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»إن النفــوس تتشــوق ألخبــار الماضيــن، وتتــوق ألحــوال 
الــوالة المتقدميــن والمتأخريــن، ولــم يــزل أهــل العلــم فــي 
كل زمــان يؤرخــون وقائــع الملــوك وأخبارهــم، ويبحثــون عــن 

ــم وأعصارهــم«. ــوادث أيامه ح
عثمان بن بشر
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ــون، ودولــة تُبنــى، وحضــارة تُشــيَّد، وحتــوُّل فــي األخــاق  ــد، وأمــة تتكَّ إمــارات تتوحَّ
والعــادات، وارتقــاء مــن فوضــى إلــى نظــام، ومــن خــوف إلــى أمــان واطمئنــان، ومــن خــاف 

إلــى وئــام وتعــاون وبنــاء.

ــد اإلمــام  ــى ي ــدأت عل ــي ب ــة الســعودية، الت ــة اململكــة العربي هــذه باختصــار حكاي
محمــد ابــن ســعود - طيــب اللــه ثــراه -  ليختمهــا املوحــد العظيــم والعلــم املاجــد جالــة 
ــي  ــة ه ــي ملحم ــعود، ف ــل آل س ــن الفيص ــد الرحم ــن عب ــز ب ــد العزي ــك عب ــه املل ــور ل املغف
أقــرب لألســاطير واخليــال منهــا للواقــع، ليأتــي مــن بعــده أبنــاؤه الغــر امليامــن، و يضعــوا 

ــاء املؤســس وغرســه. ــى بن بصماتهــم وإضافاتهــم عل

الوطــن لــه جــذور عميقــة، ضاربــة فــي التاريــخ، جــاءت امتــداًدا إلجنــازات عانقــت 
الســحاب، وضربــت أروع األمثلــة فــي البطولــة والتحــدي والصمــود، علــى يــد قائــد فــّذ، 
وجنــود أشــاوس مــن أبنــاء شــعبه شــاركوه األلــم واألمــل، وشــاطروه احلــزن قبــل الفــرح، فــي 

وفــاء ينــدر مثيلــه، ووالء يصعــب وصفــه.

نعــرض فــي هــذا املوجــز مســيرة التاريــخ الســعودي وســيرته العاطــرة، بــكل تقلباتــه 
انتصاراتــه وانكســاراته التــي تعيــده فــي كل مــرة أقــوى، وأنــدى، وأشــد. 

ســنتحدث - مبشــيئة اللــه تعالــى - عــن األوضــاع العامــة فــي وســط اجلزيــرة 
العربيــة قبيــل قيــام الدولــة الســعودية األولــى، وعــن تاريــخ آل ســعود منــذ ظهورهــم علــى 
مســرح األحــداث،  وعــن تأســيس الدولــة الســعودية األولــى، والثانيــة، واحلديثــة، وكيــف 
كان للدولــة الســعودية فــي حقــب تاريخهــا الثــاث أثــر كبيــر - مبشــيئة اللــه تعالــى -  فــي 

تغييــر تلــك األحــوال.
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وال بــد لــي هنــا أن أنتهــز الفرصــة ألذكــر حقيقــًة جلّيــًة للتاريــخ يعيهــا كل منصــف، 
ــا  ــذ م ــهد من ــم تش ــا ل ــة وأطرافه ــرة العربي ــي أن اجلزي ــرية وه ــة األس ــن العاطف ــداً ع بعي
يربــو علــى 1200 ســنة، اســتقراراً أمنيــاً وسياســياً كمــا شــهدته فــي عهــد الدولــة الســعودية 
احلديثــة وبعــد توحيدهــا علــى يــد امللــك املؤســس عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل    

- طيــب اللــه ثــراه -. 

وأخيــراً، فإننــي أنشــد مــن هــذا العمــل العلمــي، تقــدمي تاريخنــا الوطنــي بطريقــة 
جديــدة مشــوقة تقــدم احلقيقــة واضحــة كمــا هــي بــا زيــف أو جحــود، بأســلوب يســهل 
ــة ودقائقهــا  ــات األحــداث التاريخي ــاول جزئي ــي تتن ــداً عــن التفصيــات الت اســتيعابه بعي
وتفصياتهــا، حتــى يكــون متاحــاً أمــام اجلميــع وباألخــص فئــة الشــباب ؛ لتكويــن أرضيــة 
ــي عاشــوها مــن  ــة مناســبة والئقــة عــن ماضــي آبائهــم وأجدادهــم، واألحــوال الت تاريخي

جهــاد وصبــر، حتــى وصلنــا إلــى مــا نحــن عليــه مــن نعــم وخيــرات.

                                                          د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

الرياض، في 27 رمضان 1438هـ املوافق 22 يونيو 2017
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ويوجــد فــي وســط اجلزيــرة العربيــة بعــض املزروعــات األخــرى املتنوعــة، إال أنهــا تواجــه 
بعــض صعوبــات فــي البقــاء املســتمر بســبب قلة األمطــار، وجفــاف اآلبار، وهجــوم اجلراد، 

والبــرد والصقيــع والعواصــف.

ثانياً التجارة: 

وهــي ثاثة أنواع:
املـحـليــة:  التي جتري بن أهالي املنطقة من حاضرة وبادية.

اإلقليمية: التي جتري بن بلدة وأخرى في اإلقليم الواحد.
ــل األحســاء  ــم األخــرى، مث ــة وحاضــرة واألقالي ــي املنطقــة مــن بادي ــة: بــن أهال اخلارجي

ــراق والشــام ومصــر وغيرهــا.  ــج والع ومناطــق اخللي

ــا، بســبب  ــة منه ــت التجــارة فــي املنطقــة تواجــه بعــض املشــكات، خاصــة اخلارجي وكان
ــة. ــى الطــرق التجاري ــاه عل ــدرة املي انعــدام األمــن ون

وتوجــد فــي منطقــة وســط اجلزيــرة العربيــة بعــض احلــرف التــي توفــر البضائــع لألهالــي 
للمتاجــرة بهــا مثــل: صناعــة النســيج ودباغــة اجللــود وصناعــة الفخــار واحُلُصــر وغيرهــا.

احلالة السياسية:

كانــت الســلطة السياســية فــي وســط اجلزيــرة العربيــة تتمثــل فــي زعامــات لــدى 
احلاضــرة والباديــة، وللزعامــة مؤهــات مــن أهمهــا: عراقــة النســب، والشــجاعة والكــرم 
وغيرهــا مــن الصفــات احلميــدة. وكان الوصــول إلــى الزعامــة يتــم مــن خــال عــدة طــرق 

مــن أهمهــا: الوراثــة، أو بالقــوة.

وكانــت املنطقــة قبيــل قيــام الدولــة الســعودية األولــى غيــر مســتقرة سياســياً لوجــود كثيــر 
مــن اإلمــارات احملليــة، فقــد كان فــي كل بلــدة صغيــرة إمــارة، وكأنهــا دولــة مســتقلة، فبلدان 
العيينــة وحرميــاء واخلــرج والريــاض والدرعيــة وملهــم وشــقراء وثرمــداء وغيرهــا، كانــت 
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مبثابــة إمــارات وزعامــات ال يجمعهــا كيــان واحــد، ممــا جعــل املنطقــة مشــتتة ومقســمة، 
فانتشــرت احلــروب والنزاعــات داخــل البلــدة الواحــدة وبــن البلــدان مــن أجــل الســيطرة 

والنفــوذ. 

والتاريــخ احمللــي لوســط اجلزيــرة العربيــة يصــف لنــا مــا كانــت فيــه معظــم تلــك اإلمــارات 
مــن عــدم اســتقرار وحــروب ونزاعــات وقتــال.

احلالــة الدينية والعلمية:
عاشــت منطقــة وســط اجلزيــرة العربيــة أوضاعــاً غيــر مســتقرة قبــل قيــام دعــوة الشــيخ 

اإلمــام محمــد بــن عبدالوهــاب، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل مــن أهمهــا:
أوالً: انعدام الناحية األمنية، مما أدى إلى ضعف التعليم.

ثانياً: صعوبة الظروف االقتصادية التي تؤمن حياة مستقرة حتث على العلم والتعلم.
ثالثاً: قلة وجود من يتولى شؤون التعليم ويقوم على رعايته.

وكان العامــل الدينــي فــي الغالــب هــو الدافــع لــدى بعــض النــاس إلــى التعلــم، ومــن تعلــم 

مبــادئ القــراءة والكتابــة، وتــاوة القــرآن الكــرمي أو حفــظ شــيًئا منــه، تأهــل لتعليــم النــاس.
ومــن املاحــظ علــى علمــاء تلــك الفتــرة أنهــم ركــزوا علــى الفقــه تركيــزاً كبيــراً، ولــم تأخــذ 
العلــوم األخــرى مــن الديــن  - كالعقيــدة -  نصيبهــا كمــا هــو احلــال بالنســبة للفقــه، وكان 
تركيزهــم علــى العنايــة بالفقــه، لكونــه ســبيًا مؤهــًا ألمريــن مهمــن: همــا إمامــة النــاس 

فــي الصــاة، والقضــاء بــن النــاس.
كان املذهــب الســائد فــي وســط اجلزيــرة العربيــة هــو املذهــب احلنبلــي، مــع وجــود 
املذهبــن املالكــي والشــافعي، وترجــع ســيادة املذهــب احلنبلــي فــي جنــد إلــى أســباب هــي:

ــوا- ــي فــي املناطــق اجملــاورة لنجــد كان أوالً: يرجــح أن عــدداً مــن علمــاء املذهــب احلنبل
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ــوا إلــى منطقــة وســط اجلزيــرة العربيــة. لظــروف طارئــة - قــد رحل

ثانياً: أن دراسة العلماء في منطقة جند كانت على أيدي علماء حنابلة.

ثالثــاً: أن املذهــب احلنبلــي هــو أقــرب املذاهــب لنصــوص القــرآن الكــرمي، مــع ســهولة 
ــوس. ــى النف ــاً إل ــه محبب ــي جعلت ــرحه الت ش

ــام وابــن بشــر إلــى وجــود الشــرك عنــد بعــض ســكان  وتشــير املصــادر املوثوقــة كابــن غن
جنــد بنوعيــه األكبــر واألصغــر، والدليــل علــى ذلــك وجــود بعــض الفئــات التــي كانــت تعتقــد 
النفــع والضــرر فــي األشــجار واألحجــار، وكانــت تقدســها، كذلــك بنــاء القباب علــى القبور، 

كقبــر زيــد بــن اخلطــاب رضــي اللــه عنــه.

وذلــك كلــه يؤكــد أن وســط اجلزيــرة العربيــة مثــل بقيــة أجزائهــا قبــل قيــام الدعــوة والدولــة 
الســعودية األولــى كانــت تعانــي مــن الكثيــر مــن اخملالفــات فــي أمــور الديــن عامــة، واألمــور 

الَعَقديــة خاصة.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال:

هــل كان النــاس فــي وســط اجلزيــرة العربيــة بحاجــة إلــى دعــوة دينيــة؟ وملــاذا كانــت هــذه 
املنطقــة مكانــاً مناســباً للدعــوة؟

ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال التتبــع و االســتقراء الصحيــح لواقــع احليــاة فــي 
وســط اجلزيــرة العربيــة ، جنــد أن وســط اجلزيــرة العربيــة كان بحاجــة ماســة لقيــام دعــوة 
دينيــة مدعومــة بقــوة سياســية، فقــد كان الشــرك موجــوداً عنــد بعــض النــاس - كمــا ذكرنــا 
ــة،  ــه مــن أخطــاء عقدي ــح مــا يرون ــر بتصحي ــى اجله ــن عل ــر قادري - وكان الصاحلــون غي
فــكان البــد مــن وجــود ســلطة سياســية تدعــم هــذه الدعــوة وتســعى إلــى نشــرها وتعميمهــا.



21

تـــمـــهـــيــــد

أسـرة آل سـعـود
تنتســب أســرة آل ســعود إلــى قبيلــة بنــي حنيفــة إحــدى قبائــل بكــر بــن وائــل بــن ربيعــة بــن 

نــزار بــن معــد بــن عدنــان.
وكان وجــود أســرة آل ســعود يتركــز فــي شــرق اجلزيــرة العربيــة، ووجودهــم فــي تلــك 
ــا فــرع  ــة قــام به ــرة العربي ــت مــن وســط اجلزي ــرة يعــود لهجــرات حدث البقعــة مــن اجلزي
ــة، واســتمر  ــي اليمام ــة ف ــد تدهــور األوضــاع السياســية واالقتصادي ــة بع ــي حنيف ــن بن م
وجودهــم فــي تلــك املنطقــة حتــى منتصــف القــرن التاســع الهجــري تقريباً/اخلامــس عشــر 
امليــادي، -شــاء اللــه عــز وجــل- أن يعــودوا إلــى منبعهــم األصلــي، فــكان يتزعــم األســرة 
فــي شــرق اجلزيــرة العربيــة مانــع بــن ربيعــة املريــدي، وكان يقطــن منطقــة أو مكانــاً فــي 
شــرق اجلزيــرة يقــال لــه: الــدروع أو الدرعيــة، وكان بينــه وبــن قريبــه ابــن درع مراســات 
نتــج عنهــا انتقــال مانــع املريــدي إلــى جنــد هــو وأفــراد عائلتــه، وأقطعــه ابــن درع فــي 
عــام 850 هـــ/1446م أرضــي املليبيــد وغصيبــة اللتــن أصبحتــا فيمــا بعــد نــواة لتأســيس 
ــا  ــد، وتوارثه ــا بع ــارة فيم ــي صــارت إم ــة الت ــى، وســميت بالدرعي ــة الســعودية األول الدول

أبنــاء مانــع املريــدي وأحفــاده مــن بعــده حتــى قيــام الدولــة الســعودية األولــى.

ســنة  مقــرن  بــن  محمــد  بــن  ســعود  الدرعيــة  إمــارة  اســتلم  حتــى  األحــداث  ســارت 
1132هـــ/1725م، وكانــت إمــارة ســعود بــن محمــد بدايــة مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ حكــم 
ــادة  ــر فــي زي ــه كان ذا أث ــى ألن ــة الســعودية األول ــام الدول ــل قي ــة قب آل ســعود فــي الدرعي
قــوة إمــارة الدرعيــة التــي أصبحــت ذات تأثيــر فــي ســير األحــداث فــي منطقــة العــارض 

)وســط جنــد(.
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بعــد وفــاة ســعود بــن محمــد بــن مقــرن تولــى اإلمــارة زيــد بــن مرخــان بــن وطبــان، وكان 
األكبــر ســناً مــن آل ســعود، ولكــن حكمــه لــم ميتــد طويــًا لكبــر ســنه، ممــا دعــا مقــرن بــن 
محمــد بــن مقــرن إلــى انتــزاع اإلمــارة منــه، لكــن األمــور لــم تســتمر طويــًا ملقــرن، وذلــك 
عندمــا حــاول الغــدر بزيــد بــن مرخــان الــذي كان يحكــم قبلــه، ممــا دعــا محمــد بــن ســعود 

ومقــرن بــن عبداللــه إلــى قتلــه، وكان ذلــك ســنة 1139هـــ/1727م.

ــة  ــى إمــارة العيين ــه عندمــا هجــم عل ــن مرخــان، إال أن ــد ب ــى اإلمــارة زي ــك عــاد إل بعــد ذل
ســعت - بعــد ذلــك - إلــى التحايــل عليــه وطلبــت التفــاوض معــه، وعندمــا ذهــب مت قتلــه، 
وبعــد قتــل زيــد بــن مرخــان تولــى محمــد بــن ســعود بــن مقــرن اإلمــارة فــي الدرعيــة ســنة 

1139هـــ/1727م، وظــل حكمــه حتــى ســنة 1179هـ/1765م.
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الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته
هــو محمــد بــن عبدالوهــاب بــن ســليمان بــن علــي بــن أحمــد بــن راشــد بــن بريــد بــن محمــد 
بــن بريــد بــن مشــرف آل وهبــة التميمــي. ولــد فــي العيينــة ســنة 1115هـــ/1703م، و نشــأ 
الشــيخ فــي ظــل أســرة علميــة وفــرت لــه البيئــة القــادرة علــى تفريــغ األبنــاء للدراســة 
والتحصيــل العلمــي، ومــن الذيــن أثــروا فــي شــخصية الشــيخ والــده الــذي كان قاضيــاً 

حلرميــاء، فــكان يحضــر مجالــس والــده ويســتفيد مــن هــذه اجملالــس العلميــة. 

وكان الشــيخ يــرى بأنــه البــد لــه مــن االســتزادة مــن العلــم، فانطلــق فــي عــدة رحــات  
لســنوات طويلــة يطلــب العلــم  واملعرفــة فــي عــدد من البلــدان كاحلجاز واألحســاء والعراق.

عــاد بعدهــا الشــيخ إلــى جنــد ســنة 1149هـــ/1736م، وعندمــا وصــل إلــى العيينــة وجــد 
أن أبــاه عبدالوهــاب اختلــف مــع أميــر العيينــة، وذهــب إلــى حرميــاء حيــث عمــل فــي 

ــده. القضــاء، فلحــق الشــيخ محمــد بوال

و عنــد وصــول الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى حرميــاء كان مؤهــًا للقيــام بالدعــوة 
والبــدء بهــا، ووجــدت الدعــوة صــدًى متوقعــاً بــن النــاس إال أن هنــاك مــن عارضهــا، وكان 
ــث  ــوة حي ــدء بالدع ــي الب ــه -رأي ف ــه الل ــليمان - رحم ــن س ــاب ب ــيخ عبدالوه ــده الش لوال

طالــب ابنــه الشــيخ محمــد - رحمــه اللــه - بالتريــث وعــدم مواجهــة النــاس.

ســنة  والــده  توفــي  بعدمــا  إال  بدعوتــه  عبدالوهــاب  بــن  محمــد  الشــيخ  يجهــر  ولــم 
1153هـــ/1740م، وكان أول مــا جهــر بالدعــوة فــي حرميــاء، فوجــد مــن حــاول االعتــداء 

عليــه، وهــذا مــا كان يخافــه والــده.
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وكان مــن أهم أهداف الدعوة:
أوالً: إفراد الله بالعبادة.

ثانياً: نبذ الشرك بجميع أنواعه.
ثالثاً: سد الذرائع املؤدية للشرك.

رابعاً: محاربة البدع في الدين.
خامساً: تطبيق الشريعة اإلسامية في ظل دولة قادرة على تطبيقها.

وبعدمــا جهــر الشــيخ بدعوتــه فــي حرميــاء، اضطــر إلــى االنتقــال منهــا إلــى العيينــة، وكان 
النتقالــه هــذا عــدة أســباب مــن أهمهــا:

أوالً: عدم قبول دعوته في حرمياء، وتعرضه للتهديد.

ثانًيا: عدم استقرار حرمياء سياسًيا.

ثالثاً: قبول رئيس العيينة مبا يدعو له الشيخ وتأييده فيه.

رابعاً: أهمية العيينة في املنطقة ومركزها.

عندمــا عــاد الشــيخ محمــد مــن حرميــاء إلــى العيينــة ســنة 1154هـــ رحــب بــه أميرهــا، 
ــه  ــذي زوج الشــيخ مــن عمت ــن معمــر ال ــوه، وكان أميرهــا عثمــان ب ــأن يتبع ــاس ب وأمــر الن

ــن معمــر. ــه ب ــت عبدالل اجلوهــرة بن

وعندمــا وجــد الشــيخ الدعــم ســارع إلــى إزالــة بعــض املعالــم الشــركية فــي املنطقــة، حيــث 
أمــر بقطــع بعــض األشــجار التــي يعتقــد فيهــا النفــع والضــر مثــل شــجرة الزيــب وقريــوه، 

والقبــاب التــي كانــت علــى القبــور كقبــر زيــد بــن اخلطــاب رضــي اللــه عنــه.

كمــا قــام الشــيخ باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وأمــر النــاس بالصــاة مــع اجلماعــة 
وعقــاب املتخلــف عنهــا، وقــام بإرســال الوفــود إلــى البلــدان والقــرى والقبائــل لتوضيــح أمــر 

الدعــوة ومبادئها.



25

تـــمـــهـــيــــد

كذلــك قــام بتطبيــق حــدود الشــريعة اإلســامية، فقــد طبــق حــد الزنــا علــى امــرأة اعترفت 
عنــد الشــيخ أربــع مــرات أنهــا زانيــة، فرجمت.

ردود الفعل على تطبيق مبادئ دعوة الشــيخ:

عندمــا بــدأ الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي تطبيــق مبــادئ دعوتــه ظهــرت ردة فعــل مــن 
بعــض العلمــاء، وفــي مقدمتهــم بعــض علمــاء جنــد، وأولهــم الشــيخ ســليمان بــن ســحيم مــن 
الريــاض، والشــيخ ســليمان بــن عبدالوهــاب أخــو الشــيخ فــي حرميــاء، وعبداللــه املويــس 

عالــم حرمــة.

وكانت هناك أســباب هلــذه املعارضة من أمهها ما يلي:

أوالً: اعتبــار الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب أن مــا يأخــذه القاضــي أجــراً مــن املتخاصمن 
هــو رشــوة، وهــو مــا اعتــرض عليــه العلمــاء فــي ذلــك الوقــت بشــدة.

ثانيــاً: خــوف بعــض العلمــاء مــن فقــد مكانتهــم االجتماعيــة عنــد النــاس، ببــزوغ جنــم جديد 
هــو الشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب.

ــر مــن  ــة فــي الدعــوة، حيــث اتفــق معــه الكثي ــاً: االختــاف فــي بعــض األمــور اجلزئي ثالث
العلمــاء فــي املبــادئ العريضــة، لكــن عندمــا بــدأ التفصيــل فــي األمــور الدقيقــة كانــت ردة 

الفعــل مــن قبــل املعارضــن خصوصــاً فــي مســألة الشــرك.

لكــن ردة الفعــل هــذه لــم تؤثــر ســلباً فــي دعــوة الشــيخ، لذلك عمــد بعض العلمــاء املعارضن 
إلــى إرســال الرســائل للعلمــاء خــارج جنــد، وتأليــب القــوى السياســية علــى دعوتــه، زاعمــن 
أن الشــيخ كان يؤلــب الشــعب علــى الساســة، ولذلــك قــام حاكــم األحســاء ســليمان بــن 
محمــد بــن عريعــر بالضغــط علــى حاكــم العيينــة، وذلــك للمصالــح االقتصاديــة والعاقــات 
السياســية التــي تربــط حاكــم العيينــة بحاكــم األحســاء، وألســباب اقتصاديــة تربــط ابــن 
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معمــر نفســه بحاكــم األحســاء ، لذلــك طلــب ابــن معمــر مــن الشــيخ أن يخــرج مــن العيينــة.
وبعــد ذلــك ذهــب الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة إلكمــال دعوتــه فيهــا، وكان 

ذهابــه إليهــا لعــدة أســباب مــن أهمهــا:

أوالً: تنامي قوة الدرعية في ذلك الوقت.
ثانياً: استقالية الدرعية وعدم وجود سلطة خارجية عليها.

ــن اإلســامي  ــادئ الدي ــراء آل ســعود ألحــكام الشــريعة اإلســامية ومب ــق أم ــاً: تطبي ثالث
احلنيــف، ووجــود عــدد مــن أبنائهــم يتلقــون الــدروس علــى يــد الشــيخ محمــد فــي العيينــة.

 البــد مــن التوقــف هنــا للحديــث عّمــا حصــل بعــد ذهــاب الشــيخ إلــى الدرعيــة لكــي 
نتطــرق إلــى تاريــخ آل ســعود والدرعيــة، وذلــك قبــل املبايعــة التاريخيــة بــن الشــيخ محمــد 
بــن عبدالوهــاب واألميــر محمــد بــن ســعود، أو مــا يعــرف باتفــاق الدرعيــة، ومــن ثــم نكمــل 

احلديــث عــن ذهــاب الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى الدرعيــة.
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تأسيس الدولة السعودية األوىل
ــه املقــام فــي بيــت أحــد  ــة اســتقر ب ــى الدرعي ــة إل عندمــا ســار الشــيخ محمــد مــن العيين
ــن ســعود بوصــول الشــيخ  ــر محمــد ب ــم األمي ــا عل ــذه مــن أســرة آل ســويلم، وعندم تامي
إلــى الدرعيــة اجتــه إلــى منــزل ابــن ســويلم والتقــى بالشــيخ الــذي وّضــح لــه مبــادئ الدعــوة 
ــى  ــان عل ــع االثن ــن ســعود وتباي ــر محمــد ب ــر فــي نفــس األمي ــا أث ــي كان له ــا، الت وأهدافه

نصــرة الديــن؛ الشــيخ بعلمــه، واألميــر بســلطته.

ــة  ــام الدول ــة قي ــة 1157هـــ/1744م، بداي ــاق الدرعي ــرف باتف ــا يع ــاء أو م وكان هــذا اللق
الســعودية األولــى.

بــن  الشــيخ محمــد  اجتمعــوا حــول  الذيــن  والتاميــذ  الدعــوة  أتبــاع  ازداد  ذلــك  بعــد 
الدرعيــة. فــي  عبدالوهــاب 

بداية انتشــار الدعوة ومد نفوذ الدولة:
لــم تكــن الدولــة مــع بدايتهــا ذات مســاحة تســمح لهــا بــأن تتجــه فــي نفوذهــا خــارج جنــد، 
خصوصــاً وأن جنــداً احتاجــت إلــى عــدة ســنوات كــي تكــون حتــت ســيادة الدولــة الســعودية 

األولــى بكاملهــا.

وأول صــراع بــن الدولــة وخصومهــا كان مــع أميــر الريــاض دهــام بــن دواس، وكان ســبب 
الصــراع هــو أن أهالــي منفوحــة كانــوا مــن املوالــن للدعــوة والدولــة، وقــد اعتــدى أميــر 
الريــاض علــى منفوحــة ممــا جعــل اإلمــام محمــد بــن ســعود يتحــرك دفاعــاً عــن منفوحــة 

ضــد دهــام بــن دواس، ومــن هنــا كانــت البدايــة لتوحيــد جنــد.
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مراحل توحيد البالد يف عهد الدولة السعودية األوىل
أواًل: توحيد جند:

يُقّســم املؤرخــون توحيــد جنــد إلــى ثــاث مراحــل، ذلــك ألن توحيدهــا اســتمر حوالــي )40( 
ســنة ويعــود طــول مــدة توحيدهــا إلــى مــا تأصــل فــي نفــوس أمــراء املناطــق وزعمــاء القبائل 
مــن نزعــة اســتقالية، ولــم يدركــوا أنــه البــد لهــم مــن وحــدة، وفــي مرحلــة توحيــد جنــد 
واجهــت الدولــة مشــكات مــن أههمــا دهــام بــن دواس، فكانــت بدايــة العمــل لتوحيــد جنــد 
ســنة 1159هـــ/1746م ، حيــث دخلــت الدولــة فــي صــراع مــع خصومهــا، وأبــرز خصومهــا 
فــي جنــد أميــر الريــاض الــذي كان يضيــق ذرعــاً بتوســع نفــوذ الدولــة الســعودية األولــى 
فــي جنــد، فــكان دائــم التحــرش مبنفوحــة املواليــة للدولــة، لذلــك يقــدر عــدد املواجهــات 
بــن الدولــة ودهــام بــن دواس حوالــي )17( موقعــة، وطبيعــة املواجهــات كانــت متأرجحــة، 
فعندمــا يــرى دهــام أنــه علــى وشــك النهايــة يلجــأ إلــى طلــب الصلــح، وإن أحــس بقــوة 
ســعى إلــى املواجهــة، هــذا ممــا أدى إلــى اســتمرار الصــراع معــه إلــى أكثــر مــن )28( عامــاً 
تقريبــاً، لكنــه فــي النهايــة لــم يكــن قــادراً علــى مواجهــة الدولــة فاضطــر إلــى الهــرب مــن 
الريــاض ســنة 1187هـــ/1773م. فــي عهــد اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، حيــث 

انضمــت الريــاض إلــى بوتقــة الدولــة الســعودية األولــى.

املشكلة النجرانية ) معركة احلائر 1178هـ/1764م( :
كانــت املشــكلة النجرانيــة مــن أهــم املشــكات التــي واجهــت الدولــة وهــي تســعى إلــى 
توحيــد بلــدان جنــد، وكان ســبب املشــكلة جلــوء بعــض القبائــل إلــى حاكــم جنــران احلســن 

ــه املكرمــي، الــذي قــاد جيشــاً ملواجهــة الدولــة الســعودية األولــى. بــن هبــة الل

التقــى اجليشــان فــي احلائــر القريبــة مــن الريــاض، وكان اجليــش الســعودي بقيــادة اإلمــام 
عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود قبــل توليــه احلكــم، وجيــش جنــران بقيــادة احلســن بــن 
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هبــة اللــه املكرمــي، وعندمــا دارت املعركــة ُهزمــت قــوات الدولــة الســعودية األولــى، ممــا 
دعــا الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى أن يشــير علــى اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 
ســعود القائــد بــأن يلجــأ للصلــح، وهــذا مــا حصــل بالفعــل وعــاد جيــش جنــران بعــد عقــد 

الصلــح.

ضم الدولة جلنوب جند:
ــل فــي بدايتهــا بإرســال الدعــاة إلــى اخلــرج ومــا  كانــت عاقــة الدولــة بجنــوب جنــد تتمّث
بعدهــا، ولكــن اخلــرج ومناطــق جنــوب جنــد لــم تســتجب للدعــوة، واســتمر احلــال ســاكناً 
حتــى ضمــت الدولــة الريــاض ســنة 1187هـــ/1773م، وقامــت بتوجيــه رســالة إلــى حاكــم 
اخلــرج زيــد بــن زامــل لكــي يدخــل حتــت كنــف الدولــة لكنــه لــم يســتجب للرســالة، فلــم يكــن 
أمــام الدولــة إال العمــل علــى إخضــاع جنــوب جنــد، وكان حاكــم اخلــرج يعلــم أنــه ال يســتطيع 
مواجهــة الدولــة وحــده، فقــام بإرســال رســالة إلــى حاكــم جنــران يطلــب منــه أن يقــف معــه 
ولكنــه رفــض إال مقابــل املــال، ومتــت بالفعــل املواجهــة بــن قــوات الدولــة واملتحالفــن أكثــر 
مــن مــرة كان آخرهــا فــي ضرمــاء حيــث انتصــر فيهــا اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن 
ســعود وقواتــه علــى التحالــف، وتوالــت بعــد ذلــك احلمــات علــى جنــوب اخلــرج، فأرســل 
اإلمــام عبدالعزيــز حملــة بقيــادة ســليمان بــن عفيصــان، هــزم فيهــا حاكــم اخلــرج وهــرب 
منهــا، ممــا أدى إلــى دخــول ســليمان بــن عفيصــان اخلــرج، لكــن زيــد بــن زامــل أعيــد إلــى 

اخلــرج بعــد مســاعدة األهالــي ممــا أدى إلــى خــروج ســليمان بــن عفيصــان.

بعــد ذلــك توجــه اإلمــام ســعود بــن عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود علــى رأس حملــة إلــى 
ــاء قصــر البــدع بالقــرب مــن اخلــرج أمــًا فــي مضايقــة حاكــم اخلــرج  اخلــرج، وقــام ببن
الــذي قــام باالســتنجاد ببنــي خالــد فــي األحســاء، وأتــى جيــش مــن بنــي خالــد لكــي 

ــق فــي ســعيهم فعــادوا. ــب لهــم التوفي ــم يكت يقتحمــوا القصــر، لكــن ل

وحصــل خــاف بــن آل زامــل بعــد مقتــل زيــد بــن زامــل ســنة 1196هـــ 1782م، وتولــى ابنــه 
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اك الــذي ُقتــل أيضــاً. بـَـرَّ

وفــي ســنة 1199هـــ/1785م توجهــت حملــة إلــى الدلــم واخلــرج أخضعتهمــا حلكــم الدولــة 
ــوب جنــد ســنة 1202هـــ  ــة جن ــة الواقع ــك أصبحــت املنطق ــد ذل ــى، وبع الســعودية األول
1788م بكاملهــا حتــت حكــم الدولــة الســعودية األولــى بعــد ضــم احلريــق واحلوطــة حتــى 

ــر. وادي الدواس

ضم الدولة لشــمال جند:
كانــت بدايــة ضــم شــمال جنــد ســنة 1182هـــ/1768م عندمــا انضــوت بريــدة طوعــا حتــت 
رايــة اإلمــام، واســتقر األمــر للدولــة فيهــا ســنة 1202هـــ/1788م بعــد دخــول عنيــزة فــي 

بوتقــة الدولــة الســعودية األولــى.

بعــد ضــم القصيــم متكنــت الدولــة مــن ضــم حائــل ســنة 1201هـــ/1787م، فــكان دخولهــا 
حتــت احلكــم الســعودي قبــل عنيــزة التــي دخلــت بعدهــا بعــام.

ــى  ــذي قــام بالتوســع شــماالً حت ــي ال ــن عبداحملســن آل عل ــل محمــد ب ــى حائ ــم عــن عل ث
متكــن مــن الســيطرة علــى )دومــة اجلنــدل( وتيمــاء ووادي الســرحان لتنضــم إلــى الدولــة 

ــى. الســعودية األول

ثانيًا: ضم األحساء:
ــة  ــة التوتــر بــن بنــي خالــد والدول كانــت األحســاء حتكــم مــن قبــل بنــي خالــد، وكان بداي
الســعودية األولــى ودعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، عندمــا أراد بنــو خالــد خــروج 
ــت  ــى أجــزاء مــن جنــد كان ــة الســعودية عل ــم ســيطرت الدول ــة، ومــن ث الشــيخ مــن العيين
علــى عاقــة مــع بنــي خالــد، كذلــك كانــت املعارضــة فــي جنــد دائمــة اللجــوء للخوالــد ضــد 

ــة الســعودية األولــى. الدول
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ــة الســعودية األولــى تقــف موقــف  وفــي الصــراع مــع بنــي خالــد فــي البدايــة كانــت الدول
املدافــع ضــد هجماتهــم، وضــد حتالفهــم مــع حاكمــي جنــران و اخلــرج ، ويعــود ســبب ذلــك 

إلــى أن الدولــة الســعودية ال زالــت فــي طــور توحيــد منطقــة جنــد.

لكــن بعــد أن اســتقرت الدولــة تغيــرت إســتراتيجية املواجهــة مــن الدفــاع إلــى الهجــوم 
وتوجيــه احلمــات إلــى شــرقي اجلزيــرة العربيــة، وقــد اســتمرت املواجهــة بعــد تغيــر 
ــا  ــى ســنة 1210هـــ/1796م، جــرى خاله اإلســتراتيجية مــن ســنة 1198هـــ/1784م حت

العديــد مــن املواجهــات، كانــت غالبيتهــا لصالــح الدولــة الســعودية األولــى.

وكانــت طبيعــة الصــراع تقــوم علــى املواجهــة املباشــرة، وقــد تغيــرت هنــا املوازيــن، فبعــد أن 
كان املعارضــون يلجــؤون إلــى بنــي خالــد، جنــد هنــا بنــي خالــد يلجــؤون إلــى والــي البصــرة 
فــي العــراق ملســاعدتهم ضــد الدولــة الســعودية األولــى، حتــى اســتقر األمــر للدولــة 
الســعودية فــي األحســاء ســنة 1210هـــ/1796م، فأصبحــت املنطقــة الشــرقية جــزءاً مــن 

الدولــة الســعودية.

ثالثاًً: ضم احلجاز:

ــت  ــمها. وكان ــون باس ــم يحكم ــث إنه ــة، حي ــة العثماني ــون بالدول ــاز يحتم ــّكام احلج كان ح
العاقــة بــن األشــراف والدولــة الســعودية األولــى قــد متــت فــي البدايــة عــن طريــق دعــوة 
الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، فقــد ذهــب ثاثــون عاملــاً مــن علمــاء الدعــوة إلــى احلجــاز 
فــي عهــد الشــريف ســعود بــن ســعيد الذي حكــم بــن 1146هـ/1733م-1165هـــ/ 1751م، 
وتناظــروا مــع علمــاء مكــة، وبعــد إقامــة احلجــة علــى علمــاء مكــة جلــأ األشــراف إلــى منــع 

أتبــاع الدعــوة مــن احلــج.



34

الدولة الســعودية األولى

وبعــد تولــي الشــريف أحمــد بــن ســعيد ســنة 1184هـــ/م1770، حتســنت العاقــات بــن 
األشــراف وحــكام الدولــة الســعودية األولــى، وفــي ســنة 1185هـــ/1771م، طلــب الشــريف 
أحمــد مــن اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد إرســال مــن يبــن لهــم حقيقــة الدعــوة، فأرســل 
إليهــم الشــيخ عبدالعزيــز احلصــن، وقــد تناقــش مــع علمــاء احلجــاز حــول أصــول الدعــوة 

ثــم عــاد معــززاً مكرمــاً.

ثــم خلــع الشــريف أحمــد بــن ســعيد ســنة 1186 هـــ/1772م، وتولــى مكانــه الشــريف ســرور 
بــن مســاعد الــذي قضــى علــى محاولــة التفاهــم بــن الدولــة الســعودية واألشــراف، وقــام 
مبنــع أتبــاع الدعــوة مــن احلــج ســنة 1197هـــ/1782م، ولكنــه بعدمــا أرســل لــه اإلمــام 

عبدالعزيــز الهدايــا الثمينــة ســمح لهــم باحلــج.

بــن مســاعد، وطلــب مــن الدولــة  وفــي ســنة 1202هـــ/1787م تولــى الشــريف غالــب 
الســعودية أن ترســل عاملــاً يتباحثــون معــه حــول مبــادئ الدعــوة، فقامــت الدولــة بإرســال 
الشــيخ عبدالعزيــز احلصــن فرفــض علماؤهــم التباحــث معــه، وكان ذلــك بتدبيــر مــن 

الشــريف  غالــب لكــي يثبــت للنــاس حســن نيتــه متهيــداً حلماتــه العســكرية.

أرســل الشــريف غالــب بــن مســاعد أخــاه عبدالعزيــز بــن مســاعد علــى رأس حملــة انضــم 
لهــا عــدد مــن أفــراد قبيلــة شــمر وقبيلــة مطيــر، لكــن احلمــات فشــلت وانســحب الشــريف 

لقــرب موســم احلج ســنة 1202هـــ/1788م.

 بعــد ذلــك بــدأ ميــزان القــوى بــن الطرفــن يتغيــر، وذلــك بعدمــا هــزم اإلمــام ســعود بــن 
عبدالعزيــز قبيلتــي شــمر ومطيــر املتحالفتــن مــع األشــراف، ممــا دعــا قبائــل احلجــاز إلــى 

االنضمــام إلــى الدولــة الســعودية األولــى.
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ــن  ــادة الشــريف ناصــر ب ــة بقي ــب حمل ــز الشــريف  غال وفــي ســنة 1210هـــ /1796م جه
يحيــى وصلــت إلــى عاليــة جنــد، وقــد تواجــه اجليشــان وانتصــر اجليــش الســعودي، ممــا 
دعــا الشــريف ناصــر ومــن بقــي معــه إلــى الهــرب إلــى احلجــاز، وكانــت هــذه إحــدى املعارك 
الفاصلــة مــع األشــراف وهــي معركــة )اجُلماِنّيــة( والتــي غيــرت مــن إســتراتيجية األشــراف 

مــن الهجــوم إلــى الدفــاع، وأدت إلــى زيــادة النفــوذ الســعودي فــي احلجــاز.

ــن القــوى بــن الطرفــن ممــا اضطــر الشــريف  ــى أن تغيــرت موازي اســتمرت املواجهــة إل
غالــب إلــى الهــرب مــن مكــة، ودفــع بأخيــه الشــريف عبداملعــن أن يرســل إلــى اإلمــام ســعود 
ــراً  ــة شــريطة أن يكــون أمي ــه التبعي ــز ســنة 1218هـــ/1804م، ويعــرض علي ــن عبدالعزي ب
علــى احلجــاز مــن قبــل الدولــة الســعودية األولــى، وبالفعــل وافــق اإلمــام ســعود ودخــل مكــة 
دون حــرب، وبعــد عودتــه إلــى جنــد عــاد الشــريف غالــب وطــرد احلاميــة الســعودية وعــاد 
الصــراع مــرة أخــرى، حتــى حاصــر جيــش الدولــة الشــريف غالــب ســنة 1220هـــ/1806م، 
فــي مكــة، وقــد علــم أنــه ليــس لــه مفــر مــن الطاعــة للدولــة الســعودية األولــى، فعــرض علــى 
اإلمــام ســعود أن يكــون أميــراً علــى مكــة مقابــل التبعيــة، وهــذا مــا حــدث، وكان مــن نتائــج 

ضــم مكــة طاعــة املدينــة املنــورة، ودخولهــا فــي بوتقــة الدولــة الســعودية األولــى.

رابعــًا: ضم جنوب غرب البالد:

عسري: 
ضمــت عســير إلــى الدولــة الســعودية األولــى بعــد ضــم جنــوب جنــد، حيــث إن ربيــع بــن 
زيــد الدوســري أحــد قــادة الدولــة الســعودية قــام بحمــات علــى بيشــة حتــى متكــن مــن 
ضمهــا للدولــة متامــاً عــام 1213هـــ/1799م، ومــن ثــم بــدأت البلــدان العســيرية تدخــل فــي 
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ــي  ــا ف ــد الوهــاب، تعلم ــن عامــر املتحمــي وشــقيقه عب ــث إن محمــد ب ــة، حي طاعــة الدول
الدرعيــة ثــم عــادا  لنشــر الدعــوة الســلفية فــي عســير، فوقــف محمــد بــن أحمــد اليزيــدي 
حاكــم عســير، فــي وجههمــا وهــو مــا دعاهمــا لطلــب العــون مــن الدولــة الســعودية األولــى 
ــن  ــا توفــي محمــد ب ــى عســير فــي عــام 1216هـــ/1802م، ومل ــه للســيطرة عل ــي عاونت الت
عامــر تولــى بعــده أخــوه عبدالوهــاب والــذي أصبــح مــن أبــرز قــادة الدولــة الذيــن دافعــوا 

عنهــا فــي وقــت حمــات محمــد علــي باشــا.

السليماين: املخالف 
وصلــت مبــادئ دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب إلــى اخملــاف الســليماني عــن طريــق 
أهــل اخملــاف الذيــن كانــوا يأتــون إلــى مكــة لتأديــة فريضــة احلــج، لذلــك أصبــح للدولــة 
ــن اقتنعــوا  ــق الدعــوة، كذلــك كان للذي ــاع فــي اخملــاف الســليماني عــن طري أنصــار وأتب

مببــادئ الدعــوة أثــر كبيــر فــي نشــر دعــوة الشــيخ فــي اليمــن.

ووصــول دعــوة الشــيخ إلــى اخملــاف الســليماني يعنــي وصــول نفــوذ الدولــة إليهــا، وهــذا 
ممــا أثــار الشــريف حمــوداً فــي أبــي عريــش، الــذي بــدأ الصــراع مــع عبدالوهــاب بــن أبــي 
نقطــة حاكــم عســير التابــع للدولــة، وخــال الصــراع تفــوق أبــو نقطــة علــى الشــريف حمــود 
بســبب دعــم الدولــة الســعودية األولــى ألبــي نقطــة، وكان الشــريف حمــود ينتظــر مــن إمــام 

صنعــاء

مســاعدته ضــد هجمــات حاكــم عســير، ولكــن دون جــدوى، حتــى أصبــح الشــريف حمــود 
يظهــر الــوالء للدولــة الســعودية األولــى والتبعيــة لهــا، لكنــه كان غيــر مســتقر فــي ذلــك.
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هناية الدولة السعودية األوىل

كان ضــم الدولــة الســعودية األولــى للحرمــن الشــريفن ذات أثــر كبيــر فــي ســعي الدولــة 
العثمانيــة إلــى إنهــاء حكــم الدولــة الســعودية األولــى، وذلــك الســتعادة هيبتهــا أمــام العالــم 
اإلســامي، وحتــى تعــود لهــا الصبغــة الشــرعية التــي كانــت تتمتــع بهــا عندمــا كانــت 

احلجــاز تابعــة لهــا.

وبعــد عــدة محــاوالت فاشــلة عبــر العــراق والشــام، أوعــزت الدولــة العثمانيــة لواليهــا علــى 
ــوذ  ــى النف ــة للقضــاء عل ــام بحمل ــي باشــا ســنة 1222هـــ/1808م، بالقي مصــر محمــد عل
ــي باشــا الفرصــة  ــد عل ــاً، ووجــد محم ــة عموم ــرة العربي ــي احلجــاز واجلزي الســعودي ف

ســانحة لــه وألطماعــه التوســعية باســم الدولــة العثمانيــة.

محالت حممد علي باشــا:
ــد  ــه طوســون، وق ــادة ابن ــى ســنة 1226هـــ/1811م، بقي ــة األول ــي احلمل ــد عل ــز محم جه
ــك  ــد ذل ــا، وبع ــعودية فيه ــة الس ــى احلامي ــرت عل ــع، وانتص ــاء ينب ــى مين ــة إل ــت احلمل نزل
بــدأ طوســون يجهــز جيشــه للتوجــه إلــى جنــوب املدينــة املنــورة، وقــد واجــه طوســون قــوات 
ــه بــن ســعود فــي وادي الصفــراء، وأحلقــت بــه  الدولــة الســعودية األولــى بقيــادة عبــد الل
ــدد،  ــب امل ــده يطل ــى وال ــع، وأرســل إل ــى ينب ــه إل ــرة، وهــرب هــو ومــن بقــي مع هزميــة كبي
وبالفعــل أمــده والــده ممــا جعلــه يتجــه مــرة أخــرى إلــى املدينــة املنــورة، ويحاصرهــا حتــى 
اســتطاع الســيطرة عليهــا، وبذلــك أصبــح طوســون يســيطر علــى شــمال احلجــاز مــن ينبــع 
إلــى املدينــة املنــورة، حيــث توجــه بعــد ذلــك إلــى جــدة بعــد اتفــاق ســري بينــه وبــن الشــريف 
غالــب، ومنهــا زحــف إلــى مكــة واســتولى عليهــا دون قتــال، وكان اإلمــام عبداللــه بــن ســعود 
ــد  ــا، وبع ــف ليعســكر فيه ــى الطائ ــوات طوســون، انســحب إل ــدم ق ــع تق ــي احلجــاز، وم ف
ذلــك تواجــه اجليشــان الســعودي بقيــادة اإلمــام ســعود وجيــش طوســون، واســتطاع اإلمــام 

هزميــة قــوات طوســون.
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بعــد هزميــة طوســون دعــا األمــر حلضــور محمــد علــي باشــا إلــى ميــدان القتــال بنفســه 
ســنة 1228هـــ/1813م، وحدثــت عــدة حــروب ومناوشــات بــن الطرفــن، لكنهــا لــم تكــن 

حاســمة.

وفــي ســنة 1229هـــ/1814م، توفــي اإلمــام ســعود بــن عبدالعزيــز الــذي وصلت فيــه الدولة 
الســعودية إلــى أقــوى نفوذهــا وانتشــارها، وخلفــه ابنــه اإلمــام عبداللــه بــن ســعود.

وفــي ســنة 1231هـــ/1816م، أتــت احلملــة التــي اســتهدفت القضــاء على الدولة الســعودية 
األولــى بكاملهــا، وهــي حملــة إبراهيــم باشــا، وقــد وصلــت احلملــة إلــى ينبــع، ومنهــا كان 
الزحــف نحــو وســط اجلزيــرة العربيــة، وكان اإلمــام عبداللــه بــن ســعود متحصنــاً فــي 
ــه  ــام عبدالل ــا اإلم ــي تركه ــرس الت ــو ال ــه نح ــى التوج ــا إل ــم باش ــا إبراهي ــا دع ــرس، مم ال
ــا  ــة أشــهر عجــز فيه ــدة ثاث ــرس مل ــم باشــا ال ــد حاصــر إبراهي ــاً نحــو شــقراء، وق متجه
هــو وقواتــه وعتــاده عــن الســيطرة عليهــا إال صلحــاً، برغــم أن عنيــزة ومــا يحيــط بهــا قــد 
رضخــت لقــوات إبراهيــم باشــا، وبعــد ذلــك اجتــه نحــو بريــدة، وبعــد قتــال اســتمر ثاثــة 
ــة، ومــن ثــم اجتــه إبراهيــم باشــا نحــو وادي حنيفــة بعــد أن  ــة ســلمت املدين ــام متواصل أي
ــم باشــا  ــا إبراهي ــى ضرمــاء حيــث قــاوم أهله ــم اجتــه إل ــده، ث ــم الوشــم فــي ي ســقط إقلي
وكبــدوا جيشــه خســائر كبيــرة. وبعــد اســتيائه عليهــا أصبــح قريبــاً مــن الدرعيــة عاصمــة 

ــة الســعودية األولــى. الدول

حاصــر إبراهيــم باشــا الدرعيــة مــدة طويلــة جتــاوزت خمســة أشــهر أظهرت خالهــا قوات 
ــز إبراهيــم باشــا عــن التســلل  الدولــة الســعودية األولــى بســالة واضحــة وصمــوداً أعج
داخــل أســوار الدرعيــة، إال أن الصمــود وحــده ال يكفــي أمــام قــوات كانــت معــدة ملثــل هــذه 
املواقــف، ممــا دفــع باإلمــام عبداللــه إلــى التســليم ســنة 1233هـــ/1818م، وبذلــك ســقطت 

الدولــة الســعودية األولــى وكانــت نهايتهــا.
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أئمة الدولة السعودية األوىل

أواًل: اإلمام حممد بن ســعود:
يعتبــر اإلمــام محمــد بــن ســعود آخــر أمــراء الدرعيــة، وأول األئمــة مــن آل ســعود، ومؤســس 
الدولــة الســعودية األولــى، وقــد تولــى احلكــم بعــد زيــد بــن مرخــان فــي إمــارة الدرعيــة، 

واإلمــام محمــد هــو أكبــر أبنــاء ســعود بــن محمــد بــن مقــرن.

ولــد اإلمــام محمــد بــن ســعود فــي الدرعيــة فــي حــدود ســنة 1100هـــ/1688م، ونشــأ 
فــي أســرة حريصــة علــى العلــم، وااللتــزام باملبــادئ الدينيــة، لــذا كانــت مناصرتــه للشــيخ 

ــا. ــادي إليه ــي كان ين ــدة الســليمة الت ــه للعقي ــن عبدالوهــاب بســبب إدراك محمــد ب

توفي اإلمام املؤسس - يرحمه الله - سنة 1179هـ/1765م.

ثانيــًا: اإلمام عبدالعزيز بن حممد:
هــو اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، ولــد ســنة 1133هـــ/1720م، فــي الدرعيــة، 
ــم  ــز بالعل ــام عبدالعزي ــى اإلم ــاب، وحتل ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــد الش ــى ي ــم عل ــد تعل وق

ــه عــز وجــل. ــاً إلــى الل ــة، وكان داعي والعمــل والفضيل

ولإلمــام  1179هـــ/1765م،  ســنة  والــده  وفــاة  بعــد  احلكــم  عبدالعزيــز  اإلمــام  تولــى 
عبدالعزيــز خصــال أهمهــا العلــم و احلــزم والقــوة، حيــث تربــى علــى يــد والــده الذيــن ربــاه 

ــن.  ــم والدي ــم العل ــم منه ــاء، وتعل ــد العلم ــى ي ــوة، وعل ــم والق ــى احلك عل

غــادر ســنة  بســكن  بعدمــا طعــن  اللــه،  يــدي  بــن  اإلمــام عبدالعزيــز ســاجداً  توفــي 
بالنــاس. يصلــي  وهــو  الدرعيــة،  فــي  1218هـــ/1803م 
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ثالثًا: اإلمام سعود بن عبد العزيز:

ولــد اإلمــام ســعود علــى الراجــح ســنة 1161هـــ/1748م، ونشــأ علــى العلــم، وتتلمــذ علــى 
يــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وكان فطنــاً ذكيــاً، وســريع البديهــة واحلفــظ، لذلــك 

أصبــح خطيبــاً ومحدثــاً جيــداً فيمــا بعــد.

كان اإلمــام ســعود مــن أشــجع أئمــة الدولــة الســعودية األولــى، وأشــدهم حرصــاً علــى 
ــد  ــام ســعود بع ــع اإلم ــم، وبوي ــاء منه ــة، وباألخــص العلم ــور الدول ــي أم ــة ف مشــورة الرعي

ــز ســنة 1218هـــ/1803م. ــده اإلمــام عبدالعزي استشــهاد وال

وتوفي عام 1229هـ/1813م ، إثر إصابة كان يعاني منها أسفل بطنه.

رابعاًً: اإلمام عبداهلل بن ســعود:
تولــى اإلمــام عبداللــه بــن ســعود اإلمامــة ســنة 1229هـــ/1813م، بعــد وفــاة والــده اإلمــام 
ســعود، وقــد وصــف اإلمــام عبداللــه بأنــه يتفــوق علــى العلمــاء أنفســهم فــي الفقــه، وكان 

بليغــاً ذكيــاً، متواضعــاً.

أعــدم اإلمــام عبداللــه فــي اســتانبول - عاصمــة الدولــة العثمانيــة - بعــد ســقوط الدولــة 
الســعودية األولــى وكان إعدامــه ســنة 1234هـــ/1818م.
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أوضاع البالد يف أعقاب سقوط الدولة السعودية األوىل
ســقطت الدرعيــة فــي يــد إبراهيــم بــن محمــد علي باشــا ســنة 1233هـ/1818م، وبســقوط 
الدرعيــة ســقطت الدولــة الســعودية األولــى، فأصبحــت اجلزيــرة العربيــة، وباألخــص 

وســطها حتــت ســيطرة جيــش محمــد علــي.

موقف األهايل من ســقوط الدولة السعودية األوىل:
انقســم األهالــي إلــى ثــاث فئــات، األولــى: كانــت مواليــة جليــش محمــد علــى، وكان دافعها 
للمــواالة هــو اخلــوف مــن بطــش قــوات محمــد علــي، والثانيــة: أظهــرت بعــض املقاومــة، 
ولكنهــا لــم تســتطع الصمــود أمــام إمكانــات جيــش محمــد علــى، أمــا الثالثــة: فلــم تســتطع 
املقاومــة، ولــم تــرض باالستســام، ففضلــت هــذه الفئــة الرحيــل عــن املناطــق التــي وقعــت 

حتــت نفــوذ جيــش محمــد علــي.

أعمال إبراهيم باشــا بعد ســقوط الدولة السعودية األوىل:
قــام بقتــل عــدد مــن الزعمــاء السياســين والعلمــاء، وأســر مجموعــة منهــم وأرســلهم 
إلــى مصــر، كمــا قــام بهــدم الدرعيــة وأســوارها خوفــاً مــن أن حتصــن فيمــا بعــد وتقــوم 
مــرة أخــرى، كمــا قــام باألمــر نفســه فــي املــدن األخــرى للغــرض نفســه، وارحتــل إبراهيــم 
باشــا عــن اجلزيــرة العربيــة ســنة 1235هـــ/1820م، وتــرك جيشــاً محــدوداً فــي جنــد جلمــع 

الضرائــب.



44

قيــام الدولة الســعودية الثانية

أحوال اجلزيرة العربية بعد انســحاب إبراهيم باشــا

بــدأت بــوادر ظهــور قوى في املنطقة وهــي كالتالي:
أوالًً: بنو خالد يف األحســاء:

ــل  ــوا حــكام األحســاء قب ــن كان ــد الذي ــي خال ــر، وهــو مــن زعمــاء بن ــن عريع عــاد ماجــد ب
قيــام الدولــة الســعودية األولــى، وقــد توجــه ماجــد بــن عريعــر إلــى األحســاء وتســلم مقاليــد 

الســلطة فيهــا.

ولــم يتركــه إبراهيــم باشــا، فقــد أرســل إليــه فرقــة بقيــادة محمــد كاشــف، ولــم يعلــن ابــن 
عريعــر املقاومــة أو االصطــدام وإمنــا انســحب إلــى احلــدود الشــمالية مــن اجلزيــرة 
ــم باشــا، وبالفعــل فقــد أخــذت قــوات  ــى مــا عــادت فرقــة إبراهي ــة، لكــي يعــود مت العربي
محمــد علــي مــا فــي البــاد مــن ذخائــر وأمــوال للدولــة الســعودية األولــى، وبعــودة إبراهيــم 
باشــا إلــى مصــر تكــون قــوات محمــد علــي باشــا قــد انســحبت مــن األحســاء، وعــاد ماجــد 

بــن عريعــر إليهــا وبســط نفــوذه مــن جديــد.

ثانيــاً : آل معمر يف جند:
بعــد ســقوط الدولــة الســعودية األولــى، كان هنــاك محاولــة لتكويــن دولــة، وهــذه احملاولــة 
ــة آلل ســعود، فقــد كان  ــة قراب ــذي ميــت بصل ــن معمــر، ال ــن مشــاري ب ــا محمــد ب ــام به ق
اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود خــال محمــد بــن مشــاري بــن معمــر، وكانــت هنــاك 

عــدة عوامــل مشــجعة حملمــد بــن مشــاري علــى تأســيس دولــة فــي الدرعيــة وهــي:

ــوات 	  ــل ق ــن قب ــل م ــن األســر والتنكي ــن ســلموا م ــن الذي ــن مشــاري كان م ــد ب محم
ــة. ــه الدرعي ــا تعرضــت ل ــم تتعــرض مل ــي ل ــة الت ــى العيين ــي، فقــد جلــأ إل محمــد عل

خلو املنطقة من الزعمات السياسية وباألخص من آل سعود.	 
الرصيــد التاريخــي الــذي كان يتمتــع بــه محمــد بــن مشــاري، حيــث كانــت إمــارة آل 	 

معمــر فــي العيينــة، مــن أقــوى اإلمــارات النجديــة قبــل ظهــور قــوة الدرعيــة.
صلة القرابة التي كان يتمتع بها مع آل سعود.	 
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ســبب اختيار حممد بن مشاري للدرعية:
مــن املؤكــد أن ســبباً إســتراتيجياً جعــل محمــد بــن مشــاري يختــار الدرعيــة، وهــو حرصــه 
ــاء  ــى إحي ــه بقــدر مــا هــو حريــص عل ــه يبحــث عــن مجــد شــخصي ل ــاس أن أال يشــعر الن
الدولــة، وتوّفــر األمــن واالســتقرار للمنطقــة، كمــا كان فــي عهــد الدولــة الســعودية األولــى، 
باإلضافــة إلــى أنــه لــو انطلــق مــن العيينــة لكثــر املعارضــون لــه، بينمــا الدرعيــة ســتوفر لــه 

الكثيــر مــن املؤيديــن واملناصريــن حتــى مــن آل ســعود.

موقــف األهايل من حماولة ابن معمر:
وجــد محمــد بــن مشــاري التأييــد مــن ســكان جنــد، لكــن بعضهــم رأى أن حركــة ابــن 
معمــر إيذاًنــا بعــودة قــوات محمــد علــي باشــا مــن جديــد، لذلــك رأى البعــض أنــه البــد مــن 

ــى حركــة ابــن معمــر. االتصــال ببنــي خالــد فــي األحســاء لكــي يقضــوا عل

وبالفعــل فقــد توجــه ماجــد بــن عريعــر إلــى جنــد ووصــل العــارض واخلــرج، وتبعــه النــاس، 
لكــن ابــن معمــر امتــص غضــب ابــن عريعــر عــن طريــق إرســال رســالة محملــة بالهدايــا، 

يعلــن فيهــا التبعيــة للدولــة العثمانيــة.

ازدادت شــعبية ابــن معمــر بعــد هــذا التصــرف، فعــاد الكثيــر مــن الذيــن هربــوا وقــت الغــزو 
مــن جنــد، ومــن هــؤالء اإلمــام تركــي بــن عبداللــه، وأخــوه األميــر زيــد بــن عبداللــه، ووقفــوا 

بجانــب ابــن معمــر، مــا جعلــه يُدخــُل حرميــاء فــي طاعتــه وبعــض البلــدان النجديــة.

ثالثاً : ظهور مشــاري بن ســعود على مسرح األحداث:
مشــاري بــن ســعود هــو أخــو آخــر أئمــة الدولــة الســعودية األولــى اإلمــام عبداللــه بــن 
ــروا مــن قبــل اجليــش املصــري، لكنــه متكــن  ســعود، وكان األميــر مشــاري مــن الذيــن أٌِس
مــن الهــرب فيمــا بــن املدينــة املنــورة وينبــع، وبعودتــه أصبــح الوريــث الشــرعي للحكــم فــي 
ــن  ــن مشــاري ب ــة ممــا اضطــر محمــد ب ــى الدرعي ــه األنصــار، وعــاد إل جنــد، فانضــم إلي
معمــر إلــى التنــازل عــن احلكــم لــه، ومــع زيــادة قــوة مشــاري ومنوهــا، أضمــر ابــن معمــر 
لــه الشــر، ألن األمــر لــم يكــن هينــاً عليــه، وفــي أثنــاء خــروج األميــر مشــاري بــن ســعود مــن 
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الدرعيــة ذاهبــاً إلــى اخلــرج ملواجهــٍة عســكريٍة بهــا، هــرب ابــن معمــر إلــى ســدوس مدعيــاً 
املــرض وزيــارة أقاربــه، بينمــا كانــت احلقيقــة تؤكــد أّنــه ذهــب جلمــع األنصــار مــن حولــه.

وفــي املقابــل علــم محمــد علــي باشــا فــي مصــر مبــا يقــوم بــه األميــر مشــاري بــن ســعود 
مــن توحيــد جديــد للدولــة، فأرســل فرقــة بقيــادة أبــوش أغــا وصلــت إلــى عنيــزة، فأرســل 
محمــد بــن مشــاري بــن معمــر ألبــوش أغــا يعلــن التبعيــة حملمــد علــى، وفــي هــذه األثنــاء كان 
ابــن معمــر قــد قبــض علــى مشــاري بــن ســعود وهــو فــي عودتــه مــن اخلــرج، وعــاد حلكــم 

الدرعيــة.

لكــن األمــور لــم تســتقر حملمــد بــن مشــاري بــن معمــر؛ ألنــه قــام بتســليم مشــاري بــن ســعود 
ــن  ــا فــي الســجن، ممــا أغضــب اإلمــام تركــي ب ــذي توفــي الحًق ــي، وال لقــوات محمــد عل

عبداللــه الــذي كان أميــراً علــى الريــاض.

قيام الدولة السعودية الثانية:
ــه قــرر مواجهــة محمــد بــن مشــاري بــن معمــر،  لقــد ذكرنــا بــأن اإلمــام تركــي بــن عبدالل
بعدمــا فعــل فعلتــه باألميــر مشــاري بــن ســعود، فانطلــق اإلمــام تركــي بــن عبداللــه مــن بلــدة 
احلائــر، ومــن ثــم إلــى ضرمــا، وانضــم حولــه األنصــار ثــم توجــه إلــى الدرعيــة، وقــام بأســر 

محمــد بــن مشــاري بــن معمــر وابنــه مشــاري بــن محمــد.

وقــد كان مــا فعلــه محمــد بــن مشــاري باألميــر مشــاري بــن ســعود دافعــاً قويــاً لإلمــام تركــي 
ــه، وبالفعــل هــذا مــا  ــل ابــن معمــر وابن ــه، وهــو قت ــه ألن يقــوم مبــا كان يهــدد ب بــن عبدالل

حــدث ثــأراً ملشــاري.
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الرياض عاصمة الدولة الســعودية الثانية:
بعــد اســتقرار األمــر لإلمــام تركــي بــن عبداللــه، قــرر حتويــل العاصمــة مــن الدرعيــة إلــى 

الريــاض، وذلــك لعــدة أســباب:

أواًل: معرفــة اإلمــام تركــي بــن عبداللــه أســوار الريــاض ومكانتهــا، حيــث كان أميــراً عليهــا 
قبــل األميــر مشــاري بــن ســعود، فكانــت دافــع اطمئنــان لــه أكثــر مــن الدرعيــة.

ثانيــاً : عــدم صاحيــة الدرعيــة عاصمــة بعــد تدميرهــا وانتقــال عــدد مــن الســكان منهــا 
إلــى غيرهــا.

: رمبــا أراد اإلمــام تركــي بــن عبداللــه أن تبقــى الدرعيــة داللــًة علــى املاضــي  ثالثــاً 
واالعتبــار مبــا حــدث والتعــرف علــى املاضــي.

اإلمام تركي بن عبدالله وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الثانية:
تفرقــت البــاد قبــل بدايــة عهــد اإلمــام تركــي إلــى عــدة قــوى سياســية مختلفــة، وكان عليــه 
أن يبــدأ بحمــات توحيــد البــاد، كمــا فعــل اإلمــام محمــد بــن ســعود فــي بدايــة توحيــد 

الدولــة الســعودية األولــى.

أبــرز اخلصوم الذين واجههم اإلمام تركي:

أواًل: األشراف:
قــوة األشــراف كانــت متثــل الدولــة العثمانيــة فــي احلجــاز، وعلــى اإلمــام تركــي بــن عبداللــه 
أن يكــون حــذًرا، وأال يصطــدم بقــوة األشــراف ألنــه ســوف يعــرض بدايــة حكمــه للخطــر، 
وكان عليــه احلــذر مــن أن يحــدث مــا حــدث فــي عهــد الدولــة الســعودية األولــى مــن إثــارة 

للدولــة العثمانيــة.
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ثانيــاً : بقايا جيش حممد علي:

حاولــت قــوات محمــد علــي عــدة محــاوالت للقضــاء علــى قــوة اإلمــام تركــي بــن عبداللــه 
وأرســلوا عــدًدا مــن القــوات بقيــادة أبــوش أغــا وحســن بــك، وانضمــت قــوات أبــوش أغــا 
وحســن بــك معــاً، وحاصــروا اإلمــام تركــي فــي الريــاض حتــى هــرب منهــا، وقــام اإلمــام 
ــام  ــاد اإلم ــحاب، وع ــى االنس ــي عل ــد عل ــوات محم ــار ق ــد وإجب ــن جدي ــتات م ــع الش بجم
تركــي إلــى الريــاض،  واســتقر بهــا نهائيــا منــذ عــام 1240هـــ/1824م، وقــد قامــت قــوات 
محمــد علــي بعقــد صلــح مــع اإلمــام تركــي علــى أن تغــادر جنــًدا بعــد أن يعمــل تركــي علــى 

تســهيل خروجهــم مــن الريــاض ومناطــق جنــد.

وبعــد رحيــل قــوات محمــد علــي، أتــى النــاس ليبايعــوا اإلمــام تركــي بــن عبداللــه، وتوافــد 
بعــض ممــن ســجنوا فــي مصــر والهاربــن إلــى اإلمــام، وكان مــن هــؤالء حفيــد الشــيخ 
محمــد بــن عبدالوهــاب وكان مــن الذيــن ســجنوا فــي مصــر، وهــو الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
حســن الــذي أصبــح ســاعد اإلمــام تركــي األميــن، كمــا عــاد اإلمــام فيصــل بــن تركــي مــن 

مصــر، حيــث اعتمــد عليــه والــده فــي حمــات التوحيــد.

ثالثاً : بنو خالد يف األحساء:
بعــد أن اســتتب األمــر لإلمــام تركــي اجتــه نظــره إلــى األحســاء، وكان لهــذا االجتاه أســبابه، 

وهـــي:
أن مناطق األحساء كانت جزًءا من الدولة السعودية.	 

تعتبــر األحســاء منفــذاً مهمــاً علــى الســاحل، فكانــت األحســاء بالنســبة لإلمــام تركي 	 
متثــل أهميــة اقتصاديــة لباده.
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لذلــك توجــه نظــر اإلمــام إلــى األحســاء، التــي كانــت حتــت حكــم بنــي خالــد، وحدثــت 
عــدة مناوشــات فــي ســنتي 1242هـــ/1826م، و1245هـــ/1829م، وأمــر اإلمــام ابنه فيصل 
بقيــادة القــوات ملواجهــة جيــش ماجــد بــن عريعــر وأخيــه محمــد، وتقابــل اجليشــان فــي 
موقعــة الســبية فــي ســنة 1245هـــ/1830م، وقتــل فيهــا ماجــد، واســتطاع اإلمــام فيصل بن 
تركــي االنتصــار، وأخــذ مــا كان جليــش بنــي خالــد مــن أمــوال وأغنــام وإبــل، وكتــب اإلمــام 
تركــي إلــى ابنــه فيصــل، بأنــه ســوف يأتــي إلــى األحســاء كــي يبايعــه أهلهــا، وهــرب بنــو 
خالــد مــن األحســاء، ودخلهــا اإلمــام دون مقاومــة، وأعلنــت املناطــق احمليطــة باألحســاء 

التبعيــة لإلمــام تركــي.

هنايــة عهد اإلمام تركي: 

ــن  ــد أحــد خــدم مشــاري ب ــى ي ــه عل ــن عبدالله،باغتيال ــي ب ــام ترك ــد اإلم ــة عه ــت نهاي كان
ــت  ــن أخ ــو اب ــرن، وه ــن مق ــد ب ــن محم ــعود ب ــن س ــاري ب ــن مش ــن ب ــن حس ــن ب عبدالرحم
اإلمــام تركــي بــن عبداللــه، وكان مشــاري بــن عبدالرحمــن مــن ضمــن األســرى فــي مصــر، 
ه اإلمــام تركــي علــى منفوحــة، وقــد عزلــه اإلمــام عــن منفوحــة  وعنــد عودتــه إلــى جنــد، والَّ

بعــد وشــاية تفيــد بــأن مشــاري يدبــر مؤامــرة ضــد اإلمــام لإلطاحــة بــه.

وفــي ســنة 1246هـــ/1830م حــاول مشــاري التحــرك ضــد اإلمــام تركــي ولكنــه فشــل فــي 
ــي  ــن عــون رفــض مســاعدته وبق ــد ب ــن الشــريف محم ــدى األشــراف، ولك ــك، فلجــأ ل ذل
حتــى ســنة 1248هـــ/1832م، وبعدهــا عــاد إلــى جنــد وحتديــداً إلــى القصيــم، وقــد تقــدم 

إلــى اإلمــام بطلــب الشــفاعة، فعفــى عنــه.
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الشــَر ضــد اإلمــام، وفــي ســنة  مــا زال يُضمــر  الريــاض وهــو  دخــل األميــر مشــاري 
1249هـــ/1833م، اســتغل مشــاري خلــو الريــاض مــن القــوات التــي كانــت مشــغولة بحملــة 
علــى األحســاء بقيــادة اإلمــام فيصــل بــن تركــي، وقــد اتفــق مشــاري مــع مملوكــه إبراهيم بن 
حمــزة لقتــل اإلمــام، وبالفعــل قــام ابــن حمــزة بقتــل اإلمــام تركــي بــن عبــد اللــه بعــد خروجــه 
مــن صــاة اجلمعــة، وبعــد ذلــك اســتولى األميــر مشــاري علــى القصــر، وصــل اخلبــر إلــى 
اإلمــام فيصــل بــن تركــي، واجتمــع مــع عــدد مــن قادتــه وقــرروا الذهــاب إلــى الريــاض، وقــد 
تيســر لإلمــام فيصــل بــن تركــي الســيطرة علــى الوضــع فــي الريــاض، وإعــادة احلــق بقتــل 

األميــر مشــاري.
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اإلمام فيصل بن تركي )الفترة األوىل( 
1249هـ/1833م - 1254هـ/1838م

بعدمــا َقتَــل اإلمــام فيصــل األميــر مشــاري بــن عبدالرحمــن، توافــد النــاس إلــى الريــاض 
ملبايعتــه علــى احلكــم.

أهم أعمال اإلمام فيصل بن تركي بعد توليه احلكم:

أواًل: دعوة القضاة:
قــام اإلمــام فيصــل بــن تركــي بتوجيــه دعــوة للقضــاة فــي البلــدان إلــى الريــاض، وأكرمهــم، 

وحثهــم علــى االجتهــاد فــي العمــل والعــدل بــن النــاس.

ثانيــاً : خطابه للرعية:
وجــه اإلمــام خطابــاً عامــاً للرعيــة يدعوهــم فيــه إلــى اتبــاع مبــادئ الشــريعة اإلســامية، 

واحلــرص علــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.

ثالثاً : أخذ الزكاة:
قــام بالدعــوة إلــى دفــع الــزكاة، وذلــك ألن الــزكاة ركــن مــن أركان اإلســام، وهــي دخــل مهــم 

للدولــة، وألن دفــع الــزكاة، يــدل علــى صــدق التبعيــة للدولــة.

فمــن ميتنــع عــن دفــع الــزكاة فهــو متمــرد علــى الدولــة، لذلــك عندمــا امتنعت بعــض القبائل 
عــن دفــع الــزكاة، أرســل اإلمــام القــوات إليهــا وأعلــن احلــرب علــى مــن متــرد ورفــض دفــع 
الــزكاة، حتــى أعلــن املتمــردون الــوالء للدولــة، وكانــت هــذه خطــوة إيجابيــة اســتطاع اإلمــام 

فيصــل بهــا توطيــد احلكــم، وإعــادة الوحــدة للبــاد مــن جديــد.
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رابعاً : تعيني عبداهلل بن رشــيد على حائل:
كان تعيــن عبداللــه بــن رشــيد علــى حائــل مــن بــاب املكافــأة الشــخصية لــه، بســبب موقفــه 
اإليجابــي فــي حصــار األميــر مشــاري بــن عبدالرحمــن، ورؤيــة اإلمــام بأنــه شــخصية قادرة 

علــى إدارة األحــداث.
وكان تعيــن عبداللــه بــن رشــيد علــى حائــل بــذرة لنــواة قــوة سياســية فــي املنطقــة أصبــح 
ــة  ــة الســعودية الثاني ــر فــي األحــداث، خاصــة فــي جنــد، بعــد ســقوط الدول ــا دور كبي له

علــى أيديهــم، إلــى قيــام الدولــة الســعودية علــى يــد امللــك عبدالعزيــز.

خامساً : حل املشكالت اليت كانت يف هناية عهد والده:
ــد نفــوذه فــي وســط اجلزيــرة العربيــة، وجــه اإلمــام  فيصــل أنظــاره إلــى شــرق  بعــد أن وطَّ
ــد األمــن فيهــا، كذلــك القبائــل  اجلزيــرة العربيــة التــي كانــت ثائــرة فــي عهــد والــده ووطَّ

ــن اإلمــام بقوتــه وحزمــه مــن إجبارهــا علــى الــوالء والطاعــة للدولــة. املتمــردة التــي متكَّ

موقــف اإلمــام فيصل من حتــركات محمد علي:
متثل موقف اإلمام فيصل  في أمرين:

محاولــة جتنــب االصطــدام املباشــر بقــوات محمــد علــي باشــا، واحتــواء األزمــة 	 
الســلمية. بالطــرق 

أخذ احليطة واحلذر ملواجهة مرتقبة مع قوات محمد علي.	 
أرســل محمــد علــي مندوبــاً إلــى اإلمــام فيصــل بــن تركــي يطلــب منــه تزويــد قــوات محمــد 
علــي باشــا مبــا حتتاجــه فــي ســيرها إلــى جنــد وشــرق اجلزيــرة العربيــة، ومــا كان إرســال 
املنــدوب إال افتعــاالً ألزمــة بينــه وبــن اإلمــام، ممــا جعــل اإلمــام يرفــض طلــب محمــد علــي، 

وكان رفضــه لســببن همــا:
 يعلــم اإلمــام فيصــل بأنــه إذا ســاعد قــوات محمــد علــي ســيكون هــو هدفــاً لــه فيمــا 	 

بعــد، ســواء أكان ذلــك عاجــًا أم آجــًا.

يعلــم اإلمــام بــأن املــؤن واملســاعدات التــي ســوف يعطيهــا اجليش ســتوجه ضــد جنوب 	 
اجلزيــرة العربيــة  التــي يربطهــا مــع الدولــة الســعودية الثانية عاقات حســنة.
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مــع ذلــك لــم يكــن رد اإلمــام جافــاً، بــل قــام ببعــث األميــر جلــوي بــن تركــي إلــى ممثــل محمد 
ــن تركــي أمــًا  ــا، وكان ذلــك عمــًا دبلوماســياً مــن اإلمــام فيصــل ب ــي محمــًا بالهداي عل
منــه فــي منــع قــوات محمــد علــي مــن التحــرك نحــو جنــد، لكــن محمــد علــي لــم يكــن ينــوي 
إال إشــعال الفتنــة، فقــام باالحتفــاظ بجلــوي بــن تركــي لديــه رهينــة لضمــان حتركاتــه فــي 

اجلزيــرة.

هناية عهد اإلمام فيصل بن تركي يف الفترة األوىل من حكمه:
لــم يلبــث اإلمــام فيصــل فــي حكمــه حتــى ســير عليــه محمــد علــي باشــا حملــة عســكرية 
ضــده، وقــد اختلــف ســبب الغــزو اجلديــد عــن ســابقه فــي عهــد الدولــة الســعودية األولــى، 
حيــث كان فــي عهــد الدولــة الســعودية األولــى بإيعــاز مــن الدولــة العثمانيــة حملمــد علــي، 
الــذي كان رأس حربــة قاتلــت بهــا الدولــة العثمانيــة، أمــا الغــزو اجلديــد فهــو ألطمــاع 
وتوســعات شــخصية حملمــد علــي فــي تكويــن إمبراطوريــة عربيــة عظمــى، حيــث إنــه  وصــل 
األناضــول بنفــوذه ووصــل الســودان واليونــان، فــكان يرمــي إلــى الوصــول إلــى اخلليــج 

العربــي.

اســتخدم محمــد علــى باشــا فــي غــزوه اجلديــد أســلوباً يختلــف عــن ســابقه، حيــث اســتغل 
شــخصية مــن أفــراد األســرة الســعودية، وهــو األميــر خالــد بــن ســعود شــقيق آخــر أئمــة 
الدولــة الســعودية األولــى اإلمــام عبداللــه بــن ســعود، وكان خالــد مــن الذيــن أســرتهم قــوات 

محمــد علــي باشــا بعــد احتالهــا الدرعيــة عــام 1233هـــ/1818م .

وضــع محمــد علــي األميــر خالــد بــن ســعود علــى رأس القــوات القادمــة إلــى اجلزيــرة 
العربيــة ليوضــح أن البــاد لــن حتكــم إال مــن أســرة آل ســعود، وهــذا مــا ســيعطي البعــض 
قبــول الغــزو اجلديــد، خصوصــاً وأن األميــر خالــد بــن ســعود يرمــي إلــى إقنــاع النــاس بهــذا 
الغــزو، وبالفعــل وجــد ذلــك قبــوالً لــدى البعــض بســبب اخلــوف مــن أن يكــون مصيرهــم 

كمصيــر مــن ســبقوهم فــي احلمــات الســابقة.
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حتركات إمساعيل بك وخالد بن ســعود:
جهــز محمــد علــي حملــة عســكرية بقيــادة إســماعيل بــك مــن ناحيــة فعليــة، ومــن ناحيــة 
اســمية بقيــاد األميــر خالــد بــن ســعود، زحفــت قــوات احلملــة مــن احلجــاز إلــى القصيــم، 
ــى أن يتحــرك هــو ومــن  ــى احلــرب، عل واســتقر رأي اإلمــام فيصــل بعــد عــزم محمــد عل
معــه مــن أهالــي جنــد، وفضــل عــدم االنتظــار فــي الريــاض، ووضــع جبهــة متقدمــة 
ــه  ــزة، وانضمــت إلي ــم، وأقــام فــي عني ــي، وحتــرك نحــو القصي ملواجهــة قــوات محمــد عل
بقيــة القبائــل والبلــدان، ثــم اجتــه إلــى ريــاض اخلبــراء، وأقــام فيهــا عشــرين يومــاً، لكــن 
بــوادر الهزميــة ظهــرت فــي قــوات اإلمــام، بســبب ويــات غــزو قــوات محمــد علــي، ومــا 
علــق فــي أذهــان النــاس مــن خــوف، فدبــت الفوضــى فــي قــوات اإلمــام، وقــرر العــودة 
إلــى الريــاض، ووجــد أن األمــر أســوأ بكثيــر، فقــرر اإلمــام تــرك املنطقــة بكاملهــا والتوجــه 
نحــو األحســاء،  وتقدمــت قــوات محمــد علــي باشــا واســتطاعت االســتياء علــى القصيــم، 
ــن  ــن رشــيد، وتعي ــه ب ــزاع احلكــم مــن عبدالل ــل، واســتطاعت انت ــى حائ ــا إل ــت منه وانتقل
أحــد احلــكام الســابقن وهــو عيســى بــن علــي، وعــادت تلــك القــوة وانضمــت إلــى قــوات 
محمــد علــي باشــا، ثــم توجــه خالــد بــن ســعود وإســماعيل بــك إلــى الريــاض، ودخلوهــا دون 
مقاومــة تذكــر، والذيــن لــم يرضهــم االستســام قــرروا اخلــروج مــن الريــاض إلــى اخلــرج 
ــن ســعود،  ــد ب ــر خال ــة األمي ــة ملقاوم ــن جبه ــوا تكوي ــم، وحاول ــي متي ــق وحوطــة بن واحلري
توجهــت قــوات خالــد بــن ســعود  وإســماعيل بــك إلــى جنــوب الريــاض، ملواجهــة املقاومــن، 
حيــث تواجــه املقاومــون مــع القــوات املصريــة، وهــزم جيــش محمــد علــى فــي احللــوة، وعــاد 
إلــى الريــاض بعــد الهزميــة، وكان هــذا احلــدث مــن األحــداث املهمــة التــي أثــرت فــي ســير 

األحــداث لفتــرة مؤقتــة.

مــا حــدث كان كفيــًا برفــع معنويــات اإلمــام فيصــل، ممــا دفعــه إلــى أن يتوجــه إلــى جنــوب 
الريــاض لينضــم إلــى املقاومــن لكــن األمــور لــم تتجــه كمــا كان يتوقــع حيث اســتطاع األمير 
ــن ســعود،  ــد ب ــة خال ــي رجحــت كف ــل ســبيع وقحطــان الت ــن ســعود أن يضــم قبائ ــد ب خال
واضطــر اإلمــام فيصــل بــن تركــي الــذي كان محاصــرا خلالــد بــن ســعود فــي الريــاض إلــى 

فــك احلصــار.
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وممــا رجــح كفــة القــوات املصريــة بشــكل كبيــر، وصــول حملــة جديــدة بقيــادة خورشــيد 
ــث  ــاض حي ــوب الري ــى جن ــل إل ــى وص ــم، حت ــى القصي ــاز إل ــن احلج ــار م ــذي س ــا، ال باش
اإلمــام فيصــل، وفــي أثنــاء ســير احلملــة اجلديــدة إلــى الريــاض، اســتغل عبداللــه بن رشــيد 
الظــروف وقابــل خورشــيد باشــا فــي املدينــة املنــورة، وطلــب منــه املســاعدة الســترداد حائل 
مــن عيســى بــن علــي مقابــل تأييــد احلملــة املصريــة، وبالفعــل أمــده خورشــيد بالقــوة التــي 

أعــادت حكــم حائــل إليــه.

وعنــد وصــول قــوات خورشــيد باشــا إلــى جنــوب الريــاض وخصوصــا الدلــم، علــم اإلمــام 
بأنــه ال يســتطيع مقاومــة احلملــة اجلديــدة فاضطــر اإلمام إلى االستســام وعقــد الصلح، 
والرضــا بتولــي األميــر خالــد بــن ســعود، وأخــذ اإلمــام فيصــل إلــى مصــر وســجن هنــاك، 

وكان ذلــك ســنة 1254هـ/1838م.

ختلي قوات حممد علي باشــا عن خالد بن ســعود:
لقــد علمنــا أن محمــد علــى يهــدف إلــى إقامــة إمبراطوريــة عربيــة فــي الشــام واجلزيــرة 
العربيــة، والتغلغــل فــي أراضــي الدولــة العثمانيــة، لكن الــدول الكبرى لم تتــرك محمد علي 
يتحــرك فــي اجلزيــرة العربيــة، كمــا يحلــو لــه حتــى يصــل إلــى مناطــق نفوذهــا، وكان ممــن 
وقــف فــي وجــه محمــد علــى بريطانيــا، وصــدر فــي معاهــدة لنــدن ســنة 1256هـــ/1840م، 
بنــد يقضــي بانســحاب قــوات محمــد علــي مــن اجلزيــرة العربيــة والشــام، وهــذا مــا حــدث 
بالفعــل عندنــا انســحبت قــوات محمــد علــي مــن املنطقــة وأصبــح األميــر خالــد بــن ســعود 

بــا قــوة تدعمــه.

ظهور عبداهلل بن ثنيان على مســرح األحداث:
ــي باشــا، حيــث  لــم يســتمر خالــد بــن ســعود أكثــر مــن عــام بعــد رحيــل قــوات محمــد عل
كانــت نهايــة حكمــه علــى يــد األميــر عبداللــه بــن ثنيــان آل ســعود الــذي كان علــى خــاف 
ــوات  ــان مــن انســحاب ق ــن ثني ــه ب ــد أن اطمــأن عبدالل ــن ســعود، فبع ــد ب ــر خال ــع األمي م
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محمــد علــي باشــا خــرج علــى خالــد بــن ســعود بعــد أن كان خالــد يصطحبــه فــي غزواتــه، 
ــع األنصــار ضــد  ــر، وجم ــى احلائ ــم إل ــن ث ــق، وم ــل املنتف ــه نحــو قبائ وكان خــروج عبدالل
خالــد، فــكان ذلــك ســهًا علــى عبداللــه بــن ثنيــان ألن خالــد بــن ســعود لــم يكــن لــه قاعــدة 
ــى احلكــم كان عــن  ــه إل ــه، ألن وصول ــى رحيل ــاس يتمن ــر مــن الن ــة فــي حكمــه والكثي صلب

طريــق محمــد علــي.

وجهــز األميــر عبداللــه بــن ثنيــان قــوة هاجــم بهــا الريــاض، وهــرب خالــد بــن ســعود إلــى 
األحســاء ومنهــا إلــى الكويــت ومــن ثــم إلــى مكــة، وامتــد حكــم ابــن ثنيــان مــن جنــد حتــى 

األحســاء ومناطــق ُعمــان، إال أن حائــل والقصيــم لــم تذعنــا لــه.
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عودة حكم اإلمام فيصل بن تركي  )الفترة الثانية(
 1259هـ/1849م - 1282هـ/1866م

عندمــا كان األميــر عبداللــه بــن ثنيــان يســير شــرقاً وغربــاً محــاوالً الســيطرة علــى أكبــر 
ــن  ــم يكــن يتوقعــه، وهــو عــودة اإلمــام  فيصــل ب ــة، حــدث مــا ل ــرة العربي بقعــة فــي اجلزي
حائــل،  إلــى  مباشــرة  اجتــه  حيــث  1843م،  1259هـــ/ ســنة  مصــر  مــن  تركــي 

همــا: لســببن  وذلــك 
أوالً: عاقة اإلمام فيصل القوية بعبدالله بن رشيد أمير حائل.	 
ثانياً: ألنها أقرب املناطق النجدية من جهة شمال احلجاز.	 

ــه،  ــام إلي ــم االنضم ــب منه ــد، وطل ــراء جن ــى أم ــب إل ــل، وكت ــي حائ ــام ف ــد اســتقر اإلم وق
فبــادر األميــر عبداللــه بــن ثنيــان باالجتــاه إلــى القصيــم ليحــول بينهــا وبــن اإلمــام فيصــل، 
وليثنــي أهلهــا عــن االنضمــام إلــى جانــب اإلمــام، لكــن األمــور لــم تســر كمــا أراد عبداللــه 

بــن ثنيــان فعــاد إلــى الريــاض كــي يتحصــن بهــا.

حتــرك اإلمــام فيصــل مــن حائــل إلــى القصيــم ومــن ثــم إلــى الريــاض، وازداد نفــوذه 
ومركــزه، وحاصــر األميــر عبداللــه بــن ثنيــان فــي الريــاض، ممــا اضطــره إلــى االستســام، 
وبذلــك انتهــت فتــرة حكــم ابــن ثنيــان، الــذي توفــي بعــد شــهر مــن استســامه فــي الســجن 
ســنة 1259هـــ/1843م، وكان هــذا التاريــخ هــو بدايــة حكــم اإلمــام فيصــل بــن تركــي فــي 

فترتــه الثانيــة.

أهــم أعمال اإلمام فيصــل يف فترة حكمه الثانية:
إنَّ أول مــا فكــر فيــه اإلمــام هــو إعــادة توحيــد البــاد، فعندمــا انتهــى حكــم عبداللــه بــن 
ثنيــان كانــت جنــد قــد دخلــت فــي ســيادة اإلمــام فيصــل حيــث أتتــه الوفــود مبايعــة بعدمــا 

ســيطر علــى الريــاض.
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ــى،  ــه األول ــرة حكم ــي فت ــل ف ــا فع ــة، كم ــه خطــاب عــام للرعي ــام فيصــل بتوجي ــام اإلم فق
وبعــد إمتــام توحيــد جنــد اجتــه نحــو شــرق اجلزيــرة العربيــة ألهميتهــا اإلســتراتيجية 
واالقتصاديــة، وقــد بــادرت األحســاء فقدمــت الطاعــة بعدمــا أرســل اإلمــام إليهــا عبداللــه 
بــن بتــال أميــًرا، ومــن دون معارضــة، وبعــد ضــم األحســاء خضعــت املناطــق احمليطــة بهــا 

ــة الســعودية. للدول

املشــكالت الــيت واجهت اإلمام فيصل بن تركــي يف فترة حكمه الثانية:
ــداء  ــل التــي قامــت باالعت ــة، خصوصــاً بعــض القبائ واجــه اإلمــام مشــكلة إخضــاع البادي
علــى قوافــل احلجــاج، وهــذا العمــل يعتبــر إخــاالً باألمــن وحتديــاً لســلطة الدولــة، فكــّرس 
اإلمــام جهــوده للقضــاء علــى مثــل هــذه األعمــال، وتوجــه بنفســه علــى رأس قواتــه لتأديــب 

تلــك القبائــل.

وفــاة اإلمام فيصل بن تركي:
بعــد حيــاة مليئــة باألحــداث، والبطولــة فــي ســبيل توحيــد البــاد توفــي اإلمــام فيصــل بــن 

تركــي - رحمــه اللــه - ســنة 1282هـــ/1866م.
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الــزاع بني أبناء اإلمام فيصل بن تركي

وهناية الدولة الســعودية الثانية

ميكننــا القــول بــأن بدايــة النهايــة للدولــة الســعودية الثانيــة، كانــت بوفــاة اإلمــام فيصــل، 
وكان لــه أربعــة أبنــاء، هــم: عبداللــه وســعود ومحمــد وعبدالرحمــن.

االبــن األكبــر وهــو عبداللــه، وقــد بويــع باحلكــم بعــد وفــاة والــده، إال أن أخــاه اإلمــام ســعود 
ــا  ــك وقــام ضــده، وقــد اســتفاد مــن هــذا الصــراع عــدة قــوى سياســية منه ــل بذل ــم يقب ل
آل رشــيد فــي حائــل والدولــة العثمانيــة والتــي اســتطاعت اقتطــاع األحســاء مــن الدولــة 

الســعودية الثانيــة.
ــه بــن فيصــل قــام أخــوه اإلمــام ســعود  وبعــد مــرور حوالــي عــام مــن حكــم اإلمــام عبدالل

ــى الســلطة. بالتحــرك ضــّده ليتول

ــث الشــرعي والســاعد  ــه الوري ــم أن ــه بحك ــام عبدالل ــب اإلم ــى جان ــاء إل ــد وقــف العلم وق
ــا أن  ــة، كم ــوش وإدارة شــؤون الدول ــادة اجلي ــي قي ــه ف ــى خبرت ــة إل ــده، إضاف األميــن لوال

ــه بعــد وفــاة والــده. البيعــة قــد مّتــت ل

عندمــا ثــار اإلمــام ســعود علــى أخيــه اإلمــام عبداللــه، كان يبحــث عــن قــوى مســاعدة لــه 
إضافــة إلــى قبيلــة العجمــان التــي وقفــت معــه، فاجتــه نحــو إلــى آل عائــض فــي عســير، 
ولكنهــم لــم يســتجيبوا لــه، بعــد ذلــك اجتــه إلــى جنــران طالبــاً الدعــم فوجــد جتاوبــاً مــن 

حاكــم جنــران.

انطلــق بعــد ذلــك اإلمــام ســعود مــن جنــران نحــو وادي الدواســر، وفــي املقابــل كان اإلمــام 
عبداللــه يرقــب حتــركات أخيــه اإلمــام ســعود، فجهــز جيشــاً بقيــادة أخيــه األميــر محمــد، 
وتقابــل اجليشــان فــي موقعــة املعتــا ســنة 1283هـــ/1866م، وجــرت معركــة انتصــر فيهــا 
األميــر محمــد علــى أخيــه اإلمــام ســعود، وُجــرح اإلمــام ســعود فــي املوقعــة، وقتــل كثيــر مــن 

أتباعــه.
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لــم تكــن هــذه املوقعــة نهايــة املطــاف، بــل إنــه مبجــرد أن متاثــل اإلمــام ســعود للشــفاء مــن 
جراحــه - حــن إقامتــه لــدى قبائــل آل مــرة- توجــه إلــى مناطــق جديــدة لكســب التأييــد 
واألنصــار فــي اخلليــج العربــي، وبالفعــل قــام مبهاجمــة البــّر القطــري التابــع لإلمــام 
عبداللــه، لكــن األهالــي صــدوا الهجــوم وهزمــوا اإلمــام ســعود، وكانــت هزميتــه الثانيــة.

لكــن هــذه الهزميــة لــم تثنــه، بــل واصــل اتصاالتــه باملناطــق الشــرقية مــن اجلزيــرة العربيــة، 
عندمــا أحــس بالقــوة هجــم علــى مينــاء العقيــر واســتولى عليــه بعدمــا أّمــن الســفن والقــوة 
البشــرية مــن البحريــن، ثــم توجــه إلــى الهفــوف وحاصرهــا واضطــر إلــى أن يرفــع احلصــار 
ملواجهــة اجليــش الــذي أرســله اإلمــام عبداللــه بقيــادة أخيــه األميــر محمــد مــرة أخــرى، 
ــت  ــة كان ــر جــودة ســنة 1287هـــ/1870م، وهــذه املوقع ــة بئ ــي موقع ــل اجليشــان ف وتقاب
منعطفــاً فــي ســير أحــداث الصــراع بــن األخويــن، ألن قــوات اإلمــام ســعود قامــت بأســر 
ــد  ــدان الشــرقية، بع ــة البل ــى بقي ــن فيصــل، واســتولت عل ــر محمــد ب ــد اجليــش األمي قائ
هزميــة جيــش اإلمــام عبداللــه، وقــد كســب اإلمــام ســعود بهــذا االنتصــار أرضّيــة صلبــة 

فــي صراعــه مــع أخيــه اإلمــام عبداللــه.

بعــد ذلــك دب اليــأس فــي نفــس اإلمــام عبداللــه، وبــدأ االســتعداد للرحيــل مــن الريــاض، 
متجهــاً نحــو جبــل شــّمر، وفــي طريقــه حــاول كســب زعمــاء املنطقــة إلــى جانبــه لكنــه لــم 
يجــد اســتجابة، وبعــد أن أدرك فشــله رأى أن يتجــه إلــى الوالــي العثمانــي فــي بغــداد 

ــة إيقــاف زحــف اإلمــام ســعود. حملاول

األوضــاع يف الرياض بعد رحيل اإلمام عبداهلل:
أصبحــت الريــاض خاليــة مــن احلكــم فــي تلــك الفتــرة، لكــن اإلمــام عبداللــه عندمــا علــم 
مبوقــف العثمانيــن، وأنهــم ســيقفون إلــى جانبــه اســتطاع أن يعــود إلــى الريــاض، واإلمــام 
ســعود كان قــد توجــه إلــى الريــاض، ولكنــه قــرر أن يتوقــف عندمــا علــم بعــودة أخيــه اإلمــام 
عبداللــه ليرتــب أمــوره، لكنــه صمــم فــي النهايــة علــى اقتحــام الريــاض، وغــادر عبداللــه 

الريــاض، ودخلهــا ســعود وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا ســنة 1288هـــ/1871م.
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ــرة  ــى شــرق اجلزي ــة عل ــداد مدحــت باشــا حمل ــي بغ ــي ف ــي العثمان ــز الوال ــك َجّه ــد ذل بع
العربيــة بقيــادة نافــذ باشــا، ولــم يكــن الهــدف مســاعدة اإلمــام عبداللــه فحســب، وإمنا كان 
للدولــة العثمانيــة هــدف إســتراتيجي وهــو الســيطرة علــى األحســاء، واســتطاعت حملــة 
والــي بغــداد دخــول األحســاء واســتولت عليهــا ولــم تتــرك أي مكاســب تذكــر إلمــام عبداللــه 

بــن فيصــل، وكل مــا قامــت بــه هــو ضــم مناطــق األحســاء للدولــة العثمانيــة.

ــه ســعود  ــع أخي ــد صراعــه م ــن فيصــل بع ــه ب ــام عبدالل ــور لإلم ــك اســتقرت األم ــد ذل بع
ــه. ــه عبدالل ــة مــن الصــراع مــع أخي ــذي توفــي فــي ســنة 1291هـــ/1857م، بعــد مرحل ال

بروز قوة آل رشــيد يف حائل وســقوط الدولة الســعودية الثانية 1309هـ/1891م:
اســتقر األمــر فــي حائــل حملمــد بــن عبداللــه آل رشــيد ســنة 1289هـــ/1855م، وكان أول 
اصطــدام بــن اإلمــام عبداللــه بــن فيصل ومحمد بن رشــيد ســنة 1293هـ/1895م، بســبب 
وقــوف محمــد بــن رشــيد إلــى جانــب أحــد أطــراف النــزاع فــي مناطــق القصيــم حســن بــن 
مهنــا فــي بريــدة الــذي اتصــل مبحمــد بــن رشــيد لطلــب املســاعدة ضــد خصومــه مــن آل 
أبوعليــان، فوجــد محمــد بــن رشــيد الفرصــة للبــروز وإظهــار قوتــه مــن خــال مســاعدة آل 
مهنــا، وقامــوا بالهجــوم علــى بعــض املناطــق النجديــة التابعــة لإلمــام عبداللــه بــن فيصــل، 
ــي انضمــت  ــه جيشــاً ضــد اجملمعــة الت وفــي عــام 1299هـــ/1881م، جهــز اإلمــام عبدالل
إلــى حتالــف آل رشــيد وآل مهنــا، وهــب املتحالفــان إلــى جنــدة حلفائهــم ممــا أدى إلــى فــك 
احلصــار عــن اجملمعــة مــن قبــل عبداللــه بــن فيصــل الــذي عــاد إلــى الريــاض، ودارت عــدة 
ــر 1302هـــ/1883م، وقــد دارت  ــة أم العصافي معــارك بــن الطرفــن مــن أشــهرها موقع
مفاوضــات بــن اإلمــام عبداللــه ومحمــد بــن رشــيد، حــاول فيهــا اإلمــام عبداللــه أن يقنــع 
ابــن رشــيد بــأن يكــف عــن حتركاتــه، لكــن الوضــع القائــم فــي الصــراع بــن أبنــاء اإلمــام كان 

مغريــاً البــن رشــيد للعــودة لتحركاتــه ضــد الدولــة الســعودية الثانيــة.
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وظــل محمــد بــن رشــيد يتحــن الفرصــة حتــى أتــى الوقــت الــذي قــرر فيــه التوجــه نحــو 
الريــاض ليخضعهــا مدعيــاً أنــه ســيقف إلــى جانــب الدولــة الســعودية، وعنــد وصولــه جرت 
محــاوالت مــن اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لصــد ابــن رشــيد الــذي حاصــر الريــاض، 
ولكــن فــي النهايــة أجبــر اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل علــى مغــادرة الريــاض والتوجــه 
ــت ســنة  ــك فــي الكوي ــد ذل ــة واالســتقرار بع ــزة العربي ــة وخاصــة شــرق اجلزي ــى البادي إل

1310هـ/1891م.

ســرية اإلمام تركي بن عبداهلل:
هــو اإلمــام تركــي بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن 
إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع املريــدي، ولد اإلمــام تركي ســنة 1183هـــ/1769م.

وكان مــن املدافعــن عــن الدرعيــة ضــد هجــوم قــوات محمــد علــي باشــا، وكان ممــن 
استبســلوا فــي قتــال قــوات محمــد علــي. وبعــد ســقوط الدولــة الســعودية األولــى التجــأ 
اإلمــام تركــي إلــى جبــل عليــة عنــد آل شــامر مــن العجمــان، فــي حــن كانــت قــوات محمــد 

علــي باشــا تبحــث عنــه ولــم يتمكــن مــن الوصــول إليــه.

وبعــد رحيــل قــوات محمــد علــي باشــا عــاد اإلمــام تركــي إلى الدرعيــة وكانــت بداية اخلطى 
لتأســيس الدولــة الســعودية الثانيــة، وكانــت وفــاة اإلمــام تركــي بــن عبداللــه، باغتيالــه ســنة 
1249هـــ/1833م علــى يــد إبراهيــم بــن حمــزة مملــوك األميــر مشــاري بــن عبدالرحمــن آل 

سعود.

ســرية اإلمام فيصل بن تركي:
هــو اإلمــام فيصــل بــن تركــي بــن عبداللــه، تولــى احلكــم بعــد استشــهاد والــده ســنة 
الــذي قتــل والــده. بــن عبدالرحمــن  1249هـــ/1833م، وتخلــص مــن األميــر مشــاري 

اإلمــام فيصــل هــو ثانــي حــكام الدولــة الســعودية الثانيــة، وقــد شــارك اإلمــام فيصــل فــي 
العديــد مــن املعــارك، ممــا أكســبه الصفــات البطوليــة، مــن شــجاعة وإقــدام، وقــد احتمــل 
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الكثيــر مــن املتاعــب حيــث أســر فــي مصــر لــدى محمــد علــي باشــا وانقطعــت فتــرة حكمــه 
مــن ســنة 1254هـــ/1838م حتى 1259هـــ/1843م.

ــة، وكان حافظــاً للقــرآن الكــرمي،  ــة ديني ــى تربي ــاً، وقــد ترب كمــا كان اإلمــام فيصــل متدين
ــاء. ــم مبجالســة العلم وكان يهت

توفــي اإلمــام فيصــل بــن تركــي ســنة 1282هـــ/1865م، وبوفاتــه بــدأت االضطرابــات فــي 
الدولــة الســعودية الثانيــة.

ســرية اإلمام عبد اهلل بن فيصل:
االبــن األكبــر لإلمــام فيصــل بــن تركــي، وســاعده األميــن. تولــى عبــد اللــه بــن فيصــل ابــن 
ــال  ــر مــن األعم ــرن الكثي ــن مق ــن محمــد ب ــن ســعود ب ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــي اب ترك
اإلداريــة والعســكرية فــي عهــد والــده. بويــع باإلمامــة إثــر وفــاة والــده اإلمــام فيصــل بــن 
تركــي فــي احلــادي والعشــرين مــن شــهر رجــب 1282هـــ/1865م، ولــم متــض ســنة واحــدة 
علــى تولــى اإلمــام عبــد اللــه بــن فيصــل احلكــم إال وقــد خــرج عليــه أخــوه األميــر ســعود 
ــة،  ــة الســعودية الثاني ابــن فيصــل عــام 1283هـــ/1866م، مّمــا ترتــب عليــه ضعــف الدول
ثــم ســقوطها عــام 1309هـــ/1891م. توفــي اإلمــام عبــد اللــه بــن فيصــل فــي الريــاض عــام 

1307هـ/1889م.

ســرية اإلمام سعود بن فيصل:
بويــع األميــر ســعود بــن فيصــل بــن تركــي بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن 
مقــرن باإلمامــة فــي الريــاض عندمــا دخلهــا بعــد أن غادرهــا اإلمــام عبــد اللــه بــن فيصــل 
ســنة 1288هـــ/1871م. خــرج علــى أخيــه اإلمــام عبــد اللــه بــن فيصــل والتقــى معــه فــي 
عــدة وقعــات، وكان هــذا اخلــروج ســبباً رئيســاً فــي ضيــاع الدولــة الســعودية الثانيــة. توفــي 
اإلمــام ســعود بــن فيصــل فــي شــهر ذي احلجــة عــام 1291هـــ/1875م، وتولــى احلكــم مــن 

بعــده أخــوه اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل والــد امللــك عبــد العزيــز آل ســعود.
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ســرية اإلمام عبد الرمحن بن فيصل:
تولــى اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بــن تركــي بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعود بــن 
محمــد بــن مقــرن اإلمامــة مرتــن: األولــى بعــد وفــاة أخيــه ســعود بــن فيصــل فــي ذي 
احلجــة 1291هـــ/1875م، واســتمرت حتــى ســنة 1293هـــ/1876م. أمــا الثانيــة فكانــت 
بعــد وفــاة أخيــه اإلمــام عبــد اللــه بــن فيصــل عــام 1307هـــ/1889م، وامتــدت حتــى عــام 
1309هـــ/1891م العــام الــذي ســقطت فيــه الدولــة الســعودية الثانيــة. وقــد حــاول اإلمــام 
عبــد الرحمــن قــدر االســتطاعة أن يســتعيد نفــوذ الدولــة الســعودية الثانيــة وأن يغيــر 
ــد  ــام عب ــن اإلم ــم ب ــزاع القائ ــن خــال الن ــة عــن اخلــاف األخــوي. وم األوضــاع الناجم
الرحمــن بــن فيصــل واألميــر محمــد بــن عبد الله بن رشــيد، متكن ابن رشــيد من الســيطرة 
ــي  ــى نواح ــاً إل ــاض متوجه ــادرة الري ــن مغ ــد الرحم ــام عب ــه اإلم ــر مع ــد، واضط ــى جن عل
األحســاء. وقــد اســتقر بــه املقــام فــي الكويــت التــي وصــل إليهــا عــام 1310هـــ/1892م.
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مولد امللك عبدالعزيز ونشــأته

ولــد امللــك عبدالعزيــز ســنة 1293هـــ/1877م، فــي الريــاض، ونشــأ وتربــى علــى يــد والــده 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تركــي بــن عبدالله، حيــث تعلم مبــادئ القــراءة والكتابة، 
ومــن ثــم توســع فــي دراســة الفقــه والتوحيــد، كمــا تعلــم مبــادئ الفروســية، وأقبــل امللــك 
ــل  ــة والســيف وركــوب اخلي ــم اســتعمال البندقي ــى الفروســية بشــغف فتعل ــز عل عبدالعزي

واإلبــل وغيرهــا مــن املهــارات التــي يُعــّد بهــا الفرســان.

ــة  ــا الدول ــي مــرت به ــام عمــره بعــض األحــداث الت ــز أول أي ــك عبدالعزي وقــد عاصــر املل
الســعودية الثانيــة، والتــي أدت إلــى نهايتهــا، وهــذا يعطــي داللــة علــى النشــأة التــي نشــأها 
امللــك عبدالعزيــز ومــا كان فيهــا مــن قســاوة وعــن تفهــم لألحــداث منــذ فتــرة مبكــرة مــن 

عمــره.

لقــد كانــت نشــأة امللــك عبدالعزيــز عامــًا مســاعداً لــه فــي تخطــي الكثيــر مــن املصاعــب 
التــي واجهتــه فــي تأســيس اململكــة العربيــة الســعودية.

ــه بعــد  ــده فــي ارحتال ــه لوال ــراً مرافقت ــراً كبي ــز تأثي ــك عبدالعزي ــر فــي نشــأة املل وممــا أث
ســقوط الدولــة الســعودية الثانيــة، خصوصــاً بــن الباديــة، بــن قبائــل العجمــان وآل مــرة، 

ممــا ســاعده علــى التعــود علــى خشــونة العيــش واجللــد والصبــر. 

كذلــك والــده اإلمــام عبدالرحمــن كان يعتمــد عليــه فــي مراســاته السياســية، وغيرهــا، 
فقــد أرســله إلــى شــيخ البحريــن عيســى بــن علــي آل خليفــة يطلــب منــه الســماح لنســاء 
األســرة باإلقامــة فــي البحريــن بعــد ســقوط الدولــة الســعودية الثانيــة، وال شــك أن هــذه 

املراســات تكــّون شــخصية اإلنســان تكوينــاً ممتــازاً، وتعــّده حلمــل املســؤولية.
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األحداث قبل اســترداد امللك عبدالعزيز الرياض:
بعدمــا ســيطر محمــد بــن عبداللــه بــن رشــيد علــى منطقــة جنــد ســنة 1309هـــ/1892م، 
كان يتطلــع إلــى منفــذ بحــري إلمارتــه، وكانــت الكويــت أقــرب املنافــذ إليــه فــي عاصمتــه 
حائــل، لكنــه لــم ميــض فــي حتقيــق رغبتــه خلوفــه مــن بريطانيــا القريبــة مــن مبــارك 
ــه بــن رشــيد وخلفــه ابــن  الصبــاح، وفــي ســنة 1315هـــ/1897م توفــي محمــد بــن عبدالل
أخيــه عبدالعزيــز بــن متعــب بــن عبداللــه بــن رشــيد، الــذي كان يتخــذ سياســة الشــدة فــي 
جميــع أمــور إمارتــه وشــؤونها، وقــد حتمــس لغــزو الكويــت، ولتحقيــق رغبــات عمــه، إضافــة 
إلــى وجــود أســرة آل ســعود فــي الكويــت، فبــدأ الصــدام بينــه وبــن مبــارك الصبــاح الــذي 
زاد تقربــه مــن بريطانيــا حتــى عقــد معهــم معاهــدة احلمايــة ســنة 1316هـــ/1898م، ممــا 
أعطــى مبــارك الصبــاح الشــعور بالقــوة والشــجاعة لغــزو ابــن رشــيد، حيــث أعــد جيشــاً 
قوامــه عشــرة آالف مقاتــل كان علــى رأســهم مــن آل ســعود اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
وابنــه عبدالعزيــز، وقــد انتهــز الفرصــة امللــك عبدالعزيــز واقتــرح علــى والــده أن ينفصــل 
بفرقــة مــن اجليــش الســترداد الريــاض، ووافــق والــده بانفصــال عبدالعزيــز بألــف رجــل 
مــن اجليــش نحــو الريــاض، والباقــي مــن اجليــش ســار مــع مبــارك الصبــاح نحــو القصيــم، 
والتقــى  مــع ابــن رشــيد فــي موقعــة الصريــف شــمال شــرق بريــدة ســنة 1318هـــ/1901م، 
وكانــت النتيجــة احلاســمة للموقعــة هــي هزميــة جيــش مبــارك الصبــاح، فعــاد مبــارك 

الصبــاح واإلمــام عبدالرحمــن إلــى الكويــت.
أمــا امللــك عبدالعزيــز فقــد اســتطاع بفرقتــه دخــول الريــاض بســهولة ومحاصــرة حاميــة 
ابــن رشــيد فــي املصمــك، إال أن اخلبــر أتــاه مــن والــده يأمــره بفــك احلصــار والعــودة إلــى 

الكويــت.
ــه، منفــذاً ألمــره، مــع  ــاً ل ــى الكويــت مطيع ــاد إل ــده، فع ــداء وال ــز ن ــك عبدالعزي وســمع املل
أّن هزميــة مبــارك الصبــاح فــي الصريــف لــم متنــع امللــك عبدالعزيــز مــن عقــد العــزم فــي 
نفســه مســتقبًا علــى مــا يريــد، وقــد حقــق امللــك عبدالعزيــز بحملتــه هــذه بعــض التقــدم 
فــي ســعيه الســترداد الريــاض مســتقبًا، وذلــك مبعرفتــه بالريــاض وأهلهــا، وعــرف مــدى 
اســتجابتهم وترحيبهــم بعــودة احلكــم لألســرة الســعودية، كمــا أنــه عــرف مواطــن الضعــف 

والقــوة فــي حاميــة ابــن رشــيد فــي الريــاض.



69

تأسيس
المملكة العربية الســعودية

ــأن يعــاود  ــه ب ــأذن ل ــده أن ي ــى وال ــح عل ــى الكويــت كان يل ــز إل ــك عبدالعزي بعدمــا عــاد املل
الكــّرة فــي اســترداد الريــاض بنفســه حتــى اقتنــع اإلمــام عبدالرحمــن بفكــرة ابنــه وأذن لــه 

بذلــك.

خــروج امللك عبدالعزيز من الكويت الســترداد الرياض عام 1319هـ:
خــرج امللــك عبدالعزيــز مــن الكويــت برجالــه الذيــن يزيــدون عــن الســتن رجــًا وقــام 
بحمــات عديــدة علــى بعــض القبائــل ليزيــد مــن عــدد مــن حولــه خاصــة مــن الذيــن 
ــن  ــا حــذر اب ــف رجــل، وعندم ــارب األل ــا يق ــى م ــه إل أغراهــم الكســب فوصــل عــدد قوات
ــز  ــك عبدالعزي ــا املل ــدت معظــم قبائله ــي أي ــي فــي األحســاء الت رشــيد املتصــرَف العثمان
ــز  ــك عبدالعزي ــوا عــن املل ــى أن تخل ــل إل ــى القبائ ــق عل ــة بالتضيي ــة العثماني ــت الدول قام
ــة  ــل مــن أتباعــه وعددهــم ثاث ــه القلي ــى إســتراتيجيته الســرية، وظــل مع ــذي اجتــه إل ال
وســتون رجــًا، وســلك بهــم طريقــاً غيــر مألــوف حيــث مكثــوا فتــرة فــي الربع اخلالــي، وكان 
ســيرهم ليــًا كــي ال يحــس بهــم عدوهــم حتــى أتــى شــهر شــوال من ســنة 1319هـــ/1902م، 
حيــث اجتــه للريــاض ووصــل إليهــا فــي الرابــع مــن شــهر شــوال، وقســم أتباعــه إلــى ثاثــة 
ــه إلــى  ــه، وقســم ســار ب أقســام: قســم بقــي خــارج الريــاض لاحتيــاط، والثانــي رديــف ل
الريــاض حتــى اســتطاع دخــول بيــت أميــر الريــاض عجــان بــن محمــد العجــان مــن قبــل 
ابــن رشــيد، وتبــن أن عجــان لــم يكــن ينــام فــي بيتــه، وإمنــا فــي حصــن املصمــك مركــز 
ــه إال بعــد صــاة الفجــر، فوضــع امللــك  ــه ال يخــرج إلــى بيت ــم أن احلاميــة العســكرية، وعل
عبدالعزيــز خطــة لقتلــه حــن خروجــه مــن حصــن املصمــك، وبالفعــل عندمــا خــرج عجــان 
مــن احلصــن إلــى بيتــه التقــى امللــك عبدالعزيــز وأتباعــه بعجــان وحاميــة ابــن رشــيد وبــدأ 
القتــال، وقتــل عجــان علــى يــد األميــر عبداللــه بــن جلــوى آل ســعود، واستســلم الباقــون 
مــن حاميــة ابــن رشــيد، فاســترد امللــك عبدالعزيــز الريــاض، وأتــى أهالــي الريــاض إلــى 

امللــك عبدالعزيــز مبايعــن.

وبذلــك مت اســترداد الريــاض، ونــودي باإلمامــة لعبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل، 
فــي اخلامــس مــن شــوال ســنة 1319هـــ/1902م، وكانــت هــذه هــي النــواة األولــى لتأســيس 

اململكــة العربيــة الســعودية.
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جهــود امللــك عبدالعزيز يف توحيد البالد حىت إعالن اململكة 
العربية الســعودية 1319هـ/1902م - 1351هـ/1933م

أواًل: ضم جنوب جند وســدير والوشم:
بعدمــا اســترد امللــك عبدالعزيــز الريــاض، وحصنهــا، وفــد عليــه والــده اإلمــام عبدالرحمــن 
مــن الكويــت مبعيــة األســرة الســعودية، وعندمــا وصــل اإلمــام عبدالرحمــن للريــاض تنــازل 
الدواســر  ووادي  وأقبلــت اخلــرج واحلريــق واحلوطــة  عــن احلكــم البنــه عبدالعزيــز، 
واألفــاج وقدمــت الطاعــة واملبايعــة، كانــت تــدور تلــك األحــداث وعبدالعزيــز بــن رشــيد 
مينــي نفســه بالهجــوم علــى الريــاض، حتــى أيقــن بــأن الهجــوم علــى الريــاض بــات ضرورياً، 
فاجتــه بالفعــل نحــو الريــاض بعدمــا خــدع بخطــة محكمــة حاكهــا امللــك عبدالعزيــز  لــه فــي 
جنــوب الريــاض، واجتــه إلــى املنطقــة اجلنوبيــة مــن الريــاض، والتقــى مــع امللــك عبدالعزيز 
فــي موقعــة الدلــم ســنة 1320هـــ/1903م، وقــد اتخــذ امللــك عبدالعزيــز ضــد ابــن رشــيد 

حــرب العصابــات، وانتهــت املوقعــة بانســحاب ابــن رشــيد مــن املنطقــة إلــى احلفــر.

وقللــت هــذه املوقعــة مــن هيبــة ابــن رشــيد فــي املنطقــة، ورفعــت مكانــة امللــك عبدالعزيــز، 
وبــدأت املوازيــن تتغيــر فــي القــوى باملنطقــة، وهــذا مــا ســاعد امللــك عبدالعزيــز علــى 

التوســع فــي املناطــق الشــمالية مــن الريــاض.

وفــي عــام 1321هـــ/1904م ضــم امللــك عبدالعزيز احململ والشــعيب، واســتمر في التوســع 
حتــى شــقراء وثرمــداء والوشــم، ومتكــن مــن ضــم منطقــة ســدير بأكملها.

ثانيًا:ضـم القـصـيم:
حدثــت مناوشــات بــن امللــك عبدالعزيــز وأتباعــه مــع ســرية البــن رشــيد يقودهــا حســن 
بــن جــراد، انتهــت بقتــل قائــد ســرية ابــن رشــيد، وضــم عبدالعزيــز الســر جنــوب القصيــم، 
وبذلــك وصــل امللــك عبدالعزيــز بحــدود إمارتــه إلــى القصيــم، وخــال هــذه الفتــرة وفــد 
إلــى امللــك عبدالعزيــز آل مهنــا أمــراء بريــدة وآل ســليم أمــراء عنيــزة مــن الكويــت مبايعــن.
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بعــد ذلــك اســتغل امللــك عبدالعزيــز الفرصــة، وهــي وجــود ابــن رشــيد فــي احلفــر معســكراً 
ــم  ــا ث ــن رشــيد فيه ــد ســرية اب ــل قائ ــزة وقت ــه عني ــت قوات ــت، فهاجم ــى الكوي ــوم عل للهج
التقــى امللــك عبدالعزيــز مــع قــوة ابــن رشــيد يقودهــا ماجــد بــن حمــود بــن رشــيد وهزمهــا، 

وكان ضــم عنيــزة ســنة 1322هـــ/1904م.

بعــد ذلــك توجــه امللــك عبدالعزيــز نحــو بريــدة واســتردها بعدمــا حاصــر حاميــة ابن رشــيد 
فيهــا، التــي كان يقودهــا عبدالرحمــن بــن ضبعــان، واضطــرت احلاميــة إلــى التســليم فــي 
ــهل ــث س 1904م حي 1322هـــ/ ــنة  ــزة أي س ــا عني ــت فيه ــي ضم الت ــها  ــنة نفس الس

 - بعد ذلك - على امللك عبدالعزيز ضم املناطق األخرى ملنطقة القصيم.

فــي هــذه األثنــاء كان ابــن رشــيد يحــس باخلطــر فطلــب مــن الدولــة العثمانيــة إمــداده ضــد 
امللــك عبدالعزيــز، وبعــد محــاوالت عــدة جتاوبــت الدولــة العثمانيــة مــع مطالــب ابــن رشــيد 
وأمدتــه بأحــد عشــر طابــوراً عســكرياً مــن اجليــش النظامــي العثمانــي، وكان اإلمــداد مــن 

واليــات العــراق واملدينــة املنــورة.

ــي  ــز ف ــك العزي ــع املل ــى م ــي والتق ــش النظام ــه اجلي ــم ومع ــو القصي ــيد نح ــن رش ــار اب س
موقعــة البكيريــة ســنة 1322هـــ/1904، وانتهــى األمــر بهزميــة جيــش امللــك عبدالعزيــز، 
ــا  ــي ضمه ــه اإلمــدادات مــن املناطــق الت ــد، وأتت ــه مــن جدي ــه اســتطاع أن يجمــع قوات لكن
ســابقاً، والتقــى مــع قــوات ابــن رشــيد مــرة أخــرى فــي موقعــة الشــنانة فــي الســنة نفســها 
1322هـــ/1904م، وقــد َطّبــق اجليــش اخلطــة التــي رســمها امللــك عبدالعزيــز فــي املوقعــة 
الســابقة، موقعــة البكيريــة وهــي خطــة لــم يطبقهــا اجليــش كمــا طلــب منــه فــي املوقعــة 
التــي حدثــت فيهــا الهزميــة، وتقتضــي تلــك اخلطــة أن يواجــه أهــل العــارض جيــش ابــن 
رشــيد، ويواجــه أهــل القصيــم اجليــش النظامــي، وكانــت املوقعــة غــرب الــرس، وقــد 
ــأر مــن  ــى ابــن رشــيد والث جنحــت اخلطــة وانتهــت األمــور بانتصــار امللــك عبدالعزيــز عل
هزميــة البكيريــة، وكانــت الغنائــم مــن األمــوال والعتــاد العســكري كبيــرة فــي هــذه املوقعــة.
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بعدمــا انتصــر امللــك عبدالعزيــز فــي موقعــة الشــنانة تغيــر املوقــف العثمانــي مــن الدعــم 
البــن رشــيد إلــى مفاوضــة امللــك عبدالعزيــز، بحيــث تصبــح القصيــم حتــت حكــم الدولــة 
العثمانيــة مباشــرة، ومــا يقــع شــمال القصيــم، البــن رشــيد وجنوبهــا للملــك عبدالعزيــز، 
لكــن هــذا احلــل لــم يكــن مرضيــاً للملــك عبدالعزيــز ألن القصيــم كانــت متثــل جــزءاً مــن 

الدولــة الســعودية.

فــي هــذه األثنــاء كان امللــك عبدالعزيــز قــد اجتــه ناحيــة قطــر لنجــدة حاكمهــا قاســم آل ثانــي 
لقيــام ثــورة داخليــة عليــه، ويبــدو أن عبدالعزيــز بــن رشــيد اســتغل غيــاب امللــك عبدالعزيــز 
فــأراد مهاجمــة القصيــم، وجــاء بجيشــه وعســكر فــي روضــة مهنــا – شــرق بريــدة – فــي 
الوقــت الــذي عــاد فيــه امللــك عبدالعزيــز إلــى جنــد بعــد مهمتــه التــي أجنزهــا فــي قطــر.

ســمع امللــك عبدالعزيــز مبعســكر ابــن رشــيد، فعــزم علــى مهاجمتــه بعــد انضمــام قــوات 
مــن القصيــم علــى حــن غــرة، وبالفعــل مت الهجــوم فــي روضــة مهنا ســنة 1324هـــ/1906م، 
وانتهــى األمــر بقتــل عبدالعزيــز بــن رشــيد، وقتــل مــن جيشــه 250 قتيــًا، وتراجــع مــا بقــي 

مــن جيشــه إلــى حائــل.

ــد  ــيد وعق ــن رش ــز ب ــن عبدالعزي ــب ب ــه متع ــه ابن ــيد خلف ــن رش ــز ب ــل عبدالعزي ــا قت بعدم
صلحــاً مــع امللــك عبدالعزيــز، أمــا القــوات العثمانيــة فقــد ارحتلــت عــن املنطقــة، وبذلــك 

ــز. ــك عبدالعزي ــا للمل ــم بكامله ــت القصي خضع

هنــا أخــذت األوضــاع فــي إمــارة آل رشــيد تــزداد ســوءاً بعــد مقتــل عبدالعزيــز  املتعــب بــن 
ــن  ــى احلكــم متعــب ب ــى احلكــم، خصوصــاً بعدمــا تول ــدأ الصــراع األســري عل رشــيد، وب
عبدالعزيــز، فقــد ثــار عليــه ابــن عمــه ســلطان بــن حمــود بــن عبيــد بــن رشــيد وقتلــه وتولــى 

اإلمــارة، ونقــض الصلــح الــذي أبرمــه متعــب مــع امللــك عبدالعزيــز.
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املشــكالت الــيت واجهــت امللــك عبدالعزيــز يف هــذه الفتــرة 1325هـــ/1907م- 
1329هـ/1911م:

ــن رشــيد، . 1 ــل ســلطان ب ــن قب ــن رشــيد م ــب ب ــه متع ــه مع ــذي أبرم ــح ال نقــض الصل
وجتــدد القتــال بــن الطرفــن.

حتالــف زعيــم مطيــر فيصــل بــن دويــش ونايــف بــن هــذال، وأميــر بريــدة محمــد بــن . 2
عبداللــه أبــا اخليــل مــع ســلطان بــن رشــيد ضــد امللــك عبدالعزيــز.

خروج الهزازنة في احلريق على طاعة امللك عبدالعزيز.. 3
أسر أخو امللك عبدالعزيز األمير سعد من قبل الشريف احلسن بن علي.. 4
منع القافلة التي بعث بها امللك عبدالعزيز إلى األحساء من دخولها.. 5
خروج أبناء عمه على سلطته.. 6
استنجاد الشيخ مبارك الصباح بامللك عبدالعزيز ملواجهة املنتفق.. 7

كيفية مواجهــة امللك عبدالعزيز هلذه األحداث:
جميــع هــذه املشــكات واجههــا امللــك عبدالعزيــز فــي وقــت متقــارب، واســتطاع بتوفيــق 
اللــه - عــز وجــل - التغلــب عليهــا، فقــد أغــار علــى مطيــر وهــزم زعيمهــم قــرب اجملمعــة، 
ــة  ــن رشــيد فــي عــدة معــارك أهمهــا الطرفي ــه وبــن ســلطان ب ــك قامــت احلــرب بين كذل
ســنة 1325هـــ/1907م، واألشــعلي ســنة 1327هـــ/1909م، وقــد ضعــف بعدهــا مركــز ابــن 
رشــيد، وقامــت ضــده ثــورة تزعمهــا أخــوه ســعود بــن حمــود بــن رشــيد، الــذي قتــل أخــاه 
وتولــى الســلطة، وعقــد صلحــاً مــع امللــك عبدالعزيــز، وبالتالــي فــإن مركــز أبــا اخليــل فــي 
بريــدة قــد ضعــف بعدمــا حاصــره امللــك عبدالعزيــز فــي قصــر اإلمــارة، ومــن ثــم طلــب أبــا 

اخليــل األمــان واستســلم ورحــل مــع أســرته إلــى العــراق ســنة 1326هـــ/1908م.

بعــد ذلــك التفــت امللــك عبدالعزيــز إلــى الهزازنــة فــي احلريــق واســتطاع هزميتهــم ســنة 
1328هـــ/1910م، فعــادوا إلــى الطاعــة مــن جديــد.
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أمــا مســألة أخيــه األميــر ســعد بــن عبدالرحمــن، فقــد مت حلهــا ســلمياً عندمــا وافــق امللــك 
عبدالعزيــز علــى طلــب احلســن بــن علــي، وهــو اإلعــان باعتــراف امللــك عبدالعزيــز 
بســيادة الدولــة العثمانيــة اســمياً، وقــد أطلــق ســراح األميــر ســعد ســنة 1328هـــ/1910م، 
وســمح األتــراك فــي األحســاء لقافلــة امللــك عبدالعزيــز بدخــول األحســاء بعــد منعهــا 

ســابقاً.

ثالثًا: ضم األحساء:
كان ضــم األحســاء ســنة 1331هـــ، وكانــت تابعــة للدولتــن الســعوديتن األولــى والثانيــة فــي 
الســابق، وكان امللــك عبدالعزيــز يــرى أن ضــم األحســاء هــام بالنســبة لــه ليصــل بدولتــه إلى 
البحــر، ألن ذلــك يعطــي الدولــة أهميــة اقتصاديــة بالغــة، خصوصــاً وأن األحســاء منطقــة 
ــز  ــة فــي األحســاء كان دافعــاً للملــك عبدالعزي ــة العثماني ــة، كمــا أن ضعــف احلامي زراعي
لكــي يضمهــا، إضافــة إلــى كــره األهالــي للحكــم العثمانــي، ومراســلتهم للملــك عبدالعزيــز 

أمــًا فــي عــودة احلكــم الســعودي.

وكان الوقــت مناســباً فــي ســنة 1331هـــ للقيــام بضم األحســاء، حيــث كان امللــك عبدالعزيز 
عقــد صلحــاً مــع ســعود بــن عبدالعزيــز بن رشــيد، وقــرر ضم األحســاء، فخرج مــن الرياض 
بســرية تامــة متجهــاً نحوهــا، ووضــع خطــة قصــد بهــا التمويــه علــى قبائــل العجمــان وآل 
مــرة بأنــه يريــد غــزو الشــمال، لكــي ال ينضمــوا إلــى العثمانيــن األتــراك، ولكــي ال يكونــوا 

موجوديــن قــرب األماكــن الهامــة فــي األحســاء.

ــوا  ــه حصــن الكــوت ورم ــى ســور الكــوت، وتســلق بعــض رجال ــز إل ــك عبدالعزي وصــل املل
احلبــال إلــى الباقــن الذيــن لــم يتســلقوا، فلمــا تكاثــر الرجــال داخــل الكــوت، أعلنــوا عــن 
دخــول البــاد فــي حكــم امللــك عبدالعزيز، وضعفــت مقاومة العثمانين األتــراك واضطروا 
إلــى التســليم، وبعدهــا ضــم امللــك عبدالعزيــز املناطــق األخــرى التابعــة لألحســاء، وغــادر 

اجليــش العثمانــي التركــي إلــى العــراق عــن طريــق البحــر.
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رابعاًً: ضم حائل:
لــم يــدم الصلــح بــن امللــك عبدالعزيــز وآل رشــيد، وذلــك بعــد قيــام ســعود بــن عبدالعزيــز 
بــن متعــب بــن رشــيد ضــد ســعود بــن حمــود بــن رشــيد، والــذي كان مدعومــاً مــن أخوالــه 

الســبهان، وعــادت املواجهــة بــن امللــك عبدالعزيــز وآل رشــيد مــن جديــد.

الزلفــي - ســنة  بعــد ذلــك عــدة معــارك مــن أهمهــا: معركــة جــراب - قــرب  قامــت 
الطرفــن. صالــح  فــي  تكــن  لــم  التــي  1333هـــ/1915م، 

جتــدد القتــال بعــد ذلــك بــن الطرفــن، وكانــت كفــة امللــك عبدالعزيــز هــي األرجــح، حيــث 
ــن  ــل ســعود ب ــا قت ــك عندم ــارة آل رشــيد، وذل ــي إم ــم ف ــى احلك دب الصــراع األســري عل
رشــيد علــى يــد ابــن عمــه عبداللــه بــن طــال بــن رشــيد، لكــن القاتــل قتــل فــي اليــوم 
ــم  ــن ث ــن رشــيد ســنة 1338هـــ/1920م, وم ــب ب ــن متع ــه ب ــارة عبدالل ــى اإلم نفســه، وتول
ــك  ــن رشــيد، واســتمر الصــراع مــع املل ــه ب ــى عبدالل ــن رشــيد عل ــن طــال ب ــار محمــد ب ث
عبدالعزيــز، وأرســل امللــك عبدالعزيــز عــدة جيــوش حملاصــرة حائــل، واســتمر احلصــار 
حوالــي الشــهرين إلــى أن استســلمت وانضمــت إلــى حكــم امللــك عبدالعزيــز وكان ذلــك فــي 

أول ســنة 1340هـــ/1922م.

ــى  ــا إل ــل واســتردادها وضمه ــز قــد متكــن مــن دخــول حائ ــك عبدالعزي ــك يكــون املل وبذل
البــاد الســعودية.

خامساًً: ضم احلجاز:
كانــت احلجــاز ضمــن األراضــي التابعــة للدولــة الســعودية فــي الســابق، وقــد انتزعهــا مــن 
الدولــة الســعودية والــي مصــر محمــد علــي باشــا، والدولــة الســعودية الثانيــة لــم تتعــرض 
ــك الوقــت لوجــود خطــر  ــا فــي ذل ــة له ــم تكــن مواتي ــي ل للحجــاز للظــروف السياســية الت

الغــزو املصــري مــن قبــل محمــد علــي باشــا.
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وكان األشــراف يحكمــون احلجــاز باســم الدولــة العثمانيــة، ومنهــم احلســن بــن علــي الــذي 
عاصــره امللــك عبدالعزيــز، وكان احلســن بــن علــي ذا تطلــع ملــد نفــوذه في اجلزيــرة العربية 
باســم الدولــة العثمانيــة، وكمــا ســبق فــإن حادثــة أســر األميــر ســعد بــن عبدالرحمــن أخــي 

امللــك عبدالعزيــز كانــت أول التقــاء فــي األحــداث بــن الطرفــن.

وكان احلســن بــن علــي مــن الذيــن اجُنذبــوا لدعــوة بريطانيــا خــال احلــرب العامليــة 
األولــى إلحتــاد العــرب والبريطانيــن ضــد األتــراك، وعندمــا حتمــس احلســن لدعــوة 
ــى العــرب،  ــكاً عل ــون مــن أن يكــون مل ــك مــا وعــده البريطاني ــا كان دافعــه فــي ذل بريطاني
ــرة التــي بــدأت فيهــا ترجــح كفــة  ــداً فــي الفت ــة األولــى، وحتدي ــاء احلــرب العاملي وفــي أثن
احللفــاء قويــت شــوكة احلســن بــن علــي وذلــك عندمــا أعلــن الثــورة العربيــة الكبــرى ضــد 

ــة ســنة 1334هـــ/1916م. ــة العثماني الدول

بعــد ذلــك بــدأ اخلــاف بــن امللــك عبدالعزيــز والشــريف حســن بــن علــي، بعدمــا اســتولى 
الشــريف علــى احلاميــة التركيــة فــي املدينــة املنــورة، وكان خــاف حــول حتديــد احلــدود 
بــن جنــد واحلجــاز، كمــا أن ســكان بعــض املناطــق فــي احلجــاز كانــوا مييلــون للملــك 
عبدالعزيــز انطاقــاً مــن والئهــم النتشــار الدعــوة الســلفية فــي املناطــق الواقعــة علــى 
احلــدود بــن تربــة واخلرمــة، وكان أميــر تلــك اجلهــات مــن قبــل الشــريف، خالــد بــن لــؤي 
الــذي انشــق عــن احلســن وأعلــن انضمامــه إلــى امللــك عبدالعزيــز، وطلــب مــن امللــك 
ــز  ــك عبدالعزي ــاده، فعهــد املل ــى ب ــه ضــد أي هجــوم مــن الشــريف عل ــز نصرت عبدالعزي

إلــى قواتــه بقيــادة ســلطان بــن بجــاد أن تقــوم بنصــرة خالــد بــن لــؤي.
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وقــد حــدث بالفعــل مــا كان يتوقعــه خالــد بــن لــؤي حيــث إن عبداللــه بــن احلســن هاجــم 
ــن بجــاد  ــادر ســلطان ب ــد ب ــًا، فق ــه طوي ــم يســتمر ب ــن الوضــع ل ــا، لك ــك بأهله ــة وفت ترب
ــد بــن لــؤي بهجــوم مفاجــئ وكبيــر ســنة 1337هـــ/1919م، فهزمــا جيــش الشــريف  وخال
ــن أتباعــه،  ــل م ــن احلســن وقلي ــه ب ــن الهزميــة ســوى عبدالل ــج م ــم ين ــرة، ول هزميــة منك

ــل تســعة اآلف رجــل. ــل ب ــة آالالف رجــل وقي ــر مــن أربع ــل مــن جيشــه أكث ــث قت حي

ــة  ــح كف ــدأت ترج ــث ب ــوى حي ــن الق ــرت موازي ــة تغي ــي ترب ــز ف ــك عبدالعزي ــار املل وبانتص
امللــك عبدالعزيــز، وبــدأ فــي الزحــف نحــو احلجــاز، بيــد أن خشــية امللــك عبدالعزيــز مــن 
التدخــل البريطانــي كان يدفعــه إلــى التوجــه نحــو احلجــاز، خصوصــاً عندمــا أرســلت 
ــى مناطــق  ــدم إل ــة وأال يتق ــد ترب ــز تناشــده أن يتوقــف عن ــك عبدالعزي ــى املل ــا إل بريطاني

أخــرى فــي احلجــاز.

قام الشريف حسن بن علي مبنع احلجاج النجدين من أداء فريضة احلج.

ولــم يســتفد الشــريف مــن التدخــل البريطانــي شــيئاً بســبب حــرص امللــك عبدالعزيــز 
علــى حمايــة األماكــن املقدســة، ممــا دعــا امللــك عبدالعزيــز إلــى عقــد مؤمتــر بالريــاض، 
الــذي اشــترك فيــه علمــاء جنــد, وزعمــاء احلاضــرة والباديــة ســنة 1342هـــ/1924م، 
وكان املؤمتــر برئاســة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وتقــرر فــي املؤمتــر القيــام باحلــج 
ل امللــك عبدالعزيــز جيشــاً قوامــه خمســة عشــر لــواًء بقيــادة خالــد بــن  رغــم املنــع، فشــكَّ
ــى الطائــف ســنة  ــم زحــف إل ــة ث ــن بجــاد، وكان اجتمــاع اجليــش فــي ترب ــؤي وســلطان ب ل
1343هـــ/1925م، وكان اللقــاء بــن جيــش امللــك عبدالعزيــز وجيــش الشــريف حســن فــي 
احلويــة، حيــث كانــت النتيجــة هزميــة الشــريف ودخــول قــوات امللــك عبدالعزيــز الطائــف.

بعــد ذلــك اســتمر جيــش امللــك عبدالعزيــز زاحفــاً نحــو مكــة واشــتبك مــع قــوات الشــريف، 
ومــن ثــم تنــازل الشــريف حســن عــن امللــك البنــه علــي، لعــل ذلــك يكــون حــًا للخــاف، 
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ــذي  ــع اجليــش الســعودي مــن الزحــف نحــو مكــة، األمــر ال ــم مين ولكــن ذلــك التصــرف ل
اضطــر علــي بــن احلســن إلــى االنســحاب مــن مكــة إلــى جــدة، ودخــل اجليــش الســعودي 
مكــة دون قتــال فــي 17 ربيــع األول مــن ســنة 1343هـــ/1924م، ثــم وصــل امللــك عبدالعزيــز 

فــي 7 جمــادى األولــى 1343هـــ/1924م.

حتصــن علــي بــن احلســن فــي جــدة، وقــرر امللــك عبدالعزيــز محاصرتــه فيهــا، وأرســل 
ــاً  ــغ جيش ــث وراب ــذة واللي ــى القنف ــل إل ــا أرس ــا، كم ــاً حملاصرته ــورة جيش ــة املن ــى املدين إل

ــز. ــك عبدالعزي ــى حكــم املل ــا إل اســتطاع ضمه

واســتمر حصــار اجليــش الســعودي جلــدة أكثــر مــن عــام، حتــى شــعر علــي بــن احلســن 
اتفاقيــة جــدة ســنة  بعــدم قدرتــه علــى املقاومــة، وطلــب الصلــح بعــد ذلــك، ووقعــت 

1344هـ/1925م،ورحــل بعدهــا الشــريف علــي مــن جــدة إلــى العــراق.

أمــا املدينــة املنــورة فقــد ســلمت احلاميــة العســكرية لألميــر محمــد بــن عبدالعزيــز ســنة 
1344هـ/1925م.

وبذلك يكون امللك عبدالعزيز قد متكن من ضم اجلحاز إلى الدولة السعودية.

سادساًً: ضم عسري:
تبــدأ عســير مــن احلجــاز شــماالً وحتــى حــدود إمــارة األدارســة جنوبــاً كانــت عســير ضمــن 
حــدود الدولــة الســعودية األولــى، وبعــد ســقوط الدولــة الســعودية األولــى أصبحــت حتــت 

حكــم الدولــة العثمانيــة.

اســتطاع عائــض بــن مرعــي تكويــن إمــارة مســتقلة فــي عســير، ومتكــن مــن إخــراج األتــراك 
منهــا، لــم يلبــث األمــر طويــًا لعائــض بــن مرعــى فقــد عــاد األتــراك ســنة 1288هـــ/1871م 

إلــى املنطقــة، وأصبحــت عســير متصرفيــة عثمانيــة.
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بعــد تغيــر موازيــن القــوى، وبعــد هزميــة الدولــة العثمانيــة التــي كانــت بجانــب دول احملــور 
فــي احلــرب العامليــة األولــى، قــل اهتمــام الدولــة العثمانيــة وقلــت ســيطرتها علــى بعــض 
املناطــق فــي اجلزيــرة العربيــة، فاســتقل حســن بــن علــي آل عائــض بعســير، لكنــه كان 
مييــل إلــى سياســة الشــدة والتعســف مــع بعــض القبائــل فــي تلــك اجلهــات، فــي حــن كانــت 
حــدود الدولــة الســعودية احلديثــة قريبــة مــن إمــارة آل عائــض، فلجــأ زعمــاء القبائــل التــي 
عانــت مــن حســن ابــن علــي إلــى امللــك عبدالعزيــز لتخليصهــم مــن ظلمــه، اســتجاب امللــك 
ــي للنصــح واإلرشــاد،  ــن عل ــى حســن ب ــز لهــم وأرســل وفــداً مــن علمــاء جنــد إل عبدالعزي
لكــن حســن تذمــر مــن ذلــك، ألنــه اعتبــر ذلــك تدخــًا فــي شــؤون إمارتــه الداخليــة، 
ورفــض النصــح ممــا أثــار امللــك عبدالعزيــز، فجهــز جيشــاً بقيــادة األميــر عبدالعزيــز بــن 
مســاعد بــن جلــوي، وســاٍر ابــن جلــوي لقتــال ابــن عائــض، والتقــى معــه فــي موقعــة حجــا 
1338هـ/1920م،استســلم  فيهــا حســن آل عائــض، ومتكــن عبدالعزيــز بــن مســاعد مــن 
دخــول أبهــا قاعــدة عســير، حتــى أكمــل الســيطرة عليهــا بالوصــول إلــى حــدود اخملــاف 
الســليماني ســنة 1338هـــ/1920م، وقــد عامــل امللــك عبدالعزيــز حســن بــن علــي آل 
عائــض معاملــة حســنة بعــد أســره، حتــى إنــه عــرض عليــه العــودة إلــى اإلمــارة بشــرط أن 
يكــون حتــت الســلطة الســعودية، لكنــه اعتــذر عــن ذلــك وبقــي فــي املنطقــة هــو وأســرته 

وخصــص لهــم رواتــب ســخية.

لــم يســتمر وجــود حســن بــن علــي طويــًا فــي املنطقــة دون أن يثيــر مشــكات، فلقــد قــام 
بحركــة عســكرية اســتولى بهــا علــى أبهــا، حينمــا كان امللــك عبدالعزيــز محاصــراً حلائــل، 

وكانــت حركتــه هــذه مدعومــة مــن الشــريف حســن بــن علــي.

وبعــد ضــم حائــل أرســل امللــك عبدالعزيــز جيشــاً بقيــادة ابنــه األميــر فيصــل الــذي توجــه 
إلــى أبهــا ســنة 1340هـــ/1922م، واســتطاع أن يخضــع آل عائــض مــن جديــد، وأن يعيــد 

الســيطرة علــى عســير.
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سابعًا: ضم جازان:
جــازان هــي اخملــاف الســليماني، وتشــمل صبيــاء وجــازان وأبــو عريــش واملناطــق احمليطــة 

بهــا، وهــي إمــارة األدارســة، وقاعدتهــا جــازان.

كانــت جــازان تابعــة للدولــة الســعودية األولى،وبعــد ســقوط الدولــة وقبيــل احلــرب العامليــة 
ــه املســتقلة ســنة  ــا وأســس إمارت ــع إيطالي ــي اإلدريســي م ــن عل ــد ب ــف محم ــى حتال األول

1332هـــ/1914م، وتعاهــد مــع بريطانيــا ســنة 1333هـــ/1915م.

وفــي عــام 1338هـــ/1920م جلــأ محمــد اإلدريســي إلــى امللــك عبدالعزيــز بعــد أن تعرضت 
إمارتــه للتهديــد مــن قبــل اإلمــام يحيــى فــي اليمــن والشــريف حســن فــي احلجــاز، 
ووقــع مــع امللــك عبدالعزيــز معاهــدة حمايــة ودفــاع، ثــم توفــي محمــد اإلدريســي ســنة 
1341هـــ/1923م، وتولــى اإلمــارة بعــده ابنــه علــي، ولــم يلبــث طويــًا فــي اإلمــارة بســبب 
ــه  ــى خلع ــاد إل ــى إدارة األمــور، ممــا دعــا أهــل الب ــه عل ضعــف شــخصيته وعــدم مقدرت
وتنصيــب عمــه احلســن بــن علــي اإلدريســي، الــذي جــدد املعاهــدة مــع امللــك عبدالعزيــز 
ســنة 1345هـــ/1926م، وبذلــك احتفــظ امللــك عبدالعزيــز بالشــؤون اخلارجيــة لإلمــارة، 

ــة الســعودية. ــدوب عــن الدول ــة، ويســاعده من واحلســن اإلدريســي بالشــؤون الداخلي

ولكــن احلســن لــم يتمكــن مــن إدارة الشــؤون الداخليــة بصــورة حازمــة ممــا دعــاه أن يتنــازل 
عــن احلكــم للملــك عبدالعزيــز ســنة 1349هـ/1930م، وبذلك أصبحــت جازان أو اخملاف 
الســليماني ضمــن الدولــة الســعودية، وكانــت آخــر املناطــق مــن اجلزيــرة العربيــة انضمامــاً 
للحكــم الســعودي، ووصلــت بذلــك حــدود الدولــة الســعودية احلديثــة إلــى اململكــة اليمنية.

وبعــد فتــرة لــم تكــن طويلــة صــدر مرســوم ملكــي بتوحيــد مناطــق تلــك اململكــة حتــت اســم 
جديــد هــو اململكــة العربيــة الســعودية ســنة 1351هـــ/1933م.
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مرحلة النمو احلضاري
بعد تأســيس اململكة العربية السعودية

ســار امللــك عبدالعزيــز بالبــاد ســيراً حثيثــاً لتحقيــق األمــن واالســتقرار، بيــد أن الدخــل 
املــادي للمملكــة كان محــدوداً قبــل اكتشــاف النفــط وتصديــره جتاريــاً، ممــا كان لــه أثــر فــي 

بــطء حركــة التنميــة وســيرها بالشــكل الســليم.

وبعــد اكتشــاف النفــط أصبــح األمــر ســهًا لتحقيــق احللــم، وهــو الســير باحلركــة التنمويــة 
1357هـــ/1938م،  ســنة  جتاريــة  بكميــات  النفــط  اكتشــاف  وكان  املطلــوب،  بالشــكل 
قــد ســاعد علــى التطــور فــي مجــال العاقــات اخلارجيــة والتنظيــم اإلداري والتعليــم 
ــران والزراعــة والصحــة وشــؤون  ــف والدفــاع والطي ــد والهات ــرق والبري واملواصــات والب

احلــج واإلعــام واالقتصــاد والنقــد.

وفاة امللك عبدالعزيز:
كان امللــك عبدالعزيــز يحكــم البــاد بشــكل مباشــر طــوال نصــف قــرن، وكان حكمــه قويــاً 
فــي تســيير أمــور الدولــة الداخليــة واخلارجيــة، وفــي آخــر عهــده ألــم بــه مــرض االلتهــاب 
فــي قدميــه واملفاصــل، وكان يعاونــه فــي تســيير أمــور احلكــم ولــي عهــده األميــر ســعود بــن 

عبدالعزيــز.

وفــي أواخــر ســنة 1372هـــ/1953م، قــرر امللــك عبدالعزيــز االصطيــاف فــي الطائــف، مــع 
أنهــا كانــت غيــر مناســبة حلالتــه الصحيــة، نظــراً الرتفاعهــا عــن مســتوى ســطح البحــر 
ــى وافــاه األجــل         ــه املــرض حت ــة أشــهر، واشــتد علي ــر، وظــل فــي الطائــف ثاث بشــكل كبي
- رحمــه اللــه -  يــوم االثنــن فــي الثانــي مــن ربيــع األول ســنة 1373هـــ/1953م، وصلــى 

عليــه فــي احلويــة ثــم نقــل إلــى الريــاض، ودفــن فــي مقبــرة العــود – رحمــه اللــه -.
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امللك ســعود بن عبدالعزيز
ولــد امللــك ســعود فــي الكويــت ســنة 1319هـــ/1902م، وهــي نفــس الســنة التــي مت فيهــا 
اســترداد الريــاض مــن قبــل امللــك عبدالعزيــز، وقــد تربــى امللــك ســعود تربيــة دينيــة 
ــل، وشــارك  ــادة بعــض اجليــوش التــي حاصــرت حائ ــى قي وسياســية وعســكرية، كمــا تول
فــي عــدد مــن املعــارك التــي خاضهــا امللــك عبدالعزيــز فــي ســبيل توحيــد البــاد، وشــارك 

ــة عليهــا. ــة فــرض الســيطرة اليمني ــة جنــران مــن محاول فــي حــرب اليمــن وحماي

وعهــد امللــك عبدالعزيــز البنــه األميــر ســعود بواليــة العهــد ســنة 1352هـــ/1933م، وبعــد 
وفــاة امللــك عبدالعزيــز ســنة 1373هـــ/1953م، بويــع األميــر ســعود ملــكاً للبــاد، واألميــر 

فيصــل وليــاً للعهــد.

شــهدت البــاد فــي عهــد امللــك ســعود تقدمــاً ملحوظــاً فــي جميــع اجملــاالت، فــي التعليــم 
والعمــران والصحــة واملواصــات والزراعــة والتجــارة، وشــهد عهــده – يرحمــه اللــه – 

نشــأة العديــد مــن الــوزارات.

وفــي عهــده صــدر قــرار تعليــم املــرأة، كمــا مت عهــده مت إنشــاء جامعــة امللــك ســعود التــي 
تُعــد مــن كبريــات اجلامعــات فــي اململكــة.

وكذلك أنشأ اجلامعة اإلسامية في املدينة املنورة.

وفــي عهــده وحتديــداً فــي عــام 1383هـــ/1963م، أمــر امللــك ســعود بإنشــاء كليــة البتــرول 
واملعــادن التــي تأتــي جامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن امتــداداً لهــا.

اهتــم امللــك ســعود بأمــر وزارات الدولــة وإدارتهــا ومتركزهــا فــي مدينــة الريــاض عاصمــة 
البــاد. واهتــم كذلــك اهتمامــاً كبيــراً باأليتــام وفتــح لهــم مــدارس تعتنــي بهــم.

واســتمر امللــك ســعود فــي احلكــم حتــى ســنة 1384هـــ/1964م، عندمــا بويــع امللــك فيصــل 
ــًكا علــى البــاد، وتوفــي امللــك ســعود ســنة 1388هـــ/1969م، فــي أثينــا  بــن عبدالعزيزمل
باليونــان ونقــل جثمانــه - رحمــه اللــه - إلــى اململكــة وصلــي عليــه فــي املســجد احلــرام، 

ودفــن فــي مقبــرة العــود فــي الريــاض.
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امللــك فيصل بن عبدالعزيز
ولــد امللــك فيصــل فــي الريــاض عــام 1324هـــ/1906، فــي العــام الــذي اســتطاع فيــه امللــك 
ــة روضــة  ــن رشــيد فــي موقع ــن متعــب ب ــز ب ــى خصمــه عبدالعزي ــز القضــاء عل عبدالعزي

مهنــا.

تربــى امللــك فيصــل تربيــة دينيــة، واشــترك فــي مياديــن احلــرب والسياســة في ســن مبكرة، 
حيــث تولــى قيــادة اجليــوش املتجهــة إلــى عســير ضــد آل عائــض ســنة 1340هـــ/1921م، 
وكان حينها ابن السادســة عشــر، كما كان نائباً لوالده في احلجاز ســنة 1344هـ/1925م، 
وتولى وزارة اخلارجية ســنة 1349هـ/1930م، ورئاســة مجلس الشــورى ومجلس الوكاء.

ــوزراء، وفــي  ــاً للعهــد ورئيســاً جمللــس ال وفــي عهــد امللــك ســعود عــن األميــر فيصــل ولي
ــد  ــاً للعه ــد ولي ــر خال ــاد، وعــن أخــوه األمي ــى الب ــكاً عل ــع مل عــام 1384هـــ/1964م، بوي
ونائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء، وكان للملــك فيصــل دور بــارز فــي إكمــال مســيرة التنميــة 
التــي ســار عليهــا والــده وأخــوه امللــك ســعود، وفــي عهــده شــهد الوضــع االقتصــادي للبــاد 

تطــوراً واضحــاً.

كمــا كان للملــك فيصــل دور بــارز فــي تبــوء اململكــة العربيــة الســعودية مكانــة فــي اجملــال 
السياســي الدولــي، خصوصــاً عندمــا تبنــت اململكــة فــي عهــده فكــرة التضامــن اإلســامي، 

ومنظمــة املؤمتــر اإلســامي.

وفــي ســنة 1395هـــ/1975م، استشــهد امللــك فيصــل فــي مكتبــه فــي الريــاض، ودفــن فــي 
مقبــرة العــود -رحمــه اللــه -.
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امللــك خالد بن عبدالعزيز
ــد امللــك خالــد ســنة 1331هـــ/1912م، فــي الريــاض، وهــي الســنة التــي اســترد فيهــا  ول
امللــك عبدالعزيــز األحســاء، وتربــى امللــك خالــد تربيــة دينيــة صاحلــة، وشــارك فــي عــدد 

مــن معــارك امللــك عبدالعزيــز العســكرية.

ــة فــي احلجــاز فــي عهــد  ــر فيصــل فــي الشــؤون اإلداري ــد أخــاه األمي ــر خال وأعــان األمي
ــز، وقــد رأس وفــد اململكــة فــي مؤمتــر الطائــف بعــد حــرب اليمــن ســنة  ــك عبدالعزي املل

1353هـــ/1934م.

وفــي عهــد امللــك فيصــل أصبــح األميــر خالــد وليــاً للعهــد ونائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
وبويــع بامللــك بعــد استشــهاد امللــك فيصــل ســنة 1395هـــ/1975م، كمــا بويــع أخــوه األميــر 

فهــد وليــاً للعهــد.

وشــهدت اململكــة تقدمــاً ملحوظــاً فــي مراحــل التطــور والنمــو والتقــدم فــي جميــع املياديــن 
فــي عهــد امللــك خالــد، وشــمل هــذا التطــور مجــال التعليــم حتــى وصــل عــدد اجلامعــات 

فــي اململكــة إلــى ســبع جامعــات، ومجــال الصحــة والزراعــة والعمــران والصناعــة.

وتوفــي امللــك خالــد - يرحمــه اللــه - ســنة 1402هـــ/1982م, فــي الطائــف، ونقــل جثمانــه 
إلــى الريــاض ودفــن فــي مقبــرة العــود.
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امللــك فهد بن عبدالعزيز

ولــد امللــك فهــد ســنة 1340هـــ/1921م ، بعــد انتصــار امللــك عبدالعزيــز فــي حائــل، وتلقــى 
تعليمــه فــي مدرســة األمــراء، ومعهــد األجنــال فــي الريــاض، واملعهــد الســعودي فــي مكــة، 
وقــد صحــب أخــاه امللــك فيصــل فــي بعــض ســفراته خــارج اململكــة فــي عهــد والــده حــن 

كان يكلفــه مبهمــات رســمية خــارج البــاد.

وفــي عهــد امللــك ســعود تولــى امللــك فهــد منصــب وزيــر املعــارف ســنة 1373هـــ/1953م، 
وكان لــه دور كبيــر فــي تقــدم التعليــم خطــوات واســعة، كمــا عــن ســنة 1382هـــ/1962م 
، وزيــراً للداخليــة، وفــي 1387هـــ/1967م ، عــن نائبــاً ثانيــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء 
باإلضافــة إلــى وزارة الداخليــة، وفــي عهــد امللــك خالــد أصبــح وليــاً للعهــد ونائبــاً لرئيــس 

مجلــس الــوزراء وذلــك فــي عــام 1395هـــ/1975م.

بعــد وفــاة امللــك خالــد ســنة 1402هـــ/1982م ، بويــع بامللــك ، كمــا بويــع أخــوه األميــر 
ــن  ــع امليادي ــا وتطورهــا فــي جمي ــاد فــي تقدمه ــد، وقــد اســتمرت الب ــاً للعه ــه ولي عبدالل

ــد. ــك فه ــد املل ــي عه ــة ف احلضاري

وكان مــن أكبــر اهتمامــات امللــك فهــد خدمــة احلرمــن الشــريفن حتى جعل لقبه الرســمي 
فــي جميــع اجملــاالت  واضحــاً  تقدمــاً  البــاد  وتقدمــت  الشــريفن«  »خــادم احلرمــن 

ــم. كالزراعــة واملواصــات والتعلي

ــي  ــن ف ــنة 1426هـــ/2005م، ودف ــه -  س ــه الل ــز - يرحم ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــي املل توف
ــود. ــرة الع مقب
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امللــك عبداهلل بن عبدالعزيز

ــة الريــاض عــام  ــز آل ســعود فــي مدين ــه بــن عبدالعزي ــد خــادم احلرمــن امللــك عبدالل ول
1343هـــ/1924م، فــي عصــر حافــل باألعمــال اجلســام، وقــد كان لارتبــاط الدينــي 

واخللقــي دور كبيــر فــي تكويــن شــخصيته وفقــه اللــه، ومــن أهــم أعمالــه:

ر هــذه املؤسســة  رئاســة احلــرس الوطنــي الــذي تســلم مهامــه عــام 1382هـــ/1963م، وَطــوَّ
ــة الســعودية،  ــم اململكــة العربي ــارزاً مــن معال ــى أصبحــت معلمــاً ب العســكرية العريقــة حت
ــوزراء  ــس ال ــاً لرئيــس مجل ــاً ثاني ــه نائب ــك عبدالل ــح املل وفــي عــام 1395هـــ/1975م، أصب
ورئيســاً للحــرس الوطنــي ، وفــي يــوم األحــد 1402/8/21هـــ/1982م، بويــع وليــاً للعهــد، 
وفــي مســاء ذلــك اليــوم صــدر أمــر ملكــي بتعيينــه نائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء ورئيســاً 
للحــرس الوطنــي باإلضافــة إلــى واليــة العهــد, وفــي 1426/6/26هـــ/2005م، بويــع ملــكاً 
للمملكــة العربيــة الســعودية بعــد وفــاة أخيــه خــادم احلرمــن امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز.

وبــدأ عهــده بعــدد مــن القــرارات التــي أظهــرت مــدى حرصــه علــى رعايــة شــعبه والســير 
قدمــاً ببــاده إلــى التقــدم واالزدهــار.

وتوفــي امللــك عبــد اللــه بــن عبدالعزيــز - يرحمــه اللــه - فــي ســنة 1436هـــ/2015م، ودفــن 
فــي مقبــرة العــود.
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امللك سلمان بن عبد العزيز

ســنة  الريــاض  فــي  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  امللــك  الشــريفن  احلرمــن  خــادم  ولــد 
1354هـــ/1935م، ونشــأ مــع إخوانــه فــي القصــر امللكــي فــي الريــاض حيــث كان يرافــق 

والــده فــي اللقــاءات الرســمية مــع ملــوك وحــكام العالــم.

تولــى منصــب أميــر منطقــة الريــاض عاصمــة الدولــة فــي مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ املدينــة 
حيــث مت تعيينــه بدايــة أميــراً ملنطقــة الريــاض بالنيابــة وهــو فــي التاســعة عشــرة مــن العمــر 
ســنة 1373هـــ/1953م ، وبعــد عــام واحــد ُعّيــن - حفظــه اللــه - أميــرا ملنطقــة الريــاض 

مبرتبــة وزيــر وذلــك ســنة 1374هـــ/1954م.

ــة  ــى عملي ــا عل ــود أشــرف خاله ــر مــن خمســة عق ــاض ألكث ــة الري ــراً ملنطق واســتمر أمي
حتــول املنطقــة مــن بلــدة متوســطة احلجــم يســكنها حوالــي 200 ألــف نســمة إلــى إحــدى 
أســرع العواصــم منــواً فــي العالــم العربــي اليــوم، حيــث حتتضــن أكثــر مــن 5 مايــن نســمة.

وفي سنة 1432هـ/2011م ، ُعّين وزيراً للدفاع في اململكة العربية السعودية.

وبعــد وفــاة األميــر نايــف بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخليــة فــي ســنة 1433هـــ/2012م، أصــدر خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك عبــد اللــه 
بــن عبــد العزيــز أمــراً ملكيــاً باختيــاره وليــاً للعهــد وتعيينــه نائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء 

وزيــراً للدفــاع.

ــكاً  ومتــت مبايعــة خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، مل
للمملكــة العربيــة الســعودية، فــي ســنة 1436هـــ/2015م . 
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من أبرز األعمال يف عهده:

ــي وزارة واحــدة باســم وزارة . 1 ــي ف ــم العال ــم ووزارة التعلي ــة والتعلي ــج وزارة التربي دم
ــم. التعلي

دمــج وزارة العمــل ووزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي وزارة واحــدة باســم وزارة العمــل . 2
والتنميــة االجتماعيــة.

إلغــاء العديــد مــن الهيئــات واجملالــس مثــل اجمللــس األعلــى للتعليــم واجمللــس األعلــى . 3
لإلعــام واجمللــس األعلــى لألمــن الوطني.

شــن عمليــة عســكرية كبيــرة ضد جماعــة احلوثين باســم عاصفة احلزم ومــن ثــم . 4
تبعتهــا عملية إعــادة األمــل.

تأسيس اجمللس األعلى ألرامكو السعودية.. 5
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األمري ســلطان بن عبدالعزيز
ولد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض في سنة 1346هـ/1928م.

وتلقــى علومــه فــي مدرســة األمــراء وتعلــم القــرآن واللغــة العربيــة إلــى أن عــن أميــراً علــى 
الريــاض عام 1366هـــ/1947م.

وقام سموه بالعديد من املهام الداخلية واخلارجية إلى جانب منصبه أميراً للرياض.
فقد كان أحد مستشاري والده امللك عبدالعزيز - رحمه الله -.

مهامه ومسؤولياته:
أثنــاء توليــه إمــارة الريــاض ســاهم مــع والــده فــي إقامــة نظــام إداري مبنــي علــى العدالــة 
وتطبيــق الشــريعة اإلســامية، واســتمر فــي منصبــه حتــى عــام 1373هـــ/1953م, حيــث 
ــوزراء، ســاهم مــن خــال وزارة الزراعــة  ــرا للزراعــة فــي أول تشــكيل جمللــس ال عــن وزي
فــي عمليــة توطــن الباديــة, وهيــأ األســس إلقامــة تنميــة زراعيــة واســعة باململكــة، واســتمر 
فــي منصبــه حتــى عــام 1375هـــ/1955م ، حيــث عــن وزيــراً للمواصــات، وقــام فــي هــذا 
ــي عــام  ــة(، وف ــة واجلوي ــة والبحري ــة )البري ــوزارة بإدخــال شــبكات املواصــات احلديث ال
1382هـــ/1962م، مت تعيينــه وزيــراً للدفــاع والطيــران ومفتشــاً عامــاً، واضطلــع ســموه فــي 
القــوات املســلحة بتنفيــذ عمليــات التطويــر الكبــرى التــي أقدمــت عليهــا اململكــة لــكل فــروع 

قواتهــا املســلحة تدريبــاً وإعــداداً وتســليحاً رفيــع املســتوى.

وفــي 1402/8/21هـــ/1982م ، مت تعيــن ســمو األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز نائبــاً ثانيــاً 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، باإلضافــة إلــى جميــع مناصبــه وأعمالــه األخــرى.

ــة  ــكاً للمملك ــز مل ــن عبدالعزي ــه ب ــك عبدالل ــع خــادم احلرمــن الشــريفن املل ــا بوي وحينم
العربيــة الســعودية ، بويــع ســمو األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز وليــاً لعهــد اململكــة العربيــة 

الســعودية فــي عــام 1426هـــ/2005م.
توفي - يرحمه الله - في سنة 1432هـ/2001م، ودفن في مقبرة العود.
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األمري نايف بن عبد العزيز
ولــد األميــر نايــف مبدينة الطائــف، ســنة 1353هـــ/1934م، ودرس فــي مدرســة األمــراء، 
وتلقــى التعليــم فــي املدرســة علــى يــد األســتاذ أحمــد العربــي وهــو مــن أبنــاء مكــة املكرمــة 

ثــم علــى يــد الشــيخ عبدالله خيــاط.

العزيــز، ففــي ســنة  فــي عــدة مناصــب توالهــا منــذ عهــد والده امللــك عبــد  تــدرج  و 
1371هـــ/1951، عــن وكيًا ملنطقــة الريــاض ، وفــي ســنة 1373هـــ/1953م، عن أميــًرا 

ملنطقــة الريــاض، وفــي ســنة 1390هـــ/1970، عــن نائًبا لوزيــر الداخليــة. 

وفــي ســنة 1395هـ/1975م، صــدر مرســوم بتعيينــه وزيــر دولــة للشــئون الداخليــة. وفــي 
ذات العام صــدر مرســوم ملكــي بتعيينه وزيــًرا للداخليــة.

وفــي ســنة 1430هـــ/2009م، أصــدر امللك عبــد اللــه بــن عبــد العزيز أمــًرا ملكًيــا بتعيينــه 
نائًبــا ثانًيــا لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــًرا للداخليــة.

وفــي ســنة 1432هـ/2011م، أصــدر امللك عبــد اللــه بــن عبــد العزيز أمــًرا ملكًيــا بتعيينــه 
ولًيــا للعهــد بعــد وفــاة األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز.

توفــي األميــر نايــف - يرحمــه اللــه - فــي ســنة 1433هـــ/2012م، وأديــت صــاة امليــت عليه 
فــي احلــرم املكــي، ودفــن فــي مقابــر العــدل مبكــة املكرمــة. 
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األمري مقرن بن عبد العزيز
ولــد األمير مقــرن بــن عبــد العزيــز آل ســعود فــي ســنة 1364هـــ1945م، فــي مدينــة 
ســنة  فيــه  النموذجي وتخــرج  العاصمــة  في معهــد  األولــي  تعليمــه  وتلقــى  الريــاض، 
ــا  ــران في اململكــة املتحدة وتخــرج فيه ــوم الطي 1384هـــ/ 1964م، أكمــل دراســته فــي عل

1968م. 1388هـــ/  ســنة 

امللكيــة  يعمــل في القــوات اجلويــة  الســعودية، وظــل  امللكيــة  والتحق بالقــوات اجلويــة 
1400هـــ/1980م. ســنة  الســعودية حتى 

حتــى  املنصــب  بهــذا  وظــل  حائــل،  أميًرا ملنطقــة  ، عــن  1400هـــ/1980م  وفي ســنة 
املنــورة. املدينــة  أميًرا ملنطقــة  عــن  ســنة1420هـ/1999م، عندما 

 وفــي ســنة 1426هـ/2005م، عــن رئيًســا لاســتخبارات العامــة خلًفــا ألخيه األميــر 
نــواف، وظــل فــي هــذا  املنصــب حتــى ســنة 1433هـ/2012م، عندمــا عــن مستشــاًرا 

ــه. ــا خاًصــا ل ــك ومبعوًث للمل

وفي  سنة 1434هـ/2013م، عن نائًبا ثانًيا لرئيس مجلس الوزراء.

وفي سنة 1435هـ/2014م، صدر أمر ملكي بتعيينه ولًيا لولي العهد.

لرئيــس مجلــس  للعهــد وتعيينــه نائبــاً  وفــي ســنة1436هـ/2015م، متت مبايعتــه ولّيــاً 
الــوزراء.

ــة  ــن والي ــز م ــد العزي ــن عب ــرن ب ــر مق ــاء األمي ــر امللكي بإعف ــنة  صدر األم ــي ذات الس وف
ــه.  ــى طلب ــاء عل ــوزراء بن ــس ال العهــد ومــن منصــب نائــب رئيــس مجل



96

والية العهد الســعودي

األمري حممد بن نايف

ولــد األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبــد العزيز في ســنة 1979هـــ/1959م ، فــي مدينة جدة، 
و درس فــي مراحــل التعليــم االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة مبعهــد العاصمــة النموذجــي 
في الريــاض، ثــم درس العلــوم السياســية بالواليات املتحدة عام 1401هـــ/1981م، وعمــل 
فــي القطــاع اخلــاص قبــل التحاقــه بالعمــل الرســمي ، وفــي ســنة 1420هـ/1999م، صــدر 

أمــر ملكــي بتعيينــه مســاعداً لوزيــر الداخليــة للشــؤون األمنيــة.

وفي سنة 1433هـ/2012م ، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للداخلية.

و فــي ســنة 1436هـــ/2015م ، صــدر أمــر ملكــي باختيــاره وليــاً لولــي العهــد وتعيينــه نائبــاً 
ثانيــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء و وزيــراً للداخليــة.

السياســية  الشــؤون  بإنشــاء مجلس  ملكــي  أمــر  صــدر  وفي ســنة 1436هـ/2015م، 
للمجلــس. رئيســاً  ســموه  واألمنية وتعيــن 

ــس  ــاً لرئيــس مجل ــه نائب ــاً للعهــد وتعيين ــاره ولي ــام صــدر أمــر ملكــي باختي و فــي ذات الع
ــة. ــية واألمني ــؤون السياس ــس الش ــاً جملل ــة ورئيس ــراً للداخلي ــوزراء وزي ال

ــاً  ــه نائب ــة العهــد، ومــن منصب ــه مــن والي وفــي 1438هـ/2017م،صــدر أمــر ملكــي بإعفائ
ــة . ــر الداخلي ــوزراء، ومــن منصــب وزي ــس ال لرئيــس مجل
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األمري حممد بن سلمان
ولــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ســنة 1405 هـــ / 1985م، وتلقــى تعليمــه 

العــام فــي مــدارس الريــاض، وأنهــى دراســته الثانويــة ســنة1424هـ/ 2003م.

وتلقــى األميــر محمــد بــن ســلمان خــال فتــرة تعليمــه عــدداً مــن الــدورات والبرامــج 
املتخصصــة، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة امللــك ســعود 

حائــزاً علــى الترتيــب الثانــي علــى دفعتــه.

ســنة  الســعودي  الــوزراء  مبجلــس  اخلبــراء  بهيئــة  متفرغــاً  مستشــاراً  تعيينــه  مت 
1428هـــ/2007م، واســتمر بعملــه حتــى ُعــن فــي إمــارة منطقــة الريــاض كمستشــاراً ألمير 
الريــاض ســنة 1430هـــ/2009م، وحتــول منصبــه بالهيئــة إلــى منصــب مستشــار غيــر 

متفــرغ.

املكتــب  علــى  ومشــرفاً  خاصــاً  مستشــاراً  عــن    ، 2012م  1433هـــ/  ســنة  وفــي 
ــر الدفــاع، وفــي ســنة  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــي العهــد نائ والشــؤون اخلاصــة لول
1434هـــ/2013م، صــدر أمــٌر ملكــي بتعيينــه رئيســاً لديــوان ســمو ولــي العهــد ومستشــاراً 
خاصــاً لــه مبرتبــة وزيــر، ثــم عــن فــي ذات العــام  مشــرًفا عاًمــا علــى مكتــب وزيــر الدفــاع 
ــه الســابقة، وفــي ســنة 1435هـــ/2014م، صــدر األمــر امللكــي  ــى مهــام عمل باإلضافــة إل

بتعيينــه وزيــراً للدولــة عضــًوا فــي مجلــس الــوزراء باإلضافــة إلــى عملــه.

ــه رئيســاً  ــاع وتعيين ــه وزارة الدف وفــي ســنة 1436هـــ/2015م ، صــدر األمــر امللكــي بتولي
ــرفن. ــن الش ــادم احلرم ــاً خل ــاراً خاص ــي ومستش ــوان امللك للدي

وفــي ذات العــام صــدر األمــر امللكــي بإنشــاء مجلــس الشــؤون االقتصاديــة برئاســة األميــر 
محمــد بــن ســلمان.
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وفــي ذات العــام صــدر أمــر ملكــي ينــص علــى اختيــاره وليــاً لولــي العهــد وتعيينــه نائبــاً ثانيــاً 
لرئيــس مجلــس الــوزراء مــع اســتمراره فــي منصــب وزيــر الدفــاع ورئيــس مجلــس الشــؤون 

االقتصاديــة والتنمية.

وفــي 1438هـــ/2017م، أصــدر خــادم احلرمــن الشــرفن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
ــد  ــاً للعه ــن ســلمان ولي ــر محمــد ب ــن األمي ــى تعي ــا ينــص عل ــًرا ملكًي ــه -  أم - حفظــه الل

ــاع. ــراً للدف ــوزراء مــع اســتمراره وزي ــس ال ــا لرئيــس مجل ــه نائب وتعيين
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