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التجار واملهنيني في مقاطعة األندلس
اإلسبانية ،سنة .)2002
كـ ــان االس ـ ـبـ ــان ي ـط ـل ـقــون اسـ ــم «أمـ ـط ــار
الذهب» على تلك الشهور الخصيبة من
الصيف التي يزور فيها امللك فهد ّ
مقره
الهائل الواقع في منطقة «امليل الذهبي»
ّ
في ماربيا .وكان ّ
املسمى «قصر
مقر فهد
الـ ـن ــدى» ( )4م ـب ـنــى عـجـيـبــا ف ــي بــذخــه
وضـخــامـتــه (ت ـت ـجــاوز مـســاحــة القصر
مئتي هكتار) .ولقد أراد امللك السعودي
ً
ال ـ ــراح ـ ــل ،م ـ ـثـ ــا ،أن ي ـت ـط ــاب ــق امل ـب ـنــى
الرئيسي لقصره اإلسباني مع تصميم
البيت األبيض ،مقر الرئيس األميركي
في واشنطن .وكان القصر ـ بأمر ملكي
من فهد ـ ّ
يزود يوميًا باألطعمة الشهية
املـ ــألـ ــوفـ ــة فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وذلـ ـ ــك عــن
طريق طــائــرة خاصة تطير مــن اململكة
م ـحـ ّـم ـلــة ب ــال ـخ ــراف واألرز وال ـب ـه ــارات
إل ــى م ـطــار مـلـقــة ال ـقــريــب م ــن مـقــر فهد
وح ــاش ـي ـت ــه .وي ـع ـت ـبــر وصـ ـ ــول األسـ ــرة
املالكة إلــى أوروب ــا موسم أعـيــاد ملحال
ت ـص ـم ـيــم األزي ـ ـ ـ ــاء وامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ال ـتــي
تتسابق لتقديم آخ ــر التصاميم التي
ترضي أذواق نساء العائلة ،وفتياتها
الـ ـصـ ـغـ ـي ــراتّ .
وأمـ ـ ـ ــا ص ـب ـيــة آل س ـعــود

ّ
ومـ ــراه ـ ـقـ ــوهـ ــم ،فـ ـ ـ ــإن م ـع ـظ ــم أوق ــاتـ ـه ــم
يقضونها في «مقهى غويو» املشهور
بالقرب مــن مارينا ماربيا ،ومــن هناك
يـ ـخـ ـت ــارون ألن ـف ـس ـهــم أجـ ـم ــل ال ـي ـخــوت
لإلبحار والتنزه فيها.

«فالش باك»
لـ ـ ــم يـ ـك ــن أمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات إلـ ـ ـ ــى ج ـن ــات
أوروبـ ـ ــا ي ـس ـي ـرًا وث ـي ـرًا ـ ـ مـثـلـمــا ص ــارت
عليه الـحــال اآلن ـ ـ يــوم خــرج أول رجــل
م ــن «ال ـع ــائ ـل ــة» ،ق ـبــل قـ ــرن م ــن ال ــزم ــان،
ليتجول في حواضر إنكلترا وفرنسا؛
ك ــان ذل ــك ال ـس ـعــودي األول ه ــو فيصل
بن عبد العزيز (امللك في ما بعد) .ففي
شهر تـمــوز عــام  ،1919دعــت الحكومة
البريطانية عبد العزيز آل سعود لزيارة
ل ـن ــدن ،وك ــان ــت بــريـطــانـيــا تـنـظــم آن ــذاك
ـ ـ ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ــى
ـ ـ زي ـ ــارات ألتـبــاعـهــا ال ـع ــرب حـتــى ي ــروا
بــأنـفـسـهــم مــا هــي بــريـطــانـيــا العظمى،
ّ
ويـعــوا جـيـدًا مــن هــم أمــامـهــا .لـكــن عبد
ً
العزيز ،وكان مشغوال أيامها بنزاعاته
الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة ،لــم يـسـتـطــع أن
ي ـعــرج إل ــى س ـمــاء أوروبـ ـ ــا ،فـبـعــث ابـنــه
ف ـي ـصــل ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـج ــاوز وق ـت ـهــا سن

الــرابـعــة عـشــرة ،نيابة عـنــه .ولـقــد ّ
تعي
على األمير فيصل الصغير ،ليصل إلى
ال ـغ ــرب ،أن يــركــب نـحــو ال ـشــرق سفينة
بخارية قديمة تبحر من البحرين نحو
بومباي .واستغرقت الرحلة إلى املحطة
األولى الهندية عشرة أيام ،ثم كان على
فـيـصــل وم ــن م ـعــه أن ي ـن ـت ـظــروا عـشــرة
أيــام جــديــدة لتصل الباخرة «لــورنــس»
ّ
ال ـتــي سـتـقــلـهــم إل ــى إنـكـلـتــرا عـبــر قـنــاة
الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــس .وم ـ ـ ــن حـ ـس ــن ح ـ ــظ ال ــوف ــد
ّ
السعودي أن حكومة الهند البريطانية
لــم تجعلهم يـشـعــرون بــاملـلــل مــن طــول
االنـتـظــار ،فـقــد بــرمـجــت لـهــم زي ــارة إلــى
مدينة بــونــا ،وإقــامــة ممتعة فــي فندق
تاج محل ،وسفرًا ألول مرة في حياتهم
بــالـقـطــار .ول ـقــد أرس ــل عـبــد الـعــزيــز مع
ّ
وصيني ،كان أحدهما هو عبدالله
ابنه
القصيبي ،وكـيــل السلطان ابــن سعود
التجاري في نجد واالحساء .وقد بعثه
عبد العزيز مع ابنه فيصل لكي يشتري
لــه س ـيــارة مــن أوروبـ ــا ،بـعــد أن استمع
بشغف إلــى صديقه فيلبي يحدثه عن
ه ــذه ال ـعــربــات ال ـحــديــديــة ال ـتــي تسبق
الـجـيــاد وال ـج ـمــال ،وال تـعـ َـيــى وال تأكل
ً
وال تمرض وال تنام .وفعال ،بعد عودة
فيصل بفترة ،وصلت إلى الرياض أول
سيارة في نجد ،وكانت من طراز «فورد
ت ــي» ،قــامــت قــافـلــة مــن الـجـمــال بجرها
ع ـبــر صـ ـح ــراء ال ــدهـ ـن ــاء ،ح ـتــى وصـلــت
أخيرًا إلى «ملك الرمال».
عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ال ـ ـب ـ ــاخ ـ ــرة ،عـ ـك ــف األمـ ـي ــر
ال ـص ـغ ـيــر ع ـلــى تـعـلــم دروس ف ــي آداب
امل ــائ ــدة ال ـغ ــرب ـي ــة .ومـ ــن ب ـعــد أن وصــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــون ،يـ ــوم  13ت ـش ــري ــن األول
 ،1919إل ــى مـيـنــاء بليموث ق ــرب لـنــدن،
استقبلتهم مفاجآت متنوعة .فحينما
صـ ــاح ،ف ــي ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة وال ــرب ــع
ص ـبــاحــا ،م ــؤذن فـيـصــل بــأعـلــى صــوتــه
لـ ـلـ ـن ــداء إل ـ ــى أذان ص ـ ــاة الـ ـفـ ـج ــر فــي
رده ــات فـنــدق «أب ــر ن ــوروود» اللندني،
ق ــررت إدارة ال ـنــزل أن ي ـغــادر الضيوف
ال ـع ــرب ف ــي ن ـفــس ذل ــك الـ ـي ــوم .ف ـهــي لم
ّ
مستعدة ألن يتحمل بقية الزبائن
تكن
الصراخ باألذان للصالة خمس مرات في
اليوم ،طيلة شهر أو يزيد .وعندما وجد
موظفو وزارة الخارجية لفيصل ومن
ّ
معه فندقًا آخر ،فإن السعوديني سرعان
ما طردوا منه أيضًا .وكان السبب هذه
ّ
امل ـ ّـرة أن «عـبـيــد األم ـيــر» الــذيــن وصـلــوا
مرتدين «دشدشاتهم» الصحراوية ،لم
ّ
يتصوروا أن هنالك بردًا كالذي وجدوه
في لندن ،فأخذوا يشعلون مواقد النار
فــي كــل مـكــان تقريبًا ،لـيـتــدفــأوا عليها.
وفــي املـ ّـرة الثالثة ،تم طــرد السعوديني
ّ
ألن «عبيد» األمير ّ
أصروا
من فندق آخر
على أن يناموا على أرض ردهة الفندق،
بجانب باب غرفة السيد الصغير .وفي
املـ ـ ـ ّـرة ال ــرابـ ـع ــة ،طـ ــرد ال ـج ـمــاعــة بسبب
إغـ ــراق أرض ـيــة الـحـمــامــات بــاملــاء أثـنــاء
الوضوء!
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ـ ـطـ ـ ــاف ،اض ـ ـطـ ــر ج ــون
ً
فيلبي ،الذي كان مسؤوال عن الضيوف
السعوديني منذ وصولهم إلى بليموث،
إل ــى أخ ــذه ــم إل ــى «ب ـن ـس ـيــون» رخـيــص

خــاص بـخـ ّـدام ضباط الجيش الهندي،
فــي ش ــارع ســانــت ج ــورج فــي فكتوريا.
وك ــان ــت امل ـش ـك ـلــة أن «ال ـب ـن ـس ـي ــون» لــم
ُّ
وجلهم من الفقراء،
يكن يوفر لزبائنه،
ّ
وجـ ـب ــات ال ـط ـع ــام ،ف ـت ـعــن ع ـلــى فيلبي
أن ي ــذه ــب ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــن إلـ ـ ــى ف ـن ــدق
«غرورفنر» قرب محطة فكتوريا لتناول
وجـبــاتـهــم ه ـنــاك ،وم ــن ث ـ ّـم ال ـع ــودة إلــى
«البنسيون».
ّ
ول ـك ــن األم ـي ــر فـيـصــل ب ــن ع ـبــد الـعــزيــز
ح ـظ ــي ف ــي ن ـه ــاي ــة رح ـل ـت ــه اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ب ـش ــيء آخـ ــر غ ـيــر نـ ـظ ــرات الـفـضــولـيــن
نـ ـح ــوه .ف ـل ـقــد ت ـ ّـم ــت دعـ ــوتـ ــه ،م ــع جـمــع
آخــر مــن الـضـيــوف ،لــزيــارة امللك جــورج
الـ ـخ ــام ــس ف ــي ق ـص ــر ب ــاك ـن ـغ ـه ــام ،ي ــوم
الخميس  30تشرين األول .وأخذ لـ«ملك
اإلنكريز» (كما كان يسميه عبد العزيز)
سـيـفــا مـ ّ
ـرص ـعــا بــال ـلــؤلــؤُ ،ص ـ ِـن ــع غـمــده
ومقبضه من الذهب الخالص .وفوجئ
جورج الخامس بهدية الضيف العربي،
ولم يكن يتوقع أن ّ
تقدم له الهدايا أثناء
ل ـقــاء قـصـيــر ُجـ ِـعــل ل ـت ـبــادل الـتـحـيــة مع
ضـيــوف أجــانــب مـتـنــوعــن وص ـلــوا من
الشرق .فما كان من امللك سوى أن ّأهدى
ب ــدوره إلــى فيصل صــورتــن موقعتني
ّ
له ولزوجته .ولكن فيصل لم يتضايق
بسخافة هدية امللك له ،بقدر ما تضايق
م ــن الـ ـل ــورد كـ ـي ــرزون (ن ــائ ــب امل ـل ــك فــي
ّ
ّ
الهند)؛ وذلــك ألن األخير ملا أهــدى إليه
ّ
ّ
فيصل سيفًا مرصعًا ،لم يجد ما يقدمه
إل ــى األم ـيــر الـصـغـيــر س ــوى صـحــن من
حلويات «الـبــون ب ــون» م ـ ّـده إلــى الفتى
العربي النحيل .ثـ ّـم سرعان ما تناسى

البرنامج السياحي
يكتمل في المغرب
أعلنت وكــالــة األنـبــاء السعودية ّأن
امل ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز لم
يختصر إقامته في جنوب فرنسا،
وهو يواصل إجازته في طنجة في
املغرب «طبقًا للبرنامج» املحدد.
وردًا عـلــى س ــؤال «فــرانــس بــرس»
ح ــول سـبــب م ـغ ــادرة امل ـلــك بشكل
مفاجئ قصره في بلدة فالوريس
ق ـ ــرب م ــدي ـن ــة «كـ ـ ـ ــان» فـ ــي ج ـنــوب
ف ــرنـ ـس ــا ،أكـ ـ ــد مـ ـص ــدر سـ ـع ــودي
ل ـلــوك ــال ــة أن االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى طـنـجــة
«تـ ــم ب ـن ــاء ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج إج ـ ــازات
امللك» .وأوضح املصدر أن املقاالت
ال ـص ـح ــاف ـي ــة الـ ـت ــي نـ ـش ــرت ح ــول
إقامته في فرنسا «لم تكن مزعجة»
بالنسبة إليه.
(أ ف ب)

العالم

11

األمير فيصل ذلك االستخفاف به ،فقد
كــانــت رحلته اإلنكليزية مـبـهــرة .وكــان
ُ
قرد
من ّأكثر ما أعجب به فيصل جسم ٍ
مـحــنــط فــي مـتـحــف ال ـتــاريــخ الطبيعي
في لندن ،ولقد أخذ األمير الصغير في
ال ـض ّـحــك ،وه ــو يـشـيــر ب ـيــده إل ــى الـقــرد
املحنط قائال إنه يشبه أحد عبيده في
نجد.

«سنت» الملك المخلوع
لـقــد مـضــى ذل ــك ال ــزم ــان ال ــذي ك ــان فيه
أمـيــر سـعــودي وحاشيته ي ـطــردون من
ف ـن ــادق ل ـن ــدن ،ف ــا ي ـج ــدون م ــن يحتمل
«قرفهم» سوى أصحاب «بنسيون» في
املــديـنــة .فـحــن أيـنـعــت حـقــول الـبـتــرول،
وفاض النفط زخاته ،صار األوروبيون
هم الذين يطردون من شواطئ بالدهم
وم ـن ـت ـج ـعــات ـهــا ،وأص ـب ـح ــوا ه ــم الــذيــن
ّ
ويرحلون إلى فنادق
تلغى حجوزاتهم
أقــل قيمة ال يــرضــى بها أم ــراء البترول
والـ ـغ ــاز ،ف ــي م ــواس ــم حـ ّـجـهــم الـصـيـفــي.
ّ
بــل إن بعضًا مــن أشـهــر فـنــادق أوروب ــا
أضـ ـح ــت جـ ـ ــزءًا م ــن م ـم ـت ـل ـكــات آل نـفــط
الـشـخـصـيــة ،وأم ـســى بـعــض املنتسبني
إل ـ ــى أع ـ ــرق الـ ـع ــائ ــات األرس ـت ـق ــراط ـي ــة
ّ
األوروب ـ ـي ـ ــة خ ــدم ــا ي ـس ــل ــون الـنـفـطـيــن
ّ
ويرفهون عنهم!
ذات مــرات في أثينا ،عــام  ،1969حيث
كـ ــان املـ ـل ــك امل ـخ ـل ــوع سـ ـع ــود ب ــن عـبــد
ال ـعــزيــز يـقـضــي أس ــوأ أي ــام ــه وآخــرهــا
منفيًا غــريـبــا ،لــم يكن «طــويــل العمر»
يجد أشياء يتسلى بها في «إجازته»
ّ
املطولة في فندق «كافورين»
القسرية
ع ـلــى شــاطــئ ال ـب ـحــر ،ح ـيــث اسـتــؤجــر
ل ــه وألب ـن ــائ ــه وزوج ــات ــه س ـت ــون غــرفــة
فــي الـطــوابــق العليا مــن الـنــزل الفخم.
ف ـكــان امل ـلــك ي ـح ــاول أن يـلـهــو ويــزهــو
و«يـ ـف ــرف ــش ويـ ـف ــك عـ ــن ن ـف ـس ــه» عـلــى
طــري ـق ـتــه ،وه ـ ــداه ت ـف ـك ـيــره أخ ـي ـرًا إلــى
لعبة مسلية .وصار امللك ينزل أحيانًا
من جناحه إلــى مطعم الفندق املكتظ
ب ــال ـ ّ
ـرواد مــن عـلـيــة ال ـقــوم فــي املــديـنــة.
وك ـ ـ ــان م ـط ـع ــم الـ ـفـ ـن ــدق يـ ـش ــرف عـلــى
مسبح ضخم .فيقف امللك سعود على
مـنـصــة صـغـيــرة ل ـيــراه كــل الـ ـ ــرواد ،ثم
ُيخرج من جيوبه رزمًا من الــدوالرات،
ويبدأ بالحديث إلى املأل ،عبر مترجم
ً
يــونــانــي ي ـقــف بـ ـج ــواره ،ق ــائ ــا« :مــن
الـلــي يبي فيكم يلعب مـعــاي ،ويربح
خـمـســة آالف دوالر ك ـ ــاش ،ال ـل ـي ـلــة؟».
ً
فـكــان الجميع طبعًا يــرفــع ي ــده قــابــا
باملشاركة في لعبة امللك .وحينئذ يبدأ
سعود بإيضاح طبيعة الــرهــان الــذي
يعرضه على اليونانيني ،كاآلتي :إنه
سـيــرمــي قطعة نـقــديــة قــديـمــة مــن فئة
«سـ ـن ــت» ف ــي امل ـس ـب ــح .وأول شـخــص
يقفز في املاء ويأتيه بالسنت ،يحصل
على مبلغ الجائزة بالتمام والكمال.
ول ـقــد ك ــان امل ـض ـحــك ف ــي ه ــذا األم ـ ــر ،أن
ً
ً
نساء ورجاال من علية املجتمع األثيني
ً
كانوا يقفزون فعال في املــاء ،وبعضهم
بـكــامــل مــاب ـســه ،بـحـثــا عــن سـنــت املـلــك
سعود ،وطمعًا في جائزته السخية!
(الهوامش منشورة على املوقع اإللكتروني)

انخفض مستوى التوتر نسبيًا
بين الجيش و«الوحدات» في
الحسكة (أ ف ب)

تابعة لـ«األسايش» (الشرطة املحلية)
في شارع فلسطني وسط املدينة لعدة
ســاعــات يــومـيــا ،بــالـتــزامــن مــع وجــود
شرطة املــرور الحكومية التي تشرف
على عملية تنظيم السير ،وتكثيف
«الوحدات» دورياتها ْ
لسوق الشباب
ال ـت ــي تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ــن 30-18
لـ«واجب الدفاع الذاتي» ،حيث أرسل
مـ ــا ال ي ـق ــل عـ ــن أل ـ ــف ش ـخ ــص خ ــال
الفترة املاضية ،أغلبهم مــن الطالب،
إل ــى مـعـسـكــرات تــل ع ــدس وت ــل بيدر
وت ــل م ـع ــروف .م ـص ــادر م ــن الـطــرفــن
أكدت لـ«األخبار» أن «التوتر بينهما
لن يتطور ،وأن الهدوء سيكون سيد

املــوقــف لـلـحـفــاظ عـلــى أم ــن املــدي ـنــة»،
بالتوازي مع إعــان «الــوحــدات» رفع
الحظر املفروض على األحياء الواقعة
تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا .يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك مــع
معلومات حصلت عليها «األخـبــار»
عن استعدادات بدأت بها «الوحدات»
ّ
الكردية لشن هجوم متزامن على آخر
مـعــاقــل «داعـ ــش» فــي مدينتي الـهــول
والـ ـ ـش ـ ــدادي ،بـ ـه ــدف ط ـ ــرد الـتـنـظـيــم
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،لـ ـت ــأم ــن م ــديـ ـن ــة ال ـح ـس ـكــة
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى آب ـ ــار
الـنـفــط وال ـغــاز الكثيفة املـنـتـشــرة في
املنطقتني ،وهو أمر دفع التنظيم إلى
ّ
التوعد بالعودة القريبة إلى املدينة،

ملنع «الوحدات» من التفكير في التقدم
بــاتـجــاه ال ـش ــدادي .ونـشــر أبــو املغيرة
الهاشمي« ،رئـيــس املحكمة الشرعية
للتنظيم في الشدادي» ،تهديدات على
صفحته على مــوقــع «تــويـتــر» بـ«شن
ه ـج ــوم م ــزل ــزل ع ـلــى املــدي ـنــة م ــن نــوع
مـخـتـلــف ،س ـي ـصــدم األعـ ـ ـ ــداء» .مـصــدر
م ــن «الـ ــوحـ ــدات» ق ــال ف ــي تـصــريـحــات
إل ـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» إن «ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،بـعــد
كــل خ ـســارة مـيــدانـيــة ،ي ـهـ ّـدد ويـتــوعــد،
مؤكدًا أن معاقل التنظيم في أي لحظة
سـ ـتـ ـك ــون تـ ـح ــت ض ـ ــرب ـ ــات ال ـ ــوح ـ ــدات
وال ـت ـحــالــف ،ونـهــايـتـهــم ف ــي ال ـجــزيــرة
(الحسكة) قريبة».

