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عبد اإلنكليز ...عن نشأة مملكة ابن سعود
جعفر البكلي *
طأط ــأ س ــلطان نج ــد عب ــد العزي ــز آل س ــعود
رأس ــه أم ــام املن ــدوب البريطان ــي الس ــامي ف ــي
الع ــراق بيرس ــي كوك ــس ،وته ـ ّـدج صوت ــه ،ث ــم
ّ
ً
قائال« :جنابك َ
ّ
انت أبوي
يتوس ــل بمذلة،
أخذ
وان ـ َـت أم ــي .وأن ــا مس ــتحيل أن أنس ــى فضل ــك
عل ـ ّـي .انت ــو اللي س ـ ّـويتوني وأخذت ــوا بإيدي،
وانت ــو الل ــي رفعتون ــي وش ــلتوني .وأن ــا
مس ــتعد ،بإش ــارة منك ،ألن أتنازل لك هالحني
ع ــن ن ــص مملكت ــي ...ال والل ــه ،أن ــا أتن ــازل ع ــن
مملكت ــي كلها ،إذا جناب ــك تأمرني!» .كان هذا
كل م ــا اس ــتطاعه الس ــلطان عب ــد العزي ــز آل
س ــعود م ــن ّ
رد عل ــى توبيخ ضاب ــط بريطاني
ل ــه أثن ــاء اجتماعهما في مؤتم ــر العقير الذي
ب ــدأ ي ــوم  21تش ــرين الثان ــي  ،1922وال ــذي ت ـ ّـم
في ــه رس ــم الح ــدود بني س ــلطنة نج ــد ومملكة
الع ــراق ومش ــيخة الكوي ــت .وكان س ــبب
ّ
التوبي ــخ البريطان ــي أن الجن ــرال كوك ــس ّقرر
انت ــزاع مناطق من بادية الس ــماوة ،وإلحاقها
ً
بح ــدود العراق ،متجاهال مطالبة ابن س ــعود
به ــاّ .
فلم ــا أب ــدى األخي ــر اعتراض ــا عل ــى م ــا
اعتب ــره إجحاف ــا لح ــق بح ــدود س ــلطنته،
نال ــه م ــن من ــدوب الت ــاج البريطان ــي تقري ـ ٌـع
اس ــتوجب م ــن س ــلطان نج ــد أن ي ـ ّ
ـرد علي ــه
بالتوس ــل والضراع ــة!
َ
ولق ــد ُد ِّون محض ــر ذل ــك االجتم ــاع ،بما جرى
في ــه من توبي ــخ املن ــدوب الس ــامي البريطاني
وتوس ــات العاه ــل الس ــعودي ،ف ــي وثائ ــق
رس ــمية كتبه ــا الوكيل السياس ــي البريطاني
ف ــي البحري ــن (حين ــذاك) الكولوني ــل هارول ــد
ريتش ــارد باتري ــك ديكس ــون (H.R.P.Dickson
) ،وأرس ــلها إل ــى وزارة الخارجي ــة ف ــي لن ــدن،
ي ــوم  26تش ــرين الثان ــي .1922
ث ـ ّـم بع ــد أربع ــة عق ــود ،كتب هارولد ديكس ــون
مذكرات ــه الدبلوماس ــية ع ــن الس ــنوات املديدة
الت ــي عم ــل فيه ــا س ــفيرًا لحكومت ــه ف ــي دول
الخلي ــج العرب ــي ،ونش ــرها ف ــي كت ــاب س ـ ّـماه
«الكوي ــت وجاراته ــا»( ،نش ــر ف ــي لن ــدن ع ــام
 .)1956وأع ــاد س ــرد الواقع ــة الت ــي ج ــرت ف ــي
بل ــدة العقي ــر بالتفصي ــل ،وكان ه ــو ش ــاهدًا
عليه ــا ،حي ــث إن ــه عم ــل مس ــاعدًا ومترجم ــا
لبيرس ــي كوك ــس ف ــي الوف ــد البريطاني .ولقد
س ـ ّـجل الس ــفير ديكس ــون ف ــي كتاب ــه املذك ــور،
الن ــص اآلت ــي:
«في اليوم الس ــادس للمفاوض ــات في العقير،
ل ــم يط ــق الس ــير بيرس ــي كوك ــس صبـ ـرًا،
واته ــم عب ــد العزي ــز بن س ــعود بأن ــه يتصرف
تصرف ــا صبيانيًا باقتراحه حدودًا عش ــائرية
ب ــن الع ــراق ونج ــد .ول ــم يك ــن الس ــير كوك ــس
ُيجي ــد اللغ ــة العربي ــة ،فقم ــت أن ــا (ديكس ــون)
بالترجم ــةُ .ولق ــد أدهش ــني أن أرى س ــلطان
نج ــد ُي َو َّب ــخ م ــن ِق َب ــل املن ــدوب الس ــامي
لحكوم ــة صاح ــب الجالل ــة كتلمي ــذ وق ــح .ث ـ ّـم
ّ
إن الس ــير كوك ــس أبل ــغ اب ــن س ــعود بلهج ــة
قاطعة أنه هو من س ــيخطط الحدود بنفس ــه،
بص ــرف النظر عن كل اعت ــراض .حينها انهار
عب ــد العزي ــز وأخ ــذ يت ــودد ويتوس ــلُ ،معلن ــا
أن الس ــير بيرس ــي كوك ــس هو أب ــوه وهو أمه،
وأن ــه ه ــو الذي صنعه ورفعه من ال ش ــيء إلى
املكان ــة الت ــي يحتلها ،وأنه على اس ــتعداد ألن
يتخل ــى عن نصف مملكت ــهّ ،بل عنها كلها إذا
أم ــره الس ــير بيرس ــي بذل ــك .إذاك أخ ــذ كوكس
قلم ــا أحم ــر ،ورس ــم خطوط ــا عل ــى خريط ــة
الجزي ــرة العربية توضح الحدود من الخليج
إل ــى ش ــرقي األردن» (.)1
ث ـ ّـم يكم ــل الس ــفير البريطان ــي هارول ــد
ديكس ــون رواي ــة ش ــهادته ،فيس ـ ّـجل الن ــص
اآل ت ــي:
«قراب ــة الس ــاعة التاس ــعة م ــن املس ــاء ،حدث ــت
ُمقابل ــة مدهش ــة .فلق ــد طل ــب عب ــد العزي ــز
ب ــن س ــعود لق ــاء الس ــير بيرس ــي كوك ــس م ــن
جدي ــد .فصحبت ــه إلي ــه .ووجدن ــا اب ــن س ــعود
واقف ــا وح ــده ،وس ــط خيمت ــه ،وق ــد ب ــدا علي ــه
االضط ــراب .ث ـ ّـم ب ــادر عب ــد العزي ــز الس ــير
ً
كوك ــس قائ ــا له بصوت كئي ــب« :يا صديقي،
لق ــد حرمتن ــي م ــن نص ــف مملكت ــي .واألفضل
أن تأخذه ــا كلها ،وتدعني أذهب إلى املنفى».
وق ــد ظ ــل ذل ــك الرج ــل الضخ ــم واقف ــا أمامن ــا
حزين ــا ،ث ـ ّـم إن ــه بغت ــة أخ ــذ ف ــي الب ــكاء» (.)2

يا بهجة ّالروحُ ،ج ْد لي بالوصال

ّ
إن قص ــة العالق ــة ب ــن عب ــد العزي ــز آل س َــعود
وس ــلطات االس ــتعمار البريطان ــي داخله ــا
دوم ــا كثي ــر م ــن اللب ــس أو التهوي ــل ،م ــا جعل
ع ــددًا م ــن الحقائ ــق ف ــي تل ــك العالق ــة يختل ــط

بكثي ــر م ــن األضالي ــل .ولق ــد دأب ــت الس ــردية
ً
الرس ــمية السعودية مثال على تهميش الدور
البريطان ــي ف ــي نش ــأة الكي ــان الس ــعودي،
أو تجاهل ــه ،متحاش ــية التط ــرق إلي ــهّ .
وأم ــا
الس ــرديات املعارضة آلل س ــعود فق ــد أطنبت،
بدوره ــا ،ف ــي تضخي ــم تل ــك العالق ــة ،والنف ــخ
فيه ــا ،ووصفه ــا باملؤام ــرة حين ــا ،وربطه ــا
باألص ــول اليهودي ــة (املزعوم ــة) للعائل ــة
املالك ــة الس ــعودية حين ــا آخ ــر (يمك ــن اعتب ــار
كت ــاب «تاري ــخ آل س ــعود» لناص ــر الس ــعيد
أب ــرز مثال عل ــى ذلك التهوي ــل الدعائي الفج).
ّ
ولك ــن الوثائ ــق البريطاني ــة  -وال س ــيما م ــا
ّ
تضمن ــه القس ــم التاريخ ــي ف ــي املوس ــوعة
ُ
الرس ــمية «دلي ــل الخلي ــج الفارس ــي وعم ــان
ووس ــط الجزي ــرة العربي ــة» ( )3الت ــي أش ــرف
على إعدادها املستشرق واإلداري والسياسي
ج ــون غ ــوردن لوريم ــر ف ــي العقدي ــن األول ــن
م ــن الق ــرن العش ــرين ،لصال ــح حكوم ــة الهن ــد
ً
البريطاني ــة  -تمنحنا مدخ ــا إلى رواية أكثر
موضوعي ــة ومنطقي ــة واتس ــاقًا وإنصاف ــا
ع ــن حقيق ــة ال ــدور البريطان ــي ف ــي صن ــع ُملك
ّ
عب ــد العزي ــز آل س ــعود .بل إن املراس ــات التي
تضمنه ــا ذل ــك الدلي ــل ب ــن الدبلوماس ــيني
البريطاني ــن ف ــي منطق ــة الخلي ــج وب ــن
رؤس ــائهم ف ــي نيودله ــي تدح ــض تمام ــا
الس ــردية القائل ــة ب ــأن عودة آل س ــعود الثالثة
إل ــى الس ــلطة في بداية القرن العش ــرين ،كانت
خط ــة بريطاني ــة محبوك ــة.
ّ
ف ــي املقاب ــل ،ف ــإن موس ــوعة «دلي ــل الخلي ــج»
(الت ــي صنفته ــا الحكوم ــات البريطاني ــة
املتعاقب ــة زه ــاء  70عام ــا ،تح ــت بند «س ـ ّـري/
حك ــر عل ــى العم ــل الرس ــمي») تطلعن ــا عل ــى
جمل ــة م ــن املراس ــات الت ــي ب ــدأت من ــذ س ــنة
 ،1902وبعثه ــا عب ــد العزي ــز آل س ــعود
وكذل ــك أب ــوه عب ــد الرحم ــن إل ــى الوكي ــل
السياس ــي البريطان ــي ف ــي البحري ــن ،وإل ــى
املقي ــم السياس ــي البريطان ــي ف ــي بوش ــهر.
وكان اله ــدف م ــن تل ــك املراس ــات خط ــب ّ
ود
البريطاني ــن ،وع ــرض خدماته ــم عليه ــم.
ولك ــن جمي ــع تل ــك الع ــروض الس ــعودية الت ــي
تس ــتجدي الوص ــال ل ــم تل ــق ّ
أي ص ــدى م ــن
ط ــرف وكالء بريطاني ــا ف ــي املنطق ــة .فطيل ــة
عق ــد كام ــل م ــن الزم ــن ،ل ــم يكل ــف نفس ــه املقيم
السياس ــي ف ــي بوش ــهر (وال ــذي لم يك ــن آنذاك
س ــوى الرائ ــد بيرس ــي كوك ــس) ،وال ّكل ــف ّ
أي
واح ــد من مس ــاعديه ال ــوكالء السياس ــيني في
املحمي ــات الخليجي ــة لي ـ ّ
ـرد عل ــى رس ــائل اب ــن
س ــعود التي عرض ف ــي بعضها وضع إمارته
الري ــاض تح ــت نظ ــام مش ــيخات الس ــاحل
املتصال ــح الت ــي يحميه ــا الت ــاج البريطان ــي،
ّ
ويدب ــر له ــا ش ــؤونها الخارجي ــة ،ب ــل إن عب ــد
العزي ــز زاد فع ــرض أنه يقبل بوكيل سياس ــي
بريطان ــي ف ــي الري ــاض ،أس ــوة بمش ــايخ
البحري ــن والكوي ــت ومس ــقط ،وتك ــون له ــذا
الوكي ــل س ــلطة اإلش ــارة علي ــه أو نهي ــه (.)4
ّ
ويبدو أن آل س ــعود اس ــتخلصوا من إقامتهم
تح ــت جن ــاح الش ــيخ مب ــارك الصب ــاح أثن ــاء
س ــنوات املنف ــى الكويت ــي ،دروس ــا ع ــدة.
ّ
وأبرزه ــا أن كرس ــي األمي ــر ال تس ــتقر قوائم ــه
ف ــي صح ــراء الع ــرب حت ــى يل ــوذ صاحب ــه
بحماي ــة بريطاني ــة تمنح ــه ص ــك الش ــرعية،
وت ـ ّ
ـرد كي ــد األعداء عنه .ولق ــد رأى عبد العزيز
ّ
بـ ّ
ـأم عين ــه كي ــف أن س ــفينة حربي ــة بريطانية
ّ
واح ــدة (ه ــي «بيرس ــيوس») ردت بمدافعه ــا
غ ــزو جي ــش اب ــن رش ــيد للكوي ــت ،وكان ــت
ق ــاب قوس ــن أن تس ــقط في ي ــده ،بعدم ــا دحر
الش ــيخ مب ــارك قب ــل ذل ــك بأش ــهر ،ف ــي معرك ــة
الصري ــف ع ــام .1901
ّ
لك ــن ال ــذي ف ــات اب ــن س ــعود ه ــو أن حس ــابات
بريطاني ــا ف ــي حمايته ــا الب ــن صب ــاح ال
ّ
تنطب ــق بح ــال علي ــه .وذل ــك ألن الكويت كانت
ّ
تمل ــك أه ــم مين ــاء طبيع ــي ف ــي الخلي ــج ،وأم ــا
الري ــاض فل ــم تك ــن ته ـ ّـم بريطاني ــا ف ــي ش ــيء،
ب ــل كان ــت زمن ــذاك قري ــة نائي ــة ف ــي قل ــب
الصح ــراء ،ال يميزه ــا ع ــن غيره ــا ف ــي البادية
القاحل ــة س ــوى الغب ــار والجه ــل والجالفةّ .
ثم
ّ
إن بريطانيا بإصباغها الحماية على الشيخ
مب ــارك ،إنم ــا كان ــت تهي ــئ ل ــه ك ــي يتط ــاول
متش ــجعًا بمهاب ــة مداف ــع س ــفنها ،فيم ـ ّـد
ً
ُ
الحدود
ح ــدود مش ــيخته ش ــماال ،لتس ـ ّـد ه ــذه
الجدي ــدة عل ــى الع ــراق (العثمان ــي حين ــذاك،
والبل ــد الوحي ــد ف ــي الخلي ــج ال ــذي ل ــم يك ــن
له ــا س ــلطة علي ــه) مناف ــذه إل ــى مي ــاه البح ــر،
ويصي ــر الخلي ــج بذل ــك بحي ــرة بريطاني ــة
خالص ــة ،بضفتي ــه الفارس ــية والعربية .فذلك
م ــا عنت ــه الكوي ــت لبريطاني ــا في بداي ــة القرن
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العش ــرين :حاج ــز يخن ــق الع ــراق ف ــي َب ـ ّـره،
ً
ّ
ويعيق ــه  -إال قلي ــا  -عن الوصول إلى ضفاف
البح ــرّ .
وأم ــا إم ــارة اب ــن س ــعود الصحراوي ــة
فل ــم تك ــن تفي ــد بش ــيء ذل ــك التدبي ــر كل ــه.
ولق ــد وصل الص ــدود بالبريطانيني َّ
حد أنهم
عندم ــا علم ــوا ب ــأن عب ــد الرحم ــن آل س ــعود
(وال ــد عب ــد العزي ــز أمي ــر الري ــاض الجدي ــد)
س ــيقوم بزي ــارة للكوي ــت ف ــي بداي ــة ع ــام
 ،1905ص ــدرت أوام ــر إل ــى الوكي ــل البريطاني
بالكوي ــت الكاب ــن نوك ــس ،لك ــي يتحاش ــى
مقابل ــة «اإلم ــام الس ــعودي» .بل ــى ،لق ــد م ـ ّـر
زم ــان كان في ــه البريطاني ــون يعتب ــرون أي
اتص ــال مباش ــر م ــع أمي ــر س ــعودي أمـ ـرًا غي ــر
مرغ ــوب في ــه!
ّ
عل ــى أن نظ ــام املش ــيخات الخليجي ــة املحمية
م ــن بريطاني ــا ،وال ــذي تمن ــى عب ــد العزي ــز
أن يدخ ــل ف ــي نطاق ــه ،كان نظام ــا يس ــتحق
التوق ــف عن ــده لفه ــم حج ــم االس ــتالب ال ــذي
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مثل ــه املس ــتعمر البريطان ــي لعبي ــده م ــن
ش ــيوخ الع ــرب .ولق ــد حفظ ــت لن ــا املص ــادر
باللغ ــة االنكليزي ــة مش ــاهد كثي ــرة طريف ــة
ودال ــة .وم ــن ذل ــك م ــا حص ــل ف ــي البحري ــن،
ف ــي  26تش ــرين الثان ــي  ،1903ح ــن وص ــل
نائ ــب امللك ف ــي الهند اللورد ج ــورج ناثانيال
كي ــرزون إل ــى األرخبي ــل العرب ــي الصغير ،في
الس ــفينة «هاردين ــغ» ،وبرفقت ــه ثمان ــي س ــفن
حربي ــة بريطاني ــة أخرى ،لالجتماع بالش ــيخ
عيس ــى ب ــن عل ــي ب ــن خليف ــة .وكان ــت املنام ــة
ه ــي املحط ــة قب ــل األخي ــرة ضم ــن محط ــات
جول ــة كي ــرزون الخليجي ــة ف ــي مس ــقط
والش ــارقة وبن ــدر عب ــاس والكوي ــت .ول ــم تكن
موان ــئ املش ــيخات العربية الصغي ــرة في ذلك
الزم ــن ق ــادرة عل ــى اس ــتقبال س ــفن بريطاني ــا
الحربي ــة الضخم ــة .فكان ال ــزوار يهبطون من
س ــفنهم متجه ــن إل ــى الب ــر عب ــر زوارق .وكان
عبي ــد ش ــيوخ الخلي ــج يعمدون إلى اس ــتقبال
زوارق الضي ــوف املبجل ــن وه ــم َي ُس ُ
وس ــون
ً
خي ــوال وراء ه ــم خائض ــن ف ــي البح ــر .كل
ذل ــك ليمتط ــي الزائ ــر األوروب ــي حصان ــا ،ف ــا
يضط ــر إل ــى تلويث حذائ ــه بفض ــات الغائط
الت ــي كان ــت تمأل أرجاء الش ــاطئ .وكان رجال
البحري ــة البريطاني ــة إذا نزل ــوا م ــن س ــفنهم،
يش ــعل كل واح ــد منه ــم س ــيجارًا ملكافحة تلك
الروائ ــح الكريه ــة املنبعث ــة من الش ــاطئّ .
وأما
الل ــورد كي ــرزون وضباط ــه الكب ــار ،فق ــد كان
له ــم نصي ــب آخ ــر حافل م ــن إج ــال آل خليفة.
فلق ــد أم ــر الش ــيخ عيس ــى أبن ــاءه أنفس ــهم
ك ــي يحمل ــوا عل ــى أكتافه ــم الرج ــال البي ــض
املبجل ــن .ولك ــن الل ــورد أب ــى أن يلمس ــه أح ــد

أو أن يرفع ــه ف ــوق عنق ــه .فل ــم يج ــد ش ــيوخ
آل خليف ــة حينه ــا ب ـ ّـدًا م ــن أن يرفع ــوا عل ــى
ً
أكتافه ــم ،ب ــدال م ــن الل ــورد ،عرش ــه املصن ــوع
م ــن الذه ــب والفض ــة ،وال ــذي جاء ب ــه كيرزون
ّ
خصيص ــا م ــن الهند .وكانت تلك هي وس ــيلة
أف ــراد األس ــرة الحاكم ــة في البحري ــن لإلعراب
ع ــن م ــدى إجالله ــم وإخالصه ــم لبريطاني ــا
العظم ــى (.)5

أخاصمك آه ...أسيبك ال
لق ــد كان ــت هن ــاك ثالث ــة أس ــباب تفس ــر مل ــاذا
تجنب ــت بريطاني ــا التعويل على ابن س ــعود،
ف ــي أوائ ــل ظه ــوره عل ــى مس ــرح األح ــداث
النجدي ــة ف ــي بداي ــة الق ــرن العش ــرين .وكان
الس ــبب األول يكم ــن ف ــي صي ــت الس ــعوديني
الس ــيئ ال ــذي اكتس ــبوه قبل ق ــرن ،باعتبارهم
ّ
مروض ــة،
جماع ــة ديني ــة متطرف ــة ،وغي ــر
وطامل ــا أث ــارت القالق ــل والش ــغب واملتاع ــب
نتيج ــة تزمتها ودمويتها وش ــهيتها الدائمة
للتوس ــع .وكان التراث الوهابي يثير ش ــكوكًا
حقيقي ــة ف ــي إمكاني ــة طم ــع الس ــعوديني م ــن
جدي ــد بم ــا ص ــار تح ــت أي ــدي البريطاني ــن
من مش ــيخات الس ــاحل املتصالح ،إن اس ــتتب
األم ــر الب ــن س ــعود ف ــي نج ــدّ .
وأم ــا الس ــبب
الثان ــي ف ــكان اس ــترضاء تركي ــا  -ف ــي امل ــدى
القصي ــر  -وه ــي الت ــي ت ــرى لنفس ــها حقوق ــا
وس ــيادة عل ــى «س ــنجق نج ــد» .ول ــم يك ــن م ــن
مصلح ــة لن ــدن أن تثي ــر س ــخط اس ــطنبول
أكث ــر بدعمه ــا لب ــدوي متم ــرد عليه ــا .وكانت
السياس ــة الخارجي ــة البريطاني ــة تحس ــب
للعثماني ــن حس ــاب أنهم م ــا زالوا املتحكمني
ف ــي مضي ــق الدردني ــل ،وه ــو مم ــر بح ــري
أساس ــي نح ــو روس ــيا .وأم ــا الس ــبب الثال ــث
لص ــدود بريطانيا عن ت ــودد عبد العزيز لها،
ّ
فيكم ــن ف ــي أن حركته املغامرة الس ــترداد ملك
آبائه من ابن رشيد املتحالف مع العثمانيني،
كان ــت فرصه ــا ف ــي بداياتها أقرب إلى الفش ــل
منه ــا إل ــى النجاح ،وذلك لتف ــاوت اإلمكانيات
الكبي ــر ب ــن الخصم ــن .ولق ــد كت ــب الوكي ــل
السياس ــي البريطان ــي ف ــي الكوي ــت بتاريخ 3
أيل ــول  1904رس ــالة إلى املقي ــم البريطاني في
بوش ــهر ،ق ــال فيه ــا إن االحتم ــال بعي ــد جـ ـدًا
ف ــي أن يس ــتطيع اب ــن س ــعود تثبي ــت وضع ــه
دون مس ــاعدة خارجية ،ما قد يعني س ــقوطه
ف ــي وق ــت قصي ــر .وه ــو ل ــن يج ــد إال حليف ــه
مب ــارك ليلج ــأ إلي ــه ف ــي كل مش ــكلة .ث ـ ّـم ش ــرح
ّ
الوكي ــل البريطان ــي بالكوي ــت كي ــف أن مبارك
يرس ــل للرياض دعمًا أس ــبوعيًا من األس ــلحة
والذخي ــرة وامل ــؤن (.)6
َ
ّ
ّ
املالح ــظ يج ــد أن حكوم ــة الهن ــد
عل ــى أن
ِ
البريطاني ــة كان ــت تب ــدي ف ــي سياس ــتها
للخلي ــج العرب ــي تباين ــا م ــا مع اس ــتراتيجية
وزارة الخارجي ــة ف ــي لن ــدن .ولق ــد ب ــدا ذل ــك
ف ــي غضه ــا الط ــرف وع ــدم وقوفه ــا حج ــر
عث ــرة ف ــي طري ــق دع ــم مب ــارك الصب ــاح ألمير
الري ــاض الجدي ــد عبد العزي ــز .ولم تكن أحالم
ش ــيخ الكوي ــت أيضًا خافية عنه ــا ،وهو الذي
طامل ــا ّ
هي ــأ نفس ــه لكي يصير س ــيد ب ــاد نجد
ّ
الجدي ــد عب ــر تحريك ــه الب ــن س ــعود .ولقد ظل
مب ــارك يتوه ــم دوم ــا أن عب ــد العزي ــز م ــا ه ــو
ّ
إال «دمي ــة» يحركه ــا كما يش ــاء .وفي مراس ــلة
إل ــى املقيم البريطاني في بوش ــهر بتاريخ 24

