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َذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُمَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر  ﴿                    َوَمْن ۖ   َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو ۖ  َقاَل ىََٰ

 ﴾ َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َ ِنيٌّي َكِريمٌ 

. 40سورة النمل اآلية                                                  

 
أخّر سجودًا هلل شكرًا 

عمى حسن توفيقو لي في إتمام ىذا العمل 
 المتواضع وأىديو إلى المذان كانا وال يزاال شمعتان  

تحترقان ألجل أن تنيرا لي الطريق إلى من حممتني وىنًا عمى وىن 
 إلى قـرة عيني ، إلى التي سيـرت لتربيـتي وتعميمـي وفرحت لفرحتي  

 ."أمي الحبيبة حفظيا ا وأطال عمرىا   " وتألمت آلالمي إلى أعز ما لدي في ىذا الكون

إلى الذي لم يّدخر جيدًا لتربيتي إلى صانع ركائزي وقوامي والذي لو عبرت الكممات  
لن تعبر عّما يحممـو قمبي لو إلى الذي  ـرس في قمبي حـب العمـم والتعمـم ، إلى الذي  

  ".أبي العزيز حفظو ا وأطال عمره" أفنى عمره في العمـل من أجـل عـّزي وعـّز إخـوتي 

يلإلى شريك حياتي زوجي الغالي  ب . ن
 . ونجوى زىية وأخواتي العزيزات شمس الدين وأخي األصغر محمد بوزيدو إلى أخي األكبر 

. مغراويوعائمة شرماط والى كل عائمة 
   زىور والى شريكة في العمل

إلى كل من سعتيم ذاكرتي ولم تسعيم  
. مـذكـرتي
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... إلى التي أعطتني ولم تبخل 

إلى التي أنارت لي الدرب بالشموع 
.  رمز الحنانأميإلى التي وىبت لي حياتيا 

.  العزيزأبيإلى أحمى كممة يرددىا لساني إلى أجمل كائن عرفتو عيوني 
خوتي سعاد وحيزيةإلى كل أخواتي   . والذين بيم تمتئم جراحي عبد القادر والياس وعبد الجليل  وا 

لى جميع األىل واألقارب . وا 
. أسماء:  ىذا العملإتمام في تيإلى شريك

.                                          وفي األخير إلى كل من كان سندي في الحياة وعشت معيم أحمى أوقاتي وتمنى لي النجاح
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الملخص 

      أقدم ىذه الدراسة عن الحركة الوىابية من خالل تأثيرىا في تغير نظام الحكم في 
الحجاز والكشف عن ستار الدعوة اإلصالحية التي قادىا بيا محمد بن عبد الوىاب، في ظل 
الظروف التي كانت تعيشيا المنطقة من اضطرابات، فعند إعالنو لمدعوة وبدا بنشرىا قام ال 
سعود بقيادة أميرىم محمد بن سعود بتبني مبادئيا، وعميو تم عقد اتفاق بين الطرفين عرف 

. م والتي تعد من أسس األولى لبناء الدولة السعودية1744في التاريخ باتفاقية الدرعية 
     لقد عمل ال سعود عمى بناء دولتو وعمى نشر الدعوة السمفية تزامن ىذا مع فتوحاتيم 
وتوسعتيم في منطقة نجد وخارجيا، فعمى الرغم من أن آل سعود توسعوا في فتوحاتيم في 

الدولة األولى والثانية وىذا ما تقتضيو طبيعة الدول الناشئة إال أنيا سقطت، لتدخل في طور 
جديد من االستقرار والبناء في الدولة الثالثة وذلك عمى يد الممك عبد العزيز الذي وحد البالد 

، كما عمل أمراء ال سعود عمى وضع نظام حكم "المممكة العربية السعودية"تحت اسم 
لتثبيت حكميم اإلضافة إلى أنيم أقاموا عالقات دبموماسية مع دول الجوار ودول العالم وذلك 

.    لضمان سير مصالحيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
. Résumé 

Je présente cette étude concernant le Mouvement Wahabite à 

travers leur influence dans le changement du régime à Al-Hidjaz, ainsi 

que je tente de dévoiler la vérité du  ce mouvement réformiste,menée  

par Mohamed Ibn Abdelwahabe dans les conditions des troubles qui 

caractérisaient cette région. Lors de son proclamation du Daawa et son 

expansion, la famille d’Al-Saoud, chapotée par leur prince 

Mohammed Ben Saoud, a adoptée ses principes centraux, la raison 

pour laquelle les deux partis ont signé une convention connue 

historiquement par AL Diriya en 1744, qui est considérée parmi les 

premiers principes fondamentaux dans la constitution de l’Arabie 

Saoudite. 

Al-Saoud ont travaillé pour bâtir son Etat et pour l’expansion de la 

pensée Salafite qui coïncidait avec leurs conquêtes menées dans la 

région de Najd et ses alentours.  Malgré que Al-Saoud ont mené ces 

conquêtes énormes durant le premier et le deuxième Etat, ce qui 

nécessite la nature d’un Etat mentant, mais malheureusement elle a 

marqué son déclin et par cela elle rentra dans une nouvelle étape de 

stabilité et de construire un troisième Etat par le roi Abdel azzize qui a 

pu unifier le pays sous le nom «  Le Royaume d’Arabie Saoudite » 

ainsi que les princes d’Al-Saoud ont travaillé pour mettre en vigueur  

un régime de gouvernance pour installer leur  pouvoir, de même ils 

ont établi  des relations diplomatiques avec les pays voisins et d’autres 

pays afin de garantir le bon déroulement de leurs intérêts.           
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 المـــــــــــــقــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
        لقد شيدت شبو الجزيرة العربية خالل القرن الثامن عشر أحداثا أدت إلى تغييرات 

جذرية في المنطقة ، خاصة من الناحية السياسية، فبظيور الحركة الدينية اإلصالحية التي 
قادىا الشيخ محمد بن عبد الوىاب بدأت بوادر ىذا التغير تتجسد، حيث نادت ىذه الحركة 

يجاد سمطة  بإصالح األمة العربية وذلك عبر تجريد الدولة العثمانية من الخالفة اإلسالمية وا 
دينية محمية أولى بخالفة المسممين، وعمى إثر ىذا بدأت ىذه الحركة بإصالح المجتمع 

الحجازي الذي كان غارقا في ظممات البدع والخرافات وقد زادت قوة ىذه الحركة واتسعت 
نفوذىا وتأثيرىا بالتحالف الذي جمع بين الشيخ محمد بن عبد الوىاب مؤسس الحركة 

الوىابية واألمير محمد بن سعود حاكم الدرعية ، والذي أدى إلى ظيور الدولة السعودية ـ  
الحركة الوىابية "وعمى ضوء ىذا قمنا بدراسة ىذا الموضوع في ىذه المذكرة التي تحمل عنوان

     ـ (م 1932/م1700)وأثرىا في تغيير نظام الحكم في الحجاز  
 :دواعي اختيار الموضوع 

 :  انحصرت دواعي اختيارنا ليذا الموضوع  بين ذاتية وىي
 ميولنا لممواضيع السياسية والرغبة في التعمق أكثر في دراسة تاريخ الشرق األوسط ـ _ 
محاولة تقديم معمومات أو إضافة لمبحث العممي التاريخي من خالل دراسة موضوع  _

سياماتيا في شبو الجزيرة العربية ـ  الحركة الوىابية وا 
 :في حين تمثمت الموضوعية في 

من خالل مسارنا الجامعي صادفتنا مؤلفات تتحدث عن ىذه الحركة، إال أن ذلك لم  _ 
زالة بعض الغموض والكشف عمى مجمل  يشبع فضولنا، فأردنا أن نساىم في التعريف بيا وا 

 ما أتت بو ىذه الحركة ـ
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 : أهمية الدراسة 
 تكمن في تسميطو الضوء عمى التحالف الديني والسياسي بين الشيخ محمد بن عبد الوىاب 
وأمير الدرعية محمد بن سعود الذي عمل عمى إظيار دور الدعوة اإلصالحية في قيام دولة 

 سعودية ـذات نظام سياسي قوي في شبو الجزيرة العربية ـ
 :إشكالية الموضوع 

 :من ىذا المنطمق نبني دراستنا عمى إشكالية مفادىا 
  إلى أي مدى ساهمت الحركة الوهابية في تغيير نظام الحكم في الحجاز ؟

 :وتتفرع عن ىذه اإلشكالية تساؤالت كاألتي
 كيف كانت أوضاع الحجاز قبل ظيور الدعوة الوىابية ؟ _ 
 من ىو محمد بن عبد الوىاب ؟ وماذا حممت دعوتو ؟ _ 
 ماىي مراحل تشكل الدولة السعودية ؟ _ 
 ما مالمح النظام الذي انتيجو أمراء ال سعود ؟ وكيف كانت عالقاتيم الخارجية ؟ _ 

 :المنهج المتبع في الدراسة 
 :إن طبيعة الموضوع المدروس ومادتو العممية جعمتنا  نتبع المناىج التالية 

استخدمناه في تتبع األحداث منذ ظيور الحركة الوىابية وصوال إلى :المنيج التاريخي  _ 
 المممكة العربية السعودية ـ

 تبسيط المعمومات من خالل تحميل الوثائق والمعاىدات ـ: المنيج التحميمي  _ 
 :خطة البحث 

      لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة وجممة التساؤالت التابعة ليا ولتجسيد المنيج المتبع 
في ىذا البحث قمنا بتقسيم موضوع بحثنا إلى مقدمة وأربعة فصول وكل فصل يحتوي عمى 
ثالث مباحث وخاتمة ومجموعة من المالحق، ففي الفصل التمييدي الذي جاء تحت عنوان 

قمنا بتقديم إحاطة عامة حول  (م 1744/م1700)أوضاع الحجاز قبيل الدعوة الوىابية  
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شبو الجزيرة العربية فتناولنا اإلطار الجغرافي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي والديني، أما 
فقد  (م 1744/م1740)في الفصل األول والذي جاء تحت عنوان الدعوة الوىابية  

خصصناه لمتعريف بمحمد بن عبد الوىاب ودعوتو اإلصالحية ثم تطرقنا إلى التعريف بآل 
سعود وفي أخر الفصل تناولنا بالذكر التحالف السعودي الوىابي ، وفي الفصل الثاني الذي 

عالجنا من خاللو المراحل التي  (م 1744/1932)عنوانو مراحل تشكل الدولة السعودية  
مرت بيا قيام الدولة السعودية إلى غاية إعالن المممكة العربية السعودية ، وأخيرا الفصل 

الثالث الذي جاء عنوانو نظام الحكم من الدولة السعودية األولى إلى المممكة العربية 
السعودية وعالقاتيا الخارجية حيث أشرنا إلى النظام السياسي والقضائي والحربي الذي تبناه 

 ال سعود إضافة إلى عالقاتيم  مع القوى المحمية والخارجية
فيما خصصت خاتمة ىذا المبحث الستعراض أىم النتائج التي توصمت إلييا بعد دراسة 

 الموضوع بشكل جيدـ
 :دراسة المصادر والمراجع 

 :لقد اعتمدنا في انجاز ىذا البحث عمى عدد ال بأس بو من المصادر والمراجع أىميا 
والذي يعتبر أحد أىم المصادر الذي اعتمدنا عمييا " عنوان المجد في تاريخ نجد " ابن بشر 

 بالدرجة األولى وذلك ألنو عايش تمك الفترة بل وكان من تالمذة محمد بن عبد الوىاب 
 "موسوعة مقاتل من الصحراء : " وفيما يتعمق بالمراجع التي قمنا باعتمادىا فقد كان أىميا

التي كتبت من طرف أحد أمراء ال سعود إضافة إلى عدد من الكتب األخرى ككتاب مديحو 
 ـ" تاريخ الدولة السعودية حتى الربع األول من القرن العشرين " أحمد درويش 

 
 
 
 



 مقدمة

4 
 

 :صعوبات البحث 
       من الطبيعي أن يكون ىناك صعوبات في انجاز أي بحث عممي فإعداد أي بحث 
يتطمب جيدا واتقانا كبيرين من قبل الباحث ليقدم بحثا أكاديميا بالمواصفات المطموبة ومنو 

 :واجيتنا صعوبات وىي كاآلتي
صعوبة الوصول إلى بعض الوثائق المتمثمة في مراسالت محمد بن عبد الوىاب وأمراء  _ 

 آل سعود ـ
 بعض المراجع يتطمب اقتناءىا السفر إلى المممكة العربية السعودية ـ  _ 
 

وفي األخير نتقدم بالشكل الجزيل إلى األستاذ الذي أطرنا وقدم لنا الكثير من المعمومات 
 .خاصة المنيجية منيا والى كل من ساعدنا من بعيد أو قريب في انجاز ىذا العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  EIMS   الصحي  لعتادللصناعة االمؤسسة في  القدرة التنافسية ميدانية لواقع المنافسة و دراسة    الفصل الثالث
 مليانة

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 المبحث األول
 لمحة جغرافية

 الموقع والتسمية 1.1
  التضاريس والمناخ2.1
  أهم أقاليم شبه الجزيرة العربية3.1

 

 المبحث الثاني
 الوضع االقتصادي والسياسي

  الوضع االقتصادي1.2
  الوضع السياسي2.2

 

 المبحث الثاني
 الحالة الدينية واالجتماعية

  الحالة الدينية1.3
  الحالة االجتماعية2.3
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 ꞉تمييد
، وتحتل دول العالم  يشكل المسممون محيطا اجتماعيا وحضاريا عظيم االمتداد      

اإلسالمي جزءا كبيرا من سطح األرض من أقصى الشرق من أسيا إلى أقصى الغرب من 
إفريقيا، ومن أعالي نير الفولغا شماال إلى أواسط افريقية جنوبا، وتتوسط ىذه الدول 

اإلسالمية جميعيا المنطقة العربية التي تحتل مكان القمب في العالم اإلسالمي أو ما يعرف 
 ىذه المنطقة التي تتميز جغرافيا وحضاريا عايشت باسم شبو الجزيرة العربية أو جزيرة العرب،

أحداثا جعمت منيا في ظل الظروف التي كانت تحيط بيا، ميد الحركة اإلصالحية العربية 
اإلسالمية ومنطمق لكثير من األفكار اإلصالحية التي انتشرت في الوطن العربي الذي كان 
يعيش حالة من الضعف والتشتت والظاللة، وفي ظل األوضاع  التي كان يعيشيا الوطن 
العربي، ظيرت الحركة الوىابية في منطقة شبو الجزيرة العربية والتي أحدثت تغيرات جمة، 
إال انو وقبل ظيور ىذه الحركة، عرفت المنطقة أوضاعا صعبة عجمت بظيور اإلصالح، 

   فكيف كانت أوضاع شبو الجزيرة العربية قبيل ظيور الدعوة الوىابية؟ 
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 ꞉ لمحة جغرافية1

 العربية اإلسالمية وىذا منطقةتحتل شبو الجزيرة العربية موقعا ىاما بتوسطيا لل      
  .ماجعميا تتميز جغرافيا

  ꞉الموقع والتسمية1.1 
 في غرب القارة األسيوية، في الجزء الشمالي الشرقي من القارة       تقع شبو الجزيرة العربية

اإلفريقية عمى الصفيحة األسيوية العربية، نتجت ىذه الجزيرة بسبب حدوث صدع في البحر 
ويحد شبو الجزيرة العربية من الجية الغربية ،  سنة مميوناألحمر قبل أكثر من ثالثة وعشرين

البحر األحمر، و من الجية الشمالية الشرقية الخميج الفارسي، ومن الجية الشمالية بالد 
الشام والمحيط اليندي من الجية الجنوبية الشرقية، ومضيق ىرمز وخميج عمان من الجية 

  (1).الشرقية وبحر العرب من الجيتين الجنوبية الغربية والغربية

 مميون كيمومتر 2.5      تشغل شبو الجزيرة العربية رقعة كبيرة من األرض تقدر بنحو 
مربع أي ما يعادل مساحة اليند تقريبا، ومعظم ىذه المساحة عبارة عن مناطق صحراوية 
مترامية األطراف تشمل الجزء الجنوبي من صحراء سوريا وصحراء النفوذ والدىناء والربع 

ن كانت رممية إال أن تربة بعضيا خصبة بحيث تصبح بعد تياطل  الخالي، ىذه الصحاري وا 
األمطار تربة قابمة لمزراعة وتنمو بيا الحشائش حيث تعتبر من أفضل المراعي لمحيوانات 

 (2). بالمياهاألرض قاحمة ال توجد فييا األخرفي حين أن تربة بعضيا 

 
 

                                                           
 www. Koloho-lak.Com،(موسوعة الكترونية)، موسوعة كمو لكأصل تسمية شبو الجزيرة العربية، م.د (1)

21/02/2017, 10:53 
، 1997 مصر، ط،. د، مكتبة ومطبعة األشعار الفنية،تاريخ دول الخميج العربي والمشرق اإلسالمييسرى الجوىري، ( 2)

 .23ص
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طبيعة أراضي شبو الجزيرة العربية فيي سيل يأخذ في االنحدار تدريجيا من       إن 

المرتفعات الغربية الموازية لساحل البحر األحمر اتجاه الشمال الشرقي نحو الخميج العربي 
ويستثنى من ذلك الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة، حيث وجدت ىضبة مرتفعة تعرف 

  (1 ).بالجبل األخضر
 أما تسميتيا بشبو الجزيرة العربية، فيرجعو المؤرخون لمجموعة من األسباب، منيا أنيا       

أي جزيرة العرب، ومازال ىذا  (arabian peninsula)عرفت عند اإلغريق واليونان باسم 
المصطمح مستخدما في الثقافات األوروبية حتى ىذا الوقت، ومن أسباب تسميتيا أيضا أن 

المستكشفين والباحثين أطمقوا عمييا مسمى الجزيرة،  بسبب أن المياه تحدىا من ثالث جيات 
ترتبط بمجموعة من البحار، وأيضا ساىم وجود امتداد نير الفرات من جيتيا الشمالية بالقرب 

 (2).من البحر المتوسط، ىذا ما جعل تصنيفيا ضمن مفيوم شبو الجزيرة العربية

 ꞉التضاريس والمناخ2.1   
 ꞉      تحتوي شبو الجزيرة العربية عمى الكثير من التضاريس و منيا ما يمي

أوليا جبال الحجاز وىذه عبارة عن سمسمة جبال تمتد من خميج العقبة  ليةبالسالسل الج
 شماال حتى خميج عدن جنوبا، وىي موازية لمبحر األحمر وتعد أكثر الجبال امتدادا وارتفاعا
نجد جبال عمان فيي سمسمة جبمية تشرف عمى خميج عمان وتنحدر بشدة نحو الساحل، 

ويبمغ أقصى ارتفاع ليا عند الجبل األخضر، وفي الجنوب تقع مرتفعات ضفار عمى بحر 
 (3).العرب وىي قميمة ارتفاع

 

                                                           
 .23، صالمرجع السابق يسرى الجوىري، (1)
 www. El Maodo.com،(موسوعة الكترونية)، موقع الموضوعتضاريس شبو الجزيرة العربية محمد وائل، (2)
221/02/2017, 11:0   
 .المرجع السابقمجيول، ( 3)
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أول اليضاب ىضبة نجد وسميت نجد لعموىا، وتقع بين المرتفعات       أما اليضاب ف

الغربية غربا حتى نطاق الدىناء شرقا، كما توجد ىضبة حضرموت والدبدبة ، والصمان 
ىي محدودة وقميمة تنتشر عمى السواحل، ومنيا السيول الغربية والتي  السيول، أما والحجرة

وىي ضيقة لقرب الجبال من البحر األحمر، وتعرف بسيول تيامة األحمر تطل عمى البحر 
 (1). ساحمية شرقية تطل عمى الخميج العربيلوىناك سيو

 ꞉الوديان
      ال تجري في شبو الجزيرة العربية أي انيار بالمعنى المعروف وكل ما بيا عبارة عن 

بعض المجاري المائية الصغيرة، وىي في الحقيقة اقرب لموديان منيا لممجاري المائية تتجمع 
و شرقا وتتميز الوديان التي تنحدر شرقا أفييا السيول عقب األمطار، وتنحدر إما غربا 

قد غدت من أىم طرق المواصالت ، باالنحدار البسيط وطول مجراىا وقمة غورىا واتساعيا
في شبو الجزيرة العربية وأطول ىذه الوديان وادي الرمة الذي يبدأ بالقرب من المدينة ويتجو 

ووادي حنيفة الذي يبدأ من منحدرات جبل طويق الغربية في اتجاه ، شرقا عمى شط العرب
 ىذه الوديان تحتفظ بالماء في باطن مجراىا أما الوديان التي تتجو غربا فإنيا ،الخميج العربي

ذات مجرى أعمق وانحدار شديدا،توجد مناطق متفرقة في أنحاء شبو الجزيرة تدب فييا الحياة 
 (2).حيث تتوفر اآلبار وىذا بين صحارييا المترامية األطراف وبين جباليا ومنحدراتيا

 

 

 

 

 

                                                           
 .المرجع السابقمجيول،  (1)
 .24 ، صالمرجع السابقيسرى الجوىري ، ( 2)
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       أما الغطاء النباتي لمجزيرة العربية فيتميز بوجود ثالثة أجناس لمنباتات وىي نباتات
الصحاري الرممية ونجدىا وفي الربع الخالي والدىناء والنفوذ والوىيبة، والحامض والحميض 

 فيو نبات ربيعي ينبت في السيول واألراضي الرممية، والقريص والقراص وىو عشب
     (1).األراضي الرممية والسيول، العوسج والعوشز وىي شجيرة برية شوكية دائمة الخضرة

 ꞉المناخ 
      مناخ شبو الجزيرة العربية بوجو عام قاري شديد الحرارة نيارا وشديد البرودة ليال وترتفع 

درجة الرطوبة في المناطق الساحمية، ويسود الجو البارد في اليضبة الجنوبية الغربية في 
 أما األمطار فتسقط عمى ساحل البحر األحمر ،شبو الجزيرة حيث يصبح الشتاء فييا قاسيا

تجاه الشمال الشرقي وفي اتجاه الخميج العربي وباستثناء ذلك فال تسقط إال نادرا في الشتاء 
أما في الصيف فيسود الجفاف جميع المناطق عدا ، عمى مناطق متفرقة من شبو الجزيرة

منطقة المرتفعات الجنوبية الغربية والجزء الجنوبي الشرقي من عمان حيث تتساقط عمييا 
 (2).أمطار الغزيرة

 ꞉ أىم أقاليم شبو الجزيرة العربية3.1
 ꞉      تتكون شبو الجزيرة العربية من عدة أقاليم تتمايز جغرافيا وحتى تاريخيا أىميا

 ꞉إقميم الحجاز أ
يمتد إقميم الحجاز من العقبة شماال إلى تيامة عسير جنوبا، شرق البحر األحمر وتقطن فيو 

مكة، جدة، المدينة، القنفذة، : ىذا اإلقميم مدن وقرى كثيرة منيا، تتبع قبائل عربية كثيرة
  (3).الميث، رابغ والمويمح وضبا ورنية وتربة

                                                           
 .2013 ،108 مجمة بيئتنا، العددالنباتات في شبو الجزيرة العربية، رييام محمد، (1)
 .24، صالمرجع السابقيسرى الجوىري ، ( 2)
، www.Al Moqatel.Com ، 1 ج،(موسوعة الكترونية) موسوعة مقاتل من الصحراءأحد أمراء ال سعود،( 3)

29/11/2016 ،53꞉111، ص. 
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اىتمت الدولة العثمانية بالحجاز نظرا لسيادتيا الدينية في العالم اإلسالمي بصفتيا       

وقد أولتو عنايتيا بتعيين الوالة العثمانيين الذين تولوا أمور الحماية  حامية لمحرمين الشريفين،
العسكرية وجمع الضرائب وتامين طرق قوافل الحج، وكان لشريف مكة  مسؤولية تسيير 

أمور الحج في األماكن المقدسة وكان ىناك قائم مقام عثماني مقره جدة، أما والي الحجاز 
وكان  العثماني فمقره في مكة شتاء وفي الطائف صيفا ويوجد محافظ عثماني لممدينة المنور،

نفوذ أشراف الحجاز ممتدا من معان عمى أطراف الشام شماال إلى القنفذة عمى ساحل البحر 
 كان النزاع ال ينتيي ،األحمر جنوبا وكان يمتد إلى الشرق فيشمل بعض نواحي إقميم نجد

بين أشراف مكة في المناصب والموارد المالية وكثيرا ما تدخل الوالة العثمانيون في مصمحة 
 عانى الحجاج واألىالي كثيرا من المحن ،احد الطرفين مما اضطربت معو أحوال اإلقميم

وكان الحج موردا من موارد الرزق لكثير من أىالي مكة والمدينة  بسبب ىذا الصراع المرير،
 (1).الذين عمموا في خدمة الحجيج وتبادل التجارة معيم

، مدارس الثالثة مدرسة األربعين مدارس ꞉فقد وجد بمكة المكرمة من المدارس مايمي       
 الذىبي، المدرسة المجيدية، المدرسة داوود باشا أو المدرسة الداوودية، مدرسة شمس الدين

 حسب ما يظير أن ىذه المدارس باإلضافة إلى تعميم األوالد مبادئ ،مدرسة دار الشفاء
أما المدارس األخرى عمى غرار المدارس  كانت مدارس دينية مخصصة،  القراءة والكتابة،

الحديثة فكانت ىناك مدارس الصبيان والمدارس اإلعدادية والمدارس الرشيدية ودار الشفقة 
وىي خاصة باأليتام من األوالد، ومن المكتبات نجد مكتبة السمطان محمود ومكتبة عبد 
الحميد األول ومكتبتي الحرمين الشريفين ومكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت وغيرىا من 

 (2). غالبية المدارس كانت تحوي في بنيتيا مكتباتأنالمكتبات، والجدير بالذكر 

                                                           
.  1 ص1 جالمرجع السابق، أحد أمراء ال سعود،( 1)
، مجمة الدرعية، العدد جوانب من الحياة العممية في الحجاز من خالل بعض الوثائق العثمانية سييل بن محمد سابان، (2)

 .م1998/ه1429األول، محرم، 
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 وجود الحرمين الشريفين في الحياة العممية في الحجاز فقد كان يفد بعض إذ اثر      
العمماء من مختمف بقاع العالم اإلسالمي ويقومون بالتدريس والتأليف وانتشرت المدارس 
والمكتبات التي أنشأتيا الدولة العثمانية أو المسيرون من أىالي الحجاز وأسست األوقاف 

 (1). العمميعمييا فازدىر النشاط
 ꞉إقميم عسير والمخالف السميماني ونجران ب

وجازان ونجران أطمق عمى منطقة  (السروات وتيامة)      يضم ىذا اإلقميم منطقة عسير 
جازان اسم المخالف السميماني والمخالف يعني المنطقة والسميماني نسبة إلى سميمان بن 

 ( 2).م983/ ه373طرف الحكمي الذي وحد تمك المنطقة تحت إمرتو 

      عسير اسم يطمق عمى جزء كبير من تيامة، فان تيامة تنقسم إلى ثالثة أقسام تيامة 
الحجاز قاعدتيا مكة وتيامة عسير وقاعدتيا أبيا و تيامة اليمن وتمتد من صعدة إلى 

        (3).عدن
      أىم مدن عسير أبيا وخميس مشيط والباحة واحد رفيدة وأىم مدن المخالف السميماني 

  شمران شيران، قحطان، ꞉وصبيا وابوعريش، واىم القبائل ىذا اإلقميم (جازان)جيزان 
ويام، ويعمل أىل عسير في الزراعة والرعي وأىل السواحل  زىران، بنوشير، ،(4)غامد

 ( 5).يعممون في الصيد
 

                                                           
 .1ص ،1، جالمرجع السابق أحد أمراء ال سعود، (1)
 .1، صنفسو (2)
 .213، ص1987، 1، الزىرة لإلعالم العربي، القاىرة، طأطمس تاريخ اإلسالم  حسين مؤنس ، (3)
 ىم بنو غامد واسمو عمرو بن عبد اهلل بن كعب بن حارث بن كعب بن عبد اهلل بن مالك بن نصر وىو ꞉قبيمة غامد (4)

انظر موسوعة ...شنوءة بن االزد بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كيالن بن سبا بن يجشب بن يعرب بن قحطان 
 .ويكيبيديا

  .1 ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 5)
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كان نفوذ أشراف مكة ممتدا إلى القنفذة عمى البحر األحمر وكان الزعماء المحميون       

 في ممثمةكانت السمطة العثمانية ، من شيوخ القبائل ىم أصحاب الكممة في ىذا اإلقميم
متصرفية عسير غير متمكنة من السيطرة الكاممة عميو، وعمى الرغم من حياة االستقرار التي 

غمبت عمى أىل عسير فان الحياة العممية لم تتييأ الظروف لظيور عمماء بارزين في 
 كانت إمارات متعددة في ،المنطقة وكانت الحياة الدينية مرتبطة بالواقع العالمي لإلقميم

المخالف السميماني تتولى قيادتيا زعامات من األشراف الذين يدينون بالوالء لحكام صنعاء 
وظل الوضع السياسي لممخالف عمى ىذا الحال حتى نجح الشريف احمد بن محمد بن 

خيرات في كسب والء الزعماء المحميين ثم استطاع ابنو محمد توحيد البالد تحت  
قيادتو ويعتمد سكان المخالف السميماني في حياتيم عمى الثروة السمكية والحيوانية 

 (1).والزراعية، كما كانت التجارة ناشطة عبر موانئ جازان مع البالد المجاورة

 ꞉ج إقميم األحساء
وميناء القطيف وبمدان اليفوف والمبرز وعنك وسييات والجشة  (2)      يشمل األحساء

 واليواجر ومطير والدواس وبني خالد وبعض بني عمرة (3)وغيرىا وتسكنو قبائل العجمان
 (4).م1416/ه820كان إقميم األحساء تحت حكم أسرة زامل الجبري من بني عامر منذ عام 

 

                                                           
 .1 ص1، جالمرجع السابق أحد أمراء ال سعود، (1)
 الحساء جمع حسي وىو موضع رمل تحتو صالبة ، فإذا أمطرت السماء عمى ذلك الرمل نزل الماء فمنعتو ꞉األحساء (2)

 .انظر الكامل لممبرد... الصالبة أن يغيص، ويقال حسي أحساء وحساء
 ينسب العجمان إلى جدىم يام من ىمدان وىمدان ينتيي نسبو إلى يعرب بن قحطان و ىم أوالد عجيم ꞉قبيمة العجمان (3)

بن ىشام بن الغز بن مذكر بن يام ابن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن جنوان بن نوف بن ىمدان بن مالك 
انظر محمود ...بن زيد بن اوثمة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كيالن بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان

 .92شكري االلوسي تاريخ نجد ص
 .1، ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 4)
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تطمع العثمانيون إلى السيطرة عمى ىذا اإلقميم لدفع أخطار البرتغاليين عن األماكن       

 في ذلك  الوقت كانت قبيمة بني خالد تزداد ،م1818/ه957المقدسة، فاستولوا عميو عام 
قوة في منطقة األحساء والخميج العربي واضطرت الدولة العثمانية إلى استرضاء زعمائيا 

بالمال أو المناصب والرتب، ولكن زعيم بني خالد برك بن عزيز آل حميد تمكن من 
م فقضى 1665/ه1076م و1663/ه1074اإلستالء عمى األمور في األحساء بين سنتي 

 (1).عمى سمطة العثمانيين عمى األحساء
  ꞉ نجدد إقميم
نجد تعني األرض المرتفعة وىي وسط شبو الجزيرة العربية وتنقسم إلى عدة أقاليم،       

والعارض  (أو االسياح)أىميا وادي الدواسر والفرع حوطة بني تميم والحريق واالفالج والخرج 
يمتمين اغمب أىميا الزراعة في الواحات  ،(2)وسدير والوشم والقصيم وجبل شمر والمحمل

 تميم والدواسر وشمر وعنزة ꞉واىم القبائل حيث توجد المياه الجوفية خاصة زراعة النخيل،
لما استولى  وقحطان والسيول وبعض حرب، والفضول والظفير وعتيبة ومطير وسييع

كان مرتبطا بوالية  (وحدة إدارية)العثمانيون عمى األحساء ربطوا بيا نجد وأسسوا فييا سنجق 
في السنوات األخيرة من العيد العثماني تحولت نجد إلى والية تشمل األحساء وقد ، فالبصرة

تعرضت نجد لغزوات من األشراف في الحجاز في الغرب ومن قبل زعماء بني خالد حاكم 
األحساء في الشرق وذلك إما لتأديب بعض القبائل التي كانت تعترض طريق قوافل الحجاج 

  (3).غنائمالأو لفرض النفوذ أو اإلتاوات والحصول عمى 
 
 

                                                           
 .1 ص1، جالمرجع السابق أحد أمراء ال سعود، (1)
 .انظر أمين الريحاني، تاريخ نجد الحديث...أي جبل طيئ ꞉جبل شمر( 2)
. 1ص ،1، جالمرجع السابق أحد أمراء ال سعود، (3)
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  ꞉الوضع االقتصادي والسياسي 2

      كان النظام السياسي واالقتصادي في الحجاز مشابيا تقريبا لمنظام في نجد التي لم 
 .تشيد في الواقع السيطرة األجنبية

 ꞉ الوضع االقتصادي1.2
      ففي بداية األمر سوف نتطرق إلى الوضع االقتصادي الذي كان يسود المنطقة قبيل 

الدعوة الوىابية، حيث اقتصر النشاط االقتصادي عمى نشاطات وممارسات بسيطة،وقد كانت 
حياة األغمبية من سكان نجد واألحساء وكذلك الحجاز مرتبطة أساسا بنوعين من النشاط 

  .االقتصادي الزراعة السيحية أو االروائية في الواحات والرعي البدوي
 ꞉الزراعة اإلروائية أ

إن الطقس الجاف الشبو االستوائي في السطح األكبر من الجزيرة يستدعي ضرورة       
اإلرواء االصطناعي في الزراعة وتنحبس إلى السطح مياه جوفية وفيرة بيذا القدر أو ذاك 
في المناطق الشرقية من الجزيرة فقط أما أغمبية المناطق األخرى فاإلرواء ممكن بواسطة 

 كانت زراعة النخيل ىي الزراعة ،اآلبار وفي حاالت نادرة تستخدم مياه األمطار أو السيول
الرئيسية الممارسة في المناطق الشمالية الوسطى ويستخدم التمر طعاما بمختمف األشكال 

يمثل المحصول الزراعي اليام والوحيد، وتأتي الحبوب في المرتبة الثانية وتراوحت بين  وكان
الشعير والدخن والقمح في المرتبة الثانية بعد التمور وكانوا في بعض األماكن يزرعون األرز 

 (1).والقطن والخضر والفواكو
 
 

                                                           
، 4، مكتب مؤمن قريش، بيروت، ط(20حتى القرن 18من القرن )تاريخ العربية السعودية ،  اليكسي فاسيمييف(1)

 .34-33، صص2013
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كانوا يجنون في األراضي المروية محاصيل كبيرة نسبيا إال أن الحجم اإلجمالي       

لممحاصيل غير كبير بسبب محدودية األراضي المزروعة، وكذا الجفاف وبدائية الطرائق 
وليس الجفاف وحده من خصوم المزارعين، فان ىطول األمطار الغزيرة عمى ندرتيا  الزراعية

يشكل خطرا عمييم أيضا فيحدث أن تقشط السيول العارمة الطبقة العميا من تربة الحقول مع 
بذورىا وزرعيا وتدمر المساكن، وكانت المواد الغذائية ال تكفي أىالي الواحات حتى موسم 

تجيز عمى قرى بكامميا، كل  (كوليرا والطاعون)الحصاد الجديد إضافة إلى األوبئة المتفشية 
ىذه العوامل وانعزال الواحات عن بعضيا البعض كل ذلك أدى إلى تباطؤ شديد جدا في 

تطور االقتصاد، كانت الزراعة في الواحات تتميز ليس بمم الجيود االقتصادية بل بتشتيتيا 
  (1).وكان يسود نشاط جماعات صغيرة من الفالحين أو عوائل منفصمة

   ꞉الرعي البدوي وشبو بدوي ب
 كان الرعي عند بدو الجزيرة ينقسم إلى نوعين، فالعرب الحقيقيون ىم البدو الرحل الذين 
يمارسون في الغالب أو باألساس تربية اإلبل حتى تكاد أن تكون الماشية األكثر شموال 

حاطة بين سائر المواشي والدواب  (2).وا 
     حيث لم يكن يخموا منزل في المدن والقرى من حظيرة لتربية األبقار أو األغنام أو 

 (3).الدواجن أو الطيور
     إذ كان اعتماد األىالي بشكل كبير عمى منتوجات األنعام، بشكل خاص الحميب والمبن 
واألجبان والسمن وغيرىا من مشتقات الحميب، وكان ىناك اكتفاء ذاتي من البيض كما كان 

     (4).ىناك تبادل بين منتوجات البدو وما ينتجو الحضر

                                                           
 .34، صالمرجع السابق اليكسي فاسيمييف ، (1)
 .  35 صنفسو، (2)
 .51، ص1987 ،4، طاكتشاف النفط وأثره عمى الحياة االقتصادية في المنطقة الشرقية  عبد الو ناصر السبيعي ،(3)
 .26صت، .ط، د.د، 1ج، اإلصالح االجتماعي  جمال زكريا قاسم ، (4)
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أما الرعاة الذين يمارسون في الغالب أو بصورة أساسية تربية األغنام والماعز، فمم       

تكن لدييم إمكانية كبيرة لمترحل في األماكن الخالية من المياه ولذا كان ترحاليم ال يتجاوز 
بضع مئات من الكيمومترات، إن المسافات الغير بعيدة نسبيا لمترحل في األماكن التي توجد 
فييا مصادر مائية ثابة قد مكنت رعاة الضان من ممارسة الزراعة أي اقتران العمل الزراعي 

بالرعي البدوي، ولم تكن توجد بين رعاة اإلبل الرحل ورعاة الضان شبو الرحل والحضر 
فالكثيرون من البدو رعاة اإلبل بدأوا  حدود معينة فيما يخص النشاط االقتصادي عادة،

بممارسة تربية الضان واستقر قسم من البدو الرحل فصاروا حضرا وفي الوقت نفسو جرت 
 (1).عممية معاكسة ىي تحول الحضر إلى بدو

 ꞉صيد األسماك والمؤلؤج 
بصيد األسماك والؤلؤ  (كسييات وصفوى وتاروت)      اشتيرت منطقة القطيف وتوابعيا 

عمى مر " الخط" تعد منطقة ساحل القطيف  إذوكانت ىذه الحرفة مصدر ثراء كبير لممنطقة،
العصور بان بحارىا تحوي أجود أنواع المؤلؤ، حيث انخرط المواطنون في سمك الغواصين 
إضافة إلى القيام بالزراعة وغيرىا بعد انتياء الموسم، إذ أشارت بعض المراجع أن جميع 

 ( 2).البالغين من أىل القطيف غواصين إما ألنفسيم أو باألجرة لمغير
 

 

 

 

 

 

                                                           
  37 -36، صص المرجع السابق اليكسي فاسيمييف، (1)
 .76، صالمرجع السابق  عبد اهلل ناصر السبيعي،(2)
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 ꞉الحرف والتجارةد 

      كانت الحرف والصنائع المنزلية عند الفالحين الحضر تسد حاجياتيم المحدودة جدا لقد 
كانوا يضفرون السالسل واألكياس والحصر من سعف النخيل ويفتمون أليافيا الحبال واألعنة 

 كانوا يصنعون األواني، وويستخدمون جذورىا في صنع األدوات الزراعية وفي بناء المساكن
في الوقت نفسو يصل إلى السوق قسم  ، الخزفية البدائية واألنسجة الصوفية والقطنية

وفي  (األنسجة الصوفية الخشنة والمصنوعات الجمدية)كبير من منتج البدو األقل تطورا 
الواحات الكبيرة تطورت بعض الشيء الصنائع الحرفية المختصة، وكان بين الصناع 

حدادون ونحاسون ولحامون وصاغة ونجارون وصناع سالح وأسطوات في صنع التحف 
، وبناة وعمال طالء واسكافيون وخياطون ومطرزون ومفصمون وصناع ىواوين  الخشبية

المرمر لدق القيوة وضفاروا الحصر، ولم تكن الصنائع تحدد مالمح الحياة االقتصادية في 
الواحات في الجزيرة العربية وكان دورىا اليام في الحياة مجتمع الجزيرة مرتبطا – المدن 

بالتبادل التجاري المكثف ونابعا من التقسيم العميق لمعمل بين الزراع والرعاة والرحل، وكان 
اقتصاد البدو الرحل يتميز بطابع يعزوه االكتفاء الذاتي وكان الزراع أفضل قميال من ىذه 

الناحية، وفي الصيف كان البدو يتقاطرون عمى الواحات الكبيرة والمراكز التجارية يعرضون 
الماشية واألصواف والسمن لمبادلتيا بالتمر والحبوب واألقمشة والحصر والحدوات واألسمحة 

والبارود والرصاص والمواد الطبية والبن والتبغ، وكان قسم من التجارة  يجرى عن طريق 
التبادل العيني إضافة إلى اقتران الحج بالتجارة فقد كان الحجاج يجمبون مختمف أنواع 

 (1).البضائع

 وجد نشاط تجاري بحري بين مختمف موانئ إذ      حيث لم تقتصر التجارة في البر فقط، 
 ( 2).شبو الجزيرة العربية،فازدىرت الحركة التجارية بين مينائي القطيف والعقير

                                                           
 .40 -38، صصمرجع سابق اليكسي فاسيمييف، (1)
(2 )Saudi Arabia its people Culture, p 292. 
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 ꞉ سياسيا2.2
      أما عن الحالة السياسية فيي األخرى لم تكن بأحسن حال من الحالة االقتصادية حيث 

ه فكان 12/  م17كانت الفوضى السياسية تعم أرجاء شبو الجزيرة العربية كميا مطمع القرن 
في كل بمد أمير وفي كل ناحية حاكم يأخذ ما يحمو لو من الثمار وقد يأتي شريف مكة 

 (1) .فيفرض نفوذه
 ىذه ، إال أن      كانت نجد مقسمة إلى عدة إمارات صغيرة يقوم عمى كل منيا أمير

اإلمارات لم يكن يربط بينيا رابط سياسي، بل إن العالقات بينيا كان يسودىا الفتور والجفاف 
 ꞉ومن أىم اإلمارات وأقواىا عدة وعتادا ما يمي

. ويرعى أمورىا األمير محمد بن سعود  إمارة الدرعية1
ويتولى زماميا األمير دىام بن دواس   إمارة الرياض2
. ويقوم عمييا األمير عثمان بن معمر  إمارة العيينة3
 (2).ويتوالىا األمير زيد بن زامل الديممي  إمارة الفرج4

 18 و17كانت قبيمة بني خالد أقوى القبائل العربية في شرقي الجزيرة خالل القرنين       
 عمى بسط نفوذىم م1720حيث عمموا بني خالد منذ أن طردوا العثمانيين من األحساء عام 

، وفي الوقت الذي تجمعت فيو خيوط النفوذ في شرقي الجزيرة العربية ورةعمى المناطق المجا
بيد شيخ بني خالد كانت نجد وشبو الجزيرة عموما باستثناء عمان واليمن والحجاز ال تزال 

 (3).تشكوا من االفتقار لموحدة السياسية

                                                           
-م1492/  م1492-ه987تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر ،  إسماعيل احمد ياغي ومحمود شاكر(1)

  .68، ص1990 ط،. د، الرياض،(الجناح األسيوي) 1ج دار المريخ، ،1980
، صص 1980، 1 درا الشروق، ط،20تاريخ دولة السعودية حتى الربع األول من القرن  مديحة أحمد درويش، (2)

12،13. 
  .165، 164صصت، .د، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، طالعالم العربي في التاريخ الحديثإسماعيل احمد ياغي،  (3)
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  ꞉ الحالة الدينية واالجتماعية3

      لم تختمف الحالة الدينية واالجتماعية في نجد عما سبق ذكره فيما سبق عن الحالة 
 .االقتصادية والسياسية

  ꞉الحالة الدينية1.3  
      فمن الناحية الدينية فقد كان يسود نجد حالة من الجيل والضاللة مما جعل تمك 

المنطقة بل ومعظم أجزاء شبو الجزيرة العربية في ذلك الوقت مرتعا خصبا لكثير من البدع 
والخزعبالت وذلك لضعف معرفتيم بقواعد وأسس اإلسالم الصحيحة، ومن ثم تمكنت من 

 (1).نفوسيم كثير من العادات والعقائد الخاطئة البعيدة عن اإلسالم
      إذ نجد وصفا شامال لما عاشتو النجدية وما جورىا من الشرك والضاللة والفساد حيث 
ذكر المؤلف النجدي عثمان بن بشر في كتابو المجد في تاريخ نجد الحالة الدينية التي كانت 

وكان الشرك إذ ذلك قد فشا في نجد وغيرىا وكثر "...  (2)  قائالأورد حيث آنذاكسائدت 
االعتقاد في األشجار والحجار والقبور والبناء عمييا والتبرك بيا والنذر ليا واالستعانة 

ووضع الطعام ليم جعمو ليم في  زوايا البيوت لشفاء مرضاىم ونفعيم  بالجن والذبح ليم
 "وضرىم والحمف بغير اهلل وغير ذلك من الشرك األكبر واألصغر

فإذا كان في احد من أىل البمد مرض أو في "...  في الحالة نفسيا في قولو ردويستط      
بعض أعضاءه جاء أىمو إلى متطببة ذلك القطين من البادية، فيسألونيم عن دواء عمتو 

  اذبحوا في الموضع الفالني كذا وكذا، إما تيسا اصمع أو خروفا بييما اسود꞉فيقولون ليم
 ( 3)."معرفتيم عند ىؤالء الجيمة وذلك ليحققوا

                                                           
  .14، ص المرجع السابق مديحة احمد درويش، (1)
، حققو وعمق عميو عبد الرحمن بن عبد عنوان المجد في تاريخ نجد عثمان بن عبد اهلل بن بشر النجدي الحنبمي، (2)

  .12، ص1982، 4، الرياض، ط1جالمطيف بن عبد اهلل أل الشيخ، دار الممك عبد العزيز، 
 .34، ص نفسو (3)
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 ترك لنا ابن غانم وصفا مفصال لمعتقدات سكان شبو الجزيرة العربية فقد كتب عن كما      

 كان غالب الناس في زمانو"...  (1)الفترة التي سبقت ظيور محمد بن عبد الوىاب ويقول
فعدلوا إلى عبادة األولياء والصالحين "...  متضمخين باالرجاس متمطخين باالرجاس

وكثير منيم يعتقد النفع واألضرار في الجمادات ك األحجار "... وخمعوا رقبة التوحيد والدين 
 "واألشجار

      إذ كان سكان شبو الجزيرة العربية ذلك الوقت حسب ما سبق ذكره يترددون عمى 
عمى أضرحتيم طالبين منيم عمل الصالحات أو تخميصيم من  األولياء الصالحين أو

 كان في واد حنيفة ضريح زيد بن .المصائب والخائيات ويرجعون ذلك من األحياء واألموات
الخطاب وكانوا يترددون عميو راجين تخميصيم من المصائب والنكبات وفي جبيمة والدرعية 
كانوا يقدسون قبورا دفن فييا وفي منطقة الفدا كانت تنمو نخمة يأتي إلييا الرجال والنساء 

 كان الناس يمتفون حول النخمة ويعمقون عمييا الزينة ،يطمبون التبريك ويقومون بأقبح األفعال
وعمى مقربة من الدرعية كان ىناك غار مقدس يسمى غار بنت األمير يتركون فيو الخبز 

والمحم وفي مكة يوجد ضريح أبي طالب وقبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وقبر خديجة 
كان الرجال والنساء يخاطبون ىذه القبور بصيحات عالية طالبين منيا العون و ، وغيرىما

 (2).وكانت تذبح القرابين عند قبور األولياء
 

 

 

 

                                                           
 روضة األفكار واإلفيام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي)تاريخ ابن غانم المسمى  حسين بن أبي بكر بن غانم، (1)

 .171ص ،2010، 1، الرياض، ط1ج، ، اعتنى بو سميمان  بن صالح الخراشي، دارالثموثية(اإلسالم
 .97،98، صصالمرجع السابق اليكسي فاسيمييف، (2)
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   ꞉الحالة االجتماعية 2.3

      أما عن الحالة االجتماعية فمم يكن إقميم نجد يختمف عن غيره من أقاليم الجزيرة 
العربية الذي تميز بسمات كانت سائدة منذ أقدم العصور، فقد كانت القبيمة أساس الوحدة 

 الواحد فيما  ويتفاوت أفراد القبيمة،االجتماعية ولكل قبيمة شيخيا الذي ينتيي إليو الرسالة
 ، إال أن إلى البدو الرحل والحضر المستقرونبينيم في الغنى والفقر كما ينقسم أفراد القبيمة 

حياة الحضر كانت متأثرة إلى حد كبير بحياة البدو لما بينيم من صالت القربى والمصاىرة 
يقوم عمى  والتجارة، ويمكننا القول بان المجتمع النجدي كان في ذلك الوقت مجتمعا قبميا،

   (1).القوة وحدىا في سبيل االستالء عمى السمطة والرزق والثراء
إذ كان  أما وضعية التعميم في الحجاز قبيل الدعوة الوىابية فقد كان التعميم ضيقا،      

معدوما بالنسبة لفئة من السكان وىم البدو كما كان قميال بالنسبة لفئة أخرى من السكان وىم 
 وال شك أن أسبابا متعددة أدت إلى ىذه النتيجة لعل أبرزىا صعوبة الحياة ر،الحض

 كما كان لمعزلة التي ،االقتصادية بصفة عامة وانشغال أكثر الناس بالبحث عن لقمة العيش
عاشتيا الحجاز وشبو الجزيرة العربية عن العالم اإلسالمي والتي كان ليا اثر في تقمص 

المدارس العممية وعزوف الطالب عنيا، ونقص العمم بموت عممائو وانكماش طالبو وكساد 
 سوء الحال السياسية والحروب والفتن ف إلى ذلكسوقو وعدم تقدير الناس ألىل، يضا

كما كان لمحال الصحية وكثرة األمراض واألوبئة التي تؤدي إلى وفاة بعض  المتواصمة،
  (2).العمماء

 

                                                           
 .  14، 13، صصالمرجع السابق مديحة احمد درويش، (1)
 ، ممتقى الحنابمة الفقيي، الحياة العممية في الحجاز قبل وبعد قيام دولة السعوديةصالح محمد الحسن ، ( 2)

  . 2011الرياض،
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كان التعميم أىميا يعتمد عمى الجيود الفردية ومقصورا عمى قمة من الناس التي       ف

وبخاصة أبناء القضاة الذين كان  سمحت ليم ظروفيم وخصصوا جزءا من وقتيم لمتعميم،
لدييم القدرة عمى دفع األجر الرمزي لممعمم، ورغم ذلك فقد كانت ىناك محاوالت لنشر العمم 

منيا الكتاتيب المحدودة جدا لتعميم األطفال القراءة والكتابة  نذاك،آحسب اإلمكانيات المتوفرة 
ويبدوا أن العامل الديني لو اثر واضح في إقبال أرباب األسر  خاصة قراءة القران الكريم،

وكان أولياء األمور  ،لعمى تعميم أبنائيم قراءة القران أو جزءا منو عمى األق القادرة ماليا
يدفعون أجورا رمزية أحيانا لمدرسي أبنائيم، كما كان العمماء يبذلون ما يستطعون لتعميم 

 (1).اآلخرين وكان بعضيم يدرسون في المساجد دون أجور
 ꞉ دور المرأة

ورغم       الواقع أن المرأة في الجزيرة العربية رغم الجيل المدقع الذي كانت غارقة فيو،
إىمال المجتمع ليا و حرمانيا من الكثير من حقوقيا الشرعية،استطاعت بفطرتيا السميمة 

في البادية كان لممرأة دور كبير إذ أن معظم  وبصيرتيا النافذة أن تسيم في خدمة مجتمعيا،
مثل صناعة الخيام والسجادة، ومن  الصناعات اليدوية في البادية كانت من صنع النساء،

األعمال التي تقوم بيا أيضا الرعي والزراعة إذ أنيا كانت تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل 
 (2).في الحقول

 

 

 

 

 

                                                           
  .المرجع السابقصالح محمد الحسن ، ( 1)
 .316 صت،.ن، د. د، دار النصر،تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر محمد حسين العيدوسي،  (2)
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المنطقة  من خالل ىذه التوطأة عن أحوال شبو الحجاز قبيل الدعوة الوىابية تبين لنا أن ىذه

وىذا ما أدى  كانت تعيش حالة من العزلة وذلك بسبب جغرافيتيا وموقعيا المتوسط لمصحاري
الناس يعيشون  إلى تدىور الحالة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحتى الدينية مما جعل
تستطع بسط  البدائية في ظل تطور األمم اإلسالمية القريبة إلى الخالفة العثمانية التي لم

سيطرتيا عمييا كميا وىذا ما جعميم يبتعدون عن الدين ويدخمون طريق الشرك والضاللة ومن 
الناحية السياسية كانت المنطقة تفتقر إلى الوحدة السياسية والتشتت إن الظروف التي كانت 
تعيشيا شبو الجزيرة عامة والحجاز خاصة ميدت إلى ظيور شخصية إصالحية تمثمت في 

 .شخصية محمد بن عبد الوىاب
 
 



 (المفاهيم و األسس  )الفصل األول                                                   المنافسة  
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  ꞉تمييد
ظيرت في نجد حركة إصالحية عمى   ميالديخالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر

الطريقة السمفية لداعيتيا محمد بن عبد الوىاب، وحتى يعطي الشيخ محمد دفعة قوية لدعوتو 
وضع قدراتو كداعية مع قدرات شيخ الدرعية القيادية محمد ال سعود لمدفاع عن ىذه الدعوة 
ونشرىا، فمن ىو محمد بن عبد الوىاب؟  وماذا حممت ىذه الدعوة من مبادئ؟ ومن ىم ال 

 سعود؟ وكيف تم االتفاق بينيما؟
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  ꞉بن عبد الوىاب  محمد   سيرة1

 بصوت يدوي إذ      فيما كان العالم اإلسالمي مستغرقا في ىجعتو، ومدلجا في ظممتو، 
من قمب صحراء شبو الجزيرة يوقظ المؤمنين ويدعوىم إلى اإلصالح، فكان ىذا الصارخ 

. المصمح محمد بن عبد الوىاب، رائد اإلصالح في الوطن العربي المسمم
 ꞉ نسبو مولده ونشأتو1.1

 ꞉نسبو و مولدهأ 
      ينتمي الشيخ محمد بن عبد الوىاب إلى أسرة آل مشرف، من فروع أل وىبة احد بطون 

 (1).قبيمة التميم

      إذ يرجع نسبو إلى ابن سميمان بن عمي بن محمد بن بعضاد بن ريس بن زاخر بن 
 (2).محمد بن عمي بن وىيب التميمي النجدي

 ه، و تولى القضاء في روضة11     كان جده سميمان عالما من عمماء نجد في القرن 
حاكم العيينة ذلك ( 3)السديم، كما كان والده عبد الوىاب قاضيا في بمدة العيينة زمن عبد اهلل

(  4).الوقت

 (حسين )انبثق من أسرتو الصغيرة أربعة أوالد كميم من أجمة العمماء وىم الشيخ          
( 5).، ونبغ اثنين منيما في عموم الفقو(إبراىيم)والشيخ  (عمي)والشيخ  (عبد اهلل)والشيخ 

 

                                                           
. 10، ص2014ط، . د، الزيتونة،خروج الوىابية عن الخالفة العثمانية ياسين عمي،( 1)
  106 القاىرة، صت، .ط، د. د محمد بيجة األثري، مكتبة مد بولي،تح، تاريخ نجدالسيد محمود شكري االلوسي، ( 2)

 ىو عبد اهلل بن محمد بن حمد بن عبد اهلل بن حمد بن محمد بن حسن بن طوق بن معمر من بني سعد وبنو ꞉عبد اهلل( (3
 .1ج المجد في تاريخ نجد العنوانانظر ابن بشر...سعد احد بطون تميم األربعة الكبار

 .10، صالمرجع السابقياسين عمي، ( 4)
. 115، صالمرجع السابق االلوسي،(  5)
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م في بمدة العيينة من البمدان 1703/ه1115      ولد محمد بن عبد الوىاب سنة 
 (  1).النجدية

 ꞉ب نشأتو
 داخل أسرة عممية ميسورة الحال، إذ تتممذ عمى يد أبيو عبد الوىاب بن سميمان، أ      نش

 (2).وحفظ القران عن ظير قمب قبل بموغ سن العاشرة

       كان حاد الفيم سريا، وقاد الذىن ذكيا، سريع الحفظ، فصيح المفظ، المعي الفطنة نبيو
( 3).وىذا حسب وصف ابن غانم لو في كتابو تاريخ ابن غانم

      فقرا الشيخ محمد عن أبيو الفقو عمى مذىب اإلمام احمد بن حنبل، وكان في صغره 
      (4).كثير المطالعة لكتب التفسير والحديث والعقائد

   (5 ).      كما أحاط في حمقة أبيو بكتب السمف وخاصة بمؤلفات ابن تيمة الذي تأثر بيا
      اشتغل بالعمم وجد في طمبو، وأدرك بعض اإلرب قبل رحمتو لطمب العمم، وكان متميزا 

كان والده يتعجب من فيمو، ويعترف  " ꞉عن باقي أقرانو، حيث وصفو أخاه سميمان قائال
، و بعد بموغو سن االحتالم قدمو والده في الصالة، حيث ..."باالستفادة منو مع صغر سنو

  (6 ).، وزوجو في تمك السنة..."ورايتو أىال لمصالة في الجماعة"꞉قال أباه
 

                                                           
 روضة األفكار واإلفيام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي)تاريخ ابن غانم المسمى حسين بن أبي بكر بن غانم،  (1)

. 208ص ،2010، 1، الرياض، ط1ج، ، اعتنى بو سميمان  بن صالح الخراشي، دارالثموثية(اإلسالم
 .107، ص2001، 1، اشبيميا، الرياض، طحاضر العالم اإلسالميتاج السر احمد حران،  (2)
 .208، صالمصدر السابقابن غانم، ( 3)

 . 106، صالمرجع السابق االلوسي، ( (4
 . 107، صالمرجع السابق تاج السر احمد حران، (5)
 ، الدار العربية لمموسوعات،تاريخ نجد من خالل كتاب الدرر السنية في األجوبة النجديةسميمان بن صالح الخراشي،  (6)
 .50، ص1،2007ط



 م 1744-م1740              الدعوة الوىابية       الفصل األول                   

31 
 

 
      ففي سن الثالثة عشر قام بأداء مناسك العمرة والحج، ثم زار المدينة المنور وأقام بيا 

  (1).شيرين كاممين ثم عاد إلى بمدتو

 ꞉ رحمتو في طمب العمم2.1
زاد تعمق بالعمم فقرر االنطالق في رحمة لطمب المزيد منو، فرحل إلى مكة المكرمة       

ثانية ومنيا إلى المدينة المنورة حيث حضر حمقات الدرس في الحرم النبوي لمشيخ النجدي 
 الذي شجعو عمى قراءة الفقو الحنبمي، و تمقى العمم أيضا من (2)عبد اهلل بن إبراىيم بن سيف

 الذي تأثر بو محمد بن عبد الوىاب في (3)عالم الحديث الشيخ محمد حياة السندي المدني
   (4).دعوتو، ثم عاد إلى بمدتو العيينة

      ثم تجيز لمسفر مرة أخرى فتوجو من نجد إلى البصرة يريد الشام، أقام بالبصرة مدة 
أربعة سنوات يقرا عند عالم جميل من أىل المجموعة، وىي قرية من قرى البصرة في مدرسة 

 فخالل إقامتو بالبصرة شاىد انيماك سكانيا في ،بيا، ذكر أن اسمو محمد المجموعي
الشفاعة و التوسل بالقبور، فاخذ ينتقدىم بعنف مما أثار استياء البعض منيم فاخذوا 

( 5).يضايقونو
 

 

                                                           
 .166 ص،1، مكتبة العبيكان، الرياض، طالعالم العربي في التاريخ الحديثإسماعيل احمد ياغي،  (1)
 ىو عبد اهلل بن إبراىيم بن سيف بن عبد اهلل الشمري نسبة إلى قبيمة شمر عاش بالمدينة المنورة وتوفي ꞉الشيخ عبد اهلل (2)

 . المجد في تاريخ نجد عنوانانظر ابن بشر...بيا
 ىو الشيخ العالمة المحدث محمد حياة السندي صاحب الحاشية المشيورة عمى صحيح اإلمام ꞉محمد حياة السندي (3)

 . 1 المجد في تاريخ نجد ج ابن بشر عنوانانظر...ه1165البخاري توفي سنة 
 .10، صالمرجع السابق ياسين بن عمي، ((4
 وعمق عميو عبد الرحمن بن عبد المطيف تح، عنوان المجد في تاريخ نجد عثمان بن عبد اهلل بن بشر النجدي الحنبمي، (5)

 .36 ص،1982، 4، الرياض، ط1جبن عبد اهلل أل الشيخ، دار الممك عبد العزيز، 
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 أىل المدينة وأخرجوه منيا، و لحق بعض األذى بالشيخ محمد  آذاهعمى اثر ىذا      

واتو الشيخ محمد، فمما خرج محمد بن عبد الوىاب ىاربا و توسط االمجموعي أيضا لمؤ
الطريق فييا بين البصرة وبمد الزبير، في الوقت الصيف في شدة الحر ماشيا عمى رجميو كاد 

فوجده من أىل " أبا حميدان"ييمك من شدة العطش فوافاه رجل من أىل بمد الزبير يسمى 
  (1).العمم فسقاه الماء وحممو عمى حماره حتى أوصمو إلى بمد الزبير

       بعدىا أراد الشيخ محمد الوصول إلى الشام إال أن نفقتو ضاعت منو، فقصد األحساء 
 واصل رحمتو فقصد بغداد و ،ونزل عند الشيخ العالم عبد اهلل بن المطيف الشافعي االحسائي

 إلى كردستان وامضي بيا سنة، ثم رحل إلى بالد فارس انتقلمكث بيا خمس سنوات، ثم 
فزار ىمذان و أصفيان حيث درس فمسفة اإلشراق والتصوف، ثم زار مدينة قم ثم رجع إلى 

(  2).األحساء

      خالل رحمتو في طمب العمم، عكف محمد بن عبد الوىاب عمى دراسة كتب شيخ 
 وتأثر بيما كل التأثر اإلسالم تقي الدين احمد بن تيمية، ودرس أثار تمميذه ابن قيم الجوزية

خاصة رأي ابن تيمية في ضرورة العودة في أمور الدين إلى الكتاب والسنة، وتأثر بو في 
محاربة لمبدع والمنكرات التي تؤدي إلى الشرك مثل االستغاثة بغير اهلل، والتوسل باألولياء 

واالعتقاد أنيم يجمبون النفع، ويدفعون الضر وكذلك التبرك باألضرحة  الصالحين والموتى
( 3).واألشجار وغير ذلك وكان الشيخ محمد دائم التمثل بآراء ابن تيمية في كتبو و رسائمو

 

 

 
                                                           

 .107، صالمرجع السابق االلوسي، (1)
 .212 صت،.ط، د. د، دار النيضة، بيروت،(1922-1516)تاريخ المشرق العربي عمر عبد العزيز عمر، (2)
 .11، صالمرجع السابق ياسين عمي، (3)
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م فوجد والده قد انتقل 1732.م1731/ه1145.ه1144 وطنو بين عامي إلى      رجع 
من العيينة بعد وفاة عبد اهلل بن معمر صاحب العيينة في الوباء الذي ( 1)ءمياليإلى بمدة حر

وقع بيا اثر منازعة وقعت بين الشيخ عبد الوىاب وحاكم العيينة الجديد، فعزلو من منصبو 
      (2).ءفانتقل إلى بمد حريمال

د بن عبد الوىاب يبشر بأفكاره بنشاط جديد، إذ كان عمره نحو السادسة ماخذ مح      
والثالثين وقد تم نضجو واتسعت ثقافتو، واستوعب الكثير من تجاربو ومشاىداتو أثناء 

رحمتو،حتى انو كان يتجادل مع أبيو، وامضى في ىذه الواحة عدة سنوات وفي ىذه الفترة 
 ( 3)".ألف كتاب 

توفي أبوه وأعمن عن دعوتو، وتبعو الناس من أىل البمد  (م1741-م1740)      في عام 
 بينما عارضو اآلخرون، وبيذا انقسم أىل البمد إلى فريقين متعاديين وكاد خصومو ومالوا معو

أن يقتمونو لوال ىروبو من القرية وذىابو إلى العيينة، ليبدأ فعميا في تطبيق فكرتو 
  (4).اإلصالحية

.  تفاصيل دعوتو فسنوردىا لمبحث في المبحث الالحق أما     
  ꞉وفاتو 3.1
م وذلك بعد أن انسمخ الشيخ 1791/ه1206توفي الشيخ محمد بن عبد الوىاب سنة       

      (5).عن أمور الناس واألموال، وتفرغ لمعبادة وتعميم العمم
                                                           

  تقع ىذه المدينة عمى ضفتي وادي قران، إلى الجية الشمالية الغربية لمدينة الرياض تحدىا من الجية ꞉الحريمالء ((1
 .www.El maodo3.com  انظر موقع الموضوع، ...الجنوبية الدرعية

 108-107، صصالمرجع السابق االلوسي، (2)
، 4، مكتب مؤمن قريش، بيروت، ط(20حتى القرن 18من القرن )تاريخ العربية السعودية ، اليكسي فاسيمييف (3)

 .88، ص2013
 .37، ص 1،جالمصدر السابق ابن بشر، (4)
 .11، صالمرجع السابقااللوسي،  (5)

http://www.el/
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 ꞉فيما يمي والتي يمكن حصرىا المؤلفاتترك الشيخ محمد بن عبد الوىاب الكثير من       
التوحيد فيما يجب من حق اهلل عمى العبيد، السيرة المختصرة، كشف الشبيات، أصول 

اإليمان مختصر صحيح البخاري، فضائل اإلسالم، أحاديث الفتن، مختصر زاد المعاد، 
الجاىمية، مجموعة الحديث فيو كتاب لمشيخ بعنوان نصيحة المسممين وكتاب الكبائر، ل مسائ

استنباط القران، وقد ترك رسائل عدة ذكرىا ونقل بعضيا حسن ابن غانم في كتابو تاريخ ابن 
   (1).غانم
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32، صالمرجع السابق أمين الريحاني،  (1)
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 ꞉ الدعوة الوىابية2 

  . من أولى دعوات اإلصالح في الوطن العربي الدعوة الوىابيةعد      ت
   ꞉تعريف الوىابية 1.2

م في منطقة نجد 18/ه12 دينية سياسية ظيرت في القرن  إصالحية      الوىابية حركة
 الشيخ محمد بن عبد الوىاب رائد ىذه الحركة إلىوسط شبو الجزيرة العربية، نسبت 

 الشيخ محمد في أتباعومؤسسيا، وكممة الوىابية ذاتيا صفة يطمقيا كثير من الدارسين عمى 
 اسم إلى النسبة في الكممة وان تكن اقرب أنالعقيدة وعمى الذين لبوا دعوتو، ومن الواضح 

 ال تختمف مثال عن أنيانسبة صحيحة من الناحية المغوية ذلك  والد الشيخ واسم الشيخ نفسو،
( 1). احمد بن حنبلإلىنسبة الحنبمية 

      فكممة الوىابية ال تدل داللة صحيحة عمى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب، و 
 مذىب جديد من المذاىب بأنيا الخصوم عمى ىذه الحركة ليشعروا أطمقيا كممة إنياالحقيقة 

 اآلراء مؤسسيا، نسب الخصوم مجموعة أسماء إلىالدينية، فكما تنسب الطرق الصوفية مثال 
 انسفيم يسموا أن الدعوة فيؤثرون أنصار أما اسم والده، إلى بيا الشيخ محمد نادىالتي 

 (2)".اإلخوان " أو" السمفيين "أو" بالموحدين"
 
 
 
 
 

                                                           
 .7،  صالمرجع السابق ياسين عمي، (1)
 .166، صالمرجع السابق إسماعيل احمد ياغي، (2)
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   ꞉م1744 -م1740 لمدعوة األولىخطوات  2.2

  بمد العيينةإلى، توجو ء محمد بن عبد الوىاب دعوتو و ىروبو من الحريمالإعالن      بعد 
بنت  ، وتزوج فييا الجوىرةوأكرموفتمقاه بالقبول ( 1)ورئيسيا يومئذ عثمان بن حمد بن معمر

 فساعده ، وقرر لو التوحيدإليوفعرض عمى عثمان ما قام بو ودعى ر، عبد اهلل بن معم
 أناس بالمعروف والنيي عن المنكر وتبعو واألمر اهلل إلى بالدعوة فأعمنعثمان عمى ذلك، 

     (2). العيينةأىلمن 
 الحاكمين األمراء من األول عثمان تمميذه األمير أمر ما باشر بو الشيخ ىو انو  فأول     

 التي كانت األشجاربيدم القباب والمساجد المبنية في الجبمية عمى قبور الصحابة وبقطع 
 الجبيمة، فيدموا قبور إلى األنصار وخرج والشيخ وجماعة من األمير الناس، قبل إليياتتوسل 

 بيده وانيال عمى الشجرة التي كانت مشيورة الفأسالصحابة ىناك، ثم تناول الشيخ محمد 
  (3).في وادي حنيفة

 ضريح مقدس في نجد غاية التقديس، وىو قبر زيد بن الخطاب الذي إلى      التفت بعدئذ 
 حروب الردة وىو اخو الخميفة الثاني عمر، فذىب الشيخ بصحبة ست مائة أثناءقتل ىناك 
 سكان القرية المجاورة يحولون دون مراده، فمم إليو بغية ىدم الضريح، فخرج أتباعورجل من 

 جزاء الميل أثناءيوفقوا واخذ الشيخ المعول بيده فيدمو، وقد توقع العوام انو يصاب بمصيبة 
 في الصباح التالي وىو يتمتع بصحة أبصروهانتياكو حرمة الضريح المقدس، ولكنيم 

( 4).جيدة

                                                           
 ىو عثمان بن حمد بن عبد اهلل بن حمد بن محمد بن حسن بن طوق بن معمر من بني سعد من تميم ꞉عثمان بن حمد( 1)

 .1 ج عنوان المجد في تاريخ نجدانظر ابن بشر...تولى في بمدة العيينة بعدما قتل أخوه الخرفاش
 .39، ص1، جالمصدر السابقابن بشر،  (2)
 .38، صالمرجع السابقأمين الريحاني،  (3)
 .15، ص2015، 1، الفرات، بيروت، طالوىابية بتقارير القنصمية الفرنسية في بغدادىاشم ناجي،  (4)
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 زنت وقد ثبت امرأة أن ثبت إذ، امرأة الحادث الثاني فيو اشد خطورة الن فيو قطع أما      
 تشد عمييا أن الشيخ محمد وأمر الساحة إلى بيا فجيء، أعيان أربعة وبشيادة بإقرارىازناىا 

 وتبعو الراجمون ليتم الحكم األول عثمان بن معمر الحجر األميرثيابيا وترجم، فرمى 
   (1).واإلجماعالمشروع بالسنة 

حمد بن محمد بن عزيز  ، فبمغ خبره سميمان بناألرجاء نبا ىذا الحادث في ع      شا
 عثمان يؤمره فييا بقتل محمد إلى سميمان كتابا فأرسلالحميدي صاحب القطيف وما حولو، 

 بأمر الشيخ محمد واخبره إلى فأرسل ،  عثمان بن معمر مخالفتوأن إالبن عبد الوىاب، 
 تمنعو من قتمو في بمده، فطمب منو ومروءتو ال يقوى عمى قتالو، وبان شيمو وبأنوسميمان 
 الدرعية وكان إلى من البمد، فسار الشيخ محمد بإخراجو فارسا يقال لو الفريد  وأمرالرحيل

  (2).م1744/ه1160ذلك سنة 
  ꞉أثرىامبادئ الدعوة و  3.2

      ꞉أ مبادئيا
نما    دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب ال تنادي بمذىب جديد،   الدين بإحياء تنادي وا 

  ꞉ التاليةالمبادئ دعوتو عمى أقاموالدفاع عن السنة، وقد 
 إلى، وترك مختمف البدع والشركيات وذلك بالرجوع األولى صفاتو إلى باإلسالمالعودة  -

 الحياة أمورالكتاب والسنة في معالجة 
وحده   اهللإال من االستعباد لمبشر فال الو اإلنسانية التوحيد، و تحرير الذات إلىالدعوة  -

 والتمسح باألولياءوالخالص من كل ما يتناقض مع التوحيد وكمالو، مثل التبرك 
  (3). القران، واالىتمام يظاىر النصتأويل ، إنكاربالمشايخ

                                                           
 .39، صالمرجع السابق أمين الريحاني،  (1)
 .109-10، صص المرجع السابق االلوسي،  (2)
. 108، صالمرجع السابق تاج سر احمد حران، (3)
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 والروايات األحاديث اعتمد صاحب الدعوة الجديدة القران في كل صفاتو، وتم حذف إذ      
  (1).باألعاجيب حياة النبي إلمالء أضيفتالتي 

 الثاني لمدعوة وىو االجتياد بشرط عدم  مخالفتو لنصوص القران والسنة المبدأ أما      
، ال سيما مذىب الشيعة األربعة األئمة ابن عبد الوىاب تقميد احد غير وأنكر السمف، وأثار

 وقد حاول الوىابيون منع الناس من األحوالولم يتبع الوىابيون مذىب ابن حنبل في كل 
 ꞉ وىيبرأييم بعيدة عن التوحيد، وتقرب الناس من الشرك ألنيا أعمالالقيام بعدة 

  األولياء دعاء احد مع اهلل كدعوة أودعاء غير اهلل،  -
االستعانة بغير اهلل، وبصورة خاصة عند القبور   -
 الشفاعة  أو بالدعاء أوالتوسل بالنبي لمعنى غير التوسل هلل بالطاعة  -
-

 . وصفاتو، ومنو الخرافات والتعاويذوأسمائواالستعانة بغير اهلل  

الحمف بغير اهلل   -
ذا لم يكن المقصود منيا الذكرى واالعتبار، إذزيارة القبور،  -  كانت مصحوبة ببدع وا 

   (2 ). من أصحابيا الشفاعةأو كانت لطمب الحوائج إذا أو
 الجياد المشروع في سبيل أيكما نادت الدعوة بالجياد والذي يعد من مبادئيا الرئيسية       

   ( 3). احد معوأشركونشر عقيدة التوحيد الخالصة لوجو اهلل دون 
 أنيا في أىميتيا وتأتي      لقد كانت الدعوة السمفية من ابرز حركات التحدي لمعثمانيين، 

ظيرت في الوقت الذي ظيرت فيو مظاىر التحدي السياسي لمعثمانيين في بقية الواليات 
(  4).العربية

                                                           
. 107، ص2003، 1، طالوىابيون تاريخ ما أىممو التاريخ لويس دوكورانسي، (1)
 .148-147 صص،1991، 1، طاألمل، دار تاريخ العرب الحديث جميل بيضون، (2)
براىيم ياسين الخطيب، (3)  .130، ص1989عمان، ط، .د، األىمية، تاريخ العرب الحديث محمد عبد اهلل عودة وا 
 .168، صالمرجع السابقإسماعيل احمد ياغي، ( 4)
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  ꞉أثرىاب 
 بيا دعوات وتأثرت، اإلسالمي واضحة في عدد من بمدان العالم أثاركان ليذه الدعوة       

 حتى أو شماليا أو إفريقيا في أو في اندونيسيا أو، سوء كان ذلك في ىند أخرى إصالحية
، ففي الوطن العربي ظيرت حركات تشبو الحركة الوىابية كالحركة السنوسية في تايالندفي 
 بقيادة اإلسالميةوحركة الجامعة  (19ق)والحركة الميدية في السودان (19و18ق)ليبيا 

 ꞉ التاليةاألسباب إلى التأثير نرجع ىذا أن يمكن إذ ومحمد عبده، األفغانيجمال الدين 
 الجزيرة العربية، بعيدة عن التحديات أواسط الدعوة قامت وترعرعت وقويت في إن -

 كمو، من خالل النفوذ االستعماري الزاحف اإلسالميالخطيرة التي واجييا العالم 
 استيدفت كل المسممين وأنيا لإلسالم الدعوة انبعثت في الجزيرة العربية ميد إن -

 ذلك إلى إضافة قاصدين بيت اهلل الحرام، اإلسالمي العالم أنحاءالقادمين من مختمف 
 عالمات المقاومة لالستعمار والنفوذ الغربي و أقوى التوحيد كانت إلىدعوتيا  فان

  (1).اإلسالميلالنحرافات في العالم  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .109، صالمرجع السابق تاج سر احمد حران، (1)
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 ꞉ التحالف السعودي الوىابي3

 يتعاون أن محمد بن عبد الوىاب انو لكي يدرك شيئا من النجاح لدعوتو ال بد لو رأى      
 تنتصر بقوتيا وبصدقيا أنيا ال تستطيع لمع قوة سياسية حربية، الن النظريات و المثل الع

.  الدرعية محمد بن سعودبأميربل بما يؤيدىا  من قوى سياسية، وليذا اتصل  فحسب
 ꞉ سعودآل أصل 1.3    
 قبائل ربعة التي تمتد فروعيا في نجد والعراق وسوريا إلى سعود آل أسرةيرجع نسب       

( 1). القبائل العربية عشيرة وعدداأكثرومن ثم فيي من 

 إلى سعود ينتسبون آل قبيمة عنزة و المشيور إلى سعود فيي تنتمي آل عشيرة أما      
 الوادي الذي تقع فيو بمدة الدرعية، وتنتسب كل من قبيمة إليياقبيمة بني حنيفة التي ينتسب 

  (2). بن ربيعة بن نزارأسد إلىعنزة وبني حنيفة 
 ربيعة بن نزار أوالد عدد ابن بشر في كتابو المجد في تاريخ نجد الجزء الثاني إذ      
(3)فقال

꞉..." وضبيعة، فمن ضبيعة عنزة ومن أسد أوالده ربيعة بن نزار أنذكر المؤرخون 
 بن أسد بن دعمى بن جديمة بن أقصى بنو عبد القيس بن أسدتفرع منيم، ومن بني 

 بكر فمن فأماربيعة، وىم قاسط بن افصى، بن دعمى وولد لوائل، بكر بن تغمب وعنز 
  ..."ذريتو بنو حنيفة

 
 

                                                           
 .19ص ،1980، 1 درا الشروق، ط،20تاريخ دولة السعودية حتى الربع األول من القرن مديحة أحمد درويش، (  1)
، 1ط ، تر وتع عويضة بن متيريك الجيني، دار الممك عبد العزيز،موجز التاريخ الوىابيالسير ىارفرد جونز بريدجز،  (2)

 .70، ص2005الرياض، 
 عميو عبد الرحمن بن عبد المطيف تع وتح، عنوان المجد في تاريخ نجدعثمان بن عبد اهلل بن بشر النجدي الحنبمي،  (3)

.  12، ص2 ج،1982، 4، الرياض، ط1جبن عبد اهلل أل الشيخ، دار الممك عبد العزيز، 



 م 1744-م1740              الدعوة الوىابية       الفصل األول                   

41 
 

 
 سعود يسمى مانع المريدي العنيزي وىو من مشايخ عنيزة، وكان آل أجداد      كان احد 

 مقرن وال وطبان يسكن في آلمانع المريدي العنيزي وىو من مشايخ عنيزة، وكان مانع جد 
من بني عمو ( 1)بمد الدروع من نواحي القطيف، ثم صار بينو وبين درع رئيس حجر اليمامة

 من ممكو وأعطاهمراسمة ومواصمة لما بينيما من الرحم،  فاستدعاه ابن درع من القطيف 
 فييما وكان ذلك عام وأوالدهارض المميبدة وغصيبة المعروفتين في الدرعية، فاستقر ىو 

(   2).م1444/ه850

      إن آل سعود كانوا مجموعة حضرية انشات الدرعية، واعترف بسمطة األمير السعودي 
نتيجة تضافر جممة عوامل منيا إقامتو في الواحة وامتالكو أرضا زراعية وآبارا حول البمدة، 

ففي األصل كان آل سعود طبقة من التجار المالك في نجد، فان محمد بن سعود كان مالكا 
 ( 3).ووسيطا يمول رحالت التجار

  ꞉ لمحة عن الدرعية3.2
  ꞉أ موقعيا

      تقع مدينة الدرعية عمى ضفتي وادي العرض الذي يخترق سمسمة جبال العارض في 
  (4).منطقة يطمق عمييا الجغرافيون المتقدمون العروض

      تقع ىذه البمدة شمال وادي حنيفة المعروف في وسط نجد إلى الشمال من مدينة 
 ( 5).الرياض بنحو عشرين كيال

 

                                                           
 .  المجد في تاريخ نجد الجزء الثاني عنوانانظر... ىي تسمية قديمة لمدينة الرياض꞉حجر اليمامة( 1)
 . 91، صالمرجع السابقااللوسي،  (2)
 . 21، ص 2عبد اإللو النعيمي، دار الساقي، طر ، تتاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث مضاوي الرشيد، (3)
 . 11،ص1995، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، طالدرعية قاعدة دولة السعودية األولىمحمد الفيد العيسى،  (4)
 .69، صالمرجع السابقىارفرد جونز،  (5)
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 ꞉ب نشأتيا
      ال نجد اسم الدرعية في شيء من الكتب القديمة، وأقدم ذكر ليذا االسم نجده في 

ه فما بعده، وليس معنى ىذا إن بمدة الدرعية لم تنشا إال بعد 11مؤلفات أناس من القرن 
ذلك الزمن الن من ذكرىا من المؤرخين المتأخرين يربط زمن إنشائيا باسم ابن درع جد آسرة 
آل سعود، وكان يطمق عمى الدرعية قديما اسم غبراء، ثم أصبحت فيما بعد تعرف بالعودة، 

وبعد أن استقر ابن درع فييا انشأ موضعا غرس فيو نخال، وبنا فيو بيوتا فصار يعرف 
بالدرعية نسبة إلى ابن درع، وكان في القديم محمة من محالت التابعة لبمدة غبراء، التي 

 ( 1).عرفت فيما بعد باسم العودة ثم عودة الدرعية ثم الدرعية

      ذكر بعض المؤرخين أن الدرعية ىي من إنشاء مانع المريدي وأطمق عمييا ىذا االسم 
عمى موطنيم الجديد، إما إحياء السم بمدتيم القديمة التي ىاجروا منيا، أو نسبة لقرية ابن 

 (  2).درع الذي منحيم ىذا الموطن، اعترافا بفضمو وتخميدا لذكره
      كانت الدرعية بمدة صغيرة سكانيا خميط من المزارعين والتجار والحرفيين وعمماء الدين 

 ( 3). بيتا70الصغار، لم يكن عدد بيوت فييا يزيد عن 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .38ص ،المرجع السابقمحمد الفيد العيسى،  (1)
 .2 ص،1 ج،المرجع السابق، أحد أمراء ال سعود (2)
 .21ص ،المرجع السابقمضاوي الرشيد،   (3)
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  ꞉ج الدرعية تحت حكم أل سعود
     تولى زيد بن مرخان بن وطبان بن ربيعة بن إبراىيم بن موسى إمارة الدرعية، بعد وفاة 
أميرىا سعود بن محمد بن مقرن، إال أن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، ثم انتقل إلى 

العيينة، وفي ىذه األثناء أراد زيد بن مرخان أمير الدرعية وأتباعو لالستالء عمى العيينة، إال 
أن حاكميا المعروف بالخرفاش اتخذ خطة أنقذتو مما يخطط ضدىن إذ دعا أمير الدرعية 
 40زيد بن مرخان لمتفاوض معو واعدا إياه أن يستجيب لما أراد منو وحينما قدم زيد إليو مع 

من رجالو ومنيم محمد بن سعود، فغدر بو وقتمو إال أن محمد بن سعود نجى وعاد وجماعتو 
 عاما عمى 280إلى الدرعية واستقل بإدارتيا وأصبح أميرا ليا، وبذلك مضى أكثر من 

   (1).تأسيس مانع المريدي لمدرعية وإلمارة آل سعود فييا
      كانت إمارة الدرعية قد اكتسبت موقعا ميما بين إمارات العارض، بدليل أنيا تعرضت 

وتمكنت من صده، إذ شيدت  (م1720/ه1133)ليجوم من حكام األحساء بني خالد 
 (2).استقرارا داخميا بعد تولي محمد بن سعود إمرتيا

      فقد حدثنا ابن بشر في كتابو المجد في تاريخ نجد عن حالة الدرعية زمن سعود 
لقد رأينا الدرعية بعد ذلك في زمن سعود بن محمد بن سعود رحميم اهلل تعالى، ..."(3)فقال

وما فيو أىميا من األموال وكثرة الرجال والسالح المحمى بالذىب والفضة وعندىم الخيل 
 ..." والجياد والنجايب العمانيات، والمالبس الفاخرة، والرفاىيات، وما يعجز عن عده المسان

 
 
 

                                                           
 .43، صالمرجع السابق محمد الفيد العيسى، (1)
 .2 ص،1 ج،المرجع السابق، أحد أمراء ال سعود  (2)
 .40، ص1، جالمصدر السابق ابن بشر، (3)
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 ꞉(ميثاق الدرعية) التحالف بين محمد بن عبد الوىاب ومحمد بن سعود3.3  

 ꞉     أ لجوء محمد بن عبد الوىاب إلى الدرعية
بعد اضطياد محمد بن عبد الوىاب في العيينة، فسار الشيخ إلى الدرعية وكان       
م، ووصل إلييا وقت العصر فنزل في بيت عبد اهلل بن سويمم العريني احد 1744/ه1160
 (1).تالمذتو

     فمما دخل عمى ابن سويمم ضاقت عميو داره خوفا عمى نفسو من محمد بن سعود 
  (2)."سيجعل اهلل لنا ولكم فرجا ومخرجا"فوعظو الشيخ وسكن جأشو وقال لو 

      فمن أسباب اختيار محمد بن عبد الوىاب لمدرعية انو رأى فييا انسب مكان يمكن ان 
    (3).ينتقل إليو، ذلك أنيا قريبة جغرافيا من العيينة، وقوتيا آخذة في االزدياد

      أما السبب الثاني ىو أن العالقات بين حكام الدرعية وحكام األحساء كانت سيئة، 
وكان من المتوقع أن يرحبوا بمن وقفوا منو موقف عداء، ألنيم كانوا خصوما ليم قبل 

  (4).ذلك
      اخذ الخبر يشيع سرا في الدرعية عن وصول الشيخ محمد، وبدا قمة من الناس يرتادون 
دار ابن سويمم، وأصبحت الدار مدرسة يمتقي فييا طالب العمم عمى يده، مضت األيام قالئل 

  (5).وأدركوا أن تستر سينكشف يوما ما وما عمييم إال أن يخبروا حاكم الدرعية بمجوئو
 

                                                           
 .109 ، ص المرجع السابقااللوسي،  (1)
 .41، ص1، جالمصدر السابقابن بشر، ( 2)
 عميو عبد اهلل الصالح العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، تع، تر و(1918-1917)بعثة إلى نجدسانت جون فيمبي،  (3)
 .13، ص1998، 2ط
 .13، صالمرجع السابق ياسين عمي، (4)
 .46، صالمرجع السابق محمد الفيد العيسى، (5)
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      فاتوا إلى زوجتو موضى بنت أبو وطبان وأخيو ثنيان، وكانت امرأة ذات عقل ودين 
ومعرفة، فاخبروىما بمكان الشيخ وصفة ما يأمر بو وينتيي عنو، فوقع في قموبيما معرفة 

  (1).التوحيد
أن ىذا الرجل ساقو اهلل إليك وىو غنيمة، فاغتنم ما "      أخبرت زوجيا بما وصميا فقالت

 قبل األمير قوليا وأراد أن يدعوه لممقابمة، فطمب منو أخوه مشاري أن يذىب ،"خصك اهلل بو
ىو إليو وذلك لتوقيره وليسمم من أذى الناس، فسار محمد بن سعود إلى بيت سويمم ورحب 

وأنا " فقال الشيخ" ابشر ببمد خير من بالدك وبالعز و المتعة"بابن عبد الوىاب قائال لو
  (2)".أبشرك بالعز والتمكين إذا عاىدتني عمى كممة التوحيد التي دعا إلييا الرسل كميم

 ꞉ب المبايعة وعقد االتفاق 
      شرح اهلل صدر محمد بن سعود لذلك، وتقرر عنده وطمب من الشيخ المبايعة عمى ذلك 
فبايع الشيخ عمى ذلك وان الدم بالدم واليدم باليدم، وعمى ان الشيخ ال يرغب عنو أن أظيره 

  (3).اهلل
 ꞉     إال أن محمد بن سعود اشترط عميو عقد معاىدة اشترط فييا األمير شرطين

 إذا نحن قمنا بنصرتك، و الجياد في سبيل اهلل تعالى وفتح اهلل لنا البالد، فال ꞉الشرط األول
 ترحل عنا وال تستبدل بنا غيرنا

إن لي عمى أىل الدرعية خراجا آخذه منيم وقت الثمار، فال تمنعني من أخذه  ꞉الشرط الثاني
منيم، فقبل الشيخ بيذه الشروط فبايعو محمد بن سعود عمى الجياد واألمر بالمعروف والنيي 

 (4).عن المنكر

                                                           
 .41، ص1، جالمصدر السابقابن بشر،  (1)
 .40 ، صالمرجع السابقأمين الريحاني،  (2)
 .42، ص1، جالمصدر السابق ابن بشر، (3)
 .110، صالمرجع السابقااللوسي،  (4)
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      تم االتفاق بينيما عمى أن يكون األمير الزعيم السياسي لمموحدين وان يكون الشيخ 
زعيميم الديني، ومن ىنا أصبحت الدعوة السمفية دعوة دين ودنيا، ويجمع المؤرخون و 

المعاصرون عمى أن المقاء والعيد والميثاق الذي تم بين األمير والشيخ إنما كان المبنة األولى 
م تحولت الدرعية إلى عاصمة دينية 1745في بناء صرح دولة السعودية األولى، ومنذ عام 

  (1).وسياسية وحربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .169ت، ص. د،1، مكتبة العبيكان، الرياض، طالعالم العربي في التاريخ الحديثإسماعيل احمد ياغي،  (1)
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لقد تبينا لنا من خالل دراستنا لحياة الشيخ محمد بن عبد الوىاب انو تميز ونبغ عن باقي 
أقرانو في عصر كثرت فيو الضاللة والشرك باهلل، مما جعمو يقود حركة إصالحية سمفية 
رجاع اإلسالم إلى صفاتو األولى، ومما زاد الحركة نجاحا وانتشارا ىو  نادت بتوحيد اهلل وا 
تحوليا إلى برنامج سياسي بعد التحالف الذي عقد بين محمد بن عبد الوىاب وال سعود 
الذين عمموا عمى نشر ىذه الدعوة، إذ احدث ىذا تغييرا جذريا عمى الساحة السياسية في 

 .المنطقة بظيور دولة السعودية األولى كقوة غيرت مجرى التاريخ
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꞉ تمييد

 في قمب شبو الجزيرة العربية امتدادا مف ساحؿ الخميج ة السعكدمدكلةلقد جاء قياـ اؿ     
ة، فقد العربي كحتى ساحؿ البحر األحمر بعد كفاح طكيؿ ضد القكل الداخمية كالخارجي

ـ عندما تحالؼ اإلماـ محمد بف عبد 18انطمؽ اؿ سعكد يبنكف ممكيـ منذ منتصؼ القرف 
الكىاب صاحب دعكة التكحيد السمفية مع األمير محمد بف سعكد رئيس األسرة السعكدية 

كاستمر ىذا حتى ثالثينات القرف العشريف، إذ يمكف تقسيـ ىذه الفترة مف التاريخ السعكدم 
إلى ثالث مراحؿ أك فترات شيدت كؿ مرحمة تأسيس الدكلة، كعميو نطرح التساؤؿ التالي 
كيؼ تشكمت ىذه الدكلة؟  كماذا حدث في كؿ مرحمة ؟ كماىي ردة فعؿ القكل السياسية 

  الفاعمة آنذاؾ اتجاه ىذه الدكلة الجديدة؟
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 ꞉(م1818- م1744/ ه1233-ه1157) الدولة السعودية األولى 1

      قامت الدكلة السعكدية األكلى عمى اثر اتفاؽ الدرعية الذم تـ بيف الشيخ محمد بف 
عبد الكىاب كاألمير محمد بف سعكد، كبيذا االتفاؽ تـ تشكيؿ الدكلة كأصبحت الدرعية 

القاعدة األكلى لمدكلة السعكدية األكلى كمركزا دينيا كمقرا لنشاط الدعكة، كتـ اتخاذ الجياد 
 بشكؿ تدريجي في مناطؽ نجد كالمناطؽ الغير النجدية ػحتى تكتمؿ صكرة لنشر ىذه الدعكة

 الدعكة السمفية كفكرىا الديني ػ أسسالتكحيد السياسي المبني عمى 
 : التوسع نحو الداخل1.1
 الدرعية إمارة خاضت خالليا ، عاماأربعيف مف أكثرلقد استغرقت عممية تكحيد نجد       

 بعد العامؿ الديني األسباب أىـ ػكلعؿ ، المجاكرة ليااإلماراتكثيرا مف الحركب المريرة مع 
 ىك عدـ اتحاد تمؾ األخرل، نجد الكاحدة تمك إمارات الدرعية عمى ابتالع إمارةالتي ساعدت 

ىماؿ اإلمارات  التكسع السعكدم مما جعؿ الدرعية تنتيز الفرصة إزاء تنسيؽ جيكدىـ كا 
 (1).إليياكتضميـ 

 ꞉أ توحيد نجد
 العيينة عثماف بف محمد بف معمر بالشيخ محمد بف عبد أميررحب  ꞉ ضم العيينة      

 كشارؾ في ىدـ الكثير مف القباب التي كاف الناس ،الكىاب كاعتنؽ دعكتو في بدايتيا
 لكنو بضغط مف حاكـ ، مرة مبادئ الدعكة السمفيةأكؿ أذيعتيتبرككف بيا كمف العيينة 

كبعد خركج الشيخ مف  ،  سميماف بف محمد زعيـ بني خالد اخرج الشيخ مف بمدتواألحساء
اكتسبتو الدرعية مف عزة كسمعة بعد انتقاؿ   الدرعية ندـ عمى فعمتو حينما رأل ماإلىالعيينة 
 (2).إليياالشيخ 

                                                           
  1990 ،1، دار الشركؽ، طتاريخ الدولة السعودية حتى الربع األول من القرن العشرينمديحة أحمد دركيش، ( 1)

. 23ص
  .131ت، ص.ط، د.، األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف، دتاريخ العرب الحديثمحمد عبد اهلل عكدة،  (2)
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 الشيخ كنصره كانو في زيادة مف أصحابو، ندـ أكلفبعد أف عمـ أف محمد بف سعكد       
فعؿ مف إخراجو فركب كقدـ عمى الشيخ في الدرعية كطمب منو  عثماف بف معمر عمى ما

 محمد بن إلى ىو إنما اليوم إلىليس ىذا ... "  فقاؿ الشيخ كيؤكيوالرجكع معو كينصره 
 ( 1)ػ" ليس إلى ما أردت من السبيل " ꞉ عميو كقاؿ فأبىفأتى عثماف محمد بف سعكد  " سعود
 عثماف بف معمر الخضكع لمدرعية منذ البداية كمشاركتو في حركب اؿ إعالففرغـ       

 انو لـ يكف أثبتت األحداث أف إال ، جيكشيـ عدة مراتإمارةسعكد ضد الرياض كتكلى 
ق لـ يشارؾ في مكقعة دلقة  ضد دىاـ بف دكاس 1160 ففي عاـ ،صادقا في كالئو لمدرعية
 سعكد كمحمد بف عبد الكىاب الصفح كالغفراف أمير طمب مف أمرهكلكنو لما عمـ باكتشاؼ 

 (2) مطمبو كلكنو لـ يرتدع كاستمر في نفاقو ضد الدكلة السعكدية ػإلىجيب ستفا
 أىؿ البمدة عدـ كالئو لمدكلة السعكدية عدة مرات قاـ جماعة  اكتشؼلكف سرعاف ما      
 محسف ابف سعكد كالشيخ محمد بتعييف السمطاف األمير أمر ثـ ،ـ1749/ق1163بقتمو 

المعمرم كىكذا نجحت الدرعية في القضاء عمى بيت اؿ معمر كضمنت عدـ مناىضة 
 (3)العيينة لياػ

كاف دىاـ بف دكاس بف عبد اهلل الشعالف ىك أكبر خصـ لمدعكة  :ضم الرياض      
 أختو ابفاإلصالحية كالنفكذ السعكدم، فمما استكلى عمى إمارة الرياض بحجة النيابة عف 

 (4). زرعة كأجاله عف البمدةآباالصغير زيد بف مكسى 

  
                                                           

، تح كتع عبد المطيؼ بف عبد اهلل، دار الممؾ عبد العزيز، عنوان المجد في تاريخ نجدعثماف بف عبد اهلل ابف بشر، ( 1)
  .43، ص1982، 1، الرياض، ط1ج
 .26، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 2)
، 4، مكتبة مؤمف، طتاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر وحتى نياية القرن العشرينأليكسي فاسيميؼ،  ( 3)

 .116، ص2013
 .49، ص1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 4)
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م أنجده بقيادة ذ اؿ،عميو أىؿ الرياض فطمب النجدة مف األمير محمد بف سعكد ثار      
لما قاـ محمد بف ، ؼ األمر لدىاـ في الرياضاستتب مشارم بف سعكد كلـ يتركو حتى آخيو

 (1)ػكاستكبر المبايعة كالمتابعة فأبى دىاـ إلىسعكد مع الشيخ في ىذه الدعكة دعا 
 الدعكة إلى (2) بداية الصراع العسكرم بيف الدرعية كالرياض بعد انضماـ منفكخة      إف

 الرياض لكنو إلىـ بعد أف قاـ دىاـ بف دكاس باليجـك عمييا كضميا 1746/ق1159عاـ 
 فمما بمغ  ذلؾ ، كمف سكانيا فشؿ بسبب المقاكمة العنيدة مف أمير منفكخة عمي بف مزرع

اإلماـ محمد بف سعكد جمع أىؿ الدرعية كعرقمو كأراد أف يرصد عكدة جيش دىاـ مف 
 قتاال كاقتتمكا الفريقاف فالتقى ككاف دىاـ قد كمف في المكضع نفسو ، كيكمف لو(3)العمارية
 دكاس مف جية العمارية فكقع قتاؿ البفكا بخركج فرقة ؤ فيو دىاـ كلكف فكجانيـزشديدا 
 (4). جيش اؿ سعكدكانكسر

 ألنو قتؿ منيا شياب مف ،ثـ بعدىا بمدة يسيرة جرت كاقعة شييرة تدعى كقعة الشياب      
 في مكاف ،اؿ ابف شمس مف أىؿ الرياض حينيا قاـ اإلماـ محمد بف سعكد بحممة عمى دىاـ

  (5). اإلماـ محمد بف سعكد أف يمحؽ اليزيمة بدىاـأراد لقد ،يقاؿ لو الكشاـ
 
 

                                                           
 .50-49، صص1، جالمصدر السابقابف بشر، (  1)
كتبعد "البطحاء"بمدة قديمة تقع بجكار مدينة الرياض في الجنكب في ممتقى كادم العرض الباطف بكاد الكتر  : منفوحة( 2)

  .56 ص1أنظر ابف بشر المجد في تاريخ نجد ج...عف  الرياض مسافة نصؼ ساعة بمشي األقداـ 
ابف ...كمـ عف الدرعية كىي قرية أىمة بالسكاف فييا نخؿ كمزارع 20تقع بيف الدرعية كالجبيمة كتبعد مسافة : العمارية( 3)

  .52بشر المجد في تاريخ نجد ص
، اعتنى بو سميماف  (كتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربانية )تاريخ ابن غنام المسمىحسيف بف أبي بكر بف غناـ، (4)

 .11،12، صص2010، 1، الرياض، ط1ج، بف صالح الخراشي، دارالثمكثية
 .52، ص1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 5)
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 ألف ،فقاـ بحممة أخرل عمى الرياض كانت نتيجتيا ىزيمة دىاـ كسميت بكقعة العبيد      

 لمحرب فجمع مف عنده كاستعدمعضـ مف قتؿ مف رجاؿ دىاـ كانكا عبيد تحصر دىاـ بعدىا 
ىر عمييـ الكميف كقتؿ مف المسمميف خمسة منيـ ظ فخرج إليو أىميا ؼ،كأغار عمى الدرعية

 (1)مػ ػ1746 /ق1159 كانت سنة حركبككؿ ىذه اؿ فيصؿ كسعكد أبناء محمد بف سعكد،
  أف جيزت الدرعية جيشا قكيا لميجـك عمى الرياض إال األحداثكردا عمى ىذه       

كانت النتيجة متكافئة بيف  أفشيت ك قد،المعمكمات التي ىيأتيا الدرعية لمياجمة الرياض
 (2).ـ1747/ق 1160" بكقعة دلقة "الجيشيف كعرفت 

قاد فييا جيش الدرعية " البنية"ـ حدثت معركة تدعى 1748 /ق1161في عاـ       ؼ
 كانيزمت الذم عاىد األمير محمد بف سعكد عمى الحرب معو ،عثماف بف معمر أمير العيينة
كىك مكضع في "كقعة الخريزة " كما جرت في ىذه السنة ،فييا قكات الدرعية بعد قتاؿ

 بأىؿ عثماف بف معمر  كسار بأىؿ الدرعية(3)الرياض سار عبد العزيز بف محمد بف سعكد
 مع جيش الرياض في مكاف يدعى عثماف كاشتبؾ  عمى الجميعاألميركالعيينة كحريميالء ، 

 (4). قتاال شديداكاقتتمكاالخريزة 
 

 

                                                           
  .53-52، صص1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 1)
  .51،ص1995، 1، مكتبة العبيكاف، الرياض، طالدرعية قاعدة دولة السعودية األولىمحمد الفيد العيسى، ( 2)
ىك ابف اإلماـ محمد بف سعكد تكلى حكـ الدكلة السعكدية  بعد كفاة كالده عاـ   :عبد العزيز بن محمد بن سعود( 3)

ـ فيعتبر المؤسس الحقيقي لمدكلة السعكدية األكلى، فقد امتدت رقعة البالد في عيده فشممت األحساء 1765/ق 1179
كالبحريف كمكة كمناطؽ أخرل مف الحجاز كما دخمت الدكلة في عيده في صراع مع كالة العثمانييف في العراؽ، مما دفع 

انظر أحالـ أبك قايد الدكلة "...مكقعة كربالء"أحد الشيعييف المتعصبيف إلى قتؿ اإلماـ انتقاما لما فعمتو جيكشو بقبر الحسيف 
  .42السعكدية األكلى مف خالؿ كتابات الرحالة كالمستشرقيف البريطانييف رسالة دكتكراه ص

  .56،58، صص1،جالمصدر السابقابف بشر، ( 4)
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كقعة " "كقعة الحبكنية "، "كقعة بطيف " منياتمت ذلؾ معارؾ كثيرة بيف الدرعية كالرياض      
ـ، كعمى إثر ذلؾ طمب دىاـ 1749/ق 1163ع أخرل جرت سنة ائ إلى كؽ إضافة"البطحاء

 مبادئ الدعكة السمفية إال أنو نقض باعتناؽبف دكاس عقد الصمح بينو كبيف الدرعية كتعيد 
 بيف االشتباكاتكتجددت ، ـ1755/ق 1168أك باألحرل نكث العيد في العاـ التالي 

 سنة مف غزكة بينيما كأخيرا طمب دىاـ الصمح مف الشيخ كاإلماـ كالدرعية كالرياض كلـ تخؿ
ـ، كمع عمميما أنو اليفي بكعده فقد كافقت الدرعية 1763/ق 1168محمد بف سعكد عاـ 

: بشركط التي ىي كاألتي 
 ا إلى اليجرة منواضطرىـأف يقبؿ دىاـ بعكدة أنصار الدعكة إلى الرياض بعد أف كاف قد - 
أف يرد دىاـ إلى المياجريف األمكاؿ التي صادرىا منيـ في الرياض حيف ىاجركا منيا  - 
أف يسكؽ إلى الدرعية ألفى لاير أحمر معجمة - 

ـ كحضر مع 1765/ق 1179 دىاـ بيذا الصمح إلى كفاة اإلماـ محمد بف سعكد عاـ  التـز
 في الظييراإلماـ عبد العزيز بف محمد بف سعكد الحرب التي شنتيا الدرعية ضد عشائر 

 (1)ػ بالقرب مف سدير ككانت ىذه أكؿ غزكة ينضـ فييا دىاـ إلى لكاء الدرعية"  كقعة الجراب"
 دىاـ فرصة كفاة اإلماـ محمد بف سعكد ليجرب سياسة األحالؼ ضد الدرعية       استغؿ

 فسارع اإلماـ عبد العزيز بف محمد إلى ،فعقد حمفا مع زيد بف زامؿ حاكـ الدلـ كالخرج
كغزا أخكه األمير عبد اهلل بف محمد قبيمة سبيع المتحالفة مع دىاـ، كبادرت  الرياض مياجمة

حككمة  الدرعية إلى تقكية كضعيا العسكرم فأقاـ اإلماـ عبد العزيز بف محمد حصنا يدعى 
 كجعمت فيو حامية ،ـ1757/ق 1171في كادم حنيفة غربي الرياض عاـ " حصف الغزكانة"

 (2). ضد الرياضانطالؽسعكدية قكية ليككف نقطة 
 

                                                           
 .124، 107، صص4، حققو ناصر الديف األسد، دار الشركؽ، طتاريخ نجدحسيف بف غناـ، ( 1)
 .129، صنفسو( 2)
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-1181كثفت الدرعية غزكاتيا ضد دىاـ بف دكاس خاصة في الفترة الكاقعة مابيف       

 مما تسبب بإضعاؼ قكاتو كقد كاصؿ اإلماـ عبد العزيز ىجماتو ،ـ1773-1767/ق1187
 يستكلي عمى بعض بركج بمدة الرياض كىدـ برج أفكغزا الرياض مرتيف كالخرج كاستطاع 

 (1).المراقبة الشامخ فييا
ـ حتى كاف دىاـ قد ضج مف 1773/ق1187ما أف حؿ شير ربيع األخر عاـ        ؼ

 (2).القتؿ كعـز عمى الفرار مف الرياض مع أتباعو إلى الخرج
 قرب ا غزا اإلماـ عبد العزيز بجيشو يريد حرب الرياض فمما كصمكرفي منتصؼ الشو      

 الرياض كدخميا اإلماـ عبد كاستسممت ، دىاـ كىركبو إلى الدلـبانيزاـعرقة جاءىـ خبر 
 سنة بينيا كبيف الدرعية كتخمصت 27 استمر القتاؿ الذم كانتيىالعزيز بف محمد بف سعكد 

 (3)ػ الدكلة مف أكبر مناىض كاف يقؼ في كجو تكسعيا في نجد
 الكاقعة إلى الشماؿ مف العيينة فقد أعمنت خضكعيا الحريميالءأما  ꞉      ضم حريمالء

ـ قاـ بعض أىميا بتحريض 1751/ق 1165، كلكف في عاـ رلمدكلة السعكدية في أكؿ األـ
 الذم كاف معارضا ،شقيؽ الشيخ محمد بف عبد الكىاب مف قاضييا سميماف بف عبد الكىاب

  (4). بنقض عيدىـ لمدعكة كالدكلةقاـألراء أخيو 
 
 
 
 

                                                           
  .129، المصدر السابؽ، ص، تاريخ نجدحسيف بف غناـ( 1)
  .30، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 2)
  .55، صالمرجع السابقمحمد الفيد عيسى ، ( 3)
 .71، ص1، جالمصدر السابقابف بشر،  (4)
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 لدعكاىـ كمف بينيـ األمير محمد بف عبد اهلل كأخكه يستجيبأخرجكا مف البمدة مف لـ       ؼ

 كنزلكا ضيكفا عمى أميرىا كلما خشي المتمردكف المطركدكف الحريمالء ىؤالءعثماف، فقصد 
رجاعيـ إلى بمدتيـ، كلما عادكا السترضاء كفدا أرسمكا ،مف رد الدرعية عمييـ  المطرديف كا 

 العائديف فقتؿ األمير محمد بف ىؤالء تيجـ عمى ءحريميالاؿإلييا إذ بقبيمة اؿ راشد مف أىؿ 
 (1).عبد اهلل كثمانية مف أتباعو

ر اإلماـ مكاف مف الناجيف مبارؾ بف عدكاف الذم فر كطمب النجدة مف الدرعية ، فس      
 الحريميالء عمى االستيالء تمكف فيو مف ، عبد العزيزابنومحمد بف سعكد جيشا بقيادة 

كأعمف األماف لسكانيا كعيف مبارؾ بف عدكاف أميرا عمييا مف قبؿ اؿ سعكد، كبذلؾ تكسعت 
 كفي ء خاصة في قرل الحريميالانتصاراتيـ كتكالت  حدكد الدكلة السعكدية إلى حريمالء

 (2).البمداف المجاكرة ليا
الء، فبادرت محينيا أراد أمير الرياض دىاـ بف دكاس كحمفاؤه اليجـك عمى حريـ      

في ذم القعدة عاـ " مكقعة الدار "جيكش اؿ سعكد إلى إنقاذ البمدة كىزيمة الحمؼ في 
 (3).ـ1755/ق 1167
" منفكخة "ك" الخرج" كالعيينة حدث لباقي بمداف العارض ءالمحريـؿحدث ؿ ما      

 ر سعكد مف زمف مبؾآلؿ كاف قد أعمف الكالء معظمياإذ أف " القصب"ك"ثرمدا"ك" العمارية"ك
 األمر الذم ، إلى جانب أعدائيااالنضماـ كانت كثيرا ما تتردد بيف الكالء لمدرعية أـ أنياإال 

جعؿ الدرعية تخكض الحرب تمك األخرل مع كؿ منيـ عمى إنفراد مما سيؿ عمييا أمر 
 ( 4). إلييا الكاحدة تمك األخرلضميـ 

                                                           
  .72، ص 1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 1)
 .63، ص1988، 6، دار الجيؿ، بيركت، طتاريخ نجد الحديثأميف الريحاني،  (2)
  .73، ص1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 3)
. 28، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش،  (4)
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كما ساعد األمير عبد العزيز عمى بسط نفكذ اؿ سعكد في إقميـ القصيـ بعد ماعرفت       

 ىذا ماجعؿ اؿ سعكد يبسطكف ، أسرم داخميكانقساـ اؿ حجيالف  اختالؼىذه المنطقة 
 األمير بضـ انتيى  كما ،(2)سكالر(1)سمطانيـ في المنطقة ثـ ضـ الركضة لمدرعية كبريدة

جبؿ شمر لمدكلة السعكدية كأصبح إقميـ نجد كحدة سياسية كاحدة تخضع لمحاكـ السعكدم 
 (3).محمد بف سعكد

: ضم األحساء ب
لقد كانت األحساء كالعيينة المنافستيف الرئيسيتيف لمدرعية كانت األكلى تحت إمرة       

 حيث قتؿ ،سميماف بف محمد بف عريعر الحميدم كالثانية بإمرة عثماف بف حمد بف معمر
كما تـ طرد سميماف مف   سعكد،آلؿعثماف بف معمر مف قبؿ أىالي العيينة كذلؾ لعدـ كالئو 
 (4).األحساء إلى الخرج كخمفو في الحكـ عريعر بف دجيف

ق قاـ عريعر بف دجيف أمير األحساء بغزك الدرعية بعد تحالفو مع 1172في عاـ       ؼ
عدد كبير مف أمراء نجد، إال أف معظـ الحمفاء تخمك عنو كطمبكا الصمح مف الدرعية 

 (5).ق عريعر إلى العكدة إلى األحساء مف دكف تحقيؽ ىدؼكاضطركخضعكا ليا  
 

                                                           
ىي قاعدة إمارة القصيـ كأكبر مدنيا كأكثرىا نشاطا كحيكية، بؿ ىي ثاني مدينة في كسط شبو الجزيرة العربية  : بريدة( 1)

انظر عبد ...بعد مدينة الرياض، كتقع في شماؿ نجد في كسط المسافة بيف ساحمي الخميج العربي كالبحر األحمر تقريبا
 .253الرحماف الشريؼ دراسات في جغرافية المممكة العربية السعكدية ص 

ىي ليست البمدة الرئيسية في القصيـ بؿ ىي أىـ بمداف غرب القصيـ، تقع عمى الضفة الجنكبية لكادم الرمة  : الرس( 2)
أنظر السير ىارفارد جكنز بريدجز مكجز ...عمى بعد حكالي ثمانيف كيال جنكب غرب بريدة كحكالي ستيف كيال غرب عنيزة

  .189التاريخ الكىابي ص 
  32-31، صصالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 3)
  .60، ص1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 4)
  .51، صالمرجع السابقمديحة دركيش، ( 5)
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عادت األحساء تبحث عف عضك جديد يساعدىا عمى التصدم لمعاصمة السعكدية      

 أعقبو غزك اتفاؽ، حيث عقد "حسف بف ىبة اهلل المكرمي"فكجدت ذلؾ في أمير نجراف 
 عقد صمح مع أمير نجراف عاد استطاعالمدرعية إال أف الشيخ محمد كاألمير محمد بف سعكد 

 ( 1).االنسحاب إلى اضطرىـبعده إلى بالده كذلؾ لكضع حمفاءه مكضع الضعؼ مما 

 ـ 1803/ق 1765 عبد العزيز ابنوـ خمفو 1765حيف تكفي األمير محمد بف سعكد       
كفي عيده تحكلت الدكلة السعكدية مف حالة الدفاع إلى حالة اليجـك كشددكا ىجماتيـ خاصة 

 فمـ يقنع األمير بإقميـ نجد بؿ تطمع إلى ضـ ،ـ عمى بني خالد1795-  ـ1792مابيف 
: األحساء إلى جانب نجد حيث تحدكه دكافع مختمفة التي أدت إلى ىذا الضـ منيا 

 كمعارضيياأم العامؿ الديني ييدؼ إلى القضاء عمى خصـك الكىابية :الخالف المذىبي- 
 (2).كالسيما الشيعة الذيف ينتشركف في إقميـ األحساء

 كاتجيت ىذه القبائؿ قد ىربت مف نجد أفحيث : ىروب بعض القبائل النجدية     - 
 (3). فرغب أمراء الدرعية في تأديبيـاألحساء
 كىك أف مكقع األحساء اإلستراتيجي األساسيكىك يعتبر الدافع  :االقتصاديلعامل      - 

حيث الحركة التجارية  الذم يمتاز بكثرة كاحاتو الخصبة الكفيرة ككقكعو عمى الخميج
يزيد في دخؿ اؿ سعكد كيساعدىا في القياـ بتكسعيا كما يتيح ليا ىذا   ىذا ما،كالمصايد

 ( 4). الخارجي لضـ بقية مناطؽ الخميجلالتصاؿالضـ الفرصة 
 

 

                                                           
  .52، صالمرجع السابقمحمد الفيد العيسى، ( 1)
. 110، ص1986ط، .ر،المطبعة الجديدة، دمشؽ، دتاريخ المشرق العربي المعاصأحمد طربيف، ( 2)
 .33، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، (  3)
  .55، ص2000ط، .، مكتبة إسكندرية، مصر، دالعربيمحمد نصر مينا، تحديث الخميج ( 4)
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 اؿ سعكد فرصة الضعؼ الذم اؿ إليو إقميـ األحساء كأمراؤه فأمر اإلماـ عبد انتيزقد       

 فيجـ عمى بمدة الحبشة كغزا ،العزيز قائده سميماف بف عفيصاف باإلغارة عمى األحساء
 (1).أمكاؿفيو مف   استكلى عمى ماأفالعقير البندر كأشعؿ فيو النيراف بعد 

فمقد غزا  قاد عبد العزيز حمالت بقيادة ابنو سعكد نحك الحدكد النجدية مع األحساء،      
 سعكد بف عبد ابنوق كبايعتو عمى الطاعة، كما غزا 1183األمير عبد العزيز القصيـ في 

 مف بني خالد كأنقذ أىؿ القصيـ كبايعكه عمى السمع كانتزعيا كاحتمياق 1189العزيز بريدة 
 (2).كالطاعة كما غزا األمير عبد العزيز عرباف اؿ مرة في الخرج

 ماء المصافة إلى حيث كصمت األحساءاستمرت عمميات اؿ سعكد العسكرية ضد       
 "معركة الشيط"فحاكؿ أميرىا براؾ بف عبد المحسف أف يمد القكات السعكدية كلكنو ىـز في 

المصافة، عمى إثر ىذه اليزيمة لـ يجد أمير األحساء إال الدخكؿ في طاعة اؿ سعكد  شرقي
 األمير سعكد بف عبد العزيز يدعكه لمقدـك إليو إلى الدعكة السمفية لذلؾ أرسؿ كاعتناؽ

 (3). بمبايعتوقامكاكمبايعتو، كفعال ذىب إليو كنزؿ قرب عيف نجـ حيث 
 الدرعية حتى إلىكاف األمير سعكد يخرج مف األحساء عائدا في طريقو  كف ما      ؿ

 بقتميـ فما كاف مف كقامكا ،كصمتو أنباء بأف أىؿ األحساء ثاركا عمى ممثمي الدرعية لدييـ
 ضخمة عمى انتقاميةاألمير سعكد إال أف قاـ بإعادة الكرة في العاـ التالي كشف غارة 

 ( 4).األحساء جزاء ليـ عمى مافعمكه كحتى يضع حدا لتمردىـ
 

 

                                                           
 .34، صالمرجع السابقمديحة دركيش،   (1)
  .56، صالمرجع السابق محمد الفيد العيسى،( 2)
  .35، صالمرجع السابقمديحة دركيش، ( 3)
  .55، صالمرجع السابقمحمد نصر مينا، ( 4)
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 أف تخضعيـ فتكجيكا إلى اإلماـ استطاعت أدرؾ أمراء األحساء قكة اؿ سعكد ككيؼ      

 األمير سعكد عف بالدىـ فأجابيـ ابنو كأف يكؼ يد ،عبد العزيز بالدرعية كطمبكا منو األماف
كبرغـ  األمير عبد العزيز إلى مطمبيـ كعيف براؾ حاكما عمى بني خالد مف قبؿ اؿ سعكد،

خضكع األحساء خضكعا تاما لمدرعية إال أف أىؿ الشرؽ مف ذلؾ اإلقميـ لـ يقبمكا الخضكع 
لمحكـ السعكدم كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ قامكا بثكرة ضد الدرعية فذىب إلييـ األمير 

 (1).سعكد كأنزؿ بيـ اليزيمة محققا بذلؾ نصرا عمييـ
ق حيث أرسؿ األمير عبد العزيز إبراىيـ مف 1206 سنة القطيؼ ذلؾ غزكه       تال

 عمى كاالستيالء إبراىيـ ىزيمة جيش القطيؼ استطاع عمييا كقد لالستيالءاف بجيش صعفي
 (2).ر راجعا إلى الدرعيةؼقراىا كعمى قمعتي القطيؼ كتاكرت ثـ 

 :ج ضم الحجاز
لـ يكف مكقؼ أشراؼ الحجاز بأفضؿ مف غيره لمدكلة السعكدية األكلى كالدعكة       
 كبحكـ أىمية الحجاز مف الناحية  الدينية حيث تشكؿ قاعدة رئيسية في ىذا المجاؿ ،السمفية

 بيف االحتكاؾ برزت نقاط االلتقاء كمف ىذا ،ففييا قبمة المسمميف الذيف يحجكف إلييا كؿ سنة
 (3).السمفييف كاألشراؼ

 (مسعكد بف سعيد) نفكذ اؿ سعكد رفض األشراؼ ازديادنتيجة ليذه العداكة كخكفا مف       ؾ
  (4).السماح ألىؿ نجد بأداء فريضة الحج كمنعكىـ مف دخكؿ مكة

 

                                                           
  .36، صالمرجع السابقمديحة دركيش،  ( 1)
  .111، ص المرجع السابقأحمد طربيف،  (2)
، صص 1991، 2، دار المريخ، الرياض، طمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولىعبد الفتاح أبك عمية، ( 3)

42،55. 
  .47، صالمرجع السابقمديحة دركيش، ( 4)
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ـ طمب الشريؼ أحمد بف سعيد مف اإلماـ عبد العزيز بف 1771/ق 1158في عاـ       ؼ

محمد كالشيخ محمد بف عبد الكىاب أف يرسال عالما سمفيا ليكضح لو كلعمماء الحجاز حقيقة 
 الشريؼ اقتناع، كمف ىنا بدأ المكقؼ يسير نكعا ما إلى التحسف بعد كمبادئياالدعكة السمفية 

يسمح لو بأف   كيبدك أف الشريؼ أحمد كاف في كضع داخمي ال،كعمماء مكة بمبادئ الدعكة
تككف عالقتو مع جيرانو عالقة تكتر لذا فضؿ أف يككف في مكقؼ أكثر مالينة مف سمفو 

  (1).الشريؼ مسعكد
أخذت مبادئ الدعكة السمفية تتسرب إلى الحجاز كبكادرىا كىذا ما أربؾ األشراؼ الذيف      

كرفض  بكادم التي أخذت تعتنؽ مبادئ الدعكة السمفية،اؿأخذكا يقكمكف بحمالت تأديبية ضد 
الشريؼ غالب دخكؿ السمفييف إلى مكة خكفا مف تسرب مبادئ دعكتيـ حيث أرسؿ الشريؼ 

 فكصمت الحممة بقيادة الشريؼ ،ـ حممة عسكرية ضد الدكلة السعكدية1790/ق1205غالب 
، إال أف ىذه الحممة لـ " بساـابفحصف قصر "عبد العزيز إلى منطقة السر كحاصرت 
 (2).تعطي النتيجة التي كاف يتكقعيا شريؼ

أصبح الشريؼ غالب يحدث تغيير في إستراتيجية العسكرية فأخذ يرسؿ الحمالت       
 ككانت ىذه اإلستراتيجية بداية ضعؼ ، الدعكة في الدرعيةاعتنقتالعسكرية ضد القبائؿ التي 

شريؼ ألنو سيصطدـ بقكتيف قكة الدرعية كقكة القبائؿ المتنقمة التي كانت قد أتعبت السمطات 
 ( 3).السياسية في المنطقة

 

 

 

                                                           
  .80، ص2، جالمصدر السابق حسيف بف غناـ،( 1)
  27ت، ص. ، د2، مكتبة التكبة، طبحوث وتعميقات في تاريخ المممكة العربية السعوديةعبد اهلل صالح العثيميف، ( 2)
 .97، ص1،جالمصدر السابقابف بشر،  (3)
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حيث أغار جيش الشريؼ عمى جمكع قحطاف برئاسة شيخيا ىادم بف قرممة الذم كاف      
 عاـ االنتصاراتأحرزت قكات الشريؼ بعض ك جماعة السمفية، كاعتنؽ إلى الدرعية انضـقد 

ماء "قبيمة في مكاف ذه  ىذا ماجعؿ شريؼ يرسؿ حمالت أخرل ضد قـ،1795/ق1210
، كمع ىذا فإف اإلماـ عبد العزيز كاف يرسؿ تعزيزات لمساندة قحطاف ضد ىجـك (1)"الجمانية

ق 1210األشراؼ عمييا، كقد حققت القكات السمفية نصرا كبيرا عمى قكات الشريؼ عاـ 
 (2).ـ1795/

 مف طمب الصمح مف األمير عبد العزيز بف محمد بف الفمـ يرل الشريؼ غالب بد      
 قبائؿ كانت تابعة انضمتسعكد كتـ الصمح ككانت مدتو ست سنكات إذ فقد قيمتو عندما 

ألشراؼ مكة إلى أؿ سعكد، كما أمتد نفكذ الدرعية إلى تيامة كعسير كتكغمت القكات 
 ػكما أرسمت الدرعية قكات ،السعكدية في شماؿ اليمف في المنطقة التي سيطر عمييا األشراؼ

ؿ سعكد كضع حد ا عند ذلؾ قرر ، عمى منطقتي بيشة كرنيةلالستيالءبقيادة ربيع بف زيد 
 عمى لالستيالءلمنزاع بينيـ كبيف الشريؼ غالب فجيزكا جيشا بقيادة سعكد بف عبد العزيز 

 كبذلؾ ، إلى الجدةفأنسحبالسعكدية د أماـ القكات مكة كلـ يستطع شريؼ غالب الصمك
 سعكد كبدأت بتطبيؽ مبادئ الدعكة كىدمت القباب كاألضرحة، كبعد آلؿأخضعت مكة 

 (3).إخضاع مكة أراد سعكد أف يحاصر جده لكف متانة أسكارىا منعتو
 

 

 

                                                           
كىي مكرد ماء  قرب جبؿ النير في عالية نجد، كتعتبر مكاف كقع القتاؿ بيف الشريؼ غالب بف مساعد  : ماء الجمانية (1)

  .187 ص1انظر إبف بشر المجد في تاريخ نجد ج...شريؼ مكة مع قكات اؿ سعكد كتمت المعركة كانيـز جنكد الشريؼ 
  .97، ص 1،جالمصدر السابقابف بشر، ( 2)
  .48، صالمرجع السابقمديحة دركيش، ( 3)
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في ىذه األثناء جاء خبر كفاة اإلماـ عبد العزيز ىذا ماجعؿ سعكد بف عبد العزيز       

 بنا الفرصة كأسرع بمياجمة مكة كعمى إثر ىذا انتيزيتكجو إلى الدرعية، لكف الشريؼ غالب 
بالقرب مف مكة، يستطيع منيا رصد كمراقبة تحركات " مف كادم فاطمة"سعكد قمعة عسكرية 

 ( 1).الشريؼ غالب

عيف سعكد بف عبد العزيز خمفا ألبيو فبايعو الناس عمى اإلمامة عمال برأم الشيخ      
  الذم بايع سعكد ككاف ضد شريؼ غالب(2)بعد تأييد المضايفيك ،محمد بف عبد الكىاب

 سعكد كالمضايفي شريؼ غالب بالجنكد كحاصركه كفر ميزكما مف مكة، ككاف كقت التؼ
الحج فيـ الحجاج بمقاتمة الفاتحيف ك لكنيـ تخاذلكا كعاد كثير منيـ إلى أكطانيـ، دخؿ 

قد أعطى ىذا لسعكد ك ، القكات السعكدية أف تخضع مكة مرة ثانيةكاستطاعتسعكد ظافرا 
بف عبد العزيز صفة المنقذ لمحرميف كمعيد مناسؾ الحج، حيث كاف اإلماـ سعكد يحج 

  كقد تصالح سعكد كالشريؼ غالب فأذنو ،"بالقيالف الفاخر"كرجالو كؿ عاـ كيكسك الكعبة 
 ( 3). يتزاكراف كيتبادالف اليدايااالثنافبالعكدة إلى مكة، ككاف 

 

 

                                                           
 .61، ص المرجع السابق،محاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولىعبد الفتاح حسف أبك عمية،  (1)
ىك عثماف بف عبد الرحماف المضايفي، كاف صيرا لمشريؼ غالب ثـ اختمؼ معو كبايع اإلماـ عبد العزيز  :المضايفي( 2)

كأقاـ في قرية العبيال بيف تربة كالطائؼ فياجمو الشريؼ غالب فمـ يظفر بو كأغار المضايفي عمى الطائؼ كفييا الشريؼ 
انظر إبف بشر المجد في تاريخ نجد ...غالب فدخميا، ككاله اإلماـ عبد العزيز عمى إمارة الطائؼ كما حكليا مف الحجاز

  .217ص1ج
.  69،72، صصالمرجع السابق أميف الريحاني،( 3)
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  ꞉ التوسع نحو الخارج2.1
 ꞉الكويتأ 

لقد تطمعت الدكلة السعكدية إلى الككيت لما ليا مف أىمية بالنسبة لمدرعية كمنفذ       
تجارم كميناء لتمكيف عمى درجة كبيرة مف األىمية، فأرسمت إلييا جيكش كحاكلت عدة مرات 

  (1). عمييا لكنيا لـ تستطع إخضاعيا لسمطانيااالستيالء
 ق باإلضافة إلى المناكشات 1212 ق كالثانية 1208حيث غزتيا مرتيف  أكلى سنة       

 كمع ذلؾ لـ ،ـ1804/ق 1219ق ك كاف أخرىا سنة 1218التي حدثت بيف الفريقيف سنة 
 (2).تتمكف الدكلة السعكدية األكلى مف إدخاؿ الككيت ضمف سيادتيا

  ꞉عمانب 

بك سعيدم عمى   أسرة اؿاستيالءلقد صكبت الدرعية أنظارىا نحك عماف التي عاصر       
 إلى ساحؿ الخميج كأصبح يجاكر عماف امتد نفكذ اؿ سعكد في نجد الذم ازدياداإلمامة فييا 

 ككذا سكاف  كالعسير الجيش السعكدم إخضاع بعض أقساـ عمافاستطاع كقد ،مباشرة
 قبائميا مف الغفارية المذىب اعتنقت كما ،البريمي الذيف أرسمكا لمدرعية يطمبكف األماف

 ( 3).السمفي
 

 

 

                                                           
 .41، ص المرجع السابق مديحة دركيش، (1)
 .56، صالمرجع السابقمحمد نصر مينا،   (2)
 .42، صالمرجع السابق مديحة دركيش، (3)
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في حيف سبقت اإلشارة إلى أف طالئع القكات السعكدية حيف كصمت إلى عماف كاف      
 مع كؿ الدكؿ الفارسية اتصاالتسعيدم الذم أجرل  بك سمطاف بف أحمد اؿ" حاكـ مسقط

 بحسد إلى  المكاسب التي حققتيا الدكلة تنظراف الدكلتاف  ا ككانت،كبخاصة الدكلة العثمانية
بك سعيدم لمناكئة أؿ سعكد ككعكدىما لو  السعكدية كيفسر ذلؾ تشجيعيا لسمطاف أحمد اؿ

 (1).بتأييده كتقديـ المعكنات لو

ـ تحت ستار تأدية 1803/ق 1218أعقب ذلؾ ذىاب حاكـ المسقط إلى مكة سنة       
 كاالتفاؽ ككاف ىدفو في الكاقع التفاىـ مع أمير مكة الشريؼ غالب بف مساعد ،فريضة الحج

 إلى مكة انتقمتمعو عمى مقاكمة الدعكة اإلصالحية، غير أف اؿ سعكد كانت سيادتيـ قد 
 معيـ تعيد فيو اتفاؽ كيعقد ،األمر الذم جعؿ حاكـ مسقط يرضخ في النياية ألؿ سعكد

قامة ككيؿ سعكدم في مسقط يتكلى جمعيا  كالسماح لمقكة  بدفع الزكاة السنكية ليـ كا 
  (2). مقاطعة بركا كما أف األمكر لـ تتسـ لمدرعية في عمافباحتالؿالسعكدية 

بكر سعيدم قتيال ثـ حؿ محمو بدر بف  حيث سقط حاكـ مسقط سمطاف بف أحمد اؿ     
 ىك اغتيؿ سنتيف عندما استقراره كداـ ،سيؼ الذم كاف صديقا ألؿ سعكد كمتعاطفا معيـ

 كارتدت مكقؼ السعكدييف داخؿ عماف فاضطرب ،األخر كتكلى الحكـ بعده سعيد بف سمطاف
ق حيف 1222ستمرت المناكشات حتى اقكاتيـ التي كانت متمركزة في الباطنة إلى البريمي ك

 (3).ىـز السعكديكف سمطاف مسقط كجيشو كدخمت عماف تحت مضمة الدكلة السعكدية
 
 
 

                                                           
 .56، صالمرجع السابقمحمد نصر مينا،    (1)
 .42، صالمرجع السابق مديحة دركيش، (2)
 .57، صالمرجع السابقمحمد نصر مينا،  (3)
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 ꞉العراقج 

 الكىابيكف تطمعكا إلى العراؽ لضرب القبائؿ النجدية كاألحسائية التي فرت منيـ       إف
ىناؾ  كلجأت إلى مناطؽ غربي الفرات، حيث لقيت العكف كالتأييد مف القبائؿ العراقية

تعد  فالغارات الكىابية عمى العراؽ تحقؽ الغرض السياسي كالغرض الديني باإلضافة إلى ما
 (1).بو مف الغنائـ كالثركات كخاصة مف العتبات الشيعية المقدسة

  بيف الدكلة العثمانية كالعراؽ كبيف الدكلة السعكديةاالحتكاؾحيث بدأت تتجمع عكامؿ       
 حيث أصبح العراؽ العثماني ،كبدأت مالمح االصطدامات بيف الطرفيف كشيكة الكقكع

بخاصة في جنكبو مركزا لتجمع القكل المعارضة لمدكلة السعكدية كدعكتيا السمفية، كبرزت 
 عمى القصيـ (2) بيف الطرفيف بعد الحممة التي قاـ بيا الثكيني بف عبد اهللاالحتكاؾعكامؿ 
ـ كمعو جمكع غفيرة مف المنتفؽ كأىؿ المجرة كالزبير كبكادم شمر، كلما 1771/ق 1201

كصؿ إلى بمدة التنكمة نازلو أىميا فضربيا بمدافعو كدخميا عنكة، قتؿ الكثير مف أىميا كنيب 
 إلى رفع الحصار عنيا عندما سمع أضطرالكثير ثـ تكجو إلى مدينة بريدة فحاصرىا كلكنو 

حيث صعدت ىذه الحممة مف حدة ،  في بالده كقفؿ عائدا إلى كطنواالضطراباتبكقكع 
 المباشر بيف الدكلة السعكدية كبيف قبائؿ االحتكاؾالمكقؼ كصارت سببا قكيا مف أسباب 

كأصبح العراؽ العثماني المركز الرئيسي الذم تعد منو ؽ  في جنكب العراكالظفيرالمنتفؽ 
  (3).الحمالت العسكرية العثمانية ضد الدكلة السعكدية

 
 

                                                           
 .110، صالمرجع السابقأحمد طربيف، ( 1)
أنظر الشيخ عثماف بف سند الكائمي ... ىك عبد اهلل بف محمد بف محمد بف مانع اؿ شبيب السعدكف꞉الثويني بن عبد اهلل( 2)

. 213البصرم مطالع السعكد بطيب أخبار كالي داككد، ص
 .44،48، صصمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسف أبك عمية، ( 3)
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 1203قد كجو اإلماـ عبد العزيز عدة حمالت عسكرية ضد جنكب العراؽ ففي عاـ       

 سعكد الذم فاجأ قبائؿ المنتفؽ في مكاف يعرؼ ابنو ـ أرسؿ قكات بقيادة 1788/ق
فكانت ىذه أكؿ حممة سعكدية تدخؿ حدكد العراؽ، ىذا  "بيف المطالع كسفكاف" بالركضتيف  

 ،قـك  بيا قبائؿ المنتفؽت التي اعتداءاتمف قكة الدكلة السعكدية بأنيا قادرة عمى رد  ما أظير
ـ غزا األمير سعكد قبائؿ الظفير المقيمة عمى الحدكد العراقية في 1794/ ق1209كفي عاـ 

 كىكذا نالحظ أف الدكلة السعكدية أصبحت في مركز قكم تستطيع منو "مكضع الحجرة"
  (1).تحدم كالة العراؽ العثمانييف

 رق حتى عزؿ سميماف باشا صاحب العراؽ حمكد بف ثاـ1211فما أف دخمت سنة       
 (2).عف كالية المنتفؽ ككلى عمييا الثكيني بف عبد اهلل ثانيتا كبعثو مف العراؽ إلى البصرة

عندىا قاـ الكىابيكف باإلغارة عمى جنكبي العراؽ كىددكا مدينة البصرة التي كاف       
 (3) األمف في نكاحييا بسبب مركزىا التجارم الممتازاستتبابالعثمانيكف يحرصكف عمى 

 الثكيني بالجيش الذم يتككف مف عشائر المنتفؽ كالزبير كالبصرة كغيرىـ نحك       اتجو
 ألف حممتو كانت تضـ عددا مف بني خالد كألف ،األحساء كلـ يتكجو نحك القصيـ أك شمر

 المراكب كالسفف في نقؿ الجنكد استعماؿالطريؽ إلى األحساء أكثر سيكلة كأنو يستطيع 
 كألف األحساء مركز تمكيؿ سيؿ لقكاتو  كمع ىذا فإف حممتو باءت بالفشؿ ،كالمؤف كالعتاد

 (4).ألف معظـ رؤساءىا متحاسديف الكؿ منيـ ييدؼ لنيؿ الزعامة
 
 

                                                           
 .44، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسف أبك عمية، ( 1)
 .217، ص1، جالمصدر السابقابف بشر، ( 2)
  .111، صالمرجع السابقأحمد طربيف، ( 3)
 .50، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابق عبد الفتاح حسف أبك عمية، (4)
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مف عبيد جبكر بني خالد " طعيس "اسموكما تزامف ىذا مع مقتؿ الثكيني عمى يد عبد       

ككرد فعؿ عمى حممة (1) "بكقعة سحبة" كسميت ىذه ، عشراثنيفي الرابع محـر أكؿ سنة 
كشف " أـ العباس" تكغمو حتى قرية كامتد ،الثكيني قاـ األمير سعكد بيجـك عمى جنكب العراؽ

 (2). غارتو ىجكما عمى قبائؿ شمر كالظفير كأخضعيا لسمطانوأثناء
 قبائمو لتجييز حممة اندحارمضى أكثر مف سنة قبؿ أف ييب باشا بغداد كقد أغاظو       

 مؤلفة مف قكات إنكشارية مأجكرة ،ـ1798كىك نائبو " عمي باشا "الجديد  "كخياه"ثانية بقيادة 
كعشائرية تزيد عمى عشرة أالؼ مقاتال مزكديف بالمدفعية يساعدىـ عتكب البحريف كالككيت 

بالعكف البرم كقد نفذت قكة الحممة كمؤكنتيا قبؿ أف تحقؽ غرضيا، كزاد في يأس قائد 
 إلى قبكؿ اليدنة فاضطر الحاميات السعكدية في الدفاع عف معاقميا استبساؿالحممة 
 (3).كالصمح
يكافؽ عمى ىذا الصمح  عمى الرغـ مف أف  سعكد بف عبد العزيز يعمـ تماما أف كالده ال      

 القكات العثمانية مف األحساء انسحاب كلضماف ،إال أنو أرادىا فرصة لكسب الكقت مف جية
 ( 4).مف جية أخرل

 

 

 
                                                           

. 228 ص1أنظر ابف بشر المجد في تاريخ نجد ج... قتؿ فييا الثكيني بف عبد اهلل شيخ قبيمة منتفؽ꞉وقعة سحبة( 1)
 .50، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسف أبك عمية، ( 2)
   .112-111، صصالمرجع السابق أحمد طربيف، (3)
 .53، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابق عبد الفتاح حسف أبك عمية، (4)
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عاد الكىابيكف لمياجمة أطراؼ العراؽ فقد دخؿ األمير سعكد بف عبد العزيز إلى      
فيو مف   قكاتو عمى ماكاستكلتكقد ىدـ قبة ضريح الحسيف بف عمي رضي اهلل عنو  كربالء

        (1).اليبات النفيسة كالتحؼ الثمينة
 السمطاف العثماني غضبا كأرسؿ أكامره إلى كالي بغداد مف أجؿ أف يكقؼ       استشاط

  (2).الحمالت السمفية
 /ق1223ظمت الحمالت السعكدية تدخؿ المناطؽ الخاصة بجنكب العراؽ حتى       
 في مكاجية النشغالياـ كصمت إلى أسكار كربالء مرة ثانية، كبعد ىذا التاريخ تكقفت 1808

 (3).الزحؼ العسكرم القادـ مف مصر
 ꞉ سقوط الدولة3.1

     بعد فشؿ كالية العراؽ في مقاكمة السمفييف كالقضاء عمى دكلتيـ، كبعد أف جربت الدكلة 
مكقؼ أشراؼ الحجاز كعمميـ المضاد ضد الدكلة السعكدية األكلى حيث لـ يعطي النتائج 
المطمكبة، كبعد كؿ ىذه المحاكالت قررت الدكلة العثمانية أف تكمؼ كالييا في مصر محمد 

 ( 4).عمي باشا بميمة القضاء عمى ىذه الدكلة، فأرسؿ حممة بقيادة إال أنيا فشمت
ـ حيث حقؽ عدة 1813/ق1228      ليقكد محمد عمي باشا حممة ثانية بنفسو كذلؾ سنة 

انتصارات، إال أنو كفي ظؿ مقاكمة السعكدييف كنشكب خالؼ بيف حككمتو اضطر لمعكدة 
 (5).إلى مصر

 

                                                           
 .66، صالمرجع السابقأميف الريحاني، ( 1)
 .112، صالمرجع السابقأحمد طرابيف، ( 2)
 .55، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسف أبك عمية، ( 3)
 .86، صالمرجع السابقمحمد فيد العيسى، ( 4)
 .72-71، صصمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابق عبد الفتاح حسف أبك عمية، (5)



    (م1932 –م 1744)الفصل الثاني                      مراحل قيام الدولة السعودية 

71 
 

 
      أرسؿ محمد عمي حممة أخرل بقيادة ابنو اآلخر إبراىيـ باشا كذلؾ سنة 

ـ حيث استطاع إبراىيـ باشا تحقيؽ انتصارات عديدة عمى القكات السعكدية 1816/ق1231
 (1 ).كزحؼ عمى مدف الدكلة الكاحدة تمكل األخرل حتى كصؿ الدرعية

 6/ ق1233 جمادل األكلى 29      باشر إبراىيـ باشا عند كصكلو الدرعية الحصار في 
ـ كاستمر الحصار خمسة أشير كبضعة أياـ، فتعددت فيو الكاقعات كاشتدت 1818ابريؿ 

الحمالت ككانت الغمبة غالبا آلؿ سعكد، كلكف النجدات كانت متكالية عمى إبراىيـ كمع ذلؾ 
   (2). شعباف نكبة كادت تقضي عميو16فقد نكب في 

      حاكؿ السعكديكف االستفادة مف ىذا المكقؼ كلكف دكف جدكل، خصكصا بعد كصكؿ 
إمدادات جديدة إلى قكات إبراىيـ باشا، لكف طكؿ مدة الحصار أدل إلى قمة المئكنة كانقطاع 
اإلمدادات أضعؼ الجبية السعكدية، كبعد كقعة غبيراء كاستسالـ معظـ األىالي شف إبراىيـ 

باشا ىجكما مركزا عمى جبيات القتاؿ السعكدية التي مازالت صامدة خاصة جبية اإلماـ 
   (3).عبد اهلل اضطر ىذا األخير إلى طمب الصمح مف إبراىيـ باشا

 ذم القعدة 9      استقبؿ إبراىيـ اإلماـ عبد اهلل كاتفقا عمى شركط الصمح في 
 ꞉ـ كمف أىـ شركطو1818 سبتمبر 10/ق1233

 تسميـ الدرعية -
 يتعيد إبراىيـ باشا بأف يبقي عمى المدينة كأف ال يكقع بأحد مف سكانيا -
 (4).يسافر اإلماـ عبد اهلل إلى مصر كمنيا إلى األستانة عمال برغبة السمطاف التركي -

                                                           
، 1، تر كتع عكيضة بف متيريؾ الجيني، دار الممؾ عبد العزيز،طموجز التاريخ الوىابي السير ىارفرد جكنز بريدجز، (1)

 .197، ص2005الرياض، 
 .88، صالمرجع السابقأميف الريحاني، ( 2)
 .6، ص1،جالمرجع السابقأحد أمراء اؿ سعكد، ( 3)
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      سممت الدرعية كأرسؿ اإلماـ عبد اهلل بف سعكد كمعو بعض رجالو إلى المدينة المنكرة 

ـ، كلـ يمبث غير 1818 أكتكبر 18/ق1233 محـر 18كمنيا إلى القاىرة فكصميا في 
يكميف في القاىرة ثـ أرسؿ أسيرا إلى األستانة كىناؾ طكفكه في األسكاؽ كنفذ فيو حكـ 

اإلعداـ ، رفض محمد عمي الشرط الثاني كأمر ابنو إبراىيـ باشا بتدمير الدرعية تدميرا تاما 
فأمر إبراىيـ أىميا بإخالئيا كقد نكؿ بأعيانيا أشد تنكيؿ كبالعمماء منيـ خاصة كاخذ يصب 

  (1).مدافعو عمى الدرعية حتى حكليا إلى خرائب كأطالؿ
  ꞉     ترتب عف سقكط الدرعية عدة نتائج

انتياء عيد الدكلة السعكدية األكلى كلفترة مؤقتة، كظمت مبادئ الدعكة السمفية باقية في  -
 نفكس لتباعيا

 عمت الفكضى السياسية في البالد كازداد معيا ضعؼ اقتصاديتيا -
 ازداد نفكذ محمد عمي كازداد ضغطو عمى السمطاف العثماني -
 (2).ظيرت مقاكمة سعكدية جديدة ضد الحكـ التركي الممثؿ في سمطة محمد عمى باشا -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .105،106، صصالمرجع السابق محمد فيد العيسى، (1)
 .79، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابق عبد الفتاح حسف أبك عمية، (2)
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 ꞉(م1891-م1824/ه1309-ه1240) الدولة السعودية الثانية 2

      تعتبر الدكلة السعكدية الثانية كريثة لمدكلة األكلى، كقد مرة فترة انتقالية بيف الدكلتيف 
فبعد سقكط الدرعية عمى يد إبراىيـ باشا تكالت انتفاضات السعكدييف ككاف اليدؼ منيا إعادة 

حكـ اؿ سعكد، إلى أف ظير تركي بف عبد اهلل ككلده فيصؿ ليعيدكا بعث الدكلة السعكدية 
 .مف جديد في المنطقة

  ꞉(م1834-م1824/ه1249-ه1240) عيد اإلمام تركي بن عبد اهلل 1.2
     عاد السعكديكف يعممكف عمى إحياء حكميـ مف جديد، فقامت عدة ثكرات منيا ثكرة 

األمير مشارم األخ األكبر لعبد اهلل سعكد كالتي فشمت بعد مقتؿ قائدىا، ثـ ثكرة تركي بف 
ـ الذم سيطر عمى الدرعية لكنو لـ يستطع البقاء فييا، 1820/ق1236عبد اهلل سنة 

لكصكؿ اإلمدادات العثمانية المصرية مما دفع بو إلى الفرار فتمركزت تمؾ القكات في 
 (1).الرياض

      إذ يتفؽ أكثر المؤرخيف عمى أف اإلماـ تركي بف عبد اهلل ىك مؤسس الدكلة السعكدية 
الثانية كلكنيـ يختمفكف في بدء كاليتو، فبعضيـ يجعميا تبتدئ بسنة ظيكر تركي في عرقة 

ق كما 1238كما فعؿ ابف بشر الذم افتتح الجزء الثاني مف تاريخو بسيرة تركي في سنة 
ـ حيف استكلى تركي عمى 1824/ق1240بعدىا، كبعضيـ يقكؿ أف كالية تركي في عاـ 

 (ق1240)الرياض نيائيا كاتخذىا عاصمة لو كخرج الترؾ مف نجد، كيمكف تسمية ىذا العاـ
عاـ الجماعة الجتماع البمداف عمى السمع كالطاعة كالتكحيد كاالستقرار كاالزدىار ففيو تمت 

 (2).إقامة أجيزة الدكلة
 

                                                           
 .437، ص2005، دار أسامة، عماف، موسوعة تاريخ الخميج العربيمحمكد شاكر، ( 1)
ت، .ط، د.، دار الممؾ عبد العزيز، الرياض، د(اإلمام تركي بن عبد اهلل)تاريخ البالد العربية السعودية منير العجالني، (2)

 . 21ص
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      فعمى الرغـ مف حدكث مفاكضات مع محمد عمي الذم أرسؿ تعزيزات إلخراج تركي 
مف الرياض، إال أف اإلماـ تركي استطاع جمع الكفكد المؤيدة لو ىذا ما جعمو يقضي عمى 

 (1).كؿ الحاميات التابعة لمقكات المصرية
ـ عاد الشيخ عبد الرحمف بف حسف حفيد الشيخ محمد بف 1825/ق1241      في عاـ 

عبد الكىاب مف مصر إلى الرياض كتكلى الشؤكف الدينية كابدم المشكرة في تسيير 
  (2).أمكرىا

ـ بعد ىركبو مف مصر كلحؽ بابيو في 1827/ق1243      كما عاد فيصؿ بف تركي سنة 
الرياض كساعده في تكطيد أركاف دكلتو، كفي نفس السنة فر مف مصر مشارم بف عبد 

الرحمف ابف أخت تركي، عندما كصؿ إليو خبر تأسيس الدكلة السعكدية الثانية عمى يد خالو 
  (3).ككصؿ إلى نجد

      فقد اضطر األمير تركي تحت ضغط الظركؼ كلكي يحصؿ عمى شيء مف اليدكء 
كلممكازنة بيف القكل المتطمعة إلى الجزيرة العربية، أف يعترؼ بسيادة الدكلة العثمانية اعترافا 
رسميا كقد ساعده ىذا االعتراؼ عمى السيطرة عمى نجد كمد نفكذه إلى الخميج، فاستكلى 

  (4).عمى األحساء كالقطيؼ
 
 
 

                                                           
. 437، صالمرجع السابقمحمد ناصر مينا، ( 1)
، الدار العربية لممكسكعات، تاريخ نجد من خالل كتاب الدرر السنية في األجوبة النجدية سميماف بف صالح الخراشي، (2)
 .15، ص2007، 1ط
-م1492/  م1492-ه987)تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصرإسماعيؿ احمد ياغي كمحمكد شاكر، ( 3)

 .73، ص1990ط، .، الرياض، د(الجناح األسيكم) 1، دار المريخ، ج(1980
 .57، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 4)
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      لقد تطمع اإلماـ تركي بف عبد اهلل إلى ضـ األحساء التي استعادىا بنك خالد كارد 

ـ غزا عمر بف محمد بف عفصياف 1829/ق1245التخمص مف تيديدىـ، لدكلتو ففي عاـ 
األحساء بأمر مف اإلماـ تركي فغزا احد زعماء بني خالد بمدة خزمة في نجد ردا عمى ذلؾ 
كما جرت معركة السبية بيف قكات تركي مف جية كبيف قكات بني خالد كالتي انيزمكا فييا 
حيث تكجو تركي بجيكشو إلى األحساء كدخميا كىرب بنك خالد منيا كبايعو أىميا، كما كفد 

عميو فييا أىؿ القطيؼ كأىؿ عماف كبايعكه كتكافد إليو أىالي كؿ مف البحريف كمسقط 
كعماف، حيث أرسؿ اإلماـ تركي أميره عمى األحساء عمر بف عفصياف عمى رأس حممة قكية 
لى دفع  إلى عماف، كاضطر السمطاف سعيد صاحب مسقط إلى إظيار المكدة لإلماـ تركي كا 
مبمغ سنكم إليو، كبذلؾ استعادت الدكلة السعكدية الثانية النفكذ الذم كاف لمدكلة األكلى في 

  (1).تمؾ الجيات
      كما أراد حكاـ البحريف ربط عالقة مع اإلماـ تركي حيث كاف ليـ سيطرة عمى جزء 

مف قطر اناذاؾ، كاعترؼ عبد اهلل بف خميفة بتبعيتو لإلماـ تركي بعد مفاكضات جرت بينيما 
كقبؿ دفع الزكاة إلى الدكلة السعكدية نظير مساعدتيا لو ضد أم عدكاف تتعرض لو البحريف 

كلكف ىذا االتفاؽ لـ يعمر طكيال فقد حدث خالؼ بيف العماير كأمير القطيؼ، كذىب 
فيصؿ بف تركي في المنطقة الشرقية يقاتؿ خصـك الدكلة كيعالج المشكمة، فمما أغار عمى  
العماير لجأ مف انيـز منيـ إلى قصر الدماـ الذم كاف فيو أبناء اؿ خميفة فياجميـ فيصؿ 

ىناؾ ثـ رحؿ إلى سييات التي كاف رئيسيا متفقا مع ابف خميفة عمى محاربة اؿ سعكد، 
فحقؽ كثيرا مف النجاح لكف أخبار اغتياؿ أبيو في الرياض جعمتو ينسحب بسرعة عائدا إلى 

 (2).الرياض

                                                           
 .1، ص2، جالمرجع السابقؿ سعكد، ا أحد أمراء (1)
 .73، صالمرجع السابق إسماعيؿ احمد ياغي كمحمكد شاكر، (2)
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 ꞉(م1865-م1834/ه1282-ه1249) حكم اإلمام فيصل بن تركي2.2

ـ عمى يد ابف أختو مشارم عبد الرحمف 1834/ق1249      بعد مقتؿ اإلماـ تركي في 
الذم اختصب السمطة مف خالو في الرياض، تكلى فيصؿ بف تركي السمطة بعدما استطاع 
محاصرة مشارم كالقضاء عميو كأصبح إماـ الدكلة كدانت لو البالد، حيث ينقسـ حكـ اإلماـ 

-ـ1249/1827-ق1243)فيصؿ إلى ثالثة أقساـ األكؿ كىك يساعد كالده في الحكـ
كالثالث  (ـ1843-ـ1834/ق1259-ق1249)كالثاني كىك في فترة حكمو األكؿ  (ـ1834

-ـ1843/ق1282-ق1259) سنة22كىك في فترة حكمو الثانية كالتي دامت حكالي 
 (1).(ـ1865

  ꞉(م1843-م1834/ه1259-ه1249)أ فترة حكم فيصل بن تركي األولى
     أكؿ ما قاـ بو اإلماـ الجديد أف دعا قضاة بمداف حكطة بني تميـ كالخرج كالكشـ كغيرىـ 

إلى الرياض، كألقى فييـ خطابا حثيـ فيو عمى التعاكف عمى البر كالتقكل كمماشاة أكامر 
الشرع الحنيؼ كالحرص عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، لكف لـ تستقر لو األمكر 
عمى الصعيد الداخمي فقد كقع خالؼ بيف سكاف كادم الدكاسر كما امتنعت بعض القبائؿ 

عف أداء ما عمييا مف الزكاة، فسير جيكشو لتأديب ىذه القبائؿ كبعد أف أظير اإلماـ فيصؿ 
  (2).قكاتو أماـ القبائؿ في نجد كأخضع مف عصى منيا كاستتبت لو األمكر

 
 
 
 

                                                           
، دار المريخ، (م1891-م1840/ه139-ه1256)تاريخ الدولة السعودية الثانيةعبد الفتاح حسف أبك عمية، ( 1)

 .41، ص4،1991الرياض، ط
 .2، ص2، جالمرجع السابقأحد أمراء اؿ سعكد، ( 2)
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      في حيف كاف اإلماـ فيصؿ بف تركي يعمؿ عمى تكطيد حكمو تجددت االشتباكات بيف 
مصر كالسعكدية مرة أخرل، كذلؾ أف محمد عمي خشي مف قياـ األمير فيصؿ لألخذ بالثأر 
كما خشي أف تستخدمو الدكلة العثمانية لمكثكب عمى مصر، فقرر إرساؿ حممة عسكرية سنة 

ـ كأرسؿ معيا األمير خالد بف سعكد الكبير احد األمراء السعكدييف الذم 1839/ق1252
تعاكف مع إبراىيـ باشا بعد سقكط الدرعية، لكف ىذه الحممة باءت بالفشؿ إذ انيزمت أماـ 

   (1).قكات األمير فيصؿ
      ثـ تبعيا بحممة أخرل بقيادة خكرشيد باشا فتمكنت تمؾ القكات مف دخكؿ الرياض بعد 

خركج فيصؿ إلى بمدة الدلـ في الخرج حيث استسمـ ىناؾ كأخذ أسيرا إلى مصر كبذلؾ 
 (2).انتيت فترة حكـ فيصؿ األكلى كدخمت معيا البالد في حالة مف الفكضى

 ꞉(1865-م1843/ه1282-ه1259)ب فترة حكم اإلمام فيصل الثانية
      تمكف فيصؿ بف تركي بمساعدة مف عباس باشا ابف طكسكف أم حفيد محمد عمي 

ـ، ككصؿ إلى جبؿ شمر كمعو ابنو 1843/ق1259باشا أف يغادر مصر في بداية عاـ 
عبد اهلل، كلما استقر لو المقاـ لدل أمير جبؿ شمر عبد اهلل بف عمي بف رشيد، اخذ مف 

  (3).ىناؾ يكتب ألمراء مناطؽ نجد كزعمائيا يخبرىـ بكصكلو كيطمب منيـ االنضماـ إليو
      فبتأييد مف عبد اهلل بف الرشيد زحؼ عمى الرياض كانيي حكـ عبد اهلل بف ثنياف، كتعد 

  (4).فترة حكـ فيصؿ الثانية فترة بناء كتنظيـ إدارم كاقتصادم لمبالد
 
 

                                                           
 .58، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 1)
.  437، صالمرجع السابقمحمد ناصر مينا، ( 2)
 2، ص2، جالمرجع السابقأحد أمراء اؿ سعكد، ( 3)
 438، صالمرجع السابقمحمد ناصر مينا، ( 4)
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      إذ أخمدت الحركات العسكرية كاستقر الكضع السياسي في نجد كاستأنفت البالد مجرل 
حياتيا العادية، كمع أف ىذه الفترة ال تخمكا مف حركات التمرد التي قامت في الداخؿ كمف 

 (1).اليجمات التي جاءت مف الخارج

      امتد نفكذ اإلماـ فيصؿ أكثر عمى الجزيرة فنجد كالمنطقة الشرقية ضمف دكلتو كعماف 
تدفع لو الزكاة، كفي العسير حككمة اؿ عائض تؤيده كتدعمو كقد شممت سمطتو تيامة كأكثر 

ارض اليمف أما الحجاز فكانت تابعة لمعثمانييف كيسير األشراؼ أمكرىا، ككانت حككمة 
فيصؿ قكية كتمتد مف جنكب بالد الشاـ شماال إلى الربع الخالي جنكبا كمف الحجاز كعسير 

غربا حتى الخميج شرقا، لكف األمكر تغيرت بعد كفاتو دخمت البالد حرب أىمية بسبب 
  (2).السمطة
 ꞉(م1891-م1865/ه1309-ه1282) الحرب األىمية وسقوط الدولة3.2

ـ كقد ترؾ أربعة أكالد كىـ عبد اهلل كمحمد 1865/ق1282      تكفي اإلماـ فيصؿ عاـ 
سعكد كعبد الرحمف، كطبقا لمقاعدة المتبعة في كراثة الحكـ في الدكلة السعكدية بكيع لالبف 

ـ إال 1866/ق1283باإلمامة، لكف أخاه سعكدا نافسو كثار في الخرج عاـ  (عبد اهلل)األكبر
أنو ىـز فالتجأ إلى عسير كمف ثـ إلى نجراف فكجد مساعدة، فحارب أخاه غير أنو ىـز فسار 

إلى المنطقة الشرقية كاحتمى بكاحة البريمي كلما قكم أمره عاد إلى حرب أخيو فانتصر 
  (3).ـ1871/ق1298كغادر أخكه عبد اهلل الرياض في 

 
 

                                                           

philby (j.b) Saudi Arabia London first edition 1955 pp 193 194.(1)     
. 74، المرجع السابؽإسماعيؿ أحمد ياغي كمحمكد شاكر، (  2)
 .74، صنفسو( 3)
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      انتيزت الدكلة العثمانية ىذه الفرصة فأرسمت حممة عسكرية لالستيالء عمى األحساء 
كضميا لمبصرة، مما أفصح المجاؿ أماـ االنجميز لالستيالء عمى عماف كفتح الباب عمى 
مصرعيو أماـ شيكخ بعض القبائؿ لينقضكا عمى الدكلة، كما انتيز محمد بف الرشيد فرصة 

النزاع المسمح بيف أفراد األسرة السعكدية كجنا ثمار ىذا الخالؼ فدخؿ الرياض عمى رأس قكة 
 (1).كبيرة، كىـز سعكد كألحؽ الرياض بمدينة حائؿ التي كانت مقرا لو

     أبقى فييا حامية تدير شؤكنو بقيادة سالـ السبياف كحمؿ معو عبد اهلل كعبد الرحمف بف 
فيصؿ كبعد مدة سمح ابف الرشيد ليـ بالعكدة إلى الرياض التي سحب منيا حاميتو، كلكف لـ 

ـ كأصبح 1889/ق1307يمبث أف تكفي عبد اهلل بف فيصؿ بعد يكميف مف عكدتو كذلؾ عاـ 
   (2).عبد الرحمف ىك اإلماـ المبايع

     فنتيجة ليذا أرسؿ ابف رشيد حممة انتصرت عمى أىؿ القصيـ كغادر عبد الرحماف 
الرياض إلى األحساء فالقطيؼ كمنيا إلى الككيت ثـ  قطر فالبحريف، كأخيرا سمح لو أمير 

ـ، كأصبح اؿ رشيد حكاما لنج كانتيت 1891/ق1307الككيت باإلقامة فييا كذلؾ سنة 
   (3).الدكلة السعكدية بعد أف سادىا الخالؼ مدة ربع قرف

 
 
 
 
 
 

                                                           
. 65،66، صصالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، (  1)
 .441، صالمرجع السابق محمد ناصر مينا، (2)
 .8ت، ص.، د1، جامعة الرياض، طنشأة إمارة ال رشيدعبد اهلل الصالح العثيميف، ( 3)
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  ꞉(م1932-م1902 /ه1351-ه1321 ) المممكة العربية السعودية3

في مطمع القرف العشريف نشأ في الجزيرة العربية مف جديد كضع مالئـ لبعث إمارة       
 فإف سمطة الحائؿ كانت قائمة عمى القكة العسكرية بقبيمة شمر كحمفائيا كعمى ،الرياض

 كلكف تأييدىا مف جانب سكاف نجد كاف يتقمص كأخذت بريطانيا تتدخؿ في ،مساعدة األتراؾ
 اإلمارات المحمية فييا عمى الباب العالي اعتمادشؤكف الجزيرة سعيا منيا إلى إضعاؼ 

ؿ ا في الككيت مركز جذب لجميع المتذمريف مف حكـ استقرتكغدت عائمة أؿ سعكد التي 
 عمى الرياض ليؤسس االستيالءؿ سعكد مف ا (1)رشيد، حيث تمكف عبد العزيز بف فيصؿ

 .المممكة العربية السعكدية
 ꞉ض الرياواستردادالممك عبد العزيز  1.3
 حيث بقي زىاء عقد مف في الكقت الذم غادر فيو اإلماـ عبد الرحماف إلى الككيت      

الزماف بدأ الصراع في منطقة الخميج العربي يأخذ شكال إيجابيا كفي نفس الكقت أراد أؿ 
رشيد أف يضمكا الككيت إلى حكميـ حتى يجعمكا حدكد كاليتيـ تصمب إلى البحر كذلؾ 

 قد أقنع عبد العزيز بف عبد                     (2)بإيعاز مف الدكلة العثمانية كيبدكا أف الشيخ مبارؾ اؿ صباح
الرحماف بأىمية تحالفو مع أؿ سعكد مف أجؿ استعادة بالد نجد مف أؿ رشيد كيبدك أف الشيخ 

 (3).مبارؾ أراد أف يفاجئ ابف الرشيد بالحرب

                                                           
ىك الممؾ ابف عبد الرحماف بف فيصؿ بف تركي بف عبد اهلل بف محمد بف سعكد :عبد العزيز بن عبد الرحمان ال سعود (1)

ـ شارؾ في العديد مف المناكرات كىك في سف صغيرة مع 1876-ق1293جد األسرة، كلد في قصر اإلمارة بالرياض سنة 
أنظر الكجيز في سيرة الممؾ ...الشيخ مبارؾ قاـ بإنجازات عظيمة كتكحيد البالد العربية تحت اسـ المممكة العربية السعكدية

...  22عبد العزيز لخير الديف الزر كمي ص
ـ كلقب بمبارؾ الكبير 1896مايك17ىك حاكـ الككيت السابع كالمؤسس الحقيقي ليا،تكلى الحكـ في  ꞉مبارك ال صباح( 2)

عرؼ عيده صراعات مع عبد العزيز الرشيد حاكـ حائؿ ساعد عبد العزيز اؿ فيصؿ في استرداد الرياض كما دعمو في 
  .  27/11/2015مؤسس الككيت الحديثة  (مبارؾ الكبير) عاـ عمى رحيؿ 100سعاد الصباح أنظر ...الحرب مع آؿ رشيد

  .447،448، صصالمرجع السابق محمكد شاكر،( 3)
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      خرج عبد العزيز عمى رأس حممة صغيرة مف ستيف رجال مف أقاربو كأنصاره صكب 

الرياض لكي يبعدىا عف مركز قكة أؿ رشيد الذم كاف يسكف حائؿ شماؿ نجد كبدأ محاكالتو 
بضرب العشائر التابعة حتى يمتؼ حكلو رؤساء البدك كقد انضـ إليو عدد كبير مف العشائر 
كبرغـ مف فشؿ محاكالتو في الدخكؿ إلى الرياض إال أف ذلؾ لـ يثني عزمو فعاد الكرة كقد 
خشي عميو الشيخ مبارؾ ككالده مغبة ىذه المخاطرة بعد عمميـ باستنجاد ابف الرشيد بالدكلة 

 (1).العثمانية كلكف عبد العزيز لـ يستمع لغير ما عقد عميو العـز
      فأخذ يغالب الخصـك مف النجدييف كاألشراؼ كاألتراؾ حتى كتب لو النصر فدخؿ 

الرياض كخرج إليو الناس فرحيف مستبشريف بعكدة أؿ سعكد بعدما القكه مف عذاب كاضطياد 
  (2).عمى يدم ابف الرشيد

      بعد أف استقر المقاـ لعبد العزيز في الرياض أراد أف يرسؿ في طمب كالده مف الككيت 
 (3).حتى يتكلى إدارة شؤكف المدينة بينما يتفرغ ىك لمحرب

  ꞉ استرداد بالد نجد2.3
      تقع ىذه البالد جنكب الرياض كاف يحكميا األمير عبد العزيز بف متعب اؿ رشيد كقد 
حصمت مناكشات بيف عبد العزيز اؿ سعكد كبيف عبد العزيز ؿ رشيد ككانت تنتيي دائما 

 (4)بفكز اإلماـ عبد العزيز كذلؾ لمحبة الناس فيو السيما مقاطعات الكشـ كالسديـ ػ

 

 

                                                           
، مكتبة العبيكاف توحيد المممكة العربية السعودية وأثره في النيضة العممية واالجتماعيةعبد اهلل بف حمد الحقيؿ، ( 1)

. 13ت، ص. ، د1الرياض، ط
 .32ت ص. ط، د.، تح محمد بيجة األثرم، مكتبة مدبكلي، القاىرة، دتاريخ نجدمحمكد شكرم االلكسي، ( 2)
. 46ت، ص. ، د2، دار الساقي، طتاريخ العربية السعودية بين القديم والحديثمضاكم الرشيد، ( 3)
. 456، صالمرجع السابقمحمكد شاكر، ( 4)
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      حيث استطاع عبد العزيز أؿ فيصؿ تكحيد مناطؽ نجد تدريجيا فبدأ في فترة 

ـ بتكحيد المناطؽ الكاقعة جنكب الرياض بعد انتصاره عمى ابف الرشيد في 1903/ـ1902
بمدة الدلـ القريبة مف الخرج، فدانت لو كؿ بمداف الجنكب كما استطاع إعادة معظـ بمداف 
المنطقة كقراىا كأصبحت حدكد الدكلة السعكدية تتاخـ حدكد منطقة القصيـ التي ال تزاؿ 

تحت حكـ أؿ رشيد، حيث كضع الخطط الالزمة الستعادتيا كضميا لضماف تكحيدىا كقد 
أزعجت انتصارات األمير عبد العزيز خصمو متعب بف رشيد فعمى الرغـ مف كؿ المحاكالت 

 (1).إال أف األمير عبد العزيز كسب تأييد القبائؿ
      لقد اتخذ ابف رشيد القصيـ مركزا لو في غاراتو عمى الجنكب كقاـ بإرساؿ سرية بقيادة 

حسيف بف جراد لممرابطة في السر جنكب القصيـ، فعمـ عبد العزيز كسار إلييا أكاخر 
ـ كالتقى بيـ في قرية الفيضية كقضى عمى ابف جراد ثـ عاد إلى الرياض 1905/ق1321

، كما استطاع أف يضـ عنيزة كبريده بعد أف "ذبحة ابف الجراد"كسميت تمؾ المعركة ب 
استسمـ أىميا كقد استغؿ عبد العزيز اؿ فيصؿ كجكد ابف الرشيد عمى الحدكد العراؽ يطمب 

البكيرية " العكف مف األتراؾ الذيف أمدكه بالسالح كالماؿ كالرجاؿ كفتح القصيـ كاتجو إلى
فمحقو اإلماـ عبد العزيز " الشنانة " كىناؾ قامت المعركة التي انيـز فييا ابف رشيد كفر إلى"

 (2).كىزمو مرة أخرل
      إذ تعتبر ىذه المعركة التي قضى فييا عبد العزيز عمى جيش العثمانييف المرافؽ البف 

كىي تعتبر الجزء الثاني مف البيكيرية كقد أغنت " البيكيرية"الرشيد أىـ مف سابقتيا معركة 
  (3).أىؿ نجد مف الغنائـ كالذىب الذم تركو ابف الرشيد كفر مف المعركة

 
                                                           

.  1، ص3ج ،المرجع السابقأحد أمراء اؿ سعكد، ( 1)
. 458، صالمرجع السابقمحمكد شاكر، ( 2)
 .76، صالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 3)
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      حيث تعد ىذه المعركة بداية النياية لإلمارة الرشيدية ىذا ما جعؿ الدكلة العثمانية 

تدرؾ قكة اؿ سعكد كأرادكا التفاكض معيـ ، فعمى الرغـ مف عدـ قبكؿ التفاكض إال أف الدكلة 
سنة "ركضة المينأ"العثمانية لـ تيأس ىذا ما أفسح المجاؿ الستئناؼ القتاؿ انتيى بمكقعة 

ـ، حيث قتؿ فييا عبد العزيز بف متعب اؿ رشيد كتراجعت قكات ابف رشيد 1906-ق1324
باتجاه جبؿ شمر ما أجبر القكة العثمانية المتكاجدة في المنطقة عمى الرحيؿ كاالنسحاب 

، استعاد عبد العزيز معظـ أراضي "شماليا كجنكبيا"كأصبح بذلؾ عبد العزيز سيد نجد 
ـ قكة، خاصة بانضماـ مقاطعات الكشـ كالسد ير 1906أجداده التي أصبحت في مطمع 

كالقصيـ باإلضافة إلى األفالج كالخرج كالحكطة ىذا ما جعمو يتطمع إلى المنطقة الشرقية 
كذلؾ لتكحيد نجد كاألحساء المتيف كاف العثمانيكف قد سيطركا عمييما كذلؾ بيدؼ أف يككف 
لدكلتو منفذ بحرم يسيـ في انتعاش اقتصاد البالد كانتيز فرصة اشتغاؿ الدكلة العثمانية في 
حربيا مع إيطاليا حيث سحبت جزء مف حاميتيا في اليفكؼ كدخؿ السعكديكف مدينة اليفكؼ 
كتدفقكا صكب الحصكف كالقالع التي يقيـ فييا الجند العثماني كقد قاكمكىـ العثمانييف لكنيـ 

 (1)ـ1913شعركا بعدـ جدكل ىذه المقاكمة كاستسممكا عاـ 
      لقد أصبح لعبد العزيز اتصاؿ مباشر بالسياسة اإلنجميزية بعد بسط نفكذه في منطقة 
األحساء كطرده لمعثمانييف الذيف ساىمكا في تقكية جبؿ شمر،ىذا ما جعمو يشترؾ فعميا في 

 (2).تكجيو السياسة الدائرة في الخميج العربي
 

 

 

 

 

                                                           
 .76،77، صصالمرجع السابقمديحة أحمد دركيش، ( 1)
  ػ293، صالمرجع السابقأليكسي فاسيميؼ، ( 2)
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ـ مف 1913      لقد تمكف األمير عبد العزيز بف عبد الرحماف الفيصؿ أؿ سعكد منذ سنة 

طرد األتراؾ مف األحساء كبسط نفكذه كحكمو عمى كؿ أكاسط شبو الجزيرة، فعندما اندلعت 
ـ بقيت الدكلة السعكدية الثالثة عمى الحياد كبالمقابؿ فقد 1914الحرب العالمية األكلى 

  (1).اعترفت بريطانيا باستقالؿ نجد كسالمة أراضييا
 قكات مسمحة شديدة المراس أطمؽ عمييا 1910      حيث أف عبد العزيز كاف قد أنشأ منذ 

كاعتبر مف كاضعي أك مؤسسي ىذه الحركة كقد اقتصرت ىذه الحركة عمى "اإلخكاف"اسـ 
قاضي الرياض عبد اهلل بف محمد بف عبد المطيؼ مف أؿ الشيخ كقاضي األحساء الشيخ 

عيسى كالمدعك عبد الكريـ المغربي الذم كصؿ إلى الجزيرة العربية في أكاخر القرف التاسع 
عشر، فقد منيت ىذه الحركة باإلخالص إلخكانيـ في الدعكة ك بالخضكع لإلماـ كمساعدة 

بعضيـ بعضا بكؿ الكسائؿ كعدـ التعامؿ مع األكربييف كمع سكاف البمداف التي يديرىا 
فإذا فقد أحد أمالكو "األكربييف كتحكؿ التعاضد القبمي التقميدم إلى تعاضد بيف اإلخكاف 

كقد كاف عبد ،"بسبب غزوة أو بسبب ىالك ماشية فإن اإلخوان يجمعون لو التبرعات 
العزيز يساعد ىذه الحركة بالنقكد كالحبكب كاألدكات كمكاد بناء المساجد كالمدارس باإلضافة 
إلى تزكيد المحاربيف لمدفاع عف الديف، كقد شكمت القكة الضاربة الطميعة في غزكات الممؾ 
عبد العزيز كحركبو ضؼ إلى ىذا نشرىا لألفكار الدينية التي دعي إلييا الشيخ محمد بف 

 (2)عبد الكىاب كفي فرض العدالة اإلسالمية كتطبيقياػ
      اقتنعت الدكلة العثمانية أف السمطاف الحقيقي لنجد كاألحساء كالقصيـ ىك عبد العزيز 
فاعترفت بو كمنحتو رتبة الباشاكية كأقرتو حاكما عمى نجد كممحقاتيا في حيف أف الحجاز 

  (3).بقيت تحت السيطرة العثمانية
                                                           

، 1997ط، . ، بيركت، د12، ج(العربية السعودية- العالم اإلسالمي)الموسوعة التاريخية الجغرافيةمسعكد الخكذة، ( 1)
 .290ص

  ػ295،296، صصالمرجع السابق أليكسي فاسيميؼ،( 2)
 .78، صالمرجع السابقمديحو أحمد دركيش، ( 3)
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      نتيجة لممكقؼ الذم كصمت إليو الدكؿ األكركبية الكبرل مف تطاحف كتنازع كحركب 

أراد عبد العزيز استغالؿ الكضع لمكصكؿ إلى بالد الشرؽ كالكسط لمسيطرة عميو، كلقد عرفت 
ىذه الفترة مفاكضات مف أجؿ استمالة األمير عبد العزيز ىذا ماجعؿ مكقؼ أؿ رشيد يشؿ 

حركتيـ كمنعيـ مف المشاركة إلى جانب األتراؾ، أما الشريؼ حسيف فإف المفاكضات 
ـ ضد األتراؾ حيث كاف يأمؿ في تككيف دكلة 1916كصمت معو إلى قياـ الثكرة العربية 

عربية مستقمة يككف ىك ممكا عمييا كتككيف خالفة عربية تحت زعامتو كقد تمكف مف 
ـ كتفاجئ الممؾ عبد العزيز بإعالف الشريؼ حسيف 1918االستيالء عمى الحجاز كمو سنة 

    (1).نفسو ممكا عمى العرب، أدل ىذا إلى قياـ صراع بيف عبد العزيز كالشريؼ حسيف
 ꞉ استرداد الحجاز3.3

      تميزت العالقات بيف الشريؼ حسيف كعبد العزيز آؿ فيصؿ بالتكتر كساءت األمكر 
كثيرا بسبب ثكرة الشريؼ حسيف عمى العثمانييف كتطمعاتو الرامية إلى زعامة العالـ العربي 
كمنعو النجدييف مف الحج كدعمو لخصـك ابف سعكد، ىذا ماجعؿ األمكر تصؿ إلى كقكع 

الكاقعتيف بيف الحجاز كنجد، لكف جيكش " الحزمة"ك"تربة"معركة بينيما سميت بمعركة 
الحسيف ىزمت أماـ قكات عبد العزيز، بدأ زحؼ اإلخكاف عمى مدف الحجاز التي أخذت 

ـ ككاف لسقكطيا تأثير 1924 سبتمبر 7تتساقط الكاحدة تمك األخرل فسقطت الطائؼ في 
كبير عمى معنكيات القكات الياشمية كقد طمب الشريؼ حسيف دعـ القكات البريطانية لكنيا 
لـ تحرؾ ساكنا، ىذا ماجعؿ أعياف مكة يطمبكف مف الحسيف تنصيب ابنو أميرا كانتقؿ ىك 
إلى العقبة بعدىا إلى عماف، حيث كجد  األمير عمي بف الحسيف أف الحالة العسكرية في 

  (2).مكة ميئكس منيا فتراجع إلى جدة
       

                                                           
 . 78،83، صصالمرجع سابقمديحو أحمد دركيش، ( 1)
.  333-332، صصالمرجع سابقأليكسي فاسيميؼ، ( 2)
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      حيث أخذ ينظـ دفاعاتو في تمؾ األثناء كانت قكات اإلخكاف تقترب مف مكة حيث 

ساعدت ىذه القكة عبد العزيز عمى إسقاط حائؿ كتزامف ىذا بسقكط جبؿ شمر تحت سيطرتو 
كربط حكاـ جبؿ شمر مصيرىـ بآؿ سعكد كأضحت كؿ المناطؽ الكسطى مف الجزيرة العربية 

 (1).تابعة لمممؾ عبد العزيز
ـ إلى مكة كبذلؾ انحصر 1924أكتكبر 16      فبعد ىذا الضـ دخمت قكات اإلخكاف في 

النفكذ الياشمي عف الحجاز كقد جرت مفاكضات بيف الطرفيف لمحاكلة تسكية األمكر سمميا 
إال أنيا باءت بالفشؿ، فاضطر السمطاف عبد العزيز إلى دخكؿ معركة حاسمة مع الجيش 

ـ كاستسممت جدة بعد ذلؾ كتنازؿ األمير عمي بف 1925الياشمي فسقطت المدينة في أكاخر 
الحسيف عف ممؾ الحجاز كسافر إلى الخارج كبذلؾ تـ تكحيد نجد كالحجاز تحت سمطة 

 (2)ـ"سمطان نجد وممك الحجاز "األسرة السعكدية كأصبح لقب عبد العزيز 
عمؿ الممؾ عبد العزيز عمى تكفير األمف كالحماية خاصة فيما يخص الحجاج كشؤكف مكة 
المكرمة فقد عقد عدة مؤتمرات في ىذا الشأف ىذا كقد كجدت الدكؿ الكبرل نفسيا أماـ كاقع 

" المممكة العربية السعودية إعالن"جديد بالغ األىمية في منطقة شبو الجزيرة العربية كىك
يقضي بتكحيد البالد تحت ىذا  ـ كأصدر الممؾ عبد العزيز أمرا ممكيا1932سبتمبر23في

  (3)االسـ
 
 
   
 

 

                                                           
   ػ333، صالمرجع السابقأليكسي فاسيميؼ، ( 1)
  .292، صالمرجع السابقمسعكد الخكند، ( 2)
  .77، صالمرجع السابقإسماعيؿ أحمد ياغي، ( 3)
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لقد تبيف لنا مف خالؿ ىذا الفصؿ أف تشكؿ الدكلة السعكدية كتكحيدىا تحت اسـ المممكة 

العربية السعكدية مر بمراحؿ، بدأ بالتحالؼ الديني بيف محمد بف عبد الكىاب صاحب الدعكة 
السمفية كاألمير محمد بف سعكد رئيس أسرة اؿ سعكد، لتظير الدكلة السعكدية األكلى 

إال أنيا سقطت عمى يد العثمانييف غير أف األمراء اؿ سعكد لـ  (ـ1818-ـ1744)
، إال أنيا لـ تستمر عمى (ـ1891-ـ1824)يستسممكا كأعادكا بعث الدكلة السعكدية الثانية

اثر الظركؼ التي أحاطت بيا ليتحقؽ حمـ السعكدييف في تأسيس مممكة قكية تستطيع 
االستمرار ، ككاف ذلؾ عمى يد الممؾ عبد العزيز بف عبد الرحمف اؿ سعكد مؤسس المممكة 

 .العربية السعكدية كالذم عمؿ عمى ضماف استمرارىا
 



  EIMS   الصحي  لعتادللصناعة االمؤسسة في  القدرة التنافسية ميدانية لواقع المنافسة و دراسة    الفصل الثالث
 مليانة
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 ꞉دتميي
 مما ال شك فيو أن لكل دولة نظام حكم تقوم عميو، وذلك حفاظا عمى استقرارىا      

وبقائيا، كما انو البد عمييا أن تقيم عالقات خارجية حفاظا عمى مصالحيا، ومنو فان الدولة 
السعودية منذ نشوئيا ظير جميا حرص حكاميا عمى إيجاد نظام حكم تسير عميو الدولة وىذا 
ماجعميا تحافظ عمى وجودىا، عمى الرغم من الظروف التي كانت تحيط بيا كما كانت ليذه  

الدولة الجديدة التي ظيرت في المنطقة عالقات خارجية مع القوى اإلقميمية المجاورة ليا 
وحتى مع القوى العالمية التي كان ليا دور بارز في تمك الفترة، وعميو تبادر إلى ذىننا 

التساؤل التالي ماىو نظام الحكم الذي اعتمده حكام ال سعود من الدولة السعودية األولى و 
حتي توحيد المممكة العربية السعودية؟ وكيف كانت عالقاتيا الخارجية اإلقميمية منيا 

 والدولية؟    
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 ꞉ نظام الحكم من الدولة السعودية إلى المممكة العربية السعودية1

      إن نظام الحكم القائم في الدولة السعودية من الدولة األولى والى غاية المممكة مبني 
عمى أحكام الشرع، ودستوره القران و السنة وما أفتى بو األئمة األربعة باإلجماع، وذلك وفقا 
لما أسس لو الشيخ محمد بن عبد الوىاب ومحمد بن سعود منذ قيام دولة السعودية األولى 

م والذي ظل قائما حتى يومنا ىذا في المممكة العربية السعودية، فبالنسبة ألنظمة 1744
الحكم القائمة في الدول الثالثة يمكن تقسيميا إلى عدة أنظمة منيا السياسي، والحربي، 

 .والقضائي
 ꞉ النظام السياسي1.1 

       يشمل ىذا النظام عمى المناصب التالية
꞉ (الحاكم)أ اإلمام

وىو في قمة النظام السياسي وىو الرئيس األعمى لمدولة وصاحب السمطات الفعمية،        
 (1).ولقب اإلمام يشتمل عمى الزعامتين الدينية و السياسية

السياسية، اإلدارية، والقضائية )      فاإلمام ىو المشرف العام عمى جميع شؤون الدولة
، فيو يشرف عمى األمور الحربية وبيده حق إبرام معاىدات الصمح (والمالية،والعسكرية

عالن الحرب ضد العدو، ويشرف عمى شؤون األمن في البالد وتحل عنده المسائل  وا 
المعقدة، ويشرف عمى شؤون البالد المالية وىو المتصرف والمسؤول األول عن بيت المال، 

 (2).ويشرف عمى شؤون التعميم
 

                                                           
. 26، ص2014 ط،. د، الزيتونة،خروج الوىابية عن الخالفة العثمانية ياسين عمي،( 1)
، دار (1818-1233/1744-1157)محاضرات في تاريخ دولة السعودية األولىعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 2)

 .109ص ،1991، 2المريخ، الرياض، ط
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      لذا فاإلمام قائد الجيوش الغازية في أكثر األوقات باستثناء حاالت المرض أو الرحالت 
أو الظروف األخرى الطارئة، وفي ىذه الحالة كان ينوب عنو ولي عيده، أما بالنسبة إلقامتو 

فكان مركز الحكم في الدرعية ومن الدولة األولى، وفي الرياض زمن الثانية، ومكة زمن 
الثالثة، ولإلمام ديوان في قصره يجتمع فيو مستشاروه وقضاتو وأمراؤه ورؤساء األقاليم 

   )1(.ومشايخو
꞉ب ولي العيد 

 

كانت والية العيد تسير حسب النظام الوراثي األسري لالبن األكبر من أوالد اإلمام، و          
كان ىذا منذ الدولة السعودية األولى إذ يعطينا ابن بشر وصفا لما كان يتم عند إعالن والية 

أمر الشيخ محمد أىل بمدان نجد وغيرىم أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز "...2العيد فيقول
   (3)".وان يكون ولي العيد بعد أبيو وذلك بأمر عبد العزيز فبايعو الجميع

مع أن دولة السعودية الثانية تقيدت بيذا النظام إلى حد ما، إال أنيا كانت تخرج عن       
ىذه القاعدة في بعض الحاالت، فيختار أكبر أفراد األسرة الحاكمة لإلمامة ومثال عمى ىذا 

تعيين األمير عبد اهلل بن تركي وىو من أعمام اإلمام عبد اهلل بن فيصل، واختاره إماما 
لمدولة عندما خمع أىل الرياض سعودا عن الحكم، وليذا نرى أن وراثة االبن األكبر لإلمامة 

 ( 4).ليست أساسا لتولي الحكم، وىكذا كانت بالنسبة لمدولة الثالثة
                                                           

، دار المريخ، (م1891-م1840/ه139-ه1256)تاريخ الدولة السعودية الثانيةعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( (1
 .277، ص4،1991الرياض، ط

 عبد الرحمن بن عبد المطيف بن عبد تع وتح، عنوان المجد في تاريخ نجدعثمان بن عبد اهلل بن بشر النجدي الحنبمي، (2)
. 83ص، 1982، 4، الرياض، ط1جاهلل أل الشيخ، دار الممك عبد العزيز، 

، www.Al Moqatel.Com ،1 ج،(موسوعة الكترونية)موسوعة مقاتل من الصحراءأحد أمراء ال سعود، (3)
29/11/2016 ،53꞉117، ص .

. 278-277، صص تاريخ الدولة السعودية الثانية، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، (  (4
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     فمن سمطات ولي العيد وواجباتو انو ينوب عن اإلمام في القيام بميام الدولة أثناء  

غيابو في حاالت الغزو أو المرض أو العجز، وكان اإلمام يعيد إلى ولي العيد بقيادة 
الجيوش الغازية ويعده القائد العام لقواتو وكثيرا ما كان يمارس ولي العيد األمور الحربية 

عداده لممستقبل ولكي يتعرف بالناس  واإلدارية أثناء عيد أبيو وذلك من اجل تدريبو وا 
  (1).ومشكالتيم

 ꞉ج أمراء األقاليم
      كان اإلمام يعين عمى أقاليم دولتو أمراء يطمق عمييم لقب أمراء األقاليم أو حكام 

األقاليم وقد وجدت ىذه المناصب العميا في المناطق لتسد الحاجة اإلدارية، بعد أن توسعت 
   (2).الدولة فشممت العديد من المناطق

      فمنصب األمير أو حاكم اإلقميم منصب ميم وحساس ألنو من المراكز القيادية في 
الدولة فاألمير في إقميمو ىو الممثل األول لإلمام في ىذا اإلقميم، وىو المشرف عمى إدارتو 
وماليتو وىو المسؤول األول عن قيادة غزوه و تجميعو عند الطمب، ومن ىنا فان األمير 

 (3).يتمتع بسمطات واسعة في إقميمو
 

 

 

 

                                                           
 .7، ص1،جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، (1)
 .26، صالمرجع السابقياسين إبراىيم، ( 2)
. 111ص ت،. د،2، دار المريخ، الرياض، طمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولىعبد الفتاح أبو عمية، (3)
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 ꞉      إذ يمكن توضيح ميام األمير في اإلقميم بالنقاط التالية

 ىو المسؤول العام في اإلقميم و النائب عن اإلمام- 
إذا ما جاء أمر اإلمام بذلك وأحيانا يكون رئيسا  (القوات)عميو أن يجيز رجال الغزو- 

 لممغزى
عميو جمع الزكاة واألعشار والجيادية في اإلقميم بواسطة جباة يعينيم بنفسو يدعون  - 

 وكالء وبالتالي ترسل ىذه األموال إلى عاصمة الدولة
إذا قام اإلقميم بغزو بالد خارجية أو حممة تأديبية ضد البدو المتمردين فعمى األمير أن - 

 يرسل خمس الغنائم لبيت المال في العاصمة
 (1).يوزع ما يرسمو اإلمام من عطايا لمرؤساء والفقراء في إقميمو - 

  ꞉د الشورى
      سايرت الدولة السعودية بقدر اإلمكان مبدأ الشورى في نظام حكميا وفي مختمف 

  (2).مراحل تكوينيا منذ حكم اإلمام السعودي الثالث سعود الكبير وحتى وقتنا الحاضر
      إذ كان اإلمامان محمد بن سعود وابنو عبد العزيز يستشيران اإلمام الشيخ محمد بن 

عبد الوىاب في كل أمور الدولة بخاصة القضايا الدينية منيا، إلى جانب ىذا فكان اإلمامان 
يستشيران العمماء وأصحاب الرأي في البالد، وقد تطور أمر الشورى في عيد اإلمام سعود 

الكبير، فكان اإلمام سعود يستشير العمماء واألمراء وشيوخ القبائل وأصحاب الرأي في البالد 
وعند الحرب كان اإلمام يشكل مجمس شورى الحرب من القادة ومن رؤساء القبائل وأصحاب 

  (3).الخبرة العسكرية

                                                           
. 280-279، صص المرجع السابقتاريخ الدولة السعودية الثانية، عبد الفتاح حسن أبو عمية،( 1)
. 280، صصنفسو( 2)
. 112، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 3)
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      فالشورى في الدولة السعودية الثانية غدت نظاما واضحا زمن اإلمام فيصل بن تركي، 
ففي المحظة األولى التي تسمم فييا الحكم عقد اجتماعا حضره مجمس شورى وذلك لدراسة 

   (1).شؤون األقاليم
      فالشورى تنقسم إلى شورى خاصة وأخرى عامة، فالشورى الخاصة تضم عددا من 
األفراد والقضاة والفقياء و القادة وبعض أفراد األسرة السعودية، وتجتمع ىذه النخبة في 
العاصمة حينما يأمر اإلمام باجتماعيا، ويكون ليا دور كبير في حاالت الحرب أو عند 

تعيين ولي العيد اخذ بمبدأ الشورى، والشورى العامة كانت تعقد عمى شكل جماعات عامة 
وفي مناسبات معينة، لدراسة بعض المشكالت المتعمقة باألقاليم أو في حالة حدوث عصيان 

  (2).أو تمرد من قبل بعض المناطق في الدولة
      أما عن التنظيم السياسي في المممكة العربية السعودية فقد ابقي عمى التنظيمات 

السابقة وأضفى الممك عبد العزيز مؤسس المممكة عمييا صفة الدول المتقدمة اناذاك، فقد بدا 
م تبعا لمقتضيات الحاجة، 1926/ه1345بوضع النظام لمدولة بعد دخول الحجاز سنة 

  (3).وتنظيما لألعمال
صفر 16      إذ وضع الممك عبد العزيز أول دستور لمبالد والذي كان من إمالئو بمكة في 

م، وتولى صياغتو جماعة كانت تعرف بالجمعية العمومية ونشر 1926 أوت 27/ه1345
التعميمات األساسية لممممكة "  أوت باسم 31/ صفر21في الجريدة الرسمية يوم 

  (4)".الحجازية
                                                           

 .280، ص المرجع السابقتاريخ الدولة السعودية الثانية، عبد الفتاح حسن أبو عمية،( 1)
. 7ص ،المرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 2)
، مكتبة العبيكان، توحيد المممكة العربية السعودية وأثره في النيضة العممية واالجتماعيةعبد اهلل بن حمد الحقيل، ( 3)

.  153 ص،1997 ،1الرياض، ط
 .91-90، صص1988، 5، دار العمم لمماليين، بيروت، طالوجيز في سيرة الممك عبد العزيزخير الدين الزركمي، ( 4)
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بثالثة أشير، وقبل " ممك الحجاز ونجد وممحقاتيا"       ذلك قبل أن يكون لقب الممك 

توحيد أجزاء المممكة وتسميتيا بالعربية السعودية بنحو ستة أعوام، واىم ما في ىذه 
 ꞉التعميمات

مرتبطة بعضيا ببعض، ارتباطا ال يقبل التجزئة وال االنفصال بوجو من  ꞉المممكة 1
 الوجوه

  دولة ممكية شورية إسالمية مستقمة في داخميتيا وخارجيتيا꞉ الدولة 2
  مكة ولغتيا  الرسمية المغة العربية꞉عاصمة الدولة 3
 بيد الممك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الفيصل وىو مقيد بأحكام ꞉    إدارة المممكة4

 الشرع
جميع أحكام المممكة تكون منطبقة عمى كتاب اهلل وسنة رسولو وما كان عميو الصحابة  5

 و السمف الصالح 
      (1 ).    يعين من قبل الممك نائب عام6

      كما ىناك بقية ليذه التعميمات خصت بالتنظيم اإلداري فعدل بعضيا فيما بعد، وأىمل 
البعض جريا مع األحداث والتجار، ووجدت الوزارات فأول عيد المممكة العربية السعودية 

بالوزارات بمعناىا المعروف يرجع إلى ما بعد دخول مكة وتسمم جدة والمدينة سنة 
  (2).م1925/ه1344

 
 
 

                                                           
. 91، صصالمرجع السابقخير الدين الزركمي، ( 1)
 .93، صنفسو( 2)
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 ꞉ النظام الحربي2.1

  ꞉أ الجيش

 والثانية جيش منظم بالمفيوم الذي نعرفو عن الجيوش األولى      لم يكن لمدولة السعودية 
نما كان ليا جيش جياد ينعقد لواؤه عندما يأمر  المنظمة المتخصصة لمشؤون الحربية،  وا 

꞉ اإلمام بذلك ويعمن النفير، وكانت تعبئة جيش الجياد تتم عمى الطريقة التالية

كان اإلمام يرسل حواويشا إلى البوادي يحوشون رجاليا لمغزو ويجتمعون في مكان  -
 يعينو ليم اإلمام ويكون عادة قرب ماء معروف لدى الجميع 

كان اإلمام يرسل أوامره إلى األقاليم والمناطق يأمرىم بغزوىم والتوجو إلى مكان معموم  -
 يعينو ليم

كان اإلمام يغادر عاصمة الدولة إما يوم الخميس أو يوم االثنين متوجيا إلى مكان  -
 تجمع الغزو

كان يحضر لمغزو معو طعامو وزاده وعتاده ورحائمو وخيولو من الجياد والنجائب  -
      (1).العمانيات
 عندما يجتمع الغزو في المكان المعين يجتمع اإلمام بعده باألمراء، ألنيم أحيانا- 

 كانوا رؤساء ليذه القوات المحتشدة، وبالمساعدين والقادة ليقرروا الجية المراد قتاليا 
تظل القوات الغازية في حالة النفير ىذه حتى يصدر اإلمام أمرا بانصراف القوات كل  -

إلى ديارىا، وبذلك تعود األمور إلى مجراىا العادي ويعود كل إلى عممو، ونالحظ أن النفير 
نما كانت تسير عمييا الدول القديمة      (2).العام المعروف في وقتنا الحاضر ليس نظاما جديدا وا 

       
                                                           

. 113، ص المرجع السابقمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، عبد الفتاح حسن أبو عمية،( 1)
. 282، صدولة السعودية الثانية، المرجع السابقالتاريخ عبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 2)
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      كان القتال يبدأ بعد صالة الصبح، ويبدأ األفراد قتاليم بالتكبير وكانت الحرب تعتمد 

عمى الشجاعة والكثرة في العدد الن فنون الحرب ونظميا التدريبية تكاد تكون معدومة لدييم، 
ولكنيم يجيدون الكر والفر وحرب السيف وقتال الصحراء، وكانت أسمحتيم ال تزيد كونيا 

أسمحة بدائية تقميدية وىي البنادق التي تضرب بالفتيمة والسيوف والخناجر والسيام 
    ( 1).والرماح

 ꞉ب السفن الحربية
من المعروف أن الدولة السعودية األولى لم تكن في حوزتيا سفن حربية مع أنيا كانت      

نما كانت تستعين عادة بسفن الغوص  تسيطر عمى أجزاء واسعة من منطقة الخميج العربي، وا 
التابعة لمقبائل الساحمية التي خضعت ليا، وحتى الدولة السعودية الثانية لم يكن ليا أسطول 

حربي عمى الرغم من قوتيا، إذ كانت كاألولى تعتمد عمى سفن القبائل الساحمية، فعندما 
م سخرت سفنيا لخدمة الدولة، وكذلك استخدمت سفن ال خميفة 1851فتحت قطر سنة 

 (2).الثائرين ضد حاكم البحرين
  ꞉ النظام القضائي3.1

     القضاء ىو حل المشكالت المتعمقة بأمور الدين، إذ قامت الدولة السعودية عمى أساس 
ديني وتسير وفقا إلحكام القران والسنة واجتيادات السمف، ومن ىنا فان منصب القاضي من 

المناصب الحساسة والميمة في المنطقة ألنيا عمى احتكاك مباشر بالناس ومصالحيم 
  (3).الشخصية و العامة

 

                                                           
. 114، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 1)
 .285، صتاريخ الدولة السعودية الثانية، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 2)
. 115، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 3)
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      لذا فقد انتشرت المحاكم الشرعية في بمدان الدولة، وبخاصة أن الدولة قائمة عمى دعوة 
دينية، كما وزعت الدولة قضاة عمى جميع األقاليم، والقاضي يأتي بالدرجة األولى من حيث 

الرتبة بعد أمير األقاليم مباشرة، ولمقضاء كممة مسموعة عند الحكام وعند الناس، ومركز 
القاضي يكاد يكون ثابتا، فكثير من القضاة خدموا في الدولة مدة حياتيم، ويعود ذلك ألنو 
  (1).منصب ديني وليس سياسيا لذا لم يتعرض ىذا المنصب لتغييرات واسعة كمنصب األمير
     يشترط عمى من يتولى منصب القاضي أن يكون من عمماء الشرع الذين ليم خبرة 

طويمة في ممارسة العموم الشرعية، كي يستطيع الفصل في المنازعات والشكاوى والقضايا 
التي تعرض عميو وان يتصف بالنزاىة، وكان اإلمام عبد العزيز بن محمد ىو أول من عين 
قضاة في أقاليم الدولة السعودية، وكان عند اختياره لمقضاة يركز عمى أقدرىم وأشيرىم في 

   (2).ممارسة القضاء وأعمميم في الحكم والفصل في القضايا
كان القضاء عمى ما كان  (المممكة العربية السعودية)      أما في دولة السعودية الثالثة 

عميو في السابق وىذا قبل االستقرار وتوحيد جزاء المممكة، حيث قسمت البالد من حيث 
 ꞉نظاميا القضائي إلى قسمين

األول قسم تغمره البساطة في جميع مظاىره، والثاني قسم وضعت لو أصول لممحاكمات 
وقواعد لممرافعات توضح طرائق تدعيم الدعوى، وتحديد الجمسات وجمب الخصوم وتحديد 

 (3).االختصاص المكاني أو الموضوعي لممحاكم
 

 

                                                           
 .295، صتاريخ الدولة السعودية الثانية، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 1)
. 116، صمحاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 2)
. 101، صالمرجع السابقخير الدين الزركمي، ( 3)
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  ꞉رئاسة القضاة

 والييأت األشخاص من وتتألفىو اكبر منصب قضائي في الدولة، كان مقرىا في مكة 
 ديوان 4 التدقيقات الشرعية، ىيأت 3 معاون رئيس القضاة، 2  رئيس القضاة،꞉  1التالية

  ꞉أنواع أربعة المحاكم في المممكة فقد وجدت أمارئاسة القضاة، 
 وىي في كل من مكة، المدينة، والرياض، وتشمل المحكمة عمى أربعة ꞉ المحاكم الكبرى1

 العقارات والديون، وقضايا الزواج والفسوخات وغيرىا قضاة اختصاصيم النظر في قضايا
وىناك محاكم شرعية في كل منيا قاضيان كمحكمة جدة ومحكمة الطائف ومحمكة الظفير 

 وىي تقوم بأعمال المحاكم الكبرى تماما
 تنظر في القضايا الجنائية والتعزيزات والحدود التي ال قطع فييا وال ꞉ المحاكم المستعجمة2

 لاير فما دونيا، وىي موجودة في مكة 300قتل وفي القضايا الحقوقية التي تكون في 
 والمدينة والطائف 

  تنظر في القضايا الخاصة بالمحاكم الكبرى و المستعجمة꞉ المحاكم الشرعية في الممحقات3
 وفي بعض األماكن القريبة من المدن، قضاة لمنظر في القضايا الجزئية البسيطة التي ال 4

تستدعي ما يقضي بتشكيل محكمة مستقمة، وفي بعض المقاطعات يقوم رئيس المحكمة 
  (1).بالوساطة بين رئاسة وقضاة المقاطعة

 
 
 
 
 

                                                           
 .103-102، صالمرجع السابقخير الدين الزركمي، ( 1)



الفصل الثالث      نظام الحكم من الدولة السعودية إلى المممكة العربية السعودية 
 م1932-م1744وعالقاتيا اإلقميمية والدولية   

101 
 

 
  ꞉ العالقات اإلقميمية2

      إن لظيور الكيان السعودي عمى مسرح األحداث في شبو لجزيرة العربية حتم عمييا 
 .إقامة عالقات مع القوى السياسية المجاورة اناذاك

  ꞉ العالقات السعودية الكويتية1.2
 ꞉(م1818-م1744)أ في عيد الدولة السعودية األولى 

م، 1712/ه1168 تتبع حكم بني خالد عندما قدم العتوب إلييا عام (1)كانت الكويت     
وقد ظل العتوب ومنيم ال صباح تابعين لبني خالد حتى ضعفت سيادتيم عمى اإلحساء 

والمنطقة التابعة ليا، عندىا لجا ال صباح إلى ولي بغداد العثماني وطمبوا منيم إقرارىم عمى 
حكم الكويت مقابل إعالنيم التبعية السياسية لمدولة العثمانية تحت إمرة ولي بغداد، وىكذا 
نجح جد ال صباح في إقناع والي بغداد في قبول سيادتيم عمى الكويت تحت تبعية الدولة 

العثمانية، ومن ذلك الزمن أعطى لشيخ صباح لقب قائم مقام الكويت عام 
م، ومنذ ذلك التاريخ برزت أسرة ال صباح عمى مسرح األحداث السياسية 1718/ه1130

  (2).في منطقة الخميج العربي
      فالجدير بالذكر ىنا أن ىناك حمف ثالثي بين ال صباح وأقاربيم ال خميفة والجالىمة 

م، أساسو أن يعيد بشؤون الحكم إلى ال صباح وشؤون التجارة والمال 1746/ه1159عام 
إلى ال خميفة وشؤون العمل في البحر إلى الجالىمة، عمى أن توزع األرباح والواردات عمى 

  (3).المتحالفين بالتساوي
                                                           

كممة الكويت تصغير لكممة كوت، وىي كممة برتغالية تعني القمعة أو المكان الشبيو بالقمعة المبنية قرب ماء، ثم ꞉الكويت( 1)
استعمل ىذا المفظ لممكان أو القرية أو البمدة التي تبنى بالقرب من الماء وقد استخدمت ىذه المفظة في مناطق جنوب العراق 

. 162-161انظر سيد نوفل األوضاع السياسية إلمارات الخميج العربي صص ...والبمدان المجاورة ليا
. 182ص ،1994ط، .د، حولية كمية اداب عين الشمس، القاىرة، رحمة بن جابر الجالىمةجمال زكريا قاسم، ( 2)
. 5، ص1،جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 3)



الفصل الثالث      نظام الحكم من الدولة السعودية إلى المممكة العربية السعودية 
 م1932-م1744وعالقاتيا اإلقميمية والدولية   

102 
 

 
     لمكويت أىمية تجارية ممتازة، فيي مفتاح الخميج من الشمال والييا تحولت جميع السفن 

التي البضائع القادمة من اليند إلى بغداد أو بالد الشام ا والى األناضول، وغدت الكويت 
مركزا يقيم فيو ممثل شركة اليند الشرقية البريطانية بعد أن نقل مركزه من البصرة، وىي 

 (1).كذلك من اكبر مراكز تجمع البضائع التي ترد إلى نجد ومناطق غرب الجزيرة
      أدركت الدولة السعودية أىمية الكويت التي تعد ميناء لتمويل نجد، فقاد إبراىيم بن 

م حممة عسكرية، يبدوا أنيا بسبب إيوائيا زعماء بني خالد 1793/ه1208عفيصان في عام 
  (2).الفارين من ال سعود

      أما جيش ابن عفيصان فكان قوامو عرب من نجد من الخرج ومن العارض ومن 
  (3).سدير، وقد غنم إبراىيم ابن عفيصان الغنائم الكثيرة والتي من بينيا أسمحة شييرة وثمينة

      لكنو لم يكن في مقدوره أن يخضع الكويت لمسيادة السعودية، وقد ردت الكويت عمى 
ىذه الحممة بإرسال حممة عسكرية انتقامية ضد بدو ال سعود الساكنين عمى الحدود 

السعودية الكويتية، إال أن ىذه الحممة لم تعط النتائج التي أرادتيا الكويت وعادت دون أن 
  (4).تفعل شيئا

      كما تعاون الكويتيون مع حممة رئيس المنتفق ثويني بن عبد اهلل ضد الدولة السعودية 
م، وقاد اإلمام سعود بن عبد العزيز حممة عسكرية ضد الكويت عام 1797/ه1212عام

  (5).م وعسكر بقواتو في قرية الجيراء1804/ه1219

                                                           
. 89-88، صصمحاضرات في تاريخ دولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية،، ( 1)
. 5، ص1،جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود،  (2)
. 162، ص1984، 1، ذات السالسل، الكويت، ط1965-1750تاريخ الكويت الحديثاحمد مصطفى أبو حاكمة،  (3)
. 89، صمحاضرات في تاريخ دولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية،  (4)
. 5، ص1،جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 5)
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      لكنو انسحب قبل أن يشتبك مع أىالي الكويت، وتعتبر ىذه الحممة ىي الحممة 

العسكرية  الوحيدة التي أرسمتيا الدولة السعودية األولى ضد الكويت، إلدخاليا في بوتقة 
الدولة السعودية ومجتمعيا السعودي، وبعد ىذا نالحظ أن الدولة السعودية األولى انشغمت 
في الدفاع عن نفسيا ضد حمالت محمد عمي باشا والعثمانيين، وكان انشغاليا في ىذا 

المجال انشغاال متواصال أبعدىا عن االىتمام بالتوسع في مناطق الخميج او تثبيت سيادتيا، 
وظل الوضع كذلك حتى سقوط الدولة السعودية األولى عمى يد قوات إبراىيم باشا عام 

   (1).م1818/ه1233
 ꞉(م1891-م1824)ب في عيد الدولة السعودية الثانية 

      لم تسجل أية عالقات جديرة باالىتمام بين الدولة السعودية في عيد اإلمام فيصل بن 
تركي والكويت، سوى ما ورد ذكره من ىروب المنيزمين من قبيمة العجمان أمام عبد اهلل بن 

م إلى داخل الكويت، وتبادل عبد اهلل بن فيصل مع حاكم 1860/ه1276فيصل سنة 
الكويت رسائل الصداقة والمودة، ولم يحدث أن دفعت الكويت الزكاة إلى الدولة السعودية إال 

 (2).نادرا
      بدأت عالقة الدولة السعودية الثانية بالكويت في الحقبة التي أعقبت وفاة اإلمام فيصل 

بن تركي، وذلك عندما استعان مدحت باشا والي بغداد بعبد اهلل بن صباح ضد سعود بن 
فيصل الذي انتزع الرياض من أخيو عبد اهلل بن فيصل، وطمب ىذا األخير النجدة من والي 

 (3).بغداد وبالفعل لبى ال صباح النداء
 

                                                           
. 90، صمحاضرات في تاريخ دولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 1)
. 5، ص1،جالمرجع السابق أحد أمراء ال سعود، (2)
 .266، صتاريخ الدولة السعودية الثانية، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 3)
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      فقاد الحاكم بنفسو السفن الحربية وقاد أخوه مبارك الجيش البري وتمكنوا مع الجيش 

فنتيجة  م،1288/ه1871العثماني من دخول القطيف وسييات وتاروت واألحساء عام 
لطبيعة الموقف العدائي لحاكم الكويت تجاه حاكم الرياض الجديد سعود بن فيصل قرر ىذا 
األخير أن يرد عمى ىذا التحدي، وينتقم من حكام الكويت الذين ساعدوا األتراك وأخاه ضده 

وبالتالي ضياع األجزاء الشرقية من الدولة، ىذا إلى جانب تشجيع االنجميز لسعود نكاية 
م سير سعود حممة عسكرية ووصمت 1872/ه1290بالكويت حميفة األتراك، ففي عام 

طالئع قواتو إلى الوفراء عمى الحدود الكويتية، ولكنو عاد إلى الرياض دون أن يصطدم مع 
القوات الكويتية التي احتشدت لتقابل ىذا اليجوم، ويبدوا أن سعودا رجع إلى الرياض ألسباب 
منيا أن الوضع الداخمي في نجد ال يساعده عمى االبتعاد عن العاصمة، وأعداؤه يتربصون 

بو من الجيات كميا ىذا ويبدوا أن قواتو ال تستطيع مقاتمة القوات الكويتية التي ستطمب 
  (1).العون العسكري من العثمانيين

م معظم أراضييم بما 1890لتتحسن العالقات بعد أن فقد ال سعود أمام ال رشيد في      
في ذلك عاصمتيم الرياض، التي استولى عمييا محمد بن رشيد وىرب األمير السعودي 

اإلمام عبد الرحمن مع ابنو عبد العزيز وبقية أفراد عائمتو إلى الربع الخالي، ثم خمصيم أمير 
م من قساوة ذلك المنفى اإلجباري واتى بيم إلى 1895الكويت الشيخ محمد الصباح في 

  (2).الكويت وأكرميم بانتظار االنبعاث المقبل لدولة السعودية الثالثة
 
 
 

                                                           
. 267-266، صصتاريخ الدولة السعودية الثانية، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 1)
، 1997 ط،. د، بيروت،12، ج(العربية السعودية- العالم اإلسالمي)الموسوعة التاريخية الجغرافيةمسعود الخوذة، ( 2)

. 288ص
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  ꞉(الممك عبد العزيز)ج   في عيد المممكة العربية السعودية 

      إن عالقة الكويت بالمممكة العربية السعودية عميقة الجذور، خاصة بعد أن ساعد أمير 
الكويت اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ال سعود وابنو عبد العزيز الذي كان في الثانية عشر 

 (1).من عمره
  (2).     إذ شب عبد العزيز واشتير وساد ومبارك ال صباح يخاطبو بولدي

  فقد وحدت مصالح ال سعود والشيخ مبارك بن صباح موقفييما أمام خصميما األمير     
م، فكان أن ساعد ذلك الشيخ الممك عبد العزيز عند 1900/ه1318عبد العزيز عام 

خروجو من الكويت وىو الخروج الذي أدى إلى دخولو منتصرا إلى الرياض 
  (3).م1901/ه1319

     لكن تمك العالقة طرا عمييا شيئا من التوتر في أواخر عيد الشيخ مبارك، نتيجة لتغير 
الظروف في المنطقة وكان من أقوى أسباب ذلك التوتر أتباع الشيخ مبارك بن صباح سياسة 
كان يظن أنيا تحفظ التوازن بين القوى المتنافسة في المنطقة، مثمما حدث من قبولو لمعجمان 

م، ومن أسبابيا 1915/ه1333الفارين من وجو األمير عبد العزيز بعد معركة كنزان عام 
تسرب نوع من الغيرة السياسية في نفسو نتيجة نجاح األمير عبد العزيز في بسط سيطرتو 

  (4).عمى نجد واألحساء
 
 

                                                           
. 8، ص3، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 1)
. 63، صالمرجع السابقخير الدين الزركمي، (2)
  عبد اهلل الصالح العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، تعو تر، (1918-1917)بعثة إلى نجدسانت جون فيمبي،  (3)
 .40، ص1998، 2ط
. 8، ص3، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 4)
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عمى تحسين عالقاتو بالممك عبد  (ابنو جابر)      بعد ذلك حرص خميفة مبارك بن صباح

العزيز وطمب من العجمان مغادرة أراضيو، لكن أخاه سالما الذي خمفو في الحكم سنة 
  (1).م سمح ليم بعبور تمك األراضي في غاراتيم عمى أتباع الممك1917/ه1335

      اشتدت الفجوة بين الطرفين حين عمد سالم الى التجار النجديين فطردىم من الكويت 
 (2).بعد عام من توليو اإلمارة

      فمن نتائج ىذا النزاع موقعة الجيرة بين الكويت واإلخوان الموالين لعبد العزيز بقيادة 
 (3).م1920زعيميم فيصل الدويش وذلك عام 

      فقد سعى الشيخ المحمرة خزعل لمتوسط في عقد صمح بين الطرفين وذلك بعد موافقة 
بريطانيا، التي اشترطت عدم تضمن الصمح لموضوع الحدود بين نجد والكويت، حيث سيترك 
ذلك لوجية النظر البريطانية، وقد ترأس الوفد الكويتي ولي العيد احمد الجابر الصباح غير 

م قد فتح المجال أمام عالقات ودية متنامية بين 1921أن وفاة الشيخ سالم في جانفي 
 (4).الجانبين

      ففي عيد الشيخ احمد الجابر الصباح تميدت الطريق لحل المشكالت بين البمدين، 
م الذي توصل إلى تعيين الحدود بين المممكة العربية 1922/ه1341وانعقد مؤتمر العقير
  (5).السعودية والكويت

 
 

                                                           
 .40ص ،المرجع السابقسانت جون فيميبي، ( 1)
 .66، صالمرجع السابقخير الدين الزركمي، ( 2)
. 343، صالمرجع السابق احمد أبو حاكمة،( 3)
. 179-178، صص2000 ط،. د، مكتبة اإلسكندرية،تحديث الخميج العربيمحمد نصر مينا، ( 4)
. 8، ص3، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 5)
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  ꞉ مشكالت الحدود2.2
م، أصبحت 1921بعد أن قضى عبد العزيز عمى ابن الرشيد وضمن والئو لمدولة سنة       

 النجدية مفتوحة بعضيا عمى بعض وبضمو الجوف إلى سمطتو في –الحدود الحجازية 
م أصبح عمى حدود األراضي الخاضعة لمسمطة الياشمية، تمك الحدود غير 1922مطمع 

  (1).مرسومة وغير واضحة السيادة، خاصة الحدود النجدية العراقية
      بالرغم من أن السير بيرسي كوكس لم يكن متحمسا لتسوية الحدود النجدية الكويتية، 

إال أن تصاعد الغارات والغارات المضادة بين اإلخوان والقبائل عمى حدود العراق، دفع 
كوكس لمتحرك إليجاد حمول ليذه المشكمة حرسا عمى سالمة الحكومة الجديدة في العراق، 

م وحضرىا احمد بن ثنيان ممثال 1922ماي 3/ه1340رمضان 5عقد مؤتمر المحمرة في 
عن السمطان عبد العزيز وصبيح نشأت ممثال من قبل بيرسي كوكس ولم تطل المباحثات 

م عرف 1922 ماي 5/ه1340 رمضان 7بين الوفود، فقد وضع المندوبون اتفاقا في 
بمعاىدة المحمر، عمى أن ال تسري بنود ىذه المعاىدة إال بعد التصديق عمييا من ممك 

 (2).العراق وسمطان نجد والمندوب السامي البريطاني
      وافق عمييا الممك عبد العزيز اناذاك ليعود وينقضيا بعد قميل في نفس العام قائال أنيا 
قد غبنتو وأضافت لمعراق ما لم يكن ليا، وكذلك ألنيا أبقت حدود الكويت مع نجد واألحساء 

 (3).م1912كما كانت عميو في اتفاقية عام 
 
 

                                                           
. 290-289، صصالمرجع السابقمسعود الخوذة، ( 1)
. 184، صالمرجع السابق محمد نصر مينا،( 2)
 .355، صالمرجع السابقاحمد مصطفى أبو حاكمة، ( 3)
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      كان عبد العزيز يطمع في اقتطاع جزء كبير من أراضي الكويت التي حددت بموجب 
تمك االتفاقية، ولما رأى كوكس موقف عبد العزيز قرر دعوة العراق والكويت وسمطان نجد 

م 1922إلى مؤتمر العقير، ومع أن الدعوة لعقد المؤتمر قد وجيت في شير سبتمبر عام 
 (1).فانو لم ينعقد قبل أواخر نوفمبر من ذلك العام 

      اعتبر ىذا المؤتمر تكممة لممؤتمر األول، توصل فيو السمطان عبد العزيز والسير 
جيمبرت كاليتن المندوب المفوض من الحكومة البريطانية والمخول بان ينوب عن الحكومة 

العراقية إلى االتفاق عمى ضبط العشائر في المناطق الحدودية، وعدم السماح باستعماليا في 
تيديد األمن الداخمي ألي من  الطرفين، وقد عرف ىذا االتفاق باتفاقية بحرة وتم التوقيع 

  (2).م إال انو لم ينفذ بشكل جدي1922 ديسمبر2عميو في 
     بالرغم من التصديق عمى معاىدة المحمرة ومؤتمر العقير فقد ظمت المشكالت قائمة 

بين كل من نجد والعراق، وساد التوتر بسبب استمرار الغارات بين العشائر العراقية والبادية 
في نجد،ونتيجة ليذا أوعزت الحكومة البريطانية لموكيل البريطاني بيرسي كوكس ومن بعده 
فوكس بإجراء اتصاالت مع األمير عبد العزيز، واقترح مؤتمر لحل المشكالت القائمة بين 
كل من نجد والعراق وشرق األردن والحجاز وقد عقد المؤتمر الثالث تحت إلحاح الحكومة 

البريطانية، وتم اختيار الكويت مكانا لعقد المؤتمر باعتبارىا تقع في الوسط بين نجد والعراق 
  (3).وان شيخيا احمد الجابر يتمتع بعالقات طيبة مع سمطنة نجد والعراق

 
 

                                                           
. 335،357، صصالمرجع السابقاحمد مصطفى أبو حاكمة، (1)
 .290، صالمرجع السابقمسعود الخوذة، ( 2)
. 189، صالمرجع السابقمحمد نصر مينا، ( 3)
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م غير أن أوجو الخالف حول ىذه النقاط قد 1923 ديسمبر 17      بدا مؤتمر الكويت في 

م لتستأنف الجولة الثانية منو، إال أن ىذا المؤتمر 1924 جانفي 18اجل النظر فييا حتى 
  (1).فشل في حل تمك المشكالت

 حيث تم توقيع اتفاقية رسم الحدود مع 1927      إذ ظل المشكل قائما إلى غاية سنة 
 ( 2).شرقي األردن والعراق

 ꞉(الممك عبد العزيز واإلمام يحيى) العالقات السعودية اليمنية3.2
     اتسمت عالقات الممك عبد العزيز باليمن بالتوتر الشديد، اثر اندالع اضطرابات في 

  (3).منطقة العسير
     ذلك أن والية عسير شيدت أياما سوداء منذ أن مات السيد محمد مؤسس األسرة 

م، إذ نشأت المنازعات بين خميفتو وافرا 1923االدريسية ودعامتيا الكبرى في بداية عام 
داخرين من عائمتو ونشبت حرب أىمية، وفي غمرة تمك الفوضى احتل أمام اليمن المناطق 
الجنوبية وقسطا واسعا من الساحل يشمل ميناء الحديدة، وعميو التمس اإلدريسي الحاكم 

العون من ابن سعود عمى شروط تمنحو السيطرة المعنوية في عسير، ومنو ابرم عبد العزيز 
اتفاقية مع اإلدريسي تقضي بان تصبح عسير طوعا تحت مايشبو حماية يقوم بيا ممك 

  (4).الحجاز
 
 

                                                           
. 190، صالمرجع السابق محمد نصر مينا،(1)
 .292، صالمرجع السابقمسعود الخوذة،  (2)
 .292نفسو، ص( 3)
حسان عباس، تق نبي آمين فارس، دار العمم لمماليين، يقظة العربجورج انطونيوس، ( 4) ، تر ناصر الدين األسد وا 

. 460ص ،1987، 8بيروت، ط
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      لقد تأكد ارتباط عسير بابن سعود من خالل توقيع األمير حسن لالتفاقية في مكة في 

  (1).م والتي بموجبيا اعترف بالوصاية السعودية عمى الدولة االدريسية1926أكتوبر 
م، توترا في العالقات 1932-م1926/ه1350-ه1345     فقد شيدت الفترة ما بين 

السعودية اليمنية نجم عن مشاكل الحدود المتنازع فييا في عسير، ولكن الممك عبد العزيز 
حاول حل تمك المشاكل عن طريق التفاوض، فعقدت معاىدة الصداقة وحسن الجوار بين 

م، ركز مجمل فقراتيا حول معاممة كل طرف 1931ديسمبر /ه1350البمدين في شعبان 
  (2).رعايا الطرف األخر

 أثار مشكمة في المنطقة الجنوبية، إذ استولى عمى نجران وأخذ (3)     إال أن اإلمام يحيى
يحرص ويساعد القبائل عمى الثورة والقيام بأعمال الشغب، وتطورت األحداث بين البمدين إلى 

 (4).م1934 مارس 21/ه1352 ذي الحجة 6حرب مفتوحة في 
  
 
 
 
 

 

                                                           
، تر محمد عمي البحر، مراجعة محمد احمد 1982-1917تاريخ اليمن المعاصر مجموعة من المؤلفين السوفييت، ( 1)

. 48-47 القاىرة، صصط، . دعمي، مكتبة مدبولي،
  .8، ص3، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 2)
انظر فاروق ...ىو المتوكل يحي بن محمد حميد الدين أول األئمة الزيود الذين حكموا اليمن بعد العثمانيين ꞉اإلمام يحي( 3)

. 493عثمان أباظة الحكم العثماني في اليمن ص
. 292، صالمرجع السابقمسعود الخوذة، ( 4)
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 ꞉(بريطانيا) العالقات الدولية 3

      تتميز العالقات السعودية البريطانية بسمات عديدة منيا العمق التاريخي الذي مرت 
م، كانت بريطانيا تتابع امتداد نفوذ 18/ه12بو، فمنذ الدولة السعودية األولى في القرن 

     الدولة وتراقب اتجاىاتيا وترصد اتساعيا وأسبابو، واستمر الوضع حتى الدولة الثالثة
 ꞉(م1818-م1744) في عيد الدولة األولى 1.3

     من الواضح تماما أن العالقة بين الدولة السعودية األولى وبريطانيا لم تصل إلى حد 
نما  مفيوم العالقات الخارجية بين الدول، تمك العالقات ذات المفيوم الدبموماسي المعروف وا 

 ( 1).كانت عبارة عن اتصاالت بسيطة أجريت بين الدولتين في منسبات معينة
في عمان  (2)بدا االتصال السعودي االنجميزي عندما تحالفت السعودية مع القواسم         

واستغمت األخيرة ىذا التحالف في اإلغارة عمى السفن العمانية واالنجميزية عمى السواء، كما 
أدى ىذا التحالف إلى استنجاد سمطان بن احمد بالحكومة االنجميزية في اليند، ورغم تجاىل 

انجمترا ليذا التحالف إال أنيا كانت متأكدة عمى أن السعوديين وراء اعتداءات القواسم 
المتكررة عمى السفن االنجميزية في الخميج، ذلك حتى ال تورط نفسيا في حروب برية مع 

 (3).السعودية
 

 

                                                           
. 126، صمحاضرات في تاريخ دولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 1)
 قبيمة عربية تنتمي إلى عدنان، وموطنيا األصمي نجد نزحت إلى ساحل عمان منذ النصف الثاني من القرن ꞉القواسم( 2)

م، اشتغمت بالمالحة وغدت قوة بحرية متفوقة 18م ولم يتم استقرارىا في موطنيا الجديد إال في النصف األول من القرن 17
م وامتد نفوذىا عمى المنطقة الممتدة بين قطر وخور فكان وأجزاء من الساحل اإليراني من 19في نياية القرن 

.  96انظر صالح العقاد التيارات السياسية في الخميج العربي ص...الخميج
 .40، ص1980، 1 درا الشروق، ط،20تاريخ دولة السعودية حتى الربع األول من القرن مديحة أحمد درويش، ( 3)
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فعمى ىذا األساس رأت بريطانيا ضرورة اتخاذ موقف لين اتجاه الدولة السعودية األولى       

حينما شعرت أن مصالحيا اإلستراتيجية في الكويت وجنوب العراق أصبحت معرضة لمتأثير 
الحمالت السعودية إلى تمك المنطقة، وبعد نقل  السعودي وضغطو، وبخاصة بعد وصول

 ( 1).المراكز التجارية البريطانية التابعة لشركة اليند الشرقية من البصرة إلى الكويت

      لقد جامل رجال شركة اليند الشرقية البريطانية المسؤولين السعوديين حين قدموا ليم 
اليدايا وتقربوا منيم، حفاظا عمى سالمة سير بريد الشركة الصحراوي المار في المناطق 

الشمالية الشرقية من حدود الدولة السعودية، وقد زاد من االىتمام البريطاني في عممية التقرب 
من الدولة السعودية ما حدث بينيم وبين الدولة العثمانية من خالفات بخاصة مع المسؤولين 
العثمانيين في البصرة، أرسمت بريطانيا رينود احد مساعدي الوكيل البريطاني ماينستي عام 

م إلى الدرعية كرئيس لمبعثة البريطانية الرسمية إلى العاصمة السعودية، 1799/ه1214
إلجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين حول إيجاد نوع من العالقات الودية وحسن 

المعاممة بين الدولتين، بعدما انتاب ىذه العالقات جو من الخالفات كان مرده يعود إلى 
اشتراك عدد من حراس الوكالة البريطانية في الكويت مع القوات الكويتية في رد اليجوم 

    (2).السعودي ضد الكويت
غادر رينود الكويت إلى الدرعية مارا بالقطيف واليفوف، وقد استقبمو السعوديون في       

الدرعية استقباال حسنا، وحاول في محادثاتو الحصول من اإلمام عبد العزيز بن محمد عمى 
وعد بتامين سالمة بريد الشركة، ويبدوا أن بعثة رينود لم تحقق نجاحا ممموسا في ىذا 

 (3).الصدد

                                                           
. 5، ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 1)
 . 125، صمحاضرات في تاريخ دولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 2)

. 5، ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 3)
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      كانت الحساسية التي تتميز بيا الدولة السعودية األولى ضد األجانب والنصارى كفيمة 
بان تفشل ميمة البعثة البريطانية، كما أن موضوع الدبموماسية بين الدولة السعودية األولى 
والدول األجنبية النصرانية لم يكن مفتوحا، فالجانب البريطاني كان دائما ىو البادئ بقيام 

عمميات االتصاالت بالجانب السعودي، وقد عبرت بعثة رينود عن ىذا األمر وكان الجانب 
ىو البادئ أيضا بقيام نوع من المراسالت بين الدولتين، وقد عبرت عن ذلك  البريطاني

الرسائل التي كان يرسميا المعتمد البريطاني بوشير إلى الحاكم السعودي في الدرعية في 
 (   1).مناسبة حدوث أمور طارئة في العالقات بين الدولتين

      فقد تمثل ىذا النمط من المعاممة في الرسالة التي أرسميا المعتمد البريطاني في الخميج 
إلى المسؤولين في الدرعية، بعد اشتراك بريطانيا إلى جانب حاكم مسقط ضد القواسم في 

البريطاني كان إلى جانب حاكم  الساحل العماني، حيث أشارت الرسالة إلى أن الموقف
م، ومن ىنا فان 1806/ه1221مسقط ضد القواسم الن القواسم نقضوا معاىدة عام 

بريطانيا تحمل مسؤولية  المواقف إلى القواسم ومن ىنا كان عمى حمفائيم السعوديين أن ال 
يظيروا واستياءىم تجاه ما قامت بو بريطانيا ومسقط عمل حربي ضدىم، كما وان السعوديين 
أن ال يؤازروىم ألنيم ىم الذين نقضوا شروط االتفاق المبرم بينيم وبين بريطانيا، ويبدوا أن 
بريطانيا كانت تتخذ مثل ىذه اإلجراءات المينة تجاه الدولة السعودية األولى لعدة اعتبارات 

 ꞉من أىميا
ــــ أن بريطانيا كانت تتخذ مثل ىذه المواقف المينة بعد أن تكون قد نفذت ىدفيا وضربت 

  (2).ضربتيا وعندئذ ال داعي لمموقف المتشدد أو الموقف العنيف
 

                                                           
. 5، ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 1)
. 126، صمحاضرات في تاريخ دولة السعودية األولى، المرجع السابقعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 2)
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      ــــ أن بريطانيا كانت مقتنعة بان الدولة السعودية األولى تشكل قوة محمية مؤثرة في 

 الخميج ومن ىنا البد من التعامل معيا بشكل ال يغضبيا 
ــــ أن بريطانيا كانت تيدف من وراء موقفيا ىذا أن تبعد الدولة السعودية عن مراكز نفوذىا 

 في المنطقة
ــــ أن بريطانيا كانت تحاول أن تجعل نفسيا قوة محايدة في المنطقة، ومن ىنا فان بإمكانيا 

أن تمعب دور الوسيط في النزاع بين القوى المحمية في المنطقة، مقتنعة أن مثل ىذا الموقف 
 (1).سيكون لو ايجابياتو الكثيرة عمى مصالحيا في الخميج

      نالحظ من خالل ىذا أن بريطانيا كانت تفضل أن تكون عالقاتيا بالدولة السعودية 
األولى عالقة ود وسالم، عمى الرغم من أنيا تساعد خفية وعمنا أحيانا القوى الخميجية 

المعادية لمدولة كما أن بريطانيا كان ييميا أن ترى بريدىا الصحراوي يمر بسالم من جية، 
وأن يتوقف القواسم عن مياجمة السفن البريطانية في الخميج العربي من جية ثانية، وأن 
تبقى مراكز نفوذىا في المنطقة بعيدة عن الصراعات المحمية، الن مثل ىذه الصراعات 
تعرقل إستراتيجيتيا من جية ثالثة، فالموقف البريطاني من الدولة السعودية األولى كان 

م، وقد أفصحت بريطانيا 1818/ه1233غامضا إلى أن انيارت عمى يد إبراىيم باشا عام 
عن كراىيتيا لمحكم السعودي بعد سقوط الدرعية حين أرسمت الحاكم البريطاني العام في 
اليند سالدر إلى الدرعية ليينئ إبراىيم باشا بنجاحو في القضاء عمى الدولة السعودية 

       (2).األولى
 

                                                           
 .127، المرجع السابق، ص محاضرات في تاريخ دولة السعودية األولىعبد الفتاح حسن أبو عمية، ( 1)
. 5، ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 2)
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  ꞉(م1891-م1824) في عيد الدولة السعودية الثانية 2.3

      كما سبق ذكر انو لم يكن ىناك عالقة بين الدولة السعودية األولى وبريطانيا بمفيوم 
العالقات الدبموماسية، بل كانت عبارة عن مراسالت تحدث في مناسبات معينة وظمت ىذه 

عالقات عمى حاليا في زمن الدولة السعودية الثانية، إذ وقعت بريطانيا التوسع السعودي في  
 (1).وجيات عمان نظرا إلى تيديد ذلك التوسع لمصالحيا

      فأول اتفاق رسمي بين بريطانيا والدولة السعودية إلى عيد اإلمام عبد اهلل بن فيصل 
  (2).م1866/ه1283عندما تبادل مع حكومة البريطانية تفاىما مكتوبا في عام 

      ىذا بعد أن قام العقيد لويس بيمي المقيم السياسي البريطاني بالخميج بزيارة إلى اإلمام 
فيصل بن تركي في بعثة مكونة من عدد قميل من المختصين، وكان استقبال اإلمام فيصل 
ووزيره غير مشجع، وعادت البعثة البريطانية إلى الساحل وىي تشعر انو مع عمميا الشيء 
الكثير عن أوضاع نجد، فإنيا لم تحقق إال القميل في اتجاه إقامة عالقات صداقة دائمة مع 

 (3).البالط السعودي
     لكن بعدىا لم تتطور العالقات السياسية بين الطرفين بعد ذلك، بسبب ظروف الدولة  

وانشغال بريطانيا في تدعيم نفوذىا في منطقة الخميج  (حالة الفوضى)السعودية الثانية 
م وتطور صناعة السفن 1869/ه1286والبحر األحمر، خاصة بعد فتح قناة السويس سنة 

 (4).البخارية
 

                                                           
. 3، ص1، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود، ( 1)
 26، 10572، جريدة الشرق األوسط، العدد الجذور التاريخية لمعالقات السعودية البريطانيةفيد بن عبد اهلل السماري، ( 2)

. م2007 نوفمبر 8/ه1428شوال 
. 76، صالمرجع السابقسانت جون فيميبي، ( 3)
. المرجع السابقفيد عبد اهلل السماري، ( 4)
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 ꞉(الممك عبد العزيز) في عيد المممكة العربية السعودية3.3   
      لقد بدأت اتصاالت الدولة السعودية الثالثة باالنجميز بعد أشير من استرداد الرياض، 

م 1902/ه1320فعمى اثر تأىب اإلمام عبد الرحمن الفيصل لمغادرة الكويت في عام 
لالنضمام إلى ابنو عبد العزيز في الرياض، أرسل كتابا إلى الكولونيل كمبل المقيم البريطاني 

 (1).في بوشير إذ كان الغرض من تمك االتصاالت طمب المساعدة 
      فالممك عبد العزيز كان يدرك جيدا منذ إقامتو في الكويت أىمية بريطانيا في المنطقة، 

قامة جسر من  ومن ثم سعى جاىدا بعد أن استرد ممك أجداده في كسب ود بريطانيا، وا 
لموقوف في وجو ابن الرشيد واألتراك واستعادة األحساء،  الصداقة بينو وبينيا واالستعانة بيا

إال أن الحكومة البريطانية انطالقا من سياستيا التقميدية أصرت عمى عدم التدخل في شؤون 
وسط شبو الجزيرة العربية والزج بنفسيا في صراعات قبمية، وظمت العالقات متوتر بين عبد 
العزيز الذي أكدت رغبتو أكثر من مرة وكرر أن تساعده بريطانيا وتعقد معو اتفاقية حتى 

 (2).نشبت الحرب العالمية األولى
      بدأت بريطانيا تبحث عن حمفاء محميين في نجد كان دعميم يعتبر ضروريا إلنياء 
السمطة العثمانية في المنطقة، وقد حررت الحرب بريطانيا من سيادتيا السابقة في دعم 

التدخل في شؤون عمق الجزيرة العربية، وأعرب ابن سعود عن رغبتو في إجراء مفاوضات 
  (3).م1912مع البريطانيين بعد استيالئو عمى األحساء 

 
 

                                                           
. 55، صالمرجع السابقياسين إبراىيم، ( 1)
. 78، ص المرجع السابقمديحة أحمد درويش، ( 2)
. 49، ص2تر عبد اإللو النعيمي، دار الساقي، طتاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث، مضاوي الرشيد، ( 3)
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      فبعد عامين استقبل ابن سعود الكابتن شكسبير الوكيل السياسي في الكويت الذي كان 

دوره إبرام معاىدة مع الممك عبد العزيز مماثمة لممعاىدات التي أبرمت مع حكام الساحل 
عمى شاطئ الخميج، وقتل الكابتن شكسبير في معركة جراب بين ابن سعود وابن رشيد في 

  (1).م قبل أن ينتيي من إعداد بنود المعاىدة1915عام 
     أكمل بيرسي كوكس المحادثات مع الممك عبد العزيز وانتيت بعقد معاىدة دارين أو 

م، وىي عمى غرار المعاىدات التي كان االنجميز 1915/ه1334القطيف أواخر عام 
 ꞉يعقدونيا مع إمارات الخميج، ون أىم بنودىا

 اعتراف بريطانيا بو حاكما مستقال لنجد واألحساء والقطيف والجبل وممحقاتيا  -
 مساعدة بريطانيا الممك عبد العزيز عمى أي دولة تعتدي عمى أراضيو -
تعيد الممك عبد العزيز بان يمتنع عن التدخل في أراضي إمارات الخميج العربية، التي  -

 ىي تحت الحماية البريطانية
تعيد الممك عبد العزيز بأن يمتنع عن مخابرة أو اتفاق أو معاىدة مع أي دولة  -

   (2).أجنبية
      فأثناء الحرب العالمية األولى اتخذ الممك عبد العزيز موقف الحياد بين بريطانيا والدولة 

العثمانية، وذلك بسبب انشغالو بضم أجزاء البالد إلى الدولة السعودية بما في ذلك الحائل 
وعميو شعرت الحكومة البريطانية بضرورة العودة إلى التفاوض مع الممك عبد العزيز لحماية 

  (3).مصالحيا
 

                                                           
  .49، صالمرجع السابق مضاوي الرشيد، (1)
 .9، ص3، جالمرجع السابقأحد أمراء ال سعود،( 2)
 .المرجع السابقفيد عبد اهلل السماري، ( 3)
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      حيث أدركت أىميتو والحاجة الممحة لمدخول في عالقات معو، وجاءت لقاءات العقير 

م من أجل تسوية الحدود بين نجد وكل من العراق والكويت، 1922لتجتمع الطرفين عام 
وعندما تمكن الممك عبد  وانتيت إلى توقيع بروتوكول العقير المشيور ومعاىدة المحمرة

العزيز من دخول مكة وبدأ في حصار جدة، شعرت الحكومة البريطانية مجددا بضرورة 
  (1).التعاون معو

م  1925/ه1344      فبينما كان الممك في معسكره بالرغامة عمى أبواب جدة سنة 
يحاصر ويترقب الفرصة لدخوليا، جاءه الجنرال جمبرت كاليتون مندوبا من الحكومة 

البريطانية ومخوال أن ينوب عن الحكومة العراقية في االتفاق والتوقيع، ومعو السيد توفيق 
السويدي باسم حكومة العراق وعقد المندوبان مع عبد العزيز اتفاقيتين إحداىما عرفت باتفاقية 

بحرة صفيت فييا مشكالت القبائل في الحدود النجدية العراقية، والثانية سميت اتفاقية حدة 
 (2).زيد فييا تعيين الحدود بين نجد وشرقي األردن

      فبعد حل مشكمة الحدود الشمالية سارع ابن سعود إلثارة أمر العالقات التي كانت بينو 
وبين بريطانيا من قبل، وكانت تمك العالقات خاضعة التفاقية ابرميا مع حكومة اليند في 

م، وىي تضعو في شبو تبعية لمبريطانيين ولم تقدر تمك االتفاقية مدة 1915ديسمبر 
محدودة، فكان عبد العزيز حريصا عمى أن يفاوض ليحل محميا وثيقة أخرى أكثر مالئمة 

 ( 3).لوضع االستقالل الحقيقي الذي كان يطمح إليو
 

 

                                                           
.  المرجع السابقفيد عبد اهلل السماري،  (1)
. 77، صالمرجع السابقخير الدين الزركمي،  (2)
. 463، صالمرجع السابقجورج انطونيوس، ( 3)
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م في وادي العقيق بقرب المدينة المنورة، ثم وصمت إلى 1927      بدأت المفاوضات سنة 
 ذي 18جدة بعثة برئاسة الجنرال كاليتون انتيى البحث معيا إلى وضع معاىدة جدة في 

 ربيع 21م واصدر الممك عبد العزيز مرسوما بتصديقيا في 1927 ماي 20/ه1345القعدة 
   (1).م1927 سبتمبر 17/ه1346األول 

      اعترفت فييا بريطانيا اعترافا رسميا بابن سعود ممك الحجاز ونجد وتوابعيا سيدا 
  (2).وحاكما مستقال، وبموجب بنودىا أيضا ألغيت معاىدة دارين أو القطيف

      فعمى اثر ىذه المعاىدة انتقمت العالقات بين الطرفين إلى طور جديد، يمكن وصفو 
 (3).بالعالقات المتبادلة من حيث المصالح والتعاون بين دولتين ليما استقالليما ومكانتيما

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .77، صالمرجع السابقخير الدين الزركمي، ( 1)
. 463، صالمرجع السابقجورج انطونيوس، ( 2)
. المرجع السابقفيد عبد اهلل السماري، ( 3)
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من خالل ىذا الفصل تبين لنا أن مموك ال سعود وخاصة المؤسسين لمدول الثالثة كانوا 

حريصين عمى إيجاد وحدة سياسي مؤثر في شبو الجزيرة العربية والوطن العربي، وذلك من 
خالل وضع نظام حكم يقوم عمى أسس متينة تضمن بقاء الدولة، وتبين ذلك من خالل 

األنظمة التي اعتمدت والتي قامت عمى أحكام الشريعة اإلسالمية التي تم تبنييا منذ الدولة 
السعودية األولى وبقية مستمرة إلى غاية يومنا ىذا، وفي ظل الظروف التي نشأت فييا 

الدولة السعودية حتم عميو إقامة عالقات خارجية خاصة مع دول الجوار التي كانت في بداية 
أمر عدائية بسبب سياسة التوسع التي انتيجتيا الدولة السعودية، إال أنو ومع تثبيت أركان 

م عممت عمى إقامة عالقات ود وصداقة مع تمك 1926الدولة وظيورىا كدولة جديدة سنة 
الدول، وعمى الصعيد الدولي عمل ال سعود منذ الوىمة األولى عمى كسب اعتراف القوى 
الدولية المؤثرة اناذاك، والمتمثمة خاصة في بريطانيا التي كان ليا تأثير كبير في المنطقة 

       .حيث استطاع الممك عبد العزيز انتزاع االعتراف بسيادة الدولة السعودية
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 خاتمة

 إن دراسة موضوع الحركة الوىابية وأثرىا في تغيير نظام الحكم وضح لنا مجمل الحقائق 
المتعمقة بالموضوع حيث أن التحالف الوىابي السعودي غير من نمط الحكم في الحجاز من 

 .عدة جوانب
كما أن ىذه الحركة أحدثت صدى كبير في الوطن العربي عامة وشبو الجزيرة العربية 

خاصة، إذ أن قيام دولة السعودية كان بفضل التحالف الذي وقع بين الشيخ محمد بن عبد 
الوىاب مؤسس الحركة الوىابية واألمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية األولى ولقد 
كان نجاح ال سعود في بناء دولة قوية مازالت مستمرة إلى يومنا ىذا تبنييم لمبادئ الحركة 
وجعموىا من مقومات دولتيم، وانطالقا من دراستنا ليذا الموضوع تمكنا من الوصول إلى 

 ꞉مجموعة من النتائج أبرزىا
ــــ أن الحجاز كان يعيش حالة من التخمف الديني واالجتماعي واالقتصادي إضافة إلى 

 .الفوضى السياسية في ظل الحكم العثماني
 .ــــ إن منطقة الحجاز كانت بحاجة إلى رجل ديني يدعوا إلى اإلصالح وحاكم سياسي قوي

ــــ لقد أثمر التحالف السعودي الوىابي عمى ظيور دولة السعودية التي وحدت الحجاز 
 .وجعمت المنطقة تعيش حالة من األمن واالستقرار

ــــ لقد عمل أمراء ال سعود عمى إيجاد دولة ذات نظام حكم قوي مستمد من الشريعة 
 .اإلسالمية، إضافة إلى إقامة عالقات دبموماسية لضمان مصالحيا
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عالنو عن توحيد البالد تحت  ــــ بعد ما نجح الممك عبد العزيز في استرجاع ممك أجداده وا 
اسم المممكة العربية السعودية، عمل عمى تقوية أسس دولتو لبناء دولة تضاىي دول العالم 

 المتقدمة
وفي ختام دراستنا تبادرت لنا عدة تساوالت لتكون محطة انطالق لبحوث و دراسات مستقبمية 

 ꞉نراىا تساىم في خدمت الموضوع 
 .ــــ الممك عبد العزيز شخصية وأثاره

 ــــ المممكة العربية السعودية بين الدين والتقدم ؟
 ــــ العالقات البريطانية السعودية ؟ 
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