فــإن التنبــؤات المتعلقــة بالنوايــا         وإذا لــم يكــن تحقيــق  
الحقيقيــة البــن ســعود، ال تزيــد عــن كونهــا مــن بــاب الحــزر، ألن التطــورات التــي يمكــن أن تطــرأ علــى        

  .الموقف عديدة ومتنوعة جداً
FO 686/17 

))))١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        عن اتصاالت هاتفيةعن اتصاالت هاتفيةعن اتصاالت هاتفيةعن اتصاالت هاتفية
        من الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسن

        مي البريطاني ـ القاهرةمي البريطاني ـ القاهرةمي البريطاني ـ القاهرةمي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب الساإلى المندوب الساإلى المندوب الساإلى المندوب السا
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٤: التاريخ

 كلمني السكرتير الخاص للملك حسين بخصوص برقيتـي إلـى ابـن سـعود التـي أبلغتـه       ٢٠في الساعة  
فيها برغبة حكومة صاحب الجاللة بأنـه إذا لـم يغـادر الخرمـة إلـى الـشرق حتـى اآلن، فعليـه أن يبقـى              

  .هناك وينتظر المستر فيلبي
الــسكرتير متكلمــاً بالنيابــة عــن الملــك إن جاللتــه يرغــب أن يقــول لــي إنــه ال يوافــق مطلقــاً علــى     قــال 

عـــن (إرســال هــذه البرقيـــة، ولــوال االحتـــرام الشخــصي لــي لـــم يكــن ليرســـلها، ولــو فعــل ذلـــك لتنــازل           
  .فوراً مراعاة لمشاعري الشخصية) العرش

لتــه ألمنعــه مــن اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة    أجبــت أننــي مــسرور جــداً بــأن أعلــن أن لــي تــأثيراً علــى جال   
المدمرة، لكنني ال أستطيع أبداً أن أفهم رأيه في القـضية، ألنـه يعلـم تمـام العلـم بـأن حكومـة صـاحب           
الجاللــة عملــت دائمــاً، وال تــزال تعمــل، كــل مــا يمكــن لتأييــده وإيجــاد أفــضل طريقــة لحــل المــصاعب     

  .الحاضرة
الغي رســالة خاصــة عــن الموضــوع، وأنــه هــو نفــسه سيرســل    أجــاب الملــك أنــه أوعــز إلــى القيــسوني بــإب  

  .برقية إلي
  .بعد مدة قصيرة أبلغني القيسوني ما يلي هاتفياً



  ٢٣٩

طـالع  .  مـن سـعادة المنـدوب الـسامي    ٥/١١/١٩١٨بعد الظهر أرسل الملك بطلبه وأراه كتاباً مؤرخاً فـي   

صوص الظــروف الحاضــرة  يرغــب الملــك أن أراعــي الكتــاب بخــ   . القيــسوني الكتــاب وهــو اآلن فــي يــده   

أنا أثق بسعادة ويلسن باشا أن يعتقد أن ابن سعود يتجاوز علـى بالدنـا وأنـه      : وقال للقيسوني أن يقول   

وفقـاً للمعاهـدة بـين حكومـة صـاحب الجاللـة وبينـي أنـا أطلـب مـساعدة فوريـة،            . موجود اآلن فـي تربـة   

إن هـذا ضـروري ألن   . ربـة والخرمـة  وطلبي األول هو أن الطائرات تتولى، بعد رمضان مباشرة، قـصف ت   

  .شعور البدو التابعين لنا كله فاسد

  .أضاف القيسوني إن صاحب الجاللة نفسه سيرسل إلي برقية عن الموضوع

 الـذي  ٥/١١/١٩١٨يحتمل أن يكون الكتاب المشار إليه هو، كتـاب سـعادة المنـدوب الـسامي المـؤرخ فـي          

  .ه إليه ابن سعود، دون أن يفتحهالم فيه الملك حسين على إعادته كتاباً أرسل

شـــرحت أنـــه، كمـــا ســـبق لـــي إخبـــار جاللتـــه، إن الطـــائرات أرســـلت مـــن قبـــل حكومـــة صـــاحب الجاللـــة     

  .للمساعدة في الدفاع عن مكة والطائف إذا تقدم االخوان نحو هاتين البلدتين

ــزاع بالمف       ــسوية النـ ــاول تـ ــاً أن تحـ ــررت نهائيـ ــة قـ ــاحب الجاللـ ــة صـ ــات، وأوضـــحت أيـــضاً أن حكومـ اوضـ

ولتحقيــق هــذا الغــرض ترســل البعثــة المبدئيــة إلــى ابــن ســعود، وقــد أخبــر جاللــة الملــك بــذلك، فــي      

  .سبيل منع قتال جديد وتعبيد الطريق للتحكيم في المستقبل

ذكرت الملك برغبته التي أعرب عنها هو نفسه بأن تحل القضية دون سفك دماء جديـدة، وأشـرت إلـى      

قلــت إن مــن المهــم جــداً  . ت االخــوان معــارض تمامــاً لهــذه الخطــة طلبــه الحاضــر بــأن قــصف معــسكرا 

لنجاح المفاوضات التي تبدأ بها حكومة صاحب الجاللة أن ال تحدث معارك جديدة فـي انتظـار بـدء     

إن الملــك قــد كــرر مــؤخراً اســتعداده بـــأن يعمــل فــي كــل شــيء بإرشــاد حكومــة صـــاحب            . المفاوضــات 

 علـى حكومـة صـاحب الجاللـة وينفـذ رغباتهـا فـي هـذه المرحلـة          الجاللة، وأنا واثق أن جاللته يعتمد      

  .الخطيرة

ــاذ       ــري المفاوضـــات بـــدالً مـــن اتخـ ــة قـــد قـــررت بـــشدة أن تجـ كـــررت القـــول إن حكومـــة صـــاحب الجاللـ

  .إجراءات عسكرية محضة وليس لدي ما أضيفه إلى ذلك

  .اطلع القيسوني على هذه المحادثة ومضى إلخبار الملك بجوابي

  لكرنل ويلسنا) التوقيع(

  دار االعتماد، القاهرة: صور إلى

  المكتب العربي، القاهرة



  ٢٤٠

FO 686/17 

))))١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةمن الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩ يونيو / حزيران٢٤:                التاريخ                                                 w/٦٧١: الرقم
  :للمندوب السامي

رسالتي إلى ابن سـعود بإخبـاره بـأن بعثـة فيلبـي لـم تغـادر الطـائف بعـد نظـراً لـصعوبة إيجـاد شـخص                    
ــدوا    ــوان أبـ ــالة ألن االخـ ــل الرسـ ــط      ) ؟(لحمـ ــرقي خـ ــان شـ ــك أمـ ــاك صـ ــيس هنـ ــه لـ ــن  ٦٠أنـ ــومتر مـ  كيلـ

سـل الرسـالة بواسـطته    أرسل عبـد اهللا علـى شـخص موثـوق بـه يـصل الطـائف هـذه الليلـة وير           . الطائف
وسيرسل عبد اهللا مع هـذه الرسـالة برقيـة أرسـلتها إلـى الطـائف البـن سـعود تخبـره، إذا كـان               . إذا أمكن 

موجوداً في الخرمة بانتظار، فيلبي، وإذا كان قد غادرها قبل تـسلمه الرسـالة فعليـه أن يواصـل سـفرته          
االجتمــاع المؤلـف وفقــاً  ). العربـي (ي شـرقاً، وتجـري الترتيبــات لالجتمـاع علــى سـاحل الخلـيج الفارســ     

 ٨١٠/ إلــى وزارة الخارجيــة والمكــررة إلــي بواســطة المكتــب العربــي أ ب   ٩٧١لبرقيــة ســعادتكم المرقمــة  
  .يونيو/  حزيران١٤بتأريخ 

  ويلسن
FO 686/17  

))))١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك الحسينمن الملك الحسينمن الملك الحسينمن الملك الحسين
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٥:               التاريخ                                  :                            الرقم
  )١٣٣٧ رمضان ٢٦(

الـذي تـسلمته بـسرور كبيـر وأقـول إن      ) ٢٣/٦/١٩١٩ (٢٤/٩/٣٧أود بهذا أن أجيب عن كتابكم المؤرخ فـي     
 إذا اسـتبعدتم مـا   أخبار التوقيع على بنود السلم العام قد أحدثت تصورات جيدة حول الوضع الحالي    

أرجـو أن تعــذروني إذا قلـت إن ابــن سـعود يعرفنـي وأنــا أعرفـه جيــداً حتـى قبــل        . يحتكـر أفكـار ســعادتكم  
وكمــا صــرح ســعادة المنــدوب الــسامي بوضــوح فــي كتابــه      . عقــد أيــة معاهــدات مــع بريطانيــة العظمــى    

أن ال يحــارب ) ن ســعودإلـى ابــ ( بــأن ســعادته قـد أوعــز إليــه  ١٩١٨نــوفمبر /  تــشرين الثـاني ٥المـؤرخ فــي  
ابن رشيد فلماذا أعطي مواد حربية وعتاداً إذن؟ هل كانـت لمحاربـة العجمـان أو المـرة أو الـسعدون أم          

إن غرضـي الوحيـد إذ أقـول    . ماذا؟ يا سعادة المعتمد إن سعادتك قادر على فهـم أمـور أصـعب مـن هـذا           
ه عــن ســعادتكم مــن مــشاعري    لــيس هنالــك مــا أخفيــ  . هــذا هــو تحقيــق الــسالمة، فــأرجو أن تعــذروني    

  .الداخلية يا صديقي العزيز
  مخلصكم 
  حسين



  ٢٤١

FO 686/17 

))))١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرة من المكتب العربي ـ القاهرة من المكتب العربي ـ القاهرة من المكتب العربي ـ القاهرة 

        إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩ونيو ي/  حزيران٢٥:                  التاريخ                                              .A.B ٨٣٨الرقم 

  .٦٦٧/برقيتكم رقم و

  :ما يلي من المندوب السامي

أوافق، إذا كان قـد بـدأ   . عليكم أن توقفوا مغادرة ابن سعود إذا لم يغادر الخرمة حتى اآلن إلى الرياض  

وفـي هـذه الحالـة يجـب أن يكـون االجتمـاع بـين        . السفر إلى الرياض، فإن عودتـه قـد تـؤثر تـأثيراً سـيئاً      

  .لم أبرق بعد إلى وزارة الخارجية بهذا المعنى.  على ساحل الخليج حسب إشارتكمفيلبي وابن سعود

FO 686/17 

))))١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة

        إلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكةإلى الملك حسين ـ مكة

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٥:                 التاريخ                                                      ٩٢٢: الرقم

لقد أوعزت إلى ابن سعود ببرقيتي إليـه أن يبقـى فـي الخرمـة     . ٨٧٥إشارة إلى برقية سيادتكم المرقمة    

إذا كـان ال يـزال هنــاك عنـد تـسلمه برقيتــي، وذلـك لكـي يــتم عقـد االجتمـاع بينــه وبـين المـستر فيلبــي            

  .بأقل ما يمكن من التأخير

ن قد غادر إلى الـشرق، وقـد أخبرنـي األميـر عبـد      وكما رأيتم سيادتكم قلت البن سعود أن ال يعود إذا كا      

  .وال يبدو من المحتمل أن يعود» نصليةقال«اهللا اليوم إن ابن سعود قد سبق له أن غادر 

يونيو وأسـتطيع أن أؤكـد لـسيادتكم أن    /  حزيران٢٣وأود أن ألفت انتباه سيادتكم إلى كتابي المؤرخ في     

 تــسوية ســلمية عادلـة ودائمــة بمــا يحقــق أفــضل   جهـود حكومــة صــاحب الجاللــة موجهـة نحــو تحقيــق   

  .مصالح البالد العربية

  .أقدم فائق احتراماتي

  المخلص 

  ويلسن باشا



  ٢٤٢

FO 371/4146 (96487)  
))))١٩٠١٩٠١٩٠١٩٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصر
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٥:                التاريخ                                                  ١٠٢٣: الرقم
  .يونيو/  حزيران٢٢ والمؤرخة في ١٠١٥برقيتي المرقمة 

  :تسلم ويسلن رسالة طويلة من الملك حسين، وفيما يلي فحواها
يوافق الملك على قيام حكومة جاللته بـالتحكيم فـي أي أمـر، ولكنـه ال يـرى الوقـت مناسـباً للتحكـيم             

إنـه ال يرغـب   . بين ابن سعود، طالما قام ابن سعود بتعيين أمير لتربـة، ووضـع فيهـا قـوة عـسكرية     بينه و 
في أن تقطع حكومة جاللته عالقاتها مع ابن سعود ولكنه يـرى مـن غيـر الـضروري إرسـال أي شـخص           
. لمقابلــة ابــن ســعود وهــو يحــث علــى مواصــلة المفاوضــات بالمراســالت كمــا كــان المتبــع حتــى اآلن           

  .انتهى
يفـــسر الكرنـــل ويلـــسن كتـــاب الملـــك بأنـــه يعنـــي طالمـــا بـــدأ ابـــن ســـعود ســـفره إلـــى نجـــد فلـــيس مـــن     
المحتمل أن تكـون بعثـة فيلبـي مجديـة، وأنهـا لـن تـؤدي إال إلـى مزيـد مـن االرتبـاك واإلضـرار بمكانـة                 

  .بريطانية، أي أن الملك معارض بشدة في إرسال البعثة
  .، ويفتح المباحثات مع ابن سعود بعد زيارة القاهرةال يزال من رأيي أن فيلبي يجب أن يذهب

  ).مكررة إلى الهند وبغداد(
FO 371/4146 (96490) 

))))١٩١١٩١١٩١١٩١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصرمن الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي في مصر
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٦: اريخ                  الت                                               ١٠٣٨: الرقم
 وزارة الهنـد ومكـررة إلـى    ١٩١٩يونيـو  /  حزيـران ٣ والمؤرخـة فـي   ٧٠٠٢إشـارة إلـى برقيـة بغـداد المرقمـة      

  ).القاهرة وسيمال
. ما يلي نصل الرسالة المرسلة من هنا إلى ابـن سـعود بواسـطة جـدة، وقـد تـسلمها واعتـرف بوصـولها         

  :يبدأ. مايو/  أيار٣١ؤرخة في  والم٦٦٦إشارة إلى برقيتكم المرقمة 
رسالة رسمية وعاجلة من حكومة صاحب الجاللة البريطانية إلى األمير الجليل عبد العزيز بـن عبـد      

  .الرحمن الفيصل آل سعود، أمير نجد
لقد أثار استغراب حكومة صاحب الجاللة الشديد أن تتسلم تقارير تظهر أنكم لـم تعيـروا أي اهتمـام       

تــود حكومــة صــاحب  . قــد تقــدموا إلــى داخــل الحجــاز ووصــلوا تربــة » االخــوان«وأن لنــصيحتها الوديــة، 



  ٢٤٣

الجاللــة أن تحــذركم بــصورة جديــة، بــأنكم يجــب أن تــأمروا حــاالً بخــروج جميــع قــواتكم مــن الحجــاز،     
وفـي  . ومن منطقة الخرمة، وإذا لم تفعلوا ذلك فإنها ستعتبر أنكم قد اتخـذتم موقفـاً عـدائياً نحوهـا          

سيتم فـوراً قطـع بقيـة المعونـة الماليـة عـنكم، كمـا سـتحرمون مـن جميـع المزايـا التــي            تلـك الحالـة فـ   
  .انتهت الرسالة. ١٩١٥منحتها لكم معاهدة سنة 

  ).مكررة إلى بغداد(
FO 686/17 

))))١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

   ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٦:                     التاريخ                                                 ٩٢٤: الرقم
  .١٩١٩يونيو /  حزيران٢٥المؤرخة في ) بال رقم(أتشرف بإعالمكم بتسلمي برقية عظمتكم 

إن المواد الحربية الوحيدة التي منحت البن سعود، بعد إصدار التعليمات إليـه بعـدم مواصـلة حملتـه        
  .ة ومائة دورة من العتاد لكل بندقيةعلى ابن رشيد، كانت ألف بندقي

 ألنه كان قد سبق أن وعـد بهـا قبـل مـدة مـن      ١٩١٨أكتوبر / وقد أرسلت هذه إليه في أوائل تشرين األول  
  .الزمن

 فقـط، وقـد أعطيـت لمـساعدته فـي      ٥٣٠٠إن مجموع عـدد البنـادق المعطـاة البـن سـعود حتـى اآلن هـو           
  .محاربة األتراك وحلفائهم

  .ائق احتراماتيوتفضلوا بقبول ف
  المخلص لكم جداً
  ويلسن باشا
FO 686/17 

  )األصل العربي(
))))١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدةإلى المعتمد البريطاني بجدة

   هـ١٣٣٧ رمضان ٧:              التاريخ                                                                 ٨٨٣: الرقم
  م١٩١٩يونيو /  حزيران٢٦

  .٩٢٤جواباً عن برقية سعادتكم المرقمة 
إن سـعادتكم خيـر مـن يقـدر أنـه ال حاجـة بـي للقــول إننـي لـم أحـسد ابـن سـعود حينمـا ذكـرت مــساعدة               
. بريطانيا العظمى له ألنني على علم تام بأن العالم كله غريق أفضال بريطانيـا العظمـى، وأنـا كـذلك       



  ٢٤٤

المـواد  (ه ضد األتراك جعلني أذكر مثل هـذا الـشيء   إن عجزي عن أن أفهم ما هو اإلجراء الذي اتخذ      
  ).الخ... الحربية

  .أرجو قبول مزيد أشواقي
  المخلص 
  حسين

]101307 [FO 371/4167  

))))١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الجنرال اللورد آلنبي ـ المندوب الساميمن الجنرال اللورد آلنبي ـ المندوب الساميمن الجنرال اللورد آلنبي ـ المندوب الساميمن الجنرال اللورد آلنبي ـ المندوب السامي
        في القاهرةفي القاهرةفي القاهرةفي القاهرة

        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية
  دار االعتماد

  القاهرة
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٦:               التاريخ                                                    ٧٧٥٥: الرقم

  سيدي اللورد،

صــادق بــك يحيــى، مــن الجــيش    ) العميــد(أتــشرف بــأن أرســل مقتطفــات مــن تقريــر قدمــه الميــرآالي      
ا مـن جانـب   ئي، ويلسن، في جـدة، فـي موضـوع حالـة المدينـة عنـد احتاللهـ         . المصري إلى الكرنل سي   

  .١٩١٩يناير / الجيش العربي في كانون الثاني
أوفد صادق بك يحيى، بصفته ضابطاً مسلماً، مـن قبـل الكرنـل ويلـسن لمرافقـة القـوات العربيـة عنـد           
دخولها إلى المدينـة، ويـدل تقريـره علـى أن الكثيـر مـن تهـم االتـالف والتـدمير المتعمـد التـي وجهـت                   

  .باشا ال أساس لها في الحقيقةإلى القائد التركي فخري الدين 
وأود أن ألفــت انتبــاه فخــامتكم إلــى الــصفحتين الثالثــة والرابعــة مــن التقريــر الــذي يقــدم فيــه صــادق   
بك تقييماً للمـشاعر العربيـة المحليـة فـي وقـت االحـتالل، ويـصف طـابع الخـوف الـذي يـسود مـشاعر              

 الجديدة بالقيـاس إلـى اإلدارة التركيـة    الطبقات العليا التي تميل إلى مقارنة في غير صالح الحكومة    
  .التي تعودت عليها

  أتشرف بأن أكون، مع وافر االحترام، 
  سيدي اللورد،
  خادم سيادتكم الخاضع المطيع

  آدموند آللنبي) التوقيع(
  )جنرال(



  ٢٤٥

FO 371/4167 [101307] 

        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        صادق بك يحيى،صادق بك يحيى،صادق بك يحيى،صادق بك يحيى،) ) ) ) العميدالعميدالعميدالعميد((((مقتطفات من تقرير قدمه الميرآالي مقتطفات من تقرير قدمه الميرآالي مقتطفات من تقرير قدمه الميرآالي مقتطفات من تقرير قدمه الميرآالي 

         القوات العربية عند دخولها إلى المدينة في القوات العربية عند دخولها إلى المدينة في القوات العربية عند دخولها إلى المدينة في القوات العربية عند دخولها إلى المدينة فيالذي رافقالذي رافقالذي رافقالذي رافق
        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩يناير يناير يناير يناير / / / /  كانون الثاني كانون الثاني كانون الثاني كانون الثاني١٥١٥١٥١٥

  إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة
، لكن النسخة األصلية التـي سـلمها صـادق بـك     ١٩١٩فبراير /  شباط١٠التقرير مؤرخ في المدينة في    

ووصـلت اآلن  . إلـى المكـان المقـصود   إلى أحد األميرين إلرسالها إلى جدة بيـد رسـول هجـان لـم تـصل       
  .فقط نسخة من صادق بك

بعـد ذكـر التخريبـات المختلفـة التــي أجراهـا القائـد التركـي فخـري باشــا خـالل الحـصار، وإبـداء رأيــه            
  :بأنه لم يجر تخريب متعمد، يمضي الميرآالي صادق بك إلى قول ما يأتي

غـراض العـسكرية بـدون صـدور قـرارات مـن       فخري باشا بتدمير أي مكان أو أخـذ أي شـيء لأل   لم يأمر   «
  .اللجان الخاصة التي عينها لهذه الغاية

لقــد اعتــاد أن يــصدر األوامــر إلــى اللجــان بتثمــين أي مكــان يلــزم تــدميره، وتقــوم اللجنــة بعــد تعيــين        
الــثمن بــإعالن إشــعار رســمي علــى جــدار البنايــة يبــين الــثمن ومــنح المالــك مــدة ثمانيــة أيــام لتقــديم     

وكـل مالكـي المبـاني التـي     . واتبعت اإلجراءات نفسها سواء كـان المالـك فـي المدينـة أم ال       . االستئناف
  .دمرتها الحكومة تسلموا رسمياً أثمان مبانيهم من المحكمة الشرعية ورئيس مجلس بنايات البلدة

  .كل القضايا مسجلة في جداول رسمية
  :كان أعضاء لجنة تقدير األثمان األشخاص اآلتي ذكرهم

  يخ عثمان الحقي ـ مالكالش )١
 ابرهيم بدوي ـ رئيس شيوخ البنائين )٢

 محمود درويش ـ مهندس البلدية )٣

 ـ مالك) ؟(مصطفى امبوشاه  )٤

 نظير قاشقجي ـ مالك )٥

  .وحلف المذكورون أعاله اليمين الشرعية أمام قاضي المحكمة عند تعيينهم
        الممتلكات المصادرة من الدور ودكاكين األهاليالممتلكات المصادرة من الدور ودكاكين األهاليالممتلكات المصادرة من الدور ودكاكين األهاليالممتلكات المصادرة من الدور ودكاكين األهالي

حاصرة حصاراً وثيقاً فقد حث فخري باشا األهلـين علـى الهجـرة إلـى سـورية فـي         لما كانت المدينة م   
بعض األوقـات المعينـة، ولـذلك غـادر األهلـون المدينـة إلـى أمـاكن مختلفـة وخـصوصاً سـورية، تـاركين              

  .أثاثهم وأمتعتهم الثقيلة في دورهم ودكاكينهم المقفلة
لألغـراض  . بس واألثاث وأوانـي الطـبخ الـخ   وحين كان فخري باشا يشعر بالحاجة إلى شيء مثل المال   

العــسكرية، كانــت عادتــه أن يرســل لجنــة التقــدير للحــصول علــى المــوارد التــي يحتــاج إليهــا وتقــديم         



  ٢٤٦

والــدار أو الــدكاكين التــي تؤخــذ األشــياء منهــا تقفــل وتخــتم، وتحــرر الجــداول      . جــداول أســعار رســمية 
  .ومة بقصد دفع األثمان حين تنتهي الحربوهذه الجداول ال تزال في حوزة الحك. باسم المالك

        الحرمالحرمالحرمالحرم
وقــد اســتعمل   . ١٩٠٩لقــد شــاهدتها مــن قبــل ســنة     . وجــدت مبــاني الحــرم الــشريف فــي حالــة حــسنة      

فخــري باشــا قــسماً مــن المــسجد لخــزن العتــاد ومنــع الــزوار مــن الــدخول إلــى الجــامع بعــد مغيــب               
  .الشمس

أن الـــسلطات فـــي ) نائــب المـــدير ســابقاً  وكـــان (ثــم أخبرنـــي مــدير الحـــرم الحــالي محمـــد غالـــب بــك     
  .اآلستانة قد قررت هدم المباني حوالي الحرم، وكل شيء جرى حسب القانون

        التجهيزات في المدينةالتجهيزات في المدينةالتجهيزات في المدينةالتجهيزات في المدينة
فــي أواخــر أيــام الحــصار كانــت حالــة األهلــين ســيئة جــداً وقــد شــكا منهــا النــاس جميعــاً لعــدم وجــود            

 باشـا لألغـراض العـسكرية، ولـم يعـرض للبيـع       بضائع عدا شيئاً قليالً جلبـه البـدو، وهـذا أخـذه فخـري           
  .منه لألهلين سوى الربع

 أشـهر  ٥كانت البضائع تأتي إلى المدينة من أنحـاء مختلفـة مـن جزيـرة العـرب، مـن حائـل الـخ، حتـى            
وخــالل الخمــسة األشــهر األخيــرة كانــت كــل األشــياء التــي وصــلت مــصدرها         . قبــل استــسالم المدينــة  

  .الوجه ورابغ
         في المدينة في المدينة في المدينة في المدينةاستقبال العرباستقبال العرباستقبال العرباستقبال العرب

وكـانوا مبتهجـين جـداً لـشعورهم بـأن أيـام       . كان أهالي المدينـة مـسرورين السـتقبال الحكومـة العربيـة         
  .المجاعة قد انتهت، وأن غيوم المحنة واليأس قد انقشعت، وأن مستقبل الرخاء أصبح ممكناً

  :ربية، كاآلتيواألهالي هم على ثالث طبقات فيما يتعلق بالرأي الذي يرتأونه في الحكومة الع
        ::::الطبقة األولىالطبقة األولىالطبقة األولىالطبقة األولى

هؤالء الناس ال يهتمون بنوع الحكومـة التـي تلـي أمـورهم مـا دامـوا يـستطيعون          . الفقراء والعمال الخ  
  .االرتزاق ويأمنون الجوع

        ::::الطبقة الثانيةالطبقة الثانيةالطبقة الثانيةالطبقة الثانية
  .أوساط الناس ـ وبضمنهم التجار من الطبقة المتوسطة

  .هؤالء أقلية وهم شديدو األمل في المستقبل
        ::::الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالطبقة الطبقة الطبقة الطبقة 

  .الطبقة العليا من الناس، المالكون الخ
أظهــروا عـــدم ارتيــاحهم، وهـــم   . ســألت عــدداً كبيـــراً مــنهم منفــردين عـــن رأيهــم فــي الحكومـــة العربيــة       

ينظرون إلى المستقبل بالخوف والريبة، يخشون أن يظهر سوء المعاملة فـي المـستقبل فـال يعـودون        
 أمالكهــم وأمــوالهم، وأنــه لــن يكــون هنالــك عــدل وال     يتمتعــون بحــريتهم الشخــصية وال يــأمنون علــى   

صــرحوا أنهــم قــد تمتعــوا بالعــدل والمــساواة خــالل الحكــم   . مــساواة، ال راحــة وال احتــرام ألي شــخص 



  ٢٤٧

كـل واحـد مـنهم كـان ينتقـل فـي عربتــه فـي المدينـة بحريـة وأمـان تـام، والحكومـة التركيـة لــم              . التركـي 
كـان المرضـى   . ة جـداً تجبيهـا البلديـة لتنظيـف البلـدة     تجب الضرائب مـن األهلـين عـدا ضـريبة ضـئيل       

يتـسلمون الـدواء مجانـاً مـن مـستوصفات األوقـاف، وكــانوا أيـضاً يحـصلون علـى العـالج الطبـي مجانــاً            
كانـــت القـــضايا فـــي يـــد القاضـــي الـــشرعي والقـــضايا المدنيـــة تنظـــر فيهـــا   . فـــي مستـــشفيات األوقـــاف

. ع منـدوب مـن الـشرطة يعمـل بـصفة مـدعي عـام       محكمة خاصة يرأسـها قاضـي المحكمـة الـشرعية مـ           
  .وكانت هناك عدة دوائر جيدة التنظيم في المدينة مثل الوالية والدرك والشركة والبلدية الخ

        الزراعةالزراعةالزراعةالزراعة
لم يؤذ فخري باشا الزراعة بتاتـاً وال بـساتين النخيـل المجـاورة للمدينـة إال عنـد ابتـداء الحـرب حـين           

 طمـر بعـض آبـارهم، لكـن حـين غـادر العـرب ذلـك المكـان عنـي كـل            وقـد . كان أهالي العوالي معادين له    
  .العناية بالزراعة وبساتين النخيل في الناحيتين الخصبتين العيون والعوالي

 كيلــو مــن القمــح قبــل شــهر واحــد مــن االستــسالم وزرعهــا فــي األراضــي          ٦,٠٠٠اشــترى فخــري باشــا   
 بوصــات قبــل وصــول   ١٠ الــسنابل نحــو  ونمــا الــزرع بــصورة فــاخرة حتــى بلــغ طــول     . المجــاورة للعيــون 

وذهـب الجنـود العـرب فـور وصـولهم إلـى المدينـة مباشـرة مـع أبـاعرهم           . الجيوش العربية إلى المدينة  
إلــى المنطقــة المزروعــة لرعــي مواشــيهم، وفــي خــالل ســبعة أيــام لــم تبــق وال        . وخــيلهم وبغــالهم الــخ 
  . بك مدير الزراعة التركيةتفاصيل الزراعة أعطاها لي يوسف عارف. سنبلة واحدة قائمة

        دخول العرب إلى المدينةدخول العرب إلى المدينةدخول العرب إلى المدينةدخول العرب إلى المدينة
لكـن بـدون   .. دخول األمير عبـد اهللا قبـل األميـر علـي لتـأمين األمـن العـام فـي البلـدة ومنـع النهـب الـخ             

 وجــدت كــل الــدور، وعــددها نحــو  ١٥/١/١٩١٩يؤســفني أن أقــول إننــي حــين دخلــت المدينــة فــي  . جــدوى
الحكومـة التركيـة، قـد كـسرت أقفالهـا وفتحهـا البـدو الـذين         ، وكانت مغلقـة ومختومـة مـن جانـب      ٤٨٥٠

واألشـراف غيـرهم ممـن دخلـوا     . نهبوا األثاث وباعوه بسعر بخس في السوق ألنهم كانوا يجهلون ثمنـه  
. المدينــة مــع األميــر عبــد اهللا ذهبــوا مــن دار إلــى دار وأخــذوا مــا أرادوه وأقــاموا فــي الــدور كمــا شــاؤوا         

شـاهدت صـبيان   .  الدور التي كان أصحابها موجودين في المدينة قد نهبـت  يوماً، وحي  ١٢استمر ذلك   
  .من البدو يحملون قطعاً من األثاث الفاخر والغالي في البلدة ويبيعونها

 بالمائـة مـن الـضباط البغــداديين    ٨٠ولـم يكـن البـدو وحـدهم هـم الـذين قــاموا بأعمـال النهـب، بـل إن          
ولم ينج مـن النهـب سـوى ثمـن مجمـوع      . النظاميين والبدووالسوريين اشتركوا فيها بواسطة جنودهم   

  .الدور
أخبرني طبيبنا المصري محمد الحسيني والدكتور حسن رعد من الجيش التركي أنهمـا شـاهدا سـتة     
أبــاعر أمــام بعــض الــدور محملــة باألثــاث وعلمــا مــن الجمــالين وغيــرهم أنهــم تــابعون ألحــد الــضباط      

  .البغداديين في الجيش العربي
  . يوماً من احتاللها١٨مراكز شرطة في أبواب المدينة بعد وضعت 



  ٢٤٨

سمح األميران للجنود األتراك بأخذ تجهيزاتهم من مخازن الجيش التركي في المدينة، ووافقـا علـى      
أن كل مجموعة من أسرى الحرب تأخذ من المؤن ما يكفي لعشرة أيام للسفر مـن المدينـة إلـى ينبـع       

كــان يمكــن تــرك المخــازن للقــوات التركيــة خــالل مــدة بقائهــا فــي   ولــذلك . البحــر مــن نفــس المخــازن
  .المدينة على أن تأخذ الحكومة العربية ما تبقى بعد التخلية، لكن كل شيء جرى خطأ

وكان الشريف شرف وسيد حلمي باشا قائد الجيش العربي وغيرهما يصدرون األوامر إلـى األميـرآالي       
  .للضباط البغداديين وبعضها اآلخر للبدوعبد الرحمن بك لتوزيع التجهيزات بعضها 

وقـد  . كان هنـاك عـدد كبيـر مـن الحيوانـات العائـدة للجـيش التركـي كالبغـال واألبـاعر والحميـر والبقـر              
وأخـذها الــضابط ووضــعها  . أصـدر األميــر عبـد اهللا أمــراً إلــى ضـابط بغــدادي اسـمه جميــل أن يأخــذها     

ي كنت ماراً بالساحة فرأيت كـل الحيوانـات فـي أسـوأ     وحدث أنن. في ساحة دون أن يعطيها طعاماً البتة 
 يوميـاً مـن فقـدان    ١٠كانت تمـوت بنـسبة   . حال، يكاد يقتلها الجوع، وأقرب إلى الموت منها إلى الحياة    

  .العلف والماء
 ٦٠٠٧٨,٥٦ تــسلمت اللجنــة العربيــة الخزينــة مــن اإلدارة التركيــة وهــي تتــضمن مبلــغ   ١١/٢/١٩١٩فــي 

نقديـــة تركيــة مـــن فئــات مختلفـــة، منهـــا مــا يجـــب دفعــه ذهبـــاً مــن قبـــل الحلفـــاء       ليــرة تركيـــة بــأوراق   
  . سنوات بعد الصلح٦ و٥ و٤ و٣ أشهر وسنة واحدة و٦واألتراك بعد 

  محمد صادق يحيى،) التوقيع(
  ميرآالي
FO 371/4147 

))))١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥((((        
        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        من الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، من الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، من الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، من الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، 
        حاكم نجدحاكم نجدحاكم نجدحاكم نجد

        إلى السيد صديق حسن ـ المساعد الهندي المسؤول فيإلى السيد صديق حسن ـ المساعد الهندي المسؤول فيإلى السيد صديق حسن ـ المساعد الهندي المسؤول فيإلى السيد صديق حسن ـ المساعد الهندي المسؤول في
        الوكالة السياسية البريطانية، البحرينالوكالة السياسية البريطانية، البحرينالوكالة السياسية البريطانية، البحرينالوكالة السياسية البريطانية، البحرين

  ١٣٣٧ رمضان ٢٨: التاريخ
  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٧

  بعد التحية،
أتـشرف بــاالعتراف بتـسلم كتــابكم الـودي المتــضمن رســالة صـاحب الجاللــة الملـك اإلمبراطــور، وقــد       

لقــد . شرفت بتــسلمها بواســطة ممثــل صــاحب الجاللــة فــي جــدة  أرســلت إلــيكم الجــواب علــى رســالة تــ  
  . أرسلت اآلن الجواب إليه، وآمل أن تطلعوا عليه

فيما يتعلق بـي وبالـشريف، إن المعاهـدات التـي عقـدتها والمراسـالت التـي أرسـلتها، كلهـا تؤلـف دلـيالً             
ــا، إذ إننـــ       ــا ولـــست أنـ ــو المـــسؤول الوحيـــد عنهـ ــه ضـــدي، وهـ ي عملـــت حـــسب  قويـــاً لـــدي علـــى اعتداءاتـ



  ٢٤٩

إذا كنــت قــد قمــت بـــأي اعتــداء ضــده خالفــاً لــشروط المعاهــدة والمراســـالت،         . التزامــاتي التعاهديــة  
فاللوم يقع علي، وأكون مـسؤوالً، وأنـا أعلـم كـل العلـم بـأن لـي الحـق علـى أصـدقائي، الحكومـة العليـة،                   

ني ال أسـتحق أن أتحمـل   أما فيما يتعلق بوقف دفع إعـانتي، فـإن  . بأن تعاقب الشريف وفقاً للمعاهدات   
وأنـا  . هذا، ألنني كنت دائماً أتوقع أكثر من ذلـك مـن حكومـة صـاحب الجاللـة وفقـاً لوعودهـا الـسابقة              

إن ذلـك لـن يـسيء إلـى شـرفي،      . لكن إذا كانت قد قـررت وقفهـا فالحمـد هللا   . واثق أنها لم تغير موقفها 
أصـدقائي حكومـة صـاحب الجاللـة     ولن يـؤثر علـى وضـعي المـالي، وال يحـول أيـضاً دون صـداقتي مـع           

ووعــدها لــي، وبــسبب   ) الحكومــة(والواقــع أن هــذا ال يهمنــي كثيــراً بــالنظر إلــى ثقتــي بهــا       . دام عزهــا
التزامي الحذر، كنت دائماً اتخذ االحتياط بل أتنازل عن أكثر حقـوقي ألجـل إرضـاء صـاحب الجاللـة            

وال شــك أن الـصادق يخــرج  .  الـسامية الـسامية الملــك اإلمبراطـور زيــد شـرفه، وكــذلك حكومـة جاللتــه    
ــك بأكاذيبـــه     ــع الـــصدق الكـــاذب يهلـ ــيم    . مـ ــوة إال بـــاهللا العلـــي العظـ أنـــا أنتظـــر جوابـــاً    . ال حـــول وال قـ

وقد قدمت طلباً ممـاثالً إلـى الكرنـل ويلـسن ممثـل صـاحب الجاللـة فـي جـدة، وقـد عـدت               . بواسطتكم
  .اآلن إلى عاصمتي الرياض مع قواتي، ومن اهللا التوفيق

  .ا ما وجب قوله حفظكم اهللاهذ
  ١٩١٩ سي لسنة ١١١الرقم 

  الوكالة السياسية في البحرين
  ١٩١٩يوليو /  تموز١١بتاريخ 

 ســي  ١٠٨ترســل مــع التحيــة إلــى المنــدوب المــدني، بغــداد، إشــارة إلــى برقيــة هــذه الــدوائر المرقمــة             
  .١٩١٩يوليو /  تموز١٠والمؤرخة في 

  صديق حسن) التوقيع(
  المساعد الهندي
  المسؤول عن الوكالة السياسية، البحرين
FO 371/4146 
FO 686/17 

))))١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المفوض المدني البريطاني في بغدادمن المفوض المدني البريطاني في بغدادمن المفوض المدني البريطاني في بغدادمن المفوض المدني البريطاني في بغداد
        إلى وزارة الهندإلى وزارة الهندإلى وزارة الهندإلى وزارة الهند

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٧:                       التاريخ                                              ٧١٦١: الرقم
 قــد أطــاع أوامــر حكومــة صــاحب الجاللــة بــسرعة، وأنــه يعتــزم اتباعهــا فــي      مــن الواضــح أن ابــن ســعود 

يــضاف إلــى ذلــك أنــه يحتمــل فــي هــذا الوقــت أن تثــار شــكوك االخــوان واســتياءهم بزيــارة      . المــستقبل
بـالنظر إلـى هـذه الظـروف المتغيـرة أعتقـد أنـه لـيس مـن الـضروري وال            . ضابط بريطـاني البـن سـعود      



  ٢٥٠

لبـــي بالزيـــارة المقترحـــة إلـــى ابـــن ســـعود مـــن جهـــة الخلـــيج الفارســـي    مـــن المرغـــوب فيـــه أن يقـــوم في 
  ).العربي(

وإنني، إضافة إلى ذلك متردد في الطلـب إلـى المـستر فيلبـي أن يختـزل إجازتـه التـي يـستحقها حقـاً،            

ما لم تستلزم ذلك مصلحة حكومة صاحب الجاللة بـشدة، خـصوصاً أن الـسفر فـي هـذا الوقـت يكـون           

  .حوال المناخشديد الصعوبة بسبب أ

اكتــوبر، وإذا رغبــت  / فــي األحــوال االعتياديــة يعــود المــستر فيلبــي إلــى البــصرة حــوالي تــشرين األول       

حكومـــة صـــاحب الجاللـــة، فـــيمكن عندئـــذ ترتيـــب مقابلـــة مـــع ابـــن ســـعود بإرســـال المـــستر فيلبـــي أو      

  .الضابط السياسي في البحرين الميجر براي

  المندوب السامي في القاهرة: صورة إلى

  )القاهرة(المكتب العربي 

  :ترسل صور من المكتب العربي إلى

  الوكيل البريطاني، جدة

  مكتب االتصال البريطاني، دمشق

  )؟(الضابط السياسي 

FO 371/4146 (98043) 

))))١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الضابط السياسي للقوات البريطانية في مصرمن الضابط السياسي للقوات البريطانية في مصرمن الضابط السياسي للقوات البريطانية في مصرمن الضابط السياسي للقوات البريطانية في مصر

        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٨:              التاريخ                                                    ٦٨٣: الرقم

  :أرسل اليوم المندوب السامي، الذي سينتقل إلى االسكندرية، البرقية التالية إلى ويلسن في جدة

يجــب أن . قــررت إرســاله إلــى الريــاض عــن طريــق جــدة والطــائف حــاالً    لقــد . فيلبــي اآلن فــي القــاهرة «

وا علــى ضــمان مــن الملــك بمــرور فيلبــي بــصورة آمنــة، وترتبــوا مــع الملــك تزويــده بحــرس كــاف   تحـصل 

. »الخرمــة«أو » تربــة«لمرافقتـه إلــى الطـائف حيــث ســيقوم مـن هنــاك باالتــصال برجـال ابــن ســعود فـي       

  :لقد أصدرت التعليمات التالية لفيلبي. وهذا عاجل

إذا وافـق  . قتـال وإقناعـه بالعـدول عـن أداء الحـج     احصلوا على موافقة ابن سعود الفورية على وقف ال      «

  .»ابن سعود فسيرسل شخص مفوض لتسوية القضية المتنازع عليها



  ٢٥١

FO 371/4146 (98042) 

))))١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغداد
        إلى القاهرةإلى القاهرةإلى القاهرةإلى القاهرة

  ١٩١٩يوليو /  تموز١: لتاريخ                           ا                                            ٧٠١٣: الرقم
إن رواية ابن سعود لألحداث األخيـرة وردت فـي المقطـع التـالي مـن رسـالة تـسلمها منـه شـيخ الكويـت،            

  :تبدأ
أن تعتبـروا االخـوان وابـن سـعود كفـرة، فلمـا رفـضوا        (لقد تقدم الشريف نحو تربة وطلب إلى سـكانها    «

 ٢ مــن االخــوان، وفــي   ٢٠٠٠ حــوالي  )١(علــوي وعلــى أثــر ذلــك جمــع بــن     . أن يفعلــوا ذلــك أمــر بقــتلهم   
 مــــن القــــوات ٧٠٠٠ مــــن القــــوات التركيــــة و ٤٠٠٠يونيــــو هــــاجم الــــشريف، الــــذي كــــان لديــــه   / حزيــــران

  .الحجازية غير النظامية
كانــت خــسائر  .  جمــالً فقــط، قــد دحــر، وقتــل بقيمــة رجالــه وأســروا      ٢٥٠إن الــشريف الــذي هــرب مــع    «

  .» جرحى٥ قتيالً و١٥٠االخوان 
FO 371/4167 (91113) 

))))١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى الجنرال وينغيتإلى الجنرال وينغيتإلى الجنرال وينغيتإلى الجنرال وينغيت

  ١٩١٩يوليو /  تموز٢:                             التاريخ                           ٤٤/    /٩١١١٣: الرقم
  سيدي،

مـــايو حـــول موضـــوع نــشر رســـائلكم التـــي تتنـــاول العمليـــات   /  أيــار ٢٨تــسلمت رســـالتكم المؤرخـــة فـــي  
إننـا نقـدر تمامـاً األثـر الـسيء الـذي سـيحدثه عـدم نـشر هـذه المراسـالت علـى             . العسكرية في الحجـاز   

ــى        ــة يجـــب أن تخـــضع إلـ ــة فـــي هـــذه الحالـ ــن رأيـــي أن االعتبـــارات الخاصـ القـــوات المحاربـــة، ولكـــن مـ
وكمــا ال بــد وأنكــم تعلمــون أن األحــوال فــي العــالم اإلســالمي فــي الوقــت   . متطلبــات المــصلحة العامــة

وقــوات الملــك حــسين وابــن ســعود قــد تــصادمت فعــالً علــى مقربــة مــن األمــاكن    . لحاضــر دقيقــة جــداًا
المقدسة، وأصبحت حكومة صـاحب الجاللـة فـي موقـف صـعب بـدعمها الملـك حـسين دون أن تجـرح                

  .حساسيات قطاع كبير من المسلمين الهنود الذين يعدونه متمرداً على الخالفة

                                                
 لعل المقصود بن جلوي )١(



  ٢٥٢

كم الخاصة أنه توجـد دالئـل علـى انتـشار المـشاعر المعاديـة لبريطانيـة        وال بد لي أن أضيف لمعلومات 

ولألجانب بين سـكان سـورية والعـراق والمـسلمين الـذين سـيثيرهم نـشر هـذه الرسـائل التـي تـشير إلـى                

التغلغل المسيحي في الحجـاز وإلـى الـدور البـارز الـذي قامـت بـه حكومـة صـاحب الجاللـة فـي الثـورة              

  .العربية

ظــروف أجــدني متأكــداً أنكــم ســتتفقون معــي أن الوقــت لــم يحــن بعــد لنــشر مراســالتكم         وإزاء هــذه ال

وأنني واثق مـن أن الـضباط والجنـود المـشاركين سـيتفقون معـي بتأجيلهـا لمـدة أخـرى لـو كـانوا علـى              

  .علم باالعتبارات السياسية المعقدة التي تتعلق بها

  .ذا الشأنوأضيف أن الجنرال آللنبي يشاركني في رأيي كلياً في ه

  .مع اخالصي واحترامي

  خادمكم المخلص

FO 686/18 

))))٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من دار االعتماد ـ القاهرةمن دار االعتماد ـ القاهرةمن دار االعتماد ـ القاهرةمن دار االعتماد ـ القاهرة

        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يوليو /  تموز٦:                                                التاريخ١٠٧١: الرقم

 أن الملك حسين قد أبدى رغبة فـي إرسـال   يوليو/  تموز٤فهمت من المسيو بيكو خالل محادثاته في    

  .قوات فرنسية إلى الحجاز

 ٩٥٧راجـع برقيتـي المرقمـة    (بالنظر إلـى موقـف حـسين العـام، كمـا أعـرب عنـه فـي رسـالته إلـى فيـصل             

  .إزاء الفرنسيين، أميل إلى الشك في صحة هذه األقوال التي أدلى بها المسيو بيكو) إليكم

ي عمــا إذا كــان مــن المستحــسن إرســال قــوات فرنــسية إلــى الحجــاز،     ولــدى استفــسار المــسيو بيكــو منــ  

  .أخبرته أنني أعتبر القيام بذلك عمالً غير حكيم

  دار االعتماد

  االسكندرية

  المكتب العربي: صورة إلى

  الضابط السياسي األقدم

  دمشق

  جدة



  ٢٥٣

FO 371/4146 

))))٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغداد
        ندنندنندنندنإلى وزارة الخارجية ـ لإلى وزارة الخارجية ـ لإلى وزارة الخارجية ـ لإلى وزارة الخارجية ـ ل

  ١٩١٩يوليو /  تموز٧:                               التاريخ                                          ٧٠٠٢: الرقم
مايو إلـى البحـرين للتوقـف عـن     /  أيار٢٩مايو أبرقت بتاريخ /  أيار٣٠قبل تسلم برقيتكم المؤرخة في       

لـم  . ومـة جاللتـه فـي اسـتمرار الـدفع     دفع مزيد من المـساعدة المخصـصة البـن سـعود، هـل ترغـب حك       
يبلــغ ابــن ســعود بوقــف المــساعدة المخصــصة لــه وأن التوقــف الموقــت يمكــن تفــسيره، حتــى نهايــة            

وهـي أزمـة حـادة فـي الوقـت الحاضـر بـسبب        . كافيـة فـي البحـرين   » روبيـات «يونيـو بعـدم وجـود      / حزيران
  .قيود التصدير الهندية، وموسم استخراج اللؤلؤ

FO 141/776 

))))٢٠٢٠٢٠٢٠٢٢٢٢((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسن
        المعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدة
        إلى الجنرال آدموند آللنبيإلى الجنرال آدموند آللنبيإلى الجنرال آدموند آللنبيإلى الجنرال آدموند آللنبي
        المندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرة

  الوكالة البريطانية
  جدة
  ١٩١٩يوليو /  تموز٨: التاريخ                                                          ٢٠/١٩/١٩١٩: الرقم

                               سري                        
  سيدي،

  .أتشرف بأن أرسل طياً ترجمة رسالتين من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة
فـي األيـام األولــى مـن الثــورة العربيـة قــدمت للملـك حــسين عـروض مغريــة مختلفـة مــن جانـب تركيــة          

  .لغرض حمله على وقف النهضة، فرفضها كلها باحتقار
هــذا .  يــشير إلــى عــرض جمــال باشــا عليــه بواســطة األميــر فيــصل      ١٦٤٥ثانيــة المرقمــة  فــي رســالته ال 

العــرض الــذي قــدم فــي وقــت حــرج نوعــاً مــا للحلفــاء، وقــد رفــض هــذا العــرض أيــضاً وأثنــت حكومــة           
يرجى مراجعة برقية وزارة الخارجيـة إلـى المنـدوب الـسامي     . (صاحب الجاللة على الملك لما قام به      

 التــي تــشير  ١٩١٨يونيــو /  حزيــران١٣ والبرقيــة المؤرخــة فــي  ١٩١٨فبرايــر / شــباط ٤ بتــأريخ ١٦٣رقــم 
  ).يونيو/  حزيران١٥ بتأريخ ٨٢٠/ إليها برقية المكتب العربي رقم أ ب



  ٢٥٤

لقـد حثثــت فـي أحيــان متعـددة علــى وجـوب إخبــار الملـك حــسين بـأن تفــسيره لالتفاقيـات األصــلية ال         
عادتكم بهــــذا الــــصدد مراجعــــة كتــــابي المــــرقمين  وأشــــير علــــى ســــ. تقبلــــه حكومــــة صــــاحب الجاللــــة 

/  شــباط ٥ينــاير و /  كــانون الثــاني  ٣١ إلــى الــسير ميلــين تــشيتهام بتــاريخ      ٢٠/١٦/١٩١٩ و ٢٠/١٥/١٩١٩
  .١٩١٩فبراير 

ولكن بالنظر إلى الوضع السائد الذي سببه هجوم ابن سعود شخصياً ال أرى الوقـت الحاضـر مالئمـاً        
ولعلـه يكــون مـن األفـضل تـرك األمــر حتـى يتقـرر مــستقبل       . وضـوع لتنـوير الملـك حـسين فــي هـذا الم    

  .جزيرة العرب في مؤتمر السالم، حين يحتمل أن تنتظر سيادته هزة قوية توقظه
  أتشرف بأن أكون، سيدي،
  خادم سعادتكم المطيع جداً

  ويلسن. ئي. سي) التوقيع(
  كرنل

  )المكتب العربي: صورة إلى(
FO 141/776 

        ))))١١١١((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدةمن الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدةمن الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدةمن الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة
  ١٩١٩يوليو /  تموز٥:               التاريخ                                                            ١٦٢٩: الرقم

  حضرة الجناب الموقر،
مقابلـة  بعد تقديم االحتـرام الواجـب لـسعادتكم أرسـل لكـم هـذا بواسـطة ابنـي عبـد اهللا الـذي يـذهب ل            

ســـعادتكم ويبحـــث فـــي أمـــور تتعلـــق بـــاألحوال الحاضـــرة، ويـــشرح أيـــضاً الحقـــائق ويـــضمن المـــصالح   
إذا كانــت الثقـة بــي والـرأي فــي مقـدرتي التــي كانـت بريطانيــة العظمـى تعتقــدها فـي، ممــا        . المـشتركة 

فاقياتنــا جعلهــا تختــارني مــن بــين أمــراء العــرب لمواجهــة األتــراك، لــم يبــق لــه أثــر اآلن، وإذا كانــت ات      
يبــذل قــصارى جهودنــا، لــم  ) بريطانيــة العظمــى والملــك حــسين (األصــلية عــن الموضــوع لنقــوم نحــن  

يبق لها أثر أيضاً، فإنني ما كنت ألقوم بهذه المخاطرات التـي قمـت بهـا لـو لـم تكـن ثقتـي ببريطانيـة            
 أو الحـصول علـى   ألجـل الزعامـة  ) وأنا لم أقم بهذه المخـاطرات (العظمى أو اعتمادي عليها بعد اهللا،     
نوايا بريطانية العظمـى التـي اختـارتني لتنفيـذها والتـي أنقـذت       (المكانة، ولكن لتنفيذ نواياها فقط   

أنـا أعلـم جيـداً أن االحتـرام الشخـصي      . من كوارث الحرب وفواجعهـا  ) جزيرة العرب؟ (البالد المعروفة   
ت الماضــية قــد دلــت هــل أن  يختلــف تمامــاً عــن احتــرام المــصالح خــصوصاً ألن الخبــرة خــالل الــسنوا  

  .)١(األصلي عن مقدرتي كان حقيقة أم خياالً) بريطانية العظمى(رأي 

                                                
النص العربـي غـامض بعـض الـشيء، لكـن يحتمـل أن الملـك يريـد أن يقـول إن بريطانيـة العظمـى اختارتـه لقيـادة                   )١(

تــأمين نجاحهــا، واآلن أتاحــت الــسنوات الماضــية بريطانيــة العظمــى   الثــورة ألنهــا كونــت رأيــا معينــاً حــول قدرتــه علــى   
 .فرصة وفيرة للتأكد من أن رأيها األول من قدرة الملك حسين كان صحيحاً أم ال



  ٢٥٥

إذا لــم تكــن صــحيحة وإذا لــم  . صــحيحة أم ال) عــن تقــدير مقــدرتي (هــل كانــت تلــك األفكــار واألخيلــة  
فلـــن يكـــون فـــي اإلمكـــان بلـــوغ األهـــداف  ) والتـــي تؤكـــد مقـــدرتي(يكـــن فـــي اإلمكـــان تنفيـــذ اتفاقياتنـــا  

ألن (األصلية التي قامـت الثـورة مـن أجلهـا، واآلن بـدأ ضـعفي فـي هـذا الـصدد بـسبب فقـدان الوسـيلة                   
وفيمـا يتعلـق بـالبالد فإنهـا أصـبحت مـستقلة وتمـت الموافقـة         ). الشروط فـي اتفاقنـا ال يـتم تنفيـذها     

 مـرغم  وبالنتيجـة أنـا، صـديقكم المخلـص،    ). االستقالل(على استقاللها، وشخصيتي ال عالقة لها به  
بريطانيـة العظمـى ألننـي، كمـا ذكـرت آنفـاً أيـضاً، لـم أتعهـد بهـذا           ) يـد (أن أطلب انسحابي وتنازلي من    

  .العمل إال في سبيل تنفيذ رغباتها الخ
وعنايتهـا أن تعرضـني فـي بقيـة حيـاتي أو ألي شـيء       ) نبـل بريطانيـة العظمـى   (لم أكن أتوقع من نبلها  

. ١واألمر، كما سبق لي، أن قلت، هو في هـاتين النقطتـين  . الدماريكون أقل أهمية من ذلك، إلى العار و 
  .وأنا في كل األحوال الصديق الصادق المخلص والموالي في السراء والضراء على السواء

  .هدانا اهللا إلى سواء السيل
٧/١٠/١٣٣٧  
)٥/٧/١٩١٩(  

  حسين
  دار االعتماد: صورة إلى

  ).مع النص العربي األصلي(المكتب العربي 
FO 141/776 

        ))))٢٢٢٢((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩يوليو /  تموز٦:                              التاريخ                                           ١٦٣٥: الرقم
  حضرة الجناب الموقر،

المرســلة إلــيكم مــع   ) ١٦٢٩الــرقم (أكتــب هــذه الرســالة ملحقــاً برســالتي إلــى ســعادتكم بتــأريخ أمــس       
إلــى أســباب ال أســاس لهــا ) عــن الملـك (ولـدي عبــد اهللا وألجــل الحيلولــة دون أن يعـزي طلبــي التنــازل    

ــل علـــى أن           ــذلك ألدلـ ــه، وكـ ــة جاللتـ ــور وحكومـ ــك األمبراطـ ــة الملـ ــاحب الجاللـ ــات صـ ــد رغبـ ــون ضـ تكـ
فكــروا بعنايــة فــي رفــضي  إخالصــي وصــداقتي خاليــة مــن الــشوائب، ألــتمس مــن مزايــاكم الــسامية أن ت 

فـي خـالل الحـرب    ) عـن الحلفـاء  (لطلبات تركيـة بواسـطة جمـال باشـا حـين انفـصلت روسـية ورومانيـة            

                                                
تشير النقطتان إلى عدم تنفيذ شـروط االتفـاق، وإلـى رأي حكومـة صـاحب الجاللـة فـي مقدرتـه هـو اآلن دون رأيهـا              ـ 1

  .عندما عقد االتفاق
  )ش في الترجمة االنكليزيةهام(



  ٢٥٦

جمــال (وحــين كانــت القــذائف األلمانيــة تنهــال علــى حــدود بــاريس، وحــين أوفــد       ) أي عقــدتا الــصلح (
التـي نرغــب فيهـا، كــل   إلينـا الــشيخ الـشهير بــدر الـدين الدمـشقي لمنحنــا كـل الحقــوق والمزايـا       ) باشـا 

ذلــك رفــضته بــدون أي تــساهل خــالل الوقــت الخطيــر، ألن شــعوري وواجبــي تجــاه اهللا وتجــاه الملــك          
لكـن الوضــع  . اإلمبراطـور وحكومـة جاللتـه لمـساعدتهم حمالنــي علـى مثـل هـذا الــرفض ألبقـى ثابتـاً         

وللحيلولــة دون وبــسبب كــل ذلــك  . المهــين الــذي ســببته أعمــال ابــن ســعود وأمثالــه ال يمكــن احتمالــه    
ألن ) التنـازل عـن الملـك   (استمرار مثل هذه الحالـة أجـد نفـسي مرغمـاً علـى اإلصـرار علـى الموضـوع               

  .ذلك أقصر طريق وأسهله
  .أعاننا اهللا وهدانا جميعاً

٨/١٠/١٣٣٧  
)٦/٧/١٩١٩(  

  حسين) التوقيع(
 ١٩١٧ديسمبر / لالمشار إليها تسلمها األمير فيصل في كانون األو) باشا(رسالة جمال : مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

  ).ويلسن. ئي. سي(
  دار االعتماد: صورة إلى

  ).مع األصل(المكتب العربي 
FO 371/4231 [102066] 

))))٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسين من الملك حسين من الملك حسين من الملك حسين 

        إلى الملك جورج الخامسإلى الملك جورج الخامسإلى الملك جورج الخامسإلى الملك جورج الخامس

        بواسطة الجنرال آللنبي ـ االسكندريةبواسطة الجنرال آللنبي ـ االسكندريةبواسطة الجنرال آللنبي ـ االسكندريةبواسطة الجنرال آللنبي ـ االسكندرية((((

        ))))فوزارة الخارجيةفوزارة الخارجيةفوزارة الخارجيةفوزارة الخارجية

  ١٩١٩يوليو /  تموز٨:                    التاريخ                                                     ١٠٨٢: الرقم

  .١٩١٩يوليو /  تموز٣ بتأريخ ٧١٢/البرقية التالية وردت من الكرنل ويلسن في جدة رقم و

  .من الملك حسين إلى صاحب الجاللة الملك) تبدأ(

وايــاكم المخلــصة  ال أشــك، وذلــك واضــح الكــل العــالم، أن جهــود جاللــتكم وشــعب جاللــتكم النبيــل ون    

يـضاف إلــى ذلــك أنكـم جعلــتم األمـم الغربيــة تحـافظ علــى أدنــى      . مكرسـة ألجــل الحقيقـة واإلنــسانية  

حقــوق األمــم الــشرقية التــي تتوقــع بكــل ثقــة وأمانــة هــذه الحقــوق مــن جاللــتكم اإلمبراطوريــة ومــن       

  ).انتهت. (شعبكم النبيل



  ٢٥٧

FO 371/4224 [101648] 

))))٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من قصر بكنغهاممن قصر بكنغهاممن قصر بكنغهاممن قصر بكنغهام
        لى رونالد غراهام ـ وزير الخارجيةلى رونالد غراهام ـ وزير الخارجيةلى رونالد غراهام ـ وزير الخارجيةلى رونالد غراهام ـ وزير الخارجيةإإإإ

  ١٩١٩يوليو /  تموز٨: التاريخ
  عزيزي غراهام،

يوليــو، يــسأل الملــك مــا إذا كــان اقتــراح   /  فــي األول مــن تمــوز ١٠٥٤إشــارة إلــى برقيــة آللنبــي المرقمــة   
 بــاون إلــى ملــك الحجــاز مقابــل الهــديتين، لــيس مفرطــاً،     ٢٠٠٠الجنــرال آللنبــي صــرف مــا ال يتجــاوز   

إن أحــدهما مــن  . بكثيــر مــن القيمــة الحقيقيــة للجــوادين المرســلين إلــى جاللتــه وولــي العهــد      وأكثــر 
  .النوع العادي جداً، وال يساوي قيمة خمسين باوناً

وعلى كل حال، فما دام الملك غير ملزم بدفع شيء لقاء الهدايا، فإن األمر، فـي الواقـع، يعـود تقـديره         
  .إلى  الحكومة

  المخلص جداً
  توقيع
FO 371/4146 [108194] 

))))٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥((((        
        ))))ترجمة مذكرةترجمة مذكرةترجمة مذكرةترجمة مذكرة((((

        عن األزمة الوهابيةعن األزمة الوهابيةعن األزمة الوهابيةعن األزمة الوهابية
        صاحب السمو الملكي األمير فيصلصاحب السمو الملكي األمير فيصلصاحب السمو الملكي األمير فيصلصاحب السمو الملكي األمير فيصل: : : : منمنمنمن

        الجنرال السير ادموند آللنبيالجنرال السير ادموند آللنبيالجنرال السير ادموند آللنبيالجنرال السير ادموند آللنبي: : : : إلىإلىإلىإلى
        القائد العام للحملة االستطالعية المصريةالقائد العام للحملة االستطالعية المصريةالقائد العام للحملة االستطالعية المصريةالقائد العام للحملة االستطالعية المصرية

        والمندوب السامي الخاص في مصروالمندوب السامي الخاص في مصروالمندوب السامي الخاص في مصروالمندوب السامي الخاص في مصر
  ١٩١٩يوليو /  تموز٨: التاريخ

عــن األزمــة الوهابيــة، وإذا نــسيت كــل شــيء آخــر أمــام هــذا       أجــدني مــضطراً إلــى إعــادة مــا ذكرتــه لكــم     
  .الخطر العظيم، فال أعتقد أنني سأكون على خطأ

  :هذه هي النقاط التي أرغب في استرعاء أنظاركم الخاصة إليها
وهي إهانة ال تتحملها كرامتي . إن القضية تتعلق بشرف أسرتي وتقاليد عائلتي )١(

الصداقة مع البريطانيين سواء كأشخاص أو الشخصية، خصوصاً أنني رفعت رأسي في 
  .كشعب كريم

إن الخطر يقع . إن األمر يتخذ ناحية أكثر تهديداً حين يقارن بالظروف المصاحبة )٢(
إن . مبدئياً على بريطانية العظمى بقدر ما يقع علينا، وال عجب أن يكون األمر كذلك
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 والغليان الهائج في حركات الفتن في أفغانستان ومصر، وحالة االضطراب في الهند،
لماذا ال . سائر األقطار اآلسيوية، كلها تدل على وجود خطة جيدة التنظيم تعمل عملها

تكون هذه الحركة الوهابية جزءاً فعاالً من تلك الخطة؟ أو لماذا ال يخشى أن هذه 
الحركة الوهابية تسترعي أنظار منظمي هذه المؤامرة الذين سوف يستعملونها بؤرة 

دسائس، وجسراً منهم إلى عتبات اإلسالم المقدسة ألجل التوصل إلى النتيجة لنشر ال
 .الملتهبة؟ إننا نرى النار لكن اليد الموجهة تبقى خفية

 .أعتقد أن من واجب بريطانية العظمى أن تخمد هذه الحركة الوهابية بكل قوتها )٣(

نيـة للخطـر، فلـم ال    إذا كان العالم العربـي يعتبـر البلـشفية مرضـاً اجتماعيـاً يعـرض المد          
  تعتبر الحركة الوهابية في الشرق األوسط مثل ذلك ما دام مبعثها الجهل والتعصب؟

إن الوهابيين يحاربون الحجاز ألنه صديق دولة غير إسالمية، وهذه الدولة هي بريطانية  )٤(
ويجدر عدم أخذ سائر األعذار التي يقدمها ابن سعود بنظر االعتبار، فهي ال . العظمى
إن رجاله لن يفهموا أبداً . إال إلى ذر الغبار في عيون الدبلوماسيين البريطانيينترمي 

ولوال ذلك لما برز هذا ). أي أن الحجاز في حلف مع شعب غير مسلم(أية فكرة أخرى 
. ولما اضطلع الوهابيون بالقيام بالمهمة العسيرة في غزو هذه البالد. البغض للحجاز

ت هذه الروح السيئة الجزيرة العربية؟ أال تقتضي الحكمة ماذا ستكون النتيجة إذا غشي
لتجنب أية تضحية أعظم وإنقاذ العالم من واجب إزالة نتائج » أن تخمد في المهد«

  المبادىء المسومة بهذه التضحيات العظيمة؟
ماذا سيكون الوضع األدبي لبريطانية العظمى في أنظار العالم اإلسالمي عامة، وفي  )٥(

اصة، إذا امتنعت عن مساعدة حليف موثوق به عرف عنه أنه بذل كل أنظار العرب خ
قوته في محاربة عدو مشترك؟ إننا لم نكن لنفعل ذلك لو لم تكن لنا الثقة في 

 .بريطانية العظمى

إذا سمح للفوضى بالتحكم في الحجاز في وقت يستعد فيه المسلمون جميعهم  )٦(
، وخصوصاً )هم الدينية لعدة سنواتبعد أن منعوا عن أداء واجبات(للمضي إلى الحج 

وماذا . في هذه الفترة، حين يضطرب العالم اإلسالمي وهو يفكر في مستقبله الغامض
يكون شعور المسلمين خصوصاً حين يرون هذا الخطر يحيق بالحجاز قلب اإلسالم؟ 

 ؟)أي بريطانية العظمى(كيف سينظرون إلى حليف الحجاز 

إن الرجل الذي يقدم . قل البدوي من النجاح ولو كان وقتياًال أرى شيئاً جذاباً أكثر للع )٧(
نفسه كزعيم باسم الدين يكون خطراً عظيماً سواء لشخصه أو على اآلخرين، إذا 

سوف يجد مؤيدين في كل جهة، وسيتطلب األمر تضحيات . نجحت حركته األولى
بعيدة عن وقصة المهدي وآخرين مثله ليست . جسيمة في الرجال واألموال لمجابهته
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ولهذا السبب قد طلبت اتخاذ خطوات فورية إلخماد هذه الحركة البلشفية في . البال
 .الشرق

مع كل احترامنا لإلنذار الذي بادرت بريطانية العظمى بإرساله إلى ابن سعود، فإنني ال  )٨(
وإذا انسحب ابن . وإذا فعل فستكون النتيجة هدنة وقتية ال غير. أعتقد أنه سوف يمتثل

بدون استعمال قوة السالح ضده فإنه سوف يحصل على السمعة بين شعبه الذي سعود 
سيتعاطف معه ألنه عانى في سبيل اإلسالم، وستنشب سريعاً حرب جديدة ينتشر 

وأنا أفترض أن بريطانيا العظمى ترغب في . لهيبها الديني إلى ساحل افريقية الشرقية
هذا هو السبب لقيامي بالحث . سيماًمنع امتداد هذه العدوى إلى حيث تثير خطراً ج

 .على قمع الوهابيين مهما تكن اإلجراءات األخرى ناجحة

إن بريطانية العظمى التي زرعت بذور الصداقة في مكة لتربح في المستقبل قلوب  )٩(
المسلمين، إن تلك الدولة العظمى المعروفة ببعد نظرها، لن تسمح بذهاب جهودها 

ال شيء يقتل .  احتياطات لحماية هذه النبتة وجعلها تنموأدراج الرياح، بل إنها ستتخذ
إن تاريخ نهضتهم األولى، حينما . هذه النبتة أسرع من إهمال العمل ضد الوهابيين

رغبوا في كسب مودة الشعب اإلسالمي، تدل بوضوح على أن نهب اآلثار التاريخية 
ماكن البارزة مما يترك والكنوز الدينية كان مشروعاً، وأنهم ال يتورعون عن هدم األ

 .الجروح الناتئة في قلوب كثيرة

إن نجاح الحركة الوهابية سوف يؤيد نفوذ تركية األدبي ألنه سيثبت للمسلمين حقيقة  )١٠(
بأنهم حماة األماكن المقدسة التي تكون معرضة «ما كان يدعي به سالطين تركية دائماً 

لعظمى ستسمح بتحقيق مثل هذه أنا ال أعتقد أن بريطانية ا. »للنهب لوال مساعدتهم
 .الدعوى الكاذبة وال لألتراك أو من يتبعهم باالبتهاج على حساب البريطانيين وحسابنا

إنني أريد أن يسحق الوهابيون بحد السيف وليس بالتهديدات، للسبب الذي ذكرته آنفاً  )١١(
خيرة التي أنا ال أريد أن يهان اسم أبي في أيامه األ. وأيضاً ألجل الحفاظ على سمعتنا

هذا مما يقلل من . كان األحرى أن تكون أيام رخاء شريف بعد المشقة التي تحملها
سمعة أسرتنا في أنظار البدو خصوصاً، حيث يجب الحفاظ على مقامنا األدبي بينهم 

 .إذا كانت الرغبة موجهة إلى فتح أبواب األماكن المقدسة

ة العظمى، في بداية النهضة، قد إنني أتذكر أن أبي كان يصرح ألخصائه أن بريطاني )١٢(
تعاقدت على مساعدته في إخماد كل ثورة داخلية قد تعرض وضعه للخطر، وأرجو أن 

 .تكون هذه هي الساعة لوضع ذلك موضع التنفيذ

، فليسمح لي أن أقول إن »صاحب الدار أدرى بما فيها«إذا كان المثل العربي صحيحاً  )١٣(
 وأن قرار اآلخرين، مهما كانوا أذكياء في اكتشاف .الروح الشرقية ال يفهمها إال الشرقي

سر أية مشكلة، قد يكونون أحياناً بعيدين عن فهم الروح الشرقية، ألن الروح ال يعرفه 
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ولذلك اسمحوا لي أن أكرر القول بأن الحركة الوهابية خطر سواء كان . غير صاحبه
 .اآلن أو في المستقبل ويجب اقتالع جذورها فوراً

أنا أكره أن يتخذ الدين . اً، لكنني أنظر إلى الوهابيين في الضوء الصحيحلست متعصب )١٤(
أنا أكرههم ألنني أعتقد . أداة للتعظيم الذاتي كما يفعل الوهابيون في الوقت الحاضر

 .أنهم خطر على أنفسهم وعلى جيرانهم في جزيرة العرب وفي سائر األقطار

تعطينا إشارة ) ماً أن نسترشد بهذا الدليلوعلينا دائ(إن المائة سنة األخيرة الوهابية  )١٥(
على النتائج الوخيمة الحتاللهم الخرمة وتعلمنا ما يقصدون من الدخول من هذا 

 .الباب، حيثما يرومون األذى ضد الحجاز وحلفائه أو المسلمين عموماً

إن اتصال الحجاز بالحلفاء وخصوصاً ببريطانية العظمى قد أدى إلى قبول المبادىء  )١٦(
ولذلك أصبح ضرورياً أن ينال الحجاز المساعدة لتثبيت هذه . وبية المتمدنةاألور

إن إهمال . المبادىء لكي تنشر بين العشائر التي تركت مهملة تحت تأثير البربرية
ولذلك ال . الحجاز في الظروف الحاضرة يعني اندحار الحضارة على أيدي البربرية

نت الرغبة حقيقية في أن يبدأ اإلسالم يسعنا أن نغفل فكرة مساعدة الحجاز إذا كا
عهداً جديداً، حراً من التعصب ومتسامحاً حقاً، لالنتشار من مكة إلى األقطار البعيدة 

إن الدولة التي يكون لها أعظم الفخر في تحقيق هذا المشروع ستكون . كالسابق
ه اآلن وترك بريطانية العظمى، وأنا أشك كثيراً في كونها تسمح بهدم البناء الذي تشيد

 .الحجاز في مفترق الطرق

إن ابن سعود قد . هناك واجب أدبي آخر ال يقل شأناً عن األول، وسعادتكم على علم به )١٧(
امتنع عن كل عمل خالل الحرب مع أن بريطانية العظمى حاولت إقناعه بتثبيت موقعه 

حاربة فكيف يسمح له اآلن بم. السياسي في العالم بحمل السالح ضد عدونا المشترك
 الحجاز وعلى أساس أية مبادىء يضع عمله؟ وما الذي يمنع العقاب الذي يستحقه؟

إن صداقتي لبريطانية العظمى، واعترافي بامتناني لها، واعتقادي بأن مصلحتها  )١٨(
ومصلحة اإلسالم أن تقوي هذه الصداقة وتطهرها من أي سوء تفاهم، كل ذلك قد 

فإنه إذا لم يكن ذلك فإنني أكون . قرار بقضيتيحملني على اإلعراب علناً عن آرائي واإل
 .عامالً ضد مبادىء التعهدات التي عقدتها معها

 :وختاماً آمل أن تتخذ الخطوات الفورية التالية قبل فوات الفرصة ) ١٩(

  .اتخاذ الخطوات حاالً.  ـ التجنيد الفوري١
  . ـ احتالل بريطانيا العظمى لسواحل األحساء٢
مــى فــوراً قــوة عــسكرية إســالمية إلــى الحجــاز علــى الــرغم مــن      ـ ترســل بريطانيــة العظ      ٣

  .جميع الصعوبات
  . ـ ترسل الطائرات إلى الخرمة قبل غيرها من التعزيزات لمنع أية كوارث جديدة٤
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متى يتوقع وصولها إلـى مـصر؟   .  ـ أود إعالمي عن التقدم الحاصل في إحضار الدبابات ٥
  . تشغلهاحالة القوة التي. تاريخ اإلرسال إلى جدة

أرى مـن  .  ـ تجميع كل مواد الحـرب فـي مـستودع خـاص لـئال يحـصل تـأخير فـي إرسـالها          ٦
  .الضروري إرسال المؤن والتعزيزات العسكرية تدريجياً وفي فترات متقاربة

  .هذه هي آرائي وهي مبنية على الخبرة، وهي آراء مسلم يعرف شعور العرب والمسلمين كليهما
  . يستحق النظر أم السوف ترون سعادتكم هل هذا

  .أنتم الحكم العادل والصديق الموثوق به والمساعد حقاً لي ولبالدي
  فيصل) التوقيع(

FO 371/4146 

))))٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦((((        
        مالحظات وزارة الهندمالحظات وزارة الهندمالحظات وزارة الهندمالحظات وزارة الهند

        ابن سعود إزاء الملك حسينابن سعود إزاء الملك حسينابن سعود إزاء الملك حسينابن سعود إزاء الملك حسين
  ١٩١٩يوليو /  تموز٩

التـرجيح يكـون بـال    أميل إلى التفكير بـأن  . أرسلت وزارة الخارجية هذه األوراق لبيان مالحظتنا عليها    
عــدم االســتمرار فــي موضــوع بعثــة   : فــي مالحظــات لــورد كــرزن، وهــو  ) ٢(شــك إلــى جانــب البــديل رقــم   

علــى وقــف  علــى وقــف  علــى وقــف  علــى وقــف  «فيلبــي فــي الوقــت الحاضــر، إن غرضــنا األساســي مــن إرســال فيلبــي هــو حمــل ابــن ســعود      
ويظهـر أن  ). يـو يون/  حزيـران ١٨ بتـأريخ  ٧٤٥برقيـة وزارة الخارجيـة رقـم      (» في انتظار التحكيم  التقدم  التقدم  التقدم  التقدم  

لقــد أوقــف التقــدم، والظــاهر أنــه لــيس هنــاك احتمــال اســتئنافه إال إذا أثــار   . الغــرض قــد تــم تحقيقــه 
  .الملك حسين، من جانبه استفزازاً جديداً

تمهيــد الطريــق للتحكــيم، ولهــذا الغــرض كــان علــى المــستر       : وكــان لبعثــة فيلبــي غــرض ثــانوي وهــو    
حيـث يتفـق الجميـع أنهـا ال شـأن لهـم       (كـل حـال مـن تربـة     فيلبي تـأمين سـحب قـوات ابـن سـعود، علـى         

لكـن الملـك حـسين يـرفض التحكـيم،      . بـضمان نهـائي بأننـا نحكـم بـين االدعـاءين المتعارضـين         ) فيها
وفي هذه الحالة ينبغي لنا أن نرضـى بمـا حققنـاه    . ولن يسمح لموظفنا بالذهاب إلى مقر ابن سعود    

تــرك الملــك حــسين يتحمــل نتــائج عنــاده، أي فقــدان    ون) فــي الوقــت الحاضــر (مــن غرضــنا األساســي  
واحــداهما كــان يمكنــه اســتعادتها    (الخرمــة وتربــة، وكالهمــا قــد يمكنــه اســتعادتها بنتيجــة التحكــيم       

  ).بالتحقيق
فــي الوقــت الحاضــر،   ) بالنــسبة المخفــضة (بخــصوص إعانــة ابــن ســعود، أرى أن نــستمر علــى دفعهــا      

  .ا األساسي باالمتناع عن القيام بتقدم جديد في الحجازنظراً إلى أنه امتثل في الحقيقة لطلبن

لقد صـرح ابـن سـعود    . إن معلوماتنا عن هذه النقطة قليلة. تبقى هناك قضية حج ابن سعود المزمع   

قـائم  «أنـه  ) يونيـو /  حزيـران ٢٣ بتـأريخ  ١٠٢١برقيـة القـاهرة رقـم    (يونيـو  /  حزيـران ١٨في كتابه المـؤرخ     

يونيــو أوعــز الجنـــرال   /  حزيــران ٢٧وفــي  . » إلــى نجــد إلعــداد الحــج    بإرســال بعــض رجالــه الرئيــسيين    
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يحصل على وقف ابـن سـعود فـوراً لألعمـال العدوانيـة وإقنـاع بالعـدول        «آللنبي إلى المستر فيلبي بأن     

وفــي برقيتــه األخيــرة  ). يونيــو/  حزيــران٢٨ بتــأريخ ٦٨٣برقيــة بغــداد رقــم . (»عــن هدفــه فــي أداء الحــج 

احتمــال جيــد بأننــا  «يــتكلم الكرنــل ويلــسن مــن بغــداد عــن وجــود    ) يوليــو/ مــوز ت٨ بتــأريخ ٧٥٨٢رقــم (

وهــذه القــضية . »نــستطيع أن نثنــي ابــن ســعود برســالة عــن رغبتــه فــي أداء الحــج شخــصياً أو بالوكالــة   

فمن الواضح أنها مهمـة مثيـرة لالسـتياء أن تحـاول حكومـة مـسيحية أن تثنـي مـسلم بـارز عـن              . دقيقة

 ومن الجهة الثانية إذا كان ابن سعود أو أحد مساعديه الكبـار يـصل إلـى مكـة مـع      .أداء الحج إلى مكة  

ولعلـه لـيس هنـاك سـوى اعتـراض ضـئيل       . أتباع عديدين فهنالك كل سبب للخوف من حـصول قالقـل      

علــى إرســال رســالة وديــة إلــى ابــن ســعود تــشير إلــى أنــه، فــي األحــوال الــسياسية الحاضــرة فــي جزيــرة        

ومـن المفـروض أن الرسـالة ترسـل     . تحـسن لـه أن يؤجـل حجـه إلـى سـنة قادمـة       العرب، يكون مـن المس  

  .من لدن المفوض المدني في بغداد

  )شكبره. (س. ئي. ج) توقيع بالحرف األول(

٩/٧/١٩١٩  

ليـست هـذه المـرة األولـى التـي يـسلك فيهـا ابـن سـعود          . أتفق مـع المـستر شـكبره علـى جميـع النقـاط         

 حــسب األدلـة المتــوافرة لـست مقتنعــاً أن   .يـسيء الـسلوك  »  المتبــرمالمــزعج المـدلل « سـلوكاً حـسناً، و  

ابن سعود لم يقم بإخالء تربة حسب معنـى تعليماتنـا، أي أنـه لـم يـسحب منهـا القـوات التـي أتـى بهـا               

من المفترض أننا لم نقـصد أنـه إذا استـسلمت لـه القريـة جميعـاً كمـا فعلـت الخرمـة، فعليـه أن             (معه  

  .نه ليس هناك سبب لوقف إعانتهوالظاهر أ) يتبرأ منها

إن الــشك الوحيــد الــذي يــساورني هــو فيمــا إذا كــان مــن المستحــسن، كمــا يقتــرح لــورد كــرزن، وضــع             

إن فكرة أهمية حسين تـستبد بهـم فـي مـصر، وهنـاك مـا يقـال لـصالح         . البديلين أمام الجنرال آللنبي 

  .تقديم قرار ال غير

كردياً بررته لي حقاً على ما يظهر أحـداث الـسنوات األربـع    في تقرير حديث مثالً » نوئيل«ذكر الميجر  

  .األخيرة، ويجدر بجماعتنا المحبين للعرب أن يتذكروه

  .»ال تشجع العربي وإال فإنه يأتي فيوسخ ذيل معطفك«

  )؟(سي. سي. أ) توقيع بالحروف األولى(

٩/٧/١٩١٩  
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))))٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧((((        
        يريريريرمالحظات عن بعض الموضوعات التي بحثت مع األممالحظات عن بعض الموضوعات التي بحثت مع األممالحظات عن بعض الموضوعات التي بحثت مع األممالحظات عن بعض الموضوعات التي بحثت مع األم

        يوليو  يوليو  يوليو  يوليو  / / / /  تموز تموز تموز تموز١٥١٥١٥١٥ ـ  ـ  ـ  ـ ١٢١٢١٢١٢عبد اهللا في جدة خالل يومي عبد اهللا في جدة خالل يومي عبد اهللا في جدة خالل يومي عبد اهللا في جدة خالل يومي 
  البعثة إلى الرياض تمضي عن طريق الطائف

اسـتمر الجـدل والبحـث فــي هـذا الموضـوع طيلــة صـباح واحـد وقـدمت النتيجــة فـي برقيتـي المرقمــة           
  .يوليو/  تموز١٢ بتاريخ ٧٤١/و

 ١٧ بتــاريخ ٦٣٦/برقيتــي المرقمــة و أخبرنــي األميــر عبــد اهللا أنــه لــم يتــسلم أيــة رســالة كمــا جــاء فــي        
لكنه قال إن الرسول الذي حمل رسالة حكومـة صـاحب الجاللـة إلـى ابـن سـعود أبلـغ              . يونيو/ حزيران

عند عودتـه أن ابـن سـعود، حـين كـان يبلغـه بجوابـه، كـان ابـن بجـاد حاضـراً فـي خيمـة ابـن سـعود وقـال                  
قـال عبـد اهللا إنـه    . »اسـكت واخـرج مـن هنـا    « :، وقـال ابـن سـعود غاضـباً     »إننا سوف نتقدم أكثر   «: للرسول

من الطريقة التي أبلغ الرسـول بهـا مـا تقـدم لـم يعـد يهـتم بـصورة جـادة بهـا ألن نيـة ابـن بجـاد كانـت                
  .بال ريب تخويف الرسول ونشر إشاعة في الحجاز بأن االخوان قادمون إلى مكة

لم برقيتــي التــي تقــول بــأن     يحتمــل أن يكــون ابــن ســعود قــد تــس    ٧٤١كمــا جــاء فــي برقيتــي المرقمــة     
حكومــة صــاحب الجاللــة ســوف ترتــب لعقــد اجتمــاع بــين المــستر فيلبــي وبينــه علــى ســاحل الخلــيج،      

  .ولذلك فهو على استعداد لهذه الدعوة التي، أظن أنه سيمتثل لها
حتــى إذا امتنــع عــن االمتثــال فلــيس مــن المحتمــل أنــه يحــضر للحــج إذا تــسلم إشــعاراً بــأن حكومــة         

  .يوليو/  تموز١٢لة ال تريده أن يفعل، كما هو مبين في برقيتي بتأريخ صاحب الجال
المفـروض أن ابـن سـعود، لــيس غبيـاً وأنـه لـذلك يعلــم جيـداً أن قالقـل شـديدة ســتحدث فـي مكـة بكــل            

إذا جـــاء هـــو نفـــسه للحـــج أو ســـمح لقـــوة مـــسلحة كبيـــرة مـــن نجـــد أن تحـــضر، قبـــل أن تكـــون    . تأكيـــد
 بـصورة مرضـية، وأنـه فـي كـال الحـالين يتحمـل عـدم االرتيـاح الـشديد            المفاوضات المفتوحة قد تمـت    

  .من حكومة صاحب الجاللة
إنني أميل إلـى التفكيـر بـأن طموحـات ابـن سـعود كلهـا مدنيـة وليـست دينيـة، وأن خلـق حركـة االخـوان                

إذا كــان ذلــك صــحيحاً كــالً أو جــزءاً    . والدعايــة الدينيــة ليــست ســوى وســيلة للحــصول علــى مــا تقــدم     
يبــدو أنــه لــن يفعــل شــيئاً للمخــاطرة بــصورة جــادة فــي حــصول قطيعــة كاملــة مــع حكومــة صــاحب             ف

  .الجاللة حتى يكون في وضع أقوى مما هو عليه اآلن، ولو أنه وضع غير قوي
مـن الجهــة األخــرى لــدينا، إضــافة إلــى تــصريح الملـك األخيــر، اعتقــاد عبــد اهللا بــأن الملــك ســيتنازل     

حكومـة صـاحب الجاللـة علـى إرسـال أي وكيـل مـسيحي إلـى الريـاض عـن           فعالً عـن العـرش إذا أصـرت        
وأننـا متأكــدون أيـضاً بـأن الفوضــى فـي الحجـاز سـتتبع تنــازل الملـك أو، علـى األقــل،         . طريـق الطـائف  

هذا هو االعتقاد الجـازم لألميـر عبـد اهللا وقاضـي القـضاة وكـل الوجهـاء الكبـار فـي مكـة وجـدة الـذين                 
  .ى آرائهمتكلمت معهم أو استمعت إل

  .إن الفوضى في الحجاز سوف تعرض سالمة الحج للخطر بكل تأكيد
        المعاهدة بين الملك حسين وابن سعودالمعاهدة بين الملك حسين وابن سعودالمعاهدة بين الملك حسين وابن سعودالمعاهدة بين الملك حسين وابن سعود

. أخبر الملك األميـر عبـد اهللا أنـه أعـاد المعاهـدة األصـلية ألحـد أبنـاء عمومـة ابـن سـعود قبـل سـنوات               
العثـور عليهـا، لكـن قـد     والصورة التي أرسـلت إلـى الـوالي فـي مكـة ال يمكـن       . من الصعب تصديق ذلك  



  ٢٦٤

 ٧٣٤/يكــون ثمــة أمــل فــي العثــور علــى الــصورة المرســلة إلــى اآلســتانة، وهــذا ســبب برقيتــي المرقمــة و   
  .يوليو/  تموز١١والمؤرخة في 

األميـر عبـد اهللا منـزعج جـداً لعــدم إبـراز هـذه المعاهـدة، ويقـول إن إحــدى موادهـا عينـت الحـدود بــين            
  .الحجاز ونجد بصورة مفصلة

هــذه المعاهــدة قــد تكــون ذات أهميــة عظيمــة للجنــة، واقتــرح أن يــسأل ابــن ســعود هــل يمكنــه      إن مثــل 
  .إبراز نسخته مذيلة بختم الشريف األكبر

        شؤون عسكريةشؤون عسكريةشؤون عسكريةشؤون عسكرية
أخبرني األمير عبـد اهللا أنـه حـدثت مـشادة بينـه وبـين الملـك حـول األوامـر التـي أرسـلت لـه فـي شـؤون                

اً إال إذا كـان حـراً ودون تـدخل، وقـد وعـده الملـك بـذلك        عسكرية وأخبر الملك أنه لي يبقى قائداً عام    
لذلك أكد لي عبد اهللا بأنه سيكون ملتزماً كل االلتزام بالوعد الـذي قطعـه بعـدم قيـام      . في المستقبل 

  .قواته بأي تقدم خالل المفاوضات
جـدة  قلت له إن التعزيزات العسكرية السورية يجب االحتفاظ بها فـي مكـة وأن المجنـدين مـن مكـة و       

يجــب أن يــدربوا مــن قبــل الــضباط العــرب فــي معــسكر قــرب مكــة، وال ترســل تعزيــزات إلــى الطــائف أو    
  .مما يجوز أن يحرض االخوان على القيام بغارة واسعة النطاق. السيل الخ

وعــد األميـــر عبـــد اهللا أن ينفــذ كـــل اقتراحـــاتي، وهــو يقـــدر الموقـــف تمامــاً والـــضرورة الحيويـــة التـــي      
 مجنـد للتـدريب خـالل    ٣٠٠٠ ـ  ٢٠٠٠وهـو يأمـل أن يكـون لـه     . عن عمل شيء لتشديدهتقتضي االمتناع 

وقــد عبــر عــن آمــال مماثلــة فــي أوقــات مختلفــة خــالل الــسنوات األخيــرة فلــم تتحقــق،           . شــهر واحــد 
  .وليست لي توقعات كبيرة بحدوث اتساع شديد في التجنيد

        الحجر الصحيالحجر الصحيالحجر الصحيالحجر الصحي
  .طانية، وسترسل صور المراسالت بصورة منفصلةأجريت محادثات طويلة حول قضية الرقابة البري

        حكومة الحجازحكومة الحجازحكومة الحجازحكومة الحجاز
قلت لألميـر رأيـي فـي حكومـة الحجـاز، كمـا أبـديت لـه رأيـي بـصراحة عـن عـدة مـوظفين وعـن سـخافة                 

  .قيام الملك بمحاولة عمل كل شيء بنفسه
قلت له إن الحكومـة الحجازيـة إذا لـم تتحـسن فإنهـا تـصبح أضـحوكة وإن لـم تكـن قـد أصـبحت ذلـك                 

  .فعالً
كانــت تلــك محادثــة صــريحة وأنــا ســعيد بــأن أســجل أن األميــر وافــق علــى كــل مــا قلتــه، وهــو شــديد              
االهتمام بتحسين األمور، لكنه قال إن األمـر يتطلـب وقتـاً الن الملـك فـي إطـار فكـري متقلـب وعنيـد                

  .في الوقت الحاضر
ــصرف كـــأمي        ــه أن يتـ ــق بأنـــه ال يمكنـ ــد اهللا يتحقـ ــديث جعـــل عبـ ــد أن الحـ ــق الـــذهب   أعتقـ ــر ينفـ ر كبيـ

  .البريطاني ويأمل أن تسقط في فمه الثمار اليانعة بدون أداء عمل
قلت إنها ال مبرر لها بتاتـاً وهـي تبـذير    . تم البحث في الرواتب الباذخة المعطاة للضباط البغداديين      

  .سيء للمال
  .تب ويلتزم بهوافق عبد اهللا ووعد أن يحصل موافقة الملك على اتباع مقياس معين ومعقول للروا



  ٢٦٥

بــين األمــور األخــرى أكــدت علــى األميــر ضــرورة االلتــزام بالتــدقيق الــصحيح للنفقــات ووقــف أســاليبه       
كــان النــدحاره فــي تربــة تــأثير صــحيح عليــه، وأنــا واثــق أنــه إذا حظــي بمــساعدة             . الطائــشة الــسابقة 

  .كبيراًالملك فإن األمير يستطيع تحسين األساليب الحكومية لتنفيذ األعمال تحسيناً 
  الكرنل ويلسن) توقيع(
  ١٩١٩تموز /  يوليو١٥جدة في 

  دار االعتماد: صورة إلى
  .المكتب العربي
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))))٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغدادمن الضابط السياسي في بغداد
        إلى وزير الخارجية ـ لندنإلى وزير الخارجية ـ لندنإلى وزير الخارجية ـ لندنإلى وزير الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٢ :                  التاريخ                                                 ٧٧٩٣: الرقم
أوفــد رســول مــن   . مــايو/  أيــار١٢فيمــا يتعلــق بنجــل ابــن ســعود المــشار إليــه ببــرقيتكم المؤرخــة فــي        

 الجــاري، ١٦وقــد وصـل جوابـه المــؤرخ فـي    . مـايو حــامالً دعـوة إلـى أبــن سـعود    /  أيــار١٥فـي  » البحـرين «
ب الجاللـة، ومـع ذلـك فإنـه     وفيه يعرب عن سروره العظيم وامتنانه للدعوة الموجهة من حكومة صاح 

نظــراً لالعتــداءات األخيــرة مــن جانــب الــشريف علــى نجــد يــرى أنــه غيــر قــادر علــى قبولهــا، ولكــن إذا        
. أغــسطس مناســباً، فإنــه ســيكون ســعيداً بتلبيــة الــدعوة عندئــذ       / اعتبــرت أن األســبوع الثــاني مــن آب   

  .يطلب جواباً سريعاً
FO 371/4146 

))))٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ض المدني البريطاني ـ بغدادض المدني البريطاني ـ بغدادض المدني البريطاني ـ بغدادض المدني البريطاني ـ بغدادمن دائرة المفومن دائرة المفومن دائرة المفومن دائرة المفو
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يوليو/  تموز١٣:                    التاريخ                                                    ٧٨٢١: الرقم
  )أسبقية أ(

  . يوليو إلى وزارة الخارجية/  تموز ١٢برقية القاهرة بتاريخ 
داً أن يعمد ابن رشيد إلى مهاجمة ابن سعود إال إذا حصل على معونة إنه ألمر بعيد االحتمال ج
إنه أبعد ما يكون عن الوضع القوي لدى شعبه في الوقت الحاضر، وهو . مالية كبيرة، وأكد له الدعم

  .بال شك خائف من ابن سعود
  ).مكرره إلى سيمال والقاهرة(



  ٢٦٦

FO 686/18  
))))٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ةةةةمن المندوب السامي ـ القاهرمن المندوب السامي ـ القاهرمن المندوب السامي ـ القاهرمن المندوب السامي ـ القاهر
        إلى المندوب السامي ـ استانبولإلى المندوب السامي ـ استانبولإلى المندوب السامي ـ استانبولإلى المندوب السامي ـ استانبول

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٥:                التاريخ                                               ٧٩٠ / ٥١٧٢: الرقم
لقــد عقــد الملــك قبــل عــدة ســنوات معاهــدة مــع ابــن      . اســتناداً إلــى تــصريح أدلــى بــه األميــر عبــد اهللا   

  .مكنتم من الحصول على نسخة منها من الحكومة التركيةسعود سأكون ممتناً للغاية إذا ت
FO 371/4146 (104132) 

))))٢١١٢١١٢١١٢١١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))االسكندريةاالسكندريةاالسكندريةاالسكندرية((((من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني بمصر من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني بمصر من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني بمصر من الجنرال آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني بمصر 
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٥: ريخ                التا                                                   ١١١٣: الرقم
  .يونيو/  حزيران٤ والمؤرخة في ٧٦٩برقيتكم المرقمة 

المفهــوم أن سياســة حكومــة صــاحب الجاللــة فــي الجزيــرة العربيــة، هــي عــدم التــدخل فــي اســتقالل        
  . الحكام بالشؤون الداخلية وقمع الفرقة واالنقسام الحاليين بسياسة التماسك والتعاون

فــإنني أقتــرح تخــويلي بالوســاطة بــين حكومــة صــاحب الجاللــة وملــك الحجــاز   ونظــراً لهــذه الــسياسة 
إن السبب الذي يدعوني إلى هذا االقتراع هو أنـه بينمـا سـيكون مـن     . والزعيمين ابن سعود وابن رشيد    

العمــل بالنــسبة لــي أن أتفــاوض مــع ابــن ســعود وابــن رشــيد، فــإنني ال أرى أنــه ســيكون مــن الممكــن أو      
علــى أننــي بطبيعــة الحــال ســأبقي بغــداد علــى علــم   . د أن تفــاوض الملــك حــسين المرغــوب فيــه لبغــدا

  .كامل بشأن المفاوضات
FO 371/4146 (103285) 
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))))٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ـ بغدادـ بغدادـ بغدادـ بغداد) ) ) ) القسم السياسيالقسم السياسيالقسم السياسيالقسم السياسي((((من دائرة المفوض المدني من دائرة المفوض المدني من دائرة المفوض المدني من دائرة المفوض المدني 
        إلى المندوب السامي ـ مصرإلى المندوب السامي ـ مصرإلى المندوب السامي ـ مصرإلى المندوب السامي ـ مصر

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٥:                      التاريخ                                                   ٧٧٨٤: الرقم
مـايو تبلـغ رسـالة أمـرت بإرسـالها وزارة الهنـد ببرقيـة        /  أيـار ٣١جواباً على رسالة منـي بتـاريخ       «

 ٩يونيـو وذلـك فـي    /  حزيـران ٢٧مارس، ورد كتاب من ابن سعود مؤرخ فـي   /  آذار   ٣٠مؤرخة في   
 السياسي في البحرين بعد اإلشـارة إلـى المراسـلة الـسابقة،     يوليو أبرق فحواه الضابط   / تموز



  ٢٦٧

يدعي أن لديه دالئل قويه بأن المعتدى في كـل الظـروف كـان الـشريف الـذي تقـع علـى كاهلـه              
  .عيوحدة المسؤولية عن ما حدث، كما يد

أما عنه هو نفسه فإنـه يؤكـد أنـه لـم يخـرق أيـة تعهـدات وردت فـي المعاهـدة، وهـو يحـتج علـى               
عانة موقتاً، ويعبر عن ثقته بأن حكومة صاحب الجاللة، حين تحاط علماً بالحقائق      وقت اإل 

كاملة، لن ترى سبباً لفقدان الثقة فيه وأنه، على الرغم من احتمال سحب اإلعانـة، لـن يتـأثر     
وإن رضــا . ال بمــا يتعلــق بــصداقته مــع حكومــة صــاحب الجاللــة وال بوضــعه المــالي أو شــرفه    

األمبراطــور وحكومــة صــاحب الجاللــة كــان دائمــاً، كمــا يقــول، مبــدأه   صــاحب الجاللــة الملــك 
ــه، دون رد فعــل، بالتعــدي علــى        . الــذي يهتــدي بــه   وقــد ســمح، واضــعاً هــذه الغايــة نــصب عيني

وهـو يعلـن، فـي الختـام، عودتـه إلـى الريـاض مـع كـل قواتـه بعـد تـسلمه جـواب الوكيـل                   . حقوقه
  .نه الجوابالسياسي في جدة الذي كتب هو إليه، وينتظر م

مـا لـم   . يظهر أن الرسالة المذكورة فـي برقيتـي الـسابقة أخيـراً مماثلـة لتلـك المـذكورة أعـاله            
يكن في النية وقف اإلعانة بصورة دائمة فيحسن عدم تأخير الدفع أكثر من هذا، وأكون شاكراً 

 لقـد تحـدثت فـي البــصرة مـع وكـالء البـن سـعود، وهــم       . لتلقـي أوامـر مبكـرة عـن هــذه النقطـة     
يرون من المحتمـل أنـه، إذا ورد خبـر مـن حكومـة صـاحب الجاللـة يبـدي عـدم الموافقـة علـى                

لكنهم يشكون في قدرة ابن سعود على . أدائه مراسم الحج فإنه سيصرف النظر عن المحاولة  
  .منع االخوان من الذهاب إلى مكة بعد أن وجدوا اآلن مدى سهولة الوصول إليها

رقياتي السابقة عن الموضـوع قـد تأكـدت بالمجاملـة الثابتـة التـي       إن اآلراء التي تعرب عنها ب    
أبداها ابن سعود، وكذلك بالطريقة المستمرة التي نجح بها، سواء في الميـدان أو بالرسـائل،       

  .»في المحافظة على وضعه
  ت. هـ. ئي) التوقيع(

FO 371/4146 (104682) 

))))٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزير المستعمراتمن وزير المستعمراتمن وزير المستعمراتمن وزير المستعمرات
   في بغداد في بغداد في بغداد في بغدادإلى المفوض المدنيإلى المفوض المدنيإلى المفوض المدنيإلى المفوض المدني

   ١٩١٩يوليو /  تموز١٦:                         التاريخ                                      ٤٠٣٦: الرقم
أرسـلت وزارة  . يوليو والمراسـالت المتعلقـة بالموضـوع   /  تموز١٢ والمؤرخة في  ٧٧٨٤برقيتكم المرقمة   

  . ليويو/  تموز١٤الخارجية التعليمات التالية إلى القاهرة في 
والبرقيـات الـسابقة،   » حـسين وابـن سـعود   «يوليو حول /  تموز١٠ والمؤرخة في    ١٠٨٩برقيتكم المرقمة   «

  .قد درست بدقة



  ٢٦٨

الذي نقدر فيه تماماً احتمال إثارة زيارة ابن سـعود إلـى مكـة بقـصد الحـج اضـطرابات فـي           في الوقت   «
لـضروري أن نلـح علـى الملــك    المدينـة المقدسـة، فـال نـرى أن هــذا الخطـر وشـيك بدرجـة تجعـل مــن ا        

  .حسين ليسمح لفيلبي بالسفر عبر الطائف
ويبـــدو أن . إن الهــدف الرئيــسي لبعثــة فيلبــي هــو إقنــاع ابـــن ســعود بوقــف تقدمــه بانتظــار التحكــيم           «

فقد توقف التقدم، وال يظهر أن هنالك احتمـاالً باسـتئنافه إال إذا ظهـر مـن جانـب        . الهدف قد تحقق  
  .يدالملك حسين استفزاز جد

أما الهـدف الثـاني لبعثـة فيلبـي فقـد كـان تحقيـق انـسحاب قـوات ابـن سـعود كخطـوة أوليـة فـي سـبيل                 «
إن رفض الملك حـسين لقبـول مـساعدتنا ال يتـرك لنـا بـديالً       . التحكيم الذي كنا مستعدين للقيام به   

. ا لـزوم عليكم إبالغه بهذا القـرار، ويجـب أن تـسحبوا الطـائرات التـي لـم يعـد لهـ          . سوى سحب العرض  
  .وإذا كان حسين غير مرتاح لهذا الوضع، فليس له أن يشكو أحداً غير نفسه

أمـا قـضية توجهـه إلـى الريـاض فـسينظر فيهـا فـي مـا          . يجب على فيلبي أن يعود إلى لندن بال تـأخير    «
  .بعد

ى إن وزير شؤون الهند يكرر هذه البرقية إلى المفـوض المـدني ببغـداد، مـع تعليمـات بإرسـال كتـاب إلـ          «
  .»يوليو/  تموز٨ والمؤرخة في ٧٥٨٢ابن سعود بالمضمون الذي اقترحه ببرقيته المرقمة 

اإلعانــة المدفوعــة لــه يجــب أن تــستمر علــى      . يرجــى إبــالغ ابــن ســعود بموجبــه فيمــا يتعلــق بــالحج       «
  .»األساس المخفض في الوقت الحاضر

FO 686/18 

  )األصل العربي(
))))٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        لقاهرةلقاهرةلقاهرةلقاهرةمن المندوب السامي ـ امن المندوب السامي ـ امن المندوب السامي ـ امن المندوب السامي ـ ا
        إلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسينإلى الملك حسين

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٥:                           التاريخ                                             ٩٠٩: الرقم
    جاللة الملك المعظم بمكة

أتشرف بإحاطة علم جاللتكم أنـه وردنـي اآلن تعليمـات بتلغـراف مـن فخامـة نائـب جاللـة الملـك بـأن                 
إن : م الرســالة اآلتيــة المرســلة لجاللــتكم بــأمر مــن حكومــة الملــك الرســالة تبتــدي         أرســل لجاللــتك 

لجعــل ابــن . أوالً. حكومـة جاللــة الملــك كــان فــي نظرهــا غرضــين عنـدما قــررت إرســال المــستر فيلبــي    
ويظهــر أن هــذا قــد حــصل فقــد وقــف تقــدم ابــن ســعود   . ســعود يوقــف تقدمــه لحــين التحكــيم العرفــي 

والغـرض الثـاني مـن بعـث المـستر      . ه طالما جاللتكم مكفـون عـن التعـدي   وليس يظهر احتمال تجدد  
فيلبي كان لتأمين انـسحاب قـوات ابـن سـعود كخطـوة افتتاحيـة للتحكـيم العرفـي الـذي كانـت حكومـة                
جاللــة الملــك مـــستعدة للقيــام بـــه، فــإن إبـــاء جاللــتكم لقبـــول مــساعدتنا ال يبقـــى لحكومــة جاللـــة         

ــار إال ســـحب ذلـــك   ــل اختيـ ــي     .  العـــرضالملـــك محـ ــة الملـــك إنـ ــة جاللـ ــر مـــن حكومـ ــى أوامـ ــاء علـ وبنـ
  .انتهت الرسالة. مسترجع الطيارات من جدة حيث ال لزوم لها بعد



  ٢٦٩

FO 686/18 

))))٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرةإلى المندوب السامي في القاهرة

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٦:                  التاريخ                                                        ٧٥٧: الرقم
صــرح الملــك، جوابــاً عــن رســالة حكومــة صــاحب الجاللــة، أن حكومــة جاللتــه قــد تخلــت عنــه نهائيــاً        

وسأل هل له أن يفهم أن حكومة صاحب الجاللة لن تتخذ أي إجـراء فـي أمـر النـزع بينـه      . فيما يظهر 
لة بأن عرض التحكيم قـد سـحب، ولكنـه يفتـرض     وبين ابن سعود؟ لقد صرحت حكومة صاحب الجال 

أن لجنــة مــا ســتعين، وأن حكومــة صــاحب الجاللــة بانتظــار قــرار تلــك اللجنــة ـ تتوقــع أن يبقــى كــال          
  الطرفين في مواقعهما، هل لي أن أخبر الملك بهذا المعنى؟

  ويلسن
FO 686/18 

))))٢١٦٢١٦٢١٦٢١٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكابتن كاليتن في عدنمن الكابتن كاليتن في عدنمن الكابتن كاليتن في عدنمن الكابتن كاليتن في عدن
        قاهرةقاهرةقاهرةقاهرةإلى المندوب السامي ـ الإلى المندوب السامي ـ الإلى المندوب السامي ـ الإلى المندوب السامي ـ ال

   ١٩١٩يوليو /  تموز١٧:                                             التاريخ٣سي : الرقم
ــبقية ــبقيةأسـ ــبقيةأسـ ــبقيةأسـ ــة المرقمـــة       . . . . مـــستعجل جـــداً مـــستعجل جـــداً مـــستعجل جـــداً مـــستعجل جـــداً . . . . أسـ ــن البرقيـ ــة مـ ــسام ذات العالقـ ــسي األقـ ــى اإلدريـ ــت إلـ  ٦٤٢نقلـ

 لديــه  مــن الواضــح أنــه ال فكــرة   . مــايو مــن وزارة الخارجيــة، وقــد ســرته كثيــراً    /  أيــار٢٤والمؤرخــة فــي  
التحكـــيم البريطـــاني بـــصدد األراضـــي يلقـــي الترحيـــب مـــن جانبـــه  . لطلـــب الحمايـــة مـــن محـــل آخـــر 

وألجــل إزالــة الوضــع الحاضــر يقتــرح أن توضــع فــوراً خطــوط   . وشــكواه الوحيــدة هــي تــأخير القيــام بــه 
باإلضــافة إلــى ذلــك  . موقتــة للحــدود مــن قبــل حكومــة صــاحب الجاللــة وأن ينــذر الحكــام باحترامهــا   

إذا كان حكام عرب آخرون يعملـون بـصورة مماثلـة فإنـه مـستعد لقبـول       :  بتقديم التصريح اآلتي تطوع
ودعـــم الـــسيادة اإلســـمية، ولـــيس الفعليـــة، للملـــك حـــسين، إذا وافـــق هـــذا علـــى تـــسوية عادلـــة لقـــضية   
القنفذة فإنه على استعداد للدخول في عالقات وثيقة معه والتعهد بمهاجمـة ابـن سـعود إذا قـام هـذا         

ويبــدي، بأنــه نظــراً إلــى اعتقــاده بأننــا ملتزمــون تجــاه       . ألخيــر بمهاجمــة الملــك حــسين مــرة أخــرى    ا
لكنـه يرفـع شـكاوى مـرة مـن عـدم       ). الوضـع غيـر المـستحب؟   (الملك، فهو يرضى بحـل وسـط عـادل لــ       

تـشجيعنا لتوسـعه نحـو الجنـوب، ذلــك التوسـع الـذي دعونـاه إليـه بــصراحة فـي المعاهـدة وبعـد ذلــك،            
بــالنظر إلــى أن عملنــا، كمــا يفهــم، هــو متخــذ رعايــة لإلمــام يحيــى الــذي هــو عــدو صــريح           خــصوصاً 

  .إنه، بالرغم من ذلك في رأيي، سوف يبذل قصارى جهده لتحاشي التصادم. تقريباً
  .رئيس الضباط السياسيين والمكتب العربي: صورة بواسطة دار االعتماد إلى

  :لىصور إلى المكتب العربي للتوسط في إرسالها إ
  الوكيل البريطاني، جدة

  .نائب رئيس الضباط السياسيين، دمشق



  ٢٧٠
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))))٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))دمشقدمشقدمشقدمشق((((من مكتب الضابط السياسي من مكتب الضابط السياسي من مكتب الضابط السياسي من مكتب الضابط السياسي 
        ))))جدةجدةجدةجدة((((إلى المعتمد البريطاني إلى المعتمد البريطاني إلى المعتمد البريطاني إلى المعتمد البريطاني 

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٧: التاريخ
  :فيما يلي آخر األخبار من نجد

مـن المحتمـل أن   . ة خـالل شـهر رمـضان   عقد ابن رشيد وابن سعود اجتماعاً ودياً في بكاوية قرب بريد   
وحينمــا كــان ابـن رشــيد هنــا زار وفــد مــن   . االجتمـاع كــان يتعلــق بقــضايا ناشــئة مـن حركــات الوهــابيين   

االخوان بلدة حائـل واسـتقبلهم ممثلـو ابـن رشـيد الـذين كانـت لـديهم تعليمـات منـه السـتقبالهم بكـل              
وعــاد الوفــد مرتاحــاً مــن حــسن   . ع بهــمحفــاوة وجمــع كــل الرؤســاء الــدينيين بمنطقــة حائــل لالجتمــا   

كـان فـي نيــتهم زيـارة أمـاكن أخــرى فـي واحـة حائــل       ! اسـتقبالهم ومقتنعـين بعقائــد ابـن رشـيد الدينيــة    
  .لكن المشروع لم يتحقق

وفيـصل الـدويش الـذي كـان فـي      . الرئيس الحالي للوهابيين هو حمود الـدويش رئـيس عـشيرة المطيـر      
والمقـر الحاضـر   . ذه ألنه لم يكـن مـستعداً للمـشاركة معهـم قلبيـاً     السابق كبير شيوخ المطير فقد نفو      

جــذور . للحركــة هــو األرطاويــة قــرب شــقارة فــي القــصيم حيــث توجــد حــسب الظــاهر مــستوطنة كبيــرة   
وعــشيرة ) ملكيــة(الحركـة فــي عــشيرة المطيــر التـي يــشترك معهــا نــصف قبيلــة حـرب ونــصف العتيبــة     

  .»أبو وي«اسمها 
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  بياألصل العر
))))٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من األمير عبد اهللا إلى المعتمد البريطاني في جدةمن األمير عبد اهللا إلى المعتمد البريطاني في جدةمن األمير عبد اهللا إلى المعتمد البريطاني في جدةمن األمير عبد اهللا إلى المعتمد البريطاني في جدة
  ١٣٣٧ شوال ١٨: التاريخ

  )١٩١٩يوليو /  تموز١٧(
  .خصوصي جداً وسري

  ٣٧ شوال ١٨
  .عزيزي ولسون باشا المحترم

فقد بلغني من سعادة وكيل الحربية الهاشـمية عـن التلغـراف الـذي      . أهدي سعادتكم مزيد احتراماتي   
ى جنــابكم بلــزوم عــدم إنــزال العــساكر القادمــة مــن الــسويس إلــى البــر حتــى يــرد أمــراً جديــداً           ورد إلــ

ومـع عـدم معرفتـي للـسبب الـذي أوجـب هـذا األمـر التلغرافـي فـإنني متـأثر جـداً حينمـا                  . بخصوصهم
يلــوح لــي أنــه مــن أذيــال البرقيــة التــي وردت البارحــة بخــصوص المــستر فلبــي واســترجاع الطيــارات،            



  ٢٧١

 تعلمون ما سيحدث مـن اإلشـكاالت فيمـا إذا منعـت هـذه العـساكر مـن النـزول إلـى البـر وإذا              وسعادتكم
. اســترجعت ال ســمح اهللا يحــدث مــن هــذا قالقــل وعــدم أمنيــة فــي الــبالد وهــذا مؤكــد عنــدي شخــصياً     

وعليه فأراني مضطراً إلى استنهاض همتكم فـي نقـض هـذا األمـر مـستحلفاً سـعادتكم بمـا بيننـا مـن              
خالـــصة والمـــودة والـــوالء وخـــصوصاً وأنـــه قـــد رؤي مـــسعاي فيمـــا يـــسهل حـــل اإلشـــكاالت     الحقـــوق ال

  .الحاضرة، ولكم مزيد التعظيم
  مخلصكم 
  عبد اهللا
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))))٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى سعود بن عبد العزيز الرشيدإلى سعود بن عبد العزيز الرشيدإلى سعود بن عبد العزيز الرشيدإلى سعود بن عبد العزيز الرشيد

  ١٣٣٧ شوال ١٣:                     التاريخ                                                            ١٦٤٩: الرقم
  )١٩١٩يوليو /  تموز١١(

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
سرني ذلك جـداً بعـد   . أبلغني علي الخبر السار بوصول رجالكم إلى معسكره وأنهم في طريقهم إلينا      

، وفهمـت أنكـم لـم    وصـل رجـالكم إلـى جـدة قبـل أربعـة أيـام       . انقطاع رسائلكم منذ غـادرتم إلـى الـشمال      
قـرأت رسـالتكم إلـى عبـد اهللا واعتبـرت أنهـا       . تكتبوا إلي ألنكم أرسلتموهم إلى عبـد اهللا رأسـاً فـي تربـة          

الشـك أنكـم كتبـتم تلـك     . حرسكم اهللا، يا ابني، وحفظكم إلى األبد. قد كتبت إلي، وفهمت محتوياتها   
هــذا هــو قــضاء اهللا . يالء علــى موقعــهالرسـالة قبــل أن تعلمــوا عــن قيــام العتيبــة ضــد عبــد اهللا، واالســت  

: وقــد قــال الــشاعر  . أنقــذنا اهللا جميعــاً مــن هــذه الــشرور    . هــذا هــو حــظ الحــرب ومــا ماثلهــا     .المقــرر
هـدانا اهللا  . ال يكفـي أي سـتار لتغطيـة بغـض آل سـعود وعـدائهم       . »الناس تربح أحيانـاً وأحيانـاً تخـسر       «

 عالم جيداً، أيها األميـر بمزايـاكم وأعـرف كـل شـيء      أنا. جميعاً إلى ما يؤدي إلى سعادة القطر وأهاليه    
، ألنـه حقـاً، يـا سـعود، كنـت      )١(ورغبتي الوحيـدة، يـا ابنـي، هـو أن تبقـى فـي راحـة وتلتـزم الـسكون             . عنكم

، يـا ولـدي الـصغير، مـشغوالً بالـشؤون المزعجـة التـي تـشيب الـرؤوس، واهللا          )خلفـت أبـاك  (منذ ظهـرت   
الرشيد كل شيء تفكر أن في وسعنا أن نعلمه لك يمكـن عملـه إمـا    يا ابن . مع الذين يعملون بالصدق 

ال تخـش أن تخبرنـي بكـل مـا     . هو تحـت تـصرفك  ) تريده(في هذا السبيل أو غيره، وأعتبر أن كل شيء  
  .تريده، يا سعود، وليحفظك اهللا

أرغـــب أن تخبـــر حجـــاج شـــمر  . اكتـــب إلـــي بكـــل مـــا تـــراه . ســـالمي إليـــك وإلـــى كـــل شـــمر الـــذين معـــك  
أن ال يــأتوا إلــى هنــا عــن طريــق نجــد بــل أن يــأتوا عــن   ) أهــل العــراق مــن البــدو والحــضر (ريهم ومجــاو

                                                
 .يقول األمير عبد اهللا إن هذه الجملة تعني أن ابن رشيد عليه أن يبقى في بالده وال يهجم على أحد )١(



  ٢٧٢

طريق حائل والمدينة ومناطق حرب، ألننا، يا سعود، ال نـستطيع أن نحمـي عـشائرنا مـن أهـالي نجـد           
  ).أي أن طريق نجد غير آمن(ونواحيها الرحل 

   هـ١٣/١٠/١٣٣٧
  )م١١/٧/١٩١٩(
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))))٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير عبد اهللا ـ وزير الخارجيةمن األمير عبد اهللا ـ وزير الخارجيةمن األمير عبد اهللا ـ وزير الخارجيةمن األمير عبد اهللا ـ وزير الخارجية
        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

   ١٩١٩يوليو /  تموز١٦:               التاريخ                                                           ٥: الرقم
سلم بعــد تقــديم واجــب االحتــرام، أتــشرف بإحاطــة ســعادتكم علمــاً بــأن صــاحب الجاللــة الملــك قــد تــ   

برقيــة ســعادتكم المتــضمنة المعلومــات الــواردة مــن حكومــة صــاحب الجاللــة بــأن المــستر فيلبــي لــن      
يــذهب فــي رحلتــه إلــى نجــد عــن طريــق الطــائف، ويقــول جاللتــه إنــه يفهــم مــن البرقيــة المــذكورة أن      

مع ذلك يلتمس جاللتـه مـن سـعادتكم أن تعلمـوه هـل أن بريطانيـة       . بريطانية العظمى قد تخلت عنا   
لعظمى قد تركت الحكومة الهاشمية وابن سـعود حـرين فـي عملهمـا حتـى أن القـوات النجديـة مـثالً           ا

  (*).تستطيع أن تهجم على الحجاز وأن قوات الحجاز تستطيع التحرك نحو نجد أم ال
  المخلص جداً
  األمير عبد اهللا
  وزير الخارجية

 ال ل أن حكومــة صــاحب الجاللــة  هــ«بحثــت فــي هــذا مــع األميــر عبــد اهللا، وهــو يقــول إنــه يعنــي        (*) 
  .»ترغب في اتخاذ أي عمل جديد في النزاع وتغسل يديها منه نهائياً

  )ويلسن. (و. ئي. سي
  دار االعتماد: صورة إلى

  ). مع األصل(المكتب العربي 
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))))٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدةمن الكرنل ويلسن ـ جدة
        إلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة

   ١٩١٩يوليو /  تموز١٣:                 التاريخ                                                        ٧٤٢: الرقم
  ).يبدأ: (ما يلي للمندوب السامي

أخبرني عبـد اهللا أن االخـوان بقيـادة فيـصل نجـل ابـن سـعود أغـاروا علـى الـشرمة والدفينـة وهمـا علـى               
 مــيالً شــمالي العــشيرة  ٦٥شرقي إلــى المدينــة مــن مكــة و  مــيالً شــرقي طريــق الحــج الــ ٢٥مــسافة نحــو 

  ).بالتوالي(



  ٢٧٣

  
لقــد . هــو أحــد أبنــاء شــيخ ســمرة، وهــي عــشيرة فرعيــة مــن الرواقــة، وكــان حاضــراً فــي هــذه الغــارة         

امتحنته أنا وقال إن االخوان كانوا بقيادة فيصل وسعود بن عبد العزيز العرفة، نجل ابـن سـعود وابـن          
  .لمخبر يعرف كال هذين الرجلين وقد شاهدهما خالل الغارةوا). على التوالي(عمه 

 قتيـــل، وكــانوا قـــد أتــوا مـــن   ١٠٠يوليـــو وقــد بلغـــت خــسارة االخــوان    / جــرى الهجــوم فـــي أول تمــوز   
  .الغطغط واألرطاوية

 بالمئـة مـن نـسائهم وأطفـالهم ونهبـت      ٦ قتـيالً، وقـد قتـل    ٥٠كانت الخسائر على الجهة الـشريفية        
  .كانت بحوزتهمكل الممتلكات التي 

  .ابن رسيمة بن مهيا، وكالهما من اخوان رواقة من األرطاوية) و؟(وكان بين القتلى الشيخ معين 
  . عاد االخوان إلى نجد بعد الغارة

  ويلسن، جدة 
FO 371/4147 

))))٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((من آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني من آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني من آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني من آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني 
        إلى الدائرة السياسية ـ بغدادإلى الدائرة السياسية ـ بغدادإلى الدائرة السياسية ـ بغدادإلى الدائرة السياسية ـ بغداد

     ١٩١٩يوليو /  تموز١٧:                              التاريخ                                      ٨٣٠: الرقم
  .٧٤٢ الجاري، رقم ١٣يرجى مراجعة برقية ويلسن، جدة، المؤرخة في 

أعتقــد أن اإلجــراء الــذي تقتــضي الــضرورة اتخــاذه مــع ابــن ســعود لمنــع هــذه الغــارات ســيتخذ مـــن              
  .جانبكم

  بيآللن
FO 371/4147 

))))٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الدائرة السياسية ـ بغدادمن الدائرة السياسية ـ بغدادمن الدائرة السياسية ـ بغدادمن الدائرة السياسية ـ بغداد
        إلى دائرة المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى دائرة المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى دائرة المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى دائرة المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٩:                         التاريخ                                          ٨٠٩٥: الرقم
  .٨٣٠ الجاري رقم ١٧إشارة إلى برقيتكم بتاريخ 

  .صور المراسلة يجري إيرادها إليكم.  ابن سعود في هذا الموضوعفوتح
  الدائرة السياسية، بغداد



  ٢٧٤

FO 371/4146 [107875] 

))))٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        مقر القيادة العامة ـ مصرمقر القيادة العامة ـ مصرمقر القيادة العامة ـ مصرمقر القيادة العامة ـ مصر: : : : منمنمنمن
        مدير االستخبارات العسكريةمدير االستخبارات العسكريةمدير االستخبارات العسكريةمدير االستخبارات العسكرية: : : : إلىإلىإلىإلى

  سري
  ١٩١٩يوليو سنة /  تموز١٨: يخ                       التار                              I. ٥/٩٤٥٧: الرقم

يوليـو، فيمـا يلـي خالصـة للحـوادث العـسكرية األخيـرة        /  بتـاريخ أول تمـوز  ٧٩٣٦٣) برقيتكم(إشارة إلى  
مـايو حـين   /  أيـار ٢٥الشريفية في تربة في ) القوات(لم تقع أحداث عسكرية منذ اندحار  . في الحجاز 

حكيمنا في النزاع تسلم ابن سعود أوامـر مـن   وفي انتظار ت. هدد ابن سعود بالسير على الطائف ومكة  
وفـي الوقـت   . حكومة صـاحب الجاللـة باالنـسحاب مـن تربـة، فامتثـل وانـسحب إلـى عاصـمته الريـاض              

نفــسه نــصح الملـــك حــسين بعـــدم التقــدم شــرقي خـــط الطــائف ـ العـــشيرة، لكنــه حـــث بــشدة علـــى                 
 الطـــائف فقـــط ولـــيس  اســـتعمال ســـرب الطـــائرات األخيـــر الـــذي أرســـل إلـــى جبهـــة جـــدة للـــدفاع عـــن  

وأرســلت وزارة الخارجيــة المــستر فيلبــي مــن انكلتــرة لبــدء   . الســتعمالها ألغــراض هجوميــة بعــد ذلــك 
المفاوضات مع ابن سعود، لكن الملـك حـسين رفـض الـسماح لـه بـالمرور مـن الحجـاز إلـى نجـد، وإذا                 

تنـــازل عـــن أصـــرت حكومـــة صـــاحب الجاللـــة علـــى مـــرور المـــستر فيلبـــي بهـــذا الطريـــق فإنـــه هـــدد بال  
كـل محـاوالت الكرنـل ويلـسن فـشلت فـي إقنـاع الملـك لتغييـر موقفـه، ولـذلك أرغمـت حكومـة               . العرش

سـيعود المـستر فيلبـي إلـى لنـدن بـسبب ذلـك وسـيتم         . صـاحب الجاللـة علـى سـحب عرضـها للتحكـيم      
  .وهناك اآلن تكهنات حول تنفيذ الملك تهديده بالتنازل. سحب السرب من األهواز

ــى  ــي: نـــسخ إلـ ــة، ووزارة      رئـ ــسكرية المختلفـ ــرات العـ ــدات والمقـ ــوري، والوحـ ــيش األمبراطـ ــان الجـ س أركـ
  .، وباريس، وفرساي)المستر كدستن(الخارجية 

FO 686/18 

))))٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ))))الكرنل ويلسنالكرنل ويلسنالكرنل ويلسنالكرنل ويلسن((((من المعتمد البريطاني في جدة من المعتمد البريطاني في جدة من المعتمد البريطاني في جدة من المعتمد البريطاني في جدة 
        إلى شريف مكة وأميرهاإلى شريف مكة وأميرهاإلى شريف مكة وأميرهاإلى شريف مكة وأميرها

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٩جدة في :          التاريخ                                            ١١/٧/١: الرقم
  صاحب السمو

أتـشرف بــإعالمكم أننــي تــسلمت برقيــة مــن سـعادة المنــدوب الــسامي يــأمرني فيهــا أن أبلــغ ســموكم أن     
القــوات العربيــة التــي وصــلت لتوهــا إلــى هنــا قــد أرســلت لتــساعد فــي المحافظــة علــى مكــة وال يجــوز    

  .استعمالها في عمليات عدوانية



  ٢٧٥

د بحثت هذا األمر مع األمير عبد اهللا وأكد لي سموه أن هذه القوات ستبقى فـي مكـة، وستـستعمل       وق
وقــد أخبــرت األميــر أن المجنــدين يجــب أن  . لتـدريب المجنــدين الــذين يأمــل ســموه الحــصول علــيهم  

يحصلوا على تدريب عنيف لمدة ثالثة أشهر على األقـل، ولهـذا الغـرض فـإن الـضباط واألفـراد ال بـد          
  .أن يكونوا مفيدين كمدربين لهذا الغرضو

إننــي مغــادر إلــى مــصر يــوم الخمــيس الجــاري فــي الــصباح البــاكر لبحــث األمــور مــع ســعادة المنــدوب      
  .أغسطس/  آب٥السامي وربما سأعود إلى جدة في 

  .أرجو التفضل بقبول أخلص احتراماتي وأطيب تمنياتي
  المخلص لكم
  ويلسن باشا
FO 686/18  

))))٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرةإلى المكتب العربي في القاهرة

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٩:                              التاريخ                                  ٧٥٥: الرقم
غـــادر عبـــد اهللا إلـــى مكـــة الليلـــة الماضـــية، قـــال إنـــه تلقـــى   . يبـــدأ. مـــا يلـــي إلـــى المنـــدوب الـــسامي 

  انتهى. قة بأن أمير الخرمة خالد قد توفي من الجدريمعلومات موثو
  ويلسن
FO 371/4147 

))))٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الدائرة السياسية ـ بغدادمن الدائرة السياسية ـ بغدادمن الدائرة السياسية ـ بغدادمن الدائرة السياسية ـ بغداد
        إلى الوكيل السياسي ـ البحرينإلى الوكيل السياسي ـ البحرينإلى الوكيل السياسي ـ البحرينإلى الوكيل السياسي ـ البحرين

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٩:                    التاريخ                                          ٨٠٩٤: الرقم
  :))))يبدأيبدأيبدأيبدأ((((: )١( إلى ابن سعود على الوجه اآلتيأرسلوا رسالة أخرى

وردت إلى جدة أنباء تفيد أن جماعة من رعايا نجد بقيادة ابـنكم فيـصل أغـارت علـى الـشرمة التـي             
تقــع شــرقي طريــق الحــج الــشرقي إلــى المدينــة مــن مكــة وعلــى الدفينــة التــي تبعــد يــومين شــمالي             

  .العشيرة
  . كان حاضراً أيضاًذكر أن قريبكم سعود بن عبد العزيز العرفة

                                                
 ١٢١أبلغت الوكالة السياسية في البحرين هذه الرسالة إلى األمير عبد العزيز آل سعود بنصها، بكتابها المرقم  )١(

  .١٩١٩يوليو /  تموز٢١سي والمؤرخ في 



  ٢٧٦

  .ذكر أن رجال نجد قدموا من جهة الغطغط واألرطاوية وأن الخسائر وقعت من الجانبين
بـالنظر إلـى كتـابي إلــيكم بتـاريخ أمـس ال شـك لــدي بـأن عـادتكم سـوف تمنعــون مثـل هـذه الغــارات            

 إلــى إراقــة بكـل الوســائل التــي لـديكم ألن هــذه الحــوادث ال بــد أن تـسبب إثــارة مــشاعر عدوانيـة وتــؤدي     
  .الدماء

  الدائرة السياسية، بغداد
FO 686/18  

))))٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من مكتب الضابط السياسي ـ دمشقمن مكتب الضابط السياسي ـ دمشقمن مكتب الضابط السياسي ـ دمشقمن مكتب الضابط السياسي ـ دمشق

        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٩١٩يوليو /  تموز٢٠:                           التاريخ                 :                        الرقم

 مــن كبــار شــيوخ   ٩ أو ٨ي إلــى دمــشق أمــس ضــاري بــن رشــيد و    كــان بــين الــذين رافقــوا الــشريف علــ    

  .عشيرة حرب وممثلون عن ابن رشيد والقصيم، وشالش أمير العكيل

كمـا جـاء فـي تقريـر لهـذا      . يظهر أن اإلشـاعات األخيـرة تـدل علـى أن الوهابيـة فـي تـضاؤل شـيئاً مـا             

ــي    ــؤرخ فـ ــب المـ ــر بعـــدم ا      ١٧المكتـ ــر ينظـ ــدويش رئـــيس المطيـ ــصل الـ ــى أعمـــال    الجـــاري، فيـ ــاح إلـ رتيـ

الوهابيين وقدم خدماته للشريف علي الذي أرسله مـع أتبـاع مـن المطيـر، مـصحوباً بـضاري بـن رشـيد             

 مـن أتباعـه قتلـوا فـي الغـارة      ٣٠فيـصل ونحـو   . ورجال من عشائر حرب وحطيم لإلغارة على ابن سـعود       

ر المطيـر هنـا تخلـوا    التي جرت فـي عمـق بـالد ابـن سـعود، وكانـت النتيجـة أن غـازي، أخـا فيـصل، وأكثـ               

  .عن الوهابي وأتوا إلى الشريف ليثأروا لدماء أبناء عشيرتهم

إن كــل قبيلـــة حـــرب تخلـــت عــن المـــذهب الوهـــابي بعـــد انـــدحارها أمــام الـــشريف علـــي الـــذي دمـــر      

ومن زعماء الحركة البارزين هـو وطبـان بـن دويـش     . ويقال إن العتيبة هم اآلن وهابيون جميعاً      . مقرها

  .من المطير

 مـن هـذا الـشهر وأنـه طلـب لمـساعدته شـمر        ٢٥قال إن ابن رشيد سيقوم بغارة على ابن سـعود فـي         ي

  .جربا من الفرات

  )بمباشي(برايت . ل. ل) التوقيع(

  عن ضابط االستخبارات البريطاني

  في درعا

  جدة بواسطة: صورة إلى

  المكتب العربي في القاهرة



  ٢٧٧

FO 686/18 

))))٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩((((        

        ))))برقية رمزيةبرقية رمزيةبرقية رمزيةبرقية رمزية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين

        إلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدةإلى المعتمد البريطاني في جدة

  مستعجل جداً

   ١٩١٩يوليو /  تموز٢٣:               التاريخ                                                ٩٩٢: الرقم

أنــا . ال شـك عنــدي أن ثقــة ســعادتكم وبيانـاتكم لــي أعظــم كثيــراً مـن إيــضاحات ســعادتكم لعبــد اهللا    

وأبـسط دليـل علـى ذلـك هـو تـأخير اسـتقالتي فـي         . عالم لـي وألبنـائي  أعتبركم أول صديق صادق في ال  

لكــن تــأثير معلومــات ســعادتكم األخيــرة بالنيابــة عــن ســعادة    . الماضــي، وقــد اتهمــت عــن ذلــك بالكــذب  

المنــدوب الــسامي ال يــدع ســبباً للبحــث فــي أي شــيء حتــى أســمع أن بريطانيــة العظمــى قــد فرضــت         

، وبــذلك يمنــع )العربــي(ءي ابــن ســعود علــى الخلـيج الفارســي  الحـصار علــى العقيــر وأبــي عينـين مينــا  

إن هــذا لــن يــسبب لبريطانيــة العظمــى أي إزعــاج أو     . ورود أي شــيء مرســل إلــيهم بحــراً مــن الــدخول    

  ).أي الحجاز(خطر، وإال فعلى بريطانية العظمى أن تعين حاكماً لهذه البالد 

وفـي  .  الـبالد مـن التـردي فـي الفوضـى     إن قوة بريطانية العظمى وحكمتها تستطيعان حمايـة هـذه      

أفلــيس ممــا يــذلني أن بريطانيــة ). البــديلين الــواردين أعــاله(يــدها أن تختــار األســهل مــن الطــريقتين  

بعــد أن هــاجم الــبالد وعــين حكومــة فــي تربــة؟ إن معاذيرهــا حــول      ) ابــن ســعود (العظمــى تتمــسك بــه  

  . وتدمر كل أمل، يا صديقي العزيزالطائرات والقيود بشأن القوة التي قدمت من سورية مزعجة

  )حسين(التوقيع 

٢٣/١٠/١٣٣٧  

)٢١/٧/١٩١٩(  

  :صورة إلى

  دار االعتماد

  )مع حل الرمز العربي(المكتب العربي 
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  )األصل العربي(
))))٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
         ـ المعتمد البريطاني في جدة ـ المعتمد البريطاني في جدة ـ المعتمد البريطاني في جدة ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسنإلى الكرنل ويلسن

  ١٣٣٧ شوال ٢٨:                           التاريخ                       :                                  الرقم

  )١٩١٩يوليو /  تموز٢٥(

 شهره الجاري، وإنـي ألبـدأ   ٢٧بمزيد من التجلة والتوقير تلقيت رقيمكم الكريم الصادر بما يوافق       

 على ما أبدته حكومة جاللة الملك من العنايات والعواطف بأنها هي قطرة مـن البحـار التـي     بالبحث

هــي مــن ذلــك المعنــى المــستغرق بهــا مخلــصها، بــأني ال أزكــي نفــسي عــن كــل مــا تنــسبني إليــه تلــك          

العظمـة أو تظننـي بــه، إال أنهـا قـضية مــسلمة حقيقيـة عدلــة، وأن هـذا التـسليم الجــوهري هـو حرصــاً          

يوجـــب لهـــا علـــى أنـــواع الحقـــوق التـــي أؤمـــل بـــأن إحاطـــة تلـــك العظمـــة واقفـــة علـــى كنههـــا    علـــى مـــا 

وأبسط برهان علـى هـذا أنـي أنتظـر مـن سـعادتكم       . وماهيتها ودرجة تأثيرها على كل أعمالي الحياتية      

تبليغـي عــن بريطانيـا العظمــى تــرى أنـي أزور ابــن ســعود ال أنـي أحــرر لـه رســالة كمــا أشـير فــإن تــأخرت         

ولم أقصد ولن أقصد المشار إليه بـسوء ال فيمـا مـضى وال فيمـا يـأتي      . د ذلك عكس ما أقوله   يعلم عن 

 وتحســساته ومعنوياتــه   )١(لمغــايرة ذلــك لمــسلكي وخطتــي الخــصوصية والعموميــة، فــإن احتراصــاته        

حادثــة الخرمــة بــصرف النظــر عــن   . ومادياتــه وكــل مــا هــو فــي المعنــى تخــالف كــل شــعور منــه وقــصد     

مبدأها قضية داخلية تشبثت الحكومـة العربيـة فـي إخمادهـا وتـسكينها ال عالقـة لهـا         أسباب منشأها و  

بحــضرة المــشار إليهــا، والمــسافة التــي هــي تقريبــاً ألــف وكــسور كيلــومتر منهــا إلــى أول حــدود قرايــاه        

وال أظـن يـا عزيـزي وراء تحريـري لـه منـذ سـتة شـهور برغبتـي فـي اقتـران ابنـي زيـد بأحـد                  . تعين ذلـك  

 بنــات أخيــه رغبــة فــي الــصفا وتوطيــد الوحــدة كمــا هــو معلــوم عنــد العــرب خــصوصاً فإنــه لــم        بناتــه أو

فماذا بحياة العظمة البريطانية أعمل إال طلب االنـسحاب الـذي أرانـي مكرهـاً عليـه لحراجـة             . يجبني

مـوقفي والحاليـة هـذه التـي نتيجتهـا سياسـة وإدارة تـؤدي إلـى مـساس زهـرة حيـاة إخالصـي لبريطانيـا              

  .مى وجاللة ملكها حشمة االمبراطور جورجالعظ

  حسين

                                                
 .مطامح: احتراصات )١(



  ٢٧٩
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))))٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن
        الفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجد

        ولسن، وكيل المفوض الملكي في العراق ـولسن، وكيل المفوض الملكي في العراق ـولسن، وكيل المفوض الملكي في العراق ـولسن، وكيل المفوض الملكي في العراق ـ. . . . تتتت. . . . إلى لفتننت كرنل أإلى لفتننت كرنل أإلى لفتننت كرنل أإلى لفتننت كرنل أ
        بغدادبغدادبغدادبغداد

   ١٩١٩حزيران / ١٣٣٧شوال :                  التاريخ                       :                    الرقم
كمـا تعلمـون لقـد    . أود أن أخبر سعادتكم عن مجرى الحوادث في بالدنا نجد فيما يتعلق بجيراننـا    

شرحنا قضيتنا قبل هـذه الحـوادث المؤسـفة للـسلطات فـي العـراق وللمعتمـد الـسياسي فـي البحـرين               
وأخبرنـا المقـيم الـسياسي    . ستعمال نفوذهم في منع احتمال وقـوع مثـل هـذه األحـداث     وطلبنا إليهم ا  

في البحرين أيضاً بمفاوضاتنا مع حكومة الحجاز وطلبنا إليه تقـديم عريـضتنا إلـى حكومـة صـاحب        
الجاللــة، لكننــا لــم نتــسلم أي جــواب، وفــي هــذا الوقــت تجــاوز الــشريف علــى أرضــنا، وقواتــه المجهــزة      

  .مؤن عبرت حدودناباألسلحة وال
لقــد اتــصلنا مــرة أخــرى بحكومــة صــاحب الجاللــة وطلبنــا إليهــا أن تطلــب إلــى حكومــة الحجــاز           

ال أسـتطيع أن أفهـم كيـف أن حكومـة صـاحب الجاللـة لـم تجـب ولـم          . االمتناع عـن التجـاوز واالعتـداء    
 مـذكرة حكومـة   وكتبـت أيـضاً جوابـاً علـى    . لقد توقعنا المساعدة وفقاً لنص معاهـدتنا   . يتخذ أي عمل  

وأرســلت صــورة مــن  . صــاحب الجاللــة وأرســلته عــن طريــق الكرنــل ولــسن الوكيــل البريطــاني فــي جــدة     
  .الجواب أيضاً إلى السلطات في العراق بواسطة الوكيل السياسي في البحرين

لقد كنا دائماً في قلق من احتمال حدوث أيـة حـوادث مؤسـفة، ولـذلك طلبـت إلـى حكومـة صـاحب            
  .ل المشكلة وتقرر هل نحن على صواب أم على خطأالجاللة أن تح

كما ذكرنا آنفاً كنا دائمـاً نخـشى الحـوادث ألن حكومـة الحجـاز مـستمرة فـي التجـاوز علـى حـدودنا              
  .الشمالية الغربية التي تتفق مع حدود المدينة

 كـان  لذلك أرجو إعالمي هل تتمتع الـدول المجـاورة لنـا بالحمايـة أو التحـالف مـع بريطانيـة، وإذا         
األمــر كــذلك أطلــب إلــى حكومـــة صــاحب الجاللــة أن تطلــب إلــى تلـــك الــدول وقــف العــدوان علينـــا،            

وإذا لم تكن تحـت حمايـة بريطانيـة وال متحالفـة معهـا فـذلك أيـضاً مـا يجـب          . والتجاوز على أراضينا 
ونرغـــب أيـــضاً أن نتمتـــع . أن أعلمـــه، ألننـــا نرغـــب فـــي االمتنـــاع عـــن كـــل شـــيء قـــد يـــسبب االضـــطراب  

  .صداقة الحكومة البريطانيةب
  .ولذلك أطلب أن تتخذ الخطوات لحل هذه القضية
  .أتوقع جواباً سريعاً مع األخبار الطيبة عن راحتكم

  عبد العزيز) الختم(



  ٢٨٠

  ١٣٣٧شوال ) ؟(التاريخ 
        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩////٧٧٧٧////٣١٣١٣١٣١مالحظات للمساعد الهندي في البحرين مؤرخة في مالحظات للمساعد الهندي في البحرين مؤرخة في مالحظات للمساعد الهندي في البحرين مؤرخة في مالحظات للمساعد الهندي في البحرين مؤرخة في 

غيــر ) نويــة إلــى الوكيــل الــسياسي فــي البحــرين    المع(إن تــاريخ هــذا وتــاريخ الرســالة المرســل بهــا     
يقــول إن  ) ابــن ســعود (وهــو ) ١٩١٩يوليــو  /  تمــوز١٩ (١٣٣٧ شــوال ٢٠مقــروء تمامــاً ولكــن يظهــر كأنــه     

لكننـي أرسـلها إلـيكم    . الرسالة ال حاجة إلرسالها إليكم ولكن يجوز إعادتها إليه إذا سـبق ورود الجـواب      
  .بدالً من إعادتها

والمرسـل فـي اليـوم    (يوليـو  /  تمـوز ١٩د تقاطعـت مـع كتـابي إليـه المـؤرخ فـي       من الواضح أن هـذه قـ     
  .يوليو/  تموز١٧ والمؤرخة في ٨٠١٥الذي كتب حسب مآل برقيتكم المرقمة ) نفسه

وهذا الكتاب ال بد أن يكون قد وصله منذ ذلك الحين، وكدليل على تأثيره المطلوب، يجـوز لـي أن      
ن مـصدر ثقـة أن ابــن سـعود منـع رعايـاه منعـاً باتـاً مـن الـذهاب إلــى          أذكـر أننـي تـسلمت اليـوم تقريـراً مـ      

  .مكة للحج في هذه السنة
FO 686/18 

))))٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢((((        
        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        من سعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلمن سعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلمن سعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلمن سعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
        آل سعود، حاكم نجدآل سعود، حاكم نجدآل سعود، حاكم نجدآل سعود، حاكم نجد

        إلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عن
        الوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرين

  ١٣٣٧ ذي القعدة ١:                       التاريخ                 :                                 الرقم
  )١٩١٩يوليو /  تموز٢٨(

  بعد التحية،
ــي      ــؤرخ فـ ــابكم المـ ــول كتـ ــاالعتراف بوصـ ــشرف بـ ــوال ٢٠أتـ ــوز١٩ (١٣٣٧ شـ ــو /  تمـ الـــذي  ) ١٩١٩يوليـ

بـاً علــى رسـائلي البرقيـة المرسـلة بواسـطتكم إلـى الــدائرة       يتـضمن الرسـالة البرقيـة الـواردة إلـيكم جوا     
الــسامية للمنــدوب الملكـــي فــي العــراق ألجـــل تقــديمها إلــى حكومـــة صــاحب الجاللــة ـ حفـــظ اهللا                

لقد قرأته بسرور عظيم وأرجو منكم أن تبرقوا الرسالة اآلتية إلى المندوب الملكـي المحتـرم    . جاللته
  : حكومة صاحب الجاللة وهذه هيفي العراق لكي يرسلها إلى أصدقائي

لقد تشرفت بتسلم ترجمة رسالتكم البرقية التي تذكر أنكم أرسلتم الرسالة إلـى حكومـة صـاحب          «
الجاللة في لندن، وأن هذه الحكومة أعربـت فـي رسـائلها عـن رضـاها عـن عملـي الـذي وجدتـه مرضـياً               

 وأن حكومـة صـاحب   .اتي المعبـأة لديها ألنه يوافق رغبتها، وهي عودتي إلـى عاصـمتي الريـاض مـع قـو       
اإلعانة التـي أوقفـت موقتـاً نظـراً إلـى كـون       ) دفع(الجاللة أصدرت أيضاً األوامر إليكم لالستمرار على   



  ٢٨١

ومــع أن تلــك اإلعانــة ليــست ذات أهميــة كبيــرة   . األمــور غامــضة لــديها وفقــاً لمعلوماتهــا عــن الحقيقــة  
  .لى رضاهالدى الحكومة، وغرضي الوحيد كان دائماً أن أحصل ع

وأنا أيضاً مسرور جداً عن تحقيقها العميق في هذه األمور المعقدة وعلمها بالحقيقة التـي تتفـق    
  .مع عدالتها

بخــصوص اللجنــة الخاصــة بتــسوية جميــع القــضايا الموقوفــة التــي تــشتمل علــى صــعوبات، وأن          
 جـداً تـشغلها عـن    اهتمام حكومة صاحب الجاللة منصرف إلى أمور خطيرة ولـديها أيـضاً مهـام كبيـرة          

النظر في هذه، ولذلك فاستناداً إلى كل هذه األسباب المهمة ال تتمكن مـن تحويـل اهتمامهـا، وأنكـم           
مـن  ) حكومـة صـاحب الجاللـة   (تنصحوني بوقف الحركات األخرى ضد حكومة الحجـاز حتـى تـتمكن        

ل الحركــات مــن وأنــتم تنــصحونني أيــضاً بمنــع كــ  . دراســة قــضية الخرمــة وتربــة بدقــة وحــسمها نهائيــاً  
أننا ممـتن جـداً لهـذا ألننـي لـم يكـن لـي قـصد         . جانبي في تلك الجهة حتى يتم حسم القضية نهائياً    

ولكـن مـن   . في كل األعمال السابقة وليست لي بعد هذا أيـة رغبـة فـي األمـاكن الـسالف ذكرهـا            ) خفي(
مـة الحجـاز التـي    الجهة األخرى أنها قد أخليـت لهـذه األسـباب وليـست لـي رغبـة فـي العمـل ضـد حكو               

حركــات حكومــة (وإن هــذه الخالفــات قــد نــشأت عــن حركاتهــا الــسابقة واألخيــرة  . أقــدرها حــق التقــدير
  .كما سبق ذكره في رسائلي إلى موظفي حكومة صاحب الجاللة) الحجاز

أنا أتعهد اآلن لسعادتكم بأنه لن تجري أية حركة مهما كان نوعها في تلـك األمـاكن مـن جانـب أي       
  .عشائرنا بشرط أن حكومة الحجاز تمتنع عن جميع الحركات التي تعلمونها جيداًمن رجال 

بخصوص ما أخبرت به الكرنل ولسن المحترم، معتمـد صـاحب الجاللـة فـي جـدة، أن أهـالي نجـد         
ســوف يــذهبون إلــى مكــة المكرمــة ألداء فريــضة الحــج هــذه الــسنة، أن األمــر تمامــاً كمــا أخبرتــه، وهــو      

ولكــن وفقــاً لطلــبكم باســم حكومــة صــاحب الجاللــة، أصــدرت   . لعــدة لهــذا الغــرضأنهــم كــانوا يعــدون ا
تحـــذيراً إلـــى جميـــع أهـــالي نجـــد بوجـــوب التخلـــي عـــن الرغبـــة فـــي أداء الحـــج إلـــى الـــسنة القادمـــة،     
وأصدرت أوامر شديدة إلى األمراء في أراضي بأن يخبروا رعايـاي بـأنني أنـا نفـسي سـأبقى فـي أراضـي            

حب الجاللـة قـد أعطتنـي تأكيـداً كـامالً بـأن الـشريف لـن يتقـدم إلـى أي مـن            ألن أصدقائي حكومة صا 
وأطلـــب إلـــى ســـعادتكم أن تعرضـــوا علـــى صـــاحب الجاللـــة   . تلـــك األمـــاكن التـــي كانـــت موضـــع النـــزاع  

األمبراطورية الملك وحكومة جاللته بأن لي الثقة الكاملة في حـسن نوايـاهم ومـوقفهم الـودي تجـاه        
ــدم ل   ــدقاء، ولـــذلك أقـ ــدي وكـــذلك لمـــشاعرهم        األصـ ــة شـــكري وحمـ ــة ولحكومتـــه العليـ عتبتـــه الملكيـ

  .الكريمة والودية نحو صديقهم المخلص
إلـى عاصـمة صـاحب    ) ابنـي (وفيما يتعلق برسالتكم إلى حكومة صاحب الجاللة عن موضوع زيارة  

. الجاللة لتقديم فروض احترامه لجاللتـه وقبـولي دعوتـه الكريمـة التـي أعربـت عـن سـرورها العظـيم             
وقـد كنـت راغبـاً أن أرسـل أحـد كبـار       . إن هذا دليل على لطفها وسيكون وسيلة لتوثيق العالقات الطيبـة  

أبنــائي، ولكــن، كمــا ال يخفــى علــيكم، الحمــد هللا علــى إرادتــه الــسامية، إثنــان مــنهم وهمــا تركــي وفهــد       
نــي األكبـر ســعود  وأخيـراً فكــرت أن أرسـل اب  . مـضيا إلــى رحمـة اهللا، ولتــستقر روحاهمـا فــي جنـة النعــيم    
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العبـد العزيـز، لكـن نظــراً إلـى توعـك مزاجـه ولــم يكـن فـي حالـة مالئمــة لـسفرة طويلـة فقـد قــررت أن             
أرسل ولدي فيصل العبد العزيز وأحد أبناء آل سعود وهو أحمد الثنيـان ليرافقـه، وهـو واحـد مـن أهـل         

  .تاريخوهما، مع بعض األتباع، ذاهبان إلى البحرين بعد يومين من هذا ال. ثقتي
هـذا هـو   . وتفـضلوا بقبـول فـائق احترامـي    . أملي أن هذه الزيارة تكون وسيلة لتوثيق علـى الـصداقة   

  .ما وجب قوله حفظكم اهللا
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))))٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        بالنيابةبالنيابةبالنيابةبالنيابة) ) ) ) المكتب العربيالمكتب العربيالمكتب العربيالمكتب العربي((((كتبها الكابتن غارالند ـ مدير كتبها الكابتن غارالند ـ مدير كتبها الكابتن غارالند ـ مدير كتبها الكابتن غارالند ـ مدير 
  ١٩١٩أغسطس /  آب٢:              التاريخ                           :                            الرقم

  ويلسن وأزمة الخرمة. ت. اللفتننت كرنل أ

إنني مستعد لتأييد الملك حسين كثروة سياسية ضد ابـن سـعود وال أتفـق أبـداً مـع سياسـة الـسير              «
  .»برسي كوكس والمستر فيلبي

بـي حـين مـر بالقـاهرة     ويلسن في المكتب العر. ت. ذلك هو التصريح الذي فاه به اللفتننت كرنل أ 
  .مايو الماضي/ في طريقه إلى بغداد في شهر أيار

أبريــل قــدمت إلــى ابــن ســعود رســالة حكومــة صــاحب الجاللــة التــي أبلــغ فيهــا        / فــي بدايــة نيــسان 
وقــد أشــار ابــن . »بقعــة بعيـدة كالخرمــة «بتنزيـل إعانتــه بمقــدار النــصف، وأنــذر بعـدم بــسط نفــوذه إلــى    

إلـى أن األميـر عبـد اهللا غــادر المدينـة مـع جـيش وبنوايــا       ) أبريـل /  نيــسان٢٠المـؤرخ  (سـعود فـي جوابـه    
لـم تكـن لـه رغبـة فـي اإلسـاءة إلـى حكومـة صـاحب          ) ابـن سـعود  (عدوانية بال شك، وعلى الرغم من أنـه    

  .الجاللة فقد أرغم على اتخاذ الخطوات لمنع التجاوز على أراضيه
/  أيــار ٢١(ى بغــداد اســتولى األميــر عبــد اهللا    ويلــسن إلــ . ت. وبعــد مــدة قليلــة مــن وصــول الكرنــل أ    

علـى تربـة، وبـدأ وكـأن القتـال الجديـد علـى وشـك النـشوب، فـأبرق المنـدوب الـسامي إلـى بغـداد                 ) مايو
ارتأى هذا الضابط األخير ضرورة اتخاذ عمـل فـوري لمنـع    .  في الوضع)١(ولسن. ئي. بآراء الكرنل سي 

، وأضــاف إلــى ذلــك أن الوقــت قــد حــان لنــا لالعتــراف     وقــوع معركــة حاســمة بــين عبــد اهللا وابــن ســعود   
ولـسن أيـضاً أن ترسـل أوامـر فوريـة وشـديدة إلـى ابـن         . ئـي . وأوصى الكرنل سـي  . بمدعيات حسين علينا  

كمـا وافـق علـى ذلـك     «سعود لسحب كل قواته إلى داخل نجد وإذا لم يفعل ذلك فيوقـف صـرف إعانتـه          
  .»خراًويلسن حين كان في القاهرة مؤ.  ت.الكرنل أ

                                                
وهـو الـسير آرنولـد ويلـسن ـ وكيـل       (ويلـسن  . تـي . نرجـو أن نلفـت انتبـاه القـارىء الكـريم إلـى التمييـز بـين الكرنـل أي          )١(

ويلـسن، المعتمـد البريطـاني فـي جـدة، وهـو يوقـع رسـائله         . ئـي . ، والكرنل سي)المفوض المدني البريطاني في العراق  
وكانــت حكومــة الــسودان قــد منحتــه رتبــة لــواء فخريــة، وحــسب التقليــد الــسائد كــان كــل      ) اشــاويلــسن ب(أحيانــاً باســم 

  .ضابط برتبة لواء وما فوقها يطلق عليه لقب باشا
 )ص. ن(
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قــال المنــدوب الملكــي فــي بغــداد أنــه يخــشى أن األوامــر إلــى ابــن ســعود باالنــسحاب مــن الخرمــة         
وتربــة لــن تــصل إلــى الريــاض فــي الوقــت المناســب للحيلولــة دون النــزاع المهــدد بــه، ولكنــه أوعــز إلــى     

دة الضابط السياسي في البحرين أن يوقف المدفوعات الجديدة من اإلعانة حتـى وصـول أوامـر جديـ        
  .من حكومة صاحب الجاللة

مــايو أوعـزت وزارة الخارجيـة بــأن يحـاط ابـن ســعود علمـاً، عـن طريــق البحـرين وعــن         /  أيـار ٣١وفـي  
وإذا تخلـف عـن   . طريق جدة أيضاً، بأن عليه أن يسحب كل قواته فوراً من الحجاز وكذلك من الخرمـة    

  .١٩١٥موجب معاهدة فعل ذلك فإنه يعتبر معادياً وتوقف إعانته ويفقد كل المزايا ب
ولكـن  . ويلـسن بتـصريحه الـسياسي الـذي فـاه بـه فـي القـاهرة        . ت. حتى ذلك الوقت التـزم الكرنـل أ     

يونيـو تغيــرت أفكـاره علـى مــا يظهـر ألنـه، فــي برقيـة أرسـلها إلــى القـاهرة فـي التــاريخ           /  حزيـران ١٤فـي  
ذا يـسرع انهيـار الحركـة    وقـد أكـد أن هـ   ). عـن العـرش  (المذكور، أوصى بكل شـدة بتنـازل الملـك حـسين           

ووصــف الملــك  . »أخــذت تــصبح أكثــر عــداء لبريطانيــة مــن عــدائها لألجانــب    «العربيــة التــي، كمــا قــال   
حــسين بأنــه ألعوبــة يفتقــر إلــى النفــوذ الحقيقــي عــدا ذلــك الــذي يمكــن شــراؤه بالــذهب البريطــاني،        

 الــذي، كمــا ارتــأى،  وأعــرب المنــدوب الملكــي عــن انتقــاد صــارخ للملــك مــصحوب بتقــدير البــن ســعود      
  .يجب علينا أن ال ندفعه إلى موقف عدائي

إنــه مــن الواضــح أن   «ويلــسن . ت. يونيــو قــال الكرنــل أ  /  حزيــران٢٧وفــي برقيــة أخــرى مؤرخــة فــي    
أوامـر حكومــة صــاحب الجاللــة قــد أطاعهـا ابــن ســعود بــصورة صــحيحة وأنـه ينــوي أن يمتثــل لهــا فــي      

  .»المستقبل
سعود، ولو أنه غادر منطقـة الخرمـة شخـصياً، فـال شـك هنـاك أنـه اهـتم         ويمكن اإلشارة إلى أن ابن  

  .أن يترك وراءه وكالء وأمراء في الخرمة وتربة كليهما
ويلــسن أن اآلراء التــي أبــداها فــي الموضــوع فــي برقياتــه       . ت. يوليــو أبــرق الكرنــل أ  /  تمــوز ١٢فــي 

ن ســعود فــضالً عــن الطريقــة    قــد تأكــدت عــن طريــق المجاملــة المتواصــلة التــي قــدمها ابــ       «الــسابقة 
 ٢١(وأخبرنـا أيـضاً   . » علـى موقفـه  بالمراسلة، فـي الحفـاظ   الثابتة التي نجح بها، سواء في الميدان أو      

  :أنه اتصل بابن سعود بشأن ما يلي) يوليو/ تموز
   يمكنني، فيما يتعلق بحركات الملك حسين نحو تربة والخرمة،«

  قيان فارغين حتى تفرغأن أؤكد لسعادتكم بأن هذين المكانين سيب
  وفيما«. » حكومة صاحب الجاللة من النظر في القضية بتمامها

  بكم، يجدر بسعادتكم أن تمتنعوا عن احتاللهما وعن السماح  يتعلق
  فكل تقدم من أحد الجانبين في هذا :  الحتاللهما من جانب رعاياكم

  .»االتجاه يمنع بهذه الصورة
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ويلـسن إلـى سياسـتنا الراميـة إلـى التأييـد الكامـل للملـك         . ت. أيظهر مما تقدم أن تحـول الكرنـل       
فيظهــر أنــه عــاد إلــى النظريــة األصــلية لحكومــة الهنــد التــي يمكــن          . حــسين لــم تكــن طويلــة األمــد    

  .» وفيلبي وكيلهأنه ال أمير سوى ابن سعود«التعبير عنها بـ 
  غارالند. ن) التوقيع(

  كابتن، وكيل مدير المكتب العربي
  ١٩١٩أغسطس /  آب٢ القاهرة،

  دار االعتماد: صورة إلى
  .جدة الخ
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  )ترجمة(
))))٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن
        الفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجد

        إلى السيد صديق حسين المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسين المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسين المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسين المساعد الهندي المسؤول عن
        الوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرين

  ١٣٣٧ذي القعدة :                       التاريخ                                  :                 الرقم
  ١٩١٩أغسطس / آب

  بعد التحية،
) ١٩١٩يوليــو /  تمــوز٢١ (١٣٣٧ شــوال ٢٢أتــشرف بــأن أعتــرف بتــسلم رســالتكم الوديــة المؤرخــة فــي   

م مــن المفــوض المــدني  وأقــول إننــي فهمــت تمامــاً المحتويــات، وخــصوصاً حــول البرقيــة الــواردة إلــيك   
المحترم التي تبين بأن ابني فيـصل قـد اشـترك فـي الغـارات علـى الشـسمة الواقعـة إلـى شـرقي طريـق             
الحـج مــن مكـة إلــى المدينـة وعلــى الدفينـة التــي تبعـد يــومين شـماالً عــن العـشيرة، وأن قريبــي ســعود         

سـمحوا لـي أن أقـول لكـم     ا. العرافة كان معهم، وأيضاً رجال آخـرون مـن نجـد، مـن غطغـط واألرطاويـة            
إن األحوال الحقيقية بخصوص ابني فيصل والغارات المزعومة التي قيل إنها وقعت منه علـى طريـق         
الحـج هــذا بــين مكــة والمدينــة فــذلك شــيء ال صــحة لــه أبــداً أوالً، ألن، ابنــي فيــصل كــان مريــضاً منــذ    

لـم يقـم أحـد بأيـة غـارة، ال أهـالي       حتى مغادرته إلى جهتكم، وخالل هذه المدة    ) األول؟ الثاني؟ (ربيع  
ضـاري  . وإذا كـان أحـد يقـوم بغـارات فأنـا أكـون المـسؤول       . نجد وال أحد من أوالدي، بين مكـة والمدينـة      

بــن رشــيد فقــط يــصحبه أحــد األشــراف غــادر المدينــة مــع بعــض رجــال مــن الهيــثم وحــرب مــن أهــل           
 بعيـر  ٤٠٠مجاورة للقـصيم ونهبـوا   المدينة بأمر الشريف علي وهجموا على أهالي الدخنة، وهي قرية  

وقـد طـارده سـتون بعيـراً     ). يونيـو / حزيـران (فـي بدايـة رمـضان    ) من أهـالي الدخنـة أو القـصيم؟   (منهم  
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). غيــر مقــروءة ( بعيــراً وكــل مؤنــه واألبــاعر   ١٥٠واســتولوا علــى  . وخمــسون خيــاالً فــأدركوه فــي البعجــة   
والبلـدان األخـرى أيـضاً وهـي ليـست خافيـة       وهذا شيء معروف، ويظهر أن األخبار وصـلت إلـى الكويـت      

  .على أحد
وعنــد . وفيمــا يتعلــق بــالهجوم علــى الدفينــة فــذلك لــم يقــم بــه ســعود العرافــة ولكــن ولــدى ســعود      

ثـم لـدى   . ذهابي إلى الخرمة أساء بعض رعاياي السلوك وقتلوا بعض الرجال واستولوا علـى األمـوال    
مـن الرجـال لتأديـب المـذنبين وإصـالح شـأنهم،       رجوعي من الخرمـة غـادرني سـعود وذهـب مـع جماعـة             

واآلن النـاهبون واألشــخاص المنهوبــون هــم معــي، وهــم   . وقـام بإعــادة األمــوال المنهوبــة إلــى أصــحابها  
  .من رعاياي، وليس ألحد آخر شأن معهم

فيمــا يتعلــق بالدفينــة التــي تقولــون إنهــا تبعــد يــومين شــمال العــشيرة، فــذلك غيــر صــحيح، ألنهــا      
رة وعلى مسافة خمسة أيام من المحل األخير وهي في وسط نجد وإلى الغـرب هـي علـى    شرقي العشي 

وإذا كانـت كلمـة واحــدة مـن هـذا البيـان مخالفــة للحقيقـة فأنـا أكــون        . مـسافة ثـالث أيـام وهــذا صـحيح    
كاذبــاً، ولكــن إذا ثبــت أن هــذا البيــان صــحيح فإنــه يثبــت أن الرجــل الــذي أبلــغ الخبــر هــو الكــاذب، وأنــا     

هـذا مـا وجـب قولـه وأرجـو أن تقـدم سـالمي إلـى المفـوض المـدني           .  عن صحته أو عدم صحته  مسؤول
  .في بغداد

  )النهاية االعتيادية(
FO 371/4224 [112084] 

 
))))٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الفيلد مارشال آللنبي ـ القاهرةمن الفيلد مارشال آللنبي ـ القاهرةمن الفيلد مارشال آللنبي ـ القاهرةمن الفيلد مارشال آللنبي ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩أغسطس /  آب٤:                 التاريخ                                              ١٢٠٨: الرقم
  .يوليو/  تموز٢٢ في ٨٧١باإلشارة إلى برقيتكم رقم 

ــار اإلنكليــزي     إنهمــا جــوادان عربيــان أصــيالن، وأحــسن مــا     . يجــب أال تقــدر قيمــة الجــوادين بالمعي
  .ى األقلولو أنهما بيعا في جدة أو الحجاز، لدفع فيهما ألف باون عل. يوجد في اصطبالت الملك

وبصرف النظر عن قيمة الجوادين كلية، فهناك، فيما أظـن، حقيقتـان ينبغـي أخـذهما بنظـر االعتبـار          
  .في التوصل إلى قيمة ما يقابلهما

  . ـ إن الهدايا يجب أن تكون على قدر مهديها١
ا ويـذكر أن الهـداي  .  ـ لقد أعطت الحكومة الفرنسية هدايا ثمينة جداً إلى الملك حـسين وأسـرته   ٢

  . باون١٥٠٠ تساوي حوالي ١٩١٨التي أعطيت في سنة 
  . باون أمراً مستحسنا٢٠٠٠ًأني أعتبر صرف 
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FO 371/4147  

    ))))٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسنمن الكرنل ويلسن
        إلى الميجر يانغإلى الميجر يانغإلى الميجر يانغإلى الميجر يانغ

  ذي رست، النغتون رود، تابلو: التاريخ
  ١٩١٩أغسطس /  آب٢٣بكنغهامشير، 

  عزيزي يانغ
  .كية الخرمة كتبتها وأنا في طريقي إلى الوطنأرسل لكم طياً بعض المالحظات عن مل

إنني أرى قـضية الخرمـة هـذه ذات    . أكون شاكراً جداً إذا تفضلتم بعرضها على السلطات المختصة   
أهميــة خاصــة جــداً وتــستحق النظــر فيهــا بــصورة جديــة مــن جانــب حكومــة صــاحب الجاللــة بتــاريخ        

  .مبكر
  )١(ويلسن. ئي. سي: المخلص

        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        ن ملكية الخرمةن ملكية الخرمةن ملكية الخرمةن ملكية الخرمةمالحظات عمالحظات عمالحظات عمالحظات ع

وحـسبما أعلـم لـم يقـدم ابـن      . ـ يدعي األمير ابن سـعود أن الخرمـة تقـع ضـمن حـدود إمارتـه نجـد        ١
  .سعود فعالً أي دليل لدعم إدعائه

ــ كــل األدلــة المستحــصلة مــن الوجهــاء فــي جــدة ومكــة       ٢ ومــن جبــاة الــضريبة   ) ومــنهم وهــابيون (ـ
هم تجمـع علـى أن منطقـة الخرمـة كانـت لمـدة       للحكومة التركية وشيوخ عشائر البقوم والسبيع وغيـر    

أجيال تحت حكم أمراء مكة، باستثناء المدة التي شـغل فيهـا الوهـابيون البلـدان المقدسـة فـي أوائـل            
  .القرن التاسع عشر

 ـ ولنفـرض أن ادعـاء ابـن سـعود صـحيح، فينـتج عـن ذلـك أن أمـراء الخرمـة مـن رعايـا ابـن سـعود                ٣
لمناسب االعتبار إلى أي مدى كان سلوك األمير خالد بن لـؤي يتفـق    ومن ا . وحده وعليهم التبعية له   

  .مع هذه التبعية
، لـــدى ســـماع الملـــك حـــسين أن خالـــداً أصـــبح متحمـــساً جـــداً   ١٩١٦ ـ فـــي المـــدة األخيـــرة مـــن         ٤

فجـاء واحـتفظ بـه تحـت     . التي تألفت حديثاً، أرسل إليه األوامر بالقدوم إلـى مكـة  » االخوان«لجماعة  
  .ألنه رفض العودة إلى المذهب التقليدي» حاعتقال مفتو«

وقع سمح له، بناء على طلب األمير عبد اهللا، بالذهاب إلـى معـسكر هـذا األخيـر فـي وادي الـبعض           
  .١٩١٧أبريل / حيث قابلته في نيسان

وفـي نحـو أواخـر    . يقول األمير عبد اهللا إنه كانت له محادثات طويلة مع خالد عن مذهب االخوان   
ن اقتنــع بتــصريحات الــوالء التــي عبــر عنهــا هــذا األخيــر ـ حــصل علــى موافقــة الملــك          ـ بعــد أ    ١٩١٧

  .حسين على مضض لعودة خالد الستئناف واجباته كأمير الخرمة

                                                
  .كان الكرنل ويلسن، المعتمد البريطاني في الحجاز، قد عاد إلى انكلترة بإجازة، ومنها أرسل هذا الكتاب )١(

 )ص. ن(
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  : ـ بخصوص قضاة الخرمة أبدي المالحظات التالية٥
 بعد القضاء على ثورة الوهابيين في أوائل القرن التاسع عشر، تمسك قـسم مـن أهـالي عـدة قـرى،       

  .ومنها الخرمة، بالمذهب الوهابي الجديد
ونظــراً إلـى عــدد الوهـابيين فــي   . والمـذهب الوهـابي يتبــع المـذهب الحنبلــي مـن الــدين اإلسـالمي     

  .الخرمة جرت عادة أمراء مكة على تعيين حنبلي قاضياً رسمياً
المعتـادة  وقد أخبرني األمير عبد اهللا أن القاضي الحالي من وادي الدواسـر، وعـين حـسب الحالـة        

ولـيس مـن المـستبعد أن يكـون     . الذي دفع راتبة وراتب مـساعديه ) الملك حسين(من جانب أمير مكة     
  .القاضي قد تقاضى أيضاً بعض الرواتب من ابن سعود

وقـد  .  تلقـى الملـك حـسين أخبـاراً بـأن القاضـي صـار يبـشر بالمـذهب الوهـابي الـخ            ١٩١٧وفي سنة   
ولمــا . لــك حــسين درســاً جــدياً، وعــاد إلــى منــصبه فــي الخرمــة  أمــر أن يــأتي إلــى مكــة حيــث أعطــاه الم 

اسـتمر علـى التبــشير بالمـذهب الوهـابي طلــب قدومـه إلـى مكــة مـرة ثانيـة، والظــاهر أنـه أقنـع الملــك            
  .حسين بتصريحات والئه الخ

لكـن القاضــي، عنــد عودتـه إلــى الخرمــة فــي المـرة الثانيــة، طــرح كــل تظـاهر، وانــضم إلــى االخــوان       
وصــدر األمــر لــه بالقــدوم إلــى مكــة فقابــل األمـــر        . بت حماســته الدينيــة منتمــين كثيــرين    علنــاً، وكــس  

باالزدراء، ولذلك اختار الملك حسين قاضياً آخـر وأرسـله إلـى الخرمـة لتـسلم المنـصب مـن القاضـي             
  .السابق الذي عزل رسمياً

وقــت الــذي  ـ وصــل األميــر خالــد إلــى الخرمــة مــن معــسكر األميــر عبــد اهللا فــي حــوالي نفــس ال         ٦
رفــض فيــه قاضــي الخرمــة االمتثــال ألمــر االســتدعاء الثالــث إلــى مكــة متحــدياً بــذلك علنــاً ســلطة           

  .الملك حسين
 ـ وعنــد وصــول القاضــي الجديــد المعــين إلــى الخرمــة، رفــض خالــد الــسماح لهبتبــوؤ منــصبه              ٧

  .واالعتراف بتعيينه، ورفع لواء الثورة علناً على الملك حسين
 علــى ١٩١٧ن خالــد أطــاع أمــر اســتدعاء الملــك إلــى مكــة وقــضى معظمــة ســنة     ـ إنهــا لحقيقــة أ     ٨

 حـضر خالـد   ١٩١٦أكتـوبر  / أيضاً في تـشرين األول . األقل في تلك البلدة وفي معسكر األمير عبد اهللا      
وكـان خـالل هـذه الزيـارة أن الملـك      . الملك حسين وحلف يمين الـوالء » تنصيب«بصفته أمير الخرمة  
  .نضم إلى االخوانحسين وجد أن خالد ا

 ـ لو كان خالد أميراً تابعاً البن سـعود ويحكـم جـزءاً مـن أراضـي هـذا األخيـر، هـل كـان ابـن سـعود              ٩
  يوافق بهدوء على االحتفاظ بموظف كبير لديه سجيناً بالفعل لمدة تقارب السنة؟

 أن الملـك  لو كان القاضي موظفاً لدى ابن سعود ومعيناً من قبله، هـل كـان يبقـى سـاكناً وقـد علـم          
  حسين قد أرسل على القاضي وأدبه بشدة؟

لم يضع ابن سعود أية فرصة للـشكوى لـدى حكومـة صـاحب الجاللـة عـن أعمـال عدائيـة مزعومـة           
ولــو كــان أحــد هــذين الــرجلين المــذكورين حقــاً موظفــاً لــدى ابــن ســعود، فــإنني أجــد     . للملــك حــسين

ذه التعــديات الــصارخة علــى ســيادته دون   صــعوبة كبيــرة فــي االعتقــاد بأنــه كــان يــسمح بمــرور مثــل هــ      
  مالحظة وبسكوت؟
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لقد فهمت أن المستر فيلبي يبني تأكيده بأن خالد من الحكام التـابعين البـن سـعود، علـى أسـاس         
هــذا األمــر لــيس    . التــصريح بــأن خالــد كــان يتقاضــى شــيئاً مــن الرواتــب مــن ابــن ســعود قبــل ثورتــه            

د حين انـضم إلـى االخـوان دفـع لـه ابـن سـعود نوعـاً مـن          والحقيقة أن من المحتمل أن خال  . مستبعداً
  .المكافأة ألغراض الدعاية والسياسة، وهو استثمار مالي ثبت أنه ناجح إلى درجة كبيرة

، )١٩١٧ديـسمبر  / كـانون األول ( ـ بعد أن رفع خالد لواء الثورة فوراً، مر المستر فيلبي بالخرمة  ١٠
فـي تقريـر سـفرته مـن الريـاض إلـى الطـائف        . وضـع محليـاً  ومن الممتع مالحظة كيفية إخبـاره عـن ال   

  :يكتب المستر فيلبي كما يلي) ١٩١٩مارس /  آذار٩ بتأريخ ٨٤ صفحة ٨١النشرة العربية رقم (
الذين كانوا في وقت وصولنا كلهم فـي البدايـة، تـاركين    » السبيع«يسكن الخرمة على األكثر رجال    «

، ويقيمــون هنــا ألجــل  »الوشــم«د الــذين يمثلــون فــي الغالــب  القريــة لعبيــدهم ونــسائهم وللتجــار اليهــو 
  .التجارة مع الداخل

إن سـبب خــروج رجــال العـشيرة مــع األميــر المحلــي ـ وهـو مــن الــشرفاء ـ كـان كمــا يظهــر أن هــذا               «
األخير قد نال غضب شريف مكة باعتناق المذهب الوهـابي، أو أنـه اعتنـق المـذهب الوهـابي ألنـه بـاء            

 شريف مكة قد كلف أمير تربـة وعـشيرة البقـوم بـالهجوم علـى ثـوار الخرمـة عنـد         بغضب الشريف، وأن  
  .سنوح الفرصة

وكان المكـان لـذلك فعـالً فـي حالـة حـصار بمعنـى أنـه لـم يكـن يـسمح ألهليـه بـالخروج إلـى جهـة                    «
الحجاز بينما كان محاربو السبيع والبقوم يحاولون التغلب أحدهم على اآلخـر فـي الـسهول الواسـعة        

  .»القنصلية وتالل الحضوبين 
وهكـذا فخالـد ومـن ثـار مـن أهـالي الخرمـة        . »ثـوار الخرمـة  «ويالحظ أن المستر فيلبـي يكتـب عـن       

  .معه، وصفوا للمستر فيلبي بالثوار على الملك حسين
وكان مرافقوه يتألفون مـن نجـديين جهـزهم    . كان المستر فيلبي يقيم في الرياض مدة من الوقت  

ل، ولــو أننــي ليــست لــدي معلومــات عــن هــذه النقطــة، أن ابــن ســعود أرســل        ومــن المحتمــ . ابــن ســعود 
  .شيخاً مسؤوالً أو أحد أتباعه معه

ولما مر بمنطقة الخرمـة، سـجل المـستر فيلبـي، حـسب المعلومـات المعطـاة لـه فـي ذلـك الوقـت،              
  .أن األمير وبعض أهالي الخرمة هم ثورة علنية ضد الملك حسين

 ال يمكــن أن توصــف بــصورة صــحيحة بأنهــا فــي حالــة ثــورة علــى         ومــن المتفــق عليــه أن الخرمــة   
  .الملك حسين إذا كانت جزءاً ال يتجزأ من أراضي ابن سعود

ولو كانت الخرمة تابعة لنجد لقام أحد أعضاء الحـرس أو أحـد الـشيوخ العـرب المحليـين بإخبـار             
  .المستر فيلبي بذلك حتماً

خرمـة يعـود منـشؤها إلـى انـضمام خالـد إلـى حركــة         ـ كمـا أشـرت فـي أحيـان كثيـرة، إن حادثــة ال         ١١
  .االخوان ثم قيامه بالثورة علناً بعد ذلك
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كان الملك حسين مشغوالً كل االنشغال في ذلك الوقت بالحرب ضد األتراك، فأخطـأ تقـدير قـوة      
ي وقد دحرت القوتان، وبالنظر إلـى إلحاحنـا، بقـ   . الثورة وأرسل مرتين قوة غير كافية تماماً إلخمادها    

  .الملك حسين في موقف الدفاع ولم يقم بهجوم جديد
وال شــك أن االثنــين تراســال ووصــال إلــى   ( ـ ولمــا رأى ابــن ســعود أن خالــداً ثبــت موقفــه تثبيتــاً        ١٢
واآلن هــو يــدعي بتربــة، وإذا مــا انــضم أميــر الطــائف وعــدد كــاف مــن      . طــرح إدعــاءه بالخرمــة ) تفــاهم

  . بهذه البلدة بصورة جدية ال يكون غير  متوقعسكانها إلى حركة االخوان، فإن اإلدعاء
. أحد كبار شيوخ السبيع، مشاري بن ناصر، جاء إلـى جـدة فـي الـشهر الماضـي مـع األميـر عبـد اهللا          

وهـو نفـسه تـرك الـبالد     . وقد قال إن عشيرته كانت دائماً تابعة للحجاز وكانت تحـت سـيادة أمـراء مكـة       
إن العربــي . رته مــن جماعــة االخــوان بقــوة الظــروف   لكرهــه مــذهب االخــوان، وقــد أصــبح رجــال عــشي     

يعــارض بقـــوة مغـــادرة نفـــس بـــالده، ولمـــا كـــان البقــاء يجـــر موتـــاً فجائيـــاً أو اعتنـــاق مـــذهب االخـــوان     
  .ظاهرياً فليس من الغريب أن يكون الطريق األخير الذي يتخذه عادة

 الملــك حــسين أن  ـ أشــعر أن مــن واجبــي أن أؤكــد مــرة أخــرى حقيقــة أنــه مــن المــستحيل علــى       ١٣
فإنــه إذا فعــل فــإن ســمعته تتعــرض لــضربة شــديدة، بينمــا   . يقبــل التحكــيم فــي قــضية ملكيــة الخرمــة 

  .تزيد سمعة ابن سعود بنفس النسبة
إذا أصرت حكومة صاحب الجاللة على أن تكون ملكية الخرمة موضوع تحكـيم، فلـيس لـدي أدنـى           

الملك حسين يتنـازل عـن العـرش، وهـو طريـق ال      في أن ) األمير عبد اهللا وآخرون ال شك لديهم(شك  
واألميــر عبــد اهللا وقاضــي قــضاة مكــة وكــل الوجهــاء اآلخــرين   . بــد أن تتبعــه فوضــى عامــة فــي الحجــاز 
  .الذين استشرتهم مقتنعون بهذا األمر

واإلدريــسي وابــن رشــيد .  ـ إن الملــك حــسين قــد حــذرنا عـدة مــرات مــن مخــاطر حركــة االخــوان       ١٤
ويظهــر أن كليهمــا علــى اســتعداد للتعــاون مــع    . قــان مــن ذلــك ويخــشيان الحركــة   كالهمــا أخــذا يتحق 

وهنــا أيــضاً عالمــات عــن تــوتر  . الملــك حــسين لمنــع كــل تــسلل جديــد لدعايــة االخــوان فــي أراضــيهما   
  ).راجع التقارير الحديثة الموزعة من بغداد(األعصاب المتزايد في الكويت والعراق 

أمام حكومة صـاحب الجاللـة والمالئـم لمـصالحنا، هـو التمـسك        ـ إن السبيل الوحيد المفتوح  ١٥
وكـل طريـق آخـر    . بشدة بقرارها المعبر عنه مراراً بأنها ترى الخرمة داخلة فـي مملكـة الملـك حـسين      

  .يكون محاطاً بالخطر الشديد للمصالح البريطانية
كن أيـة لجنـة    ـ بخصوص تعيين حدود الحجاز ونجد أرى أنه ستمر سـنوات طويلـة قبـل أن تـتم      ١٦

  .تحديد حدود من العمل، وفي كل وقت تكون إقامة عالمات حدود مصروفاً ال فائدة منه
يحسن ترتيب اجتماع بين ممثلين مخولين رسمياً لكل مـن الطـرفين علـى أن بعـد فـي القـاهرة أو          

ــثالً     . الكويـــت أو أي محـــل مالئـــم  ــد لـــه علـــم جيـــد باللغـــة العربيـــة، مـ ويعـــين موظـــف بريطـــاني محايـ
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جي، حكماً من جانـب حكومـة صـاحب الجاللـة مـع مـساعدين أو بـدونهم،        . ام. كوماندر هوغارث سي ال
  .ويقرر على الحدود في المستقبل

إذا كــان ابــن ســعود واألميــر عبــد اهللا الممثلــين فــي مثــل هــذا االجتمــاع، فأنــا أميــل إلــى التفكيــر            
  .باحتمال إمكان التوصل إلى اتفاق ودي

خــذه حكومــة جاللتــه بــشأن خطــوط العمــل الواجــب اتباعهــا، يجــب أن ال     ـ إن القــرار الــذي تت     ١٧
  .يتأخر

  ويلسن. ئي. سي
  كرنل

  ١٩١٩أغسطس /  آب٨
FO 686/18  

 ))))٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩أغسطس /  آب١٤: ريخ                 التا                                          ٨٤٦: الرقم 
أخبرني األمير عبد اهللا أن ابن سلطان، حاكم تربة عـن ابـن سـعود، يحـاول جمـع الزكـاة مـن قبائـل               

لــيس هنالــك خطــر يهــدد الحــج  . الحجــاز الموجــودة علــى بعــد ســاعتين ونــصف الــساعة مــن الطــائف  
ديم احتجـاج إلـى ابـن    أوصـي بتقـ  . مطلقاً، ولكن عبد اهللا يشكو من أنه مقيد اليـدين بـسبب وعـده لنـا       

  .سعود ليأمر ابن سلطان بوقف تلك األعمال
FO 686/18  

))))٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمنمن صاحب السعادة الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن
        الفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجدالفيصل آل سعود، حاكم نجد

        إلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عنإلى السيد صديق حسن المساعد الهندي المسؤول عن
        الوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرينالوكالة السياسية في البحرين

  ١٣٣٧ ذي الحجة ٢٤:               التاريخ                                             :                 الرقم
  ١٩١٩أغسطس /  آب٣٠                                                

اتـشرف أن أبــدي بـأنني كنــت دائمـاً أتطلــع إلـى حيــازة رضـا صــاحب الجاللـة الملــك واالمتنـاع عــن         
لكــــن األشــــرار وذوي المــــصلحة والحــــسودين مــــا زالــــو يــــسببون  . لــــسياسةاألمــــور المخالفــــة لتلــــك ا

  . ولو كان األمر يختص بهم وبنا فقط لما أعرف أقل أهمية لحركاتهم. باستمرار حركات معادية
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ولكن لما كانت الحكومة العظمى وسيطة فإنني أحتاط دائماً إلرضائها واالحتفاظ بالـصدق فـي         
  .يما يخصهامرسالتي مع تلك الحكومة وعملي ف

مــن المعلــوم لــديك أن الــشريف حــين اخــذ المدينــة، قمــت بإخبــار الحكومــة العظمــى بأنــه ينــوي       
    وحــين تــسلمت رســالة مــن حكومــة صــاحب    . التحــرك ضــدي، ويقــصد إرســال أحــد أبنائــه الــى أراضــي

ثــم جــرت حركــات الــشريف األخيــرة،    . الجاللــة مآلهــا أن االمــر ال صــحة لــه قبلــت ذلــك بأنــه صــحيح      
  .فلنشكر اهللا وهو خير حافظ. نتيجتها التي تعلمونهاوجاءت 

وفي هذه االيام وردتني معلومات موثوقـة أن منـدوباً للـشريف ذهـب إلـى ابـن رشـيد، وعقـد اجتمـاع                
  .حضره رؤساء شمر وزيدان مع ابن حثلين ووجهاء آخرون من العجمان

عتــزم االتفــاق مــع ابــن   كــان الغــرض مــن االجتمــاع هــو ان الــشريف طلــب معونــة ابــن رشــيد، وانــه ي     
 ليـرة تركيـة إلـى    ٥٠،٠٠٠بـدفع  ) الـشريف (وتعهـد هـو   . رشيد لكي يقوم هو وشمر والعجمـان بمحـاربتي      

  .ابن رشيد وتجهيز األسلحة فضالً عن المخصصات للرؤساء العشائريين
ولكـــن بخـــصوص تقريـــرهم  . واآلن فيمـــا يتعلـــق بهـــذه المفاوضـــة فإنهـــا صـــحيحة بـــال ادنـــى ريـــب  

  . شيء ما لم أتسلم معلومات صحيحة، غير أنها ال بد أن تصلناالنهائي لعمل
فــإذا بقــي مخلــصاً فالحمــد هللا، . فيمـا يتعلــق بــابن رشــيد فـإن بينــه وبينــي تعهــدات ســالم ومعاهـدة    
  . ولكن إذا أخل فسوف يجني سوء عمله وأنا ال أعلق عليه أية أهمية

 قـد سـمحت لـي بمعالجـة أمـرهم، وال      وفيما يتعلق بالعجمان أنا أعلم أن حكومة صاحب الجاللـة  
ريب أنني سوف أعاقبهم على سوء أعمالهم، إذ أنهـم أخـذوا فـي المـدة األخيـرة يغيـرون علـى عـشائري            

وســبب قيــامي   . ، وأنــا عــازم علــى تــأديبهم فــوراً    )الرجــال (ويقتلــون  ) األمــوال(بــصورة دائمــة وينهبــون   
مـن واجبـي إخبـار حكومـة صـاحب الجاللـة       بعرض هذا األمر، عن ابـن رشـيد واآلخـرين، هـو أننـي أرى        

ولو كان األمر يتعلـق بـه وبـي    . غير أن الغرض كل الغرض هو الشريف وموقفه  . بما يهمني ويؤثر علي   
فقـط لرأيـت األمـر هينـاً تمامــاً، لكـن غـايتي هـي ان أتـابع رغبــات صـاحب الجاللـة الملـك األمبراطــور            

 وألننـي أخـشى أن بعـض الحركـات تجـري مـن       ومراعاة التفـاهم الحاصـل بينـي وبـين حكومـة جاللتـه،          
جانبه أو بـالنظر إلـى األسـباب التـي تنـشأ منـه وأن المـسؤولية تقـع علـي لعـدم إخبـار حكومـة صـاحب                  

  .الجاللة
ولذلك أرجوكم أن تعرضـوا هـذا علـى المفـوض المـدني المحتـرم فـي بغـداد لعرضـه علـى حكومـة                

لـشريف بأنـه لـن تحـصل أيـة حركـة مـن جانبـه         صاحب الجاللة، وذلك إلعطـائي ضـماناً كـامالً بـشأن ا          
حتى تتم تسوية القضية المعلقة بينه وبيني بصورة نهائية عـن طريـق حكـومتكم، ولـو يـتم ذلـك بعـد         
شهر أو عشر سنوات، وإال فيعطي لي جواب ألتمكن من مراعـاة شـؤوني الخاصـة، وأكـون مـستعداً لـئال        

  .جة أية حركة الخأكون مسؤوالً فيما إذا حدث شيء بإرادة اهللا بنتي
إنني أرسـل هـذه الرسـالة ألننـي متأكـد مـن شـأن حركـات الـشريف، وهـي كثيـرة، ومنهـا مـا قـد يـصل                  

ولـذلك أسـرعت بإخبـارهم قبـل أن يحـدث شـيء، ألكـون مطمـئن البـال          . إلى هدفه ومنها ما قد يفـشل    
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ي مــن جانــب وأحمــي بــالدي وأكــون حــراً مــن أي شــيء مــن قبيــل االعتــراض أو التأنيــب الــذي يــأتي علّــ   
  . حكومة صاحب الجاللة

واآلن أطلــب مــنكم تبليــغ مــا جــاء أعــاله بــسرعة وطلــب جــواب ســريع، ألنــه يوجــد اآلن اضــطراب            
وإن شـاء اهللا  . شديد في نجد، بينما أنـا أكـبح جمـاح أهـالي نجـد واعتبـر األخبـار الـسيئة وكأنهـا كاذبـة                

رك سـاكناً حتـى أتـسلم ج        وابـاً مـن الحكومـة إال إذا هوجمنـا فـي      ال أنا وال أحد من رجال عـشائري يحـ
وأنا أؤكد لكن أنني أحب أن أكـون فـي سـالم مـع الجميـع،      . عقر ديارنا حين ال نستطيع التذرع بالصبر      

. وخصوصاً مع الشريف، إالّ في األمر الذي ال يكـون فيـه عـون وال بـديل، وعنـد ذلـك لـتكن مـشيئة اهللا         
  .احب الجاللة سوف تنظر في القضية بصورة شاملةأنا أرقب بقلق ورود الجواب وآمل أن حكومة ص

  ....)الخاتمة االعتيادية من التحيات الخ(
 FO 686/18 

))))٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدةمن المعتمد البريطاني في جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩بر سبتم/  أيلول٣:                   التاريخ                                  ٨٩٥دبليو : الرقم 
. اســتخبارات مــن مكــة تفيــد بــأن الفرنــسيين يتــآمرون مــع ابــن ســعود ضــد المــصالح البريطانيــة            

أبلـغ الملـك مـن قبـل عكلـة وابـن طوالـة بـأن         .  مغربيـاً ١٢وهو اآلن في مكة مع ) دبوي(المحرك الرئيسي   
  ).دادمكررة إلى الدائرة السياسية ـ بغ(ابن رشيد يعتزم مهاجمة ابن سعود في خربة بيروم 

FO 371/4230 [133216] 

))))٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من السير ميلين تشيشهام ـمن السير ميلين تشيشهام ـمن السير ميلين تشيشهام ـمن السير ميلين تشيشهام ـ
        وكيل المندوب السامي في القاهرةوكيل المندوب السامي في القاهرةوكيل المندوب السامي في القاهرةوكيل المندوب السامي في القاهرة
        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية

  دار االعتماد
  الرملة
  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٣:            التاريخ                    )                     ٣٥٩٢ (٤١٩: الرقم

  رد،سيدي اللو
، أتــشرف بــإعالمكم أن المعتمـــد   ١٩١٩يوليــو  /  تمــوز ٢٨ بتـــأريخ ٨٩١إشــارة إلــى بــرقيتكم المرقمــة     

ونتيجــة . »أميــر المــؤمنين«البريطـاني فــي جــدة قــد اســترعى نظــر الملــك حــسين إلــى اســتعماله لقــب    
ــدة       ــطة جريـ ــاً، بواسـ ــراً بالغـ ــك أخيـ ــدر الملـ ــات أصـ ــذه االحتجاجـ ــة«هـ ــي   »القبلـ ــا فـ ــو محررهـ ــذي هـ ، الـ

أقـدم لكـم مـع هـذه     . قيقة، يوعز به إلى رعاياه والمعجبين به باالمتناع عن مخاطبتـه بهـذا اللقـب       الح
  .الرسالة ترجمة هذا البالغ



  ٢٩٣

وفي الوقت نفسه أخبر سيادتكم أن عدة حكام عرب آخرين، وخاصـة اإلمـام يحيـى، يـستعملون هـذا       
أهميـة أكثـر مـن اللـزوم، ومـا دام      ولذلك أرى أن استعماله من قبل الملـك حـسين وأتباعـه أعبـر       . اللقب

هــذا اللقــب ال يقــرن بــشكل الخطــاب الــذي يــشير إليــه المــسلمون بــصورة معينــة إلــى الخليفــة، وهــو           
  .، فإن استعماله ال يبدو لدي موجباً لالعتراض»خليفة رسول رب العالمين«

  الخ... وأتشرف
  سيدي اللورد،

  تشيشهام. م) التوقيع(
FO 371/4147 (149825) 
FO 686/18 

))))٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول١٦:                             التاريخ                                     ١٢٧: الرقم
د لكـي   ليـرة إلـى ابـن رشـي    ٥٠٠٠٠أبدت تقارير وردت من بغداد أن الملك حـسين قـد عـرض أن أرسـل       

يرجــى محاولـة التأكــد مــن صــحة ذلــك وإعالمنـا ســريعاً فيمــا إذا كانــت هنالــك أي    . يهـاجم ابــن ســعود 
يجـب أن تنتهـزوا فرصـة    . مؤشرات تدل على أن الملك يحرض ابن رشيد للقيام بعمـل ضـد ابـن سـعود      

عمـل  مبكرة الستحصال تصريح من كل من الملك وعبد اهللا بأنهمـا ملتزمـان بوعـدهما بعـدم القيـام ب       
  .عدواني وأنهما يحاوالن أن يثنيا ابن رشيد من عمل كهذا

  .مكررة إلى بغداد
Fo 686/18 

))))٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدة
        إلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرةإلى المكتب العربي ـ القاهرة

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول١٧:                       التاريخ                                     ٨٤٧: الرقم
  .١٢٧يتكم المرقمة برق

ــا     ــحة لهـ ــاعة ال صـ ــن أن اإلشـ ــق مـ ــي واثـ ــان     . إننـ ــد اهللا ملتزمـ ــك وعبـ ــي أن الملـ ــات هـ ــر المعلومـ آخـ
. إذا قـام ابـن رشـيد بعمـل ضــد ابـن سـعود فلـن يكـون ذلــك بموافقـة مـن الملـك أو دعـم منــه            . بوعـدهما 

 أعتــداء مــن  أنــه يعــارض بــشدة  ) ٨٩٥دبليــو (الملــك أخبــر الــرجلين المــذكورين فــي برقيتــي المرقمــة      
  .جانب ابن رشيد أو أي شخص غيره ويعده مناقضاً لوحدة العرب

  غارود



  ٢٩٤

FO 371/4147 (149825) 

))))٢٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤٣((((        

        ))))صورة مذكرةصورة مذكرةصورة مذكرةصورة مذكرة((((

        من المفوض المدني ـ بغدادمن المفوض المدني ـ بغدادمن المفوض المدني ـ بغدادمن المفوض المدني ـ بغداد

        إلى األمير سعود بن رشيدإلى األمير سعود بن رشيدإلى األمير سعود بن رشيدإلى األمير سعود بن رشيد

  ١٩١٩مبر سبت/  أيلول١٨:         التاريخ                                                ٢٥٤٥٤/٩/٥: الرقم

، وســــررت لمقابلــــة )٢( ذو القعــــدة١٣ وكتابـــك المــــؤرخ  )١( شــــوال٢٩تـــسملت بــــسرور كتابــــك المــــؤرخ  

قــد شــرحوا لــي أمــورك، وســرني أن أســمع مــنهم كــل أمــر        . منــدوبيك شخــصياً ولــسماع أخبــار راحتــك   

  .حسن

علمـــت بـــسرور بأنـــك ســـتأتي إلـــى هـــذه الجهـــة خـــالل الخريـــف ألجـــل ترتيـــب اجتمـــاع ولكـــي يـــتم      

  . إلى اتفاقالوصول

يجــب أن تعلــم أن وكــالء  . بخــصوص كتابــك المــذكور أخيــراً لــيس مــن الواضــح لــدي مــا تــشير إليــه    

الحكومــة البريطانيــة ال يبنــون آراءهــم علــى الــشائعات وال علــى أقــوال أشــخاص لهــم غايــاتهم، لكــنهم    

  .يبحثون عن الحقيقة

نــا هــي أنــك يجــب أن تحــافظ    إن مــصلحتنا األولــى والقــضية األولــى ذات العالقــة بالمفاوضــة بين    

علــى الــسالم مــع أصــدقائنا الــذين هــم علــى حــدودك، وخــصوصاً مــع شــريف مكــة، ومــع ابــن ســعود،               

  .اللذين لنا مع كليهما معاهدات ومحالفات

  .وختاماً أرجو أننا حين نجتمع سيكون كل شيء واضحاً

                                                
 .١٩١٩و يولي/  تموز٢٧ )١(
 .١٩١٩اغسطس /  آب١٠ )٢(



  ٢٩٥

FO 371/4184 
))))٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير زيد إلى الملك حسينمن األمير زيد إلى الملك حسينمن األمير زيد إلى الملك حسينمن األمير زيد إلى الملك حسين
          ١))))ابة البريطانيةابة البريطانيةابة البريطانيةابة البريطانيةالتقطته الرقالتقطته الرقالتقطته الرقالتقطته الرق((((

  سري جداً
  قيادة الجيوش العربية الشمالية

  غرفة المرافقين
  ١٣٣٧ ذي الحجة ٢٥دمشق 
  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٢٠

  جاللة الملك،

عرضت تلغرافياً إلى العتبة الملوكية بحركة أخي فيصل إلى بـاريس بنـاء علـى الطلـب الواقـع إليـه           

تماعـه مــع لويــد جـورج والجنــرال اللنبــي وكليمانــسو    والمقـصود مــن ذلــك هــو اج . مـن حكومــة انكلتــرا 

ويزيلــوا هــذه الــسياسة المغموضــة   . ليتــشافهوا علــى مــسائل ســوريا خــصوصاً والــبالد العربيــة عمومــاً     

وكـان هـذا الطلـب بنـاء علـى تقريـر سـيدي فيـصل إلـى حكومـات انكلتـرا            . التـي حلفائنـا سـائرين عليهـا    

امع أن الحكــومتين المــذكورتين تخابرتــا بــصورة ســرية  حتــى بلغــت المــس. وفرانـسا فــي المــدة األخيــرة 

وقـد حـصل لهــذا هيـاج عظــيم فـي أنحـاء الــبالد مـن الــشعب       . عـن المـسائل العربيــة وانتـداب إحــداهما   

وتجمهـرت األمــة وعملـت المظــاهرات الكبـرى لــدى أخـي بــصفته منـدوب، ولــدى معتمـدي الــدول وفــي        

سون وتطبيـــق رغائـــب الـــشعب الســـتقالل بـــالده  المـــدن والقـــرى، وطلبـــوا تأييـــد مبـــادىء الحلفـــاء وولـــ 

والغاية التي سـفكوا الـدماء مـن أجلهـا، وعلـى كـل حـادث نظـراً لتبـديل مبـدأ الحلفـاء والحكـم خـالف                  

قـرر الـشعب أن يتطـوع بـالجيش علـى اخـتالف مذاهبـه        . رغائب الشعب التـي بينهـا أمـام الوفـد الـدولي        

وبقـاء الحالـة   . ون طلب مـن الحكومـة المحليـة   وقريباً سيجتمع ما ينوف عن العشرين ألف جندي بد  

بهذه الصورة المجهولة وأيدي المستعمرين تلعب بين ظهرانينا ال بـد مـن حـدوث ثـورة عظيمـة تنـتج           

من ذلك ما ال تحمد عقباه وتسفك دماء بريئـة طـاهرة مـن الفـساد ومملـوءة بحـب الـوطن واسـتقالل           

                                                
ــ 1 حــصلت الرقابــة البريطانيــة علــى هــذا الكتــاب، وأرســلت دائــرة المنــدوب الــسامي فــي القــاهرة ترجمتــه إلــى وزارة             ـ

  وقــد نــشر [FO 371/4184]، وهــي محفوظــة فــي الملــك  ١٩١٩أكتــوبر /  تــشرين األول٨الخارجيــة البريطانيــة فــي  

 األصل العربي الـذي نقلـه عـن أوراق    ١٢٣المجلد الثاني، ص ) مراسالت التاريخيةال(األستاذ سليمان موسى في كتابه       
                                           األمير زيد، وننقله عند هنا بدالً من ترجمة الترجمة االنكليزية

  )ص. ن(



  ٢٩٦

زوم ذهابـه إلـى أوروبـا لكـي يـتكلم مـع لويـد جـورج         أجبر أخي أن يتشبث لدى حكومة انكلتـرا بلـ     . البالد

ويفهم منه ماذا تقرر وسيتقرر، وهل الحلفـاء بـاقين علـى مبـدئهم الـشريف وهـل هـم سـيجرون رغائـب              

في كل دقيقة يمكن حدوث أحوال مؤسـفة ألن أهـل الـبالد فـي قلـق      . الموقف حرج جداً . الخ... الشعب

ــم    ــستقبل بالدهـ ــى مـ ــيم علـ ــات  . عظـ ــدأت الحركـ ــد بـ ــة     وقـ ــن الجهـ ــساوية مـ ــة الفرنـ ــة فـــي منطقـ  الثوريـ

وأننـــا نـــرى الحكومـــة التـــي تـــدعي  . الـــشمالية، وبـــدأ القتـــل والجـــرح وقطـــع الطـــرق واألمنيـــة منـــسلبة 

بالعدالة والحرية فرنسا تنظر في هذه األحوال بنظر ال شيء، بل تـشوق القـسم علـى الثـاني إلحـداث       

لمـة والوحـدة العربيـة واالسـتقالل العربـي التـي       كل ذلـك لتفريـق الك    . اختالفات مذهبية وفتن داخلية   

هدرت الدماء ألجلها، ليكون لهم الحق في االستيالء على الـبالد بـدعوى أن هـذه الـشعوب ال تـستحق        

ولـوال خـوفي مـن إزعـاج صـاحب      . االستقالل، وأنهـا شـعوب همجيـة ال تـتمكن مـن إرادة نفـسها بنفـسها          

أهــل الــبالد سيــصبرون ويغــضون  .  توجــب األســفالــشوكة والجاللــة لمــألت صــحف عديــدة عــن حــاالت  

. طرف أعينهم اعتماداً على مبادىء الحلفاء وأمالً بتحقيق أمـانيهم ورغـائبهم علـى كـل هـذه األحـوال          

ــرى        ــة الكبـ ــتقع الواقعـ ــذ سـ ــن عندئـ ــر المجـ ــر أن انقلـــب ظهـ ــا ظهـ ــى مـ ــن متـ ــبالد   . ولكـ ــل الـ ــم إن أهـ نعـ

نعـم للـدفاع عـن تلـك المبـادىء      . ل الـسيوف سيدافعون عن مبادىء حلفائنا برؤوس السمر وتحت ظال    

وال شك أن مسؤولية الدماء التـي سـتهرق فـي هـذا الـسبيل تقـع علـى الـذين صـاروا            . الشريفة السامية 

ســبباً الســتعمار الــبالد العربيــة الحــرة، التــي حــررت نفــسها بــدماء شــهدائها األبطــال، الــذين تجنــدلوا   

  .بساحات الوغى تحت العلم العربي المظفر

قلـب أي عربـي شـريف لـن يرضـى بـدم اخوانـه يـذهب سـدى بـل سـيدافعون عـن هـذا المبـدأ                  : يموال

الشريف، مبدأ العدل والحق إلى أن يموتوا كما مات الذين من قبلهم شهداء أو يفتحـون بالدهـم كمـا       

وعنــد حــدوث أي تبــدل ســأعرض ذلــك للعتبــة    . فتحوهــا واستخلــصوها مــن آل جنكيــز خــان بــإذن اهللا   

وإنـي أسـترحم مـن صـاحب الجاللـة بـصفة أنـي رجـل عربـي أن مـن الواجـب               . ياً وتحريريـاً  العليا تلغراف 

على جاللتكم أن تـدافعوا عـن هـذه األمـة التـي كنـتم سـبب إحيائهـا بعـد قـرون عديـدة، وأن ال تتركوهـا               

أسـترحم أن تـدافعوا عـن    . واألمة ليس لهـا اعتمـاد بعـد اهللا وإال علـيكم    . تقسم بين أيدي المستعمرين  

وإنـي بكـل تجـرؤ أذكـر صـاحب      . قها المشروعة بكـل معنـى الكلمـة، ألن الحـق يعلـو وال يعلـى عليـه           حقو

وإنـي  . الجاللة أن المسؤولية الكبرى المادية والمعنوية هي عائدة علـى مـن قـام بهـذا العمـل الـشريف        

أؤكــد إلــى جاللــتكم بــشرف صــاحب الــشوكة أن كــل عربــي يحــب بــالده ويطلــب اســتقاللها يــسفك دمــه      

  .وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.  إرادتكم ألجل هذه الغاية المقدسةتحت

  .وختاماً أدعو اهللا أن يديم صاحب الجاللة لعبيده المخلصين إلى أبد اآلبدين



  ٢٩٧

FO 686/18 

  )األصل العربي(

)٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من محمود القيسوني ـ وزير الحربيةمن محمود القيسوني ـ وزير الحربيةمن محمود القيسوني ـ وزير الحربيةمن محمود القيسوني ـ وزير الحربية

        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

   الهاشميةالحكومة العربية

  مكة 

  ١٣٣٧ شوال ٣٠:                           التاريخ                                             ٤٣٩: الرقم

  )١٩١٩سبتمبر /  أيلول١٩(

  حضرة صاحب السعادة المعتمد البريطاني بجدة المحترم

  .بعد تقديم فائق االحترام

 يطلـب  ١٩١٩ يونيـو  ٢٢الـوارد لوكالـة الحربيـة الجليلـة     أفيد سعادتكم أنه بناء على إشـعار سـعادتكم    

جدوالً بأسماء الضباط واألنفار البغداديين والسوريين الذين قتلـوا واستـشهدوا فـي واقعـة تربـة التـي        

 ابـن سـعود فعليـه قـد صـار تنظـيم كـشفاً بأسـماء الـضباط          )١(حـصلت بـين سـمو األميـر عبـد اهللا وقـوات      

رة، وقدمناه طيه هـذا لحـضور سـعادتكم، مـن حيـث ولـم يمكـن إرسـال          الشهداء جميعاً في وقعة المذكو    

الجدول بأسماء الجنود الشهداء لكون بالنظر لحالة الميدان ما كـان يتيـسر للفرقـة الـشرقية إعطـاء            

الوقوعات في وقتـه بأسـمائهم لوكالـة الحربيـة الجليلـة، إال باإلجمـالي وقيـود الفرقـة مـع الـدفاتر، قـد             

  .واقبلوا عظيم احترامي. لعدو هذاتمت في محلها بيد ا

  وكيل الحربية الجليلة

  صاغ

  محمود القيسوني

                                                
 .كذا وردت في األصل )١(



  ٢٩٨

FO 686/18  
        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((

        االسم                                                           الرتبة                    محل الشهادة االسم                                                           الرتبة                    محل الشهادة االسم                                                           الرتبة                    محل الشهادة االسم                                                           الرتبة                    محل الشهادة 
  محمود شوكت 

  ابراهيم 
  خضر مخلص

  شكري
  حمودي حسن          

      لب حسن   علي غا
  سيد خميس            

       توفيق سعيد        
  عبد اهللا صالح         
     عبد المجيد أحمد  
      عبد اهللا              
  سيد عباس حلمي 
  مظلوم مهجول  

  عبد الرزاق   
  سامي سليمان
  كاظم جواد 

  محمد بن حسن 
  حمزة غاسي 

  عبد المعطي  
  محمود كره ده

  عبد اهللا
  وفيق سليمانت

  سيد حسن سيد علي
  محمود

  عيسى عبد اهللا إمام 
  محمد  

  أحمد حمدي
  عبد الرزاق

  صيدا
  حلب
  بغداد
  يمن
  يافا

  بغداد
  بغداد
  شام

  زهراني مكة           
  بغداد
  يمن
  بغداد
  بغداد
  غزة

  موصل
  بغداد
  مصر
  مكة
  غزة
  

  حمص
  بغداد
  بغداد
  مكة
  عكا 
  حلب
  شام 

  حمص 

  مالزم أول رشاش
  مالزم ثاني رشاش 

  مالزم أول
  مالزم أول 

  ضابط فصيل
مالزم أول رشاش                  

الزم ثاني رشاش                  م
ضابط فصيل                       
مالزم أول                         
مالزم ثاني                         
ضابط فصيل                       

  وكيل قائد المدفعي
  مالزم أول رشاش
  مالزم أول رشاش

  وكيل قائد المدفعي
  مالزم أول

  ضابط فصيل
  مالزم أول

  ضابط فصيل
  مالزم أول
  مالزم أول
  مالزم أول
  مالزم أول

  ضابط فصيل
  قائمقام الصحية

  قائد ـ طبيب
  وكيل قائد ـ بيطار 

  مالزم ثاني

  تربة 
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة



  ٢٩٩

  السيد حلمي بن
  محمود الحاج دياب
  محمد جمال علي

  رحو . س
  .محمد سليم شمال  

  شيخ صالح 
  يوسف سيد أحمد

  بشير 
  حسين حمودي 

  سيد رشيد عبد اهللا
  محمد مصطفى

  أيوب  
  زكريا 

   سليمان
   كامل

   جري حسين
  حسن فهيم 

  اسماعيل حقي ابراهيم

  السيد محمد
  توفيق 
  سعيد  

  عبد الرحمن 
  سعيد 
  عثمان

  السيد محمد
  رشيد حسين خماس

  أحمد حمدي مصطفى

  رامز أحمد العريسي

                  مصطفى سعيد     

  بغداد 
  

  بغداد
  مغربي
  بيروت
  يمن 

  موصل 
  بيروت
  بغداد
  بغداد 

  حسكي موصل
  حمص
  شام 

  ماردين
  كة م

  يمن
  بنغازي
  عمارة  

  يمن
  سليمانية
  حمص 

  حلب
  غامد
  يمن
  يمن
  بغداد
  ازمير 
  بيروت

بغداد                                                                            

  مير لواء 
  

  قائمقام
  قائمقام

  وكيل قائد 
  مفتي 

  مالزم أول
  مالزم أول

  ضابط فصيل
  ضابط فصيل 
  ضابط فصيل
  ضابط تلفون
  ضابط تلفون
  زعيم اإلدارة
  مالزم ثاني

  وكيل قائد المشاة
  مالزم ثاني
  مالزم أول

  ضابط فصيل
  زعيم 

  مالزم أول
  مالزم ثاني

  ضابط فصيل
  مالزم أول
  مالزم ثاني

  قائمقام الرشاش
  مالزم ثاني
  مالزم ثاني

وكيل قائد                                                                                            

  ةترب
  

  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
  تربة
   تربة
  

                            



  ٣٠٠
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))))٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزير الخارجيةمن وزير الخارجيةمن وزير الخارجيةمن وزير الخارجية
        إلى المفوض المدني في بغدادإلى المفوض المدني في بغدادإلى المفوض المدني في بغدادإلى المفوض المدني في بغداد

        ))))مكررة إلى نائب الملك في الهندمكررة إلى نائب الملك في الهندمكررة إلى نائب الملك في الهندمكررة إلى نائب الملك في الهند((((
   ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٢٣:                           التاريخ               سري                          

o          قدم الوفد األرمني في باريس بصورة سرية إلى المـستر بلفـور نـص معاهـدة مزعومـة بـين
 .فيصل ومصطفى كمال

بهــذه المعاهــدة تــستنكر األمتــان التركيــة والعربيــة االنقــسامات الموجــودة فــي العــالم اإلســالمي           
يوم التالي لقرار مؤتمر السالم الذي يقـال إنـه   وتعلنان واجبهما إلزالتها، وتقرران إعالن الجهاد في ال      

تعتــرف الحكومــة التركيــة بتــشكيل حكومــة عربيــة لكــل     . يقــسم األراضــي اإلســالمية بــين دول أجنبيــة   
ــون         ــة ويبقـ ــة التركيـ ــع األمبراطوريـ ــرب مـــشتركين مـ ــون العـ ــة بـــشرط أن يكـ ــي تركيـ ــة فـ ــاليم العربيـ األقـ

كومــة العربيــة بــشرط بحــث التفاصــيل فــي      ويعتــرف بالملــك حــسين ســيداً للح   . مخلــصين للخالفــة 
  .المستقبل

فــي األراضــي التــي احتلهــا جــيش الحــسين تكــون الــصالة باســم الــسلطان فــي الجوامــع ويعتــرف            
ويجـب اتحـاد   . بخالفته وتعلن مجدداً، ويعلن بدء الجهاد ببيان فـي جميـع األقطـار الناطقـة بالعربيـة       

ويقـوم الـشريف بـإبالغ فحـوى هـذه      . يـوش الوطنيـة  كل الشيوخ والحكام العرب لهذه الغاية وتـنظم الج       
المعاهدة ليس لعرب الحجاز فحـسب ولكـن أيـضاً لإلمـام والـسيد اإلدريـسي والمـسلمين فـي طـرابلس           

 ١٦ويقــال إن المعاهــدة وقعــت بنــسختين فــي حلــب فــي     . وبنغــازي ومــراكش وتــونس والجزائــر والهنــد   
  .يونيو بواسطة أسعد بك متصرف الكرك/ حزيران

  .براق رأيكم في صحة هذه المعلوماتيرجى إ
FO 141/776 

FO 371/4185 [135439] 

))))٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المندوب السامي في مصر ـ القاهرةمن المندوب السامي في مصر ـ القاهرةمن المندوب السامي في مصر ـ القاهرةمن المندوب السامي في مصر ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

   ١٤٠٠: الرقم
  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٢٥:             التاريخ               سري وخصوصي                        

  .١٠٦٦برقيتكم المرقمة 
  .البرقي إلى فيصل المرسل اليوم] حسين[ما يأتي حل رمزي سري أعد هنا من جواب الملك 



  ٣٠١

إن بريطانيـة العظمـى أنبـل وأعظـم مـن أن ال      . ٨٦ و٨٤ و٨٣إشارة إلى برقياتكم   . ١٢٤٥الرقم  ) يبدأيبدأيبدأيبدأ(
 أحــد إننـي، بعـون اهللا،  . تعتـرف بالحقيقيـة بعـد أن تـرى المعاهـدة التـي عقــدتها ودونتهـا فـي سـجالتها         

ومــع أن والئــي يجبرنــي أن ال أخالفهــا ولكــن إظهــار براءتــي أمامهــا،    . الــذين ال يقولــون غيــر الحقيقــة 
سـوف يجـدون كتابـه    . »فليراجعوا السجالت في دائرة المندوب السامي في مصر«فأنا مضطر أن أقول     

 صـــاحب يــسرني أن أحــيطكم علمـــاً بــأن حكومــة    «:  الــذي يقــول فيـــه  ١٩١٦مـــارس /  آذار١٠المــؤرخ فــي   
واعتماداً على هذا التأكيد بـدأنا االسـتعدادات للثـورة فـي     . »الجاللة البريطانية قد قبلت كل مطالبكم  

  .حوالي نهاية الشهر التالي
إن مطالبنــا معروفــة بوضــوح ومــن المستحــسن تعيــين شــخص آخــر لهــذه الــبالد، لــئال أضــطر إلــى    

  ).انتهى. (االنسحاب فتبقى البالد رهن الفوضى
 مــع ١٩١٦مــارس /  آذار١٠مكمــاهون إلــى الملــك حــسين المــؤرخ فــي  . ة كتــاب الــسير هـــأرســلت صــور

  .١٩١٦مارس /  آذار١٣ بتاريخ ٥٤رسالته إليكم رقم 
  .برقية أخرى عن هذا الموضوع تتبع

[131109/ME./44a] 
))))٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى وزارة الهندإلى وزارة الهندإلى وزارة الهندإلى وزارة الهند

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٢٩: التاريخ
  سيدي،
ســبتمبر مـــن  /  أيلـــول١٨ بتــاريخ  ٥٦٥٦ي اللــورد كـــرزن بــاالعتراف بوصــول كتـــابكم المــرقم ب     أمرنــ 

  .المفوض الملكي في بغداد عن موضوع ابن رشيد
 سوف يصدر التعليمـات إلـى المفـوض الملكـي عـن      )١(يفترض لورد كرزن أن السيد الوزير مونتاغيو  

د، ويكـون سـيادته مـسروراً للحـصول علـى      الخطة التي عليه اتخاذها فـي اجتماعـه القـادم مـع ابـن رشـي        
  .فرصة إلبداء رأيه في التعليمات المقترحة قبل إرسالها فعالً

ــة        ــذه الـــوزارة المرقمـ ــى برقيـــة هـ ــذا الخـــصوص يـــسترعي أنظـــار المـــستر مونتـــاغيو إلـ  ٦٤٢وفـــي هـ
ــي   ــة فـ ــار٢٤والمؤرخـ ــوع         /  أيـ ــي موضـ ــاهرة فـ ــي القـ ــة فـ ــصاحب الجاللـ ــسامي لـ ــدوب الـ ــى المنـ ــايو إلـ مـ

ضــات المقترحــة مــع إمــام صــنعاء، وقــد أرســلت صــورة منهــا إلــيكم بكتــاب هــذه الــوزارة المرقمــة    المفاو
  .وفي طيه صورة أخرى لسهولة المراجعة. مايو الماضي/  أيار٢٦ بتأريخ ٤٤/م ئي/ ٧٥٦٣٢

يتجرأ سيادته فيقترح أن خطة السياسة العامة الموضوعة فـي هـذه البرقيـة قـد يكـون مـن المفيـد         
إن هــذه القائمــة مــن الحكــام المتمتعــين بــالحكم الــذاتي       . ة مباحثــات مــع ابــن رشــيد   اتباعهــا فــي أيــ  

                                                
 .وزير شؤون الهند )١(



  ٣٠٢

الواردة فيها، باعتبارهم أولئك الذين تكـون حكومـة صـاحب الجاللـة مـستعدة لالعتـراف بهـم، تنطبـق          
فقــط علــى الــذين يحتمــل أنهــم يتــأثرون بــأي ترتيــب مــع اإلمــام، ولــم يقــصد منهــا أن تــشمل كــل شــبه    

  .تستثني االعتراف باالستقالل الداخلي البن رشيدالجزيرة أو أن 
إن المنــدوب الملكــي ســوف يكــون بــال ريــب فــي وضــع يــساعده علــى التوصــية بالحكــام الــذي يــشار        
إليهم في أية محادثات مـع ابـن رشـيد، وأنـا أقتـرح، لينظـر المـستر مونتـاغيو فـي األمـر، أن آراءه سـوف                

  .طة التي يتبعها في محادثاتهتطلب مسبقاً، ألجل التوصل إلى قرار في الخ
يرى لورد كـرزن أن المفـوض الملكـي فـي بغـداد يجـب أن تـصدر إليـه التعليمـات أيـضاً لتحـذير ابـن               
الرشيد مـن القيـام بـأي اعتـداء علـى ابـن سـعود وأن عـدم قبولـه لهـذا التحـذير يكـون مـضراً بأملـه فـي                   

  .إنشاء عالقات دائمة مع حكومة صاحب الجاللة
  ...أتشرف الخ

FO 371/4183 [135440] 
))))٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        تشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطانيتشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطانيتشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطانيتشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطاني. . . . من السير ممن السير ممن السير ممن السير م
        في القاهرةفي القاهرةفي القاهرةفي القاهرة

        إلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجيةإلى وزارة الخارجية

  ١٤١٤: الرقم

  مستعجل

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٢٩:                   التاريخ                خصوصي وسري                 

 إلـــى األميــر عبـــد اهللا فـــي مكــة المتـــضمنة فـــي    ٨٨فيــصل رقـــم  فيمــا يلـــي خالصــة لبرقيـــة األميـــر   

  .١٠٧٧برقيتكم رقم 

أرونـي وثيقـة موقعـة    . إلى أي قرار اتخذ قبل الثورة تشيرون؟ يدعون هنا أنه لم يكـن اتفـاق        ). يبدأ(

ــي  ) مـــاك؟(مـــن  ــاهون مؤرخـــة فـ ــذا (١٩٢٠اكتـــوبر /  تـــشرين األول٢٤مـ ــن   ) كـ تـــشترط فـــصل العـــراق عـ

  .الساحل السوري

  ).انتهى. (قت إلى صاحب الجاللة طالباً أن يرسل لي تاريخ المعاهدة برقياًأبر

 نظـراً إلـى أننـا لـم نجـد برقيـات مـن األميـر         ١٢٤٥يظهر أن ما تقـدم جـواب علـى برقيـة الملـك رقـم             

. التاريخ المـذكور خطـأ فـي الرمـز، وال شـك أن فيـصل يـشير إلـى رسـالة الـسير هــ           . عبد اهللا إلى فيصل  

 تــشرين ٢٦بتــأريخ ) ســري (١٣١الملــك حــسين التــي أرفقــت ترجمتهــا فــي رســالته رقــم    مكمــاهون إلــى 

  .١٩١٥اكتوبر / األول



  ٣٠٣

FO 371/4147 (142097) 

))))٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الحاكم السياسي البريطاني ـ بغدادمن الحاكم السياسي البريطاني ـ بغدادمن الحاكم السياسي البريطاني ـ بغدادمن الحاكم السياسي البريطاني ـ بغداد
        إلى مكتب المندوب السامي في القاهرةإلى مكتب المندوب السامي في القاهرةإلى مكتب المندوب السامي في القاهرةإلى مكتب المندوب السامي في القاهرة

  )نسخة إلى حكومة الهند(

  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٧:            التاريخ                                        ١١٨٩٤: الرقم
التقــارير األخيــرة الــواردة مــن البــصرة تــشير إلــى أن المعــارك بــين ابــن رشــيد وابــن ســعود وشــيكة،          

هو المعتدي، ولكن قبـل  ) يوليو/  تموز١٢ المؤرخة في ١٠٩٧أنظر برقية القاهرة رقم   (ويبدو أن األول    
  .وبدون دعم من الحجازإنه يعمل مستقالً 

FO 371/4183 [135438] 

))))٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١((((        

        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((
        كتبت في وزارة الخارجيةكتبت في وزارة الخارجيةكتبت في وزارة الخارجيةكتبت في وزارة الخارجية

  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول١:                       التاريخ             سري جداً                   

فيــصل يرســل برقياتــه الرمزيــة إلــى الملــك حــسين وإلــى أخيــه زيــد فــي دمــشق بواســطتنا، ونحــن           

والقـاهرة، قبـل تـسليمها، تحـل رموزهـا، وتبـرق إلينـا        . برقها إلى القاهرة إليصالها إلى المعنون إليهم  ن

  .بفحواها

  .الرسائل الثالث المرفقة هي النتيجة األولى لهذا اإلجراء

إننــي سأستفــسر مــن مــدير االســتخبارات العــسكرية فيمــا إذا كانــت لديــه أيــة وســيلة للتعامــل مــع          

وإذا كانـت الوسـائل سـتحل    .  وهـو يعتقـد أن لديـه ذلـك، وسـيحيطني علمـاً بـاألمر        .فيـصل هنـا   » شيفرة«

قبـل  » األرقـام «رموزها هنا فإنني أقترح تزويد مدير االستخبارات العسكرية فـي كـل مناسـبة بنـسخ مـن       

إرســالها، وإبــالغ القــاهرة بــأنهم يجــب أن يــستمروا فــي االطــالع علــى المحتويــات الرســائل التــي تمــر         

» شـفرتنا «وبهـذه الطريقـة سـيقل الخطـر علـى      .  فليست هنـاك ضـرورة إلعـادة إبراقهـا إلينـا      بواسطتهم،

  .في الوقت الذي تبقى فيه كل من القاهرة ووزارة الخارجية على علم بما يجري

  )غير مقروء(توقيع 



  ٣٠٤

FO 371/4147 [145629] 
IOR: L/PgS/10/843 

))))٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢((((        
        ت ت ت ت مذكرة أعدها السير دنلوب سمث لوزارة المستعمرامذكرة أعدها السير دنلوب سمث لوزارة المستعمرامذكرة أعدها السير دنلوب سمث لوزارة المستعمرامذكرة أعدها السير دنلوب سمث لوزارة المستعمرا

        عن جزيرة العرب الوسطىعن جزيرة العرب الوسطىعن جزيرة العرب الوسطىعن جزيرة العرب الوسطى
  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٢٠: التاريخ
 هـو الـرئيس الزمنـي    (.K.C. I. E)سعادة اإلمام عبد العزير بن عبد الرحمن بـن فيـصل بـن سـعود،     

والروحي لنجد أو بالد العرب الصحراوية التي تشمل ذلك القسم من شـبه جزيـرة العـرب الواقـع بـين       
فــي الــشمال، والخلــيج الفارســي ) المعاديــة لنـا أيــام الحــرب ( وإمــارة حائــل مملكـة الحجــاز فــي الغــرب، 

. فــي الــشرق، والربــع الخــالي أو الــصحراء الرمليــة الكبــرى فــي جزيــرة العــرب إلــى الجنــوب       ) العربــي(
وهذه األراضـي الـشاسعة عبـارة عـن صـحراء مقفـرة ال حيـاة فيهـا، وسـكان قليلـون يتـألفون مـن عـشائر                 

  .حات عرضية تقيم فيها جماعات عربية  مستوطنةبدوية رحالة، مع وا
كــان تــاريخ نجــد خــالل المئتــي ســنة األخيــرة متــسماً بالعواصــف، لكــن أســرة آل ســعود، باســتثناء          

م، حــين تــولى ســعود األول، الجــد   ١٧٠٠فتــرات قــصيرة عرضــية، حافظــت علــى عرشــها منــذ نحــو ســنة      
مرتفعـات جزيـرة العـرب الوسـطى كحـاكم      الذي استمدت األسرة المالكـة اسـمها منـه، وثبـت نفـسه فـي             

كانت جزيرة العـرب الوسـطى آنـذاك منقـسمة إلـى عـدد مـن اإلمـارات شـبه المـستقلة تعتـرف                  . مستقل
ــيج الفارســـي     ــعود  ). العربـــي(بـــسيادة غامـــضة لملـــك األحـــساء علـــى ســـواحل الخلـ ولـــم يكـــن وضـــع سـ

 جبــال اســكتلندة بـــين   فــي » روب روي« غيــر مماثــل لوضــع معاصــرهم     ١٧٥٠ و١٧٠٠وخلفائــه بــين ســنة    
  .»مونتروز«و» آرجايل«اإلمارتين القويتين 

 حــين ظهــر علــى المــسرح مؤســس     ١٧٥٠مــرت أحــوال جزيــرة العــرب بتغييــر حاســم فــي نحــو ســنة        
الــسليل الرابـــع  ] آل ســعود [المــذهب الوهــابي محمــد بــن عبـــد الوهــاب، وقــد وطــد بمعاونتـــه محمــد         

لبــث أن اســتوعبت بــاإلكراه أو باإلقنــاع وبكــل ســرعة ال  ألسـرته، نفــسه حاكمــاً لدولــة دينيــة جديــدة لـم ت   
 تحـل،  ١٧٩٠ولـم تكـد سـنة    . اإلمارات المختلفة في الداخل بل السلطة العليا األصلية لألحـساء أيـضاً   

  .حين أصبح سعود الثالث ابن محمد وخلفه سيداً لكل جزيرة العرب الوسطى والشرقية
عـــسكرية للدولـــة الجديـــدة قــد أثـــار األتـــراك الـــذين   إن انتــشار المبـــادىء الوهابيـــة واالنتــصارات ال  

 ســنة تقريبــاً ســادت  ٣٠وفــي خــالل . اتخــذوا أثــر ذلــك خطــوات إيجابيــة للقــضاء علــى الخطــر المهــدد   
كــان الحــظ فــي مبــدأ األمــر حليــف هــذا    . حالــة حــرب بــين األمبراطوريــة العثمانيــة والحــاكم الوهــابي   

 والمدينــة فــي الــسنة التاليــة،    ١٨٠٣ى مكــة ســنة  األخيــر، فمــد انتــصاراته إلــى كــل جهــة، واســتولى علــ      
. وإقليم عمان بعد أمد قصير، وقد نهب بلدة كربالء المقدسة على حدود العراق وغزا البـصرة والـشام        

تــوفي . لكـن األتــراك واصـلوا القتـال   . والخالصـة أنـه جعـل تحــت سـلطانه علـى كـل بــالد العـرب تقريبـاً        
ثاني، وانتقـل عـرش نجـد إلـى عبـد اهللا الـذي أفـضت حركاتـه         سعود الثالث واغتيل خلفه عبد العزيز ال 

المعوقـة ضـد محمـد علـي باشـا والـي مـصر وأبنائـه إلـى اإلنهيـار المثيـر لألمبراطوريـة العظمـى التــي              



  ٣٠٥

عاصــمة الوهــابيين بعــد حــصار دام أربعــة أشــهر  » الدرعيــة« احتــل ابــراهيم باشــا ١٨١٨وفــي ســنة . ورثهــا
حاكمة وكبار علماء المذهب الوهـابي، وأرسـل عبـد اهللا نفـسه مقيـداً      وذبح أعضاء كثيرين من األسرة ال   

  .)١(بالسالسل إلى مصر حيث أعدم
وفـي فتـرات عديـدة قامـت     . وفي الـسنوات الثالثـين التاليـة عانـت جزيـرة العـرب مـن الحكـم التركـي          

 ضـئيالً مـن   ثورات رئسها أعضاء من األسرة السعودية نجوا من مذبحة الدرعيـة، فلقيـت قـدراً كبيـراً أو     
النجــاح، لكــن نجــد لــم تــسترجع اســتقاللها الكامــل حتــى هــروب فيــصل حفيــد عبــد اهللا مــن القــاهرة       

  .١٨٥٠ و١٨٤٠واستعادته العرش بين سنتي 
 أقحـم  ١٨٦٩تمتعت نجد اآلن بعهد من السالم النسبي، ولكـن علـى أثـر وفـاة فيـصل فـي نحـو سـنة               

نــزاع أهلــي فــي محاولــة كــل منهمــا لالســتيالء علــى    ولــداه الكبيــران عبــد الــه وســعود الــبالد فــي غمــرة    
وتــولى الحكــم كــل منهمــا بالتنــاوب ألمــد قــصير، وطلــب عبــد اهللا مــساعدة أســرة ابــن رشــيد            . الحكــم

لكنــه لــم يحــسب حــساباً   . الجديــدة نــسبياً فــي جهــد نهــائي لتثبيــت نفــسه علــى العــرش بــصورة دائمــة     
عود وقتلــه، عــزل حليفــه عبــد اهللا واســتولى   لمــضيفه، إذ إن محمــد ابــن رشــيد، بعــد أن انتــصر علــى ســ    

  .على عرش نجد
بقيت أسرة ابن سـعود لعقـد مـن الـسنين أو أكثـر صـامدة بينمـا مـضى أفرادهـا البـاقون للعـيش فـي                 

لـم يخلـف   . المنفي في البحرين والكويت، مفضلين ذلك على خدمة حاكم غريـب فـي نفـس أراضـيهم     
بقي ابن ثالث لفيصل اسمه عبد الرحمن ليعـيش معتـزالً   عبد اهللا ذرية، لكن سعود ترك أسرة كبيرة، و    

. ولكـن واجـب اسـترجاع نجـد لـم يغـب عـن البـال        . في الكويـت مـع أسـرة كبيـرة مـن أبنـاء صـغار يكبـرون           
وفـي مطلـع القـرن العـشرين،     . وقد جرت محاوالت متعددة لم تصب نجاحاً قـام بهـا كـال فرعـي األسـرة       

بد الرحمن رسمياً عـن كـل إدعـاء بـالعرش لـصالح أكبـر أبنائـه        ونجد ما زالت في يد ابن رشيد، تنازل ع   
  .عبد العزيز ابن سعود وعهد إليه بواجب استعادة أراضي أجداده

 سـنة، غـادر الكويـت يـصحبه     ١٩، بينما كان عبد العزيز شـاباً ال يزيـد عمـره عـن     ١٩٠٠في شتاء سنة   
 رجـــالً لمرافقتـــه ودخـــل  ١٥ ولمـــا وصـــل إلـــى مـــسافة ســـفر يـــوم واحـــد مـــن الريـــاض اختـــار    .  تـــابع٢٠٠

ونصب كمـين لحـاكم البلـدة وقتـل فـي ميدانـه الرئيـسي، وهللـت الريـاض لعـودة سـادتها               . العاصمة سراً 
 ١٩١٤ثم استعاد عبد العزيـز شـيئاً فـشيئاً كـل اإلقلـيم الـذي كـان يحكمـه فيـصل، وفـي ربيـع               . الشرعيين

رة كتلـك التـي اسـتولى بهـا علـى      اسـتخلص مقاطعـة األحـساء الغنيـة مـن األتـراك بحيلـة حربيـة جـسو         
  .الرياض

حمــل عبــد العزيــز ابــن ســعود دائمــاً شــعور الــصداقة نحــو البريطــانيين، وأثبــت إخالصــه فــي بــدء          
وتعاون علـى مـدى   . الحرب العظمى بالقيام بحركات فعالة ضد ابن رشيد الذي أعلن مواالته لألتراك      

                                                
، ولم يكن ١٨١٨سل عبد اهللا بن سعود إلى اآلستانة حيث أعدمه األتراك فيما سنة الحقيقة أن محمد علي باشا أر )١(

  .إعدامه في مصر
 )ص. ف. ن(
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نعــزل، وذلــك ســواء فــي حــصار أقــاليم   الحــرب مــع الــسلطات فــي العــراق بقــدر مــا ســمح بــه موقعــه الم   
العدو أو الضغط على العدو ابن رشـيد وبـذلك يـسر لملـك الحجـاز لمواصـلة حركاتـه العـسكرية علـى            

 شــرع ١٩١٨ســبتمبر / وفــي أيلــول . طــول الــسكة الحديــد دون خــوف مــن التــدخل الجــدي البــن رشــيد      
ة مع تركيـة فأصـبح اسـتمرار    بهجوم شديد على حائل نفسها وأصاب نجاحاً مبدئياً، حين وقعت الهدن    

  .حركاته العسكرية ال لزوم له
إن العالقــات بــين حليفينــا ملــك الحجــاز وابــن ســعود لــم تكــن قــط وديــة جــداً، وقــد أخــذت بــالتوتر    

لكـن ابـن سـعود أعطانـا تعهـداً نفـذه بـإخالص بأنـه لـم يفعـل شـيئاً            . خالل الشهور األخيرة من الحـرب   
بعـد الحـرب أصـبحت    . هو مشغوالً بالتعاون مع قواتنا العسكريةلزيادة صعوبات الملك حسين ما دام    

ففـي خـالل هـذا    . مـايو الماضـي  / األمور أكثر خطورة، حتى تصاعدت إلـى معـارك علنيـة فـي شـهر أيـار         
ــه        ــى كـــل مدافعـ ــوم مفـــاجىء علـــى معـــسكر الملـــك واســـتولت علـ ــوات ابـــن ســـعود بهجـ الـــشهر قامـــت قـ

 رجـالً مـن جـيش    ١٥٠ ما أمكن التحقق منه، لم يهرب سـوى  وعلى قدر. ورشاشاته وعتاده وسائر اللوازم 
ثـم عـاد ابـن سـعود إلـى      .  رجـل مـاتوا فيهـا   ٥٠٠٠ إلـى  ٤٠٠٠الملك النظامي من المذبحة التي يقال إن       
  .عاصمته ولم يعكر السالم منذ ذلك الحين

لـة  بناء على دعوة من حكومة صاحب الجاللة أرسل ابن سعود وفداً لتقديم الـوالء لـصاحب الجال   
ويــرأس الوفــد ثــاني أبنائــه األحيــاء،   . وتهنئتــه علــى تكلــل الحــرب بالنجــاح  ) ملــك بريطانيــة العظمــى (

فيصل، وهو صبي في الرابعة عشرة من عمره، وكان قد اشترك في الحركات العسكرية ضد ابـن رشـيد         
د ويرافقه بصفة مشاور سياسي ابن عمه أحمد بن ثنيان الذي جلـس جـده علـى عـرش نجـ         . ١٩١٨سنة  

لمدة قصيرة خالل السنوات العاصـفة فـي عهـد االحـتالل التركـي، وقـد درس هـو نفـسه مـع إخوتـه فـي               
ويمثـل مــصالح  . وكـان إخوتـه فـي اآلســتانة عنـد نـشوب الحـرب وخـدموا فــي الجـيش التركـي         . اآلسـتانة 

 نجد التجارية الثالث أعضاء البعثـة عبـد اهللا القـصيبي، وهـو شـريك فـي محـل مزدهـر لتجـارة اللؤلـؤ            
  .والتجارة العامة في البحرين وأعضاء البعثة الثالثة الباقون هم من األتباع

 معاهــدة مــن قبــل الــسير برســي كــوكس، نيابــة عــن بريطانيــة العظمــى، وابــن       ١٩١٦وقعــت فــي ســنة  
سعود، تعهد فيها هـذا األخيـر، مقابـل ضـمان بريطـاني لـسالمة أراضـيه، بـأن ال تكـون لـه أيـة معـامالت               

سـوى بريطانيـة العظمـى، وأن يحـافظ علـى فـتح طـرق الحـج عبـر إقليميـة إلـى مكـة،             مع دولة أجنبيـة    
التـــي تـــرتبط بمعاهـــدات معنـــا، وتـــم  ) العربـــي(وأن يمتنـــع عـــن االعتـــداء علـــى دول الخلـــيج الفارســـي  

االتفـاق أيــضاً علــى أن تعــين الحــدود الفعليــة ألرضـيه بعــد الحــرب، وأن المعاهــدة التــي أبرمــت آنــذاك     
لقـد  . ا ألجـل إنـشاء اتفـاق دائـم بـين ابـن سـعود والدولـة التـي يراهـا حاميتـه الطبيعيـة            يعاد النظر فيه 

خــول أحمــد ابــن ثنيــان مــن قبــل ســـيده بالــصالحيات الكاملــة للمباحثــة فــي هــذه األمــور، إذا رغبـــت             
  .حكومة صاحب الجاللة بمثل هذه المباحثة

ن وافدة األنفلـونزا التـي توغلـت فـي     وجدير بالذكر أن والد ابن سعود، عبد الرحمن، ال يزال حياً وأ  
الشتاء الماضي إلى قلب جزيـرة العـرب قـضت علـى ثالثـة مـن أبنـاء ابـن سـعود، وبـضمنهم ابنـه البكـر                 

وولـي عهـد إمـارة نجـد     .  سـنة والـذي اشـتهر قبـل وفاتـه ببـسالته العـسكرية        ١٩البالغ من العمـر     » تركي«
  .كمهو سعود، االبن الثاني وأكبر األبناء األحياء للحا
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  فندق بورثمينستر
  سنت آيفز

  كورنول
  ١٩١٩أكتوبر /  تشرين األول٤:  التاريخ

  عزيزي مونتاغيو،
أرسلت لـي وزارة الخارجيـة النـسخة المرفقـة لكتـاب مـن لـورنس، ولكـن نظـراً لتـأخيرات البريـد لـم               

  .أعتقد أنك تسلمت نسخة أيضاً. لني إال بعد ظهر أمستص
سـبتمبر ألتمكـن مـن تقـديم أي تعليـق      /  أيلـول ١٩إنني على جهـل تـام بمـا يجـري، ومـا جـرى، منـذ            

إنني ال أثق بلورنس مطلقـاً، وال أوافـق علـى نقطـة االبتـداء فـي سياسـته، ولكـن، مـع مراعـاة            . ذي قيمة 
علـــى أن هنـــاك بعـــض . ناءه فـــي هـــذه المقترحـــات المعينـــةذلـــك، ال أجـــد الكثيـــر ممـــا أســـتطيع اســـتث 

  : النقاط التي يجب مالحظتها
وكـل هـؤالء   . ومـن المعـروف أنـه ال يعـرف شـيئاً عـن اإلدارة وال يهـتم بهـا        : إن لورنس سياسـي    )١

ولكـن يكمـن وراء لعبتـه الـسياسية افتـراض ـ       . الناس، وهذه األماكن، بيادق في لعبة سياسية
واآلن لـيس للعـراق مـستقبل قـط     » )العـراق (م لبالد ما بين النهـرين  المستقبل العظي «وهو  

ما لم تقم فيه إدارة سليمة، وأن إدارة سـليمة هنـاك يجـب أن تكـون بالتـالي قاعـدة لمكانتنـا              
ــا    . فـــي الـــشرق األوســـط  إننـــا يجـــب أن نحـــسب حـــساباً كـــامالً لالعتبـــارات الـــسياسية، ولكننـ

حكومـــة «وأعتقـــد أننــا ملزمـــون بإقامــة   .  بــسببها ابتــداء، يجـــب أن ال نؤجــل اإلدارة الجيـــدة  
ألن ذلــك مــا تتطلبــه المبــادىء التــي أعلنــا  ) ٢(ألننــا وعــدنا بــذلك ) ١: (فــي العــراق» عربيــة

» القوميــة العربيــة «ألن ) ٣(عنهــا فــي مــؤتمر الــصلح كمــا يتطلبــه الفكــر الــسياسي الــراهن       
ينــا أن نجعـل البلـد يقــف   ولكـن عل . سـتجعل، عـاجالً ولـيس آجــالً، كـل شـيء ســواه مـستحيالً      

ولــيس بإمكــان حكومــة عربيــة أن تفعــل ذلــك، ذلــك يجــب أن تكــون هنالــك فــي   . علـى قدميــه 
وقـد اقتـرح لـورنس    . وأعتقد أن ذلك مقبـول بـصورة عامـة   . البداية حكومة بريطانية مقنعة   

أنــه لــن يكــون هنالــك حاجــة إلــى تغييــرات كثيــرة فــي الواقــع، ســوى تغييــر فــي الــروح، وإننــي      
ولكــن مــا يقلقنــي كثيــراً هــو عــدم التعامــل مــع العــراق علــى أســاس مزايــاه، بــل    . تمامــاًأتفــق 

وهـــذا مـــا يفكـــر فيـــه لـــورنس فـــي الفقـــرة   . إخـــضاعه العتبـــارات سياســـية فـــي أمـــاكن أخـــرى  
إن دمشق بطبيعة الحال ستعمل على موازنـة الفرنـسيين بالبريطـانيين،     . األخيرة من كتابه  

نحـو اليـسار دائمـاً، وهـو     ) العـراق : أي(س، هـو أن نتحـرك   وتكون معالجة ذلك، في رأي لـورن  
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متابعتــه  «، ولكــن هــو، مــع ذلــك، مــا ســماه اإليرلنــدي      »اســتدعاء الــزمن «يــصف هــذا بقولــه   
مـن أن نـرقص مـن أجـل وقـت      » ندعو الوقـت «ومن الواضح أنه ألفضل لنا أن    . »بالسير أمامه 

 الـسنوات األولـى للتـضحية    شخص آخر، ولكننا سنضطر إلى أن نقاوم بشدة ميالً ظهـر فـي    
بمصالح العـراق الماديـة واألساسـية، والتـي ليـست مـصالح عراقيـة بحتـة، ولكنهـا كمـا علـى                

 ويجـب ترسـيخ األسـاس بـصورة     .ما أظهره لورنس، هي مصالح الحركة العربية بصورة عامة 
مطالبــة «وإننــي آلمــل مخلــصاً أن ال نــسمح أي . مــضمونة قبــل البــدء بالمنــاورات الــسياسية 

إلبعادنـا عـن   »  أخرى لجعل العراق على قدم المساواة مع دستور مـصر الجديـد   نربلجنة مل 
أو أليــة منافــسة بريطانيــة ـ فرنــسية أن تغرينــا بإســراع الخطــو قبــل             . الطريــق المــستقيم 

  .األوان
  :إن النقاط األخرى التي عندي تتعلق التفاصيل نسبياً

واســتخدام «برســي كــوكس إلـى العــراق  يقتـرح لــورنس إخبــار فيـصل أن يــشترط عــودة الـسير     )٢
أبــدي أننــا ال نــستطيع فــي أي وقــت أن نــسمح لفيــصل وال    . »نائبــه الحــالي خــارج المنطقــة 

وفيمـا يتعلـق بكـوكس فإننـا     . للورنس بأن يملي علينـا مـن يجـب أن نـستخدم أو ال نـستخدم       
لحــسن الحــظ نــستطيع أن نقــول إن عودتــه قــد ســبق تــدبيرها، ولكــن يجــب أن نجعــل مــن        

.  تـــي.أ«أمـــا فيمـــا يتعلـــق بــــ . واضــح جـــداً لفيـــصل أن رغبائـــه لـــم تكـــن لهـــا عالقـــة بـــذلك  ال
أنــه يكــره  ) والواقــع فــي أول مقابلــة لــي معــه  (، قــد أخبرنــي لــورنس قبــل عــدة أشــهر   »ويلــسن

. ويلــسن، وأنــه اعتــرف لــي فعــالً بــأن موقفــه مــن قــضايا العــراق تلونهــا مــشاعره الشخــصية       
قد أن ويلـسن لـيس بالرجـل الـذي يـصح إبقـاؤه لمـدة أطـول         وكما تعلم أنني شخصياً ال أعت    

ولكـن يجـب   . على رأس اإلدارة العراقية، ولذلك كنـت أحـث علـى عـودة كـوكس بـصورة عاجلـة        
وكـان جوابــه  . وقـد كتبـت إليـه مــؤخراً رسـالتين قـويتين إلـى حـد مـا        . أن نكـون منـصفين معـه   

ع بــصورة أوضــح حتــى اآلن،  إنهــا تظهــر الوضــ . علــى إحــداهما برقيتــه الخاصــة التــي رأيتهــا  
أرى أننــا ال نــستطيع . وأعتقـد أن اللــورد كـرزن يجــب أن يطلــع عليهـا قبــل أن يتخــذ أي قـرار     

ولكننــي أظــن أنــه ســيكون مــن     » يجــب أن يــستخدم خــارج المنطقــة   «أن نتعهــد بــأن ويلــسن   
إنــه لـــم  (األفــضل لــه وللعـــراق أن يــستخدم كــذلك، وإننـــي أقتــرح أن يتمتــع بإجـــازة طويلــة        

بعد وصول كوكس بشهر أو شـهرين، وفـي هـذه األثنـاء إذا     )  سنوات٥على إجازة منذ    يحصل  
تــم اســتحداث منــصب جديــد فــي لنــدن، فــيمكن جــداً اســتخدامه فيــه لمــدة ســنة أو ســنتين     

  .قبل أن يعود إلى العراق
لــم تــتح لــي الفرصــة لكــي أطلــع علــى، الترتيبــات المتخــذة فــي بــاريس، والتــي يــشير إليهــا          )٣

ولكـن أتمنـى أن يكـون فيـصل خـارج نطـاق       . مها، وليست لـدي أي خـرائط هنـا     لورنس، وأتفه 
 .العراق، أي أن ال تكون له أي سلطة شرقي نهر الفرات

  المخلص
  آرثر هيرتزل



  ٣٠٩

FO 371/4147 (147731) 
))))٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من اللورد اللنبيمن اللورد اللنبيمن اللورد اللنبيمن اللورد اللنبي
        المندوب السامي البريطاني في مصرالمندوب السامي البريطاني في مصرالمندوب السامي البريطاني في مصرالمندوب السامي البريطاني في مصر

        إلى الورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى الورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى الورد كرزن ـ وزير الخارجيةإلى الورد كرزن ـ وزير الخارجية
   ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول١٦:              التاريخ                                      ٥٠٨: الرقم

  سيدي اللورد،
 أتـــشرف بـــإعالمكم أن ١٩١٩ســـبتمبر /  أيلـــول٨ والمؤرخـــة فـــي ١٣٤٠إشـــارة إلـــى برقيتـــي المرقمـــة 

وصــلت مــن  التقــارير التــي وصــلت مــن المعتمــد البريطــاني فــي جــدة، وكــذلك لهجــة البرقيــات التــي       
الملـك حــسين نفـسه، تــدل علـى احتمــال أن يعلـن الملــك حـسين اســتقالته فـي أي وقــت، وربمـا بــدون         

ومهما كان هذا األمـر، فقـد يكـون مـن المفيـد بـصورة واضـحة        . إعطاء الكرنل فيكري إنذاراً عن نواياه   
لـى الفوضـى،   تعيين من يخلف الملك بأقل ما يمكن من التأخير، وذلك لتفادي فترة فراغ قد تؤدي إ 

ولــذلك ســيكون الكرنــل فيكـري ممتنــاً أليــة تعليمــات خاصــة يمكــن إصــدارها   . وحتـى إلــى حــرب أهليــة 
  .إليه، ليسترشد بها

فهــو لــيس متعــصباً، ويــصغي إلــى النــصح،     . إن األميــر عبــد اهللا ســيكون أنــسب مــن يخلــف الملــك    
يـرة حـصل عليهـا مـن اتـصاله      وهو يتمتـع بكفـاءة دبلوماسـية كب   . وتقدمي، ومؤيد لبريطانية في أفكاره 

بــاألتراك لمــدة طويلــة، إضــافة إلــى شخــصيته المحبوبــة فــي األوســاط البريطانيــة والمحليــة، ممــا           
ولعلــه ســيتمكن أيــضاً مــن إقنــاع والــده لترشــيحه واســتبعاد    . ســيمكنه مــن فــرض نفــسه بــدون صــعوبة  

  .افساً خطيراً لهولذلك فهو ليس من. أخيه األكبر علي الذي هو دونه كفاءة، ومتعصب، وضعيف
ــه       ــر عبــــد اهللا يمكــــن أن نتوقــــع أن األخيــــر، قبــــل قبولــ وفــــي حالــــة ترشــــيح الملــــك حــــسين لألميــ
المــسؤولية، سيستفــسر مــن الوكيــل البريطــاني عــن مــدى التأييــد، المعنــوي والمــادي، الــذي ســتكون        

  .حكومة صاحب الجاللة مستعدة لمنحه إياه
ا سيطالب باسـتبقاء بريطـاني كبيـر يكـون وسـيطاً بينـه       أما فيما يتعلق بالتأييد المعنوي، فإنه ربم  

وقـد علمـت أن كـالً مـن الملـك واألميـر       . وبين حكومـة صـاحب الجاللـة، وتحمـل آراؤه الـوزن الـضروري        
فـإذا  . عبد اهللا ينظران بتخوف إلى إعادة تأسيس قنصلية بـسيطة فـي جـدة بـدالً مـن الوكالـة الحاليـة         

جود، فإنني أقترح أن توضع القنـصلية فـي إمـرة موظـف كبيـر ذي      زالت الوكالة بشكلها الحالي من الو   
تجربــة فــي الــشؤون الــسياسية العربيــة، يعــين بـــصفة قنــصل بريطــاني علــى ان يــساعده فــي أعمالـــه            

  .القنصلية موظف صغير من الخدمة القنصلية، ويقوم هو بأعمال المعتمد البريطاني
م المـادي الـالزم مـن حكومـة صـاحب الجاللـة       إن األمير عبد اهللا سيتعمد إلى حد كبير علـى الـدع    

لحفــظ وضــعه فــي الحجــاز ومــن المؤكــد أنــه ســيطالب بتــصريح مــن حكومــة صــاحب الجاللــة بــشأن      



  ٣١٠

وقــد يقــدم طلبــاً بمــنح الحجــاز قرضــاً      . ١٩١٩ديــسمبر  / اســتمرار المعونــة الماليــة بعــد كــانون األول    
ء أي تــصريح قــاطع فــي هــذا    وال أظــن أن مــن الممكــن إبــدا   . يعــوض بــه عــن المعونــة التــي خفــضت     

الموضوع في المرحلـة الراهنـة ولكـن فيمـا إذا كانـت سياسـة حكومـة صـاحب الجاللـة المـستقبلة مـع              
ــو الطـــابع الـــذي تتميـــز بـــه              ــدأ المعونـــات الماليـــة والرواتـــب، وهـ ــام العـــرب تحبـــذ اســـتمرار مبـ الحكـ

لعبـدلي وسـلطان الحـج،    المعاهدات مع دول ساحل المهادن والترتيبات مـع الـشيوخ أمثـال الـسلطان ا        
إن أي مؤشــر يمكــن إعطــاؤه حــول   . فإننــا قــد نــضطر إلــى مــنح حــاكم مكــة معاملــة تفــضيلية واضــحة    

  .سياستنا في هذا الشأن سيكون بال ريب حافزاً جيداً لمن يخلف الملك
  الخ              ....                          وأتشرف 

        آللنبي
FO 686/42 

))))٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ن اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةن اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةن اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةن اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةمممم
        إلى اللورد آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني في مصرإلى اللورد آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني في مصرإلى اللورد آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني في مصرإلى اللورد آللنبي ـ المندوب السامي البريطاني في مصر

  ١٩١٩/  تشرين الثاني١٥:                      التاريخ                                            ٦٢٣: الرقم
اكتــوبر / ن األول تــشري١٦ والمــؤرخ فــي  ٥٠٨تــشيثام المــرقم  . ســيدي اللــورد، تــسلمت كتــاب الــسيرم  

ويبــدي ان الملــك  .  وفيــه يثيــر قــضية الــشخص الــذي ســيخلف الملــك حــسين علــى امــارة مكــة        ١٩١٩
ومـن رأيـي أن تنـازل الملـك حـسين قـد يكـون فـي مـصلحة          . حسين قد يعلن عن تنازله في وقـت قريـب    

تؤدي إلـى  حكومة جاللته أيضاً، بشرط أن يتأكد أنه سيسمى عبـد اهللا خلفـاً لـه، ولكـن تـسمية علـي سـ        
ولذلك إذا كـان مـن المحتمـل أنـه يعـين حـسين عليـاً، وهـو مـا فهمـت أنـه سـيكون، فـإنني                  . وضع محرج 

  .أفضل أن يتأخر تنازله على أي حال إلى ما بعد التسوية التركية
ســـأكون ممتنـــاً إذا أبلغتمـــوني بـــآراء ســـيادتكم فـــي هـــذا الـــشأن، وفيمـــا إذا كنـــتم تـــرون أن المعونـــة   

تخــذ وســيلة للتــأثير فــي الملــك حــسين ليرشــح الــشخص الــذي تفــضل حكومـــة           الماليــة يجــب ان ت  
  .جاللته أن تراه على العرش

والشــك أن ســيادتكم لــن تنــسوا أن أيــة خطــوات تتخــذها حكومــة جاللتــه بهــذا الهــدف قــد تعتبــر        
تــدخالً فــي حقــوق الخالفــة، نظــراً الســتحالة الفـــصل بــين الوظــائف الدنيويــة لملــك الحجــاز عـــن            

والواقـع أنـه يبـدو مـن المحتمـل، حالمـا يـصبح مـن المعـروف أن          . ه الروحيـة إلمـارة مكـة    الوظائف شب 
حكومــة جاللتــه تحــاول التــأثير فــي الملــك حـــسين فــي اختيــار خلفــه، أن يــرد الــسلطان علــى ذلـــك             

  .بتعيين منافسه علي حيدر لإلمارة
يـا سـيدي اللـورد،    سأكون ممتناً أن أحصل على جواب من سيادتكم بأسرع وقت يناسبكم، وأتـشرف،    

  .أن أكون خادمكم المتواضع المطيع
  )توقيع(



  ٣١١

FO 686/18 
))))٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وكالة الحكومة العربية في الحجاز ـ القاهرةمن وكالة الحكومة العربية في الحجاز ـ القاهرةمن وكالة الحكومة العربية في الحجاز ـ القاهرةمن وكالة الحكومة العربية في الحجاز ـ القاهرة
        إلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرةإلى المندوب السامي البريطاني ـ القاهرة

  ١٩١٩اكتوبر / ل تشرين األو١٩:               التاريخ                                                         
  سعادة المندوب السامي 

  القاهرة
  :أتشرف بأن ابدي لسعادتكم أن جاللة الملك أمرني أن أعرض ما يلي على سعادتكم

أبلغ سعادة المندوب السامي أن سعادة الوكيل البريطاني في جدة قد اخبرنـي بـان لـدى الحكومـة       
أعلـم أننـي أزعجـت الحكومـة     .  ابـن سـعود  البريطانية، في الوقت الحاضـر، أمـوراً أهـم مـن التفكيـر فـي       

  .البريطانية كثيراً، وال أنسى التعليمات الصادرة إلينا بصرف النظر عن مسائل ابن سعود
تنــسى بريطانيــة العظمـــى مــا ينـــذر بــه حـــصول ابــن ســـعود علــى االســـلحة التــي حاربنـــا بهــا مـــع          

خيـرة فـي هـذا الموضـوع كانـت      وإننـي ألعلـم أيـضاً أن مـذكراتي األ    . بريطانية العظمى جنباً إلـى جنـب    
بنتيجة االنزعاج وعدم االرتياح في هذا البلـد الـذي هـو اآلن مـزدحم بالحجـاج الـذين يكـون رجـوعهم          
ــار إليهـــا            ــي أشـ ــة التـ ــضايا الدوليـ ــل القـ ــى مثـ ــة العظمـ ــسبة لبريطانيـ ــاً بالنـ ــم مهمـ ــى بالدهـ ــسالم إلـ بـ

  .انتهى. تكم أمسوإال فإن الوضع هو كما هو موصوف في برقيتي إلى سعاد. سعادتكم
  مع أعظم االحترام

  شرف عبد المحسن) التوقيع(
  الوكيل العربي

  )دار االعتماد: صورة إلى(
FO 686/18 

))))٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المندوب السامي البريطاني في القاهرةمن المندوب السامي البريطاني في القاهرةمن المندوب السامي البريطاني في القاهرةمن المندوب السامي البريطاني في القاهرة
        إلى الكرنل فيكري ـ جدةإلى الكرنل فيكري ـ جدةإلى الكرنل فيكري ـ جدةإلى الكرنل فيكري ـ جدة

   ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٢٤: خ          التاري                                               ٢٦١: الرقم
تسلمت من الملك حسين ثالث برقيات تتناول بصورة رئيـسية موضـوعات غيـر محـددة مثـل خوفـه        
مــن ابــن ســعود، وشــعوره بــأن حكومــة صــاحب الجاللــة تهمــل مــصالحة، وحرصــه علــى وصــول لجنــة          

المـواد الالزمـة   كمـا أنـه يعـرب عـن شـكوى محـددة حـول التوقـف عـن تزويـد           . الحدود بأسـرع مـا يمكـن      
أرجـو انتهـاز فرصـة    . لتصليح سكة حديد المدينة التي سبق أن قطع له وعد بإرسالها إليه في دمـشق     

عند زيارتك الملك لتشرح له أنه على الرغم ممـن أن حكومـة صـاحب الجاللـة تتلقـى طلبـات عديـدة          



  ٣١٢

نكم إبالغــه أن وفيمــا يتعلــق بالــسكة الحديــد يمكــ   . مــن شــتى أنحــاء العــالم، فــإن مــصالحة ال تنــسى    
التصليحات يمكن الشروع فيها حالما يقدم األمير علي المساعدة الماليـة التـي وعـد بهـا إلـى األميـر           

إننـي أقـدر الـصعوبات التــي يثيرهـا لكـم الملـك بمراسـلته معــي مباشـرة، ولكـن لـيس بإمكاننــا           . فيـصل 
ة يرسـلها إلينـا مـع إخبـاره     ومع ذلك اطلبوا إليه أن يزودكم ـ حسب وعده ـ بنـسخة مـن أيـة برقيـ      . منعه

  .بأن مثل هذه الطريقة ستوفر كثيراً من المشاكل والنفقات وأنها ستكون في مصلحته
FO 686/18 

))))٢٥٨٢٥٨٢٥٨٢٥٨((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدةمن المعتمد البريطاني ـ جدة
        ـ القاهرةـ القاهرةـ القاهرةـ القاهرة) ) ) ) دار االعتماددار االعتماددار االعتماددار االعتماد((((إلى المكتب العربي إلى المكتب العربي إلى المكتب العربي إلى المكتب العربي 

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢: تاريخ            ال                                   ١٠٣٧٢: الرقم
أجــرى فيكــري مقــابالت مــع أشــخاص فــي الطــائف فأكــدوا لــه أن ابــن ســعود يــصرح أنــه ســيحتل             
الحجــاز حتــى جــدة، كمــا يــصرح أيــضاً أن الحجــاز يجــب أن يكــون ضــعيفاً ألنهــم أخــذوا كــل شــيء فــي     

مـن العـام أن يـسحب ابـن     شاهد فيكري الوضع في تربة من تل عال ويرى من الضروري لأل    . متناولهم
الملــك علـى اســتعداد تــام  . مـن تربــة ألنـه يجبــي الـضرائب ويغلــق الطريـق مــن الـيمن     » مــأموره«سـعود  

  .لرؤية تربة بلداً مجاوراً ومحايداً حتى تتخذ لجنة الحدود قرارها
  غارود
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))))٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

   ))))١١١١(((())))المعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدةالمعتمد البريطاني في جدة((((من الكرنل ويلسن من الكرنل ويلسن من الكرنل ويلسن من الكرنل ويلسن 
        ))))وزارة الخارجيةوزارة الخارجيةوزارة الخارجيةوزارة الخارجية((((إلى الميجر يونغ إلى الميجر يونغ إلى الميجر يونغ إلى الميجر يونغ 

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٩:          التاريخ                  الرقم                                    
  عزيزي يونغ،

تشيــشهام عــن احتمــال تنــاول الملــك  ) مــيلن(أرســل لكــم المالحظــات التاليــة باإلشــارة إلــى رســالة  
  .ها يوم الجمعة الماضيحسين ـ التي أطلعتني علي

إن الــرأي الــذي توصــل إليــه بعــد رويــة وتأمــل كــل مــن األميــر عبــد اهللا وقاضــي قــضاة مكــة وجميــع      
أصـحاب النفـوذ فــي الحجـاز الـذين قــابلتهم، هـو أنـه إذا تنــازل الحـسين عـن العــرش، فإنـه يحـدث فــي            

إن حالـة مثــل  . يحاًالحجـاز مـا يـشبه الفوضـى العامـة، وأرى احتمـال كـون هـذا الـرأي اإلجمـاعي صـح           
ولـيس مـن المحتمـل أن يبقـى االخـوان هـادئين،       . هذه لن تكون في مصلحة االمبراطورية البريطانية 

  .ويحتمل أن يحاولوا القيام بغزو خطير للحجاز

                                                
 .أرسل الكرنل ويلسن هذه الرسالة من بكنغهامشير التي كان يقضي فيها إجازته )١(



  ٣١٣

ومــا دامــت  . وفــي رأيــي المتواضــع أن حركــة االخــوان أشــد المظــاهر المزعجــة فــي الوضــع العربــي    
ا فعلــت حتــى اآلن، فــإن سلــسلة األوضــاع الــصعبة تــستمر طــويالً     حكومــة الهنــد تؤيــد ابــن ســعود، كمــ   

وتواجــه حكومــة صــاحب الجاللــة ســواء تنــازل الملــك حــسين عــن العــرش أو مــات أو بقــي فــي وضــعه        
  .الحاضر

يعتقد الحسين والزعماء العـرب أن حكومـة الهنـد تابعـة لحكومـة صـاحب الجاللـة، ومـن الـصعب            
ســالمية فــي العــالم تناصــر حركــة مذهبيــة ترمــي إلــى هــدم        علــيهم أن يفهمــوا كيــف أن أعظــم دولــة إ    

  .اإلسالم الحنيف
في كتـاب شخـصي بعـث بـه إلـي مـؤرخ فـي        ) من الدائرة السياسية في سيمال(لقد كتب دنيس براي     

فلـو تحقـق لكـان أثـره فـي      . إن رفع خطر االخوان جـاء مـسعفاً حقـاً   «: يوليو الماضي قائالً/ شهر تموز 
  .»الهند مروعاً بالتأكيد

أنانيـاً  «أنا على استعداد لالعتقاد بأن ابن سعود مخلص لنا شخصياً، وأنـه حـسب المحتمـل لـيس         
إن تأليفـه لجماعـة االخـوان كـان قـد      . برغبته في تحويل اإلسالم عموماً إلى المـذهب الوهـابي      » تماماً

ئق كمـا  نفذ حسب المحتمل لغرض التعاظم السياسي أكثر مـن الـديني، ولكـن علينـا أن نأخـذ الحقـا        
وهكــذا فالتأييــد الممنــوح لــه هــو فــي   . هــي عليــه، وابــن ســعود هــو الــرئيس لالخــوان المتعــصبين حقــاً   

  .الحقيقة تأييد لحركة االخوان
أمــا أنـا فــأرى  . وبـين حركــة االخـوان  » المتطـرف «ويـرى الحـسين أنــه ال فـرق بــين المـذهب الوهــابي     

  .ة عسكرية وعدوانيةفحركة االخوان في جوهرها حركة متعصبة ذات طبيع. فرقاً
أبدي أن من المهم لنا أن نعمل كل ما في وسعنا لمنع الحـسين مـن التنـازل فـي الوقـت الحاضـر،         
وأن تـصريحاً نهائيـاً مــن جانـب حكومـة صــاحب الجاللـة بأنهــا تعتـرف بالخرمـة وتربــة وبيـشة بكونهــا          

ي مثـل هـذه الرسـالة    وأقتـرح أن تعطـي لـ   . داخل الحـدود الـشرعية للحجـاز قـد يـدعوه علـى االسـتمرار         
وفـي الوقـت نفـسه يجـدر الطلـب مـن الحـسين أن يخـول         . لتقديمها إليه من حكومة صـاحب الجاللـة        

بقـصد االجتمـاع بممثـل البـن     ) أحاول أن أوفق إلرسـال عبـد اهللا  (ممثالً مسؤوالً للذهاب إلى القاهرة    
لجنـة حـدود تقـوم بتحديـد     وأنا ال أتفق مع فيلبي بـأن  . سعود هناك لالتفاق على حدود بين البلدين      

  .هذه الحدود في الموقع، فإن هذا العمل يولد القالقل وال يؤدي إلى نتيجة دائمة
فإذا تمت الموافقـة علـى شـيء مـن هـذا القبيـل فـإنني أقتـرح أن ترسـل رسـالة إلـى الحـسين مآلهـا                    

 حكومـة  أنني سوف أغادر إلـى جـدة بعـد مـدة قليلـة وأبحـث الوضـع كلـه معـه، ومـن ضـمن ذلـك اقتـراح                
  .صاحب الجاللة لمعالجة قضية حدود الحجاز ونجد

لقد أعرب الحسين مراراً عن رغبتـه فـي زيـارة انكلتـرة بعـد عقـد الـصلح مـع تركيـة إذا لـم يكـن قـد              
فأقترح أن يـسمح لـي بـأن أقـول لـه إن حكومـة صـاحب الجاللـة ترحـب بزيارتـه فـي               . استقال قبل ذلك  
ــة  ــاد بـــ  . الـــسنة القادمـ ــل إلـــى االعتقـ ــدة،      وأميـ ــون مفيـ ــة تكـ ــإن النتيجـ ــا فـ ــى هنـ ــى إلـ أن الحـــسين إذا أتـ

وفكـرة زيـارة انكلتـرة سـوف تميـل      . عن صدره، وتكون درساً حقيقياً لـه » عبئاً شديداً«ويستطيع أن يرفع   
إلــى منعــه عــن التنــازل عــن الحكــم، فالتنــازل ســيكون، كمــا أرى، مــضراً لنــا فــي الوقــت الحاضــر نظــراً      

  .للحالة العامة في الشرق



  ٣١٤

بأننا يجـب أن نحمـل الحـسين علـى     ) وكيل المندوب السامي في مصر(ارة إلى اقتراح تشيشهام  إش
تعيين عبد اهللا خلفاً له، لقد فكرت كثيراً في الوضع الذي يحتمل أن يسود في حالة تنـازل الحـسين،      
د وأعتقد أنني أخبرتكم بأن السبيل الوحيـد الـذي يبـدو ممكنـاً هـو أن نـدخل فـي اتفـاق سـري مـع عبـ              

إذا اسـتطاع  . اهللا يقوم على دعمه بصورة خاصة باألموال فيمثل هـذه الحالـة واالعتـراف بـه ملكـاً الـخ          
أنا ال أسـتطيع التوصـية بمثـل هـذه الخطـة، ولكـن إذا أريـد اتخـاذ أي عمـل حـول خلـف               . تثبيت مركزه 

 أقــل الحـسين فــي الوقــت الحاضــر فيظهــر أن تلـك هــي المفــضلة، ولكــن لهــا عوائـق واضــحة ولــو أنهــا     
  .ولياً للعهد» علياً«خطورة من االتصال بالحسين مباشرة بعد أن عين 

إزاء وضـع األمــور فــي الوقــت الحاضــر، يكــون العــسير، إن لـم يكــن مــن غيــر الممكــن، فــصل ملوكيــة     
ولمـا كـان المنـصب األخيــر فـي الوقـت الحاضـر مـن سـلطة الخليفـة فـإن كــل           . الحجـاز عـن إمـارة مكـة    

ن، أو محاولــة تعيــين، أميـر وشــريف أكبـر لمكــة، يحتمـل أن تلقــي االســتياء     حركـة مــن جانبنـا فــي تعيـي   
  .من المسلمين عموماً

إن خير سياسة لنا هي أن نعمل كـل مـا هـو معقـول إلبقـاء الحـسين فـي موقعـه الحاضـر، علـى كـل                  
حال حتى يتم التوقيـع علـى المعاهـدة التركيـة، وعنـد ذلـك يمكـن النظـر إلـى نتـائج أحكامهـا بـصورة               

  .أوضح
* * *  

إنــه كــان دائمــاً يثــق ضــمناً بحكومــة صــاحب الجاللــة، لكــن اعتقــاده بحــسن نوايانــا قــد تــأثر كثيــراً     
بالنظر إلى الطريقة التي عالجنا بهـا سـابقاً قـضية الخرمـة، فـإذا اتخـذنا موقفـاً متعاطفـاً معـه اآلن           

 أن يمتنـع عـن إجـراء    وأحسنا إليه على قدر اإلمكان، ومنحناه الثقة، فإننـا نحـتفظ بثقتـه وال نخـشى     
  .عالقاته مع الدول األجنبية بواسطتنا حصراً

إذا استطعتم توفير الوقـت فـإنني أود أن تكـون لـي محادثـة معكـم حـول مـا تقـدم ذكـره فـي أي يـوم                 
  .من هذا األسبوع، ألنكم تستطيعون بال ريب إعطائي آراء حكومة صاحب الجاللة

يـة جـداً مـع الحـسين فـإنني أود ـ والحقيقـة أننـي         بالنظر إلـى عالقـاتي الشخـصية الـصميمة والود    
ــزاء                  ــن العـ ــيالً مـ ــيئاً قلـ ــه شـ ــون فـــي وضـــع إلعطائـ ــي ـ أن أكـ ــن المستحـــسن أن يـــسمح لـ أعتقـــد أن مـ
والتشجيع عند رجوعي، وبذلك أصـرفه عـن التفكيـر بـأن حكومـة صـاحب الجاللـة تعتـزم نبـذة كقفـاز              

ي عهـد خطيـر ثـار فيـه وخـاطر معنـا بكـل        بال بعد أن حصلت على مساعدة قيمة منه خالل الحرب، ف      
  .ما يملك

يجب أن أعتذر عن فرض هذه الخطبة الطويلة عليك، وعـذري أن الحـسين، كمـا أعتقـد، لـه تـأثير           
، ويبـدو أن هـذا التـأثير يـبخس قـدره، وأنـه يمكـن أن يجعـل         .كزعيم الثورة وأبي فيـصل وأميـر مكـة الـخ      

  .سنوات الثالث األخيرة من الحربمفيداً لنا في أيام السلم مثلما كان خالل ال
  المخلص

  ويلسن. ئي. سي



  ٣١٥
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))))٢٦٠٢٦٠٢٦٠٢٦٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الهند إلى وزارة الخارجيةمن وزارة الهند إلى وزارة الخارجيةمن وزارة الهند إلى وزارة الخارجيةمن وزارة الهند إلى وزارة الخارجية
  سري

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني١٤وزارة الهند، 
  سيدي،

أوعــز إلــي وزيــر شــؤون الهنــد بــأن أرســل الطــالع وزيــر الخارجيــة، ترجمــة مــذكرة تالهــا أحمــد ابــن       
نيــان بمناســبة المقابلــة بــين البعثــة النجديــة وممثلــي وزارة الخارجيــة ووزارة الهنــد فــي أول تــشرين    ث

  .نوفمبر/ الثاني
يقترح المستر مونتاغيو، بموافقة لورد كرزن، أن ينظر في القضايا التي أثارتها هـذه المـذكرة فـي        

  .اجتماع مبكر للجنة الوزارة لشؤون الشرق األوسط
الل المقابلة عن األمل بأنه قد يكون من الممكن إرسـال جـواب إلـى أحمـد ابـن       وقد تم اإلعراب خ   

  .ثنيان صادر من حكومة صاحب الجاللة في مقابلة الحقة تعقد قبل مغادرة البعثة هذه البالد
  ...إنني الخ

  ويكلي. د. ل
        

        ))))١١١١((((مرفق مرفق مرفق مرفق 

        مذكرة قرأها أحمد ابن ثنيان، في المؤتمر المشتركمذكرة قرأها أحمد ابن ثنيان، في المؤتمر المشتركمذكرة قرأها أحمد ابن ثنيان، في المؤتمر المشتركمذكرة قرأها أحمد ابن ثنيان، في المؤتمر المشترك

        خارجية، نيابة عن ابن سعودخارجية، نيابة عن ابن سعودخارجية، نيابة عن ابن سعودخارجية، نيابة عن ابن سعودلوزارة الهند ووزارة اللوزارة الهند ووزارة اللوزارة الهند ووزارة اللوزارة الهند ووزارة ال

        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر / / / / في أول تشرين الثانيفي أول تشرين الثانيفي أول تشرين الثانيفي أول تشرين الثاني

  )ترجمة(

تعلمون، يا أصحاب السعادة، أنه بعد حدوث الصدام المؤسف بين رعايا ابـن سـعود والـشريف عبـد      

اهللا، أرسـلت حكومـة صـاحب الجاللـة احتجاجـاً رسـمياً بواسـطة قنـصلها فـي جـدة مآلـه أن ابـن سـعود              

ين نـصائح حكومـة صـاحب الجاللـة، بعمـل عـدواني ضـد حـدود الحجـاز، وأنـه            واالخوان قـاموا، متحـد    

إذا لــم ينــسحب ويــسحب قواتـــه مــن الحجــاز فـــإن حكومــة صــاحب الجاللـــة ســتعامله معاملــة عـــدو،          

: لقـد انـزعج ابـن سـعود مـن فحـوى هـذا االحتجـاج وقـال         . وتقطع العالقات معه وتوقف صـرف إعانتـه      

بــالنظر إلــى أنــه فــي أحيــان كثيــرة أخبــر       » ن تكتــب هكــذا؟ مــا الــذي دفــع حكومــة صــاحب الجاللــة أ     «

حكومــة صــاحب الجاللــة عــن موقــف الــشريف وأعمالــه العدوانيــة ضــد أراضــي نجــدن ومــضى بعيــداً          

ولـم  . ليطلب إرسال بعثة لحل الـصعوبات القائمـة بينـه وبـين الـشريف متخليـاً بـذلك عـن المـسؤولية             
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.  إلى اعتـداء الـشريف علـى األراضـي النجديـة     تجب حكومة صاحب الجاللة حتى وقوع الحادث نظراً  

وكان قلق الفكر ألنه كان يأمل مساعدة مناسبة من حكومـة صـاحب الجاللـة وفقـاً لفحـوى االتفاقيـة           

وحـين دحـر   . المعقودة بينها وبينه ضد كل األعمال العدوانية التي قد تحـدث علـى أراضـيه بـراً وبحـراً      

 لــم يقــم هــو بعمــل عــدواني علــى الحجــاز ألن غرضــه       رعايــا ابــن ســعود الــشريف مــن حــدود أراضــيه،     

وقـــد علمنـــا عنـــد وصـــولنا إلـــى لنـــدن أن حكومـــة صـــاحب   . الوحيـــد إرضـــاء حكومـــة صـــاحب الجاللـــة 

الجاللــة أوفــدت المــستر فيلبــي بطريــق الجــو لمقابلــة ابــن ســعود، وأرســلت إليــه رســالة خطيــة بهــذا          

  ـ: طالب ابن سعود اآلن هي كما يأتيوأن م. المآل، ولكنها لم تصله، بينما عاد المستر فيلبي

ــق كـــل           )١ ــؤونه الداخليـــة، وتحقيـ ــدخل فـــي شـ ــتقالله والحيلولـــة دون أي تـ ــضية حمايـــة اسـ قـ

  .األحكام الواردة في االتفاقية المبدئية وإعادة إبرامها من الطرفين لغرض تنفيذها

إلــــى الــــشمال الغربــــي : إذا شــــرفتمونا باالستفــــسار منــــا عــــن حــــدود نجــــد فإنهــــا مــــصونة  )٢

مــن جهــة  ) عنــد النظــر (حناكيــة، إلــى جنــوب ذلــك عــشيرة وسلــسلة الحــضن ومــا وراءهــا     ال

وإلــى شــرقه الخرمــة  . »مــن يــرى الحــضن فهــو فــي نجــد  «: الحجــاز حــسب الحــديث النبــوي 

ونطلـب مـن حكومـة صـاحب الجاللـة مـرة أخـرى، كمـا فعلنـا           . وتربة ورنيـة وبيـشة والتثليـث      

وإذا لــم ترســل اللجنــة فتلــك  . ديــد الحــدودفــي الــسابق مــراراً عديــدة، أن ترســل لجنــة لتح 

حدودنا، كما شرحنا وفقاً لتعليمات ابن سعود، وكل من يتجاوز عليها فإن ابـن سـعود يكـون     

 .ملزماً بالدفاع عن نفسه ضده

فـي هـذه الـسنة صـرفنا النظـر عـن الحــج       . قـضية رفـع المنـع عـن الحجـاج مـن أهـالي نجـد         )٣

 منــع فــي المــستقبل فإننــا نكــون مــرغمين   إجابــة لطلــب حكومــة صــاحب الجاللــة، لكــن إذا  

علــى أداء الحــج باعتبــاره فريــضة، ولــذلك نلــتمس مــن حكومــة صــاحب الجاللــة أن تعمــل      

ترتيبــات مالئمــة، ونحــن نــضمن أن ال يكــون اضــطراب مــن جانــب رعايــا ابــن ســعود خــالل         

ونلــتمس مـن حكومــة صــاحب الجاللـة أن تأخــذ ضــماناً    . موسـم الحــج فــي أراضـي الحجــاز  

 .تمنع رعايانا خالل الحج) ال(مة الحجاز بأنها من حكو

قـضية زيـادة اإلعانـة األصـلية الموقتـة ومواصـلة دفعهـا بـصورة دائميـة إلعمـال أراضـيه مــن             )٤

الخراب الذي سببته الحروب الداخلية وخالل احتاللها من جانب األتراك ومن ابـن رشـيد     

 .بالنيابة عنهم لمدة تقارب الخمسين سنة

د وإرســال المـستر فيلبــي إلــى ابــن ســعود كمـا يرغــب فيــه هــذا األخيــر    قـضية تحديــد الحــدو  )٥

ــشاكل المماثلـــة، ولغـــرض            ــذه المـــشكلة وســـائر المـ ــي مخـــول بحـــل هـ ــصفة وكيـــل سياسـ بـ

المباحثـة الشخـصية مـع ابـن سـعود ألن لديــه بعـض المعلومـات عـن أحـوال جيراننـا ســواء           

 . طويلةكانوا دوالً أو مدناً، نظراً ألنه كان في جزيرة العرب لمدة
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IOR: L/RgS/10/391 
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        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((
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        إلى عبد العزيز بن سعودإلى عبد العزيز بن سعودإلى عبد العزيز بن سعودإلى عبد العزيز بن سعود
  ١٣٣٨ ربيع األول ٦: التاريخ

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢٩
  تحية وبعد،

ــدة    ــا والحمـــد هللا فـــي صـــحة جيـ ــتمرار      . إننـ ــيكم باسـ ــد كتبـــت إلـ ــار الـــشريف، لقـ ــى أخبـ بالنـــسبة إلـ
ى اطــالع منــذ العــام الماضــي، ولكــن كــل مــا كتبتــه لــك عنــه وعــن شــؤونه قوبــل بتجاهــل       وأبقيــتكم علــ

إننـي فـي حـال كـذاك الـذي يـصفه       . ونتيجة لـذلك آلـت األمـور إلـى مـا قـسم اهللا        . مضطرد من جانبك  
مـــضلل، أفكـــاره ليـــست  ) الـــشريف(إن هـــذا الرجـــل . »أســـأل مجـــرب وال تـــسأل طبيـــب «: المثـــل القائـــل

وأقـسم بـاهللا تعـالى يـا عبـد العزيـز أنـه منـذ         . ن أن يفخر به هـو الخـداع والغـش   وأقل ما يمك  . كأفكارك
زرته مرات كثيرة ولـم أر فيـه أي شـيء أهنئـه عليـه، ال بـل هـو كمـا قلـت          ) قبل سنوات(عاد من استانبول  

. أبلغتــك فــي اآلونــة األخيــرة أن أبنــاءه وضــعوا فــي الطــائف ال لــشيء ســوى خلــق المــشاكل      . مــن قبــل 
أقـسم بـاهللا العظـيم أنـه     .  قائالً إن علينا أن نمتنع عن القيـام بـأي تحـرك معـاكس ضـدهم         وكتبت إلينا 

من حين عودتي من تربة حتى هذه اللحظة لم يذهب راكب واحـد مـن طرفنـا إلـى الحجـاز ألي غايـة           
وكــان مــع أبــو  . قبــل أربعــة أيــام خــرج أبــو يعــبس لغــزو قبيلــة البقــوم إلــى شــمال شــرقي حــضن     . شــريرة
حــذر ) البقــوم(ومــن لطــف اهللا أن الطــرف المغــزو   .  راكــب مــن راكبــي الجمــال  ٤٠٠يــال و خ١٠٠يعــبس 

وعلـى رغـم أنهـم كـانوا جماعـة صـغيرة، إال أنهـم لـم يتكبـدوا          . سلفاً، وكانوا مستعدين لهم على التالل    
لكــن . أبريــاء فقــتلهم دون مبــاالة) تبــانين(غيــر أن أبــو يعــبس صــادف بعدئــذ صــانعي تــين  . أي خــسائر

هـذا هـو الـشريف أبـو     .  مـن جمـالهم  ١٠ان في عون قبيلة البقوم الذين صدوا المغيرين وخـسروا    اهللا ك 
. مـن الـشيابيين قبـل مـدة مـن الـزمن      ) المنهوبـة (يعبس الذي ال بد أنك تذكر أنك استعدت له جماله  

. واآلن يــا عبـد العزيــز ســتلومنا إذا حــدث أي شــيء  . لقـد قلــت لــك مــن قبـل إن الطيبــة ال تنفــع معهــم   
ــيء، وأن         و ــل أي شــ ــا أو يفعــ ــن يهاجمنــ ــشريف لــ ــائالً إن الــ ــي قــ ــام الماضــ ــذ العــ ــا منــ ــب إلينــ أنــــت تكتــ

ومـع هـذا فقـد خـرج الـشريف وفعـل مـا شـاء مـن دون أن ينفـع االنكليـز            . البريطانيين قد ضمنوا ذلـك    
، فـــي الوقـــت الحاضـــر تقـــول إن الـــشريف مـــسيطر عليـــه، وهـــا هـــو يبـــدأ أفعالـــه   )فـــي ردعـــه(فـــي شـــيء 

لو كنت أنا نفسي وجماعتي وحدنا الضحايا لتحليـت بالـصبر إرضـاء هللا ولـك        . مرة أخرى ) المعادية(
ولكــن يـا عبـد العزيــز نحـن العـرب الــذين علـى الحـدود الجنوبيــة       . ولكـان العـدو بــإذن اهللا هـو الخاسـر    

، أي نحــن الـذين تمتــد أراضـينا مــن تربــة والخرمـة إلــى جبـل عــسير ال شـيء يــسيطر علينــا       )الحجـاز (
لــم تخــدعنا أفعــال   (أنــت تعــرف طبائعنــا، وقــد ثبــت بطــالن كــل أفكارنــا عــن األشــياء         . لقســوى الخــا 



  ٣١٨

فهــذه ). مــضادة(وال تعتقــدن اآلن بعــد تحركــات الــشريف هــذه أنــه لــن تكــون هنــاك حركــة      ). الــشريف
كــل ) الـشريف (وواهللا العظــيم نحـن نخــشى أن عـرب الجنــوب الـذين يكرهــون ذلـك الرجــل      . البـد منهـا  

ويجــب . يء يجمعهــم بــه فــي الــدنيا أو اآلخــرة لــن يتورعــوا بعــد اآلن عــن االنتقــام       ذلــك الكــره وال شــ  
إذا كان الشريف يـسعى اآلن حقـاً إلـى الـسالم والـسكينة، وكـان تحـت        : عليك اآلن أن تختار أحد أمرين  

ــذه األفعـــال             ــن ارتكـــاب هـ ــة وأن يكـــف عـ ــود إلـــى مكـ ــه عندئـــذ أن يعـ ــانيين، يجـــب عليـ ــيطرة البريطـ سـ
جالــسين فــي الطــائف واســتمر فــي التــآمر وإثــارة    ) وأبنــاؤه(ولكــن إذا بقــي الــشريف  . العدوانيــة تمامــاً

القالقـــل، وجـــب أال تطلـــب عندئـــذ منـــا، نحـــن جماعتـــك، أن نكـــف أكثـــر عمـــا نـــستطيع عملـــه، فـــواهللا    
. العظيم ما عدنا نستطيع اإلحجام بعـد اآلن، هـذا مـا نقـسم عليـه بـشرفنا واهللا علـى مـا نقـول شـهيد                

مـن دون إزعاجـك   ) لمقابلـة الـشريف  (ط أهـل الجنـوب اإلذن وأن عـددهم سـيكون كافيـاً         أيها الرجل أعـ   
بكثير علينا يا عبد العزيز، فـال شـيء يـشعره بـالقوة     ) الشريف(وال تحسبنه  . أو إزعاج بقية المسلمين   

واآلن يــا عبــد . هــو يواصــل اإلقــدام بينمــا أنــت تواصــل اإلحجــام  . ســوى اهللا وصــبرك أنــت فــي الماضــي 
 إذا كــان عنــدك تفــاهم مـع االنكليــز علــى أن الــشريف يجــب أن يتـرك ليفعــل بالنــاس مــا يــشاء،     العزيـز 

مــن دون أن يــتمكن هــؤالء مــن عمــل أي شــيء رداً علــى ذلــك، فغــن عليــك أن تبلــغ النــاس بــذلك حتــى    
لقــد خاطبتــك . يمكــنهم إمــا أن يقبلــوا بالوضــع أو ينتقمــوا بطريقــة تــسمع بهــا عنــدما يحــين األوان    

اً، أكثر مما كان ينبغي لي، ولكن هذا لم يكن إال بسبب والئـي لـك وبقـصد نيـل العـذر منـك،          كثيراً جد 
واهللا أن هــذا الخطــاب ليــدلنك علــى  ). الــشريف(وألننــي أيــضاً أعــرف ســوء أفعــال هــذا الرجــل الــسيء  

  .الحل الصحيح
 وهـو اآلن راكـب   .بالنسبة إلى بن غنام، لقد زارنا فـي اليـوم الـذي وقعـت فيـه الغـارة المـذكورة أعـاله           

وقــد نــصحته بــالعودة إلــى تربــة خــشية أن يحــدث لــه أي       . ليقــابلكم وســيطلعكم علــى أنبــاء الــشريف    
خـــذ هــــذه المعلومــــات باالعتبــــار  . وســــتأتيك رســــالته. مكـــروه خطيــــر، فعمــــل وفقــــاً للنـــصيحة وعــــاد  

  .وليلهمنك اهللا الرأي السديد
  .الخاتمة المعتادة

FO 371/4147 [156472] 
))))٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدةإلى الكرنل ويلسن ـ المعتمد البريطاني في جدة

  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول١: التاريخ
  سيدي،

أوعز إلـي اللـورد كـرزن بـأن أقـول إن عليـك، عنـد عودتـك إلـى الحجـاز، أن تنتهـز أول فرصـة لحمـل                
  : التاليةالملك حسين على القدوم إلى جدة إلجراء مباحثة كاملة وصريحة حسب الخطوط



  ٣١٩

عليك أن تخبره بأنك عدت اآلن من لندن حيث بحثت حكومة جاللته في قضية عالقاتـه مـع ابـن        
وأن وزيـر الخارجيـة نفـسه قـد اهـتم شخـصياً اهتمامـاً كبيـراً بالقـضية، وهـو حـريص جـداً               . سعود كلهـا  

  .على أن يسوي الحاكمان خالفاتهما
ملـــك، تـــرى حكومـــة صـــاحب الجاللـــة أن   بعـــد ســـماع الحجـــج التـــي قـــدمتها أنـــت بالنيابـــة عـــن ال  

لمـاذا يمتنـع جاللتـه عـن بيانهـا إمـا       ) الحكومـة (إنهـا مـن القـوة بحيـث ال تفهـم       . للحسين حجة قوية  
  ).البريطانية(شخصياً أو أمام حكم محايد تعينه حكومة صاحب الجاللة 

 فـال يبـدو وجـود    إذا كانت القضية، كما يؤكد الملك حسين، أن ملكيته للخرمة وتربة ال نزاع فيهـا،       
  .أي اعتراض وجيه على إبرازه للحجج التي تقنع أي شخص محايد فوراً بها

. وعليـه أن يعلـم بأنـه ال احتمـال فــي الوقـت الحاضـر لقيـام لجنــة بريطانيـة بتحديـد الحـدود علنــاً          
ويقترح فقط ويحث بشدة من جانب حكومة صاحب الجاللـة، علـى أن عليـه أن يوافـق علـى االجتمـاع           

وعليـك أن تـذكر   . عود شخصياً لغرض التوصل إلى اتفاق على جميع النقاط الموقوفة بينهمـا    بابن س 
الملــك حــسين بأنــه ســبق لــه أن أعــرب عــن اســتعداده لمقابلــة ابــن ســعود إذا رغبــت حكومــة صــاحب             

  .الجاللة في ذلك، وأن تضيف أنها مستعدة لترتيب عقد االجتماع في جدة أو القاهرة أو عدن
ع أن يسارع الـرأي العـام فـي الحجـاز وفـي سـائر األمـاكن بالـضرورة إلـى االسـتنتاج              ليس من المتوق  

ولــن يكـون ضــرورياً حتــى تــدخل  . مـن وقــوع هــذا االجتمـاع، إن ملكيــة الخرمــة يجــري التحكـيم حولهــا    
حكم، وفي حالـة إخفـاق الملـك حـسين وابـن سـعود فـي التوصـل إلـى اتفـاق، يكـون مـن الـالزم واقتـراح                  

وفــي حالــة قيــام الملــك حــسين  . طــاني محايــد للمــساعدة فــي الوصــول إلــى نتيجــة  تعيــين موظــف بري
بخلق مصاعب بشأن عقد مقابلة شخصية مع ابن سعود، فعليـك أن تبـين لـه أن البـديل المتمثـل فـي        
اجتمـاع بـين مفوضـين عـن الطـرفين ال يحتمـل أن يـؤدي إلـى نتيجـة مرضـية، ولـو أن حكومـة صــاحب             

  .ل على التدخل المباشر من جانبهاالجاللة قد تفضل حتى البدي
على الملك حسين أن يدرك بأنه، بـدون حـصول اتفـاق بـين الطـرفين، أن يطلـب إلـى ابـن سـعود أن             

ولـيس ثمـة فـي    . يسحب قواته، فقد تكون النتيجة أن تنطلق قوة االخوان المقاتلة كلهـا علـى الحجـاز       
تقــاد بــأن قــوات الملــك حــسين   ظــروف النــزاع الحــديث مــا يحمــل حكومــة صــاحب الجاللــة علــى االع    

فالمحتمـل أن هـذه القـوات قـد تفقـد مكـة أيـضاً وتتحمـل بـذلك           . نستطيع مقاومة مثـل هـذا الهجـوم       
وال أحـد  . العار أمام العالم اإلسالمي عمومـاً وتعـرض اسـمه ألعظـم وصـمة تعلـق بـذكرى حـاكم مـسلم           

ويكــون هــو آخــر مــن   . اعدتهيعلــم خيــراً مــن جاللتــه أن القــوات البريطانيــة ال تــستطيع المجــيء لمــس    
وفـي هـذه الظـروف يبــدو أن مـن الخطـأ العظـيم اســتفزاز       . يـستدعيها أن يتوقـع قـدومها لهـذا الغــرض    

. هجوم جديد ليس لجاللته وسيلة لمقاومتـه، وتأسـف لـه حكومـة صـاحب الجاللـة كمـا يأسـف هـو لـه              
التفـاق بـين الحـاكمين    إن مصلحة الحكومتين في الحقيقة واحدة، وهي تفادي مثـل هـذه الكارثـة، وبا    

  .القويين ذوي العالقة، إيجاد ظروف السالم والوحدة في الجزيرة العربية



  ٣٢٠

ــاً بادعاءاتــه              لقــد طلــب ابــن ســعود أيــضاً، مــن جانبــه، إلــى حكومــة صــاحب الجاللــة اعترافــاً نهائي
ن المختلفة، ولكن قيل له إن حكومة صاحب الجاللة يجدر بها أن تمتنع حتى عن البحث فيها إلـى أ     

ويعتقد أن ابن سعود مـستعد للقـدوم إلـى    . يبذل جهداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق بدون وساطة منها    
ويقـال لـه أيـضاً إنـه فـي      . جدة والدخول في مباحثـة وديـة مـع الملـك حـسين فـي أراضـي الملـك نفـسه             

مـن  حالة إخفاق المفاوضات فإن حكومة صاحب الجاللة لن يكـون لهـا بـديل عـن اقتـراح صـدور قـرار           
  .حكم محايد

وهـي  . ال ترى حكومة صاحب الجاللة من الـضروري فـي هـذه المرحلـة البحـث فـي قـضية الخرمـة            
تعلم بالشعور العميق الذي يحمله الملك حسين حول الموضوع وأنها لم تتراجع عـن الموقـف الـذي     

لموضـوع  اتخذته في السابق من أنه في حالة إخفاق الملك وابن سعود في التوصل إلـى اتفـاق حـول ا    
  .فقط، يكون من الضروري وجود حكم بريطاني للتحقيق في القضية والتوصل إلى قرار

تأمــل حكومــة صــاحب الجاللــة أنهــا بهــذه المقترحــات قــد أثبتــت مــرة أخــرى احترامهــا المخلــص      
وهـي تنتهــز هــذه  . للملـك حــسين واعترافهـا بالخــدمات الجليلـة أداهــا لقـضية الحلفــاء خـالل الحــرب      

له مرة أخرى إيمانهـا وثقتهـا الكاملـة فـي نوايـاه الطيبـة وصـداقته الـصادقة وإخالصـه            الفرصة لتؤكد   
وأنت مخول بأن تخبر جاللتـه أنـه لـيس مـن شـيء يـسر حكومـة صـاحب الجاللـة           . لبريطانية العظمى 

. أكثــر مــن اســتقباله فــي لنــدن خــالل الــسنة التاليــة والبحــث فــي المــصالح الكثيــرة المــشتركة بينهمــا   
روري قبــل أن يــأتي إلــى انكلتــرة أن يــزول تمامــاً خطــر نــشوب المعــارك بينــه وبــين ابــن      ولكــن مــن الــض 

  .سعود لكيال تثور القالقل في غيابه
صـورة مــن هــذه التعليمــات يجــري تقــديمها إلـى المنــدوب الــسامي لــصاحب الجاللــة فــي القــاهرة،     

  .وعليك أن تبحثها معه قبل الذهاب إلى جدة
  الخ... وتفضلوا

  )سرجيرالد سباي(
FO 371/4147 (156472) 

))))٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((إلى اللورد آللنبي إلى اللورد آللنبي إلى اللورد آللنبي إلى اللورد آللنبي 

  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول١:                  التاريخ                                   ١٢٨٥: الرقم
رصــة نظـرت حكومــة صــاحب جاللتــه بدقــة فــي الوضــع بــين الملــك حــسين وابــن ســعود، وانتهــزت ف   

الكرنـل ويلـسن سـيغادر انكلتـرة     . وجود نجل ابن سعود فيصل في هذه البالد لتكوين مقترحات قاطعة 
وقـد أوعـزت   . بأسرع ما يمكن مع تعليمـات لمحاولـة إقنـاع الملـك حـسين بمقابلـة ابـن سـعود شخـصياً            

اتــه إليــه أن يتباحــث معكــم قبــل الــذهاب إلــى جــدة، وســأكون ســعيداً لتلقــي مالحظــاتكم بــشأن تعليم         



  ٣٢١

ويؤمـل أن  . لن يفاتح ابـن سـعود رسـمياً إلـى أن يبـدي حـسين اسـتعداده لمقابلتـه        . عندما يحين الوقت 
مقابلة شخصية، يتبعها، إذا لـزم األمـر، تحكـيم بريطـاني، سيـستبعد ضـرورة تخطـيط الحـدود بـصورة            

  .فعلية من قبل موظف بريطاني أو لجنة بريطانية
ود إلـى جـدة حـامالً رسـالة مـن حكومـة صـاحب الجاللـة         يرجى إبالغ حسين أن الكرنل ويلسن سـيع     

  .وأنها تأمل أنها ستكون مرضية له
FO 371/4147 (156471/ME/44) 

))))٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندن
        إلى اللورد آللنبي ـ القاهرةإلى اللورد آللنبي ـ القاهرةإلى اللورد آللنبي ـ القاهرةإلى اللورد آللنبي ـ القاهرة

  ١٣٠٠: الرقم
  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول٤:                         التاريخ            مستعجل                    

  .ما يلي من رئيس الوزراء إلى الملك حسين
  .نوفمبر/  تشرين الثاني٢١برقيتكم المؤرخة في ) يبدأ(

يعود الكرنل ويلسن باشا إلى جدة فوراً مع رسائل من حكومة صاحب الجاللة وأؤهـل أنهـا سـتكون      
ويمكــنكم أن تكونــوا  . يــة خطــوات أثــق كــل الثقــة أنكــم ســتنتظرون قدومــه قبــل اتخــاذ أ      . مرضــية لكــم 

  ).انتهى. (واثقين بالصداقة واالحترام الثابتين لحكومة صاحب الجاللة
FO 371/4147 [159013 

))))٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من اللورد آللنبي ـ القاهرةمن اللورد آللنبي ـ القاهرةمن اللورد آللنبي ـ القاهرةمن اللورد آللنبي ـ القاهرة
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  مستعجل
  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول٥: خ                       التاري                             ١٦٦٦: الرقم

  .١٢٩٩برقيتكم رقم 
أرى أن زيارة األمير عبد اهللا للقاهرة ستساعد في تهيئـة مجـال االجتمـاع بـين الملـك حـسين وابـن         

لذلك أقترح أن يعـاد تحريـر رسـالة    . سعود وإتاحة الفرصة لمناقشة كل شكاوى الملك حسين األخرى 
  ).البداية: (كما يلي) ١٣٠٠م رقم برقيتك(رئيس الوزراء إلى الملك حسين 

نوفمبر وأود أن أؤكد لجاللـتكم إخـالص حكومـة    /  تشرين الثاني٢١في تسلمت برقيتكم المؤرخة  «
أؤمــل أن هــذه الــصالت الطيبــة ســيحافظ عليهــا لمــدة طويلــة،    . صــاحب الجاللــة واحترامهــا البــاقيين 

 سـعادة الفيكونـت آللنبـي فـي القـاهرة فـي       وأقدم البنكم الشريف األمير عبـد اهللا الـدعوة الوديـة لزيـارة      



  ٣٢٢

ــشتركة          ــق بمـــصالحنا المـ ــي تتعلـ ــور التـ ــي األمـ ــية فـ ــث بـــصورة مرضـ ــن البحـ ــث يمكـ . »وقـــت قريـــب حيـ
  ).النهاية(

أرى هذه الزيارة سـتنعش شـعور الملـك بمقامـه الرفيـع ويكـون لهـا أثـر مهـدىء فـي حالتـه الذهنيـة              
  .غير المستقرة الحالية

  .١٦٦٢لوزراء بانتظار جوابكم على برقيتي المرقمة إنني لم أسلم رسالة رئيس ا
يرجــى اإلبــراق بقــراركم ألننــي أرغــب فــي إيــصال الــدعوة إلــى عبــد اهللا بأســرع مــا يمكــن إذا حظيــت   

  .بموافقتكم
L/PgS/10/391 

))))٢٦٦٢٦٦٢٦٦٢٦٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من عبد العزيز بن سعودمن عبد العزيز بن سعودمن عبد العزيز بن سعودمن عبد العزيز بن سعود
        إلى الوكيل السياسي في البحرينإلى الوكيل السياسي في البحرينإلى الوكيل السياسي في البحرينإلى الوكيل السياسي في البحرين

  ١٣٣٨ ربيع األول ٢٠: التاريخ
  )١٩١٩ديسمبر / ن األول كانو١٣(

  بعد التحية،
وبعــد ذلــك تــسلمت هــاتين   . عرضــت علــيكم فيمــا مــضى ظــروف الغريــف ورســائل خالــد وابــن غنــام    

  .الرسالتين وإن شاء اهللا تجدونهما مرفقتين طياً
كمــا أعلمــت حكــومتكم المعظمــة مــرات عديــدة، ال يرتــاح الــشريف أبــداً وال هــدف لــه إال القالقــل         

إذا كان الشريف صادفاً وتحـت رقابـة الحكومـة المعظمـة فعليـه أن يـسترجع أوالده       واآلن  . واالضطراب
وأنـا مـن جهتـي    ). معاديـة (من الطائف، ويجب أن يبقوا فـي مكـة وأن يمتنعـوا أيـضاً عـن خلـق حركـات            

أتعهــد أيــضاً وأؤكــد لكــم بأنــه لــن تجــرى أيــة حركــة ضــد الحجــاز أو جوارهــا بــصورة قاطعــة مــن جانــب     
، كمـا  )معاديـة (ذا كـان الـشريف يتـرك أبنـاءه فـي الطـائف ويـستمر علـى خلـق حركـات           ولكـن إ . عـشائري 

يضاف إلى ذلـك أنـتم تعلمـون أننـي ال يمكننـي أن      . كانت الحال، فإن ذلك ال بد أن ينتج نتائج وخيمة  
وحتــى إذا كنــت أرضــي وألتــزم الــصبر، فــإن     . أوافــق علــى هــذه االســتفزازات التــي توجــه ضــد عــشائري      

ين لــي بطبيعــتهم لــن يتحملــوا الظلــم حتــى علــى يــد رجــل يحبونــه، فكيــف إذن علــى يــد   العــرب التــابع
  الذي يكرهونه والذي يعارضهم في شؤونهم الدنيوية والدينية؟) الشريف(هذا الرجل 

واآلن آمــل أن ســعادتكم تعرضـــون علــى الحكومــة المعظمـــة بــأن عليهــا أن تراقـــب الوضــع وتتخـــذ        
ــل     ــر قبـ ــي األمـ ــة فـ ــراءات المانعـ ــف  اإلجـ ــادث مؤسـ ــدث حـ ــي     . أن يحـ ــيس لحبـ ــذا، واهللا، لـ ــب هـ ــا أطلـ وأنـ

أوالً، احتراماً لبيـت اهللا الحـرام، وثانيـاً،    : للشريف أو عطفي عليه، ولكن للسببين التاليين  ) الحترامي(
وإن شــاء اهللا تنظــر الحكومــة نظــرة شــاملة فـــي      . لرغبتــي فــي االمتثــال لرغبــات الحكومــة المعظمـــة     

ب فيــه منـع العـرب التــابعين لـي مـن محاربــة الـشريف والعكـس بــالعكس،       وإذا رأت مـن المرغـو  . الوضـع 



  ٣٢٣

فعندئــذ يحــسن بالحكومــة أن تمنــع الــشريف مــن القيــام بــأي عمــل معــاد ســواء كــان كبيــراً أو صــغيراً،       
ولكـن إذا كانـت الحكومـة ال    . بينما أتعهد أنـا مـن جـانبي بـصورة قاطعـة بـضبط كـل العـرب فـي إمـارتي           

بـصورة كاملــة  ) مـن االعتـداء  (ف الخيـار إمـا الخــضوع للحكومـة واالمتنـاع     تهـتم بـاألمر فلـتعط الـشري    
فلتتركــه ) إذا كــان ال يحــب أن يعمــل ذلــك ويظــن أنــه لديــه القــوة لمحاربتنــا نحــن العــرب   (وقاطعــة، أو 

  .الحكومة وتتركنا لتسوية األمر بيننا، واهللا يعلم من هو األفضل
إن قـصدي العمـل حـسب    ! ال واهللا.  أهدافـه الـسيئة  على سعادتكم أال تفكروا بأنني أريد ذم الـشريف   

وأملــي أن ســعادتكم تــسرعون بإرســال هــذه الرســالة وإعطائنــا الجــواب  . رغبــات الحكومــة وبمــا يالئمهــا
إنني أكدت كثيراً على أهالي الخرمة وتربة بـأن ال يعملـوا عمـالً معاديـاً، وأسـرع إلخبـاركم         . في القضية 
  .بما عملته

  .لكم الودية إليآمل أن تواصلوا رسائ
  )النهاية االعتيادية الخ(

IOR: L/PgS/10/803 
  )األصل العربي(

))))٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير فيصل بن عبد العزيز آل سعودمن األمير فيصل بن عبد العزيز آل سعودمن األمير فيصل بن عبد العزيز آل سعودمن األمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود
        إلى اللورد مونتاغيو ـ وزير شؤون الهند ـ لندنإلى اللورد مونتاغيو ـ وزير شؤون الهند ـ لندنإلى اللورد مونتاغيو ـ وزير شؤون الهند ـ لندنإلى اللورد مونتاغيو ـ وزير شؤون الهند ـ لندن

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .مينسمو حضرة صاحب الفخامة محبنا الحميم اللورد مونتكيو دامت معاليه آ
أقــدم احتراماتنــا الزاهيــة الزاهــرة وتعظيماتنــا الوافيــة الــوافرة لمعــالي جنــاب ســمو        . بعــد الــسالم 

أخــذنا كتــابكم الــودادي بأيــادي التبجيــل والتكـــريم ومــا ذكرتمــوه صــار لــدى المحــب معلـــوم           . العــالي 
خــصوصي عــن مــا أظهرتمــوه مــن التوجهــات لنحــو المحــب ولمــن بمعيتنــا مــن رفقائنــا والــسؤال عــن       

ولــي مزيــد مــن الــشكر واالمتنــان لــصديقتنا الدولــة الفخيمــة     » بــاريس«أحوالنــا فــي مــدة إقامتنــا فــي   
ــا العظمــى وامبراطورهــا المعظــم ولفخــامتكم وفــي أثنــاء تجولنــا فــي مملكتــه االنكليزيــة            البريطاني

لـك  ومحلقاتها ايرالند ووالسيا وفي ميادين الحرب في فرانسا وبلجيكـا وفـي بلـدان المحتلـة مـن مما         
األلمانيــا مــا رأينــا مــن الرجــال المــأمورين الملكيــة والعــسكرية وبالخــصوص المــأمورين الــذين عينــت    
مـن قبـل نظـارة فخـامتكم لـصحبتنا القبطـان فلبـي والقبطـان بـري المحتـرمين مـن حـسن المباشــرة             
والحفـاوة لنحونــا وكمـا تؤملــون حـضرتكم أن الكولونيــل غـري المحتــرم الـذي عينــت نظـاركم الجليلــة        
أنـه يــتكلم لغتنــا العربيــة وتــذكرون ثنائـه الجميــل وبــالتحقيق صــار لــدى المحـب معلــوم أنــه مــن أكــارم      



  ٣٢٤

مــرتين وبــين والــدي وجنابــه معارفــه حينمــا كــان    » لنــدن«الرجــال وقــد اجتمعنــا بجنابــه فــي العاصــمة    
  .معتمداً لصديقتنا في الكويت فلذالك أكرر لفخامتكم تشكراتي

 أحوال المحب ورفقـائي مـن وصـولنا إلـى فرانـسا بغايـة الكمـال        أما من قبل تفحص فخامتكم عن 
وسيكون لي مزيد من الفخر واالبتهاج بتبليغ سالمكم وخلوصكم بالذات لوالـدي بحـين وصـولنا إلـى         

  .الوطن العربي فالرجى استبقاء توجهاتكم العلية للمحب هذا ما لزم رفعه واهللا يحفظكم
  ١٩١٩ديسمبر سنة /  كانون األول٢٤

   ملك الديار النجدية ورئيس عشائرهاابن
  فيصل بن عبد العزيز ابن سعود
  المحب المخلص
FO 371/4198 [167331] 

))))٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الماريشال اللورد آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الماريشال اللورد آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الماريشال اللورد آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرةمن الماريشال اللورد آللنبي ـ المندوب السامي في القاهرة
        ))))وزير الخارجية ـ لندنوزير الخارجية ـ لندنوزير الخارجية ـ لندنوزير الخارجية ـ لندن((((إلى اللورد كرزن إلى اللورد كرزن إلى اللورد كرزن إلى اللورد كرزن 

  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول١٨:       التاريخ                    )               ١٠٥٤٣ (٦١٣: الرقم
 التـي أبلغـت بهـا    ١٩١٩نـوفمبر  /  تـشرين الثـاني  ٢٤ والمؤرخـة فـي   ١٦٣٣إشارة إلـى برقيتـي المرقمـة     

ســيادتكم أننــي بــسبيل إرســال تقريــر كامــل عــن وضــع اإلعانــة الماليــة، أتــشرف بــأن أبعــث مــذكرة عــن           
  .غارالند، مدير المكتب العربي بالوكالة. ر هـاألحوال المالية للحجاز بعد الحرب أعده الميج

 وجهـه المكتـب   ١٩١٩نـوفمبر  /  تـشرين الثـاني  ٢٩وأتشرف أيضاً بأن أرفق نسخة من كتاب مؤرخ في  
 تـشرين  ١٨ والمؤرخـة فـي   ١٢٤٧العربي إلى المعتمـد البريطـاني فـي جـدة علـى أثـر بـرقيتكم المرقمـة           

، مــن المعتمــد ١٩١٩نــوفمبر /  تــشرين الثــاني٣٠ي  ونــسخة مــن برقيــة مؤرخــة فـ ١٩١٩نــوفمبر / الثـاني 
  .البريطاني في جدة

  ...وتفضلوا
  آللنبي
FO 371/4189 [167331] 

        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        مالية الحجاز بعد الحربمالية الحجاز بعد الحربمالية الحجاز بعد الحربمالية الحجاز بعد الحرب

        ))))تقرير للمكتب العربيتقرير للمكتب العربيتقرير للمكتب العربيتقرير للمكتب العربي((((
  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول٣: التاريخ

ونــة الملـــك  مــن المهــم أن الـــشعور باالرتيــاح الـــذي صــاحب الخفــض التـــدريجي الحــديث فـــي مع      
 بــاون، ٢٥٠٠٠ بــاون، عــن طريــق اســتقطاعات شــهرية قــدرها  ٢٥٠٠٠ بــاون، إلــى ١٠٠٠٠٠الــشهرية البالغــة 
ديـسمبر، يجـب أال يـؤدي بنـا إلـى أن نغـض       / نـوفمبر وكـانون األول   / اكتـوبر والثـاني   / في تـشرين األول   



  ٣٢٥

ر يــدعو إلــى  الطــرف عــن أن مــستقبل الحجــاز مــسألة تــؤثر فــي المــصالح البريطانيــة عــن كثــب، وأمــ        
  .النظر فيه بصورة مستعجلة

. وعند تأسيس دولـة الحجـاز الجديـدة، تحملـت حكومـة جاللتـه المـسؤولية األدبيـة عـن مـستقبلها           
ــده         ــاً بمـــساعدته بكـــل طريقـــة، وتزويـ ــا لـــم تعـــط الملـــك حـــسين وعـــداً تحريريـ ــرغم مـــنم أنهـ وعلـــى الـ

 اتخـاذ الخطـوات لتـأمين حكومـة     ، فإنه يبقـى فـي مـصلحتها   )الذين وافق على قبولهم  (بالمستشارين  
  .سليمة في مملكته

إن أهميــة الحــج بالنــسبة إلــى االمبراطوريــة قــد عولجــت كثيــراً فيمــا ســبق، فــال حاجــة لمزيــد مــن     
وفــوق ذلــك، إن الحجــاز لــم يجــر التنقيــب فيــه كمــا ينبغــي، وربمــا ال يــزال هنــاك مــن        . التأكيــد عليهــا 

ويـشاع أن الـنفط   .  هو مكنوز، اآلن، تحت خيـام البـدو  ما يزيد عما) مداين صالح (الذهب في المدائن    
موجود في ساحل البحر األحمر، وفي أماكن أخـرى، بينمـا يـرى المواطنـون قصـصاً عديـدة عـن وجـود             

  .معادن من كل نوع في أطراف الطائف
ــر        ــل حـــديثاً الخبـ ــا يـــذكر تقريـــر وصـ ــن الهنـــد، بينمـ ــة مـــن واردات الحجـــاز مـ ويـــأتي ثمـــانون بالمئـ

  .وهاتان حقيقتان هامتان. أن نصف سكان مكة هم من الهنودالمدهش من 
وعلــى ذلــك، يبــدو مــن جميــع وجهــات النظــر، أن مــن المرغــوب فيــه أن يتــسلم حــسين منــا مــساعدة   
مالية في المستقبل، بيد أننا نعلم جيداً انـه ال يمكـن أن يوثـق بـه فـي اسـتخدام هـذه االعتمـادات كمـا             

  . بدون إرشادينبغي، أو المضي ببلده نحو الرخاء
ومـــن (ويقتـــرح أن مـــساعدتنا فـــي المـــستقبل، يجـــب أن تكـــون مـــشروطة بقبـــول الملـــك لمـــشورتنا   

، حــول اســتخدام مــوارده وتطويرهــا، وإنــشاء إدارة   )المفــضل عــن طريــق مستــشارين يعينــون مــن قبلنــا   
  .قوية

درها ينــاير الماضــي، دفعــت إلــى الملــك حــسين معونــة قــ    / ومنــذ رحيــل األتــراك فــي كــانون الثــاني   
 بـاون تقريبـاً،   ٢٠٠٠ولكن باستثناء مرجلين جديـدين نـصبا فـي مكثـف فـي جـدة، بكلفـة         .  باون ٨٠٠٠٠٠

  .فإنه لم يستخدم بشيء من هذا المبلغ الجسيم إلجراء أية تحسينات
إن انــسحاب المــوظفين األتــراك مــن الحجــاز قــد تــرك الــبالد، كمــا هــي الحــال فــي الــيمن وعــسير،      

وقـد أخفـق الملـك حـسين فـي التعـويض عـن        . مستـشارين، ومـساعدين فنيـين   بدون إداريـين مـاهرين، و   
ولكنــه عــين كقاعــدة، األميــين ومــن ال يوثــق بهــم مــن الحجــازيين فــي          . غــالبيتهم مــن مــصادر أخــرى   

فكانت النتيجة أن الغدارة المدنيـة لـم تحقـق أي تقـدم، ولـم تجـر إال تحـسينات            . المناصب المختلفة 
ع، أن هناك أسباباً وجيهة لالعتقاد بـأن العـرب الـذين أحلهـم محـل الجهـاز        والواق. قليلة جداً ذات بال   

  .التركي بكل عيوبه، هم مدعاة تخوف ألغلب مواطني بلده
والملك يميل إلى االتفاق أكثر مما يجب على جيشه النظامي، وال شـك أن تنافـسه مـع ابـن سـعود          

أنـه قـد آن األوان إلعالمـه بأنـه ال يحتـاج      وعلى كـل حـال، يبـدو    . قاده إلى المزيد من النفقات الباهظة 
تعتمــد  (قــوة متنقلــة صــغيرة، لتأديــب العــشائر المتمــردة،      ) ١. (فــي الواقــع، ســوى جــيش صــغير جــداً     
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حاميــات صــغيرة للــدفاع عــن المدينــة ومكــة وســكة       ) ٢(و) بــاألكثر علــى الرشاشــات بــدالً مــن البنــادق     
  .الحديد

  :ة باحتياجاتهإن قوة حسب التفصيل اآلتي لربما تكون وافي
                       مدافع جبلية               رشاشات أو خيالة               رشاشات               مدافع جبلية               رشاشات أو خيالة               رشاشات               مدافع جبلية               رشاشات أو خيالة               رشاشات               مدافع جبلية               رشاشات أو خيالة               رشاشات

  ١٠                                ٣٠٠                            ٦            مكة والطائف 
  ١٠                                ٣٠٠                             ٦          المدينة         

    ٥٠                                 ٨٠٠        على سيارتين      ٢        السكة الحديد   
    مسلحتين                             
  ٦                                 ٣٠٠                              ٤          رتل متنقل     

         ـ                           ٨٠٠        ـ                           الخخدمات التموين

  ٧٦                          ٢٥٠٠                         ١٨        المجموع 
وللــدفاع عــن الــسكة الحديــد يجــب أن يكــون الملــك أكثــر اعتمــاداً علــى المــساعدات المقدمــة إلــى     

لحة، وألجـل هـذا الغـرض عليـه أن يـدفع مبـالغ شـهرية إلـى الـشيوخ كمـا فعـل            البدو منـه علـى قـوة مـس       
  . ليرة تركية في الشهر٥٠٠األتراك، الذين يعرف أن نفقاتهم في هذا الباب قد بلغت حوالي 

وينبغــي أن يــدرك الملـــك حــسين، أن االعتمـــادات التــي نقـــدمها إليــه اآلن، هـــي لحاجــات الحجـــاز        
سماح له باسـتخدامها فـي المـؤامرات الـسياسية أو الدعايـة خـارج بـالده،        الخالصة، وأننا ال نستطيع ال   

لقد طلب حديثاً تحويل مبالغ كبيرة مـن معونتـه، مـن مـصر مباشـرة      . أو للتسلح ألغراض غير دفاعية  
ولقد رفضت الموافقة، وحذر أنه إذا ما أجري مثـل هـذه التحـويالت بطـرق     . إلى األمير زيد في سورية    

  .جاللته سوف تضطر إلى النظر في مسألة إنقاص مبلغ معونتهخاصة، فإن حكومة 
وإضافة إلى تدشين جهاز مالئم لحكومة مدنية يضم المـوظفين الـضروريين، هنـاك بعـض األمـور        

  :التالية، األكثر أهمية، التي ينبغي للملك حسين أن يخصص لها، اآلن مبالغ كبيرة
  .وآخر عند السكة الحديدتحسينات في مراكز الحجر الصحي، في جدة، وينبع،  ) ١(
 .تصليحات السكة الحديد، وتجديد القاطرات ) ٢(

 .إسالة الماء في المدن الكبيرة ) ٣(

 .طريق من جدة إلى مكة ) ٤(

 .أعمال البناء ) ٥(

  :إن مصادر الدخل المحلية لحكومة الحجاز، في الوقت الحاضر، يمكن تصنيفها كاآلتي
  .رسوم الحجر الصحي ) ١(
 .عوائد السكة الحديد ) ٢(

 ).ربما البرقو(عوائد البريد  ) ٣(

 .عوائد الكمارك ) ٤(
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 .األوقاف ) ٥(

  .الرسول البلدية ) ٦(
، بمــا يربــو علــى النفقــات لفتــرة مــا فــي   )٦(و) ٣(و) ٢(ومــن غيــر المحتمــل أن تــأتي واردات الفقــرة  

  .المستقبل
وال يمكــن، فـــي الوقــت الحاضـــر، أو نقــول إلـــى أي حـــد ســوف تتعـــارض الطبيعــة الدينيـــة لعوائـــد       

ات المدنيــة العاديــة، ولكــن لــيس هنالــك شــك فــي أنهــا ســتحدث      الوقــف مــع اســتخدامها لــسد النفقــ  
  .بعض التأثير غير المباشر على المساعدة المالية التي سوف يحتاج إليها الملك

وفـي الوقـت الحاضـر، يوجـد     . يتسلم الحجاز مدفوعات وقفية كبيرة من األقطار المسلمة األخرى  
، ولكننـا لمـا نتـسلم تفاصـيل حـول واردات       باون١٥٠٠٠في العراق، تحت تصرف الملك حسين، حوالي   

  .الوقف السنوية من هناك، ومن تركية
وتبلـــغ .  بـــاون٥٣٠٠٠وفـــي مـــصر، ســـوف يتجمـــع فـــي نهايـــة الـــسنة الحاليـــة اعتمـــاد يبلـــغ حـــوالي     

.  بــاون للفنـــادق المـــصرية فـــي مكـــة والمدينـــة  ٩٠٠٠ بـــاون للوقـــف، و ١٠٠٠٠العوائــد الـــسنوية حـــوالي  
ص خاصة، ومن الواضح أنه ال يمكن اعتبارهـا، بـأي وجـه، كـدخل يـستخدم       والعوائد األخيرة هي حص   

  .ألغراض التنمية العامة، حتى تلك التي ذات طبيعة دينية
إن أكبـر أبــواب الــصرف للملــك فــي المــستقبل القريــب، هــو إصــالح ســكة حديــد الحجــاز، وتجديــد    

 العـدد القليـل مـن القـاطرات     وفي أثناء الثورة، أصيب الخط بأضرار جسيمة، ولحق البلى    . القاطرات
وممــا يــشك فيــه، أن ســكة حديــد الحجــاز قــد كانــت مــشروعاً  . وغيرهـا، ممــا يوجــب تجديــدها وزيادتهــا 

ولكـــن . مربحـــاً فـــي عهـــد األتـــراك، الـــذين كـــانوا يـــديرونها بواســـطة جيـــشهم اإلجبـــاري إدارة رخيـــصة   
عمـال المـاهرين يجـب اسـتيرادهم،     الحكومة العربية سوف تجدها، بالتأكيد، ترفاً باهظ الكلفة ـ إن ال 

  .وتكاليف التشغيل ستكون أعظم بكثير منها في زمن األتراك
ــسكة الحديـــد فقـــط،             ــصل ألغـــراض الـ ــداً أن يكـــون قـــرض منفـ ــشكوك فيـــه جـ ــذلك، فمـــن المـ ولـ

وأكبــر مــن ذلــك، ســيكون مــن العــسير مراجعــة عوائــد     . ويــستوفي مــن عوائــدها، أمــراً ممكــن التطبيــق   
ا، إذا مـا وجـدت الحكومــة التـي تمــنح القـرض مـن الــضروري التـدخل فــي أي       الـسكك واإلشـراف عليهــ  

  .وقت
 وينبغـي أال يغفـل أخـذ امتيـاز مـن قبـل مؤسـسات تجاريـة، إلصـالح الـسكة الحديـد، وشـبكة إســالة             

ومــن المحتمــل أن تفــضل حكومــة جاللتــه هــذه الطريقــة، ولكــن المؤســسات       . الــخ، وإدارتهــا ... المــاء
عوائد مشاريعها، ومن المفـروض أال يمكـن الـسماح لهـا بحـق حجـز واردات        الخاصة يجب أن تكتفي ب    

ومــن المؤكـد، تقريبــاً، أن تلــك المؤســسات  . الكمـارك، التــي هــي ضــمان لقـروض الحكومــة البريطانيــة   
  .ستطلب ضمانات من حكومة جاللته، قبل الشروع في عمل تجاري في الحجاز

 عينيـة ـ مكـائن القطـار، العربـات، مكـائن         وقـد يكـون مـن الممكـن أن نعطـي بعـض قروضـنا بـصورة        
  .ومواد للمجار الصحية، والبريد، وأغراض أخرى
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ولقد تقرر من أجل القيام بتقدير معتمد للحاجات المالية للحجاز فـي المـستقبل، إرسـال خبيـر         
وســوف . إلــى هنــاك، ليرفــع تقريــراً بــاألحوال الماليــة الراهنــة، وباحتمــاالت زيــادة العوائــد الحكوميــة      

تحرى اإلدارة الحالية لدوائر الجباية، ويتأكد مـن معـدالت الرسـوم والـضرائب المفروضـة فعليـاً فـي            ي
الوقــت الحاضــر، وفــوق ذلــك، ســوف يبــين العوائــد الــسنوية مــن هــذه المــصادر، لتكــون قيمهــا ضــماناً       

فــي وســوف يــذكر أيــضاً، إلــى أي مــدى يمكــن، قانونــاً، اســتخدام واردات األوقــاف     . لقــرض يــتم تقــديره 
  .عملية التنمية في الحجاز

ولربمــا ســيكون قــادراً  . وهــذا الموظــف المختــار ســيكون مــسلماً، ليــستطيع أن يــزور مكــة والمدينــة   
وهـذه  . على أن يبني تقديراته على كلفة اإلدارة المدنية في المـدن المـشابهة فـي الـسعة فـي الـسودان          

ه موظفـــون أوروبيـــون يـــدفع لهـــم  التقـــديرات ســـتكون، علـــى كـــل حـــال، أقـــل، ألن الحجـــاز لـــن يكـــون لـــ   
  .الرواتب

األول ـ     : وينظــر اآلن فــي أن تكــون مــساعدتنا الماليــة للملــك حــسين فــي المــستقبل، علــى شــكلين  
 بـاون فـي الـشهر، كنـوع     ٢٠٠٠دفعة شهرية معتدلة، تعطي لفترة محددة، ومن المحتمل أال تتجاوز الـ     

رية أو فـصلية، يغطـى مـن واردات الكمـارك ـ      والثاني ـ قرض يـدفع إليـه بأقـساط شـه     . من قائمة مدنية
ـــ          فــإذا  .  بــاون فــي الــشهر  ١٥٠٠٠وفــي تقريــر قدمــه الملــك حــسين منــذ حــين، حــدد واردات الكمــارك ب

% ٧وهـذا كـاف لـدفع    .  بـاون فـي الـسنة   ٧٢٠٠٠ باون من ذلك شهرياً، فسوف ينتج مبلغ  ٦٠٠٠استقطع  
  . سنة١٥يد في أقل من  باون، وإيجاد مبلغ وفاء للتسد٥٠٠٠٠٠من قرض مقداره 

ومــن المفتــرض أن تثبــت الدفعــة التــي تقــدم للملــك، بــالرجوع إلــى تلــك التــي تعطــي إلــى رؤســاء      
وقـد  .  باون شهرياً، ولكـن هـذه سـوف تخفـض بالتأكيـد     ٥٠٠٠فابن سعود يتسلم، اآلن،    . العرب اآلخرين 

  .دفعة ابن سعودسبق أن قدمت اقتراحات بأن تكون دفعة الملك حسين، في أية حال، أكبر من 
وسوف تظهر مالحظـات أخـرى، تعـالج بـصورة أكمـل، الجوانـب الـسياسية لـشؤون الحجـاز الماليـة،             

  .»النشرة العربية«في العدد القادم من النشرة التي ستحل محل 
  غارالند. ميجر هـ

  مدير المكتب العربي
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        ))))القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني((((
        فيصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريسفيصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريسفيصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريسفيصل بن الحسين في مؤتمر الصلح بباريس

        لحجاز والقضية السوريةلحجاز والقضية السوريةلحجاز والقضية السوريةلحجاز والقضية السوريةمندوباً عن امندوباً عن امندوباً عن امندوباً عن ا
  

FO 371/52348 [11162] 
))))٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩((((        

        مذكرة األمير فيصل إلى مؤتمر الصلحمذكرة األمير فيصل إلى مؤتمر الصلحمذكرة األمير فيصل إلى مؤتمر الصلحمذكرة األمير فيصل إلى مؤتمر الصلح
  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١: التاريخ

إن الـــبالد الواقعـــة ضـــمن خـــط يمتـــد مـــن االســـكندرونة إلـــى بـــالد فـــارس، وجنوبـــاً إلـــى المحـــيط    
ــا   ــرب«الهنـــدي يقطنهـ ــوام الـــ    » العـ ــن األقـ ــة مـ ــم مجموعـ ــي بهـ ــذين نعنـ ــساب  الـ ــة األنـ سامية المتالحمـ

أما العناصر غير الناطقة باللغة العربيـة فـي هـذه المنطقـة فـال      . والناطقة بلغة واحدة، وهي العربية  
  .أحسبها تتجاوز الواحد في المائة من المجموع

التـي أصـبح والـدي زعيمهـا فـي الحـرب بعـد نـداءات مـشتركة          (إن هدف الحركات الوطنية العربيـة        
وبـصفتي عـضواً قـديماً فـي اللجنـة      . هو توحيد العرب في دولة واحـدة   ) ية والعراقية من الفروع السور  

السورية فقد توليـت قيـادة الثـورة الـسورية، وكـان تحـت قيـادتي سـوريون وعراقيـون وعـرب مـن الجزيـرة              
  .العربية

ا كـان  إننا نعتقد أن فكرتنا عن الوحدة العربية في آسيا لها ما يبررها دون حاجة إلى مناقـشة، وإذ       
ال بد منها فإننا نشير إلـى المابـدىء العامـة التـي قبلهـا الحلفـاء حينمـا انـضمت الواليـات المتحـدة                 
إلــيهم، وإلـــى ماضـــينا المجيــد، وإلـــى المثـــابرة التـــي قــاوم بهـــا شـــعبنا العربـــي طــوال ســـت مئـــة ســـنة       

ذه الحــرب المحــاوالت التركيــة لــدمجنا بهــم، وبدرجــة أقــل إلــى بــذلنا أقــصى جهــدنا للقيــام بــه فــي هــ   
  .بصفتنا أحد الحلفاء

ويحتل والدي مقاماً رفيعاً في نفوس العـرب بوصـفه زعـيمهم النـاجح ورئيـساً ألعظـم أسـرة فـيهم،          
وإنـه واثـق مـن نجـاح مبـدأ الوحـدة، إذا لـم يبـذل اآلن جهـد لتحقيقهـا بـالقوة، بفـرض             . وشـريفاً لمكـة  

  .ائم حرب بين الدول العظمىوحدة سياسية عامة مصطنعة، أو عرقلتها بتقسيم المنطقة كغن
ــد زاد توحيـــد العـــرب فـــي آســـيا فـــي الـــسنوات األخيـــرة ســـهولة منـــذ تطـــور الـــسكك الحديـــد،              وقـ

وفــي األيــام الخاليــة كانــت المنطقــة شاســعة جــداً، وفــي بعــض  . والمواصـالت البريــة، والطــرق الجويــة 
  .كة بسهولةأقسامها قليلة السكان بالضرورة، مما لم يكن يسمح بإيصال األفكار المشتر

* * *  
إن المنــاطق المختلفــة فــي آســيا العربيــة ـ ســورية والعــراق والجزيــرة والحجــاز ونجــد والــيمن ـ                
يختلــف بعــضها عــن بعـــض كثيــراً مــن النــواحي االقتـــصادية واالجتماعيــة، ومــن المــستحيل ضـــمها          

  .جميعاً في إطار حكومة واحدة



  ٣٣٠

فــة الـــسكان ذات طبقــات مـــستقرة مـــن   إننــا نعتقـــد أن ســورية، وهـــي منطقــة زراعيـــة وصـــناعية كثي   
وكـذلك نعتقـد أن   . الحضر، متقدمة سياسياً بدرجة تستطيع معها أن تدير شؤونها الداخليـة بنفـسها   

وإننـــا . المــشورة الفنيــة األجنبيــة والمــساعدة الخارجيــة ســتكون عــامالً ثمينــاً فــي التنميــة الوطنيــة           
 نـــستطيع أن نــضحي ألجلهـــا بــشيء مـــن   مــستعدون، أن نـــدفع ثمــن هـــذه المــساعدة نقـــداً، ولكننــا ال    

  .الحرية التي كسبناها ألنفسنا بقوة السالح
إن الجزيــرة والعــراق فيهمــا واليتــان شاســعتان تــشتمالن علــى ثــالث مــدن متمدنــة، تفــصل بينهمــا   

والعـالم يرغـب فـي اسـتثمار العـراق سـريعاً،       . صحارى واسعة، قليلة السكان، من القبائـل شـبه البدويـة      
نعتقــد أن نظــام الحكومــة هنــاك يجــب أن يــدعم بالعناصــر البــشرية والماديــة لدولــة           ولــذلك فإننــا   
ولكننا نطلب، مع ذلك، أن تكون الحكومـة عربيـة، فـي المبـدأ والـروح، مـع اتبـاع مبـدأ             . أجنبية عظمى 

وســيكون الواجــب  . فــي األنحــاء المهملــة، إلــى أن يــوفر الــزمن أســساً أوســع      » االنتخــاب«ال » االختيــار«
 للحكومــة العربيــة هنــاك اإلشــراف علــى تطــور التعلــيم بقــصد رفــع القبائــل إلــى المــستوى       الرئيــسي

  .المعنوي للمدن
أمـا الحجـاز فهــي بـالد قبليـة بــصورة رئيـسية، وسـتبقى الحكومــة، كمـا كانـت فــي الماضـي، موافقــة           

اللنا إننــا أدرى بهــذه األحــوال مــن أوروبــا، ولــذلك تقتــرح االحتفــاظ باســتق      . ألحــوال النظــام القبلــي  
  .الكامل هناك

وأما اليمن ونجد فلـيس مـن المحتمـل أن تعرضـا قـضيتهما علـى مـؤتمر الـسلم، وأنهمـا سـيدبران              
  .أمريهما وينسقان عالقاتهما مع الحجاز وغيره

واليهـود قريبـون جـداً إلـى العـرب مـن       . وفي فلسطين يؤلـف العـرب األغلبيـة الـساحقة مـن الـسكان         
. ين خـالف فــي الـسجايا، وأننــا مـن حيـث المبــادىء شـعب واحــد     حيـث الـدم، ولــيس هنالـك بــين الـشعب    

ومــع ذلــك فــإن العــرب ال يــستطيعون أن يخــاطروا بتحمــل مــسؤولية المحافظــة علــى التــوازن فــي مــا     
. شـهدته هــذه الواليـة وحــدها مـن اصــطدام بــين القوميـات واألديــان ممـا أقحــم العـالم فــي الــصعوبات       

 تكــون هنــاك حكومــة محليــة تمثيليــة تثبــت وجودهــا    وهــم يرغبــون فــي إشــراف دولــة وصــية بــشرط أن  
  .بتوفير االزدهار المادي في البالد بصورة فعالة

* * *  
وأملـي أن نجـد الـدول وسـائل أفـضل      . إني إذ أبحث أمور والياتنا بالتفصيل ال أدعي كفاءة متفوقة  

ول إنهـم يتوقعـون   لقد جئت إلى أوروبا نيابة عن والدي وعن عرب آسيا ألق. لتحقيق أهدافنا الوطنية  
مــن الــدول المــشاركة فــي المــؤتمر أن ال تهــتم بالخالفــات الــسطحية أكثــر ممــا ينبغــي، وأن ال تنظــر        

وهــم يتوقعــون أن تفكــر فــيهم الــدول    . إليهــا مــن زاويــة مــصالح أوروبــا الماديــة، أو اآلفــاق المفترضــة      
طــوة ال تنــسجم مــع   كــشعب واحــد يبــشر باألمــل، ويغــار علــى لغتــه وحريتــه، ويطلبــون أن ال تتخــذ خ       
  .إمكانية قيام اتحاد في النهاية بين هذه األقطار في ظل حكومة واحدة ذات سيادة



  ٣٣١

وإذا مـا أكـدت علــى االختالفـات فـي الظــروف االجتماعيـة لوالياتنـا، ال أود أن أعطــي االنطبـاع عــن        
ا يجعــل وجــود أي تعــارض حقيقــي فــي المثــل العليــا أو المــصالح الماديــة، والعقائــد، واألخــالق، ممــ       

إن أعظــم عقبــة علينــا التغلــب عليهــا هــو الجهــل المحلــي الــذي تعــد الحكومــة           . وحــدتنا مــستحيلة 
  .التركية مسؤولة عنه إلى حد كبير

وفـي رأينـا أن اسـتقاللنا إذا تحقـق، وكفاءتنـا المحليـة إذا أسـست، فـإن التـأثيرات الطبيعيـة للعـرق            
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، علــى الــدول    . واحــداًواللغــة والمــصلحة ســتجمعنا ســريعاً لتجعــل منــا شــعباً     

العظمى أن تضمن لنا حـدوداً داخليـة مفتوحـة، وخطوطـاً حديديـة وبرقيـة مـشتركة، ونظمـاً تعليميـة              
وألجل إنجاز هذا عليهم أن يطرحوا جانباً فكرة المكاسب الفرديـة، وعوامـل الغيـرة القديمـة         . موحدة
 حضارتكم كلها علينـا، بـل أن تـساعدونا لنختـار منهـا مـا       وبكلمة واحدة، نسألكم أن ال تفرضوا  . بينهم

يعــود علينــا بالفائــدة، مــستفيدين مــن خبــرتكم، ولقــاء ذلــك ال نــستطيع أن نقــدم لكــم ســوى عرفــان          
  .)١(الجميل

FO 686/92 
))))٢٧٠٢٧٠٢٧٠٢٧٠((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        من األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصل
        إلى مؤتمر الصلح في باريسإلى مؤتمر الصلح في باريسإلى مؤتمر الصلح في باريسإلى مؤتمر الصلح في باريس

  ١٩١٩يناير /  كانون الثاني٢٩: التاريخ
        كومة الحجازية فيما يتعلق باألراضيكومة الحجازية فيما يتعلق باألراضيكومة الحجازية فيما يتعلق باألراضيكومة الحجازية فيما يتعلق باألراضيمطاليب الحمطاليب الحمطاليب الحمطاليب الح

تلبيــة منــه لرغبــة بريطانيــا وفرنــسا  جئــت ممــثالً لوالــدي الــذي قــاد الثــورة العربيــة ضــد األتــراك   «
ألطالب بأن تكون الشعوب الناطقـة بالعربيـة فـي آسـيا مـن خـط االسـكندرونة ـ ديـار بكـر شـماالً حتـى             

ويـستثنى مـن هـذا    . ا بـضمان مـن عـصبة األمـم    المحيط الهندي جنوباً، معترفـاً باسـتقاللها وسـيادته     
  .المطلب الحجاز وهو دولة ذات سيادة، وعدن وهي محمية بريطانية

وبعــد التحقــق مــن رغبــات الــسكان فــي تلــك المنطقــة يمكننــا أن نرتــب األمــور فــي مــا بيننــا، مثــل     
بـين الحجــاز،  تثبيـت الـدول القائمـة فعــالً فـي تلـك المنطقـة، وتعــديل الحـدود بينهـا، وفـي مــا بينهـا و          

  .وفي ما بينها وبين البريطانيين في عدن، وإنشاء دول جديدة حسب الحاجة وتعيين حدودها
  .وستتقدم حكومتي في الوقت المناسب بمقترحات تفصيلية في هذه النقاط الصغيرة

                                                
 FO 371/52348 [E  في الوثيقة المحفوظـة فـي الملـف   ١٩١٩يناير /  كانون الثاني١تحمل هذه المذكرة تاريخ  )١(

فبرايـر  /  شـباط ٥ ونشر األستاذ سليمان موسى نصاً عربياً لها، وكان محفوظاً مع أوراق األمير زيد، وتاريخه       [11162
) فلـسطين (ومن الجدير بالمالحظة أيضاً أن الـنص العربـي الـذي نـشره األسـتاذ سـليمان موسـى تـضمن كلمـة              . ١٩١٩

ــة    بينمــا لــم تــذكر فلــسطين فــي الــنص االنكليــزي، ويجــوز أنهــا حــذفت عنــد        ) ٦الفقــرة (عنــد تعــداد الواليــات العربي
  ).٤٥، ص ١٩٧٥المراسالت التاريخية ـ المجلد الثاني، عمان : انظر سليمان موسى. (ترجمتها إلى االنكليزية



  ٣٣٢

وهــي مرفقــة بهــذه (وإننــي أســتند فــي مطلبــي هــذا علــى المبــادىء التــي صــرح بهــا الــرئيس ولــسن   
نا أثـق مـن أن الـدول الكبـرى سـتهتم بأجـسام الـشعوب الناطقـة بالعربيـة وبأرواحهـا أكثـر               وأ). المذكرة

  .»من اهتمامها بما لها هي نفسها من مصالح مادية
FO 371/4144 (20996) 

))))٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من المستر بلفورمن المستر بلفورمن المستر بلفورمن المستر بلفور
   ))))١١١١(((())))وزير الخارجية البريطاني الموجود في مؤتمر الصلح بباريسوزير الخارجية البريطاني الموجود في مؤتمر الصلح بباريسوزير الخارجية البريطاني الموجود في مؤتمر الصلح بباريسوزير الخارجية البريطاني الموجود في مؤتمر الصلح بباريس((((

        ننننإلى مجلس الوزراء ـ لندإلى مجلس الوزراء ـ لندإلى مجلس الوزراء ـ لندإلى مجلس الوزراء ـ لند

  ١٩١٩فبراير /  شباط٦:           التاريخ                                                   ٢٤١: الرقم

  .في اجتماع اليوم عرض األمير فيصل قضية العرب

وصف الدور الذي قامت به في الحرب القوات الحجازية يسندها جميـع رجـال الـسكان العـرب فـي       

ق وســــورية، تحــــت القيــــادة البريطانيــــة، وادعــــى بحــــق العــــرب فــــي   الجزيــــرة العربيــــة نفــــسها، والعــــرا 

  .االحتفاظ باالستقالل الذي كسبوه

أكــد علــى الرغبــة فــي تحقيــق الوحــدة بــين شــتى فــروع العنــصر العربــي، وأبــدى أنهــم حتــى وإن لــم    

يتمكنــوا مــن تــأليف أقــسام مــن كيــان سياســي واحــد، فــإنهم علــى األقــل يجــب أن يظلــوا علــى صــالت          

  .بعضهم مع البعضاقتصادية 

  .دافع عن إرسال لجنة من الحلفاء للتأكد من الرغبات الحقيقية للعرب في موطنهم

FO 371/4178 [22324] 

))))٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من اللورد دربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد دربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد دربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد دربي ـ السفير البريطاني في باريس
        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩فبراير /  شباط٦:       التاريخ                                        ٢٦٩: الرقم
  . بتأريخ اليوم٢٦٤برقيتي المرقمة 

فـي  » الطـان «قالـت جريـدة   . الرأي العام الفرنسي يبدي عالئم القلق فيما يتعلق بمدعيات الحجاز      
افتتاحيتهــا هــذا المــساء أن تــاريخ هــذه الــبالد، التــي خلقــت فــي أيــام الحــرب واعتــرف بهــا قبيــل عقــد      

                                                
لـصفة حـضر    وبهذه ا١٩١٦ديسمبر /  كانون األول٧عين آرثر جيمس بلفور وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج في   )١(

اكتــوبر /  تـشرين األول ٢٤، واسـتقال مـن وزارة الخارجيــة فـي    ١٩١٩ينـاير  / مـؤتمر الـصلح فـي بــاريس فـي كـانون الثــاني     
  . وحل محله اللورد كرزن١٩١٩

 )ص. ف. ن(



  ٣٣٣

إنهـــا تؤكـــد حقهـــا فـــي ضـــم كـــل أجـــزاء األمبراطوريـــة التركيـــة   . لكـــن شـــهيتها كبيـــرةالمـــؤتمر، قـــصير، 
وهــذه االدعـاءات، فــي  . القديمـة التـي تــتكلم العربيـة، وهكــذا تجعـل دمــشق وبغـداد تتبـع مملكــة بدويـة       

وتــضيف أن الــشرح الممكــن الوحيــد هــو أن   . متناقــضة إلــى درجــة أنهــا تحتــاج إلــى شــرح   » الطــان«رأي 
ــيادة الحجـــاز يجـــ   ــع احتفـــاظ األقـــاليم المختلفـــة         سـ ــرد رمـــز لالســـتقالل العربـــي مـ ب أن تكـــون مجـ

ال تــرى أن الــسيادة يمكــن االعتــراف بهــا   » الطــان«ولكــن . الممنوحــة لهــا باســتقاللها الــداخلي الكامــل  
  .كرمز لالستقالل نظراً إلى الصورة التي حصلت بها واعتمادها العملي على دولة أجنبية

 الحجـاز التـي ليـست لهـا مـوارد ماليـة إلـى ممارسـة حتـى مظهـر مـن              كيـف تطمـح   » الطـان «تتساءل  

وتالحـظ المقالـة أن بعـض الحكومـات     .  كيلـومتر ١٥٠٠السيادة على العرب في سورية التي تبعد عنهـا        

ــى          ــدول العظمـ ــن الـ ــالي مـ ــدعم المـ ــد نالـــت الـ ــرب، قـ ــالل الحـ ــي المنفـــى خـ ــي فـ ــة، وهـ ــذه . الحليفـ وهـ

مــاذا كــان األمــر فيمــا يتعلــق بالحجــاز؟ وتلمــح     . إجمــاعيالمــساعدة الماليــة قــد منحــت علــى أســاس     

). مــؤتمر الــسالم(أن األميــر فيـصل لــه تعهــدات خاصـة أمــام دولــة خاصـة ممثلــة فــي المـؤتمر      » الطـان «

نفسه، يظهر مقتبس مـن رسـالة   » الطان«من المهم المالحظة هنا أن في الصفحة األخيرة من عدد       (

جريــدة منــذ أمــد، يــذكر المبــالغ التــي يقــال إن بريطانيــة        مــن االســكندرية، تقــول إنهــا كانــت لــدى ال     

والمبـالغ التـي يقـال إن بريطانيـة العظمـى      . العظمى دفعتها إلى األمير فيصل خالل الـصيف األخيـر        

والمبــالغ المــذكورة هــي اإلعانــات الــشهرية لملــك    . دفعتهــا إلــى األميــر فيــصل خــالل الــصيف األخيــر    

  ). باون يقال إنها منحت لألمير فيصل١٠٥٠٠٠منها  باون ٣٣٠٠٠٠الحجاز وأبنائه وقدرها 

مقالهــا بــالتعبير عــن األمــل فــي أن الــدول تتــرك فكــرة جعــل الحجــاز مركــزاً لـــ          » الطــان«وتختــتم 

ال تــشرف قــضيتها وتعطــي أداة ألعــدائها، فــضالً عــن خلــق مــصدر        » امبراطوريــة خياليــة ومــصطنعة  «

ين سـوف يحـصلون علـى حـام هـو فرنـسة وسـيد فـي         وتـشير إلـى أن الـسوري   . الحتكاك دائمي فيما بينها  

وكــل مــن يحــاول تحريــك الفتنــة يتجــه إلــى الــسيد ضــد الحــامي، أي بكلمــات     . شــخص ملــك الحجــاز 

، وبذلك يـضع أمتـين عظيميـتن صـديقتين تحـت      »النفوذ البريطاني ضد النفوذ الفرنسي«أخرى، إلى  

  ).السوق(» البازار«رحمة دسائس 

لهـذا المـساء جـاء فيهـا أنـه يقـال       » الطـان «لى قضية الحجـاز فـي جريـدة    وهناك أيضاً إشارة ثالثة إ  

إن إدعــاءات الحجــاز الــشرعية تمتــد، حــسب الظــاهر، شـــماالً إلــى العقبــة وربمــا معــان وتتــضمن فـــي            

. أن كـل المـدعيات األخـرى ال أسـاس لهـا     » الطـان «وتـصرح  . الجنوب كـل جزيـرة العـرب إلـى حـدود عـدن         

ــي هـــ    ــل فـــي أنـــه فـ ــاع المـــؤتمر (ذه المناســـبة وتعـــرب عـــن األمـ ــوت بعـــض المـــسلمين   ) اجتمـ يـــسمع صـ

  .الفرنسيين في نفس الوقت الذي يسمع فيه صوت ممثلي البدو
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))))٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريس
        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندن
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جريــدة . تعليقــات الــصحافة الفرنــسية علــى قــضية الحجــاز فــي هــذا الــصباح علــى الغالــب تهكميــة  

، وتبــدي »بأنــه وكيــل ذكــي ونــشيط لألمبراطوريــة البريطانيــة « تــصف األميــر فيــصل [Gaulois]» غولــوا«

ايكـو دي  «حـسب مـا ذكرتـه    .  جورج سوف يكـون األول فـي كـبح حماسـة سـموه     اعتقادها أن المستر لويد  

 أن قوة ادعاءات الحجاز ال تكمن في قيمتها الذاتية بل في العوامـل القويـة   [Echo de Paris]» باريس

التي هي تحـت تـصرفها، وهـي نفـوذ الخالفـة، والجـيش البريطـاني، ولـيس لـدى فرنـسة لمقابلـة ذلـك                   

بتــي «وتالحــظ الـــ  . ألصــقاع، وأخيــراً ذكــاء الكرنــل لــورنس وأصــحابه وإعانــاتهم   قــوة مماثلــة فــي تلــك ا  

 أن المــؤتمر، قبــل أن يقبــل مبــدأ الجامعــة العربيــة، عليــه أن يــسمع آراء        [Petit Parisien]» باريزيــان

و . ممثلــي جماعــات مختلفــة، وفــي البدايــة الوفــد اللبنــاني الــذي هــو علــى اســتعداد لتقــديم الــشهادة     

، وهــي تــشرح جلــسة المــؤتمر أمــس، تالحــظ غرابــة الموقــف إذ إن الميجــر لــورنس     [Matin]» الماتــان«

وتـضيف أن األميـر   . المترجم قـد رأى مـن المناسـب أن يحـذو حـذو األميـر فيرتـدي المالبـس الوطنيـة             

فـي رأي  . مـن قبـل الميجـر لـورنس    » بوطنية عظيمة«تكلم باللغة العربية فترجم كالمه إلى اإلنكليزية       

، لكـن انكلتـره   » الطمـع شـديدة «أن اإلدعـاءات الحجازيـة   ] [Democratie nouvelle» اتي نوفيـل ديمـوكر «

التي تكلم األمير عنها بود عظيم، سوف تثير بال شك تأثيراً مهـدئاً وتمنـع التعقيـدات التـي تنـشأ عـن             

نـاقض  ، بعـدما الحظـت أن األمـر مت   [Pays]» بـايي «و. عدم كون المـصالح العربيـة الوحيـدة فـي الـسباق      

نوعاً ما في أن المؤتمر، بدالً من فحس المشكلة األلمانيـة، تبحـث فـي مـشكلة الحجـاز، وكـالم األميـر           

وهـي تـصف أميـر مكـة بأنـه      . فيصل المعتدل فـي اكتفائـه بـذكر سـورية والعـراق فـضالً عـن بـالد العـرب               

  .خالل الحرب لقب ملك الحجاز وتسلم وعوداً بشأن دمشق من انكلتره» اتخذ«

أن ادعــاءات الحجــاز إذا اعتــرف بهــا فــإن فرنــسة تعــزل عــن الــشرق كمــا عزلــت عــن الهنــد،        وتــصرح 

  .وبيروت وطرابلس تشاركان مصير شاندرناغور وبونديشيري

  ).مقدمة إلى وفد مؤتمر السالم(
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))))٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريسمن اللورد داربي ـ السفير البريطاني في باريس
        الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجيةإلى اللورد كرزن ـ وزير إلى اللورد كرزن ـ وزير إلى اللورد كرزن ـ وزير إلى اللورد كرزن ـ وزير 
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  سيدي اللورد،

 الجـاري التــي ســجلت  ١٢ والمؤرخــة فــي ٢٨٣أتـشرف بــاالعتراف بوصـول رســالة ســعادتكم المرقمـة    
ا ـ ضـمن أمـور أخـرى ـ الحـوادث       فيها محادثة مع السفير الفرنسي في لندن بخصوص موضوعات منه

  .المختلفة التي برزت بين الفرنسيين وبيننا في الشرق األوسط
بــالنظر إلــى الــشك الــذي يبــدو، مــن مالحظــاتكم لمــسيو كــامبون، أنــه موجــود فيمــا يتعلــق بــسبب       
التــأخر فــي إشــعار الحكومــة الفرنــسية بوصــول األميــر فيــصل إلــى مارســيليا، أرى أن مــن واجبــي شــرح     

  :األمر بصورة مفصلة فيما يتعلق بهذه السفارةحقائق 
أول خبر تسلمته عن الزيـارة المعتزمـة لألميـر إلـى فرنـسة، ورد فـي برقيـة المـستر بلفـور المرقمـة                 

ووفقـاً للتعليمـات   .  منـه ٢٠نـوفمبر الماضـي التـي وصـلتني فـي      /  تشرين الثاني١٩ والمؤرخة في    ٢٤٩٥
غبــة الملــك حــسين فــي إرســال ممثــل إلــى مــؤتمر الــصلح     الــواردة فيهــا أخبــرت الحكومــة الفرنــسية بر  

، أي أن سـيادته يوكـل   )الملك(واالقتراح الذي أبدته حكومة صاحب الجاللة إلى الملك وقد قبله هذا   
 منـه تـسلمت جوابـاً غيـر لطيـف علـى       ٢٢فـي  . األمير فيصل لهذا الغرض ويخبر بذلك الدول الحليفـة  

حكومة الفرنسية لم تستـشر حـول الموضـوع، وأن وكيلهـا فـي       يقول إن ال)١(مذكرتي من المسيو بيشون 
ســورية لــم يطلــب منــه إبــداء رأيــه، وأنهــا ترغــب، قبــل الموافقــة علــى إيفــاد األميــر أو أي منــدوب آخــر          
للملك حسين، في بيان رأيها، وهو أن الحكومة الفرنسية ال يمكنها أن تقبل بمـرور األميـر مـن فرنـسا           

 علــى ســفينة بريطانيــة بــصفة منــدوب ملــك الحجــاز، ومملكــة عربيــة     إال بــشرط عــدم مغادرتــه ســورية  
موهومــة، لكنــه يجــب أن يــأتي بــصفة منــدوب خــاص لــسيادته للــدفاع عــن قــضية جماعــة عربيــة تؤلــف     

وقــد أخبــرت المــستر بلفــور بهــذا الجــواب ببرقيتــي   . تحــت إشــراف الحكــومتين البريطانيــة والفرنــسية 
  .نوفمبر/ لثاني تشرين ا٢٢ والمؤرخة في ١٥٧٦المرقمة 

 والمرسلة من لنـدن ظهـراً، أوعـز إلـي     ٢٥٢٠وفي المساء نفسه تلقيت برقية المستر بلفور المرقمة     
. فيهــا رســمياً أن أخبــر الحكومــة الفرنــسية أن الملــك حــسين سيرســل فيــصل كممثــل لــه فــي بــاريس           

مبــرراً لتقـديم هــذا   المـشار إليهــا أعـاله، لــم أر لنفـسي    ٢١وبـالنظر إلــى مـذكرة المــسيو بيـشون بتــاريخ    
 والمؤرخـة  ١٥٧٨التبليغ منتظراً تعليمات أخـرى، وقـد أخبـرت المـستر بلفـور بـذلك ببرقيتـي المرقمـة            

يضاف إلى ذلك أن مثل هذا التبليغ لم يكن في اإلمكـان تقديمـه إلـى     . نوفمبر/  تشرين الثاني  ٢٣في  

                                                
 .وزير خارجية فرنسة: مسيو بيشون )١(
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روت التــي أبحــر منهــا علــى    الحكومــة الفرنــسية علــى كــل حــال قبــل المغــادرة الفعليــة لألميــر مــن بيــ        
 التـي وصـلت إلـى بـاريس     ٢٥٢١راجع برقية المستر بلفـور المرقمـة   (» غلوستر«سفينة صاحب الجاللة   

  ).٢٥٢٠في نفس وقت وصول البرقية 
وأود أن أشير أيضاً أن االنزعاج الذي شـعرت بـه الحكومـة الفرنـسية لـم يكـن يرجـع أصـالً إلـى عـدم             

فهــي كانــت علــى علــم تــام بحركاتــه، وقــد     . له الفعلــي إلــى مارســيليا إخبارهــا بتعيــين األميــر قبــل وصــو  
نوفمبر ذكر فيها من المقـرر أن يـصل األميـر    /  تشرين الثاني٢٤تسلمت مذكرة من المسيو بيشون في   

إن شــكواها الحقيقيــة، كمــا يبــدو واضــحاً مــن مــذكرة المــسيو بيــشون       .  منــه٢٦إلــى ذلــك المينــاء فــي   
وفمبر، هــي أنــه لــم تعــط لهــا الفرصــة لبيــان رأيهــا قبــل أن يتقــرر إيفــاد        نــ/  تــشرين الثــاني ٢١بتــاريخ 

  .األمير بصفة المندوب الرسمي لملك الحجاز
نـــوفمبر مـــع رســـالة  /  تـــشرين الثـــاني٢٦إن التبليـــغ الفعلـــي للحكومـــة الفرنـــسية قـــدم فـــي صـــباح   

زهـا فـي البرقيـة    شفهية مؤداها أن التبليغ أخر نظراً إلى وجود بعض السطور التـي لـم يمكـن حـل رمو     
  .من وزارة الخارجية التي أوعز بها إلى سفارة صاحب الجاللة بتقديم هذا التبليغ

  أتشرف أن أكون بكل صدق واحترام،
  سيدي اللورد،
  خادم سيادتكم الخاضع المطيع

  )التوقيع(
  »داربي«

FO 371/4146 (75632/M.E.44) 
))))٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
         ـ القاهرة ـ القاهرة ـ القاهرة ـ القاهرةإلى الجنرال آللنبيإلى الجنرال آللنبيإلى الجنرال آللنبيإلى الجنرال آللنبي

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٤:               التاريخ                                                   ٦٤٢: الرقم
        ....معاهدة مع اإلماممعاهدة مع اإلماممعاهدة مع اإلماممعاهدة مع اإلمام: مايو/  أيار١٤ والمؤرخة في ٧٠٩برقيتكم المرقمة 

تـى إذا  يرى وفد السالم أنه قد تكون هنالـك بعـض الفائـدة فـي تـسريع عقـد معاهـدة مـع اإلمـام، ح            
جــاءت قــضية جزيــرة العــرب، وفــي ذلــك الحــين، للبحــث فيهــا لــدى مــؤتمر الــسالم، قــد تكــون حكومــة        

لكنهـا  . صاحب الجاللة في وضع أقوى إذا اسـتطاعت القـول بـأن  هنـاك معاهـدة موجـودة مـن الـسابق         
  . لكم ولي)١(مرتاحة لترك الوقت إلى زيارة الكرنل جيكوب

                                                
 Kings of)» ملوك العـرب «ب الكرنل هارولد جيكوت ضابط بريطاني أمضى مدة في عدن واليمن، وهو مؤلف كتا )١(

Arabia) ١٩٢٣ المطبوع سنة.  
  )ص. ن(



  ٣٣٧

لحدود من المعاهدة المقترحة، وأرى أن عقدها النهـائي ال بـد   أنا أشك في إمكان استبعاد قضية ا   

مـع ذلـك أرى مـن المستحـسن افتتـاح المفاوضـات فـوراً، سـواء          .من تأجيله إلى ما بعـد تـسوية الـسالم         

ولـــذلك علــيكم إيفـــاد الكرنـــل جيكــوب بـــدون تـــأخير    . لتقويــة قـــضيتنا فــي بـــاريس أو لتطمـــين اإلمــام   

ه أن يـشرح لإلمـام أن حكومـة صـاحب الجاللـة ال تعتـزم التـدخل فـي            وعليـ  .الفتتاح مباحثات ابتدائيـة   

الــشؤون الداخليــة، لكنهــا تهــتم بــأن تــرى مبــادىء التوافــق والتعــاون تحــل محــل التفرقــة والنــزاع فــي       

وهــي تــشعر أن هـذه الــسياسة ال يمكــن أن تــنجح إال بحـسن شــعور حكــام جزيــرة العــرب    . جزيـرة العــرب 

ــد التعامـــ  ــم وحـــدهم المـــستقلين الـــذين تريـ ــدن، إن الحكـــام المـــستقلين   . ل معهـ ــتثناء محميـــة عـ باسـ

المختـصين هــم الملــك حـسين واإلمــام نفــسه وابـن ســعود وســلطان الـشحر والمكــال واإلدريــسي الــذي      

بمساعدته لقضية الحلفاء خالل الحرب قد حصل لنفسه على موقع تعتزم حكومـة صـاحب الجاللـة      

 دائمة بين هـؤالء الحكـام قـررت حكومـة صـاحب الجاللـة       وفي سبيل إنشاء عالقات طيبة. االعتراف به 

أن تدعوهم إلى عقد معاهدات آنية يعترف كل منها بموجبهـا باسـتقالل اآلخـرين ويتعهـد بعـرض كـل         

وســـتكون حكومـــة . قــضايا الحـــدود وســائر أســـباب النــزاع إلـــى التحكـــيم البريطــاني فـــي المقــام األول      

ل نفوذها مقابل ذلك من أجل احتـرام وحفـظ حقـوقهم    صاحب الجاللة دائماً على استعداد الستعما      

وستقوم أيـضاً بكـل سـرور بتقـديم االستـشارات      . وحرياتهم ومنع االختالالت الداخلية من إنتاج حروب      

  .واإلرشادات في القضايا التي تؤثر في التنمية التجارية إذا دعاها الحكام ذوو العالقة

 عن قضية العالقـات بـين الملـك حـسين والزعمـاء      على الكرنل جيكوب أيضاً أن يجس نبض اإلمام 

اآلخــرين، وعليــه أن يوضــح أن حكومــة صــاحب الجاللــة لــن تــدعم فــي أيــة حالــة مــن األحــوال تــدخل        

يجب عدم اإلدالء بشيء فـي الوقـت الحاضـر    . حاكم مستقل بشؤون آخر إال بموافقة كليهما ورغبتهما  

لمــسألة فـإن علــى الكرنـل جيكــوب التـزام بخطــة    وإذا أثيـرت ا . عـن قــضية العالقـات مــع الـدول األخــرى   

مؤداها أن في أحسن مصالح العرب أنفسهم يكون من المرغوب في بوضوح أن يقبلـوا جمـيعهم نفـس       

المرجــع، وأنـــه حـــسب عملـــه لـــيس هنـــاك أيـــة دولــة أخـــرى تـــدعي بـــالمركز التقليـــدي الـــذي لحكومـــة     

 يـتم إنـشاء عالقـات مرضـية علــى     وعنـدما . صـاحب الجاللـة بـصفتها صـديقة جزيـرة العـرب وحاميتهـا       

اإلمـام، ويعـرب   ) أراضـي (أساس الخطوة المتقدمة، يجـوز لـه أن يتقـدم إلـى بحـث مـتحفظ فـي حـدود            

عـن اسـتعداده لعمـل كـل مـا يمكنـه لـدعم مدعياتـه، ولكـن مـع االدعـاء بأنـه لـيس مخـوالً أن يـدلي بــأي                

  .بيان حاسم



  ٣٣٨

FO 371/4181 (88766) 

))))٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        روب ـ المندوب السامي البريطاني في اآلستانةروب ـ المندوب السامي البريطاني في اآلستانةروب ـ المندوب السامي البريطاني في اآلستانةروب ـ المندوب السامي البريطاني في اآلستانةمن المستر كالثمن المستر كالثمن المستر كالثمن المستر كالث

        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٨:                           التاريخ                                  ١٨٤١/ /٨٩٢: الرقم

  سيدي اللورد،

حملهــا إلــى هــذه المندوبيــة    أتــشرف أن أقــدم لكــم بطيــه وثيقــة عربيــة، مــع نــسخة مــن ترجمتهــا،        

صـــباح اليـــوم وفـــد مـــن الـــسوريين، يرأســـه نجيـــب ملحمـــة باشـــا، وضـــم رشـــدي بـــك الـــصفدي، منـــدوب   

  .الحكومة العربية التابعة للسلطات العسكرية البريطانية

.  ـ إن الوفد الذي وصل بـصورة غيـر متوقعـة تمامـاً وبـدون إشـعار مـسبق، إسـتقبله مـستر هـوهلر           ٢ 

معنويـــات عاليـــة جـــداً، وقـــد بـــالغوا فـــي اإلعـــراب عـــن االمتنـــان مـــن الحكومـــة     وقـــد ظهـــر أنهـــم علـــى  

 .البريطانية واعتمادهم عليها

فـإن إعالنهــم كــان يعتمــد علــى  :  ـ قـال المــستر هــوهلر أنــه كــان حـائراً فيمــا يجــب أن يقولــه لهــم       ٣

ة مجــرد تــصريح صــحفي، لــم تكــن لــه معرفــة رســمية مطلقــاً فيمــا يتعلــق بــأي قــرار صــادر عــن حكومــ    

الجاللة أو عن مؤتمر الصلح حول سورية أو دولة عربية مستقلة، وهـو يخـشى أن يكـون هـذا اإلعـراب         

  .عن ارتياحهم وامتنانهم بأجمعه سيكون سابقاً ألوانه

 ـ أجــابوا أنهـم علـى أي حــال يـشعرون بالتأكـد مــن النوايـا الطيبـة لحكومــة جاللتـه نحـو ســورية             ٤

  .ي لتبرير بيانهم هذاوالحكومة العربية وأن ذلك وحده يكف

 ـ أخبرني المستر هوهلر أن أعضاء الوفد اآلخرين كـانوا إحـسان الجـابري مـن حلـب، روحـي بـك         ٥

عبــد الهــادي مــن نــابلس، والكولونيــل رشــدي صــفدي وعبــد الــرحمن عبــد، كالهمــا مــن دمــشق، ويبــدو    

ة اللبنـاني،  أنهم أشخاص محترمون ولكن كون رئيسهم، الذي هـو أسـتاذ فـي الدسـائس، نجيـب ملحمـ          

ــة         ــة البريطانيـ ــار الحكومـ ــة إجبـ ــون هـــدف المحاولـ ــد يكـ ــة، وقـ ــة خفيـ ــى البحـــث عـــن غايـ ــي إلـ يميـــل بـ

وال بـد  . باستقالل الحكومة العربية تحت سيطرة بريطانية، وهو هـدف يتابعـه هـذا الـشخص بإصـرار           

  .لي أن أنصفه فأقول إن آراءه يشاركه فيها أغلبية زمالئه السوريين فيما يبدو

  .الخ.. .وأتشرف

  المندوب السامي



  ٣٣٩
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        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((

  )كتاب(
  )١(لجاللة الملك األعظم القرال ژورژ الخامس

  لفخامة حضرة لوئيد جورج رئيس الحكومة البريطانية العظمى
إنا عامة العـرب القـاطنين فـي اآلسـتانة نرفـع أصـواتنا بترتيـب آيـات الحمـد والـشكر لعـرش جاللـة              

رال ژورژ الخــامس ولحكومتــه المفخمــة علــى مــا بــشرت بــه برقيــة التــيمس فــي        الملــك األعظــم القــ  
 مايس مـن إنجـاز الوعـد الكـريم فـي مـنح األمـة العربيـة اسـتقاللها التـام معـربين بـذلك عـن                ١٩تاريخ  

ضمير كل عربـي مـشى علـى وجـه البـسيطة متخـذين هـذا اليـوم الـسعيد أو وأكبـر عيـد يـزدان بـه تـاريخ                 
 مــن أعمــاق قلــوب ضــمنتها األعــصار والء وحبــاً لألمــة النجيبــة البريطانيــة         العــرب الجديــد هــاتفين  

المفطورة على حب الخير لعامة البشر المزمعة أن ال تبقى أثراً للرق واالسـتعباد فـي مـشارق األرض          
  . فلتحيى األمة البريطانية فليحيى ملكها األعظم. ومغاربها

  )المقروءة(التواقيع 
  نجيب ملحمة              
  روحي عبد الهادي         
  معروف الرصافي          
  إحسان الجابري            
  سليم رعد                  

  رشدي الصفدي            
  صفوت العوا               

  يحيى حياتي
  سليم المالكي الدمشقي

  الطبيب محمد طلعت المفتي 
  عبد الجليل الهبل

  عبد الحميد آل سليم
   عبدعبد الرحمن

  حسين العمري
  فهمي المدرس
  محمد صبحي

                                                
يكتـب بـاإلمالء التركـي ـ العثمـاني كحـرف الـراء وعليـه ثـالث نقـاط ـ ويالحـظ أن اسـم لويـد ـ جـورج                  ) ج(كان حـرف   )١(

  .كتب ألمر ما بالجيم، مع أن االسم واحد
 )ص. ف. ن(



  ٣٤٠
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))))٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الجنرال كاليتن إلى اللورد كرزنمن الجنرال كاليتن إلى اللورد كرزنمن الجنرال كاليتن إلى اللورد كرزنمن الجنرال كاليتن إلى اللورد كرزن
  المقر العام للقوة االستطالعية المصرية

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٥:                  التاريخ            :                                   الرقم
   سيدي اللورد،

أتــــشرف بإرســــال نــــسخ مــــن تقــــارير قــــدمها اللفتننــــت كرنــــل كورنــــواليس نائــــب رئــــيس الــــضباط     
  .السياسيين في دمشق

هـذه التقــارير تعطــي تقــديراً واضــحاً للحالــة الــسياسية، ويمكــن اعتبارهــا صــحيحة ألن اللفتننــت    
  .كرنل كورنواليس يتمتع بقدر استثنائي من ثقة األمير فيصل والعرب بوجه عام

  الخأتشرف 
  كاليتن. ئي. ج

  رئيس الضباط السياسيين
  الحملة االستطالعية المصرية
FO 371/4181 [89850] 

        ))))١١١١((((مرفق رقم مرفق رقم مرفق رقم مرفق رقم 
        تقرير لضابط االتصال البريطاني الكرنل تقرير لضابط االتصال البريطاني الكرنل تقرير لضابط االتصال البريطاني الكرنل تقرير لضابط االتصال البريطاني الكرنل 

        كورنواليس عن الحالة السياسية في بالد العربكورنواليس عن الحالة السياسية في بالد العربكورنواليس عن الحالة السياسية في بالد العربكورنواليس عن الحالة السياسية في بالد العرب
  ١٩١٩مايو /  أيار١٦: ريخ                التا              )                         ، سري٢٤: الرقم(

  . الجاري أهمية سياسية وبذل كل جهد إلنجاحها١٢أعبرت زيارة القائد العام في 
ــادون           ــار ينـ ــالل النهـ ــوطنيين خـ ــدارس والـ ــة المـ ــن طلبـ ــة مـ ــات منظمـ ــة جماعـ ــي المدينـ تجولـــت فـ

خ عبـد  بـدأ الـشي  . باالستقالل، وتجمع جمهور كبيـر حـول دار األميـر بعـد الغـداء لتكـريم القائـد العـام           
نظــم الــشرطة المظــاهرات بــأوامر    . القــادر المظفــر بإلقــاء خطــاب لكــن أوقــف فــي منتــصف الكــالم        

  .األمير دون ريب
أتــت الوفــود مــن كــل أنحــاء القطــر  .  ـ جــرت خــالل األســبوع عــدة اجتماعــات وتجمهــرات سياســية      ٢

ربعـاء،  وعقـد أهـم اجتمـاع بعـد ظهـر يـوم األ      . للترحيب بفيصل، وهي تستضاف علـى حـساب الحكومـة       
وقـــد تعهـــد فيـــصل بموجبـــه بمنهـــاج االســـتقالل   ). الملحـــق أ(والتقريـــر الرســـمي بـــشأنه مرفـــق طيـــاً  

وهــذا ال يمنحــه مركــزاً رســمياً جديــداً ألن الوجهــاء لــم    . وحــصل علــى الــسلطات التامــة مــن الوجهــاء  
 الـشعبي  تكن لديهم وكاالت من طوائفهم، لكن ذلك دليل آخر على أنه ال يحظى بالكثير مـن التأييـد    

والمـؤتمر الـسوري العـام الـذي يــشير إليـه فـي خطابـه كـان المقـرر عقـده لغــرض           . فـي الوقـت الحاضـر   



  ٣٤١

أحــداث انقـــالب بـــإعالن االســـتقالل العــام فـــوراً بـــدون مراجعـــة مــؤتمر الـــسالم والمناقـــشة فـــي شـــكل      
  .لكن القائد العام لم يوافق على الفكرة فأهملت. الحكومة التي تؤلف

بيانـاً فـي بهـو النـادي مآلـه أنـه، لمـا كـان النـادي علميـاً واجتماعيـاً، فـال             »  العربـي النـادي « ـ ألـصق   ٣
. »تمويــه«وهــذا . يجــوز البحــث فــي الــسياسة داخــل البنايــة ولــن تعقــد أيــة اجتماعــات سياســية أخــرى       

ففيـصل يـشعر أن النـادي قـد سـقط فـي سـوء الـسمعة الـسياسية ولـم تبـق لـه فائـدة منـه، ولـذلك حــل                
كليهما، وصرح أنه لن تكون من بعـد جمعيـات سياسـية فـي بـالد        » االتحاد السوري «و» لحزب االستقال «

غيـر أنـه يعلـم أن صـد شـالالت نياغـارا أسـهل مـن منـع الـسوريين مـن الكـالم              . العدو المحتلة الـشرقية   
وترمــي سياســته إلــى   . فــي الــسياسة، ولــذلك ســوف يــسمح بمواصــلة المناقــشات فــي منــازل األعــضاء      

وال . ن إلـى الجماعـة ومنـع خلـق حـزب معارضـة، وهـو يـدعي أنـه يعلـم بكـل مـا يجـري              جلب المتطـرفي  
ويقــال إن الــسياسيين يتخاصــمون . شــك ثمــة أنــه يعلــم، ومــن المؤكــد أنــه كــان ناجحــاً جــداً حتــى اآلن  

  .كثيراً فيما بينهم
وهــذه . أخــذ فيــصل كــل الحملــة الــسياسية فــي يــده، وقــد أرســل التعليمــات إلــى كــل أنحــاء الــبالد          

التعليمات ينقلها موظفـو الحكومـة إلـى الـشعب، وهـؤالء الموظفـون يـستخدمون بـال ريـب لألغـراض              
قيــل للــشعب أن يطلــب االســتقالل الكامــل لــسورية، وفــي نفــس       . الــسياسية أكثــر عالنيــة مــن الــسابق   

االتحـــاد «وبهــذه التــسوية صــالح فيــصل     . الوقــت اإلعــراب عــن األمــل بــأن يمــنح لــبالد عربيــة أخــرى         
 الذي يكفر في سورية فقط، مع المتحمسين لألمبراطوريـة العربيـة الكبـرى الـذين يمـثلهم        »السوري
  .»االستقالل العربي«حزب 

منــذ نــشر هــذه التعليمــات انــزعج هــو والــسياسيون المحليــون كثيــراً برســالة وردت مــن رســتم بــك          
التـام ألن الـدول   حيدر المندوب العربي في باريس تقول إن يكون مـن المميـت المطالبـة باالسـتقالل         

ــداب     ــشاء انتـ ــوب إنـ ــررت وجـ ــى قـ ــى      . العظمـ ــة العظمـ ــل بريطانيـ ــل تقبـ ــساءلون هـ ــالي يتـ ــع األهـ وتجمـ
ولــم يرتــاحوا ال مــن األجوبــة والنــصيحة المتهربــة بــأن      . االنتــداب إذا كــان هنــاك إصــرار علــى فرضــه    
إمـا إلشـراف   وهناك عـدة اقتراحـات تحـت البحـث ـ الطلـب       . يكونوا صادقين ويطلبون ما يريدونه حقاً

، لكـن ذلـك يختلـف مـن     )بريطانيـة العظمـى وفرنـسة وأميركـة    (بريطاني أو أميركي أو حليـف مـشترك       
  .يوم إلى يوم

. أوالً أنهـم يريـدون االسـتقالل، وثانيـاً أنهـم ال يريـدون فرنـسة       : وللسياسيين اعتقادان اثنان ال غيـر   
 لهم حساب، ومن المـشكوك فيـه   ومن العجيب أن الشعور ضد فرنسة قوي بين األهلين الذين يحسب   

وما لم يكن هـو غيـر صـادق حقـاً فـإن هـذا       . حتى إذا رغب في ذلك» تقارب«أن يسمح لفيصل بتحقيق   
أبعد ما يكون عن رغبته، لكنه سـوف يجـد مـن الـصعب االسـتمرار علـى اللعبـة الخادعـة التـي يلعبهـا،               

تـائج ظـاهرة التفاقيـة كليمانـصو ـ      خصوصاً أن المسيو بيكو قد عـاد ويتوقـع بـصورة معقولـة أن يـرى ن     
وهــو، علــى كــل حـال، ال يــستطيع مواصــلة الروايــة الهزليــة بعـد وصــول اللجنــة، ألنــه ينــوي أن     . فيـصل 

يقـول بكــل صــراحة إن الخــوف مــن الفرنــسيين أرغمــه فــي حملتــه ألجــل االســتقالل التــام وأنــه يوافــق    



  ٣٤٢

ون بـضعفهم ويخـشون ممـا قـد يحـدث      لكنه هو واتباعه يعلم. على قبول انتداب بريطاني في أي وقت 
وهـم اآلن فـي حالـة حيـرة تامـة يخـشون أن يكـون الـسبيل الـذي سـلكوه هـو الـسبيل             . إذا تركوا وحـدهم   

الخطــأ، ويــشكون هــل يــستطيعون أو يكــون علــيهم االرتــداد، ومرتــابون فــي نيتنــا للمــساعدة ولــو أنهــم       
  .يقرون بعطفنا العام

ســــوف تواجهــــه فــــي مــــصالحة الفلــــسطينيين    ـ أخــــذ فيــــصل يتحقــــق مــــن المــــصاعب التــــي             ٤
لقد ترك فكرة عقد مؤتمر هنـا، لكنـه ينـوي أن    . والصهيونيين، وال يعامل هذه القضية كقضية ثانوية      

وســوف يحــاول أيــضاً أن يحــث    . يــدعو بعــض الوجهــاء لزيارتــه كــل علــى حــدة ويحــاول تبــديل آرائهــم       
  .مر للجنة السالموقد يقترح عقد مؤت. اللجنة الصهيونية على تخفيف طلباتها

والفلسطينيون هنا فـي هـذا الوقـت مـا زالـوا متـشددين كالـسابق، وأخـذ محمـد الـصالح الحـسيني             
وعبــد القــادر المظفــر  . مــن نــابلس يــدعو إلــى الــدفاع عــن االســتقالل العربــي فــي فلــسطين بالــسيف      

نـت الخطـب   وقـد عقـد اجتمـاع أمـس تكريمـاً لفيـصل، وكا      . أيضاً ال يسمح آلرائـه بـالتلطف مـع الـزمن      
وقـد خـضعت الخطـب للرقابـة قبـل إلقائهـا       . فيه ترمي إلى االستقالل واالنضمام إلى الدولة السورية 

  .ولم تتضمن شيئاً يستوجب االعتراض الشديد
، تـــاجر قطـــن ســـوري مـــن مانشـــستر، الـــذي أصـــبح حـــديثاً  )أمـــين الكـــسباني( ـ الـــسيد كـــسباني        ٥

م، وصــل اآلن، وســوف يعمــل ضــابط ارتبــاط بـــين      ســكرتيراً عامــاً للوفــد الحجــازي فــي مــؤتمر الــسال       
  .وجلب معه مذكرات لمسودة دستور سوري. فيصل ولجنة السالم

 ـ أعطى فيصل إلى رؤساء دوائره المختلفين حرية أكثـر كثيـراً وأخبـرهم أن يحيلـوا إليـه مباشـرة        ٦
أمــل فيــصل أن وهــذا يخفـض رئــيس اإلدارة العــام إلــى منزلـة منخفــضة تمامــاً، وي   . كـل األمــور المهمــة 
إنه يشعر بعدم كفاءة علي رضا، لكنه ـ وهو يميـل دائمـاً إلـى اتخـاذ خـط       ). الركابي(يستقيل علي رضا 

  .أقل المقاومة في الشؤون الشخصية ـ ال يرغب أن يجرح شعوره بالعزل
) ابــن الــشريف ناصــر أخــي الملــك حــسين    (الــشريف جميــل، ابــن عــم فيــصل مــن الدرجــة األولــى       

ــوران    ــى حـ ــل إلـ ــة متـــصرف يرسـ ــام       . بوظيفـ ــل الحكـ ــى كـ ــات إلـ ــصل تعليمـ ــل فيـ ــصدد يرسـ ــذا الـ ــي هـ وفـ
يطلــب إلــيهم أن يعتمــدوا علــى استــشارة الــضباط الــسياسيين والتــشاور معهــم بحريــة     ) المتــصرفين(

وقـد دعـا شـيوخ حـوران الكبـار ـ مـن الحـضر والبـدو ـ وسـيحاول التوصـل إلـى تفـاهم              . أكثر مـن الـسابق  
  .عملي في اجتماع

  .ضاً يبحثون حكومتهم المقبلة معهوالدروز أي
 رجـل، وقيـل لـه أن يعـرض     ١٤٠٠٠ ـ طلب فيصل من القائد العـام موافقتـه وتجهيـزه جيـشاً قوامـه       ٧

وقــد بــدأ  . الموضــوع، وال شــك أن هدفــه الحقيقــي إنــشاء نــواة لمحاربــة الفرنــسيين إذا اقتــضى األمــر     
ول مـن سـجل نفـسه جنـدياً بـسيطاً      بحملة مشددة لطلب المجندين في الصحافة وغيرها، وكـان هـو أ    

واالقتراح لن ينجح لدى األهالي الذين ال يريدون سـوى أن يتركـوا فـي سـالم       . في جيش وطني جديد   



  ٣٤٣

ومــن  . »إقناعــاً أدبيــاً  «قيــل لــه إنــه ال يــستطيع فــرض التجنيــد، لكنــه يعتــزم نــشر مــا يــسميه            . وهــدوء 
  .المحكمة عدم السؤال عن تفاصيل ذلك

تــأمين كفــاءة اللــواء الــذي تمــت الموافقــة عليــه قبــل مــدة، وألجــل تحقيــق    إن مهمتــه الفوريــة هــي 
ــن الفرنـــسيين            ــانيين للخيالـــة، ومـ ــه ضـــباطاً بريطـ ــام إعارتـ ــى القائـــد العـ ــل أن يطلـــب إلـ ــك يحتمـ ذلـ

  .للمدفعية، ومن األميركيين للمشاة
  ـ قـدم رســول مــن ابــن رشـيد يحمــل رســالة موجهــة إلـى الحــاكم العــسكري البريطــاني والــشريف         ٨

والرسـول بـدوي عـادي ولـيس لديـه سـوى       . فيصل مقترحاً التصالح ومبـدياً اسـتعداده إلطاعـة األوامـر        
  .القليل من األخبار المهمة

  )لفتننت كرنل(كورنواليس . ك
  نائب رئيس الضباط السياسيين

  ١٩١٩مايو سنة /  أيار١٦دمشق في 
ير إلـى هنـا إلدارة الـشؤون    مالحظة ـ أعرب المسيو بيكو عن موافقتـه علـى مجـيء سـعيد باشـا شـق        

  .ولذلك أبرقت إليه بالقدوم فوراً. المالية
FO 371/4181 [89850] 

  )األصل العربي(
        ))))أأأأ((((الملحق الملحق الملحق الملحق 
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        ....ظظظظ. . . .  ب ب ب ب٣٣٣٣ الساعة  الساعة  الساعة  الساعة ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩
كلمـات سـتكون تاريخيـة بالنـسبة     وهـذه ال . أتشرف بأن ألقي بعض كلمات على مـسامعكم الكريمـة     «

ــاة األمــة العربيــة الجديــدة فــي ماضــيها واســتقبالها       وأرجــو العفــو والمعــذرة إذا ســمعتم بعــض     . لحي
أغــالط تقــع منــي فــي أثنــاء الحــديث لكــوني لــست مــن رجــال هــذا الموقــف وأرجــوكم أن تنظــروا إلــي       

  :بعين العذر وقد دفعني إلى الكالم
الذين أتشرف بمخاطبتهم مجتمعون هنا مـن كافـة أنحـاء سـورية وقـد      إن أكثر هؤالء الكرام أوالً ـ  أوالً ـ  أوالً ـ  أوالً ـ  

وحــضروا إلــى . أتـوا إلــى بيــروت لمالقــاتي وأداء التحيــة باســم جميــع المــواطنين الــذين ينوبــون عــنهم   
وال . هنا ليسمعوا مني ما حصل في الغرب في مؤتمر السالم بخـصوص العـرب عامـة وسـورية خاصـة         

 الكلمـات ألطمـئن أهـل الـبالد علـى بالدهـم وعلـى اسـتقاللهم مـع          شك في أنني مكره على إلقـاء هـذه      
أنــي بعــض األحيــان ال يمكننــي أن أصــرح بكــل شــيء لــبعض الموانــع الــسياسية التــي تجبرنــي علــى             

ولما كان أكثر الذوات ال يعرفـون مـا هـي الحركـة الثوريـة التـي قامـت فـي           . السكوت عنها للوفد القادم   
ليها، ولربمـا أنهـم قبـل يومنـا هـذا كتـاب أفكـار بعـضهم ممـن ال يعلـم           الحجاز، وما هو السبب الدافع إ  

السياسة العمومية داعية إلى اتهام هذه الثورة بتهم ال محل لذكرها، ويقول إن من قـام بهـذه الحركـة       



  ٣٤٤

ولكـن علـى أثـر انكـسار     . أتى بخيانة للوطن أو لألمة أو للجامعة العثمانية التي كنا نحن من أفرادهـا    
وتشتت شمل االتحاد الجرمنـي، علـم المجمـوع أن مـن قـام بهـذا مـا قـام إال لحفـظ قـسم               االتحاديين  

وال شـك أن المـسؤول فـي الحركـة أي     . من جسم الـبالد العثمانيـة وإنقـاذه ممـا سـيقع بـه بعـد الحـرب           
أمــا الــسوريون . الحركـة الثوريــة العربيـة هــو أوالً والــدي، ثـم الحجــازيون مــادة، الـذين قــاموا بهــا فعـالً      

نهم مسؤولون عنها معنى ألنهـم قـد شـوقوا الحجـازيين لهـذه الحركـة فنـرى وهللا الحمـد أن الفخـر             فإ
ألن هـذه الثـورة هـي ثـورة قوميـة ال يمكـن أن نـسندها إال        . وإن كان أوالً للحجازيين فهو فخر للجميـع    

  .إلى األمة جمعاء
أى أن األتــراك انقــادوا إلــى إن والــدي قــام بــالثورة فـي أثنــاء النــزاع العظــيم الـدنيوي بعــدما ر   ! نعـم 

التيــار األلمــاني وأوردوا األمــة العثمانيــة مــوارد الهــالك ورأى أن دوام العــرب فــي الحــرب مــع األتــراك        
المتحــدين مــع األلمــان ســيوقع الــبالد التركيــة فــي ذات الموقــع ورأى أن األمــة العربيــة التــي طالمــا          

ليـه فــي سـابق التــاريخ طامحـة بأنظارهــا    تمنـت الخـروج مــن نيـر االســتعباد والنهـوض إلــى مـا كانــت ع     
لهـذا قـام بالحركـة بعـد أن أتيــت إلـى سـورية وقابلـت بعـض الرجــال         . إلـى اإلفـالت مـن أشـراك أعــدائها    

وال شـك  . الذين منهم كثيرون في مجلسنا هذا سواء من البدو أو من الحـضر عقـب مجيئـي إلـى هنـا         
  .في أنهم يذكرون ذلك

يته مـن رجـال الثـورة رجعـت إلـى الحجـاز وأخبـرت والـدي كيـف          ولما وصلت إلى دمشق ورأيت ما رأ   
ولكن تقدير الباري جعل الـسوريين فـي موقـف ال يمكـنهم مـن مـؤازرة       . أنهم قاموا بواجبهم وعليه قام 

وهـــو ضـــغط األتـــراك علـــيهم، ومـــا أتـــوه مـــن األفعـــال التـــي    . الحجـــاز بمـــا قـــام بـــه ألســـباب تعلمونهـــا  
.  ومـن استـشهد فـي تلـك األثنـاء مـن الـسوريين بـأحرف ذهبيـة         سيسطرها التاريخ ويخلد ذكر من قتل    

قـام والــدي ولــم يفكــر فيمــا يقــع علــى الحجــاز والحجــازيين مــن القيــام ضــد األتــراك ولــم يتــيقن مــن     
  .إال أن الباري سبحانه وتعالى يسر هذه األمور فجال األتراك عن سورية. النتيجة

.  بينـه وبـين األمـم المحالفـة أمـم الحلفـاء      ال شك أنه قبل ذلك أتـى بـبعض مـذكرات أو معاهـدات      «
واتكاالً على الباري سبحانه وتعالى ثم علـى العهـود التـي أخـذها قـام بالواجـب إلـى أن انتهـت الحـرب             

ذهبـت عـن والـدي إلـى بـاريس عقـب جـالء األتـراك ولتنفيـذ الخطـط العـسكرية فـي               . وبدأ في الصلح  
 ثـالث منـاطق وهـذا لتنفيـذ الخطـط العـسكرية       جعلت الـبالد الـسورية مقـسمة علـى       . البالد المحتلة 

ولـذلك  . وأسست الحكومة العربيـة العـسكرية فـي داخليـة سـورية وهـي ليـست حكومـة دائمـة             . ليس إال 
وصـلت بـاريس ودخلـت المـؤتمر     . ذهبت إلى المؤتمر الذي انعقد فـي بـاريس ألخـذ كـل مـستحق حقـه        

وعنـد ذهـابي رأيـت    . مـن قـول مـا أريـد    وجمعية األمم لبث رغائـب الـشعب علـى قـدر اجتهـادي وتمكنـت         
كـانوا ال يعرفـون عـن العـرب إال مـا كـانوا يعرفونـه        . أمم الغرب في حالة جهل عميق عن أحـوال العـرب    

كانوا يظنون العـرب عبـارة عـن األمـم الـسالفة العربيـة وال       . عنهم في حكايات ألف ليلة وليلة ليس إال 
فـــون شــيئاً عـــن األفكـــار الــسياسية والنهـــضة التـــي    يفتكــرون بوجـــود األمـــم العربيــة الحاضـــرة وال يعر  

يفتكرون العرب هم عبـارة عـن عـرب الباديـة الـذين يـسكنون الـصحراء وأمـا بـاقي سـكان           . حصلت فيها 
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وال شـك أن جهلهـم هـذا جعلنـي أصـرف وقتـاً طـويالً ألفهـم         . البالد المعمورة فهم يعدونهم غير عـرب       
ة تقطـن فــي الــبالد التــي تحـدها البحــار مــن الــشرق    هـذه األمــم الحقيقــة وأثبـت أن العــرب أمــة واحــد   

  .والجنوب والغرب وتحدها جبال طوروس من الشمال
وبما أنهم قـاموا إلنـصاف المظلـوم فبعـد     .  العرب ونواياهمقلت هذا للمؤتمر وأخبرتهم بمقاصد  «

أن فهمــوا المقاصــد والمطالـــب ومــا فعلــه العـــرب مــن المعاونـــة للحلفــاء فــي هـــذه الحــرب اعترفـــوا          
استقالل العرب مبدئياً ولكونهم ليسوا عالمين الدرجة التـي حازتهـا األمـة العربيـة اليـوم مـن الرقـي            ب

ــة          ــرى الحقيقـ ــة لتـ ــة دوليـ ــدبوا هيئـ ــا رأوا ينتـ ــبالد بأجمعهـ ــي الـ ــأمين الـــسلم فـ ــي والـــسياسي ولتـ األدبـ
  .بأبصارها وهي هي قادمة إليكم

القــسم .  العربيــة ال يمكــن تجزئتهــا  األول، الــبالد: كانــت مــدافعتي عــن بــالد العــرب علــى قــسمين     
الثاني، بما أن الـبالد العربيـة بـين سـكانها اختالفـات فـي طبقـات العلـم والتعلـيم لـيس إال، فـالظروف             

  :لذلك رأيت الدفاع كما يلي. ليست كافية لتجعلهم أمة واحدة
لــت إن وق. وكــل قطعـة منهــا يطلـب أهلهــا االسـتقالل   . والحجــاز والعـراق قطعــات عربيـة  إن سـورية  «

وهــذه يرأســها   . نجــداً والــبالد المــساوية للحجــاز مــن األقطــار العربيــة هــي تابعــة للحجــاز لــيس إال           
وكـــذلك العـــراق يريـــد اســـتقالله وال يريـــد معاونـــة أو   . أمـــا ســـورية فيجـــب أن تكـــون مـــستقلة  . والـــدي
داء نحــن ال نرضــى فــي ســورية أن نبيــع اســتقاللنا بمــا تحتــاج إليــه مــن المعاونــات فــي ابتــ             . حمايــة 

تكويننــا، بــل إن األمــة الــسورية هــي أمــة تريــد أن تــستقل وتأخــذ مــا تحتاجــه مــن المعاونــة بثمنــه أي       
  .بدراهم معدودات

فـإنني أقـول عـن    .  ألن مجلسي هذا هو خاص لسورية.دافعت هذا الدفاع وال حاجة إلى غير ذلك    «
  :سورية
ســتقالل بالدهــم الطبيعيــة   وقلــت إن الــسوريين يطلبــون ا.دافعــت عــن ســورية بحــدودها الطبيعيــة «

والعراق بـالد مـستقلة بـال عالقـة بـسورية      . وال يريدون أن يشاركهم فيه شريك وقد توفقنا والحمد هللا  
ــرب أمــــة واحــــدة . كمــــا أن ســــورية ال عالقــــة لهــــا بــــسائر الــــبالد العربيــــة    ــم أن  . مــــع أن العــ وكلنــــا يعلــ

ــصالت القو     ــة والـ ــاريخ والجغرافيـ ــسبة للتـ ــة بالنـ ــات العربيـ ــدة، وأن هـــذه     المقاطعـ ــالد واحـ ــي بـ ــة هـ ميـ
ــبات الوديـــة          ــز المناسـ ــدة ال حـــاجز يحجـ ــصادية موحـ ــا ومـــصالحها االقتـ ــون جماركهـ ــات تكـ المقاطعـ

  .واالقتصادية بينها
. بهـذه الـصورة وكانـت األمـم تنظـر إلـى طلبـاتي نظـر االرتيـاح والقبـول           كانت مدافعاتي عن البالد     «

 األمــم مقاصــد العــرب وطواياهــا خوفــاً مــن   ومــا حــصل مــن الجــدال مــا هــو إال مــن عــدم معرفــة تلــك    
وقوع ما ال تحمد عقباه بما بذره األتراك ولكون األمم الغربية تنظر إلى المجمـوع التركـي العثمـاني     

فبعــد أن وقفــوا علــى حقيقــة األمــر     . كمجمــوع واحــد، ومــا يحــصل مــن األتــراك يظنونــه مــن العــرب        
وهــا أنــا بــين أيــديكم قــد    . كــل مــا يطلبونــه وعرفــوا مــا هــي مقاصــد الــسوريين أذعنــوا لهــم وأعطــوهم     

قدمت إليكم من مؤتمر السلم أبلغكم ذلك، وستصل إليكم الهيئة الدولية وتخبركم بما أخبـرتكم بـه،       



  ٣٤٦

ونطلــب مــنكم أن تعربــوا لهــا عــن ضــمائركم بأيــة صــورة كانــت ألن األمــم ال تريــد اليــوم أن تحكــم أمــة     
  .أخرى إال برضاها

نعـاً للحـرب ووكلـت بحـل االختالفـات والنظـر فيهـا وسـيكون للعـرب           ما) جمعية األمم (وقد جعلت   «
ــن              ــم مـ ــين األمـ ــصل بـ ــا يحـ ــل أو مـ ــو حاصـ ــا هـ ــى مـ ــر إلـ ــي تنظـ ــذه التـ ــم وهـ ــة األمـ ــي جمعيـ ــدوب فـ منـ

 وستسمع رأي كـل شـعب مـن الـشعوب التـي كانـت تحـت        .االختالفات بعد رجوع هذه الهيئة إلى باريس    
تعباداً أو حكماً ذاتياً، استقاللياً على قدر علـم وعرفـان   يد الترك وتعلن مطالب العرب وغيرهم إما اس   

  .وإقتدار األمم التي انسلخت عن األتراك
ن التـــسويات الخارجيـــة قـــد تمـــت بفـــضل البـــاري ســـبحانه وتعـــالى   إ. فـــالموقف اليـــوم هـــو بيـــدكم «

وبحــسن نيــة مــن حالفنــا مــن الــدول العظــام الــذين ال يمكننــي أن أفــرق بــين الواحــدة واألخــرى فــي           
  .سن النية وهم بكل ارتياح قد قبلوا ما نثرت بين أيديهم من األقوالح

أنا اآلن سأبتدىء في قولي عما يجب علينا عمله ولكن قبل كل شـيء يلزمنـي أن أرجـع ثانيـاً إلـى       «
   :الماضي فأقول

إن الثوار قاموا ولم يستشيروا األمة لعـدم مـساعدة الوقـت فحملـوا المـسؤولية وعملـوا مـا عملـوه            «
  . اليومحتى

وأريد ممن حضر مـن ممثلـي األمـة الـذين فـي      . واآلن ذكرت ما حصل في السابق إلى تاريخنا هذا  
حالتهم الحاضرة ليسوا ممثليها بالـصورة الحقيقيـة ولكـنهم بمـوقعهم األدبـي يمثلـون األمـة تمثـيالً               

هـو حـسن أم   أطلب مـنهم أن يـصرحوا لـي بأفكـارهم وأن يقولـون هـل مـا قمنـا بـه فـي الـسابق                  . معنوياً
  ).وأعقب بالتصفيق والهتاف» !!حسن، حسن«: فأجيب األمير على سؤاله(ال؟؟ 
  ).موافق، موافق مع الهتاف الشديد: فأجابه الحضور(وهل هو موافق لرغائب األمة أم ال؟؟ «
وكــل الرضــى وفــوق    ! نعــم، نعــم «فأجــاب الجميــع  [وهــل أعمالنــا هــي مقرونــة برضــى األمــة أم ال      «

  )].هتافتصفيق و(» الرضى
بعـد اليـوم يجـب علـى رجـال الثـورة أو رجـال الحكومـة الحاضـرة          ولكـن  . وهذه أعمالنا في الـسابق    «

. ألننا إلى ـ اآلن ما تمكنـا مـن تأسـيس حكومـة أساسـية      . أن يظلوا سائرين بأعمالهم) قولوا ما شئتم(
طــالع علــى  ولكــن بمــا أن الوقــت قــد ســاعد واجتمعــت هيئــة الوفــود فــال يمكننــي أن أرجعهــم قبــل اال        

مــع » نــداوم، نــداوم، نــداوم «: الجــواب(» هــل يريــدون أن نــداوم علــى عملنــا أم ال؟ . أفكــارهم الخــصوصية
  ).الهتاف

  .»معتمدة، معتمدة، معتمدة«: هل األمة معتمدة على من هو قائم بأمورها أم ال؟ فأجابوه«
لحكومــة مــع  هــل تــسمح األمــة بــأن أدبــر ا   : أرجــوكم اإلصــغاء لــبعض كلمــات تجــول فــي خــاطري     «

تـصفيق شـديد وهنـا قوطـع بالهتـاف      !) نعم، نعم، نعم(السياسة الخارجية والداخلية بعد اليوم أم ال؟  
تكـراراً وتكلـم بعـض الحـضور باختـصار، ثـم عـاد إلـى         » فليحيـى أميرنـا فيـصل    «: الشديد وقـال الجميـع    

  :الكالم فقال
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بــه مــن االرتيــاح والطمأنينــة،   أشــكر هــذه الهيئــة وأشــكر هــؤالء الــذوات علــى مــا هــم نــاظرون إلــي       «
الـــذي يـــدافع فـــي  وال شـــك أن الوكيـــل أو الـــشخص  : ولكننـــي أيـــضاً أجلـــب نظـــرهم إلـــى مـــسألة وهـــي  

الحقوقيــــات ال يمكنــــه المدافعــــة عــــن حقــــوق موكلــــه إال إذا كــــان بيــــده وثــــائق تخولــــه ذلــــك، كــــذلك   
. لتـي تمكـنهم مـن العمـل    السياسيون ال يمكنهم الدفاع عن األمة إال إذا كانوا حـائزين علـى الـشروط ا    

  :فالهيئة الحاضرة تسأل األمة هذا السؤال وتريد اإلجابة عليه وهو
هـل األمـة تؤيـد كـل أعمـالي فـي الـداخل والخــارج قـوالً وفعـالً؟ وهـل تـساعدني بإعطـاء جميـع مــا              «

  أطلب منها بدون شرط وال قيد أم ال؟
  .»لك األمر.. نعم«: فأجيب

ي النقطـة األساسـية التـي تكـون مـستنداً للـشخص وللـذوات أو        شـك أن هـذه هـ    ال  . هذا الذي أريد  «
للهيئة التي ستعمل لتدبير الشؤون بعـد اليـوم إلـى حـين انعقـاد المـؤتمر الـسوري الـذي سـينعقد فـي              

  .هذه األيام
   .ولكن لكي أعمل إلى ذلك الوقت يلزمني االعتماد وقد طلبته منكم وأعطيتموني إياه وسأعمل«
 وتعــالى أن يوفقنــا إلــى مــا فيــه الخيــر وأنــي أريــد مــن األمــة أن تنظــر إلــي        أرجــو البــاري ســبحانه «

وأنتظر من األمة أن ال تغتر وتقول األمم أعطتنا استقاللنا فإن اعتـراف تلـك األمـم    . بالنظر السابق 
وإن . فـاألمر بيـد األمـة وعليهـا القيـام     . ما هو إال اعتراف معنوي فال نعطي شيئاً إال ما نأخذه بأيدينا 

  . نقم واتبعنا األهواء وقلنا نحن مستقلون وكل منا تقاعد عن واجبه الوطني فال استقالل لنالم
وأريـــد أن األمـــة تؤيـــد أقوالهـــا . د قـــدومي قــابلتني بكـــل ترحيـــب أقــول هـــذا ألنـــي رأيـــت األمـــة عنـــ  «

 ولكـن بعـد أن  . ولعـدم علمـي بمـا سـأطلبه ال يمكـن أن أقـول شـيئاً       . هذا طلبي مختـصر جـداً    . بأفعالها
  .أحرزت ثقتكم ونلت اعتمادكم فعلى قدر ما أراه من الحاجة سأطلب من األمة أن تؤازرني معاً

وقــام موفــد آخــر . »إن حــوران تقــدم لــسموه مــا يطلــب «): أحــد ممثلــي حــوران(ســعد الــدين الخليــل 
ــديدة   ــة شـ ــم بحماسـ ــال     . وتكلـ ــسطين وقـ ــد موفـــدي فلـ ــام أحـ ــم قـ ــوالهم   «ثـ ــاء الفلـــسطينيين وأمـ إن دمـ

نحــن وجميــع العــرب مــن لــم  . إننــا قــد لبــسنا للحــرب عــدتها «: قــال أحــد موفــدي العــامرين و. »لألميــر
أرجـوك التوقـف ألن مـا قيـل لـيس بلـسان العمـوم أريـد أن ينتـدب أحـد            «فقال لـه األميـر      » يقتل فليمت 
  .»منكم للكالم

ــه         ــه، ويخولونـ ــوافقتهم علـــى عملـ ــرون مـ ــاً ويظهـ ــة ينهـــضون تباعـ ــاطق المختلفـ ــو المنـ ــدأ ممثلـ وبـ
  ـ: عمل بما يراه في صالح سورية، وكانت كلماتهم كآالتيبال

وبيــوتهم الــشعرية  نحــن العــرب عيــالهم  «: فقــال) شــيخ مــشايخ الرولــة (قــام الــشيخ نــوري الــشعالن  
  .»ومن ال يفعل ذلك يخرج عن دين اإلسالم. فداك وطوع يديك

ربـان والــدروز  نحــن جميـع عـشائر ســورية الع  «): زعـيم درزي مــن حـوران  (وقـال نـسيب بــك األطـراش    
نضحي حياتنا تجاه خدمتك وخدمة األمة العربية والحائد عـن ذلـك يكـون خـائن النـاموس والـشرق           

  .»والعرب
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  .ـ إنني باسم أهل جبل عامل أبايعك على الموت) جبل عامل(الشيخ عبد الحسين صادق 
  .وريينـ لم يحن زمن المبايعة، نحن اليوم في دمشق وكالمي موجه للدمشقيين وللس: األمير

  .وأريد أن أسأل أهل دمشق ثم أهل المقاطعات
: محمد فوزي باشا العظم ومحمد أبو الخير عابدين والشيخ أسعد الـصاحب وغيـرهم مـن دمـشق      

  .»نحن رهينو أمرك نفديك ونعتمدك ممثالً لنا«
  .»كما تأمرون سموكم فأمروا بما تشاؤون«: بطريرك الروم الكاثوليك

بيننا وبين سموكم اتفـاق فـي هـذه القاعـة علـى      «:  األرثودكس فأجابهثم سأل سموه بطريرك الروم   
ثــم اســتأنف بطريــرك الــروم  . »فــنحن عليــه راســخون . شــرائط معــدودة ال تبــرح مــن ذاكــرتكم الــشفافة  

  .»إني أعتمد نفس االعتماد الذي اعتمده بطريرك الروم األرثودكس«: الكاثوليك وقال
مــد نفــس االعتمــاد الــذي اعتمــده غبطــة بطريــرك الــروم   إننــي أعت«مطــران الــسريان الكاثوليــك ـ      

  .»األرثودكس
ـــ عمــوم أهـــل قــضاء بعلبـــك تحــت أمــرك، مئـــات وألــوف رهـــن       ) مــن بعلبـــك (ســعيد باشــا ســـليمان   

  .إشارتك
ــ قـدمت مـن حمـص ومـا ودعـت الحمـصيين إال بعـد أن اعتمـدوني           ) من حمـص  (عمر بك األتاسي    

  .وهم يسلمونك دماءهم وأرواحهم
ابـق ذلـك   «: سمو األميـر باسـماً  (» فوضناك أن تكون سلطاناً«ـ ) من جنوب لبنان  (خطيب  إبراهيم ال 

  .»جبل لبنان جزء متمم لسورية ال ينفك عنها«) »اآلن
  .»إننا معك بأرواحنا وأموالنا، ونضع ثقتنا فيك«): من حماة(عبد القادر أفندي كيالني 

  .» حضر يضعون ثقتهم في سموكمكل سكان حلب من بدو ومن«: الشيخ رضا الرفاعي من حلب
  .» شخص من معان يضعون ثقتهم فيكم٦٠٠٠٠«: شوكت أفندي الحرابي من معان

  .»األمة تفديكم بأرواحها وأموالها«: الشيخ أبو المجد المغربي من طرابلس
  .»سموكماألمة العربية تضع ثقتها في «: رضا بك الصلح من بيروت

كم، واالمـة تـضحي بـدمائها وأرواحهـا مـن       معلقـة بـسمو  آمـال األمـة  «: رياض بك الصلح مـن صـيدا     
  .»أجلكم، ومنذ هذه اللحظة أتطوع جندياً بسيطاً

  .»نضحي بأطفالنا وأموالنا لخير األمة العربية«: شاب شركسي من عمان
أنـا وصـديق لـي أرسـلنا مـن الالذقيـة مـع وثـائق بأيـدينا          «: أفنـدي هـارون مـن الالذقيـة     ) كذا(» ماوح«

  .»..غ والئهم وثقتهم بسموكم لتفعلوا ما ترونه لخير األمةلتخويلنا إبال
إنهـم يـضحون بـأرواحهم ودمـائهم     . إن سكان السلط خدام سـموكم «: أديب أفندي وهبه من السلط  

  .»ألجلكم
نخــول سـموكم الــصالحية الكاملــة للعمــل مــن أجــل االســتقالل   «: األميـر أســعد األيــوبي مــن لبنــان 

  .»التام
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كـــل مـــا تـــراه خيـــراً فهـــو خيـــر وإننـــا نعطيـــك الثقـــة    «:  عـــن دروز لبنـــانمـــصطفى بـــك عـــواد، نيابـــة 
  .»الكاملة

إن ســكان حــصن األكــراد الــذين يؤلفــون خمــس   «: عبــد الــرزاق أفنــدي الدندشــي مــن حــسن األكــراد  
  .»سكان متصرفية طرابلس، يخولون سموكم بتمثيلهم، وأنهم يريقون دماءهم ألجلكم

  .»واحنا بأيديكمأموالنا وأر«: الرئيس الديني لليهود
  .»لقد حصل المطلوب«: األمير فيصل

ثم تكلم مطران األرمن باللغة التركية شاكراً العرب على حسن معـاملتهم لالجئـين األرمـن خـالل      
سنوات الحرب األربع، وقال إن اسـم العـرب سـيكتب فـي تـاريخهم بـأحرف مـن ذهـب، وأنـا اآلن أشـكركم            

  .»وأبارك لكم
  :ى أقوال الوفود استأنف كالمه قائالًوبعد أن استمع األمير إل

ــع      « ســـأخبركم اآلن رأيـــي الشخـــصي فيمـــا يتعلـــق بحكومـــة هـــذه الـــبالد، وقـــصدي هـــو شـــرح الوضـ
أعتقـد أننـا يجـب أن نعيـر آراء األقليـة      . للناس، وتهدئة الخـواطر بغـض النظـر عـن الـدين أو المـذهب       

 الـذي خلقـه األتـراك، وأن نـزرع بـدلها      مزيداً من االهتمام، لكي نزيل بذلك الكراهية والشقاق الديني   
وكــذلك أفكــر فــي تقــسيم الــبالد إلــى منــاطق       . بــذور المحبــة واألخــوة بــين أبنــاء األديــان المختلفــة      

بموجــب وضــعها الجغرافــي وعاداتهــا وتقاليــدها، وإننــي أعلــم يقينــاً أن القــسم الجنــوبي مــن الــبالد            
وجبـل الـدروز سـتكون لهمـا قوانينهمـا الخاصـة       السورية ال يدار كما يدار القسم الشمالي، وأن حـوران     

. التــي تتفــق ورغبــات الــسكان، وكــذلك ســيكون األمــر بالنــسبة للمنطقــة الــساحلية والداخليــة لــسورية   
وقولي هذا قول شخصي ألنني فرد ولكنني أوثر على المجموع بما له من االعتمـاد علـي، وانـشاء اهللا     

تــصفيق  (. »يعملــون بهــا ألن النتيجــة حــسنة انــشاء اهللا     أرى مــنهم اعتمــاداً دائمــاً ويأخــذون أقــوالي و    
  ).وسكوت برهة

أمــا تحقيــق االســتقالل الغــالي فــإني أطلــب مــن الجميــع كبيــراً وصــغيراً أن يعتمــدوا علــى البــاري       
ألنـي سـأدافع عـنهم وسـأنظر إلـيهم علـى       . سبحانه وتعالى ثم على من هـو مـنهم أي شخـصي الحقيـر     

  .اختالف أديانهم نظرة واحدة
أقــسم علــى هــذا بــشرف   . أرى الــصالح والمــتعلم متقــدمين فــي نظــري  بــل .  فــرق عنــدي بيــنهم ال«

آبـائي وأجـدادي، كمـا أنـي أطلـب مـن األمــة أن ال تنظـر إلـى شخـصياتها فـي المعـامالت العامـة ولــيس             
بــل لينظــر كــل منــا إلــى النفــع العــام فــي جميــع     . ألحــد منــا أن يقــول كنــت كــذا نــاظراً لــشأنه العــائلي   

. وال شك أن الشخص بذاته محتـرم عنـد الجميـع   . التي يجب أن تقدم على المصالح الخاصة   األمور  
فقــد يكــون الرجــل وجيهــاً فــي الــبالد وهــو غيــر قــادر علــى إدارة       . ولكــن العمــل يجــب أن يكــون بــالعلم   

وظيفة فليعلم كل إنسان أنني ال اتحزب لشخص ألنه من عائلة أو أسرة ذات شأن وقوة، بـل أنظـر إلـى       
ألن الحرمـة  . اره الشخصي ال لمقامه االجتماعي في األمة فأستخدمه في العمل الذي يليـق بـه      اقتد

  .الشخصية معنوية والعمل عائد لألمة جميعاً فال يمكن إدخال الشخصيات في العموميات
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 االجتمــاع نـستطع  وأرجـو أن تعتمـد األمـة علـى األمــم التـي حالفتهـا وناصـرتها والتــي لوالهـا لـم         «
فعلينــا أن  . نــا واثقــون أن حلفائنــا ال يريــدون لنــا إال الفــالح وال طمــع لهــم بغيــر نجاحنــا         ولكن. اآلن

نثبت لهم أنا أمة تريد أن تستقل ولنحافظ على كبيرنا وصغيرنا وجارنا ومستجيرنا ونحترم كـل مـن         
  .يأتينا من األمم الغربية لخدمتنا في بالدنا

 فهـذه وظيفـة األمـة ال وظيفتـي     .د وجمـع الكلمـة  وهذا أرجوكم رجاء خاصاً أدعوكم به إلى االتحـا       «
وال اســتقالل لكــم إال إذا لــزمتم الــسكون وعملــتم بمــا يقولــه مــن أنــتم          . إذ أنــا فــرد مــنكم   . الخاصــة 
  .معتمدوه

هــذه أقــوالي وربمــا أطلــت أو أخطــأت ولــو خطــب فــي هــذا الوقــف غيــري لــتكلم الــساعات الطــوال      «
  . ١»ولكن عجزي يجعلني أقول السالم عليكم

  )عن اللفتننت كرنل ـ الضابط السياسي(
  )كابتن(هنتر . ر. جي

))))٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨((((        
                ٢٢٢٢))))كتابكتابكتابكتاب((((        

        من اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةمن اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةمن اللورد كرزن ـ وزير الخارجيةمن اللورد كرزن ـ وزير الخارجية
        إلى المستر بلفور ـ باريسإلى المستر بلفور ـ باريسإلى المستر بلفور ـ باريسإلى المستر بلفور ـ باريس

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٦:                        التاريخ                                        ٣٤٧٥: الرقم
  وزارة الخارجية

  سيدي،
 من الشهر الماضي، أشار السفير الفرنـسي الـذي   ٣٠ المؤرخة في٨٢٨رة إلى رسالتكم المرقمة     إشا

  .عاد لتوه من باريس إلى الرسائل التي قيل إنها تبودلت بين األمير فيصل والمسيو كليمانصو
قــال المــسيو كــامبون إنــه الحــظ حينمــا ســادته الــشكوك قبــل حــوالي عــشرة أيــام فــي وجــود أيـــة               

ه، قوبلــت مالحظاتــه التــي أبــداها بعــدم تــصديق مهــذب، وقــد انتهــز فرصــة زيارتــه إلــى      مراســالت كهــذ
وقد ظهر أنه كان ثمة اقتراح بتبادل رسائل بـين مـسيو كليمانـصو، ولكـن األول       . باريس لتوضيح األمر  

وكانــت . كــان غيــر مــستعد للكتابــة إال إذا أصــبح مــن المفهــوم أن يكــون كتــاب فيــصل ذات طــابع مــرض    
أبريـل مـع طلـب بإيـصال الكتـاب الـذي       /  نيـسان ١٧لة كليمانصو قد أبلغـت إلـى فيـصل فـي        مسودة رسا 

يفتـرض أنــه سـيكون جوابــاً عنــه، ولمـا وصــلت مـسودة كتــاب فيــصل لـم تعتبــر محتوياتهـا مرضــية فلــم        
  .يرسل كتاب المسيو كليمانصو إليه قط

                                                
ــ هــذا هــو الــنص األصــلي للخطــاب ولــيس مترجمــاً    1 تــأليف أمــين ســعيد،  ) الثــورة العربيــة الكبــرى ( عــن كتــاب  نقــالً. ـ

   ومن المرجح أنه منقول عن الصحف السورية الصادرة في تلك األيام٣٤ ـ ٢٥المجلد الثاني، الصفحات 
 Documents on British Foreign. ــ عـن مجموعـة الوثـائق البريطانيـة عـن الـسياسة الخارجيـة البريطانيـة          2

Policy, 1919-1930, Ist Series, Vol. IV, p. 253  



  ٣٥١

وكـذلك الرســالة التــي   ٨٢٨ولـذلك يبــدو أن مـذكرة فيــصل التــي أرسـلت لــي برفقـة كتــابكم المــرقم      
  .سبقتها، والمشار إليها في الهامش، كانتا غير مرضيتين للمسيو كليمانصو

  ...وأتشرف الخ
  كرزن أوف كدلستون
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))))٢٧٩٢٧٩٢٧٩٢٧٩((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        إلى اللورد كارنوركإلى اللورد كارنوركإلى اللورد كارنوركإلى اللورد كارنورك

  ١٩١٩يونيو /  حزيران١٩:  التاريخ                                 :                             الرقم
  عزيزي اللورد كارنوك،

ــاب المـــرقم     ــن الكتـ ــه نـــسخة مـ ــة     ٨٠٩أرفـــق بطيـ ــه النظـــر إلـــى مقالـ ــن المـــستر بلفـــور يلفـــت فيـ  مـ
تكـــرر االتهامـــات القائلـــة بـــأن الحكومـــة الفرنـــسية لـــم يكـــن لهـــا علـــم    » الطـــان«افتتاحيـــة نـــشرت فـــي  

  . عقد اتفاقية سايكس ـ بيكوباالتفاق الذي تم بيننا وبين الملك حسين قبل
ــى          ــاله إلـ ــرح إرسـ ــان يقتـ ــه مـــسودة بيـ ــق بطيـ ــرى نـــشر تكـــذيب وأرفـ ــور يـ وســـتالحظ أن المـــستر بلفـ

  .الصحافة
ويبدو لي من بحث دقيق في األوراق األصلية، أنه ـ وعلى أي حـال ـ حتـى بـدء مفاوضـات سـايكس ـ         

 بالملــك حــسين الــذي كــان   بيكــو مــع الفرنــسيين لــم تكــن لــديهم ســوى فكــرة غامــضة عــن اتــصاالتنا       
وهنالــك ســـجل  . موقفــه المعـــادي لفرنــسة بـــشدة، قــد منعنـــا مــن اطالعهـــم علــى المزيـــد مــن األمـــر       

لقـد أكـدت بـشدة علـى     «:  قلـتم فيهـا  ١٩١٦فبرايـر  /  شـباط ٤لمحادثة أجريتموها مع المسيو بيكو فـي        
  .»على تلك الموافقةالضرورة المطلقة لعدم اعتبار أي شيء مهما كان، منتهياً، حتى يتم الحصول 

إن المقترحات األصلية التي انتهت إلى صيغتها النهائية باتفاقيـة سـايكس ـ بيكـو والتـي، علـى مـا        
  :علمت، كانت قد أبلغت إلى المسيو بيكو لعرضها على حكومته، تتضمن الجملة اآلتية

 مــن المفاوضــات مــع شــريف مكــة فــي ضــمان التعــاون الفعــال    مــن المفهــوم أن فــي حالــة إخفــاق   «
جانـب العــرب مــع الحلفــاء، فـإن جميــع المقترحــات المتعلقــة بكافـة نــواحي اإلدارة أو النفــوذ ســتنهار     

ولكــن لــيس مــن الواضــح عنــدي فيمــا إذا كــان المقــصود بهــذه الجملــة اإلشــارة إلــى         » بــصورة تلقائيــة 
لموافقـة  المفاوضات الحالية، أم المفاوضات التي كان من المقترح أن يبـدأ بهـا بعـد الحـصول علـى ا           

 أمــا الـشكوى القائلــة بــأن الفرنـسيين لــم يحـاطوا علمــاً بــسير     .الروسـية علــى معاهـدة ســايكس ـ بيكـو       
مفاوضاتنا هي، على ما فهمت، ليست قاصرة على الصحافة الفرنسية، وأنه لمـن المهـم أن نكـون فـي         

ممتنـاً أليــة  وضـع لدحـضها إن أمكـن باألدلـة الوثائقيـة ولكـن قبـل إصـدار أي بيـان للـصحافة، سـأكون            
  .مالحظات تستطيعون إبداءها في الموضوع كله



  ٣٥٢

* * *  

» » » » تــراث الــشرق  تــراث الــشرق  تــراث الــشرق  تــراث الــشرق  ««««: مقالــة عنوانهــا  » الطــان « نــشرت ١٩١٩مــايو  /  أيــار ٢٠فــي عــددها الــصادر بتــاريخ    

تناولــت فيــه التعــاون الــودي بــين الحلفــاء لتــسوية موضــوع الــشرق األدنــى، وتــضمنت مقتبــسات مــن          

  . لم يسبق أن نشرت في بريطانية العظمى فيما نعلمبعض الوثائق الرسمية المعينة التي

وهـي تـروي ادعـاء سـبق     » الطـان «تقـول  . وتحتوي المقالة على فقرة واحدة تستوجب تعليقاً خاصاً 

أن ظهر في صحافة باريس، أنه قبل عقد اتفاقية سايكس ـ بيكو، كانت هنالـك اتفاقيـة بـين الـسلطات      

  .بدون علم الحكومة الفرنسية) سينأي الملك ح (»»»»زعيم العربزعيم العربزعيم العربزعيم العرب««««البريطانية و 

  :إن حقائق القضية، فيما نعلم، هي كما يأتي

بعــد تلقيــه معلومــات مــن ســورية فحواهــا أن العــرب مــصممون علــى معارضــة أيــة عمليــة عــسكرية   «

أخـرى ضـمن الحـدود الـشمالية     فرنسية في مناطق معينة، ولكنهم مستعدون للمفاوضة بشأن أمـاكن    

ف حـسين إدخالهـا فـي منطقـة حكمـه، قـام الـسيد ادوارد غـراي بمقابلـة الـسفير           ـ الغربية اقترح الشري   

، وأن محادثتهمــا أشــير إليهــا بمــذكرة الحقــة مــن      ١٩١٥اكتــوبر ســنة  /  تــشرين األول٢١الفرنــسي فــي  

المسيو كـامبون تتعلـق بتعيـين المـسيو بيكـو كمنـدوب لتثبيـت حـدود سـورية، باالتفـاق مـع المنـدوبين              

  .البريطانيين

، ثم أخبـره الـسير آرثـر    ١٩١٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٣قابل المسيو بيكو لجنة بريطانية في  وقد  

وعــاد المــسيو بيكــو إلــى بــاريس   . نيكلــسن بالمفاوضــات الــسابقة بــين الحكومــة البريطانيــة والــشريف   

لتقــديم تقريــره إلــى حكومتــه، ويبــدو مــن الواضــح أنــه أبلــغ وزارة الخارجيــة الفرنــسية فحــوى اتفــاق        

 أنـه  ١٩١٥ديـسمبر  /  كـانون األول ٢١ريطانية مع الملك حسين، ألنه عنـد عودتـه إلـى لنـدن صـرح فـي        ب

كــان مخــوالً مــن حكومتــه بالموافقــة علــى تعــديالت إقليميــة معينــة كانــت طبيعتهــا تفتــرض معرفتــه        

 إن هــذه التعــديالت اإلقليميــة كانــت . باالتفاقيــة المعقــودة بــين الملــك حــسين والحكومــة البريطانيــة  

مـايو  /  أيـار ١٦بعد ذلك في صيغة أكثر دقة، تجسدت في االتفاق البريطاني ـ الفرنـسي، المعقـود فـي      

ولـذلك فـإن االتفاقيـة    . ، والتي صادقت فيهـا فرنـسة علـى االتفـاق البريطـاني مـع الملـك حـسين         ١٩١٦

 بينهــا البريطانيـة ـ الفرنــسية كانـت قـد عقـدت مــع معرفـة ذلـك االتفـاق وكــان المقـصود بهـا التوفيـق              

ويظهــر مــن دراســة االتفاقيــة، بــدون شــك، أن الحكومــة الفرنــسية   . وبــين ادعــاءات حلفائنــا الفرنــسيين 

  .كانت على علم تام بالعالقات السابقة بين الحكومة البريطانية والملك حسين



  ٣٥٣
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        ))))١١١١((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريسمن الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريسمن الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريسمن الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريس
        د كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندند كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندند كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندند كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورإلى اللورإلى اللورإلى اللور

  ١٩١٩مايو /  أيار٢٦:                   التاريخ                                              ٨٠٩: الرقم
  سيدي اللورد،

مــايو تكـــرر التهمــة التـــي   /  أيـــار٢٠ بتــاريخ  [Temps]» الطـــان«أرفــق مقالـــة افتتاحيــة مـــن جريــدة    
ريـسية بــأن االتفـاق بـين حكومــة صـاحب الجاللــة والملـك حــسين      وجهـت قبـل مــدة فـي الــصحافة البا   

  .قبل عقد اتفاق سايكس ـ بيكو جرى بدون علم الحكومة الفرنسية
 ـ لــم أتمكــن مــن التحقــق عــن وجــود أيــة وثــائق تثبــت بــصورة قاطعــة بــأن الحكومــة الفرنــسية              ٢

، ١٩١٥ حـسين سـنة   أحيطت علماً بفحـوى المراسـالت التـي قـدمها الـسر هنـري مكمـاهون إلـى الملـك           
لكــن يظهــر بوضــوح مــن التــصريح المرفــق الــذي أعــده هــذا الوفــد أن الحكومــة الفرنــسية ال بــد أنهــا     
كانـت عالمـة بمفاوضـات حكومـة صـاحب الجاللـة مـع جاللتـه وطبيعتهـا قبـل عقـد اتفاقيـة سـايكس ـ               

  .بيكو
ر الـسر ولـيم تيـرل     ـ أكون مـسروراً إذا أمكـن عـرض المقالـة المبحـوث عنهـا والتـصريح علـى أنظـا          ٣

  .الستعمال التصريح بالطريقة التي يراها مناسبة
  إنني، بكل صدق واحترام،

  .خادم سيادتكم الخاضع المطيع
  )عن المستر بلفور(

  لويس ماليت) التوقيع(
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        ))))٢٢٢٢((((المرفق المرفق المرفق المرفق 
        التصريح الذي أعده الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريسالتصريح الذي أعده الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريسالتصريح الذي أعده الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريسالتصريح الذي أعده الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريس

ــات ا        ١ ــدوب الـــسامي       ـ إن طلبـ ــى المنـ ــي نقلـــت إلـ ــتقالل العربـ ــدود االسـ لملـــك حـــسين بـــصدد حـ
قدم المندوب السامي جواباً غيـر ملتـزم، لكـن    . ١٩١٥يوليو / البريطاني في مصر بكتاب حرر في تموز      

 أصـــر الملـــك علـــى اتفـــاق حـــول هـــذه الحـــدود قبـــل عقـــد    ١٩١٩ســـبتمبر /  أيلـــول١٩كتـــاب مـــؤرخ فـــي  
أكتــوبر نقــل المنــدوب الــسامي مــادة هــذا الكتــاب برقيــاً إلــى وزارة    /  تــشرين األول١٨فــي . المفاوضــات

الخارجيــة، وفــي برقيــة خــصوصية إلــى لــورد غــراي بــنفس التــاريخ أبلــغ تــصريحاً للفــاروقي، الممثــل        
  :العربي الوطني الموجود آنذاك في مصر، بالمآل التالي

مـشق يعارضـه العـرب    إن احتالل فرنـسة للمنـاطق العربيـة المحـضة فـي حلـب وحمـاه وحمـص ود           «
التعــديل للحــدود الــشمالية    بقــوة الــسالح، لكــن عــدا هــذا االســتثناء، فــإنهم ســيوافقون علــى بعــض           

  .»الغربية التي اقترحها شريف مكة



  ٣٥٤

. اكتوبر، بعد تـسلم هـاتين البـرقيتين، قابـل لـورد غـراي الـسفير الفرنـسي        /  تشرين األول٢١ ـ في   ٢
فـي مـذكرة الحقـة ال عالقـة لهـا بتعيـين المـسيو بيكـو مـن          والتسجيل الوحيد لهذه المحادثـة موجـود    

  :ننقل كالمه. قبل المسيو كامبون
ــاريخ « ــن      /  تــــشرين األول٢١بتــ ــراي الــــسفير الفرنــــسي عــ ــر الــــسر ادوارد غــ ــي، أخبــ ــوبر الماضــ اكتــ

مصلحته في معارضة العالم العربي لتركية، بخلـق إمـارة مـستقلة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة لـشريف          
تحديــد حــدود الـسيادة الجديــدة أعــرب الــوزير عــن الرغبـة فــي قيــام حكومــة الجمهوريــة      لغــرض .مكـة 

  .»بتعيين مندوب يكلف بأن يضع، باالتفاق مع ممثلي الحكومة البريطانية، حدود سورية
 ٢٣ ـ عينت الحكومة الفرنسية المسيو بيكو، الذي قابل لجنة وزارية بريطانية للمـرة األولـى فـي     ٣

كما جاء في تقريـر عـن هـذا االجتمـاع ورد فـي كتـاب مـن الكرنـل بـاركر،           . ١٩١٥فمبر  نو/ تشرين الثاني 
إن المباحثــات بــدأت  «أحــد الممثلــين البريطــانيين إلــى الجنــرال كاليــتن فــي نفــس تــاريخ االجتمــاع،      

ومراجعتنــا مــع ومراجعتنــا مــع ومراجعتنــا مــع ومراجعتنــا مــع  نيكلــسن الــذي شــرح للمــسيو بيكــو بــصورة عامــة موقفنــا تجــاه العــرب،   .بقيــام الــسر أ
 ومـضى المـسيو بيكـو إلـى شـرح المطالـب       .»تنا في جلب الـسوريين والعـرب إلـى جانبنـا     ، ورغب الشريفالشريفالشريفالشريف
 أنظـار  ولما بلغت المراجعات طريقاً مسدوداً طلب من المـسيو بيكـو أن يـضع األمـر تحـت         «. الفرنسية

  .»حكومته، فقال إنه يعتزم السفر إلى باريس فوراً لهذا الغرض
 الحـال تــسجيل للمحادثــات التاليـة بــين المــسيو    ـ لــيس لـدى حكومــة صــاحب الجاللـة بطبيعــة      ٤

بيكو والحكومة الفرنسية، لكن من الواضح أنه نقل إليهـا علـى األقـل، فحـوى االتفـاق البريطـاني مـع           
 ٢١نيكلــسن، ألن ســير المباحثــة فــي االجتمــاع المعقــود فــي      . الملــك حــسين الــذي أخبــره بــه الــسر أ    

  : بيكو إلى لندن، كان كما يلي، بعد رجوع المسيو١٩١٥ديسمبر / كانون األول
يكلــسن الــذي ســأل المــسيو بيكــو عــن الجــواب الــذي حملــه مــن فرنــسة   ن. افتــتح االجتمــاع الــسر أ«

  .بخصوص القضية التي طلب إليه أن يحيلها على حكومته بعد االجتماع السابق
ال حلـب  قال المسيو بيكو إنـه، بعـد صـعوبات جمـة، أذنـت لـه حكومتـه بالموافقـة علـى تعـابير إدخـ            «

إن « قــال .وحمــاه وحمــص ودمــشق فــي األقــاليم العربيــة التــي يــديرها العــرب تحــت النفــوذ الفرنــسي       
ورغبت أن تقوم بأية تـضحية ممكنـة ألجـل فـصل العـرب عـن       » حكومته شعرت بأهمية الحركة العربية    

  .الترك
ل اإلمكانيـات  هنا أنه إذا سمح لألمـور أن تـستمر علـى حالتهـا فـإن هنـاك كـ       نيكلسن . وأشار السر أ «

  .لقيام األتراك بالتأثير على العناصر المتعصبة وتنفيذ مذابح جماعية على المسيحيين في سورية
أشار المسيو بيكو أن هناك ثالث نقاط أمرته حكومته بطلب معلومات عنهـا، فمـن المرغـوب فيـه         «

  :توضيحها فوراً
  ما مساحة األراضي التي يجب أن تعتبر ممتلكات فرنسية؟ ) ١(
 الفرنسي؟» النفوذ«ود المنطقة التي تعتبر عربية تحت ما حد ) ٢(

 ما هي شروط هذا النفوذ؟ ) ٣(



  ٣٥٥

استفــسر المــسيو بيكــو أيــضاً مــا هــو المقتــرح بــصدد لبنــان وبيــروت، وقــال إن حكومتــه لــن توافــق     «
  .»قطعاً على وضعهما تحت ملك عربي، حتى لو كان اسمياً فقط

وس وكلـــس وعينتـــاب وأورقـــة ومــــاردين     نيكلــــسن أن طرطـــ .بعـــد بعـــض المباحثـــة اقتـــرح الـــسر أ     «
) ١(ومــديات، وكلهــا خــارج المنطقــة العربيــة، قــد تــدخل ضــمن اإلقلــيم الفرنــسي اإليجــابي بموجــب         

، وأن )لم يبحـث إلـى أي مـدى سـتمتد المنطقـة شـماالً وغربـاً        . (واألراضي الواقية إلى شمالها وغربها    
ــاً تحــت النفــوذ الف         رنــسي، بمــا فــي ذلــك حلــب وحمــاه      الجنــوب والــشرق مــن هــذا الخــط يكــون عربي

يكــون بــأن » النفــوذ«وأن شــروط هــذا ). إلــى أي بعــد فــي الجنــوب والــشرق لــم يعــين . (وحمــص ودمــشق
تكون كل المصالح االقتصادية فرنـسية، وفـي حالـة طلـب العـرب مستـشارين فـإنهم يقـدمون مـن قبـل                 

  .ةكما أن خفارة السواحل المتصلة تقوم بها البحرية الفرنسي. الفرنسيين
لم يحصل اتفاق بشأن الخط الفاصل بين منطقتي النفوذ الفرنسية والبريطانيـة عـدا أن تكـون        «

  .إحدى نقاطه دير الزور
  .»جرى التحفظ بشأن قضية الموصل ومنطقتها«
 ـ هذه المقررات الموقتة التـي كانـت متفقـة تمامـاً مـع تعهـدات حكومـة صـاحب الجاللـة للملـك            ٥

/  أيـار ١٦ل أكثر دقـة، فـي االتفاقيـة االنكليزيـة ـ الفرنـسية المؤرخـة فـي         حسين، أدخلت فيما بعد، بشك
وأن توقيع الحكومة الفرنسية على هذه االتفاقيـة كـان فعـالً تأييـداً للتعهـدات البريطانيـة         . ١٩١٦مايو  

للملك، إذ إنها حررت مع العلـم بمـا كانـت عليـه هـذه التعهـدات، وبنيـة التوفيـق بينهـا وبـين االدعـاءات                  
  .رنسيةالف

 ـ إن المفاوضــات البريطانيــة الــسابقة مــع الملــك حــسين قــد أكــدتها الحكومــة الفرنــسية مــرة              ٦
العــرب بــشأن حــدود   المفاوضــات مــع  «، وذلــك بــأن تــستمر   ١٩١٦ مــن اتفاقيــة ســنة   ١١أخــرى بالمــادة  

  .»الدولة، أو اتحاد الدول العربية، عبر القناة السابقة نفسها نيابة عن الدولتين العظميين
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))))٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ))))القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة((((من قائد القوة البريطانية في مصر من قائد القوة البريطانية في مصر من قائد القوة البريطانية في مصر من قائد القوة البريطانية في مصر 
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢١:                      التاريخ                             .E.A ٢٨٢٩: الرقم
  ):يبدأ. (تسلمت ما يلي من فيصل من حلب

لوا باالستفسار من اللجنة أو غيرها فيما إذا كانت عصبة األمـم مـستعدة     هل لسعادتكم أن تتفض   «
لتنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة، وهل كانت اللجنـة مخولـة بمـنح االنتـداب أليـة دولـة تطلبهـا            
األغلبية العظمى من السكان؟ وما لم يـصبح هـذا معروفـاً سـيكون الـشعب الـسوري أمـام عقبـة قاسـية           

  .للجنةفي التعامل مع ا



  ٣٥٦

إذا طلبــوا بريطانيــة ولــم تكــن بريطانيــة قــادرة علــى قبــول االنتــداب، فــإنهم ســيكونون أمــام خطــر      «
ــا الدولـــة المنافـــسة        ــغيرة جـــداً، ولكنهـ ــوى أقليـــة صـ ــة ال تريـــدها سـ شـــديد فـــي أن تفـــرض علـــيهم دولـ

أن  إذا علمـــوا أن بريطانيـــة غيـــر مـــستعدة فـــإنهم يـــستطيعون إبـــالغ اللجنـــة بموجبـــه، أي بـــ    .الوحيـــدة
وإذا تعـذر ذلـك فـإنهم يريـدون االسـتقالل التـام،       . أغلبية كبيرة من السوريين تريد بريطانيـة العظمـى        

  .على الرغم من علمهم بصعوبات الحل األخير ومخاطره، ولكنهم يفضلونها على فرنسة
لــن تقبــل االنتــداب، وأن عــصبة األمــم لــن تــسمح باالســتقالل التــام، فــإن         وإذا علمــوا أن انكلتــره  «
ــ ــشاعر         سـ ــي المـ ــذه هـ ــت هـ ــه وإن كانـ ــداً أنـ ــون جيـ ــعادتكم تتفهمـ ــى فرنـــسة، وسـ ــا علـ ورية تفـــضل أمريكـ

الحقيقيـة للـشعب، فمــن المـستحيل للــشعب تعيـين هــذه البـدائل واإلعــراب عنهـا إلــى اللجنـة بدرجــة         
كافيــة وبوضــوح، لكــي تبــرر بعــد ذلــك تقــديمها اللجنــة إلــى عــصبة األمــم توصــيات تــستند إلــى الثقــة      

ومـن اإلنـصاف لـسورية أن تعلـم مـا هـو ممكـن ومـا هـو مـستحيل، والنتيجـة الوحيـدة              . قيةبصورة حقي 
فـالبعض يطلـب انكلتـرة، وآخـرون يطلبـون      . إلبقاء سورية في الظالم سـيكون اخـتالط اآلراء وبلبلتهـا       

أمريكا، وغيرهم يريدون فرنسة، والـبعض يطالـب باالسـتقالل التـام، وربمـا سـتقول اللجنـة بعـد ذلـك             
  .يرها إن الرأي منقسم إلى حد أن فرنسا قد تكون مقبولة بقدر أية دولة أخرىفي تقر

وتعلمون سعادتكم أن هذا سيكون فهماً خاطئاً كلياً للوضـع، وإننـي أسـترحم، إنـصافاً للبلـد الـذي             «
  .حررتموه، أن تساعدوه في الحصول على ما يطلبه اآلن من أجل سالمه وتطوره في المستقبل

 إننـي واثـق   .اللجنة عبارة عن مظهـر أو صـورة، وأن مـصير الـبالد قـد سـبق تقريـره       وقد قيل لي إن     «
مـن أن هــذا األمـر لــيس صــحيحاً، ولكـن خــالل هــذه األزمـة فــي تـاريخ ســورية تعلــق أهميـة كبــرى علــى         

  .إصدار بيان واضح عن هذه النقطة
ئلة، بـأكبر قـدر   وإلى جانـب إبالغـي بهـا، هـل لـسعادتكم أن تتفـضلوا بإصـدار أجوبـة عـن هـذه األسـ             «

  ممكن من العالنية، لتمكين الشعب السوري من التصريح بما في ذهنه إلى اللجنة بحرية وثقة؟
 فهــل باإلمكــان التفــضل   .وإذا وافقــتم، فــإنني أود مقابلــة اللجنــة بنفــسي فــي أقــرب وقــت ممكــن      «

  بترتيب ذلك؟
  .إنني أنتظر جواب سعادتكم ببرقية إلى حلب«
  .عاج سعادتكم بهذاأرجو قبول اعتذاري إلز«

  )انتهى(
  )يبدأ: (وقد أجبت بما يلي

  .ما يلي إلى فيصل من القائد العام«
إن اللجنـــة ســــتخبر مجلـــس الحلفــــاء والــــدول المـــشاركة برغبــــات الــــشعب فيمـــا يتعلــــق بــــشكل      «

  .الحكومة أو االنتداب
نهــا لقــد أعربــت حكومــة صــاحب الجاللــة عــن عــدم اســتعدادها لقبــول االنتــداب علــى ســورية ولك    «

  .ستقدم كل دعم لتوصية اللجنة في مجلس الحلفاء والدول المشاركة



  ٣٥٧

ولكـن  ) مـن الـشهر الجـاري   (إن القائد العام لم يقابل بعد اللجنة التي نزلت في يافا فـي العاشـر     «
كاليتن موجود مع اللجنة في فلسطين، وربمـا سـيعود غـداً، وعندئـذ سـيكون مـستعداً لتقـديم تقريـره           

وجــدول أعمالهــا وحركاتهــا، وســتحاطون علمــاً بموعــد زيــارة اللجنــة إلــى ســورية،    عــن برنــامج اللجنــة  
  ).انتهى(. وبمكان مقابلتكم إياها وموعد ذلك
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))))٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        من السكرتير العام للوفد الحجازي إلى مؤتمر الصلح في باريسمن السكرتير العام للوفد الحجازي إلى مؤتمر الصلح في باريسمن السكرتير العام للوفد الحجازي إلى مؤتمر الصلح في باريسمن السكرتير العام للوفد الحجازي إلى مؤتمر الصلح في باريس
        إلى رئيس وزراء الحكومة البريطانيةإلى رئيس وزراء الحكومة البريطانيةإلى رئيس وزراء الحكومة البريطانيةإلى رئيس وزراء الحكومة البريطانية

  مؤتمر السالم
  ية الوفد الحجازيسكرتير

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٤: التاريخ
يتــشرف الــسكرتير العــام للوفـــد الحجــازي أن يقــدم لــسعادتكم المـــذكرة المرفقــة حــول القـــضية         

نـوري الـسعيد رئـيس مـوافقي صـاحب الـسمو الملكـي        ) بريغـادير جنـرال  (العربية التـي قـدمها الـزعيم      
  .األمير فيصل

        مذكرة عن القضية العربيةمذكرة عن القضية العربيةمذكرة عن القضية العربيةمذكرة عن القضية العربية
        ))))إلى فخامة رئيس الوزراء البريطانيإلى فخامة رئيس الوزراء البريطانيإلى فخامة رئيس الوزراء البريطانيإلى فخامة رئيس الوزراء البريطانيمقدمة مقدمة مقدمة مقدمة ((((

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٣: التاريخ
  سيدي،

إن الغــرض مــن المالحظــات التاليــة هــو إثبــات ضــرورة تــأليف حكومــة موحــدة واحــدة للمقاطعــات   
  :العربية المحررة لسورية والعراق لألسباب التالية

نفس اللغـة ولهـا نفـس الخـواص     إن سكان هذه المقاطعات ينتمـون إلـى أمـة واحـدة تـتكلم بـ      أوالً ـ  أوالً ـ  أوالً ـ  أوالً ـ  
  .والتقاليد واألماني للتطور والتقدم في المستقبل

إن هـــذه المقاطعـــات ذات اتــــصال مباشـــر إحـــداها بـــاألخرى مـــن النـــواحي الجغرافيــــة        ثانيـــاً ـ          ثانيـــاً ـ          ثانيـــاً ـ          ثانيـــاً ـ          
  .والسياسية واالقتصادية، وقد كانت تحت نفس األحوال خالل القرون

روبــة كانــت، وســوف تكــون، دائمــاً، بطريــق البحـــر       إن العالقــات التجاريــة بــين العـــراق وأو   ثالثــاً ـ        ثالثــاً ـ        ثالثــاً ـ        ثالثــاً ـ        
والعالقــات التجاريــة بـين العــراق والجنــوبي  . المتوسـط وعبــر سـورية، فهــذا هــو أقـرب الطــرق الفعليـة    

  .والهند ليست ذات أهمية حيوية لكل البالد العراقية
 العــراق أو كثيــر مـن العـشائر العراقيـة تهــاجر مـرة واحـدة أو مـرتين ســنوياً مـن سـورية إلـى         رابعـاً ـ     رابعـاً ـ     رابعـاً ـ     رابعـاً ـ     

ومــن الحقــائق المعروفــة أيــضاً أن العــشائر الرحالــة تهــاجر باســتمرار مــن الجنــوب   . العكــس بــالعكس
هـذه الحقـائق تجعـل    . وتقيم في الشمال، إما في سورية أو العراق، أو قد تنفصل وتقيم في القطرين      



  ٣٥٨

أن تكونــا حكومــة   مــن الــضروري بــصورة باتــة أن ســورية والعــراق، وإن كانتــا مــستقلتين إداريــاً، يجــب          
متحدة واحـدة، ألن قالقـل كثيـرة تنـشأ إذا كـان القطـران دولتـين مختلفتـين تمامـاً وفـي منـاطق نفـوذ               

واتحادهما في حكومـة واحـدة يـشجع أيـضاً التنظـيم والتقـدم فـي بـالد العـرب القاريـة               . مختلفة حقاً 
  .جميعها

ى تـأليف حكومـة مفـردة واحـدة     إن األكثرية الساحقة من سكان سورية والعـراق تطمـح إلـ   خامساً ـ  خامساً ـ  خامساً ـ  خامساً ـ  
والـصحيح أن هنـاك حـزبين صـغيرين، وهمـا فـي سـورية وحـدها،         . مؤلفة مـن مجموعـة أقطـار متحـدة     

أحــدهما يخــشى أن تعنــي هــذه الوحــدة مــع العــراق، أو   . يعترضــان علــى مثــل هــذه الوحــدة أو االتحــاد  
 لمثـل هـذه الوحـدة إذا    لكن هذا الحزب يكـون األول فـي التـصويت   . تؤدي إلى، فقدان استقالل سورية    

  .شعر بالوثوق من أن األمر يزيد احتمال االستقالل التام لكال القطرين
والحــزب اآلخــر الــذي قــد يعتــرض علــى هــذا الــشكل مــن الحكومــة االتحاديــة يتــألف مــن بعــض           

ــان    ــسيحي لبنـ ــورية، وخـــصوصاً مـ ــتهم     . مـــسيحي سـ ــدم ثقـ ــاس عـ ــى أسـ ــوم علـ ــراض بعـــضهم يقـ إن اعتـ
إن . واآلخــرون هــم بكــل بــساطة وكــالء ألحــد األحــزاب االســتعمارية األجنبيــة   بمجــاوريهم المــسلمين، 

المـــسيحيين، وخـــصوصاً مـــسيحي لبنـــان، يكونـــون مـــسرورين كـــل الـــسرور أن يـــشكلوا قـــسماً مـــن هـــذه   
الحكومـة االتحاديــة إذا ضــمن الحلفــاء لهـم حقــوقهم ومزايــاهم علــى أسـاس يــتم االتفــاق عليــه فيمــا      

لتـأثير أو هـم ببـساطة وكـالء أحـزاب أجنبيـة اسـتعمارية أو امبرياليـة ال           هؤالء الذين يخضعون ل   . بعد
نبحث في أمرهم، ألنهـم أقليـة ال أهميـة لهـا بتاتـاً ورفاهيـة بالدهـم الحقيقيـة لـيس لهـا سـوى القليـل                

  .من االعتبار لديهم
 إن الرغبـة فــي الفــصل بــين ســورية والعــراق تقــوم جزئيــاً علــى أســاس الــسياسة اإلمبرياليــة لــبعض   

وليس من العدل وال من الحكمة أن يضحى بالمصالح الحيويـة ألي قطـر أو أيـة       . األحزاب في أوروبا  
إن هـؤالء اإلمبريـاليين قـد أثـاروا     . أمة ال لشيء سوى التمسك بأفكـار إمبرياليـة وسياسـات اسـتعمارية     

وراء سـورية  في اآلونة األخيرة قضية خطـر إنـشاء دولـة عربيـة قـد توسـع الطمـع فـي االمتـداد إلـى مـا             
وهــذه الفكــرة لــم تخطــر ببــال ســكان ســورية والعــراق، وأملهــم الوحيــد    . والعــراق وبــالد العــرب القاريــة 

وهــم . للمــستقبل هــو تطــوير بالدهــم نفــسها حيــث توجــد ثــروة كافيــة إلشــغالهم لمئــات مــن الــسنين        
  .المدنية الحاضرةيأملون أيضاً إحياء الحضارة العربية واألدب العربي وأن يكونوا عامالً مهماً في 

والرغبة تقوم أيضاً جزئياً على الخطر المفترض الذي قد ينشأ مـن تـأليف دولـة إسـالمية واسـعة        
وقــد عبــر عــن هـذا الخــوف بــأن مثــل هــذه الدولــة   . ولهـا رئــيس يحمــل الــسلطة الدينيــة والمدنيـة معــاً   

 أســاس لــه، كمــا إن هــذا الــشعور ال. ســتنفذ سياســة تعــصب إســالمي يكــون ذا صــفة معاديــة للمــسيحية 
يؤكد ذلك كون آالف من الـضباط والجنـود العـرب، مـسيحيين ومـسلمين معـاً، قـد حملـوا الـسالح فـي                 

إن الـصفة  . الحرب األخيرة ضد السلطان الخليفـة وحـاربوا جنبـاً إلـى جنـب مـع حلفـائهم األوروبيـين            
انيين تقوم دلـيالً علـى   المشتركة لهذه الفئة من الناس، التي تتألف ممن العراقيين والسوريين واللبن      

ــة        ــي الدولـــة العربيـ ــرر يكـــون الـــصفة الغالبـــة فـ ــى أن هـــذا التحـ ــرر وتأكيـــداً علـ ســـعة انتـــشار روح التحـ



  ٣٥٩

يــضاف إلــى ذلــك أن قــادة العــرب الحاضــرين قــد اتخــذوا موقفــاً معارضــاً بــصورة مباشــرة          . الجديــدة
ل اإلســالم المتطــرف للتعــصب اإلســالمي كمــا يثبــت ذلــك مــن تفهــم المعــادي للثــوار الوهــابيين وشــك   

وإضــافة إلــى ذلــك فــإن أعظــم وقايــة مــن ظهــور التعــصب فــي المــستقبل تكمــن فــي           . الــذي يمثلونــه 
سياســة تــساعد الحركــة العربيــة الحــرة الحاضــرة وتقــوي الحكومــة الحاليــة التــي تتــضمن مــسيحيين   

ن ضـمانها  إن الـصفة العلمانيـة وغيـر الطائفيـة الـصافية للحكومـة يمكـ       . فضالً عن العرب المـسلمين   
بسهولة بإدخال مواد في دستور الدولة الجديدة تقرر الفـصل النهـائي التـام بـين الـسلطتين المدنيـة             

  .والدينية
إن الدول العظمى التي تقترح تأليف دولة أرمنية في قطر أكثرية سكانه ليسوا مـن األرمـن وحيـث      

للغـة أو الـصفة أو األفكـار، يجـدر     األكثرية تنتمي إلـى عـروق ال صـلة لهـا باألقليـة األرمنيـة سـواء فـي ا         
إن . بها أن ال ترفض نفس المزايـا للمقاطعـات العربيـة المحـررة أو تحرمهـا مـن حقـوق األمـم الحـرة               

المقاطعــات األرمنيــة متباعــدة االتــصال كثيــراً جغرافيــاً واقتــصادياً وال يمكــن لهــا أبــداً نفــس االدعــاء     
وحتــى الــدول األوروبيــة الحديثــة التــشكيل  . كالمقاطعــات العربيــة لتــشكيل حكومــة مــستقلة ومتحــدة 
  .ليس لها نفس االدعاء أكثر من العرب في هذا الخصوص

إن أفضل حل للقضية العربية، وهو الحل الوحيد الذي يتفق مع رأي األكثرية، يكمـن فـي تـشكيل       
 حكومة واحدة مؤلفة من دول اتحادية علـى نفـس أسـس تكـوين الواليـات المتحـدة األمريكيـة، ويكـون         

  .لكل دولة منها نوع من الحكومة المحلية يتماشى مع التقاليد والعادات ودرجة تقدم سكانها
  .الخ... وأتشرف

  )عميد(نوري السعيد، زعيم ) التوقيع(
FO 371/4232 (105317)  

))))٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        من الشيخ رشيد رضامن الشيخ رشيد رضامن الشيخ رشيد رضامن الشيخ رشيد رضا
        إلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانية

  ١٩١٩يونيو /  حزيران٢٥:                     التاريخ                         :                   الرقم
        مذكرة مذكرة مذكرة مذكرة 

        في رغائب المسلمين العرب السياسيةفي رغائب المسلمين العرب السياسيةفي رغائب المسلمين العرب السياسيةفي رغائب المسلمين العرب السياسية
        مرفوعة إلى مقام وزير الدولة البريطانية األكبر المستر لويد جورجمرفوعة إلى مقام وزير الدولة البريطانية األكبر المستر لويد جورجمرفوعة إلى مقام وزير الدولة البريطانية األكبر المستر لويد جورجمرفوعة إلى مقام وزير الدولة البريطانية األكبر المستر لويد جورج

رين رافع هذه المذكرة عالم مسلم شريف النسب سوري النشأة هاجر إلـى مـصر منـذ اثنتـين وعـش        
وقـد  » المنـار «سنة يدعو فيها إلى اإلصـالح اإلسـالمي ولـه مجلـة إصـالحية اجتماعيـة فلـسفية تـسمى             

. أسس مع كثيرين عدة جمعيات وأحزاب سياسية وعلميـة وسـاح فـي الـبالد التركيـة والعربيـة والهنديـة          
بالمكاتبـة   واختبر مـسلمي الـشرق والغـرب    ١٩١٢وترأس في الهند مؤتمر ندوة العلماء اإلسالمي سنة    



  ٣٦٠

ولقــاء أهــل الــرأي مــنهم الــذين يلمــون بمـــصر حجاجــاً أو ســائحين واشــتغل بالــسعى لترقيــة األمـــة            
  .العربية وله عالقة حسنة بأمراء الجزيرة العربية وزعماء العراق وسورية

وقــد ســعى باســم أعقــل األحــزاب العربيــة قبــل الحــرب وبعــدها لخطبــة مــودة بريطانيــة العظمــى         
ى اإلصــالح المطلــوب العتقـــاد هــذا الحــزب أن هــذه المــساعدة خيــر لقومـــه        للعــرب ومــساعدتهم علــ   

وقــد صــارح رجــال اإلنكليــز فــي مــصر قــوالً وكتابــة بآرائــه المبنيــة علــى      . العــرب وللبريطــانيين جميعــاً 
وكتـب إلـيهم كتبـاً ومـذكرات ال     . أخباره الصحيحة واختباره الدقيق في المسألتين العربية واإلسالمية  

صـحة رأيــه فيهـا وأن مــا دعـا إليــه هـو الموافــق لمـصلحة البريطــانيين والعـرب دون مــا        تـزال تظهـر لــه   
  .خالفه

وإننــي أرفــع هــذه المــذكرة اآلن إلــى رجــل األمــة البريطانيــة العظــيم ووزيرهــا الفعــال فــي رغائــب           
وهـو صـاحب اإلرادة   . المسلمين والعرب عـسى أن يقتنـع بمـا اقترحـه عليـه بلـسان الـصدق واإلخـالص           

  . يثنيها شيء عن تنفيذ ما يعتقد أن فيه المصلحة الراجحة ألمتهالتي ال
        ::::١٩١٥١٩١٥١٩١٥١٩١٥ و و و و١٩١٤١٩١٤١٩١٤١٩١٤تمهيد في مذكراتي سنتي تمهيد في مذكراتي سنتي تمهيد في مذكراتي سنتي تمهيد في مذكراتي سنتي 

كنــت كتبــت مــذكرة قــدمتها لرجــال الحكومــة البريطانيــة فــي مــصر أثــر مــا دار بينــي وبيــنهم مــن          
ــي أواخـــر ســـنة         ــسألتين العربيـــة واإلســـالمية فـ ــذكرات فـــي المـ ــا ١٩١٤المـ  قـــضية جعلتهـــا   ١٥ أودعتهـ

مقــدمات للنتيجــة التــي رتبتهــا عليهــا، بينــت فيهــا غوائــل االســتيالء علــى العــراق وســورية فــي نظــر             
العالم اإلسالمي، ومسألة حماية مصر ومسألة اتهام انكلترة بالعزم علـى إزالـة الحكـم اإلسـالمي مـن          

ديني، االتحاديــة األلمانيـــة إلــى ذلـــك، ومــسألة الجهـــاد الـــ   ) البوربوغنـــدة(األرض قبــل ظهـــور الــدعوة   
ومقدار حسن ظـن المـسلمين والعـرب خاصـة بـاإلنكليز فـي الحريـة الدينيـة وغيرهـا، ورأى العـرب فـي              
صــداقة انكلتــرة وعــداوتها، وعواقــب اســتقرار الــسلطة األجنبيــة فــي ســورية والعــراق، وســعي المانيــة           

فكــرون مــن  لالســتفادة مــن العــالم اإلســالمي باســتمالته إليهــا وتنفيــره مــن االنكليــز ومــا يتوقعــه الم      
إفــضاء انتــصار الحلفــاء إلــى التنــازع والتنــاظر الــسياسي وحــسد انكلتــرة علــى قلــة خــسارتها وعظــم          
ربحهـــا باالســـتيالء علـــى مـــستعمرات المانيـــة وامتـــداد أمبراطوريتهـــا مـــن رأس الرجـــاء الـــصالح إلـــى    

مـا يزيـد   االسـكندرية ومـن حـدود برقـة غربـاً إلـى حـدود الـصين شـرقاً ـ وكـون إعطـاء سـورية لفرنـسة م              
الطـين بلــة ويكـون خطــراً فــي المـستقبل علــى مـا حولهــا، وشــدة نفـور مــسلمي سـورية وأكثــر طوائفهــا        

  .األخرى من فرنسة
وأما النتيجة هذه المقدمات في المذكرة فهو مطالبة انكلتره باسم العرب واإلسالم بـأن تـستعمل    

 وأنهـا بهـذا وحـده تبنـى صـداقتها      .نفوذها الستقالل جزيرة العرب وسورية والعراق واالسـتقالل التـام   
للعـرب واإلســالم علـى صــخر ثابـت وتكفــر عمـا ســاء مـسلمي مــصر والهنـد وغيــرهم مـن إعراضــها عــن         
مساعدة الدولة العثمانية في حرب البلقان ثم عزمها على إزالة استقاللها في هـذه الحـرب وبيـان أن          

  .العرب مستعدون لهذا االستقالل
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ة قدمتــه لرجـــال الحكومــة البريطانيــة فــي مــصر والــسودان فـــي       ثــم كتبــت ملحقــاً لتلــك المــذكر     
 مقاصـد بينـت فيهـا مـا لإلنكليـز      ٨ أوضحت فيه ما فيها من الوسائل والمقاصد فـي  ١٩١٥فبراير سنة  

مــن الفوائــد الــسياسية واالقتــصادية واألدبيــة مــن مــساعدة العــرب علــى االســتقالل، وفيــه كــالم عــن             
ــصريين وا    ــين المـ ــرق بـ ــورية     مـــسألة مـــصر والفـ ــل سـ ــر لملـ ــون الخيـ ــسوريين وكـ ــانيين كالـ ــرب العثمـ لعـ

  .وطوائفها في االستقالل وإن طلب أقلهم الحماية األجنبية ونحوها
        ::::سياسة انكلترة في البالد العربية مدة الحرب وبعد الهدنةسياسة انكلترة في البالد العربية مدة الحرب وبعد الهدنةسياسة انكلترة في البالد العربية مدة الحرب وبعد الهدنةسياسة انكلترة في البالد العربية مدة الحرب وبعد الهدنة

ــي             ــي ترضـ ــرب التـ ــصلحة العـ ــن مـ ــه عـ ــراً بـ ــا معبـ ــه منهـ ــا طلبتـ ــة مـ ــة البريطانيـ ــل الحكومـ ــم تقبـ لـ
افقــة لمــصلحتها ولكنهــا خطبــت مــودة أمــراء الجزيــرة فوادهــا أميــر نجــد مــوادة       المــسلمين مــع المو 

سلبية، وأمير مكة موادة سياسية حربية، ونـشرت فـي جميـع الواليـات العربيـة جرائـد ومنـشورات تمنـي           
فيها األمـة العربيـة باالسـتقالل، وإعـادة مجـد العـرب وحـضارتهم فـي بغـداد والـشام، فـامتألت القلـوب                

ن لإلنكليز من الفوائد الحربية بذلك ما هو معـروف، علـى أنـه دون مـا كـان يكـون لهـا لـو             باألماني وكا 
  .أجابت طلبنا

ثم لما انتهت الحرب بظفرها مع حلفائها وتم لها ولهمه بها احتالل الواليات العربية العثمانيـة        
تهم بـه الـسياسة   كلها، وانكشفت الحقائق بعد الهدنة بالتدريج ـ تبـين للعـرب أن االسـتقالل الـذي منـ       

االنكليزيـة هــو عبــارة عـن فقــد االســتقالل بجعــل بالدهـم التــي ال حيــاة لهـم بــدونها قــسمين أحــدهما       
وهو العراق لإلنكليز والثاني وهو سورية للفرنـسيين، علـى أن يكـون األميـر فيـصل أحـد قـواد الحلفـاء          

لحة فــي منطقــة محــصورة  أو االنكليــز مــن العــرب أميــراً فــي داخليــة ســورية المناطحــة للباديــة المــس    
  .تحت السيطرة التي في السواحل

وقــد طــرق أمهــات مــدنهم الــبطالن اللــذان وضــعا عهــد هــذه القــسمة بــين الــدولتين وســعيا إلــى              
تنفيــذه وهمــا الــسير مــارك ســيكس وموســيو بيكــو وخطبــا فــي الجمهــور العربــي عــدة خطــب منــا فيهــا    

ي تكفلــت الــدولتان بــأن تقــودا الــبالد إليــه   علــى العــرب بخــدمتهما لهــم بهــذا االســتقالل الغريــب الــذ  
بوصايتهما ونفوذهما إلى أن تصل إليه في يوم من األيام بعد تمكن ذلك النفوذ وإحاطتـه بكـل شـيء          

وأرغم الناس هنالك بنفوذ السلطة المحتلة على أن تقيم لهما االحتفـاالت وتخاطبهمـا بلقـب       . فيها
خـف علـى العـرب أن فـي ذلـك منتهـى االحتقـار لهـم،          ولـم ي  . الـذي انـتحاله ألنفـسهما     » صديق العرب «

  :وأن هذه الصداقة هي التي قال فيها شاعرهم الحكيم أبو الطيب المتنبي
ــرى    ــر أن يـــــــ ــى الحـــــــ ــدنيا علـــــــ ــد الـــــــ ــد     ومـــــــــن نكـــــــ ــداقته بــــــــــ ــن صــــــــــ ــا مــــــــــ ــه مــــــــــ ــدواً لــــــــــ   عــــــــــ

ولكن الحقائق إنما ظهرت لهـم بالتـدريج وكـانوا كلهـم يحـسنون الظـن بـانكلتره، والنـصارى مـنهم            
ون الظن بسائر الحلفاء ولوال ذلك ووجود الـسلطة العـسكرية وتـأثير الـضنك والمجاعـة لـرأى        يحسن

  .هذان الصديقان للعرب منهم ما لم يكن يخطر لهما على بال
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 ودارت بينــي وبينـه مناقـشات طويلــة   ١٩١٥وإننـي قـد اجتمعـت بالــسر مـارك سـيكس فــي يوليـو سـنة        
عقيمــة التينيــة ال بريطانيــة وحــسبي هــذه الكلمــة فـــي       فــي المــسألة العربيــة علمــت بهــا أن أفكــاره ال      

  .تعريفه
 ١٩١٦هــذا ولــم تتحــاش الجرائــد الفرنــسية واالنكليزيــة فــي هــذه األثنــاء التــصريح باتفــاق ســنتي      

 بنصه تارة وبمضمونة تارة أخرى حتى أن جريدة التـيمس الـشهيرة قالـت بعـد أن ذكـرت مـا فـي              ١٩١٧و
أنــه لــيس فــي مطالــب  «:  الــبالد مــا نــصه مترجمــاً بــالعربي   مــن التوصــيل فــي قــسمة ١٩١٧اتفــاق ســنة 

فيــصل مــا يعــارض مطــامع الفرنــسيين فــي ســورية مباشــرة ألنــه يرغــب فــي االســتقالل التــام    ) األميــر(
 ١٤عــدد (الــخ » وأمـا ســائر الــشعوب العربيـة فإنــه يرغـب لهــا فــي االسـتقالل عــن تركيـا      . للحجـاز وحــده 
علـى تـأثير هــذه التـصريحات فــي    وال حاجــة إلـى التعليــق  )  مــن التـيمس األسـبوعية  ١٩١٩فبرايـر سـنة   

  .العرب
        ::::تأثير الحرب وانتصار الحلفاء في العالم اإلسالميتأثير الحرب وانتصار الحلفاء في العالم اإلسالميتأثير الحرب وانتصار الحلفاء في العالم اإلسالميتأثير الحرب وانتصار الحلفاء في العالم اإلسالمي

كــان ضـــلع العــالم اإلســـالمي فــي هـــذه الحـــرب مــع التحـــالف الجرمــاني كمـــا بينــت ذلـــك لرجـــال        
رمــة التـــي  اإلنكليــز فــي أول ســني الحــرب رأيــاً ثــم تحققـــت ذلــك باالختبــار وال ســيما فــي مكــة المك           

اجتمعت فيها بالحجاج من مسلمي الهند ومغاربة أفريقية وذلك النتظام الدولة العثمانيـة الممثلـة      
للخالفــة واســتقالل الحكــم اإلســالمي فيــه ـ إال مــن اســتمالة الحلفــاء مــن العــرب الــذين صــدقوا أن          

لبحـر األحمـر وبحـر    انتصار الحلفاء ينتهي باستقالل البالد العربية الواقعة بين البحر المتوسط وا      
فلمــا أثبتـــت شـــروط  . العــرب مـــن شــاطىء المحـــيط الهنــدي وخلـــيج فــارس وبـــالد إيــران واألناضـــول      

الهدنـة انكــسار التحــالف الجرمــاني وعـزم الحلفــاء علــى تقــسيم الـسلطنة العثمانيــة بإعطــاء بعــضها     
لـه وزلـزل   لـدول الحلفـاء وبعـضها للـشعوب المـسيحية الـصغيرة كـاألرمن اضـطرب العـالم اإلسـالمي ك          

زلـزالً شــديداً وأنـه شــعر بـصدق مــا بثتـه فيــه الــدعوة االتحاديـة األلمانيــة مـن عــزم انكلتـرة علــى محــو         
اإلسالم من األرض بإزالة ما بقي مـن سـلطته وقـسمة مـا بقـي مـن بـالده بـين النـصارى، ألنـه ال يقـدر                  

علــى أن (فغانيـة  ولـذلك ظهـر هــذا االضـطراب بـالثورة عليهــا فـي مـصر والهنــد واأل      . علـى ذلـك غيرهــا  
وسـترى أثـره بعـد    ) الكثيرين أو األكثرين ال يزالون يرتـابون فـي انكـسار األلمـان ويرجـون الخيـر مـنهم           

ذلك في سائر الشعوب اإلسالمية القريبة منهـا والبعيـدة عنهـا حتـى فـي احترامهـا وتجارتهـا إذا نفـذ               
تدالالً ذكرته لمـن خـاطبتهم مـن     نظراً واس١٩١٤وهذا ما كنت أعتقده منذ أواخر سنة    . ذلك التقسيم 

الرجال البريطانيين هنا قد أثبتته الحـوادث األخيـرة عمليـاً فـي بعـض األقطـار وسـتثبته فـي سـائرها              
  .إذا لم تتدارك ذلك الحكومة البريطانية بحكمتها وهو الذي اقترحه في هذه المذكرة

دم اندفاعـه لعـداوة اإلنكليـز    فعلم منه أن السبب األول لسكون العالم اإلسالمي في أول الحرب وع   
بالثورة التي دعي إليها هو رجـاء انتـصار الجرمـان علـيهم بـدون حاجـة إلـى مـساعدة، ثـم نفـور العـرب               
من الترك واأللمان معاً وآمالهم في اإلنكليز، ثم مـا حـدث لـبعض المـسلمين فـي أواخـر مـدة الحـرب             

ل الحلفـاء، ولكـن رأى هـؤالء وسـمعوا     من اآلمال بما نشر من خطب الرئيس ولسون وما أيده من أقوا   
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بعد الهدنة ما دلهم على أن المسلمين ليس لهم حظ مما في تلك الخطب واألقوال من ذكـر العـدل      
فاعتقـدوا كمـا كـان يعتقـد غيـرهم مـن       . والحربة بل هما خاصان بالنصارى وكذا باليهود عند الـبعض  
 مثـار هـذا التعـصب بريطانيـة وفرنـسة      قبل الهدنة أن هـذا مـن التعـصب المـسيحي علـى اإلسـالم، وأن         

اللتان أقنعتا الرئيس ولسون به، وقد حرصـت بعـض جرائـد فرنـسة بمـا بينـت ذلـك وأظهـرت الـشماتة           
وإننـي أقـسم بـشرفي وعقيـدتي     . بالمـسلمين ولكـن مـنهم مـن ينـسبه إلـى انكلتـره وحـدها لكـرههم لهـا          

  .وغيرها بدون إبهام وال مبالغةأنني أعبر بهذا عما علمته باختبار المسلمين التام في مصر 
        ::::عاقبة حل المسألة الشرقية على االنكليزعاقبة حل المسألة الشرقية على االنكليزعاقبة حل المسألة الشرقية على االنكليزعاقبة حل المسألة الشرقية على االنكليز

إذا تـم الـصلح بحـل المـسألة الـشرقية علـى الوجـه الـذي أشـرنا إليـه وهـو الـذي يتـراءى مـن أقـوال                
ــا فــي المــؤتمر           الحلفــاء وأفعــالهم فــي الواليــات العربيــة والتركيــة فــإن انكلتــرة صــاحبة الكلمــة العلي

الخاسرة، وإن ظن الكثيرون أنها هي الفائزة الرابحة، ذلـك بأنهـا تـشتري باحتاللهـا      الصلح تكون هي    
للعـراق عـداوة العـالم اإلسـالمي كلـه، علـى حـين نراهـا قـادرة علـى ربـح صـداقته كلـه، وحينئـذ تــستفيد               
مــن خيـــرات العـــراق وســـائر الـــبالد العربيـــة أضـــعاف مـــا تـــستفيده مـــن العـــراق وحـــده باحتاللهـــا إيـــاه    

  .ا مسؤولية الحكم فيه ونفقاته فيهواحتماله
ال نظــن أن عــداوة ثالثمائــة مليــون ونيــف مــن المــسلمين ال تهــم دولــة بريطانيــة العظمــى ألجــل         
ضــعفهم وتفــرقهم وزوال ملكهــم، وألنهــا تــسود نحــواً مــن ثلــثهم ومئــات الماليــين مــن غيــرهم، وقــد             

يـين مـنهم إن لـم نقـل بـاقيهم      أصبحت بعد الحرب صاحبة النفوذ في أوروبة التي تسود عشرات المال   
  .في الشرق األدنى

ال نظــن ذلــك مــع علمنــا بمــا ذكــر ألن القــوي العاقــل إذا لــم يبــال بالــضعيف الــذي مــا لــه بــد مــن        
عدواتــه فإنــه يبــالي بمــن لــه مندوحــة عــن عداوتــه، وقــدرة علــى اجــتالب مودتــه وصــداقته، فــال يختــار         

وأننـــا جـــازمون بــأن حـــصة بريطانيـــة  . لــصداقة العــداوة ويـــشتريها بمــا منفعتـــه لـــه أقــل مـــن منفعـــة ا    
ــالم         ــداقة العـ ــا مـــن صـ ــل منفعـــة لهـ ــن ميـــراث اإلســـالم فـــي تـــصفية المـــسألة الـــشرقية أقـ العظمـــى مـ
اإلسـالمي وال سـيما فــي هـذا الوقــت الـذي أصــبحت فيـه مــستهدفة لعـداوة أكثــر أمـم األرض وشــعوبها         

  ـ: ونبين ذلك باإليجاز فيما يلي
اءهــا قــد حملــوا مــن عــداوة انكلتــرة والحقــد عليهــا مــا لــم          إن الــشعوب الجرمانيــة وحلف  ) ١(

يــسبق لــه نظيــر فــي تــاريخ البــشر، فــإن كانــت قــد ضــعفت قــوتهم الحربيــة فهــم ال يزالــون       
أقــوى أمــم األرض فــي العلــوم والفنــون والنظــام فــال يــستهان بهــم كمــا ال يــستهان بــضعف    

  .المسلمين وإن كان أشد من ضعفهم
ــية معا  ) ٢( ــة ذلـــك     إن أكثـــر الـــشعوب الروسـ ــي تقويـ ــان فـ ــيجتهد األلمـ ــرة أيـــضاً وسـ ــة النكلتـ ديـ

وتعميمــه فــيهم كمــا يجتهــد اإلنكليــز وحلفــاؤهم فــي اســتمالتهم وهــذا جهــاد ال يعلــم مــن    
ــة       ــاء الثقيلـــة مرجحـ ــن ديـــون الحلفـ ــه وربمـــا كانـــت مـــسألة الـــتخلص مـ يكـــون الظـــافر فيـ

 .مسلمينوالغرض أن هذا جهاد ال يستهان به كما ال يستهان بضعف ال. أللمانية
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إن ســـائر الـــشعوب األوروبيـــة أو أكثرهـــا وال ســـيما الالتينيـــة منهـــا قـــد أصـــبحوا يحـــسدون     ) ٣(

انكلترة على هذا التفوق العظيم علـيهم فـي القـوة والنفـوذ، ولمـا لهـا علـيهم مـن الـديون،           

وعــداوة الحاســد ال تــزول إال بــزوال نعمــة المحــسود، فهــذه الــشعوب تــواتي انكلتـــرة اآلن          

هي تتربص بها الدوائر، فـال يـستهان بـضعفها عنهـا اآلن كمـا ال يـستهان          لحاجتها إليها و  

 .بضعف المسلمين وإن كان أشد من ضعفها

إن الواليــات المتحــدة التــي صــارت بــالحرب أغنــى األمــم والــدول وأعالهــا نفــوذاً أدبيــاً قــد      ) ٤(

ــة         ــوة البحريـ ــي القـ ــا فـ ــارة ومباراتهـ ــي التجـ ــرة فـ ــسة انكلتـ ــة فـــي منافـ ــل ألمانيـ .  حلـــت محـ

) جمــع عقبــة(نكلتـرة مــضطرة إلــى مــصادقتها فـال يمكــن أن تــضع فــي طريقهـا العقــاب     وا

والعواثير مهما تألمت من تفضيل الشعوب الكارهين لها لبضائع األمريكـان علـى بـضائع          

 .االنكليز، وهذه قوة ليس لها جهة ضعف كما قبلها

 تطـــورت بهـــذه إن المـــستعمرات االنكليزيـــة وجميـــع أجـــزاء األمبراطوريـــة البريطانيـــة قـــد   ) ٥(

الحرب تطوراً جديداً كغيرها فهي متوجهة إلـى انقـالب اجتمـاعي جديـد يـستدعي جهـاداً         

من حكومتها لم تكـن متـصدية لـه مـن قبـل ويـزاد علـى ذلـك ضـم المـستعمرات األلمانيـة              

 .إليها وما تحتاج إليه من الرجال إلدارتها

طانية نفـسها وغيـر ذلـك مـن     إن مشكلة ارلندة ومشكلة العمال والجنود في الجزائر البري       ) ٦(

المــشاكل االقتــصادية واإلداريــة والــسياسية الجديــدة ممــا يحتــاج إلــى جهــاد عظــيم مــن          

 .الحكومة البريطانية

إن احــتالل انكلتــرة مــع حلفائهــا لــبعض بــالد الجرمــان ومراقبــة تنفيــذ شــروط الـــصلح            ) ٧(

 الـروس  واحتالل بالد أخرى من بالد أعـدائها لمثـل ذلـك ومـساعدة خـصوم البلـشفك مـن          

 .بالمال والرجال والمؤن كل ذلك جهاد كبير تحمل البالد البريطانية ثقل أعبائه

        ::::نتيجة هذه المقدماتنتيجة هذه المقدماتنتيجة هذه المقدماتنتيجة هذه المقدمات

إن الحكومــة االنكليزيــة المواجهــة لجميــع أنــواع هــذا الجهــاد فــي فنــى عــن ســراد عــداوة ثالثمائــة    

نـان واألرمـن ألجـل    مليون مسلم بسبب تقـسيم الـسلطنة العثمانيـة بينهـا وبـين فرنـسة وإيطاليـة واليو         

احتالل العراق باسم الوصاية عن عصبة األمم وهـي قـادرة علـى التفـوق بـالنفوذ االقتـصادي واألدبـي           

فيــه وفــي ســائر الــبالد العربيــة والتركيــة كمــا تقــدم بالعــدول عــن هــذا التقــسيم إلــى إقامــة العــدل فــي     

م مـن الـشعوب النـصرانية    استقالل الشعوب اإلسالمية من العرب والترك والفرس فـي بالدهـم كغيـره      

كمـا هـو ظـاهر خطــب ولـسون وشـروطه ـ مــا عـدا شـرط الوصـاية ـ وتــصريحات االنكليـز وغيـرهم مــن                   

الحلفاء التي حرفتها السياسة االستعمارية بالنسبة إلى الشعوب اإلسـالمية وحـدها بكلمـة الوصـاية         

  .والمساعدة الخادعة
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        ::::الخوف من استقالل العرب وبقاء سلطة إسالميةالخوف من استقالل العرب وبقاء سلطة إسالميةالخوف من استقالل العرب وبقاء سلطة إسالميةالخوف من استقالل العرب وبقاء سلطة إسالمية
يخــشاه اإلنكليــز مــن اســتقالل الــبالد العربيــة وبقــاء ســلطة إســالمية وهــم مــن األوهــام تكبــره        مــا 

ــر         ــادوا تكبيـ ــذين اعتـ ــامعين والمتعـــصبين الـ ــسياسيين الطـ ــصبة وبعـــض الـ ــسية المتعـ ــد الفرنـ الجرائـ
  .األوهام

ه ما كان المسلمون في يوم من أيام تاريخهم خطراً على السلطة االنكليزيـة وإنمـا كـان الخطـر كلـ           
فإن هذه الشعوب قد رسخ فيهـا خلـق حـب الرياسـة     . من شعوب أوروبة الالتينية فالروسية فالجرمانية   

والتنــافس والتعــادي وضــراوة الحــرب كمــا هــو معــروف مــن تاريخهــا وهــذا الخلــق ال يزيلــه نظــام وال          
ــره        ــى غيـ ــي متفوقـــاً علـ ــعب أوروبـ ــا دام شـ ــم مـ ــصبة األمـ ــانون وال عـ ــود فـــي     . قـ ــر معهـ ــق غيـ ــذا الخلـ وهـ

لمسلمين وال غيرهم من شعوب الشرق بالـصفة المعهـودة فـي تـاريخ أوروبـة مـع أنهـم بـشر خاضـعون             ا
والعـرب المـسلمون كـانوا أحـسن     . لسنة تنازع البقاء ولكـنهم أهـل قناعـة واألوروبيـون أصـحاب مطـامع         

شــعوب األرض نيــة فــي فتــوحهم وأشــدها محافظــة علــى العــدل والرحمــة كمــا حقــق ذلــك المنــصفون   
  . أوروبة كغوستاف لبون وغيرهمن مؤرخي

والعرب في هذا العصر على قناعتهم وهم أشد تفرقاً منهم في زمن الجاهليـة فهـم متفرقـون فـي           
وبالدهم أكثرها خراب وهي واسـعة تكفـي أضـعاف مـن      . األديان والمذاهب والحكومات واآلراء المدنية    

 تخــشى مثــل بريطانيــة العظمــى فيهـا فــال يكفــي مــرور جيـل وال جيلــين لتعميرهــا ووجــود وحــدة فيهـا    
ســرها إذا فرضــنا أنهــا توجهــت إلــى عــداوتها وهــي لهــا بالمرصــاد فكيــف إذا كــان العمــران المطلــوب            

وقـد أجبـت فـي ملحـق المـذكرة األولــى      (سـائراً بمـساعدتها ومبنيـاً كمـا نطلـب علـى أسـاس صـداقتها؟         
رجـى أن يكونـوا أشـد صـداقة     بـل ي ) عما يعترض به على هذه الصداقة من كراهة المصريين لالنكليـز     

  .ووفاء لها من اليابان
ولكن يحتمل أن يكونوا مع سائر المسلمين خطراً أو ضـرراً عليهـا فـي طـور ضـعفهم الـشديد اآلن        

إذا زال ملكهــم وذهــب اســتقاللهم بــسببها، فيكونــوا كميكــروب األمــراض واألوبئــة   . وهــي فــي أوج قوتهــا
القوميـــة والوطنيـــة التـــي زرعتهـــا المدنيـــة والتعـــالم  ذلـــك بـــأن فكـــرة  . يفتـــك باألقويـــاء وهـــو ضـــعيف 

األوروبيــة فــي أنفــس التــرك والفــرس والعــرب ســنتحول إلــى عــصبية إســالمية عامــة تبــث دعوتهــا فــي       
الشرق كله بجميع الطرق الممكنة فيكون أشـد مـن تعـصب اليهـود وتـضامنهم الـديني بـسبب فقـدهم             

الـــشرق األدنــى وحاضــنته وال ســـيما فــي األمـــور    للملــك، ويكــون الخـــسار األكبــر فيــه علـــى انكلتــرة أم      
االقتصادية التي هي أسهل طرق المقاومة التي سيساعد عليها ما سيكون من حرية التجـارة لجميـع         

ــان والجرمـــان    ــم وال ســـيما األمريكـ ــرة أن تحفـــظ ســـلطتها       . األمـ ــة ال يمكـــن النكلتـ ــي هـــذه الحالـ وفـ
بيـرة فـي كـل مكـان وال سـيما الـبالد التـي يكثـر         ونفوذها ورجالها في الـشرق إال بإيجـاد قـوة عـسكرية ك       

فيهـا الـسالح ويـسهل فيهـا إيجـاد الفوضـويين والفـدائيين والعـصابات المـسلحة ينتظـر أن يوجـد لهــا            
ــة       ــؤالء حركــــة المقاومــ ــا يــــنظم هــ ــن الــــروس البلــــشفيين، واأللمــــان الحاقــــدين، كمــ مــــن ينظمهــــا مــ

 منــه ممــا يتوقــع إذا حلــت المــسألة الــشرقية   االقتــصادية، وبــث فكــرة العــداوة الدينيــة، كــل هــذا وأكثــر   



  ٣٦٦

وقد يروى لنا عن األمير فيصل كلمة بليغة في هذا المعنـى إذ سـئل فـي    . على الوجه الذي تقدم ذكره   
  .إذا نكون أشقياء: ماذا يكون من أمركم إذا لم تعطوا االستقالل؟ فقال: فرنسة

لـسوريون والعراقيـون ويـساعدون علـى     فهل الخير النكلترة وللمدنية واإلنسانية أن يستقل العرب ا      
مـا توجهـت إليــه همهـم مــن إيجـاد مدنيــة عربيـة ديمقراطيــة يتمكنـون بهــا بالتـدريج مــن بـث المدنيــة          
العصرية في جزيرة العرب إذ ال يقدر على ذلـك غيـرهم بـشرط أن يحـافظوا علـى أصـول اإلسـالم؟ أم            

صب فـي سـائر شـعوب الـشرق اإلسـالمية      الخير لها في أن يكونوا أشقياء متعصبين ومذكين لنـار التعـ        
  ولكنها أشد استعداداً لذلك منهم؟

نـال البريطــانيون مــا نــالوا مـن الــسلطان فــي الــشرق والنفــوذ العـالي فــي العــالم بالحكمــة وحــسن      
ومـــا أظـــن أن مـــا اســـتحدثوه مـــن القـــوى  . الـــذكر الـــذي أتقنـــوا بـــث الـــدعوة إليـــه ال بـــالقوة العـــسكرية 

ى تــرك تلــك الــسياسة القديمــة الحكيمــة إلــى سياســة الــشدة والعنــف      الحربيــة يغــرهم فــيحملهم علــ  
واإلرهاب بالقوة العسكرية ومقاومة الساخطين بسبب سلب استقاللهم بالبنادق والمـدافع لقمـع كـل        
مظــاهره ثــم باألحكــام العرفيــة بالجلــد والقتــل كمــا فعلــوا أخيــراً بمــصر والهنــد فــإن الــضغط يولــد          

  .االنفجار
 عـصور التـاريخ قـوة حربيـة أعظـم ممـا كـان أللمانيـة فـي هـذه الحـرب وقـد             لم يوجد في عـصر مـن   

وإنمـا  . غلبتها انكلترة بتأليب األمم عليها وال سيما األمريكيـة ال باألسـطول والحـصر البحـري فقـط         
تألبت األمم لتصديق ما قيل من أنها تريد أن تسود العالم بـالقوة، وتـستعبد الـشعوب بالقـسوة، ومـن       

يــدون بحربهــا اســتقالل جميــع الـــشعوب وحريتهــا، فــإذا انتحلــت بــل اتخــذت انكلتـــرة          أن الحلفــاء ير 
لنفــسها بالفعــل مــا فتــأت ألمانيــة باتهامهــا بــه بــالقول فهــل يكــون ذلــك خيــراً لهــا وإن ظهــر لجميــع         
شـعوب األرض حينئــذ أنهــا لــم تقـصد بــالحرب إال القــضاء علــى مــا تجـدد أللمانيــة مــن القــوة البريــة      

ويـة لتنفـرد هـي بـسيادة العـالم بـالقوة، وتـستعبد بـاقي الـشعوب الممكـن اسـتعبادها            والبحرية ثم الج  
  بالشدة، وترضي حلفاءها بحصة موقتة ال يأمنون أن تنتزعها منهم عند سنوح الفرصة؟

نحن ال يظهـر لنـا أن هـذا خيـر لهـا مـن الـسياسة القديمـة وال أنـه يمكـن الجمـع بـين الـسياستين،                 
س مـن غرضـنا وإنمـا غرضـنا أن نثبـت مـا نعتقـد مـن أن الخيـر والمـصلحة           وال نطيل في ذلك ألنه لي    

  .لإلنكليز فيما كتبنا هذه المذكرة ألجله وهو صداقتها للمسلمين كافة والعرب خاصة
        ::::ماذا يرضي المسلمين من بريطانية العظمىماذا يرضي المسلمين من بريطانية العظمىماذا يرضي المسلمين من بريطانية العظمىماذا يرضي المسلمين من بريطانية العظمى

 لــيعلم الــوزير العظـــيم أن تــصريح مجـــالس دولتــه باحترامهـــا لألمــاكن اإلســـالمية المقدســة فـــي       
الحجاز والقدس والعراق وإبقائها تحت سلطة المـسلمين لـيس لـه أدنـى تـأثير حـسن فـي قلـوبهم بـل             
هو مؤلم ألنه عبارة عن كونهـا صـارت محاطـة بنفـوذ أجنبـي يتوقـف إقامـة الـشعائر فيهـا علـى تفـضل             
أصحاب هذا النفوذ عليهم بالسماح بهـا مـا شـاءوا ألنهـا تحـت سـيطرتهم كمـا أن األوقـاف والمـساجد              

وقد علم وال بـد أن االعتـراف باسـتقالل الحجـاز وتـسمية أميـر مكـة ملكـاً لـم            . بمصر تحت سيطرتهم  
ذلـك بـأن بـالد الحجـاز أفقـر      . يكن له ذلك التأثير الذي كـان االنكليـز يتوقعونـه مـن قلـوب المـسلمين        
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ون الــبالد اإلســالمية وأضــعفها فــي كــل شــيء وهــي مــواطن عبــادة، ال ملــك وســيادة، ولــم يكــن المــسلم     
مضطربين مـن الخـوف علـى المـساجد المقدسـة أن تهـدم أو يمنـع النـاس مـن الـصالة فيهـا أو الحـج                

بل االضطراب األعظـم متعلـق بمـسألة الـسلطة اإلسـالمية التـي يعتقـدون أنـه ال قـوام             . إليها وزيارتها 
ي لإلسالم وال لمساجده بدونها ونحرص علـى بقائهـا ممزوجـة بـدم كـل مـسلم وعـصبه فهـو ال يـرى فـ              

دينه باقياً إال ببقاء أو وجود دولة مستقلة قوية قادرة بذاتها على تنفيذ أحكام شـريعته بغيـر معـارض       
وهذا هو السبب في تعلق أكثر مسلمي األرض بمحبة دولـة التـرك واعتبارهـا    . وال سيطرة أجنبية عنه 

ولـوال ذلـك   . هاهي الممثلة لخالفة النبوة مـع فقـد سـلطانهم لمـا عـدا القـوة واالسـتقالل مـن شـروط           
العترفـوا بخالفــة إمــام الــيمن لـشرف نــسبه وعلمــه بالــشرع وإنــصافه بغيـر ذلــك مــن شــروط الخالفــة،      

مثـــال ذلـــك أن الحكومـــة المـــصرية . وذلــك بـــأن الـــشروط تعـــد ثانويــة بالنـــسبة إلـــى أصـــل المطلــوب    
تـــشترط فـــي مـــستخدميها الجنـــسية المـــصرية ومعرفـــة اللغـــة العربيـــة وحمـــل شـــهادات مخـــصوصة،    

كنها عندما تحتاج إلى مستخدم لعمل فني ال يوجـد مـصري يقـدر عليـه تتـرك اشـتراط ذلـك فيـه،               ول
  .ألنه إنما يقدم المستوفي للشروط على غيره إذا كان قادراً على العمل المطلوب

إنني أشعر في هذه األيام بأنه يوجد في لندن فكرة هندية ـ انكليزيـة بـأن المـسلمين يرضـيهم مـن       
الدولــة العثمانيــة علــى اســتقاللها ولــو فــي الــبالد التــي يغلــب فيهــا العنــصر التركــي             انكلتــرة إبقــاء  

ــة         ــة للخالفــ ــتقالل ممثلــ ــى باالســ ــل أن تبقــ ــا، ألجــ ــول أو أكثرهــ ــات األناضــ ــة وواليــ ــتانة وتراقيــ كاآلســ
  .اإلسالمية ومقيمة ألحكام الشريعة الغراء

هـم مـن بـالد الـشعوب األخـرى،      نعم إن كل مسلم يسره أن تبقـى للتـرك بالدهـم إن سـلبوا مـا كـان ل            
ولكــن يــستحيل بقــاء الخالفــة فــي التــرك بعــد ســلخ الــبالد العربيــة مــن ســلطتهم ـ وفيهــا المعاهــد             

  .المقدسة ـ ألن بالدهم حينئذ تكون إمارة صغيرة ضعيفة ال عالقة لها بإقامة شعائر اإلسالم العامة
ستطع أكثـرهم بيانـه بألـسنتهم    وإنما يحـصل مـا يطلبـه مـسلمو الهنـد وغيـرهم بقلـوبهم وإن لـم يـ           

إرجــاع الــسلطنة العثمانيــة إلــى مــا كانــت عليــه مــع اعتــراف الــدول باســتقاللها       ) األول(بأحــد أمــرين  
التـــام فيـــه، وهـــذا ال ســـبيل إليـــه بحـــسب شـــروط الـــرئيس ولـــسون التـــي رضـــي التـــرك بجعلهـــا أساســـاً    

الئهم يعلمون أنه أقـل خطـراً   للصلح، ولن يرضى العرب أن يعودوا إلى حكم الترك وإن كان جميع عق  
و . عليهم من حماية دولة أوروبية أو وصايتها ورضاهم شرط بحسب قواعـد ولـسون عـن عـصبة األمـم         

جعل الواليات العربية مستقلة مع إمارات جزيرة العرب كاستقالل البالد التركيـة وتـرك أمـر       ) الثاني(
 يبقــى كــل شــيء علــى حالــه إلــى أن    والمعقــول والحــسن حينئــذ أن . الخالفــة إلــى المــؤمنين أنفــسهم  

تـستقر أمـور الـبالد العربيـة والتركيـة وغيرهـا علـى حـال ثابتـة وتعـود الحريـة والمواصـالت إلـى سـابق               
  .وحينئذ يمكن أن يتألف مؤتمر إسالمي عام لحل هذه المشكلة. شأنها قبل الحرب

ة اإلسـالمية منـا   ولطالب الجمع بين الحكومة المدنية العصرية والمحافظة علـى أصـول الـشريع      
وكنــت قــدمت إلــى دار  . رأي خــاص فــي مــسألة الخالفــة استحــسنه غيــر المــسلمين كالمــسلمين مــنهم    

 مــادة فــي شــكل الحكومــة العربيــة التــي يبغونهــا وفيهــا  ١٢الحمايــة بمــصر علــى عهــد الــسر مكمــاهون  
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العظمـى  تطبيـق مـسألة الخالفـة علـى مـذهبهم المـذكور ـ فهـذا مـا يرضـاه المـسلمون مـن بريطانيـة                
  .ليكونوا أصدقاء مخلصين لها

فإذا ثبت للعالم اإلسـالمي أن انكلتـرة هـي التـي حملـت مـؤتمر الـصلح علـى اسـتقالل مـا ذكـر مـن                
استقالل الشعوب اإلسالمية في بالدها اسـتقالالً تامـاً نـاجزاً ال تخدشـه وصـاية وال احـتالل وخرجـت            

رج غيـرهم مـن الحلفـاء مـن المنـاطق التـي       من العـراق وفلـسطين تاركـة إياهمـا ألهلهمـا ـ وبـذلك يخـ        
يمثلونهــا ـ فــإن العــالم اإلســالمي حينئــذ يجمــع كلــه علــى ودهــا وصــداقتها إجماعــاً ال يــشذ عنــه إال            
المـصريون إذا لــم ينــالوا ترضـيته ـ ولعـل الترضــية لهــم حينئــذ ال تعجـز الحكمــة البريطانيــة فيكــون           

علـى المرضـي فـي الظـاهر والبـاطن ويفـضلونها       نفوذها االقتصادي واألدبي في الشرق هـو النفـوذ األ      
. علــى غيرهــا فــي تجارتهــا ولغتهــا واالســتعانة بهــا علــى اإلصــالح واســتخراج معــادن األرض وخيراتهــا     

وقــد فــصلت هــذا فــي . وتــستقر ســلطتها فــي الهنــد بــإخالص المــسلمين الــذين تحفــظ بهــم الموازنــة  
  .المذكرة األولى مع ملحقها فاكتفى بهذا اإلجمال

ي مستعد لتفصيل كلما يطلب مني تفصيله في ذلك وإلقناع من يخالفني في رأيـي المتقـدم     وإنن
مــن إخــواني مــسلمي الهنــد وغيــرهم ومــستعد للــسفر إلــى أوروبــة وأي قطــر آخــر وحــدي أو مــع بعــض    
أصحاب النفوذ من العرب ألجل تنفيذ هذا الغرض إذا حاز القبول علـى إجمالـه عنـد دولـة بريطانيـة        

  .العظمى
  .بل أيها الوزير العظيم االحترام الالئق بمقامكم العالي من المسلم العربي الصميموتق

  محمد رشيد رضا
  ١٩١٩ يونيو سنة ٢٥

FO 371/4181 [98096] 
))))٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        من اللفتننت كرنل كورنواليسمن اللفتننت كرنل كورنواليسمن اللفتننت كرنل كورنواليسمن اللفتننت كرنل كورنواليس
        إلى الضابط السياسي األقدم ـ القاهرةإلى الضابط السياسي األقدم ـ القاهرةإلى الضابط السياسي األقدم ـ القاهرةإلى الضابط السياسي األقدم ـ القاهرة

  ١٩١٩يوليو /  تموز٤:                 التاريخ                                    ٦٧٨١/١٢٩/٥٢: الرقم
 مــن الــشهر الماضــي وقــد أعطــاني  ١٨أجــرى المــسيو بيكــو حــديثاً طــويالً مــع الــشريف فيــصل فــي   

  :فيصل الخالصة التالية
بدأ المسيو بيكو كالمه بالشكوى من النشاط الـدعائي للدمـشقيين المعـادين لفرنـسة فـي أراضـي         

ســر فيــصل بالتــصريح، وبعــد أن  .  وذكــر خــصوصاً مثــال اســكندر بــك عمــون  )الغربيــة(العــدو المحتلــة 
أشار إلى أن أمثال هؤالء الرجال هم وطنيـون يعملـون فـي سـبيل مـا يرونـه أفـضل مـصالح بالدهـم، رد           

علـى  ) الشرقية والغربيـة (بتعداد طويل عن سوء تصرفات الفرنسيين سواء في أراضي العدو المحتلة    
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لونيل كوس، وقال إن في وسعه إبراز أدلة تحريرية على أن هـذا الـضابط كـان    وذكر نشاط الكو . السواء
  .يثير الدسائس ضده بين الدروز وغيرهم

ومــن المحتمــل أن المــسيو بيكــو شــعر أنــه بــدأ الكــالم بــصورة ســيئة فغيــر الموضــوع وقــال إنــه جــاء    
طنيـة فـي أراضـي    قـال إنـه بـذل قـصارى جهـده لخلـق حكومـة و        . ليتحدث عن الدولة الـسورية المقبلـة      

غيــر أنــه ادعــى أن فرنــسة    . ، لكــن االقتــراح رفــض مــن جانــب القائــد العــام      )الغربيــة(العــدو المحتلــة  
  .أنجزت حصتها من الصفقة في ذلك، وأنها أيضاً قبلت مبدأ االستقالل السوري

رفــض فيــصل أن يــضع المــسؤولية علــى عــاتق القائــد العــام وقــال أنــه ال يــستطيع الحكــم إال علــى     
ئج، وفيما يتعلق باالعتراف باالستقالل، شكر المسيو بيكو على ال شـيء بـالنظر إلـى أن اعترافـاً           النتا

والــشيء الــذي طلبــه ولــم يحــصل  . ممـاثالً قــد وقــع أيــضاً مــن بريطانيــة العظمــى أو أمريكـا وإيطاليــة   
  .عليه هو االعتراف باالستقالل الكامل وغير المسيطر عليه

وأجـاب المـسيو بيكـو    . نعت فرنسة عن الوفاء بوعدها بإرسال لجنةثم سأل المسيو بيكو لماذا امت      
. أنها لم تفعـل ذلـك بـالنظر إلـى أن المحادثـات الجاريـة فـي بـاريس جعلـت إرسـال اللجنـة ال لـزوم لـه              

قال إن بريطانية العظمى تطالـب بفلـسطين وخـط شـمالي يتـضمن حـوران وجبـل الـدروز ويمتـد مـن             
سة تقـاوم مثـل هـذا االقتـراح ألن فيـصل لـم يكـن فـي بـاريس للبحـث           هناك شرقاً إلى العراق، لكن فرن 

  .وهو شخصاً أكد على إنشاء سورية كبرى تضم ديار بكر والموصل. فيه
وأضـاف قــائالً إنــه تعجــب كثيــراً حــين ســمع أن البعثـة األمريكيــة أصــدرت بيانــاً بأنهــا تمثــل مــؤتمر     

رئيس ولـسن، وأن نتـائج تحرياتهـا ال يقـام     والحقيقة أنها أوفدت بصورة خصوصية من قبل ال  . السالم
  .وقد اعتزم أن يصحح الخطأ علناً. لها وزن أبداً في المؤتمر

رفض فيصل قبول هذا الرأي في القضية وقال إنه ما دامت فرنسة قد امتنعـت عـن تنفيـذ وعـدها        
أن يتـرك القـرار   له، وما دام قد شهد تغييراً كبيراً في شعور األهالي منذ سفره إلى باريس فقـد اعتـزم       

بشأن مستقبلهم في يدهم تماماً، ولذلك لم يكن يـستطيع أن ينـاقش الموضـوع أكثـر مـن ذلـك حتـى            
  .تأتي البعثة األمريكية وتغادر

وهـو ممـتن كثيــراً مـن نفــسه ويـرى أنـه خــرج مـن موقــف عـسير بــصورة         . مـا تقـدم هــو صـيغة فيــصل   
  .بارعة

ر أنـه ال زال يثـق فـي أمانـة فيـصل، لكنـه أقـر بـضعفه         ويظه. وكان المسيو بيكو الذي زرته ودياً جداً 
وقــد تحقــق أن أراضــي العــدو المحتلــة الــشرقية ســوف تــصوت       . وعــدم قدرتــه علــى حمــل الــبالد معــه    

باإلجماع تقريباً ضد فرنسة، لكنه ارتأى أنه لن ينشب القتال حـين تـأتي فرنـسة وأن لـواءين أو ثالثـة            
لكنـه أصـر علـى ضـرورة اسـتدعاء فيـصل       . ل بـشدة وسـرعة  تكون كافية، بشرط أنه يمـنح الـسلطة للعمـ       
  .ثانية إلى باريس قبل إعالن أي قرار حاسم

  كورنواليس، لفتننت كرنل. ك) التوقيع(
  )الضابط السياسي(



  ٣٧٠

FO 371/4232 
))))٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجيةمن وزارة الخارجية
        ))))فيينافيينافيينافيينا((((إلى المستر بلفور إلى المستر بلفور إلى المستر بلفور إلى المستر بلفور 

   ١٩١٩يوليو /  تموز٢١:                        التاريخ                                     ١٠٠١: الرقم
  )زيارة فيصل المقترحة إلى باريس(

  .يوليو/  تموز١٧ في ٣٨٥يوليو، ورقم /  تموز١٤ في ٣٨٤برقيتا فرنج رقم 
يرى الجنرال كاليتون أال فائدة ترجى من زيارة فيصل إلـى بـاريس، حتـى تقـدم اللجنـة األمريكيـة          

وفــي رأيــه أنــه حــين يــتم التوصــل إلــى قــرار،     . ط الــصلح التركيــة بــصورة نهائيــة  تقريرهــا، وتثبــت شــرو 
أمـا إذا جـاء فيـصل إلـى بـاريس، اآلن، فلربمـا       . يدعى فيصل إلى باريس، فتقدم إليه الـشروط النهائيـة     

فمـن األفـضل بقـاؤه فـي سـورية، مـا لـم يكـن لـدى الجنـرال آللنبـي، مـن               . يخلق المزيد من الصعوبات   
  .محلية، أسباب تدعو إلى مجيئهوجهة النظر ال

وكــذلك الكرنــل كورنــواليس، فإنــه علــى رأي راســخ فـــي أن غيــاب فيــصل عــن ســورية فــي الظـــروف            
  .الحاضرة، أمر ال ينصح به

وعلى ذلك، فما لم يكن الجنرال آللنبي راغبـاً إلينـا رغبـة خاصـة فـي تأييـد طلـب فيـصل فـي وجـه                 
ا ممكنـاً، تــرك هــذه المـسئلة، وإلقــاء مــسؤولية الــرفض    المعارضـة الفرنــسية، فــإني أقتـرح، إذا كــان هــذ  

  .عليهم
  .٢٣٠مكررة إلى الكولونيل فرنج رقم 

FO 371/4232 
))))٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندنمن وزارة الخارجية ـ لندن
        ))))الموجود في باريسالموجود في باريسالموجود في باريسالموجود في باريس((((إلى المستر بلفور ـ وزير الخارجية إلى المستر بلفور ـ وزير الخارجية إلى المستر بلفور ـ وزير الخارجية إلى المستر بلفور ـ وزير الخارجية 

  ١٩١٩يوليو /  تموز١٧:         التاريخ                                                      ٩٩٤: الرقم
علمت أن الكرنل لورنس هنا، وأنه يعتزم العودة إلى باريس ليكـون إلـى جانـب فيـصل الـذي ينتظـر        

أرى أن مزيداً مـن التعـاون بـين هـذين الشخـصين فـي بـاريس قـد يحـدث          . وصوله إليها في آخر الشهر  
  .لنا إحراجاً خطيراً مع الفرنسيين

فيما إذا كانت زيارة فيصل مرغوبـاً فيهـا مطلقـاً فـي الظـروف الحاليـة، ويبـدو مـن          إنني أشك كثيراً    
هـل تعتبـر لـورنس    . المحتمل أنه لو لم يكن لورنس موجوداً ألمكن إقناع فيـصل بالعـدول عـن سـفرته       

عضواً في وفدك وتابعاً ألوامرك، وإذا كان األمر كذلك أال يكون من المفيد عـدم الـسماح لـه بالتوجـه         
  اريس؟إلى ب



  ٣٧١

وفــي هــذه األثنــاء تجــري وزارة الــدفاع تحريــات بــشأن صــفته العــسكرية لكــي تقــرر فيمــا إذا كــان ال    

ويبـدو أنــه يــدعي تـسريحه مــن الخدمـة العــسكرية، ولكـن لــم يمكــن      . يـزال خاضــعاً لألوامـر العــسكرية  

  .العثور على أثر لهذا

FO 371/4232 [112727] 

))))٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦((((        

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من وزارة الحربمن وزارة الحربمن وزارة الحربمن وزارة الحرب

        الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجيةإلى وزارة إلى وزارة إلى وزارة إلى وزارة 

  وزارة الحرب

  لندن

  ١٩١٩اغسطس /  آب٥:               التاريخ               )             .M.B/٢ (٢٢١٤٣٢/٢: الرقم

  سيدي،

أمرني مجلس الجيش أن أشير إلى أنه يظهر وجود بعـض الغمـوض بـشأن الرتبـة الفعليـة للكرنـل        

  .لورنس الذي عاد أخيراً إلى باريس. ئي. ت

معلومـات التـي لـدى مجلـس الجـيش، ال يـزال مـستخدماً كـضابط للخدمـة الخاصـة            إنه، حـسب ال   

أرسـلت برقيـة إلـى    . لدى الجنرال آللنبي، وبهذه الصفة من المفروض أن يكـون تحـت أوامـر المجلـس     

الجنرال القائد العام في مصر للسؤال هـل أعطـاه أيـة تعليمـات حـول عودتـه إلـى بـاريس، لكـن جوابـه               

  .عليمات منه إلى الكرنل لورنسيقول إنه لم تصدر ت

وفي الوقت نفسه يفهم مجلس الجيش أنه ملحق بقسم وزارة الخارجية في الوفد البريطاني فـي      

  .باريس، ويسره أن يعلم هل هذا صحيح، وفي هذه الحالة بأمر من جرى ذلك

علــي أن أضــيف أن مجلــس الجــيش ال يرغــب أن يــسبب للمــستر بلفــور أي إزعــاج بطلــب اســتدعاء       

ولكـــن فـــي . كرنــل لـــورنس فـــي حالــة الحاجـــة إلـــى خدماتـــه مــن جانـــب وزارة الخارجيـــة فــي بـــاريس     ال

  .مصلحة الخدمة يكون المجلس مسروراً بأن تعين حالته نهائياً

  أنا، يا سيدي،

  خادمكم المخلص

  )التوقيع(



  ٣٧٢

  وكيل وزارة الخارجية: إلى
FO 371/4232 [116059] 

))))٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        مؤتمر الصلح ـ باريسمؤتمر الصلح ـ باريسمؤتمر الصلح ـ باريسمؤتمر الصلح ـ باريسمن الوفد البريطاني إلى من الوفد البريطاني إلى من الوفد البريطاني إلى من الوفد البريطاني إلى 
        إلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندنإلى وزارة الخارجية ـ لندن

  الوفد البريطاني، باريس
  ١٩١٩أغسطس /  آب١٣:           التاريخ                                                ١٦٠٥: الرقم

 والمؤرخـة فــي  ٥٣٢٩يهـدي المـستر بلفـور تحياتـه إلــى اللـورد كـرزن، وجوابـاً علــى رسـالته المرقمـة          
، يتشرف بـأن يقـول بـأن الكرنـل لـورنس كـان، وال يـزال ، ملحقـاً           )٤٤/ئي. م/١١٢٧٢٧(اغسطس  /  آب ١١

ال يعلــم هنــا هــل المراســلة حــول تعيينــه    . بالوفــد البريطــاني إلــى مــؤتمر الــسالم بــصفة مــشاور فنــي    
ــل         ــت والكرنـ ــويس ماليـ ــسر لـ ــة أو الـ ــين وزارة الخارجيـ ــة أو بـ ــة ووزارة الحربيـ ــين وزارة الخارجيـ ــرت بـ جـ

  .رنس، لكن لورد هاردنغ قد يستطيع اإلشارة إلى هذه النقطةلو
فـي الوقـت الحاضـر يكـون المــستر بلفـور مـسروراً إذا أمكـن االســتمرار علـى اعتبـار الكرنـل لــورنس           
مــشاوراً فنيــاً لهــذا الوفــد ألن خدماتــه هنــا يحتمــل أن تمــس الحاجــة إليهــا حــين تــأتي قــضية ســورية       

  .صل عند عودته إلى باريسللبحث مع الفرنسيين وربما مع في
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))))٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        ))))الدائرة الشرقية ـ وزارة الخارجيةالدائرة الشرقية ـ وزارة الخارجيةالدائرة الشرقية ـ وزارة الخارجيةالدائرة الشرقية ـ وزارة الخارجية((((من المستر كالرك ـ كير من المستر كالرك ـ كير من المستر كالرك ـ كير من المستر كالرك ـ كير 
        إلى المستر فانسيتارتإلى المستر فانسيتارتإلى المستر فانسيتارتإلى المستر فانسيتارت

        باريسباريسباريسباريس) ) ) ) الوفد البريطاني في مؤتمر الصلحالوفد البريطاني في مؤتمر الصلحالوفد البريطاني في مؤتمر الصلحالوفد البريطاني في مؤتمر الصلح((((
  خصوصي وسري

  ١٩١٩أغسطس / آب ٢١:                 التاريخ                                      ١١٦٠٥٩: الرقم
  عزيزي فانسيتارت،

  .أغسطس سببت لنا قلقاً شديداً/  آب١٣بتاريخ ) ٣٧١/٣/٢/١٧٧٥١ ـ ١٠ (١٦٠٥رسالتكم رقم 
مــع تقــديرنا الكامــل لقيمــة لــورنس كمــشاور فنــي فــي الــشؤون العربيــة، فإننــا ننظــر إلــى احتمــال         

الحربيـة بــشدة أنــه مــسؤول  نــشعر نحــن ووزارة . عودتـه إلــى بــاريس بأيـة صــفة كانــت، بهــواجس شـديدة    
إلى درجـة بعيـدة عـن مـشاكلنا مـع الفرنـسيين بـشأن سـورية، وأنـتم تعلمـون بدرجـة كافيـة مـا هـو عليـه                  

  .مزاجهم في الوقت الحاضر



  ٣٧٣

 إلــى حــد القــول بــأن وزارة الهنــد تأمــل أن ال يــستخدم لــورنس أبــداً فــي الــشرق         )١(يــذهب هيرتــزل 
  .األوسط مرة أخرى بأية صفة كانت

فيصل إلى باريس بعد هذا في الخريف وسمح للورنس بـأن يقـوده هنـاك فمـن المؤكـد أن         إذا جاء   
  .تعود كل المرارة الماضية

فهمــت أن لــورنس ســبق لــه الــذهاب إلــى بــاريس منــذ عودتــه مــن مــصر، لكننــا، ال نحـــن وال وزارة             
  .الحربية، نعلم أين هو

. رة الحربيـة أو وفـد مـؤتمر الـسالم    وعلى كل حـال أعتقـد أنـه يجـب أن يكـون نهائيـاً تحـت أوامـر وزا          
هــاردنغ إن لــورنس اعتــاد أن يــأتي ويــذهب بــدون اتبــاع أي تــرخيص منــه أو مــن القــسم         ) لــورد(يقــول 

  .السياسي للوفد
  هل يمكنكم إثارة المسألة مرة أخرى بصورة خصوصية وإعالمي بما حدث؟

  )التوقيع باألحرف األولى(
  هـ. سي  . أ

FO 371/4232 (125340) 
))))٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩((((        
        ))))ابابابابكتكتكتكت((((

        من المستر فانسيتارت ـ الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح ـ باريسمن المستر فانسيتارت ـ الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح ـ باريسمن المستر فانسيتارت ـ الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح ـ باريسمن المستر فانسيتارت ـ الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح ـ باريس
        إلى المستر آرجيولد كالرك ـ كير ـ وزارة الخارجية ـ لندنإلى المستر آرجيولد كالرك ـ كير ـ وزارة الخارجية ـ لندنإلى المستر آرجيولد كالرك ـ كير ـ وزارة الخارجية ـ لندنإلى المستر آرجيولد كالرك ـ كير ـ وزارة الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٣:                     التاريخ           )                              بال رقم(
  عزيزي آرتشي،

 حـــول الكرنـــل لـــورنس، ١٩١٩أغـــسطس /  آب٢١ والمؤرخـــة فـــي ١١٦٠٥٩تـــسلمت رســـالتك المرقمـــة 
  .واستشرت السلطات هنا

والجـــواب هـــو أن الكرنـــل لــــورنس يجـــب أن يعتبـــر تابعـــاً لــــوزارة الخارجيـــة، وأننـــا ال نـــشارك فــــي          
بــل نعتبـر، علــى العكــس مـن ذلــك، أنــه لــيس    . المخـاوف بــشأن وجــوده فـي بــاريس فــي الوقـت المناســب    

لتسوية إال بتفاهم بين فيصل والفرنسيين، وأن مثل هذا التفـاهم يـصعب تحقيقـه    ثمة أمل كبير في ا   
وإذا أمكــن التعامــل معــه بــصورة صــحيحة، فإنــه قــد يــتمكن مــن وضــع    . بــدون مــساعدة الكرنــل لــورنس 

وإذا جـاء  . فيصل في إطار ذهني معقول، وهو إذا عجز عن ذلك أو لم يفعله، فلـن يـستطيع ذلـك غيـره        
ل التـسوية النهائيـة ثـم وجـد أننـا نمنعـه مـن الحـصول علـى مـشورة لـورنس، ألثـار              فيصل إلى هنا ألجـ    

ذلــك لديــه مزيــداً مــن االرتيــاب بوجــود مــؤامرة بريطانيــة ـ فرنــسية ضــده، ممــا ســيجعل التوصــل إلــى         
  .تفاهم أقل احتماالً

  فانسيتارت: المخلص

                                                
  ).١١٨أنظر نبذة عنه في الجزء األول، ص (كان وكيالً مساعداً لوزارة الهند : السير آرثر هيرتزل )١(

 )ص. ن(
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FO 371/4182 (119993) 
))))٢٩٠٢٩٠٢٩٠٢٩٠((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        يابة ـ الحملة االستطالعيةيابة ـ الحملة االستطالعيةيابة ـ الحملة االستطالعيةيابة ـ الحملة االستطالعيةمن رئيس الضباط السياسيين بالنمن رئيس الضباط السياسيين بالنمن رئيس الضباط السياسيين بالنمن رئيس الضباط السياسيين بالن
        البريطانية بمصرالبريطانية بمصرالبريطانية بمصرالبريطانية بمصر

        إلى وزير الخارجية ـ لندنإلى وزير الخارجية ـ لندنإلى وزير الخارجية ـ لندنإلى وزير الخارجية ـ لندن
  ١٩١٩أغسطس /  آب٧:          التاريخ                                                    ٣ج /٩٣/٢: الرقم

  سيدي اللورد،
 ووقعـه خمـسة   ، وهـي صـورة بيـان حـوره    »أ«أتشرف بـأن أرسـل إلـيكم الوثيقـة المرفقـة، مؤشـراً عليهـا           

  .عشر عضواً مختاراً من المؤتمر السوري، وقدموه إلى اللجنة األمريكية في دمشق
، الذي انتخـب حـسب النظـام التركـي،     »المؤتمر السوري«، أو »المجلس العمومي«إن هذا المجلس،    

الرشــوة والتخريــف مــن جانــب حــزب االســتقالل العربــي تحــت رعايــة    : وهــو بــال ريــب جمعيــة محــشورة 
مـع ذلـك فإنـه بـصفته الممثـل شـبه المفـوض لفئـة كبيـرة، بـل           . رة العربية في دمـشق لعبـت دورهـا    اإلدا

األكبـــر حـــسب االحتمـــال، وبـــال شـــك الهيئـــة األفـــضل تنظيمـــاً وأصـــح لـــساناً للـــرأي العـــام فـــي ســـورية    
الذي اشترك فـي إعـداده كمـا يظهـر رؤسـاء اإلدارة      (وفلسطين بمجموعها، فإن البيان المعتبر المرفق     

  .يستحق النظر فيه) لعربية وحزب االستقالل العربي وحزب االتحاد السوريا
فيمــا يتعلــق بهــذه الجمعيــة أو المجلــس أضــيف أن األميــر فيــصل أخبــر مــساعد رئــيس الــضباط           

لكـن  . السياسيين فـي دمـشق أن وظـائف هـذه الجمعيـة تمثيـل المـشاعر الـسياسية للـبالد أمـام اللجنـة              
ويـضيف نائـب رئـيس    . عية قـد دعيـت لتعـرب للحكومـة عـن حاجـات الـبالد       رئيس اإلدارة أخبره أن الجم  

تعمل اآلن في إعـداد قـوانين وشـروط فـي سـبيل أن تحقـق، مـن بـين          «الضباط السياسيين أن الجمعية     
وهـو ال يـرى أن األعمـال الـسياسية لهـذا المـؤتمر       . »أشياء أخرى، شكل االنتـداب الـذي تقبـل بـه الـبالد         

أوافـق علـى هـذا الـرأي، بـل علـى العكـس يمكـن النظـر إليهـا كمخـرج مناسـب             خطرة فـي أي حـال، وأنـا        
  .للنشاط السياسي الزائد

ومن اإلنصاف أن نضيف أن التقـارير مـن بيـروت تـدل علـى أن الفرنـسيين قـد لجـأوا إلـى اسـتعمال              
مماثـل للرشـوة والتخويـف ألجـل التـأثير فـي أصـوات منـدوبي الطوائـف المختلفـة الـذين اسـتقبلتهم             

عثة األمريكية في مجلس الغرب، وال شك أن اتهامات كهذه ستنـسب إلـى الـسلطات البريطانيـة فـي         الب
  .المجلس السوري

  .الخ... وأتشرف
  الكرنل
  رئيس الضباط السياسيين
  الحملة العسكرية المصرية بالنيابة
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/  تمــوز ٣أســماء األعــضاء المختــارين للمــؤتمر الــسوري الــذين اجتمعــوا باللجنــة األمريكيــة فــي          
 وقدموا شفهياً الطلبات المشروحة في البيان المرفق، واألصل العربـي لهـا قـدم بعـد ذلـك      ١٩١٩يوليو  

  .موقعاً عليه حسب األصول إلى اللجنة
  محمد باشا العظم                    دمشق) ١
  عبد الرحمن بك اليوسف            دمشق) ٢
       طرابلس الدكتور سعيد طليع             ) ٣
         الالذقية  مناح أفندي هارون           ) ٤
  فارس أفندي الغيبي                  حوران) ٥
  مصطفى مقداد                       حوران) ٦
      بعلبك سعيد بك حيدر                   ) ٧
  سعد اهللا بك الجابري                 حلب) ٨
       حلب  الشيخ رضا الرفاعي            ) ٩
  اسماعيل باشا جويد                العمرانية) ١٠
       حمص هاشم بك األتاسي             ) ١١
      عكا عبد الفتاح بك السعدي         ) ١٢
  الشيخ عبد القادر أفندي الكيالني    حماة) ١٣
     نابلس      عزت أفندي دروزة             ) ١٤
               الناصرةجبران أفندي قزمة    ) ١٥
  )األصل العربي(

        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((
        بيان المؤتمر السوريبيان المؤتمر السوريبيان المؤتمر السوريبيان المؤتمر السوري

        المقدم إلى اللجنة األمريكية في دمشقالمقدم إلى اللجنة األمريكية في دمشقالمقدم إلى اللجنة األمريكية في دمشقالمقدم إلى اللجنة األمريكية في دمشق
 بإمضاءاتنا وأسمائنا أعضاء المؤتمر السوري العام المنعقـد فـي دمـشق    إننا نحن الموقعين أدناه  «

بيــة الحــائزين علــى   الــشام والمؤلــف مــن منــدوبي جميــع المنــاطق الــثالث الجنوبيــة والــشرقية والغر       
اعتمـادات سـكان مقاطعاتنــا وتفويـضاتهم مـن مــسلمين ومـسيحيين وموسـويين قــد قررنـا فـي جلــستنا         

 وضــع هــذه الالئحــة المبينــة ١٩١٩يوليــو سـنة  /  تمــوز٢المنعقـدة فــي نهــار األربعــاء المـصادف لتــاريخ   
  :ن اللجنة الدولةلرغبات سكان البالد الذين انتدبونا ورفعها إلى الوفد األميركي المحترم م

أوالً ـ إننــا نطلــب االســتقالل الــسياسي التــام النــاجز للــبالد الــسورية التــي تحــدها شــماالً جبــال            «
العقبــة (و) العقبــة الــشامية(إلــى جنــوب ) الجــوف(فــالخط المــار مــن جنــوب  ) رفــح(طــوروس وجنوبــاً 

) الجــوف(لــى شــرقي إ) أبــي كمــال(خــابور والخــط الممتــد شــرقي  وشــرقاً نهــر الفــرات فال ) الحجازيــة 
  .وغرباً البحر المتوسط، بدون حماية وال وصاية
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أن تكون حكومة هذه البالد السورية ملكية، مدنيـة، نيابيـة تـدار مقاطعاتهـا علـى      ثانياً ـ إننا نطلب  «
طريقــة الالمركزيــة الواســعة وتحفــظ فيهــا حقــوق األقليــات علــى أن يكــون ملــك هــذه الــبالد األميــر            

بيل تحريـر هـذه األمـة جهـاداً اسـتحق بـه أن نـضع تمـام الثقـة بشخـصه وأن           فيصل الذي جاهـد فـي سـ       
  .نجاهر باالعتماد التام على سموه

ثالثاً ـ حيث إن الشعب العربي الساكن في البالد السورية شعب ال يقل رقياً من حيث الفطـرة عـن    «
ليونـان ورومانيـا   الراقية وليس هو في حالة أحـط مـن حـاالت شـعوب البلغـار والـصرب وا        سائر الشعوب   

الــواردة فـي عهــد جمعيــة األمـم والقاضــية بإدخــال    ) ٢٢(فـي مبــدأ اسـتقاللها فإننــا نحــتج علـى المــادة    
  .بالدنا في عداد األمم المتوسطة التي تحتاج إلى دولة منتدبة

رابعـاً ـ إذا لـم يقبــل مـؤتمر الـصلح هــذا االحتجـاج العــادل العتبـارات ال نعلـم كنههــا فإننـا بعــدما              «
 الــرئيس ويلــسن أن القــصد مــن دخولــه فــي الحــرب هــو القــضاء علــى فكــرة الفــتح واالســتعمار،        أعلــن

نعتبــر مــسألة االنتــداب الــواردة فــي عهــد جمعيــة األمــم عبــارة عــن مــساعدة فنيــة واقتــصادية ال تمــس     
د وحيـث إننـا نعتقـ   .  وحيث إننا ال نريد أن تقع بالدنا في أخطار االستعمار.باستقاللنا السياسي التام 

أن الشعب األمريكي هـو أبعـد الـشعوب عـن فكـرة االسـتعمار وأنـه لـيس لـه مطـامع سياسـية فـي بالدنـا،               
فإننــا نطلــب هــذه المــساعدة الفنيــة واالقتــصادية مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى أن ال تمــس     

دة عــن هــذه المــساعدة اســتقالل الــبالد الــسياسي التــام ووحــدتها وعلــى أن ال يزيــد أمــد هــذه المــساع     
  .عشرين عاماً

مـن قبـول طلبنـا هـذه المـساعدة منهـا فإننـا نطلـب أن         خامـساً ـ إذا لـم تـتمكن الواليـات المتحـدة         «
تكــون هــذه المــساعدة مــنم دولــة بريطانيــا العظمــى علــى أن ال تمــس اســتقالل بالدنــا الــسياسي التــام     

  .ووحدتها وعلى أن ال يزيد أمدها عن المدة المذكورة في المادة الرابعة
سادسـاً ـ إننـا ال نعتـرف بـأي حـق تدعيــه الدولـة الفرنـسية فـي أي بقعـة كانـت مـن بالدنـا الــسورية                 «

  .ونرفض أن يكون لها مساعدة ويد في بالدنا بأي حال من األحوال
سابعاً ـ إننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعـل القـسم الجنـوبي مـن الـبالد الـسورية أي فلـسطين         «

 ألنــه لـيس لهـم فيهــا أدنـى حــق    .ن ونـرفض هجــرتهم إلـى أي قـسم مــن بالدنـا    وطنـاً قوميـاً لإلســرائيليي  
أمـا ســكان  . وألنهـم خطـر شـديد جـداً علـى شـعبنا مــن حيـث االقتـصاديات والقوميـة والكيـان الـسياسي           

  .البالد األصليون من إخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا
مـن سـورية المعـروف بفلـسطين والمنطقـة الغربيـة        عدم فصل القسم الجنـوبي  نطلب ثامناً ـ إننا «

الساحلية التي من جملتها لبنان، عن القطر الـسوري ونطلـب أن تكـون وحـدة الـبالد مـصونة ال تقبـل              
  .التجزئة بأي حال كان

 االستقالل التام للقطر العراقي المحرر ونطلب عـدم إيجـاد حـواجز اقتـصادية     نطلب تاسعاً ـ إننا «
  .بين القطرين



  ٣٧٧

اً ـ إن القاعـدة األساسـية مـن قواعـد الـرئيس ويلـسن التـي تقـضي بإلغـاء المعاهـدات الـسرية              عاشر«

 تقضي بتجزئة بالدنا السورية أو كل وعد خصوصي يرمـي إلـى تمكـين      معاهدة تجعلنا نحتج على كل   

  .ونطلب أن تلغى تلك المعاهدات والوعود بأي حال كان. الصهيونيين في القسم الجنوبي من بالدنا

ا وإن المبــادىء الــشريفة التــي صــرح بهــا الــرئيس ويلــسن لتجعلنــا واثقــين كــل الثقــة فــي أن          هــذ«

 وأن الـرئيس  .رغائبنا هذه الصادرة من أعماق القلوب ستكون هـي الحكـم القطعـي فـي تقريـر مـصيرنا       

ويلــسن والــشعب األمريكــي الحــر ســيكونون لنــا عونــاً علــى تحقيقهــا فيثبتــون للمــأل صــدق مبــادئهم           

وإن لنــا الثقــة . وغــايتهم الــشريفة نحــو البــشرية بنــوع عــام ونحــو شــعبنا العربــي بنــوع خــاص   الــسامية 

الكبــرى فــي أن مــؤتمر الــسالم يالحــظ أننــا لــم نثــر علــى الدولــة التركيــة التــي كنــا وإياهــا شــركاء فــي         

جميـع الحقــوق التمثيليــة والمدنيــة والــسياسية إال ألنهــا تحاملـت علــى حقوقنــا القوميــة فيحقــق لنــا     

ائبنــا بتمامهــا فــال تكــون حقوقنــا قبــل الحــرب أقــل منهــا بعــد الحــرب بعــد أن أرقنــا مــن الــدماء مــا      رغ

أرقناه في سبيل الحرية واالستقالل ونطلب السماح لنا بإرسال وقد يمثلنا في مـؤتمر الـسالم للـدفاع       

  .»عن حقوقنا الثابتة تحقيقاً لرغباتنا هذه والسالم
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))))٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ارة الحربارة الحربارة الحربارة الحربمن وزمن وزمن وزمن وز

        إلى القيادة العامة للقوات البريطانية ـ مصرإلى القيادة العامة للقوات البريطانية ـ مصرإلى القيادة العامة للقوات البريطانية ـ مصرإلى القيادة العامة للقوات البريطانية ـ مصر

  ١٩١٩اغسطس /  آب٢٣:                         التاريخ                                  ٨٠٧٢٣: الرقم

، وعــضو ]ســابقاً[تــسلمنا مــا يلــي ممــن مــصدر موثــوق فــي اآلســتانة، أســعد بــك، متــصرف الكــرك        

لـى اآلسـتانة بـصفة وسـيط بـين الـسلطان وفيـصل إلجـراء مفاوضـات          جمعية االتحاد والترقـي، وصـل إ    

كـان أسـعد علـى اتــصال سـري مـع جمـال باشــا       . بـشأن تأسـيس عـصبة تركيـة ـ عربيـة وجامعـة إســالمية          

. يقال إن أسعد حمل معه رسـالة بخـط اليـد مـن فيـصل إلـى الـسلطان       ). قونية(حينما كان األخير في   

مــؤخراً، حيــث كــان يعمــل مــع  ) قونيــة(ن جمــال، الــذي وصــل مــن اســتناداً إلــى تقريــر مــن وكيــل آخــر فــإ 

تــشاور الــسلطان مــع مجلــس الــوزراء بــشأن     . مــصطفى كمــال، جلــب رســالة مــن فيــصل إلــى الــسلطان     

وسـيكلف جمـال بحمـل الجـواب مـع تعليمـات وأوراق       . يوليـو وتـم إعـداد الجـواب    /  تمـوز ٢١الرسالة فـي    

  .يرجى إبراق آرائكم. لة والءه وإخالصهوعلم أن فيصل قد أكد للسلطان في رسا. سرية
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))))٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من قيادة القوات البريطانية في مصرمن قيادة القوات البريطانية في مصرمن قيادة القوات البريطانية في مصرمن قيادة القوات البريطانية في مصر
        إلى وزارة الحرب ـ لندنإلى وزارة الحرب ـ لندنإلى وزارة الحرب ـ لندنإلى وزارة الحرب ـ لندن

  ١٩١٩اغسطس /  آب٢٨:                    التاريخ                                 .E.A ٢٦٤٥: الرقم
  .اغسطس/  آب٢٣بتاريخ ) ٨٠٧٢٣(برقيتكم الرمزية 

من المحتمل في رأيي أن األتراك يعملون كل ما في وسعهم إلغراء فيـصل بـالتحول إلـى جـانبهم،       
ــه        ــة نظـــره، إنـ ــر مـــرض مـــن وجهـ ــورية والعـــراق ســـيكون غيـ ــال أن االنتـــداب علـــى سـ اســـتناداً إلـــى احتمـ

إن . يــةالــشخص الوحيــد الــذي يــستطيع أن يجلــب معــه نــسبة كبيــرة مــن أهــالي األمبراطوريــة العثمان   
إرسال فيصل رسالة لم يلتزم فيهـا بـشيء أمـر محتمـل ولكننـي ال أعتقـد أنـه سـيكون غيـر مخلـص، إذا              
تقررت تسوية يتفق معها، ولكن ليس هنالك شك في أنه منزعج جداً الحتمال فـرض انتـداب فرنـسي        

 أيــضاً  إن مــدة االنتظــار الطويلــة قــد فرضــت عليــه تــوتراً ال يحتمــل، كمــا أنهــا أضــعفت         . علــى ســورية 
سلطته ألنه حاول الحفـاظ علـى تـوازن بـين العـرب المعتـدلين والمتطـرفين، إن والءه لنـا ومـا يعتقـد             

وإذا كــان يعتــزم معارضــة الفرنــسيين علنــاً،  . مـن اتفاقــه مــع الــصهيونيين قــد جعــال مركــزه صــعباً أيــضاً  
  .ة أفضل من غيرهاوذلك ما أعتقد أنه سيفعله، فمن الواضح أن تحالفاً مع األتراك سيوفر له فرص

  :صورة إلى
  رئاسة األركان والجهات العسكرية المختلفة 

  .، لورد كرزن، باريس، فرساي)المستر كيدستن(وزارة الخارجية 
FO 371/4183 [0143/1545] 

))))٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

     من الفيلدمارشال القائد العام للحملة العسكرية المصريةمن الفيلدمارشال القائد العام للحملة العسكرية المصريةمن الفيلدمارشال القائد العام للحملة العسكرية المصريةمن الفيلدمارشال القائد العام للحملة العسكرية المصرية
        إلى سكرتير وزارة الحربية في لندنإلى سكرتير وزارة الحربية في لندنإلى سكرتير وزارة الحربية في لندنإلى سكرتير وزارة الحربية في لندن

      ١٩١٩اغسطس /  آب٢٣:            التاريخ             العام                                     المقر
  سيدي،

، أتــشرف بـأن أرسـل طيـاً صـورة كتـاب مــن      ١٨/١٢/١٩١٨ المـؤرخ فـي   ١٣٧٠اس . إشـارة إلـى كتـابي جـي    
  .األمير فيصل بشأن الجيش العربي

  : عملياً بما يلي ـ إن المقترحات الواردة في كتابه تتلخص١
  . ألوية مختلطة بدالً من اللوائين الموصى بهما في كتابي المذكور أعاله٣تشكيل ) أ(
 ٤ فرق كل فرقة مؤلفة مـن لـواءين مـن    ٣توسيع هذه األلوية الثالثة في الوقت المناسب إلى     ) ب(

  . رجل٢٠٠٠٠كتائب، فيكون المجموع نحو 
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  .ات محرك للجيشطلب طيارات وسيارات مسلحة ونقليات ذ) ج(

  .طلب مدربين أوروبيين بريطانيين أو أمريكيين) د(

  : ـ إن الوضع الحاضر فيما يتعلق بالجيش العربي هو كما يلي٢

ودرك بقـوة  ) مختلطـين ( سـمحت بتـأليف لـواءين    ١/٢/١٩١٩آي بتأريخ  .  رمز ام  ٧٤٨١٤إن برقيتكم   

٨٥٠٠.  

 يــتم تجهيــز هــؤالء وتنظــيمهم ال   وحتــى.  درك٦٠٠٠ممــا تقــدم ســمحت بتجهيــز لــواء مخــتلط و     

  .أعتزم المضي أكثر من ذلك في تأليف القوة

الدولـة  ) التـي تقررهـا  ( ـ إن حجم الجيش العربي ووظائفه فيما بعد يجب أن يكون من القـضايا   ٣

  .أو الدول المنتدبة التي يعهد إليها مؤتمر السالم مستقبل البالد

الحاضرة ليـست كافيـة تمامـاً لـدفع النفقـات      ) الشرق(» ةإدارة أراضي العدو المحتل« ـ إن إيرادات   ٤

ــصل     ــر فيـ ــات األميـ ــه مقترحـ ــاس الـــذي تتطلبـ ــذه اإلدارة   . العـــسكرية بالمقيـ ــلية لهـ ــة األصـ إن الميزانيـ

وخمنـت النفقـات لـنفس    .  جنيه مصري لمدة الـسنة الحاضـرة   ١٣٤٠٥٨٢تضمنت تخمينات إيراد قدره     

وتقـدم  ). رجـالً  (٨٧٩٦جنيـه مـصري لجـيش مؤلـف مـن       ٧٨٠٠٠٠ جنيـه مـصري منهـا    ٣٤٧٥٩٠٦المدة بــ   

اآلن تخمينــات معدلــة، وهــذه ســتدل علــى الوضــع المــالي فــي ضــوء ســلبي أكثــر وكمــا تعلمــون، تــدفع       

وواردات الــبالد ال يحتمــل أن تــوفر المــال لجــيش  .  بــاون شــهرياً إلــى هــذه اإلدارة ١٥٠٠٠٠إعانــة قــدرها 

إلنـشاء جـيش محلـي وإدامتـه سـوف تقـع علـى الدولـة         والنفقـات   . ثابت خالل بعض الـسنوات القادمـة      

  .المنتدبة ذات العالقة

 ـ إن نمــو مثــل هــذه القــوة يجــب أن يكــون بطيئــاً وتــدريجياً، وال أرى أن مقترحــات األميــر فيــصل        ٥

  .ولذلك لم أدخل في تدقيق تفصيلي لهذه المقترحات. قابلة لإلنجاز خالل بضع السنوات القادمة

  ي،أتشرف بأن أكون، سيد

  خادمكم المطيع

  آللنبي . م. أ) التوقيع(

  فيلدمارشال

  القائد العام للحملة العسكرية المصرية
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))))٢٩٤٢٩٤٢٩٤٢٩٤((((        

        بيانات األمير فيصل لرئيس أركان حرببيانات األمير فيصل لرئيس أركان حرببيانات األمير فيصل لرئيس أركان حرببيانات األمير فيصل لرئيس أركان حرب
        قوات الحملة المصرية وللضابط السياسيقوات الحملة المصرية وللضابط السياسيقوات الحملة المصرية وللضابط السياسيقوات الحملة المصرية وللضابط السياسي

  ١٩١٩أغسطس /  آب٣١: دمشق
   .  أود أن أوضح آرائي حول آخر األحداث

أعلنت بريطانية في بداية الحرب األخيـرة، أنهـا ال تحـارب العـرب أو اإلسـالم، بـل ذلـك القـسم مـن           
  .األتراك الذي هو جمعية االتحاد والترقي، التي جاءت باأللمان، أعدائنا المشتركين، إلى بالدها

د وتلقى أبي الملك حسين رسالة من الـسير هنـري مكمـاهون المنـدوب الـسامي فـي مـصر، علـى يـ               
قطــع فيهــا المنــدوب الــسامي وعــوداً بــأن بريطانيــة العظمــى ســوف تــساعد العــرب، إذا        . رســول معــين 

  .انحاز هؤالء إلى جانبها وربطوا مصيرهم بمصيرها
وبنـاء عليـه، واعتمـاداً علـى هــذا الوعـد، حمـل والـدي الـسالح ضــد األتـراك الـذين كـانوا قـد أعلنــوا             

ضـد بريطانيـا العظمـى بوجـه الخـصوص، وتقبـل بمـلء        حينذاك الجهاد ضد الحلفاء بوجه العموم و      
  .إرادته مسؤولية الحرب

واآلن، وفــي هــذه الفتــرة، عنــدما تبــدو التــسوية النهائيــة قريبــة جــداً، والــذي يجــد صــوت بريطانيــا    
ــى           ــاً إلـ ــار المـــسلمين جميعـ ــه أنظـ ــالم، تتجـ ــي العـ ــر فـ ــوت آخـ ــن أي صـ ــر مـ ــاغية أكثـ ــاً صـ ــى آذانـ العظمـ

ــرى    ــرب لتـ ــانيين والغـ ــدمير       البريطـ ــي تـ ــانوا األداة الرئيـــسية فـ ــذين كـ ــرب، الـ ــأة العـ ــتكون مكافـ ــاذا سـ مـ
  .األمبراطورية العثمانية المسلمة

إن أبي لم يطالب بريطانية العظمى بالوفاء بوعودهـا، وال يرغـب أبـي وال أرغـب أنـا أيـضاً أن نـذكر              
 بــأن شــرف بريطانيــا لقــد اعتزمنــا أن ننتظــر، اعتقــاداً منــا . بريطانيـا بمــا بيننــا مــن تفــاهم والتزامــات  

  .العظمى فيه الكفاية
وكـل مـسلم يعتقـد أن األمـاكن اإلسـالمية المقدسـة       . يعـرف عـن المـسلمين شـدة تمـسكهم بـدينهم      

يجب أن تكـون فـي حمايـة خليفـة أو حـاكم مـستقل، فـإذا لـم يتحقـق هـذا الـشرط فـإن المـسلم يـشعر                
عر بأن األمـاكن المقدسـة فـي خطـر وال     وأي مسلم يش. بأن جانباً مهماً من أحكام دينه سيكون ناقصاً      

يحظـى بالحمايـة الكافيــة علـى يـد حــاكم مـسلم مـستقل، فإنــه يعتبـر نفـسه مــضطراً لمحاولـة إنــشاء           
وإذا تبــين أن ســـير األحــداث يعتــرض ســـبيل هــذه الحاجـــة الحيويــة، فـــإن      . تلــك الحكومــة المـــستقلة  

  .لبحث عن عالجالشعور الديني سوف يتحرك في أعماقه وسيجد نفسه مرغماً على ا
سـوف يـسعى المـسلمون لتـشكيل حكومـة علـى األسـس المـذكورة،         : واآلن نأتي إلى النقـاط التاليـة     

وهــذا ســيؤدي إلــى نــشوب    . وهــم بطبيعــة الحــال ســوف يواجهــون مقاومــة مــن جانــب الــدول الكبــرى         
 وإضـــافة إلـــى هـــذا، فبمـــا أن األكثريـــة الـــساحقة مـــن المـــسلمين فـــي العـــالم  . القتــال الـــذي سيـــستمر 

خاضــعون لحكــم بريطانيــا العظمــى، فــإن هــذه الدولــة ســوف تكــون الهــدف الرئيــسي الــذي تتركــز فيــه    
  .كراهية المسلمين
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ونحـن العـرب، لقـد كنـا فـي الـسابق مـع األتـراك ثـم قمنـا نحـارب ضـدهم، ال بقـصد تجزئـة بالدنـا                
 تلـك اإلهانـة   لـيس فـي مقـدورنا أن نتحمـل    . وإعطاء جانب منها إلى فرنسا وجانب آخر إلى بريطانيـا   

وإن أســـرتنا علــــى وجـــه التخــــصيص، ال   . علـــى صـــفحات التــــاريخ وال أمـــام أنظــــار العـــالم اإلســــالمي    
  .تستطيع الصبر على هذه الوصمة في تاريخها، ولسوف تنسحب

أمـا أنـا شخـصاً فلــن أفعـل ذلـك، سأســهم فـي الـدفاع عــن مبادئنـا، لعلمـي أن هــذا أمـر مؤكـد مهمــا             
وعنــدما يبـدأ عمـل دفـاعي كهــذا فـي بـالد يعـرف عنهــا       . الوقـت المناسـب  كانـت الوسـائل وأنـه يــأتي فـي     

العالم كله اإلخالص والوالء، فليس هنـاك مـن شـك فـي أن العـالم اإلسـالمي فـي الخـارج سـيكون مـن              
  .رأيه أن العرب خذلوا ولحق بهم الغدر

ولـبالدي،  ولست أرغب فـي تهديـدكم بهـذه العبـارات، بـل أريـد أن أبـرهن لكـم إخالصـي ووالئـي لكـم             
وال أطلــب إال أن . وأننــي فــي هــذا المجــال لــم أقــم إال بــأداء واجبــي كــصديق صــدوق ووطنــي حقيقــي       

  .تذكر هذه العبارات وتسجل في سجالتكم وأن يرجع إليها إذا ما حدث أي شيء
إن أكثر ما أخشاه ومـا أحـاول أن أتفـاداه، هـو أن يتحـول ذلـك الـشعور الـوطني الـذي يثيـره تقـسيم                  

  .ى شعور بالعداء الديني، األمر الذي ستكون له أسوأ النتائج لكال الطرفينبالدنا إل
وألتحدث بمزيد من الـصراحة، وأعـرض لـبعض األحـداث األخيـرة، ال أكـتمكم أننـي لـم أتلـق حتـى              
اآلن أية تقارير رسـمية أو أنبـاء محـددة، ومـع ذلـك فـإنني كمـسلم أسـتطيع أن أرى بالبـصيرة والغريـزة             

، ليــست ســوى دليــل علــى  )١(إن االضــطرابات فــي أفغانــستان وفــي الهنــد وفــي مــصر . كيــف تــسير األمــور
وهــذه المخــاوف والــشكوك   . الخــوف والــشكوك فــي العــالم اإلســالمي حــول مــا ســيأتي بــه المــستقبل      

وأقــسم بــاهللا . ليــست فــي أساســها إال تعبيــراً عــن القلــق حــول األمــاكن اإلســالمية المقدســة والخالفــة   
داث لــم تحـــدث مــن أجــل األتــراك أنفــسهم بـــل مــن أجــل الرمــز الــذي يمثلـــه          العظــيم، إن هــذه األحــ   

إنـه  ). ملـك الحجـاز  (واآلن هناك رجل يقف أمام العـالم اإلسـالمي واسـمه الحـسين بـن علـي        . األتراك
ــى             ــنهم علـ ــصل مـ ــأن يحـ ــة بـ ــى ثقـ ــه علـ ــانيين، وأنـ ــب البريطـ ــى جانـ ــه إلـ ــهاد أنـ ــى رؤوس األشـ ــن علـ يعلـ

تـصوروا  . الم اإلسـالمي ولمـا يـؤدي إلـى حمايـة الحـرمين الـشريفين       المعاضدة الحقيقية الفعلية للع   
إذاً، أي انطبــاع ســـيء ســوف يحـــدث إذا مـــا بــدأ االضـــطراب بــين هـــذا الرجـــل بالــذات وبـــين بريطانيـــا       

وأقـسم بـاهللا العظـيم،    . العظمى، بعد أن كانت حليفة لـه وكـان حليفـاً لهـا فـي أيـام المخـاطر العـصيبة          
  .يبقى إنسان واحد على اإلطالق تعمر نفسه الثقة بأي شيء بريطانيإنه في حالة كهذه سوف لن 

يجـــب أن ال تقولـــوا أننـــي عربـــي وأنكـــم بريطـــانيون وأننـــا ننظـــر إلـــى األمـــور مـــن وجهتـــي نظــــر             
  .وحق أبي وحق شرفي، إنني أقول هذا لكم ألنني أحبكم كما أحب بالدي ذاتها. مختلفتين

. ، وخــصوصاً اإلنكليــزي الــذي يقــيم فــي انكلتــرة  لــن يــستطيع إنكليــزي أن يحــس علــى هــذا النحــو  
وهو قد يدرك أن هناك شعوراً ما، ولكنه لـن يكـون قـادراً قـط علـى إدراك طبيعـة ذلـك الـشعور وعمقـه              

  .كما أفعل أنا

                                                
، وفـي تلـك األثنـاء نـشبت ثـورات موضـعية فـي وزيـر سـتان،          ١٩١٩مـايو  / كانت حرب األفغان الثالثة قد بدأت في أيار   )١(

 .ي مصر فقد تقرر أن ترسل إليها لجنة ملنر للتحقيقوبسبب االضطرابات الوطنية ف



  ٣٨٢

. لقد قلت ما أعتقد أنه الحقيقة الخالصة الدقيقـة، وال يهمنـي أن تتقبلـوا مـا قلـت أو ال تتقبلـوه        
  .ه التصريحات إال الشعور بأني أديت واجبي كصديق وأرحت ضميريوأنا ال أكسب من وراء هذ

إن القتال سوف يبدأ أوالً ضد االفرنسيين، ومن الطبيعي أن تتدخلوا أنتم، وسـوف يـتمكن القائـد        
العــام مــن إلحــاق الهزيمــة بنــا، ولكننــي أقــسم لكــم بــاهللا مؤكــداً أننــا ســوف نكــشف عــن صــدورنا لــه                

ق رصاصــة واحــدة علــى أي بريطــاني، مــع أننــي ال أضــمن هــذا فــي          ولجنــوده، وأن أي عربــي لــن يطلــ   
  .األقطار األخرى خارج بالد العرب

ــة   ــحف معينـ ــولهم إن       )١(وهنالـــك صـ ــة بقـ ــة البريطانيـ ــضليل الحكومـ ــاولون تـ ــم يحـ ــا أنهـ ــرى فيهـ  نـ
ومن هنا أعلـن بكـل صـراحة، فـي كلمـة شـرف،       . اضطراب بالدنا وقالقلها سببها الضباط البريطانيون   

 من هـذا لـم يحـدث، وأن أحـد األسـباب التـي تـدفعني للـذهاب إلـى لنـدن، رغبتـي فـي أن يكـون              أن شيئاً 
إننــا علـــى  . هــذا مفهومــاً لــدى المــسؤولين هنــاك ولــدى العـــالم أجمــع، وســأقدم البرهــان علــى ذلــك           

العكــس، قــد خــاب أملنــا بعــض الــشيء فــي هــؤالء الــضباط ألنهــم مــا يزالــون صــامتين مثلمــا كــانوا            
  .دائماً

FO 141/776 

))))٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسينمن الملك حسين
        إلى الملك جورج الخامسإلى الملك جورج الخامسإلى الملك جورج الخامسإلى الملك جورج الخامس

        ))))بواسطة المندوب السامي في مصربواسطة المندوب السامي في مصربواسطة المندوب السامي في مصربواسطة المندوب السامي في مصر((((
   ١٣٤١: الرقم

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٨:                  التاريخ                مستعجل                             
  :وردت البرقية التالية من الملك حسين إليصالها إلى جاللة الملك

أبـــرق إلـــي فيـــصل عـــن الهيـــاج الحاصـــل مـــن جـــراء التـــصريحات التـــي ظهـــرت فـــي بعـــض     ) تبـــدأ(
  .الصحف حول وجود اتفاق سري عقد لغرض تقسيم البالد

ومع أنني ال أشك في أنني والشعب العربي سوف نحـصل علـى تنفيـذ التعهـدات المعطـاة كأسـاس             
 مع آرائكم، فـي سـبيل تطمـين األهـالي، وإال     للثورة، فإنني أرغب في إصدار بيان رسمي فوراً، بما يتفق      

  .فكل جهودنا األدبية والمادية ستذهب سدى
  .إن أهمية القضية واضحة

  ).انتهى(وفي الختام تفضلوا بقبول فائق احترامي 
  ):إضافة من المندوب السامي(

زم إذا وافقــتم فــإنني أعتــ : لقــد تــسلمت برقيــة مماثلــة مــن األميــر عبــد اهللا يتفــق فيهــا مــع حــسين   
إخبــار هــذا األخيــر أن أي إجــراء ســابق ألوانــه مــن جانبــه، قبــل أن يتوصــل إلــى قــرار مــؤتمر الــصلح،           

  .سيكون أمراً غير مرغوب فيه

                                                
 .المقصود صحف فرنسة )١(
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))))٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصل
        إلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانية

  )١(بال تاريخ: دمشق
  سيدي،

  :ة هذه الرسالة المستعجلة إليكم عامالن خطيران جداًيحملني على كتاب
إخالصــي المعــروف لألمــة البريطانيــة منــذ أن أقــسمت لهــا يمــين الــوالء علــى الــرغم مــن         : : : : األولاألولاألولاألول

  .االعتراضات المختلفة
 الحالـة الحرجـة التـي تجـد فيهـا الـبالد العربيـة، مـن أقـصاها إلـى أقـصاها، نفـسها فيهـا                    ::::والثانيوالثانيوالثانيوالثاني

  .معلقة
 أوضحت هذه الحالـة للـضباط البريطـانيين هنـا أشـعر أن الواجـب يلزمنـي أن أرسـل            ولما كنت قد  

  .إلى فخامتكم بهذا لكي أبرىء نفسي في المستقبل أمامكم، وأمام التاريخ وفي أنظار شعبي
  يا صاحب الفخامة

: فـاً وهذه حقيقة ال ريب فيهـا، وحاشـا أن أبـالغ أو أقـدم انطباعـاً زائ     . لقد بلغت األمور ذروة الخطر   
فإنني أعلم لمن أوجه رسالتي، إنها أمام بريطانية العظمى المتوجـة بالنـصر والمجـد، ولكنـه واجبـي        
الشخــصي تجاههــا وتجــاه وطنــي يجبرنــي علــى أن أكــون صــريحاً بــال تــردد وال خــوف، بحيــث إذا كــان       

هادة قــدرنا أن ال نتفــادى الخطــر المتوقــع، ســتبقى هــذه الرســالة بــين يــدي فخــامتكم الكــريمتين، شــ     
واآلن أبـدأ بعـرض   . صامتة مني على الحقائق التي تـضمنتها ووثيقـة عـن الحقيقـة عاريـة بـال تزويـق           

  :الحقائق كما يأتي
 ـ  لقــد كانــت نيتــي التوجــه إلــى أوروبــا منــذ مــدة طويلــة، ولكننــي بقيــت هنــا عمــالً بــاقتراح بــأن           ١

اب وطنيـة مختلفـة، وحـد بينهـا     أتاخر، واآلن، وبعد مضي كثير من الوقت، أجد نفسي ممزقاً بين أحـز       
وهــي متفقــة جميعــاً فــي تفــضيل  . الخــوف مــن نتــائج هــذا التــأخير، وبــين العواقــب الوخيمــة المؤكــدة  

وهي لم تعد تثق بالوعود التـي تحجبهـا اآلن   . الفناء كلياً، على أن تشهد تجزئة هذه البالد وتمزيقها   
  .الغيوم اآلتية من كل اتجاه

                                                
نـشرت هــذه الرســالة فــي مجموعـة الوثــائق البريطانيــة التــي أصــدرتها دائـرة قرطاســية الحكومــة البريطانيــة وجــاء       )١(

ع فيـه فيـصل بـرئيس    ، أي اليـوم الـذي اجتمـ   ١٩١٩اغـسطس  /  آب٣١ويرجح أن تاريخها هو . فيها أنها وردت بدون تاريخ   
 Documents on British Foreign Policy, 1919- 1930, lst) أنظـر الوثيقـة الـسابقة   (أركان الحرب اللنبي 

Series, Volume IV, H.M. Stationary Office, London, p. 385-388.                         
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اء بالوعــد األول الــذي قطــع لوالــدي، ولــي، وال أريــد تــذكيركم بمــا         ـ ولــست أطالــب اآلن بالوفــ         ٢
يعتبــره العـــرب تـــصريحات رســـمية نـــشرت بـــشأن قــضيتهم، ولكننـــي أطـــالبكم، باســـم شـــرف بريطانيـــة     
العظمــى وباســم العدالــة اإلنــسانية، بــأن ال يكــون جــزاء العــرب علــى إخالصــهم ونــضالهم فــي ســبيل          

قات الخوف، تقـسيم بالدهـم، وهـو األمـر الـذي تظهـر بـوادره        قضية الحلفاء، في ساعات الحرج وفي أو 
وإننـي أقـف وأطالـب بمنعهـا ال ألنهـا تمـس       . في هذه المؤشرات التمهيديـة، وتـدل عليـه ظـواهر أخـرى           

شـرفي الشخــصي وكرامـة أســرتي، وحماسـة شــعبي الـذي يفــضل المـوت فــي  سـبيل قــضية وحدتـه، بــل         
ا، وهــي التــي كانــت علــى أعظــم صــلة بالــشرق طيلــة   إننــي أفعــل ذلــك أيــضاً لمــصلحة بريطانيــة نفــسه 

  .مدة الحرب، والدولة التي تربطها أعظم الروابط بالعالم اإلسالمي
 ـ إن أحد أهداف الثورة التي اضطلعت بها، وتوليـت مـسؤوليتها، معتمـداً علـيكم وواثقـاً بكـم، هـو         ٣

ضـرورة الرابطــة  : والترقـي، أي إقنـاع العـالم اإلسـالمي بزيـف المبـادىء التــي أعلنتهـا جمعيـة االتحـاد         
» المبـدأ القـومي  «وقد دعمت مكة ضد اآلستانة واألتـراك ألجـل الحفـاظ علـى      . اإلسالمية دون سواها  

ولــذلك، أال تــرون فخــامتكم أن المــسلمين ســيعدون وضــع األقطــار العربيــة      . والقــضاء علــى مــا ســواه  
ة والعادلـة التـي كـان ينبغـي دعمهـا      تحت انتداب دول مختلفة فشالً تاماً للسياسة القومية المـستقيم   

ثم أال تعلمون فخامتكم أن فقدان األمل في وحدة الـبالد سـيحدث ردة   . بكل قوة ممكنة وبكل صرامة 
ليس في هذه البالد وحـدها، بـل فـي غيرهـا أيـضاً، بـسبب       . فعل عنيفة جداً تؤدي إلى الدمار والكوارث   

  . من تجزئة كهذهومهما كان الذي سيحدث، فإنه لن يكون أفظع. اليأس
فـإذا ظهـر   .  ـ إن حكومة المستقبل في المناطق العربيـة سـتكون آخـر درس تقدمـه أوروبـا للـشرق        ٤

أن هذه الحكومة ال تنسجم مع رغبات الشعب فإن الثقـة سـتكون مفقـودة فـي أيـة معاملـة رسـمية فـي            
اســياً ضــد وعندئــذ ستتــضاعف الجريمــة سي: المــستقبل، وســتفتح قنــاة عريــضة للدســائس والمــشاكل 

وربما كانت هذه النقطـة هـي التـي حملـت الـدولتين العظميـين       . البالد، وأخالقياً ضد الشعوب نفسها 
/ على إحالة حكومـة المـستقبل علـى الـشعب، عنـدما أعلنتـا تـصريحهما المـشهور فـي تـشرين الثـاني              

وكـان أول  . نوفمبر الماضي، ذلك التصريح الذي أكدتـه بعـد ذلـك القواعـد التـي قررتهـا عـصبة األمـم            
وهــي اللجنـة التـي كـان واجبهـا التحقــق     .  قبـل مـدة قـصيرة   )١(دليـل ملحـوظ علـى هـذا وصــول اللجنـة     

ــشعب   ــات الـ ــن رغبـ ــر        . مـ ــدماغ المفكـ ــي الـ ــي هـ ــورية التـ ــون أن سـ ــون يظنـ ــاس معينـ ــك أنـ ــان هنالـ وإذا كـ
 مـا لـه   للمناطق العربية، أصغر من أن يعترف بها، علـيهم أن يتـذكروا هـذا الموضـوع الـدقيق جـداً مـع         

  .عالقة بالحقائق الجانبية المهمة األخرى
 ـ وقد كنت في الماضي، وال أزال، قلقـاً بـسبب األوضـاع الدائمـة التقلـب، والتـي كـان علـى الـشعب           ٥

إن مـدى قلقـي ال يعلمـه إال اهللا    . أن يواجهها، وهي النتيجة الطبيعية لمثل هذه الظروف المـضطربة       
وقـد بلغـت األمـور اآلن حـداً يتطلـب كثيـراً مـن        . ة وثيقة بالوضـع وحده، وإال القلة التي كانت على صل      

                                                
 .اإلشارة إلى لجنة كينغ ـ كراين )١(
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المرونة والتفكير، ألنني أصبحت بين وضعين متناقـضين، فأمـا أنأحـصل علـى ضـمان أسـتطيع بـه أن         
أؤكد للشعب وحدة بالده، مما سينقذني من حالة الشك التي تمس شـرفي ومكـانتي األخالقيـة، أو أن       

وإذا مـا فعلـت هـذا    .  الـبالد فـي حالـة الفوضـى التـي ال تعـرف عواقبهـا       أنفض يدي من األمر كله تاركاً    
  .فإن ضميري سيكون في جحيم وعذاب، ولن يفهم مدى ذلك إال ذوو الضمائر الحية وحدهم

 ـ هل تقف السياسة البريطانية ـ وهي سياسية سامية توجهها مبادىء الحق وال مبـادىء الباطـل      ٦
لـذي يهـدد أقطارنـا العربيـة وإزاء اقتـسامها بـين انتـدابات مختلفـة أو         ـ مكتوفة األيـدي إزاء التمزيـق ا      

  وضعها تحت حكم الدولة التي يمقتها الشعب بأجمعه؟
 ـ أال تشعرون فخامتكم أن العالم اإلسالمي الذي يتطلع إلى الجـزاء الـذي وعـد بـه العـرب لقـاء        ٧

شـاملة حينمـا يـدرك أن ذلـك     إخالصهم للحلفاء وتضحياتهم ألجل قضيتهم، سيهب جميعاً في ثـورة     
الجزاء ليس إال تمزيق الشعب العربي وتجزئـة بـالده؟ هـل سـتبقى هنالـك أيـة وسـيلة إلقنـاع مـسلمي           
البالد األخرى ـ بعد أن لقي إخوانهم مثل هذه العقوبـة القاسـية ـ؟ بـأنهم ليـسوا هـدفاً لخطـة خاصـة          

إننـي علـى ثقـة    .  هـذه العقوبـة  موجهة ضدهم، ألن إخالصـهم ووالءهـم لـم يكفيـا لحمـايتهم فـي مثـل           
بريطانيـة لـن يـسيئوا فهـم الحقـائق، وبـذلك يكونـون الـسبب فـي          » دماغ«من أن الرجال الذين يمثلون     

ثورة الماليين من رعاياهم، ال لشيء سوى إرضاء جماعـة مـن التجـار المتطـرفين فـي بعـض األقطـار              
صائرها حينمــا تــأبى الطبيعــة،   األخــرى، جماعــة ال يحــق لهــا أن تقــامر بــأرواح الــشعوب األخــرى ومــ        

  .والمصلحة العامة، والعدالة، أن يحكم على مثل هذه األمة المخلصة بالموت
 ـ إن وصول اللجنة األمريكية إلى سورية والتعبير العلني عن أمـاني األمـة قـد عرضـت الـسوريين       ٨

دمـشق التـي   في المناطق الساحلية إلى انتقام قاس وعذاب ألـيم، وصـعدت فـي هجـرتهم إلـى منطقـة             
وقــد انتــشرت   . إن هــذا الهيــاج نــذير بخطــر محــدق    . أصــبحت فــي حالــة هيــاج شــديد تعاطفــاً معهــم      

األخبـــار اآلن فـــي جميـــع األقطـــار المجـــاورة، وبـــين ســـكان الـــصحراء، ممـــا زاد فـــي اضـــطراب الوضـــع     
  .أجبرني أن أعرض الحقائق عليكم شخصياً وبصورة مباشرة، بال واسطة وال قناع

ــام، إن  ــي الختـ ــرض          وفـ ــابلتكم وعـ ــوراً لمقـ ــدن فـ ــى لنـ ــادرتي إلـ ــرورة مغـ ــى ضـ ــوة علـ ــل قـ ــر بكـ ــي أصـ نـ
ــيل الدقيقـــة علـــى الحكومـــة البريطانيـــة، قبـــل أن يتخـــذ أي قـــرار فـــي لنـــدن، وإال فالكارثـــة            التفاصـ

إنني مقتنع، بدون أدنى شـك، إن هـذا الهيـاج لـدى الـشعب العربـي لـن يـزول إال         . ستصيبنا هنا وهناك 
إما بالعودة شخصياً في حالـة تـأخر الحـل النهـائي، أو     . حمل لهم أخباراً مؤكدة حين أغادر مؤمالً أن أ    

وفــي خــالف ذلــك ســأكون كمــن اتهــم بفقــد الوطنيــة، أو بإهمــال     . بإرســال تأكيــدات تهــدىء خــواطرهم 
وعندئــــذ ســــيخوض الــــشعب . الــــصالحيات المناطــــة بــــي فــــي دائــــرة مــــصالحهم وتــــأمين مــــستقبلهم 

  .تجاهالً النتائج، غير عابىء بالوعود والتهديداتالمهالك، مضحياً بوضعه كله، م
أعتقــد أن أولئــك الــذين يفهمــون طبــائع هــذا الــشعب كمــا أفهمــه أنــا، والــذين توغلــوا فــي أعمــاق         
قلبه، سيعلمون أنني أقول الحق، وأن أي تأخير أو تردد فـي مغـادرتي لـن يكـون مـن شـأنه سـوى إضـافة            

  .الوقود على النار



  ٣٨٦

ريـد أن أقولــه، وبانتظـار لقــاء آخـر معكــم فـي المــستقبل القريـب، أؤمــل       هـذه خالصــة مـوجزة لمــا أ  

أنكـم ستتفــضلون بإعطـائي جوابــاً عــاجالً مـع قبــول أسـمى احترامــي، راجيــاً أن تعتقـدوا أننــي ســأبقى       

  .صديق فخامتكم المخلص

  فيصل
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))))٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧((((        

        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        ني ـ مصرني ـ مصرني ـ مصرني ـ مصرمن السير تشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطامن السير تشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطامن السير تشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطامن السير تشيشهام ـ وكيل المندوب السامي البريطا

        إلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندنإلى اللورد كرزن ـ وزير الخارجية ـ لندن

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول١٣:                         التاريخ                                 ١٣٦٢: الرقم

  :تبدأ. ما يلي برقية حلت رموزها بصورة سرية هنا أرسلها الملك حسين إلى األمير فيصل اليوم

ليــه ملــوك الطوائــف فــي األنــدلس والعــراق يحملنــي علــى أن أكلفــك         إن المــصير الــذي انتهــى إ  «

بإبالغ مؤتمر الصلح بتصريحاتي السابقة بشأن تجزئـة الـبالد ليكـون المـؤتمر علـى علـم باسـتقالتي              

  .قبل أن يتخذ قراراً في صالح القضية أو بعكسها

المعنونـة إلـى   ) ١٠٥٠(البرقية األصلية سترسل بالجفرة إلى فيصل في آستوريا ببرقيتي المرقمـة   

  .)١(»آستوريا

        ))))تعليقتعليقتعليقتعليق((((

        ))))الموظف في القسم الشرقي بوزارة الخارجيةالموظف في القسم الشرقي بوزارة الخارجيةالموظف في القسم الشرقي بوزارة الخارجيةالموظف في القسم الشرقي بوزارة الخارجية((((للميجر يونغ للميجر يونغ للميجر يونغ للميجر يونغ 

ــبانيا    « ــة علـــى اسـ ــرب للداللـ ــرة   . األنـــدلس مـــصطلح فـــضفاض يـــستعمله العـ ــل أيـــضاً فكـ ــه يحمـ إنـ

والحــــسين يقــــصد، فيمــــا أظــــن، أن مــــصير ملــــوك العــــرب عنــــد احتكــــاكهم   . األمبراطوريــــة القديمــــة

فـي العـراق،   ) بـصورة تنـذر بالـشؤم   (ألوروبيـة، كمـا حـدث فـي اسـبانيا، والجزائـر، ومـراكش و        بالحضارة ا 

إنــه يكــرر التهديــد باالســتقالة إذا قــسمت الــبالد العربيــة بــين      . يتــضارب مــع أمــاني القــوميين العــرب   

  .الدول الغربية

  يونغ. و. هـ

١٨/٩  

                                                
بوسـاطة المعتمـد البريطـاني فـي القـاهرة، فحـل البريطـانيون        ) الجفـرة (ه البرقيـة بـالرموز   أرسل الملك حسين هذ  )١(

 . رموزها وبعثوا بترجمتها إلى وزير الخارجية، فوصلته قبل أن تصل إلى فيصل الذي كان ال يزال في عرض البحر
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))))٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        راء بريطانية العظمىراء بريطانية العظمىراء بريطانية العظمىراء بريطانية العظمىمن لويد جورج ـ رئيس وزمن لويد جورج ـ رئيس وزمن لويد جورج ـ رئيس وزمن لويد جورج ـ رئيس وز
        إلى المسيو كليمانصو ـ رئيس وزراء فرنسةإلى المسيو كليمانصو ـ رئيس وزراء فرنسةإلى المسيو كليمانصو ـ رئيس وزراء فرنسةإلى المسيو كليمانصو ـ رئيس وزراء فرنسة

  ١٩١٩أكتوبر /  تشرين األول١٩: التاريخ
  السيد رئيس مجلس الوزراء،

أكتـوبر جوابــاً علـى برقيـاتي لليــوم    /  تـشرين األول ١٤أود أن أعتـرف بوصـول بـرقيتكم المؤرخــة فـي     
ســبتمبر والتــي  /  أيلــول١٣ي المؤرخــة فــي  الــسابق، وكــذلك المــذكرة التــي قــدمتموها جوابــاً لمــذكرت    

إنهـا تمثـل،   . ال بد لي أن أقـول فـي البدايـة إن لهجـة بـرقيتكم كانـت مفاجئـة لـي تمامـاً             . وصلتني اآلن 
على قدر مـا أسـتطيع أن أحكـم، تغييـراً كـامالً فـي اللهجـة الوديـة التـي اسـتخدمتموها فـي مباحثاتنـا                   

  ـ :  أن أبدي استيائي من قولكم  بأنكمعن هذا الموضوع في باريس وعلي بصورة خاصة،
تفهمــون تمامــاً الــصعوبة التــي يجــد فيهــا المفاوضــون االنكليــز أنفــسهم، بعــد أن تــدفعهم           . . . «

كـن  الضرورات السياسية إلى الدخول في تعهدات مع كـل مـن ملـك الحجـاز وفرنـسة ـ تعهـدات إن لـم ت        
  .»وفيق بينهامتعارضة إحداها مع األخرى فإنها على كل حال يصعب الت

ال أكــاد أتــصور تهمــة أكثــر إســاءة يلــصقها حليــف بحليفــه بعــد خمــس ســنوات مــن رفقــة فــي حمــل     
الـسالح، بــالنظر إلـى أن التعهــدات التـي أجريــت مــع ملـك الحجــاز كانـت غايتهــا الوحيـدة إمكــان قيــام        

 ١٩١٦ية لعـام  إن االتفاقية االنكليزية ـ الفرنـس   . ثورة العرب ضد األتراك في مرحلة حرجة من الحرب
لــم تعقــدها الحكومــة الحاليــة بــل الحكومــة الــسابقة، وقــد عقــدها الــسير ادوارد غــراي الــذي يعتــرف     

إن كالمكــم يعنــي تهمــة ريــاء ضــد الرجــل الــذي أدخــل األمبراطوريــة     . العــالم أجمــع بأمانتــه الدقيقــة 
ت لفرنــسة البريطانيــة فــي الحــرب ضــد ألمانيــة إلــى جانــب فرنــسة وبقــي فــي منــصبه الــصديق الثابــ      

وهـو آخـر مـن يمكـن أن يـسوق ضـده       . خالل تلك السنوات العـصبية قبـل أن تـدخل أمريكـا فـي الحـرب        
واألمر األكثر غرابة هو أنكم قد ألصقتم هـذه التهمـة فـي حـين     . رئيس وزراء فرنسي مثل هذه التهمة  

للحكومـة  أن الحقيقة، بغـض النظـر عـن كـون التعهـدات التـي قطعتهـا الحكومـة البريطانيـة للعـرب و             
الفرنسية متناقضة، فإن الحكومـة الفرنـسية نفـسها مرتبطـة بـصراحة بأحكـام االتفاقيـة االنكليزيـة ـ           

  . لمنح العرب نفس الشروط التي ضمنتها الحكومة البريطانية للملك حسين١٩١٦الفرنسية لعام 
 حكومـة   ـ لما كانت الحكومة الفرنسية على ما يظهر تخضع لـسوء فهـم تـام للحقـائق ولـسياسة      ٢

ولكــي يكــون التــاريخ . صـاحب الجاللــة فــي هــذه القـضية، فــإني أود أن أعــرض تــاريخ القـضية الــسورية    
كامالً أرفق جميع المراسـالت التـي دارت بـين المنـدوب الـسامي البريطـاني فـي مـصر والملـك حـسين             

نحــاء وســوف تــرون مــن هــذه المراســالت أنــه بينمــا كانــت ســلطة األتــراك علــى كــل أ   . ١٩١٦ و١٩١٥ســنة 
امبراطوريتهــا ال تــزال ســليمة، فــإن الحكومــة البريطانيــة قــد حافظــت بدقــة علــى مــصالح حليفتهــا         



  ٣٨٨

وكان من المهم جداً تشجيع الثورة العربية للمساعدة عل تحطـيم الجـدار التركـي      . فرنسة في سورية  
لــشرط وكـان ا . الـذي كـان يمنـع االتـصال الوحيـد الفعـال بــين الحلفـاء فـي الغـرب والجيـوش الروسـية           

الوحيــد الــذي يوافــق بــه العــرب علــى ربــط مــصيرهم بالحلفــاء، هــو عقــد اتفــاق مآلــه أن توجــد دولــة        
كمـا سـوف تـرون، أن العـرب ألحـوا علـى إدخـال        . عربية مستقلة أو اتحـاد دول يـضم كـل الـسكان العـرب      

لكــن حكومــة صــاحب الجاللــة رفــضت   . كــل ســورية وكيليكيــا داخــل منطقــة الــدول العربيــة المــستقلة    
 بأنهــا ال تــرى أن ذلــك الجــزء  ١٩١٥أكتــوبر /  تــشرين األول٢٥فــصرحت فــي . لنظــر فــي هــذا االقتــراح ا

من سورية الذي يقع غربي دمشق وحمص وحمـاه وحلـب يمكـن أن يعتبـر عربيـاً خالـصاً، وأن مـصالح           
مـستعدة  ) بريطانيـة (ولذلك وجب اسـتثناء تلـك المنطقـة، مـن المنطقـة التـي هـي          . فرنسة تتعلق به  

وهكذا جاء في رسالة من حكومـة صـاحب الجاللـة    . تراف في داخلها بوجود دولة عربية مستقلة    لالع
  : بأنه١٩١٥ديسمبر /  كانون األول١٤إلى الملك حسين تاريخها 

أمــا بــشأن واليتــي حلــب وبيــروت فحكومــة بريطانيــة العظمــى قــد فهمــت كــل مــا ذكــرتم بــشأنهما        «
كانــت مــصالح حليفتهـا فرنــسة داخلـة فيهمــا فالمــسألة    ودونـت ذلــك عنـدها بعنايــة تامـة ـ ولكــن لمـا         

  .)١(»في الوقت المناسبتحتاج إلى نظر دقيق ـ وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى 
/  كــانون الثــاني١ومـع ذلــك، فـسألفت انتبــاهكم إلــى الجـواب الــذي أرسـله الــشريف حــسين بتـاريخ       

  :، وقال فيه١٩١٦يناير 
 .ها فما كان في اإلمكان من تعديل أتينا به فـي رقيمنـا الـسابق   أما الجهات الشمالية وسواحل  . . . «

وعــن هــذا  . هــذا ومــا ذاك إال للحــرص علــى األمنيــات المرغــوب حــصولها بمــشيئة اهللا تبــارك وتعــالى     
ــا العظمــى            الحــس والرغبــة همــا التــي ألزمتنــا بمالحظــة اجتنــاب مــا ربمــا أنــه يمــس حلــف بريطاني

وازل، إال أننــا مــع هــذا نــرى مــن الفــرائض التــي ينبغــي لــشهامة   لفرنــسا واتفاقهمــا إبــان الحــروب والنــ 
الوزير صـاحب الرياسـة أن يتيقنهـا بـأن عنـد أول فرصـة تـضع فيـه أوزار هـذه الحـروب سـنطالبكم بمـا                 

  .»نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها
  :ومضى سموه إلى القول

االنفــصال ويلجئونــا علــى حــاالت جديــدة تهــم   إن البيــروتيين بــصورة قطعيــة ال يقبلــون هــذا  . . . «

وتشغل بريطانيا بصورة ال تكون بأقل من اشتغالنا الحالي بالنظر لمـا نعتقـده ونتيقنـه مـن اشـتراك          

المنفعــة ووحــدتها، وهــي الداعيــة الوحيــدة لعــدم التفاتنــا لــسواكم فــي المخــابرات، وعليــه يــستحيل           

  .)٢(» . ..أراضي تلك الجهاتإمكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبراً من 

وفــي الختــام تنــازل الملــك حــسين أمــام إصــرار حكومــة صــاحب الجاللــة، ومــع مراعــاة الــتحفظ           

  .المذكور أعاله، فدخل الحرب إلى جانب الحلفاء

                                                
 .٦٣٥نص هذه الرسالة في الجزء األول من هذا الكتاب، ص  )١(
 .٦٤٠الة الملك حسين في الجزء األول، ص النص الكامل لرس )٢(
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إن المفاوضـات بـين البريطـانيين    . ١٩١٦ ـ واآلن أنتقل إلى االتفاقية االنكليزية ـ الفرنـسية لـسنة     ٣
 تـشرين  ٢١، ففـي  ١٩١٥يطانيين والفرنسيين جرت في وقت واحد خالل خريـف سـنة    والعرب وبين البر  

مباحثــة مــع المــسيو كــامبون عــن الموضــوع، وطلــب إلــى        ) غــراي(أكتــوبر أجــرى الــسير ادوارد   / األول
 ٢٣وفـي  . الحكومة الفرنسية أن تعين ممثالً للبحث في حدود سورية مع ممثل للحكومة البريطانيـة       

مبر اجتمـع المـسيو بيكـو، وهـو الممثـل الـذي عينتـه الحكومـة الفرنـسية، بالـسير              نـوف / تشرين الثـاني  
لم يـتم التوصـل إلـى اتفـاق     . آرثر نيكلسن الذي أوضح له موقفنا تجاه العرب ومداوالتنا مع الشريف    

ديسمبر آخبر المسيو بيكو الـسير آرثـر   /  كانون األول٢١في ذلك االجتماع، ولكن في اجتماع آخر في     
بأنـه، بعـد صـعوبات جمـة، حـصل علــى اإلذن مـن حكومتـه بالموافقـة علـى إدخـال مـدن حلــب            نيكلـسن  

. وحمــاه وحمــص ودمــشق فــي األقــاليم العربيــة ألجــل إدارتهــا مــن قبــل العــرب تحــت النفــوذ الفرنــسي    
وقال أيضاً إن حكومته تقر بأهمية الحركـة العربيـة وترغـب بالقيـام بكـل تـضحية ممكنـة لكـي تفـصل              

وســوف تالحظــون أن هــذه المفاوضــات مــع فرنــسة قــد أكملــت قبــل بــضعة أشــهر     . راكالعــرب عــن األتــ 
وقبل أن يقوم العرب بثورتهم وقبـل اختتـام المراسـالت بـين حكومـة صـاحب الجاللـة والملـك حـسين             

إن هذه المحاضر التي أعطيـتكم خالصـتها مـن قبـل، وأربطهـا مـع ذلـك        . في موضوع الحدود العربية  
ولكن من الواضح أن الحكومـة الفرنـسية كانـت    . هي محاضر بريطانية خالصةلسهولة الرجوع إليها،  

مطلعة في وقت إجـراء تعهـدات بريطانيـة العظمـى للملـك حـسين بـشأن حـدود المنطقـة التـي كانـت                  
الحكومة البريطانية مستعدة لالعتراف في داخلها باستقالل العرب، ليس من هـذه المحاضـر فقـط        

، ١٩١٦ن الحـدود المعينـة فـي االتفاقيـة االنكليزيـة ـ الفرنـسية لـسنة         بل أكثر مـن ذلـك مـن حقيقـة كـو     
والتي تكون فيها دولة عربية مستقلة أو اتحاد دول عربية، مطابقة لتلك المعينـة فـي المراسـالت مـع      

  .الملك حسين، وتتضمن المدن األربع دمشق وحمص وحماه وحلب
  :األولى بما يليتقضي المادة .  ـ أصل اآلن إلى نص االتفاقية نفسها٤
إن فرنــسة وبريطانيــة العظمــى مــستعدتان لالعتــراف بدولــة عربيــة مــستقلة أو اتحــاد دول عربيــة   «

 المرفقـة، تحـت سـيادة رئـيس     ةطـ المؤشـرتين علـى الخري  ) ب(و) أ(في المنطقتـين    ) أو دعمه (ودعمها  
ا األولويــة فــي ، تكــون لهمـ )ب(وبريطانيـة العظمــى فــي المنطقـة   ) أ(وأن فرنــسة فـي المنطقــة  . عربـي 

، ولبريطانيـة العظمـى   )أ(وأن لفرنـسة فـي المنطقـة    . حق تنفيذ المشاريع وتقديم القروض المحلية    
ــة     )ب(فـــي المنطقـــة  ــاء علـــى طلـــب الدولـ ــدها المستـــشارين أو المـــوظفين األجانـــب بنـ ، أن تقـــدم وحـ

  .»العربية أو اتحاد الدول العربية
 تــشيرون إلــى أنـه وفقــاً لالتفاقيـة االنكليزيــة ـ        وأالحـظ أنكــم فـي بــرقيتكم وفـي مــذكرتكم كلتيهمـا    

فالكلمـة المـستعملة   . إن هذا غير صحيح. دولة عربية مستقلة» حماية«الفرنسية تقوم الحكومتان بـ     
وأذكــركم فــضالً عــن ذلــك بــأن تغييــر كلمــة     . التــي تحمــل معنــى آخــر تمامــاً   » دعــم«فــي االتفاقيــة هــي  

وقد قدم االقتراح إلجراء التغييـر فـي رسـالة    . ١٩١٦غسطس أ/ أجري عمداً في آب » دعم«إلى  » حماية«
  :اغسطس يقول فيها/  آب٢٥من السيو كامبون إلى الفايكونت غراي في 
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أي ( باالنكليزيــة [Uphold]» آبهولــد« بالفرنــسية و [Soutenir]» ســوتنير«يبــدو لــي أن الكلمتــين   ««
  .»تعبران عن فكرتنا بصورة أصح) دعم أو تأييد

ولــذلك  . ١٩١٦اغــسطس  /  آب٣٠قــة علــى ذلــك فــي جــواب مــن لــورد كــرو مــؤرخ فــي          وتمــت المواف
فحسب النص الصحيح، ترتبط الحكومة الفرنسية بتعهداتها لبريطانية العظمى بدعم دولـة عربيـة       
مستقلة في المنطقة التي تتـضمن المـدن األربـع اآلنـف ذكرهـا، وهـي دمـشق وحمـص وحمـاه وحلـب،               

رين ومــوظفين أجانــب بنــاء علــى طلــب الدولــة العربيــة أو اتحــاد     وفــي تلــك المنطقــة تجهيــز مستــشا   
وتحـت نظـام االنتـداب، بطبيعـة الحـال، يحـل نظـام البـاب المفتـوح محـل أحكـام اتفاقيـة سـنة                . الدول
  . بشأن أسبقية االستثمار١٩١٦
/  أيـار ١٦ ـ أسـترعي أنظـاركم أيـضاً إلـى الفقـرة الـسابقة مـن كتـاب الـسر ادوارد غـري المـؤرخ فـي                ٥
  : إلى المسيو كامبون الذي قبل فيه االتفاقية بالنيابة عن الحكومة البريطانية١٩١٦مايو 
أتشرف بإخبار سعادتكم، جواباً، بـأن قبـول المـشروع كلـه كمـا هـو اآلن سـوف يتـضمن التنـازل عـن              «

 ولكن، لما كانت حكومـة صـاحب الجاللـة تعتـرف بالفائـدة التـي يعـود بهـا            .مصالح بريطانية جسيمة  
 قضية الحلفاء العامة توفير وضع سياسـي داخلـي أفـضل فـي تركيـة، فإنهـا علـى اسـتعداد لقبـول                على

الترتيب الذي تم التوصل إليه اآلن، بشرط الحصول على تعاون العرب، وأن العـرب ينفـذون الـشروط          
  .»ويحصلون على مدن حمص وحماه ودمشق وحلب

ء مــشروطاً علــى حــصول العــرب علــى   ســوف تالحظــون أن قبــول بريطانيــة العظمــى لالتفاقيــة جــا  
وإذا لــم ينفــذ هــذا الــشرط فمــن الواضــح أن االتفاقيــة    . المــدن األربــع دمــشق وحمــص وحمــاه وحلــب  

ونظــراً إلــى أن . وكــان هنــاك أيــضاً شــرط آخــر وهــو أن ينفــذ العــرب القــسم العائــد لهــم   . تنهــار برمتهــا
 دحـر تركيـة، فلـيس ثمـة شـك فـي أن       العرب بقوا في الحرب إلى النهايـة وقـاموا بـدور ال غنـى عنـه فـي        

  .هذا الشرط قد نفذ
 ـ وهنــاك تــصريحان أو تعهـدان آخــران لهمــا عالقــة بهــذه القــضية، وهمـا التــصريح االنكليــزي ـ             ٦

 ٨ونــص التــصريح االنكليــزي ـ الفرنــسي الــصادر فــي             .  وميثــاق عــصبة األمــم   ١٩١٨الفرنــسي لــسنة  
  : هو كما يلي١٩١٨نوفمبر / تشرين الثاني

غـرض الــذي تـستهدفه فرنــسة وبريطانيــة العظمـى فــي الحـث فــي الــشرق علـى الحــرب التــي       إن ال«
ــي         ــل الـــشعوب التـ ــائي لكـ ــل والنهـ ــر الكامـ ــو ضـــمان التحريـ ــاني هـ ــع األلمـ ــالم الطمـ ــى العـ أطلقهـــا علـ
اضطهدها األتراك ألمد طويل وإنـشاء حكومـات وإدارات وطنيـة تـستمد سـلطتها مـن مبـادرة الـشعوب            

  .ةنفسها وإرادتها الحر
وألجــل تحقيــق ذلــك، تتفــق فرنــسة وبريطانيــة العظمــى علــى تــشجيع ومــساعدة إنــشاء حكومــة         «

ــاء اآلن، وكـــذلك فـــي األقـــاليم التـــي تحـــاوالن             ــة فـــي ســـورية والعـــراق اللـــذين حررهمـــا للحلفـ وطنيـ
  .، واالعتراف بتلك الحكومات فوراً عند تأليفها فعالًتحريرها اآلن
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لهمـا إال أن  ه المنـاطق شـكالً مـا مـن األنظمـة فإنهمـا ال هـم        خالفاً للرغبة في أن تقرضـا فـي هـذ    «
تؤكــدا، بــدعمهما ومــساعدتهما الفعليــة، العمــل االعتيــادي لتلــك الحكومــات أو اإلدارات التــي قبلتهــا      
الــشعوب نفــسها، وضــمان العــدل المحايــد والمتــساوي للجميــع، وتــسهيل التطــور االقتــصادي للــبالد     

ة، وتأييــد نــشر التعلـيم، وإنهــاء االنــشقاقات التـي اســتغلتها الــسياسة    بإثـارة وتــشجيع المبــادرة المحليـ  
التركيـة أمـداً طــويالً هـذا هــو الـدور الـذي أخــذت الحكومتـان الحليفتــان علـى عاتقهمـا القيــام بـه فــي           

  .»األقاليم المحررة
  :أما المادة المتعلقة باألمبراطورية التركية في ميثاق عصبة األمم فنصها كما يلي

بحيـث  الشعوب التي كانت فيما مضى تابعة لألمبراطورية قد بلغت مرحلـة مـن التقـدم    إن بعض   «
يمكــن االعتــراف موقتــاً بوجودهــا كــأمم مــستقلة، بــشرط تقــديم مــشورة ومــساعدة إداريــة مــن جانــب         

ويجـب أن تكـون رغبـات هـذه     . وحـدها ) علـى أقـدامها  (دولة منتدبة حتى الوقت التي تستطيع الوقوف    
  .»ار رئيسي في اختيار الدولة المنتدبةالشعوب محل اعتب

 ـ وعدا ذلك فـإن المعلومـات التاريخيـة الوحيـدة التـي أرى ضـرورة تـسجيلها لعالقتهـا بالمـشكلة            ٧
/ المبحــوث فيهـــا، هــي نقـــاط التفـــاهم التــي تـــم التوصـــل إليهــا بيـــنكم وبينـــي فــي شـــهر كـــانون األول      

يحات التـــي أدلــــت بهــــا الحكومــــة  ديـــسمبر مــــن الــــسنة الماضــــية حـــول فلــــسطين والعــــراق، والتــــصر   
/ كـان التفـاهم فـي كـانون األول    . مارس من هذه السنة حول االنتداب على سورية/ البريطانية في آذار  

ديسمبر الماضي هو أن توافـق الحكومـة الفرنـسية علـى إدخـال منطقـة الموصـل فـي العـراق، وتوافـق              
ها فيمـا يتعلـق بهـا توافـق علـى إنـشاء       وأن. دولية في فلسطين» دولة«أيضاً على صرف النظر عن فكرة    
أن الموصـل جـزء   ) أ:(إن أسـباب هـذا الترتيـب كمـا أفهمهـا هـي ثالثـة       . انتداب بريطاني على القطـرين   
أن الحكومــة الدوليـة قـد ثبـت فــشلها بـصورة يـضرب بهـا المثــل       ) ب. (مـن العـراق جغرافيـاً واقتـصادياً    

. نيون، يحبـذون كمـا يظهـر انتـداباً بريطانيـاً     وأن شعور سـكان فلـسطين، سـواء مـنهم العـرب أو الـصهيو       
 ١٤٠٠٠٠٠أن بالنظر إلى أن األمبراطورية البريطانية قد دحـرت تركيـة وحـدها فعـالً، واسـتخدمت         ) ج(

 مليـــون بـــاون فـــي حـــرب أدت إلـــى االســـتيالء علـــى ســـورية، فـــإن    ٧٥٠جنـــدي وتكبـــدت مـــصاريف بلغـــت  
غربيــة لــم تكــن تــستطيع المــشاركة فــي الحــرب   الحكومــة الفرنــسية التــي ركــزت قواهــا علــى الجبهــة ال 

التركية إال في نطاق ضيق بل لقد عارضت االستمرار فيها، كانـت مـستعدة أن تجـري هـذه التعـديالت        
 للموافقة على الرغبات البريطانية بدون أن تربط ذلك، كما زعم من بعـد بأيـة     ١٩١٦في اتفاقية سنة    

  .شروط
» مجلـس األربعـة  «ال مطـامع لهـا فـي سـورية أدلـى بـه أمـام         ـ إن التصريح بـأن بريطانيـة العظمـى     ٨

وكــان اللــورد آللنبــي، القائــد العــام فــي تلــك المنــاطق،         . مــارس الماضــي  / فــي اجتمــاع عقــد فــي آذار   
وأرسـلت التعليمـات   . وقد عاد إلى مصر وسورية بعد ذلـك فـوراً إلبـالغ مرؤوسـيه      . حاضراً في االجتماع  

اريس ولنــدن تــوعز إليــه بــأن يوضــح بــأن بريطانيــة العظمــى ال        أيــضاً إليــه فــي تــواريخ الحقــة مــن بــ      
وقــدمت تــصريحات مماثلــة إلــى األميــر    . يمكنهــا فــي حــال مــن األحــوال قبــول االنتــداب علــى ســورية     

إن الحكومـة البريطانيــة تلتـزم بهـذه التــصريحات بـال قيــد أو     . فيـصل فـي وقــت اجتمـاع بـاريس وبعــده    
  .شرط
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حات والتعهـدات، قـدمت المقترحـات التـي وردت فـي المـذكرة        ـ فـي ضـوء هـذه الحقـائق والتـصري      ٩
لقـــد أملـــت الحكومـــة البريطانيـــة أن مـــؤتمر الـــسالم يـــستطيع أن  . ســـبتمبر/  أيلـــول١٣المؤرخـــة فـــي 

يعــالج المــشكلة التركيــة بــسرعة، وفــي النــصف األول مــن هــذه الــسنة فكــرت أن خيــر الــسبل إلجــراء           
 للجيـوش البريطانيـة لـسورية تـساعدها قـوات فرنـسية       تسوية سلمية هو استمرار االحـتالل العـسكري      

ــادة العليــا للــورد اللنبــي حتــى يــتم الــصلح مــع تركيــة         وفــي الــصيف انهــار اقتــراح    . وعربيــة تحــت القي
ــاً بــسبب عــدم           إلحــالل قــوات فرنــسية محــل القــوات البريطانيــة فــي ســورية الغربيــة، وكــان ذلــك جزئي

 اآلخـر إلـى الـشك فيمـا يتعلـق بالنتـائج التـي يعـود بهـا          االتفاق على الحدود، كما كان يعود فـي جزئـه   
وعلــى الــرغم مــن رغبتهــا الــشديدة فــي تــشجيع تفــاهم فرنــسي عربــي،    . علــى النظــام واألمــن المحلــي 

فقــد ثبــت للحكومــة البريطانيــة فــي كــل مرحلــة أن هنــاك معارضــة شــديدة بــين أهــالي ســورية لتــولي     
بــذلت حكومــة صـاحب الجاللــة قــصارى جهودهــا   فرنـسة االنتــداب علــى ذلـك القطــر ـ وهــي معارضـة         

إن وجود هذه المعارضة منذ مدة طويلة تـدل عليـه بوضـوح المراسـالت مـع الملـك حـسين         . لتثبيطها
وأن تقرير المندوبين األمـريكيين الـذين تجولـوا فـي تلـك الـبالد أخيـراً لجمـع األدلـة، قـد            . ١٩١٥سنة  

 رغبــة الحكومــة البريطانيــة كانــت طــوال المـــدة      ولكـــن. أثبــت أن تلــك المعارضــة ال تــزال قويــة جــداً      
ــة ذوو       ــم األقـــوام الثالثـ التوصـــل إلـــى ترتيـــب ودي عملـــي بـــين الفرنـــسيين والبريطـــانيين والعـــرب، وهـ

وقامت بكـل مـا فـي وسـعها، كمـا تتـذكرون، لتـشجيع هـذا التفـاهم خـالل المـدة التـي قـضاها                  . العالقة
 مــصلحة خاصــة فــي ســورية، ولــم تكــن لهــا      ومــع أنهــا قــد تخلــت عــن كــل    . األميــر فيــصل فــي بــاريس   

ولكن فـي أوائـل الخريـف مـن هـذه      . مصلحة خاصة تخدمها، فإن جهودها مع األسف قد مضت سدى      
السنة أصبح واضحاً أن قرار الواليات المتحدة بشأن إمكان توليها االنتـداب علـى أي قـسم مـن تركيـة        

لتـي تحملــت تقريبـاً عـبء الحـرب كلــه     قـد يتـأخر ألمـد طويـل، وأصــبح ضـرورياً لبريطانيـة العظمـى، ا       
وكـــان مـــن المهـــم أن تـــسرح  . ضـــد تركيـــة، أن نتخلـــى عـــن جعـــل نفـــسها مـــسؤولة عـــن احـــتالل ســـورية  

ولــم يتــرك ضــغط الــرأي العــام والــضرورة الماليــة ســبيالً مفتوحــاً آخــر    . جيوشــها وتحــدد مــسؤولياتها
ية وعربيـة فـي سـورية محـل     وعلـى ذلـك قـدمت مقترحاتهـا إلحـالل قـوات فرنـس       . للحكومة البريطانية 

  :القوات البريطانية على الصورة التالية
        ١٣١٣١٣١٣مقتبس من المذكرة المؤرخة في مقتبس من المذكرة المؤرخة في مقتبس من المذكرة المؤرخة في مقتبس من المذكرة المؤرخة في 

        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر / / / / أيلولأيلولأيلولأيلول
 ـ عنــد اتخــاذ القــرار بــشأن الجهــة التــي نــسلمها المــسؤولية لحمايــة األمــاكن المختلفــة فــي               ٣«

ن البريطانيـة والفرنـسية،   سـوف تؤخـذ بنظـر االعتبـار تعهـدات الحكـومتي      . المنطقة التي تم إخالؤهـا    
  .وتصريحاتهما، ليس فيما بينهما فقط ولكن بينهما وبين العرب أيضاً

 ـ تنفيـذاً لهـذه الـسياسة، فـإن الحاميـات فـي سـورية غربـي خـط سـايكس ـ بيكـو والحاميـات فـي                     ٤«
  .»كيليكيا تستبدل بقوة فرنسية، وحاميات دمشق وحمص وحماه وحلب تستبدل بقوة عربية
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ومـــة البريطانيــــة إضـــافة إلـــى ذلــــك باســـتعدادها لقبـــول تحكــــيم رئـــيس الواليــــات       صـــرحت الحك 
ــراق وفلــــسطين     ــورية والعــ ــين ســ ــدود بــ ــي قــــضية الحــ ــدة فــ ــض   . المتحــ ــر، وبعــ ــراح األخيــ ــذا االقتــ وهــ

االقتراحــات المعينــة األخــرى الــواردة فــي المــذكرة، وافقــت بنــاء علــى طلــبكم علــى تأجيلهــا إلــى أن              
أمـا االقتراحـات   .  في قـضية مـستقبل المنـاطق التركيـة بـصورة عامـة      يتمكن مؤتمر السالم من النظر  

/  أيلــول ١٣المتعلقــة بــاحتالل ســورية خــالل المــدة الموقتــة فقــد عرضــت علــى مــؤتمر الــسالم فــي            
وهذه المقترحات كانت في كـل نواحيهـا علـى وفـاق تـام مـع االتفاقيـة         . سبتمبر ولم تثر أية اعتراضات    

وهـي تمـنح فرنـسة رقابـة تامـة      . ١٩١٨ كما عـدلها رئيـسا الـوزارة سـنة     ١٩١٦االنكليزية ـ الفرنسية لسنة  
علــى مــا ســمى بالمنطقــة الزرقــاء حتــى الوقــت الــذي يقــرر مــؤتمر الــسالم مــستقبل هــذه األقــاليم،             
وتمــنح العــرب الرقابـــة فــي المنطقـــة التــي وعــدوا بـــأن تكــون لهـــم دولــة مــستقلة فيهـــا ســواء حـــسب           

يــضاف إلــى ذلــك أن فــي  . ١٩١٦ الحكومــة الفرنــسية وفقــاً التفاقيــة  التعهــدات البريطانيــة ومــن جانــب
باســـتثناء الموصـــل يكـــون لفرنـــسة وحـــدها حــق تقـــديم المـــشاورين بطلـــب مـــن الـــدول    ) أ(المنطقــة  

  .العربية
 ـ ولما كانت هذه االقتراحات تؤثر في األمير فيـصل والعـرب تـأثيراً عظيمـاً، وال يمكـن تنفيـذها        ١٠

قـت إليـه حالمـا تمـت صـياغتها، ودعوتـه إلـى القـدوم فـوراً إلـى بـاريس للمباحثـة             بدون تعاونه، فقـد أبر   
وفــي الوقــت نفــسه بلغــتكم وســائر أعــضاء المــؤتمر      . بــشأنها مــع الحكــومتين البريطانيــة والفرنــسية   

وفـي جـوابكم ذكـرتم أنكـم ال ترغبـون فـي مقابلتـه، وعلـى ذلـك، وبمـوافقتكم،             . بأنني بأنني فعلت ذلك   
يء مباشـرة إلــى لنـدن بقـصد إقناعـه بقبـول االقتــراح المتعلـق بـاالحتالل كمـا تمــت         دعوتـه إلـى المجـ   

وقد أثار فيـصل أشـد االعتـراض علـى هـذه االقتراحـات، وكـان ذلـك، جزئيـاً،          . الموافقة عليه في باريس  
ألن العرب يعترضون على تولي فرنسة انتداباً على سورية، وهذه االعتراضـات سـبق لألهـالي أنفـسهم       

وها للمنـدوبين األمـريكيين الـذين أوفـدوا للوقــوف علـى رغبـاتهم، وكـذلك بـسبب أن الــشعب         أن أوضـح 
العربــي، الــذي يمثلــه هــو، كــان معارضــاً بــشدة لتقــسيم ســورية والــبالد العربيــة بــأي شــكل مــن أشــكال       

وعلـى الـرغم مـن الـصعوبات البالغـة فقـد مارسـت الحكومـة البريطانيـة علـى األميـر فيـصل                . التجزئة
إن شـــدة اعتراضـــات األميـــر  . غط لقبـــول هـــذا الترتيـــب والتفـــاهم مـــع الحكومـــة الفرنـــسية  أشـــد الـــض

وإخـــالص الحكومـــة البريطانيـــة فـــي تنفيـــذ نقـــاط التفـــاهم مـــع الحكومـــة الفرنـــسية يتـــضحان مـــن    
المراســلة التـــي جـــرت بـــين األميــر والحكومـــة البريطانيـــة خـــالل األســابيع القليلـــة الماضـــية، وأرفـــق     

م نــسيان الحكومــة البريطانيــة لحقــوق فرنــسة وادعاءاتهــا يظهــر مــن المقتــبس    وأن عــد. صــورها طيــاً
  :التالي
فيما يتعلق باحتالل فرنسة لبقية سورية فإنها تطلب إلى سـموكم أن تتـذكروا أن العـرب مـدينون           «

بحــريتهم إلــى درجــة قــصوى إلــى التــضحيات الجــسيمة التــي قــدمها الــشعب الفرنــسي فــي الحــرب             
مساهمة الفرنسية في سـورية نفـسها لـم تكـن كبيـرة، ألن فرنـسة كانـت مـشغولة           صحيح أن ال   .األخيرة

ولكنهـا فـي سـاحات المعـارك الكبـرى الحيويـة فـي        . بصورة واسـعة فـي الحـرب علـى الـساحات األخـرى        



  ٣٩٤

 من القتلى وتحملت ديناً ال يقـل عمـا تحملتـه بريطانيـة لتحطـيم القـوة       ١٤٠٠٠٠٠أوروبية قد خسرت  
التركـــي، والتـــي بـــدون تأييـــدها لـــم تكـــن القـــوة العـــسكرية التركيـــة لتـــستطيع   التــي ســـاندت الطغيـــات  

  .»االستمرار في أكثر من أسابيع قليلة
 ـ بنتيجة مباحثاتنا ارتأيـت أن عقـد مـؤتمر مائـدة مـستديرة مـن ممثلـين عـسكريين للبحـث، ال           ١١

انيـة بقـوات فرنـسية    في السياسة، بل في طريقة تنفيذ الترتيبات العـسكرية السـتبدال القـوات البريط         
وعربيــة فــي المنــاطق المخصــصة لكــل منهــا ـ يهــيء الحتمــال تنفيــذ التغييــر فــي الــسلطة المحتلــة        

ولـذلك أبرقـت إلـيكم راجيـاً إيفـاد      . باتفاق ودي بـين األطـراف الثالثـة ذات العالقـة وبموافقـة الجميـع          
ميــر فيــصل والفيلدمارشــال الجنــرال غــورو إلــى لنــدن فــوراً للمباحثــة فــي الترتيبــات العــسكرية مــع األ  

وتستطيعون اآلن أن تفهموا مدى دهشتي لتسلم رفضكم، وأكثر من ذلـك لألسـباب التـي     . لورد اللنبي 
وبعــد الجهــد الــدائب إلحــالل تــسوية وديــة تــضمن      . صــرحتم بأنهــا دعــتكم إلــى اتخــاذ هــذا الموقــف    

هــا العــرب ويتركهــا حــرة    لفرنــسة كــل حقوقهــا، ممــا يعيــد تثبيــت العالقــات الوديــة بينهــا وبــين جيران        
، وجــدت أن جهــودي قــد قوبلــت بموقــف الريبــة والمعارضــة    ١٩١٦للتعامــل معهــم وفقــاً التفاقيــة ســنة   

وإننـي ألرجـو مخلـصاً أن ال يعـود     . الذي ال تبرره الحقائق، كما توضح الوثائق المربوطة بهذا الكتاب  
 علــى عقــد اتفــاق ودي بــين   تــدمير هــذه المحاولــة للتوصــل إلــى تــسوية عــن طريــق التفــاهم، بالــضرر    

  .العرب والفرنسيين
 ـ إن الحكومـة البريطانيـة قــدرت أهميـة إحـالل تفـاهم بـين العــرب والفرنـسيين بحيـث أنهـا لــم              ١٢

وأنهـا لـو فعلـت ذلـك، لمـا      . تنقل رسالتكم إلى األمير فيصل بالـصيغة المهينـة نوعـاً مـا التـي وصـلتها        
وقـد أبلغتـه أنكـم دعوتمـوه     .  سـلمية للمـسألة الـسورية   عاد هنالك ـ حـسب رأيهـا ـ أمـل كبيـر فـي تـسوية        

ــة       ــل دعـــوتكم ويتوصـــل إلـــى تفـــاهم مـــع الحكومـ إلـــى بـــاريس، وألححـــت عليـــه بـــأقوى أســـلوب، أن يقبـ
  .ويسرني أن أقول إنه قرر العمل بموجب هذه النصيحة. الفرنسية مباشرة

كـم، علـى الـرغم مـن لهجـة       ـ تعلم الحكومة البريطانية، حين يأتي األمير فيصل إلـى بـاريس، أن   ١٣
خطابكم، سـوف تعاملونـه بالمجاملـة واالحتـرام الـذي يـستحقه أحـد الحلفـاء وهـي تـذكركم بأنـه قـام              
بثــورة علــى الحكــم التركــي فــي وقــت كانــت فيــه مقــدرات الحلفــاء قــد تــردت كثيــراً، وأنــه كــان مخلــصاً         

ركيــة ممــا كــان التوطئــة النهيــار   للحلــف إلــى النهايــة، وأنــه وأتباعــه قــد لعبــوا دوراً ضــرورياً فــي دحــر ت    
إن األمير فيـصل يمثـل قومـاً لهـم تـاريخ ومجـد، ومـن المهـم أن يعـيش البريطـانيون           . الجهة األلمانية 

وهــو إلــى ذلــك عــضو فــي مــؤتمر الــسالم   . والفرنــسيون كالهمــا معــه فــي عالقــات مــن الــصداقة الوديــة  
ة معه بتعهدات هامـة، والمنطقـة التـي    إن الحكومة البريطانية مرتبط. الذي أنت نفسك رئيسه البارز 

وحكومـة  . يسيطر عليهـا تقـع مقابـل المنـاطق الفرنـسية والبريطانيـة وأبـوه زعـيم مـسلم عظـيم أيـضاً              
صــاحب الجاللـــة ال تـــستطيع إخفـــاء القلـــق الـــذي شــعرت بـــه إزاء تـــصميم األميـــر فيـــصل والمـــشكلة     

مــــة الفرنــــسية فــــإن الحكومــــة  وإذا كانــــت هــــذه حقــــاً سياســــة الحكو. العربيــــة بمزيــــد مــــن الغطرســــة
البريطانيـة تخــشى مـن أنهــا تــؤدي حتمـاً إلــى القالقــل الخطيـرة والطويلــة األمــد فـي أنحــاء األقطــار       



  ٣٩٥

إن األميــر فيــصل يرغــب اآلن رغبــة     . العربيــة والتــي قــد تمتــد بــسهولة إلــى العــالم اإلســالمي برمتــه        
 ال يحـدث ـ خـالل المفاوضـات فـي      بأن) الحكومة البريطانية(وتأمل . صادقة في التعاون مع الحلفاء

بـاريس ـ شــيء يـدفع األميــر فيــصل إلـى العــداء أو يحثــه علـى الــدخول فــي صـالت مــع تلــك العناصــر            
  .المعادية الموجودة في الشرق األوسط، وهي أعداء فرنسة وبريطانية على حد سواء

قـاً بموجـب    ـ وتصرح  حكومة صاحب الجاللة إضافة إلى ذلك أن األمير فيصل يـرى نفـسه مح   ١٤
اتفاقية صحيحة بإنشاء دولـة مـستقلة ضـمن المنطقـة المعينـة فـي االتفاقيـة االنكليزيـة ـ الفرنـسية            

والحكومـة الفرنــسية ليــست  .  والتــي تتـضمن المــدن األربـع دمــشق وحمــص وحمـاه وحلــب    ١٩١٦لـسنة  
» لــدعم«سـالة  أقـل التزامـاً مــن الحكومـة البريطانيــة كمـا تــدل عليـه الوثــائق التـي ذكرتهــا فـي هــذه الر        

  .هذه الدولة العربية في تلك األنحاء مع أن لها وحدها حق تزويدها بالمشاورين حسب طلبها
 ـ وعليهــا أن تــذكر أيــضاً أنــه، بــالنظر إلــى كــون األميــر فيــصل أحــد حلفــاء بريطانيــة، فهــي ال               ١٥

لتـي اتخـذتها   تتمكن من تـرك االهتمـام بمـسألة تنفيـذ، أو عـدم تنفيـذ، التعهـدات التـي تعهـدت بهـا وا             
إن الحكومـة البريطانيــة  . ١٩١٦الحكومـة الفرنـسية أيــضاً فـي االتفاقيــة االنكليزيـة ـ الفرنـسية لــسنة          

وكمـا أشـرت إليـه فـي هـذه الرسـالة، أن       . ملتزمة التزاماً جدياً للعرب وللحكومة الفرنسية على السواء      
ومــن الواضــح أن مــن   . ضمــسؤولياتها ال تتعــارض إحــداها مــع األخــرى، ولكنهــا متممــة بعــضها لــبع      

الحكومـة  (وكمـا رأيـتم، أنهـا    . حقها، كما هو من واجبها، أن تهتم بتنفيذ المعاهـدات التـي تـرتبط بهـا     
قد أصرت على األمير فيصل بأنه ال يستطيع أن يتوقـع تأييـداً مـن الحكومـة البريطانيـة            ) البريطانية

رة ممكنـة علـى التوصـل إلـى اتفـاق      ألي شيء أكثر مما تخوله حقوقه في المعاهدة، وحثته بأشـد صـو    
ودي مـــع الحكومـــة الفرنـــسية فـــي أســـرع مـــا يمكـــن، وهـــي واثقـــة أن حليفتهـــا الفرنـــسية ســـوف تنفـــذ    

  .تعهداتها روحاً ونصاً وتتوصل إلى تسوية ودية مع األمير فيصل
 ـ وفـي الختـام، تـسترعي حكومـة صـاحب الجاللـة االنتبـاه إلـى أن كلتـا الحكـومتين البريطانيـة             ١٦

، ١٩١٨نــوفمبر /  تــشرين الثــاني٨لفرنــسية ملتزمتــان بالتــصريح االنكليــزي ـ الفرنــسي الــصادر فــي       وا
إن . لقد تعهدتا بمراعاة رغبات السكان لـدى التـسوية النهائيـة للمـشكلة التركيـة     . وبعهد عصبة األمم 

ــح أنهمـــا            ــن الواضـ ــة، ومـ ــصريحات تعهـــدات ملزمـ ــذه التـ ــران هـ ــشعب العربـــي يعتبـ ــصل والـ ــر فيـ األميـ
عتزمان حالياً أن بريطانيـا أمـام مـؤتمر الـصلح الـذي سـتكون لـه الـسلطة النهائيـة فـي التـسوية، بـأن              ي

ولمـا كانـت الحكومـة البريطانيـة     . المنتدبـة ) الدولـة (تكون رغبات الشعب العامل الفاصل فـي اختيـار    
ية أي ترغــب فــي أن تتــولى فرنــسة ســلطة االنتــداب، فمــن المهــم جــداً أن ال تــدخر الحكومــة الفرنــس       

  .جهد من أجل التوصل إلى تفاهم ودي مع األمير فيصل ومع الشعب العربي في سورية
 ـ لذلك تنتظر الحكومة البريطانية بقلق نتيجة المفاوضـات بـين الحكومـة الفرنـسية واألميـر       ١٧

وال شــك أن الترتيـب لـسحب القــوات البريطانيـة والحـتالل ســورية بعـد ذلـك، كمــا       . فيـصل فـي بـاريس   
  .سبتمبر يبقى قائماً/  أيلول١٣المذكرة المؤرخة في شرح في 



  ٣٩٦

ولكــن بــالنظر إلــى صــلتها بالتــسوية    .  ـ هنــاك شــؤون أخــرى فــي مــذكرتكم تــستدعي التعليــق           ١٨
النهائيــة لمــشكلة األمبراطوريــة التركيــة ممــا هــو محــتفظ بــه لمــؤتمر الــسالم ولــيس للمــدة المؤقتــة    

ولكـن سـتتبع هـذا بعـد أيـام قليلـة       . م اآلن مناقشتهاالتي هي وحدها اآلن تحت البحث، فإنني ال أعتز  
  .مذكرة منفصلة من وزارة الخارجية عن بعض هذه النقاط

 ـ تأمل حكومة صاحب الجاللـة أن تـضع هـذه الرسـالة حـداً للريبـة التـي ال داعـي لهـا والعالقـة            ١٩
تعتقـد أن  وهـي تـسمح لنفـسها أن    . في ذهن الحكومة الفرنسية بخصوص موقف بريطانيـة ونوايـاهم        

هذه الرسـالة تبـين بوضـوح أنهـا اتبعـت منـذ البدايـة سياسـة االخـالص والتعـاون وسـوف تالحظـون أن              
في الكثير من التفاصيل المهمة كانت المذكرة التـي قـدمتوها لـي غيـر دقيقـة مـن حيـث الوقـائع ومـا             

حب وفــي خــالل األشــهر الــستة األخيــرة تعرضــت حكومــة صــا      . تــضمنته مــن تلميحــات ال أســاس لهــا    
الجاللة لسلسلة من التهم من جانب الحكومة الفرنسية بـصدد سياسـتها وأعمالهـا فـي سـورية، وهـي         

وحتـــى فــي المـــذكرة المجــاب عنهـــا فـــإن   . تعتقــد أنـــه قــد ثبـــت فــي كـــل حالــة أنهـــا دون أســـاس مــادي      
ــرب         ــي تـــسليح العـ ــوم فـ ــة المزعـ ــل بريطانيـ ــشأن عمـ ــرر تـــصريحها بـ ــسية تكـ ــة الفرنـ ــد . الحكومـ وتعتقـ

ســبتمبر المعنونــة إلــى  /  أيلــول٦أنهــا فــي الرســالة البريطانيــة المؤرخــة فــي   ) البريطانيــةالحكومــة (
ــاً       ولمــا كــان الظــاهر أن تلــك الرســالة لــم     . الــسفير الفرنــسي فــي لنــدن، قــد كــذبت هــذه التهمــة نهائي
  .تحدث أثراً ما، فال محيد لنا من إعادة ذكر أقسامها المهمة

التركيـة، كـان فـي    بيـة فـي الـسنة الماضـية واختفـاء الدولـة       حتى منذ التقدم النـاجح للقـوات العر        «
مالئمــة وتجهيزهــا، للمحافظــة علــى األمــن والنظــام فــي المنــاطق      ) جندرمــة(النيــة إنــشاء قــوة درك  

وقــد اســتمر تنظــيم وتجهيــز هــذه القــوة بثبــات منــذ     . المختلفــة التــي تعتــرف اآلن بالــسلطة العربيــة  
لكــن .  دركــي٦٠٠٠ لتــسليح لــواء عربــي واحــد مخــتلط و  ذلـك الحــين، وتــستهدف خطــط القائــد العــام  

نيتــه تنــصرف إلــى ضــمان اســتبدال بندقيــة حديثــة ورشــاش أو مــدفع بكــل ســالح مماثــل مــن الــصنف      
ولـذلك فـإن أثـر هـذه الخطـوة لـن يكـون زيـادة األسـلحة العربيـة           . البريطاني المجهـز للقـوات العربيـة    

  .تي تشتمل عليها قيادة الفيلدمارشال اللنبيبل ضمان التوافق فقط بين الوحدات المختلفة ال
  .وفي الحقيقة لم يسبق نقل بنادق ورشاشات أو مدافع إلى العرب بموجب هذا المشروع«
/  آب١٨فــي » الطــان«ينفــي الفيلدمارشــال اللنبــي بــصورة قاطعــة البيــان الــذي ظهــر فــي جريــدة         «

 .ن البريطانيـة وسـلمت إلـى العـرب    اغسطس القائل بأن أسلحة وعتاداً قد أنزلت فـي بيـروت مـن الـسف       
  .»فأكون شاكراً إذا وجدت الحكومة الفرنسية وسيلة لنشر تكذيب لهذا البيان

وتناشـد الحكومــة البريطانيــة مخلــصة أن ال يــسمح للدعايــة المغرضــة بــأن تعكــر صــفو العالقــات    
 وموظفيهـا آذانـاً   البريطانيـة ـ الفرنـسية، وأن ال تلقـى هـذه الـتهم الموجهـة إلـى الحكومـة البريطانيـة           

وهنالك حد إذا بلغته هـذه الـتهم، وخـصوصاً ظهورهـا فـي الـصحافة الفرنـسية، فإنهـا سـتثير            . صاغية
وتــرى حكومــة صــاحب الجاللــة أنهــا إذا أجبــرت علــى نــشر سلــسلة       . مطالبــات بــضرورة اإلعــالن عنهــا  

لغـة ليـست وديـة،    االتهامات الموجهة ضدها من الحكومـة الفرنـسية، خـالل األشـهر الـستة الماضـية ب          



  ٣٩٧

مع األجوبة التـي تظهـر أن هـذه االتهامـات ال أسـاس لهـا، فـإن ذلـك لـن يـؤدي إلـى عالقـات طيبـة بـين                   
ــن ذلـــك لتـــشجيع أعـــداء ذلـــك        بريطانيـــة وفرنـــسة، وال شـــك أنـــه لـــيس هنالـــك شـــيء خطـــط أكثـــر مـ

 ولكــن .التحـالف البريطـاني ـ الفرنـسي الــذي كـان العامـل الرئيــسي فـي انتـصار الحلفــاء فـي الحـرب             
  .الحكومة البريطانية لن تحجم عن هذا الواجب إذا ما ألقي على عاتقها

  ...وأتشرف الخ
  لويد جورج
FO 371/4186 

))))٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        إلى حضرة صاحب السعادة وزير خارجية بريطانية العظمى األفخمإلى حضرة صاحب السعادة وزير خارجية بريطانية العظمى األفخمإلى حضرة صاحب السعادة وزير خارجية بريطانية العظمى األفخمإلى حضرة صاحب السعادة وزير خارجية بريطانية العظمى األفخم
  حضرة صاحب السعادة، 

ة فــي الــبالد المحــررة فــي    قــرر حــزب االســتقالل العربــي الــذي يمثــل األكثريــة المفكــرة المطلقــ       
  : أن يعرض على مسامعكم ما يأتي١٩١٩/  تشرين الثاني١٤جلسته غير العادية التي عقدها في 

إن االتفــاق العــسكري الموقــت المنعقــد بــين الموســيو كليمنــصو والمــستر لويــد جــورج خلــسة عــن   
حدة الـبالد العربيـة   مندوب حلفائهما العرب سمو األمير فيصل ممثلنا في أوروبا والقاضي بتمزيق و      

ـ المحررة وال سيما سورية والممهد السبل السـتعمارها فـي المـستقبل جـاء مناقـضاً لوعـود الحلفـاء              
وقـــرارات مـــؤتمر الـــصلح ولتـــصريحات حـــضرة الـــرئيس ولـــسن وللمـــادة الثانيـــة والعـــشرين مـــن عهـــد     

  .جمعية األمم التي تخول الشعوب حق بت مصيرها بحرية تامة
 ١٩١٩/  اكتـوبر ٩ه ال يتفق مع ما ظهر من حسن نية فرنسا وانكلتـرا فـي برقيـة    وهو في الوقت عين  

  .حيث أعلنتا أن ال مطمع لهما في بالدنا وأنهما تنشطان تأسيس حكومة عربية مستقلة فيها
أمــا الــشعب العربــي فقــد أعــرب بأكثريــة ســاحقة عــن رغبتــه فــي أن يحكــم نفــسه بنفــسه متمتعــاً           

  .حقه بالتمثيل الخارجي كما ثبت ذلك للجنة االستفتاء األمريكيةبأوسع معاني االستقالل مع 
وهــو يعتمــد فــي هــذه المطالــب علــى حــضارته الغاربــة وتاريخــه المجيــد وعلــى وحدتــه القوميــة             

  .واللسانية والجغرافية واالقتصادية
فالــشعب العربــي يتمــسك بهــذه المطالــب القائمــة علــى الحــق والعــدل بأقــصى الــشدة وال ســيما        

استحق مستقبالً باهراً بما بذل من الضحايا وأظهر من البـسالة فـي سـاحات القتـال وحـق لـه       بعدما  
  .اليوم أن يفاخر بقسطة من الفخر في النصر النهائي

فحزب االستقالل العربي يلقـي علـى عـاتق الحلفـاء ومـؤتمر الـصلح أمـام التـاريخ وأبنـاء األجيـال                 
اهتـضام أقـدس حقـوق األمـة العربيـة ويناشـدهم اهللا       المقبلة تبعة الفـتن التـي يمكـن أن تنـشأ بـسبب       

أن يعترفـوا باسـتقالل العـرب ووحـدتهم ويرفـضوا مــدعيات الـصهيوني فـي فلـسطين تجنبـاً لفتنـة قــد           
  .تلتهم الشرق كله وتفضلوا في الختام بقبول فائق احترامنا

  باسم حزب االستقالل العربي
  الكاتب العام

  ١٩١٩/  تشرين الثاني١٥دمشق في 



  ٣٩٨

FO 371/4147 

))))٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠((((        

        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        من اللفتننت كرنل آرنولد ويلسنمن اللفتننت كرنل آرنولد ويلسنمن اللفتننت كرنل آرنولد ويلسنمن اللفتننت كرنل آرنولد ويلسن

        وكيل المفوض المدني في العراقوكيل المفوض المدني في العراقوكيل المفوض المدني في العراقوكيل المفوض المدني في العراق

        إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودإلى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودإلى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودإلى عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود

        حاكم نجد وتوابعهاحاكم نجد وتوابعهاحاكم نجد وتوابعهاحاكم نجد وتوابعها

  دائرة المفوض الملكي

  بغداد

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني١٧: التاريخ

قـت طويـل منـذ كتبـت لكـم، ولكـن فـي الوقـت         مرت بضعة أشهر منذ أسـعدت بالـسماع مـنكم، ومـر و       

ومع أننا علـى بعـد كبيـر فـي     . نفسه مرت بيننا برقيات ورسائل بواسطة الوكالة السياسية في البحرين      

المسافة فإن حـوادث األشـهر الـستة الماضـية تظهـر أن نوايانـا وأهـدافنا لـم تكـن كبيـرة االخـتالف بـل               

  .متماثلة تماثالً كبيراً

ألشهر الستة الماضية، على الرغم من وجود إشـاعات كثيـرة عـن القالقـل وعلـى      الحمد هللا، خالل ا 

الرغم من أن شخصك الكريم كان أحياناً قلقاً، وأما نفسي لم أكن خالياً من القلق، لكـن، بلطـف منـه      

وسيــسر عظمــتكم أن  . تعــالى، لــم يحــدث شــيء يعكــر الــسالم فــي هــذه الــبالد أو فــي الجزيــرة العربيــة     

  :من األخبار التي بلغتني بتاريخ اليوم حول الشؤون السياسيةيطلع على شيء 

ورد تقريــر برقــي أمـس مآلــه أنــه يتمتــع بالــصحة الجيــدة ويــزور   . فيمـا يتعلــق بولــدكم فيــصل أوالً، أوالً، أوالً، أوالً، 

جــزر بريطانيــة العظمــى مــع صــديق الجميــع المــستر فيلبــي، ولــذلك هــو فــي أطيــب األيــادي وبــين              

  .عشاً ومسروراًوال شك أنه سيعود إليك منت. األصدقاء

حـصل اتفـاق بـين الحكـومتين البريطانيـة والفرنـسية بـأن تخلـي القـوات          . بخصوص سـورية  ثانياً،  ثانياً،  ثانياً،  ثانياً،  

وقد غادرت القوات البريطانيـة عينتـاب وأورفـة وديـار بكـر ومـاردين ومـرعش وحلـت             . البريطانية سورية 

 حـول مـستقبل   القوات الفرنسية محلها، وهذه سوف تضبط النظـام حتـى يـصدر قـرار مـؤتمر الـسالم          

  .هذه األقاليم

 وسـتغادر القــوات البريطانيــة حلــب ودمــشق أيــضاً خـالل األســابيع الــستة القادمــة، لكــن لــن تأخــذ     

القــوات الفرنــسية محلهــا ألن هــذه األنحــاء باالتفــاق مــع األميــر فيــصل ســوف تبقــى تابعــة لحكومــة        

ا أن توجــه أنظارهـــا إلـــى  وإذا احتاجـــت حكومــة فيـــصل إلــى المـــساعدة أو المـــشورة فــإن عليهـــ    . عربيــة 

وهنـاك شـك لـدى الـسوريين عمـا سـيحدث حـين تغـادر القـوات البريطانيـة إذ           . فرنسة للحصول عليهـا   
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وقـد  . فهذا الجيش سيء االنضباط وليس له روح عـسكرية . ليست هنالك ثقة بجيش الشريف فيصل    

سطين تقـــدم فدمـــشق وحلــب وبيـــروت وفلـــ . أثيــرت المـــشاعر المـــرة بأحـــداث األشــهر الـــستة الماضـــية   

ولليهــود والمــسيحيين أطمــاعهم الخاصــة، ومــسلمو   . احتجاجــات مــستقلة وتــتكلم بأصــوات مختلفــة  

دمشق وسورية أيضاً لهـم آمـال، وآمـال هـذه الجماعـات ال تتفـق دائمـاً مـع اآلراء التـي يحملهـا األميـر                  

  .فيصل وأولئك المشتركون معه
 مرضـية بعــون اهللا، وتتحقـق العدالــة   كـل هـذه األمــور سـوف تـصل فــي الوقـت المناسـب إلــى تـسوية       

  .لكل ذوي الشأن، ولكن في الوقت الحاضر الشك يسود في كل الجهات
ســوف تبقــى القــوات البريطانيــة فــي الوقــت الحاضــر فــي فلــسطين والقــوات الفرنــسية تبقــى فــي        

وعندما يعقد الصلح مع تركيـة يؤمـل أن تحـسم كـل هـذه المـسائل بـصورة        . الوقت الحاضر في بيروت   
  .والتأخير يعود جزءاً إلى مرض الرئيس ولسن، وهو يتماثل إلى الشفاء اآلن. حيحةص

بالنظر إلى سيادة األمن والنظـام يتزايـد   . فيما يتعلق بالعراق ليس لدي كثير من األخبار الجيدة   
وتحــل حكومــة مدنيــة محــل الحكومــة العــسكرية، وقــوانين األقطــار اإلســالمية يعــاد         . رضــى األهلــين 

  .فيذهاوضعها وتن
 شـهراً األخيـرة عـدا سـرقات صـغيرة ممـا يتوقـع        ١٢ولم تحصل أية قالقل في هذه الـبالد خـالل الــ     

  .حدوثه
إن األكــراد هــائجون ألن األتــراك يحرضــونهم قــائلين إننــا ســنجعل     . فــي كردســتان كنــا أســوأ حظــاً  

 صـحيح بـال ريـب،    إن هـذا غيـر  . األرمن يحكمونهم وأننا نأخذ بالدهم ونعطيهـا إلـى العـشائر األرمنيـة        
  .لكن األكراد قوم جهلة، ولن يصبح الوضع الكردي مرضياً إال بعد أن يعلن الصلح وتعرف نوايانا

وهنــاك خبــر مآلــه أن ابــن رشــيد أخــذ     . ثــارت ســكاكة علــى ابــن شــعالن واســتولى عليهــا ابــن رشــيد      
راً أن ينهــي وقــد رغــب ابــن شــعالن أخيــ   . وابــن شــعالن وابــن هــذال همــا اآلن فــي عــداء    . الجــوف أيــضاً 

العـداوة وأرســل هــدايا إلــى ابـن هــذال، لكــن هــذه رفـضت، واتفــق ابــن هــذال مـع ابــن رشــيد ووعــد بعــدم       
  .التدخل في هجوم ابن رشيد على الجوف

إنــه . أرســلت الميجــر ديكــسن الــذي كــان قــبالً فــي هــذه الــبالد، بــصفة وكيــل سياســي فــي البحــرين       
 عظمــتكم فــي ذلــك المكــان ســوف يقــوم بترتيبهــا،  وأنــا متأكــد أن كــل مطالــب. ضــابط ذو ذكــاء وتمييــز

  .وأنه سيكون واسطة اتصال طيبة بيننا
  .هناك قضية أخرى أريد أن أشير إليها

تعلمــون عظمــتكم بحــصول ضــيق مــالي شــديد فــي كــل األقطــار ممــا جعــل مــن الــضروري تحديــد     
ي المـستقبل  ولقـد تقـرر لهـذا الـسبب أن يتـسلم الـشريف حـسين إعانتـه فـ         . استعمال الفـضة والـذهب   

باألوراق النقدية، ولنفس السبب سـوف تـدفع إعانـة سـعادتكم إلـيكم فـي المـستقبل بـاألوراق النقديـة            
ولــيس بالمــسكوكات، ألننــا ســبق لنــا إرســال مــسكوكات كثيــرة إلــى جزيــرة العــرب الوســطى، ولــيس مــن      

  .المناسب إرسال مسكوكات أخرى



  ٤٠٠

ة لم تتخذ بأية نيـة سـيئة ولكـن لـدواعي     إنني على ثقة أن عظمتكم سوف تشعرون أن هذه الخطو   
ولما كانت األوراق النقدية في الوقت الحاضر عموماً هابطـة القيمـة فـي البحـرين، فمعنـى       . الضرورة

ولكــن . ذلــك أن مجمــوع المبلــغ الــذي تتــسلمونه عظمــتكم ســيكون عمليــاً أقــل مــن الــسابق شــيئاً مــا        
ية التي نعقدها علـى تـوفير اسـتعمال الفـضة،     بالنظر إلى حالة شؤونكم المرضية وبالنظر إلى األهم 
  .فإنني أطلب إلى عظمتكم قبول هذا العمل دون شكوى

  .أؤمل أن تتفضلوا علي برسائلكم دائماً
  ويلسن. ت. أ) التوقيع(

  لفتننت كرنل في الجيش الهندي
  وكيل المفوض الملكي
  في بغداد
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))))٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١((((        
        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((

        ر المدينة المنورةر المدينة المنورةر المدينة المنورةر المدينة المنورةعلي بن الحسين ـ أميعلي بن الحسين ـ أميعلي بن الحسين ـ أميعلي بن الحسين ـ أمي: : : : منمنمنمن
        خالد بن منصور بن لؤيخالد بن منصور بن لؤيخالد بن منصور بن لؤيخالد بن منصور بن لؤي: : : : إلىإلىإلىإلى

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني١٩: التاريخ
  بعد التحية،

إن كـل رجـل عاقـل    . السبب في كتابة هذا إليك هو إسداء النصح في سبيل اهللا ورسـوله والمـؤمنين    
لحرمـان مـن   يعلم أن فقـدان المـال والـروح إنمـا يـنجم عـن المكائـد فـي هـذه الـدنيا، وعـن اإلخفـاق وا                

ولــسنا نعلــم ســبباً لنزاعــك، ســواء كــان ذلــك دينيــاً أو دنيويــاً، يــدفعك للتــصرف علــى نحــو     . رحمــة اهللا
ولو فكرت في النتيجة السيئة التي دفعك تفكيـرك الـسيء إلـى هـذه المـصيبة ممـا       . مخالف لرغباتنا 

 هـذه الــدنيا  ولـو فكـرت فـي عقابــك فـي    . سـبب فقـدانك أقاربـك وجيرانــك والعـشائر التـي تعـيش معهــا      
يــا خالــد، إذا أردت أن تقاتلنــا ظانــاً أننــا مــن ديــن مختلــف عــن    . وفــي اآلخــرة، لــضبطت نفــسك ســريعاً 

. ولقــد عــشت معنــا واختلطــت بنــا وجربتنــا . إنــك تعــرف أخطــاءك تمامــاً. دينــك فــواهللا أنــك مخطــىء
لقـرآن، ونفعـل مـا    نحـرم مـا يحرمـه ا   . والحمد هللا أنـك واثـق مـن أننـا األوفيـاء المؤمنـون بـاهللا الواحـد          

يــا خالــد، إن مــا حــصل لــك يكفــي، فــإذا كنــت قــد اكتفيــت وتريــد    . هــو محلــل، وفقــاً لكتــاب اهللا العزيــز 
وال نظـنن أن لهـذه الرسـالة أي    . الخروج من هذه المحنة، فلقد علمنا اهللا الكرم والصفح عـن أقاربنـا   

  .سبب سوى ما تقدم ذكره أيضاً ما كتبته أنت إلى محسن الهزاع
ويجـزي اهللا الظـالمين عاقبـة    . كنت ال تزال مصراً على أفكارك، فإننا نحن أيضاً نتبـع أفكارنـا   وإذا  

  .سوء أعمالهم
  )ختم(



  ٤٠١
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))))٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢((((        

        ))))ترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتابترجمة كتاب((((
        ]]]]ابن لؤيابن لؤيابن لؤيابن لؤي[[[[من خالد بن منصور من خالد بن منصور من خالد بن منصور من خالد بن منصور 

        إلى اإلمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلإلى اإلمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلإلى اإلمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلإلى اإلمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢: التاريخ

. إنك تكتب لنا كثيراً قائالً بأن علينـا أن ال نثيـر القالقـل وكنـا دائمـاً ننفـذ نـصيحتك       . بعد التحية 
واآلن أرسل إلي وإلى ابن غنام وأهالي الـوادي بعـض الرسـائل    . إن آخر دسائس الشريف قد أبلغت لك      

ــاً  ( والرســول الــذي أتــى بالرســالة قــد     . أرجــو أن تقرأهــا بنفــسك لــتفهم مــا يعنــي    ). أحــدها مرفــق طي
وبالمقابــل . نا وذكــر أن الــشريف ســوف يطلــب مــن فيــصل أن يــأتي بطــائرات وجــيش للغــارة علينــا   هــدد

  :قلنا للرسول بأننا أبعد من أن نكتب جواباً لهذه الرسالة لألسباب الثالثة التالية
أوالً، إننـا خالطنـا الـشريف ونعلـم أي صـنف مـن الرجـال هـو فـي خـداع المـسلمين والعمـل خــالف             

  .القرآن
  .معاملته للمسلمين ومنعهم من زيارة األماكن المقدسةثانياً، 

  .ثالثاً، ألنه يعتبر الكفار مسلمين والمسلمين الحقيقيين خوارج
أرجو إبالغ سالمنا إلى األقارب والـشيوخ وأيـضاً قبـول    . أنا مرسل كتابه إليك ألريك فكره الضعيف    

  .السالم من الشيوخ واألهالي هنا
  )ختم(
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))))٣٠٣٣٠٣٣٠٣٣٠٣((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الماريشال اللورد آللنبيمن الماريشال اللورد آللنبيمن الماريشال اللورد آللنبيمن الماريشال اللورد آللنبي
        المندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرةالمندوب السامي في القاهرة

        إلى اللورد كرزنإلى اللورد كرزنإلى اللورد كرزنإلى اللورد كرزن
        وزير الخارجيةوزير الخارجيةوزير الخارجيةوزير الخارجية

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢:             التاريخ                                     ٥٧١: الرقم
 أن أرســل إلــى ســيادتكم   نــوفمبر أتــشرف /  تــشرين الثــاني ٢١ بتــاريخ ١٦١٤إشــارة إلــى برقيتــي رقــم   

صورة ترجمة حرفية للرسالة العربيـة مـن الملـك حـسين إلـى األميـر فيـصل التـي أرسـلت إلـي لنقلهـا                  
  .إليكم

لقد أعدت الرسالة إلى المعتمد البريطـاني فـي جـدة وأوعـزت     . كما ذكرت في برقيتي اآلنفة الذكر   
  .إليه بإعادتها إلى الملك

  . . .أتشرف الخ
  آللنبي



  ٤٠٢
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        ))))المرفقالمرفقالمرفقالمرفق((((

        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصلمن الملك حسين إلى األمير فيصل

  ١٣٣٨ صفر ٥مكة 

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني١

  سيدي،

. ١٩١٩ســبتمبر /  أيلــول٢٥ أخبــركم بتــسلمي كتــابكم المــؤرخ فــي  ١٣٣٨ محــرم ٣٠أبرقــت إلــيكم فــي 

وبعـد هـذا وقبـل أي بحـث     . واآلن أرفق طياً نص البرقية نفسها مع نسخ من البرقيات السابقة للتأكـد    

  .أسأل اهللا أن يكون عوناً لكم ولي

أما بشأن استيضاحك يا سيدي عن التاريخ وراحـة الـضمير التـي بعثتهـا اتهامـاتكم فـي قـضية مـا               

حدث بخصوص أحوال اتفاقياتنـا األولـى مـع بريطانيـة العظمـى، وخـصوصاً تـذكيركم إيـاي بمـا قلتـه                 

 جيبي، ال أعلم، يا سيدي، ما أقوله عـن ذلـك سـوى أن أرجـوكم     لكن عند زيارتكم لنا في جدة بأنها في   

 الـذي أرسـلت صـورة    ١٣٣٦ ذي القعـدة  ٢٠التأمل في كتـابي إلـى فخامـة المنـدوب الـسامي المـؤرخ فـي              

سوف تجد فيه ليس فقط ما يبرينا مما أشرت إليـه ولكـن سـوف يريـك      . منه إليكم واعترفتم بوصوله   

ــافياً لـــصالحنا   ــيئاً إضـ ــأظل      ال. أيـــضاً شـ ــوم وسـ ــذا اليـ ــى هـ ــادىء إلـ ــذه المبـ ــتفظ بهـ ــي أحـ حمـــد هللا أننـ

ولــوال اإلصــرار الــشديد لــم أكــن ألرســل تــاريخ كتــاب فخــامتكم الــذي     . محتفظــاً بهــا إلــى مــا شــاء اهللا  

 والتردد ....»»»»يسرني أن أخبركم بأن حكومة صاحب الجاللة قد وافقت على كل مطالبكميسرني أن أخبركم بأن حكومة صاحب الجاللة قد وافقت على كل مطالبكميسرني أن أخبركم بأن حكومة صاحب الجاللة قد وافقت على كل مطالبكميسرني أن أخبركم بأن حكومة صاحب الجاللة قد وافقت على كل مطالبكم««««    : يقول فيه

ج علــى بريطانيــة العظمــى يمنعنــي اآلن أيــضاً مــن ذكــر تــاريخ    نفــسه الــذي يعــود إلــى كرهــي االحتجــا  

إن بريطانية العظمى قد قبلت تعويضات احتالل البـصرة لكنهـا   إن بريطانية العظمى قد قبلت تعويضات احتالل البـصرة لكنهـا   إن بريطانية العظمى قد قبلت تعويضات احتالل البـصرة لكنهـا   إن بريطانية العظمى قد قبلت تعويضات احتالل البـصرة لكنهـا   ««««: كتاب آخر من سعادته يقول فيه  

لقد تحدثت بكل صراحة في كتابي المذكور . »»»»يتم االتفاق عليهيتم االتفاق عليهيتم االتفاق عليهيتم االتفاق عليه    ترغب في تأجيل تعيين المبلغ حتىترغب في تأجيل تعيين المبلغ حتىترغب في تأجيل تعيين المبلغ حتىترغب في تأجيل تعيين المبلغ حتى

مكن أن يقال بعد مثل هذه الصراحة بأنني فهمـت اتفاقياتنـا خطـأ    هل ي). ١٣٣٦ ذو القعدة   ٢٠(أعاله  

أو أن شيئاً ما قد حدث فاستوجب تعديلها؟ ثم أن يقال إن من الـضروري لـي االنـسحاب مـن الموقـف         

تأمـل، يـا سـيدي، كـل مـا فـي       ! في ذلك اليوم تـسلمت مالحظاتـك فيمـا يتعلـق بالـضمير     ! والتنازل عنه 

هــل كــان مــن الــصواب  . لنفــرض، يــا ســيدي، أنــه لــم يكــن شــيء مــن ذلــك  و. هــذا، ثــم اتهمنــي بمــا تــشاء 

لبريطانية العظمى، بعد أن أقرت أننا حاربنا معها جنباً إلـى جنـب حـين لـم تكـن فرنـسة وال إيطاليـة            

ــا       تـــستطيعان مـــساعدتها، أن تكـــافىء فرنـــسة بمنحهـــا بالدنـــا واســـتقاللنا؟ ولـــذلك كلـــه فالنتيجـــة، يـ

، وإذا تـدخل فـي قراراتـي    )على الرغم من الصبر والتـسامح الموعـودين   (سيدي، أنني إذا قابلت حادثة   

أرجـو أن تفهـم هـذا    . شيء ما، كما فعلت أنـت أكثـر مـن مـرة، فـإنني سأنـسحب فـي تلـك اللحظـة ذاتهـا                



  ٤٠٣

إضافة إلى ذلك، إذا قرر السوريون القتـال مـن أجـل حـريتهم واسـتقاللهم،      . كما تميز النهار عن الليل    

إن .  الذهاب إليهم للتعاون معهم بصفتي فرداً عربياً، لكي يعلمـوا أننـي لـم أخـنهم    فإنني لن أتردد في  

. هـذا، يـا ســيدي، هـو مبلـغ علمــي، فاعـذرني إذا عملـت شــيئاً قـد تظنـه خطــأ        . اهللا لـن يهـدي الخــائنين  

    )١(واهللا مولى الجميع وهو الذي يرعاك عني. إنما األعمال بالنيات
  حسين
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))))٣٠٣٠٣٠٣٠٤٤٤٤((((        
        ))))محضرمحضرمحضرمحضر((((

        محادثة بين وزير الخارجية والبعثة العربية التي تمثلمحادثة بين وزير الخارجية والبعثة العربية التي تمثلمحادثة بين وزير الخارجية والبعثة العربية التي تمثلمحادثة بين وزير الخارجية والبعثة العربية التي تمثل
        األمير ابن سعود، برئاسة األمير فيصل بن عبد العزبزاألمير ابن سعود، برئاسة األمير فيصل بن عبد العزبزاألمير ابن سعود، برئاسة األمير فيصل بن عبد العزبزاألمير ابن سعود، برئاسة األمير فيصل بن عبد العزبز

        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر / / / /  تشرين الثاني تشرين الثاني تشرين الثاني تشرين الثاني٢٦٢٦٢٦٢٦آل سعود في آل سعود في آل سعود في آل سعود في 
 ٢٦اســتقبل وزيــر الخارجيــة األميــر فيــصل ابــن ســعود وأحمــد ابــن ثنيــان فــي وزارة الخارجيــة فــي         

  .١٩١٩نوفمبر / تشرين الثاني
بعــد تبــادل التحيــات المألوفــة قــال الــوزير إنــه يعتــزم إعــادة النظــر فــي الوضــع العــام بــين الملــك         
/ حــسين وابــن ســعود قبــل إعطــاء الجــواب تفــصيالً عــن الطلبــات التــي قــدمت فــي أول تــشرين الثــاني     

  . نوفمبر بمذكرة قرئت أمام المؤتمر المشترك لوزارة الهند ووزارة الخارجية
الجاللــة تعلــم جيــداً أن ابــن ســعود أحــد كبــار الحكــام المــستقلين فــي جزيــرة       إن حكومــة صــاحب  

وهــي ترغــب جــادة فــي المحافظــة علــى  . وهــو صــديقها وقــد ارتبطــت معــه بالتزامــات تعاهديــة . العــرب
  .العالقات الودية المثبتة في هذه المعاهدة

اللــة، وهــو دخـل ابــن ســعود خـالل الــسنة الماضــية فــي نـزاع مــع صــديق آخــر لحكومـة صــاحب الج     
وبـدون الـدخول فـي وجهـات نظـر الخـالف، رغـب أن يوضـح بـأن          . سيادة الشريف حـسين ملـك الحجـاز       

فهــي ترغــب أن تـــرى   . تلــك حالــة ال تــستطيع حكومــة صــاحب الجاللــة أن تنظـــر إليهــا بغيــر اكتــراث         
مبــادىء التماســك والوحــدة تحــل محــل الفرقــة والخــالف فــي الــسياسات العربيــة، والمبــدأ األساســي      

  . ول لبلوغ هذا الهدف هو أن أكبر حاكمين مستقلين لجزيرة العرب يجب أن يتعايشا بسالماأل
كان من دواعي اغتباط حكومـة صـاحب الجاللـة أن ترحـب بنجـل ابـن سـعود والبعثـة التـي رافقتـه             
إلى انكلترة، ولكن ما دامت القضايا الرئيسية بين ابـن سـعود والملـك حـسين باقيـة بـدون قـرار، فإنهـا          

ست مستعدة إلعطاء أجوبـة معينـة عـن قـضايا كتلـك التـي قـدمتها البعثـة العربيـة فـي أول تـشرين               لي
إن نــشوب المعــارك بــين هــذين الحــاكمين قــد ســبب قلقــاً كبيــراً لحكومــة صــاحب         . نــوفمبر / الثــاني

  .الجاللة التي فكرت تفكيراً جدياً في طريقة تمكنها من التوسط في إنهائها
                                                

غضب اللنبي وأعاد هذه الرسـالة إلـى الملـك حـسين بـسبب مـا جـاء فيهـا مـن أن الملـك علـى اسـتعداد للقتـال مـع                  )١(
 .السوريين ولورود هذا القول في رسالة أرسلت عالنية وعن طريقه
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 كان الوضع أن ابن سـعود كانـت لـه حيـازة الخرمـة وتربـة وقـد قـاوم بنجـاح            يونيو/ في شهر حزيران  
لقـد أوفـدت حكومـة    . محاولتين مـن جانـب الملـك حـسين إلعـادة تثبيـت سـلطته فـي هـذين المكـانين              

صاحب الجاللة المستر فيلبـي بطريـق الجـو رغبـة منهـا فـي أن يجـد طريقـه إلـى ابـن سـعود ويقتـرح                   
وأحـد الـشروط التـي كـان     .  تتم تسوية النـزاع مـن قبـل لجنـة بريطانيـة      عليه أن تتوقف المعارك ريثما    

المقــرر أن يقــدمها المــستر فيلبــي هــو أن يــسحب ابــن ســعود قواتــه علــى األقــل مــن تربــة، وأن تتــرك          
لكـن ابــن سـعود، مـع ذلـك، كــان قـد تـسلم خــالل       . قطعـة مـن األرض خاليـة بــين الجيـشين المتنـازعين     

. مة صاحب الجاللة حثته على وقف المعارك والعودة إلـى الريـاض  هذا الوقت رسالة سابقة من حكو      
وعلى ذلك أصـبح المـستر فيلبـي غيـر قـادر علـى تـسليم رسـالة حكومـة صـاحب الجاللـة، واسـتمر ابـن               

  .سعود في حيازته للخرمة وتربة منذ ذلك الحين
ودة أمامهـا،  أراد الوزير أن تفهم البعثة بوضـوح أن حكومـة صـاحب الجاللـة بموجـب األدلـة الموجـ           

تميـل إلـى قبـول ادعـاء الملـك حـسين بأنـه الملـك الـشرعي لـيس لتربـة فقـط، حيـث يظهـر أن ادعــاءه               
لكــن لــم يكــن فــي إمكانهــا اتخــاذ قــرار نهــائي حــول النقــاط       . غيــر قابــل للنــزاع، ولكــن للخرمــة أيــضاً   
ذا كــان ذلــك لقــد كانــت مــستعدة تمامــاً لتعيــين لجنــة حــدود إ  . التفــصيلية مــن هــذه المــسافة البعيــدة 

وكان ابن سعود موافقاً على هـذا الحـل دائمـاً، لكـن الملـك حـسين اعتـرض        . يوافق رغبة كال الطرفين   
وترى حكومـة صـاحب الجاللـة اآلن أن أفـضل طريقـة لحـسم هـذا النـزاع بـين الحـاكمين هـو أن             . عليه

لـــذلك و. يجتمعـــا شخـــصياً وأن يبحثـــا فـــي األمـــور إمـــا فـــي جـــدة أو فـــي محـــل آخـــر حـــسب اإلمكـــان     
سـيكون مـسروراً أن يعلـم كيـف يحتمـل      ) أي الـوزير (اقترحت علـى الملـك حـسين أن يقـوم بـذلك، وأنـه        

  .أن ينظر ابن سعود في اقتراح مماثل
أجــاب أحمــد ابــن ثنيــان أنــه ال يــشك فــي أن ابــن ســعود ســوف يرحــب باالجتمــاع بالملــك حــسين          

 يــستطيع أن يقــول شــيئاً عــن محــل  نفــسه، لكنــه لــيس مخــوالً بإعطــاء تعهــد بهــذا الــصدد، كمــا أنــه ال   
إن ابن سعود لن يوافق على االجتماع بأي ممثل للملك حسين، ولو أنـه قـد ينتـدب ممـثالً      . االجتماع

  .في حالة تعذر اجتماع شخصي بين الحاكمين
لكنــه رفــض . أشــار الــوزير إلــى أن الملــك حــسين، علــى مــا يعلــم، لــم يــرفض االجتمــاع بــابن ســعود    

ــاً قبــول التح  وكانــت نيــة حكومــة صــاحب    . كــيم مــن جانــب لجنــة بريطانيــة فــي قــضية الخرمــة       نهائي
الجاللــة أن يعقــد اجتمــاع اآلن بــين الحــاكمين للقيــام بمباحثــة صــريحة فــي كــل النقــاط الموقوفــة         

وقــد عقــد األمــل علــى أن مثــل هــذا     . هــذا مــا يمكــن أن يــسميه الخطــوة األولــى للمفاوضــات    . بينهمــا
ولكـن إذا ظهـر أن الفـريقين ال يـستطيعان االتفـاق، فـإن حكومـة صـاحب         . االجتماع ينتج اتفاقـاً عامـاً    

الجاللة تقترح أن تكون الخطوة الثانية بتـدخل موظـف بريطـاني محايـد يحـاول أن يتخـذ قـراراً فـي            
  هل يوافق ابن سعود على هذه الخطوة الثانية؟) الوزير(وسأل . النقاط التي تبقى متنازعاً عليها
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ان مـرة أخـرى إلـى أنـه لـيس مخـوالً بإعطـاء جـواب قـاطع، لكـن رأيـه الشخـصي               أشار أحمد ابن ثني   
هــو أن ابــن ســعود يقبــل التحكــيم مــن قبــل موظــف بريطــاني محايــد بــشرط أن يوافــق الملــك حــسين   

  .أيضاً على االلتزام بقرار هذا الموظف
 قـــال الـــوزير إن حكومـــة صـــاحب الجاللـــة ســـوف تـــشترط بطبيعـــة الحـــال أن يقبـــل الطرفـــان دون   

  .مناقشة قرار المحكم، وأن االقتراح سيهمل إذا لم يقبل الطرفان بذلك
استفــسر أحمـــد ابــن ثنيـــان هـــل تــضمن حكومـــة صــاحب الجاللـــة الطـــرفين ضــد أي إخـــالل مـــن       

  .الطرف المقابل لالتفاق المتوصل إليه
فأجــاب الــوزير أن حكومــة صــاحب الجاللــة ال يمكنهــا التعهــد بــذلك حتــى تــرى االتفــاق، ولكــن             

رها أن تقبــــل أي اتفـــاق معقــــول يتوصـــل إليــــه الطرفـــان، وأن تــــستعمل نفوذهـــا لمنــــع أي مــــن      سيـــس 
  .الطرفين من خرقه في المستقبل

ثــم مــضى إلـــى القــول إن تعيـــين لجنــة حـــدود، وذلــك مــا يمكنـــه أن يــسميه الخطـــوة الثالثــة فـــي          
وكـذلك لـن يكـون    . المفاوضات، لن يكون عقبة إذا ما تمت المفاوضة في المرحلتين األوليـين بنجـاح      

وهــو يعتقــد أن . مــن الــضروري أبــداً إذا وجــد، أن المرحلــة األولــى تكــون كافيــة كمــا يأمــل هــو شخــصياً  
/ فيمــا قالـــه الجـــواب علـــى أكثــر النقـــاط التـــي أثيـــرت فـــي مــذكرة البعثـــة بتـــاريخ أول تـــشرين الثـــاني     

  :ولكن، بناء على طلب أحمد ابن ثنيان، فقد عالج النقاط بالتسلسل. نوفمبر
أعـرب عـن شـيء مـن االسـتغراب مـن أن يطلـب ابـن سـعود تـصديقاً للمعاهـدة              ) ١(جواباً، على رقـم     

أنـه حـسبما يعلـم لـم توضـع مـدة للمعاهـدة، وفـي هـذه الحالـة           . التي عقدتها حكومة صاحب الجاللة   
  .ال يظهر لزوم لتجديدها

عليهـا مـع أي   لم تقترح حكومة صاحب الجاللـة البحـث فـي الحـدود المتنـازع         ) ٢(بخصوص رقم   
  .وهي تأمل بكل إخالص أن يعقد اجتماع يؤدي إلى اتفاق. من الطرفين

يظهـــر لـــه أن منـــع قـــدوم الحجـــاج مـــن نجـــد يتوقـــف تمامـــاً علـــى العالقـــات    ) ٣(وبخـــصوص رقـــم 
فــإذا وجــدا، كمــا يأمــل، قبــل حلــول موســم الحــج الجديــد حــالً لخالفاتهمــا      . القائمــة بــين الحــاكمين 

  .فالقضية ال تثار
يجب عليـه أن يتنـصل عـن أيـة مـسؤولية مـن جانـب حكومـة صـاحب الجاللـة            ) ٤(اً على رقم    وجواب

إلعادة إعمار أراضي ابن سـعود وإزالـة األضـرار التـي لحقـت بهـا فـي الخمـسين سـنة الماضـية، وأنـه ال              
ليس فيه على صالت وديـة مـع   ) ابن سعود(يرى الوقت مناسباً للمباحثة في زيادة إعانته في وقت هو       

  .ق وحليف لحكومة صاحب الجاللةصدي
وأنه ال يفهم تماماً االقتراح األخير بأن يوفد المستر فيلبي إلى ابن سعود بـصفة معتمـد سياسـي      
مخول بصالحية حل قضية الحدود وسائر المـشاكل المماثلـة، بـالنظر إلـى أن المقترحـات المقدمـة             

م كـل هـذه المـشاكل بـدون تـدخل      اآلن ممن جانب حكومة صاحب الجاللة تؤدي، كمـا يأمـل، إلـى حـس      
  . بريطاني
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وفيما يتعلق بإلحاق موظف بريطاني بالبعثة في رحلـة العـودة فـإن ذلـك أمـر، كمـا يفهـم، تنظمـه               
  .وزارة الهند، وهو لن يتأخر في إعالمها برغبات البعثة

وفي الختام أكد على فيصل ابن سعود وعلى أحمد ابن ثنيـان الـضرورة القـصوى لقيـام ابـن سـعود           
فتلـك هـي أهـم النقـاط، وسـائر القـضايا التفـصيلية األخـرى         . بإنشاء عالقات وديـة مـع ملـك الحجـاز        

  .يجب أن تكون متوقفة عليها
  . ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢٦وزارة الخارجية، في 

FO 371/4189 
))))٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرةمن المكتب العربي ـ القاهرة
        إلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدةإلى المعتمد البريطاني ـ جدة

  ١٩١٩نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠:            التاريخ                            ١٠٣/٢/٤٨١٨: الرقم
 تـشرين  ٢٩ فـي  ١٠٨٩٧وبـرقيتكم المرقمـة   .  تشرين الثاني١٩سي في  /١٢إشارة إلى كتابكم المرقم     

نــوفمبر أمرنــي المنــدوب الــسامي أن أخبــركم أن وزارة الخارجيــة قــد اعترضــت علــى تحويــل        / الثــاني
ــن         الملـــك مبـــ  ــد مـ ــسمح بمزيـ ــن يـ ــة فلـ ــورية، وبالنتيجـ ــاز إلـــى سـ ــصة للحجـ ــة المخصـ ــن اإلعانـ الغ مـ

 جنيــه للــشريف فيــصل قــد رفــض، وطلبــت   ٥٠٠٠وعلــى ذلــك فــإن تحويــل  . التحــويالت مــن هــذا النــوع 
  .وزارة الخارجية إلى األمير أن يقدم طلباته إلى الفرنسيين

فقــة أيــضاً، ومــع ذلــك فــإن الملــك قــد   إلــى األميــر زيــد فلــم يقتــرن بالموا ٥٠٠٠٠أمــا تحويــل مبلــغ 
  .أبرق قائالً إن زيد لم يعد بحاجة إلى ذلك المبلغ

إن برقيتكم المشار إليها أعاله تقول أيضاً إن الملك يأمـل أن يتفـادى تقييـداتنا علـى تحويـل هـذا        
  .المبلغ وأنه ينوي أن يبعث بصورة خاصة مبالغ كبيرة إلى سورية ربما بواسطة سكة حديد المدينة

  ـ: ولذلك فقد أمر المندوب السامي أن تبلغوا الملك رسالة بالمعنى التالي
تــرى حكومــة صــاحب الجاللــة أنــه إذا كــان باســتطاعة الملــك حــسين تحويــل مبــالغ كبيــرة إلــى             «

سورية من اإلعانـة المخصـصة لـه، فـإن ذلـك يـدل علـى أن المبلـغ الـذي يتـسلمه فـي الوقـت الحاضـر                
  .يمكن خفضهيزيد عن احتياجاته، ولذلك 

والمــأمول أن يقــدر الملــك حــسين موقــف حكومــة صــاحب الجاللــة فيمــا يتعلــق باإلعانــة التــي           «
يتلقاها، والتي كان الغرض منهـا مواجهـة احتياجـات الحجـاز المحليـة المحـضة، التـي يتفـق الملـك             

تـسلم   إضـافة إلـى ذلـك فـإن الملـك يجـب أن ال يفوتـه كـون األميـر فيـصل ي          .في أنها ال يجوز أن تهمل  
  .إعانة مستقلة يجب أن تكون كافية لسد احتياجاته في سورية

إن حكومة صاحب الجاللة ستنظر بأقوى ما يمكن من عدم الرضى، إلـى أيـة محاولـة مـن جانـب         «
  .الملك الستعمال إعانته في غير مكانها بهذه الصورة



  ٤٠٧

 ولكـن، مـن واجبـه    ويأمل المندوب السامي أن جميع حوادث سوء الفهـم المؤسـفة، يمكـن تفاديهـا       «
بصفته ممثالً لحكومة صاحب الجاللة أن يطلب إلى جاللة الملك إعالمه، بواسطة الكرنـل فيكـري،     

  .»كيف ينوي استعمال المبالغ الكبيرة التي يطلبها اآلن
ويمكـنكم أن تـصيفوا إلــى هـذه الرسـالة تلميحــاً لبقـاً إلـى أن ممــا يخـدم مـصالح الملــك أكثـر مــن           

 جنيـه  ٥٠٠٠شائر البدوية التابعة له، وإلـى أن األميـر علـي قـد تمكـن مـن تحويـل         ذلك هو أن يدفع للع    
  .قبل شهرين من المدينة، بينما علمنا منكم أن الشكوى تتصاعد من الحاجة إلى المال هناك

  )ميجر(غارالند . ف) توقيع(
  مدير المكتب العربي بالوكالة
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  الدائرة الشرقية
))))٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦((((        

        لبريطانيةلبريطانيةلبريطانيةلبريطانيةمذكرة الحكومة امذكرة الحكومة امذكرة الحكومة امذكرة الحكومة ا
        حول احتالل سورية وفلسطين والعراقحول احتالل سورية وفلسطين والعراقحول احتالل سورية وفلسطين والعراقحول احتالل سورية وفلسطين والعراق
        ريثما يتم اتخاذ القرار بشأن االنتداباتريثما يتم اتخاذ القرار بشأن االنتداباتريثما يتم اتخاذ القرار بشأن االنتداباتريثما يتم اتخاذ القرار بشأن االنتدابات

  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول١٣باريس في 
 ـ سـتتخذ الخطـوات حـاالً إلعـداد لجـالء الجـيش البريطـاني عـن سـورية وكيليكيـا بمـا فـي ذلـك                 ١

  .نفق طوروس
نـا الـشروع فـي الجـالء عـن سـورية وكيليكيـا         ـ تم إبالغ الحكومة الفرنسية واألمير فيـصل باعتزام  ٢

  .١٩١٩نوفمبر / في أول تشرين الثاني
 ـ لدى اتخـاذ القـرار الخـاص بالجهـة التـي تـسلم إليهـا مـسؤولية حراسـة المقاطعـات المختلفـة             ٣

فـــــي المنطقـــــة التـــــي يـــــتم الجـــــالء عنهـــــا، تراعـــــي التزامـــــات الحكـــــومتين البريطانيـــــة والفرنـــــسية    
  .ما بينهما، بل بين كل منهما والعربوتصريحاتهما ليس فقط في

 ـ وعمــالً بهــذه الــسياسة تــستبدل الحاميــة الموجــودة فــي ســورية غربــي خــط ســايكس ـ بيكــو                     ٤
والحاميــة الموجــودة فــي كيليكيــا، بقــوة فرنــسية، أمــا الحاميــات الموجــودة فــي دمــشق وحمــص وحمــاة   

  .وحلب فتحل محلها قوة عربية
ن للحكومــة البريطانيــة وال للقائــد العــام البريطــاني أيــة      ـ بعــد أن يــتم ســحب قواتهــا لــن يكــو         ٥

  .مسؤولية في المناطق التي انسحب منها الجيش
التــي تحــدد  ( ـ المنــاطق التــي تحتلهــا القــوات البريطانيــة ســتكون عندئــذ عبــارة عــن فلــسطين         ٦

الحـتالل  والعراق بما فيه الموصـل، وبـذلك يكـون ا   ) بموجب الحدود القديمة ـ من دان إلى بير السبع 
 بــين المــسيو كليمانــصو والمــستر لويــد  ١٩١٨ديــسمبر / مطابقــاً للترتيبــات المتخــذة فــي كــانون األول 

  .جورج



  ٤٠٨

 ـ الحكومـة البريطانيـة مـستعدة ألن تبحـث فـي أي وقـت موضـوع الحـدود بـين فلـسطين وسـورية             ٧
ريطانيـــة وفـــي حالــة وقــوع خـــالف بــشأن الحــدود المـــذكورة فــإن الحكومــة الب      . وبــين العــراق وســورية   

  .ـ يعينه الرئيس ويلسن» حكم«مستعدة إلحالة القضية على تحكيم 
 ـ بموجـب مبـادىء اتفاقيـة سـايكس ـ بيكـو لـن تعتـرض الحكومـة الفرنـسية علـى أن تمـنح الـدول              ٨

العربية للحكومة البريطانية الحق في بناء وإدارة وامـتالك سـكة حديـد تـصل مـا بـين حيفـا والعـراق               
. ليــه بعــد المــسح فــي أي مكــان يمتــد شــماالً حتــى خــط عــرض ديــر الــزور           فــي خــط يــتم االتفــاق ع   

. وســـيكون للحكومـــة البريطانيـــة الحـــق فـــي إنـــشاء أنابيـــب الـــنفط فـــضالً عـــن خـــط الـــسكة الحديـــد    
وسيكون للحكومة البريطانية، إضافة إلى ذلـك، الحـق الـدائم فـي جميـع األوقـات لتحـسين تـسهيالت               

ــو      ــل القـ ــب الـــنفط ونقـ ــسكك وأنابيـ ــذه الـ ــتكون قابلـــة       هـ ــوق سـ ــد، وهـــذه الحقـ ــسكة الحديـ ات علـــى الـ
وفــي حالــة . للممارســة حتــى فــي وقــت الحــرب دون خــرق حيــاد الحكومــة الفرنــسية أو الــدول العربيــة    

وقــوع خــالف بــشأن رســم طريــق الــسكة الحديــد وأنابيــب الــنفط تكــون الحكومــة البريطانيــة مــستعدة   
  .لعرض القضية إلى تحكيم مرجع يعينه الرئيس ويلسن

 ـ ســتبلغ الحكومــة البريطانيــة كــالً مــن الحكومــة الفرنــسية واألميــر فيــصل حــاالً عــن اعتزامهــا        ٩
القيــام بعمليــة المــسح، إن أمكــن ذلــك عمليــاً، بقــصد إيجــاد طريــق للــسكة الحديــد وأنابيــب الــنفط          
ضـــمن منطقـــة االنتـــداب البريطـــاني، وذلـــك لتمكينهـــا مـــن تفـــادي ضـــرورة ممارســـة حقـــوق اإلنـــشاء     

  .إليها أعالهالمشار 
 ـ إلــى أن تقــرر حــدود فلــسطين والعــراق ســيكون للقائــد العــام البريطــاني الحــق فــي احــتالل              ١٠

  .مخافر أمامية بموجب الحدود التي تدعيها الحكومة البريطانية
 ـ نظراً لقبول الحكومة الفرنسية مسؤولية حماية السكان األرمن، توافق الحكومـة البريطانيـة    ١١

  .رنسية فوراً عن طريق االسكندرون ومرسين لهذا الغرضعلى إرسال قوات ف
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))))٣٠٧٣٠٧٣٠٧٣٠٧((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        من األمير فيصل بن الحسينمن األمير فيصل بن الحسينمن األمير فيصل بن الحسينمن األمير فيصل بن الحسين
        إلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى المستر لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانية

        ))))رداً على مذكرتهرداً على مذكرتهرداً على مذكرتهرداً على مذكرته((((
  ١٩١٩سبتمبر /  أيلول٢١: التاريخ

  حضرة صاحب الفخامة،
متكم خالصــة جــوابي علــى المــذكرة التــي تفــضلتم بإعطــائي    لــي الــشرف أن أضــع بــين يــدي فخــا  

 ١٣ وذكرتكم أنكم قـدمتم للمـستر كليمنـصو فـي     ١٩١٩سبتمبر /  أيلول١٩صورة منها يوم الجمعة في       
  : منه، فأقول١٥سبتمبر نسخة منها أيضاً، وكذلك للمندوب األميركي المستر بولك في / أيلول



  ٤٠٩

 بحقـــوق العــرب ويخـــالف مـــا كــانوا يتوقعـــون مـــن     ـ إن هـــذا الترتيــب المقتـــرح مجحـــف تمامــاً         ١
الحكومتين البريطانية والفرنسية خاصة ومن العالم المتمدن عامة، بعد الذي قاموا به مـن مقاتلـة      
الخالفة وجعل البالد المقدسة ميداناً للحرب، انتصاراً للمبـادىء التـي جـاهر بهـا الحلفـاء أكثـر مـن            

  . يتوقع العرب أن تؤخذ حقوقهم بعين االعتبارمرة في خطب وتصريحات، وعلى أقل تقدير
 ـ إن العرب، الذين جرى االتفاق على بالدهم وبدون علم منهم البتة، ال يمكنهم أن يعترفـوا بمـا    ٢

وقـــع، وال أن يتحملـــوا تبعـــة الرضـــى بمـــا يفـــضي إلـــى اإلضـــرار بحقـــوقهم، ممـــا ســـيؤدي إلـــى تجزئـــة   
  .بالدهم دون ما ذنب اقترفوه

 التـي جعلـت دعامـة هـذا االتفـاق، ليـست معروفـة رسـمياً عنـد العـرب وال           ١٩١٦نة  ـ إن معاهـدة سـ    ٣
هــي ممــا يــسوغ أن يعــول عليــه، بعــد الــذي وقـــع مــن اجمــاع الحلفــاء والــدول المــشتركة علــى محـــو              

هــذا باإلضــافة إلــى أن والــدي عــرف ألول مــرة بــأمر هــذه الوثيقــة الــسرية عنــدما   . المعاهــدات الــسرية
التــي تـصدر باللغـة العربيـة فـي بــاريس،     ) المـستقبل (هــا منـشورة فـي جريـدة    وقعـت فـي يـده نـسخة من    

وهــي االتفاقيــة التـــي أذاعهــا جمــال باشـــا فــي دمــشق ألغـــراض دعائيــة، فــاحتج والـــدي عليهــا بـــشدة           
  :للحكومة البريطانية التي بادرت إلى إجابته بما يلي

 معقـودة، بـل محـاورات ومحادثـات     إن البولشفيك لم يجدوا في وزارة الخارجية في بتروغراد معاهـدة   «
مؤقتــة بــين انكلتــرة وفرنــسة وروســية فــي أوائــل الحــرب لمنــع المــصاعب بــين الــدول أثنــاء مواصــلة             

وأن جمـال باشـا إمــا مـن الجهـل أو الخبـث غيـر فــي       . القتـال ضـد التـرك، وذلـك قبــل النهـضة العربيـة      
ــالي وحم       ــى األهــــــــ ــضرورة رضــــــــ ــية لــــــــ ــروطها القاضــــــــ ــل شــــــــ ــي، وأهمــــــــ ــة مقــــــــــصدها األساســــــــ   ايــــــــ

وقــد تجاهــل مــا وقــع بعــد ذلــك مــن أن قيــام الحركــة العربيــة ونجاحهــا البــاهر وانــسحاب    . مــصالحهم
  .)١(»روسيا، قد أوجد حالة أخرى تختلف عما كانت عليه بالكلية منذ أمد مضى

و ) انكلتـرة (وقد زكى هذا القول المنوط برضى الـشعب ومـشيئته مـا فعلتـه الـدولتان المعظمتـان         
 فـضالً  ١٩١٨نـوفمبر سـنة   / يد ذلـك بالمنـشور الـذي أصـدرتاه معـاً فـي تـشرين الثـاني            من تأك ) فرنسة(

وآخـــر مـــا تلقينـــا مـــن تأكيـــدات بـــالغ الكرنـــل   . عـــن عهـــد عـــصبة األمـــم الـــذي لـــم ينـــضب مـــداده بعـــد   
مايينرتزهــاغن بحــضور المــسيو الفوركــاد ومــؤاده أن الحكومــة البريطانيــة ســوف ال تفــرض االنتــداب      

  .هعلى شعب ال يرغب في
 ـ إن القائد العام لجيوش الحلفـاء فـي سـورية أبلغنـا رسـمياً وأكـد ذلـك أكثـر مـن مـرة عـن طريـق              ٤

ــام        ــا أمـ ــبالد جميعهـ ــن إدارة الـ ــة، أنـــه المـــسؤول عـ ــالقول والكتابـ ــورية بـ ــي سـ المنـــدوبين الـــسياسيين فـ
ــة      ــة البريطانيـ ــطة وزارة الحربيـ ــسالم بواسـ ــؤتمر الـ ــدى مـ ــاء ولـ ــول الكر   . الحلفـ ــذا القـ ــد هـ ــد أيـ ــل وقـ نـ

 ٩ماينرتزهــاغن الــضابط الــسياسي األعلــى البريطــاني أثنــاء اجتمــاع عقــد فــي دمــشق يــوم الثالثــاء         

                                                
يونيــو /  حزيــران١٨، تــاريخ ٦٩٦العــدد ) قبلــةال(الــنص العربــي الــذي تلقــاه الملــك حــسين والــذي نــشر فــي جريــدة     )١(

١٩١٨. 



  ٤١٠

ولقــد دام هــذا االحــتالل ســنة   .  بحــضور المعتمــد االفرنــسي المــسيو الفوركــاد   ١٩١٩ســبتمبر / أيلــول
ة الـصلح  وال أرى من األسـباب الكافيـة مـا يـدعو إلـى تغييـر هـذا الترتيـب اآلن مـا دام أن معاهـد             . كاملة

  .مع تركيا سوف تعقد بعد فترة قصيرة كما تقولون
 ـ يــأبى العــرب أن يعترفــوا باتفــاق عقــد دون علمهــم فــي اجتمــاع لــم يــشهده أحــد مــنهم، وهــم                 ٥

يرفـضون أن يعترفـوا بقــرار لـم يــشتركوا فيـه بينمــا كـان جميــع الفرقـاء المعنيــين يتحملـون مــسؤولية         
  .اءمتساوية لدى القائد العام لجيوش الحلف

وقـد جـاء فـي المـذكرة     .  ـ إن المعـروف رسـمياً إن التـدابير الحاضـرة المتخـذة فـي سـورية مؤقتـة           ٦
ــدابات     ــرار المتعلـــق باالنتـ ــة وبانتظـــار القـ ــدابير المقـــصودة مؤقتـ ــى  . الملحقـــة أيـــضاً أن التـ فمـــا معنـ

 بموجبـه  استبدال أمر مؤقت بمثله، وما الفرق بين التدبيرين حتى يقوم أحدهما مقام اآلخـر ويعمـل    
في وقت غير مناسب، مع سهولة إبقاء الحالـة حتـى القـرار النهـائي؟ إنـي أحـذر أولـي الـشأن مـن قـادة              
األمم الذين يديرون قضايا األمـم، أن تنفيـذ هـذه الخطـة سـيؤدي إلـى مـا ال تحمـد عقبـاه فـي الـبالد                

  .ممقوتالعربية، وتقع المسؤولية على عاتق أولئك الذين أبرموا هذا القرار الظالم ال
 ـ جاء في الفقرة الثالثة من المذكرة الملحقة، بـأن هـذا التـدبير والتغييـر فـي مواقـع الحاميـات         ٧

العسكرية قد جرى على مقتـضى عهـود وتـصريحات انكلتـرة وفرنـسة، لـيس فقـط بينهمـا بـل بـين كـل                
ا وبمــا أنــي ال أملــك نــسخة مــن هــذه العهــود والتــصريحات وخاصــة بــين فرنــس         . منهمــا وبــين العــرب  

والعرب القاضية بتمزيق وحـدة الـبالد، فـأرجوكم أن تتفـضلوا بإعطـائي نـسخة موثوقـة منهـا، فإنـه ال              
علــم لــي بغيــر العهــود المعقــودة بــين بريطانيــة العظمــى والعــرب، وهــي العهــود التــي ال تتفــق مــع مــا      
 يقـــضي بـــه االتفـــاق األخيـــر، وال تتفـــق كـــذلك مـــع التـــصريح الـــذي أصـــدرته الحكومتـــان معـــاً بمـــنح     

  ).١٩١٨نوفمبر / تشرين الثاني(الشعوب حرية االختيار 
 ـ ومع ما يقال من أن هذه االتفاقية ليست سوى تدبير مؤقت، فإني أحتج بـشدة علـى مـا ورد فـي      ٨

ــتعداد الحكومــــة           ــر الحــــدود واســ ــي ذكــ ــدها، وإنــــي أرى فــ ــوم وتحديــ ــة بــــشأن التخــ ــذكرة الملحقــ المــ
على الرغبة في تجزئة األقطـار العربيـة، وتـدخالً ال مـسوغ     البريطانية لقبول التحديد، برهاناً قاطعاً  

  .له في شأن مصيرها، قبل أن يصدر أي قرار من مؤتمر السالم
 ـ إني أسأل حكومة بريطانية العظمى التـي صـرحت أنهـا ال تقبـل انتـداباً فـي سـورية، عمـا جـرى           ٩

؟ فهـل ترضـى   »لعرب وتعاضدهأنها تعترف باستقالل ا«بعهودها السابقة التي قطعتها للعرب ووعدها       
بريطانيــة العظمــى أن تقــول للعــرب ال شــأن لــي معكــم بعــد اآلن فــإن مــصالحي اليــوم غيــر مــصالحي     
باألمس؟ وهل أن بريطانيـة العظمـى التـي طالمـا أعلنـت أنهـا تـدافع عـن حقـوق األمـم، والتـي طالمـا              

ــاد         ــة المبـ ــت رحمـ ــرب تحـ ــرك العـ ــم الـــضعيفة، تتـ ــن األمـ ــدفاع عـ ــل الـ ــن أجـ ــتعمارية قاتلـــت مـ ىء االسـ
  .الظالمة؟ ذلك ما أترك الحكم فيه لضمير فخامتكم وللرأي العام البريطاني الكريم

 ـ إذا كــان ال بــد مــن انــسحاب الجيــوش البريطانيــة فــي ســورية، فلمــاذا ال تنــسحب أيــضاً ســائر         ١٠
ى الجيــوش األوروبيـــة، وتتـــرك المــسؤولية للحكومـــة العربيـــة المـــستعدة لقبــول تلـــك المـــسؤولية لـــد    

مسؤولية حفظ األمن العام في الـبالد ريثمـا يتخـذ مـؤتمر الـسالم      : الحلفاء والدول المشتركة معهم   
  قراره بشأن مستقبل سورية؟
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وفـي الختـام أطلـب إلغـاء ذلــك     .  ـ هـذه هـي الملحوظـات األوليـة التــي أردت بـسطها لفخـامتكم          ١١
ىء عــصبة األمــم وينــاقض العهــود  االتفــاق المقتــرح بــين فرنــسة وانكلتــرة بالكليــة، ألنــه يخــالف مبــاد  

وفـوق هـذا فـإن ذلـك االتفـاق رجـوع غيـر عادلـة إلـى          . األخرى التي عقـدت علـى أسـاس الـشرق القـومي      
إن العـرب  . سياسة االستعمار التوسعي الـذي ينبغـي هـدم بنيانـه بعـد هـذه الحـرب هـدماً ال قيـام بعـده             

ثـم إنهـم   . لـديهم مـن قـوة وحميـة    سيضطرون بالنتيجة إلى الدفاع عن وحدتهم ووجودهم بأقصى مـا      
لن يعدموا إيجاد وسيلة ينشرون فيها للعالم أجمـع مـا جـرى مـن تمزيـق المعاهـدات وتبـديل الخطـة             
الموضــوعة، مهمــا قيــل فــي شــأنها أنهــا مؤقتــة، فــإن الحالــة النفــسية ألهــالي الــبالد تحملهــم علــى              

وال أرى . ي ذلــك معــذرة أو حجــة االعتقــاد بــأن هــذا الترتيــب مقدمــة إلــى تقــسيم واقــع، ولــن يقبلــوا فــ   
كيف رضي القائد العام مع معرفتـه بهـذه الحقـائق كلهـا أن يعـرض الـبالد التـي سـاعد علـى تحريرهـا            

وال جــرم أنــه مــن األنفــع تــرك الحالــة علــى مــا هــي عليــه أو انــسحاب الجيــوش            . إلــى قالقــل داخليــة  
  .األوروبية برمتها ريثما يبرم القرار األخير

.. نــه لفخــامتكم، تخلــصاً مــن كــل مــسؤولية لــديكم ولــدى العــالم المتمــدن أجمــع    هــذا مــا أردت بيا
  .الخ... وتقبلوا
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        عن القضية العربيةعن القضية العربيةعن القضية العربيةعن القضية العربية
  الكابتن براي: إعداد

  الموظف بالدائرة الشرقية ـ وزارة الخارجية البريطانية
  ١٩١٩يوليو /  تموز٢٨مؤرخة في 

والتـي قـدمها الـسير ريجنالـد      (١٩١٧مـارس  /  هذه المذكرة إكماالً لمذكرتي المؤرخـة فـي آذار        أقدم
أمـــالً أن تــساعد قلــيالً فـــي حــل المــشكلة الـــصعبة التــي نواجههــا فـــي       ) وينغيــت إلــى وزارة الخارجيــة   
وقــد أمــضيت، منــذ كتابــة المــذكرة أعــاله، ســتة أشــهر رئيــساً للــشؤون          . التعامــل مــع الــشؤون العربيــة   

لسياسية في كربالء، وستة أشهر في البحرين كنت خاللها على صلة بـابن سـعود، وقـد عـززت الخبـرة       ا
  .التي حصلت عليها إيماني باألهمية السياسية لقيام دولة عربية

وهنالك جانب واحد من الشؤون العربية أشير إلى أنه لم ينـل االهتمـام الكـافي فـي الماضـي، ولـم        
خطـوات أوسـع ممـا كـان     » الحركـة اآلسـيوية  «فقـد قطعـت   . قت الحاضـر يبحث بصورة مستوفية في الو    

، واألحــداث المتزامنــة األخيــرة فــي أفغانــستان والهنــد ومــصر دليــل     ١٩١٧متوقعــاً فــي مــذكرتي لــسنة   
  .كاف على تطورها، ذلك التطور الذي ساعدته، إلى حد كبير، الصيغ التي وضعها ويلسن
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ويبدو أننا جعلنا أفغانـستان تثـوب إلـى    . ابات في مصرلقد تمكنا بسهولة نسبية من قمع االضطر 
ومــع ذلــك فلــيس لنــا أن نأمــل حــل مــشاكل األمــاني اآلســيوية بتفوقنــا الحــالي فــي التنظــيم      . رشــدها
وعلينا أن نكون مـستعدين ألن نواجـه فـي المـستقبل القريـب مزيـداً مـن الفعاليـات الـسياسية             . والقوة

تنـاعي بـأن الهيـاج والتحـريض اآلسـيوي سيتـصاعد علـى الـرغم         وأسـتطيع أن أؤكـد اق  . والعسكرية معـاً  
إنهـا سـتزداد تنظيمـاً، وتـزداد تعاونـاً، وتـزداد اتـساعاً،        . من جميع اإلجراءات القمعية التـي قـد نتخـذها     

وقــد حــان الوقــت الــذي    . وحــسب اعتقــادي القــوي أنهــا ستــصبح خطــراً حقيقيــاً علــى األمبراطوريــة        
مـشكلة اآلسـيوية كلهـا مـن وجهـة نظـر واحـدة، والتعامـل مـع الـدول           أصبح فيه مـن الـضروري دراسـة ال    

كمـا آن األوان  . المختلفة التي تتألف منها بدبلوماسية واهتمـام مـشابهين لمـا هـو موجـود فـي أوروبـا           
لنقــوي دوالً معينــة مرتبطــة بعــضها بــبعض ارتباطــاً واهيــاً، لــيس فقــط بــأن نكــسب ألنفــسنا منــاطق        

المــــشاعر المؤيــــدة لبريطانيــــة، وتنميتهــــا بالمثــــل البريطانيــــة والرقــــي  معترفــــاً بهــــا، بــــل تعزيزهــــا ب 
  .البريطاني

إن للجزيــرة العربيــة أهميــة حيويــة لنــا فــي هــذا المجــال المهــم، وال يكفــي أن تتــرك فــي وضــعها         
ــة األوصــــال  ــة دون    . الحــــالي، دولــــة مقطعــ ــن المــــستحيل الحيلولــ ــا إذا فعلنــــا ذلــــك فــــسيكون مــ ألننــ

 بالمائـة مـن   ٩٠ففي الوقت الحاضـر يعطـف علينـا    .  لعناصرها المختلفةامتصاص الحركة اآلسيوية 
وأننــا قــد نــصبح، بتعزيــز قواتهــا، اســفيناً اســتراتيجيا وسياســياً بــين القــوى المتعاديــة   » جزيــرة العــرب«

 وباتخاد موقف غير هذا، فإننـا نـضعف األقـسام األخـرى باالختالفـات،       .المختلفة التي تتجمع ضدنا   
الجتماعية والعنصرية، وبينما تصبو هذه المدرسة الجديدة في الفكـر اآلسـيوية إلـى    وعوامل الغيرة ا  

قــارة آســيوية ال يــسيطر عليهــا النفــوذ المــسيحي، فيجــب أن نحــاول فــي اتجاهــات مختلفــة المــساعدة   
في تقدم دول معينة ال تسيطر عليها قوى آسيوية أخـرى، وباختـصار، أن نقـضي علـى اآلمـال فـي قيـام          

  .ة متضافرة، بتشجيع التقدم المحلي واآلمال المحليةقارة آسيوي
إن الحجة القوية الوحيدة ضد هـذه الـسياسة، هـي أنـه سـيكون أمـراً عظـيم الخطـر أن نخلـق علـى             
خطــوط مواصــالتنا دولـــة قــد تنحــاز ضـــدنا، وبنتيجــة ذلـــك التعزيــز والتطــور نفـــسه، تــصبح خطـــراً          

فـــالجزيرة .  الجانـــب اآلخـــر مـــا تـــزال أقـــوى ولكننـــي أعتقـــد أن الحجـــج فـــي. حقيقيـــاً فـــي المـــستقبل
، وبينمـا لــم يكـن مـن الـسهل بوجـه مـن الوجـوه الحيلولــة دون        ١٩١٤العربيـة قـد تغيـرت كليـاً منـذ سـنة       

األعمــال المــديرة ضــدنا، علــى الــرغم مــن مكانــة بريطانيــة، فــإن العناصــر المختلفــة إذا تركــت علــى          
وهنالـك  . ، إلـى االنحيـاز إلـى قـوى معاديـة لنـا      حالتها المفككة الحالية، سـتعمد ألجـل حمايـة نفـسها     

ــزء، والمحرضـــون اآلســـيويون أخـــذوا يظهـــرون علـــى مـــشارف       منـــذ اآلن عالئـــم علـــى ذلـــك فـــي كـــل جـ
. الــسياسة العربيــة ألنهــم ســريعون فــي إدراك األهميــة الــسياسية ألن تكــون الجزيــرة العربيــة عــصرية       

ــي       ــة، سـ ــرة العربيـ ــك الجزيـ ــأن تماسـ ــول بـ ــإن القـ ــرى، فـ ــرة أخـ ــن    ومـ ــاً مـ ــيس إال انتقاصـ ــداً، لـ كون، تهديـ
الدبلوماســـية البريطانيـــة وعـــدم ثقـــة بـــضباطها الـــسياسيين وهـــو أمـــر ســـيثبت التـــاريخ الـــسابق عـــدم    

  .صحته
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فمـن جهـة أننـا    . إن النابال مثال رائـع لمثـل هـذه الدولـة التـي قـد نخلقهـا بـسياسة قويـة مـصممة           
ن جهــة أخــرى، لــدينا أمــل حقيقــي فــي أن    ومــ. متأكــدون تقريبــاً مــن وجــود فئــات كبيــرة تنحــاز ضــدنا    

  .يتحالف الجميع معنا
إن أحد اإلجراءات الوقائية القوية التي يمكن أن تمتلكهـا ضـد الحركـة اآلسـيوية هـي قيـام جزيـرة          

  :عربية موحدة، وذلك، باختصار، لألسباب التالية
إذ يؤلــف، مــن إن موقعهــا المركــزي يؤلــف اســفيناً طبيعيــاً قــد يــؤدي إلــى شــق خطيــر فــي الحركــة،    

الناحيتين الجغرافية والسياسية، حاجزاً طبيعياً بين آسـيا وافريقيـة، وهـو إذ يـستوعب مراكـز األمـاكن          
  .الدينية واإلسالمية، فإنه قد يحدث انشقاقاً دينياً

إننا نملك بعض نقـاط القـوة التـي هـي لـصالحنا، وهـي يجـب أن تمكننـا مـن تحقيـق هـذا الهـدف              
فإننــا مــن الناحيــة العــسكرية نملــك كــل موقــع اســتراتيجي يــسيطر      . ريبــاًاألساســي بــصورة مؤكــدة تق 

علـى شـبه الجزيــرة كلهـا، بينمــا ليـست هنالــك، مـن الناحيـة الــسياسية، دولـة تــستطيع أن تنافـسنا فــي          
  .مسألة الهيبة والمكانة والنفوذ الذي تتمتع به لدى كل حاكم عربي

طـامع فرنـسة فـي سـورية، وعـداوة الجماعـات       م: ومن الجهة األخرى تقـوم أمامنـا عقبتـان مهمتـان     
أما فيما يتعلـق بالعقبـة األولـى فـال أريـد أن أتنـاول الموضـوع فـي هـذه           . المختلفة بعضها ضد بعض   

أمـا العقبـة الثانيـة فـإنني أتمنـى مخلـصاً أن أتمكــن       . المـذكرة إال باختـصار شـديد، وفـي مرحلـة تاليـة      
  .من التعبير عن آرائي فيها بحرية

 قوميــة واحــدة، شــرقية كانــت أو غربيــة، بمــا فيهــا قوميتنــا، لــم تــضطر إلــى مواجهــة     ليــست هنالــك

ولكــن ذلــك يكــون، فــي أغلــب الحــاالت، مــع اختالفــات فــي العنــصر   . المــشكلة نفــسها فــي بدايــة أمرهــا 

وأن اعتبـار المـشكلة مـستحيلة الحـل     . الديني أوسع مما يمكن االعتـراض عليـه فـي الجزيـرة العربيـة           

ــدروس الماضـــي أو عجـــزاً عـــن إدراك إمكانيـــات المـــستقبل   علـــى هـــذا األســـا  إن . س ســـيكون تجـــاهالً لـ

ولكــن . الوضـع الحـالي للجزيــرة العربيـة ال يختلـف عــن وضـع هــضاب اسـكتلندة فـي األزمنــة الخاليـة        

 ســنة، لنــا أن نأمــل واثقــين تحقــق   ٥٠٠بينمــا اســتغرق تحقيــق وحــدة اســكتلندة مــع انكلتــرة أكثــر مــن    

فوسـائل المواصـالت   . ها بوحـدة الجزيـرة العربيـة فـي مـدة أقـصر مـن ذلـك كثيـراً           النتيجة السارة نفـس   

العــصرية، وانتــشار التعلــيم، والــسيطرة مــن جانــب أوروبــا قويــة، ســتجعل مــن الممكــن، فــي اعتقــادي،       

  .تحقيق هذا الهدف في فترة قصيرة نسبياً

ي الجزيــرة العربيــة،  إن ادعــاءات الملــك حــسين، وطموحــات ابــن ســعود، وهمــا القوتــان الكبريــان فــ    

وقـد كنـت علـى صـلة وثيقـة وشخـصية مـع كليهمـا،         . تسببان لنا إحراجاً غير قليل فـي الوقـت الحاضـر       

ولكنني لست مؤيداً للشريف وال مؤيداً البن سعود، ألننـي إذا أيـدت أحـدهما، فمعنـى ذلـك، فـي رأيـي،              

  .فقدان بعد النظر، وتعريض سالمة األمبراطورية في الشرق للخطر
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        لك حسينلك حسينلك حسينلك حسينالمالمالمالم
إننــي علــى علــم تــام بالتعهــدات، التحريريــة والــشفوية، التــي قطعــت لحليفنــا، وهــي تعهــدات قــد           

ومـع ذلـك فـإنني آمـل أن أتمكـن      . تبدو، على الرغم من حسن نياتنا، غيـر قابلـة للتنفيـذ بـصورة كاملـة      
الوهلــة مــن القــول، إن الوفــاء بهــا، تحــت ظــروف معينــة، قــد ال يكــون صــعباً بالقــدر الــذي يبــدو فــي            

ولكــن قبــل أن أصــل إلــى هــذا أســتميح أن أتنــاول موضــوع الــشريف بــصراحة، ومــع ذلــك بكــل       . األولــى
ولكــن مــن المــستحيل أن نواجــه   . وإننــي قــد أتعــرض للــوم قــاس مــن كــل مــن مــصر والعــراق      . إنــصاف

  .المشكلة إذا تعامينا عن الحقائق بدافع من التحيز
ــة، وأنـــه،      ــص لبريطانيـ ــف مخلـ ــسين حليـ ــك حـ ــق نجاحـــاً      إن الملـ ــا، حقـ ــسيمة منـ ــساعدة جـ ــع مـ  مـ

ولكــن مهمــا كانــت المــساعدة التــي قــدمناها، ومهمــا كانــت مــساعداتنا هــي التــي مكنتــه مــن      . حقيقيــاً
تحقيق تلك النتائج، فليس هنالك ما يغض من شجاعة الحـسين فـي الخـروج علـى األتـراك، وال مـن        

  .األثر المهم الذي تركه عمله في فترة حرجة
ومع ذلـك فهنالـك عوامـل سـتجعل مـن      . عة، وآماله تستند إلى وعود دولة كبرىإن مطامحه مشرو 

  .المستحيل علينا تحقيق أمانيه مع عدم المساس بالمصالح األخرى كلها
وهنالك نقطة أو نقطتان لهما أهمية حيوية يجب أن نتذكرهما في تعاملنا معه، ويجـب أن يكـون      

  ـ: لهما أثرهما في أحكامنا
  .خدام الكعبة) انانجم( ـ جمعية ١
  . ـ نزول القوات المسيحية٢
  . ـ االتصاالت مع المدينة أثناء الحصار٣
        :::: ـ جمعية خدام الكعبة ـ جمعية خدام الكعبة ـ جمعية خدام الكعبة ـ جمعية خدام الكعبة١١١١

مــن المــستحيل أن نفكــر بــأن الحــسين كــان يجهــل هــذه المــؤامرة الكبيــرة التــي تهــدف إلــى ثــورة          
األمـر، أشـارت   وجميع معلوماتي خالل تحقيقـاتي التـي أجريتهـا فـي جـدة حـول هـذا          . شاملة وعصيان 

إلى عكس ذلك تماماً، وأن وزير خارجيته نفـسه فـي ذلـك الوقـت، فـؤاد الخطيـب قـال لـي إن فـي حـوزة            
الملــك وثــائق عظيمــة األهميــة فــي هــذا الــشأن، وقــد ســألت الكرنــل ويلــسن أن يطلبهــا مــن الملــك،           

غم مـن علمـه   وعلـى الـر  . فكانت الحصيلة كراسـة صـغيرة، عديمـة األهميـة، كانـت موجـودة لـدينا أيـضاً            
  .بهذه الحركة، فإنه لم يحذرنا، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات بشأنها

        :::: ـ نزول القوات المسيحية ـ نزول القوات المسيحية ـ نزول القوات المسيحية ـ نزول القوات المسيحية٢٢٢٢
لقد كتبت المجلدات حول هذه القضية المهمة في حينه، ومـا مـن شـك فـي أننـا اتخـذنا الموقـف          

ي كـان قـد تبنـاه    ولكنني مع ذلك أؤكد أن هـذا الموقـف العـدوان   . الصحيح، بفضل عدم فعالية األتراك   
ومارسه المشاغبون المؤيدون لتركية والمعادون لبريطانيـة مـن العـرب والهنـود، ولـم تكـن لـه األهميـة            

وإن تجربتـي الشخـصية فـي رابـغ قـد ذهبـت بعيـداً فـي دحـض هـذا، وقـد أفـاد              . المحلية التي بـدت لنـا     
  .الملك ممن هذه الصعوبة فائدة سياسية كبرى
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دة معلومــات مؤكــدة بــصورة قاطعــة، أن اتــصاالت متتاليــة كانــت       ـ وصــلتني حينمــا كنــت فــي جــ         ٣
تجري بين مكـة والمدينـة، وكانـت عنـدي أسـماء وعنـاوين شخـصين علـى األقـل فـي مكـة كانـا يعمـالن                  
كــوكيلين إليــصال المعلومــات، ولكــن علــى الــرغم مــن إبــالغ هــذه المعلومــات إلــى مكــة، لــم يتخــذ أي         

  .إجراء
. أعــاله اآلن أن أخلــص إلــى القــول بــأن الملــك حــسين كــان يخــادع     وال أريــد بهــذه النقــاط الــثالث   

ولكننــي أرغــب فــي أن أؤكــد بكــل قــوة أنــه فــي حــاالت معينــة اتخــذ، وال يــزال يتخــذ، موقفــاً ســلبياً، وأن     
  .األسباب التي تحمله على ذلك هي التي تستحق أن ينظر فيها بصورة جدية

لمـستقبل إقليميـاً فـي جزيـرة العـرب، وسياسـياً       أنه كان وال يزال تساوره الشكوك بـشأن وضـعه فـي ا         
  .بنظر العالم اإلسالمي

المعتــدلون الــذين  : إن عليــه أن يوفــق بــين جمــاعتين آراؤهمــا وأهــدافهما متناقــضة بــصورة رأســية    
يتطلعون إلى دولة عربية موحدة، والمتطرفون الذين يأملون االنفصال التام عن الـسيطرة األوروبيـة         

  .الميةفي جميع البالد اإلس
إن الملك ال يسعه مطلقاً أن يضع نفـسه فـي موقـف معـارض تمامـاً للجماعـة الثانيـة التـي تؤلـف              
أكثريــة المــسلمين نفــوذاً وعــدداً، كمــا أنــه ال يــستطيع أن يحــتفظ بــدعم أي طــرف إال إذا كــان مركــزه        

  .المدني منسجماً مع وضعه الديني
قطـع صـالته، ال مـع األتـراك المعتـدلين      ولـذلك أقـول إن الملـك حـسين لـم يقطـع، وال ينـوي أن ي       

وال مع المتطرفين الهنود والمصريين، وأن موقفـه غيـر المتـساهل تجـاه حكـام العـرب اآلخـرين يعـود             
  .إلى ضرورة محافظته على التوازن بين وضعه اإلقليمي والديني في العالم اإلسالمي

  .العامل األخير هو خوفه الحقيقي من وضعه الفعلي
ــباط   وقـــد اســـتطعت أ  ــه فـــي شـ ــوزير خارجيتـ ــام  ١٩١٧فبرايـــر / ن أبـــرهن بـــصورة قاطعـــة لـ ــى قيـ ، علـ

المعارضة ضده من جانب المتطرفين، بحيث إنه طلب مني أن أالقيه في منتصف الطريق إلـى مكـة،      
وكـان موضـوع المقابلـة مـن جانـب إقناعـه بوجـود المعارضـة         . وأخيراً جاء إلى جدة لمقابلة تمت لـيالً     

وإننـي شخـصياً اعتبـرت تلـك المقابلـة مثيـرة       . از بـصورة قاطعـة إلـى المعتـدلين     ضده، وأن أجعله ينح   
. لالهتمام جداً، ولكنها لم تثمر أية نتائج ألنني لم تكن لدي صالحيات رسمية إلجـراء أيـة مباحثـات       

وقد قـدمت عـن المقابلـة تقريـراً رسـمياً فـي حينهـا، إن حقيقـة واحـدة لـم تـسجل، ولكنهـا أثـرت كثيـراً                   
لقد كان خائفـاً خوفـاً شـديداً، وإننـي لـم أحـط علمـاً بهـذا قبـل وصـوله، ولكـن            .  على موقفه في حكمي 

حينمــا أعلــن دخــولي ودخــول الكرنــل باســيت إلــى حــضرته كــان يــذرع الغرفــة جيئــة وذهوبــاً فــي هيــاج         
  .عظيم إلى حد أنه لم ينتبه إطالقاً إلى وجودنا لفترة طويلة

امى عــن هــذه الظــواهر، ألن ذلــك ســيكون مــضراً بالملــك        ولــذلك ســيكون أمــراً قتــاالً لنــا أن نتعــ      
  .حسين ومصالحة، وكذلك بمصالحنا
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وبعــد، فــإن الملــك حــسين بــال شــك جعــل نفــسه غيــر محبــوب إلــى أقــصى حــد لــدى حكــام العــرب        
. اآلخـرين بــسبب موقفــه المتـشدد، ورغبتــه فــي حـصر الــسيطرة الكاملــة علـى الــشؤون العربيــة بنفــسه     

  .ال إنهم في العراق ال يكادون يعرفون من هوليس من المبالغة أن يق
إن المعلومــات األخيــرة التــي وصــلتني مــن البحــرين هــي أن الحــسين وابــن ســعود قــد توصــال إلــى      
تفاهم سري، وهذه المعلومات، لو صحت، لكانـت بالغـة األهميـة، ويمكـن التأكـد منهـا بـصورة مباشـرة            

بــدو فــي الوهلــة األولــى باعثــة علــى       وهــي، لــو صــحت، قــد ت    . بموقــف الملــك حــسين فــي المــستقبل     
االرتياح إلى حد كبير لو صحت، وهـي أن هـذين العنـصرين الـشديدي االنفجـار قـد سـويا خالفاتهمـا،          

وذلــك ألننــا إذا حققنــا توافقــاً ـ كمــا كنــا قــد نــستطيع أن نفعــل وربمــا       . ولكننــي لــست مــن هــذا الــرأي 
ولكـن إذا تحقـق ذلـك    . سيطرة ومحكمـة نفعل ـ فإن ذلك سيعزز إلى حـد عظـيم مـن مكانتنـا كدولـة مـ       

عــن طريقهمــا همــا، فــسيكون معنــى ذلــك أنهــم يتفقــان علــى إبــراز جبهــة موحــدة لمنــع التــدخل مــن       
وأنه لجـدير باإلثبـات، إذا ظهـر أن حـسين ال يثيـر مزيـداً مـن المـشاكل حـول             . جانب النفوذ المسيحي  

مـن الجـدير بالمالحظـة أن أيـاً مـن      وإذا كـان صـحيحاً ف  .  الخرمـة، فلنـا أن نـستنتج أن الخبـر صـحيح     
  . أصدقائنا الحميمين لم يخبرنا حتى اآلن عن االتفاقية

  .ولكن شعبه متفوق بدرجة كبيرة في كفاءته العسكرية. إن ابن سعود كفوء له في قوته العقلية
إن قيام الملك حـسين بفـرض نفـسه بـالقوة، وبواسـطتنا، علـى الحكـام العـرب اآلخـرين وشـعوبهم،               

قتاالً لمصالحة، وغيـر ضـروري، ألنـه يـستطيع بالوسـائل الدبلوماسـية الوديـة أن يحـصل علـى          سيكون  
  .نتائج أفضل، ونفوذ أكبر

إننــا قــد نتعــاطف مــع رغبتــه فــي اتخــاذ موقــف عــدائي، بــل إننــا قــد نتعــاطف مــع عدواتــه للنفــوذ          
 صـلته بمـصادر   المسيحي، ألن موقفه دقيق، وقد يكون مخلصاً لنا كل اإلخالص، ومع ذلـك ال يقطـع        

  .النفوذ المعادية لنا
ولما كـان موقفـه فـي العـالم اإلسـالمي دقيقـاً للغايـة، وال يمكـن اتخـاذ دليـل أوضـح علـى ذلـك مـن                 

وسـيكون مـن المثيـر لالهتمـام أن نـشهد النتيجــة      . عرضـه األخيـر بالتنـازل، وهـي ورقتـه الرابحـة معنــا      
  .إذا أخذناه بأقواله

  .   ؤها، وخاصة بياناته التي تؤكد المالحظات السابقةوهنالك عالئم أخرى يمكن استقرا
        ابن سعودابن سعودابن سعودابن سعود

كما أن الملك حسين لم يبتعد ـ ومن وجهة نظرنـا ـ عـن مـصادر النفـوذ المعاديـة، كـذلك كـان ابـن           
سعود، باتجاهـات مختلفـة، ولكـن ألسـباب مـشابهة، فهـو إمـا أن أبقـى البـاب الخلفـي مفتوحـاً أو خلـق              

  .ته الشخصيةمصادر نفوذ لمصلحته وسالم
  .إن ابن سعود كذلك غير متأكد من وضعه، وخائف بالدرجة نفسها مما ينتج
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ففــي الغــرب يوجـــد الملــك حـــسين مــع قـــوة ومطــامح متزايـــدة، ومــع جـــيش يدربــه البريطـــانيون،         
وفي الشمال هناك عدوه الوراثي ابن الرشـيد، بينمـا فـي    . وتجهيزات وافرة، ومع أموال ومعدات حربية    

  .الواقع حوله في كل جانب، تقوم أقوى دولة في العالمالشرق بل في 
ولــذلك أعــاد وجــود االخــوان، وكــان ذلــك فــي األصــل لتزويــد نفــسه بوســيلة دفاعيــة ضــد االعتــداء       
الذي يتوقعه، ولكن الجموح الديني للحصان في الوقت الحاضر فاق مـا كـان منتظـراً، ووجـد الراكـب        

  .السيطرة عليه أصعب مما كان يتوقعه
ا السبب من الخوف أيضاً، فهو يتطلع حوله باحثاً عـن دولـة أوروبيـة قـد تخفـف إلـى حـد مـا               ولهذ

  .من الضغط البريطاني
وفـضالً عـن مـشاعره الشخـصية فإنـه، كمـا       . ولكن ابن سعود، مثل الملك حسين، مخلـص لنـا جـداً    

.  لمـصالحة يرى هو بوضـوح، يجـد أن احتفاظـه بعالقـات وديـة مـع البريطـانيين أمـر ذو أهميـة حيويـة             
أمــا فيمــا يتعلــق بالخرمــة، فقــد طلــب مــراراً، أن    . إنــه قــام بتنفيــذ التزاماتــه التعاهديــة نحونــا حرفيــاً   

نرسل لجنة لتسوية القضية، ووعد تكراراً بأنه سيلتزم بالقرار مهمـا كـان، وسـواء أكـان لـصالحه أم لـم           
  .يكن

ون قــد أذعــن لمــا تمليــه عليــه  والــسبب واضــح، ألننــا حتــى إذا حكمنــا خالفــاً لمــصالحة، فإنــه ســيك   
في حين إنـه إذا أجبـر علـى إفـساح     . دولة يرتبط معها بعالقات معاهدة، دولة ال يأمل أن يقف بوجهها  

الطريق للشريف، فإنه سيخضع إلى من يرى نفسه متفوقاً عليه معنوياً ومادياً، وذلـك مـا سـينال مـن         
 للظروف عومل بـال شـك بطريقـة تجعلـه يـشك      وال بد من االعتراف بأنه نظراً  . كرامته وكرامة أتباعه  
وقد أبرق قـائالً إن لديـه معلومـات معينـة بـأن عبـد اهللا بـن الحـسين كـان يـنظم            . في حسن نيتنا نحوه   

إنــه لــم يجنــد أتباعــه، والواقــع أنــه تعمــد مغــادرة الريــاض، وذهــب شــرقاً   . قــوة للــسير بهــا علــى الخرمــة 
. نـه لـم تكـن هنالـك ـ علـى قـدر مـا نفهـم ـ محاولـة كهـذه            وتسلم جوابـاً يقـول إ  . بانتظار تطور األحداث

وكـان هـذا أمـراً مؤسـفاً للغايـة، ألن      . في حين أنه كان يعلم جيداً أن ذلك قيد اإلعداد، وقد وقـع أخيـراً        
 بالمائــة مــن مكانتنــا وســمعتنا يقــوم علــى أســس صــدق الوعــود البريطانيــة        ٩٠وعــدنا ملــزم لنــا، وأن   

  .وتنفيذها
بن سـعود رجـالن يتمتعـان بالعقـل الـراجح والكفـاءة، وهمـا وإن كانـا مختلفـين          إن الملك حسين وا  

لقـد جعـل ابـن سـعود بـالده تـنعم بأكمـل        (في المزاج، فإنهما رجالن عظيمان في زمانهما ومحيطهما   
نظـام، والقوافــل اآلن تــسير فــي جميــع االتجاهــات بحراسـة بــسيطة، وقبــل أيــام نقلــت معونتــه الماليــة     

  ).وبية من الساحل إلى الرياض بحراسة رجلين فقط ر٧٥٠٠٠البالغة 
فإمـا أن نعطـي دعمنـا    . واآلن يبدو لي أن هناك ثالثة أساليب قد نستخدمها في الجزيـرة العربيـة     

، أو )فدراليــة(كلــه للملــك حــسين، مــع اســتبعاد أي شــخص آخــر، أو نحــاول أن نجعــل الــبالد اتحاديــة      
  .ستمرارهانتركها ممزقة بتشجيع المناقشات العلنية وا
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أما فيما يتعلق باألول، فإن سياسة كهذه ستكون خطرة، ألننـا سـنلزم أنفـسنا مـع رجـل واحـد، فـإذا           
وإذا أدى األمر إلى حـرب حقيقيـة بـين الملـك حـسين وابـن سـعود، فـإن الملـك حـسين              . سقط سقطنا 

لكفــاءة  وإننــي أقــول هــذا بمــسؤولية كاملــة، إذ لــيس هنالــك مجــال للمقارنــة بــين ا        . ســيزاح عــن مكــة  
ثانياً، أنه بينما يتـألف مقـاتلو األول مـن أبنـاء عـشائر      . القتالية ألتباع الملك حسين وأتباع ابن سعود 

متنوعة ال يجمعها هدف مشترك، وتفرقها شتى الصالح، فإن مقـاتلي الثـاني يرتبطـون بـأخوة دينيـة            
ثـــاً، إن حركـــة ثال. عظيمـــة، وهـــم حتـــى آخـــر رجـــل مـــنهم، مـــستعدون للمـــوت مـــن أجـــل مـــثلهم العليـــا    

االخــوان قــوة موحــدة عظيمــة، وقــد وقعــت حتــى اآلن حــوادث هــروب كثيــرة مــن قــوات الملــك حــسين           
لاللتحــاق بـــابن ســـعود، والحـــوادث التـــي وقعـــت تـــدل داللــة كافيـــة كيـــف سيـــسير القتـــال مـــا لـــم نكـــن     

  .مسؤولين تماماً عن دعم الملك بقوات هندية
األمر لن يبلـغ هـذا الحـد، وإننـي أعتقـد بقـوة أننـا        ولكن إذا كان تفسيري للمؤشرات صحيحاً، فإن     

ما لم نحقق بكل وسيلة في وسعنا تقارباً بين هذين الزعيمين، فإنهما سيتوصـالن، سـراً أو علنـاً، إلـى         
  .تفاهم فيما بينهما، إن لم يكونا قد فعال ذلك حتى اآلن

م جميعـاً إذا كـان األمـر    فالملك حسين يعلم جيداً بأنه سيزاح عـن مكـة، وأن كيانـه وآمالـه سـتتحط        
فـــي حـــين أن ابـــن ســعود يعلـــم أن ذلـــك ســـيعني قطيعـــة كاملـــة معنـــا، ممـــا    . سيــصل إلـــى حـــد القتـــال 
  .سيقضي على مصالحه

  .إن آخر معلوماتي كانت بهذا المعنى، وكانت موثوقة
وأنــه لمــن الواضــح اآلن أن التقــارب الــذي يتحقــق برعايــة بريطانيــة ســيكون لمــصلحتنا كليــاً، مــن   

حية المالية، ومن ناحية المكانة والـسمعة، فـإن تقاربـاً كهـذا يتحقـق بواسـطة التفـاهم المـشترك             النا
سيكون ضاراً بنا فـي النتيجـة، إذ إن هنـاك عـامالً واحـداً فقـط يقـرب هـذه القـوى إلـى بعـضها، وأعنـي              

ذا لمـا «: وأننـا قـد نـستطيع أن نفهـم جيـداً هـذه الحجـة       . الموقف المـشترك ضـد الـسيطرة المـسيحية       
  .»المسلم، فنضعف أنفسنا ونجعلها غنيمة سهلة للبريطانيين؟) أخاه(يجب أن يحارب المسلم 

هذا فيما يتعلق بالعالقـة بـين الملـك حـسين وابـن سـعود، ولكـن هـذا لـيس االتجـاه الوحيـد الـذي                 
إلننــا ال . تكمــن فيــه أســباب االحتكــاك، والحجــج نفــسها تنطبــق، إلــى حــد أكبــر أو أقــل، هنــاك أيــضاً        

تطيع أن نأمل فرض الملك حـسين علـى حكـام العـرب اآلخـرين وشـعوبهم خالفـاً إلرادتهـم، ولكننـا           نس
  .نستطيع أن نحقق هذا بأسلوب أخرى بموافقتهم

أمــا فيمــا يتعلــق بالبــديل الثــاني، فــإني أقتــرح، كحــل للــصعوبات المختلفــة، عقــد معاهــدة اتحــاد        
وألجــل هــذه  . ن برعايــة بريطانيــة العظمــى فــدرالي مــن أبــسط األنــواع بــين الحكــام العــرب المختلفــي   

ــام العـــرب المختلفـــين، وذلـــك باســـتدعائهم، هـــم أنفـــسهم أو       الغايـــة يجـــب بـــذل محاولـــة لجمـــع حكـ
. أوالدهم أو ممثلوهم، إلى انكلترة لهذا الغرض، وتزورهم لجنة مناسـبة مـن المـوظفين البريطـانيين          

وأنـه إذا أمكـن   . نكلتـرة، تبـشر بنجـاح عظـيم    إن تجربة جلب الشيخ عبد اهللا، ابن حاكم البحرين، إلـى ا   
أن يتبـع ـ كمـا هـو المـأمول ـ بـدعوة ابـن سـعود، وشـيخ الكويـت، فقـد نـستطيع، فـي اعتقـادي، أن نأمـل                  
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الحصول على ثقة كبيرة، ونـستفيد إلـى حـد بعيـد بتحقيـق الثقـة بأنفـسنا، بـل إيجـاد تفـاهم متبـادل             
 شخــصياً أود أن أرى ممــثالً عــن نــوري الــشعالن،    وإننــي. بــين شــيوخ وســط الجزيــرة العربيــة وشــرقيها   
  .يحيى] اإلمام[وابن الرشيد، والملك حسين، واإلدريسي، و

  .وبذاك نستطيع أن نوسع النطاق، ونؤلف تدريجياً مجلساً عربياً
إن ضـــرورة تحديـــد الحـــدود اإلقليميـــة لكـــل حـــاكم منفـــصل، ووجـــوب نـــص المعاهـــدة علـــى أن أي    

فــق عليهــا، إمــا بأســلوب عــسكري أو تجــاري، وتــأليف مجلــس برعايتنــا         اعتــداء ســيقابل بــإجراءات يت  
يتكــون مــن عــضو أو أكثــر يمثلــون كــل حــاكم عربــي، وقــد يمنحــون صــوتاً أو صــوتين أو ثالثــة أصــوات،       
حـــسب أهميـــتهم، ويكـــون الـــرئيس الرســـمي بريطانيـــاً، وأن أي اجـــراءات تـــؤثر فـــي مـــصالحنا أن تنـــال   

ح العربية تتم تسويتها من قبلهم إال حـين يكـون مـن الـضروري لنـا      موافقته أوالً، في حين أن المصال   
  .أن نكون محكمين

  :إن هذا األسلوب يحتوي على ميزات عظيمة
إننـا  . إذا شجعنا شخصاً واحـداً علـى حـساب مـصلحة اآلخـرين، فإننـا نكـون قـد شـجعنا الدسـائس                

ائس مـستمرة مـع الـدول    سـنرميهم فـي أحـضان المـشاغبين والحركـة اآلسـيوية، أو سـتكون هنالـك دسـ         
ــى المــــساعدة        ــيحاولون الحــــصول علــ ــإنهم ســ ــدة، فــ ــم مــــصالحها العديــ ــم نحــ ــا إذا لــ األوروبيــــة، ألننــ

  .باألساليب المذكورة أعاله
وأن التـضافر ضـده هـو فـي     . وباتباع األساليب المذكورة نربط أنفـسنا بخـط مؤكـد وشـخص معـين      

ل حمـالت مـستمرة، وربمـا تتطلـب دعمـاً      إن ذلـك قـد يجعـل مـنم الـضروري إرسـا      . الواقع إجـراء ضـدنا   
أمـا بالطريقـة   . عسكرياً، حيث إن أي تراجع سيكون له أسوأ اآلثار العكسية في الهند ومـصر وغيرهمـا     

  .األخيرة فإننا نتفادى احتمال وقوع هذه األحداث
إضــافة إلــى ذلــك، فإننــا بالطريقــة ســالفة الــذكر قــد نــتمكن عــن طريــق هــذا المجلــس أن نبقــي           

لى صلة بالشؤون العربية بـصورة عامـة، فـضالً عـن أننـا نجعـل موظفينـا الـسياسيين يزودونـا          أنفسنا ع 
وبـــالتطور التـــدريجي للـــدول المختلفـــة نـــستطيع أن نحـــول األهـــداف الـــسياسية   . بمعلومـــات محليـــة

المحظرة إلـى قنـوات أكثـر عقالنيـة وسـالمة، ولـذلك نجعـل التربـة غيـر صـالحة للهيـاج الـشرقي إلـى                  
وكمثــال علــى ذلــك، يمكــن بواســطة المكــائن تنميــة الزراعــة فــي الريــاض واألمــاكن        . نأقــل حــد ممكــ 

ويمكـن الحفــاظ  . األخـرى إلـى حـد كبيـر، وبـذلك تحويـل األشــخاص العـسكريين إلـى العمـل الزراعـي          
علــى مكانــة الملــك وتعزيزهــا بعــدد األصــوات وباتخــاذ مكــان االجتمــاع فــي دمــشق أو فــي مكــان آخــر         

لـدى كـل حـاكم بمـا     » حـب الـنفس  «ترف بها، بينما يمكن الحفـاظ علـى شـعور    ضمن المنطقة التي يع 
  :يلي

مساهمته في تننمية قطر عربي ومكانته فـي منطقتـه الخاصـة، وأخيـراً، فإننـا نؤلـف برعايـة          أوالً،  أوالً،  أوالً،  أوالً،  
بريطانيــة اســفيناً وقــوة مفرقــة، ووســيلة للــدفاع ضــد الحركــة اآلســيوية، ونثبــت أنفــسنا كحمــاة لألمــم    

لة بناءة وليست هدامة، وبذلك ننتزع أحد األسلحة الرئيسية مـن أيـدي مثيـري الفـتن       الصغيرة، وكدو 
  .المعاصرين، وأخيراً فإننا نفسر صيغ ويلسن بطريقة عقالنية وعملية
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ــاً، وال نكــون ملتــزمين           ولكــن أهــم مــن ذلــك كلــه، أننــا ســنحمي مــصالحنا بأقــل خطــر ممكــن علني
ة فــي المــستقبل، ولكنهــا تكــون علــى أثــر ســيطرة       بــسياسة معينــة قــد يحــدث فــشلها ردة فعــل مؤســف      

  .تقدمية قابلة للتوسيع
وإنني أود أن أؤكـد للحكومـة بكـل إخـالص، علـى الخطـر الحقيقـي الـذي يكمـن فـي تـرك الجزيـرة              
. العربية مجزأة، تغلغلت فيها حاليـاً مثـل جديـدة مفـسرة تفـسيراً خاطئـاً، ومعرضـة للنفـوذ الخـارجي            

وزنــاً كافيــاً، فإرســال لجنــة مــن ضــباط سياســيين ذوي خبــرة تــذهب حــاالً   وإذا لــم يكــن تقريــري يحمــل 
لزيــارة جميــع شــتى الزعمــاء العــرب، وهــي جولــة يمكــن إنجازهــا فــي ســتة أشــهر، مــع نتــائج ال تــثمن،       

  .وستفيد الحكومة عندئذ من تقرير يضم كل أنواع اآلراء المتباينة
وسيع نطاقها، فسيؤدي ذلك إلى خيـر كثيـر   وإذا كانت الدعوة الموجهة إلى الزعماء العرب يمكن ت    

لصالحنا، وال أستطيع أن أؤكد بما فيـه الكفايـة علـى األثـر المفيـد لزيـارة هـؤالء  الـذين كـان أحـدهم            
ــي        ــذات، فـــاعترف لـ ــه لهـــذا الـــسبب بالـ ــا، والـــذي جلبتـ ــة التـــي أشـــرت إليهـ متـــشرباً بالمـــشاعر المعاديـ

كما أننـي ال أقلـل مـن شـأن التحـريض      .  تغير عقليتهبصراحة أنه كان مضلالً تماماً وهو اآلن رجل قد      
وخـالل ثمـان سـنوات جعلـت مـن هـذا موضـوع دراسـتي عـن كثـب فـي القـسم               . المنظم والموجـه ضـدنا    

وإنني أتوسل إلـى الحكومـة أن تـدرس هـذه القـضية أينمـا كانـت، وخاصـة          . األكبر من العالم اإلسالمي   
  .لهافي الكليات األمريكية، والقيام بدعاية مضادة 

لقد حفزني علـى القيـام بـذلك نفـس االعتبـارات التـي حملتنـي علـى تقـديم مـذكرة مـشابهة نوعـاً              
إذا ال يـستطيع أن يقـدر التغييـرات التـي طـرأت علـى الفكـر        . ما، في مناسـبة سـابقة قبـل ثـالث سـنوات       

وهـــي . الـــشرقي خـــالل الـــسنوات العـــشر الماضـــية ســـوى شـــخص مثلـــك لديـــه معرفـــة وثيقـــة بالـــشرق  
ات تجعــل مــن الــضروري النظــر فـي الوضــع، لــيس كمــا هــو عليـه اليــوم، بــسبب التطــور الطبيعــي     تغييـر 

  .للسياسة الحالية، بل كما يحتمل أن يكون عليه بعد عشرين سنة أو أكثر
ــول       ونظـــراً ألســـباب ال حاجـــة لـــي لـــذكرها هنـــا، ســـيطرت المثـــل العليـــا الوطنيـــة بقـــوة علـــى العقـ

هنالــك دعايــة سياســية مؤكــدة فــي جميــع أنحــاء الــشرق، وقــد      الــشرقية، وألجــل تحقيــق هــذه المثــل،    
سـارت األمــور بحيـث ســتظهر هنـاك، شــئنا ذلــك أم أبينـا، مجموعــات متنوعـة مــن النـاس لتطــوير هــذا        

ومــا لــم تكــن مــستعدين الحــتالل منــاطق واســعة بقــوة كبيــرة،   . الهــدف الــشرقي والمعــادي للمــسيحية 
، وإن خـسارة، ولـو موقتـة، أليـة نقطـة اسـتراتيجية، مثـل        فإننا سنكون سنشعر بالضغط عاجالً أم آجالً  

ــارة والــسيارة المــسلحة ســتحل     . بغــداد، ســتكون لهــا نتــائج مأســاوية فــي المــستقبل       ويعتقــد أن الطي
إن اســتقبال الطــائرات  . محــل الفــرق العــسكرية، ولكــن هنــاك شــكوكاً خطيــرة فــي كــون األمــر كــذلك         

ــسي     ــدان الـ ــرية، وفقـ ــة الناصـ ــة فـــي منطقـ ــي     التأديبيـ ــا هـ ــة الـــسليمانية، إنمـ ارات المـــسلحة فـــي منطقـ
ــرات أوالً علـــى محدوديـــة تأثيرهـــا فـــي العمليـــات التأديبيـــة       وإزاء صـــعوبة الـــبالد، وثانيـــاً علـــى     . مؤشـ

  .فقدانها األثر المعنوي، حتى في مثل هذه المرحلة المبكرة
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لـى خطـوط   إن موقفنا في العراق وفي الموصـل صـعب للغايـة اآلن وفـي المـستقبل وهـو يعتمـد ع           

مواصــالت ضـــعيفة وطويلـــة جـــداً، وكـــذلك لـــيس هنالـــك حـــد للـــبالد التـــي يجـــب أن نحتلهـــا لفـــرض    

حمايــة المواقــع ذات األهميــة الــستراتيجية، وأن قطــع الخطــر وإن كــان لمــدة قــصيرة نــسبياً، ســيكون        

  .معناه كارثة من الدرجة األولى من كلتا الناحيتين السياسية والعسكرية

ر فيمــا إذا كنــا ننــوي احــتالل هــذه المنــاطق المهمــة، وإذا كــان األمــر كــذلك،    ولــذلك علينــا أن نفكــ

  فإلى أي مدى؟

ولكــن ألجــل . وال يكفــي أن نحتــل بغــداد، بــل هنالــك همــدان وكرمنــشاه، وشــمالي كفــرى أو كركــوك   

ــل  . حمايـــة هـــذه المنـــاطق بـــدورها، مـــن الـــضروري الـــذهاب إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك      إلـــى الموصـ

  .، وفي كل خطوة تكون هنالك خطوط مواصالت أطول وأكثر عرضة للخطرونصيبين وراوندوز

ليـست هنالـك حـواجز جغرافيـة طبيعيـة تؤلـف خطوطـاً طبيعيـة للحمايـة، وإننـا قـد نـشبه وضـعنا              

الــستراتيجي اليـــوم بتـــراث القيـــصر إلـــى رومـــا وعلـــى الـــدانوب أو مـــا وراءه فـــي ســـورية ـ حيـــث أجبـــر           

  لدانوب فهل سنتراجع إلى البصرة أو الخليج؟اغسطس على التراجع إلى ما وراء ا

يبـدو لـي أن هنــاك حـالً لهـذه المــشكلة، ورداً علـى الحركيــة اآلسـيوية بـصورة عامــة، وذلـك بتكــوين          

لنـدع الجزيـرة   . حزام من دول شبه مستقلة، مـن عـدن إلـى طرابـزون، ومـن غـزة إلـى الحـدود الفارسـية          

ا بنفــسها تحــت رقابتنــا، دعنــا نطــورهم علــى أســس   العربيــة وكردســتان والعــراق وارمينيــا تحكــم نفــسه  

مشابهة، ونوطد أوثق العالقات وأكبر التقـدير لبريطانيـة، وبـذلك سـنقلل مـن مـسؤولياتنا فـي الوقـت               

وإذا . الذي نحمـي فيـه أنفـسنا، وتكـون لنـا بواسـطة الـضباط اإلداريـين والـسياسيين الـسيطرة الكاملـة            

حلة فإننا نستطيع أن نـدعمها مـن نـواحي الـستراتيجية     أصبحت أي من هذه الدول مهددة في أية مر  

التـي تتركــز فيهــا قواتنــا، كالهنــد أو البــصرة أو بغــداد، حيـث تكــون قواتنــا مــدخرة ومركــزة بــدالً مــن أن     

ومـن الناحيـة الـسياسية فإننـا سـنحقق      . تكون مـشتتة وموزعـة فـي قطعـات صـغيرة فـي سـاحات واسـعة         

وية لهذه الدول المتفرقـة، وبـذلك نجـرد المحرضـين اآلسـيويين      لعدة سنوات قادمة، المثل العليا الق 

مــن شــكواهم الرئيــسية ضــدنا، بينمــا نقــوم، مــن الناحيــة التجاريــة، بتطويرهــا علــى أســسنا وحــسب             

  .مصلحتنا

وهذا، باختصار، هو الهدف الذي استهدفته بمذكرتي المرفقة، فإنه ألمـر أساسـي، إذا كنـا سـنعمل        

ك الجزيرة العربية في حالتها الراهنة من االرتباك بـل توحـد علـى أسـس     على هذه األسس، أن ال تتر    

ســليمة وبــسيطة، وتــرتبط ببعــضها تحــت سياســة واحــدة لــئال يغــرر بالحكــام المختلفــين مــن جانــب         

  .المحرضين، وتتعرض لمحاوالت مستمرة للدسائس والخصومات

نتيجـة لــن يكـون هنالــك   ولـن تكـون هنالــك أيـضاً تحريــضات للقيـام بهجمــات مـشتركة ضــدنا، وبال     

  .خطر اإلخالل بحيادنا
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        مالحظات وتعليقاتمالحظات وتعليقاتمالحظات وتعليقاتمالحظات وتعليقات
        دونت على هذه المذكرة في وزارة الخارجيةدونت على هذه المذكرة في وزارة الخارجيةدونت على هذه المذكرة في وزارة الخارجيةدونت على هذه المذكرة في وزارة الخارجية

إنــه حافــل  . يبــدو لــي أن هــذا التقريــر ال يقــدم شــيئاً ذا قيمــة نحــو إيجــاد حــل للمــسألة الــشرقية        
ص من عـدد مـن   بالمالحظات التافهة أو المتبذلة التي عبر عنها بأسلوب متنافر، مع محاولة للتخل      

إن فكرة الفدراليـة كانـت تـشغل اهتمـام     . الشوائب العقلية التي ليس لها وجود، ال هنا وال في القاهرة   
حكومة صاحب الجاللة منـذ مـدة مـن الـزمن، أي فـي تطبيقهـا عمليـاً علـى االلتزامـات القائمـة التـي                  

ليهــا قــد عرفــت منــذ مــدة    إن جميــع المخــاطر التــي يلفــت االنتبــاه إ  . لــم يلتفــت إليهــا الكــابتن بــراي  
طويلة، في حـين أن االقتـراح الجديـد بإنـشاء مجلـس يكـون فيـه للحكـام العـرب صـوت أو أكثـر، حـسب                

  .لن يكون من شأنه سوى زيادة االنشقاق الذي حاول تفاديه) كما هو فحوى اقتراحه(أهوائنا 
  ١٩/٩/١٩١٩ويغهام 

لتوفيق بين الشعوب العربية، ويعـرب عـن   يؤكد الكابتن براي على أهمية قيام بريطانية العظمى با    
الــرأي القائــل بــأنهم جميعــاً مـــع إضــافة كردســتان وأرمينيــا، يجـــب أن يكونــوا تحــت رقابــة بريطانيـــة           

إنني أميل إلى االعتقاد فـي أن مذكرتـه ال تلقـي أي ضـوء     . إنه يتجاهل المشكلة السورية كلياً   . وحدها
لـــسنوات األربـــع الماضـــية، لقـــد كانـــت مذكرتـــه  جديـــد علـــى المـــشاكل التـــي شـــغلت اهتمامنـــا خـــالل ا 

  .السابقة أفضل من هذه كثيراً
  يونغ. و. هـ
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))))٣٠٩٣٠٩٣٠٩٣٠٩((((        
        ))))مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة((((

        عن القضية العربيةعن القضية العربيةعن القضية العربيةعن القضية العربية
  الكرنل كورنواليس : إعداد

  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٣: التاريخ
رزن، أتجاســر فــأعرض   ـ منــذ تكلــم الكرنــل لــورنس معــي عــن الكتــاب الــذي أرســله إلــى اللــورد كــ          ١

  .بعض المالحظات عن ذلك الكتاب وعن القضية العربية عموماً
أنــا أتفــق معــه أنــه يجــب أن تجــري محاولــة لتحويــل الترتيــب الــذي تــم التوصــل إليــه مــؤخراً فــي        

لـن يكـون العـرب    . باريس إلى أساس تسوية دائمية، لكنني ال أرى أن اقتراحاته تطـابق الوضـع الحـالي      
بعد مباحثات مطولة، لقبول أي اقتراح يرمي إلى وجود نفوذ فرنسي فـي سـوريا خـارج       مستعدين، إال   

نــوفمبر يمكــن تفاديهــا، فيجــب القيــام  / وإذا كانــت األزمــة التــي ستــشار فــي أول تــشرين الثــاني  . لبنــان
أبـدي أن الوضـع يجـب أن يـشرح     . بمحاولة إلقناع الفرنسيين بالموافقة على تأخير الترتيب أو إلغائه      

احة للحكومــة الفرنــسية وأن تقــدم لهــا صــور مــن المراســالت التــي تبودلــت بــين حكومــة صــاحب   بــصر
. الجاللــة واألميــر يعــرض اقتــراح لوقــف تنفيــذ ترتيــب بــاريس والمــضي فــوراً فــي التــسوية النهائيــة            

ويفترض أنه إذا قبل ذلك فإن مؤتمر السالم إما أن ينظر في الموضوع نفـسه أو يـسمح بعقـد مـؤتمر       
  .ف المعنية برئاسة رئيس أمريكي للقيام بذلكلألطرا
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 ـ إذا أخـذت مقترحـات الكرنـل لـورنس بجملتهـا فـسيظهر أنهـا غامـضة نوعـاً مـا بـصدد نقطتـين                ٢
ــة المـــستقلة،           ــب فـــي المنطقـ ــشارين والمـــوظفين األجانـ ــضية تعيـــين المستـ ــداً، وهمـــا قـ ــين جـ مهمتـ

  .ي المنطقة الساحليةوالسلطات الحقيقية التي تكون للفرنسيين في إنشاء حكومة ف
 ـ فيمــا يتعلــق بالنقطــة األولــى ذكــر الكرنــل لــورنس فــي كتابــه فقــط مستــشاراً بريطانيــاً واحــداً          ٣

وآخــر فرنــسياً فــي دمــشق، لكننــي فهمــت أنــه يرغــب فــي أن يــستخدم العــرب مــوظفيهم األجانــب كمــا         
أنـا  . دمين بعقـود يحبون ـ وهؤالء الموظفـون تـدفع لهـم رواتـبهم كمـوظفين للحكومـة العربيـة مـستخ         

واالقتــراح . أوافــق علــى هــذا، لكننــي أوصــي، باإلضــافة إلــى ذلــك، تعيــين مقــيم بريطــاني وآخــر فرنــسي  
يظهر كأنه يرمي إلى إنشاء حكم مشترك، ولكن ما دامت الحكومتـان البريطانيـة والفرنـسية تقـدمان      

 يكونـــوا مـــسؤولين اإلعانـــة فيجـــب أن يكـــون لهمـــا ممثلـــون ذوو درجـــة معينـــة فـــي الموقـــع نفـــسه، وأن   
إن حرية الحكومة العربية في اختيار موظفين يكون محدوداً بترتيبنـا الحاضـر مـع     . مباشرة أمامهما 

الفرنسيين بشأن المستشارين الفرنسيين واالنكليز في المنطقتـين الـشمالية والجنوبيـة، وال بـد مـن          
 نــشاط الممثلــين  ويكــون. إيجــاد بعــض الــتحفظ حــسب المحتمــل لمنــع اســتخدام مغــامرين أجانــب    

  .البريطاني والفرنسي في دمشق بطبيعة الحال محدوداً للمناطق التي تم االتفاق عليها
. يقدم هذا االقتراح على افتراض أن فرنسة تصر على مطلبها للحصول علـى النفـوذ فـي الـداخل      

ين أو وقد يكون بديل على أساس اتفاق بريطانية العظمى وفرنسة على عـدم تقـديم نقـود أو مستـشار     
موظفين إلى الدولـة المـستقلة والـسماح للعـرب بـإجراء أيـة شـروط يـستطيعونها مـع الـصهيونيين أو            

  .إحدى الدول األجنبية
الفرنــسيين فــي ســورية    « ـ فيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة يقــدم الكرنــل لــورنس تأييــداً لــصيغة                ٤

ومـن  . س الواقـع فـي البلـد األخيـر    ، لكنه يكتفي بالتوصية بتغييـر الـروح ولـي   »كالبريطانيين في العراق  
المحتمــل أن هــذا ال يرضــي العــرب، ويظهــر أن مــن المنطــق االفتــراض بــأن الــصيغة إذا كانــت تعنــي        

  .شيئاً ما فيجب أن يكون هناك عمل معين من جانبنا وكخطوة أولى
ولــذلك أقتــرح أنــه، إضــافة إلــى تجديــد تأكيــداتنا وتعــين الــسر برســي كــوكس، تؤلــف لجنــة بــدون           

  .ر للنظر في الشكل المقبل للحكومة في العراق، وتقديم تقريرها إلى مؤتمر السالمتأخي
إذا أريد تقرير قضية سورية اآلن فليس ثمة اعتـراض علـى اتخـاذ عمـل مماثـل بخـصوص العـراق،           
وهــذه الخطــوة يكــون لهــا بــال ريــب تــأثير كبيــر بــين العــرب، وتكــون عالمــة خارجيــة وعمليــة لهــم بــأن           

إن العـرب قـد ملـوا    . وتكون أيضاً مفيدة لحمل الفرنسيين على بيـان خططهـم  . يهامصالحهم ينظر ف  
ــود ــولهم برضـــا           . الوعـ ــمان قبـ ــي اإلمكـــان ضـ ــون فـ ــة، ويكـــاد ال يكـ ــاالً فعليـ ــدون أن يـــروا أعمـ ــم يريـ إنهـ

للفرنسيين حتى يصدر هؤالء، بياناً معيناً يبدي نواياهم ومقترحاتهم، وإرفـاق ذلـك بتغييـر الطريقـة           
  .ة الساحليةفي المنطق

 ـ ولــدى النظــر فــي القــضية العامــة، يجــدر دائمــاً التــذكر بــأن العــرب تحــركهم ثــالث عواطــف                   ٥
متـساوية فـي القـوة تقريبـاً ـ كـره للفرنـسيين وشـك بهـم، رغبـة فـي حـل يفـتح الطريـق للحكـم الـذاتي                  
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العواطـف  هـذه  . (والوحدة الكاملة، واعتقاد بأن ذلك ال يمكن تحقيقه في ظل مناطق نفوذ منقـسمة       
أقل قوة في العراق في الوقت الحاضر، لكـن الـروح الوطنيـة سـوف تنمـو بـال ريـب بعـد عـودة الـضباط              

ومن الواضح تماماً أنهم سوف يصابون بخيبة أمل على األقل فـي اثنـين مـن      ). البغداديين من سورية  
 النفـوذ المقـسم   مطامحهم، مادام الفرنسيون ال يمكن أن يحملوا على التنازل عن ادعاءاتهم، ويكـون     

وإن حملهم على قبول هذه الحقائق بسالم وإقناعهم بـأن المثـل العليـا التـي     . إذ ذاك ال مندوحة عنه    
فممـن رأيـي أن نمـضي إلـى أبعـد مـا فـي اإلمكـان         . يكافحون في سبيلها ال تتعـرض للخطـر بالـضرورة         

 الوقـت إلنـشاء   نحو تحقيق مطمحهم الثالث بخلق عدد مـن الـدول أو المقاطعـات قـد تتحـد بمـضي       
  .بالد عربية متحدة مستقلة وتحتفظ فيها بفكرة الجنسية العربية في المقدمة منذ البداية

 ـ إن مقترحات الكرنل لورنس كما هي عليه ال تضمن ذلك، فهي تتـرك أمـوراً كثيـرة للمـصادفات،      ٦
د تربــك  وال أرى أنهــا تقبــل مــن جانــب العــرب مــا لــم تكــن مــصحوبة بوعــود وتكهنــات غيــر رســمية قــ            

لـيس فيـصل   . إن خطـة كهـذه خطـرة جـداً    . حكومة صاحب الجاللة فيمـا بعـد وتـسيء إلـى الفرنـسيين           
هو الذي يجب إقناعه فقـط، فهـو لـن يعمـل شـيئاً بـدون موافقـة األهـالي وال يمكنـه أن يقـنعهم بـدون               

ــره    ــن    . نقـــل المناقـــشات والمقترحـــات التـــي وضـــعت فـــي فكـ ــة، ومـ ــالحظ لمـــدة طويلـ ــق بـ ــا كنـــا نثـ إننـ
  .ضروري أن نخرج علناً ونحاول حل الصعوبات بالمباحثة الصريحة بين جميع األطرافال

  ـ: وأعتقد معه أن الحل يكمن في الخطوط التالية» هوغارث« ـ لقد بحثت المسألة مع المستر ٧
حكومـة عربيــة فـي العــراق مـع رقابــة بريطانيـة فعالــة فـي الوقــت الحاضـر تعمــل لغايـة مــصرح         ) أ(

وقـد أخبرنـي فيـصل نفـسه أن كـل مـا يرغـب فيـه         . هالي مؤهلين للحكم الـذاتي نهائيـاً   بها هي جعل األ   
. عـرب الــبالد هــو الحفـاظ علــى جنــسيتهم ونظـام حكــومي ينمــو يومـاً مــا ليــصبح دولـة تحكــم نفــسها       

وهو يشعر أن الرقابة الفعالة ضرورية في الوقت الحاضر وأن الشعب ليس له ميل خـاص إلـى سـورية        
ويكـون وجـود القـوات    . و إليه، وهو ال يرى نفـسه معنيـا بـالعراق مـن ناحيـة شخـصية        أو الملك حسين أ   

  .البريطانية ضرورياً في الوقت الحاضر
مقاطعــة وطنيــة فـــي منطقــة الموصـــل تــدار علـــى الــشروط نفـــسها ومــع الهـــدف نفــسه، أمـــا         ) ب(

  .مرتبطة ببغداد أوالً، وفقاً لرغبة السكان
الدول العظمى في المنطقة التـي تعـرف باسـم أراضـي العـدو      دولة عربية مستقلة تعترف بها     ) ج(

ــرابلس أو االســـكندرونة ومـــع امتيـــازات الـــسكة     ) الـــشرقية(المحتلـــة  ــوانىء حـــرة فـــي حيفـــا وطـ مـــع مـ
  .الحديدية الالزمة كما اقترحها الكرنل لورنس

ان مقاطعــة عربيــة فــي منطقــة ســورية الــساحلية تــصل شــماالً إلــى االســكندرونة باســتثناء لبنــ   ) د(
  .ولكن تحت الرعاية الفرنسية) أ(بنفس شكل 

  .مقاطعة لبنانية يحكمها الفرنسيون مباشرة أو حسب رغبات السكان بالتفاوض معهم) هـ(
ــي        ) و( ــشروحة فـ ــة المـ ــوط العامـ ــسب الخطـ ــسطين حـ ــي فلـ ــة فـ ــة عربيـ ــة  ) أ(مقاطعـ ــت الرعايـ تحـ

 تحفظــات خاصــة لألمــاكن    وتــسوي اإلدعــاءات اليهوديــة باالتفــاق مــع العــرب مــع وضــع        . البريطانيــة
وحــدة سياســية مــع قــدر معتــدل مــن الحكــم     . هــذا قــد يكــون مقبــوالً لــدينا   . (المــسيحية) المقدســة(

  ).الذاتي تحت انتداب بريطاني قد تفى بالحالة
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تحـت الـسيادة االسـمية    ) و(و) د(لكي نثبت للعرب أنه ليس هناك نيـة لتقـسيم بالدهـم، توضـع       ) ز(
الترتيبات لخضوع المقاطعات األخرى لسيادته االسمية إذا ومتـى رغـب    لألمير فيصل وورثته وتجري     

  .السكان في ذلك
ويعقـد اتفـاق لتقــسيم رسـوم التــصدير    . ال توضـع حـواجز كمركيــة بـين المقاطعـات المختلفــة    ) ح(

  .واالستيراد التي تجبي في الموانىء بينهم
  .نيةيتم تنظيم الحدود الداخلية والدولية من قبل األطراف المع) ط(
  ).ج(إذا اقتضت الضرورة يمنح الفرنسيون مزايا اقتصادية خاصة في النصف الشمالي من ) ي(
تعقد اتفاقية ثالثية تنظم كل ما تقدم بين بريطانيا العظمى وفرنـسة والعـرب وتعـرض بعـد         ) ك(

  .ذلك على مؤتمر السالم إلبرامها
ومــع . طــراف المعنيــة أو أيــاً منهــا   ـ ال مناقــشة فــي أن المقترحــات اآلنفــة قــد ال ترضــى كــل األ         ٨

األسـف لــن يكـون أي اقتــراح مرضـياً، لكــن الخطــة المـشروعة أعــاله تقـدم بأمــل أن تكـون أساســاً لحــل        
يجعــل مهمـــة بريطانيــة العظمـــى وفرنــسة ســـهلة بــصورة معقولـــة ويمنحهمــا خطـــاً معتــدالً لتنميـــة        

راء اتفــاق مــا لــم ينظــر إلــى    ال يمكــن إجــ . مــصالحهما وجلــب الرضــا والهــدوء إلــى الــسكان األهليــين    
ــول       ــل الواســـط، وســـيكون مـــن الـــصعب جـــداً إقنـــاع العـــرب بقبـ الموضـــوع بـــروح التـــسامح وقبـــول الحـ

ولكن يجب حملهم على تغيير موقفهم، ولن يكـون لهـم سـبب للـشكوى      . الفرنسيين في أية حال كانت    
ــية   ــا األساسـ ــثلهم العليـ ــوف   . إذا ضـــمنت مـ ــة، وسـ ــة المجهولـ ــم الجماعـ ــم   والفرنـــسيون هـ ــل هـ ــرى هـ  نـ

ــدعون بـــه اآلن        ــا يـ ــل ممـ ــون بقبـــول أقـ ــة أم يرضـ ــارة أزمـ ــون إثـ ــف علـــى    . يعتزمـ ــر يتوقـ ــر أن األمـ ويظهـ
سياســتنا، وباتخــاذ مــوقفكريم فــي المنــاطق خــارج منطقــة نفــوذ فرنــسة، كمــا يقــول الكرنــل لــورنس،         

وبـــدون حـــسن نيـــة الـــسكان تكـــون مهمتنـــا فـــي فلـــسطين والعـــراق طويلـــة   . نـــستطيع أن نرتـــب األمـــور
وأتجاسر فأمضي إلى أكثر مـن ذلـك وأقـول إن القـضية تتـضمن مـشاكل       . وصعبة وال تكافىء االنزعاج  

ال نـستطيع  . أوسع وأن شعوب الشرق تراقب لتـرى هـل تحقـق الوعـود التـي تعتقـد أننـا قطعناهـا لهـم             
أن نخاصــم فرنــسة، ولكننــا نــستطيع بكــل تأكيــد أن نحــافظ علــى نفوذنــا فــي الــشرق باتبــاع سياســة            

  .ة وفي الوقت نفسه إرغام فرنسة على العمل بطريقة ال يمكنها الشكوى منهاكريم
 ـ كمـا ذكـر آنفـاً، تكـون الخطـوة الفوريـة فـي الحـصول علـى موافقـة فرنـسة علـى إلغـاء أو تأجيـل                  ٩

ومتـى تـم ذلـك سـيتاح الوقـت للـدخول       . تنفيذ ترتيب باريس والمباحثة في موضوع التـسوية النهائيـة      
  .العرب وإقناعهم بالحضور إلى مائدة المؤتمر بروح مالئمةفي المحادثات مع 

لكننــي أرى أن تخبــر فرنــسة    . وبعــد ذلــك يمكــن ممارســة عمليــة ضــغط ودي وإقنــاع علــى األميــر         
بــالخطوط التــي نحــاول بهــا التــأثير عليــه وأن ال تقــدم إليــه أيــة وعــود أو مقترحــات قــد يمكــن إســاءة       

وسـيذهب إلـى   .  أن حلفنـا مـع فرنـسة لـيس مخلـصاً وموقـت      فإنه يحمـل دائمـاً فـي قـرارة ذهنـه         . فهمها
أي مــدى تقريبــاً للــتخلص مــن النفــوذ الفرنــسي إال إذا أكــدنا لــه باســتمرار وبوضــوح أننــا ال نيــة لنــا          

  .وألجل تقوية هذا االنطباع قد يمكن االستعانة بمساعدة أمريكية. لنكث الوعود التي قطعناها لها
يكــا تــأتي لمــساعدتهم، ولكــن إذا جوبهــوا بحقيقــة كونهــا ال نيــة لهــا     إن للعــرب أمــالً باقيــاً بــأن أمر 

  .لقبول انتداب فإنهم سرعان ما يغيرون موقفهم
٣/١٠/١٩١٩  



  ٤٢٦

FO 141/776 
FO 371/4183 [138238] 

))))٣١٠٣١٠٣١٠٣١٠((((        
        ))))برقيةبرقيةبرقيةبرقية((((

        من األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللامن األمير عبد اهللا
        إلى لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانيةإلى لويد جورج ـ رئيس وزراء بريطانية

  )خارجيةمن المندوب السامي في القاهرة إلى وزارة ال(
  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٣:       التاريخ                                             ١٤٣٩: الرقم

تسلمنا بالبريد برقية من المعتمد البريطاني في جدة، معنونـة مـن األميـر عبـد اهللا إلـى المـستر           
  .لويد جورج

  )تبدأ: (فحواها كما يأتي
 االنزعــاج للتــصريحات المنــشورة فــي الــصحافة األوروبيــة حــول     إن األمــة العربيــة منزعجــة أشــد  «

 إن الملــك حـــسين والعـــرب لــم ينـــضموا إلـــى الحلفــاء إال ألجـــل تحقيـــق     .مــستقبل األقطـــار العربيـــة 
ولــذلك فهــم ينتظــرون اإلعــالن عمــا   . اســتقاللهم معتمــدين علــى وعــود الــدول المتحالفــة وحكامهــا   

إننــــا نأمـــل أنكــــم  . الجاللــــة قبـــل الثــــورة العربيـــة  تقـــرر بـــين الحكومــــة الهاشـــمية وحكومــــة صـــاحب     
  . انتهت.»ستساعدون األمير فيصل وهو اآلن في لندن في تحقيق أمانينا

FO 371/4183 [139326] 
))))٣١١٣١١٣١١٣١١((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من سمو األمير فيصلمن سمو األمير فيصلمن سمو األمير فيصلمن سمو األمير فيصل
        إلى رئيس وزراء بريطانية العظمىإلى رئيس وزراء بريطانية العظمىإلى رئيس وزراء بريطانية العظمىإلى رئيس وزراء بريطانية العظمى

  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٩ في                   لندن               )                       سري(
                 يا صاحب الفخامة،

قبـل يــومين أن ســبب تــأخير الجــواب  ) غيلــد هــول(لقـد تفــضلتم فــأخبر تمــوني حـين قــابلتكم فــي    

 وأنكــم تــأملون أن ترســلوا  )١( هــو األزمــة األخيــرة ١٩١٩ســبتمبر /  أيلــول٢١علــى مــذكرتي المؤرخــة فــي  

  .جوابكم قريباً

ف فخــامتكم بإخبــاري بــذلك، لكــن بــالنظر إلــى وجــود أزمــة خطيــرة لــدينا فــإنني إذ    إننــي أقــد لطــ

  .أتوقع رسالتكم، أبادر فأعرض عليكم بعض المقترحات

ســبق لــي أن شــرحت آرائــي حــول الترتيــب الــذي أجــري مــؤخراً فــي بــاريس، وال أرغــب اآلن أن أكــرر      

  .بأنها لم تتغير

                                                
 .األزمة المشار إليها هي إضراب واسع النطاق قام به عمال السكك الحديد في بريطانية في تلك األيام )١(



  ٤٢٧

لواقع أن أغلبيـة الـسكان ينظـرون إليـه بـسخط عظـيم،       ومهما كانت مزايا ذلك الترتيب أو عيوبه فا 
وأن سحب القوات البريطانية من سورية يحتمل أن يؤدي إلـى كارثـة للعـالم العربـي برمتـه، وللقـضية        

  .المشتركة التي يدافع عنها الحلفاء
أنـا حــريص جــداً علــى تجنــب أي وضــع خطيــر قـد يــسبب تــوتراً فــي العالقــات الوديــة القائمــة بــين     

وأريــد أن .  والعــرب، ومـن المحتمــل أن يجعـل التــسوية الدائمــة علـى أســاس ودي غيـر ممكنــة     الحلفـاء 
أعمــل كــل مــا فــي وســعي للحفــاظ علــى تلــك الرابطــة التــي كتبــت بالــدماء التــي ســفكها الجميــع مــن    

  .أجل انتصار الحق والعدالة
ــى            ــرض علـ ــي أن أعـ ــمحوا لـ ــع، اسـ ــدهور الوضـ ــى تـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــف قـ ــادث مؤسـ ــدوث أي حـ ــع حـ ولمنـ

  ـ: فخامتكم المقترحات التالية
  . ـ أن يلغى الترتيب الذي تم التوصل إليه في باريس، أو على األقل، يوقف تنفيذه١
 ـ أن تعرض القضية كلها على مـؤتمر الـسالم لتـسويتها نهائيـاً بـدون تـأخير، وينظـر فيهـا مـؤتمر           ٢

فرنــسيين وعـرب ويترأســه  مؤلــف مـن ممثلــين بريطـانيين و  (الـسالم نفـسه، أو مــن جانـب مــؤتمر يعينـه     
  .، ليتباحث في المسألة الخطيرة المعينة، ويقدم تقريره إلى مؤتمر السالم)أمريكي

. إننــي أرى إلغــاء الترتيــب المتخــذ فــي بــاريس أو إيقافــه كمقدمــة حيويــة للتوصــل إلــى حــل نــاجح   
 البالغـة  وما لم يتم ذلك فقد يعجل حدوث األزمة في سورية وتحدث أحداث تجعـل المباحثـة الوديـة      

ولـذلك أؤمـل أن هــذه المطالـب، التـي هـي ضــرورية لمـصالح الجميـع، تنـال مــوافقتكم وأن         . الـصعوبة 
  .يكون في وسعي أن أعتمد على مساعدة الحكومة البريطانية لتحقيق ذلك

  .ألتمس من فخامتكم أن تتكرموا بتزويدي بجوابكم في أسرع وقت ممكن
  . . .أتشرف الخ

  فيصل) التوقيع(
FO 371/4183 [132930] 

))))٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من اللورد كرزنمن اللورد كرزنمن اللورد كرزنمن اللورد كرزن
        إلى سمو الشريف فيصلإلى سمو الشريف فيصلإلى سمو الشريف فيصلإلى سمو الشريف فيصل

  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول٩: التاريخ
  يا صاحب السمو،

أتشرف باالعتراف بتسلمي المالحظات األوليـة التـي تفـضلتم بإبـدائها عـن المـذكرة التـي قـدمها           
لعـــسكري لــسورية وفلـــسطين  رئــيس الــوزراء إلـــى المــسيو كليمانـــصو وإلــيكم فــي موضـــوع االحــتالل ا      

والعراق، ريثما يتخذ مؤتمر الـسالم قـراره بـشأن االنتـدابات، والتـي قـدمت صـورها أيـضاً إلـى المـستر                 
  .بولك ممثل الواليات المتحدة األمريكية والسنيور تيتوني ممثل مملكة ايطالية



  ٤٢٨

 فـإنني أود فـي   ولما كان سموكم فيما يبدو قد ساوركم بعض الـوهم فيمـا يتعلـق بطبيعـة المـذكرة،        
مبــدأ األمــر أن أوضــح أن الوثيقــة المــذكورة ال تمثــل بــأي وجــه مــن الوجــوه اتفاقــاً بــين الحكــومتين           

إنهــا تحتــوي علــى مقترحــات طرحتهــا الحكومــة البريطانيــة بمبــادرة منهــا          . الفرنــسية والبريطانيــة 
م إلـــى تـــسوية بـــشأن االحـــتالل العـــسكري للمنـــاطق التركيـــة الـــسابقة، إلـــى أن يتوصـــل مـــؤتمر الـــسال  

ــ قــد أعــدتها   ) الحكومــة البريطانيــة (وهــذه المقترحــات ـ التــي تلتــزم بهــا          . نهائيــة بــشأن مــستقبلها   ـ
الحكومة البريطانية حالما قررت بأنـه مـن غيـر الممكـن لهـا االسـتمرار علـى احـتالل سـورية بـالقوات             

كم قبـل تقـديمها إلـى    وقـد دعـتكم إلـى المجـيء إلـى أوروبـا واتخـذت ترتيبـات فوريـة لـنقل          . البريطانيـة 
  .الحكومة الفرنسية أو إلى المؤتمر، ووضعت تلك المقترحات في يدكم للنظر فيها فور وصولكم

يظهــر أن ســموكم تنظــرون إلــى الترتيــب المقتــرح بــإحالل قــوات فرنــسية وعربيــة محــل الجيــوش        
والـــدكم البريطانيـــة وكأنـــه منـــاهض نوعـــاً مـــا لاللتزامـــات التـــي قطعتهـــا حكومـــة صـــاحب الجاللـــة ل    

ودفعـاً لوقـوع أي سـوء تفـاهم علـى هـذه النقطـة، فـإنني         . الجليل سيادة الشريف حسين ملـك الحجـاز      
أرفـق المراســالت التــي دارت بـين والــدكم الجليــل ملـك الحجــاز والمنــدوب الـسامي لــصاحب الجاللــة      

ــا ضـــد تركيـــة            ــل العـــرب الحـــرب بموجبهـ ــضمن الـــشروط التـــي دخـ ــي القـــاهرة وهـــي تتـ وتتـــضمن  . فـ
إن الوثيقـة التـي   . عة كل المراسالت حول الموضـوع التـي فـي حـوزة حكومـة صـاحب الجاللـة             المجمو

سلمتوها سموكم إلى رئيس الـوزراء فـي مؤتمرنـا قبـل أيـام قليلـة ليـست سـوى خالصـة للـشروط التـي                
. رغب فيهـا الملـك فـي وقـت سـابق ولكنهـا لـم تبـق فـي أي حـين، وهـي مـا تـزال أقـل قبـوالً مـن جانبهـا                   

  .تأثير لها على القضية التي تبحثولذلك ال 
وسيظهر لسموكم من المراسالت المرفقة أن حكومة جاللته جعلت من الواضـح منـذ البدايـة أنـه       

أن مناطق مرسين واالسـكندرون وبعـض أقـسام سـورية الواقعـة غربـي منـاطق دمـشق وحمـاة          «في رأيها  
ستثنى مـن الحـدود المقترحـة    وحمص وحلب، ال يمكن أن يقال إنها عربية محـضة، وأنهـا يجـب أن تـ          

ــي كانــــت   ــه (التــ ــة جاللتــ ــة     ) حكومــ ــي للحكومــ ــمنها، والتــ ــرب ضــ ــتقالل العــ ــراف باســ مــــستعدة لالعتــ
ــسة        ــا فرنـ ــصالح حليفتهـ ــالل بمـ ــداخلها دون اإلخـ ــصرف بـ ــة التـ ــة حريـ ــسات  «البريطانيـ ــذه المقتبـ وهـ

 إلــى ســمو  مــن الــسر هنــري مكمــاهون،١٩١٥اكتــوبر /  تــشرين األول٢٥مــأخوذة مــن رســالة مؤرخــة فــي  
ــي . الـــشريف حـــسين  ــاني ٥وفـ ــالة     /  تـــشرين الثـ ــذه الرسـ ــن هـ ــمو الـــشريف حـــسين عـ ــوفمبر أجـــاب سـ نـ

مصرحاً بأنه تخلى عن إصراره على إدخال واليتي مرسـين وآطنـه فـي أقـسام المملكـة العربيـة، ولكنـه            
 وقـد أجــاب المنــدوب . أعلـن أن واليتــي حلـب وبيــروت وسـواحلهما البحريــة هـي واليــات عربيـة خالــصة      

ديـسمبر مرحبـاً بموافقـة سـموه علـى اسـتثناء       /  كانون األول١٤السامي لجاللته عن هذه الرسالة في       
  :واليتي مرسين وآطنه من حدود البالد العربية، ولكنه، مع ذلك، أضاف قائالً

أمــا بــشأن واليتــي حلــب وبيــروت فحكومــة بريطانيــا العظمــى قــد فهمــت كــل مــا ذكرتــه بــشأنهما          «
عنايــة تامــة ـ ولكــن لمــا كانــت مــصالح حليفتهــا فرنــسا داخلــة فيهمــا فالمــسألة       ودونــت ذلــك عنــدها ب

  .»تحتاج إلى نظر دقيق، وستخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب
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على أن الحاجة إلى هذه المخابرة التالية قد انتفـت بجـواب مـن سـمو الـشريف حـسين مـؤرخ فـي            
  :ه ما يأتي كتب فيه سمو١٩١٦يناير /  كانون الثاني١

في اإلمكان من تعديل أتينا به فـي رقيمنـا الـسابق، هـذا     أما الجهات الشمالية وسواحلها فما كان       «
وعـن هــذا الحــس  . ومـا ذاك إال للحــرص علــى األمنيـة المرغــوب حــصولها بمـشيئة اهللا تبــارك وتعــالى    

ظمــى لفرنــسا  والرغبــة همــا التــي ألزمتنــا بمالحظــة اجتنــاب مــا ربمــا أنــه يمــس حلــف بريطانيــا الع      
واتفاقهمــا إبــان الحــروب والنــوازل، إال أننــا نــرى مــنم الفــرائض التــي ينبغــي لــشهامة الــوزير صــاحب        
الرياســة أن يتيقنهــا بــأن عنــد أول فرصــة تــضع فيــاه أوزار هــذه الحــرب ســنطالبكم بمــا نغــض الطــرف   

  .»عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها
  :ومضى سموه في جوابه فأبدى رأيه بأن

إن البيــروتيين بــصورة قطعيــة ال يقبلــون هــذا االنفــصال ويلجئونــا علــى حــاالت جديــدة تهــم     . . .«
 من اشتغالنا الحالي بالنظر لمـا نعتقـده ونتيقنـه مـن اشـتراك      وتشغل بريطانيا بصورة ال تكون بأقل    

المنفعــة ووحــدتها وهـــي الداعيــة الوحيــدة لعـــدم التفاتنــا لــسواكم فـــي المخــابرات، وعليــه يـــستحيل         
  .». .إمكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبراً منم أراضي تلك الجهات

  :يناير أجاب المندوب السامي صاحب الجاللة في القاهرة قائالً/  كانون الثاني٢٥في 
فيما يتعلـق باألقـسام الـشمالية، نالحـظ بارتيـاح رغبـتكم فـي االمتنـاع عمـا يحتمـل أن يـضر             . . . «

مــى وفرنـسة، وكمـا تعلــم أن عزمنـا الثابـت هـو عــدم الـسماح بمـا يتــدخل        بـالحلف بـين بريطانيـة العظ   
يــضاف إلــى ذلــك، أنــه متــى تــم   .  النــصرنهايــة إلــى أقــل درجــة فــي مواصــلتنا المــشتركة للحــرب حتــى  

النـــصر، فـــإن صـــداقة بريطانيـــة العظمـــى وفرنـــسة ســـتكون أقـــوى وأثبـــت إذ تعززهـــا دمـــاء االنكليــــز            
  .» جنب وهم يحاربون في سبيل قضية الحق والحريةوالفرنسيين الذين ماتوا جنباً إلى

كانــت هــذه آخــر المراســالت التــي دارت فــي هــذا الموضــوع قبــل بــدء العمليــات المــشتركة، والتــي           
  .نوفمبر باالندحار الكامل للقوات التركية/ انتهت في تشرين الثاني

وجـــب تعهـــداتها أن الحكومـــة البريطانيـــة ملزمـــة بم األول، األول، األول، األول، : ومـــن هـــذه المراســـالت يتـــضح أمـــران 
دمــشق  : للملــك حــسين بــاالعتراف بتأســيس دولــة عربيــة مــستقلة تــضم فــي حــدودها المــدن األربــع         

أنهـا جعلـت مـن الواضـح تمامـاً لوالـدكم الجليـل قبـل دخـول العـرب فـي            ثانياً، ثانياً، ثانياً، ثانياً، وحماة وحمص وحلـب،   
. عالحـــرب كونهـــا تعتبـــر أن لفرنـــسة حقوقـــاً خاصـــة فـــي المنطقـــة الواقعـــة غربـــي هـــذه المـــدن األربـــ    

 حينمـا أصـبح مـن الـضروري ألغـراض الحملـة       ١٩١٦وإضافة لذلك تبدى حكومة جاللته أنه في سنة       
المــشتركة التوصــل إلــى اتفــاق مــع فرنــسا وروســيا بــشأن احــتالل األراضــي التركيــة فــي حالــة ســقوط       
تركيــة، أصـــرت حكومـــة جاللتـــه علـــى االحتفـــاظ باســـتقالل العـــرب فـــي المنـــاطق التـــي وعـــدتهم فـــي    

إنها لم تبلغ الملك حـسين بهـذا االتفـاق ألنـه كـان      .  مع الملك حسين أن تحتفظ بها لهم      مراسالتها
  .)١(متفقاً تمام االتفاق مع التعهدات التي سبق لهم أن قطعوها له

                                                
  .المقصود هنا اتفاقية سايكس ـ بيكو )١(

 )ص. ن(
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إنهـا دخلـت   . ولذلك فإن موقـف حكومـة جاللتـه طيلـة هـذه المفاوضـات كـان ثابتـاً وواضـحاً تمامـاً             
وال تنـاقض فـي هـذه التعهـدات بـل هـي مكملـة        . فرنـسيين والعـرب  في التزامات مع كل مـن حلفائهـا ال    

وأن حكومــة صــاحب الجاللــة تعطــي أهميــة كبــرى لــصداقتها وتعاونهــا مــع حليفيهــا     . بعــضها لــبعض
  .كليهما، وهي تنوي أن تلتزم بالتعهدات المعطاة لكل منهما

اني لـسورية فـوراً بـدالً    وآتي اآلن إلى سؤال سموكم لماذا كان من الضروري إنهاء االحتالل البريط      
ــة     ــع تركيــ ــد الــــصلح مــ ــه حتــــى عقــ ــن إطالتــ ــه     . مــ ــالغ الــــذي بذلتــ ــد البــ ــي الجهــ ــن فــ إن الــــسبب يكمــ

وتعتـرف حكومـة صـاحب الجاللـة بـسرور      . األمبراطورية البريطانية فـي الحـرب ضـد تركيـة وحلفائهـا        
التـي قـدمتها   وشكل كامل بالمساعدة الضرورية التي قدمها الملك حسين وأنت إلى قضية الحلفاء و      

إن بـــسالة ونـــشاط قـــوات ســـموكم كانـــا عنـــصراً ضـــرورياً فـــي   . أيـــضاً الجيـــوش الباســـلة تحـــت قيادتـــك 
لكن حكومة صاحب الجاللـة ال يمكنهـا أن تنـسى أن    . المعارك التي أدت إلى إسقاط الطغيان التركي  

ة إلـى النهايـة   ومـن البدايـ  . النصيب األعظم لعبء دحر تركيـة قـد قامـت بـه األمبراطوريـة البريطانيـة            
 جنــدي ١٤٠٠٠٠٠إلـى ميــدان الحــرب الـشرقي قــوات يزيــد عـددها علــى     ) الحكومــة البريطانيــة(أرسـلت  

وهــذه األعبــاء كانــت باإلضــافة إلــى التــضحيات األعظــم التــي         .  بــاون ٧٥٠٠٠٠٠٠٠وبكلفــة تزيــد علــى    
لقـد  . لتركيـة اضطرت إلى بذلها في أوروبة لضمان دحر قوة ألمانيـة كانـت تقـف خلـف األمبراطوريـة ا        

 قتيل، وتحملت دينـاً قـدره تـسعة آالف مليـون     ٩٥٠٠٠٠فقدت شعوب األمبراطورية البريطانية أكثر من  
بهــذا الــثمن ســاعدت  . بــاون ألجــل تحريــر شــعوب أوروبــة واألقــوام التــي كانــت تــئن تحــت النيــر التركــي   
هدة لرفـع نيـر الطغـاة    شعوب األمبراطورية البريطانية الـشعوب العربيـة والقوميـات األوروبيـة المـضط        

  .ولفتح طريق الرخاء واالستقالل والنفوذ في العالم
ولكـــن األمبراطوريـــة البريطانيـــة، إضـــافة إلـــى جهودهـــا خـــالل الحـــرب، احتفظـــت بحامياتهـــا فـــي   

ــع الهدنـــة     ــنة بعـــد توقيـ ــدة سـ ــاليم المحتلـــة لمـ ــاهظ   . أنحـــاء األقـ ــق والبـ ــد تحملـــت العـــبء المرهـ لقـ
بالد حررت من الحكم األجنبي، آملة أن يتوصل مـؤتمر الـسالم إلـى    للحفاظ على األمن والنظام في       

ــط         ــصة ذات الـــصلة بمـــستقبل الـــشرق األوسـ ــل ســـريع وســـلمي للمـــشاكل العويـ ولكـــن لـــيس مـــن    . حـ
االنــصاف أن يطلــب إلــى دافــع الــضريبة البريطــاني أن يتحمــل لمــدة عــبء احــتالل منــاطق ال تعتــزم      

ــة عنهـــا   ــول المـــسؤولية الدائمـ ــذ شـــهر آذار . االمبراطوريـــة قبـ ــة   / ومنـ ــارس الماضـــي صـــرحت حكومـ مـ
صاحب الجاللة رسمياً أمام مؤتمر السالم وأمامكم بأنها لـن تقبـل االنتـداب علـى سـورية مهمـا كانـت           

ولــيس هنــاك اآلن، بــالنظر إلــى تــأخر الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تقريــر مــا إذا كانــت   . الظــروف
اهيـة وتقـدم شـعوب الـشرق األوسـط، أي توقـع لعقـد        مستعدة أو غير مـستعدة للمـشاركة فـي حفـظ رف        

وفـي هـذه الظـروف قـررت حكومـة صـاحب       . صلح نهائي مع تركية قبل مضي وقت منم الـسنة القادمـة    
الجاللــة أنهــا ال تــستطيع االحتفــاظ بقواتهــا فــي ســورية لمــدة أطــول، وبنــاء علــى ذلــك فقــد أبلغــت          

  .١٩١٩نوفمبر / نيالمؤتمر بأنها تعتزم سحب قواتها في أول تشرين الثا
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ســبتمبر أثــرتم ســموكم مــسألة الــشروط التــي تخلــي     /  أيلــول٢٣وفــي مــذكرة إضــافية مؤرخــة فــي   
وتكــره حكومــة صــاحب الجاللــة أن تظــن  . القــوات العربيــة بموجبهــا عــن مــدن الــساحل أثنــاء تقــدمها  

ي أوامـر كانـت   بأن سموكم ترون أنكم قد امتثلتم إلى أوامر القائـد العـام الـذي كنـتم تحـت إمرتـه ـ وهـ         
إننـي أســتطيع أن أفهـم حقــاً أن سـموكم قــد فهمــتم أن    . لـه القــوة الكافيـة لفرضــها ـ بنتيجــة مــساومة      

االحتالل البريطاني سيستمر حتى يتم الصلح نهائياً، ألن حكومة صاحب الجاللة كانـت تـشارك فـي       
اني أكثــر ممــا إن حكومــة صــاحب الجاللــة قــد أطالــت االحــتالل البريطــ . هــذا الــرأي فــي ذلــك الحــين 

حسبت هي أو حـسب أي كـان، إنـه محتمـل، ولكـن بـالنظر إلـى العـبء المرهـق الـذي تنـوء بـه فـإن مـن                     
  .حقها بال ريب اإلصرار على لزوم إنهاء االحتالل

إن حكومة صاحب الجاللـة، عنـد تقـديمها اإلشـعار المـشار إليـه إلـى مـؤتمر الـسالم عـن اعتزامهـا                  
 اقتراحـاً بـصدد االحـتالل الـوقتي لألقـاليم التركيـة الـسابقة كمـا         سحب قواتها فوراً، فقـد قـدمت معـه     

ولـيس هنــاك ســلطة ذات  . وهـي ال تــرى اقتراحــاً آخـر عمليــاً خـالل الفتــرة الموقتــة    . تـضمنته المــذكرة 
وأن محاولــة تنفيــذ هــذا   . بــال تعتقــد أن شــعب ســورية تــستطيع أن يقــف وحيــداً فــي الوقــت الحاضــر      

حقـــاً بالتقــدم الحـــر الــسريع، وفـــي النهايــة باســـتقالل الـــشعوب     الحــل الـــذي تقترحونــه ســـوف تــضر    
يــضاف إلــى ذلــك أنــه مــن الــضروري، حتــى يــتم عقــد الــصلح مــع تركيــة، أن تــشغل     . الــسورية والعربيــة

وحكومـــة صـــاحب . دولـــة أوروبيـــة مـــن الدرجـــة األولـــى اإلقلـــيم إلـــى الجنـــوب الـــشرقي مـــن األناضـــول   
ي المـذكرة، قـد أخـذت بنظـر االعتبـار بكـل دقـة التعهـدات         الجاللة، عند عرضها القتراحها كما جاء فـ  

التــي التزمــت بهــا إزاء حليفيهــا العــرب والفرنــسيين، وهــي تعهــدات قــد أوضــحت، كمــا شــرحنا ســابقاً،      
وأنهــا قــد ضــمنت، ولــيس بــدون مــشقة، لــسموكم إنــشاء دولــة   . للملــك حــسين قبــل دخولــه فــي الحــرب 

مشق وحماه وحمص وحلب، التي وعـد بهـا العـرب فـي     عربية مستقلة في أنحاء سورية، وفي ضمنها د    
  .المراسالت مع الملك حسين

وفيمـــا يتعلـــق بـــاحتالل فرنـــسة لبـــاقي ســـورية فـــإن الحكومـــة البريطانيـــة تطلـــب إلـــى ســـموكم أن    
تتــذكروا أن العــرب مــدينون بحــريتهم بدرجــة كبيــرة إلــى التــضحيات الجــسيمة التــي ضــحاها الــشعب     

نه لصحيح أن مساهمة فرنسة في سورية نفـسها لـم تكـن كبيـرة، ألنهـا        إ. الفرنسي في الحرب األخيرة   
ولكنهـا فـي هـذه الـساحات الحربيـة فـي أوروبـا،        . كانت مشغولة جداً فـي الحـرب فـي الـساحات األخـرى        

 مــن القتلــى وتحملــت ديونــاً ليــست أقــل كثيــراً مــن تلــك    ١٤٠٠٠٠٠وهــي أكبــر وأشــد حيويــة، قــد فقــدت   
مى في إسـقاط الدولـة التـي سـاندت الطغيـان التركـي والتـي لوالهـا لمـا          التي تكبدتها بريطانية العظ  

  .استطاعت القوة العسكرية التركية مواصلة الحرب أكثر من أسابيع قليلة
لذلك تثق حكومة صاحب الجاللة كل الثقة بأنكم سـتوافقون علـى المقترحـات الحـتالل سـورية،         

إن االعتبارات التـي تثيرونهـا عـن    . ح مع تركيةكما جاءت في المذكرة، للمدة المؤقتة حتى عقد الصل      
مستقبل الشعب السوري والعربي سوف تؤكد كما ينبغي فـي مـؤتمر الـسالم نفـسه، والـذي أنـتم عـضو         

وسـيكون للمـؤتمر الـسلطة الكاملـة لمعالجـة القـضية العربيـة برمتهـا، ويكـون مـن واجبـه أن             . بارز فيه 
 الــــشعب العربــــي، ولكــــن التعهــــدات والتــــصريحات   يأخــــذ بنظــــر االعتبــــار، لــــيس آراءكــــم فقــــط وآراء  

  .المختلفة للدول العظمى كذلك



  ٤٣٢

لــيس لــدى حكومـــة صــاحب الجاللـــة أدنــى شـــك فــي أن أفــضل ســـبيل للــشعب العربـــي هــو قبـــول          
ــى        ــة العظمـ ــع حليفتيـــه بريطانيـ ــذه مـ ــة عمليـــة لتنفيـ ــدابير وديـ ــرح، واتخـــاذ تـ ــوقتي المقتـ الترتيـــب الـ

ــابقاً، فإنهـــا  . وفرنـــسة ــا اقتـــرح سـ ــة     وكمـ ــوراً مـــع الحكومـ ــذه الترتيبـــات فـ  تحـــث ســـموكم علـــى بحـــث هـ
ويــسر حكومــة صــاحب الجاللــة بــذل قــصارى جهودهــا لتــشجيع تفــاهم ودي ومــرض بــين       . الفرنــسية

ــة    ــدة المؤقتـ ــا   . حليفتيهـــا بخـــصوص االحـــتالل خـــالل المـ ــاً إزاء حليفهـ ــة بواجبهـ ــا تكـــون مخلـ ولكنهـ
ود سياســة أشــد دمــاراً للمطــامح والرفاهيــة      العربــي إذا لــم تــصرح بكــل جــد وود بأنهــا ال تتــصور وجــ        

العربية، سواء في مؤتمر السالم القادم وبعده، من طريقة المقاومة العسكرية التي لمحتم إليهـا فـي     
ــموكم  ــاب سـ ــر للـــشعب        . كتـ ــي الخيـ ــب فـ ــص الراغـ ــا الـــصديق المخلـ ــى، باعتبارهـ ــة العظمـ إن بريطانيـ

أيــضاً بــأن هــذا الكتــاب سيــساعد علــى جعــل      وأنــا أثــق  . العربــي، تــدعوه إلــى قبــول الترتيــب المقتــرح    
المحادثـات اآلتيــة مــع ســموكم مثمــرة، والتـي أتطلــع إليهــا بــسرور، وأثــق بـأن نجــد فيــه وســيلة إلجــراء      

  .موائمة كاملة للعالقات بين هذه البالد وحليفيها الفرنسيين والعرب
اإلعجـاب باألمـة   أرجو من سموكم أن تعتقدوا أن الحكومة البريطانية مدفوعة بـنفس التعـاطف و     

العربيــة، اللــذين دفعاهــا إلــى تأييــد الــشريف حــسين فــي ثورتــه علــى األتــراك، واللــذين ميــزا المــسيرة     
  .الكاملة لعالقتها بسموكم في الكفاح المجيد والظافر الذي خاضته مع سموكم حتى اآلن

  . . .أتشرف الخ
  كرزن، أوف كدلستن
FO 371/4183 [139326] 
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  صاحب السمو،
ــي     ــؤرخ فـ ــابكم المـ ــسلم كتـ ــشرين األول٩أود أن أعتـــرف بتـ ــاء    /  تـ ــه إلغـ ــون فيـ ــوبر الـــذي يقترحـ اكتـ

ات التي وضعت الحتالل سورية بعد االنسحاب البريطاني، أو على األقـل تأجيلهـا، وأن تعـرض     الترتيب
القضية كلها على مـؤتمر الـسالم أو علـى مـؤتمر فرعـي بعينـه المـؤتمر المـذكور لوضـع تـسوية نهائيـة               

  .بدون تأخير
لـى عـرض   ال أظن أنه من الضروري أن أبحث مرة ثانية في األسباب التي حملت حكومة جاللته ع      

االقتراحات المذكورة، ألن تلك األسباب قد أوضحت بما فيه الكفاية في الرسالة التـي بعـث بهـا وزيـر         
ــيكم  ــي،       . الخارجيـــة إلـ ــر عملـ ــو غيـ ــه هـ ــراح الـــذي تبدونـ ــي أن االقتـ ــدو لـ ــذكورة يبـ ــباب المـ ــراً لألسـ ونظـ



  ٤٣٣

ــال        ــة لـــسورية بـ ــه يـــستحيل عليهـــا أن تبقـــى محتلـ ــى أنـ ــرت عزمهـــا علـ ــد أقـ ــه قـ جيوش فحكومـــة جاللتـ
البريطانية، وقد أعلنت منذ ستة أشهر مضت لمؤتمر الـسلم ولـذاتكم أيـضاً أنهـا ال تقبـل انتـداباً فـي              

فاحتاللها للبالد، الذي يكبـدها عـبء نفقـات باهظـة، قـد طـال أكثـر        . سورية في أية حال من األحوال      
وال يبـدو اآلن أن  . مما كانت تتوقع، على أمل أن يستطيع مـؤتمر الـسالم معالجـة القـضية دون تـأخير           

كمــا أن مــرض الــرئيس  . باســتطاعة مــؤتمر الــسالم اإلقــدام علــى بحــث المــشكلة التركيــة لعــدة أشــهر      
ويلسن ـ الذي ال يمكن التوصل إلى قرارات نهائية بـدون مـشاركته ـ سـيؤدي إلـى تـأخير المـشكلة بـدالً          

ات التـــي قـــدمتها وعليـــه فمــن المـــستحيل لحكومـــة جاللتـــه أن تــسحب االقتراحـــ   . مــن التعجيـــل بهـــا 
  .لمعالجة القضية السورية خالل هذه الفترة، إلى أن يفصل فيها مؤتمر السالم

على أنه يـسر الحكومـة البريطانيـة أن ترتـب اجتماعـاً فوريـاً بيـنكم وبـين ممثـل فرنـسي، وأميركـي،                  
وبريطــاني، لتـــسوية القـــضايا المتعلقــة بانـــسحاب القـــوات البريطانيـــة الوشــيك مـــن ســـورية فـــي أول     

  .نوفمبر بأفضل طريقة ودية مرضية لجميع األطراف المعنية/ تشرين الثاني
وإني، كما سبق أن أخبرتكم، أرغب في االسـتماع إلـى مطالعـات سـموكم شخـصياً فـي مقابلـة ثانيـة          

 داوننـــغ ١٠الـــساعة الرابعـــة فـــي ) اكتـــوبر/  تــشرين األول ١٣(عــن هـــذه المـــسألة نهـــار االثنـــين القـــادم   
  .ستريت

  الخ. . . وأتشرف
  لويد جورج
FO 141/430 
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  سيدي اللورد،

ســبتمبر الــذي تطلبــون فيــه تزويــدكم    /  أيلــول٤م والمــؤرخ ٣١٢رقم إشــارة إلــى كتــاب ســيادتكم المــ   
بتفاصـــيل أي دليـــل لـــدي عـــن الدســـائس بـــين الملـــك حـــسين والحكومـــة العثمانيـــة، أتـــشرف بإخبـــار    

  .سيادتكم أنه ليس هناك دليل معين عن الموضوع
هــر اغــسطس إلــى الــشكوك التــي ظ /  آب١٥ والمؤرخــة ٢٥٤ ـ لــدى اإلشــارة فــي برقيتــي المرقمــة       ٢

وجودهـا حــول إمكــان مثـل هــذه الدســائس، كــان فـي ذهنــي فقــرات وردت فــي بعـض األحيــان فــي تقريــر       
  .االستخبارات الواردة من مصر والعراق



  ٤٣٤

 ـ إن اإلشــاعة األخيــرة عــن اتفــاق مزعــوم بــين مــصطفى كمــال باشــا واألميــر فيــصل لهــا بعــض              ٣
  .ر صحيحة بالشكل الذي دارت بهالداللة في هذا الصدد، ولو أنها، بصورة تكاد تكون مؤكدة، غي

 ـ ومــن المستحــسن أيــضاً أن يكــون فــي ذهننــا أن أخــا ملــك الحجــاز، الــشريف ناصــر بــك، لــه                   ٤
لـيس  . عالقات تركية وثيقة نظراً إلى سكناه هنا، وقد يكون نقطة اتصال ممكنة بـين األتـراك والعـرب      

ممـثالً، أن ولـده جميـل، وهـو     لدي سبب إيجـابي للـشك بأنـه يـشجع الدسـائس بينهمـا، لكـن تأكـد لـي،             
اآلن الحــاكم العــسكري فــي حــوران، حــين ذهــب مــن هنــا إلــى ســورية فــي الربيــع الماضــي، كــان يرافقــه     

  .تركي له بعض المكانة

  أتشرف بأن أكون، سيدي اللورد،
  خادم سيادتكم المطيع

  عن المندوب السامي) التوقيع(

FO 406/41 [143928] 
  

))))٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥((((        
        ))))كتابكتابكتابكتاب((((

        من األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصلمن األمير فيصل
        ))))لويد جورجلويد جورجلويد جورجلويد جورج((((إلى رئيس وزراء بريطانية إلى رئيس وزراء بريطانية إلى رئيس وزراء بريطانية إلى رئيس وزراء بريطانية 

  ١٩١٩اكتوبر /  تشرين األول١٩: التاريخ

  صاحب الفخامة،

ــات          ــسة والواليـ ــومتي فرنـ ــول ممثلـــي حكـ ــاري لوصـ ــالل انتظـ ــه خـ ــامتكم أنـ ــدي لفخـ أتـــشرف أن أبـ

المتحـــدة األمريكيــــة كــــي يبحثـــوا مــــع اللــــورد آللنبـــي ومعــــي مــــا إذا كـــان مــــن المستحــــسن، أو غيــــر      

حاب القوات البريطانية ممـن سـوريا إلـى أن يتوصـل مـؤتمر الـسالم إلـى قـرار نهـائي            المستحسن، انس 

بشأن القضية السورية، استدعاني وزيـر الخارجيـة بالوكالـة، اللـورد كـرزن، وأعلمنـي بـأن رئـيس الـوزراء            

ولقد قبلـت الـدعوة بـسرور عظـيم نظـراً لرغبتـي       . الفرنسي كان راغباً في مقابلتي قبل إصدار أي قرار 

كمــا أننــي متوجــه إلــى بــاريس  . ي أن تــسود العالقــات الوديــة بــين كــل الــدول المعنيــة بالــشرق األدنــى فــ

غداً، وسوف تنـصب جهـودي علـى إقنـاع الحكومـة الفرنـسية باإلبقـاء علـى الوضـع الـراهن، والموافقـة             

إن هــدفي هــو تفــادي االضــطرابات   . علــى اجتمــاع المــؤتمر الخــاص الــذي اقتــرحتم فخــامتكم عقــده    

ي ســتحدث حتمــاً عقــب انــسحاب القــوات البريطانيــة مــن ســورية علــى األســس التــي وضــعت فــي          التــ

. اتفاقيـة ســايكس ـ بيكــو، والتــي لـم يعتــرف بهــا الــسوريون مطلقــاً وسيــستمرون فــي االحتجــاج عليهــا        



  ٤٣٥

أما إذا فشلت فسأتصل بخامتكم كي أعود إلـى لنـدن وأطالـب بعقـد     . فإذا نجحت فسأكون سعيداً جداً 

وأعتقـد أن أمريكـا لـن تتـردد فـي      . ضره ممثلـو الحكومـات البريطانيـة واألمريكيـة والعربيـة     مـؤتمر يحـ  

  .قبول دعوتنا لمناقشة هذه القضية البالغة األهمية
وأرجــو أن تــسمحوا لــي فخــامتكم أن أحــث مــن جديــد علــى أن تفــضل المــشكلة الــسورية مــن اآلن     

وفــي رأيـي أن تأجيــل ذلــك إلــى  . ا وعليهــافـصاعداً عــن المــشكلة التركيـة، وأن تبحــث علــى ضــوء مـا لهــ    
ومــن المؤكــد أن مــرض  . أجــل غيــر مــسمي قــد يــؤدي بــسهولة إلــى عواقــب غيــر مرضــية إلــى حــد كبيــر     

الــرئيس ويلــسون قــد أحزننــا حزنــاً شــديداً، بيــد أننــي أشــعر عــن يقــين أن حكومــة الواليــات المتحــدة،      
ن األمـور فـي الـشرق األدنـى، كمـا هـي       على الرغم من هذا الحادث المؤسف، ستوافق على اقتراحي، أل    

  .عليه اآلن، تجعل التوصل إلى تسوية عاجلة أمراً ال مفر منه
  الخ. . . وتفضلوا

  فيصل
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  سكرتارية الوفد الحجازي
  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول١٩:                   التاريخ               :                        الرقم

  سيدي اللورد،
أبلغتني الحكومة الفرنسية هذا اليـوم أن القـوات الفرنـسية هاجمـت البقـاع واتجهـت نحـو بعلبـك            

إن هـذا الزحـف   . بحجة أن عريفاً فرنـسياً جـرح أثنـاء خـالف نـشب بـين ضـابط فرنـسي وبعـض العـرب           
وقـد كنـت   . تفاق الذي عقد مـؤخراً مـع المـسيو كليمانـصو حـول منطقـة البقـاع        يتناقض تماماً مع اال   

بنـــاء علـــى طلـــب الـــسلطات الفرنـــسية، وعمـــالً بـــشروط االتفاقيـــة، قـــد أصـــدرت األوامـــر إلـــى القـــوات      
العربيـة النظاميــة باالنــسحاب مــن تلــك المنطقــة بنــاء علــى شــرط واضــح صــريح، وهــو أنــه فــي حالــة    

لمحافظـــة علـــى األمـــن العـــام، يـــتم الحـــصول علـــى تلـــك القـــوات مـــن   نـــشوء الحاجـــة إلـــى تعزيـــزات ل
ولكــن الــسلطات . الحكومــة العربيــة فــي دمــشق دون أي تــدخل مــن قبــل أي قــوات أجنبيــة يــستعان بهــا  

الفرنسية بدالً من أن تعمل بموجـب هـذا االلتـزام الـصريح والمطـروح بوضـوح، سـارعت، حتـى دون أن           
وكانــت الحادثــة المــشار  . هــا إلــى غــزو البقــاع بقــوات فرنــسية   تحــاول فهــم الحقيقــة أو االستيــضاح عن  

/  كـــانون األول١٥ديـــسمبر وبــدأ زحـــف القـــوات الفرنــسية يـــوم   /  كـــانون األول١٤إليهــا قـــد وقعـــت يــوم   
  .ديسمبر



  ٤٣٦

لقــد طلبــت إلــى الحكومــة الفرنــسية أن تــسحب قواتهــا فــوراً تمــشياً مــع االتفــاق المــذكور أعــاله،          
وإنـي أؤمـل أن ال تمتنـع الحكومـة البريطانيـة فـي هـذا الموقـف          . هـا واحتججت بشدة علـى خـرق بنود      

الحرج عن منح مساعدتها التـي ال غنـى عنهـا لتوطيـد الـسلم وتأمينـه فـي الـشرق، إذ كـان ذلـك دائمـاً                
  . هدف حكومتكم المجيدة وموقفها

  .)١(وبانتظار جوابكم المالئم
  أتشرف أن أكون
  خادمكم المطيع
  فيصل
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  ١٩١٩ديسمبر /  كانون األول٢٥:            التاريخ                               S/١/١٢٣٤: الرقم
  .١٩١٩ديسمبر /  كانون األول١٦ بتاريخ ٨٢٨٦٠برقيتكم المرقمة 

مـع ذلـك فقـد يكـون     . لمواطنين المصريين، واألتـراك ليس هنالك ما يدل على تعامل فيصل مع ا   
من المحتمل أنه نظراً لعدم تأكد موقفه هو، ولغرض وضع وتـر ثـان فـي قيثارتـه ـ قـد حـاول االتـصال         

ــذكوريين  ــالوطنيين المــ ــورية       . بــ ــي ســ ــون فــ ــين يعملــ ــن المحليــ ــراك مــ ــروف أن وكــــالء األتــ ــن المعــ ومــ
ن الحـزب المعتـدل الـذي ينتمـي إليـه معظــم      وفلـسطين، ولكـن لـيس مـن المحتمـل حتـى اآلن أن يكــو      

  .  أنصار فيصل قد تأثر بهم

                                                
 ٢٤كدسـتون كتـب عليـه تعليقـاً بتـاريخ      لم ترد الحكومة البريطانيـة علـى هـذا الكتـاب بجـواب خطـي، ولكـن المـستر                )١(

أيـة  ب ال يرى كيـف نـستطيع أن نـساعد أو نتـدخل    « جاء فيه أنه أبلغ الجنرال حداد باشا أنه   ١٩١٩ديسمبر  / كانون األول 
إننــا بالتأكيــد نمقــت مقتــاً شــديداً أي احتجــاج قــد يقدمــه الفرنــسيون إلينــا فيمــا يتعلــق بأعمالنــا فــي      . طريقــة كانــت

والوضــع الفرنـسي فـي البقــاع لـيس سـوى حالــة مماثلـة لوضــعنا      . فــي واليـة الموصـل أو علــى حـدودها   العـراق أو حتـى   
 .». .هذا


