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رحلة األمير سعود ولي العهد السعودي إلى حكومتي إيطاليا وفرنسا عام
 1354ه/1935م في ضوء وثائق وزارة الخارجية الفرنسية

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Governments of Italy and 
France in 1354 A.H / 1935 B.C in the Documents of French Foreign Ministry

الدكتور/ سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

ملخص البحث:

تتناول هذه الدراسة ابلوصف والتحليل معرفة أسباب رحلة األمري سعود ويل العهد السعودي 
إىل حكومي إيطاليا وفرنسا عام 1354ه/1935م، ونتائجها حيث كانت أوىل زايراته إىل أورواب، 
وابلفعل توجه األمري سعود عرب بوابة جدة إىل إيطاليا مث بعد ذلك توجه إىل فرنسا، وستوضح الدراسة 
أهم ما استعرضه األمري سعود من مواضيع هتم بلده مع تلك البلدان وتعرف خاهلا األمري سعود على 
زعماء تلك الدول وقادة الرأي فيها. اعتمدت هذه الدراسة على الواثئق الصادرة من وزارة اخلارجية 

الفرنسية، وكذلك ما تضمنته الصحف الفرنسية حول تلك الزايرات.

The Journey of the Saudi Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in 1354A.H/1935B.C in the Documents of 
French Foreign Ministry

Abstract:
This descriptive and analytical study aimed at probing the causes and 

consequences of the visit of the Crown Prince Suood to the Govern-
ments of Italy and France in1354/1935. That was the first visit for the 
Prince to Europe. He left from Jeddah to Italy and then to France. This 
study explored all the issues and subjects of concern to his country. The 
Prince got acquainted with the leaders and other impotent personalities 
of those countries. The main sources of the data of the study were the 
documents issued by the Ministry of France Foreign Affairs. Another 
source was the articles published in the French press about that visit. 
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 املقدمة: 

تتنـاول هـذه الدراسـة ابلوصـف والتحليـل التارخيـي رحلـة األمـري سـعود ويل العهـد)1( السـعودي إىل 
حكومـي إيطاليـا وفرنسـا يف سـنة 1354ه/1935م، مـن خـال واثئـق وزارة اخلارجيـة الفرنسـية )2(. 
ويف هـذا التنـاول حيـاول الباحـث اسـتعراض القيمـة العلميـة وإبـراز الـدور الدبلوماسـي وطبيعـة العاقـات 
الثنائية بن احلكومة السعودية وتلك الدولتن اللتن زارمها من أجل تطوير قدرات األمري سعود لقيادة 
احلكومـة السـعودية يف املسـتقبل)3(، وذلـك مـن خـال قيامـة بعـدة زايرات خارجيـة إىل دول أورواب)4(، 
تعـرف خاهلـا علـى رؤسـاء الـدول الـي زارمهـا؛ ألخـذ اخلـربة ومعرفـة اجتاهاهتـم السياسـية مـن أجـل إدراك 
جمـرايت السياسـات األجنبيـة الـي تتطلـب منـه احلـذق واملهـارة السياسـية الشـيء الكثـري. وأنـّوه هنـا؛ 
أن البحـث تـَـوَّكأ علـى جمموعـة الواثئـق الفرنسـية املهمـة مـن حيـث القيمـة العلميـة الصـادرة عـن وزارة 
اخلارجيـة الفرنسـية واملودعـة يف مركـز األرشـيف الوطـن الفرنسـي يف ابريـس حتـت سلسـلة )É( املشـرق 
1336_1359ه/1918_1940م، كمـا اعتمـد البحـث علـى الصحـف الفرنسـية؛ ممـا يؤهـل إىل 
قـراءة الرحلـة مـن زاويـة جديـدة، وتكمـن أمهيـة هـذا البحـث يف حماولـة إبـراز معرفـة أسـباب وأحـداث 
ونتائـج زايرة األمـري سـعود إىل حكومـىت إيطاليـا وفرنسـا عـن طريـق إيـراد بعـض املعلومـات املتنوعـة الـي 
هتم بلده مع تلك البلدان معتمدين على حتليل الواثئق الفرنسية، إذ كان الغرض الرئيس من الزايرة هو 
تلبيـة احتياجـات السـعودية يف أعقـاب األزمـة العامليـة)5( وإيـاد حليـف قـوى هلـا يف املنطقـة، كمـا كانـت 
احلكومـة السـعودية وهدفـت مـن وراء تلـك الـزايرة إىل عمـل معاهـدات جديـدة، حتـدد فيهـا عاقتهـا 
مـع ُحـكام أورواب، وخاصـة تلـك الـدول الـي هلـا دور ابرز وحتـاول السـيطرة علـى املناطـق االسـرتاتيجية.

لقـد حظيـت تلـك الرحلـة ابهتمـام قـل نظـريه يف الرحـات الـي رافقتهـا آنـذاك مـن حيـث التوقيـت 
واألمهية، وحبث مستقبل العاقات بن السعودية وإيطاليا وفرنسا)6(، ومن هنا رأى الباحث ختصيصها 
مبحـوٍر يُفـرد لدراسـتها؛ نظـرًا ألمهيتهـا بـن الـدول الـي زارهـا األمـري سـعود سـنة 1354ه/1935م، إذ 
رحبت الدولة اإليطالية بقدوم األمري سعود إىل أراضيها لدعم قوهتا يف البحر األمحر هذا األمر استفز 

احلكومة الفرنسية لتتبع نفس السياسة يف االستقبال والرتحيب.

سوف تتعرض الدراسة لزايرة كل دولة على حدة من حيث اإلعداد للرحلة واللقاءات الىت متت 
بـن األمـري سـعود والسياسـين يف الدولتـن ابإلضافـة إىل التعـرف علـى النتائـج السياسـية والدبلوماسـية 
واالقتصادية الي حققتها تلك الزايرة، والي كانت عقب ثاث سنوات فقط على الزايرة السابقة الىت
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قــام هبــا األمــري فيصــل بــن عبدالعزيــز وزيــر اخلارجيــة إىل ذات الدولتــن. كذلــك فــإن الباحــث ســوف 
يقــدم وصًفــا اترخييًــا لربانمــج الــزايرة لــكل مــن البلديــن مــن حيــث حضــور االحتفــاالت والعــروض 
العســكرية وغريهــا مــن موضوعــات ذات األمهيــة، ولعــل مــن أهــم ماتعــرض لــه البحــث كان مناقشــة 
لــه، ورؤيــة  الفرنســيون عــن شــخصية األمــري ســعود والوفــد املرافــق  الــىت دوهنــا السياســيون  التقاريــر 
الفرنســين للسياســة الســعودية يف جماالت أمهها: قضية مشــروع لورانس، واجلنســية، والتملك، وســكة 
حديــد احلجــاز والــي ســوف نتعــرض هلــا يف ثنــااي الدراســة. وممــا هــو جديــر ابلذكــر أن األمــري ســعود 
قــام هبــذه الرحلــة إىل إيطاليــا مث فرنســا مرتــن يف نفــس الســنة 1354هـــ/1935م، لظــروف سياســية 

واقتصاديــة فرضــت نفســها ســوف نشــري إليهــا يف موضعهــا مــن البحــث. 

1- اإلعداد للرحلة:
بـدأ اإلعـداد للرحلـة قبـل موعدهـا بفـرتة متاخـرة، ففـي برقيـة رمسيـة مـن السـيد فـؤاد محـزة بـك)7( 
الفرنسـية يف مدينـة جـدة السـيد )جـاك روجيـه ميغريـه(،  انئـب وزيـر اخلارجيـة إىل قنصـل احلكومـة 
)Jàcqués Rogér Màigrét ()8(، مؤرخة يف التاسع من نيسان )أبريل( 1354ه/1935م، 
يؤكـد فيهـا رغبـة احلكومـة السـعودية يف زايرة ويل العهـد األمـري سـعود إىل أورواب)9(، مـن أجـل التعـرف 
علـى البـاد األوروبيـة وكسـب مزيـد مـن اخلـربات السياسـية ابعتبـاره وليًـا للعهـد)10(، وكذلـك مـن أجـل 
أن يراجـع أحـد أخصائيـي العيـون مـن أجـل العـاج خـال شـهر حزيـران )يونيـو()11(. ليـس غريبًـا أن 
تتوّخـى اخلارجيـة الفرنسـية مـن مجـع املعلومـات حـول مـن سـريافق األمـري سـعود لـزايرة رومـا، وابريـس.

إذ شـكلت املعلومـات السـرية الـي أمكـن معاينتهـا أن الوفـد املرافـق لـه املكـون مـن: السـيد فـؤاد 
محـزة)12( انئـب وزيـر اخلارجيـة وهـو رجـل ذكـي، لـه اطـاع جيـد علـى الشـؤون الدوليـة اخلارجيـة، كمـا أنـه 
يتميز حبظوة عند امللك عبدالعزيز، ومدحت شيخ األرض الطبيب الشخصي اخلاص للملك عبدالعزيز 
مـن أصـل دمشـقي، وحممـد شـيخو سـكرتري األمـري سـعود)13(، وصـاحل العلـي اخلـادم الشـخصي لـه)14(، 
والـي كانـت مهمتـه هـي حراسـة األمـري)15(. وكذلـك الدكتـور "ألفـا البشـري" "Àpphà Béchir" مـن 
أصـل دمشـق وهـو املستشـار الشـخصي للملـك عبدالعزيـز)16(، وقـد رافـق األمـري سـعود صديقـه فهـد 

كريديـس)17( وهـو يقـوم بـدور ضابـط حراسـة لألمـري)18(. 

وتفيـد الرسـالة أيًضـا أبن الرحلـة ستشـمل دولـة إيطاليـا، وفرنسـا، وإجنلـرتا، وهولنـدا، مث سـيعود 
األمـري سـعود بقطـار الشـرق السـريع وسـيتوقف يف فيينـا، وأسـطنبول، وبـريوت، مث سـيذهب بـرًا إىل 

بغـداد، ومنهـا سـيعود إىل مدينـة الـرايض عـرب الكويـت والصحـراء)19(.
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وعلى املشهد اآلخر يؤكد قنصل احلكومة الفرنسية على اهتمام السيد فؤاد محزة بتلك الزايرة 
عام 1354ه/1935م،  )أبريل(  نيسان  من  عشر  السَّابع  بتاريخ  منه  طلب  إذ  شؤوهنا،  ومتابعة 
الراغب بزايرة حكومة فرنسا، لذلك  أن يتحرى عن مراسيم االستقبال الي أعدت لألمري سعود، 
 Méssàgérié"،"ماريتيم "ميساجري  السريع"،  البحري  "النقل  شركة  عرب  السفر  ترتيب  حاول 
Màritimé")20(، الفرنسية هبدف حتويل مسار إحدى سفنها إىل مدينة جدة لُتقل األمري سعود 
والوفد املرافق له، ويتساءل عن شروطها)21(. ذلك ألن احلكومة السعودية مل أتخذ موافقة الباط 
اإليطايل أو الفرنسي قبل تنظيم الرحلة)22(، السيما وأن األمري سعود ال يقوم مبهمة رمسيه)23(. مما ألقى 
 ،)Màigrét( بعبء األحداث على عاتق قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه
الذي قام بدور كبري يف حماولة التوفيق، إذ وضح بربقية إىل وزارة اخلارجية الفرنسية أبن األمري سعود 
)مايو( أاير  من  عشر  اخلامس  حنو  إيطاليا  إىل  جدة)24(  مدينة  من  مغادرته  موعد  لتقدمي  خيطط 

 Bénito"،"25(، علمت االستخبارات اإليطالية بذلك فكانت النتيجة أن السيد "بينيتو موسولين(

 ،)26("Victorià"،"فيكتوراي" الفخمة  اإليطالية  السفينة  وأمر  الفرصة  انتهز  قد   "Mussolini
فؤاد  والسيد  األمري سعود  تُقل  أن   ،)27("Lioyd Triéstion"،"تريستينو "اللويد  لشركة  التابعة 
محزة والوفد املرافق معه، والسيد "جيوفاين برسيكو"،"Giovànni Pérsico")28(، ممثل احلكومة 
اإليطالية يف مدينة جدة على متنها)29(، وتوقفت السفينة اإليطالية "فيكتوراي"،"Victorià" يف ميناء 
بورسعيد مبصر للتزود ابلوقود)30(، مث واصلت رحلتها لتصل إىل مدينة انبويل يوم األحد التاسع عشر 
من أاير )مايو(، ومضى األمري سعود ثاثة أايم يف مدينة روما)31(. وبذلك سبقت احلكومة اإليطالية 
احلكومة الفرنسية يف استمالة احلاكم السعودي ابإلعان الرمسي عن استقبال األمري سعود رمسًيا)32(.

 ،)Màigrét( ويبدو جلًيا من فحوى برقية قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه
الي أرسلها إىل وزارة اخلارجية الفرنسية أهنا تضمنت إشارات قوية ملنافسة احلكومة اإليطالية للحكومة 

الفرنسية، إذ بينت أمهية الضيف وبرانمج الرحلة إبعان رمسي، على النحو اآليت:-

 أواًل: الضيف هو األمري سعود ويل العهد.

 ،"Victorià" ،"اثنًيا: وقد حّل ضيًفا رمسًيا على احلكومة اإليطالية منذ صعوده السفينة "فيكتوراي
بتاريخ الرابع عشر من أاير )مايو(.
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اثلثًـا: احتـوت احلكومـة اإليطاليـة بعثـة األمـري سـعود قبـل أن يصـل إىل مدينـة لنـدن بتاريـخ الرابـع 
عشـر مـن حزيـران )يونيـو()33(. كل ذلـك كان يصـب يف مصلحـة احلكومـة اإليطاليـة الـي رغبـت بتعزيـز 
مكانتها يف حوض البحر األمحر والي ترمي أبن ال يكون حبرًا مقصورًا على دولة معينة)34(. مع العلم 
أهنـا مل تكـن املـرة األوىل الـي أبـدت فيهـا احلكومـة اإليطاليـة ذاك االهتمـام بـل قامـت بنفـس السياسـة 
أثناء رحلة األمري فيصل بن عبدالعزيز سنة 1351ه/1932م، أي قبل هذه الرحلة بثاث سنوات.

الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه )Màigrét( إىل وزارة  لذلك أبرق قنصل احلكومة 
اخلارجية الفرنسية بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان )أبريل( 1354ه/1935م، يؤكد فيها حلكومته 
أبن احلكومة اإليطالية لديها الرغبة األكيدة يف استقبال األمري سعود ويل العهد والوفد املرافق له 
بشكل رسـمي، الئق يف روما، تقديرًا لسياسة حكومته املخلصة والفاعلة يف حـوض البحر األمحر، 
والي بدورها احلكومة اإليطالية تبحث هلا عن موطئ قدم هلا فيه عرب التودد للحكومة السعودية 
البحر  يف  املتوسط  البحر  مفاتيح  "أبن  تؤمن  اإليطالية كانت  احلكومة  أن  ذكره  يدر  ومما   ،)35(

األمحر")36(، كما أن احلكومة اإليطالية كانت تؤمن أيضاَ أبمهية البحر األمحر وهلذا قال موسلين 
)Mussolini's(، إن البحر األمحر إذ كان "جمرد طريق لربيطانيا فهو حياة إيطاليا")37(.

2- موقف اإليطاليني والفرنسيني من رحلة األمري سعود:

يف هذا السَّياق أعرب السيد )موسولين( عام 1354ه/1935م، بشدة للحكومة السعودية 
يف برقية مشفرة برتحيبه وتقديره العميق لتواصله مع ويل عهد مملكة عربية، مستقلة ويتمسك ابعتبار 
مدينة جدة وصعوده على منت  مغادرته  منُذ  اإليطالية  احلكومة  قد حل ضيًفا على  األمري سعود 
السفينة اإليطالية "فيكتوراي"،"Victorià")38(، إذ أرسلت احلكومة اإليطالية املدمرة امللكية احلربية 
"ابنتريا"،"Pàntérà"، إىل مدينة جدة لتحية ويل العهد السعودي أثناء صعوده على منت السفينة 

احلربية، ومن مثَّ رافقته هذه السفينة احلربية يف قسم من الرحلة)39(. 

املدمرة »ابنتريا«  السفينة احلربية   من جهة أخرى جتدر اإلشارة إىل أن األمري سعود قد زار 
اإليطالية الراسية يف ميناء جدة إبطاق إحدى وعشرين طلقه مدفع حتية له قبل أن يستقل السفينة 
"فيكتوراي"،"Victorià"، وينطلق على متنها، وقد اسُتقبل استقبااًل على متنها يليق مبقامه)40(. وكان 
يف مقدمتهم السيد "جيوفاين برسيكو"،"Giovànni Pérsico"، ممثل احلكومة اإليطالية وقائد 

السفينة وكبار موظفيها)41(. ويف ُمذكرة سرية أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية أهنا املرة األويل الي غادر
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فيها األمري سعود ويل العهد باده، وهي املرة الثانية الي ركب فيها البحر)42( وحبكم إقامته يف جند ليس 
له اتصال مع املمثلن األجانب الدبلوماسين يف مدينة جدة؛ لذا اليُعرف إال القليل عن شخصيته )43(. 
إذ كيف يكون ذلك وهو الرجل الثاين يف الباد، وله جهود كبرية يف احلمات العسكرية، كما كان 
مبعواًث عن والده اىل الكويت سنة 1335ه/1916م، ابإلضافة اىل ماسبق فقد توىل شؤون الباد سنة 

1351هـ/1932م، يف مرحلة حرجة من بناء الدولة مما يستلزم بناء عاقات مع اجملتمع الدويل)44(.

بقيـت اإلشـارة إىل أن أهـم مشـورة أشـار فيهـا السـيد ميغريـه )Màigrét( قنصـل احلكومـة 
الفرنسـية يف مدينـة جـدة علـى وزارة اخلارجيـة الفرنسـية يف يـوم الثامـن والعشـرين مـن نيسـان )أبريـل(، 
أبمهية ختصيص استقبال الئق جًدا لألمري سعود ويل العهد السعودي والوفد املرافق له؛ ألن احلكومة 
السـعودية هتتـم كثـريًا ابلقنصليـة الفرنسـية يف جـدة، كمـا أن موقـف احلكومـة السـعودية واضـح متاًمـا جتـاه 
الوطنيـن السـورين)45(. وإذ يعكـس هـذا اإلجـراء مـن الـزايرة فرصـة للنظـر للحاكـم السـعودي الـذي 
يُقدر للحكومة الفرنسية غالًبا مظاهر الصداقة الي يبديها لنا)46(، كما أن للحكومة السعودية مكانة 
خاصـة ابلنسـبة إىل احلكومـة الفرنسـية، حيـث يتوجـه عـدد كبـري مـن احلجـاج املسـلمن مـن مسـتعمرات 
احلكومـة الفرنسـية إىل مكـة سـنواًي وهـذا مـن األسـباب الـي أعطـت زايرة األمـري سـعود إىل فرنسـا أمهيـة 
خاصـة )47(، ابإلضافـة إىل ذلـك فقـد وصلـت إليـه معلومـات مـن قبـل الوزيـر الربيطـاين)48( املفـوض يف 
مدينة جدة؛ أكدت له أبن احلكومة اإليطالية ستعمل _ آنذاك _ استقبااًل حافاً لألمري سعود)49(.

 أايً كان السبب من بن األسباب السابقة أعاه، والذي يبدو كل سبٍب منها وجيًها يف حد 
ذاته؛ فإن الواثئق الفرنسية تؤكد أبن االستقبال الفرنسي احلار ابألمري سعود ختفي سبًبا أبعد عمًقا، 
يتجسد يف رغبة احلكومة الفرنسية احتوائها للحكومة السعودية، ورغبة يف خنق احلكومة الربيطانية 

يف سواحل اخلليج العريب)50(، أو يف حوض البحر األمحر)51(.  

ابلنظر يف مضمون برقية السيد ميغريه )Màigrét(، قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة 
إىل وزارة اخلارجية الفرنسية بتاريخ األول من أاير )مايو( نراه يؤكد منها حبسب ما أدىل به السيد فؤاد 
محزة: أبن احلكومة السعودية تنتظر بشدة رد احلكومة الفرنسية برغبة األمري سعود ويل العهد السعودي 
للوصول إىل ابريس يوم الثامن والعشرين من أاير )مايو()52(، وقد جاء الرد سريًعا بربقية من وزير 
اخلارجية الفرنسية  بنفس التاريخ إىل قنصلها يف مدينة جدة، إذ طلبت منه حتديد املسائل الي انتظرت 

احلكومة السعودية ردان عليها )53(.
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ومـن دون شـك أكـد قنصـل احلكومـة الفرنسـية يف مدينـة جـدة بربقيـة إىل وزارة اخلارجيـة الفرنسـية 
بتاريـخ الثـاين مـن أاير )مايـو(، وضـح فيهـا أبن السـيد فـؤاد محـزة طلـب منـه أن يتحـرى مـن احلكومـة 
الفرنسـية عـن مراسـم االسـتقبال الـي أعـدت لألمـري سـعود، الراغـب بقضـاء إقامـة قصـرية يف فرنسـا، وقـد 
وضـح القنصـل الفرنسـي يف جـدة بشـدة أبن املعلومـات الـي وصلـت لـه تؤكـد أبن هنـاك أربـع حكومـات 
أوروبية)54( وجهت هلا نفس الطلب، وقد أجابت عن طريق ممثليها يف مدينة جدة أبهنا ترحب ابستقبال 

األمـري سـعود ويف الوقـت الراهـن فـإن احلكومـة السـعودية تنتظـر مـن احلكومـة الفرنسـية نفـس الـرد)55(. 

 على إثرذلك وبعد مضى سبعة أايم وصل رد من وزير اخلارجية الفرنسية برسالة مشفرة بتاريخ 
التاسع من أاير )مايو( إىل قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة يؤكد فيها أبنه مل يُهمل طلبه فقد 
خصص لألمري سعود ويل العهد السعودي أفضل استقبال، كما أنه يف الوقت نفسه كان ممتًنا حن 

حدد له ثاثة أمور، وهي على النحو اآليت:-

أواًل: هدف هذه الزايرة وطبيعتها ؟ 
اثنًيا: الفرتة احملتملة إلقامة األمري سعود يف فرنسا ؟

اثلثًا: إرسال كافة املعلومات الي ميكن احلصول عليها من االستقبال املرتقب يف روما ؟)56(.   

صفـوة القـول: مـن خـال سـرب اإلجـاابت مـن ِقبَـل السـيد ميغريـه )Màigrét( قنصـل احلكومـة 
الفرنسـية يف مدينة جدة بربقية أرسـلها إىل وزارة اخلارجية الفرنسـية بتاريخ احلادي عشـر من أاير )مايو( 
1354ه/1935م، أجاب فيها عن تسـاؤالت وزير اخلارجية الفرنسـي حبسـب ماوصل له من السـيد 

يوسـف ايسـن)57( علـى النحـو اآليت:-

أواًل: كان اهلدف من زايرة األمري سعود هو تعزيز أواصر الصداقة بن البلدين)58(، وتثبيتها 
وحتسينها وتقويتها)59( من خال إقامة عاقات شخصية مع رجال الدولة الفرنسين. 

اثنًيا:كان األمري سعود على حدود فرنسا يف الثالث والعشرين من أاير )مايو( ورغب ابلبقاء 
يف فرنسا حىت الثامن من حزيران )يونيو(.

اثلثًا: إرسال املعلومات املطلوبة حن توفرت لديه معلومات أكيدة)60(. 
يف ضوء تلك املعلومات وبتاريخ اخلامس عشر من أاير )مايو( أرسل وزير اخلارجية الفرنسية 

برقية إىل السيد ميغريه )Màigrét( قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة طلب منه.
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أواًل: إرسال أمساء الشخصيات املرافقة لألمري سعود وصفاهتا إىل وزارة اخلارجية الفرنسية وهو 
رية )61(.  أمر يف غاية األمهية والسِّ

اثنًيا: كان وزير اخلارجية الفرنسي ممتًنا للسيد ميغريه )Màigrét( إلخباري إن كانت حكومتا 
إيطاليا وبريطانيا تعتربان مرور ويل العهد يف روما ولندن كزايرة رمسية. 

اثلثًا: إرسال برانمج االستقباالت املرتقبة )62(. 

بشكل عام _ فقد بدأ جلًيا قبل أن ييب السيد ميغريه )Màigrét( - جاء الرد سريًعا بربقية 
مـن السـيد "شـارل كـورابن"،"Chàrlés Corbin")63(، سـفري فرنسـا يف لنـدن إىل وزارة اخلارجيـة 
الفرنسـية بتاريـخ السَّـادس عشـر مـن أاير ) مايـو ( عنـد السـاعة العاشـرة والربـع صباًحـا، قـال فيهـا أبن 
زايرة األمـري سـعود أواًل إىل لنـدن هـي زايرة خاصـة متاًمـا، لكـن مـن احملتمـل أن تقـام بعـض االجتماعـات 
علـى شـرفه، منهـا - بـا شـك - عشـاء يف وزارة اخلارجيـة أوعنـد امللـك. علـى أن أاّل تكـون هـذه 
االجتماعـات ذات طابـع رمسـي؛ ألن احلكومـة الربيطانيـة مل توجـه دعـوة لألمـري سـعود لـزايرة لنـدن)64(. 
مـرة أخـرى وقبـل أن ييـب السـيد ميغريـه )Màigrét( جـاء الـرد سـريعا بربقيـة مـن السـيد "شـارل دو 
شامربان"،"Chàrlés dé Chàmbrun" سفري فرنسا يف روما إىل وزارة اخلارجية الفرنسية بنفس 
التاريـخ عنـد السـاعة الواحـدة ظهـرًا، تعترباحلكومـة اإليطاليـة مـرور األمـري سـعود ويل العهـد زايرة ذات 
طابـع رمسـي)65(. وقـد يكـون هلـا أحسـن األثـر يف حتسـن العاقـات الوديـة وتقريبهـا بـن حكومـة إيطاليـا 

واحلكومـة السـعودية )66(.

اهتمـام  احلكومـة الحظـت  أن  الفرنسـية  املصـادر  مـن  يفهـم  فإنـه  الفرنسـين  موقـف  عـن  أمـا 
األمـري سـعود ضيًفـا رمسيًـا عليهـا، وتقتضـي  اعتـربت  هلـذا  امللـك عبدالعزيـز  اإليطاليـن بكسـب ود 
املصلحـة السياسـية للحكومـة الفرنسـية أن تفعـل مثـل احلكومـة اإليطاليـة )67(. كمـا أدركـت احلكومـة 
الفرنسـية مبخابراهتـا أن األمـري سـعود هـو مكلـف _ نوعـا مـا _ مبلـف العاقـات اخلارجيـة للحكومـة 
السـعودية)68(. ويف واقـع األمـر أدركـت املخابـرات الفرنسـية أبن احلكومـة السـعودية قـد اختـذت موقًفـا 
حيـاداًي خيـدم سياسـة احلكومـة الفرنسـية جتـاه احملرضـن علـى الوحـدة العربيـة، وخاصـة مـن الوطنيـن 
السـورين)69(، نظـرًا للسـلطة الـي حيصـل عليهـا احلاكـم السـعودي مـن سـيطرته علـى األماكـن املقدسـة 
يف اإلسـام، الـي أييت إليهـا سـنواًي احلجـاج املسـلمون مـن العـامل أمجـع، فمـن صـاحل احلكومـة الفرنسـية 
أن يبقـى امللـك عبدالعزيـز علـى مواقفـه تلـك)70(، فضـًا عـن أنـه مـن الائـق للحكومـة الفرنسـية أن
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بـن  العاقـات  يف  اإليـايب  والتفاعـل  التجـاوب  سـبيل  علـى  وداًي  اسـتقبااًل  سـعود  األمـري  تسـتقبل 
البلدين)71(. ذلك أن موقف امللك عبدالعزيز وحكومته جتاه فرنسا كان دائًما صادقًا وصحيًحا، حىت 
يف اللحظـات احلرجـة أثنـاء حـرب ثـورة الريـف اإلسـباين 1339ه/1920م)72(، أو االضطـراابت يف 

عـام 1344ه/1925م)73(. سـورية 

احلكومـة  أبن  قـد الحظـت  الفرنسـية  احلكومـة  أبن  املذكـرة  أكـدت  فقـد  أخـرى،  انحيـة  مـن 
السـعودية قـد حققـت إجنـازات وتقدًمـا حقيقيًـا يف املناطـق اخلاضعـة لسـيطرهتا يف احلجـاز، وأن أول 
املسـتفيدين منـه هـم احلجـاج األجانـب، إذ مت توطيـد األمـن، وحتسـن الوضـع الصحـي، كمـا بذلـت 
احلكومـة السـعودية جهـوًدا كبـرية لتجهيـز البلـد جتهيـزًا حديثًـا)74(. كمـا أكـدت املذكـرة أبن احلكومـة 
الفرنسية قد استوعبت الظروف املناسبة لتطور العاقات الثنائية مع احلكومة السعودية، الي مل تكن 
مـن قبـل أفضـل ممـا هـي عليـه اآلن)75(. مث أكـدت املذكـرة أبن حتسـن العاقـة مـع احلكومـة السـعودية 

سـينعكس علـى أمريـن:

األول: هو االنعكاس اإليايب على احلالة النفسية لرعااي فرنسا من شال أفريقيا.

والثـاين: صـرف احلكومـة السـعودية بلباقـة الوطنيـن السـورين الذيـن حاولـوا إيـاد دعـم هلـم عنـد 
احلكومـة السـعودية )76(. تكثيـف العاقـات االقتصاديـة ولـن يتـم ذلـك إال عـن طريـق احلصـول علـى 

امتيـازات داخـل األراضـي السـعودية )77(.

اثنًيا: زايرة األمري سعود إىل إيطاليا:-

أ- الوصول إىل مدينة انبويل وبرانمج الزايرة:

ابلنظر إىل املصادر الي أمكننا معاينتها يُلحظ أنه عند وصول األمري سعود إىل مدينة انبويل 
كان هناك أمران:

األول: االلتزام بربانمج الزايرة.

السيد  انبويل  مدينة  يف  الفرنسي  القنصل  برقية  ففي  سلًفا،  عد 
ُ
امل الربانمج  تنفيذ  والثاين: 

"بيريالفال"،"Piérré Làvàl")78( إىل وزير اخلارجية يف ابريس يوم احلادي والعشرين من أاير )مايو( 
1354ه/1935م، أكد فيها أبنه عند دخول السفينة اإليطالية "فيكتوراي" "Victorià" إىل ميناء
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مدينة انبويل يف صباح يوم التاسع عشر من أاير )مايو( 1354ه/1935م، متت حتيتها إبحدى 
وعشرين طلقة مدفع)79(، نظرًا ملا يتمتع به امللك عبدالعزيز ومن _ دون رٍيب _ بقوة كبرية تشمل 
معظم أجزاء شبه اجلزيرة العربية الشاسعة مأهولة أو قليلة السكان، ويتمتع ابلقوة أيًضا يف إدارته 

األماكن اإلسامية املقدسة، وهي: مكة واملدينة )80(.

 Filippo"،"وغن عن البيان فقد صعد إليها للرتحيب به كَل من الدوق "فيليبو دي كافاريللي
dé Càffàrélli"، مندوب وزارة اخلارجية امللكية اإليطالية، وممثل املندوب السامي ملنطقة انبويل، 
وأيًضا سلطات امليناء)81(، وما إن رست السفينة يف امليناء)82(، حىت انل ترحيًبا مدهًشا وحفاوة ال 

نظري هلا )83(.

وقد أكدت ذلك صحيفة "لبي ابر يزاين"،"Lé Pétit Pàrisién"، إذ ألقيت التحية على 
ويل العهد السعودي من قبل ممثلي احلكومة اإليطالية والسلطات احمللية )84(. ألن احلكومة اإليطالية 
متسكت بكل ما تعنيه الكلمة، إبعطاء الصفة الرمسية لزايرة األمري سعود إىل إيطاليا )85(. كل ذلك 
كان من أجل أتكيد مكانتها يف حوض البحر األمحر ومنافستها للحكومة الربيطانية والفرنسية )86(. 

صحيفـة  أكـدت  إذ  العهـد،  ويل  بـزايرة  اإلعـام  وسـائل  حظيـت  فقـد  أخـرى  جهـة  مـن 
"كوريسـبوندانس دو أوريـن"،"Corréspondàncé dOriént" أبن احلكومـة اإليطاليـة قـد 
أدركـت يقينًـا ملـا للسـعودية مـن أمهيـة ابلغـه بعاقاهتـا مـع العـامل اإلسـامي اخلارجـي وملوقعهـا علـى البحـر 

  .)89( املقدسـة  مينـاء ومجـرك)88( جـدة واحلـج إىل األماكـن  األمحـر)87( وخاصـة 

ولتلك املعطيات فقد أجرى السيد فؤاد محزة انئب وزير اخلارجية تصرحًيا صحفًيا أشار فيه إىل 
أن العاقات الودية هي الي مجعت بن حكومة إيطاليا واحلكومة السعودية، مث عرج إىل أن اهلدف 
من زايرة ويل العهد السعودي منوط ابلتعرف على احلضارة الغربية )90(. هذا وقد الحظ القنصل 
الفرنسي يف مدينة انبويل أبنه قد ذهب عشرة طيارين سعودين حجازين متدربن يتابعون تدريبهم 
يف مطار "غرواتغلي"،"Grottàglié")91(، ابلقرب من ميناء "اترانتيه"،"Tàrénté")92(، إللقاء 
التحية على األمري سعود)93(، كما كان على رأسهم املازم الطيار اإليطايل املكلف بتعليمهم)94(. ويف 
اليوم التايل أقام أمري "بيدمنت"،"Piédmont" مأدبة غداء على شرف ويل العهد السعودي)95( 
ومن مث غادر األمري سعود ومعه الوفد املرافق معه بعد مأدبة غداء بقطار خاص إىل مدينة روما )96(.
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 Chàrlés dé"،"شــامربان دو  "شــارل  الســيد  مــن  برقيــة  أابنــت  فقــد  الثــاين  األمــر  أمــا   
Chàmbrun"، ســفري فرنســا يف رومــا إىل وزارة اخلارجيــة الفرنســية يــوم الســادس عشــر مــن أاير 

)مايــو(، أكــد أبن األمــري ســعود ســيتم اســتقباله يــوم التاســع عشــر مــن أاير )مايــو(: 

أواًل: عن طريق رئيس املراسم يف وزارة اخلارجية امللكية الكونت "سين"،"Sénni" لريحب به 
يف مدينة انبويل وكان معه قائد حامية انبويل اجلوية )97(، وال خيلو من األمهية التنويه أبن بقية املدة 
املتبقية من صباح ذلك اليوم وفرتة ما بعد الظهر سيتجول األمري سعود يف مدينة انبويل وحميطها ) 98(.

"بييمونــي"  إمـــارة  يف  التاريــخ  نفــس  يف  مرتقــب  لقــاء  هنــاك  ســيتم  أنــه  جتاهــل  ميكــن  وال 
"Piémonté")99(، وقــــد التقــــاه اجلنــــرال "أمينينو"،"Àymonino"، املرافق الشخصي األول ألمري 

.)100("Piédmont"،"بيدمنــت"

والتقي بويل عهد احلكومة اإليطالية األمري "أومربتو الثاين"، بقصره "كابودي مونىت" مبدينة انبويل 
صباًحا )101(، ويف الظهر أقيمت مأدبة غداء على شرف األمري سعود أقامها أمري "يدمنت"، ودعيت 
لقاًء مطواًل  اللقاء عقد األمري سعود  )102(، وعلى هامش ذلك  املدنية والعسكرية  السلطات  إليها 
مع الشباب الطيارين السعودين العشرة، الذين رحبوا به عند قدومه )103(، ومعهم مدرهبم الكونيل 
"ساابتوتشي"،"Colonél Sàbàtucci"، قائد املركز اجلوي للطريان مبدينة انبويل)104(. ويف هذا 
السَّياق ال ميكن جتاهل دور األمري سعود يف تشجيع املتدربن وحثهم على بذل املزيد من اجلهد)105(. مث 
بعد ذلك ذهب يف نزهة إىل اجلبل الربكاين الكربيي "فيزوف" "Vésuvio")106(. وبعدها زار املنطقة 

الربكانية يف "سولفااتر دو بوزويل"،"Solfàtàr dé Pozzuloi"، القريبة من مدينة انبويل)107(.

 "Mussolini" "ب- الوصول إىل مدينة روما واللقاء التارخيي مع السيد "موسوليين
ونتائجه:

وحاكـم  اخلارجيـة  وزيـر   )108("Suvich"،"سـوفيتش" السـيد  أبن  الفرنسـية  الواثئـق  أكـدت 
فنـدق "اكسلسـيور"  القطـارات)109(. ونـزل يف  اسـتقبله يف حمطـة  اسـتقبل األمـري سـعود  مدينـة رومـا 
"Éxcélsoir")110(. ويف يوم احلادي والعشرين من أاير )مايو( 1354ه/1935م، استقبله امللك 

السـيد "موسـولين")111(. يف سـاحة "الكابيتـول"،"Càpitol" يف رومـا )112(. ومعـه 
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مل يكن مستغراًب أن أقام امللك اإليطايل والسيد "موسولين" لألمري سعود مأدبة غداء تكرميًا له 
على شرفه يف قصره، إذ حضرها رئيس احلكومة، ونواب وسكرتري الدولة للشؤون اخلارجية، ورئيس 
جملس الوزراء، وعدد كبري من الشخصيات الوطنية )113(، والكثري من الوزراء والعظماء وكبار رجال 
حاشية األمري سعود)114(. وكنتيجة لذلك التقى األمري سعود بعض الشخصيات الوطنية الي كانت 
تقدر العائلة السعودية وتنظر إليها إبجال، بوصفها عائلة وطنية غدت بتواصلها السياسي والعاقات 

الدولية مصدرًا الستقال البلدان العربية ولبنة أساسية يف وحدة األمة العربية )115(. 

سعود  األمري  روما  يف  اإليطالية  احلكومة  رئيس  "موسولين"،  السيد  استقبل  الزايرة  هذه  يف 
ومعه السيد فؤاد محزة يوم العشرين من متوز )يوليو( استقبااًل يليق مبكانته يف عناية اتمة وحفاوة 
كبرية )116(، إذ أن احلكومة اإليطالية أيقنت أن احلكومة السعودية تسيطر على مساحات شاسعة 
من سواحل البحر األمحر اآلسيوي الذي له عاقة مباشرة ابملستعمرات اإليطالية يف كل من إريرتاي 
والصومال)117(، بعد ذلك جرى بينهما لقاء موسع اتسم ابحلميمة، إذ انقش الطرفان خاله القضااي 

الثنائية بن البلدين، وتركزت املوضوعات على اآليت:- 

1- عرض السيد "موسولين"، على السيد فؤاد محزة سياسة إيطاليا يف احلبشة ومتىن إبرام اتفاق 
مع امللك عبدالعزيز يدعم فيه امللك توسع إيطاليا يف احلبشة فكان رد السيد فؤاد محزة أن احلكومة 
السعودية تتعاطف مع املصاحل اإليطالية يف احلبشة وتطلب يف املقابل دعم احلكومة اإليطالية للمصاحل 
العربية يف الشرق األوسط، وستحاول احلكومة السعودية إقناع الصحافة اإلسامية بدعم إيطاليا يف 

حالة نشوب حرب مع احلبشة )118(. 

2- تطرق الطرفان إىل النزاع اإليراين العراقي، إذ صرح السيد فؤاد محزة أن كل توسع إيراين 
يف العراق يضر ابملصاحل السعودية وطلب من السيد "موسولين"، استعمال نفوذ إيطاليا إلياد حل 
لصاحل حكومة العراق بقيادة امللك غازي بن فيصل)119(، إال أن السيد "موسولين" اشرتط ربط دعمه 

للعراق بتوقيع معاهدة صداقة مع حكومته )120(. 

3- نوه السيد فؤاد محزة إىل القضية السورية وأكد أبن حكومة السعودية ترى أن حلها يكمن 
انتداهبا، مث طلب السيد فؤاد محزة من السيد "موسولين"، أن يذكر احلكومة  يف ختلي فرنسا عن 
الفرنسية بوعودها يف استقال سوراي وأن تطبق وعود "بوانكاريه" "Poincàré")121(و"كليمنصو" 
"Cléméncéàu")122(؛ لكن السيد "موسولين"، ذكر أبن هناك حتسًنا يف العاقات بن إيطاليا 

وفرنسا، وأن احلكومة الفرنسية تقف جبانب إيطاليا يف مسألة احلبشة )123(. 
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4- انقش السيد "موسولين" قضية فلسطن)124(، إذ الحظ أن اليهود قد اشتد ساعدهم يف 
فلسطن وأن هدفهم هو إخضاع الشرق األوسط، مث أكد أن احلكومة اإليطالية تدعم أي حزب يقف 

ضد الصهيونية؛ انصًحا السيد فؤاد محزة بتوطيد عاقته مع شكيب أرسان)125(. 

5- تطرق احلديث إىل مسألة خليج العقبة )126(، الي اعرتف فيها السيد "موسولين"بوجوب 
إعادهتا إىل السعودية، وأنه سوف يدعم موقف السعودية عندما يتحدث مع احلكومة الربيطانية )127(. 

6- تطرق احلديث عن اليمن)128(، وقد وعد السيد "موسولين"، أبن يستخدم نفوذه على 
اإلمام حيىي محيدالدين)129(، إلياد حل وتسوية مع احلكومة اليمنية؛ بشرط أن تلتزم احلكومة السعودية 

مبوقفها الودي جتاه املصاحل اإليطالية يف باد اليمن)130(.

على إثر ذلك اللقاء بن األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة، والسيد "موسولين"، أشاد فيه األخري 
بقوة الصداقة بن احلكومة السعودية، واحلكومة اإليطالية وابحليادية التامة الي اتبعتها احلكومة اإليطالية 
حيال الصراع الذي نشأ بن احلكومة السعودية، واحلكومة اليمنية عام 1353هـ/1934م)131(؛ لكن 
األمري سعود أكد للسيد "موسولين"، أبن النزاع مع حكومة اإلمام حيىي قد ُحل ومتت التسوية متاًما، 
وأن معاهدة الطائف 1335هـ/1934م)132(، للسام تطبق بنصها وبروحها، كما أن احلكومتن 

قامتا ببناء عاقات جيدة وبدأت بتعزيز الصات التجارية بينهما )133(.

كما أشاد األخري ابلرفض القاطع الذي ردت به احلكومة السعودية على العروض الي قدمتها 
حكومة أثيوبيا )134(، للتعاون مع احلكومة السعودية يف اجملالن االقتصادي والعسكري دون مشورة 

احلكومة اإليطالية )135(.

ألن احلكومة السعودية كان لديها العزم الصادق يف توطيد عاقة طيبة مع احلكومة اإليطالية 
اإليطايل كتزويدها  اجلانب  فعالية من  أكثر  السعودية تطمع يف مساعدة  أن احلكومة  )136(. كما 

ابألسلحة، واملنتجات الصناعية من أجل إياد توازن دويل يف املنطقة )137(. 

ج- العروض العسكرية اليت حضرها األمري سعود:
هناك  1354ه/1935م، كان  عام  )يوليو(  متوز  من  والعشرين  الثاين  األربعاء  مساء  يف   
أمسية يف مسرح "أدراينو"،"Àdriàno")138(، ويف يوم األربعاء من الشهر نفسه كان هناك زايرة 
مرتقبة لوزارة الطريان يف مطار "تشامبينو"،"Ciàmpino")139(، رافق األمري سعود فيها اجلنرال 
"فاليه"،"Vàllé")140(، مث بعد ذلك توجهوا إىل ملعب السيد "موسولين")141(، ومعهم انئب سكرتري
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الثالث  التعليم الفيزايئي حلضور متارين رايضية لثاثة آالف شاب طائعي)142(. ويف يوم اخلميس 
العرض  بعد  )143(، مث  احلربية  والطائرات  القتالية  للدابابت  تدريبات  األمري سعود  والعشرين حضر 
العسكري املهيب الذي اشرتك فيه مثانية عشرة ألف جندي)144(، جتول األمري سعود والوفد املرافق له 
يف مدينة "تيفويل"،"Tivoli" للنزهة )145(. مثة انحية أخرى جذبت اهتمام األمري سعود وهي التطور 
العسكري اإليطايل ورغبتهم األكيدة يف التطور واحلصول على كل جديد من الناحية العسكرية فقد 
كانت نظرهتم يف منتهى اجلدية للعمل يف تطوير كافه النواحي العسكرية )146(. ومما هو جدير ابلذكر أن 
األمري سعود قد اعتذر عن الذهاب إىل قوس النصر لزايرة قرب اجلندي اجملهول)147(، ووضع اتًجا علية 
 )150("Villà Désté"،"ولكنه زار قلعة "فيا الشرق .)148(؛ ألن اإلسام يعارض تبجيل املوتى)149(

التارخيية، واستقبل أيًضا يف مكتب "معهد الشرق"،"Institut Pour IOriént")151(، ومن مثَّ 
عمل رئيس احلكومة السيد "موسولين" مأدبة عشاء على شرف األمري سعود)152(.

د- تقليد األومسة:
السـيد  مـن  1354ه/1935م،  )يونيـو(  حزيـران  مـن  اخلامـس  يـوم  مسـتعجلة  برقيـة  يف 
"غـريان"،"Guérin"، بسـفارة فرنسـا يف رومـا إىل وزارة اخلارجيـة يف فرنسـا أكـد فيهـا أبن احلكومـة 
 Grànd Cordon"،"اإليطالية قررت تقليد األمري سـعود وسـام "الوشـاح األكرب للتاج اإليطايل
dé là Couronné dItàllié")153(، كمـا قـررت تقليـد امللـك عبدالعزيـز قائـد شـبه اجلزيـرة 
فـؤاد محـزة  السـيد  العربيـة وسـام)154( "موريـس"،"Làuricé"، و"الزار"،"Làzàré")155(، وتقليـد 
رتبـة الضابـط الكبـري)156(، وتقليـد مدحـت شـيخ األرض رتبـة قائـد التـاج اإليطـايل)157(، وتقليـد حممـد 

شـيخو رتبـة ضابـط التـاج)158(، وأخـريًا تقليـد فهـد كريديـس رتبـة فـارس التـاج)159(. 

هـ - مغادرة إيطاليا: 
أكد القنصل الفرنسي يف "تورينو" السيد "ديرتيبا"،"Déstribàts"، أنه يف يوم الرابع والعشرين 
إىل  مث  "فلورنسا"،  إىل  له  املرافق  والوفد  سعود  األمري  غادر  )مايو( 1354ه/1935م،  أاير  من 
لكن  "فيات"،"Fiàt")160(؛  منشآت  مصانع  األمري  زار  وفيها  و"تورينو"،  و"ميانو"،  "البندقية"، 
املعلومات الواردة أشارت يف رسالة السفري الفرنسي يف روما إىل وزارة اخلارجية يف فرنسا أبن األمري 
سعود مل يذهب إىل البندقية، وغادر ميانو متجًها مباشرة إىل "تورينو")161(، يف يوم األربعاء التاسع 

والعشرين من أاير )مايو( غادر مدينة "تورينو" متجًها إىل مدينة ابريس)162(.
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و- بث اإلذاعة: 

 مما جتدر اإلشارة إليه أن احلكومة اإليطالية قد قررت أن تبث يومًيا "اإلذاعة االستعمارية" 
اإليطالية  الاسلكية   ،)163("Bàri"،"ابري" راديو  إذاعة  وخصصت   ،"Ràdio-Coloniàl"
السابعة عشرة  الّساعة  بن  تكون  وأن   .)164( األمري سعود إليطاليا  العربية عن زايرة  ابللغة  برانجًما 
والّساعة السَّابعة عشرة والنصف بتوقيت فرنسا املتزامنة مع الّساعة الثامنة ليًا بتوقيت الرايض)165(. 
وقامت ببث أخبار االحتفاالت واحلفاوة الي كانت يف مدينة روما أو خارج روما )166(. من انحية 
أخرى خّصصت الصحف واجملات اإليطالية مقاالت تشيد ابلعاقات الثنائية وحتث على تعميق 

الصداقة وتعزيز التواصل بن حكومة إيطاليا وحكومة السعودية )167(.

ز- نتائج الزايرة: 

أما عن نتائج الزايرة فقد كشفت الواثئق الفرنسية أنه الميكن جتاهل دور السيد فؤاد محزة الذي 
أكد يف تصريح رمسي أبن رحلة األمري سعود إىل حكومة إيطاليا قد زادت يف بناء أواصر العاقة بن 
احلكومتن)168(. ذلك ألهنا أمثرت بشراء السعودية عشر طائرات إيطالية، منها ثاث طائرات للتدريب 
ومخس قاذفات وطائراتن للنقل ابإلضافة إىل شراء حظرية معدنية تتسع خلمس وعشرين طائرة )169(. 
وقبيل سفر األمري سعود من روما ألقى السيد فؤاد محزة بيااًن بواسطة الراديو ابلنيابة عن األمري سعود قائًا: 
"أعرب عن عظيم شكري وامتناين مما القيته ٌمنّذ وطأت قدماي األراضي اإليطالية من احلفاوة واإلكرام، 
ومما أظهره صاحب اجلالة امللك "فيكتور عمانويل الثالث"،"Vittorio Émànuélé III" ومسو 
ويل عهده من اإلكرام، ونقدم شكران وامتناننا لألمة اإليطالية ولصاحب الفخامة السيد "موسولين" وكافة 
رجال احلكومة احمللية، وحنفظ ذكرى زايرة إيطاليا يف ذهننا مدى احلياة مما شاهدانه من املودة واإلقبال 

من شعب إيطاليا اجلليلة")170(. 

 لذلك سارعت احلكومة اإليطالية يف إشارة واضحة أهنا تسعى من أجل تفعيل أواصر الصداقة 
مع حكومة امللك عبدالعزيز، إذ قدمت احلكومة اإليطالية للحكومة السعودية حينئٍذ عرًضا بتدريب 
عشرة طاب طيارين جمااًن )171(، ولئن كانت احلكومة اإليطالية قد أدركت مدى االهتمام الشديد 
والعرض  العون  على  عبدالعزيز  امللك  وافق  فقد  الطريان)172(،  ملسألة  عبدالعزيز  امللك  يوليه  الذي 

اإليطايل بكل ترحيب، نظرًا الهتمامه ابلطريان وقلة عناية فرنسا هبذا اجلانب)173(.
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كما أعلنت وزارة اخلارجية اإليطالية أبهنا قد كلفت أحد األطباء)174( اإليطالين املقيمن يف 
مدينة جدة )175(، ملعاجلة احلاالت املرضية )176(. حىت يتسم موقفها ابجلدية للتعاون مع احلكومة 
السعودية )177(. ولذلك ابدرت احلكومة السعودية برفضها إبرام معاهدة مع إثيوبيا كانت عبارة عن 
مبادرة صداقة جتاه احلكومة اإليطالية يف الظروف الراهنة )178(. وهذا يعطي تفسريًا واضًحا لتحدث 
املصادر الفرنسية الي أمكن معاينتها عن رحلة األمري سعود إىل إيطاليا الي بينت رغبة امللك عبدالعزيز 
التوسع  يف  بريطانيا  تنافس  إيطاليا كانت  أبن  االخري  إلدراك  اإلجنليزي)179(  نفوذ  من  التقليل  يف 

االستعماري والتوازن الدويل خاصة يف منطقة البحر األمحر)180(.

 هذا التصرف من قبل احلكومة اإليطالية خيالف املعاهدة االجنليزية اإليطالية )181(، الي عقدت 
يف عام 1336ه/1917م، والي أقرت يف البند العاشر واحلادي عشر والثاين عشر االلتزام الكامل 
ابلنسبة إىل احلكومة اإليطالية وأن حتافظ على الوضع الراهن "Status Quo"، وأن حترتم ماجاء 

يف اتفاقية سايكس _ بيكو وخاصة ما خيص اجلزيرة العربية والبحر األمحر)182(. 

على أيه حال حققت زايرة األمري سعود إىل إيطاليا أهدافها يف بناء الدولة السعودية يف تلك 
الفرتة املبكرة من اترخيها.  

اثلثًا: زايرة األمري سعود إىل فرنسا: 

قام األمري سعود بزايرة فرنسا سنة 1354ه/1935م، مرتن األوىل يف شهر أاير ) مايو (
والثانية يف شهر متوز )يوليو(، وهو ما ينبغي أن نلقي عليه ضوًءا كل على حدة فيما يلي)183(:   

1- الزايرة األوىل أاير )مايو(:

أشارت الواثئق الفرنسية أن األسباب األساسية للزايرة متثلت يف طلبت حكومة امللك عبدالعزيز 
من احلكومة الفرنسية، ويف مرات متعددة يف السنوات املاضية مث أكدهتا هذه الزايرة بعض الطلبات 

ويف مقدمتها اآليت:-

1- أن متنح احلكومة الفرنسية احلكومة السعودية قرًضا مالًيا. 

2- أن يكون هناك صفقة بن احلكومتن للتعاقد مع مدربن طريان فرنسين. 

3- أن يكون هناك صفقة بن احلكومتن تشرتي فيها احلكومة السعودية أسلحة ومعدات 
حربية من احلكومة الفرنسية )184(.
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اإلذن  الفرنسية  احلكومة  من  يطلب  أبن  اخلارجية  وزير  انئب  فؤاد محزة  السيد  يكلف   -4
إبرسال جلنة من مجعية املطالب، "أبوقاف احلرمن)185( يف شال أفريقيا")186(، لدراسة الوسائل الي 

ميكن من خاهلا استعادة أوقاف احلرمن الشريفن)187(.

حديد  سكة  مشروع  إحياء  موضوع  دراسة  على  أيًضا   )188( محزة  فؤاد  السيد  يؤكد   -5  
للحكومة  السعودية  احلكومة  أكدت  مث  أتخري)190(.  وبدون  وعملي  عاجل  بشكل  احلجاز)189(، 
الفرنسية بعد دراسة األمر مع مستشاريها أبن مبلغ مخسة أوستة مليون فرنك قد يكون كافًيا إلعادة 
افتتاح سكة حديد احلجاز)191(؛ بشرط أن يشارك فيه ممثلو احلكومات الثاث: السعودية والفرنسية 

واإلجنليزية، حىت يتم إياد حل وإعادة أتهيل سكة احلديد بشكل هنائي)192(. 

6- تتطلع احلكومة السعودية إىل أن يتمكن السيد فؤاد محزة من إجراء مشاورات مفيدة مع 
املؤسسات التجارية والبنكية ورمبا إنشاء بنك برؤوس أموال فرنسية على وجه اخلصوص)193(.

السيد  الفرنسي يف جدة  القائم ابألعمال  الي مجعها  ذكرات 
ُ
امل املعطيات من   7- وحبسب 

ميغريه )Màigrét( قد يكون لألمري سعود وللسيد فؤاد محزة النية يف استغال إقامتهما يف مدينة 
ابريس إلرساء تعاون حقيقي فرنسي سعودي يف اجملالن االقتصادي واملايل)194(؛ لكن املذكرة السرية 
أكدت أن احلكومة الفرنسية مل تعط رًدا إيابًيا على كل تلك العروض)195(. ألن احلكومة الفرنسية قد 
الحظت الظروف السياسية واملالية الصعبة الي تعيشها السعودية، إذ مت االستماع بتحفظ إىل تلك 

العروض؛ لكن مت تعويض هذا التحفظ بكرم ضيافتها للوفد السعودي)196(. 

لتمثل فرصة  الفرنسية جاءت  للحكومة  السعودي  العهد  السرية أبن زايرة ويل  املذكرة  تشري 
تستدرك فيها احلكومة الفرنسية اآلاثرالسلبية الي خلفها عدم استجابتها ملبادرات امللك عبدالعزيز 

الودية، ألن احلكومة الفرنسية كانت ختشى التصادم مع احلكومة اإلجنليزية يف اجلزيرة العربية )197(

حيث إن فرصة التعويض مازالت قائمة من خال إظهار بعض عامات اجملاملة السياسية الي 
_ بطبيعة احلال _ لن تكلف احلكومة الفرنسية إال الشيء القليل، وكل تلك اجملامات الدبلوماسية قد 
تعوض األثر السيئ، الذي خيشى أن يكون أنتجه مع الزمن ضعف استعداد احلكومة الفرنسية الختاذ 

االلتزامات اجلوهرية )198(.
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كل تلك املعطيات قد تسمح للحكومة الفرنسية أن تقطع اخلط على احلكومة اإليطالية الي 
حتاول التودد للحكومة السعودية مبخالفتها معاهدة "سايكس - بيكو"،"Sykes - Picot" الي 
عقدت بن فرنسا وبريطانيا يف شهر مايو عام 1335ه/1916م)199(، والي أقرت يف البند العاشر 
أن كلتا الدولتن لن تسمح لشريك اثلث أن يتقاسم معهما املكاسب أو حىت التدخل يف لشؤون 

شبه اجلزيرة العربية )200(.

أ- وصول األمري سعود إىل مدينة ابريس والرتحيب به:

 أشارت الواثئق الفرنسية يف مذكرة سرية وصلت إىل مكتب وزير اخلارجية الفرنسية عن زايرة 
العربية السعودية والوفد  األمري سعود إىل فرنسا تضمنت أن األمري سعود ويل عهد عرش اململكة 
املرافق له قد وصل إىل فرنسا )201(، قادًما من مدينة تورينو إبيطاليا يف يوم التاسع والعشرين من أاير 
)مايو( عام 1354ه/1935م، عند الساعة التاسعة ومخس وثاثن دقيقة وسيمضي يف ابريس مثانية 
أايم)202(. ويف برقية سرية تعطى تفاصيل أخرى من وزارة الداخلية الفرنسية إىل وزارة اخلارجية وتطلب 
أخذ اإلجراءات املناسبة لتسهيل مرور األمري سعود وأتمن محايته )203(، إذ وصل إىل حمطة قطار 
استقبله  وقد   ،)204("Sàvoié"،"سافوا" "مودان" يف  قادًما من حمطة،  بباريس   "Lyon"،"ليون"
السيد "موريس لوزيه"،"Màuricé Lozé")205( القنصل العام ورئيس التشريفات)206(، وكذلك 
 ،)207("Àlbért Fràncois Lébrun"،"رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد "ألبري فرانسوا لوبران
الذي قلد األمري سعود وسام الضابط األكرب يف جوقة الشرف)208(. ومعه الدكتور السيد سي قدور 
غربيط الوزير املطلق الصاحية )209(، وبعض الوجهاء من املسلمن)210(، هذا وقد أكد املدير العام 
لألمن الوطن الفرنسي السيد "كادو"،"Càdo"، أبنه رافق ويل العهد السعودي يف القطار موظفان 

من الشرطة اخلاصة يف "مودان")211(.

"لونشان"  يف  للخيول  سباق  سعود  األمري  حضر  )مايو(  أاير   30 اخلميس  يوم  يف 
"Longchàmp" أعد على شرفه يف مدينة ابريس)212(. ويف يوم اجلمعة احلادي والثاثن من أاير 
)مايو(: قام األمري سعود بزايرته األوىل للمسجد الكبري)213(، يف ابريس ألداء صاة اجلمعة، إذ استقبله 

الدكتور السيد سي قدور، ومدير املعهد اإلسامي وعدد كبري من وجهاء املسلمن)214(.  

:"Villàcoublày" ،"ب- حضور االحتفال الليلي للطريان الفرنسي يف "فيالكوابيل
ويف يوم األحد الثاين من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، أعلنت صحيفة "جورانل دي 

ديبا"، "Journàl dés Débàts"، أبن احلكومة الفرنسية قررت عن طريق وزير الطريان اجلنرال
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الفرنسي  للطريان  ليلي  احتفال  تنظيم   ،)215("Victor Dénàin"،"دانن "فيكتور 
يف"فياكوابيل"،"Villàcoublày"، مبناسبة زايرة األمري سعود ملدينة ابريس تكرميًا له، إذ تزامنت 
اجلمهورية  رئيس  املهيب  احلفل  ذلك  ترأس  وقد  ابريس)216(،  يف  األسبوع  أعياد  افتتاح  مع  زايرته 
 Hénri" "الفرنسية السيد "ألبريفرانسوا"، ومعه قائد املنطقة العسكرية يف ابريس اجلنرال "هنري غورو
Gouràud"، والسيد "بيك دو فوكيري"،"Bécq Dé Fouquiérés")217(، وكذلك الدكتور 
 Stéfàn"،"السيد "سي قدور غربيط"، وكذلك وزير تشيكو سلوفاكيا يف ابريس السيد "ستيفان وأوزكي
 Àndré Louis"،"فاتو لويس  "أندريه  السيد  ابريس  الطريان يف  اندي  ورئيس   ،)218("Osuski
 Édmond"،"ديستان جيسكار  "إدمون  السيد  الوزير  مكتب  رئيس  ومعهم   ،)219("Wàtéàu
Giscàr dÉstàing")220(، وكذلك اجلنرال "لويس مورين"،"Louis Màurin")221(، وكذلك 
 Àugustin"،"222(، وكذلك "أوغستان بريانر("Louis Màssignon"،"الربوفيسور "لويس ماسنون
Bérnàrd")223(، وكذلك وزير مطلق الصاحية ومدير الشؤون السياسية يف وزارة اخلارجية السيد "بول 
 Hénri"،"224(، وكذلك السيد الوزير مطلق الصاحية "هنري غوت("Bàul Bàrgéton"،"براجتون

Gout")225(، وعدد من اجلنراالت وضباط القوى اجلوية ) 226(.

:"Sàtory"،"ج- حضور العرض العسكري يف "ساتوري

 يف صباح يوم االثنن الثالث من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، أعلنت صحيفة 
"لواتن"،"LéTémps": أبن األمري سعود حضر تدريب مناورات عسكرية للجيش الفرنسي يف مدينة 
 Àdérién"،"ابلقرب من فرساي، إذ رحب به السيد "آدراين بونفوا سيبور "Sàtory"،"ساتوري"
Bonnéfoy Sibour"، حمافظ منطقة "سن _ أيه واز"،"Séiné-ét-Oisé" الفرنسية، 
إىل  "دورميه"،"Durrméyér")227(، ابإلضافة  اجلنرال  اجليش  قائد  ومعهم  من ابريس،  القريبة 
ممثلي السلطات احمللية )228(. بعد أن استعرض األمري حرس الشرف توجه بعربة حربية جمنزرة إىل تلة 
الرمي، حيث حضر عرًضا للدابابت القتالية واملدفعية )229(، ذات احملركات الثقيلة، إذ شاركت فيها 
الدابابت املدرعة )230(. كما زار مدرسة التطبيقات املدفعية )231(. إذ ُقدمت لألمري سعود ُشروحات 
عن عمل الدابابت والرشاشات اآللية والعرابت اجملنزرة الي ميكن استخدامها يف القتال)232(، من 
جهة أخرى الحظت نفس الصحيفة أبن األمري سعود اتبع املناورات بكل حرص واهتمام، وأن 
لدية اخلربة العسكرية يف فهم التكتيكات واملناورات احلربية )233(. مما يدل على أنه ميتلك خربة يف 

ميادين القتال)234(.  
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كنتيجة لذلك فقد حاول األمري سعود شراء أسلحه ابلتقسيط من احلكومة الفرنسية من أجل 
دعم اجليش السعودي)235(؛ ذلك ألن امللك عبدالعزيز يف ظل دولتة اجلديدة كان ينوى بناء اجليش 
احلديث، الذي يعتمد على إنشاء مدرسة عسكرية يف منطقة مكة املكرمة للتخصص يف املدفعية 

والبنادق اآللية )236(.

د- زايرة معرض "مونيه"،"Monnàié dé Pàris" والقطر الوطين:

الرابع من حزيران )يونيو( عام 1354ه/1935م، زار األمري سعود معرض  الثااثء  يف يوم 
دار سكك العملة يف مدينة "مونيه"،"Monnàié dé Pàris")237(، وهو معرض خيتص حبفر 
امليداليات وسك النقود الذهبية وورشة صناعة القطع الذهبية )238(، من أجل التعرف على كيفية سك 
العملة الذهبية )239(، إذ قام العمال املختصون وضربوا أمام األمري سعود بعض النقود الذهبية وأهدى 
إليه بعد ذلك ميدالية ذهبية ُضربت إكراًما لزايرته)240(؛ ألن الدولة السعودية حديثة العهد بضرب 

النقود الذهبية )241(، ولذلك حرصت على كسب مزيد من اخلربة يف ذلك اجملال)242(.

بزايرة  األمري سعود  قام  )يونيو(  والسَّادس من حزيران  اخلامس  األربعاء واخلميس  يومي   يف 
الطائرات  وحمركات  السيارات  صناعة  على  االطاع  أجل  من   ،"Rénàult"،"رينو" مصانع 
األمري سعود  توجه  ذلك  بعد  مث  والقاطرات)243(.  والزراعية  الصناعية  واحملركات  الزراعية  واجلرارات 
لتناول وجبه الغداء الي حضرها حمافظ "سن ومارين"،"Séiné ét Màrné")244(، فقد أعلنت 
احلكومة الفرنسية عن طريق وزارة اخلارجية قسم التشريفات أبن األمري سعود قام بزايرة القطر الوطن 

وصاالت املتاحف التارخيية يف قصر فرساي مبعية أمناء املتحف)245(. ولعل من أمهها:

العسكرية على األمري سعود لدى  التحية  ألقيت  أ- زايرة قصور اإلليزية "Élyséé"، وقد 
وصوله ولدى مغادرته )246(. 

السيناتور  البلدية  رئيس  استقبله  "فونتينبلو"،"Fontàinébléàu"، وقد  ب- زايرة قصر 
يونيو: زار  السَّابع من حزيران  يوم اجلمعة  السيد "لويس دوميسنيل"،"Dumésnil")247(. ويف 
األمري سعود املسجد الكبري بباريس للمرة الثانية ألداء صاة اجلمعة )248(. ومما جتدر اإلشارة إليه أن 
 ،"Ràdio-Coloniàl"،"احلكومة الفرنسية كانت تبث برانجًما على حمطة "اإلذاعة االستعمارية

ابللغة العربية عن زايرة األمري سعود إىل ابريس تقليًدا للحكومة اإليطالية )249(.  
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 هـ - موقف احلكومة الفرنسية من الوفد: 

مما جتدر اإلشارة إليه أنه خال إقامة األمري سعود يف ابريس للمرة األوىل ُأحِلَق مبرافقته النقيب 
املرتجم الكونت "سانيو"،"Sàgnés Quéntin")250(؛ إذ كتب لوزارة اخلارجية تقريرًا سراًي يوم 
الثامن من حزيران )يونيو( 1354ه/1935م، روى فيه االنطباعات الي مجعها خال مهمته عن 
ذكرة السرية 

ُ
األمري سعود وعن مرافقيه؛ ألن احلكومة الفرنسية كانت متعطشة، لذلك تضمنت امل

اآليت:- 

أواًل: أسفرت رحلة األمري سعود إىل ابريس عن أمور إيابية، إذ مسحت لنا ابلتعرف على عدد 
من شخصيات الباط السعودي، إذ كان األمري يشكل لغزًا للحكومة الفرنسية، إالّ أن املعلومات الي 
قدمها املرتجم اتضح أن عمره يناهز أربًعا وثاثن سنة وأنه أمنوذج للبدوي احلقيقي، وقد تلقى تعليًما 
عربًيا جيًدا ميكننا اعتباره _ بدون أن جنايف الصواب _ فارًسا جيًدا ورامًيا ماهرًا، وهذا يفسر كثرة 
مشاركته يف احلمات احلربية والغزوات الي قادها مع والده لتوحيد باده، وهذا يُعطيه ميزه كبرية لدى 
بدو العرب)251(. ويبدو أن األحداث احلربية الي خاضتها احلكومة السعودية ضد احلكومة اليمنية 
قد زادت من شهرته داخل األوساط البدوية ومن جهة أخرى كانت صحة األمري يف بعض األحيان 
غري جيدة، ويتمتع مبزاج هادئ وطبيعة حساسة؛ لكنه متواضع وتظهر عليه يف كافة تصرفاته الشهامة 

العربية، وال عاقة له ابلدسائس املشرقية )252(.

اثنًيا: السيد فؤاد محزة انئب وزير اخلارجية أصله من جبل الدروز عمره مخُس وثاثون سنة تقريًبا؛ 
مشاعره جتاه احلكومة الفرنسية إيابية، يتمتع بذكاٍء حاٍد، وعلى درجه كبرية من الثقافة العامة، ومطلع 
بشكل جيد على الثقافة العربية، ويتمتع مبعرفة جيدة ابألوساط األوروبية، لكنه من جهة أخرى ذو 

عقلية تثري الشكوك، إذ إنه يستطيع أن يصطاد يف املاء العكر)253(.

اثلثًا: الشيخ حافظ وهبة )254(، عمره مثان وأربعون سنة تقريًبا، يعترب الوزير املطلق الصاحية 
للسعودية يف لندن، يتميز بثقافة عالية، أقام لوقت طويل يف مصر، خاصة يف القاهرة، وفيها أكمل 
تعليمه كما أنه ذو عقلية متفتحة، يتقن اللغة االجنليزية ويتحدثها ويكتبها بطاقة. دائًما متحمس 
ومؤيد للملك عبدالعزيز ويؤدي كل املهام السرية الي يوكلها له )255(. من جهة أخرى ينوي ترك لندن 

واجمليء إيل ابريس، حيث أيمل أن يصبح ممثًا للملك عبدالعزيز يف فرنسا )256(. 
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رابًعا: احلاج عبدهللا علي زينل)257( رضا )258(، عمره حوايل مخسون عاًما تقريًبا، وهو اتجر لؤلؤ 
وجموهرات يف شارع )117( ابلشانزليزيه، وهو رجل أعمال انجح يتميز ابهلدوء والرزانة، ويبدو أنه يلعب 
دور املستشار املايل للملك عبدالعزيز، بل إنه ميثل دور البنك املتحرك لصاحل السعودية )259(. ولكن 
بسبب الضائقة املالية العاملية 1348ه/1929م، فقد تعرضت ثروته لضائقة شديدة ويتضح ذلك 
من خال اهلدااي الي قدمها لألمري سعود بل إنه يف كثري من األحيان يسدد فواتري إقامة الشخصيات 
االعتبارية للسعودية الي تزور احلكومة الفرنسية )260(. الدكتور سليم فرح)261( املسيحي السوري اللبناين، 
وهو مساعد يف مستشفى "تونون"،"Ténon"، عاجل األمري سعود من مرض كان يعاين منه يف أذنه 

اليمىن. كما كان دائًما ميتدح فضائل حكومة امللك عبدالعزيز، وحكمته ويدين هلا ابلوالء)262(. 

 :"Làwréncé"،"و- إحياء مشروع "لورانس
يف ضوء ماسبق من حقيقة مذكرة النقيب املرتجم "سانيو"،"Sàgnés"، السرية لوزارة اخلارجية 
الفرنسية أكد أبن اهلدف الرئيس من زايرة األمري سعود إىل فرنسا، مع أن هذا ال يبدو عليها، هو 
إحياء مشروع لورانس "Làwréncé" الكبري، وجعل األمري سعود ملًكا على عرش سوراي، ويبدو 
أن هذا املشروع الكبري قد أاثر إعجاب امللك عبدالعزيز، إذ سيجعل له عمًقا اترخيًيا يف باد الشام، 
ويبدو أن حماوالت حتقيقه ستكون ممولة من حزب سوري قوي أقسم على جناح هذا املشروع)263(. 

ويف هذا اخلصوص وضح املرتجم "سانيو"، لوزارة اخلارجية الفرنسية أبنه سيكون من مصلحة 
احلكومة الفرنسية إجناح ذلك املشروع، الذي قد يؤدي إىل إضعاف هيبة عائلة الشريف حسن، 
واحلد من النشاط الوطن لكل من األمري عبدهللا ملك األردن وامللك فيصل ملك العراق)264(. ومن 
املاحظ أن املرتجم "سانيو"، أكد على أن هناك مباحثاٍت من أجل إجناح املشروع ستقام يف الهاي 
بوهولندا )265(، ويف إجنلرتا )266( وسيتم متابعتها أثناء زايرة األمري سعود الثانية املرتقبة لباريس)267(. 

ز- النقاش التارخيي يف ابريس بني األمري سعود والسيد "زينل رضا" وحافظ وهبة: 
سعود  األمري  بن  املشاورات  نتائج  ضوء  ويف  االقتصادية  ورؤيته  الوفد  سياسة  على  أتكيًدا 
واحلكومة الفرنسية اضطر األمري إىل إعادة اللقاء مع بعض املعنين السعودين ابلشؤون االقتصادية 
لعرض بعض املوضوعات ومناقشتها إلمكانية التوصل حللول مع احلكومة الفرنسية حيث تعزو مذكرة 
املرتجم "سانيو"، السرية لوزارة اخلارجية الفرنسية الي أكد فيها أنه قد جري لقاء سراًي يف ابريس بن 
كل من: األمري سعود ومعه الشيخ حافظ وهبة والسيد زينل رضا، وقد مت االتفاق فيما بينهم على 

األمور اآلتية للرفع هبا إىل احلكومة الفرنسية:
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1- إنشاء بنك دولة يف السعودية يكون مركزة يف مدينة جدة برؤوس أموال أجنبية، أوبرؤوس 
أموال فرنسية حصرًا.

 2- أتسيس شركة مناجم هبدف استثمار أراضي السعودية )استثمار الثروات املنجمية والبرتولية(. 

3- وضع برانمج واسع إلنشاءات مائية _ جر مياه _ إنشاء شبكة قنوات وحفر آابر ارتوازية.

4- إصاح اخلط احلديدي بن املدينة املنورة ودمشق  )مد خطوط حديدية جديدة وطرق تربط 
بن خمتلف مناطق السعودية(.

5- إعادة تنظيم األوقاف)268( املخصصة يف البلدان اإلسامية ملكة املكرمة وللمدينة املنورة. 

6- الطلب من الدول العظمى زايدة عدد احلجاج إىل األماكن املقدسة )269(. لكن الواثئق 
الفرنسية أثبتت أنه قد مت الرفع هبا للحكومة الفرنسية؛ لكنه مل حيدث شىءٌ من ذلك على أرض الواقع 
بسبب أن احلكومة الفرنسية كانت مرتددة ومل تفصح عن سبب ذلك)270(؛ لكن األمري سعود أعرب 
عن أمله أنه يريد أن يري حماداثٍت بشكل واسع مع رجاالت الدولة الفرنسية والدوائر الفرنسية األخرى، 

مبا حيقق مصلحة باده )271(.

ح- املغادرة للمرة األوىل: 

يف هنايـة الـزايرة أعـرب األمـري سـعود يـوم مغادرتـه ابريـس عـن مـدى إعجابـه ابالسـتقبال الـذي 
خصتـه بـه احلكومـة الفرنسـية وابالحـرتام الـذي أظهـر لـه خـال إقامتـه يف فرنسـا، حـىت إنـه أعـرب عـن 
رغبتـه املسـتقبلية إبجـراء لقـاءات مطولـة مـع رجـال الدولـة ومـع اإلدارات املختصـة، وقـال أبنـه يـب 
أن تكـون العاقـات وثيقـة جـًدا ومراعيـة دائًمـا بـن البلديـن)272(. مث أردف األمـري سـعود قائـًا: "إن 
صعـوابت احلاضـر أو الـي قـد تنشـأ يف املسـتقبل قـد ختلـق بيننـا احتياجـات متبادلـة، ومـن واجبنـا أن 

أنخـذ التزامـات متبادلـة خلـري كلتـا احلكومتـن")273(.

2- الزايرة الثانية متوز )يوليو(:

 من األمهية مبكان اإلشارة إىل إنه خال إقامة األمري سعود يف ابريس للمرة الثانية من الثالث 
والعشـرين إىل التاسـع والعشـرين مـن متـوز )يوليـو( 1354ه/1935م، قـد اسـتقبله عـدُد مـن أعضـاء 
السـلك الدبلوماسـي واملسـؤولن الفرنسـين بعد عودته من مدينة لندن حيث كتب املرتجم "سـانيو"، 

لـوزارة اخلارجيـة تقريـرًا سـراًي كانـت املعلومـات فيـه ُمقتضبـة وغـري وافيـه إال أهنـا تشـري إىل مـا يلـي:-
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أواًل: أكد أبن رحلة األمري سعود الثانية لباريس والعائد إليها من إجنلرتا مل تنتج أي حديث جديد. 

اثنًيا: كان األمري سعود يف هذه املرة يف غاية التحفظ. 

اثلثًا: كان الضيوف األجاء على درجة كبرية من الدماثة يف اخلُلق. 

رابًعا: كان من املستحيل معرفة آراء األمري سعود عن الشخصيات الي زارته يف لندن، كبعض 
السورين الذين يؤيدون أبن يكون األمري سعود ملًكا على عرش سوراي )274(.  

كذلك دار احلوار األول بن املرتجم "سانيو"، واألمري سعود ومعهم السيد فؤاد محزة حول 
الشعب  ضد  اإليطالية  احلكومة  تغذيها  الي  العدائية  احلربية  املشروعات  وعن  اإليطالية  القضية، 
الباد  يف  شديًدا  انتقاًدا  يواجه  اإليطايل  املوقف  فإن  سعود  األمري  وبرأي  البسيط)275(.  اإلثيويب 
يف  اإليطالية  احلكومة  استمرت  إذا  ابلتأكيد  ستحدث  حرب  نشوب  احتمالية  وإن  اإلسامية، 
العامل اإلسامي واضح جتاه ذلك)276(. املسلمن يف  اإلثيويب؛ ألن موقف  الشعب  سياستها جتاه 

"للقوى  جديًدا  اعتداًء  فيها  يرون  إذ  األدىن،  الشرق  عرب  اهتمام  احلبشة كامل  قضية  انلت  إذ 
االستعمارية" ضد النَّاس أصحاب البشرة السوداء، ويعتربوهنا فصًا جديًدا لصراع اجلنس األبيض 

ضد األسود أايً كانت داينتهم أو عرقهم.

وبذلك فإن التضامن ضد األوروبين يزداد قوة )277(، مث أكد األمري سعود أنه يف حال َتركت فرنسا 
كامل احلرية لألعمال اإليطالية، فإن املوقف نفسه سيتخذ ضدها يف كل باد املسلمن)278(. مث نوه 
األمري سعود أبن ثوابت احلكومة السعودية واضحة ولن ترضى أن يعامل األثيوبيون معاملة سيئة )279(. 

 "Dé Sàint-Quéntin"،"دوسان كانتان" الكونت  النقيب  مذكرة  أ- 
السرية لزايرة األمري سعود الثانية:

رسالة  وصلت  1354ه/1935م،  )سبتمرب(  أيلول  من  والعشرين  اخلامس  يوم  حلول  مع 
فؤاد محزة قد  السيد  أن األمري سعود ومعه  الفرنسية توضح  للحكومة  الفرنسية  من وزارة اخلارجية 
النقيب الكونت  التقى بنائب مدير شعبة الدبلوماسية أبفريقيا واملشرق يف وزارة اخلارجية الفرنسية 
"دوسان كانتان")Dé Sàint-Quéntin" ،)280"، ودار بينهم حواٌر ولقاٌء مهٌم مجعهم يف مدينة 
ابريس استمر حواىل ساعتن حول خمتلف املشاكل والقضااي العالقة بن احلكومة الفرنسية واحلكومة 
السعودية )281(، إذ أكد األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة أبن احلكومة السعودية تويل اهتمامها 
لتطوير العاقات احلسنة بن البلدين، وأن حكومة امللك عبدالعزيز تُثمن الدوافع احلسنة الي تستوحي
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منها سياسة احلكومة الفرنسية جتاه امللك نفسه واجتاه املسلمن)282(. كما أن احلكومة الفرنسية تتبع 
سياسة محيدة جتاه امللك عبدالعزيز ومع املسلمن بشكل عام يف املستعمرات الفرنسية )283(، ولكن 
من اجللي أن ُتدرك حكومة امللك عبدالعزيز أبن احلكومة الفرنسية ليس لديها االهتمام ابألمور الدقيقة 
الي تدور داخل شبه اجلزيرة العربية )284(، وعندئذ فإن احلكومة السعودية تتطلع إىل إياد تفاهٍم أعمَق 
بن احلكومة السعودية واحلكومة الفرنسية، وأن ترتجم تلك العاقات احلسنة مبساعداٍت فعليٍة مالية 
مباشرة وغري مباشرة من قبل احلكومة الفرنسية للحكومة السعودية بواقٍع ملموٍس تسمح للحكومة 
السعودية بتجاوز الصعوابت املالية الي تؤدى لإلنفاق يف سياستها الداخلية بشكٍل كبرٍي كما هو احلال 

عند كل احلكومات العربية )285(.

من جهة أخرى مثة مؤشٌر آخر ال يقل أمهيًة وداللة على ما سبقه، إذ استطاع النقيب "كانتان"، 
أن يطمئن األمري سعود أبن احلكومة الفرنسية تقدر كثريًا السياسة الي ينتهجها امللك عبدالعزيز جتاه 
احلكومة الفرنسية، مثَّ أكد أبن احلكومة الفرنسية لديها مواقف إيابية يف كل النواحي جتاه احلكومة 
السعودية )286(. ومن خال ما أكد النقيب "كانتان"؛ فإن احلكومة الفرنسية تتمىن حًقا احلفاظ على 
الطابع الودي للعاقات بن البلدين وهي واثقة أبن هذه العاقات ودية يف الوقت احلاضر وستتطور 

يف املستقبل تبًعا ملصاحلها )287(.

من خال تتبع مسار األحداث التارخيية ُيشري النقيب "كانتان"، إىل وجود قضيتن مهمتن 
لألمري سعود لو مت التفاهم فيهما ومعاجلتهما بن احلكومتن ميكن أن ترتجم روح التفاهم يف القضااي 
امللموسة بن البلدين بشكل مفيد وواقعًيا. تلك الركيزاتن املهّمتان مها قضية اجلنسية وحق األجانب يف 
التملك يف منطقة احلجاز)288(. حيث استطرد النقيب "كانتان"، وأشار إىل أنه يف عهد الشريف حسن 
بن علي كان املسلمن وعلى اختاف أجناسهم وأصوهلم يعتربون كأهنم مواطنون حجازيون تسري 
عليهم قوانن دولة األشراف وحيق هلم اإلقامة يف منطقة احلجاز بغض النظر عن أصوهلم)289(. لكن 
بعد أن حكمت احلكومة السعودية عدلت يف ذلك األمر بقوانن وبنصوٍص جديدة، إذ يذكر النقيب 
"كانتان"، أبن حكومة األشراف كان لديها أتٌثري مبالغ فيه ومفرط)290( انتٌج عن تطبيق صارم حلق 
األرض، أي حق معاملة املقيم األجنيب، مثل: السكان األصلي بناء على إقامته يف تلك األرض)291(.

كما أشار النقيب "كانتان"، أنه أثناء إبرام املعاهدة الفرنسية السعودية عام 1350هـ/1931م، 
اجلنسية، وإعطاء  قانون  تعديات على  إجراء  السعودية؛  الفرنسية من احلكومة  طالبت احلكومة 
مهلة مفتوحة لألشخاص الذين يصرون على إدعائهم ابنتمائهم إىل جنسية غري معروفة، وأن حيضر 

أولئك األشخاص، ما يثبت انتمائهم لتلك اجلنسية يف أي وقت كان، أي مهلة مفتوحة )292(، 
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إال أن احلكومة السعودية خالفت هذه الرغبة الفرنسية، إذ أصدرت سنة 1353ه/1934م، تعليمات 
جديد حتدد مهلة لألشخاص املعنين مبدة معينة )293(، وحمددة إلحضار هذه اإلثبااتت)294(. ويف 
الوقت نفسه أصدرت احلكومة السعودية مرسوًما مينع األجانب من مَتُلِك عقاراٍت يف احلجاز)295(. 
ويف سبيل ذلك يواجه العديُد من الرعااي املسلمن الفرنسين، املقيمن يف مكة واملدينة املنورة هتديًدا 
بسبب تلك اإلجراءات، وسيضطرون مرغمن وجمربين على االختيار مابن ممتلكاهتم وجنسياهتم، 

مثل اجلزائرين)296(.

من خال استقراء هذه الوثيقة الفرنسية؛ يؤكد النقيب "كانتان"، ابلقول لألمري سعود ومعه 
السيد فؤاد محزة أبن التعديل األخري على قانون اجلنسية السعودية يناقض روح االتفاق ونصه املوقع 
مع امللك عبدالعزيز عام 1350ه/1931م، إذ كان يقضى إبعطاء مهلة مفتوحة )297(. مثَّ عرج على 
نظام امللكية، وأكد أنَّه خيالف مواقف الشريعة اإلسامية الي ال تقبل بتقييد حَق مَتَُلِك املسلم يف 
أرض اإلسام)298(. مث أكد النقيب "كانتان" كذلك أبنه يرى أن من حق املسلمن ابلنظر إىل قوانن 
الشريعة اإلسامية، وبغض النظر عن جنسيتهم أن يتملكوا أراضى وعقارات يف منطقة احلجاز)299(. 

من خال آراء النقيب "كانتان" يف املوضوع املشار إليه أعاه يتضح وجود تفاوٍت كبري، إذ 
اعرتض األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة على هذه النقطة الشرعية. قائًا: أبن عدًدا من الفقهاء 
املسلمن قبلوا ابلتمييز مابن املسلمن حسب تبعيتهم لدولة مسلمة مستقلة، أو خضوعهم لسيطرة 
غري املسلمن، مبا يعن أن املسلمن الذين يعيشون يف باد إسامية حيق هلم التملك يف احلجاز، أما 
املسلمون الذين يعيشون حتت سيطرة دول غري مسلمة فا حيق هلم التملك)300(.وعلى اجلهة األخرى، 
القانون احلديث  القضية من مبادئ  فإن احلكومة السعودية ال تنوي االستلهام يف ما خيص هذه 
واملعاصر والذي تعلو فيه اجلنسية على الداينة )301(. كما أكدت احلكومة السعودية أهنا ضمنت ملن 

متلكوا عقارات ابلطرق املشروعة يف العهدين العثماين واهلاشي حرية التَّمتع أبماكهم)302(.

يف مقابل هذا املوقف السعودي أبدى النقيب "كانتان" ماحظة تفيد أبن هذا النظام ال يوافق 
أبدا القانون احلديث واملعاصر لدولة ترفض لغري حاملي جنسيتها إمكانية التملك أو احلفاظ على 
ممتلكاهتم املوجودة على أراضيها )303(. مث لفت النقيب "كانتان" انتباه السيد فؤاد محزة إىل قضية خمتلفة، 
وهي إمكانية الدعاية املعادية والتهجم من قبل معارضن للحكومة السعودية، إذ ميكنهم اختاذ تدابرَي 
وإجراءاٍت اهتامية ضد حكومته، فمثًا: ماذا سيكون انطباع ورأى سكان شال أفريقيا السيما إن علموا
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أبن مالك املدينتن املقدستن وخادمها امللك عبدالعزيز يرفض وابسم اإلسام نفسه، احلق الذي 
يتمتعون به، با قيٍد أو شرط يف أراضيهم، رغم أهنا خاضعة لسيطرة قوة أوربية؟ )304(.

ميثل رد األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة قمة الذكاء الدبلوماسي، إذ جاءت الردود من منظور 
نصوص قانونية، خيشى أن ال يسفر هذا النقاش معها عن نتيجة. ومن جهة أخرى وعلى أرض الواقع 
كان من السهل إياد تسوايت بن احلكومة السعودية واحلكومة الفرنسية بغض النظر عن النواحي 
القانونية )305(. مث أكد األمري سعود أبن امللك عبدالعزيز كان يريد جتنب ظهور أي نزاع مع احلكومة 
الفرنسية، وظهر ذلك من خال أتجيل تطبيق هذا أوذاك النص موضع اخلاف مع احلكومة الفرنسية 

حىت هناية شهر تشرين األول )أكتوبر( القادم، حىت حتدث تسوايت بن الطرفن)306(.

عندها استبشر خريًا النقيب "كانتان" مؤكًدا أنه من اآلن حىت تلك الفرتة الي حددها امللك 
عبدالعزيز قد تظهر عناصر جديدة يف العاقة بن الطرفن تغري القوانن يف هذا الوضع الذي _ بطريقة 

أو أبخرى _ سيؤدي إىل هتدئة فيما يتعلق أبمر رعاايان الفرنسين وأولئك اخلاضعن حلمايتنا )307(.

وقد أملح السيد فؤاد محزة يف حالة إذا قدمت احلكومة الفرنسية مساعدات ماليه للحكومة 
السعودية مع هناية شهر تشرين األول )أكتوبر( القادم فيمكن للحكومة السعودية أن تغري من حدة 

قوانينها اجتاه رعااي الفرنسين وأولئك اخلاضعن حلمايتها )308(. 

هكذا وإبرجاء مسألة القوانن مؤقًتا )309( كمحصلة طبيعية للصلح، تطرق بعدها األمري سعود 
ومعه السيد فؤاد محزة ملسألة اخلط احلديدي دمشق _ املدينة املنورة، بسبب ما تعانيه السعودية من 
ضائقة مالية، إذ إن اخلط احلديدي الذي مايزال اجلزء احلجازي منه غري مفتوح للنقل منذ تضرره 
أثناء احلرب العاملية األوىل)310(. مع أن هلذا النقل فائدة مجة، ليس للسعودية فقط وإمنا قد يكون 
احلجاج  يؤدي  قد  عند إصاحه  الفرنسي)311(. ومن دون ريب  لانتداب  اخلاضعة  للدول  مفيًدا 
الدينية بوسيلة أسرع وأرخص، وقد يعرب من خال سوراي  السوريون، واللبنانيون واألتراك رحلتهم 
عدد أكرب من احلجاج األجانب)312(. ولوجاهة القرائن السابقة يُوكد األمري سعود ومعه السيد فؤاد 
محزة أنه ومن جهة نظر اقتصادية، فقد يعطى امتيازات وعائدات اقتصادية للحكومة السعودية، ويف 
نفس الوقت فإن هذا األمر سيكون له ميزات لدول املشرق الي يعربها هذا اخلط احلديدي الذي 
ميثل الشراين الرئيسي للتبادل مابن السعودية واخلارج، فالنقل البحري مابن املوانئ السورية واللبنانية 

وميناء جدة شبه غري موجود)313(.
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يف  سيعقد  الذي  التقن  املؤمتر  أبن  محزة  فؤاد  السيد  ومعه  سعود  األمري  أكد  القول  منتهى 
حيفا عام 1354ه/1935م)314(، لبحث السبل العملية إلصاح اخلط احلديدي املوصل لألماكن 
املقدسة يف احلجاز، انفض من دون أن يتمكن من القيام بعمٍل مفيٍد أمام إصرار املندوبن السعودين 
على تسوية أواًل مسألة وحدة وملكية اخلط احلديدي الذي يطالب به امللك عبدالعزيز ابسم األمة 
احلكومة  فإن  االختاف  الرغم من هذا  الشريفن)315(. وعلى  للحرمن  وقًفا  يعترب  اإلسامية أبن 
السعودية عدلت عن موقفها من جعل ملكية اخلط احلديدي وقفا إسامًيا )316(. وبناًء على طلبها 
سيعقد مؤمتر جديد مرة أخرى يف حيفا يف آخر شهر أيلول )سبتمرب( القادم عام 1354ه/1935م؛ 
ألن احلكومة السعودية أيقنت أبهنا لن تسيطر على كامل اخلط احلديدي، فهناك احلكومة الفرنسية 
حتفظات  إىل  ابإلضافة  واألردن،  فلسطن  يف  الربيطانية  واحلكومة  سوراي  يف  شريكه  ستكون  الي 
احلكومات فيما خيص املسائل النظرية من حيث امللكية )317(، فكل طرٍف احتفظ مبواقفه؛ لكنهم 
اتفقوا على برانمج عملي)318(، قد يؤدي إىل النتائج املرجوة من حيث أن الشركة ستجن أرابًحا 

اقتصادية كبرية )319(.

من جهة أخرى فإن األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة اقتنعا ابملصلحة الكبرية الي ستجنيها 
الشركة الفرنسية، بشرط أن تبذل احلكومة الفرنسية ما يف وسعها إلجناح املفاوضات الي ستقام يف 

أيلول )سبتمرب( القادم)320(. 

النقيب "كانتان" تعليًا آخر يبدو أكثر دهاًء واتساقًا مع سياسة  مبقتضى ما تقدم؛ يُعطي 
اخلط  هبا  مير  الي  البلدان  جتنيها  قد  الي  الفوائد  الواقع  يف  تاحظ  الي كانت  الفرنسية  احلكومة 
احلديدي، من جراء إصاح اجلزء احلجازي. وأن سوراي ولبنان اللتن حياوالن إنعاش اقتصادمها املتضرر 

جًدا من األزمة سيسهمان جبدية يف العمل املشرتك)321(. 

مث أكد النقيب "كانتان" أبن القضية يف األساس تقنية والتقنيون وحدهم هم من ميكنهم أن 
التقنية الي ميكن من  الوسائل  يقرروا إن كان ابإلمكان حتقيق رغبات احلكومة السعودية، وتقرير 

خاهلا إصاح اخلط احلديدي)322(.

بصرف النظر عن حقيقة ما سبق؛ فإن مثة نقطة تبقى مهمة للغاية وهي تغطية نفقات الشركة 
الفرنسية، الباهضة جًدا: فالنقيب "كانتان" ال ميلك أية معلومات حيال ذلك)323(. ومهما يكن من 

أمر ما سبق؛ فإن اجلنوح إىل اخليار الدبلوماسي كان احلل النهائي يف تلك املسالة حيث استأنف
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 األمري سعود ومعه السيد فؤاد محزة، إبصرار كبرٍي على دعوة املشاركن يف املؤمتر وهم اإلجنليز، ومعهم 
الفرنسيون هبدف الوصول إىل نتيٍجة إيابية من خال إصاح سكة حديد احلجاز، إذ إن متويل 
العاقات  يتفق مع ضرورة تكامل  الدول مبا  أمام تلك  األشغال لن يشكل عائًقا ال ميكن جتاوزه 
االقتصادية والسياسية وتوثيقها فيما بينهم، فضا عن حتقيق أرابح جيدة )324(. عندها تاىف النقيب 
"كانتان" هذا النداء املباشر جًدا وحول احلديث إىل كرم احلكومتن الربيطانية والفرنسية؛ ألنه ال يريد 
أن خيوض يف النواحي املالية )325(. لكنه يف هناية املطاف أعرب عن أمله يف تعزيز الصات التجارية 

والدبلوماسية بن احلكومتن)326(.

ب- هناية الرحلة:

يف هناية الرحلة غادر األمري سعود فرنسا )327(، صباح يوم التاسع والعشرين من متوز )يوليو( عام 
1354ه/1935م، على منت القطار املسمى "السهم الذهيب"،"Fléché dor")328(، متجًها إىل 
الهاي، إذ كان يف توديعه يف حمطة القطارات كل من القنصل العام الفرنسي وانئب رئيس التشريفات 
السيد "لوزيه"،"Lozé"، إذ ودعه ابسم وزارة اخلارجية، ومستشار مفوضية احلكومة اهلولندية السيد 
"فان بيان"،"Vàn Bylànt"، ومعه الدكتور السيد سي قدور غربيط الوزير املطلق الصاحية، 
والنقيب "كانتان")329(. وهو راضي متاًما عن إقامته يف فرنسا الي لقي فيها كل االحرتام والود الذي 
أحيط به )330(. كما كان مسرورًا جًدا من احلفاوة الي قُبل هبا يف ابريس وخاصة أن رئيس اجلمهورية 
الفرنسية قد استقبله مرتن يف قصره ابإلليزيه "Élyséé")331(، هذا وقد أكد السيد فؤاد محزة يف 
تصريح رمسي أبن رحلة األمري سعود إىل حكومة فرنسا قد زادت من فرص بناء أواصر العاقة بن 

احلكومتن)332(.

على إثر تلك الزايرة الناجحة بعث األمري سعود برقية إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد "ألبري 
فرانسوا"، يف حلظة مغادرته األراضي الفرنسية قال فيها: "أود أن أعرب لكم سيدي رئيس اجلمهورية 
واحلكومة الفرنسية عن عميق شكري عن كل ما قدمتموه يل من ُحسن االستقبال والضيافة خال 
إقامي يف فرنسا، وأعلمكم أبن ذكرى هذه الزايرة ستبقى خالدة لدي، وشكرًا للشعب الفرنسي 

الصديق")333(. 
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كذلك جاء رد رئيس اجلمهورية الفرنسية السيد "ألبري فرانسوا" على الربقية الي استلمها من 
امللكي.  السمو  أرسلتموها اي صاحب  الي  اللطيفة  "أتثرت جًدا ابلربقية  فيها:  قال  األمري سعود 
أشكركم جزيل الشكر عما عربمت فيها من مشاعر، وأان سعيد للذكرى الطيبة الي ستحتفظون هبا عن 
إقامتكم يف فرنسا، إذ كنُت سعيًدا جًدا ابستقبالكم")334(. وقد جاء رد فعل الرايض إبرسال برقية 
أخرى إىل السيد ميغريه )Màigrét( يف جدة ليبعثها إىل وزارة اخلارجية الفرنسية، أكد فيها أبن 
مستشار امللك عبدالعزيز السيد يوسف ايسن قدم من الرايض إىل جدة بناء على أمر ملكي ليعرب له 
عن امتنان وإكبار مِليكه العميق على االستقبال الذي خصت به حكومة فرنسا األمري سعود، وأن 
امللك أبدى مدى أتثره للعناية واالهتمام الذي حظي به األمري، الي يرى فيها شهادة مثينة جديدة 

ودليًا جديًدا على محيمة العاقات الوثيقة والثابتة الي جتمع بينه وبن فرنسا )335(.   
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 اخلامتة ونتائجها: 

من خال ما مت استعراضه يف البحث برهنت الدراسة على أمهية رحلة ويل العهد السعودي األمري 
سعود إىل حكومي إيطاليا وفرنسا سنة 1354ه/1935م، من خال الواثئق غري املنشورة من وزارة 
اخلارجية الفرنسية. واحلقيقة أنه قد استبان من خال هذا البحث النجاح الكبري الذي حققته رحلة 
األمري سعود من خال كسب العديد من اخلربات والتعرف على ساسة وقادة العامل. أثبتت الدراسة 
أبن األمري سعود حاول االستفادة من الدول املتقدمة ألجل بناء الدولة السعودية على أحدث طراز 
التفاوض  للوصول هبا إىل مصاف الدول املتقدمة. برهنت الدراسة على مقدرة األمري سعود على 
لكسب مواقف احلكومة اإليطالية والفرنسية للوقوف جبانب بادة وإياد توازن بن الدول املتنافسة 
على اهليمنة االسرتاتيجه يف منطقة الشرق، جتدر اإلشارة إىل أن األمري سعود قد جنح يف كسب ود 
حكومة إيطاليا بعدم االحنياز والتوقيع على معاهدات مع حكومة إثيوبيا مما أعطى األولية للحكومة 
السعودية أبن تستفيد من شراء بعض األسلحة من احلكومة اإليطالية، ونتيجة لذلك فقد زرع ذلك 
التصرف اآلمال عند احلكومة الفرنسية الي رأت يف احلكومة السعودية الصديق املخلص وارأتت 
أن يكون هناك تعاون اقتصادي وجتاري بينهما، ودلل على ذلك االستقبال احلار من قبل احلكومة 
الفرنسية واستقباهلا لألمري سعود مرتن للتناقش والتباحث معه حول الوسائل املتعلقة بن البلدين من 

أجل فتح صفحة جديد يف العاقات بن البلدين. 

هذا أدى بطبيعة احلال إىل أن تعيد احلكومة الربيطانية حساابهتا يف حتقيق طموحاهتا االسرتاتيجية 
والسياسية والتجارية يف استغال كافة سواحل البحر األمحر على أرض الواقع، ومن األمهية مبكان ذكر 
أن األمري سعود قد جنح يف التفاوض حول القضااي الشائكة مثل قضية حتصيل األوقاف اإلسامية 
الي تكون حتت سيطرة البلدان املستعمرة وخاصة يف شال أفريقيا وأنه من حق السعودية أن تتحصل 
على تلك املبالغ لكي تصرفها يف خدمة احلرمن، ابإلضافة إىل ذلك فقد سعى األمري سعود إىل إعادة 
إحياء سكة احلديد احلجازية؛ ألهنا سوف ختدم احلجاج القادمن من باد الشام. ومتثل جناحه فيها 
يف فتح آفاق احلوار والتعاون والنقاش السياسي حول تلك القضااي والي كانت هذه البداية هي الباب 
الرئيس الذي من خاله مت عاج هذه املوضوعات يف املستقبل. ومما كشفته الدراسة قدرة األمري 
سعود على حماجة هؤالء السياسين حول معظم تلك القضااي. ويف النهاية أدعو الباحثن إىل دراسة 

األرشيفات اإليطالية والفرنسية الزاخرة بواثئق مهمة عن اتريخ الدولة السعودية.
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اهلوامش والتعليقات:

)1( لقد عقد امللك عبدالعزيز والية العهد يف شهر أاير )مايو( 1933م، البنه األكرب األمري 
سعود من أجل جتنيب الباد التنافس على العرش، والستقرار الدولة واستمرارها، ينظر: عبدالعزيز، 
سلمان بن سعود، اتريخ امللك سعود "الوثيقة واحلقيقة"، ج1 )بريوت: دار الساقي، 2005م(، 

ص80.

يف  األول  منفصلن،  مركزين  يف  الدبلوماسي  أرشيفها  الفرنسية  اخلارجية  وزارة  حتفظ   )2(
مدينة ابريس وابلتحديد يف ضاحية الكورنوف "LàCournéuvé"، والثاين يف مدينة اننت 
"Càdn". افتتح مركز الكورنوف "LàCournéuvé" لألرشيف الدبلوماسي عام 2009م، 
وزارة  يف  املركزية  اإلدارات  واثئق  وحيوي  اخلارجية،  وزارة  مقر  الذي كان  القدمي  املركز  حمل  ليحل 
اخلارجية، تتوزع حمتوايته على عدة جمموعات وتنقسم إىل ساسل فرعية، منها على سبيل املثال: 
عدة  تضم  السلسلة  وهذه  1918_1940م،  املشرق   )É( سلسلة  وجتارية،  سياسية  مراسات 
ساسل فرعية، منها السلسلة الفرعية جند واحلجاز، وفيها عثران على ملف رحلة األمري سعود إىل 
أورواب. أما مركز اننت "Càdn" لإلرشيف الدبلوماسي فقد افتتح عام 1987م، وحيوي وبشكل 
قنصلية  إرشيف  ومنها  قنصليات..(،  )سفارات،  اخلارج  والدبلوماسية يف  البعثات  إرشيف  خاص 
فرنسا يف جدة، ويف هذا عثران على الواثئق الي تناولت لقاء السيد فؤاد محزة بك مع النقيب الكونت 

."DéSàint-Quéntin"،"دوسان كانتان"

)3( كان امللك عبدالعزيز يدرك ماينتظر ابنه األمري سعود من أعباء احلكم لذلك كان يدربه 
على إدارة احلكم يف جند والبادية ومساعدته يف شؤون احلكم ينظر: عسة، أمحد، معجزة فوق الرمال 

) لبنان: املطابع األهلية1971م(، ص137.

)4( كانت أوىل زايرات األمري سعود إىل مصر عام 1926م، والثانية الي البحث بصددها وقد 
مت الرتكيز على دولتن فقط )إيطاليا وفرنسا( وقد زار كل من بلجيكا وهولندا وبريطانيا يف اجلانب 

األورويب، أما يف املنطقة العربية فقد زار كل من فلسطن، واألردن، ومصر. 

)5( ملزيد من املعلومات حول األزمة املالية العاملية ينظر: مـحمد عامر، اسرتاتيجيات إدارة 
األزمات واحلكومات )القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع،2006م( ص31 وما بعدها.

)6( ينظر: خارطة لكل من إيطاليا وفرنسا، ص61.
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)7( السيد فؤاد محزة بك، لبناين األصل، ولد يف قرية عبية بلبنان سنة 1899م، دعاه امللك 
عبدالعزيز عام 1926م، بناء على توصية من شكري القوتلي كان ييد اللغة اإلجنليزية وشيًئا من 
الفرنسية والرتكية، أسهم يف املفاوضات الي أجريت بن حكومة جند واحلجاز واحلكومة الربيطانية، 
ويف عام 1929م، حتمل مسؤولية إدارة الشؤون اخلارجية، وحينما أصبح األمري فيصل وزيرًا للخارجية 
عام1930م، عمل السيد فؤاد محزة سكرتري أول ومستشار وانئًبا له، تويف عام1951م، ينظر: حجر، 
مجال حممود "تبادل التمثيل الدبلوماسي الربيطاين _ السعودي 1929_1930م"، حوليات كلية 
اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر، ع )12( 1989م، ص 124؛ الزركلي، خري الدينا 

ألعام )بريوت: دار العلم للماين 2002م( ج 8، ص159.

)8( السيد ميغريه روجيه ميغريه )Màigrét Rogér Màigrét(، ولد عام 1875م، 
وقد درس يف مدرسة اللغات الشرقية، عمل يف عدد من القنصليات يف الباد العربية، مثل: مراكش، 
وفاس، وبغداد. شغل منصب القنصل الفرنسي يف جدة عامي 1928_1929م، مث شغل منصب 
قائم األعمال يف احلجاز وجند وملحقاهتا من عام 1929 إىل عام 1930م، مث شغل منصب قائم 
ابألعمال الفرنسية يف اليمن من عام 1930 إىل عام 1936م. كما عمل قائًما ابملفوضية الفرنسية 
يف جدة عامي 1936_1937م، وأخريًا مكلف ببعثة فرنسا احلرة لدى احلكومة السعودية من عام 

1941 إىل عام 1944م، تويف عام 1949م، ينظر: 
Note on "Jacques Roger Maigret", February 1932, F. O. 882/10.

)9( ودع األمري فيصل ومعه األعيان واآلهلون واملوظفون ووجهاء مدينة جدة ويل العهد األمري 
سعود مبناسبة قيامة برحلة طويلة إىل أورواب، ينظر: أم القرى: العدد )545(، س11، اجلمعة 14صفر 

1354ه، املوافق 17 أاير )مايو( 1935م، ص1.

)10( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 29, 9 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 70. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2. 

)11( Télégràmmé, Àdriàànsé to Gézàntschàp dér Nédérlàndén, 
Zààkgélàstigdé Vàstgéstéld, Djéddàh, 6 Àugustus 1935, No. 
379/84.   
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)12( كان يف وقتها يف مصر وسينضم إىل الوفد، ينظر: الزركلي، خري الدين شبه اجلزيرة يف 
عهد امللك عبدالعزيز )بريوت: دار العلم للماين 1985م(، ج 2، ص 666.

)13( حممد شيخو، املعلومات عنه شحيحة، إال إنه ولد يف مدينة دمشق، عام 1326ه 
-1908م، وهو العارف ابلقانون.

)14( صاحل العلي، املعلومات عنه شحيحة، إال إنه ولد يف مدينة الرايض، عام 1323ه -1905م.

)15( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 44, 18 Mài, 1935, 
Féuillé No, 88. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)16( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282,  Jéudi 6 Mài 1935, 
Pàgé, 2.

البشـري  ألفـا  للدكتـور  الـود واالحـرتام  مـن  الكثـري  ُيكـن  األمـري سـعود كان  أن  ممـا يـدر ذكـره 
"Àpphà Béchir" إىل درجـة أنـه كان يلسـه دائًمـا علـى طاولتـه، ويعتـربه مـن العائلـة وكامت 

ينظـر: سـره، 
Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés 

àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth ,No 567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 113. Àr-
chivés du Ministéré dés ÀffàirésÉtràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-
1940. SS. Àràbié-Hédjàz.Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

عام  الرايض،  مدينة  يف ضواحي  ولد  إنه  إال  عنه شحيحة  املعلومات  فهد كريديس،   )17(
1322ه/1904م.  

)18( Télégràmmé du Consul dé Fràncàis à Turin àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 6, 28 Mài, 1935, Féuillé 
No, 102. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 
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1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 
See also Ministéré dés Àffàirés Étràngérés, 1935, Féuillé No, 103. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)19( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 35,17 Àvril,1935, 
Féuillé No,71. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 
5,101/2.

)20( شركة "ميساجري ماريتيم"،"Méssàgérié Màritimé"، أتسست عام 1851م، 
وهي عبارة عن شركة نقل حبري، هتتم بنقل البضائع بن أورواب وآسيا، للمزيد من املعلومات ينظر املقالة 

التالية: 

Bérnéron - Couvénhés, Màrié - Frànçoisé, Là Compàgnié 
dés Méssàgériés Màritimés: Initiàtivés privéés ét subvéntions pub-
liqués à l›originé d›un grànd àrmémént commérciàl frànçàis àu 
XIXé sièclé, )in Révué d›histoiré màritimé, no 5, 2006(, p. 55.

)21( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 29, 9 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 70. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)22( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 693,16 Mài,1935, 
Féuillé No, 84. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5, 101/2.
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)23( Ministéré dés Àffàirés Étràngérés, 1935, Féuillé No, 103. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. »Dossiér« 5, 101/2.

)24( كانت االنطاقة من مدينة جدة بعد ظهر يوم الثااثء بعد أن أدى األمري سعود نسك 
العمرة إىل بيت هللا، إذ أقيم له حفل وداع رمسي وشعيب ينظر: أم القرى: العدد )544( س11، اجلمعة 

7 صفر 1354ه، املوافق 10 أاير )مايو( 1935م، ص2؛ الزركلي، شبه اجلزيرة، جـ2، ص666.

)25( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 35, 17 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 71. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
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1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)86( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé,3.

)87( عملت احلكومة السعودية على محاية أمن البحر األمحر ومنه خليج عدن حبرًا عربًيا، فالدفاع 
عنه واجب دين يقع على عاتق أبناء األمة اإلسامية ينظر: أم القرى، العدد )2575( ،س52، اجلمعة 

28ربيع اآلخر1395ه/9 أاير )مايو( 1975م، ص6. 
)88( مما يدر ذكره أن مجرك يف األصل لفظ إيطايل )Coméricà(، وهو يعن مركز حتصيل 

الضرائب على السلع الواردة والصادرة، ينظر:
Shaw, Stanford, The Financial and Administrative Organization 

and Development of Ottoman Egypt 1517-1798 )Princeton, New 
Jersey, 1962(, p.272.
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)89( Lé Corréspondàncéd Oriént, Ànnéé 28, N 450,  Juin 1935, 
Pàgés, 276.

)90( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé, 3.

)91( مطار "غرواتغلي"،"Grottàglié"، كان قد استخدم من عام1886م، إىل عام 1918م، 
للطريان العام، مث حتول إىل مقر للطريان العسكري، ينظر:

Màurér, Màurér, Àir Forcé Combàt Units of  World Wàr II. 
)Wàshington: Officé of Àir Forcé History, 1983(.

)92( "اترانتيه"،"Tàrénté" هو امليناء التجاري والعسكري اإليطايل املهم ويعّد قاعدة حبرية 
لألسطول امللكي اإليطايل يف جنوب الباد، سقطت هذه املدينة قبل ذلك يف يد الدولة العثمانية أايم 
السلطان حممد الفاتح عام1481م، ينظر: فريد، حممد، اتريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق إحسان، 

حقي، )بريوت: دار النفائس1981م(، ط1، ص176.
Wuilléumér, Piérré, Tàrénté dés Originés à là Conquêté 

Romàiné, )Pàris: É. dé Boccàrd, 939(. P, 22.

)93( تقدم الطلبة املتدربون بطلب مرافقه األمري سعود إىل مدينة روما فوافق على طلبهم بشرط أن 
يعودا بعد مخسة أايم الستكمال تدريباهتم العسكرية، ينظر: صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 

9ربيع األول 1354هـ، املوافق11متوز )يوليو( 1935م، ص2.

)94( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 ."Dossiér" 5,101/2.

)95( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
105. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)96( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21265, Iundi 20 Mài 1935, 
Pàgé, 3.

)97( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 
80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)98( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)99( إمارة "بييموني"،"Piémonté"، تقع يف شال غرب إيطاليا مركزها تورينو. 
)100( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 

dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. “Dossiér” 5,101/2.

)101( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. 
"Dossiér" 5,101/2.

)102( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)103( صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 25صفر 1354ه، املوافق 28 أاير )مايو( 
1935م، ص2.
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)104( Télégràmmé du Consul dé Fràncé à Nàplés àu Monsiéur 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 52, 21 Àvril, 1935, Féuillé No, 
93. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)105( Ibid. No, 694, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 80. 

)106( Ibid.
"فيزوف"،"Vésuvio" هو عبارة عن جبل بركاين اثئر، يقع يف شرق مدينة انبويل، توجد 

جبواره املدن الرومانية القدمية وعدة مستوطنات أخرى، ينظر: الرابط اآليت:
 Https:// àr.Wikipédià.org/wiki. 

)107(  Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
141, Mércrédi 22 Mài 1935, Pàgé 1.

)108( السيد "سوفيش"،"Suvich"، رجل سياسي ودبلوماسي إيطايل ولد عام 1887م، 
عمل وكيل وزارة الدولة للشؤون املالية والشؤون اخلارجية، تويف عام 1980م، ينظر إىل مذكراته: 
Suvich, Fulvio, Mémorié:1932-1936, À Curà di Giànfrànco 

Biànchi )Milàno: Rizzoli Éditoré, 1984(.P, 66.

)109( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 106. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-
1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)110( فندق "اكسلسوار"،"Éxcélsoir" من أمجل فنادق روما.

)111( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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)112( Ibid.
)113( Ibid. No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 106.

)114( أم القرى: العدد )551(، س11، اجلمعة 19ربيع األول 1354ه، املوافق 21 متوز )يوليو( 
1935م، ص2.

)115( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu 
Ministérédés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 4/10 bis/À, 20 
Àout,1935, Féuillé No, 119. Àrchivésdu Ministéré dés Àffàirés 
Étràngérés: Sérié É .Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. 
Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)116( صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 9ربيع األول 1354ه، املوافق 11 متوز  )يوليو( 
1935م، ص2.

)117( Bàldry, J, "Foréign Intérvéntion ànd Occupàtion of 
Kàmàràn Islànd", Àràbiàn Studiés, Vol. IV)1968(, P.103

)118( Sécré Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)119( غازي بن فيصل الشريف ولد ونشأ مبكة، والتحق ابلكلية العسكرية عام 1928م، وخترج 
منها يف عام 1932م، نودى به ملًكا على العراق عام 1933م، واخريًا تويف عام 1939م، إثر حادث 
سيارة، ينظر: اجلليلي، عبدالرمحن، امللك غازي وقاتلوه )لندن: دار احلكمة،1993م(، ص277؛ 

انطونيوس جورج، يقظة العرب )بريوت: د.ن 1992م(، ص27.

)120( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28  Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5,]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[101/2.
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األدب  درس  1860م،  عام  ولد  فرنسي  دولة  رجل   ،"Poincàré"،"بوانكاريه"  )121(
واحلقوق وتوىل عدة مناصب، منها وزارة املعارف، ووزارة املالية، ويف عام 1913م، انتخب لرائسة 
اجلمهورية الفرنسية، وعهد برائسة الوزارة إىل كليمنصو، وقد اعتمد يف سياسته على تنفيذ مشاريع 
استعمارية فرنسية يف سوراي واملغرب العريب، توىف يف ابريس عام1934م، ينظر: البعلبكي، منري، معجم 
أعام املورد )لبنان: دار املاين1992م(، ص114؛ كوثراين، وجيه، التاريخ االجتماعي: باد الشام: 

السكان والسياسة يف مطلع القرن العشرين )بريوت: معهد االعتماد العريب 1980م(، ص217. 

)122( "كليمنصو"،"Cléméncéàu"، سياسي فرنسي درس الطب، كان له نزعة مجهورية، 
انتخب عضًوا مبجلس النواب عام 1876م، مث أصبح وزيرًا عام 1906م، رأس الوزارة مرتن األوىل من 
عام 1906م، إىل عام 1909م، والثانية من عام 1917م إىل عام1919م، ينظر: احلكيم يوسف، 

سوريه واالنتداب الفرنسي )بريوت: دار النهار 1980م(، ص314.

)123( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)124( جتدر اإلشارة إىل أن األمري سعود زار فلسطن يف أثناء عودته إىل السعودية وكان ذلك 
يف 14آب )أغسطس(، لعام 1935م، ينظر: الزركلي، شبه اجلزيرة، جـ3، ص816.

)125( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28  Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. "Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

أبن  اإليطالية   ،"Là Stàmpà Torino"،"تورينو "الستامبا  صحيفة  أكدت   )126(
احلكومة الربيطانية تعترب مّعان وخليج العقبة ركًنا مهًما يف سياستها يف الشرق العريب، إذ مت تعين حاكم 
بريطاين لإلشراف على اإلنشاءات الدفاعية ولتنظيم إدارة املنطقة على الرغم أن العرب قد دافعوا بصابة 
عن العقبة ووقفوا مع اإلجنليز ضد العثمانين واألملان، ولكن احلكومة الربيطانية بعد احلرب العاملية األوىل 
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ضمت العقبة إىل احلجاز، وعندما سيطر امللك عبدالعزيز على احلجاز رفض أن يتنازل عنها ومتسك هبا 
ألنه يعتربها مفتاًحا ألمن مملكته من انحية الشمال، ينظر:

Là Stàmpà Torino, Ànnéé 140, N 150, Dimànché 5 Àvril 1935, 
Pàgé 2. 

)127( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 1935, 
Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311"Dossiér" 
5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[ 101/2.

)128( مما يدر ذكره هو أن العاقة السعودية اإليطالية كانت تسري بشكل جيد بعد توقيع معاهدة 
1932م، ولكنها أتثرت أبحداث النزاع بن السعودية واليمن لعام 1934م؛ ألن احلكومة اإليطالية 
لديها ارتباط خاص ابليمن ينظر: بيتسغالو ماتيو، دبلوماسية الصداقة، إيطاليا واململكة العربية السعودية 
1932-1942م، ترمجة حممد عشماوي، عثمان )الرايض: دارة امللك عبدالعزيز 1425ه(، ص120.

)129( توىل اإلمام حيي بن حممد محيد الدين عرش اليمن بعد والده اإلمام املنصور سنة 1904م، 
وحكم حىت سنة 1948م، وكان على املذهب الزيدى ويعترب من أهم من حكم باد اليمن من األئمة 
الزيدين، للمزيد ينظر: العمرى، حسن عبدهللا، اتريخ اليمن احلديث واملعاصر 1516-1918م، من 

املتوكل إمساعيل إىل املتوكل حيي محيد الدين )دمشق: دار الفكر2001م(، ص198؛ ينظر:
Little, Tom, South Arabia: Arena of Conflict )London: Pall 

Mall Press, 1968(, p. 18. See Also Al - Gosabi, Ghazi, A, The 1962 
Revolution in Yemen and its Impact on the Foreign Policies in the 
UAR and Saudi Arabia. PhD Thesis, University College London, 
1970, p. 54.

)130( Sécrét Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé 
àu Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694, 28 Juné, 
1935, Féuillé No, 42. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: 
Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 311. 
"Dossiér" 5, ]Léttérs/Politicàl ànd Sécréts[101/2.
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ياحظ أن احلكومة اإليطالية كانت مرتبطة مع االمام حيىي محيد الدين مبعاهدة صنعاء أيلول )سبتمرب( 
الدولية  العاقات  اتريخ  يف  دراسات  عثمان،  فاروق  أابظة،  ينظر:  سنوات،  عشر  ملدة  1926م، 

واحلضارة احلديثة )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية 1994م(، ص183.

)131( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài,1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)132( للمزيد من املعلومات حول بنود معاهدة الطائف، ينظر: معاهدة الطائف بن اململكة 
العربية السعودية واململكة اليمانية )جدة: املطبعة السلفية ومكتبتها 1353ه( ص3 - 15.

)133( Léttré du Chàrgé Dàffàirés én Égypté àn Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 328, 20 Àout, 1935, Féuillé No, 
125. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)134( أكد قنصل احلكومة الفرنسية يف مدينة جدة السيد ميغريه )Màigrét( وصول بعثة 
أثيوبية من صنعاء إىل جدة يف 31 تشرين األول )أكتوبر( 1935م، من أجل عمل مباحثات جادة 

حول عقد معاهدة صداقة بينها وبن احلكومة السعودية، ينظر: 
Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 

Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 48, 31 Oct, 
1935, Féuillé No, 97. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés 
Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. 
Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)135( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 5, 101/2.

)136( بيتسغالو، دبلوماسية الصداقة، ص 126.
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)137( املرجع نفسة ص 127.
)138( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 

dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 694,16 Mài, 1935, Féuillé No, 
80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

مسرح "أدراينو"،"Àdriàno"، ويعرف أيًضا ابسم "بوليتيما ادراينو"، ويقع يف ساحة كافور 
يف روما، ينظر:

Màtàràzzo, Silvànà, Téàtri à Romà tràStorià é Contémporànéità, 
)Nàpoli: Édizioni Intrà Moénià, 2004(.

)139( مطار "سيامبينو"،"Ciàmpino"، مت افتتاحه عام 1916م، ويعترب من أقدم املطارات 
يف إيطاليا، وكان مطار روما حىت عام 1960م، وللمزيد من املعلومات ينظر:  

Lic Books, Àirports in Romé: Léonàrdo Dà Vinci - Fiumicino 
Àirport, Romé Ciàmpino Àirport, Romé Vitérbo Àirport, Généràl, 
)Books LLC, 2010(, p. 26. 

)140( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

عمل السيد "فال" كسكرتري دولة، مث عمل وزيرًا للطريان ابلوكالة، مث قائد القوى اجلوية امللكية 
ورئيس هيئه أركان القوى اجلوية اإليطالية، ينظر:

Ciàno, Gàléàzzo Journàl Politiqué, Tomé 1: Àoût 1937- Séptém-
bré 1939, )Pàris: Pérrin, 2015(.

)141( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,694,16 Mài,1935, 
Féuillé No,80. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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ملعب السيد "موسولين" عبارة عن جممع رايضي يف روما مت إنشاؤه بن عام 1928و 1938م، 
وهو ميثل العمارة الفاشية، ينظر: 

Gàillémàin ,Jéàn - Louis, Stàdium, lé Stàdé dés Màrbrés, )Normà 
Éd, 2002(. p. 90. 

)142( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)143( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)144( أم القرى: العدد )547(، س11، اجلمعة 28صفر1354ه، املوافق 31 أاير )مايو( 
1935م، ص2.

)145( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,695,16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

مدينة "تيفويل"،"Tivoli" مدينة إيطالية عريقة يف مقاطعة روما إبقليم "التيسو" على هنر "أنيين" 
للمزيد من املعلومات، ينظر:

Coffin, Dàvid, Thé Villà d'Ésté àt Tivoli )Princéton, Princéton 
Univérsity Préss, 1960(,p. 22.

)146( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,695,16 Mài,1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton310. "Dossiér"5, 
101/2.
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)147( قرب اجلندي اجملهول، هو نصب تذكاري حيمل قرب اجلندي اجملهول مع الشعلة اخلالدة، 
بنيت حتت متثال آهلة روما بعد احلرب العاملية األوىل، بن يف شرف امللك اإليطايل "فيكتور عمانوئيل" 
لريمز إليطاليا املوحدة، ويقع يف روما بن ساحة "فينيسيا" و"الكابيتول"، ينظر: الكتاب عن قرب اجلندي 

اجملهول اإليطايل:
Àugusto Tognàsso, Ignotomilitià, )Milàno: Zànoli, 1922(, p. 27.
)148( Lé  Journàl, N 15567, Sàmédi 1 Juin 1935, 5 Héurs dé 

Màtin, Pàgé, 5.
)149( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 

Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No,87. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)150( قلعة "فيا الشرق"،"Villà Désté"، تقع يف "تيفويل" قرب روما، وهي مثال رائع 
للعمارة يف عصر النهضة، ينظر:

Dàvid Coffin, Thé Villà d›Ésté àt Tivoli, Princéton, )Princéton: 
Univérsity Préss, 1960(, p. 21. 

)151( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài,1935, 
Féuillé No, 86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.

ومعهد الشرق يف مدينة روما هو عبارة عن معهد يضم مجيع املستشرقن اإليطالين الذين يهتمون 
بكل فنون وقضااي الشرق األوسط.

)152( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 695, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No, 84. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5, 101/2.
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)153( Ibid.No, 693, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 86. 

)154( أتسس وسام "موريس - Làuricé"، يف عام 1434م، من قبل "أميديو الثامن"، ومينح 
لدرجة املدنية والعسكرية وللفرسان، عن األومسة، ينظر: 

Cibràrio, Luigi, Précis Historiqué dés Ordrés Réligiéux ét Mil-
itàirés dé S. Làzàré ét dé S. Màuricé: Àvànt ét àprès léur réunion, 
)Louis Pérrin, 1860(, p.144. 

)155( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 693, 16 Mài, 1935, 
Féuillé No,86. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton310. "Dossiér" 5,101/2.

أتسـس وسـام "الزار"،"Làzàré" عام 1100م، من مستشـفى اجلذام يف القدس الذين أطلقوا 
على أنفسـهم اسـم "اإلخوان القديس الزاروس"، وهو مينح لرجال الشـجعان، ينظر: 

Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)156( رتبة الضابط الكبري، يرتدي شارة على صدره األيسر،ينظر:
Cibràrio,Précis Historiqué, p. 144.

)157( وسام قائد التاج اإليطايل أتسس أبمر وطن يف عام 1868م، من قبل امللك "فيتوريو 
إميانويل"، إلحياء ذكرى توحيد إيطاليا عام 1861م، ينظر: 

Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)158( رتبة قائد التاج اإليطايل للمزيد من املعلومات عنها، ينظر:
Cibràrio, Précis Historiqué, p. 144.

)159( Télégràmmé dé LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 789, 5 Jiun,1935, 
Féuillé No,107. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)160( Ibid. No, 695, 16 Mài, 1935, Féuillé No, 87. 
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)161( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 143, 30 Mài,1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)162( Télégràmmé du Consul dé Frànàis à Turin àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No, 6, 28 Mài,1935, Féuillé No, 
102. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)163( بقرار من النظام الفاشي أنِشئت إذاعة راديو "ابري"،"Bàri" يف عام 1934م، من"ابري" 
يف جنوب إيطاليا، وكان اهلدف منها، أن تبث براجمها السياسية ابللغة العربية يف مجيع أحناء العامل، وخاصة 

للبلدان العربية، ينظر:
Gràngé, Dàniél - Jàcqués, Là Propàgàndé Àràbé dé Ràdio Bàri 

)1937-1939(, )Rélàtions Intérnàtionàlés, 1976(, p. 38.
)164( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 

Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis,No,48,23 Àvril, 1935, 
Féuillé No,97.Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É 
Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)165( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés Fràncàis, No, 27, 8 Juin, 1935, Féuillé No,108. Àrchivés 
du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. 
SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)166( صوت احلجاز "مكة املكرمة" يوم الثااثء 18صفر1354ه، املوافق22 أاير )مايو( 
1935م، ص2.

)167( Léttré dés LÀmbàssàdéur Fràncàis à Romé àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,143, 30 Mài, 1935, Féuillé No, 
106. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz.Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)168( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,4/10 bis/À,20 Àout,1935, Féuillé 
No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié- Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)169( منسي، عبدهللا سراج، "الزايرات اخلارجية للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء واليته للعهد"، 
دارة امللك عبدالعزيز، امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود حبوث ودراسات، الرايض 2006م، اجمللد 
اخلامس، حبوث الندوة العلمية لتاريخ امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود يف الفرتة من 5-7 ذي القعدة 

1427ه، املوافق 26-28 نوفمرب 2006م، ص389.

)170( أم القرى: العدد )547(، س11، اجلمعة 28صفر1354ه، املوافق31 أاير )مايو( 
1935م، ص2.

)171( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,37,28 Àvril,1935, 
Féuillé. No,73. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É.Lévànt.1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

)172( Ibid. No, 38, 28 Àvril, 1935, Féuillé No, 74.

)173( Ibid. 

)174( كان الطبيب يدعى "برونيللي"،"Brunélli" وقد عمل يف إريرتاي واحلبشة واليمن، 
وقد افتتح مستوصف يف مدينة جدة بتمويل من احلكومة اإليطالية، ينظر: 

Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu Mon-
siéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,38,25 Mài,1935, Féuillé 
No,74. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5, 101/2.

)175( Ibid. No, 38, 28 Àvril, 1935, Féuillé No, 74. 
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)176( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,37,28 Àvril,1935, 
Féuillé No, 73. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)177( Ibid.

)178( Ibid. Féuillé No, 38.

)179( Ibid.

)180( Telegram from Sir E. Drummond to Sir John Simon 
Received, 8 May 1935, F.O. 371/17926.

)181( Hurewitz, Diplomacy in the Near, p. 20.

)182( Hurewitz, Diplomacy in the Near, p. 20 - 25.

)183( ينظر ملحق )3( ص63. 

)184( Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, Noté Pour Lé 
Càbinét du Ministé. 1935, Féuillé No, 103. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié- 
Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér"5,101/2.

انصر  عبدهللا  ينظر: السدحان  احلرمن،  أوقاف  حول  املعلومات  من  املزيد  ملعرفة   )185(
"األوقاف على احلرمن الشريفن خارج اململكة العربية السعودية" جملة الدارة، عدد )4(، سنة )35(، 

)1430ه/2009م(، 185 وما بعدها.
)186( هي عبارة عن مجعيه أنشئت قبل احلماية الفرنسية، ولكن عندما وقعت باد تونس واجلزائر 
واملغرب حتت احلماية الفرنسية مت االعتداء على األوقاف املخصصة للحرمن من قبل املستعمر إذ حاولوا 
تعطيلها وحتجيمها عن طريق عدم صرف اإلرادات األوقاف، ينظر: بكور، حممد، الوقف اإلسامي يف 
مواجه السياسات االستعمارية، اجمللة العربية، عدد )471(، ربيع الثاين 1437ه/كانون الثاين )يناير( 

2016م. 
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)187( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh 
àu Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,45,23 Àvril,1935, 
Féuillé No,95. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)188( مما جتدر اإلشارة إليه هو أن السيد فؤاد محزة كان صاحب مواقف ايابية جتاه احلكومة 
الفرنسية فقد كان املفاوض يف معاهدة الصداقة الفرنسية السعودية عام 1931م. ورافق إىل أورواب األخ 

األصغر لألمري سعود عام 1932م، وجاء لوحده إىل فرنسا عام 1934م، ينظر: 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, Noté Pour Lé 

Càbinét du Ministé. 1935, Féuillé No, 92. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié- 
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)198( Ibid.

)199( Memorandum on British Commitments, Political Intel-
ligence Department, F.O. 1915, 10/1089.
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Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)204( Ibid.

)205( السيد "موريس لوزيه"،"Màuricé Lozé"، حاصل على إجازة يف احلقوق من جامعة 
ابريس، بدأ العمل يف وزارة اخلارجية عام1905م، يف شعبة أفريقيا، مث مساعد لرئيس التشريفات، وأخريًا 

أصبح رئيًسا لقسم التشريفات عام1937م، حىت تقاعده عام1941م، ينظر:
Rousso, Hénry, Là Fàbriqué Intérdisciplinàiré: Histoiré ét 

Sciéncé Politiqué, )Préssés Univérsitàirés dé Rénnés,17 Juil, 2015(.

)206( Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
150, Dimànché 31 Mài 1935, Pàgé 2. 

)207( السيد "ألبري فرانسوا لوبران"،"Àlbért Fràncois Lébrun"، ولد عام 871م، 
رجل سياسي من الطراز األول، عمل رئيس للجمهورية الفرنسية من عام 1932م حىت عام 1950م 

تويف عام 1950م، ينظر:
Séméntéry, Michél, Lés Présidénts dé là Républiqué Frànçàisé 

ét léur Fàmillé, )Pàris: Éditions Christiàn, 1982(, P. 271. 

)208( Lé Journàl, N, 15567, Sàmédi 1  Juin 1935, 5 Héurs dé 
Màtin, Pàgé, 5.
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)209( الدكتور السيد سي قدور غربيط الوزير املطلق الصاحية يف ابريس، جزائري االصل كان 
يعمل لصاحل فرنسا وتوىل أحباس احلرمن الشريفن يف اجلزائر واملعلومات عنه شحيحة، ينظر: سودة 
عبدالسام عبدالقادر، إحتاف املطالع بوفيات أعام القرن الثالث عشر والرابع عشر، حتقيق حممد، 
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1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)212( أم القرى: العدد )551(، س 11، اجلمعة 19ربيع األول 1354ه، املوافق21 متوز )يوليو( 
1935م، ص2.

)213( بىن هذا املسجد الدكتور السيد سي قدور، وظل رئيسه حىت تويف عام 1954م. 

املوافق21 متوز  العدد )551(، س11، اجلمعة 19ربيع األول 1354ه،  القرى:  أم   )214(
)يوليو( 1935م، ص2. ومماجتدر اإلشارة إليه هو أن األمري سعود قد سجل كلمة يف جامع ابريس 
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مببلغ كبري للجامع وللمعهد اإلسامي، ينظر: أم القرى: العدد )551(، س11، اجلمعة 19 ربيع األول 

1354ه، املوافق21 متوز )يوليو( 1935م، ص2.

)215( اجلنرال "فيكتور دانن"،"Victor Dénàin"، ولد عام 1880م، انضم إىل ساح 
الطريان يف اجليش الفرنسي عام 1903م، اشرتك يف احلرب العاملية األوىل مع جيوش احللفاء إذ قاد اجلبهة 
الشرقية لساح اجلو الفرنسي، خدم يف باد الشام من عام 1918 إىل 1923م، مث خدم كوزير ورئيس 

هليئة األركان العامة للقوات اجلوية الفرنسية، ينظر:
Chàuvy, Géràrd, Lé dràmé dé l›àrméé Frànçàisé, )Pàris, Pyg-

màlion, 2009(,p.43. 
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)216( Lé Journàl, N15567, Sàmédi 1 Juin 1935, 5 Héurs dé Màtin, 
Pàgé,5. 

ياحظ أهنا احتفاالت تقام يف شهر حزيران )يونيو( من كل عام لاحتفال ابجملاالت االقتصادية 
والتجارية حول الطريان وتقام معارض للتسويق. وحيضرة الكثري من رجال الصناعة والعسكرين يف العامل. 

)217( السيد "بيك دو فوكيري"،"Bécq Dé Fouqiérés"، ولد عام 1868م، تقلد 
رئيس املراسم يف القصر اجلمهوري الفرنسي، وأصبح  وزير مطلق الصاحية تويف عام 1960م، ودفن 

يف مقربة بياريتز، ينظر:
Dé Fouquièrés, Àndré, Cinquànté àns dé pànàché, )Pàris: Horày, 

1951(, p.11-22.

)218( السيد "ستيفان أوزكي"،"Stéfàn Osuský"، ولد عام 1889م، يف اجملر، أكمل 
دراسته ابلوالايت املتحدة، يعترب رجل سياسي ودبلوماسي واملؤسس واملشارك يف بناء عصبة األمم املتحدة 

تويف عام 1973م، ينظر: 
Bérnàrd, Michél, L'àction dé Štéfàn Osuský, ministré Plénipo-

téntiàiré dé Tchécoslovàquié à Pàris, )in Révué dés étudés slàvés, 
vol, 52, no 1-2, Munich 1938: mythés ét réàlités, 1979(, p. 125, 134. 

)219( السيد "أندريه لويس فاتو"،"Àndré Louis Wàtéàu"، ولد عام 1883م، 
ضابط فرنسي كان برتبة كولونيل وكان رئيًسا لنادي الطريان، وبعدها أصبح برتبة جنرال يف أحد ألوية 
الطريان، حصل على وسام الشرف عام 1918م، نظري مشاركته الفعالة يف احلرب العاملية األوىل، 

وتويف عام 1946م، ينظر: 
Dé Ponchévillé, Àndré, Louis ét Frànçois Wàttéàu dits 

Wàttéàu dé Lillé, )Pàris: Àndré Délpéuch, 1928(, p. 113.

)220( Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
152, Dimànché 2  Juin 1935, Pàgé, 4. 

"إيدموند جيسكار ديستان"،"Édmond Giscàr dÉstàing"، ولد عام 1894م، كان 
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Bonàfé, Félix, Édmond Giscàrd d'Éstàing: un Humànisté, Hom-
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)221( اجلنرال "لويس مورين"، ولد عام 1869م، خدم يف ساح املدفعية ابجليش الفرنسي، مث 
عن يف منصب وزير احلرب، تويف عام 1956م، يف ابريس، ينظر: 
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)Bruxéllés: Éd. Ràciné, 2009(, Vo, 1, p. 39.
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À-C, )Pàris: Lés Éditions dé Pàris Màx Chàléil, 2015(,p.158-159.

)225( السيد "هنري غوت"،"Hénri Gout" ولد عام 1876م، درس مهنة الطب مث حتول 
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)226( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282, Jéudi 6 Juini 1935, 
Pàgé, 2. 

)227( اجلنرال "دورميه"،"Durrméyér"، ولد عام 1877م، ضابط فرنسي، كان قائد لواء 
عام 1933م، مث قائد فرقة عام 1937م، مث أصبح قائد اجليش يف حمافظة منطقة "سن - أيه واز" 
"Séiné - ét - Oisé" ينظر: حملة عن حياته على موقع متحف جنراالت اجليش الفرنسي، املعروف 
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)228( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26939, Mércrédi 5 Juin 1935, 
Pàgé, 8, Séé àlso Lé Journàl, N 15567, Sàmédi 1 Juin 1935, 5 Héurs 
dé Màtin, Pàgé, 5. 

)229( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26941, Véndrédi 7 Juin 1935, 
Pàgé, 8.  

)230( Ibid.

)231( Ibid.

)232( Ibid. 

)233( Ibid. Pàgé, 7.  

)234( Ibid. Pàgé, 8.  

)235( Ibid.

 )236( Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu 
Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 46, 23 Àvril, 1935, 
Féuillé No, 96. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5,101/2.
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إبصدار النقود، وكذلك إنتاج امليداليات، ينظر: 

Zéràh, Dov Michél, Là Monnàié dé Pàris, 12 sièclés d'Histoiré, 
)Pàris: Lé Chérché Midi, 2006(.

)238( Lé Màtin, Ànnéé 52, N 18706, Sàmédi 8 Juin 1935, Édi-
tion dé 5 Héurés, Pàgé, 8.

)239( صوت احلجاز "مكة املكرمة"، يوم الثااثء 16ربيع األول 1354ه، املوافق 18 متوز )يوليو( 
1935م، ص2.

)240( أم القرى: العدد )551(، س11، اجلمعة 19 ربيع األول 1354ه، املوافق 21 متوز )يوليو( 
1935م،ص2.
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العثيمن، عبدهللا صاحل، اتريخ اململكة العربية السعودية عهد امللك عبدالعزيز ط11 )الرايض: مطبعة 

العبيكان 2014م( ص322. 

)242( Lé Pétit Pàrisién, Ànnéé 60, N 21282, Jéudi 6 Juini 1935, 
Pàgé, 2.

)243( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26941, Véndrédi 7 Juin 1935, 
Pàgé, 8.

)244( "سن ومارين"،"Séiné ét Màrné"، هو عبارة عن إقليم فرنسي اتبع ملنطقة "إيل 
دو فرانس" واخذ امسه من هنر السن، ينظر الرابط اآليت: 

http://www.Séiné-ét-Màrné.fr.

)245(  Lé Témps, Ànnéé 75,N26941, Véndrédi 7 Juin 1935, Pàgé,8.

)246( Lé  Journàl, N15567, Sàmédi 1 Juin 1935,5 Héurs dé Màtin, 
Pàgé,5.
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)247( Lé Témps, Ànnéé 75, N26941, Véndrédi 7 Juin 1935, Pàgé,8.
السيد "لويس دوميسنيل"،"Louis Dumésnil"، ولد عام 1882م، كان يعمل يف الصحافة 
يف بداية حياته مث انتقل إىل السلك العسكري وعمل به حىت أصيب يف احلرب العاملية األوىل، مث انتقل 

إىل السياسة، وعمل كرئيس بلدية تويف عام 1956م، ينظر:
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Télégràmmé du Ministér dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis à àu 
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Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)249( Télégràmmé du Monsiéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis 
àu Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh, No,46,8 Àvril,1935, 
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Lévànt. 1930-1940. S. Àràbié-Hédjàz Càrton 310."Dossiér"5, 101/2.

 Sàgnés"،"سانيو" الكونت  املرتجم  النقيب  الفرنسية  احلكومة  خصصت  لقد   )250(
Quéntin"، ليكون ُملزًما مع األمري سعود وأن يرتجم له كل ما يريد ومن مهامه أن يتعرف علية 

أثناء زايرته للحكومة الفرنسية، ينظر:
Journàl dés Débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 150, 

Dimànché 31 Mài 1935, Pàgé 2.

)251( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8  Juin, 1935, Féuillé No, 
110. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.
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)252( Ibid.
)253( Ibid.

)254( الشيخ حافظ وهبة ولد عام 1889م، من أصل مصري تعلم يف األزهر وعمل يف الصحافة، 
كما عمل مديرًا ملدرسة يف الكويت من عام 1915م إىل عام 1920م، ولكن يف عام1923م، عمل 
كمستشار للملك عبدالعزيز خال مفاوضات حبرة 1925م، مث جدة 1927م وعام 1928م، وبعد 
ذلك أصبح أول وزير مفوض سعودي إىل بريطانيا وهولندا من عام 1930م إىل 1948م، مث سفري 

للسعودية يف لندن من عام 1948إىل 1956م، ينظر: 
Personalities in Saudi Arabia, in Watt, D, and Bourne, K, )eds.(, 

in British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from 
Foreign Office Confidential Print, Part II From the First to the Sec-
ond World War, Series B Turkey, Iran and the Middle East, 1918-
1939 )University Publications of America, 1985(, vol. 8, p. 37.

)255( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No 567, 8  Juin, 1935, Féuillé No, 
111. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés:Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)256( Ibid.
)257( ورد االسم يف الواثئق الفرنسية بـــ"ريزا" ألنه ُكتب كما لُفظ ابللغة الفارسية وذلك بسبب 

أنه قد عاش فرتة من حياته يف إيران والصحيح هو رضا بعد التحقق من أكثر من وثيقة فرنسية.

 )258( السيد "احلاج عبدهللا علي رضا زينل"، اتجر لؤلؤ وجموهرات يف )117( بشارع الشانزيليزيه، 
كان عمره آنذاك حوايل مخسن عاًما وهو وجيه عريب ورجل أعمال انجح، ذو طبع هادئ ورزين، ويبدو 
أنه كان ميثل دور املستشار للملك عبدالعزيز ويلعب أيًضا دور البنك لصاحل السعودية، أسس جده األكرب 
زينل أول شركة جتارية يف مدينة جدة وحتمل سجًا جتاراًي برقم واحد، وكانت الشركة تقوم إبدارة ميناء جدة 
وكربى شركات املاحة البحرية يف ذلك الوقت، كما كان احلاج عبدهللا يقوم بعمل القائم مقام يف جدة 

أثناء العهد العثماين إىل أن سلم مفتاح مدينة جدة للملك عبدالعزيز بعد أن ضمها واستمر على نفس
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وظيفته بتعين من امللك، ويف عام 1920م، افتتح احلاج عبدهللا مكتب إلدارة جتارهتم يف فرنسا، للمزيد 
من املعلومات ينظر: األايم: العدد )9020(، س12، اجلمعة 16 صفر 1435ه، املوافق 20 كانون 

األول )ديسمرب( 2013م.

)259( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No 567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 
111. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930 - 1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)260( Ibid.

)261( لقد أشار الدكتور سليم فرح إىل املرتجم "سانيو"،"Sàgnés"، أبن اهلدف احلقيقي 
لزايرة األمري سعود إىل فرنسا هو من أجل إحياء مشروع "لورنس"،"Làwréncé"، الطموحة لكي 
يعتلي األمري سعود عرش سوراي ألنه يوجد بداخل سوراي حزب قوي يُويد ذلك بقوة، ويف ذلك مصلحه 

كربى للحكومة الفرنسية، الي تريد أن ختفف من نشاط اهلاشين يف سوراي، ينظر: 
Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 

Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Républiqué Fràncàisé 
à Béyrouth, No567,8 Juin, 1935, Féuillé No,111. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. 
Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.

)262( Ibid.
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)263( Ibid.
)264( Ibid. Féuillé No, 113. 

)265( بعد أن أهنى األمري زايرته إىل ابريس توجه إىل هولندا، وكان يف استقباله امللكة "دوهللمينا" 
ملكة هولندا ومعها ولية عهدها، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، اجلمعة 26 ربيع األول 1354ه 

املوافق 28 متوز )يوليو( 1935م، ص2.
)266( بعد أن أهنى األمري سعود زايرته إىل بلجيكا ووجد فيها كل حفاوة توجه إىل إجنلرتا ملقابلة 
امللك جورج بقصر بكنجهام، ينظر: أم القرى: العدد )552( س11، اجلمعة 26 ربيع األول 1354ه 

املوافق 28 متوز )يوليو( 1935م، ص2.

)267( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Ré-
publiqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8 Juin, 1935, Féuillé No, 
114. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2. 

)268( مما يدر ذكره أنه قد مت تشكيل هيئه مجعيه املطالبة أبوقاف احلرمن يف اخلارج وقد قررت 
إيفاد مندوبن لزايرة األقطار اإلسامية ملباحثه اجلماعات اإلسامية هبذا الشأن، ينظر: أم القرى: 
العدد )557( س12، اجلمعة 16 مجادي األول 1354ه، املوافق 16 )أغسطس( 1935م، ص2.

)269( Télégràmmé du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés àu Monsiéur dé Màrtél hàut Commissàiré dé là Répub-
liqué Fràncàisé à Béyrouth, No567, 8 Juin, 1935, Féuillé No,114. 
Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 
1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.  

)270( Ibid.
)271( Ibid. Féuillé No, 115. 

)272( Ibid.

)273( Ibid.
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)274( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés, No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2.

)275( Ibid. Féuillé No, 117. 

)276( Ibid. Féuillé No, 118. 

)277( Léttré do Consul Généràl Fràncé à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,4/10 bis/ À, 20 Àout, 1935, 
Féuillé 122, Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz.Càrton 310."Dossiér"5,101/2.

)278( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés, No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118. Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930 - 1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5, 101/2. 

)279( Ibid. 
)280( ينظر: ملحق رقم )2(، ص 62.

)281( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré dés 
Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt,1926-1941, Àrchivés du Hàut - 
Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Politiqué, 
Càrton, 661

)282( Ibid.
)283( Ibid.
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)284( Ibid. Féuillé No, 118.
)285( Ibid.
)286( Ibid.
)287( Ibid. Féuillé No, 119.
)288( Ibid.
)289( Ibid.

)290( املقصود بذلك هو مبالغة الشريف حسن يف اعتبار املسلمن األجانب كأهنم من 
سكان احلجاز األصلين، وهذا املبالغة يف تطبيق هذا األمر كان له آاثر سلبية على األجانب.

)291( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F .Lévànt,1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton, 661.

)292( Ibid.
)293( حددت املدة بستة أشهر.

)294( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933, 8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Poli-
tiqué,Càrton,661.

)295( Ibid.
)296( Ibid.
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)297( Ibid. Féuillé No, 934.
)298( Ibid.
)299( Ibid.
)300( Ibid. Féuillé No, 930.
)301( Ibid.
)302( Ibid.
)303( Ibid. Féuillé No, 931.
)304( Ibid.
)305( Ibid.
)306( Ibid.
)307( Ibid. Féuillé No, 932.
)308( Ibid.

)309( املراد بذلك إىل 4 نيسان )أبريل( 1935م.

)310( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut-Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu Poli-
tiqué,Càrton,661.

)311( Ibid.
)312( Ibid.
)313( Ibid.
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)314( عقد املؤمتر يف حيفا يف شهر أيلول )سبتمرب( 1935م، إذ كان هناك عدة جلسات 
حُبث فيها إمكانية إعادة أتهيل سري اخلط بن املدينة املنورة وسوراي وفلسطن، ولكن واجهتهم مشكلة 
يف كيفية اإلصاح وأتمن املصاريف الازمة إلعادة أتهيله؟ وملعرفة املزيد ينظر: أم القرى: العدد 
)567(، س12 اجلمعة 20 رجب 1354ه، املوافق 18 تشرين األول )أكتوبر( 1935م، ص2.

)315( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth,No,933,8 Juint,1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivés du 
Hàut -Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton,661.

)316( Ibid.
)317( مما يدر ذكره أن فؤاد محزة علق على معاهدة "لوزان"،"Làusànné"، الي اعتمدت 
توزيع عام 1926م، بن أجزاء سكة احلديد يف كل من سوراي وشرقي األردن وفلسطن، على اعتبار 
طول السكة ونوع احلركة وأمهيتها خال شهر آب )أغسطس( لعام 1918م، وأن يتم على هذا األساس 
توزيع املعدات وفق آخر جرد هلا قبل 30 تشرين األول )أكتوبر( 1918م، وقد عرب فؤاد محزة عن قبول 
السعودية اعتماد هذا املبدأ على الرغم من أهنا مل تكن طرفًا يف معاهدة "لوزان"،"Làusànné"، ينظر: 

Télégràmmé du Fuàd Béy Hàmzà, dé Chàrgé d àffàirés dé Fràncé 
à Djéddàh,No,11 Juint,1935,Féuillé No,44. Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É-Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. 
Càrton 310 "Dossiér" 5,101/2.

)318( اقرتحت احلكومة الفرنسية على احلكومة السعودية الربانمج اآليت:- 
1- النظر يف مقدار اإلصاح الازم لسكة احلديد.
2- إعداد كشف تقديري بتكاليف العمل الازم.
3- وضع الشروط الي يتم فيها تسديد النفقات.

4- النظر يف مشروع تنظيم عمل القطارات على طول السكة.
5- النظر يف مشروع توسيع مستقبلي لقاطرات سكة احلديد وعرابهتا بن أقسام السكة املختلفة. 
ويف حالة لقي هذا الربانمج قبوال من احلكومة السعودية؛ فإن التاريخ املقرتح لعقد املؤمتر يكون يف العاشر
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من تشرين األول )أكتوبر( لعام 1935م، وأن يكون برائسة الوفد الفلسطين، ينظر:  
Télégràmmé du Chàrgé d àffàirés dé Fràncé à Djéddàh, dé 

Àmér Fàsàiàl, Djéddàh, No, 8 Juint, 1935, Féuillé No, 43. Àrchivés 
du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É - Lévànt. 1930-1940. 
SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310 "Dossiér" 5, 101/2.   

)319( Léttré du Monsiéur lé Ministré dés Àffàirés Étràngérés àu 
Monsiéur Làgàrdé Délégué du Hàut Commissàiré dé Républiqué 
Fràncàisé à Béyrouth, No,933, 8 Juint, 1935, Àrchivés du Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés: Sérié F. Lévànt, 1926-1941, Àrchivésdu 
Hàut - Commissàiriàt dé là Fràncé én Syrié ét àu Libàn, Buréàu 
Politiqué, Càrton,661.

)320( Ibid.
)321( Ibid.
)322( Ibid. Féuillé No, 931.
)323( Ibid.
)324( Ibid. Féuillé No, 932.
)325( Ibid.
)326( Ibid.

)327( يبدو أن خمطط العودة بقطار الشرق قد ألغي، وأبن األمري سعود قد يعود عن طريق 
بور سعيد، ينظر: 

Télégràmmé du Chàrgé Dàffàirés dé Fràncé à Djéddàh àu Mon-
siéur dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No,40,28 Àvril,1935, Féuillé 
No,76 .Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. 
Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié-Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 5,101/2.
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)328( "السهم الذهيب"،"Fléché dor"، بدأ العمل عام 1926م، وتوقف عن العمل أثناء 
احلرب العاملية الثانية، مث عاود العمل بعدها وكان له األثر الكبري يف ربط فرنسا مع دول اجلوار ينظر: 

الرابط اآليت:
Http://tràin.ràpidé.nord.pàgéspérso-oràngé.fr/topic/indéx.html

)329( Lé Témps, Ànnéé 75, N 26945, Màrdi 11 Juin 1935, Pàgé,6.

)330( Léttré du Monsiéur dé là Guérré àu Ministré dés Àffàirés 
Étràngérés ,No 2041, 8 Àout, 1935, Féuillé No, 118.Àrchivés du 
Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié É. Lévànt. 1930-1940. SS. 
Àràbié - Hédjàz. Càrton 310."Dossiér" 5,101/2. 

)331( أم القرى: العدد )551(، س11، اجلمعة 19 ربيع األول 1354ه، املوافق 21 متوز 
)يوليو( 1935م، ص2.

)332( Léttré do Consul Généràl Fràncé  à Jérusàlém àu Ministéré 
dés Àffàirés Étràngérés Fràncàis, No, 4/10 bis/ À, 20 Àout, 1935, 
Féuillé No,119. Àrchivés du Ministéré dés Àffàirés Étràngérés: Sérié 
É. Lévànt. 1930-1940. SS. Àràbié - Hédjàz. Càrton 310. "Dossiér" 
5, 101/2.

)333( Journàl dés débàts Politiqués ét Littéràirés, Ànnéé 147, N 
162, Mércrédi 12  Juin 1935, Pàgé, 6.
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ملحق رقم )1( 
خارطة إيطاليا وفرنسا الي زارها األمري سعود عام 1354هـ/ 1935م.
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ملحق رقم )2(
 الورقة األوىل من تقرير النقيب الكونت "دو سان كانتان" "Dé Sàint-Quéntin" السري.
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ملحق رقم )3( 
 برانمج زايرة األمري سعود إىل فرنسا.
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ملحق رقم )4(:
 خرب وصول األمري سعود إىل فرنسا _ وهي الصورة الوحيدة الي وردت يف الواثئق الفرنسية.
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