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المعربمقدمة

لدراسةأساسيًامصدرًا– العربيةللمكتبةتقديمهيسعدنىالذى – الكتابهذايعد
القرنمناألولىالثالثةالعقودفىالعربىالمشرقفىوسياستهابريطانيامخططات
مهمًادورًالعبالذى) 1955 – 1881 (ستورسرونالدالسيرمذكراتويضم. العشرين

كخبيرموقعهخاللمنالمنطقةفىالبريطانيةبالسياسةالخاصالقرارصناعةتوجيهفى
1908 (مصرفىالبريطانيةبالقنصلية" الشرقىالسكرتير "منصبالعربية، تولىبالشئون

حاكم "أصبح)، ثم1920 – 1917" (للقدسالعسكرىالحاكم "منصب)، وشغل1917– 
)،1932 – 1926" (قبرصعام)، "فحاكم1926 – 1920 (اإلنتدابحكومةظلفى" القدس

هذانشروقد". الشماليةلروديسياعامًاحاكمًا "الوظيفىسجلهليختمالمنطقةوأخيرًا، ترك
أوزيادةدونبنصه (1973عامنيويوركفىطبعه، وأعيد1937عاملندنفىالكتاب
The Memories of Sir Ronald" "ستورسرونالدالسيرمذكرات "عنوانتحت) حذف

Storrs."

المشرقفىالبريطانيةالسياسةعلىكاشفةأضواءمنيلقيه، وماالكتابأهميةوبرغم
كلحرصخاصة، وبرغموفلسطينوالعراقالعربيةوالجزيرةمصرعامة، وفىالعربى

إليهالرجوععلىالعشرينالقرنمناألولىالعقودفىالمنطقةتاريخدرسمن
الوثائقعنهكشفتبمامقارنةلتحقيقهاللدراسة، أوكمادةمنهالمعلوماتالستخالص
لضخامةالعربية، ربمااللغةإلىنقلهفىيفكرلمأحدًابالفترة، فإنالخاصةالبريطانية

،أسلوبهنيويورك)، وصعوبةطبعةفىصفحة563و، لندنطبعةفىصفحة611 (حجمه
وآلالهاشميينعالقةعناللثاميميطكان) 1937عاماللندنيةطبعتهظهورعند (ألنهأو

،واألردنوالسعوديةالعراقعروشعلىيتربعونملوكًاهؤالءببريطانيا، وكانسعود
،حجمهغيرها، لكبرأوبمصرالترجمةمشروعاتضمنالكتابيدرجلمثمومن

.قراءتهمنالعربيةقارئحرماأليام)، مماتلكبمعايير (أمورمنيتناولهماوحساسية
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منغيرهإلىأنصرفكنت، ولكنىالقرنربعنحومنذترجمتهفكرةداعبتنىوكم
الصديقبىإتصل2002شتاءوفى. لنشرهيتحمسمنأجدأالخشيةالعلميةالمشروعات

مننسخةاستعارةفىأساعدهأنسائًال" – الهالل "تحريررئيس – نبيلمصطفىاألستاذ
،يجدهفلمالمكتباتمنغيرهاوفىالقاهرةجامعةمكتبةفىعنهبحث؛ ألنهالكتابهذا

المتحفمنبالقربالقديمةالكتببيعمحالتأحدمنشتريتهااالتىنسختىفأعرته
منعنهيبحثكانمافيهاراجعأنلندن)، وبعدطبعة (1976عاملندنفىالبريطانى
الهاللدارتتبنىأنعلى، وعرضتعريبهفى" لتقصيرى "كثيرًاعاتبنى، معلومات

علىاألمرعرضتللثقافة، وعندمااألعلىالمجلسمعباالشتراكالعربيةالطبعةإصدار
بالموافقةللثقافة، بادراألعلىالمجلسعامأمينعصفورجابرالدكتوراألستاذالصديق

حتىإعدادهاعلىالعربية، فعكفتللطبعةبالمجلس" للترجمةالقومىالمشروع "تبنىعلى
عصفور،جابرورعايةنبيلمصطفىتشجيعبفضلالعربيةالمكتبةفىمكانهاحتلتا

.التقديروعظيمالشكرخالصأقدمالصديقينهذينفإلى

* * *

الوسطىالطبقةأبناءمنواحدRonald Storrsستورسرونالد، المذكراتوصاحب
مصالحترعىالتىالمثقفةCustكستعائلةمنأمهجاءتبريطانيا، إذفىالصغيرة

المهاجرالبريطانىوالدهإنجيليًا، أرسلهقسًافكانوالدهاألرستقراطية، أماالعائالتبعض
وهكذا. األسقفمرتبةإلىالكهنوتسلكبها، وقاده، فاستقربلندنالعلملتلقىكنداإلى

النشأةبهذهرتبطابالكاتدرائية، وماالملحقاألسقفبيتفىالمذكراتصاحبنشأةكانت
لبريطانيا، مثلاالستعمارىالصعودعصرفىاإلنجليزىالمجتمعبقيمتشبعمن

بقاعمختلففىاألوروبيةالحضارةمشعلرفععبءبريطانيا، وحملهابتفوقاإلحساس
المذكراتفىنجدهمافإنثم، ومنالشمسعنهاتغيبالالتىإمبراطوريتهافىاألرض

فىيرىفهو. االستعمارىالثقافىالتكوينهذاعنيعبر– وهناكهنا – إشاراتمن
وهدةمنلها" إنقاذًا "لمصرالبريطانىاإلحتاللالحديثة"، وفىمصرمؤسس "كرومر
العربيةالحركةرجاللجوءويرجع". المدنية"و" اإلصالح "طريقعلىلها، ودفعًاالتخلف

ماببعض" التمتع "فىرغبتهم، إلىاألتراكعلىالثورةفىلمساعدتهمطلبًابريطانياإلى
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المصريينإلىينظر، وهووإصالحتقدممن– اإلنجليزيدعلى – المصريونبهحظى
الفلسطينيينإلىينظروأقباط، كمامسلمينإلىكرومرية)، فيصنفهم (عنصريةنظرة

أوالمصريينمصريةذكرقلمهمنيفلت، والومسيحيونمسلمون، فهمنفسهبالمنظار
.نادرًاإالالفلسطينيينعروبة

مقارنةالمصريينحاشيةرقةعنبالهند، فيتحدثيمرعندماذروتهاعنصريتهوتبلغ
مؤشراتمنذلكغير، إلىآريونألنهمأرومةأفضلالهنوديرىالهنود، ولكنهبغلظة

.القحاالستعمارىالمثقففكرعنتكشف

التىالشهيرةإيتونمدرسةمنمنزلةاألقلالعامالتعليمبمدارسستورسرونالدتعلم
اليونانية (الكالسيكيةاآلدابدرس؛ حيثبكامبردجلتحقاالصفوة، ثمأبناءيقصدها

والفارسية، والتاريخوالتركيةالعربية: الشرقيةاليونانية، واللغاتوالفلسفة) والالتينية
.المستعمراتفىللخدمةصاحبهيؤهلالدراسةمنالنوعهذاالشرقية، وكانوالثقافة

منطقةفىالعملختيارهاحسمقدأنهيعنىالشرقيةوالثقافةللغاتستورسختياراوكان
منموضعمنأكثرفىالشرقيةاللغاتإجادتهإلىيشيرأنإلىويحرص. األدنىالشرق

العاميةكانتبعد)، وإنفيماتعلمهاأنهيبدوالتى (العبريةذلكفى، بماالمذكرات
.خاصًاموقعًاتحتل– عنده – المصرية

الشركاتأموالرءوسوضخامةالبريطانيةاإلمبراطوريةحجمإتساعرغمبو
فىالصعوبةبالغكانالجامعاتلخريجىوظيفةعلىالحصولبأنالبريطانية، نفاجأ

عامتخرجهعندللتوظففرصةستورسرونالديجد، فلمالعشرينالقرنمناألولالربع
إلىاألسرةمعالثرية، وذهباألسرأطفالألحدخاصًامربيًاالعملإلىضطرا، و1903
الماليةبوزارةوظيفةعلىيحصلولم). إنجلتراخارجلهرحلةأولفى (إيطاليا

الذى) كستهارىأيضًاعليهويطلق (كستهنرىخالهوساطةخاللمنإالالمصرية
لتشملمعارفهدائرةشهيرة، وتتسعمسائيةصحيفةلتحريرمرموقًا، ورئيسًاصحفيًاكان

.بالمستعمراتاإلنجليزالموظفينكباروبعضالوزراء
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حتىبهاظلالتىبالمالية، موظفًا1904عاممصرإلىستورسرونالدجاءوهكذا
كستهارىخالهوصديقمصرفىالبريطانىالمعتمد (جورستألدونالسيرختارها

.1908عام) الدوبارةبقصر (البريطانىالمعتمدبدارشرقيًاسكرتيرًاللعمل) الحميم
الكشففرصةلستورس، أتيحتصديقهشقيقةإلبنجورستمنالرعايةهذهوبفضل

لمصلحةسكرتيرًامفتشًا، ثمالمصريةبالماليةالروتينىبالعملضاق، بعدماقدراتهعن
عنمذكراتهوتفيض. بالماليةومراجعًااإلسكندريةبجمركوالمحاجر، ومفتشًاالمناجم

أسندماتفاهةمنالمصرية، بالشكوىبالماليةفيهاعملالتى) 1908 – 1904 (الفترةهذه
منكرومر، وكانلليدىتوصيةبطاقةحامًالمصرإلىجاءأنه، برغمأعمالمنإليه

اإلنجليز،الموظفينودورالعمللطبيعةوصفهأناللورد، كماعندالحظوةأصحاب
اإلدارةدراسةأمريعنيهلمناألهمية، بالغواألهالىالمصريينبزمالئهموعالقتهم
.البريطانىاإلحتاللعهدفىالمصرية

* * *

فىاألوروبيةالدولبقنصلياتOriental Secretary" الشرقىالسكرتير "وظيفةكانت
وثقافاتلغاتدراسةفىمتعمقًايكونأنيشغلهافيمنيشترطاألهمية؛ إذبالغةالشرق
أحوالمعرفةفىالمحلية، متبحرًاباللهجاتللتحدثبها، مجيدًايعملالتىالمنطقة
األكفاءتختارأنعلىتحرصالدولتلككانت، ولذلكبهيخدمالذىالبلدفىالمجتمع

هؤالءوكان. طواًالسنواتمواقعهمفىعليهمتبقىالوظيفة، وأنهذهلشغلأبنائهامن
درجةيحمل) والنمساوييناأللمانمثل (بعضهمكان، بلالمستشرقينبينمنيختارون
، فهوالمخابراتبعملشبيهًا" الشرقىالسكرتير "عملوكان. الشرقيةالثقافةفىالدكتوراه

خاللمن، أوالغرضلهذاالبالدفىيطلقهمعمالءخاللمنالمعلوماتبجمعيقوم
الحفالتفىمعلوماتمنيلتقطهالبارزة، وماالشخصياتببعضالوثيقةصالته

صورةفىمنهاالنتائجواستخالصالمعلوماتتلكبتحليليقومأنالرسمية، وعليه
السكرتير "يعد، كمابالدهحكومةإلىبدورهيرفعهاالذى، القنصلإلىيقدمهاتقارير

منتتخذهفيماالرأى، سائلةبالدهحكومةإليهتلجأالذى) الميدانى (الخبير" الشرقى
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،، وأذنعين" الشرقىالسكرتير "يعدأخرى، وبعبارةسياساتمنتصنعهومامواقف
).نفسهستورستعبيرحدعلى (المفكروعقلهابالدهقنصليةوأنف

سكرتيرهالها؛ فكانالقنصلياتمنغيرهاعنمصرفىالبريطانيةالقنصليةتشذولم
أوالبريطانيةالقنصليةأصبحت) 1882 (لمصرالبريطانىاإلحتالل، ومنذالشرقى

الصحافةسمتهاكما" (البريطانىالمعتمددار "أو" British Agencyالبريطانيةالوكالة"
السلطة "يمثالنوحكومتهالخديوكانالبالد، بينمافى" الفعليةالسلطة "مركز) المصرية

السكرتير "إحتلثمالبريطانى"، ومنالمعتمد "بيداألمورمقاليدأصبحتاإلسمية"، منذ
،معلوماتمنيقدمهمابحكممصرفىالبريطانيةالسياسةصنعفىمهمةمكانة" الشرقى
.معهاالتعاملسبلمنيقترحهلها، وماوتفسيره

،البريطانىاإلحتاللعهدفىالمنصبهذاشغلمنأولHarry Boyleبويلهارىوكان
الذىجورست، وتعيين1907عامكرومراستقالةحتى1882عاممنذكرومرمعوخدم
تلكعن)– الجوهروليس (األسلوبحيثمن – تختلفجديدةبريطانيةسياسةلتنفيذجاء
والتعاونالمهادنةعلى، تقومالثانىحلمىعباسالخديومعتعاملهفىكرومرتبعهااالتى
هارىيعتنقهالذىذلكغيرجديدفكرإلىتحتاجكهذهوالتنافر، وسياسةالتصادممنبدًال

مستحيًال،وجورستبويلبينالتعاونكانثمومن. كرومرلسياسةأساسًا، وكانبويل
محلليحل) عامًا27عمرهوكان (ستورسرونالدالشابختيارابجورستقراروجاء
.مغزاهلهالتفكيرفىمعينًاخطًايلتزمالذىالكهلبويل

أمراءفيهابما (األرستقراطيةمنتساعهاعلىالمجتمعمعيتعاملالشرقىالسكرتيركان
الصحافة،ورجالالمثقفين، إلىالمالككبارمنالمصريينأعيانإلى) علىمحمدأسرة
.مصرفىاألجنبيةالجالياتمختلفمعيتعامل، كماالفالحينإلى

إليهاأضافواإليطالية، فإذاالفرنسيةجانبإلىوالتركيةالعربيةيتقنأنعليهكانلذلك
الذى، بويللهارىتوافرما، وهوالعملأدواتلهإكتملتواإلسبانيةواأللمانيةالفارسية

يكن، لمكلهذلكوالبدوية، وبرغموالشاميةالمصرية: العربيةاللهجاتأيضًايجيدكان
رجالمنيعدبالقنصلية، والإدارىموظفسوىخدمتهتطلمهما" الشرقىالسكرتير"
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وإعدادالبياناتتحليلفىأحديساعدهأندونوحدهبالعمليقوم، وكانالدبلوماسىالسلك
رونالدشغلوعندما. مهاممنذلكغيرإلىوالبرقياتالمراسالتوكتابةالتقارير
ماكماهونهنرىالسيرجاءحتىالمتواضعةالدرجةهذهعلىالوظيفة، ظلهذهستورس

الدبلوماسىالسلكإلىنقلهفىالبريطانية، فنجحالحمايةعهدفىلمصرساميًامندوبًا
منالبريطانيةللسياسةالحقيقىالصانعستورسفيهكانوقتفىثان"، سكرتير "بدرجة
.السامىالمندوبداركواليسوراء

* * *

جورستفترةأنشرقيًاسكرتيرًاالعملفىتجربتهعنستورسأوردهمماونستنتج
بفترةيحظىأندونخاضهالذىالجديدللمجالاستيعابمحاولةبمثابةكانتالقصيرة
كانالتىالشاميةاللهجةلتعلمدمشقإلىأرسلختيارها، فبمجردبويلهارىمعتدريب

رغببويلألنالعمللتسلم– الشهرعلىقليًاليزيدمابعد – استدعىيعرفها، ولكنهال
أدلةأى– قولهحدعلى – يجدلمالعملستورستسلم، وعندماموقعهبتركالتبكيرفى

الصدد، والهذافىيفيدماوراءهيتركلمبويل، ألنوظيفتهمهاملمتابعةبهايهتدى
علىتعرفهإليها، وجاءيلجأكانالتىالمعلومات، ومصادرعمالئهبأسماءقائمةحتى

خاللفشيئًا، ومن، وشيئًاعملهممستأنفينجاءوهعندماجانبهممنبمبادرةهؤالء
أرضعلىيقفأنستورسستطاعإ– بويليفعلهكانبماإقتداء – العملعلىاإلنكباب

البريطانىالمعتمدمنصبتولى، عندمابهكيتشنراللوردتمسكصالبتهامنصلبة، زارد
).ستورسخالكستلهارىحميمًاصديقًابدورهوكان (لجورستخلفًا

، وتبنىنصائحهإلىالتامة، واستمعثقتهأوالهالذىكيتشنرعهدفىستورسنجموتألق
، فتقاطرواذلك– االجتماعيةمواقعهمختالفاعلى – الحاجاتطالب، وأدركمقترحاته

قدالقرارصناعةفىقوىكمؤثرسمعتهكانتولما. أخبارهتتبعتالصحف، وبدأتعليه
المعارضةالصحفمنهإتخذتحادثفىشخصيتهالمحتالينبعضنتحلا، فقدذاعت
.نفوذمن" الشرقىالسكرتير "أحرزهماعلىاألضواءإللقاءسبيًال
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التىالوزاريةاألزمةفىمهمًادورًاستورسلعبنار"، فقدبالدخانًا "ذلكيكنولم
عليهالخديو، وأصبح" عطف "النظاررئيسباشاسعيدمحمدفقدعندماكيتشنرواجهت

باشا،فهمىمصطفىلمقابلةاألقصرإلىسريةمهمةفىستورس، وأرسليستقيلأن
إلىستورسمهمةأنباءوضعها، وتسربالتىالشروط، ولكنالمنصببقبولوإقناعه

ولكنالحكومةرئاسةتقبلأخرىشخصيةعنيبحثالبريطانىالمعتمدالصحافة، جعال
بالفعلذلكباشا، فتمرشدىحسينإلىالوزارةإسنادستورسإقترحجدوى، وهنادون

سبعةبعدمصرعلىالحمايةأعلنتأنلبثتمناسبًا، فماختيارًاا)، فكان1914أبريل5(
جتيازاعلىقدرتهرشدىحسين)، وأثبت1914نوفمبر (الحكومةرئاسةتوليهمنأشهر
لفترةالالزمةالسياساتخاللهامتميز، ووضعتدولةكرجلبمصراألولىالحربفترة

خافيًاظلوإن (بارزًادورًا، ولعباالستقاللعلىمصرحصولفىأمًالالحرببعدما
مساندةفضللهكانباشا، كمازغلولسعدبرئاسة" المصرىالوفد "تشكيلفى) عندئذ
موقففىسلبيًاتراجعًالمسعندما1919أبريلفىقيامها، واستقالعند1919ثورة

.فؤادأحمدالسلطان

فىمهمًادورًاستورسلعب) العظمىالحرب (األولىالعالميةالحربقياموقبيل
إلى" مصرضم "فكرةحولالبريطانيةالحكومةدهاليزفىدارتالتىالمشاورات

الحلفاء،ضدالحربفىالوسطدولإلىتركيانضماماحالةفىالبريطانيةاإلمبراطورية
إلىمصيرهاتقريرمصر، وتركعلىالبريطانيةالحمايةإعالنفكرةدعاةمنوكان

.الصلحمؤتمر

–أيضًا – مهمًادورًاستورسلعبالثانىحلمىعباسالخديووخلعالحمايةإعالنوبعد
محمدأسرةأعضاءأكبربإعتباره، الخالىالعرشبإعتالءكاملحسيناألميرإقناعفى

سلطان "لقب، وكانذلكفىستورسنجحوقد. باإلنجليزالحميمةسنًا، ولصداقتهعلى
كاملحسينمطالبةعارضالذى، ستورسقتراحامنالجديدالحاكمحملهالذى" مصر
).قولهحدعلى (إنجلتراملك" سيده "معاللقبفىيتساوىالحتى" مصرملك "بلقب

* * *
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الصالتإقامةهواألولىالحربخاللستورسرونالدلعبهالذىاألهمالدورولكن
التفكيرفضللنفسهمكة، ويدعىشريفعلىبنحسينوالشريفبريطانيابيناألولى

الصحراء"،ثورة "أسماهماالحجاز، أوفىاألتراكضدالثورةعلىالشريفتشجيعفى
ووزارةالبريطانيةالخارجيةوزاراتمنونظردراسةموضعكانتالفكرةولكن

أىإجهاض، بهدف1914عامأوائلمنذالحربووزارةالهندووزارةالمستعمرات
سيناءعبرفلسطينمنمصرعلىللهجومألمانياوحليفتهاتركياجانبمنمحاولة

–إذن – بأس، فالبالشللالبريطانيةاإلمبراطوريةتصاب، وبذلكالسويسقناةحتاللاو
تستنزف" عربيةثورة "بتشجيعاالستقرارإلىتفتقرمنطقةالخصيبالهاللبالدجعلمن

الهندحكومةقيامالعربية، معوالجزيرةالشاممنكلفىوحلفائهماألتراكقوى
األلمانوحلفائهماألتراكعلىيصبحوبغداد، وبذلكالبصرةواليتىحتاللابالبريطانية

الثورة)،حيث (العربية، والجزيرةالشام: أقسامثالثةإلىمتشعبًاميدانًايواجهواأن
هذهعلىالتركىالجيشقواتتشتيتإلىيؤدى، مماالبريطانىالغزوحيثوالعراق
األتراكوطردالشامبالدإجتياحالبريطانيةالقواتعلىيسهلالثالثة، عندئذالميادين

.منهاوحلفائهم

صلةعلىوالعراقالشامفىالعربيةالحركةقادةكانالعربية"؟ لقدالثورة "يقودمنولكن
من – علىبنحسينالشريفمعصالتعلىكانوا، كمامساعدتهمفىأمًالباإلنجليز

معصداموقوعحالةفىالحركةقيادةمشكلةالجهود، ولحللتنسيق– فيصلولدهخالل
.األتراك

مضادعسكرىعمللقيادةيصلحفيمنبريطانيافىالقرارصنعدوائرفكرتوقد
،الكويتشيخ: ثالثةأسماء، وطرحتالجميععندالمقبولةالشخصيةبإعتباره، لألتراك
.علىبنحسيننجد، والشريفشيخسعودبنالعزيزعبدواألمير

الشامفىالعربيةالحركةرجالمندعممنيلقاهبمالعلمهماألخيركفةرجحتوأخيرًا
الدور، عندماهذاللعب– الضمنى – باستعدادهتوحىإشاراتمنمنهبدر، ولماوالعراق

علىالحصولفىالرغبةعنوستورسلكيتشنرالحسينبناللهعبدالشريفعبر
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ربيعفىذلكوكان (األتراكضدالنفسعنالثقيلة، للدفاعالمدافع، خاصةالسالح
.لتركيالصداقتهاذلكبريطانيااستطاعةعدمعنستورسعتذرا)، وقد1914

قناةعلىلالستيالءأعدتالتىللقواتاأللمانوحلفائهماألتراك، وحشدالحربقياموعند
للحرب)،وزيرًاأصبحالذى (كيتشنرإلىأبرقأنهستورسيزعمسيناءعبرالسويس

مدىعلىللتعرفحسينبالشريفاإلتصال، مقترحًااللهعبدالشريفبطلبإياهمذكرًا
 –التركىالحربىالمجهودبمساعدةالحجازفى" الصحراءبثورة "للقياماستعداده
.اإلتصالبإجراءستورستكليفطالبًابالردبادركيتشنر، وأناأللمانى

الحسينبتشجيعبالفعلالحربوزراءمجلستخذهاقرارمعتالقتستورسفكرةولعل
،واأللماناألتراكقوىتستنزفجنوبيةجبهةلفتحالحجازفىبثورةالقيامعلىعلىبن

.لهاالبريطانيةالقواتختراقايسهل، ممافلسطينفىالتركيةالحشودخلخلةإلىوتؤدى
،إختصاصهدائرةفىيدخلالعملهذامنطقيًا؛ ألنالمهمةبهذهستورستكليفالوكان
.الحجازعنالمعلوماتجمعفىيستخدمهروحىحسينيدعىفارسيًاعميًاللهوألن
للقاءستورسذهاب، تالهاألولالنبضجستصالاإجراءتمالعميلهذاطريقوعن

آخر، وال، وشريفًاالحسينبنيزيدلتقىا، وذلكمنيتمكنلم، ولكنهاللهعبدالشريف
مطالبعلىالحديثقتصرا، وإنمااالجتماعهذافىسياسيةأمورأىستورسيذكر

.العربوالضباطالجوىوالدعمالسالحمنالعربيةالقوات

بعدقابلههاتفيًا، ثموالدهإلىجدة، وتحدثفىاللهعبدستورسإلتقىثانيةزيارةوفى
،العرباستقاللسياسية، مثلطبيعةذاتأحاديثأىإلى– أيضًا – يشيرال، نجدهذلك

للحجازبريدطوابعإصدارمسألةإلى– عرضًا – أشارالعربية، ولكنهالدولةوإقامة
"ملك "لقبالشريفتخاذاعلىعتراضهالأوسعمساحةبها، وأفردخاصعلمختياراو
هذاحملكاملحسيناألميرقتراحاعلىعتراضهاعندذكرهاالتىنفسهالألسباب(

نتظارادون) ملكًا (نفسهأعلن؛ ألنهعلىبنالحسينعلىالشديدحنقهاللقب)، ويبدى
حديثمنأوردهفيماالمسلمين"، وركزخليفة "لقبحمله، وكذلكالعظمىبريطانياموافقة
.والسالحالمالمنالشريفيطلبهكانماعلىاللقاءاتهذهفىالشريفوبينبينهدار
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ماكماهونهنرىوالسيرعلىبنحسينالشريفبينتمتالتىالمراسالتأنوبرغم
رسائل، فكانتستورسبمعرفةكلهاتتمكانت) مصرفىالبريطانىالسامىالمندوب(

يتولىفكانالحسينردودالعربية، أماباللغةروحىحسينبمعرفةتصاغماكماهون
الخارجيةإلىيبلغالملخصهذا، وكانالسامىالمندوبعلىلهاملخصعرضستورس

سوىهناكتكنلم، وبذلكاإلقليمبشئونالمعنيةاألخرىالوزاراتإلىالبريطانية، ومنها
ثمةتكنالبريطانية، ولمالحكومةإلىالحسينرسائلعنستورسنقلهاالتىالصورة
الشريفطرحهاالتىالسياسيةللمطالبالبريطانىالقرارلصانعقدمتكاملةصورة
منذلكغيرببريطانيا، إلىالعربية، وحدودها، وعالقتهاالدولة: مراسالتهفىحسين

بتقسيمالخاصة" بيكوسايكس "إتفاقياتأمرالروسكشفعندماإليهاأشيرتفاصيل
حنثعنالعربأثاره، وماوالشامالعراقشمالفىوفرنسابريطانيابينالنفوذمناطق

النصوصالبريطانيةالخارجيةإلىيرسللمستورسأنالثابتفمن. بعهودهابريطانيا
بالقاهرة،مكتبهبدرجبهاحتفظا، وإنماماكماهونإلىالمرسلةالحسينلخطاباتاألصلية

يريد،ماإسقاطلهأتاحملخصًاأرسل، وإنماالعربىللنصكاملةترجمةيرسللمكما
.العربيةالحركةتجاهالبريطانىالقرارصنعفىالتأثيرثمومن

قدمهاالتى – الحسينلمطالبلالستجابةاستعدادعلىكانتبريطانياأنذلكيعنىوال
إنصافأجلمنتقملماألولىالعالميةتفاصيلها؛ فالحربعلىوقفتلو– العرببإسم

األمريكىالرئيسبهبشرالذى (المصيرتقريرحقالمضطهدة، ومنحهاالشعوب
أكبرنصيبًاتنالأنإلىالمتطلعةاإلمبرياليةالقوىبينصراعًاكانتويلسون)، ولكنها

خاضعةالعرببالدكانتالتى (العثمانيةاإلمبراطوريةاالستعمارية، وكانتالهيمنةمن
المواردعلىوالسيطرةالنفوذمناطققتساماأجلمناألساسيةالصراعمجاالتأحد) لها

.اإلستراتيجيةوالطرقاالقتصادية

علىوقدرته" الشرقىالسكرتير "منصبخطورةمدىيوضحستورسموقفولكن
غرضألداءوسيلة" الصحراءثورة "يعتبرستورسكانالقرار، فقدصناعفىالتأثير

الذىالدعملوال، وأنهاألدنىالشرقمنطقةفىللحلفاءالحربىللمجهودخدمةعسكرى
قدمتهماالمدى، وكذلكبعيدةبالمدفعيةالتركيةالقالعبقصفالحربيةالسفنقدمته
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خفىطرفمنشيئًا، وأشاريحققواأنالعرباستطاع، لماوسالحمالمنبريطانيا
قليل"، ولمبجهد.. وفيرًاربحًا "ليحققالطلباتفىالحسينإفراطإلى) تفاصيلذكردون(

أمة "ثمةأنيستنكر– المواضعأحدفى – نجده، بلالحليفإلىنظرتهالحسينإلىينظر
والمذاهباألعراقمختلفةمجموعاتتضم) والشامالعراق (البالدهذهأنعربية"، ويرى

بسالحهم) حرروها (الذيناإلنجليزهمالمنطقةهذهمصيريحددمن، وأنوالديانات
.العرب، وليسجنودهمودماء

الصحراء"، فقدثورة "ملفعنمسئوًالستورسيعدلم1917عامبداية، معكلوعلى
تابعمكتب"، وهوArab Bureauالعربىالمكتب "سمىماإلىمسئوليتهانتقلتا

بميدانسافوىالكونتيننتالبفندقغرفتينيشغلالعسكرية، كانالبريطانيةللمخابرات
لورانس. إى. تبينهممن، كانالمستعمرينالضباطمنستةبهبالقاهرة، ويعملاألوبرا

المكتب "فىوزمالئهإليهنتقلتاللحجاز، ثملهزيارةآخرفىستورسمعأرسلالذى
، والبحرية،الحرب: وزاراتمعبالتنسيق" الصحراءثورة "متابعةمهمة" العربى

.، والهندوالخارجية، والمستعمرات

فيصلفىيؤثرأن، واستطاععيشتهم، وعاشزيهمرتدىا، فبالعربلورانسختلطاو
االستيالءبعداألتراكضدالمضادالهجومتطويرعندبصحبتهالعربية، وكانالقواتقائد

.الحجازحديدسككخطفوقهايعبرالتىالقناطرالعقبة، ونسفعلى

لقبعليهتسجيليًا، أطلقافيلمًاعنهصنعاأمريكيينبصحفيينلورانسإلتقىوهناك
التأثيرفىلورانسدورواستمر". المتوجغيرالعربملك"و" العربيةالجزيرةلورانس"

بينالشهيراللقاءدبرالذى، وهوبباريسالصلحمؤتمرفىالحسينبنفيصلعلى
بينهما، وجاءالترجمة، وتولىهناك) الصهيونيةالمنظمةرئيس (وايزمانوحاييمفيصل

.الفعلىالحديثلمجرى– فيصلنظروجهةمن – منافيًافيصللسانعنأعلنهما

* * *

إلى" الصحراءثورة "ملفالبريطانية، وتحولالحمايةتحتمصرفىاألوضاعستقرتإ
المصرىالجيشسردار، ونجتريجنالدالسيراألعلىرئيسهاكانالتىالمخابرات
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فى1917عامماكماهونخلفوالذى، ستورسإلىيرتاحيكنلمالذى، السودانوحاكم
،ستورسأمامسعتهعلىخاليًا" الملعب "يعدلملمصر، وبذلكالسامىالمندوبمنصب

لقضاءالصيففىسافر، وعندماوماكماهونكيتشنرمععملهأيامالحالعليهكانتكما
طريقةفىللنظرشكلتلجنةسكرتاريةليتولىاستبعادهتمنجلتراابالسنويةإجازته
بالخارجية" مصرىقسم "إنشاءقتراحاالمصرية، وللشئونالبريطانيةالخارجيةتناول

المهمة،هذهنتهتاوعندما. بمصرعملواممنخبراءبهالمصرية، ويعملالشئونيتولى
بصحبةمصرإلىعائدًاالصفةبهذه، وسافرلهمعاونًاسياسيًاضابطًاسايكسماركندبه

.بيكوجورج

"لقب "لستورس، وبقىونجتسكرتيرفعًالتوالهقد" الشرقىالسكرتير "عملكانولما
فقد) لهأخرىوظيفةعنللبحثتمهيدًاكانذلكأنويبدو (عملأومضمونبالووظيفة

وهى (بلجرترودلمساعدة– سياسىكضابط – بغدادإلىمهمةفىستورسإيفادتم
الطائفيةالتركيبةعلىالتعرففى) بالقاهرة" العربىالمكتب "ضمنتعملكانتمستعربة

تحتالعراقإلدارةنظاملوضع، تمهيدًاالعراقىالمجتمعأوضاع، واستكشافالعراقفى
منهاالهدفأنتمامًايدركمهمةفىنفسهستورسوجدوهكذا. البريطانىاإلحتالل

وحكومةالهندوزارةختصاصافىيدخلوالعراقالخليجالقاهرة، فمجالعنإبعاده
يذكرأنيريدكانوكأنه. خبرتهمجالعنتمامًابعيدمجالالبريطانية، وهوالهند

يشفعإيجابىشئلتحقيقمحاولة، وفىتخصصهبمجالوالمستعمراتالخارجيةوزارتى
)العراقفىالسامىالمندوب (كوكسبيرسىالسيرالجديد، أقنععملهموقعتحديدعندله

،علىبنحسينوالشريفسعودبنالعزيزعبدبينوساطةبمهمةالقيامفىبرغبته
سعود، ثمإبنللقاءبريدةإلىالقوافلإحدىمعبرحلةللقياميونيوشهرلذلكختاراو

علىيحصلأنكوكسبيرسى، واستطاعحسينالشريفللقاءالحجازإلىنجديخترق
المهمة،بهذهالقيامعلىستورسورئيس– مصرفىالسامىالمندوب – ونجتموافقة

أنستورسيعرفهيكنلمفشلها، فمامنليقينهعليهااألخيروافققديكونربماالتى
الستخدامهسعودإبنيدخرونالهند، كانواحكومةرجالالعربى"، ومعهمالمكتب "رجال
، ويصبحالشامالبريطانيةالقواتتجتاحعندماإليهالحاجةتنتهىبعدماالحسينضد
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بريطانيا،لقلقمثارًاالسياسيةالحسينمطالبكانت، ولماكانخبرفىالتركىالخطر
الشامعلىللسيطرةفرنساحليفتهامعبريطانياأبرمتهاالتىاإلتفاقاتمعوتتعارض
،علىبنالحسينضدسعودإبنبإطالقإالالورطةهذهمنللتخلصسبيل، فالوالعراق

تعنىالستورسمهمةعلىونجتموافقةكانت؛ لذلكوقتمسألةمجردالمسألةوكانت
.بالفشلعليهامحكوم– تمتلو – محاولةفهىشيئًا، 

القافلة،عنينفصلونوأعوانهجعلتهشمسضربةأصابتهأنستورسحظمنوكان
ينجحأنفىاألملمصر، يداعبهإلىالرحلةتابع، ومنهاالكويتإلىأدراجهمويعودون

بغداد، فقدفىله" شرقيًاسكرتيرًا "بتعيينهالهندوزارةإقناعفىكوكسبيرسىالسير
ورسمنظامهاتحديدفىيلعبهأنيمكنمرتقبًادورًالنفسه، ووجدالعراقبأعجب

.مستقبلها

"الشرقىالسكرتير "لوظيفةترشيحهإشاعةلسماعأذناهطربتالقاهرةإلىعادوعندما
وزارةأنبعيد، ويبدوأوقريبمنالترشيحهذاإلىذلكبعدستورسيشر، ولمبالعراق

فىعاليةقدراتأثبتتالتىبلجرترودوجودمعخدماتهإلىحاجةفىأنهاتجدلمالهند
.الترشيحهذاعنالطرفالعراقية، فغضتالشئونتناول

بغداد،إلىسفرهقبللهندبالذىالموقعفىمازالأنهليجدالقاهرةإلىستورسعاد
، ذهب1917ديسمبرفىالقدسحتاللا، وعندسايكسلماركالمعاون" السياسى"الضابط

28 – 7 (اإلدارةتنظيمفىليساعدهكاليتونمعهناكإلىمهمةفى– الصفةبهذه– 

قائداللنبىالجنرالقرارمصر، صدرإلىللعودةيتأهبكان)، وعندما1917ديسمبر
.كولونيلرتبةومنحهللقدسعسكريًاحاكمًابتعيينهالبريطانيةالقواتعام

يرتديهاالتىالبزةسوىبالعسكريةتربطهالللقدسحاكمًاالمدنىستورسأصبحوبذلك
الخارجية، وإنماوزارةرجالمندبلوماسيًايعد، ولمأكتافهعلىيحملهاالتىوالرتبة
أنللتبعيةاإلنتقالهذاكلفه، وقدالمستعمراتوزارةرجالمناستعماريًاحاكمًاأصبح
خاللمنالجديدةالوظيفةعلىوضعهتسويةتمتأشهر، حتىستةنحومرتبباليظل

.المستعمراتوزارة
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يوليو (فلسطينعلىاإلنتدابحكومةقيامحتىللقدسعسكريًاحاكمًاستورسوظل
وصولهقبلاألخيرإليهأبرقساميًا، وقدمندوبًاصامويلهربرتالسير)، وتعيين1920
،العرضالمدنية، فقبلاإلدارةظلفىللقدسحاكمًايستمرأنعليهعارضًافلسطينإلى

لمستعمرةعامًاحاكمًاليصبحفلسطينتركعندما1926عامحتىعملهاستمروبذلك
.قبرص

الشهور، فبعدالقدسإلىوصولهمنذلنفسهتمناهاالتىالوظيفةبهذهبالغةسعادتهكانت
كانأنبعدمتبوعًا، مهمًالكانأنبعدتابعًانفسهوجدحيث – اإلهمالفيهاعانىالتى
أصبحتالتىلكلمتهمعقبمطلقًا، الحاكمًاالوظيفةهذهجعلته– الضوءبؤرةيحتل
سنواتفىواسعًانفوذهاستمر، كمااإلنتدابعلىالسابقةالثالثالسنواتخاللقانونًا

أصبحالسامى)، كماالمندوب (صامويلهربرتفىتأثيرهبفضلاألولىالستاإلنتداب
علىوقدحًامدحًاالصحفعنهكتبتهماخاللمنوأمريكاأوروبافىالعامللرأىمعروفًا

.سواءحد

* * *

الذىالتصريحواحد، وهوبشهراإلنجليزيدفىالقدسسقوطقبلبلفورتصريحصدر
"القومىالوطن "بإقامةوعدًاخارجيتهاوزيرلسانعلىالبريطانيةالحكومةفيهقدمت
".يهوديةغيرطوائف "مجردفلسطينعرب، واعتبرفلسطينفىلليهود

حكومةظلفى" القدسحاكم "للقدس"، وكذلكالعسكرىالحاكم "واجباتمنوكان
.البريطانيةالحكومةبهوعدتمالتنفيذالممكنةالمساعداتكلتقديماإلنتداب

يقررحتى" Status quoالراهنةاألوضاع "علىبالحفاظملزمةالعسكريةاإلدارةكانت
التدخلعدمالمحتلة، بمعنىالعدوأراضىفىالتصرفبشأنيراهماالصلحمؤتمر
تلكبتغييرألحدالسماحلها، أواإلنجليزإحتاللعندفلسطينفىالقائمةاألوضاعلتغيير

تسماالصهيونية، فقدمنموقفهاعدا، فيمابذلكالعسكريةاإلدارةإلتزمت، وقداألوضاع
صكتضمنالمدنية، بعدماالحكومةعهدفىإزدادالمحاباة، منكبيربقدرالموقفذلك

التصاعد، وهوفلسطينفىلليهود" القومىالوطن "بإقامةالمنتدبةالدولةإلتزاماإلنتداب
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عامالكبرىالثورةفىذروتهابلغتالتىالعربيةالمقاومةحركةقيامإلىأدىالذى
1936.

لتجربتهخصصهالذىالفصلالتجربة، وكذلكلتلكستورسأفردهاالتىالفصولوتمثل
تفاصيليقدمالمعاصر؛ فهوفلسطينتاريخمصادرمنمهمًاالصهيونية، مصدرًامع

ومنالبريطانيةاإلدارةمنالعرب، وموقفوفلسطينالقدسفىاألوضاععنغنية
عمليةفىاإلسراعأجلمنلإلدارةبتزازهماووضغوطهمالصهاينةالصهيونية، وأالعيب

معالشديدتعاطفه– آلخرحينمن – يعلنأنعلىدائمًايحرص، ولكنهفلسطينتهويد
يبررذلك، وأنعامألفاعمرهإضطهادًاكواهلهمعلىيحملونأنهم، وإيمانهإسرائيلبنى
نماذجتقديمفىيستطردنفسهالوقتاليهودية"، وفىالدولة "إلقامةجهودمنبذلواماكل
الصهيونية"، ومااللجنة"واألشكنازيملممارساتعرضهخاللمن" الجهود "لتلكفجة

سلكفوقيسيركمنيبدوستورسأنيحسالقارئ، تجعلوتطرفعنفمنبهتسمتا
أنيدركتجعلهالقارئفطنة، ولكنتوازنهعلىبالمحافظةإالجتيازهالسبيلمشدود، ال

تجاهواضحتحيزمنبهتسمتا، ومافلسطينتجاهبالدهسياسةمنمستاءكانالرجل
،فلسطينبعروبةقولهيعنىالذلككانوإن. البالدسكانلحقوقتامالصهيونية، وإغفال

قضيتهمعرضالعربأحسنلوكذلكتظلأنمعًا، ويمكنوعربيةيهوديةعندهفهى
يمثل" كانتونات "إلىفلسطينتقسيمبفكرةاألخذأن، ورأىالعنفسبلسياسيًا، وتجنبوا

.فيهاالنظريجبالتىالحلولأحد

* * *

عامالجزيرةبريطانياحتلتا، فقدخاصطابعذاتفكانتقبرصفىستورستجربةأما
وفى. روسياضد– الجزيرةعلىالسيادةصاحبة – العثمانيةللدولةمساندتهامقابل1878

التاجمستعمراتمنبذلكالبريطانية، وأصبحتاإلمبراطوريةإلىضمتها1914نوفمبر
.البريطانى

غلبتضئيلة، فقدتركيةأقليةوجودمعاليونانيينمنللسكانالساحقةاألغلبيةكانتولما
التىاإلصالحات، وبرغماليونانمعبالوحدةالمطالبةالجزيرةفى" لوطنية "الحركةعلى
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التى" التركيةالجزية "إلغاءبعدالمتاحة، خاصةالماليةبالمواردتنفيذهاستورسحاول
عامبالجزيرةعارمةثورةبريطانيا، قامتضمنتهعثمانىقرضلسدادتذهبكانت

نيقوسيا،فىالعامالحاكممنزلفيهاالحكومة، بمامقارالجماهيرفيها، أحرقت1931
، وفرضالتشريعىالمجلس، وإلغاءواألسطولالبريطانيةالحاميةتدخلذلكعلىوترتب
روديسياإلىستورسنقلذلك، وتالوالسجنبالنفىالثوارالعرفية، ومعاقبةاألحكام

.فيهاتجربتهإلىالمذكراتصاحبيشيرالالتىالشمالية

للثقافةعشقه، فبرغمقبرصإلىصاحبهابإنتقالأهميتهاتقلالمذكراتأنوالحق
،عليهجديدًاكانهناكالمجالأهلها، فإن" ظلخفة"وبالجزيرةالقديمة، وإعجابهاليونانية

خبراتمنلهكانمامع– نسبيًا – الصلةتمامًا، ومنقطعوفلسطينمصرعنيختلف
.العربىبالمشرق

* * *

أنعلى، وحرصهألمهالشديدحبهلوالالمذكراتهذهكتابةستورسباستطاعةيكنولم
وفاتها،حتىدوريةبصفة) الرصاصبالقلمينسخها (يومياتهمنصورةإليهايرسل
منيرويهكانمابعضتضمنتلوالدهرسائله، فإنوالدهمعذلكيتابعلمأنهوبرغم

.تفاصيل

مقرحريقفىالنيرانعليهاقضتقدستورسوأوراقوكتبمقتنياتكلكانتولما
كتابةفىعليهيعتمدماهناكيكن، فلم1931ثورةحوادثأثناءفىقبرصحاكم

أرسلهاالتىالخطاباتوأصوللوالدتهنسخهاالتىاليومياتصورةسوىمذكراته
بعضإلىالرجوعفىوالمستعمراتالخارجيةوزارتىأرشيفاستخدم، كمالوالديه

عسكريًاحاكمًاأوبالقاهرةشرقيًاسكرتيرًابصفتهأعدهاقدكانالتىالرسميةالتقارير
.الكتابمنموضعهفىذلك، وذكرللقدس

التىالقلمية، اللوحاتمنبالعديدالكتاباألصلية، حفلالوثائقيةالمادةهذهإلىوإضافة
وليسبالكلمات – الشخصياتمنبهملتقىاوعرفهممنصورستورسفيهارسم

المجتمعصادفها، وأوضاعالتىالمواقفعن" الحكايات "منالعديدوكذلك – بالخطوط
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وأسواقهاالعمرانيةوأحوالهاالمهمةالمدن، ووصفوقبرصوالعراقوفلسطينمصرفى
.الخبرةواسعلمراقبثاقبةبرؤيةأهلهاعاداتوبعض

فىبمصرتتصلالتىالسياسيةالمعلوماتمنزاخرًافيضًاالمذكراتتضمنتوهكذا
لنظامصياغتهاالمصرية، وفىللشئونتناولهافىالبريطانيةوالحمايةاإلحتاللعهدى

اإلحتاللعشيةالعراقىالمجتمعلواقعتفصيليًاعرضًاالمذكراتتتضمنالحماية، كما
حولأفكارمنالبريطانيةالسياسةصناعأذهانفىمطروحًاكان، وماالبريطانى

لتمهيدفلسطينفىبريطانيابذلتهاالتىالجهودعنبالحديثالمذكراتوتفيض... مستقبله
حسابعلىلليهود" القومىالوطن "أسسوضععلىبلفور"، والعملوعد "لتنفيذاألرض
الثورة "عنتفاصيلمنالمذكراتعليهحتوتاعمافضًال، هذافلسطينسكانمنالعرب
المراحل، خاصةالمذكراتصاحبسماهاكما" الصحراءثورة "أو) 1916عام" (العربية

منالمذكراتبهفاضتماذلكإلى، أضفستورسفيهاشاركالتىلهاالتمهيدية
المعيشيةأوضاعها، وأحوالها: صاحبهافيهاخدمالتىالبالدمجتمعاتعنمهمةمعلومات

مناألولىالثالثةالعقودفىالمجتمعاتلتلكمهمرصدمنذلكغيروالعمرانية، إلى
.العشرينالقرن

أقصىاإلضافة، وبذلناأوبالحذففيهاتدخلدونالمذكراتتعريبعلىحرصناوقد
لبس، المبين، ولسانواضحبأسلوبالعربىالقارئيخاطبستورسنجعلحتىالجهد

سبيلفىتحملناهما– شكدون – يقدراإلنجليزىالنصيعرف، ومنغموضوالفيه
.العناءمنذلك

على– أحيانًا – مركبة، تزيدطويلةفقراتفىأفكارهعنيعبرالمؤلفكانولما
القارئيعانىالحتىالفقراتتلكبتفكيكقمنا، فقدالكتابصفحاتمنالصفحتين

تشابكماإطارفىالفكرةتتبعصعوبةمناإلنجليزيةالطبعةقارئيعانيهمماالعربى
األمثالأما. مرسلةنثريةترجمةالشعريةلألبياتترجمتناوجاءت. أفكارمنمعها

نجتهدالتينية، ولمبحروفمطبوعةالعربىبنصهاالمؤلفأوردهافقدالمصريةالعامية
زمنيةفترةبذكرالمؤلفكتفىا، فالفصولعناوينمنالكتابخالوقد. ترجمتهافى

وضعنا؛ لذلكبلورانسالخاصبالصهيونية، والفصلالخاصالفصلعدا، فيمافصللكل
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محتواهعنتعبيرهاأوالفصلمضمونعلىإنطباقهاعندنا، راعينامنللفصولعناوين
.اإلمكانبقدر

)القصدوراءالعربية، منأمتناتاريخ، وخدمةوالله(

2002نوفمبر10
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تقديم

أوراقىوجميعكتبىعلىالنارأتت، فقدبمكانالصعوبةمنالكتابهذامثلكتابةإن
يمكنمحفوظةأومهيأةمادةلدىيكنلم، وبذلك1931عامبمنزلىشبحريقفى

الكتابةهى1904عامإنجلتراغادرتمنذإلتزمتهاعادةلدىكانتبها، ولكناالستعانة
يهمها، وقدمافيهاأرىقدالتىاألشياءبعضلهابرسائلىأرفقأسبوعيًا، وأنأمىإلى

عنكتبتهاالتىالمذكراتبها، وبعضالمرفقةوالوثائقالخطاباتهذهبكلأمىحتفظتا
المذكراتتلكبيناألولى)، ومنالعالمية (الحربأيامبهاكلفتجوالتأومهام

بتحبيرأمىقامت، وقد1917عاملهازيارتىفيهاأصفبغدادعنواحدةالمستفيضة
فىأخطأتالتىالكلماتبعضإن، حتىالرصاصبالقلمأصًالكتبتهاالتىالرسالة
التىالمادةهذهعنبالنقلقمت، وقداآلنطالسمهافكأستطعلم) التحبيرعند (قراءتها

التىالمجردةالحقائقبذكراإلكتفاءعدممراعاة، معالكتابهذافىالضياعمننجت
بتسجيلعليهاالحيويةبعضإضفاءحاولت، وإنمااآلنمعروفًامعظمهاكانربما

تفاهتها،برغمالتىالتفصيلية، الحكاياتبعضذكرمع– الوقتذلكفى – مشاعرى
بعدالذاكرةمناسترجاعهيمكنماأصعب، وهواأليامتلكفىعشناهالذىالجوتصور
تصلاماالكثير، خاصةبحذفقمت، ولكنىبالتصويبأقم، ولمالزمنمرور

األخطاءببعضحتفاظىا، وجاءالمحلىاالستهالكبهاقصدتالتىالشخصيةبمالحظاتى
آدابحدودتتجاوزالتىالسوقية، والعباراتالشبابيفضلهاالتىالعاميةإلىتعودالتى

بعضتغطىالتىالقدممسحةاألسلوبعلىتضفى، لطرافتها، ولكونهاالحديث
.العصرىاألسلوبيشغلهاالتىالمساحات

منيهمنىكانماكل، وضمنتهاوبالتدريجببطءكونتهاالتىالمكتبةضياعأنريبوال
فقدمنأهميةأقلالمكتبةفقدكانالكتابة، وإنعندواجهتنىكبيرةعقبة، كانالكتب

،البريطانىالمتحفبمكتبةباالستعانةذلكعناستعضتقدكنتوإذا. المهمةالوثائق
أتاح، فقدعليهيطلعونمماشئمتالكادونشئكلعلىاإلطالعللمترددينتتيحالتى
.المعلوماتبعض، وضبطالذكرياتبعضاسترجاعذلكلى
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مشكلةعنيتغاضىأنالكاتبيستطيعالشرقية، الباألسماءمملوءكهذاكتابوفى
يدعمهمحددثابترأىفيهلىأمرالالتينية، وهوبالحروفاألسماءتلكهجاءضبط
خاصةلجنةرئاسةمهمةصامويلهربرتالسيرإلىأسند1920عامففى، فياضشعور
عملهااللجنةأنهتوقد. الالتينيةبالحروفالفلسطينيةباللهجةالكلماتهجاءبضبط
النشرةتلكاليومأقرأعملها، وعندمانتيجة) صامويلهربرت (السامىللمندوبوقدمت

مناللجنةإليهنتهتاماكادمعًا، فماوالعجببالضيقأحسالكلماتتلكتضمنتالتى
الجغرافيةالجمعيةوضعتهاالتىالقواعدتتبعأنقررتحتىلندنإلىيصلعمل

أعضاءبقيةكانحينعلىالعربيةالكلماتهجاءفىبارعًالورانسوكان. الملكية
دونالعربيةالكلماتبدقةأحددأنالكتابهذافىحاولتوقد. الهجاءيحسنونالاللجنة

.اإلنجليزىالقارئأرهقأن

إلىرسائلى)، ومن1923 – 1904 (أمىىرسائلمنقتبستهااالتىالفقراتميزتوقد
يومياتىمنقتبستهااالتى، وتلكخالىإلىرسائلى)، وبعض1929 – 1923 (أبى

.حجمًاأصغرببنطبطباعتها

حادثةمثلذهنىعنغابتالوقائعبعضشائبة، فإنتشوبهاالقويةبذاكرةتمتعىوبرغم
مساءذاتتقلنىكانتالتى) الحنطور (عربةسيارةصدمتعندما1916عام

مجموعةعلىطلعتاحتىذاكرتىمنتمامًاالحادثةتلكختفتاباإلسكندرية، فقد
بعضإلىأحتاجقدأوراقىحتراقالعنىغابتالتىالمعلوماتحدود، وفىخطاباتى

علىفيهاإلعتمادىدقيقةأوردتهاالتىواإلحصاءاتاألرقام، ولكنالتصويبات
".السبعةالحكمةأعمدة "لورانسكتابعلىأيضًاعتمدتاالرسمية، كماالمطبوعات

أوأحياًءكانواسواءلألفرادتجريمًاأوتهامًااأوهجومًاتتضمنالالمذكراتهذهومثل
فقد. العداءناصبتناالحياد، أوعلىوقفتلنا، أوحليفةكانتالتىللشعوبأمواتًا، أو

عنتعبرأسلوبهاأوبمحتواهاتعدلمالتىتلكسجيتها، حتىعلىتتحدثالوثائقتركت
)اإلنجليزنظرفى (خطورةيقلال1904عامالمصرىالوطنىكان، فقداآلنشخصى

أصدقاءيكونواأناآلنيسعدهموبعضنا. 1920عامالحربزمنالروسأواألتراكعن
.لثالثتهم
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، خاصةالجانبينتقديمهوإليهأطمحالحقيقة، وماعنالكلمةهذهتختلفالالصراعففى
فىيستخدمهاخامًامادةبذلكأضيفولعلنىاألمور، منأمركلفىمعلومًايعدالما

.األوسطوالشرقاألدنىبالشرقالمعنىالمؤرخالمستقبل

تايمز،والصنداى، تلجرافوالدايلىالتايمز، : صحفإلىالشكربخالصأتوجه
وردمابعضبنشرلىإنديا، لسماحهاأندإستواإلسبكتاتور، والنيرواألبزيرفر، 
آرثر، والسيرجورجموراى، والسيرجونالسير: لورانسمؤسسةأشكربأعمدتها، كما

لىلسماحهمفوتيادسجان. ومهوالند، ب. أستور، وفوإلفيسكونت، كوكريلسدنى
، ولوردبراوننجباريت، وإليزابيثلورانس. إى. تمنالواردةالخطاباتباستخدام

ممننواى، وغيرهموكونتيسةأستور، وإلفيسكونت، بلنتسكاونوولفردكيتشنر، 
إدواردللسيروالعرفانبالشكرأدينالخاصة، كماأوراقهمعلىباإلطالعلىسمحوا
هنرىللمسزأدين، كماالكتابصفحاتمعظمعلىنعكساالذىالبناءلنقدهمارش
.لزوجتىبالكثيرأدين، كماكست

ستورسرونالد
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األولالفصل
والتكويناألصول

)1881 – 1904(

إنجلتراإلى – بالهندالثامنالفرسانبسالحالضابط – كستفرانسسهنرىالكابتنعاد
لزوجيناألكبراإلبنوكان. اإلجازةلقضاءعشرالتاسعالقرنأربعينياتأوائلفى

إلىالمنتمىكستكانونالمبجلالدينرجلهوناردة، فوالدهخصائصفيهماإجتمعت
كيلمورىاللوردعمةنيدهاممارياأناالليدىهىبواندسور، وأمهجورجسانتكنيسة
هنرىوكان. نعشداخلالدائنينسجنمنمرتينتهريبه، وتمالدينفىغارقًاكانالذى

.الشعراءكبارأعمالتمامًااستعالء، استوعبأوإدعاءدونمحترمًامثقفًافرانسيس

قصريزورأنختاراإسبانيا، وإلىبرحلةكستفرانسيسهنرى، قامإجازتهأثناءوفى
منكانمايعكسالذىاألثرأرجاءبينتجولأنالقمر، وبعدضوءعلىمساءالحمراء

الزوجةسترتيفيلد، وكانتيدعيانإنجليزيينبزوجينالقصرفناءفىإلتقى، اإلسالممجد
زوجهانورثمبرالند، وترعىبمنطقةهولملدونمنكوكسنآلإلىأصًالتنتمى

أرقوجذابة، وفاضلة، منفاتنة: "بقولهابراوننجباريتإليزابيثوصفتهاوقد. العاجز
جعلتهاوقد. 1"وعطوفذكيةذلكجانبإلىالعصر، وهىهذافىنراهاالتىالمخلوقات
.سترتيفيلدالمريضزوجهاوفاةبعدتزوجهاالذىكستلهنرىالمثاليةالزوجةجاذبيتها

المتسمةكستأسرةإلىوالبهجةالحياةعناصربعضجلبالزواجهذاأنشكوال
فىبراونلواللوردلخالهوكيًال، وأصبحالجيشخدمةكستهنرىوترك. بالصراحة

بناتأربعكستهنرىأنجبوقد. شروبفايربمنطقةباليسميرووتربريدجمزرعةإدارة
بعدكستهارىاألكبرإبنهولد، وقدأمىفهىمارياأنالوسىالكبرىإبنتهأما. وولدين

.سنواتبعدةذلك

.براوننجإلليزابيثمنشورةغيررسالةمن1
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والثمانينياتوالسبعينياتالستينياتفىالمعتدلةالضرائبمنيستفيدأنجدىواستطاع
الصيففىإقامةكمقرشايربدفورفىاألسرةبموقعلإلحتفاظ) عشرالتاسعالقرنمن(

فىويستخدمهاليسميربيتفىالضيافةبواجباتيقوم، وأنالمناسباتمنغيرهوفى
فرص، وكثرتالصوتجذابوسيمًاشابًاكستلوسىلتقتاوهناك. اإلنتخابيةالمواسم
أيتونفىبيترسانتكنيسةراعىستورسجونالقسهوالشابذلكوكان. لقائهما

إلىنتقلاإنجلترا، وفىممتلكاتهيوركشاير، وباعمنوالدهإنحدرسكوير، وقد
اإلحتراممنكبيربقدراآلنحتىيذكرإسمهسكوشيا، ومازالنوفافىكورنواليس

،العلملتحصيلإنجلتراإلىاألكبرإبنهيرسلأنالحكمةمنأنرأىوالتقدير، وقد
.بكامبردجكوليدجبمبروكفىالرياضياتلدراسةمنحةعلىجونوحصل

فىكستالماجورتردد، فقدكستبلوسىالشديدتعلقهعلىستورسجونأحسدولست
كستعائلةأنالكنيسة)، كمارجالألحدإبنًاكانأنهبرغم (لقسيسالمفضلةإبنتهتزويج
لوسى، قامتلهوإجالًاللوالدهاوإحترامًا. الزواجهذامثلتشجعوالومترابطةكبيرة

ترعىكانتألنها، وذلكالزواجيتمأنقبلالخطبةفترة، فطالتالزواجموعدبتأجيل
جدىعمرها، وكانمنعشرةالسادسةفىعندئذوالدتها، وكانتوفاةبعداألسرةشئون
الذىاليوموفىأسرتهأفرادمنأحديعارضهعندما، يغضبوجاذبيتهدماثتهبرغم

،معهاإلفطارلتناولستورسجونالخطبة، دعاخبربوستالمورننجصحيفةفيهنشرت
المقهىذلكفىمحرجًاموقفًاالخجولالشابالقس، وواجهكلوبترافيلرزمقهىفى

صاحالذىالمستقبلصهرمعإليهايجلسالتىالمائدةنحوتتجهالناسعيونوجدعندما
لوسىستعودموتك، فبعدسيحدثماأعرف، ولكنىالشابأيهاكثيرًاأحبكإننى: "قائًال
تولىأنلبثماالشابالقسباكيًا، ولكنوإنفجراألطفال"، مندستةنصفومعهاإلى

األبراشيات)، وبذلكوأكبرأجملمنواحدةوهى (إدموندسانتبيورىأبراشيةخدمة
.جدىنفسفىالطمأنينةمنقدرًابعث

من19فىولدتإدموند، حيثسانتبيورىفىاألسرةقضتهاسنواتبضعوبعد
منلعددلألسقفنائبًاأبى) الوزراءرئيس (جالدستونالمسترإختار، 1881نوفمبر

منكمترى (وستمنسترمسرحاآلنيشغلهالذىالمكانفىتقعكانتالتىالكنائس
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شخصيًااالستماعبتجربةللمرورالوقتمنمتسعًاوجدجالدستونبعدالوزارةرؤساء
2فىتقعالتىاألسقفيةإلىنتقلناا؟)، واألسقفنائبلوظيفةالمرشحيلقيهاموعظةإلى

.2فيهبالحياةطفلأىيحلمبيتوأسعد، وأمتعذكرهأبيتأولجاردنز، وهوجروسفتز

، فبعدمعنىمنالكلمةتحملهمابكلرياضيةبروحيتمتعحياتهطوالوالدىظلوقد
يركعأنالثالثةأحدإقترحاألعياد، أحدليلةالكهنةزمالئهمنثالثةمعالعشاءتناوله
نحققأنيجبلهذا، فالداعىال "أبىفقال). الله (الوحيدللناصركلمةكلويقدمالجميع
وتقديرحبفىلعصرهسابقًاأبىكان". اآلخرينهزيمةوراءمنشرعىغيرمغنمًا

واعظًاوكان. السخريةيثيرماكليتهمفريقمشجعىصيحاتفىرأى، ولكنهاألمريكان
أكثر، وكانتمكتوبنصمنعظتهيقرأالعبارة، العالمًا، رشيقكونهمنأكثرمخلصًا
فاقبيتر، فقدسانتبكنيسةاألطفالقداسيتولىكانعندماوأصالةانجاحخدمتهفترات

مناديًاالممرفى، ويسيرالهيكلدرجيهبطكان؛ إذالمجالهذافىمعروفهوماكل
،الطفلعندالغرورأوالخجليثيرأندوناألسئلةبعضعليه، ويطرحبإسمهطفلكل
الوعظفىإتقان، ولكنالمثقفينالكبار، خاصةعظةمنأسهلتكونقداألطفالعظةإن

موعد" (الثالثةالساعةأبناء "الكبارمنالكثيرونيحيينىاآلنالندرة، وحتىبالغلألطفال
وحملباإلنشادقمتاألطفالقداس، وفىفيهمأبىتأثيرعمقمدىيعكسالقداس)؛ مما

.التبرعاتوجمعالصليب

منبنوعالجامعيةالدراسةمرحلةفىإبنهأصاب، ممابعمقيقرأوالدىيكنولم
القسعندالكتبقراءةكثرةأنالعمليةبخبرتهعرف، ولكنهاألملبخيبةاإلحساس

.الثيابتلوث) رؤسائهعندوكذلك(

مملوءًاأبىعظيمًا، كانموسيقيًافيهويرىهاندليعشقكان– أخرىناحيةمن – ولكنه
ألمىبالنسبةكانالذى (3لنابليونالخلقيةالصفاتسوىيرىال، فهووالتناقضاتبالتحيز

العدةيعدونداموامامثلهم، والجنودأفاقونعندهيصدق)، فالدبلوماسيونالعظيمًاحلمًا
البيتأدخلولم. إسترلينىجنيه16000بمبلغ1930عامبيعوستمنستر، وقدبأراضىآنالملكةألوقافملكاًالبيتكان2

هذهتدوينوقت (اآلنفهوجاردنزجروسفتز2رقمأما. سكويرشيستر24فىلألسقفيةالحالى، المقرأبىرحيلمنذ
.فلسطينمياهكهرباءلشركةمقر) المذكرات

أوكورفودونموسولينىلليهود، أوكراهيةدونهتلرعلىاآلماليعلقالمستوىتدهورمنالفيكتورىاإلستياءمازال3
.أيرلندادونكرومويلالحبشة، أو
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فالالبحرية، أماكبلنجأنشودةفىكماأبطاًالفجأةيصبحونالحرب، وخاللللحرب
يفضلمغاليًا، وكانأومتعصبًاأبدًايكنلممتحيزًا، ولكنهكانأنهشكوال. خطأترتكب

للعصر،مناسبةغيراأللعاببعضعتبراال ؟) وولم (الجادةاألحدكتبأسماهمايقرأأن
.الكنيسةإلىيذهبالالالعبكانإذاالظهر، أوقبلاللعبكانإذاخاصة

مقارنةمعتدًال1895 – 1888فىلندنسبت، وكانالدينفىحتىنسبيةدائمًاهناك
أبىممارساتقاسية، وكانتمحنةيمثلمازالالقارة، ولكنهوبساطةالشمالبتشدد

العصر،ذلكفىللندنبالنسبةمختلفةتعتبروالطقوسالبخورمنخلتالتىالكنسية
المسكينجونعادلقد "قائلينذلكفىينتقدونهالمتشددينمنالشمالفىأبىزمالءوكان
مننوعًايناسبمنهاكلبيترسانتفىعديدةصلواتهناككانتفقد". روماإلى

خدمتهسنواتالكنيسة، وخاللرعايامنفردكليعرفاألسقفوكان. المتعبدين
.بيترسانتمنالشرقىالجانبتجديدتمالثالثين

، وكانعمرهمنوالثمانينالثالثةفىنهايتها، وماتحتىبحياتهواستمتعوالدىعملوقد
أجلهامنوالعملإنجلتراكنيسةإحتراممنهتعلمتروشستر، وقدعميدمنصبيشغل
، وأوداإلنجليكانيينالكهنةعلىالهجومخسةمنالسلطة، والتيقنخدمةفىكنتعندما

ترسمهاالتىللقسالمزدوجةالشخصيةأصادفلمترحالىكثرةبرغمأنههناأسجلأن
.المجلةتلكصفحاتعلىإال" Punchبنش "مجلة

والكراهيةالمحبةأساسعلىحياتهاوالديها، وقامتعنوالحنانالذكاءأمىورثتوقد
عامًاأربعينلمدةالممارسةموضعوضعتهاعبارةوهى (االجتماعيةالشخصية، والخدمة

لهكانمنولكلألسرتهاالوالءشديدةالوجود)، وكانتفىالمصطلحهذايظهرأنقبل
المطلقةبالعدالةإحساسلديهايكنولم. ماتتوالضراء، حتىالسراءفىعليها، فضل
بطريقتهنوأمهاتوزوجاتكبناتحياتهنعشنالالتىالنساءمنغيرهاشأنشأنها

ممنكغيرهاتكنولمقائدةولدتالنسائية، وقدالحركةوشدةبقوةيعادينالخاصة، وكن
تعميمأنترىكانتبأنهاأعترفأنيجبوبها، يحلمنلممواقعفىأنفسهنوجدن
لتحقالويحدثماذاترى: "تقولالفردية، فكانتللمبادرةحدًايضعسوفالعامالتعليم

مثللديهمالعربالفالحين، ولكنورجعىمحزنشعوروهو!" ؟بالجامعةنابهولدكل
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فىالحيواناتتحبكانتالحمير"، وقديسوقمنباشاوأنتباشاأنالما "نفسهالمعنى
كزوجةإدموندزسانتإلىنتقالهاابعدالصيد، ولكنكالببعضولديهاشبابهامطلع
العمليةالناحيةمنللحيواناتحبها، تحولاألطفالمنلعددأمًا، وأصبحتاألسقفلنائب
فىومثلقيممنتركتهمابالتقديرلهاتذكرأسرتهاتظلوسوف. النظريةالناحيةإلى

استخدامعنضرورى، تعفغيرتراهماعلىاإلنفاقفىتقتصدفكانت. الحياةأمور
طريقهافىأوروباعبرتماعمرها، وكثيرًامنالسبعينفىخمة، وماتتفالالفنادق

بيتهاأن، غيرالنومعربةأواألولىالدرجةأبدًاتستخدملم، ولكنهافلسطينأومصرإلى
ومحطدائمًاأنيقة، كانتالملبسعلىالكثيرتنفقلمأنهاومتميزًا، وبرغمجميًالكان

.فيهتتواجدمجتمعكلفىاإلهتمام

،األسقفلزوجةاألخيرةالمساعدةالصبربفارغينتظرونبيترسانتكنيسةرعاياكان
أثناءفىالثانىالصففىمرةذاتتجلسوكانت. آلخرحينمننصيبهمينالونفكانوا
الصالةعنشغلتمرةألولالكنيسةإلىوفدتغريبةسيدةاألحد، وأمامهاقداس

.بشدة، وعنفتهاذلكعلىأمىفالمتهاأشياءمنمعهاومابهندامهاباإلهتمام

التعرف، يصعباللونداكنةجاءتألمىصورةمرةذاتاألبراشيةمجلةونشرت
،الطبعفىحدةلديهاوكان. التحريررئيسفيهوقعالذىالخطأعنعليها، فتجاوزت

قدالبورسلينالمائدةأوانىكانتمرةالجماد، وذاتفىعنهاالتنفيستفضلكانتولكنها
فىوالدىبها، وتعثرالخاصالدوالبفىلصفهاتمهيدًامنضدةعلىووضعتغسلت

منكان، فماوتكسرتاألرضعلىاألوانىبعضفسقطتالمائدةبتلكمرورهأثناء
.المقعدفتحطماألرضعلىبهوألقتأعلىإلىالخشبيةالمقاعدأحدحملتأنإالوالدتى
تسببكانتاألحيانبعضوفى". اللهبأمرستورسجونمصيرهذاليكن: "وقالت
التقاعسبعضمنهمبداإذاالمحالتبعمالتشهربالمظاهر، وقدتهتم، الللشبابحرجًا

المستحقينعلىلنوزعهاالميالدعيدعطايانحملوإخوتىجعلتنىماوكثيرًا. خدمتهافى
االستهجانعباراتنسمعكناماالكنيسة، وكثيرًاعليهتقعالذىالميدانحولالمتجمعين

يبعثوجوهنا، مماعلىتراهاالتىاإلمتعاضلعالماتتستجيب، فكانتالقومأولئكمن
نرتدىجعلتناسخيفًايبدوالخاصةالمدارسزىوجدتنفوسنا، وعندمافىاإلرتياح
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عرضةدائمًاجعلناالعمر، ممامنالعاشرةبلغناحتىالبحارةوبنطلوناألزرق) البلوفر(
أتبينلمعندئذ، ولكنىبالخجلأشعر، وكنتالستراتيرتدونالذينالتالميذلسخرية

بديعةبرسوملناهااتخطابمغلفاتتزينوكانت. عامًابعشرينذلكبعدإالذوقهاحسن
.بقلمها

عالقتنافىإضطرابأىيجعلوالدىمنبهتمتعتالذىوالحنانالدائمالحبهذاكان
عمرى، وقدمنالسابعةفىكنتعندمامرةذلكحدثمؤلمًا، وقد– أمدهقصرمهما– 

الذىالفاخرالعنبمنصندوقًاوالدىأصدقاءأحدأرسل، فقدالخوفكلمةعليهأطلقت
أمىللعشاء، وجاءتتناولهماموعدفىكالمعتادفراشىإلىعندنا، وأويتنراهمانادرًا
أخبرتهافقدمنهشيئًاأكلتقدأكنلم، ولماالعنبأكلعمنبحدةلتسألنىالغرفةإلى

إلىيتحولأاليجبصغيرخطأالعنبأكل؛ ألنأعترفأنمنىطلبت، ولكنهابذلك
مماتقبلنىأندونالغرفة، وغادرتموقفىعلى، فأصررتأمىعلىبالكذبخطيئة
، حتىيومينمدةتتجاهلنى، وظلتالصباححتىالليلطوالحزينًامستيقظًاأظلجعلنى
حدثبمايعلمأواإلتهامأحدإليهيوجهلم، ولماالعنبأكلقداألصغرأخىأنإتضح

.نفسهفىاألمرأسر، فقدلى

أنانيةعنأعبركنتأننى، وأذكرالتدليلمنبقدرتمتعتاألكبر، فقداإلبنكنتولما
هذافىالوحيدلستأنكرونالد، تذكرسيدى "مرةذاتلىقالتالخادمةإنحتىبغيضة
.أراعيهاأنيجبحقوقمنإلخوتىماإلىإشارة" البيت

خارجالتسليةأدواتعلىاإلنفاقإلىحاجةدونبأنفسنانفوسناعننروحكناأنناوأظن
.بالغةبسعادةأيدينافىيقعماكلنقرأ، وكنااأليامهذهغريبًايعد، مماالبيت

ملكالشطرنجيعدكانالذى، أبىمنتعلمناه، فقدالشطرنجفىعائليةمبارياتننظموكنا
لعبفىمالهأووقتهيضيعالالشطرنجيعشقمنإندائمًا، ويقولالملوكولعبةاأللعاب

تعدجاردنر، حيثجروسفتزأوسكويربلجراففىمثيرًاالكريكيتلعب، وكانالورق
اسقاطفىمتعةنجدوكنا. كحواجزالخيلمناشفلتستخدمالجولفلعبةمسارعالمات
لصالةالكنيسةإلىالمتجهينمنالمارةرءوسعلىبيتناشرفةمنالشجرأوراق
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األشياءتلككانتماديًا، سواءجزاًءننتظرأونتوقعأندونأشياءبعملوقمنا. المساء
حاجةفىنراهلمنواإلهتماميحتاجهالمنالمساعدةنقدمكنا، فقدذلكغيركانتأونافعة
الثالثةفىكنتعندمامسرحيةأولشاهدتأننىوأذكر. فحسبالشخصية، لمتعتنالذلك

".الصليبعالمة "كانعنوانهاألنعشر، وذلك

بمليكو،فىجراهامبشارعهوالندفرانسسبمدرسةاإلختبارتحتعامًاقضيتأنوبعد
الشخصيةشقةمواجهةفىبالسيوركفىبيكربشارعهاوسفرثيرنإلىأرسلت

إلىصباحًا، وتعيدهمالطلبةتجمعحافلةللمدرسةوكان. هولمزشرلوكاألسطورية
ألتفهبالضربنعاقبكناالمدرسة، ولكنتلكفىجيدًاالتعليموكان. مساءبيوتهم

المدرسة، وكانتشينإيستبمنطقةجروفتمبلإلىذهبت1892عام، وفىاألسباب
تقليدبالمدرسةحمام"، وكانقصة "سويفتدينألف، حيثتمبلوليمللسيرمنزًالقبلمن

تبعثكانتالكالسيكيةالموادبعض، ولكنالالتينىباألدباإلهتمامحيثمنقديمبديع
لألنشطةالمساحةلتوفيرضيقممرفىتقعالمدرسةمراحيض، وكانتالضيقعلى

منبدًالالدباغةبلحاءمغطاة) الجمنازيوم (األلعابصالةأرضاألخرى، وكانت
.شائعةكانتالحريةروحالمراتب)، ولكن (الحاشيات

الحديثباستطاعتناكانإذاعماسألتعندماالدهشةأصابتهموالطالبالمدرسأنوأذكر
بظاهرةمتأثرًاهذافى؟! وكنتللحظاتيتركهأنإلىالمدرسإضطرإذاالصففى

فىتعلموامنبينمنوكان. هاوسفرثيرنمدرسةفىمنهانعانىكناالتىالتجسس
خالى، وإبنبنسونوآرثر، جيمسومونتىجراى، إدواردالسير: جروفتمبلمدرسة
فىقتالاللذينجرينفلالتوأماألخوينالدراسةأثناءفىعاصرت، وقدكستشارلز

.مرتندالاألبالقدير، والكاتبالحرب

مدرسالتالميذأحدخاطب، فقدجروفتمبلفىأخرىمرةالخوفواجهتوقد
التالميذجلدحق، وكانجلداتستإليتهعلىبجلده، فقامالئقغيربأسلوبالموسيقى
لديهم)،محبوبًاوكان (شاكيًازمالئهإلىالتلميذلجأوقد. المدرسةناظرعلىمقصورًا

فىاإلحتجاجىبالصمتسخطهمتسجيلقررواالمدرسة، حيثفىسريًااجتماعًافعقدوا
ذكريجبمساءلة، فالموضعهذاكانالغداء، فإذاتناولعندالمدرسةناظرحضرة
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مشغوًالعندئذكنت، فقدعليهالنيةبيتوابماعلملدىيكنولم. اإلحتجاجهذاقادةأسماء
أنلىقيلالمدرسةمطعمنحوتجهتااأللمانية، وعندمامدرسمعشطرنجمباراةفى

إلى، دعيناالطعامتناولإنتهاء، وبمجردذلكفىالسببأعرفأن، دونالصمتألتزم
أسماءعنمتقطعةحادةبعباراتيسألالمدرسةناظرالكبرى، ووقفبالقاعةاالجتماع

.تالميذهأمامإهانتهفىتسببواالذينأولئك

وكذلكالمطعمفىالصمتمنىطلبالذىالتلميذوبينبينىالربطإلمكانمنىوإدراكًا
صمتبرهةوبعد. ذلكفعلالذىالتالميذبينالوحيدنفسىواقفًا، ألجد، قمتزمالؤه

سيئًامثًالأعدوإننى، السلوكهذايقبلالعميق)، إنهحزنبنظرة (الناظرلىقال
وهكذا. الفورعلىالمدرسةوأترككلهاأغراضىأجمعأنعلىفإن؛ لذلكلزمالئى
بالحزنعاموشعورالتالميذمنمطبقصمتوسطالمدرسةمنمطرودًاخرجت

.والضيق

ذاتشخصيةأصبحأنالعجبإلىيدعوممامنبوذًا، وكانالممرفىسرتكيفوأذكر
منوكان. الرياضةفىبارعًاأوالمدرسةفىمتقدمًاأكنلمأنىبرغمكبرىأهمية

ألعبرآنىقدكانالمدرسةرقيبأن، غيرلىبالنسبةشئكلينتهىأنالممكن
إلىفهرع. اإلحتجاجبتدبيرلىصلةالأنهتماماويعلماأللمانية،مدرسمعالشطرنج

أمامآخر، وأعلناجتماعإلىالناظر، فدعاببراءتىالناظروأقنعااأللمانيةمدرس
.أخرىمرةذلكإلىأعودأالالمرة، علىهذهعنىالعفوقررأنهالتالميذ

علىحصلت، ولكنىالعامذلكأيتونبمدرسةمنحةعلىالحصولفىفشلتقدوكنت
تمبللمدرسةتكرارًاالكالسيكيةالناحيةمنكانتالتىهاوسشارترمدرسةمنحة

بالنسبةالثالثةالمرحلةفىتأتىالتىالحديثةباللغاتمحدودًااإلهتمامكان؛ حيثجروف
والرياضياتالكالسيكياتبعدالعلوم، وجاءتبالجيشلإللتحاقيعدونالذينللتالميذ
المبارياتموسمفىليسإهتمامًاالقدمكرةاألهمية، وشغلتحيثمنالتاريخوحتى
التىاللعبةهذهتتصدرهاوسشارترمدرسةكانت، حيثالصيفوطوال، بلفحسب
والكئوسبالدروعيحتفظالمدرسةناظراألهمية، وكانحيثمنالكريكيتفاقت

.كبيربإعتزاز
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منيواجههكانما، برغماإلنسانياتتدريسفىبارعًابيجإيثلبرتتوماسوكان
لتدريباستعدادأووقتلديهيكنولم. أعباءمنكاهلهعلىيقعكان، وماصعاب

)سنواتثالثلمدةفعلتكما (الزموهالذينأولئك، ولكنمواهبهمصقلأوالتالميذ
وليساإلبداعهوالكالسيكياتدراسةمنالهدفكانوإذا. المعرفةرحيقمنهشربوا
مرعلىيزدادالروحيةالعظمةحب، فإنواألسلوباللغةوقواعدالنحومعرفةمجرد

–الملهمينالقالئلالمدرسينأحد – بيجإيثلبرتتوماسأنالمؤسفمنالعمر، ولكن
الكبرى،الكلياتبإحدىاليونانيةأولالتينيةجامعيًاأستاذًا– العمرمنتصففى – عين
، وسوفعلمهمنحرمواالذينشارترهاوسمدرسةتالميذإلىبالطبعيعودلألسفهذا

يومًا، إنهنردهأنيمكنالالفذالمدرسلهذاثقيًالدينًاكواهلناعلىنحملاألبدإلىنظل
ومدرسالجامعةأستاذكفاءاتبينكبيرةفجوة، وهناكبالفضلوعرفانأبدىدين

التىوالكفاءاتالمواهبمنالكثيرحياتىفىرأيتولكننىتجاوزها، يصعبالمدرسة
خلفالذىفالناظر. قدراتهاتبديدإلىيؤدى، ممامواضعمنتستحقماغيرفىوضعت
لديهجامعيًاأستاذًاكان– راندلدكتورويدعى – هاوسشارترفىبراونهيجالدكتور
.التالميذعنشيئًايعرفيكنلم، ولكنهوكاتبكعالممحترمةقدرات

للمعلمينكبيرًا) قصيروقتبعد (المدارسنظارأحدعينبكامبردجبيمبروككليةوفى
يعجزكما، تمامًاللمدارسنظارًايصبحواأنفىالمعلمينكبارمنالكثيربالكلية، وفشل

.المحافظوظيفةيشغلأنالجيدالعامالسكرتير

مظهرهاالمدرسة، ودعمناظرمنالتالميذعندللرهبةإثارةأكثرأتفيلدمساألموكانت
،أدماهجرحكوعهأصابأوالصداعيشكوالتلميذكانالمتشددة، فإذاقراراتهاالصارم

هددتهالتلميذعترضاالبيت"، فإذامزيج "يسمىكانبماالحاالتكلتعالجأتفيلدفاألم
إلىجاءفيها، عندماتخجلرأيتهاالتىالوحيدة، والمرةمعهتتحدثعندماالناظربإبالغ

إخوتهعدديعرفالإنهقالإخوتهعنسئل، وعندماسيامىملكىأميرالمدرسة
.عددهميحصىأنيحاوللمألنه، وذلكوأخواته

تالميذالرياضية، فكانباأللعابهاوسشارترمدرسةفىكبيرًااإلهتمامكانوقد
اإلهتماموكان. وغيرهاوالكريكيتالقدمكرةلفريقالمبارياتيحضرونجميعًاالمدرسة
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، علىخجلدونبأنفسهموالتذوقالعزفالتالميذيتعلمأيضًا، حيثكبيرًاالموسيقى
الكالسيكيةالموسيقىعلىالتركيز، حيثأيتونمدرسةفىالحالعليهكانتماعكس
كانإذاإالالترحالعادةلديناتكنبنا، ولمالمحيطةالبالدعنشيئًانعرفلوم. وحدها
فكانذلكعداماالمدينة، أماخارجآخرفريقمعمباراةفىمشتركًاالمدرسةفريق

.الوقتمضيعةمننوعًايعدالترحال

فىنمرحالرضا، وكناموضعكناذلكمحدودًا، ومعالمدرسيةللواجباتأداؤناوكان
بعد، ولنفيماعرفتهمالذينالتالميذبعضعكسعلىالرسميةوغيرالرسميةاإلجازات

غزةمدرسةعلىبالتفتيشقامعندمابالمراللوردأصابتالتىالدهشةأبدًاأنسى
الطالبللمدينة، فتلقىزيارتهبمناسبةإجازةيومنصفالطالبمنح، وقرربفلسطين
.والضيقباإلمتعاضالقرارهذاالجادونالعرب

دائمًاعرفتالتىالعامةالمدارسنظامإلىاإلنتقاداتتوجهأنالسهل، منكلوعلى
دون – إنسانيةمسحةالمدارسإكتسبت، لقداألفقوضيقالمستوىومحدوديةبالنمطية

كغيرهاالتحسنمنللمزيدقابلةتزالاألخيرة، والوالثالثينالخمسالسنواتفى – شك
كاليهمنالخارجفىشاعقدالعامةالمدارسنتقاداكاناإلنسانية، وإذاالمؤسساتمن
اإلنتقادذلك، فإنالتعليموليسللتلقينأدواتكونهاحيث، منالخرطومإلىكلكتاإلى

كالملحالمدارسفهذه. تحقيقهاأمكنالتىالعامالتعليمفىاإليجابيةالجوانبعنيتغاضى
مستلمحأالأجلمنمرةذاتصليت، لقدإليهالحاجةمدىأدركناغاب، إذاالطعامفى

.عيونىفىالدموعأتفيلد

تعلمالتىبيمبروكبكليةرفيعمستوىذات، ليستالكالسيكياتلدراسةبمنحةفزتوقد
أعدلمألنى (الجبرمسائلحلفىفشلتعندمامدرسىظن، وخيبتبكامبردجأبىفيها
يدمركادمعمارىمهندسيدعلىالقديمةفالنسأيمردىمارىقاعةعانتوقد). لذلك

المبنىفىبناالخاصةالحجراتوكانت. أكسفوردفىوآخرينكامبردجفىمبنيين
تكنولم. الصيففصلفىحتىللضوءاألشجارحجبمعتمة، بسببباألحمرالمعروف

أيامعشرةلمدة، ولذكاألرضالجليديكسوعندماإالالضوءترىعندىالمعيشةحجرة
يكناألخرى، لمالكلياتعكسوعلى. سنواتثالثإلىإمتدتالتىإقامتىمدةطوال
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عنمتميزةبيمبروككليةكانتذلكوبرغم. لإلغتسالحماماتوالكهربائيةإنارةلدينا
،القدموكرةالكريكيتألعابفىمتقدمةالكليةوكانت. كامبردجكلياتمنغيرها

بها، وكانتوجودىأثناءفىسنواتخمسمدىعلىاألولالمركزتحتلأنواستطاعت
وسمعتهاعاليًامستواهامظاهرها، فكانأحسنفىالعامةالمدارسلنظامإمتدادبمثابة

.اإلدراكتنميةفىطيبة، خاصة

محبوبًامدرسًا) هويبلىشارلزللكاتباألصغرالشقيق (هويبلىليورناردمعلمىوكان
يعمرأنلهقدر، ولوالكالسيكياتفىبارعًامدرسًانيل. أ. دعزيزًا، وكانوصديقًا
ومستشرقًاالعربية، لغويًااللغةأستاذبراون. ج. ألليونانية، وكانأستاذًاألصبحطويًال
دراسىفصلبعدالنهرنحومرةذاتوإندفعتلفامبرى، عالميًاالتاليةالمرتبةفىيأتى

لضياعبالقلقأشعر – أزالوال – ، وكنتالتنسلعبفىطويًالوقتًا، وأمضيتمضن
الحاديةمنالبريدجولعبت. ومالىطاقتىفيهابددتطواًالساعاتقضيت، فقدالوقت
القديمةاآلثارعنالكتبأحدث، وجمعالغليونبتدخين، وقمتوالعشرينللحاديةعشرة

فىمباشرةالمرءتفدلموإن – عادة، وهىقراءاتىنطاقأوسعلمالبالد، ولكنىفى
فىالنجاحلهيحققالنقدية، مماوالنظرةالمستقلالرأىبناءفرصةلهتهيئ– عمله
جهدىكلأصرفأنعلىصممتوقدكامبردجغادرتإننىالقول، وأستطيععمله

،وسوينبورن، مريديتفىالتعمقوالالتينية، معاليونانيةالكالسيكياتلدراسة
،1902بروجمعرض، وزيارةوفاجنر، وباخ، وبرامز، فرانسوأناتول، وموباسان
وحضورالمعرضزيارةأعطتنى، وقد1903عامسالدكونوايزمحاضراتوحضور

علىبالقدرةحياتىبدأتإننىالفلمنكية، حتىالبدائيةإلىإعجابنظرةالمحاضرات
.المتميزةاألشياءعلىالبرهانتقديم

التاسعةمنالسبتمساءتعقدكانتالتىبمبروكندوةإلىقدمنىمنهوجونىكان
أكوابومعهممقاعدهميحتلونالذينجونىأصدقاء، ويحضرهاالليلمنتصفحتىمساء

ندوةوكانت. الحديثفىوالمشاركةالمتحدثإلىلإلستماعوالغاليينالقهوةأوالشراب
الحياةوالسياسة، وأمور، والدينواآلدابالفنونفيهاللتنوير، تناقشمصدرًاجونى

وحدهافيهاتخصصالتىاللغةعلىيركزجونىيكنلماللغويينمنالجامعية، وكغيره
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الجمعيةمسئوليةيتولىوكان. لألموروأشملأوسعنظرةيتبنىكانالفارسية)، ولكنه(
".كلوبديالوجدوللى "وهىبالكتابالمعنيةالوحيدة

بتكوينبراوننجأوسكارقام) King's Coledge (الملككليةمنياردة300مسافةوعلى
العالم، خاصةالعالموبتاريخبالنظرياتالمهتمينتجتذبكانتالجمعياتمنمجموعة
مماثًال،نشاطًايمارسفالدشتينمنافسهكانالبريطانية)، بينمااإلمبراطوريةأى (الملكى

برغم؛ ألنهكامبردجرجالتجتذبلمجمعيتهالكالسيكية، ولكنالفنونمجالفىولكن
.اليونانيةيعرفيكنلمالكالسيكياتفىتبحره

)سقراطمنالشبهقريبالعباقرةكامبردجأعالممن (جاكسونهنرىرآنىمرةوذات
بينىالشبهوجهبغزارة، ولمحينهمرالمطر، بينماالملفاتأقلببالسوقدافيدمكتبةعند

سروالهخلععندماأدهشنى؛ حيثكورتنيفىفىغرفتهإلىفدعانىكستعائلةوبين
هذهبهتذكرهمالىيحكىكانمطر، بينمامنأصابهمماليجففهالمدفأةبجواروعلقه

كان، حيثسفيلنادىفىبالفوربآرثرإلتقيتالقواربسباقأياممنيومالزيارة، وفى
منيدوركانماآذانهملتقطتااألعضاء، وقدبعضدخلعندماالسباقيناقشهناك
أستاذياوهكذا: السباقعلىمعلقًافاستطردآمالهميخيبأالبالفورآرثر، وحاولحديث

دىجىمقولةيلخصاليوماألنتولوجيا، وأراهمستقبلإلىمتشائمةنظرةتنظرأنت
األوغاد،ليقرأهاألوغادمنوغدألفهكتابفى) الجميلصديقى (Bel Amiموباسان

.دائمًامتشابهةالجيدةالقراءةولكن

عشرةمنجمعيةبالديسمفيرى، وهىعضوًانتخبتايومواإلعزازبالفخرأذكرومازلت
لتناقشأعضائهاأحدحجرةفىأربعاءكلمساءتجتمعالكلياتمختلفمنينتخبون

العامةالمدارسنظام "أنالغفل"، أواأللماسمنأفضلالمصقولالفحم: "مثلموضوعًا
شارلزالجمعيةتلكأعضاءأبرزمن، وكانالليلمنتصفعنداالجتماعفاسد"، وينتهى

وليتون، إنسانىغيرمعارضًاكينز، وكان. م. ج. لبقًا، ومحدثًاعندئذ، وكانتينيسون
تميزأنتستطيعفالالغموضيلفهعالبصوتالحديثعلىقادرًاكانالذىستراتش

شخصية– دائمًاكدأبه – جاسيلىستيفن، وكانالمعارضينأقوالمنالمؤيدينأقوال
األصدقاء،منالكثيرهتمامامحط، وكانالعشرينسنفىبعدوهوكامبردجفىبارزة
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، وفنالمقدسالكتاب، وبدراسةاألولىالطبقةمنبالكالسيكياتعالمًابإعتباره
السيامية،القطط، ويربىالتنسيلعبعندمابشبكةشعرهيغطىالببليوجرافيا، وكان

مشتعلةمدفأته، وتظلمكتبهرفعلىطبقفىبهايحتفظالبقررئةمنقطعًايطعمها
يلتقى، حيثدايبنوسوفستمطعمباردة، وأسسإنجلترا؛ ألنالعاممدىعلىيومكل

الفودكا،بشربويبدأون. الليالكبحريرالمبطنالعشاءمعطفمرتديناألعضاء
.القديمةالقبطيةاللغةويكتبيقرأجاسيلىوكان. والسمرالشهىبالطعامويستمتعون

المسابقاتمننوعفىمبكروقتمنذوالقمار، اشتركتالورقلعبمننفورىوبرغم
مطالععلىبسيطةبمبالغنتراهنكناعندماهاوسشارترفىاألحدأيامتتمكانتالتى

مبالغقلةبرغمغنيًافراشهإلىالمرءيأوىأنالممكنمنالمساء، وكانقداسأناشيد
إنتخابهسيتممنعلىالمراهنةفى) 1903 (بكامبردجاألخيرعامىقضيتالمراهنة، وقد

عتراضاأنرامبوال، غيرعلىراهنتوقد. البابويةإنتخاباتبمناسبةجديدًابابا
.الرهانكسبفىأملىخيبعليهالنمساإمبراطور

أجل، ومنحظىاإلمتياز، ولحسنإمتحانألداءاألخيرينالشهرينفىبجدعملتوقد
،لندنإلىبالفخرمملوءًاعدت، وقداألولالمركزعلىأمرى، حصلتيهمهممنإسعاد
المزيدإجتيازيتطلبشئعلىأقدمأنأريدال، قلتعملهأنوىعماوالدىسأنىوعندما

ألدونالسيرأنكستهارىلصديقهرودرينلذكرأنمصادفةوحدث. اإلمتحاناتمن
الخريجينلتوظيفجديدةخطةبدأالمصريةللحكومةالمالىالمستشارجورست

.الغرضلهذالندنفىاآلنموجودوالسودانية، وأنهالمصريةاإلدارةفى) اإلنجليز(
ممنغيرىمعآخرعاملقضاءكامبردجإلىاإلختيار، وعدتعلى، ووقعبمقابلتهفقمت
توفيقحسنوالشيخبراوناألستاذينيدعلىالعربيةوإتقانلدراسةاإلختيارعليهموقع
الجهلعندهلمستوقد. المصرييناألصدقاءمنالعديدبينمصرىصديقأوليعدالذى

مستعربينيدعلى– بعدفيما – تعلمتهماالسامية، وهوللغاتالمقارنةبالدراساتالمطبق
المعرفية،الناحيةمنطفًالتوفيقحسنالشيخوكان. والعراقوفلسطينمصرفىكبار
".سالم "منمأخوذةاألمريكية" Solong) "سولونج (كلمةأنعلىيصركانفقد
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منالعديدمعرفةذلكلىأتاحكينجز، فقدمنبالقربيمبروكخارجأعيشكنتولما
، قررنابنجاحالعربيةاللغةإمتحانجتزنااأن، وبعدبالناسصالتىآفاقوتوسيعالزمالء

العشاءمائدةحولشملناجتمعاأن، وبعدتوفيقحسنوالشيخلبراونوداعحفلإقامة
أنمناالموعد، ويطلبفىالحضورمنتمكنهعدمعنفيهايعتذرالشيخمنرسالةتلقينا
حتضار، ولبثناامرحلةفىلنجدهبزيارتهقمناالعشاء، وبعدنتظارهادونالعشاءنتناول

.غريبةبالدفىالطيبالرجلهذادفنحيثجنازتهفى، وسرناماتحتىبجواره

المصريةباإلدارةتوظيفنافكرةصاحبجورستألدونالسيرأنعلمنابقليلذلكوبعد
منعرضًا، قبلتكامبردجمنعودتىباإلحباط، وبعدذلكمصر، فأصابنايتركسوف
واليونانيةالالتينيةفرانسسولدهمسورنتو، ألعلمإلىشهرينمدةمعهمألسافررودأسرة

فرصةالمهمةهذهلىأتاحتالحضارة، وقدتطورعلىعامةإطاللة، معالقديموالعهد
معاليومىلقائىإلىالدبلوماسية، باإلضافةوالحياةاألجنبيةالبالدعنبالخبرةالتزود

تتمالتىوالعروضالطبيعةوقبحالبرونزجمالنابولىعنأذكرهممتعة، وماشخصيات
منكان– العودةطريقفى – سينيا، وفىالطلقالهواءفىالناسمنهائلحشدأمام

معصالتىأولأقيم)، وأن1904 (موسترامعرضزيارةفىأيامثالثةقضاءحظى
فىأجرمنعليهحصلتماكلأنفقتفلورنسا، وفىالفنونبنقدالمعنىالخفىالعالم

إنجلترا، ومكثتودعتسبتمبرنهايةوفى. اإليطاليةفىاألولىدروسىلتلقىسورنتو
اللذينووالدىموطنىسعادةورائى، وتركتوإخوتىأمىمعبباريسأيامثالثةنحو

.مصرإلىالطريقفىآرابياالسفينةألستقلمارسيلياإلىأحببتهما، ألذهب
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الثانىالفصل
المصريةبالماليةموظف

)1904 – 1905(

بقطاراللحاقاستطعأكتوبر، ولممن5يومبورسعيدميناءفى" أرابيا "السفينةرست
اإلدارةخدمةفىللعملإختيارهمتمالذينرفاقىالقاهرة، وكانإلىالمتجهالمساء

.، وهـناشن. س. وأ، أيتونعائالتإحدىمنوينحدرماكناجتننورمانهمالمصرية
.4أرتشر. ف

علىمكانأسوأأنهامنالمدينةعنيشاعبمامدفوعينالمساءفىالباخرةوغادرنا
،جيتوستمنقليًالأهدأكانتإفتراء، فالمدينةمحضكانذلك، ولكناألرض
.المعلباتتبيعالتىالدكاكينبعضعلىوتحتوى

أوطعامدونساعاتستاستغرقتالتىالقاهرةإلىالرحلة، كانتالتالىاليوموفى
جناحًااستأجرناحيثالكونتننتالفندقإلى، ووصلنارمضانقيظعلىبرهانًاشراب
لعينة،عملةوالقروش. "مصريةقروشستةيعادلماأىالليلةفىشلنًا12مقابلكامًال

تعادلقرش97.5و، بوبتساوىقروشوالخمسةبنساتخمسةيساويانقرشينكل
ذلك ؟".منأسوأهومايوجدهلترى – واحدًاإسترلينيًاجنيهًا

للعملعلىاإلختياروقعقدأنهووجدت– المالىالمستشار – كوربتفنسنتالسيرقابلنا
علىليتدربوااإلسكندريةإلىالتوجهالثالثةزمالئىعلىكانالمالية، بينماوزارةفى

.الداخليةبوزارةالعمل

جنيهًاعشرينمرتبىكانالمالية؛ إذقدراتىتتجاوزالكونتننتالبفندقاإلقامةوكانت
سيئًامكانًايكن، ولمإيطاليونيديرهكانالذى" توفيقبنسيون "إلىنتقلتاشهريًا، ولذلك

والغداء، اإلفطارالثالثالطعامووجباتالنومغرفةمقابلفرنكاتتسعةأدفعأبدًا، فكنت
".اإلنارةمقابلواحدًاوالعشاء، "وقرشًا

.القاهرةبوليسحكمدار – بعدفيما – أصبح4
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ما، وكثيرًاوالجص) البغدادلى (خشبمنأساسًابنىضخمًابناًءالماليةوزارةوكانت
وضعمنيتحولبالمبنىالوحيدالسلموكان. آلخرمكانمنترشحالسقوفكانت

المفتشبكإسماعيلبحريمخاصًااألصلفىالمبنىوكان. الدائرىالوضعإلىاالستقامة
هذابوابةوعبر. إسماعيلللخديوالسوءومستشارللماليةوزيرًاكانالذى) الحرملك(

يخشىأندون – معهليتناقشالخديوسيدهللقاءيوميًايخرجالمفتشإسماعيلكانالمبنى
عتصارادونللحيلولةالوسائلأفضلحول– أطرشكان، فقدالسمعالحوذىيسترقأن
.األجانبالدائنينأيدىفىلتصبالفالحينكدمنالماليينمنبقىما

، وكانتالفرنسييننصيبمن) البوستة (البريدإدارةالحكومية، كانتالمصالحبينومن
لهاكانتالتى (الماليةوزارةأما. لألقباطمرتعًا) التلغرافاتفيهابما (الحديديةالسكك

قالعآخرفكانت) األخرىاألوروبيةالبالدوفىعندناالبريطانيةالخزانةإختصاصات
الماليةبوزارةاإلنجليزالموظفونوكان. والشوام، سالونيكمنالقادمينالسفارديماليهود

،الضرائبالوزارة، ومديروكيلهناك، كانالمالىالمستشارجانب، فإلىمعدودين
ذلكعن، ونتجالمفتشينمنمحدودةطبقةإلىاألميرية، إضافةاألمالكمصلحةومدير

منالتىالعقباتيواجهالشوامأواألقباطأهواءمعيتماشىالللمحاسبةنظامأىأن
بفضلتعلمواالذينالمسلمينوعزمًا، ولكنصبرًاالمصلحينأكثرتضايقأنالممكن
،المبغوضينالشوامعلىتدريجيًايقلاإلعتماد، وبدأمواقعهميحتلونبدأواكرومراللورد
ذلكفىبمايوميًاالظهربعدالواحدةحتىالثامنةمنالماليةبوزارةالعملساعاتوكانت

القهوةأكوابوكانت. المسلمينعندوالصالةالراحةيوموهوالجمعةيومعدااألحد، ما
مجاورآخرقسمإلىإنتقلإذاللشخصتقدميوميًا، كمامراتستنحوتقدمالمصرية

.بالعمليتعلقأمرإلنجازلقسمه

الخاصالسكرتير – سميثباودنن . هـزميلىبهشملنىماأذكرأظلوسوف
خطتقليدفىبارعًاالوزارة، وكانفىعملىبدايةفىعطفمن– المالىللمستشار
مروربعدعرفت، وقدالسابقرئيسهجورستألدونللسيروالخطابةالكتابةوأسلوب
طريقةيقلدكانالمصريينمرءوسىأحدأناألدنىبالشرقعملىعلىعامًاعشرين
.القديمالطرازذاتللقبعةولبسىمشيتىوطريقةالعربمعتعاملى
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يدىبيننفسى، فوجدتإجازتهمنبعدعادقدآنئٍذميتشلألفردالوزارةوكيليكنولم
يجعلأنستطاعإ، أرمنى – إسكتلندىأصلمنشامىودودإنسانوهوبكأنيسنوبار
إلىذلكيؤدىأندوناإلنضباطمنعالمستوىعلىاألكفاءغيرالوزارةوكالةكتبة

وتتعلقبالفرنسيةتكتبتزالالالمراسالتمعظموكانت. لعملهمأدائهممستوىتحسين
.الخيلونفقاتالسفربدالتمثلالماليةالعملياتمنذلكوغيروالخصمباإلضافة

أتفحصاليومأقضىمحددًا، وكنتعمًالإلىيسندلمبود، ولكنهيعاملنىنوباروكان
نفعالمتثاقًاليمضىالوقتما، وكانعمًالمنىيطلبلمإنهحيثوأناةبصبرالملفات

المرورمعقسمبكلأسبوعينأقضىأنعلىلكانجيدًاتفكراإلدارةكانتفلو. منه
إلىذهبواالذينالثالثةزمالئىبدأالمدة، بينمانهايةفىالتقييمأواإلمتحانمنبنوع

علىالتفتيشوأعمالالعسكريةوالتدريباتالخيلركوبعلىالتدريبفىاإلسكندرية
شهورأربعةأوثالثةبعدالداخليةوزارةمقرإلىوعادوا. والسوارىالشرطةمراكز
منشورةأسمائهموجدواالفرصة، وقدتلكمثللىتتحلمالعملية، بينمابتجربتهمسعداء

".واإلحترامباالستعداد "وصفهمالذىالتقاريرأحدفى

أمسمساء "السخريةمنبقدرإليهاأنظرأنيمكننىحوادثشهدتالماليةوزارةولكن
ولزإلىباودنأحضرهفيهالتصرفيتمأن، وقبلالمالىالمستشاربحجرةفأرًاإصطدنا

فجاءوناغيرها، منها، فطلبنانفعالبيضاءبواحدةفجاءواقطة، طلبفىوأرسلناوإلى
يصرخأخذالذىالساعىسراويلداخلطاردهحتىالفأريرىكادماشرسأسودبقط

منأكثرالقطأسنانيخشىكانأنهعلىوافقنىالنجاسة، وقدمنيحميهأناللهمنطالبًا
".الدنسخشية

أندونالمستشارأمامفجأةوقفأنسميثباودنأساعدكنتعندماأخرىمرةوحدث
–المكتبساعى – محمودعلىاستطاع، ومنزلهفىنسيهفقدالخزانةمفتاحمعهيحمل

مفتاحًاوصنعالخزانةنحوإتجهأعمىمجرمومعهقليلبعدللمشكلة، فعادحًاليجدأن
حترامًاازادنىالوراء، مماإلىالخزانةبابإرتدحتىالقفلفىيضعهكادلها، ما
.السحيقالماضىإلىتعودالتىالشرقفىالحرفأربابلبراعة
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بالدأىففىخدعة، وإالمجردأعمدتهاأوائلومنالمدنيةأممصرإنمقولةإن"
رئيسهمن) خدمتهبدايةعلىأسبوعنقضاءاقبيل (مدنىموظفيكلفالدنيا

القديمة؟! لقدالقاهرةلتفقدجولةفىاإلنجيليةالكنيسةرجالكبارأحدصطحاباب
نصفلمدةأتركهأنمنهاستأذنتشبرد، ثمفندقفىالرجلمعالغداءتناولت
وعدتالسياحىباديكيردليلصفحاتبعضألقرأالبيتإلىفيهاهرعتساعة

يقامكانالذىالمكان، وهوالنيلمقياسألريهالقديمةبالقاهرةجولةفىألصحبه
حيثجرجسمارىالقديمةالقبطيةوالكنيسة) اآلنيقاميعدولم (موسىمولدفيه

".مصرإلىقدومهاعندللراحةهناكرحالهاحطتالمقدسةالعائلةأنيعتقد

زوارًا، ونعتبرهمأنفسهميعدونالذين – واألوسطاألدنىالشرقإلىالمسافرونوكان
معينةحاالت، وفىاألحيانأغلبفىشقائناأحيانًا، ومصدرمتعتنامصدر– سياحًانحن

دعتنى، أيامببضعةاإلنجيليةالكنيسةرجلمعجولتىوغضبنا، فبعدإنفعالنايثيرون
كانإذاعماالدعوةصاحبوسألنى، هاوسمينابفندقالعشاءلتناولالسياحمنعائلة

،قرآنىنصإنهلهالزهور، فقلتأواألرابيسكمنالطعامقاعةيزينالذىاإلطار
رأىبمابجهلهأحسبعدماالرجللاإلنجليزية، فقاإلىترجمتهثمعالبصوتوقرأته

كذلك ؟!"أليسبرمسيسالخاصالقرآنإنه، أجلعليهنظرةألقىدعنى، ، نعمالقرآن"
الدقةبينيتأرجحونالسياحأولئكمثلأنبفلسطينخدمتعندما– بعدفيما – والحظت
فىترجمانًامعهاعجوزًا، أخذتإنجليزيةسيدةعرفتوقد. الشديدةوالسذاجةالمفرطة

حسن، فكانمعناهعنتسألأندونهيروغليفيًانصًاتتركالصعيد، ولمإلىرحلة
ذلكالسيدةطيب"، وتقبلتالربإن "يجيبثمبإهتمامالنصيتفحص– األمى – الترجمان

علىالحمارينبعضدرجوقد. للنصالوهميةقراءتهفيهايرددمرةكلفىتامقتناعاب
لهم، ويقولونغيرهمعنمنعزلينيجدونهمالذينالسياحبعضأمامراكعينيخرواأن

الحمارذلكيجدالنقود"، وقدإلىحاجةفىإننىسيدتىياصدقينى "ضعيفةبإنجليزية
الموسميحينحتىعاملمدةللعيشتكفيهجنيهاتوخمسةجديدة" ببدلة "كوفئوقدنفسه

.آخرسائحمعالمشهدنفس، فيكررالتالى
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بالفرنسية،وتفكرتتكلمتزالالالقاهرةاإلنجليز)، كانت (والموظفينالجيشعداوفيما
الترفنادىويونانية، وكانإيطاليةاإلسكندريةكانتمافرنسية، بقدرعيشةوتعيش

Turf Clubيبدوالذى (السفاردىاليهودىالمعبدمقابلفىالمغربىشارعفىيقع
الجاليةمنالعلياللفئاتمغلقًامالذًاالنادىذلكعمارته)، ويعدرداءةرغممحترمًا

بينيوميًاساعاتوالخمسالساعةبينمايقضىمعظمهممصر، وكانفىالبريطانية
كبيرمميزة، وكانهيئةذا" بالبلقان "األسودالجبلمنرجًالالبوابوكان. النادىجدران

الحقيقىإسمهألفونس"؛ ألن "بإسملماحًا، ينادونهالحركةسريعيونانيًاالخدمةطاقم
المندوببدارالشرقى، السكرتيربويلهارىنظروجهةمنمهنتهمعيتفقال" سقراط"

علىالحصول، ويمكنجنيهاتسبعةبالنادىالسنوىاالشتراكقيمةوكانت. السامى
الوجباتتناولحالةفىجنيهاتثمانيةإليهايضافشهريًاجنيهاتبخمسةنومحجرة
وتنوعكميةبهرتنى، فقدقبلمننادأىعلىترددتقدأكنلمبالنادى، ولماالثالث

التايمزقراءةعلىاإلقتصاررأيتأنلبثتمابالنادى، ولكنالمتاحةوالمجالتالصحف
، أهداهبديعموقعفىالرياضىالجزيرةموقعويقع. Vie Parisienneباريسيانوالفى

بعد،فيماتحسينهتمعشر، ثمالتاسعالقرنمنالثمانيناتفى) لإلنجليز (توفيقالخديو
غيرمن (األجانبعلىالصعبمنالبريطانية، وكانللجاليةاآلخرالمعقلبدورهوأصبح
منأىدخولالمصريينعلىمحظورًاالنادى، وكانلعضويةينتخبواأن) اإلنجليز
أحدأنهلىوتبينالتنسيلعبالجزيرةبنادىمصريًامرةذاتلمحتوقد. الناديين

).بعدفيماللوزراءرئيسًاوأصبح (الوزراء

الوحدةأعانىكنتأننىمصرفىاألولىالستةاألسابيععنأذكرهالذىالرئيسىوالشئ
بحثًاالمتروبولفندقإلى" توفيقبنسيون "مننتقلتاأنلبثتوما. الوطنإلىوالحنين

منالقليلإاليعرفه، والحقيقتهغيرعلىيبدوجذابغيربناء، وهوأفضلإقامةعن
حصلتشهريًاجنيهاتخمسةحنطور، ومقابلسائقأىيعرفهالبالقاهرة، كماالمقيمين

والنصفالسابعةفىأتناولهاغنيةإفطارووجبةبالكهرباءمضاءةبحمامنومغرفةعلى
.صباحًا
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تفكيرهممعظمشغلصارمنظامظلفىمعًايعيشونكانواباإلسكندرية، فقدزمالئىأما
إداراتوكالءأومفتشينيعملونالصغاراإلنجليزالموظفونالقاهرة، كان، وفىووقتهم
المالية، بالبوزارةوحيدًاجديدًاوافدًاكنت، ولكنىومعارفهمأصدقاؤهمبهميحيط

ريتشموندأرنستعلىتعرفتعندمااإلتجاههذافىتقدمًاحققت، ثممعارفأوأصدقاء
، ولمبالكوليموصديقالفنانريتشموندجورج، وحفيدالرسامريتشموندوليمالسيرإبن

،بالفضللهمدينًايجعلنىالذىالكثيرمنهتعلمت، بلفحسبكريمًاجذابًاصديقًايكن
يكنمهماالحديثفىالمشاركةمنه، وتعلمتوأحبوهالمصريينريتشموندأحبوقد

.العربيةلغتىوتحسينالمصريينعلىالتعرفذلكلىأتاحهزًال، وقدأوجدًاموضوعه

كانالذىاآلثارمفتشكارترهواردمعيسكنهاالتىالشقةفىمعهلإلقامةأخذنىوقد
عنهأشيعالذىكارترغضبإثارةعدمعلىريشموندمنسقارة، وحرصًابمنطقةيعمل
لهمشريكًاكنتأنى، رغمضيفمجردأننىلهفيه)، زعمألمسهلمماوهو (الطبعحدة

.بالشقة

بحكم: التاليةالقصةلناوذكرالضيقعليهمساء، يبدوذاتالشقةإلىكارترعادوقد
مومياءوعشرونأربعتقبعحيثالسرابيومعنمسئولفهوسقارةآثارمفتشكونه

الموظفينصغارمنمجموعةهنلكأنليخبرهمهروًالالخفراءكبير، جاءالمقدسللعجل
المكانفىويتصرفونالخمريشربون، وأنهمالسرابيومإلىجاءواوالبلجيكالفرنسيين
كان، فمابهيهتموالم، ولكنهملهمالنصحباذًالإليهمكارترالئقة، فذهبغيرتصرفات

أرضًا،ثالثةأوإثنينطرحواالذينالسودانيينالخفراءمنثالثةعليهمأطلقأنإالمنه
،عاتقهعلىمسئوليتهاتقعالتىاآلثارحمايةعلىالحرصهذاتصرفهمنالقصدوكان
القنصلإلىضدهرسميةشكوىقدمواالقاهرةإلىالزوارأولئكعودةبمجردولكن

خرج، ولكنهفعلماعلىلتأنيبهلمقابلتهكرومر، فاستدعاهالبولنييهدىالمسيوالفرنسى
وجدكارتر؛ فقدبهاتصرفالتىللطريقةمرتاحكرومراللوردأن) فيهأيدناه (بإنطباع
للشكوىمتحمسًاالفرنسىالقنصليكنولم. متوقعًاكانمماإنزعاجًاأقلاللورد

األمرفيصلالمحليةالفرنسيةبالصحافةالقصةنشرحتمالايخشىكانوأصحابها، ولكنه
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كرومرعلىكانالودى"، ولذلكالوفاق "توقيععلىعاممضىقديكن، ولمباريسإلى
.حدثعماالفرنسىللقنصلإعتذارًايقدمأنكارتر، فأمرلهترضيةيقدمأن

على، وزادواجبهأدىقدأنهعلىمصرًااإلعتذارتقديمكارترلرفضاللورددهشوقد
خدمةيتركأنعليهكانثممخطئًا، ومنكانلوحتىاإلعتذارصيغةبرفضهذلك

تتجاوزالتىالمجاملةعنالناجماإلدارىللتدهورمثًاليقدمالمصرية، وبذلكالحكومة
لما، وإالالطريقلهتفتحأناستطاعتالخاصةقدراتهولعل. الرسميةالمعاملةأصول
كانتشهرة، ومامنحققتهماحققتقدالمصريةالجصيةللوحاتالمائيةرسومهكانت

وريتشموندكنت، ولماآمونعنختوتمقبرةكشفلهجلبهاالتىالشهرةلهحققتقد
.نفسهلتدميريسعىبطًالبإعتبارهكارترمعتعاطفناأبدينا، فقدذلكنجهل

واألدواتالمكانسوىتغطىال5)عامًاثالثينقبل (بالقاهرةالشققإيجاراتوكانت
وكان. المالكمسئوليةفىيدخلالاألجراسوحتىالكهرباءتوصيلالصحية، ولكن

التىشريفشارع2بالعمارةشقةإلىإنتقلناعندماذلكتكلفةنتحملأنريتشموندعلى
بمعاملةيتعهدالمالك "إنيقولنصًااإليجارعقدوفا، وتضمنإبراهيمللسيدمملوكةكانت

كانزهيد، وإنإيجارمقابلسعداءعشناللعائلة"، وهكذاالطيباألبمعاملةالمستأجر
األزرقوالطالءالتذهيبعليهيغلبالذىالشامى – اإليطالىالذوقشاقًا؛ ألنالتأثيث
،األثاثيصممأناألمرنهايةفىريتشموندوإضطر. اإلمتعاضيثيروالرخامالفاتح

.بعملهمحليًانجارًاويكلف

مجهولة، وقدمراتبإلىأرقىاألبد، وقدإلىالماليةبسكرتاريةأظلأنالممكنمنكان
لهاأحملكنتالتىكرومرالليدىوعطفبكرمتمتعىسحيقة، لوالهوةفىأنزل

كنتإذاعماوسألتنىإنجلترا، منعودتهافورللقائهااستدعتنىتوصية، وقدخطاب
هذهفنقلت. ماعمللدىليس؛ ألنهذلكأؤكدأناستطيعالإننىلهاقلتف؟ عملىأحب

مستشارلتقىاالمالية، فداخليدورمايعرفأنأسعدهالذىكرومراللوردإلىالمعلومة
يتقاضونالذينالجامعاتخريجىأوائلجلب "علىوالمهالتالىاليومصباحفىالمالية

،لىبالنسبةالموقفتحريكإلىذلكوأدى. محددًاعمًالإليهميسندالثم" كبيرةمرتبات
.الكتابهذاتدوينوقتمن5
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المناجملمصلحةسكرتيرًاالعملأقبلكنتإذاعماوسألنىالمالىالمستشارفاستدعانى
.ف. جهوالجديدرئيسى، وكانالعرضبقبولحديثًا، فسارعتأنشئتالتىوالمحاجر

،معهيعملالذىللشابفهمهمنهاطيبةصفاتله، وكانتللمناجمالعامالمفتشولز
.يتعلمأناستعدادعلىالفنية، ولكنهالخبرةإلىويفتقر

الصعيد، فيماإلىرحالتهبعضفىولز، صحبتالمناجممصلحةسكرتيروبصفتى
جوعًايموتونموهالسجناءحفرهاالتىوالالتينيةاليونانيةالنقوشحيثإدفومعبدوراء

وحملهالجرانيتبقطعالرومانقامحيثاألحمرالجرانيتىالجبلوراءوعطشًا، وفيما
فىمعسكرأولأقيمأناألولىالليلةفىمنىطلباإلمبراطورية، وقدمنشآتهملتزيين
طاولة،أومقعدًاحياتهمفىيروا، لماألرضأهلأجهلمنالجمالة، فوجدتحياتى
تجعلقدأنهاالمعرفة، وكيففوائدعنبالحديثشجعتهمالطيبة، وقدغايةفىولكنهم

صدفةنصبحولعلنا "ثقيًالماءبرميليحملوكانأحدهم، فقالوباشاواتبكواتمنهم
".أخرىمرةجمالة

منأعمق، وهىبالعالقىالنيلوادىبشركةالخاصةالذهبمناجمعلىبالتفتيشقمناوقد
، ومااألعماقاستكشافيتم؛ حيثقدمثالثمائةأومائتينيوازىبماالفرعونيةالطبقة
الذهباستخراجطريقةإعطاءعدمهوهناكنجدهلمماأدقبعبارةأوهناكوجدته

قرأت، وممارأيتمماذلكاستنتجت، وقدواإلهتمامالتقديرمنحقهاالقديمةالمصرية
تأجيروإمتيازفيهاالذهبوجودالمحتملالمناطقوكانت. الخبراءتقاريرمنبالقاهرة
هيالربقصيدةجاءمايشبهعليهالحصولأجلمنلندنسوقتنافستالذىالمناجم
:بيلوك

الذهبعنفيهاالبيضاء، يبحثعفيرأرض
القدممنذسليمانبأمر
،بريمإلىشماًالأبحرالذى
معهالذهبكلوأخذ
الحفر،منالعديدوراءهتاركًا

اليأستبعثفراغات
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الوليدةاألرواحتلكفى
نصيبًااشترواقدأنهمإكتشفنا

، حيثالعظيماألفقفى
القحلة،المضنيةالصحراء

نهايةماالإلىتمتد

يكنلمولزالمسترعندومعبرًا، ولكنهدقيقًاكانالقصيدةلهذهاستخدامىأنورغم
لتنميةبالحماسالممتلئرئيسهإلىشابمرءوسعنيصدرعندمامستحبًا، وخاصة

إخفاقمنالمصريةالمناجمنتقلتا، فقداآلنحتىأزمةتعيشومازالتمهمة، صناعة
فىالفحمإكتشافتمأنهأعلنعندماصباحذاتبالحركةالمصلحةضجتآخر، وقدإلى

فىلتعرضالوزارةإلىالتوعلىأخذتالفحممنعينةإحضارتموقد. الموقعنفس
،الطرابيشرءوسناوعلىالمحكمةاألزرارذات" البدل "إرتديناوقد. الوزيرمكتب
فىالفحمقطعبعضبوضعولزقامالمالية؛ حيثوزيرباشامظلومحضرةفىووقفنا

.الفحمإنتاجفىمصرآمالمعه، وتبددتاإلشتعالعلىاستعصىالفحمالمدفأة، ولكن

باستطاعةكانمنافعها؛ إذلهاالقاهرةفىالحياةمناسبًا، فإنيكنلمعملىأنورغم
الفرق، وكانتشلناتأربعةيعادلبماالخديويةاألوبرافىمناسبًامقعدًايحجزأنالمرء

، وكانعامينكلجنيهآالفخمسةأوأربعةنحويبلغدعمًاتتلقىواإليطاليةالفرنسية
،المسرحياتيقدمونالفرنسيونكانمتميزة، بينماأوبراليةأعماًاليقدموناإليطاليون

المبنىأنيزعمكوكالن، ولكنوالجص) البغدادلى (الخشبمنمكوناألوبراومبنى
المدخلعندتلمحأنيمكنكحثالحريممقصوراتيحملاأليمنوجانبهالتحملشديد
مقصوراتفىالنظرإمعانالممتعمنوكان. الجميلةوالعيونالمجوهراتبريق

األضواء،خفوتبعدالنومفىويغطونمتأخرينعادةيحضرونفالباشاوات. الوزراء
،بذلكأمرًاتلقواوكأنهمفجأةاستيقظواقدتراهمالباليهرقصفقرةموعديحينوعندما
هو، كماالفصولبينطويلة، واالستراحاتالراقصاتيرقببمنظارهمنهمكلويمسك
.الليلمنتصفقبلعادةالعرضينتهى، فالوالشامأوروباجنوبفىالحال
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إلىأحيانًايدعوننىكانواأصدقائىبعضالعشاء، ولكننفقاتتحملباستطاعتىيكنولم
جهلىالمكلفة، وكانغيرالمتعةطالبملتقىكانالذى– جيمىأو – جيمسسانمطعم
كونتيسةالكونتيسةهذههل: "هامسًايومًامضيفىسألتإننىحتىمطبقًاالحياةبأمور
واقفة، وهبتسذاجتىمدىاإلنجليزية، فأدركتتجيدالسيدةأنأعرفأكنولم! "  ؟بحق

.الداهلىقميصهاذيلعلىالمطرزالذهبىالوشاحعنلتكشفنفسهاحولتدور

أتعرفأنأحاولكنتالمتعة؛ حيثلىيجلباألسواقوخاللالمساجدحولالسيروكان
الشرقفىاألسواقأكبرأن، وأعتقدوأفكارهمالناسأمزجةعلىالجوالتتلكفى

جماًالأكثرهاإستانبولفىبزستنبازاروكان. وحلبوإستانبولالقاهرةفىتوجداألدنى
أسواقأحببتوقد. للتحفتقديمهامنأكثرالضروريةالسلعحلبسوقوتقدم. ومتعة
أنىإالحداثةوأكثرأهميةأقلاآلنأصبحتأنهاعيناى، ورغمعليهاوقعتمنذالقاهرة
بها،يتجرونالتى، والسلعباألسواقالتجارمنبالمائةالتسعيننحووجاء. أحبهامازلت

واليونانيونواألرمنواليهودوالفرسالشوامبينهممنمصر، فكانخارجمن
.بينهممصريًاتجدتكادوالجراكسة، والوالجورجيونوالطرابلسيون

أحدقصرمنالمحلةحريرشرائطوبعضواألحمراألصفرالنحاسعداوفيما
ومن. واليونانوتونسوفارسوالشامإستانبولمنالمهمةالسلعمعظم، جاءتالباشاوات

اإلسبانيةوالشيالنآليًا، المصنوعةالرخيصةالبلغاريةالمطرزاتالقيمةذاتغيراألشياء
تحملالتىالسجائروعلبالرصاصاألقالمشأنذلكفى، شأنهاالصنعيابانيةكانت

.فرعونيةرسومًا

الصحراء"،نفحات "بالترتر، وعطورالمطرزةالحريمالزواوى، وطرابيشالمخملأما
والقيمةمصادرهابإختالفتختلفأسعارهاالمرجانية، فكانت، والعقودوالعنبر، والزجاج

اآلنيسمى، وماوبرمنجهامباريسبضائعمنافسةإمكانية، ومدىللعملالفنية
.الشرقيةالمنتجاتلتلكبتشيكوسلوفاكيا

عالية،) مصرفىاألجانبيدفعهاالتىالوحيدةالضرائبوهى (الجمركيةالعوائدوكانت
فىاألناضولىأوالفارسىالسجادثمنأنالمعروفمن، فإنهكذلكتكنلملووحتى
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أهلومازال. أثينافىمنهأرخصاليونانىالمرمر، وكذلكأصفهانفىمنهأرخصلندن
منوليلة، أكثرليلةألفجوعنتعبرالتىاألشياءشراءفىمتعةيجدونأوروبا

بتدفقيسمحسوفماديًاالحريصالغربأنشكوال. وروائحهالسوقبأجواءهتمامهما
تحقيقمنالخارجإلىيسافرونالذينالمالككباريتمكنفسوفذلكحدث، ولوالسياح
.الشتاءزمنمصرمنمحدودةأماكنإالفيهيرونالوقتفىكبيرة، أرباح

الفنادقحولتنتشرالتى، بذلكالخاصةالمحالتفىالمصريةاألثريةالتحفمعظموتباع
يتقاسمهاباهظةأسعارفرضفىدورًاواألهراماألقصرفىالمعابدتلعبوهنا. الكبرى
القرونبعددإالعادةالمشترىيهتم، والوالبائعوالسمساراألثرعلىعثرالذىالفالح
رأيتوقد. وبرلينوباريسلندنفىعنهالثمنيزيد، وقدالتحفإنتاجعلىمرتالتى

التالىالموسمفىبيعهاليتمجيمسسانتفىبضائعهميكدسونلندنفىمصريينتجارًا
.األزبكيةأوالنيلقصرفىلزبائنهم

التامالتفاؤل، حيثنفسىفىالبهجةيبعثانالحمزاوىوسوقالخليلىخانوكان
علىالقمرضوءنعكاساالظهر، وبعدالباعةوالبخور، ونداءات، والعطوربالصباح
فىالسوقلصخبالمناقضالتام، والسكونالظاللمقابلفىوالمبانىالضيقةالحوارى
المقاهىأحدموائدعلىالنردقطعأصواتأوالخفيرشخيرإاليقطعهالالذىالنهار، 
الظالموسطالبعضبعضهمعلىالحشاشونينادى، وقدالعيونعنبعيدًاالمنزوية

لىذكروقد. هناكجاهزةبأنهاالرديأتيهالتعميرة؟ " وقدفينأحمدحاجيا: "قائلين
وقدعلىمحمدبشارعالبواكىأعمدةيرىقدالمرءأنالحشيشمزايامنأنأحدهم

قربًاأكثراألعمدةتلكيجعلعماسألتهوعندما. أميالعدةالبعضبعضهاعنتباعدت
.بأسرارهإلىيفضىأنأستحقالووجدنىباستهزاءإلىبعضها، نظرمن

مصبوغةذيولذاتخراففيهاتعلفالمحالأمامسرادقات، تقمرمضانشهروفى
الردفيأتى" كريمرمضان "بعبارةبعضًابعضهمالناسويحيي. العيدفىتذبحلكىبالحناء

يقولنهايتهإلىالسعريصلعندماالشراءعندالمساوماتوفى" أكرموالله– "عادة– 
)، فإذاPrix Fixeالمعروفالفرنسىللتعبيرتحريفًا (محددالسعرأى" فكسبرى "البائع

ذلكإنعكسالهدية، سبيلعلىشيئًاقبلتأوبالسلعةتمسكًاأبديتأوالشراءفىتعجلت
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الشيطانمنباللهأعوذ "بقولكالسعرعنالرضاعدمأظهرتفإذا. السعرعلىكله
ينتهىالرحيم)، وقدالرحمناللهبسم (بالبسملةذلكإنكارعلىالبائعحرص" الرجيم
.جنيهًابعشرينعليهابالمساومةبدأتسلعةفىجنيهينتدفعبأناألمر

قضاءبعدالوطنفىيقضيهاإجازةإلىتطلعجديدًاشابًابريطانيًاموظفًاأنأظنوال
مصلحةسكرتيركان، مثلماالمناخحارمتحضربلدفىمجديةغيرقصيرةعملفترة

إلىالحنينأعانىمازلتوحيدًا، كنتأعدلمأننىاإلجازة، فرغمتلكإلىيتطلعالمناجم
قبلالجديدللموظفبالنسبةإجازةعلىالحصولبعدمتقضىالتعليمات، وكانتالوطن
ولكنى (القاعدةتطبيقفىالتراخىمننوعحدثمصر، ولكنفىشتاءينقضاء

النمساويةلويدشركةباخرةركبتمايومن5وفى) مرتببدونإجازةعلىحصلت
.لندنإلىومنها) فينسيا (البندقيةثمبرنديزىإلى" سميراميس"

كانالذىملنراللوردعلىتعرفتعندمابالغةسعادتىكانتالسفينةتتحركأنوقبل
التىمصرعبرأفريقيافىمهمةمنمعًاالسعادةوعدمالمجدمنهالةتحيطهعائدًا

بالتعرفتهتمالعندئذتبدوكانتالتىنجلترااالمالية، إلىلوزارةبارزكوكيلعرفته
أكثرهمهمالرجالعظماءأنوهىبهاآمنتالتىللحقيقةنموذجًاملنروكان. عليه

.منزلةدونهممنمعالتعاملوفى، بلفحسبأقرانهممعالتعاملفىليسولطفًاتواضعًا
أحدفىباستفاضةيتحدثوالعشاءالغداءبعدالباخرةسطحعلىمعىيتمشىفكان

أحسنإلىقرأهاالتىالكتبأهممناألمورجميعحديثهفى، ويتناولالموضوعات
سنىصغربحكمالبندقية، استطعتإلىوصلنا، وعندماالمخابراتعمالءلتجنيدالوسائل
أنقبل– أعرفهالذىالوحيدالفندقوهو – دانيللىفندقإلىأصلأنحركتىوسرعة
،بالفندقفارغةبقيتالتىاليتيمةالحجرةعلىأحصلأن، واستطعتاآلخرونإليهيصل

غرفةهناككانتإذاعما، سألتدانيللىفىاإلقامةيعتزمملنرأنأعرفكنتولما
بإسمهغرفتىيحجزواأنالفندقإدارةمنطلبت، عندئذبالنفىالردفجاءلهمحجوزة

فندقأغادركدتوما. آخرمكانعنالبحثعناءالعظيمالرجلهذاعلىأوفرحتى
لقضاءدعوتىعلىفأصرميلرهيوبرتالسيرهوآخرمسافرًاإلتقيتحتىدانيللى
فيهاكوفئتالتىحياتىفىالوحيدةالمرة، فكانتعليهضيفًاالفاخرةشقتهفىأسبوع
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،بصحبتهالكنائسوزرتملنرمعالعشاءتناولت، وقدبهقمتحسنعملعلىمباشرة
.شئبكلالشديدإهتمامهوأعجبنى

* * *

كانت، ولكنهااألولىالمرةألنهاالكثيرًاشرابًا، شربتالوطنفىاألولىإجازتىوفى
.شديدإلعجاببداية

كستجونهنرىخالىأبوةإلىالكتابهذامناألولىالصفحةفىأشرتأنسبقوقد
ومنشبابهفىعرفوهأوقابلوهمنكلهتماماجذب، ولكنهكاملبجيليكبرنىكانالذى

.الفذةالشخصيةهذهعنهؤالءذاكرةحفظتهمابعضوأذكر. ذلكبعدعرفوه

إستوروليم1892عاملتقىاعندمالنكولنشايرفىستامفوردقسمفىمحافظًاعضوًاكان
أن، فاستطاعجازيتالبولمولصحيفةلتحريررئيسًابعدهاختارهاعشاء، وقدحفلفى

إنجلترا، وكانفىأخرىمسائيةجريدةأىتضاهيهاتكنالشهرة، فلمآفاقفىبهايحلق
أشهربعدفيماأصبحالذىستيفنزوجورجولز. ج. ، وهـكبلنجردياردالجريدةكتابمن

.أدبيةمسابقاتتنظمصحيفةأولالجريدةهذه، وكانتعصرهفىحربىمراسل

،مرتينالقدسإلىبعدهاحج، كمازوجتهوبصحبتهمصرزار1910عامربيعوفى
، وكانبهميلتقىمننفوسفىكبيرًاأثرًايتركوغيرهاوفىالزياراتتلكفىوكان
الوزراءوخاصةالمحافظينمنبعددواسعةصداقاتتربطهبنفسهاإلعتدادشديد

جازيتالبولمولتحريررئاسةترك، وقدبالبرلمانعضوًاكان، كماالوزاراتورؤساء
.والسياسيةاألدبيةألعمالهليتفرغ1906عام

بهصلتى، وتوطدتبأبوتهوأحسستكامبردجفىاألخيرةالسنواتفىمنهإقتربتوقد
.بمصرموظفًاأصبحتبعدمااألولىإجازتىفى
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الثالثالفصل
ماليةمراجعإلىجماركمفتشمن

)1905 – 1907(

إلىبحنينمفعمًا1905يوليوفىمصرإلىالوسط، عدتالبيئة، وذلكتلكمثلمن
بباخرةأللحقتريستهإلىأوروباعبربالقطاررحلتىوكانت. اليأسمنيقتربالوطن
،الوطنييناإليطاليينأحدمعحوارفىدخلتبالحيوية، فقدمليئةلويدأوستربانشركة
القطارغاردحتىممتعًاكانالحديث، ولكنبلغتهلجهلىبالصبرالتحلىإلىفيهإحتجت

إلىتحملنىالتىالمواصلةفقدىإلىأدى، مماعميقنومفىفيرونا، فغططتفى
اإلرتباكعلىبدا، وقدالليلمنتصفعند) فينسيا (البندقيةفىنفسى، ووجدتتريسته

سألتنىاإلنجليزية، القطار، تجيدمقصورةنفسفىكانتأجنبيةسيدةإنحتىوالضيق
القناةخارجريوفىقصرهاإلىمتاعىينقلأنالجندولصاحب، وأمرتالسببعن

فىالمحطةإلىأعادتنىمصر، ثمعنوسألتنىالسيدة، معالعشاءتناولتالكبرى، وقد
عليها،التعرفأستطع، ولمتريستهإلىالقطارألستقلصباحًاوالنصفالواحدةالساعة
.بالشكرلهامدينفأناتوفيتأوالحياةقيدعلىكانتوسواء

صباحًا،والنصفالسابعةقبلفينسيايغادرلنالقطارأنالمحطة، علمتبلغتوعندما
مصرإلىسأستقلهاالتى" سميراميس "الباخرةالظهر، وكانتقبلتريستهإلىيصلولن

، واستغرقتمتاعىوحولىبالقطارمقعدىتخذتا، فوالنصفعشرةالثانيةفىستبحر
.النومفى

أنهواضحًاميستر، وأصبحبعدسيرهفىكثيرًاأبطأ، ولكنهموعدهفىالقطارتحركوقد
موظفعنيقالقد، وماباليأسفأحسست. الظهربعدالواحدةقبلتريستهإلىيصللن

أولمنالعودةموعدمنأيامخمسةبعدإجازتهمنالمواعيد، يعوديحترمالمبتدئ
ألرسلبالطريقالمحطاتمنعددفى، فنزلتالفزعوأصابنىعليها، يحصلإجازة

مستعارةمختلفةبأسماءواإليطاليةواأللمانيةوالفرنسيةباإلنجليزيةالسفينةلقبطانبرقيات
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سلمت– العربيقولكما – ذلكوبعد. واحدةساعةلمدةاإلبحاريرجئأنإياهراجيًا
إتجاهفىالعربةبىتحركتالظهرعندمابعدالثانيةبلغتقدالساعةوكانت. للهأمرى

الباخرةفوقيرفرفلويدأوستربانشركةعلمرأيتعندمانفسىالميناء، وهدأت
يدىفىسفرىوجوازأوراقىوحملت. هناكراسيةتزالالكانتالتى" سميراميس"

إننىلهالمجموعة ؟ " فقلتبقيةأين: "الموظففسألنىالباخرة، مدخلإلىوهرعت
قرربالباخرة، حتىمقصورتىإلىأصلكدتشيئًا، وماعنهمأدرىوالوحيدًاأسافر

قدكنتإذاعماأحديسألنى، ولمآلخرينلإنتظار، دوندقائقعشربعداإلبحارالقبطان
فىالباخرةقطعتهاالتىاألربعةاألياملىتتحاإلبحار، ولمإرجاءطالبًابرقياتأرسلت
المسافرينحتىأوضباطهأوبالقبطاناإلحتكاكفرصةاإلسكندريةإلىرحلتها

.اآلخرين

عندئذنتقلوااقدبهمالخاصةوالسكرتاريةالوزاراتووكالءالمصريينالوزراءوكان
، وليستبالحدائقمليئةضاحيةالرمل، وكانتالصيفلقضاءباإلسكندريةالرملإلى

فندقأجنحةبالقاهرة، وتحولتسيتىجاردنفىالحالهوكماخرسانيةبمبانمحاطة
علىالمطلةالشرفاتفىالعمليفضلونمعظمنا، وكانمكاتبإلىإستيفانوسانكازينو
الطعامقاعاتتقعكانتالسفلىالدورعنها، وفىالشمسالمظالتتحجبالتىالبحر

بعدالمكانالظهيرة، ويهدأحتىويصرخونيلعبوناألطفال، وكانوالرقصوالشراب
يتولىالذيناألوروبيينمنمجموعاتالستقبالبالرخامالمغطاةالموائدالظهر، وتتألق

.الصباحمنالباكرةالساعاتفىحتىتوقفدونولكنببطءيعملوننوبيونخدمتهم

، بعيدًاالمدخلنهايةفىصغيرةحجرةفيهاستأجرتالذىبالفندقأحدًاأعرفأكنولم
تبدو– عندئذ – اإلسكندريةوكانت. الكاملةلإلقامةشلنًاعشرثالثةمقابلالبحرعن

.أحدًاألقىأندونالشرقىالشاطئعلىطويلةلمسافاتأمشىفكنت،الناسمنخالية
جددتمعًا، وقداإلثنينبينأجمعأخرى، أوأحيانًاالخيلوأركبأحيانًاأسبحوكنت

الدينصندوقعضوالبريطانىالدبلوماسىفرنالالروسدىهارىمعصداقتى
بينيحملفرنالوكان. بالدهمخارجيعيشونالذينالقالئلالروسمنالمصرى)، وهو(

ومالمحهالمتأنقمظهرهللشعر، رغممحبًاالمعرفةموسوعى، ذهبمنقلبًاجنبيه
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أقتربجعلنىصغيرًاكتابًاأعطانىأنه، غيرعلىشخصىتأثيرلهيكنالصارمة، ولم
.دانتىعالممن

لمنكذلك، وهىالروحموتبأنهابوتشردينيصفهاالتىالقاهرةإلىالخريففىعدت
.هتمامهايثيرشيئًا، أووقتهيستغرقعمًاليجدال

المصلحةسكرتيريكونأنيرىأسوأ، فهوإلىسئمنتنتقلبولزعالقتىوبدأت
أمورمعرفةعلىحرصًاأبدىأن– أيضًا – وعلىعليهالصعبهاو، ومنمجردالجديد

األغبياءاألشراروضععلىيترتبقدلمالىشخصيةتجربةأولهذهوكانت. المصلحة
حياتىفىذلكبعدواجهتمماأتعستكنلمالحالةهذهرئيسية، ولكنمناصبفى

كانلقد. المناصبهذهمثليشغلمنتحددالتىالسلطاتإلىيعودالالخطأالعملية؛ ألن
لمصلحةسكرتاريةهناكتكنبالسكرتارية، ولملىعملوواضحًا، فالبسيطًاالسبب
إذن – ؟ لماذاالموجودينبأحداالستعانةيمكنبينماجديدموظفإلىالحاجة، فماالمناجم

،توقعغيرالحظ، وعلىمنه ؟ ولحسننفعالالذىكامبردجخريجمنالتخلصيتمال– 
الماليةإلى– المصلحةمدير – بكشيتىكتب، فقدالجماركبمصلحةمفتشوظيفةخلت
أنالفرصة، وقررهذهالمالىالمستشارنتهزاو. الوظيفةهذهلشغل" المتعلمينأحد "طالبًا

أصابنىالجديدالموقع، ولكنبكشيتىطلبيلبى، وأنمنهويخلصنىمنىيتخلص
كالتفتيشتافهعملإلىالعاصمةوعنالوزارةديوانعنلىإبعادًافيهرأيت، فقدبالقلق
األثينىيرتاحكماالمناجمفىالعملمجالإلىرتحتاقد، وكنتالمسافرينمتاععلى
شاكرًا،عليهيعرضمايقبلأنعليهالجديدالموظفسيراكيوز، ولكنمحاجرإلى

.رسمىأمربهيصدرأنقبلاإلقتراحقبلتولذلك

كرومراللوردتلقاهادعوةكرومرالليدىإلى، أرسلتأيامبثالثةموقعىأتركأنوقبل
أعلمأكناللغة، ولمبنفسعليهاردًاأكتبأنمنى، وطلبتأبردينجامعةمنبالالتينية

أوقاموسوجودعدمبحجةالعملبهذاالقيامعدمعنعتذراقدآخرورجًالقاضيًاأن
أىلدىتكنلمأنهورغم. السعادةغايةفىوأناالعملبهذالديهما، فقمتالتينيةكتب
منمرقديكنولمالشاىتناولوقتكرومرلليدىقدمتهبليغًاردًاالتينية، أعددتكتب

اللوردإنالغداء، وقالتتناولإلىفدعتنى. التكليفهذاتلقيتمنذالساعةنحوالوقت
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،فعلتبماسعيدًااللوردوجدتالغداءمائدةالجودة"، وعلىبالغ "بأنهكتبتماوصف
ترجمتهمننسخةإلى، وأهدىمتطفلمنافقبأنهالردتوقيععندشعرإنهلىوقال

.يونانيةلمختارات

منىسرقالتوقيعاتجمعهواةأحدولكن (اإلسكندرية، وغادرتسمعتبماسعدتوقد
ألحدسجائرىعلبةأهديتاإلسكندريةأغادرأنوقبل). اليونانيةالمختاراتكتاب

، وقبلساعاتثالثاستغرقتالتىالقاهرةإلىالرحلةطوالالغليونودخنتاألصدقاء
غيرعالمألدخلالنافذةمنالتبغوكيسبالغليونألقيتدقائقبخمسالقاهرةإلىأصلأن

.سنواتلعدةالمدخنين

بلطفذلكبعديعاملنى، وظلبالترحاب) بعدفيماشيتىآرثرالسير (بكشيتىواستقبلنى
.أعتادهسوفالجديد، ولكنىعملىأحبلنأننىيعتقدإنهلىوحساسية، وقال

لتحاقىا، وأنبالجماركأسماؤهمرتبطتاالذينالرؤساءمنالعديدلىذكروقد
شجعنىوقد. الوظيفةبهذهلتعيينىمحظوظًاأعدوأننى، لىجيدةفرصةيعدبالمصلحة

شيتىلىوقدم. منشئهابكشيتىكانالتىبالمصلحةالعملفىاالستغراقعلىذلك
لمصلحةبالنهارالليلنصلأنفيهامهمتناأنيرىكانالتىاإلدارةعنالتفاصيلبعض

المصريينجعلذلكولعل. بهايعملونالذينالمصريينراحةعلىمصر، والعمل
باإلرتياحشعرتمرةوألول". طيبراجل، واللهبكشيتى: "بقولهمدائمًايذكرونه
.األفضللتحقيقتسعىالصغيرةالمصلحةهذه؛ ألنالنفسى

مصرإلىيردالذىالتبغمنيأتى) المليونيننحو (الضرائبدخلمناألكبرالجانبكان
فىالفضلودمياط، ويرجعوالسويسبورسعيدإلىالسجائر، إضافةصناعةفىليستخدم

،وضعهالذىالروتينودقةالعامالمديرحكمةإلىالجماركخزانةعلىالمواردتدفق
جميلة،فيالالجماركرجالأحدبنىحسنًا، فقدسيرًادائمًاتسيرتكنلماألمورولكن
فىتسمىالفيالهذهالقطنية، وكانتالمنسوجاتعلىالجماركتقديرعنمسئوًالوكان

المقررة، وقيلاألموالمصلحةجورستمعشيتىأسسوقد". مانشستربيت "الجمارك
الجماركمصلحةوكانت. بالغةبدقةفيهااألمورتسيرأنأساسعلىنظمتقدإنها



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

57www.RaoufAbbas.org

جيدةفيهاالعمل، عالقةاألدنىالشرقبالدجوعنمعبرةفهىاإلسكندرية، صنيعة
.ومسلية

والتجارية،الرسميةالناحيتينمنالقاهرةإلىمنهاأوروباإلىأقرباإلسكندريةوكانت
المدينةفىتتوقفتكنلمالحركةأنفىاإلسالميةالبالدمدنمنغيرهاعنختلفتاو

اإلنجليزجانباألحد، وإلىيومتتوقفكانتالجمعة، ولكنهايومالميناءأرصفةوعلى
، وراسمالغريانىمثلطيبةعائالتمنمسلمونهناككانبالجماركيعملونالذينالستة

الخديوية، ومعلومالشركةرصيفمسئولبكنجيبمثلالظرفاءاألقباط، وبعضبك
إمبراطورةإليزابيثلإلمبراطورةالسابقالخاصالسكرتير (بيكرهناككانكما. بك

قديرًاشاميًاكانالذىحمادةحمدىباشاخليلاإلسكندريةجمركمديرهناكالنمسا)، ثم
.معًاومستبدًا

إلىاإلنتقالفرصةلىلتتيحمديرمساعدوظيفةإلىاإلنجليزالمفتشينأحدترقيةوجاءت
اإلرتياحعلىيبعثماالترقية، وهوهذهعنالناتجةالوظائفإحدىلشغلالجمارك

موظفهناككان، فقدكذلكتكنلمالحالولكن. العدالةفىاألملمنقدرًاويبقى
العملنتهاءاموعدبعدالرسمية، ويتركهالعملمواعيدقبلالعملإلىيأتىمنضبط
أندونالمديرعلىيدخل، المظهرهفىبالعربية، متأنقدقيقةملفات، يعدبساعات

دونالترقيةينتظرطواللسنواتظل، ولكنهالطربوشوكذلكالمعطفأزراريحكم
بكموريسمحلهليحلعنهاالستغناءتمعندمازمالئهسخريةموضعجعلهجدوى، مما

صديقهمعالساعةعلىيزيدبماالعملموعدبعديحضروكان) الباشاواتأحدإبن(
، ولمبساعاتاإلنصرافموعدقبلالمصلحةويغادران) طبقتهمنكانالذى (الجمال

أحدث، ويرتدىاللغاتمنبغيرهاأومرتبة، بالعربيةغيرأومرتبةبملفاتيحتفظيكن
هات.. أحمديا "ينادىعندماإالاإلدارةفىصوتًالهتسمعاألوروبية، والالمالبسطرز
، يشاركهمكتبهعلىمتكئًاالمديرالباشاحضرةفىمضبوطة"، ويجلسقهوةإثنين

.بالجواهرالمرصعةعلبتهمنسيجارةلهالقهوة، ويقدمإحتساء

لىالخاضعةلألقساممفاجئةبزياراتأقومأنالعامةلإلدارةكمفتشواجبىمنوكان
مديرمعجيدةبعالقةاإلحتفاظيتطلباألمرنابدقة)، وكبكشيتىحددهاوالتى(
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موظفىمنالجادينعنداستحسانًالقيتالتىالمعاييربعضطبقتوقد. الجمرك
.آلخرحينمنبكشيتىإلىأرفعهامالحظاتمنلىيعنماأسجل، وكنتالجمرك

باستطاعةيكنلمالبضاعة، فإذاقيمةمن% 8بنسبةمحددةالجمركيةالضرائبوكانت
كلمنقطعثمانىبواقععينًاالضريبةالجمركية، أخذتالضرائبقيمةيدفعأنالمورد

دفععلىيؤثرمماللجماركالماليةالمواردفىنقصإلىيؤدىذلككانولما. قطعةمائة
مرتينتباععينًاالمحصلةالجمارك، كانتالدينكوبوناتوسدادالموظفينرواتب

دقةمنللتأكدالمزادهذاأحضرفيه"، وكنتمنه "بإسميعرفمخزنفىبالمزادأسبوعيًا
.المزادفىطرحهاعندالسلعةقيمةتقدير

قمتوحدها، فقداإلدارةسلطةمنالجمركيةالضريبةثمالبضاعة، ومنقيمةتقديروكان
بخمسةعليهاالمستحقةالضريبةالجمركمأمورقدرلوحاتستعلىمزادبحضورمرة

بالمزاد،للبيعطرحهاصاحبهاجنيهًا، فطلب160قيمتهاأنأساسعلىجنيهًاعشر
قيمتهامعروفة، فقدرتللوحاتنسخعنمنسوخةجدًارديئةنسخًاوجدتهارأيتهاوعندما
.جنيهًابثالثين

األماكنمنوغيرهاالبيانوآالتوداخلالكراسىأرجلفىيخفونهالحشيشمهربووكان
بحكمممنوعًاالحشيشكان، فقدالقانونعلىالتحايلفىالبشربراعةعنتعبرالتى

، وكانجنيهآالفوخمسةثالثةبينيتراوحمايساوىمنهالواحدالطنإن، وقيلالقانون
لزوارككرمكتبدىأنمتاحًا، فيكفىكانذلك، ورغمجنيهاتخمسةيساوىالكيلو
عينةيدهفىيحملبرهةبعدإليك، فيعودقروشببضعةالحشيشيشترىأنالخادمفتأمر
التىالجهودمصر، فإنبهابتليتاالتىالموبقاتمنالحشيشوتدخينأكلكان، وإذامنه

تهريبأمامالبابباشا، فتحتراسلبذلهاوالتىمحليًاوإنتاجهتهريبهلمكافحةبذلت
األسود،المغلىالشاىوشرباستهالكزيادةإلىذلك، وأدىكذلكمنعالذىالهيروين
.الشرقفىشائعةظاهرةالتبغمنأقوىمكيفةمادةعنفالبحث

تفتيشعمليةأرقبكنتيوموحدها، فذاتالمخدراتعلىقاصرًاالتهريبيكنولم
منشيئًامنهاترىمنقبة، فالشاميةإمرأةهناك، وكانتلبنانمنقادمةفرنسيةباخرة
لمقدمها، ولماعندتسقطالمعدنمنبقطعةفإذاقفازًاقدميها، وترتدىأخمصإلىرأسها
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السيدةبيد، فأمسكتذلكبراونمسزالمفتشةمنطلبتفقدتفتيشهاحقىمنيكن
ومجموعةبالرصاصمحشومسدسوبيدهاقليلبعد، وعادتللتفتيشالغرفةوأدخلتها

السالحذلكتحملجعلهازوجها، ولكنإجرامىسجلذاتالسيدةتكنالخناجر، ولممن
.الجمركيةالضريبةسدادمنليتهرب

منالعديددائمة، وكذلكبصفةوالذخيرةالسالحمنكبيرةكمياتمصادرةيتموكان
نضعوكنا. العامةباآلدابمخلةرسومًاأوموادتحملالتىالبريدوبطاقاتالكتب

البحرعرضإلىبهاونبحرقاربعلىالبريدوبطاقاتالمطبوعاتمنالمضبوطات
.األعماقفىبهالنلقى

السلطانقام، فقداآلنمنسيةأصبحتالتىالعقبةحادثةتقريبًا، وقعتالوقتذلكوفى
)العقبة – رفح (الحالىموقعهمنالفلسطينيةالحدودخطلدفعبمحاولةالثانىالحميدعبد
فكرةدفعتالحدود، فقدعالماتبإزاحةالتركيةالقواتوقامت. السويسنحواإلتجاهفى

علىنهايتهاكتبتالتىالخالفةدعمعلىيعملأنإلىالحميدعبداإلسالميةالجامعة
اإلذعان، ورفضتالخداعمننوعًاذلكبريطانياعتبرتاوقد. 1914عاممصرحدود

منذأنهتعلملتحميها، وألنهاجاءتالتىمصرتسلمأنإلىباستطاعتهايكنللتهديد، فلم
مصر، سواءعلىتسيطرسيناءتملكالتىالدولةكانتالميالدقبلعشرالخامسالقرن
خاللقواتهيسحبحتىللسلطانإنذارتوجيهتمغربية، وقدأوشرقيةالدولةهذهكانت

.مدتهنتهاءامنواحدةساعةقبللإلنذارأذعنوقد... أيامعشرة

نفذتبريطانياأن)– لإلنجليز (عداءالمصريةالصحفأكثر" – اللواء "جريدةكتبتوقد
منالكثيرحققتتركياوأنبريطانيا، رجاءبقبولتعطف، وأنهالسلطانمطالبكل

هذهتدركفلمخدعتقدالعالمبالدكلفىالصحافة، وأنذلكوراءمنالمكاسب
الذى– الجريدةمحرر – كاملمصطفىعلىالباشويةبرتبةالسلطانأنعموقد. الحقيقة
القواربكانت، فقدالسالمإلقرارأسفًاأكثراألتراكالجنودوكان. ألمانيابتأييديحظى

مايملكونالألنهميهاجموهملمالبدوأنطابا، كمافىبالطعامتزودهمالبريطانية
.النهبيستحق
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المرءحقة، يحتاجمعرفةمعرفتهاإليها، فقبليفدلمنواضحةمدينةاإلسكندريةتكنولم
مالمحيحملالذىباشاشريفشارعمنالمدينةأحببتوعشقها، وقددراستهاإلى

هذهجووفى. العطارينوقراقولالجمرك، وحىأنسطاس، وحىبلندنبوندستريت
واإلسكندر،، وهوميروس، الفراعنة، وسليمان: الشرقبسحرأحسستالمصريةالمدينة
عالم. البندقيةوكليوباترا، وتاجروأنطونيووداندولو، ، ودانتى، بولس، والقديسوفرجيل
.الكبرىالقاراتشأنالمستقبلإلىنظرهمنأكثرالماضىإلىينظر

علىتقعالسواحللخفرتابعةكابينةمشغوًال، استأجرتووقتىبدنيًامرهقةحياتىكانت
يحيطالبحرشهريًا، كانجنيهاتثالثةمقابلبالرملستانلىلخليجالشرقىالطرف
وبيانو، ولكنىالكتببعضبالكابينة، وكاناألمواجهديرسماعينقطعمنها، والبجانب

،جازيتاإلجبشيانلجريدةأوبراليًاناقدًاأصبحتقدكنتنادرًا، ولماإالفيهاأمكثلم
لمدةأسير، فكنتاألنيقالصغيرزيزينيامسرحعلىتقامكانتالتىالعروضحضرت

أسيرثمدقيقة25باإلسكندريةالترامرحلةتستغرق، ثمالتراممحطةإلىدقائقعشر
مالبسوأرتدىألغتسلالعملانتهاءبعدمنزلىإلىوأعود،الجمركإلىدقيقةعشرين
علىللعرضنقدىأكتباألوبرا، ثمعرضلحضورزيزينيامسرحإلىوأتجهالسهرة
وهوصباحًاوالنصفالواحدةالساعةترامب، وألحقالمسرحمواجهةفىرخاميةمائدة
علىيزيدالنومبعدأخرىمرةالترامأركب، ثمالرملإلىاإلسكندريةمنترامآخر

.بالجمركعملىإلىالطريقفىساعاتأربع

* * *

ينسىالأسبوعًاقضيت، حيثاليونانإلىوسافرتإجازتىعلىحصلت1906عاموفى
برنديزى،إلىبتراسمنبالبحرذهبت، ثماألكروبولسفىوعشتاإلنجليزيةبالمدرسة

عنألستعلمكوكتوماسشركةإلىمباشرةتجهتاصباحًا، والسابعةفىإليهافوصلت
بعدالثانيةفىيتحركالقطارإنالموظفلىميالنو، فقالإلىالتالىالقطارموعد

ساعات"، فإذاسبعلمدةالقاعةهذهفىسأنتظرهلى، إلهىيا: "قائًالالظهر، فصحت
أكفرأن، وأردتبالضيقأحسستسنوات"، وقدسبعهنانتظرتالقد: "يقولبالموظف

الغداءلتناولودعوتهالموظفنصرافاوقتحانحتىنتظرتاالسقطة، فهذهعن
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وظيفةعلىعرضالذىجوثرى، موراىبصحبةاإلجازةهذهفىاستمعت، وقدمعى
أعتذرجعلتنىالماليةالمسائلفىالمحدودةمواهبى، ولكنويسكونتناشيونالبشركة

.العرضقبولعدمعن

الداخلية، ولكنهلوزارةمستشارًاليصبحالجماركإدارةبكشيتى، تركالعامنهايةوفى
غتيالابينها، منوالصعوباتالقالقلمنعامينبعدعملهفىقدمًايمضىأنيستطعلم

المحطةحتىشبردفندقمنالطريقوظل. الخدمةمناستقالباشا، وأخيرًاغالىبطرس
جاءواالذينالحكومةموظفىوكباروالشيوخوالعمدبالباشواتساعتينلمدةمزدحمًا
.مصرعنرحيلهقبلمرةآلخر، لمصافحتهالرجلبفضلعرفانهممنبدافع

نادرًاالتىوالتوجسوالسلبيةاألفقضيقأن، أولهمابالجماركخدمتىلفترةبأمرينأدين
عنالنظر، فبغضالجماركضميرالنساء، تمثليعرفها، والالرجالعندتتوفرما

مصلحةوحتىالحساباتوإدارةاألقسامرؤساءرضاعدم، فإنالجماركجبايةمتاعب
بهأدينالذىالثانىاألمرأما. لحمىفىتأكلمازالت، العامالمديرعناإلحصاء، ناهيك

أو، ليًالوقتأىفىالموانىأرصفةعلىالسيرفىوجدتهاالتىالسعادةفهوللجمارك
التىالسفنصفارات، وأصواتالفحمتكسيرالضخمة، وطريقةاألوناشنهارًا، ومشاهدة

.تنقطعال

الذىالفراغيمألأنأحدعلىيصعبكانالذىبكشيتىخلفمنالمنصبفىجاءوقد
بتعيينىبرقيةوصلت، عندماالجماركفىدورىنتهىاو. الداخليةإلىباإلنتقالتركه

.المالىالمستشاركوربتفنسنتللسيرالخاصللسكرتيرمساعدًا

حلالمالىالمستشارمكتبففى، قبلمنتركتهاكماألجدهاالماليةوزارةإلىوعدت
يكنشئ)، ولمفىاآلخرعنألحدهماتميزوال (سميثباودنمحلسميثأثرنجتون

للعملمعرفةعمرى، لدىمنوالعشرينالسادسةفىوهأنذا، لشخصينيكفىعملهناك
والجماركالمناجمفىبالعملخبرةوالعربية، ولدىواإليطاليةوالفرنسيةباإلنجليزية

 !!أعملهماأجدالولكنىالمالىالمستشاروسكرتارية
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كانفقد (منهالتوجيهاتلتلقىصباحكل) كرومر (اللورديزورالمالىالمستشاروكان
تعبيراتمننستنتجأنوأثرنجتونوتعلمت) اللوردوزراءرئيسبمثابةالمستشار
حترامًاايبدىيكنلماللوردألنبعد)، وذلكفيما (دقتهاتتضحأمورًاالمستشار

، كاناللحظاتبعضفىمريعًاتأثيرهتجعلومكانتهشخصيتهقوة، وكانتلألشخاص
الرسميةالناحيةمنالبريطانىالمعتمدداركانت. الكبيرثقلهلهكرومراللوردإسموقع
مكانةاألخرى، ولكنالقنصلياتمنغيرهاعنالقانونىالوضعحيثمنتزيدال

المستعمرة،الهند، وحاكمفىالملكنائبوزنلهاكانمصرفىالبريطانىالمعتمد
رئاسة (ستريتداوننج10يمثلالسواء، إنهعلىواألجانبالمصرييننظرفىوالسفير، 
.معًامجتمعينباكنجهاموقصر) الوزراء

،توفيقالخديوعمهاإبنمعمرةذاتتجلسكانتأنهافاضلناظلىاألميرةلىذكرت
أميزإننى.. إسمعى، "وجههإكفهر، وقدتوفيقلها، فقالالطريقفىصياحًاسمعاعندما

يقولأنيريدماذابعد)، ترىفيماكرومرلورد (بارنجعربةأمامالسايسصيحات
الشخصيةهذهالقاهرةسكان، رأىذروتهفيهالسياسىالتوتربلغيوم؟!"، وفىلى

النصائحيصدروهو. التنسليلعبالجزيرةنادىصوببعربتهيتجه) كرومر (المعروفة
أخيرًاوقفتوقد. تردأوتناقشالأوامرمجرداألمرحقيقةفىفهىالفور، علىلتنفذ
رئيسًاسولسبرىاللوردكانإنجلترا)، فقد (الوطنفىكرومرتأثيرعلىبراهينعلى

مرسلةبرقيةعلىعثرتفقد. معًاوالتسلطبالشكومعروفًاللخارجيةووزيرًاللوزراء
برقيةأنإلىعنايتهيوجه، ولكنهتعليماتهعلىفيهايشكرهالبريطانىالمعتمدمنإليه

سوىيحدث، ولمعملهيقترحبماوليسبالفعلعملهتمبماتعلمهكانتاألخيرةالقاهرة
بإجازة، طلبمصرمنعادفعندما. عكسيةبنتيجةوتسلطهتعجلهيأتىأنواحدةمرة

الخاصللسكرتيركرومراللورد، فقالأيامثالثةبعدالمقابلةموعدلهفتحددالملكمقابلة
قطاريركبأنيستطيعحتىاليومنفسظهربعدالمقابلةتتمأنيأملكانإنهللملك

 !الخديويظننىأنهيبدو "بذلكعلمعندماإدواردالملكبإسكتلندا، فقاللالستجمامالمساء
."
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منالشهيرة، ويعدمؤلفاتهمنيتضحوعميقة، كماواسعةكرومراللوردقراءاتكانت
فىمعرفتهتواضعالحديثة، ولكناليونانحتىالقدممنذللهللينيةالدراسينالقالئلبين

إلىيومًاذهب. معهايتواضعأوالتخلفعوامليقدرالجعلهاآلدابمجاالتمنمجالين
الرجل، وكانالبريطانىالمعتمدبدارمقيمشابكاتبيشغلهاكانالتىاالستقبالحجرة
بالفرنسيةالمصورةالكتبمنمتفرقةمجموعةالمنضدةعلىتركوقدموجودغير

، فصاحالحالهذهعلىليجدهاصاحبهاالمدفأة، وعادفىبهاكرومر، وألقىفجمعها
".متوحشمنله، ياقوطىفنإنه: "قائًال

تعنىومظهرها، الشخصيتهافىنبيلةفكانت) كرومرالليدى (الثانيةكرومرزوجةأما
واإلسالميةالقديمةبمصراإلهتمامشديدةالدبلوماسية، وكانتاالجتماعيةبالحياةكثيرًا

إذامنكفضليكونسوف .. ستورسمسترعزيزى: "مايومًاإلىوالحديثة، كتبت
كاترين: المخلصة .. الثالثةالساعةترامفىاألهرامإلىغدًامعىالذهاباستطعت

.الرحالتتلكمثلسماتهىوالنبلوالبساطةالصداقةكرومر"، وكانت

عندمصرفىوقعتالتىالصدمةعمقعامًاثالثينمروربعدنتبينأنالصعبومن
المحركةللقوةإبعادًاالبعض، وعدهاواألسىاألسفبينكرومر، فجمعتاللورداستقالة

.السنواتتلكخاللمصرتقدمعنمسئوًالكانالذىالدواروالدوالب

حتىالخبرعلىبالتكتمالبريطانيةالخارجيةتبعتهااالتىالطريقةالصدمةتأثيرمنوزاد
حتىالباكرالصباحمنكللدونعامًا49لمدةكرومرعمللقد. رويتروكالةأعلنته

سمععندما. المؤامراتمعهاتشابكتجساممسئولياتعاتقهعلىتقعالمساء، وكانت
وحدهمصر، واللهأيامأسوأمنهذاإن "العجوزالتركىاإلسكندريةمحافظلىقالالنبأ

بداوقداللوردفوجدتواحدبيومالنبأإعالنقبلكرومرالليدىلتقيتاقديعلم"، وكنت
فىالتنسيلعبلهرؤيتىتذكرتملحوظ، وعندماببطء، مهزوزًا، يسيرالسنفىمتقدمًا

علىعشاءلحفلالدعوةيقبلالجعلهحدًاالضعفمنكبيرًا، وبلغالفرق، كانأغسطس
المستشار (كوربتوأخذ. الرسمىالوداعحفلمنبدًالباألوبراخطابًا، وألقىشرفه
المصريون، أمااستبعدتاألخرىالمقترحاتأنيعنى، ممالذلكالترتيباتيعد) المالى
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تصبالعربيةالصحافةنصف، وحوالىعملهيمكنمالديهمالخديو، فليسيخشونالذين
.اللوردعلىاللعنات

األمراءمنيحضرالكبير، لمالحفلمنذكرياتأربعأوثالثذهنىفىبقيتوقد
، اللذينحليموسعيد) الحربخاللسلطانًاأصبحالذى (كاملحسينسوىالمصريين

الكونتالفرنسيةالجاليةرئيساألجنبيةالجالياتنتدبتاو. للحضورالكافيةالجرأةوجدا
الكلماتعلىكرومرردوكان. مشاعرهاعنوالتعبيرالجالياتكلمةإللقاءسوريال
أولإلىمصرحكمأجنبىديكتاتورآخرمنالتقديروصارمًا، متضمنًاومباشرًاواضحًا

وزيرينتظركبيرًاسياسيًامستقبًالهناكمخطئًا، فإنأكنلمما: "بقولهوطنىديكتاتور
مخلص، فهوبالدهلخدمةالالزمةالكفاياتباشا، فلديهزغلولسعدالحالىالمعارف
،مواطنيهمنالمضايقاتمنالكثيرتحمل، وقدمعتقداتهعنالدفاعفىوشجاعوقادر
سعدفعلهماوهذا". لألمامقدمًايمضىأنعالية، فعليهقيمةذاتمواصفاتكلهاوتلك

.زغلول

عندالفرنسيةاإلنجليزيةالعالقاتبينيقارنوهوكرومراللوردعلىالسعادةوبدت
والعداء،الشكنظرةاآلخرإلىينظربلدكلكانعندما1883عاممصرإلىحضوره

كرومر"، ولذلكالطاغية "أو" بارنجالمدعو "بإسمالفرنسيةالصحافةتذكرهكانتوعندما
أهدانى، وقدتحقققدمهمًاتغيرًاأنيعنىذلكفإنإيجابيةبأوصافأخيرًاوصفعندما

كرومررحيلوكان. بهاأعتزرحيلهماقبلقيمةكتبًاكرومروالليدىاللوردمنكل
.كرومرلعصرنهايةمجردوليسالحربقبلمالفترةنهايةيسجل

* * *

التىجازيتاإلجبشيانمراسل – جريفزفيليبأشاركتقريبًا، كنتالوقتذلكوفى
.أفضلشقةعننبحث، وكناغرفتينمنشقة– باإلسكندريةتصدركانت

فىأفكر، فلستوكتبىأغراضىتضمللكتبوأرففدوالبذاتغرفةإلىأحتاجكنت
منوغيرهللنفقاتاقتصادًاالتدخينتركتمحدودًا، وقدراتبىكانطالمامرفهةحياة

صخبيزدادسكننامواجهةفىيقعبلدىمقهىهناكالضرورية، وكانغيرالنفقات
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جذابةشقةعلىعثرتوأخيرًا. التالىاليومصباحمنالثالثةحتىمساءالثامنةمنرواده
جريفزفيليبعينحتىاإليجارعقدأوقعكدتوما. زهيدإيجارذاتالنيلقصربميدان

.الجديدةالشقةيشاركنىآخرشخصعنأبحثأنعلى، فكانبإستانبولللتايمزمراسًال

ساخنًا، وضايقهماًءيريدكانولكنهالمكانديفونشاير، أعجبهيدعىمحاموجاءنى
أفتقدكنتممكنة، ولكنىدرجةأقلإلىالصوتخفضتأننى، رغمالموسيقىصوت
.لورانسعلىأتعرفأنقبلصادقتمنأعزكانالذىجريفزفيليب

معهعملىأنللمالية، ووجدتمستشارًاكوربتفنسنتالسيرهارفىبولالسيرخلف
بالحكومةللمراجعةإدارةإقامةتقررقدكانعندئذ. قبلذىمنأكثرمحدودًاأصبح

الزمانإجتمع، بالمناجمعينتعندماحدثمباشرة، وكماالمالىالمستشارالمصرية، تتبع
آرثررئاسةتحتالجديدةباإلدارةعينتمعًا، وهكذاالمغبونوالشخصوالمكان
السككمصلحةمنالجديدالمنصبمنبالهند، وجاءخدمواالذينمنكانالذى، ميدلتون
زمالئىوكان. سنويًاالجنيهاتآالفللمصلحةيوفرأناستطاعالمصرية، حيثالحديدية

بعد،فيماالبورصةرجالمنأصبحالذىباكستونليالند: همالجديدةاإلدارةفى
بكنخلة، وصادقتادرسأفندىنخلةهماقدير، وقبطيانيونانىوهوبالسوألكسندر

الودجمعنا، وقدزغلولسعدحكومةفىللماليةوزيرًاالحرببعدأصبحالذىحنين
.معًاالعملجميعًا، ومتعة

إلىاإلسكندريةمنالمصريينمنبالعديدإلتقائىإلىالمراجعةبإدارةعملىأدىوقد
منشعبالعالمفىيوجدالالعادىاليومىالتعاملمجالفىأنه، وأدركتأسوان

هذا، ومازالالخوفعلىيبعثإنفعالهمأن، غيرالمصريينمنمعشرًاأطيبالشعوب
.المهيجينأيدىفىفتاكًاسالحًااإلنفعال

لجمعاإليطاليةالحكومةإختلقتهاأكذوبةسوىليسميسينازلزالأنالناسعامةويرى
النيلماءتوفيرأسوانخزانمنالهدفأنيرونكانواالذينهمالقوم، وهؤالءاألموال

 !بريطانياإلىلنقله
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العصورمنمدينةفيها، وهىبالتفتيشقمتالتىالتاليةالمنطقةهىدمياطكانت
كانالذىمينائهافىنجد، والالماضىإلىينتميانوروحهامظهرها، ومازالالوسطى
منذملنرماركةحديديةخزانةالمركزتسلمالقوارب)، وقد (الفاليكبعضسوىمشهورًا

أفندىتوفيقأجابنىالسببعنسألتمهملة، وعندمامازالت، ولكنهاقرنربع
بذلكقوى"، ويعنىجامدبلددمياط: "القاهرةمنمنفيًادمياطإلىنقلالذىالباشكاتب

،قبلمنالجماركمفتشىمنكنتولما. المدينةعاشتهاالتىالحضاريةالصالتتشعب
.قديمزميلمعالغداء، وتناولتالجماركاستراحةإلىإتجهتفقد

إنلىقال. المصريينمفاسدويعددبتركياحبًايهيممصريًا– المدير – بكالقبانىوكان
متىحده، ليستخدممكتبهفوقدائمًاجاهزًاسيفًاأميًا، يضعتركيًاكانعرفهمديرأحسن

المدير،منصبفيهاتولىالتىالثالثالسنواتطوالواحدةقتلحالةتحدثشاء، ولم
–شكدون – دمياطوتعد. البحيرةبمديريةاألسبوعفىقتلحاالتثمانىتقعواليوم
عامًا،أربعينقبلنسمةألف150يسكنهابورسعيد، وكانيدعلىحتفهاميتة، نالتمدينة

.مركزإلىمديريةمناإلدارىوضعهاتدهوروقد. ألفًاأربعوناآلنيسكنهافأصبح
شاهرينتراهمماديًا، فالجنودالمتردىالوضعلتحسينالنظامعلىالحفاظالمديرويحاول
وكلنتباهاوقفةرؤساؤها، يقفبالمكاتبالمديريمرمشادة، وعندماحدثتلماكالسالح

ينظر، بينمارأسهوأحنىيديهمنهمكلشبكللمدير، وقدتحيةيؤدىمكتبهبابعلى
.العكسىاإلتجاهفىالمدير

اإلسكندرية،أوالقاهرةيذكرال، فهوالشرقنحواإلتجاهدانتىعندمثلتدمياطأنغير
منمدينةإلىدمياط، فتحولتعرفتهمماأقسىكانقدرها، فإنهانيبالقرطاجعنأما

.تونسفىالثالثةالدرجة

جورجهوموظفيهابينالشعراءأحدلوجودمحظوظةالمصريةالماليةوزارةوكانت
،المفتشينتعنتمنلهقدمتشكوىببحثالوزيركلفه، وعندماستيوارتبورنت
، كتبالخيليركبالولكنهمتمكنعملة، وخبيرالسنكبارالمحامينمنإثنينبصحبة

:التاليةالقصيدةستيورات
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،مقعدهفىباشاحشمتتحرك
عادًال،ليسهذا" الحصانبدل "وقال
،إصالحهفىللنظرلجنةأشكلسوف

وروكاسيراوراسينحيدرمن
،التالىاليومصباحمنعشرةالحاديةوفى

،وتتثاءبعيونهاتفركاللجنةإجتمعت
متأخر،وقتفىيأتونعادةفهم

وحيدر،وراسينروكاسيرايفعلهكذا
الصحيحةالبدايةأنقررواعندئذ

؟الحصانهوما: السؤالعناإلجابةهى
غامضشئالحصانألن
وروكاسيراوراسينحيدرعند
راسينقال – ذلكبعدبحثهيجبوما
الحصانيأكلهالذىالعلفهو
؟معلوماتيقدمأنأحدكميستطيعفهل

"أحدال: "وحيدرروكاسيرافأجاب
بكلمةحيدرونطق

"لىبالنسبةغامضسؤالكإن: "قال
؟شئألىمعرفتهجدوىفقط، فمامحامإنه
راسينقال" – لذلكداعىال"

المندوبدارعلىبترددهعرفكبيرموظفإنتهازيةأخرىقصيدةفىستيوراتوسجل
).الكبيرالصليب (الفارسووسامالسيررتبةعلىيحصلحتىلكرومر، وتملقهالسامى

بيرم"،قربان "األتراكيسميهالذىالكبيرالعيدهماإسالميتانرسميتانإجازتانوهناك
إجازة، فإذاأيامخمسةأوأربعةمنهماكلفى" بيرم "األتراكيسميهالذىالفطروعيد
ديرزرتاإلجازاتتلكإحدىأسبوعًا، وخاللالجمعة، أصبحتيومسبقهاأولحقها
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،السويسمنفأبحرناالسواحلخفرعاممديربصحبةالقلزمجبلعلىأنطونالقديس
الجمالأجودظهورعلىقافلةضمنسرنا، ثمالغربىالشاطئعلىالخليججنوبونزلنا

.العالمفى

.مساءفيهاسترحناالذىالموقعمنأميالأربعةبعدعلىيقعكانالذىالديربلغناوقد
أنكتشفتاالدير، وإلىالمسيربدأناالصباح، وفىالشمالمنباردةتهبالرياحكانت

بخطاباتفقطيزودنىلم) اإلسكندريةوبابامرقصالقديسمنذ112رقم (البطريرك
مدخلللقائنا، فوجدناليتأهبوصولناقبلالديررئيسإلىرجًالأرسلتوصية، ولكنه

المناسباتفىإاليفتحالالذىالبابعندالرهبان، ووقفالنخيلبأغصانمزينًاالدير
جدوليرويهاالغناء، وحديقتهثلالثاالقرنإلىالديرتاريخويرجع. بالتراتيلالستقبالنا

المخطوطاتعلىإطالعنا، ورفضوايعلمونالأنهم، ويبدوالجبلمنمنحدررقراق
السيداتإحدىمعوجودها، وصعدتأنكروابها، فقديحتفظونإنهمقيلالتىالقديمة

لم؛ لذلكشاقطريقوهوأنطونالقديسكهفموقعكانحيثالصخرةإلىاإلنجليزيات
.يزارأنيستحقالذىالمكانإلىالصعودفىالباقونيشاركنا

علىالمشىنستطيعمعسكرنا، كنانصبناالحياة، وعندمانسيمالجافالصحراءهواءكان
كسمكةالشمس، فبدتاألفقعندالشمسغروبحتىالصباحمنالنظيفةالناعمةالرمال
بريقمثلأقدامناتحتيتألقالصغيرالناعمالزلطمحيطها، وكانفىتغوصذهبية

فىأصداؤهاتترددضوضاءيحدثالمشىأثناءفىصوتعنه، ويصدرالمعدن
.الصحراء

فىلمرافقته– الصعيدفىاآلثارعاممفتش – ويجولآرثردعانىتقريبًا، بعامذلكوبعد
متنحلفا، علىوادىعندالسودانوحدودأسوانبينفيماالمعابدعلىالتفتيشيةجولته
فإنسيدىيااآلنالشاىإعدادمنىتطلبال "المراكبىلىقال". دندرة "الحكوميةالذهبية

معبدعندةمالناعالذهبيةالصفراءالرمالإلىوصلناأيامقذارة"، وبعدقدمىتفوقيدى
تنادىإمرأةأنشودةبعيدمننسمعكنامساءالفراشإلىآويناوعندما. الشهيرسمبلأبو

:الغائبحبيبها
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محمدياحبيبىيا
المنامفىلعينىتعال

لخزاناألخيرةالتعليةبسببسقفهحتىغارقًا" الفرعونيةالمعابددرة "فيلةمعبدووجدنا
مالبسناخلعفىالرغبةمقاومةنستطعفلمالغروبعندإليهوصلناقدوكنا. أسوان

.الغارقالمعبدداخلالنيلفىوالغوص

بالعربيةيوصفانالقطنوأسعارالعقارىالبنكيانصيب، كانالعشرينالقرنأوائلوفى
الرولزسياراتكانتالتوراة)، ربما" (القديمالعهد "فىإاللهانظيرًاتجدالبعبارات
، ولكنكالتركستانفىتمرحالجمال، وأفضلبلندنستريتبوندفىتمرحالفخمةرويس

سافوى، وتتوقففندقأمامجنبإلىجنبًاتسيررويسوالرولزالجمالالقاهرةفىتجد
األخضر،الضوءيضاءعندمااألحمر، وتسيرالضوءيضاءعندماالمرورإشارةفى

الذهبيةوبحار. جملأوتراميمرعندما" رجلكإوعى "يصيحونوالجمالينالحراسوتجد
معتمدةعبارةوهى" اللهعلىتوكل: "صائحًااآلالتحجرةإلىينظرالنيلفىالفخمة
".العنانللمحركأطلق "لعبارةكبديلعندهم

بصحبة" الكارتة "أركبتوقعها، كنتيمكنالالطارئةللحوادثالناسأفعالوردود
على، وقفزنااألشخاصأحدفجأةالعربةدهمت، عندماالطريقجانبفىونسيرصديق
نغادرأنحولنا، ونصحوناتجمعواالمارة، ولكنالمصابالرجللنساعدالعربةمنالفور

1906عاممنيومذاتأسيركنتوحين". لتأخذناالشرطةتأتىأنقبل "بسرعةالمكان

أنوأرادالمقهىأمامالجالسينأحدإلىنظربلدىمقهىأمامومررتاألسواقبإحدى
شابًا،عنئذكنت ! ". إنجليزىياأبوكيلعن "قائًالبالعربيةفشتمنىرفاقهأماميتباهى
لهبقولىذلكعلىالعربية، وزدتباللغةالطريقةبنفسسبهفىأتردد، فلمالغضبسريع
وتنبهت. منهأنجبتهالذىالتسعينأمهعشاقبينالرجلإسملىحددإذاأباهسألعنإننى
األمر،تصعيدتمإذاكرومراللوردغضبتثيرقدالتىالحدودتجاوزتقدأننىإلى
يديهبكلتاذراعىواقفًا، ويمسكيهبشتمنىالذىبالرجلفوجئت، ولكنىمسامعهوبلغ
أنأدرىأكنلمإننى" ودخانًاقهوةأخىيامعاناإشرب .. معلش .. تعالى: "لىوقال
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نستفيدالبذيئة، وسوفاأللفاظحتىتعرفبكالعربية، فإذااللغةمعرفةيتطلبعملك
.المهمةآرائكمنقطعًا
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الرابعالفصل
الدوبارةقصرإلىالماليةمن

)1907 – 1908(

فىتركياأزورأنفضلت، فقدواليونانإليطالياالسابقةبزيارتىاستمتعتقدكنتولما
مستوىذاتفعًالفاخرةرحلةكانت. الثالثةالسنويةإجازتىلقضاءالوطنإلىالطريق
.قليلةبتكلفةالراحةوسائلكلوفرتالتىالخديويةالبوستةشركةنظمتهارفيع

بريدقاربدولةلكلكاناإلنجليزى، فقدالبريدقاربفىالشاطئإلىنزلتأزميروفى
القديسقبروزرت. كلهاالدولبريدفحصمشقةاألتراكيتحملالحتىبهاخاص

شيوخهمأحدفيهودفنواقرونأربعةقبلالقبرفتحواقداألتراك، وكانبوليكارب
.األخرىالجهةفىعمامةتقابلهالقبرمنجهةفىالصليبتجدلذلك) األولياء(

إلىالمتجهالقاربكانحتىإلستانبولالمقابلةباشاحيدرمحطةإلىنصلكدناوما
ديك (مضيفىينتظرنا، فراحأنالممكنمنللتو، وكانالمحطةغادرقدإستانبول
واحدةساعةبعد: "، فقالضيقمنبهنشعرماأدهشهالذىالموظفيعاتب) جريفز
يحصللمشرطىمجردإنهلناقالإحتجاجناتابعناآخر"، وعندماقاربهناكسيكون
.الموظفينمنغيرهشأنذلكفىشهور، شأنهأربعةمنذراتبهعلى

طرففىكشكًايلدزفىالدبلوماسيةالشرفةمنشاهدتأنحظىحسنمنوكان
علىأحصلأنعلىوكان. الحميدعبدللسطان) الرسميةالجمعةصالةمسجد (سالملك

)باستعارتهاقمت (عاليةوقبعةرسميةبذلةأرتدىالسفارة، وأنمنرسمىتصريح
بساعةالظهرأذانقبلوالمسجدالقصربينالطريقعلىتطلالتىالشرفةفىووقفت
، فلممسئوليتهفىشخصكليرقبالقصررجالأحدوقفضيفكلجانبوإلى. كاملة
يمرالموكبكان، وعندماشكموضعيكونأنمنفردأىالدبلوماسيةالصفةتعفىتكن
حتىبقوةالخلفإلىذراعىيجذبونبهمفإذاجيبىنحويدىحركتالشرفةتحتوئيدًا
أوالسالحمنتمامًاخاليةجيوبىأنتأكدواحتىيتركونىولم. تتكسرضلوعىكادت
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عربية، وكانتخيولتجرهاعربةفىحجرمرمىعلىيمرالسلطانكان، عندئذالقنابل
حولهالقصررجالوكبارالوزراءوجودرغممهيبًاأنيقًاويبدوبالحناءمخضبةلحيته

.الموكبذلكفىواضحًاوقاره، فبرزعنهاألبصاريخطفوالمأنهمإالوخلفه

، ولكنالتعليمفىمفتشوظيفةريتشموندآرثرعلى، عرضلندنإلىوصلتوعندما
لماإهدارذلكفىلكانالكريمالعرضقبلتلوأننى، وجدتللندنالدائمحبىرغم

فىذلكلىتبين، كماإهدارهيمكنماأقصىذلك، وكانوتجاربمعرفةمنحصلت
.خدمتىنهاية

خطابفاضلنازلىاألميرةأعطتنى، فقدالتالىالعامفىأخرىفرصةلىوالحت
قدالتركية، وكنتالحكومةلدىوظيفةعنلىليبحثاألعظمالصدرباشالكاملتوصية
بعدباشابكامللقائىموعدوتحدد. اإلجازةمنالعودةطريقفىبإستانبولمررت
التىالمناقشاتآخر، وفى" سالملك "مشاهدةفى، قضيتهااألعظمالصدربمقريومين
لمشاهدتهدعيتالذىالسالملككان. األتراكوالصحفيينالسياسيينوبعضبينىدارت

.الفتاةتركيابطغاةالحميدعبدالطاغيةتغييرتركياشهدتمختلفًا، فقد

جريفز،بصحبةعشرةالحاديةالساعةتمامفىالعرباتبإحدىالسفارةإلىوصلت
رجالبعضمعنا، وأخذنارايانأندروالسيرقادهالذىالعرباتموكبإلىلننضم

ينظرونالمارةأخذمغلقة، فقدالمحالتمعظمكانتولما. يلدزإلىالطريقفىالبحرية
الفرسانقامالمارة، فقدمنالجمعهذامثلالسابقالعامفىنشهدببالهة، ولمموكبناإلى

.القصربواباتبلوغقبلالواقعةالمسافةفىتمامًاوغلقهالناسمنالطريقبإخالءعندئذ

بهاءمعبشأنهاتحدثنا، وقدإستانبولعلىبظاللهاتلقى– عندئذ – البلغاريةالمسألةكانت
الفتاة؛ ألنلتركياالقلقتسببالبلغاريةالمسألةأنالحديثذلكمن، واستنتجناالدين

عهدًاتبدأأنتستطيعال، فتركيامأزقفىالجديدالنظامتضعباالستقاللالبلغارمطالبة
بلغاريامنحرفضواإذاأنهميعرفوناإلمبراطورية، كمابالدأحدبإقتطاعجديدًا

عملعنعاجزةنفسهاتركياواحد، وستجدجانبمنبإعالنهتقوم، فسوفاالستقالل
تبدأبأنلبلغارياتسمحلنالدولأنإلىالدينبهاء، وذهباإلعالنذلكمواجهةفىشئ
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فىالمحتملةبالنتيجةالتسليممننوعًايمثلذلكفىاألملكان، وإناالستقاللبإعالن
.رأينا

القامةقصيراألعظمالصدر، كانالشائعاتتلكصحةباشالكمالمقابلتىأكدتوقد
اإلنجليزيةيتحدث، وكانأعلىإلىدائمًاذقنهفيرفعالوقارمالمحهعلىيضفىأنيحاول

إعجابهوأبدى. اآلنخاليةوظيفةتوجدال، ولكنلديهيوظفنىأنيودإنهلىجيدًا، وقال
وصولعنالجاويشأعلنالقاعةخارجطريقىفىكنتوعندما. نازلىلألميرةوتقديره
.بلغاريااستقاللللدولليعلنجاءالذى) البلغارىالوزير (جويشوفمسيو

أصلكدتبالسرعة، وماويتسمبالبتروليعملرومانىقاربعلىأزميرإلىوأبحرت
شتريتا، وسميثهيثكوتالقنصلنائبمائدةعلىالغداءتناولتحتىأزميرإلى

، وزرتمرتفعبثمن) وتاجرهولنداقنصل (لينبفانمناإلسكندرعملةمنقطعتين
العمالأحدمقتلعنالناجماإلضراببسبببالجنودمحاطةكانتالتىالحديدةالسك

أنعليهقترحتا، فأمرهمنحيرةفىالحديديةالسككمديروكان. الجنودبرصاص
المديرالمصرية، وأعدالحديديةالسككمصلحةمساعدةطالبًاالمصريةللحكومةيكتب
فقدت، وهكذااإلضرابإنتهاءتفيدبرقيةفيهتلقىالذىالوقتفى، المعنىبهذاخطابًا

.البوسفورإلىأزميرمنالحياةمدىسفربتذكرةعليهاكوفئتربماالتىالوساطةفرصة

رجالبعضبمساعدةيحظوناإلنجليزالقناصلمنخلفهكرومر، ومناللوردكان
كالنجومكانواهؤالء، ولكنلعملهمالمتحمسينالمقدرةذوىاألكفاءالبريطانيةالخارجية

أيضًا، وكانفجأةيختفونفجأة، وقدالبريطانىالمعتمددارسماءفىالمتألقة، يظهرون
السياسى – واألرشيفالوثائقعلىالحفاظيتولىأنهوبالداربهالمعمولالتقليد

العيوندوريلعبالذى" الشرقىالسكرتير "هومعينمسئول– واالجتماعىوالدبلوماسى
).العسكرىبالمفهوم (المخابراتبعمل– أيضًا – يقوم، كماالبريطانىللمعتمدواآلذان
السكرتيرنفوذالقاهرة، وكانفىاألولالبريطانىللمسئولاألموروتفسيروبشرح

 –مصرفىالبريطانىالنفوذذروةوفى. البريطانىالمعتمدنفوذبإمتدادممتدًاالشرقى
خدموامنبينمنيختاررجلالمنصبهذايتولىكان– الحربحتى1890منذ

.األدنىالشرقفىالمهمةالصغرىالمناصبمنيعدالمنصب، وكانالشامبقنصليات
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،كلوبالترففىسمعتهاالتىاألسماءأولهو) الشرقىالسكرتير (بويلهارىإسمكان
منصغيرةمجموعةوتقديرإعجابموضع، وكانطواللسنواتالمنصبشغلوقد
يعرف "أنهيرونإلتقيتهمالذيناإلنجليزالموظفينصغاروكان. اإلنجليزالموظفينكبار

ويعملاإلنجليزىالنفوذلمدالتخطيطيجيدرجًالتريدكنتالمعرفة"، فإذاتمامالشرق
إنهلنفسىأقولكنتماسواه .. "، وكثيرًاأحدذلكيستطيع، فالهناكاإلنجليزإبقاءعلى
بويلهارىغاب، وقدعنهتحدثواالذينأولئكيشبهالالرجلأنإنجتراحظحسنمن

 –زغلولباشافتحىعربةإنتظار، الرجلأهميةعلىبرهانأبرزشهور، وكانلعدة
.بويليسكنهالذىالصغيرالبيتخارج – الحقانيةوزارةوكيل

مكتب، فدخلتالبريطانىالمعتمددارإلىخاصةبرسالةالماليةوزارةأرسلتنىأخيرًا، 
أنففوقهضخمشاربعليهاينحنىكاتبةآلةعليهاطاولة، فوجدتالشرقىالسكرتير

تناولمنالشرقىالسكرتيرإلنتهاءإنتظارًاجانبًانتحيتا، فسوداوانوعينانمقوس
ماءأبريقيمينه، وعلىبالسمنالمقلىالبيضمنطبقالكاتبةاآللةأمام، كانغدائه
الطبقأماموضعملحوظة، وقدبسرعةجميعًاعليهاأتىللبراندى، وقدآخريسارهوعلى
علىيطبع، ثمذاكرتهفىويسجلهالطعامتناولهأثناءالرئيسىالمقاليقرأ" المقطم "جريدة
.بديعنثرىبأسلوبلهترجمةالكاتبةاآللة

المعتمديقيمهاالتىتلكحتى (الرسميةالعشاءحفالتقوائمفىيدرجبويلإسميكنولم
غنىالكانتلسيدهخدماته، ولكنعابدينقصرإلىيومًااللورديصحبالبريطانى)، ولم
أنهمنخدمتهنتهاءاقربنقدمنلهوجهماحدودًا، ورغميعرفاللهعنها، وإخالصه

علىسيجرىومايجرىمابكلدقيقةمعرفته، كانتشامىبمنظارمصرإلىينظر
بكلمعرفتهإن– مبالغةدون – القول، ويمكنوفوقهالسطحالسياسية، تحتالساحة
موتأسبابعنتقاريرهيفوقكلها، والاألدنىالشرقمنطقةإلىتمتدكانتاألمور

الباشاواتحياةمنخفىوماظهرعماواسعةمعلوماتمنلديهماسوىدقةالخديوين
بالمعلوماتالمتعلقعملهإلىوباإلضافة. الحياةقيدعلىمازالواالذينوالبكوات

، وحلللندنالمرسلةالبرقياتتشفيرفىطويًالوقتًايقضىبويلهارىالشرقية، كان
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التىالرسالةنهايةفىاألولىباألحرفتوقيعيطبعمنها، وكانالواردةالبرقياتشفرة
.اآللةعلىيكتبها

عشر، وكانالثامنالقرنفىوالفرنسىاإلنجليزىاألدبخاصةالقراءةيعشقوكان
مرتديًاالظهربعدبالخارجيتمشى، وكانإمتاعأيماحديثهفىممتعًااللغتينفىمتبحرًا
حذاًءالمكواة، ويرتدىعنشيئًايعرفقديمًا، الوبنطلونًاقديمًامعطفًا: بسيطةمالبس
المصادر،منبالعديدصلةعلىجعلهالمتواضعالمظهر، وهذاوهيئتهطرازهفىعتيقًا

هل: "يسألهغريبرجلمنهقترباعندماشبردفندقبشرفةمرةذاتالشاىيتناولكان
سيدى، ولكننعم "تردددونالفورعلىبويلسيدى ؟! "، فأجابياالفندققوادأنت

منالشاىفيهاأتناولللراحةساعةفتمنحنىمعاملتىتحسن– سترىكما – اإلدارة
الرجل"،هذاإلىاللجوءيمكنكاإلنتظارتستطيعالكنتالسادسة، فإذاإلىالخامسة

، وهواآلنبعملىيقومإنه: "قائًالاستطرد، ثمليبتونتوماسالسيرإلىبيدهوأشار
الخصوصية، ويمكنكضمانمعبسيطةعمولةمقابلتريدمالكيوفرأنيستطيع

سمعحتىتتحركالعربةتكدعربة، لمداخل، وقفزالحساببويلدفعثم". إليهاإلطمئنان
.أرضًابالرجلطرحتقويةلكمة، وصوتالرجليسبليبتونتوماسصوت

متقبًالأومحبوبًاجورستيكنبعضًا، فلمبعضهمالمعاصرينكباريقدرالماوكثيرًا
.شئالإلىبويلونفوذعملقلصمنصبهفىكرومرجورستخلف، وعندمابويلعند

إلىجريفزالالمعة، وعادوأفكارهمعلوماتهمنوأغترفعندئذأراهماكثيرًاوكنت
أحلسوفوأننى، الخريففىوظيفتهيتركسوفبويلأنإلىمساء، وأسرذاتالشقة
الماليةفىوإنتشر، أمىعلىحتىكتمتهأننى، رغمكلوبالترففىالخبر، وشاعمحله

فورًا،قبلتهرسميًاالعرضتلقيتوعندما. الشمسأشعةتنتشركماوالصحةوالمراجعة
مرتبىمن% 5يستقطعأنعلى (المصريةالحكومةمناإلعارةسبيلعلىوعملت
الماليةتطلعاتىأنورغم. األرضظهرعلىحظًاالناسأسعدنفسىعتبرتاو) للمعاش

فىوأسرعت. الوظيفةلهذهقبولىعلىيومًاأندم، فلمأتوقعكنتممابأكثرتحققتقد
.إجازتىلقضاءإنجلتراإلىالسفر
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أنقبلالشاميةاللهجةدمشقفىألتعلمسورياطريقعنوعدتإجازتىقطعتوقد
.عربيةلهجاتعدةيتكلمونأناسمعأتعامليجعلنىالذىالجديد، منصبىأتولى

مرةتزوجتإذاتفقدهمعاشعلىتحصل (ألمانيةإمرأةإلتقيتالسريعالشرققطاروفى
القطعبعضبتهريبقامآليًا، وقدومسدسًاآليةوبندقيةآلةإخترعورجًال) أخرى

إذاعليهالقبضسيلقونالنمساويينأنيعرف، وكانالصربحكومةعلىليعرضها
، وعوملعليهالقبضإلقاءتمحتىالصربيةالحدودإلىنصلكدناوما. ذلكإكتشفوا
، فقدبإستانبوليعملمازالجريفزفيليبكانولما. أنظارناعنغابحتىسيئةمعاملة

عينمنتجعإلىالجبلصعدتحيثبيروتإلىهناكمن، وسافرتهناكساعدنى
أنغيرتؤجرأماكنهناكمغلقًا، وكانتالفندقوجدت، ولكنىبالمكانألستمتعصوفر

والدومينوالنردلعبأصواتمعممتزجةالجراموفونشديدة، أصواتكانتالضوضاء
.دمشقإلىسافرت، ثمالناسأصواتإرتفاعمعالشمبانيازجاجاتوفرقعة

، وقدالخيولتجرهالذىالبائسالترامفيها، يالحقكاألدنىبالشرقمدينةأقدمدمشقوتعد
التىالباعةصيحاتالحديد، وسمعتمنالسوقسقفبناءسوقها، فأعيدحترقتا

".حماتكصالح: "ينادىالزهورأسنانك"، وبائعبالك "ينادىكريماآليس، فبائعأطربتنى

قدمبويلفيها؛ ألنإقامتىأختصرأنيجبأننىعلمتحتىدمشقإلىأصلكدتوما
إحتكاكىمنالشاميةاللهجةمعرفةهوأمامىالمتاحكامًال، وأنشهرًارحيلهموعد

.الوطأةشديدةحمىمنالدراسة، وعانيتخاللمنوليسبالناس

استيقظنا. الشيخجبلمعىيصعدأنديفىالقنصلمن، طلبتدمشقأغادرأنقبلولكن
فىوديفى) العثمانىبالبنكالموظف (نيفلبصحبةدمشقصباحًا، وتركتالرابعةفى

ساعتينمسيرةبأسلحتهما، وبعدالضبطيةمنفارسينبصحبةالخيلظهورعلىرحلة
الضبطيةرجالأحدمنطلبت، فقدحادثتوقعوهنا. اإلفطارلتناولالتوقفديفىقترحا

بقيةومعهالحصان، فجرىذلكأهمل، ولكنهترجلتبعدماحصانىبزماميمسكأن
نسيطرأنمضنيةمحاوالتبعد، واستطعناذلكنتيجةتدحرجالذىديفى، ورفسالخيل
.رحلتناونتابعالجيادعلى
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الدروزمنجماعةإليناتجهتا، والتاللأعلىفىدرزيةقريةعرنة، وهىقريةوبلغنا
بهمإذابالعربيةلمخاطبتهمأتأهبكنتالبيضاء، وبينماوعمائمهمبمالبسهمالقامةطوال

بالجلوس"، وكانالغرباء، تفضلواأيهالرؤيتكمسعداءإننا: "قائلينباإلنجليزيةيتحدثون
وعسلالبيضلنا، وقدمواللرزقطلبًاالمتحدةبالوالياتسنواتبضعقضىقدمعظمهم

محاولةفىساعاتبضعوقضينا. بالموقعالمتاحةالجداولمنقراحًاعذبًا، وماءالنحل
الواحدةفىالجبلصعود، واستأنفناالحشراتوكثرةالكالبلنباحنظرًاللنوميائسة

ساعاتخمسبعدالقمةوبلغنا. القريةتلكمناستأجرناهاببغالصباحًاوالنصف
وراءهومانانبلبديعًا، جبلالمنظرقدمًا، وكان9050إرتفاععلىمضنية، وأصبحنا

بعيدًاطبرية، وهناكبحيرةالجنوب، وإلىاألردننهرمنابعالشمالبينهما، وإلىوسوريا
الشيخجبلقمةوتسمى). العربيسميهكما (لوط، بحرالميتالبحريقبعباحالستحت

منحدرطريقعنالجبلمننزلناوقد. الكهفداخللمعبدآثارعنتر"، وهناكقصر"
فىلدمشقالغربيةالبوابةإلى، وعدناالقائمقاممعالعشاءيتناولديفىشديد، وتركنا

ميًالسبعينفيهاساعة، قطعنا38كلهاالرحلةاستغرقتوقد. مساءوالنصفالسابعة
أصبحناعندماضاعتالرحلةمتعة، ولكندمشقإلىونزوًالالشيخجبلإلىصعودًا

.الجلوسعنعاجزين

،الرحلالتجارهممعرفةالناسأكثرأنالرحلةهذهمنبهخرجتالذىاإلنطباعوكان
يكلفونفالاإلنجليزالقمة، أمافىيأتونواألرمنواأللماناإلسكتلنديونهؤالءومن

.المعرفةمشقةأنفسهم

صباح) الكرملجبل (حيفاإلىمساء، ووصلناعشرالحاديةالساعةفىبيروتتركناوقد
العملة،بعضشتريتاإسكتلندى ، ومهندسبصحبةالبرإلىنزلت، وقدالتالىاليوم

مسدسهمنالناريطلقخاللهارفيقى، كانونصفساعةلمدةحيفاإلىعربةوركبت
زرت، وهناكفينيقىطابعذاتقديمةمدينةمنها، وعكاأيًايصيبأندونالغربانعلى

.الدينيةالبابيةطائفةرئيسأفندىعباس

فىطريقتهعلىيطلعنىأالقررأنهوأعتقد. سبتمبر15فىبويلمنالعملتسلمت
مثلىكانأنه– بعدفيما – تلقيتهاالتىالطلباتمناستنتجت، وقدعمالئهأسماءأوالعمل
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قبليةمكتبهحجرةوكانت. 6أجرمقابلالمعلوماتتقدمالتىالمصادرعلىاإلعتمادقليل
الديوانرجاللىالشتاء، فسمحمنتصفعداماالمعتمد، حارةدارفناءعلىتقع

بالغرفة، وكانالموجودةالثالثةالمكاتبإلىرابعمكتب، فأضيفحجرتهمبمشاركتهم
الذى7جراهامرونالدهوالمستشار، وكانالجميعلخدمةبالحائطمثبتواحدهاتفهناك

الدبلوماسية،باإلجراءاتجهلىمنالتخلصعلىكثيرًاوساعدنى، وعطفهبكرمهشملنى
أفادنى، كمااألسواقفىنتجولعندماتتكشفالشرقىبالسجادواسعةمعرفةعلىوكان
مصرفىمعروف، وهو8فندالىمنسفيلددىشارلزمحلجراهامحلوقد. كثيرًا

الضباطبعضقام، عندما1906عامدنشواىحادثفىكرومراللوردعننيابةبتصرفه
.الضباطأحدوقتلواالفالحونفهاجمهمبالقريةالخاصالحمامعلىالناربإطالقاإلنجليز

طابعوتحملفيهامبالغًاالمخصوصةالمحكمةعنصدرتالتىالعقوباتوكانت
أفكاريقبلونضباطنايعرفونأومصريعرفونممنالقليلأن، ورغمالوسطىالعصور
أحسبعضنا، فإنالحادثلهذاالبريطانيةللروايةالمضادةشو، والروايةبرناردجورج

.فعًالقترافهاتمخطأهناكأن

التىمراسالتهومسوداتالسمحةطبيعتهكانتالذىللديوانرئيسًاكليفروبرتوكان
.باليابانسفارتهوفىميونخفىبنجاحهقربعنعرفوهمنلكلمبشرًاجورستأمتعت

.الحربقبلمامرحلةفىالمتميزدورهالبريطانىالمعتمدديوانأدىكليفوبتوجيه
لندنفىالبريطانىللمعتمدالسنوىالتقريرصدورالقاهرةتشهدهحدثأهموكان

الوزاراتتقاريروالعربية، وكانتوالفرنسيةباإلنجليزيةواحدوقتفىوالقاهرة
حافلةبشهورالتقريرطبعقبلالبريطانىالمعتمددارعلىتردالمصريةوالمصالح
التقاريرتلكتكونأنوأخشى". طبخها "لنتولىعلينابتوزيعهاكليف، فيقومبالتفاصيل

والتعليمالعامةالصحةعتبرتاعشر، فقدالتاسعالقرنفىعندناالعملنظامعلىدليًال
تأثيرذاتجورستألدونالسيرإنتقاداتمنها، وكانتالتخلصيمكنمملة، وزوائد

غيرالتجارة "نسميهافأصبحنا" األبيضالرقيقنقل "عبارةنذكرنعدلمإنناكبير، حتى
".المشروعة

.1937أبريلفىبويلهارىمات6
.رومافىسفيراًبعدفيماجراهامأصبح7
.بعدفيماالنرويجفىمفوضاًوزيراًفندالىأصبح8
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روايتينبالفعلكتب، وقدفانسيتارتروبرتلىالمجاورالمكتبإلىيجلسوكان
،شخصيتهعلىإنعكسالفارسىبالشعرهتمامهاأن، ويبدوباريسفىنشرتابالفرنسية

جون "األولىروايتهكتابةفىأحيانًاالباكروالصباحالظهربعدفترةيقضىوكان
ويحظىالورقلعبفىبارعًاوكان. بالديوانالخاصةالكاتبةاآللةعلى" ستيورات

.معًاالخبراتنتبادلكناما، وكثيرًاجورستبتقدير

* * *

،طويلوقتمنذمتوقعًامصرفىبريطانيًامعتمدًاجورستألدونالسيرتعيينكان
،لهرصفاءكانواممناألحقادبعضألحد، رغممفاجئًاالتعيينذلكيكنلمولذلك

).كرومر (العظيملسلفهبالنسبةالحالعكس، علىقدراتهمنويقتربون

إسمأصدقاؤهعليه، وأطلقمولدهمنذ" جورستألدونجون "إسمجورستحملوقد
بينهللتمييز" جورستألدونالسير "إسم، حملالفارسرتبةنالجورست"، وعندماجاك"

عملالرابع)، وقدللحزبالمفكرالقانونىالعقل (جورستجونالسيروالدهوبين
.المصريةاإلدارةفىمتألقوظيفىسجلله، وكانثالثكسكرتيركرومرمعجورست

تعاطفًاالمقررة، وأبدىاألموالمصلحةأحوالأصلحعندماالماليةفىمواهبهبدتوقد
الدبلوماسيةقدراتهبرزتالداخلية، كمالوزارةمستشارًاكانعندماالمصريةاإلدارةمع

بمثابة - الفعليةالناحيةمن – يعدالذىالمالىالمستشاروظيفةشغلعندماوالسياسية
كبارمنغيرهدون – المقنعة، واستطاعالحمايةنظامظلفىكرومروزراءرئيس

.كرومرباللوردعالقتهعلىأثرهلهكانالخديو، مماثقةيكسبأن– اإلنجليزالموظفين
يتسامحأنباستطاعتهيكنولم. الشخصىطموحهكانلها، وكذلكحدالقدراتهكانت

معنىلهايكنالراحة، فلموعقلهجسدهيمنحلم، كمابحماقاتهميقبلأوالمخطئينمع
،بهالخاصةالسباقخيولأحدحقيقية، يمتطىإجازةعلىحياتهفىيحصل، ولمعنده

الغداء،موعدحتىشديدبتركيزيعملاإلفطار، ثمتناولقبلالسباقساحةفىبهويعدو
لعبوقتيحينحتىالعلميةاألعمالأحدقراءةخاللمناسترخاءفرصةذهنهويعطى

يصغرونهالذيناللعبشركاءمعمضربضربةكلفى، يبدعالتنسمنأشواطثالثة
مساء، عندئذوالربعالسابعةحتىالمقابالتمنسلسلةفىيغرقذلكوبعد. عامًاعشرين
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بعشاءالخاصةبالترتيباتينشغلالثامنةالبيانو، وعندعلىموسيقيةمقطوعةيعزف
ماخاللمنلهااإلنتقاديوجهأندونالترتيباتهذهتفاصيلمنأيًايترك، فالرسمى
.اللعبنهايةفىدقيقبنظامالخدعنفسيكرر" البريدج "لعب، وإذامالحظاتمنيبديه

مباشرةذلكبعدالسباحة، ليمارسحماميغادر، ثميتعبحتىيعوم، يظليسبحوعندما
"البخاردفعبزيادةتحركهابدايةفىتندفعقاطرة "بأنهوصفعندماولذلك. آخرنشاطًا

.يبررهماالوصفلهذاكان

بالغةبمهمةيقومأنعليه، كانالمالىالمستشارمنصبفىاألخيرةسنواتهوخالل
شغلالودى"، وعندماالوفاق "مفاوضاتفىالمصريةالمصالحتمثيلالحساسية، وهى

، فقدستريتداوننجيغادرمنأولالبريطانية، كانالخارجيةوزارةوكيلمساعدوظيفة
:بذلكفكانيعملهمالديهيعدلمطالماالظهربعدماإلىاإلنتظاريطيقالكان

دائمًا،لتعملعالية، خلقتروحًا
،المهترئالمكدودالجسدفأضنت
الطينمنبيتعلىالضغوطوزادت

،البدنىالضعفهذاتوازنالتىالشخصيةلديهتكنلممديدة، كماتكنلمقامتهألن
، كانتعندهالوحيدالسلبىالجانبيمثلذلكيكنلمصاحبها، كماعلىالهيبةفتضفى

،البريطانىالمعتمدشخصفىالكبيرالتغييرمنتستفيدأنقررتقدالبريطانيةالحكومة
قويةتعليماتلجورستمصر، وأعطتفىعملهاأسلوبعلىكبيرًاتغييرًالتدخل

سياسةتنفيذجورستإلىاألحرارحزبحكومة، فأسندتاإلتجاههذافىوواضحة
كانتإذاضروريًاذلكالذاتية، وكاناإلدارةمننوعًامصرإعطاءفىالتدريجىالتوسع

بعضنا)،رأىفى (مصرعنالتامبالجالءنفسهاعلىقطعتهبمااإللتزامتنوىبريطانيا
.األبدإلىمصرفىالبقاءننوىكنامطلقًا، إذاضروريًايكنولم

ولكن. األكفاءالمصريينيصنعأنخليفتهعلىمصر، وكانكرومراللوردصنعلقد
تكونفلن، وإالأعلىمنتهبطأنالحكمةمنيكنضرورية، فلمالسياسةتلكتكنمهما
منكلفىالمتطرفونالمحرضونيضعهاالتىالعمليةغيرالفوريةللعقباتنهايةهناك
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صاحبةحكومةعنصادرةبأنها– رسميًا – السياسةهذهتوصفولم. والقاهرةلندن
،وحدهماإلنجليزالموظفونذلكيرولم". جورستضعف "إلىنسبتالجاللة، ولكنها

رآهماذلككان، بلوضعهمعلىتؤثرسوفالسياسةهذهأنمعظمهمعتقداالذين
رأواثم، ومنالوطنىوالحكمالخديواستبداديخشونكانواالذينالمصريينمنالكثير

الجاليةتقديروكان. مصرفىالبريطانيةالسلطةنطاقوتوسيعبلاستمرارضرورة
اإلنجليزيةالصحافةعنهعبرتكماالحربقبلمامصرفىالمصالحذاتالبريطانية
".ضعيفة "جورستسياسةأن" كلوبالترف "فىدارالذىوالجدل

تحديدحولالحيرةعلىغلبت، فقدمعهعملتأورأيتهرجلأقوىكانجورستولكن
بعدهجاءوامنأوجورستعنحديثهمعندوأصدقائىزمالئىعناهالذى" القوة "مفهوم

عامإليهتوصلتالذىالتعريفعنالعدولإلىيدعونىماأجدوأللنبى)، فلمكتشنر(
أندونيفعلهأننقادهمنهيريدماينفذأنعليهالذىالرجل "القوى"؛ فهوللرجل "1911
وكان". إليهالنقدتوصيلبمجردوذلك) األمرفىيفكرأنودون (األسبابعنيسأل

يفكرلم، كماالصحفعلىالرقابةقانونتمريرمنمكنتهالقوةمندرجةعلىجورست
.المنطقمجافاةأوللضغوطاالستسالمفىواحدةلحظة

مصر، حددفىالبريطانيينالموظفينمنالمائتيننحوضماجتماعًاجورسترتبوقد
االجتماعذلكالسياسة، وكانتلكلتنفيذتباعهاايرىالتىوالخطط" سياسته "إطارفيهلهم

.محددةتعليماتجديدًا، أويتضمنلمأنهضروريًا، رغم

فىقدمًايمضوا، أنبعامينذلكبعدالبريطانيينروزفلتتيودورالرئيسنصحوكما
القبولينالتصريحأولالتصريحذلكمنها، فكانيخرجواأوبمصرسياستهمدعم
تلكضرورةتصورعنعجزواالجميعلها"، ولكنضرورةالصراحة "عتبارهاب

.الفعليةالناحيةمنالنصيحة

الشرعىالحاكمليجدجيبهفىالجديدةالتعليماتتلكحامًالالقاهرةإلىجورستوصل
الخيالية،األفكارمنوالكثيرالواقعيةاألفكاربعضتأثيرتحتواقعًا) الخديو (للبالد
فى– مصالحهمعتتناقضكانتالوطنيينتطلعاتأنرغم – الوطنىالحزبمعمتحالفًا
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الخديو؛ فقدعيوبغيرهمنأكثريعرفجورستكانلبريطانيا، ولمامعاديةقويةجبهة
قبلفيهمرغوبغيرعملعلىاإلقداممنالخديوتمكيندونالحيلولةموقفدائمًاتخذا

بأسلوبتصاغالتىالشخصية، فالنصيحةذلكالخديوأعداءأشاعوقد. العملذلكيتمأن
لإلنجليزكراهيتهكانتالذىالذكىالحساسالشرقىالحاكمذلكعندمقبولةكانتلين

علىالجديدالنظامعتمداكرومر، ويدعلىعلنيةإهاناتمنلهتعرضماإلىترجع
مستمرة – الحظلسوء – تكنلمالتىالبريطانىالمعتمدودارالقصربينالوثيقةالصلة
.دائمًا

قدرمنينقصمعهوالتعاونالخديومعالتشاورفىالتمادىأخرى، كانناحيةومن
عنبالتعبيرجورستبادرمصر، وقدفىالبريطانيةالجاليةأعينفىالبريطانىالمعتمد
ماليةفىالتصرفمثلبسيطةأمورفىللتحركمحدودًاقدرًالهللخديو، وأعطىمجاملته
،الوطنىالحزبرجالشكوكذلكأثار، وقدوالنياشينالرتبومنحالخديويةاألسرة
توجيهإلىودفعوهغضبهلإلنجليز، فأثاروانفسهباعقدبأنهصحافتهمفىفهاجموه
.فيهابارعًاكانلهممضادةضربات

المتصارعينالطرفينبينوسيطًاالبريطانىالمعتمددارأصبحتشهورستةمروروبعد
.ضدهاالمشتركلهجومهماهدفًاكانتأنبعد

مجالسبإنشاءالذاتيةاإلدارةأسسوضعمحاولتهفىصعوباتجورستوواجه
بعقولهمسياستناإلىينظرونالذينواإلنجليزالمصريينمنالكثيرراح، فقدالمديريات

صالحيةفىنشككأنالمستحيلمن، بلالمعقولغيرمنأنه، يرونبعواطفهمال
محكومألوانهاالسابقةالسياسةهذهأنمؤداهاستنتاجإلىكرومر، وتوصلوامنجزات

البريطانىوللشعباألحرارلحكومةتبرهنقدالجديدةالسلطاتكفاية، فعدمبالفشلعليها
الحكومةتطبيقها، وأنبصعوبةنواجهعندماالسياسة، وذلكتلكفشلعلىأجمعوالعالم

بسدادفيهالبريطانىالوجوديرتبطبلدعلىقبضتهاتشديدإلىفورًاتتجهقدالبريطانية
إلىتتقدملناإلصالحاتتلكأنرأواثماألخرى، ومنالدوليةواإلرتباطاتالديون
.أنملةقيداألمام
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غير– اإلنجليزالموظفينمنللكثيربالنسبة – كانت، فقداإلصالحاتتلكنفذتإذاوحتى
علىتقومالحكومةنظريةكانتالبريطانىاإلحتاللبدايةففى. مريحةوغيرمرضية
كتابهفىملنرأوضحهمانحوالمصرية"، علىواأليدىالبريطانيةالرءوس "استخدام

ENGLAND IN EGYPTومديرالبريطانىومستشارهالمصرىالوزير؛ فهناك ،
،البريطانىالعامالمفتشاإلنجليزى، وأحيانًاوالرى، ومفتشهماألشغالومهندسالمديرية

العدد،محدودىوالمفتشونالمستشارونكانطالمامريحبشكلالنظريةهذهطبقتوقد
فىعملوامنكان، فقدأعدادهمزادت1910عامبحلولعالية، ولكنكفاءةذوى

،واالجتماعىالفنىللمستوىمثاًال) عشرالتاسعالقرنمن (والتسعينياتالثمانينيات
منطقيتهرغم – التطورمتميزة، ولكنشخصيةعالقات، ويقيمونالتصرفيحسنون

.إنهيارهبذورمعهحمل– ومعقوليته

المالىالمستشارالقاهرة، كانفىمنهاأبرزالمديرياتفىالجديدالنظاممساوئوكانت
دونكبيرةمرتباتيتقاضونالوزراءكان، بينماعصريينرجاًالالمستشارينمنوغيره

محددة،مسئولياتأيةعاتقهمعلىتقعتكاد، والالتوقيعاتبعضسوىشيئًايعملواأن
جبهةعلىهادئًاشئكلفكانللمعارفوزيرًاباشازغلولسعدتعيينجاءحتى

معالمديرياتفىزادتالمساعدينوالمفتشينالمفتشينوأعدادسلطاتولكن. الوزراء
مكانةمنالمديريةلمديركانمايفوقومكانتهمنفوذهموأخذ. اإلدارةنطاقإتساع

إلىشكاواهميوجهونوالمظالمالحاجاتوأصحابالموظفينصغارونفوذ، فكان
مستشارمعمباشرةيتعاملالمفتشالمديرية، وكانلمديروليساإلنجليزالمفتشين

وال. المفتشيطلبهمابإعتمادللوزيرالنصحتقديمإالالوزارةمستشارعلىالوزارة، وما
بعضكان، وإنوالفضائحالظلمحاالتبعضلظهورالفرصةأتاحاألسلوبذلكأنشك

، وكانالريفوأعيانالمديرينمعطيبةعالقات، وأقامواكفاءتهمأثبتواقدالمفتشين
مواقعإلىرحيلهمبعدحتىيذكرونهمظلواالذينالمصريينإعجابموضعأداؤهم
.أخرى

هذامعًا، فإنوالمالئكةالبشرفضائلبينيجمعونالبريطانيونالمفتشونكانلووحتى
المصريةالمبادرةروحإضعافعلىيعملسلفهعنجورستورثهالذىالعامالوضع
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تقررالذىالجديدالنظامأنذلكومعنى. زائفنظامالمسئولية، فهوتحملعلىوالقدرة
غير، ويعدالمستحيلفرضإلى– العربقولحدعلى – يهدفستريتداوننجفى

والمصريوناإلنجليزالموظفونيتحلىأنيقتضىكانالنظامهذانظريًا، فتطبيقمستساغ
، ولكنالتكيفعلىوقدرةعزيمةمنجورستلدىكانبمامعهميتعاملونالذين

إتبعهاالتىاألساليبكانتالتغيير، بينمامجالتضييقأجلمنناورالبعضأنالمشكلة
.التقديرسيئةمتطرفةاإلنجليزلمرءوسيهمبالنسبةتبدوالجديدةلتجربةلالمخلصون

المستشارلمقابلةالمديرياتإحدىأواإلسكندريةمنالقادماإلنجليزىالمفتشفكان
بمقابلةالمصريينللموظفينيسمحبالمقابلة، بينمالهيسمححتىساعتينلإلنتظاريضطر

قلة، كما، ولكنهمذلكتحاشواقدالطيبينالمصريينبعضكانالفور، وإنعلىالمستشار
الوزارة، وكانمستشارصالحياتبعضألنفسهمينتزعواأنالمديرينبعضيحاوللم

تقدمالتىوالطلباتالمظالمعلىبتوصياتهاألخذوعدم،المفتشبتعليماتاإلهتمامعدم
بالشكوىعلمًاالمديرإحاطةمجردكانأنفبعد،المفتشينعندواإلحباطالضيق، تثيرله

يهملولكنبلطفالمفتشرأىيتلقىالمديرفورًا، أصبحأسبابهاإزالةإلىيؤدى
يكن، ولمالجميعمنمقبولةوغيروصعبةدقيقةاإلنتقالمرحلةكانت، لقدلهاالستجابة

يرىكانعندمامخطئًا– عشرالتاسعالقرنفىبريطانىمعتمدأعظم – كرومراللورد
، يتطلبواإلنتاجالبناءصعيدعلىمنجزاتهاوتحقيقالسلطةمدىوتوسيعاستيعابأن

.والتدرجاإلعتدالإلىإحتياجهمنأكثرعاديةغيروشخصيةعقليةمواهب

المضنية،واإلداريةالسياسيةواجباتهأداءعلىجورستألدونالسيرحرصليحولم
فىاآلخرينبريطانياممثلىعنذلكفىيختلفاالجتماعية، ولملواجباتهأدائهدون

العامةالروحتوفرمنبريطانية، فالبدجاليةهناككانتفكلما. والمستعمراتالدبلوماسية
، وسوفاألمممنغيرناعندنجدهبمايقارنالبمامظاهرهبمختلفوالكرمالرياضية

األمور، والجهودصعوبة، يقدرونمحسنينطيبينأفرادًاتضمالجاليةمنكبيرةنسبةنجد
عبرمررتماوكثيرًا. المصاعبتلكلمواجهةمصرفىبريطانياممثليبذلهاالتى

أنألكتشفبالوطناإلجازةلقضاءطريقىفىأوروباوسطوعواصموالبلقانإستانبول
أملهاخيبةعنبريطانيا، فتعبرممثلعلىآمالهاتعلقمكانكلفىالبريطانيةالجالية
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بالجالياتسيئةعالقتهولكنالمحليينالسكانعندمحبوبًايكونوقد. أحيانًاالحادونقدها
.مديحًامنهميتلقى، والمواطنيهمنللومدائمًايتعرض، فهوصفاتهتكناألجنبية، ومهما

،غيرهمنحظًاأحسنجورستيكنالقاعدة، ولمتلكمنستثناًءإيومًاالقاهرةتكنولم
، ولكنسلفهمنأكثرللجدلمثيرًاوالشخصيةالسياسيةالناحيتينمنكانأنهمراعاةمع
اللوردكان. طويتهحسنرغممواطنيهمنالسوءبالغةمعاملةتلقىأنهالغريبمن

العملضغوطونتيجةاألولىزوجتهوفاةبعد – بمصراألخيرةسنواتهفىكرومر
الجالية،ألبناءاالستقبالحفالتفيهايقيمالتىالمناسباتمنقللقد– السنفىوتقدمه

، وإدراكًاإليهمالدعوةتوجهلممنحتجاجاوضيقأثار، مماإليهالدعوةتوجهمنوحدد
بمساعدةواسعنطاقعلىالكرممظاهرإبداءعلى، عملذلكألهميةجورستالسيرمن

بصفةالعشاءأوالغداءلتناولكبيرةأعداداستضافةمشقةالجذابة، فتحملالشابةزوجته
ومع. الكبيرةالحفالتتلكلمثلتنظيمىأومادىتحسنذلكيصاحبأندورية، دون

تعنىالالبريطانىالمعتمدلدعوةقبولهمأنرأواالذينالناقدينألسنةمنيسلملمذلك
نفعًا،بالمدعويناإلختالطجورستمحاوالتتجدولم. هناكإلىيذهبالجميعألنشيئًا
.أحيانًاوالسخريةبلاإلنتقادحدةمنزادتبل

بمليونىقرضعلىالموافقةرفض، فقدجورسترأسفوقتجمعتأنالسحبلبثتوما
فىالممولينكبارغضب، فأثارالسوقاستقراربحجةإليهماسةحاجةهناكتكنلمجنيه
.السواءعلىالمحليةاألجنبيةوالصحافةالبريطانيةالصحافةفىعليه، وهجومهملندن

اللياقةأصولعلىيقيمها، وخروجهالتىالحفالتكثرةبسببالشديدلإلنتقادفتعرض
.بنفسهالسباقخيول، وتدريبهبنفسهسيارتهبقيادته

للسيرالتهمكالتاألسبوعيةالصحفبإحدىمقالةوجدتمساءذاتالبريدفتحتوعندما
دراجةراكبًاالقاهرةمحطةعلىبريطانىأميرلمقابلةذهبأنه، منهاجورستألدون

وقد. واألكاذيبباإلفتراءاتمليئةالمقالة، وكانتالقماشمنقبعةرأسهوعلىبخارية
ستثيرأنهاظننت، فقدآالممنذلكلهيسببهماأدركأندونإليهالجريدةحملت

بطلبلهالسماحيطلبالفورعلىللخارجيةبرقيةيكفهر، ويكتببوجهه، فإذاسخريته
،طلبهالخارجيةرفضتوطبعًا. ضررمنبهلحقعماجنيهآالفعشرةقدرهتعويض
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التىاإلساءات، تلكسمعتهإلىواإلساءةالرجلمنللنيلاألعمدةلكتابالعنانأطلقمما
.سنواتلعدةباألذهانعالقةظلت

كرومراللوردعنهقالالذى1908عامالوزراءرئيسفهمىباشامصطفىاستقالةوعند
،شجاعتهجورستألدونالسيررقة، استجمعحياتهفىعرفهمالذينالرجالأكثرمنإنه

هذهتكنولم. للوزراءرئيسًا) المواهبمتعدد (غالىباشابطرسبتعيينالخديوونصح
شغلفىباشانوبارسبقه، فقدالمنصبهذافىمسيحىفيهايعينالتىاألولىالمرةهى
المسلمينأصدقائىخاطرلتطييبالوقتمنالكثير، أمضيتذلكورغم. المنصبهذا

لهمبالنسبةثمينةفرصةأنهالهموأكدت. للوزراءرئيسًاقبطىلتعيينحانقينكانواالذين
كانتنازلىاألميرةحتى، ولكنبالتعصبيقترناإلسالمإنمقولةصحةعدمإلثبات
السماء، يصبإلىيديه– الوقورالرجل – بكعرفانالقاضىورفع. الصدمةمنتعانى

الدينأندائمًانتذكرأنيجب: "وقال). غالىبطرس (فيهولدالذىاليومعلىاللعنات
".القوميةمكانيحتلهؤالءعند

مصرفىللوزراءرئيسًاليصبحوموهوببارزآخرقبطىألىفرصةهناكتكونوقد
علىوقعأنه، غيرمواهبهعنلبالدهوالؤهيقلالمصرىبطرسالمستقلة، ولكن

هدفًادائمًاكان، ولذلكللسودانالثنائىبالحكمالخاصةاإلنجليزية – المصريةالمعاهدة
.اإلنجليزصنيعةبأنهللقول

ينتهىأنالمقررمنكانالتى – السويسقناةشركةتقريبًا، تقدمتالوقتذلكوفى
أخرى، مقابلعامًاستيناإلمتيازلمدالمصريةالحكومةإلىبطلب– 1969عاممتيازهاا

يتناقصالحكومةعندالنقدإحتياطىوكان. المصريةللحكومةجنيهماليينأربعةسداد
مؤيدةآراءهناك، وكانتترحيبموضعتأتىمواردأىكانتثمخطيرة، ومنبصورة

ذاتالمؤسسةتلكعلىالحفاظتأكيدمنالبد، وكانلهمعارضةاإلمتياز، وأخرىلمد
.العالمىالمائىالممرهذاعلىالدوليةمنشئإضفاءمعوالدرايةالخبرة

قرنلنصفممتدًااإلمتيازإبقاءضرورةعدميرونمنهناكأخرى، كانناحيةومن
مصرية، حفرهاالقناةكبيرة؛ ألنأرباحمنتحققهبماالشركةخاللهتحظىآخر
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الخزانةيدخلأندونالمصريينمناآلالفعشراتذلكضحية، وراحالمصريون
يترتبما، ورغمالوطنىالحزبرجالرأىهذاعائداتها، كانمنواحدقرشالمصرية

مؤشرًاجورستأعطىوقد. وجاهتهاالمعارضةلهذهفوائد، كانمناإلمتيازمدعلى
عنغالىبطرسودافع". العموميةالجمعية "يدفىالقراربتركهالرأىهذايناصرهأن
جاءالقرارباشا، ولكنزغلولسعدويقينإقتناععنذلكفىببراعة، وأيدهاإلمتيازمد

.سلبيًا

لخالىوسقارةالبدرشينإلىرحلة، فنظمبكرمهجورست، شملنا1910فبراير21وفى
منعودتناأثناءوفى). إيتونفىالدراسةأياممنذيعرفهوكان (وزوجتهكستهارى
يركبجورستوكان. برقيةيدهفىحامًالإتجاهنافىيجرىالمحطةناظررأيناسقارة
خاصًاقطارًااستقلحيثالمحطةإلىفهرع) الحميرنمتطىفكنانحنأما (عربيًاحصانًا

اغتيالنبأبالبرقية، وهوجاءمايبلغناأنفاته، فقدحدثماذانعرفالقاهرة، ولمإلى
.غالىباشابطرس

الخطابعلىالله، حامدًالىيسلمهتهديد، كانخطابيتلقىجورستكانوعندما
، وهوجيبهفىويضعهاالخطاباتتلكيطوىفكانغالىبطرسأما. ردإلىيحتاج
وتحمل. ليغتالهالكافيةالجرأةلديهوجدالوردانىولكن" ! ذلكعلىيجرءوالن: "يتمتم

:األخيرةأنفاسهيلفظوهوللخديو، وقالالنجاحلهايكتبلمجراحيةعمليةآالمبطرس
منالكثيرقتنعاوقد". بالدىمصلحةضدشيئًاأعمللمأننىتمامًاأعلموأناأموتإننى"

هذاأجلمنالقليلالمسلمونفعللقد: "قبرهعلىاألزهرشيخ، وقالبذلكالمصريين
إلىوصلتالعامةحرارةولكن". الكثيربالدهأجلمنفعلالمسيحىهذاالبلد، ولكن

بإتخاذاألجنبيةالجاليات، وطالبتواألجانباإلنجليزعلىالهجومفإشتد، الغلياندرجة
دنشواىكمحكمةخاصةمحكمةتقم، ولمذلكعلىيوافقلمجورستأن، غيرموقف
كمة، ولكنهااالمح، وطالتالجناياتمحكمةإلىإحالتهاتمتالقضية، ولكنفىللنظر
،القومىبالبطليكونماأشبهأصبح، عندئذباإلعدامالوردانىعلىطبيعية، وحكمكانت

:تنشدالقاهرةشوارعطافتهؤالءمنعصاباتخرجتوقد. الطلبةأوساطفىوخاصة
".النصرانىقتلإللى .. الوردانىالوردانى"
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الهربمنيتمكنسوف، وإنهالوردانىبإعداميسمحوالنأنهمالسنكباربعضوأقسم
فىالوردانىإعداموباردة، وتمصارمةكانتجورستتعليماتالعقوبة، ولكنتنفيذقبل

علىمسدسهمنالوردانىأطلقهالذىالرصاصيقضولم. المحددينوالمكانالزمان
الفتنة،سببيكن، ومهماجورستآمالعلىأيضًاقضى، ولكنهوحدهغالىبطرس

األمورلسارتآخرشخصهناككان، "ولوالحاكموشخصيةسياسةإلىدائمًاتعودفإنها
مشتتة، وفىبمصرالمقيمينواألجانبالمصريينأذهانوكانت". مختلفإتجاهفى

حصلأنهوزرها، رغمجورستيحملنكسةحدثماعتبرإ– مصرفىكما – إنجلترا
.تبعهااالتىاإلجراءاتعلىالعموممجلسموافقةفىاإلجماعيشبهماعلى

الحوادثهى، غالىبطرسكرومر، ومقتلودنشواى، ورحيلالعقبة، حوادثكانت
، وكنتالحربعلىالسابقةالعشرالسنواتخاللمصرشهدتهاالتىالكبرىاألربع
جريفز، فرأينابصحبةوجهىعلىالدواوينشارعفىاستقرار، أهيمعدمحالةفىعندئذ

.والنائحاتالنداباتأصواتمنهتصدرالبيوتأحدفىأدهشنا، مأتمًاما

أنليقترحواالعصيبالوقتهذاإختارواباإلسكندرية، اإليطاليينبلة، أنالطينزادومما
، فإنالجحيمفىوعلىمحمدمنكًالوضعقددانتىكان، ولمالدانتىتمثاًالالبلديةتقيم

.المسلمينجانبمنقويةمعارضةيواجهسوفاإلقتراحذلك

ماأختارأناستطيعإننىجيدًا، حتىمحددغيرالشرقىالسكرتيروضعأنأيقنتلقد
ووجدتنىإدوارد، الملكروحعلىأقيمالذىالقداسفىكنا، فقدأعمالمنبهأقوم

،بذلكتعنىأنيجبالتىهىالمعنيةالوزاراتأن، رغمالمحليينالممثلينعنمسئوًال
معمقابالتىعنتقريرًاأقدمأنعلىكانهؤالء، كمالكلأماكنأدبرأنعلىوكان
كبار: أخرىبعبارةأو – األعيان، وكباروالباشاواتاألقباط، اليهود، وبطريركحاخام

.الجنودبعضاإلغماءحارًا، فأصابالجووكان – العاطلين

حديقةذاتكبيرةفيال، وهىألليندالفيالإلىالصيففىالبريطانىالمعتمددارإنتقلت
الجميعكان، ولماجورستعائلةمعوكليفباإلسكندرية، وأقمتالرملبضاحيةجميلة

.ذلكفىمتعةوجدت، فقدالشطرنجلعبيجيدون
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،نناديهلقبوبأىأوًال، يلقاهمنحولختلفناا، والسابقمراكشسلطانعلىأيديناوضعنا
وتقديمالستقبالهإيفادىتموقد". الجاللةصاحب "بلقبمناداتهعلىرأينااستقروأخيرًا
الفرنسىالقنصلنائبنجعلأنعلىحرصناوقد. الشرفمرافقبإعتبارهلهراسل
سيارةداخل" جاللته "صحبتالحياة، ثممدىلناسيقدرهجميلقبلنا، وهوالباخرةيصعد
ركبناعندماكثيرًاالرجلنبهرا، وفيهسيقيمالذىالفندقإلىجورستدونالسير

العنايةإنلهفقلت ! " تحتنااألرضأصبحتأكبر، لقدالله: "قائًالالمصعد، فصاح
، الطيبإنسانأنهلىتبين، وقدجاللتهشقةيبلغحتىالمصعدتسحبسوفاإللهية
جعل، ممامعهحريمهالسلطانيجلبقريبًا، ولمعرشهسيستعيدأنهبالعناد، وأظنيتسم

.باإلرتياحيشعرراسل

مابعضأدركجعلنىالثالثة، مماللمرةالخوفتقريبًا، عانيتالصيفمنتصفوفى
يقضونالزمالءبعضكانفقد". الظروفعلىالسيطرةفقدان: "بمقولةهنلىعناه

التىاألعمالبعضعاتقىعلى، فأخذتبالرملللتسليةوسائلهناكتكن، ولمإجازاتهم
حفلإلىجورستألدونالسيردعافقد. عملىإلىوأضفتهاإختصاصىفىتدخلال

ماتلقىنتظرتاالفور، وعلىالدعواتبإرسال، فقمتالمدعوينقائمةوسلمنىعشاء
مكتبودخلتالجرسدقيومينالمعتاد، وبعدالموعدفىوصلتالدعوة، وقدقبوليفيد

كلالعشاء، فقلتحفلأخبارعنفسألنىالعادة، غيرعلىعابسًاوجههألجدجورست
سألنى، ثمباإليجاب، فأجبتالدعواتجميعأرسلتقدكنتإذاعماوسألنى. تمامشئ
تامبهدوءفسألنى، ذلكفعلتأننىلهوأكدت، فدهشتبنفسىذلكفعلتقدكنتإذاعما

كاتبهوكأنسيئبخطومكتوبًامطويًادعوةخطابجيبهمنهذا ؟ " وأخرجماإذن"
أبحثسوفإننىله، وقلتبالنفىخطك ؟ "، فأجبتهذاهل "وسألنى، معتوهأوسكير
رفقيائسًا، وكانحزينًامكتبهمنخرجت، ولكنىبشئجورستيعقب، ولمكتبهعمن

تجاوزتالدعوةأنإلىنظره، يلفتلجورستقديمصديقوهوتلقاهامنخطابالدعوة
.السيئالمظهربهذاالرسميةاألصولحدود

وشغلنى، صدقنىقدجورستيكونأال، وخشيتأذهبأينأعىأكادالوأناخرجت
منبالقرببكستانلىشارعمنبالقربنفسىاألمر، ووجدتإصالحكيفيةفىالتفكير
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–قبلمنأعرفهكنتالذى – النوبىالبوابوحيانى. الدعوةصاحبيسكنهالذىالبيت
األخيرةالثالثةاأليامفىلسيدهجاءقدكانإذاعماوسألته. أريكتهفوقجالسوهو

عناستعالمىسببعنسألنىأوًال، ثمبالنفى، فأجابالبريطانىالمعتمددارمنخطاب
أسلمه، فسوفبالخطابتالعبالذىمنلىيقللمإذابأنهأهددهماشئوجعلنى. ذلك

تسلميترقبلوزارة، وكانوكيًالتعيينهيتوقعكانسيدهبأنلىعترفاللشرطة، ف
مالمعرفةالخطاببفتحالبوابقام، لذلكالبريطانىالمعتمددارمنالمعنىبهذاخطاب

العاملينالقواسينأحدإلى، فلجأيدهفىتمزقالمظروفالبشارة"، ولكن "يأخذحتىفيه
ذلكعلىترتبمايدرىأن، دونالعنوانعليهوكتببديلمظروفعلىليحصلبالدار

لهورويتلجورست، وقدمتهخطىيحملالذىالممزقالظرفمنهفأخذت. متاعبمن
الدعوةصاحبأبلغتقدكنتإذاعماوسألنى، كتفىعلىيدهووضعواقفًاالقصة، فهب

علىبرهانإلىحاجةفىيزالالكانإذاعما، وسألتهبالنفى، فأجبتالبوابفعلهعما
".بالمثلتعاملنىكرمًا، فالأكثركن: "فقالصدقى

يقبضتهمة، وربمالهتوجهمنمعأتعاطفجعلتنىوغيرها، الثالثالتجاربهذه
موقفهيكونماذامنطقية، ترىتبدوأدلةمواجهةفىنفسهعنالدفاعيستطيع، والعليه
بصحتها ؟األدلةتقطعتكادبجريرةأخذقديرونه، عندماومعارفهوأصدقائهمحبيهأمام

.فعلبمامنهعترافايدعمهاالأدلةبسببأحدًاأدينأالاللحظةتلكمننفسىوعاهدت

السيرلهاتعرضالتىالضغوطمعهاالسياسية، وخفتاألزمةحدة، خفتكلوعلى
فجأةحالتهبدأت، وقدمقدماتدونفتاكمرضمنفجأةعانى، ولكنهجورستألدون
بعضله، وأقرأأجلهمنالبيانوعلىبالعزفأقوم، وكنتشمسضربةإنهاوقيلتسوء

فىأرافقهأنعلىأنرياضة، وأظنأىممارسةعلىقادرًايعداألدبية، ولماألعمال
مصرإلى، وعادالعونلهيقدمأنمتخصصأىيستطعباإلجازة، ولمسفرهحالة

،األلممعمريرصراعفىعملهتابعالشتاء، ولكنهطوالتدريجيًاالصحيةحالتهلتتدهور
اآلالمجعلتالسنوى، بينماتقريرهوكذلكالبريطانيةللخارجيةمراسالتهيكتبفكان

.عرقًايتصببوجهه
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إرسالهايعتزمالتىاألخيرةبرقيتهمنهألتسلمغرفتهإلىدخلت1911أبريلأولوفى
اآلالمحالةأنمؤكدًا) البريطانىالخارجيةوزير (جراىإدواردالسيرإلىبالشفرة
لندنإلىفيهايعودإجازةإلىحاجةفىسوءًا، وأنهتزدادمنهايعانىالتىالعصبية
ولتشايربمنطقةكومبكاسلفىبيتهإلىنقلهنفعًا، فتممعهيجدلمالعالج، ولكنللعالج
هتشقيقليخبرالخادمجاءبيتهفىراقدًاكانوعندما. القصيرةالحافلةحياتهنتهتاحيث

شقيقته، فذهبتجورستالسيررؤيةيريدالخلفىالبابأمامعربتهفىينتظررجًالأن
الذىأخاها، فأخبرتصديقهلتوديعباريسمنخصيصًاجاءالذىمصرخديولتجد

بيدهأمسكالذىسريرهإلىبالخديو، وجاءتتقولماتمامًايعىأندونبصعوبةسمعها
الرجلاآلن"، فهممعكسيكونالسالفة، ولكنهاأليامفىعنكتخلىقداللهإن: "لهوقال

يحتفظونالشرقيينإنقيللقد. مطلقًاالكالميستطع، ولمذلكعنعجزولكنهبالجلوس
استطيعالخديو، فالإرتكبهاالتىاألخطاءتكنمهما، ولكنالغروبوقتإلىبصلواتهم

.9الثانىحلمىبعباسالظنأسئأنالحينذلكمنذ

، نقلجورجالملكبتتويجاإلحتفالعندإنه: فيهارويتر، جاءمنواردةبرقيةقرأناوقد
.حضورهعنعجزالذىاإلحتفالمظاهرليشهدالنافذةجوارإلىجورستألدونالسير
شوارعبأحدبىلتقىاالذىالوزاراتوكالءأحدلى، فقالأعدائهتعليقمثارذلكوكان

موتهقبيلرفيعبوسامعليهالملكأنعموقد". النهايةعناإلعالنمننوعإنه: "القاهرة
.قالئلبأيام

عتبارىافىأضعومثالية، عندماثمينةواإلداريةاالجتماعيةجورستنظرياتكانت
أدنىأوقوسينقابكان، وكيفغالىبطرسمقتلبعداألمورزماممتالكااستعادكيف
منلهبماقادرًاكان، فقدتعوضالخسارتهأن، أشعرأجلهدناعندماخطتهتحقيقمن

التفاهمسوءوإنجلترا، ويعالجمصربينالتقاربيحققأنعلىعزيمةمنولديهخبرة
.البلدينبينالعالقاتيعترىالذى

علىحزنًابالدموععيونهماغرورقتاوقدالوزراءمنإثناناليوممعىتحدثلقد
.المعنىبنفسالخسارةتلكعنالصحافة، وعبرتفقدناهالذىالصديق

.الزهورفوقه، ويضعكومبكاسلفىسنوياًقبرهزيارةعلىيحرص، وكانجورستألدونلوفاةكثيراًالخديوتأثر9
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بذلكالمؤرخونيهتمأنأتمنىكنتمؤرخًا، ولكنىأكونلكىالموهبةأوبالوقتأحظلم
:البريطانىللتاجالمخلصالخادم

األكذوبة،عملها، تتعفنينتهىعندما
باقيةعظيمة، وستظلالحقيقة
غيبتهاأوببقائهاأحديهتمالعندما

هورنر، أنالليدىمععشاءحفلفىهالداناللورد، أعلنأيامببضعةجورستوفاةوبعد
الصحفظلتالسعادة، وقدغايةفىمصر، وكانفىبريطانيًامعتمدًاعينقدكتشنر
الجندىخدماتمناالستفادةفىراغبةغيرالحربوزارةجعلالذىالسببعنتتساءل
.الخارجيةوزارةخدمةفىقادمةلسنواتمسئولياتهتحددتلإلمبراطورية، واآلناألول
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الخامسالفصل
القاهرةمجتمع

)1909 – 1914(

لمجتمعالذهبىالعصرمثلتقد) عشرالتاسعالقرنمن (والتسعينياتالثمانينياتأنالبد
،البريطانىالنفوذوالرخاء، وسادوالتقدمالسالمكرومراللوردعبقريةحققتالقاهرة، فقد

:الطابعأوروبيةاالجتماعيةالمستوياتكانتيسيطر، إذكيف– بعد – يتعلملمولكنه
بينيتمالطبقاتتبادلفكان. الطابعدوليةولكنهاشرقيةمالمحالطراز، ذاتفرنسية

المعتمدوداراألوروبيينوجهاءبينيتمكان، كماوالشوامواألقباط، واألرمنالمسلمين
منيقللبالرسمياتتمسكهانسبيًا، وكانصغيرةاإلنجليزيةالجاليةكانت. البريطانى

أنالحمير، غيرركوبحتى، أووالموسيقىالقراءة، وحفالتالرحالتفىشتراكهاا
منزلهمناللونأبيضأسيوطيًاحمارًايوميًايمتطىأنفىحرجًايجدلمنفسهالسردار

.مكتبهإلى

التىالمهر، علوالعاليةالحميرهذهترى، كنتالعشرينالقرنمناألولىالسنواتوحتى
الذباب، تذبالطريقعلىثابتةبأقدام، تمشىالمعمقصوصشعرجيدًا، ذاتتتغذى
، وأطرافبوصاتستالعنقعضالتسمكالطويلة، ويبلغآذانهامنطبيعيةبحركة
خرزةومعهقرآنيةعباراتيحملفضىحزامرقبتهافىبالحناء، يعلقمخضبةذيولها
لوحةيحملالحميرتلكمنلإليجارالمخصصوكان. الحسودعينالمطيةتقىزرقاء

.السرججانبعلى"، تعلق172رقمحمار "والعربية، مثلباإلنجليزيةرقمهعليهامعدنية
يعبرأنوفها، وقدتجاهينفخعندماالسجائربدخانيستمتعالحميرمنالنوعهذاوكان

وصولىوقبل. (عينيهوإغماضالخلفإلىقليًالرأسهبرفعاالستمتاعهذاعنالحمار
األثرية، وأعطيتبالمناطقللسياحمخصصةأصبحتقدالحميركانت1904القاهرةإلى
رؤساءأسماءأوالسباقفىالرابحةالخيولأسماء– األهراممنطقةفىكالجمال– 

).المستأجروجنسيةمزاجأمريكا، حسب
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اإلنجليزالزوار، وكانوالمطاعمالنوادىفىمنهاأكثرالبيوتداخلتتمالتسليةوكانت
عامبالقاهرة، ولكناإلنجليزيةالجاليةأفرادمنيعدونبالقاهرةالشتاءيقضونالذين

تطبيقجاءنهاية، فقدليضع1914عامالظاهرة، وجاءهذهتدهوربدايةكان1904
بالمستعمرةتكونماأشبهمصرالمقنعة، ويجعلالحمايةعناللثامليميطالودىالوفاق
إنتقادهايعدالبريطانية، ولمللخارجيةالفعالةالسيطرة، وتحققتالبريطانىللتاجالتابعة

لحكومةالمعارضةالدولحسابهفىيضعمصرفىاإلحتاللبهيقوملماالمتشنج
،حينإلى، ولكنلألحسنالتغييرالرسمية، كانالناحيةومن. البريطانيةالجاللةصاحب

تنفذأنالمصريةالحكومةباستطاعةالحمايات"، وأصبح"والشاذةالتصرفاتختفتافقد
زمالئهلمساومةمضطرًاالبريطانىالمعتمديعدولم. الضروريةاإلصالحاتمنعددًا

.الفرصمنتهزىأطماعلترضيةالتنازالتبعض، مقدمًايدهفىقبعتهحامًالالقناصل

االجتماعيةالمكانةتدهورمنتبعهمصر، ومافىاألوروبىالنفوذتدهورولكن
االجتماعىالنادىنطاقتساعااإلنجليز، والموظفينصغارعددتزايد، معلألوروبيين

مصريزورونالذينالسياحأعداد، وتضخمالفنادقأعداد، وتضاعفالرياضىوالنادى
الحدإلىأدىذلك، كلالفنادقمراقصفىالتمييزبعدم، ويطالبونأيامعشرةفىكلها
للجالياتاالجتماعىالمستوى، وتدهورواألجانبالمصريينبينوالتفاهماإلختالطمن

شعرتالطيبة، وقدالعاداتفسدتاإلتصاالتسهلتشخصيتها، فكلماهتزازاواألجنبية
فقد" ! بطاقتىطلبحتىيرانىكادما: "كبيرًازائرًايمتدحأحدهمأسمعوأنايومًابالخجل

نظافة، وثراء،أكثرشئوكلإنسانكلوأصبح. القديمةاالستعماريةالتقاليدختفتا
أماكنفىذلكأعراضورأيت– مابطريقة – قلتالمتعةولكن. وإعتداًالوبساطة، 

.المتعةحسابعلىالحصادكمية-فجأة – ضاعفناأخرى؛ فقد

فىالمديرياتعلىالتفتيشتركزحيث (واإلسكندريةالقاهرةفىالبريطانىالموظفكان
الصباحمنوزارتهأومصلحتهفىبدقةالعملعلىوأمانة، يواظببجديعمل) المدينتين

الترفأوبيتهإلىالطريقفىدراجتهأوسيارتهيقودالظهر، وقدبعدماحتىالباكر
يعود، ثمالغروبحتىالجزيرةبنادىالجولفأوالتنسيلعبالغداء، ثملتناولكلوب

ما، وكلشقتهفىأوهناكالعشاءيتناولاألمور، وقدمختلفلمناقشةكلوبالترفإلى
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اإلنجليزالموظفينهؤالءمن– صغارًاأوكانواكبارًا – المصريونالموظفونيراهكان
بعدالواحدةإلىصباحًاالثامنةمنمكاتبهمخلفجلوسوهموجوههمفىالتحديقهو

القدرهذاحتىيرونفالالمصريينمنالموظفينغيرأما. الجمعةيومعداالظهر، ما
الصالتمئات، واختفتمعروفغيرالتزاوروأصبح. اإلنجليزالموظفينأولئكمن

الطفلتسنينعنالسؤال، منالمنزلىالتزاورطريقعنالناسعلىالتعرفعنالناجمة
زوجاتتبذللمكما. القدمكرةأواإلنجليزيةفىمصطفىتقدمعلىاإلطمئنانأحمد، إلى
زوجاتمع– الصداقةأواصرعقدعنفضًال – التعارففىجهدًااإلنجليزالموظفين

وقد) استثناءحالتينأوواحدةحالةعداما (المصريينزوجهامرءوسىأوزمالءوبنات
تلبيةتركيةأومصريةسيدةبزيارةواالستعالءالترفعمنبقدراإلنجليزيةالزوجةتقوم

ومعرفةوتربيةأصًالمنهاأقلالدعوةصاحبةأننفسهاقرارةفىتعتقدلدعوتها، وهى
.وملبسًاومظهرًا

،اإلكتراثوعدمالعزلةإلىالتامواإلغفالاإلهمالهذانرجعأنالعدلمنوليس
ودياناتولغاتوبالدأعراقإلىينتمونمنبينجرىإذادائمًاسهًالليسفالحديث

التعليمإنتشارقبلخاصةوبصفةالمشتركةاألرضيةغيابإلىذلكمختلفة، ويعود
وآدابوالجولفبالتنسمعرفتككل– القاهرةفى – وضعتمصر، فإذافىاألوروبى

فىوضعت، ثمجانبفىاإلنجليزيةالرواياتمنصدرماوآخراالجتماعىالسلوك
محصول، وأحوالالفرنسىوهمومها، واألدبالمصريةبالسياسةتصلامااآلخرالجانب
 –الحديثمنها، أصبحتعانىالتىواألعراضبالعائلةالزمنمنلساعةواإلهتمام، القطن
عزوفحولالدائرالجدل– يزالوال – طبعًاهناككان. الصعوبةبالغ– أحيانًا

شديدتجنهذاأنفسنا، وفىعلىمنغلقيننظلأنفىالتزاور، ورغبتهمعنالمصريين
.وكرمًاودًاالشعوبأكثرمنيعدالذىالمصرىالشعبلحقوبخس

ومايحبونماحولبالتنظيريقومون، ثمذلكغيرالمصريينفىيرونمنعرفتوقد
،الحرببعدإالالمصريينمنالنفورعلىالمترتبةالسلبياتإكتشافيتم، ولميكرهون

عامالمفاجئاإلنفجارفىدورهاإدراك، أوالسلبياتتلكعالجباإلمكانيعدلمعندما
فىتمثلتالتىالسخرةأعمالنفالتا، واليابانيدعلىآسيا، يقظةذلكإلىأضف. 1919
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وليس – ، وأخيرًاالحربخاللبريطانيا، ومتاعبالحربخاللالعمالفرقتجنيد
المطالبةنحواإلتجاهفىمتفاوتةبدرجاتساهمتالعواملهذهالعصر، فكلروح– آخرًا

التىالمرارةمنأقلبقدربالتدريجتتمأنالممكنمنكانالعمليةهذهبالجالء، ولكن
اإلختالطمنقدربتحقيقالعالقاتجولتلطيففرصةهناككانت، لوللطرفينسببتها
.ومتطابقةمتماثلةدائمًامصالحهماكانتالذينوالمصرييناإلنجليزبين

فىسادتالتىتلكمنأفضلروحًا– لإلنتداباألولىالسنواتفى – فلسطينشهدتوقد
بهذهعمليةخبرةلهمنأنأعتقد، ولكنىقبرصفىحاًالأسوأكانتمصر، ولكنها

فىاالجتماعىاإلختالطعنالعزوفكانبينمابأنهالقولإلىيرتاحالقدالثالثةالبالد
.لهامحركًاكانمصرفىالسياسية، فإنهللتطلعاتنتيجةفلسطينفىوبروزهقبرص

سببتقد) الشخصىرأيىعنتعبرالتى (اإلختالفاتتلكتفسيرأناإلدعاءاستطيعوال
السكرتيربعملتصلافيماوخاصة – ممتعأومهمشئشخصية؛ فكلمتاعبأىلى

.التامباإلرتياحممتزج– الشرقى

جارستنوليمالسيرقبلمنيسكنهاكانشقةسميثوبادوناستأجرت1909عاموفى
بعدوعلى– العقارصاحب – الهلباوىبكإبراهيمسكنفوقوتقعجليشنإدوارواللورد
المدعىبارز، وكانقديرمحامبكوالهلباوى، البريطانىالمعتمددارمنياردةمائتى
يكتسبحتىالزراعةلدراسةإنجلتراإلىحسنولدهأرسلدنشواى، وقدقضيةفىالعام
الزراعةدراسةفىيرلمحسنالزراعية، ولكنأطيانهاستغاللحسنعلىتساعدهخبرة

، بعدماوديفانتمسكلينشركةلدىبالعملالعمليةالخبرةإكتساب، ففضلبغيتهيحققما
، وكنتالشبابمنرأيتمنألطفمنأخيرًا، وهومصرإلىعاد، وقدبذلكوالدهأقنع

.الفنيةاألعمالإلىالزراعةعنإلنصرافهفيهوالدهأملخاب، وقدإليهبالحديثاستمتع

فىالقديمصديقناإليناالمحدودة، فضممنالمواردنابالنسبةومكلفةواسعةالشقةوكانت
فىأدبيةحركةيقودالمعروفوالدهكان. بالسأنسطاسيوسألكسندرالمراجعةإدارة

الجديدةطبعتهأثارتوقد. يتكلمونهاكمااللغةاليونانيونيكتبأنإلىتدعواليونان
الذينأثيناجماهيرضدهأثارتاإلنجليزية، ولكنهاالطبعةأثارتهمايفوقإهتمامًالإلنجيل
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مات، وقدالموتمنالنجاةملتمسًايهربأنإلىالرجلضطراالطبعة، وضدتظاهروا
)صديقنا (إبنهتخرج، وقدالمبدعيناألدباءمنغيرهشأنأحدبهيدرىأندونذلكبعد
فىيستفيضكانحقًا، حيثممتعةاإلفطارعلىمعناأحاديثهوكانت. وباليولأيتونفى

إاليعادلهالثراءمنفيهمامالناليكشفاليونانىواألدباليونانيةاللغةعنالحديث
المتحمسهذايطرحهفيمايجادولواأناألجانبيستطيع، والالفصحىالعربيةاللغةثراء

.آراءمنتراثهمعلىالغيور

الفنانيانججونالشقةفىوبالسشاركنى، زواجهبسببسميثبادونتركناوعندما
منيطلبأنعلى– مثلى – ، ويصرالشرقطابعمسخيقبلال، وكاناإلحساسرقيق
استعدادعلىإنه– مخلصًا – يردديانجوكان. الطربوشمنبدًالالعمامةإرتداءخادمه

.الطربوشعدوهاضدالعمامةعندفاعًاللموت

وحديثًامظهرًاالنوبيينعلىفضلناهمالذينالمصريينالخدممنثالثةلديناوكان
التكيفعلىالمصريينقدرةيبرز، مماالعملفىوالدقةاألمانةفيهملمسنابالعربية، وقد

عنتختلفمشهياتلناقدمالعناية، فإذاشديدالعزيزعبدالطباخ، وكانالظروفمع
أخرى، فيحرصمرةلنايقدمهاأنمنه، ونطلبلنشكره، استدعيناهالمألوفالمستوى

.شيئًامكوناتهامنيغيرأندونعامينلمدةذلكعلى

كنتللشقة، حيثالبحريةالشرفةفىالعميقبالنوم، استمتعت1917و1908بينوفيما
لم. الجافمصرجوفىالبعوضلدغاتتقينىناموسيةداخلمعسكراتحشيةعلىأنام

إحدىفىاإلندماجمنحرمتنىالتىعملىبواجباتالشديدإلنشغالىباألسفيومًاأشعر
–الحياةقيدعلىمازالوا – أشخاصهناكبالقاهرة، كانالمتنوعة) الشلل (المجموعات

الوزراءرئيسباشارياض، مثل1882عامعرابىثورة، ويذكروناإلحتالليكرهون
للعائلةكلغةشائعةالتركيةمهذبًا، وبقيتكانولكنهالمراسصعبكانالذىاألسبق
فاضلنازلىاألميرةتتحدثهاالتىالعربيةاللغةوكانت. والحريمواألرستقراطيةالحاكمة

سمعتوخدمها، وقدقريباتهامعالتركيةتتحدثالركاكة، وكانتإلىتكونماأقرب
عرب "أى" أرابلربس "هىالوزراءمنزوارهاألسنةعلىتردكانتعبارةكثيرًا

كانالذى، فاضلحيدراألميرأخيهاإبنمثلمهذبرجلمنأيضًاسمعتهاأوساخ"، وقد
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واإلنكباب، المقطمأسفلكهففىتوجدكانتالتىالبكتاشيةالطريقةبينموزعًاوالؤه
.المعروفالفرنسىفلوبير، األديبجوستافأعمالدراسةعلى

الدولةأوالعالىالبابإلىالميلرافقهقدالتركيةباللغةالتمسكأنذلكيعنىوال
يقارنونمنبينمصر، أوفىاألتراكفعلهبماعلمعلىهممنبينالعثمانية، سواء

مازالواالمصريينأنغير. مصرتشهدهالذىالمتزايدبالرخاءتركيافىاألحوالسوء
أنهمالسلطة، كماممارسةفىالحاكمة، ولطريقتهمالطبقةعتبارهمابالتركيحترمون
وحاميةالخالفةالمستقلة، دولةالوحيدةالمسلمةالدولةعتبارهاابلتركيايتحمسون
يكنهاالتىالمشاعربهذهالوطنىالحزباستفادما، وكثيرًاوالقدسالشريفينالحرمين

علىكان، ولذلكالبريطانىاإلحتاللضدالمعارضةحشدفىتركياتجاهالمصريون
عدم) األولىالعالمية (الحربأثبتتالتىاإلسالميةالجامعةفكرةيقاومأناإلحتالل

علىأنفاسهاتلفظأنضطرتاالصحراء، وثورةيدعلىقويةضربةصالحيتها، وتلقت
.باشاكمالمصطفىيد

وزارةجانبمنالخالفةالبريطانية، وكذلكالسياسةفىتعاملاإلسالميةالجامعةوكانت
البريطانيةالجاللةصاحبرعايامنمليونًالستينالمفترضاإلرضاءأجلالهند، من
تعطيلإلىالمسلمين"، وأدتحساسيات "وراءوتوارتظهرتالتىالهند، فىالمسلمين

المسيحيينمنماليينبضعةبقاءإلىأدتواألوسط، كمااألدنىالشرقفىاإلصالحات
ضدالتدخلدونالحيلولةإلىأيضًاالعثمانية، وأدتالسيادةتحترعايااألرثوذكس

حتىاإلسالميةالجامعةفكرةمنللخوفأساسهناككاناألبرياء، وإناألرمنمذابح
الكتاببتضمينالعقبةحادثةبعدتجاههاحكومتهإنتباهكرومراللوردأثار، فقدالحرب

:الهويةمجهولمسلممنتلقاهاالتىالرسالةهذهاألبيض

الرحيمالرحمناللهبسم

مصرومصلحالبريطانىالمعتمدكرومراللوردإلى
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خالفاتوجوديفيدمالنايومكلتوردوالصحفالتلغرافاتأنلكمالمعلوممن
بالدنا، ولمامصربأراضىتتصلأمورحولالعثمانيةوالدولةإنجلترابينحادة

 –الشرمنمخاوفهمغالبًا، وأنتخيبيرغبونماتحقيقفىالرجالآمالكانت
بإسملكم، وأكتباآلنكذلكاألمريكونأناللهتتبدد، ندعو– اللهمنبلطف

معروفًاالشهرة، ولستأصحابأوالسياسةرجالمنلستوأنا" المصريينجميع"
األعمالمنباالستفزازأشعر، ولكنىإقامتىمكانتعرفونال، وكذلكلكم

،يقالالذىاألحمقالكالممنالكثيررتكابها، وأسمعايتمالتىالكثيرةالحمقاء
.اللهيرضىبماحققولةألقولوأقف

،المسيحييناللهلعن "اللهمنيقربهمذلكأنأحيانًا، ويظنونالحمقىبعضيقول
تصيباللعناتألنتتحققالدعواتجهنم"، وهىنارونساءهمالكفاروأدخل

فىخاطبتك، وقدمعاملتهيسئالذىبصاحبهيتربصبها، والجملينطقمنشفاه
الفيافىفىبهتعرفالذىاإلسممصر"، وهومصلح "بعبارةالخطابهذاأول

، كمامعكعملواممن) كلهموليس (اإلنجليزمنالكثيربكإقتدىوالبحار، وقد
مصر، فقدفىاإلنجليزفعلهمايرىالمنهواألعمى، إنبأبيهماألطفاليقتدى
يستطيعأندونالفقراءأيدىبينالمياهالفقراء، وجرتأمامالعدلأبوابفتحت

أيدىعلى، وضربالغنىشأنوإنحطالفقيرشأنرتفعاجريانها، وإيقافاألغنياء
.أتتأينمنونعرفاألشياءهذهنرى، إننااإلثملترتكبمتدتاعندماالمرتشين

لصالحكم"، والكثيرعملمنمصر، وباركوارجالياشاكرينكونوا: "تقولقد
،لكمبالشكريلهجونالرياءأوالنفاقيقبلونالالذينالحرالفكرأصحابمنامن

البالدالسالميسودعميقة، فبينمابئروتحتهالقلبسطحمنيأتىالشكرولكن
اللعناتيصبالمسجدفىاإلمامنسمع، فنحنعميقنومفىاإلسالمروحتغط
، يسمعهاالرياحأدراجوتذهبالهواءفىتتبددلعناته، ولكنالكافرينعلى

يعيرونهاوالالطفولةمنذيسمعونهايفهمونها، والكباروالاألولىللمرةاألطفال
ذلكحدث، فإذاخانالحميدوعبدإنجلترابينستنشبالحربإنإهتمامًا، ويقال

أنمسلمكلوعلىالصدورفىتتردداإلمامكلماتاألمور، فإنتتغيرأنالبد
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،أعمالهمفسادالرضيعالطفل، ويعرفعثمانأبناءنحبالإننا. الديننداءيلبى
،مسلمونألنهملناإخوان، ولكنهمأعوادهمذبلتحتىالمصرييناستغلواوأنهم

حولاليكونقدالخليفةأنورغم. اإلسالميةوالمقدساتالحرمينيحمىوالخليفة
علىاللهظل، فهوكإبراهيممجنونًاكمراد، أوالقلبقاسىبيازيد، أومثلله

المخلصالخادميطيعكماللجهاددعوتهلتلبيةمسلمكلينهضأن، والبداألرض
اللهصلىالرسولأوامرمعهاتحمل؛ ألنهااإليمانمنالخليفةدعوةفتلبية. سيده
الحربوقعتإذا، ولكنالسالميتحققأننأملمعىوالكثيرونإننى. وسلمعليه

بها،يقاتلسوفعصالديهمن، وكليشهرهسوفسيفًايحملمنكلأنلكأؤكد
عندئذوستقول". اإلسالماللهنصر "صائحاتالمنازلأسطحفوقالنساءوستقف

يقوضالذىالمجنون"شأنذلكفى، شأنهمالمعروفيقدرونالالمصريينإن"
يتعرضعندما، ولكنالعالمأعينفىكذلكاألمريبدوفوقه"، وقددارهسقف

كانلوحتىدينهلخدمةفقطويتعطشالدنياأمورفىالمسلمللخطر، يزهداإلسالم
.الشرعنايدفعأنوتعالىسبحانهاللهنسأل. نصيبهالموت

1906مايو10القاهرةالمصريينجميعبإسم: توقيع

للفلسطينيينذلكتضحاكما – الخرافتموتكماماتتقدالمشاعرهذهأنورغم
الشريفالحرمعلىيهودىأومسيحىمنعتداءاأىولكن– األملبخيبةوأصابهم
عمليةألسباب، ولكنأسوانإلىاإلسكندريةمنلهيبهايمتدنيرانًايشعلبأنكفيلبالقدس
يصحيعدلماإلسالمية، ولذلكوبالجامعةالقوميةبالثيوقراطيةالوطنىاالستقاللاستبدل
األموالمصلحةوكيل - حنينبكجرجساإلسالم"، ويذكرفىوطنيةال "بأنهالقول

مئذنةأعلىإلىيصعدواأنالعرابيةالثورةأياماألقباطوبعضأجبرقدإنه– المقررة
بمودةاألقباطدعى، 1922عاموفى. 10محمدبرسالةإيمانهمويعلنواالمسجد، ويؤذنوا

.الكبرىاإلسالماألزهر، قلعةمنبرعلىمنللوطنيةتأييدًاليخطبوابالغة
األقباط،أعيانمنأعضاءيضم) السياسىالثورةسند (النوابشورىمجلسكانتاريخياً، فقدلهاسندالفريةهذه10

الجيشفىاألقباط، وشاركوأعيانهماألقباطبطريكالخديوطاعةخلعأعلنتالتىالعموميةالجمعيةأعضاءبينمنوكان
)المعرب. (البالدعندفاعاً
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بدافقد. مرةألولرأيتهاعندمامخيلتىالقاهرةومظاهرخصائصبعضأثارتوقد
من – كان، فقدتقمصتهقدفرعونىوزيرروحوكأنغالىباشابطرسالوزراءرئيس
بالمتحفالمودع" البلدشيخ "بإسمالمعروفالخشبىالتمثاليشبه – الشكلحيث

،أجدادهرأسبالصعيد، مسقطكيمانبقريةولدوقد. الرابعةاألسرةإلىويعودالمصرى
الرابعكيرلسالبطريركأقامهاالتىالقبطيةالمدرسةفىأنطون"، وتعلمالقديس "وكذلك

توحيدلمحاولتهبالسمقتلإنه، وقيل1861 – 1854منالمدةفىالبطريركيةتولى(
عنالمناصبمختلففىيرقىالقبطية)، وأخذوالكنيسةاليونانيةاألرثوذكسيةالكنيستين

األقباطمنغيرهعكس، علىبطائفتهبالنهوضاإلهتمامشديد، وكانواستحقاقجدارة
كانواالذيناألفباطمعاصريهمنالقالئلمنواحداكبرى، وكانمناصبتولواالذين

بعضيرددكانما، وكثيرًاالعربىالشعريعشقالعربية، فكانالثقافةفىمتبحرين
مناألربعينفىكانعندمااإلنجليزيةتعلمالسهرة، وبدأمالبسإرتدائهأثناءاألبيات
سألهوعندما. وبديعًاواضحًاللفرنسيةكتابتهأسلوبوكان. بطالقةيتحدثهاوكانعمره
الشديدأسفهالقبطية، أبدىيعرفكانإذاعمابينهماتمتمقابلةفىعشرالثالثليوالبابا

القبطية،والقواميسالمراجعمنعددفىغرقحتىالقاهرةإلىيعودكادبها، ومالجهله
.القديمةبلغتهيلمأنواستطاع

ثرواتهمبعضجاءتالمالية، وقداألمورفىاألقباطببراعةدائمًايفخربطرسوكان
إلىالقاهرةمنسافر" مجهولأفندىفالن "أنعادية، يحكىغيرأصولمنالكبرى
ثمدقائقلبضعالمنياقربمحطةإلى، ونزلالطويلالممرذىالقطارأيامقبلالصعيد

تلكعلىرجالنالمحطة، ورآهعلىإياهتاركًاتحركالقطارالقطار، ولكنليركبعاد
مباشرةيجيبأنيخشىالذى" أفندىفالن "، فردهناكإلىمجيئهسببعنفسأالهالحال
وحدهاالحقيقةكانت، ولمايفعلهمالديهيكونأندونبالصدفةجاء، إنهسؤالأىعلى
مائةعليهليعرضاعاداوإنصرفا، ثمالرجالنتركهمصر، فقدفىتقبلهايمكنالتىهى

يقبللماذا ؟ ألم: "وقال" أفندىفالن "، فتعجبالمكانمناإلنصرافمقابلجنيه
المبلغعلىإعترضبوقار، ولكنهأفندىفالنالنقود ؟! " وشكرهمتلكأخذاألوروبيون

يضيعهأنمنأثمنوقتهصغيرًا، وأنموظفًاليسألنهوإحتج، جنيه500إلىفزادوه
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نقدًا، فأخذلهدفعوهاجنيه8800إلىالمبلغوصلحتىيدونهزيسدى، فأخذوامعهم
جنيهألفخمسينتساوىأراضلبيعمزادثمةأنهعلموهناك. القاهرةإلىوعادالمبلغ

، وبهذااألرضعلىللمزايدةجاءأنهيظنونجعلهمالمفاجئوصولهالبلدة، وأنتلكفى
فىالثريةالعائالتإحدىمالرأسالنقود، تكونإقراضفنونإتقان، ومعالمبلغ

.أسيوط

باشاوتيجرانالوزراء، رئيسباشانوبار: الكبرىاألرمنعائالتكانتالقرنبدايةوفى
إلىتصل) السياراتأيامأوائلفى (أنيقةرينوسيارةكانتماوكثيرًا. ومكانةنفوذذات
مصطفىالرحيمعبدواإلرشادالسعادةصاحبحاملةالبريطانىالمعتمددارباب

رفعفىأناقة، ويساعدونهالمصريينبأكثرللترحيبالقواسونباشا، فيجرىالدمرداش
،الياسمينعطرمنهيفوح، الدرجصعودهأثناءالثمينةوعباءتهالحريرىقفطانهذيل

أمالكهالبريطانيةالحمايةأنقذتوقد. مطاطةبجوانببرقبةحذاءيرتدىلألسفولكنه
أبناءعلىيدلالسيدالشرعية، وكانالمحكمةفىالقانونتطبيقسوءبسببالضياعمن

"األتراكيفعلكماملوكىمالبس "يلبسأنأحداستطاعلمااإلنجليزلوالبأنهبالقولبلده
منالتصريحاتهذهجعلتوقد. الرثةالمالبسإرتداءإلىالمصريينجميعضطرالو

المستر "عليهتطلقكانتالتىالهزليةالمجالتفىللسخريةموضوعًاباشاالرحيمعبد
".دمرداش

بمبلغمطالبًاأسبوعيًايتصل، فهوالبريطانىالمعتمدلدارباشاالزبيرزياراتوتواترت
يعدلم، ولكنمطلبهفىحقعلىكانأنهأؤكدأن، واستطيعإسترلينىجنيهمليونى
لكونهونفاهأمالكهمنجوردونطرده، فقدلهردهايستطيعالحياةقيدعلىأحدهناك
يدعمأنالزبيرعرضالتعايشىالخليفةثورة، وأثناءولده، وقتلالرقيقتجارمن

طالبًالندنإلىجوردون، فكتبقواتمنلديهوماوزنمنلهبماقلعتهفىجوردون
فىآخر، عصرفىالمتوجغيرالسودانملكيعيش، واآلنطلبهرفضتولكنهاالموافقة
الفضىالشديد، وخاتمهصبرهذكرىلىصغير، تاركًامعاشعلىحلوانضاحية

.الموتىأيدىتشبهالتىيدهالتركواز، وبرودة
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مناإلحتاللقبلماعصرإلىنتمائهاافىالزبيرتشبهساال، فكانتديلالالكونتيسةأما
رجلمن، تزوجتجاجاريناألميرإبنةروسيةوكانت. وسلوكهاتعاملهاطريقةحيث

إيطالىمغامرعلىمصر، وتعرفتلزيارةمعهأحضرهابكيتوفالكونتهوعجوز
رصاصة، طاشتاألهراممنبالقربصيدحفلةساال، وأثناءديلالالكونتيدعىجذاب
فىالغارقاألفاقساالديلالمنالثريةأرملتهالعجوز، لتتزوجالزوجبكيتوفلتقتل

،الخيولعلىالمراهنةيتركالقمار، وأنلعبعنيعدلأنعليه، واشترطتالديون
حميمةصديقةوكانت. طويلبوقتللقاهرةقدومىقبلالترملإلىالكونتيسةوعادت
كونتمصر، وبذلكفىاألجنبيةالجاليات، وأقطابفاضلنازلىولألميرةكرومرألسرة
علىالفائقةقدرتهاعلىترتكز، بلفحسبنشاطهاعلىترتكزالخاصةمكانةلنفسها

،للروسالدائموالتحمسالتعاطفإبدائها، ورغمالظروفتالئمالتىالمبرراتإختالق
بدستةالتبرعهوالحربأثناءفىمصرإلىلجأواالذينالروسلجموعقدمتهماكلكان

.األسنانفرشمنواحدة

التىالوحيدةالمتحررة، المرأةفاضلنازلىاألميرةعندالشاىلتناولجريفزمعذهبت
الرابعةحتىإليناتتحدثواستمرتالثالثةفىجاءتوقدالحاكمةاألسرةإلىتنتسب

جميلة،إمرأةكانت. بالعربيةمطعمةجيدةإنجليزيةلغة: قولهاستطعناماوكلوالربع
الخديوعمإبنةأخاذة، كانتعيونعمرها، ذاتمنالسابعالعقدفىمتألقةوالتزال

،السنصغيرةبعدوهىتزوجتوقد. عباسالخديوحفيدهتكره، ولكنهاإسماعيل
، فكانبعطفهالياردهنرىالسيرسفيرناشملها، حيثإستانبولفىطوالسنواتوعاشت

فرصةلهااألوروبية، وأتاحالحريةجوانبأحسنعلى، وأطلعهاثانأببمثابةلها
قصرخلفواسعةحديقةذاقصرًاتمتلكالعصرية، وهىالحياةأساليبعلىالتعرف
نازلىعرفتوقد. القدامىالعائلةعبيدمنومجموعةالخدممنببطانةفيهتحتفظعابدين
فىوالساسةالرجالمشاهيرومعظمالحميدعبدوالسلطانإدواردوالملكفيكتورياالملكة

–الدقةوجهعلىالمناسبةأذكرأعدفلم– منهطالقهاأوزوجهاموتعصرها، وعند
عمدةبكبوحاجبهوتونسىرجلالضرورة، من، بحكمالقاهرة، وتزوجتإلىعادت

منمختارةمجموعةوتستضيفتستقبلبتونس)، وكانتمقيمًاظلالذى (المرسى
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محاميهازغلولسعدوكان. علىمحمدألسرةالمشهودبالكرمواألوروبيينالمصريين
ينالأناإلثنين)، واستطاعبينفرقفال (أمرهاأونصيحتهاعلىبناءالفرنسيةتعلموقد

.وزاريًامنصبًا

جرتحسبما (الكريمةاألحجارأوالزهوربأسماءسمياالخصيانمنإثنينوراءسرنا
منمجموعةرأيناالفناءفىمرورناأثناء، وفىالبوابحجرةعندناينتظرانكانا) العادة
هناكأنالسيداتإلشعار" ياساتر "صحناحتىالمدخلإلىنصلكدناالجميلة، وماالقطط
بوصولنا،" البرنسيسة "ليعلمالسلمعلىالخصيانأحد، وجرىفيحتشمنالطريقفىرجًال
أوالمحددالموعدفىأومبكرًاحضرتإذاوسواء (االستقبالحجرةفىإنتظرنابينما

طابعذاتقيمة، كانتتعدالتىمعدودة)، والحجرةلدقائقاإلنتظار، ولومتأخرًا، فعليك
ينصحونهامنبتعددالمقترنالثراءصاحبتها، وعنعنتعبر، ولكنهامرعبكوميدى
الخامسلويسطراز، والمقاعدبالسقفمعلقةالمذهبةالنجفة، فهناكثمنهغالمابشراء
إلىبالصور، إضافةمثقلةمائدة، وكلاإلرتياحلعدمتدعوبطريقةبراقةمذهبةعشر

نحويبلغالحجرةتلكفىالصورعدديكونأنكاملة، والبدبيانوالبهقديمكونسير
ثمينة، وصورأطرداخلالبريطانيةالمالكةالعائلةصورإلىإضافةصورةاأللف

منشبركلكانكيتشنر، كماكرومر، ولوردولوردجرانفيلولوردالحميدعبدالسلطان
،بالحديثضقتالمصورة، فإذاالصحافةمنملصقةبصورمغطىاألربعةالحوائط
.العالمشهدهاالتىاألحداثمنعامًاعشرينعنيقلالماإلىالنظرتمعنأنتستطيع

إمض "مدرسةإلى، وتنتمىالحرجعلىأحيانًاتبعثبقوةلإلنجليزمؤيدةاألميرةوكانت
حتى، أومعهمتتعاطفوالبالدهابأبناءتثقالأنهاالعجيباخرج"، ومنقدمًا، أو

روبرتسونقام، وعندماالمصريينتحتقرفهىبرأيها، " اآلخرالطرف "إقناعتحاول
بتأييدهمعروفللقاهرة، وهواألخيرةبزيارتهاألحرارعناإلنجليزىالبرلمانعضو

لهاأكد، وعندمامرتينلزيارتهاتدعوهنازلىإليهالمصرية، فكتبتالوطنية" للتطلعات"
برسالةعليهلقبولها، ردتالوقتمنمتسعًايجدالألنهالدعوةقبولعدمعنإعتذاره
استطاعتكعدمعنالثانىإعتذاركباألمستلقيتبعدما .. سيدى: "فيهاقالتغاضبة

لنالمصريينمنأصدقائكأنمنأصدقائىقالهمابصحةاآلنأعتقدلرؤيتىالحضور
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يخضعإنجليزيًارجًالأنأظنالألننىأصدقهمأكن، ولممعىبالحديثلكيسمحوا
تفوقالمصرييننحومشاعركأناآلنتبينتولكننىالدرجة، هذهإلىالمصريينلتأثير

وبلدكبلدىعنطويًالمعكألتحدثألقاكأنأتمنىكنتاإلنجليز، وكمنحومشاعرى
أنمصرمغادرتكقبلتستطيعأن، وأتمنىشئمنأحترسأوأحدًاأخشىأندون

أنلمصر، أرجوورخاءعدلمنحققتهمالبالدكتقدرجيدًا، وأنالطرفينتدرس
دونمنهانسخةأقدمأنيسعدنىوثيقةوهذه". نازلى: المخلصة ... لكقلتهماتصدق
أرجاءمختلففىاالستبدادمارستأونجاحًاتحققلمبريطانياإنيقولمنلكلمقابل

.واألوسطاألدنىالشرق

،جورستتعادىلإلنجليزميلهارغمالتى، نازلىمعالعشاءمساء، تناولناوذات
تناول، وبعداألسبوعهذامطوًالخطابًاكتشنرلهاكتبوقد. للخديوميالةوأصبحت

بسبب، ربماخسرت، وقداألوقافناظرباشارشدىحسينعمالشطرنجلعبتالعشاء
 !أدرى، لستنازلىعشاءبسببأواللعبفىمهارته

لوزراءرئيسًااستحقاقإنجلترا، وعنبإرادةأصبحالذى، طبوزادهباشارشدىحسين
الفرنسية،فى، بليغًالباريس، نزيهًا، وعاشقًاالكفاءاتمتعدد، كانالحربخاللمصر
القصر،حاللسان" المؤيد "تحريررئيسيوسفعلىالشيخنازلىعندقابلتماوكثيرًا
–رزانتهرغم – كانالذىزغلولسعدمعكاملةساعةبمهارةيتحدثأناستطاعالذى
أنزغلولباشافتحىأخوهيستطعقوة، ولمبكلكرومرويؤيدالخديوعلىحنقهيبدى

سر "ليبونلكتابترجمتهومنهاخدماتمنبهقاموماوذكائهدماثتهرغموزيرًايصبح
".سكسونييناألنجلوتفوق

فىجريفز، وكانتبصحبةيومذاتمعهاالغداءمتدينة، تناولتمسلمةنازلىوكانت
نتزاعاوشكعلىالمنحط"، وكانتالسيئاإليطالى "دانتىعلىحانقة، ولكنهاحالأحسن

، وأناإلسمينتطمسأنعليهاقترحتا، ولكنىكتابهمنغضبهاأثارتالتىالصفحة
تقيمكانتأنهالناالفكرة، وذكرتالبشر، فأعجبتهامنتمقتهممنإسمىمكانهماتضع
إعتزامهاالمالكأبلغتأنبعدالفورعلىالبيتوغادرتببلغارياكبيربيتفىمرةذات

.الرسولمثالبعنكتابًايكتبأنهمريعرجلأبلغها، عندمادقائقبخمسالمغادرة
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البكتاشية، وهىالتكيةإلىعاديةغيرلرحلةدعتناعندمانازلىاألميرةكرمزداداوقد
علىمحمديدعىالطريقةشيخ، وكانالمقطمسفحعندمقرهايقعشيعيةصوفيةطريقة

األطباقشرفنا، وكانتعلىكاملخروفشواءوتم. وسيمًامهيبًاعجوزًاباباداده
أنعليناأحدها، فكانعنالتغاضىدونكلهاتناولهاضرورةعلىالعادةعديدة، وجرت

صخرى،نفقفىالمحفورةجبانتهمزرنا، وقدالثقيلالطعامذلكنهضمحتىالتلنتسلق
نيابةنردواآلخر، ثمالحينبين" القبورأهلياعليكمالسالم "عبارةنرددأنعليناوكان
".الدنياأهلياعليكمالسالم "بعبارةالموتىعن

النارشهور، وأتتثالثةخاللالوحيدإبنهماتالعبارتينإحدىذكرالزائرنسىفإذا
نضيقأنالطبيعىمنالدنيا، وكانهذهفىيعشلم، وكأنهذكرهالناس، وينسىبيتهعلى

.منهافكاكالالتىالطقوسبتلكذرعًا

،المصريينللوزراءفاضلنازلىاألميرةتقيمهاكانتالتىوالعشاءالغداءوحفالت
المورننج "صحيفةوصفتهاالتىالضيافةروعةأكدتالدبلوماسيةالبعثاتوألعضاء

منوعاتبعزفحبشىعبدويقوم. بمهارةالعودعلىتعزفوسيلةالستكانت". بوست
المتميزةالليالىبعضوفى. فطومةالتونسيةاألنغامتلكعلىالبيانوال، وترقصعلى

آلخرحينمنإعجابهمالحضور، ويبدىومواويلهبغنائهالضيوفيوسفالشيخيطرب
".شيخيا .. الله "بكلمة

األميرةوفاةتفيدالسراىمناألحدصباحتليفونيةمكالمةتلقيت – 1913ديسمبر31
واحد، عندمابيومصحتهاعنللسؤالتصالىاصباحًا، بعدالرابعةالساعةفىنازلى

.عملبأىالقيامباستطاعتىكانإذاعماوسألت. حاًالأحسنأنهاجواريهاإحدىأبلغتنى
القاعةفىجلوسًاوغيرهمباشاوزغلولكاملحسيناألميرألجدهناكإلىوذهبت
السابعةحتىمعهاكانإنهحسيناألميرلىوقال. للسراىاألرضىبالدورالكبرى

علىوتصرمتدهورةكانتمعنوياتهاولكنجيدةبحالةتبدوكانتمساء، وإنهاوالنصف
سكتةنتيجةموتهاوجاء. ووالدتهاوالدهاموتشهدالذىديسمبرشهربعدتعيشلنأنها

حسيناألميريصبحبيديها، وبموتهاعينيهاأنفاسها، أغمضتآخرتلفظأنقلبية، وقبل
هذه "عبارةدائمًاويكررلموتهاجدًاقلقًاسنًا، وكانعلىمحمدأسرةأفرادأكبركامل
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لطيفةكصديقةدائمًا، وأذكرهاالجزعمنملحوظبالفرنسية، وبقدر" عبرة، هذهعبرة
لرؤيتهاذهبتأيامبخمسةموتهاوقبل. لفقدهاتقريبًا، وحزنتسنواتسبعلمدةعرفتها

مرتفعة، وذكرتمعنوياتهاساعة، وكانتلمدةمعًاونضحكمعهاأتحدثمساء، وكنت
.الطريفةالنكاتبعضلى

ملكًا، وكانثمسلطانًاأصبحالذىفؤاداألميراآلخرينالخديويةاألسرةأفرادمنوأذكر
البوكر،بلعب، مغرمًااألسلوبأوروبىيكنلم، وإنالمزاجأوروبىنشيطًا، متنورًا، 

كانالذىكماليوسفاألميرأذكركما). البريطانىالمعتمددار (الدوبارةقصروحفالت
.عشرالثالثالقرنإلىتعودالتىالبديعةالزجاجيةالمشكاواتمنالنادرةالقطعيجمع
القصببحقولالصيدإلىيومًاودعانى، العالمبقاعمختلففىالصيدهوايتهوكانت
الصيدوكالبالخيولظهورعلىاإلنجليزالضيوفمنمجموعةمعحمادىبنجع

، وخاتمهالعرشعلىوصيًاذلكبعدأصبحالذىعلىمحمداألميرعرفت، كماتتقدمهم
،بالمنيلقصرهفىاألصيلالشرقىالفنأحياوالذىالحظ، لهيجلبالذىالزمردى

.ألمهرعايتهوحسنكرمهلهوأذكر

أفرادمنفردمنوأكثرالكبيرباشاعلىمحمدبهاتسماالتىالملوكطباعورثوقد
الزوجة، وكانتقصرهحديقةعلىليطلعهمازوجينبصحبةيسيرأحدهمكان. أسرته
نبتةلينتزعاألرضعلىإنحنىخلفهما، وفجأةيسيرالزوجكانبينمااألميربجوارتسير
إلىيعيدهوهوالنباتإسمالرجل، ذكرنحوهاألميراستدارالصبار، وعندمامننادرة

،الضيفيننصرافاوالقهوةتناولوبعد. األميريعلق، ولمحذائهبربطمتظاهرًاموقعه
.الصفيحمنعلبةداخلبعنايةملفوفًامماثًالنباتًاسيارتهمافىوجدا

زيهمعلىالمصريينمحافظةفىاألملتبددالعشرينالقرنمناألولالعقدوخالل
أجلمنتحاربالعالمأنحاءكلفىاألممكانت، فقدوعمارتهمأثاثهموطرزالوطنى
األساسية،المسألةهى– معظمهمعند – القوميةالوطنية، وكانتهويتهاعلىالحفاظ
طبيعةذاتأو– الفلمنكعندالحالهوكما – الرئيسيةالمسألةهىاللغةكانتوأحيانًا
فىالحالهوكما – األمرينبينتجمع، أوالعراقىالشعبيراهاكماعامةسياسية
فىإليهتتطلعماكلتحقيقالراهنالوقتفىتستطيعفالاألوروبيةالشعوبأما. المجر
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طريقعنأرقىماديةلحضارةالمميزالخارجىباإلطاراألخذإلى، فتتجهاإلتجاههذا
أولئكصنعهالذىالجمالسياسيًا، فأغفلواذلكعملتستطيعالشكليًا، طالماتقليدها
علىالغربينتجهاالتىالمتاحةباألشياءاالقتصادية)، وتمسكواالحريةظلفى (بأنفسهم
علىالمنتشرةالعبوديةهذهعلىاليائساإلحتجاجمظهر، وكانلهمويبيعهاواسعنطاق

.غاندىالمهاتمامغزلهوواسعنطاق

مازالأنهأعقابها، يرىوفىالحربخالل– مصرفىيعملونممن – بعضناوكان
الحديثة، ولمبالضروراتالتضحيةدونوتقاليدهامصالحهاعلىالحفاظمصرباستطاعة

بقفطانهالدمرداشكان، فقدالمصريينالريفوأعيانأثرياءمنالقليلإالذلكيدرك
الشرقىالرائعبقصرهالمثلعلىمحمداألميرمصر، وضربفىهندامًاالناسأحسن

مناألعظمالسواد، ولكنالباشاواتمنإثنانأوواحدذلكفىقلده، وقدبالمنيلالطراز
الفخامة،فىمفرطًا– األحوالأحسنفى – عتبروهاشاذًا، أوأمرًاذلكإعتبرالمصريين

العاجصقلآالت، أوبالموسكىواإليطاليةالشاميةاألثاثصناعةورشتقملمكما
، لمالمعارفوزارةرعتهالذىالحقائبصناعةفنحتى، أوالنيلبقصرإلهامىبوقف

إلىتطلعهمالحياة، بقدرإلىتطلعواالذينالشبابالمصريينبتشجيعتلكمنأىتقم
.الوطنيةالحقوقمنعتبارهماابوالتظاهرالتصويتحقعلىالحصول

، ولكنبالفعلأنتجتهوماإنتاجهمصرتستطيعمماالكثيرهناكاليزالأنهغير
األجنبىاإلنتاجأزاحهاالتىالنافعة، الجميلةالعديدةاألشياءتلكيستخدمونالالمصريين

الكاتبإلىالوزيرمن: الوطنىزيهيرتدىموظفًاتجدالكنتزمنىجانبًا، وفى
تحقيرًا" (بلديًا "الزىذلكإعتبرالعكسعلىوالعمامة، بلوالقفطانالبسيط، كالجلباب

.األجانبنظرفىشأنهمنالحكومة، ويقللدوائرفىالعملعنيرتديهمنله)، يبعد

والعمامة، ولكنهمالجلباببإرتداءعندنايعملونالذينالخدمبإجباريانجوجونقمتوقد
وإنصرافهم، منازلهممنحضورهمعندالطربوشإرتداءيفضلون، وكانوالذلكاستاءوا

لتوهمالقادميناألزهرتالميذمنالناسيظنهمأنيريدونالإنهمإسماعيللىإليها، وقال
1936عامالمصريةالوطنيةحققتهالذىالنبيلاإلنتصارذلكأنأظن، والالريفمن

.البالدجويناسبالذىالوطنىالزىإحياءعلىللعمليمتدسوف
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فىحتىمتاحة، وأصبحتاألسواقتغزوالبيرةبدأتالنبيذ، كماشربشاعوقد
المسلمينأنواعأىمن: "له، فقلتباستمتاعالبيرةيشربأحدهمشاهدت، وقداألسواق

 !".التحررعشاقمنأنا "أنت ؟ " فأجاب

معلوماتتتضمنالزيارة"، وهىبطاقة "المصريونبهاأخذالتىاألوروبيةالعاداتومن
بالعربيةطباعتهااألرمنويتولى. إنجلترافىالحالعكسصاحبها، علىعنمفصلة

قداسةبطاقةصاحبها، ولكنمهنةعنتفاصيلعادةزهيد، وتتضمنبثمنوالفرنسية
بطاقاتبالقبطية، وحفلتطبعتالتى– أعلمفيما – الوحيدةالبطاقةهىالبطريرك
جانبإلىسيناءجبلأسقفصديقىبطاقة، وتحملهويتهمعنالمعبرةبالرموزالماسون

علىوالصليبالمقدسالجبليمثلرسمًاكامبريدجمنعليهاحصلالتىالشرفدرجة
.كارلسبادإلىذلكبعديذهبثمالموسمطوالبالقاهرةيقيمنيافته، وكانقمته

* * *

علىالمحافظة "بلجنةعضوًابتعيينىالوسطىالعصورلقاهرةعشقىعلىكوفئتوقد
واحدةمرةمشتركة، تجتمعأوروبية – مصريةصغيرةلجنةالعربية"، وهىاآلثار

عمافضًال – واجبىمنذلكالقديمة، وجعلالقاهرةآثارعلىالحفاظفىشهريًا، للنظر
،العظيمحسنالسلطانمسجد: الفريدةالرائعةالقاهرةمساجدأكتشفأن– متعةمنفيه

كبير)،آشورىكقصريبدوالذى (طولونوإبنالغورى، ومساجدقالوونومسجد
المدينةيتوجالذىبالقلعةعلىمحمد، ومسجداألزرقالقرميدذاأغاإبراهيمومسجد
لمماوالجمالالدقةمنالمملوكيةالمساجدوقبابمآذنفىرأيتوقد. موقعهبحكم

فىإرتقاؤهاأمكننىمئذنةكلرتقيتاأننىوأظن. أخرىمعماريةمنشآتأيةفىأشاهده
.مصرإلىعدتإذاثانيةذلكأفعلأنالقاهرة، وأحب

لم)– اإلسالمية (األوقافمصلحةعاملمديرالنصحتقدم– استشاريةاللجنةكانتولما
الدينالمسيحيةكانتلقد. يزدادبهااإلهتمامبدأالتىالقبطية، باآلثارإهتماملهايكن

الغزاة"، فهم "العربمعالدمبرابطةاألقباطيرتبط، ولميومذاتلمصرالرسمى
المسيحيةقبلبمااألقباطمعظمهتماوقد. الفرعونىالشعبمنمباشرةينحدرون
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، وكانتاإلسالموصدربالجاهليةالمسلمونيهتمكماللمسيحية، تمامًااألولىوالبدايات
تحظلمالعظيمة، ولذلكبالمساجدمقارنةومتواضعةمهملةاإلسالمىالفتحمنذالكنائس

كانتاآلثارتلكاإلسالمية، ولكناآلثارعلىالحفاظإلىتجهاالذىاألوروبيينهتماماب
 –المؤثراتوهذه. القديمةمصرمنعبقريةبمؤثراتوزخرفتهاتصميمهافىتحتفظ
منهاليخرجواحدةبوتقةفىصهرهاتم– وآسيااليونانمنجاءمماغيرهاإلىإضافة
.متميزفنىنمط

،القبطىالعصرصدرإلىترجعالتىالتيليةالمنسوجاتفىالقبطىالفنمالمحونجد
وكتبوالفضة، والمخطوطاتوالبرونزالنحاسمنالمصنوعةالكنائسومزهريات

فىوهناكهنامبعثرةنجدهاالتىعاديةغيربأعماقالخشبعلى، والحفرالترانيم
بالمتحفلهاخاصًاقسمًا– القبطيةباآلثاريهتمأثرىأول – ماسبيروخصصوقد. مصر

الكبيرالموظف – باشاسميكةمرقصوكان. الستيعابهايكفىالالمصرى، ولكنه
والحظالقبطيةباآلثارهتمامنأول– الملىالمجلسالحديدية، ووكيلالسككبمصلحة

اآلثارمنالكثيربقىاللجنة، ولذلكعملنطاقخارجواألديرةالكنائسمعظموجود
عمليةباشاسميكةالمصرى، وبدأبالمتحفالقبطىبالجناحلهامكانالالتىالقبطية
بإحدىغرفةفىالقديمةواألناجيلاأليقوناتيجمعالقديمة، وأخذالقبطيةاآلثارحصر

إلقامةالبديعةحركتهفىمعهأشركنىعندماكريمًاوكان. بالقاهرةالقديمةالكنائس
.القبطيةاآلثارعرضأجلمنخصيصًايقامالقبطىللفنمتحف

التىالبديعةالمعلقةالكنيسةجانبإلىبابليونحصنمنطقةفىالمتحفبناءبدأناوقد
الذى" الشامقصر "بإسمالمعروفالمسيحىالحصنمنوبالقرب. العاشرالقرنإلىتعود

السادسالقرنمنالقبطىالبيتشكليتخذالمبنىوجعلنا. 641عامالعربعليهاستولى
،المشربياتونوافذالرخاميةباألعمدةوبناؤهتزيينهعشر، تمالتاسعالقرنإلىعشر

الغناء، ماالحديقةجانب، إلىوالحصونالكنائسألوانبينالمبنىوجمع. والنافورات
.الناظرينيسر

القديمةالقبطيةالصلبانمنمجموعةعلىباألقصربشارةيسىمنحصلتوقد
القبطيةالصحافةنوهت، وقدالقبطىالمتحفمجموعةإلىضمهاتمالتىوالبرونزيات
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زارنى، فقداإليجابىأثرهلذلكوكان. حذوهيحذوأنعلىلغيرهتشجيعًاالمكرمةبهذه
منالكثيرهناك. الرابعالقرنإلىيعودلإلنجيلمخطوطًالىوقدماإلسكندريةأسقف

الناسإقناعيحسنمنوجدت، لوالمشروعاتمنالكثيرإليهايحتاجالتىاألموال
.فيهابالمساهمة

الصفةعليه، أضفى1931عامملكىمرسومصدرالقبطىالمتحفإنجازتمماوبعد
القرنربعفىفعلتماأهممنالخالقالعملهذاإنجازفىمساهمتىالرسمية، وكانت

بالقدسعملتعندماباآلثاراإلهتمامهذامجالأوسعأناستطعت، وقدالمنصرم
منبهقمتمابأهميةإحساسىمنبالرضا، أكثرأحسجعلتنىأعمال، وهىوقبرص
.أخرىوإداريةوسياسيةدبلوماسيةأعمال

ممتعةجوالتفىالقاهرةزوارمنالمئاتوالمساجد، رافقتباألسواقلخبرتىونظرًا
أنأحسجعلتنىخبرةإكتسبتالمناسبة، ولذلكالمعلوماتتقديمالقديمة، معالمدينةفى

المواد، فقدأواأللواناستخدامفىواضحًاالتنافروكان. التالشىفىآخذةالقديمةالقاهرة
فىأنهإتضحبالطلبجئ، فإذامعينبإسمالجزائرفىرأتهشيئًاالسيداتإحدىتطلب

السوقفىعليهالعثوريمكنالماتفضيلالجميعبينشاعآخر، فقدشيئًايعنىالقاهرة
فىيشاهدممالغيرهاتمامًامماثلةإمافهىذاتها، لألسواقالنقدنفسوجهالمحلية، وقد

أوفقأنأحاولدائمًاوكنت. الزائريتوقعهكانالذىالمستوىدونأنهاأخرى، أوبالد
األشياءقيمةيقدرونالرجالأنالحظتفعًال، وقدمتاحهو، وماواألذواقاألمزجةبين

.الشرقىبالسجادهتماماأومعرفةلديهاسيدةلتقيتاماالنساء، ونادرًامنأدقبشكل

البائعيحددهالذىالسعرخفضإلىالسعرفىالمغاالةيخشونالذينالسياحبعضويتجه
النوعيةالصفقة؟ ". ومنهذهمنهالسأناالتىالفائدةوما: "البائعحد، فيصيحأدنىإلى

جوعلىويثنى" هاوسمينا "فندقفىالعشاءتناولإلىيدعوكقدمنالسياحمننفسها
نبيذمنأخرىكأسًايطلبالشمبانيا، ولكنهتفعلكمااإلنسانينعشالذىالصحراء

فىمتاحهوعمايقلألنهبمصرالمتاحالمستوىمنإمتعاضهبعضهمويبدى. المائدة
إلىالحضورمشقةنفسهكلفلماذا: أتساءليجعلنىبريطانيا؛ ممافىالشتويةالمنتجعات

أشخاصسبعةمنمجموعةأرافقكنتفيها ؟ وبينمايراهماقيمةيقدرالماداممصر
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أصبحالعددبأنسقارة، فوجئتقبورمنواحدًالهمأشرحلسقارة، وكنتزيارةفى
نقشعليهالوحةفوقالبريدجيلعبونوجدتهماآلخريناألربعةعنبحثتثالثة، وعندما

.الخامسةاألسرةإلىيعود

والهند، ويعودمالطةبينفيماسنويًا" للسيداتالشرقىالصيدأسطول "يسمىماأخذناوقد
اإلحتاللجيشمنمعظمهمرجالشباكهميرمىمالطة، حيثإلىالهندمنأخرىمرة
دائمًا؛مرضيًاأومناسبًاصيدهيتممايكنالمدنية، ولمالخدمةرجالمنأفرادبعضمع
.الكشافاتضوءعلىاآلخريرىكانفريقكلألن

ترتدىأوروبابردمنلتوهاقدمتسيدةأنظارالعربيةيتحدثعادىشابجتذباوقد
جاذبيتهتقلفسوفإنجلترافىعاشاإذا، ولكنهمابطلنصفعتبرتهاوباريسأزياءآخر

بالفنادقالرقصصاالتوكانت. األحوالمنحالبأىفريدةأناقتهاتكونتدريجيًا، ولن
عشرالثامنالقرنصالوناتعنكثيرًاتختلفالالغراميةاللقاءاتهذهمثلفيهاتتمالتى
التحيةالبدايةمنذجريفزريتشاردصديقىوتلقى. المستعارةاألسماءاستخدامشيوعفى

البجعتشبهانبدينتينشقيقتينعلى، وأطلقووسامتهلتلقائيته" المتميزجريفز "بإعتباره
أخريينإثنتينعلىأطلق، كماالرقصفىاالشتراكبدأتاعندما" الفظيعة"و" القوية "إسم

".والمؤخرةالمقدمةطبول "إسمعجزاهماإمتأل

لها، علىاألخيرةاألوبرالتكمل1913عاممصرزارتالتىسمايثإيثلمداموكانت
علىالبهجةتدخلالموسيقيةمعزوفاتها، وكانتالحماسعداشئكلفىالسياحنقيض

.بالحياةمألتهبيتناإلىجاءتبرامز، وكلمايوهانمعنعيش، فتجعلناالنفوس

هذه، وكانتبلونياكدىإدموناألميرةاألولىللمرةالصيفية، قابلتاإلجازةوخالل
،غيرهمنأكثروالزوجةللعشيقةسهلةهنيئةالحياةجعلأنهأعتقدلمغنإبنةالسيدة
،باريسفىوفندقًا" بإنجلترا "تشلسىفىوبيتًاسارىفىكوخًاتمتلكاألميرةهذهوكانت
والحكمة،التعقلمنبقدرالفنرعايةفىثروتهاوتستخدم). فينسيا (البندقيةفىوقصرًا

لوحاترسمتاألوروبية، وقدالنهضةعصرألميراتكانتالتىبتلكشبيهةحياةوتحيا
األورجعلىتعزف، وكانتيهئماأعمالمنأنهاعلى) علمهادون (بعدفيمابيعت
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إنهاالقول، ويمكنروبنشتينآرثرمعمشترككونشرتفىالبيانولعبت، كماباخأعمال
، وكانتالخاصيختهافىالعالمحولطافتأظفارها، وقدنعومةمنذالموسيقىتعلمت
فلنباريسفىالموسيقيةحفالتهاحضرت، وإذاالجولفتلعبعندماالمدىبعيدةكراتها
األميرفينسيا، وكانفىبزوارهاالترحيبفىالمزيد، تبالغإلىاالستماعإلىتحتاج
اإلتحادحلقة "تأسيسفىلفاجنرشريكًاطويلبوقتعليهاتعرفىقبلماتالذىإدمون
".الفنى

األحياء "عنوانيحملصغيرًاأصفرشعرديوان1913عامبلونياكدىمدامأعطتنىوقد
نواى،دىأناالعبقريةالموهوبةالشاعرةبيتهافىالتالىالعامفىقابلتواألموات"، وقد

السواد، ويدينداكنطويلشعر، ذاتالنفسكبيرةالحجمصغيرةالشاعرةهذهوكانت
.حورسالمصرىاإللهأنفيشبهحزنًا، وأنفتشعانواسعتين، وعينينمعبرتينرقيقتين

أىتجتذبوكانت. كبيرهتمامابلذلكمالمحها، فاستمعتفىرأيىعنحدثتهاوقد
مررتوكلما. الشيقحديثهافىللمداخلةمجاًالتعطيهمفاللحديثهاتستمعمجموعة
للغاية، وقدشاحبةترقدوجدتهامرة، وذاتشيفيهبشارعبيتهاإلىأحجكنتبباريس

األثاثقطعوكلوالموائدوالسريرالحجرةالوسادة، وكانتفوقاألسودشعرهاتناثر
؟" (وكانتبالذاتالظروفهذهمثلفىاأنلترىجئتلماذا: "، فقالتبالكتبمغطاة
فرنسيةآخرلترىجئتأم: "قائلةاستطردتوفرنسا)، ثمبريطانيابينعندئذأزمةهناك
الحديثذلكفىجهدمنبذلتلماترتعشوأخذت"،الجزر؟سكانأحدتؤيدأنيمكن
.الفراشطريحةأسابيععزيمتها، وقضتتفقدأندون

ألبناءالغالىالغفرانأسميهماعلىأنامنأحصلأنمنأجملهوماهناكيكنولم
أنالجزر، .. أودساكنعزيزىأخباركلسماعسعدت: "تقولإلى، فكتبت11الجزر
، وفىالعالمأنحاءجميعفىينتشرشعبكمأنمعالجزرسكانيسمونكملماذاأعرف
إلىكتبتهاقصيدةفىذلكشرحتالكواكب ؟ لقدوجميعالشمسوتحتالبحارجميع
".كبلنج

)المعرب". (الجزرسكان "اإلنجليزمع" الغالبالدأبناء "الفرنسيينتسامحيقصد11
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سوفكليسمقولةإلىتستمعأنتحبآلخر، وكانتحينمنالموتعنتتحدثوكانت
ترى". جئناكمانذهبعندئذ "اإلنجيلفىنقيضهامعنعيش"، لتلتقىأالاألفضلمنكان"

النار ؟ وليسمنحياةأكثركانتالتىالشفاهتلكموتفىيفكرأنيستطيعكانمن
.موتهايبررسبباألمرنهايةفىهناك

اإليطالية،المغادرةاألزمة، وقبل، وقبلالحربقبلسيانفينتصورأناآلنسهًالليس
1911خريففىبولنياكقصرمننرى، كنااجتماعىبهاءمنالمدينةعليهكانتبما

الساحة (والبيازيتا) الكبرىالساحة (والبيازا، والجونالكبرى، والقناة1913و1912و
المسزالفلكية، كانتاألبراجعالماتمثلأوروبالمغادرةحزنىأمامتتألق) الصغرى

دىمدام، أماباالسجستنيانىفىفنسنتهيدنالليدىبحديقتها، وتقيمتستمتعإيدن
مدونةذكرياتهابقاءالذاكرةفىباقيةفينسياروحإن. مارينريوفىتقيمفكانتبورتال

فى (إسكويتالمسترمثلفينسياعنالكالميحسنسفررفيقأجد، ولمالورقعلى
الخاصكاتيوكمينىقصرفىأسرتهعلىضيوفًاونزلنا) 1913عاماألولىزيارته
من، ويسألنايدهفىالسياحىيايدكردليليحملالوزراءرئيسكونارد، وكانبالليدى

ساعةنصفمنذرآهاالتىالكنيسةتلكفىالقديسذلكرسممنإسمعنآلخرحين
الصحيحة،اإلجابةيقدمأندائمًايستطعلمأنهالمخجلمن، وكانبالجندولنتهادىونحن
خالىيتذكرلمماجيورىجيورجيوسانإلىعدنادائمًا، فعندماكذلكيكنلماألمرولكن
، مردفًاباسيليكأوترايفونيوسهوالقديسبهيمسكالذىالحيوانكانإذاماكستهنرى
:بقولهذلك

باسيليكالترايفونيوسعند
ليطردذيلهيحركيكنلمالذى

،ترايفونيوسعنبعيدًاالبراغيث
الطمعيملؤهاعادتولكنها
المقدساللحممنلتأكل

سواناهناكفليسأخرىمرةتحركهال: فصاح
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السادسالفصل
كيتشنرمععملى

)1911 – 1914(

رصيف، كان1911سبتمبرمن28الخميسمساءمنوالنصفالسابعةالساعةقبيل
، وخاللالدينرجالوكبارالموظفينوكبارالدولبقناصلمزدحمًاالقاهرةمحطة

المعةكانتالتىالشخصياتتلكمنالكثيررحلالماضيةوالعشرينالخمسالسنوات
كلمنيبقوزراء، ولمأوسفراءأومحافظينأومديريناآلخربعضهمعندئذ، وأصبح

يخدمظلالذىالثانىحلمىعباسالخديومراسممديرباشاالفقارذوسعيدسوىهؤالء
المندوبأوالوزيروتوديعاستقبالخاللها، تولىالحكاممنأربعةالموقعنفسفى

يمارسوالحربالحاكمةاألسرةوضعترتيبإعادةمنقرنربعبعد، ومازالالسامى
.األولسيدهعمإبنخدمةفىفيهاخبرةمنلهبماالوظيفةنفس

ونظرواجيوبهممنساعاتهمالجميعأخرجحتىالرصيفداخًاليتهادىالقطاركادوما
واحدة،بدقيقةموعدهقبلكيتشنراللورديحملالذىالخاصالقطاروصلإليها، فقد

مصر،فىبيتكل، وفىمكانكلفىالمشهورالرجلذلكالقطارعربةمنونزل
)الفروك (معطفيرتدىكانحيثالمدنىزيهرغمالخطواتعسكرىالقامة، منتصب
اللورد، وبداالعظمىبريطانياممثلودائمًايرتديهاالتىالعاليةالتقليدى، والقبعةالرمادى

أنه، كماالمناطقمنغيرهفىوليساألدنىقالشرفىالمتاحةفرصتهمنشرحًا؛ ألن
األحمرالبساطعلى، ومروتحيتهالستقبالهتجمعواممنالكثيرينشخصيةمعرفةيعرف
، واستعرضالسامىالمقامذاتللشخصياتإاليفتحالالذىالرسمىالبابإلىالممتد
الحادبالتصفيقالمصرى، محاطًاوالجيشالبريطانىاإلحتاللجيشمنالشرفحرس

يكونأنالمتوقعمنكانأنهالمحطة، رغمأمامتجمعتالتىالمصريينحشودمن
"الخرطومسفاح "تعيينضدالمتطرفةالصحافةقادتهاالتىالحملةبسببمعاديًاموقفها
بعضربطالدوبارة، وقدقصربلغحتىاللوردموكبمصر، وسارفىبريطانيًامعتمدًا
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شرقية،أمةعرفتهأجنبىمصلحكرومر، أكبراللوردورحيلالمناسبةهذهبينالحضور
وسطكيتشنر، ولكنحملتالتىالعربةنفسفىالمحطةإلىتجهاقدكرومروكان

.كالثلجمطبقصمتسادهاشوارع

متواضعة،سريعةبسيارةالدوبارةقصرإلىالوصولفىالجديدرئيسىسبقتوقد
اإلثارةورغم. الستدعائىالجرسرنينأنتظرالديوانفى، وجلستأوراقىورتبت

تعيينىكان، فقدللحماسمتواضعسببعندى، كانالقدومبموكبالمتصلةوالمشاعر
علىكيتشنراللوردكانالذىجورستألدونالسيرمنبتوصيةالوظيفةهذهفىاألصلى
باللوردلىلقاءأولبينهما، وكانالمجامالتبتبادلحفلتلسنواتمعهحميمةعالقة

منصبمناستقالبعدماالبريطانىالمعتمدبدارالغداءتناول، عندما1910عامكيتشنر
وعدوانيًا،متعاليًا– عندئذ – ظننتهوقد. لندنإلىطريقهفىالهند، وكانفىالعامالقائد
حفلفىفيهاإلتقيتهالتىالثانيةالمناسبة، وكانتحالأيةعلىسيئًاكانعندئذالعامفالجو
إفتراقهمامنذمرةألولكيرزوناللوردلتقىا، عندماأرلنجتونشارعفىأقيمكبيرعشاء
عالقتهماعنأيامبضعةبعدكيرزوناللوردكستهارىخالىسألوعندما. بالهند

".صحبتهأنشدالفأناكل، وعلىناحيتىمنبالخجلشعوردوننلتقىإننا: "قالالحالية
.فيهاقابلتهالتىالثالثةالمرةهوالقاهرةمحطةعلىاستقبالهوكان

بصورة – أفهمت، وقدالرسمىأصلهيحب، واليوسفيعرفالفرعونجاءلقد
فىأشكجعلنى، مماوقتأىفىأعودأنيمكنوأننى، قبولهموضعأننى– مؤكدة
تشبهالتىالمعتمةالحجرةتلكداخل، وخطواتالجرسرنينجاءوأخيرًا. نجمىصعود
المستقبلفيهاالمهمة، وتحددالقراراتمنالعديدبهاتخذاوالتىالمدرسة، ناظرحجرة

عليهاصينيةمعىوحملت. اآلخرلبعضهمبالنسبةنتهىا، والمصريينلبعضالوظيفى
باإلنجليزية، والفرنسية، واأللمانية، واإليطالية،التهنئة، كتبتبرقياتمنكبيرةكومة

وكباروباشاواتأمراءتوقيعاتالعربية، وتحمل: ذلككلواليونانية، والتركية، وفوق
مناالستفادةينشدونالذينمنكباروضباط، ومديرين، وشيوخبنوك، ورجالدينرجال

.شهرةأوتزلفًاالمناسبة
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،األوراقتلكتحتويهعماسائًالالمكتبإلىالنظريسدد) كيتشنر (مارشالالفيلدوكان
األسرةأفرادمنالواردةالبرقياتأنالعادةجرتبها، فقدأفعلهعما، وسألتهفأجبته

حسبالثالثأواألولالسكرتيرعليهاالرديتولىالسابقينوالوزراءوالوزراءالحاكمة
للشخصياتالشكرتوجيهالشرقىالسكرتيرالمعتمد، ويتولىدارعندالشخصمكانة

أصدرعندماوالفزعالدهشةفأصابتنى. اآلخرينعلىالرديتمالمعروفة، والالمحترمة
الفيلدمارشاالتإن. والتقديرالتشريفمنواحدبمستوىالجميعيحظىبأنأمرًاإلى

هذافىتشددًاأكثرهمكانكيتشنراللورد، ولعلنقاشدونأوامرهمتنفذأنعتادوااأناس
دردشةالدردشة، وخاصةقبيلمنتعليقأىأنأدركتالظروفتلكالصدد، وفى

منصبشغلتمنذأتطلعوكنت. اللوردرأىعلىعتراضاوكأنهيبدو، سوفالمدنيين
لتنفيذالمكتبمنمتثاقًالالوظيفة، فخرجتراتبعلىأحصلأنإلىالشرقىالسكرتير
إلىأصلكدتآثار، ومامنعليهايترتبقدمانقللأنباستطاعتناإن، قائًالالتعليمات

سوفاألولىالفئةإن) يائسًا (تقصد ؟ "، قلتآثارأى "سألنىحتىالمكتببابعتبة
الفئةتطالبالثانية، وسوفالفئةإلىوصللمامماثلةردودًاتتلقىعندماباإلهانةتشعر
إسمتستخدمقدالثالثةالفئة، وأناألولىالفئةمعالمساواةقدمعلىدائمًاتعاملبأنالثانية
كنتمخيفةصمتلحظةومرت. الريففىاألميينالجهلةالفالحينإلبتزازاللورد
علىطردتإذااألولىبالدرجةلندنإلىأعودأنباستطاعتىكانإذافيماأفكرخاللها
".مناسبًاتراهماتفعلأنباستطاعتك: "اآلمرصوتهعلى، وأفقتالعملمنالفور

األولاللقاءهذاأعقب، وقدرأيهاللورديغيرأنقبلالردودألرسلبسرعةوخرجت
.الثناءيستحقممااللوردبهاخصنىالتىالمسئوليةمنممتعةسعيدةسنواتثالثقضاء

،عملهمفىالناجحينمرءوسيهممكافأةعلىالرؤساء– جميعوليس – الكثيريحرص
عندمالمرءوسيهماإليجابيةاإلنجازاتلتذكرمنهمالكثيرعندالنفسعلويتوفرالولكن
مطلقةثقةمعهيعمللمناللورديمنحهاالتىالثقةكانتكلهذلكوفوق. الخطأفىيقعون

.لهاحدودال

عددًاأنموثوقمصدرمنالقاهرة، علمتإلىكيتشنروصولمناألولاألسبوعوخالل
كيتشنريكرهونممنبعضهم، كاناستقاالتهميقدمونسوفاإلنجليزالموظفينمن
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ذكردون (ذلكمناللوردحذرت، وعندمااستقاالتهمتقديمعلىأجبروااآلخروبعضهم
للجميعوتعلنالنادىإلىتذهبأناألفضلمنإن "لى، وقالمكتبهمندرجًافتح) أحد
لتصبحصاحبهاإسمكتابةسوىينقصهالاالستقالةلقبولموقعًانموذجًاأعددتأننى

ودفعنى، باستقالتهأحديتقدمالمعلومة، فلمتلكبنشرالفورعلىوقمت". المفعولسارية
لمالدرجفتحت، وعندماالتالىاليومفىاالستقالةقبولنموذجنصأرىلكىالفضول

.الحجمكبيرةسيجارعلبةسوىأجد

أقارنأنكيتشنرمعمباشرتصالافىقضيتهاالتىالثالثالسنواتفرصةلىوأتاحت
رسمتهاالتىالصورةمنتنوعًاوأكثرأغنىالحقيقةأن، ألجدوالواقعالسمعةبين

،الصامتالقوىالرجلعتبارهاب) عشرالتاسعالقرنمن (التسعينياتصحافةلكيتشنر
عندماإالفمهيفتح، والعملهسوىبشئيهتموالالنساءاإلمبراطورية، يكرهبناةأحد

علىالنساءتأثيرالبيئة، وإلىإلىالنساءنحوحساسيتهفورًا، وتعودينفذأمرًايصدر
.معارضيهأذهان

،مناسبغيرأنهأدركإذاسابققرارعنتمامًايختلفقرارتخاذافىيتردديكنولم
يستقبلالذىالمعتادالموعدتحديد، فعندبقليلالقاهرةإلىوصولهبعدواضحًاذلكوبدا
القبة، وأعطىبقصرالخديومعخاصةمقابلةكيتشنراللورد، طلبزوارهالخديوفيه

 –البريطانىالمعتمدداررجالمنإثنانيحضربأن– التالىاليومفى – تعليماته
للقياموشخصى، 12كريجرروبرتعلىوقعقدختيارهاالخديو، وكاناستقبال– حددهما

أنفىتشككنااللورد، أبديناعليناأضفاهالذىالشرفلهذاتقديرناالمهمة، ورغمبهذه
الذينمصرفىاألوروبيةالدولممثلويحضرهامناسبةفىلسعادتهمناسبًابديًالنكون
، فقدوقوعهتحسبناماحدثولألسف. الشكبعينالتصرفهذاإلىينظرونسوف

بمثابةهوالبريطانىللمعتمد" خاصوضعإدعاء "أنمصرفىالدولممثلوفترضا
منبهااستقبلناالتىالطريقةوكانت. مصرفىبريطانياوضعفىتغييرًايدشننقالبا

، حتىالجميعمنا، فنفرحدثعمامسئولونأنناعنتنمبالقصراآلخرينالدبلوماسيين
السابقةالليلةفىمعنايسهرونشخصية، وكانواصداقةبهمتجمعناكانتالذينأولئك

.بعدفيمابالقاهرةالدينصندوقفىبريطانيابعد، ومندوبفيماكريجرروبرتالسير12
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لوجودنا، مععتبارادونالبعضبعضهممعالحديثأهملونا، وتبادلوااالستقبالعلى
أسرةلحكامالقاعةفىالمعلقةالكبيرةالرسميةبالصور) السياسيةداللتهله (هتماماإبداء
الشرقيةالتلغرافاتشركةطريقعنمشفرةمطولةبرقياتالقناصل، وأرسلعلىمحمد

وإلىبالدهمفىالخارجيةوزاراتإلى) أزمةكلمنتنتفعالتىاإلمبراطوريةالمؤسسة(
بنفسهكيتشنراللوردحضرالتالىالدورىاالستقبالأوروبا، وفىفىالكبرىالصحف

فىالقناصلأحدثلكونهعتباراموضعالرسمىترتيبه، وكانمكانتهعلىتأثيرأىدون
.السابقالتصرفأثارهاالتىالدولعنداإلرتياحبعثمصر، مما

حضورعندالحظناالمستساغة، كماغيرالمسائلعنالتغاضىسريعكيتشنراللوردكان
السيرالبارونالجنرالالفريقلأللقابحمًالالمصريةالحكومةموظفىكبارأكثر

المعاشأمرفىليتحدثجاءالدوبارة، وقدبقصرغداءحفلباشاسالتينفونرودولف
لوردحسنًا: "قالعندمامحددشئإلىيرمىأنهالواضحمن، وكانعليهيحصلالذى

اللوردعليهحياتى"، فردفىمالىنجاحتحقيقفىفشلتقدأكونأنكيتشنر، أخشى
".ذلكتحقيقتستطيعأنكأبدًابخلدهيدرلم– سالتينعزيزى – يعرفكمنكلإن: "قائًال
فاتر،استقبالعن، وينمسالتينإليهرمىالذىالمغزىعنبالتغاضىيتسمردوهو

المهدى،عندأسيرًاعامًاعشرإثنىقضيتأنأنذا، بعدها: "قائًالسالتينفاستطرد
واحدقرشجيبىيدخلأنالخدمة، دونأثناءفىأسرت، بعدمابالسالسلعاريًا، مقيدًا

إنالقولتستطيعال، إنكسالتينحسنًا: "قائًالكيتشنرالمدة"، فردتلكطوالمرتبىمن
بعدالحضورشغلباهظة"، ثمكانتالفترةتلكخاللجيبكمنتخرجلمالتىالنفقات

،اإلحساسعديماللوردأنيرىمن، ولكنالقطنومحصولالطيرانحولنقاشفىذلك
حياتهأنقذالذىموردوماكالكابتنصديقهقبرجانبإلىوقفعندمايراهأنعليه

.1888عامسواكنمنبالقرب

بسانالليبراليةالصحفإلحدىسابقروسىمحررجاءنى، 1913مايوغضونفى
أنهفىيشك، وأنهبالدهقنصلأمامللمثولاستدعاءتلقىأنهوأخبرنى، بطرسبورج

، ووضعواشقتهالقنصليةجواسيسهاجمفقد. لالستدعاءاستجابإذاعليهيقبضسوف
فىالتدخلنستطيعالبالطبعوكنا. لتجريمهالشخصيةأغراضهبينوقنابلتدينهوثائق
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إنبحزملىقالالذىكيتشنرأخبرتمصر، ولكنىفىالروسيةالقنصليةبهتقومعمل
بمغادرتهالفورعلىإبالغىمنكطلبتإننىالروسىلهذاتقولأنهوأحتاجهماكل

األمور، وأنتلكبمثلإزعاجهيجب، فاليشغلهمالديهأنهبذلكيقصدللقنصلية، وكان
كانإذاالقنصللدعوةيستجيببأالالرجلنصحتمناسبًا، وقدأراهبماأتصرفأنعلى

فتكونالمصريةللسلطاتإدانتهدليلتقديمإلىالروسيةالقنصليةستضطربريئًا، عندئذ
يلجأأنفعليهاإلدانةيخشىكانالقضائية، فإذاالسلطةبمعرفةلفحصهافرصةهناك

.اإلمكانبقدرأيديهمفىالوقوععدمعلىيساعدهلمحام

مرةذاتمجامًال، وحدثلطيفًاكانذلكجانب، وإلىعباراتهفىحازمًاكيتشنروكان
سيدهإرادةينفذالذىالحاكمعتبارهابالنفاذواجبقرارإتخاذالخديوأرادعندما

حقيقةنستطيع، والالكافىبالقدرشاذهناالشخصىوضعىإن: "كيتشنر، قالالسلطان
أقامهراقصحفلأثناءفىوحدث". البلدهذافىالشواذمنثنيناوجودنحتملأن

قنصلهتزفلتهيرمانالكونتتودد، أنوزوجتهألمانياعهدولىشرفعلىكيتشنر
رسالةالتالىاليومفىوخطبها، فتلقىاألميرةوصيفةستامفوناآلنسة، إلىالعامألمانيا
علىالزواجعرضعندماعليهاجالسًاكانالتىالوسادةومعهاكيتشنراللوردمنتهنئة

.الوصيفة

الدولةفىمراتأربعأعظمصدرًاكانالذىالعجوزالقبرصلىباشاكاملجاءوعندما
إلىجاءاإلنجليزية، عندما – التركيةالتقليديةالصداقةعنبدفاعهالعثمانية، وعرف

إهتمامًا،المصريةالحكومةتعرهالفتاة، لمتركيامنبقرارإستانبولمنمطرودًامصر
 –باشاكاملذكرهوقد. سميراميسفندقفىبزيارتهالفورعلىقامكيتشنراللوردولكن

فىلبريطانياقنصًالكيتشنركانعندماقبلمنإلتقيابأنهما– فصيحةإنجليزيةبلغة
للقواتالعاموالقائدمارشالالفيلدكيتشنر، فردلإلقليمواليًاباشاكامل، وكاناألناضول

سريعة،كبيرةترقياتعلىحصلتمسعادتكم، ولكننعم: "بقولهسابقًاالهندفىالبريطانية
باشاكاملكان". عامًاقنصًالأصبححتىعامًاثالثينعندئذ، وقضيتقنصًالكنتلقد

مؤسسالكبيرباشاعلىبمحمديقارنكانما، وكثيرًاعمرهمنالتسعينمنيقترب
).1769عام (نابليونفيهاولدالتىالسنةنفسفىولدالذىمصرفىالحاكمةاألسرة
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علىبقىمنيمثالنحديثهما، فهما، وسماعوكاملكيتشنروجهىرؤيةالممتعمنوكان
الحميمةالتقاليدتلك، حيثالصديقاألدنىالشرقفىالعظماءنادىمنالحياةقيد

العملفىالسنواتمنالعديدقضواالذينأولئكإاليفهمهاالالتىوالسياساتوالمشاعر
السويسقناةعبرمارىوالملكةالخامسجورجالملكمرالزيارةتلكأجلها، وخاللمن
جورجالملكللقاءباشالكاملالدعوةبالهند، فوجهتدرباردلهىإلىطريقهمافى

الخديوكان، بينماالملكمعصورةلهلتقطتاحيث" المدينة "اليختظهرعلىالخامس
الملك، كانالخلفىالصففىيقفونوالسرداركيتشنرواللوردعلىمحمداألميروأخوه
فىباشاكامليجلسأنعلىالملك، وأصراألعظمالصدرباشاكاملجانبإلىيقف

، وتلكالشرقفىاإلحترامموضعمازالالسنفىالملكة، فالتقدملمقعدالمجاورالمقعد
.والسودانمصرفىاإلعجابمثاركانتالملكيةاللفتة

فىالفرقلمالحظتهأخرى، وسعدتمرة، قابلتهذلكبعدمصرباشاكاملزاروعندما
أىفىأعظمصدرًايصبحأنالمتوقعمنكان، فعندماالعامهذابهااستقبلالتىالطريقة

واألميرالمحافظاألحمر، وكانالبساطله، ويمدلهتفتحالملكيةاالستراحة، كانتوقت
.الرصيفعلىنتظارهافىيقفونالعثمانىالسامىحيدر، والمندوب

أنيمكنمغرورًا، ولكنهحقودًا، واليكنالمشينة، ولمالعيوبمنخاليًاكيتشنركان
رئيسباشافهمىمصطفىمنتلقاهخطابًا– صباحذات – أعطانىفظًا، فقديكون

البعثةرئيسمنصبفىباشازغلولسعدصهرهتعيينفيهيلتمسالسابقالوزراء
صعبًا،إداريًاكان، فقدزغلولوأمانةحماسخاليًا، ورغمأصبحالذىفرنسافىالتعليمية

ذلكفىمتخطيًاالمطرودينالطالبيستقبلكانما، كثيرًاللمعارفوزيرًاكانوعندما
 –عالقتهساءتسيئة، وقدبزمالئهعالقتهكانتكما. الوزارةووكيلبلمدارسهمنظار
أنكيتشنراللوردمنى، وطلبوالضيقالقلقمنيعانىمتقاعداآلنبالخديو، وهو– أيضًا
،زغلولسعدأداءشابتالتىالعيوبتلكإنكاراستطع، فلمالطلبهذافىرأيىأبدى
فىالمصريينالمبعوثينرعايةمنيحرمهأاليجبللشبابالباشاحماسإنقلتولكنى
عننبحثأن، ويجبيجبمماأكثرللمتاعبمثيرإنه: "قالكيتشنراللوردولكن. فرنسا
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سعدكانإذاكثيرًاتغيرربماالحديثمصرتاريخمصيبًا، ولكنكاناألفضل"، وربما
.القاهرةفىوليسباريسفىاألخيرةسنواتهقضىقدزغلول

قللحكومتهمنإليهالصادرةبالتعليماتاإللتزامعلىجورستألدونالسيرمنوحرصًا
المصالحعلىالمؤثرةاألمورفىالتدخلعلىقتصراالمصرية، والشئونفىتدخلهمن

االستماعالضرورية، وعدمغيراألشياءعنالعينإغماضيعنىذلكوكان. البريطانية
اليتامىغيرعنصادرةكانتطالماوالباشاواتالقصرضدالموجهةالشكاوىإلى

ذاتالشخصياتبعضيشملالالتدخلعنالعزوفهذا، وكانوالمظلومينواألرامل
،ملكياتهمفىالعائلةكبيرتدخلمنيشكونالذينواألميراتاألمراءمنالعاليةالمكانة

الشكوىصاحب، وكانالنكرانإلىالظلممنيهربونالذينلإلنجليزالمعادينوالوطنيين
أكثر– بالضرورة – أخرى، ليستوأماكنجهاتإلىبشكواهيتجهاستجابةيلقىالالذى

الوالءحسابعلىهتمامًااأكثرتكونقد، ولكنهاالبريطانىالمعتمددارمناستجابة
إيجابية، أوعليهالمفروضجورستحيادفىقصورإلىذلكيعود، والالسياسى
موضعكانالتغييرإنالقولنستطيعكيتشنر، حتىتبعهااالتىالمناقضةالسياسة

.النطاقواسعالفورىالترحيب

دار، وتركواأعلىسلطةإلىاللجوءبإمكانهمأنالطبقاتمختلفمنالناسشعرفقد
األمورتسويةإلىتوصلهممنأكثرلطلباتهماللوردبرفضسعداءالبريطانىالمعتمد
والبكواتواألعيانالعمدمنالمترددينعددصغير، وكثرموظفمع% 80بنسبة

،بالسودانكيتشنررئاسةتحتخدمواالذينالمصريينالسابقينوالموظفينوالوزراء
جيشوضباطالدبلوماسىالسلكورجالاإلنجليزالموظفينكبارذلكإلىأضف

المحليةالصحفإحدىتعبيرحدعلىالبريطانىالمعتمددارأصبحتوبذلك. اإلحتالل
والتجاريةوالسياسيةاالجتماعيةالمجاالتفىالمصريةللنهضةبالنسبةمكةمثل"

".والزراعيةوالصناعية

منعليهكانعمامراتثالثالشرقىالسكرتيرعملوضحاها، تضاعفعشيةوبين
.المقابلةيطلبونمنلكليتسعالللمقابالتاللوردخصصهالذىالوقتوكان. قبل
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تصفيةيحبكان، فإنهالناسوبينبينهجتماعيًااحاجزًايضعلمكيتشنرأنورغم
.بهاعلمًاإحاطتهأوعليهاالمبكرإطالعهاألمريستدعىالالتىالموضوعات

ممنالكثيرونالطاغية، فكانالشخصيةهذهمثلمعتتماشىالاللوردبساطةوكانت
مانحوعلىمختلفًااألمريكونقد، ولكنمبهورينلقائهمنيعودونغاضبينجاءوا
قيامقبيلمصرإلىإجازتهمنكيتشنرعادفقد. السعدىبكلملومالبدوىللشيخحدث

أثاروقد. الغربيةمصرحدودعلىطرابلسوغزوهاتركياعلىالحرببإعالنإيطاليا
تلكفىالحيادالحكومةلتزامارغممصرفىالمشاعرإسالمىلبلداإليطالىالغزوهذا

تبرعالذى (األحمرللهاللبالتبرعالشديدحماسهأبدىالمصرىالشعبأنغير. الحرب
تلكفىتركيالمساعدةالتبرعوكذلك) بالترحابتلقيهاتمجنيهمائةبمبلغكيتشنرله

والسلطاتالمصريةالحكومةبذلت، فقدالقلوبلتحييدسبيلهناكيكن، لمالحرب
الحدودمصر، ولكنعبرطرابلسإلىوالذخيرةالسالحتهريبلمنعوسعهماالبريطانية

لملومأنكيتشنرأبلغتفيها، وقدالتحكمالصعبجيدًا، ومنمحددةغيرطويلةالغربية
لترتيبالبدوشيوخمنغيرهمع– واحدةبليلةمقابلتهقبل – سريًاجتماعًاانظمالسعدى

عيرالمنيامنبالقربمكانمناإلبلظهورعلىوالذخيرةالبنادقمنكبيرةكميةنقل
الحديثفىنطلقاالمقعد، وعلىوجلساللوردحجرةالشيخ، ودخلطرابلسإلىالحدود
وكذلكالمصريينجميععمقدالسرورأن، مؤكدًاالوصولسالمةعلىالمارشالمهنئًا
،األمسليلةيفعلهكانعمابالسؤالفاجأه، ثمسجيتهعلىيتحدثكيتشنروتركه. البدو
فقال" عائلتىمعكنتمهمًا، لقدشئال "قال، ثمفرائصهرتعدتاوالشيخوجهفإكفهر
علىألغىأنباستطاعتى، الحربفىاالشتراكعلىيتلهفونالبدوكانإذا: "كيتشنر
منذالبدوعليهحصلالذىاإلمتيازهذابإلغاءالتهديدوكان". التجنيدمنإعفاءهمالفور
لملومليجعلكراهية، كافيًامنالتجنيدبهيحظىماإلىباشا، إضافةعلىمحمدعهد

.والحذرالحيطة، وتلزمالحينذلكمنذحماسهايفترالبدوقبائلمنوغيرهاوقبيلته

ورغم. للقراءةمياًاليكنلمكاتبًا، كماأوعالمًاكيتشنريكنكرومر، لمنقيضوعلى
رهينة) البريطانيةللخارجية (مراسالته، كانتلهتروقالالتىالفنونتلككلعنبعده

قبلوكان. البداياتوبينبينهاالفجوةتتسعنهاياتيضعأنفىحرجًايجد، الالظروف
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منالقريبةالمكتباتإحدىإلىفيتزجرالدالكولونيل، يرسلالرحالتمنبرحلةالقيام
رحالتهفىالشطرنجلعبيفضلوكان. الرواياتمندستةنصفلهليشترىشبردفندق

لهيكن، فلمعقلهمنأفضلكانقلبهإنعنهانقولأنيمكنوالتىبالقطار، أوالبحرية
والشعر،للرياضةأللنبىعشق، والبالعلموالشغفالموسيقىتذوقعلىجورستقدرة
قبلهجاءوامنيفوقكانالقديمةوالتحفخارفزالوخاصةالجميلةللفنونحبهولكن

جاستونالسيرأبلغهعندماأبداهاالتىالمالحظاتأنسى، والالمعتمدينمنبعدهأو
رأسمثل "ترميمهابعدبدتالكبرىالنوبةمعابدأن– الشهيراآلثارمدير – ماسبيرو
التىواللوحاتالنقوشمجموعةأنعلمعندماضيقمنإعتراهماالجديد"، أوالمطرقة

بوسطنمتحففىلتودعبخروجهاسمح، قدمنقرعهرمحفرياتفىكتشافهااتم
.المتحدةبالواليات

مذهبًاليصبحالبريطانىالمعتمدداربابيحرسونالذينالقواسينزىكيتشنرغيروقد
البيزنطية،واأليقوناتالصينىللزخفمتحفًااالستقبالحجرةجوانبوجميًال، وأصبحت

بدًالجديدةقاعةكئيبة، فأقيمتالرسميةاإلحتفاالتقاعة، وهىالرقصقاعةكانتبينما
يتولى، فكاناألثاثترتيبفىالتعديالتإلجراءالمناسبغيرالوقتيختارمنها، وكان

محمدجاءهعندمامكانهااللوحاتبعضليضعيومذاتموقعهامنالقطعإحدىنقل
األسواقعلىيتردد، وكانمعهالوزاريةاألزمةليبحثالوزراءرئيسباشاسعيد

،الزمانمنقرنربعمنذيعرفونهالباعةكانحيثأسبوعيًامرتينالتحفومحالت
عنسقطتالسنواتإنيقول، وكانواإلنشراحالسعادةغايةفى– عندئذ – يبدووكان

،مكتبهإلىيهرعالدار، كانإلىيعودالطفولة، وعندماإلىحنينهعنتعبيرفىكاهله
.تحفمنشترىافيمارأيهمليعرفمساعديهبعضيستدعىالجرسويدق

بريدحقيبةوصولأسبوعهوالدوبارةقصرفىبالعملإزدحامًااألسابيعأكثروكان
دائمًاالمزدحممكتبهعلىبهايلقىفقدخطاباتهلكيتشنرنقدمالخارجية، وعندماوزارة

رسائلعنالشمالوذاتاليمينذاتالكومة، ويبحثفىبأصابعهيغوصثمباألوراق
يتضمنطويًالمظروفًايلتطقاألخرى، ثم، واإلداراتالحربووزارةالخارجيةوزير
بتخفيضقام، حيثباركبرومفىلملكيتهالترميمأعمالتقدممدىعنوكيلهمنتقريرًا
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قراءةمنيفرغأن، وبعدالصرفمواسيرتركيباألرضية، وتممستوى، ورفعالسقوف
بمالطة،البحريةمؤتمرأعمال، مثلالرسمىالبريدقراءةإلىذلكبعدينتقلالتقرير، قد

.مريوطحديدسككحادثةاألجنبية، أواإلمتيازاتأو

، وكانواأللقاباألسماءيتذكر، والالحرفىبالنصيتمسكالمعتدًالكيتشنراللوردوكان
الالتىباألسئلةإرهاقهدونمنهالتعليماتالفكرى، وتلقىإتجاههمجاراةالممتعمن

يتحدثعندما، أوالثالثالسكرتيربرشيقصدفهوبروسعنمثًالسأللها، فإذالزوم
منحرجال، فإنهالصينىالخزفبعضتوريدأجلمنمنتوإلىالكتابةإعتزامهعن

حجزتعنىالاليومظهربعدأزميررؤيةفى، والرغبةستريتأودلىبساوثاإلتصال
لويسوالكونتسميرنوفالكونتمقابلةتعنى، ولكنهاكوكتوماسمنالرحلةتذاكر

درايةوعلىسريعًاتكونأنعليكولكن). التوالىعلى (والنمساروسياقنصلىستشينى
عليكالغداء، فإنإلىولسنجهاملدعوةحانقدالوقتإنلكيقالالزوار، فعندمابسجل

الهرمعندمعسكرًافيهتجدهالذىالوقتفىالناسيونتحريررئيسبماسنجهامتتصلأن
.جولثورثىجونمع

بالمصطلحاتمعرفتهكانتمتخصصة، كماوليستإجماليةللعربيةمعرفتهوكانت
فهمفىيساعدهمنإلىيحتاجيكنطبيعيًا، ولمأمرًاالمدنيةمنأكثرمنهاالعسكرية

سليمةفرنسيتهوكانت. األزهرشيخأوالمفتىأوالقاضىحضرتهفىكانإذاإالالعربية
والحياةفرنساأحببها، وقدحديثأىويستوعبيتتبعأنباستطاعتهوجيدة، وكان
السفيركامبوالمسيوإلىكتبعندماعاديةغيربخطوةمرةذاتقامالفرنسية، وقد

تأثرقداآلخريكونأنلخشيتهبالقاهرةالفرنسىالقنصلعننيابةلندنفىالفرنسى
الدبلوماسيينأحبالبريطانية، وقدالسياسةضدالمحليةالمحلية، وبالتدخالتبالصحافة
فيهايعرضكاملةساعةلمدةيطولحديث، وبعدبدورهموأحبوه– عامة – الفرنسيين

سيدى – اآلن: "قائًالاألخير، صاحالفرنسيينالقناصلأحدعلىنظرهوجهةكيتشنر
".الحقيقةأقولدعنى– المارشال

،بخاطرهيجولمايكتبكان، طالماخطهوقويًا، وكذلكواضحًاباإلنجليزيةتعبيرهوكان
كتابتهفىالضروريةالمصطلحاتبعضواستخدامالتقديمفىضعفًايعانىكانولكنه



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

126www.RaoufAbbas.org

).الديوانرئيسكونهبحكماألخطاءتلكلتقويمبإخالصدورهكريجروبرتلعبوقد(
جالسًاأحيانًانفسهيجدالمرءكان، وإنالرسائلإمالءأبدًايتعلملمسابقيهنقيضوعلى
اللوردبينماوالعباراتالجملبعض، يسجلالرصاصمنوقلمًاورقةيمسكبمكتبه
.العباراتببعضويلقىالسيجاريدخنوذهابًاجيئةالحجرةفىيتمشى

بمصر، كانمنهاواحدةهناكتكنلموعندما (الكبرىواألزماتللمشاكلمعالجتهوعند
أحدإلىأوًالبها، فيعهدعادتانكيتشنرللوردمعًا)، كانتاإلثنينوجودذلكمعنى

إلىيسمتعأناألزمة، وبعدأوالمشكلةحيالتباعهايجبفيماالرأى، ويسألمرءوسيه
إلىيدعو، ممامساعدهبرأىجاءلماتمامًامشابهًاحًالالتالىاليومفىيقترحاآلراء، قد

بهدفوالمتعصبةالعنيفةالحلولمنبعددتقدمهفىاألخرى، فتتمثلالعادةأما. الدهشة
.الحلولتلكبهاتواجهالتىالكيفيةمعرفة

صحبةفىساكنًايسترخىأنباستطاعته، كانالرجالمعأكثربسهولةيتحدثكانوبينما
بعضزيارةعندذلكلوحظوقد. طوالسنواتمنذيعرفهنالذينالنساءمنمجموعة
والليدىسولسبرىالليدى) بعدوفيما (الباردالليدىمثلالدوبارةلقصرالقدامىاألصدقاء

جوالتهمفىالزواربعضيصطحبعندمابالسعادةويشعر. وعائالتهنرووديسب
األميرةعلىضيفًاالشاىأوالغداءيتناولعندمالهاحدودالسعادتهالسياحية، وكانت

علىحريصة، وظلتكابتنبرتبةشابًاكانمنذكيتشنراألميرةعرفت، فقدفاضلنازلى
منزجاجةنصفجانبهاوإلىتجلساألميرةوكانت. بينهماموصوًالالودحبليظلأن

السجائرمستمرةبصورة، تدخنبالصدفمطعمةصغيرةمنضدةجوارهاوإلىالشمبانيا
بتغييرهاعزيزةأوفطومةسارعتإمتألتإذامنفضة، حتىفىتطفئهاالروسية، ثم

كانكيشتنرأنالغريبلألوامر، ومنإنتظارًابالبابيقفالخدممنفريقبمساعدة
والعربية، عندماوالتركيةوالفرنسيةاإلنجليزيةمنمزيجًاكانالذىحديثهاإلىيستمع
الدوبارة ؟ ..قصرفىقابعوهوكيتشنراللورديخافونالمصريينأنتعتقدهل: "تقول
 ..مثلعفنقذررجلبعملتسمحيرونكوهميضحكونالولماذا .. يضحكونإنهم

الإنك: "قائلةفتستطرد .. " نازلىأميرةياذلكأظنال: "قائًالكيتشنروزيرًا ؟ " فيرد
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ذلك، كلللخالفاألخرىالضحيةذكرعلىوتأتى ... " عينتقدكنت، فإذاتعرف
.الجدمأخذالحديثيأخذ، التاماسترخاءحالةفىيجلسوكيتشنر

األعراقمختلفمنالشكاوىصاحباتالسيداتمقابلةيرفضكيتشنراللوردوكان
حولهتثارال، حتىمرافقالشاكيةمعكانلوحتىواألعماراالجتماعيةواألوضاع
ذاتأرسلنىفقد. للسرورمدعاةفيهليسالقاعدةلهذهالوحيداالستثناء، وكانالشائعات

اللوردأنالقواسمنأسمعأنأدهشنىعودتىالوزراء، وعندرئيسإلىبرسالةصباح
قريبةالسيدةأنعتبارهافىواضعًاالقاعدةعنكيتشنرخرجوقد. األميراتإحدىقابل

القاهريةاألوساطفىفةومعرأوروبيةأنهاذلكبعدكتشفا، ولكنهفاضلنازلىلألميرة
.فاسيلعلىاألميرةبإسم

وتحليلها،قراءتهاعلىكانالتىاإللتماساتحملتالتىالعديدةالخطاباتمظاريفكانت
وكانت" كيتشنرالمسترالجاللةصاحب "أو" باشاكيتنشرإلى "باإلنجليزيةعناوينتحمل

أشياءركيكة، وتتضمن– إنجلترامنمنهاجاءماحتى – اإللتماساتتلكمحتويات
الشرقىالسكرتيريساعدمنهناكيكنولم. مقابلةطلبأووظائفطلبمنهامتنوعة

ختصاصهافىيدخلمنفردًا، وكانالعملبهذايقومكان، بلغيرهمأوكالكتبةعملهفى
فى، والتصرفشكاواهمتفاصيلعلىللتعرفالحاجاتطالبمعالمقابالتإجراء

.البريطانىللمعتمدالجميععنبعضها، والتقرير

ذلكفىشأنه (النهارساعاتمعظمأحديزعجهأاليفضلكانكيتشنراللوردأنورغم
األمسياتيقضىأووحدهالطعاموجباتتناوليقبلالكانفقد) الموظفينمنغيرهشأن

العشاءلتناولترتيباتدائمًاهناكالرسمية، كانتالدعواتعنالنظروبصرف. وحيدًا
كشفت، وقدالخاصالسكرتيرستيوارتأوالعسكرىالسكرتيرفيتزجرالدغيبةفىمعه

يرفعحتىالطرائفبعضيذكركانكيتشنر، فقدفىالطيبةالجوانبمعًاعشائنافرص
بدايةأوالدراسةأياممنيذكرهاالتىالطريفةالحوادثعنيتحدثبيننا، فكانالكلفة
يعملكانعندماباإلنجيلالواردةاألماكنلبعضتحديدهعنيتحدثالوظيفية، كماحياته

.موضوعاتمنذلكغيرإلى" الفلسطينيةاإلكتشافاتجمعية "معبفلسطين
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الذىرى، وسولسباللوردهماحياتهفىأثرااللذينالبطلينأندائمًاالواضحمنوكان
بنفسهيكتبأناألخيرعادةمن، وكانجوردون، والجنرالبيدهأخذمنأولكان

أنا: "بقولهالبرقية، ويبدأإليهمتعليماتهحاملةالفاسدينالمديرينإلىيرسلهاالتىالبرقيات
الرجلهذاوإجعلرشوة، تتقاضفالأعمالكوأراقباألسالكعبرأرىباشاجوردون
خائفًا،البرقيةيتلقىالذىالموظفتجعلشخصيتهقوةسبيله"، وكانتحالإلىيمضى

التىالحادثةوهناك" سيدىياوطاعةسمعًا "، ويصيحفرائصه، وترتعديدهمنالقلميسقط
أحدترقيةمقترحًابالقاهرةالمصريةالحكومةإلىالخرطوممنجوردونبرقيةتسببتها

الحربيةوزارةسيئة، وكانتكانتالرجلهذاسمعةالباشا، ولكنرتبةإلىالبكوات
فيهاهددبرقيةاألخير، فأرسلجوردونطلبرفضثم، ومنذلكتعلمالمصرية
فىبالنظرتعدأخرىمرةالمصريةالحربيةفردت .. الرجلترقيةتتملمإذاباالستقالة

ثالثةبرقيةجوردونمنتلقتأنها، غيرجوردونعلىحرصًاالتسويفبابمنالترقية
الذىالرجلبإعدامقامالسابقة؛ ألنهبالبرقياتالواردطلبهعنالنظرصرففيهايطلب
.الباشاإلىترقيتهطلبفىألحقدكان

.وفاتهقبلالخميسيومساعةلمدةالسابعإدواردالملكإلىتحدثأنهكيتشنرلىوقال
التىوميداليتهامارشالالفيلدبرتبةكيتشنرعلىوأنعمصورةأحسنفىيبدوالملكوكان
اإلتصاليحاولعصيبةدقائقعشرالقصر، فأمضىمغادرتهقبلالمنضدةعلىنسيها

لهانسيانهالملكيكتشفأنقبلالميداليةعلىيعثرأناستطاعالذىبستامفوردامتليفونيًا
.لذلكفيغضب

مايجىاإلمبراطور (الميكادوماتعندما1912عامفىأنهأيضًاكيتشنروحدثنى
فىالنبأالهراكيرى، وأعلنطريقةعلىباإلنتحارنوجىاألميرالاليابان)، قامإمبراطور

ذلكتفعلأنتستطيعهل "لكيتشنرجورجالملكفقال. البالمورالفىعشاءحفلأثناء
ذلكأفعلأنتريدنىوهل " كتشنرفرداألخير ؟!"مثواهإلىمحموًالجسدىترىعندما

.العسكرلدبلوماسيةمناسبًاالردوكانموالى؟!"يا

حديثهفأدهشنى) وحدناوكنا (كيتشنراللوردمعالعشاء، تناولت1914أبريلغضونوفى
والشخصيةالحركةوسرعةوالمقدرةبالكفايةيتمتعكانإنهفقالBullerبولرعن
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كثيرًايستمعكانألنهالميدانفىكجنرالفشلوإنه. التنظيمعلىوالقدرةالمتميزة
أقصىبذلوقد. كثيرةلفظائعورجالهنفسهعرض، وإنهالجنراالتمنغيرهلنصائح

الضعفنقاطجيدًايعرفكانأفريقيا، وأنهلجنوبالدرشوتتركيتفادىحتىجهده
وقال. حطاممجردبريتوريافىكيتشنرإلتقاهعندماالنهاية، وكانإلىالبدايةمنعنده

دخولهيعارضونمستشاريهكلكانعندماعطبرةفىكانتكجنرالأدائهقمةإنكيتشنر
أربعينعمقعلىليحاربالجيشتحريكفكرةنتصر، وكانتاودخلهاالمعركة، ولكنه

.للهزيمةتعرضإذايعودأالنفسهوبينبينه، وقررتؤرقهالصحراءداخلمترًاكيلو

الملكىالقصر (باكنجهامفىذكرياتهكيتشنرمعًا، استعادتناولناهآخرعشاءأثناءوفى
لوردحسنًا: "قائًالوليمالقيصرإليهتقدمالقيصرإبنةإلىيتحدثكانبلندن)، عندما

بالتفصيلللقيصريشرحكيتشنرإبنتى ؟ " وأخذعنلىإبالغهتريدمالديككيتشنر، هل
.العملعناءالخدمعنيخففحتىبرومفىمطبخهفىبهايقومالتىالترتيبات

* * *

، بلالمصريينمنالبريطانىالمعتمددارإلىيفدونمنمعباإلتصالكيتشنريكتفولم
بنفسهليرىالمديرياتبزيارةواسعنطاقعلىالتفتيشيةالجوالتممارسةإلىعاد

وجباتخاللهاتقدم (خاصةبقطاراتالملوكيةشبهالزياراتتلك، وكانتالفالحينأحوال
عدمنظرةالخديوإليها، وينظرالريففىكبيرةبشعبيةتحظى) واسعنطاقعلىالغداء

مديرجانبهوإلىكيتشنرصدرهافىيجلسكبيرةسرادقاتتقاموكانت. اإلرتياح
كريتشونىأووفيتزجيرالد، األعيانكبارمنوإثنانالبوليسوحكمداروالقاضىالمديرية

واإلنجليزيةبالعربيةعليهامكتوبالقماشمنكبيرةالفتاتتعلقوكانت. وأناستيوارت
التجارةبمدرسةالخاصةالموسيقىفرقةالفالح"، وكانتصديقكيتشنرباللوردمرحبًا"

القديمةالقصائدوبعضالكلماتوتلقى. والخديوىالبريطانىالوطنيينالسالمينتعزف
.المدارستالميذمنالمتقدمونإلقاءهايتولىالتى

الفالحإليهايحملالتى" الحلقات "إنشاءوعملية، فتمبسيطةكيتشنرإصالحاتوكانت
فىوالمستنقعاتالبركتجفيفاإلصالحتضمن، كماويخزنرسميًايوزن، حيثقطنه
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الطرقتعبيدمشروعاتجانب، إلىالريففى" الدايات "القابالت، وتدريبالريف
علىالحجزيجيزالالذىأفدنةالخمسةقانونصدروالرى، كمااألراضىواستصالح

إنشاء، وتمللدينوفاءالجرحيواناتمنثنيناوالفالحأطيانمنفأقلأفدنةخمسة
القروضتوفيرجعلأفدنةالخمسةقانونتطبيقإنقيلفقد. البريدتوفيرصندوق

.مستحيًالللفالحين

إقتراضعلىالفقراءالفالحينأجبرواالمديرينأندليلعليهايقومالشكوكوهناك
حتىالبريدتوفيرصندوقفىاألموالهذهيودعواأنمنهمباهظة، وطلببفوائداألموال

كلمعأرقامهاتتصاعدالديونإحصائيات، وكانتباألموالعامرًاكيتشنرللورديبدو
وغيرهاالسلبياتهذهمنللتخلصمحاوالتقامت، وقدللريفاللوردبهايقومزيارة
.نواياهوحسناللوردإهتمامبفضلالطبيعةعلى

مسرحإلىالمبهرةدعوتهبمصر، وجاءتمعلقدائمًاكانكيتشنرقلبأنشكوال
، ويذكرللفالححقيقيًاصديقًااعتبروقد. الحافللسجلهالذهبيةالنهايةبمثابةالمبكركفاحه

تكسوالالمتناهيةالخضرةإلىالخاصالقطارعربةنافذةمنينظركانكيفرآهمنكل
قالأنيحدث، ولممعهموالضحكإليهموالحديثبالمصرييناإللتقاءيحب، وكانالحقول

اإلحتراميكنمبوز ! "، وكاناإلنجليزوجه "قبلمنالعادةجرتكماالمصريونعنه
.والمسيحيةاإلسالمبينسخيفةمقارناتيجرىأندونللمسلمينوالتقدير

للتعليمالالزمةاألموالتوفيروراءفسعيًا. بالفشلإتسمموقفًاأسجلأنيجبولكن
يتمالالضريبةإقراركان، ولماالتركاتضريبةبفكرةكيتشنر، دفعوالصناعىالزراعى

بهلالجتماعالجمعيةمنعضوًاعشرينكيتشنردعاالتشريعية، فقدالجمعيةبموافقةإال
لمدةاالجتماعواستمر. األراضىمالككبارمنجميعًا، كانواالبريطانىالمعتمددارفى

لنالتىالضريبةمزاياشارحًابالترجمةأقومخاللها، وكنتيتحدثاللورد، كانساعتين
أبدى، وقدالماليينأصحابمنالحضوراألعيانبعض، وكانالحاضرينمنأىيدفعها
أنواحدًا، هوتعبيرًاجميعًاوجوههمعلىرأينااللورد، ولكنبخطةإعجابهمالجميع
يبوحواأندونالسياطضربتحتنحبهمقضواالذينأجدادهمإلىتعوداألرض
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قانونمشروعتقديميتم، ولمالمفتشإلسماعيلأوالضرائبلجباةمدخراتهمبموضع
.مطبقصمتفىاللوردمعالغداءطعامالحضوروتناولالتركاتضريبة

األزماتإحدىالحيرة، كانتيعانىفيهاكيتشنركانالتىاألخرىالوحيدةوالمرة
تلكبمثلاألثينيةالصحافةإهتمامعنبهاالمصريةالصحافةإهتماميقلالالتىالوزارية
فىباشاغالىبطرسخلفالذى – باشاسعيدمحمدفقد1914مارسففى، األزمات
.منصبهفىاالستمرارعليهالصعبمنجعلتلدرجة" القصرعطف– "الوزراءرئاسة

فىباشاسعيداستمرارعلىاإلصرارفرصةلكيتشنريعطىمحددسببهناكيكنولم
لغيابمضضعلىباشاسعيدإقالةعلىكيتشنرووافق. الخديولثقةفقدهرغممنصبه

–الكروميةالوزاريةاألزمةفى – باشافهمىمصطفىلشخصيةالمماثلةالشخصية
إلىالعودةفىالرغبةلديهتكنلمباشافهمىمصطفىأن، وخاصةالمنصبهذاليتولى
عندئذموجودًاكانباشافهمىمصطفىأنالموقفصعوبةمنالوزارة، وزادتولى

األقصرإلىسرًاهاتفيًا، فأوفدتبالقاهرةبعدالمدينةهذهربطتمقديكنباألقصر، ولم
الوقورالجدالمنساعةوبعد. للمنصبرفضهفىالنظرإعادةعلىوحثهالباشالمقابلة

منمقبولينغيرعضوينتغييريتمأنبشرطالقبولنقطةإلى، وصلبالفندقغرفتهفى
قدكلهاالقاهرةأنالمشروط، ألجدالحلبهذامسرورًاالوزراء، وعدتمجلسأعضاء
شيئًا،يقللم– ونبلهبدماثتهالمعروف – باشافهمىمصطفىأن، ورغمبمهمتىعرفت

باشافهمىمصطفىقابل، وعندمابالمنصبللقبولللضغوطيتعرضالرجلأنأشيعفقد
بتأثيرذلككانوربما (المنصبقبولعدمعنإعتذارهعلىأصرذلكبعدكيتشنراللورد
وأكثرهمالوزراءأكفأمنإثنينمنبالتخلصلهيؤذنلمباشا)، مازغلولسعدصهره

.الباشانصرفا، وبذلكالطرفينمنأىيقبلنشاطًا، ولم

فىكانالذىباشارشدىحسينإلىالمنصبهذاإسنادقتراحىابكيتشنراللوردوقبل
عندئذ، ولكناألزمةوإنتهت، فيهمالمرغوبغيرالوزراءمنبالتخلصلهيسمحمركز

أخذوكأنهبداالذىكيتشنراللوردكبرياءجرحقدبأنهإنطباعًاعندىتركالحادث
الحادة، والظروفاإلنتقادات، وسطيدهفىقبعتهالوزراء، حامًالرئاسةبمنصبيطوف
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منهاتعلمتتجربة، وهىللمنصبالمرشحينمنالراغبينغيرضاوإعترالصعبة، 
.التاليةالمناسباتفىالكثير

منللثالثةالشاغلالشغلأن" الوزاريةاألزمة "هذهإلىاإلشارةعندننسىأنيجبوال
الخديوموقفهو1914و1892يبنفيمامصرفىعملواالذينالبريطانيينالمعتمدين

الذىواألخيرالثالثوالخديو، علىمحمدأسرةمنالحكام، سابعالثانىحلمىعباس
فىالدقةتحرىعدممنها: عدةنواحمنالحظسئحلمىعباسوكان. مصرحكمتولى

بحكمة، ودفعوهسيدهمإلىفسادهمنسبةمنمناصهناكيكن، فلمحاشيتهختيارا
شراءحقدرسدنبنكمنحالرأى، مثلسوءعنناجمةمواقفتخاذاإلىعليهتأثيرهم

تلقاهبتحذيرالحائطعرضضاربًاالغربإلىاإلسكندريةمنالممتدالحديديةالسككخط
إنوقيل). البريطانية (الجاللةصاحبةحكومةمنتلقاهالذىواإلنذاركيتشنرالللوردمن

الريفأعيانبينتسوقكانتالرفيعةوالنياشيناألوسمةوكذلكوالباشويةالباكويةألقاب
ذلك)،منفائدةسيدهمعلىتعودأندون (البالطرجالبمعرفةعليهاالمزايدةتتموأحيانًا
.وسبلنددسفنكسباراتفىببذخينفقونكانواالذين

للوردالشتائمكيلعنصحيفتهتكفالفرنسىصحفىمعحديثبإجراءالخديووقام
حكامهاأنتعلمتكنلمالتىالجماهيرعلىسيئًاذلكتأثيروكان. والوزراءكيتشنر

الفورعلىإيقافهالتممصريةالجريدةتلككانتولو. آلخراالخدإدارةبميزةيتمتعون
.األجنبيةاإلمتيازاتبسبببعيد، وذلكزمنمنذ

تحددتالذينالخصوصوجهعلىالمصريينللوزراءمحرجًاالمستمرالعداءهذاوكان
غير. البريطانىالمعتمددارمنبعدهمأوقربهمضوءعلىعنهمالسراىرضادرجة
كانتفقد. عادًالحًالتلقلمالخديوواجهتالتىالصعوباتأن– ذلكرغم – أعتقدأننى

متحمسًاشابًاعندئذالبريطانىالمعتمدكانلويختلفكانالموقفقوية، ولعلكرومريد
كيتشنريدعلىحلمىعباسنالكما. بالدهعرشالخبرةمنالعطلاألميرهذاتولىعند
يرونالذينالمصريينمنالقليلإاليوجد، والبهاإلحتكاكعنداإلهاناتالماضىفى

عنمتسائلينالبريطانىالمعتمددارإليهتتجهمانقيضعلىالقصرصالحياتتوسيع
أنتمامًايعلمكانفقد. الدوبارةقصرتجاهالخديويمتلكهاالتىالبريطانيةالدعاوى
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،والمصرييناألجانببينظهرهوراءمنعنهاالحديثيتمسمعتهعلىتؤثرالتىاألمور
ترى. األمراءمكانةمعتتناسبالبطريقةفيهاالمبالغالشائعاتتلكعلىدائمًايردوكان

الشرقىالحاكمنصيبيكونأوروبى ؟ وكمدستورىملكيسمعهقدفيماالحقيقةحجمما
يراهممامحرومًاحلمىعباسكانالشائعات ؟ ولماتلكمنلإلحتاللخاضعبلدفى

إثارةعلىبالعملنفوذًابهايستبدلأنعباسمصر، حاولكمالحالشرعيةالسلطات
السواء،علىوالصغار، منهم، الكبارالبعضبعضهمضدواإلنجليزواألتراكالمصريين

،1914منتصففىغتيالالمحاولة، وتعرضهالجميعثقةفقدانهإلىالسياسةهذهوأدت
.عرشهالسياسةهذه، كلفتهالعامنهايةوقبيل

الرابعة، لوللمرةمخاوفىتثيرأنالممكنمنكانمحنةتقريبًا، واجهتالوقتذلكوفى
ماذا: "كيتشنراللوردلىقالغداءحفلفىنسيركناشريرًا، فعندمارجًالرئيسىكان

ماعلىوقصيقصد، فضحكلمافهمىعدمعنالثالثمائة ؟ "، فعبرتبالجنيهاتفعلت
اإلسكندرية،قرببالمكساألرضمنفدادينأربعةالقناوىالرحيمعبداشترىقد: يلى

خليلصديقهولكن. للدولةملكاألرضبأنقضىاستئنافحكمنتيجةلفقدهاضطراو
المعتمدبدار" شخصًا "يعرفإنهله، وقالخاطرهطيب– قاهرىسمسار – السيد

يعنىالوقتأنله، مؤكدًاالحكمإللغاءكيتشنراللوردعلىيؤثرأنيستطيعالبريطانى
،األعلىالمستوىإلىمنهجانبيصلحتىالوفير، والمالالشرقىالكسرتيرعندالمال

دونوثالثمثنىضاعفهاأنلبثماثمجنيهمائةيدبرأنالقناوىالرحيمعبدواستطاع
شخصيًا،ستورسالمسترمقابلةطلبالشكوكساورتهإيجابية، ولمانتيجةيرىأن
ستورسالمستر، فيذهبإمتنانهعنللتعبير، وأسهلهابغيتهلنيلالطرقأيسرعتبارهاب
أبيضرجلالموعدفىالشروط، وحضرعلىمعهليتفقالمكسفىالرحيمعبدإلى

معالعشاءلتناولإنجليزيةبلكنةالعربيةويتحدثسوداءنظارةعينيهعلىيضعالشعر
األوراقمنرزمةمضيفهمنستورسالمسترفقبلبنجاحشئكل، وتمالرحيمعبد

منقطعتينعلىلنفسهالنقود، وحصليعدأندونجيبهفىدسها" لهتكنلم "المالية
.وغزالالشرقىالسجاد
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الرحيمبعبد) أفندىكاملمصطفىيدعىوكان (النصابإتصلشهورأربعةوخالل
قصرإلىالحضورإلىخليلودعاه. شئيتحققأنجنيهًا، دون660إلىبالمبلغليصل

كانالذى (القواسينأحدبصحبةالبابعندينتظركان، وبينماستورسلمقابلةالدوبارة
أنالرحيمعبدقتنعاكبيرة، وسيارةفى" ستورسالمستر "وصل) اإلحتيالفىضالعًا
بعضضحيةوقعأنهالشكوساورهالرجلصبرنفدولما. يرامماعلىتسيراألمور

بينماالمقاهىبأحداألربعةالمحتالينعلىالقبضألقىالذىالبوليسبإبالغ، قامالمحتالين
.الضحيةمعتتخذالتىالخطواتمنالمزيديدبرونكانوا

المزعوم" الشرقىالسكرتير "بهاتكلمالتىالطريقةمنمسرورًاكيتشنراللوردوكان
.المحتالذلكبهبداالذىوالشكلإنجليزيةبلكنةالعربية

المزعوم" ستورسالمستر "مغامراتإن: "قائلةالقصة" جازيتاإلجبشيان "نشرتوأخيرًا
الشرقىفالسكرتير .. اإلهتماممنالكثيرأثارتالشرقىالسكرتيرشخصيةتقمصالذى
".الرسميةالحفالتيرتادونمنإاليعرفهوالبالناسعادةيختلطال

هاجمعندما1906عامبالصحفالشرقىالسكرتيرإسمفيهاوردمرةآخروكانت
ويحملاألرجنتينجيشفى، خدمرومانىيهودىوهو – فالدبرجنلكنجورجالكابتن
علىكرومراللوردهاجم– األرثوذكسيةالكنيسةإلىينتمىسويديًاوإسمًاأمريكيةجنسية

بويلهارىالمستروإتهمالقاهرة، فىيصدرهاكانالتىالفرنسيةالجريدةصفحات
علىجنيهآالفعشرة، يتقاضىببرلينالعاموالقنصل) كرومرللوردالشرقىالسكرتير(

لنفسهمنفعةبتحقيقالمحامىفياردىكارتوإتهمصالحة، كمااألميرةمنالرشوةسبيل
.وتشبعتالشائعاتعندئذ، وتضخمتكبيرًاإهتمامًاالقصةالسيدة، وأثارتهذهوراءمن

.دائمًاالشرقىالسكرتيربعملإهتمامًامصرفىالناسيجدوهكذا

مصرفىممثلةاألخرىاألوروبيةالدولتكن، لم1904عامالودىالوفاقإبراموبعد
برنستروفالكونتوجودعندألمانيا، سواءبهمثلتالذىالمتميزالجذابالمستوىبمثل

قنصًالكانالذىميكويلفونالهرالقديرالعالمهتزفيلد، أويلماناألميرعامًا، أوقنصًال
الغازىسياسيًا، وكانوليساجتماعيًاكاننشاطهممباشرة، ولكنالحربقبلعامًا
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منيكونلن "أنه1905عامأعلنقدالعتيدالعثمانىالسامىالمندوب – باشامختار
فىالموجودةالعثمانىالجيشقواتباستخداممصرمناإلنجليزإخراجعليناالصعب
رسميةغيرأنشطةوجودجريفزفيليبنفسها، الحظالسنةاأللمان"، وفىومساندةسوريا

حتىالحجازحديدسككخطواستكمالمسحعنداأللمانومعاونوهباشاميستربهايقوم
.المنورةالمدينة

استقبالحفل) القيصرجاسوسبكونهلناالمعروف (أوبنهايمالباروننظم1905عاموفى
مباشرتصالاعلىأيضًاكان، كماالوطنىالحزبزعيمباشاكامللمصطفىبرلينفى
المتطرفةالصحافةتذكيرعلىالدائمبالحرصمعروفًاباشا، وكانمختارالغازىمع

تتزعمانوفرنسابريطانياأوروبا، وإنجانبمنمهدداإلسالمإنالقائلةباألكذوبة
صديقةألمانيا، وإنللمسلمينالباقىاألملهوالسلطان، وإنلإلسالمالمعاديةالحركات
، وكانوتقدرهاإلسالمتحترمالتىالوحيدةاألوروبيةالدولةفهى، ولذلكالسلطان

بأنهيوصفبالقاهرة، وكاناأللمانيةبالقنصليةشرقيًاسكرتيرًايعمل" القيصرجاسوس"
باآلثارمعنيًا، وكانالدبلوماسيونبهايحظىالتىبالمزاياتمتعهرغم" الرسميينغيرمن"

.بهاالعلمفىمتبحرًايكنلموإن

بأنبرلينفىألمانىدبلوماسى، صرحمنصبهفىكرومرجورستخلفوعندما
تعطهلمالقاهرةفىالبريطانيةالسلطاتالقاهرة؛ ألنفىسعيدًايكنلمأوبنهايمالبارون
بمقابالتيتأثركرومراللوردكانالسالفةاأليامففى، قبلمنبهيتمتعكانالذىاإلهتمام
اآلن، بينمالمراقبتهبيتهحولالبريدسعاةباشا، وينشركاملمصطفىمعأوبنهايم
علىألمانيانحصل1907عام، وفىجورستالسيرجانبمنللسخريةيتعرض

المحدد،المساريتبعالم، ولكنهماالطلبفىحددسيرخطعبرسيناءلزيارةترخيص
.1914بعد، عامفيماذلكتبين، كماالصليبيينضدالدينصالحمسارإتبعا

الفتاة"، وكانتمصر "، صحيفةالوفاضخالىألمانىميكانيكى، اشترى1909عاموفى
السلطاتموافقةيتطلبالجريدةتعطيللإلنجليز، وكانمعاداةالصحفأكثرمن

ألمانياأنبرلينفىالبريطانىالسفيرجوشنإدواردللسيرشونالبارونوأكد. األلمانية
وأجاب. بذلكالقبولعلىاألخرىالدولوحثاألجنبيةاإلمتيازاتإلغاءعلىحريصة
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قبضتهاتحكمأنالكبرىالدولعلى "بأنه– اليومنفسصباحفى – اإليطالىالسفيرعلى
".إمتيازاتمنلديهاماعلى

دارمدير – مورتزللدكتورخلفتعيينمشكلةحولالذروةبلغألمانيامعالخالفولكن
اآلثارإدارةظلتحين، علىأللمانىدائمًايحفظالمنصبهذاكانفقد– الخديويةالكتب

ضمن، أدرجقبلمنإليهالتوصلتمتفاهمخاللمن، وذلكفرنسىنصيبمنالمصرية
المصرية،الحكومةخدمةمنمورتزالدكتوراستقالالودى، وعندماالوفاقمفاوضات

بروفركورتالدكتورختياراتمقدأنهالمصريةالحكومةاأللمانىالعامالقنصلأبلغ
لدارعامًامديرًاألمانىبتعيينالحكومةيلزمالفجًا؛ ألنهاإلبالغوكان. المنصبلشغل

.اإلختيارحريةلهايتركأندونبعينهشخصًاعليهايفرض، بلفحسبالخديويةالكتب

كورتالدكتور؛ ألنالفضوليثيرالمعينالشخصمقبولة، فإنالطريقةكانتإذاوحتى
لىالمقابلالشخصإنهأىالقاهرة، فىاأللمانيةللقنصليةالشرقىالسكرتيركانبروفر
معرفةزددتاكلما، ولكنىكفاءتهوقدرتوأحببتهبروفرالدكتورعرفتوقد. عندهم

حيثمن – سيجعلهالذىالمنصبهذالشغلصالحيةأقلذلك، جعلهومواهبهبكفاءته
.الشبابالمصريينالمثقفينمعمباشريومىإتصالعلى– الواقع

عدمكيتشنر، فقرراباللوردالفورعلىتصلافباشارشدىالتعيينهذاأزعجوقد
أخرىوظيفةاأللمانىالجانبعلىالمصريةالحكومةوعرضت. بروفرعلىالموافقة

الحجرإدارةفىأوالمصريةاآلثارمصلحةفىاأللمانأحديشغلهاراتبًاوأكبرقدرًاأرفع
تلككلرفضاأللمانىالقنصل، ولكنبوسامبروفرالدكتورعلىاإلنعام، معالصحى

الكتبدارمديرمنصبمعتتساوىالالمعروضةالمناصبأنأساسعلىالمقترحات
بالثقافةمعنىبالسياسة، ولكنههتمامالهليسبروفرالدكتورأنالخديوية، وأعلنوا

لهتخرجأنتستطيعالألمانيافىالمتحدةالجامعاتأنيبدوالشرقية، ولكنواآلداب
وعندما. مسلممصرىالسيد، وهوبكلطفىألحمدالنهايةفىالمنصبأعطىبديًال، وقد

، كانالتالىالعامفىالسويسقناةعلىاأللمانية – التركيةالحملة، وشنتالحربقامت
األلمانية، متخذًاالسريةوالخدمةالسياسيةللمخابراتمديرًايعملبروفركورتالدكتور

.لهمركزًاالقدسمن
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األدنىالشرقمصيرعليهابناءللقاهرة، تحددمهمةزيارةتمت1914أبريلوفى
اإلبناللهعبداألميرزيارةبذلكالكاملة، وأعنىنتائجهاحصربعديتمواألوسط، ولم

.كيتشنراللورداستقبلهالخديو، حيثعلى، ضيفًاإستانبولمنمكة، قادمًالشريفالثانى
علمناأنناكما. يريدبماالبوحنقطةإلىبعديصللم، ولكنقولهيريدمالديهأنوبدا
فىدائمًايشكالذىالعالىالبابتغضبالمقابالتتلكمثلأنبإستانبولسفارتنامن

أخرى،مرةاللهعبدكيتشنراللورديلتقلموسوريا، ولذلكالحجازفىالعربمؤامرات
، وقضيتعابدينقصرفىبزيارتهفقمت. 13للقائهاللهعبداستدعانىقليلبعدولكن

عبدحافظةقوةوأدهشتنى، األياممعتزايدبينناإرتباطمنعنهانتجبمامنبهرًاساعتين
خاللاستهلكناشداد، وقدبنعنترة، وشعرالجاهلىالعصر، دررالسبعللمعلقاتالله

وجدتحتىحساسةدروبفىالحديثوتشعب. الخديوقهوةمنصندوقنصفاللقاء
بريطانياكانتإذاعماسألنى، عندمااللهعبدأمامعنهالدفاعيصعبموقففىنفسى

اآللية؟ وعندماالمدافعمندستةنصفحتىأودستةمكةلشريفتهدىأنتقبلالعظمى
قدالدفاعأنبوضوح، وأكدالدفاعبأنه، أجابفيهستستخدمالذىالغرضعنسألت
الإننالهأقوللكىخاصةتعليماتإلىحاجةفىأكنولم. 14األتراكهجومضديكون

أخرى،إجابةيتوقعاللهعبديكنولم. الصديقةالدولضدليستخدمالسالحنعطى
.كصديقينوإفترقنا

.األخيرةإجازتهلقضاء1914يونيو18فىمصركيتشنرغادروقد

علىكيتشنرأطلعنىلويد، أوستربانلشركةالتابعة" حلوان "الباخرةمتنمرة، علىوذات
إسمهتقديمعليهالوزراء ، يقترحرئيسمنتلقاها– عادىغيرترددبعد – شفريةبرقية
Earlبرومإيرلنفسهيسمىأنقررإنهلى، وقالEarlإيرللقبلمنحهالملكجاللةإلى

of Broomeذلكفىرأيىعنوسألنى، كنبفىضيعتهتقعحيثباركبرومإلى، نسبة.
:فيه، جاء1914أبريل26بتاريخالبريطانيةالخارجيةإلىأرسلهخاصخطابفىالزيارةفىجاءماكيتشنرسجل13
كثيراًيعولواأنينبغىالالحجازعربأن) تعليماتىعلىبناء (أبلغهالذى، ستورسطلبفىاللهعبدالشريفأرسل"

بداوقد .. . الهنودالحجاجوسالمةراحةهوالعربيةالجزيرةفىبهنهتمماكلجانبنا، وأنمنتشجيعاًيلقواأنعلى
 –يسببمكة، مماإلىالحديديةالسككمدعلىالتركيةالحكومةإصرار، ومنإلستانبولزيارتهنتيجةمنمستاءالشريف

أنهايبدو؛ إذالعربجزيرةفىالتطوراتنتابعوسوف. اإلبلقوافلعلىيعتمدونالذينللعرباقتصادياًدماراً – رأيهفى
".أهميةذاتستكون

الطريقدائماًيغلقونكانواالعرب، وأنالتركىالحجازووالىحسينالشريفبينقطيعةوجودعنشائعاتهناككانت14
.ومكةجدةبين
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إذاالطريقة، وحتىبنفسلقبهينطقالذىLord Broughamبروجاملوردهناكإنفقلت
أعمدةألحدخسارةيعنىخرطومأوفكيتشنرلقبختفاءا، فإنشبيهإسمهناكيكنلم

اإلقتراحأنبعدفيماعلمتمخطئًا، ولكنىكانإنهفقال. البريطانيةاإلمبراطورية
.رفض

، وقدمعهكلهاالظهربعدفترةقضيت، حيثبرومفىبمنزله – بعدفيما – استقبلنىوقد
بيتفىمقيمًااليزالوغيرها، وكانوالصحيةاالقتصاديةالخاصةشئونهبكللىباح

المكانواحدة، وهوليلةفيهليناميعشلمالذىمنزلهإعدادمناإلنتهاءلحينالوكيل
،للقائهيستدعينىكانعندماإاللندنفىمقرهأزر، ولمإعتزازهموضعدائمًاكانالذى

عدمعيوبهمنوكان. منهاأخلصهأنمنىويطلبالرسائلمنبالعديديحملنىكانفقد
.لهمضيقمن) جانبهمن (الرؤساءإهماليثيرهماإدراك

جاويشالعزيزعبدالشيخحرضفقد. الخديوإلغتيالمحاولة، وقعت1914يوليووفى
أعضاءأكسفورد، ومنفىللعربيةمدرسًامظهر، كانيدعىمتعصبًامصريًاشابًا

كماعليهالرصاصبإطالقالخديوبإغتيالالفتاة، للقيامتركياوأدواتالوطنىالحزب
يتمأنالمفترضالعفو، وكانبضمان، وأوهمهغالىبطرسغتالاعندماالوردانىفعل

اإلتحادجماعةالشيخأبلغحتىبالمهمةالقياميقبلمظهركاد، وماإستانبولفىاإلغتيال
.القاتلبإحضاريقومونثماإلغتياليتمحتىرجالهمإبعادمنإياهم، محذرًاوالترقى

.خارجهاإلىالمدينةجاويشوترك

، وعندماسابقموعدعلىبناءاألعظمالصدرللقاءالخديوإتجهأيامبأربعةذلكوبعد
ثالثلمسافةمظهرإقترب، العالىالبابأمامسيرهامنتقلهكانتالتىالعربةأبطأت

،برواننجماركةأتوماتيكمسدسمنالخديوعلىالناروأطلقالعربةمنياردات
باشاحلمىبرفقتهوكانولسانهخدهفىبسيطبجرحالخديوالرصاصاتإحدىفأصابت

الخديو،حمايةيحاولولمالرصاصإطالقعندالخلفإلىفإنحنىالبالط، ياورانمن
يفرغأنلمظهروسمح. بالعربةيسرعأنمنبدًالتمامًاالجيادبإيقافالحوذىقامبينما

إستانبولبوليسأصدر" التحقيق "منأيامثالثة، وبعدبهاإلمساكقبلالبراوننجمسدسه
ولم. يهوديةلفتاةفاشلحبمنتلقاهاصدمةنتيجةعقليًامختلمظهرًاأنفيهأعلنبيانًا
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فيدراليًاإتحادًايرأسالحتىالخديومنالتخلصأنهإلىبإشارةإالاإلعتداءسببيذكر
أكتبأنبلندنبمقرهزيارتهعندكلفنىكيتشنرلوردأنوأذكر. لألتراكمعاديًاعربيًا

.بنجاتهتهنئةبرقيةللخديو

الراحةأوقاتلقضاءأوبالعملتتصلأمورأجلمنباستمراركيتشنراللوردقابلت
، وفىجاردنكوفنتفىالروسىالباليهمرتينحضر، وقدالحافل1914موسمخالل

بعدأذهبليدز، ثمبالمسزالخاصةاليخوتمجموعةإلىأنضمكنتالصيفيةاإلجازات
يوليو،فىأشردجبزيارةكيتشنراللوردقاموقد. صقليةفىبالسياراتجولةإلىذلك

إيقاعجعلالذىالنمساأرشيدوقمقتلبحادثرحيلهيوماإلفطارمائدةعلىوعرف
يريدالكيتشنركانولما". الحربعلىمقبلونإننا: "فقالكثيرًايسرعحربفىالدخول
العودةقررت، فقدالموقفسيدفيهيكونالذىالموقعفىيعملوأنمغامرةفىالتورط

ضيعتهمنأمرنىيوليومناألخيراألسبوعمنتصفوفى. السرعةوجهعلىمصرإلى
عدةمحاوالت، وبعدأغسطسمنالثالثاإلثنينيومفىبحرًاللسفرأتأهبأنبرومفى

وشكعلىكنا، وبينماالظروفتغيرحسبوأخرقدمثمالسفرأرجئالسالمبأملللتعلق
فيهايطلبالوزراءرئيسمنبرقيةحامًالفيتزجيرالدحضربالباخرةدوفرمنالتحرك

.بلندنمقرهإلىالبقاء، فعادكيتشنرمن

، وقدالحربفيهأعلنتيومأولظهربعدإالالوزراءمجلسإلىكيتشنردعوةتتمولم
الحربوزيرمنصبسوىإليهيسندعملأىيقبلأالنفسهفىقرروقدهناكإلىذهب
اللندنىمقرهردهةفىمعهالعاملينمعظمنحنتجمعناوقد. صالحياتمنلهمابكل
المستشارسيسلإدوارد، واللوردونجتريجنالدالسيرالسردار: سكويرجريفز17برقم

علىالمقابلةنتيجةآرثر، ننتظرجورجوالسيروفيتزجيرالد، رالىبندلى، ومضيفهالمالى
قبلوأنهللحربوزيرًاعينقدكيتشنرأن، وعلمناالهاتفجرسالجمر، ودقمنأحر

فىسكويرجريفز17رقمفىموجودًاأكونأنأمرتالتالىالصباح، وفىالمنصب
بعضأماموتسكعتكاملةبساعةالموعدقبلفوصلتمبكرًاصباحًا، وبدأتالعاشرة
كل "التحفتاجرةبلوكالمسزبكلمةعليها، وتأثرتالحربتأثيرمدىألرىالمحالت

".شئكليساوىشيئًايساوىالشيئًا، ومايساوىالشئ
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، ووضعالحربوزارةفىلهخاصًاسكرتيرًاتعيينىقررأنهكيتشنراللوردأبلغنىوقد
تيراسهاوسكارلتونفىلبيتقرضًايريدإنه، وقالباألوراقممتلئةسلةيدىفى

بوزارةللعملنتقالىارتبقدكانإذاعماوسألته. الغداءموعدقبلرولزرويسوسيارة
هذاأنهى، وأنبالتفاصيلأزعجأالمنىالخارجية، فطلبوزارةمعباإلتفاقالحرب
مجدغيرالحربوزارةعنشيئًاأعرفالأننىعلىإصرارى، وكانبنفسىاإلجراء

أسرعتولذلك. الحربوزارةإلىإنتقالىعلىتعترضقدالخارجيةأن، كماعنده
والفضوليينالمجندينمنالحاشدةالجموعوالسيارة، وعبرتالبيتموضوعبترتيب
.ستريتداوننج، وعبرتالحرببوزارةللقائه

مصر،فىعملىألنالمعقولغيرمنهذاأنبالخارجيةقابلتهموظفأولردوكان
شيئًاأنكر، ولمنفسىقيمةألعرفنلتهافرصةهذهوكانت. اآلنهناكأكونأنويجب

بمصروجودىكانإذا، وإنهرئيسىأوامرأنفذإننىلهقلت، ولكنىقالهماكلمن
مستساغًا،يكنلماإلقتراحأنويبدو. بذلكمارشالالفيلدإبالغعليهمضروريًا، فإن

إلىالخارجية، فاستمعلوزارةالدائمالوكيلنيكلسونآرثرالسيرللقاءدعيتقليلوبعد
".غدًاالقاهرةفىلعملكتعودأنالبدإنككيتشنرللوردقل: "قائًالقاطعنىثمقليًال

.العشاءلتناولاستعدادًايغتسلاللورد، ألجدبالهموممثقًالسكويربلجرافإلىوعدت
وجاء. والترلونجوالمسترالفرنسيينالجنراالتمنثالثةمقعدهجانبإلىيجلسوكان
خطأ،علىكانالخارجية، وإنهوزارةمنالمسألةعنسمعإنهوقالالممرإلىمعى
لمصر،يريدهكانماجيدًاأعرف، ولكنىلهمحزناألمر، وإنصوابعلىوإنهم

.فيهاأراهمرةآخرهذه، وكانتلغرفتهوعدت". لكأتمناهسعيدحظ: "قائًالوصافحنى

جورجالسيروترجمةحياتهيدرسونسوفحقيقتهعلىالتاريخبمعرفةيهتمونمنإن
وال (15اإلخفاقاتعنالكتبأوالفصولأوالمقاالتكتبواممنالكثيرهناكآرثر؛ ألن

أننفسهالوقتفىغبياً)، وذكرنارجالً (كانكيتشنرأنبالفوراللوردعننقال1937ًربيعفىللتايمزمراسلذكر15
تعليقوهذا. علناًالتنبؤاتهذهنسمعلمكلعلى. سنواتثالثلمدةالحربباستمرارتنبأوااآلخريناإلنجليزالجنراالت

بقوةأوروبا، وأشارلمستقبلرؤيتهوضوحبهرنىلقد: "1909 – 1908فىالهندفىكيتشنرقابلألمانىجنرال
،األمتينبينحقيقيةعداوةلوجود، التجنبهيصعبأمراًأصبحتوألمانيابريطانيابينالحربأنيرىأنهإلىوصراحة

مهماسنواتثالثلمدةتستمرسوفاأللمانيةالبريطانيةالحربوأن. القراراتصنعفىالبلدينساسةضعفبسببولكن
، وخاصةالعالمعلىنفوذهماالدولتانتفقد، فسوفاإلطالقعلىمنتصرهناكيكونلنفيها، وأخيراًالمشاركينعدديكن
.1937يناير5التايمز، " واليابانالمتحدةالوالياتفهماالحربهذهوراءمنالرابحالهادى، أماالمحيطفى
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المصرى، والجنرالالجيشصنعالذىالسردارعن) النجاحاتأمامبالوقوفيهتمون
أركانتاريخكتابتقديرحسب (العظيم، الجنرالدرمانأممعركةوكسبخططالذى

الشعب، وشجعالسودانإدارةأسسالذىالعامالبوير، والحاكملحرب) األلمانىالحرب
الهند، وعنجيشنظمالذىالعام، والقائدبالخرطومجوردونكليةبناءعلىاإلنجليزى
، ووزيروإخالصهحماسهالمصريوناألفريكاندر، وقدرإعجابأثارالذىالدبلوماسى

،قبلمننظيرلهيكنلمالمتطوعينمنجرارًاجيشًاإسمهجذبالذىالحرب
وتمتعوامعهعملوامنعندكبرى، وسيظلخسارةفقدهاكانالتىالعالميةوالشخصية

.المثالىالرئيسوآرائهأفكارهعلى، وتعرفوابثقته

مرقدهالبحرأصبح
قبرهالمحيطوأمواج
والبرالبحرفىلشهرتهولكن

لمقريكفىمايوجدال
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السابعالفصل
الحمايةنظاموصناعةالحرب

)1914 – 1916(

قتاليةكونهامنأكثرإندفاعيةللحرباألولىاأليامفىومظهرهاإنجلتراروحكانت
عندئذنكنلمأنناإلىمنهجانبفىذلكلندن)، ويرجعفىحتىواضحًاذلكوكان(
فنفىتغييراتحدوثإلىآخرجانبفىيرجععسكرية، كمادولة) اآلنوالزلنا(

بالفرقاألسلحةمختلفمنالقوات، سارت1899فىأفريقياجنوبحملة، وخاللالحرب
التىاألرقاموكانت. غيرهموهتافاتاألقاربدموعتصحبهاالشوارعفىالموسيقية
)وأعمارهموأوزانهمأسمائهممثل (المعلوماتمنوغيرهاوالوحداتواأللقابيحملونها

ثم، ومنالصحففىومصورةمنشورةكانتاألعداء؛ إذمناستخدامهايريدلمنمتاحة
، وفىطويلبوقتالميدانإلىالقواتتصلأنقبلالبويرجنراالتيدىبينكانت

أنقبلالجبهةإلىوتتجهاإلنجليزىالقنالتعبرالقواتغالبية، كانت1914أغسطس
دليلهناكيكنلمأنه، غيرمعسكراتهمغادرواقدأنهموالشقيقاتالزوجاتتعرف
لم، كماواضحغيرالهدفكانالعكسعلىالنهائية، بلاالستعداداتمدىعنواضح

حاولاألمور، وعندماتقديرفىنبالغأنناشعرتأننىمحددة، وأذكرخطةهناكتكن
.معطلالخطأنإتضح، الفرنسىالعامبالقائدهاتفيًااإلتصالكيتشنراللورد

مسدسشتريتا، فأغسطسمنالسابعالجمعةيوممصرإلىأعودأنعلىكان
عمالءأحديدفىالوقوعحتمالاأدركت، عندمارصاصخرطوش، ومائةبراوننج
كسترىاهخالىوودعنىمسلحًا، أكونأندونالجانبيةالقاهرةشوارعأحدفىاألعداء
وأخىوأمىأبىوودعنى، لهاألخيروداعىهذامنزلهما، فكانبابعندنيناوزوجته
بعيدًاكئيبةرحلةفىمولتانالباخرةلتحملنىتلبورىفىالميناءرصيفعلىفرانسس

.غريبةسنواتثالثلمدةإنجلتراعن
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الطاقةعلىيزيدونضابطًاسبعونهناككان، فقدبالركابمكتظةالباخرةوكانت
طعامتقديموقت، واستغرقكالسردين، يناموناألولىالدرجةلمقصوراتاالستيعابية

أمامدورهمينتظرونالرجالمنثمانيةكلالساعة، وكانونصفساعتينالعشاء
أخرىطرادة، لترافقناطارقجبلإلىمونماوثالطرادة، وصحبتناصباحكلالمرحاض

.البوسفورعلىالهجومأخبار، تلقيناطويلبوقتمصرإلىنصلأنوقبل. هناكمن

يدفىيقعأنيمكنالعالمفىموقعأسهلبدتالتىباليموثفىساعاتبضعوقفناوقد
تصاحبناوكانت. البحريةتلكمجالفىتصبححتىتبقىأنلهاقدرأجنبية، إذابحرية

الباخرةمصر، وحملتإلىالمتجهين) اإلنجليز (الموظفينلحراسةمولتانالطرادة
عامًاحاكمًاسيصبحالذىسايمزالكابتن، وسكرتيرهالسودانعامحاكمونجتالجنرال

الشرقفىالمعروفةالشخصياتأبرزمنيصبحسوفالذىكاليتونوالكابتنبعد، فيما
األميروعمه– لليونانالحالىالملك – جورجاألميرالباخرةمتنعلىكانكما. األدنى

.البيانوعلىالعزفيجيد، وكاناليخوتلحفالتفريقنافىعضوًاكانالذىكريستوفر

وصلناجماًال، وعندماالمواقعأكثربديعًا، يعدمساًءالعاشرةفىطارقجبلمنظروكان
كالدرافيلبدتالتىالغواصاتوكذلكالطوربيدقواربمنستةبناأحاطتالغروبعند

عبربعيدمنتلوحسبتةالميناء، وأضواءعلىمخيمًاالسكونوكان. الباخرةبجوار
بعضهامعالضوئيةاإلشاراتتتبادلالميناءخارجراسيةسفينة56، وهناكالمضيق
اللؤلؤ،كحباتالضوءفىرذاذهايبدوالبحرفىتمرحالفضيةاألمواج، وكانتالبعض

؛ فكانطارقجبلصخرةجانبتضئالثابتةالكاشفةاألنواركانتالباخرةجانبوإلى
.النفسفىمؤثرًاكلهالمنظر

وخضرىبقالكلإلىالخبروصلجورجاألميرشخصيةإكتشفتبورسعيد، عندماوفى
لتحيةبالميناءالمحيطةالشوارعمألوا، اليونانيينمنألفًاعشرإثناالمدينة، خرجفى
.اليونانى" العرشوريث"

والمعروفكيتشنراللوردبعملالقائم– البريطانىالمعتمددارمستشار – تشيتهاموكان
غارقينأنفسناباإلسكندرية، لنجدالصيفىالمقرمنعاداألزمة، قدخاللتصرفهبحسن
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،الرنينعنالهاتففيهيكفلموقتفىلعملنا، متابعيننظلبالقاهرة، وحتىالعملفى
فراشىترىالدوبارة، فكنتقصرفىالنيلعلىالمطلةالكبيرةالشرفةفىننامكنا

،النجومفوقهاتتألقوجريج، سيسل، وجونوكلينج، وكريج، تشيتهاممنكلوفراش
مثقًالالهواءيصبححيثالنيلعلىوقوعههوالمكانهذافىالوحيدالعيبوكان

.الصباحعندبالندىمبللةمالبسنانجدكناإنناحتىالفجرعندبالرطوبة

فيهيفكرون، وماواألجانبالمصريونيقولهماكلأعرفأنواجباتىأهممنوكان
منمتنوعةمجموعةبمعرفةتقديرهاتم، وقدعندهماألفعالردود، وكذلكبهويشعرون
".أحيانًاالمتناقضة "المعنيةوالعسكريةالمدنيةاألقسام

دخولهمدونلتحولسمعتهمرداءةتكفىالذيناألشخاصأولئكألتقىكنتالمساءوفى
أنواعكلإلىيحملونهؤالءكان. النهارضوءفىاألماكنمنغيرهأوالدوبارةقصر

محددغيرشخصمنالتحذيرألمانية، إلى – تركيةلمؤامرةالحقيقىالتتبعمنالمعلومات
ينتمونأفرادبعضأنهميتضحاألمربحثيتمالريبة، وعندماإلىمظهرهيدعواإلسم
.السرىالبوليسمنأنهم– األحوالأسوأعلى – يتضحما، أوسياسيةجهةإلى

أرسلتالعربية، ثموالصحافةالتايمزمنوالقصاصاتالمقاالتبعضبتجميعقمت
التىالمقاالتتلكعلىالناستعليقاتليجمعواوالمقاهىاألسواقيجوبونمساءعمالئى

إلىالنيل"، فيعودونساكن "أو" وطنى "أو" مستقلمسلم "مثلتوقيعاتعادةتحملكانت
منكتبهاالتىتلكهىللغايةالسخيفةالمقاالتتلكبينمنوكان. التعليقاتمنكبيربكم

والخليفةكيتشنربينمقارنةعقدكاتبًاإنعظمتنا، حتىحقيقةيصدقونمهارتهمجعلتهم
.الصديقبكرأبى

المدمرالضارالتأثيرألتبينالفرصةلى، أتيحتعملىمنالصحفىالجانبهذاوفى
مارتزثورةنبأالفورعلىالمعتمددارتلقتمكانيًا، فقدأوزمنيًابعدًاكانللبعد، سواء

األخبارتسربسرًا، فالاألمرإلبقاءالجميعوحذرت) المثالسبيلعلى (أفريقيابجنوب
الحلفاءعندأهميةذاتالفظائعتلكتكن، ولمالرعبإرتكبتالتىالفظائعتثيرالحتى
طبيعىمعيارالزمنىالمدىإن. الوسطدولإلىتركياإنضماممخاوفهمأثارمابقدر
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أوالشهرعلىيزيدبعدمابريقهالهايبقىالمثيرةاألمور، واألخبارلكلحدودلوضع
.األرضيةالكرةعبر

أنأحديصدقأنيمكنصعوبة، فالوأكثرحساسيةأقلاألعداءرعايامنالتخلصكان
يعمالنيزاالنال) أغسطس24فى (كانااأللمانىعمالاألبوالقائمالنمساوىالوزير
.بنشاطضدنا

يحملون – أفرادهناككان، ولكنالنمساويينوبعضاأللمانمنالكثيرعتقالاتقرر
الجنسيةعلىآباؤهمأوأجدادهمحصلوأزميرإستانبولمن– خاصةالنمساويةالجنسية

تمامًاويؤيدونإنجلترافىتعلمقدبعضهمحماية، وكانمنلهمتوفرهلماالنمساوية
آليًاالجميععلىاإلعتقالقرارتطبيققتصاديًااوسياسيًاالخطأمنوبدا. الحلفاءموقف
 –أندميجعلنىمامنهايحدثلمالتىالحاالتبعضفىشخصيًاتدخلتتمييز، وقددون
إنقاذعلىيشكرنىالبريطانىالبريدمديرمنخطابًاتلقيتوقد. ذلكعلى– بعدفيما

.إدارتهفىالعاملينوأكفأأهممنبأنه، ويصفهاإلعتقالمنشتينجولد

محالتهمصودرتالمصرية، كمابالحكومةوظائفهماألعداءرعاياجميعفقدوقد
الماليةاألعمال، ولكنمعظمهمتحطيمإلىأدىحتمىتصرف، وهووممتلكاتهم
وراءمناالستفادةمنتمكنهاالحركةسرعةمندرجةعلىتكنلمالبريطانيةوالتجارية

.مصرفىاألعداءمصالحتصفية

داعيًا،التجاريةالدورياتمنوغيرهاالتايمزفىيكتبأنجريفزفيليبدعوتلذلك
أنتبينالحياة، فقدمننوعفيهميدبحتىالجامدينلتجارناالتنبيهطبولقارعًا

فىحتىاآلنحتىكذلكاألمر، ومازالطاقتهمتفوقواأللمانيةالنمساويةالشركات
فى– مابدرجة – المتقبلةالمبادئمنفيها، وكانتفوقناأنناأظنكنتالتىالمجاالت

فىالشاى، والبقالة، والتصوير، وصاالتوالخردواتالخياطة، محالتتكونالقاهرة، أن
الكتببيعأنالخارجىللمراقبيبدوأنهالفعلية، رغمالبريطانيةالحمايةتحتاأللمانيد

بعدالخامسةالساعةفى) الشاىتناول (إنجليزيةعادةممارسةأماكنوإدارةاإلنجليزية
مكتبةأغلقتتمامًا، إذالمنافسةتلكتصفيةبعدواآلن. اإلنجليزبهايقومأنالبدالظهر
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بمحاولةأحديقم، لمالعملمناأللمانيةالتصويرومحالتالشاىصاالتدايمر، ومنعت
أنهمالمصريينمنالكثيرإلىشكاوقد. لإلنفاقالجاهزةاألموال، وجمعمحلهمالحلول

بالخجلشخصيًاشعرتوقد. إنجليزىمحلفىالشاىمنكوبتناوليستطيعونال
خاللمنالحربخاللنصدرهاكناالتىوالنشراتالمتنوعةالبيضاءالكتبببيعلقيامنا
الحكومةموظفىمنعلمتعندماوكذلك. إيطاليينأويونانيينأوفرنسيينوكالء

.نادرًاإالإنجليزيةشركاتعلىترسوالواآلالتالمالبسعطاءاتأنالمصرية

، فقدالتهاونلذلكحيًامثاًالشبردفندقمنبالقرب– الذكرسالفة – دايمرمكتبةوكانت
عمًالكونهاإلىدعاية، إضافةوكالةإلدارةيؤهلهارئيسيًاموقعًاتحتلالمكتبةكانت

بها، رغمإهتمامًاإنجلتراأومصرفىأفرادأومصلحةأىتبدلممربحًا، ولكنتجاريًا
، حتىجنيهاأللفىحدودفىكانتوترخيصهالمكتبةرصيدلبيععرضتالتىالقيمةأن

إقتراحقبوليستطيعالألنه– لذلكحماسىرأىعندما – أسفهأبدىنورثكليفاللورد
هويونانىمستثمرملكيةإلىالمكتبةنتقلتابالقاهرة"، وللكتبالتايمزنادى "إقامة

".ليفاداس"

بنكفىأرصدتهمعظمكانت، ولماباريسفىباشاالدمرداشالرحيمعبدنقودنفدت
مصرإلىعودتهعندأنهظنفقد) سنواتقبلذلكبخطورةلهتحذيرىرغم (ألمانى

،لهقالتزوجته، ولكنحياتهمتابعةليواصلبخسبثمنأطيانهمنبعضبيعيستطيع
تفعلماذايومًاتصورالبالط، هلتحتمنبالمالمملوءةثقيلةحقيبةتسحبوهى

ليجدبهاماالنقود، وأحصىحقيبةالرجلمنه ؟ وتناولطلبهافىتلحكانتالتىبالنقود
.جنيه600المبلغ

منعليهيترتبقدلماالالسويسلقناةالتركىالتهديدكانالشاغلشغلناأنذكرتلقد
كلكانتالمسلمة، فقدمصرعلىأثرمنلهيكونقدلماعسكرية، ولكنآثار

إلىتشيرالتركيةالصحافةطريقها، وفىعترضنااالتىالرسائلفىالواردةالمؤشرات
فىتصدرالتىالوحيدةالعربيةالصحيفةوهى" – العدل "جريدةونشرت. الحرب
الفراعنة،العزيزة، أرضمصر: "فيهجاءمقاًالأغسطسمنالعاشرفى– لإستانبو
وحقوقحقكالعالمبخسكيفإنظرى .. والفرسالعربالعزيز، أملكرسىوموقع



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

147www.RaoufAbbas.org

.بهارفقاءكانوااألتراكمصر، ولكناآلخرونظلملقد .. الضعفأصابكحتىالبشر
ويدين. لإلحتاللمصرتعرضتبالفتنة، ما– جحيمًاقبرهاللهجعل – عرابىيقملمفإذا

ويلبسونيأكلونكيفاألتراكمنتعلموا، فقداإلحساسونبلبالذوقلألتراكالمصريون
أنوالحق. المقاصداإلدارة، ونبلوجودةالنظامبحسنالمصريينلهم، ويدينويعيشون

علىأملهمبدورهمعلقوااألتراكأنشكوال .. ". التركعلىآمالهميعلقونالمصريين
.يتحققلماآلمالتلكمنأيًا، ولكنالمصريين

والصداقة، لكنىالودمنهمافلمستباشايكنوعدلىباشارشدىحسينمعالغداءتناولت
يتطلعانأنهما، وفهمتاألحداثتلكمنالبالدعموقبالضبطيعرفاأنيريدانوجدتهما

البطريقةبتركياالصالتقطعنستطيعأنلتركيا، وأتمنىالبالدتبعيةبإنهاءنقومأنإلى
.الحربهذهفىمكاسبمنتحقيقهنريدبماتضر

أنمصر، الحظتفىاألوضاععناألولتقريرىألضمنهاكتبتهاالتىالمالحظاتوفى
فىالشديدالنقصإرجاعويمكن. األقاليممنالمعلوماتتدفقإيقاعفىتباطؤًاهناك

والمسيحيينالشواممنالمراقبينتحذيراتإلىاإلقليميةالمدنمنالواردةالمعلومات
المعاداةمنموجةالدوائربعضفىبدتالحرببدايةففى، واألرمنواليهودواألقباط
نتوقعوكنا. المصريينالمراقبينوحيرتاألوروبيينأدهشتلأللمانوالتأييدلإلنجليز

أن، كماالمتطرفينالوطنىالحزبرجالجانبمنلبريطانياالمعادىالشعورتفاقم
النمساوييناليهودوعائالتالمسلمينعندمستساغًايكنلمالروسى – اإلنجليزىالتحالف

التىالخديويةالعائلةعدافيما – العلياالطبقةوكانت. باإلسكندريةالكبيرالوزنذات
،وأولئكهؤالءبينمنهاجانبتأرجحالتىالدنياوالطبقة– الطرقمفترقفىعندئذكانت
بعيدمننتمنى "قائلينرءوسهمالمتدينونالمسلمونيهز. بريطانياجانبإلىيقفونكانوا

صحتلوحتىأنهيدركونمعرفةواألكثراألثرياءأما". النجاحاألتراكيحققأن
شيطاناستبداليعنىتقدمهم، فإنبالمستعمراتوبطشهماأللمانبفظاعةالقائلةالمعلومات
.نعرفهالذىبالشيطانمجهول

الوسطىالطبقةأوساطفىحدتههولإلنجليزالمعارضالتيارفىالنظريلفتمماوكان
طريقهمعننتقلتا، والمتطرفينوالصحفيينوالمحامينوالجراكسةاألتراكمنالمحلية
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ألمانياوقدمت. األلمانإنتصارفىمصلحةلمصربأنالقائلةالفكرةاآلخرينإلى
، وتمتإسالمىبلدأىعلىتستوللمالتىاإلسالمصديقةالكبرىالدولةبإعتبارها
للشامزيارتهعنداأللمانىللقيصرالنبيلةاللفتةإلىالمبالغةمنبكثيردائمًااإلشارة
وقتفىاإلنجليزعليهمااستولىاللتينالسفينتينمنبدًالحربيتينسفينتينلتركياوإهدائه

إبعادبعدإالالدعايةلهذهحدوضعيتمولم. (إليهماالحاجةأمسفىالعثمانيةالدولةكانت
).مصرمنالرسميينوغيرالرسميينواأللمانالنمساويين

برقياتهناك، وأنإستانبولروسياتحتلالحلفاء، سوفنتصاراحالةفىأنهوأشيع
األلمان، وأنأغرققدالبريطانىاألسطولنصفأنإلىتشيروفرنسيةإنجليزية
الوجودمنمصريحررونسوفاإلنجليزعلىاإلنتصاربعد، وأنهمباريسإجتاحوا

عنالقديمباألسلوبسيحكمالبلدأنذلكالتركية، ومعنىالسيادةإلىلتعودالبريطانى
المصريينالنوابمنبعددالتركىالبرلمانفىمصرتمثل، أووبطانتهالباشاطريق

.العثمانيةاإلمبراطوريةمنالباقيةالوالياتإدارةالبرلمانويتولى

سمعواأنهمالعلياالطبقةمنبإستانبولعالقةلهمكانتممنالمصريينكباربعضوزعم
لنلمصرالحالىالوضعبأنالعالىالبابإلىالملكجاللةحكومةقدمتهاتأكيداتأن

يعلنأنالدوليةاألوساطجميعفىالمفترضمنكانولما. هادئةتركيابقيتطالمايتغير
، فقدالقريبالمستقبلفىعليهاالحمايةفرضأوالبريطانيةاإلمبراطوريةإلىمصرضم

تغييرًاأنإلىواضحةإشارات، وصدرتواإلرتباكالدهشةبعضالتأكيداتهذهأثارت
بإحساسالمساسدوناإلحتاللوضععلىاإلبقاءفيه، يراعىالنظامعلىيدخلأنالبد

منالسيادةنقلأنإلىوأشير. الترحيبيلقىالقدالوطنى"، ولكنهبكيانهم "المصريين
مع" االستقالل "أولمصر" الذاتىاالستقالل "ضمانمعبريطانياملكجاللةإلىالسلطان

التطلعاتلتركيا، ويركزالموالينضمائرإراحةإلىيؤدىاألجنبية، قداإلمتيازاتإلغاء
إيجادفىالرغبةوكانت. اإلسالميةللجامعةالتحمستالشىإلىمحليًا، ويؤدىالوطنية
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منالمصريينالوزراءقلقإلىتعوداإلنتقاليةالظروفهذهفىالمسئوليةيتحملمن
.16الخديوغياباستمرار

المراسلينأحدإرهابًا، فكتبيزدادالعثمانىالحكمأنتفيدالشاممنالتقاريروجاءتنا
يفرالبريطانيةالخارجيةفىاألخيرةالرسالةلكأرسلتمنذ: "يقولبيروتمنالصحفيين
علىوهبطت". الشامداخلإلى) الحلفاءعدوانبمقولةإستانبولضللتهمالذين (المسلمون
هذالحقيقتها، وبسببإدراكدونأقابلهاالتىالمريبةالشخصياتمنكثيرةتحذيرات
، وعلىسنواتعشرمنذعرفتهممنعلىصالتىالشديد، قصرتالبائساإلرتباك
تخيبلمصالت، وهىالسنواتتلكخاللإقامتهااستطعتالتىوالواسعةالقويةالروابط

.أعتقد، حسبماآمالمنعليهاعقدتهما

فىيعدإتجاهلنا، وهوالمصريينوالموظفينالضباطخيانةفىللشكتجاهاهناكوكان
كنتالتىالمراسالتكتابةفىوالجهدالوقتمنالكثيرأنفقتوخطيرًا، وقدظالمًارأيى
نثقأنإماأخرى، وبعبارةالجميعتخوين، أوالجميعفىالثقةضرورةعلىفيهاأصر
وغيرهاالمشاغلتلك، كانتالرطبالحارالخريفبدايةطقسوفى. تمامًاننتهىأوفيهم

أيامبضعةاإلسكندريةإلىالذهابعلىالوقتبعضمنذالعزمعقدتوقد. للتوترمدعاة
معمقابالتإجراءتحملبدنيًااستطيعمتىإلىأدرى، فالالعملضغوطمنللتخلص

فىأيامالظهر، سبعةبعدوالنصفالواحدةحتىصباحًاالتاسعةمناألفرادمنالعديد
.العملهذافىيساعدنىمنوجوددونلغات، وبأربعاألسبوع

وشكعلىالتركية – األلمانيةاإلسالميةالحملةأنيومبعديومًالنايتضح، أخذولكن
بماالحلفاءعلىالحربإلعالنلحظةأىفىالعثمانيةالحكومةحثدرجة، إلىالنجاح
.القرننصفمدىعلىالعثمانيةللدولةصديقةظتالتى – بريطانيافيهم

عنمانوعًابعيدةمسافةعلىقواتهامنكبيرةأعدادبحشدإزعاجنافىتركياواستمرت
العسكريةالسلطاتوكانت. العدوانإعتزامتهمةنفسهاعنتنفىحتىسيناءفىحدودنا

لحظةفإنتظروا، عليهيخشونمالديهميكنلمللدعاية، والذينتعرضواالذينالمدنسكانمنمستقاةهنامعلوماتى16
وكان. قطنهمتسويقضمانعلىحرصاً، ولكنحبعناللإلنجليزمواليةاألقاليمكانت1914أغسطس، وفىالتسليم

.مأساوياًالحربنهايةعندالنقيض
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الشواممنالكثير، ولكنبالفشلعليهمقضىعملسيناءعبرالبرىالهجومأنترى
سوف، وأنهيتمسوفالهجومذلكأنعلىاآلماليعلقونكانواعامةوالتقدميينوالعرب

صندوق "علىتدريجيًاتتدفقاألموالوبدأت. العثمانيةاإلمبراطوريةتفككبدايةإلىيقود
يدعوماوجودعدمرغمالمشجعة، ألنهاألخبارتلقىمنأسابيعثالثةبعد" ويلزأمير

ومخدوعينمبهوريناليزالونكانوا، فإنهماألتراكوبغضألمانياكراهيةإلىالمصريين
،بالشامالمساجدمنابرعلى) ألمانياقيصر – وليمالقيصر" (غليوممحمدللحاج "بالدعاء

حالةفىللظروفلنا، تحسبًاتمامًاالميلإظهارعدمعلىبالحرصإتسمموقفهمإنحتى
رأىالقاهرة، وقدشوارععبرالهنديةالقواتسارتوقد. مصلحتنالغيراألمورتحول

اإلنضباط،منعاليةدرجةعلىأراهم، ولكنىالتركوسامةإلىيفتقرونأنهمالبعض
العسكرىالزىيرتدونيابانيوناآلخريناآلسيويينالجنودأنالمصريونوظن

باليابانيينشديدإعجابلديهمالمصريينالشائعة؛ ألنلنفىجهدًاأبذل، ولمالبريطانى
.17الشرقفىالعامةالنهضةفاتحةلروسيامعاداتهمأنويعتبرون

إلرتياحنا، فقدمبعثًاالتوترتفجرأكتوبر، وجاءنهايةعنداللثامتركياأماطتوعندما
مسافةعلىاآلبارحتلوااوسيناءحدودعبرواقدالمسلحينالبدومنألفينأنعلمنا

أغرقتالتركيةالطوربيدقواربأنمفادهابرقيةلندنسيناء، وتلقتداخلميًالعشرين
أمرًاساعاتبعدالحربوقوععدمأصبحأوديسا، وبذلكميناءفىروسيةعبارة

تطويرعناأللمانيةالعسكريةوالبعثةاأللمانيةالبحريةيوقفوالناألتراكمستحيًال؛ ألن
معروفًاالروسى – العثمانىالصداموأصبح. عليهمآمالهمكلعلقواالذين، وهمالموقف

برقيةبنشرسمحتالتى، الصحفعلىالرقابةجانبمناإلهمالبعضبسببمصرفى
إلىوصلتالتىالبرقياتنشربعدمتعليماتلديهمأنبورسعيد، رغمإلىوردتلرويتر

.واإلسكندريةالقاهرة

الهنوديقودوناإلنجليزأنزعمواالمصريينالوطنىالحزبرجال، ولكنترحيبموضعالهنديةالقواتوصولكان17
أن، ويعتقدونالمصريينيحتقرون – أخرىناحيةمن – الهنودوكان. القتالفىاالشتراكيقبلوالنكالحمير، وأنهم

.بهايتمسكونتقاليدلديهمليستالمصريين
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تجرىمصر)، فالذين (البلدهذاوضعحولالتساؤالتمنجارفًاسيًالتلقيتلذلكونتيجة
المصرىالجيشفمشاركة. 18حساسصعبوضعفىكانواعروقهمفىالتركيةالدماء

ذاتجاءنىعليها، وقدتربواالتىللتقاليدصدمةيعداإلنجليزية – التركيةالحربفى
الداخلية،وزارة، وكيلجركسى، وهووالىبكجعفر) المثالسبيلعلى (صباح

، ولمالإلطمئنانإلىللحضوردعاهمماالضيقلهسببتاألخبارأنصراحةوأخبرنى
فقد) لهالترجمةعلىوكان (لهممكسويلالجنرالمقابلةينتظرونبدويًا120هناككان
رشدىحسينمساءذاتدعوتوقد. المناسبغيرالوقتفىوالىجعفرحضوركان
، فوجدتهمامعىالعشاءلتناولالخارجيةوزيرباشايكنوعدلىالوزراءرئيسباشا

التنازالتبعضلهمنقدمأنعلىالقدرةلدينايكنلمإذاباالستقالةالتوتر، وهددايعانيان
الحمايةإعالنناحالةفىلبالدهمليقدموها" الذاتيةاإلدارة "أوالذاتىالحكمطريقعلى
أقولأنويسعدنىاإلجازة، منعودتىمنأسبوعبعدالطلببهذاتنبأتمصر، وقدعلى
شيئًاأنمصر، غيرفىاألوضاعتصفمذكرةفىالخارجيةإلىالتنبؤبهذاأرسلتإننى

منيكنلمأزمة، وإننواجهاآلننحنالمذكرة، وهاأرسلتمنذشهرينخالليتملم
)لذلكمستعدًاباشاحشمتوكان (الوزراءرئاسةأوالوزارةيتولىمننجدأنالعسير
،المصريينإحترامنيلعلىالمناصبلهذهنختارهممنقدرةمنالتأكدنستطيعالولكننا
.البالدبثقةوالفوز

أبلغنى، فقدالموقفهذامنالحرجأصابهالذىالوحيدالمسلمالبلدهىمصرتكنولم
،الحرببدايةعندتونسيغادرأناأللمانىالعامالقنصلمنطلبقدأنهتونسىصديق
وأمرهالباىالفرنسىالمقيمالباى، فقابلمنالمعنىبهذاكتابًايتلقلمماذلكورفض
يعدلأنالفرنسىالمقيمإلىوتوسلالباىفرائصفإرتعدتألمانيا، علىالحرببإعالن

ألمانياقنصلمنفيهيطلبكتابًاباريس"، فوقعأوامرإنها "لهأكد، ولكنهذلكعن
.يومًاعشرينخاللبالدهمغادرة

بإستانبولاإلسالمشيخفتوىمصر، وتضمنتفىسراًتوزعالتركىالرابعالجيشقائديصدرهاالتىالبياناتكانت18
علىاإلعتداءمنلمنعهمبالدهمقواتضديحاربواإسالمية، أنبالداًتحارببالدإلىينتمونالذينللمسلمينفيهايبيح

.الجنةمصيرهم، فإنذلكسبيلفىاستشهدوالوحتىالمسلمينإخوانهم
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األجانبالمقيمونأبدىوقد. ديسمبرمن2يوممصرفىالعرفيةاألحكامإعالنوتم
علىإتفقتا، الشبابشرخفىالمعادىفىراهبتينإن، حتىالتركمنلهمبررالخوفًا
).العثمانيينالجنود (الباشبوزقوصولعنداألخرىعلىالرصاصمنهماكلتطلقأن

.مصرفىمضادةضربةلتوجيهاآلنتتأهبأنالجاللةصاحبحكومةعلىوكان
حاكمهاسيكونالدولى ؟ ومنمصروضععليهسيكونماذا: أساسيانسؤاالنوبرز

المباشر ؟

ظلفى) لبريطانيا (، كصديقالحربسحبتجمعقبلذاتهتأكيدعنالخديوعجزوقد
موقفًا)،منهاتخذاالتى (ومساوئهحسناتهعنالنظربغض، وذلكالسياسىالمناخإعتدال
إلىعودتهأنعلىوالبريطانيةالمصريةالسلطاتبينتامًاكاناإلتفاقأنوخاصة

منعزلهإلىتطلعًاالمصريونالوزراءوأبدى. نقاشمحلليستإستانبولمنمصر
عندمامحتلةدولةتتسامحأنتتصورالعالمدولمنغيرهاأوتركياتكن، ولممنصبه
علىمضمونبالكلمةكانتالتىالسيادةتلكعلىالسيادة، فتبقىصاحبةالدولةتهاجمها

الملغاةالسيادةمحلتحلالحكومةمننوعأىهوالملحالسؤالوكان. القرننصفمدى
بعيدةآمالمنبهرتبطابمااإلحتاللفىاإلرتيابإلغاءعلىالعمليجب؟ وكان

.للشكموضعًاالجديدالحاكمختيارايكونأاللها، ويجبمبررالومخاوف

معروفًابالزراعة، وكانكمهتمالمصريينمنومحترمًامعروفًاكاملحسيناألميركان
التويلرى،بالطفىالسياسةأصولتعلمعظيمكرجلالدبلوماسىوالسلكاألجانببين
كاملحسين، وكانالعظيمإسماعيلالخديو، وإبنتوفيقالراحلالخديوشقيقعتبارهاوب

العالمفىوضعهيدرككان، ولكنهالعرشتولى– المبدأحيثمن – يرفضطموحًا، وال
الحماية، ولذلكفرضتهأو" المسيحىاإلحتالل "، فرضهشرعىلحاكمكخلفاإلسالمى

بسرعة،يمركانالوقت، ولكنمرتينرفضهنوفمبرفىالمنصبعليهعرضعندما
إلىمصرضمقترحتااألمر، فحسمفىالتأخيرمنالبريطانيةالحكومةوتضايقت

.البريطانيةاإلمبراطورية
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البريطانىالمعتمددارإنمصر، حتىضمإلىيدعولندنفىقوىفريقهناكوكان
كتبقدالقرارنص، وأنبالفعلتخذاقدالضمقرارأننوفمبر13يومأبلغتبالقاهرة
فىللعاملينصدمةبمثابةالتعليماتهذهجاءت، وقدعنهاإلعالنتاريخإلضافةإنتظارًا
،مؤقتإجراءاإلحتاللأنفكرةكيتشنر، ودعمجورستوأكدكرومرأصر، فقدالميدان

هىتلك، وكانتاالستقاللبعدأنفسهمحكملتولىالمصريينإعدادإلىيرمىوأنه
نتالعبومازلنا. عامًاأربعينمدىعلىالمتعاقبةالبريطانيةللوزاراتالمعلنةالسياسة
، وتراجعنااآلنالوراءإلىعدنامبررًا، فإذاناجحًاثقيًالتالعبًا" الورققصاصة "بفكرة

فقدانيعنىذلكالذاتية، فإنالشخصيةمظهرالبلدهذاعنلنخلعالتأكيداتتلككلعن
المصريونالوزراءقبلجميعًا، وقدواألوسطاألدنىالشرقفىوعودنافىنهائيًاالثقة

الحصولأملعلىالدينىالجناحتأييدعلىالحصولاإلدارة، واستطاعوامسئوليةتحمل
،مناصبهممنةلااالستقعليهممصر، كانبريطانياضمتالبريطانية، فإذاالحمايةعلى
إلىإحتجاجًاتشيتهامأرسلبها، وقدالتنبؤيمكنالوخيمةنتائجإلىيؤدىقدمما

بفكرةاألخذيتم، وأنالضمفكرةعنتمامًاالعدولفيهالبريطانية، طالبًاالخارجية
بإعتبارهاإلحتاللوتقنينترخيصوإعادةللسيادةنقلمجرداألمريصبحالحماية، وبذلك

األساسى، بالقانونعلىمحمدأسرةحكمعلى، والمحافظةواقعأمرمجردوليسشرعيًا
.وبعدهاإلحتاللقبلمصربهتمتعتالذىالدولىوالوضع

فىالحمايةوهىللضمالبديلةللفكرةالجاللةصاحبحكومةقبولوأراحناأسعدناوقد
الحماية، وترددإعالنإصدارقبلالعرششغليتمأنيجبكاننوفمبر، ولكن19

عنالنقاب، وكشفأفضلشروطعلىللحصولسعيًاالقبولفىكاملحسيناألمير
حرضهالحاكمة، كمااألسرةمنقويةلضغوط، وتعرضمعهجرتالتىالمفاوضات

حيث) – 1915 (ينايرمنتصفحتىالمباحثاتإطالةعلىإستانبولمنسريونمبعوثون
تأثراألميرأنأظن، والالمباحثاتيقطعوعندئذ– مصرلغزواألتراكاستعداديكتمل
الضغط، ورغمتركياتجميعًاكناأليامتلكفىالحريمأن، رغمالمحاوالتبهذهكثيرًا

عتبارهافىكاملحسيناألميرووضع. مؤثرًا– المحدودةقوتهرغم – كانالذىالمحلى
مصرتحولوجوبيرىكان، فقدالدولىالوضعلمسألةبالنسبةرغباتهتحقيقضرورة
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ملك (سيدهلقبنفستابعأميريحملأنالمستحيلمنملك"، وكان "يحكمها" مملكة "إلى
مصر،فىحملهمنأولالدينصالحكانالذى" سلطان "لقببإقتراحفجاسرتإنجلترا)، 

الطرفانقبلمصر، وقدعلىالسيادةصاحبالعثمانيةالدولةرأسلقبكانوالذى
الذكر،سالفللسبب" بالملك "إلقترانهمرفوضًا" الجاللةصاحب "لقبوكان. إقتراحى

ثمالخديو)، ومن (السابقبالعهدرتباطهالفيهالمرغوبغير" السموصاحب "لقبوكذلك
منالعديدوبينبينهواضحًاالتمييزيكونمناسبًا، حتى" العظمةصاحب "لقبكان

طرفكلالقرار، وظلإتخاذيتملمالسمو"، ولكنصاحب "بلقبيخاطبونالذيناألمراء
إلىالجبهاتإحدىعلىالحلفاءموقففىسلبىتحولأىيؤدى، وقدبشئملتزمغير

.العرشقبوليتمحتىاإلغراءسقفمننرفعموقفنا، ويجعلناإضعاف

وضعىبحكمرسمىغيرحديثًاكاملحسيناألميرمعآلخروقتمنتحدثتوقد
الوزاريةباألزمةرتطبتاالتىواإلهاناتالتعقيداتذاكرتى، وفىالمتواضعالوظيفى

علىالخالفشقةضاقتشهر، وأخيرًالمدةالمفاوضاتباشا، واستمرتفهمىلمصطفى
سلطان"، وال "بلقبكاملحسيناألميرعلىالعرشالبريطانيةالحكومةتعرضأنأساس

الوثيقةأنإلىأشارالوقار، ولكنهمنكبيربقدراألميرتصرف، وقدذلكمنأكثرشئ
حقيعطلم، وأنهعلىمحمدأسرة– تحديدًا – أوعائلتهفىالعرشوراثةتتضمنلم

كانإذاعمايبلغلم، وأنهخاصعلملمصريكونأنتأكيدهناكيكنلم، كماالعلمتحديد
المصريةوجنسيتهمبهويتهميحتفظونأمبريطانيينرعاياإلىسيتحولونالمصريون

، ولكنالثالثالنقاطهذهاستيضاحفىالحقلهأنعتبرتاوقد. البريطانيةالحمايةتحت
إعالنالبديل، وكانالقبولعلىحملهالمستحيلمنيبدوتعليماتنا، وكانلديناكانت

.اإلطالقعلىمصرىحاكمهناكيكونأندونالحماية

فىسيئةآثارإلىيؤدىقدللصليبأشكالثالثةيتضمنالذىالبريطانىالعلمفرضكان
 –الخديوىالحزبأنالعربية، كماالجزيرةفىسوءًاأكثرآثارعليهتترتبمصر، وقد

عجزناأننايتضحعندمالهاحدودالقوتهتصبحموجودًا، وقداليزالكانالكامنالتركى
الوزراءأبلغنا، وقدكرامتهإلىاإلساءةدونبهيقبلبالعرشمنافسًامطالبًانجدأنعن

.خاليًاالعرشظلإذامناصبهمفىيستمروالنصراحة، أنهم
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، قمناللمنصبكاملحسيناألميررفضتتضمنبرقية، وأعددنااألملجميعًاوفقدنا
لتشفيرها، وفىتشيتهاممكتبعلىجاهزةوأصبحتالكاتبةاآللةعلىوطبعهابكتابتها

كانثرىكبيرمالكوهوباشاشعراوىعلىإلىالبرقية، لجأتإرسالقبلمحاولةآخر
يونانىسينادينو، وهوأمبروازإلىلجأت، وكذلككاملحسينلألميرصديقًاحياتهطوال
والثالثينالخمسالسنواتطوالالبريطانىالمعتمدبداروحميمةوثيقةصلةعلىكان

وكنت (الظروفعنشيئًايعلمالمنفردًا، وكأنهاألميرإلىمنهماكلذهبالماضية، وقد
البالديسودوالقلقالتوترإنلهليقول) منهامحدودقدرعلىأطلعتهماقدالحقيقةفى

ذلكيؤدىالتأخير، وأالهذاعنمسئوًالسموهيكونأال، ويتمنىاإلعالنصدورلتأخر
.كارثةفىالبالديوقععملعلىفيقدمونبمصالحهميضرذلكأناإلنجليزظنإلى

أقصىبذلتلقد .. سرستوعزيزى: "فيهايقولسينادينومنمذكرةاألحدمساءوتلقيت
التفويضمنالقلقينتابهالسمو، وهوصاحبمعساعةونصفساعةمدىعلىجهدى

حديثًامعكيتحدث، وسوفبدائرتهظهرًااإلثنينغدًايراكأن، ويطلبلتشيتهامالمعطى
إلىالنهائية، وتحدثتبرقيتهالإرسالإرجاءعلىتشيتهامبحثللقلب"، وقمتالقلبمن

فىبالترحابفاستقبلنىالغد، منبدًالالليلةبلقائهلىيسمحأنمنههاتفيًا، طالبًااألمير
.مساًءعشرةالثانيةحتىالعاشرةمناستمرتمقابلةفىالجديدةبمصرقصره

، وبدأكاملحسيناألميرطباعمنالموضوعلبإلىمباشرةوالدخولاإليجازيكنولم
، وكدتالعظمىلبريطانياوودهصداقتهفيهاأثبتالتىالمواقفمنالعديدإلىباإلشارة

حديقةإلىبالجيزةحديقتهمناألشجاربعضبنقلقامكيفلىيروىوهوالوعىأفقد
الموضوعفىادخلسيدى: "لهأقولكدت، حتىاألولىكرومرلزوجةمنههديةكرومر

الالسلطنة"، ولكنه "يقبلأنيريدأنهتحفظبالمعىمتحدثًا،الموضوعطرقوأخيرا! "
صاحبحكومةفىيثقأنالجاللة، فرجوتهصاحبحكومةيدمنقبولهايستطيع
منأعادتهالبريطانيةالحكومةأن، وخاصةبالدهأجلومنشخصيًاأجلهمنالجاللة

الساعةبلغت، وعندماالرافضبموقفهتمسك، ولكنهنحوهتقصيرأىمنهايبد، ولممنفاه
فسألنى، راحتهوقتعلىجرتقدأكونأنأخشىإننىلهقلتوالنصفعشرةالحادية

أميرعننطباعابأعودسوف ... ال "يائسًا، فقلتالمقابلةهذهمنسأعودكنتإذاعما
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أنيمكنال: "وقالقليًالالبريطانية"، فتراجعبالحكومةكيتشنر، والباللورديثقال
قترحتاعمله ؟" فاألفضلمنأنهتظن، فماذااإلنطباعهذابمثلهنامنتخرجأجعلك
لحكمةوالجنسيةالعلممسألةيرجئالوراثة، وأنلمسألةقويًاطلبًانقدميدعناأنعليه

.مصرإلىالوصولعلىيوشكالذىالبريطانىالسامىالمندوب

بالعرشمطالبمنالتفاوضفىمركزًا، أقوىالعرشعلىيجلسسلطانًاإنلهوقلت
الثقة، وقدرًامنكبيرًاقدرًاتمنحهقدالبريطانيةالخارجيةوزارة، وإنصورتهتكنمهما
ضمنتإذا: "قالمليًا، ثمففكر. نواياهحسنتتبينعندماالمستقبلفىالحركةحريةمن
موضوع، وأنلصالحىقرارًااألخريينالمسألتينفىيتخذسوفالسامىالمندوبأنلى

زمنىإرجاء، وإنمااإلطالقعلىقبوًالليسهذاإن: لهفقلت". أقبلفإننىسيقر، الوراثة
يجبماوبينبينهتحولالتىالبسيطةاألشياءهذهبمثللتمسكهأسفىوأبديت. لمطالبه

فقام. رفضهتتضمنالتىالبرقيةإرسالسوىاآلنشيئًانفعلأننستطيعال، وإنناعمله
.يستحقهاالمنيدفىالسلطنةتقعأالعلىلحرصىتقديرهمؤكدًابحرارةبوداعى

، وأبلغتقضيتهبعدالة، موقنبكرامتهبتمسكهمعجبوأناالليلمنتصفعندتركتهوقد
كاملحسيناألميراستدعىالتالىاليوممنالباكرالصباح، وفىإليهتوصلتبماتشيتهام
بالمقترحاتقبولهليبلغنىتليفونيًابىتصلابيننا، ودارمابكل، وأبلغهملمقابلتهالوزراء

،السابقرفضهوسحب) سرورهيخفلمالذى (تشيتهام، وزاراألمسليلةبهاتقدمتالتى
.لندنإلىبهاإلبراقتمالذىالجديدإقتراحهوقدم

دارجانبمنبذلتالتىالجهودعنالتفصيلمنكبيربقدرالحديثفىأسهبتلقد
اإلحتالل (فائدتهالهاكانتالتىالقديمةالمتهالكةاآللةتلك، لوضعالبريطانىالمعتمد

مصرعلىالبريطانيةالسيادةأسس، لتوضعالمهمالتمخزنفىلمصر) البريطانى
.محلها

غيرهشأنشأنه – مسيحيةدولةإلىإسالميةدولةمنمصرعلىالسيادةنقلاستقبلوقد
والخفراءالفالحون، وقالالمدنفىمنهأحسنبقبولاألقاليمفى– الحلفاءإنتصاراتمن
طيبرجل "؛ ألنهحسينالسلطانلتوليةمسرورونإنهمبانججونلزميلىالمنوفيةفى
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،مراتثالثالمسلمينلخليفةالدعاءالقاهرة، تكررمساجدوفى". البالدويفهميفهمنا
لسلطانالدعواتكانتمرتفعة، بينماواألصواتشاملةمرةكلفىاالستجابةوكانت
رابطاتالحقوقمدرسةطالبوإرتدى، المصلينمناستجابةتلقىوالضعيفةمصر
متشحاتالثانويةالبناتمدرسةطالباتمعظمالسخط، وذهبتعليهموبداسوداءعنق

القصرإلىطريقهفىالتوليةموكبفىعابدينبميدانالسلطانمروعندما. بالسواد
كلكانضعيفًا، بينماتصفيقًالهصفقواواألعيانالعمدعليهايقفكانالتىبالمنصة

قدالهزيمةأنيصدقوالمالكثيرينأن، والحقيقةاآلخرونيفعلهماليرىحولهينظرمنهم
.مصرعلىاألتراكزحفيتوقعوناليزالون، وكانواباأللمانتحيق

فترة، لتحقيقهالعظمىوبريطانياالحاكمةوأسرتهبالدهثقةكاملحسيناألميراستحقلقد
دولة، والمزيدكرجلقدرتهشأنمن، وكاناإلضطراباتأوالدماءإراقةمنخاليةإنتقال
.وبريطانيامصربينأفضلعالقةيحققاآلخر، أنالجانبعلىالنواياحسنمن

الجديد، وكانللسلطانالتاجلتقديمرسميةبعربةتشيتهامبصحبة، ذهبتالسبتصباح"
،بهبأسالوضعفىبداالمناسبة، ولكنهتضفيهاالتىبالجاذبيةومنبهرًامتوترًاالرجل

الظهربعدوالنصفالثانيةالساعةفى. أعرفهاالتىالملوكخصائصأفضلفيهوتوفرت
مصرإلقناعإلىتوًاوصلالذىاألغاخانلمقابلة– سابقةتعليماتعلىبناء – ذهبت

بالحمايةالتمتعوراءمنومنفعةفائدةمناإلسالميحققهبماالمنزعجينالمسلمين
 –بيجيسمىمسلمهندىرجلمعهكانأغاخان)، ولكن (األميرأحببتوقد. البريطانية

الشاىسيتناوالنذلك، وبعداليومالسلطانيستقبلهماوسوف– الهندوزيربمجلسعضو
.ذلكبعدمعهماأتركهسوفالذىباشايكنوعدلىالوزراءرئيسمعليلتقيامعى

خلفسارتالتىالرسميةالعربة– أخرىمرة – المعتمددارورجالتشيتهامركبوقد
الشوارععبرعابدينقصرإلىالطريقفىلمصاحبتهبالحرسمحاطةالسلطانعربة
قبلالسلطاناستقبلهممنأولورجالهتشيتهامالعسكرية، وكانالقواتتحرسهاالتى

قداألتراكمنخمسةأنالسابقةالليلةفىكتشفتاقدوكنت. القومعليةمنغيرهم
البالد،فىاإلضطرابإثارةعليها، بقصديتدربونوراحوابراوننجمسدساتشترواا

تألقًاأكثرالقاهرةبدتحتىليًالمضيئةنهارًامزينةالشوارع، وكانتالسلطاتوإزعاج



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

158www.RaoufAbbas.org

دخولعندعاطفيًاتأثرًاللسلطانالخاصالسكرتيرتأثروقد. الرخاءأيامعليهكانتمما
منبكأسوإنعاشهلتهدئتهجانبيةحجرةإلىوأخذوهباكيًافإنفجر، آبائهقصرإلىسيده

".الكونياك

الترتيباتكلبعملتشيتهاموكلفنىلنا، الزيارةبردالسلطانقاممساءالسادسةوفى
عندالسالطيناستقبالبكيفيةمعرفةعلىأننىبحجةالالئقالنحوعلىبذلكالخاصة
معهايمكناللدرجةمعتمةالشرفحرسفيهايقفالتىالساحة، وكانتالعرشتوليتهم
الحرسليبدوالدوبارةقصرأنواركل، وأضأتالبابحوليصطفون، فجعلتهمرؤيتهم
، حتىالتحفمحالتأحدمنبالجواهرمطعمةقهوةفناجين، واستعرتللعيانواضحًا

تليقاألبهةمنكبيرةدرجةعلىالسلطانعينفىالبريطانىالسامىالمندوبدارتبدو
.الجاللةصاحببحكومة

قصرإلىالطريقفىالسلطانموكبعلىالقنابلأوالرصاصإطالقحتمالاقدرناوقد
السلطاناستطاع، فهليحدثلمذلكألن%، ودهشنا30 – 20بينتتراوحبنسبةعابدين

أنأدهشنى، وقدذلكبعدعليهاإلعتداءمحاوالت، حدثتكلأعداءه ؟ علىيجتذبأن
علىاإلهتمامقلةأدهشتنى، كمامرتينيتجاوزلم– الحربخالل – المحاوالتتلكعدد

بلجيكافظائعأثبتتوقد. األجانبالسياسةرجالأوالحكامغتيالابالعالمىالصعيد
علىالعثوربصعوبةيتعلقاألمر، ولكنالمعتدينتعقلإلىيعودالاإلمتناعأنوأرمينيا

.بنفسهلينجوالفرارللتضحية، وعدممستعدقاتل

* * *

وشقيقًاإسماعيلللخديواألصغراإلبنالحديثة، كانلمصرسلطان، أولكاملوحسين
واليةلمبدأتطبيقًاتوليتهسنًا، وجاءتعلىمحمدأسرةأبناءأكبر، كانتوفيقللخديو
حسينخلف، وقدتغييرهأجلمنالعالىللباباآلالفإسماعيلالخديودفعالذىاألرشد

فيماالملكثمالسلطان – الصغيرأخوه– بدوره – خلفه، وقدالثانىحلمىعباسأخيهإبن
.فاروقالملكالوحيدإبنه1937عامموتهبعدخلفهالذىفؤاد– بعد
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سواءالملكيةعربتهركوبهعندذلكتأثير، وزادالطولمتوسطحسينالسلطانوكان
طويلكبير، وطربوشتركى، وشاربحزنمسحةبهماعينانواقفًا، لهأوجالسًاكان
والحكوميةالماليةاألموركلفىوالتدريببالغريزةبارعًا، وكاناليميننحوقليًاليميل

، كماإسماعيلالخديوألبيهمثاليًاإبنًايجعله، مماواألجانبالمصريينتجاهوالمواقف
ضدالتعصببدقة، وعدمشئكليؤدىأنعلىالشديد، وحرصهكرمهمنيبدو

كبيرقدرعلى، وكانالشخصىلتأثيرهضروريةشخصيتهجاذبيةوكانت. األوروبيين
يستطيعحتىجيدًاوإعدادًافائقةعنايةيتطلبعليهمقترحأىعرضتجعلالمسئوليةمن
ممنتوقعهيمكنمانحوعلىفرنسيةوثقافتهتعليمه، وكانعليهيوافقأنالنهايةفى

منشكلبأى – يؤثرلمذلكالثالثة، ولكناإلمبراطوريةبالطفىشبابهمنجانبًاقضى
الشخصيةالمخاطرةمنبقدرعليهاحافظالتىلإلنجليزالمؤيدةآرائهعلى– األشكال
.بالحمايةودعمتاآلنكوفئت، وقداإلحتاللعهدطوال

الوزراء، ولكنهرئيسباشارشدىلحسينتقديركليكن، كانعهدهفىوزارةأولوفى
،البعضببعضهماتربطهماالتىالطويلةالصداقةبحكمالشخصيةبثقتهباشاعدلىيخص

معجبًا، وكانمنهمناصالأمرًاعتبارهابكبيرحماسدونباشاسرىبوجودوقبل
كاملحسينوكان. حلمىأووهبةمنألىمتحمسًايكن، ولمثروتالخالقعبدبذكاء
بدرجةالتفاصيليذكر، وهوأحاديثمنمعهدارمانصوصيحفظقويةبذاكرةيتمتع

.الدقةمنكبيرة

والنزاهة، وكرمالكرمفيه، فلمستحكمهمناألولالعامطوالبإنتظامآراهوكنت
أذكرومازلت، بظاللهعليهالموتمرضألقىعندماتجاههالشعورتغيرالضيافة، وقد

.معهاألخيرةلقاءاتى

السواء،علىواألجانبللمصريينالجديدالنظامعلى" الحماية "مصطلحإطالقأثاروقد
استخدامالوزراءرئيسمعناقشتعندئذ، وقدذلكإلىيشيرماأسمعلمولكنى
سالمةمنللتأكدالوقتبعضأمهلهأنفطلب" السامىالمندوب"و" الحماية "حلمصط

استخدامعلىاإلعتراضعدممؤكدًاهاتفيًابىتصلا، ثمالحالواقععلىالمدلول
واقعة،حقيقةمنيمثلهبما، ولكنذاتهبالمصطلحالعبرةتكنولم. بالعربيةالمصطلحين
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مصرفىاستخدامهايجعلبربرية، مماشعوبحكملنظاممناسبةتكونماأقربفهى
هذامثلمنمصرالحجاز، وحرمانباستقاللاإلعترافكانكذلك. للحساسيةمثيرًا

.الحرببعدمصرفىالموقفتفجيرفىسببًااإلعتراف

التزالالداركانت. السامىالمندوبدارعمللتطويرجهدًاتقريبًا، بذلتالوقتذلكوفى
إحدىوحكومةلوزارةمساويةالواقعحيثمنالعامة، ولكنهاالقنصليةوضعفى

الحكومية، ولكنوالمصالحللوزاراتالتعليمات، تصدرالبريطانىالتاجمستعمرات
يكن، ولمالديوانرئيسخاللمنشئكليمرأنيجبالدبلوماسىالعملتقاليدبحكم
فىفردوكلشئبكليلمأنمنهمكلباستطاعةكانإذاإال، جأ، ببينيربطماهناك
.لإلداراتإرتباكمصدراآلنأصبح، فقدقبلمنمناسبًاذلككان، وإذاقليلزمنىمدى

المندوبرأىعلى، حصلإلصالحلبمشروعالعامةالصحةمصلحةمديرتقدمفقد
مسائلفىأيضًايستشارأنيمكنالذىالسكرتاريةأفرادأحدخاللمنفيهالسامى
ليستعلمالتالىاليومفىبالهاتفالمديريتصلوغيرها، وعندماوالزراعةبالتعليمخاصة

يلجأأنعليهمشغوًال، ويصبح) ب(موجود، وغير) أ (يجدشيئًا، فإنهيقترحأوشئعن
سماعإلى، فيحتاجفيهبرأيهيدلىأنعليهموضوععنشيئًايعرفالالذى) ج (ل

السواءعلىوالمصرييناإلنجليزالموظفينضيقإثارةإلىذلكأولها، وأدىمنالقصة
السكرتيرعلىالهمومتلكتراكمتوقد. اإلدارةأمورفىالضروريةالمتابعةلغياب

ماورغم. وظيفتهفىاستمرارًاالسامىالمندوببدارالموظفينأكثرعتبارها، بالشرقى
فىطلبت، وقداإلشتباكاتآخرفكعلىللعمليستدعىما، كثيرًاعملهنطاقفىيعانيه

تامةدرايةعلىموظفكليصبحبحيثالعمليوزعأنقدمتهاالتىالمختصةالمذكرة
أمامأو) الديوانرئيس (المستشارأماممسئوليتهفىتدخلالتىالخدمةفروعبكل

المصالحجميععلىتعمماإلختصاصاتبتوزيعقائمةتعد، وأنالسامىالمندوب
مهمالتسلةمنأسابيعبعدإنقاذهاعلىكانالتىبالمذكرةأحديهتملمالحكومية، ولكن
، ولكن1931حريقفىوثائقىمنغيرهامعدمرتحتىبهامحتفظًامتربة، وظللت

1917عامالوزراءمجلسعنالمنبثقةاللجنةبحثموضوعكانتتناولتهاالتىاألمور

.بعدفيماعنهاسأتحدثالتى
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القاهرةإنيقالنهايتها، وقدقربالحربتحسالمصرىالريفأقاليموبدأت
.بالفعلإنتهتعندماإالنهائيًابهاتشعرالمواإلسكندرية

كتظتا، كمالمشاهدتهالناسمنالعديد، حضرباألمسللخيلسباقهناككان"
النادى، األسواقفىمائدةعلىالحصول، ويصعببالمتفرجينالتنسعبمال

الدنياالطبقةإنالقولإغفاليعنىالذلكولكن. النشاطبعضوتمارسمفتوحة
مازالواالشائعاتومطلقىالقالقلمثيرىوالصحفيينوالسياسيينالطالبمن

ويسارًايمينًاالمتوترتطلعهممنعليهمالتعرففىعناءالمرءيجد، والهناك
".بإعتقالهم) أبدًاعملهميحسنونالالذين (المتعممينالمخبرينأحدقيامخشية

،البريطانىالجيشلضباطمقرًاأصبحتقد– السويسقناةقيادةمقر – واإلسماعيلية
الذىالرخاءلمقارنةوجهًاالمحالتأصحابيجدوالمكتظةفنادقهاأصبحتولذلك

وكل. إسماعيلالخديوعهدعلىالقناةبإفتتاحاإلحتفالعند1869عامسوىبهيتمتعون
قناةإلىوصوًالبإختراقهاالمدافعتحملقواتقيامصعوبةيدركونسيناءيعرفونمن

.لهمعنىالمباغتتركىهجوممنالخوفأصبحاآلنطائراتناوصول، ومعالسويس

فىمصالحهمعتتوافقالسنوسىتأكيداتالغربية؛ ألنالحدودمعمشكلةلديناتوجدوال
تأييدهمعدممعلنينبالقاهرةاإليطاليونالصحفيونويطوف. إيطاليامعضدهنتحدأال

.معهمالرقابةتعسفمنويشتكونلبريطانيا

أعماًالصباحًا، وأقرأوالنصفالسادسةفىأستيقظ: كالتالىفهوحياتىبنظاميتعلقوفيما
حتىوأمليهاالرسائلالتاسعة، أقرأفىالدوبارةقصرإلىالثامنة، وأذهبحتىأدبية

الثالثةبينوفيما. الظهربعدوالنصفالواحدةفىتنتهىالتىالمقابالتالعاشرة، وأبدأ
ذلكاستمرالعشاء، وقدوتناولوالمشىالقيلولةاستراحةبينالوقتأوزعمساءوالثامنة
علىطقسهيبعثالذى، أغسطس18منذ) أسبوعيًاأيامسبعة (األسبوعأيامطوال

.الضيق

:1914ديسمبر14بتاريخوكتبت
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، أصبحتلألحسنكثيرًاالقاهرةمظهر، تغيرالماضييناألسبوعينخالل"
يكنونأستراليا، والمصريونمنمعظمهمجاءالذينبالجنودمزدحمةالشوارع

رأيتاإلنضباط، وقدبعدممعروفون، وهمالوقتنفسفىويخشونهماإلحتراملهم
، وهمالثكناتإلىالطريقفىصباحًاوالربعالسابعةالساعةفىبهممليئًاترامًا
فىيتشاجرونماوكثيرًا" الصباحفىإالالبيتإلىالعودةنريدال "ينشدونجميعًا

إاليحملونالألنهملإلحتياليتعرضونما، وكثيرًامسدساتهمشاهرينالمطاعم
".جيدًاإنطباعًاتركتفقدسيالنمنالقادمةالوحدةإنجليزية، أمافضيةنقودًا

:كتبت1914ديسمبر21وفى

القاهرةفىجنيهآالفوأربعةثالثةبينينفقونوالنيوزيالنديوناألستراليون"
التىالعسكريةالماليةاإلعتماداتمنوليسالخاصةأموالهممنيوميًا، وذلك

بالشعبية، ولكنهاالقواتتلكمصر، وتتمتعإلىجلبتالتىالقواتبزيادةزادت
".الناسمخاوفتثير

فىكانفقد. مصرفىالبريطانيةالقواتعامقائدماكسويلجونالسيرأذكرومازلت
محدودة،القتاليةالوحداتفىخدمتهإدارية، وكانتوظائففىيعملالماضيةالعقود
عرفكماواجبه، عرفمنهالمتوقعةالمقدرةاإلنتقاليةالمرحلةتلكفىأثبتولكنه
قراءةعلىحريصًاالمنصرمة، وكانعامًاالثالثينمرعلىالمصريينمنالكثيرواجب

التىالقراراتعادلة، وكذلكأحكامه، وكانتصاحبهواستقبالبنفسهطلبأوشكوىكل
.يتخذها

شرفعلى، وكانالعرشتوليهمنذيقيمهغداءحفلأولإلىالدعوةالسلطانوجه
كباربعضمعوشخصىوتشيتهامرشدىوحسينفؤاداألميرلهليقدم، وذلكاألغاخان
حضرةفىالكالمالالئقمنيجدوافلملسانهمالحرجعقدالذيناآلخرينالمدعوين
القصرفىغدًاأخرىدعوةوهناك. الملحوظةبالجاذبيةاألغاخانتسما، وقدالسلطان

منهمأحديعرف، والالسلطانمعالعشاءلتناول) جنراًال14 (اإلنجليزالضباطلكبار
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ذلكمروقد. إنجليزيةكلماتثالثسوىيجيدفالالسلطان، أماماكسويلسوىالفرنسية
.قليًالملكىنخبكلعندالموسيقىتأخرسوىالصفويعكرماحدوثدونالعشاء

إلبقاءكبيرجهدبذلإلىاألمر، ويحتاجالحماسإلىتفتقرالتىبالشعبيةالسلطنةتحظى
السويسقناةمنتأتىالتى، فاألخبارإعتدالمنعليههوماعلىالحالىالعامالرأى

إلىأدىإلينا، مماويلجأونوحداتهممنيهربوناألناضولأتراكمنمشجعة، والكثير
يشيعونتمامًا، فهمعليهيقضلموإنلناالعداءمنوقللمانوعًاالسلطانشعبيةزيادة

التىاألخطاءلتصحيحجاءتفرنسيةعسكريةبعثةالقناة، وأنعلىاستولواالتركأن
.ماكسويلإرتكبها

الرسميةالبالغاتأعلنت، فإذاالسلطانويعادونيكرهونناوالصحفيونالطلبةومازال
أسرىوقعتجنودنامنمماثلةأعدادوجودإفترضواأيدينا، فىوقعواالذيناألسرىعدد
فىتنكرواجنودبأنهمالقولذكر ؟ أوعلىلهمنأتىاللماذا: ، وتساءلوااألتراكيدفى

فعلناممزقة، فقدوأحذيتهمرثةمالبسهمكانتأسرنا، فإذافىوقعواأتراكجنودشكل
.الخليفةجنودعلىسلبيًانؤثرحتىذلك

منبالقربلنكونالميناءإلىنتجهإننا، قالواأيامثالثةلقضاءاإلسكندريةإلىذهبناوإذا
الشائعاتهذهبتجميعيوميًاوأقوم. لحماقتهمنهايةفال. الهربعلينايسهلحتىالبحر
،حالأىعلىطويًالالشائعاتهذهتعمرالعربية، والالصحافةفىأسبوعيًاعليهاوالرد
علىتضافالتىالملحكميةتقلالمشهدعنواأللمانوالتركالخديوغيابمعولكن

).اإلدارةوحسناإلصالحإالعليهايقضىولن (تدريجيًا، وتتالشىالشائعات
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الثامنالفصل
الصحراءوثورةحسينبالشريفاإلتصال

)1914سبتمبر(

ذلكيبدوكما – الوسطدولإلىنضمتاوالمتواصلاأللمانىلإللحاحتركياخضعتإذا
فىلهمأملالأعداءناأنرغمالشرقية، ألنهبحدودهامصرتهتمأنيجب- 19مؤكدًااآلن

البريطانية)، فقدلإلمبراطوريةالوريدحبليقطعونثمومن (مصرغزوفىالنجاح
.الغربيةالحدودعلىمواجهتهمفىيقفواأنيمكنالذينالجنودآالفحتواءايستطيعون

محاطةجزيرةالحربنهايةقربحتى– اإلستراتيجيةالناحيةمن – مصركانتلقد
اإلنجليزالمخططونفيها، واستطاعالمالحةتصعبالتىالرمالمنوالمحيطاتبالبحار

عامًالاليزالالجو، وكانعتبارهمامنالبحاريخرجواأنوالعسكريةالسياسةمجالىفى
السفنمنواحدنوعإالهناكيكن، ولمتجربتهتتمولمسالحهيتطورجدًا، لممحدودًا
ضروريةالجمالأنتمامًاندركوكنا. 20الصحراء، سفناإلبل: سيناءيخترقأنيستطيع

تزويديمكنهمالحجازعربسيناء، وأنعبرالغزاةيستخدمهاقدنقلكأداةوفعالةجدًا
الهجومإيقاعبإسراعلهميسمحوضعفىكانوا، وبذلكاإلبلمنبأسطولالغزاةأولئك

.األيسرجناحهمبتهديد، أوباإلبلتزويدهمعنباإلمتناعإبطائه، أوالتركى

ويدهالعامذلكربيعفىغادرناقداللهعبدالشريفأنكيفأذكرأزالالوكنت
حالةفىأنهإلىفيهامختصرة، ذهبتمذكرةقدمتمنا، ولذلكالعونممدودة، طالبة

وقوعحالةفىالعربيةالجزيرةحيادضمانيمكنناالمناسبالوقتفىمكةمعالتشاور
أن، كماالعرشحولبالمفاوضاتمشغوًالكانالدوبارةقصرولكن. تركىعدوان

تكنفلمكل، وعلىأمثالىمنالمدنيينالالعسكريينختصاصامناإلستراتيجية

.الدردنيلتلغيمذلك، وصاحبأغسطس2فىاأللمانية – التركيةالسريةالتحالفمعاهدةتوقيعتم19
عبابتمخرباخرةالبدوىرأى، فلوأنفسهماإلبلأصحابيستخدمهالممجازيةالمقولةهذهأنإلىالبعضذهب20

".البحرجمل "إسميطلقأنجرؤلماالمحيط
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يحظىأندونواألسابيع، بلاألياممرتثمبعد، ومنالحربأعلنتقدإستانبول
.والمناقشةبالنظرقتراحىا

تعلمتهاحكمةوهى) منىأفضلوكانواخلفونىممنالكثيرينمثل (الهدوءلزمتوقد
عليهاتؤثرالفنصائحهوالعراقوفلسطينوالقاهرةالخرطوم" بدتى، "كاليتونالكابتنمن

وصفصمويلهربرتالسيرإختصر، وقدالجميلحظهبهايتأثرالكمااألزمات
كان". نبيل "أويليوسماركوسبكلمة– القدسمغادرتهعند – وإنسانكضابطشخصيته
سردارهاإختصاصفىيدخلالتى (بالقاهرةالسودانلحكومةممثًالكاليتونالكابتن
الوقت: المصرىالجيشلمخابراتمديرًاكانفلسطين)، كماوحدودسيناءجزيرة

عاملالزمهالطبيعيةقدراتهإلىالمعرفة، وباإلضافةمفاتيحمتالكالالمناسبانوالموقع
أيضًا، وأيدفكرتىكاليتونأيدوقد. إنجازًايحققأناإلنسانيستطيعالبدونهالذىالحظ
أرسلت، وقدخاصخطابفىكيتشنرعلىمباشرةبطرحهاللروتينتجاوزىفكرة

فىلهخلفعينقديكنلم؛ ألنهرئيسىكيتشنراللورد، فمازالكلوعلى. فعًالالخطاب
الرد، ولمنتظرتامصر، وفىبريطانىكمعتمدعملهمناستقالقديكنبعد، ولممصر

21:كالتالىنصهابرقيةوصلتناحتىأسبوعيمض

أبلغكيتشنراللوردمصر، منفىالجاللةصاحبممثلإلى – 1914سبتمبر24"
اللهعبدالشريفإلى– يمثلنى – إختيارهيحسنسريًامبعوثًايرسلأنسنورس

إلىالسلطانسيدفعإستانبولفىالعسكرىاأللمانىالنفوذكانإذامماللتأكد
علىوالحربالعدوانيشنسوفالعالىالبابكان، وإذاإرادتهرغمالتحرك

ضدنا ؟ ".أممعناالحجازوعربوالدهسيقف، وهلالعظمىبريطانيا

فىالثورةبمبدأضمنًايقبل، فهووجهينمنمرضيًاالحربوزيرمنالتفويضهذاجاء
ممابكثيرأكبركاناأللمانىالتركىالخطرأنوالحقيقة. لمتابعتهاويختارنىالصحراء، 

ضدعسكريةعملياتمواجهةمنالتأكدعلىقاصرًايكنإنجلترا، فلمفىمعروفًاكان
فىيوضعأنيستحقوالذىمدىاألبعدالمشروعهناككانومصر؛ إذالسويسقناة

.الحربوزارةأوراقفى – كيتشنراللورديدبخطمكتوبةالبرقيةهذهصورة21
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البحرشاطئطولعلىلالسلكىومحطاتللغواصاتقواعدإقامةاإلعتبار، وهو
.الحربفىتقدمًاواأللماناألتراكلحققتنفيذهتملوالذىاألحمر، 

منفريقرأسعلىستوتزنجنفونأوثمارفرايهرالماجوروضعواقداأللمانكان
خطإقامةبهدفالحديدةمنبالقربمعلوماتمركزبإنشاءأمرًا، تلقىالالسلكىخبراء

.أفريقياشرقفىاأللمانيةالقواتمعإتصاالت

فونللماجورالعونبتقديمتعليماتالتركيةوالمدنيةالعسكريةالسلطاتكلوتلقت
لنقلالماجوريحضرهاالتىالالسلكىمعداتتستخدمأن، علىورجالهستوتزنجن

بثفىالالسلكىيستخدمالتركية، كماللقواتالعامةالقيادةمنوالمعلوماتاألوامر
.والحبشةوالصومالالسودانفىالدعاية

السكانعلىالعظمىلبريطانياالتركىالعداءتأثيرفىيكمنكانالحقيقىالخطرولكن
هذاعلىكبرىأهميةاأللمانعلقوقد. والسودانومصرالبريطانيةالهندفىالمسلمين
.تأثيرمنالعثمانىالخليفةيحققهقدما، وعلىالمحتملالتطور

عميلىحماالسرىالمبعوثلمهمةوإخترتمناسبة، هديةمعاللهعبدإلىخطابًاأعددت
وقتفىالقاهرةإلىالرجل، وعادالسويسحتىصحبهالذى، روحىحسينالفارس
فىترجمتهاالتىمغامراتهلى، وذكراللهعبدمنووديًامطوًالردًاحامًالمناسب

:التاليةالرسالة

مكةشريف

السرىالمبعوثمنشفوىتقرير

1914أكتوبر30فى

.أيامثالثةبعدجدةإلىووصلأكتوبر5فىالسويسالسرىالمبعوثغادر
بتمريركفيلةقروشبضعةشكليًا، وأنكانالجماركفىالتفتيشأنوأخبرنى

السادسةالساعةفىجدةوغادربجنيهينحمارباستئجارقاموقد. كبيرةلفافات
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الرحلة، فقطعالتالىاليومصباحمنالتاسعةالساعةفىمكةإلىفوصلمساء
فندقًا،يجدأيام)، ولمثالثةفىوالجمليومينفىالبغليقطعهاالتى (الليلةطوال

بابمنبالقربالعمرةفترةطوالواحدةلغرفةإيجارًاجنيهاتثمانيةفدفع
كلوكان. البدنيةالرياضةمننوعًاعتبرهااالتىالعمرةطقوس، ومارسالسالم

منوكوبًادوالرنصفعادليبمااللحممنوجبةوتناول. القذارةبالغشئ
.التفكيرعلىوقدرتهعافيتهبذلك، فاستعادتركىمقهىفىالشاى

أنالمبعوثاستطاع، ولكنالطائففىيقيمونوعائلتهحسينالشريفوكان
السلطاتكليمارسالوكيلهذاوكان. حسينالشريفوكيلشرفالشريفيقابل
كانتسواءمسألةأيةفىأحدإليهيلجألمالذىالعثمانىالوالىيمارسهاالتى

النظربغض – قابلهممنكلأنرأىعندماالمبعوثدهشوقد. جنائيةأومدنية
الحميريقودونمنذلكفىبمنبالسالحمدججينكانوا– ومظهرهممالبسهمعن

ويتمالدعاوىفىتنظرالمحكمةمننوعًايعقدالشريفوكيل، وكانوالبغال
فىسكينبجرحماشخصيصابتقليدى، وعندمابأسلوبمباشرةفيهاالحكم

الغرامة، ويتممبلغذلكعلىبناءويحددالجرحوعمقطولقياسمشاجرة، يتم
يدفعأنالمعتدىعلىالتىالكبرىالجروحمساحةمنالصغرىالجروحخصم
تلكبيتهإلىدعاهالذىبالوكيليتصلأنالمبعوثاستطاعوقد. هامقابلماال

فىنقاشجرىالصالة، وبعدعائلتهأفراد: منوغيرهمعهالصالةالليلة، وأدى
، واستمر22المصريينآراءمعالوكيلآراءتطابقالمبعوثالسياسة، وأدهش

تعافىقدالوقتذلكحتىيكنمتعاقبة، ولمليالثالثمساءكلالوكيلبيتيزور
الشريفإلىمنهرسالةليحملبجنيهينجماًالالحمار، فاستأجرركوبأثرمن
، وطالبهأيامثالثةبعدوعادالسرعةوجهعلىالجمال، فذهببالطائفاللهعبد

".مكةإلىوصلمنذ "بوجودهيعلمالشريفإنله، وقاليومينلمدةباإلنتظار
.مساءكلشرفالشريفالوكيلزيارةفىاستمرارهمعينتطرفظل

.التاسعالفصلفىذلكأشرحسوف22
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الذىالمبعوثحولتليفونيًاالوكيلمكة، خاطبإلىحسينالشريفوصلوعندما
، وكانثوبهذيل، ويقبلونالشريفيقابلونمنأولبينيكونبأنإذنعلىحصل
المقابلةوبعد. لرؤيتهاليومنصفعلىتزيدشاقةرحلةيقطعونمريديهبعض

طوابقأربعةمنالمكونالكبيرقصرهإلى، والشريفبيتهإلىالوكيلإنصرف
صغيرة،غرفةإلىالمبعوثاللهعبدالشريفاستدعىأخيرًا". جبلشكلعلى"

فىيعتقدإنهاللهعبدالشريف، فقاللهيحملها، فأعطاهاالتىالرسالةمنهوطلب
الشريف، وكانذلكعلىالمبعوث، فوافقهمسلمستورسالمسترأننفسهقرارة
ستورسرسالةفىوردتالتىالقرآنيةاإلقتباساتبسببذلكمنمتأكدًا

".باألخ "لهومخاطبته

حسينالشريفمعالطعامفيهاتناولفخمةحجرةإلىذلكبعدالمبعوثوأخذ
الظهر، وبعدبعدماحتىالصباحمنالوقتكلهذلكواستغرق. األربعةوأوالده

معهيحملهبخطابيزودهحتىيستريحأناللهعبدالشريفمنهطلببقليلذلك
الخدمأحدوحيدًا، فجاءهنفسهالمبعوثوجددقائق، وخاللستورسالمسترإلى

الشريفوجدالعلوى، حيثالطابقفىتقعسابقتهامنأحسنحجرةإلىوأخذه
.الغرفةتلكفىوحيدًايجلسحسين

بهذهالمخاطبلستأنى، رغمبنىياإسمع: "قائًالالمبعوثالشريفخاطبعندئذ
الله)، وتحدثعبدإبنهخاللمنخطابًاأرسلوقد" (أتكلمأنعلىالمسألة، فإن

المبعوثيظلأنعلىوذهابًا، مصرًاجيئةالغرفةيقطعوهوحسينالشريف
عليهالناأنعلينا، كماحقوقًاالعثمانيةللدولةإن: "الشريف، قاليستمعجالسًا

هىإناللهأمامذلكعنمسئوًالحقوقنا، ولستضدالحربشنتحقوقًا، وقد
حقوقنا"،عندفاعًابمحاربتهاقمناإذااللهأماممسئوًالحقوقنا، ولستعلىجارت

عنالثوبأكماممشمرًاالحديثأثناءفىيديهبحركاتيعبرالشريفوكان
)إتساعهماعلىيديهومد (هذامثلستورسأماممفتوحقلبىإن: "، وقالساعديه

سنساعدالعكس، وعلىللمعتدينمساعدةأى– أبدًا – نقدم، ولنيدهلنايمدمادام
إالأحدًانوالىوالنخشىال، ونحناللهبهيأمرناماعمًال، فهذاأحسنمنكل
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سمعًا: "المبعوثفرد". بهمايليقبماولبالدهلهتحياتى) ستورسأى (، بلغهالله
".موالىياوطاعة

،الشريفمنالمبعوثلقيهاالتىالطيبةالمعاملةالشريفوكيلرأىوعندما
يكنلمأنه، رغماأللماننحوميلمنالسياسيةأحاديثهفىبدرعمالهإعتذر

.ورائهامنوالغرضمهمتهطبيعةعنشيئًايعرف

مسلحًا،معتمرًا150وحوالىالمبعوثالشريفأوالدالعودة، رافقطريقوفى
،الطريقتأمينكانالحقيقىالهدفجدة، ولكنإلىالتوجهموسيقية، بحجةوفرقة

يقالموقعفىالليلةبه"، وقضوايحلمأنيمكنمافاق "بأنهذلكالرجلووصف
لقد: "اللهعبدالشريفلهقالوجدة، وهناكمكةبينالطريقمنتصففىبحرةله

المعنونغيرالخطابفيصلوسلم".فيصلالشريفلشقيقىالتعليماتأعطيت
فى23قابيلسليمانإلىبالقاهرةالشريفمندوبعنوانيحملخطابوبداخله

التىاليابانيةالباخرةمتنعلىصعودهبعدالمبعوثإلىالخطابوسلم. جدة
الفحممعظمأخذتالبلديةجدة؛ ألنميناءفىالسفنمنغيرهامعيومينتأخرت
.المدينةمياهمحطةلتشغيل

بريطانيا،هزيمةتستطيعلنألمانياأنيعتقدونالعربقادةأنالمبعوثويرى
وكأنهامثاليةمصرفىاإلدارةأنيعتبرونوهم. اإلنجليزنحوميلهمإلىإضافة
جنود، ولكناألتراكالضباطمنالكثيربمكةرأىوقد. األرضعلىالجنة

عنفكرةأىهناكالناسلدىجندى، وليس300علىيزيدوالمالعثمانيةالحامية
القواتإنلهمقيلوالحلفاء، ولكنبريطانياعلىالحربتركياإعالنحتمالا

نشرتمصر، وقدفىاإلنجليزيةالقواتمعالنيرانإطالقتبادلتالمصرية
–معهمتحدثلمن – المبعوثأوضحالتىالمزيفةالتقاريرمنالعديد" ماوكالة"

.جدةحاكمأصبحقدكانهناكإلىوصلتجدة، وعندمافىالشريفمندوب23
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فىولياليهمأيامهم، ويقضونزوجاتهميهملونمكةعربأنصحتها، والحظعدم
.24المقاهى

قدألمانيا، وأناللهعبدللشريفسالمهإبالغطالبًاكيتشنراللوردأبرقأكتوبر31وفى
ضمنواوروسياوفرنسابريطانياأناألخيرة، وتناستبالذهبالتركيةالحكومةشترتا

الحكومة، وأنالحربفىالحيادعلىوقفتإذاالعثمانيةالدولةأراضىوسالمةوحدة
بعصاباتمصرحدودعلىبهجومها– السلطانموافقةدون – العدوانمارستالتركية

بريطانيا، تضمنالحربهذهفىبريطانياالعربيةاألمةساعدت، فإذااألتراكالجنودمن
.خارجىعدوانأىضدللعربالمساعدةالعربية، وتقدمالجزيرةفىالتدخلعدم

فىمخلصًاالشريفمكة، وكانإلىالثانيةرحلتهمنالمبعوثديسمبر، عاد10وفى
نتظارافىكانالفور، ولذلكعلىالتركمعالعالقاتيقطعأنيستطيعال، ولكنهصداقته
.لذلكمبررًامنهايتخذحجة

حاكمفوض1915أبريل، وفىجرتالتىالمعقدةالمفاوضاتتفصيًالأتبعأنأريدوال
األساسيةالشروطبينمنتجعلسوفالجاللةصاحبحكومةأنإلعالنالسودانعام
اإلسالميةواألماكنالعربيةالجزيرةتكون، أنالحربنهايةعندالسالممعاهدةفى

التىاألراضىتحديدعندئذالصعبمنوكان. سيادةذاتمستقلةواحدةدولةالمقدسة
السيرتلقاهالذىذلكهوالشريفبهتقدممحددقتراحاأولوكان. الدولةتلكتضمها
إلىموجهاللهعبدالشريفمنشخصىخطابمع (1915يوليوفىماكماهونهنرى
لقضيةالجاللةصاحبحكومةدعمالشريففيهطلبوالذىتاريخ)، أوتوقيعدون

أكافحكنتوبينما. المقترحةالمستقلةالعربيةللدولةمعينةحدودًا، ويقترحالعرباستقالل
:المقطعبهذاأتمتمنفسى، وجدتالصعبأسلوبهوكذلكالصعبةكتابتهلقراءة

الهولنديونيخطئالتجارةأمورفى
باهظثمنمقابلالقليلتقديمفى

إنلكقلتأنسبقلقد: "قالواحدبعامموتهقبلكتبهخطابففىلها، ، فسرلورانسقرأهماأولالمعلوماتهذهكانت24
الحجرةفىالثورةقبلحسينللشريفومقابلتهلمكةالمبعوثزيارةعنللتقريرإمالؤكهوكتاباتكمنقرأتماأحسن

وحدهإليهيعودالذىالمبعوثبروايةجاءلماترجمةمجردكانالتقريرأن)، غير1934سبتمبر13" (بقصرهالعلوية
.الفضل
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،عدنباستثناءآسياغربجنوبفىالعربيةتتحدثالتىالبالدبكلطالبالشريفألن
بأراضالبريطانيةالحكومةلتزاماعدمرأىعندماحقعلىالسامىالمندوبوكان

الحديثأصبحالوقتمرور، ومعالرافدينبالدوجنوبسورياغربفىمعينة، وخاصة
أنوخاصة (وإلحاحًاأهميةأكثرالحجازفىالثورةعنقليًال، والحديثالحدودعن

).للخطروعرضةبطيئةكانتإتصاالتنا

الحكومة، وأنتساعهاعلىفمهفتحالشريفأن– رأيىعندومازلت – عندئذأرىوكنت
المدير "وظيفةيشغلالشريفكان، ولما25أيضًاإتساعهعلىكيسهافتحتالبريطانية

منحواإذامناسبةومكافأةطيبةبمعاملةوشعبهيحظىأنمن، فالبداألتراكعند" الدينى
التعرضعدمضمانمنحهمالتقليدى، مععدوهمعلىمشرفنصرلتحقيقالفرصة
والسيادةستقاللإلباواإلعترافالمقدسة، باألراضىالحالىموقعهمفىخارجىلعدوان
لقبذلكإلىتضيفأنعلىالمسلمينغالبيةوافقتفإذا. الحجاز: األصلىلبلدهم

معالدينيةالقوةتحاداأن، رغمنحنلناوليسوحدهملهممرجعهذلكفإن" الخليفة"
.مصالحنايخدمللدولةالمادىالضعف

ولدهخاللسوريا، منفىالثوريينمعتصالاعلىكانالذىحسينالشريفولكن
للقوميةروحىكزعيمالعربملكعتبارهابلهتفويضبمثابةذلكأنإدعى، فيصل

فمن. بذلكأصيلإدعاءثمةليسأنه– نحنندركمابقدر – تمامًايدركالعربية، وهو
الخالفةفىاألحقيةلنفسهيدعىقدمنأفريقياشمالفىالكبرىالعربيةالشعوببين

.القديمةالراقيةبحضارتهاالتمسككثيرًاتفضلوالسودانمصرمثلأخرىالسنية، وبالد
الشيعةمنالرافدينبالد، ومعظمللعربكملكبالشريفلبنانمسيحيويعترفلنكما

،يحيىاإلماممنعترافابيحظىالالجنوبالسنة، وفىمنمتحفظموقفلهمالذين
إلى– بعدفيما – قادهالذىالطريقعلىيسيرمباشرةالشرقإلىسعودإبنكانبينما

.ونفيهالشريفسلطةتدمير

الذهبللحاكم"، ولكنمعظمهايذهبالتىوالروبياتبالذهبالساحليةالمدنتألقت: "1916أكتوبرفىلورانسكتب25
التىالصحراءثورةلتمويلالبريطانىالضرائبدافعتحملهاالتىالتكلفةإجمالىمن% 10عنيقلكانإرسالهتمالذى
8منإعتباراًشهرياًجنيهألف125علىحسين، حصلإليهحملتهاالتىالمبالغإلىوإضافةالجنيهاتمنمليونا11ًبلغت

العسكريةالعملياتتكلفةفتمثلاألخرىماليينالعشرة، أماجنيهالمليونحوالىعليهحصلما، وجملة1916أغسطس
.بريطانياقدمتهاالتىواإلمدادات
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،اآلنالوضععليههومماأكثرعربيةوحدةلقيامإحتمالهناكيكنأخرى، لموبعبارة
إلىنظرتهمحسينالشريفإلىينظرونسوفالعالممسلمىمن% 90أنندرككناولما

بعدأيضًاذلكعنهنخفلمكما (أنفسناعننخفللخليفة، لموالخائنالمتآمرالمغتصب
بسمعتهالجزئيةتضحيتهأنغير. منطقىأساسعلىيقومالبهيطالبماأن) جهيدجهد
،مصالحهتخدمكونهالقضيتنا، رغمبالنسبةضروريةكانتالتىاإلسالمىالعالمفى

وتحقيقًاالغرض، ولهذاالممكنالحدإلىمكانتهعلىللحفاظحقيقيًالتزامًااعلينافرضت
تحقيقها،يصعبالتىالوعود، وتقديمالقتالومعداتباألموالبمدهملزمينكناالغايةلهذه
.1914سبتمبرفىمعظمنابخلديدورالكانماوهو

دون" خيانتنا"وعودنا، ووتناقضغموضحولالكثيرالنقادمنوغيرهمالعربقالوقد
نصوص26"روحى "أعد، فقدذلكفىأسبابهملهمكانت، ولكنلذلكتبريرًايقدمواأن

وليسجيدليعمفهو (رصينةليستولكنهاجيدةالعربيةمكة، ولغتهمعمراسالتنا
مرءوسونأومساعدلىيكن، فلمالعملضغوطظلفىبنفسىبمراجعتهاعالمًا)، وقمت

بشكلربما (العملمتابعةغيرىما، يتولىبمهمةللقيامأتغيبعندما، ولذلكمكتبأو
نثرىبأسلوبمكتوبةحسينخطابات، وكانت27المتابعةاستمراريةتنقطعأفضل)، ولكن

التركية،والمصطلحاتالعباراتمعالحجازىالفصحىأسلوبفيهاومجهد، يمتزجمعقد
القاهرةإلىسايكسماركوصلعندمابيكو – سايكسبمفاوضاتعلمأىلدينايكنولم
خاصةالمفاوضاتتلكوكانت. واضحةوغيرمحدودةمعلوماتفأعطانا1916عام

ذلكبعدألغيتفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، وقد: الثالثالدولبينتركيابتقسيم
الهندحكومةبعملياتكاملعلمعلىنكنلمأنناكما. روسياخروج، بسببواستبدلت

.سعودإلبنالهندحكومةتشجيععن، أوالعراقفى

وسياساتنظروجهاتبينالتناغموتحقيقبالتنسيقيهتملمأحدًاأنبنا، يبدويتعلقوفيما
السامىالمندوبالهند، ودار، والبحرية، وحكومةالخارجية، والهند، والحربوزارات

:عسكريةقياداتثالثتعاونإلىاألمرإحتاجبالحجاز، الثورةقامتمصر، وعندمافى
.360صفحة" بالقدسمهمةفىسياسىضابط "عشرالثانىالفصلفىإليهاإلشارة، وستردالخطيبروحىحسينهو26
)التحرير(

مراسالتأصولجميع "القاهرةإلىأبرقت، وقد1917أبريلفىبغدادإلىسفرىبعدأخرىمرةالمراسالتأرلم27
".إليهاالرجوعبعدالملفاتختم، وإعادةالفهرسإلىالرجوع، رجاءبالملفاتالشريف
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قوة "، أدمجتجاليبولىجزيرةشبهمناإلنسحاب، وبعد، وعدنمصر، والعراقهى
تجميعتحتهاتمالتى" المصريةالحملةقوة "لتصبحالمصريةالقوةفى" المتوسطيةالحملة

تولىالذى" العربىالمكتب "، وكذلكالسودانوحكومةالبحريةالقواتقيادةخيوطكل
.فيهعضوًالورانس، وكانهوجارث. ج. دإدارته

والمصالحاإلدعاءاتبينالتوفيق، وصعوبةالتعقيداتتلكضخامةأننرىوسوف
.الصلحمؤتمرفىتطرفًاتزداداألمورجعلتالمتصارعة

وإلى) إستانبولإلىمكةتشيركما (إنجلتراإلى، واإلشارةالمتبادلالجدلإحتدامإن
العربأنحالأيةعلىأكدولكنه. لهنهايةالتغيير، يبدومنلحقها، وماالتعليمات

أخيرًاحسينالشريفغامرلقد. التركىالجيشمتناولفىتكنلمإتصاالتهموشبكة
إلىرسالةأبرقت1916مايو23وفى. ستوتزنجنوبعثةالتركىالنشاطأزعجهعندما
منيطلبالشريفإبناللهعبد: "فيهاجاءبورسودانمنماكماهونهنرىالسير

فيصلوصولبمجردالحركةتبدأ، سوفلمقابلتهالعربىالساحلإلىيأتىأنستورس
".مكةإلى

أعددتهالذىالتقريرالخارجيةوزارةفىوجدتالرحلة، ولكنىعنيومياتىضاعتلقد
، أقدملورانسعبقريةخلدتهمهملمشروعمنشورةروايةأول، يقدمالسامىللمندوبعنها
:لهنصًاهنا

السادسةالساعةالقاهرة، غادرتالسامىالمندوبالسعادةصاحبلتعليماتتنفيذًا"
والكابتن، هوجارث. ج. دكوماندراللفتنانتبصحبةمايو28مساءوالربع

منضابطينحراسةفىالذهبيةالجنيهاتمنآالفعشرةمعى، آخذًاكورنوالث
الباخرةعلىيعملالذىالسورىالمترجموصول، وتأخرالسويسحتىالبحرية
العاشرةقبلالسويسنغادرفلم) مانوعًاقديمةبريطانيةعبارةوهى (دافرين
.التالىاليومصباحمنوالربع

أوفوكسالسفينةمعالسلكىإتصالعلىنكنلم) مايو30 (يوموحتى
)الهنديةللبحريةالتابعة (هاردنجالسفينةمناستفساراتتلقينا، ولكننابورسودان
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أوامرهأصدرحسينالشريفأنالسفينةنفسمنذلكبعدوجهتنا، وعلمناعن
.مكةبمغادرةالتركيةللقوات

فنارإلىاألفريقىالساحلبمحازاةوعبرنابغربجنوبًاوصلنا31يوموفى
فوكسالسفينةإلتقينا، حيثبورسودانمنميًال15بعدعلىيقعالذىسنجريب

، وصعدوالنصفعشرةالثانيةالساعة) األحمرالبحرفىبدورياتتقومالتى(
230شماًالنتجهأنعليناإنلناالفور، وقالعلىدافرينسطحإلىروحىعميلى

الذى) الشريفمندوب (عريفانلنلتقى) العربرأسأو (مخلوفرأسإلىميًال
نقطةإلىأيامخمسةأوأربعةخاللاللهعبدليحضرمكةإلىبالذهابسيسرع
رءوسلناليحضرواحدًاإسترلينيًاجنيهًاعريفان، وطلبالساحلعلىأخرى
إذاجنيهاتخمسةلدفعاستعدادى، فأبديتالماضىاألسبوعقتلوااأللمانمنسبعة

).يفعلهلمماوهو (معهمكانتالتىاألوراقكللناأحضر

باإللتفافقمناأنبعد (قديمةأمام، ورسونانفسهاليوممساءبورسودانغادرنا
القوارببعضهناككانتحيثيونيوأوليومظهر) المرجانيةباالشعحول

ولم. السمكمقابلاألرزأوالخبزعلىالحصولأصحابهايحاولالتىالصغيرة
أنسوىمعينةأخباربجعبتهوليسالظهربعدوالنصفالثالثةقبلعريفانيصل
أرقامهخمسمائة، ولكنوليسجندىمائتاوجدةمكةبينفيماالتركالجنودعدد

جندىآالفعشرةهناكإنقوله، مثلهتمامابنتقبلهالمعليها، ولذلكيعولال
المسلحيناألصدقاءمنألفًاستينالمدينة، ووصولإلىالعراقمنجاءواتركى
لمقابلةعريفانلىحددهالذىالموعد، وكانجيرانهمنالخبراستوثقأنهمؤكدًا

تأخيرجدة، وهوعندسميمةمنالقريبةسرومفىالتالىالخميسيومهواللهعبد
.فيهالتسامحيمكنال

دونينتظرهاالتى" المهمةاألشياء "إلىمشيرًابالرصاصاللهلعبدمذكرةوأرسلت
الشهرفىصدرتالتى" المقطم "أعدادبهامنها، وأرفقتشئعنأفصحأن

أرسلتكما. لإلسالمالمعاديةاأللمانيةالمنشوراتمننسخ، وبعضالماضى
صباحمنالتاسعةوحوالى. حدثماعلىأطلعهالسامىللمندوبالسلكيةبرقية
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عشرةدفععلىالخارجيةوافقت: "كالتالىنصهاالسلكيةرسالةتلقيتيونيو2
إاليدفعالاألخيرالمبلغمكة، ولكنلشريفألفًاوخمسيناللهلعبدجنيهآالف
".الثورةوبدايةمؤكدبعملالقيامعند

فىكانحيثرابغوراءماإلىشماًالتجهنااوالثامنةالساعةحوالىقديمةغادرنا
لتعليماتتنفيذًاأشرعتهارافعةالشاطئعنبعيدًاتقفقواربثالثةإنتظارنا

.البحرىالحصار

حيثاللجأممواجهةفىتقعالتىحسانىجزيرةإلىوصلنايونيومنالثالثوفى
الحاجزوعبرناصباحًاعشرةالحاديةالساعةحوالى، وذلكاللجأموميناءمدينة
جنديًاعشرينمنتركيةحاميةبهاالمدينة، وكانتعلىفاحصةنظرةلنلقى

منذ، وذلكالشاطئمنيقتربطرادًاشاهدواكلماالصغيرةالتاللإلىيهربون
، فدمرتهاالميلنصفمسافةمنالقلعةعلىمدافعهابإطالقفوكسالسفينةقامت
المنتجعدورتلعبحسانىجزيرةإنويقال. بسوءالمسجدتصيبأندون

يكن، فلملآلمالمخيبًايبدوماعلىكانالعامهذاالموسم، ولكناللجألمالصيفى
.اإلطالقعلىأحدبالجزيرة

عدداشاهدقدأنهلناذكرحمداناللهدخيليدعىعربيالنجدالسابعةفىوعدنا
علىقترحتاف. سمبوكظهرعلىينبعإلىيتجهوناأللمانالنساءوالرجالمن

األخبار، وأنبعضليجمعمساءينبعشرمإلىوقاربهالرجليأخذأنالقبطان
.سروممنقادمينشماًالطريقنافىبعدفيمانلتقطه

الساعةحوالىالسامىالمندوبمنالتاليةالرسالةيونيو، تلقيتمنالرابعوفى
الهند،منالحجإيقافتتطلباألوضاعكانتإذاعماالهندتسأل: "صباحًاالعاشرة

، رجاءالحجإيقافبإعالنالمسلمينمشاعرتؤذىأنالهندحكومةتريدوال
".اللهعبدمعذلكبحث
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وقاربهالظهربعدوالنصفالواحدةالساعةحمدانالعربىإلتقطنا، ينبعشرموفى
علىليستمدينةمنها، وهىبالقربولكنالميناءوراءفيماببطء، وأبحرناالقديم

.رضوانجبلالشمالمنالمعمارية، يحدهاالناحيةمنسيئةدرجة

بعدالثانيةالساعةحوالىيونيومنالخامسالتالىاليومفىجدةأماموأصبحنا
تميلمئذنة، وبهاطوابقخمسةأوأربعةمنمنازلبهاجيدةمدينةالظهر، وهى

رسالةحامًالفوكسالباخرةمنعريفانوجاء. الشهيربيزابرجيشبهبماقليًال
المكرمة"،مكةأمير – حسين "الكاملبلقبهموقعةنفسهحسينالشريفمن

المحترم: "بهاجاء) التوقيععدامااللهعبديدبخطكلهامكتوبةوهى (إلىموجهة
ألمراللهعبدإرسالاستطاعتىلعدمأسفىعميقعنلكمأعبر .. والمبجل
أحدوبصحبتهعنهينوبسوفأخاهالرسالة، ولكنحامللكسيشرحهطارئ
الخطابقدره"، ومعنفسعلىوهوالعتيبةأميرشاكرالشريفهوعمومتهأبناء

خمسمائةالفورعلىبالالسلكىتطلبأنرجاء: "فيهاموقعة، جاءغيرقصاصة
زيدولديناعندوالتفاصيلقبلمنلناإرسالهسبقالذىالصنفنفسمنبندقية

يحملآخرخطابوكذلك". ذخيرتهممعوالجميعآليةمدافعأربعةوشاكر، وكذلك
أعبرستورسالمستروالموقرالمكرمإلى: "فيهجاءالحسينبناللهعبدتوقيع
وجودىتطلبماجدشخصيًا، فقدمقابلتكماستطاعتىلعدمأسفىعميقعنلكم

منتستطيعماتبذلأنمنكورجائىاألخباربكلأخىيأتيكم، وسوفوشغلنى
".بعدفيمانلتقى، سوفاللهسوريا، أعاننافىالعملياتلتبدأجهد

، ووصلالغروبعنديونيومنالثالثالسبتيومالرويستركقدعريفانوكان
الظهر،عندحسينالشريفاألحد، وقابلصباحشمسشروقعندمكةإلى

إلىاآلنيتجه؛ ألنهلمقابلتىاللهعبدإرسالباإلمكانليسأنهالشريفوأخبره
تبدأأنتقررهناكوجوده، ومعالتركىالوالىحولحصارًاليضربالطائف
اللهعبدوكان. قبلمنتقررمانحوعلى16يوممنبدًاليونيو10يومالثورة

معالخطاباتليسلماهوعاداعريفانووالدههوتركالمقابلةنتهاءاحاضرًا، وبعد
مرافقةبحجةبالفعلمكةغادرقدكانزيدجميعًا؛ ألنلتسليمهابالتعليماتتزويده
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جنوبأميالستةبعدعلىتقعالتىسميمةفىاللقاءمكانترتيب، وتماللهعبد
.يونيومنالسادسفجرالثالثاءيوماالجتماعيتمأنجدة، علىغرب

5اإلثنينيومصباحفىالرويسإلىليصلمساءمكةغادرقدعريفانوكان

نفس، وفىوعلىفيصلبقيادةالمدينةفىتقومسوفالحركةإنيونيو، وقال
بقيادةجدة، وفىاللهعبدبقيادةالطائف، وفىالشريفبقيادةمكةفىالوقت

يدفىوجدةمكةبينالتلغرافخطوط، وأنحربقبيلةأميرمحسنالشريف
أيضًا، كماالحديديةالسككقطعتموالمدينة، كمامكةبينقطعت، ولكنهاالشريف

كبير – بويلوجاءنا. يافامنجاءواإليهماإلشارةسبقتالذيناأللمانأنذكر
إذايتصرفكيف، سائًالفوكسالسفينةمن– األحمرالبحرفىالبحريةضباط
أمامبحريةبمظاهريقومأناألمريتطلب، وقدذلكإلىومسئولياتهالظروفدعته
ماعلىألطلعهالسامىالمندوبإلىالسلكيةبرقيةبإرسال، فقمتالسبتيومجدة
.البحريةتفعلهأنيجبفيماالرأى، وأسألهتم

الساعةدافرينسميمة، وغادرنامواجهةفىرسونايونيومنالخامسمساءوفى
علىالشاطئمنالميليننحوبعدعلىالتالىاليومصباحمنوالنصفالخامسة

تجاهافىصغيرشراعىبقاربالمرجانية، ثمالشعابحتىبخارىقاربمتن
،وكرنواليسهوجارثمعىالدفة، وكانفىبكسرالقارب، فأصيبالشاطئ
دعائيةنشرة" (الحقيقة "منوكيسانجنيهآالفوالعشرةروحىوعميلى، وعريفان
علىبهاسنلتقىالتىالمجموعةمعلنشربهاالخفيفةالمشروباتوبعض) بالعربية
علينا، وهوالنارأطلقأنعلىللشيخالتابعةالقواربأحدلبثوما. الشاطئ
الشعابعبروقادنا. بورسودانمننرسلهاالتىالذخيرةمننصيبعلىيحصل

علىلزيدأثرأىنرالذرة، ولممنبحمولةنصفهيمتلئمركبإلىالمرجانية
جلسةالذرةأجولةفوقجلوسونحنونصفساعةمنأكثرننتظر، فلبثناالشاطئ

.مطلقًامريحةغير

؛الشاطئنحوتتجه، أخذتجمالعشرةمنمجموعةاألفقعندظهرتوأخيرًا
،بقاربهجاءناأنلبث، وماالستقبالهمالشرفخيمةنصبقدعرفانكانحيث
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ذلكلمثلمهيئينوكنا. إنفرادعلىوحدىيرانىأنيريدزيدالشريفإنوقال
هوجارثطلبفىيرسلأنإمازيديبلغأنمنهطلبت، ولكنىالطلب

ظهرعلىاالجتماعلنعقدبقاربشاكروالشريفيأتيناأوأيضًاوكرونواليس
.دافرينالباخرة

نتقلتاثمالشاطئمنياردةثمانينمسافةإلىروحىوبصحبتىبالقاربوتحركت
الوقوفأفضلجعلنىمماقاعهمنتتسربالمياهكانتالذىعريفانقاربإلى
العبيدمنإثنينأكتافعلىالشاطئإلىاألخيرةيارداتالعشرفى، وحملتفيه

، ورأيتالركبتينفوقماحتىبالماءسروالىفتبللالقصيرةالمسافةتلكفىتعثرا
لمقابلةهؤالءجاء، فقدهندامىبإصالحببطء، وشغلتنحوىيتجهانوشاكرزيد

الشريفبإسمبىبقوة، ورحباوصافحانى. الجاللةلصاحبالسامىالمندوبممثل
المندوبتحياتإليهماالخيمة، مقدمًاداخلإلىمعهماوسرتاللهوعبدحسين

الحراسيقفكانالخيمةمدخليمين، وعلىللشريفوتشجيعهورسائلهالسامى
منمقسمةالخيمة، وكانتوالبنادقالسيوفيحملونالبسيطةاليدويةبالمالبس

أقدامنابسيطة، وتحتبسجادةمفروشمنهماكلصغيرينديوانينإلىالداخل
وقلت. مواجهتنافىشاكرجلس، بينماجوارهإلىزيدوأجلسنى، الكليممنقطعة

بذلكلهسمح، وقدبالجلوسزيدلهيسمححتىواقفًايظلأنباإلنجليزيةلروحى
أمرهمحتىالكليمفوقالحراسوجلس. شاكربجوار، فجلسدقيقتينحوالىبعد

.اإلبلموضعحيثإلىفغادروهاالخيمةمنباإلنصرافزيد

جركسيةأسرةمنتنحدرالتىالثانيةزوجتهمنحسينالشريفأبناءأصغروزيد
بالتركيةمعرفتهمدىختبرتاوقد. عمرهمنالعشرينحوالىفىيقة، ويبدورع

أقدامخمسةحوالىبطالقة، طولهويتحدثهاجيدًايعرفهافوجدته– بعدفيما– 
المميزةالصفات، وهىالوجهمستديرالعينينالبشرة، جميل، أبيضقدمونصف

عليهالخفيفة، وتبدولحيتهإطالةفىجهدًايبذلأنهويبدو. والجركسلليونانيين
إبالغفىاستطردعندمااألمر، ولكنبدايةفىخجوًالبداالخبرة، وقدعدمسمات
يطلبعندمااللهعبديجعلالذىالسببعنتساءلاللهعبدإلىالتحيةرسائل
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ويجيبيسأل، وبدأتحفظهمنتخلص، وأخيرًارجالبثالثةإليهترسلونرجًال
ويكبرهزيدمنبوصتينأطولفهوشاكر، أماإلىالنظريسددوهوتامةبصراحة

،وجههفىالواضحةالجدرىآثارلوالوسيمًا، وكانسنواتعشربنحوعمرًا
سرأنه، وأظن1914عامربيعفىعابدينبقصراللهعبدمعرؤيتهوتذكرت

منهماكلالصحة، يرتدىعالماتعليهما، وتبدوأتذكرهمازلتأننىعلمعندما
كلوكوفية، وينتعلسوداءعباءةزيد، ويرتدىالثمينالمصرىالحريرمنقفطانًا
توقفاأنهماهندامهماعلىمذهبًا، ويبدوعقاًالرأسهعلىمكيًا، ويضعخفًامنهما

.مالبسهمالتغييراللقاءمكانمنبالقرب

،الشمستحتمنتظرًايزالالوكرونواليسهوجارثيحملالذىالقاربكانولما
رفض، وعندمازميلىلهأقدمأنزيدالثامنة، استأذنتأصبحتقدالساعةوكانت

البحريةاستضافةبقبوليتشرفابأنيقبالأنوشاكرعليهإنبحدةقلتذلك
أشكرهإننىبرهة، فقلتسكتثمشاكرإلىمرتينأومرةلهما، فنظرالبريطانية

كمألرىالذهبيةيدىساعةإلىنظرت، ثمالموضوعوغيرت. الدعوةقبولهعلى
بإهتمامالساعةإلىينظرفوجدتهأخرىمرةإليهنظرتثمالوقتمنمضى

عبدألخيهأحملهالذىالمبلغهدية، وكانأىلهأحضرلمكنتولما. وإعجاب
لهوشرحتيدىمنالساعةالمرحة، خلعتروحهعلىالحفاظأجل، ومنالله

بكلمعصمهفىإسورتهابتثبيتوقمتالعربىالوقتعلىويضبطهايملؤهاكيف
التىالقهوةأن، وخاصةدافرينالسفينةظهرعلىآخذهماأنوقررت. إحترام
.بالفعلشربتقدالخيمةخارجتعدكانت

،القادمالسبتيومستبدأالثورةأنعريفانمنتلقيتهاالتىالمعلومةزيدأكدعندئذ
أثناءفىقبلمنعريفانإلىنقلها (اللهعبدمنإلىموجهةرسالةلىوسلم

نتيجةلمراقبةجدةأمامفوكسالباخرةفىأبقىأنومؤداها) بالقاربمعهقدومى
مفيدًا، ولموجودىكانإذاالقاهرة، ولكنإلىللعودةمضطرإننىالثورة، فقلت

يرسلنىأنالسامىالمندوبيرىالقاهرة، فقدفىلوجودىضرورةهناكتكن
ممكنًا؛ ألنأخرىمرةحضورىيكونأن، وتمنىذلكعلىأخرى، فوافقمرة
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تقديمفيها، وأنالخوضإمكانهفىليسأشياءعنكثيرةتساؤالتلديهاللهعبد
عتذاراوقصيرةتحيةرسالةلىسلم، عندئذلقائىمنمنعهالذىهوالثورةموعد
بالمدينة،الخاصةالخططتصفوالدهمنمطولة، ورسالةإلىموجهةاللهعبدمن

الثورة،مراكزمنمركزكلفىعملهينوونعمابالضبطيخبرنىأنمنهفطلبت
، فإذاذلكرفضواإذاالنارعليهم، ونطلقلالستسالمالتركندعوسوف: "فقال

إلىالحجازحديدسككتدمير، وننوىالحربنهايةحتىنأسرهمسوفاستسلموا
".األماميةنقطتناتكونالتىصالحمدائنحتىالشمال

، الحظتإلىالمقدمةاألولىالرسالةفىالطلباتقائمةعلىسريعةنظرةوألقيت
ألفًاسبعينالمبلغليصبحألفًاعشرونإليهاأضيفتالجنيهاتمنألفًاخمسينذكر
األولالمبلغإنلهالمسألة، وقلتهذهمنموقفنالزيد، فشرحتالجنيهاتمن

خطواتهاونجاحالثورةقياممنتأكدنابمجردممكنةفرصةأقربفىسيصل
باألمس"، ولماالمدينةفىبدأتالثورةأنإبالغكيسعدنى: "قالعندئذ. األولى
بدأتقدأنهاأوقيامهاتقررأنه" ببدأت "يقصدإنهقالنتائجمنحققتهعماسألته
الوقتفىتفصيليةمعلوماتاآلنتوجدفالالمسافةلبعدنظرًا، ولكنبالفعل

يجدالقدالمادى، فإنهالعونيقدمشريكلهكانإذاإنهعندئذلهفقلت. الحاضر
شخصيًاإنهوقالذلكعلىالمساعدة، فوافقتقديممواصلةعلىيشجعهماهناك

أقدامها،علىالحركةوقفتمتىإنه، فقلتالتشجيعهذاإلىحاجةفىوالدهوكذلك
.حلفائهاتجاهلتزاماتهاابالوفاءعنتتقاعسالالجاللةصاحبحكومةفإن

،صداقتهملناأثبتوالمنالجنيهاتمالييناآلنندفعأننايعلمكانإذاعماوسألته
أنيوشكالبرهانإنمعقوًال، وقاالأمرايبدوذلكبأنوشاكرزيدإقتنعوقد

سوريا، فإذافىتحولإحداثبمسألةنهتمكناإذاعمازيدأيدينا، وسألفىيصبح
ألفالثمانونعليهميهبطأنالممكنمن، أليسنتمنىكماالنجاحالثورةحققت
والدهإنحركتهم ؟ وقالعلىفيقضونسوريافىالموجودونمسلحتركىجندى
الذى" للحلفاءاألعلىالمجلس "هناكأنلهفشرحت. النقطةهذهفىجديًايفكر
خططوضعفىاآلنيفكرالقدوالذى، الحربتهديداتكلباستمراريتابع
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لناألتراكأنلسوريا، مؤكدًابالنسبةتقديرهوعارضت. بعدتنضجلملحركة
جرءوا، فإذاوالعراقوسيناءالقوقازفىأصابهممابعدرابعةمغامرةعلىيقدموا
إذاإنهزيدفقال. مؤخرتهمعلىنهجمفسوفسيناءفىقواتتحريكعلى

فقلت. نفوسهمفىاإلرتياحيبعثسوفالوعدذلكفإنبذلكنعدهمأناستطعنا
الماليةالمساعدةتقديمسوىبشئبالوعدمفوضًاعسكريًا، ولستلستإننى

إلىطلبهبإرسالووعدته. المدافعذلكفىبماالعسكريةواإلمداداتوالذخائر
منكبيربقدرسيقابلالطلبهذامثلالسلكية، وإنبرقيةفىالسامىالمندوب
تتمالاألمورهذه، وأنقليللناتركهالذىالوقتأنإلىنبهته، ولكنىاإلهتمام

.النخيلمنالبلحجنىطريقةعلى

بعدالبحرىالحصاررفعمعإنهبقولهالهنودالحجاجحولسؤالىعلىورد
نقاطبعضأكتبكنتوبينما. بالقدوملهميسمحسوفالحجاجفإنالثورةنجاح

منخطابًاقريبايتلقىسوفحسينالشريفوالدهإنله، قلتحديثمندارما
 -الفاروقىإرسالزيدطلبعندئذ. بالمحملالخاصةبالتعليماتمصرسلطان

السوريينالضباطمنعددأىوكذلك– السودانبحكومةيعملسورىضابطوهو
.يونيو10السبتيومجدةأماميصلواأنعلىإرسالهمالسامىالمندوبيرى
ألنهباإلرتياحشعرتوقد. تقاوممازالتفيردانكانتإذاعماكبيربشغفوسأل

أنيوشكزيدوكان. بعيدأوقريبمنالخالفةوموضوعسورياإلىيشرلم
لنايقدمخادمجاءعندماالمستقلةالعربيةللدولةالجديدالعلمعنمعىيتحدث

قدالوقتإنقائًالواقفًا، وصافحتهنهضتحتىذلكمنأفرغكدتالقهوة، وما
المندوبأرسلهماويأخذمعنااإلفطارتناولهيشرفناحيثالسفينةإلىللعودةحان

القاربإلىحملنا، وتمللحراسمشروباتمنمعناماوتركنااللهلعبدالسامى
كبيرانضابطانبأنهماوصفتهمااللذين (وكورنواليسهوجارثلهماقدمتحيث
الساعةحوالىدافرينالباخرةإلىالعربية)، ووصلنابالجزيرةواسععلمعلى

.فيهاتحدثناالتىالنقاطوكورنواليسلهوجارث، وشرحتوالربعالتاسعة
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وهوسوريافىالتركيةللقوات) نعرفهكما (الصحيحالعددلزيدكورنواليسوذكر
عاتباناأنبعدودعناهما، وقدالرقمعلىإعترضزيدجندى، ولكنألفثالثون

بكتابةقمناثم. اإلفطارمائدةعلىمعنابالجلوسوروحىلعريفانالسماحعلى
، وبداعملهلهماوشرحناالالسلكىجهازعلىأطلعتهماقدالبرقية، وكنتمسودة
من، وغيرهماالقبطانوحمامالسفينةمدافعشاهدا، كمابهاإلنبهارعليهما

جلسناحيثالسفينةسطحعلىفرشتقدوالسجادالمقاعدوكانت. التجهيزات
وصلحتىوكورنواليسهوجارثعنهااستعلمالتىالخاصةالنقاطبعضنناقش
، وعنماكسيممدافعيقدمأنباستطاعتهكانإذاعما، فسألتهفوكسمنبويل

مدفعبتدبيرفوعد. جدةأمامالسوريينالضباطإحضاريستغرقهالذىالوقت
.يونيو13القادمالثالثاءيومالمطلوبالموقعإلىالضباطينقلواحد، وأنماكسيم
بناءذلكيكونأنأساسمترددًا، علىذلكزيد، قبلالتعاونبويلعرضوعندما

المهرةالبنادقبرماةتزويدهماستحالةبالتفصيلله، وشرحناكتابىطلبعلى
للقتالمناسبةلتصبحالسفنمدافعتحويلصعوبة، وكذلكذلكطلبهمبمجرد

قد) دارفورفىاألمورهدأتإذا (السودانوأمصرأنبيننافيماوفكرنا. الميدانى
لطلب، وتلبيةالبنادقرماةبعضوربمااألخرىاألسلحةبعضتقديمتستطيعان

منهانسخبإرسالللمجموعة، وعدتصورإللتقاطوجلسناوقفناالسفينةطبيب
رسالتىاستالميفيدانخطابينكتبتكما (خطابينكتباوبعدها. وشاكرزيدإلى

الثانيةالساعةحوالىالسفنيةبالماء، وتركاالله)، وزودناهماوعبدحسينالشريف
بلغحتىوكورنواليسورافقتهماالبخارىالقاربمتنعلىوالنصفعشرة
جنيهآالفالعشرةمعهماحاملينبتوديعناقاربهما، فقاماموقعالبخارىالقارب
بإعتبارهماوعلىلفيصلسيجارةألفالسفينةمنلهماالحقيقة"، وأرسلت "وكيسى

.العائلةفىالوحيدينالمدخنين

.أفكارهفى، غامضأسلوبهفىناعمالعائلةفىالمهامرجلزيدأنوواضح
أنعلى، قادر، صادقاألمور، صريحوزنعلىقادرشخصأنه، يبدوكلوعلى
شاكرأمور، أمامنإليهيوكلفيماوالدهوإلىمنإيضاحاتأوتعليماتأىينقل
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متكلمًامنهأكثرمستمعًاسليمة، ويبدومعلوماتلديهاإلعتبار، وليسفىيبدوفال
تبريرهالمبالغة، ويصعبمظنةيحملالشاملالسريعالنصرفىيقينهمأنورغم
كلتحملبهاالقياموطريقةالثورةخطة، فإنوالدالالتالحقائقضوءعلى

يرىأال: "شاكرتعليقعريفانإلىتركناهما، نقلأنوبعد. األصالةمظاهر
، يعدلهمالمالبتقديمللعرببوعودهيفىأنالشريفيستطعلمإذاأنهاإلنجليز

إذن ؟ ".النجاحيكونبينهم ؟ فأينمكانتهكاذبًا، ويفقد

فىإالتصللم، ولكنهاسبقلماوصفًاتضمنتبورسودانطريقعنبرسالةأبرقناوقد
.اإلتصالمجالرداءةبسبب) يونيو7 (التالىاليوممنمتأخروقت

طريقعنالسلكيةرسالةيونيو4يومتلقيتالرحلة، وقدهذهعنمذكرتينإعدادتموقد
التروىيفضلالذىهوجارث، ولكنعليهحصلتوسامأولعلىتهنئةوارينالكابتن
وقد. نفسهلوارينوليسوارينطريقعنفعًالوصلتالتهنئةأنمنأتأكدبأننصحنى
:أسرتىإلىالتالىالخطابكتبت

الخدوإدارتهمالسلطاتضغوطتحملمنشهرًاعشرينبعدأنهالمرءيسعدما"
مكة،فىأصدقائناعزيمةوإثارةدعم، معسلمىتقدمهالذىالمضللللنقداألملس

أنبعد) اليومرويترستعلنكما (جانبًاوالظلماالستبدادنيربطرحالعربقام
إلىقاضيةضربةيكونأنيمكنمايوجهونوسوف. السنينتلككلتحملوه
والسلطةالزمنيةالسلطةبينالتمييزيصبحوسوف. لألتراكالدينيةالمكانة

ألن (لهمعنىال، والمسجد، أمرًاوالدولة، والعرشالدينالروحية، ومفهوم
الحرمينفقدإن). عليهالجلوسقبلالمنبرفوقعرشهيضعالقوىالسلطان
عنديحكمونالذين28اليهودحياةنهايةسيحددطويللزمناستغالاللذينالشريفين

".البوسفور

بقطارللحاقمناسبوقتفىالسويسإلىالسعادة، ووصلناغايةفىمصرإلىعدنا
وصحيفةلإلنجليزالموالية" إجبشيانالبورص "صحيفةشتريتاو. الباكرالصباح

.سياساتهاعلىكبيراًتأثيرهمكانثمومن) المتخفيناليهود (الدونمةمنوالترقىاإلتحادجماعةأعضاءمعظمهمكان28
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الحلفاء)، وقرأتحاللسان– عندئذ – كانتولكنها (لهمالمعادية" كيردىالجورنال"
مدنفىوكلماتحفالتعنتحدثتكيتشنر"، حيثاللورديكرمونالحلفاء "العناوين

منمجموعةوجدتالقاهرةمحطةفىاستيقظت، وعندماالنومفىعدة، واستغرقت
، وقالوامآقيهمفىتترقرقوالدموعالحزنمألهمإنتظارى، وقدفىالمصرييناألصدقاء

أعرفالأكونأنفيمن ؟ "، فتعجبوا: "فسألتالعزاءواجبإلىليقدمواجاءواإنهملى
عنا؛ ألنحزنكتخفتمامًا، فال، مثلكأصدقاؤهإننا: "لى، وقالواحدثبمااآلنحتى
طريقعلىوضعتناالتىالقويةاليدأنعلمتعندئذ". الخبرأذاعترويتروكالة

أزمة،أىفىيتأثرالالذىللوطنبالكثير، والوالءلهأدينالذىالكبير، القلبالممكن
اآلننواجهأننا– شكدونغيرىالماليينشعركما – األبد، وشعرتإلىرحلقد

البريدإلىحملأيامعشرةوبعد". يرحمهالله .. ماتاللورد: "الشيوخأحدوصاح. كارثة
السيرمنبسنواتذلكبعدوعلمت. لىتهنئة، تحملالمعروفبخطهرسالةالمتأخر
كيتشنرذكرهكروسكينجزفىمرةآلخربسيارتهيسيركانعندماأنهآرثرجورج

:كستهنرىخالىإلى، وكتبتبتهنئتى

، وقعبالفضللهأدينكمغيركقبلتعلمالذىالعزيز، القديملرئيسىفقدىإن"
أثقلتالذىالرجلمنكلمةأسمعأندونمضتسنواتالصدمة، ثالثوقععلى

عزيزةذكرىإلىبالنسبة، وسيظلإلىدائمًاإنحازوالذى، المسئولياتكاهله
منالعديدلتلقىكثيرًاتأثرتحزينًا، وقدهناالنبأوقعكانلقد. بهاوأعتزتشرفنى
، وليسالمقربينأقربائهمنكنتوكأننىالشخصىالعزاءتضمنتالتىالبرقيات
".منهبالقربالظروفوضعتهمرءوسمجرد

* * *

يونيو، كما13يوممكةحاميةمباشرة، فاستسلمتاألخيرةةاإلتفاقينتيجةكانت
السفينةبواسطةبحرًاوقصفهابرًامهاجمتهابعديونيو16يومجدةحاميةاستسلمت
فخرىبقيادةالمدينةحامية، ولكنذلكبعدالطائفوسقطت. فوكسالبريطانيةالحربية

فىخسائروقوعدونجنودهاالعربأسروقد. العامنهايةحتىصمدتالعنيدباشا
صحيفة؛ فذكرتواأللمانلألتراكاإلرتباكنجاحهم، وسببالجانبينعلىاألرواح
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لتدميركمحاولةإليهينظرأنيجبكلهالتقريرإن "يونيو23بتاريخ" زيتونجكولنيش"
أنهعتبارناافىوضعنامحدودًا، إذايصبحالنجاحولكن .. للسلطانالروحيةالمكانة
وضعفىإننا: "يونيو27فىببرلينالرسمىالالسلكىوأعلن". للشيعةالروحىالرئيس
:أنهأعلنتيوليو2الحجاز"، وفىفىقامتثورةثمةأنتمامًاننفىأنلنايسمح

،النظاماستعادةوتمت.. الحجازبواليةقامتالتىلإلضطراباتسريعةنهايةوضعت"
حاولتالذىالموضوعأهميةعدمعلىالدليليقيمالمتمردينمنالمحدودوالعدد

".حجمهمنتزيدأنوالفرنسيةاإلنجليزيةالصحافة

منبشعور– األمربدايةفى – المصريينالمثقفينالحجازفىالثورةأنباءأصابتوقد
يريدونإنمااإلنجليززائفة، وأناألخبارأنوأعلنوا. اإلرتياحبعدمالممتزجاإلندهاش
اإلسالميةالصحافةوحذرت. األتراكشأنمنوالحطالمصرىالشعبخداعبترديدها
الناسبينوشاعت. أخبارمنرويتروكالةنقلتهلماالرسمىالتأكيدنتظارامنقراءها
،الماضىالعامالسنوسىفعلمانحوعلىباإلنجليزيتالعبالشريفإنتقولنظرية

يتقبلونآخرونكانوبينما. جنيهماليينثالثةعلىمنهميحصلأنبذلكاستطاعوإنه
التىالعصيانحركاتمنواحدةمجردعتبارهاابشأنهامنواقعة، قللواكحقيقةالثورة
يحققالذىاإلتحادعنيكونونماأبعدالعربية، فالعربالجزيرةفىالقبائلبهاتقوم

ستحددهمصيرهم، فإنوقتىنجاحتحقيقتملوالتركية، وحتىللجيوشفعالةمواجهة
ألمانيانتصاراعندفقدوهماكلاستعادةيستطيعوناألتراكأوروبا؛ ألنفىالقتالميادين

.الحربفى

العربإخوانهم؛ ألنإبتهاجهماألزهروطالبوالفالحينوالحرفيينالخدممنعددوأبدى
منلبريطانياالمعادونوألقى. الطعامإمداداتعلىالمفروضةالقيودمنيتخلصونسوف
الشريفعلى، اللوملألتراكالخديو، والمؤيدون، وأنصارالوطنىالحزبرجال

.اإلنجليزيدفىوأداةللخليفةعاصيًاعتبارهاب

علىترتبوماإحتاللهاتمالتىللمناطقالتفصيلىالوصفنشر، وبعدأيامبضعةوبعد
إشاعةثمةأنتمامًا، غيرختفتاحتىالشكعالماتتدريجيًا، تالشتنتائجمنذلك

مععليهاإلتفاقتممدبرعملالثورةأنمفادهاالكثيرونوصدقهاالناسبينإنتشرت
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جماهيرغالبيةأما. وتركياالحجازبينالبحرىاإلتصالفتحإعادةبغرضاألتراك
.الموقفترقبفظلتالمصرىالشعب

فىاألصدقاءمنكبيرعددتأييدسيلقى، فإنهالنجاحيحققأنالشريفاستطاعوإذا
.ولمؤيديهلهقويةاإلدانةالخليفة، وستكونلعصيانهيالم، فسوففشلوإذا. مصر

وقد. وزيربدرجةلمكةشريفًاحيدرعلىالشريفبتعيينيوليو16فىالعالىالبابوقام
ماإلىالوصوليستطعلممكة، ولكنهإمارةخاتميحملإعالنًا– أغسطسفى – أصدر

منصدرتبأوامرتمقدالعصيانأنإلىاإلعالنذلكفىالمدينة، وأشارمنأبعدهو
العملياتمتدادادونللثورة، للحيلولةمباشرتاننتيجتانهناكوكانت. 29المسيحيين
القواتبحرًا، وتحويلأوبرًاالشرقيةالتحالفجبهةشرقجنوبالتركيةالعسكرية
حربةرأسبتكوينالهجوموضعإلىالدفاعوضعمنالسويسقناةفىالبريطانية

.30العثمانيةالدولةقلبتخترق

هناالنظر، والوضعإمعانإلىبجدةوقعتالتىالحوادث، دعتطويلوقتمضىوقبل
عنالنظر، وبغضفشلتأوالثورةنجحتسواءعليههوماعلىيستمرأنيمكنال

شكلإقامةالضرورىمنكانفقد) وغيرهماوالشرطةالبلدية (الداخلىالنظاماستعادة
الميناءوالدولية، مثلالمحليةالمدينةأمورتتولىالتىالجهاتعلىاإلشرافأشكالمن

الزمالءوحتىوالحلفاءالعربشكوكيثيرقدللمدينةحاكم، وتعيينالصحىوالحجر
الذى– السودانجيشمن – ويلسونالكولونيلبتعييناألمرمواجهةتمت، وقدالمحايدين
فيهمبمناألكفاءالموظفينمنبمجموعةمزودًاوكان. الشريفثقةيكسبأناستطاع
قلتلقد "لويسلونوكتبت". الغامضالفارسى "الكودىاإلسمأعطيتهالذىروحىحسين

،فحسبوآذانكعيونكنفسهيعتبرأالعليهوروحًا، وأنجسدًالكسلمتهقدإننىلروحى
أنفكيكونأنمايومًاالظروفتدعوه، وربماذلكاألمرتطلبإذاوقدميكويديكبل

".أيضًا
وأحد. ببيروتمنزلهفىالجاذبية، وذلكمنكبيربقدريتمتعمهذبرجل، وهو1923عامحيدرالشريفبزيارةقمت29

لشركةوكيالًكانحيثقبرصفىاآلخرولدهزارنى، وقداألمريكانمنالكثيربإعجابيحظىممتازكمانعازفولديه
.للسياراتموتورزجنرال

ذلككانأنبعدجدياًبحثاًالعريشنحوالتقدملبحثموراىالسيرإلىاألوامرالعامةالقيادةوجهت) 1916يونيوفى(30
.غامضإحتمالمجرد
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واإلنجليزللعربالثمينةخدماتهبالحجاز، يقدمموجودًا" الغامضالفارسى "أصبحوبذلك
تبعثبالعربيةاآلخرونصفهاباإلنجليزيةنصفهاكتبالتىخطاباتهوكانت. السواءعلى
محمدمنزلإلى، ذهبتالليلأمضى) جدة (المدينةفىاآلنإننى: "السرورنفسىفى

يكرهونهنااألهالىلجعلبحماسيعمالنوجميلالفاروقىأنفأخبرونىناصف
جهدهسيبذلالحجاز، وأنهإلىقادمرضارشيدأنآخرشخصوأخبرنى .. اإلنجليز

إلىترحيلهأومصرفىإلبقائهجهدكتبذلأنأرجو. اإلنجليزيتجاهلونالناسلجعل
معظمبريطانيا، وخاصةتجاهالصداقةبروحالشعورإلىتتجههناوالغالبية. مالطة

على، وأحصلالفاروقىحقيبةإلىالتوصلستطيعأأنأتمنى .. الحاكمةاللجنةأعضاء
يضع، فهورئيسهوبينبينهيدورماكلنعرفأننستطيعحتىالشفرةكتابمننسخة

.الفاروقىغيبةفىلفتحهاأقفالصانعإلىأخذهايمكنصغيرةصفراءحقيبةفىالكتاب
".وغدأنهأعتقد

،مسلحينغيرعراة– شكدون – كانواجدة، فالعربفىيجرىبمامنشغًالمازلت
اإللتزاماآلنعليناولذلك. شيئًايملكونالأنهم، رغماليونانيينمنبالنفسإعتدادًاوأكثر

والمالالقمحمنمتدفقًاسيًالالفاغرجدةفمفىنصبأنلنابالنسبةوضرورى، تجاههم
تصرفكلإزاءالحساسيةمنعاليةدرجةعلىأناسبهاالعسكرية، لينتفعواإلمدادات

يستهدفكانلوحتى (استقاللهمعلىإعتداءأنهعلىالعربىالعالمأمامتفسيرهيمكن
مفرالوهولوجهوجهًاالشريفمواجهةاستطعتفإذا). األمنأوالصحةعلىالحفاظ

نتناولونحنوالضماناتالتسهيالتكلعلىمنهوأحصلالوضعلهأشرح، فسوفمنه
الهاتفخطعبرمعهألتحدثجدةإلىبرحلةأقومأنيستحقاألمرأنأظنوال. القهوة
.البحرىالطريقبغيررسالةنقليستطيعونالالعربالوسطاءومكة؛ ألنجدةبين

القيادةسفينة، قائدويميساألميرالبمرافقةأبلغتعندماسبتمبرفىالفرصةوحانت
عنهاأنقلالتىالرحلةهذهيومياتلدىومازلت. جدةإلىالمحملرافقتالتىيوريالوس

:يلىما

فىمسافرًادقائقوعشرالرابعةالساعةجابرسيدىغادرت – 1916سبتمبر22
غالبصغيرهالىأرسلتالتىباشارشدىزوجةلمقصورةالمجاورةالمقصورة
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التركية،منأعرفهمابعضاستخدامعلىليساعدنىعمرهمنالسابعةيبلغالذى
الحجألداءالحجازإلىطريقهمفىبالقطارالعلماءبعضوجودالحظتبنهاوفى
منهاوأجعلرحلتىسرأكشفالحتىمعهمالتحدثأحاولسلطاننا، فلمنفقةعلى

ألجدالعاشرةتمامفىالسويسبميناءيوريالوسوركبت. بينهمللحديثموضوعًا
.القميصأكمامفىالبريدجيلعبونبرمستر، والسكرتيرونيثل، األميرال

إنهالقولالغداء، ويمكنبعداألميرالمعالشطرنجلعبت – 1916سبتمبر24
الطائفسقوطنبأتلقيناالشطرنجنلعبكناكيتشنر، وبينماالعزيزمنأحسنيلعب

بالضبط، مما24فىتنبأتاألسر، كمافىتركىجندى1800ووقوعبالالسلكى
أنباستطاعتىأنذلكمعنى، وكانباإلرتياحأحسسناالتنبؤ، وقدعلىقدراتىأكد

والىباشاغالبمعنانحضر، وربمافيصلإلىالطريقفىوهواللهعبدأرى
.أسيرًاالحجاز

الالرمادىببغاؤهوكان (الشطرنجفىاألميرالعلىتغلب – 1916سبتمبر25
).إكسفوردبلهجة" للقيصراللعنة "بعبارةالوقتطوالالصياحعنيكف

الثالثةالساعةحوالىالخطيرةجدةشعابعبرمررنا – 1916سبتمبر26
31الثالثةاألهلةذااألخضرالمصرىالعلمترفعهاردنجالسفينةلنجدوالنصف

متنها، وبدتعلىموجودًاكانالذى" المحمل "تحملأنهاعنلتعلنساريتهاعلى
إلىويلسون، وصعدالعاجمنمنحوتةكأنهاالظهربعدماشمستحتالمدينة
فىعليهكانمماإبتهاجًاأكثروبدافوكسالسفينةمنبويلوبرفقتهالسفينةظهر

يتحدثالمدينة، بلجنوبالتقدميستطيعوناألتراكأناآلنيعتقدالمصر، وهو
حاجةالأنهذلكويعنى .. بالتقاريروردتالمواقعبعضمننسحاباتاعن

أتنفسجعلنى، ممارابغإلىفرنسيةمدفعيةبطاريةأومصرىأالىإلرسال
ذلكبعد، ونغادرالخميسصباحالسرعةوجهعلىالمحملالصعداء، ونحرك

أنأملشماًال، علىساعاتسبعمسافةعلىتقعالتىرابغإلىهاردنجمتنعلى
، وإالالسويسإلىالسرعةوجهعلىيقلنىبريطانيًاطرادًاهناكمنأركب

.واحدةونجمةهالليتوسطهاللونأحمركانالذىالعثمانىمصرلعلمبديالًالعلمهذاحسينالسلطانإختار31
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البعثةرئيس – بريمونالكولونيلوصلوقد. لىالمتاحةالمدةتجاوزت
،والنصفالرابعةالساعةحوالىروحىحسينبرفقةالسفينةظهرعلى– الفرنسية

رتبروحىأنأعرفأنوأسعدنىوالعمامة، السرواليرتدىسورىومعهما
فقداللزجالسورىأما. مفيدبعمليقومأنيمكنحيثمكةإلىللذهابأموره
يبعثساكنالهواءورطبالحرارةشديدوالجو". بجدةالعاماألمنمدير "أنهزعم
البحريةلقيادةإحداهمابرقيتين، وأرسلنااألميرالمعالشطرنجلعبت. الضيقعلى

أننىأشعرعشرة، وأناالحاديةفىالفراشإلى، وآويتالسامىللمندوبواألخرى
.مسلوقنصف

الصحةروحيفتقد، فوجدتهقبلمنبإمالئهقمتماقرأت – 1916سبتمبر27
،األميراللمصلحةالتقريرأعددت، فقدالرسمىللتصويبيخضعشئأىمثل

صباحًا،والنصفالتاسعةفىلوسيورياتركنا. اإلقتضاببالغأصبحاآلنولكنه
قديمة،مورترمدافعمنطلقة18التحيةجدة، وتلقينامدينةإتجاهفىوأبحرنا
.وويلسونالمدينةأعيانواستقبلنا

حسينالشريفمنهاتفيةرسالةيحملروحى، وصلطويلوقتمروروقبل
عدمعن-الحظلحسن – فإعتذر. الغدمساءبجدةعشاءحفلإلىاألميراليدعو
أبلغأن، وقررتالشريفلصالحمهمةفىرابغإلىتوجههلضرورةالدعوةقبول
،صمتفترةمكة، وبعد) 1 (رقموطلبتالهاتفإلىتجهتاوبنفسىاألميرالرد

عماوسألنىحارًا، ترحيبًاجدةفىبى، مرحبًاذاتهحسينالشريفصوتوصلنى
الخطعلىأصواتأربعةأوثالثةسمعت، عندئذدعوتهقبلقداألميرالكانإذا

ذلكيحدثأنالمستحيلمنبأنهفرد. تسجلالمكالمةأنيبدوإنهللشريفوقلت
ولكنىاألصواتتلكتأتىالخطعلىإتجاهأىمنأعرفالإننىفقلت. بمكة
سمعها،فعًالإنهبدوره ؟ فقالسمعهاقدكانإذاعماوسألته. سماعهامنواثق

دينيةشخصيةمنسماعهاأتوقعلمبعباراتالسنترالعاملفىيصرخووجدته
الخاصهاتفهماعدابالخطالحجازإتصاالتجميعقطعالعاملمن، وطلبمثله
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الفور،علىذلكتموقد. ساعةنصفمدةلوذلكمنهأتحدثالذىوالخط
.32تامسكونوسطمعًانتحدثوأصبحنا

السببله، شرحتالطائفسقوطعلى، وهنأتهسموهصحةعنسألتأنوبعد
عنلهالعشاء، وعبرتلحفلدعوتهتلبيةعلىقادرغيراألميراليجعلالذى

تقديرهعنأعربوقد. الحجازإلىالمحملمرافقةشرفلنيلهاألميرالسعادة
لديانةاإلحترامتكنأنالبداإلنجليزيةكاألمةبدينهاتتمسكأمةإن، وقاللذلك

.غيرها

باألميرالللترحيبجدةفىالوجوداستطاعتهلعدمأسفهعنالشريفأعربوقد
مناإلنتهاءبعد، وأنهالموسمهذامثلفىمكةفىضرورىوجودهشخصيًا؛ ألن

أن، أوهناكبالسلطاتليتصلالقاهرةإلىاللهعبدولدهإرسالينوىالحجموسم
عنغيابهذلكيعوضأنيأملالحالةهذهجدة، وفىإلىبنفسهالشريفيحضر
عناألخيرةبخطاباتهجاءمماالتفاؤلمنأكبربقدروتكلم. األميرالاستقبال
مساعدةإلىيلمحأنهأحسستحتىذلكفىالحجاز، واستطردفىاألحوال
اللهإنوقلتاألخيرةاإلشارةإلىاالستماعبعدمالفرنسية، فتظاهرتالحكومة

أعرفإننىلهالودى، قلتالحديثمندقيقةعشرينوبعد. المؤمنينجندهينصر
وعدتهأنبعدالمحادثةإلنهاءالفرصةأعطيته، وبذلكحلقدغدائهموعدأن

.جدةمغادرةقبلبالزيارة

كثرةمنالشديداإلرهاقعليهمابدااللذين (وكوتشرانيانجمعالغداءتناولوبعد
وأعودوبطانتهمحسنالشريفأللتقىالبلديةبعدماإلىالمدينةفىمشيت) العمل

الذىالبلديةقاربمعهمأركبأنعلى، فأصروايوريالوسالسفينةمتنإلىبهم
الرابعةالساعةحوالىيوريالوسالقيادةسفينةإلىمنهاوإنتقلنا، فوكسإلىحملنا
منكبيرعددمعهمكان، بلفحسبوبطانتهالشريفهناكيكنولم. الظهربعد

المدافعبهرتهموقد. القيادةلسفينةتفقدهمالمزرى، عندالمظهرذوىالحراس

فىذلكيفعلأنيستطيعالإنهالواقعة، فقالهذهله، رويت1919عامالخامسجورجالملكمعلىمقابلةأولفى32
.لندن
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عندإنبهروا، كمااإلطالقعلىمدافعهذهتكونأنيصدقوالمإنهمحتىالكبرى
الراحةوسائلوتوفراألميرالمقصورةونظافةاإلشارةونظامالروافعرؤيتهم

إلختيارهمبالرضاوالشعورالمدافععظمةبأذهانهمعلقوقدالسفينةبها، وغادروا
الشريفعندواضحًااألثرذلكيكونأنوأسعدنى، لمساندتهمالرابحالجانب
.ذكاًءالفريقأعضاءأكثر، وهماقابيلوسليمانمحسن

.العظمىبريطانياإمبراطوريةحالعليهمماالقليليمثلشهدناهماإن: األولقال
تستطيعالضخمةالسفينةهذهمثلأنذلكقبليصدقيكنلمإنه: اآلخرلىوقال
.الماءسطحعلىتطفوأن

عبرالمحملموكبرأسعلىللركوبدعوةاألميرالاللقاء، تلقىلهذاونتيجة
.33قبولهعدمعناإلعتذارعلىتردددونجرأناتشريفجدة، وهومدينة

الزيارةلردهاردنجالسفينةإلىاألميرال، ذهبفوكسإلىالقاربعودةوبمجرد
باشافتحىاللواءوكان. اليومصباحالحجأميرباشافتحىبهاقامالتىالرسمية
جميعالتحية، وكانسالمالموسيقى، وعزفتالصباحمنذاإلحراممالبسمرتديًا

.اإلحرامبمالبس– أيضًا – الموسيقيةالفرقةوقائدالعازفين

فيهايهنئهحسينالسلطانإلىاألميرالمنموجهةبالفرنسيةبرقيةبتحريرقمت
شوارعهامرهقة، تكادكانتوإنممتعةمدينةجدة. المحملوصولسالمةعلى
المدينة، وبيعأطرافعلىمتوفرانوالخمرالحشيشأنوعلمت. النساءمنتخلو

، ويحاولبيوتهمنوافذمنيبيعونهاليونانيينعلنًا، ولكنمباحغيرالخمور
إلىوتفتقرعامةبصفةنظيفةالتجارة، والمدينةلتلكحدًايضعأنالشريف

، ولكنيومياتىمنمقتطفاتاألدميرالبإسمأمليتللسفينةعودتىاألصالة، وعند
.ذلكبعدأره، ولمالصباحمنذالمدينةإلىذهب– الخاصخادمى – إسماعيل

األميرالمعالسفينة، وتركناوالنصفالخامسةفىاستيقظت – 1916سبتمبر28
أنالسابعة، لنجدبعدالشاطئإلىفوصلناوالنصفالسادسةفىالطاقموجميع

.مكةفىلزيارتهالشريفمنتلقيتهاالتىالشخصيةالدعوةأرفضأنعلى، كاناألسف، وبعميقلذلكمماثلةألسباب33
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التاسعة،قبلالتحركيبدألنالخامسة، وأنهللمرةتغيرقدالمحملموكبموعد
دقيقة"،لمواعيدوفقًاكلهاحياتهتسير "الذى، وهوذلكتحملاألميراليستطعفلم

منالبرإلىالمحملنزولنشاهدأنقررنا، وقدبالضيقشعورىعدموأدهشه
.الصحىالحجرمبنىفوق

،السويسإلىطرادمتنعلىرابغمنشماًالإنتقالىبترتيبمشكورًااألميرالقام
السفينةمترجممنسمعناالمساء، وفىوالنصفالرابعةالساعةرابغوصلنا

،الشاطئإلىالنزولمنتمامًافيهايمنعنابرسالةبعثعلىالشريفأندافرين
إننافيهانقولرسالةحامًالالشاطئإلىروحى، فأرسلنالذلكاألميرالوغضب

علىالخيولنجدلمإذا، وإنهلمساعدتهحسينالشريفطلبعلىبناءجئنا
بسحبنقوم، فسوفقبلمنعليهاإلتفاقتممانحوعلىالغدصباحالشاطئ

برقيةأرسلنانفسهالوقت، وفىوحدهمصيرهلمواجهةونتركهالسفنجميع
.نظرناوجهةشارحًاحسينالشريفإلىهاتفيًاليتحدثجدةفىيانجإلىالسلكية

الطرادإلىلترسلأمتعتىالسادسة، وحزمتفىاستيقظت – 1916سبتمبر29
،إليهالمنسوبةالرسالةأبدًايرسللمعلىالشريفأنروحىمن، وعلمتإسبيجل

الشريفالستقبالنا، وجاءمعدةالشمسحرارةتقيناالتىوالكوفياتالخيلوأن
،الطولمتوسطنحيلوسيمرجل، وهووالنصفالسابعةفىالباخرةإلىعلى

حكومةلدىاألسرىبغداد، وأحدمنالعسكرىالمستشاربكنورىوبصحبته
وعلىالكاكىالعسكريةالبزةيرتدى، وكانسراحهمبإطالققمناالذينالهند
الحريرمنسوداء، وكوفيةعباءةيرتدىفكانعلىالشريفكوفية، أمارأسه

فحيانى، لهروحىقدمنىعندماالسفينةظهرعلىالقهوةلهمذهبًا، وقدمناوعقاًال
الكوفيات، ووضعناالشاطئإلىذهبناالثامنة، وقبلجوارهإلىوأجلسنىبحرارة
أىمواجهةفىالدفاعخطوطبفحص، وقمناالدوابخوذاتنا، وركبنافوقالحمراء
يقيناالالكوفيةإرتداء، وكانرابغعبرومكةجدةإلىالمدينةمنللتقدممحاولة
للسماحالبدوإنتقاداتمنعلىالشريفيقىأنمنهالهدفكانمابقدرالشمس

األميرالتركتوقد. الحجازأرضإلىبالنزولالخوذاتالبسىللمسيحيين
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طويًال، فمايستمرلمذلك، ولكنممكنوقتألطولعلىالشريفإلىيتحدث
رمليًاسهًالجوارنا ؟ "، وعبرناإلىتسيراللماذا: "قائًالاستدارأنعلىلبث

لقواتاأليمنالجناحموضع، نتأملصبحجبلصوبأنظارناواسعًا، ووجهنا
الثامنةمنالجولةتلكاأليسر، واستغرقتالجناحإلىالوسطعبر، ومررناالعرب
منالسلطانىللطريقمحاٍذوالخط. دقائقعشرإالعشرةالثانيةحتىوالربع
السفنمدافعنيرانمجالمنياردةآالفسبعةمسافة، وعلىرابغإلىالمدينة
يستطيعونالاألتراكأنوأظن. نهارًاالجناحينتغطيةبإمكانهاالتىالحربية
علىياردة300حوالىمساحةنادرًا، وهناكإالليًالالنخيلبساتينعبرالتسلل

قديكنلمعليًاأنوأدهشنىمؤكدًا، ليسالماءوجودمطارًا، ولكنتصلحالشاطئ
لمالصحراءفىشهورثالثةقضىأنهعلمتكيتشنر، فقداللوردوفاةبخبرسمع
حتىبريطانيةقواتإرسالفىترددناسببله، وشرحتالصحفخاللهاتصله

مدفعية، واحدةبطارياتثالثعلىحصلواإذاأنهملىالحجاز، فذكرساحلإلى
عكسوعلى. إليهمبالنسبةيكفىذلكالمدينة، فإنعلىللزحفوإثنتين، للدفاع
فىوجودهفترةاإلنجليزيةبعضإلتقاطالفرنسية، واستطاعيجيدالذىنورى

قوةلهليسجاذبيتهرغمالعربية، وهوإاليعرفالعلىالشريفالهند، فإن
بعدلألسرة، وعدناالمحركةالروحيجعلهما؛ مماوفيصلاللهلعبدالتىالشخصية

بالقطارسافرت، ثمإسبيجلالطرادإلىالظهرعنداألميرالونقلنىالتحية، تبادل
.اإلسكندريةإلىالسويسمن

لكلكافتحذيرإسبيجلقطعهاالتىالرحلةفىساعاتوستأيامثالثةقضاءإن
ذاتالحجمصغيرة، فالسفينةالعملإلىالعودةفىاإلسراعنفسهلهتسولمن

بوصتينأعمقالمركبقاعأنمراتعدةالقطبانلىذكروقد. محدودةتسهيالت
ينقصالمدعقدة؛ ألن13.5وهىالقصوىسرعتهاإلىتصلالاآلالتإنحتى
، وكانالسويسخليجفىونحنالفحمرصيدفىنقصًاالسرعة، وعانتمنعقدة
.اإلثنينيومالسويسوصلناأنحظناحسنمن

* * *
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منىيطلباللهعبدالشريفمنبرقيةتلقيناحتىاإلسكندريةإلىأصلكدتما
أشعرأنالمفترض، ومنبهلإللتقاءالعربيةالجزيرةإلى– أخرىمرة – العودة

السويسفىطرادهناكيكنلمكتسبتها، ولكناالتى34األهميةلهذهبالسعادة
البحريةقيادةاستعارتهاالخديويةالبوستةلشركةالتابعةالوحيدةوالسفينة. عندئذ

هناكمنأتجهبرًا، ثمالسودانإلىأتجهبأنرئيسىنصيحةأقبلالبريطانية، ولم
عندمامقابلتىاللهعبديطلبأنتمنيتوكم. الفحمنقلسفينةعلىربماجدةإلى

يقومأنالمتوقعمنحيثرابغفىأخرىأزمةهناك، كانتبالدهفىكنت
.المدينةعنالحصارلفكبهجوماألتراك

التقاريربإرسالالزيارةهذهالحجاز، وبررتإلىالثالثةبرحلتىقمتأكتوبروفى
هذهفيهتمتالذىالجوعنفكرةبها، وألعطىالخاصةيومياتىعننقًال

ألنهكتابى)، ولكنفىموضعمنأكثرفىأوردتهاالتى (اإلثارةتلكالزيارة، إنها
قليلبعدليصبحالقاهرةمنلورانسجاء– بقليلوبعدها – الرحلةهذهخالل

الصعوبةمنتجعلإكتسبهاالتىالعالميةوالشهرة" العربيةالجزيرةلورانس"
منبقدر – ، وأعترفبهعرفالذىاألصلىالمفهومفىمكانهأحلأنبمكان
بريدطابعموضوعفىلىلمساعدتهبفضلهعرفانًاتأتىإليهإشارتىأن– الخجل
منأمرألىتقديرهيضفيهاالتىالعاليةاألمور، وللقيمةمنغيرهوفىالحجاز

1916أكتوبرعنيومياتىمقتطفاتالبديعة، وتتضمنالطيبةاألمور، وصحبته

.دقيقةأومنتظمةغيربصورةيردالذىذكره

،الشابلورانسبصحبةالقاهرةمنبالقطارالطريقفى – 1916أكتوبر12
.الجديدرفيقى

الهندبواخرمنالماالباخرةظهرعلىالثانيةالساعة – 1916أكتوبر13
مقصورةلىالمظهر، وخصصحسن، القبطانطن2000حمولةالبريطانية

آالفعشرةيعادلبماجماللشراءجدةإلىالطريقفىتمامًا، الجديةالطبيب

مثلمعكتحملالسرعة، وأنوجهعلىحضوركمالرجا "وسواكنجدةعبرمكةمنبرقيةآلخروقتمنأتلقىكنت34
.حسنحظدائماًيصاحبهامكلفة، ولمدعواتالسابقة"، وهىالمرةفىأحضرتهالذىنفسهالمبلغ



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

195www.RaoufAbbas.org

منمهدى "جراموفون، وهناكمقصورتهالبحارةأحدلورانسشارك، وقدجنيه
األحدمساءيكونقدجدةإلىوصولناأنوأعلن. باستمراريعمل" بومباىسيدات

إلبحارناالسيئالفألعنالقبطانأعلنأنوبعد. تقديرأكثرعلىاإلثنينصباحأو
الوصولذلكليجعلالغاليةأنابيبمنأنبوبانإنفجردقائقبعشر13الجمعةيوم

أصممسوفجدة، ولكنىمنالعودةبصعوبةمستحيًال، وأتنبأأمرًااألحدمساء
مافيكفى. طارئأمرذلكمنيمنعنىلم، ماأيامعشرةبعدللسويسالعودةعلى

مصريينضابطينمعدقيقةعشرينلمدةتحدثتوقد. الثالثزياراتىمنعانيته
صفحة60قراءةبعدفراشىإلىقليًال، وأويتإاليجرىعمايعرفانالأنهمايبدو
.الرواياتإحدىمن

اليوممعظمقضيتأننى، ويبدووالربعالسابعةفىاستيقظت – 1916أكتوبر14
المللمعهاويزدادتشتدأخذت، فالحرارةوالنومالرواياتوقراءةالكتابةفى

األمانحدعلىيزيدبماوالذخائربالفحممحملةالسفينةأنلىوتبين. والضيق
500قدرهاغرامةالسلمزمن – القبطانيكلفقدبالنفسإعتداد، وهوبقدمين

أتعجبفير، وبدأتبالىشفرةوتطبيقفكرةلورانسمنتعلمت. إسترلينىجنيه
وإنتالئمهاالتىبالطريقةكلالظروفمعتعاملهإلىذلك، أيرجععنىلتميزه

أخرى،مرةالبحربدوارسعيدخادمىالقليلة ؟! أصيبالعقباتبعضواجهته
القئكثرةمنالموتتجلبالثالثةاإلصابةإنلهقلتعندماالرعبوأصابه
.والربعالعاشرةفىلفراشىآويت. الحجازأرضمنبالقرب

تتضمنقائمةالقراءة، وأعددتفىالوقتقضاءواصلت – 1916أكتوبر15
.الجديدالحجازبريدطابعموضوععنجدةمنتوزيعهاليتمدعائيةمعلومات

فوقالزجاجاتعلىالرصاصبإطالقالغداءبعدالمسدساستخدامعلىتدريب
صمالرصاصصوت، ولكنبالنعاسإلحساسىفيهأشتركالسفينة، لمسطح
سفينةأيةعنالبحثعدمفكرةعتبارىافىالقيلولة، وأخذتمنوحرمنىأذنى

أنسكوتالكابتنوجدمتنها، وقدعلىوالقفزالعودةرحلةفىشماًالمتجهة
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الخديويةالحجاجسفينةمعالحديثتبادلتمالليل، وفىوجاهتهلههذارأيى
.السويسإلىالمتجهة

إلىيانجصباحًا، وجاءالسابعةالساعةجدةميناءوصلنا – 1916أكتوبر16
، وجدتوالنصفالتاسعةالساعةالقنصلية، فوصلناهاإلىمعهليأخذناالسفينة
، ولمأوامرهيتلقى، وممنيمثلمنيعرفسيئة، المزاجيةحالةفىويلسون
هذاإنلهوقلت". العامةالسياسة "يسميهعما، أوالتفاصيلعنبشئيخبرنى

منطلق، منواليونانالمتحدةالوالياتعدافيماألمانياخارجلهوجودالالمصطلح
.االستدانةعنوالتغاضىنقدًاالدفعمفهوم

الشمالإلىأميالأربعةبعدعلىالمدينةخارج، وعسكراللهعبدالشريفوصل
أثناءفىيمينناعلىتقع، وكانتالشمالبابعبروويلسونركبت، وقدالشرقى
تميونيو، وقدفىأسطولنامدافعنصفهاهدمتالتىالتركيةالمعسكراتالطريق

بقليلذلكباشا، وبعدعلىسعيدبقيادةالمصريةالمدفعيةاآلنبهاإصالحها، وتقيم
خضراءقبةحواء"، تعلوهأمناضريح "سهلوسطأبيضبسورمحاطمبنىيوجد
معسكروكان. للمدينةضاحيةبذلكالقليلة، مشكلةالبيوتمنعددبهيحيطجميلة

عبد، وخرجهنديتانوإثنتانالصنعدمشقيةأربع: خيامستمنمكونًااللهعبد
كيتشنرلقاءمنتغيرقديكن، ولملهويلسونبحرارة، وقدمتلتحيتناالله

الذىحراسهأحدعلىلتعرفىبالقاهرة، وأعجبالعامونصفعامينقبلوعابدين
الحريرمنصفراءكوفيةيرتدىاللهعبدبالقاهرة، وكانوجودهعندبرفقتهكان

أولدىيكنبأزرار، ولموحذاءأبيضحريريًاوقميصًاالجملوبرمنوعباءة
معنابالحديثكتفىا، وإليهنحملهاهدايا، أوإليهننقلهامثيرةأخبارويلسونلدى
بعدللقنصليةزيارتهعندالعملحديثيكونأندقيقة، مفضًالأربعينلمدة

، فالمدخلالدمشقيتينالخيمتينبينوجدتمثلماتوافقًاحياتىفىأرىولم. الظهر
،النوممكانإلىالبابيمثلآخرالثمانية، وجانبجوانبهامنواحدًايمثل

أخفبالقاهرة، ولكنهاالخياميةفىنجدهاالتىكتلكبزخارفمزينةوالحوائط
.الطغيانوتقبحالفضائلعلىتحضوعباراتوالزهوربالطيورومليئة
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فىحمىوجودمنمعلوفالدكتورمنتحذيرًاتلقىبعدماأنهاللهعبدأخبرناوقد
.معهتليفونىإتصاليوجدالالسببخارجها، ولهذامعسكرًايقيمأنفضلجدة

الخديومعالتعاطفعالماتكيتشنر، وأبدىاللوردلوفاةالشديدأسفهوأبدى
أنعديدة، وتمنىمراتالخديوبضيافةتمتعهإلىالتعاطفهذا، ويرجعالسابق

.باألتراكوكذلككرجالباأللمانبإعجابهعترفا، كماأجلهمنشئعملنستطيع
لنا،يأذنلم، ولكنهلإلنصرافالتحركحاولناالساعةأرباعثالثةمروروبعد

،للقبولإضطررناحتىموقفهعلىوأصر. الغداءطعاملتناولبقائناعلىوصمم
خصيصًاأعدتفخمةأوروبيةوجبةهنديةخيمةفىوجدنا، فقدبذلكسعداءوكنا
أبديتوعندما. البلديةرئيسقابيلسليمانهوالفكرةهذهصاحبأجلنا، وكانمن

مدنيةأنهاعلىفأصرالبلديةوظائفطبيعةعناللهعبد، سألتبالطعامإعجابى
جنيهًا1450الشهريةالبلدية، (ميزانيةالخاصجيبهمنعليهاينفقسليمانوأن

فىويلسونجلسوقد). الشريفيدفعهوالباقىجنيه400منهاندفعإسترلينيًا
اللحيةأشيبرجلمواجهتى، وفىاللهعبديمينإلى، وجلستاللهعبدمواجهة

يبدوحضرموتمنشيخجانبهوإلىالشريفماليةوزارةسيتولىإنهلىقيل
سودانىضابطجلسعنىبعيدًاالمائدةطرف، وعندالصينىالخزفمنكتمثال
وفى. الخيمةنحومتجهةالسمومرياحهبتوفجأة). كيتشنرضباطمن (عجوز

بعضإلىاإلنصراففىرغبتهالسودانىالضابطأبدىالطعامتناولأثناء
إنصرافهمندقائقخمسبعدإالأعلمالمائدة، ولممنوإنسحبالعسكريةواجباته

هذهالمجموعةعتبرتا، وعينيهإتجاهفىبهالخاصاإلناءمنطارالفلفلأن
فىبالماءفجئأشربأنالمرة، طلبتالقهوةتناولوبعد. مضحكةطرفةالواقعة
أن، واستنتجتمعىآخذهأناللهعبدصممآخرهعنشربته، وعندمافضىكوب

.لىالكوببلفاللهعبدخادم، وقامبالشريفخاصالكوب

، وهوالطائفسقوطعندلهسلمهالذىباشاغالبسيفعلىاللهعبدوأطلعنى
منالمرةهذهودخلناهاجدةإلىإنصرفناالظهربعدالثانيةعادى، وحوالىسيف
الزمان)،منقرنًا13عبرالحجألداءالماليينمئاتمنهخرجالذى (مكةباب
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أنوجدتالقنصليةإلىعدناأخرى، وعندمامرة" حواءأمناضريح "علىومررنا
الحجسفينةمتنعلىالتالىاليومفىعودتىترتيبفىنجحقدطومسون
.الصحىالحجرخدماتإلنهاءراسيةكانتالتىأورينوكالفرنسية

ويلسونمنأعلمأنأدهشنىمعنا، فقدللتباحثاللهعبدعودةإلىأتطلعأكنلم
إرسالبعدمالجاللةصاحبلحكومةالنهائىبالقرارالسردارمنبرقيةتلقىقدأنه

بإرسالهوعدناالذىاآلالىأناللهعبدنخبروأن. الحجازإلىبريطانيةقوات
رابغإلىبإرسالهاوعدناالتىالطيرانطلعات، وأنإرسالهيتملنمرةمنأكثر

ومن. التركيةالطائراتظهورعنفيهأعلنالذىنفسهالوقتفىسحبها، تمقد
فىالتحدثمنتمنعنىتعليماتعلىالحصولشرفلىكانالشخصيةالناحية
لم، كماسياسىدعمبأىوعدىحالةفىالتأييدأتلقىلنوأننىالعسكرية، األمور
للعبمهيألستأننى، فأحسستاللهعبدمنىطلبهاالتىجنيهآالفبالعشرةأزود
فىنفعهاومدىاللهعبدمعالصداقةعنالكثير، وكتبتأداؤهالمفترضالدور

، وقرأالخارجىالبابأمامالقنصليةإلىوصولهعندإلتقيناهالعربية، وقدالشئون
وكانت. العربيةإلىبالترجمة، وقمتعالبصوتباإلنجليزيةالبرقيةويلسونله

إرسالعدميصاحبهاألالىإرسالعدمقرارأنفيهاشرحناالتىاللحظة
صاحبحكومةموقفأقدمأننيتىفىيكن، ولمسيئوقعذاتلحظةالطائرات

برباطةاألمراللهعبدالبرقية، وتلقىتلكضوءعلىالثانيةللمرةلعربىالجاللة
.الحالواقعبشرحلهنسمحأن، وطلبجأش

والالكفاءةوالالمعرفةلىتتوفرالإنه، فقلتإلىالفورعلىحديثهووجه
ورسائلكخطابككانعفوًا، لقد: "العسكرية، فأجابالمسائلفىللخوضالسلطة
، ذاكرًامعهدارتالتىللمفاوضاتموجزًاعرضًااألمر"، وقدمهذاقياموراء
، وأوردالعربلمساعدةباستطاعتناماكلنقدمبأنالجاللةصاحبحكومةوعود
جمعهيمكنماالمطلقتصرفهمتحتيضعماكسويلمنتلقاهخطابمنجملة
لنايحضرهاأناستطاعمكة، واكنهفىالوثيقةهذهالبريطانية، وكانتالقواتمن



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

199www.RaoufAbbas.org

،قلتبهمثقتناباردًا، وإنأصبحالعربتجاهموقفناإن، وقالساعاتعشربعد
العمليات ؟ ".إدارةعنالحقيقىالمسئولكانمن "مباشرًاسؤاًالعليناوطرح

الفصحىالعربيةنصفيفهملمويلسون؛ ألنلمعاونتىالعسكرزمالئىيخفلم
آلخر، ولكنحينمنبعضهاأترجمكنتوالتى، اللهعبدبهايتحدثالتىالجميلة
نتيجةإلىالتوصلدونالمناقشات، واستمرتأفضلبصورةالحديثفهملورانس

رئيس – المصرىبكعلىعزيزمعالمحادثاتمتابعةعلىاإلتفاقوتم. مهمة
صباحمنالعاشرةفى) الحربيةوزير (باشاعلىوسعيد– الحجازجيشأركان
هاتفيًا،عليهأعلناهبماوالدهإبالغمهمةعاتقهعلىاللهعبد، وأخذالتالىاليوم

الحديثأثناءفىأستمعالتحية، وكنتمقدمًاحسينالشريفإلىأيضًاتحدثتوقد
تلقىمكة، وقدفىالقصرخارجفرقةتعزفهاكانتالتىالموسيقىصوتإلى

نوايانافىتامةثقةلديهإن، قالاإلعجابإلىتدعوجأشبرباطةاألمر
إعادةعلىحكومتنالحثبرقيةإرسالإلىوويلسوندعانىومشروعاتنا، ولكنه

قراراتعلىالتأثيرعلىبقدرتناإعتقادهمنطلقاألخير، منقرارهافىالنظر
بتوقيت (والربعالسابعةالساعةحوالىالقنصليةاللهعبدوغادر. الحربمجلس
،بهباإلعجابنحسونحنجميعًابساعة)، وتركنامصرتوقيتيسبقالذىجدة

.أنفسنامنواإلشمئزاز

ظهرعلىالتالىاليومصباحالسفرإعتزامىنبأويلسونأواللهعبديسمعولم
بالعثورالحظيسعدنىأنأملالسفر، علىعنعدلتأورينوك"، ولذلك "الباخرة

وتناولت. أكتوبر26يومقبلالسويسوصولىتضمنللسفرأخرىفرصةعلى
القنصليةبمقرالفرنسيةوالبعثةبريمونالكولونيلمعوالنصفالسابعةفىالعشاء

رئيسغبريت، وإبنالمترجممواجهةفىبريمونيمينعلىالفرنسية، فجلست
رئيسًا، وكانالحجمنلتوهعادقدكانالذىالفرنسيةاإلسالميةالمغربيةالبعثة
لحسابجاسوسًا– نفسهالوقتفى – ويعمل) مراكشسلطان (حافظموالىلديوان

غبريتإبنكان. الفرنسيةبالخارجيةسياسيًامستشارًايعملاآلن، وهوالفرنسيين
حقيقةعنتعبرالمزيفةمالمحوجههعلىيرسم، ماهرًاالوطنىزيهفىمهندمًا
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مانحوعلىللضحكمثيرًاإيمانه، وكانحولهلمندائمًامتطلعة، عيونهمشاعره
رضا، وأبدىرشيدسلوكعلىوعلق. مكةفىالحجلشعائروصفهمنتبين

منإن: قائًالالردعندحذرًا، وكنتللحجمكةإلىبالتوجهلهلسماحنااستغرابه
.الدينيةفروضهأداءفىوحقهإنسانبيننحولالأننااإلسالمىالمغربمصلحة

نطاقعلىلتوزيعهاالجهدبذلعليناإنالقبلة"، وقال "بصحيفةغبريتإبنوأشاد
،طيبرجل) الفرنسيةبميولهأعرفهالذى (الخطيبفؤادمحررها، وإنواسع
ثالثةحوالىمعًا، يستقبلوالوقاربالهيبةيتسمالذىحسينبالشريفإعجابهوأبدى
مكة، ولكنفىنادرةالراحةوسائلأنوذكر. القهوةلهمويقدميوميًازائرآالف
مازالالعبيدبيع، وأنالسكنإيجارعدافيمامعقولةالضروريةالحاجاتأسعار

فىالشيطانرجمجركسية، وعندجاريةاشترىالبعثةأعضاءأحدموجودًا، وأن
.الحصىمنكميةعلىالحصولأجلمنذخيرتهمنجزءًافقدمنى

قريبهإن– الوقارمنبشئ – ، وقالكأسهبريمونرفعالشمبانياجاءتوعندما
بجرحأصيب، ولكنهاآلنحتىأصيبأوقتلقديكنلمالذكورمنالوحيد

الحلفاء، وليعبرنخبنشربأنأيضًاوواجبهفخرهدواعىفمنخطير، ولذلك
البعثةونجاحعمهإبنشفاءنخبلإلنجليز، وشربتبمشاركتهسعادتهعن

.جدةفىالفرنسية

أحدفى) زجزاجى (ملتوببيتيذكرنىالصحىالحجرإلىالعودةطريقوكان
مليئةبالميناءالمحيطةالشوارعكانت، كمااستغرابىأثارممافينسياميادين
التىالسفنوصوللتأخررطبةمبللةأرضعلىالنائمينالحجاجمنبحشود
الماالباخرةإلىووصلنا. السفنمتنإلىللصعودنتظارًاا، أوديارهمإلىتحملهم
.اإلرهاقغايةفىونحنوالنصفعشرةالحاديةالساعة

للحديثكافوقتلدىصباحًا، وكانالتاسعةفىالماتركت – 1916أكتوبر17
إلىاللهعبدالشريفوصولقبل– كثيرًاأحبهالذى – باشاعلىسعيدمع

إلىالعودةطلبواوضباطهعلىسعيدأنأفهمنىقدويلسونالقنصلية، وكان
العربإنيقولالحقيقة، وهوعنيكونماأبعدذلكأنلىتبين، ولكنالسودان
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القيامعنهؤالءيتخلىأنمنخشيتهعناإلنضباط، وعبروعدمبالجبنيتسمون
أنويجب (األتراكيدعلىالموتيواجهونالبنادقرماةتاركينيومذاتبدورهم
سالحهمتركإعتادواأنهممنيشكويبررها)، وهوماالمخاوفلهذهأننعترف

فىإختفواالشريفمنوذخيرةسالحًاتسلمواممنالكثيرينليًال، وأنبالمعسكر
،العيوببتلكعلمعلىاللهعبدأنوأضاف. شئعنهميعرفوالالصحراء

يوجهنقدأىإلىيستمعالهشيئًا، وأنعنهايعرفالحسينالشريفولكن
لم، فإذاالتركعنأما. كثيرًايتكلمونالسوريينالضباطالعربية، وأنللقوات
، لكانالمدربينالمصريينالجنودمنألفًاثالثينمواجهتهمفىأنيصدقوا

فىأحرقوا، فقدوالطائفومكةجدةفىعليهمالخارجينعلىالقضاءباستطاعتهم
علىلسعيدوسمح. الشريفمتلكهااالتىالتاريخيةالقديمةالكتبمجموعةالطائف

باشاغالبشكرهالطائفغادر، وعندمااألتراكواألسرىباشاغالبيأخذأن
يكنالنهاية، لمفى، رقابهمقطعينوونكانواالعربأنيعرفإنهبحرارة، وقال

هنايفتقدأجلنا، ولكنمنالقتالفىاالستمرارفىسوىيرغبباشاعلىسعيد
.عليهااإلعتماديمكنالتىاألقلعلىالمنضبطةأوالمدربةالقواتمننواةوجود

علىتصرفواقداإلنجليزالضباطكبارمنوغيرهكيتشنراللوردكانإذاإنهقلت
وسعيدالمدفعيةوبطارياتالمصرىللجيشكانعامًا، لماعشرينقبلالنحوهذا

.الحالىالوقتفىوجودنفسهعلى

فيهنتحدثكنافيماالنقاشنتابعالعاشرة، وأخذناالساعةحوالىاللهعبدوصل
اللهعبدبدأالمصرى، وقدبكعلىوعزيزباشاعلىسعيدمعاونةمعباألمس
،ضدهمالعملبدأتاتركيتينطائرتينهناكأنمؤداهافيصلمنبرقيةبقراءة
التخلصأوالطائتينإبعاديتملمإذاإنه، وقالالعربفزعالجوىالقصفوأثار
إن، وقالذلكحدوثحتمالاعلىسعيد، وأكدالعربشمليتفرقفسوفمنهما

يستخدمونالاألتراكالرشوة؛ ألنطريقعنالطائرتينتدميرالمستحيلمن
منأالىإلىحاجةهناكليستأنهعلىعزيزورأى. اإلبلقوافلفىإالالعرب

،بذلكرسميًاطلبًاكتبالذىاللهعبدأمامذلكيقولأنيستطعلمالجنود، ولكنه
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حسينالشريفبناإتصلعشرةالثانيةببرقيتنا، وحوالىنرفقهأنمناوطلب
،والنصفالواحدةحتى– هوادةبال – واآلخرالحينبينبنايتصلهاتفيًا، واستمر

، حتىوالطائراتباألالىمدهطالبًامراتعشرمنأكثرلىقالهماوكرر
القنصلية، وهناحديقةفىالبريطانىبالجيشنحتفظالإننالهأقولأنإضطررت

،لويلسونأمرهمتركت، وقدمنهمنفعالالعسكريينزمالئىوجدتأيضًا
أنوقبل. الشخصيةآرائىمنأيًاأرسلهاالتىالبرقيةويلسونيضمنأنورفضت
الغداءالظهر، وبعدبعدإنفرادعلىيرانىأنفىرغبتهأبدىاللهعبدينصرف
رجلوأبدى. المارةمنتعاونًاالصور، ولقيتبعضإللتقاطالمدينةفىتجولت
الحجمبهذاكوداكتصويرآلةفىكبيرمبنىإدخالصعوبةفىرأيهعجوز

إلىالقاهرةأسواقمنرونقًاوأكثررائحةوأحسنأنظفالمدينةوجدت. الصغير
.كبيرحد

منميلبعدعلىاللهعبدلمقابلةالشمالبابعبر، وذهبتالحصانوركبت
الذىبريمونمعيلتقىأنعليه، وكانالعربىالتوقيتفىأخطأتالمدينة، وقد

الفرنسية،القنصليةإلىوصولهيتأخرالحتىأبطأتتقريبًا، ولكنىمعىسار
منمكةعنمعلوماتالخامسة، وجمعتالساعةبعدماإلىالبقاءأنوىحيث

النجاحيجعلمماألفًاعشرينالعامهذابلغواالحجاجأنمفادهاعدةمصادر
جيدة،مكةفىالعدد، والحالةهذامثليتوقعنفسهالشريفيكنمحدودًا، ولم

مصر، ولقىفىالبريةالطرقمثلتمامًاآمنالطائف– مكة – جدةوطريق
هنديانحاجانتحدثوقد. حارًاوترحيبًاطيبةمعاملةوالهنودالمصريونالحجاج

ملصقاتكشميرى، ووضعاالنبى، وعبدرسولغالممصطفىهماالشريفضد
البريطانية)،الهندلحكومةأبلغتقدالقصةأنوأظن (قصرهحائطعلىلهمهينة
الشريفتقديرموضعتكنلمبالشعبية، ولكنهاتحظىالفرنسيةالحجبعثةوكانت
وتحظى. بالدهعن" الالزممنأكثريعرفون "الفرنسيينيجعلأنيريدالالذى

الالذىبالعائلةالوحيدالعضوهواللهكبيرة، وعبدبمكانةالشريفشخصية
.الكالم، كثيرالمندفعفيصلأخيهمنأكثربدبلوماسيةمعهيتعاملأنه، رغميهابه
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المعيشةوتكاليفالمديحمنكبيروقدرباإلعجابالمصرىالجيشويحظى
العنبأعجبنىوقد (الطائفمنالجيدةوالفاكهةالخضرواتتأتىحيثرخيصة

عمالتجميعًاوهىوالهنديةوالمصريةالتركيةهىالمتداولةتمامًا)، والعملة
العملةتحويلعندقليًالالمرءاإلنجليزية، ويخسرالذهبيةالعملةإلىفضية، إضافة

، أو، والهنود، واليمنيونالمكيونصغيرة، يملكهاالهندية، والدكاكينالعملةعداما
.الداخليةبالشئونأوبالحربهتماماهناكليسالعمليةالناحية، ومنالجاويون

، وقدمتدينكرجلسمعتهعلىللحفاظزمزمماءمنكبيرةكميةروحىشربوقد
.منذئذبائسًايبدوجعلهسيئًاأثرًاعليهتركت

العلياالشرفةإلىالفورعلىأخذتهالسادسة، وقدالساعةحوالىاللهعبدوصل
فىالوضعإنبالقولحديثهوالصحراء، وبدأالمدينةسورعلىتطلالتىالشمالية

اإلحساسشديدوكان. األمورمنغيرهعلىأسبقيةتعطيهالتىالدرجةبلغرابغ
كانتولما. برقيتهفىطلبهاالتىجنيهآالفالعشرةإحضارىلعدماألملبخيبة

 –لهوشرحت. وعاجلضرورىالمبلغهذا، فإنتصللناألخرىالمساعدات
تغطىأنيجبلوالدهندفعهاالتىالكبيرةالمعونةأننعتبرأننا– مواربةدون

أى (شخصيًا، وأنهممكنجهدأقصىيبذلوالدهبأنأيضًا، فردأوالدهعمليات
، وإنهالطائفعلىاالستيالءعندجنيهآالفثالثةالخاصمالهمنأنفق) اللهعبد
السامىالمندوبإلىأرسلأنورجانى، إليهنرسلهقرشكلإلىتامةحاجةفى

أظنوإننى، بذلكفوعدتهتأخيردونالمبلغإرساليتمقويًا، وأنشخصيًاإلتماسًا
.استجابةسيلقىالطلبأن

العرب"،ملكجاللة "لقبعنللحديثإتجهالخالفة"،  "عنقليًالتحدثأنوبعد
ويحرم" الملكجاللة "لقباألسودالجبلحاكميحملأنالصعبمنإنفقال

حسينالسلطانمعمحادثاتىفىالحجةبنفسأواجهأن، (وغريبمنهمكةشريف
أعلنعندمانيقوالأناللهعبدتالعرش)، وذكرتوليهسبقتيومًا49مدىعلى

األسود،الجبلأراضىجميععلىفعًاليدهيضعكاناألسودللجبلملكًانفسه
المدينةفىعليههوماعلىوالحالذلكيدعىأنحسينالشريفيستطيعفهل
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سعود، وإبنواإلدريسىاإلماممنكلشكوكنغذىأنالمفيدمنورابغ ؟ وهل
جميععلىالسيطرةاألقلعلىاآلن ؟ يجبالشريفعلىنستعديهم، وأنوغيرهم

بنقلهالرأى، ووعدبهذاقتنعاأنهويبدو. وضعهاتغييرذلكبعديتمثمالبالدأنحاء
ميزانيةأولمننسخةلىيرسلبأنمكة، ووعدإلىعودتهعندوالدهإلى

، وتحدثبالفعلتصدرأنلهاقدرإذاللقراءةمهمةمادةتكونقدالتىللحجاز
إبنعنطيبًاحديثًابالخيانة، وتحدثووصمه) حائلحاكم (الرشيدإبنعنبمرارة

مبررمنتعجبهلنا، وأبدىإرضاءللحرباستعدادهمدىعنسعود، وتساءل
كليبذلبأنونصحته". ينفعنااليؤذينا، ونفعهالأذاهإن: "قائًالاإلماموجود
يستخدمها،التىالشفرةيغير، وأنالجمالشراءمهمةتسهيلفىلإلسراعجهده
.بسهولةقراءتها– يبدوماعلى – التركيستطيعوالتى

تقدرهكذا (بكعلىوعزيزباشاعلىلسعيدطويلنتظارا، وبعدويلسونجاءهنا
سعيدمناستعرنااللهلعبدوتقديرًا. العشاءتناولبدأنا) العربعندالوقتقيمة
وكانتالطائففىعليهااالستيالءتمالتىوأدواتهاالتركيةالموسيقىفرقةعلى

"الصدى "تسمىمقطوعةهناكإن– قليلبعد – علىعزيزجيدة، وقالالنتيجة
ذاتتكنلمبعزفها، ولكنهاآمرًاالنافذةمنكبيرة، وصاحبمهارةعزفهايمكنهم

فىتعزفالتىالموسيقىهىتلكأليست: "باشاعلىسعيدقالقليلقيمة، وبعد
، وبعدألعدائهالموتتمنىيعنىإنهاللهلعبد، قلتسيئفألالجنازات ؟ " وهو

مزاجهوفقيعزفعازفكلأنلىيبدو: "قائًالرأسهعلىعزيزهزقليل
أنيظن، إنهمتواضععازفوهو– الشفرةمسئول – جراىوقال". الشخصى
المجاملةلهذه، كانكل، وعلىكذلكأظنهماوهو" نلسونموت "هىالمقطوعة

سمعوعندماإتصلقدحسينالشريفكانالمائدةتركنامفعولها، فعندمااللهلعبد
إلىاالستماعيستطيعالقنصلية، حتىنوافذجميعفتحطلبالموسيقىصوت

توجدالإنهاللهعبدلىوقال. الهاتفطريقعنبمكةقصرهفىوهوالموسيقى
اللهعبدويشاركنى، الشجنسماعهايثيرالتىاألوروبيةاآلالتبعضإالبمكة

".قليًالمكشوفة "أنهاوليلة، ويرىليلةبألفاإلعجاب
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الصلحإلىللتوصليسعىالشريفأن– التشاؤمشديدكانالذى – بريمونلناذكر
هناككانتإذاعمابلطفاللهعبدأسأللكىالفرصةفإنتهزت. األتراكمع

جديةوغيررسميةغيرمحاوالتثمةإنتبديدها ؟ فقالتمالنوعهذامنمشاعر
، والالعظمىلبريطانياحلفاءاآلنالعربأندائمًايؤكدكانوالده، وإنتمتقد

حتىيودعناأندوناللهعبدوغادرنا. عنهامنفردينالصلحإبراميستطيعون
قبلالماالسفينةإلى، فوصلتوالنصفالتاسعةبلغتقدالساعةوكانت. الغد

.عشرةالحادية

الصوربعضلتقطتاالعاشرة، وحوالىاللهعبدلوداعذهبت – 1916أكتوبر18
إبنأنالمؤكدولدى"، ومن "بكلمةالهاتففىخاطبنىالذىوالدهودعت، كماله

منليجعلكبيرًاجهدًاالفرنسية، ويبذلالحكومةتعليماتينفذأنيريدغبريت
نطباعىابمتمسكًاومازلتحارًا، وداعًااللهعبدوودعت. القبولموضعنفسه
التوجيهبعضسوىيحتاجوالجاذبية، والوالنشاطبالذكاءيتسمفهوعنهاألول

، ويعطىالمستقبلفىالعربيةللسياسةاألساسيةاألعمدةمنليصبحالمهذب
عليهالتأثيرمهمةكانت، وربماوالدهعندالتدليلمنبقدريحظىكانأنهنطباعًاا

.لرابغالتركىبالتهديداآلنمشغول، ولكنهالخارجفىتمتقد

، ووصلتالمتعبويلسونحصانظهرعلىمنمكةلبابالصوربعضإلتقطت
باستطاعتىأنعلمتوهناك. صباحًاوالنصفالواحدةالساعةالماالباخرةإلى

عشرةالحاديةفىالسويسإلىرابغتغادرالتىبلفيونالتجاريةالباخرةركوب
منهكًاالفراشعلىالفرصة، واستلقيتهذهتفوتنىأالالغد، وقررتصباحمن

.الظهربعدفترةطوال

إعجابًاوإزددتبدراستهقمتالمصرى، حيثعلىعزيزمعبقيتالمساءوفى
على – التايمزوصحيفةكيتشنرأنقذهعندما1914ربيعفىشهرةكتسبا، وقدبه

عندالغيرةبدافعضدهصدرباإلعدامحكممن– بإستانبولسفارتنارأىخالف
عندالقوقازبالدمععادةيتاجربالبصرةتاجرًاعرفاتسالمجدهكان. باشاأنور
شقيقتهزوجالذىبكحسنيدعىجركسيًاهناكوكيلهاألسود، وكانالبحر
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السلطانعهدفىذلك، وكانقبيلتهأفرادمنفردًا– رسميًا – وجعلهلعرفات
، ومعإستانبولإلىالزيجةهذهنتيجةجاءالذىالثالثالجيلوهاجر. محمود

إلىأقرب– عندئذ – أصبحواقدكانوابمصر، ولكناستقروابالرقيقتجارتهم
روابطهمعلىيحافظوناليزالونكانواأنهم، رغمالعربإلىمنهمالجراكسة

مصر، وقدغربفى، وخاصةالعربمعحميمةصداقاتأقاموابالبصرة، كما
أنيتمنى، وكانسنواتثمانىلمدة) ألمانيةلعلها (أوروبيةفتاةعزيزخطب

"المدنية "لمسةمنهاإكتسبسويسرا، وقدفىويستقرالخدمةمنويستقيليتزوجها
وشديدجوتةأشعاربعض، يعرفالموسيقىبسماعمغرم، وهوعندهوجدتهاالتى

، وسوفالبستانىترجمةفىقرأهالذىهوميروسيعجبه، والبكورنيلاإلعجاب
العربعنرأيه، ويستحقومتينأعزبرجلالفرنسية، وهوالترجمةلهأرسل

نسائهابعضقاموتقدمًا، وقدذكاًءأكثربغدادسكانأنيرى، فهوالتسجيل
والترقىاإلتحادلجماعةالمعاديةالحركةجتماعافىالنصيحةوتوجيهبالمساعدة

وتهذبًاتعلمًاأكثر، والسوريونسافراتاالجتماعاتيحضرن، وكنإستانبولفى
الطرابلسيونهؤالءبعديأتىالشخصية، وقوةالحكمةإلىيفتقرونولكنهم

وقد. بالتأكيدتتحققلنالقوة، ولكنمنكبيرًاقدرًافيهميرىالذين) الليبيون(
الغربطرابلسفىأجلهمنحاربالذىاألعلىالمثلعنالتحفظمنبشئتحدث
لهمالتاليةالمرتبةفىاليمنيين، يضعالطرابلسيينوبعد. العربجزيرةثورةوفى

غذاءأحسنأجيالظهورإلىيرجعذلك، ولعلالحجازيينمنأرقىويعتبرهم
.وصحة

إنتقادمنأقلبقدرالشريفأساليبللمدنية، ينتقدبالنسبةمتفائًالبكعزيزوكان
كالمًا "لألركانرئيسًاتعيينهويعتبر. لهالشخصىوالئهها، رغملباشاعلىسعيد

علىباإلجهازالشريفأبناءالمدينة، سيقومسقوطبعدأنهمتأكدفارغًا"، وهو
كانتإذاعماصراحةبوسألنى. سوريانحوالتقدميتمالرشيد، ثمإبنالخائن
رغمإنهقائًالواستطرد. أجيبأنباستطاعتىيكنال، فلمأمذلكتريدإنجلترا
فىمعهماالشتراكيعتزمال، فإنهسالمينالحجازأزمةمنالعربيخرجأنتمنيه
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تعقيداتسيواجهون– عندئذ – البريطانية؛ ألنهمالحكومةبتأييدتحظىالحملة
أنورجانى، المناسبالوقتفىتحذيرًاتلقىإذااإلنسحابيعتزمكثيرة، ولذلك

نوفمبرمنالخامسقبلذلكيكونأن، ويستحسنالوسائلمنوسيلةبأىأعلمه
ذلك)، فالباستحالةلهتأكيدىرغم (التاريخذلكحتىمنىيسمعلم، فإذارابغفى

خدمةترك، فإذاالعامالتيارفىسارإذاالعذرلهنلتمس، وأننندهشأنيجب
مديروظيفةلشغليصلحأنهأرىو. مصرإلىسيعودأنهالحجاز، أعتقدجيش

.والنصفالعاشرةفىالفراشإلىآويت. المديرياتإلحدى

صباحًا،والنصفالسابعةالساعةفىرابغإلىوصلت – 1916أكتوبر19
21قضتقديمةسفينةبلفيو"، وهى "التجاريةالباخرةإلىالماالسفينةمننتقلتاو

الحربيةالسفينةمتنعلىاإلفطارلتناولتورتوندعوةالخدمة، قبلتفىعامًا
فخمًاإنجليزيًاإفطارًاتناولتحيثالملكيةالهنديةللبحريةالتابعة" بروكنورث"

جاءذلكأثناءالسفينة، وفىسطحعلىبالسجاد، مقامةمفروشةبديعةحجرةفى
حراسةبأعمالتقومكانتالتىالسفينةظهرعلىأيامثالثةليرتاحعلىالشريف

علىتفعل ؟ وجلبأنالحركةدائمةالعربيةقواتهتستطيعماذا، ترىرابغودعم
المدينة، وقدإلىمعانمننقلتكبيرةقوات، فهناكفيصلمنسيئةأخبارًامعه

بضرورةواإلقتناعبالقلقجميعًاوأصابتنابكعزيزتفاؤلعلىاألنباءتلكغطت
.الثالثالجبلمدفعيةبطارياتوصول

عقد،تسعالقصوىسرعتهاكانتالتى" بلفيو "إلىألنتقلذلكبعدالسفينةوتركت
،اآلنعليههىمماأعمققدمًاعشرةخمسمحملةتكونعندماإليهاتصل
القبطانلىإبحارها، وتنازلفىتتسكع، ولكنهاجنيهألف80بمبلغعليهاومؤمن
أناممعسكرسرير، فطلبتوراحتىراحتهفضلت، ولكنىمقصورتهعنتشرشل
،طيارانومعهامتنهاعلىالطائراتبعضتحملالسفينة، وكانتبالسطحعليه

كانت، كذلكالسلكىجهازأوالثلجلصنعآلةأوكهربائيةإنارةبهايكنولم
تأخيرإلىأدتشماليةرياحذلكعلىوزاد. سيئةواالستحمامالطعامخدمة

أوبرقياتأوخطاباتأوصحفأىتصلناولم. المقررالموعدعنيومًاوصولنا
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ماقراءةفىالوقتمعظمفقضيت. أكتوبر13الجمعةيوممنذرويترمنأخبار
.ورواياتكتبمنأحمله

السابعةبقطارألحقأناألحد، واستطعتليلةمنتصففىالسويسوصلناوأخيرًا
إلىعشوائيًاأرسلقدبىالخاصالبريدأنالقاهرة، ألجدإلىالمتجهالربعإال

واحدًا، وكمخطابًاإنتظارىفىأجدلماألحمر، وبذلكالبحرمنمختلفةمواقع
.بالقطارسفرىأثناءفىرسائلىبقراءةاستمتعأنأتمنىكنت

عربةنتظارى، فاستخدمتافىالسيارةتكن، لموالربعالثانيةالساعةالقاهرة
ذقتقدأكن، ولمالسامىالمندوببدارغدائى، وتناولتالمسيحيينالشبانجمعية
.السابقاليومظهربعدمنالثالثةمنطعامًا

الرابعةزيارتىحتىفيصلباألميروالشخصيًاحسينبالشريفلتقيتاقدأكنولم
:التاليةالرسالةكتبت، عندما1916آخرقبيلللحجاز

الملكيةللبحريةالتابعة" دافرين "السفينة

1916ديسمبر10

الذى) ميًال40بعدعلى (رضوانلجبلالداكنةالكتلةالشرقإلىبعيدًااآلنلمحت
؛ ألنهناكإلىهرعتجدة، فقدشمالىميل200بعدعلىينبعشماليمتد

الشريفواستغاثةويلسونلنداءيستجيبأناألخيرةاللحظةفىقررماكماهون
فىميًال30لمسافةأبحرتقددافرينالسفينة، وكانتهناكإلىفأرسلنى، حسين
بأقصىتحملنىأنتعليماتاآلن، ولديهاالغرضلهذااستدعاؤهاتمعندماالخليج

،السويسإلىلتحملنىينبعفىالماالسفينةإلىنتقلتاذلكوبعد. جدةإلىسرعة
يومالقاهرةإلىأصلسابقتها، وأنمنحظًاأكثرالرحلةهذهتكونأنآمًال

وضعت) البواخر (اآلالتمنمجموعةأنالظهر، ويبدوبعدالثانيةالساعةالجمعة
هناالجو. يبررهمالذلكيجعلماأفعلأن، وآملالمتواضعشخصىخدمةفى

يقارنال، ولكنهأسوانمنحرارةأشدحتىبالقاهرة، وهوقيسإذاالحرارةشديد
.الماضىيونيوفىللحجازاألولىبزيارتىقمتعندماالجوبحالة
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إلىديسمبر11اإلثنينظهرجدةإلىوصولىفورذهبت – 1916ديسمبر13
قدحسينالشريفأنعلمتبالقنصلية، وهناكويلسونالكولونيل، وزرتالشاطئ

بمنزلويقيممنه10األحديومجدة، فوصلبغلمتنعلىجدةإلىمكةمنركب
)البرلمانعضو (لويدوالكابتنويلسونالكولونيلاستدعى، وأنهناصفمحمد
فرنساقنصلبريمونالكولونيلأيضًالتقىا، كمانفسهاليوممساءللقائه

فىالحالة، خاصةالعامالوضعمناقشةإيطاليا، وتمتقنصلبرنابىوالكولونيل
إرسالالجاللةصاحبحكومةمنيطلبأنقررالشريفباستفاضة، وأنرابغ
اليومصباحأجلهمنعادقرار، وهورابغخطعلىللمحافظةبريطانيةقوات

.التالى

بغدادىعربىضابطوهو (الخاصياورهحسينالشريفأرسلالظهروبعد
الكولونيلمنبترتيبالحصانركبتمساءالسادسةوفى. بىللترحيب) األصل

.ناصفمحمدمنزلإلىويلسون

لويد، كماوالكابتنويلسونالكولونيلعندطيبًاإنطباعًاحسينالشريفتركوقد
حجرةإلىحميمة، أخذناوتحياتقصيرجتماعاوبعد. مقنعًاشخصًاوجدته

،حولهوأجلسناقوىإستيلينمصباحيضيئهاوثيرة، جلديةمقاعدبهاصغيرة
جلبابتحتهأنيقًاأسودقفطانًا، يرتدىأتوقعكنتمماطوًالأكثرالشريفويبدو

بيضاء،بعمامةمحاطةمكيةطاقيةرأسهعلى، يضعالفارسىالحريرمنمطرز
مكة)، بشرتهسادةاللهعبدبنىطريقةعلى (اليسارإلىقليًالالعمامةطرفيميل

كثيفة، وأنفه، وحواجبهبنيتانمتسعتانومتناسقة، وعيناهعاديةومالمحهبيضاء
كثيفةوجيدة، ولحيتهكاملةنسبيًا، وأسنانهعريضةعلويةشفةتحتهدقيققصير
سنهإن) أسألهأندون (لى، وقالالبياضإلىميالةكبيرة، رماديةليستولكنها
).عامًا66عمرهبأنأحيانًايعترفإنهلىقالروحىولكن (عامًاوستونثالثة

أنهأنسىأناستطيعوالوقار، والبالنبلتتميزآسرةحسينالشريفوشخصية
الشكرلىقدمإنشراحلحظةوفى (إستانبولفىحياتهمنكبيرًاجانبًاأمضى
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عليهبالعربية)، ويضفىالحديثإلى، فتحولذلكأدركأنلبثمابالتركية، ثم
.عثمانيةجاذبيةذلك

،حسينللشريفووداعهالسامىالمندوبتحياتبنقل، بدأتالتحياتتبادلوبعد
تأثرهبإبداءالشريفورد. النهائىإنتصارهاالعربيةالقضيةتحققبأنوتمنياته
أينماماكماهونهنرىالسيرأبدًاينسىلنإنهالطيبة، وقالالمشاعربهذهالشديد
.المخلصةوصداقتهالنبيلةمشاعرهالبريطانية، ويقدراإلمبراطوريةفىذهب
أىفىأقابله، وعندماحركتىمبرريدركالذىهوالسامىالمندوبإن: "وقال

".العملهذاعلىشاهدىبإعتبارهبتالبيبهأمسكمكان

وأحيانًا" إبنىيا "أحيانًايخاطبنىالعاطفىاألسلوببنفسالحديثفىواستطرد
الذىاإلجمالوجهعلىللموقفعامًاعرضًايقدمراحعزيزى"، ثميا "أخرى
إقتباساتذكرقليًال، كلماإالأقاطعه، ولمباالستماعكتفيتاتمامًا، ولذلكأعرفه

الجاللةصاحبحكومة، وتعهدالسامىالمندوبدارلهأرسلتهاخطاباتمن
الثالثزياراتىأنحظىسوءأوحسنمنوكان. الحجازحديدسككبتدمير
الحاليةاألزمةأن، ورغمرابغفىاألزمةإحتدامإطارفىجاءتلجدةالسابقة

هناكتزالالكانتإذامماالتأكدالرئيسىهمىكانغيرها، فقدمنحدةأكثر
الثورةبشأنإقتراحهيمكن، وماالثالثالمدفعيةوبطارياتالمشاةألالىحاجة

، ولكنقريبوقتفىذلكحدوثإحتمالإلىيشيرماهناكيكنولم. العربية
، وبرر، وكررشرحرابغخطلدعممسلمجندى1500بإرسالالخاصالمطلب

.األتراكتقدملوقفمتأخرًاأصبحالوقتأن، رغممراتعدة

الحذرإلتزاممنى، طالبًاعلىعزيزبخدماتيتصلفيماويلسوننصحنىوقد
وبدأت. لذلكالفرصةتحينعندماإالعتبارىافىأضعهاالمسألة، وأاللحساسية

اللومالشريفالنقد، وجهمنساعةونصفساعتينحوالى، وبعدباليأسأشعر
فأجبت. العسكريةعملياتهليديرلواءبرتبةمسلمعسكرىبقائدنزودهلملنا؛ ألننا

أثارقدمادامولكن. الداخليةاألمورتلكمثلفىبالتدخلأبدًانحلملمبأننا
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المصرىعلىعزيزوضعإلىبصراحةعنايتهأوجهبأنلى، فليسمحالموضوع
.بك

البنادقمنألفًاستينالملكجاللةحكومةتقديمرغمأنهالمالحظمنإنهقلت
جيشًاهناكأنيبدوالحجاز، فالحكومةإلىإمداداتمنبهارتبطاوماوالذخائر

لدىأنيبينأوروبافىللحرباألعلىالمجلسنموذج، وأنبالفعلتكوينهيتم
دورهاتقديرفعالة، عندولكنهاالتعريفمحددةغيرعسكريةكياناتاآلنالحلفاء

منكانإذاعماالتساؤلمنيمكنناالذى، بالقدراآلخرينالحلفاءعملياتفى
الفرصةبإعطائهالمتميزالعربىالضابطهذاوخبرةحماسمناالستفادةالممكن
أنباستطاعتهايكوننواةوتجهيزلتدريبمعقولةبميزانيةمستقلةقيادةإلقامة
قدالتىالتركيةالقواتوجهفىبيةوالجنالطرقبإغالق – األقلعلى – تقوم
الحالةهذهالمدينة، وفىإلىمباشرةالتقدممقدرتهافىيكنلمإذاإليها، هذاتتجه

يغلبكما – عملواإذا، وأنهمالعملياتلجميعالعليابالقيادةالشريفعائلةتحتفظ
أنوردورليلعبموقفهالمصرىعلىعزيزيحولأنمنالخوفظلفى– الظن
زماميملكونمادامواأنهميعلمواأنالترك)، فعليهملحسابيخونهمحتىأو (باشا

.ذلكشاءوامتىضعيفًاعزيزفيصبحيوقفوهأن، يستطيعونالتمويل

صاحبحكومةتعليماتيحملبكعزيزكانإذاعماحسينالشريفوتساءل
فصمت. الصددهذافىللسرداراألخيرةالبرقيةإلىعنايتهالجاللة، فوجهت

نكنالأنناتعلموهل: "القرارإتخاذسمةتحملبلهجةقالبرهة، ثمالشريف
بميزانيةللحربيةوزيرًاعينتهقدأننىاآلنلكمأعلنإننى، اإلعجابإالبكلعزيز
إزاحةيعنىالالتعيينهذابأنثقةعلىإننىقلت". متطلباتهكللتلبيةمستقلة
الشريف، فأيدفيهيفيدبأنيمكنالذىالوحيدالمكانفهىالجبهة، منبكعزيز
أمورفىعنهينوبمنيختارالجبهة، وأنفىبالبقاءلهيسمحبأن، ووعدذلك
مكة، وأنفىبشأنهاالقراريتخذأمورمنذلكغيرإلىوالتموينواإلمدادالنقل

صباحالتعيينبرقيةبإرسالالشريف، وتعهدالمندوبهذاراتبالشريفيتحمل
.الترتيباتبكلاإللتزامليضمنذلكيفعلسوفأنه، وأشعرالتالىاليوم
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بالشريفلقاؤنااستغرق، وبذلكوالنصفالتاسعةبلغتقدعندئذالساعةكانت
.التالىاليومصباحاللقاءوعدعلىنصرفناا، وساعاتثالثعلىيزيدماحسين
المستمرالضجيجبسببمجهدةكانتأنهامرضية، إالكانتالمحادثاتأنورغم
ضوءعلىنسيرمتأخرين، وعدنااإلستيلينمصباحوقوة، وحرارةالمنزلخارج
منالخفراءأبداهمانظرىلفتالسفينة، وقدإلىالطريقفىاألسواقعبرالقمر
يستقبلوننابالمدينة، فكانواسيدهموجودإلى– شكدون – يرجعوإنضباطنشاط

.التاليةالنقطةمنآخرصفيرًاعليهيتلقونغريببصفيرنقطةكلعندويودعوننا

لقاءفىمعهساعتين، وقضيتالتالىاليومصباحوحيدًاالشريفللقاءذهبت
األوضاععرضالثالثة، فقدأبنائهمنخطاباتتلقىقدكانولما. منفرد

،األمسليلةلناقدمهالذىبالعرضقياسًاورديةتبدوعامةبصورةالعسكرية
،بكالمصرىعلىعزيزتعيينبرقيةعليه، وأملىالخاصسكرتيرهواستدعى

بأسالالتىالمقترحاتمنعددًاإتخذعزيمتهصدقعلىالقوىالبرهانولتقديم
لهكممثلللفاروقىمرتاحًايكن، لمالمثالسبيلفعلى. عمليةغيركانتوإنبها
حريصًا، وكانعنهبدًالإختيارهلنايروقمنلتعييناستعدادهالقاهرة، وأبدىفى

بالقاهرةالبريطانىالسامىالمندوبمعلمراسالتهخاصةشفرةتخاذاعلى
معنا، ولكنىاألخيرلقائهفىاللهعبدعرضهالذىالطلبنفسمباشرة، وهو

، والوالتوافقالمواءمةقبيلمنجاءاقداألخيريناإلقتراحينأنيقينعلى
كانتالذى (ويلسونللكولونيلالتقديرعدمأوالثقةفىشكأىإلىيرجعان

وذاتحميمةكانتفالعالقات) طريقهعنتتمالسامىبالمندوبالشريفإتصاالت
.وويلسونالشريفبينوديةطبيعة

معهاتفىحديثفىأكررأنالسابقةالزيارةفىجدةمغادرةقبلحرصتقدكنت
وحذرت". الملك "لقباستخدامقتراحاحولاللهلعبدأبديتهاالتىالمالحظاتمكة

يعرفهمالذينلهاالمعارضينوجودمع – الخطوةهذهمثلتخاذاأنمنالشريف
األطرافلجميعالحرجتسبب، سوفالرئيسىحليفهمعالتشاوردون– جيدًا

حكومةفيهتجدالذىالوقتيحينحتىالمسألةتأجيلعلىبحثهالمعنية، وقمت
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"المملكة "صفةعلىيترتبمالمواجهةمالئمًاأصبحالوقتأنالجاللةصاحب
القاهرة،إلىبذلكالصدد، وأبرقتهذافىنجاحمنحققتبما، وسررتنتائجمن

أنعلمتحتىالسويسإلىأصلكدتشماًال، ومامتجهةسفينةأولوركبت
المعاملةبهذهكثيرًاتأثرتوقد". ملكًا "أيامثالثةمنذنفسهأعلنقدحسينالشريف

،الموضوعهذابدايةمنعالقتنابهماإتسمتاللذينوالودالصراحةضوءعلى
فوضع. لينةكلماتاستخدمأندونلجدةالتاليةزيارتىعند" لجاللته "ذلكوقلت
".رمانوحجرهالزبيبكأكلالحبيبضرب: "العربىالمثلمرددًاكتفىعلىيده
.35للترضيةكأسلوبذلكمنهقبلتوقد

"الخليفة "بلقبتخاطبهالسامىالمندوبدارأصبحتطالماإنهقائًالواستطرد
يكن، فلمأقلهومايتضمنالكبيراللقبذلكاعتبرإليه)، فإنهيسعلملقبوهو(

مراسالتكلمروررغمأنهإلىفأشرت. األمرهذابمثليزعجناأنالحكمةمن
ضوءعلىإليها، ولكنأشارالتىالوثيقةأريدى، فلمبينالسامىالمندوبدار

أناللياقةبابمنأجدمكة، فلممنيحضرهاأنعرضفقداللهعبدمعخبرتى
بإمكانيةعلمىرغم (ذلكمنأبعدهوماإلىباألمرأدفع، ولمبذلكأتمسك

).الكفارأيدىمتناولغيروفىبعيدرسمىأرشيفمنإستراتيجيًااإلنتفاع

فىذلك، وفعلتإياهمودعًاالباخرةإلىأعودأنأمورىالسفر، رتبتوقبل
فىبارع، وهودافرينالسفينةبحارةرقيبوبصحبتىوالنصفالثانيةالساعة

،ذلكرفضالشريفلنا، ولكنصورةإلتقاطيتمحتىالفوتوغرافىالتصوير
يكنلم ( اليسرىركبتهفىصغيرةقرحةطبيعةعنلهأبحثأنمنىوطلب

منذلكأقبلإننى: "لىالغرفة، قالمغادرةعتزمتاوعندما). رؤيتهاباستطاعتى
،ذلكفعلمنيصورونهمنيمنعأنيستطيعلنأنهالتقدير"، فأدركتمنطلق

عبدمازال: بأوالدىيتعلقفيما "الوصفمنخاليةكانتمانادراً، ولكنبالغموضحسينالملكخطاباتتسمتاربما35
يكنلمكما". ظهرهاكسرالتىكالسحالىاألتراكالدماء، بينماسفكعلىذلكيفضل، وهوباألتراكمحاصراًبالطائفالله
سرورك، إنالناسمنالقليلإاليذكرنىالعيسىوادىفىوأناإياىلتذكركعزيزىياأشكرك: "دائماًوراءهاللهعبد
:الشاعرقولمعالتواؤمفىنجاحىأجلمن

...كليلةعيبكلعنالرضاوعين
أقولأناستطيع، والكرامتهمالستردادهبتهمفىللعربقدمتمساعدةكلأصلوالرفاهية، فأنتالعمرطوللكأتمنى
".ذلكمنأكثر
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سلمنىاإلنصرافوعند. جالسوهوصورتينلهيلتقطأنالرقيبمنفطلبت
معى، وأرسلالسلمحتىودعنى، ثممرتينوإحتضننى، السامىللمندوبخطابًا
عندماكثيرًاتأثرتالسفينة، وقدحتىلمرافقتىالخاصوسكرتيرهالخاصياوره

هتماماب، وعلمتلىالتحيةلتقديميقفالشرفحرسالميناءرصيفعلىوجدت
والقدسوبخارىوسوماكيافامنجاءوا، فقدالحرسلرجالالمتنوعةالتكوينة
، وعدتاآلخرينالوجهاءوبعضقابيلسليمانالشيخوالحبشة، وصافحتوبغداد
.الظهربعدوالنصفالرابعةالساعةفىينبعإلىغادرتالتىالسفينةإلى

الما،الباخرةإلىالفورعلىنتقلتا، و13يومصباحمنالثامنةفىينبعوصلنا
أنلىوتبين. التاسعةالساعةفىزيارتهأقترحبأننىفيصلالشريفوأبلغت

علىأصبحوا، فاألتراكاإلطمئنانعنتكونماأبعدحولهاوماينبعفىاألوضاع
مونيتورمدفعهناكوكان. الليلةتلكفىيهاجمونهاوقدالمدينةمنميًال15بعد
بوصولأبلغقدويلسونالكولونيليكنولم (الضرورةعندلقصفهممعدًامم31

الطائرات، وبدأتينبعفىموجودةريفنالطائراتسفينةبعد)، وكانتالمدفع
السهلعبرإقامتهتمتالذىالخندق، ووجدتقليلمنذاألتراكتقصفالبحرية

علىفزعحالةهناككانت12يوم، وفىعبرهالتركىالهجومسيأتىالذى
أنالتقارير، وأفادتهاردنجالسفينةإلىالوجهاءوبعضفيصل، ولجأالشاطئ
مماأكبرأعدادهموأن) البعضتقديرفى (أميالستةمقربةعلىمازالواالترك
أمريتركأنأمل، علىالخندقفىالبقاءتمامًاالعربرفضمتوقعًا، وقدكان

.البريطانيةالسفنلمدفعيةالسهلفىالتحكم

لهأرسلتهاالتىالمذكرةأن، ويبدووالربعالتاسعةحوالىفيصلالشريفزرت
الصورةفىليبدوبينبعالموجودالحريركليجمعأنلهأتاحتالمقابلةطالبًا

توترأنعلمتأتصور، وقدكنتعماقليًالنحيفًا، وكانعربىألميراألسطورية
بكزيداألصغرشقيقهوكان. بالهزالأصابهقداألخيرينالشهرينفىالوضع

فقالالماضىيونيوفىلهأعطيتهاالتىالذهبيةالساعةأرىأن، وحاولتبصحبته
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الشخصهذاأنروحىمنوعلمت" (منىأقوىهومنعنوةأخذهالقد: "لى
).الثانيةللمرةأخيرًاتزوجالذى، اللهعبدهواألقوى

تأخرمنالسابقةشكاواهفيصلالشريف، كررالتحياتوتبادلالقهوةتناولوبعد
منفائدةالأنهأقروقد. أشهرأربعةمنذطلبهاالتىالمدفعيةبطارياتوصول

التىاإلنسحاباتبعدأنهإلىلإلشارةالفرصةنتهزتا، واآلناألشجانتلكإثارة
لو، فحتىالعالمنظرفىالمصداقيةبعضإلىالبدووقوةشجاعة، تحتاجتمت
الدقيقةمعرفتهمالمفتوحة، فإناألراضىفىالعدومواجهةعلىقادرينغيركانوا

حربأسلوبإلىلجأوالوعدوهمعلىأفضليةتعطيهمالمنطقةبطبيعة
اإلنجليزلهيضمنكثيرًا، أنكررهالذىفيصلالشريفمطلب، وكانالعصابات
مهاجمةيمكنهالقاعدتانهاتانيدهفىوقعت، فإذاوينبعرابغعلىاالستيالء
، وقبلحركتهيشلاإلتصالخطوطقطعمنالخوفكانلقد. الوجهفىاألتراك

المصرىعلىعزيزتعيينبشأنوالدهإتخذهالذىبالقرارأخبرتهأنصرفأن
نجاحسوىيهمهالالذىالضابطهذافىثقتهيضعأنمخلصًا، ورجوتهبك

عزيز،معبإخالصيتعاونأنوعد، وقدالشريفأسرةنتصاراوالعربقضية
إلىطريقهافىأبحرتالتىالمابالباخرةأللحقوالربعالعاشرةالساعةوتركته

.15الجمعةظهرالسويس

يتمالتى، والعملياتالعربىالتنظيمبهايتسمالتىوالتشنجاإلنضباطعدمطبيعةإن
هناكأنيبدوللحملة، والمستقلةقيادةوجودضرورةعلىإضافىتنفيذها، برهان

، واألملبكالمصرىعلىعزيزمثلالقدراتتلكتجميععلىقادرمسلمًاضابطًا
منليجعلالنفسوضبطالشجاعةحسينالشريفعندتتوافرأنعلىمعقود
.واقعةحقيقةللحربيةوزيرًاتعيينه

.بالفعلالقيادةيتولىعزيزمنأكبرهومنهناكأنيدركمناأحديكنولم

* * *
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إتصالأولمعتبدألمصداقتنا، ولكنللورانسصديقًاأصبحتكيفأدرىال
، عندما1914عامشتاءقبلعنهسمعتقدأكن، ولمحالأىعلىبيننارسمى
وكأننىأحسستمصر، وفجأةعنالدفاعبقوةالمخابراتبفرععضوًاأصبح
، جبهتهنحافتهرغمالبنيةالقامة، قوىمتوسطلورانس، وكانسنواتمنذأعرفه
، وأنفهالحربقبلماطريقةعلىاألشقرشعره، يصففمستطيلووجههمرتفعة
.مربعة، وذقنهممتلئ، وفمهثاقبتانزرقاوان، وعيناهمستقيم

بالعملمنهاتصلاماعداالمحددة، ماوالفصولاألوقاتيكرهلورانسكان
مكانهاويونانية، يتركالتينيةكتبًادائمًايقرأشقتىفىكثيرًارأيتهوقد. الرسمى

أيًايأخذأندونتمامًامكانهاإلىيعيدهاالخاصة، ثممكتبتىرفوفعلىفارغًا
فىتأخرأنيحدثأخذ، ولمبماقائمةيتركبعضهايأخذكان، وعندمامعهمنها
لهوميروستفضيلهسوىأدبيةإختالفاتبينناتكنولم. المناسبالوقتفىردها
يحب. أرسطوفانيسعلىلثيوكريتوستقديمىعلىموافقته، وعدمدانتىعلى

إليها، وقاليستمعالمقعدعلىمسترخيًاالعينينمغلقشبهيجلس، وكانالموسيقى
كنتإذاعمادائمًايسألكانشقتىبابيطرقكانعندماإنهإسماعيلخادمىلى

علىعاتبته، وعندماأتىحيثمنعادبالنفىاإلجابةكانتوحدى، فإذاموجودًا
،الوقتذلكمثلفىجاءإذادخيًالأوثقيًاليكونأنيخشىإنهلىقالذلك

، فلمأجلهمنأقمتهأفرادألربعةعشاءإلىدعوتهعندمامرةذاتوأغضبنى
إنلهقلتعندماالتأنيبحدوديتجاوزمافعلتإننىذلكبعدلىيحضر، وقال

غيرهأدعوحتىمقدمًاحضورهبعدمأبلغنىقدكانإذايعنينىالحضورهعدم
.معناالعشاءلتناول

عندماعربيةمعرفةمنإليهأنقلهأناستطعتماكلتمامًاهضمقدأنهويبدو
أشياءلهأروىكنتوأحيانًا. السويسلقناةالغربيةالضفةعلىمعهموجودًاكنت

يرهقهالاألسواقفىبالسيرشغوفًاوكان. عليهاتعليقهمعرفةفىالرغبةلمجرد
شخصًا– البدايةمنذ – فيهووجدت. األثريةالمساجدزيارةأحب، كماالمشى

حيالهاالتصرفيكونبأسمائها، وأالاألشياءتسمىأنلبقًا، يحبجذابًا، محدثًا
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يثقرسمية، ولمإجراءاتعنناتجًاذلككانلواللياقة، خاصةبقواعدمقيدًا
هوجارثأعطىالدراسيةالمنحةلسفرة، فترتيبهبهوجارثثقتهمثلبإنسان

.الحياةفىاألولىفرصته

أنباءهاتخفىأوتنكرهااألعداءصحافةأنوجدنابقليلالعربيةالثورةقيامبعد
نجاحعلىبرهانأولأنالمحايدة)، ورأيناالبالدفىتؤثرالصحافةتلكوكانت(

العربية، وتكونالدعايةتحملالتىالحجازبريدطوابعبإصداريكونإنماالثورة
ماكماهونهنرىالسيروسارع. األربعةاألرضأركانفىوالتبادلللبيعقابلة

كتبتوقد. الصددبهذاقتراحاعلىالبريطانيةالخارجيةوافقتبالموافقة، كما
تتخذأنمقترحًاالبريدبرجوععلى، فردالموضوعهذابشأنحسينللملك

هومماغيرهاعنمميزةتكونأناإلسالمية، علىالعمارةمنرسومًاالطوابع
معالعربىالمتحففى، وتجولتبالغرضيفىلنذلكأن، وأحسستشائع

والروحالكلماتمتضمنةالطوابعلتصميممناسبةأفكارعنبحثًالورانس
المناظرفاستبعدنا. العربيةالتطلعاتعنالخالصة، وكذلكالعربيةوالزخرفة
الفنمكوناتمنمكونًاتشكلوالالعربيةالحضارةعلىغريبةلكونهاوالصور
علىاستوعبقدلورانسأنواضحًاوكان. أوروبيةخطوطهاأن، كماالعربى
،ألوانثالثةمنالمكونةبالطوابعالخاصةالفنيةالمهارةالفكرة، ولديهالفور
، وخاللنهايتهحتىبدايتهمنالموضوعمتابعةعلىالمقدرةلهتتوافروبذلك

.العملهذاينجزأناستطاعقليلةأسابيع

ماأقربجلعتهاالتىالطوابعتصميماتبإعدادالمصريةالمساحةمصلحةوقامت
المصريينأصدقائىبعضمعاجتماعاتخاللالعربية، ومنالسماتإلىتكون

مصادرها، وأرسلتمنالمعرفةيلتمسأنعلىلورانسحرصمدىأدركت
،، وطرقهقبائله: الحجازعنيعرفهماكلعلىليطلعهمكتبهإلىروحىحسين
أصحبهأنصراحةمنىطلب، وأخيرًامواقعهمختلفبين، والمسافاتوآباره
،ذلكتدبيرمنأكثريسعدنىماهناكيكنجدة، ولمإلىالتاليةرحلتىفىمعى

إلىمنهتخلصًاذلكفىيترددوالمالذينالعسكريينرؤسائهموافقةعلىوحصل
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أنأحديالحظجدة، ولمشوارعفىنسيرونحننتمناهكناماسجل، وقدحين
سيئجلدىمقعدعلىجلوسهنتيجةمختلفةبقعًايحملأصبحقدمعطفهظهر

إبعاديتملمماإنه: فيهاجاءالتىفيصلبرقيةيقرأاللهعبدسمعوعندما. الدباغة
الالتركيةالطائراتإن: "بقولهعلق. العربشملينفضفسوفالتركيةالطائرات
معرفةبهرتأيام"، وقدخمسةأوأربعةمنأكثرعملهافىاالستمرارتستطيع
أخذعندما، خاصةاللهعبدالشريفإمكاناتمنالعدولدىبماالتفصيليةلورانس

السوريةاألسماءتواترومع. بالغةبمهارةالخرائطعلىالتركيةالقواتموقعيحدد
عبدإنحتىوحدةكلموقعبدقةلورانسوالعراقية، حددواألناضوليةوالجركسية

شئ ؟ ".كليعرفإلهالرجلهذاهل: "قائًالإلىإلتفتالله

عندحسينالشريفمنحصلتقدبأننىاللهعبدذكرتأننىيومياتىفىسجلتوقد
منه، وطلبتعباسبئرحتىبالتوجهللورانسبالسماحإذنعلىالصباحهذامعهحديثى

أسيراآلناللهعبد، وأصبحوفيصلعلىإلىتوصيةبخطاباتلورانسيزودأن
، وهوفيصلإلىالتوصيةخطابيكتبالذىهووالدهجعلإنهحتىلورانسشخصية
ممتنًا، ونحنلنايلوحوهولورانسأذكرومازلت. 36لورانسحلمحققالذىالخطاب

بدأقدكانأخرىمرةبهنلتقىأنمصر، وقبلإلىعودتناقبلرابغساحلعلىنتركه
.إنجلتراتاريخفىالبديعةصفحتهيكتب

فىدارماكلفيهالخصالمستقبلية، وقدتطلعاتهعنضمنياًتعبيراً" العربىالمكتب "إلىأرسلهاالتىالبرقيةعبرت36
.العسكرىالموقفحولآراءمنلنابكالمصرىعلىعزيزأبداه، ومااللهعبدمعالمقابلة
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التاسعالفصل
ماكماهونهنرىالسيرمععملى

)1914 – 1917(

سوفالحربأنكيتشنرلتقديرالجاللةصاحبحكومةتبنىبالحربوصلتنابدايةكانت
1914ديسمبرفىماكماهونهنرىالسير، وتعييناألقلعلىسنواتثالثتستغرق

ردًامنه، وتلقيتلىصنيعهحسنشاكرًاكيتشنرللوردمصر، وكتبتفىساميًامندوبًا
:مميزًا

1914ديسمبر14

:ستورسعزيزى

مصرفىبكيجمعنىالذىالوقتإلىدائمًاأتطلع، وسوفخطابكعلىأشكرك
الردمنالمستوىبهذاقوبلقدالقناةعلىالهجومبأنسعيدإننىأخرى، مرة

المختارينالهاربينبعضلناليرسلماكسويلإلىكتبت، وقدمعهالتعاملوحسن
.مصرإلىجاءواإذااستقبالمنينتظرهممااآلخرونليعرف) األتراكمن(

لكفسأكتب. األصدقاءوجميعوالوزراءللسلطانالطيبةسالماتىتبلغأنأرجو
فىالموجودبالشرفة، والتمثالالكبيرالحجر: األخرىاألشياءبعضإرسالحول
".برومفىلحديقتىأحتاجهما، اإلسطبلفناء

.صالحنافىالزمنببطء، ولكنتتحركالحرب

كيتشنر: المخلص

أحدجانبىالقطار، وإلىمنالبهيةبطلعتهيطلماكماهونهنرىالسيرأرىأنواستطيع
".الطيبةمنهاتشععيونه "يردداألقباطعظماء
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فىطيبًاتأثيرًا، وتركالسبتيوم– السامىالمندوب – ماكماهونهنرىالسيروصل
ودود،بالشقة، وهواليوممعىالغداءتناولالسواء، وقدعلىوالبريطانيينالمصريين

.عامًا52يبلغالذىعمرهمنأصغر، يبدو، حصيفمقبول

برغمشاقًا؛ ألنهعملهماكان. ماكماهونالليدىوكرمنبلغيرىالكثيرونيتذكروسوف
حسنعلىزوجتهبرهنتبالهند، حيثحافًالسجًالوراءهتركالسامىالمندوبأن

بيئةفى، يقعلهنظيرالفريدموقفمواجهةفىمصرفىنفسيهماوجداضيافتها، فقد
،المصريينلغةهى– المألوفةالهندستانيةوليست – لهما، فالعربيةبالنسبةتمامًامختلفة

منبالفرنسية، وبدًالويفكرونيتحدثونكبيرةبأعدادالموجودوناألجانببينما
أنعليهماوسمال، كانكلكتافىالدولةوثائقفىالمنشورةوالسوابقالبروتوكوالت

مؤقتة، حتىكانتالتىللحكمالوقتيةالعشوائيةاألساليب– واجتماعيًارسميًا – يسايرا
البدايةفىتحكممصركانت، حيثالورقعلىالتسجيلتعرفولم،مضتأسابيع

.الهاتفيةبالمكالماتتحكماألمرنهايةفىأصبحتثم،بالمقابالت

المباشرةاإلدارةعليهقامتالذىاألوامرنظامبينوسطًامصرفىالبريطانىالنظامكان
علىللحفاظضرورتهاألوروبيةالحكوماترأتالذىالبيزنطىالهند، والنظامفى

،المستحيلبذلنا، لقدالعالىالبابمواجهةفىوشركاتهاوعقودهامتيازاتهااومكانتها
تقديمبوالطاقة، فقمناللوقتالمهدرةالتمنىروحعلىالشرطية، حفاظًاالصفةوفضلنا

المصرية، وكانالحكوميةصالحمالعلى" بالتفتيش"، والمصريينللوزراء" النصيحة"
علىوالقادرالمعروفالنظامهذاعلىحفاظًا – مصرفىالبريطانىالمعتمددارعلى

ناحيةومن". الضم "منبدًال" الحماية "بصيغةتتمسكأن– اإلتجاهينمنأىفىالتدرج
ماعلىالحمايةتركتهاالتىالسياسيةاألمورفىالالوضعبتغييرالشعوريحدثلمالمبدأ
سوىأهميتهااإلنجليزىالشعبيرىالتىاألمورفىعامًا، والثالثينمنذعليهكانت
يتمهليفعللمأوًال ؟ وإذامنزيارةيبدأأنعليهالذى، مناالجتماعى" الوجه "فقدان

واألجانبالمصريينعندوالقلقالعداءتثيرقدالتىالمسائلهىعنه ؟ ومااالستغناء
مننوععلىللحفاظالبطاقاتردأواالستغناءيعنىاإلنجليزالسواء ؟ وعندعلى

المجتمعاتعندالتقاليدتلك، وممارسةالماضىإلىتنتمىالتىالمضحكةالقديمةالمراسم
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المجامالتوتبادلوالتواصلللمبادرةالمقبولةالطريقةتمثلاألخرىالمتحضرة
.االجتماعية

من1915عاممنذإتخذناهمماالقليلأنأقررعندماالدفاعوالالهجومأقصدالإننى
لألفرادالبطاقاتإرسالعنالتوقفمن، أكثروعميقعامإرتياحعدمسببإجراءات

أسماءهمليسجلواأوللتحيةبطاقاتهم، تاركينالسامىالمندوبدارإلىيحضرونالذين
العائلةأمراءبعضوجوهعلىرأيتهالذىالتعبيرأنسى، ولنالزياراتسجلفى

شفاههم، فكانتالسامىالمندوببزيارةيبدأواأنعليهمبأنأخبرتهمعندماالخديوية
.اإلحتجاجكلماتصدورهمفىيكتمونوهمترتعش

أبعادوذاتوإلحاحًادقةأكثرمشكلةيواجهأنماكمهونهنرىالسيرعلىيكنولم
،المرهقالطويلطريقهااآلندخلتالتىالغربيةللمفاوضاتمواجهتهمثلمصيرية
منلديهيكنلمالمصرية، كماالبيئةعلىغريبًاكانكماعليهغريبًاكانهناكفالمسار

قدمعهعملوامنكلولكن. شيئًاعنهيعرفواحدموظفأسوانإلىاإلسكندرية
أذكرالصدد، والهذافىالكبرى، وشجاعتهاألمورفىالقرارتخاذاعلىقدرتهأدهشتهم

بالشرقالخاصةاألساسيةالموضوعاتفىغيرهاأوالهندعلىالتأثيراستبعدقدأنه
خاللحتى – سياستناعنإنجلترافىالمسئولينبعضكانلواألفضلمنوكان. األدنى

ختراقاعلىقدراتهمعلىبرهنواقد– لوزانفىالنهائيةالتركيةالتسويةإلىالتوصل
.37والسوءالرثاثةالبالغةاإلسالميةالجامعةخدعة

وضعًاتمنحنىالخارجيةوزارةجعلعندماالكرمبالغماكماهونهنرىالسيروكان
الدائمًاالشرقىالسكرتيركان، بينما38"الثانىالسكرتير "درجةبإعطائىمحليًادبلوماسيًا

حديثملحقأصغرمنمنزلةأقل، ويظليرقى، والالدبلوماسىالسلكرجالمنيعد
منالكثيركان، فقدالوضعتحديدغيرشيئًابالطبعذلكيعنىوال. بالخدمةالعهد

نبأبنشرتشيتهامقامبكثير، وقدذلكمنأهمالوظيفىوضعىأنيظنونالمصريين

لقصرالمجاورةباكوسأرض1916عاماشترىعندمانظرهبعدفىبالفضللهماكماهونهنرىالسيرخلفاءيدين37
.بهاالملحقةالحديقةوكذلكالسامىالمندوبدارمساحةمضاعفةإلىأدىالدوبارة، مما

.األولالسكرتيردرجةاآلنالشرقىالسكرتيريشغل38
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يشىبأسلوبالمباركاتمنسيًالعلىجلب، مماالصحفىالمكتبخاللمنالترقية
.قدرًاأرفعيتصوروننىكانواالذينالناسأملبخيبة

بواجباتتمامًاإلنشغالهااألقاليمفىالتفتيشنظامبتحسينالسامىالمندوبدارتقملم
عليهالحصولماكماهونالسيراستطاعالذىاإلجازةأسبوعشعبنا، وكانتجاهالحرب
.واإلحتفاللإلبتهاجمدعاة

مثلرؤيةعلىالقدرةلعدمنموذجًاراحة، وتعدوليستتغييرًالألقصرزيارتناكانتلقد
زيهمفىالقواسونالسوارى، وحولنابوليسيسبقناهناكإلىذهبنا، فقدالمكانهذا

مدينةاألقصرالرسمية، إنبمالبسهمالمحليينالموظفينمنغفيراألحمر، وجمع
وكان. باألسىمألنىالطريقةبهذهمعهاالتعاملبأنبالحيوية، وأعترفمملوءةرومانسية

فندقفى، فأقمناأبوابهباالسونترفندقأغلق، وقدسياحوجودعدماألمرفىماأهم
.األقصر

ماكماهونهنرىالسيريكنويلز، ولمأميروصولهواألسبوعهذاالمهمالحدثوكان
لألوامرتنفيذًاوذلك– فقطالسلطانأبلغحيث – الماضىالسبتحتىبذلكأحدًاأخبرقد

مواجهةفىأنفسنا، وجدنانفعلأنعليناماذانعرفأنالسرية، وقبلتباعابالمشددة
مظاهرمن، وكانالعالمعلىاإلمبراطورية، وأعلنتتبنتهاالتىالمباشرةالتوجيهات

القديمةللقاهرةزيارةفىالملكىالسموصاحبأصحببها، أنحظيتالتىالشرف
روحالفورعلىستوعبأالزيارة، وتلكمثلفىأحدًاصحبتأنلىيسبقوأسواقها، ولم

.ويلزأميرفعلكماالمكان

السموصاحبمرافقةبشرفاألحمر، حظيتللبحرلىزيارةأولمنعدتوعندما
مندهشتاألقصر، وقدإلىحلفاوادىمنبالذهبيةمعهعطبرة، وسافرتإلىالملكى

أبىإلىوقدوصلنا، طعاممنيتناولهماقلةبرغمالشاقةالرياضيةالتمارينممارسته
،يجببماقمناأنناتصورتالمعبدزيارةالشدة، وبعدبالغالظهر، والقيظعندسمبل
فىيعدو، فأخذبمرافقتهلنايسمحأنيجرى، ورفضأنيريدأنهأعلناألميرولكن

السودانيينالحرسمنأربعة، وبصحبتهوالشورتالكاكىالقميصمرتديًاالصحراء
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يجرونوحرسهاألميرواستمر. الطقسحارةبالدفىوتربواولدواالذينالقامةطوال
الرمالوسطنحينرمتأقدامهميجروناألربعةالحراسرأيتساعتينغربًا، وبعد

أنيقبلأنيقبلأنقبلترددبها، وقدبدأالتىنفسهاالحالةفىيبدواألميروأمامهم
.بالصوداالفواكهعصيربعضيشرب

القناةيختأبحر، عندماعليهمضاعتالتىالفرصةواأللماناألتراكالطيارونيعرفلم
قواتعاممصر، وقائددفاعلقوةالعامالقائدمتنهشماًال، وعلىاإلسماعيليةمن" إيجريت"

العهدالهند، وولىفىالملك، ونائبالبريطانىالسامىالمتوسط، والمندوبالبحر
إلىمصرغادراألميرالحذر؛ ألنببعضتحلتالعسكريةالسلطاتولكن. البريطانى

بورسعيدعلىألقيتقدالقنابلالجو، وكانتفىوطائرةالبحرفىمدمرةتسبقهإيطاليا
عند– آسفين – ويلزأميرسموودعنالمصر، وقداألميرمغادرةعلىلسابقااإلسبوعفى

الحيويةمنالدرجةهذهعلىإنسانمعقبلمنألتقفلم. بورسعيدميناءمنسفره
باين "إسماعيلخادمى، قالشقتىإلىعدتالشرقية، وعندماالحياةتقديرعلىوالقدرة
".معطفهأحضرأنمنىيطلبوهوإسماعيلإسمىأنتذكر، فقدملكنبإعليه

إذنعلىحصلالذىويميساألميرالطلبعلى، بناء1915عامفىعدنإلىأرسلت
–أخرىناحيةمن – وإلطالعى، سياسىكضابطاألحمرالبحرفىأصحبهبأنلىخاص

عنهمنكتبالذينوالناساألماكنأرى، ولكىميل1300بعدعلىالعربيةاألوضاععلى
"يوريالوس "بالسفينةمقصورةكل، وكانتوالمراسالتالمذكرات– آلخرحينمن– 

تهوية، وكانبهليسمظلممكانفى) مرةوآخرألول (أنامأنإلىضطررتامكتظة، و
معأواألميرالمعالشطرنجذلكبعدلعبت، ثمبإنجازهقمتالذىالعملبعضهناك
الطبيبأوالبحارةرئيسأوالقبطاندائمًاكانالبحريةرحالتىوخالل (المهندسينكبير
،مؤسفحادثوقععدنالشطرنج)، وفىلعبلمشاركتىالكافيةالشجاعةلديهممنهم
.تمامًامحددغيراألعداءمنآخرعددسعيد، ومعهمالشيخفىحاميتنااألتراكواجهفقد

عنإنذارصدر، وعندمالحجسلطانهوالقاهرةفىعليهتعرفتصديقلديناوكان
بمشاهدةجنودناأحدوقام. عنهاللدفاعلحجإلىقواتناذهبتتركىهجوموقوعإحتمال
السلطانهوبالقتيلإذاو، عليهالنار، فأطلقهويتهفىشكالقصرشرفةفىشخص



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

224www.RaoufAbbas.org

والمؤتمراتالمقابالتخاللمناإلنجازتقتضىكثيرةمهامأمامنا، وكانتنفسه
.الحلعلىتستعصىالتىالمسألةهذهعنتمامًابعيدةبموضوعاتالخاصةوالتقارير

قائدمعالرئيسىالموضوععلىركز– العملىالسهلبأسلوبه – ويميساألميرالولكن
األحمر، والمقيمالبحردورياتعنالمسئولالكبيرالبحرى، والضابطعدنقوات

األحمر،بالبحرالنقلسالمةفىنبحثكناحيث؛آخرينإثنينأو، وواحدبعدنالسياسى
البحريةالقواتبيناألحمر، والتعاونالبحرعبورمنعمالئهالعدو، ومنعمدافعوتحطيم
الضباطبينالمعلومات، وتبادلللسفنسياسيينضباطالعسكرية، وتعيينوالقوات

فىالشكيخالجنىوال). فيهخدمتمجالكلفىإثارتهدائمًاحاولتماوهو (السياسيين
معالرأىيتبادلواأنالحجازفىالعربيةالحملةوراءكانواالذينللمسئولينأتيحلوأنه

تحقيقالعربية، الستطاعواالثورةقيامقبلبهميلتقواحتىأوالفارسىالخليجفىزمالئهم
، وحتىأنفقتالتىالجنيهاتآالفمنالعديد، وتوفيراألساسىالهدفعلىكبيرتركيز

التىاآلثاروتحليلفحصكان، فقدعدنفىلإلهتماممثيرآخرغرضهناكيكنلملو
بمشاركة، أوجماعىبشكلإدارتهتتماألرضمنفقيرمحدودقطاعلهايتعرضقد

بومباى، الوحكومةوالمستعمراتالحربلوزاراتالتابعةالجهاتمنجهةمنأكثر
.أخرىمجاالتفىالعملعلىتنعكسقدالتىالفائدةمنيخلو

مجتمععلىطيبًاإنطباعًاترك– أجنبيًاأوبريطانياكانسواء – كبيربضابطألتقولم
هذايعود، والويميساألميرالسوىعلىمحمدكلوبإلىعابدينقصرمنالقاهرة
الحديث، وإتقانهعينيهإحدىعلىيضعهاالتىالعدسة، وتألقشخصيتهجاذبيةإلىالتأثير

فىبراعتهإلىالتأثيرذلكيعود، بلفحسبالدوبارةقصراستقبالغرففىبالفرنسية
.المأزقمنالتخلص

يكنالبارزة، لمالشخصياتذوىالرجالبعض– الحربخالل – القاهرةعلىمروقد
كانتمثلما (الكبرىالعسكريةأوالمدنيةالرتبأصحابمنيكونواأنالضرورىمن

؛ فقداألسىمشاعرلهماأحملمازلترجالنهؤالء، هناكبينمن). لورانسمعالحال
، فهومجالمنأكثرفىمرموقًامستقبًاللنفسهيحققأنسايكسماركباستطاعةكان

فىيفشلأنالصعبمن، وكانالبريطانىالعموممجلسبهميمتلئكثيرينبينمنواحد
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يملىأنيستطيعكانسياسىكاريكاتيروزيرًا، وكرسامحتىأولوزارةوكيًاليصبحأن
الخارجية"، كماوزارةمواقف "رسومهإنتقدتالمسائية، وربماالصحافةعلىشروطه

تؤهلهالفنيةالروحتلك، وكانتلهترجمتهفىالسلىشينأوردهاالتىالنماذجفىجاء
تقمصعلىالفائقةبقدرتهالناسيجتذباألولالطرازمنكوميديًاممثًاليصبحلكى

مقلدًادقيقةعشرينلمدةمعىتحدثاألدوار؛ فقدلمختلف، وأدائهالشخصياتمختلف
بإسمأتحدثإننى: "الكبار، قائًالالسياسيينمنالعديدأصواتبنبراتالبرلمانمناقشات

مطلبسوىلهمليسالذينأيرلنداشمال، سكان، الملتحيناإلنجيل، قراءاللهيخشونمن
إحدىمنمشاهدأمامىمثلكما ... ". تأخيرأومماطلةدونتحقيقهيريدونوحيد

السياط،، وصوتالخيلصهيلذلكفىالمشاهد، بمامكوناتكلعن، معبرًاالروايات
بارعًا،ممثًاليصبحأنباستطاعتهكان .. الرصاصوإطالقالقطارإصطداموصوت

.بكتاباتهالقراءيمتعروائيًاكاتبًايكونأنباستطاعتهكانكما

الجندىهذاصوتاستعيدعندماباإلرتياحوأشعر. عدنإلىسايكسماركسافرلقد
السكيربمشهدليذكرنىشكسبير، أعطنى" ويلسونرقيبيا: "تابعهينادىوالسياسى
.وكليوباتراأنطونيوبمسرحية

سريرتهونقاءطيبتهكانتالذىهربرتأوبراىشخصيةهىاألخرىوالشخصية
قدلكونه، وكذلكالشرقيينعندهتمامامنأثارهالهمة، وماعلوحيثمنسايكسيشبهان
تبدوالبمسائلالتأثرشديدكان. مصرفىإهماًالالضباطأكثر– لورانسبعد – أصبح
أماميومًااألكرادعنتحدثوالالظ، واألكراد، فقد، األلبانمثلغيرهعندلإلهتماممثيرة
فىسفارتنامن – فيتزموريسعليهفرد. مثاليةأرومةمنبأنهم، فوصفهمالناسمنجمع

إلىيهبقدآخرعنصرًاأجدالإننىمتميز،عنصرإنهمأوبراى،أجل– "إستانبول
".العزلالفالحينعلىمفاجئهجومشنفىمساعدتى

جونالقاهرةفىأيامىمنأذكرهاالتىالمتواضعةالمراكزذاتالشخصياتبينومن
يكن، ولمبإستانبولسفارتنامنمنقوًالجاءناالدوبارة، فقدبقصرماكماهونخدمكبير
تقديمعلىعترضاوقد. واجباتهشرحعلىيصركان، بلفحسبوبعملهبنفسهمعتدًا

منبدًالالقراحبالماءكئوسهنيمأل، وكانالضيوفمنالمتزوجاتغيرللنساءالخمور
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إلىاإلتجاهفىالدوبارةقصربمغادرةنهمكناعندمايومًافعلهماأنسىالشمبانيا، ولن
تضعأنمقترحًاماكماهونالليدىإلىجونعشاء، فتقدمحفللحضورعابدينقصر
 !أنفهامناأليسرالجانبعلىالبودرةمنقليًال

المئويةالذكرىفإنالمناسبةالخطوةبإتخاذأحديقملمماأنهتأكدت1916عامربيعفى
لحملة،الترتيبفبدأت. البلدهذافىأحدبهايدرىأندونتمرقدلشكسبيرالثالثة
قترحتا، وأنيسماكباألسقفهاتفيًاتصلتاذريعًا، وفشًالأحرزتإنهاالقوليؤسفنى

البطريركمعنفسهالشئفعلت، كماالفصحعيدقداسفىاألمرهذايتبنىأنعليه
بعدتصلتامصر، وكنائسجميعفىاإلحتفالبهذاالدعوةإلىبالتوجيه، فتفضلالقبطى

إتصلتالمناسبة، وأخيرًابهذهمدرسةكلفىمحاضرةلتنظيمالمعارفبوزيرذلك
مصر،فىالصادرةوالعربيةواليونانيةواإليطاليةوالفرنسيةاإلنجليزيةبالصحف
كثيرةرسائلتلقيتللشعر، وقدجوائزوتنظيممقاالتنشرمقترحًااألمريكيةوبالصحافة

أنأحد، وأردتيلحظهاأندونالمناسبةتمرأنمنأفضلذلككانكلمحلية، على
.مصرفىموجوداألمرهذابمثلاإلهتمامأنللعالمأبرهن

كتابلدينايكنلم، ولذلك1914عامقبلماإلىيرجعالالحربيةالدعايةعلمأنأظن
ماكلعندنا، كانالدعايةأساليبأسسوضعفىمنهنفيدأننستطيعالمجالهذافى

األجنبية، عنصرًا، ولغًة،الشعوبعندالعامالرأىمعوالمتقدمالدقيقالتعاملأننعرفه
البيانيةوالرسومالمقاالتأنلناوتبين. صعوبتهتبلغمهماضروريًاأمرًاودينًا، يعد

فىعسكيةبنتائج، تأتىهناكفعاليتهاأثبتتوالتىأوروبا، فىالمنشورةوالكاريكاتيرية
أهلعنداإلعجابمشاعرتثيراألعداء، كانتمنالرعبتثيرأنمنوبدًال. الشرق
المصورةمجلتها، فقامتالمجالهذافىللمساعدة" المقطم "إلىاللجوءرأيتوقد. الشرق

.الغرضهذالخدمةالكاريكاتيريةالرسوممنمؤثرةمجموعةبنشر" المصورةاللطائف"

األستراليينبينالجنود، خاصةبينتدورالتىاألحاديثإلىاالستماعفىكبيرةمتعةأجد
ممتازة، فقدبصورةالمصريينمعالتعاملفىمشقةيجدونال، فاألستراليونوالمصريين

الذىالذهبىالخاتمعلىتعليقًاالمصريينالبكواتأحدإلىيتحدثأستراليًاعريفًاسمعت
يستطيعونأنهمتعلمأال .. جيدخاتمإنهنعم: "العريفله، فقالإصبعهفىالبكيضعه



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

227www.RaoufAbbas.org

أنهماألصفر؟! ". كماالنحاسمخلفاتمنالذهبيةالخواتميصنعواأنإنجلترافىاآلن
لغةمنواحدةكلمةيفهمونالوأولئكهؤالءأنبرغمالسودانيينمعالتعامليحسنون
.اآلخرالطرف

لإلنتهاءمصرفىالبريطانيونعليهاعاشالتىالكبيرةباآلمال1916و1915عاماحفل
إقناعالعسكريةنياتنامنأنأعلنااألولالبحرىالهجوموبعد. جاليبولىكارثةمن

نهاجمأنيجببأننا) األعداءمنأيًا– لألسف – ذلكيشملأندون (المحايدينأصدقائنا
.اإلسكندرونة

15حضورفىباإلسكندريةحدثالبلد، ماهذافىرأيتهاالتىالمؤثرةالمشاهدأكثرومن

اإلنجليزى، وسارالقائدممتدحًاجنودهإلىقائدهمتحدث، حيثالفرنسيينالجنودمنألفًا
وبرغم. 1820عامنحوإلىتعودملونةصورةإلىأنظرأكادجعلنىرائعبنظامالجنود

كانوااإلنجليز، فإنهمالجنودعنالبدنيةالناحيةمنقامةأقلكانواالفرنسيينالجنودأن
وجدواعندماالفرنسيينفىرأيهمغيرواالرملسكانالجمهور، ولكنإعجابمحل

اإلنجليز،لصالحتحسبمالحظةوهى. التالىاليومصباحفىجرداءأصبحتقدحدائقهم
حدثإذاإيجابيةأكثركانالفعلردولعل. العملهذامثلعلىاإلنجليزالجنوديقدمفلم

.إستانبولعلىاالستيالءفىنجحوا، وقدمنتصرينعودتهمبعدالجنودمنذلك

أنأولهما: ضيقهأثاراأمرينالحظأنهمصرإلىلتوهقدمإنجليزىكولونيللىذكروقد
،الدراجاتتلكالصدأكساحتىالعراءفىتركدراجة40علىيحتوىصندوقًاهناك
، وأمرتليفربولمنجاءتالعذبالماءمنطنألفتحملسفينةأنالثانىواألمر

التىاألخرىالسفنإلىالماءضخمنالبحريةقيادةحمولتها، ومنعتهامنبالتخلص
.بهاالستفادةدونالمتوسطالبحرفىتفريغه، وتمإليهالحاجةأمسفىكانت

تعليماتتلقيتإننىحتىإستانبولعلىاالستيالءعلىبقدرتناثقةعلىكناأنناغير
عنوانتحملبهاتقدمتمذكرةالمناسبة، نتيجةبهذهألرتديهاكاكىبدلةبتفصيل

،الموظفينعنتفصيليًاعرضًاإستانبول"، تضمنتالقواتدخولبعدالمدنيةالتصرفات"
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قواتمعالتفويضالهوية، وترتيباتالصدر، وبطاقاتعلىتثبتالتىوالعالمات
.الحلفاء

:فيتزجيرالدالكولونيلإلىالغيرة، كتبتوبدافع

المهمةبهذهللقيامإيفادىعنالسامىالمندوبسعادةمعجراهامرونالدتحدث"
ثالثةأوأسبوعينتستغرققدوالتىبها، للقيامبعدالوقتيحنلمربماالتى

صلةعلىأننى، كماقبلمنمراتستإستانبولزيارةلىسبق، وقدأسابيع
إلمامالماضية، ولدىالستالسنواتطوالأفرادهاوبجميعهناكبسفارتنا
".بالتركية

يكنلم؛ ألنهأسابيعثالثةأوألسبوعينالقاهرةعنالغيابمنيمنعنىماهناكيكنولم
والمندوبالخديوغيابمع– الوقتذلكفى – الشرقىللسكرتيرالعملمنالكثيرهناك

علىالرقابةوإحكامالسياسىالنشاطاأللمانية، وتوقفوالقنصليةالتركىالسامى
تواجهكانتالتىالقانونيةالسلطاتعداركود، فيمافترةفى– عندئذ - كنا. الصحف

.يومكلالمشكالت

، وتحولتالجرحىسفناستقبلت، ولكنهاالمنتصرينالجنودعودةاإلسكندريةتشهدولم
والسجائر،والكتبالصحفحاملينعليهااستشفاء، طفناأماكنإلىوالفنادقالمدارس

أحسنمنوهى (الفاخرةالمصريةالسجائروكانت. مفزعةةيحقيققصصإلىنستمع
السجائريطلبكانبعضهمأن، غيرالجرحىعندحسنًاقبوًالتلقى) العالمفىالسجائر

.اإلنجليزية

بالخدمةالعاملينإختيارللجنةالسكرتاريةبأعمالقمت1907عامالسنويةإجازتىخالل
ستعلىعددهايزيداللوظائفمتقدممائةمنأكثرهناك، وكانوالسودانمصرفى

كبيرًا، ولماوالسودانيةالمصريةالحكومةخدمةفىالعملعلىاإلقبالوكان. وظائف
أنالماليةوزارةوكيلإقترح، المطلوبالعددبضعفجاءتالنهائيةالتصفيةكانت

، وسألسجائرهعلبةعنبالبحثاللجنةأعضاءأحداجتماعيًا"، فتظاهرإختبارًا "نجرى
يدخنها، فإذاالتىالسجائرنوععلىمعلقًامصيرهسجائر، وكانمعهكانإذاعماالمتقدم
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إلىأدىاألذواقتغيرأنكيفتصورالحادثةتلك، إناستبعادهتمفيرجينيايدخنكان
األقصىالغربجيوبعلىتدفقتالتىالجنيهاتماليينمناألدنىالشرقحرمان

".أمريكا"

،الرملفىالرحبةالبديعةزرفوداكىفيالفىالحربخاللالصيفأشهرفىننزلكنا
النقلبسفنمزدحم، والميناءومستشفىمعسكر: قسمينمنتتكوناإلسكندريةوكانت
عمرهممنالرابعةتجاوزواالذينالمسلموناألطفالوكان. الميدانيةالمستشفياتوسفن
اليهودومارس. دقيقةسليمةبلهجةالجنودمنالبقشيشيطلبونالفحمأكوامفوقيقفون

بالجنودمملوءكبيرًا، فالشاطئكانالطلبأن، خاصةاألالعيبكلوالشوامواليونانيون
للوقوفمكانيوجديكاد، فالقبلمنالموسمهذامثلاإلسكندريةتشهد، ولمالجرحى

المشهدعلىللتغطيةضروريًااإلنتعاشهذا، وكانوجليمستانلىفىالشاطئعلى
.ذلكغيرترىالعامةالقيادةكانت، وإنجاليبولىفىالمأساوى

ال، وهماالخيلوسباقالرقصحفالتالعامةالقيادةمنعبسببالجنودالضيقينتاب
أيًاأشهد، ولمالحرببدايةمنذالرقصحفالتمنأيًاأحضرلمعندى، ألنىشيئًايعنيان

إجازةعلىيحصلونالذينالجنودحالفىأفكر، ولكنىاإلطالقعلىالخيلسباقاتمن
فىسلبيًايؤثرقدكهذهالترفيهوسائلسيناء، فإلغاءفىشهرينقضاءبعديومينلمدة

.الشبابأولئكأحوال

.والفرنسيةاإلنجليزيةالرواياتمنكبيرةمجموعةالقاهرةمنمعىأحضرتقدكنت
قراءةمنحرمانهممنالشكوىمريشكون) باإلسكندرية (الفرنسيونالضباطكانولما
ثملإلنحراف"، ومناألطفالالعائلية، وتعرضالقيمتخالف "بإعتبارها، الرواياتتلك

منلهمحددعمايختلفعقلىبغذاءبمدهمقمت، فقدالتقدمعجلةتعطيلإلىتؤدى
فيهم ؟تأثيرهسيكونماذا .. ، ترىقيادتهم

يأخذالذىالتايمزجريدةملحقالحربفترةفىضروريةوجدتهاالتىالقراءاتبينومن
عنتمامًابعيدةالعميقةجيمسهنرىمقاالت، وجاءتاألحداثمتابعةعنبعيدًاالقارئ

.الحربأحوالمتابعةمنوالثقافىالحضارىالهروبمننوعًا، وقدمتالعامالعداءجو



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

230www.RaoufAbbas.org

أسقطتالواضحة، فمنذلعظمتهإدراكىمقاالتهقراءةمنبهفزتماأهممنوكان
هنرىسوىمهمًاليبدوقدممااإلثارةيستخلصأنأحديستطعلممنديلهاديدمونة
عنكتبهما، خاصةالحربهموممنللهرباآلخرملجئىهوبالكوليم، وكانجيمس

.شكسبيرلوليمالثانيةأواألولىالطفولة

عنبعيدًاوالمدنيينالعسكريينكبارزوجاتطاقاتتوجيهفىصعوبةهناكوكانت
فترةفى – تتنازعهكانتاإلسكندريةمجتمع، ولكنذلكحاولنأنهنشكالعاصمة، وال

فىالقاهرةسيدات" تدخل"و" تطفل "علىوإعتراضهاألحمرالصليبصراعات– الحرب
دونتركن، ألنهنتصاعدتوالمدنيينالعسكريينكبارزوجاتشكوىأن، لدرجةعمله

الصراعاتتلكوكانت. الممرضاتفىكبيرنقصوجودما، برغمبعمليكلفنأن
أنأتمنى، ولكنىلألسىمدعاةالجنودمنالجرحىوأنينآالمحسابعلىوالمشاحنات

.عادلةبصورةاألمورتستقيم

.تفكيرنافىالمقدمةموقعتحتلالعربيةالجزيرةوظلت

هنرىالسيربصحبةالقاهرةإلىذهبت– رمضانشهروافق – 1916يوليوأول
إلىسفرناالعربية، وكانالمسألةحولللجيشالعامةالقيادةفىمؤتمرلحضورماكماهون

ونصفساعتينمنأكثربالقاهرةوجودنايستغرق، ولمخاصبقطاروإيابًاذهابًاالقاهرة
وقد. الضرورةعندإالأخرىمرةنكررهاأالمنهكة، ويجبالتجربةتلكساعة، وكانت

ذلك، وبعدالعرببالدعنمحاضراتالعسكريينعلىألقىأنمنىالعامالقائدطلب
كيتشنراللوردلحياةترجمةكتابةإلىتدعونىالخارجيةوزارةمنبرقيةتلقيتبيومين
).المحاضرات (األولىللدعوةإالاستجبلنشرها)، فلمتمهيدًا (العربيةباللغة

الميناءذلكإلىنقلتهمالذيناألرمنالالجئينجحافلبورسعيدإجتاحت، ذلكغضونوفى
بالمقولةتذكرنىفائقة، بشجاعةالتركيقاتلونقليقيا، وهممنالفرنسيةالحربيةالسفن
تكنلمالعبارة، فإذاهذهترديدعنللقلماإلعتذاراألشداء"، معالقدامىاألتراك "القديمة
السياسىقاموسنامنلتمحوكافيةالحاليةالفظائعكافية، فلتكنوأضنةأورفةمذابح

".أوروبافىجنتلمانأول "عنالسخيفةالزائفةاألسطورة
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المسئولينللبريطانيينسببواالتعساء، الذينالالجئينأولئكأن– عندئذ – مناالقليلأدرك
أبطاًالولغيرهممصرفىلألرمنبالنسبة، يعدون39لهاحدودالمتاعبمعسكراتهمعن

.40"موسىلتيهيومًااألربعون "الحربمآسىإلحدى

".المتوقعةالحربمخاطر "عليهنطلقأنيمكنبماحياتىأفقداإلسكندرية، كدتوفى
واحد،حصانيجرهاحنطورعربةراكبًاموسيقىحفلمنالعودةطريقفىكنتفبينما
فىميًال50و40بينماإلىسرعتهاتصلمكشوفةأجرةسيارةمواجهتنافىظهرت

فىأخطأالسائقالحنطور)، ولكن (القديمالتقليدىمنافسهاتتخطىأنالساعة، حاولت
لمنحونامتجهةالسيارةرأيتاألمامية، وعندماالعجلةعندعربتناالمسافة، فصدمتقدير
عينىفىتبدوللسيارةاألماميةالفوانيسأضواءكانتبنا، بلاإلصطدامتتفادىأنأتوقع

إلىجالسًانفسىوجدتبها، وفجأةشعرتكماالصدمةصوت، وسمعتالشمسكضوء
يشرحأمامىالسيارة، وسائقالكبريتعلبمنألفًاعشريننحووسطالطريقجانب
اللذينوالقائمينالحصانسوىعربتىمنيبقاألعذار، ولملنفسهملتمسًاالحادثةأسباب

شعر، ولكنهالوجهمكفهرمضطربًايبدويونانيًاالسيارةسائقوكان. بالعربةيربطانه
كلها، وقدولليونانوألهلهلهلعناتىيسمعوهوالحياةقيدعلىوجدنىعندماباإلرتياح

السائقمنطلبتاشاميتانسيدتانبالسيارة، وكانوالمحركاألربععجالتهاالسيارةفقدت
عنهامنفصلالسيارةعجالتمحورأنإلىنبهتهمابالسيارة، ولكنىبالتحركيسرعأن

فىأفكركنت، وبينماالعربات، وكذلكالترامسيرإنقطعمتأخرًا، الوقتكان. تمامًا
منبدت) أميالثالثةنحووكانت (الشقةإلىطريقىفىأقطعهاأنعلىالتىالمسافة

وجدتعندمابالغًاسرورى، فاستوقفتها، وكانإتجاهىفىقادمةكبيرةسيارةبعيد
خيرىحفلحضوربعدمنزلهإلىمتجهًاكانالذىباشاسلطانعمرصديقىبداخلها
المندوبدارمقرإلىوصلتدقائقخمسبالنادى، وخاللالتبشيريةاإلرسالياتإلحدى
اليومفىصحتىعنللسؤالالبالطمراسممديركاملحسينالسلطان، وأرسلالسامى
.بهألتقالقاهرة، فلمإلىسافرتقدكنت، ولكنىللحادثالتالى

فىالغيريخطئالذينالقوم، فأولئكفلسطينفىاليهودمصر، وبعضأرمنمنوغيرهمهؤالءجانبمنذلكالحظت39
الجاليةالهياجأصاب، وقدمعاناتهمتجاوزعلىيساعودنهممنمع – عليهمايندمونال – وجنونبعنفيتعاملونحقهم

.مؤسسهكان، بلفحسبفيهعضواًيكنلمالذىالنادىمنأعيانهمأحدطرد، بسببقبرصفىاألرمنية
هتمامابتحظىبديعة، الإنجليزيةترجمةاأللمانيةعنترجمتوالتى، العنوانهذاتحملالتىفرفيلروايةألنعجبت40

.بريطانيافىكبير
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مصر، وأقيمإلىاألجنبيةالوارداتإنقطاعمنلالستفادةذهبيةفرصةالحربكانت
ضمنكانتالزخرفيةوالفنونواألثاثالمصرية، البناءللصناعاتمعرضباإلسكندرية
مصريةفكرةعن، تعبربالمعرض" مندرة "وتأثيثبإنشاءإقتراحىوقبلالمعروضات

من، ومنتجأصيلمصرىتقليدإلىمضافةحديثةلمساتيحملالذىالراحةلمكان
بإعدادهقمتالذىالمعرضدليلفىذكرتمانحوعلى (مصريةوبأيدمصريةخامات

).والفرنسيةواإلنجليزيةبالعربية

البديلغيابإلىاإلسكندرية، يرجعجمهورمنملحوظًاإنتباهًاالمعرضلقىوقد
فىالمشروعاتلتلكالمميزالطابععنتعبروعيوبهالمعرضمزايا، وكانتاألجنبى
لإلجيبشيانكتبتهمقالمنفقرةهناأقتبسبأنيغرينىواألوسط، ممااألدنىالشرق

:فيهجاءالمعرضعنجازيت

، فإنهاإلهتماممنالمزيدعلىتستحوذواألوروبيةاألجنبيةالمصنوعاتأنبرغم"
شركةقدمتالمصرى، فقدالحرفىواإلنتاجالفنإلىعنايتنانوجهأنالطبيعىمن

عدمجمالهمنزادالذىالمصبوغالقطنمنالجيدإنتاجهاالمصريةالغزل
،ذلكنقيضعلىولكن. األلمانيةالصباغةموادعلىالحصولالشركةاستطاعة

مربعة،أمتارخمسةمساحةفىحشرتالتىوالمطرزاتالخيوطعرضجاء
الحميدعبدخليلأحدينصحلملماذا. العشوائيةبالغبأسلوبشئكلفيهاكدس

القرمزىالساتانقماشعلىالتطريزالمستساغمنليسبأنه) اإلسكندريةمن(
للتطريزالبديلهوالموتكانمتاحة، وإنقماشقطعةآخرهذهكانتلوحتى
العصرمنمصريةسيدةرسميختارأنعليهينبغىكان، فماالقماشهذاعلى

".التينيحمالنطائرانبهايحيطلوتسزهرةتحملالفرعونى

الفنعلىللحفاظ– المحاوالتمنوغيرها – المحاولةتلكأنأؤكدأنوباستطاعتى
.جدوىذاتتكنلمالمصريةوالصناعة

* * *
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علىالعدوكانعندماتحققإنهنقولمازلناالذى – جاليبولىجزيرةشبهعنالجالءبعد
اإلمكاناتكلالجاذبية، وبدأتمركزإحتاللإلىمصرعادت– باليأسالشعوروشك

عنالدفاع، وقوةاإلحتاللالمصرى، وجيشالجيش: جهدهاأقصىتبذلللحربالمتاحة
الذى (العربى، والمكتبوالتدريباإلمداداتالمصرية، ومراكزالحملةالقناة، وقوات

الطبيةوالسرية، والوحداتالعلنيةالمخابراتالحجاز)، ومكاتبحملةتوجيهتولى
الناشئةوالحزازاتاإلنقساماتعنالنظر، بغضولكن. المحليةاإلقامةالكبرى، وأماكن

األفراد، عانىمنقليلةمجموعةفىأثرتوالتىبدقة، السلطاتتحديدعدمعن
أحيانًاأحيانًا، ومنعهالسويسقناةمنطقةفىاإلنتقالتأخيربسببالمتاعبالمصريون

إلىالجواسيسلتسللالخاصة، تفاديًاالتصاريححملةعلىاإلنتقالقصرأخرى، بسبب
سعرالنفط، ووصولفىأزماتحدوث، برغمالطعامفىنقصهناكيكنالمنطقة، ولم

وحفالتالخيلوسباقالرياضيةالمسابقات، واستمرتجنيهاتثمانيةإلىالفحمطن
.الحربنهايةحتى– للمدنيينبالنسبة – الرقص

دعمًالقيتالتىبالقاهرة، مادامتأربعاءكلالموسيقىحفالتحضورعلىحافظتوقد
عزفعندمرةذاتوحدث. بهاالحربظروفأوجدتهاالتىالمواهببعضمن

استخدامعلىإلعتراضهماالغرفةخارجالقاهرةإلىوافداننسحباأنبرامزموسيقى
–بعدفيماديكتاتورًاأصبحالذى – باشازغلولسعدبدأنفسهالوقتفى (األلمانيةاللغة
الهر "بعبارةالدوبارةقصرإلىحضورهعندأحييهكنتإننىاأللمانية، حتىاللغةيتعلم

").زغلولبارون

ونجتريجنالدالسيرمصر، وخلفهماكماهونهنرىالسير، ترك1916عامنهايةوفى
ريجنالدالسير، ويحظىسنواتبضعبعدنفسهاالمعاملةمصر، ليلقىفىساميًامندوبًا
تذكرتوعندما.قديرسكرتيرلديه، وكاندقيقةمعرفةالمصريةاألحوالبمعرفةونجت
بماأفاجأأوأدهشلمكرومرعنورثهالذىالشرقىالسكرتيرمنجورستموقف
ضابطتعيينتقررعندماأنه، غيرلوضعىوتحجيمإلختصاصاتىإنقاصمنحدث

، كنتعلىالوظيفةعرض، وتمالعراقفىالمصريةالحملةقوةلتمثيلمصرمنسياسى
.الترحيبمنبشئبهاللقبولتاماستعدادعلى
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منالسبعينبلغقدمصر، وكانلزيارةوالدى، جاء1917 – 1916شتاءمنتصففى
معرفةفرصةلىوأتيحت. كانتربورىأساقفةكبيرمنمبعوثًاقبرصبعدها، وزارعمره
حزنزيارتهنهايةعلىخيموقد. شبابىصدرفىمعرفتهعلىتعذرمماعنهالمزيد
.كستهارىخالىوفاةأعلنتتلقيناهابرقيةحملتهلكليناعميق
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العاشرالفصل
بغدادفىمهمتى

)1917يوليو16 – أبريل15(

،الرافدينلبالدالعامةالعسكريةالقيادةفيهاأنشئت1917مارسفىبغدادسقطتمنذ
 –استغرقتقدبغدادإلىالقاهرةمنرحلتىالسياسية، وكانتالعامةالقيادةمتضمنة

عنسوىمباشرإتصال– عندئذ – هناكيكنكامًال، ولمشهرًا– سرعةالوسائلبأكثر
رحلةدجلة، وهى – الفارسىالخليج – كراتشى – بومباى – عدن – السويسطريق
.ميلثمانمائةوقدرهاالبريةالمسافةمن، بدًالميلآالفأربعةطولهابحرية

عنفيهاغبتالتىالثالثةاألشهرخاللأتلق، لمالخاصبريدىمعالتعامللسوءونتيجة
جديد،لعالمفتحًا– لىبالنسبة – ومخاطرهاالرحلةتغيرات، وكانتخطابأىمصر
لوالدتىأصًالكتبتهاوالتى، الحربعنسجلتهاالتىاليومياتمنكبيرةمساحةإحتلت

بصورةالمميزةالسمةوكانت. منزلىأصابالذىالحريقمننجوتإنجلترا، ولذلكفى
بيرسىالسيربينالمباشراإلرتباطهىبغداد، علىاستيالئناعقباألوسطللشرقمباشرة
، وجاذبيةالزمنمنكامللعقدالخليجفىالبارزبريطانيارجلكانالذى، كوكسزكريا

الرسميةالوثائقمنالمباشرباإلقتباس، وأغامرأسعدتنىالتىجرترودوحماسومعرفة
.عندئذكتبتهاالتى

غادرتالهندىبالمحيط) 1888عامبنيت (نانكنالسفينةمتنعلىمن – 1917أبريل14
وودعنى، أبريلمنالثامنالماضىاألحديوموالربعالسادسةالساعةالقاهرة

لتولىطريقهفىدوجمورالقبطانحمايةفىوضعنىالذى، ويميساألميرالباإلسماعيلية
.البحريةضباطكبارمنوسناجنوكس، وبرفقتهالرافدينببالدالبحريةالزوارققيادة

سيناء، وأجريتجبلبفندقللنومليلة، وخلدتنصفالسويسإلىالرحلةواستغرقت
يعنىإنجلترا، ممامنبريدًاأتلقىلنأننى، فعلمتالسامىالمندوببدارهاتفيًاإتصاًال
بعدالواحدةالساعةالسويس، وغادرناأسابيعخمسةلمدةأوروباوبينبينىالصلةإنقطاع
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تغطيةتمت، وقدالسبتصباحمنعشرةالحاديةقبلعدنإلىنصل، ولماإلثنينظهر
،عدنإلىوصولناوعند. 41للرادارالتعرضلتفادىاألخيرتينالليلتينفىاألنوارجميع
المقيمدارإلىمعهليأخذنىالسفينةظهرإلىستيوارتالجنرالمساعدفيننجصعد

الذىالسياسىالضابط (تايجوالجنرالبصحبتهالبرإلىنزلت، وقدعدنفىالبريطانى
).عدنشئونفىحجةيعد

إلىعدنمنالقطارنركببأنعلىيلح– البحرركوبيكرهالذى – سعيدخادمىوظل
.بالبحرالسفرمتاعبمنبدًالالبصرة

البصرة، معترضًاإلىسريعةسفروسيلةتدبيرراجيًاالملكيةالبحريةضابطإلىذهبت
بعدالملكيةللبحريةتابعةنفطناقلةظهرعلىأسافرأن) أ: (إقترحهمااللذينالبديلينعلى

عسكرىبحرىصندلمتنعلىأسافرأن) ، (بأيامثمانيةتستغرقرحلةفىأيامخمسة
.يومًا14تستغرقرحلةفىالفورعلىعدنيغادر

وقال. ودودرجل، وهوستيوارتالجنرالمعالبريطانىالمقيمبدارالعشاءتناولت
عبرعثمانالشيخفىتقعالتىالحاميةفى (التركىالوجودننهىأنعليناإنجاكوب
عندنا، فإنلعددهممساٍوعندهمالمدافععددأنعددًا، وبرغمنفوقهممادمنافورًا، ) الخليج
المقيمين)، وكانتعندمقبولةغيرنظروجهةوهى (الفاعليةمحدودةقديمةقذائفهم

أخباروصلتهاوممتعة، عندمامفيدة) 1916يونيو (سمالفىوالتوترالسخطعنمعلوماته
.الهندفىالشاملةالثورةبقياموتنبأوا، الملكنائبمقرالعربية، فحاصرواالثورة

بسيورمحاطةتدريبسفينة، وهىباألمس، ركبناهانانكنالسفينة – 1917أبريل19
األعمدةفىتمامًامثبتةغيرالقواربتلكبها، وحتىالمعلقةالنجاةقواربعددتفوق

.وجههشحوبفىواضحًابداالذىبالفزعيشعر) خادمى (سعيدجعلبها، مماالخاصة

،ستونميدكليةعميدإبنبينهم، منالشطرنجلعبالطيرانقوةبراعمبعضعلمت
.درويسالبريطانيةالحربيةالسفينةربانالركن، والقبطانساسكاتشوانمنوكندى

الحلفاءسفنوإياباً، تحصىذهاباًنيوزيلنداإلىألمانيامنتبحرفولفتسمىمسلحةألمانيةتجاريةسفينةهناككانت41
.الرادارجهازحاملة



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

237www.RaoufAbbas.org

الهيئةحسنوسيم، وهوبرمنجهامفىحرًامحاسبًا، يعملأوديليدعىبشخصوأعجبت
.بلندنالشاىوصاالتبحاناتواسععلمعلى

مملوءةباخرةوجودالحظت، حيثالفراشإلى، آويت19مساءفى – 1917أبريل22
فيناالساعة، أثارتمنتقربلمدةتعقبتناأنلبثتماتواجهنا، ثمالكاشفةباألضواء
نشعرجعلناالرادار، مماسفينةليستأنهاسوىشيئًاعنهانعرف، والوالقلقالمخاوف

متأخروقتفىاإلفطارطعامتناولىوعند. األنظارعنإختفتحتىالطمأنينةمنبقدر
وبرغم. بطبعهمتفائًالنفسهيعتبرأنه، برغمالحربمنمتشائمشخصمعتحدثت
علىيومينبقضاءتقارنالفيهاالحياةقسوةالعربية، فإنبالجزيرةالعميقةمعرفتى
.والبردلألمطار، عرضةطعامدونمكشوفصيدقارب

توصية، فقدخطابأوسفرجوازحملىلعدمباألسفشعرتبومباىإلىوصلتوعندما
السفينةمننزلتالهند، وعندمافىضروريًامطلبًاالخصوصوجهعلىاألخيركان

البريطانيةالبحريةمكاتبإلىودوجمور، والركن، نوكس: الكباتنمععربةركبت
جواأبناءمنالكتبةأحدمعىالرواتب)، فأخذتصراف (هيوجزعلىنعثربالميناء، ولم

العصرمنتصفإلىينتمىالقوطىالطرازمنمبنىوهو (الوزارةمقرإلىعربةفى
الشخصهو) للخطابةبريمبوكجمعيةرئيس (جوكسأنوجدتالفيكتورى)، وهناك

حجرة، وأخرىعلىللحصولاليختلنادىتوصيةوأعطانى، استقبالى، فأحسنالمسئول
الملكيةالبحريةمكتبإلىالسفر، وعدتجوازاستماراتمألت، حيثالسفرياتلمدير
"لنجه "السفينةأنعلمتالحديثأثناء، وفىوصلقد) الرواتبصراف (هيوجزألجد
بادرأمرىمنعجلةعلىرآنى، ولمااإلقالعتبدأسوفالبريطانيةللهندالتابعة

إليها، وهرعتلنقلىقاربًا، ورتبلىإنتظارًاالسفينةبالشركة، وأوقفهاتفيًاباإلتصال
الميناءفىالرحلةالقاربتابع، ثمالجماركمنأمتعتىباستردادبالسفينة، وقمتللحاق
بالغةاإلبحار، وبصعوبةوبدأتبالفعلمراسيهافكتقدكانتالتى" لنجه "عنبحثًا

مالبسىإتسختالحرارة، وقدشديدخانقجوفىمتنهاعلىبأمتعتىالصعوداستطعت
باألسفشعوريتملكنى، األرضعلىوسقوطىالميناءرصيفعلىحبلفىلتعثرى
، وكذلكمباحهومانطاقخارجذلككانربماالعاجلةمهمتىجوانببعضلشرحى
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فتفاءلت" سوريا "إسمتحملمستشفىسفينةبنامرتبومباى، حتىرؤيةاستطاعتىلعدم
.باليونانية" صحيح "تعنىالتىالكلمةنطقمناإلسمهذالقرب

يريدالالذىالمتعجرفالطاقمقط، ورئيستظهرالمراكبتان" لنجه "السفينةعلىكان
بريطانىسمال"، وضابط "بكلمةأسكتنىإليهالحديثحاولتأحد، وعندماإلىالتحدث
بينالمسافةأنوارها، وقطعناتخفلمالسفينةأنوأدهشنىالشخصية، حسنأسترالى
.الساعةفىعقدةونصفعقدةعشرةأربعبسرعةميل500تبلغالتىوكراتشىبومباى
،بأحشائىبالسفينة، ثمتالعبتأنلبثتماالتىالموسميةالرياحأوائلجوفىوسرنا
اللحمإنلىلها، وقاليرثىحالفىفكانسعيدخادمىأما. الغداءطعاملتناولىوأسفت

الثانيةالليلةعينيه"، وفىمنخرج "نانكنالسفينةظهرعلىتناولهعلىأجبرتهالذى
ظلأنه، غيرللنصحالبحر، فاستجابلدواركعالجالبصلمنكميةبتناولعربىنصحه

العاشرةفىكراتشىإلىوصلنا". زفتوصفة "النصيحةتلكوإعتبر، الصباححتىيتقيأ
وبؤسضآلة– األسفلشديد – ألالحظالقناةعبروذهبنا. أبريل22األحدصباحمن

.الفارسىالخليجعبرسيحملناالذى) الحركةبطئقديمقارب (الهلك

أخذفىمترددًاكنت، فبينمالصالحىدورًاالمدلعبكراتشىفى – 1917أبريل23
،الليللقضاءكارلتونفندقإلىلنجه"، والتوجه "السفينةظهرعلىتركهاأومعىأمتعتى
بيتفىلإلقامةيدعونىالمقيمالمندوبقبلمنأوراسىمبعوثيدعلىالنجدةجاءتنى

أميالأربعة، وبعدوأمتعتىسعيدوبصحبتىالمبعوثمعالسيارةوركبت. الحكومة
عليهامكتوبرخاميةلوحةمدخله، علىقديماستعمارىطرازعلىبنىمقرإلىوصلنا

وغيرترخامىحمامفىاغتسلت". هناعاشالسندوحاكمغازى، نابييهتشارلزالسير"
ينحدر، وهووزوجتهمعهالغداءلتناوللورانسالمقيمالمندوبمقرإلى، وذهبتمالبسى

، طويلةنابييهعائلةإلىفتنتمىالزوجة، أما، هادئالعظيمة، ظريفلورانسأسرةمن
وتركانىكرمهما، منعلىأغدقاالسوبرانو، وقدوتغنىالرواياتمنعددًابيضاء، كتبت

وعمائمهممالبسهمفإنالخدمأجورقلةوبرغم. الراحةمنقسطًاألنالالخامسةحتى
إنحتىبديعًاالمظهر، وكانالمطربشينالمصريينالسفرجيةمنكثيرًاأجملالكبيرة

أضفت، وقدلهاشتريتهإذابالقاهرةإلرتدائهاستعدادهوأبدىبزيهمأعجب) خادمى (سعيد
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المصريينبأنأعترفأن، ويجبحقيقتهميعكسأظنهالالذىالوقاربعضلحاهمعليهم
.واألرقىاألفضلهم

بعدد– األولىالوهلةمنذ – أعجبت، وقدالفياتبسيارتهبطيئةجولةفىلورانسصحبنى
بناءفىالتوسعضرورةعلىيصركيتشنركانلماذا، وفهمتالطرقونوعيةتساعاو

وأسعدنى، البنىالرملىالحجرمنمبنيةوالخاصةالعامةوالمبانى. مصرفىالطرق
الحديثة، والعمارةاألوروبى – العربى، والطرازاألوروبىالطرازذاتالقصورغياب
أخرىناحيةومن. األرضظهرعلىمدينتينأقبحواإلسكندريةالقاهرةمنجعلتالتى

العاصمة، وهناكطابعتحمل، والالخرطومنمطعلىاإلقليمىبالطابعكراتشىإتسمت
عاليًاالمحركصوتمزعجة، فتسمعولكنهاالمدينةأنحاءتربطبالغرضتفىحافالت

لورانسالهندية، وذكرالكريكيتألعاببعضالسرعة، وتوجدتروسالسائقنقلكلما
مبررأرىاللعبة، واللتلكميًاليبدونال، والمصريونذلكفىبارعونالباريسيينأن

والعرباتالسياراتوهناك. القدمكرةعلىالمسلمينإقبالذلكيعوض، ولكنلذلك
،التنوعكبير، ويالحظوالكنائسالمستشفياتواحد، وعددحصانيجرهاالتى) الحنطور(

العبوديةمظاهرأحد، وهوالحجابالدنياالطبقاتنساءيستخدم، والالطوائفتعددنتيجة
.رؤيتهعدمتسعدنىالذى

األلعابممارسةتتمالنساء)، حيثنادى (والجمخانةالنادىعلىلورانسوأطلعنى
يبدوالهندفىالتوقيتنظاموجدتوقد. الكهربائيةاألنوارضوءعلىمساءالمختلفة

حتىاإلطالقعلىشئال، ثموالنصفالعاشرةفىاألمر، فاإلفطاربدايةفىغريبًا
تخصيصهامنبدًالللراحةالنهارساعاتأحسنتركأنأعتقدمساء، ولكنىالخامسة
.بكثيرمصر، أفضلفىالحالهو، كماللعمل

السفينةبأنإفادةوصلتنىالصباح، وفىالرياحأصواتعلىتعودىلعدمجيدًاأنملم
أسبوعًا،ستتأخر، وأنهابالطاعونإصابةحالتاعليهاالبصرةإلىالمتجهة" دواركه"

فجرالبصرةإلىتبحرسوف" عال "الخيولناقلةأنالهندحكومةموظفىأحدمنوعلمت
علىالخليجبموانئالساعة، وتمرفىعقداتعشربسرعةتبحر، وأنهاالتالىاليوم

بومباىفىالبحريةضباطكبيرإلىبرقيةفأرسلت. األخرىتلوالواحدةالفارسىالساحل
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؛الرواياتلبيعصغيرةمكتبةإلىسيارةوركبت. أفضلبديلهناكيكونأنأملعلى
قيمةالوالخزفاألصفرالنحاسمنالمصنوعةاألشياءبعضيحملموالصادفتحيث

تحملعال"، فوجدتها "الناقلةعلىمقصورةإلختيارالميناءإلىذلكبعدلها، وتوجهت
.الذبابمنهائلةبأسرابمغطاةوالعجولاألبقارمنقطيعًا

هناكمننقلتناالصحراء، حيثإلىبسيارتهلورانسصحبنىمساءالربعإالالسابعةفى
مشهدفىالسحابوسطيغربالشمسقرصفوقهامنصخرية، شاهدناتبةإلىالعربات

، الزوجبنغاليينوزوجينوزوجتهلورانسمعالعودةعندالعشاء، وتناولتللشفقبديع
،الشفقلمشهدتجسيدًايعطىجميًالمذهبًاوطنيًاثوبًاترتدىوالزوجةبالجيشطبيب
.المظهرأنيققاضوكذلك

فىكراتشىصباحًا، وغادرتوالربعالسابعةفى" عال "السفينةركبنا – 1917أبريل25
، وهوسميثالمستربصحبةواحدة، واستمتعتساعةساعاتنابتأخيرالثامنة، وقمناتمام

فائقةبمهارةالمختلفةالعسكريةالبزاتتفصيلفىببراعتهعرفناجحعسكرىترزى
عنالنظربغضبهابأسالالسفينةالسوء، ولكنمندرجةعلى، الطعامرفيعوذوق
اآلنحتىقطعتالرحلة، فقدطولإلى، باإلضافةالذبابومضايقاتالحمامحالسوء

علىأيامعشرةهناكومازالتبغداد، إلىالقاهرةمنطريقىفىميلآالفأربعةحوالى
.بغدادإلىالسفرفىأقضيهاأن

،الشرقإلىفارسىميناءأبعدشاهبارإلىوصلناصباحًاالسادسةفى – 1917أبريل26
الشاطئإلىالسفينة، ونزلتإلىيصعدونالمالزمينمنوإثنينالتلغرافمديرألجد

اإلنجليزية،منالقليليعرففارسىشخصعلى، وناديتوالنصفالتاسعةفىبصحبتهم
–والجمهورالحكومةمنكًالبهالوزانونيغشالذى – الميزانأماميقفأنإلىودعوته

الذين (البلوشمنالسكانالجديدة، ومعظمكوداكالتصويربآلةصورةلهأللتقط
ويغلبالبياضإلىبعضهميميل) مضضعلىحكمهم، ويقبلونالفرسيكرهون

.منهمالكثيرعلىالعبيدبدماإلختالط
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يريدأنه، ففهمتيدهعمرهمنعشرةالحاديةفىصبىلىمدحتىالقريةفىوتجولت
فىمؤخرًانجحالقبائلشيوخألحدإبنًاكانألنه– فعلتوحسنًا – ذلك، ففعلتمصافحتى
، ودعوتطيبولد) خانحسين (الصبىأنعتقدتاالبريطانية، والحمايةعلىالحصول

البلدةشيخضريحإلىالملتهبةالصحراءرمالفوقوسرت. أعدائهعلىباإلنتصارله
أسالكحملتخنادق، وعبروالخضرواتالمانجوأشجارمنبستانوراءهيقعالذى

تحرسالتىالمعاونةالهنديةالقواتمنجنودوثمانيةالتلغرافمحطة، حيثالتلغراف
عامًا، ويعيشونالثالينعنأعمارهمتقلالذينالشبابألولئكتحيةقبعتىالقلعة، رفعت

شهر، يعيشونكلواحدةمرةسوىالبريدإليهميصل، الالعالمعنمنقطعينالقلعةفى
.ميًالأربعينبعدعلىإالالرياضةلممارسةمكانيوجدواألصدقاء، والاألهلعنبعيدًا

مبارياتفىلالشتراك، ويعدونهمبالتدريباتدائمًاجنودهمشغلعلىالضباطويحرص
، وعندمامعهمالغداءلتناولالبقاءمناطلبوا، وقدالقواتتلكتنظمهاالتىالهوكىكأس

أمور، حرصتمنذلك، وغيرتنسملعبإلىوالحاجةالقلعةإمكاناتنقصمعناناقشوا
أصفهانتشبهالشاهبارأنعال"، وبرغم "السفينةعلىبالوضعحالهمأقارنأنعلى

.فارسأرضعلىلوجودىبالسعادةأحسستفإننىاألقصرأوبورسعيدتشبهالمثلما

قدقرشًا35بمبلغالقاهرةمنالسفرقبلشتراهاالذىالجديدالبنىحذاءهأنسعيدأخبرنى
يعد، وإنهنومهمأثناءفىذبحواالكثيرينإنله، فقلتنومهأثناءفىجوارهمنسرق
العاثر، فتحدثتحظهيندباستمرخسارة، ولكنهمنلهتعرضمالتفاهةمحظوظًاذلك
.المساءبحلولضاعماسعيد، فأعادشكوكحولهحامتالذىالباخرة، خدمرئيسإلى

استيقظتالقيادةبمقصورةسريرسفرىعلىعميقًانومًانمتأنبعد – 1917أبريل27
تحملالتىوالطوابىالقالع، تحيطهاالتاللبقممبديعًا، محاطًاالخليجكان. مسقطفى

سنواتمنذالميناءعلىترددتالتىالسفنأسماءمغازلها، وكتبتمنتبرزقديمةمدافع
الصغيرةالمدينةظهرالبريطانية، وفىالسفنمنكبيرة، ومعظمهابيضاءبحروف
،السلطانالبريطانية، وقصرالقنصليةمنهاالكبيرةالبيوتبعضتبدوالبيضاء

أرسلالذىالبريطانىالسياسىوالوكيلالقنصلإلىمذكرةأرسلت، وقدوالمستشفى
،اآلخرينالمسافرينجميعوبصحبتىالبرإلىفنزلت. مناسبردمعبهالخاصاللنش
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–اللهمنبفضل – علينازنجبار، وهبتمنورجالنوعربىبلوشىالتجديفوتولى
،رفاقىوتركت. حرارةالعالمبقاعأشدمنالمنطقةتصبحبدونهالطيفةشماليةريح

وحجرةقوىبناءوالقنصلية. ذكىهندىسياسى، وهوهوارثالماجورللقاءوتوجهت
السلطانإلىهوارثأرسللطلبى، وتلبيةكبيرتانصينيتانزهريتانجميلة، بهااالستقبال

فىولد، ولهإباضى، وهوتركىبنفيصلبنتيمورالسيدالسلطانالمقابلة، وهوطالبًا
.عمرهمنالسابعة

وعمامةأقدامهإلىتصلكبيرةعباءةفىالقنصليةقواسيتقدمناضيقةشوارعفىوسرنا
.المحفورةالنقوشذاتالخشبيةالبيوتأبوابإالالمدينةفىالنظريلفتكبيرة، وال

الالذين (الحرسوحولهماوشقيقهالسلطان، وقابلناداخلىفناءلهمربعكبيربناءالقصر
البابخارج) حديثةوأسلحةمزخرفةعتيقةأسلحةيحملونرسمية، ولكنهمبزاتيرتدون
مساحةذاتللمقابلةحجرةإلى، وتوجهناأمامهالدرجنزولعلىأجبرنا، ممااألمامى

رسميةصورةالحائطالطراز، وعلىنمساوى، وأثاثردئفارسىبسجادمعقولة، مغطاة
تلك، تماثلالطبيعىالحجمأرباعثالثةتبلغالتاجرأسهعلىالخامسجورجالملكلجاللة

الكبرىالمناظر، وبعضتافتللرئيسموقعةكبيرة، وصورةعدنفىرأيتهاالتى
.والنيلحسنالسلطانومسجدكالقلعةللقاهرة

ذلكفىبمامكةشريفحسينالشريفلزىمماثًالزيًايرتدىالطولمتوسطوالسلطان
األحمراللونينمنكبيرةعمامةيلبس، ولكنهالجمالوبرمنالمصنوعةالعباءة

علىتبدوالزنجية، ولكنهادماءيحملداكنة، ربمابنيةالسلطان، وبشرةواألزرق
تحدثناوقد. القوةمظاهريعكسال، ولكنه، جذاببسيط، مهذب، وسلوكهوجههمالمح

بالفارسيةالمعرفةواسعهوارثأنجيدًا، وبرغموفهمتهففهمنىبالعربيةمعًا
للمتنبىقصيدةمنبيتينمعهحديثىفىالعربية، واستخدمتيعرفالفإنهوالهندستانية
عنالتامالرضامظاهرمنهوبدت. للذاتتأنيبموقففىسايكسماركاستخدمهما

عائلتهإنلىبذلك)، وقاليشعرالشعبهأنلىذكرهوارثأنبرغم (الشريفحركة
أومصرفىالحاكمةاألسرةعنشيئًايعرفال، وهوأجيالمنذعونبآلصلةعلى

شقيقهالجيشقائدلىقدمقليلوبعد). البالدكلفىجيدةسمعتهمأنويعتقد (وزرائها
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مستعربمعيلتقىأنكثيرًاوودود، سرهظريفأسودرجل، وهوفيصلبننادرالسيد
.الموضوعاتمنالكثيرمعرفةتنقصهكانت، وإنمتفتح، وهوبريطانى

القدسىالطابعذاتالمحبوبةالشخصيةإلىيعودالخطأ، فإنهوارثمنعلمتوكما
تحملإلىاالستدانةفىتوسعه، وأدىالدخانزراعة، منعيدخنالوألنه. مسقطلسيد

يحكمفإنهميل1500إلىساحلهيمتدلبلدحاكمأنه، وبرغمللديونمرتفعةفوائدالخزانة
 ..اإلباضىالمذهبوفقمنتخبإماميقودهاثورةحالةفىالداخلفقط؛ ألنالساحل
وتتسمالشدةمنبدرجةتبلغالالتىالحمايةهوهوارثرأىفىالناجحوالعالج

األمور، معحقائقيدركتيمورالمنطقة، ولنجعلعنأعدائناإلبعادبالمرونة، وذلك
يشكووالتى – سنويًاجنيهألف13وتبلغلهتقدمالتىالمعونةزيادةحتمالا، ويدهإطالق
طوالسنواتمنذمسقطفىاستقرواالذينبومباىتجارإنحتى – كفايتهاعدممندائمًا

.الكسادبسببمنهاالخروجيريدون

،بطاقتىالسلطانمنى، فطلبلإلنصرافاستأذناوالنصفعشرةالثانيةالساعةوفى
صورتهالفورعلىلىمسرعًا، وأرسلوعادهناكودعنا، حيثالمدخلحتىوصحبنا
.مخفإطارداخل

، وبعدوأحبهماكماهونهنرىالسيرمععملأنه، علمتهوارثمعالغداءتناولىوعند
السلطانلىأرسلذلكوبعد. إنجليزيةفولكلوريةأغنيةبالغناء، فقدمهوارثقامالغداء

،1508عامالبرتغاليونبناهاالتىالقلعةإلىالصعودفىرافقنىحراسهمنحارسًا
مندستةنحووجدتالحجراتإحدىفىنظرتوعندما. آثارهمبعضتحملومازالت
فزعفىيصرخونواألقداماألعناقمنبعضإلىبعضهمبالسالسلالمربوطينالسجناء

جاءالحارسأنظنهمإلىفزعهمعراة، ويعودشبهجميعًاتضرب ! "، وكانواال"
منىزائر، طلبوامجردوإننىنياتنا، إلىطمأنواا، فلماعليهمالنارإلطالقبصحبتى

صورة، ففعلواإللتقاطالشمسفىأمامىيقفواأنبشرطبقشيشًالهمأدفعأننقودًا، فقبلت
القلعةوتركت. واقفًااالستمرارعنمعظمهمعجزحتىالصورةألتقطكدت، وماذلك

.مساءالربعإالعةبالراالساعةفى" عال "إلىعائدًا
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أقلاهأنسمعتقدكنتصباحًا، ولماالسادسةفىجاسكإلىوصلنا – 1917أبريل28
السفينة، وفىمتنعلىالبقاءفضلت، فقدتلغرافمحطةفقطبهاشاهبار، وأنمنشأنًا

البريدعلىلتحصللورانسالبريطانيةالحربيةالسفينةاستوقفتنامساءوالنصفالعاشرة
صارمةتعليماتلديهأن" عال "ربانأبلغنىوقد. الحليبمنجردلوعلىبهاالخاص

عندمامخطئًاالعمليةالناحيةمنكانضوئية، ولذلكإشاراتألىاالستجابةبعدم
عترضتاالتىهىالرادارسفينةكانتطريقنا، فإذاإعتراضإلى" لورانس "ضطرتا

وجوقويةريح. المأزقذلكمنمفرالأنهيبدومختلفًا، ولكنالمصيرلكانطريقنا
.واألدبالتاريخفىبالقراءةكلهيومى، أشغلكراتشىجومننسبيًاألطف

، وسمعناتلغرافمحطاتستتوجد، حيثهنجامجزيرةإلىوصلنا – 1917أبريل29
منوغيرهاالمبارياتهذهمثلأنشك، والبالفعلتجرىكريكيتمباراةهناكأن

فىالجزيرةالحضارى، وتركناالجوفقدانمنرجالناتقىالفراغوقتتمضيةوسائل
جنوبجبالعلىأنظارنا، تقعزجاجىكسطحهادئةمياهفىكلهاليومالثامنة، وأبحرنا

كتابباستمتاع، أقرأالنيلأعالىفىالورديةالبعيدةالمرتفعاتمثلتبدوالتى، فارس
.لدستويفسكى" الموتىبيت"

السادسةإرتفاعًا، وقبلتزدادالحرارةالساعة، ولكنبتأخيريوميًانقوم – 1917أبريل30
التىبرقيتىفىذكرتكمابوشهر، تمامًاميناءخارجمراسيهاالسفينةألقتمساء

قبطانالبريطانية، وفوجئالبحريةمرسىيقع، حيثباألمسالسلطاتإلىأرسلتها
إنتظارنا،فىيكونواأنيجبكانالذينوالرجالللموظفينأثرأىوجودبعدمالسفينة

التىاألشياءونقلوا. السابعةالساعةحوالىظهرواوقد. جاسكفىحدثكماتمامًا
البريجاديروضعهالذىالنظامالتأخيرسببأندقيقة، وعلمتأربعينفىتخصهم

منمكونةجمال، وفرقةالفرسانمن، وفصيلةالبنجابالجنودمنفرقةماجور، فهناك
المدينةحمايةتتولىوغيرها، كماوالالسلكىالتلغرافمحطاتحمايةتتولىرجل3000

جهودببذل– السابقالعاماأللمانىالقنصل – واسماس، ويقوموالنهبللسلبالتعرضمن
.النجاحمنالكثيريحققأندونضدناالقبائلإلثارةالجبليةالمناطقفى
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قيظوبعد. بإنجلترابيكاديللىفىعنهيقلالمظهرًاهناالعيدهذاإتخذ – 1917مايوعيد
السفينة،ظهرفوقمنبىتطيحصباحًا، كادتالواحدةفىقويةريح، هبتباألمسشديد

ريحأنهالىأكدالربانأسوأ، ولكنهوماإلىتتطورأنبالبرد، وخشيتوتصيبنى
.بوشهرفىلتأخرنانتيجة، وكذلكالعربشطشاطئإلىوصولناتؤخرقد، وأنهاالشمال
صغير،أحمرقاربظهرعلىإليهاالداخلةالسفنالميناءمرشدوينتظرأنالعادةوجرت

مرةورفعه) المرشدإلحضار (الثقيلالنجاةقاربإنزالفىكاملةساعةضيعناوقد
ألقت، ولذلك8:22الساعةفىالمدإرتفعصعبًا، فقدالميناءدخولناأصبحأخرى، وعندئذ

بسببباإلحباطأصبتالظهر، عندئذبعدالثالثةالساعةحتىنتظرتامراسيها، والسفينة
وتضاعف. صدرىبهاضاقإضافيةليلةلقضاءضطرارىاوالحظ، وسوءالتأخير
نحوبقوةقبلنا، تندفعالمرشدإلتقاطفىسارعتالتىجدة"،  "السفينةرأيناعندمابؤسنا
ومحملةمصر، حارةفىالخماسينكرياحلتصبحالشمالرياحتغيرتعندئذ. الميناء

ليرتفعالمدإنحسربقليلالثالثةالسواء، وبعدعلىوالبحرالشمسرؤيةتحجببالرمال
الجو،ذلكفىبالميناءالرسونستطيعأالالزمنمنساعةمدىعلىالخامسة، وخشينافى

يتحدثسنيًاوكان (الفارسىالمرشدالموحلة، ولكنالرمالفىالسفينةجنوححتمالاو
بدأنامساءوالنصفالخامسةالساعةوحوالى. الميناءإلىالسفينةإدخالفىنجح) العربية

أكثرالفارسية، وكلتاهماالشرقيةوالضفةالتركيةالغربيةالضفةبينالعربشطفىنبحر
بتسليمالسفينة، وقامتالنخيلببساتينبكثافةمغطاةالغربية، والضفةالنيلمنخضرة
لقضاءالفاوشمالأميالخمسةبعدعلىمراسيهاألقتالفاو، ثمتلغرافلمحطةالبريد
، مماالسفنوشحنتفريغفىالعربمنأمهرالفرسبأنالسفينةربانأخبرنىوقد. الليل

.العرباستخداممنوماًالوقتًاأوفربوشهرمنجلبهميجعل

.أيامعشرةقبلشئتلقىفىأمللدى، وليسأبريل2منذإنجلترامنأخبارًاأتلقلم

فىالتاسعة، فىالمحمرةفىلترسوصباحًاالرابعةفىالسفينةتحركت – 1917مايو2
كثافةهبوبها، وهناكتواصلبالرمالالمحملةالشمالريحومازالت، قاروننهرمواجهة

الضفتينعلىالنهرمنالمتفرعةالنهر، والقنواتجانبىعلىالنخيللبساتينعاديةغير
أوسعالخضراءالحشائشمساحاتأن، وكماالنيلإليهيفتقررونقًاالمشهدعلىتضفى
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الموانئفىنجدهاالتىوالمعداتالتسهيالتكلالبصرةفىمصر، وتتوافرفىمنها
شاطئهاعلىجزيرة، نلمحالبصرةللنفط، ومدينةهائًالاستهالكًاذلكالكبرى، ويعنى

نموذجصالحيةمدىتبينالتىالجميلةالكبيرةالبيوتبعضهناكرثة، ولكنأكواخًا
نتقلتاعال"، ثم "السفينةعلىالغداءطعامتناولت. المدينةهذهمثلفىالفينيسىالقصر
،الجيشقيادةرصيفعندالبريطانية، ونزلتالحربيةالسفنإلحدىتابعبخارىبقارب

،كوكسإختيارمنوهو – الشرطةمأمورنائب – بويلسونهاتفيًاهناكمنتصلتاو
إلىالسوداء) البوكس (الشرطةبسيارةوصحبنى. الطموح، وواسع، وكفء، وذكىوسيم

،للفوضىنموذجويلسونصغير، ومكتبوالمبنى) نفسهالوقتفى (إقامتهومقرمكتبه
عمائميستخدمونالذينالفرسمنرجالهالعاصفة)، وكانبسببربما (بالترابمغطى
19منذتنتظرنىالقاهرةمنبرقيةلديهووجدت. آلخرحينمنعليهيترددونكبيرة

حسينالشريفمكاتباتأصوللمراجعةملفاتىمفاتيحمكانعنيسألوننى، أبريل
أعلم، وأناإلىإرسالهاالشريفأصًال، ويدعىتصلنالمالتىالرسائلعددعلىللتعرف

أاليجبثمعمدًا، ومنالرسائلتلكأضعتقدبأننىنطباعًاايعطىأنيريدالبعضأن
بالبرقية،رحبت، فقدذلكعنالنظروبغض. الرسميةبالوثائقاإلحتفاظعنمسئوًالأكون

بالقاهرة، علىالسامىالمندوببدارالعمللتنظيمالماسةالحاجةعلىبرهانًاعتبارهااب
.1915مارسفىقبلمنأشرتمانحو

على، وقادرونترويضهميسهلعامةبصورةالرافدينبالدسكانأنويلسونوأخبرنى
مقتًاالترك، ويمقتونعندهمالضعفونقاطتخلفهمحقيقةيدركون، فهمواالستيعابالتعلم
جدينظاموضعمنايتوقعونهوما. التقبلمنمدهشةبدرجةبالجديدويرحبون. شديدًا

إلىالسلطةنقلفىالتدريجىوالتوسعالرخاءالمادى، وتحقيقالواقعلإلدارة، وتحسين
.لمصرمماثلةالعراقتصبحأناألسمىالمحلية، وهدفهمالعناصر

، وقدالسياسىللعملطيبةخامةتقدمالعراقضباطبينعناصرهناكأنويلسونويرى
كوكسبغداد، ولكنعلىاالستيالءعمليةأثناءفىعليهماإلختياروقعممنأربعةقتل
المراكزعلىذلكيقتصرالوظيفية، وأالالدرجاتمختلففىجديدةبدماءيدفعأنيريد
منالعونيطلبواأنوشكعلىوكانوا. شكدونحكيمرأىوحدها، وهوالعلياأوالدنيا
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وبرغم. السياسىالمسئولمساعدوظيفةشغلكاليتونرفضأنباءبلغتهمعندمامصر
يبدونفإنهمالهندحكومةمنمدنيينأوسياسيينموظفيناستخداميريدونالأنهم

ظهرعلىدوجمورقابلناوالربعالرابعةالساعةاإلدارة، وفىتلكونظامبدقةإعجابهم
النهريةالعبارةمتنعلىبغدادإلىالذهابعلىأنهمنهعلمت، حيثبروسربينالسفينة

.يوليومنالرابعصباح" جنات"

مناسبةيراهاالتىالطريقةعنسألهالذىويلسونبصحبةبالكومودورلتقيتاوقد
علمناالهند، ولكنناحكومةعنهالهكتبتالتىالهندىالمهندسينسالحكتيبةالستقبال

كانعندماسعودإبنأنوأبلغنى. المذكرةتلكإلىالنظررفضالكومودورأنأخيرًا
صالةحضورعلىصممالصالةألداءالكومودورفونو"، وأيقظه "السفينةمتنعلى
ويلسونمعذهبتبعدئذ. وإمامكمحارببالكومودورالسفينة، وأعجبظهرعلىاألحد

تركتفارسية، وقدقبةذىمكانمنظمة، وفىمسقوفةسوق، وهىبالسوقجولةفى
.كوكسلليدىبطاقتى

حصل) مدنىطبيبزوجة  (بورىالمسزإلىرسالةحملنىقد-عدنفى – فيننجوكان
بقواربهاالمساءفىفينسياتشبهوالبصرة. العشاء، وتناولنامعهموعدعلىويلسون
المارةويحمل. هناكالجندوليفعلكماوذهابًاجيئةالقناةتذرعالتىالرفيعةالطويلة

وتناول. جيدةجميلة، طيبة، ومستعربةسيدةبورىوالمسز، معهمالفوانيسأوالمصابيح
السابقالمحرركانأنهبعدفيماعلمتكولونيللفتنانتبرتبةضابطأيضًامعناالعشاء
بقدروعلمت. للتركالنظيفالقتالمقولةزيفعنالعشاءبعدوتحدثت. التاتالرلجريدة

علىضربوا، حيثالكوتفىقواتناضدفظائعمنالعربإرتكبهمااإلشمئزازمن
علىوهمالماءالسجانونلهمقدمالعطشأضناهم، وعندماالبنادقبكعوبوجوههم

وقص. أفواههمفىيركلونهمكانواماءشربةلنيليتزاحمونكانوا، وعندماالخيلظهور
.ضباطنالهاتعرضالتىالخياناتحولالكثيرويلسونعلى

برودةفى) بالسقفمعلقالشباكمنسرير (عنجريبعلىعشرةالحاديةحوالىنمت
معواحدعرضخطعلىالبصرةبأنذكرنىبالقاهرة، ممامارسليلبرودةتشبه

الصحراءتساعاأنبرغمدمشقمعواحدعرضخطعلىبغدادأن، كماالسويس
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بأنبورىالمسزأخبرتنى، وقداإلحتمالحاًال، وصعبأسوأجوهيجعلبالعراقالمحيطة
أعلىتحققالدراسة، ولكنهاموضعالتزالحربضربةالناسفيهايصابالمنطقةهذه

.اإلصاباتمننسبة

كولونيلاللفتنانتبصحبةسيارةركبتصباحًاعشرةالحاديةحوالى1917 – مايو3
عبدلزيارةالزبيرقريةإلىرحلةفى– بالعراقالعسكرىالقضاءضباطكبير – نوكس

النكشاير،منتجاتتنتشر، حيثالسوقداخلوسرنا. الزبيروشيخمنديلباشاالوهاب
واإلنجليزية،بالعربيةأسماءهاالالفتاتبغداد، وتحملمنيهودالمحالتمعظمويمتلك

المتاحمنجودةأقلالمنتجاتتلكمنوالمعروضقديمةنحاسيةأعمالتوجدوال
اآلنيسمونهفيماميًال15لمسافة، وسرناإليهالنظريستحقفالالسجادبمصر، أما

أكلها،وأتتألينعتالمياهإليهامتدتالو، ولكنهناكينموالشيئًاالصحراء؛ ألن
علىالمسافةمنبقىماالصغيرة، وسرناالزبيرمدينةخارجميلونصفميًالوقطعنا
علىيدلناأنفصيحةعربيةبلغةعليناعرضصبىإليه، يرشدناالشيخبيتإلىاألقدام

".إبراهيمالباشاسعادةبيت "لقالمصريًاالصبىكانإبراهيم"، ولوبيت"

الخضراء، فالعربواحدةبقعةبهاليستالمساجد، ولكنمنعددبهانظيفةوالمدينة
تحققهناكالمستخدمةالموازينأنالفاسد، برغمالبصرةجويسمونهفيماالنوميقبلون

الدارفناءعبربالحجر، وقادناالمبنىبيتهبابعلىإبراهيمالشيخوقابلنا. ربحًالهم
بواكىثالثعلىسقفه، يرتكزبديعبناءالمندرة"، وهى "حجرةإلىالمكشوفالواسع
منواللمبات، النوعردئوالسجاد. أبيضبطالءالداخلمنومطليةالطراز، قوطية
، صنعتاألوروبىالطرازعلىزجاجيةأكوابفىالشاىتقديم، ويتمالرخيصالنيكل

.اليابانفى

أكثر، ولكنهبعدهالكفاءةإلىمسقط، ويفتقركسلطانجذابالقامةقصيرإبراهيموالشيخ
الجيشجانبمنلضغط، تعرضاإلقليمإلىالحربوصلت، وعندمامنطقتهفىتحكمًا
، دعممشاعرهعلىالتغلباستطاعتهعدم، وبرغممنهمقربةعلىكانالذىالتركى
لدىمابكلالمؤمنينمساعدةإلىورسولهاللهبإسميدعودينىنداءبإصدارموقفنا
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يومنصفمدةالزبيرسكانتركأنالنتيجة، وكانتمقابلدونمواردمنالناس
.بعيدمكانفىمؤنمنلديهممايخفواأنخاللها، استطاعواوشأنهم

بيتمنوأحسنأكبرسعود، وبيتهإبن، وكيلمنديلباشااللطيفعبدذلكبعدزرنا
ألواخرالعربىالطرازإلىالناحية، ينتمىتلكفىرأيتهبيتأعلى، وهوإبراهيمالشيخ
فىشأنهرأسهعلىوالعقالالكوفيةالقامة، يضعطويلرجلوهو. عشرالتاسعالقرن
،اللونأبيضمطرزًاالفارسىالحريرمنقفطانًايرتدى، ولكنهإبراهيمالشيخشأنذلك

األمريكيةالكليةفىأقاربهوبعضولدهويدرس. جيدةقهوةلناالنرجيلة، وقدمويدخن
عنهماالستعالمأتولىأنعليه، فعرضتالحرببدايةمنذعنهمشيئًايسمع، ولمببيروت

نفسفىالسويسرىالمفوضوالوزير (بالقاهرةاألمريكىباألعمالالقائمطريقعن
).الوقت

النخيلبساتينخترقنااالشعيبة، ومعركةميدانعبرالثانية، ومررنابعدأدراجناوعدنا
قضاةأحدنجلونوكس. بينهااألقدامعلىسرناالمدينة، ثمخارجواحدميلمسافةعلى

إلىالمصرىالقانونىالنظامإدخالعلىالتحفظإلىيميلالهند، وهوفىالعلياالمحكمة
.الناحيةهذهمنمخاوفهمنهدأت، ولكنىالعراق

، ويمارسنمحجباتغيرالدنياالطبقةنساءأنالبصرة، والحظتفىنمشىخرجنا
سوىالطربوشيرتدى، والالرجالكفاءةتفوقبكفاءةمهارةتتطلبالالتىاألعمال

لم، ولكنىمعهممسرحهمأحضرواوقداليابانيةالعملقوةرجالبعضاليهود، ورأيت
منرجلينأوورجًالالمصريينبعضرأيتالصينية، كماالعملقوةمنأحدًاأر

منلألتربةوتعرضًاجفافًاأكثرببورسعيد، ولكنهاشبيهللمدينةالعاموالمظهر. األرمن
.بورسعيد

فىشقيقاهقتل، فقدحياتهقصة – كليفتونمدرسةناظرنجلوهو – ويلسونلىوروى
الفارسية – التركية – الروسية – اإلنجليزيةالحدودلجنةعنفكرةوأعطانى، الحرب



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

250www.RaoufAbbas.org

معالعملحظهحسنمنوكان. 42فارسوسامعلىذلكنتيجةوحصلفيهاشتركاالتى
جماعةمنواحدًايكونسنة، وأن12لمدةكوكسبيرسىالسيرهومتميزقديررئيس

أىفىالنجاحلهتكفلنضباطهاوأفقهوسعةكفاءتهأنالمتميزة، غيرالخدمةأصحاب
الهند، ولكنىلحكومةتابعةطهرانفىالبريطانيةالمفوضيةتكونأنويرى. موقع
المستعمراتلوزارةتابعةمفوضيتهابجعل– عندئذ – روسياتقومأنمنمخاوفىأبديت

علىلذلكضرورةيرى، والفارسإختفاء– مثلى – يكرهكانالداخلية، ولمالوزارةأو
أفكارهأعجبتنىيفعلون ؟ قدهلاللعبة، ترىبقواعداإللتزامالروسقرر، إذااإلطالق

تحفظ، يجبدوناألوروبىالطابعتخاذاإلىبلوشستانغربمنطقةتتجهعندمابأنه
ذلكفىمختلفة، بمانواحفىاألوروبيينإلىأقربيعتبرهمالذينالفرسلمصلحةالتدخل
.المرحبروحتمتعهم

جنات"، "النهريةالناقلةمتنعلىصباحًا، وصعدتوالنصفالعاشرةفىويلسونتركت
إلسرافىالتعبأنهكنىبعدماوالنصفعشرةالحاديةفىمتنهاعلىفراشىإلىوآويت

.شهرمنذمرةألولالمشىفى

باردة،معتدلةشماليةريحمواجهةفىصباحًاالثامنةفىالبصرةغادرنا – 1917مايو4
الباخرةعلىقابلتهالذىالعيون، طبيبمارشالديفيروهوالعبارةطبيبأنإكتشفتا

بعدإليهوصلتأنهاالضيقعنتنمبلهجةأخبرنى، وقدساعتهاستعرتحيثإيوريالوس
درجةمنملكيةعبارةوجنات. جواهرهافصوصمنثالثةكسرتشهور، وقدعدة

،إستانبولعلىنستولىأنبعدالدانوبفىلتستخدمبنيتبالنفط، وقدذبابة، تعمل
عقدةوربععقداتعشرالقصوى، وسرعتهابوصاتوثمانىأقدامأربعةعمقهوغاطسها

وبعضبوصاتستعيارمدفعين، وتحملللعادم، ومخرجانغاليتانالساعة، وبهافى
يهتزعمودىالعلوىالسريرسلمما، ولكننوعًامريحةاألخرى، وهىالكماليات

يستطيعيكن، ولمالسفلىمكانهفىينامأنسعيدعلىالصعبمنجعلباستمرار، مما
فتمزقهصدفةإحداهاتنفجرأن، خشيةالقذائفمنبصفينمحاطًاالمدفعينبينالنوم

لمدةالهندية، وعملالسياسيةالخدمةدخلالهندى، ثمبالجيش، ثمالبريطانىبالجيشضابطاًالعمليةحياتهويلسونبدأ42
منيومينقبلأراراتجبلعندعملهاأنهتالتىالحدودبلجنةعضواًإختيرومنها. الفارسيةالحديديةالسككفىعامين
وسامعلىقليلبعدحصل، كماويلسونأرنولدالسيرإسمهأصبحالفارسوسامعلى، وبحصولهالحربتركياإعالن
.بعدفيمابالبرلمانعضواً، وأصبحالعراقحملةفىلدورهالممتازةالخدمة
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فىخادمًاسأفقدبأننىالعرافاتإحدىتنبأت، وقدأفعلأنعساىماذالهأشالء، فقلت
سيئةعجوز: "يردداإلنفجار، فأخذسيحدده، ولكنإسمهتحددلم، ولكنهارحالتىإحدى
 !".سيئةعجوز.. 

الطرازإلىينتمىرأيىفىالظهر، وهوبعدعيزراصباحًا، وبضريحبالقرنةمررنا
فىفراشىإلىآويت. األزرقبالقرميدمكسوةقبةعشر، تعلوهالسابعللقرنالمعمارى
.والنصفالعاشرة

توضعفلممرحاضبهاليس، ولكناستحمامحوضعلىتحتوىجنات – 1917مايو5
ما، فكثيرًاالمعقولحدودتتجاوزدجلةفىوالمالحة. الحسبانفىالضرورةهذهمثل
إلىوصلناظهرًا12الساعةحوالى. الشاطئإتجاهفىطريقنافىتندفعالقواربنجد

رستجانبناالنهار، وإلىبقيةهناكوظلتبالوقودللتزودالعبارةرستحيثالعمارة
.جرينتشمنمباشرةجاءتقديمبدالذاتباخرة

أكثرأنلنجدالسوقتجاهافى، وسرناالقواربمنجسرعبرسعيدأخذتالغداءوبعد
عامًا،ستينقبلالمدينةمثلمبنية، وهىالسبتراحةبسببمغلقالمحالتنصفمن

،سيئ، والنحاسردئمانشستر، والسجادببضائععامرةوالمحالتجيدالبناءولكن
ذوو، والفرسالمطربشون، واليهودالمعممونالعرب: متنوعةالبشرنماذجولكن

البغدادىالحريرعباءاتفىتمامًاالمنقبات، والنساءكوخبشتمنالسوداءالقالنس
.مصرنساءتلبسهاالتىالسوداءالمالياتبعدالترويحمننوعًايوفرالمخطط، مما

آخر،شئالمبانىدراسة، ولكنإلىوتحتاججيدةالشرقىالشاطئعلىالبيوتواجهات
.واحددورمنوقاعاتصغيرفناءذاتمتواضعةفهى

قالللعمارة، وقدالسياسىالمسئولوهو) كامبردجوترنتىوستمنسترخريج (فيلبىرزت
وعنبغدادصحيفةعنمسئوًاللتوهعينقدبالمهارة، وكانيتميزإنهويلسونعنه

،الهوكىليلعبوالربعالخامسةفىموعدعلى، وكانذلكعلىحسدتهالدعاية، وقد
وجولةالسوقفىصطحبناامعنا، فكريمًاكان، ولكنهالتنسالجميلةزوجتهولتلعب
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يصنعهاالتىالفضياتمحالتإلىمعناذهب، وأخيرًاالمشرعترعةشاهدناالمدينة، كما
.الصابئة

ألفًا،بعشرينالعراقفىعددهمفيلبىالعمارة، ويقدرفىالديانةهذهأتباعمعظمويوجد
خارجأحدمنهميوجدالاألخرى، ولكنالمدنوبعضبغدادفىمنهمأقليةوتوجد
الدرجةحتىالتعميدفىمبدأه، ويتبعون43المعمدانيوحناأتباعمن، وهمالعراق

الترعةإلىيهبطخشبىدرجذاتصغيرةخشبيةمنصةالترعةعندشهدناوقد. القصوى
تلكفيلبىشاهد، وقدالزواجوينعقدبينهماالتعميدهذا، فيوحدالعروسانيغطسحيث

الصابئة،طقوسضمنتدخلالشمسوعبادةالزرادشتيةمنشيئًاأنيعتقد، وهوالطقوس
.ذلكلتأييدساقهاالتىاللغويةالبراهينجيدًاأفهملمولكنى

جيدة، ومظهرهمومالمحهمالعربيةاللغةالعربية، ويتحدثونالمالبسيرتدونوالصابئة
،بأنفسهنأزواجهننرجميلة، يختمالمحذواتمحجباتغيرعندهم، والنساءحسن

)األكبرالمندارين (ظهرونإلىساعةنصفلمدةتحدثتوقد. عشرتهنويحفظن
قهوةأولأجلنامنتعدكانتوطفليهما، بينماالتعميدفىوألختهلهصورةلتقطتاو

البراندى،قوةسكر، ولهابدونمغليةالقاهرة، تقدمغادرتمنذتشربأنتستحق
أسود،معينبطالءالمحفورةالنقوشثمالفضةعلىالحفرعنعبارةالفضيةوأعمالهم

التركيبة،تلكبسريحتفظون، وهموالكبريتوالرصاصاألنتيمونتركيبهفىيدخل
فخارمثلالسياحأجلمنيصنعمماغيرهاتفوقالالفضيةاألعمالهذهأنوعندى
والقواربللجمالغبيةرسوممجردنقوشهمتحملهاالتىوالصور. أسيوطوشيالن
لبيساتصغيرة، وحتىوصناديقسجائرعلبمنينتجونهماعلى، تجدهاوالنخيل

ظهرونوسألت،أنفسهماألهالىيستخدمهعمايعبرشيئًاينتجونفيماأجداألحذية، ولم
علبةعلىفأطلعنىهمسا،للربحالحقيقىالهامشعنضررالهيسببلنصديقكسائح
5 (روبية77كلفتهإسترلينيًاجنيهًا12قيمتهاالعميلطلبعلىبناءصنعهاسجائر

.القاهرةفىيقلدوهأن، وتمنيتإلعتدالهفدهشت). إسترلينيةجنيهات

ذكروا، وقدالختانيمارسونسريانية، الديانة، وهىالقطبىالنجمعندالجنةأن، ويرونوموسىعيسىرسالةينكرون43
.السامية–المندانتيةهى، ولغتهمالمندانونالحقيقىإسمهمبالصابئة، ولكنالمقدسةالكتبفى
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ضباطنا، شعرتمعاألقدامحفاةالهنودالجنوديلعبهاكانالتىالهوكىمباراةوفى
إلىفيلبىبقاربمصر، وعدتفىمنهأكثرهووماذلكأرىأنبالغبطة، وتمنيت
عدت. النهرإمتدادعلىالمنازلفوقاألحمرالوردأصصشرفتهمنالنادى، وشاهدت

الحاديةحتىوالقواربالقواتورودمعأمدهغنيًا، طالعشاًءتناولتحيث" جنات "إلى
ضباطأحدمنعلمت (الحرارةدرجةفىحادلهبوطبالبرد، وأحسستوالنصفعشرة
المعوقينيصيبأن، وتمنيتاإلحتياجاتكلاآلنيوفرالجيشأنالمدفعيةقوارب

).الكرمهذامنشئواألرامل

سعدالشيخعندصباحًا، وتوقفناوالنصفالخامسةفىالعمارةتركنا – 1917مايو6
مقصورللنفطحكومتنااستخدامأنويبدو. منهاعانيتباردةأخرىليلة. بالوقودللتزود
.التدفئةتتطلبكهذهظروفًاعتبارهافىيضع، والوحده، والنقلالنقلعلى

صباحًا، وعندالسادسةالساعةحوالىالسهلفىالواقعةالمدنظهرت1917 – مايو7
غيرهامنخرابًاأكثرتمامًا، وتبدوخربةأصبحتالتىالعمارةكوتبقريةعبرناالظهر

هائلة، فجواتالمدافعقصفآثارتحملبها، البيوتسكانوجودلعدمالشرقيةالمدنمن
يمكنالماإلىالعمارةكوتمأساةإضافة، ويجبهدمتالوحيدةالحوائط، والمئذنةفى

أفريقياوشرقوجتالندكرونلفىحدثبمازدادتاالتىالحربفظائعمنتفاديه
الكوتشمالالواقعالسهلوفى. كاليهفىحدثبماتقارنالجميعًا، ولكنهاوالدردنيل

،هناكقتلوااألتراكالجنراالتمنلثالثةتخليدًااأللمانأقامهالذىالتذكارىالنصبيقف
.اآلنحتىمكسوًا، ومازالالعامهذااألتراكنسحاباعندعنهالستارأزيحقدتكنلم

حينًاآلخر، يتسعحينمنيتغيرالمالحى، والمجرىالشاطئإلىالسابعة، نزلناوحاولى
أوروبيًامشهدًارأينا. غيرهمنأمنًاأكثرالضيقالمجرىآخر، ولكنحينًاويضيق
المساءوفى. قبلمنالجمالهذابمثلمشهدًارأيتأنلىيسبق، فلمالشمسلغروب
األرضعندقاعدته، تتسعبالمستنقعاتالملئالسهلأحراشفىكبيرًاحريقًاشاهدنا
قراءةمنفرغت. األفقخطليكسوالسماءإلىالكثيفالدخانمنعامودمنهويرتفع
مماشئال، أنبرأيىمتمسكًامازلتالحريرى، ولكنىمقاماتآخرهاكانالكتببعض
وزارةأعدتهالذى" الرافديندليل "كتابأما. وليلةليلةألفيفوقالعربىاألدبفىكتب
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الفراشإلىآويت. شئفىتفيدنىالمجمعةمعلوماتعنعبارةفهوالبريطانيةالبحرية
.شديدًاالبردزالوماالعاشرةفى

، والضفتانغائمجوفىصباحًا، مبحرينالسادسةفىالعزيزيةتركنا – 1917مايو8
مضىالشاى، وبرغمتناولموعدقبيليمينناعنديالةقناة، وتركنااإلرتفاعفىآخذتان
بغدادنحونزلقنااأنحظناحسنمن، كانضحلمجرىجتيازامحاولةفىالساعةمعظم
المدينة، وإلىدخولعظمةمعليتوافقالنهرمجرىتسعا، حيثالشمسغروبقبيل

، والضوءاإلستانبولىالطرازعلىلبيوتالمدمرةالواجهاتمنمجموعةتقعالشرق
الضفةعلىأثره، وينعكسالزجاجتلطخالتىكالدماءيبدوهناكيشعالذىاألحمر
كل، وفىهناكللمبانىأثر، والالحقولبعضسوىالبعدعلىيوجدالحيثالغربية
البيوتبدتاألخيرالمنعطففىاستدرناوعندما. عاليةبكثافةالنخيلأشجارتجدمكان

، رستالسفنمنكبيرجمع، وبينالشمسضوءفىتتألقالمساجدوقبابومآذنالكبيرة
القاهرةغادرتمنذكامًالشهرًااستغرقترحلةبعدالترحالعصابذلكجنات"، أللقى"

.بغدادإلىالطريقفىبالقطار

الكبيرالسياسىالضابط (كوكسزكريابيرسىالسيركولونيلباللفتنانتإذابرهةوبعد
بالقاربوأخذانى، بىيرحبانبلجرترودجانبهوإلى) بعدفيماالسامىوالمندوب
شرفتهصورةتنعكسالذى– األلمانىالشرقلبنكالسابقالمقر – منزلهإلىالبخارى
،طويلوقتمنذويلنجتوندوقوكوكس. الماءصفحةعلىالفينيسىالطرازذاتالرائعة

الشرفة،فىكاملةساعةمدىعلىمعلوماتمنلدىماعتصراودود، وقدإنسانوهو
علىسيرًاكوكسمقربعدهاغادرناالتىالعشاء، مائدةعلىذلكبلجرترودتوكرر
ممراألربعة، يربطهاأركانهافىالغرفتقعالتىالفارسيةالحديقةذىبيتهاإلىاألقدام
حصلتالتىالكبرىالجائزةلهذهالمحتملةاإلمكاناتبهرتنىوقد. كلببألفمزين
السلبياتمنالعديدتفادىنستطيعسأننافىثقةوبل)، وكلىكوكسمعبالتعاون (عليها

.لذلكاآلنالوقتحانلقد. القاهرةفىالمناظرة

قدكوكسكاندجلة، ولماشاطئعلىمتأخرًا، وتريضتاستيقظت – 1917مايو9
قدمتاإلفطار، وبعدبلجرترودمعمفيدًاحديثًاتحدثت، فقدالجيشقائدلمقابلةاستدعى
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بينمنساميًامندوبًاأختيرقدأنهوأبلغنى، التحفظاتكلتجاوزالذىلكوكسأوراقى
جاللةحكومةمنعليهفرضاإلختيارهذا، وأنمراتبهمختالفاعلىالضباطجميع
دونالمنصبهذاتولى، وأنالمستقبلفىالبالدحكمأسسوضعلهيكفل، بماالملك
لهاألفضلمن، وأنهلهبالنسبةصعبًااألمريجعلالجنرالوسلطاتبصالحياتالتمتع
تركإعتزممرهقًا، وكان. جديدةبدايةيبدأ44كاليتونيترك، وأناآلنيستقيلأنوللبالد
فىمعهعانتالتىزوجتهمعالمدنيةبالحياةويتمتعحياته، ليعيشالحربقبلالخدمة

سوفومكانتهلخبرتهالمبكرالغيابإنله، فقلتالسنواتمنعددًاوالخليجالصومال
أربعةبينيتراوحماعلىوزوجتهيحصلأنعليه، وإنبالشلللهخلفأىعمليصيب
تمامًامختلفةمعاملةتعاملهسوفالخارجيةوزارةسنويًا؛ ألنإنجلترافىأشهروستة

أحد– عامة – تجاوزها، والمنصبيمكنالمتاعبساميًا، وإنمندوبًاتعيينهبمجرد
أنهارأكبرأحدبجواروالحياةوالكتابةالقراءةفىوجدتفقد (العالمفىالرفيعةالمناصب

).العملعلىحافزخيرالعالم

العربيةالقبائلعنللماجستيررسالتهاتضمنتالتى (بلوجرترودكوكسمعالعملإن
الثانيةبعدماحتىالصباحمنذبلجرترودمعذهبتللغاية، فقدممتع) مدهشةتفاصيل

،البديعالكوفىبالخطبنقوشهيتميزالذىالمرجانية، مسجدإلىبالسيارةالظهربعد
سوفالخزفىالبالطمنقطعة60سرقت، وقدوالطوبالحجرفىالمحفوروالمجرى

الشيخإلى، وتحدثنامنخفضسقفذاتصغيرةحجرةإلىاستعادتها، وصعدنانحاول
تالميذهحولهجلسالقديمة، وقدالمدرسةإلىينتمىالذىالكبير، العالماأللوسى

قالوقد. الفارسيةالرسومفىالعلماءصورتبدوتمامًا، كماالخلفإلىمتكئينوأصحابه
بها،جديرًاأظنهالتىاإلسالمشيخوظيفةشغلإلىيتطلعاأللوسىإنكوكسلى

ترشح، والمياهإصالحإلى، ويحتاجاإلتساخشديدتامة، والمسجدبكفاءةشغلهاويستطيع
الودودونهناوالعقود، والناسالقبابفىفعلهاالرطوبة، وفعلتالجدرانبعضأسفل

إنهحتىهادئةبصورةيصيحاألحذية، واإلمامعلىللمحافظةإتاوةأوبقشيشًايطلبون
.الضوءعنبعيدًاالصالةألداءيسرعأنإياهراجيًاالشيوخألحديهمسيكاد

.السياسىللضابطوكيالًللتعيينبطلبتقدمقدكاليتونوكان44
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يعودالذى" قرطمةخان "الجذابةالرائعةالمبانىبأحدمررناالطريقفىنسيركناوبينما
الطوبمنهائلة، بحوائطمقلوبسفينةجسميشبهعشر، وهوالرابعالقرنإلىأيضًا
فىاستمتعنوعها، ولمفىفريدةواسعةمساحةبينهاتاركةمعًاتلتقىالتىالضخمالبنى

يفيدمامنهليقتبسسكوتجلبرتيراهأنأتمنىكنت، وكمالخانكهذابناءبرؤيةحياتى
.45القاهرةكاتدرائيةتصميمعند

الذىالتقليدكبير، وفقطولذاتعقودشكلعلىاألسواققامتالساحةتلكوحول
البصرة،فىالحالهوكماخشبىسقفبإضافةالعقود، وتتنوعبهمعموًالمازال

فىدقةأقلالسلعالقاهرة، ولكنفىنجدهبماشبيهللسوقالعاموالشكلوالمحالت
واحدة، ولكنمرةبقشيشًاأحدهممنىطلبوقد. كذلكليستاألسعاركانت، وإنالصنع
.وجهىعلىاإلمتعاضمالمحرأىعندماشفتيهعلىتجمدتالكلمة

،بهاإلهتمامعدم، برغممتدينعالم، وهواأللوسىشكرىمحمدللقاءذهبناقليلوبعد
مثقفواأللوسىمعهالحديث، وتشعبمصراعيهعلىالبابفاتحًاالستقبالنافنهض

المقطم"، "صحيفةتنشرهبمايستشهدكانقابلتهمالذينالمثقفينمن، وكغيرهومعقول
واضحًا، ويبدواألتراك، يمقتون1882عامالمصريينكحالالناسهؤالءحالأنوأعتقد
الراهنالواقعتسجيليتمأنبجديةأوصيتوقد. البريطانىوالتقدمللسالمنموذجًاأمامهم

عليهتطرأأنوالعربية، قبلوالفرنسيةباإلنجليزيةالوصفهذالينشرالبالدهذهفى
ألنفسهم، وينسبونالتغيراتتلكألنفسهمالوطنيونالمطربشونيدعىال، حتىالتغيرات
.العامةالماليةوتنظيم، والكهرباءالنقىبالنظافة، والصحة، والماءاإلهتمام

القاهرةمنأرمنىصديقكانأرمنيةسيدةلمقابلةأخرى، وذهبتمرةاألسواقإلىعدنا
السجادمنبعدديزدانمتواضعبيتفىإبنتهامعتعيشإليها، وهىخطابًاحملنىقد

منللسيداتالداخليةاألزياءمنفبرايرعدد، لمحتاألرمنومذابحالحرببرغم (الجيد
يتركاأنرتبتهخفضتتركىضابطنصحهماالمائدة)، وقدعلىالباريسيةفوجمجلة

باألرمنيلحقلمبالمدينةوالمسيحيينوالعرباليهودمنأغلبيةلوجودنظرًابغداد، ولكن

.الغرضلهذااألرضمنكبيرةمساحةللكنيسةالمصريةالحكومةمنحت45
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بابأمامالسوقفىقنبلة، وإلقاءوالسلبالنهبحوادثبعضسوىبغدادفىضرر
.الخلفىالخروج

.الدينعدامابهمتصلاماوكلالتركيلعنونالناسعامةأنسعيدلىذكر

أجدعندماشئكلأنسىألننى؛ اإلرهاقمنبلوجرترودعانيت، وقدأدراجىعدت
األوراقيستخدمكوكسأنالحظتمساء، وقدالسابعةفىإالنعدأشاهد، ولمفيمامتعة
،كوكسمعالعشاءتناولت. رسميةمحرراتفىاأللمانىالشرقبنكإسمتحملالتى

.تعديلهابعدتركيةبريدطوابعإصداريتمسوفأنهمنهوعلمت

نباحالتمور، ويسمعنضجمنيزيد، مماالشمسغروببعددجلةنهرالضبابغشى
لقد. صعبًاالحديثتبادليجعلللنهر، ممااألخرىالضفةمنحتىدائمبشكلالكالب

باإلحباطالمرءيصيبممانوعأىمنخطاباتأتلقىأندونأسابيعخمسةمرت
.الكتابةعنيتقاعسويجعله

لعبدرسميةزيارةفىصباحًاالعاشرةقبلبلجرترودمعذهبت -1917مايو10
النهرعلىبيتهالبصرة، وكانبواليةالسنةطائفة، ورئيساألشرافنقيبأفندىالرحمن

متوسط، والشريفبهبأسالواسعتقليدىفناءفلهالمدينةداخلمسكنهصودر، أماقد
أوتركىوجيهكأنفتمامًامقوسمقبولة، وأنفه، مالمحهعمرهمنالسبعينفىالقامة، 
، وينتعلاألبيضالجملوبرمنعباءةمعممًا، ويرتدىطربوشًارأسهعلى، يضعأرمنى
أعزمن، وهوالحربقبلمامنذلألتراكالشديدبعدائهمعروفوالشريف. بنيًامركوبًا

مود؛ ألنهالجنرالزيارةعلىأحد، حرصبزيارةقيامهندرةبرغمإنهلنا، قالأصدقائى
عندواألزهروالقدسوالمدينةمكةزيارةإلىيتطلعوهو". جورجالملكوكيل "يعتبره
ردويزيد، وقديفيضإليهالسمعيصغىمنإلىالنقيبيتحدثوعندما. الحربنهاية
.قتداراباللغةلناصيةتملكهعنيكشففصيحعربىبأسلوبمالحظاتىبعضعلى
حديثهعلىأعلق، لمالشريفمساجلةجدوىعدممنحذرتنىقدبلجرترودكانتولما
منأريقالذىللدمأسفهأبدىعندما، خاصةبأصالتهأخذتوقد. فعل، وكذلكذلكبعد

.جدوىبالالجانبين
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الكنيسةأتباعوهم (المحلييناألرمنللجريجوريينممثًالالعودة، استقبلتوعند
 –بارونفارتابدهوالمندوبهذاكوكس)، وكانذكرهماالرومية، وفوقالكاثوليكية

الفرنسيةيتحدثالحجمًا، وهوبطانته، تفوقهنحيلقصيردينرجل– البطريركنائب
جركسية)،مدينةوهى (العينرأسمنهاربًا، جاءمكانكلفىجلدتهبنىيجيدهاالتى

يصيبعالبصوتيتحدث، وكانتلكتجربتهعنمذكرةلىيكتببأنووعدنى
الحظوقد. قليًالالصوتبخفضالرحمةمنهألتمسأنأتمنىكنتبالدوار، كمالمستمع

يريدونيذكر، وهمشيئًابغدادجاليةتعان، فلماألرمنتجاهنسبيًامتسامحونالعربأن
، ولكنوباريسلندنلجانعطفلكسبأوروبافىواإلضطهادؤسبالفكرةإشاعة
كمايظلمنا؛ ألنهاإلتجاهذلكتشجيععدمعلىبحكمته، وعملذلكعلىإعترضكوكس
.والحاجةالعوزيعانونالذيناألرمنمنفعًالأرواحهمفقدواالذينيظلم

، ترتفعمكانكلفىالحالهو، وكماالمنالوصعبنادرالجيدالسجادأنهناعلمت
.بالتجارةالمشتغلةالعناصرمختلفلمصلحةوصولنابمجردالسماءعنانإلىاألسعار

يقعالتى، الشمالبوابةعبرالمعظمضاحيةخارجبالسيارةوحيدًاالغداءتناولىبعد
عليهيقفمهدمبيتمنها، وبالقرباألزرقبالخزفمغطاةجميلةمئذنةلهمسجدداخلها
تمرمجهدة، ولكنهاغيرمتربةبأحد، والطريقكتراثادونالطريقيرقباللقالقطائر
المغظاةالجميلةالقبةبعيدمنوتتألق. الخضراواتوحقولوالفواكهالنخيلبساتينعبر

مذاهبأحدمؤسس" النعمانحنيفةأبو "اإلماموضريحلمسجدواألزرقاألخضربالخزف
.األربعةالسنة

،المعممينالمشايخمنمجموعةإلىالمسجد، تقدمتأمامالسيارةمننزلتوعندما
فناءفىجالسًاووجدتنىالدعوة، المسجد، فقبلتمواجهةفىكبيرمنزللدخولودعونى

تحدثت، وقدبزيارتهقمنامكانكلفىالعادةجرتكماوالشاىالقهوة، وأشربواسع
ثلثالبلدية، لمدةورئيس) الضريحمفاتيححامل (الكليداربينهمومنالشيوخأولئكإلى

، وتركتهمالخارجمنالضريحمبنى، وحولالغاللسوقفىبصحبتهمتجولتساعة، ثم
الهادئة، والمدرسة، والحديقةالمتألقالمسجدذكرىمعى، حامًالالتحياتتبادلبعد

.الساكنة
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فىالكاظميةإلىزيارةمارشالوليمالكابتنمعالرابعة، رتبتالساعةبعدعودتىوبعد
فرضيهودىشاببصحبةاألشياءبعضشتريتافالسوقإلىعدت، ثمالتالىاليوم
الذى" سلمان "إسمأنبرغمحقيقتهكتشفتا، ولكنىعربىأنهمدعيًافرضًاعلىنفسه

التىبالمائةالعشرينيستحقممًال، فإنهكانأنه، وبرغمعربىإسم– أيضًا – هويحمله
خليلشارعفى، وسرتمنهمشتريتاالذينالتجارمننصرافىابعدعليهاسيحصل

بما – للجميعذكرتمصر، وقدفىالشرطةبرجالإعجابىالممتد، تذكرتباشا، الطويل
يؤدىأنرجلكلمنتتوقعمصرفىاإلدارةإن– عزتمحمدالسوارىقائدذلكفى

،النظاميحترمونمسالمونبغدادسكانأنالجميعويؤكد. ودجلةالنيلبين، وشتانواجبه
المفترضمنإنهبلجرترودلىقالتوقد. الحشيشيدخنونوالالخمريشربونالوهم
يتحدثبغدادفىالجميعالجمهور، ولكنمعتعاملهمفىأشداءالشرطةرجاليكونأن

.بالخيرعنهم

،قديمدراسةزميلوهو– سابقًاالشامقنصليةرجالمن – بوالردمعالعشاءلتناولذهبت
.والعملةالتعليمعنالمسئولمتباينة، فهوتبدومسئولياتوكفء، يتولىوديع

يقولسايكسماركمنمشفرةبرقيةالصباحفىاستيقاظىعندتلقيت – 1917مايو11
فأحسست) أيامعشرةوهى (بغدادفىاألصليةمهمتىبمدملزمًالستإننىفيها

صعوباتتواجهقواتناتكونآخر، وأنأمرذلكوراءيكونأنخشيت، ولكنىباإلرتياح
.غزةجبهةعلى

جسرألجدالكاظميةإلىالربعإالالعاشرةفىبالسيارة، غادرتالسابقالترتيبوفق
، وكانعليهالشديدبضغطهاالجسرمفصلالنهرتيارسرعةجرفتمفتوحًا، فقدالقوارب

، ولمالطريقعلىالمحافظةتتمحتىالمجرىيطهرأنالملكىالمهندسينسالحعلى
،السوقفىبالتجولاإلنتظاروقتقضيت. والثلثعشرةالثانيةفىإالالعبوراستطع

للسجاد، ولكنوجود، الفيهنفعالألرمنىمحلإلىأخذنىالذىبسلمانلتقيتاحيث
واألسطوناتالباليةاللوحات، وبعضالثمنباهظة) القديمة (اليونانيةالعمالتبعضهناك
األثرية، وقداألشياءبعضلحيازتهتركىعلىقبضعامومنذ. محلىصنعمنوكلها
، وكانتعليهعبرناالجسرإصالحوبعد. صنعهمنجميعًاأنهاأنهاأثبتبأنساحتهأبرأ
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تمزقإلىذلكيؤدىأنخشىسعيدخادمىإنحتىبعنفوتهبطتعلوالسيارة
.اإلطارات

تقشفية،غداءوجبةمارشالالكابتنلى، قدمالنخيلبساتينوسطفجأةالكاظميةظهرت
،يخذلهأوأحدًايحيرالأنهدائمًاالبنجاب)، يؤكدمن (دوجرافرقةمنمتزنرجلوهو
كيفلىذكروقد". لمارشالاإلدارىالمساعد "1916ديسمبرمنذالحملةطوالظل

الذىباإلعالنلتزمواا، وكيفبالحماسالمدينةدخولعندالحملةبغدادأهالىاستقبل
عشرةالحاديةفىالمدينةتفقدإنهبالمدينة، حتىالمنادونوأعلنهالعامةالقيادةأصدرته

كفيفًارجًالوجداستوقفهما، فعندماالطريقفىيسيرانشخصينسوىيجدفلممساء
عدميشكونالباشاواتالقاهرة، لتوافدفىكناولو. منزلهإلىالطريقفىصبىيقوده

واقعةمارشالشاهد، كماإليهأرسلوهاالتىالتحيةبطاقاتعلىبالردمودالجنرالهتماما
مواجهةفىماكسيممدفعموقععلىواألتراكاأللمانرفعهاالتىالمخادعةالبيضاءالراية
.بريطانىموقع

جعفر، والسيدالماضىالعامضدنامجاهد1500جمعالذى) الكليدار (حامدالشيخإلتقيت
حسينسقراط، هووجهمالمحهتشبهظريفًاذكيًاآخرالكاظمية، ورجًالبلديةرئيس

منأمرهمحقيقةفىنسمة، ولكنهمألف25الكاظميةمنطقةسكانعددويبلغ. الصراف
فىالكليداربالغوقد. التجنيدمنتهربًاالفارسيةالجنسيةعلىحصلواالذينالعرب
فىسمعتهاالتىالشائعةألنسعيدإننىلهبإنجلترا، فقلتالعالمإعجابعنالحديث
مابهمغررالذينأولئكبأنفورًاذلكعلىزائفة، فعقبكانتالمجاهدينعنالقاهرة

وهم. سياستهمنتيجةاأللمانرتكبهامافظاعةأدركواعندماموقفهمغيرواأنلبثوا
معهم، وسرتسنواتسبععلىيزيدمامنذ) البدين (فاضلحيدراألميرحجيذكرون

أحدبيتإلىالطريقفى. للدهشةمثيرةبدرجةنظيفةضيقة، ولكنهاشوارعفىذلكبعد
عقدوقدالكاظميةفىوالمآذنالشهيرةالذهبيةالقبابعلىمنهنطلأنالوجهاء، استطعنا

.الشمسأشعةتحتالمتألقةالقباببتلكمشدوهًاالحديثاستطع، فلملسانىجمالها

أربعةتقطتال، والجميلاألثرهذاأركانمختلففىاألصدقاءأولئكبصحبةتجولتوقد
يكتبونهوهم (حيدرالسيدمهدىالسيدبيتإلىذلكبعدتوجهتالصور، ثممنأفالم
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الشيعة،المجتهدينكبارأحدوهو) حيدربنمهدىالسيد: مثًاليستخدمونوالكهذا
زرتصغير، ثمفناءعلىتطلالطبيعىبالخشبمكسوةحجرةإلىخشبيًاسلمًاصعدنا

لحيتهعجوزرجل، وهونفسهالديكورهادى، حيثالسيدحسنالسيدمنزلذلكبعد
األحاديثمنزاخربفيضغمرنىحتىالعربيةأفهمأننىيعرفكادبيضاء، وماطويلة

إلىنتقلا، ولكنهاالستماعمتاعبمتحمًالأقاطعهللسفر، ولمالخمسالفوائدمنبدءًا
جيدة،معرفةالمصريةوالشخصياتالصحفجميعيعرف، وهووذكىرقيقآخرحديث

طلبتإننىالمجاملة، حتىمنكبيربقدرتحدثتساعة، ثمثلثلمدةإليهاستمعتوقد
الكاظمية، وإنفىواسعبنفوذيتمتعالرجلهذاإنمارشالويقول. القهوةمنآخرفنجانًا
.والقيمةالنفعمنيخلوالحديثهإلىاالستماعفىالوقتتضييع

إليهمتحدثمنجميعأنسعيدخادمىالحظمساء، وقدالخامسةفىبغدادإلىعدنا
وفنائهالبديعالبيتإلىتوجهنا، ثمموقفكلفىيلعنونهم، والشيعةاألتراكيمقتون
والسقوف، والحوائطالتركىالطرازعلىالشكلاأللماسىالمربع، وزجاجهالجميل
بصحبةمساءوالنصفالسابعةالساعةكوكسمعالعشاءتناولت، حيثبالنقوشالمزينة
تصرفاتمنوإشتكى. البيانوعلىيعزفالجنرالكانوصلناوعندما. مودالجنرال

يبذللم، ولكنهالمقاهىعلىأسابيعثالثةمعهقضىالذى، خانقينفىالروسىالقائد
التركية،القواتمعظممعمشتبكًامودفيهكانالذىالوقتفى، الهجومشنفىجهدًا

الهجوميعتزمإنهقائًالمساءذاتمودإلىتقريبًا، أبرقاإلشتباكإنفضبعدماوأخيرًا
فىكوكسفورية، واستأذنمساعدةلهيقدمأنمنه، ويطلبالتالىاليومصباح

كوكسإلىبالحديث، واستمتعتدقائقوعشرالتاسعةفىمودبيت، فغادرنااإلنصراف
.مساءوالنصفالعاشرةالساعةحتى

عماسائًالالنقيبإلىبرسالةالحر، بعثت، قائظأعمالجدولباليوم – 1917مايو12
مرحبًا، ولكن، فردالجيالنىلمسجدزيارةفىيصحبنىمنيكلفأنيستطيعكانإذا

العسكرى،الحاكمهوكرالكولونيلإلىعسكرى، فذهبتتصريحعلىالحصولمنالبد
عنداألحمربالبحرسياسيًاضابطًاالتركية، وكانوالجندرمة، بالسودانقبلمنخدموقد

المستمرتعبيرىمنتكررتالشكوىإنلى، فقالجذابطيبرجل، وهوالحرببداية
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التعاملفىوالعنفالصلفعنهمعرفالذينورجالهاالمصريةبالشرطةاإلعجابعن
لقد. فرصةأولفىالقاهرةإلىبغدادفىمنهمالموجودينسيعيدإنهالجمهور، وقالمع

الصعابمواجهةفىالهواة، ونجاحهمأولئكعاتقعلىالملقاةاألنشطةتنوعإعجابىأثار
أمامالتراجعإلىتؤدىقدالالتينيةالروح، إنالظروفتقتضيهحسبماحيالهاوالتصرف
.شئأىعملدونالمنطقيةالمنضبطة، وغيرغيراإلنتهازيةالتصرفات

ذكيًاردًاالمساجد، وتلقىبزيارةلىالترخيصبغدادحاميةقيادةمنهوكرطلبوقد
كانإذاالمساجد، أمادخولباستطاعتهفإنمسلمًاستورسالمستركانإذا: "نصه

".ذلكيمكنهفالإنجلتراكنيسةأتباعمنإنجليزيًا

من (ريدىجنرالالبريجاديرأمر، حيثللجيشالعامةالقيادةإلىالتوجهإلىذلكودفعنى
جنودكانإذاعماوسألته. الفورعلىلىالترخيصبإصدار) المصرىالجيشضباط

ترجمةبإضافةباإلنجليزية، فأمرالمكتوبالترخيصقراءةيستطيعونالهنودالحراسة
بحملةإعجابهجنرالالبريجاديروأبدى. للترخيصاإلنجليزىللنصاألورديةباللغة

الهنود،منثالثةعملتعادلللمصرىاليومىالعملمحصلةإنالمصرية، وقالالعمل
.الخطعلىالعملمستوىمنرفعواوإنهم

بيتفىدانيالمناحماليهودىعندالشاىلتناولذهبتوالنصفالخامسةالساعةوفى
الكفلفىأحدهماآخرينبيتينلديهأنالواضحالنهر، ومنعلىيطلجميلصغير
عدةالرجلشربوقد. المدينةكتبةيفعلكمابهااإلنتفاعأودالتىالحلةفىواآلخر
مدارسسوىمدارسهناكتكنلمطفولتهفىأنهوأخبرنىالبراندى، شيرىمنكئوس

وعلل. كبيرةعبريةمدرسةبناءإلى– بعدفيما – ذلكودعاه. بالمسجدالمساجد، فتعلم
.للبالدهوالكوغزوعندالتاريخذلكمصادرتوافرعدمإلىاليهودبتاريخمعرفتهعدم

األرمنيفعلكماعبرية، تمامًابحروفبالعربيةيكتبهاالتىمراسالتهعلىوأطلعنى
.أرمنيةبحروفالتركيةيكتبونعندما

، وهوالمخابراتمديربيتشهوكر، والجنرالجنرالالبريجاديرمعالعشاءوتناولت
.لورانس. أ. تالعبقرىبصديقىاإلعجابشديدلطيفرجل
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الخارجيةمنبرقيةتلقيهبعداإلرتياحمنكثيرالباآلنيشعرالذىكوكسإلىتحدثت
عرضىعلىلموافقتهكثيرًاتأثرتوقد. نظرهبوجهةالقبولعنفيهاالبريطانية، عبرت

ما،نوعًامتوترًاكنت، كما46العربيةالجزيرةعبرسعودإبنطريقعنمصرإلىالعودة
توافقأالأخشىتبعاتها، ولكنىوأقدراألموراستطلعكيفأتعلملمألننىباألسىشاعرًا

.ذلكعلىالقاهرة

فىالنقيب، وكانالجيالنىالقادرعبدمسجدلزيارةبالسيارةذهبت – 1917مايو13
الغباءيزاحمرقيبًاكانالذىالهندىالحارسوكرمًا، واستدعىمنه، لطفًاهناكنتظارىا

والتى، لديهالتىاألوامرإلىتامًا، مشيرًارفضًاالترخيص، فرفضتكوينهفىالتعصب
قالالنقيب، ولكنبذلكالنقيبمنأمرًاتلقىإذا، إالالتراخيصهذهمثلذكربهايردلم

،المضنىالجدلمندقيقةأربعين، وبعدبريطانىلجندىأمرًايصدرأنحقهمنليسإنه
إلىالصحراءفىالميلنحوالسيارة، وسرناصندوقفىمعىالهندىالحارسأخذت

الالزمةاألوامروأعطىلىإعتذارهقدمالذىاإلنجليزىبضابطه، وواجهتهمعسكره
فى – والضريحوالمسجد. منتصرًاأخرى، مستاًءالمسجد، مرةإلى، وعدتللحارس

بعدالعناء، ولكنهذاكلإلىيحتاجالذىالجمالمنالدرجةهذهعلىليسا– األمرحقيقة
، ودخلتذلكيكلفنىمهماالفرصةأضيعأناستطيعالوالجهدالعرقمنساعات
زحاممنيخلوولكنهممتع، والمدخلحذائىخلعتأنبعد، كالمعتادوالضريحالمسجد

.األخرىالمساجدفىنرىمانحوعلىوالمتسكعينالمترددين

كلنرىأننستطيعكنالماأريد، ولكنكماالمسجددخولباستطاعتىأنمرافقىوقال
وضريح. المجاملةبابمن، فوافقتهبذلكاإلكتفاءمنبأس، فالالداخلىالبابمنشئ

الفضةمنحديثبشمعدانالتطريز، مزينسيئةالفضةمنغنيةبكسوةمغطىالولى
األصفرالنحاسمنالشمعدانمنزوجالجانبيةالعقودأحدوفى. أقدامأربعةبإرتفاع
خادمىحتى. عشرالسابعالقرنسالطينأحد47طغراءمصر، يحملفىهولمامطابق
بعضوهناك. الضريحفوقالموجودالفضىالشمعدانمنأجملأنهماالحظسعيد

عبرالعودةفكرةعرضتالحجاز، فقدملكحسينوالملكنجدحاكمسعودإبنبينالدائمبالصراعمشغوالًكنتلما46
.بينهماالتوفيقمنهما، ومحاولةكلالعربية، لزيارةالجزيرة

)التحرير. (ذلكيشبهماأوالرسالةأوالكتابأعلىوألقاباً، توضعنعوتاًتتضمنقطعة: الطغراء47



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

264www.RaoufAbbas.org

الفنار،يشبهللساعةكبيربرجيوجدالفناءوفى. هراتمنواحدةبينهمنالجيدالسجاد
.نفسهالنقيبأقامه

المسئولياتلتعددأخرىمرة، وعجبتالقديمالسراىفىتبجارمعالغداءتناولت
والتعليموالرىالزراعةملفاتلديهالدخلمسئولمنصبعباءة، فتحتعاتقهعلىالملقاة

يقفونأنهماألمور، وفهمتتلكثلثنحوفىنظرىوجهةعنلهعبرتوالقضاء، وقد
تواكبالتىالمستوىالرفيعةالعربيةباللغةالتمسكيجبهنا. العربيةباللغةالتعليمضد

الوقتمنكثيريمرفلنالعربية، وإالاستخدامعلىنحثهمأنعلينااإلنجليزية، ويجب
،القانونبحرفيةالتمسكخطأمنجاربتوحذرت. العروبةعلىبالقضاءنتهمأنقبل

ويستدينونويطلقونويتزوجونويموتونيولدونفالناساألمريكنمهمابأنهفأجاب
فىالوراءإلىاألتراكدفعنستطعلمإذاتقنينًا، وأنهتتطلباألمورهذه، وكلويدينون
األرضمنفدانالمليوننحودجلة، فإننهرعلىسدبناءمن، والتمكنالغربىالشمال

.تبورسوفالجيدةالزراعية

قبلالخراببهألحقوااألتراكوكبير، ولكنجيدالمدرسة، وهومبنىمعهورأيت
إلعدامالشارعفىنصبتااللتينالمشنقتينعلىأطلعنىالمدينة، كمامنإنسحابهم

نفسها)، وفىالسياسةإتباعفىنتراخىبأنناعلنًاالمسيحيونيتهمناحيث (علنًاالجواسيس
قتراحاب، وغامرتالمحطمباألثاثتختلطالوثائقملفاتمنهائلةأكوامهناكالسراى

السكنىوأماكنالحكوميةالمبانىنجعلمصر، وأنفىفيهوقعناالذىالخطأتكرارعدم
ماالمدينة، وتجنبمظهرعلىالحفاظيمكنحتىالميلبمسافةالنهرضفتىعنتبعد

لبناءألمانيةخطةعلىعثرأنههوكرمنعلمتوقد). مثًالسيتىجاردن (بالقاهرةحدث
طلعتاالشاىتناولوبعد. مستقبًالبهايستفادربماالغربية، وأنهالضفةعلىجديدةمدينة
لدىأنوعلمت. وكتبهخرائطهبعض، واستعرتببتشالخاصةالصورمجموعةعلى

.فيهمأملفالالروسمواجهتنا، أمافىيقفونجيدًاالمسلحينالجنودمنألفًا20األتراك

،، ووقاره، وبساطتهللطفهيومكلبهإعجابىوحدنا، ويزدادكوكسمعالعشاءتناولت
.عشرةالحاديةحوالىفىالفراشإلىآويت. ، وذكائهوعلمه
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التىالبرقيةعلىكوكسأطلعنىالتاسعة، قبلالباكرالصباحفى – 1917مايو14
صحيًااستطيعكنتإذاعمااإلفطاربعدوسألنىمصر، إلىعودتىرحلةحوليرسلها
لمالتىالسابقةرحالتىإلى، مشيرًاذلكفىأملىعنالنحو ؟ فعبرتهذاعلىبهاالقيام
.متعةمنتخلوالالصحراء، وكانتفىالصيادينفيهاصحبتوالتىمملة، تكن

.والنصفعشرةوالثانيةوالنصفالتاسعةبينفيماالشخصياتبعضقابلتذلكبعد
قدأنهأفادناالذى، الممتعالمعروفالزهاوى، الكاتب، جميلبلجرترودبصحبةرأيت

.األمربدايةفىخانقينمسجدمنبرعلىالمسلمينخليفةعتبارهابللشريفالدعاءتم
تحتبيجامةسترةالقميصمنبدًالسبنسر، ويرتدىبهربرتالمعجبينمنوجميل

سنواتعشرقبلنظمالبريطانية، وقدبالصحافةتامةدرايةعلى، وهواألبيضالجاكيت
ضدناأخرىقصائدأربع– آسفًا – يكتبأنعلىإنجلترا، وأجبرمدحفىبديعةقصيدة
.الحربخالل

 –الكاثوليكبطريركعتاداوقد. سورىكاثوليكىبأسقف– ذلكبعد – وحدىولتقيت
إلىبغدادمنتمتدواألسقفية. بيروتفىاآلن، ولكنهماردينفىيقيمأن– لروماالتابع

دعىابغداد، وفىألفاننسمة، منهمآالفثالثةلهاالتابعينالمسيحيين، وعددالخليج
، وقددعواهلدعممحددةواحدةحالةيذكرأندونالكثيريعانونأسقفيتهأتباعأناألسقف
وصولبعدالعراقإلىعادواالمنفيينالمسيحيينمنالكثيرأنثقةمصدرمنعلمت
.درجولتزفوناأللمانىالقائد

الكبر، لهبالغةأسنان، لهللمسلمطيبنموذج، وهوالثنياناللطيفعبدذلكبعدقابلت
أنالحظتوقد. القاهرية" المقطم "صحيفةمؤيدىمنالمستقلة، وهونتقاداتهاوآراؤه

أهمبعديروالم– رأيىفى – ؛ ألنهمالشوامعلىيتحاملونالالبغداديينالمسلمين
هناوالكل. والمحسوبيةالطائفىللتحيزميلهمبرغملكفاءتهمإليهمتسنداإلدارةمناصب

اإلنجليزيحرصأنبمكاناألهميةمنكثيرًا؛ ألنهيدهشنىاإلنجليزية، مماتعلميريد
حاكمأىأن، ورأىحسينبالشريفاإلكتراثعدمالثنيانويبدى. العربيةتعلمعلى

.الشعبنظرفىالشريفعنكثيرًايختلفالالعراقأموريتولىصينىأويابانى
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وئيدة،بخطىيسيروهو. بابلبطريركتشوريز، نائبالكلدانىالقسذلكبعدوقابلت
تاديوسالقديسينيدعلى، تنصرواالعراقفىمسيحيةطائفةأكبرهموالكلدانيون

رفعاعندماورفيقهتشوريزأدهشنىوقد. النسطورىالمذهبعتنقواا، ثموتوماس
جيدًاطائفتهمتاريخيعرفانأحببتهما، وهما، وقداألوروبيينطريقةعلىلىتحيةفبعتيهما
الصحراءفىالنساطرةمنفىكانتالتىللخارجة، وهىبزيارتىعلمهماعندوتأثرا
إرتكبوقد). أبدًاذلكيفعالولم (التاريخيةالتفاصيلببعضبتزويدىوعداوقد. الليبية

مارشمعونالبطريركيكنلممامجهولةالنساطرة، وهىضدعديدةمذابحاألتراك
.الحياةقيدعلىمازال

،الكاثوليكىاألرمنىالدينرجلصيغرياننارسيسللمونسنيورالتاليةالمقابلةوكانت
يتميزونبمافخورونوهم. المكتبدخولهعندنفسهلىالحاشية، قدمرقيقالقامةطويل

تحت "فيهكانواالذىالوقتعن، ويتحدثونكاثوليكأرمنبإعتبارهمعظيمتنورمنبه
.كاثوليكىأرمنى500نحوبغدادفىاألرثوذكس"، ويوجدنير

لزيارةأعودأنمنىالمحترمةالشيعيةالدينيةالمراجعمنرجالثالثةأورجالنطلب
دقيقة،عشرينلمدةالكرمليتمنفرنسيًاراهبًاقابلتوبعدهما. أخرىمرةالكاظمية

كلغةالعربيةتعلميكونأن، علىالتعليملغةاإلنجليزيةاللغةجعلفىيرغبوهو
،للتعليملغةلإلنجليزيةبالنسبةالرأىفىمعهثانويًا، وأتفقالفرنسيةاللغةإجباريًا، وتعلم

أنيجبالذىاإلبتدائىالتعليمفىبهاأقبلال، ولكنىالعالىالتعليممرحلةفىولكن
تقديرفىمانوعًايبالغ، ولكنهطيبمستنيررجلالراهبوهذا. أداتهالعربيةتكون
.لفرنساأعناقهمفىالشرقمسيحيويحملهالذىالدين

معه، ألتناوللىمناسبًاأراهيومأىفىأزورهأنإلىرغباألرمنىهورموزالسيد
فظائعمناألرمنلهتعرضماعلىيطلعنىحتى، وذلكتالئمنىوجبةأىفىالطعام
.اليوممقابالتىسلسلةإنتهت، وبهبؤسمنواأليتامالالجئونيعانيه، وماالتركيدعلى
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تكلفكغداء، وبذلكثمراتخمسمنه، تناولت48بكوبهبرتقاًالليشترىسعيدأرسلت
بالدصحراءعبرالعودةفكرةمنمتوتر، وسعيدمنهعلمتواحدة، كماروبيةغدائى
منغيرهاأوالنموراألسود، أوتهاجمناأن، ويخشىالجمالركوبيكره، فهوالعرب

.الوحوش

وصغيرة،قليلةالقلعة، وهىفىالعباسيةاآلثارلمشاهدةالثالثةفىبلجرترودمعذهبت
صبتالتىالهندسيةالزخارفبعضمن، وتتكونالجمالمنفائقةدرجةعلىولكنها
منهاأكثرأنهاالقاهرة، إالفىرأيتهمابعضتشبهكانت، وإنلزجسطحعلىباأليدى

األفقىالخطيقامعجيبة، وغالبًاالفترةتلكفىالطوبيةالعقودإقامةفىحيوية، والمهارة
السادسالقرنفىصنعامدفعانبالقلعةأيضًاوهناك. الصالبةمنعاليةدرجةعلىللعقد
كلفىالتركحاولوقد. عدةورسومنقوشعليهماالجمالمنكبيرةدرجةعلىعشر
لبعضذلكعنشغلوا، ولكنهمالرصاصطلقاتلصناعةالمعادنيصهرواأنمكان
منفخاخًا، ووضعواهناكالمخزونةالذخائربتفجيربغدادقلعةأبوابدمروا، وقدالوقت

،الظالمفىتقدمهمعندجنودناتصيبحتىالقلعةأركانمختلففىوالقنابلالمفرقعات
مفعولها، وعلمًاإبطاليتملمحيةوطلقاتقنابلالصغير، يضماألسلحةمتحفورأينا
، وكذلكالبراغيثبعضوقفاىجوربىمنإلتقطتالقلعةمغادرةكبيرًا، وقبلألمانيًا
.بلجرترودفعلت

وبعد. بلجرترودأعدتهاالتىرويترلبرقياتالعربيةالترجمة، صححتالغروبوعند
يعارضالذى– الكبيروالمستشرقالعالم – أنستاسىاألبمعشيقحوارفىدخلتذلك

والشاميةوالمغربيةالمصريةأنوحدها، ويرىبالفصحىبالعامية، متمسكًاالكتابةفكرة
.عربيةلهجاتمجردوغيرها

–صراحة – أحسستالكبير، وقدالعبرانىقصرهفى) س (الجنرالمعالعشاءتناولت
لهقيلإذاشيئًايفهم، والاألولىللمرةاآلخريقولهمابسماعيهتمال، فهووالمللبالضيق

ننظمأنيجبورائنا، وأننامنكبيرةمكاسبيحققونالسكانأنيزعموهو. ثانية

.ماليةعملة: كوبه48



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

268www.RaoufAbbas.org

فندقمثلفندقيدفعالالحالىالوقتففى، تراخيصضرائببفرضالشئبعضأمورنا
.الشهرفىواحدإسترلينىجنيهمنأكثرمود

جدة،إلىمتوجهيناليومالقاهرة49وليتشمانسايكسماركيغادر – 1917مايو15
العربية، فاألمرالجزيرةعبرعودتىإقتراحتسلمقبلتقررقدذلكيكونأالوأرجو
.الفورعلىفيهالبتتمإذاأيامثمانيةنحوبالضرورةيتطلب

سياسيًاتاريخًايقدمخالدعمل، وهو50"الفارسىالخليجدليل "منموادوقرأتكتبت
.آخرعملبأىمقارنتهيمكنالاألوسطللشرق

فىمعهما، وسرتبلجرترودبصحبةبخاريًاقاربًاأخذتوالنصفالخامسةحوالىفى
الرشيد)،هارونزوجة (زبيدةالسيدةضريحخارجالنساءمنالقليلإاليرتادهالمكان

الرابعالقرنفىبنىالميالدى، ولكنهالتاسعالقرنإلىينسبالرونقإلىيفتقربناءوهو
كان. الجماليةالناحيةمنتحملهاالتىوالقاعدةالمبنىقبةبينتناسقهناكعشر، فليس

الشيخمسجدومئذنةقبةخلفمن، ومررناالداخلمنرؤيتهنستطعمغلقًا، فلمالضريح
.البنىالترابمنسحابة، وسطبالخزفالمغطاةمعروف

تناولىوأثناء. لكوكسعنوانه، وأعطيتالتعليمعلىلإلشراف51باومانهامفرىرشحت
لمجالمعرفتها، وعدمالمخابراتمنهاتعانىالتىالسلبياتعنحدثنىكوكسمعالعشاء
وردتالعراقية"؛ حيثالشخصيات "تقريرمنذلكجيدة، ويتضحدقيقةمعرفةالنشاط
.الشخصياتوأسماءباألماكنيتصلفيماسخيفةأخطاء

أوسفارديمبغدادفىيوجدالأنهأخبرنىإليعازر، وقدالحاخاماستقبلت – 1917مايو16
الكوشار،منكوشرنصرنبوخذصنفيوجد، وإنماصدوقونأوقراءونأوأشكنازيم

وطأة،أخفهناواإلضطهاد، المدارسمنكبيروعدداليهودمنألفًا55منأكثروهناك
العثمانيةالورقيةالعملةمقابلالذهبدفععلىاإلصرارشكليتخذعندماألمًاأكثرولكنه
.التدهورفىمستمرةقيمتهاكانتالتى

.العراققوةممثلالقاهرة، فهوفىلىالمقابلالشخصهوليتشمان49
50The Persian Gulf Gazetter.
.بعدفيماللقدسترشيحهعندنفسهالشئفعلتللوظيفة، وقدبترشيحهأقومأنوأسعدنى، بالفعلتعيينهتموقد51
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بإجراءقيامهمأثناءفىالبدوهاجمهمعندماوطنيًاعشروخمسةنبريطانياضابطانقتل
هذاهناكإلىأذهبأنالمقررمنسامراء، حيث – بغدادطريقفىالمساحةعمليات
كبارلزيارةالتالىاليومفىإرسالىقررقدكوكسبيرسىالسيركانولما. األسبوع

السيارة، أخذتوالنجفكربالءبمدينتىالمقدسةالشيعيةالعتباتفىوالمجتهديناألئمة
ذلكفىبماالرحلةمستلزماتكليعدأنعليهللرحلة، وكانيستعدحتىجاربتإلى

علىيجلسنمنتقباتنساءثمانىهناك، وكانتالطعاملحفظوصندوقالمعسكراتفراش
تجهيزوبقى. معاشاتهمصرفينتظرونالكنبةعلىيجلسان، وشيخانمكتبهأرض

بترتيبهقمتما، وهونقلوسيارتىفوردسيارةمنالمكونةلرحلتناالالزمةالسيارات
.مرافقتىإلىالفارسية، ويتطلععلماءمنهوسكنز، وهوللماجورزيارةفى

أنفيهالعربية، وجاءالجزيرةعبرعودتىفكرةعلىالقاهرةردعلىكوكسأطلعنى
باليضعنىونجتالسيرالعربية، وأنالجزيرةقلبلفتحفكرتىأسعدتهسايكسمارك
.العامالصالحفيهما، ليرىكوكستصرفتحتتحفظ

تجتمعالرائحةكريهصغيربيت، وهواألرمنىالملجأإلىهورموزاألرمنىمعذهبت
مما" الموتمنأسوأيعدمما "إنقاذهنتمالالتىاألرمنياتوالبناتالنسوةبعضفيه

.لذلكنتيجةواحدًاطفًالإحداهنأنجبت، وقدالتركيدعلىعانينه

بؤرةفىيضعنىأن) الهندىبالجيشالسياسىالضابط (سميثجولدالظريفالرجلقرر
.الحركة، خفيفالسريعالخاصجملهيعيرنى، وأنإهتمامه

منالمهمةالمناقشاتلسماعكيتشنر، عدتأياممثلإنها. بلجرترودمعالعشاءتناولت
بطريقوقوعها، وغالبًابعداألحداثعنأسمعكنت، بعدمااألحداثوقوعقبلمنبعها

.الوزاراتجميعبينشائعةتصبحماالمصادفة، وبعد

الحاديةالساعةفراشىإلىآويت. فيلمًا54وبهالخاصةالتصويرآلةكوكسأعارنى
.الشرفةمنأراهاحيثالسماءفىتتألأل، والنجوموالنصفعشرة
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،سياراتثمانىتضمبقافلةصباحًاوالنصفالسادسةالساعةتحركنا – 1917مايو17
مسئوليةيتحملالذى (52والنوابسميثجولدبصحبتىوكان. للنقلمخصصبعضها

الذىجاربتالطريقفىمعناوأخذنا). الهنديةالروبياتمنألفًا29بهكبيرصندوق
شيخينالجسرعندنأخذأنعلينا، وكانالمبيتولوازمالمؤنمنرصيدًامعهجلب

طوالالمسافرينتهاجمكانتالعصاباتبها؛ ألنسنمرالتىالقبائلإلىينتميان
،باألمسميلمائةلمسافةالسياراتيقودونالبؤساءالسائقون، وكانالماضييناألسبوعين

طاعنةالسياراتإطارات، وكانتاليومبرحلةمساء، ليبلغواالسابعةفىإاليعودواولم
بسببمراتخمسأطولالجسرعلىالطريقوكانت. غيارقطعلديناالعمر، وليسفى

رفاقنامنعددوأصيب. أراضيهملرىمنهمختلفةمواضعفىللجسرالعربقطع
استعرتهاالتىالحديثةالبوصلةقيمةأدركتالرحلة، وهنامتاعببسببالعصبىباإلنهيار

،اإلطاراتلتصليحالحاجةمراتالحرارة، وزادتدرجاتتصاعدت. بلجرترودمن
المحروثةالحقولعبربالغةبصعوبةيرىالطريق، ويكادالمحركاتأعطالزادتكما

للوصولوقتًانكسبالقافلة، حتىسيرباستمرارسعيدًاكنت، ولكنىوالقنواتوالحفر
.كربالءإلى

،الظروفتلكظلفىلإلسراعمدعاةيرىوالالتأنىيطلبالجميعكانالرحلةوخالل
وراءكانالسيرفىاالستمرارعلىحرصىإن ! العسلشهرلقضاءخرجناوكأننا

خانمنميلينبعدوعلى. مهمتنافىقدمًانمضىأناستطعنالماوإالالحركةاستمرار
400منيقرببمارتفعتامنا، ثمتقتربالضخامةكبيرةصفراءستارةبدأتإسكندرية

أننالوالإختراقهانستطيعأنوالسوداء، وتمنيناالبنيةالواسعةالخروقفيهاكتشفناا، وقدم
الشئذلكمرساعةنصفحوالى، وبعدالمتاعبتعانىنقلسيارةمحركصوتسمعنا

السماءالجو، وصفتإعتدلالمطرمنقطراتبعضسقوط، وبعدمرتفعبصوتبنا
بتقديمالهنودجاربتخدمقامإسكندرية، حيثخاننحوالتوجهعلىساعدناتدريجيًا، مما

إلىجيدةطريقعلىالسيرتابعناالمحلية، ثمالشرطةمنبدوىبمساعدةلناالغداءطعام
والنصفالثالثةفىدجلة، فبلغناهمنصورةأجمليبدوالذىالفراتإلى، ومنهامصيعب

القبيلةشيخواستقبلنا. كصومعةمهمةولكنهاوخربةصغيرةومصيعب. الظهربعد
.خانحسينمحمدصاحبخانالهند، ويدعىلجيشالسياسىالضابطمساعد52
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استضافتىعليهكانالذىكمونةعلىمحمدوكذلكالنجفإلىكربالءمنعناالمسئول
.منهأنظفبيتهيكونأنكربالء، وتمنيتفى

سوىأرتدىأكنلمألننىأرتجفجعلتنىالفجر، معباردةريحهبت – 1917مايو18
األمتعةفوقيجلسأنسعيدعلىصباحًا، وكانالعاشرةفىالتحركوبدأنا. واحدقميص
إهتزاز، وشدةوالرياحالشمسحرارةمنشكواه، فتكررتالنقلسياراتبإحدى

وصولناقانعًا، وعندراضيًاالرحلةطوالاستخدمهاهندىمظلةلهسرقتالسيارة، حتى
، كناالطريقمنتصففىتوقفناموقعتحددالتىعونلضريحالزرقاءالصغيرةالقبةإلى
،عون، وفىاإلحترامبالغمعدل، وهوالساعتينمنيقربفيماأميالعشرةقطعناقد

خيمتهفىالجيدةالثقيلةوالقهوةالشاىلتناوليدعوناأنالمحليينالعربأعيانأحدصمم
نبتلعها،القهوةمنرشفةكليتابعونرجالهمناألربعيننحوكان، بينماالصنعالدمشقية

تلوحكربالءفىالنخيلبساتينبدأتلعونمغادرتنامنالساعةنحومروروبعد
إليها،الدخولعندلمرافقتناخارجهانتظارناافىالمدينةأعيانبعيد، ووجدنامنللناظرين

دخلنا. لناأعدوهاالتىالخيولوصهواتالعرباتإلىنتقلنااالتحية، ثمواجبلهمفقدمنا
وسطبعدفيماالمجموعتانلتحمتا، والعربالفرسانمناألربعيننحوبصحبةالمدينة
الناسإصطف، بينماوالكرومالنخيلبساتينليكسوالقافلةأثارتهالذىالترابمنسحابة

كأنهاالستقبال، وبداومظالتهمبسيوفهميلوحونوالرجاليزغردنالنساء: الستقبالنا
وكانت. عداواتإثارةأومعاركخوضغيرمن، ولكنالعائدينالملكبأبطالإحتفاء

.المدينةتدخلالتاريخفىالسياراتأولىسياراتنا

لمماوسط، أصبحناخطواتبضعالسور، وبعدفىخشبيةبوابةعبرمضيناذلكوبعد
بستانوهناك. خضرةتحتخضرةفوق، خضرةسنواتثالثقبلأغسطسمنذأره

فىالخضرةبهجادتماكلنستنشقضيقة، فكناممراتتخترقهالبديعللكرومفارسى
بينتقعالتىالممراتخاللكمونةعلىمحمدمضيفناشقيقوتبعنا. البساتينظالل

لخيارلحقلوسطكبيرخشبىإيوانوغيرها، إلىوالمشمشوالزهوروالنخيلاألشجار
قصيرةمسافةعلىآخركبيرخشبىإيوانإلى، إضافةالشخصىالستخدامنااألخضر

:أنكيف، ورأيتالجميلالمكانهذافى، وتجولتاستقبالكقاعةنستخدمه
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يدىمتناولفىأصبحاالبديعوالخوخالرحيقانى

علىأوروبافىتبقلمالحربإن. الشمسوهجمنالحمايةوجدناالعنبتكاعيبوتحت
منبقافلةمضنيةرحلةتمامًا، فبعدذلكنقيضفعلىهناأخضر، أماعودأوزهرة

.المدهشالمشهدهذاإلىالدنيا، وصلناسرعتهاعلىتسيركانتالسيارات

 –صفتأطباقفىوضعالذىالغداءطعاملتناولدعيناوالنصفالواحدةالساعةحوالى
فىبماالتركيةاألطباقمنأنواععدةعلىإحتوتالحديقة، فىطاولةعلى– واحدةدفعة
،والبرقوقوالمشمشالبطيخإلى، إضافةاألولىالنظرةمنذكرهتهاالتىالباميةذلك
خدمتنا، وتولىاليومبقيةبالوهنأشعرجعلتنىالغداءبعدشربتهاالتىالثقيلةالقهوةولكن
الكهرمانمنمبسمفىسيجارةآلخرحينمنيدخن، كانجذابوقورفارسىخادم
.القاهرةفىالمظالتأيدىصنعفىيستخدمالذى

نحاسية، وأحجار، ومشغوالتردئسجادبينهامنالسلعبعضالتجارأحدلناوأحضر
.بغدادفىكانواعندماثمينشئكلنزحواقداأللمانأنتقديرىوالزمرد، وفىالياقوت

عباءةمرتديًا" النواب "حضر، عندماوالنصفالرابعةحتىلشأنناوتركوناالجميعإنسحب
الشرطةرجالوتقدمنا. المدينةمعالمولرؤيةبالسوقجولةفىليصحبنابيضاءحريرية
ضيقةطويلةوالسوق. الطريقلناليفسحواالعصى، وبيدهمالبنادقأكتافهمعلىالعرب

يثيرماهناكيكنلمبها، ولذلكخاصةسلعًاتنتجالكربالءجيدًا، ولكنومسقوفة
لفرانزالحوائطعلىمعلقةكبيرةصورًابالتصوير، رأيتمهتمًاوبإعتبارى، اإلهتمام
رفعها، وقام، فطلبتالخامسمحمد، والسلطانوفردينان، فيلهلم، واإلمبراطورجوزيف
.مضضعلىبرفعهاصاحبها

وضعدعمعلىركزناأنناخطتنا، خاصةعنواضحةفكرة" النواب "لدىيكنلم
ولوالمقدسةالعتباتلرؤيةلناالفرصةإلتاحةجهدأىيبذل، ولممكانتهوإبرازجاربت

منزلفوقمنالمزاراتأرقبأنطلبتللبلدية، عندمازيارتناقبلذلكيتمولم. بعيدمن
سطحإلىالدرجإرتفاعصعوبة، وبرغمالغرضلهذايازدىبيتختيرا، فمرتفع
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المغطىالمسجد، وفناءالذهبىالساعةوبرجالذهبيةوالمآذنالقبةمنظر، فإنالمنزل
.آخاذًاوجالًالجماًالالمشهدعلى، تضفىكالحدائقتبدوحوائطهإنحتىالبديعبالخزف

تعبيرًاوجوههملهما، تحملحدودالومودةبصداقةالطريقطولعلىالناسحياناوقد
.اإلنطباعذلكصحالتحفظ، إذامننوععنينم

التهذيبسماتعليهمبدتالذيناألعياناستقبلنامساًء، حيثالسابعةحوالىعدنا
مناستنتجتالكاظمية، وقدأعيانمنذكاءأقلالغلظة، وهممنقليلوالمودة، مع

معاديةعتبارهااالشيعة، بعندترحيبًاتلقىحسينالشريفثورةأندارتالتىاألحاديث
مفاتيححامل (الكليدارمعأساسًاحديثىوكان. العربمجدإحياءإلى، وتتجهللترك

.البدنضخمرجلوهو) المسجد

بيتهفىلزيارتنايحضرلنكربالء، ولذلكفىمكروهشخصكمونةمضيفناأنإتضح
.الشيعةمجتهدىأكبرمنإثنان

منهكًاالفراشإلى، وآويتوالبطيخالشيكوالتةمنعشاءالحديقة، وتناولتفىتمشيت
.والنصفالتاسعةفى

، وكانتالزياراتمنبجولةاإلفطاربعدالسادسة، وقمتفىاستيقظت1917 – مايو19
،مسنرجلبكربالء، وهوالمجتهدينأهموهومازندرانىحسينإلىاألولىالزيارة

غالبةسمةالحوائط، وهىداخلعقودعلىمثبتةصغيرةمكتبةفى، يجلسالمسلكجذاب
منإنقرضلجيلنادرًانموذجًامازندرانىحسينالعلماء، ويقدمبيوتفىدائمًانجدها

معاإلتقانمنالدرجةبنفسوالهندوستانيةوالفارسيةالعربيةيستخدمالحكماء، وهو
أفالطونبينالمقارنةحولالجدلبابلفتحمستعد– لألسف – ، وهوبيتهوفىزواره

نفسمنأخرىمكتبةمفتاحطلبفى، أرسلبكتبهإهتمامىالحظوأرسطو، وعندما
بعد: "، قاللهصورةإلتقاطفىاستأذنتهمحتوياتها، وعندماعلىبزهوأطلعنى، الحجم

حقوقاستخدمتمهذبًا، فقدتهربًايعنىذلككانالنجف"، ولمامنالمظفرةعودتك
عشروبعد" لسيدنابصورةأحدكمفليأتنى: "آمرًاللخدمالعربية، وقلتالتقاليدوفقالضيف
، ولمالمازندرانىحسينلىخصيصًاختمهاللشيخبديعةصورةحامًالأحدهم، عاددقائق
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الزياراتكلأرضًا، وفىيجلسونمقعدًا، فالجميع– البيوتمنغيرهأو – بيتهفىأر
.الحائطإلىظهورهمسندوا، وقدأبيهممواجهةفىواحدًاصفًايجلسوناألبناءكان

لهذهكانويؤيدونها، وقدحسينالشريفبحركةيهتموننواآلخرالمجتهدونوكان
نموذجًاتقدمالفارسية، وهىالمدرسةبزيارةقمناوقد. لنابالنسبةطيبمردودالزيارات

العمامةبعضهمالعاشرة، ويضعإلىالرابعةمنالتالميذوأعمار. التعليميةللزخرفةمثاليًا
الممتازة،الفضيةباألحزمةمنهمالكثيراألشراف)، ويتمنطق (السادةتميزالتىالخضراء

وقد. طويلةبرقبةوحذاءكاملةأوروبيةحلةيرتدىواحدتلميذسوىبينهميكنولم
نشيدإلىواستمعنا. التقليدىالفارسىالزىالتالميذيتخذأنالمدرسةناظرعلىقترحتا

الداخلمنالمدرسةبتصويروقمت. التالميذأمامناألقاه" إيران "بأمجاديتغنىوطنى
.والخارج

إلىالمدينة، وخارجآسفينكربالءبعدهبالحديقة، وغادرناالغداءطعاملتناولعدنا
إلىوالطريق. األولياءأضرحةمنلثالثةاألزرقبالخزفمغطاةقبابثالثتبدوالغرب
ساعةحدودفىبزيارتها، قمناخاناتثالثتحددهاأقسامأربعةإلىسهلة، وتنقسمالنجف

يمكنالتىبابلنمرود، وبرجأبيارللفراتالغربيةالضفةعلىبعيدمنمنها، وتبدولكل
يحدث، ولمعامبشكلالتوفيقصاحبناوقد. تجاهاكلمنأميالعدةبعدعلىمنرؤيتها

،الرمالفىعجالتهاغرزتالتىالسياراتبعضلدفعإضطرارناسوىالصفويكدرما
األفقفىشاهدناالطريقمنتصفعلىقليًاليزيدماقطعناأنالشديد، وبعدالقيظوسط
.الشهيدعلىسيدناضريحقبةتعلوذهبيةكرةعنعبارةالشمسضوءفىتتألألماسة

كربالءخالفعلىمساء، وهىوالنصفالخامسةالساعةقبلالنجفأسوارإلىوصلنا
–لألسف – األسواقنتظارنا، وأغلقتافىالمدينةسكانمناآلالفمرتفعة، ووجدنا

).وسلمعليهاللهصل (محمدالنبىبعثةعيدصادفوالذىلنا، تكريمًا

نتظارناافىكبيرجمعهناكجيدًا، وكانالمسقوفةالضيقةالطويلةاألسواقخاللسرنا
، وتحتهطوابقثالثةمنوحرملكمطبخمنمكونكبيربيتالكليدار"، وهو "بيتفى

قويةرومانيةأعمدةعلىمرفوع) العراقبيوتسائرشأنذلكفىشأنه (كبيرسرداب
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منغيرهاعندرجاتعشرتعلوهالتىالغرفةفىالحرارةدرجةنخفاضاإلىيؤدى
تقليدًاخضراء، تمثل – زرقاءكبيرةحجرةفىالشاىلناوقدم. األخرىالمنزلغرف
،معمم، بعضهميلعبونأوالدتحتهاعقودشكلعلىنوافذذات – الفينيسىللطرازرديئًا

فى، ويتحملونالضيوفعلىللفرجةبالنافذةيتعلقون، وهمالرأسعارىاآلخروبعضهم
فىالحالهىكما – أمتار، ليعودوابضعةيبعدونهمالذينالكبارولعناتزجرمرةكل

يقعالذىالبيتسطحإلىللصعوددعيناعندماوسعدنا. دقائقبضعبعد– دائمًاالشرق
لتقطتاوهناك. الساعةوبرجالذهبيةومآذنهبقبتهعلىسيدنامقاممنياردة50بعدعلى

المهيبالبديعالمشهدأرقبالسطحعلى، ولبثتالغروبضوءعلىالصورمنالعديد
،بنبجأوكامبردجذكرياتإلىالمنظرهذاأخذنىخدرها، وقدالشمسلزمتحتى
النظرنمعنكناالخضراء، وبينماالمساحاتمنالنجفبهاء، وتخلوجميعًايفوقهاولكنه

ألننا، ندمناالوقتنفسفىوقلقًاودودًاكانالذىمضيفنابيتسطحفوقمنالمدينةإلى
.كربالءحديقةفىجميلةبأمسيةلنتمتعآخريومًانقضلم

السابعةبينفيمااستقبلتأنالقوى، بعدمنهكوالنصفالتاسعةفىالفراشإلىآويت
ماليينعنجاربتعننيابةخطابًافيهم، وألقيتالشيوخوكبارالبلديةرؤساءوالثامنة

).الضرائببدفعتكونإنما (الثروةوتكوينعليهاالحصولمصر، وطريقة

الثامنة، ولكنفىالكوفةزيارةالسادسة، معتزمًافىاستيقظت – 1917مايو20
العاشرة،بعدماإلىالكوفةإلىذهابىأوًال، فتأخراألشخاصبعضالستقبالإضطررت

فىيتصاعدفشخيرههو، أماالنومأثناءفىبالعربيةأخطبكنتإننىجاربتلىوقال
.نومهأثناء

الصبيةبعضراقبنىوقد. الفلكيينأشهراستدعيتوالحرير، كماالسجادتجاراستدعيت
الشهود، ممامنسحابةهناككانتاستحمكنت، وعندماذقنىأحلقكنتعندماهتماماب

.العراءفىاستحمجعلنىالذىبيتىعنبيتهيختلفالذىجاربتعجبأثار

يعملأمور، وهومنذلكوغيرميالدىتاريخعنيسألأندونطالعىالفلكىحسب
النقطبعض– كبيرهتماماب – وضعأنبالحناء، وبعدمخضبةلحيةأصًال، لهمدرسًا
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عناألسئلةمنشئتماأسألهأنمنى، طلبأمامهورقةعلىوالعالماتوالشرط
أدركتعندئذ. لىيقدمهامالحظاتلديهليستلها؛ ألنهحلعنأبحثالتىالمشكالت

البحر،وبطريقسنواتعدةبعدبالدىإلىأعودسوفإننىلىقالهما، فكلدجالأنه
.روبياتعشرذلكعلىالرجلصحيحًا، الستحقذلككانولو

)النجفجنوبساعاتسبعمسافةعلىوتقع (جعروشيخ – هادىالشيخإلىتحدثتوقد
بأنالترك)، فأجابحليف (الرشيدإبنإلىعندهمنتذهبالتىالطعامكمياتمعددًا– 

تقديرفىنبالغ، وأننالهالتابعينالبدومنليسالرشيد، ولكنإبنإلىفعًالذهبالطعام
يصلالقدالماءأنمنمخاوفىلهالماء، فأبديتإلىبحاجةأرضهنفوذ، وأنمنلهما

إلىالحديثفىاللهجةنفسالرشيد، واستخدمتإبنعلىيتدفقالطعامظلطالماإليه
.الشيوخمنغيره

، فأمرالمحالتبأحدساكنًايجلسصغيرًاغزاًال، رأيناالسوقعبرنتجولكناعندما
منزوجيجرهالذىالترامنأخذبأنأيضًانصحناإلينا، وقدالغزاليقدمبأنعطيةالحاج
فىللمسافرينجانبًاوحدنا، ويتركلنايخصصهأنالصحراء، عارضًاعبرالخيل

الطريقفىونحنالرمالفىسيارتناعجالتغرزتراحتنا، وعندماأجلمناإلتجاهين
حالها،تحسنتالطريق، ولكنالكريمالعرضهذارفضعلىالكوفة، ندمناإلى

.واحدةساعةمنأقلفىالكوفةإلىالسبعةاألميالنقطعأنواستطعنا

البدو،يحكمالذى– حسنبنىقبيلةشيخ – علوانالشيخبيتإلىالكوفة، مشيناوفى
وهناك). عندناالكبرىاألهميةيحتلماوهو (ومصيعبالنجفبينالطريقوكذلك
والربععشرةالحاديةبين، وفيماالفراتعلىمطلينالمصطبةيشبهماعلىجلسنا

،لهجتهمفهمفىصعوبةوواجهتنى، وجماعتهعلوانفىخطبتوالربععشرةوالثانية
علىردهممنبدًاللهتفهمعدم، أولكالمىتفهمًايظهروالمماإنهملهمقلتوأخيرًا
يتحدثونبدأواعليها، عندئذيردأنيجبوتساؤالتتحذيراتبلى"، فلدى"و" نعم "بكلمتى

آالفعشرةعلىلالستيالءيتحركواأنمنهموالرصانة، وأخيرًا، طلبتالمنطقمنبقدر
المشروعهذاقترحتا، وعندماسيفعلونأنهمالرشيد، فأقسمواإبنيمتلكهاالتىالجمال
يأخذالم" النواب"وجاربتأنوجدتحتىالوضوحعنبعيدًاأكونأنخشيتالبسيط
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نظيرللشيخماًالندفعأنعليناأنجاربتظنعليهمذلكقترحتانيبجدية، وحاألمر
خمسينعنيقلالربحًاعليهمتدربعمليةللقيامرشوةإلىحاجةفى، وكأنهمالعملذلك
.اإلسترلينيةالجنيهاتمنألفًا

كتفيتاكاملة)، ودجاجةمنهمكلفأكل (السائقينإلىمعظمهجيدًا، حولناغداًءتناولنا
الماتناولعن، أعزفالشك، كثيرللطعامجيدًامستكشفًالستألننىالمحشوةبالطماطم
.الشرقىالطهوأبدًاأتقبل، ولمالطعاممنأعرفه

ذىللمشهدالصورإللتقاطالطريقفىالقرية، وتوقفناعلىقليًالتزيدالتىالكوفةتركنا
موضعفىقرأتوقد. طالبأبىبنعلىاإلماماستشهادمكانبهيقعالذىالزرقاءالقبة

الجرانيتمنقديمأثرىعامودعلىبنائهفىيحتوىالمشهدهذاأن– زمنمنذ – ما
العمود،إحتضانالشخصمن، فيطلباألشحاصشهادةصحةإلثباتاألحمر، يستخدم

مدىعنالحضوروسألت. كاذبًاكانيستطعلم، وإذاحقعلىكانذلكاستطاعفإذا
رؤيتهنستطعلم، ولكنناصحيحذلكأنبحماسوصحبهعباسالسيد، فأجابذلكصحة
.المشهددخولإمكانيةلعدم

فىيتجولالغزالوجدناعودتنا، وعندبقليلالظهربعدالثالثةقبلالنجفإلىعدنا
، وبعدالرطبالسردابجوفىقليًال، واسترحتالبرسيمبعضبإطعامه، وقمتالمنزل

منكلمتهتسمعالذىاليازدىكاظممحمدالشيخلزيارةجاربتمعذهبتالخامسة
جنيهمائتىقبولرفضمؤكدة، وقدغيرنحونامشاعره، وكانتأصفهانإلىالعراق

منألفًالهيقدمأن– اآلن – جاربتمنطلبالهدية، وقدسبيلعلىلهقدمناهاإسترلينى
، فقبلتحرجمنلىيسببهقدبماعلمه، برغممنهبدًالذلكأتولىأنورجانى، الجنيهات

جاربتمعوذهبتجيبىفىالمالحظاتكراسةووضعت. التحفظمعبالمهمةأقومأن
.بيتهفىالسيدللقاء

آخرشيخعليهنادىاليازدى، بينماكاظممحمدالشيخحجرةببابدقائقخمسإنتظرت
وعمامة،أبيضقفطانًا، يرتدىالسنفىطاعنرجلإلينا، وهوإلينا، فخرجليخرجوقور

بعد، ودعانامنعليناالتحيةالشيخألقى. الحمراءبالحناءوأظافرهلحيتهصبغتوقد
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وسمعة،نفوذمنلهماجيدًاأعرفإننى، غرفتهخارججانبهإلىالحصيرعلىللجلوس
منغيرهعندألمسهلمبقدرحديثهفى، مقنععلمهفىحجةالقوة، وهوبالغةفمالمحه

منشيئًانفعلأننستطيعكناإذاعما، سألتهالتحياتلهقدمتأن، وبعداإلسالمعلماء
المحافظةيقصدأنهذلكمنالشريفة"، وفهمتالشريفة، العتباتالعتبات: "فأجاب. أجله
الشيعةغيرتعيينعدمبطلب، وسارعأنفسهمالمجتهدينوعلىالمقدسةاألماكنتلكعلى
الدكتورسراحنطلقأن– سياسيةألسباب – مناطلبالشيعية، كمابالمدنالوظائففى

قائمًامحمدميرزايعينببغداد، وأنالمسجونينالشيعةمنبابا، وهماوجمالبكمظفر
لىبالفارسية، وقالمعرفتىالمجاملة، ممتدحًاعباراتببعضخصنىذلك، وبعدللنجف

والءفقدوالماذلكأدركوالوالتركعالمًا"، وإنأصبحكيفأخيرًاتعلمتلقد: "بالفارسية
قتربتاو. كوكسبيرسىالسيرإلىالغاليةالنصيحةهذهأنقلسوفبأننىفأجبت. العرب

موضوعفىمعهتحدثت، وعندمادقائقثالثلمدةبهأختلىأنقليًال، طالبًامهمتىمن
إلىيحتاجونالذينالشيعةفقراءمنهائلةأعدادًاهناكأننعلمإننالهالنقدية، قلتالهدية

عناينوبأننرجوه، فإنناإليهمالوصولبمقدرونايكنلم، ولماإليهويلجأونالمساعدة
بعديحنلمالوقتإن: قائًالوإصراروحزمبلطفيدىفىالكيسدفعأنهغير. ذلكفى

كريمًا،عمًاليعدالعليهاإللحاحأنفإعتبرت. المهمةهذهمنإعفاءهيطلب، وإنهلذلك
.ومؤيديهمعجبيهمناليازدىالشيخيعدالذىحسينالشريفعنالحديثإلىنتقلتاو

، حاولتنودعهأنوقبلالساعةمنقليًالأقلاليازدىكاظممحمدالشيخعندمكثنا
شيئًا،لهتعنىالالنقودأنثقةعلىوأنا. شديدبلطفأخرى، فرفضهمرةالمبلغإعطاءه

يرىعندمابترفعذلكيرفض، وهوبالمالذلكشراءيمكنوالالنفسبعزةيمتازولكنه
.والحجازمصرفىنجدهعماتمامًابعيدةالظاهرةهذه، إنعليهتتزايدالضغوط

سطحعىيتجولوجدتهالذىوالغزالاألطفالجميعبتصوير، وقمتالمنزلإلىعدت
مضيفناوسياسية، وقامإنسانيةكلفتةالعشاءطعاميشاركناأنعباسالسيدودعوت. البيت

.المائدةنفسعلىالعشاءتناولعندالسائقينخدمةفىبالمساعدة

تكفالكالبأنمالحظةذلكلى، وأتاحالنومفيها، تعذرالرياحساكنةخانقةليلةقضينا
.الفجروقبيلوالرابعةالثانيةبينفيماالنجففىالنباحعن
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التىالخططفىوشاملتامبتأخير، ألفاجأبقليلالخامسةبعداستيقظت – 1917مايو21
.صباحًاالربعإالالسادسةفىبناللتحركالسياراتتستعدأن، وهواألمسليلةوضعناها

أنلنجدوالربعالسادسةفىالبيت، غادرناللخدمبقشيشًاروبية150دفعناأنوبعد
ليسأنالسائقونقدمهاالتىاألعذاروكانت. بعدتستعدولمباألمعتةتشحنلمالسيارات

فىاألمتعةمعقابعالشاى، والغزاللهمقدمحتىطويًالوقتًاإنتظرواساعة، وأنهممعهم
، وقلتذلكمنمنعته، ولكنىعليهماللعناتيصبجاربتوأخذ. النقلسياراتإحدى

ألنلنا، وأسفتمساعدتهمبفضلالجهدأقصىنبذلأنحاولنا– الرحلةطوال – إننالهم
حار، كناوداعسعيد، وبعدساعةأعرتهم. الحالهذهإلىبناإنتهتلهمالطيبةمعاملتنا
الطريقفىكربالء، وواجهتناإلىالطريقفىصباحًاالثامنةحوالىفىالنجفخارج
الحاديةفىالظهر، وأخيرًاحتىباستمراروجوهنافىالترابقذفتعاتيةشمالريح

بساتينمنبإقترابناكربالءودخلناالذهبيةالحسينضريحقبةشاهدناالربعإالعشرة
وهنا. وثلثعشرةالحاديةفىكمونةعلىمحمدحديقةإلى، ووصلناوالبحيراتالنخيل
، مكتفينالليلأثناءفىالحلةإلىالسيرنتابعأالقررنا؛ لذلكوصلقدبكفهدأنوجدنا

.مصيعبإلىبالوصول

، وهومعهألتفاهملىجاربت، وقدمهبكفهدلناأحضرواالغداءطعامتناولناأنوبعد
، وبعدالسنفى، طاعنالسلوكالبصر، رفيع، ضعيفالوجهأسمرنحيلقصيرشيخ

لسماعإنتظارًابغداد، وسكتإلىالحضورعليه، وتمنيتكوكسرسالة، سلمتهالتحيات
فحدثته". قولهأريدمالكأقولسوف، وبعدهالىقولهعليكماأكمل: "قال، ولكنهرده
وأخيرًا،. ذلكعلىالموافقةمنه، وطلبتالنجفمنستنقلالتىالجمالآالفعشرةعن
مجردمصيعب – كربالءطريقعلىالسلببأعمالرجالهقيامعنقيلماأنعلمناإننا

خطابًاله، وأعدكوكسإلىالذهابفعًالينوىكانإنهبقولهفهدفرد. زائفةشائعة
ماإذاترحيبموضعوأصدقاءهعلوان، وإنمصيعبمنسيارةإلىيحتاج، وإنهبالفعل
.الموضوعهذافىالنظريمعنواأنلهماألفضلمن، ولكنالنجفإلىبالجمالجاءوا
.بللجرترودوتقديرهالطيبةمشاعرهوأبدى. أكاذيبمجردالسلبشائعاتفإنوأخيرًا

.ولدهبصحبةنصرفاو
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الساعةالحديقة، وفىفىقليًال، وتمشيتاآلخريناألشخاصوبعضالنجفكليدارقابلت
قترحا، والربعإالالسابعةمصيعب، ووصلناعونقبةعندوصلناالظهربعدالرابعة
بينماساعاتثالثتستغرقرحلةفىالحلةإلىالفراتفىشماًالنبحرأنجاربت
سريرىإلىأصعدكنتوبينما. ذلكعلى، فوافقتساعاتأربعفىالسياراتتقطعها

.المصباحوكسرتالسلممنوقعتبالسفينة

الربعإالالسابعةالبرإلىساعة، ونزلنانصفالوصولفىتأخرنا- 1917مايو22
التالية،رحالتىفىالتحركخططبوضعأنفردأننفسىوبينبينىصباحًا، وقررت

إلحضاراألقدامعلىنسيرأنعلينامغلقًا، وكانالهويسبابوجدناالهنديةقناطروعند
تحطيمالتركقررعندماالبدو، ولكنونهبهاالبيوتدمرواقداألتراك، وكانالمفتاح
متنوعةالفراتوضفاف. تمامًاذلكالعربرفضالبالدوإغراقوالسدودالجسور
والحشيشالفواكه، وأشجارالنخيلاإلنجليزية، فهناكاألنهارمثلبالجمالوتتميزالمناظر
استغرقت، وبذلكوالنصفالثانيةفىإالالحلةنصل، فلمالوقتومضى. الضفتينيكسو
آثارمنتخلصهابعدحسنًاتزدادجميلة، وسوفوالمدينة. ساعاتسبعمنأكثرالرحلة
منالكثيرعلىعتدىاو. وأعيانهاالمدينةسكانمن170نحوإعدامتم، حيثالترك

.بعضهنوإختطفالنساء، 

نقومأنقترحتاالثالثة، وحتىبالعملشغلنا. األنيقمناحمبيتفىاآلنشميثجولد
ولما. ساعاتوأربعساعتينبينماالمسافةتقديرفىالجميعختلفاوقد. بابلبزيارة
.السوارىشرطةدوريةموعدنتظاراعليناآمنة، فإنغيرالطريقكانت

.بابلبرج– نمرودآبارإلىبالسيارةالخامسة، وذهبتفىاستيقظت – 1917مايو23
الوحيدولعله– األعيانأحد – القزوينىمحمدالحلة، استقبلتإلىهناكمنعودتىوبعد
عندالحرارةشديدجوفى– بعدفيما – لهالزيارةبردقمت، وقدالتركيعدمهلمالذى

اإلمامشوهدحيثالخزفيةالواجهةذاالمقامالمدينةسوقفىشاهدتذلكالظهيرة، بعد
بمبنىالدرجسامراء، وسلمفىمماثلآخرمقام، وهناكإختفائهقبلمرةآلخراألخير
أنجاربتعلىقترحتانقوشًا، وقديحملالذىالبابلىبالطوببالكاملمبنىالبلدية
مبانى، ومعظمعليهالمحفورةالنقوشدراسةعلىاألثريون، ويعكفالدرجهذايزال
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األثرية،اآلكامبعضمنطوببنائهافىتاريخية، واستخدممواقععلىقامتالمدينة
.نقوشًايحملالمنهاالكثيركانوإن

والربعالسادسةفىبغدادإلىالظهر، ووصلنابعدالواحدةالساعةقربالحلةغادرنا
تحدثت. بالرمالتعجوأجسادناومالبسنابالقواربالنهرعبوربعدمنازلنامساء، ووصلنا

.بلوجرترودكوكسمعطويًالحديثًا

الراحة، وأعددتمنعليهحصلتبماسعيدًاالسابعةفىاستيقظت – 1917مايو24
بلجرترودإليهاأضافتالتىالعربية، الجزيرةلرحلةاألساسيةباإلحتياجاتقائمة

وفدًاالشيعةيكون، بأنأنستاسىاألبقترحهاابخطةاآلنمشغولةبلوجرترودالكثير، 
دينية،ومراجعكبيرةشخصياتكبيرًا، يضمالوفدكان، فإذاحسينالشريفلمقابلةيذهب

صنيعةالشريفأنمنالمصريةالدوائربعضفىيترددلماحدبوضعكفيلذلكفإن
أوالعلماءكبارمنأحدفىفكرقديكنلمالذىأنستاسىاألبقابلتبريطانيا، وقد

يقبلقدالطبطبائىالحسينعبدأنيعتقد، وهوالمقترحالوفدإلىلإلنضمامالمجتهدين
دعاالذىالشاهستانى، وهوقبلمنالفكرةتبنىبمنمساواتهيطلبقد، ولكنهاالشتراك

القلمرجالمنيكونواأنفيقترحاآلخرونالستةأما. الحرببدايةفىضدناالجهادإلى
إلىمنهمكليحتاجوقد. قبلمنأسماءهمنسمعلمممنيكونواأنواألدباء، وتمنيت

مائةإلىالستةمنكلجدة، ويحتاجعبرمكةإلىوإيابًاذهابًااألولىبالدرجةسفرتذكرة
لنفسجنيهًا150إلىمنهماكلفيحتاجالشيخان، أماغيابهفترةألسرتهيتركهاجنيه

وكان. فعًالاألولىالدرجةمنالوفدأعضاءكانإذابسيطةتكلفة، وهىالغرض
التركرتكبهااالتىالفظائععنوحدثنى)، 1916 (الماضىيوليوحتىبقيصريةأنستاسى

لسوء – دمرأخاهواألعداد، ولكنباألسماءسجلبكتابةقاموقد. األبرياءاألرمنضد
فيدفع) أنستاسى (أخيهلدىتضبطأنخشيةصفحة300منالمكونالسجلذلك– الحظ

.العمللهذاثمنًاحياته

بينالمائدةعلىجلوسى، وكانديكسونوالكولونيلبلجرترودمعالعشاءتناولت
رئيسولكوكسوالكولونيل– اإلثنينيومالبصرةإلىسيأخذنىالذى – ماكمونالجنرال
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تثيرالتىالشمسلمقاومةالنصائحببعضزودنىالذىبالجيشاالستشارييناألطباء
.دائمًامخاوفى

،داوتىفهرسقراءةفىالنهارمعظمالسابعة، قضيتفىستيقظتإ – 1917مايو25
يتمأنقترحتا، وبلجرترودبمعاونةبريدةبعدسأسلكهاالتىالطريقتحديدومحاولة
.المجالهذافىاستشاراتهليقدممصرمنكالنماكالشهيرالعيونطبيباستدعاء

يقبلأنفيهاالهند، ويقترحوزارةإلىأرسلهاالتىالبرقيةكوكسعلى، قرأالصباحىف
سياسةتنفيذعنعاجزًاعتبارهابعنهاالستغناءسيتم، وإالالسامىالمندوبمنصب
العشاءتناولت، وقدطويلرقادبعدتحركتجيدةرسالةالجاللة، وهىصاحبحكومة

فارسفىحلهاتمالرحلةخاللالستخدامهالىأعطيتالتىالشفرةأنوالحظت. معه
مننجدعنموجزإعدادفىاستمررتذلك ؟ ).وقديعرفونهلترى (عامينقبل

.الليلمنتصفحتىداوتىفهرس

الدالالتبعضعلىيحتوىالذىبىالخاصنجدموجزإعدادأكملت – 1917مايو26
إلىعنيزةجنوبمنداوتىمسارحددنابلجرترودوبمساعدة. األمراضوأسماء
يجدأنمتأكدًاالخريطة، ولستصحةفىغامضًا، وأشكالمسار، ومازالالطائف

.للقائىالكافىالوقتحسينالشريف

ماإنهصراحةله، وقلتالشيعىالوفدفكرةصاحبالشاهستانىالشيخمعمقابلةأجريت
مصلحةمنسيكونأنهأظن، فالاالشتراكاألخرىالسبعةاألسماءأصحابيقبللم

.الشريفللقاءالوفديذهبأننحنمصلحتناأوالشريف

جيدنموذج، وهوكوبالجنرالمعالعشاءلتناولمعهبيتشأخذنىالثامنةالساعةفى
فعلهماكلالناقلة، فكانمحركىأحدتعطلسامراءلقوةقيادتهعند. العملىللعسكرى

مناتخطيطًاأفضلكانوااألتراكأنبيتشمنعلمتوقد. يومينلمدةالعملترشيدهو
،بدفنهمطيارينا، وقاممنأربعةوحدهأسقطالذىشولتزاأللمانىالجنرالوجودبفضل

.لهمالجنائزيةوالصالة

.اآلنحتىبريدىعنشيئًاأسمعلم
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ماكل، معباألمسبفكرىدارلمامتأخر، وأسفتوقتفىاستيقظت – 1917مايو27
اللوردمعالعملأيامبهأحسكنتبماذكرانى، لقدبلجرترودوكذلكلىكوكسقدمه

الخريطةترسمكيفمنهألعرفالمساحةبمصلحةبيرىالكولونيلإلىوذهبت. كيتشنر
وبدأ. القصورهذالتالفىجهدىأبذل، وسوفذلكفىبارعًا، فلستمعينرسمبمقياس
.أمتعتىحزمفىسعيد

تحملالعراقية، وهى – العربية – السوريةالمفوضيةمشروعبلجرترودمعراجعت
معىقامتالخامسةمعها، وفىالعملدائمًاويسعدنى، األولىالدرجةمنعقًالرأسهافى

منتصفحتىصباحًاالسادسةمنيعملألنه– بالقوةغالبًا – بالسيارةكوكسبإصطحاب
، ويبدوعنهالشئبعضللترويحبالمدينةجولةفىوأخذناه. راحةبالاألسبوعطوالالليل
.النحوهذاعلىمعهالتصرففىستستمربلجرترودأن، وأعتقدباإلرتياحشعرأنه

المعرفةمنراقبمستوىوالمؤلفينالكتبعنبلجرترودتحدثتالعشاءوعلى
إبنمعبالتعامليتعلقفيماالتوجيهاتببعضيزودنىأنكوكس، ورجوتوالتحليل
.كلهذلكتتضمنمذكرةلىيعدبأنووعدنىسعود، 

كوكسعلىقرأ. القيظشديديومًاالستقبلمتأخروقتفىاستيقظت – 1917مايو28
كالعادة، ذهبتمعقولواضحخطابسعود، وهوإلبنبهليقدمنىكتبهالذىالخطاب
جرترودإلىالصداقة، تحدثتمشاعرعنمعبرًاودودًاكانالذىالنقيبلتوديعبالسيارة

ناقشتكما. الصيفلهيبتحملالضعيفبدنهايستطيعأن، وآملالوداعحديثبل
فىاألنسبألنهداخليًاقفطانًاالترزىمن، وتسلمتأجلىمنكوكسأعدهاالتىالمذكرة
.الصحراءرحلة

وبهذه. الرابعةفىأبحرتالتىالباخرةمتنإلىصعدناالظهربعدوالنصفالثالثةفى
أحظىالتىاألولىالمرةهىهذه، فكانتطويالنوحمامانكثيرةمقصوراتالسفينة

فىالبرإلىونزلنا. العراقإلىالقدومرحلةفىكراتشىتركتمنذجيدبحمامفيها
بينماكمونمعالساعةنحو، وأمضيتالليللقضاءالسفينةتوقفت؛ حيث53طيسفون

)المعرب". (المدائن "إسمالعربعليهاقديمة، أطلقفارسيةمدينة53
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بصورةمدببقوسهأنالمالحظمعمارى، فمنإنجازالعقدأناألثرية، وبرغماألطالل
تنقلكالتىالنهرعنالبعيدةالواجهةفىتتمثلالحقيقيةالمفاجأةالنظر، ولكنتريحال

الجميعأننسبيًا، ويبدوباردًاعشاءلتناولوعدنا. الوسطىالعصورإلىفجأةخطوطها
.تحيةكلتلقى، وعندذهبتأينمابذلك، أشعررحلتىعنيعرفون

راجعت. والرمالباألتربةغمرتناعاتيةريحوسطكلهاليوممضينا – 1917مايو29
أمامالنهرمجرىوسطالمرسىألقينا. الصوربعضبلصقالسابقة، وقمتيومياتى
فىإنجازهسيتمالذىالحديدىبغداد – الكوتلخطالحقيقيةالبدايةحيثشمران

عندبالضيقأحسست، وقدوالنصفالعاشرةالساعةفىالفراشإلىآويت. أغسطس
.أخرىوأغراضمالبسمنعندئذجسدىعلىأحملهأنعلىيجبمامعرفة

معالكوتبرإلى، ونزلتوالنصفالخامسةالساعةفىاستيقظت – 1917مايو30
شيعيًا30بإعدامقامواالتركأنوعلمنا. ويلسونمعالشوارعفىتجولناحيثماكمون

منها، كماالتركإنسحابعندالمدينةغادرواالذينللسنةمجاملةالمدينةاستعادتهمعند
الذىالوحيد، والمبنىاألخشابمننقلهأمكنمااليهود، وكلبعضمعهمالتركأخرج

بقدرالمدمرةالطرقإصالحتموقد. المعمارىطرازهفىالبديعالحمامهويمسلم
جبانةوتقع. قبلمنإليهافرواالتىاألماكنمنمدينتهمإلىاآلنالسكان، ويعوداإلمكان
العظميةالهياكلمنهائلكميوجداألخرىالضفةعلى، ولكنالنخيلوسطالمدينة
أىتستطيعالواآلن. التراببمواراتهميهتممنيجدواأندونقتلواالذينألولئك

الكارثةذكرياتتحملستظلالتى، الكوتمأساةآثاريمحوأننتصاراأوإصالحات
.بهاحلتالتى

43.3 (فهرنهيت110الظلفىالحرارةدرجةحارقة، وبلغترياحاليومطوالهبت

الحديدية،السككمخزنعندالريحمواجهةفىتوقفناعندماذروتهالضيقمئوية)، وبلغ
يقيهالباخرةركوبأنمنهظنًاالثيابنظيفالذقنحليقشابكابتنالباخرةإلىوصعد

سوءًا، ففقدأشدالحالوجدأنلبث، وماموقعهفىمنهيعانىالذىللترابالتعرض
أحدخالفعلىقانعًايبدو– ذلكبرغم – الحنجرة، وهوإلتهاب، وعانىللطعامشهيته

علىالخطاباتبفتحالخاصالسكينوضع؛ ألنهالقواسأنبالذىبالقاهرةزمالئى



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

285www.RaoufAbbas.org

، ودرجةوالنصفالعاشرةفىنمت ! اليسارإلىالحدتجاهايراعىأندونمكتبه
).مئوية41.6 (فهرنهيت107المقصورةداخلالحرارة

فىالعمارةإلىوصولناعندتهبالشرسةالسمومرياحمازالت – 1917مايو31
المقصورةداخلاألخشابحتىواالسترخاءالقراءةبينوقتىوزعت. صباحًاالعاشرة

الوكيل (ماكنزىأللتقىالقواربجسرعبرتالظهربعدالخامسةساخنة، وفىكانت
أعادنىثمالنادىإلىأخذنىالذىتايلوربعملهغائبًا، ويقومهناك)، فوجدتهالسياسى
 –العمارةقطارإلىالجسرعبرتالعاشرةالباخرة، وفىإلىبالوكالةالخاصبالقارب

طرفهايغصمكشوفةبضائععربةفىللنومفراشىبإعدادوماكراىقمتالقرنة؛ حيث
الصادرةوالجلبةالقطارإهتزازبرغمالقمرضوءقىعميقًانومًابالهنود، ونمتاآلخر
.القضبانعلىحركتهعن

الساعةفىالقرنةبكثير، ووصلناالسادسةقبلالشمسأشرقت – 1917يونيوأول
الضباطمساعد – ماكىمعاإلفطارطعاموتناولتذقنىحلقت، حيثوالنصفالسادسة
البصرةإلى، فوصلنابهالخاصبالقاربوالنصفالثامنةفىوأبحرنا – الجديدالسياسى

بيتإلىمباشرةالرحلة، ذهبناطوالرفيقناالشديدالقيظوكان. ساعاتخمسبعد
إتصاليربطنىإفتقدتها، فلمطالماالتىالباريسيةالحياةمظاهربعض، حيثماكمون
.قاسيةمعاملةالقاهرة، وهىأوبأوروباواحد

حتياجاتىاقائمة، وراجعبسيارته– العاليةوالهمةالكفاءةصاحب – ويلسونأخذنى
أحسوالعطشالشديدةالحرارةتجعلنىالستكمالها، وأحيانًاالمدينةفىتجولناللرحلة، ثم

وقد. والسكينةبالطمأنينةأشعرأخرى، وأحيانًامؤرقكابوسالصحراءعبررحلتىبأن
منعمًالأدقأنهم، وذكرللعملعادتالتىاألمازونعملفرقةعنويلسونحدثنى
، وبسببالبريطانىضابطهمنقلعلىإحتجاجًاالعملعنأخيرًاأضربوا، وأنهمالعرب
، ثمويلسونمععشائىتناولت. للقتلالسجناءيتعرض، حيثبالسجناألحوالسوء

السينماصاالتنقيضعلىبالزخرفةالداخلمنالصالةتميزتحيثالسينماإلىذهبت
منراتبهيتقاضىالذىالفارسىالقنصلجوارإلىالسينمافىبالقاهرة، وجلست
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إلىمباشرةسراى)، توجهت (قديمتركىبملهالشرابتناولالبريطانية، وبعدالحكومة
.للنومالبيت

باردًا،شرابًالناقدمتالتىكوكسالليدىلزيارةويلسونمعذهبت– 1917يونيو2
الشاى،لتناولبورىالدكتورودعانى. الشمسظهرىيقىالذىللغطاءالشرائطوحاكت
بورىالدكتورلىالسفر، وقدموعثاءعلىبهاستعينالشاىمنصندوقًازوجتهوأهدتنى

إحتجزبريدىأنتفيدالكوتمنبرقيةتلقيت. الخروعزيتبينهاومناألدويةبعض
البريدهذاأتلقىحتىبالكويتأنتظر، وسوفباإلرتياحأشعرذلكجعلنى، وقدهناك
فىوجودىأثناءفى) األشهرتلكعن (القديمةالتايمزأعدادألقرأأشهرثالثةتأخرالذى
.نجد

بأنأخبرتنىأستراليةممرضةجوارإلىالعشاء، وجلستلتناولماكمونإلىعدت
.سفيلدلكامإيللعائلةالوحيداآلخرالفرعهىعائلتها

بمباركتىاألمريكيةالكاثوليكيةالكنيسةمنشامىقسيسقامالسابعةفى– 1917يونيو3
أندونحتياجاتىاكلتلبيةفىوسعًايدخرلمالذىويلسونإلىوذهبت. رحلتىأجلمن

يكبرنىالذى – هاويلإلى، ثمصيدليتىبورىالدكتورأكمل، كماعملهعلىذلكيؤثر
.الكويتإلىالرحلةفىرفيقى– تقريبًاسنواتبخمس

قصرإلىالظهر، ووصلنابعدوالثلثالثالثةالساعةالغداءتناولبعدالبصرةغادرنا
القصر، حيثعتباتإلىفخمقاربوحملنا. بقليلالخامسةقبلبالمحمرةخزعلالشيخ
الشيخعلىفألقى. الفارسىالشخصىحارسهوبجوارهنتظارناافىيقفنفسهالشيخكان

عبروصحبنى، السالملكإلىيصلالذىالدرجعلىأتقدمهأنعلىالتحية، وأصر
أنهالفاخر، ويبدوبالسجادحوائطهاالمزينةالخشبىاألثاثذاتالعديدةاالستقبالحجرات

سعود،وإلبنالكويتلشيختوصيةخطاباتلى، وأعدرحلتىمنبالغرضعلمعلىكان
،كوكسموافقةعلىحصلإذاحسينالشريفإلىالسفارةمننوعًايرسلأنقترحاو

.اإلقتراحذلكعلىكوكسموافقةفىأشكولكنى
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مرادفاتبنظرهوجهةتأكيدإلى، يميلوالطباعوالصوتالمالمحهادئخزعلوالشيخ
إلىكثيرةبرحالتقام) وصانعه (الفارسىووزيره. لهااستيعابىإلىيطمئنحتىكثيرة

الساعةحوالىاإلنصراففىاستأذناوقد. ظريفرجلإنهبهحتكواامنأوروبا، ويقول
، فقمناالوطنىالسالمتعزفوداعنافىالموسيقىفرقةلنجدالدرجالسادسة، وهبطنا

قائدمعرتبتأن، وبعدالطبيعىبالحجملهصورةخزعلالشيخوأهدانىالواجبة، بالتحية
الثامنة،فىهناكإلىلنصلالكويتإلىالفاومنمباشرةاإلنتقالأمرالمدفعيةقارب

.للنومفراشىأعددت

الماءصفحةعلىيمضىوالقاربصباحًاالسادسةحوالىاستيقظت– 1917يونيو4
4.30الساعةحتى1.30الساعةمنالفاوفىأوقفهالقاربقائدأنكتشفتاو. شديدوالحر

بعد3.20الساعةحتىالكويتإلىوصولنا، وأخرالطقسلحرارةعرضناصباحًا، مما
الذىالصيفى)، المقر (هاملتونالبريطانىالقنصلمقرأماممراسيهالقاربالظهر، ليلقى

أملخيبةبوشعرت. الشاطئإلىمعهليصحبناشراعىبقاربإليناجاءأنلبثما
ال، ولكنهويلسونمنإقدامًاأقلبريدة، وهوإلىمعىيذهبلنأنهعلمتعندماشديدة

نظيفبيت، وهوالكويتمدينةغربميلينبعدعلىبيته، ويقعالعملفىرغبةعنهيقل
.األثاث، جيدمريح

.الملكجاللةميالدعيدشرفعلىاستقبالحفلإلىسالمالشيخ، دعابقليلالخامسةوبعد
للمحافظةالميلمعبالدهاء، ولكنيتميزسالمالمحمرة، فالشيخعنتمامًاتختلفوالكويت

ماتعندماالحكمإلىالوصولسبيلأخوهلههيأ، وقدالورعالمسلمالحاكممظهرعلى
التجارة،أمورفىبارعسالمالشيخأنهاملتونويرى. الطعامفىالشديدإفراطهبسب
إليهيتطلعالذىالتعليمإدخالويرفض– لناكراهيتهذلكيعنىوال – متعصبولكنه
علىموافقتهعدممساوئهومن. التالىاليومفىبزيارتهووعدتبهأعجبت، وقدشعبه
أقيمالذىالثلجمصنعفىالمساهمةعنيتقاعسلمالمدينة، ولكنهإلىالكهرباءإدخال

األصيلشمسعلىالشاطئقربالخليجفىبالسباحةقمناالشيخنصرافابالمدينة، وبعد
.حدودهنعرفالالذىالمالحىبالمجرىتوجدإنهاقيلالتىالقرشأسماكنتجنبحتى
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الجيد،الشيرىيشبهالذىالمعتقشيرازنبيذمنصغيرةزجاجةالعشاء، تناولتوفى
، ولكنىوالنصفالعاشرةفىللنومالقمر، وخلدتضوءفىالرمالفوقذلكبعدوجلسنا
مساء، وفىعشرةالحاديةفىعنهللبحث، فنهضتالرمالعلىقلمىتركتأننىتذكرت
،مراتعدةإسمىوذكرت" هناكمن "يصيحمستيقظًاهاملتون، هبالدرجنزولىأثناء
أالعلىوحرصتجيدًايسمعنىأناستطاعتمامًا، حتىأفاققديكنلمأنهيبدوولكن
مننجوت، وهكذابالفعلذلكلىوتأكدمسدسًايدهفىيحملكان، فربمابالتحركأسرع
منبحياتهينجوأنجاهدًايحاولجاسوسأننىالليلطوالبأعجوبة، وحلمتالموت

.األعداءمطاردة

وسطبناالمنيرفا، وسارتسيارته– الكويتحاكم– سالمالشيخأرسل – 1917يونيو5
صورةإلتقطتجيد، وقدمبنىالقصر، وهوبلغناحتىالمسقوفةوالسوقالضيقةالطرق

.الكويتمغادرةقبلأخرىمرةبزيارته، ووعدتحراسهوسطله

بهارتبطاوماالجمالركوبعلىالظهربعد، وتدربتيلزمنىماكلجمعتوتدريجيًا
فىأجدأننىالمناسبة، وبرغموالطرقالوقتحولمهمةمناقشات، وأجريتمعداتمن
،للضيق– أحيانًا – تدعوبصورةمساعدتهعارضًابىيلتصقمنإليهأذهبمكانكل
).القافلةقائد" (باشىالكرفان "ليكونبهوقبلتالعزيزعبدبالفتىأعجبتأننىإال

أذكر،مامصر، علىفىالحدودحرسجمالمنشأنًاأقليعتبربىالخاصوالجمل
.األمربدايةفىالشئبعضأعانى، فسوف1914مايومنذجماًالأركبلمكنتولما

هناالصغيرةوالسفنالقوارببناءالبصرة، ويتممنطقسًانظيفة، أحسنمدينةوالكويت
أغلىجيدة، ولكنهاكبيرة، واألسواقوبأعدادتامةالسفر، بمهارةأوللصيدتخرجالتى
.العراقأسواقمن

المبشر – ميلريامعالشاىلتناولأخرىمرةبهابالسيارة، وذهبناالبيتإلىعدنا
الجيداألوروبىالحياةأسلوبعلىلمحافظتهمابهماأعجبت، وقدوزوجته – األمريكى

متعاقبةصيففصولثالثةالزوجةقضتوقد. الحضارةإلىتفتقرالتىالمنطقةهذهفى
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وقتالشاطئعلىأخرىمرةباالستحمامقمنا. البحرينمنأرحم،  وتراهاالكويتفى
.المدنحسارا

لمالسرجألنأتعبتنىرحلةالقنصلية، وهىإلىطريقنافىالخيلركبنا – 1917يونيو6
بدايةفىمازلت، وأناالقلقعلىيبعثمماالتسلخاتببعضجيدًا، فأصبتمثبتًايكن

.الطويلةالبريةالرحلة

قائدالعزيزعبدالفتىحولجدلفى) النفيسى (الكويتفىسعودإبنوكيلمعدخلت
نتعرضأن) حسينإبنمثل (الجميععليناالرحلة، ويخشىخطةبإعدادقمت. القافلة

تحركها، فقبلتالمزمعالتجاريةالقوافلإحدىمعبالذهابونصحونىالبدو، لغارات
منفصًالأسيرأنالبد، وهناكالونانحتى" الحضرة "يسمونهاالتىالقافلةتلكمعالذهاب

.بريدةإلىالطريقفىجماعتىمع

)طبيبوهو (ميلريانصحنى، وقدبالويسكىالتسلخاتالخامسة، وطهرتحوالىعدت
فىالزبيرمنالجمالوصلتإذاالسفر، ولكنقبلالتسلخاتتلكتلتئمحتىأنتظرأن

.الفورعلىأتحركالمحدد، فسوفالوقت

صباحصبيحةعندبالقافلةألتقىأنمعهتفقتاالقافلة، و" أمير "قابلت – 1917يونيو7
رمضانزداداإرتفاعًا، والجوحرارةإزدادتاألياممرتيونيو، كلمامنالتاسعالسبت
.سعودإبنعلىأمًاليعلقالأنهيبدوالذىسالمالشيخودعت. قربًا

على، ولكنهحسينالشريف– قلبهأعماقمن – يكرهسعودإبنأنهاملتونلىذكروقد
عنللحديثنتقلنااأحدًا، ثميقاتلأنيريدأنهيبدو، الكلوعلى. معهممتازةعالقة
يستطيعالإنههاملتون، فقالبهالخاصالثانىباليختتبعنىالذىالمحمرة، شيخخزعل

سالم، وينازعهسالمالشيخوالدمنإليهمهدى؛ ألنهاألولباليختالكويتإلىيحضرأن
.بالغةحساسيةذاتاإلهداء، والمسألةصحةعلىواحدشاهدبتقديمويطالبهاليختملكية

وسطبحجرإصطدمتأنهامسرعة، لدرجةكانتالتىالشيخبسيارةعدناالغداءوبعد
عبراألقدامعلىنسيرأنعليناالخلفية، وكانالعجلةالضيقة، فكسرتالشوارعأحد

علمت. أخرىعربةجاءتناحتى) الظهربعدالرابعةحتىالعاشرةمنتغلقالتى (السوق
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باشافخرىأنالتركىالجيشمنالفارينمنعربيينوجندىرقيبمنذلكأثناءفى
يوجدوالوفيرةغذائيةوإمداداتجندىألف32يوجدالمدينة، حيثفىكاناوحيدر
بالمسدسيعبئهاأالمنه، وطلبتطلقاتوعشربمسدسسعيدخادمىزودت، وقدأجانب

فجأةنومهمنيصحولنأنهإلىمطمئنًااآلنأصبح، وقدذلكاألمريستدعىعندماإال
"!نمر "أو" دب "فمفىرأسهأورجلهليجد

،القرشسمكيوجدالحيثقيرأبىفىأكونأنوحدى، متمنيًاالشطئعندسبحت
،معىسأحملهاالتىالمعداتمنوغيرهاالماءقربليرينىذلكبعدهاملتونوأخذنى

علىقصذلكجودتها، وبعدعلىمعلقةحياتىأنعلمىلوالبهاألهتمكنتوما
تشعب، وبعدهناكيتعلمإبنًاله، وأنجروفتمبلخريجأنه، فعلمتحياتهقصةهاملتون
يضيعالذىالوقتعلىآسفًاالفراشإلى، آويتوالرمالوالقوافلالجمالإلىالحديث
.هباء

منطلبنا، ولذلكالصباحمنذعنهاخبر، والللجمالأثر، البائسيوم – 1917يونيو8
أننخشى؛ إذعنهميبحثمنيرسلأن– يرامماعلىشئكلأنيؤكدالذى – الشيخ

.الطريقفىسرقواقديكونوا

مقصرًانفسىشيئًا، وأعتبرأقررأناستطيعأندونهدىغيرعلىذلكبعدوتجولت
.المواعيدضبطاستطاعتىعدمفى

، فوجدتهنصيحتهطالبًاميلرياإرساليةإلىالساخنةالرمالفوقسرتالخامسةبعد
األسربأحوالواسعةمعرفةلديهماأنالبليغة، كماالفصحىبالعربيةزوجتهمعيتحدث

.مميتضرب– عادة – ، ولكنهالضربالسرقةالمنزلية، عقوبةالحياةونظامالكويتية
وأن. الكويتفىتعيش، ولكنهاخزعلالشيخمنتزوجتالجركسيةمباركالشيخأرملة
نحوعليهاالمترددينعددباإلرسالية، ويبلغالصلواتيحضرنكثيراتكويتياتهناك
.عامةبصفةمتعصبةالبلدةشهريًا، ولكن200

فائدةدوناأللميسببالويسكىبعد، واستخدامجروحهاتلتئم، ولمتؤلمنىمازالتمقعدتى
يقولسالم، والشيخالجمالعنيعرفشئاألخبار، فالببعضهاميلتون، وعادترجى
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إنه، ويقوالنأيامستةفىسعودإبنعندمنوصالرسولينالغد، وإنحتىتصللنإنها
ليلةذلكالرشيد، معنىإبنمعصلحًايبرمأنيريدبريدة، وإنهفىوليسالزلفىفى

600تضمالتىالقافلةغادرتالزبير، وقدجمالأخبارتصلحتىهناآخرويومأخرى

منجمالنوصلمساءالعاشرة، وفىاألمسصباحالكويتمسلحرجل300وجمل
بموازاةسارواأنهمالفجر، وعلمتعندسيصلالباقىإنالزبير، وقيلجمالمجموعة
.للنهبالتعرضلتفادىالساحل

شيخاستقبالالفورعلى، وبدأتوالنصفالخامسةفىاستيقظت – 1917يونيو9
التاسعة،حتى، وظلالستقبالهأتهيأأنقبل، ووصللهزيارتىيردجاءالذىالمحمرة

الوقتمنساعةلىيتركحتىاألفالمتحميضيتولىالثانىالدورفىهاميلتونوكان
إبنأنمفادهسعودإبنمنخاصخطابعلىأطلعنىذلك، وبعدنفسىإلىفيهاأخلو

الشريفمعتفاهمإلىوالتوصلبالتركعالقتهبقطعيقبلال، ولكنهالصلحيريدالرشيد
تكفىالشهريًاعليهايحصلالتىالجنيهاتآالفخمسةأنيرىسعودإبن، وأنحسين

سعودإبنيفعلهكانعماأسألأنأحاولولم. إدارتهانفقاتوتغطيةنجدعلىللمحافظة
بإنهبالقولعليهيردأنهاميلتونعلىقترحتاو. المادىالعونعلىمنايحصلأنقبل
عنالخطابوصلالتى – المحمرةتقمولم. بذلكالجاللةصاحبحكومةأبلغقد

برقيةأرسلناوقد. أمرهاستفحاليخشىكانالذى، الكويتلشيخفحواهبإبالغ– طريقها
.كوكسإلىشفرية

سبقتناالصغيرة، فقدقافلتناعنإنجلترا، أمامنالواردالخاصبريدههاميلتونتسلم
بصحبةسأغادرالصبحية، حيثإلىجنوبًامتجهةالخامسةحوالىبساعتيناألمتعة

الرحلة، فالجمالبهذهالقيامفىفكرتلماقبلمنبهعلمتلوبماعلمتهنا. هاميلتون
النيلقصرجسرعبرالجيزةإلىالطمىتحملالتىالجمالمثلالهوينىتسيرالنجدية

المعلومةهذهالسفر، ولكن، وطولوالعطشالحرلمواجهةاستعدادعلىبالقاهرة، كنت
ساعةوخالل. شديدًاعلىوقعهاأعانيها، وكانالتىالتسلخاتآالمإلىالكثيرأضافت
لوحتىقدمًاالمضىعلىركبتها، وصممتالتى" الخاتون "بالناقة) مرشد (الجمالجاءنى

.السيرمتابعةعنأقدامهاعجزت
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بريدة، ولكنهاإلىالوصولقبلضروريةغيركانتوإنفهىسوداء، عباءةلبست
نتابع، ولمالمغربلصالةتوقفنامساءالسابعةوقبل. الحجازإلىنصلعندماأساسية
، وسرتترجلتذلكوبعد. الجدىبكوكبباإلهتداءسيرناخطوحددنا. الثامنةقبلالسير
منالدافئةالرمالفوقاألمر، ونمناتدبرالحملةتركنا، ثمساعاتثالثلمدةاألقدامعلى

التوقفمندقائقعشر، وبعدالتالىاليومصباحمنالثالثةحتىمساء11.30الساعة
إلىوصلناالخامسة، وقدقبلتشرق، فالشمسمسرعينالطريقفىالفجر، مضينالصالة
.الوقتضبطجاهدًاأحاولإننى. السادسةقبلبريدةقوافلالصبحية، وآبارآبار

بصورةالماءنشرب، وكناالسمومرياحوسطوهاميلتوناستلقيت – 1917يونيو10
مائلةلزجةماءمنبكميةاستخدمهالذىالمرشحسد، وقدغامقبنىمستمرة، والماء
مطهرإليهأضفتذلكتعذرالماء، فإذاغلىمنمفرثمةيكنلمللخضرة، ولذلك

وتحديدوالشمالتذوقعلىقادرًاأعد، فلمحواسىعلىالحرارةأثرتوقد". البرمانجانات"
.للماءيستجيبالصابونيعداللمس)، ولم (الحرارةدرجةأواللون

50 (فهرنهيت123حرارةدرجةالخيمةداخلالترمومترسجلالتاسعةالساعةوحوالى

حمايةهوفاألمل. الشمسفىالحرارةدرجةبلغتكمنعرفأننحاولولم) مئوية
علينا، ويجبأيامثمانيةكلبئرالتالية، فهناكالمرحلةفىالماء، والتفكيروشربالرأس
النومكانلقد. الموتتعنىالحياة، والفارغةتعنىالممتلئةالماء، فالقربعلىالحفاظ

طعامهاميلتونقدمليًال، وقديتمكانالسيرأنالهجير، خاصةساعةالخيامفىمستحيًال
.عندهممركزىيدعمسوفذلكإنالقافلة، وقالألمراءالغداء

منىالبدو، وطلبالغارةالقافلةتعرضيخشيانيزاالنالسالموالشيخهاميلتونكان
يبادلهمالبدوبينيجلسالذىهاميلتونيفعلهماأقلدأنعلىبنصائحهما، وأناإللتزام

اشمئزازى،موضععليها، وكانتأتعودلمأمور، وهىمثلهمبيدهاللحم، ويمزقالحديث
.منهامفرالولكن

الالناقةأنعلمتعندئذ. الكويتإلىعائدًاهاميلتونودعنىمساء، عشرةالحاديةفى
"الدلول "والعشرينالثالثةالجمالبينمنجمًالأختارأنعلىالسفر، وأنلهذاتصلح
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منتصفقبلنتحركولم. بطئًاأقلهاأختارأنعلىكانأخرىبعبارةأوأركبهلكى
تحركناتأخرالمساءوفى. صباحًاالتاسعةقيظأوقفناحتىتوقفدون، وسرناالليل

.القمرلضوءإنتظارًا

منأجدأنأتمنىكنتيشكو، وكمأندونكثيرًاسعيدخادمىعانى – 1917يونيو11
جعلتدرجةاإلرهاقمنالجميعاألمير"، وبلغ "قرارحسبفجأةالقافلةتحركت. يساعده
وشغلأرضًااإلعياءطرحنىأنلبث، ومابالتعباإلحساسفقدنامستمرًا، فقدالسير
لقضاءتوقفناأننامنهمظنًاتركتناقدالقافلة، وكانتأفقتبأمرى، حتىوسعيدمرشد

.السيرمتابعةعلىيستحثناوأخذمرشدفإنزعج، األفقخطوراءالحاجة، وغابوا
.كاملليومالقافلةعناغابتعشرة، وقدالحاديةفىالسيروبدأنانفسىعلىفتحاملت

واحدة،ساعةلمدةنمتصباحًا، ثموالنصفالثالثةالساعةحتىسرنا – 1917يونيو12
لقربالكويتإلىعائدينالصبيحةإلىالطريقفىالثلثإالالثامنةحتىالسيروتابعنا

غايةفىوالنصفالثامنةفىهاميلتونبيتإلىوالوصولالعودةفىالماء، ونجحنانفاد
.ساعاتعدةونمناإغتسلناحيثوالتعباإلنهاك

إلىذهبقدسعودإبنأنمنهالمثلجة، وعلمتالفاكهةلىيقدمهاميلتونألجداستيقظت
أتمنىكنتوالذىالحجاز، إلىسيرىخطفىكبيرًاإنحرافًاسيشكلكان، مماالرياض

الخاصبريدىأنوعلمت. مستحيلةأمرأىمناقشةأصبحت، وإالرمضانقبلأبلغهأن
هاميلتونالقافلة، وأنتحركبعدفوصلالكويتإلىمايو، وأرسل31يومبغدادوصل
استطيعمتىأدرىوال. العربيةالجزيرةقلبفىبىليلحقالبدومنإثنينمعأرسله

التابعةبالينتانابالباخرةالسيرأتابعأنيقترحكوكسإلىهاميلتون، أبرقعليهالحصول
.بالتعليماتتزويدىطالبًاشفريةبرقيةلهالبريطانية، وأرسلتللهند

أكترثأعدلمولكننىثالثةأويومينالباخرةوصولتؤخرعاتية، قدشماليةرياحهبت
الجويةروسيا، والغارات: رويترمنسيئةشديد، أخبارإرهاقمنأعانيهمابسببلشئ
تلقيتالمساء، وفىاليومطوال، نمتاألمريكىالقرضعقدفى، والفشللندنعلى

.والمحمرةالكويتشيخىمنومواساةمجاملةرسالتى
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معالسيارةركبت. بالضعفأشعرمازلتمريحة، ولكنىطويلةليلة – 1917يونيو14
ضيقهخزعلأبدىمجاملتهما، وقدعلىوسالمخزعلإلىالشكرلتقديمهاميلتون
غالبةسمةالسلوكذلكإن، وقالومضىتركنىالذىالقافلةأميرتصرفمنوغضبه

تتضمنكوكسمنبرقياتوجدتالقنصليةنجد)، وفىغربشمال (قاسمبنىعلى
معىأحمللمأننى، والحظأمتعتىهاميلتوناستعاد. تنفيذهايمكنواضحةتعليمات

عاتية، كتبتالشمالريح. القاهرةإلىالوصولحتىالستخدامهاالعربيةالمالبسسوى
.متعبًانمتثملكوكستقريرًا

الفيهالرؤيةمجالأصبحالبحرإنحتىالشمالرياحقوةزادت – 1917يونيو15
.ببيوتهاالمدينةلتغطيةتزحفوكأنهاالصحراءبدتالجنوبمتر، ومن200يتجاوز
يجبالتىالطرودمنألفًا12تحملبالنتاناالباخرةكانتالمالحة، ولماالعاصفةوأعاقت
عماسائًالالبصرةإلىأبرقتأيامًا؛ لذلكتنتظرأنحتماًالاثمةأن، يبدوهناكتفريغها

لتأخذنىهناتتوقفأنوالسويسعدنإلىالمتجهةتلييهشارلالباخرةباستطاعةكانإذا
غاب، وكلماأفعلهماهناكيكنلمكلماوالقلقالضيقمن– كعادتى – أعانى. طريقهافى

.محطمًاأصبح، عندئذبىاإلهتمام

علىالسفرأقبلمتواضعًا"، وأن "أكونأنبضرورةهاميلتوننصحنىالعشاءمائدةوعلى
منكوبشربمثللىبالنسبةذلك، ولكنحقعلىأظنه. الثانيةالدرجةمنسفينة
وأعطانىليقرأها، قائمةلهقدمت. فيهالسكرمنقوالبثالثةوضعمعالردئالشاى
جاءتإذاإالمنهأتخلصلنضعفًاأعانىومازلتسيئةمعنوياتىثالثًا، أوإثنينبدوره
.والنصفالتاسعةفىالنومإلىخلدت. نظيفةباردةالشمالريح

،اإلثنينوربمااألحدقبلاإلبحارتستطيعلنبالنتاناأناألخبارجاءتنا – 1917يونيو16
الخاصالفحمإمدادرصيفإلىهاميلتونمعسرت. بالرمالمحملمكفهرمعتمالجو

ستشهدالحربنهايةأنيرى، وهوالحديثأطرافوتبادلللتمشيةالملكيةبالبحرية
تمامًا، وتجولتذلكعكسستصبحاألمورأنأرىواالستثمار، ولكنىالعملفىركودًا

العملةكثرة، ويالحظالنجففىرأيتهعماالجودةحيثمنيزيدماأجد، فلمالسوقفى
.شراؤهاتمقدتكونأنالبدالتىاإلنجليزيةالذهبية
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بالنتانا،إتجاهفىالشويخمنوأبحرتالقاربفىأمتعتىوضعت - 1917يونيو17
أنفسناعتبرنااالميناء، وإلىللعودةفإضطررناالرياحهبوبزادإليهانصلأنوقبل

، وعندمعظمهبالقنصلية، نمتآخريومًاقضيتاذ، وهكالغرقمنلنجاتنامحظوظين
،العالممنالقفرالركنهذافىالمواردلوفرة، نتعجبالشمالبإتجاه" تمشينا "الغروب

.روبيةألف40جعبتهموفىالبحرينمنعامكلالكثيرونيعودحيث

جيدة، وأن، ليستثروتهتأمينناحيةمنسالمالشيخحياة، فإنهاميلتونيذكرهلماووفقًا
يقضىسوفالمادىالتعاملفىالدقةتحرىعلىالزائد، وحرصهوتقتيرهالشديدبخله
.مايومًاعليه

يسافرانوزوجتهميلرياالدكتورأنالتاسعة، وعلمتفىبالنتاناالباخرةظهرإلىوصلت
وعمر. فضلهلهشاكرًاهاميلتونوودعت. كشميرإلىطريقهمافىالباخرةنفسعلى

فىنمتممكنًا، لذلكالنومتجعلالماءبضغطتعملالتىأوناشهاعامًا، ولكن33الباخرة
.والربعالعاشرةفىالباخرة

تفريغأنالربانمنألعلمالسادسةفىستيقظتإالتوتر، شديديوم – 1917يونيو18
يكنالظهر، ولمعندفسنبحرالحظأسعدناإذاليًال، وأنهبدأالسفينةتحملهاالتىالبضائع

مابذلمنهطالبًاسالمللشيخبالعربيةخطابًاأرسلت، لذلكبهيتقدمإقتراحأحدلدى
لن، وبذلكالبضائعلتفريغبخاريةقواربثمانيةجاءتساعةجهد، وخاللمنيستطيع
أبحرناقدلكنااألمسمساءبذلكأبلغونىقدكانواوإذا. أخرىمرةاإلقالععننتأخر
يخافالشخصيةضعيفرجلبالكويتالبريطانيةالهندشركةوكيلالفجر، ولكنعند
الظهر، وقدبعد4.40الساعةإالنبحرلمذلكوبرغم. معًاسالموالشيخهاميلتونمن

بعدسفرىوجاء. كاملليوماإلبحارلتأخرتدخلىلوال؛ ألنهذلكبعدالربانشكرنى
البدنضعيفمازلتالصحراء، ولكنىفىأصابتنىالتىالشمسضربةمنكاملأسبوع
بالنتاناالباخرةعلىبها، وكانالقيامتمنيتالتىالمغامرةنجاحلعدمالقوى، مستاءمنهك

أربعةهناكتتوقفحيثكراتشىإلىطريقهافىويسنىجوادارميناءفىتتوقفأن
إلىبرًاوأتجه) بالمدفعيةضابط (برناردأخىلرؤيةكويتاإلىأذهبأنفقررت. أيام
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قدالماضيةالثالثةاألشهرعنبريدىيكونأنالبد. هناكأخرىبباخرةأللحقبومباى
.العربيةالجزيرةوسطإلىوصل

عندماالساعةفىعقدة12بسرعةاإلبحارتستطيعبالنتاناأنعلمت – 1917يونيو19
الساعة، قرأتفىعقدة11 – 10بينتتراوحبسرعةتسيراآلنجيدة، وأنهابحالةتكون
العربىأىأنميلريامننسبيًا، وعلمتأفضلجوفىقليًال، ونمتالكتببعض

أجرعلىحصلإذاإالالسنةمنالوقتهذافىالعربيةالجزيرةبعبورالمغامرةيستطيع
صباحًاعشرةالحاديةبينفيماالكويتفىبيتهيغادرأنعربىيستطيع، والخيالى

.الظهربعدوالثالثة

اإلنحدار،شديدالمرتفعالصخرىمسندمرأستل، بداالغروبقبل – 1917يونيو20
تناولهرمز، وعندمضيقذلكبعدماؤها، وعبرنايغلىبحيرةوسطمنخرجقدوكأنه
، فكانالسبتصباحمنبدًالاألحدظهربعدكراتشىإلىسنصلأنناالربانأعلنالعشاء

بينىليحوالالتدبيرسوءمعالحظسوءتحالففقد. لىقويةضربةبمثابةاإلعالنهذا
سعيد. المتأخربريدىتسلماستطاعتىعدمعن، ناهيكودلهىوأجراكويتارؤيةوبين
كان، وإنوالربعالعاشرةفىالفراشإلىالحرارة، وآويتدرجةإرتفاعمندائمًايشكو

.صعبًاالنوميجعلالرياحصفير

إقترابمعوالنصبالضيقمنالمزيد. المقاييسبكلالسنةأيامأطول – 1917يونيو21
ولكننىشهرًا، 18منذواجههيومأسوأهذاأنالربانلناذكروقد. الموسميةالرياح

.أخرىمرةللشمسالتعرضتحملاستطيعالالحر، ولكنىتحملعامةاستطيع

العاشرةالساعةبلوشستانساحلعلىلمسقطالتابعةجواداروصلنا – 1917يونيو22
محمىهادئاإلبحارمجرى. يومكلدقيقة15الساعةبتقديمتقريبًا، ونقوموالنصف
بعدالواحدةعندالميناءهذامنالبضائعشحنمهمةتنتهىأنوتمنينا. العاليةبالصخور

شديدخانقجووسطنتظرنااولذلك. مساءالثامنةفىبسنىإلىنصلالظهر، حتى
عنيبحثمنالشاطئإلىأرسلميلريا. الكتببعضبقراءةخاللهالرطوبة، شغلت
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أحملهممااألدويةتلكأعطيهبأنسعيدًاكنتللباخرة، وكمالثالثالضابطلمعالجةدواء
.مساءالتاسعةفىأبحرنامنذليالءليلةقضينا، وقدمعى

فىأفكرلمنىأحتىالتحمل، صعباليومطوالحارًاخانقًاالجوكان – 1917يونيو23
صباحًاالثامنةمنوالتفريغالشحنعملياتورائحةضجةوبدأت. اليومهذافىشئعمل
الضباط، بليعانيهالذىالتوترمدىالحظتالظهر، وقدبعدوالنصفالواحدةحتى

الموسميةالرياححالإزداد. العملإنجازسرعةعلىبنفسىالعمالاستحثكنتأحيانًا
التاسعةفىالفراشإلى، وآويتمحققلقئتفاديًاالعشاءبتناولأغامرلمسوءًا، ولذلك

.والربع

فىكراتشى، وصلناتعترينىالتىالرجفةبرغممتماسكًامازلت – 1917يونيو24
مقرإلىالوصولاستطع، فلمساعتينإلىالميناءفىالرسوإحتاجصباحًا، ولكنالعاشرة

البحريةضباطكبيرمنبرقيةوصولىفورتلقيت، حيثوالنصفالواحدةحتىالحكومة
،التحقيقمستحيلأمرالثالثاء، وهومساءبومباىفىالوجودمنىطالبًابومباىفى

"نانكن "تكونربماالسويسإلىبومباىمنلنقلىالموعودةالسفينةأنأظنولكنى
، بلبلوشستانبإدارةنكتفىلنأننامنهعلمت، وقدلورانسبيتإلىالفظيعة، وذهبت

ميناءشاهبارمن، متخذينفارسجنوبجانبإلىاإلمبراطوريةإلىبضمهاسنقوم
فىللخدمةالهنودالموظفينصغارعلىاإلعتماديرىالجديدة، وهوللمستعمرةوعاصمة
.العراق

، وهىالبيتفىتقيمموسيقيةإمرأةهناكالعشاء، وكانتلتناولتيدهوربيتإلىذهبت
عندالمسالمة، نمتالقديمةالجميلةالحضاراتذاكرتىإلىباتشية، أعادتبراهمية

،يقتلهأناستطاعسعيد، ولكنهرأسعلىالحجرةسقفمنثعبانسقط. الليلمنتصف
.طبعًاأعصابهحسابعلى

عشرة، وهوالحاديةالساعةحوالىبالقطاركراتشىمحطةغادرت – 1917يونيو25
نعبرأنالمفروضمنالسندعبورالحرارة، وبعدشديدالجوولكننسبيًامريحقطار

الرملية، وهىالكثبانمنالقليلبها، معاألحراشوجوددهشتىأثارالصحراء، ولكن
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التىالشديدةالضوضاءالخطهذافىماوأسوأ. والقرىواألشجاربالبساتينمرصعة
بالغة،بصعوبةقليًالنمت. البعضبعضهمأصواتسماععنيعجزونالمسافرينتجعل

تقدمالسوداء، والماء، والحشائشالبعيدة، واألشجار، واألرضالتالل: الطبيعيةوالمناظر
منالكثيرتنتجالتىالمكتظةالنيلدلتامنإنسانيةأكثرلمسات– بساطتهابرغم– 

إليهتنظروهىقطارناالطواويسمنمجموعاتتابعتوقد. واألموالالمحاصيل
.بفضول

أحمدبريدقطارأنالظهر، علمناعندماروارتقاطعإلىوصلناعندما – 1917يونيو26
ساعة، ولمونصفساعةالوصولفىقطارناتأخربسبببالفعلغادرقدبومباى – أباد
أنناذلكدقيقة، ومعنى15منأكثرالبريدقطاربتأخيرالمحطةلناظرمسموحًايكن

،السويسإلىالمتجهةبالباخرةنلحقالثمكامًال، ومنيومًامتأخرينبومباىإلىنصل
تعذرحالةفىمباشرةيردواالباخرة، وأنإقالعتأخيرطالبًاالبحريةإلىأبرقتذلكومع
.وأجرادلهىإلى– الحالةهذهفى – أذهبحتىذلك

مساء،الخامسةفى– مترددًا – مارواربومباى، غادرتمنبرقياتأىأتلقلمولما
أمرقدكانأبو، حيثجبلإلىوصلناقدأنناليعلمنىشابضابطالليلمنتصفوأيقظنى
المتأخر،الوقتهذافىالطعامتناولفىرغبةلدىتكن، ولمهناكلناالعشاءبإعداد
يكنلموذهابًا، ولكنجيئةالمحطةرصيفأقطع، وأخذتمقصورتىتركتولكنى
.الشديدالحروسطنومناقطعالذىبالموقفنتندرقواعدنا، إلىفعدناعشاءهناك

أحمداإلنجليزى، ووصلناللريفتمامًامماثلبريفاليومطوالمررنا – 1917يونيو27
عربةفىرفاقىإنتظار، فأخذتساعتىلنقضىوالنصفعشرةالحاديةالساعةأباد

.مصريةقريةأىمنأقذر، ولكنهااأللوانمتعددةمدينةالمدينة، وهىفىللتجول
الحالةكانت، وإنبالمصريينتقارنهمأنتستطيعالزحاموسطالناسهؤالءترىوعندما
مالمحمنتقتربالالمصرىالفالحمالمحبكثير، ولكنأحسنالمصرىللفالحالبدنية
بمسجدومررنا. اآلرىالعرقىأصلهمإلىتعودالوسامةمنبقدرتتسمالتىالهندى
قبةلهآخر، وكالهماصغيرًامسجدًازرناالطراز، كماأوروبيةعقودهبدتالذىالمدينة
يصححونكانواللعربيةممعرفتهعدم، وبرغمبالترحابالناساستقبلناوقد. مكسوة
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كانت. معهمحديثىفىبهااستشهدتالتىالقرآنيةاآلياتفىوردتالتىاألخطاءبعض
الخضرةإمتدادوساعدنىالقطار، تحركعندماالمحطةسقففوقتمرحالكبيرةالقرود
.للضوءواقيةنظارةاستخدامدونالنافذةعبرالنظرمتابعةعلىالطريقطولعلى

مساء، وتناولناالسادسةفىالشاىلتناولبارودهفىتوقفناثمبالقطاراليوموقضينا
.بالقطارالثالثةلليلةالفراشإلى، وآويناسوراتعندالعاشرةفىالعشاء

أدهشلمالسادسة، ولكنفىبومباىإلىوصولناالمقررمنكان – 1917يونيو28
متأخرينسنصلكسر، وأنناقدالقطارعربةعجلمحورأنالسابعةفىعلمتعندما

، فجلسنالإلصالحتمهيدًاالتخزينقضيبعلىالقطارركنوتم. ساعةونصفساعتين
البريدقطارذلكفىبنا، بمابعدنا، تمرأتتالتى، القطاراتنرقبالقفرالضاحيةتلكفى

القطاراتتلكأحدفىصبرى، فقفزتنفدالثامنةوفى. ماروارفىتركناهقدكناالذى
جوكس، وأرسلوالنصفالثامنةفىجيتتشيرشمحطةإلى، فوصلتالنومبمالبس

استقبلنى، حيثالقربكأفواهمطرتحتالوزارةمقرإلىبالسيارةفأخذنى، لمقابلتىرجًال
كتشفتا، والحجراتالمتسعالمريحجناحهفى) البريطانىالعامالمقيموكيل (كوندرسلى

.بالبريداللحاقاستطعلمأننى

العودةطريقبورينا"، وفى "تدعىصغيرةهنديةنقلسفينةمباشرة، ركبتاإلفطاروبعد
ماعلىدليلبومباىومنازلوسقوف، وشوارعوالكتبالمالبسبعضاشتريت

رحبحيثالشطرنجنادىوزرت. األجنبيةاإلمتيازاتأيديناتغللمإذاعملهباستطاعتنا
اإلنهاكشدةمنالنوماستطعلممبكرًا، ولكنىالفراشإلىاألعضاء، وآويتبى

.الليلمنتصفقرب، ونمتأفيونحبة، فتناولتوالضعف

أنيعتقدالذىسعيدالمصرىخادمىبصحبةالمدينةفىتجولت – 1917يونيو29
جوكسمعالغداءتناولت. القاهرةلمحالتفروعسوىليستهناالكبرىالمحالت
كوندرسلىيرى. القاهرةفىلهنظيرًانملكالالذىالفخماليختبنادىالجميلةوزوجته

بالنشاطيتسمونفالبارسيونمصر، فىالمسلممثلوالهندوسى، القبطىمثلالبارسىأن
عنتعبيرًاوأكثربالخموليتسمونالهندوسوالثراء، بينمااالستيعابعلىوالقدرة

باًاليلقونالمالحكومة، وهفىالتوظفسوى– كالمصريين – لهمهماألرستقراطية، وال
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الجوانبإلقحاممنهممحاولةفىكراتشىميناءهيئةقانونمثلاألساسيةالمهمةللمسائل
أظنولكنى. بالمطالبنسبيًايرتبطعندهمبالمسألة، فالسلوكلهاعالقةالالتىالسياسية

.بمصرنفعلمماأفضلبشكلبأعمالناإقتناعًااألكثربالفئاتالكفايةفيهبمانختلطالأننا

، والفيالتالسكونالملبار، وأبراجتل: بالمدينةجولةفىبسيارتهكوندرسلىحملنى
، ثمالشكلالقبيح" تاج "فندقفىقليًالاسترحنا. الرائعةالغنيةالرهيبة، والبساتينالفخمة

الذىإلفنستونبكليةالرياضياتأستاذوليامسونإلىتحدثناحيثاليختنادىإلىعدنا
معرفةمعدلإنلنا، فقالالرحالتإحدىفىمرافقتهله، وسبقفرانسسأخىيعرف
هذافىالباريسيينيفوقونالهندوسإنقولهوأدهشنىجدًا، مرتفعبالرياضياتالهنود

.النجاحعلىواإلصرارالعزمتوافرإلىيعودذلكأن، وأظنالمجال

القواتتحملالتى" برونيا "القذرةالصغيرةالعبارةالعاشرةفىركبت – 1917يونيو30
أتلقلم، وبذلكهناكإلىوصولىقبلالبريدأتسلملن؛ لذلكالسويسإلىمباشرةالهندية

.الطويلةالرحلةهذهفىالقاهرةغادرتمنذإنجلترامنخطابأى

فىعدنتلوحأندونالموسميةالرياحوسطبلياليهاأيامثمانيةقضينا – 1917يوليو8
800منأكثرمتنهاعلى، تحملطنألفىعنحمولتهاتقلالتى" بورنيا "، وكانتاألفق

طريقفى، وسرناالقربكأفواهأمطارتحتأبحرناوقد. بفرنساللعملالباتانمنفرد
وكانت. الماضىاألسبوعالسفنإحدىأغرقتالتىالبحريةاأللغامنتفادىحتىمتعرجة
بسقفألصطدممرةذاتطرتأننىحتىاألمواجيدفىألعوبةالبائسةالعبارة

خرجتعظامىأنظنىحسنمنبينها، وكانفيماجسدىحوائطهاتقاذفتثمالمقصورة
آالمًامتصلة، عانيتأيامسبعةالفراشلزمتكسور، ولكنىدونسالمةالمعمعةهذهمن

األمواجلمشاهدةالوقوفاستطاعتىلعدمآسفوالمقعدة، ولمالفقرىالعمودفىحادة
الشاىسوىأتناولولم. بروكسللغزواأللمانىالجيشكإندفاعالموسميةالرياحتدفعها
العافية، وتحسنتاستعادةفىالرغبةفقداندرجةالتعببى، وبلغاألسبوعذلكخالل
بالغةبصعوبةالقراءة، ولكن، وأمارسالطعاممنالقليلأتناولتدريجيًا، وبدأتحالتى
أسبوعينلمدةإجازةعلىأحصلأنأتمنىوكم. شديدإنهاكمنأعانيهمابسبب

.إنجلترافىأقضيهما
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أنعلىإجباريًااالستحمامبضرورةالباتانإلىأمرباألمسصدر – 1917يوليو12
، وتممضضعلىاألمرهؤالءنفذوقدبالصابوناآلخرجسدتنظيفمنهمكليتولى

أصبحقدأنهيظن– المصريينمنكغيره – ، وهوبالحمىسعيدجميعًا، أصيبتطعيمهم
تتسعس، وبذلكالحربفىإلينااليونانإنضمامتفيدبرقيةوردتوقد. الموتوشكعلى

.المكاسبتحقيقفىاألطماعوتزدادالمطالبدائرة

كبيربقارب" برونيا "صباحًا، وغادرتالرابعةفىالسويسإلىوصلنا – 1917يوليو14
يغادرالذىالقاهرةبقطاراللحاقاستطعلم، وبذلكوالربعالسادسةالساعةالبحريةضباط

لمبريدىأنألعلمالبريطانىالبريدمكتبإلىفذهبت. صباحًا6.45الساعةالسويس
بإرسالأطالبعدنإلىبرقية، وأرسلتوالنصفالثامنةحتىوتمشيت. بعديصل

الظهر،بعدالواحدةفىاإلسماعيليةإلىفوصلتالعاشرةفىالسويسوغادرت. البريد
.معهالغداءلتناولرويسالرولزسيارتهإلىأرسلالذىبويميسهاتفيًاتصلتاو
الجميعأنفعلمت) السامىللمندوبالعسكرىالسكرتير (واطسونبجيمىهاتفيًاتصلتاو

.إجازتهلقضاءمصريغادرحتىالشفاءنتظارهاوبالحمىتشيتهامإصابةعدافيمابخير
.أللنبىووصولموراىاستدعاءعنوسمعت

الليلةفقضيت) اآلخرخادمى (إسماعيلأجدتقريبًا، ولمالخامسةالساعةالقاهرةوصلت
تولىرفضأنهمنه، فعلمتمعهالعشاءوتناولتكاليتونورأيت. كلوبالترففى

ذلكفعلأنه، أظنالرفضأسبابشارحًاالعراقفىالسامىالمندوبوكيلمنصب
فىمنصبعلىيعرضأنإمكانيةمنوحذرنىالداخلية، مستشارلوظيفةإنتظارًا
.العراق

فىللعملنهائيًاإنتقالىخبرأعلنتالصحفجميعبأنإسماعيلأبلغنى – 1917يوليو15
.القاهرةإلىعودتىيتوقعأحديكنولم. صحتهأكد" بالمقطم "الخبرنشربغداد، وأن

، وأبدىوالنصفالثالثةإلىوالنصفالثانيةمن) المقطمتحريررئيس (نمرفارسإلتقيت
.بمصرأظلأنفىأملهعن، وعبرلعودتىسعادته
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إلىالظهر، فوصلتبعدوالربعالرابعةفىاإلسكندريةإلىبالقطارالقاهرةغادرت
المندوبدارإلىوأخذنىالمحطةعلىواطسونقابلنى. الثامنةفىجابرسيدىمحطة
أحدهناكيكن، ولموزوجته) السامىالمندوب (وينجتمعالعشاءتناولتحيثالسامى

.منعشوجوهاهادئةالرملضاحية. رحلتىعنغيرى، وحدثتهما

منطلبتالتاسعةالعلوى، وفىبالدوراإلفطارطعامأتناولجعلونى – 1917يوليو16
الخارجيةوزارةمنالمقدمالعرضأبلغنىباإلجازة، عندماقيامىعلىيوافقأنوينجت
عدمالحظ، وعندماإسترلينىجنيهألفسنوىبراتببغدادفىشرقيًاسكرتيرًابتعيينى
سلبية، وقلتبطريقة، فتحدثتاإلقتراحهذاعنإنطباعىعنسألنى، للعرضتحمسى

؛هناكوجودىأثناءفىلندنفىالخارجيةوزارةمعالعرضهذامناقشةأفضلإننى
.المعنىبهذابرقيةللخارجيةوأرسلذلكعلىفوافق
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عشرالحادىالفصل
وإنجلترامصربين

)1917وخريفصيف(

يكونون، أناستامهدوءفىاألمامإلىقدمًاواإلسكندريةالقاهرةفىالحياةمضت
السلعمستوىهبوط، فالحظتباألسواقكثيرًا، تجولتاإلنفاقفىويسرفونالثروات

يملكونالالذينأوالمتسرعينالمشترينبعضأنيبدوكمياتها، ولكنوقلةالمعروضة
الشراءعلىيقبلونفراحواالشرقىالسجادجتذبهماقدوالسمينالغثبينالتمييزقدرة
للشراء ؟! ).أخرىفرصةيضمنومن: طريقةعلى (تمييزدون

وقد. نظريةفكرةمجردوليسعملىنموذجإلىالصحراءفى) العربية (الثورةوتحولت
عنيتساءلون، وأخذواكحالاللهعبدمثلالعربمعيتعاملونالذينالتجارهنأنى

.معىالفارسىالشاىأواليمنيةالقهوةتناولبشرفالفوزفيهايستطيعونالتىالفرصة

الروحفىتغييرًاهناكأخرى، ولكنمرةاألسواقبزيارةلورانسيقم، لمأعلموفيما
منباألمل، وتعلقواجاليبولىصفحةقابلتهمالذينالضباططوى، فقدللجيشالمعنوية

تمامًا،مناسبعندهمفرنسا، وهوتركالذىالجديدالقائدبقدومعندهميرتبطالذىجديد
الضرريلحقالاألرضعلىيستقرعندمانارى، ولكنمقذوفوكأنهالقائدهذاوبدا

.بأحد

الراحة، أتاحتبعضاآلنيوميًا، منحنساعة18يعملنكنالالتىالمستشفىوممضرات
.معهنكبيرًاتعاطفًاأللنبىالليدى، وأبدتالرقصحفالتفىالمشاركةلهن

عبرالعسكريةبالحملةقيامهمعلىمايومًايندمونسوفاألتراكإنيقولونالناسبدأ
.سيناء

ساءتإذاجيدة، ولكنبصحةالعيشعلىمناخهايساعدكالتىالبالدمنمصرإن
الجزيرةشمسآثارمنأتخلصأخرى، لممرةعافيتكاستعادةعليك، يصعبصحتك
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منسنواتثالثبعدالنقىأوروباهواءبعمقاستنشقأنالطبيبونصحنىالعربية، 
.الوطنعنالغياب

بريدىمنأقرأالوطنإلىالطريقفى" مولتون "السفينةظهرعلىبورسعيدغادرتلذلك
فىنبحركناولما. أشهرأربعةمدىعلى، تراكمرطلمائتىيزنانكيسينمألالذى
طرادتان" لوتس "والباخرةباخرتنابرفقةكانتالعدو، فقدغواصاتنشاطفيهإزدادوقت

لوتسسرعةمعسرعتنانوفقأنعليناكان، ولذلكالطوربيداتتحمالنيابانيتان
منمسارنالتأمينحولنااإللتفاففرصةللطرادتينليتاحضروريًاذلكالبطيئة، وكان

.األعداءغواصات

منكاملةزجاجةوجبةكلمعيشربجارىأنوالعشاءالغداءتناولىعندالحظت
، وإنإليهونظرى، لهمراقبتىالحظإنهبقولهأحرجنىمالطةغادرناالشمبانيا، وليلة

أنلهعترفتاأننى، إالذلكأعتدلمأننىورغم. شرابمنيتناولهماإلىيرجعقدذلك
شربفىأسرفإننى، إذنبأسال: "، فقالفضولىسببكانالشرابفىإفراطه

الباخرةهذهأنكما.. البرعلىشراءهااستطيعالألننىالباخرة؛ متنعلىالشمبانيا
أدفعلنأننىذلك، ومعنىالحسابفاتورةمعهاوستغرقالطوربيداتتغرقهاسوف
جنوبمنميلبعدعلىكنا– يوليو26 – التالىاليوممساءوالنصفالسابعةوفى". شيئًا

ظهرعلىاإلنذارصفاراتإنطلقتعندمااألمانأحزمةمناكلجانبصقلية، وإلى
،جوفهفىكأسآخرأفرغحتىإنتظرالذىهذاصاحبناإالوقوفًاالجميعالباخرة، فهب

ذلك ؟! ".أقلألم: "هامسًاوقال

إلىوصعدنااألمانأحزمةحملنابالعجلة، فقدحتىأوبالفزعشعورعندنايكنلم
كبيرةفقاعةفىيحملقونالبحارةمنوثالثةضابطينورأيتالمقدمةإلى، وذهبتالسطح
لإلبتعادالباخرةسرعةوزيدتبشدةالدفةإدارةالباخرة، وتمتنحوتتقدمكانتبيضاء
؛الكافىبالقدرتكنلمالسرعةولكن. مسارهاتعترضالتىالصغيرةاألشياءتلكعن

السيرالباخرةأبطأتماشديدة، وسرعانبهزةشعرناللسفينةالشئذلكتجاوزفبمجرد
.تمامًاالمحركاتتوقفتحتى
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واجهتناما، نادرًاإيجهوبحرفارسخليجبفظائعقورنماإذابديعًاكانالطقسأنورغم
شعورمنإليهنتهتاوماسخريةمنفيهابمااألمسيةتلكذكرىأنورغمالمتاعب
مقصورةإلىونظرت. إلىبالنسبةمزعجًاكابوسًاكانتأنهاالخطر، إالمنبالنجاة
الصوف (التويدمنبدلةويرتدىالصيفيةالرسميةحلتهيخلعالسفينةربانفرأيتالقيادة

البريدأكياسكلمنتخلصوا "صوتهبأعلىالملكيةالبحريةضباطأحدالثقيل)، وصاح
كنتأننى، إالبىالخاصينبالكيسينأحتفظأنباستطاعتىكانفورًا"، وإذاالرسمى

أنكتشفتاو. البريطانيةالخارجيةإلىالسامىالمندوبداربريدمنثقيًالكيسًاأحمل
).فعلتوكذلك (بريدمنمعهمبماإحتفظواالنداءيسمعوالممنبعض

حولنا،تحومالطرادتينإحدىأخذتعنا، بينمابعيدًاتبحرهرعتقدلوتسالباخرةكانت
أنظننا، ورغمالدخانمنبسحابةالباخرةلفتالغواصة، وقدعلىبالقذائفوتلقى

إحدىسطحإلىالنجاةقواربفىإلخالئهاإضطررنا، تصبلم" مولتون "باخرتنا
التىالطرادةإلىوصعودًاباخرتنامنهبوطًاالحبالمنساللممستخدمينالطرادتين

نجاةقاربىآخرفىبناولحق. توقفدونذلكأثناءفىالنارإطالقفىمستمرةكانت
لتقطتاو. والربعالثامنةالساعةفىالسفينةتاركينومهندسوهوضباطهمولتونربان

تختفىأنقبلكاملةساعةمرور، ورغماألمامإلىقليًالتغوصوهىلمولتونصورتين
الشامبانياجميعًانشربلم، ترى، لماذاالغرقإلىطريقهافىتبدوالكانتأنظارناعن
؟!

البحارةلناوقدم". لوتس "لحمايةبينهما، وهرعتافيماميلتونركابالطرادتانقسمت
ظهروفى. المعدنىالمركبسطحعلىمتجاوريناستلقينا، وقدوالمربىالخبزمعالشاى
حاولسليمةإنجليزيةبلغةكلمةالقيادة، وألقىغرفةمنالطرادةرباننزلالتالىاليوم
فيهالغواصاتنشاطيعدالذىبالجزءنمرإننانفوسنا، وقالفىالطمأنينةيبعثأنفيها

استخدامهايمكنحتىالمدافعمننقتربالمادمناأمانفىالبحر، وإننافىكثافةاألكثر
لمولتونالمالكةالشركةيتبعبخاريًاقاربًاأنعلمناالغروبوقبيل. الحاجةعندبسرعة
.مرسيليافىفندقإلىبنقلناسيقوم
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،قليلتأخربعدالبخارىالقاربإلىباإلنتقال، وسعدناالظالمحلولبعدالميناءودخلنا
.نسبيًاالفخمأوتيلجراندفندقإلىووصلنا

إلىخاصبقطارمجانًانقلناذلكفىبمالقيناهاالتىالحسنةوالمعاملةللكرمحدودوال
بكلمةباريسفىالبريطانيةالسفارةإلىوأبرقت. بالنقودمالهمفقدوامن، وتزويدلندن

مدينةعندئذكانتالتى – باريسوفى). لسنواتاستخدامهاتمنيتالتى" (منحوس"
.الواحدةالليلةفىفرنكاتعشرةبأجرريتزفندقفىبحجرةكوفئت– أشباح

التىتلكعنتختلفأخرىإنجلتراإلىأصلالمنفىفىسنواتثالثبعدنفسىوجدت
تأثرًاأكثرلندن، وبدتكوستهارىخالىغيابمعرمادية، كئيبة، موحشة: عرفتها
كمدينةالهند، تبدوأوبمصريقارنأنيمكنلهاالعام، والطابعالحرببمتاعب

التىالمقبلةوالمصاعباألساسيةالحاجاتندرةلمواجهةالقيودمنالكثيرمحاصرة، بها
.ذاتهاألمانيامنهاتعانى

استعدتحتىسليدميرفىوعائلتهسايكسماركالكاتدرائية، ومعرئاسةفىأقمت
، فقمتمنهبتكليفالحربوزراءمجلسسكرتاريةفىالوقتلبعضقواى، وعملت

األوسمةمنح "قراراتمسوداتواألوسط، وأعددتاألدنىالشرقعنالمذكراتبإعداد
.فاحصةناقدةبعين" البريطانيةاإلمبراطوريةمنالرفيعة

وزراءمجلسسكرتاريةداخلالممراتوفىالمكاتبفىهناكالصهيونيونكان
إلىيندفعسايكسمارك، وكانالمكانتمألالصهيونيةشائعاتكانت، كماالحرب
أوصاغهاالتىالمقابلةمحضرأوالمراسلةمسودةطبيعةحسبمهمومًاأوسعيدًاغرفتى
.54)الخارجيةوزير (بلفورأدارها

تتساقطبعيدمنالقذائفوميضرؤيةيمكنكان، كمالندنفىجويةغاراتهناككانت
.الليلظالمفتنير

مرحلةفىنفسهبلفورعنقيمةيقلالحليفاًاإلنجليزى، كسبواالرجلهذاعندالحماسالصهيونيونوجدعندما"54
".كلهاالبريطانيةللحكومةرسميةسياسةإلىتحولتأنلبثتأفراد، مامنبتأييدهموعودعلىالحصولأجلمنكفاحهم

BLANCHE DUGDELE, ARTHER JAMES BALFOUR (HUTCHINSON 1936) P. 215.
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تقريرًا) المصريةللحكومةالمالىالمستشار (سيسلإدوارداللوردأعد1917سبتمبرفى
.المصريةللشئونالبريطانيةالخارجيةبتناولتتعلقمعينةأخطاءإلىاألنظارفيهيوجه

الذىالمجلسعلىفعرضتهالحربوزراءمجلسسكرتاريةإهتماممذكرتهلقيتوقد
ملنرواللوردكيرزوناللوردمنكلفيهاويساعدهبلفوريرأسهاالتىاللجنةتقومأنقرر

إدوارداللوردبآراءعلمعلىأننىرغم – عنهاشيئًاأسمع، ولمالموضوعبدراسة
معمستديرةمائدةعلىأجلسووجدتنىاللجنة، سكرتاريةلتولىدعيتعندماإال– سيسل
محاضراتكتابةأوالمختزلةالكتابةعلىمدربًاأكنالثالثة، ولمالكبارالرجالهؤالء

عندقةتقلالوبدرجةأنفسهمالوزراءمنبالموضوعمعرفةأكثر، ولكنىاالجتماعات
وقتفىوأعادهابدقةاالجتماعمحاضرمسوداتملنراللوردقرأ، وقدالعيانشهود

الفورعلىلىالمسوداتأعادفقدكيرزونلورد، أماالتعديالتبعضقتراحامعمناسب
مطاردتىرغمشيئًامنهأتلقىفلماللجنةرئيستقريبًا، أماكتابتها، وأعادبالشطبمملوءة

علىنظرةإلقاءاستطاعتهلعدمأسفهيبدلمالتالىاالجتماع، وفىبالهاتفلسكرتاريته
عنتقلالبصورةالرئيسيةللنقاطاستيعابهعلىيدلمايبدىالسابقة، ولكنهالمحاضر

الالوثائق ؟ لعلهقراءةإلى– إذن – يحتاجأمرى، لماذامنحيرةفىيجعلنى، ممازميليه
العامالموظف، حتىعندهأهميةلهاليستوالمناصبواأللقابأبدًا، فاألسماءذلكيفعل
هوماحسنًا، ولكن: "قائًالالشهودأحديسألوقد. عملهمتابعةمسئوليتهفىيدخلالذى
السامى"،المندوب .. سيدىياالسامىالمندوب "هامسًاهنا ؟ " فأقولالعامالحاكمدور

أخرىمرةالملك"؛ فأهمسنائبيحسمهاأنالبدكهذهمسألةأنشكال: "قائًالفيستطرد
أىلدينا، ليستكلعلى: "يقولالسامى"، أوالمندوب– سيدىيا – السامىالمندوب"

ليستوزيرعلىالصعبمنكانلقد ... ". الحالىالسفيرمنالراهنالوقتفىشكوى
يصوغأن) الموضوعفىقوىرأىلهاالتى (المعينةاألقسامبأعمالخبرةلديه

.بهاالقبوليتممانادرًاالتىالمعنية، اإلداراتنظرلوجهاتمخالفةغيراستنتاجات

األسبوعينظرونها، وسوفاليومالثالثةلألعضاءالتقريرمسودةأقدم – 1917أكتوبر13
كيرزونيقوم، وسوفوالتصويباتالتعديالتبعضبتقديموملنرأناوسأقوم .. القادم
كيرزوناللوردتعاملمطلقًا، وطريقةبقراءتهبلفوريهتم، ولنكلهالتقريركتابةبإعادة
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مديرينفذهاكانالتىالقديمةبالتعليماتتذكرنىلهأقدمهاالتىالمحاضرمسوداتمع
ذلكيكونعندماوالعدالة ... دائمًاالقسوة: "المصريينمعتعاملهفىالحديديةالسكك
".ممكنًا

شديدالمذكرةفىكنتأنىكيرزونعلى، يعيبقبلمنقلتكما – 1917أكتوبر23
لمبأننى، بلطفالحكيمةآراءهملنرلى، وقدمالموضوعتفريغإلى، ميالاإلقتضاب

وبعبارة. رأيهمايسمعأنبعدإالالمذكرةعلىيعلقلنوبلفور، الكافىبالقدرأتعمق
.معًاوالرفقالتسامحفيهيمتزجملنراللوردأخرى، فإن

ملنراللوردمذكرة

اللورد، وأوافقعليهكيرزوناللورداللجنة، ومالحظاتهذهتقريرمسودةقرأت"
أىمنتحديدًاأكثرالتقريربهاخرجالتىالنتائجأنمنإليهذهبفيماكيرزون

إلى– اآلنحتى – استمعتاللجنةأناألمرحقيقةاللجنة، ولكنعليهوافقتشئ
،أنفسهماللجنةأعضاءبينأوحولهارسمىنقاشيدرولم. وحدهمالعيانشهود

دونالشهودشهاداتباستخدامعملهيستطيعماليفعلاللجنةسكرتيرتركوقد
كلهالموضوعالتقريرويركز– رأيىفى – عمًالأحسنمنا، وقدمحددةتعليمات
نتائجإلىالتوصلفىاللجنةمهمةيجعلوحدها، ممانطباعاتهاعنتعبربطريقة
أظنوال. لهالتمهيديةاألعمالدونالموضوعناقشتإذامماسهولةأكثرمحددة

آخر، ولكنجتماعاعقددونللتقريرالنهائيةالصورةإقرارباستطاعتناكانأنه
".ميسورًااألمريصبحسوفللمناقشةأساسًاالتقريرمسودةتخاذامع

إدارتنادرجةمنزادباإلحتاللالحمايةاستبدالإن: كالتالىبإختصاروالموضوع
هذامواكبةعلىقادرةاإلدارىبتكوينهاالخارجيةوزارةكانتلمصر؛ فهلالمباشرة
تبعيةنقليمكن، فهلذلكعلىقادرةتكنلمالمصرية ؟ فإذااإلدارةفىالمتزايدالتحكم
، أوالمستعمراتوزارة، مثلذلكفىمتخصصةأخرىوزارةإلىالخارجيةمنمصر
متخصص ؟مصرىقسمالبريطانية، بإنشاءالخارجيةدعميجب
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المعتمد (المقيمنظاميسببهاالتىوالتوتراتالتأخيرفىشكأىعندىيكنولم
يؤدىقدالمستعمراتلوزارةالتبعيةإلىاإلنتقالأنأعتقدكنتذلكالبريطانى)، ورغم

أنهاعلىتفسيرهايتمقدحيثالمصرىالعامالرأىعلىتأثيرهابسببكارثة، وذلكإلى
بالشئونخبرةلهمممنالخارجيةوزارةإلىإثنينأوخبيرإضافة، وأنمقنعضم

لمتابعتهمتكفىلفتراتمصرفىالسامىالمندوبدارمعتبادلهمامعالمصرية
أسسالصدد، وقدهذافىجمةفوائدلهتكونسوفالمصريةالشئونفىالمستجدات

أضيقنطاقعلىكان، وإن55لآلنمستمرًاومازالالبريطانيةبالخارجيةالمصرىالقسم
الجاللةصاحبحكومةكاهلعنخففاالستقاللمصرمنحأنمتوقعًا، لوالكانمما
.مصربإدارةالمتصلةالمسئولياتكل

بالخارجيةمصرقسمإنشاءقراريتخذأنقبلاللجنةسكرتاريةأتركأنعلىكانولكن
المطالببينالتوفيقالمبدأ، مشروعحيثمنالمشروعالحكومةتهملولم. البريطانية

صلةلهخاصمبعوثطريقعنونجدالحجازبينالعربيةالجزيرةفىالمتصارعة
الجزيرةإلىالصيفمنتصففىحملنىالذىالمشروعوهو (حسينبالشريفحميمة

).العربية

طريقعنذلكيكونأنأخرى، علىمرةهناكإلىأذهبأنإقترحنوفمبر، أوائلوفى
إبنبينالعالقاتأخذت، فقدالفارسىالخليجطريقعنالمرة، وليسهذهاألحمرالبحر
يفقدأنيريدالكانحسينالشريفالمتصاعد، ولكنالتوترفىحسينوالشريفسعود
إلىقدمًاالطرفينبينالتوفيقمشروعدفعفىتحمسًايبدلمثم، ومنحققهالذىالتفوق
فىعقباتهناككانتإذا، وماالمشروعهذانجاحإمكانيةمدىنتبين، وحتىاألمام
، رغملذلكتاماستعدادعلىضرورية، وكنتالقاهرةإلىعودتى، أصبحتطريقه

.التسويففىحسينالشريفبراعةمعرفتىضوءعلىساورتنىالتىالشكوك

روما،فىبيكوجورجالمسيوالفرنسىزميلهإلىإنضمامىأمرسايكسماركرتب
مسئولنيكلسونهارولدوقام. ومصراليونانإلىالفرنسيةالرعايةتحتمعهوالسفر

القسمتتبع1943عاممنذالمصريةالشئونأصبحتالكتاب)، وقدصدورسنة (1937عامبذلكالمؤلفيقصد55
)المعرب. (البريطانيةبالخارجيةاألفريقى
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بتزويدى) الحرببدايةفىمصرإلىأعادنىالذىهووالدهكانالذى (الخارجية
السيدةلزيارةذهبتلرحيلىالسابقةالليلةوفى. المهمةلهذهالالزمةالذهبيةبالجنيهات

إلىبهالحقتالتىالماليةالخسائردفعتهاثمكهوايةالطالعقراءةتمارسكانتالتى
أنوالبد. اإلكتئابأعانىأننىالفورعلىأدركت، ثمكفىقراءةوطلبت. المهنةإحتراف

إنهالها، فقلتوجهىعلىإنعكسقدبالقاهرةالعملفىاستمرارىفىاألملفقدانيكون
رغمإنهتقول، استطردتلكالمىإكتراث، ودونذلكمنمهارةأكثرتكونأنيجب

العالمفىمعروفًايجعلنىمنصبإلىأسابيعثمانيةخاللأرقى، فسوفبالشجنإحساسى
.كله

:للقاهرةعودتىقصةتروىالضياعمنأنقذتالتىيومياتىمنمقتطفاتوهذه

صباحًا،1.20الساعة) كروستشارنجمحطة (بالقطارلندنغادرت – 1917نوفمبر7
فىيسيرالقطارالرابعة، واستمرفىفولكستون، وتركتفرانسسوأخىأبىوودعنى
صباحًا،8.30الساعةباريسإلىالرائحة، ووصلناكريهباردوالهواءالمتعرجطريقه
إلىالخاصة، ذهبتالسياراتمنكبيرعددوجودوالحظت. بسهولةأجرةسيارةوركبت

جوفىالعشاءتناولناالمحطة؛ حيثإلىبالسيارةمعىوأخذتهنوبارباشابوغوص
.األرمينيةالمسألةحولالحديثفيه، دارصاخب

.مضاءالمصباح، تاركًامالبسهبكاملالسفرفىرفيقىنام

مشهدبالجليد، وهومغطاةلنجدهاصباحًاالعاشرةفىمودانىوصلنا – 1917نوفمبر9
الجنود، وبعضاإليطاليينالجنودمن، مجموعات1904 / 1903شتاءمنذأرهلم

مصدرًامنهجعلوااإليطاليينبولونيا، فإنفىمنهراحةأكثرالخطأناإلنجليز، ورغم
خبيرسيئًا، فأىالقطارتنظيموكان. السابقاليومفىمودانىجورجلويدعبر، وقدللربح
.العددهذانصفإلىالقطارعرباتبتخفيضينصحقدأمريكىأوإنجليزىحديدسكك
األمامإلىبالتقدمالجنودغناءويدهشهمشكوىأىمنيتضايقونالقطارموظفووكان
الشمسلنجد12.30الساعةوغادرنا. الذخيرةصناديقمنآالفعشرةيحملونوهم

فىتجولت. صباحًاالخامسةتورينو، ووصلناالجبلمناآلخرالجانبعلىمشرفة
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لتحريرهارئيسًابفيونىصديقىيعدلمالتىستامباجريدةمكاتبوجدتحتىشوارعها
فىالعشاءتناولت. روماإلىنتقلاوديبوتاتولتحريررئيسًاأصبح، بعدماسنواتمنذ

يقودفرنسىبحرىضابطمعنامساء، وركبالثامنةفىالقطارالمحطة، وتحركمقصف
فىبدورياتيقومال، فهوبعملهضيقهعنعبر. برنديزىفىطن400حمولتهامدمرة

سوىيطلقلمشهرًا18خاللالبحر، وأنهعرضفىالبقاءعليه، ولكناألدرياتيك
رغماإليطاليينيحبالنمساوية، وهومدمرةإغراقفىأحدهمااستخدمطوربيدين

رفعتوقد. العالمفىالمعماريين، وأحسنالبحريينالمهندسينأحسنلديهمبأنعترافها
الطائراتأن، وذكرالهجومخطرالمدينةلتجنيبأنكوناتحرسكانتالتىالقليلةالمدافع
صادفمنها، وقدالكثيرتوافررغملطلبهيستجبلمأحدًا، ولكنلعملهمهمةالبحرية

يصلأنقبلاألخرىتلوالواحدةغاصتاأللمانية، ولكنهاالغواصاتمنعددًامرة
.مراتعدةإنجلتراجيدًا، وزاراإلنجليزيةيتحدثالضابطوهذا. إليها

فىالسفارةمنموظفًاتقريبًا، ووجدتالظهرعندروماإلىوصلنا – 1917نوفمبر10
طريقتعترضصعوباتهناكأنفيهيخبرنى، كلينجإيدىمنخطابًاحامًالنتظارىا

علىأطلعنىتمامًا، وقديتغيرلم، فوجدتهلمقابلتهالسفارةإلىبالسيارةذهبت .. مهمتى
فىتصرفىعلىكبيرةآماًاليعلقكانحسينالشريفإنفيهايقولونجتمنبرقية

أوالخليجمنأذهبأنلىاألفضلمنأنهإلىالعربية، ويشيرالجزيرةعبرالرحلة
أفعلأنطبعًافقررت. القاهرةإلىحضورىجدوىمنأتأكدأنيجبوأننىالبصرة، 

.أخرىمرةالبصرةمنالذهابمنأفضلبحرًا، فالذهابذلك

للجنودرؤيتهاعنوحدثتنى، معارفىمنالكونتيساتإحدىمعىالغداءلتناولجاءت
الشعورعنجيدًاتقريرًاوقدمت. واللعناتالشتائمتشيعهمقتيدوااوقدالشمالمنالهاربين

يقولروما؛ حيثشأنذلكفىشأنهاللحلفاءمواليةغيروفلورنساميالنو، فىالعام
الدعايةيتركون، والمسئولونالحاكمأوالوطنيةأمريعنيهمالإنهمعلنًااألمراءبعض

أنالمعروفمن، وإنهأرباحمنيجنونمامقابلوبصرهمسمعهمتحتتنشطاأللمانية
قوتيجدونالالذينالعمال، وأنبرلينمنمولتقدتورينووإضراباتمظاهرات

.عامللكلليرة300منهمأضربوامنجيوبفى، وجديومهم
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نعثرلمالفرنسية، ولكنناالسفارةإلىالرابعة، وذهبنافىبسيارتهكلينجإيدىأخذنى
.أثرعلىبيكولجورج

إدارةطلبعلىبناءغرفتىفىاإلفطارمتأخرًا، وتناولتنمت – 1917نوفمبر11
بالقراءةوشغلت. جيدًااستحمأناستطعلمالفحممنيكفىماوجودلعدم، ونظرًاالفندق

نوفمبر12وليلةتارنتوإلىالليلةنغادرأنعلينابأنليخبرنىبيكوجاءحتىوالكتابة
.مصرثموأثيناباتراسإلى

إلىومنهابورجيزىفيالحديقةعبرخفيفمطروسطإيدىمعتمشيتالغداءبعد
جيدة،المبنىواجهةالنظر، ولكنتستحقالغرفًاتضملآلثار، وهىالبريطانيةالمدرسة

مجانًااإليطاليةالحكومةقدمتهافقداألرض، أماإسترلينىجنيهألف30تكلفتوقد
برنرزلورد (تايرويتمعالشاىلتناولإيدىمعالمنطقة، وعدتتعميرفىللمساهمة

تأثرتأليفهمنموسيقيةمقطوعاتبعضلناعزفالصغيرة، وقدالجميلةشقتهفى) اآلن
.عشرةالحاديةفىفراشىإلىآويت. سترافنسكىومعلمهأستاذهبأسلوبفيها

فىمعنارود، وأخذناالليدىمعالربعإالالعاشرةفىسيارةركبت – 1917نوفمبر12
حيثللفنونالفاتيكانمتحفلمشاهدةالشهيرالجسر، وعبرناسترونجالمسزالطريق
قدرةبنفسها، ولهانفسهامتنورة، علمتسيدةسترونجوالمسز، كاملتينساعتينأمضينا
البريطانىالمتحفبعدتأتىالمتحفهذامقتنياتإنرأيى، وفىالفنونتذوقعلىمتميزة

الضعيفًاكانالضوء، ولكنسيستينكنيسةرأينا، وقدواألكروبوليسأثيناومتحف
تنأىبوتيشيللىأعمالأنكيفالسريعةالجولةهذهخاللورأيت. شئرؤيةمنيمكننا

.بالمتحفالمعروضةاألخرىاألعمالعنبنفسها

جيوفرىأخذنى، مهمتىسالمةيضمنحسينالشريفإنتقولالقاهرةمنبرقيةوردت
بيتروعندإنتهتوالكنائسالنافوراتحولجولةفى) بروماسفارتنارجالأحد (سكوت

.بهإعجابهعنفيهعبركتابًاعنهألفالذىالباروكفنبروعةليقنعنىماجيورى

القطارمحطةإلىليوصلنىإيدىجاءمساء، ثموالربعالسابعةفىوحيدًاالعشاءتناولت
علىسواى، فاسترخيتبهاليسبديعةمقصورتى، وكانتوالنصفالثامنةبقطارأللحق
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بالمحصل، وإذا13الرقممنيتشاءمونالناسيجعلالذىالسببفىأفكروأناالفراش
أنعلينا، وأنأشخاصسبعةفيهقتلحادثًاهناكأنويعلمنىالمقصورة، بابيقرع

،للنومعرباتبهتكونالربماآخرلقطارإنتظارًاالساعة، نصفخاللالقطارنغادر
، حصلناعربتينمنقطارفىذلكبعدحشرنايتساقط، ثمالمطرورذاذقويًاالهواءكان
منالقليليعرفصربىوضابطممرضتانبهامقصورةفىمقعدينعلىبالكادفيه

إلىوصلنا. بعدفيمابهليلحقالثقيلمتاعهيتركأنإلىبيكوضطرااإلنجليزية، و
فىإالعليهانجلسبمقاعدنحظأخرى، ولمعرباتالقطارإلىنضمتاحيثكاسرتا
.والنصفالخامسةالساعة

الذىمتاعهوصولدونالرحلةيستأنفأالقررقدبيكوكانلما – 1917نوفمبر13
التىالسفينةإقالعتأخيرطالبيننبرقأنالمجدىغيرمنكانالبريد، فقدحقيبةيتضمن

فىقواتناتقدمعنجيدةأنباء، ووصلتنابدونهالذهابأريدالأننىستحملنا، خاصة
بقدرالنومحاولت. مصرإلىوصولناقبلالقدسعلىاالستيالءيتمأن، وتمنينافلسطين
دفع؛ حيثبقليلالواحدةبعدبارىعشرة، وإلىالحاديةالساعةفوجياوصلنا. اإلمكان

الرابعةفىتارنتوبلغنا. جيدةوجبةعلىيحتوىلكيسثمنًاليراتثالثمناكل
.بالطبعغادرتهاقدسنركبهاكناالتىالسفينة، وكانتوالنصف

ويدعىالنقلعنالمسئولالضابطمساعدمقابلةإلىطريقنافىعسكريةسيارةركبنا
الستطلعالبريطانىالقنصلنائبمقرإلىوسرتبولونابفندقأغراضىوتركت. ويالند

الشبانجمعيةخيمةإلى) القنصلنائب (واطسونوأخذنى. العشاءلتناولوأدعوهاألخبار
جنودلجموعوالخبزالشاىويقدمزرقاءمريلةيرتدىتمبلرأيت؛ حيثالمسيحيين

القديمةالمدينةلمشاهدةالتالىاليومبالمدينةجولةفىيصحبنىبأنووعد. البحرية
.والكاتدرائية

طوربيدقاربظهرعلىللسفرفرصةهناكتكونلنأنهلناتبين – 1917نوفمبر14
النظيفة،الكئيبةالحديثةالمدينةخاللتمبلمعسرتالعاشرةوفى. 15الخميسقبل

بمبناهاالكاتدرائيةالجذابة، ورأيتالقديمةالمدينةإلىالهزازالحديدىالجسروعبر
أنمخيمًا، غيرالسكونوكان. البديعةالقديمةوأعمدتهاالمحفورالخشبىوسقفهاالرائع
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منأيرلندىلقديستمثال، وبهااللونفضيةالباروكىالطرازمنكنيسةيضمالذىالركن
بهانحتالتىالطريقةعدافيماالصفاءمعتامتناسق، فيهالطبيعىبالحجمالفضة

.التمثال

جنيه3000المتواضعةالفيالثمنبلغحتىبإطرادتتصاعداألسعارأنتمبلأخبرنى
وحيدًا،الغداءتناولتحيثللفندقوعدت. جنيهًا24للشقةالشهرى، واإليجارإسترلينى

القلعةمواجهةفىالقديمة، ووقفتالمدينةفىأخرىلجولةعدت، ثمالكتببعضوقرأت
تنتظرالعينينزرقاءالشعرذهبيةفتاةبجوارىتقفوالغادية، وكانتالقادمةالسفنأرقب
إرتحلت، نابولىمدينةعمرها، منمنعشرةالتاسعةفىيتيمةكانت. الجسرعبورمثلى

.الطيبةبتمنياتىشيعتهاأنبعدوتركتها. إليناالحقيقىوإسمهامغنية، كثيرًا، وعملت

.ويالندبصحبةتناولتهالذىالعشاءموعدحانحتىالقراءةفىالستغرقللفندقعدت
.عشرةالحاديةفىالفراشإلىوآويت

العالميعرفهاأنيجبالتحفمنمجموعةتوجدحيثالمتحفزرت – 1917نوفمبر15
أكياسستةمصرمنإلىحملتالتى" كوين "العبارةظهرعلىذلكبعد، وصعدتكله

.البريدمنضخمة

تحتوحيدًابالوعد، وسرتيفلمالظهر، ولكنهبعدالثانيةفىبمقابلتىبيكووعد
ضابطًا، فوجدتهموتيتالضابطيقودهالذى" كارابين "الطوربيدقاربإلىالغزيرالمطر
؛ فآويتمقصورتهمنحنىوقد. األدب، يتذوقواليونانييناإليطاليينظريفًا، يكرهقديرًا
وكأنىنافذة، فأحسستبالالمقصورةكلها؛ ألنالرحلةكارهًاالتاسعةفىالفراشإلى

.قمقمفىمحبوس

،والنصفالسادسةالساعةحوالىوأيتاكاسابفومرتفعاتعبرنا – 1917نوفمبر16
).نسمةألف40عددهمالبالغسكانهاتستوعبأنمنأصغرتبدوالتى (بتراسوبلغنا

، ولذلكأيامثالثةقبلأثيناإلىقطارهناكليسبأنهإبالغناشرفالفرنسىللقنصلوكان
.لألمنضمانًا" كارابين "القاربعلىالبريدحقائب، وتركتأوتيلجراندفندقإلىإنتقلنا
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مدينةفىوحدىتجولتما؛ لذلكبطريقةتتحققالبيكووبينبينىاللقاءترتيباتكانت
ختفتا، والتراماالقتصادى، توقفالنشاطتوقفبسببكئيبةقفرًابدتالتىبتراس

.جوعًايتضورون، والناسالفحموجودعدمبسببالكهرباء

الطرازعلىكبيربيتفىيقيمالبريطانى)، وهوالقنصل (وودمعالشاىلتناولعدت
طعميتذوقالمأنهماوزوجتهمنهعلمت، وقدالماهوجنىمنضخمأثاثبهالجورجى

زرعوهاالتىالبطاطسخبز، وأندونيومًا22لمدةظالشهور، وأنهمامنذالزبد
ويعتقد. الشتاءفصلفىالعيشالناسسيستطيعكيفيعرفانليًال، والللسرقةتعرضت

تستخدموالقطارات. إليهموصوله، وتمنعبالطعامعليهمتضنأثيناأنبتراسسكان
.مبكرًاونمنابيكومعالعشاءتناولت. البخارتوليدفىالفحممنبدًالالخشب

أثيناإلىبتراسيغادرالذىالقطارلركوبالخامسةقبيلاستدعينا – 1917نوفمبر17
يخصانكبيرينصندوقينمعناحملتسيارةفىالمحطةإلىنتقلنااصباحًا، والسادسةفى

الثقيلة، وشعرناالستةالبريدأكياسإلىإضافةتخصنىصغيرةحقائببيكو، وثالث
كثيرقضبانعلىوالنصفالسادسةفىغادرالذىبالقطارمقاعدناأخذناعندماباإلرتياح
فيهأثرتالذىبيكوإلىوالحديثبالقراءةالوقت، وشغلتوالصخبواإلرتجاجاإلهتزاز

مغرمللصينيينتمامًامتحمس، وهوببكينالفرنسيةبالسفارةمستشارًاعملهسنواتكثيرًا
إلىالمرحمنالتامالتحولالصين، واستطاعتلسادتهموإخالصهممنهمالخدمبسلوك
.القتال

.البضائعلنقلقطارإلىعرباتناإضافةالظهر، وتمتبعدالثالثةفىكورنثإلىوصلنا
غرفةأصغرأجرإنحيثبريتانجراندفندقإلىوتوجهنا. مساءالثامنةفىأثيناوبلغنا
.الواحدةالليلةفىإسترلينيًاجنيهًايبلغ

فىعرفتهسكندرىيونانىصديقعنللبحثمعًابيكو، وذهبنامعالعشاءتناولت
، ولكننابلوتاركشارعفىبيتهعلىالبعضدلنا؛ حيثرودوكاناكىتانتىمصر، يدعى

تحتمنببطاقتىألقىبأننصحتنىالمقابلةالشقةفىتعيشأرملة، ولكنبمنزلهنجدهلم
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بالمفوضيةالسكرتير (بردجمانريجىإليناويخرجيفتحبالبابألفاجأ، ففعلتالبابعقب
.الليلمنتصفنحووالجاذبية، نمنابالذكاءيتميزوهو) بأثيناالبريطانية

سيحملناالذىالطوربيدقاربأنبيكومنمتأخرًا، وعلمتاستيقظت – 1917نوفمبر18
لالستمتاعالمتحفإلىالظهر، وذهبتبعدوالنصفالرابعةالساعةبيريهيغادر

تقع، وهىسابقموعدعلىبناءالبريطانيةالمفوضيةإلىذهبتالبديعة، ثمبالمعروضات
إلىحسنًا، واستمعاستقباًالجرانفيل) المفوضالوزير (واستقبلنى، متهالكقبيحمبنىفى

الموادشحوعنالقاهرةفىاألحوالعنحدثنىحيثالغداءلتناولودعانى، قصتى
حين، علىبيريهميناءإلىوأمتعتىلتنقلنىسيارتهبإعارتى، وتفضلاليونانفىالغذائية

قاربحملناالميناءإلىالوصولاألمتعة، وعندمنوحمولتهبيكوأخرىسيارةنقلت
علىنسافرسوفأنناربانهامنعلمناديمقراطى"؛ حيث "الفرنسيةالعبارةإلىبخارى

الذى" نافكراتوسا "اليونانىالطوربيدقاربحراسةفى" خيوس "اليونانيةالسفينةمتن
حتى) الساعةفىعقدات8القصوىوسرعتها" (سومطرة "اإليطاليةالباخرةأيضًاسيرافق
لويدأعلنهماشجعنا، وقدأيامثالثةبعدنصلهاالتىلإلسكندريةمعنايستمر، ثمرودس
القنصلنائببرفقةواحد، وسعدنايومفىألمانيةغواصاتخمسإغراقمنجورج

.طنًا950حمولتهاعاديةيونانيةركابسفينةوهى" خيوس "إلىنتقلناابطنطا، فاليونانى
بعدالفورعلىواحدة، أطفئتشمعةضوءعلىوالنصفالخامسةفىالعشاءتناولنا
وأبحرنا. الظالموسطالنوممقصوراتإلىطريقنانلتمسأنعلينا، وكانالطعامتناول

إلىمساء، فصعدتالعاشرةفىالسفينةمحركاتبتوقفأحسسناهادئة، حتىمياهفى
ففضل" نافكراتوسا "الطوربيدقاربيفعلهمايعرفالأنهالربانمنألعلمالقيادةغرفة
.التامالسكونوضعفىالسفينةيضعأن

ميناءإلىنعودأنناألكتشفالسابعةفىبعدهاستيقظتمتقطعنوم – 1917نوفمبر19
نعودأنالحكمةمنفكان" سومطرة "الباخرةتركالطوربيد، كماقاربتركنا، فقدبيريه
.اآلخرونذهبأيننعرف، لمالسلكىتصالاوجودلعدمأخرى، ونظرًامرةبيريهإلى

وعند. كثيرًاوغضبالبحر، فاستاءعبرقدمًانمضىأننايظنكانالذىبيكوأيقظت
حقائبتركتوقدحنينبخفىعادديمقراطى"، ولكنه "إلىذهبالميناءإلىوصولنا
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الغداءتناولتأخرى، حيثمرةبريتانىجراندفندقإلىوعدتاآلمنةخزانتهمفىالبريد
خاللبالدهوأحوالأحوالهعنحدثنىالذى) السكندرىاليونانىصديقى (تانتىمع

إلىذهبت، ثممعهالشاىوتناولتالمدينةفيهاتفقدتجولةفىمعه، وذهبتالحرب
.السينما

القديمةبالسوقجولةفىوأخذنى، والنصفالتاسعةفىتانتىجاءنى – 1917نوفمبر20
أصحابأنمنه، وعلمتوإستانبولالقاهرةأسواقيشبهالأنهرغممسلوهو) البازار(

.باهظًاإرتفاعًاوالسفرالنقلأجورإرتفاعبسبالحربخاللضخمةأرباحًاحققواالسفن

اإليطالىالمفوضالوزير (بوسدارىالكونتلمقابلةذهبتوالنصفعشرةالحاديةفى
باإلنجليزية، وأحسستالحديثعلىويصممجامدة، مالمحهسابقموعدعلىبناء) بأثينا
حتىرتكبناالقد "قال. نفسهاالمفوضيةمقدرةمنأكثرنفسهعنالتعبيرعلىقادرأنه

السالحاليونانييننعطىعندماالحماقاتآخرنتظرأالممكنة، والبشريةاألخطاءكلاآلن
عنلنفسهليبحثاألوانوآنشعبيتهفينيزيلوسفقدطردنا، لقدفىلتستخدموالذخيرة

خطورتهمنأكثرسويسرافىبوجودهخطرًايشكلتينووأن. باريسأولندنفىمنفى
يعينلمألنهبالمرارةالقديمة، ممتلئالمدرسةمنمكيافيلىوبوسدارى". أثيناإلىعادإذا
معهالغداءأتناولأنبوسدارىمنىالساعة، وطلبنحوالمقابلةاستمرت، وقدلندنفى

.فجأةأثينامغادرةمنخشيتىرغمالتالىاليومفى

،السوربونخريجوهواليونانيةبالخارجيةالموظفبوليتيسلمقابلةذلكبعدذهبت
أعبرأننىبمصر، فأكدتمعينشخصعنرأيىسألنى، وقد، وذكى، ومهذبصريح

الحقيعطينىذلكأشهر، فإنثمانيةمصرعنغبتقدكنت، ولماالشخصىرأيىعن
تحمسهيظهركانالشخصذلكألنبوليتيسعناإلنزعاجبصراحة، وبداالتحدثفى

بلغاريًاوزيرًايتركونالذينالحلفاءغباءعلى، وعلقالدبلوماسيينعلىويتحاملللقضية
.واشنطنفى، مقيمًاللتجسسمركزًايعد

بيكوقرر). البريطانيةالمفوضيةمن (آدممعالغداءوتناولتالفندقإلىعدتذلكبعد
فىالفرنسيةالبحريةالسلطاتتقاعستطالماأخرىمرة" خيوس "السفينةركوب
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قيادةوإلىالفرنسيةالخارجيةإلىأرسلهاالتىالغاضبةالبرقيةعلى، وقرأمساعدته
فجأة،الفرنسيةالبحريةرجالتحركإلىذلكوأدى. متهدجبصوتكورفوفىالبحرية
نبحرأنالمحلىالبحرىالفرنسىالقائدديمقراطى"، وتعهد "إلىونقلوناالفندقإلىفجاءوا

منعلمتأخرى، حيثمرةالفندقإلىلمرافقتنا، وعدناطوربيدقاربوجودلعدمغدًا
.التاليةالليلةإلىاإلنتظارعليناأنبيكو

الكهنةكبيرمقعدفى، وجلستديونيسوسلمسرحبزيارةقمت – 1917نوفمبر21
صعدت، ثمالمكانسكونأفسدواآخرونزوارتوافدأنلبث، وماالتاريخعبقاستنشق

دقيقة20لمدةولكنالشمسضوءفىبالمشهدالستمتعأخرىمرةاألكروبوليسإلى
.الظهرعندتغلقبروباليابواباتفقط؛ ألن

يجلسالغداء، وكانلتناولالوزيرلدعوةتلبيةاإليطاليةالمفوضيةإلىذلكبعدتوجهت
عباراتبعضمعباإلنجليزيةالحديثموتشينيجو، ودارونانىفيتال– أيضًا – المائدةإلى

.باإليطالية

الطوربيدزورقاآلنيرافقهاالتى" خيوس "الباخرةمرة، لنركبلثالثالفندقغادرنا
سلطاتاستوقفتناالخامسة، ولكنفىوغادرنا" ديمستيكاالكومودور "يقودهالذى" نيكى"

لمدةتأخيرباإلبحار، وبعدالخاصاإلذنفىالتاريخيعدللمالسفينةربانالميناء؛ ألن
.والنصفالثامنةفىللفراشآويت. بالسفرللباخرةساعة، سمحونصفساعة

منمعنا، وأخذناالتالىاليومصباحالعظيمميلوسميناءإلىوصلنا–1917نوفمبر22
فىنمتحتىالقراءةفىإستغرقت. عشرةالحاديةفىسومطرة"، غادرنا "الباخرةهناك

.العاشرة

ألمانية، وأطلقتغواصةسطحبجوارمررناتقريبًاالرابعةالساعة – 1917نوفمبر23
متابعةفىالنجاحأملعلىاألعماقبقذائفألقتمدافعها، كمامنطلقاتثالث" نيكى"

مدينينأنفسنانعتبرأن، وقررناحدثبمايدر، فلمالنومفىمستغرقًابيكوالرحلة، وكان
24السبتظهربعدمنالواحدةقبلبناالوصولاستطاعإذاالباخرةلطاقمبالشكر

.نوفمبر
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رياحًاجتزنااأنالثانية، وبعدالساعةحوالىاإلسكندريةشاهدنا – 1917نوفمبر24
.دراخماتمنمعناماكلالبحارةالخامسة، وأعطينافىمراسيهاالسفينةقوية، ألقت

القاهرةإلىيحملنىالذىالقطاركانولما. وشقيقتهجرانفيلالدكتورمعالعشاءتناولت
حفلإلىمعهماصحبانىمساء، فقدوالنصفعشرةالحاديةفىاإلسكندريةسيغادر

، ويعتنقونجنسياتعدةإلىينتمونأعزاءأصدقاءوسطنفسىوجدتخيرى؛ حيث
مواعيدنضباطاوعدمالميزانياتبوضوحتنتقدأغنيةإلى، استمعاألديانمختلف

:األسهم، وحملةالقطارات

"الوثائقكلعلىنقودهممقابليحصلونالذين"
غيابهأثناءأنطويلةرحلةمنعودتهعندمشتاقزوجيجدبينما

"الوثائقبكلطفًال14لهأنجبتزوجته"

فىالسامىالمندوبدارإلىوتوجهتمساءوالنصفالسابعةفىالقاهرةإلىوصلت
.الثامنة

تقلبمنيقينىالهلباوى، لعدملحسنالشقةعنتنازلتالقاهرة، فقدفىبيتلىيعدلم
فى، وتعودأبريلأوائلفىعملكتتركأنالمعقولمن، فليسالحربزمنفىاألوضاع

إنقضالذىأللنبىالقاهرة، فىالمعانإسمانهناك، أصبحتركتهحيثلتجدهنوفمبرآخر
أصبح، بلفلكفىيدورنجمًايعدلمالذىولورانسالمقدسة، األراضىعلىكالعمالق

.ثابتًاكوكبًا
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عشرالثانىالفصل
بالقدسمهمةفىسياسىضابط

)1917ديسمبر28 – 7(

وظيفةأشغلأزالال، كنتسايكسماركمعسياسىكضابطللعملإعارتىرغم
،معينهدفلتحقيقلندنغادرتمصر، لقدفىالسامىالمندوبلدارالشرقىالسكرتير

والشريفنجدحاكمسعودإبنبينالتوفيق، ومحاولةالعربجزيرةإلىالذهابوهو
.الحجازملكحسين

أصبحالذى56السامىالمندوبداربديوانجالسًاكنتديسمبر، بينمامنالسابعوفى
أنالسامىالمندوبتبلغبرقية، فتحتSymesسايمزوعلىعلىمقصورًافيهالعمل
ديسمبر، وكنتمنالتاسعفىرسميًاسيدخلهاأللنبىالجنرال، وأناستسلمتقدالقدس
يتيحسببأوأملهناكيكنلمالمناسبة، ولكنتلكلحضورثمنًاحياتىأدفعأنأتمنى

كبيركانالذى – كاليتونقامديسمبرمنعشرالخامساألمنية، وفىتلكتحقيقلى
لكىرسمىطلببتقديم– جنرالبريجاديررتبةويحملفلسطينلحملةالسياسيينالضباط
.بالعملمثقًالأصبحبعدمامهمتهفىأرافقه

أسبوعًاألقضىكاليتونمعسأذهبولكننى، القدسدخولأشهدأنباستطاعتىيكنلم
كان،. ولماهناكالمتصارعةالعديدةالطوائفتهدئةعلىالعملفى، أساعدهأسبوعينأو

.بالفراءالمبطنالقديممعطفىمعىأخذتشديدًا، فقدهناكالبرد

وأخبرنى. هناكمنمهمةبمعلوماتتزويدهاستطيعأن، آمًالبذلكسايكسماركوأبلغت
، أماالكاثوليكالمسيحيينسوىمعناأحدالبأنه– النهايةحتىهناككانالذى – لورانس
بالقاهرة،يتعلقفيمالناعداءهمالمسلمونيعلنبينما. 57سرًاالعداءلنافيضمروناليهود

المحفوظاتوكذلكفيهالعاملينجميعمكاتبيضمللديوانمقرإلىتحولتقدالسامىالمندوببدارالرقصقاعةكانت56
.السرية

نصرقوسبإقامةاليهودحياه1914ديسمبرفىالقدسإلىاأللمانىالقائدوصلعندما، ولكنلورانسحدسيصدقلم57
.يافابابعندالنصرقوسأقيمالرب"، وقدبإسمجاءواالذينبورك "هىوالعربيةبالعبريةكتبترةعبايحمل
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إالتبدلم، وبذلككوارثمناإليطاليينأصابلماإبتهاجهامنبعدأفاقتقدتكنفلم
جهدىىقصأأبذلهنا، وسوفالصهيونيينمنالكثيررأيتلقد. اإلهتماممنالقليل
منوغيرها" القبلة "جريدةخاللمنالعربمعاآلراءلتبادللهمالفرصةإلتاحة

.الصحف

موقفبسببالعربيةبالجزيرةبهاقيامىالمزمعالمهمةعنالنظرصرفناقدكناولما
التوفيقبمهمةالقيامضرورةعلىتحثكوكسمنبرقياتعدةتلقينا، فقدحسينالشريف

ديسمبر، ونصها12بتاريخالبرقياتتلكآخر، وكانتحسينوالشريفسعودإبنبين
، وفيهاالبحرينطريقعننجدفىبعثتنامنطويلةمشفرةبرقياتعدةجاءتنا: "كالتالى

سالمتهبضمانسعودإبن، وبتعهدمهمتهفىقدمًاستورسمضىضرورةعلىفيلبىيلح
خطابًاأعددتالسامىالمندوبموافقة، وبعدالشريفأراضىمغادرتهعندالشخصية
فىمقابلتىعلىوالدهموافقةعلىيحصلأنمنهراجيًاالحسينبناللهعبدإلىشخصيًا

بعدخطابىعلىجوابهأتلقىأن، وتوقعتلحكمهالخاضعةاألراضىفىمكانأى
ألجعلهسعودإبنلمقابلةأهرعسوفالشريفموافقةحالةفى، وأنهالقدسمنعودتى
.القاهرةإلىالفورعلىوأعود. 58الرشيدإبنضدمعًا، ويعمالنحسينالشريفمعيتفق

،لكاألخيركتابىمنذ": أخرىمرةسايكسماركإلىكتبتفلسطينإلىسفرىوقبل
معسكرحيث – عيسىوادىإلىينبعمنبرحلةقيامىإمكانيةمدىفىبرانكرفاتحت

أسعدنىوقد. بريدةإلىالطيرانستأنفأثماللهعبدمعهناكألتشاوربالطائرة- اللهعبد
أحدطلبفىبها، وأرسلرحب، بلفحسبالمبدأحيثمنبالفكرةيقبللمبرانكرأن

كاليتونأيدبالرحلة، كذلكللقياموالوسائلالسبلأفضلمعهليناقشالمهرةالطيارين
إشارةاللهلعبدأعددتهالذىالخطابإلى، أضفتالسامىالمندوبموافقةالفكرة، وبعد

يمكنالالذى59لروحىالطائرةعلىمقعدًاأوفرأنوالبد. بالطائرةأصلقدأننىإلى
االقتصادبالطائرةالمهمةبهذهالقيامفوائدأهممنولعل. المهمةهذهفىعنهاالستغناء

منشهرينقبلإشارتكرهنألكونوالعودةالمهمةإنجازاستطيعألننى؛ الوقتفى
إلىغدًاأسافرسوفذلكوعلى. األخرىبالوسائلالرحلةهذهتستغرقهالذىالزمن

.سعودإبنيدعلىوطردهزمأنلبثماالذىحائلحاكم58
.إليهاإلشارةسبقتالذىروحىحسينالفارسىعميلى59
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رديصلأن، وبمجردأيامعشرةأوأسبوعلمدةهناكمعه، وأعملكاليتونمعالقدس
إخطارتتضمنالتىالالزمةالترتيباتأعدسوف) إيجابيًايكونأنأتمنىالذى (اللهعبد
".ممكنوقتبأسرعهناكإلىمحدد، وأتجهتاريخفىبريدةفىنتظارىابسعودإبن

راسخًاأساسًاستضعكانتالمهمةتلكأنأظنبعد، الفيمالناتبينماضوءوعلى
.الوقتذلكفىالنجاححققتلوسعود، حتىوإبنحسينالشريفبيندائمةلعالقة

:يلىماهناعنهاأنقلالتىكاليتونمعرحلتىتفاصيليومياتىفىسجلتوقد

سعيدخادمىوبرفقتىمساءوالربعالسادسةفىالقاهرةغادرت – 1917ديسمبر18
الذى) العموممجلسلرئيسالشخصىالسكرتير (كادوجانوإدواردكاليتونوبصحبتى

فىشتركتاالتىالمدمراتقادةأحدمعبالقطارالعشاء، وتناولنالهمساعدًايعملكان
األسطولتقدمإعاقةفىنجحتبريطانيةطراداتثالثفيهاشتركتاالتىجتالندمعركة

أصابتحتىنفسهاحولالميناءفىخاللهاتدوروجعلتها. ساعة11لمدةكلهاأللمانى
.الضبابأنقذهمأسطولناتقدم، وعندالبعضبعضها

أنالمقررمنكانالتىالسيارةنجدفلممساًء10.10الساعةغربالقنطرةإلىوصلنا
إلىنقلناعلىالسياراتإحدىنتظارنا، فأجبرناافىشرقالقنطرةإلىالجسرعبرتنقلنا

،الجنرالعربةفىللنوممقصوراتلناحجزتحيث10.30الساعةالقطار، وركبناهناك
ختمًاحملإذاإالالسفريمكنهالسعيدًابأنالحديدالسكةمحطةمسئولوأبلغنى

أجنب، وحتىغربالقنطرةفىبذلكعلمتقد، وكنترقبتهفىمعلقًايبقىرصاصيًا
سعيدًاتركناالسامىالمندوبدارمعتليفونيةمكالمةفىالوقتضياعوكاليتوننفسى

بنايلحقأنمعلومة، واستطاعغيرجهةإلىالسياراتبإحدىالمحطةضابطمعليذهب
كيسمعهلىيحضرأننسىفقط، وقددقائقبثالثالليلمنتصففىالقطارتحركقبل

ضوءعلىيقرأكاليتونالرحلة، وظلطوالالبردسأعانىوالوسادة، لذلكالنوم
.القنطرةإلىالقاهرةمنالطريقفىيفعلكان، كماالخافتالغازىالمصباح

.صباحًاالتاسعةتمامفىغزةإلى، ووصلنارفحعنداستيقظت – 1917ديسمبر19
مربعةأوانبهاالشكلقمعيةالخيامبعضنصبتحيث" السياسىالمعسكر "نحووسرت
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شهريًاجنيهينعلىبالكاديحصلكانالذىالطباخأنسعيدمن، وعلمتللطعامكبيرة
مساعدهشهريًا، ويحصلجنيهاتسبعةقدرهبأجرالمعسكرفىيعملبالقاهرة

مساعدهيسبالطباخسمععندمادهش، وقدجنيهاتأربعةعلى) المرمطون(
البعثة، فأجبرناسيارتاومعهبعديافامنيعدلمبيكوجورجأنلناتبينباإلنجليزية، وقد

إلىلتوهاوصلت – فوردبسيارةكاليتونمعوذهبت. غزةفىإنتظرناهيومفقدعلى
.ميًال15بعدعلىالعامةالقيادةمقرإلى– غزة

األتراكقتلعا، فقدطويلبوقتأيدينافىتقعأنقبلكذلكخربة، وكانتمدينةغزة
ذاتالمتواضعةالمساجدبعضحفروها، وهناكالتىالخنادقلتغطيةالمنازلسقوف
القليلةالنباتاتبعضتغطيهاالرمالالمنخفضة، وكانتاألسمنتيةوالقبابالمربعةالمآذن

،الويسكىصناعةفىليستخدمبريطانياإلىتصديرهيمكنجيدًاشعيرًاالخضراء، وتنتج
مغطاة، وهىالفراتباديةفىرأيتهمماكثيرًاأفضلالصبارأنواعومختلفواألحراش

مننخرجيجعلناالعام، والشعورالشكلقارىسطحهاتجعلالسلكمنبشباكألميال
أوفلمنكيًاتًاليشبهطابعًايعطيهاخلفيتهافىأوروبية، والبحرمنطقةيشبهماإلىأفريقيا

.السفلىساكس

معحتىفهمهاعلىيصعبالتىالمعاركتفاصيلاستيعابفىبالبراعةيمتازكاليتون
.المتعةويجلباإلهتماميثيرمماالكثير، وهناكالواقعميدانعلىالخرائطمراجعة

القيادةمستلزماتكلبهكبيرمعسكروهوواحدةساعةبعدالعامةالقيادةمقرإلىوصلنا
فىكانفقدالمخابراتفىجريفزفيليبأجدولم. الكهربيةاإلنارةذلكفىبماالعامة
عرفتهالذىأبليتالمالزمالشابمساعده، ووجدتاألتراكاألسرىيستجوبرفح

.1914ربيعفىالحفالتإحدىفىراقصًابالقاهرة

وهناكهناالمطهراتتعفيريتمودقيقة، حيثحازمةمكانكلفىالصحيةاإلجراءات
غنيةشخصيةأنهكتشفتا، وكاليتونمعساعتينلمدةالغداءبعدتمشيتتامة، وقدبكفاءة

يكونأنفىعريضةآمال، لديههيفوتميزهعملهفىتفوقهإلىإضافةبالمعرفة
، وهو60الحرببعدمستقبلهمنواثقغيرمصر، ولكنهفىالداخليةلوزارةمستشارًا

.1924عامحدثمالتجنبناللداخليةمستشاراًعينقدكانلو60
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مدافعمنمعظمهافارغةبقذائفمررناوقد. العملميدانفىاآلخريندسائسيخشى
ويتحكمكلهاالمنطقةعلىيشرفتًالنصعد، ونحنالجوانبجميعفىبوصات8عيار

معالمتحددالتىالمدقاتاآلخرالجانب، وفىالغربىالجنوبفىالبحريقعفيها، حيث
المدفعية،قذائفتمحوهكانتنفسهوالتل. الخليلوشرقالسبعبئرجنوبإلىالطريق

بذلكالمرتبطةالعملياتكبيرًا، فحجمجهدًالهإحتاللناقتضىاحتىمنيعًاكانأنهوالبد
االستيالءفىإنسانىجانبوهناك. العسكرىالتاريخفىبارزًامكانًاتحتلكبير، وسوف

أكونأن، تمنيتأعوامتسعةقبلللقدسزيارةفىأسبوعًاقضيتالبالد، فعندماهذهعلى
العاشرة، وظلفىالفراشإلىالعشاء، وآويتتناولت. فلسطينفىبريطانيًامندوبًا
.الليلطواليهطلالمطر

العاشرةفىالتحركلحملنا، وبدأناخصيصًافوردسيارتاوصلت – 1917ديسمبر20
منفعل، كماالنقلبسيارةاألمتعةفوقسعيدغزيرة، وركبأمطاربعدصباحًاوالنصف

بوصة، مما18بعمقبالطينمكسوةأغلبهافىالطرقبغداد، وكانتصحراءفىقبل
فىالعجالتتغرزعندماتقريبًاميلينكلمرةالترجلإلىنضطرالسير، فكناأعاق
استطعناالخطأ، ولكننابطريقإليهاإنحدرتبحيرةفىتسقطالنقلالسيارةوكادت. الطين
، وقدالطريقعلىمرورهاتصادفقافلةمنعليهاحصلنابغالثمانيةباستخدامإنقاذها
سنيدديرعندالطريقوبلغت. عجو – جرجسسنيد، بيت، ديرحنينبيتطريقأخذنا
جوليسفىالطريقإجتيازها، وتحسنتنستطيعلنأنناعتقدنااحتىالسوءمنكبيرًاحدًا
الصليبوسياراتالنقلسياراتعددكان. 61المفرقإلىكذلكالمطار، واستمرتبعد

وصلنا، وعندماالطريقبإصالحيقومونالمصريةالعملفرقةعمالكبيرًا، وكاناألحمر
أمتعتنا، وفىحملتالتىالنقللسيارةأثرًاوراءنانجدلموالنصفالثالثةفىالمفرقإلى

منمقربةعلىأنفسنالنجدالمنحدرالتلصعدناالعامةالقيادةإلىللوصولمحاولة
قدإنه، وقالوااألفقخطعنبعيدًايبدومعسكرإلى، فأشارواالطيرانضباطمعسكر
قافلةمواجهةفىالتلوهبطناأخرىمرةالمحاولةعنعدلناالعامة، ولكنناالقيادةيكون

أحدوقع، وقداألقدامعلىسيرًاميًال16طولهارحلةقطعتاألسرى، األتراكمن
،يتمارضأنهمنهظنًارأسهأمعلىمسدسهبكعبالحارسفضربهاإلعياءمناألسرى

.السبعبئرفىالتركيةالعسكريةيافا، والخطوط – بالقدسالفرنسيةالمنطقةبينالمفرق61
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تحدثجورج"، وقدياالمسدسمناآلخرالجانبمعهاستخدم "قائًاليناديهلهزميلبينما
يحملونهالتحرك"، فجعلتهماستطيعالفأنايذبحوننىدعهم: " قائًالبالتركيةاألسيرإلى

تحملالتىالنقلسيارةننتظرساعةمنأكثر، ولبثناالطريقمنبقيتالتىالميلينمسافة
التىالكثيفةوالسحبالظالموسطمساءالثلثإالالخامسةفىإالتصلأمتعتنا، فلم

.بكثيرحاًالأحسنكانتالطريقالقمر، ولكنضوءحجبت

الجبهة،يمينإلىيقعأبيضحصن، وهواألبيضالمخفرهوقائمصليبىمعلمآخروكان
بسببالسياراتمحركاتفىالماء، وغلىالسحابمنحزامفىدخلناالممراتأحدوفى

مهجورة،وتبدومظلمةساكنةكانتالتىالقدسودخلنا. األولىالسرعةعلىالسيرطول
عن، وسألتالطريقناصيةعندفندقعنللبحثتقريبًا، وتوقفنامساءالسابعةالساعةفى

البريطانيةالجمعية "بابعندنقفأنناتبينتأنلبثتما، ولكنىفيهنحنالذىالموقع
للحصولإرادتهعلىنزوًال1910عامكستهارىخالىمعزرتهاالتى" المقدسللكتاب

ظلالذىالفندقنحومغلقًا، سرناالبابوكان. بالقدسمطبوعةاإلنجيلمننسخةعلى
باإلحتفاظاألتراكلهفسمحألمانيًافندقًاكان؛ ألنهبهالخاصالكهربائىبالمولدمحتفظًا

وال) الضباطمن (النزيلمنالليلةفىقرشًا45يتقاضونالذينالشواماآلن، ويديرهبه
والتعليماتاللوحاتومازالت. الزهيداألجرهذاوراءمنربحًايحققونأنهمأظن

.بالفندقللعيانظاهرةموجودةباأللمانيةالمكتوبةوالخرائط

لباسيرتدى، وكانالقدسوحاكمجنرالاآلن، وهوبورتونبيللتقيناامنأولوكان
الحمامهىالقدسفىالمالئمةاألماكنإنلىالمساء، وقالحماممنعائدًاالنوم

قبلمنبالبحريةخدمالذىلويلينالكولونيلالبرلمانعضومعالعشاء، وتناولناوالفراش
بيلإلينانضما، وبأناقتهيحتفظفإنهبدنهضخامة، وبرغمكستوتشالزويميسمع

.والراحةللفراغوقتًايمنحهالالعملبأعباءنشغالهاكانبعد، فقدفيمابورتون

تعيشأعوامثالثةالمدينةقضت، فقدالطعامهىالمقدسةالمدينةفىالعاجلةوالمشكلة
كانتكما – محرومةاآلنللمجاعة، وأصبحتتفاديًاالطعاماستهالكترشيدنظامعلى

كانالذىالقمحومنالمقدسةاألماكنإلىتصلالتىالمواردمن– الحربسنواتخالل
وراءفيماوالكركالصلتقمحمن– التركغادرهامنذ – حرمتأوديسا، كمامنيصلها



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

326www.RaoufAbbas.org

يقعأنهرغم (قسمينإلىالمدينةنقساماعنالناجمةالتعقيداتحليتملم، كذلكاألردن
األمطارفرضته، ولكنسابققرارمعيتناقضإجراءالمدينة)، وهوأسوارخارج

.الشديدوالبردالغزيرة

حينمنمشاوراتبإجراءتهدئتهيمكنأنهأعتقد، ولكنىنفسهحولضجةيثير62بيكو
يتصلالدينية، والمالية، والتعليمية، والدعائية، وماالشئونحولالفرنسيينمعآلخر

.كافبترحيبيحظلمنقدًاإسترلينىجنيهمائةبمبلغقدمهالذىوالتبرع. باآلثار

12بينتتراوحقيمتهالتصبحقرشالمائةذاتالتركيةالورقيةالعملةقيمةإنخفاضمع

أنيتطلبالبالد، مماسكانالمالىالخراب، أصاباإلنخفاضفىآخذةقرشًا، وهى17و
بالنسبةمعقولحدعندالصرفسعربتثبيتالخسارة، وتقوممنجانبًاالحكومةتتحمل
مقابلهايتقاضونالتى63الصرفعمليةاليهودإحتكروكاالعادة. والبشلكالتركىللجنيه

.اليهودلقذاراتحدلوضعفرصةالصهيونيينيعطى%، مما6و% 5بينتتراوحعمولة

.باردالعاشرة، الجوفىالفراشإلىاألوبئة، آويتمنصحية، خاليةالمدينة

تستخدمبالممرغاليةمنيأتىالساخنساخنًا، والماءحمامًاأخذت – 1917ديسمبر21
قريبًا،كانبعضها (الثقيلةبالمدفعيةمستمرقصفوجودوالحظت. الخشبمنوقودًا
أعطانىلوياليننهارًا، والليًالينقطعالأنهيبدو) الزيتونجبلفىأنهابعدفيماوعلمت

الخبزأنيبدوالمنال)، ولكنعزيزةمادةوهى (لإلفطارالزبدمنالقطعةونصفقطعة
.الفندقفىاألقلمتوفر، على

،لهخاصًاسكرتيرًاحدادبكجبرائيليعملحيثبورتونمكتبإلىبجولةقمناثم
كاليتونمعيناقشبورتونكان. سايكسلماركمترجمًايعملكانالذىألبيناوكذلك
خبيرلدراستها، وإلىإنجليزىخبيرإلىبهاأدفعأنعلىالتىاالستثنائيةالمحاكممسألة

والوضعالشخصىوضعهعنراضغيرأنهبيكومنفهمت: "ديسمبر، قلت15فىسايكسلمارككتبتهخطابفى62
بإعتبارهتخاطبهالبريطانيةوالبحريةواليونانيةواإليطاليةالفرنسيةالسلطاتكانترحلتنا، وخاللفلسطينفىالعام

)".الفرنسىالسامىالمندوب(
تحكمواثم، ومنالتعاملفىبالقبولتحظىالكانتالورقيةالعملةأن، خاصةالسوقمنالفضيةالعمالتاليهودجمع63
.الصرفسعرفى
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كان، وكالهماوالمفتىالبلديةرئيسأقابلأنقترحتاو. قانونهامشروعإلعدادفرنسى
.وصولهمانتظارافىالصباحفترةغائبًا، وقضيت

فىأننااللحظةهذهحتىيظنالذى (سعيدمع، وسرتبوصاتثالثبلغقدالمطركان
منذيتغيرلم، فوجدتهأوتيلجراندمرقصفندقإلىيسارًاتجهتايافا، وبابإلى) يافا

، فوجدتالقديمالزوارسجلعلىاإلطالع)، وطلبت1910 (للمدينةالسابقةزيارتنا
،مستشفىإلىمرقصفندقاألمريكانحول، وقد1910أبريل5يوممسجلةأسماءنا

، وظلبالكتفبتهتك، أصيبجريحتركىضابطإلى، وتحدثتالمرضىبزيارةوقمت
تركيةليرةألف16مبلغاستعادسريرًا، كما30والكهربائىبمولدهمحتفظًامرقصفندق
عند– شكدون – تألقهسيستعيد، ولكنهللتخريبصادروها، وتعرضقداألتراككان

.السالمتحقيق

بينهما، وكانالبؤسعليهما، بداالتحفبيعمحالتمنمحلينإلىذلكبعدوتوجهت
.بالقاهرةشبردلفندقالمقابلالتحفمحلأخوهيملكالذىطرازىمحل

، والقدسموضعهفىحجرًافيهاتجدأنعليكيصعبالتىبغدادبينواضحوالتناقض
.القدسلصالحتأتىدائمًامتماسكة، فالمقارنةتبدوالتى

مبنى، وهو1910عامزيارتهلىسبقالذىاألرمنوديرحارةإلىذهبتالغداءبعد
إلىالكنسىوالمجمعالبطريركأبعدواقداألتراكوكان. معًاوالحيرةاإلهتماميثير

الحفاظأجلمن "الثمينةاألثريةالمقتنياتكلمعهميحملوابأنمشددةتعليماتمعدمشق
عددالبطريركنائبقدروقد. موضوعًاوأهملتشكًالنفذتتعليماتعليها"، وهى

ويقيم. األرمنالمهاجرينمن300إلىفرد، إضافة1000و800بينيتراوحبماأتباعه
إلىماسةالحاجةلها"، وكانتيرثىحالةفى "األردنوراءالصلتفىمنهممئاتبضع

والملكفيكتورياللملكةصورةبالديراالجتماعاتقاعةوتزين. المالإلىوليسالطعام
سحرذاتلهمالتابعةجيمسالقديسوكنيسة). لويلزأميرًاكانعندما (السابعإدوارد
القبةتحملالتىواألعمدةإيوانينذات، مربعةالبيزنطىالطرازعلىفهى، الوصفيفوق
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جيمسمقبرةلزيارةصحبونى، وقداللوناألزرقكوتاهيةبخزفمغطاةوسطهافى
.الكنيسةحامى

حسينرئيسهاوجدتحيث– أخرىمرة – البلديةمبنىإلىإتجهتالعودة، طريقوفى
لنتحدثاالستقبالحجرةإلىوصحبنىاالجتماعجتماعًا، فتركايرأسالحسينىأفندى

إنجلترازاراإلنجليزية، فقدبعض، يتحدثالعمر، مهذبمتوسطرجلوهو. معًا
بترحيلهاألتراك، هددهمتواضعأمينرجلبأنهإنطباعًاأعطانى، وقدقبلمنوأمريكا

عنشيئًايعرفيكنولم. للتحركجاهزةبمتاعهمعبأةبحقائبهمحتفظًاالبالد، فظلخارج
أطلعتهمنيعًا، وقدحصارًاعليهايفرضونلورانسعربكانالتى) المنورة (المدينة

.هناكالحالواقععلىتامةبصراحة

، وقدواألحنافالشوافعمنمعظمهمالسنةمننسمة11000بالقدسالمسلمينتعدادويبلغ
اإلنجليز، ورتبتمعاملةحسنفىلثقتهمبالمدينةعائالتهماألتراكالموظفينبعضترك

.التالىاليومصباحمنوالنصفالتاسعةمقرهفىللمفتىزيارة

لتقيتا؛ حيثالكاثوليكاألرمنإلىاألقدامعلىسيرًاطويلةمسافةذلكبعدقطعتثم
،واالستقبالالنومبينتجمعالتىحجرتهفىالبطريركنائبكالبجيانيوسفالمونسيور

الثالثالسنواتمدىعلىلديهماكلهذا، وكانشعلتهتتراقصمصباحضوءعلى
أقيمتأنهاالمفترض، ومنالتشنجأوالرابعةالمحطةكنيسةإسمكنيستهوتحمل. السابقة

.اإلغماء، وأصابهاالصليبحامًالبالمسيحمريمالسيدةفيهلتقتاالذىالموضعفى
تكن، ولمفرنك15000بمبلغمدينالديرأنوجد1915عامللبطريركنائبًاعينوعندما

زادفردًاخمسونبهكانالحربوقبل. الراحةوسائلبهتتوافروالمواردأىلديه
400علىيزيدماهناكنأ، كماالشمالمناألرمنترحيلنتيجةفردا130إلىعددهم

.شديدبؤسحالةفىآلخرمكانمنيرتحلوناألردنوراءفيماواألطفالالنساءمنفرد

إلىأدراجىوعدت. الشجاعالنبيلالرجلهذالمساعدةالجهدأقصىببذلوعدتوقد
.رائعةرومانسيةصورةفىالقمرضوءسوىيضيئهاالالتىاألسواقعبرالفندق
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منبالغةبمرارةيشكو، ووجدتهضخمفرنسىديرفىبيكولزيارةذهبتالعشاءوبعد
العسكريينللممثلينيقدمهململها، كمادخولهعندالمدينةأعيانلهيقدملمأللنبىأن

والكازانوفاالمقدسالقبرعندفرنسيينحراسوضعيتملم، وأنهواإليطاليينالفرنسيين
إدارةإقامة "نحواإلتجاهفىتقدمأىيحدثلموأنه). الضخمالفرنسسكانىالضيافةبيت(

ماوأنه". الفرنسىالعامالرأىعندبالغةحساسيةيثير "ذلكفرنسية"، وأن – أنجلومدنية
نعلمالإنناالنحو، وقالهذاعلىالفرنسيينبمعاملةعلمعلىكانإذابالحضورليقبلكان
ذلكأثرتتصورأنلك: "لهفقلت. الفرنسيينعندإبتهاجمنالقدسسقوطلقيهمامدى

عزلة،فىنعيشإنجلترافىوإننا". المقدسةالمدينةعلىباالستيالءقمناأنناعندنا، خاصة
منيردونالدينيةالمذاهبأصحابمنالفرنسيينرأيناقديمة، وعندمابتقاليدونتمسك

إسمإختلطحيثالفرنسيةالمحاكمتصدرهاالصلببالدنا، وأحكامفىويستقرونفرنسا
إلىالكبارحلفاءنايدعوالذىالسببمن– مناجهًال – الماسونية؛ تعجبنابالطقوسالرب

فرد. المقدسةباألراضىخاصةمشتركةسياسةبوضع) ويزعجونا (أنفسهميزعجواأن
أنويجب" الوقتنفسفىالحلفاءموقفويقوىالمشتركةالمصلحةيحققذلكإن: "قائًال

.بهنلتزم

.عشرةالحاديةتمامفى، نمتمنهبيكو، وحذرتهماموقفعلىوكاليتونبورتونأطلعت

فىعربىوشرطىسعيدمع، سرتدافئساطعة، وجوشمس-1917ديسمبر22
استقبلنىوقد. الشريفالحرمعلىيطلمبنىفىمكتبهيقعالذىالمفتىلزيارةالطريق

إبنأفندىكاملهووالمفتى. الوسطىالعصورإلىينتمىطرازذاتمربعةحجرةفى
عامًا،45العمرمن، ويبلغالنسببحكممنصبه، ويتولىالحسينىأفندىحسينعم

ثالثمنذالحلفاءصحفمنغيرهاأو" المقطم "يقرأأنيقة، لموسيمة، ومالبسهمالمحه
كانآلخروقتمنها، ومنكاملشهربأعدادلهأبعثبأنوعدتهعندما، وسعدسنوات

ذلكيؤثرأندونسكونفىعليها، وينسحبونفيوقعبطلباتهمالحاجاتأصحابيأتى
أمورضمن – الحديثمنساعة، واستنتجتمنأكثرمعهمكثتوقد. معًاحديثناعلى

النقدأوراقمنتركيةليرة4000تضماأليتامومالجئاألوقافخزانةأن– أخرى
.شهركلنهايةعندموظفًاسبعيننحومرتباتمنهايدفعوالتىالقيمة، المتهاويةالتركية
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عندما، ولكنبالفعلذلكتم، وقدعمومتهأبناءأحدبصحبةالحرمزيارةعلىوعرض
فىحدثكماتمامًا (ذلكمنالهنودالجنودمنعناالصخرةقبةدخولوشكعلىكنا

،الدخولمنوغيرهمالضباطبمنعأوامرلديهمبأنوأبلغونىببغداد)، الجيالنىضريح
جيدًا، وأتذكرهاسنواتسبعقبلالسابقةزيارتىفىمرتينالصخرةقبةشاهدتقدوكنت
بعضبتوزيعوإكتفيت، القدسمغادرتىقبلأخرىمرةمشاهدتهاعلىإصرارىلدرجة

إلىوتقديرىبتحياتى، باعثًالمرافقىشاكرًاالمكانوغادرتاألطفالعلىالصدقات
.المفتى

جالسينالسبتعطلةبقضاءيستمتعونمنهمالكثيركانحيثاليهودىالحىعبرمررت
فىكانحيثاألثوذكسالرومبطريركبزيارةوقمت. منازلهمأسطحفوقالشمستحت

المجمعإلىوقادونى، الكهنوترجالمنآخروعدداألساقفةمنثمانيةاستقبالى
لقضاءالحزنغايةفىوهمأيضًادمشقإلىوبطانتهبطريركهمترحيلتم، وقدالكنسى

تبادلت، وقدالقدسفىبينهمالبطريركوجوددونالسنينمئاتمنذللميالدعيدأول
منغريبنوعمن، وهىمعهماألنخابتبادلتكماوالفرنسيةباإلنجليزيةمعهمالحديث

وكذلكسليمةبمكتبتهمحتفظوااالكثير، ولكنهممنهمسلبواقدالتركأنوإتضح. النبيذ
التىالحفاوةبنفسبتوديعىقاموا، ثمالمقدسالقبرلزيارةودعونىالقديمة، الدينيةاآلثار

.بهااستقبلت

والصنائعالفنونمدرسةبجواراليهودىالحىفىألبينامنزلإلىذلكبعدسرت
،الحربسنواتطوالهناظلتطيبةسيدةوأمه. منهبدعوةالغداءاليهودية، لتناول

كوقودالستخدامهاالزيتونأشجارمنآالفعشرةمنأكثرقطعوااألتراكأنلىذكرت
.بربريةبطريقةالتربةتعريةإلىأدى، ممالقطاراتل

ضابطينلتقيتابالمدينة، وجولةفىالعربىوالشرطىسعيد، وصحبتالفندقإلىعدت
خارجإلىعدت، ثممعقولبسعرالتحفبعضشراءعلىساعدتهما) بريطانيين(

حيثاأللمانالحجاجلسكنىدمشقبابخارجأقيمالذىالضخمالمبنىلزيارةاألسوار
إلىزيارتهمرجئًاالزيتونبجبلومررت. معهالحديثوتبادلتألمانيًاكاهنًاقابلت

.أخرىفرصة
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قدتكونمأساوية، ولعلهاذكرىعبرعصركلفىبسرعةتمرالمدينةأنشكوال
بهاءلهاإنتباهها، فليسيجذبأوهتمامهاافىيدخلالأنهرغمعطائهاعصرعبرت
إلىيفتقرالماضىمنشئفيرارا، لكنهاوفرةوالالمندرسةطيبةعظمةوالفينيسيا

.المكتوبالتاريختحاجى، والوالحديثالقديمبينواإلندماجالتماسك

وأسرويافا، وقتلالعوجةفىقواتنانتصارابوأبلغنى، لياالعالقيادةمنكاليتونعاد
مساء، عندماعشرةالحاديةحتىالحديثأطرافنتجاذب، وأخذنااألتراكمنالكثير
.الكهربىالنور– تدريجيًا – خفت

جعلتنىاالستحماماالستيقاظ، ومياهصعوبةمنزادتقويةريح – 1917ديسمبر23
الشرطى (وسليمسعيدبصحبةالطريقفىسرت. كلهحياتىنظامفىالنظرأعيد

.المعجزاتأنواعكلبمشاهدةوعدنىالذىبخارىيهودوأحد) العربى

وقد. سابقموعدعلىبناءاألشكنازيماليهودجمعيةلزيارةذهبتعشرةالحاديةوفى
واسعةطويلةحجرة، وهىاالجتماعاتقاعةفىبالغةبحفاوةمنهمالعشريننحواستقبلنى
ذوىالحاخاماتمظهرمعتتالءمال، ولكنهاجانبىدرجإليها، يصلاألولبالدور

واللغة. الطاولةجانبىعلىأمامىجلسواالذينالفراءمنالمصنوعةوالقبعاتالعباءات
يتحدثوناألفرادبعضأنباأللمانية، رغمالصلةذاتاليدشهىيفهمونهاالتىالوحيدة
مقبولة،إنجليزيةبلغةيمينىإلىيجلسكانالذىالشخصوالفرنسية، وتحدثالعربية
هانوكاحعيدوافققدالقدسأللنبىدخولتاريخأنالحظواقدكانواإذاعماوسألتهم
وصلتالعظمىالحربأنباءإن، وقالوااستحسانصيحةفىتمثلردًا، فتلقيتالمكابى

يدعلىلتحطيمهاالسنويةالذكرىيوم" أغسطس "آبمنالتاسعاليومفىالقدسإلى
كمًاأهميةاألكثرهم "ألفًا16بالمدينة، منهميهودىألف28، وهناكتيتوساإلمبراطور

غيروعددالسفارديممنألفًا14والعجب)، إلىيدعوماوهو (األشكنازيممن" ونوعًا
،التركيدعلىشديدةمعاناةجميعًاعانواوقد. 64وبخارىاليمنيهودمنجيدًامعروف
جنسياتهملهمكفلتهاالتىالحمايةمنحرمتهمالتىاألجنبيةاإلمتيازاتإلغاءبعدوخاصة

يتجاوزونكانوااليهودمنالمدينةسكانأنذلكيعنى؛ إذدقيقغيرالعدد، ولكنباألصلوردتكمااألرقامهذه64
)المعرب. (ألفاًالثالثين
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أساء، وقداالستجوابعندالمبرحمبرر، والضربدونعليهمللقبضفتعرضوااألجنبية
النصعلىأطلعهمبأنووعدت. اليهودحماسأثاربلفور، ولكنهتصريحتفسيرالترك

الدفاعمنبمزيجالعملة، فووجهتتجارةبإحتكارواجهتهم، وقدللتصريحاألصلى
المسلمونوالسمسمالقمحتجاركانإذاالعملة، ولكنيحتكروالم "أنهممدعين. واإلنكار
أوراقويرفضون%) 6بنسبةاآلنقيمتهاهطبتالتى (المصريةالعملةحتىيرفضون

لتلكإحتكارهمعندإذناليهوديالمالمعدنية، فالبالعملةالبيععلىالنقد، ويصرون
منوالبندقوالسكرصهيونوبراندىبالمربى، جئالنقاشمنالحدذلكوعند". العملة
شربأقترحأنالتحريرجيشنخبشربقتراحهماعلىأردأنوأجبرت. 65إنعاشناأجل
أوشعراءبينهمكانإذاعماسألتهم، وعندمابالقدساليهوديةالطائفةورفاهيةسعادةنخب

إهتمامهمإنببرودأحدهمأوروبا، ردفىاليهودبينالحالهوكماموسيقيونأوفنانون
أكثرزاويةمنالحياةإلىنظرسليمانوالدبأنذلكعلى، فعلقتالدينعلىمركزكله

عائالتإلىوأشاروا). متعصبونولكنهم (بالموافقةوهمهموالهارؤيتهممنإتساعًا
بثقلأحسستوقد. بكيفنشتينروهوبمصر، وموصيرىوسوارسوقطاوىزانجويل

ذلكمنسهولةأكثرجوفىأتنفسأن، وأردتالزمنمنساعةبعدالدينىالمجمعهذا
.الجو

الذكورمنالبخاريينلتقينااالعبرية، والمستعمرةفىنقطةأبعدإلىالمرافقصحبناوقد
أمتجلسحيثاألخيرالبيتإلىوصلنا، حتىالروسىالباليهرداءيرتدونواإلناث

لناليخرجالسريرتحتبالحفرالبيترجلقامواحد، بينماسريرعلىوحفيدهابنتهااو
، وفىالمكانهذاإلىأميالعدةيقودناجعلهالذىالسبب، فأدركناالشكلقبيحةقالدة
والوالشكلالنوعسئبخاريًاصديريًاسريرهاتحتمنأخرىأخرجتالتالىالبيت

أملىذلك"، ولكنعلىعقابهويجبعليناضحكالرجلهذا "سعيدوقال. الشراءيستحق
.سبيلهلحالأتركهجعلنىأفضلمستقبلفى

تأخيراًالحربخاللالبريدعلىالرقابةإكتشفتاليهود، فقديمارسهالذىلالستغاللالوحيدالشكلهواإلحتكاريكنلم65
جهاتإلىواحدشخصأرسلهاالتىالخطاباتمنمئاتالهناكوكانت. الخدمةتلكعلىالقائمينلصالحالنقلفىمتعمداً

منالمطبوعةالنسخآالفبيتهفىلديهأنإتضحاستجوابهالمادية، وعندالمعونةطالباًالعالمأنحاءمختلففىمتعددة=
يضعهاالتىالمقدسةالعبريةالعبارةيحذفأنمنهمنها، وطلبلديهماومصادرةالرسائلكلإتالفتم، وقدالخطابذلك
وتم) محتاالًكانبل (فقيراًالرجلهذايكنولم. أيامعشرةمنهالعبارةتلكقصعملية، فاستغرقتالخطابرأسعلى

.بالبريدمنهاشيئاًأرسلإذاالعقابأشدسيعاقببأنهإنذاره
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، وأعتقدمحلهللحلولكبيرةفرصةأمامىأن، أعترفعملهفىبورتونيستمرلمإذا
منيعدونمساعدينمنلديهمامستخدمًاالمنصببهذاشيئًاأفعلأنبإمكانىأنمخلصًا
روتينية،إداريةخبرةيتطلبمماأكثرتحمسًا، وطاقة، وفكرًاذلكويتطلب. الخبراءأشباه
.األملهذالتحقيقفرصةأمامىليستولكن

يرتدىكابتنبرتبةضابطًالتقيتاحيثاالستقبالحجرةإلى، ذهبتأخرجأنقبل
وليسشوبانمؤلفاتأصعبالبيانوعلىيلعبشفتيهمنتطلوسيجارةقصيرًاسرواًال
.والمهارةالحرفيةمنعاليةبدرجة

األميرال)،نجل (وودزالذكىمخابراتهوضابطكاليتونمعالسيارةالغداء، ركبتبعد
بعضاليزالالنارخطمنبالقربللخطرمعرضةمناطقهناككانتإذامالنرى

إيتلاألميرفتتحهاالذىالزيتونبجبلالضخمديرهمإلىأوًالبها، وذهبنايقيموناأللمان
، ومازالالوسطىالعصورفىالراينعمارةطرازعلىالديربنى، وقد1910عامفريتز
تقعالتىحجراتهنفىطويًالهناكيمكثنلم، ولكنهناأللمانياتالراهباتبعضبالدير
القدسعلىيطلالذىالكبيرالبرج، وصعدناالمدافعموقعمنكيلومتراتتسعةبعدعلى
اإلتصاالتوجندىوتلسكوبًاالكاشفةأنوارناقمتهفىاألهمية، ووجدنابالغموقعمن

عبارةيحملالذىالجرسحيثالبرجأسفلبديعوالمنظر. الهاتفجهازأماميجلس
بابًاإنجيلية، وفتحناترنيمةيعزفاألورجسمعنانزولناوعند". للمسيحوالمجدالخلود"

التىبالسقفالموجودةالرسومعداماجميلةالبيزنطية، وهىالكنيسةفىأنفسنالنجد
.وزوجتهالقيصرتمثل

جبلوامنعلىيسهلمهجورًا، ولكنفارغًا، فوجدناهالروسىالديرإلىذلكبعدذهبناثم
منالروسنعتبرمازلناأننافرضعلىحتىاإلشاراتإلرسالاستخدامهالشرعلى

.حلفائنا

أذكرهاالتىلحمبيتإلىوالمحظورةالمغلقةالطرقعبرالمدينةحولذلكبعدودرنا
كنيسةمناإلقترابمنبريطانىمخفرومنعنا. لهحدودالتقديرًايستحقكموقعجيدًا
فرنساحمايةتأكيدعلىبيكوسيعملمربعة، حيثياردةعلىمدخلهايزيدالالتىالمهد
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عشرونحراستهسيتولىالذىالميالدعيدقداسحضورهخاللمنالكاثوليكيةللمسيحية
وجودنا،ليثبتاألركانضباطوبعضبولفنالجنرالأللنبىيرسل، وسوفالفرسانمن
خلفهايقعالذىالشارعإلىالكنيسةحولسرنا. الحضورمنأكونأن) سرًا (قررتوقد
لتففنااو. 1910عامالتحفبعضكستهنرىوخالىأنامنهاشتريتالذىالمحلإلى

يعاونهكنديةبلكنةيتحدثثانيًامالزمًاتقيناالالمغارة؛ فحيثالديرإلىالكنيسةحول
.للمنطقةالعسكرىالحاكمبإعتبارهوبكفاءةببرودجندى، يتصرف

يعدأهمهمالعلرجلينمعالعشاءمساء، وتناولتوالنصفالسادسةالساعةفىعدنا
.عشرةالحاديةفىالفراشإلىوآويتيومياتىكتبت. الثرثرةفنفىأستاذًا

حولجولةفىأصحبهماأنرودوفرانسسكادوجانمعإتفقت – 1917ديسمبر24
بكنيسةالميالدعيدقداسحضورباستطاعتهكانإذاممامتأكدًابورتونيكنلم. المدينة

طريقىفىكنتوبينما. رفضاألمر، ولكنهبحسمألقنعهالمكتبإلىتجهتاالمهد، و
، كانحجرتهدخلتعندما، ولكنبورتوناستدعانىبالسيارة، توصيلىبيكودعوةلقبول
يسببهماعلىسخطهليعلن، جاءاإليطالىستينوأجوأصبحالذىالفرنسىبيابابهناك

اإليطاليينمنوغيرههوكانإذاممامتأكدًايكن، ولملحميبتفىتوترمنالفرنسيون
عوملواإذاإنهميفعل ؟ فقلتأنبورتونباستطاعةكان، فماذاالقداسيحضرونسوف
للشكوى،مبررًاأرىالغازى، فالالجيشقائدالبريطانىالجنرالمعالمساواةقدمعلى
.يذهبوالمأوالكنيسةإلىذهبوا، سواءذلكيدركمنهمكًاليجعلأنالحاكممهمةوإن
الظهر، وطلببعدوالنصفالثانيةالساعةالنحوهذاعلىيجيبأنعلىبورتونفوافق
الحاكماستشارةذلكيسبق، وأنالقداسلحضورمعهأذهبأن– نفسهالوقتفى – منى

.، وغيرهاواألماكنالمداخلحولالمحلى

الشراء، سوىيستحقشئأىنجدأندونالسوقفىوفرانسسكادوجانمعتجولت
.واحدشلنثمنهمنقوشأرمينىطبق

سلةاألخيروأهدانى، زيارتىاألرثوذكسالروموبطريركالبلديةورئيسالمفتىرد
.يؤكلالالذىالحجمالكبيرالعنبمنكبيرة
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المطرتحتلحمبيتإلىبالسيارةبورتونمعذهبتالظهربعدالرابعةالساعةفى
كنيسةمنويخرجيدخلوهوالفرنسىالمندوبرؤيةعنرضاناعنالغزير، ليعبر

يوجدحيثإالتجدهالأمر، وهوبالدخولبريطانىمخفرأىلنايسمحلمالمهد، بينما
عدنا. سيئًااألوامر، أراهإصدارفىإضطرابحدوثإلىذلك، ويرجعالبريطانىالحكم
.القدسإلىعدناالمتناقضة، ثمالتعليماتأنواعكلتلقيناقدأننابداحيثالمغارةإلى

.لويدوديدز، وجورجدوناى، وجاىفيتزجيرالد، جنرالبالبريجاديرإلتقيناوهناك
يبدو (وشبابهومقدرتهلتميزهدوناىأعجبنىمعًا، وقدكبيرةمائدةعلىالعشاءوتناولنا

).عمرهمنالثالثينفى

لحمبيتإلىبورتونمعبالسيارةأخرىمرةذهبتمساءوالنصفالعاشرةوفى
إلىوراءهاثم) الكاثوليكية (الالتينيةبالكنيسةمارينعشرةالحاديةحوالىفوصلناها
عقودذاتكنيسةعنعبارةعاممكانمجردوالمبنى. واألرمنيةاألرثوذكسيةالكنيستين

الشرقية،النافذةمكانفىواألورجباهتة، زرقاءعشر، والحوائطالثامنالقرنإلىتنتمى
، وفىمذهبعرشيوجدلإليواناليمنىالواجهةمعدنية، وفىبفازاتمزينوالمذبح

إلىيرجعإنهقيل (الوسطىالعصورإلىينتمىمطرززىفىالمتزوجاتالنساءالممر
كبيرةمقاعداآلخر، وضعتالجانبمناألولالصفوفى). الصليبيةالحروبأيام

أنقبلساعاتمنذمستمرًاالقداس، وكانولىولبورتون، الحربأركانوضباطلبولفن
األجراسجميعقرعتعندئذ. الليلمنتصفيحينحتىدقيقة45أماكننا، وبقيتنأخذ

ومعه– الحفلرئيس – بيكوبصحبتهوالكنيسة، وعادداخلالشمامسةمنوفدوذهب
.الحضورعنمتنعواافاإليطاليون، أمامساعديهمنوإثنانبولفن، وكذلكرجاله

تمامًاإنحنىالذىلبيكووتقديرًاتحيًةالفرنسسكانالرهبانمنبإثنينعندئذالقداسوبدأ
رجًالفكاناألسقف، أماالحاكمأوبولفنلتحيةإشارةأىهناكتكنالتحية، ولملرد

الترانيمويرددصالتهفىالصوتجهورى، دورهعنالقليلإاليعرفالشجاعًاعمالقًا
الشوامالشمامسةمنثمانيةبذلهالذىالجهدأنويبدو. جيدًاالمدربينالشمامسةمنفريق
، وكاناألورججودةعدمرغمممتازةشجيةالترانيم، وكانتالقداسأداءحسنوراءكان

.البريطانيينالضباطمناألربعيننحوخلفنايجلس
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لبيكو،وقدمتأضيئتبوصتانسمكهاعظيمةبشمعةجئوالنصفالواحدةالساعةوفى
حولمنا، ودرنالكلصغيرةوشموعلبولفنواحدةبوصةسمكهاشمعةقدمتحينعلى

كنيسةعبرالحضوروبقيةوأنابورتونيتبعهمالكهنوترجالموكبسارحيثالكنيسة
حوائطهاكسيتالتىالمغارةإلىالدرجهبطناضيقبابخاللمناألرثوذكسالروم

سريرعلىمحمولةكانتطفلشكلعلىبدميةجئصلواتعدةأداءوبعد. بالستان
إيوانفىالدمية، ووضعتوالموكبالصالةطقوسطوالومحمولةمذهبصغير

حتىالقداسواستمر. أتىحيثمنوأزيائهوجمالهبروعتهالجليلالموكبالمزود، وعاد
حيثاألعلىبالطابقببيكوولحقنارسميًاالمكانغادرناصباحًا، عندماوالنصفالثانية
كونيتاسانالقاهرةمنخصيصًاجلبهاالتىالروميةالديوكمنعشاءمائدةهناككانت

لنجدصباحًاالثالثةفىأدراجناوعدنا). بالقاهرةالفرنسيةبالقنصليةالعسكرىالملحق(
.أنهارإلىتحولتقدوالشوارعمستمرًاالمطر

أن، وحاولتالرأسخلفحادةبآالم، ويشعراألرقيعانىكانبورتونالمسكينولكن
الفراشإلىوآويت. النجاحمنقدرًاحققتقدأننى، ويبدوالقصصببعضعنهأسرى

.الضوءمنمتعبتينعيناىصباحًا، وكانتالرابعةفى

،عينىفىشديدًاألمًاأعانىوالنصفالسابعةحوالىاستيقظت – 1917ديسمبر25
فىذلكبعدالمطر، وذهبتسقوطصوتإلىاستمعالتاسعةحتىالفراشفىوظللت
ومجموعتهاكنيستهمجيدًاعندى، وتفحصتإثارةاألماكنأكثر، وهواألرمنبديرجولة

بالتطريزالغنىالمذبحوغطاء. األولىالدرجةمنيكنلمالجيد، وإنالسجادمنالنادرة
ثالثةتضمالتىالمكتبةإلىذلكبعدإنتقلتالبديعة، ثمالتحفمنوغيرهاالبيزنطى

العالية،الفنيةالقيمةذاتالمخطوطاتمنالعديدالمفهرسة، وبينهاالمخطوطاتمنآالف
.رأيتهاالتىالمكتباتأحسنمنوهى

علىوأطلعنى. قبلهاقدأللنبى، وأناستقالتهقدمبورتونأنالغداءقبلكاليتونأخبرنى
األعراضأنفيهجاء) العسكريةاإلدارةأطباءكبير (جارنركاثكارتكتبهرسمىتقرير
.العملفىلالستمراريصلحاليجعلهعصبىإنهيارإلىتشيربورتونمنهايعانىالتى
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المقدسالقبركنيسةلزيارةوكادوجانلويد، وفيتزجيرالد، وجورجكاليتونمعخرجت
المعبد،موقعمنيقربوماالشريفالحرمنحوسرناالرابعة، لذلكفىإاليفتحالالذى
القبركنيسةودخلناأدراجنااألمطار، وعدناغسلتهابعدماتتألقواألعمدةالحوائطوكانت
ماكلوشرحتللقبرالمرمرىالغطاءوكاليتونأناوقبلت. بقليلالرابعةبعدالمقدس
عندبهأحسستمامستعيدًالخدمتنامعناكانواالذيناألربعةللجنودبالمكانيتعلق

.سنواتسبعقبلخالىمعللمكانزيارتى

االستفادةعلىصممناوكادوجانلويدوجورجولكننى، للفندقعودتناعندالطقستحسن
تشغلالتىالبدائلأمامىيطرحلويدكان، بينمادمشقبابنحو، فسرناالطقستحسنمن
عليهعارضًاتشمبرلنأوستنإليهأبرقالموضوعية، فقدمنكبيربقدرعندئذباله

هنا،المتاحةالوسائلتدنىعنمالحظتهأبدىدوناى. للحلفاءالماليةاللجنةسكرتارية
فىتعملفيتزجيرالديمتدحهاالتىفرقتهجنوبًا، ولكنللتوجهيدعوانوالحجازفلورانس
.ثالثتهممعالحديثتبادلت، وقدالغرب

.القاهرةغادرتمنذأخبارًاأوخطاباتأتلقلم

يمنحسوفالباباأنمنلويدجورجقالهماعدافيماأخبارال – 1917ديسمبر26
، بعدالصباحفترةوالعملبالكتابةشغلت. القدسعلىاالستيالءيستطيعمنلكلبركاته
جوارإلىوقفنا؛ حيثالزيتونجبلإلىالعامودبابتجاهافىوودزمعسرتالغداء

.أريحاتقصفالتىالمدفعيةبطاريات

الضباط،منواإليطاليينالفرنسسكانبعضمعبالكازانوفابعدفيماالعشاءتناولت
.القمرضوءعلىالفندقإلىبصحبتهعدتالذىفرانسسومعمعهمطيبًاوقتًافقضيت

إلىجولةفىبورتونصحبتالغداءصباحًا، وبعدبالكتابةشغلت – 1917ديسمبر27
والجبالالكبيرةالمبانىعلىتنعكساألصيلشمس، وكانتالحرمبطريقوعدنااألسوار
.تألقًافتزداد

ربعلمدةالبردفىمعهنتظرتا، وبورتونلتوديعمبكرًاستيقظتإ – 1917ديسمبر28
مائدةعلىأرتجفوكنت. والنصفالثامنةفىفودعتهسيارتهظهرتحتىساعة
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قالغامضًا؛ إذتلميحًاموجريسإلىلمحالقاهرة، عندماإلىبدورىسفرىقبلاإلفطار
تفيدالعامةالقيادةمنبرقيةعلىأطلعنى، ثمشئكلقبلرسميةبزةإلىبحاجةإننى

.للقدسعسكريًاحاكمًاكولونيللفتنانتبرتبةمؤقتًاتعيينى
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عشرالثالثالفصل
للقدسعسكرىحاكم

)1917 – 1920(

الفور،علىالتنفيذواجببالتعيينأمرًاكانتعرضًا، ولكنهاتقدمالبرقيةهذهتكنلم
فندقفىالوحيدالمتميزالجناحإلىالفورد، ونقلهاالسيارةمنأمتعتىبتفريغسعيدوقام

غيرالمكاتبمنصفًايمثلكانالذىالحاكممقرإلىالغزيرالمطرتحتوسرت. فاست
ولم. يافاطريقعلىالبلديةحدائقمقابلفىهيوجز، فندقمناألرضىبالطابقالمريحة

كانتمحدودة، ولكنإداريةخبرةسوىلدىبها، وليسأعتدعسكريةكفاءةلدىتكن
ذاتها، وتفاعالتالحكملعملية) والسلبيةاإليجابيةبالنماذج (وعميقةدقيقةمعرفةعندى

وهو (المهمةبهذهللقيامالشديدبتحمسىكلهذلكقترنامعها، والشرقيةالمجتمعات
.يدىبينوأصبحتلىأتيحتالتىبالفرصةلى)، والتشبثمالزمًاظلالذىالحماس

كانالذىوالتوصيةواإلقتراحالنصح، وبينالفعلبينشاسعفرق "، هناككلهذلكوفوق
:معىالعاملينالموظفينفريقمعوديةعالقةأقمتوقد". السنينتلكطواللعملىطابعًا

برستاو،الكابتنالكفءشديدًا، ومعاونهمرضًايعانىكانالذىموجريسالكولونيل
المصرية،الصحةمصلحةمنمعارحازمأيرلندىرجلوهوجارنروالكولونيل

، وهوبكحدادجبرائيلمعصداقتىالعملية، وجددتالقدراتصاحببوركوالماجور
كفءرجل، وهولبورتونمحليًامستشارًاليعملاإلسكندريةمنبهجئشامىمسيحى
تفوقوالشكالتامالجهلفيهايسودالتىاألولىاأليامفىخدماته، كانتوجذابمخلص

.تقديركل

لتناولفاستفندقإلىعدت، ثممعلوماتمنعليهالوقوفأمكننىماعلىوقفت
الغرفأحسنعن، يسألجنرالماجوربرتبةضابطًاالفندقبهوفىالغداء، وسمعت

، فردالغرفتلكيشغلللمدينةالعسكرىالحاكمألنفاستالمسترلهوإعتذر، بالفندق
منالقدومفىتسرعهأثناءفىالعسكرى"، وكانالحاكمأنا: "قائًالواطسونالجنرال
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.للقدسعسكريًاحاكمًاتعيينهعنالعدولتفيدالتىالبرقيةتسلميستطعلمفلسطينجنوب
عشرثمانيةبالمدينة، وبعدجولةفىواحدة، وصحبتهلليلةالخاصجناحىأعطيتهوقد

.العامالحاكموظيفةالمرةهذهأخرى، ليشغلمرةالقدسإلىعادشهرًا

القممعلىشبرًاشبرًاوالضبابالشديدالبردخاللببسالةحاربتالتىالبريطانيةالقوات
إحساسًاالقدسعلىاستيالئهافى، وجدتوالتضحياتاآلالممتحملةيهوذالجبالالحجرية
غيرشيئًاينالوالم، ولكنهمالعظمىالحربفىنجدهقلماإحساسوالمجد، وهوبالغبطة

والسعادة) جديدعهدفى (األمليشبهبماالسكانمنكبيرًاترحيبًالقوالقد. ذلك
،الرجالأعينفىالشديدالفزعفيهايبدوالتىاأليامكانتتلكالترك)؛ ألنمنلتخلصهم(

منكاملةعائالتبنفىالتركقامعندما. حلوقهمفىمازالاإلرتياحعدموطعم
يعطىالوكان. دعاءاأوحقيقةذلككانللحلفاء، سواءصداقتهمبسببالمسيحيين

مسلمقاضشنقوقد. األناضولداخلإلىوطنهملمغادرةواحدةساعةمنأكثرللمنفيين
عندمااألتراكولكن. اإلنتحارإلىالتعذيبدفعهاحتىيهوديةفتاةيافا، وعذبتبابعلى

، والدفاتر،األموالمعهم، حملواقرونألربعةفوقهاجثمواالتىالمواقعمننسحبواا
، وعلىالطعامكميات، وجميعاألثاثالجراحية، ومعظم، واألدوية، واآلالتوالسجالت

المحررةالقواتأوالمدينةبهتستفيدقدمحدودًاكانولونفعلهشئ، كلالعموموجه
.لها

فقط،أسبوعينقبلوصلتقدكنتيهوذا، ولماأنحاءمختلففىيتساقطالجليدكان
، قدإستانبولسقوطعندألرتديهاأعددتهاوالتىالعسكرية، البزةتشبهالتىالحلةوكانت
فيهماأسافرإجازةيومينعلىالحصولالبرد، وطلبتعانيت؛ لذلكالعراقحرأبالها

عليها، ولكنحصلتالتىالرتبعالماتتحملحقيقيةعسكريةبزةألشترىالقاهرةإلى
مدفأةمعطفًا، واضعًامرتديًاالجديدعملىمناألولالشهرقضيتوقد. رفضالطلب

.قدمىبينبرافين

هومنهأعانىالذىالرئيسىالكابوس، كانللقدسعسكرىكحاكماألولىأيامىوخالل
أنينايرأولفىاأليامأحدصباحفىوحدث. المجاعةحدتبلغتكادلدرجةالطعامندرة
منعددًاألرىالنافذةمنونظرت. ويصرخونيبكونمكتبىنوافذتحتالجوعىتجمع
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.الجلديكسوهاعظامعنممزقة، تكشفبعضهن، مالبسالمحجباتالعربياتالنساء
دخلناوكأننااألمركئيبًا، وبداالمستشفىفىالهزاليعانونالذيناألطفالمشهدوكان
القيادةإلىمطولة، رفعتهامذكرةمنمقتطفاتيلىوفيما. جوعًاسكانهاليموتالقدس
.ذلكخطورةشارحًاالعامة

القدسمنطقةفىالطعامإمدادات

توفيرمسألةمعاد، ولكنهجومأىضدالمدينةتأمينالبريطانىالجيشضمنلقد"
السلطاتأن، وأرىالراهنالوقتفىاألولىالمرتبةتحتلالطعامإمدادات

.منهاألمر، وموقفناحقيقةتعرفأنيجبالمعنيةالخيريةوالمؤسسات

من– الحربقيامحتى – غذائيةموادمنتحتاجهماعلىتحصلالقدسكانت
.مباشرةبهاالمحيطةالبالدمنعليهتحصلمماأكبربقدرخارجيةمصادر
فىاألردنشرقمناطقمنوغيرهماوالكركالصلتمناطقعلىفإعتمدت
علىالحصولفىيافاعلىتعتمد، كماالغاللمنتحتاجهماعلىالحصول
البحر،طريق، قطعتالحربالتركدخلومنذ. بحرًاتردالتىالدقيقواردات
،التركيدفىاآلناألردنشرقمناطقوجودومع. مفتوحةالبرطريقوبقيت
القمحكميةنحددأنالصعبومن. بالغاللاإلمداداتمواردعنالقدسعزلت
أنأوًالنتذكرأنيجبولكن. بهاالمحيطةالمناطقأوالمدينةفىاآلنالمتاحة
،البعضلبعضهاالعداءتضمرالتىالطوائفمنعددإلىينقسمونالمدينةسكان
ويجب. الحيلةوقلةالعوزيعانونتجدهم، ولذلكقرونمنذالمنظماإلفقاروتعانى

يخلفونمكانمنينسحبونعندماأنهمعنهميعرفالاألتراكثانيًا، أننتذكرأن
الموادمنكمياتهناكتكونأنالممكنومن. حملهأوأكلهيمكنماوراءهم
لديهمليسالتجارأنالسائدةالفكرةحولها، ولكنمنالريفأوالمدينةفىالغذائية

.منهايباعأنيمكنما

منلديهاباقيًاكانماعلىالمدينةللمدينة، عاشتالبريطانىالجيشحتاللاومنذ
االستهالكيكفىالالماضىالشهرخاللعليهالحصولتممخزونة، وماكميات
منلديهمماالفالحونيخفىللقرى، وبالنسبةأيامخمسةأوألربعةسوىالمحلى
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وأى. الذهبيةالعمالتمقابلإالشيئًامنهيبيعون، والعائالتهمالستهالكمخزون
األسعاررتفاعاإلىتؤدىسوفالمحليةالسوقمنللشراءالحكومةتبذلهامحاولة

).البنكنوتأوراقمن (المصرىالجنيهقيمةجنونيًا، وتدهورإرتفاعًا

سلعةلكلاألقصىالسعرحددترسميةتسعيرةوضعتالمسألةهذهولمواجهة
سرى، وقدكمياتمنلديهمعماباإلعالنالتجارالضرورية، وألزمتالسلعمن
بالقدرمشجعةليستاآلنحتىالنتائجيناير، ولكنمنالخامسمنذالقرارهذا

.الخبزمنجدًاالقليلإالباألسواقيوجدأبوابها، والالمخابزأغلقتفقدالكافى

تدبيرعلىالراهنالوقتفىقادرةالقدسنعتبرأنيمكن، الالعموموجهوعلى
، علىالغاللفىالنقصسدعلىالعمليجببنفسها، ولذلكطعاممنيلزمهاما

للحصول– المدينةسكانغالبيةيشكلونالذين – للفقراءالفرصةإلتاحةاألقل
منطنمائتىاستيرادإلىاألمرويحتاج. رخيصةبأسعارمنهاحاجتهمعلى

".لذلكالالزمةاإلجراءاتالفورعلىتتخذأنشهريًا، ويجبأدنىكحدمصر

* * *

ضابطعلىدخلالمذكرة، عندماهذهأرسلتبعدماالظهربعدمكتبىإلىأجلسكنت
فيهاألتقىالتىاألولىالمرةكانت. الدرجيصعدالعامالقائدأنمعلنًاكابتنبرتبةأركان

علىليشكرنى "جاءإنهقائًال– المتميزةبطريقته – ليشجعنىجاءالذىأللنبىالجنرال
معينًا،شيئًاأريدكنتإذا، وعمااألحوالعنسألنىوعندما". المهمةبهذهالقيامقبولى
تردبالقمحالمحملةالنقلشاحناتأخذتالتالىاليوممنوإعتبارًاالطعام"، : "أجبت

.الصعداء، فتنفستبإنتظام

الطوائفمختلفإلىينتمونالذيناألفرادمنالعديدطلبفارغة، فقدالشاحناتتعدولم
يتعارضالكانطالمامستحبًاذلكوكان. إقامتهممقرحيثيافاإلىبالعودةلهميؤذنأن
هناكتكنلمطبيعتها، ولكنإلىاألمورعودةإلىيؤدىالعسكرية؛ ألنهاللوائحمع

الفارغةالنقلبسياراتعودتهمرتبت، ولذلكموطنهمإلىهؤالءإلعادةمتاحةنقلوسيلة
.معيشتهمنفقاتتدبيرعلىالصحية، وقدرتهمسالمتهمإثباتعلىقادرينكانواطالما
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مساعداىيالحظعتبارًا، فلماوتقديرًاوأكثرتميزًاأقلاألركانقيادةشاحناتسائقووكان
.الشاحناتمنأىبصندوقعجوزإمرأةأوسافرةإمرأةوجود

باعة، وأجبرتشرطيانوبصحبتىالمخابزعلىالماضىاألسبوعجوالتبثالثقمت
ال، حتى، فالرجالاألطفالأوًال، ثمللنساءالبيعيتمبالتسعيرة، وأناإللتزامعلىالخبز
للقيام– الوقتذلكفى – كافعددهناكيكنولم. اليدينصفرواألطفالالنساءيخرج

حتكرهااالتى (الصغيرةالعمالت) الفكة (إختفاءاألمرصعوبةمن، وزادبالجوالت
65بسعريصرفالجنيهأصبححيث (المصريةالورقيةالعملةفىالثقةاليهود)، ولعدم

العمالتيجمعوناليهودوكان (النيكلمنالعمالتكمياتبزيادةأقومقرشًا)؛ ولذلك
، ولو66والشلنينالشلنفئةمنورقيةعملةأصدرأنأحاولوسوف) السوقمنالفضية

.جزاءهيلقىفسوفالفضةيكنزونممنأحديدىفىوقع

عنالعملةاستقرارتحقيقمننتمكنأنأيدينا، وقبلفىيقعلمأولئكمنأحدًاولكن
لديهمممنغريبًاتجمعًاالقدسالتركية، شهدتالعملةمحلالمصريةالعملةإحاللطريق
معدنيةعمالتإلىلتحويلهاالعثمانىالبنكنحوفإتجهواإنفاقها، يستطيعوالمعثمانيةنقود

تمأيامبضعةوخالل. البنكإلىالوصولمنمنعتهمالسوارىشرطةصغيرة، ولكن
ومخازنموظفينمنذلكيتطلبهبماوالكيروسينوالسكرالدقيقلتوزيعنظاموضع

المدينة،مشاكللحلتحمسىذروة، وفىالجنيهاتآالفالصفقاتحجمبلغ، وقدوشون
صرفت، ولكنىلمشكلتهمحلعنللبحثالعملعنبالعاطلينقائمةإعدادفىبدأت

.السكانمن% 90تضمقدأنهالىتبينعندماعنهاالنظر

باللوبار، وهوالكونتاإلسبانىالقنصليحتلهالقدسفىالدولىالرئيسىالمركزوكان
أىالوسط، دولالحلفاء، ثمالمحايدة، ثم، البالدلبالدهباإلضافةيمثلكانشابدبلوماسى

، وعنوثائقهممحفوظاتعنمسئوًالوكان. المتحضرالعالمفىالمعروفةالدولكل
كانالندرة)، كمابالغةوكانت (إليهمتسددالتىتلكأوسدادهاعليهمكانالتىالمبالغ
وكان. التساؤالتمنلهحصرالعددعلى، ويجيبالمسائلمختلفيبحثأنعليه

.بالفعلعملهاستطعلمماوهو66
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منذحدأقصىإلى، متعاونًاحمايتهتحتتقعالتىالدولرعاياغالبيةتجاهواقعيًا، ملتزمًا
.البداية

بيوميات، ويحتفظالحربطوالهناكانالذىاإلسبانىالقنصلمعالعشاءتناولتلقد
المحارتناولإلىاآلن، ويتطلعبيوميومًاأحداثمنالمدينةشهدتهمالكلمفصلة

المدينة،بمصيريهتموالماألتراكأنأخبرنىبالقاهرة)، وقد (شبردبفندقواإلستاكوزا
كانباشاجمالمنها، وأناإلنسحابعلىالسابقةالليلةحتىويمرحونيشربونوظلوا

وكريسفانكهاين، أماالشرابيعشقفكانباشاأنورطيب"، أماولد "عنيدًا، ولكنه
عليهباإلطالعآثرنىلما، ووفقًاالحماسمنعاليةدرجةعلىفكانا) األلمانيانالقائدان(

.حياتهأثناءفىكاملةنشرهايستطيعأظنه، اليومياتهمن

المدينة،أسوارخارجتتألقالروسيةالمنشآت، كانت1910عامالقدسزرتعندما
ألمانياأن، ورغمالفصححجاجإلعاشةوأماكنأفدنة، وكاتدرائيةعدةمساحتهحيًاوتشمل

القيصرةمؤسسة – الضخمةالبروتستانتيةالمبانىبإقامةروسياعلىتفوقتأنلبثتما
، فهناكالزيتونجبلفوقمنالمدينةعلىتطلالتى– القيصرزوجةفيكتورياأوجستا
دمشقبابعلىتطلوالتىالمدينة، وسطالكبيرالبرجذاتاللوثريةالمخلصكنيسة

الكاثوليكية،بولسالقديسكنيسة، وكذلكاألردنوشرقدمشقإلىالطريقمنوأجزاء
تساعهااوضخامتهارغمبعيد، فإنهازمنمنذأقيمتالتىواإليطاليةالفرنسيةاألديرةأما
الرومالحجاجعداوفيما. بهاًءمنهاأقلكانتأنهاعهدًا، إالاألحدثالمنشآتتلكعن

الكاثوليكىالنشاطمنوإنتشارًاوضوحًاأكثراألرثوذكسىالنشاط، كانالكاثوليك
).الالتينى(

كمعسكراتمهدمة، واستخدمتوشبهمهجورةالروسيةالمنشآتأصبحت1917عاموفى
.خدماتمنبهاتصلاوماالعسكريةللقوات

بولسالقديسضيافةبيتإلىنتقلتا، فمناسبغيرصغيرًاهيوجزفندقوجدت
Paulus Hospizإعالنتم، فقدإسترلينىجنيهألفقدرهإيجارًااألولاليوممنذ، ودفعت

ممتلكاتعلىكانالمقدسة، بينمالألراضىملكًاالرومانيةاأللمانيةالممتلكاتجميع
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األلمانيةاإلدعاءاتتسويةعندأمرهافىالبتتنتظرأن) البروتستانتية (القيصرةمؤسسة
التىالتاليةالتجاربومنالمسألةهذهمنالحظت، وقدالحربنهايةفىفلسطينفى

ونزعالمصادراتعلىإقدامهاعندحريصةكانتالسلطاتأنرغمأنهبهامررت
يتمتعونالالذينواألرمنواليونانالبروتستانتأنالضرورة، إالتمليهاالتىالملكية
العسكريةالسلطتحتفظتاللمساومة، فقدموضعًاممتلكاتهمتكنلمبالحماية

الكنيسة (روماهماعالميتينلدولتين" بالرعايةاألولى "بمكانةالمدنيةوالحكومات
تقفكانتأنواعهامختلفعلىاإلغاثةجهودأنكما). اليهودية (وصهيون) الكاثوليكية

أقمتأنلبثتوما. اإلسالميةواليهودية، وليسالمسيحيةالمؤسساتنتظارافى
بفضلالمسلمينمنالمحتاجينعلىمجانًاالحساءلتوزيعومطاعممجانيةمستوصفات

.المصريينالمحسنينمنجمعهافىنجحتالتىالكبيرةالمبالغ

مجموعةلعملىالثالثاليومفىرأيتتمامًا، ولكنىالروسوالرهبانالكهنةإختفىلقد
المطرتحتالطريقفىيجلسناألعمارمختلفمنبيضاءإمرأةأربعينحوالىمن

سوداء،ديريةعباءاتيرتدين، وهنقروشبضعةلقاءاألحجاربتكسيرالغزير، ويقمن
الربلخدمةعريقة، وجئنأسرمنإنحدرنسيدات، وهنالروسياتالراهباتمنكنلقد
مكانإلىنقلهنمأوى، فتمبالاآلنأصبحن، وقدالزيتونجبلعلىيقعالذىالديرفى
واألدواتوالخيوطالصوفيةباألقمشةتزويدهنالسورية، وتماإلغاثةلصندوقتابع

.عليهاالطلبيزدادالتىالصوفيةالمالبسلحياكةالالزمة

منالشرقإلىيقعطويلزخرفىبناءبالمقدسالعيونألمراضيوحناالقديسمستشفى
قدمساللم"، وقدأبو "العربيسميه، ولذلكهنوموادىمنحدرات، علىلحمبيتطريق

ضجة، دونحلبإلىسيناءمنالطوائفمختلفمنللمرضىالجليلةخدماتهالمستشفى
يرثىحالفىالمستشفىهذاوجدتوقد. الحربعلىالسابقةالسنواتدعاية، طوالأو
بتنظيفقمنا، وقدإنسحابهمعندبنسفهقاموا، ثملذخائرهممخزنًااألتراكإتخذه، فقدله

تقريبًا، واستعنتأسبوعفىتفجيرهايتملمالتىالقذائفوإزالةالتفجيرآثارمنالمبنى
أنقبلشهورعدةتهدممابناءيستغرقالقاهرة، وسوفمنكالنماكونصائحبخبراء
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يتحققلنذلكأن، ويبدوالمرضىخدمةفىنشاطهاستئنافعلىقادرًاالمستشفىيصبح
.أريدهاكنتالتىبالسرعة

،أللنبىالجنرالقيادةمركزبالقاهرة، ولكنالمصريةالحملةلقواتالعامةالقيادةمازالت
علىكبيرمعكسرفى) سالمببيرالمعروف (سالمبيرفىالمتقدمة، تقعالعامةالقيادة
دعيتوقد. الصليبيونأقامهاالتىالصغيرةالرملةمدينةفىالزيتونأشجاربينالرمال

هذاالجنراالتمننوعفأى: أمرىمنحيرةفىنفسى، ألجدهناكإلىالفورعلى
والوحوشالطيورعنشئكليعرفحاسمًا، ولكنهعبقريًانصرًاحققالذىالرجل

المشهورةغيرالسونيتاتإحدى– العشاءعلى – تمامًا، وتذكرشئكل، وقرأواألسماك
حصانهمتطيتاحيثالبرتقالببساتينجولةفىمعهبروك ؟ وركبتروبيرللموسيقار

الحصانحافروقععندماأصابنىالذىالهلعمنبالخجلاآلن، وأشعرهندنبرجالضخم
األسبوعوفى. قدميهإلىرأسهمنأللنبىالجنرالليغطىالماءفإندفعماء، بركةفى

اإلنجيلمنوالفصلاآليةتحديدأللنبىطلبالقدسأسوارعلىيسيركان، عندماالتالى
أنهارغمفلسطينطيوركليعرفالحائط"، وكانعلىينموالذىالعشب "فيهجاءالذى
مالهنوفرأنالصعبمن، وكانالناسعامةمنأحديلحظهاالالزيتونجبلعلىقابعة

.1918عامحملةخاللالكافية، حتىبالسرعةالكتبمنيطلبه

لديهميكنلمبارزة، ولكنشخصياتإلىاألشخاصمنعددتحولالحربوخالل
حتىبارزةشخصيتهكانتأللنبى، ولكنلذلكتؤهلهمالتىالشخصيةالمقوماتجميعًا

أنأللنبىاستطاعلقد. نصرمنحققهمافيهاوحققالحربهذهخاضقديكنلمولو
العزيمة، واألمانة، وعندما: حدينذىوالنزاهة، بسيفالرقىمن67الجورديةالعقدةيقطع
لمذلكأن، غبروالدولىالمحلىالصعيدينعلىاللومتوزيعيتم– عادة – خطأأىيقع

القلبذىالوطنىالرئيسهذامعفلسطينفىعملوامنكلإن. أللنبىمنأبدًايحدث
العرفانتحيةيقدم، وسوفلدعمهإالأحدعملفىيتدخللمأنهدائمًايذكرسوفالكبير

).العظاماألمراء (البالدنآخرإلىوالتقدير

.بسيفهوقطعهااإلسكندر، فجاءالمقبلآسياسيديصبحيحلهامنأنفريجيا، وزعمواملكجورديوسشدهاأحكمعقدة67
)المعرب(
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)القيصرزوجة (مؤسسةمبانىفىيعسكرالبريطانىالجيشمنالعشرونالفيلقكان
المدينةفى60الفرقةقيادةكانتحين، علىلقيادتهمقرًا، ويتخذهالزيتونجبلعلى

وسعهمافىماكلالجنراالنهذانفعلوقد. شياجونشوودوفيليبالسيرويتوالها
وعرفانى، كولونيلبرتبةضابطًاأصبحالذىالمدنىأمامالعسكريةالسبللتيسير

.لهحدودالبفضلهما

منمتنوعةمجموعةللمدينةحتاللناامنأسابيعثالثةخاللوفرتقد60الفرقةكانت
واليهودوالمسيحيينالمسلميناألعيانلبعضالدعوةأوجهأنلى، وسمحالترويحوسائل

مكتوبًاملخصًالهمنقدماإلطار، وكناهذافىتقامكانتالتىالموسيقيةالعروضلحضور
يسألونكانوااإلنجليزية، فقديعرفالمنهمالكثيركانولما. العرضمكوناتيشرح
القائمينوجدتأخرى، وقدمرةالحضورفىبعضهمرغب، كمابذلكلهموسمحكثيرًا
.أنفسهمالجنراالتعنعزيمةيقلونالالبرنامجذلكعلى

)".جنوب (المحتلةالعدوأراضىإدارة "تسمىكانتبهاخدمتالتىالعسكريةواإلدارة
إدارة "هناكسوريا، أصبحتغزووبعد.O. E. T. Aالمختصرةبالحروفوتعرف
شرقوتضمحلبحدودحتىفلسطينحدودمنشرق)"، وتمتد (المحتلةالعدوأراضى
الحكيمة، ونتيجةقيادتهجنوب)، وتحت (اإلدارةرئيسهوكاليتونوكان. األردن
سياسىكضابطموقعهوبحكم. الحلتعرفالكلةشمهناكتكن، لموإخالصهلحماسه
).ذلكأرادلوحتى (التفاصيلفىالغوصمنتمكنهاللدرجةمشغوًالللقوة، كانكبير
أبدًارضتيعبإمالئها، ولمأبدًايقملم، ولكنهالمقترحاتلهتقدمأنيتوقعدائمًاوكان

)جنوب (إلدارةالشماليةالحدود، وكانتالطريقمراقبةعنيغفللمأحد، ولكنهطريق
.السامرةعلىيسيطروناليزالونالتركالرملة، وكانعبرأريحاإلىيافامنتمتد

بيتمناطقذلكفىبماالعثمانىالقدسقضاءحدودتتجاوزالالقدسحاكمسلطةوكانت
.الرملةمنالمحتلوالجزءوأريحالحم

األوراقكانت. متشددًاعميقًاكونهمنأكثرمتقلبًاشكليًامجملهفىالعسكرىالحكمكان
إالالعسكريةاألمورمعاملةتعاملتكنعلمًا"، ولمإلحاطتكم "عبارةتحملالمكاتبفى
أثيرتالتىالشائعاتبسببضطررتاالعسكرى، واألمنحتياطاتابمنهاتصلاما
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طبع (والعبريةوالعربيةوالفرنسيةباإلنجليزيةعسكريًاأمرًاأصدرأنالسنةرأسعند
أوالسالححملأوبالسرقةمتلبسًايضبطمنكلإن: "فيهجاء) الفرنسسكانمطبعةفى

إخفاءيحاولأويخفىأو ... جنسيةبأىخاصةللرأسأغطيةأوعسكريةمالبسيرتدى
التجولحظروكان". العرفىنوناالقألحكاميتعرض، سوفتركىجندىأوضابطأى
أىعليهاتترتبالبارد، لمالطقسهذافىمحدودةخسارةمساء، وهىالثامنةفىيبدأ

.عدائيةمشاعر

منشئيتبقولم (العسكريةلألغراضتستخدمالتىالطرقجميعصيانةالجيشوتولى
مترالكيلوتكلفةبلغتوقد. (العسكرىالنقلعلىمقصورةوجعلها) األخرىالطرق
).ألللنبىالكبيروالزحفالقدسدخولبينفيماالشهرفىإسترلينىجنيهمائةالواحد
والحميروالبغالالخيوللنقليستخدم "عبارةتحملشاحناتالطرقتلكعلىومرت

ويستخدمرولزرويسسياراتيستخدمونالفرقتينوقائداالعامالقائد، وكان68"والمدنيين
بقية، أماالسنبيمالكولونيلرتبةمنالضباط، ويستخدمالفوكسهولجنرالالبريجادير

فوردسيارة14للقدسالعسكرىالحاكممكتبلدىالفورد، وكانفيستخدمونالضباط
أىهناكتكن، لمالقدسفىمنصبىتوليتواإلغاثة، وعندماللتموين) نقلنصف(

.خاصةهواتفأوسيارات

إلىالسفرطالبنظرفىتعسفيةبدتكثيرةصعابتكتنفهفلسطينإلىالسفركان
ورعاياالعدورعايابينتميزأنعليهاكان" المحتلةالعدوأراضىإدارة "، ولكنهناك
وأماكنالطعامفىالنقصإلىالدينية، إضافةبالطوائفتصلافيماالمحايدة، حتىالدول

وقد. الزيارةلطالبمكانتدبيريتمحتىشهورًاوربماأسابيعذلكاإلقامة، ويستغرق
علىكانإلينا؛ إذتنسبماغالبًابها، ولكنهالناشأنالأخرىمعوقات – عندئذ – تحدث

منبذلكترخيصعلىيحصلمنها، أنالخروجأوفلسطيندخوليريدمدنىكل
دولة، كانبكليتعلقفيماالجوازاتإجراءاتعنالنظروبغض. القاهرةفىالسلطات

التأكدبعدإالالسفرتذاكرلهتصرفالقاهرة، والمنبالقطاريأتىأنالسفرطالبعلى
.فلسطينبزيارةالبريطانيةالعسكريةالسلطاتمنترخيصعلىحصولهمن

.العسكريةاألغراضفىتستخدمالدوابكانت68
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لو، حتىفلسطينداخلللمسافرينالزمةضرورةبالتنقلترخيصعلىالحصولوكان
قمتوالقرى، وقدالمدنمنغيرهاأوالقدسإلىاألقدامعلىالرحلةيقطعالمسافركان

.اإلعتبارموضع– الغالبفى – ليستأنهاكتشفتاعندماالداخلىالتنقلتصاريحبإلغاء
بعضاستثناءحيثمنمصرفىبهمعمولهومابإتباع، قمتاإلعتقاللقوانينوتطبيقًا

يحدثاألمريكية، ولمللجاليةالرئيسىاأللمانى، والممثلوالنمساوييناأللمانالفرنسسكان
.بالندمأشعريجعلنىمااالستثناءذلكعن

،هناكفرضناهاالتىالصارمةالرقابةرغمفلسطينإلىالتسللاستطاعوامنوهناك
فىمتخفينالشمامسةوأحدالرهبانمنستةاإليطاليونأدخل "تغيبىمراتإحدىفخالل
.69"الكهنوتلباسوإرتدواالوصولعندمالبسهمخلعواالذينالجنودزى

المالىالمستشارباستطاعةماكلكانفقد "بالضرورةمحددةغيرالماليةاألموروكانت
لقد". بعدمعروفًاليسإنفاقنامعدلموارد، وأنبالالميزانيةأنهوبهيخبرنىأن

إسقاطعندعادةيحدثكبيرة، وكمابدرجةأصولمنلديهاماالقدسإلتزاماتتجاوزت
تحظىكانتحادة، بعدمامعاناةتعانىالسلطةذاتالمتميزةالطبقات، كانتالحكومات

الذينوالضباطالموظفينمنكبيرةأعدادهناكأصبحت؛ إذاإلمتيازاتمنبالكثير
منالتحققبعدإالدعاواهمتقبلولم. ماليةمواردبغيرطواللسنواتالسلطانخدموا

مناالستقالةالبعضفضلوقد (طويًالووقتًاكبيرًاجهدًايتطلبأمرصحتها، وهو
صحةمنالتحققطلبات)، وبمجردأىلنايقدموا، ولمكرامتهمعلىحفاظًاوظائفهم
التعويضاتتقديمفىالبريطانيةالحكومةكرمفاق، وقدصاحبهإنصافيتمكانالطلب
موقفهاعنشيئًاأعلمالالتى (األمريكيةالمتحدةالوالياتعدا، فيماالحكوماتمنغيرها

تمتالتىالتسويةترضيهمالاألراضىمالكمنأكثرأوواحدكانوربما). الصددبهذا
عربىموظفحصلاآلخر، فقدالطرفعاتقعلىيقعدائمًاكانالخطأ، ولكنمعهم

أنعلمتالمختصةاإلدارة، ولكنالحرببسببذراعيهأحدلفقدهتعويضعلىباإلدارة
،إلىشكا، وعندماالحرببسببوليسحمارفوقمنسقوطهنتيجةتمتاإلصابة

.العسكرىالحاكممساعدإلىرفعهالتفتيشعنخطابمن69
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منسقطجحشًا، فإذايركبمنعلىعار: "القائلةاألرمنيةبالحكمةموقفىعنعبرت
.70"العارذلكتضاعففوقه

–أخرىأشياءمنأخذوهفيما – القدسمنرحيلهمعندمعهمأخذواقداألتراككان
بطريركوأرومانيان، األرثوذكسبطريركدميانوسالدينية، مثلالطوائفرؤساء
تعطيلبهدفالقاضىمعهمأخذوااألخرى، كماالبارزةالشخصيات، وبعضاألرمن
.جانبهامنتعيينهتتولىمنبفرضالمسيحيةاإلدارةوإحراجالشرعيةالمحكمةعمل

القضاءمهامممارسةفىنقطاعايحدثبالنيابة، ولمقاضيًاالمفتىبتعيينقمتوقد
بتعيين، فقمت1918أوائلفىالحسينىحسينىالممتازالقدسعمدةماتوقد. الشرعى

.للمدينةومجلسجديدعمدة

التيفود،وباءإنتشارخطرنواجهعليها، كناالقدساألتراكتركالتىالسيئةللحالةونتيجة
الغزيرالمطرجعلوقد. بسرعةينتشرانالسحائىواإللتهابالشوكيةالحمىكانتكما

الذىالفرنسيةللشركةالحديدىالخطإقتلعواالتركأناإلجتياز، خاصةصعبةالطرق
ذلكفى، بمابمكانالصعوبةمناألدويةعلىالحصول، فأصبحبالقدسيافايربطكان

توقفضرورية، وإذاطبيةمعداتمنبذلكتصلاالوباء، ومامنالواقيةالعقاقير
.الصيففصلفىالجفافمعاناةذلكمعنىالمطر، كان

بهاينظفأنيمكنهالتىالطريقةعنسائًالمكتبىإلىجارنرالكولونيليدخلوقد
.المحالتفىوجودلهايعدالمدينة، ولممنالمكانسإختفت، فقدمكانسدونالمدينة

؛البيوتبعضأبوابعلىوهناكهناالمصابيحبعضعدافيمامضاءةالشوارعتكنولم
المدينةكانت، ولذلكالمصابيحهذهمثلنفقاتتحملعلىيقدرونالكانواالكثيرينألن
ضوءسوىالزيتونجبلفوقمنرؤيتهيمكنضوءهناكيكن، ولمالغروبعندتنام

حولالقتالمراحلجميعالجبلفوقمننتابعنزالالوكنا. البريطانيةالعسكريةالمواقع
بلدفىتركياداخلعتقالامعسكرفىالرتبمختلفمنالبريطانييناألسرىمنكبيرعددهناككانالحربخالل70

منيحتاجونهبمايمدهميونانىتاجرهناككان، ولكنالمالفىنقصاًيعانونحصار"، وكانواقرةأفيون "يسمى
مليئاًضخماًكيساًحامالًالحربوزارةإلىالتاجرذلك، جاءالحربنهايةبعديوم، وذاتكمبياالتمقابلالحياةضرورات

يحملالشرقإلىالرجلوعاد. منهمتوفواعمنبالسدادالوزارة، وقامتعليهمماالمدينينمناألحياء، فسددبالكمبياالت
معالمطالباتأصحابيدعيهمابسدادتلتزمأنعلىالدولكلتحرصوال. تروىقصةلهتعدبها، ولميحلميكنلمثروة

مؤسسةمنبدعوةألقيتهامحاضرةمن (ذلكتتذكراألناضولوقرىمدنومازالت. الغشحترافهمامنمعروفهوما
).1932عامكست
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مارس15فىعسكرىأمرإصدارضرورةإلىاألوبئةنتشارامنالخوفأريحا، وأدى
.بتطهيرهاالقيامقبلالقديمةوالمفروشاتالمالبسبيعلتحريم

،التضخمفىالشحاذينعددالبالية، وأخذأسمالهمفىالبردمنيرتعدونالفالحونوكان
فرقسبعتدبير، تمالجيش، وبمساعدةمكانكلفىروائحهمونشمونسمعهمنراهم
المنطقةتبقىأنإحداهاعاتقعلىالنهار، ووقعطوالالمدينةشوارعفىتجولتصحية
.اإلعتداءاتمنخاليةالمقدسةاألماكنتضمالتى

همسجنوا)، ومالماذانعرفالالذين (السجناءومنظرالكريهةالسجنرائحةوكانت
المنسوبةالتهمإلىتشيرالتىالوثائقلغيابونظرًا. القلوبنياطيقطعبؤسمنعليه
وتنجهامالكولونيلبمساعدة – ، واستطعناسراحهمإطالقتمشهود، فقدوجود، أوإليهم

تنظيمًامنظمًاالروسىالحىفىجديدًاسجنًانقيمأن) المصريةالسجونمصلحةمن(
.للطعام، ومخصصاتللمساجينوزىخاصة، رائحةجيدًا، له

واألسرةوالطاوالتالمقاعدتوزيعإعادةإزاءاألتراكبهاتصرفالتىالطريقةوكانت
مناألثاثذلكاألتراكصادر؛ فقدوالمتاعبللضيقمثارًاكانتحدة، ولكنهاأقل

األمواللتوفيرثالثلطرفاإلسالمية، فيباعالدعوةلكليةإليهالحاجةبحجةأصحابه
أصحابالمدينة، هاجممناألتراكخرجالكلية، وعندماعلىالمزعوملإلنفاقالالزمة
تصورعنوة، ويمكنالستردادهبشرائهأصحابهاقامالتىالبيوتالمصادراألثاث

ممثلإلينايأتىعندمافمثًال. المختلفةاألطرافبينالنوعهذامننزاعفىالبتصعوبة
الطعامأدواتمنكبيروعددالدواليبمنودستةأسرةعشرةباستردادمطالبًاللفرير

عالماتتحملكلها، والالمدينةفىموزعةأصبحت) والسكاكينوالشوكاألطباق(
.أصحابهاهويةأومكانهاتحديدعلىالقدرةيملكمنخاصة، ترى

آالفوجودعنالناجمةالصعابإليهاأضيف، فقدتكفىالوحدهاالمتاعبهذهوكأن
بموقعيحيطوناليائسيناألرمنمناأللفينعلىيزيدماهناككان؛ إذالالجئين

مرة، قوبلتألولاألردننهرالبريطانيةالقواتعبرتوعندما. األرمنيةالبطريركية
وعندما. بالصلتالمسيحيينالالجئينمنوغيرهماألرمنجانبمنوالمساعدةبالترحيب
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، وكانهناكبقواإنالتركنتقامالالتعرضخشيةفلسطينإلىتبعوهاالقواتنسحبتا
،المهاجرينهؤالءوإسكانإطعاممشكلةمواجهة" المحتلةالعدوأراضىإدارة "على
والبروتستانتواألرثوذكسالكاثوليكالشواممنالجئآالفسبعةنحووجدتوفجأة

لنالمالريا، لكنبينهمالتيفودوباءنتشرايدى، فقدمنالضياعوشكعلىوالمسلمين
منثالثةجعلتسهلة، ولذلكليستورعايتهمإطعامهمومهمة. الخريففىإالتدهمهم

.المهمةلهذهيتفرغونلىالمساعدين

إغاثةصندوقمنتلقيناهاالتىالمساعدةنتلقلمماالمهمةبهذهالقيامنستطيعلنولكننا
إقناع، واستطعناالراحلالقدسأسقفأنيسماكالدكتورأنشأهالذىوفلسطينسوريا
دونأحدًابهانخص، والالطوائفبيناإلغاثةأعمالفىنميزالبأنناالكاثوليكيةالطائفة

دارفتحقبلواأحد، ولذلكحسابعلىألحدالدعايةسبيلعلىبهانقوماآلخر، وال
مؤقتة، وكانبصفة) الصلتمن (واألطفالالنساءمنالمهاجرينإليواءالكاثوليكضيافة
يدعووفلسطينسورياإغاثةصندوقأنمنإلىشكاقدالكاثوليكىاألسقفنائب

معيتناقضذلككانولما. الالجئينبينالبروتستانتيةالصلواتمنمعينةألشكال
األسقفلنيافةالصالة، وأكدتوقتحلولعندالضيافةلدارمفاجئةبزيارةسياستنا، قمت

عنأعربأنالعربية، وأودبلغتهمالالجئونيؤديهماعلىمقصورةكانتالترانيمأن
الرومكنيسةجانبمن" المحتلةالعدوأراضىإدارة "لقيتهالذىالمخلصللتعاونتقديرى

ديوتاليفىفرديناندوالمبجل، واألخالالتينبطريرككاماسىالكاردينالوغبطةالكاثوليك
روبنسونباسكالاألبالمتميزوالعالم) للخيرمتحمسرجلوهو (الفرنسسكانرئيس

منقدمهماعلىبالشكرلهأدينالذى) أيرلندافىالبابوىوالمندوبتياناأساقفةكبير(
.عون

علىاألمريكيةالصهيونيةالمنظمةبمساعدة" المحتلةالعدوأراضىإدارة "حظيتوقد
كبيربيتفىطبيًامركزًاأقامالذىاألمريكىاألحمرالصليب، وكذلكواسعنطاق

الصليبيرأسفينيلىجونالكولونيلالفرنسية)، وكانالقنصليةمقربعدفيماأصبح(
مفوهًا، كانوخطيبًاعالمًا) تايمزنيويوركتحريررئيساآلنوهو (األمريكىاألحمر
.محتاجلكلالعونلتقديمأريحاإلىالقدسإلىيافامنقدميهعلىيتجول
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األولاإلعالنمؤقتة، وكانطبيعة، ذاتبالطبع" المحتلةالعدوأراضىإدارة "كانت
واإليطاليةالفرنسيةإلىترجمتهوتمتسايكسماركصاغهالذى – أللنبىللجنرال
األمريظلالعرفية، وأناألحكامتحتالقدسوضععلىنصقد – والعبريةوالعربية

تتوافقأنالعسكرى، البدللقانون، وطبقًالذلكالعسكريةالضرورةدعتطالماكذلك
–عندئذ – يعرفأحديكنولم. الحربمتطلباتمعوتامًاكامًالتوافقًاالعرفيةاألحكام
سورياإلىفلسطينإنضمامجعلبلفورتصريحأن، رغملفلسطينالنهائىالمصير
وضعفىاليهوديةالسياسةستصبحالقدستدويلتمإذا، حتىاإلحتمالبعيدالفرنسية
.عربيةأغلبيةوسطاألقلية

عدافيمافلسطينكلتدويلعلىنصتالتى) بيكو – سايكس (الثالثيةاإلتفاقيةوكانت
بإنسحاببطلتقداألعلىالجليلفىفرنسيةوعكا، وأخرىحيفافىبريطانيةمنطقة
نهايةعندالحكمستتولىالتىالجديدةالحكومةشكليكنمهماأنهتصورنا، فقد71روسيا
اإلدارة -ولكن. القادمالصيففىذلكيكونبأننتنبأاألمر، وكناتحسم، فسوفالحرب

فىالهدنةبعدماإلىستمرتإ، نقلووسائلمعسكراتمنمكوناتهابكل– العسكرية
إلىالتبعيةتغيرتولكن (1919عامالصلحمعاهدةتوقيعبعداستمرت، كما1918
يرتدىيزالالبعضناكانعندئذ، وحتى1920يوليوأولحتىوذلك) الخارجيةوزارة

.المدنيةالمالبسبإرتداءلناسمححتىالعسكريةالبزات

:التالىالنصاإلعالنتضمنكما

لإلنسانية،الكبرىالثالثالدياناتأتباعقلوبملتقى) القدس (مدينتكمكانتلما"
أعلنعديدة؛ لذلكلقرونحجهمومقصدالمؤمنينلصلواتموقعًاأرضهاوكانت
تقليدى،موقع، أوضريحمقدسة، أوبقعة، وكلمقدسأثر، أومبنىأىأنلكم
الصورمنصورةبأىتابعالصلواتأماكنلرعايةمخصصخيرىوقفوكل
للعاداتوفقًاوحمايتهعليهالمحافظةتتمالكبرى، سوفالثالثاألديانألحد

".عندهممقدسةاألماكنتلكتعدمنومعتقداتالمرعية

.الحلفاءإحراجبهدفاإلتفاقياتبهذهالمتصلةالوثائقكل) روسيا (حليفتنانشرت71
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كما (أللنبىالجنرالسياسةفىالزاويةحجر" الراهنالوضع "علىالمحافظةوشكلت
وقد. السواءعلىوالدينيةالعلمانيةاألمورفى) نزيهإحتاللألىبالنسبةتكونأنيجب

تصدتالتىالحصينةالقلعةكانتأنهاالراهنالوضععلىالمحافظةسياسةبرهنت
بصفةالجهاتمختلفمن" المحتلةالعدوأراضىإدارة "علىنصباالذىللهجوم

.مستمرة

وإيطالية،وفرنسيةبريطانيةعسكريةنقاطلحراسةخاضعةالمقدسةالقبركنيسةكانتلقد
الحكمنيرمنتخليصهاأجلمنقاتلواالذينالجنودمنألىبدخولهايسمحلمولكن

يتولىمسلمراعيمثلهولكن– األقلعلىهنا – مستبدًاالحكمذلكيكن، ولمالعثمانى
هذافىأسالفه، عينالقفطانيرتدىوقورة، معممشخصية، وهواإلرثبحقمنصبه

تلقيتالميالدى، وقدالسابعالقرنفىفلسطينفاتحالخطاببنعمرعهدمنذالمنصب
المسلمالراعىإشرافأنالمسيحية، مفادهاالطوائفممثلىمختلفمنقويةإقتراحات

منالقليل، وكانمسيحىحاكمأىبهيقبلأاليجبالتعدىمننوعهواألماكنعلى
ماوهو (األخرىالكنائسبدخولأصًاليهتمكانإذا، هذاالمقدسالقبرزارقدأولئك
ختيارالالمسيحىالحاكمبهاسيتصرفالتىالطريقةلمراقبةالجميعنتظرافيه)، وأشك
يكن، ولملكاثوليكىالمنصببإسنادليقبلوااألرثوذكسيكن، ولمالمنصبيشغلمن

فىحقوقاإلنجيليةللكنيسةكانلو، حتىبروتستانتىأوبأرثوذكسىليتقبلواالكاثوليك
،وجهخيرعلىبعملهيقوم، فالشيخالحقوقتلكلمثلتطلعأوالمقدسالقبركنيسة

.الشرطةإلىأحيانًا، ويلجأاإلمكانبقدرالعاموالنظامالراهنةاألوضاععلىمحافظًا
أحدمنهيشكلمالذىالوحيدالشخصإنهألقولذلكمنأبعدهوماإلىسأذهبولكنى
رجالأوالمدنيينأوالعسكريينمنفلسطينفىقضيتهاالتىالتسعالسنواتطوال
أماملهليشفعيكنلمذلكولكن. بالبلديةموظفأصغرإلىالسامىالمندوب، منالدين

:المناقشةتقبلالالتىبالعبارةدائمًامطالبهاعلىردىكانالتىالمسيحيةالعناصرإلحاح
".الراهنالوضععلىالحفاظ"
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الالتينيةالمسيحيةحمىحامية– األولفرانسواعهدمنذ – تعتبرفرنساكانت
التىالتقليديةبالمشاعرالحمايةهذهوتمتزج. 72العثمانيةاإلمبراطوريةفى) الكاثوليكية(

الكثيرتعنىتزالالوالتىسوريا"، إلىفلنتجه "شعارإلىبوييودىجودفروامنتمتد
الإهانةتمثلمتحالفة، فإنهامسيحيةحكومةظلفىاستمرارهاورغم. الفرنسيينعند

والسالحالرجالأنورغم). األوضاعهذهبتصفيةنقومأنيتوقعفلسطينىوكل (تغتفر
العسكرىالتمثيلوجودكانفقد (البريطانيينمنكانواالحلفاءبإسمالقدسحررواالذين

الذىالنحوعلىومعاونيهبيكوجورجالمسيوممارساتكانت) شكليًاواإليطالىالفرنسى
.الصارمةمراقبتنا، موضعقبلمنإليهاإلشارةسبقت

، فقدالراهنبالوضعالشديدتمسكناضدالموجهةالوحيدةالمجادالتهىتلكتكنولم
المقدسة، وكانباألراضىالكاثوليكالروممنجماعةوأقدمأكبرهمالفرنسسكانكان

الالتينىالبطريركنفوذيتجاوزنفوذًاأعطاه– عامسبعمائةإلىيعود– كبيرهممنصب
عشرالتاسعالقرنصحوةالكاثوليكية)، وهىللكنيسةتمثيلهبحكم (لهرئيسًايعدالذى

يرفعأنالفرنسسكانرئيسحقمنوكان). القرنذلكصنعمنأنهاالبعضويرى(
يحملالذىبوبيودىجودفروارايةأوالصليبيينعلم، وهوالصليبعلمسفينتهعلى

ثالثةهناك، وكانالمسيحالسيدأصابتالتىالخمسةالجراحإلىتشيرصلبانخمسة
يلقبكانالفرنسسكانرئيسولكن). كاثوليكى (والتينى، وأرمنى، أرثوذكسى: بطاركة

األمور،معظمفىإختلفتاالفرنسسكانورئاسةالبطريركيةأنورغم". األعظماألب"
الناحيةمنالهوىإيطاليتا، ولكنهماالدينىالمجالفىعالميتينالجميعأمامكانتافإنهما

نمساوى، وقدمونسيورإلىنمساويةبتبرعاتأقيمضيافةبيتإدارةتسندقد. السياسية
بالنسبةذلكنقيضعلى، بينماإيتانللقديسالعامةالمدرسةفرنسىدومينيكانيرأس

بطريركيًا،أسقفًا) اإلحتاللمنسنواتسبعبعد (أيرلنديًايصبحقدالبريطانىلإلنتداب
إحدىرعايامنللفرنسسكانرئيستعيينأوبريطانىأوفرنسىبطريركتعيينولكن

األكبرالحاخامتعيينفىالتدخلعلىاإلقداممنمدىللتقاليد، أبعدخرقًايعدالدولتين
الحمايةغضبيثيرأنللفرنسسكاناإليطالىالرئيساستطاعاآلنوحتى. لليهود

خاللمنفرنسا، وليسفىلهالكنيسةرؤيةخاللمنيرىأنيستحقمنصبىإن: "مرةذاتفرنسىقنصللىقال72
".فلسطينفىلهرؤيتها
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جاءرومامنعسكريًا، برقيةحاكمًاتعيينىمنواحديومبعدتلقيتأننىأذكر. الفرنسية
علىردىوكان ... ". الفرنسيةالحمايةكذلكتنتهى ... التركيةالسيادةبإنتهاء: "فيها
األوضاععلىللحفاظالقدسإلى، جئناالراهنالوضععلىالحفاظلمبدأتطبيقًاأنناذلك

.تغييرهالوليس

أجوستينوداالكولونيلينتظرنىكانأيضًا، فقدوالعسكرىالعلمانىالضغطاستخداموتم
مشغوًالرجًالالعسكرية، وكانالقيادةفىبالدهيمثلكانالذى) اإليطاليةالمفرزةقائد(

واأللمانالتركتركهمابعضبهركنًالنفسهخصص، وقدالمحلييناإليطاليينبالرعايا
بورتونإلىقبلمنوجههالذىاإلنذارمسامعىعلىليكررينتظرنىالسجاد، كانمن
لعدمإندهشأنهويبدو. لفرنسارئاستهشرفيمنحقداسأىيحضروالنورجالهبأنه

فىفخمعشاءإلىالفورعلىفدعانى، عليهبالردإكتراثىوعدمبالموضوعإهتمامى
.كازانوفا

منتلقيته، ماالمناوراتهذهحيالتصرفىتجاهنفسىفىالطمأنينةيبعثمماوكان
التقديرآياتأسمىعنيعبر) الخارجيةوزير (بلفورالمستر "أنمنالبريطانيةالخارجية

بعدفعلهعلىأقدمتفيماالثقةالرسالةتلكمنحتنىللقدس ... "، فقدالعسكرىللحاكم
.ذلك

أعلن، عندما1920أبريلفىالمنعقدريموسانمؤتمرحتىالفرنسيةالحمايةواستمرت
حكومةيخاطبالالتينىالبطريركاستمربعدئذ، وحتىاإلنتدابلصالحنتهتاأنها

الكاثوليكيةالطقوسرعايةشرفلهيعودالذى، الفرنسىالعامالقنصلخاللمنفلسطين
خاضتوقد. 1921عامالفاتيكانمنبقرارذلكأوقفللحماية، حتىمظهرًاتعدالتى

يتملها، ولمالتابعينالمقدسالقبركنيسةحراسعلىلإلبقاءمريرًانضاًالالحكومتان
.1922عامإالفعًالسحبهم

وتحويلالحربمنلالستفادةالضعيفةالطوائفجانبمنعديدةمحاوالتهناككانت
الدينيةالطقوسرعايةشرفمجالفىلمصلحتها، وذلك" الراهنالوضع "سياسة

.بالصبر، فالذواوالحسنىبالمنطقإقناعهمتماألمور، ولكنمنغيرهاالكنسية، وفى
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الخطيرةاألموركلتأجيلعلىالمحتلةالعدوأراضىإلدارةالعسكريةالطبيعةوساعدتنا
؛ فقدالوطنى، والسالمالجنسية، والعلممشاكل، مثلالحرببعدماإلىالقلقتثيرالتىأو

رفعبعدمقراربإتخاذالدماء، إراقةعليهايترتبقدالتىالمشكلةهذهأللنبىالجنرالحل
القائدمقرعلىفقطيرفعالذىالحلفاءعلمعداماالمحتلةالعدوأراضىعلىأعالمأى

تجنبالممكنمنمتبعًا، وكانتقليدًاالبدايةمنذالصادرةاألوامرأصبحتثمومن. العام
عندماقبرصفىالشئنفسفعلقدولسلىالجنرالكانلوالمتاعبمنقرننصف
.قبرصفىالبريطانيةالقواتوقائداألولالسامىالمندوبعتبارهاب1878عامدخلها

،أسفىوموضعرغبتىضدإحداهما، كانتمرتين" الراهنالوضع "مبدأبخرققمتوقد
العدوأراضىإدارة "قامت، فقدفعلتلمامرتاحًامتعمدًاعامدًاكنتالثانيةالمرةوفى

تبررالظروفكانتخطير، ولكنوبشكلبإصرارالمراتإحدىفىبخرقها" المحتلة
.ذلك

فلسطينكانت. الصهيونيةالمسألةفى" الراهنالوضع "مبدأالعسكريةاإلدارةخرقتلقد
للدولةتابعًامازال1918حتىنصفهاوكان (المسلمةالعثمانيةللدولةتابعةوالية

علينا،كان" الراهنالوضع "سياسةظلوفى. العربمنسكانهاغالبيةالعثمانية)، وكانت
إدارة "مجردإنناسريعةتغييراتإدخالفىللراغبيننقولأن) تعليماتنتلقىكنا(بل

غيرهاأومصرفىنفعلكماالبالدنديرأنعلينا، وكانمدنيينمنظمينولسنا" عسكرية
عربية،ترجمةوتقديمرسميةكلغةاإلنجليزيةالمهمة، مستخدميناألقلياتذاتالبالدمن
فىبهنعاملهمالذىالنحوعلىوغيرهمواألرمنواألوروبييناليهودالمقيمينمعاملةمع

.مصر

اإلعالنطبع، فقدالمفهومهذاعنتمامًامختلفًا" المحتلةالعدوأراضىإدارة "موقفكان
،منىالصادرةاألوامروالعربية، وكذلكوالعبريةباإلنجليزيةأللنبىللجنرالاألول

علىعجلعلىأضيفتأنلبثتالحكومية، ومااإلدارةالفتاتفىالعبريةواستخدمت
فىيهودومترجمينموظفينبتعييناألخرى، وقمناالرسميةواإليصاالتالبلديةإيصاالت

للوضعالخرقهذاعلىشديدًانقدًا" المحتلةالعدوأراضىإدارة "واجهتوقد. مكاتبنا
العظمىبريطانيابإعالنيبررهمالذلككانأنهشك، والفلسطينوخارجداخلالراهن
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محتلةدولةألىيعطىتفويضبمثابةكانالذى1917نوفمبر2فىبلفورلتصريح
، حتىأقيمقداإلنتدابنظاميكن، ولمأنشئتقدتكنلماألممعصبةأن، رغملفلسطين
.الصهيونيةهدفمعمتطابقًاالحكومةهدفيكون

عدمعلى– آخرحاكمكأى – مقننة، يحرصغيرحريةمنالعسكرىللحاكملماونظرًا
تقعالحتىجيدةقانونيةمشورةإلىبحاجةأننىقليلبعدأحسستفقد. بهاالمساس
خدماتإلىحتجتابعد، ولذلكفيمايصدرقدللتعويضاتقانونأىطائلةتحتقراراتى
،فلسطينفىالحديثللتشريعالمؤسسلذلكنتيجةأصبحالذى، كالركأورمالماجور

مثارلهالحميمةصداقتىبعد)، وكانتفيماخلفهالذى (بنتويكنورمانيساعدهوكان
وفى. مركزىتقوىآلخرحينمناليهودإنتقاداتاليهود، وكانتوأحيانًاالعربإنتقاد
برسى، ويعدموجريسبالكولونيلبرسىوليملوردالماجوراستبدالتمالوقتذلك

.الفضلمنبالكثيرالعسكرىالحاكمإدارةلهدانتقديرًامنظمًا

عسكريًاحاكمًاتعيينىبعدتلقيتها، مذكرةأسابيعلعدةالماليةلتبعيتىتحديدأولوكان
بمبلغللبنكمدينًا، وكنتمرتبىصرفعنمسئولةتعدلمالبريطانيةالخارجيةأنمفادها

أندونأشهرخمسةمنألكثرمكثتأنبعدالمكشوفعلىسحبتهاجنيهأربعمائة
العشاءلتناولزمالئىدعوتحتىالمتأخرراتبىأصرفكدتوما. واحدًامليمًاأقبض
هذاوكان. راتبىعلىالحصولدونالجديدةوظيفتىفىأشهرستةبمرورإحتفاًال
الزمالءمنأىباستضافةأقملمألننى؛ الحرجفىيضعنىراتبىصرففىالتأخر

اإلمتيازاتبينمنوكان). األشهرتلكخالل (بالقدسمرتالتىوالشخصيات
لجميعأخرى، ولمدةشهرينلمدةكلهالعالميغطى (المجانىالبريدإلىالعسكرية، إضافة

جنيهًا14منهالطنسعربلغالذىالفحمعلىمجانًاومصر)، الحصولفلسطينمناطق
ذلك، وكانبديلكوقودالزيتونخشبعلىنحصلوكنا) متاحًايكونعندما (إسترلينيًا

أفسدهماتصلحأنأرادتالبريطانيةالعسكريةالسلطاتقليًال؛ ألنالخشبمنالنوع
السلعأسعاررتفعتاو. فيهاحياةالجافةكانتإذاإالالزيتونأشجارقطع، فمنعتالترك

ضخمة، ولكناألرباحوكانت. الحربسنواتطوالنسبيًاكبيرًاإرتفاعًاالمستوردة
إن، حتىالحرببدايةعندمصرفىفعلتممابأكثرمنهاتستفدلمالبريطانيةالتجارة
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الصحفعلىالحصولإلىبشغف، ويتطلعونبالقدسيمرونالذينالجنودآالف
بسدالقاهرةأولندنفىالكتبتجاريهتمالمنشودة، فلمضالتهميجدوالموالروايات

الدور،هذالعبعلىكوكتوماسممثلحرضتوقد. القراءةإلىالجنودأولئكحاجة
.الشركةعملتقاليدحدودتجاوزرفضترئاستهولكن

الستبدالالقاهرةإلىذهابىيبررماهناكأنشعرت، فقدإكتملقدالعملطاقمكانولما
.الئقةجديدةعسكريةبغداد، ببزةفىواستخدمتهاإلستانبولأعددتهاالتىالكاكىبدلتى

،لىقدمتهمماأكثرسعيدلخادمىالكثيرالشئالجمالتقليدىترفهامنمصروقدمت
، لكنصحيحشريفبلدالقدس "أنيرىكان، فسعيدبالقدس1918قضاءبعدوذلك

.بالقاهرةالرخيصةالترفيهووسائلوالسينماالترامبالتمدنيقصدالتمدن"، وكانينقصه
إحساسهعنسعيدعبربنها، حتىإلىالزقازيقونتجاوزالسويسقناةنعبركدناوما

منها، حيثمترًاكيلوخمسينبعدعلىالقاهرةمناإلقتراببمجرد" واإلنسانيةبالذوق"
إلىالمرءتنقلالتىالنقلالمضاءة، ووسائلوالشوارعالكبرى، والمتاجرالعيشرغد
.صهيونشظفعن– شكبال – مختلفةأخرىبيئة

القيمةبالغعامًاعشرأربعةدامتبمصرلصالت– آلخرحينمن – التجديدهذاكان
اللونإلىالرمادىاللونالدفء، ومنإلىالبردمنقالئلأيامخاللأعبرعندى، حيث

التغييرفىيثيرهمايجد، الالمقيممعرفةلديهرسمية، وسائحمهامبال، ضابطاألزرق
الشاميةاللهجةبعدالمصريةالعربيةباللهجةحتفظتالقد. بهالمحيطةالبيئةفىالكامل
)بمصر (يشغلنىماهناكيكونأاليسعدنى، كانكلهذلكوفوق. المختلفاإليقاعذات
محطاتنظار، حتىالعشرينياتمطلعفىوالمرارةبالقلقاإلحساسمشاركةسوى

.األصدقاءقدامىمنكانوا) القبطمنمعظمهموكان (الخططولعلىالحديدالسكة
بنها، وكانتبمحطةليًالساعتيناإلنتظارعلىكانأن– بعدفيما – مرةذاتوحدث
ناظر (أفندىمرقصفأخذنى، بالمسافرينمزدحمةاألولىالدرجةاستراحةحجرة

علىمقعدإليهأحتاجماكلأنلهأكدتولما. السيداتاستراحةحجرةإلى) المحطة
منضرروالالمتأخرالوقتهذافىخاليةالحجرةأن، أصرالرصيففوقأريكة

إذاعمابالعربيةتسألطويلةمحجبةمسلمةسيدةصوتسمعتلها، عندمااستخدامى
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يتقدمنىوإنسحبتلهافإعتذرت، السيداتحجرةالرجالبإدخالتسمحالتقاليدكانت
نفسىوجدتتريستينو، عندماديلوباخرةأركب، كنتالتالىاليوموفى. أفندىمرقص
وكانت .. " األمسليلةمعىلطيفًاكنتلقد: "تقولغربيةسيدةمواجهةفىجالسًا

.بنهابمحطةكانتالتىالسيدةنفس، وهىفوربسروسيتاالمتحدثة

المصادر،األلمانيةالقنصليةمقرإلىفاستفندقمنإنتقلتمصر، منعودتىعند
،اللماحبذكائههتسبورهارىبصحبة، مستمتعًاالخريفحتىبيرسىمعهناكوبقيت
إلىالطعاممائدةريتشموند، تحولتأرنستالعامخالل– بعدفيما – إليناإنضموعندما
عنمتميزًابيرسىيعتبرهالذىكبلنجيطيقالريتشموندكانمصغرة، فقدمحكمة
ويلز، وكانأفضلألننىيجزعكانريتشموند)، وكالهماعندالمفضلالكاتب (سكوت

قانونيًا، فيعبرنحوًاذلكفىينحىكانبيرسى، ولكنذلكعنتعبيرهفىعنيفًاريتشموند
الشهودمنصةعلىأقوالهالشاهديرتبكماتمامًامرتبةوعللبحججلويلزتقبلهعدمعن

منبهأقومماعلىالتدريبمننوعًا– عندى – المجادالتهذهبالمحكمة، وكانت
أنعلمتعندماكثيرًارتحتاوقد. الصهيونيةوزعماءوالبطاركةالمفتىمعمجادالت

تناولعلىأومعىالتعاملعلىفقطيقتصرالالوسطىبالحلولبيرسىقبولعدم
علميةبسمعةيحظى) أورنيثولوجى (بالطيورعالمًاكان، فقدباألدبالمتعلقةالموضوعات
إلىجاءعندماالطبيعىللمتحفزيارتهعندالعامالقائديرافقأنمنهطلبتطيبة؛ لذلك

فىالمتحففىهذاأقامواقداأللمانعسكريًا، وكانحاكمًاتعيينىبعدمرةألولالقدس
–الدرجهبوطهأثناء – يصفمارشالالفيلدسمعت). بقنصليتهمالخاص (المبنىبدروم
ال: "بيرسىالطائر، فقالذلكإسمعنبيرسىوسألالقدسإلىالطريقفىرآهطائرًا
"عنهحدثتكالذىالطائرذاهولماذا ؟ ها: "العامالقائدالشكل"، فصاحبهذاطائريوجد
" !بالذاتالطائرهذاإلىيشيرماوصفكمنأفهملمإننى: "قائًالبيرسىفرد

فيهيكونالذىالموسمالعالمأنحاءجميعفىالمسيحية، يعتبرالسنة، ذروةالفصحأسبوع
خاصةالقدسالمقدسة، وفىاألراضىفىالفصحوكان. للسالمإنتصارًاالصراعموت
،الفصحقبلخلتقرون، ومنذأجيالعدةمنذوذلكالحصونوتدعيمالسالحشحذيعنى

بالعشاءإحتفالناإالذلكفىيفوقهجميًال، الرومانسيًاطقسًااليهودىالفصحعيدكان



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

361www.RaoufAbbas.org

العيدينإرتباطأثاروقدبهاإلحتفالعلىتحرصيهوديةعائلةكلاألخير، وكانت
إبتدعالذىاأليوبىالدينصالحإهتمام) المسيحىاليهودى، والفصحالفصح (الكبيرين

للنبى" مقامًا "الشهر، وبنىنفسفى" موسىالنبىعيد "هوإسالميًاعيدًا1200عامحوالى
بهذهاإلحتفالأريحا، ويتممنبالقرباألردننهرمنالفلسطينىالجانبعلىموسى
تجمعالدينيةبالطقوسيختلط، حيثبالقدسالكبرىالثالثللدياناتالثالثةاألعياد

.الفصحربيعإضطراباتأزمةلتشكلواإلجراميةالسياسيةالدوافعذاتالحشود

للصدامخارجىتحريضإلىحاجةفىالمسيحيةالمحليةالطوائفتكنلمولألسف
العسكرىالحاكممنصبلشغلىاألوليناألسبوعين، فخاللالبعضبعضهامعالدامى
فىعندهمالميالدوعيدالغطاسعيديقعالذين – األرثوذكسواألرمنالروم، قامللقدس
وضعتهمالذينالحرسرجال، وقاملحمبيتفىالمهدمغارةعلىبالهجوم– اليومنفس

.بإجالئهمهناك

يؤدىقدالذىالتوترذروةيمثل73"النورسبت "بإسمالمعروفاألرثوذكسحتفالاوكان
اإلفراطأحيانًا، يصاحبهوثنىنصف – سياسىنصفغريبطقسكارثة، وهوإلى

أديرة "كتابهفىالقتلذروةكيرزونسجلوالذى. والقتلالخمرشربفىالشديد
نقطةبلوغعنبعيديناألرثوذكساألرمنوالاألرثوذكسالروميكنالليفانت"، ولم

بقى، ومنالمبعدينبطاركتهمطريقعنذلكتالفىالممكنمنالرئيسية، وكانالخطر
.اإلعتدالإلىالميليظهرونكانواالذينالدينيةرئاساتهممن

أيدينا، فكتبتمنتفلتاألمورنتركأنيمكنعاتقنا، والعلىصحفالأمروقعلقد
:يلىمافيهاالبريطانية، ذكرتللقواتالعامةالقيادةإلىمذكرة

)، وخالل1918 (العامهذامايو5يوافقاألرثوذكسالرومعند" الفصحعيد"
سبت "بإحتفالذروتهاتبلغالتىاإلحتفاالتمنعددهناككانالسابقيناألسبوعين

عندالدينىالهوسكانالفصحأسبوعوخالل). مايو4 (الفصحعيدليلة" النور
حازمة،مواجهةإلىدائمًااألمر، ويحتاجذروتهبلغقداألرثوذكسالرومطائفة

وبإحتفالاألخرى، الكنائسعند، والفصحاألرثوذكسعندالقيامةيوماألحديليهالذىالسبتعشيةاإلحتفالذلكيتم73
)المعرب. (اآلالمأسبوعيختتم" النورسبت"
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فىاستخدامهميتطلباألمركانالذيناألتراكالجنودأعدادهذامعأرفقولذلك
الالزمينللجنوداألدنىالحدأنذلكمن، ويتضحالمقدسالقبركنيسةحراسة

يتمكانالنوربسبتاإلحتفالعندرجًال، ولكنخمسونهوالمهمةبهذهللقيام
الرومبطريركغيابالعامهذاتعقيدًااألموريزيدومما. جندى600استخدام

القيامتستطيعالمستوىنفسمنكهنوتيةشخصيةوجودوعدماألرثوذكس
هذاإلحتفالمنعيتملم، فإذاالغاربعلىالحبلنتركأاليجبثم، ومنبواجباته

.داميةإضطراباتحدوثإلىذلكيؤدى، فسوفعواهنهعلىاألمر، وتركالعام

اإلدارةإختصاصفىيدخلالالنوعهذامنطقوسبشأنقرارتخاذاأنوأرى
التدخلبعدمالبريطانية، نلتزمللقواتالعامالقائدلتعليماتطبقًاالعسكرية، وأنه

الطوائفخواطرسيثيراإلحتفالمنعأنالراهن"، كماالوضع "علىحفاظًا
معيتفقرمزية، بمابصورةاإلحتفاليقامأنيجبالمسيحية، عمومًا، لذلك

يسيرلإلحتفالمعتدلموكببتنظيملهمبالسماحجديد، ويكتفىعهدإلىاإلنتقال
المحتفلينإلتزامضمانيصعبالحالةهذهبالجنود، وفىمحاطًاالشوارعفى

التركيتخذهاكانالتىاألساليباستخدامإلىجنودنايضطر، وقداإلعتدالجانب
نقترح، ولذلكالمقدسالقبركنيسةإلىالموكبيصلعندما، خاصةقبلمن

حراسةتتولىبأسبوعالفصحعيدقبلالقدسإلىمناسبةعسكريةقوةإرسال
يتمأن، وأتمنىالمقدسالقبر، وكنيسةاإلحتفال، وموكباألرثوذكسىالدير

يكلفأنالدينية، ويستحسنالمناسبةجاللمعيتناسبانوحكمةبهدوءاإلحتفال
اإلحتفاللرئاسةالمطارنةأحدبإرسالباإلسكندريةاألرثوذكسالرومبطريرك
سانت (سيناءجبلديررئيسالثانىبورفيريوساألسقفذلكيتولى، أوبالقدس
أنغير. المهمةبهذهالقيامنفسهاإلسكندريةبطريركقبللووحبذا) كاترين
هذهفى – يعتبرثمالمبعد، ومنالقدسلبطريركتابعًايعدسيناءجبلديرأسقف
برئاسةللقيامبالقدساألرثوذكسالرومكهنوتهيئةعندمناسبًامفوضًا– الحالة

.الفصحعيدإحتفاالت
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لتوجيهالالزمةالترتيباتأعدحتىإبالغىأرجوذلكعلىالموافقةتمتفإذا
يومقبلللقدسحضورهيكونأنالمعتادة، علىباإلجراءاتإليهرسميًاالدعوة

لهالمناسبةالنقلوسيلةتدبيرمعأبريل29األحدحتىبالمدينة، ويظلأبريل15
".وإيابًاذهابًا

1918مارس17القدس

ستورسرونالد
العسكرىالحاكم

الثانىبورفيريوساألسقفغبطةإلىالدعوةتوجيه، وتمقتراحىابالعامالقائدقبلوقد
متوترًاوكان. الغائبالبطريركعننيابةالدينيةاإلحتفاالتليقودسيناءجبلديرأسقف
األسقف، ولكناإلحتفالمنجانبإليهيسندأنطلبأسقفكل؛ ألناإلحتفاالتطوال

"النورسبت "إحتفالفىإضطراباتوقوعإلىيؤدىقدذلكبأنتعللالثانىبورفيريوس
وقد. عهدهافى– مرةألول – اإلحتفاليتمالتى) العسكرية (المسيحيةالسلطاتإلىتسئ
القبركنيسةأماماإلنجليزالضباطبعضمع، ووقفتالعربالشرطةرجالبكحدادجهز

،مراتسبعالنورسبتحتفالاحضرتوقد. األسقفغبطةأمامالطريقلتأمينالمقدس
فىأخرى؛ ألنلسنواتواجبىمنالجانببهذاالقيامفىاالستمراريسعدنىكانوكم
.البعيدالماضىفىحدثماذكرياتمنها، تضاعفديونيسيوسطقوساإلحتفالذلك

اإلحتفالواستمر. يبررهامالتجربتناكانالعسكريةاإلدارةظلفىيتمإحتفالأولوفى
يتعجب– المقدسةالمدينةفىحتى – البعضجعلهدوءفىيتمالنوربسبتالقدسفى

تحقيقهتمماعلىوشكرنى، العامالقائدهنأنىوقد. اإلحتفاللهذانوليهاالتىاألهميةلتلك
اللوردإلىأبرقالحساسية"، كمابالغلموقفوإدارتىتصرفىبحسن "إنضباط، مشيدًامن

الناجحةالطريقةعلىالتامرضاىعنلكمأعبرأنيسعدنى "قائًالالثانيةللمرةبلفور
".اإلحتفالبهاأدرتمالتى

األمطار، فالقواتفصلفىحتىبالقدسملحةمشكلةتمثلالمياهإمداداتوكانت
ماءإلىالمتزايدةالحاجةمنها، خاصةكبيرةكمياتإلىتحتاجوحدهاالعسكرية
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القدسمستوىعنمنخفضمستوىعلىتقعالبحيراتأواألنهار، وأقرباالستحمام
تعتمدتأسيسهامنذالقدسوكانت. المدينةمناألميالمئاتمسافة، وعلىقدماأللفبنحو
لبناءأحجارها، قطعتقبلمنمحاجركانتخزاناتفىاألمطارمياهتجميععلى

وكانالمعبدتحتسليمانالملكعهدفىأقيمالذىذلكهوالخزاناتأكبر، وكانالمنازل
محفورةخزاناتثالثةومنباألمطارتغذيتهتميالماء، وكانمنجالونمليون11يسع
إدارة "القديمة، شكلتالخزاناتتلكلترميموسعيًا". سليمانبرك "بإسمعرفتالصخرفى

علىتقعالتىعروببركةخزاناتبناءوإعادةلتطهيرعملفريق" الملكيةالمهندسين
إلىأدىمماالمسافةهذهعبرالمياهضخفىنجحوا، وقدالخليلطريقعلىميًال22بعد

علىمبنيًاالمشروعكانطويًال، فقدتستمرلمالفور، ولكنعلىالمياهأزمةتخفيف
لحسابيعملكانفرنسىمهندسأعدهاوالتىعندئذ، المتاحةالفريدةاإلحصاءات

.العثمانيةالحكومة

،سليمانبركمياهاستخداممع، وحتىنأملكنامماكثيرًاأقلعروبمنالمياهتدفقكان
اإلدارةتجهتا، والجفافكارثةإلىبالقدستدفعالمطرمنالخاليةاألولىالسنةكانت
إلىالبلديةإضطرت– إقامتهبعدوأحيانًا – المياهنقلنظامإقامة، وحتىفرحعينإلى

الصهاريجتجرالواحداليومفىخمسةأوأربعةأوالماء، ثالثةلنقلقطاراتاستخدام
أمامهاإصطفتالشوارعنواصىعلىأنابيبوأقيمت. اللدمنيهوذامنحدرعبرالثقيلة

سعتهاصفيحةمنهمكلومعالشمستحتينتظروناألطفالمنمعظمهمطويلةطوابير
أن، أرىاآلنالكالمهذاأكتبوأنا. واحدًاقرشًابالماءملؤهايتكلفجالوناتأربعة

الثروةتراكماآلنيبررهكبيرةبتكلفةبالماءالقدسلمدأقيمالذىالشاملالمشروع
.إكتمالهبمجردتحققتالتىبفلسطين

إنطباعاتتنوعمنأكثرشئنظرىيلفتلمبفلسطينلوجودىاألولىاألسابيعوخالل
رسالتهاقدمتقدالقدسأنيعتبرونالذينالمثقفينعنالنظر، وبغضاآلخرينالناس

الدينيةالجهالةمندرجاتعدةإكتشفت، قبلمنالمدينةزارواالذينوالرحالةلإلنسانية
كانبينما".قبلمنكهذامكانعن "يسمعوالمأرسلهممنبعضكانوالجغرافية، فقد

عماآلخرحينمنأسألوكنت" اإلنجيلفىإالتوجدالمنطقةأنها "يظناآلخربعضهم
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القدسزوارمعظم .. بعدهماأوالميالدقبلماإلىتنتمىالمقدسالقبركنيسةكانتإذا
بهرتبطاوماالمواقعمنموقعبكلبتمعنيهتمونالذين: مجموعتينإحدىإلىينتمون

شكسبير،أوتيبربوسبهاقبلالتىالنصوصيشرحونالذين، والشكاكونحوادثمن
.المموجالحديدمنأصبحوقدسليمانمعبديرواأنيتوقعونوكأنهميبدونوالذين
فالشوارع". توقعاتهمعنتختلفألنها "للقدسزيارتهمعنداألملبخيبةالكثيروأصيب

الروائحمنهتفوحمكانًا" المقدسةالمدينة "موقعفى، وشهدواالفنادقمنأسوأكانت
.الكريهة

تلقيتكبيرة، فقدزيادةزادقدوالجماهيرىاالجتماعىرصيدىأنالحظتأنلبثتوما
لبضعةإالأعرفهملمأشخاصمنبالتمجيدحظيتومصر، كماإنجلترامنالتهانى
القدامىاألصدقاء، وجددبىمعرفتهمالبعضدعىا، وكاملبتقديرإلىنظرواأسابيع

بالوالياتأوتابواليةليكسولتمنستورسبيوالتدعىآنسةزعمت، بللىصداقتهم
،توقيعىعلىالحصولالكثيرونمنىوطلب. لىقرابتهابشرفتحظىأنهاالمتحدة

وكذلك. القدساستسالمعندللهدنةاألصلىالعلمالتركية، خاصةالراياتبعضوعلى
زرقةلحسناءوالدةأووالد "مستخدمًا، طلبهيكنلمالطوابعتلكمنالبريد، وكثيرطوابع

.األمريكيةالمتحدةبالوالياتأوكالهوماأووسكانسنمن" عينيهافىالسماء

طلبًاتلقيتحتىتعيينىعلىأيامثالثةتمضغباء، فلمأقلالمحليةاإللتماساتتكنولم
الشخصىوالتملقالبريطانيةباإلتفاقاتاإلعترافبينفيهيمزجأرثوذكسىعربىمن

".تمامًاتشبهونهالذىالمسيحسيدنابإسموصيتىتقبلواأنسعادتكممنأرجو: "قائًال
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عشرالرابعالفصل
القدسفىالعسكريةاإلدارةأعمال

)1917 – 1920(

يمضىيكد، فلماألرضبقاعمنغيرهادونالقدسفىاإلنسانيحياوحدهبالخبزليس
البديعةالعمائرلهدمإتجاهًاهناكأنعلمتحتىأسابيعبضعةهناكوجودىعلى

حيثمنالتميزإلىتفتقرالتىالقبيحةالرخيصةالمبانىمنغيرهاالجميلة، وبناء
منظمغيردينىاستغاللسادهاالتىالسابقةالخمسونالبناء، فالسنواتوموادالتخطيط
.للمدينةوالغربيةالشماليةاألسوارمعظمحدودتجاوزتأوخلفهاحجبت

،األقلعلى – للقدسالحمايةوفرتأن" المحتلةالعدوأراضىإدارة "باستطاعةوكان
الراهنة، وقدوالسياسيةالدينيةاألوضاععلىمحافظتهاإطارفى– الجماليةالحماية
، بأنالزيتونوجبللحمببيتالقدسيربطترامخطإقامةطلبعلىأردأنأسعدنى
وقد. (للقدسالعسكرىالحاكمجثةعلىإاليتملنالخطلهذااألولىالقضبانوضع

قرارًابإعتبارهسنواتلعدة) اليهودالمهاجرينجانبمنشديدلهجومالقرارهذاتعرض
يتمال (التىاألماكنمعظمفىبالترامالنقلفاققدبالحافالتالنقلأنرجعيًا، ناسين

).األموالمنالمزيدبإنفاقعليهاالحفاظ

منالثامنفىالصادر34رقمالعامالبالغإلىالمدينةوتخطيطالبناءضبطأصولوتعود
مدينةفىكانبناءأىيهدمأنشخصألىيجوزال: "أنهعلىنصىذال1918أبريل
يبنىأنالعامود، أوبابمنإبتداءمتر، 2500مساحتهادائرةضمنجوارهاأوالقدس

منخطيةرخصةعلىيحصلأنيصلحها، قبلأوالقديمالبناءهيئةيغيرجديدًا، أوبناًء
الشروطمنشرطأىاألوامر، أوهذهيخالفشخصوكل. العسكرىالحاكمسعادة

محاكمتهبعد – نفسه، يعرضاإلعالنلهذاطبقًالهتعطىالتىالرخصةفىالمحررة
".جنيهالمائتىيتجاوزالجزاءإلى– عليهالجرموإثبات
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القديمة،المدينةفىالمضلعوالصاجالجصاستخداميحظرآخرأمرصدورذلكوتبع
األبيضالحجرسنة، كانآالفثالثةمدىمعهما، فعلىالتهاونيمكنالمادتانوهما
الذىاللونالزمنمرورمع، ويتخذالجفافشديدولكنناعمًاالصخرةهذهمنيقطع
األسواربقيتالذى، الكهرمانىواللونالصفرةبين، أوالرمانىواللونالزرقةبينيجمع

عبر، شاهدةمنهأقيمتالتىالمنشآتمنوغيرهاالبرميليةوالعقودالصلدةالمنيعة
.خالدتقليدعلىالقرون

التجاريةالمناطقفىمحددينمكانينفىإالاإلعالناتتثبيتحظرثالثأمروصدر
.القدسأسوارمنرؤيتهايمكنالالتى

للمتاعبمثارًا، وكانتواسعنطاقعلىبالشعبيةتحظلمالثالثةاألوامرهذهأنورغم
المعماريةالعشوائيةشجعتبأنهااإلتهامالعسكريةاإلدارةجنبتإنهاآلخر، إالحينمن
محكمإطارداخلتوضعمعروضاتمجردليسواالقدسسكانعنها، ولكنتغاضتأو

هو– ذاتهحدفى – الحظريكنفلم. بالتراثاالستمتاعيريدالذىالسائحلفضولإرضاء
علىمساعدتهميجب، ولكنسيئبعملالقياممنالناسمنعيكفىطبعًا، فالمقصدنا
بأهميةالمختلفةالطوائفوممثلىرؤساءنقنعأنعليناجيد، وكانبعملالقيامإلىالتوجه

تطلعاتنالجعلالالزمةالماليةاإلعتماداتتوفيريجبكان، كمامعهم، والتشاورذلك
فأنشأت. إيجابيًاطابعًاتكتسبأناإلجراءاتلهذهأردنامحددة، إذاأفعالإلىتتحول

للحاكموالمعماريةالجماليةاالستشاريةالهيئةبمثابةأصبحتالتى" القدسأنصارجمعية"
األكبر،، والحاخاماإلنجليزى، والمفتىاآلثار، ومديرالقدسعمدةالعسكرى، وضمت

واألرمناألرثوذكس، وبطاركةالفرنسيين، والدومنيكاناإليطاليينالفرنسسكانورؤساء
،اإلنجيلىالصهيونية، واألسقفاللجنةاليهودية، ورئيسالطائفة، ورؤساءوالالتين
منالبارزةالشخصياتجانبالدينية، إلىوالطوائفاألديانممثلىمنوغيرهم

تفقاالتىالرسميةاللغةهىالفرنسيةوكانت. واألمريكانواليهودوالعربالبريطانيين
وأحيانًا – لهاخالصاتهناككانتالجمعية، ولكنمحاضربها، وكتبتالجميععليها

العناصرهذه. باألرمنيةوالتركية، والعبرية، وحتىبالعربيةتكتب– كاملةنصوص
للمدينةالحبأخرى، ربطهامواقففىالبعضبعضهامعوالمتصارعةالمتباينة
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السياسية، فقدخالفاتهمتكن، ومهمابإخالصالجمعيةدعمعلىتعملالمقدسة، وجعلها
لكلالعميقباإلمتنانأشعريجعلنى؛ مماالعملهذافىالخالفيةاألمورإقحامعنأحجموا

.هناكلوجودىالثمانىالسنواتطوالبرئاستهمشرفت، كماللقدسقدموهما

اإلحتفاظعلىيعتمدالقدسورخاءمستقبلأنالتجاركبارمنالكثيرأدركوعندما
طواعيةبالتيمور)، تبرعواأومانشسترأولكييفمسخإلىتتحولوال (التقليدىبطابعها

وإنجلترامصرمنوالمسيحيونالمسلمونتبرعالمؤسسة، كماهذهصندوقلدعم
.الثالثالدياناتأتباععندرفيعةمكانةتحتلالتىالمدينةلدعموأمريكا

نتبنىكناعندماأكبربصورةذلكمنقوة، وتحققتمنالقدسإسميمثلهماأدركتوقد
.أخرىقضاياأوأخرىبالدًا

شيكاتقائمةوتضمنت. كذلكأكونأنويسعدنى، ناجحمقنع74شنوررإلىتحولتلقد
منوبطاشسموحةأسماءالقاهرةمنجنيه500و3بينماتراوحتبمبالغالتبرعات
المصرى، – اإلنجليزىالبنك: القدسالمقطم"، ومن "تحريرالسورية، ورئيسالجالية
العثمانىوالبنكاليهوديةالشركات، وبعضالبهاء، والمفتىعبدأفندىعباسوالسير

روما،دى، وبنكفلسطينى – األنجلو، والبنكليونيهالكريدىاإلمبراطورى، وبنك
أوروباومن. العسكريةالصهيونية، والبلدية، واإلدارة، واللجنةللسيخ51والكتيبة

موند،ألفرد، والسيرنورثكليف، واللوردزاخاروفباسلملنر، والسيراللورد: وأمريكا
وقد. لوبوكيون، مورجانبييرمونت، وشركتاكارنيجىوالمسز، هانتهولمانوالمسز

فىخاصة (النساءمنكرمًاأكثروالرجالاألفرادمنكرمًاأكثرالمؤسساتأنلىتبين
).أمريكا

.إداريًاكذلكمستقلةظلتماليًا، فقدمستقلةالجمعيةكانتولما

ال – والخرطومباإلسكندريةالمدنمخطط – ماكلين. هـ. وبخدماتاستعنتمارسوفى
الفريدالتقليدىالطابععلىالحفاظشأنهامنالتىالقواعدليضعجديد، ولكنمنليخطط
ركزالذى، جيديسباتريكاألستاذيدعلى– بعدفيما – الخطةهذهتطويرتموقد. للقدس

.اليدشلغةفىالمحترفالشحاذوتعنى74
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وضعتمالنهايةحديقة، وفىوسطالقديمةالمدينةلعزل) النجاحلهايقدرلم (محاولةعلى
ذلكبعد" الحكوميةالمدنتخطيطالئحة "وتطويرهتبنيهلتتولىللمدينةنهائىمخطط

.بسنوات

أن، أذكرالمدنوتخطيطالعمارةإطارخارجفنيةمساعدةعنللبحثسعيىوفى
كانالذىآشبى، وألقاهاتشارترهاوسفىسمعتهاالتىهىالوحيدة" المسلية "المحاضرة

عنممتعًاتقريرًالى، وأعدفلسطينمصر، زارفىاآلنوآشبى، مورسلوليمتلميذًا
وحددنا. القدسأنصارلجمعيةوسكرتيرًامدنيًامستشارًا، وعينللقدسالمدنيةاإلمكانات

على، ومنطقتها، وسكانها، والعملالقدسمصالحعلىالحفاظ: "علىبالعملهدفنا
والمساحاتالحدائق، وصيانةالقدسمنشآتوتوسيعحماية  "خاصةتقدمهم"، وبصفة

والحرفالفنونالحكومة، وتشجيعبموافقةعليهاوالحفاظاآلثارالمفتوحة، وحماية
الثقافيةاألنشطةبعضإلىللمجتمع"، إضافةالعامةاألهدافإطارفىوالصناعاتاليدوية

مصالحتمسالحتىالدقةمنكبيرًاقدرًاتتطلبالجمعيةأعمالإدارةاألخرى، وكانت
 –تحملتالثالثالمؤسساتتلكأنالعمومية، وأظنواألشغالاآلثاروإدارتىالبلدية
بالغبطةأشعرالمشتركةعالقاتنافىالنظرأمعنوالكثير، وعندماالكثير– معهاونحن

.واإلمتنان

أسوارببناءقم: "عملناتمألهقدرؤيتهميمكنالشهودداوود، وطيفمزاميرأنويبدو
أحاطتأولحقتالتىالتعدياتمنبتطهيرهااألسوار، وقمنابترميمقمناأورشليم"؛ فقد

، وتحديدهناكاألبراج، وتبينصهيونفىالتجول "الممكنمنأصبحبها، بحيث
المقدسة،الثالثةاألميالهذهوتنوعأهميةتجاهبالقلقأبدًاأشعرولم". ومواقعهامتاريسها

أقامهاالتىالحديثةالمعسكراتمبانىأنقاضمناألطنانمئاتوإزالةبإصالحفقمنا
التىالسفلىالممراتتعلوكانتالتىداوودبقلعةتعرفكانتالتىالقلعةوكذلكالترك

 –ذلكجاء، ولكناألماكنبقدسيةالمساسمنالكثيرتالفيناوقد. يوسيفوسذكرها
،سيلومعندالرومانىالدرجإنقاذوتم. بالمقاضاةعندئذكتفيناا، واألوانفواتبعد– أحيانًا
الرومانيةاألحجارمنطنًاالعشريننحوبالفعلسرققدكانالبناءمقاولىأحدولكن
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إعادةعلىوأرغمجنيهًاخمسينبغرامةالحمير، فعوقبظهورعلىليًالنقلتالتى
.بدقةاألصليةمواقعهاإلىإعادتهاالصعبمنكانأنهاألحجار، غير

لقبةالغربيةالشماليةالواجهةعلىمدمرًاأثرًاالقاسى1918 – 1917شتاءتركوقد
قطعأخذتلذلكونتيجة .. البديعةالهندسيةوالزخارفالجميلةاأللوانذاتالصخرة

فىللبيعمعروضةآلخرحينمنعليهاالحوائط، ويعثرمنتتساقطالبديعةالخزفبالط
المهندس (ريتشموندأرنستتكليففىنجحتأنالحظحسنمنالمدينة، وكان

والخارجيةالداخليةالحوائطعنفنىتقريربإعداد) المصريةاألوقافبمصلحةالمعمارى
تنفيذأجلالحرب"، ومنمآسىلجنة "علىضغطًاالتقريربذلكللمسجد، ومارست

منبشئريتشموندبتقريرجاءمافيهذكرالمسلمينإلىنداءالمفتىوجهتوصياته
المسجدبإصالحالبريطانيةواإلدارةللقدسالعسكرىالحاكمهتماماب، وأشادالتفصيل

ثمنًاريتشموندحددهاالتىالتقديريةالتكلفةإلى، وأشارمتخصصمعمارىخبيريدعلى
األرضمشارقفىالمسلمين، ودعاإسترلينىجنيهألف80وهىالعمالوأجورللمواد

أنالله، سائًالاإلصالحبتكلفةوالتبرعاألقصىالمسجدلتعميرالتبرعإلىومغاربها
.الجزاءخيريجزيهم

المعبد،بمنطقة" سليمانالملكإسطبل "فىإكتشفريتشموندبهقامالذىالفحصوخالل
األرمنىتذكرتوقد. بهاالمسجدتزيينفىاستخدمالذىالخزفحرقتمالتىاألفران
،سايكسماركمعارفمنسلدمير، وهوفىفارسيًاحمامًاأقامالذىأوهانسياندافيد
إمكانيةعنتقريربإعدادليقوماكوتاهيةمنآخرخبيرمعدمشقمنباستدعائهفقمت

منبدًالالقديمةاألفرانباستخدامجديدةخزفبالطقطعوحرقوتزجيجورسمتصميم
الخمسينالسنواتفىالقبةترميمفىأوروبية، واستخدممصانعفىصنعالذىالخزف

.األخيرة

وبصحبتهعادحيثإستانبولإلىأوهانسيانإلرسالوسيلةالعسكريةاإلدارةوجدتوقد
أنصارجمعية "المهمة، وقدمتهذهعلىمعهاألوقافكوتاهية، وتعاقدتمنعمال
الخاصةالخزفقطعإلىالصخرة"، وإضافةقبةفاخورة "لتشغيلماليًادعمًا" القدس

التىواألطباقواألقداحواألباريقوالسلطانياتالمزهرياتالفاخورةبالمسجد، أنتجت
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وكيب، وأدنبره) األخرىإنجلترامدنوبعض (ولندنبالقاهرةسنواتمنذاآلنتباع
منقوشة" عيسى "إسممناألصلطبقنسخةاألطباقأحدويحمل. ، ونيويوركتاون

ذلكنسخمنالعديدإنتاجتمقدأنهشك، (والالقدسفىعليهاعثراآلراميةبالكتابة
، ليتمأسرتىأعضاءبعضأسماءتحملخزفيةبالطاتبإنتاجأوصيتوقد). النقش

،األقاربأولئكلذكرىتخليدًاجورجسانتبكاتدرائيةجونسانتكنيسةداخلتثبيتها
الخاصالمثمنالصليبموضعبهافرغداكنأزرقلونذاتالبالطاتتلكوكانت

.بالقدسيوحناالقديسبرهبان

بالحرمالمحيطةالمنطقةفىتجاريةمحالتبوجودالسماحبعدمالمفتىلرغبةوتأييدًا
موقعإلىالفاخورةالقدس)، نقلتأطفالعندللعبالمفضلالمكانكانتباحتهأنرغم(

.بولسالقديسالرومانالجنودإليهاحملالتىالقلعة

المتاجريبنىأنعشرالتاسعالقرنمنتصففىللقدسفاتحأىباستطاعةكانلقد
محاطةالقديمةالمدينةيجعلالقديمة، وأنالمدينةعنبعيدًاالجديدةوالمعابدوالفنادق

الزمنولىقد، كان1918عاموبحلول. والسروالزيتونوأشجارالخضراءبالحشائش
علىحفاظًا – باستطاعتنايزللم، ولكنكالعروسمزدانةالقدسفيهنرىأنيمكنالذى
الشوارعأسماءاألخضر، تحملأواألزرقالخزفمنالفتاتنضعأن– المدينةروح

.القديمةحوائطهافوقوالعبرية، تتألقوالعربيةباإلنجليزية

تلكأوالجديدةالشوارعلتسميةالثالثةاألديانممثلىمنلجنةتشكيلذلكبعدتموقد
:مثلالثالثالمختلفةباللغاتاألسماءكتابةمراجعة، وكذلكقبلمنمسماةتكنلمالتى
مارالمغاربة، وطريق، وبابمريمالستباب، وطريقالشرفالعطارة، وحارةحارة

منبكلالعربيةجانبإلىيكتبماتحدداللجنةالقديمة، فكانتبالمدينةفرنسيس
:أسماءاستخدمنااألسوار، فقدخارجالجديدةللمدينةبالنسبةأما. والعبريةاإلنجليزية

تانسرد، وميداننحميا، وحارةبوبيو، وطريقدىجودفرى، وشارعبولسالقديسطريق
،المكانيين، وشارعالدينصالحاألسد، وطريققلب، وشارعسليمان، وطريقأللنبى

.الرسل، وشارعمليساندهالملكةوطريق
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أوالزرقاءأوالحمراءالزجاجيةالمشغوالتمننماذجبعضالقاهرةبأسوقأرىوكنت
تتركأال، رأيتالخليلزجاجأفرانشاهدتوعندما. الخليلفىالمصنوعةالخضراء

المكانفىنفسهابالطريقةالمزهرياتهذهنفخفىلإلندثار؛ باالستمرارالصناعةهذه
أوجدناوقد. إبراهيمسيدناأيامالحالكانت، كمامعينعنصرمنأناسيد، وعلىنفسه

وطريقبالوقوديتعلقفيماالنصائحلهم، وقدمناإنتاجهملتصريفسوقًاالزجاجلنافخى
.النقل

األحمرالصليبأقامهاالتىاألنوالشتريناا، فقدالنسيجإلىأيضًاآشبىهمةوإتجهت
فىاألنوالتلكبتركيبسوريا، وقمنانساجىمناألرمنإغاثةجهودضمناألمريكى

بهاوصلقدالوسطىالعصورإلىتعودالتىالبديعةالسوقهذه، وكانتالقطانينسوق
الكريهة،الروائحمنهاتفوحالدكاكينعامًا، فكانتمرحاضًاأصبحتأنإلىاإلهمال
النقوشذاتاألبواببتحطيماألتراك، وقامأقدامخمسبإرتفاعاألنقاضوتكونت
بهذهوالحوائطوالسقوفالعقودبترميموقمنا .. وقودًاخشبهامنليتخذواالمحفورة

نساجًاسبعينمنأكثربالسوقيعملكانعاممروروبعد. األنوالفيها، وركبناالسوق
، فجرتالحرفطوائفنظاموفقالعملعلىيدربونالصبية، وكانالخاصلحسابهم

أنورغم. التدريبسبيلعلىلهثوبلعملقماشنسجالصبىيتولىأنعلىالعادة
الشدة،وقتفىمفيدًاعمًالوفرتأنها، إالبالقدسالنسيجصناعةقتلتاألجنبيةالمنافسة
.بالمدينةالتاريخيةاألسواقإحدىترميمإلىإضافة

، ومعارضللفنونأكاديميةسنوى، أوصالونبإقامة" القدسأنصارجمعية "قامتكذلك
فىالحديثة، أقيمتالفلسطينيةالقديمة، والحرفاإلسالمية، وللفنونالمدنلتخطيط
.داوودببرجالكبرىالقاعات

للمشتغلينحيويةضرورةبالمعلوماتاإلهتماميعدالنشاطمنوالحدالشدةأوقاتوفى
بالحدائققائمصغيربيتفىللقراءةقاعةبإقامة– 9181أوائلفى – قمنابالفكر؛ ولذلك

واألرمينية،واليونانيةوالعربيةواإليطاليةوالفرنسيةاإلنجليزيةبالصحفالبلدية، زودناها
.العامةواألخبارالحربعننشرةآلخرحينمنإليهاأضيفت
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الصندوقأمانةوتولىكاثوليكىوسكرتاريةبرئاستى" الشطرنجنادى "بتأسيسوقمت
بالجوائزفازالشطرنجفىدورةبتنظيمقمنا، وقدالمسلمينمنأعضاءيهودى، وضم

.الخامسبالمركزالعسكرىالحاكماليهود، وفازمنالعبونفيهااألولىاألربع

قمتمشتركةموسيقيةحفلةأوللقيتللموسيقىمدرسةإلقامةللتمهيدمحاولةوفى
الرجالمنوالمدنيينالعسكريينكبارمن30حضرهامحبطة، فقدنتائجبتنظيمها

، وعزفتالغرضلهذابالسيارةيافامنالبيانوعازفىمنإثنينإحضاروالنساء، وتم
.الحضورمنكبيربإقبال" البوفيه "وحظى، بنجاحالكالسيكيةالموسيقىمنمقطوعات

بالقدس"،الموسيقىمدرسة "إقامةفىللنظرلإلنعقادستشاريةإلااللجنةدعوتوقد
حولالتفاوض، وضرورةالمواهبإكتشاف، وهوالمشروعوراءمنالغرضوشرحت
هناكوكان (الموسيقيةاآلالتلشراءصفقةالمدرسة، وعقدبهتقامبيتعلىالحصول

الكمانعازفاستعارةفىوفلسطين)، والنظرمصرمنبكلالبيانوفىشديدنقص
طريقعنمالمنيلزمهاماللمدرسة، وليجمعبالتدريسليقومالجبهةمنتشايكوف

معلهاترتيبوضعيمكن (واإلسكندريةالقاهرةمنبكلمصرفىالحفالتتنظيم
).عنهاباإلعالناإلهتمام

منالموسيقىمدرسةطلبةمناألقلعلى% 90والمدرسينأرباعثالثةكانتالبدايةوفى
أنعلىحرصىلهم، وأكدتوالمسيحيينالمسلمينمناللجنةأعضاءاليهود، فدعوت

لمسياسية"، فإذا "وليستدوليةطبيعةذاتبتأسيسهقمتمماكغيرهاالمدرسةتكون
للطائفةالمدرسةبتسليمأقومأشهر، فسوفستةخاللبالمدرسةوجودهمنسبةتتوازن
أنشترطتالليهود، والمدرسةبتسليمنتيجة، قمتدونأشهرستةمروروبعد. اليهودية

تمييزدونللجميعمتاحًاسيكونبهاالتعليمبالقدس"، وأنالموسيقىمدرسة "إسمهايظل
.كريمةمعاملةالحالىالمدرسينفريقيعامل، وأندينىأوعرقىأساسعلى

غرفة "بتأسيسالعسكرىالحاكممنصبمهاملتولىاألولىالسنةخاللأيضًاوقمت
وحظرت). نفسهالشخصالشرفيةالعامةأمانتهاويتولىموجودةوالتزال" (القدستجارة
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وقمت). الخاصةاألماكنفىيتوقفلمالخمرشربأنرغم (يهوذافىالحاناتإنشاء
.الفرنسسكانبمساعدةسلفاتورىسانفىكستلهنرى" متفرقةقصائد "ديوانبطباعة

فى" المحتلةالعدوأراضىإدارة "تدخلتيستمر، فقدأنمنأجودكاليتونبرتىحكمكان
مونىآرثرسيرجنرالالماجوربه، فاستبدلالسياسيينالضباطكبيرعتبارهابواجباته

تقلبواثالثةبينالوظيفةهذهتولىمنأولالمحتلة"، فكانالعدوألراضىعامًاحاكمًا"
وقد. الوقتبعضسالمبيرفىومساعدوهمونىالجنرالظلوقد. المنصبهذاعلى

فىالعسكريينالحكاممنإثنينوجودصعوبةمقولةاإلنتقالمعارضتهملتبريراستخدموا
آخر، ولكنمكانفىالمحتلةالعدوألراضىعاصمةعنالبحثواحدة، وضرورةمدينة
.بغيرهاتقارنالالقدسكانت– المقدسةلألراضىبالنسبة– 

مبلغإنفاقبعد" لليهودلندنإرسالية "مستشفىمقرحتلتا، والقدسإلىاإلدارةنتقلتاوقد
إليهانتقلااإلدارة، وقدلسكنىيصلححتىوترميمهالمقرإعدادعلىالمالمنكبير

الفيلقرأسعلىشماًاليتجهأنأشهر، قبلأربعةلمدةمعهالعملوفريقالجنرال
.الزيتونجبلعلىاأللمانيةالمؤسسةمبنىتجهيزتم، ثمالعشرين

، فقدمونىبالجنرالوالرسميةالشخصيةعالقتىعنطيبةبذكرياتأحتفظومازلت
نظرًاولكن. اإلعتبارمنكبير، بقدرقيادتهتحتفيهخدمتالذىالعامخاللعاملنى
أذكر، فسوفكحاكموضعهفىالتفريطعدمعلى– بعدهالمنصبتولواومن – لحرصه

تحمسىالتقدير، وأقرمنكبيربقدربالقدسمنصبىفيهاشغلتالتىاألولىاألشهردائمًا
الحاكمبمنصبقنعتمثلمايقنعنىالالعالمفىمنصبأى، فإنوللعملوللناسللمكان

.للقدسالعسكرى

البريطانية، كانتللقواتالعامالقائد، وثقةكاليتونومودةبتفهممتمتعًاكنتوطالما
القانونتعد، كانتمحاكمأوقضاةأومحامينوجودلعدمقانونًا، ونظرًاتعدكلمتى
منكنا، وبذلكصحفهناكتكنلمأنه– عنئذ – فلسطينطالعحسنمنوكان. الوحيد

يتحلىأنالمرءعلىوكان. التامةالبراءةمنحالةنعيشواإلعالميةالقانونيةالناحيتين
أنمكتوبةأومنطوقةبكلمةيستطيعحتى) أرسطوحددهاكما (الخيرالمستبدبصفات
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وعلى. الحسنةوالنياتالقدراتمنيزيدجورًا، أويمنعخطأ، أويصححظلمًا، أويرفع
العربسليمان"، وأرادالملكفندق "فاستفندقتسميةاليهودأراد، عندماالمثالسبيل

فندق "بتسميته، سارعتالقدسنصفيمثلمنهماسليمان"، وكلالسلطانفندق "تسميته
".أللنبى

اإلصالحاتتنفيذعلىالقدرةالقانونية، ولكناألخطاءبعضرتكاباتموربما
فيماإلغاءهاحتىأوتعديلهاباإلمكانأنأساسعظيمة، علىكانتقلمبجرةالضرورية

إلىحاجةفىأخرىأماكنفىالقوانينكانتإذاعماأتساءلالخبرةهذهوجعلتنى. بعد
استخدامفىفشلتدائمة، وربماأومؤقتةبصفةجديدةقوانينلتجربةالطريقتفسحأن

أسئلمأننىتمامًاأعلمممكنة، ولكنىدرجةألقصىيدىبينوضعتالتىالسلطة
،الليلساعاتمنوبعضًاكلهاليوميستغرقالعملكان، فقداإلطالقعلىاستخدامها

العدوأراضىإدارة "إقامةقبلقصيرةلفترةكانذلكجيدة، ولكنالصحيةحالتىوكانت
العملية،حياتىمراحلبقيةعنيتزايدبشكلمنقطعةمرحلة، فمثلتالقدسفى" المحتلة
.ومتشعبةمركزةللمتعةصورةترسم

* * *

، واستمرارهامونىالجنرالحكمتحتفلسطينإدارةتطوربالتفصيلأتناولأندوأال
طابع– نهائيةبصفة – إتخاذها، أوبولسوالجنرالواطسونالجنرالخلفائهحكمتحت

فىفعلتمانحوعلى – ، مفترضًاصامويلهربرتالسيرحكمتحتالمدنيةالحكومة
اإلشارةعندإالأمامهاالوقوفتستحقالالروتينيةاإلدارةأعمالأن– السابقةالفصول

الذكر، ويمكنيستحقتواجهها، مماالتىالعاديةغيرالظروفأوالصعوباتإلى
والنصفالسبعالسنواتفىالحديثفلسطينتاريختتناولجيدةكتاباتعلىاإلطالع
األديان، بلدفلسطين "جريفزكتاب، مثللفلسطينالرسمىغيرالتاريخذلكمناألولى

البريطانيةالمعارفبدائرة" فلسطين "مادةفىبنيتويتشنورمانكتبهالثالثة"، وفيما
،Handbook of Palestineكتابفىرسمىشبهعرضًاعشرة)، ونجدالرابعةالطبعة(

هربرتالسيرأعدهاالتىالسنويةوربعالسنويةالتقاريرفىالرسمىالموقفونجد
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أسسوضعالذىهومونىأرثرالسيرأنالعامالرأىنذكرأنيكفى، ولكنصامويل
.فلسطينحكومةمستقبل

اإلدارةمشكالتمعالجةفىتمامًامشغولة" المحتلةالعدوأراضىإدارة "كانتوبينما
حاسمنتصاراأكبرفيهاتحققمعركةمناالجنوبإلىقليلةأميالبعدعلىالسلمية، دارت

مصدرأىإغفاليتم، فلمالقتالجبهةعلىالمتحاربةاألطرافمنأىحققهالحربفى
تركتالتىالمضللةاألوامرسرًا، إلىمواقعهاوتغييرالقواتحركةإخفاءمنستراتيجىا

طريقعنوليسالشرقىالقطاععلىسيقعالهجومأنإلىلتشيراألعداءيدفىلتقع
الفندقغرفجميعأن" أللنبىفندقمدير "إلىتبلغسريةتعليماتمايوفىوتلقيت. البحر

خاللاألنباءمتوقعًا، تسربتكانوكما. كافيًاهذا، وكانأسابيعبضعةخاللمطلوبة
نحوتتجهسوفالبريطانيةالقواتقيادةأنالتركية – األلمانيةالمخابراتإلىالخطوط
أللنبىهجمالبصرلمح، وفىذلكلمواكبةدفاعهمخططبتغييرقامواثم، ومنالشرق

سيتابعأنسوريا، فظنوامناألتراك، وطرددمشقعلىواستولىالغربىالقطاععلى
.إستانبولنحوتقدمه

:قائًالنابلسمنتشستوودفيليبالسيروكتب

تحطم، فقدالعجبمنكبيرةدرجةعلىعرضًاذلككانلقد – 1918نوفمبر22
نابلسمنالمتجهةالمدقاتأحدوفى. ساعة36فىاألردنغربالتركىالجيش
مملوءةكلها، فالبالدنقلعربة400وسيارات4وشاحنة، 56ومدفعًا87وجدنا

يتمأسير، عندماألف30عناألسرىعدديقلولن .. المتروكةالقتالبمعدات
 !!وجريحقتيلبينآالفأربعةأوثالثةتتجاوزالوخسائرنا .. بالكاملحصرهم

."

:يقول) حيفافىعندئذوكنت (القدسمنمعىالعاملينأحدإلىوكتب

طوالينقطعلمالقدسعلىالغنائممنوغيرهاالحربومعداتاألسرىتدفق"
ألمانسائقونيقودهاألمانيةشاحنةعشريننحوفقط، وشاهدتباألمسسوىاليوم

.بريطانيةسياراتستحراسةفىالمدينةإلىمتجهة
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ليًالالعملمنعودتىبعدبهحتفلتا، وقدأشهدهكبيرنتصاراأولذلككانلقد
األلحانمنوغيرهاوالفرحبالنصرالخاصةالموسيقيةالمقطوعاتبعضبعزف

".المبهجة

مونىالجنرال، وكانطويلوقتمنذالعسكرىوالحكماإلدارةترتيباتوضعتمقدكان
.سريعةتفتيشيةبجولةللقياميسعى

،مونىالجنرالمعالقدسمنالماضىالجمعةيومقمتأننىاألخبارآخر – حيفا
الساعة، وحيفا2الساعة، وجنين11الساعةنابلسإلىلنصل7.40الساعةفغادرناها

السنبيمالمتواضعةسيارتى، فاستخدمناالتصليحتحتسيارتهوكانت .. مساء6.30
فىالليلةحيفا، قضيناوفى. جميًالممتعًايبدوجنينبعددائمًا، والطريقللخدمةالجاهزة

صباحمنالثامنةفىالمدينةنغادرأنقبلالبحرفىالسباحةإلى، فهرعتالكرملفندق
فيماعلمناالتىرويسالرولزبسيارتهالعامالقائدإلتقيناالعودةطريقوفى. التالىاليوم
الساحل، ومنظرأميالبعشرةفارقناهأنبعدإصطدامحادثنتيجةتحطمتأنهابعد

، حيث4الساعةواللد12.30الساعةكرمانتلإلىوصلنا. الجمالغايةفىوالسهل
أوثالثةلمدةالقدسمنفورًابندبىأمرًاأصدرقدالعامالقائدأنالعامةالقيادةمنعلمنا
العاجلةاألعمالببعضمشغوًالكنتلقد. الشماليةبالمنطقةاإلدارةإلقامةأسابيعأربعة

أذهبأنعلىأصرمنها، ولكنهأفرغحتىيومينأويومًايمهلنىأنفرجوتهبالقدس
الصدماتماصسيارة؛ ألنسوىشيئًامنهأطلبأنستطعأالفور، ولمعلىهناكإلى
، فقطعتبالفعلحدثماسيارة، وهودونالذهابباستطاعتىيكنكسر، ولمسيارتىفى

.فوكسهولبسيارةساعاتستمدىعلىمريحةرحلة

وجدتهممنبعد، ومعظممعىالعاملينمنأحديظهر، ولمشكذلكفىماشديدالضغط
قمةعلى21الفيلققائدبلفنالجنرالعند، ومكثتالمرضفراشفىيرقدونكانواهناك
ألتخذفيهيقيمالذىبالديرالخاصةحجرتهلىتركأنهلدرجةكريمًا، وكانالكرملجبل
،بديعوالجزيرةعكاخليجعلىيشرفالذىالجبلفوقمن، والمشهدلنومىغرفةمنها
إلىصباحًاالثامنةمنتمتدعملىساعات؛ ألنبهللتمتعالوقتمنمتسعلدىليسولكن

.الغداءلتناولواحدةساعةمعمساًءالثامنة
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مستشفىمبنى" المحتلةالعدوأراضىإدارة "أدخلت، وقدالقدسإلىمونىالجنرالعاد
.20رقمعنهجلتأنبعداأللمانيةالمؤسسةمبنىإلىنتقلتااليهودية، ولندنإرسالية
.غيابىفترةبالوكالةبالقدسالعسكرىالحاكمبعملبيرسىويقوم

موقعهفىكلالعسكريةواإلدارةالعامةللقيادةالالزمةالترتيباتوضعمنإنتهيت
النمساويةالقنصليةمقرمنأتخذ. اإلقليمإدارةفىيخلفنىمنوصول، وأنتظرالمناسب

جبلعلىعكاخليجعبريطلصغيربيت، وهولسكنىمقرًاالكرملجبلسفحعند
الباروننجلروتشيلددىوجيمسريتشموندإرنستمعهناك، وأقيمالشيخوجبللبنان

.ممتازشطرنجالعب، وهوفلسطينفىاليهوديةالمستعمراتمنالكثيرمؤسسإدمون
الخليجإلىبالسيارةالربعإالالسابعةفىالسادسة، ونذهبفىوإرنستأناواستيقظت

.اليومبقيةفيهنقضىالذىالعملإلىنتجهساعة، ثمنصفلمدةنسبححيث

المسائلعالجواحيث (كبيرًالىعونهمكانالذينالزمالءلهؤالءطيبةذكرياتوعندى
تعددممتعة، ومعلىصحبتهمكانتالتعليمات)، كمابطلبإرهاقىدونالعويصة

فىواجهناهمماأسهلكانتحيفا، فإنهالمنطقةإدارةإقامةفىواجهتناالتىالصعوبات
أحدالمتوقعة، عثورغيرالحوادثبينومن. الدينيةالنزاعاتغياب، بسببالقدس

البريدمكتبمن، نقلتتستعمللمالعثمانيةالبريدطوابعمنفروخعلىمساعدى
اليوموفى. مكتبهدرجفىمساعدىوجدهاحيثنسيتالبريطانية، ثمالقواتبمعرفة
ذلكيتمأن، ففضلتإليهمطردفىإرسالهامناتطلبالقواتقيادةمنخطابًاتلقيناالتالى
بحيفالعملىالثانىاليومنهاية، وقبيللهمالحرجأسببالحتىرسميةمحرراتدون
:التاليةالمذكرةمترددًاخائفًالىوقدمعربىرجلمكتبىإلىجاء

العسكرىالحاكم"

حيفا

لألشجار، وكصديقترخيصدونالكرملجبلفىيحتطبالرجلهذاوجدت
جلدًابجلده، قمتتخريبمنالرجلهذايسببهلمامنىالحياة، وإدراكًامدى

"سميث. هـالمالزم". "أمرهفىللنظرإليكم، وأرسلتهالموقعفىمبرحًا
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،الزيتونبأشجارتصلاماسوىاألشجارقطعلحظرصدرتقدلوائحهناكتكنلم
زمناللوائحهذهمثللتطبيقالمتسامحالتفسيرفإناللوائحتلكمثلهناككانلووحتى

السهلمنتجعلالوالقسوةالشدةالمحتلة؛ ألناألراضىسكانلمصلحةيأتىالحرب
.البالدحكمالمحتلعلى

رأيتهالذى، البهائيينمنوأتباعهالبهاءعبدأفندىلعباسالقديمةصداقتىحيفافىجددت
البيضاءالمالبسمرتديًايجلسرأيته. 1909عاملىزيارةآخرفىعكافىمسجونًا

قدراتخدمتىفىوضعوقد. أنجلومايكلأنبياءمثلالوقارعليهالناصعة، يبدو
ظلواالتىالثقةتتطلبوظائففىمنهمإثنينأوأحدهمبتعيين، فقمتطائفتهومواهب

.لهاأهًال

إلىطريقهفىبالمنطقةالعامالقائدمرفقد: تنسىالبتجربةمررتلحيفامغادرتىوقبل
أنغريبًامشهدًاعكا، وكانخليجحولجولةفىمعهالسيارة، وركبتودمشقبيروت

إعتزازنظرةإليهوينظرونمعسكراتهممنيخرجوناإلنجيلييناإلنجليزالجنودنرى
إلىبالنظرالمكاننفسفىالمقدونيونالجنودقاموربما "هتافأىعنهميصدرأندون

إنجليزألنهمبذلكهتموااأظنهم: "الرجلالنحو"؛ فقالنفسعلىاألكبراإلسكندر
".أحدبىيهتمأالالعادةجرت، فقدإنجيليون

عمدةمنخطابًاتلقيتمسرورًا، وقدهناكإلى، وعدتللقدسالمتزايدبالحنينأشعركنت
القدسعنغيابىأنفيهطريفة)، ذكرشرقيةمبالغاتيتضمن (العربيةباللغةالمدينة
الهصور"، وبعداألسدذلك .. للجنرال "تحياتهأبلغأنمنىبالوحدة، وطلبيشعرجعله

أناللهودل"، ودعاقلماالكالمخير "القائلةبالحكمةرسالتهملحوظ، ختماستطراد
.سوءكلمنيحفظنى

أخالهالذىالقسمإلىنتقلتا، وأقيمكنتحيثبالقدساأللمانيةالقنصيلةمقرتركت
سبعلمدةلىبيتًاأصبحالذى (األلمانىالبروتستانتىالراعىبيتمنمونىالجنرال
ضابطًاعندئذكانالذى – كاولىواجتواألبريتشموندإرنستمعىوكان). سنوات
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إختالفعلىالبطاركةمعيقيمهاكانالتىالمتميزةالعالقاتعنغنىوال– سياسيًا
.مذاهبهم

وكانمكتبىفىالهاتفجرسنوفمبر، دق11الظهر، يومبعدالثالثةالساعةوحوالى
العامة،القيادةمقرمنيتصل) أللنبىللجنرالالعسكرىالسكرتير (دالمنىهوالمتحدث

قمتأن، وبعدنفسهاليومصباحمنالسادسةفىالهدنةوقعواقداأللمانأنليبلغنى
الطريقفىقابلنىجندىكلإلىالخبرهاتفيًا، نقلتالعسكريةالوحداتجميعبإخطار

.األمريكية، والمفتى، والجاليةوالدومنيكانالفرنسسكانورئاسةاتيالبطريركإلى
بإنارةالملكيةالمدفعيةوحداتبعضقامتالمفتىبيتإلىالطريقفىكنتوبينما

هذالتحقيقبحياتهمضحوا "بالذين– الخبرتلقيهعند – المفتىأشادوقد. الكاشفةاألنوار
المؤسسةفىالمقيمين" المحتلةالعدوأراضىإدارة "رجالأنذلكبعدوعلمت". المجد

الملك"، وشربوااللهحفظ "نشيدمنأبياتثالثةوغنواالكنيسةإلىاأللمانية، هرعوا
المدينةسكانآذانترتاحالالتىاألجراسيقرعونأخذواالشمبانيا، ثممنكبيرةكميات

السالمتحقيقفىالشكيساورهم، والباإلرتياحيشعرونالمدنيينجميعلسماعها، وكان
أحدهماآلن"، ولكنسيفعلونعماتساءلواالذين "الجنودمعظمشعوركان، وكذلكالنهائى
ترشيد "، أنإياهأبلغتهالذىالخبرمقابلخبرًاأبلغنىفقداإلنبهارفىيتمادىأالفضل

".اليوميبدأالجبناستخدام

روتشسترففى، الخوفنهايةالعالمأرجاءمختلففىالعائالتكلعندتعنىالهدنةكانت
األربعةأوالدهاسالمةعلىللربشكرًاأمى، وصلتتدقالكاتدرائيةأجراسظلت
قدفرانسسالثانىولدهاأنليبلغهاالشمالأسطولأميرالبهاإتصل، ولكنالحربخالل
كان. التالىاليومفىالمفجعالنبأهذاالهدنة، وتلقيتإعالنعلىالسابقةالليلةفىمات

طفولتنا،مالعبالدنيا، وتذكرتعلى، طموحًا، مقبًالإلىسنًاإخوتىأقربفرانسس
والدراما، وإتقانهوالشعرالرياضةفىالمتنوعة، ومهاراتهوالشبابالدراسةوأيام

تفضلالتالىاليوم، وفىحياتهفىإثمًاإرتكبقدأظنه، والالطيبللمزامير، وقلبه
.الراحلأخىروحسالمةأجلمنالمقدسالقبربكنيسةقداسبإقامةالفرنسسكان
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، ورقيتالعامالحاكمبأعمالقائمًاعينت، وقدموقعهمونىالجنرالسيترك – ديسمبر18
حيًا،فرانسسكانإذانفسىفىالسعادةيبعثذلكوكان. جنرالالبريجاديررتبةإلى
معدورهالحظيلعبعندماقبلمننفعلكنا، كماالنكاتمعىويتبادلإلىينظروجاء
.أحدنا

أصداءيرددكسجن، ويبدوحولهمنالرياحتصفرالتى" المؤسسة "مبنىإلىإنتقلت
.لفلسطينفعلىكحاكم) أشهرأربعةحوالى (فترةوأطولبأول، واستمتعتالرياح

تتحلمإذابالغة، ولكنبمتعةأشعريجعلنىللحاكمالمتشعبالمتصلالعملأنوأعترف
، أشعربعملىلهصلةالآخرعامًاشيئًافيهاأمارسدقائقبضعاليومنهايةفىلى

.بعدهأسنانىأغسلولماإلفطارقبلأحلقلموكأننى

بالشعبية،يحظىالاألهمية، وبعضهوبالغممتع، كلهعملهيجبمماالكثيرهناك
المدنية،اإلدارةإلىعسكرية، إضافةواجباتيتضمنالعسكرىالحاكمفمنصب
البداية، وهومنذواضححضورلهيكونأنيجبالجديداألجنبىالحاكمأنويفترض

حيثمنالدرجاتمتعدد "الزمنمرورمعالتكلفة، يتزايدالضرورة، باهظتقتضيهعمل
بإدماجهامنطقة، قمتكلفىبجولةقيامىفبعد" الجمالإلىكثيرًايفتقرقدالجودة، ولكنه

.75حكامستةإلىحاكمًا12منالعسكريينالحكامعددبذلكلينقصالبعضبعضهافى

بإفتتاحأللنبىالجنرال، قام1919فبرايرففىقائمة، حقائقاألولىالمشروعاتأصبحت
إصالحهاتمأن، بعدبالقدسيوحناالقديسبرهبانالخاصةالعيونأمراضمستشفى

.بالمدينةوالدولالطوائفممثلىجميعبحضوروتجهيزها، وذلك

أحوال، ليتفقدواألناضولسورياإلىشماًالطريقهفىفلسطينبزيارةسايكسماركقام
وسعادةكبرىمتاعب– دائمًاالحالهوكما – لىيسببمعىماركووجود (األرمن

،يتوقعكانمماتعقيدًاأكثرفلسطينوفى) سوريافى (هناكاألمورأنيشعربالغة)، وهو
هذهرأيته، مثلماعندهالعزيزةبالثوابتالمتصلةالعمليةالحقائقفىمتشككًاأرهولم

إلىفلسطينقسمت1922عاموفى. مناطقثالثإلىاإلداريةالمناطقعددإنقاصثماإلنتدابنظامتنفيذعند75
حيفاوتشمل، والشمالالسبع، وغزة، وبئرويافا، والخليلوالرملة، لحموبيتوأريحاالقدس، وتشملالجنوب: مديريتين
.إداريةأقسامأربعةإلىالباقىوماحولها، وقسمالقدسإلىالجنوبقسم1926عامرحيلى، وعندوالجليلوالسامرة
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طويلة، استمتعتلمسافةمعًا" تمشينا "أن، بعدفلسطينغادرعندماحيفافىوكنا. 76المرة
األسقفطريقةالالتينية، أوالفرنسىالقسيسبهاينطقالتىللطريقةبتقليدهخاللها

نقلهقاربًا، ركبالمسلمينألسماءالهندحكومةهجاءطريقةالصالة، أوفىاألرثوذكسى
التجديفضجيجوسطصوتهختفىاحتىمعىحديثهيكملفرنسية، وظلعبارةإلى

عميقةالدينية، معرفتهوالواجبوالذكاء، والموهبةالطيبةبينيجمعكان. الهواءوصفير
كانتجميعًا، وهىوالنحلالملللمختلفشديد، تحمسالمعارضينآلراءدقيقتحليلمع

.77واألوسطاألدنىالشرقينفىاإلمبراطوريةخدمتلكفاءةثمينةمكونات

بعدالرابعةفى) أحيانًا (الشرطةمراكزوبعضالقرىبزيارةالقيامعلىعادتىجرتوقد
جمعية "تستطيعأواستطيعحسبماالقدملكرةمبارياتأربعأوثالثأشاهدالظهر، كما

بالسياسةاإلهتمامإلىيتجهقدالعربىالشبابأنأعتقدألننىترتيبها؛ " المسيحيينالشبان
.طاقتهفيه، ويصرفالفراغوقتبهيشغلمايجدلمإذا

ناقلةمتنعلىمارسيلياإلىاإلسكندريةمن، وسافرت1919صيففىإجازةمنحت
السفينة، فيماركابجميعتحصينالجدرى، فتموباءإنتشارمنخوفثمةجنود، وكان

عزلهتمذلك)، ولذلكبسببيموترجًالشاهدأنهبحجة (التطعيمرفضواحدجندىعدا
فىالحديديةللسككضابطهناكاليزالمالطا، وكانحتىالرحلةطوالالركاببقيةعن

األولىبالدرجةتذكرةعلىيحصلونالميدانمنالعائدونالضباطمارسيليا، وكان
أشهدأنحظىحسنمنالنصر، وكانبأنوارتتألقلندن، وكانتالنومبعرباتومكان
محطاتفىالمتحركةبالساللممنبهرًاسعيدخادمىوظل. مرتينهناكالسالمموكب
".ببالش "ألنهادهشتهوالهبوط، ويبدىالصعودفىالوقتمعظميقضىاألنفاققطار

بالفور،جيمسآرثر: دجديلبالنش (الغربولساسةمنهمطرفلكلوالصهيونيةالعربتطلعاتشرحفىنفسهأضنى76
).229ص

أولإلتقيتهمنذأقولماذا: فيهجاء" سايكسماركحياة "كتابهفىسايكسليدىإلىخطابىمنإقتباساًلزلىشينأورد77
، وروحمواهبهالواسعة، وتنوعمعرفتهعندى، تفوقوالتقديراإلهتماممركزيحتلمارك، أصبح1911ربيعفىمرة

يحصلونحق، فكلواألرمنوالصهيونيونالعربعليهالحزنويشاركنا. الوصف، حدودوكرمه، ولطفهعندهالفروسية
استيقظتأننىأنسىالفريد، وكيفنوعمنصديقبفقدالشعوريشاركوننىأنهم، والبدإليهفيهالفضليرجعإنماعليه
إلىحملهالذىالقاربفىرآهمنآخركنتوأننىحيفا، فىبصحبتهمستمتعاًعشرةالحاديةحتىمعهألظلالرابعةفى

تصاعديضايقهكانلقد. إجباريةراحةفىأيامخمسةلقضائهواهناً، وسعدتنحيالًرأيتهعندئذحتى". كسماو "العبارة
.الوئامبينهما، وتحقيقالصراعتفادىأجلمنناضلاليهودى، وقد - العربىالنزاع
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طويًالاإلنتظارإلىأضطرقدأننىمنتحذيرًاقليلة، وتلقيتللشرقالمتجهةالسفنكانت
إسترلينىجنيهألفجمعفى، قضيتهبالفعلأسبوعًاهناكنتظرتا، وقدباريسفى

.الموسيقيةملباتدريباتحضورفىالمساءالقدس"، وأمضيتألنصار "تبرعات

بحضورنيتوشارعفىجورجلويدمع9.15الساعةاإلفطارتناولت– 1919سبتمبر14
،وسيلى، تشرشلونستونذلكبعدإليناوإنضم، هانكىوموريسوبونارلو، ، بادريفسكى

الوضعأنبحجةوفلسطينالقدسعنحديثأىعلىبادريفسكىعترضاوبالطبع
موضوعفىيخوضأنجورجلويدحاولإلحاحًا، وقدأكثرأصبحالبلشفى – البولندى
البيانوعازفمنواقعيةأقلكانآلخر، ولكنهوقتمنالحديثخاللفلسطين

الحلفاءيقومأناألخيررأىمنوكان. يمينهعلىيجلسالذىالسالفى) بادريفكسى(
شعوبتسليحمنبدًالالبولشفيكلمقاومةفعلىاستعدادلديهمالذينالبولنديينبتسليح
نظرهوجهةعندفاعهأنالرأى، غيرهذافىالجميعوعارضه. استعدادًااألقلالبلطيق

 –البولشفيكأنعلىالجميعتفقا، واإلقتراحذلكتجربةبأهميةنقتنعجعلناساعتينلمدة
أنيعتقد. عملهمأسلوبمنيغيرون، ولكنهمالحكمفىيستمرونسوف– لينينخاصة
علىالجميعتفقاو. قوةأكثرقدرًا، ولكنهمنهأقلتروتسكى، وأنمخلصعقائدىلينين

االجتماعنفضاو .. البولشفيةمحاربةفىواحدًامليمًاتنفقلنوإيطالياوفرنساإنجلتراأن
كانتحيثإلىرويسالرولزسياراتهمبإحدىمعهمأخذونى، وقد11.30الساعةفى

لبثمليونير، وماوهوزاخاروفعندغداءحفلإلىدعيت. نتظارىافىأخرىسيارة
بمبلغشيكًالىوحررسكرتيرهاستدعىأنبالقدسالخاصةمشروعاتىعنسمععندما

.إسترلينىجنيهخمسمائة

روماإلىبالقطارشرقًا، ذهبتمارسيليامنتبحرسفينةعلىالعثورعنعجزتعندما
.تارنتوفىبغيتىعلىالعثورأملعلى

يومالسريعبالقطارباريسغادرت– 1919سبتمبر20بروما، يومالبريطانيةالسفارة
الخاصة)،نفقتىعلى (لسعيدالنومعرباتفىمكانًاأحجزأنعلىالثالثاء، وكان

معنامسافرةبرتسونالسيدةاألربعاء، وكانتليلمنتصفبعدمتعبًاروماووصلت
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–بيزاعند – منهأحصلأناستطعتالذىاألمريكيينالشيكوالتةملوكأحدوبصحبتها
.القدسأنصارلجمعيةجنيه200بمبلغشيكعلى

قابلت، كمالطيفرجلوهو– اإليطاليةالخارجيةوزارةوكيل – سفورزاإلتقيت
ما، كمايومًاالباباسيصبحإنهيقالالذى) الفاتيكانخارجيةوكيل (شيربتىالمونسنيور

ضيافةبيتوجدتالخارجية)، وقدوزير (جاسبارىالكاردينالمعالساعةنحوقضيت
ميكانيكىببركةيعملالعالمفىالمصاعدأخطرمنمصعدمالئمًا، فهناكالفاتيكاندولة
العاملالسقوط، ويحرصمنركابهيمنعماهناك، وليستغلقال، أبوابهالوعىفاقد
القيلولةبنومالكهنوترجاليتمتعحتىالظهربعدآلتهإيقافعلىبتشغيلهيقومالذى
.مستحيًالأمرًاالرابعالدورإلىالصعوديصبحثم، ومنإزعاجدون

قداستهإلىالتشريفاتكاهنوقدمنى، دقائقبخمسالبابالمقابلةالمحددالموعدقبلذهبت
عشرةالحاديةالساعةففى. اإليطاليةبلغتى، وأشادبمقابلتىسرورهعنعبرالذى

حجرةإلىرخامية، ألصلحجراتخمسعبر، ومررتالجرسدقتمامًاوالنصف
المذهبةالكراسىمنصفينعبروقادنىتقريبًا، البابعندالباباواستقبلنىبديعة، كبيرة

مقعدعلىللجلوسإلى، وأشارعليهيجلسالذىالعرشيواجهمنهاكلبالحريرالمكسوة
، يضعالشبابسنفىالسمرة، يبدوإلىالقامة، ميالقصيررجل، وهويمينهعلىيقع

،قولهيريدعماالتعبيرفى، دقيقالسمعفىالصعوبةبعض، ويعانىعينيهعلىنظارة
لمفلسطينفىالعسكريةاإلدارةأنلهوأكدت. الحديثموضوعلبلتقاطافىولماح
، ولكنهذلكعلىفوافقنىاإلنجيلية، للكنيسةالدعايةببثوضعهامنتستفيدأنتحاول

الوضعاستغاللحاولوااألخرىالمسيحيةالمذاهبأصحابأنيؤكدمالديهإنقال
يتحدثالتىالتامةوالبساطةومودتهبصراحتهالمقابلةخاللأعجبتوقد. ألنفسهمللدعاية

نؤديهاالتىالرسالةفىالفاتيكانفىتامةالثقةأنمؤداهنطباعابت، وخرجقداستهبها
.المقدسةاألراضىفى

المحددالزمنعلىيزيدعشرة، بماالثانيةالساعةحتىحضرتهفىالباباأبقانىوقد
وزيرالكاردينالإنقالعندمااإلنصرافإشارةوأعطانى، دقائقبعشرللمقابلة

نفس، وفعلتمصافحتهعنديدهعلىنحنيتاروما، وقدمغادرةقبلرؤيتىيودالخارجية
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الذىجاسبارىالكاردينالمعساعةنصفوقضيت. الحجرةوغادرتالبابعندالشئ
موجهةرسالةعلىالبابا، وقرأوبينبينىدارالذىالحديثتفاصيلمعرفةعلىحرص

ضرورةمؤكدًاإياهاوحملنى، بنفسهمغلفهالصقثمبالقدسالفرنسسكانراعىإلى
.فحواهاعلىأطلعلمأننىعلىالتأكيد

البرقياتكلالحربخاللتلقتشركتهأنلى، وذكرماركونىعائلةمعالعشاءتناولت
 –كنا، (وهكذابيتهفىموجودحديدىصندوقخاللمنوالصديقةوالمحايدةالمعادية

أسطحفوقاألعداءيقيمهاربماالتىالتجسسمعداتعنبالبحثوقتنانضيع– مصرفى
جيدة، وإنالشركةأنعلمتوقد. سيراودىماتيكواكتاباتعلىوعرفونىالمنازل)، 

وسيمًا، بينماإنجليزيًازوجًاالصغرىإلبنتهاتريدالزوجةكانت. لإلنجليزمعاديةكانت
.إيطالىمنمتزوجةالكبرىإبنتهاكانت

غتيالانبأ– لحملبيتزيارتهأثناء – تلقىقدإيطاليا، وكانملكمقابلةشرفومنحت
.بالدقةتتسمفلسطينعنالعامة، ومعلوماتهبعدهالعرش، وتوليتهوالده

أنهمتعبًا، إالكان، وإنالحاكممقعد، أنللقدسعودتى، وبعدمغادرتىقبلشعرت
.طويللوقتشاغرًاالمقعديتركبأال، ونصحتفيهمرغوب

"األسمنتيين "بإسمنعرفهااألمريكيينمنصغيرةمجموعةالقدسإلىالخريفهذاوصلت
أوليسيسالسيدةقامتوقد. الناسبينالترابطوتحقيقالطيبةالصداقةتشجيععلىتعمل

وشعارها" (نيوزجيروسالم "صحيفتهامعًا، وكذلكماككراكينووليم، ماككوينجرانت
"األسمنتيين "عملتقويمتمأشهر، وقدلبضعةعنابالترويح) طيبةأخبارالقدسأخبار
،األمموعصبةللسالمفوردبعثةطالالذى، المزاحمن، وأكبرالتسامحمنأقلبقدر
.التامالنجاحتحقيقهملعدمربما

أنهيت. والقلقاألسىودعتالسعادة، فقدذروةعندىتمثل1920عامربيعبدايةكانت
شقيقتىبصحبةبفلسطينلىإجازةبأولفبرايرفىوالثقة، واستمتعتالتحرىفىالصيف
عنمسئوالأصبحتالذينالشمالسكانبينالسائحدورالعبااألصدقاء،وأحدمونيكا

شقيقتىبههتمتاالذىالبوكرلعبلحيفاالعسكرىالحاكمعلمناوقد.عاممنذمشاكلهم
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غريزيًاهتمامًااتبدىالوكستستورسعائلتىمنكغيرهاأنها، رغمبنجاحوأتقنته
).شقيقهاعنذلكفىتقلوال (الورقبلعب

عسكريًاحاكمًاعينقدهيوباردجاكجنوبًا، فوجدتإتجهناطبرية، ثمفىأقمناوقد
ثلجيةلعاصفةتتعرضفلسطينكانتنابلسدخلنا، وعندماقبلمنأعرفه، وكنتلنابلس
هناكيكن، ولموالبرقالهاتفإتصاالتنقطعتا، والسنواتمنالعديدفىعرفتها

الالسيارةالسرعة، ولكنوجهعلىالقدسإلىالوصولأريد، وكنتالسلكىتصالا
بعربةالقدسإلىنقلناليتولىنابلسىمسلممعهيوباردتفقا، فالثلوجفوقالسيرتستطيع
توقفحتىأميالثالثةأوميلينمسافةنقطعكدناوما. الخيولمنزوجيجرهامغطاة

نسىقدصاحبهماأن) والضيقالدهشةمنبشئ (تمامًا، وعلمتالسيرعنالحصانان
أفرج، ولكنالسجنفىالحوذىبزجهيوباردقامحيثللعودةوإضطررناإطعامهما، 

كهنةكبيربيتعلىيدلناأنيستطيعالذىالوحيدالرجلهفقط)؛ ألنالظهربعد (عنه
.السامرة

القديمة،إسرائيلمنالباقيةالبقيةيمثلالذىالرجللذلكمقابلتىأثناءفىحولىتلفت
ويشربجانبناإلىمقعدعلىيجلسرسمىكمرافقعوملقدالسجينمرشدناأنالحظت
.قبلمنمثلهايشربلملعلهجيدةقهوةمثلنا، وهىالقهوة

ميًال25وتبعد (سنجلعندالعربة، وتركناالتالىاليومفى– أخرىمرة – التحركبدأنا
جماًال،الرحالتأكثرمنرحلةفىركبناهاالتىالشرطةخيوللنستخدم) القدسعن
منيرىالنورمنبصيصعدافيمامعتمًامهجورًاساكنًاالريف، وكانالقدسبلغناحتى
داخلجوادىبى، وهبطالقدسمنبالقربالطريقنضل، وكدناالبيوتبعضداخل
.بتلعتنىااألرضوكأن، وشعرترأسىمستوىحافتهاتعلوكبيرةحفرة

،فراشهمفىبالنومالموقفعالجواقدوالموظفينالبلدىالمجلسأنكتشفتاالقدسوفى
، وفتحهاالثلوجمنالطرقلتطهيرالجنودفصائلبعضجلبتالعسكريةاإلدارةوأن

األجنحةأحدإلىخيامهمفىيتجمدونكادواالذينالمساكينالهنودالجنودللمرور، ولجأ
عنالحديثفىمبالغةتضمنتالتىبالشكوىاألصواتاألديرة، فتعالتبأحدالخالية
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، دونالثلوجوسطالعراءإلىالتعساءالجنودأولئكبطرداألمرنتهىاالفضائح"، و"
.لهمآخرمأوىلتدبيرالوقتبعضإمهالهم

الزيارةهذهعنأذكره، وماللقدسبزيارةصامويلهربرتالسير، قامالوقتذلكوفى
االجتماعهذافىأملىاجتماعاتها، وأنهأحدبحضور" القدسأنصارجمعية "شرفقدأنه

.بهاالترقيمعالماتمنأىتصحيحإلىالحاجةدونصفحاتثالثتجاوزتمذكرة

ودالفورعلىكسباكيف، والحظتبيتىفىووالدتىوالدىباستقبالسعدتمارسوفى
المسلمينمناألوضاعحقيقةعلىبالتعرفكبيرًاهتمامًااأبديا، وقدالطوائفجميع

كانتوقتفىمعىوجودهماإلىحاجةفىوكنت. السواءعلىواليهودوالمسيحيين
.ومشقةصعوبةتزدادبالقدسالسياسيةاألوضاع

الكبيرالنجاحعمقًا، وكانزدادتابالفور، ولتصريحالرافضةالعربأصواتتعالتفقد
واجهالسخط، وقدعنتعبيرًاللتحركللمتطرفينمصر، مشجعًافىالعنفأحرزهالذى

عليهكانتعمايقلالبماالمتحابةاألسرةبروحتعملعسكريةإدارةواليهودالعرب
".المحتلةالعدوأراضىإلدارة "بالنسبةالحال

تتلقلمالتى – والمدنيةالعسكريةالعناصر، بدأتالسالمإبراممنشهرًا18وبعد
الستئصالبجدتعملوالمختلفةبصورةتتصرف– إنجلترامنمحددةتعليمات

كلفىبتأييديحظونوالعرباليهودالسياسيونكان. تواجههاكانتالتىاإلحتجاجات
اآلخر، كانتالجانبوعلى. الفورعلىشكاواهمبحثوإنجلترا، ويتوقعونمصرمن

حسب (ذلكالسياسية، ويعنىاألعمالكلعلىاللعناتوتصبتدينفكريةمدرسةهناك
اليهودى،الفصحعيدموعدمنيقتربالزمنبدأوهكذا. كبشرالناسمعالتعامل) فهمنا
.1920للعامالقيامةوعيد

منهمتدينًاأكثرهناالمسلمون: "بالقدسعسكريًاحاكمًاتعيينىمنأسابيعبضعةبعدكتبت
هماوالعمدةالمفتىكان". الخيريستحقون، فهممنهمفردكلمصر، وكذلكفى

فىفيهيركبانالذى" موسىالنبى "عيدمثلرسمىحتفالاأىترأساناللتانالشخصيتان
فىاألخيرالتلعلىتنصبالتىالهاللخيمةحتىالمسلمينأعيانوحولهماموكب
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يمثلاإلنجليزإلىالعثمانيينمناإلحتفالعلىاإلشرافنتقالاأريحا، وكانإلىالطريق
األخذبمبدأللقبولمستعدةاإلدارةتكنلمولنا، ماوالعمدةللمفتىبالنسبةحساسةمسألة

منوكان. الزمانمنقرنًا13مدىعلىاستقرتدينيةتقاليدمعالتعاملعندوالعطاء
المتصرفية، وحضورمقرفىالصوفيةالراياتاستقبالالعثمانى" المتصرف "واجب
فىالمدافعتطلقالتركيةالحكومةالعيد، وكانتبدايةاإلماميعلنحيثالحرمفىالصالة

الموسيقيةالفرقةكانت، كمااإلمساكووقتالغروبعندرمضان، وفىموسىالنبىعيد
.اإلحتفالمراسمفىتشاركالتركيةللحامية

المسألة، فقامهذهفىطرفًاالجيشالمتصرف"، ودخل "صالحياتكلبممارسةقمت
كانشاقة)، كماأوقاتفىوبعضها (ذلكتتطلبالتىالمناسباتفىالمدافعبإطالق
الشديد،القيظتحتالمواكبفىالعسكريةالموسيقىبفرقةمصحوبينيسيرونالجنود

الجيشموسيقىاستخدامعلىشديدعتراضاثمةوكان. اإلنضباطبعدمتتسممسيرةوفى
فىبالرضااإلحساسلبعثيبررهامالهاكان، ولكنالمواكبتلكمثلفىالبريطانى

المسيحيونقتنعا، فقدالبريطانىاإلحتاللمنالباكرةالسنواتتلكفىالسكاننفوس
وسعها، وتبذلبتقاليدهمهتمامًااتبدىالبريطانيةالحكومةأنالسواءعلىوالمسلمون

قدلناالعسكريةالسلطاتقدمتهالذىالدعمهذاأنوأعتقد. وجهخيرعلىاألمورألداء
نفجرالغضبًا، ولوالهااإلشتعالعلىتوشككانتالتىالعربخواطرتهدئةعلىساعد

.فعًالفيهحدثالذىذلكعنمبكروقتفىالعربىالسخط

الفرقةتقديمالجيشيتصاعد، رفضالصهيونىالعداءكان، عندما1920عاموفى
هناكتكنولم (قبلمنبتقديمهاالوعدرغمموسىالنبىعيدحتفالاقبيلفجأةالموسيقية

للفرقةالسرعة، سمحوجهعلىطلبهافىألححتعندمافلسطين)، ولكنفىغيرهافرقة
ورغم. الموكبحول– كالعادة – الشرطةوتحلقت. األذانبالمشاركة، وحضرت

كانالزوارمنوالخليلنابلسأهالىبينآلخرحينمنتحدثكانتالتىاإلشتباكات
،اآلنحتىعليهيعولأنيمكنواحدحادثيقع، فلمعليهغبارال" موسىالنبى "حتفالا

مناخنتشارهااعلى، ساعدلألعصابمثيرةبشائعاتمعبأالجوكان1920عامولكن
العدلمنليسأنهأرىكنتالواجبة، ولكنىاإلحتياطاتكلتخاذابقمت، وقدالقدس
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لمذلكأن، كمامالزمبرتبةشابضابطفيهاالشرطةقوةرئاسةيتولىأنللقدسبالنسبة
.ولىلهمناسبًايكن

أبىمعالنهار، فذهبتمنتصفقبليافابابإلىالحجاجوصولالمتوقعمنيكنلم
يراقبأنمساعدىأحدعلى، ونبهتجورجسانتبكاتدرائيةالفصحصالةألداءوأمى

إليها، ولكنهدخولهمنساعةنصفقبلالمدينةمنالموكبقتراباعندويبلغنىالموقف
مقرمنمترثالثمائةبعدعلىوالدىمعأسيركنتالصالةنتهاءاوبعد. تمامًانسى

يافا،بابعلىصدامحصل: "العربيةباللغةهامسًاخليلتابعىلىالعسكرى، قالالحاكم
تلكتذكراآلن، وحتىقلبىفىسيفًاأغمدوكأنهبجراحه"؛ فأحسستمتأثرًارجلومات

يهمهمممنالكثيرونلذلكالتاليةاألياموصفوقد. والرعببالصدمةيصيبنىالكلمات
الالتىاألشجانأجددأنأحبال، كمامنهأزيدأنأريدالالذىبالمرارةالشعورأمر

أقمناهاالتىالمشتركالتفاهمعلىالقائمةالعالقةإنأقولأنعنها، ويكفىالحديثيجوز
.والكراهيةالخوفبنارتبخرتقدواليهودوالعربالبريطانيينبينبعناية

أنرغم (عليهكانتمماأحسنتخذناهااالتىاإلحتياطاتجعلالممكنمنكانربما
يعرفونوأمريكاأوروبافىنتقدونااالذينأولئكأنأظنالأقرتها)، ولكنالعلياالسلطات

صعودًاالمتعددالملتوية، والدرجالمنحدرةالضيقةالقديمةالقدسحوارىعنشيئًا
المرورعن– بداهة – السياراتتعجز، كمااستخدامهالخليلعلىيصعبالذىوهبوطًا

دونكاملةعائلةعندهاتقتلأنيمكنالتىالحوارىفىالمتعددةالمظلمة، والزواياعبره
المائةعلىتزيدمسافةالمكانعنتبعدالأنهارغمشيئًاعنهاالشرطةتسمعأوترىأن

.ياردة

وقوعالتوتر، فيثيريسودعندمايصيبها، وماالقدسأعصابعنيعرفونهالذىماترى
إلىجيدًا، وتفتقرتدريبًامدربةالشرطةتكنالذعر ؟ ولمالحجرفوقفارغةصفيحة
كتبتلقد. واحدشرطةأمينبهاليسبريطانيةشرطةلديناالمهنة، وكانتقاليداستيعاب

؛هناكللقلقمثيرةاألمور: "عنابمنأىاإلضطراباتكانتعندماعام، بعدالتالىالعامفى
المتاجركانتدقائقخمساألسوار، وخاللخارجحصانرمحالماضىالجمعةيومففى
".الطريقتحرسالمسلحةالسياراتأبوابها، وأخذتأغلقتقد



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

390www.RaoufAbbas.org

إدارة "تولىمنذلكأعقبماأنالشرطةأوالحاكمإدارةذمةإبراءقبيلمنوليس
السرور، ودعاعلىباعثًايكنتقديرًا، ولمأقلكاناألمورزمام" المحتلةالعدوأراضى
وعضويةجنرالبرئاسةلجنةالغرضلهذا، وشكلتتحقيقإجراءإلى78بولسالجنرال

.الحوادثعنالمسئوليةلتحديدالمصريةبالحكومةالعاملينمنومحامكولونيل

نياتمن" األعظمالكائن "بخلديدورماكللتشملمرجعيتهامجالبتوسيعاللجنةوقامت
أنالبعضويحاول ! . ربنابمخيلةجاءأولموسىعنممابأكثرالتعسةالبالدهذهتجاه
عنللدفاعيهبالوديعالحيوانهذا "المحلية، ولكناإلدارةكاهلعلىبالمسئوليةيلقى
يأتى، حتىالقلقيشوبههدوءحالةفىجميعًابقيناوهكذا". بالهجوميواجهعندمانفسه
.قرارتخاذايستطيعمنعامونصفعامبعد

ذاتلجنةأىأنإلىإنجليزيةسيدةنتباههالفتتحتىالعامكماالحضيافةفىاللجنةنزلت
فندقإلىاللجنةنتقلتا، فاألطرافأحدعلىضيفةتحلأالما، يجبقضائيةطبيعة
وحدهمالطوائفرؤساءمعالتحقيقلها، وتولتمقرًاالمحكمةمناللجنةتخذتا، وأللنبى
الذينالحضورمنجمعأماماإلتهاماتلتبادلالفرصةهذهإلىيتطلعونواكانالذين
فىباإلدارة، بمنالعامليناإلنجليزالضباطكبارأيضًاهناككان، ولكنذلكلهميروق
الخبراءأولئكقدمهالذىللتقريربالنسبةإجراءإتخاذيتملم، وعندماالعامالحاكمذلك

يعرفلمالتقريرذلككانبالقدس"، ولماالعاماألمن "حولالمصادفةبهمجاءتالذين
كانواالذينالموظفينمنعددوإحراجإهانةللتحقيقالوحيدةالنتيجةللنشر، كانتطريقة

.ممكنوتأييدعونكلإلىعندئذيحتاجون

العربثائرةأثارالذىالشخصأكبر، كانبقدرالحزنعلىيبعثماهناككانولكن
شأن، وشأنه79المفتىالحسينىأفندىلكاملاألصغر، األخالحسينىأمينالحاجيدعى
منأفلت، ثمالشوارعفىالعنفأعمالرتكاباإلىالناس، دفعالشغبمثيرىمنغيره

استشارونىولو. عنهبحثًاأخيهبيت، فزارتعليهللقبضالشرطة، وسعتالعقاب
وجودهمنللتحققرجالىأحدذلكمنبدًالالزيارة، وأرسلتبهذهالقياممنلمنعتهم

.وواطسونمونىبعد، وتولىعامحاكموآخرثالث78
.بعدفيماالمفتىمنصبفىوخليفته79



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

391www.RaoufAbbas.org

هنااألتراككانصالحياتها، ولوحدودفىواجبهامارستالشرطةأن، غيربالبيت
.الشئنفسلفعلوا

منبهلحقماعلىمحتجًا" المحتلةالعدوأراضىإدارة "إلىالفورعلىالمفتىتوجه
بمنجاةيعدلممادام (أخيرًاعليهحصلقدكانالذىالوسام، وأعادبالشرفماسةإهانة
إعادةمن، وبدًالالتسامحمنكبيربقدرالغريبةالوقاحةهذهقوبلتوقد) .. اإلعتداءمن

اإلعتذار، وهكذامننوعله، وقدممكانته، عززتبالنظاماإللتزامطريقإلىالمفتى
.العسكريةاإلدارة" هيبة "سقطت

ذاتالنائمةالقضاياكل، ترفعالسياسىالخطأطريقفىالقدسفىاألمورتسيروعندما
األضرحةزيارةفإزدادتإجراءاتها، مناإلسالميةالسلطاتشددترءوسها، فقدالعالقة

طريقعلىرحيلقبرملكيةمسألةبدقةصعوبة، وفحصتالخليلفىبالبطاركةالخاصة
التىالحوادثأولهوالمبكىحائطحادث، كانالفصحضطرباتا، وبعدلحمبيت

المسألةبهذهعلمتمنهما، وقدكلبقضيةاإلضرارإلىواليهودالعربمنكًالعرضت
:اليهوديةاللجنةمنتلقيتهالذىالتالىالخطابمن– مرةألول– 

، وأعلنمنكمبموافقةالمبكىحائطعلىإصالحاتيجرىالمفتىأنعلمنا"
الحائطهوالمبكىحائط، إنالعملهذاضدفلسطينفىاليهودىالشعبحتجاجا

عندمقدسةملكيةيعدالحائطالمعبد، وهذاتحطيممنذقائملمعبدنا، وهوالغربى
.الشتاتمنذواحدةلحظةأحدهمينسه، ولمالعالمفىاليهودمنمليونًاعشرخمسة

الجيوشإحتالل، وبعدللربصدورهممكنوناليهوديخرجالمبكىحائطفأمام
–البريطانيةالحكومةبإسم – البريطانيةللقواتالعامالقائدوعدناللقدسالبريطانية

 –المبكىحائطإصالحيتم، واآلنخارجىتدخلدونالمقدسةاألماكنبحماية
لقد. المحليةاليهوديةالطائفةإلىالرجوعدونبالكامل– اليهودمقدساتأقدس
حقيقىخطرهناككانفإذا. والتاريخيةالدينيةالناحيتينمنللمكانتدنيسحدث
، عندمابذلكاليهوديةالطائفةإخطارللحائط، فيجبالعلويةاألطرافبسقوطيهدد
هذامثلوجودصحةفىنشكونحن. الحائطإلصالحالضروريةالخطواتتؤخذ

باألحداثالقدسسكانأذهانشغلتعندمافجأةالخطرهذايظهرلماذا. الخطر
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يصلى، عندماالسبتيوماإلصالحاتبهذهللقيامالحاجةتدعوالسياسية ؟ وهل
اليهود ؟عندالدينيةللمشاعرعتباراهناكيعدالحائط ؟ ألمأماماليهودمئات

أثبت، وإذااإلصالحاتتلكبإيقافأمرإصدارعلىشديدًاإصرارًاأصرإننى
للحائطإصالحإلجراءضرورةهناكمباشر، وأنخطروجودالمعمارىالفحص

".بهالتقومبالقدساليهوديةللطائفةاإلصالحأعمالالعليا، دعأطرافهعند

إدارةأن) صحتهافتراضاعلى (الرسالةهذهخاللمنبرزتالتىالوحيدةوالحقيقة
سوءمنبنوعصحتها، متهمةمنالتأكديتملمحقوقممارسةفىكدأبهااألوقاف
الملكىبالمعهدزميلوهو (المدنىمستشارىالفورعلىأوفدتولذلك. التصرف
اإلصالحاتتلككانت، فإذااإلصالحاتإلىالحاجةمدىلبحث) للعمارةالبريطانى

:كالتالىردهوجاء. الصددبهذاعملهيمكنمايقترحأنضرورية، فعليه

هناك، ورأيتاليومصباحمنعشرةالحاديةفى) المبكىحائط (بزيارةقمت"
، والحائطاألوقافمبانىسقفعلىوصعدت. يهوداوبنوشلوخميوحاس: السادة
ساعاتخاللاإلصالحفىالعملالستمرارضرورةأرىوال. أسفلهايقعالذى

رءوسعلىتسقطقدالبناءموادمنالصغيرةالقطعبعضالصالة؛ ألن
".المصلين

األسمنت، ويضعونالحشائشيزيلون، فالعمالالقديمبالبناءالمساسعلىدليًالأجدال
السفلىالحجارةفىضرورةأقل، وهىالمستقبلفىالماءمنلحمايتهااألحجاربين

بما) منكمبتفويض (شيبرالمسترأمرللحائط، ولذلكالعليااألطراففىمنهاالكبيرة
:يلى

.الصالةساعاتفىعملبأىالقيامعدم(أ)

،السقفقمةمنأمتارثالثةمسافةعلىوترميمهااألحجارتنظيفيتمال(ب)
.العنايةمنكبيربقدرتتمالعمليةمادامت
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ضرورةهناككانتكلماواإلصالحالترميمأعمالاآلثارإدارةتتولىأنتقرروأخيرًا
الجزءإصالحاألوقافإدارةتتولىأنالحائط، علىمنالسفلىللمنطقةبالنسبةلذلك

تمامًاالعملالحائط، ويتوقفأماماليهودالمصلينوراحةسالمةمراعاةمعمنهالعلوى
.والسبتالجمعةيومى

شديدًاإحتجاجًاالمسلمينإلىالحائطمنالعلوىالجزءإصالحبإسنادالقرارهذاأثاروقد
.المفتىجانبمن

–دينيةتكونتكادالتى – المبكىبحائطالخاصةالمأساةمناألولالفصلإنهاءوتم
،بسنواتذلكبعدالقضيةهذهبسببجرتالدماءولكن .. المرعيةللتقاليد، ووفقًابسالم
الستارإسدالقبلالمسألةلبحثاألممعصبةمنبقرار1930عامدوليةلجنةوجاءت

.المأساةعلى

باشاموسىأصبحفقد. القدسعمدةمنصبمسألةإثارةإلىالفصحإضطراباتأدتوقد
والمتحدثلإلنتدابالمعارضةالعربأعيانلعائالتزعيمًاأخيرًاالحسينىكاظم
.الدرجةبنفسالثالثالدينيةللطوائفممثًاليعد– للمدينةكعمدة – كونه، رغمسمهماب
الصهيونية، ورجوتهاللجنةمكاتبأماممظاهرةفىيسيراأليامأحدظهربعدقابلتهوقد
أننفسهاليوممساء، وأنذرتهإضطراباتوقوعقبلأدراجهموالمتظاهرونهويعودأن

للمشاكلمثيرًاأصبحالشغبحوادثالعمدة، وخاللومنصببالسياسةالعملبينيختار
قترحتا، وبذلك" المحتلةالعدوأراضىإدارة "أخطرتوقد. اإلنضباطحدودعنخارجًا
بريطانىتعيينتضمنالذىبالرد، ففوجئتمحلهغيرهالعمدة، وتعيينمنصبمنطرده
.لهمالمتبقىالمنصبالفلسطينيونيفقدللمدينة، وبذلكعمدة

منعاليةدرجةعلىشخصيةعلىالعثورمهمةمنأسهلاإلقتراحهذارفضكان
فى، واستعدتالظروفتلكظلفىالمنصببأعباءللقيامواالستعدادوالمقدرةالكفاءة
راغبفاستدعيت. للوزراءرئيسعنبحثًامصرفىكيتشنربذلهاالتىالجهودذاكرتى

عليه، وعرضتبكفاءتهوالمعروف) العثمانىبالبرلمانالسابقالعضو (النشاشيبىبك
علىبالحصولالفور، وسعدتعلىخطيةموافقةلىيقدمأنالعمدة، ورجوتهمنصب
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المنصبغيرهيتولىأنيقتضىالوقتأنباشاموسىأبلغتدقيقةعشرين، وبعدموافقته
مثاًالكانمناسبة، كمامنأكثرفىعملهفىونجاحهقدرتهأثبت، فقدلذلكآسفًاوكنت(

، ولكنىالتصرفمطلقلسعادتكمإن "باشاموسىردفكان). الخلقدمثالعربىللرجل
الحلولعلىعربىيجرؤلن– علمىحسب – القرار؛ ألنهتخاذافىالتعجلبعدمأنصحك

علىوشكرنىواقفًا، ، هبقرأهوعندما. بكراغبخطابعلىبإطالعهفقمت". محلى
معتدلخرجثموصافحنى، لىصداقتهاستمرار، مؤكدًاالمنصبتوليهخالللهدعمى
.80ببطءيسيرالقامة

نظامأنفىشكهناكيكنكوميدية، فلممسحة" المحتلةالعدوأراضىإدارة "نتهاءاحمل
إطالعى، تمنتقالالحدوثاألبد، وكمقدمةإلىيستمرلنفلسطينفىأقمناهالذىالحكم

دائمةعسكريةإدارةإلقامةمشروععلىاإلدارةمقرفى1920عاممايوأواخرفى
برتبتىالضباطمنومجموعةاألركانرئيسمنصب، تتضمنمحسوببقدرموسعة

لإلدارةاألساسىالبناءوكان. العسكريةاإلداراتأموريتولونوالماجورالكولونيل
السيرتعيينتعلنبرقيةبوصولتمامًاإهمالهتم، عندمايتمأنيوشكالجديدةالمقترحة
ذلكيلقالمدنية، ولمفلسطينلحكومةبريطانىسامىمندوبأولصامويلهربرت
الجديدة،الحكومةفىلهممكانالالذينأولئكجانبمنخاصةواسعًاترحيبًاالخبر
.الناسمنالكثيرفيهايقتلطاحنةمعاركوقوعحتمالابمتشائمةتنبؤاتوهناك

جنونعلىالمترتبةمنهامفرالالتىللنتائجوالترقباإلنتظارسوىباستطاعتنايكنولم
آخرللصهيونيةتقدمأنستطاعتإ" المحتلةالعدوأراضىإدارة "أن، غيرجورجلويد

.اإلنتدابلنظاماللندنيةصحفهمبعضتفسيراتورفضباستنكارالمستحبةغيرخدماتها

مرارإلستاعلىفيهايعرضصامويلهربرتالسيرمنبرقية، تلقيتنفسهالوقتوفى
وصوللحينالعامالسكرتيربعملأقوم، وأنللقدسكحاكمالمدنيةاإلدارةخدمةفى

الستقباليافاإلىرتبة، ذهبتالمتبقينالضباطأكبروبصفتى، ديدسوينرامالكولونيل

إبتدعتوقد. ويهوديان) وكاثوليكىأرثوذكسى (ومسيحيانالعمدةأحدهمامسلمان: أعضاءستةمنالبلدىالمجلسكان80
.غيابهعندالعمدةمحلبالتناوبيحالأناليهودى، علىالعمدةونائبالمسيحىالعمدةنائبمنصبى
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التىالمثيرةاألياملتلكصورةتعطىيومياتىمنالتاليةوالمقتطفات. السامىالمندوب
:الطمأنينةيعوزهاكان

يكونأنعلىالجنراالتمنإثنانأثرتها، أصرالتىالقويةالحججرغمإنه: بالقولوأبدأ
أكبر،تأثيرًايعطىبالقطاروصولهأنبالسيارة، رغميافامنالسامىالمندوبقدوم
أبرقبأنإذنعلى– بصعوبة – حصلتوقد. األمنيةالناحيةمنأفضلأنهعنفضًال

.يفضلهاالتىبالقطار،اإلنتقالوسيلةعنلسؤالهأيامبعشرةوصولهقبلالسامىللمندوب
ذلكورغمبالقطار،اإلنتقالبموجبهفضلرومامنرداتلقيتواحدبيوموصولهوقبل

.برأيهماالجنراالنتمسك

الفوكسهولبولسالجنرالبسيارة) خليل (بىالخاصالشرطىبصحبةالمنزلتركت
، ومفادهانتشرتاالتىالشائعاتمنمتوترةأمىيونيو، وكانت29مساء5.30الساعة

بصحبةأسافربأالمسلمةسيدةمنتحذيرًاتلقيتقدوكنت. للخطرمعرضونأننا
المسترعلىعرضتنفسهالسفريومفىالغداءتناولوبعد. سيارتهفىالسامىالمندوب
إلىبالسيارةبرفقتىيسافرأن– أمريكىوهو) – النيلمشروعاتلجنةعضو (كورى

مساًءكان. التالىاليومفىلهقدمتهلوالعرضهذارفضربماإنهقال، ولكنهيافا، فقبل
المقودترسكسرالطريقفىالتلهبوطعند، ولكنمشاكلدونالرحلةومضتبديعًا

أنلناتبينمنهانزلنا، وعندماوتوقفتحفرةفىمقدمتهاوقعتحتىالسيارةندفعتاف
بفعلتمقديكونربماإنهقيل (بهكبيرشرخوجودنتيجةقطعتينإلىكسرقد) الشاسيه(

وفضلتوالسيارةالسائقميًال، فتركتعشرينمنبأكثرالقدسعننبعدلموكنا). فاعل
بدأتدقيقةعشرينمضىحارًا، وبعدالجوكان. األقدامعلىمشيًاالقدسإلىالعودة
تقلبهافإذااستوقفتهافوردسيارةرأيتعندمانقلوسيلةعلىالعثورإمكانيةمنأيأس

فىسيدتانوبصحبتهما) البيانومدرس (وسيل) الموسيقىمدرسةناظر (تشايكوف
أبدواذلك، ورغملىمكانلديهميكن، ولمموسيقىحفللتقديميافاإلىطريقهم

أخرىفوردسيارةواستوقفت. ذلكعليهمفتعذرحقيبتىرأوا، حتىلتوصيلىاستعدادهم
،الوضعلهفشرحت) بخارىيهودطائفةرئيس (أمينوفالحاخامالقديمصديقىبهاكان
خاليةأماكنبهاأخرىفوردسيارةتجاوزتناالمنعطفاتأحدوعند. يوصلنىأنوقبل
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الجيشفىسوريًاضابطًاالسائقوكان. الرحلةبقيةتأخذنىأنسرعة، فقبلتوأكثر
أراضىإدارة "فىللتعيينشخصيًاإختبارًالهأجريتقدكنتكابتنبرتبةالبريطانى

أعرفأننىعلمتعندما، سعدتالحديثممتعةسيدةزوجتهوكانت". المحتلةالعدو
ردتالموارنة، ثممنكاناإذاعماسألتهاعندمااإلجابةفىرأسها، وترددتمسقطزحلة

.البروتستانتمن، ولكنهماباإليجاب

،والنصفالثامنةالساعةالعشاءمساء، وتناولناالثامنةالساعةحوالىسالمبيرإلىوصلنا
السامىالمندوبإنتقالفكرةصاحبىالجنرالينأحدوصل، عندمارطبحاروالطقس

قدالسامىالمندوبأنلهبينت، ولكنىبرأيهإقناعىمحاوًالجانبًابىإنتحىبالسيارة، 
فىالجيشألصبحسوءلهوحدثالسيارةركوبعلىأرغمالقطار، وإذااستخدامطلب

عنالصباحفىصامويلهربرتالسيرأسألأنعلىقترحاف. عليهيحسدالموقف
فىيقفقطارهناك، كانللتمويه، وكوسيلةرغبتهلهأنفذثميفضلهاالتىالسفروسيلة
.للتحركاالستعدادأهبةعلىاللد

الساعةيافاحاكممقر، فبلغترويسرولزبسيارةيافاإلىذهبتالتالىاليومصباحوفى
يافاحاكموبوستلتويت) فلسطينشرطةرئيس (براملىوجدت، حيثوالربعالتاسعة

وقمت. السامىالمندوباستقبالفىللراغبينالتصاريحبإصدارمشغولينالعسكرى
بسرعةتسير، وكانتالربعإالالعاشرةفىالسفينة، وظهرتالترتيباتبعضبإعداد

أركبأنراجيًاالميناءضابطقابلتحيثتمامًاوصولهاموعدفىالميناءكبيرة، ودخلت
آالتعدساتلقطاتتحتبذلكقمترسوها، وقدقبلالسفينةالستقبالقاربًاالفورعلى

االستبشارمنقدرجيدًا، وهناكمزينةاالستقبالمنصةكانت. السينماوآالتالتصوير
السيرلرؤيةالسفينة، وسعدتظهرإلىصعدت. األفقفىيلوحالسامىالمندوببقدوم

.والنياشينباألوسمةصدرهيزداناللودبيضاءدبلوماسيةبزةمرتديًاصامويلهربرت
التىاالستقبالمنصةعلىيمرأنالحضور، ورجوتهعلىالشكرلىقدمودودًاوكان
التحيةأمامها، وتلقىالسفينةرسوبسببلذلكمضطرًاوجدته، ولكنأجلهمنزينت

.مدفعطلقة17بإطالق
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وربما. للكثيرينالتاريخيةبالقيميضرالحربميادينمنميدانمنأكثرفىالمشاركةإن
وأنا، هنابذلكأنفردلمقيمتها، ولكنىوتقديرالعربيةبالحملةاإلهتمامفىبالغتقدأكون
لهالخطورة، أقدمبالغقرارلتنفيذاختيرالذىالرجلبجوارالشاطئعلىأسير

، وأحالمهملهمتحقققدالمجدوكأنبوعيها، يسيرونالسعادةذهبتالتىالشخصيات
بعثالتاريخمنأغربمشهدفىأسيربأننىأشعراألمرحقيقةفىكنت. حقيقةأصبحت

.جديدمنالحياةإلى، وعادمرقدهمنالماضىفيه

وليسالقدسإلىالوصولهوعليهالمعولأنإتفقناوالقطار، السيارةحولالجدلفى
القطاريستقلاللد، حيثإلىبالسيارةالسامىالمندوبينتقلأنيافا، فتقررمناإلنتقال

تامًا، كماتسليحًامسلحًاالسيارةسائقبجوارالجالسالحارسوكان. القدسإلىهناكمن
هربرتالسيرأنوأذكر. لالستخدامجاهزبراوننجمسدسعلىاليسرىبيدىأقبضكنت

المالبسيرتدون" المحتلةالعدوأراضىإدارة "رجاليرىأنأدهشهقدصامويل
أنورغمالمدنيةالمالبسللقدسالوصولعندالجميعيرتدىأنالعسكرية، وطلب

عنهأبهةيقلالكاناالستقبالأنإالبالقدسالسامىالمندوباستقبالعنتخلفالبعض
.والنظامباألمنمساسأىاالستقبالأوالرحلةخالليحدثيافا، ولمفى

عنالصادرةاألوامرآخرفىالحكومةمقرصامويلهربرتالسيردخولسجلوقد
:التالىالنحوعلى" المحتلةالعدوأراضىإدارة"

الجاللةلصاحبالسامىالمندوبوصول

الحكومةمقرفلسطينفى

1400و1300الساعةبين

1920يونيو30
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منزلأرضمنطلقة17المدفعيةالحكومة، تطلقمقربوابةالسيارةتدخلعندما
أمامالساحةفىيصطفالذىالشرفحرستفقدوعند. 81هلجراىجونالسير
.الضيافةدار

عمدةاستقبالهفىيكونحيثالمدخلإلىاألقدامعلىسيرًاسعادتهيتجهذلكبعد
.البلدىالمجلسوأعضاء) العسكرىالحاكمبأعمالالقائميقدمه (القدس

ويرد. علبةداخلذلكبعدلسعادتهيقدمهترحيبخطابالعمدةيقرأوسوف
.السلمعلىالعامالحاكمذلكبعد، ويستقبلهالخطابعلىسعادته

،السامىللمندوبتقديمهم، ويتمالمدخلبهوفىحضورًاالمصالحمديروويكون
.المكانالشرفحرسالغداء، ويغادرعلىالجميعيلتقىثم

العبريةالجامعةحرمفىاآلنيدخل81



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

399www.RaoufAbbas.org

عشرالخامسالفصل
لفلسطينالعسكريةاإلدارةبينالصهيونيةعلىأضواء

اإلنتدابوحكومة

الغامضالشئصهيون"، ذلك "عنالحديثمنىيتوقعونالقراءنصفمنأكثرأنأظن
علىيكونواأناألمريهمهمالالذينأولئكأنبه، ولكنى82المعدنىالرنينذوالمخيف

سكانهاكبيرة، وأنبدرجةاإلهتمامتثيرالبالقضيةالمرتبطةاألراضىأنحذر، ورغم
الناجمة، واإلحنبحقوقهمالمتعلقةالمسألةتسويةمشكلةإناإلنسانية، إاليهممايقدموالم

تزالوالعنتالتىإسرائيل"،  "إلقامةالمرجوةاآلماللتحقيققطعتالتىالوعودعن
مانادرًااألرضعلىاالستيالءمننوعأنهاعلىإليها، وينظرللعالمبالنسبةالكثيرتعنى

فىالصهيونيةعنترددبالأكتبأننفسىعلىآليتوعدالة؛ لذلكوتعقلإعتداليواكبه
أضيفاإلنتداب)، وربما (المدنيةاإلدارةظلالثالثة، وفىبعهودهاالعسكريةاإلدارةظل

،الرباليهود، وثقةتسامح– لذلكنتيجة – أخسرقدأننىبعد، موقنًافيماالتعليقاتبعض
.وأولئكهؤالءبينأصدقائىمنالمسيحيينحتراماو

المتحمسونفالمؤيدون) 1مختلفة؛ (إتجاهاتأربعةخاللمنالصهيونيةرؤيةوتتم
منكبيرًاقطاعًايمثلون، وهؤالءالهدفتحقيق، ويتعجلونالصعوباتشأنمنيهونون

المعلنةاإلعتراضاتوأصحاب) 2. (فلسطينخارجلهمالمؤيدينوبعضالعالميهود
الالذين (العالمفىالكاثوليكالروماليهود، ومنغيرمنالفلسطينيينجميعويمثلون

الالذينوالعربالمسلميننظرلوجهاتالمؤيدينالبريطانيينالقديم)، ومنالعهديهمهم
أصًال،األمريهمهمالالذينوأولئك) 3. (الدوليةالسياسةمتغيراتعتبارهمافىيضعون

البشر)،منمليونألفيمثلونهؤالءوأظن (القضيةمنموقفهمتحديديستطيعونوال
عنعديدةدراساتصدرت، ومنذئذفلسطينفى1936عامإضطراباتقبلالفصللهذااألصليةالمسودةكتبت82

أثناءفىإالأتسلمهلمالذى (الملكيةاللجنةتقريرإلىبذلكوأشير. مهمةوواحدةموضوعيتانإثنتانمنهاالموضوع
الكومنولثشئونعرض: فىالمنشور" السياسةأمراضعالج "لهانكوكاألخرىالكتاب)، والدراسةهذاتجاربمراجعة

نظرى،وجهةوتأكيدمصادرىدعمعلىدراساتهمساعدتنىبالفور"؛ فقدجيمسآرثر "دوجديلكتاب، والثالثالبريطانى
ومجلة" الطرقمفرقفى، الصهيونيةفلسطين "مينإلرنستالصريحالجار"، والكتاب "ملشتاللوردكتابقرأتكما

استعمارىليبرالىقلمصاغها "مقاالتالبريطانية، وتتضمن" فلسطينلجنة "تحررهاالتىاألسبوعية" فلسطين"
".خالصصهيونىمحتواها، ولكنبريطانى
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تحملبالدهمقبلتالذىاإلنتدابيدعمونالذينفلسطينفىالرسميونوالموظفون) 4(
بالحكومةيرتبطونالذين، وأمامضمائرهمأمامأعمالهمتبريريريدون، ولكنهمتبعته

حديثىأوجههناوأنا. الصحافةأماماألمم"، وكذلكعصبة "وقوانينها، وأمامالبريطانية
.التوالىعلىاألربعةاإلتجاهاتأصحابمنكلإلى

عنشيئًايعرفونالاليهود ؟ إنهمعنالعادىالبريطانىالصبىيعرفهالذىما .. ترى
فريثرنفىإلتقيتوالعاشرة، السابعةبينعمرىيتراوحصبيًاكنتوعندما. اليهود
علىيبدوكانروتشيلدعائلةمنالخلقدمث، وآخرالندنبرجعائلةمنواحدًاهاوس
جعلنىمماالشديدإعجابىأثار، وقدلهتقولهجديدًاشيئًاتجدالإنكحتىشئبكلمعرفة
يكنولم) ذلكبعدآخرينيهودًالتقيتاوقد (العقليةالمراجعاتبعضإلىبالحاجةأشعر
بجلدهللمدرسينمسموحًايكنذلك)، ولمعلىأحسدهوكنت (السبتيومبالمدرسةيداوم

.جروفتمبلفىأيامىعنيهوديةذكرياتأىلدىوليس). التميزهذاضايقنىوقد(

مهارة)، يحضرانمنىأكثر (أوروبيةعائلةمنشقيقانهناككانهاوستشارتروفى
أصدقائىأعزمنواحدًاشتراوسرالفصباحًا، وكانوالنصفالسابعةفىالكنيسةمعنا
ولم. كيهودنعرفهملمورفاقى، ولكنىآخرونيهودهناككانأنهوالبد. كامبريدجفى

اإلطارهذاخارجمنهمأحدًاير، ولمالقديمبالعهدإتصلفيماإالاليهوديذكروالدىأسمع
فىبيتناتأجيرعنبإعتزازتتحدثأمىوكانت. الحاخاماتبأحدعرضيًالقاًءإال

األيقوناتكل، فأزاحتالتدينشديدةمعروفة، كانتيهوديةلعائلةسى – أون – وستجيت
ذلكفىالقبو، بمافىبتخزينها، وقامتالبيتحوائطتزينكانتالتىالدينيةواللوحات

.دايكفانأعمالمنالطفلليسوعمهمةلوحة

هناكوطيدة، وكانتصداقةبهموربطتنىاليهودية، الطائفةزعماءإلتقيتمصر، وفى
وقد. وسالونيكودمشقإيطاليامنمصرإلىوفدواالذينالسفارديممنكبيرةجالية

،سوارسعائالتأقامتهاالتىالحفالتمنوغيرهاالزفافحفالتلحضوردعيت
يستشيرونىاليهودحاخاماتوكان. وهرارىوموصيرى، ، وميناسوقطاوى، ورولو، 

.بالقدستعيينىبعدحدثعمايقلالبقدرمستمرةبصفةالشرقىالسكرتيرعتبارىاب



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

401www.RaoufAbbas.org

فعل، ومثلمايوسفجدهمفعلمثلمايحتضنهمالذىللبلدبالوالءيدينوناليهودوكان
عامكورتهامبتونفىفارسًاالثالثوليمالملكجعلهالذىمدينهدىسلومونالسير
الوظائفوفىالمصارفقطاعفىطيبةبسمعةمصرفىاليهودتمتعوقد. 1700

.واستحقاقجدارةعنالحكومية

للطائفة،الداخلىالتنظيمفىاألزماتبعضدائمًاهناكاليهود، كانتكلمعحدثوكما
الطائفةزعماءوكان. الدوبارةوبقصرباألسواقمنهامختلفةصيغًاتسمعأنتستطيع

صاحبحكومةممثلىجانبالخديوية، ومناألسرةأمراءجانبمندائمًايستشارون
.السواءعلىالبريطانيةالجاللة

)قلبىفىموقعًايحتلالذى (القديمالعهدعنباليهود، ناهيكمعرفتىأساسهذاكان
عامحتىاليهوديةعنعرفتهماكللىقدمالذى83"إسرائيلشعبتاريخ "رينانوكتاب
تعلمتلقد. 1923عامزواجنا، بعدالقدسفىإالحياتهافىيهودًازوجتىترولم. 1917

وللهجةالعربيةللغةحبىأن، غيرتعلمهإلىأحتاجالذىالكثيرأمامىالكثير، ومازال
يلوذونالتىالهويةقلعةألهلهاتمثلالتىالفلسطينيةبالدقة، واللهجةتتسمالتىالمصرية

باليهود،وإعجابىودراستىالعربية، الحركةفىلعبتهالذىالصغيرللدوربها، ونظرًا
، كماصحافتهممنالعنيفللهجوموتعرضت (منهمالكثيرينمنطيبةمعاملةوعوملت
حاكمإدارةرأسعلى، وجودىذلككلاليهود)، وفوقغيرمنآخرونلذلكتعرض
لحماية– صالحياتمنلدىماحسب – جاهدًا، أعملسنواتتسعلمدةالبريطانيةالقدس

بنشاطالمتصلةتجاربىأسقطتإذابالجبنأشعريجعلنىذلك، كلالطوائفجميعمصالح
عربيًا، لمأويهوديًابريطانيًا، ولستكنتولما. الالحقةالمبكر، وممارساتهاالصهيونية

منساعتانمعًا، وتكفىالطرفينمعتعاملتاآلخر، ولكنحسابعلىلطرفأنحز
المكثفةالصهيونيةالدعايةتكاداليهودى، بينماالمعبدنحولتدفعنىالعربىالشغب

.اإلسالمإلعتناقمستعدوكأننىتصورنى

* * *

عندبالقبولالكتابهذايحظىاإلثارة، والبالغأنهإالفيهالواردةالمعلوماتقدم، ورغمالقدسفىأخرىمرةقرأته83
.بينهممايكره، ولكنهوالرسللآلباءمجالًريناناليهود، ويبدو
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ذلك (الحربنهايةوعندوخاللقبل" الوحدويةللتحررية "الكاملالمعنىأوروباعرفت
التحرريةأو (العمليةالصهيونيةوكانت) لغيرهمونقلوهاإليطاليونبتدعهاالذىاإلتجاه

خاللعنهاشيئًاعرفتوقد. نصيردونوحيدة، تقفللكثيرينبالنسبةجديدة) الوحدوية
تصريحكانولكن. الحربوزراءمجلسسكرتاريةفىقضيتهاالتىالقليلةاألسابيع
، رغماإلنتباهيثيرال) إنجلترافىكما (وفلسطينمصرفىأصدقائىمن% 95عندبالفور
القلةظنتحينعلى. الدوليةالجبهةعلىالشعوبأحدحققهالذىالوحيدالنصركونه
يتحددعندماتحديدهماسيتمتطبيقهوطريقةالتصريحذلكمدىأنإليهنتبهتاالتى

)1916 (عامبيكو – سايكسبإتفاقاتسمعواالذين، وأولئكلفلسطينالنهائىالمصير
.البريطانيةالممتلكاتضمنحيفاعلىحصلتالتىبريطانياعلىغامضةآماًالعلقوا

أنتعنىعشراألربعةويلسونالرئيسمبادئأنمعروفًا، رغماإلنتدابيكنولم
لهميكونبأنسوريا)، يسمحجنوبسكانبإعتبارهمإليهميشارالذين (الفلسطينيين

إدارة "كانت1918ربيعمطلع، وفىالسياسىمصيرهمتحديدعندمسموعصوت
بالليلالنهاررجالهاوغريبة، يواصلجديدةمشاكلبالفعلتواجه" المحتلةالعدوأراضى

.لهاحلعنبحثًا

لجنة "بوصولتخطرنابرقيةعلىمارسأوائلفىكاليتونأطلعنىعندماولذلك
اإلدارةمعالتعاملفىاليهودبارزة، لتمثليهوديةشخصياتمنتتشكل" صهيونية

بسهولة، وتساءلناأعينهمتراهمانصدقاليهودية، لمالطائفةأمرإليهاالعسكرية، ويوكل
العسكريةاإلدارةوضعتحديديتمحتىاللجنةوصولتأخيرالممكنمنكانإذاعما

الستقبالتتأهباإلدارةبدأتالطاعة؛ لذلكواجبةاألوامروضوحًا ؟ ! ولكنأكثربشكل
منذلكفىمايدركونالالعربأنلناسرية، تبيناستطالعاتأجرينااللجنة، وعندما

.لهمعملىتهديد

قبلللهجومتعرضتآلخر، وقدوقتمنسوريافىنقاشموضعالصهيونيةكانت
عبدالسلطانرفضهاالعربية، كما" الكرمل "جريدةصفحاتعلىطويلبوقتالحرب
أنفتراضاهناككانوقد. 84المسلمينجانبمنقوىالستنكاراستجابةرسميًاالحميد

رفحبينأراضشراءمنوكنيسيفتش، وفرامكن، نوسنجالسادةبالقاهرةالبريطانىالمعتمددارحذرت1911عامفى84
.المصريةالصحافةمعارضةموضعكانهناكإلىاليهودجلبإلىاإلتجاه؛ ألنوالعريش
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الكثيرتضماإلمبراطوريةالدرجة؛ ألنبنفسالمسألةتجاهحساسًاالمسيحىالمحتليكون
وكذلكوالخليلالقدسفىاليهودوالمتدينونالدينرجالاإلسالمية، وكانالشعوبمن

علىقادرالربأنشديدة، مرددينمعارضةالسياسيةالصهيونيةيعارضونالسفارديم
األمرفرض، وأنوحدهإرادته، ووفقذلكيشاءعندماصهيونجبلإلىإسرائيلإعادة
.التدينألصولخرقمشيئتهغيرعلى

إلىوصولهمعنداإلهماللقواأنالقاهرة، وبعدمنبالقطار" الصهيونيةاللجنة "جاءت
العسكرىالحاكممكتبفى، واستقبلتالقدسإلىهناكمنالسيارةاللد، استقلوامحطة

صامويلأدوينروتشلد، والمالزمدىجيمسجور، والماجور – أورمسبىالماجور
، والدكتورسييف، وإسرائيلكاونوجوزيفإدر، ، والدكتورسيمونالمرافق)، وليون(

المعادى (85ليفىسيلفانالمسيوكانوالعالمية،الصهيونيةااللمنظمةرئيسوايزمانحاييم
باإلعترافتتمتعاللجنةكانتولما. الفرنسيةللحكومةممثًالللجنةضمقد) للصهيونية

ورؤساءالقدسعمدةمكتبىإلىدعوتالبريطانية، فقدالحكومةجانبمنالرسمى
مالمحالصداقة، ولكنبروحيتسمرسمىجوفىاألولىللمرةباللجنةلإللتقاءالطوائف

حفلمخططعلىأرواقىفىعثرت، وقدلإلطمئنانتدعوتكنلمالقدسممثلىوجوه
أعضاءأسماءبهمبينًاأمىإلىألرسلهأعددتهكمااألولاالجتماعبعدرتبتهالذىالغداء

.المائدةإلىالجلوسموقعحسبالدينيةطوائفهاوممثلىالقدسوأعياناللجنة

فىبالقدسالطوائفممثلىوجودفرصةأنتهزإننىلهمقلت" الملك "نخبشربناأنوبعد
.للقدس" الصهيونيةاللجنة "زيارةعلىترتبالذىالفهمسوءبعضألوضحاالجتماعهذا

اليهودإنالصهيونية، فقاللمعتقداتمستفيضًاعرضًاوايزمانحاييمالدكتورقدمعندئذ
"سيأتون "البعضالسامية، وإنفىإخوانهم، وإنهمفلسطينفىحقوقهمعنأبدًايتنازلوالم
جاعًال. جنبإلىجنبًامعًاللعملللطرفينمتسعًاهناكالبالد، وإنإلى" يعودون "أو

للسلطةتسعىالصهيونيةأنإلىتشيرالتىالشريرةالتلميحاتيحذرونمستمعيه
مرحلةيبلغا، حتىالمشتركالتقدملتحقيقللطرفينمتاحةالفرصةلتكنالسياسية، ولكن

علىاآلنثقيلةالربيدإن: "بالقولكلمتهوختم. أيضًاالمشتركالذاتىللحكماالستعداد

).1919 (فرساىفىالصلحمؤتمرإنعقادخاللوالمنظمةاللجنةمنإنسحبوقد85
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علىالمفتىورد". عليهموقعهاتخفيفأجلمنمعًانصلىأوروبا، دعوناشعوب
كانتماالتىاألمورلتوضيحوايزمانالدكتورالكلمة، شاكرًالهذهالعربيةترجمتى
تستطيعالتىالهدفلوحدةداعيًااللهإلى، وتضرععرضمنقدمهمالواللتتضح
ماوعليكملنامالكم "الشريفالحديثإلى، وأشارلفلسطينالرخاءتحققأنوحدها
".علينا

الصهيونية، والللجنةالسريعالوصولذلكعلىنندمسوفوكاليتونأننىأحسستوقد
للسامية، فقدالمعاداةمنطلقمنللصهيونية، أومضادموقفإلى– تأكيدبكل – ذلكيعود

إلىللعودةاليهودتطلعمنأنبلالعالمفىتطلعاتتوجدالأنه) أعتقدومازلت (عتقدناا
باليهود، ولماألذىتلحقلمأمةتوجدفال. إسرائيلروحمنهاتختفلمالتىاألرض

تكنلمذلك ؟ فالعودةعلىتساعدهمأنتستطيعإنجلتراغيرومن. عبقريتهممنتستفد
.أملأوأعلىمثل، إلىذلكمنأكثرهوماإلىتستندكانتبلموروثتقليدإلىتستند

نتصاراوعند. حياتهملحظاتأحلكفىحتىاليهوديفارقلمالذىإسرائيلأملإنه
القديمالعالمخطأأيضًايصححال، ولماذاالعالمأخطاءجميعتصحيحيتمأنيجبالسالم

؟

، ولكنهاالنومفىاستغرقتالعصورمر، وعلىالشتاتمرحلةفىالصهيونيةبرزتلقد
روسياالقادم"، وفىالعامفىأورشليمإلى "فرحين، يعودونالباقونيعودفسوف. تمتلم

جماعةالماضىالقرنفىبالمرارة، ظهرتإحساسهموزاداليهودمعاناةطالتحيث
دزرائيلى، وكانموتهمقبلرؤيتهويتمنونبصهيونحبًايهيمونصهيون"، الذينأحباء"

إلىالحنينأهازيجصدرهفىالبريطانية، ويحفظاإلمبراطوريةيصنعاألولاالستعمارى
الطلعة،بهىإسرائيلفىعمالقظهرفيهعاشالذىالقرنيقضىأنوقبل. 86صهيون

أرضفىإالاليهودىلروحاستقرارالأنههيرتزلتيودوردريفوسفضيحةأقنعتفقد
الحديثةاليونانيةالقوميةالحركةأرستهاالتىالمفاهيمالعالميهودمشاعروأثارت. إسرئيل

أن) هرتزل (النمساوىاليهودىهذاباستطاعةاألجداد، وأصبحبأرضالتمسكحيثمن
السلطاناليهود، ولكنليسكنهافلسطينأرضشراءعارضًاالعثمانىالسلطانأماميقف

وسوريافلسطينضمطريقفىاألولىالخطوةعندهكانلقبرصضمهبأناإلعتقادمنيمنعماهناكليس86
.لإلمبراطورية
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إحياءفىاألمل، وكادبالرفضعرضه، قابلالمسلمينخليفةلقبيحملكانالذى
.يموتإسرائيل

جوزيففكرالجنوبية، عندماأمريكاالستعمار– بالفعل – مشروعاتهناككانت
صحيةأراضىاليهودمنحفى- استعماريةإمبراطوريةأكبرخارجيةوزير – تشمبرلين

بينهمومنالكثيرينعندالقبولينالالعرضأفريقيا، وكادشرقفىجميلةخصبة
،لينينوعزيمةوجهلهكانروسىيرأسهاصغيرةمجموعةعدا، فيمانفسههرتزل

سألنىأنهوأذكر. وايزمانحاييم، هوالعروقفىالدممجرىبدنهفىالصهيونيةجرت
، تقبلسنواتعدةالنفىمرارةذاقتقداإلنجليزمنمجموعةكانتإذاعمامرةذات

وعمل. أوغندافى" صهيون "إقامةفكرةبذلكيقصدأنهكاليه ؟ ففهمتإلى" العودة"
وفى. بالفورجيمسآلرثرمستشارًامانشستر، ثمجامعةفىللكيمياءمدرسًاوايزمان

الالزمالمكوناألسيتونأنوإتضحمتفجرة، موادإلىماسةالحاجةأصبحتالحربأثناء
البحريةإحساسإلىنقصانهألمانيا، وأدىخارجيتوافرال.T.N.Tمادةلصناعة

،األسيتونتوفيروتمالمشكلةحلاستطاعاليهودىالكيميائىولكن. باليأسالبريطانية
ذلكتقدير، تاركًاذلكمقابلحقوقبأىيطالبلم، ولكنهإختراعهوايزمانوسجل

وهربرتبالفورآرثرتأييدعلىالحصولفىالمكافأةالبريطانية، وجاءتللحكومة
.والحلفاءللدولاألعلىالمجلسإلىمطالبهاللصهيونية، وتقديمسايكسوماركصامويل

العالمعلىواحد، أعلنبأسبوعالمتوقعالقدسسقوط، قبل1917نوفمبرمنالثانىوفى
كباروبعضاإلنجليزاليهودبعضمعارضةوالمصيرى، رغماألحادىبالفورتصريح

الجاللةصاحبحكومة "أنروتشيلداللوردالهند، فأبلغووزارةالخارجيةفىالمسئولين
جهودهاكل، وستبذلفلسطينفىلليهودقومىوطنتأسيسإلىالعطفبعينتنظر

والدينيةالمدنيةبالحقوقالمساسدونسيتمذلكأنالمفهوم، ومنالغرضهذالتحقيق
بالبالدلليهودالتىالسياسيةواألوضاعالحقوق، أوفلسطينفىاليهوديةغيرللطوائف
دونلهقيمةالبالتصريحجاءلماالبريطانىالوزراءمجلسعتماداوكان".  األخرى

علىسوكولوفناحومالدكتورزميلهحثفىوايزمانووفق. الحلفاءتأييدعلىالحصول
فىالفاتيكانموافقةواإليطالية، وكذلكالفرنسيةالحكومتينموافقةعلىالحصول
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الصلحمؤتمرفىموافقتهاأكدتثمشخصيًا، ومنإليهالحكوماتهذهوجهتهاخطابات
الذىهو– بالمؤتمرالصهيونىالوفدرئيسبإعتباره – سكولوفوكان. فرساىفى

.فلسطينعلىبريطانيانتداباأجلمنضغط

الدينرجالمناآلالفتأييدجانبجيدة، إلىصحفيةبتغطيةبالفورتصريحوحظى
تتقاعس، ولمالغربىالكرةنصففىالمتدينينمن، وغيرهموالبروتستانتاإلنجيليين

، بينماعليهتحفظهميعنىكانروما، مماوكنيسةالوسطدولسوىالوثيقةتلكتأييدعن
السياسيةوالشخصياتالهيئاتمختلفمنالتأييدبرقياتالصهيونيةالمنظمةعلىنهالتا

.البريطانية

التفكير، بناءمسطحوزراءمجلسجانبمنالجديدةالفكرةهذهمثلتبنىوراءوكان
العهدنبوءةتحقيقفىالرغبةمجردغيرأخرىإعتبارات، روسىيهودىقتراحاعلى

.القديم

إبرامفىالنجاحيؤكد؛ فهونواحعدةمنمصالحنايخدمإسرائيلأملإحتضانكانفقد
يهوديةعقولتحركهمالذينروسياثوارإلىرسالةأمريكا، ونقلفىالحلفاءقرض
وراءمنهماآلالفيعملالذين – اليهودوالءلليهود، ولجذببريطانياإنحيازمفادها
بالفورتصريحكانلوحتىأنهرتياحابنسجلأنويمكن. الحلفاءلقضية– العدوخطوط

كانمماأكثراألمريكىالقرضسارفقد،المنافعتلكمنبريئًانتائجمنعليهترتببما
الصهيونيةأدانتأنروسيالبثتوما (بريطانيالموقفحماسًاالسوفييتيبدولممتوقعا،

.يتغيرلمألمانيايهودوالءأنللرأسمالية)، كماأداةعتبارهااب

إقامةللصهيونية، أصبحتالمعادينالصهاينة، واليهودغيراليهودتعاطفعدمورغم
عريقةأقليةتزحفأنيمكن، والالعالمليهودبالنسبةالبصرمرمىعلىالقومىالوطن

عدملمجردفلسطينعلىواحدةمليونًا، دفعة16كلهالعالمفىعددهايتجاوزالالقدمفى
.غريبةأرضفىالموتفىالرغبة

بالخطأالحضارةعترفتا، لقدالشتاتفىيعيشوطنبالشعبًايعودوالماليهودولكن
خاللمنذاتهميؤكدواأناليهودعلى، وأصبحالخالصكلمة، وحققتوقعالذىالكبير
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التىوماديًا، فاألرضعمليًا" التاريخىحقهم "يمارسواللثقة، وأنأهًالتجعلهمأعمال
للعقولتتوافرالتىالمعرفةبفضل، واآلنخلتطويلةلعصورأهملتآباؤهمأفلحها

إلىالجرداءاألراضىاليهود، ستتحولوالمنظميناليهوديةاألموالورءوساليهودية
ماليينثمانيةحتىوالمليونا16استيعابباستطاعتهايكنلملوحتىيانعة،مزارع
بإقامتها)،المتطرفونيطالبالتى (اليهوديةالدولةإلقامةالكافىالعدد" يعود "أنيمكن
إلقامةعناءمنفيهبذلمااستحقالمشروعأنعلىالبرهانإلقامة– األقلعلى – ولكن

محتمًالعدوًاتشكلالتىالعروبةمنبحروسط" لبريطانيامواليةيهوديةجزيرة"
.لبريطانيا

أرضعلىالعبريةعبرية، تتحدثأمةإقامةالصهيونيةللفكرةاألساسىالمحوركان
نأو. معلنغيرهدفالصهيونية، ولكنهللجنةعاجلأساسىالقديمة، كهدفالعبرانيين

منلذلكالمالىالدعموحشد (للمشروعالمالئمةالبيئةإيجادصورةيتخذأمرًاواقعًاخلق
 –عشراإلثنااألساسأحجار، وضعت1918أوائلوفى. الصلحمؤتمرأمام) المتبرعين

القائدرأسهموعلىالمدينةأعيانبحضوررسميًاالعبريةللجامعة– قبيلةلكلحجربواقع
النجاحمنبقدراليهوديةالطائفةبتنظيمذلكبعداللجنةقامتالبريطانية، ثمللقواتالعام
التشددمنبقدرالعبريةاستخدامعلىاإلقتصاراليهودعلىففرض. وتحمسناإعجابناأثار
فى – لهكانأخرى، ولكنأحيانًاهزليًاطابعًاإتخذأحيانًا، كمااآلخرينضيقأثار

يهودىأسرةربعلىمثًالغراماتوفرضت. والنتائجالفكرةحيثمنيبررهما– رأيى
تكتبالالتىاإليصاالتسدادبعدمالجميع، وألزممسلمجارمعبالعربيةيتحدثضبط

.العربيةجانبإلىبالعبرية

اللبنتقدمال: "القائلالتركىالمثلاألمورتلكمثلفىتطبقكانتالصهيونيةولكن
المهاجرإنالعسكرية، كمااإلدارةعمليةمنسارعتيبكى"، وبذلكالالذىللطفل

بغيريتحدثعندمادائمًازجرهمنيعانىكانأمريكاأوأوروباوسطمناليهودى
رجًالسألتصهيونية، فقدأسنانعيادةعلىتفتيشىأثناءفىالحيرةعانيتوقد. العبرية
يفهمالإنهبالعبريةأجابنىولدهشتى، أصابهعماقبلمنأعرفهأننىمالمحهمنتأكدت

قائًاللىيهمسبالرجل، فإذاغرفتهمنالعيادةسكرتيرواستدعيت – أقولما
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العالجألقىلنالعبريةبغيرتحدثتإذا، ولكنىأسنانىفىألمًاأعانى: "باإلنجليزية
،اليديشبغيرالحديثالمتشددونالحاخاماترفضعندماحدةالمسألةوزادت". المناسب

إحياءجهودكانتالمدينةولزواراليهودلغيروبالنسبة. العبادةلغةالعبريةتبقىوأن
باليهود ؟العبريةستذهبمدىأىإلى: "يتساءلون، وتجعلهمالمتاعبلهمتسببالعبرية

استخدامختفاءاإلىستؤدىمادامتبهايقبلونبيروت"، ولكنهمإلىحتىتأخذهملنإنها
التىاألخرىاللغةهىماأيضًا، ولكناأللمانيةالثقافة، وتالشى87للحديثكلغةاأللمانية
بها ؟يقبلأناليهودىالقومىاإلحياءيستطيع

تزيينإلىنجاحهيؤدىقدمشروعًاوايزمانحاييمالدكتور، وضعذلكإلىوإضافة
.المبكىحائطقضيةبذلك، وأعنىكلهالعالمأماموالشرفبالسرورالصهيونيةقرون

* * *

الناحية، ومنالشريفللحرمالغربى، الحائطالموقعحيثمنالمبكىحائطويشكل
وضعالذىالمعبدلمنطقةالغربىالحائط– منطقيًا – الحائطهذاواألثرية، يعدالمعمارية

زروبابلبعضهاوضعالضخمة، وربماالحجريةالكتلمنطبقاتتسعمنأساسههيرود
التركالبناء، وأكملهامنالعليااألربعالطبقاتالبيزنطيونأوالرومانووضع. وسليمان

الحائطالقانونية، يعدالناحيةومن. عشرالتاسعالقرنإلىتعودطبقةعشرةإحدىإلى
الناحيةمن، ولكنهللمسلمينالمطلقملكيتهحقيكون، وبذلكالحرممسطحمنجزءًا

.إسرائيلقلبالروحيةالناحيةمن، ويمثلالعالمفىحائطأشهريعدالتاريخية

، إضافةيارداتستبعمقمرصوفةأرضمنشريطهناكللحائطالغربيةالزاويةوعند
المذكورالمربعمنأقلمسافةفىوالممراتالرماديةالحجارةذاتالحجراتبعضإلى
أيامفىعاشصالحرجل، وهومدينأبووقفمنالمقدسالجزءالحائط، يمثلطولفى

أصبحواالذينالمغاربةحجاجإلقامة– األيوبىالدينصالحسيد - الديننورالسلطان
.88دائمةبصفةيشغلونهااآلن

التى" األمةيهودلمساعدةاأللمانيةالجمعية "، وخسرتهالحربقبلماإلىيعودوالعبريةاأللمانيةبينالصراعكان87
.المدارسفىللتدريسلغةاأللمانيةاستخدامإلىتدعوكانت

مدينأبوضريح، ويقعالوقفناظركونه، بحكمالحجراتلهذهالمغاربةملكيةتثبتالتىبالوثائقالمغاربةشيخيحتفظ88
.للمسلمينالشرعيةالمحكمةبسجالتمسجلةالوثائقمنها، وتلكبالقرب
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تعودهناكالصالةالغابر، وعادةماضيهممنلليهودتبقىماكلهوالمبكىحائطوكان
اليهودى، ورأسالفصحبعيداإلحتفال، وليلةالسبتليلة، خاصةالوسطىالعصورإلى

المعبدينلتدميرالتقليدىالتاريخوهو (آبمن، والتاسعالغفراناليهودية، وعيدالسنة
).والثالثاألول

إنهالقوليمكنالحائطأمامالصالةعلىاليهودوحرصبالتقاليدالتمسكاستمراريةومع
التعبد،بغرضنهارًاأوليًالالعامطوالالمكانإلرتيادبهمعترفحقلهمأصبحقد

فىمضايقتهممنالمارةيمنعحائطببناءلهمبالسماحأحيانًاالحقهذاالمسلمونوأكد
أخرى، كانناحيةومن. الراهنالوضععلىاإلنتدابحكومةالصالة، وحافظتأثناء
صراحةالملكيةحقيعنىالللصالة، ولكنوالوقوفالمرورعلىمقصورًااليهودحق
.أمامهالقائمللرصيفأوالحائظلمسطحضمنًاأو

منالشراءبطريقاليهود، العندالثمينةالبقعةتلكمتالكاعلىوايزمانالدكتوروصمم
الذىالقانونىالتصرفخاللمنولكن) للبيعقابلةغيرالوقفأمالكألن (األوقاف

اإلسترلينيةالجنيهاتمنألفًا75بعرضفقام. آخرمكانفىبعقارالوقفاستبداليجيز
عندالقيمةلزيادةمستعدًاآخر، وكانموقعفىالمغاربةلسكنىأماكنتدبيرمقابل

.عنهتقريروإعدادالطلبهذافحصمنىطلبوقد. الضرورة

أناستعدادعلى، وكنتاألوقافمنغيرهحرمة، أومدينأبووقفبحرمةأؤمنأكنلم
اليهوديقدمأنالمنطقىغيرمن، وبداالمستقبلفىهناكمبانأىإقامةشديدبحزمأمنع
ينفققداليهوديعرضهالذىالمالرصيدإن، كماالمقدسمكانهمبمسطحالمساسعلى

والجنرالكاليتونعندالمشروعأيدت، ولذلكالمسلمينعندالتعليمحتياجاتالخدمة
محدودة،– حالأيةعلى – تعدبالعرضالقبولفرصةأنيرىبكحداد، وكانمونى

بنفسىأتولىأنقررت، ولذلكالصهيونيينمنمباشرةجاءإذاقائمرفضهإحتمالوأن
أعيانيمثلمجلسمنإحتجاجعريضة– لذلكنتيجة – فتلقيت. الموضوعحولالتفاوض

قامموازيةمفاوضاتبسببتدريجيًاالوضعحساسيةإزدادتسبتمبرنهاية، وقبيلالعرب
نصيحةعلىبناء – أعلنتإننىوايزمان)، حتىالدكتورعلمأو (علمىدوناليهودبها

.عنهالنظرصرفقدالمشروعأن– حداد
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الموافقة،فىراغبًاالمفتىكانلو، وحتىإليهذهبفيماحقعلىكانحدادًاأنشكوال
بغض (المسلمينعامةعندحساسيةمنيسببهماحسابهفىيضعأنإلىمضطرفإنه

حتىبسيطةشائعةأىتحركهمكانتالذين) الصهيونيينمنمخاوفهمتصاعدعنالنظر
القبولكانولو. 89الشريفالحرمحوائطخارجتقعالتىباألرضتتصلكانتلو

ذلكفىالشديد، بمااإلمتهانمنسنواتإلىعمليًا، ألدىاليهودمنالمقدمبالعرض
فىالعربيةالعصاباتلمضايقاتاليهود، وتعرضلهالمجاوروالرصيفالحائطتدنيس
.البشعة1929عامإعتداءاتفىذروتهبلغما، وهوالصلواتأدائهمأثناء

، إنعاماأللفىمنيقربلماينتظروناإلضطهاد، وظلواعانواألناسفجأةقلناوإذا
ماكلبتلبيةتوقعاتأذهانهموفىيتدفقونفسوف" الوطنإلىالعودة "باستطاعتهم

كانتالحكومة؛ ألنأنفسهماليهودسخريةمثارذلكالفور، وكانعلىإليهيحتاجون
تقديمعنعاجزةكانت، كماالمبكىحائطإلىالوصولحقتمنحهمأنعنعاجزة

.فلسطينإلىبالقدومالعالميهودإلغراءتكفىالتىالتسهيالت

 –يستطيعحتىالميكانيكيةالمحاريثمنمئاتبضعجلبوايزمانالدكتوروعرض
البريطانية، ولكنالقواتحاجةلتغطيةوالشعيرالقمحيوفرأن– 1918خريفبحلول

.القبوليلقلمالعرض

البيضاءاألعالممناآلالفرفعتالقومية، فقدرموزأهممنالوطنىالعلمكانولما
أثارهماسببمنعتأنلبثتماالنصر، ولكنهامواكبوفىالمنازلوالزرقاء، فوق

جمهورأمامالصهيونىالوطنىالنشيديعزفكانوعندما. حتجاجاتامناستخدامها
حوادثوقوعإلىأحيانًايؤدىمماواإلحتجاجالسخريةبصيحاتيواجهمختلط، كان

.الوعودتحترم، ولماألملتبدد، فقدمكانكلفىبالتوترإحساسهناككان. شغب

العقدخاللشديد، ولكنبحرصنحملهانظلسوفسلبية، فإنناالتزالالفكرةكانتوإذا
،حسابهمفىالحكاميضعهمأن، دونمراتأربعأرضهماليهوددمخضباألول

، عنالقانونبإسمحماتهمعجزعارمًا، فإذاغضبًاالموتىعلىاألحزانإلىفأضافت

الدولةفىاإلحتجاجاتإنفجارفىالموقعهذاداخل1911 – 1910عامباركربهاقامالتىاألثريةالحفائرتسببت89
.كلهاالعثمانية
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جمعواإذايلومهمعنيفة، فمندمويةهجماتمنلهيتعرضونماضدلهمالحمايةتوفير
؟أنفسهمعنللدفاعسرًاالسالح

يكنعنيفًا، لموإنتقادًاهجومًانفسهاعلىجلبتأنالكبرىالصهيونيةالمغامرةلبثتوما
يهودفيهكانالذىالوقتففىالمغامرة، تلكأقلقتهمالذينأولئك– بالضرورة – مصدره

للبالد، كانإمتالكهممادى، أولعائدإنتظاردونفلسطينفىصبًاالماليصبونالعالم
إلىالذهابعناليهودعجزوإالهناكيتوافرأنيجبالمالأنيعرفونعقالؤهم
لدفعاستعدادهيبدىالذىالشخص "هىالصهيونىعندالجيشفكرةوكانت. فلسطين

أنفتراضاعلىمبنيةالفكرةتلكفلسطين"، كانتإلىآخر، ليذهبليهودىالمال
حقيقةفى – الحركةكانتاليهود، بينمامنالماليينأصحابجانبمنممولةالحركة
أولئكفىيفكركان، ومنلهمحصرالالذيناليهودفقراءتبرعاتعلىتعتمد– األمر

الذينالقوماألرض ؟ وكأنفالحةفىبالعملفعًاليقومونالذيناليهودالمستوطنين
لهمتتاحأن، دونلألرضحبهمعلىيبرهنواأنيمكنعامأللفىاألرضمنحرموا

منأكثرشيئًاتعنىالالمستنقعاتفىالمالريامنالروادآالفوفاة، وكأنلذلكالفرصة
علىاألحجاريكسرونأوشارونسهليحرثونكانوااألوروبيينالخريجينشبابأن

الجديدللحصاداألولىمباركتهعندصامويلهربرتالسيرمعذهبتلقد. 90الجليلطرق
المزارعينعيونفىالزهوورأيت) صهيونفىاألول" (صهيونريشون "مستعمرةفى

منمقتطفًاالسامىالمندوبقرأعندماالمسنينمآقىفىتترقرقالوقورةوالدموع
لألرض ؟وعبادتهمالبدنيةقدراتهمفىالشكعلىيجرؤبالعبرية، فمناليهوديةالشريعة

اليهودالشبابقبلمنمحدودةباستجابةإالاليهوديةالعسكريةللفيالقالتجنيديحظولم
اليهوديةالمستوطناتشبابجانبمنكبيرًااإلقبالكان، بينمابلندنإندإيستمنطقةفى
أبلىوقد". باألمنإالتقدمال "شعاراليهوديةللفيالقالقتاليةالكفاءة، وأكدتفلسطينفى

أاليجب، كذلكالقدسعلىاالستيالءعندحسنًابالًءالبريطانيةالقواتفىاليهودالجنود

المالبغيريشتغلونالالتحرر، أناسعصرقبلالوسطىالعصورفىعنهمفكرتناتماثلاآلناليهودعنفكرتناإن90
باألعماللإلشتغالدفعهمأوروبافىأمامهمالسبلإغالقإن. السالحوحملبالزراعةللعملضئيلاستعدادوالربا، لديهم

لمالقديمةالعصورفىولكن. باليهودلصيقةيظنونهاالناسجعلتالتىالخاصةالقدراتتلكلديهمتدعمتالمالية، وبذلك
إلىإشارةوجدنالماوالالتينيةاليونانيةفىللساميةالمعاديةالكتاباتإلىرجعناولو. والرباالماليةباألعمالاليهوديشتهر

.مرابينبإعتبارهممهاجمتهم
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منالصهاينةاألفرادبعضعنبدربماأوالعنيفةالعربيةبالمعارضةاإلهتماميشغلنا
أجلمنومالوجهدفكرمنالعالميةالصهيونيةالمنظمةقدمتهبمااإلقرار، عنسلوك

.قلوبهمإليهاتهفوالتىاألرض

وتوفيرالعونيدلمداستعدادهاالمنتدبةالدولفيهتبدىالالذىالوقتجاءوأخيرًا، هل
المتحضر ؟العالمواستنكارفزعأثارالذىأوروباوسطفىاإلضطهادلضحاياالملجأ

قوة،المختارالشعبإزدادعندماولكن
باطلة،إنتظارطولبعدقضيتهأصبحت

الخسارة،القومأولئكتحملوكلما
.الربأعداءفىتفكيرًاإزدادواكلما

الرضا،منعليههموماضعفهموهكذا، مع
.داوودلحكمأمرهميسلمواأنيجب

)درايدنلجونقصيدةمنمقطع (

علىتصورهاتمالتى، فلسطينوأحوالبطبيعةالجهلأسيرةالصهيونيةالنظريةكانت
تيتوسقامحتىخضراء، كانتالبعضبعضهاعنالبعيدةالتاللمنمجموعةتضمأنها

تزالالأنهامهجورة، رغمقاحلةصحراءإلىذلكبعد، فتحولتم70عامالمعبدبتحطيم
،لهمأهميةمتخلفون"، ال"والعددمحدودوالحاليينفلسطينسكانأنفترضتاخصبة، و

الذينالرأسماليونالفقراء، وكذلكباليهوديرحبونالسامية، سوففىإخوانوألنهم
فلسطينسكانعلىجلدتهم"، وأنبنى "منالبسطاءالمتحمسينتدفقمعمصالحهمستنمو

الفلسطينيينلمعارضةكانولذلك". األممعصبة "بإرادة" يعودون "اليهودأنيدركواأن
ثمة، وأنكلهالعالمعلىإعتداءبمثابة– أحيانًا – عتبرتاالمفاجأة، ووقعللصهيونية

.متعصبةأنانيةأفعالردودجانبمنواإلحباطللمقاومةيتعرضنبيًالكريمًاعمًال

المسلمينمنالعربعانىرجعية، فقدأولهامبررالالمعارضةتلككلتكنولم
من91)واليتينإلىقسمواحدبلدوهما (وفلسطينالشامفىالسواءعلىوالمسيحيين

وفلسطينالشامأنرغمالشاملوالىيخضعوالمباشرةإستانبوليتبع" المتصرف "كانالخاصالقدسلوضعنتيجة91
.واحدةعسكريةلقيادةخضعتا
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قبضةبدت1908عامالفتاةتركياثورةوبعد. قرونأربعةلمدةالعثمانىالحكمعسف
أشكالختالفارغمأنهتبينواأنالعربلبثمامسترخية، ولكنشبهالعثمانىالحكم
آمالالشريفة، وتطلعتالعربيةاللغةاستخداممنحرمواثابتة، فقدالحقائق، بقيتالحكم
التىالشامباديةعبر، فوجدواحولهمتطلعوا. االستقاللتحقيقإلىالحربقبلماجيل

أخرىقديمةبالدًاسيناءعبرميلالمائةنحوبعدعلىتقعحيثبغربجنوبًاتنحدر
وعبقريةالعظمىبريطانيابفضلاألوروبيةبالحضارةرخاءها، ونعمتاستعادت
.اإلنجليز

الحركة،يعوقالهينًابإعتبارهمصررقبةعلىالبريطانىالنيرإلىالسوريونونظر
فى، المصريينالوزراءمنمجلس، يساعدهالحكمسدةفىيجلسوطنىحاكمفهناك

منبدًالرسميةكلغةاإلنجليزيةلفرضمحاولةأىتبذلولم. نيابيةمجالسمواجهة
لخدمةالجمركيةاللوائحتوجيهالعربية، أومنبدًالاإلنجليزيةالثقافةلفرضالعربية، أو
.92البريطانيةالتجاريةالمصالح

تفعل، وأناألتراكبطرد– الحرببعد – بريطانياتقومأنفىيأملونالشامسكانوكان
ممثلمصر، يطلعونفىالمقيمونالشوامالساسةوكان. مصرفىفعلتهماالشامفى

منفرنسالموقفمراعاة، ولكنأهلهوتطلعاتالشامأحوالعلىالقاهرةفىبريطانيا
يمنعلمذلكولكن. رسميةغيرأورسميةبصفةالساسةأولئكاستقباليتملمالشام

، ثمالوقتبعضالمقاعدأحدعلىالدوبارة، والجلوسقصرحديقةدخولمنبعضهم
معومشجعةمفيدةبمقابلةحظىأنه، زاعمًاالفرنسىللقنصلحتى، أولرفاقهيخرج

.البريطانىالمعتمد

المساعدات– طلبودونمبكروقتفى – الحجازعرب، تلقىالحربوقعتوعندما
التىالبريطانيةالجيوشأنورغم. بشروطمقيدغيراستقاللعلى، وحصلواوالسالح
كانفقد (العربجانبمنفعالعسكرىتعاونأىتلقلمفلسطينودخلتسيناءعبرت

العروضكانتلوحتىالعروضأنسبصاحبعلىالعطاءاتإرساءفىالعدلتتوخىالبريطانيةالسلطاتكانت92
بعينها، وكانشركاتعلىالمصريةالحكومةعطاءاتإلرساءالتدخلتحاولإنجليزية، ولمشركةمنمقدمةالمنافسة

الماليةوالمصالحالمصريةالحكومةتقديرموضعالبريطانيةالسلطاتموقفطلبها، وكانعندالفنيةالمشورةفقطتدخلها
.مصرفىبريطانياموقعلهاكانلوأخرىبصورةبالدهاتصرفتربماالتىاألجنبية
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علىالعربيةقواتهمشتتوااألتراكأن، كمافلسطينمنليسواالعربأنيرىلورانس
تفيدالالعربالسكانجانبمنللتركالسلبيةالمقاومةكانتالجبهات)، وإنمختلف
ثمنًاحياتهمدفعواالشوامبعضأن، غيرفلسطينعلىالزاحفةالبريطانيةللقواتكثيرًا

،ولدهوكذلكغزةمفتىأعدم، كمابيروتفىمنهمفريقإعدامتمعندماللحلفاءلتأييدهم
.بالقدسيافابابعلىجثتاهماوعلقت

ماعكسعلىأحبطتقدآمالهمأنالعربالبالد، شعربتحريرالبريطانيونقاموعندما
يستولونالتىباألراضىيحتفظونالغزاة، كانالتاريخعصورمر، فعلىيتوقعونكانوا
وكان). أصحابهاإلىاألرضفيهاأعيدتالتىالنادرةالحاالتبعضفىإال (عليها

قررت، ولكنهاترحيبوموضعبها، مفهومًاوإحتفاظها، فلسطينعلىبريطانيااستيالء
أدنىاليهودىثالث ؟ إنهطرفسكانها، وأىاستشارةدونثالثلطرفالبالدتسلمأن

عنهمعرفالبشر، لمامنمعهالتعامليمكنمنوآخر) العربأعينفى (منزلةالناس
بريطانياجانبمنالتامبالتأييدينعمونبهمالغير، فإذاعلىالتطفلفىبراعةمن

.العظمى

تنفيذًا– لفظيًاالفرقبداوقد – فلسطينإلى" قادمين، وليسواعائدين "اليهودكانوإذا
باإلمكانقانونية، وأصبحضوابطثمةيكنلم، وإذاعامألفىقبلكتبكتابلنبوءة

يدهمفىبقيتالتىإسبانياإلىالعرب" يعود "؛ إذتوقفبالالتاريخصفحاتاسترجاع
فىاليهودىالوجودعنوتأثيرًافاعليةيقلالهناكوجودهم، وكانالزمنمنطويًالوقتًا

عدافيماللعالمشيئًاتعنىالالعربيةإسبانيا، فإنالمحكهو" الكتاب "، وألنفلسطين
بسهولةيمكن، الإسرائيلتراثتعنىالعبرانيةفلسطين، بينمامواقعثالثةأوموقعين

نهائيًاإلخضاعهمفلسطينسكانمنالعربوالمسيحيينللمسلمينتبريرًاتقدمأنتوقع
.93البالدمناستئصالهمأو) لليهود(

ملكيةفىحقهماليهودينازعهمعندماالعربيفعلماذا، ترىفلسطينفى" إنجازاً "يحققوالمالعربأنإنكاريمكنال93
فىعاشواأنهمسوىفلسطينألرضملكيتهمتؤكدتاريخيةإدعاءاتلهمليستالعربأنإلىاليهوديذهباألرض ؟ إذ

مسيطراًنفسهيجدالذىالشعبحقمنأنإلىالبعضذهبوقد. اإلحتاللمنقرنا12ًمجرد، وهىخلتلقرونفلسطين
للغيرتعطيلهأوحضارى" إنجاز "تحقيقعنعجزهعنالنظرفيها، بغضالثابتالحق، لهمنازعدوناألرضعلى
.حضاريةإنسانيةقضيةيثيرونالذين
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، بعداألذهانفىالتعصبإحياءالوراء، إلىإلىالسياسيةالساعةعقاربإرجاعأدىوقد
:العربالشبابالنور، يغنىسبتحتفاالتاففى. كادتمامًا، أوماتقدكانأن

عيدناالنورسبت
سيدناقبروزرنا
المسيحعيسىسيدنا

أتاناوالمسيح
اشترانابدمه
فرحًااليومنحيا

.حزانىواليهود

"كتابأهل "بإعتبارهماليهود، المعتسامحًاأكثرمكانكلفىالمسلمينأنورغم
العربيصيحوقد". اللهروح "بعيسىيؤمنونأيضًاموحدون"، وهم "وألنهم، بلفحسب

عيسى" ؟!سيدناصلبوااللى "ألولئكبالدناماذا، أتسلمون: قائلينومسيحيينمسلمين

لتخفيفعملهيمكنمماأعمق" القومىالوطن "بمسألةيتصلفيماالعربأملخيبةكانت
طمأن– يحملهاالتىاليهوديةالرسالةإلىإضافة – بالفورفتصريح. عنهااإلعالنوقع

ورغباتمشاعرعتبارهافىيضعالوطنية، ولمهويتهمعلىالفلسطينيينغيراليهود
للشعب "اإليجابىالجانبيقدمالتصريحنصأنالعربالحظفقد. الفعليينفلسطينسكان

عربًاعتبارهمافلسطين"، بسكانمناليهودغير "بتسميةحتىيعنلماليهودى"، بينما
ومهنيًاسلبيًامعنىتحملالتىالعبارةتلكفىمعًاجمعوا، بلومسيحيينمسلمين

،94المهمشينالتابعينمنزلةإلىبهمنزلتالتى" اليهوديةغيرالطوائف "عتبارهماب
المدنيةحقوقهمحمايةعلىنصحين، وعلىالحسبانمنعمدًاأسقطواقدأنهموأحسوا

.منهاأىلهميكنلماألمرواقعالسياسية، وفىلحقوقهمذكريردوالدينية، لم

منجيبيفلسطين ؟ قدفىالموجودةالطوائفهىما): "1936 – 1918" (الكومنولثشئونعرض "كتابفىجاء94
عليهدرجتبماذلكويذكرنى". عربيةطائفةذكريوردلماإلنتدابقرارواليهود، ولكنالعربإنهمقائالًالصحفيتابع

خدمات "بإعتبارهاوغيرها، والطرقبالمبانىتختصالتىالعموميةاألشغالمصالحذكرعندمصرفىالماليةوزارة
".الرىغير
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شرحالصهيونية"، فقوبلاللجنة "وصولعندمرةألولأثيرتوالمخاوفالشكوكهذه
اللجنةهذهفىالعربرأىفقد. والريبةالتوجسمنبالمزيدوجودهاوتبريرمهمتها
.الحكومةداخلحكومةتكوينوبدايةالسيفذؤابة

، عينتقربعناليهوديةالشئونمتابعةاستطيعالتفسير، فحتىبهذاوحدهمينفردواولم
للدكتورسكرتيرًانفسهالوقتفى، وكانلىسكرتيرًااألكفاءاليهودالشبابأحد

تلقىالشابذلكأنالحاكمبأعمالالقائممنعلمتحيفافىغيابىأثناء، وفىوايزمان
القائمالصهيونية"، ولكناللجنة "إلىالحاكمبمكتبعملهعنتقريرلتقديمتعليمات
مكتب "بإنشاءقتراحًاايتضمنهأن، فالحظلهالتقريريقدمأنمنهطلبباألعمال
حكماءبروتوكوالتمثلخفيةأيدبوجودتتعلقالالمسألةأنيتضحهنا". يهودى

للسامية، ولكنالعداءخيالأبدعهاالتىاإلجراميةاألعمالمنغيرهاأوالسريةصهيون
تحظىولجنةرسميةإدارةبينتحديدهايجبالتىالتفويضلدرجةتفسيرسوءثمة

.رسمىبإعتراف

قام، عندما1921عامعلنًامنهاالتثبتتمتأكيداتإلىتحولتقدالعربشكوكأنويبدو
صاحبحكومةسياسةأهدافعلىللوقوفلندنبزيارةالمسيحى – اإلسالمىالوفد

باإلتصالالمستعمراتوزارةمنالنصيحة– مرةمنأكثر – ، وتلقىفلسطينفىالجاللة
.السياسةتلكأبعادعلىللوقوفالصهيونيةباللجنة

بالمستوىالمعيشةحاجاتلتغطيةيكفىالذىالكاتبأوالشرطىمرتبكانكذلك
علىيحصلونهؤالء، فكاناألوروبىاليهودىالكاتبأوللشرطىكاٍف، غيرالعربى

والهاتفالحديديةالسككلرجالبالنسبةالحالالصهيونية"، وكذلكاللجنة "منإضافىدعم
تعيينبطلباتالعمدةولوحق. منهملليهوددعمًاتقدماللجنةكانت1921عامفىحتى
لعمالدعمًاتقدم" الصهيونيةاللجنة "تكنولم. وإصالحهاالطرقإلنشاءيهودعمال

العمدةأماميكن، ولمسياسىأوإدارىتأثيرلهبعمليقومونالاليهود؛ ألنهمالطرق
اليهودللضغوط، فيعينيستجيباليهود، أومحلهمليحلالعربالعماليطردأنسوى
.الطرقصيانةتكلفةإرتفاعإلىيؤدى، مماالعربالعمالعليهيحصلمماأكبربأجر
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الوزراءمنوزيرمنأكثرعندصاغيةآذانًايلقونإنجلترافىاليهودزعماءوكان
"الصهيونيةاللجنة "أعضاءمنأىيكنالميزة، ولمبهذهالعربيتمتعالاإلنجليز، بينما

اإلنجليزية، وكذلكيتحدثونأخرىناحيةومن. وبالكادنادرًاإالبالعربيةالحديثيستطيع
معللتعاملضروريةاإلنجليزية، وكانتالعربيفعلمماأفضلاليهودمنغيرهم

.اإلدارة

بعيداإلحتفالأجلواإنهم، حتىفلسطينحكومةعلىحدوداليهودلنفوذيكنلموبذلك
أن، رغمالسبتيوميقعالحتىيومين) 1922عام (اإلمبراطورالملكجاللةميالد

الممكنمنكانالجمعة، فهليوماإلحتفالوقوععلى) 1921عام (يعترضوالمالمسلمين
منإصرارهناككانالمسلمين ؟ وإذاعندالجمعةليوممراعاةاإلحتفالذلكموعدتغيير
عنالمسلمينأعيان، فغابذلكيتمولماإلحتفالموعدتغييرعلىالمسلمينجانب

عليهميجبالذىللملكإحترامهمعنالتعبيرفىمقصرينعتبرواال، فيهالمشاركة
.لهالوالءعنالتعبير

استخدامفىالتدريجى، والتوسعاألولإعالنهفىالعبريةأللنبىالجنرالاستخدامكان
والكتبةالمترجمينإلىالحاجةتزايدإلىأدىوالبلدية، قدالحكوميةاإلداراتفىالعبرية

منالضرائبدافعىأناليهود، وخاصةاإلداريينالموظفينمنوغيرهموالطباعين
.بالعبريةمحررةاإليصاالتتكنلمماالسدادرفضوااليهود

كلبالفور، ومعتصريحلتنفيذالالزمةالخطواتكلإتخذتآلخر، أووهكذا، لسبب
التىالقواعدعنالحكومةلتخلىاإلحتجاجبموجاتتواجهاإلدارةكانتمنهاواحدة

بينالعالقاتخرقإتسع، الشكوك، وتفاقمالقلقتفشىونتيجة. الحربخاللبهالتزمتا
بإهداءيقومأنوايزمانالدكتورعلىقترحاو. الرتقعلىواليهود، واستعصىالعرب
القاهرة،منثمينةبنسخةلهالمجاملة، فجئتسبيلعلىالكريمالقرآنمننسخةالمفتى
حدثماالشرعية، وهوبالمحكمةبمكتبهشخصىلقاءفىالهديةيتلقىأنالمفتىوفضل
مفادهاشائعةنتشرتاكلها، والقدسحديثلهوايزمانزيارةكانتالمساءوفى. بالفعل

.باألموالمليئًاكان) المصحفنسخةضمالذى (الصندوقأن
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لبريطانياأعطىالذىفلسطينعلىاإلنتدابصكصدوربتأخرالمعارضةروحوتأثرت
كلأثارتهاالتىالصعوبات، بسبب1922يوليوفىإاليوقعلم، ولكنه1920أبريلفى
فىويلسونالرئيسأعلنهبماالعربشكوكرتبطتاو. والفاتيكانوإيطاليافرنسامن

تقريرمسألةلبحثمشتركةتحقيقلجنةإرسالالحلفاءعلىقترحاعندما1919أوائل
حيثمناإلقتراحهذاالثالثالحلفاءدولقبلتالعثمانية، وقداإلمبراطوريةفىالمصير

.تنفيذهإعاقةمهمةالالحقةالتطوراتتتولىأنأملالمبدأ، على

، فبدأاإلتجاههذافىالتحركفىاألمريكىالرئيس، فكراإلقتراحتقديمبمجردولكن
"كرين – كنجلجنة "الغربىجناحها، وضموحدهمالعملباللجنةاألمريكاناألعضاء
الطوائفمختلفآراءواستطلعاوفلسطينالشامبزيارة، قامابارزانأمريكيانسياسيان

عدافيماالمنطقةسكانجميعأنبالتقريرجاءمماويبدو. السياسيةبتطلعاتهميتصلفيما
)فرنسايريدونالذين (الكاثوليكوالروم) البريطانيةالصهيونيةيدعمونالذين (اليهود
باإلنتدابيقبلون، فهمذلكتعذر، فإذااألمريكىاإلنتدابتحتبالدهموضعيطلبون

تحتولبنانفلسطينذلكفىبماالموحدةالشامبالدبوضعاللجنةأوصتوقد. البريطانى
األميرتنصيبيتمأن، علىلإلنتدابأمريكاقبولتعذرحالةفىالبريطانىاإلنتداب
عتراضهااعناللجنةعبرتوقد. الموحدالشامعلىدستوريًاملكًاالحسينبنفيصل
التقدمبها؛ ألنالضرريلحقطائفىأساسعلىالمنطقةتقسيمإنبقولهاالشامتقسيمعلى

فىالصلحمؤتمرقادةردوكان. الواحداإلقليمفىالسكانبتنوع – تاريخيًا – يتحقق
ثالثوخالل. فيصلوطردإنتدابينإلىسورياتقسيماللجنةتوصياتعلىفرساى
منهالكلدولثالثإلىالشامبالدمنالشمالىالقسمبتقسيمفرنسا، قامتسنوات

.بيروتفىالسامىالمندوبإدارةالخاصة، تحتحكومتها

الشامفىواحدةعربيةدولةإقامةعلى– وجنوبًاشماًال – الشامعربتلهفيكنولم
ضدأوفرنساضدموجهًاعمًال) بباريسالصلحمؤتمرفىبقوةفيصلأيدهاالتى(

متاحًاكانالذىالعمل، فإنبغيتهمعلىالحصولفىنجحوالوالصهيونية، وحتى
 –باشاكاملاستطاعفقد. الثلثينبمقدارينقصقدالعثمانيةالدولةفىالموهبةألصحاب

الهدى، وأبومراتأربعاألعظمالصدرمنصبيتولىأن– قبرصيًافالحًاكانالذى
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بنفوذيحظىلإلسالمشيخًاأصبح، ثمللسلطانعرافًا، بدأحلبمنعربى) الصيادى(
منصب– بغدادأبناءمن – شوكتمحمودوتولى. اإلحتراممنالقدرنفسيواكبهلمواسع

كل، تولىبالقدسوجدتهماالباشارتبةحمالاللذانوالعربيان. 1908عاماألعظمالصدر
.والعراقالعربيةالجزيرةفىكبرىإداريةمناصبمنهما

المناصببعضتولىباستطاعتهمأنالعربالفلسطينيينقادة، شعرالشامتقسيموبعد
فىمحصورًاطموحهموجدوا، ولكنهمالعثمانىالحكمسطوةمنالتخلصبعدالعليا

عليهماألجانبمنعنصرينتفضيلالبلدية، معوظائففىشأنًا، أوأقلوظائف
أنغريبًايكنلمولذلك. ويلزمساحةعلىمساحتهتزيدالبلدفىاإلنجليز، واليهود)، (

فىكبرىمناصبمنهمتولىمنسواء – قديمةعائالتإلىينتمونالذيناألعيانيقوم
عنالمعبرالجدلبإثارة– األراضىمالككبارمنكانمنأوالعثمانيةالدولةعهد

.مكانتهممنوالنيلإهمالهمإلىالراميةللسياسةرفضهم

إتاحةأوأوضاعهاعنالتخلىفىواألوليجاركيةاألرستقراطيةلترددسجًالالتاريخأليس
كانلوبالنامعها ؟ فماالسلطةقتسامال– جلدتهاأبناءمنكانوالوحتى – لغيرهاالفرصة

العربنظرفى" أجانب "أوروباوسطيهودكانفقد" ! األجانب "معإقتسامهاعليهم
فىأجانب– الطرفينبينالساميةالروابطمندائمًاإليهيشاركانمارغم – الفلسطينيين

باإلنتماء، والقولعيوبهم، وحتىوسلوكهمطباعهمفىالحضارية، وغربيونالجوانبكل
يتحالفوقد. علميةحقيقة، مجردالسنينآالفإالبجذورهيعودواحدلغوىأصلإلى

عنشيخيتساءلعندماولكن،مغولىغزومواجهةفىمعًاساميةبلغاتالناطقون
القرننصفخاللجرمان – الهندومنأقاربهماإلنجليزبهاعاملالتىالطريقة
لمالساميةالرابطةسلبياتأنالحظحسنمنعليه ؟ لعلالردنستطيع، فكيفالماضى

.الكنعانيةالتقاليدمنأىعلىتبق

أنعلىالنص، مناإلنتدابصكمنالسادسةالمادةتضمنتهمافهمطريقةوتباينت
اليهودتوطينتشجيععلى– اليهوديةالوكالةمعبالتعاون – تعملسوف "اإلدارة

حاجةعنتفيضالتىالبورواألراضى) الميرى (الدولةأراضىذلكفى، بماباألراضى
باألراضىاالستفادةيحققمرضيًاإنسانيًاحًالالخارجىللعالمبدتفقد". العامةاألعمال
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الحدتمثلأولىخطوةمجردالصهيونيةعندتعنىوكانت. الحاجةعنالفائضةالمهملة
علىيتدفقونالذيناليهودمنالكبيرةاألعدادالستيعاباألرضمنالمطلوباألدنى

غيرتنازلتقديمعناإلنتدابحكومةجانبمنتقاعسًايمثلالنص، وأنفلسطين
الذىاإلنجليزىنظرةالسادسةالمادةإلىالعربمثقفوونظر. األرضعنمشروط
أراضىمنكورنوولدوقيةوتنميةبتعميرالخاصةالتعليماتاأللمانىالمحتلمنينتظر
بهاليستقربها، ولكنالمحتليناأللماناستقرارطريقعن، الالجولفومالعبالمشاع

.رومانىكفيلق" العائدون "اإليطاليون

اإلنتدابحكومة، كررتوالسياسىالقومىللمستقبلالخسارةهذهمثلمواجهةوفى
تعويضًاعتبارهاابالدينيةوالمواقعالحقوقعلىبالحفاظالصارماإلتزامعلىتأكيدها

التعرضبعدمضمانًالإلنجليزاأللمانىالمحتليقدمكماالخسارة، تمامًاتلكعنكافيًا
.وستمنسترلكاتدرائية

ستظلالمتاحة، ولكنهاالدولةأرضمساحةقلةبسببالسادسةالمادة "تطبيقيتمولم
وايزمانالدكتوروكتب. الصهيونيةالضغوطلتفاقمسببًاتزال، واللإلنتدابإلتزامًا

لهاالفرصةإتاحةإلىالتقديربعينتنظرسوفاليهوديةالوكالةإن: "95السامىللمندوب
متاحةأرضأىإعدادلهايتسنىبعد، حتىتحديدهايتملمالتىالدولةأراضىلفحص
؛ ألناإلنتدابحكومةعلىوسخطهمالعربأعيانكراهيةوزادت". اليهودلتوطين
عنلهمتمييزًا" األفندية "بمصطلحوصفتهماألدبياتمنوغيرهاالصهيونيةتقارير

الخلفيةالسجايامن، وغيرهاوسذاجتهموخشونتهمبصالبتهمعرفواالذينالفالحين
.واإلنضباطالنظامإلىيفتقر، فهواألقلعلىيعرفونهامنعندالفالحةبأهلالمرتبطة

إثارةإلىأنانيتهمتسلقًا، تدفعهإنتهازيًا، الخلقمتسيبالعود، طرىفيعد" األفندى "أما
جانبمنتحريضدون" لنفسهاتركتلو "باإلعتدالتتسمالتى" العربيةاألغلبية"
منالبدالذين" المستغليناإلقطاعيينمنعصبة "يشكلوناألفنديةوأولئك". األفندية"

بعضتأثرلو، حتىإليهيلجأونمكانلهميكونلناألمر، ولذلكنهايةفىتصفيتهم
"األفندية "صورةمقبوًال، وتأثرتسلوكًابإعتبارهاهرىظال" بالخنوع "اإلنجليزالموظفين

أبريل30الخطاب، وتاريخ1935عامعناألمملعصبةالمرفوعاإلنتدابحكومةتقريرعلىتعقيباًالخطابجاء95
1936.
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األصالة، بينماعنيعبرطيبًانموذجًااألردنشرقعربفىترىكانتالتىبالنظرة
العربيةويتحدثونمتباينةأصولمنجاءواعربًا، ولكنهمليسوااألردنغربأهالى

.96الشاميةباللهجة

األخرى، ولكنوالمدنالقدسفىكبيرةماديةمنافع) كلهموليس (العرببعضحققلقد
العربيةالحضارةعلىتحسرًاالعربىيتنهدأنبمكانالخسةمنكانثمن ؟ وهلبأى

بأضعافأرضهمحصولبيععنمتنعاإذاغبيًايبدوقدتقدمًا ؟ فالفالحاألقلالتقليدية
بيععنمتنعاإذا" البشرمن "األرضمالكيعدال، كذلكذلكعليهيعرضعندماثمنه

الفلسطينىبالمثليهمهماناإلثنينولعل. الحقيقيةقيمتهاأضعافعشرةمقابلأرضه
:القائل

".بكرةشنقنىاو، اليومأطعمنى"

العربفهم، تناقصلهنتيجةبلفور، أولتصريحاألصلىللنصالرسمىالبريقورغم
المعتدلةوايزمانالدكتورمطالبرغمإنهأصًال، ويقالفهموهقدكانواإذا، هذاألبعاده

، وفىاآلخرينالصهاينةعنداألدنىالحدالمطالبتلكمثلت، فقدالصلحمؤتمرأمام
الطمأنينةبعثسياسيًاخطابًاصامويلهربرتالسير، ألقى1921عامالملكبعيداإلحتفال

اليهودأمامالفرصةإتاحة "يعنىبأنهبالفورتصريحفسر، فقدوالعالمالعربنفوسفى
فيها، وأنبيتلهميكونأنوإلىفلسطينإلىقلوبهمتتجه، الذينالعالمفىالمشتتين
تنميةعلىوجهودهمبأموالهمليساعدوافلسطينإلىبالقدوملهميسمحاليهودمنالبعض
السكانومصالحأعدادحدودفى، وذلكفلسطينسكانلجميعالمنفعةيحققبماالبالد

نفوسفىالخطبةتلكتركتهالذىالطيباألثرتبخرشهرينوبعد. البالدفىالحاليين
بلهجةبهاجاءمابكارلسبادالمنعقدالصهيونىالمؤتمراستنكر، عندماالفلسطينيين

.عنيفة

الدولة "هرتزلبكتابجاءمادائمًاعتبارهاامنتسقطالبريطانيةالحكومةكانت
العنيفالمهيجبقيادة" المراجعين "الرسمية، ولكنالصهيونيةمنهتبرأتاليهودية"، كما

عن) 1920عام (البريطانيةالخارجيةعنالصادرالكتابأثنولوجياً، تضمنهاقومياً، الصحيحةالخاطئةالنظريةهذه96
.وفلسطينسوريا
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يريدونالاليهودالهاى، أنفىالمنعقداألولالصهيونىالمؤتمرفى، أعلنواجابوتنسكى
".يهوديةدولة "يريدونقوميًا"، ولكنهموطنًا "فعًال

ماالثالثة ؟ فكلهؤالءبينمن) فعًالصدقواقدكانواإذا (العربيصدقترى، من
الجيلعندليبرالييناألولالجيلمتطرفىمنتجعلالمتقدمةالسياسةأنالعربىيعرفه
لسانعلىجاءالذىالردالعربينسىوكيف. 97الثالثالجيلفى، محافظينالثانى

القومىالوطن "معنىعنباريسفىالصلحمؤتمرأمامسئل، عندماوايزمانالدكتور
نهايةفى – فلسطينتكونأندونتحولشروطوجودعدميعنىإنهلليهود"، فقال

.اإلنجليزعند، وإنجلترااألمريكيينعندكأمريكاتمامًايهودية– األمر

أنمنيقالمالها، ورغموجودفالالعربيةالحركةعالمية، أماحركةالصهيونيةإن
وحقوقهموعيوبهمالعربمزايا، فإنواألطلنطىالهندبينفيماتفيدكالعربيةمعرفة

اإلسالمية؛الجامعةأمجادزكتها، أوالفاتيكاندعمهالوبطبيعتها، حتىمحليةومتاعبهم
علىقضيتهيعرضعندماالوطأةشديدنقصبمركبالفلسطينىالعربىيشعرلذلك

المواردعن، فضًالوالتنظيمالكفاءةإلىيفتقرأنهتمامًايدركوهو. العالمىالضمير
أعيانأنتمامًايدرك، وهوالعالمىالعامالرأىعلىالمؤثرةالدعايةتنظيمأوالمالية

فىإخوانهمعلىالتأثيرفىينجحوا، لمللعونطلبًاالشرقبالدطافواالذينالمسلمين
العالميةللسيطرةتخضعالتىالصحافةالعربية، وأماموالجزيرةوالهندمصرفىالدين
العربالفلسطينيينأماممتاحةفرصةهناكتكنوآسيا)، لمأوروبا (القارتينفىالتامة
أمفىاآلليةكيتشنرمدافعواجهواالذينالدراويشفرصةمنأفضلقضيتهملشرح

.درمان

منأقلالشجاعة، وقدرمنكبيربقدرعادة" تثار "القضيةتلكآلخر، كانتوقتومن
يدافعونكمنكانواالهواة، الذينالرحالةمناإلنجليزالمؤيدينبعضيدالمهارة، على

سكانيعدبينماأنهفلسطينفىاإلنتدابوخصائصمالمحأهمإن: "التالىالنصمنالعربىالقارئيستنتجماذاترى97
منتفعاً) كلهاليهودىالشعب (منيجعلفلسطينعلىاإلنتداب، فإنباإلنتدابالمنتفعونهم – األخرىالحاالتفى – البالد

حقأنيعنىإنه. الواقعحيثمنأوالمبدأحيثمنأهميتهالتمييزيمثلوال. الحاليينالسكانمعباالشتراكباإلنتداب
البريطانيةالحكومةنالتهالذىالتفويضأخرى؛ ألنأسسعلىتقوماليهودحقوقفإن. للبالدسكناهمعلىيقومالعرب
فىالموجوديناليهودالسكانعلىيعتمداليهودى، والالشعبمصالحيحققفلسطينفىلليهودالقومىالوطنإلقامة

بكتابوردت. (التفويضبهذاينتفع، أنإقامتهوموقعصفتهتكنمهمايهودىألى، يحقالتفويضهذاوبموجب. فلسطين
).1936عامونشر" فلسطينحكم "عنوانحملالذىماكوفر
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المحافظونكانالبريطانيةالسياسة، وفىأيديهمعلىذبحواالذيناألرمنضدالتركعن
كاناللوردات)، بينمامجلسفىاالستثناءاتبعضمع (للعربتأييدهميتوقعمنأول

أنالعربباستطاعةيكنلمالسياسيةالناحيةالصهيونية، ومنيؤيدونوالعمالاألحرار
مختلفًاالوضعكان، بينمااإلنتخابصندوقفىواحدبريطانىصوتتقديميضمنوا
كانتإذا، عماالحفالتبإحدىالعمومبمجلسعضومرةذاتسألنىوقد. لليهودبالنسبة
بضعةدائرتهفىلليهود"؛ ألنالقومىالوطنإقامة "فىقدمًاماضيةاإلنتدابحكومة
:قالالعربذكر، وعندإنجازهتمماعلىالوقوفيهمهمالذيناليهودالناخبينمنآالف

".واحدعربىناخبلدىليس"

وأساءأشعلهغريزيًاطابعًاتخذتاأنبالمرارةالعميقةالعربيةالمشاعرتلكلبثتوما
البداية ؟ ألممنذاليهوديتسلح، "ألم، ولكنعنيفصدامإلىليتحولالمحرضونتوجيهه

منلديهمماذابالبنادق ؟ ترىوتزويدهم، بلبذلكلهمبالسماحاإلنتدابحكومةتقم
التىبالبنادقالممتلئةالصناديقأنيظنالنعرفه ؟ ومنالذىذلكمنأكثرالسالح
منبنجاحالبالددخلتالتىالشحناتمئاتمنواحدةسوىليستحيفابجمركضبطت
المعتدى ؟يكونعمنالعربيتساءلالتسليحهذااستمرارومع98قبل ؟ "

* * *

عصبةتبنتهالذىبالفورتصريحعنهاعبركماالصهيونيةاألمانىأصفأنحاولتلقد
.فلسطينشعبعلىآثارمنذلكعلىترتبماالصهيونية"، معاللجنة "وفسرتهاألمم
عليهانصالتىللسياسةالموجهالثالثالطرفهىالبريطانيةالعسكريةاإلدارةوكانت

أنهاعلىالبعض، فسرهاالتاريخفىلهانظيرالبمشكلةاإلدارةووجهتوقد. التصريح
سوءأواألخطاءإرجاعيمكنوال. شيئًاتعنى) ب (ملكية) أ" (استرداد "كيفيةمشكلة
الذينالشركاءمنثالثةأوإثنينأوشخصأىإلىالتجربةبهذهرتبطاالذىالحظ

إسحاقيدعىمنإلىومرسلةأسمنتأكياسفىمخبأةاألسلحةيافا، وكانتإلىأسلحةشحنةوصلت1935أكتوبرفى98
ذخيرةمشطألف400وسنجة، 500وبندقية، 300الجماركرجال، وجداألسمنتأكياسفتحوعند. أبيبتلفىقطان

26العربية، وفىبالصحافةحملةوتنظيمالمظاهراتإندالعإلىالشحنةهذهعنالكشفوأدى. أسمنتكيس339فى
الحكومة، ولكنأبيبتلمهاجمةيافاعربحاولاليومذلك، وفىذلكعلىإحتجاجاًيافافىإضرابنظمأكتوبر

التىالتهريبعصاباتنشاطضمنلليهود، ولكنهامرسلةتكنلماألسلحةتلكأنذلكبعدوتبين.بالقوةتفريقهماستطاعت
.مباشرغيرطريقعنبالسالحالحبشةتمدكانت
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الوزراءمجلسيتخذهعمافصلهايمكنال، كماتناقضمنبينهمماعلىفجأةإجتمعوا
.قراراتمنجنيففى" األممعصبة "، ومجلسستريتداوننجفى

المحددةغيرالهواجس "عنتعبرالسنينمرعلىتتناقصلمالتىالمخاوفكلوكانت
"المحتلةالعدوأراضىإدارة "البداية، عانتفمنذ" .. يتحققلمعالمفىيتحركلمخلوق

.شامليهودىعداءإلىتحولأناإلنتقادهذالبثالصهيونية، وماالصحافةنتقاداتامن
إدارة "كانتوإذا. اآلخرحسابعلىالنفعتحقيق، يريدوالمحكومينالحكاممنفكل

،مناصبهمعنالصهيونيةالصحافةلنقديتعرضونمنتقصىال" المحتلةالعدوأراضى
أنذلكعنعلنًا، ونتجإليهمتوجهالتىاإلنتقاداتعلىالردمنتمنعهمأنعليهافيجب

.تقديرمحلتعدلمجانبكلمنواجهتهمالتىالصعوبات

* * *

إلىوجهتإذايبررهامالهاالصهيونية، كاناإلنتقادات) كلوليس (بعضأنوالحق
تمثلكانت" المحتلةالعدوأراضىإدارة "، ولكنالقدموراسخةومدربةمنظمةمدنيةإدارة
الضباطتولىتأكيد، معالغرضلهذاإختيرتالضباطمنصغيرةمجموعةمنباقيةبقية

، فضًالطويللوقتاإلدارةتلكالستمراريةتوقع، دونأرضتحريرعنداألمورمقاليد
.اإلدارةمنالنوعهذادوامتوقععن

الحرب ؟ كانقبليعملونكانواضباطًا، وماذاليكونوااإلختيارعليهموقعمنولكن
الفنيةالخبراتمنحاجتهاتستمداإلدارة، وكانتالمحترفينالضباطمنالقليلهناك

كانمنهؤالءبينمن، وكانالميدانفىالمتاحةالعسكريةالعناصرمنواإلدارية
،للعقاراتسمسارًاللكرة، أومدربًاللصور، أوبائعًا، أوبرانجونبنكفىصرافًا
إلىبعضهميدعوبالقدسالعنفحوادثتواتروكان. المتنوعةالمهنأربابمنوغيرهم

يتمالجنراالتمنلإلدارةالثالثةالرؤساءوكان". مزعجًاكابوسًا "بالقدسالخدمةعتبارا
قدوالخارجيةالحربوزارتاتكنشيئًا، ولميحققأنمنهمكليستطيعأنقبلتغييرهم

يكمنكانوهنا. مدربعملفريقبهايقوممحددةبسياسةخاصةتعليماتعلىإتفقتا
المخصصات، ونقصالخبرة، والتجانسغياببسببالوقتمنالكثيرفقدناضعفنا، فقد
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مننعانيهكنابماالعامةالقيادةإلىأرسلتهمااللهجةحادتامذكرتانوتذكرنى. المالية
:ضعف

وفد، وتشكيلفلسطينىمؤتمربتنظيمتهتمالتىالشخصياتمنعددجاءنى"
قدإنهملى، وقالواالماضىاألسبوعنهايةعندأوروبا، وذلكإلىيتجهفلسطينى

، ولماسفرهمبتسهيلووعدممثليهمختيارابأوصاهمالذىالعامالحاكملتقواا
أجبرت، فقدالفلسطينىالمؤتمرإنعقادبعدمتقضىلدىالموجودةالتعليماتكانت
التىالسياسيةالصعوباتأنأوضحأنوأود. بشئاإللتزامعدمموقفتخاذاعلى

وبدقةباستمراريطلعلمماالعسكرىللحاكمبالنسبةتفاقمًاتزدادبالقدسنواجهها
أعيانمعتتموالتىالعامة، المصالحتمسالتىوالمفاوضاتالمقابالتعلى

 .. ".نفسهاالمنطقةداخلالسلطاتقبلمنالقدس

:األخرىبالمذكرةوجاء

مفادهاخطابكمبعدفيماأكدهامعلومات– هاتفيًا – ، تلقيتبقليلاألمسظهربعد"
،الخيلظهوروعلىبالقطارالقدسإلىقادمونكبشأبىمنعربى300أن

عقدتوقد. كلونياعندالطريقوعلىالمحطةعندبإيقافهمتعليماتمنكموتلقيت
ثالثينلتدبيرالعسكريةبالقواتتصلتابالرملة، و· طويًالااجتماعالفورعلى
الشرطةمعكلونيا، ورتبتإلىبالفعلتحركواوشاحناتهموعتادهمبأسحلتهمجنديًا

مقابلةوكلونيا، وتمتالمحطةمنكلإلىمترجممعلإلدارةممثليتوجهأن
نقطةوضع، وتمالليلطوالبكلونياالجنوداللد، وظلإلىالقادمينالقطارين
طريقعنالخيلظهورعلىيأتونمنعتراضالنابلسطريقعندعسكرية

.الخيلظهورعلىأوبالقطاركبشأبىمنواحدعربىيصل، ولمصمويلالنبى
باللدالعربأولئكمواجهةدونيحولالذىالسببنعرفأنالمفيدمنولعل

تتخذالتىاإلجراءاتهىكاذبة، ماكانتصحيحة، فإذاالشائعةكانتإذاوالرملة
والجيشالمحليةوالشرطةللحاكمإبالغهاقبلالشائعاتتلكمثلصحةمنللتحقق

".الثمينللوقتلهلزومالإهدارًايعد، ممابالقدس



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

426www.RaoufAbbas.org

عنخطورة، وتنمأكثرالمحتلةالعدوأراضىإلدارةوجهتالتىاألساسيةالتهمةوكانت
ثالثةأوضابطانهناككانأنهإنكاريمكنلصهيونية، والامعاداةمتعمد، وهىتقصير

إبعادهمتمالجاللة، وقدصاحبلحكومةالمعلنةالسياسةعلىيوافقونالاإلدارةفى
حكومةفىالعملفىاستمرواممنإثنانأوواحدوتحول) االستقالةأحدهموفضل(

.اإلداريةالنفقاتفىاالقتصادبحجةإبعادهما، فتممتطرفينمستعربينإلىاإلنتداب

الحكومةبسياسةاإللتزامبعدم" المحتلةالعدوأراضىإدارة "تهامااستمرارولكن
أوروبا،وسطمنالقادمينمنالمزيدلتدفقمبررًانجدنكنلمأننامردهالبريطانية، كان

الاليهودكانفقد. معروفةغيرأخرىأمورإلثارةالمعروفالنموذجذلكفاستخدم
يسهرونالذينالبروسيينالجنودمثل، ويظنونهمالبريطانيينالضباطعنشيئًايعرفون
السلطةعمالءمنحتفهمإلىيقودهمالذىالكاهنكانحيناليهود، علىضطهادالالليالى

اإلدارةضباطأنضايقهموقد. دينهأتباععلىالقضاءمهمةتسهيلنظيرأجرًايتقاضى
الالعبرية، كماعنشيئًايعرفونوالالعربيةيتكلمونكانوا) مصرمنمعظمهموجاء(

يخاطبونالبريطانيينالضباطيرونكانواماوكثيرًا. األلمانيةأوالروسيةيعرفون
الضباطأولئكأنلهمبالنسبةاألمرفبدا. اليهودإلىيتحدثونما، ونادرًاالعرب

.تهدئتهمعلىيعملواأنمنبدًال" القومىالوطن "إقامةمعارضةعلىالعربيحرضون

يسم، الظالمتصرفللصهيونية، وهوالسوداءالقائمةعلىبعضنا، أصبحقليلوبعد
علنًامتهمًانفسىوجدت، مثلمالهلزومالتوترإثارةيتضمنبالتحيز، ولكنهعملنا

المصرىالمثلصحةبذلك؛ لتثبتالمبكىحائطمفاوضاتإفشالفىعمدًابالتسبب
" !هدومهتقطيعإالالمخلصينوبما: "القائل

إلىذهبت: "مونىالجنرالإلى، كتبتبوطنىقضيتهاالتىاألولىإجازتىأثناءوفى
هاجمتنىالصهيونيةاللجنةأنأبلغنىالذىكيرزوناللوردلتقيتاالخارجية، حيث

خاللاليهودضدحملةنظمتأننىصراحةقررواالشهر، حيثمنالثانىفىبشراسة
".فيهاغبتالتىالثالثةاألشهر



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

427www.RaoufAbbas.org

عشرةمنهوأخذت (برنسونأسرةمعالغداءتناولتفلسطينإلىعودتىأثناءفىوأيضًا، 
أوسشكينلمقابلةسوكولوفمعبيريسإلىالقدس)، وذهبتألنصارتبرعًاجنيهات

يسمعلمإنهالفرنسية، قاليتكلمالولكنهكبيررأسذوالكبير، وهوالروسىالصهيونى
أنللصهيونية، فرجوتهممعاديةبكاملهااإلدارة، وأنفلسطينمنمحبطةتقاريرإال

ليسوا– مثلى – بتؤدةيتحركونمنإن: "لهم، وقلتبأنفسهمليروافلسطينيزوروا
".الوحيدأملهمهم، بلفحسبالوحيدينأصدقاءهم

مرير،عربىعداءبينمحصورًانفسهيجدالذىأوروباوسطمنالقادمالصهيونىإن
يعرفإنه: "لبطليموسثيوكريتوسبوصفيذكرنىببرود، تتصرفبريطانيةوإدارة

.اإلثنينبينيخلطالصهيونىهذامثلأفضل"، ولكنبصورةعدوهيعرف، ولكنهصديقه
إعجابهمالجميعيبدىعندماحتى" العموميةالصحةمصلحة "عناليهوداألطباءيبتعدوقد

أوعربيًاكانسواء (اآلخرنظروجهةتفهمعنالعجزسماتعليهم، وتبدوبمواهبهم
".األلمانىالشعب "يضطهدونهمكانوامنمعمتساويًاويرونه) إنجليزيًا

اللذانتارووجيرومجاكاألخوانفعلمثلمالقضيتهممتحمسًااليهودعنأحديكتبلم
يعجبلملبالكونوصفهما، ولكنبإسرائيلاإلهتمامدائرةتوسيععلىكتابهماساعد
منبحرمانه– منجمًاعملهمانشرتالتى – الصحيفةتحريررئيسفهددوااليهود

.الكتابمناألخيرينالفصلينيحذفلممااليهوديةاإلعالنات

منبجومحاصريؤدى، أنهأنينبغىكماعملهيؤدىالذى، البريطانىالضابطوأحس
.للخطربالتعرضيشعرآلخر، وأحيانًاوقتمنالعداءطابع، يتخذواإلعتراضاإلنتقاد

فىالشغبوحوادث1920الفصحعيدحتفاالتافىوقعتالتىالشغبحوادثوبعد
)دقيقبشكلوالشرطةاإلدارةبيناإلختصاصمجالتحديديتمأنقبل (1921نوفمبر
أفهمأناستطيع، الوالعالمفلسطينفىاليهوديةالصحافةفىالهجوممنحملةواجهت

بمجردالحملةتوقفتوقد. الحياةمدىللساميةعدوًاأصنفأندونمنهاخرجتلماذا
استنتاجإلىتوصلوااليهودأنبها، وأظنتتأثرلنالبريطانيةالحكومةبأناإلحساس

.بالقدسالصفويكدرمافيهايحدثلمالتىالتاليةالخمسالسنواتمنحولها
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عامالموقفنفجارابعد، وكذلك1921مايوفىيافاشهدتهاالتىالشغبحوادثوبعد
منهينجلهجة، ولمصوتًا، وأعنفأعلىالتنفيذيينالموظفينعلىالهجوم، أصبح1929
الضابطالبيطرى، وتلقى، والطبيبوالبكتريولوجى، الجيولوجى: الثالثةالفنيينغير

اليهودمنوالسباببالهجوممملوءةخطاب400المبكىحائطعنالمسئولالبريطانى
، ومنيتحمسأاليستطيعالجو، منكهذابالغضبملئجووفى. العالمأنحاءبجميع
فلسفيًا ؟سكونًايتوقع

مقتنعةالبريطانيةاإلدارةأن، وجدت1931عامزائرًافلسطينإلىعدتعندماأننىغير
العداء، ولكنلهميضمرونقدالعرب، فإنالمستقبلفىأزمةأىوقوععندأنهتمامًا

هذهتستطيععماأتساءلأنسوىاستطع، ولملهمعداءهميعلنواأنالمؤكدمناليهود
األمر،يكناألمام ؟ ومهماإلىقدمًاالصهيونيةقضيةلدفععملهالمهينةالوحشيةالمعاملة
باألسفيشعرونالعربالبريطانية، بينماالعسكريةاإلدارةيمقتونمازالوافاليهود

اإلنتقاد، بلإلىيهدفالالكتابهذا؛ ألنذلكأقرر (بمهاجمتهاأحيانًاقامواتجاهها، وإن
).للغيرصوتهمإسماعيستطيعونالالذينأولئكعن، والحديثحدثتكماالوقائعتسجيل

الضابطيصورالذىالكاريكاتيرنتشاراأدهشنى، بسنواتذلكبعدأمريكازرتوعندما
األمريكييناليهودبعضعجباألمريكية، وقدالصحففىبغيضةبصورةالبريطانى

منتجىكبارمنيعديهودىأعمالرجلأخبرنى1934عاموفى. مثلهمأكتبلمألننى
التقدمأنالصهيونيةزعماءأحدمنعلمعندماباإلشمئزازشعرأنهشيكاجوفىالقمح
أن) 1937 (العامهذاوعلمت. البريطانيةاإلدارةجهودإلىيعودفلسطينفىحدثالذى

تلفىمتا، وأقفلسطينإلىبريطانيةمستعمرةمنهاجرتاليهودياتالسيداتإحدى
هذه، ومثلبريطانىهوماكلعلىوالهجومالنكرانكممنالهلع، أصابهاأبيب

.بزوالهايهدد" بالنعمةكفر "العربعندتعتبرالتصرفات

فكرةيطرحأنيستطيعوقاحةاإلنتقاداتتلكأكثرأنأسمعأننتظارافىومازلت
ضبطعلمتنىفوائدها، فقدلهاالهجماتهذه، ولكنالبريطانىلإلنتداببديلإنتداب
العملية،حياتىأنهىأنأريدالإننى: "العامالجوعلىإنجلترافىأعلقوأجدنى. النفس

الضباطبينالشديدالتقاربعلىأيضًاالهجومهذاساعدوقد". األضاحىحياةتنتهىكما
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بعد، سمعت1921عامالهدنةتوقيعبذكرىإحتفاًالعشاءحفلأقيم، وعندماالبريطانيين
جاءبأنهالضباط، أحسستكلتحيةيحملبإسمىمنظمًا، هتافًاألقيتالتىالكلماتنتهاءا

.اليهوديةالصحافةفىلهتعرضتالذىالهجومعلىحتجاجاصورة، متخذًامعىتضامنًا
هارىزميلىأنالكريمة، وأعتقدالتحيةهذهردعنعجزتحتىكثيرًابذلكتأثرتوقد

نتقاداتاهناك، ولكن1929عامأندروسانتعشاءحفلفىمماثلةتحيةلقىقدليوك
.معًاإليناتوجهكثيرةبريطانية

عنالنسبىالعجزذلكتمامًا، هومخطئيننكونالقدأننايظنبعضناجعلالذىإن
الصهيونية"؛اللجنة "منهعانتالذىفلسطينيهودمنكبيرجانبمعالنجاحتحقيق

لهمقدمت، الذينوحدهمالروساليهودبينومنابعهاأصولهالهاالحديثةفالصهيونية
،هرتزلغيرأحدهناكيكنلمالمتحدة، فإذاالوالياتالقومى"، ومولتهالوطن "بريطانيا

اللجنة"، "علىتامًاإنعكاسًاالروسيةالطبيعةإنعكست، وقدلهرتزلنبيًاوايزمانكانفقد
األشكنازيماليهودكلعلى، وكذلكالسفارديمالشرقيينواليهودلإلدارةنظرتهاوعلى

.أوروباووسطشمالمنالقادمين

فلسطينفىأما". النبيلباليهودى) "اإلسبانىأو (السفارديماليهودىإنجلترافىعرفناوقد
بإعتبارهمتجاهًالاألقلعلىأومحتقرًااليهودىذلكفكان– الجديدةإسرائيلأرض– 

إلىاللجوءإلىتضطر" الصهيونيةاللجنة "جعلالشرقىاإلنتماءهذامتخلفًا، ولكنشرقيًا
بهميرتبطونكانواالذينالعربمعالتفاوضفىواألفضلاألقدر، لكونهمالسفارديم
الحميمةصداقاتىأنعلمتأنلبثتوما). 1492 (إسبانيامنطردوامنذوديةبعالقات
الصهيونية)، خاصةجانبمن (ضدىحسبتقدالسفارديممناليهوديةالعائالتلبعض

.الصهيونيةالدعوةنحوفاترًاحماسًايبدونكانوامصرفىالسفارديماليهودأن

اليهوديةالشخصياتأحد – باشاهرارىفيكتورالسيرإلى، كتب1918عامأوائلفى
بضربة"، ومعىالعاملين، إلىالجمالبفرقةالضابطإبنهأضمأنيقترح– بالقاهرةالبارزة

ولم. دانتىصورةيحملالحربأثناءفىصدرإيطالىبريدطابعبالخطابوضع" معلم
كانممتازًا، كماماليًاضابطًاكان-هرارىرالف – ولدهأنطلبًا، كمالهأردأنستطعأ

فيماالجميعمعالسواء، وكذلكعلىوالمسيحيينالمسلمينمعالتعاملفىتمامًاناجحًا
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أعيان، دعوتبالقدسنجلهالباشازاروعندما. الصهيونيةللجنةالمتعمدإهمالهعدا
نفسإلىينتمونكانوا. حميمةوديةعالقةمنبهميربطهماوأدهشنى، للقائهالمسلمين

منخاليًااللقاءكاناللجنةأعضاءالباشاقابلوعندما. اللغةنفسالثقافة، ويتحدثون
مدىعنبأسابيعهرارىرحيلبعدوالعمدةالمفتىسألنىوقد. والتواصلالحرارة
منطلقمنالخبير، وليسبرؤية – القولستطيعأو. أخرىمرةللقدسزيارتهإمكانية

أنباستطاعتهمكانالصهاينةإن – واليهودالعرببينالصداقةتوطيدعلىالحرص
.السفارديمعلىإعتمدوالوالنجاحمنالكثيريحققوا

، فهمالرجالمعرفةعلىالقدرةفقدواقدوكأنهمبدواالروسالصهيونيةقادةوبعض
فوقوريدنجدزرائيلىرفعتالتى، معارضيهممواقففهمعندللخيالالعنانيطلقون
معللتقارباستعدادلديهميكن، فلمتاريخىكحقفلسطينإلىجاءواالبشر، وقدمستوى
تكونأنيريدونكانوا، فقدالوطنيينمعاملةويعاملونهمبالسوداندربواالذينالضباط

الحكومةسياسةتكونأنيريدونمعًا"، وهمويأمرون، يهددونمارسعين "لهم
إلىينظروننفسهالوقت، وفىالعرببينالثورةلتفجيرتكفىبدرجةخالصةصهيونية

عداما (العبريةيعرفونالاإلنجليزأنمنمرارًاشتكواالقد. حاصلكتحصيلذلك
اليهود"،منقالئلأفرادإالالعربيةيعرفاللماذا: "ردىكانمنهم)، فإذاقالئلأفرادًا
".لغتنايتعلمونعندما، ولكنسنفعل: "أجابوا

التىالذهنيةالرياضةمننوعًاللصهيونيةالممثلينأولئكبعضمعالتعاملوكان
:درايدنبقولأتأسىكنتأخرىأحيانًا، وأحيانًابهااستمتعت

النعيم، وأفسدهمالربدللهمأناس
إلهعنهميرضى، والملكحكمهميستطيعال

والمعارضواألوبراالموسيقىوحفالتالموسيقىمدرسةفىعتمدتاأننىأبدًاأنسىولن
فيهالمشاركونهددنىوالتصويرالنحتمعرضحالةفىاليهود، وحتىعلىالفنية

يدخلونأجعلهمصغير، ولمجانبىبابعبربالدخولللجمهورسمحتألننى؛ باإلنسحاب
.للقلعةالكبيرالبابمن
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األوروبيةواآلدابوالالتينيةاليونانيةتعنىخالصة، متعجرفة، والروسيةتهمثقافكانت
، وأحسالروسوالموسيقيينوالكتاباألدباءسوىيعرفونالشيئًا؛ فهمعندهمالحديثة

نفوريفسرذلكلإلنجليز، ولعلتقبلهمأماممنيعًاسدًايقفالقيصريةبينالتنافسإرثأن
.البريطانيةاإلدارةمن" الصهيونيةاللجنة "أعضاء

عنهالقبعة، يختلفتغطيهالذىالرأسفىالعقلنوعإنمرةذاتكرومراللوردكتبلقد
، عنالمخلصمنالمستمدةاألفكارتختلفالقدس، وفىالطربوشيغطيهالذىالرأسفى
حيثمنالقيمة، ولكنحيثمن، ليسالدورقالقهوة، أوفنجانعنالصادرةتلك

صيفففى. السالفضدالتحاملاليهود، أوكراهيةمبعثهليساإلنطباعوهذا. النوعية
اللجنة "إلى– اإليطالىالبحرىالضابطة – بيانشينىليفىالكابتنإنضم، 1918

دون – وقتأىفىزوارًاأبيببتلبيتهفىيلتقىبأنهإلىأفضىالصهيونية"، وقد
أنإلىضطراسياسية، حتىأمورفىمعهللتداولصباحًا، يأتونالثالثةحتى– استئذان

هذاتصرفهمعينة، فقوبلساعةبعدالزواردخولليمنعالبيتأمامحارسًايضع
، مايهوديتهمهوفيهمتراهماإن "مرةذاتهولندىسفاردىلىوقال. الشديدباإلمتعاض

".النظريستحقفالذلكعدا

نطقصعوبةمنيعانونوالسالفيون، البديشاستخداممنيشكونالعبريةدعاةكان
الجموعتلكأنظنناعندماأخطأناإنناالقولويمكننىالسفاردية، إلىالعبرية، ويتطلعون

أيضًاأنناأدركواأوروبا، ولعلهمفىعرفناهمالذيناليهوديماثلونالروسمنالهائلة
أننا، غيرالبعضبعضنافهمنستطيعحتىطويلوقتإلىاألمرحتاجا، ولذلكمختلفون

أعضاءمنواأللمانوالهولنديينالبريطانييناليهودأنأدركناعندماباألسفشعرنا
توترحدثكما. الروساألعضاءمنوتأثيرًاوزنًابكثير، وأقلعددًاأقلاللجنة، كانوا

، فقدكيشالكولونيلهومتميزبريطانىضابطلعضويتهانضمااللجنة، عندمافىشديد
.الهوكىيلعبجيد؛ ألنهغيرصهيونيًاعتبروها

اإلدارة،" نزاهة "أمريعنيهمكانالذيناإلنجليزللموظفينأخرىمضايقاتهناكوكانت
وتفكيروقتمنكبيرًاجانبًاتشغلاليهوديةالسياسيةاألهدافأنبعضهمرأىفقد

سياسيًاالهدفأصبحأساسيًا، بلهدفًاتعدلمالبالدلشئونالجيدةاإلدارةإناإلدارة، حتى



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

432www.RaoufAbbas.org

.أكفاءإداريينكانوابعضهم، ولكنوظائفهممنهؤالءيستقيلأنيجبمحضًا، وكان
خاللمنللمعلوماتالدائمالتسربصفوفنا، وضايقنابينمتبادلنتقاداوقلقثمةوكان

آلخر،حينمنبرقياتنافىنستخدمهاالتىالشفرةنغيرأنضطررناا، والهاتف
.الكريكيتمنمصطلحاتوبعضوفرنسيةتركيةكلماتواستخدمنا

بالنسبةكانتاليهودى، فربماغيرالموظفعندمتقبلةغيرفلسطينإدارةكانتإذا
.للحرجالدائمالتعرضمننوعًاأفضلالبريطانىاليهودىلزميله

نورمانمساعدهالوظيفة، شغلقانونىكمستشاركالركأورمالماجورعملإنتهاءعند
كامبريدجفىعرفتهالمدنية، وقدللحكومةالعامالمحامىذلكبعدأصبحالذى، بنتويك

.يهوديتهرغممتسامحًا، ورأيتهمواهبه، وقدرتمعهحميمةبصداقةحتفظتاوومصر
ألف، بلفحسب" صهيونأحباء "جماعةأعضاءألحدإبنًابنتويكيكن، لملألسفولكن
منوكان. المنصبتوليهبعدإالينشرلم، ولكنقبلمنالصهيونية، كتبهعنكتابًا

األوامرنصوصيعد، وأنفلسطينحكومةعلىقتراحهااوالقوانيننصوصإعدادواجبه
أبدًايقتنعوالمالعربولكن. السواءعلىواليهودالعرب: فلسطينسكانتخصالتى

فىعامًاومحاميًاجيدًاصهيونيًايكونأنالمستحيلمنإنه: "يقولون، فكانوانياتهبحسن
الصهيونيونكانالحساسية، بينمابالغوضعهأنيرونزمالئهبعضوكان". الوقتنفس

الذىالرجلخبرةمنالبالدتستفيدأنالصعبمنالمعتدلة، كانلمواقفهيهاجمونه
اإلدارةرئيسوظيفةإلىالترقيةرفض، وقدمهمتهطبيعةمعتتعارضمواقفهأصبحت
العامالرأىضغطزداداوعندما). تعيينهعلىوافقتلمابهاقبلولو (بقبرصالقضائية
بالجامعةللعمل) إسرائيلأرضيتركلمولكنه (فلسطينحكومةخدمةتركإلىإضطر

.الدولىالسالملكرسىأستاذًاالعبرية

اليهود،عنإثنانأومؤلف، لهلندنشمالمنمتدينًايهوديًاعالمًاهيامسونألبرتوكان
موظفًاوكان. المتدينينالقدسيهودحتراما، وكذلكزمالئهوتقديرحترامابويحظى
تتولىالتىالتىالهجرةإدارةرأسعلىنفسهوجدالبريد، واآلنمصلحةفىبريطانيًا

، وكانتاإلنتدابحكومةأمرهاتتولىالتىالهجرةطلباتبقبولالخاصةالتعليماتتنفيذ
وقد. للتالعبعرضة) بالجماركالخاصةالتعليماتأنشذلك ·فىشأنها (التعليماتتلك
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وما. البريطانيةاإلدارةفىالمتبعةالتقاليدضوءعلىرفضهاأوالطلباتهيامسونقبل
شخصأنهعلىتصويره، وتمالصهيونيينعندالبغيضةالشخصياتمنأصبحأنلبث

،سفرهجوازفىمطبعىخطأوجودلمجردالمضطهداليهودىطلب، يرفضمتعنت
.منهاالتخلصيستطعلمصورةوهى

شرقصهاينةمعاإلدارة، خاصةواجهتهاالتىالصعوباتبعضعلىمالحظاتىإن
أضعلمأننىأشعر، ولكنىالكتابفصولبقيةفىفعلتخالصة، كمابنيةأوروبا، كتبتها

قبلمنذكرت، لقدعامألفىمدىعلىالمعاملةسوءمناليهودعاناهماعتبارىافى
أتفادى، وحتىالقدسعلىاالستيالءمنشهرينبعد60الفيلقأقامهالذىالبديعاإلحتفال
الفنانينأحدسقطالثانيةالليلة، وفىبنفسىاإلحتفالبرنامجالخطأ، راجعتفىالوقوع

،هولالميوزيكليهودىهزليًاعرضًافيهامفاجئة، قدمفقرةقدمآخرمحلهوحلمريضًا
.الفورعلىالحفلاليهودمنالثالثةنحوغادرعندماخاصةحدوثهأتمنلمماذلكوكان
عندما1935عامخريفكانلألمر، حتىحساسيتهمإظهارفىبالغواقدأنهموظننت
منوعاتمسرحإلىفينيسيا، ودعيتفىأسبوعينقضاءبعدأيامبضعةباريسزرت
الشديدإحساسىبريطانيا، ومععلىتتهكمهزليةفقرةمختلفة، منهافقراتفيهقدمت

عندمااليهودبهيشعرمامحدد، أدركتتصرفعلىاإلقدامعنوعجزى، بالغضب
.مماثلةلمواقفيتعرضون

* * *

أقصى، وبذلتفلسطينفىالثالثالطوائفمنأىعلىوقفًاالخطأيكونأالورأيت
واللجنةالبريطانيةلإلدارةالنصحتوجيهعندهايجبكانإثنتينأومناسبةفىجهدى

.الصهيونية

العرببعضهناك، وكانالقديسينمنبالضرورةشهداء، ليسواأنفسهميعدونفالذين
علىواليهودالبريطانيةاإلدارةومعاناةمظالم، فتحملواالتطوراتتلكأربكتهمالذين

األسلحة،منغيرهاالعربية، دونالقوميةكانتحتىطويلوقتيمضالسواء، ولم
الحكومة، فتعرضتالحسينىكاملالمفتىوفاةبعدوالمقاومة، خاصةللتعصبمصدرًا
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أنالمتوقعمنكانالذينأولئكجانبمنمريرلهجوم) الخاصةالحياةفىيحدثكما(
أجراهامقابلةعنالسكرتيرينكبيرأعدهتقريريدىفىوقع، وقدبالفضللهايعترفوا

:المشاغبينالمحرضينأحدمع

عندماالشيخخطبةتخذتهااالتىالمعتدلةالخطوطنرىأنباإلهتمامالجديرمن"
عبارةكلوجاءت. للحكومةيوجههاالتىاإلتهاماتإليهتستندماوجودلهتبين

فلسطينفىعربىقومىكليجد، والزائفقتراحاأونطباعاعنتعبيرًا
فى، كمافلسطينفىعملواالذينالجواسيسمن – القومىتجاههابسببمضايقات

تسببقدالذيناألشخاصمراقبةفى– البريطانىللحكمالخاضعةالبالدمنغيرها
،نفسهالشيخمعخاصبحرصالحكومةتعاملت، وقداألمنإضطرابأعمالهم

،األعلىاإلسالمىالمجلسضدالعمليحاوللماألنجيدًا، وحتىذلكيعلموهو
إلىيفتقرمجلسإلىوالموجهيبررهمالهالذىللنقدرسميًايستمعأنورفض

".وتأييدهبدعمهبنفسهالنقد، قامالخبرة، ويستحق

تأييدًاالعربللمسلمين– السواءعلىوالمدنيةالعسكرية – البريطانيةاإلدارةقدمتلقد
قبةمنالشماليةالواجهةإنقاذتم، وقدالتركالمسلمينمنلهنظيرًايروالموتشجيعًا
.عربيةبمبادرة، وليسبريطانىمعمارىمهندسيدبريطانية، وعلىبمبادرةالصخرة

قادة، تلقىاألقصىالمسجدإلصالحالالزمةاألموالتدبيرإلىالحاجةدعتوعندما
التبرعاتبجمعليقومواالسامىالمندوبجانبمنوالدعمالتأييدالمحرضونالمسلمين

فىاألوقافأموالمنقرشكلأنفقالبريطانىالحكموتحت. كلهاإلسالمىالعالممن
كانكما (إستانبولإلىاألموالتلكتحويلمن، بدًالبحتإسالمىغرضفىفلسطين
وليس. السابقةالثمانينالسنواتفىالغنيةاألوقافبعضاستنزافقبل)، فتممنيحدث
الماليةوالمصادراألموالتجمعبتأثيرتضاعفتاألوقافدخولأنفىشكهناك

.اليهودية

إالتهتمالالقدسفىالتجارةغرفةأنالمفترضمنالبريطانية، كاناإلدارةظلوفى
نتيجةعقبةلقيتإقامتهاالدينية، ولكنباألغراضلهاشأنوالالعلمانيةالماديةباألمور
.الغرفةفىواسعتمثيللهميكونأنعلىوالمسيحيينالمسلمينالعربإصرار
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العهدحديثى) واألفراد (الشعوبعندملحوظًاإتجاهًايمثلوالحادالمؤسفالموقفهذا
التخلصمنأكثراإلرتياحعلىيبعثماهناكيكنولم. واالستبدادالطغيانمنبالتحرر

فىعشرالتاسعالقرنثمانينياتفىالبريطانيونرآهمانحو، علىالتركىالحكممن
سوى) فلسطينفىالبريطانىالحكممن (األولىاألسابيعفىهناكيكنمصر، ولم

االستبدادضحاياكتشفاحتىطويلوقتيمضولم. باإلمتنانوالشعورواألملاإلبتهاج
دفع، وأنيظنونكانوامماللرخاءتحقيقًاأقلالبريطانىالحكم، أنالقديمالتركى

الرشوةطريقعنمنهالتهربيمكنالالجديدةالصحيةاإلجراءاتتباعاأوالضرائب
الحكمظلفىأنهأيضًاوإكتشفوا. 99"التركأيامأفضلاألحوالكانتلقد ! اللهيا"

التى (القويمالسلوكعنالحيدةأنأحديلحظ، الالغرضعنالمنزهالمعتدلالبريطانى
كانماشريرًاطابعًاوتتخذتتفاقمأنتلبث، ماعقابدونتمروالتى) تخريبيًاطابعًاتتخذ

تخافناس: "المصرىالمثلفىيقالوكما). األتراك (السابقينالسادةظلفىليحدث
إلىالحاجة، دونجماهيرهمأمامالمواقفلتسجيلإغراًءذلكيزيدهممتختشيش"؛ إذ

هذامنلشئيتعرضوالنأنهميعلمون؛ ألنهمالشنقأوللجلدالتعرضبشجاعةالتحلى
مصرفىمكانتهإندائمًايقولجورستالدونالسيركانلقد. البريطانىالحكمتحت
فى، وشاعتللقانونمنافيًاعمًالالسنةفىواحدةمرةإرتكبإذاكبيربشكلترتفعسوف

اإلدارةجربتيسود ؟ ". وقد، فكيفالقانونالحاكمإحترمإذا "مفادهامقولةاألسواق
:دمشقأهالىصاح، حتىالمضاعفالبطشألوانآلخرحينمنالشامفىالفرنسية

لناهاتوا: "القدسصيحةكانتبريطانيًا"، بينماالحكم، مادامكلهمالعالمصهاينةلناهاتوا"
".صهيونيةبال، مادامالفرنسىاالستغالل

المندفعة،السنوية، واالجتماعاتالذكرىوإحتفاالت، الوالئممواجهةفىأخرى، وبعبارة
فىوالمقاطعة، واإلضرابواإلحتجاجالشرسة، الصحفية، والحمالتوالمؤتمرات

اللهإبتالكم: "قائًالبعضنايصيحالبغيضة، قد، والعالقاتالشرس، والعدواناألسواق
حكامطرازمنحاكمفلسطينلحكمعينإذاالصعداءيتنفسالطاعون"، أوبداءجميعًا

".األبدإلىيبكونيجعلهممابهميفعل"و" البعضبعضهافىرءوسهميدق "المستعمرات

، تمتعالعثمانىالدستورظلفى: "الملكيةللجنةالمفتىقالهفيمايتضحالبريطانىالحكمإلىالنظرةفىالتطرفهذا99
".التركمعالمساواةقدموغيرها، علىالسياسيةواإلمتيازاتالحقوقبجميعالعرب
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الذىالمحامىمنهماكلكانيثيرها، ولماقويةقضيةمنهمالكلفريقان– إذًا – لدينا
يدعوالذىالعربىفالوطنى، موكليهنظرفىأحمقدائمًايظل، فإنهقضيتهعنيترافع

تحتتقع، وتركهاأجدادهمفتحهاالتىاألرضمنواحدشبرفىيفرطواأالمستمعيه
أرضهبيعإلىيتطلعأراضسمسار– نفسههو – يكون، قداألجانبالغزاةوطأة

يسخروقد. جنسياتهمعنالنظربغض– أرضأى – األرضلمشترىأصدقائهوأراضى
منهايعانىالتىاإلضطراباتمثًالتتناولالتىالبليغةالقديرةاألقالممنالكثيرالصهاينة

مردهليسفلسطينفىبريطانياتعانيهماأنعلىالبرهان، إلقامةالشامفىالفرنسيون
.100األحوالمنحالأيةعلىيصيبناأنمنالبدالصهيونية، وأنهإلى

، علىفلسطينفىاإلنجليزالضباطوضعبحقيقةأوروبامنتلقيتهعترافاأولوجاء
لتناولبدعوتى، وتفضلالصلحمؤتمرفىمرةألوللتقيتهاوقد. جورجلويدلسان

الشكاوىإنلىقالحيانىأن، وبعدستريتداوننج10فىنفراداعلىمعهاإلفطار
ربماأنهمدركًا. محتملأمرذلكإنلهفقلت. السواءعلىوالعرباليهودمنتأتيهضدى
أحدتوقفحسنًا، إذا: "يقولبهحديثة، فإذابطريقةاالستقالةعلىيحثنىأنيقصد

جميع "علىالمبدأهذاطبقوقد". منصبكمنتطردالشكوى، فسوفعنالطرفين
.التاليةالعقودفىفلسطينفى" المناصب

* * *

المهتمونعنهاعبرالتى، والمشاعراألوضاعبهامرتالتىالمراحلهىتلككانتلقد
.1925 – 1918بينوقعتالتىالثمانىالسنواتبها، خالل

المندوبمنصبصامويلهربرتالسيرتولىعلىسنواتخمسبمروراإلحتفالوبعد
، نعمتاألولىالثالثالسنواتففى. اإلنشاءاتأعمالفىالتوقفمنشئ، حدثالسامى

يعارضونالذينوالمسيحيينالمسلمينالعربمواجهةفى) التاريخفىمرةألول (األقلعلىالصهيونيةتوحدتلقد100
المسلمينبيناإلضطراباتبمناسبةالحوارهذاالدمشقية" المعرض "صحيفةنشرتوقد. واحدةجبهةاإلنتداب

:الشامفىوالمسيحيين
ولبنان ؟سوريافىشعبينالتوحيدمحمديانفعلماذا: المسيح
.رجالهمنفريقاًلهميرسلأنموسىمنإطلب: محمد

تحقيقفىالساميينالمندوبينمنستة، فشل1920عامالشامعلىاإلنتدابتولتمنذفرنساإنالقولمنمناصوال
البالدفىثورة13قياممنع، وفىالسالم
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حلتالتىالمدنيةاإلدارة، ولكنالدفاعأعباءاإلدارةعاتقعنرفعحقيقىبسالمفلسطين
المرارةوكانت. المريع1929صيففىعاليةتكلفةتحملتالعسكريةاإلدارةمحل

جتماعىاتنافروجودالحظت، عندما1931فىمماثلةتزالالالمأساةهذهعنالناجمة
ثروةفلسطينزادتومنذئذ. فلسطينفىاليهوديةوالطائفةاإلنجليزيةالجاليةبينتام

من1936عامتلقيتهمابخطابينجاءمارغم – يبررهمالذلكأنوسكانًا، وأحسست
اليهودثقةكسبفىالحالىالسامىالمندوبنجحلقد: "وتحسبقلقمن – واليهودالعرب
بفلسطينخدمتهمدةمداستطاعأنحظهحسنمن، وكانقبلمنلغيرهتتحققلمبدرجة
،قبلهسامىمندوبألىمتاحةتكنلمقمعقوةقيادتهتحتوكان. أخرىسنواتلخمس
األمنحالةتدهوروهو، أالالمقلقللكابوسيتعرض، فلنالمشاكلتواجههمهماولذلك

.البشريةاألخطاءأسوأالنبوءةتلكالعام .. "، وكانت

،فلسطينتجاهاإلنجليزيةالسياسةلغيابأوسعمعالجةتضمنقدالفضلهذاكانوإذا
الكلمةوهى (العربوجرائمأخطاءتناولمنأكبرالعملية، بقدرالصهيونيةوصعوبات

تتحمالنوبريطانياالصهيونيةأنإلى– ناحيةمن – يرجعالسببمنها)، فإنفكاك
الحديثة، كانالحضارةمصادركلصناععتبارهماا، فب101األوضاعتلكخلقمسئولية
مننابعةالدعوةكانتولما. فلسطينمواطنويقطعهالذىالطريقمعالمتحديدبهماجديرًا

معتتوافقنغمةتباعاعليهما، فكانالقديمالعالمإنسانيةروائعالتوراة، ومنومناإلنجيل
.تمامًاوتحتويهااإلعتراضنقاطمعبيسرتتشكلالناسبسطاءإيقاع

فجأة،فلسطينفىالمشاعرإنفجار، هووفلسطينلندنفىللفشلالبارزةالنتيجةوكانت
فىإحتاجتوالخبرة، التجربةمنعامًاعشرينمنيقربمابعدالكبرىالدولإنحتى
المدنيينالسكانعلى، للسيطرةالحربفنونكلواستخدامعسكرىجيشإلىالسلموقت

لستةاستمرتالتىالعصاباتبحربذلكمواجهةعلىقادرينالعربوكان". المحررين"
جمعتتطلبالتىاالقتصاديةللضرورة، والالبريطانىالسالحلقوةيستسلمواأشهر، ولم
وضعواالعرب"، وبذلكالملوكرابطة "لنصيحةاستجابوا، ولكنهمالبرتقالمحصول

.الصهيونيةعندمنهابريطانياعنداستساغةأقلتكنمؤسسة، لمسابقة، وأقاموا
العصبةمجلسصدقبموجبهاالتىالشروطأملينانصيبنا، كمامنفلسطينعلىاإلنتدابيكونأنعلىأصررنالقد101

).1936، مارساإليكونومست (لإلنتدابإدراتناعلىمشرفاًنفسهمنوجعلالرئيسيةالحلفاءدولأعمالعلى
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اليهودية، وفترةالهجرةإيقاعسرعةبينالمتبادلالفعلردهوذلكفىالسببأنأعتقد
بنسبةيتحققالرخاءكانإذاإنهمقولةبررتوالتىالبناء، فىتوسعًاشهدتالتىالرخاء

عشرةهجرةمعبالمائةألفإلىسيصلسنويًا، فإنهيهودىألفهجرةمعبالمائةمائة
كانتإذايهودى، وأنهألفمائةهجرةمعبالمائةآالفعشرةيهودى، وإلىآالف

منالمتزايدة، فالبدالهجرةاستيعابعلىالكبيرةبالقدرةتسمحاالقتصاديةالظروف
منآالفبضعة؛ ألنالعربإلعتراضاتاالستماعالزيادة، دونعلىرسميًاالموافقة

.شيئًاتغير، لنبهالمسموحعلىزيادةالمهاجرين

الرسمية، فقدغيرالهجرةإنقاصبها، وكذلكالمصرحالهجرةإنقاصمنالرغموعلى
إرتفعتيهودى، ألف31الرسمية، الهجرةفبلغتمطردةزيادة1932عامبعدإزدادت

، هذا1935عاممهاجرًا61.849القياسىالرقمبلغتحتىالتاليينالعامينفىألفًا42إلى
.الرسميينغيرالمهاجرينمنآالفعشرةإلىاإلشارةعدممع

غير "فلسطينسكانأمامالطرقسدإلىبالحاجةشعورهناكالحد، كانهذاوعند
على" 1930عاماألبيضالكتابفىبإقامتهوعدقدكان "تشريعىمجلساليهود"، وإقامة

المستعمراتوزيرموافقةبعدالسامىالمندوبيحددهاالتىالعددىالتمثيلنسبةأساس
لقى، وقدالعالمعلى، ونشرت1935ديسمبرفىبإعالنهاالسامىالمندوبقام. البريطانى

أن، رغملهمفائدةالتحضرزيادةفىرأواالذينالمثقفينخاصةالعربترحيبالقرار
.اإلنتدابعلىموافقتهمضمنًاذلكيعنىأنخشيةبهاالقبولفىترددواالقليل

ليحضرلندنإلىوايزمانالدكتورالفور، وهرععلىالقرارقاطعوااليهودأنغير
قتراحاضدوالبرلمانالصحافةعجلة، وتحركتالموضوعحولالعموممجلسمناقشات

فلسطينسكان، ووعداإلنتدابصكفىمتضمنذلكأن، رغمالتشريعىالمجلسإقامة
يتمتعالذىالسامىالمندوبجانبمنمقترحًاجاءأنه، كمااألممعصبة، وكذلكبإقامته
بالدفىالتشريعيةالمجالسإقامةجدوىعدمعنيقالمماالكثيرهناكوكان. اليهودبثقة
ذاتوجدوهاومالطالقبرصالبريطانيينوالحكامالساميينالمندوبينالمتوسط؛ ألنالبحر
اإلقتراحعلىعتراضهماجاءاليهود، وإنماهتماماموضعيكنلمذلكولكن. عاليةتكلفة
هذامثلإقامةبعدم، وطالبواالسكانإلىالعدديةنسبتهممعتتفقمقاعداليهوديعطىألنه



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

439www.RaoufAbbas.org

علىالحفاظيتم، وبذلكفلسطينفىالسكانيةاألغلبيةاليهوديحققأنبعدإالالنظام
سوفالهجرةمسألةالقومى"، وأنالوطن "إقامةوهى، أالاإلنتدابفىالمركزيةالنقطة
العاماإلهتماميستحقونمنهناككانإذاأنهغير،المجلسفىجدلموضعتكون

علىحفاظًااإلقتراحقاومتالوطنيةالحكومةولكن،فلسطينعربفهوالرسمى
فىالتورطيخشونكانواالذين (العربإقناعإلىمنصرفًاجهدهاكلسمعتها، وكان

أنيعنىالحدةبهذهالتشريعىالمجلسلمشروعاليهودرفضبأن) باإلنتدابضمنًاالقبول
.كبيرةللعربمنافعه

العرب، ورفض1923مارسفىتشريعىمجلسإقامةقترحاعندماأنهبالذكروجدير(
معاقبةعدمسببعنالحكومة، وتساءلت" ضعف "اليهوديةالصحافة، هاجمتاإلقتراح

علىالحكومةإقدامعدم "من، وتعجبتاإلنتخاباتبإجراءالصادراألمرعارضوامن
".حدهمعندالخطرينالمحرضينهؤالءإيقاف

العمومبمجلسالتشريعىالمجلسمسألةحولدارتالتىالمناقشاتأثناءوفى
المغالطة، كانمنكبيربقدر– مبالغةدون – العربيةالقضيةتناول، تمواللوردات

معرفةعلىالمتحدثيجدالعموممجلسبهوفىاألخرىتلوللخطبةالصهيونىالمستمع
عرب ؟ " مشيرًارأسماليونهناكأليس: "تشرشلالصهيونية، وتساءلنظربوجهةجيدة
اليهودعدديكونأنالهواء، واستنكرفىبقبضتهلليهود، ملوحًااأللمانمعاملةإلى

ولد، وهكذااإلعتراضعلىأحديجرؤولم. فقط% 16يمثلألنه61.849المهاجرين
.النحوهذاعلىميتًاالتشريعىالمجلسمشروع

إضراب "بتنظيماليائسونالعربالخوف"، قامغيابيعنىاألملغياب "لمبدأوإعماًال
،الدولسخريةموضعالعظمىبريطانياأصبحتحتىالوضعتفاقمأنلبثسلمى"، وما

ويخشونالحكومةمنسندًايجدونالالذين – العربقادةمنالمعتدلونضطراو
أشعلتهالذىالعربىالعنفوبرر. المتطرفينصففىالوقوفإلى– بمساعدتهامامهاإلت

البريطانية،الحكومةجانبمنللصهيونية، بالتحيزواللورداتالعموممجلسمناقشات
علىتقعدولمنالمجاورة، وربماالبالدمنالعربأيدىإلىوالمالالسالحوتدفق
لهاخططقداإلضطراباتأنإدعاءالممكنمنكانثمومن. المنطقةمنبعيدةمسافة



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

440www.RaoufAbbas.org

إيقاففى" ملكيةلجنة "تعيينينجحولم. ذلكعلىالدليلإقامةصعوبة، رغمالخارجفى
التىالصهيونية، تحذيرفىنجحتقدكانتصغيرة"، وإنحرب "بأنهيوصفأصبحما

أهلمنوغيرهمالصهاينةإحتجمحدد؛ ولذلكإتجاهإلىاللجنةتوصياتتتجهأنخشيت
.الشرقفىخاصتعبير، وهوللعنفإذعانًاإعتبروهماعلىالرأى

إلىأرسلتوفودخمسةفشلنتيجةجاءقدالعامالعنفهذاأننسىقدالبعضأنويبدو
إنالقوليمكنوال. القرارتنفيذيتمولمفلسطينإلىإرسالهاتقررلجان، وستلندن

وإهتمامعددزيادةملكية"، وفىلجنة "إرسالفىنجحقد– المرحلةهذهفى – العنف
توقفضرورةعلىلندنفىاألطرافجميعتفقتاوقد. العمومبمجلس" العربلجنة"

النتائجتكن، ومهمافلسطينإلىالفورعلىاللجنةتتوجهأنقسرًا، قبلإيقافهأوالعنف
عتباراتاالتشريعية، هناكوالهيئةالحكومةعندتقبلهاإليها، ودرجةتتوصلسوفالتى

.كاملةغيربصورةمتقبلةاآلنالقضية، تبدوبطرفىتتعلقمعينة

:يلىفيمااإلنتدابشروطعلىالعربعتراضاويرتكز

.بالدهمفىالطبيعيةحقوقهممعيتنافىأنه(أ)
.للعرببريطانيابذلتهاالتىالوعودمعيتعارضأنه(ب)
ميثاقمن22المادةفىعليهانصكمالإلنتدابالعامةالمبادئينتهكأنه(ت)

.العصبة
.نفسهمعمتناقضأنه(ث)
فىكأداءعقبة، ويقفوالمستقبلالحاضرفىللخطروجودهمويعرضيهددأنه(ج)

.السياسيةوأهدافهمالوطنيةأمانيهمتحقيقطريق

اللجنة "خولتالتىاألخرىالنقاطعلىأ)، (ب)، والتركيز (بإسقاطالعربنصحوقد
التىالوعودمنمستثناةفلسطينكانت) ب (فىجاءبمايتعلقبحثها، وفيما" الملكية
ظلولكن. العربيةالشعوبمنكبيرًاقدرًاحررتالتىالعملياتقبلللعربأعطيت

عهودمننفسهاعلىقطعتهبماوفائهاوعدمللعرببريطانياخذالنيدعونالكثيرون
ليس) أ (للنقطةوبالنسبة. بريطانياجانبمندائمعتراضاموضعاإلدعاءهذا، وظللهم
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عتباراعلىالعربأصرإذا "أنهمنملنراللوردذكرهبمااالستشهادمنأفضلهناك
عندئذعربية، فهمبالدًاالعربيةوالجزيرةالعراقيعتبرمثلمابالدهممنواحدةفلسطين
أكثربيناألهميةبالغالتعاونتقاليدوجهالتاريخية، وفىالحقيقةوجهأماميحلقون
البالدمنغيرهامعالمساواةقدمعلىعربيةتكونأنيمكنالقداسة، ففلسطينالهويات
أنحقيقةإغفاليمكنالمسألة، والهذهفىوالتقاليدالتاريخإغفاليمكنفال. العربية
، وهىالعربعندمقدسةأرض، إنهاالعالمأديانأكبرمنلدينينمهدًاكانتفلسطين
".والمسيحييناليهودعندأيضًامقدسة

حنث، وفكرةفلسطينفىالطبيعىالحقفكرةعتبارهمامنالعربيسقطأنوبمجرد
، سيحصلعالجإلىتحتاجالتىالمشاكلعلىالتركيز، ويتمللعرببوعودهابريطانيا
اللجوءعليها، فعليهميحصلونالتىالترضيةنوعيكنومهما. يرضيهمماعلىالعرب

اللجوءأنأعينهمنصبتحسينها، واضعينأوعليهاللحفاظوالقانونىالسلمىالكفاحإلى
بالللقمع، ويعرضهمعليهحصلواالذىالتعاطفمنالقدرذلكيفقدهمسوفللعنف
مننوعهناكيكونأنمنالبدأنه– كلهذلكقبل – يعلمواأنرحمة، يوجبأوهوادة

البعضيلجأأن، العربىجانبأماميهودىجانببوجوداألفراد، فيسلمونعندالتوازن
يغتالون، أومكتبهإلىجالسوهويهوديًاعالمًاالعربية"؛ فيقتلونالفروسيةتقاليد "إلى

.األطفاللحضانةدارعلىالقنابليلقون، أوالمستشفىأعتابعلىيهوديةممرضة
القادةالحالة، ويبذلهذهعلى" رأسهامنالسمكةتفسد "القائلالتركىالمثلوينطبق
إدانتهمإعالنأوالتهدئةفىجهدأىيبذلوالمأنهم، رغمإدعاءاتهملدعمجهدكلالعرب

وأتباعهمهموسلوكهم. بتشجيعهايقوموالمبأنهمبالقولالقذرة، ويكتفوناألعماللتلك
ظروفأمامالنفسضبطإليهمجلبالذىاليهودسلوكمعيتناقضعندماخسارةيزداد

.المتحضرالعالموإعجاب، فعطفالممتلكاتوتخريبوالعنفالتعدى

فىوجودهميهددالذىالخطر "إسقاطفىالنجاحمنمعقوًالقدرًاالعربحققوإذا
،اإلنتدابتقبلهمعندأقوىوضعفىأنفسهميجدون، فقدأذهانهممن" والمستقبلالحاضر

أىوتزكيهاوالعصبةالمنتدبةالدولةعليهاتصدقمحددةجديدةتعليماتخاللمنربما
يمهدسوفلإلنتدابالعرب، وقبولبفلسطينخاصًاإهتمامًاتهتمالتىالدولمندولة
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الوالذىالحقًا، إليهسأشيرالذىوالتشريعىاإلدارىالذاتىالحكمفىللتوسعالطريق
الحقائقمواجهةتتطلبإليهادعوتالتىوالسياسة. إطارهخارجظلواإذاتحقيقهيمكن
عندمقبولةتعد، ولكنهاتفاديه– رأيىفى – يمكنالاالستنكارمنقدرًاتتضمنقدالتى

.ملموسةفوريةمنافعتحقيق

3" إتفاقية "فى) ب (النقطةفى، تتمثلالعربيقدمهلماموازيةحججًاالصهيونيةوتقدم

منإليهااإلشارةتتموالتى، وايزمانوالدكتورفيصلاألميربينالمبرمة1919يناير
بطل – فيصلقامالقومى"، عندماالوطنلسياسةمحددقبول "بإعتبارهاآلخرحين

102مطالبهمنيستبعدأنفىحقهبممارسة– العربجميعبهيعترفالذىالعربيةالقضية

عندماالعربية، ولكنهالبالدبقيةمصلحةفيهيرىماأجل، منالعربىالعالممنقسمًا
التى – فيصلمذكرةتعدكذلك. ذلكبعدفلسطينمسألةتناولمنيديه، نفضذلكفعل

دليًال– 1936يونيو10فىنشرهاالتايمز، وأعادتوايزمانللدكتورلورانسترجمها
لورانسكتبهالذىالنصذلكيوضح، كماالبارزتينالشخصيتينبينتعاونوجودعلى
، لمفلسطينعربلتمثيلمفوضينيكونالمووايزمانفيصلألننظرًا، ولكنيدهبخط
.بشئلهمملزمًاالمذكرةبهذهجاءمايكن

فلسطينفىالعملميدانوفىالصحافةفىمراتبهمختالفاعلىالصهاينةومازال
إلىيشيرون، وهمالعربجانبمنالمستمرة" المعوقة "للمعارضةحسابألفيحسبون

بينعمومًاوالوفياتاألطفالوفياتمعدل، بينمارتفاعافىالعربالمواليدمعدل "أن
تسعةيذهبالعامةالصحةفىصوتالمليونربعبينمن، وأننخفاضافىالعرب

متوقعًاكانماغيرعلىاإلرتفاعفىآخذالعربمعيشةمستوىإن .. "للعربأعشارها
ذاتالعربيةالمعارضةتكونأنيمكنالثروات .. "، وكذلكيكونونالعربإن.. 

".شكدونسياسيةدوافعهاإن "اقتصاديةدوافع

عربطبعًا، أنللعالم، وليسبأنفسهملإلقراربعداستعدادعلىالصهاينةيكنولم
، ويعتبرونهاالسنينمئاتفيهاعاشوا– ويلزمساحةعلىمساحتهاتزيدالالتى – فلسطين

المعنية، وبهذالألطرافالمشتركةاإلعتباراتوفقليقررجانباًفلسطينأمرأتركالدولية، سوفلطبيعتهانظراً"102
".بالمذكرةالمحددةالعربيةالمنطقةباستقاللاالستثناء، أطالب
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لستة" كحق "مدخرآخروطنإلقامةمجالوجوديرىالالعربىالفلسطينى، وأنوطنهم
مثالية، وبالنسبةحركة– اليهودنظروجهةمن – الصهيونيةوتعد. البشرمنمليونًاعشر

علىدائمًاالضغطوكان. دينيةغيراستعماريةقوميةماديةحركة، تعتبرفلسطينلسكان
دائمًا؛ ألنوالتوتراإلحتقانيثير" المشتركوطنهمتنميةعلىاليهودمعليعملوا "العرب

.أصًالالعرببهايعترف، الالوطنفىشركاءاليهودمنجعلتالتىالرابطة

"عليناأحدهيمنةنقبلجانبنا، والمنأحدعلىهيمنةال "القائلالصهيونىالشعارإن
غيرشئوالالعدديةالمساواةإاليعنىيكنلممعقوًالشعارًااإلنجليزعنديبدوكانالذى
استشهدمقاًال) صنبالتيمورصحيفةفىبريلزفورد (بريطانىصحفىكتب، وعندماذلك
، ولوالقومىالوطنإقامةفىاإلسراعالحكمةمنسياسيًا، يبدو: "فيهكثيرًا، جاءبه

، سيقاتلالسنينمرعلىاليهودعدديزيدالصدمة، فطالماأسلوبإتباعاألمرتطلب
بدًال% 40حتىأو% 50إلىاليهودتعداديصلعندما، ولكنمصيرهمعندفاعًاالعرب

علىاليهوديكونعندما. الحقائقأمامرءوسهمالعربالحالية، سيحنى% 28الـمن
.البحرفىبقذفهمتطالبالتىاأللسنةتخرس، فسوفأنفسهمعنللدفاعالقوةمندرجة

هذامثليكتبعندما. القومىالوطنبإقامةالتعجيلفكرةتدعماأللمانيةالمشكلةإن
النهج ؟نفستباعاعلىالعربذلكيشجع، أالالكالم

بالفورتصريحعلىعامًاعشرينمروربعدنواجههاأنيجبالتىالخالصة، الحقيقةإن
عملتمإذاإالاآلنبهيقبلوا، ولناألولىالوهلةمنذرفضوهقدفلسطينعربأنهى
ذلكفى، وهمالوطنىومستقبلهمأراضيهموعلىاالقتصاديةمصالحهمعلىيطمئنهمشئ

اإلمبراطوريةشعوبذلكفىبما – مساحةاألكبرالعالمشعوببينمنأنفسهم
.أوروباشرقمنخاصةالواسعةبالهجرةتقبلطويلوقتمنذتعدلمالتى– البريطانية
ضرورة، رغم" األجنبىللذهب "وال" لألفندية "يجعللنالدوليةالمشاعرعلىواإلعتماد

التأييدعلىحصولهمذلكمعنىالقيادة، فليسالعربالزعماءيتولىأنالطبيعىمنأنه
تخفيفيتولىوسياسيًا، قداقتصاديًاالمستغلاألفندىشبحوباستبعاد. قطاعأىمن

، أوفلسطينفىالسامىالمندوبحماسمنبالحداإلنجليز، سواءالموظفونالدعاية
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يأتىومن. 103الوزيرأذنفىيصبونهاالتىالمستعمراتوزارةلخبراءالشريرةاآلراء
على "اليابانىالمطعمفىدائمًاتوضعالتىالالفتةيتذكرأنالبدالفلسطينيةالساحةإلى

على، يعانونبالعملالقائمينالموظفينأنخفيًاوليس". السلوكآدابمراعاةالضيوف
فى، شأنهمقضيتهمبتقدمقليًاليهتمون، قداإلنتدابطرفىبينالتوفيقمتاعبالسنينمر

.104العالممناآلخرالجانبفىاألفرادمنغيرهمشأنذلك

الواسعالنحوعلىاستمرارهاأوالهجرةوقف، أواإلنتدابإلغاءيكونأالالممكنمن
مجالعليهيرتكزالذىاألساستحديدعنمسئولةالملكيةممكنًا، فاللجنة، أمرًاالحالى

علىاالقتصاديةالبالدبقدرة% 100الهجرةبإرتباطالقائلبالمبدأتأخذقدالهجرة، ولكنها
أخرىأسبابوهناك. الهضميعنىالبالهجرة، واالستيعابالترخيصعنداالستيعاب

بزراعةالمشتغلونطرحالماضىالعامربيعففىالهجرة، لتخفيضسياسيةغير
مليون9.5تسويقفىصعوبةيجدونالذينالبرتقالزراعإعانةمطلبالحمضيات

بينيتراوحماإلىاإلنتاجزيادةفىالتفكيرعندفرائصهم، وترتعدالبرتقالمنصندوق
.سنواتعشرخاللالصناديقمنمليونًا25 – 20

والمهنالبناءلصناعةأزمةيشكلبعدهاماالبناء، فإنفترةعظمعامة، رغموبصفة
أنوايزمانالدكتورتقديراستيعابعنالمحايدالحكميعجزبها، وسوفالمرتبطة
ألف60و50بينيتراوحلماالعيشأسبابتوفرأنعامًاخمسينفىفلسطينباستطاعة

إعتمادًانسمة، ألف100بنحوالعربالمزارعينتعدادزيادةإضافية، معيهوديةأسرة
تحسينتمإذاالكبيرةللزيادةقابلةاألعدادتلكحاليًا، وأنالمتاحةالمياهمصادرعلى

.المياهمواردوزيادة

،1936عامتجميدهاتمالتىنفسهااألسسعلىتشريعىمجلسإقامةباإلمكانأنويبدو
وكما. أخرىمرةالمجلسإقامةبمعارضةخطأهملهموالمساندونالصهاينةيكرروأال

إدارةموظفوإعتبر: "الملكيةاللجنةأمامودجوورالكولونيلذكر، فقد1937عامفىحتىحيةاألسطورةظلت103
بمعارضتهماستبدلواالذينالمتعفنينالفاشيينالموظفينمنإدارةفلسطينفى، وأقاموالهمعدوةفلسطينالدائموناإلنتداب
".جذرياًإصالحاًاإلدارةإصالحتمإذاإالتغييرهناكيكونلليهود، ولنمعارضتهمللبرلمان

عداء "إلىصعابمنيواجههمماإرجاعإلىالصهاينةإتجاه1922فى – التايمزمراسل – جريفزفيليبسجل104
.اإلنجليزالموظفين" عداء، أوتحمسعدم "كلهذلكوفوق" الكاثوليكإعتراضات"و" العرب
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يمثلوناليهوددامماالنيابيةالحكومةرفضفىقدمًاالمضىإن: "إيمرىالمستركتب
".االستمرارمستحيلةسياسةاألقلية، يعد

يمكنال، إذللعربالمؤيدينأو (ةينوللصهيوالمتطرفينالمنطقيينالمعارضينإن
النظيف"،الكنس "يسمونهماإلىيدعون) كذلكيرونهمالبعضأنبينهما، رغمالتمييز

، والالبريطانىالحكمتحتفلسطيناستمرار، معاإلنتدابإلغاءبذلكويقصدون
تنظيماستطاعوا، إذااإلحتراممنأكبرقدرًاآراؤهمتنالأنويمكن. آخرحًاليقترحون

، يقدمونلذلكوقتهمبعضلتخصيصاستعدادهم، وأبدوامعينتنظيمىإطارفىأنفسهم
كانذلكفعلواوإذا. يهوديةهىكماعربيةفلسطينلقضيةالمادىوالدعمالرأى

الدولمنالكثيريتطلعالتى) العظمىبريطانيا (المنتدبةالدولةيحركواأنباستطاعتهم
أمة52منبقرارجاءألنه– رأيىفى – زعزعتهيمكنالفاإلنتداب. موقعهاحتاللاإلى

العالمىالضميرإلىمدخلأقربتعد– عيوبهارغم – التىاألمم"، عصبة "جمعتها
تشيرأوردتهاالتىالحقائققائمًا، ولكناإلنتدابفسيظل. اإلنسانيةباإلعتباراتالمعنى

حتىأحديستطعلمماوهو (بطوليةإجراءاتتخاذا، دونتطبيقهسيريتإمكانيةإلى
).قتراحهااآلن

شرحها،فىاالستفاضةتمتمنافعلهأنالمنطقية، كمامبرراتهلهقتراحامناقشةوتمت
،الساحلىالسهللليهودفيكون: قسمينإلىتقسيمها، أوكانتوناتإلىفلسطينتحويلهو

، وتبقىالتحفظاتبعضمعذاتىحكممنهماقسملكلالداخلية، ويكونالتاللوللعرب
إذامقبولةتبدوالقدالفكرةأنورغم. الحيادطابعتتخذ، وأنالقدسفىالمندوبسلطة

يعادىمعسكرينقيامإلىستؤدى، وألنهااإلنتدابروحمعلتنافيهانقطةنقطةتناولهاتم
أناألقوى)، كمااإلعتراضكانولعله (األرضمنضيقةمساحةفىاآلخرمنهماكل

يلمعالتقسيم، فإنالطرفينمنلكلالسياسيةوالتطلعاتالمشاعرمعيتعارضالتقسيم
بالغةلمشكلةالبناءلتناوللمحاولة، وهووالمشاحناتالمتبادلالنقدضبابوسط

فى– واإلدارىالسياسىالتقسيمعنالنظربغض–االقتصادىالتقسيمأنالصعوبة، كما
العالجذلكإلىالحاجةبعدمأتظاهرأنويمكن. اإلعتبارموضعيوضعأنإلىحاجة
كانفإذا. ضروريةغيرأومهمةغيرتعدقدالتاليةالمالحظاتبعضإن، كماالناجع
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مصطلحاستخدامفىيفرطونأنهمإلىالناقدينأولئكعنايةأوجهأن، أودكذلكاألمر
".المستحيل"

التعرففرصةالجنسينمناليهودىللشبابتتاحأنأحدهمإقترح، المثالسبيلوعلى
قراءةكأصدقاء، ويستطيعواالعربجيرانهممعيتعاملواحتىالعربيةاللغةعلىالمكثف
دراسةفىيساهمواأنعليهمبها، ولكنالمحيطةوالبالدفلسطينفىالعربيةالصحف
العرب)، أوتعنىالتىالتاريخيةالعصوروهى (والحديثةالوسطىالعصورفىفلسطين

ألقاهامحاضرةمرةذاتحضرتأننىوأذكر. المقارنةالساميةبالدراساتيهتمواأن
بالعربمملوءةالقاعة، وكانتالعربىاألدبفىمتخصصكبيريهودىمستشرق

هناكيكنلمساعةمدىبالمحاضر، وعلىإعجابهمعنتعبيرًاجاءواالذينالمتطرفين
.القدسفىممكنعددأقلالصهاينة، وهوغيراليهودمنثالثةسوى

تفويتها، كانتمقدكادورىوصيةفىممثلةالسماءمنهبطتفرصةثمةأنأعتقدكما
جنيه100000بتخصيصوصيةموتهعندشنغهاى، تركمنغنيًايهوديًاكادورى
منمنظومةتتبعهاكليةإقامةالحكومةقترحتاو. فلسطينفىالتعليملخدمةإسترلينى
بالديانةخاصةمناهجهناكتكونأنمراعاةواليهود، معالعربلتعليمالعامةالمدارس

إقامةعلىأصروااليهودعتراضًا، ولكناالعربيبدحدة، ولمعلىفريقلكلواللغة
.ذلكعلىأيضًاالعربيعترضولم. للتدريسلغةالعبريةتستخدملهممستقلةمدارس
مدارسفىشركاءيكونواأنأجلمنعامألفىينتظروالمأنهماليهودحجةوكانت

جيلبينالصداقةتنميةفرصةضاعت، وبذلكلذلكوفقًاالكليةنظامتعديلعامة، فتم
.واحدتعليمىنظاميضمهماواليهودالعربمنجديد

البريطانييناليهودمنعائلتانأوعائلةقامت، لولفلسطينعامةخدمةأداءيمكنوكان
الستطاعذلكتمولو. عامكلأشهربضعةفيهايقيمونالقدسحولبيوتببناءالبارزين

أجلمناستطيعماكلفعلتلقد. المدينةومجتمعاإلنتدابإدارةبينمايصلواأنهؤالء
اإلدارة، ودونمنتدخلدونالتواصلتملودائمًاأفضلتكونالنتائج، ولكنذلكتحقيق
.سياسيةدوافع
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عربحسابعلىقومىوطنإقامةيريدونالأنهممرةمنأكثرالصهاينةأعلنلقد
حكومةتتخذهاخطوةكلإلىالعربينظرأنالحظسوءمنكان، ولذلكفلسطين
فضفىخبيرًااألممعصبةعينتوقد. والرفضالشكنظرةلطمأنتهمالجاللةصاحب

فىوالهجرةللزراعةالصالحةالمساحةتحديدليتولى1929عاماألراضىمنازعات
بتنفيذإلتزمتالحكومةأناليهود، ورغمبهيقبل، فلم1931عامتقريره، وقدمفلسطين
فىالحكومةلسياسةالعريضةالخطوطتضمينتموقد. ذلكعنعجزت، فقدتوصياته

العالمفىشجبهالعربية، وتمالمخاوفلتبديدجاءالذى" 1930لعاماألبيضالكتاب"
الجهةالبريطانيةالحكومة، أهملتكلوعلى. موفقةغيرصياغتهكانتاليهودى، وربما

أن، غيروايزمانللدكتورنتصارًااذلكالوزراء، فكانرئيسبتفسيرالمختصة، وأخذت
.مخاوفمنالعربأذهانفىيدوركانمماأسوأتأكيدًاكانتنتيجته

،التعويضمنينكرالقدرلهمأتيح، فقدنواحعدةمنعاجزينكانواالعربأنورغم
استغاللهاأحسنوالواألرضمنواسعةمساحاتبأيديهمكانتاليهود، فقدضيقأثار

األرضمساحةأنيتذكرواأنويجب. أعدادهمفىالمتوقعةللزيادةالعيشسبللوفرت
االستغاللعهدنتهىاالزمن"؛ فقدآخر "تعبيرهمحدعلى1936عاملهمكانتالتى

باستطاعةجيدًا، فإناستغالًالأرضهماستغاللباستطاعتهميكنلم، وإذااإلقطاعى
كلإنفاقضمانفىمساعدتهمالتشريعىالمجلسباستطاعةوكان. ذلكيفعلأنغيرهم
الفنىالتوجيهمنملحوظبقدريحظىمهنىتعليمإقامةعلىاألوقافإيراداتمنقرش

الحسينىعائلتىبينالدائربالصراعاالهتمامعنينصرفواأنعليهمالجيد، وكان
.الوسطىالعصورنبالءبصراعاتيذكرناالذىوالنشاشيبى

إداريةقتراحاتالدىكانتإذاالجددالساميينالمندوبينأحدسنواتعدةمنذسألنى
فىذلكتطبيقنجحوقد. التنفيذىالمجلسفىويهودعربتعيينقترحتامعينة، ف

مفيدة،مهمةآراءلإلدارةواحد، قدمواوتركىإثنينيونانيينتعيينتم، حيثقبرص
.لهممنحتالتىللثقةأهًالوكانوا

؛الوهممنمزدوجًاتخلصًاتتضمنأنيجب" الملكيةاللجنة "إليهاتتوصلنتائجأيةإن
الفلسطينيينعندوطنىأملأىعلىيقضىاإلنتدابعلىاإلبقاءفىاالستمرارألن
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الحرمانالهجرة، وكذلكمنالحدتملوللخطربالتعرضيشعرونقداليهود، بينماالعرب
تتبنىأنهوفلسطينبمستقبليتصلماأهمإن. تشريعىمجلسأىإقامةتأثيرمن

علىتنفيذها، وتعتمداألممعصبةعليهااللجنة، وتوافقتوصياتالبريطانيةالحكومة
همالبريطانيين، ولكنالتركىالحكممنفلسطينيحرروالمواليهودالعربإن. الفور
العسكريةالجباناتمنللعديدالمأساويةالزيارةمنذلكتبينيمكن، كماذلكفعلواالذين
األخطاركلمنفلسطينحمايةفىالبريطانيةالقواتتستمرأنيجب؛ لذلكهناك

، توجدبإلحاحالفلسطينيةالسلطاتمنطلبتالتىالمباشرالحكمإلىالخارجية، والحاجة
.الفلسطينيةالجبهةعلىمكانكلفى

:يومياتىفىقلت1921يونيوفى

تصريحسببهماعدا، فيماحوادثوقوعدونالملكميالدبعيداإلحتفالمر"
،الدقيقالتحديدإلىفتقرا، وألنهالصهيونىالمعسكرفىتوترمنالسامىالمندوب

الحاجة، ولكنالتطميناتمنالكثيرتلقوا، الذينالعربجانبمنتامببرودقوبل
".خاصنوعمنبضاعةإلىماسة

المكاسب ؟ هذهمنالتصريحاتتلكحققتمنذئذ ؟ وماذاصدرتصريحًاكم .. ترى
التقارير "تعالجهاأنالطبيعى، منللجدلالمثيرةالموضوعاتمن، وغيرهاالموضوعات

حدثًايمثلنشرهاكانالتى (مصرفىكرومراللورديعدهاكانالتىتلكمثل" السنوية
الحيدة،البالغةالتاجمستعمراتتقاريرمثلومصر)، وليسوأوروبابريطانيافىمهمًا
اإلنتدابأنريبوال. بجنيف" األممعصبة "فىتدورالتىالتساؤالتمعتتوافقحتى

أشكالمنواحدشكلعلىثبتإذاترددأوخوفدونالثابتةبالثقةمحتفظًاسيظل
مرةالتأكيدوإعادةالمضادة، والتأكيدات، والشروحالشروحتقديممنالممارسة، بدًال
المزدوجوالوعدالوعودوأنصافالوعودأحيانًابهاتطيح" سياسة "أخرى، (فكلمة

).القومىبالوطن

طالماالسامىالمندوبيؤيدونبأنهمإنطباعإعطاءعنيمتنعواأنالصهاينةعلىويجب
وفىفلسطينإدارةفىظالمتجاهاأخرى، هناكناحيةومن. لمطالبهمدائمًايستجيبكان
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فىاإلنتدابتقدمعرقلةعنالمسئولينعتبارهماباليهودإلىاللوملتوجيهبريطانيا
مقدرينكونهممنللعربتعرضًاأكثربدواقدالصهاينةاألفرادبعضأنورغم. فلسطين
ضروريًاتراهمااإلنتدابعلىتبنىأنالصهيونيةحقمنأنبريطانيا، يرونلجهود

سياستهمتتضمنهاسلبياتأىعنالتامةالمسئوليةيتحملونأنفسهمالبريطانيينلها، وأن
.الصهيونيةللمنظمةالخضوعلنتائجمرةمنأكثرشكرهمقدموا، والذينفلسطينفى

خاسر، واضعةطرفهناكيكونأالعلىالجاللةصاحبحكومةتحرصوعندما
البريدطوابعتصميموضع، عندماالمثالسبيلجميعًا، وعلىاإلعتباراتعينهانصب

بكلمةليستبدلالصهيونيةجانبمنلضغوطاإلدارة، تعرضتاألولىالفلسطينية
–البالدلتلكالقديمالتقليدىاإلسموهو" – إسرائيلأرض "كلمةبالعبرية" فلسطين"

مصطلحًاعتبارهابمناسبةأىفى" فلسطين "مصطلحاستخدامعدمعلىاليهودوحرص
حريصةكانتاإلدارة، ولكنالموظفينبعضلذلكتحمسوربما. عبرانيًاوليسرومانيًا

بحلاألمرنتهىا، والفلسطينيينمنالسكانيةاألغلبيةمصالحيمسفيماالتورطعدمعلى
أرض "كلمةمناألولينالحرفينإضافةأحدًا، وهويرضىال، ولكنهبالفريقينيضرال

.بالعبرية" فلسطين "كلمةجانبإلىبالعبرية" إسرائيل

يضمنأنيستطيعالأحدًا "معينة؛ ألنمسافةمنأبعدهوماإلىننظرأننستطيعالإننا
الحضارى،التقدممنبارزةدرجةيحققواأنالعربيستطيعوقد". مطلقًاضمانًاشيئًا
بدونالشريفة، وذلكالخصومةأسلوبإلىإرتكانهمبفضلالمتميزالمركزمنونوعًا

، وأصبحتشكدونثابتةأسسعلىلليهود" القومىالوطن "إقامةتمتفقد. الصهيونية
يعتقدكما (الحياةالدينفارق، فإذاالقبرصىالشعبتعدادعلىتزيداليهودأعداد

قديمة،آثارإلىالمقدسةاألماكنبتحويلالشمالأبناءمنجماعةقامتإذاالبعض)، أو
كبرى، وفرقأديانثالثةتامة، فهناكبسهولةحكمهيمكنبلدًافلسطينتصبحعندئذ
لهاماعلىخاضتها، حفاظًاالتىالمعاركإلىعتزازاوبفخرمنها، تنظرمتفرعةعديدة

بعدذلكيكونأنمن، فالبديأتىأنالزمانلذلككان، وإذافلسطينفىمقدسمكانمن
التسامحمنقدرًاتحملالقدسوالمدينة، فستظلمكةختفتاإذا، وحتىأجيالعدة

.المبكى، وحائطالمقدسالقبرالصخرة، وكنيسةقبة: المقدسةاألماكنزيارةفىالمعقول
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معذلكعلىقادرًايعدلمالذىالمتعاطفالفهممنمستمدًاالتسامحذلكيستمروسوف
.غيرهحقوقعلىفريقعدوانإلىالتنازالتتؤدىأنمنالخوف

طابعذاتحركةعتبارهاابالتقليدىاالستعمارعمليةإطارعنخارجةالصهيونيةوتعد
لنا،عدومعناليسللصهيونية، فمنمعاديةالصهاينةعندتعد" النزاهة "أن؛ لدرجةدينى
تصنعأال "المنطقىمنبكونهموقفهميبرروقد. وجهينذاالحياد، يعدعلىيقفومن

منقليلفىتقعأنيجبصحيحبعملتقومحتى: "ومقولة" البيضكسردونالعجة
منإليهيصبونماتحقيقفىالحقلهمالعربأنتأكيدإلىالبعضذهبفإذا". الخطأ

أنإفتراضتبريرهيسهلالوما105فلسطين ؟فىنصيبمنللصهيونيةيتبقى، فماذاأمل
معاديًايعدللصهيونية، بلمعاديًايعد– بسيطًاكانلوحتى – الصهيونيةللوسائلنقدأى

األصدقاءمنالكثيرهناكأننتذكرأنيجباإلنتقاداتهذه، لمثل106أيضًاللسامية
البالفورتصريحأنيرونالذيناليهودمنالكثيرهناكأنللصهيونية، كماالطيبين
هدامةمكوناته؛ ألنبتطبيقهالمنتدبةالدولمنغيرهاأوبريطانياتقومأنيمكن

.لهاضرورةالأخرىمشاكل، ستولدبذلكاإلعترافعدمفىرغبةأيةومتنافرة، وأن
كانعندما (يتكرراألولىالعودةتاريخلرؤيةاستعدادهناكيكنلمختصار، مااوب

.الصهيونيةتأييدباستطاعتناكانلما) السكانمنمجموعةكلمصيرالبالدخارجالطرد
فىنستمرأنقائمة، ويجبللصهيونيةتأييدناحقيقةالرأى؛ ألنهذاعلىأوافقالولكنى
.للعدل، ومراعاةعتدالاببإصرار، ولكندعمها

.النفسأعماقفىالغوصدونتنفيذهيتمسهًال، ولمالكبرىاألعمالمنأىيكنلم
جانبمنالفظاظةلبعض– غيرىلهتعرضمماأقلربما – تعرضتأننىورغم

المفاهيممنالصهيونيةأنتفهمأنعنأوروباعقولعجزتلماذاأفهمالصهاينة، لم
.أخطاءمنفيهتقع، وماصعابمنيكتنفهاما، رغمالتاريخفىالمتميزةاألصلية

دورلناالسلطة، وليسمننصيبأىلناليس": "الملكيةاللجنة "أمامذكرصلبة، عندماأرضعلىيقفالمفتىكان105
".الحكومةفىممثلينلسناأنناالبالد، كماشئونإدارةفى
الصهيونية،حولاآلراءتباينفىضررال: "1920يوليوفىألبرتبقاعةيهودىاجتماعفىلبالفورخطابفىجاء106

تحقيقهايتمأنيجبالخطورة، ولكنبالغةتصبحهدفهاتحقيقعدمعلىاإلصرارحدالخالفاتتلكبلغتإذاولكن
".المستقبلفىتواجهكمسوفالمخاطرأشدأنمنيقينعلىللخطر، ولستإنتبهوا. لهاالمناسبةبالطريقة
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الثانيةالحملةوقبلاألولىالحملةبعد – 1921ربيعفىلندنفىألقيتهاكلمةختمتلقد
الالذىيقينىعنفيهاأعلنت– العالميةاليهوديةالصحافةجانبمنلهاتعرضتالتى

:1936و1929عاماشهدهمابينهامنعامًا15مروربعدتكرارهمنيمنعماأرى

أنناتجهلواأوتظنواأاليجب، ولكنفلسطينفىالحياةمتاعببعضذكرتلقد"
عديدةقرونمنذتلتقىالقدسففى، هناكنخدمألنناوالشرفباإلعتزازنشعر

المحنوسطصدحالقدس، ومنالعالمفىالكبرىالثالثةلألديانالعلياالمصالح
قلوببمجامع، وأخذالربهبةيحملالذىاألورجصوتالتحولولحظات

أنالدارسفيهايستطيعالالتىالجامعةهوالشرقإنقلتإذاأبالغوال. البشر
حدثماإنأقولأنيمكنالحياة، ولكنىطريقفىويمضىالعلميةدرجتهينال
الموكل – الهدفتحقيقفىنجحناإذاأخرى، وأننامرةيحدثأن، يمكنقبلمن
زعماءبينالتضامنتحقيقفىنجحنا، وإذابالعدل– العالمشعوببإرادةإلينا

إلتئامعنتعبيرًاصهيونصوتأخرىمرةيتردد، فسوفالثالثالدياناتوأتباع
وحدها، فلتكنبريطانيايدعلىاإلنجازذلكيتحققلموإذا. الشعوبجراح

".تحقيقهفىشريكة

* * *

)1937أغسطس7 (حاشية

كتابتهمن، وفرغت1936إضطراباتوقوعقبل) عشرالخامس (الفصلهذاكتابةبدأت
، وقد1937عامأضيفتالتىالهوامشبعض، معفلسطينإلى" الملكيةاللجنة "توجهقبل

،بهالواردةواإلقتراحاتواألفكارالحقائقأنيقينعلىوأنا. هوكماأتركهأنفضلت
الوحيدوالفارق. متاحًاليس" اللجنةتقرير "، فمادامالعامالرأىعنبعيدةغيركانتربما
عندما – 1931بينفيماالعملىبالطابعاإلنتدابتسامابمدىيتصلالذىالمجالفى

ذلك)،قبلحدوثهايمكنكانالتى (اإلضطراباتإلىيرجعال1937و– فلسطينغادرت
المروعةتوصياتهاإلىيرجعما، بقدرتاريخىتحليلمنقدمتهومااللجنةلتعيينوال

تلكبتلقىقامامحدودة، فقدكانتالعاموالرأىالحكومةتوقعاتأنورغم. كبيرةبدرجة
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علىتمامًامستعصيين) واليهودالعرب (الطرفانالخفة"، وبدا "منكبيربقدرالتوصيات
نفردا، وعاجزينأصبحوافلسطينفىبالعملبينهما، والقائمونوفاقإلىالتوصلإمكانية

.والفطنةبالذكاءاستشارتهمتمتالذينالمتخصصون

النبرةفىتغييرًاثمةيجدأن1936مناقشاتشاهدالذىالخارجىالمراقبيستطيعولكن
مرةوإمتهانعنفأعمالوقوعلمنعالبرهانعليهاقامالتى، فالصعوبات1937فى

الطرفينمواقعبينفاصلهناكعربية"، وأصبحقضية "هناكأنأخيرًابينتأخرى، قد
"المشروع "تنفيذوطريقةبكيفيةيتعلقوفيما). التدخللمنعاإلسبانيةاللجنةفىممثًال(

بالحدألنفسهمالثالثةحتفظافقد. العصبةترعاهوالذىالقرار، بذلكالحكومةقبلتهالذى
).باألمرواحدطرفبإنفرادالقبولعدمأى" (محرماألبوةعنالبحث: "األقصى

اللجنةفيهاتقضىأنقبلفلسطينفىلسنواتعملواوبريطانيونوعربيهودهناك
،فحسبالتوترأوقاتفىالمتشددةاألطرافمعالرسميةاللجنةصعيدعلىشهورًا، ليس

اإلنتدابكانإذاعما، يتساءلونبلغاتهمبالفلسطينييناليومىاإلتصالصعيدعلىبل
يتطلباإلنتداب ؟ أالفىالنظرإعادةإقتراحالمقدماتتبررالتطبيق ؟ وكيفمستحيل

المادية ؟واإلمكاناتالقوىتضافرفلسطينعلىباإلنتداباإلحتفاظ

الوطن"اليهودية"، والدولة "حلم: األوهاممنالسريعالتخلصمرارةاليهودذاقلقد
كانتونفىمساحتهتحصر، واآلناألردنشرقاستئصالبعدنطاقهرصحالذى" القومى
" !القدسفىالقادمالعام "صهيونبغيرصهيونية، فالاإلنكماشهذاورغم. محدود
منبقىماإلىإندفعوا، أضعافعشرةثرواتهمتضاعفتأناسعلىالذهبوتدفق

الهجرةإلتاحةالصحىوالحجروالجماركالعسكريةالثكناتمواقعمثل" إسرائيلأرض"
.عشوائيةمناطقفىعاشواالذينبالسكانالصناعيةالمناطقزدحمتا، والعالميهودأمام
اليهودماليينفيهايحشرالتىالمساحةتكنمهمابأنهذلكعلىالعربيردوقد

نفقدها ؟أنعلينابالدنا، فلماذامنقطعةفهىمحدودة، المضطهدين

يهودية،أغلبيةتحققالتىبالهجرةفلسطينإغراقالمطلوبغيرمن، بلالواجبمنإنه
منأناألذكياءمناألكبرالجيلالشابة، وربمااألجيالمنالعربالفلسطينيونيشعرفقد
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وقد. الدوليةالساحةعلىالباقيةالقوىأهممنتعدكبرىبإمبراطوريةاإلرتباطمصلحتهم
،التأكيداتتلكطريقفىالعقباتوضعمصلحتهممنليسأنهاليهودلقادةيتضح

األغلبية،يحققواأناستطاعوا، وربماالذاتىالحكمتجاهلفلسطينالبطئبالتطورويقبلون
.إداريةجيوبفىولكن

الثقافىالموروثبينتمزقهايقلقهوالذىلذاتها، المقدسةاألراضىيحبمنأنغير
مضنيةجهودبذلمنالبد" حل "أىفرضقبلأنهيتأكدأنالعارمة، يجبوالثورة
خمرأسكرتهمقدواليهودالعربأنورغم. الحرالتفاوضخاللمنتسويةإلىللتوصل

تباعاغباءمفادهدرسًاتلقنواقدوالتجاربالتطوراتتلككلبعدالتام"، فإنهماالستقالل"
شبحأنإلىالبعضويذهب. المقاومةأوالهجرةطريقعنالصدمات"، سواء "خطة

يصرونالعربمادامولكن. تصرفاتهفىالعقليحكممنهماطرفكليجعلالتقسيم
،فلسطينفىسكانيةأغلبيةلتحقيقيسعوناليهودللهجرة، ومادامالكاملالوقفعلى

الطرفينجمعفىأملتسوية، فالعلىاإلتفاقتجاهاألولىالخطوةيخطواأنويرفضون
،التقسيممواجهةسوىالطرفينعلىيبقىوال. العصبةأوأمريكاترعاهكيانفىمعًا
.لهماكرهوهو
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عشرالسادسالفصل
فلسطينفىاإلنتدابحكومة

)1920يوليوأول(

إيصاًالالظهر، وأعدبعدالسامىالمندوبإلىرسميًااإلدارةبتسليمالعامالحاكمقام
تسلمت: "فيه، جاءالمزاحسبيلعلىالسامىالمندوبليوقعهالكاتبةاآللةعلىمكتوبًا

رجالصطفا، وبتوقيعهصامويلهربرتالسيرقام" جيدةبحالةفلسطينواحدعدد
هابطةالبوابةعبرسيارتهتجهتا، حيثلهمودعينرحيلهعندالعامالحاكملتحيةاإلدارة

فىرجالهاكلبقاءالمحتلة"، رغمالعدوأراضىإدارة "بذلكوإنتهتمرة، آلخرالتل
العسكرى، ويمارسونالزىيرتدونمازالواكانواالجديدة، وإنالمدنيةاإلدارةفىالعمل
الحكومة "يوليومناألولمنذبدأت، وهكذاالمكاتبنفسإلىويجلسوناألعمالنفس

.فلسطينإدارةفىاستمرارهاأملعلىإقامتهافىالمساعدةشرفلىكانالتى" المدنية

للحكومةالعامالسكرتيربأعمالقائمًاعملتمثلماتامواستمتاعومثابرةبجدأعملولم
الكثيربين (ينقصنامدنية، كانحكومةعتبارناابوسبتمبر، ولكنوأغسطسيوليوخالل

، كمامدنيينموظفينلتعيينعتماداهناكيكن، فلمضروريانأمران) األخرىاألشياءمن
تغطىالتىالميزانيةالعسكرية، وكانتالسلطةمحليحلقانونىنظامهناكيكنلم

منذالمستعمراتوزارةفىبحثمحلالتزال، أبريلأولفىبدأتالتىالماليةالسنة
،إقامتهمبنفقاتتصلاومامساكنهمإيجارسدادالموظفينباستطاعةيعدولم. شهور
المقاصفإلغاءالصعبمن، كانالخاصالقطاعتشجيعإلىنميلكناأنناورغم

البيعأسعاروفقمعيشتهانفقاتحددتالتىالعائالتنعرضفورًا، وإالالعسكرية
.العاليةباألسعارالسوقمنسلعمنإليهيحتاجونمالشراءبالمقاصف

بسهولةغيرهاولمئاتوحدها، بلالمشاكللهذهصامويلهربرتالسيريتصدولم
بالعملخبرتهكل، وكانتالشرقعلىجديدًاكانأنهإعجابنا، رغمإجتذبتوسرعة
سمعتأننىأذكرالفريدة، والخصائلهبينمنوحكمتهصبره، وكانبلندنبالوزارة
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أحدعلىفيهاإحتدواحدةحالةبحدوثفلسطينفىقضاهاالتىالخمسالسنواتطوال
الهدوءهذاويعود. ذلكيبررماوجوداألمور، رغمتقديرفىالتوفيقفيهاخانهأو

السواء، ومنعلىومرهاحلوهامشاعرهإخفاءعلىقدرتهإلىبهتسماالذىالرزين
.الفلسفيةالقدرةبهذهتمتعهيدركونجيدًاعرفوه

، كنتلفلسطينعامحاكمرابعمعالخدمةفىستمرأ، للقدسكعسكرىموقعىوبحكم
هذاحساسيةتمامًاأدركأحيانًا، وكنتالحرجلىتسبببطريقةالناسعندمعروفًا
ولم. قدرىجاوزتقدأننىأبدًايشعرنىلمصامويلهربرتالسيرولكن. المركز
مستوىمنشأنًاأرقىتعدالتىالمواقففىوالضراءالسراءفىمساندتىعنيتوازن
السيرمععملتمنذالعملعلىاإلقبالهذامثللهرئيسمعيومًاأعملولم. منصبى
تعوقالتىالروتينيةالقيودمنيعانيهبماأحسكنتبمصر)، وأحيانًا (جورستألدون

.البناءةقدراته

يتابعأنالصعبمن، ولكنخبرتهمناستفيد، كمالهمفيدًاأكونأندائمًاأتمنىوكنت
، فكاننفسهالوقتفىاإلدارة، ويمارسإبداعهمنإنجازاتمنالرجليقدمهماالمرء
علىأندمالجعلتنىمتعةمعهالعمل، وكاننفسهالوقتفىويركبهادراجةيصنعكمن

.وظيفتىبأموراالستقاللفقدانى

سياستىتعرفإنك: "يقولكتبصامويلهربرتالسيرمنتلقيتهخطابأولوفى
لمصالحهمالكاملواإلعتبارالتامبالعدليعاملواأالاليهود، فيجبغيربالسكانالمتعلقة

للنهوضالسبلبكلالعمليجب، بلفحسبلليهودالقومىالوطنبإقامةيتعلقفيما
".معيشتهمبمستوى

نظرواالذينالعربغالةالمبدأ، حتىهذاتنفيذعنواحدةمرةتغاضىقدأنهأذكروال
".النفسشريف "بأنهوصفوهأنلبثوا، ماشخصيتهإلىوليسالسامىالمندوبديانةإلى
النتائج، أكدتهجورجلويدجانبمن" معلمضربة "كانساميًامندوبًاتعيينهأنرأيىوفى
العملفىبها، واإلخالصتمتعالتىالكبيرةالطاقة، ولكنالتعيينهذاعلىترتبتالتى

مختلفمنإليهالمرفوعةالمذكراتواستيعابقراءةعلىبالخبرة، والقدرةالمقترن
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،ذلكإلىإضافة. لإلدارةالضيقيسبب، ولكنهالناسإعجابيثيرقدذلككلاإلدارات
العامالرأىهجومتحملعلىقدرتهلهكانتبعدهجاءواممنساميًامندوبًاأنأظنال

.متصلةسنواتلخمسضدهاليهودى

الوزراءبمجلسعضوًاكان – السامىالمندوبوظيفةفىوزيرتعيينمزايامنوكان
أبرقوقد. واضحإيجابىتأثيرمنلهكانما– عامًاعشرألحدوبالحكومةسنواتلسبع
بحثهاطالالتىالميزانيةعلىالموافقةطالبًاالماليةوزارةإلىصامويلهربرتالسير
يتلقلموعندما. الموظفينمنإليهتحتاجماتعيينفلسطينلحكومةيتسنىحتىعندهم

حكامأقوىيستطيعالللماليةصفعةتلكبالميزانية، وكانتبالعملأمرًاردًا، أصدر
كانتفلسطينحكومةألنضروريةالخطوةهذهعليها، وكانتيقدمأنالمستعمرات

الالذينلديهاالعاملينالضباطبتسريحتطالبهابرقياتللجيشالعامةالقيادةمنتتلقى
الذيناإلدارةفىالعاملينالضباطبينالقلقحالةوزادت. استبقائهمإلىالعمليحتاج
.مصيرهميعرفونالكانوا

الميزانية، أوإعدادعنداستشرتقدأكنصعوبة، فلموأقلحساسيةأكثروضعىوكان
 –1918شتاءمنذالعامةبالقيادةأحداستشارةتتملماإلدارية، كماالوحداتتوزيعفى

باستبقاءالتوصيةباستطاعتىيكن، ولمالمشاكلتلكمواجهةعلىفجأة، وأجبرت1919
ومعرفتىخبرتىعلىتمامًايعتمدرئيسعندشيئًاعنهمأعرفالالخدمةفىضباط

الحتىلعملهمأدائهمحسنرغمجميعًامعىبالعاملينأحتفظأالعلىكانباألمور، كما
أننىوأرى. األخرىباإلداراتالعملفىيستمرونممنغيرهمنسبةنسبتهمتتجاوز

منأيًاالسامىالمندوبيرفضلماألحوالكل، وفىالوقتنفسفىوناجحًاعادًالكنت
–ذلكبعد – أصبحالذى (ليوكتشارلزهارى: هماإثنانهؤالءبينمن، وكانقتراحاتىا

للسودان)،عامًاحاكمًاأصبحالذى (سايمسستيوراتمالطا)، وجورجلحاكممساعدًا
هربرتالسيروصولقبلالصهيونىالرئيسعليهايوافقلمواحدةاستقالةهناكوكانت

.قبولهاصامويلالسيرعلىقترحتاسحبها، وقدفتمصامويل

أجلمنشديدتنافسهناك، وكانالحرببعدوظائفعلىالعثورالصعبمنكان
فىمنهموقفىيكونأالراجيًايبكىحديثًاتزوجشابضابطجاءنىوقد. التوظف
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غريبًا؛ ألنالموقفهذالىوبدا. مصيرهتحديدعنداإلعتبارموضعالمناسباتإحدى
موقفًاألتذكركنت، وماعملهفى، مجدًاعملمنإليهيسندماأداءعلىقادرًاكانالرجل
.نفسهااألمسيةفىموقعهفىتثبيته، وتمبطمأنته، فقمتأزعجهالذىكذلك

ممارساتنامنبالخجلنشعرأنإلىأنا، بحاجة، وكذلكصامويلهربرتالسيريكنولم
قد، وكانإدوينإبنهتعيينعلىعتراضالدىكانإذاعماسألنىمساءللمحسوبية، فذات

فىلتعيينهاستعدادىالفورعلىطيبًا، فأبديتإنطباعًاالصهيونيةاللجنةمععملهترك
إنسيدى: "صامويلهربرتللسير، قلتالتعيينقرارصدروعندما. القدسحاكمإدارة

هربرتالسير، فوافقإدوينمثلكفاءةأظهرقدكست"، وكانآرتشرهوخالإبنلى
منا،لكلمجاملةالتعيينذلككانالحقيقةوفى. لهخاصًاسكرتيرًاتعيينهعلىصامويل

لىتكنلمالخدمةفىقضيتهاعامًا16عندى، فبعدالكثيرتعنىالدائمةالوظيفةوكانت
علىللحصولمؤهًال، أصبحتاألربعينبلغتوقد1920يوليوأولفى، ولكنحقوقأى

.معاش

يقدمأويشرحأنهرسميًا، رغمتاريخيًاليسالكتابهذاأنمرةمنأكثرذكرتلقد
الذىالمبدئىبالتقريرالمهتمينأولئكعنايةأوجهأنيجبرسميًا، ولذلكتاريخًاأحيانًا

تممايتضمنالذىالفصلإلىفلسطينفىاألولعامهعنالسامىالمندوبأصدره
كانتالتىلألمورصامويلهربرتالسيرتحمس، وقداألولىالثالثةاألشهرفىإنجازه
.وصولهقبلتحقيقهاأجلمنكثيرًاحاربتوالتىعندى، الكثيرتعنى

سلطتىليؤكد) بالقانونالديمقراطىالنظامفىنسميهاالتى (األولىالئحتهصدوروجاء
الخاضعةالمنطقةأنحاءجميععلىالتوفيقيةصالحياتىمجاللتوسعإمتدتالتىالقانونية
حمايةأساسها، وقرارعلىالمدنتخطيطيتمأنيجبالتىالقواعد، ووضعإلدارتى

جنيهقدرهاضريبةفرضبشأنقتراحىاوجدوقد. معهاللتعاملضوابطووضعاآلثار
شركاتإلعتراضعملىغيرإقتراحًااآلثارلحمايةتخصصسائحكلعلىواحد

يفكرالحاجيجعلالذىالتكلفةفىالفرقيمثلقدالمبلغهذاإنقالوا، الذينعليهالمالحة
علىالحفاظعلىحريصًاكانالذىصامويلهربرتالسيرولكن. السفرعنالعدولفى

مقابلجنيه "قرارإتخذ" القدسأنصارجمعية "مشجعىمن، وكانللقدسالتاريخىالجمال
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ألفأقصىبحدسنويًاتبرعاتمنتجمعهمامثلتعادلمنحةالجمعيةيعطىالذى" جنيه
.الجنيهاتمنألفينيبلغجنيه

المسيراتفىاألعالماستخدام، ومنعفلسطينإلىالمهاجريندخولصامويلالسيرونظم
التصرفاتالعقارى، ووضعالرهنوقوانينالعثمانىالملكيةقانونبتحديثالطائفية، وقام

تنظيمولكن (الشرطة، ونظمالمخدراتتجارةوحظر. الحكومةرقابةتحتاألراضىفى
عنعفوًاوأصدر). باإلجراءاترتباطهاامنأكثربالرجالدائمًاترتبطمسألةالشرطة
التعاونية،الجمعيات، وأنشأإنعقادهمواعيدمختلطًا، ونشراستشاريًامجلسًا، وعيناأللمان
العربيةالصحافةعلىالرقابةبإلغاءالعقارية، وقام، والبنوكوالمكاييلالموازينولجان

.والعبرية

–البدايةمنذ – ، قمتلفلسطينالعامالحاكمبأعمالوقائمًاللقدسعسكريًاحاكمًاوبصفتى
، أوالشخصىلالستهالكمباحًاكانالخموربيعأن، رغمالقدسفىالحاناتإنشاءبحظر

إنشاءحظرقراربمدصامويلهربرتالسيرالرغبة، وقامحسبوالفنادقالمطاعمفى
مراقصللقدسكحاكمالتسعسنواتىخاللمنعتكذلك. كلهافلسطينليشملالحانات
علىيقعانفندقينأكبركان (القديمةالمدينةأسوارداخل) الكباريهات (والمالهىالفنادق
بأنهمالمحتجينالفنادقأصحابالمقدس)، وذكرتالقبركنيسةمنمترمائةمسافة
بعدقائمًاالمنعهذااستمرالقديمة، وقدالقدسسكانمنلكونهمالضرائبمنمعفون
.المقدسةاألماكنجاللعلىحفاظًاللمنصبتركى

عدادمنتخرجنى، وكادتالعملعنالخبيثةالمالرياأقعدتنىسبتمبر، نهايةوحوالى
علىجهد، حرصتمنذلككلفنىيوميًا، مهماقليلةساعاتللعملعدتاألحياء، وعندما

أقامحيثالعالجلمتابعةإنجلتراإلى، وذهبتكعادتىاألمورتصريفعلىقادرًاأبدوأن
الروموبطريركالسابقالعمدة، حضرهلوداعىشاىحفلوالمسيحيينالمسلمينأعيان

فيهاعبروديةكلماتاألخرى، وألقيتللكنائس، وممثلوناألرمن، وبطريركاألرثوذكس
اليهودمنمعينًاموقفًاالحفلذلكيسببأالوأتمنى. بالشفاءلىتمنياتهمعنأصحابها
.تجاهى
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،1903عاممنذبإنجلتراللميالدعيدأولقضاءلى، وأتيحعالجىبنظامحظيت
وزارةكتبةأحدإكتشف، بسنواتذلكالشفاء، وبعدتمحتىعالجىواستكملت

خدمتىبملفيوجد، الللعالجإنجلتراإلىبالسفرلىأمرصدوررغمأنهالمستعمرات
حكومةأرسلتهاالتىواإلحتجاجاتاإليضاحاترغم، ولذلكذلكإلىتشيررسميةورقة

تقلقال: "جورجلويدلىالمرضية، وقالاإلجازةفىحقىمنرسميًاحرمتفلسطين
تصرفدائمًاالوزير، ولكنهعاتقعلىتقعالمسئوليةكهذا، فليستأمريحدثعندما

".األرشيفقاعفىصغيرموظف

* * *

القدسفىالحكومة

)1920 – 1926(

اليهودى،، ، الموهوبالمتزنالرجلذلكحكمهاتولىالتىالقدسحالكانتماذا
ننجودا10فىالوزراءبرئاسةوثيرمقعدمن، بدًالعمرهمنالخمسينفىالوزير، وهو

الشهيرة، والوفدالصهيونيةإحتجاجاتلهيتعرضماأقصىيكون، حيثبلندنستريت
، وإنماالقدسحكومةجانبمنإجراءتخاذايتملم؛ ألنهالتيمسوإحتجاجات، العربى
واإلضطرابالتوترمنجوخضمفىالزيتونجبلفىمقعدهمنالقدسالرجلذلكحكم

؟

عليها،وجدناهاالتىالبدائيةاألحوالمنتخلصتالخاصة، قدالجاذبيةذاتالمدينةكانت
فىوليسأنوفهمعلىحساسيتهمتقتصرسياحًاهناكالكافية؛ ألنبالسرعةليسولكن

إلقامةمالئمغيروضعًاورثناالرسميةالناحيةومن. عقولهمأوقلوبهمأوعيونهم
فىالعسكريةالثكناتسوىشيئًانجدتمامًا، فلمالعثمانيونأغفلهاالتىاإلدارةمؤسسات

الخاصةالدينيةالمؤسسات "الخاصةالضيافةبيوتاستخدامإلىإضطرناالقلعة، مما
تلكلناسمحتوقد. اإلداريةللوحداتمقار" واألرثوذكسوالبروتستانتالكاثوليكبالروم

ظروفكانتألماكنالمرتفعةاإليجاريةالقيمةفىتمثلتعاليةبتكلفةبذلكالمؤسسات
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مجموعةاأللمانية"، وهىالمستعمرة "فىالموظفونوسكن. استخدامهادونتحولالحرب
.ترحيلهمتمالذيناأللمانوتخصالحديدالسكةمحطةوراءتقعجيدًاالمبنيةالفيالتمن

، وعندماإعاشتهموأماكن" الضباطميس "أيضًاتشغلاألصلفىالحكومةإدارةوكانت
ترك، عندما1925عامخريفحتىالمختلفةالحكومةإداراتتدريجيًااستوعبتتركتها
منتخذا، والزيتونجبلعلىصامويلهربرتالسيريشغلهالذىالمكتببالمراللورد

.لهمقرًامكتبىغرفةفوقتقعالتىالغرفة

يهود،وكذلكوالمسيحيينالمسلمينمنفلسطينيونلىالتابعينالموظفينبينمنوكان
معىجميعًاتعاونواممتازة، كمابصورةمعناعملوااإلنجليز، وقدالموظفينجانبوإلى

العسكريةاإلدارةأيامبدأنا، لقدواإلمتنانالودمشاعربكلجميعًا، وأذكرهمبإخالص
حدودنامتدتاالعثمانى)، ثمالعهدفىالقدسمتصرفية (وأريحاوالرملةلحموبيتبالقدس
1922عامأنفسناوجدنايافاوأخيرًاالسبعوبئروغزةالخليلالسامرة، وبإضافةلتضم

إالالبعضببعضهميلتقونالمعىالعاملون، كانفلسطينجنوبإدارةعنمسئولين
للمسلميناألسبوعيةالراحةأيامكانتواألحدوالسبتالجمعة؛ ألناألسبوعفىأيامأربعة

الجمهور؛ ألنلمصالحمالئمًاالنظامهذا، وكانالتوالىعلىوالمسيحيينواليهود
.األسبوعأيامطوالمفتوحةالنحوهذاعلىالمكاتب

بالعنتغيبالالتىالمجاالت، بعض1921عامتمالذى" اإلختصاصاتتوزيع "وأتاح
موظفىعملمتابعةإلىإضافة – الحاكممساعدواجبمنالمستعمرة، فأصبححاكم

العامة،واالجتماعات107الدينيةالشئونمعالجة– السياسيةوالشئوناإلدارة، والتنظيم
الموادالعادية، محالتأعمالهمإلىإضافةالمفتشينواجبمنكانواآلثار، بينما

،والطالقالزواجحاالتالعسكرية، وتسجيلالبدوى، واألحكامالعرفىالغذائية، والقضاء
، وتقديرالعبرية، والتموين، والمراسالتبالمنتفعينالخاصة، والمحكمةالالجئينوإعانات

فىوخاصة – التعميرفترةشهدتوقد. البناء، وتراخيصالمدن، وتخطيطاإليجارات

بتطبيقوقمنا. أوروبافىالحالعليهمماأكثرعليهيقدممنبكلالمتاعبالمرارة، ويلحقيسببالديانةتغييركان107
الخالفحالة، وفىأمرهولىأووالديهموافقةدونعاما20ًعنعمرهيقلمنديانةبتغييريسمحالالذىالعثمانىالقانون

.مضنيةعديدةمقابالتإجراءتطلبإجراءاتاألمر، وهىفىالبتالعامالحاكميتولىالمتقدمسنحول
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إلىلجنة، ومناجتماعإلىاجتماعمنأنتقل، فكنتالعملحجمفىكبيرةزيادة– يهوذا
.أخرى

القيامة، وعيدوعيداليهودىالفصحعيدإحتفاالتلمواجهةيعبأكلهاإلدارىالجهازوكان
وجودمنبدهناكيكنولم. حصارحالةأوحملةمواجهةفى، وكأنناموسىالنبى

كاتبأوموظفألىيصرح، والالصباححتىتمتدالتىالليلنوبةفىإثنينأوضابط
مغادرةاألخيريستطيعالباشكاتب)، وال (الكتبةرئيسبموافقةإالالعملمكانبمغادرة
فىالحكومةسياراتسائقوويظل. نفسهالحاكمأوالحاكممساعدبموافقةإالالمكتب

لمكتببالنسبةالحال، وكذلكالليلطوالتعملالهاتفبدالةتظل، كمادائماستعدادحالة
تمرحتىطارئأىلمواجهةجهودناتركيزإلىحاجةفىدائمًاكناالبريد، فقد
.بسالماإلحتفاالت

ثالثوأحيانًا (الواحدالميالدىالعامفىمرتينأحيانًايأتيانوالقيامةالفصحاعيدوكان
.الدائمقلقناأسبابمنالمبكىحائطاألرمنى)، وكانالتقويممراحلبعضفىمرات

، والتمسكللتدنيسالمكانتعرضعدمعلىالعملاإلدارةمهمة، كانت1919عاموبعد
فيما، وخاصةالقانونذلكيراهماتحديدالسهلمنيكن، ولمالقائماألراضىبقانون
،هناكبالصالةالقيامعندوأرائكمقاعدإحضارفىالحقلهمأناليهوددعاءابيتعلق

منشئبإحضارأبدًالهميسمحلمبأنهحكمعلىاإلسالميةالسلطاتمنحصلتوقد
بصفة) للطىقابلة (مقاعديحضرونكانوااليهودأنغير. العثمانىالحكمظلفىذلك

المجاورة،البيوتفىيقيمونالذينالمغاربةمعخاصترتيبوفردية، وفقشخصية
.موقفهاعنمطلقًاتتنازللم– لديناالمتوافرةاألدلةحدودفى – العثمانيةالحكومةولكن
.وغيرهاالمقاعدإحضاربمنعوالشرطةالحاخاماتبإبالغالفورعلىقمناولذلك

أن) اإلنسانيةحتىأوالمنطقمعيتسقالأراهالذى (المسلمينعتراضاوجهوكان
البيوتسكانالمغاربةحركةيعوقسوفالمجاورالرصيفعلىاألرائكوضع

منالموقفدائمة، وكانبصفةهناكاألرائكتلكبقيتإذادخولهامنالمجاورة، ويمنعهم
سوف" الحق "بحجةعليهالعرفجرىماتغييربأنالقائلبالمبدأيتعلقالمسألةهذه

خشبية،أرائكإلىالمقاعدتتحولأنيخشونكانواجميعها، فقد" التقاليد "تداعىإلىيؤدى
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فوقوالمطرالشمسمنيقىماوضعحجرية، معأرائكإلىثمحديديةأخرىإلىثم
لهاالتابعةبالبيوتيومذاتاإلسالميةاألوقافتفاجأإنسانيًا)، ثممطلوبوهو (الحائط

.اليهوديقيمهاالتىبالمنشآتإليهاالسبلسدتوقد

بينوقعتالتىالدائمةاإلضطراباتوراءعديدةلقرونكانفيهالمبالغالشكهذا
الكنائسأتباعبيندائمًاينشبالخالفكان، حيثالمقدسالقبركنيسةفىالمسيحيين

تصريحقدمهاالتىالوعودتعقيداتهممنتزدولم. واحددينيجمعهمالذينالمختلفة
.لليهودبالنسبةالحالهوبالفور، كما

عاممديرحتجاجا، فأثارت1922أبريلفىأخرىمرةاألرائكمسألةإثارةوتمت
.القدسيهودومجلس" الصهيونيةاللجنة "جانبمنقويًاإحتجاجًاأثارت، كمااألوقاف

لنأنهالقدسيهودمجلسبإبالغالقدسحاكمبأعمالالقائمقاممايومنالخامسوفى
، وتمالموضوعلهذاتسويةإلىالتوصليتملمماالمبكىحائطأمامأرائكبوضعيسمح

"الراهنالوضععلى "اإلبقاءمبدأتبعاوقد. الشرطةإلىالمعنىبهذاتعليماتإصدار
األطرافمختلفتهمالتىالمسائلمنلغيرهابالنسبةالحالهوالمسألة، كمالهذهبالنسبة
.القدسفىالمعنية

عندما1925عام" الغفرانعيد "إحتفالفىالمسألةهذهفيهاأثيرتمناسبةآخروكانت
أحالتالتىالشرطة، لدىالمسلمينإحتجاجأثارتبأعدادواألرائكالمقاعداليهودأحضر
اللجنة "منكلجيدًايعرفهاالتىالقدسحاكممكتبمنالصادرةالتعليماتإلىاألمر

إلىضابطًاباألمر، أرسلتعلمتوعندما. القدسيهودومجلسوالحاخامات" الصهيونية
مواقعهمفىجالسيناليهودالمصلونيظلأنمفادهابتعليمات، وزودتهالمبكىحائط
.المقاعدمنالمزيدبإحضاريسمحال، ولكنإزعاجدون

هناكتكنالصهيونية، ولماللجنةومنالمفتىمنحتجاجًااتلقيتالتالىاليوموفى
علىإصرارهناككانواجباتها، ولكنالشرطةبهامارستالتىالطريقةمنشكوى

يتعرضالحتىاإلحتفالموعدقبليطبقسوفالقانونبأناليهودإنذارضرورة
.عبادتهمطقوسيمارسونوهملإلزعاجالمصلون
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أعدادكانت، طالماالسابقينالعامينفىشكوىهناكتكنلمأنهذلكعلىردىوكان
،المقدسالقبركنيسةفىالراهنةباألوضاعالمساسمحدودًا، وأنجلبهايتمالتىالمقاعد

عليهاالسكوتيؤدىالحتىالدينيةاإلحتفاالتأيامفىحتىبالتدخلدائمًايواجهكان
المشاعر، ووقوعإلثارةبعيد، تجنبًاعهدمنذيتمذلك، وأنالسوابقمننوعإرساءإلى

.قبلمنتباعهاعلىالعرفاستقربماالمساسعندعنفحوادث

تصلوأفضلهما، أنأولهما: للمشكلةممكنانحالنهناكاليزال، كاناأليامتلكوفى
اللجنةأوالحكومةجانبمنتدخلدونمشتركةتسويةإلىواليهوديةاإلسالميةالسلطات

نفقةعلى (الحجرمنأرائكإقامةبأنفسهمالمسلمونيتولىوثانيهما، أن. الصهيونية
مطالبيلبون، وبذلكبأنفسهمصيانتها، يتولونلهمملكًالتكون) القدسأنصارجماعة
.بهمالخاصةالملكيةحقوقعلىيحافظوننفسهالوقتوالمنطقية، وفىالطبيعيةاليهود

هذافىبذلتهاالتىالجهود– اللنبىاللوردقبلهومن – صامويلهربرتالسيرقدروقد
.الصدد

، وإنقاصسنواتمنذواإليجاراتالغذائيةالموادأسعارعلىالمفروضةالقيودإزالةومع
، وتولى1917عامعليهكانتماإلىلتعود1927عامالقدسلحاكمالخاضعةالمساحة

يدخلكانمماوغيرهاالسياسيةالطبيعةذاتاألمورالسامىللمندوبالعامةالسكرتارية
المعنيةاألطرافعلىالقدسلحاكماألبويةالسلطة، تقلصتالقدسحاكمإختصاصفى

.ملزمةتزالالكانتكبير، ولكنهاحدإلى

عامة، والقدسفلسطينأنيوقنون– فيهاالمقيمينمنوليس – القدسزوارمنقليل
.األفرادخاللمنتدرسالمختلفة، كماالدينيةالطوائفخاللمنتدرسأنيجبخاصة

ليريحوااألتراكبه، وأخذاألدنىالشرقفىالرومانعهدمنذ" الملة "نظامطبقوقد
منالطائفىبالنظاميتصلماعلىمعقدة، وليبقواقانونيةأطرفىالتدخلعناءمنأنفسهم
ذلكرغمسواء، ولكنحدعلىوالرعاياللحكومةبالنسبةفوائدهوللنظام. الفرقةأسباب
.تقويتهاعلىالصهيونيةساعدتجتماعىاووصناعىإدارىمزجعمليةتحدثكانت

القدسفىيقدم، فإنهديانتهيذكروالبإسمهبلندنعامحفلفىلكيقدمالفردكانوإذا
أن، ويالحظبروتستانتى، كاثوليكى، أرثوذكسى: إليهاينتمىالتىبالطائفةمتبوعًابإسمه
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لهايتعرضالتىالمظالمتجاهحساسيةالعالمطوائفأكثرالقدسويهودوكاثوليكمسلمى
إذااألرمنأوللبروتستانتبالنسبةعادًاليبدوالذىاإلجراءأوالقرارإن، حتىممثلوهم

القاهرةفى– الفعلردوربما – التعليقيلقىواليهودوالكاثوليكالمسلمينعلىطبق
.ونيويوركولندنوروما

عنالموروثالحقدمشاعرقسوةأن: "سايكسماركإلى، كتبت1918أوائلوفى
أعتقدولكننى، عمليومكلمعالقدسفىالمراتعشرات، تتضاعفالوسطىالعصور

تجمعهمالبعضبعضهامعالكراهيةتتبادلأنهارغموالطوائفوالنحلالمللهذهكلأن
فتضامن. إهتمامنانوليهاأنتستحقومجامالتومودةصداقةالعاديةالحياةأمورفى

".إليهاالمنتمينبينالداخلىاإلتساقبالطبعيعكسالالظاهرىالطائفة

–األخريينالطائفتيننقيضعلى – ، وهمفلسطينفىطائفةوأهمأكبرهمالمسلمونكان
.والنشاشيبىالحسينى: هماعائلتانرئاستهميتنازعمذهبية، ولكنفصائلإلىينقسمونال

هاتينمنأقل– األقدموتعد – الوليدبنخالدإلىتنتسبالتىالخالدىعائلةوكانت
عنبعدناوكلما. البلديةاإلنتخاباتفىالتأثيرعلىقادرةكانتإنهاقوة، إالالعائلتين

فىبيضونالسامرة، وعائلةفىالهادىعبدعائلةمثلالكبرىالعائالتعدد، قلالقدس
المتنافستينالعائلتينمن (ذاكأوالطرفهذايؤيدونأقاليمهمفىتميزهمرغمعكا، وهم

).القدسفى

الدينيةالمؤسسةتمثلكانتالحسينىعائلةإنالقولالصهيونية، يمكنمواجهةوفى
االستفادةويحاولونالسلطةيمثلونالنشاشيبىآلكانالمتطرفة، بينماالعربيةوالقومية

غيرها، فقدمنأكثرالبريطانيةللسلطاتمدينةالحسينىعائلةالغير، وكانتأخطاءمن
،منصبهفى) األتراكقبلمنالمعينالمفتى (الحسينىكاملالبريطانيةالسلطاتأبقت

مباشرةمسئوليةمسئولةاألوسمة)، وتعدومنحتهما (للقدسعمدةالحسينىموسىوعينت
العدوأراضىإدارة "عهدفى، الحسينىلكاملخلفًاالحسينىأمينالحاجتعيينعن

تبدوالتىالسياساتفيهأثرتأفندى، حتىبكاملوحميمةوثيقةصلةعلىكنت" المحتلة
يتمسككانأنه، غيرالعونمنكافيًاقدرًاتقدم، والالمنطقإلىتفتقرأنهارغمجذابة

بيرسوليماللوردإلىكتبعامًاعشربستةوفاتهالسمحة، وبعداإلسالميةباألخالق
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وسرقواالمفتىبيتالرجالبعض، هاجمالصلتمنالفرسانعودةعند "بأنهإياىمذكرًا
عريضةبتقديمالمفتىقيامضرورةعلى، وأصرأللنبىغضبشتدامعينة، فأشياءمنه
إضطررت، حتىمراتعدةبالعريضةيتقدمأنلهرجائىالفتىتجاهلوقد. الفيلقضد
فىردهوجاء. البريطانيةللقواتالعامالقائدبإسمالمعنىبهذاكتابيًاأمرًالهأرسلأنإلى
الذىبالعطفمقارنةشيئًاتساوىالبىحاقتالتىالخسارةإن: فيهاواحدة، قالفقرة

".والدهمبيتفىأطفالمنوقعأمرًاالجنودفعلهما، وأعتبرسعادتكممنبهحظيت
.الكبيرالرجلذلكلذكرىتحية

التقليدى،العثمانىالحاكمومقدرةوهيبةوقارلهالحسينىباشاكاظمموسىالعمدةوكان
عامًا، رغم12، ولمدةالنشاشيبىبكراغبالمنصبتولىعندماختلاالتوازنولكن
التصور، وسرعةعلىالقدرةموهبةلديهوكانت. فلسطينعربأكفأ– ريببال – كونه

قدرته، وكانتدينهأبناءبينالحركةبحريةقدريًا، يؤمنيكن، ولموالعملاالستيعاب
أعضاءمعموقفه، وكانمنافسيهجميعقدراتوتتجاوزالوصفتفوقالتخطيطعلى

.متناغمًالحنًاتعزفموسيقيةفرقةمواجهةفىمفردةآلةعلىكالعزفالبلدىالمجلس
إصالح (الشرفيةوضريبةالمساكنإيجاراتتحديدمنموقفهعامة، كانوبصفة

رحيلىبعدبلديةإنتخاباتأولأجريتوعندما. الشرقروحتقمصتهمنموقف) المساكن
.التاليةاإلنتخاباتفىبهاإلحتفاظعنعجز، ولكنهبالمنصببكراغبفازفلسطينمن

"األعلىاإلسالمىالمجلس "ورئيسالقدسمفتىالحسينىأمينالحاجالرئيسىمنافسهكان
عنهيقلوقدرة، وكذلكشخصيةعنهيقلأنهرغم) صامويلهربرتالسيرأنشأهالذى(

والزوارالفالحينعندجيدًاإنطباعًايتركأنالحكومة، استطاعمعالتعاونفىرغبة
.تبخرأنلبثمااإلنطباعهذا، ولكنالمسلمينمعسياسيًاالمتعاطفين

فىالكاثوليكيةالالتينيةالكنيسةمعالوثيقالتعاونشرفعلىبحصولىسعيدإننى
والمعرفة،للدينقدمتهاالتىالجليلةبالخدماتتذكرنى، وهىسنواتتسعلمدةفلسطين
الذىالبسيطالتفاهمبسوءتذكرنىلها، كماالتابعةالرهبنةجماعاتفىالعجيبوبالتنوع

شكوىقدمتالكاثوليكيةالكنيسةأنعلمتوقد. آلخرحينمنوبينهمبينىيقعكان
األرثوذكسقداسعنأتخلفالحينعلىعندهماألعيادقداسأحضرالألننىضدى، 
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حرصإليها، وقدأدعىمناسبةحضورعنأتأخرالأننىردى، وكانواألرمن
وجه، وعندماالكاثوليكمندعوةأتلقلم، ولكنىدعوتىعلىواألرمناألرثوذكس

.تلبيتهاعنأتوانمرة، لمذاتالدعوةالفرنسسكان

بإعتبارهمالمسلمينيحبون، وهمالفرنسسكانخوانإلاببعضالصداقةربطتنىوقد
يتوانىآخر، والكوكبإلىينتمون– عندهم – فهماليهودوالشجاعة، أمابالنبليتسمون

معظمتحتلالتىاألرثوذكسيةوالبطريركيةالكنيسةعلىنيرانهمإطالقعنالفرنسسكان
.باستمرارالعداءيناصبونهاوالتىالمقدسة، األماكن

فى؛ يتفوقونالفلسطينيينللمسيحيينالمثقفةاألرستقراطيةيمثلونفكانواالدومنيكانأما
، ويتسموناآلشورية، واالستشراقوالالتينية)، والدراساتاليونانية (الكالسيكيةالدراسات

أولئكالطائفية، فكانالصراعاتفىالتورطعنيترفعونالحاشية، كماورقةبالذكاء
.علمهممنألغترفبهألوذالذىالملجأهمالفرنسيونالرجال

المختلفة، وقدرتالرهبنةجماعاتبهاتقومالتىالخيريةباألعمالوثيقةصلةعلىوكنت
والزراعةالحرفالفقراءالصبيةمنالمئاتتعلم، فقداإلعجابعلىتبعثالتىجهودهم

شقعلىيساعدهنمااليتامىالبناتمنالمئاتتعلم، كماالطيبينالساليينيدعلى
.بولدىفنسانسانتراهباتبفضلالحياةفىطريقهن

بحمايةاألرثوذكسالرومكنيسةتحظ، لمفلسطينفىالكاثوليكالالتينعكسوعلى
األرثوذكسالرومتبناهاالتىالدعوة، ولكنالدولبعضجانبمنتعاونأودولية

اللغةاليونانية، تستخدمالكنيسةعنمستقلةأرثوذكسيةفلسطينيةكنيسةإلقامةالعرب
اليونانيينالكهنوترجالجانبمنالتداخالتمنالكثيرصلواتها، جرتفىالعربية

اليونانىالقنصلمناإلحتجاجاتتلكتلقيتمااليونانية، وكثيرًاالحكومةوسلطات
علىالعربالمسيحيينإقبالعدمذلكعلىترتب، وقدالكهنوترجالوكباربالقدس
عليهايقبلفالالعاديةالدينيةالخدمة، أماوالجنازاتوالزواجالتعميدعدافيماالكنيسة

خاصةالبروتستانتيةالكنائسإلىيتجهاألرثوذكسىالعربىالشباببعضأحد، وبدأ
.اإلنجيليةالكنيسة
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أكليركيةوبكليةالمدارسمنبعددتحتفظالقدسفىاألرثوذكسالرومكنيسةكانت
الحربولكن. العظمىالحربقيامحتى) المقدسالصليبكلية (الكهنوترجاللتخريج
الدعمتقديمعنالروستوقف1914عام، فمنذسنواتلعدةالكنيسةبهذهالضررألحقت
، وكانحجاجهناكيكنولم) تساندهاالتىالوحيدةالدولةهىروسياوكانت (لهاالمادى

األرثوذكسقامبينما. اإليجاراتسدادعنيعجزونلهاالتابعةالعقاراتمستأجرو
منحصلالذىالرومانىدميانوسجهودبفضلاألرثوذكسبقيةعنباإلنسالخالرومان

التىاألرثوذكسيةالكنيسةأزمةمناالستفادةمنكبير، مكنهمالىدعمعلىرومانياملك
.األرثوذكسالرومبطريركيصبحأناستطاع، حتىاإلفالسعلىأوشكت

المصريةباللهجةللحديثلىأتيحتالتى، والفرصةبىالقبطىالديرترحيبورغم
عتبارهمايستحقونبالسياسة، والإهتمامأىلهمكاناألقباطالرهبانأنأظنالعربية، ال

منالمائةتجاوزالذىالقاهرةفىالقبطىالبطريرككانلقد. القبطيةللكنيسةممثلين
فىالتفكيرأوبالقدسلإلهتماموقتلديهيكن، ولماإلصالحدعاةبمقاومةمشغوًالعمره

.بالقدساألقباطومصالحالديرشئونليرعىبطريركىمندوبأومطرانإرسال
عشرالخامسالقرنفىأقيمتصغيرةكنيسةينازعونهكانواالفرنسسكانأنوخاصة

جعلالكنيسة، مماإلىللمرورطريقًاالديرمن، ويتخذونالمقدسالقبركنيسةداخل
بصفتىإلىاإلحتجاجاتيقدموناألقباطالدير، ورجالالقدسفىالمصرىالقنصل
ناحيةومن. الدبلوماسيةمنخلتبلهجةكتبتإحتجاجات، وهىللقدسالعسكرىالحاكم
الصغيرةكنيستهمإلىالمرورحقلهميكونأنعلىيصرونالفرنسسكانكانأخرى
الفرنسىالقنصلودخليتنازعانالطرفاناألقباط، واستمرطريقهميعترضأندون

.الفرنسسكاندعاوىدعمفىطرفًا

األماكنفىالمسيحيةالكنائسمختلفبينوالواجباتللحقوقالمعقدالتقسيمقبيلومن
منيتخلصوالمالذينأولئكبينللتوفيقعملهيجبمماالكثيرهناكالمقدسة، كان

التى (الفضيةالنجمةتنظيففىاإلسراف، أدىالمثالسبيلوعلى. البشريةالنفسضعف
التىالمساميرأحدسقوط، إلىلحمببيتالمهدكنيسةفى) المسيحوالدةموقعإلىتشير
بإعتباره) – 1920مايو8فى (الفرنسىالقنصلمنرسميًاطلبًاالنجمة، وتلقيتتحمل
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النجمةتثبيتفىالكاثوليكمهمةبتسهيلفيهيطالب – الكاثوليكبإسمالرسمىالمتحدث
الذىالتقريرفىجاءمماالمسيحروحمعويتناقضالحزنيثيرماثمةوليس. الفضية
:كالتالى، نصهلحمببيتالمهدكنيسةفىحادثبعدالمساعدالعربىالمفتشأعده

المهدكنيسةتنظيف: الموضوع

ماأسجلأننىغيرعنهاالعدولتمالبسيطة، ولكناإلحتجاجاتبعضوقعت
:التقريرسبيلعلىهناحدث

فىالقبليةالجبهةعلىالمطلةالكنيسةنوافذبفتحاألرثوذكسالروميقوم1.
.فقطالتنظيفوقت

تنظيفبغرضاألرمنيةالكنيسةأرضيةعلىسلمًااألرثوذكسالروميضع2.
.األفريزفوقالكنيسةهذهمنالعلوىالجزء

محرابعليهالمثبتالعمودمنالشمالىالوجهتنظيفبحقاألرمنيحتفظ3.
.فقطاألفريزحتى، وذلكاألرثوذكسالروم

:يلىماعلىاألطرافجميعبيناإلتفاقتم4.

المسمارأسفلإلىبإحكامستارتهمبإسدالاألرثوذكسالروميقومأن(أ)
إلىالمؤدىالدرجيسارشرقجنوبيقعالذىالعمودقاعدةعند2رقم

.المزود

معالعمودنفسأسفلطبيعىبشكلستارتهمالكاثوليكالالتينيسدل(ب)
.األرثوذكسالرومستارةوبينبينهاسم16مسافةترك

.الطوائفمنأىتستخدمهأالفيجبخاليًا) 1 (رقمالمسماريترك(ت)

تحددالتىهىالحكومةفإنالكنيسةتنظيفالحكومةتريدعندما(ث)
.ذلكعملطريقة
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أيةظهورحالةفىللتغييرعرضةأعالهالمذكورةالترتيباتهذه(ج)
حقوقًاتعطى، قدالقادمالعامفىالتنظيفموعدحلولقبلرسميةوثيقة

.غيرهادونالطوائفإلحدىمعينة

ميالدبعيداإلحتفالعندإالالطوائفمنغيرهاتفوق" وثائقيًا "اإلنجيليةالطائفةتكنولم
يفضلونالالكثيرون، وكانالمناسبتينفىالقداسقيادةالهدنة، فتتولىوعيدالملك

.خاصةأهميةيولونهمالالكهنةألنالكنيسةإلىالذهاب

والتدريبالتعليمأنواألوسط، أعتقداألدنىالشرقفىعامًاالثالثيننحوقضاءوبعد
هو– مجديةغيرأمورحولصراعاتفىالطوائفأفرادطاقةإهداروليس – وحدهما
الوطنيةالمشاعرعلىيؤثرشئوتقويتها، فالالشرقيةبالكنائسللنهوضالوحيدالسبيل
البروتستانتية، فهوإلىيتحولعندمالهيحدثمثلمااألرمنىأوالقبطىأوللعربى
إليهاإنتمىالتىالدينيةالمؤسسةعلىيتمردأوطائفتهحترامايفقدأالعلىدائمًايحرص
.أجداده

أكثرنعتبرهاالتىالطوائفمنوفهمًاليبراليةأكثر– أحيانًا – يكونوااإلنجليز، لموحتى
سورياإغاثةجمعية "بهقامتالذىالممتازالعملقبلمنذكرتلقد. التشددإلىميًال

والرومالكاثوليكمنأعضاءلجنتهاإلىتضمبأنالجمعيةإقناعاستطعوفلسطين"، ولم
علىذلك، فعلوالدعوتىاستجابواجهيد، وعندماجهدبعدإالوالمسلميناألرثوذكس

.مؤقتةفرصةالتسامحإعطاءأرادوا، وكأنهممضض

هناككانت، كماالمورمونإرساليةبالقدسموجودةكانتالتىالصغرىالمذاهبومن
إسم، فإنوالنرويجالسويدمناإلرساليةأعضاءمعظمكاناألمريكية"، ولماالمستعمرة"

قداأللمانيةرئيسهمجنسيةاألمريكية، ولعلالقنصليةهتماماموضعيكنلماإلرسالية
اإلنجليزيةأنرغم، وذلكبفلسطيناأللمانوجودعندالضوءمنالكثيرعليهاألقت
المسيحيةمنبدائيةنسخةعنعبارةالمستعمرةوكانت. األعضاءبينالشائعةاللغةكانت
الخيرية،األعمالفىاإلنخراطبهدففلسطينإلىجاءواإنهمخاصة، وقيلكنيسةبال

معًا، وهماألمرينفىنجحواقدالحقيقةفىكانوا، وإندخولهمتحسينفىنجحواولكنهم
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للقدسالصورمنمجموعةأحسنتقدمالتى" األمريكيةالمستعمرةمحالت "يديرون
بصورةللحجاجاإلقامةوتيسيرالوجباتإعدادخدمةتقدمالمقدسة، كماواألراضى

المنتجاتويبيعونينتجونكانوا، كذلكواألرمناليهودينافسونالعملهذافىجعلتهم
هذهوراءمنحققوهاالتىاألرباحالمقدسة، واستثمروااألراضىلزوارالتذكارية
منالعربالسكانعلىبالنفععادتالتىالعديدةالخيريةالمشروعاتفىاألعمال
التىالقيمةالنصائحاإلنجليزيتذكرمتىأدرىولست. السواءعلىوالمسيحيينالمسلمين
.شيئًاعنهانعرفنكنلمالتىبفلسطيناألولىأيامنافىمنهمتلقيتها

القبربكنيسةالمعروفةالكنائسألهموصفًاألقدمأمامىوالمكانالوقتيتسعوال
أندونوالمسيحيةالقدسعنالحديثأختمأنأريدالالمهد، ولكنى، وكنيسةالمقدس

سانتاألرمنية، وديرالكاتدرائية" هاجوبسرب "مثلشهرةاألقلالكنائسإلىأشير
أسوارمنالغربىالجنوبىالطرفحتىالقلعةمنصهيونجبلفوقالممتدجيمس

بينوالرعايةالتامةبالعنايةحظيتالتىاألديرةأهم، ويعدموقعأهميحتلالمدينة، وهو
.القديمةالقدسأديرة

أورمانيانبطريركهمكان. واإلعجابالتحمسمنبمزيجاألرمنيةالطائفةإلىنظرتلقد
إلىجيمسسانتنفائسنقلعلىالعزمعقدواالذينالتركيدعلىنفىقدسربازان
،ذلكعلىاإلعتراضأحديستطعولم". الحلفاءيدفىالوقوعمنبمأمنلتكون "دمشق

مننسحابهاعندالتركىالجيشمعهحملهاضخمةصناديقفىالنفائستلكشحنفتم
اإلفالسشركفىالطائفةوقعتالدير، وبذلكفىالفحممخزونذلكفى، بماالقدس

أكثركانواالطائفية، كماصراعاتهمفىغيرهممنتطرفًاأقلاألرمنوكان. واالستدانة
.اليهودلقيهمايفوقمااإلضطهادمنلقواتسامحًا؛ ألنهم

بالغالسوفيتيةالدولةفىالكاثوليكاألرمنوضعأصبحالروسيةالثورةوقوعومنذ
وكان. األرمنيةالكنيسةفىدينىرئيسأعلىيعدالقدسبطريركالصعوبة، وكان

بينفعاًالعنصرًاوالتجارة، ويمثلونالصناعةفىنشيطينمجدينفلسطينفىاألرمن
الروممنغيرهمعلىيتفوقبهمالخاصالديرفىالنظافةمستوى، وكانالسكان

جيمسسانتكاتدرائيةوالبروتستانتية، وفىاإلنجيليةالمؤسساتعلى، وكذلكالكاثوليك
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حرصت، وقدالبديعالجمالمنأخاذًانموذجًالتقدمقديمشعبوبؤسعظمةإنعكست
بعدأزورهمكانأولتكونالسنوية، وأنباإلجازةالسفرقبلالكاتدرائيةأزورأنعلى

األخاذبجمالهامستمتعًاكاملةساعةبهاأمكثأنعلىوحرصت. اإلجازةمنعودتى
.نهائيةبصفةفلسطينعنرحيلىقبل
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عشرالسابعالفصل
القدسمجتمع

)1917 – 1926(

هو: واحدعنصرإالينقصهم، والالعالميهودمنمصغرًانموذجًافلسطينيهوديعد
اليهودفعلية، وكانإقامةبفلسطينيقيمونال، ولكنممثلينكانواالمليونيرات"، الذين"

، وكانواالسنفىالطاعنونالمتدينونهم1917عامنهايةعندبفلسطينبقواالذين
،الجوعحافةعلىيعيشونوالرقة، وجميعهمبالعلممنهمالكثيرشجيًا، يشتهرعنصرًا
أبدًا،المنسىاإلنجليز)، بالفضل (محرروهم، وكذلكفلسطينفىاليهوديةالطائفةوتدين
دولةإلىإلنتسابهمالتركنهبمننجواالذيناإلشكنازيمالهولنديينالبنوكلرجال

.محايدة

الالمباالة،سماتمحياهعلىالبشرة، تبدوالقامة، أبيضطويلهوفيانسيجفريدكان
دورأسابيعلعدةجيدة، لعبوتنظيميةماليةبقدراتويتمتعاإلنجليزيةيتقنكانولكنه

موادوضعفىالفضلإليهتقريبًا، ويعوديوميًاأراهومترجمها، وكنتالطائفةقائد
إلحضارمصرإلىإلرسالهذكرنى، كماالصحيحموضعهافىاليهوديةاإلغاثة

اليهودى، وقدالفصحعيدحلولقبلالمناسبالوقتفى، 108المخمرغيرالخبز" المازوث"
مغزىأحسبأندوناليهوداألصدقاءبعضبيوتفىالدراميةالوليمةتلكحضرت
أنالفصحمائدةعلىلىذكرمخلصًا، وقدصهيونيًاهوفيانوكان. الوليمةتلكطقوس

يهودىيبقلمولوحتىصهيونيًاسيظلاألبد، وإنهإلىفلسطينتسودسوفالصهيونية
يهودىمصرفىإلىيتحولأنلهالشديد، سمحالحماسهذاورغم. فلسطينفىواحد

.غامضةبصورةالعامةالحياةمننسحباالصهيونية"، وبذلكاللجنة "قدومبارز، بمجرد

رطلألف60إلىحاجةهناككانتنسمة؛ فقدألف40بنحويقدرون) أبيبتلذلكفىبما (ويافاالقدسيهودكانلما108
الفقراء، ويباععلىمنها% 75، يوزعالقمحمنطن200إلىيحتاجوإنتاجها) طنا180ًنحوأى (المازوثالخبزمن

.الباقى
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وأتباعهأمينوفللحاخامبالنسبةالحالكانمثلمامساعدتناإلىاليهودمنأحديحتجولم
فقدوااآلنالبخارى، ولكنهمالحريرمنقفاطينيرتدونأثرياءبخارى، وكانوايهودمن

الممتلكاتعلىالبالشفةاستولىوقد (األهلأخبارعنهمنقطعتاوبممتلكاتهمالصلة
يهودالحريرية، وكانقفاطينهمبيعمناألنتيكاتمحالتمعًا)، واستفادتواألقارب
.لهمبمساعدتناعرفانًاالطوائفأكثرمنبخارى

والسياسة، ولكناإلدارةعنبعيدًاالخاصعالمهمفىيعيشونالمتدينونالحاخاماتوكان
أبدًا، وهمالشرطةإلىوالإلىيلجأوالموأتباعهسوننفيلدالحاخاممثلدينيًاالمتطرفين

لشأنهميتركواأنهويطلبونكانواماكل؛ ألنمثاليونرعاياالحاكمنظروجهةمن
لها، وأظنمعادينبلالصهيونيةمننافرينيكونواطويلة، لمولمدة. عبادتهموممارسة

مواردهمكانتولما. الصهاينةيدعلىهجوممنلهأتعرضمايدعمهكانلىتأييدهمأن
منتأتيهمالتىالموارد، وقلتنضبتوبولنداقدروسيافىأتباعهممنتأتيهمالتىالمالية

،لهمبقىالذىالوحيدالسالحتدينهمفىوجدوا، فقدفرانكفورتفىالرئيسىمركزهم
علىكذلكليس) اليهوديةالشريعةحسبالحاللاللحمأو (الكوشيرأنيعلنونوهم

كان، ولماذبائحهممناللحمأكلعنمتنعواا، والمتدينينغيربهقامإذااإلطالق
أضطرجعلنى، مماالطرفانإلىلجأاإلدارة، فقدإختصاصمنالمذبحعلىاإلشراف

فىيشاركمنكلدورعلىألتعرفاليهودعندالذبحبطقوسيتعلقماكلدراسةإلى
.قرارإتخاذلىيتسنىالمسألة، حتىهذه

اليهودية، وقدللطائفةاإلختيارىالتنظيمخاللمنعيناقدالرئيسيانالحاخامانوكان
وقورةشخصيةكوكالحاخاموالسفاردى، فكاناإلشكينازىتامًاتمثيًاليمثالنجاءا

فيهماينافسهيكادال (وثقةباستفاضةدائمًااألسود، يتحدثالحريرمنثمينًاقفطانًايرتدى
مسلمة، وزميلهكحقيقةبهايؤخذأنيجبكلماتهبأن) الالتينىالكاثوليكىالبطريرك
،الحاكميزعجأاليجبعالمىرجلبأنهبطالقة، ويشعرالفرنسيةيتحدثمائيرالحاخام
.اإلحتجاجهذافىزميلهمعلالشتراكمضطرولكنه

يقلالفلسطينتاريخفىتحولنقطة1918ربيعفى" الصهيونيةاللجنة "وصولوكان
الخديومقالةيقولواأنعندئذللفلسطينيينيحق، وكانالبريطانىاإلحتاللعنأهمية
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أوجامعةأىأوروبا"؛ ألنمنقطعةأصبحتآسيوية، بلتعدلمبالدىإن: "إسماعيل
ثراء، فقدوايزمانحاييمالدكتورشخصيةتفوقأنتستطيعلنتشريعيةجمعيةأوقنصلية

).عاديًاعضوًاأورئيسًاكانسواء (عامًاعشرينلمدةالعالميةالصهيونيةفىيتحكمكان
اليهودغيرتجاهدائمًامتحفزًا، يتوجسهجوميًانطباعًااتعطيكوسيمًا، مالمحهكان

مناآلخرعلىطرفيحققهأنيمكنبماالتنبؤعلىقادرالحماسواليهود، شديد
وعادل، حريصعاطفى، ولكنهخصممعيتسامحال، مندفعالتفاوضخاللمنمكاسب

متحدثأيضًا، وهوحجتهدعمعلىفائقةقدرةلديهلبقًامتحدثًاكان. معامالتهفىمعًا
الحديثناصيةيملك– العبريةحتىأو – بالروسيةيتحدثباإلنجليزية، وعندماحتىمقنع

للصفقاتاليهودويخصصهاللحبالسالفيخصصهاالتىاإلقناعوسائلكلمستخدمًا
هدفتحقيقعلىجهودهكلالمهارة، يركزمنعاليةدرجةعلى. التجارية

.109الصهيونية

ناحومالدكتوراإلدارةتر، ولمفلسطينفى" الزعيم "هودائمًاوايزمانحاييمكان
موسوعىللحكمة، مستودعًاسوكولوفنادرًا، كانإال) الصهيونيةحكيم (سوكولوف

يتحدثعندماالسامعينلببهيثيراليهودىالقصصمنهائلرصيدالمعرفة، لديه
شحنهايمكنالالتىالبطاريةمثلفكانوايزمانأما. يجيدهاالتىعشرةاإلحدىباللغات

.الوصفتفوقبصورةالكالسيكياتفىغارقًاسوكولوفكانحين، علىمكانأىفى
 !النقيضينبينتجمعأناستطاعتالتىالحركةأسعدما

دىجيمسمثلبارزشخصإليهانضماعندمامحظوظة" الصهيونيةاللجنة"وكانت
المسلمينجانبمنحتىباإلحترامإدمونالبارونوالدهإسمويحظى. روتشلد

اللوردإلىيوجهبالفورتصريحجعلواعندماذلكالصهاينةأدرك، وقدوالمسيحيين
البارونذلكفىبما (واألوروبىالبريطانىبفرعيهاأسرتهأفرادوجميعروتشلد، ولكنه

إسمهبوضعروتشلدجيمسهتماولو. بفلسطينعمليًاإهتمامًا– منذئذ – يبدوالم) إدمون
زمالءهأنأظن، والالجميعإهتماميجذبأنعليهالسهلمنلكاناللجنةرأسعلى

:لزميلهيقولخلفىيقعالذىالصففىيهودياً، سمعتبلندنالعلميةالجمعياتبإحدىاألخيرخطابهحضرتعندما109
يدخلللوزراءرئيساًيعدلرجلالمحدودةالمساحةلتلكفعجبت". صهيونىمؤتمرأمامالكالمهذايقولأنليجرؤكانما"

.كلهاليهودىالعالمإختصاصهفى
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 –لنا، كانضيقمصدرولكنهمتواضعًاكانآخرشخصوهناك. ذلكقدرواباللجنة
هوالماليةاألعمالفىقطبًااآلنأصبحمانشستر، ولكنهمنصغيرًاصهيونيًا– عندئذ

.صهيونيًامازالالذى، سييفإسرائيل

،جابوتنسكىفالديميرمنصحبةوحسنوثقافةوجاذبيةتميزًاأكثرضابطهناكيكنولم
كاناإللهية" ؟ هلالكوميديا "العبريةوإلى" هاعامأخاد "شعارأاإلنجليزيةإلىيترجمألم

رجًالأنأتصورالأخرىناحيةالجنود ؟ منوحداتتنظيمفىقدرةيفوقهضابطهناك
أيضًاسورياوربمافلسطينيورطأنيستطيع– الغاربعلىالحبللهتركلو – غيره

رومانىأبرزكانربماالذىروتنبرجبنحاسوبينبينهأربطإننى. مميتةمعركةفى
قوىغليظوروتنبرج. السجندخولأوالسالحعنالتخلىبينخيرتهماجميعًا، فقدبينهم

دونيريدماسياسيًا، يقوليكن، لمالجرانيتصالبةفىدائمًا، رأسهالسوادالبنية، يلبس
األيامفىكىنكريسمعكان. سجيتهاعلىفيهمنتخرجالكلماتقعقعة، فتسمعتساقا

استمعالفور، ولوعلىالسوفيييتقادةبقتلنصيحتهالبلشفية، وتلقىالثورةعلىالسابقة
الفوضىكانتوربما (اليومروسيافىالبلشفيكغيرآخرحكمهناككانربمالنصحه

.فلسطينسخونةمنالضوء، ويزيددائرةفىاألردنيضعاآلنوهو). البديلهى
تحويلينوىروتنبرجإنويقال. الهولبأبىشبيهمخططمثلتبدوعندهالسلطةومراكز
عليهفمابشدةإسرائيلمرتإذا. السياسةفىيفهمالإنه. األحجارمنركامإلىالقدس

فقدخدمتهفىيعملونالعرببعضكان، ولمافلسطينيهودكلليتبعهيدهيرفعأنإال
.لدودعدو– نفسهالوقتفى – ، ولكنهمخلصصديقأيضًا، إنهيتبعونه

فىللصهيونيةجليلةخدماتقدمإنهمتفردًا، ويقالنموذجًانكأوسيشمناحمأدونويعد
واضحوهو. فلسطينفىالصهيونيةباللجنةعضوًايكونبأنيطالبروسيا، ولذلك

باشا"،مناحم "يسمونهقومهإنحتىعلنيةكلها، خططهآرائهفىالنهار، صريحوضوح
أتحلىأنعلىالعزم، عقدتمقابلتىيطلبجاءوعندما". مناحمالقيصر "لنابالنسبةولعله

.أعصابهمرجالىيضبطأنالله، ودعوتالجأشبرباطة

قصيرالبنيةنحيفيهودا ؟ رجلبنبإليعازرإعجابهعنيعبرأاليستطيعمنترى
تصريحبصدورحتفالاأولفىأخطائىلىغفروقد. عبقرى، المالمح، حادالطول
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عنمعهوتحدثتكثيرًايهودا، وزرتهبنأحببتبالعبرية، لقدخطابًاألقيتعندمابالفور
بعدجديدمنتتنفسالحياة، وجعلهاإلىالعبريةأعادالذىالرجلالخالدة، فهوإنجازاته

والقلموالسياسةالحياةلغةهىالرسللغةأصبحت، وبذلكالعميقالنوممنعامألفى
.أكملهقدكانالعبرى، ولكنهقاموسهيعدوهويهودابنومات. واللعبوالتدريس

مكتبتهلرؤيةدعانىآخر، عالمًانبيًاليهوديًا، أذكربالقدساألولىيومياتىوفى
:الخطابهذامنه، تلقيتالتالىاليومبها، وفىيحتفظالتىالتذكاريةالعملةومجموعة

1918فبراير26

العزيزسيدى

أنلألصدقاء، فأرجوهدايانرسلأنفيهعتدناااليهودى، وقدالبوريمعيداليومإن
الحاكملبالتوسمنهاواحدة: مجموعتىمنالصغيرةالعملةمنقطعتينمنىتقبل

حاكمآخرباركوخباسيمونصكهانخلةرسمتحمل، واألخرىللقدسالرومانى
.للقدسيهودى

.باألمسلىزيارتكمعندمتعةمنبهحظيتلماتذكارًاتقبلهماأنأرجو

رافاييللى: المخلص

هديةيقبلأنيمكنالالحاكمبأنتقديرى، معتذرًاعنفيهاعبرتبرسالةلهأعدتهماوقد
التالىاليوموفى. سنواتأربعأوثالثبعدرافاييللىومات. الحياةقيدعلىشخصمن

الذىالسببأنعليهماكتب، وقدإلىمعنونينمغلفينيدىفىعائلته، وضعتلوفاته
.قائمًايعدلمالهديةقبوللرفضدعانى

أوالنحيفةأوبالطويلةليستسيدة– 1918عامأوائلفى – مكتبىإلىدخلتوعندما
مجالدخلجديدًاكوكبًاأنوالرزانة، أدركتالظلخفةبينحديثهافىالسمراء، تجمع

مدرستهاعنبعيدًااإلسكندريةفىمنفيةالحربخاللالنداوآنىاآلنسة، كانتمعرفتى
الفور، ولكنعلىإليهابالعودةللبنات"، وطالبتروتشلددىإيفيلينامدرسة "المحبوبة
هذابشدةعارضتعسكرى، وقدمستشفىإلىتحولتقدالمدرسةكانتلألسف
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الحبشى"،القصر "بإسميعرفمهجورًاكبيرًامبنىلهاأجرتبرهةبعداإلجراء، ولكنى
يهوديةبناتمدرسةألحسنناظرةمجردمنأكثرأصبحتأنالنداواآلنسةلبثتوما

طالماالمدرسةعلىالبريطانىالعلماإلنجليز، ترفعمنبريطانيةأكثركانت. بفلسطين
علىتردالصهاينة، فالمنيهوديةأكثرنفسهالوقتفىمباحًا، وكانتذلككان

تربطهاوكانت. عليهابالردلخدمهاحتىتسمح، والالسبتيومالهاتفيةالمكالمات
سنواتلعدةالكريمةضيافتهاكانت، ولذلكالحربقبلوالعرببالتركصداقةعالقات

، وغالةالبريطانيونالموظفونعليهايلتقىالتىتقريبًاالوحيدةالمحايدةاألرضهى
.عتراضاأىدونالمسيحيينأفنديةو، المسلمينالصهاينة، وبكوات

.طائفتهاجانبمنللتحدى– مرةذات – أحرزتهاالتىاالجتماعيةالمكانةتعرضتوقد
مدرسة "لتأسيسالالزمةاألموالجمعبهدفموسيقىلحفلتنظيمىبمناسبةذلكوكان

طالمابأنهالمدرسةناظر– القديرالكمانعازف – تشايكوفوأقنعت". بالقدسالموسيقى
اللهحفظ "بنشيدالحفليختتمأنمنبأساليهود، فالعلىمقصورًاليسالحضوركان

وقوفًا، وإذاقمناالقيادةعصارافعًاالمنصةتصدروعندما. ذلكبتنفيذوعدنىوقد". الملك
تشايكوفإلىنظراألولالمقطع، وبعدالصهيونىالقومىالنشيدهويعزفالذىباللحن
:هاتكفاح"، قال: "هذا ؟ " قلتما: "العامالحاكموسألنى، الواقعاألمريفرضمننظرة

جميعذلكفىالفور، وتبعهعلىفجلس". الصهيونىالقومىالنشيد: "ماذا ؟ " قلت"
منلحظةفىولكن (البريطانيةشجاعتهاعنمعبرةالنداواآلنسةفعلتالضباط، وكذلك

هناكتكنللقضية، ولمخائنةالصهاينةإعتبرهاالوقتذلكحياتها)، فمنذلحظاتأسوأ
.الفورعلىلعقابهاوسيلة

بمدرستها، فأعلنرقصحفلأولالنداوآنىاآلنسةنظمتعندماالمناسبةوجاءت
معتمامًاتعاطفتالحضور، وقدعنيمتنعأنيجبنفسهيحترميهودىأىأنالصهاينة

، ولكنىاألولالطرازمنالعامةبالخدمةومضيفة، ومشتغلةكصديقةالنداواآلنسة
إليها،تنتمىالتىالطائفةأهلجانبمنلمقاطعتهاباليأسشعورهاتخفيفعنعجزت
عماليسألونىمكتبىفىاليهودمنالطالباتآباءمنثالثةإنتظرنىالرقصحفلومساء

.محددًارأيًاإعطائهمعدمعلىإصرارى، وضايقهمالحفليحضرواأنأريدهمكنتإذا
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مالبسوبناتهمزوجاتهمأحضرت، فقدبيوتهمفىمشكلةيعانونالثالثةالرجالكانلقد
اليهود" القوميين "منصفًارأيتساعاتأربعوبعد. إرتداءهابالمناسبة، ويردنخاصة

نجحنالالتىإسرائيلبناتهناكبإنتظارهمكانحيثحانقينأوكارهينالدرجيصعدون
الالذينواألخوةاآلباءأولئكنحوباألسىوشعرت. اآلباءأولئكعلىإرادتهنفرضفى

.األديانمنغيرهاأوباليهوديةلهاصلةالالحياةفىمجاالتهناكأنيدركون

فى– عادة – النداواآلنسةتقيمهاالتى" القربانوليمة "عامكلأحضرأنعلىوحرصت
يهودىواالشالدكتورمديرهاكانالتىالمتدينة، اليهودية" زدكشعار "مستشفىفناء

منزال، وما1918عام" المازوث "مننصيبىلىأرسلمنأول، كانطبيبألمانى
إلىالمؤديةاألبوابذلكفىبماتغلقالمستشفىأبوابكلوكانت. أصدقائىأحسن
ويغلقهااألبوابيفتحأنعلى، ويحرصمعهالمفاتيحجميعيحملالمدير، وكانالدرج
لمدائمًا، كماذلكعلىيصرلماذاأفهم، ولمالزائرينأحدمعبجولةيقومعندمابنفسه

.نفسهواالشبالدكتورخاصًاأويهوديًاأوألمانيًاالتقليدذلككانإذاأعرف

، وهوهاندىإسرائيلجاكوبللدكتوراآلسرةبالشخصيةتلتقىقد" القربان "إحتفالوفى
ضيوفبينمنكانلماوإال (التدينالبشرة، شديدالقامة، أبيضهولندى، قصيريهودى
صحيفةبالهولندية، ويراسلالشعرشاعر، يكتبالقربان)، وهوعيدفىالنداواآلنسة

بمرارةأحس، وقدفلسطينفىالصهيونيةقضيةليخدمهولندافىعملهالتلغراف"، ترك"
أنأوقنكنتلقد. بخدماتهاالستفادةتحاوللمالرسميةالصهيونيةبأنشعرعندماشديدة

، ولكنالمحليينالسفارديماليهودبمواهباالستفادةعنعجزت" الصهيونيةاللجنة"
استمتاعىرغمإننىمرةذاتلهقلتالتحديد، وقدصعبكانهاندىالدكتورموضوع

لمإذا، وأنهفيهيفيدأنيمكنالعسكرىالحاكمإدارةفىمكانًاأجد، الالشيقبحديثه
يهرعاليومأراهاليهود، فقدإخوانهجانبمناألذىبهيلحقفسوفلغتهفىيعتدل

أراهقدالتالىاليومالمحامون)، وفىيحملهاكالتى (سوداءأوراقحافظةحامًالمسرعًا
المالبسمرتديًااإلطارالذهبيةنظارتهمنهاتتدلىاألبيضالحريرمنكوفيةمرتديًا
كانالكتبعن، وحديثهاللهعبداألميرلمقابلةاألردنإلىالطريقفىالكاملةالبدوية
الرأىسخطنطاقتسعاضدى، والصهيونىالهجومحملةشتدتاممتعًا، وعندماأخاذًا
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فىالهولنديةالصحفمنمجموعةبابىعندهاندىالدكتور، تركعلىاليهودىالعام
هذهلكأرسلعليكاللعناتقومىفيهيصبالذىالوقتفى "فيهاجاءبطاقةتحملسلة

".تفعلأنتريدوبمابكإليمانىرمزًاالصحف

نفسهعنينفثالذىالرجلهذا، كان1924عامصيفبإجازةسفرىحتىولذلك
إرتياحًا، أكثرسبيلهحالإلى، ويمضىلبيتىزيارتهعندصدرهفىيعتملالذىالغضب

فيهاأخبرنىالصحفيينأحدمنمكالمةتلقيتلندنوفى. جاءعندمامنه– أظنماعلى– 
المنطقةعنبعيدًاالقدسشوارعأحدفىاغتيلقدهاندىإسرائيلجاكوبالدكتورأن

.المعقدللتطرفوحدهتصدىالذىالرجلهذاتجاهباألسىأشعرزلتوما. العربية

–العشرينياتوخاللقبل – لعبتالتىالعبرية، للصحافةتقديرًاضغينة، بلأحملالإننى
دورتجربأنتحاولالصحافة، ولمأوركسترافىاإليقاعالصاخبةالنحاسيةاآلالتدور

"يومدوارها: "همارئيسيتانيوميتانصحيفتانهناككانت. الناعمةالوتريةاآلالت
متوقعهوماعكستسيراألموركانتاألرض)، وعندما" (أريتزها"اليوم)، وأخبار(
الكراهيةعنالتعبيرفىالجريدتانتتصارع) لإلعتدالماسةحاجةهناككانتثمومن(

يعنيهممنجميعيواجههاالتىالصعوباتمنوتزيدالمشاعرتثيرالتىوالرضاء، 
اإلبن، وهوآفىبنإيتمارهووصاحبها" يومدوارها "تحريررئيسوكان. 110األمر

كلبعد، وكانالشخصىالصعيدعلىبهطيبةعالقةعلىوكنت. يهودالبنالجذاب
لىليقولاإلدارةمقرخارجبىاإلتصالعلىيحرصعلىالجريدةتصبهعنيفهجوم

علىعملولذلك ! منىغضبًايستشيطونألنهملىالقومرجممنيخففأنحاولإنه
بينالجريمةمعدلإنيومذاتلهقلتوعندما ! مهاجمتىفىحدةأقلنبرةاستخدام
فىمنخفضًاالمعدلذلكيكونقد: "قائًالذلكعلىإحتج، منخفضفلسطينفىاليهود

".نيويوركفىاإلرتفاعشديدأنهلكأؤكد، ولكنىالقدس

ضدذلكفعلمنأكثرالبعضبعضهمضدآرائهمإبداءفىقسوةيقلونالكانوااليهودأنإلىأشيرأنالعدلمن110
:للقراءوجهتهبيانفىالمتدينينبينالمتطرفالتيارتمثلالتى" إسرائيلكل "صحيفةذكرتالغير، فقد

وزوننفيلد،ديسكنأتباعصنعهالذىالدنسالمفجعالجوإلىوإنظرواعيونكمإفتحوا ... يشوبوكلإسرائيلأبناءاإلخوة"
،وجوهكمعنالمزعومةالقديمةالتدينأقنعةإرفعوا: لهمونقولعالياًأصواتنانرفعدعونا. إسرائيلوأجوداتهانودى
وشباباًمعاً، شيباًنتحدأورشليم .. ؟ دعوناوتدنيسأرضنالغزوفوضكممن ... والدمارللخرابأورشليمتعرضواوال

".علمائهاوكرامةكرامتهاإلىويسيئونأورشليميدنسونالذينأولئكضدإحتجاجنالنعلن
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شجاعتىزمامجمعت، حتىلىعدائهاعلى، مواظبةسنواتلبضع" أريتزها "وكانت
آخر، متحامل" باشامناحم "لمقابلةمستعدًا، وكنتأبيبتلفىمقرها، وزرتيومذات

المثقفجليكسونالدكتورجانبمنالودىالترحيبألقىأنأدهشنىضدى، ولكن
–بارنجوموريس، ووايزمان، روتنبرجعنالنظربغض – الوحيدالرجلالمتحفظ، وهو

الصحافةتشاركالعبريةالصحافةالروسية، كانتباللغةجهلىعلىأندمجعلنىالذى
تفادىالممكنمنصحتها، وكانمنالتحققدوناألخبارنشرفىالتسرعخطيئةالعربية

استطعولم. الخبرصحةمنللتأكدالمعنيةباإلدارةهاتفيًاباإلتصالالمحررقاملوذلك
، هذهبفلسطينخدمتىمناألخيرالعامفىإال" أريتزها "معاألسلوبهذامثلأرتبأن
مشاعرإلتهابمنزادتاإلضطراباتأوقاتفىالصحفيةلإلثارة" اإلنتهازيةالشجاعة"

فىأيديهمبقبضاتلىيلوحونالبعضالسواء، وكانعلىواليهودوالبريطانيينالعرب
كضيف – قمتعندمامرةذاتالفرصةلى، وسنحتالطريقفىبالسيارةمرورىأثناء

بمجردالمكانالمتعصبينغالةمنشابان، فغادرأبيبتلفىمعرضبإفتتاح– شرف
لىليؤكدا (مقعدىعلىوجلوسىإلقائهامنإنتهائىبمجرد، وعاداكلمتىإللقاءوقوفى

الذىبالخطابسعدواالحضور؛ ألنبالحرجشعرامقصودًا)، ولكنهماكانإنسحابهماأن
.كلمةكلمةبالعبرية، وتابعوهألقيته

:أقسامثالثةمنتتكونإنجليزية، وكانتكيومية" بوليتىبالستين "صحيفةعلىعتمدنااو
أكثرالبدايةفىوكانت. الرسميةواألوامرالمحلية، والبياناتالعالمية، واألخباراألخبار
تولىعندماقبلذىمنحيدةأكثرأصبحتالعبرية، ولكنهاالصحافةمنورقةإعتداًال

بعضوكان. والحزمبالدقةيتسمالذىأجرونسكىجرشونهوأمريكىصحفىتحريرها
تكريمًاأقيمعشاءأوشاىحفلوصفالدقيقبالتفصيلالصحيفةلتناوليستاءونزمالئى

منللمللإثارةتقلالأجدهاكنت، ولكنىبيتسبرجأوكراكاوفىالصهاينةالعمالألحد
.البريطانيةالصحافةفىالقدمكرةأوالجولفمبارياتوصف

الفنانين ؟ "، ولكنىبينيكنلم، إذاالربنجدأين: "رسائلهإحدىفىجوخفانكتب
علىثالثةأوإثنينبين، منمتحمسون، فكلهمفلسطينرسامىبينيوجدالأنهأعتقد
غير. مؤهالتهوليسالفنانمظهرلهيكونأنعلىمعظمهمالجودة، يركزمندرجة
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مصر، وكانفىعامًا14قضيتأنبعدالفنانينمنواحدًاأجدعندمابالفرحأشعرأننى
رؤيةلروبينوكانت. وبمبرج، روبين: همابفلسطينوجودىأثناءفىفنانينأبرز

الذىسولومونذلكإلىأضف. قويةفضائيةنجمةيسجلكمنفكانبمبرجحالمة، أما
ومديرسرجنتبمساعدةليرسم1923عامفلسطينإلىالصهيونيةالمنظمةأرسلته

.الصهيونيةالدعايةلوحاتهيدبون

منلهيتعرضقدلماأخرىأسبابهناك، كانتبمبرجأطوارغرابةعنالنظروبغض
للصهيونيةمعاديًايهودية، وكانتكنلمأنهارغمصهيونيةزوجتهكانت، فقدصعاب

إدواردمنتزكيةبخطابمزودًا (فلسطينإلىبمبرجوصولوعند. يهوديًاكونهرغم
.قويةتكعيبيةمعالجةفىالعربيةوالقرىوالجبالللجمالالرسوماتبعضأنتج) مارش
علىيركزأنمنهتتوقعكانتالتىالصهيونيةالمنظمةترضلمالرسوماتتلكولكن
عملهيقدروالم، ولذلكإنجازاتمناليهودبهقاماليهودية، وماالمقدسةاألماكنرسم
فىلمالهمإهدارًافيهرأوا، ولكنهمفلسطينإلىالهجرةلجذبدعايةخيرعتبرهاالذى
مناظرتصويرإلىتجهاولذلك. تمويلهعنأيديهم، فكفوامنهينتظرونهكانواماغير

، فكانبرحلتهتصلاماكلله، ورتبتاألرونفىالطبيعيةالمناظرصوركمايهودا
.معًاوالفنالطبوغرافيامنمزيجًاإنتاجه

وكان (روسيافىالبارعالنحات؛ ألنباألسىيشعركانوايزمانالدكتورأنوأذكر
أنيجبفلسطينفىاألكبر، ولكنلبطرستمثالنحتسوىيفعلمايجدلم) يهوديًا
منظرأوحاخاماتكبارأويتعبدونيهود). وايزماننظروجهةمن (مختلفًااألمريكون

موضوعاتتكونأن– عنده – يجبللنجاة، تلكطلبًاالجليدخالليجوسونوهمالالجئين
أوهرتزلصورةتحملالتىالسجادقطعفىيتمثل" الفن"و. السواءعلىوالرسمالنحت

اإلتجاههذا. السبعةالفروعذاسليمانشمعدانتحملالتىالنحاسيةوالصوانى، صامويل
مناسبًا،" قوميًا "تعبيرًايكونقدبهالمتعلق" الفنى "لإلنتاجتقامكانتالتىوالمعارض

.لحرفتهووأدًاللفننفيًا– األمرحقيقةفى – كانولكنه

القومى، فالنشيدالفنونمنغيرهامنالسياسيةالدعايةداءمننقاءأكثرالموسيقىوكانت
، رغمالعبرانىلإلحساسمنهالسالفىاإلحساسعنتعبيرًاأكثر) تكفاحها (الصهيونى



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

482www.RaoufAbbas.org

ومندلسونبيرمائيروالنمساوى، ويعدالبروسىالنشيدينبعدقومىنشيدأجملكونه
تمحتىميتةبيرمائيرأعمالاليهودية، وكانتاألصولذوىمنالوحيدينالموسيقيين

معمباشرخطفىيسيرمندلسونتأثير، وكانبلندنجاردنكوفنتفىإحياؤها
موسيقىهناكتكونأنإلىبالحاجةاليهودإلحساسونظرًا. الكبرىالكالسيكيات
دراسةمجالفىمدهشرفيعمستوىإلىالفطريةبعبقريتهمإتجهوايهودية، فقد
.الموسيقىواألداءالموسيقى

المتعة، وحظيتمنضربًا" الموسيقىجمعية "نظمتهاالتىالموسيقيةالحفالتوكانت
القاعة، كانتالحفالتتلكاليهود، وفىالعازفينبأداءاستمتعواالذيناليهودغيربإقبال
الدخولعلى، فأصروالهممتاحةتذاكريجدوالمممنجانبيهاعلىيتزاحمونبمنتغص
بتوفيريهتمالجمعيةرئيسكان، كذلكالحفلببرنامجاالستمتاعمنيحرمواالحتى

محررىمنللنقادالمجانيةالمقاعدبعضالمخفضة، ويخصصالتذاكرمنمجموعة
الوضععلىذلكيؤثرأنيخشى) الجمعيةسكرتير (هرفتيزالمسترجعل، مماالصحف

تصبح، سوفالخاصواإلهتمام، الرسمىالتشجيعبعضمعأنهوأعتقد. للجمعيةالمالى
نادرةميزةفيينا، معحتى، أولندنأوباريسعنأهميةيقلالموسيقيًامركزًافلسطين

تشغلهالالموسيقيةحفالتهايحضرالذىالمختلطالجمهورأنهىفلسطينبهاتنفرد
.كثيرًاالسياسة

للرقىمعيارًاتعدالتى (الكبرىاألوبرافنفىنفكر، بدأنا1922عاموبحلول
بقيادةفرقةتكوينفىاليهودجانبنا، نجحمنموفقتينغيرمحاولتينالحضارى)، وبعد

تفوقت، وقداألوبرالىللغناءالعبريةصالحيةعلىالبرهانإقامة، وفىجولنكنالقدير
كانالعروضفيهقدمتالذىالمكاناألوركسترا، ولكنعلىالتمثيلىواألداءاألصوات

والفستقالشيكوالتةباعةكان، كماالممراتفىيسمعالثقيلةاألحذيةصوتفكانبدائيًا
دورفىنجدهلمامماثًالالعرضكان. المشترينلطلبتلبيةالصفوفبينيتحركون

أوباريسفىنجدهاالتىالبورجوازيةالتقاليدإلىيفتقربأوروبا، ولكنهالكبرىاألوبرا
.لندن
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منفرقةتعرضت، فقدللموسيقيينالحديثةالموسيقىتجاهأبديتهالذىالتسامحيشفعولم
ذكرياتأذهانهمإلىأعادتبطريقةالقدسيهودجانبمنللهجومالروسالمغنيين

بنتفيهتظهرمشهدًاتتضمناألوبراتإحدىكانتعندماآخرحادثووقع. اإلضطهاد
عرضبمنعالعسكرىالحكاموطالبالكاثوليكالالتينبطريركحتجا، فالكاردينال

اإلدارةكانتولما. بيعتقدالتذاكرجميع، وكانتنفسهالعرضيومفىاألوبرا
أجازتتحكيملجنةإلىاألمرأحيل، فقدالبطريركإغضابفىترغبالالعسكرية
البطريركمننتلقىأنأدهشنارسميًا، ولكنالبطريركعتراضاتسجيلمعالعرض

وعندما". الرزينةالدوائرفىأثرهلهسيكونالذىحزمها "علىاإلدارةفيهارسالة، شكر
قدموااألجور، وبذلكحوللخالفالعرضأداءرفضتالفرقةأنإتضحاألمر، تحققنا
.العرضإتمامعدمفىالفضلإليها، فنسببخلدهمتدرلمفلسطينلحكومةجليلةخدمة

الروحيةالمقاالتومحرر) العامةمنواحد" (هاعامأخاد "إلىتحدثتماكثيرًا
األخير،مرضهفىالهزالعانىومتميز، ولكنهوحريصخجولرجلالصهيونية، وهو

،بياليكنجامانحاييمالمتواضعالبسيطبالرجلكثيرًاألتقلمألننىكثيرًاأسفتوقد
بدقةتترجملماقبلنى)، ولكنها" (خنسينىها "قصيدتهترجمتالعبرية، وقدالنهضةشاعر
:كالتالى، ونصهاالقدسفىجابوتنسكىلىقدمهاالتىالنسخةتفوق

أختى، كونىأمىكونى
جناحكتحترأسىغطى

تجبلمالتىوصلواتى
صدركإلىأحضرهادعينى
الغفو، ساعةالغسقوقت

بالحقيقةلك، سأهمسأنصتى
هو ؟ما – الشبابعنالناسيتحدث

شبابى ؟أجدأين

روحىأحرقتالنارألن
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،فوقهما، أوالداخلمن
هو ؟أين – الحبعنيتحدثونالناس
الحب ؟يعنىماذا

،خدعتنىمتألقة، ولكنهاالنجوم
،حلمتهالذىالحلمتبدد
،لالشئتجهتاحياتىاآلن
يزيدشئوال

أختى، كونىأمىكونى
جناحكتحترأسىغطى

تجبلمالتىوصلواتى
صدركإلىأحضرهادعينى

فىكتبالتقديريستحقيهودىكتابأهم، فإنالمبدعينالكاتبينهذينأعمالعداوفيما
المسيح"، وهوحياة "عنبالعبريةكالوزنرللدكتورالمتميزالعملهوعنهاأوفلسطين
.متدينيهودىبقلمالموضوعفىكتبمامنصفة، وأولعلميةدراسة

بعدمتتسمالتىالمتوقعةغيرالمواقفيصورانذاكرتىفىواضحانحادثانوهناك
المستقرة، فقدالغربيةالهندأوأفريقيامستعمراتمنموظفونعليهايقدموالتى، اإلتساق

منمتزاحمًاتجمعًارأيناعندما) بابالمائة" (ميوشيورم "شارعفىزوجتىمعأسيركنت
وسطندفعتابها، ويسمح، والالقدسفىمستحبةغيرالتجمعاتهذه، ومثلالناس
راكبومعهالظهربعديافاتركأجرة، فقديطلبعربيًاأجرةسيارةسائقألجدالزحام

السبت، وبدأالشمسالرحلة، غربتنهايةعندالنقطةهذهإلىوصولهمايهودى، وعند
السداديرفضالراكبيكن، ولمالمعامالتمنوغيرهاوالشراءالبيعفيهيحرمالذى
يافاإلىوإيابًاذهابًاميًال40يقطعاألحد"، (وبذلكصباحالسائقيعودأن "يطلبهمافكل
فىفالعربى، اليومقداسةبهتسمحالذىبالقدرالسائقيشجعالجمعأجر)، وكاندون

،اليديشأوالعبريةيعرفال، وكانللموقفتقديرهلعدميتعجبون، واليهودأمرهمنحيرة
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يكنولم – المتفرجينأحدقام، عندئذموقفهلفهمتسعفهمالبالعربيةمعرفتهمكانتكما
فىنقودهاستردقدأنهأشك، والالجمعنصرفا، وللسائقاألجرةبدفع-يهوديًاأوعربيًا
).لهالشكرتقديممع (التالىاليوم

عشربعدعلىتجمهرًامرة، الحظترابعأولثالثالنورسبتإحتفالحضورىعند
قلبالعمالقالشرطةضابطقتتاًال، وقاماأوعراكًاهناكأنعلىيدلموقعىمنياردات

استطاعيهوديًاأن، ألكتشفالعراكموقعإلىلىالطريقبفتحاإلستانبولىاألسد، إبراهيم
لوالحياةسيفارقكانأنه، وأظنإكتشافهتم، وقدالمقدسالقبركنيسةإلىيتسللأن

إلىبالغةبصعوبةبحملهالشرطةجنودمنعدد، وقامإليهالوصولفىدقيقةتأخرنا
الحاكممقرإلىاليهودىذلكجاءالتالىاليوموفى. بنفسهنجاحيثالكنيسةخارج

الوقوففىحقه، وحرموهحريتهعلىعتدوااالذينالشرطةضدشكوىليقدمالعسكرى
 !العسكرىالحاكمذلكفىبماغيرهشأنذلكفىشأنهمكانأىفى

حسنأحيانًا، فالسائحطاغيةكانتدعايتهم، ولكنبأعمالهميفتخرواأنالحقللصهاينة
الكوشير،، ومذابحالفرزياناألبقارومزارعالمستوطناتلزيارةدفعًابهالنية، يدفع
رعنانللحرير، وأفراندلفينر، ومغازلللجواربلوتزياالوالدة، ومصنعومستشفيات

.البيانيةوالرسومواألرقامباإلحصائياتذهنهيزدحم، حتىالطوبللشيكوالتة، ومصانع

متباينةمشاعرتثيراألفراد، وقدختالفابمختلفةمشاعر) الربيعتل" (أبيبتل "وتثير
، قامت1909ففى. اإلنجازذلكيعادلإنجازاألرضعلىهناكالواحد، فليسالفردعند

منمدينةتقفواآلن". يبنىالمابناء "علىالعزمبعقد– بيافاتعيشكانتعائلة – ستون
،العالممدنأبرزمنخالصة، واحدةيهوديةالقفر، مدينةذلكموقعفىنسمةألف130

الواضحالمغزىذاتبالعبريةوالمحالتالشوارعأسماءتحملتقابلكالتىوالالفتات
"األمراضجميعيعالجطبيب "إلىتشيرالفتات، فهناكوالقدسأبيبتلذلكفىتستوى

أيضًامعينة، وتجدشهادةتحملالقابلةتلكأنذلكيعنىالقانونية"، وقدمولدة"و
لمساحةبالنسبةأبيبتلفىكثيرةمبانوهناك". والخروجالرقصمالبسفىمتخصصة"

والبنوك. اإلنشاءبعدأضيفتالمعماريةالزخرفةمنالكثيرأنالواضحالمدينة، ومن
.منهامحددموقعفىيحتشدالمدينةلمجتمعيلزمما، وكلوالقابالتوالمحامونواألطباء
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)الملعبمنالمنازلإلىالعائدات (البناتتسمعقدالسكنيةاألحياءمنبيتكلوفى
.اليوميةالنصوصمنبمقطوعاتيدندن

.أبيبتلعنبعيدًابقاف– كافبقدرتحبهمالكنتأو – اليهوديكرهونممنكنتوإذا
وروحًاوعقًالجسدًالليهوديةالجديدالتركيز، وستجداألرضملحاليهودإنلكسيقولون

استطيعلنوأننى، أبيبتلأحبالبأننىهناألعترفالكافيةالجرأةوأجد. هناك
عمدتهاكانالفائقة، وعندماحيويتهاعلىيدلمايقابلنىأندونفلسطينمناإلقتراب
إبداعاتآخرأسمعخلتنىصنعها، التىبالمدينةجولةفىيرافقنى، ديزنجوفالدكتور
األنيقةبفيلتهتولكوفسكىسيجفريدضيافةفىكنتوعندما. الموسيقيةهوبنكومدرسة
مصافحةإثمرتكابىابأعترف، وكدتالموالحلزراعةالتلمودىالمعنىعلىتعرفت
جهدىأقصى، بذلتقبرصفىكنتوعندما. للساميةمعاديًايعتبرالذىفوردهنرى

رجاليتساءلوقد. التوفيقألهلهاأتمنى، وسأظلالليفانتسوقفىأبيبتللمساعدة
16أبيبتلوراءأناإلجابة. للسوقالداخليةالمدينةهذهتقدمهأنتستطيععمااالقتصاد

.العالميهودمنمليونًا

.بالدولتربطناالتىالصداقةعالقة، استمرتبالقدسالموجودةبالقنصلياتيتعلقوفيما
إبرامقبلمتبعًاكانماوفقسنواتلعدةممثلةالمعايير، كانتبكللناحليفففرنسا، أهم

تحظىالتىالدينيةاألماكنعلىللحفاظحقمنتدعيهماوضعهادعمالودى، ثماإلتفاق
وقائع"، وتقلصت "مجردالحوادثأصبحتالوديةالروحتلكظلوفى. الفرنسيةبالحماية
جاستونتعيينبعدالعالقاتفىملحوظتغيرحدثصغيرة، ولكنمسائللتصبحالوقائع

خالله، ومنكأجنبىوليسكزميلالفورعلىالعسكريةاإلدارةبهرحبتالذىموجراس
يجبكانماخيروالثقة، علىللمعلوماتتبادًالاإلنجليزية – الفرنسيةالعالقاتأصبحت

.تكونأن

البداية، وأصبحتمنذالصداقةمشاعرإبداءعلىيحرصوناإليطاليونالقناصلوكان
راضيةغيراإليطاليةالحكومة، وكانتوتريتونىفيالرىعهدعلىحميمةبهمعالقتنا

موقعمتالكافىشديدًاميًالسنواتلعدة، وأبدتالفرنسسكانونفوذممتلكاتإتساععن
شأنه – يقععشرالرابعالقرنإلىيعودالقوطىالطرازمنمبنىوهو (األخيرالعشاء
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اإلدارةيحمىكاناإلنتدابولكن). المسلمينممتلكاتضمن– داوودقبرشأنذلكفى
واآلن" .. الراهنالوضع "علىالمحافظةلمبدأتطبيقًااألمورتلكمثلفىالتروطمن

باإلتفاق) الكاثوليك (الالتينبمعاداةاإلنتدابحكومةفيهيتهمبحثًابالرمومنأستاذينشر
.قبلمنرسميًايقدملماإلتهامذلكمثلولكن. واليهوداألرثوذكسالروممع

خاصةعالقاتمجامًال، لهلطيفًاكانإنعزاليًا، ولكنهرجًالفكاناإلسبانىالقنصلأما
عينرهبانورئاسةالماليةاألموريتولىأنعلىتنصلوائحهمكانتالذينبالفرنسسكان

، ولم1925عامحتىبالقدسمصرىقنصلهناكيكن، ولماإلسبانمنإخوانكريم
يتولىاليونانىالقنصلوكان. 1926عامرحيلىقبلإالألمانىقنصلأيضًاهناكيكن

حتى (أبيبتلمنتولكوفسكىيمثلهافكانبلجيكا، أمااألرثوذكسبطريركيةمراقبة
، قامعربىمسيحىالمكسيكاليهودى)، ومثلالقومىنتمائهابتمسكًامنصبهمناستقال
.األدنىالشرقفىساريةأضخمعلىالمكسيكىالعلمبرفع

إدارةبمرتباتمقارنة (نسبيًامرتفعةتعدفلسطينفىاإلدارةموظفىمرتباتأنرغم
المتبادلة، وكانتالحفالتتكلفةأيضًا، وكذلكمرتفعةكانتالحياةتكاليفقبرص)، فإن

،السياراتوقودمجانية، وكذلكحصصالعسكريةاإلدارةأيامآلخرحينمنتصرف
أودارهناكتزالال، وكانتوعائالتهموموظفيهااإلدارةعمرزيادةمعتناقصتولكنها
بدايةفىتقذفعندماالتنسككرةكانت، ولكنهاالحصصتلكتتلقىللضيافةداران

والسابعةالرابعةبينفيمامنزلنافىنستقبلوزوجتىوكنت. أخرىمرةترتدالاإلرسال
تأسيسوتم. والجالياتالطوائفمختلفمنزائرًاثالثينعنيقلالمااألحدمساءمن
نادىوبدأ. واألجناسالطوائفلجميعمتاحةعضويتهمبكر، وكانتوقتفىرياضىناد

.جتماعىانادإقامةمشروعتنفيذيتملم، كماتوقفثمقصيرةلفترةعملهالسيارات

قامتوقد. لهارئيسأولكنتبالقدس"، كماالدراماجمعية "تأسيسشرفلىوكان
عشرة،الثانيةالليلة: مثلالشهيرةاإلنجليزيةالمسرحياتمنعددبعرضالجمعية
براعةبفضل، وذلكالصيفمنتصففىليلة، وحلمبروتسوعزيزى، والصبر، وماكبث
المندوبورعاية، ودعمواإلخراجالتمثيلفى– الماليةموظف – أيلمرهاريسوعبقرية
الحاكم)،مساعد (دانكانكنجمنهم، كانالجنسياتمختلفمنالممثلونوكان. السامى
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اليهودياتبعضالممثالتبيننصر، ومنتوفيق: والعربىصغير)، موظف (وسناج
مناستخلصأنعلىالبندر، وحرصتفيريديهودا، وكارمن، وحنابيراسسول: مثل

إلىالمسرحيةخالصةترجمةعلىحرصتاألداء، كماعلىقدرتهمأقصىالممثلين
العروضحفالتمنحفلتينآخرالمحلية، وكانتبالصحافةوالعبرية، ونشرهاالعربية

علىتحرصزوجتى، وكانتللمدارستخصصان) ماتينيه (النهاريةالمسرحية
فلسطينتاريخفىمرةألول (المسلماتالسيداتتشجيعفىحضورهما، ونجحت

شفافبقماشمغطاةمقصوراتفىيجلسن، حيثالحفالتتلكحضورعلى) الحديث
،العروضلتلكالدعايةأمرىولأتوكنت. الفضولييننظراتيقيهنحتىاللونبنى

بثالثةالعرضقبلوالصحفوالفنادقالحكومةدواوينفىالموسيقيةالحفالتوكذلك
اإلعالناتنرسلكناواحد، كذلكيومفقبل. العرضمنواحدأسبوعقبل، ثمأسابيع
معلنًاالطرقاتفىيسيرالذىالمنادىطريقوالمعابد، وعنوالكنائسالمساجدلجميع

منمكالماتبعضأتلقىيافا، وكنتطريقعلىتعملالتىالسيارات، وفىالعرضعن
إلىتصلالتىالدعايةبفضل، وذلكبالعروضإعجابهنعنفيهايعربنالسيدات

.الوسائلبمختلفالجمهور

الحظيسعدنا، وقداألردنبوادىوالقطاالحجلصيداألخرىالترويحوسائلبينومن
مجموعةهناككانتاللد، وفىاألستراليينبنادقمنبمنجاةبقىممابرىخنزيربصيد

وكان (المالكمةعيدلقاء، وفىالزيتونمزارعفىالثعالببصيدتقومالصيدكالبمن
.األشداءالالعبينمنالمائةنحوبرؤيةاستمتعنا) عظيمًاشرفًاحضوره

فلسطينفىالمقيموناألجانبيجدقدالكبرىباألعيادالخاصةالمهرجاناتجانبوإلى
فوكسلشركةممثلونجاء1922عامأوائلففىمتوقعة؛ غيرلمتعةمدعوينأنفسهم
عنفيلمضمنعشرالسادسالقرنأسوارتصويربغرضالقدسإلىالسينمائىلإلنتاج
بالغةفلسطينفىاأللوانأنالواقعيونأولئكوجدوقد. المدينةعلىتيتوساستيالء

يبدأونكادواالبريطانية، وماالعسكريةالفرقةمنكبيرةكشافاتالمحلية، فاستعاروا
فقد. المكانويغادرونمعداتهميحملونجعلهم) تفاهاتهرغم (جادإنذارحدثحتىالعمل
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بمالبسهمالجنودقترباأن، فماجملظهرعلىرجًالالجنودفيهيطاردمشهدهناككان
.التصويرموضعخارجصاحبهومعهالجملشرد، حتىالثمنالغاليةالتاريخية

لفلسطين ؟البارزينالزوارأتذكرأنباستطاعتىهل .. ترى

وقد. للقدستقديرًاأكثر، كانالرجلقدرإرتفعكلما: هىواحدةميزةفىيشتركونأنهم
أخذتهعندما" المحتلةالعدوأراضىإدارة "أيامإحداهما: مرتينفلسطينملنراللوردزار

للخليلالعسكرىالحاكممعالشاىتناولنا، وعندالخليلمسجدليشاهدالخليلإلىجنوبًا
إنحنائهأثناء، وفىالكراتيناولنىعربىهناك، وكانللعب، ودعيتللتنسملعبًاوجدنا
قربعنوزميلهإليهنظرتقعقعة، وعندماصوتمنهصدرالكراتمنالمزيدليلتقط

الشرطةضابططويلة، أرسلهمافترةمنذبالسالسلأرجلهمافىمقيدينسجينينوجدتهما
مجلسعضوهتماماالتصرفهذامثليثيرأنأتوقع، ولمالعملبهذاللقيامالمحلى

.العزيمةقوىكانملنراللوردالوزراء، ولكن

الفاشلةالمفاوضاتفىاألولىالجولةبعد1922عاملفلسطينالثانيةزيارتهوفى
أكثرمصرمعتفاقيةاتوقيعمنيمنعماهناكيكنلمإنهلىالبريطانية، قال – المصرية
إلىالتوصلفىوراغبًامتحمسًاذكيًايكنعدلىكان. الماضىالصيففىلنامالءمة

اإلتفاقمقابلمصرىتفاقاعلىعدلىمنيحصلأنملنرباستطاعةكان، عندئذفاقات
التمثيلحقهممنيظلمادامشئبأىللقبولاستعدادعلىالمصريون، وكانالبريطانى

قاعدةالسويسبقناةيعترفواأنباستطاعتهماألخرى، وكانالدولمعالدبلوماسى
الوزاراتفىللمستشارين، ويسمحواالسودانذكرعنيتغاضوالنا، وأنعسكرية
دوافععلىالمبنيةالمعارضةبسببتوقفشئكل، ولكنمناصبهمفىبالبقاءالمصرية
.شخصية

سوفأللنبىاللوردأنصعبًا، وأعتقددمشقفىفيصلوضعأصبح1920يوليوبحلول
دخولهعلىسنةمضىبعد1920عامطرده، وتمعنهدفاعًافرنساحليفتناضديتدخل
ترجمةتصورهماوالسقوطالتدهورمأساويًا، هذاحدثًاذلكبالنصر، فكانمكلًالدمشق
:الفرنسىالسامىالمندوبمعتبادلهمابرقيتينآخر
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1920يوليو21جوروالجنرالالسيد

الجارى،14فىمنكمالصادرةالمذكرةفىالواردةالشروطكلقبلتقدكنتلما
الدماءسفكتفادىفى، ورغبةدمشقصوبتتقدمالفرنسيةالقواتذلكرغموأجد
مناقشةلنا، ليتسنىالفرنسىللجيشالعسكريةالتحركاتبوقف، أطالبداعدون

منعضوبمقابلتكميقوم، وسوفاليومتلقيتهاالتىببرقيتكمالواردةاألمور
الحكومةعننيابةمعكماألموربمناقشةمخوًالالحكومة

فيصل

1920يوليو23جوروالجنرال

بيروت

حربإلىيؤدىسوفاألخيرةبمذكرتكمجاءماقبول، ولكنالحربنريدالإننا
علىقبلنا، لقدداهملخطربالحكومةعضووكلذلكيعرضنىأهلية، وسوف

، ونتعهدبهالواردةاألربعةالشروطنفذناالجارى، وقد14المؤرخإنذاركمالفور
.بإحتاللهاقامالتىالمواقعمنالفرنسىالجيشنسحباإذابتنفيذهاباإللتزام

فيصل

الفرنسيةالبعثةرئيسطوالالكولونيلمن

1920يوليو27فيصلاألميرالملكىالسموصاحبإلى

وقتأسرعفىدمشقبمغادرتكمالفرنسيةالحكومةقرارسموكمأبلغأنيشرفنى
لكميخصصالحجاز، وسوفحديدسككبقطاروحاشيتكمعائلتكمومعكمممكن
.يوليو28الغدصباحمنالخامسةفىالمحطةيغادرقطار
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تقديرىعظيمالسموصاحبياتقبلواأنأرجو

طوال

وتتوعدفيصلخلعفيهاتعلندمشقعلىمنشوراتفرنسيةطائرةتأسقطيوليو31وفى
التىحيفاعلىاألضواءتركزتأغسطس2وفى. فورًاالشامنغادرلمإذاالمدينةبضرب

بتدبيروقامالخدممنمرافقًا، وستة14ووزيد، فيصلباستقبالالعسكرىحاكمهاقام
إلىسفرهقبلأللنبىاللوردللقاءاإلسكندريةإلىالتوجهعلىمصرًافيصل، وكانإقامتهم
،المتاعبيسببونالوحاشيتهماوزيدفيصلإن "المسكينالعسكرىالحاكم، وكتبلندن
نستطيع، والالنحلكخليةعليهوتقاطرواالمكانمألواالذيناألعيانأولئكيسببهاوإنما
".والعشاءللغداءيحتاجونوجبةكمنعرفأن

:العسكرىالحاكمكتب، بلوحدهمهؤالءعلىاألمريقتصرولم

:السويسإلىالتوجهيريدونهؤالء"

، وعربة،سيارات، وخمسالبنادقيحملونحارسًا17وإمرأة، 25معهمتابعًا72
.حصانًا25و

".األبدإلىهناإبقاءهمنستطيعالإننا

ذهبتوقد .. منصفةمعاملةيلقلمأنهيقينعلى، وكنابفيصللحقلماجميعًاأسفنالقد
بمحطةالمنفىإلىحملهالذىالقطارمروزيدًا، عندمالتحيتهصامويلهربرتالسيرمع

كانتالدموعورزينًا، ولكنشامخًاالتحيةيرد، فوقفالشرفحرسلهالتحيةاللد، وقدم
"المصريةالسلطنة "بهتعترفولم. عميقًاالمعنوىجرحهكان، لقدمآقيهفىتترقرق
.للقطارإنتظارًاأمتعتهفوقالقنطرة، فجلسإلىوصولهعندالالئقاالستقبالوتستقبله

وبذلت) باشاأصبحالذى (حدادجبرائيلرعايةفىلندنفىفيصلديسمبر، كانوفى
أن، ونصحتهقضيتهلهمليشرحالسياسةورجالالصحافةإلىلتقديمهجهدىأقصى
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مجتمعوبينبينهالفجوةتساعال، وذلكالمقابالتتلكإجراءعندالعربيةالمالبسيرتدى
أنيبدواألوروبية، والالسهرةبدلةفىبدالوإيجابيًاإنطباعًالديهميتركالفقدلندن

علمأواألدبوليسالسياسةهومعهمليناقشهجاءماأنأيقنواقدالعظماءالرجالأولئك
بالجزيرةالجمالوأعدادوأصلحجمعنأسئلةعدةكبلنجرودياردسألهأنوبعد. اآلثار

إبل ؟ ".تاجرالرجلهذايظننىهل "بالعربيةفيصللىالعربية، قال

خلق، فقدتنسىالقصيرة، لكنها1922عاملفلسطينتشرشلونستونزيارةوكانت
شرقعلىأميرًاالحسينبناللهعبدبالشريفبالقبولالسريعبقرارهجديدةسياسيةوحدة

لعدمندمإنهالقمر، حتىضوءعلىالقدسفىالمعبدمنطقةبجمالأعجبوقد. األردن
.البديعالمنظرهذالرسمأمامهفرصةوجود

بالفوراللوردليقوموساققدمعلىتجرىاالستعداداتكانت1925عامربيعوفى
اإلفتتاحلحضوروفودًاالعالمجامعاتوأرسلت. بالقدسالعبريةالجامعةتتاحافب

كان. بكامبريدج" الخطابةجماعة "ممثلتقديمشرفلىالجامعة، وكانفتتاحابالرسمى
المعقولغيرمنويبدو. الشرطةعندوللقلقالعربعندللشكلليهود، مثيرًامبهجًاحادثًا

يدركيكنلدودًا، ولمعدوًا– العربعند – بالفورمثلمتميزًالطيفًارجًاليصبحأن
قدكانإذاماأدرى، والحولهمنشأنكانلها، وكذلكيتعرضقدالتىالمخاطرةحجم

مكتبتلقاهاوالتى، إليهالموجهةالبرقياتمئاتمننحوهالعربمشاعرحقيقةعرف
عندبالفوربهحظىبمازائرأىيحظلمذلكنقيضعنه ؟ وعلىحجبتأنها، أمالحاكم
ألفىمنذحلمهمتحقيقإنتظرواالذيناآلالفمنبحماساستقبل، حيثأبيبلتلزيارته

الجذابةبشخصيتهسامعيهأبهرالمكبرجبلعلىالعبريةالجامعةفتتاحاحفلوفى. عام
.صامويلهربرتالسيرفيهايبارىالكانالتىببالغتهوليس

العرببينالتوفيقإمكانيةأخرتللقدسزيارتهممتعة، ولكنبالفورصحبةكانت
فىمكانكل، وزارمراتثالثمعهالغداءتناولنا، وقداألقلعلىعاملمدةواليهود
حتىأوترحيبموضعتكونلنزيارتهأنرأيناالذىاألقصىالمسجدعداماالمدينة

.عتبارا
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طلبتنى، المقدسالقبركنيسةإلىاألقدامعلىنسيرأنقبلمعهالغداءلتناووخالل
عنالعدولاألفضلمنالسوء، وأنهبالغالوضعأنأبلغونى، حيثالهاتفعلىالشرطة
عليها، ولكنيوافقالالمفتىماداماألقصىالمسجدزيارةحذفعلىوافقتوقد. الزيارة
قبولقررتبالفور، ولذلكاللوردمنهيحرمأاليجبحقالمقدسالقبركنيسةدخول

، فالالصمتفىتغرقكانتالتىالمنحدرةالضيقةالشوارععبرالمخاطرة، وأسرعنا
قابلناهمالذينالقالئللألفرادبالتحيةيدىرفعت، وعندماالمزاليجأصواتإالتسمع
فهمهاأنهذلكبعدعلمتبالتحية، وقدالمقصودأنهبالفوريظنأن، تمنيتتحيتىوردوا
مخرجًانجدأنفىفكرناحتىشديدًاالزحامكانالكنيسةبابالنحو، وقربهذاعلى
أصبحتلنا، وبذلكإنتظارًاهناكإلىهرعواذلكالحشدأدركوعندما. األقباطديرعبر

.سالمينأدراجناخالية، فعدناالطرق

ذلكفىالفضلأذى، وعزىيمسسهأندونلفلسطينزيارتهمنبالفوراللوردعادوقد

بالفورشهدوقد. دائمًاالحاكمإلىتشيرفاألصابعحادثهناككانإذاللشرطة، أما
بالقطار، ولكندمشقإلىطريقهفىكانعندماأبيبتلفىرآهممااآلخرالجانب
الفرنسىدمشقحاكم، ورجاهللموتيعرضهكادمتوقعةغيرمحطةفىللقطارتغييره

لموعدإنتظارًاباخرةظهرعلىيومينبيروتفىللبقاءفإضطرالمدينة، عنيرحلأن
،منهللنيلتتطلعالشاطئعلىالجماهيركانتمشددة، بينماحراسةبهتحيطإقالعها،

.وذهابًاجيئةالمنطقةتمسحالفرنسيةالطوربيدوزوارق

تكاد1921عامحتىالرسولىالكرسىوممثلىفلسطينحكومةبينالعالقاتكانت
يتهمالمونسنيورمنخطابًانتلقىسالمتها، وقد، رغمالتفاهمسوءويشوبهاحميمة، تكون
، أرسلهاالراحلللباباالموقعةالصورمنعددضياعفىتسببتبأنهاالبريدإدارةفيها
التىالطريقةضدمحتجًا "الصحفإلىبالكتابة، ويهددالقدسمسيحيىأعيانبعضإلى

بإجراءقمناوعندما". الكاثوليكيةالكنيسةفلسطينفىالبريطانيةاإلدارةبهاتعامل
.إيطاليافىضاعتالصورأنلنا، تبينتحقيق
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بزيارةأقوم، أنصامويلهربرتالسيرعلىإقترحت، العامذلكصيفمنتصفوحوالى
عامبدأتهاالتىالقديمةالصالتلتجديد) إجازاتىمنتحسبوال (نفقتىعلىلروما

.فلسطينفىاألوضاعحقيقةالكرادلةمنأجدهملمنأشرح، وأن1919

قابلتلروما، فقدالرسميةغيرزيارتىفىبهقوبلتالذىللترحيبكثيرًاتأثرتوقد
يتلقىكانقداستهأنالساعة، وعلمتنصفدامتخاصةمقابلة) الثانيةللمرة (البابا

.فلسطينحكومةتمارسهالذىاليهود"، والتحيزنفوذإتساع "يثيرهالذىالقلقعنتقارير
.الصحةمنلهاأساسالالمعلوماتهذهأنواألرقامبالحقائقللباباأبينأنواستطعت
منموجودةكانت. فلسطينإلىأدخلوهاالبريطانيينإنقيلالتىالسينمائيةفالعروض

المناسبة،غيراألفالمأحدإلىالكاثوليكالالتينبطريركنبهنىالمراتإحدى، وفىقبل
إقامةمسموحًايعدلموأنه. شاكرًاالبطريركإلىالفور، وكتبعلىعرضهفمنعت
مقتنعًاالبابابداوقد. القدسأسوارداخل– خاصةأوعامةكانتسواء – الرقصحفالت

فلسطينحكومةأنسمعأنهأضاف، ولكنهفلسطينحكومةلدىتوافر" النياتحسن "بأن
إلتاحةقداسته، فشكرتعتراضادونالقدسإلىالسمعةسيئاتنساءبدخولسمحت
هؤالءمن500نحووجدناالقدسدخولناهؤالء، فعندمعفعلناهمالهألشرحلىالفرصة
منهاجئنالتىالبالدإلىمنهنالكثيراتبإعادة، فقمتبهنخاصحىفىيعشنالنسوة
هناككانتمامًا، وربماالحىهذابإلغاءعامينمنأكثرمنذالسرعة، وقمناوجهعلى

المدينة، وأكدتدخولناعندالحالعليهكانتبمايقاسالنشاطهن، ولكنمنهنبعض
النشاط، هذاهذامنخالية– قداستهادرجةتبلغمهما – مامدينةنجدأنيتعذرأنهلقداسته

المقدسة،المدينةكانتهل، ترىأعوامثالثةأوعامينفىالبريطانيةاإلدارةفعلتهما
هذهمثلأنقداستهشائبة ؟ فوافقكلمنتمامًاقرنًا، خالية18خاللالخالدةالمدينة

يواجهكانأنهللبابامقابلتىمن، وفهمتالحالىالوقتفىتحقيقهيسهلالمثاًالالطهارة
–مثًال – قالفقد. البريطانيةاإلدارةضدصدرهإيغارفى– شكبال – نجحشديدًاضغطًا

منقالئلسنواتبعدالتركأيامعلىالناسيترحمأنمنتدبةدولةأيةعلىالعارمن "إنه
".حكمهمإنتهاء
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وزير (رىجاسباالكاردينالمقابلةدونإيطالياأغادرأالالباباإلىرغبوقد
فىلمقابلتهذهبت، وأخيرًاإجازتهمنيعودحتىبروماأيامبضعةنتظرتاالخارجية)، ف

القربةكنيسةودخلنا). البريطانيةالمفوضيةرجالمن (دورمرسيسلبصحبةالريفىبيته
لتناولبيتهإلىصحبناالصالة، وبعدالمؤمنينمندستةمعيصلىالكارديناللنجد

نشرتهاأوالبطريركمنهايشكوالتىلألمورشرحىإلىبإنتباهواستمع. اإلفطار
الوقوفيريدونالفاتيكانفىالكنيسةرجالبأنالمقابالتهذهمن، وشعرتالصحف

، وقدبالسياساتأيضًا، ولكنبالحقائقفقطليسلإلقتناعاستعدادعلىالحقيقة، وأنهمعلى
.السفرعندلتوديعىالكرادلةأحدالباباوالتقدير، وأرسلباإلحترامودعتهم

العالقاتأبهرتنى) سنواتبعشرالكونكورداتتوقيعسبقتالتى (زيارتىوخالل
وزيرالكارديناليلقاهالذىواإلحتراماإليطالية، والحكومةالفاتيكانبينالحميمة

الفنونوزير، كانقريتهفىزرتهوعندما. اإليطاليةالحكومةرجالمنالخارجية
لديهاكانتالهاتفإدارةأن، وعلمتلرؤيتهميلمائةطولهارحلةقطعقدالجميلة
القريةتلكفىالكاردينالمعالفاتيكانبهايقومالتىللمكالماتاألولويةبإعطاءتعليمات
.النائيةالجبلية

خمسبمرورإحتفاًال1922ديسمبرفىشرفىعلىاستقبالحفلبإقامة" اإلدارة "تكرمت
قد" القدسأنصارجمعية "أرصدةكانتوعندئذ". القدسحاكم "منصبتولىعلىسنوات
جعلواالذيناألعضاءبعضعنداإلهتمامفىقصورإلىذلكالهبوط، ويرجعفىبدأت

أنعلىالسامىالمندوبمعتفقتاوقد. التبرعاتصورةتتخذ– البدايةمنذ – مشاركتهم
هذاويبدو. للجمعيةجددداعمينحشدوراءسعيًاأمريكافى1923لعامإجازتىأقضى

المسزإلىالفضلويرجع. الثالثينياتألواخرالماليةالحقائقعنغافًالاآلنالمشروع
نتهمالتىالطريقةبنفسالمتحدةالوالياتمعاملةمنتمكينىفىبيلتفاندركورنيليوس

هناكقضيتهاالتىالثالثةاألسابيعوكانت. أوروبابالدمعالتعاملفىتباعهاابأمريكا
يوميًاأذهب، كنتلىأقيمتالتىالحفالتإلى، وإضافةالخمسالسنواتلخبرةتركيزًا
مختلفة،وموسيقيةمسرحيةعروضًاشاهدت، كماالمتروبوليتانمتحفإلىتقريبًا
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نصفلمدةهاردنجالرئيسبمقابلةالبروتستانتية، وحظيتالكنائسبعضإلىوتحدثت
.بولدوينقرضبتسويةقبولهالكابيتولفىيعلنأسمعهأنقبلساعة

لنكولنميالدبعيداإلحتفالفىكلمةداوز، وألقيتالجنرالعلىضيفًاشيكاغوورزت
لمدةبحديث، وحظيتبديترويتأخريينمناسبتينفىباللينوى، وكذلكنجفيلدسبرفى

لحسابالجنيهاتمنآالفبضعة، وجمعتإذاعتهفورد، تمتهنرىمعكاملةساعة
".القدسأنصارجمعية"

بالمالالتبرعالناسومناشدةاألميالآالفالسفرمشقةتحملمنكثيرةدروسًاتعلمتلقد
النساء،منكرمًاأكثرالرجالكانفقد. الخيريةباألعماللهصلةالغرضعلىلينفق

للساميةاالجتماعىالعداءأنلىتبين، كمابالتبرعإلقناعهمطويلوقتإلىيحتاجونوال
فىيبالغونالمتطرفونفالصهاينة .. إنجلترافىنظيرًالهانعرفالدرجةبلغأمريكافى

القدسألنصارالتبرعاليهودبعضالصهاينة، ورفضغيرمناليهود، ويكرههمتطرفهم
بعضبرفضوقمت. واسعةبخطىفلسطينفىتتقدمالصهيونيةأنأيقنواإذاإال

علىنفعهايعودأالبشرطقترنتاالصهاينة؛ ألنهاغيراليهودمنالمقدمةالتبرعات
أودينىأساسعلىبالتمييزتقبلتكنلم" القدسأنصارجمعية "أناليهود، (وخاصة

).عرقى

بفلسطينالمهتميناألصدقاءمنمجموعةبدعوةكارافاتبولالبارزالمحامىتكرموقد
الأنهتقديرىوفىالجمعيةمهمةحولعرضبتقديموقمت. العشاءمائدةعلىللقائى
إسمًايحملوكانالحاضرينأحد، قامحديثىأنهيتوعندما. الحضوربينيهوديوجد
،بكالمىمقتنعإنهأمريكا، وقالفىوعريقةكبيرةيهوديةعائلةإلىإنتمائهإلىيشير

بهؤالءإلتقيتوعندما. النادىفىالغداء، علىالصهاينةاليهودببعضألتقىأنويطلب
أحدسمعتالردهةفىمعطفىأرتدىكنتالطريقة، وبينمابنفسالموضوعشرحت

على ... "،نحصلاألمر، فسوففىماكلذلككانإذا: "قائًاللزميلهيهمسالحضور
.القدسفىوكأنىاللحظةتلكفىفأحسست
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أبشعحتضارها، وأظنهااعندأمىلرؤيةدعيتالرحلة، حتىهذهمنأعودكدتوما
ممنغفيرجمعحضرهامهيبةجنازةفىبتوديعهاوقمنا. المرءحياةفىحزنلحظة

فىبزواجىأبىحتفلايوليو، عندمافىعادتالسعادةلحظاتولكن. فضلهايعرفون
الشبابورفاقواألصدقاءاألقاربمنكبيرحشدفىإيتونهبميدانبيترسانتكنيسة

زوجتىالمختلفةالطوائفممثلوبوقار، فاستقبلنفسهاعنالقدسعبرتالباكر، وقد
تلقيناالصنوبر، كماوغصونالنخيلسعفحاملينالمحطةرصيفعلىبالترحاب

ويافاوالرملةلحموبيتالقدسبلدياتفىواليهودوالمسيحيينالمسلمينوتهانىتحيات
الموسيقية، وأصرتالجمعيةإدارةإلىتأثيرهامتداوزوجتىنشاطوتشعب. أبيبوتل
للحريمالمخصصبالقسمللوالدةعنبرإقامةفىالعامةالصحةإدارةترددإنهاءعلى

.المسلماتالقابالتتدريباألساسىهدفهيكونالحكومىبالمستشفى

التىالشهيرة، التاريخيةاألماكنزيارةيمكن، أنهفلسطينفىالكثيرةالمتعبينومن
، لقدللموظفينالسنويةلإلجازةالمخصصةاألسبوعينمدة، خاللاليومبالجمالتتسم

إلى، وصعدنااألسواقفى، وتجولنابحلبالنبقبرتقالبساتينوسطبالسيارةتنزهنا
األقرعجبلفوقالصغيرةالغاركنيسة، ودخلناالعالمفىيهودىمعبدأقدمالقلعة، وزرنا

أبوللوأكاليلإلىمرة، ونزلناألول" مسيحيون "الناسسمىأنطاكية، حيثعلىيطلالذى
تدمرفىتجولنا، كماالعاصىنهرعلىدافنىبستانفىالمسكونالنبعمنلنشرب

هنرىالفرنسىالسامىالمندوببصحبةسوريافىتجولناكما. وجرشوبعلبك) بالميرا(
النقيضتقدمجمالهامعمرةكلفىلنجدهامصرإلىأحيانًانذهب، وكناجوفينيلدى

،هناكاألولىأيامهفىصعبةتجربةسعيدالمصرىلخادمىبالنسبةكانتالتىلفلسطين
منالدوبارةقصرفىأقاممن، آخرأللنبىاللوردالعظيمالمارشالعلىضيوفًانزلناوقد

.الواسعةشهرتهالجمتواضعهتجاوزوالذى، العسكريين

ذلكعلىترتبوماالموقفعلىقبضتهإحكامالحظنالويد، حيثاللوردعندنزلناكذلك
باشانشأتحسننفوذتصفيةهدفهكانمصرإلىلويدوصلوعندما. األفعالردودمن

وزيرًا (طهرانفىنفسهليجدنشأتالبالد، فاستيقظمصيريوجهالذىالقصررجل
يمتدحونالذينأولئكواحد، كانعام، وبعدعابدينفىزرفتالتىالدموعرغم) مفوضًا
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التدخلإلىالمصرىالسياسىالمسرحأقطاببينكحكموضعهبتجاوز، يتهمونهأعماله
رويسالرولزسيارتهعلىالنارأطقلت، وعندماأحداثمنيدورفيماكطرفالمباشر

منحارسيهاستخداملعدمإنتقادات، جرتعملهموقعفىكانالذىالشرطىمروربعد
القواتقائدأنهؤالءعنغابولكنه،ذلكعلىالهنودلوماآللية، معالدراجاتراكبى

كانالسردار، عندماإغتيالحادثذهنهوفى،األمناحتياطياتوضعالذىهوالبريطانية
.شائعةمازالتالقاهرةعرفتهاالتىاإلنتقادروحأنحراسة، ويبدودونسيارةيركب

، كانالعامالحاكممساعدمنصبقبولعدمعنالعشرينياتمنتصفنحوإعتذرت
الروتينبإيقاعذرعًاضقتقدكنت، ولماالعامالسكرتيرمنصبمناستقالقدكاليتون
فىرغبتىعدمعنالسامىللمندوبأعربت، فقدسنواتأربعأوثالثنحوالمكتبى
سايمسالمزدوجة؛ ألنبالسعادةأشعرجعلنىمماسايمسصديقىترقية، فتمتالمنصب

.منهنجوتوألننى، المنصبتولىالذىهو

،فلسطينفىساميًامندوبًامنصبهفىصامويلهربرتالسيرعملمدةإنتهت، واآلن
وال. الزمنيطلمهمااألذهانفىماثلةستظلبأنها– أسبابلعدة – ومازلتأشعرالتى

البالد،تاريخفىلهانظيرًاشهدتقدفلسطينفىقضاهاالتىالخمسالسنواتأنأظن
والمسيحيينالمسلمينجانبمنالشديدللنقدالعبقرىالمبدعالرجلهذاحكمتعرضلقد

رجلإننى، الكافىبالقدريهوديًايكنلمألنهالصهاينةغالةنتقدهايهوديًا، كماكانألنه
للحائطظهرىوجدتإذاولكن) الكتابهذامنيبدوكما (معارضةرجلولستتأييد

الغدر، وذلكوضدالجحودضدأننىأعلن، فسوفمعارضتىأعلنلممابالموتمهددًا
.فلسطينفىصامويلهربرتالسيرأنجزهماوأهميةقيمةمناليهودبتهوينيتعلقفيما

كما (اليهوديةالشئونفىبرأيهيدلىأنيستطيعيهودىغيرشخصأىأنجازمًاوأعتقد
يذكرهمسوفالذينالكباراألربعةتامة)، فإنبحريةلشئوننابالنسبةذلكاليهوديمارس
أمسكالذىوايزمانوحاييمالرؤيا، ، صاحبهرتزلتيودور: همللصهيونيةكبناةالتاريخ

جديد،بميثاق" الميعاد "يتذكرالعالمجعلالذىبالفوروآرثرالمالئمة، التاريخيةباللحظة
غالةيسئ، وسوفحقائقإلىالكلمات، وحولالمبادئطبقالذىصامويلوهربرت
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أنهعلىالبرهانيقيمأنالرجلعلىالمستحيلمنجعلواإذااليهوديةإلىالصهاينة
.نفسهالوقتفىجيدويهودىجيد، " إنجليزىرجل"

بدايةاألمربدأ، لقدالثالثمارشالالفيلداستقبالفىيافاساحلعلىأخرى، وقفتمرة
كثيرًاضايقتنىالغابرة، ولذلكأوالخاسرةالقضاياحبأوكسفوردأشاركطبيعية، ولكنى

القصورضوءعلىيفسرالرجليفعلهماالجديد، فكلالسامىللمندوبالمديحمعزوفة
.صامويلعملمدةبمديطالبونشهورمنذكانواالذينأولئكمن، خاصةسلفهعند

.النجاحلهايقدر، فلنالشرقعنغيرىجانبأوجانبىمننبوءاتهناككانتوسواء
فىفلسطينستواجههاالتىالكبرىالصعوباتأنلىالهدوء، بدامنسنواتثالثفبعد

العثمانىالدينأسهمحملةسياسية؛ ألنمنهاأكثراقتصاديةصعوباتهىالمستقبل
وحدهاالمدنىالحكممدةعنليسالفوائدمننصيبهاعلىفلسطينحصولعلىأصروا

فىإضافىمبلغبسداديطالبونناأيضًا، وبذلكالعسكرىوالحكماإلحتاللمدةعنبل
؛بالشللفلسطينحكومةيصيبمبلغ، وهوإسترلينىجنيهألف400قدرهالتاليةالسنين

.سنويًاجنيهمليونىإلىتصلتكادالميزانيتهاألن

يتطلبالعاماألمنأصبح، فقدلنبوءتىالمزدوجالزيف، تبينسنواتبضعوخالل
حتى – األساسيةالمشكلةإنمملوءة، حتىظلت، والخزانةقبلذىمنأكبرهتمامًاا

اإلحتياطىدعمفىالميزانيةفائضاستخدامصعوبةكانت– 1936إضطرباتوقوع
تكلفالذىبالقدسالشربمياهمشروعتحقيقهاتمالتىالمكاسببينومن. المالى

كنتالتىرسائلىتضمنت، لقدفيهوقعتالذىالوحيدالتقديرسوءذلكيكنكثيرًا، ولم
كانت، فقدلفلسطينبالنسبةبالغةأهميةذاترأيتهاحوادثثالثلندنإلىبهاأبعث

فيهموغوبغيرعمل، وهوبإجرائهقمناللسكانتعدادألولبالنسبةمتوترةاإلدارة
حققهاالتىاإلنتصارات، وكذلكمشاكلدون1922عامإنجازهتم، وقدبالشرقتقليديًا

فىكبيرةشعبيةكمالمصطفىأكسبتالتىاليونانعلى) التركىالزعيم (كمالمصطفى
بصورةالبرقياتإليناحملتهالذىجورجلويدسقوطالعربية، ثمالبالدمنوغيرهامصر

.درامية
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أثناء، وفىالعرض، فقبلتقبرصحاكممنصبشغلعلى، عرض1926عامصيففى
وصرامةقوةفى، فبداقربعنموسولينىبإنجلترا، رأينااإلجازةمنالعودةرحلة

الشبابمنفيهحتشدابماضاقالذىالكولسيومفىخطابًايلقى، وكانالمغولىالغازى
محبلتعيينرتياحهماعنالصحفومحررىالمسئولينبعضعبرأثيناوفى. الفاشى
.سعيدًاحظًافؤادالملكلناتمنىمصر، وفىلقبرصحاكمًااليونانيةللثقافة

كنتمماحدةأكثركانتالحقيقة، ولكنالقدسفيهأغادرالذىاليومدائمًاأتوقعكنتلقد
نجحناالقدس"، فقدأنصار "صفحةأطوىأنعلىأن– األلممنبمزيد – وتحققت. أتمنى

وبابهيرودوبابدمشقبابوالقلعة، وأصلحناواستحكاماتهاالمدينةأسوارترميمفى
عليه)، وتمتعدبمثابةكانالذى (يافابابفوقمنالتركىالساعةبرج، وأزلناصهيون

الئحةظلفى. 1922عامآشبىخلفهالذىهوليداىكليفوردجهودبفضلكلهذلك
بهذابإصدارهاقمتالتىاألولىباألوامرجاءمامواردهاقننتالتىالمدينةتخطيط

المسطحةالسقوفعلىالقديمة، باإلبقاءللمدينةالمعمارىبالطابعإحتفظناالصدد، 
ألواحاستخدام، ومنعوالدعامات، واألكتافالشوارعوأقواسوالقبابوالعقود

أساسعلىالخزفصناعةووضعنا. المضلعوالصاجمرسيليا، ، وقرميداألسبستوس
للمدينةالمعماريةالرسومتضممحفظةفنية، وطبعنامعارضستة، ونظمناسليممالى

بإجراءوقمنا. للقدسعمليةحديثةخريطةأولوالعبرية)، وكذلكوالعربيةباإلنجليزية(
معًا،والحديثةالقديمةالمدينةلتخطيطمشروعًاوإقليمها، ووضعناللمدينةحضارىمسح
للصناعاتمناطقجديدة، وتحديدطريقاألثرية، وشقالمواقععلىالحفاظفيهروعى

هنومأوديةعلىالمحافظةالمدينة، معحولأخضرحزام، وإقامةوالمنازلوالمحالت
الوحيدالصليبىالقبرشاهدعلىالمحافظةتمت" القدسأنصار "وبفضل. الزيتونوجبل

الماجناعلىالموقعين، أحددوبجنىفيليباإلنجليزىالعصر، ويخصذلكمنالمتبقى
كنيسةأماميقع، وكانالثالثهنرىالملكاإلنجليزية، ومربىالقناةجزركارتا، وحاكم

.المقدسالقبر

مسئولياتهانطاقكانالنمو، كمافىآخذةكانتالمختصةالحكوميةاإلداراتأنغير
،بإنتظامتتدهورالقدسأنصارلجميعةالتبرعاتكانت، بينماتساعافىكفاءتهاومستوى
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المشورة– شخصيةبصفة – يقدمبالبلدية، وكانرسميةوظيفةعلىهوليداىوحصل
كانتلقد. زمالئهبعضمعهايتعاونالتىأوروباوسطمؤسساتلبعضالمعماريةالفنية

حتىتتداعىلها، أخذتالواضحالدعمغيابخاصة، ومعجمعيةدائمًا" القدسأنصار"
.الوجودمنتالشت

بنبرةمتزجتا، ووخطباستقبال: الوداعبحفالتحافلةأسابيعثالثةهناككانتلقد
معنا، وجاءسنحملهاالتىأمتعتناإعدادبمتاعبوالكلماتالخطبفىالفراقعلىاألسى
منالموسيقية، وغيرهاوالجمعيةالقدستجارةلغرفةالحياةمدىالفخريةالعضويةمنحنا

عبرالتىالعباراتمنقيمةأثمنبرعايتها، جاءوقمناتأسيسهافىشاركناالتىالجمعيات
رحيلنا،الفارغة، وعشيةالمجامالتمننحونا، وغيرهامشاعرهمعنأصحابهافيها

منغيرهزرنامرة، كماآلخرالبديعبالمنظرعيوننا، ومألناالروسىالبرجصعدنا
ومعنايافاإلىتحركناالتالىاليومصباحوفى. الوداعزيارةالمهمةالجميلةالمواقع

منوالعشرينالثانيةفىكنتالحياة، منذمتاعمنأملكهماكلتحملالتىالصناديق
فالوركورنالبريطانىالقاربمتنعلىصعدنانوفمبر، ثم29ظهرعمرى، وبلغناها

.قبرصإلىبناأبحرالذى

حبىالعاطفة، أوأوالدينمنينبعال، إنهللقدسحبىأفسرأوأصفأناستطيعال
أننىإلىيعودلعله. وذاكهذامنشيئًاللمدينةحبىيتضمنأنأتمنىكنتلآلثار، وإن

كثيرًا،وأحببتهمجيدًاالناسعرفتألنىالبداية، أومنذهناكوقاسيتواستمتعتعملت
عندسعادتهماوأبىأمىشاركت، وألنىتفاهمهناككانتفاهمسوءكلبعدوألن

لهمالذيناألشخاصإن. السعيدةالزوجيةحياتىهناكبدأتللمدينة، وألنىزيارتهما
فيرتكبونأتواحيثمنويعودونللصالةإليهايأتونمرونةأكثرومشاعرأوسعخبرات

كبيرةمناصبهناكإن. العالممدنبينفريدةتقففالقدسلىبالنسبة، أماالموبقات
منأرفعمنصبهناكليسأنهأؤكدأناستطيعوخارجها، ولكنىاإلمبراطوريةداخل

".القدسحاكم"
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عشرالثامنالفصل
لورانس

)1917 – 1935(

تذكرنى، ولكنهاتفاصيل1917يوليو15يومبغدادفىيومياتىتتضمنالشديد، اللألسف
يشبهسوريافىلورانسأداءإن. الغداءلتناولوفيلدنجلورانسمعذهبت: "يلىبما

.111"غامضةدمشقحتماالتاالمعجزة، و

نهايةفىالقاهرةإلىعدتشيئًا، وعندمالورانسعنأسمعلمبلندنإجازتىأثناءوفى
برعايةأوصيتهالذى – روحىحسينمنعلمتآخر، وقدمكانفى، كان1917عام

عاداتعنتفصيليةمعلوماتطالبًاجدةفىإليهجاءلورانسأن– البدايةفىلورانس
جولةفىالعربية، وصحبهوالتعابيربالمفرداتثبتًاروحىلهوأعد. الحجازعربوتقاليد
الرسمية، وأنبزتهيخلعأنعليهقترحا، وهناكوالوجهاللجوأموقديمةينبعساحلعلى

يتحدثلورانسكان– روحىقولحدعلى – الوقتذلكالعربية، وفىالمالبسيرتدى
أعجمية،لكنةمنتخللمأنهاإالكثيرًاتحسنتلهجتهأنمزعجة، ورغمبلكنةالعربية

،المسلمينعندالصالةطقوسوتعلم. 112الذروةأدائهبلوغعلىسلبيًاأثرعيبوهو
.إستانبولمنتركيةألمولدأنهحسن"، وزعمالشريف "إسممرةذاتنفسهعلىوأطلق

الجسورنسفعنفيتحدث" السبعةالحكمةأعمدة "فىوردتأخرىرواياتوهناك
خبيرصاحبهاأنعنإنطباعًامنهاأىيعطىالحجاز، الحديدسككخطعلىالتركية

ألمانىأصلمنأمريكىرحالة (راسوانكارلقدمهآخروصفهناك، كذلكبالديناميت
نهرمجرىمنإقتربنا: "دمشقإلىالتركىبالقطارمسافرًاكانالذى) بالتصويربارع
القطار، وفجأةعربةنوافذمنفنظرناالقطار، وتوقفباألردندرعامن، بالقربجاف

مسافةعلىجسرهناكأصغر، وكانإنفجاراتأصواتتبعتهكبيرنفجاراصوتسمعت

.هناكعسكرىكحاكمفىيفكروحدادوجبرائيللورانسمنكلكان111
مواطنكأىأبدوكنتالبدوى، ولكنىشخصيةأتقمصأنعلىالسهلمنيكنلم: "لورانسقولهارتليدلذكر112

".العربيةيتحدث
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منمسافةعلىيقع، وكانفوقهآخرقطارمرورأثناءفىنسفقدالموقعذلكمن
اآلخر، ولكنىالقطارمنالمتناثرةبالقطعقطارناعرباتتأثرتالعسكرية، وقدمواقعنا

بعمانأيامبضعةالكارثة، ومكثنامكانعنبعيدًانقلناتم، فقدبوضوحشيئًاأذكرال
".الجسر "إصالحتمحتى

جليدية، عندماعاصفةإليهاتتجهالتىالقدسفىأجلس، كنت1918ينايرأوائلوفى
ثماليومبقيةعندىبجوارى، ومكثليجلسلورانسبدوى، ودخلرجلقدومعنأعلن

وقدرتهالمسلية، بصحبتهعلىضيفًايحلكانالقدسزاروكلما. سبيلهحالإلىمضى
.ضجةدونواإلختفاءالظهورعلىالقدرةفىتشيلىحيلةيجيد، وكاناالستيعابعلى
، فالالطرفأردثمعكسىتجاهافىألتفتأكادواحدة، والأريكةعلىجلوسًانكونوقد

.مصرإلىمتجهقطارفى، بلبالقدسحتى، أوبالمنزلأجدهال، بلبجانبىلورانسأجد

أيدى، وكانتبالقدسكهربائيةإنارةهناكتكن، لمبسنوات، وبعدهااأليامتلكوفى
منخطيربركانمنهايصدرالتىالبرافينمصابيحتنظيفمنتكلالعربخدمى
وتولى. أثاثمنالغرفةفىماوكلوالسجادالكتبعلىيستقرالذىاألسودالدخان

عالءجبهةعلىساطعًاشئكليصبحموجودًايكون، فعندماالمصابيحمسئوليةلورانس
هناكمنغصاتها، فكانمنويخلوالحياةضروراتكلبهألنبيتىيحبإنهوقال. الدين
لمالخيلمناشف، ولكنالكتبمنكبيرةومجموعةوبيانواليونانيةالرخاميةالقطعبعض
قليال،كانالسفرةوفوطالدوارقمنمتاحهووماكبيرة،مناشفتوجدكافية، والتكن

.لورانسرأىيؤيدونضيوفىمعظميكنلمولذلك

يشعركانأنهرغم) كيتشنرشأنكانوكذلك (الزواجعنمضربًالورانسيكنولم
مثلألناسجذابًايبدوأخرى، وقدمرة) إمرأة (يرىلنإنهفجأةلهقيلإذاباإلرتياح
الذينأولئك "إلىأحيانًاينظركانشيئًا، ولكنه" تفعالن "أعتبرهمااللتينوأختىزوجتى
وعندما. نفسهابالطريقةيعاملهممحرجة، وقدنظرة" الناس، ويعرفونثيابهميلبسون
وأسمائهمالمشاهيربعضنفسها، وعنعنعشاءحفلفىالسيداتإحدىإليهتحدثت

أنيبدو: "لهقالتالسيدةإنحتىواضحًالورانسإكتراثعدمبها، كانيدللونالتى
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هىتلكوكانت (مقعدتهعندلورانسنحنىالورانس"، فللكولونيلكثيرًايروقالحديثى
".مطلقًايهمنىالحديثكإن "وأجاب) حركهاالتىالوحيدةالعضالت

تجهتا، عندماروحىحسينننتظربالقاهرةكونتيننتالبفندقصباحذاتمعهأقفكنت
إلىتتحدثأنتود، ولكنهاحديثهسماعتستطيع، الالسنفىمتقدمةإنجليزيةسيدةنحوه

بإحدىفسهانعنتروححارًا، والسيدةالجوكان". المتوجغيرالعربيةالجزيرةملك"
فرد" 92، 92، لورانسكولونيلياتتذكرأنحاول: "للورانسنفسها، وقدمتالصحف
".مديدعمر – سيدتىيا – مديدعمر: "مبتسمًالورانس

األعماللطباعةإيبنجفىينشئهاسوفالتىالمطبعةعنيتحدثكاناأليامتلكوفى
إلىأتطلعإننى. بهتحلمالذىثيوكريتوسلكأقدمحيث): "قولهحدالكالسيكية، (على

فيصل: الملكينصنعوقد". الملكينصناعةمنأنتهىأنبعد، ولكنلمطبعتىالعودة
مععالقاتهالمطبعة، ولكنينشئلم، ولكنهاألردنشرقفىالله، وعبدالعراقملك

إلىسئمنتنتقلأنلهامكة، قدر، شريفعلىبنحسينالالقديموصديقىصديقه
بالتأييديحظىكان. الملوكزمرةبينالملكهذامكانة– لألسف – تدهورتفقد. أسوأ
عنخارجًاكانوالسلطةبالرأىاستبداده، ولكنالعظمىبريطانياجانبمنالتام

ماسأنهعلىعملهفىيرغبيكنلمأمربأىيتعلققتراحاكليعتبرالسيطرة، فاستمر
.السياديةحقوقهعلىإفتئات، فيهبكرامته

ثمانىلمدة" القبلة "جريدةأعدادجميعبفحصيقوموالصبربالمعرفةيتحلىمؤرخأىإن
صورةللقارئيقدمأنيستطيع– مكةفىالهاشميةالحكومةحاللسانوكانت – سنوات
جدة، تتخذففى. العشرينالقرنإلى، وليسالوسطىالعصورإلىتنتمىوأعمالألفكار

فىالملكيرغبالذيناألفرادلبعضالقائمقامستدعاءإصورةمسجدبناءإجراءات
أنعليهالذىبالمبلغبمكةكتبإيصاًالمنهملكلالبناء، ويقدمنفقاتفىمساهمتهم

وعندما. الشرعىللنصتطبيقًامكةفىالسارقيدتقطعكانت1923عاموحتى. يدفعه
طلبهاالسودانحكومةتسحبأنجاللتهإقترح، وسواكنجدةمنالبرقخطتعطل

، أصدرلطلبهالسودانحكومةتستجبلموعندما. لإلصالحالالزمالمبلغبسدادالتقليدى
اإلتصاللقطعلهمعقوبةالالسلكىاستخدامجدةبميناءالسفنجميععلىفيهحظرأمرًا
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منأومهمةأعماًاليمارسونالذينأولئكحتىأحدًاذلكمنيستثن، ولمالساحلمع
متيقظةجدةبميناءالالسلكىمحطة، وظلتالوقتلضبطالالسلكىاإليصاليستخدمون

بث، وتتولىالبعضوبعضهاالسفنبينحتىمتبادلةرسالةأيةعتراضالالوقتطوال
لتصحيح، أومصوعمنالقادمةالوقتضبطإشاراتعلىللتشويشلهامعنىالرسائل
.األحمرالبحرجنوبالمبحرةالسفنوجهة

الدهشةإلىتدعومسألةالسواء، وهناكعلىوالخارجالداخلفىالملكسلوكهذاكان
الذىالرجل - 113لورانسمعاألخيرةالمفاوضاتقطع، فقداألسفإلىتدعومابقدر

فىإليهاالتوصلتمتفاقاتاعنيتراجعالملككانمافكثيرًا– قدرهمنورفعساعده
العرشعنبالتخلىمرةمنأكثر، وهددالسابقاليومفىالتفاوضمنساعاتخالل

حبًايكنكانحسينالملكأنوأشك). ذلكفىجادًايكونأنيتمنىلورانسوكان(
أنإياهمموهمًاتجاههأبنائهنفوسفىالشكيثيركاناألحيانبعض، وفىللورانس
بأنللورانسيسمحلنأنهخلصائهلبعضكثيرًا، ولمحمصلحتهمضديعمللورانس

منبقدرلورانسعنمعىفيصلتحدثوقد. القبائلرجالمعاإلختالطمنيكثر
.صناعهمدائمًايحبونالالملوك، ألنلدهشتذلكغيرفعلالساخرة، ولوالصراحة

الطبعةفىلالشتراكالناسمنالراغبينتدعورسالةتلقيتبالقدسخدمتىنهايةقرب
بقيمةشيكًاالفورعلىفأرسلت" السبعةالحكمةأعمدة "لكتابالمحدودةاألصلية
أكثرتتضمنرسالة، ومعهقطعأربعإلىممزقًابالبريدذلكبعدإلى، ليرتداشتراكى
،لهإهانةكانالنحوهذاعلىخطابىأنحدة، معتبرًاإلىلورانسوجههاالتىالكلمات

 –وكان". فيهنصيبصاحببإعتبارى "الكتابمننسخةسيعطينى" بالطبع "كانوأنه
ألفالعشرينكتاب "بإسميعرفأصبحالعظيمة، فعندمابموهبتهيكترثال– بعدفيما

المادية، وعندماالكتابقيمةتنهارأنقبلبسرعةنسختىأبيعأنمرتيننصحنى" دوالر
األصليةالصورمنكاملةمجموعةجمعبقاماألخرىاألوراقبعضمعنسختىحرقت

.لىوأرسلها

العربية،الدولةوحدودسورياحولتدور – عندئذ – واإلنجليزحسينالشريفبينالرئيسيةالخالفنقطةكانت113
.منهالمطلوبالدورلعبأنبعدعليهاعبئاًأصبحالحسينأنترىبريطانياكانتبيكو، بينما – سايكسوإتفاقيات

)المعرب(
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أنقترحتا، وعملهينتوىعماسائًاللهكتبتقبرص، إلىوتوجهىللقدستركىوقبيل
:التالىالردمنه، فتلقيتنلتقى

1926يونيوأول

ستورسرونالدعزيزى

أسمع، ولكنىاآلنالناسيراهاالتىالعامةالشئونوعنلندنعنبعيدإننى، نعم
فىاألسبوعيةالعطلةتقضىأن، عليكرؤيتىأردتآلخر، فإذاحينمنمنك

.منهاأميالعشرةبعدعلى، إننابلتون

وأكتوبرسبتمبرفى). عنهشيئًاأدرىال (مامكانإلىسأسافرأغسطسفى
ظهرفوقسأكونديسمبرإجازة، وفىسأقضىنوفمبر، وفىبكرانويلسأكون

سالحجاذبيةجانبوإلى. سنواتلخمسالهندإلىقيالطرفىجنود، ربماناقلة
مجانًا ؟العالملرؤيةالطرقأسهلذلكأنتعتقد، هلالملكىالطيران

الملونةلرسومىالمعقدةالصفة. تمامًامثلكفقدتهماالسوء، لقدغايةفى: اللوزتان
، ولكنهالعملمحاولةمنعامانمضى، لقدبالتوقفتشسويكمطبعةأصابت
ذلكيتم، وحتىأغسطسفىمنهااإلنتهاءيأملونالطباعة، وهمفىصعوبةيزداد
علىأعيش، وهكذاللخارجالسفرأبدأعندمامكتملغيرأومعطًالكتابىسيظل

أنت (بالكتابالواردةبالشخصياتيتصلفيماستراهمااللهإاليعلم، والأمل
).وغيرك

اللقاءإلى

لورانس. إ. ت

:نصهاأخرىرسالةمنهتلقيتالخريفوفى

1926نوفمبر2

رونالدعزيزى
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.أحددأناستطيع، متى ؟ المنه11السبتيومبلتونإلىأحضرسوف

لم، فإذافيهمكانًالنفسىأجدأنأحاول، وسوفبلتونفىبرنامجكفىستمرإ
يومأحضرسوف) ضبطهايمكنالالحياةفأمور (ماألمرمناسبًاالسبتيوميكن

السبتيومالشاىتناولوقتنلتقىوربما. أراكحتىبالجوارأظلاألحد، وسوف
برنامجكفىستمرإ. اللهإالاللقاءموعديعلماألحد، فاليومالعشاءموعدبعدأو

أصبحتحركتىنارية، ولذلكدراجةلدى. آجًالأوعاجًالإنبكألحقوسوف
.سهلة

بإرسالالمستعمراتوزارةتقومنوفمبر، وسوففىيصدر، فربماكتابىعنأما
الخبر، لقدقرأتعندماسعدت، لقدقبرصحاكممكتبإلى، وستوجهإليكنسختك

، ولكنهابالباستيلالمرسومةاللوحاتمعبالغةصعوبةكننجستوندارلقيت
بقطعالشبهأقربمتقطعةالطباعةفىتبدوفهى، التجريبمرحلةفىمازالت
،األلوانطابعمعكبيرًاجهدًايبذلوالناشر. اللونحمراءالمجزر، كتلفىاللحم
وإن (اللوحاتطباعةستتمسبتمبر15وحوالى. هباءالجهدهذايذهبأالوأرجو
).ملزمًاليسالتاريخهذاكان

.نلتقىعندماالتفاصيلمنالمزيدعلىوسأطلعك

لورانس. إ. ت

الطيرانضباطبينضابطًاأنليعلنجاءعندماالخدمكبيرينبهأنخالىنسىلقد
النارية،دراجتهمقعدتحت" السبعةالحكمةأعمدة "كتابهمخطوطيضع، كانبالباب

الحديقة، سألتهفىنتجولكنا، وعندماالكتابمنفقرتينأوفقرةأراجعأنوأرادنى
لهالعالمفىواحدًاشخصًاهناكبأن، فرداآلنيفعلهماعلىإقدامهسببعنصراحة

أعلم: "، وقاليوفقلمولكنهكذلكيكونأنحاول، لقدالمبدعالفنانالوجود، إنهحق
علىالبرهانأقمتجيدًا، ولكنىفصًالحتىجيدة، أوفقرةأوجيدةجملةأكتبقدأننى

السبعة"، فقدالحكمةأعمدة "بعدرأيتقدأكنلمجيد، ولماكتابكتابةعنعجزى
إذاشيئًايساوىالأنهوأرى) لورانسإعتزازموضعكانالذى (هوجارثمديحقتبستا
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ذوىمنأناسرأىلورانسقبلاإللهية"، وقدالكوميديا "أو" هاملت "بعظمةقورنما
وأساطيناألسطولوقادةالوزراء، واألساقفة: مثلبلوغهيمكنالالذىالرفيعالمستوى
المبدأ، ولكنهحيثمنالرأىهذابعضهم، أيدالماليينأصحابمنالخيرأهل. الصحافة
شيئًا،يساوىيريد، فالمايحققأنباستطاعتهيكنلمفطالما. كتابهعلىتطبيقهرفض

أصبحالجويةالقواتتركعندما، وإنهالتلقائىالعملفىيتمثللوجودهاألدنىالحدوإن
.المدينةمخازنأحدفىليلىكحارسيبدو

،قالماعنىقد– الغامضللتناقض، وحبهللخبثنبذهضوءعلى – لورانسأنوأعتقد
،الناسيتوقعهالذىالمستوىمنالفزععنصرإعتبارضرورةرأيتأننىرغم

التىالخفيةالفظةالمعاملةبعدأعصابهبهدوءحتفاظهامدىحولالشكوساورنى
.114درعافىيواجهها

يعانىيكنلمأنهرغم" السبعةالحكمةأعمدة "شأنمناإلقاللفىبالغأنهأعتقدكلذك
.بالكلماتاإلحساسشديدكفنانقدمًاالمضىمشقةتحمل، وقدنقصمركب

1934نوفمبر13

ستورسرونالدعزيزى

الشمسأشعةتحتبسالمقابعةالبريديةبطاقتككانتعندماغائبًاكنتلقد
لماالنحوهذاعلىالسنواتكلكانتووتر، إذاأمبتونساوثحافةعندالمشرقة

.الخارجإلىالسفرإلىبحاجةكنا

هذهمثلأنأعلمألننى؛ لكأعيدهاالتىكيتشنرعنالتايمزمقاالتهذارفقتجد
عندمنهاأربعًاأوثالثًاقرأت، وقدالزمنمرورمعالندرةبالغةتصبحالمقاالت

أنمؤداهافكرةمنهااستخلصت، وقدذلكبعدقراءتهاأتابعلمصدورها، ولكنى
طباعتهعندمناسبًايبدوقدالذىفالشئللكتابة، مناسبةغيروسيلةالجديدةالطبعة

رخيصةتعدالالصحفيةصحيفة، فالكتابةفىيطبععندماحيويتهيفقدكتابفى

.درعافىإغتصابهحادثبعدلورانسفىتغيرقدشيئاًأنلمسواأنهملورانسمعالعاملينمنفردمنأكثرذكر114
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الذىالمعمارىالنحتمثل، إنهاطبيعىغيرعليهاالتأكيداآلنودمًا، ولكنلحمًا
.البناءداخلالتجميلفنونعلىيطغى

، ولكنهاالصحفىللنشرموجهة" إنتقائية "تبدوتلكمقاالتكإنالقوليمكننىولذلك
المزاجولكنخاصبمزاجتكتبإنك. كتابفىجاءتلوجاذبيةأكثرتصبحقد

منتزيدحقًا ؟ أظنهااألمزجةتتألقهل، ولكنيتألقحتىأكثرتحديدإلىيحتاج
فىالكتابةتحاولأنالكتابة، وأتمنىطرقأحسنمنفهىكلوعلى. اإلنتشاء

.المبعثرةالمقاالتتلكمن، بدًالحياتكبخيوطيرتبطباقشئ

مقابلةلتقاريروصفك، هوكتاباتمنقرأتماأحسنإنلكقلتماوكثيرًا
، فإذاقصرهفىمساءمكةشريفمعالعربية، ولقاءاتكالثورةقبلالعمالء

جيدًا،كتابًاستخرجالنحو، فإنكهذاعلىوالشخصيةالبيئةعنتعبرأناستطعت
تستخدمأنيجبمضللة؛ إذتكونقدكيتشنرعنكتبتهاالتىالمقاالتوهذه

الخارجية،مراسالتتنسىأنعليك. 115"السكرتير "كلمةمنبدًال" أنا "الضمير
.السامىالمندوبإنتقادوحاول

المخلص

لورانس. إ. ت

أوباألسلوبالمتصلبالنقدقتنعاإذايتواضع، وكانكتاباتهمناقشةلورانسأحبلقد
منصفًايكنلم، وإنهكتابهمقدمةفىمعىكرمهفىبالغإنهلهقلت، وعندماالمعلومات

خبرةأكثرفيهكنتأمرفىنصحهبذلكقصدت، فقدالكتابمنتصففىعنىحديثهفى
.منه

مرةراجيوالباخرةمتنعلى1929عامأوائلالهندمنعودتهعندمعهوزوجتىإلتقيت
،هوميروسبترجمة، مشغوًالمقصورتهفىمستلقيًاةلالرحوقتفيهاقضىوالتىثانية، 

عمنمختلفًايبدوحتىكثيرًاباألوديسةضحىأنهأعتقدإننىلهقلتعندمايبتئسلم
قدالفصحىدقتها، والعربيةعدمرغمللنظرالفتةترجمتهترجمتها، ولكنإلىسبقوه

.كاتبهاإلسمتحديدأوتوقيعدونالمقاالت؛ ألنلذلكمضطراًكنت115
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؛بارزتينميزتينلورانسقدمهاالتىاألوديسةلترجمةعامية، ولكنعربيةعندهتصبح
قادناحريريًاخيطًاالبطلعبادةمنغزلتأنهامعًا، كماولورانسهوميروستقدمفهى
الشارعرجليفعلكما، تمامًااألصلصورةتطابقالالتىلهوميروسالنماذجآالفإلى
صالةفىللبيعمعروضةالبريطانىالمتحفمنتاريخية" فازة "إلىينظرعندمالندنفى

).البريطانىالعهدولى (ويلزأميرحضورفىشهيرةمزادات

صريحةصورةفيهيرسمالذىThe Mintكتابهأصولقبرصفىإلىلورانسأرسل
، ولكنالوصفعنجودةقليالقصيكن، ولمالطيرانسالحفىاألولىأليامه

دونمروعةكانتالرتبمختلفأصحابيستخدمهاالتىواللغةالنفوسبينالتناقض
مشاعرهمعنالتعبيرفىمخاطرمنبوجودهميحيطلمامتنفسًاوجدواأنهم، ويبدوشك

منعددفىالعباراتبعضعلىاألزرقبالقلمعالماتوضعت، وقدالقبحبالغبأسلوب
اللغةإنقاللورانسالنور، ولكنإلىالكتابيخرجحتىالثالثيننحوبلغالصفحات

منبعضنشروقد" (الكتابلنشرداعىتزويدها، فاليقتضى "األمركانالحياة، فإذاهى
أمريكىناشر، وحصلتوقيعدونالصحفيةالمقاالتمنعددفىمختصرًاالكتابهذا

،1950عامقبلينشرلنالكتاب، ولكنالمقاالتتلكمنعشرةنشرإعادةحقعلى
).بنفسهلورانسحددهالذىالتاريخوهو

حافلموقعفىبالوجودلهيسمحالذىبالقدرإالاألنظارمحطيكونأنلورانسوكره
التىاإلحتياطاتفشلتإذامستاءيكنلم، ولكنهوحدهعليهاألضواءتركزفالبالناس
للمتحفزيارةفىلمرافقتنايومذاتوزوجتىدعانى. عليهالتركيزلتجنبيتخذها
يقفأنمنه، وطلبتماكبىجيمسلهرسمهاالتىالصورةلنرىاإلمبراطورىالحربى

قدالجميعكانلحظات، وفىماكبىبهارآهالتىوالطريقةاألصلبينألقارناللوحةأمام
أنيبدو، والالناسمنحشدوحولناالجولة، فأكملنابالمتحفموجودلورانسأنعرف

لمإنهقالبناأحاطوامنعددإلىالزيارةنهايةفىأشرت، وعندماتضايققدلورانس
استمتعأنهواإلنطواء، غيرالخجلبينيجمعالتناقضاتمنمركبًاكان، لقدذلكيالحظ

عنالناسأبعد، وكانعملهنتيجةنقدإلىهتمامابالمصور، واستمعأمامبالجلوس
الصيدمالبسأوالسهرةمالبسفىلهصورةنرسمأنالعامة، فيمكنالمدرسةمستوى
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مختلففىيتصرفوكان. وذلكهذابينتجمع، فشخصيتهالقديمالمدرسةعنقبرباطأو
منالكثيرمعدومة، فيهكانتاإلداريةقدراتهأنالذكاء، غيرمنكبيربقدرالمواقف

.جورجلويدأواألكبراإلسكندرمثلالفريقروح

فىمسبق، وبموعداألحوالأغلبفىمصادفة) متوقعهوكما (إنجلترافىلتقينااوقد
أشترىمرةذاتالقطار، وكنتمحطةعلىأوالحافلةفىأوالطريقفىأقلها، إما
إنجلترا،إلىلتوىعبرتقدكنت. كتفىعلىيدهاستقرتعندماجراموفونأسطوانة

وجدتهلتفتاعندماالمناسبة، ولكناألسطوانةإختيارفىمعاونتىيريدالبائعأنوظننت
فىالرفوفعلىالمكدسةاألسطواناتمنالضخمةمجموعتهمنليزيد، جاءلورانس
جمعللغرفةتفقدهأثناءالناشر، وفىلزيارةمعهأخذنىمرةوذات. بيتهمنالعلياالحجرة

فأهدانىالشركة، صاحبوكأنه، وتصرفالثمنغاليةالكتبمندستةنصفنحو
طويلةمسافةيقطعللود، فهومخلصًا، عطوفًا، حافظًاصديقًالورانسبعضها، كان

تلكدراجته، ويقودالتمريضبيتفىليعودنى) حتفهإلىقادتهالتى (الناريةبدراجته
.قبرصإلىالسفرقبليودعنىلكىإنجلتراغربمنميل200مسافة

:لىكتبنقاهةرحلةمنعودتىوبعد

1929مايو5

ستورسرونالدعزيزى

بالفائدة ؟ هلالرحلةعليكعادت، هلعدتقدأنكبارنجموريسأبلغنى
وبينبينىيحولموقعفىهناإننىبالتحسن ؟ شعرتأوصحتكاسترددت
الصحبة،وكذلكجيدالمكاناألسبوعية، ولكنالعطلةفىحتىلندنإلىالوصول
.يرامماعلىلىبالنسبةواألمور

.صحتكتحسنعنراضيةتكونأن، وأرجوستورسلليدىتحياتىبلغ
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،لكأعطاهعماضخامةتزيد" جيباك "منضخمةمجموعةبارنجموريسأعطانى
جديدًايعدنصفهاإن. حولهارصينةجيدة، وقصائدأشعارًابهاأنأعلمأكنولم

.على

المخلص

لورانس. إ. ت

المستعمراتوزارةرجالوداعنافىكان1934عامكنداإلىساوثامبتونمغادرتناوعند
ظهرإلىصعد، وقدقبلمنعليهكانمماأجودبصحةيبدوكانالذىلورانس. إ. وت

األقصىحدهبمعاشصغيرمنتجعفىالقادممارسفىتقاعدهعنمليًاالباخرة، وتحدث
يستطيعال، ولكنهوالجبنوالعسلالخبزلضيوفهيقدمأنيستطيعسنويًا، وأنهجنيهمائة
علىالنومإالالضيفأماميبقى، فاللذلكمكانوجودلعدمعندهالليللقضاءيدعوهمأن

، فقدمعهلىلقاءآخرذلككريمًا، وكانمرحًاحميمًاصديقًاكان. كيسداخلاألرض
.أخرىمرةأراهأندونمات

حوالىإالمنهايبق، ولممنزلىأصابالذىالحريقفىلىخطاباتهمعظمدمرتلقد
،التهربعلى، وقدرتهشخصيتهجوانبوتنوعقوةالخطاباتتلك، وتبينخطاباتستة
قمتفنانأعدهالبدوحياةعنلكتابمقدمةيكتبأنمنهطلبتضعفلحظةففى
مرةله، وكتبتللطلبلورانسيستجيبأنفىأملأنهأعلم، وكنتلهمعرضفتتاحاب

:التالىالرد، فتلقيتالفنانلذلكأقولهماأجدحتىخطابىعلىيردأنمنهطالبًاأخرى

لنجتونبرد

1935فبراير25

إن. أخرىمرةذلكفىالتورطأودعفنة، والالكتب، فمقدماتأفعللن: ال
ال"، للغرباء "نقولأنالسهلمن، ولكناإللحاحشديدةكالمرأةتوماسبرترام
لماذا، أويكتبهمايومًاأعرفلمأننى، كماحقعلىلهليسأنيعلمأنويجب
.التأكيديكون ؟ ال، بكل، ومنيكتب
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المخلص

لورانس. إ. ت

الطيرانسالحخدمةمعهالغد، وأتركصباحالمكانأغادرسوف: ملحوظة
.أحدعلىجنيتوماعلىأبىجناهما، هذاالملكى

اآلثارمديرمنصبتولىالصحبة، رفضأحب، ولكنهالمجتمعلورانسكرهلقد
كانوايعرفونهمنوكل. الوظيفةتحتمهاالتىاالجتماعيةاإللتزاماتيقبلال؛ ألنهبقبرص
أعضاؤهايخالطأنتتوقعجمعيةفهىالنفوس"؛ جميعزمالة "فىالنسبىفشلهيتوقعون
التىالمحاضراتيحضرأن، فيجبلذلكالعضووقتيتسعلم، فإذاالبعضبعضهم
فيعدالتوحدويثريها، أمااألذهانيشحذ– جيبونعند – فالتخاطب. الجمعيةتنظمها

.العبقريةفىمدرسة

أسلوب، وكانالمشىأثناءفىاألصدقاءمعيتحدثأن– أحيانًا – أحبلورانسأنغير
مدمنًاكان– لألسف – الخمر، ولكنهيقربلممدخنًا، كمايكنالبساطة، لمشديدحياته
فىحياتهفائقةبسرعةالناريةدراجتهلقيادةاإلدمانهذاكلفهكبيرة، وقدبسرعةللقيادة
علىالناريةبدراجتهجرىساعة، حيثربعلمدةطائرةمعتسابقفقد. األمرنهاية

.السماءفىتحلقوالطائرةمفتوحطريق

حاولوقد. النواحىجميعمنشئكلفىالمبالغةفىاإلفراطمنلورانسعانىلقد
العسكريةعملياتهإنلنا، وقيلسمعتهمنينالواأن– موتهوبعدحياتهفى – البعض
هو، طالمافعلهمايفعلأنباستطاعتهكانآخرشخصأى، وأنالنطاقمحدودةكانت
لنفسهالدعايةبإثارةتهماو. يدهمتناولفىالبريطانيةالخزانة، وذهبيدعمهأللنبىكان
ماضايقهمقدالموظفينكبارأنريب، والالغموضمنبهالةإحاطتهبهاقصدالتى

منيحملهماإلىترمزحروفتتبعه، والألقابإسمهتسبقالالذىالرجلهذايحققه
منبهالةتحيطهإنجازاته، ولكنجنيهمائةإلىالسنوىراتبهيصل، والونياشينأوسمة
النوععن، يقالالعامالموظفمننوعانهناك. يفعلونماعلىبظاللهاتلقىالضوء
الرجل ؟ "هذايتبعهالذىالوزيرمن "اآلخرعناآلن ؟ " ويقاليفعلماذاترى: "األول
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ينتمىالمجموعةهذه، وإلىالعالمهتماماونتباهاتثيرالموظفينمناألولىفالمجموعة
،واسعنطاقفذاتاألخرىالمجموعةأما. جورجولويد، تشرشلوونستون، لورانس
.المواقعألهمحتاللهاابوتعرف

تحدث. محزنةتوقعاتضغطتحتيعيش– حياتهمناألخيرةالشهورفى – لورانسكان
"تمامًامميزغيرحائط "عنالملكىالطيرانسالحخدمةتركهبعدخطاباتهآخرفى

:طرطوسلرجليائسةبكلماتخطاباتهآخر، وأنهىيواجهه

أوزونفندق

بردنجتون

يورك

1935يناير31

ستورسعزيزى

الجويةالقواتخدمةفىشهرلىأبدًا، بقىهيثيعرفنىلناألسفال، لشديد
فىالطيرانسالحقواربمنلعشرةتجرىعمرةعلىهنا، مشرفًاسأقضيه
.محلىمرآب

سوقأماألوزونأهىالكريهةالرائحةتلكمنأتعجب، ولذلكحقيقىالفندقإسم
.جيد، بارد، ولكنهفارغالفندقالسمك ؟! إن

،الملكىالطيرانسالحمنتسريحىدع، فباآلنأقولهمالدى، ليسلألسف
أمامىتبدو، ولكنهاتشغلنىجديدةحياةفىللبدءنفسىشتاتأجمعأنسأحاول

بأننىمحالة، وأعترفالقادمالسنفىالتقدمأنأعتقد. تمامًامميزغيرحائطًا
.ماأمرعلىاستقرلماآلن، وحتىعلىجديدشعور، وهوذلكمنبالخوفأشعر

أينأعرفالطبعًا، ولكنىنلتقىأن، أتمنىمارسبعديكونما، حسنًا، سنرىآه
نفسى ؟علىأطلقماذا، أوسأفعلماذا، أوسأعيش
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.فعًالعدتالمقاتلة، ولعلكطبيعتكإلىتعودأن، ورجاءستورسلليدىتحياتى
المخلص

لورانس. إ. ت

:كننجتونإلريكالذهبىالعيدبمناسبة، كتبهخطاباتهآخريعدمماالثانىالقسمهووها

،تتوالى، فاألياممثلكأتساءلنفسىأناالحقيقةفىأفعل ؟ حسنًا، عماتتساءللعلك"
تحيرنىأفعل ؟ أسئلةأنأنوى، وماذاأفعل، ماذاالنوم، ثمالليالىوكذلك

تلكفىيومًافكرتالخريف ؟ هلفىشجرتكمنتسقطورقةتر، ألموتضايقنى
،بهبأسالفيهأقيمالذى، فالكوخبهأشعرماهوذلكالساقطة ؟ إنالذابلةالورقة

سريرهناك، فليسإلىيفدمناستضافةاستطيعكيف، ولكنلىمناسبوهو
الحياة ؟ألمورضروريًااألشياءتلكمثلأليس .. للطهىأوانتوجد، والإضافى
".للجميعالسكينةأرجو

وعودتهالطيرانسالحلخدمةتركهكبيرة، وبعدنقديةقيمةذاتلورانسأخباركانت
التصويرآالتوراءتختفىالتىالغريبةالوجوهمنحشدًاوجدهيلكالودزفىلكوخه

إلىمتسلًالالليلفىعادهاربًا، وعندمابأضوائها، ففروتطاردهأمامهالطريقتسد
ووجدخرجوعندما. للخروجيضطروهحتىالكوخسطحعلىبالحجارة، ألقواالكوخ

شديد؛ إذبضيقأحسبعيدًا، ولكنهبهأرضًا، وألقىوطرحهضربهمواجهتهفىمصورًا
.سنواتمنذأحدًافيهايضربالتىاألولىالمرةهىتلككانت

علىوينقرشباكهعلىيحططائرهناك، كانحياتهمناألخيرةالثالثةاألسابيعوخالل
نافذتها،علىلينقرالطائرتبعهأخرىغرفةإلىلورانسنتقلاباستمرار، فإذاالنافذة
أثناءفىالطائرعلىالرصاصأطلقلهصديقًاإن، حتىأعصابهيثيرالنقرهذاوكان
للمرةدراجتهمقوديلوىلورانسكاناللحظةنفس، وفىالبيتخارجلورانسوجود

،بالجرانيتالمرصوفةالطريقعلىقدمًاستينإرتفاعمنرأسهعلىليسقطاألخيرة
.حياتهصفحةوتطوى
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البلوط، ولمخشبمنالمصنوعالنعشتجميعتمحتىالمسجىجثمانهجانبإلىجلست
الورودوبعضالوادىمنالبريةالزهوربعضسوىاللحادحجرةفىشئهناكيكن

مؤخرةفىكانتإصابتهالصدمة، ولكنلىيسببمالرؤيةمستعدًاجئتالحمراء، لقد
أنفه، كانمالمحهيشوهلمذلكاليسرى، ولكنعينهعندشديدةكدمةإلى، إضافةرأسه

شبيهةرأسهتلفالتىالضمادةقليًال، وكانتمربعًاذقنهاإلنحناء، وكانقليلمستقيمًا
التصويرآالتالصغيرة، تابعتهالكنيسةإلىنعشهحملنا، وعندماالعربشيخبكوفية
.للورانسعاملقاءآخرلتسجل

،شخصيتهمنآخرجانبًاغيرهم، وعرفلورانسشخصيةمنجانبًاالبعضعرفلقد
سيمركانهل، ترىشخصيتهبسماتوألمحقيقتهعلىعرفهمنهمأيًاأنأظنالولكنى
فىاالستمرارينوىكانأنهالبعضإعتقدشبابه ؟ يومًاعاشهلالشيخوخة ؟ بلبمرحلة
إن. آخرمهمًاكتابًايؤلفأنباستطاعتهكانأنهاآلخرالبعضعتقدا، بينمابالدهخدمة

يأبهون، والالمخاوفحركتهممنتحدالالذيناإلمبراطوريةصناعشأنشأنهلورانس
فريدًامثاًاللورانسسيظل؛ ولذلكلبالدهميحققونهبمايهتمون، وإنماالشخصىللكسب
الرومانسىأبرزهالعلمهمةشخصياتالحربصنعت، لقدكتابهعنالنظربغض

".العربجزيرةلورانس "التاريخفىإسمهسيخلدالذىالعبقرىالخجول
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عشرالتاسعالفصل
قبرصمستعمرة

)1932يونيو9 – 1926نوفمبر30(

أقفكنت، بينماوالوضوحالتركيزمنكبيربقدرتافهةأشياءبتسجيلالذاكرةتقومأحيانًا
فاماخليجعبربحرصتبحروهى" فالوركورن "ظهرعلىالرسميةالبزةمرتديًا

حاكمًا،إليهعدتسائحًا، ثمزرتهالذىالثانىالمكانهىقبرصأنجوستا، تذكرت
الوالءيكنونوموظفينضباطوجوديتبعهسوفالحكمتغييركانإذاعماوتساءلت

تغييرعنديحدثكماالقديم"، تمامًاالحرس "زمالؤهميعتبرهمثم، ومنالسابقللحاكم
حرس "معمتسامحًاالقدسحكمفىخلفنىمنيكونأنوهناك ؟ وتمنيتهناالحكم
، وسمعتقبرصوأهميةجمالعنالكثيرأعرفكنت. بالفعلهناكورائىخلفته" قديم

.وساستهاالمدنأساقفةعنالكثير

 –اإلقليممندوبأبلغنى، فقدالسياسىالعملبدأمراسيها، حتىتلقىالسفينةكادتوما
بأشرطةومربوطمطوىبىترحيبًاأعدهالذىجوستافاماعمدةخطابأن– تردددون

،طوالسنواتمنذالعرفعليهجرىماذلكوأن, 116اليونانعلممثل. وزرقاءبيضاء
حكمىأبدأأنالمؤسفمنيكونوقد. خطابًايلقىأنالعمدةمنمطلوبًافليسكلوعلى
العمدةأعدهاالتىالملفوفةالخطبةقبلتوهكذا. السكانأخماسأربعةإلىتسئبحادثة
الصغير، وماالقطارالميناء، وركبنارصيفعلىالمستقبلينجموعأمام، وقرأهالتحيتى

، ونمرالقوطىالطرازذاتالفرنسيةالكاتدرائيةأمامنا، وتبدوعطيلبرجنتجاوزكدنا
نفعلكدناالجبال)، مابين (األوسطميزاورباوسهلالوسطىالعصورتحصيناتعبر
التشريعىالمجلسأنالمستعمراتوزارةأبلغتنى، فقدالسياسىالعملاستؤنفحتىذلك

)قبلمنالعادةجرتكما (تضمنت؛ ألنهاالسابقاليومفىالميزانيةإقراررفضللجزيرة
معادلمبلغ، وهوالعثمانىالدينفىقبرصمساهمةقيمةإسترلينىجنيه92.800مبلغ
إلىأصلأنقبل (الثالثةللمرةنفسهاالسياسةوأقحمت". التركيةبالجزية "يعرفكانلما

.أبيض – أزرق: قسمينإلىعلمهاينقسمحيثتماماًكامبروجلوناوهما116
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غبطةالحضورعن، فغابالتشريعىالمجلسأماماليمينأقسمكنتعندما) مكتبى
المراسمبينمنحضوره، وكانالمرضبحجةكيرولسالقبرصىاألرثوذكسىاألسقف
هذهمثليحضرالمفتىكانالبريطانية؛ حيثالحكومةعليهاحافظتالتىالتقليدية

.األرثوذكسىاألسقفمحله، فحلعثمانىحاكمتوليةعندالمناسبة

، ورفرفتالجانبينعلىالمصطفةالجماهيرجموعبينببطءالسيارةبناسارتوقد
–فلسطينبعد – بدتمزارعبينالموكب، واستمرالمنازلشرفاتفىاليونانيةاألعالم

:زوجتىقالتبالحظيرة، وهناشبيهمنخفضمنزلأمامنابداحتىالبريطانيةكالمتنزهات
.الحكومةمقرهوالمبنىذلكجيدًا"، وكانيبدو، اإلسطبلكلعلى"

وفى. عامًا48منذللحكممناسبًامقرًايجدأنلقبرصاألولالسامىالمندوبحاوللقد
يقودالذىالضابطلسكنىخشبيًاكوخًاالبريطانيةالحربوزارةأرسلتنفسهالوقت
بورسعيد، أبرقتإلىالكوخذلكتحملالتىالسفينةوصول، وقبلسيالنفىقواتنا
كانولما. القواتقائدلسكنىمناسبمبنىعلىالعثوريفيدبماالهندفىالعامةالقيادة

الكوخأجزاءحملتوقد. قبرصإلىوجهتفقدالسفينةحمولةفىالتفريط. الصعبمن
،ويليامسونيدعىمحلىمقاولبمعرفةتجميعهنيقوسيا، وتمإلىالجمالظهورعلى
كدناوما. شتاءالبرودةشديدالبيتوكان. زخاروفباسيلبإسمبعدفيماالعالمعرفه

الجديد،الحاكملوصولمصاحبًا" مرةألول "المطرهطلحتىداخلهساعتيننمضى
.بهاالملحقةوالمكاتباالستقبالقاعةبهلتفيضالسقفعبربغزارةالماءفتسرب

المطلية، وأرضيتهالسميكةالخشبألواحمنالمقامةوسقوفه، بحوائطهالحكممقرولكن
الحكاممنسبقنىمنكان. المكانذلكنحبجاذبية، وأصبحنامنيخلوالالعفنة، كان

، وبذلكبقبرصالشائعةالتقليديةالصفراءبالحجارةالحديقةعلىالمطلةالشرفةسدواقد
تتسمانالطعاموحجرةاالستقبالحجرةقدمًا، وكانت120طولهيبلغضيقًاممرًاكونوا

والماءأجوداألرضكانتلوبالحديقةاإلهتمامباإلمكانالجيد، وكانوبالتقسيمبالتواضع
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،بىالخاصةالبيزنطيةاأليقوناتبعضغالفبفكالمبتسمونالخدمقاموعندما. أوفر
 ! ".117مسيحىالحاكمولكن "منهاواحدةكليقبلوهومندهشًايصيحأحدهمسمعت

،البريطانىالتاجمستعمراتمنقبرصأنمنهنعرفالرسمىالدليلكتابإلىونظرة
الصغرىآسياساحلمنميًال40نحوبعدعلىالمتوسطشرقفىتقعجزيرةوأنها

لهعالقة، القبرص: الجزيرةوإسم. شرقًاالسورىالساحلمنميًال60شماًال، وحوالى
أوصقليةمنالكبيرة، أصغرالمتوسطجزرثالثة)، وهىCypress (السروبشجرة

فلسطينمساحةنصفمنتقترب، وهىكريتأوكورسيكامنأكبرسردينيا، ولكنها
آسياإلىذيلهمنشور، يشيرغزالبجلدالقديمالعالمفىيشبهكانوشكلها). وويلز(

،األرثوذكسالروممنأخماسهمنسمة، أربعةألف350نحوالسكانشرقًا، وتعداد
.الحديثةاليونانيةفيتحدثونالسكانغالبيةالتركية، أمايتحدثونالذيناألتراكمنوالباقى

التنوععليهمماأكبربقدر) المياهعدافيما (متنوعةوطبيعيةمناخيةبمزاياقبرصوتتمتع
حرارةأكثريكونانقدالكبيراألوسطوالسهلنيقوسيا، فالعاصمةفلسطينفىالطبيعى

، بينماالخرطومفىنظيرتهاإلىأغسطسفىالحرارةيوليو، وتصلشهرفىالقاهرةمن
جبلفوققدم6000إرتفاععلىالصيففىوالتدفئةالثقيلالغطاءإلىالمرءيحتاج

.طرودوس

كثيفةبكمياتمغطىيصبح؛ ألنهنفسهالجبلهذافوقالبقاءأحديستطيعالالشتاءوفى
فىوالقرىالمدينةتكونحين، علىهناكالموجودالحكومةكوختحتهاالجليد، يدفنمن

.اإليطاليةكالريفييراساطعةشمسفىغارقةالشواطئوكذلكالوادى

ختاراعشر، والتاسعالقرنمنالثمانينياتفىقبرصإلىبرحلةمالوكوليمقاموقد
حقًا، والساحرةوهى". الساحرةالجزيرةفى "عنوانلرحلتهوصفًاضمنهالذىللكتاب

أصًالفلسطينأومصرتشبهال، وهىالتاريخفجرفىعليهكانتعمااليومسحرهايقل
أشبهفهى، والدياناتاإلمبراطورياتملتقىالعصورأقدممنذقبرصكانتلقد. فرعًاأو
وعشتار، وزيوسبعلتماثيلالمتوسط، هناكالبحرحضاراتببورصةتكونما

يعترفونالمسيحى"، فهمأرمنياً، إنهليسإنه: "مثالً، فيقولوناألرثوذكسالروممنكثيراًالعبارةهذهمثلتسمع117
.األخرىالكنائسأتباعمنبالمسيحيين
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نحاسمنجمأولبعضًا، وكانبعضهامعًا، ويشاركتتشابهوأدونيس، وتموز، وأفروديت
للنحاساليونانىاإلسمومن. اليومحتىينتجيزال، والقبرصفىالتاريخفىعرف
غزاها، كمام.ق1500عاممصرفرعونالثالثتحتمس، غزاهاقبرصإسماستمد

قبرصمدنحاربتالفارسيةالحروب، وخاللعامبسبعمائةذلكبعدآشورملكسرجون
أعلنبسنواتذلكبعد، ولكنالفرسجانبإلىالفينيقيونوحارباليونانجانبإلى

وفاةشراعيًا، وبعدمركبًا120منأسطوًاللهلإلسكندر، وأرسلواوالءهمالجميع
إنتقلتعامًا، 250لمدةالبطالمةمنوالةلمصر، يحكمهاتابعةقبرصأصبحتاإلسكندر

أنطونيوأهدى، وقدالرومانحكامهاثالثشيشرون، وكانالرومانحكمإلىبعدها
بعدالرومانىالحكمإلىعادتألريحا)، ولكنهابالنسبةفعلكما (كليوباتراإلىقبرص
.1191عامحتىغربًاأوشرقًااإلمبراطوريةتلكمنجزءًا، وظلتأكتيومموقعة

يوحناومعهما) قبرصمنيهودى (وبارنابابولسسالمسإلىنزلم46عاموفى
سرجيوسالرومانىالحاكمتحويلفىنجحواحيثبافوسإلىالجزيرة، وعبروامرقص

بارنابا، وعادمسيحىحاكميحكمهبلدأولقبرصأصبحتالمسيحية، وبذلكإلىباولوس
فهوباإلعتبارالجديرالتالىالحدثاستشهد، أماحيث) األصلىموطنه (سالمسإلى

ألف200، فقتلوااليونانيينضداليهودبهاقامالتى) التاريخفىفريدةأظنهاالتى (اإلبادة
الكنيسةإدعتللميالدوالثالثالثانىالقرنينوخالل. كبرىمذبحةفىاليونانيينمن

،إفسوسمجمعفىاإلدعاءهذارفضلها، وقدقبرصكنيسةتبعيةأنطاكيةفىالبيزنطية
قبرصكنيسةعلىالهجوموكاد. زينوساإلمبراطورحكمتحتإالأخرىمرةيثرولم

،سالمسقربخروبشجرةتحتمدفونةبارناباالقديسجثةكتشافالوالالنجاحيحقق
الشكقطعوبذلك. مرقصيوحناوضعهايدهبخطالمقدسالكتابمننسخةصدرهوعلى
فىالبطريركعباءةإرتداءفىقبرصكنيسةأسقفبحقاإلمبراطورعترفا، وباليقين

.األحمربالحبروالتوقيعالدينيةاإلحتفاالت

هارونأحدهاالعربية، قادالغزواتمنالعديدقبرص، شهدتالبيزنطىالحكموتحت
إمبراطورًا،نفسه، وأعلنالعرشكومنينوسإسحاقإغتصب1184عاموفى. الرشيد

إهانةحماقةفىوقع، فقدطغيانهفىيستمرأنلهيقدرلمفظًا، ولكنطاغيةوكان
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عكا، فنزلإلىصقليةمنطريقهافىكانتعندمااألسدقلبعروسالنافاريةبرنجاريا
إلىنيقوسيامنكومنينوسبرنجاريا، وطاردمنوتزوجليماسولإلىاألسدقلبريتشارد

.بالشامطرابلسقربمرجاتقلعةإلىالفضةمنبأغاللمقيدًاجوستا، وأرسلهفاما
تابعةتستمرلمتاريخها، ولكنهافىاألولىللمرةإنجليزيةقبرصأصبحتوبذلك

حروبهلتمويلماليةضائقةيعانىكانالذىريتشارد، طويلة؛ ألنفترةإلنجلترا
مقدمًاألف40منها، دفعبيزانتألف100مقابلالمعبدلفرسانقبرصالصليبية، باع

الجندمنالكثيرتكلفهمقبرصوجدواأنالمعبدفرسانلبثأقساط، وماعلىوالباقى
كانولما. يستردهاأنريتشاردمنالمادية، فطلبواقدراتهميتجاوزمماعنهاللدفاع

لوسيناندىجىحث، فقدمنهمتقاضاهالذىالثمنمقدمإعادةيريدالريتشارد
Gut de Lusignanالمقدسبيتمملكةفىاإلسميةحقوقهعنتعويضًاالجزيرةينالأن،

.قرونثالثةلمدةلوسينانأسرةحكمتحتباالستقاللقبرصتمتعتوقد

الرسومفىالوسطىالعصورحضارةذروةلوسينانأسرةحكمتحتقبرصومثلت
مثلالكتابمشاهيربعضأهدىوقد. والعمارةوالموسيقىالتشكيليةوالفنونواألدب
األثرياءجوستافاماتجاروكان. قبرصملوكإلىأعمالهموبوكاسشيو، الكويناستوماس
ملوكفرنسا، ولكنملكةعندماتفوقالتىالثمينةالجواهرمنلبناتهمالدوطةيقدمون

فىالتدخلعلىالبذخشجع، فقدالشرقفىاإلقطاعملوكسنةإتبعوالوسينانأسرة
الكبرىبالقوىالعرشعلىالمتصارعونللسلطة، فاستعانالتدهوروتبعهالحكم

قبرصشئونفىهؤالءتدخلمنبيزنطة، وزادأباطرةمصر، أوسالطين: المجاورة
.المتوسطشرقفىمهمةبحريةكقاعدةاإلستراتيجيةأهميتها

ذلكنيقوسيا، وتبععلىاستولتحملةالعثمانىالسلطانالثانىسليمجرد1570عاموفى
وفى. أشهرأربعةدامتضاريةمقاومةبعدالتالىالعامفىجوستافاماعلىاالستيالء
الحكمإلىقبرصالستردادمحاوالتعدةقامتعشروالثامنعشرالسابعالقرنين

وفقبالمحكومينالحكامعالقةوتحددت. عثمانيةالجزيرةجدوى، وبقيتدونالمسيحى
أفضلالتركىالحكموكان. عشرالتاسعالقرنحتىالعثمانيةباإلمبراطوريةمتبعًاكانما
سادتهاوالتى، التركحكمعلىالسابقةالفترةفىالبالدشهدتهاالتىالفوضىحالةمن
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المسيحية، ويعاملهمالطوائفمختلفبينيفرقالاإلسالمىفالحكم. االستبداديةاألعمال
منقرونثالثةبعدمكانتهااألرثوذكسيةقبرصكنيسةاستردتتمييز، ولذلكدونجميعًا

القبطانإلىاألعظمالصدرمنقبرصتبعيةالعالىالبابنقلطويلوقتومنذ. اإلهمال
أنذلكعلىرودس)، وترتبفىمقرهويقعاألرخبيلجزرحكميتولىوكان (باشا

فىتمادىاألسقف، ولكنالقبرصىاألسقفيدفىقبرصفىالفعليةالسلطةأصبحت
حدثت1821عاموفى. 1804فىضدهشعبيةثورةقامتحتىالناسمعاملةإساءة

وأعدمنومهمنباشاالقبطان، فاستفاقاليوناناستقاللبثورةتأثرًاأخرىضطراباتا
.األرثوذكسوأعياناألساقفةمنمائتيننحورءوسشنقًا، وقطعاألسقف

* * *

فىللمشاركةوأمىجدىذهبمنتصرًا، وقد1878عامبرلينمؤتمرمندزرايلىعاد
ضيقًاسفرمعطفيرتدىعجوزًارجًالالزحاموسطأمىالعودة، ورأتعنداستقباله
،بيديهملوحًا118ستريتداوننجنافذةفى، يقفمتألقتينعيناهمتعبًا، وكانتما، يبدونوعًا
الشرف، أمابرلينمعاهدةهوالسالمذلكمشرفًا"، وكانسالمًالكمجلبتلقد: "قائًال
والعشرينالسادسةفىكانعندماواحدليومقبرصزارقددزرايلىكان. قبرصفكان
.عميقًاتأثيرًاحياتهفىأثرتوالتى، القدسإلىقادتهالتىالشرقيةرحلتهفى، عمرهمن
وفى. عشرالتاسعالقرنمناألربعينياتصحافةفىقبرصحتاللاحولجدلدارلقد
تستطيعبريةقواتهناكتكن، ولمإستانبولأبوابيدقالروسىالجيش، كان1878عام
السلطانطلبتلبيةوجاءت. العظمىبريطانياقواتسوىأعقابهمعلىالروسرد

التحالف "ميثاقتوقيعتميونيو4ففىذهبية، فرصةلتانكردلتقدمبريطانيامساعدة
:التاليةالشروطمتضمنًاالبريطانيةالجاللةصاحبةوحكومةالسلطانبين" الدفاعى

منها،أىأوقارصأوأردخان، أوبباطومروسياإحتفظتإذا – األولىالمادة"
السلطانممتلكاتمنأخرىأراضعلىتستحوذأنبعدفيماروسياحاولتوإذا

بابعلىالجماهيرلتحيةيخرجأنفرساىمنعودتهبعدجورجلويدمنطلبعندماأنهبهموثوقمصدرمنعلمت118
".دزرايلىنافذة "عنبالتقاليد، وسألالتمسك، فضلستريتداوننج10



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

523www.RaoufAbbas.org

صفإلىتنضمسوفبريطانيا، فإنالسالمدفاعلمعاهدةطبقًاآسيا، فإنهفى
.بالقوةاألراضىتلكعنالدفاعفىالسلطان

 –الضروريةاإلصالحاتبإدخالبريطانياالسلطانجاللة، يعدذلكمقابلوفى
توفيرأوالحكمنظامفىسواء– بعدفيماالدولتينبينعليهااإلتفاقيتمالتى

ييسروحتى. األراضىتلكفىالعالىالبابرعايامنوغيرهمللمسيحيينالحماية
جاللته، يوافقبهإلتزمتبماللقيامالضروريةالمتطلباتلبريطانياالسلطانجاللة
".وإدارتهاقبرصبإحتاللبريطانياتقومأنعلى

سالمةعلىبالحفاظبموجبهإلتزمترسمىتفاقافىبريطانياأخرى، دخلتوبعبارة
علىالحصولذلكمقابلروسيا، وضمنتمواجهةفىآسيافىالتركيةالممتلكاتووحدة
أقامتالتىاألرمنمذابحهناكالموعودة، كانتالتركيةاإلصالحاتمنوبدًال. قبرص
هىميًال، 40وغطتالبحرفىالماءسطحعلىطفتالتىالضحاياأشالءعليهاالدليل

.قبرصوشمالالصغرىآسياساحلبينالفاصلةالمسافة

الروسى)،الهجوممنتركياحماية (الصفقةفىبدورهالتزمتاالعظمىبريطانياولكن
 –قبرص، فأصبحتالحربتركياأعلنتعندما1914عامحتىقبرصتحتلواستمرت

واردًا؛ ألنهالحمايةإعالنيكن، ولمالبريطانىاإلحتاللتحتتركيةأرضًا– عندئذ
عنمختلففوضعهادولة، ولذلكقبرصتكنولمالحمايةإلىتحتاجدولةوجوديتطلب
منصغيرةقطعةكانتقبرصالعثمانية، ولكنللسيادةخاضعةدولةكانتالتىمصر
بضمالعظمىبريطانياحكومةقامتالبريطانية، ولذلكواإلدارةاإلحتاللتحتتركيا

فيهأعلنتالذىنفسهالوقتفى1914نوفمبر5فىالبريطانيةالمستعمراتإلىقبرص
.بعدتأتلمالنهايةمصر، ولكنعلىالحماية

الملكعهدفى (اليونانحرصت، فقدالبلقانفىحرجوضع، نشأ1915أكتوبروفى
علىالنمساوى، وكانالغزويهددهاكانالتىالصربإلنقاذالتحركعلى) قسطنطين
وفرنسا، لحمايةروسيامعباالشتراكجندىألف20بإرسالتقومأنالعظمىبريطانيا

فىالقواتتلكنزلتتراقيا، حيثوغربشرق، وكذلكإيجهبحرشمالاليونانساحل
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لحشدبإقتراح– لليونانالعتيدالمؤيدالملككليةمدير – براوزرونالدتقدم، وهناسالونيك
السامىالمندوبيقوماإلقتراحهذاوبموجب. الحلفاءلجهوددعمًااليونانفىالعامالرأى

علىبريطانياأنالتشريعىبالمجلساليونانيينواألعضاءاألساقفةكبيربإبالغقبرصفى
إلىفورًاالحرباليونانتدخلأنشرطعلىالفورعلىلليونانقبرصلتسليماستعداد

ظهرعلىمباشرةأثيناإلىالقبارصةأعيانوبعضاألساقفةكبيريرسلجانبنا، عندئذ
أثينا،إلىوصولهفورالبريطانىالعرضنبأإعالنالوفدذلكبريطانية، ويتولىمدمرة
المشاعرلشحذالبرلمانإلى– الشعبىالحماسمنبموجةمحاطًا – ذلكبعدويتوجه
الحكومةرئاسةبها، وإسناداإلطاحةأوبالفكرةالقبولإلىالحكومةلدفعتكفىبدرجة

).اإلقتراحصاحب (براوزصديقفييزيلوسإلى

،المقترحالمسرحىاإلخراجذلكدونالمسألة، ولكنالبريطانيةالخارجيةتبنتوقد
ليقوم– أثينافىالبريطانىالمفوضالوزير – إليوتفرانسسالسيرإلىتعليماتفصدرت

رئيسزايميسجانبمنالرفضاليونانية، فلقىالحكومةإلىرسمىعرضبتقديم
صرفتمالقيصر، وبذلكتهديداتأوبوعوداإلعتقادعنيحيدالكانالذىالحكومة

المستركان، عندما1924عاموفى. أخرىمرةتقديمهيتم، ولمالعرضعنالنظر
حكومةإن: "، قالالعمومبمجلسسؤالعلىيجيب– الوزراءرئيس – ماكدونالدرامزى
كانتموما". لقبرصالسياسىالوضععلىتغييرأىإدخالفىتفكرالالجاللةصاحب

بريطانيةمستعمرةبقبرصاإلعترافالتالىالعامفىتمتمامًا، فقدذلكعكسعلى
".الحاكم "ليصبحالسامىالمندوبلقبرسميًا، وتغير

الكثيرينأنرغم (واستعماريةإستراتيجيةألسبابقبرصبريطانياحتلتاكيفرأينالقد
التركىالحكممنالمسيحيينالقبارصةبإنقاذالتظاهرأوإلنقاذذلك)، وليسيذكرونال

الحكمتحتمتوقعًاكانمماأبطأكانالجزيرةتقدمبأنالقائلالرأىأنالمستبد، كما
عليهكانتمماإيقاعًاأسرعكانالتقدمأنرغم– لألسف – صحيح، رأىالبريطانى

.نفسهاليونانىالحكمتحتعليهتكونقد، ومماالتركىالحكمتحتالحال

استمرارمنالتأكدعدم: رئيسيةأسبابثالثةإلىالتقدمإيقاعفىالتباطؤذلكويرجع
 –األسبابتلكوثانىاليونانية، التركية، والقومية، والجزيةقبرصفىالبريطانىالوجود
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، ويمكنواضحاألولوالسبب. والحزنبالمرارةدفينإحساسمثاركان– األقلعلى
ظلتعنها، ولذلكالتنازليتملمبإحتاللها"، ولكنصرح "قدبإختصار، فقبرصشرحه
فىاأللمانىالنفوذولوال. 1914عامضمهاتمحتىالعثمانيةاإلمبراطوريةمنجزءًا

.اليونانلمملكةتابعة1915عامأثينا، ألصبحت

،قبرصحتاللامنفقطسنواتأربعبعد1882عاممصرحتاللاأنذلكإلىأضف
األهميةلقبرصتعدلم، وبذلكالسويسقناةفىتتحكموبحريةعسكريةقاعدةمنهاجعل

لهاالعذرإلتماسيتمقد– كاألفراد – شأنها، والحكوماتأهملثمنفسها، ومنالمتوقعة
منتخرجقدوالتىلمصالحها، بالنسبةحيويةتعدالصفقاتفىمالهارأستستثمرلمإذا

بالنمواإلحتفاظتموقد. فيهااستثمارهتملمامردودًاتحققأندونسيطرتهانطاق
أكثرطويلة، وبعدبسنواتالحرببعدماحتىعليهكانماعلىقبرصفىاالقتصادى

مايشكلمحدودبقدرإالالتنميةعجلةدفعيتمولم. البريطانىالحكممنعامًاأربعينمن
.األدنىالحديمثلتحركمنالضرورىالحكومىاإلنفاقعلىيترتب

اإلمبراطورياتمنوغيرهاالبريطانيةاإلمبراطوريةبينالرئيسيةالفوارقأحدإن
المركزية، ورغمللحكومةالمباشرللدخلمصدرًاممتلكاتهاتعتبراألخيرةاألخرى، أن

للدولةالتابعةالبالدمنبغيرهامقارنةجيدةعثمانيةبإدارةتحظىكانتقبرصأن
حصول1878إتفاقيةتضمنتالقاعدة، ولذلكهذهمنمستثناةتكنلمإنهاالعثمانية، إال

علىذلكحسابيتم، وأنالمصروفاتعلىيزيدالمواردفىفائضأىعلىالعالىالباب
عنيتخلىالسلطانكانفإذا. 1878علىالسابقةاألخيرةالخمسالسنواتمتوسطأساس
يشأالصفقة، لمدزرايلىينجزوحتى. ذلكنتيجةماديًايتأثرأالحقه، فمنإرثهمنجزء

قدرالذىالمبلغذلكأنهوتمامًامبررًايكنلموما. تافهةبدتلمسألةأهميةيعطىأن
، ولمقبرصمواردعلىسنوىعبءإلىتحولاإلسترلينيةالجنيهاتمنألفًا93بنحو
قدرأكبرجبايةعلىتعودالعالىالبابالمشكلة؛ ألنهوالجزيةهذهحسابأساسيكن
.الخدماتمنقدرأقلتقديممقابلالضرائبمن

راتبسنويًا، وكانجنيهًا250القضاءعلىقبرصفىالعثمانيةاإلدارةإنفاقإجمالىكان
أوالموانئأوالطرقعلىمبلغأىإنفاقيتمالشهر، ولمفىشلنًا14نحوالقاضى
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أولبينبالجزيرة، وقدواحدمستشفىهناكيكنلم، كماالتعليمأووالغاباتالزراعة
النفقاتإجمالى، وأنالجنيهاتمنألفًا172إلىتصلأنهاالجزيرةلمواردبريطانىتقدير

لقبرصيتركللجزية، والأساسًايعد، والفائضجنيه52.800إلىيصل) المصروفات(
هذاأنإتضح، ذلكومع. الضرائبوجباةالشرطةرواتبلدفعبالكاديكفىماإال

، ومنالمصروفاتحسابعندتقديرالموارد، وسوءتقديرفىمبالغةتضمنقديردالتق
عندالعجزلسدسنويةإعانةصرفيقررأناإلمبراطوريةبرلمانعلىلزامًاأصبحثم

البدايةمنذخصصت؛ ألنهاإستانبولإلىالجزيةتلكمنقرشأىيصلولم. الجزيةدفع
وفرنسا، ولهذاإنجلتراضمنتهالذى1855بعامالخاصالعثمانىالدينسنداتلحملة

.1914عامللجزيرةالعظمىبريطانياضمبعدالسداداستمرالسبب

،الجنيهاتمنألفًا50عندالبرلمانيقرهاالتىالسنويةاإلعانةتثبيتتم1907عاموفى
المجلسرفض، وقدجنيه42.800قبرصعليهتحصلالذىالصافىالمبلغوبلغ

الذىوالصافىاإلعانةبينبالفرق، مطالبًاوصولىقبلالميزانيةعلىالتصديقالتشريعى
اليونانيينتوحيدإلىالجزيةةيجباعنالناجمالغبنيؤدولم. الجزيرةعليهتحصل

الذينوالحكامالساميينالمندوبينكلجعلت، بلفحسبالجزيرةسكانمنواألتراك
.القبرصىالشعبمعتمامًايتعطافوناإلدارة، الجزيرة، وكذلكحكمعلىتعاقبوا

غرامةتحملالتنمية، ومتاعبفىالمصلحةواإليجابية، وغيابالسلبيةالمشاكلتلك
لموالتطلعاتوالتقاليدالدمبروابطباإلنجليزيتصلمجتمعغتراباإلىثقيلة، أدتسنوية
عامالرناكاإلىولسلىجارنتالسيروصولعندإنه، ويقال119منهاأىلقبرصيكن

تغييرنقبلإننا: "فيهاجاءكلمةألقىالذىاألساقفةكبيررأسهعلىوفداستقبله1878
األم)، كماالوطن (لليوناناإلنضمامعلىقبرصستساعدبريطانياكانتإذاالحكومة
تمسكهمعلىالجزيرةسكانمناليونانيونظلذلك"، وقدعلىاأليونيةالجزرساعدت

بعضجانبمنبالتشجيعالسياسىالتطلعهذاقوبلأبدًا، وقدعنهيحيدواالمبدأ، فلمبهذا
حكمعلىتعاقبواالذينالحكامجانبمنالمحسوبغيراإلنجليز، وبالتسامحالساسة

.قبرص
المتحدةالواليات "بريطانيا، مكونةعنواستقلتثارتالتىأمريكافىالبريطانيةالمستعمراتالمؤلفيقصد119

)المعرب". (األمريكية
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قبلبالرضاأشعرسوف: "يقول1897عاموستمنستردوقإلىجالدستونالمستركتب
ممكلةفىإخوانهمعإتحدالهللينية، وقدالجزيرةهذهشعبرأيت، إذاحياتىتنتهىأن

ونستونالمستركانعندماسنواتبعشرذلكوبعد". ودىترتيبخاللمناليونان
بقبرصالتشريعىالمجلسأعضاءقلوبيجتذبالمستعمراتلوزارةوكيًالتشرشل

يمكنمامعيونانىأصلمنهمالذينالقبارصةيلتحقأنالطبيعىمنأنهأظن: "بقوله
مثًاليعدالشعورهذامثلمخلصًا، إنمثاليًاعمًالذلكعتبارا، باألموطنهمنسميهأن

المؤتمر، وأمامالتصريحهذامنعامًا12وبعد". اليونانيةاألمةبهاتتميزالتىللوطنية
اآلنيذكريكادالذىالمبدأماكدونالدرامزىالمستر، طرحبرنفىالمنعقداالشتراكى

المصيرتقريرحقمبدأيطبقالبريطانىالعمالحزب "أنأعلنعندماالسياسةعالمفى
الكالسيكية، ورجالالثقافةذوواإلنجليزاألساقفةأيضًااإلتجاههذاقبرص"، وأيدعلى

.آلخروقت، منالبرلمان، وأعضاءاإلعالم

واألعياد،اإلجازاتفى، خاصةقبرصفىمكانكلعلىمرفوعًااليونانىالعلموجدت
إلى، ولكنالمناسباتتلكمثلفىالبريطانىالحاكميزورهاقريةأومدينةأىوفى

الحاكمزيارةأنذلكيعنىوال. اليونانيةالراياتمنالعديدهناكبريطانيةرايةكلجانب
علىتمامًاذلكنقيضعلىالفتور، بلأواإلهتمامعدمأوبالعداءتستقبلالقريةأوللمدينة

الصداقة، ومشاعرمكانكلفى، بالترحابتقابل، فالزيارةبهمأثقممنعلمتمانحو
فىالمدرسةتالميذبالورود، ويخرجسيارتناوتغطىباألكاليلالشوارعتزينوالود؛ إذ

منالكثيرفيهاكلمةالتالميذوأحدالناظريلقىالمدرسةزيارةبنا، وعندللترحيبموكب
الحفلالقرية، وينهىأوللمدينةخيرمن" الكريمة "الزيارةعلىيترتبفيماالمبالغة
اإلنجليزيةاألمة، وحياةالخامسجورجالملكجاللةبحياةثالثًاالهتافإلىبالدعوة

الوطنية، وبعداألمانىوتحقيقاليونانمعباإلتحادالهتاف، وأخيرًاالحاكمالحرة، وحياة
الهتافاتبعدأقفأنفى، نجحتبالزياراتالترحيبفىالطريقةبتلكالخبرةمنشهرين
،الهتافاتاستكمالطريقعليهأقطعحتىالمتحدث، وأصافحالملكبحياةاألولىالثالثة

.الحاضرينحلوقفىتغوصأجعلهاأو



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

528www.RaoufAbbas.org

كلتستدعىالتىظاهراتتالتلكفىتبدوالتىاألمورحتواءافىأترددأالعلىكان
، ولكنوفلسطينمصرفىالخدمةمنعامًا24بعدعندىبقيتالتىالتعجبقدرات

الصعيدعلىقبرصسكانمنقطاعكلمعحميمةعالقاتإقامةعلىحرصى
بهذهأننىلى، وتبيناإلعتراضاتتلكعلى، طغتالريففى، وخاصةالشخصى
تعودوامااألقلعلى، أوقبرصحكمفىسبقونىمنخطىعلىأسيركنتالطريقة

باليونانقبرصعالقةإلىيشيرماتناولاليونانية، وعدماألعالمتجاهل، مثلعمله
تجربةالصعبمن، كانبذلكخاصتشريعغيبةوفى. تلميحًاأوتصريحًابالحديث
والقلقالتوترإلىيؤدىذلكفىاإلفراطإن، بلالتصرفاتتلكبمنعالكفيلةالوسائل
.عنهماالتعبيروسوء

بمقرموجودًاالحاكميكونعندماالحكومةمقرعلىدائمًامرفوعًاالبريطانىالعلمكان
، منذلكعداوفيما. األحياءمختلففىالحكوميةوالمكاتبالمحكمةعلى، وكذلكإقامته
خاللالساحلعلىتقعالتىوالمطاعمالمقاهىعدافيمابريطانىعلميشاهدأنالنادر

تعقدقدلتغييرهمحاولةأىاستفزازيًا، ولكنالوضعكان. البريطانىاألسطولزيارات
المستعمراتمنالمستوردةالتشريعاتتكن، ولمتشريعهناككانإذااألمور، إال

.قبرصتناسباألخرى

فىترفرفالتىاألعالمتلكبإزالةقرارتخاذاخاللهايمكنمناسباتثالثهناككانت
عامضمهاعند، أو1878عامالجزيرةحتاللاعندذلكعمليمكن، كانقبرصسماء

.1925عامالبريطانىالتاجمستعمراتمنكواحدةبهاالرسمىاإلعترافعند، أو1914
تنجمقدالتىالمشاكلعتبارهمافىوضعواقدالمنصبهذافىسبقونىمنأنشكوال
مرورأن، خاصةاليومبهأشعرالذىالقدرالخطوة، بنفسهذهمثلعلىاإلقدامعن

هذهمواجهة،الحاكمأو،السامىالمندوبباستطاعةيعد، فلماإلتجاههذادعمالوقت
.تمامًاالوضعتغيربأوامرالشعبيةالتظاهرات

لجمعحملةالمقدسالسنودسأشهر، نظمببضعةوصولىقبلأنهلىتبينكذلك
السالحذلكإلىأهديتبالفعلطائرةشراء، وتماليونانىالجوىالسالحلدعمالتبرعات

التىاألموالأنطالماللتدخلداعىالبأنهسلفىالقبرصية، ونصحالكنيسةأبناءسماب
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الحكومة،تسامحمنالرغمعلىأنه، والحظتمشروعغرضلتحقيقجاءتجمعت
جانبمنشديدنتقاداموضعجعلها، مماالتبرعاتتلكمنتتوجسالشرطةكانت

الساسةفيهيكفلمالذىالوقتفىذلك، وكانالتبرععلىاإلقبالفىساعدالصحافة
فىلهيتعرضالذىالضريبىالعبء، وثقلالشعببؤسعنالحديثعنالمحليون
.قبرص

اليونانعلمفيهارفعالتىاليونانىالقومىالتوجهروحعنللتعبيراألخرىوالتظاهرات
دراسيةمقرراتهناكتكنولم. الجزيرةفىالسائدالكشافة، ونظامالمدارسفىكانت

.اليونانىالمنوالعلىالتعليملنسجنشيطةعمليةهناككانتلإلنجليز، ولكنمعادية
علىبناءاليونانفىالمطبوع" التحليلىالبرنامج "اإلبتدائيةالمدارسجميعواستخدمت

بعدإالالكتبتلكمنأىبتداوليسمحيكنولم. القبرصىالتعليممجلسإتخذهقرار
منبهما، معترفًاالمعلمإعداد، وكليةالجمنازيوموكان. عليهاأثينافى" النقدلجنة "موافقة
قسطنطينالملكصورةاليونانية، وكانتالمناهجوفقاليونانية، وتعمالنالتعليموزارة

كلفىموجودةاليونانيةالعامةالشخصياتمنوغيرهموفينتزيلوسصوفياوالملكة
اإلنجليز، كانتالحكامأوبريطانيالملكصورجانبهاإلىتوجد، والبقبرصمكان
تجدتكاد، والالمدارسفصولحوائطعلىالصورتلكجانبإلىاليونانخرائطتوضع
أسئلةتوجيهجربت، وقدالحجموصغيرةالقدمبالغةفهىوجدت، وإذالقبرصخريطة
مستوىبينكبيرفرقوجودكتشفتاوالقرى، فبالمدنللمدارسزيارتىعندللتالميذ
بلدهمعنمعلوماتهم، فكانتبينهمالمتميزين، حتىقبرصوطالباإلنجليزالطالب

.معدومةتكونتكاد) قبرص(

كشافةرئيس، ألصبحباولبادنالجنرالمندعوة، تلقيتلقبرصحاكمًاتعيينىعند
اليهودالكشافةرفض، عندمافلسطينفىتجربتىراجعتبعدماالدعوةالجزيرة، وقبلت

األرمينيةالفرقباستثناء – أنهتبينتأنلبثتما، ولكنىللملكالوالءيمينيقسمواأن
، حقًاالبريطانىالنشاطنطاقلتوسيعمجالهناكيكنلم– متينةصداقةبهمربطتنىالذين
كانالذىالمدرسةناظرجهودبفضلزدهرتاأوشكلتمتنوعةكشفيةفرقهناككانت
التى– رأيىفى – الوحيدةالفرقةكانتبافوسكشافةفرقةعليها، ولكناإلشرافيتولى
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وفىالعروضفىإالتنشطالفكانتاألخرىالفرقحقيقيًا، أماكشفيًاعمًالمارست
األحمرللصليبالتبرعاتلجمعالبالدبأرجاءالطوافعندالخاصة، أوالمناسبات
.اليونانى

فرقجميعكانت" اليونانيةالكشافةتنظيم "عنوانتحملرسميةبنشرةجاءلماووفقًا
الفرققادةمنهاليونانى"، (ويحصلالكشفىالدستور "تتبعاليونانيةالقبرصيةالكشافة

اليونانية،التعليملوزارةالسنويةتقاريرهاالتعليمات)، تقدممنهويتلقونالتفويضعلى
للوطنمواليًا "الكشافيكونأنعلىبهمالخاصالكشافةقانونمنالثانيةالمادةونصت
أبيضكبيرصليب، وهواليونانىجورجالقديسعلمهوعلمهمالدولة"، وكانولقوانين

يتلقى) كشفيةسنةأو (كشفىقسمكلالكشافة، وكانزهرةتتوسطهزرقاءأرضيةعلى
اليونانىالعلمتاريخمعرفة"، واليونانعلمحترامامنبدءًاالوطنيةفىالتخرجتعليمات

المعرفةتوسيع "علىاليونانية"، والعملاألمةلدستورالوالء"العصور"، وأقدممنذ
المواطن"، كماعاتقعلىتقعالتىوالواجباتللدولةوالعسكريةالسياسيةبالمنظمات

.قلبظهرعناليونانىالوطنىالنشيدحفظيجب

سوفالقبارصةمن% 90، فإنقبرصفىنزيهاستفتاءإجراءحالةفىإنهلىقيللقد
علىتنشئتهمتمتالذينالشبابأنأعتقدالبريطانيا، ولكنىإلىاإلنضماميختارون
يكن، لمكلاالستفتاء، وعلىهذامثلفىإيجابيًايصوتونسوفالهللينيةالقومية

الحتىعلنًابذلكالجهرالبريطانيةاآلراءتتبنىالتىوالجماعاتاألفرادباستطاعة
.األغلبيةجانبمنبالخيانةيوصمون

هذابنصبهيردالجزيرة، فلمقانونيحرمهيكنلماليونانمعبالوحدةاإليمانإن
، ولكنللقانونمنافيةإعتبارهاأوعنهتعبرالتىاألفعالتجريميمكنال، ولذلكالمعنى
تكونأنقانونًا)، فيمكن (يونانيينرعاياوليسوابريطانيينرعاياالقبارصةلكوننظرًا
أسيويونهمالجزيرةسكانأنإلىاليونانيةالوحدةمعارضوواستند". الوالءعدم "التهمة

تكنلمقبرص، وأناليونانيينالمستوطنينمنفينيقية، وأقلهمأصولمنأصًال، معظمهم
إختلطالبعيدالماضىذلكمنبقىماكلالقديمة، وأناليونانيةالمملكةضمنمايومًا

يونانيةليستالجزيرةأهليتحدثهاالتىاللغةوأن. وبالبنادقةلوسينانأسرةبدماء
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أنأىوحدها؛ الجزيرةماضىمنمكتسبةمؤثراتبهاتختلطلهجةخالصة، ولكنها
.كذلكأنفسهميعتبرواأنلهميحقالثم، ومنيونانيينليسواالقبارصة

وأخيليوسهوميروسمثلاليونانيةالثقافةصنعفىساهموامنأسماءرأينالقد
أسماؤهمهوإليهيشاركانما، ولكنقبرصفىالخطباءألسنةعلىتترددوسوفوكليس

كانالذىالوقتفى" قبرصيةثقافة "ثمةأنعلىالبرهانإقامةمجالفى، أشعارهموليس
بهيسترونماالوسمةونباتالذئابجلودمنيتخذون) اإلنجليز (مستعمريهمأسالففيه

األساقفة، ولكنكبيرهوقبرصفىرأيتهالذىاليونانيةللثقافةالوحيد، والدارسعوراتهم
يكن، ولمالمجالهذافىغبطتهعلىالتفوقيستطيعالسادسالصففىتلميذأى

األصلية، ولكنهمالكالسيكيةالنصوصقراءةعلىالقدرةيدعونوالتالميذالمدرسون
أهديت، لقدالوطنىالنشيدخاللومنتناولتهاالتىالحديثةالكتاباتخاللمندرسوها

،البنينلتدريبالمركزيةالكليةإلىاليونانىنصهفىإقليدسكتابمننسخةمرةذات
الكلية، فاستأذنتلمكتبةالمتبرعينأحدأهداهاالقديمةاليونانيةالكتبمنمجموعةفرأيت

،عليهعثرواحتىطويًالوقتًاالدوالبمفتاحعنيبحثونعليها، فظلوانظرةإلقاءفى
قطعها، مماأحديحاوللمبكرازالتماالمجلداتمالزمأوراقأنإكتشفتفتحوبعدما
.تقرألمأنهايعنى

منيخلوالنقدمنالهللينيةالجامعةإلىقبرصإنتماءفكرةإلىيوجهماأنرغمولكن
الخالصة؛ ألنالحقيقةيمثلالذلكالعملية، فإنالتجربةنتائجمنبهخرجتصحة، وما
قبلعشرالرابعالقرنمنذقبرصعلىالهللينىالطابعأضفوااإلغريقالمستوطنين
عندئذحتلوااوعشرالحادىالقرنفىإالالجزيرةإلىالفينيقيونيصلالميالد، ولم

معتتعاملتجاريةمحطةمنهماكلكانت؛ حيثوالبيتوسكيتيون: هماساحليينموقعين
منقرنًا33إلىيعودالذىاإلغريقىالوجودأنشكاإلطار، والذلكفىالجزيرةسكان

.فلسطينفىإدعاءاتمنلليهودمايفوقإدعاءاتهافىحقًالليونانيعطىالزمان

الالزممنسنة، وكانآالفثالثةبعداليونانىاألصلإثباتالصعبمنكانلووحتى
اإلمبراطوريةتاريخحتىأواإلسكندرقدومتاريخ: نسبيًااألحدثالتاريخإلىإرجاؤه

ينتمىفاإلنسان. الشكيحتملال– رأيىفى – لقبرصاليونانىاإلنتماءالبيزنطية، فإن
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أناإلحساسمنقدرلديهأحديستطيع، والإليهباإلنتماءفطريًايحسالذىالعنصرإلى
-الفرنسىنجد، مثلمايونانيونبأنهمويشعراليونانية، ويفكريتحدثونالقبارصةأنينكر

شديدلفرنسا، وكالهماوبإنتمائهبفرنسيتهويشعرويفكرالفرنسيةالكندى، يتحدث
.اإلنتماءلمسألةبالنسبةالحساسية

أحوالدراسةهوالحاكممنصبتولىفوربهاالقيامعلىالتىالواجباتبينمنكان
نقوشًا، ولماتحملالتىالفينيقيةاآلثاربعضالمتحفدليلفىنيقوسيا، ووجدتمتحف
يستطيعوالم، ولكنبنفسىرؤيتهاطلبتفقدالعبريةالجامعةتهماآلثارتلكأنأظنكنت

محيتالجزيرة، ولكنهاعلىالفينيقيةاآلثارمنالكثيرهناكمنها، وكانأىعلىالعثور
منهاكثيرًاأقلالقبارصةعندالعنصريةأنريبوال. اليونانىإنتمائهالتأكيدالجزيرةمن

.اليهودعند

منيتهمونالقبرصيينالسياسيينمن) اليونانيةالوحدةأنصار (الوحدويونكانوهكذا
يتطلبوالوالء. للقلقمثيرأو" معاد "لكلمةمرادفتعبيرالوالء، وهوبعدمآلخرحين

خروج، وأىالعرفانمنبقدرأحيانًاالمختلطاإلعترافأوالقبولعلىقائمةعالقةوجود
عندماالقبارصةيستشرلمأحدًاوالء"، ولكنعدم "أو" خيانة "يعدالعالقةتلكمثلعلى
يختلفونالفهم. األجانبمنغيرهإلىأجنبىلحاكمالتبعيةمن– صفقةإطارفى – نقلوا
".الصهيونىاإلنتداب "تحتوضعواالذينفلسطينعربعنذلكفى

حقوقهمحمتالتىللدولةوالئهمعلىمناسبةمنأكثرفىاألتراكالقبارصةبرهنلقد
عهدفىأوالثانىالحميدعبدعهدفىسواءاإلجبارىالتجنيديكرهونوكانوا. كأقلية

الساسةيعترفوقد. اليونانمعاإلتحادفكرةيمقتونكانوا، ولكنهمكمالمصطفى
الحكومةألننظرًابتركيا، ولكنبريطانيااستبدالوراءمنمكسبًاحققوابأنهماليونان

بالوالء، وإنلهايدينونال، فهمأمانيهمتحقيقطريقفىعثرةحجرتقفالبريطانية
إنتخبواالذيناليونانيينغالبيةتجدالثمومن. معهمتسامحهامنالفوائدأقصىحققوا

،المجلسدخولهمعندأقسموهالذىالوالءبيمينالحنثفىغضاضةالتشريعىللمجلس
موظفًااليونانىالقبرصىتعيين، بمجردكلوعلى. البريطانىللتاجالوالءيمينوهو

هذاعنخرجمنهمأحدًاأنأذكر، والشرفمسألةعندهلبريطانياالوالءبالحكومة، كان
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التخلصفىبالرغبةالقبارصةعندالقوميةالنزعةتفسيرفىالبعضيذهبوقد. اإلطار
أهالىمنال ؟ ومن، لمبرواتبهم، والتمتعأماكنهموإحتاللاإلنجليزالموظفينمن

أجانب ؟موظفونأمورهيتولىأنيريدالمستعمرات

عنويتساءلون. أثيناإلىمورادهامن% 40ذهبالتىكريتالمعارضونيتذكروقد
اليونانيونيخصفقد (اإلنجليزمنبدًاليونانيونقبارصةسيشغلهاالتىالوظائفعدد

فىالرغبةعنالناجمةالمتاعبأنأرىولكننىالقبارصة)، دونالوظائفبتلكأنفسهم
وقد. االستقاللفىالرغبةعنةبعالناالمتاعبمنشأنًاأهونأخرىدولةمعاإلتحاد
،الموقفحقيقةفهمفىقبرصأحوالبمتابعةالمهتمونالخارجيونالمراقبونأخفق

للجزيرةيكونبأنيفكرون، والالبريطانىالعلموليساليونانىالعلميريدونفالقبارصة
.المراقبونأولئكعتقدامانحوبها، علىخاصعلم

نفسلهااليونانيونالقبارصةبهايحسالتىاألسىمشاعرتكنأخرى، لمناحيةومن
فىاإلنجليزوالمقيميناإلنجليزالموظفين؛ ألنالعربالفلسطينيونبهأحسماحدة

بعديمكنوهل. فلسطينفىلليهودكانالذىالسكانىالتأثيرذلكلهميكنلمقبرص
،الشرفيجلبالأمرًا) بريطانيا (التاريخإمبراطورياتبأعظماإللتحاقيعدأنكلهذلك

اليونان ؟إلىواإلنتماء، الدمعليهويفضل

وحدهاكافيةتكناليونانية، لموالقوميةالتركيةالجزيةفىالتنمية، ممثلةمعوقاتوكأن
األحرارحكومةقررتالعدد؛ فقدمحدودىالفقراءقبرصسكانهمومإلثارة

خاللهمن، يشاركطائفىأساسعلىللجزيرةدستوروضع1882عام) البريطانية(
.بالدهمأمورإدارةفىالقبارصة

برقيةاألساقفةكبير، وأرسلبالترحاباألنباءهذهاليونانيةالمسيحيةاألغلبيةاستقبلتوقد
اإلصالحيةالنزعةلهذهاليونانيينالقبارصةشكرعنفيهايعربالمستعمراتوزارةإلى

.بريطانياحكومةإليهاتجهتاالتى

فلسطينفىالصهاينةفعلمانحوبالفتور، علىاإلعالنهذااألتراكالقبارصةواستقبل
وزارةإلىإحتجاجبرقيات، فأرسلوا1936عامالتشريعىالمجلسفكرةطرحعند
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هذاسيقيمهالذىالمجلسعضويةفىاالشتراكيقبلوالنأنهمفيهايعلنونالمستعمرات
نهارليليعلنونالذيناليونانيينالقبارصةألنالشديداستيائهمعنالدستور، وعبروا

حساب، علىوالئهمعدمعلىبريطانياجانبمنيكافأوناليونانإلىلإلنضمامسعيهم
.لبريطانياوالئهمفىأخلصواالذيناألتراكالقبارصة

إعدادفىضتمالتىالبريطانية، الحكومةنظرةمنأبعداألتراكالقبارصةنظرةكانت
واألقليةاإلنجليزالموظفينمننصفهيكونأنروعىالذىالتشريعىالمجلسالئحة

1925عامنفسهااألسسعلىالمجلسعدد، وزيداليونانيينمناآلخروالنصفالتركية

القبارصةمن (المجلسنصفإتحادحالةىفترجيحيًاالحاكمصوتجعلمع
إلىدائمًااألتراكيصوتأنالطبيعىمنوكان. ماقرارعلىاإلعتراضفى) اليونانيين

األمرالتركية، وهوالجزيةمناقشةعندإالالمعارضةإلىينضمواالحكومة، ولمجانب
.جميعًاقبرصسكانمصالحيمسالذى

منالثمانينياتفىالمستعمراتوزارةعندالمفكرالعقلبمثابةالتشريعىالمجلسوبدا
بالنسبةكانالمجلسسياسية، ولكنأداة– بعدفيما – عشر، ليصبحالتاسعالقرن

منواألتراكاألعضاءمنواليونانيونوموظفوهالحاكم (قبرصفىبعملهللمتصلين
يتولىالحاكم، وكانواإلزعاجالسخطعنللتعبيرمصدرًا) الجزيرةوسكاناألعضاء

ترفعبينيجمعأنعليهجميعًا)، وكانالمستعمراتفىالحالهوكما (المجلسرئاسة
قانونتمريريحاولالذىالوزراءرئيسدور، ويلعبالمجلسرئيس، وحيدةالملكممثل

األتراكاألعضاءوالءضمانعلىعملهفىيعتمدوكان. ضئيلةبأغلبيةولوالمجلسفى
منالخالىالثالثالمقعدصوبتتجهعيونهكانتالميزانيةمناقشة، وعندبالمجلسالثالثة
موعدبعدعملفىالمشاركةيستطيعالكانشاغله؛ ألناألتراكاألعضاءمقاعد
عتباراتابعشراإلثنىاألعضاءاليونانيينمعالحكاممختلفيتعاملوقد. العشاء

.الحكومةيدمنالزمامأفلتاألمور، وإالتدقيقمنالبدالحسموقتفىمختلفة، ولكن
ويصدراألمرليحسمالثالثةاألتراكواألعضاءالتسعةالحكومةممثلىدوريأتىوهنا

نقاشفىاإلغراقمنأفضلذلكبأنيشعروناألتراكالمندوبونوكان. المطلوبالقرار
إثارةإلىيلجأونالسلطة، عنبمنأىأنفسهميجدونالذيناليونانيينالساسة، ولكنطويل
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إلى– المجلسلعضويةاإلنتخاباتإجراءعندخاصة – الجزيرةبذلكوتتحولالجماهير
.اإلنجليزضدالموجهالمسئولغيرالعداءمنزاخرفيض

يساعدونالجماهير، فهمإحتقارموضعللحكومةالداعمموقفهمبأنالتركويحس
يقومأنللحكومة، فبمجردبالفضلحقيقىعترافا، دونلمصالحهمخدمةالحكومة
علىللتصويتيعودونثمالمجلسغرفةخارج، يلتقونلهممعينةنظرةبتسديدزعيمهم
.بهإلتزمواماعكس

منهم% 70ونحوأميونبالفالحة، ومعظمهمسكانهثلثا، يعملزراعىبلدوقبرص
استردادقضايالمتابعةالمحامينمنللعديدالعمليوفرونوالتجار، الذينللمرابينمدينون
عددنصفنحو (السدادفىالمتعثرينالفالحينضدالمحكمةأمامالمرفوعةالديون

).القضايا

هناك، وكانالمرابينمنمنهمثالثة، كانالمحامينمنثمانيةالمجلسأعضاءبينووجد
، إضافةاألرثوذكسالروممن، وأسقفللفالحيناألموالبإقراضأيضايشتغلكبيرمالك
مصالحهىالجزيرةلسكانالحقيقيةالمصالحأنوهكذا، رغم. وفالحآخرتاجرإلى

منجدًامحدودةطبقةمصالحهىالمجلسفىالممثلةالمصالح، كانتالمنتجينالفالحين
وراءمنرفاهيةفى، ويعيشونالفالحينمناألغلبيةتلكعلىالمتسلقةالعناصر

–لحكمهاعينتالتى – قبرص، والدستور، وجدتاألتراكجزيةبينوفيما. استغاللهم
.والسياسيةالماليةالناحيتينمنتعانى

أخرىهمومهناككانت، ولكنذلكمعالجةعلىللعملطاقتىلتوجيهكافيًاذلكوكان
وطنيتها، غنيةفى، متطرفةقبرصفىاألرثوذكسللرومالوطنيةالكنيسةإضافية، كانت

والحكاملوسينانأسرةحكمتحت1192عامومنذ. الجميعبهايلتزمالتىبالتفسيرات
الكنيسةحقوقعلى) الكاثوليكية (الالتينيةالمسيحيةالسواء، جارتعلىالبنادقة

لألساقفةأتباعإلىاألرثوذكساألساقفةرعاتها، فتحولمنالجزيرةوسكاناألرثوذكسية
علىاألتراكاستولىوللبابا، وعندمالهمالوالءيمينيقسمواأنعلى، وأجبرواالكاثوليك

بدااألرثوذكسية، وبذلكالمحليةالكنيسةبتشجيعللباباويةكراهيتهمعنالجزيرة، عبروا
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إلىالنظرةظلت، ولكنالمسيحىالحكممنوتسامحًاعدًالأكثرللجزيرة" الكفار "حكم
عامالثمنتدفعالقبرصيةاألرثوذكسيةالكنيسةجعلكافر"؛ مما "أنهعلىالحكمهذا

1821.

التقاليدحفظتالتىهىالقبرصيةاألرثوذكسيةالكنيسةكانتتقريبًاقرونستةفخالل
،األتراكبهعترفااألساقفة، ولكبيربالخضوعالقبارصةوالبيزنطية، ودانالهللينية

إدارةحقالدينيةللرئاساتيعطىالذى" الملة "لنظاموفقًا (بالجزيرةللمسيحيينممثًال
كثيرًاتهتمال) بريطانيا (مسيحيةدولةحكموجود، مع1878عاموبعد. )طوائفهمشئون

األساقفةكبير، استمرالكاثوليكمعفرنساتفعلمثلماالدينيةالشئونعلىبالهيمنة
اإلنجليز،وصولعندكلمتهاألساقفةكبيرقالوقد. صالحياتهممارسةفىاألرثوذكس

، أوالقولحريةأواليونانيةاللغةاألرثوذكسية، أوالكنيسةشئونفىحاكمأىيتدخلولم
موضوعًاللجزيرةالقومىالوضعيكونوقد. قبرصإلىاإلنجليزأدخلهاالتىالصحافة
.األساقفةكبيرأوالحاكمصالحياتفىيدخلال، ولكنهولندنأثينابينللتباحث

الوحيداألرثوذكسىالدينرجلكان، فقدالثالثكيرولساألسقفبغبطةمعجبًاوكنت
نتبادل، فكنالقبرصحاكمًاقضيتهاالتىالتسعالسنواتطوالبالروحانيةيتمتعالذى

جورجالملكميالدبعيداإلحتفالقداسيحضر، وكانالكتبتبادلنا، كماالزيارات
األرثوذكسية،الكاتدرائيةفىرسامتهبعيداإلحتفالأحضركنتاإلنجيلية، كمابالكنيسة

اليونانية،الوحدةعلىمصرًاالجزيرةشعبماداممجردًا، ولكنالكنيسةدوريعدوكان
منلهيتعرضمارغمسمحًارجًالكانأنهالكنيسة، والحقتقودهأنالطبيعىفمن

المتطرفينقيامعنشائعاتوهناك. وحدهاالدينيةباألمورمعنيًاالساسة، وظلضغوط
.بالسملمطالبهميستجيبونالالذيناألساقفةبقتل

 –دينيةمنهاأكثرسياسيةمؤسسةالقبرصيةاألرثوذكسيةالكنيسة، كانتاألسبابلهذه
عكسعلىاإلنجليزتجاهعدائيًاشعورًاوتكن– القريةقسحتىاألساقفةكبيرمن

الالعدائىالشعورذلككانأخرى، وإنأماكنفىعرفتهاالتىاألرثوذكسيةالكنائس
بآدابمتمسكًاكانالقبارصةمنالقديمالجيلالشخصية؛ ألنالعالقاتعلىينعكس
.والصداقةالمجاملةسوىمنهمأجدلم، ولذلكاآلخرينمعالتعاملفىالسلوك
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الصلةعلىيعتمد، والمصالحهمعلىيعتمدكانواضحًا، ولكنهالكنيسةنفوذوكان
فىالبريطانيةالحكومةتكنولم. التعليمإنتشارعليهايقضىقدالتىالخدميةأوالروحية
أوقانونىسندلهاليسدينيةسلطةبأىتعترف– البالدمنغيرهافىكما – قبرص

يتهمونالذينالمراقبيننتقاداموضعالحكومةمنالكنيسةموقفوكان. دستورى
.قبرصفىاألمورحقيقةيدركونالبذلكبواجبها، وهمالقيامبعدمالكنيسة

ذلكالبريطانية، ويرجعالمستعمراتفىالرواتبأقلمنقبرصفىاإلدارةرواتبكانت
تزدادكانتالتى (فيهاالمعيشةتكاليفمعدلنخفاضاالجزيرة، وإلىفقرإلى– جزئيًا– 
التشريعىبالمجلسالمنتخبيناألعضاءمعارضةإلىيعودإدخاله)، كمايتمتحسنكلمع

هىفلسطينفىاإلدارةواجهتهاالتىالصعوبة، وكانتالرواتببتحسينإقتراحألى
الحياةتكاليفمعدالتوفققدرتقدفكانتالرواتبالمحلية، أمااإليجاراتمشكلة

شئكل، كاناإلجازاتلقضاءأوروباإلىالسفرنفقاتعدا، وفيماالحربزمنالمرتفعة
فىمماأسهلقبرصفىللموظفبالنسبةالحياةوكانت. القدسفىنظيرهعنتكلفةيقل

الذىالتعليمفى، وكذلكاإلجازاتتكلفةفىكانتالمشكلة، ولكنهناكظلطالماغيرها
.القلقمنكبيرًاقدرًاالموظفينألولئكيسبب

أيدىفىالحكومةإداراتبعضوقعتأنالنظرقصيرةالرواتبتقديرسياسةعنونتج
كانعامًا، بينماوعشرينخمسةأوعشرينلمدةمواقعهمفىظلواالذيناألكفاءغير

الموظفينأولئكبعضوكان. أخرىأماكنإلىقصيرةفترةبعدينقلوناألكفاءالمؤهلون
واستمرت،للعملالصالحيةلعدماألفريقيةالمستعمراتفىالخدمةمنالمتقاعدينمن

الوظائفوكانت،بسنواتحاكماتعيينىبعدحتىاإلدارية" التكية "معاملةتعاملقبرص
قبرصفىلهاالمربوطةالرواتب؛ ألنالعامينعلىيزيدلماشاغرةتظلوالعلميةالفنية
.العملسوقفىالمناظرةللوظائفالرواتبمعدالتعنتقل

منأكبركانت، فإنهاقبرصفىاإلنجليزالموظفينكباررواتبصغررغمأنهغير
فىالوزراءرواتبمن، وأكبرمنهمالثراءواسعىعداالقبارصة، فيمادخلمعدالت
رئيسلراتبمعادًالقبرصفىالعامالحاكمراتبكان، بينماالبلقانوبالداليونان

الحكومةأنشطةتساعاوراءمنالعائدةالمنافعأنذلكإلى، أضفاليونانجمهورية
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تكلفإنجليزتعيينعلىالمترتبةالتبعاتبينما. منهاالتحققيتمحتىوقتإلىتحتاج
.الفورعلىالكثير، تظهرإعدادهم

فىمتخصصبتعيينالحاكمبمطالبةواجبهأداءعلىالحريصالزراعةمديرقاملقد
، حولالحشراتفىالمتخصصبهايقومالتىالضروريةالبحوثلدعمالفطريات
بلدوفى. المحصولوفرةلضمانمنهاالوقايةالجزيرة، وطرقفىالنباتأمراض
الموافقةقرارنتزاعاالزراعة، وتممديرطلبتلبيةالمنطقىمن، يبدوكقبرصزراعى

، وعنداألتراكالثالثةاألعضاءتأييدبفضلالتشريعىالمجلسمنالتعيينهذاعلى
سنواتخمسأوسنتينفيهيقضىقدمعملفىيختفى، سوفالشابالمتخصصوصول

بهيبدأالذىالراتبالزراعة، ولكنعلىبالفائدةتعودنتائجإلىيتوصلأنقبلعشرًاأو
نهايةعنديستحقهالذىوالمعاش– إنجلترافىلنظيرهالمخصصالراتبمنأقلوهو– 

كبارمنأربعةأوثالثةومعاشاترواتبعلى، يزيدبسدادهالمستعمرةوتلتزمالخدمة
.القبارصةالموظفين

، وتوفيرالطرقشقإلىيحتاجونالذينللفالحيننشرحأونبررألنسبيلثمةيكنولم
االشتراكإلىالحاجة، مدىلقراهماألطباءبهايقومدوريةزيارات، وتنظيمالشربمياه
إلىقبرصتحتاجعلميةهيئاتفيها، تصدرهااالشتراكمنمناصالمطبوعاتفى

، والمعهدالحشراتلعلماإلمبراطورىالمعهدمثلفيهاالمنشورةالبحوثبنتائجاالستفادة
القومىالحارة، والمعهدالمناطقلطبلندن، ومدرسةالفطرياتلعلماإلمبراطورى

.االستعماريةالزراعيةالخدمةالزراعية، وصندوقللنباتات

الجزيرة، فإنلمواردبالنسبةبالذاشيئًاتمثلالالموظفينأولئكرواتبأنورغم
تعيينطلبوراءمن" الخفيةاألهداف "عنتحدثواالتشريعىبالمجلسالمنتخبيناألعضاء

الناخبلدىنطباعامنذلكيتركهالمخصصات"، ممازيادة "هوالفطرياتمتخصص
السفروتكاليفوالسيارةالسكنهناكالراتبإلىالصحة، فإضافةمنيخلوالالجاهل
المجلسعلىالميزانيةمشروععرضعندإخفاؤهايمكنالأموراإلجازة، وكلهالقضاء
منعلىيسهلأنهإجماليًا، إالرقمًاالمشروعفىيظهركانوإنوهو. إقرارهفىللنظر
الواحدللموظفبالنسبةالميزانيةتتحملهمامتوسطاستخراجالقبارصةمناألمريعنيه
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البريطانيينالموظفينطبقةعلىالقبارصةأطلقوغيرهااألسبابولهذه. السنةفى
".األزرقالدمأصحاب "إسمالمتميزة

إعالنقبيلأى (البريطانىاإلحتاللنهايةقربشهدتقدمصرأنمخلصًاوأعتقد
الشعوراإلنجليز، وذلكالموظفينضدالمعلنةالكراهيةمنأقلقدرًا) 1914عامالحماية

ممتلكاتمنغيرهاعنتختلفسماتلقبرصكانتفقد. البالدسكانعندالمحسوس
شرقفىللعملبريطانىموظففىتوافرهايجبالتى، فالمواصفاتالبريطانىالتاج

الماليو، أوأفريقيا، أوغربفىيعملفيمنالمطلوبةلتلكمماثلةتكونأفريقيا، قد
.مختلفةمواصفاتيتطلبكانقبرصفىالعمل، ولكنفيجى

سيارة،فىللتغييرقابلةقطعأنهمعلىإليهمالنظريمكنال" الحاكمفيهمبمن "فالموظفون
عالقاتإقامةعنعجزوااألفريقيةالمستعمراتفىالخدمةمواقعمنجاءوامنفبعض
إلىنتمائهمابحكمتميزهمعنبالتنازليشعرواأندونالقبارصةالمثقفينمعصداقة

إلىإنتقالهعندوداعهحفلفىاألكفاءالموظفينأحدزوجةلىذكرت". الحاكمالجنس"
عشرةاألربعالسنواتطوالبيتهميدخللم" القبارصة "منأحدًاأنتفخرآخر، أنهابلد

أكلتهالذىبالطعامللقبارصةتدينبأنهالتذكيرهاضطررتا، وقبرصفىقضوهاالتى
.ترتديهاالتى، وبالثيابالسنواتتلكطوال

أفريقيا،شرقفىيعمل، وكانالمستنيريناإلنجليزالقضاءرجالكبارأحديصعقوكاد
رجليدفىإاليدىأضعالإننى: "قائًال" الوطنيين "بعضيصافحأنعليهأنعلمعندما
الذينهؤالءيدى، أمايلمسأنقدرهيعلمهماأسودأدعاإلعتبار، والذوىمنأبيض
دعوتهمالذين (الرجالأولئكوكان". أفعلأنأريدوالأفهمهمفالسودًاوالبيضًاليسوا

، ويجيدونلغاتثالث، ويتحدثونالقانونفىفقهاء) المتغطرسالضيفاستقبالحفلفى
فىللدراسةالخاصةنفقتهمعلىأوالدهم، ويرسلونوالبريدجالتنسلعبوزوجاتهم

زمالئهمنيقتربالمتغطرسالضيفجعلالمتميزالقانونىالنقاشأنإنجلترا، غير
منغيرهافىمماأحسنالقبارصةمنالزمالءمعإدارتهفىالعالقاتالقبارصة، وكانت

.األخرىاإلدارات
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ففى، االجتماعىحصنهكانقبرصفىاإلنجليزىبيت، ولكنقلعتهاإلنجليزىبيتإن
الباكرة، ولكنالسعيدةاأليامفىالقبارصةمنإثنانأوواحدإنتخبالبديعنيقوسيانادى

والمتحمسبإنجلتراالدراسةمنالعائدالقبرصىالشابتجد، فقدذلكبعدتغيرتاألمور
ثماإلنجليز، ومنوعنالنادىأعضاءبقيةعنمنعزًالنفسهيجدإنجليزى، قدهومالكل
فىالمقيموناإلنجليز، وأسهمالفهموسوءبالشكالمفعمالوطنىالسياسىالمجالإلىيتجه

.والقبارصةاإلنجليزيةالجاليةبينالفجوةتوسيعفىالموظفينجانبإلىقبرص

مرءوسيهمعاملواأنفسهمالموظفينهؤالءأنهناأسجلأنأخرى، البدناحيةومن
عدموأناإلنجليزرؤساءهمأحبواالمرءوسينأولئك، وأنواللطفبالحسنىالقبارصة

فىالتشريعىالمجلسأعضاءمنالمنتخبيناستضافةعلىاإلنجيلزياتالزوجاتإقبال
،ألزواجهنالنوابأولئكيسببهامتاعبمنيسمعنهكنماإلىيرجعأزواجهنبيوت

.البريطانيةلإلمبراطوريةالتبعيةالعلنىورفضهم

الخاضعةالبالدفىباإلهتماميحظونالعاليةالكفاءاتذوىاألفرادأناإلفتراضشاعلقد
البالدبعض، ولكنبهملإلنتفاعأفضلفرصةلهمالبريطانية، وتتاحلإلمبراطورية

الوظائفهذه "إنكيفأوضحتأنسبقوقد. الظاهرةتلكبسببكسبتماخسرت
.العثمانيةالدولةعنباإلنفصالاإلنتدابتحتفلسطينفىقلتقد" للموهوبينالمتاحة

فالحإبنيصعدأنباإلمكانيعدالسلبية، فلمجوانبهالبريطانىلإلحتاللكانقبرصوفى
مطامحهمتتجاوزالالذينالكفاءةلذوى، وبالنسبةاألعظمالصدرمنصبإلىقبرصى
ستةبعدعلىلهموظائفتوافرنبأبإرتياحيتلقونمراتبها، قدبمختلفالقضاءمناصب
.واإلقامةللعيشقبرصفىلهانظيرالظروفتتوافر، حيثقبرصخارجميلآالف

متاحةفرصبوجوديقترنلمإذاشيئًايساوىاللإلمبراطوريةاإلنتماءعنالحديثإن
المشتغلينالقبارصةمنثالثةأوإثنينأذكرأنستطيعأاإلمبراطورية، ومنلإلنتفاع
مكانبأىالقضاءمناصبحتاللالبأهليتهمالمتعاقبيناإلنجليزالقضاةكبارشهدبالقضاء

القضاءمناصبلتولىوترشيحهمهؤالءتشجيعأنشكوال. البريطانيةاإلمبراطوريةفى
أفقهموسعةموضوعيتهممنأخرىمستعمرةتستفيدوقد. مفيدأمرأخرىمستعمرةفى

علىاإلقبالتشجيعمنذلكعلىيترتبماإلىباإلضافةهذا. لألمورالسديدةونظرتهم
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التاجمستعمراتتظلأنيجبهل .. ترى. بريطانيافىوالدراسةاإلنجليزيةاللغةتعلم
األبد ؟إلىبالمحليةموسومة

وال. الحضارةمنعطًالالمحكومونكانإذاإالاألجنبىالحكمتحملالسهلمنليس
للطموحات، وتحقيقإنسانىوتالٍقتفاعليصحبهلمإذااألجنبىالحكمقبوليمكن

.المحكومينعندالمشروعة
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العشرونالفصل
قبرصحاكم

منالتملصعلىالحاكمقدرةفىاألولىبالدرجةيتمثلالحكمفنأنمنيقالمارغم
الحاكمجانبمنتحملهاتجعلسبقفيماأوضحتهاالتىواألوضاعالمشاكلالقضايا، فإن

علىتعديالتأىإدخالقتراحانيةلدىتكنلم، ولكنالمحكومينجانبمنمنهأصعب
ورأيت. بالجزيرةطويلةخبرةلديهممندقيقة، واستشارةدراسةدونالمستعمراتوزارة

منمستعمرةفىليفرطموقعهفىيعينلمالحاكمأنالمتطرفونيعرفأنيجبأنه
أجلمنمعىتعاونهمأقبلوأننىالهللينية، الثقافةإلىمياًاليكن، مهماالتاجممتلكات
.المستقبلفىمصيرهاعنالنظربغضبالدهمصالح

نصحتإنجلترامغادرتىفقبل. دراسةإلىحاجةفىأخرىشكوىهناككانتولكن
ظلممنتمثلهلما" التركيةالجزية "بإلغاءتقوماأنالخزانةوكذلكالمستعمراتوزارة
تقومأنإقترحت، ذلكدونتحولصعوباتهناكتزالالأنهوجدت، وعندمافادح

فىمساهمةالمستعمرةتتحملهاالتىالسنويةالضريبةبإسقاطالجاللةصاحبحكومة
المجلسجانبمنالميزانيةرفض، كانجنيهآالفعشرة، وقدرهاالدفاعنفقات

بإقرارأمربإصدارعهدىأبدأأندعانىاإلمداد، ممابإيقافيتعلقتحديًاالتشريعى
.قبرصفىللقلقمثيرإجراءالميزانية، وهو

بعدالة، موقنًاقبرصسكانلمساعدةالجهدأقصىلبذلمحاوالتىستمرتإ، ذلكومع
الوزراء، وبعدمجلسفىإقتراحىأمامالطريقسدالمستعمراتوزير، ولكنقضيتهم
إلغاءبقرارالتشريعىالمجلسأخبرأنباستطاعتى، كانالقلقاإلنتظارمنشهورعشرة

غامر، وعندبفرحلرودسزيارتىقبلأصدرتهالذىاإلعالنواستقبل". التركيةالجزية"
،ليماسولميناءرصيفعلىالمجلسأعضاءاستقبلنىعودتى

:التاليةالوثيقةلى، قدمواالجميعحماسووسط
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1927سبتمبر5

سعادتكمنفسفىالسروريبعثهذالعل

اإلرتياحبغايةاستمعنالقبرصالتشريعىبالمجلسالمنتخبيناألعضاءنحن
من31يومعليناالغبطةبمنتهى – سعادتكمألقيتموهالذىالخطابإلىوالسرور
.أغسطس

إلىأدىالذىالشديد، الفائقة، وحرصكملعنايتكملسعادتكمبالفضلندينإننا
فىممثًالالثقيلالعبءذلكمنقبرصتخليصلتماسكمالباالستجابةاإلسراع

شعبمطالبلتحقيقاإلمبراطوريةلحكومةالسارةالتركية"، واالستجابةالجزية"
هذهأخرىمرةيعودالربيعجعل، مماكواهلهمعنالعبءهذابرفعقبرص

.سعادتكمبخطابجاءمانحوالسنة، على

الجاللة،صاحبلحكومةووالئناشكرنا، إبالغمخلصينسعادتكمإلىونرغب
.تخاذهاتمالذىالعظيموللقرارالموقفدقةالموقر، لتقديرهمالمستعمراتووزير

، وإنناالمستعمراتوزيرسعادةبرسالةوردتالتىبالشروطاإللتزامنيتناونؤكد
.القرارعلىللتصديقالالزمالتشريعإصدارأجلمنالتامللتعاوناستعدادعلى

معكمللتعاونالدائماستعدادنالكمنؤكدأنالسعادةصاحبيالناوختامًا، اسمحوا
.والرفاهيةبالخيرالمستعمرةعلىيعودفيما

المخلصينخدمكمنكونأنسيدىياالشرفولنا

)توقيعات(

)اليونانيينالقبارصةمنمنتخبًاعضوًا15(

رصيفعلىاستقبالىفىأجدأنأدهشنى، التالىالميالدعيدفىمصرزرتوعندما
المقيميناليونانيينالقبارصةمنتسعمائةأوثمانمائةحوالىمنحشدالقاهرةمحطة



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

544www.RaoufAbbas.org

فىتطبعالتىاألسبوعيةاليونانيةالصحيفة، ونشرتالحماسىبالهتافاستقبلونىبمصر، 
:مطلعهاقصيدة) الجديدةمصر (هليوبوليس

اليونانعاشقالبريطانىستورس

بالغةقبرصماليةكانتاألخيرة، فقدالسنواتفىتأملىموضعكانتالذكرياتهذهإن
من– عامينخالل – مكننىسنويًاالجنيهاتمنألفًا32لمبلغالتوفيرهذاإنحتىالضيق
.والصحةالزراعةإدارتىتنظيمإعادة

رعية "كلمةاستخداميحظراإلداراتلكلمنشورًا، أصدرتقبرصإلىعودتىوفور
الحكومةبإداراتاألسبوعيةالعملساعاتوزيادة" قبرصى "كلمةعلىواإلقتصار" محلية

أثارتفقد. تطبيقًامنهقبوًالأسهلالمنشورمنالثانىالجزءساعة، وكان35إلى30من
صباحًاساعةبالعملمتنوعة؛ فالتبكيرتافهةمناقشاتأسبوعيًاعملساعاتخمسإضافة

حاجاتشراءإلىيحتجنالقبرصياتالنساءألن– قولهمحدعلى – قبرصيالئمال
تتالءمالالظهيرةعندالعملساعةوزيادة. األزواجالباكر، وكذلكالصباحفىبيوتهن

علىيجورالظهيرةبعدمافترةبدايةفىالعملساعةالحار، وإضافةقبرصمناخمع
منالموظففتحرمالظهيرةبعدمافترةنهايةفىإضافتهاللغداء، أماالمخصصالوقت

نتهاءايعنىذلكأنأوالده !! ، كماعلىحنانًايفيضحيثالشاىتناولعائلتهمشاركة
فىبيتهاإلىدراجتهاراكبةالموظفةتعودأنيصح، والالغروبوقتالعملساعات
منالبد، ولكنالعملمواعيدتحديديهمنىالأنهأعلنتاإلعتراضاتهذهوإزاء. الظالم

.فعًالذلكأسبوعيًا، وتمساعة35الجميعيعملأن

،بالدهخدمةفىللعمليصلحومخلصكفءقبرصىهناككانطالماأنهرأيتكذلك
تمحكمىمدةمناألولىالسنةنهايةوقبل. بالحكومةللعملالفرصةلهتتاحأنفيجب
محام، وكذلكتركىواآلخريونانىأحدهماالقبارصةالقضاةمساعدىمنإثنينتعيين
منمرشحونهناكوكان. الحساباتلمراجع، ومساعدقانونى، ومستشارقبرصىعام

تعييننظرى، فتمبوجهةقتنعاالمستعمراتوزيرأنالقضاء، غيرلوظائفاإلنجليز
أصحابفيهيشعرالذىاليوموسيأتى، اإلنتقاداتمنالكثيرأثارذلكالقبارصة، ولكن
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حالضدها، ولكنوليسالحكومةمعيعملونالقبارصةأولئكلرؤيةباإلرتياحاإلنتقادات
جهودهمركزواالذينللقبارصةالمتاحالفنىالتدريب، غياباإلتجاهذلكفىالتوسعدون

،أيديهممتناولفىليستالعليااإلدارةمناصبكانتطالماوالقانونالطبدراسةعلى
والغاباتوالعمارةالهندسةلدراسةللقبارصةوفرتأنالدراسيةالمنحلبثتماولكن

منصبفىللبقاءالفرصةلىتتحالمختلفة، ولمالتخصصاتمنوالمحاسبة، وغيرها
.ثمارهاأجنىحتىالحاكم

لزيارةمصر، وصحبتهفىالبريطانيةالقواتعامقائدقبرص، زار1927عامفى
مقرمنساعةونصفساعتينبعدعلىوتقع– البريطانيةالحاميةمقر – ليماسول
يجبكانهاتفية، ولذلكإتصاالتبهاتكنحديدية، ولمسككمحطةأقربومنالحكومة

نظرى، ولكنوجهةالزائرالجنرالأيدوقد. وسياسيةعسكريةألسبابنيقوسياإلىنقلها
جديدةثكناتإقامةتكلفةتحملباستطاعتهمايكنلمالبريطانيةوالحكومةقبرصحكومة

عندماصيفًايرودوسجبلإلىشتاء، وتنتقلليماسولفىالحاميةوظلت. نيقوسيافى
اإلقامةللمالريا، تصعبمرتعًاسبتمبرمنتصفإلىمايومنليماسولفىموقعهميصبح

.فيه

،بالضعفصامويلأوأللنبىأوكيتشنرأوجورستنظاملوصفمجالهناكيكنولم
وقبولتفهممنالتأكدعلىحريصًاكنتولكننىالبريطانية، الحكومةسياسةخالما

فىأجنبىعلمورفعاألجنبيةالدعايةإزاءالمدىبعيدللتسامحالمستعمراتوزير
المختلفة، والوسائلالوضعهذاحوللهمذكرةبإعدادقبرص)، فقمت (بريطانيةمستعمرة
جزرإيطالياحتلتافقد. قبرصمنميل300بعدعلىحدثمانحو، علىمعهللتعامل

ضمتالتىالحربخالل) رودسجزيرة، عاصمتها13وعددها (العثمانيةيكانيزدالدو
أيضًا، ثمالحرببعدحكمهاتحتالجزربتلكإحتفظت)، كما1911 (طرابلسقبلها

غير، عندماالدولتينبينللتوقيعمعدةاإلتفاقية، وكانت1919فىلليونانعنهاتنازلت
علىالقضاءتمالفاشىالحكموتحت. إيطاليةالدوديكانيز، وظلترأيهتيتونىالسنيور

بحرجزر "محله، وحلاستخدامهألغىفقديونانيًا" الدوديكانيز "إسمكانالهللينية، ولما
".إيجه
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عنولكن" اليونانى "عنتتكلم، فالدينىإنتماءإلىالقومىاإلنتماءتحوللقد
فىاليونانىالعلمبرفعيسمحالمسلم"، ولم "عنبل" التركى "عنتتكلماألرثوذكسى"، وال"

علىمطبوعةمترجمةصفحةكانتبهاسمحالتىالوحيدةالدوديكانيز، والصحيفة
)موسولينى (الدوتشىصورةالمنازلجميعإيطالية، ورفعتجريدةمناألخيرةالصفحة

، ولوالغروبساعةإنزالهعنداإليطالىالعلمتحيةعلىالسكانوأجبر. اإليطالىوالعلم
أىالحرةللمؤسساتيكنولم". الواجب "هذاألداءسياراتهممنالنزولإلىإضطروا

.الجزربتلكوجود

،ذلكبعدفرضًاعليفرضبعضهاأن، رغمقبرصفىالسياسةهذهتباعاأقترحولم
الجزيرة، منإحتاللبدايةفىاليونانىالعلممشكلةحلتلوأسهلكانتاألمورولعل
ما، خاصةاإلهتمامالجزرتنميةفىاإليطاليونأبداهاالتىالحيويةتستحقأخرىناحية
فقد. بالتقديرجديرةإنجازاتمن– إيجهبحرجزرحاكم – الجوومايالسيناتورفعله

الخارجىبالمظهرالمهتمونوعقد. النظافةفائقةرودسوأصبحت. الجزرأحوالتحسنت
فالمستعمرات. قبرصفىالبريطانىالحكماإليطالية، وأسلوبالسياسةتلكبينمقارنة
المركزية،الحكومةمعهاواختفتختفتاالخاصة، وإالطريقتهاعلىمنهاكلتسير

لإلنفاقضرورةهناكيجعلالالمركزيةالحكومةبهاتتمتعالتىالمكانةنطاقتساعاو
.لإلنتاجتوجيههيستحسنالذىالدعاية، علىالكبير

الحكمأسلوبمقارنةأنشكطاغيًا، والحكمًاالدوديكانيزفىاإليطالىالحكمكانلقد
اليونانيينالدوديكانيزسكانيجعلقبرصفىالبريطانىالحكمبأسلوباإليطالى

مدىأحددأناستطيع، والأفضل، أيهماالنظامينبينيميزوناليونانيينوالقبارصة
بعدالمستعمراتوزارة، ولكنالزمانمنعقدينبعدالنظامينمنالنهائىاإلنتفاع

مثالية"، "سياسةقبرصفىاآلنالقائمةالسياسةإعتبرتالخارجيةوزارةمعالتشاور
التعليمىالنظامأمرفىأبحثأنمنىتباعها، وطلبواايمكنالتىالسياساتأنسبوأنها
.األجنبيةالسياسيةالدعايةضوءعلى
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الموضوعاتقائمةمنالموضوعهذاأرفعوأناشعرتمثلماباإلرتياحمايومًاأشعرولم
تناولىعنللجزيرة، وأعتذرحاكمًاعملىمدةخاللبشأنهاقرارإتخاذعلىيجبالتى
.سنواتخمسطوالالشاغلشغلىكانت، فقدبالتفصيلهنالها

القرىمنممكنعددأكبرلزيارةالبالد، فطفتعزيمتىمنالتعليماتتلكقوتلقد
تحتاجالكثير، ولكنهاإلىقبرصتحتاج. للبالدالحقيقيةالحاجاتعلىبنفسىألتعرف

.المياه: كلهذلك، وفوق، والمواصالتالنابهالمالرأس: ملحةبصورةأشياءثالثةإلى
، والمصدرجنيهألف600قيمتهقبرصىقرضطرح: مصدرينمنالمالتدبيرتموقد

الذى– المستعمراتوزير – أمرىالمسترأنشأهالذى" المستعمراتتنميةصندوق "الثانى
نفقاتلتغطيةالجنيهاتمنمليونإعارةأومنحيضمنالصندوقوكان. النظرببعديتسم

تموقد. البعضبعضهاالبريطانىالتاجمستعمراتبينالمشروعاتتمويل، أوالخدمات
،عليهكانماضعفإلىجوستافاماميناءتوسيععلىالجنيهاتمنألف200إنفاق
دورهاإنتظارفىأيامًاتصطفالسفنصغيرة، وكانتوأرصفتهضيقًامدخلهكانبعدما

تعبيدعلىاإلسترلينيةالجنيهاتمنألف300نحوإنفاقوتم. التفريغأوالشحنفى
بضعهناكميًال، أصبحت20علىتزيدالالمرصوفةالطرقكانتأن، فبعدالطرق
تأخيرعنالناجمةالخسائرخفضإلىأدىالمرصوفة، مماالطرقمناألميالمنمئات
البريدإنتظامإلىأيضًاذلكأدىالمالية، كماالمواردثمومناألرباح، وزيادةالنقل

أصحابها،إلىالوصولفىالخارجيةأوالداخليةسائلرالتستغرقهالذىالزمنوإختصار
.البرقخدمةلتحسينالمالبعضإنفاقتمكما

منالعسكريةالالسلكىمعداتنقلتم؛ فقدقبرصفىالسلكىإتصالهناكيكنولم
إلىالرناكامنكابلمدأثناءفىاإلسكندريةكابلتعطل، وعندماالحرببعدالجزيرة

معاديةقوةألىخاللهايمكن، كانيومينمدةالخارجىبالعالمقبرصإتصالإنقطعحيفا
هاتفىإتصالخدمةهناكتكنشيئًا، ولميفعلأنأحديستطيعأندونالجزيرةإحتالل

فىمحدودةنيقوسيا، وخدمةفىالحكوميةالخطوطمنمحدودًاعددًاخالعامة، ما
وكانت. نشوبهاعندالحرائقعنلإلخطاربالغاباتمتصلوخط) مشترك100 (ليماسول
الرسميةلألغراضوالرناكاجوستافاماوبينبينهماتربطنيقوسيافىالحكوميةالخطوط
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وعلىاليوميةالعملساعاتخاللخدمتهاتقدمالشرقيةالتلغرافاتشركةوحدها، وكانت
فىتمامًامنقطعًااإلتصالعملها، وكانرقابةالحكومةباستطاعةيكنتجارى، ولمأساس
يتمالرسمية، فالوالعطالتاألحد، ليًال، وأيام– الشرطةذلكفىبما – الحكومةمكاتب

.السعاةخاللمنإالالجزيرةأطرافبيناإلتصال

منعونمنلقيتماالمؤرقة، ورغمالملحةالمسائلمناإلتصاالتمسألةكانتولذلك
األولىالثالثالسنواتفىشيئًاأحققأناستطع، لمالمتعاقبينالمستعمراتوزراءجانب
تمكنتالالسلكية؛ عندئذماركونىشركةفىالشرقيةالتلغرافاتشركةندماجاتمحتى
تربطهاتفية، وخدمةالسلكىمحطةإلنشاءالشركةهذهمععقدإبراممن1930عام

بعدالجزيرةأغادرأنالمؤسفمنوكان. البعضببعضهاالجزيرةفىالرئيسيةالمدن
مساعمنبذلتماالعقد، رغملتنفيذالالزمةالمعداتمنأىتصلأندونسنواتثالث

.لندنفىومقابالت

عصرفىاآلنعليه، ممااأليامتلكفىأهميةأشدوالالسلكىالهاتفخدمةكانتلقد
منذحربيةطائرةأو) مدنية (طائرةأىقبرصإلىتصللمعلمىحدودوفى. الطيران

وجعلتهاوأثينابرنديزىبينفيماالخريطةعلىمسطرةوضعتوإذا. الحربنهاية
إلىليصلاستقامتهعلىالخط، ويمتدقبرصبمنتصفتمرفسوفقليًالشرقًاتنحرف
وفى. بريطانيةممتلكاتفوقيمرميًال730طولهخطلدينايصبحفبغداد، وبذلكدمشق

بالنسبةبالقاهرةقبرصستبدالإاإلمبراطوريةالخطوطشركةعلىإقترحت1927عام
، وأصبحتالمستعمراتلوزارةجوىإزعاجمصدرأصبحتالهند، وتدريجيًالخط

بإعدادقمنااإلمبراطورية، وقدالجويةوللخطوطالطيرانلوزارةإزعاجمصدرقبرص
عندما1930عامإاليستخدملمنيقوسيا، ولكنهخارج) للطوارئ (إضطرارىمهبط

وعودًابالمهبط، وتلقيناإهتمامًاذلكأثاروقد. فلسطينمنقادمتانطائرتانفيههبطت
.الصددبهذامقترحاتنافىبالنظر

قبرصبينتجريبيًاخطًااإلمبراطوريةالجويةالخطوط، أقامت1930سبتمبروفى
.الصيفأشهرخاللالبريطانية، وذلكالخزانةمندعمًاتلقتأنبعدومصروفلسطين

واألوسطاألدنىبالشرقينخطوطهافىدائمًامركزًاقبرصمنتجعلالشركةوبدأت
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ولم. وإيابًاذهابًاليماسولإلىأسبوعيًارحلةهناك، وأصبحت1932أبريلمنإعتبارًا
الطائراتوإقالعلهبوطكافيًامائيًامسطحًانوفرأن– األمربدايةفى – باستطاعتنايكن

أكروتيرىبحيرةباستخدامالمشكلةهذهحلوجاء. الشتاءفصلفىالكبيرةالبحرية
دفعتجنيهآالفأربعةقدرها، بتكلفةالتجهيزاتبعضإجراء، بعدليماسولغرب

توقفت (واسعًامطارًاماسورياسهلوشكل. ملكياتهمنتزعتاالذينللفالحينكتعويضات
بشمالوالهبوطاإلقالعبصعوباتتتعلقمشكالتبسببالشرقخطفىقبرصوصلة

).فلسطين

أنالقديمةالحضاراتاستطاعتكيفيدهشهواألوسطاألدنىالشرقلبالدالزائرلعل
، ويعلمقبرصإلىيأتىعندمادهشتهوتزداد. الجفافتعانىالتىالبالدتلكفىتزدهر

الرخاءمنقرونثالثةالجزيرة، شهدت1489عاملوسينانأسرةعهدنهايةحتىأنه
".مالإلىلكأحولهماءأعطنى: "مرةذاتقبرصىفالحقاللقد. المياهتوفيرعدمرغم
استنزافمنالغاباتلهتعرضتالبنادقة، وماحكمتحتإهمالمنالبالدعانتهماولكن
خصبًاسهًالإنالطبيعية، حتىالظروفتغيرإلىأدىذلك، كلالعثمانىالعصرطوال
فىتجولنالقد: "بقولهعشرالتاسعالقرنسبعينياتفىرحالةوريا، يصفهاماسسهلمثل
قفرةشاسعةأرضهعلىمبعثرةجافةبريةأعشابًاإالنركاملة، ولمأيامعدةالمنطقةهذه
منأصابهالماحزينًاوراجًال، وعدتراكبًاالغاباتفىتجولتوقد .. وهناكهنا

ينهمروعندما. بهاتحتفظأنهاالمؤكدمنالرطوبة، ولكنتجتذبالالدمار"؛ فالغابات
إلىالطريقفىصغيرأصفرمجرىفىاألشجارحتجزتهااالتىالمياهتتدفقالمطر
يسقط،متىأحديعرفكثيرًا، واليستمرالغزيرًا، ولكنالمطر، يسقطالكرينىالبحر

حددإذاعيشهيكسبأنالماءمنباحثألىيمكن، والبهاإلحتفاظيتمأنيمكنوما
أوروبامنالقادمينالماءمهندسىأجوركانت. ماءمنيجدهماأساسعلىأجره

منالمجالبهذاالمشتغلينمنأىيحققهأنيمكنعملهيستطيعونمرتفعة، وما
.القبارصة

أنهعلمتالماء، وعندمامنالجزيرةتحتاجهماتوفيرإمكانيةمنشديديأسهناككان
تكلفةكثيرًا، وأنأقلالكميةأنلىتبينماساورياسهللرىتكفىمياهعلىالعثورتم
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جوفيةمياهمهندستعيينهواألمثلالحلوكان. قبلمنتقديرهتمماتفوقكبيرةرفعها
أىفىالماءعنللبحث، وإطالقهمالمعداتمنيلزمبما، وتزويدهمالمنقبينمنوعدد
جديدة، يتمبئر200هناكأصبحتالمتصلالعملمنسنواتخمس، وبعدمكان

ساعة24طوالالماءمنجالونماليينسبعةعلىقليًاليزيدماعلىمنهاالحصول
نصفعلىقليًاليزيدمالفتحاستكمالهتمآخرمشروعوهناك. األنفسبشقللرىيوميًا

تؤكدبرتقاًالتنتجالتىلفكامنطقةإلىالوادىمنأنابيبخطفىالماءمنجالونالمليون
.لندنفىتسويقهيتميافا، كانإنتاجعلىتفوقهبالموالحالخبيرةالهيئات

، وبناءالفينيقيونحفرهاالتىالنحاسمناجم، ولكنقبرصمفخرةمايومًاالغاباتوكانت
،، والحرائقالعثمانيونوأكمل. الدمارالغاباتبتلكألحقتوالبندقيةاإلسكندرأساطيل
عملياتولكن. أجزائهاغالبيةفىجرداءأصبحتالماعز، تخريبها، حتىورعى

األرزأشجارالدمار، وعادتعمليةأوقفت. األخيرةالثالثةالعقودفىوالحمايةالمحافظة
اللدود،عدوهاالماعزقطعانسوىتهددهاالجزيرة، الجبالعلىجديدمنتنبتوالبلوط

مهمًادورًاتلعب؛ ألنهاقبرصفىأخرىمرةالغاباتلنموالفرصةإتاحةمنمناصوال
يمكنالالتىالمساحاتالمطر، وتغطىبمياهتحتفظفهى. بالجزيرةالطبيعىالتوازنفى

القنواتخاللمنالزراعةتحسينعلىالجو، وتساعدتلطيفعلىزراعتها، وتساعد
لإلنتاجاألساسيةالموادإحدىاألخشابتوفر، كماالسهولإلىالماءفائضتحملالتى

أنيمكنوهناكهناصغيرة، ومساحاتالموسمىالعملتوفيرعلىالحضارى، وتساعد
.الجنيهاتمنماليينبثالثةمنهاالسنوىالعائد، ويقدرالفالحينصغاريزرعها

حيثمنيضاهىقبرصفىالماعز، فإنيتعايشانالوالماعزالغاباتأن، رغمولكن
فىالفقراءعليهاالعربية، ويعتمدالجزيرةفىأيرلندا، والجملفىالخنزيراألهمية
؛ فقدالتشريعىالمجلسإنتخاباتفىمهمًادورًاالماعزلعبتكما. رئيسيًاإعتمادًامعاشهم

بأصواتمقاعدهمعلىيحصلونالماعز، فكأنهمقطعانمالككبارمنالمرشحونكان
.الماعز

.للبشرحبهلهاحبهفاقبشر، بلوكأنهااألشجارالغاباتعنالمسئولالموظفأحبلقد
ولوعة،أسىتفيضعباراتفيهاويستخدمإلىيرفعهاكانالتىالتقاريرفىذلكويبدو
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المشكلة، وشغلناهذهمنعانيناوقد. المستعمراتوزارةإلىرفعهاقبلتهذيبهاعلىكان
األستاذوقام. عضويتهافىالقبارصةبعضضمتللغاباتلجنةبتعيينبها، وقمناكثيرًا

،العملمنشهرًا16بعداللجنةأعدتهالذىالتقريربدراسةأكسفوردبجامعةتروب
يقررهمانتظارافىالمستعمراتوزيرأماميزالالالتقريركانقبرصغادرتوعندما
بعض، وأرسلتبالغاباتالخاصةالهاتفخطوطإلىاألميالمئاتأضفنالقد. بشأنه

لمنتجاتمعارضبإنجلترا، وأقمناالغاباتلدراسةواألتراكاليونانيينمنالقبارصة
لقطعانهاالماعز، فحددنارعىخطرمنالشجرة، وقللنابعيداإلحتفالوأدخلناالغابات
.االستقراربمزايايحسونوجعلهمالرعاةلتوطينمحاولةفىللرعىمعينةأماكن

الفالفالح. القبارصةعندبالقبولتحظىالبالغاباتالخاصةاإلدارة، كانتذلكورغم
يحتاجمنتضايق؛ ألنهاالسياسىحفيظةتثيرأنهاالغابة، كماعنبعيدًاالعيشيستطيع

حتىوأجيالأجيالإلىحاجةفىقبرص، فإننفعلمهماأننارأيىوفى. أصواتهمإلى
.الماعزمستوىتتجاوز

تقدمماالسياسة، بقدرلرجلبالنسبةالبالدكلفىعويصةمشكلةتمثلالفقراءحياةإن
بأوضاعالمتصلةللتعليقاتضوابطأضعوحتى. والشغبالقالقللمثيرىغنيةمادة

فىالريفيةالحياة "عنتقريرإعدادصحيحة، طلبتمعلوماتعلىتعتمدالالتىالفالحين
منخرجواالذينألولئكحيةصورةجميعًا، وقدمللناسفائدةحققتقريروهو" قبرص
تثيرهماتيودور، ورغمعصرفىاإلنجليزىالفالح، ويماثلونالعثمانىالعصرظالم
قانونمثل (االجتماعيةالتشريعاتمنللكثيرأساسًاأصبح، فقداألسىمنالتقريرقراءة

.عديدةسنواتمدىعلى) المنازلخدممعاملة

فىيكتبونهماعامكلقبرصيزورونالذين" المكتشفين "مئاتبينمنأحديجدلم
، رغمبالفنادقيتعلقفيماالحكومة، خاصة" إهمال "عنإنجلتراإلىعودتهمعندالصحافة

أحوالكانت1927عامغيرها، وفىأوقبرصفىالحكومةختصاصافىتدخلالأنها
يرجع، فذلكبطئطفيفتحسنحدثقدكانوإذا. اآلنعليههىمماأسوأالفنادق

، وقدفندقبناءضمانحتىأولبناءأموالقبرصحكومةلدىتكنلم: التاليةلألسباب
الشكيضمرون، وكانواغيرهشئوالالربافىأموالهماستثمارعلىقبرصأثرياءدرج
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كما (بهلهمخبرةالمجالفىالمالية، خاصةبالشراكةيقبلون، والالبعضبعضهمفى
، الستثمارأصدقائهمعبالتعاون، أوبنفسهيبادرأنيقبل، الالفنادقينتقدالذىالسائحأن

األموربتبسيطيهتموالماإلنجليزوالمقيمينالموظفينومعظم) قبرصفنادقفىالمال
.المعيشةتكاليفزيادةإلىذلكيؤدىأنيخشون؛ ألنهمللمستثمرين

، كماوإسكتلندهوإنجلتراوفلسطينمصرفىالفنادقبشركاتاإلتصالفىفكرتلذلك
لهمممثلوجودلعدمواألوسطاألدنىالشرقفىكوكتوماسبممثلىبعدفيماتصلتا

الجميعأحجم، فقدأملبارقةدونيدىبينوالسياحةالفنادقملف، وتضخمقبرصفى
الجميعمنتلقيتهاالتىالرسائل، فكانتالعواقبمضمونةغيرمغامرةفىالتورطعن

زيارةقبرصلزيارةدعوتىالفنادقشركاتوبعضكوكممثلوقبلتمامًا، وقدسلبية
عليها،الموافقةتتمالتىالمشروعاتمن% 5يضمنقانونصدوراستطالعية، رغم

ثالثةأوفندقينبناءبمجردقبرصإلىرحالتبتنظيمالسياحةشركاتبإقناعووعدت
السياحةشركاتتعهدبمجرديتمالفنادقبناءفىالبدء، وأناألولىالدرجةفنادقمن

.قبرصلزيارةسنويًاسائحآالفعشرةتضمرحالتبتنظيم

تجتذبأنيمكنالالتىقبرصفى" فخمة "فنادقإلىالحاجةعتبارىافىأضعولم
عنواآلثار، والباحثينوالتقاليدالجمالعشاقعندالكثيرتعنىالريفييرا، ولكنهاسياح

صغيرفندقبناءتمالجزيرة، فقدفىالخاصبالجهدعملهيتمماهناكوكان. الهدوء
كيرنيا،حديقةفىنادأقيممالئمًا، كمانظيفًا، كانأوليمبوسلجبلالغربيةالسفوحعلى
أكررأناستطعلموفاماجوستا، ولألسفنيقوسيامنكلفىصغيرفندقبناءتمكما

معًاندمجتاالتىالشهيةواليونانيةالتركيةبأطباقها، واالستمتاعالفنادقلتلكالزيارة
.متميزًاقبرصيًامطبخًالتكون

األعضاءهتمالوالنجاحتحققأنباستطاعتهاتجارية، كانغرفةقبرصفىوجدت
سدادتفادىعلىيركزونكانواأنهميبدواألمم)؛ إذعصبةحالمثلتمامًا (باستخدامها
نوعوهو (نيقوسياعلىالغيرةفى– ذلكحدثإذا – معًاالعضوية، ويتحدوناشتراكات

توسيعضدالتصويتكانهناومن. والرناكاليماسولمواجهةفى) المكانىالتعصبمن
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أوالرناكاصالحفىليسطبعًاكلها، ولكنهللجزيرةالنفعيحققكانالذىجوستافاما
.ليماسول

أنشئتاأنهمافىالتجارةغرفةالموسيقية، يشبهان، والجمعيةالموسيقىمدرسةوكانت
،كالمانوفيتششخصفىممثًالاليهودىالعنصرحاجة، وكانلتلبيةوليسحاجةلخلق
،المصروفاتقسطسددالتالميذأىأبدًايتذكر، الفاشلومحاسبجيدموسيقىوهو
ترنتىكليةقيامخاللمنبالمتسوىواإلرتقاءاإلهتمامهذايسدد، وجاءلموأيهم

.نيقوسيافىسنويةإختباراتبإجراءبلندنللموسيقى

إليها، وقدالملحةللحاجةتلبية1927عامالعامةالمكتبةفتتاحاأخرى، تمناحيةومن
وتشريفهاتدعيمها، وتمثمانأولغاتبسبعكتبتمجلدآالفأربعةنحوبهاجمعنا

بإختيارهاالخاصة، قامتمكتبتهامنمارىالملكةالجاللةصاحبةمنحتهامجلدًابخمسين
استبعادالتايمز، وتمصحيفةهىبالمكتبةأودعتالتىالوحيدةالدوريةبنفسها، وكانت

واليونانييناإلنجليزالموظفينمنالمكتبةلجنةأعضاءآراءبإجماعالمحليةالصحف
.واألتراك

مندرجةعلىالشطرنج"، وكانتانادى"الطبية"، والجمعية– "أيضًا – المكتبةمبنىوضم
إطارفىالمساواةقدمعلىوالقبارصةالبريطانيينلتقاءافرصةتوفراناألهمية؛ ألنهما

نخرطتاوالطبعنتباعدتالطبيةالجمعيةأنذلكبعدعلمتالسياسة، وقدعنبعيد
اإلنجليزالموظفينكبارمنثالثةإرتادهالذىالشطرنجنادىوالتجارة، ولكنالسياسةفى

اللعبعلىوالقبارصةالبريطانيونفيه، يركزتقاليدهعلىمحافظًاإلى ، ظلباإلضافة
.مناقشاتمنالتشريعىبالمجلسيدورماإثارةدون

نمطنفسعلىواإلعالناتالملصقاتقانونصدرلقبرصاألولىحكمىمدةوخالل
–األخرىأعمالهاإلىإضافة – أسستقدزوجتىوكانت. بفلسطينالخاصالقانون

اإلنجليزياتبينالوحيدةالسيدةغالبًاالمكفوفين"، وكانتلألطفالبارناباالقديسمدرسة"
بناءعلىوتشجعنى، تزوهم، فكانتالجذاممرضىبمستعمرةهتمتاالتىوالقبرصيات

.للتمريضومركزبهمخاصةعيادة
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بعد – العزم، وعقدتلقبرصالبريطانىلإلحتاللالخمسينالذكرى1928عاموافق
المستعمرةإعالمية، تعدمناسبةالذهبىالعيدمنأجعلأن– المستعمراتوزارةاستشارة

فىنوعهامناألولىكانت (المناسبةبهذهفضيةعملةبسكإليها، فقمتالحاجةأمسفى
أتاحتالتىللمناسبة،تخليداالبريدطوابعمنمجموعةأصدرتكماالمستعمرات)،تاريخ
، نظمناالرياضىالصعيدوعلى. خيرىعملفىالمساهمةفرصةالطوابعجمعلهواة
بعضقبرصقبرصيًا، وزار – فلسطينيًارياضيًا، وأسبوعًااألدنىبالشرقللجولفدورة

،للخيلسباقنظمكما. قبرصحكومةموظفىعلىضيوفًا، نزلوافلسطينموظفى
نهايةفىالضيوفشرفعلىراقصحفل، وأقيموالتنسلكريكيتافىومباريات

جنودالبريطانية، وبعضالحاميةجنوداإلحتفاالتفى، وشاركاإلحتفاالتأسبوع
.البريطانىاألسطول

األسطولجنودجميع، وأنسياسىمغزىلهاكاناإلحتفاالتأنمؤداهاشائعةوسرت
بعض، وبدأالقبرصىالضرائبدافعحسابعلىفيهاللمشاركةجاءواالبريطانى

أنبإعالنسارعتمضادة؛ ولذلكصريحة، ومظاهراتإحتجاجحملةتنظيمالمحرضين
الضرائبدافعيتحملهالمتكاليفه، وأنسياسىمغزىأوهدفلهليساإلحتفال

هناككاناإلنجليز، بلعلىمقصورةتكنلمأقيمتالتىالمباريات، وأنالقبرصى
علىتقومالشكواهمأنالمحرضونوجدوعندما. فيهاالقبارصةبمشاركةترحيب
السنودسأعضاءالرياضية؛ فقامباأللعابالخاصالبرنامجإلىهجومهم، حولواأساس

،المتطرفون، والعمدالمنتخبونالتشريعىالمجلسوأعضاءاألرثوذكسيةللكنيسةالمقدس
فىالمشاركةللقبارصةيجوزكانإذافيماللنظرالطويلةاالجتماعاتمنسلسلةبعقد

فينيزيلوساستشارةدرجةإلىموقفهمفىوتمادوا. مقاطعتهاعليهمإنأمالمباريات
يعرضواالحتىبالمشاركةفنصحوا. إتباعهيجبعماأثينافىالمدقسوالسنودس

قدالمحرضونكانأنمتأخرة، بعدوصلتالنصيحةللخطر، ولكن" الوطنيةاآلمال"
المعنىبهذامنشورًالالستعباد"، وأرسلواالذهبىاليوبيل "مقاطعةزمالئهمعلىفرضوا

.بالجزيرةالقرىجميعإلى
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"التايمز "صحبفةإلىمرسلةمجهولةببرقيةصحفية، بدأتحملة، نظمتنفسهالوقتوفى
التىالمباريات، وفىاإلحتفالفىالمشاركةعناإلمتناع، تعلنوهمىصحافةمكتبمن

المشاركةيرفضونسوفالقبارصةالخيولأصحابيونانى"، وأنحصانفيهايجرىلن"
خيولأحسنفيهشاركت، فقدبالفعلحدثمانقيضعلىذلكوكان. السباقفى

قطاررحلةنظموابأنالمبارياتعناليونانيينغياباألتراكعوضالجزيرة، وقد
.جوستافامامنالمسلمينالرياضيينحملخاص

التحرك: لسببينعليهايقفونالتىاألرضصالبةبعدميحسونالسياسةرجالوبدأ
التعميرسياسةأنبالقرى، خاصةالفالحينمعالمباشرةواإلتصاالتللحكومة، المباشر

مكانةتأثرتثم، ومنمصالحهمرعايةيتولىمنحولالفالحينأمامبرهانخيرقامت
، وتراختالتعاونىاإلئتمانجمعياتإنشاءمعالمرابينمنالتشريعىالمجلسأعضاء
الحكومةضديثيرونهاحججمنالسياسيينأماميبق، ولمالفالحينعلىقبضتهم

تنميةفىالمشاركةعنالبريطانىالمالرأسإحجاممنالشكوىسوىنتخابيةاألغراض
يرقبونالقبارصةقادةإن: "يقولأثينامنباإلمبراطوريةالمراقبينأحدكتب، وقدقبرص

، وخلققبرصإلىالبريطانىالمالرأسلجذبستورسرونالدالسيريفعلهمابقلق
معاإلتحادإلىدعوتهممصلحةمنليسالرخاء، وأنولندنقبرصبيناقتصاديةروابط
المادىالتقدميغرىأالتمنتقلقها، بأنعنأثينيةيوميةصحيفةوعبرت". اليونان

.اليونانللوطنوالئهمعلىويؤثرالقبارصة

المعارضةوأعضاءالحاكممقربينقائمةالحميمةالصالت، ظلتالظروفتلكوخالل
نشاطفىالمشاركةفىاستمرواإنفراد، كماعلىالمقابلةيطلبوناإلتحادية"، فاستمروا"
جهدًااألساقفةكبيروبذل. وغيرها" العامةالمكتبة"و" المتحف "ولجان" االجتماعيةالصحة"

توفيرهاستطاعمالها، وقدمالمكفوفينمدرسةإلقامةزوجتىتبنتهالذىالمشروعلدعم
لسالحطائرةشراءأجلمنأوباليونانالزلزاللضحاياجمعتالتىالتبرعاتمن

.اليونانىالطيران

منالموقفعنتعبرإنماالمعارضةأخرجتهاالتىالمسرحيةهذه، فإنكلوعلى
الحكاميدالجاللة، علىصاحبحكومةجانبمنلقبرصاإلفتراضىاإلهمال
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حتى1878منذالجزيرةأحوالعنتقريربإعدادقمت، وقدالسابقيناإلنجليزوالموظفين
نشرهتم، وقدوبالمراجعالتوضيحيةبالخرائطالحكومة، زودتهوثائقعلىإعتمادًا1928
.الذهبىالعيدحتفاالتانهايةقبل

التاجمستعمراتبينالمتألقةاألثريةالجوهرةأنهاعلىدائمًاتقدمقبرصكانت
نفسىوجدتإننى، حتىذروتهحكمهاعلىتعاقبواالذينالحكامإهمال، وبلغالبريطانى

.األمريعنيهملمنالحقائقأبينألنحاجةفى

3000منذالفترةإلىتعودالتىالقديمةباآلثارهتماماهناكيكن، لم1865عاموحتى

والمقامةالصخريةالمقابرفىالموتىمعدفنهايتمكانالتىالرومانعصرحتىم.ق
البريطانىاإلحتاللحتىاآلثارهذه، وتاريخقبرصبجزيرةاألرضباطنفىبالكهوف
علىبالعملحافلسجل– واألوروبيةالشرقيةالبالدمعظمفى – لهمماللجزيرة

.علميةغيربطرقاألرضباطنمنثمينةأثريةقطعاستخراج

قامالنشأة، حيثحديث– األخرىاألشياءمنبغيرهالوعىشأن – األثرىفالوعى
لآلثارمدمرةتمشيطعمليةبتنظيمشسنوالدىبالمالويساألمريكىالعامالقنصل
العاجيةوالتحفوالفضيةالذهبيةالمجوهراتالستخراج– شسنوالألكسندربمساعدة

األمريكية، وهىالسوقفىلتباعكبيرةبكميات، وشحنهاقبرصمنوالتماثيلوالفخارية
غيرفىشئيبقولم. نيويوركفىالمتروبوليتانمتحفمنمهمًاقسمًااليومتشكل
عنللتنقيبالحماسشديدإننى: "قائًالمرةذاتصرح، فقداألمريكىالقنصليدمتناول

العثمانية، كنتالدولةموظفىوبمعاونةالسلطاتبموافقةيتمدائمًاعملىاآلثار، وكان
ظللتجوابًا، ولذلكأتلقىأندونالفرمانعلىللحصولإستانبولإلىبالطلبأتقدم

فىتجدال؛ لذلكالسلطاتمنإيجابيةموافقةعلىالحصولدونالتنقيبفىمستمرًا
سبقونىمناستخرجهاالتىكتلكالحجمكبيرةأثريةقطعًاشسنوال – لورانسمجموعة

البحثفىقصرتألننىمنها، أوأىعلىحصولىلعدمذلكيرجع، والالمجالهذافى
للقطعبالنسبةبذلكالقياميمكنمثلماالخارجإلىنقلهاالصعبمنكانألنهعنها، ولكن

".الصغيرة
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توقفالذى (تعويضهايمكنالالتىاألثريةقبرصلثروةوالتصديراالستنزافهذاكان
القبرصىالتشريعفىذلكوإنعكس، القبرصىالعامالرأىسخطموضع) 1878عامبعد

، وفرضعليهالعثوريتمماثلثعلىيزيدالبمااآلثارعنالمنقبيننصيبحددالذى
وكان. الحظرهذامنأحداستثناءجوازعدممعذلكعلىيزيدماتصديرعلىحظرًا

التنقيبعملياتشجعأخرىناحيةمنومناسبًا، ولكنهملحةلحاجةملبيًاالتشريع
الذينباآلثارالمعنيةالعلميةالهيئاتبهتقومالذىالمشروعالتنقيب، وأعاقوالتهريب
ثمينةقطعًالمتاحفهميضيفواأنإلىيتطلعونمتبرعينمنيأتىمالىدعمعلىيعتمدون

.والخرائطالصورمجردوليسالحقيقيةاآلثارمن

اآلثار،عنبالتنقيبلهايسمحالمالىوضعفىقبرصحكومة، كانت1926عاموفى
شروطوفقبالتنقيبلآلخرينبالترخيصلهايسمحالالتشريعكانالذىالوقتفى

اآلثاربتصديرالسماحيتمبحيث) 1927عام (القديماآلثارقانونتعديلتممعينة، ولذلك
النتيجةوكانت. التشريعىوالمجلسقبرصمتحفإلىالرجوعبعدالحاكمبموافقة

كتشافاأوروبية، وأثريةلجمعياتتابعةتنقيببعثات، قدومالقانونلتعديلالمباشرة
سولىالمتأخر، ومسرحالهوميرىالعصرمنفاونىقصرمثلمهمةأثريةمواقع

،القبرصىللمتحفاألثريةالقطعمنالعديدعلى، والحصولالرومانى – اإلغريقى
فىاستثمرتالتىالماليةالمواردمنضاعفبكثرة، مماالمتوافرةالقطعببيعوالسماح
.اآلثارعنالتنقيب

نظروجهةمنأصبحتللمتحفالمقدمةشديدًا، فالمنحةفقرًاتعانىقبرصأنوالحق
هناككانتالذىالوقتالمتكررة، وفىاألثريةالقطعبيعمنالعائدعلىتعتمدالخبراء
التىاألصواتالمكدسة، كانتاألثريةبالقطعالمتحفزدحامامنتشكوأصوات
واإلحتفاظالشراء، بطريقجمعهاالمتحفيتولىبأنتطالباآلثارتصديرعلىتعترض

األثريةالقطعوغيرهمالفالحونيقدم، واآلنطريقهفىاإليجابىالعملمضىبها، ولكن
.مناسببثمنمنهمتشتريهاالتىاآلثارإدارةيمتلكونها، إلىأوعليهايعثرونالتى

معىعملالذى، جونيسلروبيرالقبرصيةاآلثارإدارةبهتدينماأسجلأنيجبوهنا
المبنىقبوفى، وعثرللمتحففراغهأوقاتكلأعطىفقد. سنواتلستخاصًاسكرتيرًا
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إلىمنهاحتاجاماوترميمبتصنيفها، وتنظيفهاأثرية، قامقطعًاتحوىمنسيةصناديقعلى
جانبهمنوقام. األرففعلىوضعهالها، ونظموصفًاتقدمالتىالبطاقات، وأعدترميم
منافسةحاولواالذيناألجانباألساتذةمع، وتعاملالعرضرفوفمنالكثيربتوفير
فىالتاريخقبلماإلىتعودكبيرةمقبرةكتشفاو. وديكاوسماركيينر: المتحفأمينى
السياحتحملالتىالبحريةالرحالتوصولتواريخالحكومة، وحددمبنىحديقة

يعوداآلثار، ممامنالمقلدةالنسخببيعقمنالالتىالسيداتمنفريقًااألثرياء، وشكل
.بالفائدةالمتحفعلى

العصورآثارمنصغيرةمجموعةمعتوازنًاألحققبالمتحفبيزنطيًاقسمًاخصصت
صورةقبرصلدىيكنولم. قبرصعلىالبندقيةسيطرةفترةإلىتعودالتىالوسطى
ستوديويعرضهاصورهاإحدىأنسمعتدورنارو، وعندماكاتريناملكاتهاألشهر
، فقامقبرصلمتحفويهديهايشتريهاأندوفينجوزيفهرلفورد، رجوتبصالةبللينى

متحفلدعمبالتقديرجديرعمل، وهومناسبإطارفىووضعهاتنظيفهابعدبإرسالها
.األبدإلىبهااإلحتفاظيتم، لنالبريطانىللتاجالصغيرةالمستعمراتإحدى

لما) بفلسطينالقدسأنصارجمعيةفعلتمثلما (يحتذىمثًالالمتحفمجلسوضرب
عتبارهمافىيضعونال، عندماالطوائفممثلىمنمحدودعددبهيقومأنيمكن

جانبإلىاالجتماعاتيحضركيرولساألساقفةكبيردعائية، كانأوسياسيةأغراضًا
سعداءتجدهمالمتحفرعاةيختارهمآخرينأربعةأوقبرص)، وثالثةأتاتورك (بكمنير

،قبرصمنرحيلى، وقبيلالمتحفبمجلسعضوًاجونيسنتخابامعًا، وتمبالتعاون
يأتىبالجزيرة، استقرارهبعدالمكانذلكيشغلمتجوًال، ومازالعضوابتعيينهقمت

.المتوجغيرقبرصملكجونيس، ويظلويذهبونالحكام

التىالشرطةةوقإنشاءبفضلمطمورةتزالالالتىاآلثارحمايةبمكانالسهولةومن
مثلوالسقوطللتآكلالمعرضةالمعماريةاآلثارحماية، ولكنالسياراتتستخدم

تلكترميموتكلفةالصعوبة، وصعوبةمنعاليةدرجةعلىالجبليةوالقالعالكاتدرئيات
تسفرلمالغرضلهذاالتبرعاتلجمعبذلتالتىفالجهود. الخيالتفوقاألثريةالمبانى

مقاعدهنصفاليونانيونيحتلالذىالتشريعىالمجلسإن، كمالذلككافيةمبالغجمععن
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علىيبخلالكان، وإنالكاثوليكبناهاالتىالقوطيةالكاتدرائياتعلىلإلنفاقيتحمسال
المبانىترميمويحتاج. السياسيةتطلعاتهمتدعمبهالمعروضةاآلثارألنبالدعمالمتحف
مصرفىالمماثلةاآلثارتتكلفهماقبرصفىالوسطىالعصورإلىتعودالتىاألثرية

رسوممنتتحققالتىالمبالغتصل، والفلسطينآثارتتكلفهعمايزيد، وماأموالمن
فىتحققهماعشرعنكثيرًايقل، ومافلسطينتحققهماخمسإلىاآلثارتلكدخول

األسبابومصر، ولهذهبفلسطينقياسًاجدًافقليلالسياحمنزوارهاعددمصر، أما
هناكيكن، ولمقبرصفىخسائرتحققالسياحىوالدليلاألثريةالصورتجارةكانت
محدودةاستجابةسوىإنجلترافىأجدوتنويعها، ولمالمطبوعاتتلكتطويرفىأمل

.بالجزيرةالوحيدةاإلنجليزيةالمدرسةمبنىلترميمللتبرع

قبرصإلىيصلسائحكلعلىالموانئبدخولرسمبفرضالخاصإقتراحىيكنولم
، وكانالقدسفىتمريرهحاولتمماثلقتراحامنحظًاأحسنشلناتعشرةحدودفى

عنالنظربغضاألثريةبالمواقعتعيينهميتمأمناءوظائفعلىاإلنفاقتمويلالغرض
مثلأنبحجةاإلقتراحعلىالمستعمراتوزارةعترضتاعليها، فقدالسياحإقبالدرجة

الهندإلىطريقهمفىقبرصإلىالنزولعلىالمسافرينتشجعالقدالرسومتلك
جهدًاجيفرىبذلوقد. قبرصفىتوقفهافترةالبواخرمتنعلىالبقاءفيفضلونوالصين

مدىعلىالذكرتستحقنتائجيحققأن، واستطاعلهالمتاحةبالمواردلالستفادةكبيرًا
لجيفرىخلفًا1934عامعينالذىالشاباألثرىالمعمارىيستطعولم. القرنربع

قبرصفىيصمدأنيستطع، لمالعلمإليهتوصلماآخرليقدمراتبهمنأكبربمرتب
.واحدعاممنأكثر

واضحةحاجتهتبدوفقيربلديتطلبهماأنيدركشخصأولهوميرسىاللوردوكان
اللوردزارالفارغة، وقدوالمقترحاتالهدامالنقد، وليسالمالىالدعمتقديم، هوللعيان

شرفتلجنةكونإنجلتراإلىعادأوضاعها، وعندماودرس1934عامقبرصميرسى
مامدىنعرفوال. الدعوةفيهعرضعامباجتماعكانتربرى، دعمهاأسقفبعضوية
،اآلنالجمعسهلةليستفاألموال. الصددبهذاإيجابيةنتائجمناللورديحققهأناستطاع

أنبالقاهرة، فاستطعتأسبوعلمدةإجازةقضائىعند1930عامعملهاستطعتبماقياسًا
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خاللنيقوسيا، منفىللبناتفيكتورياوكليةاإلنجليزيةللمدرسةجنيهألفىأجمع
مناألثريةالمبانىبعضإنقاذفىميرسىاللوردلجنةنجحتكلعلى. الهاتفىاإلتصال
.مجتمعينالمدنمنالعديدفىاإلنتقاداتأصحابأنجزهعمايزيدبماالسقوط

عدافيماالتركية، وذلكاألوقافإلىقبرصفىوالقديمةالتاريخيةالمبانىملكيةوتعود
أبدىوقد. 1570عامالالتينمنعليهااالستيالءالمحدودة، نتيجةاالستثناءاتبعض
رعايتهفىالتعصبعنبعيدًاليبراليًاموقفًا– بكمنير – لألوقافالحالىالتركىالمدير
الدكاكينبعضإزالةمننتمكنأنبمساعدتهعليها، واستطعناومحافظتهاألوقافلمبانى

لعمارةالمتميزةبواجهتهفاماجوستافىالبندقىالحكمقصرحديثًا، وحجبتبنيتالتى
فاماجوستاميناءعلىالمطلعطيلببرجاالستقبالقاعةعشر، وتحولتالسادسالقرن

العموميةاألشغالإدارةفيهتلقىخربًامكانًاكانتالزوار، بعدمالكبارقاعةإلى
القاعة، ملكةتلكفىبهماإلحتفالتمالذيناألولالكبارالثالثةالزواروكان. بمخلفاتها

القديسكاتدرائيةإصالحتمكما. الدوديكانيزعامالسويد، وحاكمعهدرومانيا، وولى
عشر،الرابعالقرنأوائلفىالقوطىالفنروائعمنوتعد) مسجدإلىحولتالتى (نيقوال
وسطتغييروتم. القديمالفنجمالعنأسفرتبطريقةمنهاالغربيةالجهةفتحوأعيد

وإعادةالعشوائياتمنصوفياأياومسجدبكاتدرائيةالمحيطةالمنطقةبتطهيرنيقوسيا
األعمالهذهمعظمتنفيذتموقد. عشرالثالثالقرنمنمعماريةتحفةإلبرازتخطيطها
.جيفرىجهودنتيجةالحكومةمعبالجزيرةاإلسالميةالتركيةالسلطاتتعاونبفضل

يشمللموإن (للمسجدينفائقةونظافةبعنايةالمسجدين – الكاتدرائيتينعلىالحفاظتملقد
المئذنتينفوجود. المعمارىلجمالهاتشويههناككانالكنائس)، ولكنجميعذلك

أنمعمارى، كماتجنفيهاألجراسمنالخاليةالكاتدرائيةأبراجبجوارالمستديرتين
،ذلكإلى، أضفاألثرينعلىدينىعدوانفيهالمآذنتلكفوقمنالمؤذنينأصوات

الرموزمنالخشبىالمحراب، وتحويلاألبيضبالمالطالداخلمنالحوائططالء
.مكةإتجاهليتخذموقعهالمسيحية، وتغيير
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آرثرقامفيها، فقدإنقطاعالمتواصلةبصورةمعًاوالحاضرالماضى، يتألققبرصوفى
لممتميزًا، ولكنهشاعرًا، وكانأوليمبوسجبلعلىللحاكمالصيفىالمقرببناء120ريمبود

تتصل، إحداهاقبرصفىاستقبلتنىالماضىمنذكرياتوهناك. بارعًامعماريًايكن
الثمانينياتأوائلفىعملهعنيتحدثكانمانادرًاالذىكيتشنرهوعظيمراحلبصديق

إنهباقية، ويقالتقاليدهناكالقبرصية، وتركالمساحةبإدارةعشرالتاسعالقرنمن
زرتوعندما. القبرصيةالسباقلجمعيةفضيةكأسًا، وأهدىالخيولسباقفىشارك
، وقدالتحفتجارأهم، يعدأرتينيدعىأرمنيًاصادقت1913عاممرةألولقبرص
إلىوصلناحتىمنزلهغرفعبرقادناغربية؛ إذبطريقةمنهالديهماعلىأطلعنى
الغرفة،وسطصغيرةلفافةإلىشديد، وأشاربحرصالبابقفلفتح، تمفيهداخليةغرفة
المالزم "إسميحملأسودصندوقًاالنهايةفىأخرجحتىأخرىبعدطبقةاللفافةيفكوأخذ

صاحبهإلىإلعادتهالصندوقعلىالحصولالملكية"، وكانكيتشنر، الهندسة. هـ. هـ
أنبها، رفضيتبركتعويذةالصندوقعتبراالذىأرتينجميًال، ولكنأمرًااألصلى
، ولمماتقدأرتين، كان1926عامحاكمًاقبرصإلىجئت، وعندماثمنبأىإياهيبيعنى
.الصندوقعنأحديسمع

فىالمقيمينمنإنجليزىرجلنيقوسيابمستشفىيرقدكانسنواتبأربعذلكوبعد
كانأنهكيتشنر، وذكرعنيتحدثاإلحتضار، أخذبمرحلةيمر، وكانبيسيدعىقبرص
،معينموقعإلىيشيرثمطويلةمسافاتيسيرالجوفية، فكانالمياهكتشافابموهبةيتمتع
وعندما. الماءعلىعثروااألرضبحفرالعمالقامهنا، وعندماالماءسنجدإنناويقول
إلىالتالىاليومفىكيتشنر، ذهبتعنذكرياتمنالرجلهذايحملهعماسمعت

كيتشنرتركهاالتىالفعليةوالذكرى. الحياةفارققدالمزيد، فوجدتهمنهألسمعالمستشفى
إليهاعدلها، وأضافالتىالخريطةللجزيرة، وهىرسمهاالتىالخريطةهىقبرصفى
أنووجدت. جوهريًاتعديًالعليهايدخلواأندون، ولكنالتفاصيلبعضبعدهجاءوامن
عليهاكتبرخاميةلوحةنيقوسياسوقفىالقديمالبيتحائطعلىأضعأنواجبىمن
".1883 – 1880األراضىتسجيلومكتبالمساحةمديركيتشنر. هـ. هـالكابتن"

إلىالكتابةهجر، ثمالعشرينيبلغأندونالقصيرةقصائده، كتبفرالنللشاعرصديقاً، كان1854عامريمبودولد120
.1891وماتالحبشةفىالتجارة
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إلى" الفتاةتركيا "وصول، بعدرأسهمسقطفىحياتهيختتمأنالقبرصلىباشاكاملقرر
األعمار، فعلىمختلفمنأفرادًاتضم، وكانتقبرصإلىالكبيرةبعائلته، فرحلالحكم
وجدت، وقدعمرهمنالسادسةفىأبنائهأصغر، كانالستينفىاألكبرإبنهكانحين
رغممجهوًاليكونمميزة، ويكادعالمةيحملالالصغيرأحمدعربمسجدبجوارقبره

ما121بالتركيةيحملقبرهعلىشاهدًا، فأقمتوفاتهعلىفقطعامًاعشرإثنىمرور
:ترجمته

باشاكاملالسموصاحب
البروىأغاصالحالقبطاننجل
1913عامبهاودفن1833عامبنيقوسياولد

الرناكاالمالية، محافظكاتب
األوقافمدير
مراتأربعالعثمانيةللدولةالعظمىةالصدارتولى
عظيم، وإنسانعظيمتركى

أعلنالذى" العرب "ملكعلىبنالحسين، أمااألقلعلىموطنهإلىباشاكاملنفىلقد
منطردهليشهدعاش، فقداألردنشرق، وأميرالعراقملك، والدللمسلمينخليفةنفسه

العقبة، ومنحشاطئعلىمنحملتهبريطانيةحربيةبسفينةإنقاذهتمالحجاز؛ حيثمملكة
الموظفينلكبارأحد، وبالنسبةيعرفهوالأحدًافيهايعرفالجزيرةفىاإلقامةحق

الموظفينصغارأما،لهمبالنسبةومشكلة،أعناقهمفىمسئوليةيعدالحسينكاناإلنجليز
األصغرولدهمعبهاأقامصغيرةفيالعلىلهعثرتوقد. قبلمنعنهيسمعوافلم

الشاباألميرذلكرأيتحينمؤثرًامنظرًا، وكانبنفسهرعايتهتولىالذىزيدالمخلص
ألبيه، يقرأباليولكليةفىعامًا، وقضىالحربزمنالتركضدالعربيةالقواتقادالذى

.نهارليلخدمتهعلى، ويقفمرتفعبصوتالبخارىصحيح

بالصالةيسمح، لمالمشيعينمنحفنةيتبعهصوفياأيامسجدإلىحملجثمانهأنفذكر. الجنازةعيانشاهدوصف121
الناسمنمجموعةسوىعليهيصل، ولمالترابوورى، وهناكجانبىبشارعصغيرمسجدإلىبه، فعادواهناكعليه

.هناكوجودهمتصادف
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الذهبيةالقطعمناآلالفمئاتبضع– صفائحفى – معهحملحسينالملكأنأشيعوقد
كانماأنأظنالعربية، ولكنىالجزيرةفىالثورةلدعمبريطانيامنعليهاحصلالتى
عملالتىالثرواتحجمتقديرفىعادةتبالغالتىالشائعاترددتهعماكثيرًايقلمعه

وفى. المجالهذافىبراعتهمبحكمحولهاالتظلماتوتقديمالدعايةبثعلىالفلسطينيون
قتراضاطلببتقديميسارعجعلتهالذكاءمندرجةعلىالعجوزالملك، كاناألحوالكل

الملكلىذكرمانحو، علىمطالبهممنيتهرب، حتىللمالطلبًاأبناؤهيزورهعندما
.طورودسجبلعلىكروكيهمباراةأثناءفىفيصل

باستمراريرجونى، وكانالجشعينالتجاربتزازاإلىحسينالملك، تعرضقبرصوفى
وقتمنالزياراتتبادلناوقد. المحكمةإجراءاتسيرفىأتدخلأن) مكةةطريقعلى(

التركية،اللغةإتقانهرغمبالعربيةللتحدث·ر·س·يدائمًا، ووجدتهحسينالملكمعآلخر
أجملهنزهرة، كانتالصغيراتبناتهمنثالثأوإثنتانالحياةمتعمنلهبقىماوكان

لتستقبلخجلدونالسالملكوتدخلالحديقةمنالرخامىالدرجوقارًا، تصعدوأكثرهن
العين"،قرة "يناديهاالملكعمى"، وكانبنتياالله"، "قربىشاءأهًال"، "ما: "بعبارات
الملكجاء. األرضعلىواحدةنواةمنهاتسقطأندونتأكلهالتمرمنطبقًاويعطيها

أحضانىبينرتمىاقابلتهالفور، وعندماعلىيرانىأنطالبًاالحكومةمقرإلىمرةذات
إطالقعلى– فيهمرغوبغير – خسيسعريسإقدامذلكسببكان. بالبكاءمجهشًا

، ممامنهنالزواجعلىيقدممنإلىيسئحتىوشقيقاتهازهرةحولالبذيئةالشائعات
.والحزنالغمغايةفىجعلهن

أنقبلرفيعة، ولكنأوسمةمنحالعظمىلبريطانيامستقًالحليفًاحسينالملككانعندما
لمالحظ، ولكنىتغيرعنوسمعترأيتلقد. ووطنهوعرشهدولتهفقدقدكانيتسلمها

رئاسةالعامة، سلمتقبرصمكتبةفتتاحاحفلالقدر، وفىسخريةمنالقدرهذاأشهد
العجوزالملكلذلك– أوروباوحكاموالمرشاالتالسفراءحضرهالذى – اإلفتتاحمراسم

.بالوقارمحتفظًايزالالالذى، المخلوع

يلعبأنالمتوقعمنكانالتىالحقبةبدايةذلك، وكان1928عامالصيفيةباإلجازةقمت
إلىأتطلع، وكنتالوطنيينالتجاريينالرحالةدورفيهاواألمراءوالوزراءالدبلوماسيون
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فىوتحدثت، وحاضرتاألعمالورجالالموظفينلتقيتا، فلقبرصبالنسبةذلكتحقيق
السجائرإدراجفىنجحتجهيدجهداإلذاعة، وبعدفىوالعشاء، وتحدثتالغداءحفالت

منتجاتالكبرى، وعرفتالنوادىوبعضالبريطانىالعموممجلسقوائمفىالقبرصية
لىإطريقهاوالمطرزاتالتطريزوشرائطالنحلوعسلوالمربىكالليمونقبرص
الحميمصديقىلمساندةالحظسعيدكنتالجهودتلككلوفى. لندنفىالتجزئةمحالت
مشجةكثيرةمواقعثمةأنخلفاؤهيذكرأنوأود (أمرلىليوبولدالواسعةالخبرةصاحب
وزارةموائدعلىالمستعمرةونبيذوفواكهسجائروجودمجردمنأكثرللحاكم

).المستعمرات

كنت، وأحيانًاالرسمىالعملمنإرهاقًاأكثراإلجازةخاللالعملأنشعرتأنلبثتوما
مواعيدتذكرإلىيحتاجالمستعمرتهفىفالحاكم. الريفإلىمباشرةتجاهالافىأفكر

مسئولىمعواإلتصاالتالمكاتباتكلبأمرمعاونهويقوم. وقوعهاوأماكنمقابالته
المحددالموعدقبلالبابعندالسيارةدائمًا، وتنتظرهالعاموالمحامىوالقضاءالخزانة
محمدعلىكان. لندنإلىيتبعانهالوالسيارةالسكرتير، ولكناألقلعلىدقائقبخمس

مراسالتهبكتابةالحافلة، ويقومأواألنفاقبقطارمرارًا، ولكنالجبلإلىيذهبأن
وهناك. بنفسهمراسالتهتوصيلأمر، ويدبربنفسهالهاتفيةإتصاالته، ويجرىبنفسه

االجتماعية، ولقاءاتهلتزاماتهاكلضغطضرورةفىتتمثلاإلجازةفىأخرىصعوبة
دقاتأنيحسالمرءيجعلمحدود؛ ممازمنىمدىفى، ولقاءاته، وزياراتهبأصدقائه
.خطاهتستحثصيحاتالساعة

طريقىفىأننىأدركأنقبلقبرصإلى، وعدتطاقتىفوقكلهذلكعملكان
استعدبدأت، عندماتركىقاضمعلقاءفىكنتعندماذروتهاحالتىوبلغت. لإلنهيار
أتذكرالأننىالعادة)، ألكتشفعليهجرتمانحوعلى (بالمقابلةدارلماملخصإلمالء

البقاءإلىضطرارىاذلكعن، ونتجاإلختزالكاتبوإسمالقاضىإسمذلكفىشيئًا، بما
إلىبرحلةقيامىبعدإالتمامًاأشف، ولمالعالجتحتأسابيعسبعةأوستةالفراشفى

أشهر، (وعندالثمانيةنحوالعملعنتغيبتأشهر، وبذلكثالثةاستغرقتأفريقياجنوب
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مصرفىالعسكريةالسلطاتإلىمرسلةبرقيةنصبالملفاتوجدتقبرصإلىعودتى
).الحاكمجنازةلمراسمالسليمةاإلجراءاتعنلالستعالم

حجرةفى، اجتماعًاتكوينهكيفية– سبقفيما – شرحتالذىالتشريعىالمجلسعقد
وهو (الرئيس، وجلسضيقحجرىدرجعلىصعودًاإليهاالوصوليتمصغيرةبائسة
سكرتيرجلسيمينه، وإلىمريحغيرعالمقعدعلىمرتفعةطاولةعلى) الحاكمعادة

ترتيبفىهؤالءويلى، العامالمحامىجلسيسارهالخزانة، وإلىومديرالمستعمرة
األتراكيشغلهامقاعدثالثة، وبعدالبريطانيينالموظفينمنالمجلسأعضاءبقيةالجلوس

آخر، وفىاليونانيينمنعضوًاعشرإثنايجلسالحدوة، حيثزاويةتأتىاليمينإلى
.الصحافةورجالالناسعامةمنالحضورفىللراغبينطويلةأرائكثالثالقاعة

عليهكانتكماواليونانية، تمامًاوالتركيةاإلنجليزية: الثالثباللغاتتتمالمناقشاتكانت
، واستخدمفلسطينفىصامويلهربرتالسيرأقامهالذىاالستشارىالمجلسحال

المملةخطبهناكتكونأنعلىساعدالوضعوالعبرية، وذلكوالعربيةاإلنجليزية
مستوىحيثمنمنعشة، وذلكمنهاأكثرمخدرةمعظمهافىالمضابطلها، وجاءتلزوم

المناسبالتعبيرإيجادفىكبيرًا، خاصةالمترجمينعلىالعصبىالضغطوكان. الخبرة
بدقة،عملهمعلىيعكفواأنالمترجمينمنأطلبمألوفة، وكنتغيرمصطلحاتعن

.المجلسمحاضرأسلوبفىباقيةالقديمةاليونانيةالمفرداتبعضأجدأنوسرنى

فىالمستخدمةالعباراتعلىتنعكسبهالعملونظامالمجلستكوينظروفوكانت
دائمًابحاجة، وهمواألتراكاإلنجليزجانبفىاألغلبيةأنيعلمون، فاليونانيونالمناقشات

المجلسوأهميةقيمةجعل، مماطائفتهمإزاءالسياسيةمكانتهمتدعممواقفتخاذاإلى
.المحدودةبالقدرةيتسممجلسعلىيعتمدالذىالنظامخفةعلى، وبرهنتتدنى

ألن (أحيانًاسهًال، مسليًايبدوالتشريعاتأحدحولالنقاشفيهيدورالذىالجوكانحقًا
ذاتية، ولكنأنهاعلىمناقشاتمنيدورماأبدًاآخذالظل)، ولمبخفةيتميزونالقبارصة
نتيجة، وجعلوا1928عامغيابىأثناءفىالمجلسداخلاألمورقلبوااليونانيينالقبارصة
بأوامرالقوانينإصدارإلىنلجأأنإلىضطررناا، والمتوقعغيرعلىتأتىالتصويت
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ال– لألسف – أنناواضحًاالجزيرة، وأصبحإلىوصولىقبليحدثكانكماإدارية
لهيقدمونالالقدامىحكامهكان، فقدبالجميلإعترافًاالقبارصةالساسةبعضمننتوقع

تنازل، وكلتحاشيهميمكنالألنه، ولكنعادلونألنهمأوحقعلىألنهمليستنازالت
.استسالمأوضعفدليلأنهعلىفهمالعظمىبريطانياحكومةقدمته

متنعاحتى" التركيةالجزية "إلغاءممكنًايكنلمالبريطانيةالخزانةإلعتراضونتيجة
ظنالجزية"، وبذلك "مجراها، فألغيتالعدالةدفعها، وأخذتعنالمنتخبوناألعضاء

.أخرىمرةتكرارهامنإذنبأس، فالذلكحققتالتىهىاإلمتناعسياسةأناألعضاء

قترحتاوالدستورتغييرضرورةأرىأننىالمستعمراتوزير، أبلغت1929عاموفى
مجلس "شكلليتخذالمجلسحجمتوسيععلىذلك، وبنيتتعديلهبهايتمالتىالطريقة

منأرباعهثالثةيكونأن، علىالمعينينواألعضاءالموظفينمنإدارة"، يتكون
يتمأن، علىاألموالبإقراضالمشتغلينبترشيحيسمحبالزراعة، والالمشتغلينالفالحين
الوزارةعندقتراحىاقوبلوقد. األعضاءمنوالمعينينللموظفينباألغلبيةاإلحتفاظ

اإلنتظارعلىالوزراء، وكانمجلسقرارإلىتحتاجمسألةالدستورحسنًا، ولكنقبوًال
علىالسلطة، فكانمنالمحافظينحكومةأزاحتالتىالبريطانيةاإلنتخاباتبعدماإلى
المستعمراتوزير – باسفيلدردالجديدة، وجاءالحكومةعلىجديدمنالعرضأبدأأن

هىماعلىاألمورمحدد، فلتبقموقفتخاذاتستدعىالالظروفمادامتأنه– الجديد
.واحدعامبعدتمامًاإلغاؤهالدستور، وتملتعديلشيئًانفعللموهكذا. عليه

ولما. السياسيةباإلعتباراتيرتبطكانقبرصفىالتعليمفىالتوسعأنذكرتأنسبق
إلىاإلتجاهعارضتالوطنية، فقدالثقافةإهمالأوالتعليمنجلزةعدمأنصارمنكنت

اليونانييناألعضاءسياسةالكالسيكية، ولكنوالثقافةاليونانيةاللغةدروسإنقاص
موضعكانتوالمدرساتالمدرسينوفصلونقلتعيينتجاهالتشريعىبالمجلس

.شخصيةأوسياسيةألغراضسلطتهميستعرضوناألعضاءكان. الشديداإلعتراض
منعادةكانالذى، السياسىعليهيعتمدأنفيها، يستطيعمثقفأهمالقريةمدرسكان

لم، ولذلكمهنتهفىالتقدمفىالسياسىعلىيعتمدكانالمدرسأنالمدينة، كماسكان
يكنلمألنهعنهتجاوزتالحكومةسيئًا، ولكنالنظامكان. لمصلحتهالعملفىيتردد
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1929عامالمرضيةاإلجازةمنعودتىوبعد. وحدهاالمعلمينأجورتحملباستطاعتها

متصورًا،كانمماأسوأالنظامأنعلىدلتالتىالمدرسينشكاوىمنالعديدتلقيت
مدرسةناظريجدعدو، قدإيذاءأوصديقبترقيةالتعليممجلسأعضاءيقومفحتى

قصصوهناك. ميلمائةمنأكثربعدعلىكارباسجزيرةشبهإلىمنقوًالنفسهبافوس
.للغوايةاالستجابةيرفضنالالتىالمدرساتعلىالضغطمحاوالتعنمخزية

إلغاءوأدى. كثيرمنقليلسوىتمثلالصحتها، وأنهامنالتحققثبتالشكاوىهذه
، فأصدرتالنظامفىالتحكممنتمكينىإلىالماليةالمواردوتحسينالتركيةالجزية
ونقلهمالمدرسينبتعيينيتصلبالجزيرة، ومااإلبتدائيةالمدارسجميعيضعقانونًا

وقد. ملموسةزيادةرواتبهمزيادةوحدها، معالحكومةيدفىوفصلهموجزائهموترقيتهم
كانوامنهمثالثة، ولكناليونانييناألعضاءمنشديدعتراضابالقانونمشروعقوبل
الحكومة، وبذلكجانبإلىالحكومة، صوتواتدخلوضرورةالنظامفسادمنيقينعلى

عامنتخاباتافىنفسهيرشحأنالثالثةأولئكمنأىيستطعولم. القانونصدورأمكن
الهللينيةمعمتعاطفمنتحولتبأننىتهمتنىاواألثينية، الصحافةهاجمتنى، وقد1930

الثقافة" قتل "علىيعملبمنالمحليةالصحافةووصفتنىاستعمارى"، دكتاتور "إلى
االستقرار،لهمحققالذىالقانونعنرضاهمعنعبروا، فقدالمدرسونأما. اليونانية
.وكتابةشفاهة

الصيغة،بهذهالعمليستمرأن– والحماسالصبرمنبقدر – اآلنحتىالسهلمنكان
القنصلأنغير. مضمونًاالحكومةجانبإلىالثالثةاألتراكالنوابتصويتكانطالما

إيجادفىنجح– كمالمصطفىأنصارومنمتطرفًاقوميًاوكان – بكآصفالتركى
، ولكناستدعاءهتطلبمماالبريطانيةللحكومةالمواليةالتركيةاألغلبيةضدمعارضة

غيرمنتركىنتخاباضمانفىنجحوااليونانيينإن، حتىالناخبينعلىأثرأنبعد
المجلسفىالترجيحىصوتهحجبأنهإالتافهًاكانأنهورغم. الحكومةمؤيدى

األعضاء، وسارعالمجلسداخلالقوىميزانتغيرالحكومة؛ وبذلكعنالتشريعى
علىوأصبح. ممكنقدربأكبرالوضعهذامناالستفادةإلىاألرثوذكساليونانيون
السياسيةالمعارضةومعادية، تساندهاومتطرفةمعوقةأغلبيةدائمًاتواجهأنالحكومة
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إنجازاتها،شأنمنالحكومة، وتقللسياسةعلىاإلنتقاداتوأدواتها، تصببدعايتها
مختلففىإنجازهتمماإذاحولالحقائقبنشراإلنتقاداتتلكبمواجهةالحكومةوقامت

نظرها،بوجهةالجمهورقتناعامنبالتأكدلهايسمحوضعفىتكنلم، ولكنهاالمجاالت
.المعارضةترددهاالتىباإلفتراءاتتأثرهوعدم

جلب1930عام، ولكنقبرصتاريخفىرخاءاألعوامأكثرمن1929و1928عاماكان
المتقدمة، ولكناألخرىالبالدفىمنهالدرجةحيثمنكثيرًاأقلالنموفىتباطؤًامعه

،باإلحتياطىالمساسدون1931عامموازنةتتموحتى. اقتصاديةأزمةفىدخلالعالم
الموظفينمنلجنةوشكلت. إضافيةمواردتطلبأن– الكسادرغم – الحكومةإضطرت

قترحتاالميزانية، ففىالعجزسدفىللنظرواحدوتركىيونانيينوثالثةالبريطانيين
بعضعلىالجمركيةالرسومبعض، ورفعالموظفينرواتبعلىضريبةفرضاللجنة

الجمركيةالتعريفةبتعديلقانونًا، وأصدرتالتوصياتهذهعلىوافقتوقد. الواردات
أحدفيهمبمناليونانيينجانبمنبمعارضة، فقوبلالتشريعىالمجلسعلىعرض

إدارى،بأمرالقانونإصدارإلىفإضطررت، التوصياتوضعتالتىاللجنةأعضاء
كانواماعلىأمورهمرتبواالذينللموظفينمتاعبسببتالمرتباتعلىالضريبةولكن

فيهاالنظريعادسنويةكانتدائمة، بلتكنلمالزيادةأن، ورغمدخلمنعليهيحصلون
جلبهاالتىاإلضافيةالمواردكانتكل، وعلىاألحوالتحسنعندترفعسنويًا، وقد

.الشعبىبالقبولتحظلم، ولذلكالجميعمنضيقموضعالقانون

اليونانيةالحكومةكانت، فقدالفالحين، وسمالمهيجينخبزاالقتصاديةاألزمةأنشكال
مناسبةمواقفتخاذابلتزمتا، وقبرصفىالبريطانيةلإلدارةالليبرالىبالطابعتعترف

الإجليسسالمسترالرناكافىاليونانىالقنصلالقبارصة، وكانوالسياسيينقبرصمن
يتحدثشابكيرو، وهوألكسندرمحلهوحلنقلالقنصلية، ولكنهواجباتهحدوديتجاوز
الموقد)،أى" (هستيا "صحيفةعائلتهنيقوسيا، وتمتلكبمحكمةكاتبووالدهالمحليةاللهجة
على، وافقخدماتهعناستغنى، وعندمااليونانىالخارجيةلوزيرشخصيًاسكرتيرًاوكان
عندفعلهماأولوكان. عليه" هستيا "هجوميتفادىحتىيفضلهاالتىالوظيفةفىتعيينه

وحيثاألخرىالقنصلياتتتركزحيث (الرناكامنالقنصليةنقلهوقبرصإلىوصوله
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وسهولةالحكومةإداراتمنالقربنيقوسيا، بحجةإلى) والجماركالمالحيةالخطوط
الكنيسة: اليونانيةالمجموعاتمنمجموعةكلمعصالتأقامأنلبثوما. بهااإلتصال
نيقوسيافىأقيمراقصماسونىحفل، وفىاليونانىالوحدوىوالتيارالتشريعىوالمجلس

ذلكإلىاإلشارةعدمرغم – عزفاليونانىالوطنىالنشيدأناإلنجليزالحضورالحظ
إلىاليونانىالقنصلوصولعند، وأنهلهتحيةوقوفًاالحضورجميعوقام – بالبرنامج
.بالمسرحالرئيسيةالمقصورةمنالتحيةلهميرد، ووقفلتحيتهوقوفًاالجميعهبالمكان

أرسلتالجديداليونانىالقنصلجانبمنالتدخلإشاراتمنوبغيرهبذلكسمعتوعندما
كيروالقنصلأناليونانيةالحكومةإبالغ، طالبًاالمستعمراتلوزارةمطوًالتقريرًا

الخارجيةلهبقوة، وتحمسترأيىباسفيلداللوردأيدوقد". فيهمرغوبغيرشخص"
أخرىمرةقرار، وكتبتتخاذاقبلثابتةوأدلةأكثرتفاصيلطلبتالبريطانية، ولكنها

صلةعلىقبرصفىيونانيًاقنصًاليعينمنيكونأنالمصلحةمنليسأنهبالتفصيل
تصرفتأنهاالحكومةالقبرصية، وذكرتالمحليةبالمصالحأوالقبارصةمنبأحدقرابة
معيتعاملخطرًا؛ ألنهأقلأنه، رغمالتركىالقنصلنشاطبشأنلهاكتبتعندمابشدة
المعادىالتيارساعدمنيقوىسوفبقبرصكيروبقاء، وأنقبرصفىصغيرةأقلية

فىثارإحتجاجًاأنلدرجةالثالثةللمرةاإلتهامتوجيهإلىوعدت. قبرصفىلبريطانيا
فىتعيينهمنعالواجبكان" األخرق "الرجلهذابأنلوسيفينيزصرحعندماأثينا

إثارةبعدمكفيًالقبرصمنبنقلهاليونانحكومةجانبمنقرارتخاذاوكان. قبرص
.تصرفاتهحولاإلنتباه

،المرتباتعلىوالضرائبالجمركيةالتعريفةتعديلقانونوصدورالربيعنهايةوقبل
عنبريطانياأصدقاء، وأحجم1922عامكانالذىبذلكشبيهًاتوترًاالمعارضةأوجدت

آخربالخيانة، وفىيتهمواالحتىعلنًاآرائهمإبداءعنمتنعوااالرسمية، والدعواتقبول
التشريعىالمجلسأعضاءأحدإبنةإلىاللومالحكومة، وجهبمقرأقيمراقصحفل

، وفىالحفللحضورهمالوالديهاشديدنتقاداوجهاإلنجليز، كمامعالرقصفىشتراكهاال
موسيقيةبفرقةذهبأينمايستقبلكيروالقنصلكاناإلجازةلقضاءسافرتعندمايونيو

اليونانيونالقبارصةيكن، ولماليونانمعللوحدة، وبالهتافاليونانىالقومىالنشيدتعزف



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

570www.RaoufAbbas.org

بينطريقهبهايشقكيروكانالتىالجريئةللطريقةاإلنجليزالموظفينمنندهاشًااأقل
.اليونانيةالثقافةإلىالحاكمميلإلىذلكالبعض، وأرجعالناس

،بيرونالشاعرذكرىحتفاالتالحضورالصيفذلكفىلندنفينيزيلوسالمسترزار
.اليونانيةالمفوضيةفىبهلإللتقاءوالخارجيةالمستعمراتوزارتىإذنعلىفحصلت

.والودالصراحةعنه، وأعرفالصلحمؤتمروخاللباإلسكندريةكانمنذأعرفهوكنت
يعتمدأاليجب، وأنهقبرصتجاهحكومتهوحيادالشخصىحيادهعلىاللقاءفىوأصر

قربمدىعنقريبًا، فسألتهقبرصمن" يسحب "سوفكيروبأن، ووعدمعاونيهعلى
إنهنهايتهفىلىساعة، وقالاالجتماعواستمر. أغسطسنهايةفىسيتمإنه، فقالذلك
، ولكنفينيزيلوسوعدصدقفىأشكوال. قبرصلخدمةأبذلهالذىالجهدتمامًايقدر

".السحب "قرارمعلقًاإجازتهنتهاءابعدقبرصإلىعادكيرو

أعمالىجدولفىوضعتهماكلتقريبًاتل، ونققبرصفىسنواتخمسأمضيتلقد
بالقدرطالقدبهاوجودىأنللجزيرة، أحسستحبىورغم. إنجازهتمماقائمةإلى

تركىفىسببًاالمالىالشحوكان. آخرمكانفىجديدمنأبدأأنفى، ورغبتالكافى
كانالذىاألدنىوالشرققبرصمعرضإقامةللزراعة، وعدمكليةإقامةمشروع

،طلبىإلجابةمتحمسةالمستعمراتوزارةوكانت. القبرصيةالتجارةتنشيطعلىسيساعد
لندنفىزوجتىتاركًاأغسطسفىقبرصإلىشاغر، وعدتمكانهناكيكنلمولكن

وحدى، العدتعضاًال، وهكذامرضًاتعانىكانتالتى) سابقزواجمن (إبنتهامع
.واألسىالحزنويمألنى، المستقبلفىأملبارقةأرى

،المحافظينوزارةفىعنهاالعمالوزارةفىقوةتقلالالمستعمراتوزارةكانتولما
، وألحقتقبرصإلىوصولىبمجرد، فأصدرتهالجماركبزيادةالخاصاألمرأقرتفقد
.إدارىبأمرإصدارهإلىدعتالتىواألسبابدوافعهفيهاتفسيرية، شرحتمذكرةبه
الخاصةالجملةجديدة، ولكنجمركيةتعريفةإصداربأهميةالتجاركبارعترفاوقد

ال، وذلكالعامالرأىمعخالفموضعظلتالتشريعسلطةفىاألهالىتمثيلبسوء
ضرائبإضافةمسئوليةتحملفىترددواالتشريعىالمجلسأعضاءبعضأنيعنى
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شعرواعنهمنيابةالمسئوليةالحكومةتحملت، وعندماالقائمالتجارىالكسادرغمجديدة
.مكانتهمفقدواقدبأنهم

بعضتحكماإلجراء، ولوالهذامثلضرورةفهمعلىأقدرالخبرةأهلأنشكوال
.قبرصفىإضطرباتهناككانتلمااألغلبيةفىاألفراد

المعارضةيقود– القديمةكيتونكنيسةأسقف – مايلوناسنيكوديموسالمونسنيوركان
القربىبصلةالشخصية، يمتوقوةبالذكاءيتمتع، وكانالتشريعىالمجلسفىاليونانية

، وذلكالمنصبلشغلاإلنتخاباتإجراءعندلخالفته، ويتطلعكيروليساألساقفةلكبير
حيثمنوكان. والتشددالعنفإلىالميالالجمهورعندشعبيةمنلهماعلىعتمادًاا

فيهارأيه، ويقدموالتقديراتالقوانينمشروعاتبدراسةمعقوًال، يعنىرجًالالطباع
ولكنه. والحكومةللحاكمإيجابيًاعونًاتمثل– أحيانًا – كانتصورةفىحولهاومقترحاته

تصيبهممعارضيهإلىقويةنظراتتسديدعلىقدرتهحيثمنراسبوتينيشبهكان
متحدثًا، كانويقفاألنيقةأوراقهحافظةيفتحكان، وعندمافيهم، وتؤثرباإلضطراب

لىزياراتهإحدى، وفىبهأعجبتوقد. تامهتماماوشديدنتباهابإليهيستمعونالجميع
أنله، فقلتعليهعتراضهماعن، وعبرواالحالىالدستورقضيةوزمالؤههوتناول
، ولعلهيفعللممشروعًا، ولكنهيقدمأنمرةمنأكثرووعدنى. األفضليراهمايقترح
إلىيؤدىسوفالبريطانىالحكمتحتالذاتيةلإلدارةتوسيعأىأنعتبارهافىوضع

القنصلمنقترابهاباآلنعناتباعده، ويتزايداليونانمعلإلتحادالشعبىاإلتجاهإضعاف
،التشريعىبالمجلسزمالئهوبينبينهالتباعدإلىأيضًاالقنصلتأثير، وأدىاليونانى

.1931سبتمبرفىمعهمتامتفاقاعلىكانبعدما

قدمايلوناسنيكوديموساألسقف، وكاناليونانمنكيروالقنصلأكتوبر، عادأولوفى
فىسبتمبر، للنظرمنتصفعندسرىجتماعافىالمجلسفىاليونانييناألعضاءجمع

التركيةبالجزيةبريطانيااستفادةحوليوليوفىالبرلمانفىبهاإلدالءتمالذىالتصريح
عامالبريطانيةالحكومةضمنتهالذىالتركىالقرضلدعمقبرصمواردمنتقتطعالتى

الجمركيةالتعريفةتعديلبقانونالصادراألمرمناألعضاءموقف، ولتحديد1855
يطلبونسوفاألعضاءأنالصحففىوالمعلنالمعروفمنوكان. المرتباتوضرائب



عباسرءوف: ترجمةستورسرونالدشرقية – بريطانيةتوجهات

572www.RaoufAbbas.org

البضائعومقاطعةالضرائبسدادعنباإلمتناعذلكعلىحتجاجهماعنالتعبيرالناسمن
الكنيسةدعمعلىتعتمدالوطنية"، وهىالمنظمة "ذلكتنظيماإلنجليزية، وتتولى

.القبرصيةاألرثوذكسية

مقرفىالمنظمةأعضاءمعاليونانيونالتشريعىالمجلسأعضاءإجتمع، أسبوعينوبعد
أعضاءألنالفورعلىبينهمالخالفالمقاطعة، ودبقراراتلمناقشةاألساقفةكبير

عاممنذالكثيركلفتهمبعدماعضويتهممناالستقالةفكرةيقبلوالمالتشريعىالمجلس
جدوى،دونآخرينجتماعيناعقدوتم. الغضبصيحاتوسطاالجتماعنفضاواحد، و

عنيعبرالذىالبياننصعلىتفاقاإلىالتوصليتملمكمااالستقالةاستبعادتمفقد
المقاومة،علىالنصباستبعادالعاماإلتجاهمعليتماشىعدلالذى، القانونعلىاإلحتجاج

عنالوطنىالتيارقادةعجزوأدى. فعًالالضرائبسددواقدكانواالناسأنخاصة
يجدولم. للسخريةتعرضهمالمقاطعة، إلىفكرةإقرارفى، وفشلهمقراراتإلىالتوصل

.االستقالةمنمفرًا" الوطنيةالمنظمة "قادة

جتماعاآخروكان (أكتوبر17فىالتشريعىبالمجلساليونانيينلألعضاءجتماعاوفى
الموافقةعلى، وحثهمإعدادهمنبياننص) مايلوناس (كيتونأسقفمعليهلهم)، قرأ

اليومواحد، وفىأسبوعبعدالبيانفىالنظرإعادةطلبواولكنهماألعضاء، فوافقعليه
توزيعهيتمالبيان، وأنالسابقاليومبتاريخفعًالالبياننشراألسقفأنلهمتبينالتالى
، وتضمينالتشريعىالمجلسمناألسقفاستقالةخطابنص، وبرفقتهواسعنطاقعلى

وقوتهمجبروتهمعلىيعتمدوناألجانبالطغاةماداميحدثماذا: "مثلجمًالالبيان
وإضطر .. " قبرصوإدارةالبريطانىاإلحتاللالمسمىالبغيضالشئالوحشية ؟ .. ذلك

بهقاملمااستنكارهمالسابقة، وأعلنوانواياهمعنالعدولإلىاألعضاءمنثمانية
.الخيانةألوانمنلونًا، وعدوهاألسقف

،أسلوبهمنأواألسقفإنشاءمنتكنلمالبيانفىالقويةالفقراتأنالمالحظمنوكان
السابعةوفى. غامضخفىتأثيرتحتوقعاألسقفأنيستقيلوالمالذيناألعضاءعتبراو

، وأنذلكفىكيروتورطيفيدبماالمستعمراتوزارةإلىأكتوبر، أبرقت21مساءمن
.األوضاعتحسينإلىيؤدىسوفالفورىإبعاده
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الحكومةضدملتهبًاخطابًاأكتوبر، وألقى18فىالرناكاإلىنزلقداألسقفوكان
.الصددبهذاإلىقدمتالتىالنصيحةإلىاستمعتلوالجنائىالقانونطائلةليخضعه

المظاهراتلتنفجرعليهالقبضإللقاءالشرطةحضورطواًالساعاتاألسقفنتظراو
عندأخرىمرةتتظاهرالتىالجماهيرأعينفىشهيدًا، ويبدومحاكمتهعلىإحتجاجًا
ليشرحأكتوبر20فىليماسولإلىإتجه، ينشدهكانمايتحققلموعندما. عنهاإلفراج
، وتحركلالجتماعالناسلدعوةالكنائسأجراس، ودقتالمجلسمناستقالتهأسباب
اإلستادإلىمرافقتهكبيرًا، وتمتيونانيًاعلمًاحاملةتتهادىسيارةفىالمستقبلينموكب
.عنيفًاخطابًافيهم، وألقىالمدارسطالببينهمالناسمنآالفثالثةنحوحتشداحيث
القوانينعصيان "مطالبًاالقرىإحدىبكنيسةالتالىاليومفىنفسهاألسلوبوكرر

الحكم (المسمىالظالماالستبدادىللنظامالوالءلها، ونبذاإلنصياعورفضالخرقاء
)".البريطانى

تعكيرأولإلضطراباتشواهدأىعليهاتترتبأندونالثالثةاالجتماعاتمضتوقد
.الصفو

تنتهىأنيقبللملألسقفالدعوةوجهالذىليماسولعنالمجلسعضوولكن
المنظمة "رئيسإلىأكتوبر21يومالظهربعد، فأبرقشئالإلىنظمهاالتىالمظاهرات

كمنليسسمعمنكانولما. فيهمبالغًاوصفًاحدثمانيقوسيا، واصفًافى" الوطنية
مناسبةفرصةالشبابنيقوسيا، فوجدهافىآثارهالدقيقغيرالوصفلهذاكانرأى، فقد

األزمة، وقطعمنلالستفادةتحركواثم، ومنبيانهعلىعترضواامنسمعةمنللنيل
،اإلعتدالختفىاوبذلك. استقاالتهمفقدمواالطريقالمجلسأعضاءمنبقىمنعليهم
فيها،تقرر، وماليماسولبرقيةعنشيئًاتعرفالحكومةتكن، ولمالعنفمنطقوساد
المحرضينأنإلىتشيرنيقوسيافىالمتوافرةالمعلوماتأكتوبر، كانت21مساءوحتى

.يرامماعلىاألمور، وأنالبعضبعضهمضدإنقلبوا

أنبعدفيما، وعلمتاألوضاعهذهلمناقشةأكتوبر14فىلندنإلىاستدعيتقدكنت
أشعركنتولما. أكتوبر22يومصباحأبحرأنعلىشاغرًا، وأنأصبحقدأكبرمنصبًا

إعدادفىأكتوبر21مساءقضيتفقد) علمىإلىنمتكما (األحداثلمسارباإلرتياح
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حفللحضورمالبسىإلرتداءوتأهبت. معىالعاملينمنلزمالئىالميالدعيدهدايا
مقرإلىطريقهافىكبيرةمظاهرةأنمعلنًاالمالطىاإلختزالكاتبجاءنىعشاء، عندما

كانادقائقعشرهاتفيًا، وبعدالشرطةوقائدالمستعمرةسكرتيرإلى، فتحدثتالحاكم
،مسئولياتهالشرطةقائدبدقة، وتحملاللوائحعليهنصتماتنفيذقررناعندى، حيث

الكناالحكومة، ولماداربواباتأمامآالفبضعةمنحشدوصلالوقتهذاوفى
نعجبكنا، فقدهناكمنصدرتالتىالبرقيةعن، أوليماسولفىحدثعماشيئًانعرف

.اإلنفجارهذاألسباب

،آخرينشرطيًاعشروإثنىالسوارىشرطةمنثمانيةتتجاوزالالمتاحةالقوةكانت
ندفعاوعنوةالبابفتحبالعصا، ولكنبالضربالمدخلعنالحشدإبعادهؤالءوحاول
أحس. اليونانيةاألعالمويحملونللوحدةويهتفونيصيحونالمدخلإلىالجمع

نسحبوا، ولكنا، ومعتذرينإلى، فأرسلواأيديهمبينمنيفلتالزمامأنالمعارضون
زجاجتحطيمإلىأدىبالحجارة، مماوقذفهالحكومةمقرمحاصرةفىاستمرالحشد
مفتشمنى، وطلبالهاتفوخطوطالكهرباءأسالكوقطعالشرطةرجالوإصابةالنوافذ

المتجمهرينأغلبيةألنرفضالشرطةقائدالنار، ولكنبإطالقإذنًاالتركىالشرطة
رجالبجهودالمظاهرةفضالممكنمنأنهيعتقد، وألنهالمدارسطالبمنكانوا

حملتالتىالسياراتفىالنيرانالمتظاهرونأشعلقليل، وبعدالمسلحينغيرالشرطة
.المحطمةالنوافذخاللمنالمبنىداخلمشتعلةعصىبإلقاءوبدأواالشرطة، تعزيزات

، وتمالبنادقنيرانبإطالقأمرللحريقعرضةالمقرأنالشرطةقائدأدركوعندما
منالهجوماستمرباليونانية، ولكنالحشدأنذرالهواء، ثمفىالنيرانمندفعةإطالق
أنبعد، ولكنوهروبهمتفرقهمإلىأدى، مماعليهمالنارتطلقالشرطة، فأخذتجانبهم

.محتوياتمنعليهشتملامابكلالحكومةمبنىلتشملالنيرانمتدتا

علىيفرضوبعدها، فلماإلضطراباتأثناءفىالمستعمراتوزارةبدعمأحظىكنت
معظموعلىعليهاوافقت، بلإجراءاتمنتخاذهإقترحتاعمامختلفةتعليمات

القنصلسحب؛ تمقبرصتجاهالعامةالسياسة، وبشأنالموقفلمواجهةمقترحاتى
ممتلكاتمنغيرهاأوقبرصإلىالعودةعليهالفور، وحظرعلىكيرواليونانى
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الحاميةقوات، واستدعيتالتشريعىالمجلسإلغاءالبريطانية، وتماإلمبراطورية
مائةعنيقلماميًال، فوصل50بعدعلىطورودسجبلفوقثكناتهامنالبريطانية

مشروعوطبقتوجويةعسكريةتعزيزاتالضباط، وطلبتمنثالثةرأسهمعلىجندى
.الداخلىاألمن

نيقوسيافىحدثماعنفًا، وقلدواالجماهيرقادةزدادا، وأيامثالثةلمدةحرجًاالوضعكان
وأسرتهأنهيعلمونوهمليماسولشرطةقائدبيتفىالنارأخرى، فأشعلواأماكنفى

، وساعدتالموانئتأمين، تممدمراتوثالثالحربيةالسفنوصولومع. البيتداخل
تمبمااإلكتفاء، وطلبللموقفالعسكريةالقواتقائدمتابعةعلىالجويةالتعزيزات

.بحريةقواتمنحشده

مسئوليتهمفىشكسوءًا، فالالوضعفسيزدادطلقاءوأعوانهكيتونأسقفبقىماولكن
يهاجمفسوفعليهمالقبضألقينابسهولة، وإذاضدهماألدلةجمع، ويمكنحدثعما

إلىبترحيلهمأمرًاأصدرتللدماء؛ لذلكإراقةنيقوسيا، ويحدثفىالسجنأنصارهم
األسقفبيتلمحاصرةبالتسللالشرطةرجالقام. وجهتهمتحديديتمحتىالحربيةالسفن

السفينةإلىورحلوانومهمفراشفىعليهمالقبضتمالباكرالصباح، وفىأتباعهوبيوت
سرعةأنوأعتقد. وليماسولالرناكامينائىخارج" شروبشاير "والسفينة" لندن "الحربية
حركةالحربية، أحبطالسفنإلىتامة، وترحيلهمبسريةوبطانتهاألسقفعلىالقبض
نجرؤ، لنالمتسامحالبريطانىالحكممنعامًا52بعدأنهأذهانهمفىاستقرفقد. التمرد
منتزيدمذابحرتكاباإلىضدنا، ونضطرالجماهيرثائرةنثيرالحتىعتقالهماعلى

.الدقةبالغوقتفىاإلعتقالتنفيذعلىالمفاجأةصدمةساعدتنىموقفنا، وقدحرج

إجراءاتتخاذامنذلكاستتبع، بماالنظامنصابها، وإقرارإلىاألمورإعادةمنالبدكان
الرقابة، وفرض، وسجنهم، ومحاكمتهمالمشاركينعلىالقبضنظرى، كإلقاءفىبغيضة

مراتبهمختالفاعلىالقبارصةالموظفون، وأثبتالتجوالحظروفرضالصحفعلى
اليونانيينالشرطةرجال، خاصةواجبهمأداءفىللحكومة، وتفانيهمالتاموالءهم

عددالشرطةرجالمنالجرحىعددفاقفقد. القبرصىالعاموالمحامىواألتراك
قائدومقرنيقوسيافىالحكومةمقرإحراقفىالخسائروتمثلت. المدنيينمنالمصابين
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قرية، وتقتلسبعيننحولتحرقالغابةإلىهناكالنيرانمتدتا، وليماسولفىالشرطة
أكتوبرنهايةوعند. مصابًا38الشرطةجرحىبلغ، بينماثالثين، وتجرحاألهالىمنستة

ماإلىليصلالحاميةجنودعددإنقاص، وتمالموقفعلىتمامًاتسيطرالحكومةكانت
علىالقضاءتمضباط)، وبذلكوأربعةجنديًا175 (عليهتكونأنمفروضًاكان

.األرواحفىخسائرتكلفة، وأقلممكنة، وأقلقوة، بأقلوقتأقصرفىاإلضطرابات

القبرصيةوالشرطةالبريطانيةالقواتووحشيةفظاعةاستنكارمنيمنعلمذلكولكن
شرقوبالدالبلقان، فأهلوسالونيكواإلسكندريةأثينافىاليونانيةالجرائدصفحاتعلى

داخلإلىالرقابةتصادرهاالتىالصحفتهريبالشكوى، وفىفنفىأساتذةالمتوسط
عماالصحفتلكقبرص"، وتحدثتيغتالستورسالطاغية "مثلعناوينوحملت. البالد

فىإالبيتىمنالخروجعلىأجرؤأعددمًا، فلمتقطريداىأصبحتبعدمايحيطنى
.الليلظالم

أربعةوتجاهلقبرصفىالرأىوأهلأصدقائىعندالسخطأثارالمؤسفالهجومهذا
أنالطبيعىمنوثانيها، أنه. هزيمتهمبمقياستقاسالهجومحدةأولها، أن: مهمةمبادئ
مالهابأنيؤمنونالبويرحربمؤيدىكلكان، وهلجلدتهمأبناءجانبإلىالناسيقف

وسيلةخيريعدالشديدالهجومفإنفيهمشكوكًاالوضعيكونيبررها ؟ وثالثًا، عندما
والشرطةالحاميةقواتضدوجهتالتىواإلفتراءاتاإلتهاماتوأخيرًا، فإن. للدفاع

، فقدفينيزيلوسوأتباعالملكيينبينالصراعفىبالحدةمقارنةوماءلبنًاكانتوالحاكم
.األوروبيةالصحافةعرفتهالذىذلكعنالهجوممنمتميزمستوىاألثينيةللصحافةكان

،قبلمنالحكومةتحذرلمالشرطة؛ ألنهاينتقدوناألجانبالمقيمينبعضبدأوقد
يحققوناإلنتقادبذلك، وكأنهمباللينالمتظاهرينمعلتعاملهمومساعديهالحاكموينتقدون

.للقضيةاآلخرالوجهيطرحالتوازنمننوعًا

مختلطونأرثوذكسأواألرثوذكساليونانيسكنهاقرية598قبرصفىاآلنهناك
يسكنها) قرية72 (والباقى) الجزيرةقرىمجموع (قرية670أصلمن) وأرمنيونان(

يتملم، كمااإلضطراباتفىقرية389تشترك، لماألرثوذكسقرىبينومن. األتراك
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شرحت، فكماقبلمنلهااإلعدادمدبرة، تماإلضطراباتتلكأنعلىدليلأىإكتشاف
الشرقيةالتلغرافاتواجبمن، وليسمشاكلدونليماسولمظاهراتإنفضت، قبلمن
أنفسهمالمحرضينأنوالحق. البالدفىالنارأشعلتالتىالبرقيةنصللشرطةتنقلأن

.أفعالهمعلىالمرتبالعنفرأواعندماالدهشةأصابتهم

ذلكفورًا، وجاءالمتظاهرينعلىالنارإطالقهلعدمنيقوسياشرطةقائدإلىاللومووجه
جليلةخدمةيقدمالصغارالمدارسطالبعلىالنارإطالقأنيدركونالأناسمناللوم

.للقضيةخدمةالشباب" الشهداء "منعددتقديمعلىيترتبماتفوقالسياسيينللمهيجين
لمألننىأالمأننىوأعلم. النارإلطالق" مناسبوقت "هناكيكنلمأنهالثابتةوالحقيقة

أملكماكلأفقدأنأفضلالشرطة، ولكنىلقائدتركهامنبدًالبيدىاألمورزمامأمسك
 –المستعمراتوزيرمنتلقيتهاالتىالبرقيةوتكفينى. إنتصارى" عار "مواجهةأقبلوال

ولجميعلكأعرب: "فيهااألخرى، وجاءالوثائقإلىالرجوعمئونة– الصحفونشرتها
".الصعوبةبالغوضعًابهاواجهتمالتىللطريقةتقديرىعنمعكالعاملين

بمثلالمتصلةبالصعوباتالالئمينفلسطينفىجرىماذكرسنواتبخمسذلكوبعد
مؤقتةبصفةفلسطينفىاستخدمتالتىللقواتالنسبىالحجمضوء، علىاألوضاعتلك
حدوضعقبلمرتالتىالشهور، وعدداألرواحفىوالخسائرالدماردائمة، وحجمأو

.لإلضطرابات

الجهودمنسنواتخمسبالجزيرة، فبعداألخيرةشهورىعنأكتبأنالسهلمنوليس
عدممنبهشعرتمابمثلأحديشعرالخريطة، لمعلىقبرصلوضعبذلتهاالتى

لتفكيرلمجالهناكاليزالكانالشغبقمع، وخاللالحضيضإلىلوصولهااإلرتياح
خلفية: ضاعقدشئكلأنواضحًايصبحالتوترينتهىالشخصية، وعندماالخسائرفى

.والماضىالحياة، والبيئة، 

مرتبةإلىالشائعاترفعتهاقد– ختفائهاابمجرد – فقدتهاالتىاألشياءقيمةكانت
التحفمنلدىكانماناظرى، وبعضبهاألمتعالتحفبعضشتريتالقد". المجموعة"

والمعرفةاإلهتماممنسنواتمدىعلىكونتها" المجموعة "وهذه. وجميًالبديعًاكان
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متنوعةالضرورية، وكانتالحياةمتعبعضمننفسىحرمانحسابعلىبالعربية
الرخاممنجميًالرومانيًا، ورأسًاالرخاممنيونانيةتماثيلمنإثنتينأوقطعة: تضم

مطرزاتبدائية، وبعضالرودسية، ونقوشًااألطباقبيزنطية، وبعضأيضًا، وأيقونات
عبريةنقوشعليهانحاسيةوصوانىوأوانىالقيمة، متوسطالسجادقطعبخارى، وبعض

1500و، للقدسنادرةمصر، وصورًامنطويلينخشبيين، وصقرينالقدسمنوأرمنية

وخاصةالموسيقىأسطواناتمنمكعبةياردةالنادرة، وحوالىالكتبمنبعضهاكتاب
بحصرها،أقمولملورانسمنتلقيتهاخطابًا70و60بين، ماذلكإلىأضف. باخ

،وأللنبىوكيتشنر، كرومر، منالرسائلنواى، وبعضدىأنامنكثيرةأخرىورسائل
الرسائلأحيانًا، وبعضراقهمقدعملىأنعلىشاهدًاوأمرى، تقوم، وكيرزونوملنر، 

فىمرتبةأمىخطاباتمور، وكانت، وجورجبارنجوموريس، إسكويتريموندمن
.بزوجتىالخاصالكبيرماجينى، والكمان1923حتى1904منملفات

تلقيتهاالتىالمواساةوخطاباتالبرقياتعلى– الوقتذلكفى – األصدقاءشكرتوقد
علىقدرتىعلىتهنئةبرقيةأنشكوال. هنالهمالشكرالبالد، وأكررمختلفمنمنهم

وزارةبريدإلىمغزاها، وحمللهالويدجورجمثلرجلمنالموقففىالحكم
تحملبطاقةاألخضر، ومعهااألثرىالصينىمنتحفةبداخلهاصغيرةعلبةالمستعمرات

".أخرىمجموعةبهافلتبدأ "الجاللةصاحبةمنإهداءكلمةبهاالتاج

إعتداءحدثفقد. عالجإلىتحتاجأمورأربعة، بقيتالشغبأعمالعلىالقضاءبعد
المواردمنتعويضهاالظلممنالجزيرة، وكانأنحاءمختلففىالممتلكاتعلىجسيم
الحوادثأثبتتوقد. اإلنجليزوالمقيميناألتراكمنبعضهاجمعيتمالتىللخزانةالعامة

النظامعلىالمحافظةواجبعليهميمليهوماالسياسةبينخلطواقدالقرىعمدأن
إلىأدىقداليونانىالعلماستخدام، وأنالضرائبوجباية، والتسجيلالقانونحتراماو

فىللمشاركةالناسلجمعاستخدامهاأسئقدالكنائسأجراسوأن. اإلضطراباتإثارة
بدًالالحكومةجانبمنالعمدتعيينعلىنصقانونصدرذلكولعالج. الشغبحوادث

منترخيصعلىالحصولدونعلمأىرفع، وحظرلهمالقريةأهالىنتخابامن
.الشرطةمديرمنإذنعلىالحصولدونالكنائسأجراسقرعيتمالحكومة، وأال
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للتلفتعرضتالتىالممتلكاتإصالحأوتعويضيتمأنعلىالتعويضاتقانونونص
.ذلكعنالمسئولةوالمدنالقرىحسابعلىجنيهًا34.345بمبلغوتقدرالدمارأو

.والعنفالشغبحوادثبإرتكابالمتهمينلمحاكمةخاصةمحاكموأقيمت

أخفحلولتقديمعنعجزواالذينأولئكجانبمن" عقابية "اإلجراءاتتلكواعتبرت
ترخيصدوناألجراسقرعحظرقانونكانحقًا. الحكومةبهقامتمالمواجهةوطأة
قرعيشمللمالحظرخاصة، ولكنلمناسبةطارئلقداسالناسدعوةمنالكنائسيمنع

كانت، وإنالمدارسبموعدالطالبتذكيرأوالوقتضبطأوللصالةللدعوةاألجراس
.القرىمن% 25ونحومدنستأوخمسفىشهورلعدةصامتةظلتاألجراس

القبارصةتذكيرنظموهامنبهاأرادتاريخيةعودةاألجراسقرععناإلمتناعوكان
،المسلمينللحكامالخضوععنتعبيرًاالكنائسأجراسسكتت، عندماالتركىالحكمبأيام

كلقسسإلىالرسلاألساقفةكبيرتوجيهإلىيعودللظاهرةالتاريخىالسندأنوالحق
علىاإلحتجاجالكنيسةتريدعندمااألجراسقرعبعدموالقرى، بأمرهمبالمدنالكنائس

بالترخيصطلبًاقدمقدبليماسولالكنائسرعاةأحدوكان". إضطهاد "منلهتتعرضما
جميعأجراسقرعمنعاألسقف؛ ألنالطلبوسحبعادثمكنيستهأجراسبقرعله

بهذااإللتزاممنإعفاءهراجيًااألسقفإلىكتبإنه، وقالالقانونعلىإحتجاجًاالكنائس
أنيرونالناسللكنيسة، وأنمعادأنهعلىليماسولفىإليهينظرالالقانونالقرار؛ ألن

.ضروريةحاجةلتلبيةجاءالقانون

دبلوماسىاليونانيون ؟ حرمإرتكبهاالتىالبارعةالحماقةهذهنتيجةكانتماذا .. ترى
يستطيعاللمدةاألساقفةمنإثنانونفى. المعمورةبالدخمسفىالخدمةمنشابذكى

فىالمشاركةمنوأتباعهمالتشريعىالمجلسأعضاءلها، ومنعحدًايضعأنالتسامح
والقرىالمدنسكانكاهلوأثقل. 122التهورمنساعاتبضعبسبببالدهمأمورإدارة

وعانى. بالدهمممتلكاتيدمرونجعلتهمالتىحماقاتهمعنالتعويضاتبقانون
أحقكانواالذينالمحرضينوراءإنصياعهمنتيجةالسجنمرارةالشغبفىالمشاركون

يتكلفاآلنالمقدم، والمشروعجنيهألف25قدرهابتكلفةللحكومةجديدمقرلبناءمشروعاًرفضقدالمجلسكان122
.المبلغهذاضعفمنأكثر
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نقطةإلىالقهقرىوعادواأحالمهممناليونانيةالوحدةدعاة، وأفاقالسجنبمعاناةالناس
.البداية

فىتروىقصةنتشرتاأنلبثت، وما1931عامالعادةغيرعلىالمطرسقوطتأخر
بصرهاستعادةأجلمنليتضرعأندروالقديسكنيسةإلىفالحذهبكلها، فقدالجزيرة
دارفىأيقونتىحرقوالقد: "حزينةبنبراتقالوقورمسنرجلأمامه، وظهرالكليل

القديسشفاهلقد .. اإلبصارعلىقدرتهالفالحاستردفجأة، وعندهاختفىاالحكومة"، و
.أندرو

قبرصحكومةلمستقبلبالنسبةبركة"، والبركةفيهاحركةكل: "المصرىالمثليقول
تقدمت (نيقوسياإلىالحاميةنقل: الثالثةطلباتىإلىاالستجابةتمت، فلوللعيانواضحة

،اليونانىالقنصل)، وإبعاد1930و1929فىإقترحته (الدستور)، وتعديل1927عامبه
–اإلضطرباتبسبب – مستقبًالقبرصحكاميتمتع، وسوفإضطراباتأىوقعتلما

السلمىالتطورمنسنواتخمسمدىعلىبهاطالبتالتىوالضماناتبالضوابط
إلىالحامية، ونقلتالتشريعىالمجلس، وألغىاليونانىالقنصلطردتموقد. للجزيرة

العلميعد، ولمالقانونعلىخروجًا" اليونانيةالوحدة "إلىالدعوةنيقوسيا، وأصبحت
ألداءتدقالكنائسأجراس، وأصبحتلهاألجنبيةاألعالممزاحمةيعانىالبريطانى

.الدينىواجبها

* * *

الشمالية، فغادرنالروديسياحاكمًاللعمللىقدمالذىالعرض1932عامربيعفىقبلت
علنًا،البعض، فعلهاتوديعىاليونانيينبعض، طلبالقائمالتوتريونيو، ورغمفىقبرص
األساقفةكبيروجاء. بالخيانةيوصمالحتىالظالمجنحتحتفعلهااآلخروالبعض
كبيرًاإهتمامًاأبديتإننىلىقالعندمامنصفًاواحد، وكانبيومسفرىقبللوداعى

السابقينالمحرضينأحدجاءاليومنفسمساءوفى. أفعالإلىذلكوحولتبالمستعمرة
منفعلهمماأكثرقبرصأجلمنالكثيروفعلالكثيرعانىالذىالحاكم "ليصافح
يظلسعيدًا، وأنحظًا "لنامتمنيًاالرناكاوصولناعندنيقوسياعمدةإليناوأبرق". سبقوه
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يتنكر، فمنذلكفىشكوال". مستمرًا– نقدرهالذى – والقبارصةبقبرصهتمامكا
خمسمدىعلىحميمةصداقةعالقةبه، وربطتهابهممتازةعالقتهاظلتالتىللغالبية
لديهيظل، والحدثماكل، رغموأهلهالبلدذلكخدمةفىقضاهاالسنةونصفسنوات
ذكرتهمامعًا، وهووالقبرصيةللهللينيةالتشيععلىحريصإننىخدمتهم ؟ فىالرغبة
الجزيرةلهذهمحبتىعنتقلالالظلخفيفالشعبلذلكفمحبتىاألساقفة، لكبير

.الرومانسية

ماغيرعلى– شكدون – كانتالتىاألحداثتخذتهاالذىالمسارأختارلمأننىورغم
مصلحةأجل، ومنقبرصحاكملكونىإالفعلتماتحقيقستطيعألأكنلمفإننىأريد، 
األزمةإحتواءإلىدعتنىالتىاألسبابأنوأعتقد. بريطانيةمستعمرةعتبارهاابقبرص
حماسىأن– أيضًا – أعتقدبغيضة، ولكنى– مايومًا – تعدبأخرى، سوفأوبطريقة
وضوحًاأكثروضعًالخلفائىتركتأننىحكمها، وأعلمفىسبقونىعمنيقللملقبرص

لتطورالنماذجهذهتعدوقد. الحكمفىسبقونىعمنورثتهالذىذلكمننتظامًااو
يهمهممنعندمقبولةغير1931 – 1926بينفيماصعوباتمنواجهته، وماقبرص
محدودًا، غيركان– إضطراباتهاومجال – مجالها؛ ألنالتاجمستعمرةحكومةتعقيدات

المستعمراتفىعليههىمماحجمًاأقلتكنلممشكالتمنبهاتصلاومااألمورأن
.مساحةاألكبر
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خاتمة

التىالثالثيناألعواممدىعلىإنجلتراشهدتهاالتىوالعاداتالفكرفىالتغيراتإن
منأكثرعنهابمعزلتجعلنى) عمرىنصفعلىكثيرًاتزيدوهى (خارجهاعشتها
ذكروقد. مستمرةمتابعةتحوالتهابها، يتابعونيومىتصالاعلىكانواممنغيرى
السلطةنتقالاليشهدإنجلترافىعاشأنه– لندنفىالفرنسىالسفير – كامبوبولالمسيو
إلىأعودعندماإلى، وبالنسبةالدممنواحدةنقطةإراقةدونأخرىإلىطبقةمنتمامًا

عمليةهوالحديثةحياتنامالمحأبرزأن، أجدالسائحنظرةاألمورإلى، وأنظرالوطن
بعدالمتحدةالوالياتتفوقفرضهاالتىالماديةللحضارةكبيرةبسرعةالشاملةاالستيعاب

أكثرمعيشةبمستوىيحظىعنهقرأتأوزرتهالعامفىبلديوجدوال. الحرب
يشهدال1937عامأنأرىالتوزيعلذلكونتيجة. بالدنامن) نسبيًا (تكلفةوأقلإرتفاعًا

عضوواألميرالعادىاإلنجليزىالعاملبينالحياةأساسياتعلىالحصولفىكبيرًافرقًا
وأعيانالقريةمدرسبين1900عامالفروقعليهكانتبماالمالكة، مقارنةاألسرة
االجتماعيةوالضرائبوالحربالكبيراإلنتاجإلىيستندالنمطىالتوسعهذا. الريف

المخترعاتنتزعتالقد. لقيمتهاالمستمراإلنقاصمعالمباشرةالضرائبفىوالتوسع
عن، ونتجاإلبداعحدودوالبصرىالسمعىاإلزدواج، وتجاوزالعامالتفكيرالعصرية

.اإليجابىوالتماثلالنسبىباألمانيبشرالذىالرأىنطاقتساعاذلك

توفرالمعروضةالوظيفةكانتإذاعماالمختلفةالتعيينلمجالسالمتقدمونالشبابويسأل
للحفاظمالءمةأكثرمواقفوهى. الزواجمتطلباتلهمتوفركانتإذامعاشًا، وعمالهم

أوجدتالجمالثقافةإن. عظمىإمبراطوريةعلىللمحافظةمنهاصغيرةجمهوريةعلى
كبيرًا،حدًااإلعالنتأثيروبلغ. الفردىالجمالعلىقضتجماًال، ولكنهاأكثربيئة

الشهيرالسياسىمنظر، أوالتبغمنمعينبنوعغليونهيعبئوهوالدينرجلفمنظر
.األنظارمعينًا، يجذبمنزًاليسكنأومعينةسيارةيركب
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وديانها،لتمألالثروةقممرتفاعامنأنقصتقدالحرب، وضرائبالحربرياحأنوكما
وذوىالمبزرينمننخبةظهورإلى– يبدوماعلى – يؤدىوإنتشارهاالمنافعمتدادافإن

بنظرةإليهااألنظارتجذبتستطيعالتىالعامةالشخصيةهىفما. المتميزةالشخصيات
لكيتشنر ؟كانتالتىكتلك

النبذفى، يتمثليتبدلواليتغيرالبريطانيافىمستمرًاللتوازنمياًالمزاجًاثمةإن
فىآخربلديوجدوال. للعالماإلنجليزىالشعبنظرةفىماثًال، مازالللتطرفالتقليدى
،إليهتستندماالفاشيةالشموليةفيهتجد، والعليهتتغذىماالشيوعيةفيهتجدالالعالم
منلألسفتدعوالإنجلترا، مسألةإلىالذهبتدفقعنيشاعماإن. إنجلتراسوى

إن – الرشوة، ولكنهامننوعًاسياسية، وليستنتائجلهااألخالقية، فليستالناحية
،المثقفينعلىلذلكتأثير، فالعظمىدولةمعأخرىومعامالتلديونتسوية– صحت

التوترذلكمنبريطانيانجتأوروبا، فقدبلدانتشهدهمانحوبالدعاية، علىلهصلةوال
.أوروبابالدمنهاتعانىالتىالزائغةوالنظرات

سنحتىأننى، أعترفالوظيفىالطموحمنخالبذهنالماضىفىالنظرأمعنوعندما
توفىلقد. إلىأسندوهاالتىوللمهامعظماءلرجاللخدمتىمحظوظًاكنتالخمسين
فىستمراريةإلانقصأنوأرى. بالسلطةيعدلمالحياةقيدعلىمنهمبقى، ومنمعظمهم
تنوع، كماوالوظيفىالشخصىاألفقتجاوزتواسعةبنظرةزودنىالحكوميةاإلدارة
وتفهمبثقةتمتعت، طالماالمدنىالموظفنطاقيتجاوزونوعًا، بماكمًاالعملىأدائى

وصلتى، وأللنبىوكيتشنروجورستكرومررئاسةتحتعملىإن. رئيسىوتقدير
أرىأنعلىأعانتنىصافيةرؤيةلى، قدمتولورانس، كستهارىأمثالمنبرجال

.الروحيةأوالثقافيةاإلعتباراتحسابعلىيتحققالالذىالنجاحطريقبوضوح

،النواحىبعضمنمحظوظًامازلتالخمسين ؟ سنحتىالحظالزمنىهل ... ترى
،نحلقدشعرىكانبعضها، وإذااستعادةمنتمكنتأننىالصحة، إالفقدتأننىرغم
.بهالزائدهتمامىاإلىيعودقبرصفىجرىوما. أخرىألعمالتسعاالمجالفإن

علىالضوءنعكاسا، وأرىالعينينمغمضوأناموضعهفىكتابكلأتخيلومازلت
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يهمنىمماالكثيرأنيعنى، مماهناكفقدتهمماذلكغير، إلىالرخامىاليونانىالتمثال
.وداخلى .. معىيعيشمازال

يذكرنىالعمرمناألخيرةالسنواتومجئالملموسة، الثمينةاألشياءمرورإن
الفنوإحياءالمائيةواأللوانالكتبالباقية، مثلحياتىعليهاتعتمدالتىبالموجودات
وركوبوالرمايةوالجولفالورقلعبمثلصغيرةأشياءذلكجانبوإلى. الفيكتورى

الموسيقية، وركوبالفرقذاتالمطاعموإرتياد، بالشراب، والتمتع، والتدخينالخيل
.دينأوقضيةألىالمتحمسينطويلة، والمؤمنينلمسافاتالسريعةالسيارات

فىللتنسوملعببحديقةصغيرريفىبيتمتالكابعد، هويتحققلمحلمعندىومازال
ذهنىفىصورته، تخيلتكسرابأمامىالحلمهذا، ويبدوالهادئاإلنجليزىالريف

التعلقبها، وخاصةالتعلقعلىالقدرةلدىالتىباآلمالالتعلقإلىنفسىوتتوق. لسنوات
مقتنعينلويلزالذاتيةالترجمةمعحقًاترتفعقد. الفردروحبهاتتحركالتىالخالدةبالقوة

روحهينعشرجًالالحربخاللأرلمالطبيعية، ولكنىالعلومهوالحياةجوهربأن
لورانسجانبإلىالكثيرهناككانرياضية، بينمامسألةحلأوعلميةنظريةبقراءة
التخفيففىفقطتتمثلالالمتعةهذهولكن. الكالسيكىاألدبمعهمومهمينسونالذين
قدالذىالحظنعكاسامثلالحروبمنأثرًاأعمقمتاعبهناكالمعركة، بلتوترمن
تلك، مثلتوقعدونعليهتهبطالتىالغامرةالسعادةمنلهاستحقاقًاأكثرالمرءيكونال

وقعهامن، أكثرواإلمبراطورياتاألممحياةفىأخيرًاهاارأينالتىالمأساويةالمفاجآت
إحتجاجًا،يذكريكادالالذهنإنحتىغبنهافىقاسيةواألحداثفاألوضاع. األفرادعند
الزمنمنمحددةغيرفتراتتلك .. الحقيقةنورواجههإذايشكوأنالمرءيستطيعفال
فراغفىمعلقةلجمجمةإبتسامةوراءباردًايرقدالذى، عملهفىالمنخرطالعالمبهايمر

فىالبعضويسعد. تشبههالتىاألشياءرؤيةعلىيصرالمريضفالمنافق. هالمى
.ذبحمالمصباحشعاعضوءعلىالظالموسطيراهاالتىالرؤىلتلكاإليمانلحظات
.والمطرالريحفىالشعلةكضوءمتذبذبًامتوهجًاالضوءذلكيبدولآلخرينوبالنسبة

الوريد، ولمنحبلمنأقرببالسعادةيشعرونالالذينأولئكعندالطمأنينةأنغير
.السنينمرورمعتألقًاوأكثرمناًال، أسهلوالحقبالروحقلوبهمأعماقمنيعبدونها
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واإلنجيلوشكسبيرودانتىهوميروس: فىممثلينوسيظلونكانواأولئكفإنلىوبالنسبة
إمتداداآلخر، البعدفىيقابلهم، وماالنغماتمتعددضخمأورجصوتومعهماإلنجليزى
دعاءأكررأن، أودواإلنساناللهبينالتماهىهذاوأمام. المستقبلواستشرافالماضى
بها،فأحرقنىالنارخشيةعبدتكإذااللهم: "عامألفقبلالبصرةفىعاشمسلمرجل

، فالالكريملوجهكأعبدككنتإذامنها، أمافإحرمنىالجنةفىطمعًاعبدتكوإذا
".األبدىجمالكمنتحرمنى

، دونأسىمنعانيت، ومامتعمنبهحظيتماأتذكروأنا، أنطقهاياربىذلكومع
.بيتىعلىالسعادةنعمةمنأسبغتبماعرفانى، مععتراضا
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