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  .، دراسة تارخيية حضاريةم ١٩٥٣ ـ ١٩٢٦/ هـ ١٣٧٣ ـ ١٣٤٤لعزيز ا نيابة األمري فيصل العامة يف احلجاز يف عهد امللك عبد W������ع�א��א���
يف تلك الفتـرة  ، احلجاز   استخدمت الدراسة منهج البحث التارخيي يف تناول األحداث التارخيية واحلضارية لنيابة األمري فيصل العامة يف����W�א��א�����

  .التارخيية
��א��א��א����W ا منطقة احلجاز يف ظل النيابة العامةدف الدراسة إىل تسليط الضوء على األمهية التارخيية والتطورات احلضارية اليت شهد .  

����� .�-�א,���+*�()�א��א����'�"�&�%$�ل���� ��"�!�א� ��אW� �
  .مهية املوضوع ، وأسباب اختياره ، ودراسة ألهم مصادر البحث  وهي دراسة ألWא/.����
����0�  :، وقد تضمنت احلديث عن ) األوضاع يف احلجاز قُبيل ضم احلجاز  ( Wא
  .ضم امللك عبد العزيز للحجاز ) ب    .األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ) أ 

3$4�א2ول�אW ) وقد تناولت الدراسة فيه ) يز النيابة العامة تويل األمري فيصل بن عبد العز ،:  
  .األسباب اليت دفعت اإلمام عبد العزيز إىل تولية الفيصل على احلجاز ) أ 
  .املنهج السياسي الذي اختذه األمري فيصل يف واليته للحجاز ) ب 

��)�5  :، وقد تضمن ) اجهتها  مو جتاه ضم احلجاز ، ودور الفيصل يفاملواقف الداخلية والدولية ( Wא3$4�א
  .االعترافات الدولية بقيام مملكة احلجاز ) ج   .سياسة بريطانيا جتاه آل سعود ) ب       .موقف أهايل احلجاز ) أ 

�6�5  :، وقد تناول احلديث عن ) املناصب السياسية واإلدارية اليت أُسندت إىل األمري فيصل إىل جانب نيابته على احلجاز  ( Wא3$4�א
  .الس البلدي ) د     . الوزارات ) ج   . جملس الشورى ) ب       .لس الوكالء جم) أ 

  :، وقد ركز على ) دور النائب العام يف السياسة اخلارجية  ( Wא3$4�א8א�7�
  .متثيل الفيصل لبالده يف املؤمترات واحملافل الدولية ) ب     .دور الفيصل يف حرب اليمن ) أ 
  .جلامعة العربية وهيئة األمم دور الفيصل يف تأسيس ا) ج 

، وهذا الفصل ميثل الناحية احلضارية هلذه املنطقة ، وذلك يف           ) التطورات اإلدارية واحلضارية يف منطقة احلجاز يف ظل النيابة العامة            ( Wא4:3$�א;:��9�����
  :عدة نقاط منها 

  .يف جمال األمن ) د   .والطرق يف جمال وسائل االتصال ) ج    .يف جمال التعليم ) ب   .يف جمال الصحة ) أ 
  .يف جمال العمران ) و     .يف جمال القضاء وتشكيل البلديات ) هـ 

  : فقد تناولت أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ، ومنها Wא;�>��
  .اً ألمهيتها الدينية وحىت وقتنا احلاضر نظر، ستراتيجي املتميز ملنطقة احلجاز أكسبها مكانة عاملية منذ القدم أن املوقع اإل ) ١
تدهور األوضاع السياسية واالقتـصادية واألمنيـة يف     : أثبتت الدراسة األسباب اليت أدت إىل توجه اإلمام عبد العزيز لضم احلجاز ، ويف مقدمتها                 ) ٢

  .املنطقة 
  .برهنت الدراسة األسباب اليت دفعت امللك عبد العزيز إىل تولية الفيصل على احلجاز  ) ٣
مـا بـني   ، ضحت الدراسة املواقف الداخلية والدولية جتاه ضم احلجاز ، ودور الفيصل يف مواجهتها ، حيث تباينت تلك اآلراء يف بداية األمـر            و ) ٤

  .معارض ومؤيد ، إال أا سرعان ما اتفقت على االعتراف بسلطة امللك عبد العزيز على مملكة احلجاز وجند 
ناصب سياسية أُسندت إىل األمري فيصل إىل جانب نيابته على احلجاز ، حيث أثبت األمري فيصل جدارته وكفاءته يف                   أثبتت الدراسة أن هناك عدة م      ) ٥

  .إدارة تلك املناصب واإلشراف عليها ، مبا حيقق املصلحة العامة 
رز يف مجيع األحداث اليت شارك فيها عربياً وإسالمياً         أثبتت الدراسة الدور الكبري الذي قام به األمري فيصل يف السياسة اخلارجية ، حيث قام بدور با                 ) ٦

  .ودولياً 
 الدراسة الضوء على التطورات اإلدارية واحلضارية اليت شهدا منطقة احلجاز يف ظل النيابة العامة ، وبتوجيهات من األمري فيـصل يف شـىت                تألق ) ٧

  .ااالت من صحة وتعليم ، وغريها 
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Abstract  
Subject of study: The General Prosecution of Prince Faisal in the Hijaz during the reign of King Abdul Aziz 

1344-1373 AH / 1926-1953AD historical civilian study. 
Methodology: The study used the methodology of historical research in addressing the historical and civilian 

events for the public on behalf of Prince Faisal in the Hijaz in that historical period. 
Study Objectives: This study aims to shed light on the historical importance and cultural developments 

witnessed by the Hijaz region in light of the public prosecutor. 
To achieve the object the study consisted of several chapters explained as follows: 

Introduction: It is a study of the importance of the subject, and the reasons for choosing it, and a study of the 
most important research sources. 

Preface: (Conditions in Hijaz, such before Hijaz inclusion), it has included talk about: 
A) The political, economic and social Conditions. B) The inclusion of King Abdul Aziz Hijaz. 

The first chapter: (Giving the Prince Faisal bin Abdul Aziz The Public Prosecution), which was addressed by 
the study: 

A) The reasons that pushed Imam Abdul-Aziz to give Al-Faisal the inauguration of Hijaz. 
B) The political approach adopted by Prince Faisal in his service to Hijaz. 

Chapter two: (internal and international attitudes towards the annexation of Hijaz, and the role of Al-Faisal in 
facing them), has included: 

A) The position the people of Hijaz.              B) Britain's policy towards the Al-Saud. 
C) International confessions by the Kingdom of the Hijaz. 

Chapter three: (Political and administrative positions that assigned to Prince Faisal beside the deputation of 
the Hijaz), was addressed to talk about: 

A) The Council of Agents.    B) The Shura Council. 
C) The Ministries.    D) The Municipal council. 

Chapter four: (Attorney-General's role in foreign policy), has focused on : 
A) The role of Al-Faisal in the war in Yemen. 
B) Al-Faisal to represent his country in the international conferences and forums. 
C) The role of Al-Faisal in the establishment of the Arab League and the United. 

Chapter five: (Administrative and cultural developments in Hijaz area under the Public Prosecution), this 
chapter is a cultural aspect to this area, in several points including: 
A) In the field of health .    B) In the field of education. 
C) In the field of and means of communication and roads.  
D) In the field of security. 
E) In the field of the judiciary and the formation of municipalities. 
F) In the field of architecture. 

Conclusion: It addressed the most important results of the research, including: 
1)  That the strategic location of Hijaz has earned place in the world since ancient times and until the present 

day because of its religious importance. 
2)  The study proved the reasons that led to the orientation of Imam Abdul-Aziz Al-Hijaz to include, notably: 

the deterioration of the political, economic, and security in the region. 
3)  The study demonstrated the reasons that pushed the King Abdul Aziz to the inauguration of Faisal of Hijaz. 
4)  The study viewed the internal and international attitudes towards the annexation of Hijaz, and the role of 

Al-Faisal in facing them, where those views differed initially between opposition and pro, but they quickly 
agreed to recognize the authority of King Abdul Aziz of the Kingdom of Hijaz and Najd. 

5)  The study proved that there are several political positions assigned to Prince Faisal to the deputation of 
Hijaz, where Prince Faisal has proved its worth and efficiency in the management of such places and 
supervision, including in the public interest. 

6) The study proved the significant role played by Prince Faisal in foreign policy, where he played a 
prominent role in all the events attended by Arab, Islamic and international levels. 

7)  The study throws light on the administrative and cultural developments witnessed by Hijaz region in light 
of the Public Prosecution, and the guidance of Prince Faisal in various areas of health and education, and 
others. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

��				א���� �

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسـلني ،             
  ...نبينا حممد بن عبد اهللا ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد 

ـ وخاصـة منطقـة      زالت ماوـ   ت مناطق شبه اجلزيرة العربية    ـفقد كان 
 حيزاً كبرياً من اهتمام احلكام املسلمني ، كما أا حمط األنظار للعـامل              احلجاز ، تشغل  

اإلسالمي كله ؛ نظراً ألمهيتها الدينية ، واليت تتمثل يف وجـود األمـاكن اإلسـالمية       
 ،وفيها الكعبة املشرفة قبلة املسلمني ، واملدينة املنورة       ،  املقدسة ا ، حيث مكة املكرمة       

   . ـصلى اهللا عليه وسلمـ وقرب الرسول  ،وفيها املسجد النبوي 

ار الفـنت   كانت احلالة السياسية ملنطقة احلجاز يف عهد األشراف من انتـش          
من أهم األسباب اليت دفعت باالمام عبد العزيز للتوجه حنـو           واالضطرابات الداخلية   

 / هـ١٣٤٤ ـ  ١٣٤٣ضم احلجاز ، وبالتايل القضاء ائياً على حكم األشراف عام 
  .م ١٩٢٥ ـ ١٩٢٤

وقد اقتضت املصلحة العامة من جاللته ، تنصيب ابنه األمري فيصل نائباً على             
احلجاز ، إذ كان البد من إسناد رئاسة احلكومة إىل شـخص تتـوفر فيـه مقومـات      

وكان األمري فيصل على رغم صغر سنه ـ آنذاك ـ   . السياسي اخلبري بشؤون الرجال 
 ، فهو صاحب شخصية قوية ، وشارك يف كـثري  ذلك الرجل املناسب للمكان املناسب 

مراحل كفاح والده ، مـن أجـل        من املعارك البطولية يف عسري وغريها ، كما شهد          
تأسيس اململكة العربية السعودية ، وعمل حتت توجيهاته ، وتعلم منه حىت أصبح أحد              

  .واملنطقة العربية واإلسالمية ، الرجال البارزين يف تاريخ بالده 

، املنطلق وبنصيحة وتوجيه من بعض املخلصني من أساتذة القـسم           من هذا   
 : ومبوافقة سعادة األستاذ املشرف وقع اختياري على موضوع الدراسة ليكون بعنوان            
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ــ   ١٣٤٤ز  ـك عبد العزي  ـد املل ـة يف احلجاز يف عه    ـنيابة األمري فيصل العام   ( 
ذي مـن خاللـه     وال. دراسة تارخيية حضارية    ،  ) م  ١٩٥٣ـ  ١٩٢٦ / هـ١٣٧٣

ويف ظل  ،  ستظهر الدراسة ما حتقّق من إجنازات عظيمة يف احلجاز على يد األمري فيصل              
  .ـ رمحهما اهللا ـ توجيهات والده امللك عبد العزيز 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم الدراسات تناولت بتوسع تاريخ منطقة احلجاز 
أو تفرقها عن تاريخ تلك املنطقـة       ،  يف مجيع العهود ، غري أا اتسمت بقلة املعلومات          

وقد أُلّف الكثري من الكتب عن امللك عبد العزيز وامللـك           . خالل فترة النيابة العامة     
ه مل يكـن هنـاك      ـن تاريخ اململكة العربية السعودية بوجه عام ، إال أن         ـوع،  فيصل  

، وعلى الرغم يف احلجاز  عن نيابة األمري فيصل العامة ةدراسة ، أو رسالة علمية مختص
من وجود بعض الدراسات اليت تناولت جزئية معينة من تاريخ منطقة احلجاز أثناء فترة              
النيابة العامة ، كالرحالت اليت قام ا األمري فيصل خالل نيابته ، أو رئاسـته لـس                 

 اليت قام ا األمري فيصل آنذاك ، إال أن تلـك            واملهام وغريها من األعمال      ، الشورى
ـ       سات مل تكن متخصصة أو شاملة ألعمال      الدرا رد  النيابة ، بل كانـت يف أغلبـها جم

  . خمتصرة ، ومن هنا تربز أمهية موضوع الدراسة إشارات

أما عن الصعوبات اليت واجهتين أثناء إعداد هذا البحـث فالشـك أن أي              
 باحث مهما بلغت درجته العلمية البد أن تقابله بعض الصعوبات اليت تظهر له أثنـاء              

ـ سـبحانه وتعـاىل  ـ ولكن بتوفيق من اهللا   مجع املادة العلمية ، مث بالعزميـة  ،  أوالً  
  .واإلصرار استطعت اجتياز الكثري منها ، ولكن مع ذلك يظل الكمال هللا تعاىل وحده 

، وعـدم     املنشورة أما عن أكثر الصعوبات اليت واجهتين هي قلة الوثائق غري         
، باإلضافة إىل كثرة من تناول دراسـة منطقـة           هاول على الكثري من   ـحلصمتكين من ا  

امللك فيصل بن عبد العزيز ـ رمحه اهللا ـ من عدة جوانب أخرى ،     ، وتاريخاحلجاز
، وأمتىن من اهللا     لذلك كانت مهميت صعبة يف إضافـة شيء جديـد إىل هذه الدراسة          
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 دراسة أهم للعلم وطالبه يفأن أكون قد وفقت يف تقدمي إضافة جديدة ـ عز وجل  ـ 
  .يب واإلسالمي وأقدس جزء من عاملنا العر

 إلثراء املادة   ض الوثائق اليت هي املصدر األساس     وقد توفر يل بفضل من اهللا بع      
ومنها الوثائق املهمة من خالل أرشيف السجالت الربيطانية العامـة          . العلمية للبحث   

Public Record Office، ز بالرياض مـشكورة   واليت تفضلت دارة امللك عبد العزي
ـ امللـك   ة املغفور له ـ بإذن اهللا ـوجمموعة الوثائق الربيطانية عن جالل،  بتوفريها يل

واليت حصلت عليها من مركز امللـك       ،  فيصل بن عبد العزيز آل سعود لنجدة صفوة         
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض ، أيضاً حصلت على بعـض الوثـائق             

واليت تتمثل يف رسائل من عامة الشعب احلجازي إىل         ،  لك فيصل   اخلاصة من مركز امل   
ـ    . األمري فيصل أثناء فترة النيابة العامة على احلجاز          دات ـباإلضافة إىل جمموعة املعاه

ة بوزارة اخلارجيـة ،     ـم ، واحملفوظ  ١٩٣١ـ  ١٩٢٢/هـ١٣٥٠ـ١٣٤٠من عام   
  .مكة املكرمة ، وغريها من املصادر الوثائقية 

 الدراسة على أهم املصادر التارخيية اليت ختدم فترة البحـث ،            كما اعتمدت 
واليت دوا مؤلفون معاصرون لفترة النيابة العامة على احلجاز ، وتتصدر هذه الكتب ،              

 قلب جزيرة العرب ، وكتاب البالد العربية السعودية ، والـذي            :مؤلفات فؤاد محزة    
شرح والتفصيل ، وكذلك خري الـدين       إىل منصب النيابة العامة بشيء من ال      أشار فيه   

يتكون من أربعـة    ه شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، والذي           ـالزركلي وكتاب 
أجزاء ، وقد حتدث فيه عن األحداث االجتماعية واحلربيـة والـسياسية واحلـضارية          

امـة  واملعاهدات اليت أبرمها امللك عبد العزيز مع جريانه ، كما تناول فترة النيابـة الع              
وأشار يف مواطن متفرقة إىل أهم األعمال اليت قام ا األمري فيصل يف أثناء النيابة العامة                

يؤخـذ  ومما  . ويعترب هذا املؤلف سجالً حافالً لألحداث يف تلك الفترة          . على احلجاز   
 مؤلفات كالً منهما عدم اإلشارة إىل مصدر املعلومات ، ولعل ذلـك يعـود إىل                على
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اصرم لألحداث السياسية وغريها ،     عجلهاز اإلداري للنائب العام ، وم     مشاركتهما يف ا  
  .دون احلاجة إىل ذكر املصادر ، كما سيتبني لنا من خالل فصول الدراسة 

وكذلك حافظ وهبه وكتابه جزيرة العـرب يف القـرن العـشرين ، وفيـه               
يف احلجـاز ،     ا امللك عبد العزيـز       قاممعلومات قيمة عن اإلصالحات اإلدارية اليت       
وأيضاً كتابه مخسون عامـاً يف جزيـرة        . باإلضافة إىل النواحي االجتماعية والسياسية      

ت دخول امللك   ـالعرب ، والذي حيتوي على تفاصيل دقيقة لبعض األحداث اليت تل          
  .عبد العزيز احلجاز 

 وهو فيليب ،واستفاد البحث أيضاً من كتاب الذكرى العربية الذهبية لعبد اهللا   
االت ، ولكن   ـىت ا ـارة عن مذكرات ملا شاهده يف الدولة السعودية آنذاك يف ش          عب

  .مما يؤخذ عليه إطالقه أحياناً ملصطلح الوهابية على الدولة السعودية 

 فيصل ملك اململكة العربيـة      تاب تاريخ مملكة يف سرية زعيم ،      ومنها أيضاً ك  
ومات قيمة عن األمري فيصل ، مجعت       السعودية ، ملنري العجالين حيث مجع يف كتابه معل        

  .بني التحليل ومعاصرة األحداث 

التطـورات الـسياسية    كتـاب     فترة البحث  تخدمومن أهم املراجع اليت     
م ١٩٣٢ـ  ١٩٢٦/هـ١٣٥١ـ  ١٣٤٤رة  ـ الدولة السعودية املعاص   واحلضارية يف 

وذلك يف اجلزء اخلاص بالناحية     دراسة تارخيية ، وثائقية ، للطيفة عبد العزيز السلوم ،           
   .رية يف الفصل اخلامس من الرسالةاحلضا

ومن أهم املراجع للباحثة يف التنظيم السياسي ، تنظيمات الدولـة يف عهـد              
ة تارخيية ، إلبراهيم بـن عـويض        ـهـ ، دراس  ١٣٧٣ـ  ١٣٤٣امللك عبد العزيز    

د العزيز اإلدارية واملالية    بدراسة دقيقة للتنظيمات يف عهد امللك عب      العتييب ، حيث قام     
  .واألمنية وغريها 
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واألجنبية ذات   ،كما استعنت بالعديد من املصادر واملراجع العربية واملعربة         
    .ةمن مؤلفات وصحف ودوريات ورسائل جامعيالصلة باملوضوع 

مقدمة ، متهيد ، مخسة فصول ،        : عن حمتويات الرسالة فهي تشتمل على     أما  
  .وخامتة 

وهي دراسة ألمهية املوضوع ، وأسباب اختياره ، وعرض ألهـم           :  א����	��
  .املصادر اليت اعتمد عليها البحث 

�
��اشتمل على دراسة األوضاع يف احلجاز قُبيل ضم احلجاز ، ومـن             : א�
أمهها األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، كما تضمن مراحل ضم امللـك            

ودوره . مشاركة األمري فيصل يف األحداث احمللية لبالده        عبد العزيز للحجاز ، وبداية      
  .يف ضم احلجاز حتت قيادة والده 

تولّي األمري فيصل بن عبد العزيـز        "  : تناولت الدراسة فيه   א�����א�ول�ويف  
 األسباب اليت دفعت اإلمام عبد العزيز إىل تولية الفيصل          وقد ركز على  " النيابة العامة   

كذلك ناقش الفصل املنهج السياسي الذي اختذه       . اماً للملك هناك    على احلجاز نائباً ع   
األمري فيصل يف واليته للحجاز ، واجلهود اليت بذهلا يف سبيل توطيد األمن واالستقرار              

  .الداخلي 

املواقف الداخلية والدولية جتاه ضم     " : قشة   مبنا  فقد اختص  א�����א������أما  
، ويف مقدمتها موقـف أهـايل احلجـاز ،          " ا  ل يف مواجهته  ـاحلجاز ، ودور الفيص   

وإمجاعهم على مبايعة اإلمام عبد العزيز ، كذلك حتدث الفصل عن سياسة بريطانيا جتاه              
  ، آل سعود ، واعترافها مبملكة احلجاز ، وعن زيارة األمري فيـصل األوىل لربيطانيـا              

العترافات الدولية  كما استعرضت الدراسة ا   . وأمهيتها يف توطيد العالقات بني البلدين       
بقيام مملكة احلجاز ، والزيارات اليت قام ا األمري فيصل لبعض تلك الـدول لتقـدمي                
شكر بالده على اعترافها بامللك عبد العزيز ملكاً على احلجاز ، واليت أكـدت علـى          

  .وبني بالده ، رغبة مسوه يف توثيق العالقات بني تلك الدول 
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املناصب السياسية واإلداريـة الـيت      " :  ���א�����א���وتناولت الدراسة يف    
أسندت إىل األمري فيصل إىل جانب نيابته على احلجاز ، حيث أسندت إليه رئاسة جملس 

م ، والذي يهدف إىل تنسيق شؤون الدولة بني جنـد           ١٩٣١/هـ١٣٥٠الوكالء عام   
وعنـدما صـدرت التعليمـات األساسـية للملكـة احلجازيـة عـام              . واحلجاز  
م مت تشكيل جملس الشورى ومقره مكة املكرمة ، برئاسة األمـري            ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

. يم احلجاز وتطويره من مجيع النواحي       ـفيصل ، وهلذا الس مسؤولية شاملة يف تنظ       
ـ ١٣٤٩أما بالنسبة للوزارات فيأيت يف مقدمتها وزارة اخلارجية عام           م ،  ١٩٣٠/هـ

 دوره يف إدارة الشؤون اخلارجيـة  حيث مت تعيني األمري فيصل وزيراً هلا ، ومن مث بروز       
 األخرى اليت أشارت إليها الدراسـة ، والـيت      تلبالده ، إىل جانب غريها من الوزارا      

أشـارت الدراسـة إىل     وكذلك  . كانت مرتبطة بالنائب العام ورئيس جملس الوكالء        
    .عامةهي مرتبطة أيضاً بالنيابة الوالذي يهتم بتنظيم الشؤون البلدية ، والس البلدي، 

 ،   "دور النائب العام يف الـسياسة اخلارجيـة        "  : على א�����א��א�	���وركز  
ومنها دوره يف حرب اليمن ، واليت انتهت بتوقيع معاهدة الطائف بني اجلـانبني عـام                

م ، ومن أهم نتائجها أا رمست احلدود بني البلدين الـشقيقني ،             ١٩٣٤/هـ١٣٥٣
ا استعرضت الدراسة متثيل األمري فيصل لبالده يف        كم . بينهماوإقامة العالقات الودية    

 ملناقشة   ؛ م١٩٣٩/هـ١٣٥٨املؤمترات واحملافل الدولية ، وحضوره ملؤمتر لندن عام         
القضية الفلسطينية ، مث حتدثت عن دور الفيصل يف تأسيس اجلامعة العربية وهيئة األمم              

  .املتحدة 

�����أما  ��	�وأهم التطـورات   ،  حلضارية  واألخري ، فهو ميثل الناحية ا     א�����א
اإلدارية ملنطقة احلجاز يف ظل النيابة العامة ، يف شىت ااالت من صـحة ، وتعلـيم ،                  

وتشكيل البلـديات ، ويف جمـال       ،  ووسائل الطرق واملواصالت ، واألمن ، والقضاء        
العمران ، حيث أثبتت الدراسة أن منطقة احلجاز شهدت ازدهاراً ملموسـاً يف كافـة            

واالجتماعية ، وكان ذلـك     ،  والصحية  ،  والثقافية  ،  والعمرانية  ،  ي االقتصادية   النواح
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االهتمام لدى مسوه ، نابعاً من مدى حرسه ـ رمحه اهللا ـ على النهضة بشؤون احلرمني 
  .الشريفني 

كما اشتمل  . فقد تناولت أهم النتائج اليت توصل إليها البحث          : א����أما  
ومنها للخرائط  . لنماذج الوثائق اليت استعانت الدراسة ا       منها  ،  البحث على مالحق    

  .ومنها للصور اليت استفاد منها البحث . اخلاصة بالبحث 

�	��! �� . وال يسعين يف هذا املقام إال أن أتوجه خبالص شكري وتقـديري           

 ملا قدماه يل من دعـم بتوجيـه         ,����א��
	����،�و*	(%د�א��
	�����������Lא�&�%�א�$#��א��"����
لـسعادة أسـتاذي   و .ولني يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض       املسؤ

ي الذي  ـع الثقف ـي راب ـيوسف بن عل  / املشرف على هذه الرسالة األستاذ الدكتور       
إضافة إىل ما وفره يل مشكوراً من مصادر        ،  مل يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته العلمية       

  .ومراجع مهمة إلمتام هذا البحث 

كلية الـشريعة   : تقدم جبزيل شكري إىل املسؤولني يف جامعة أم القرى          كما أ 

$��א��.%-���ممثلة يف عميدها      ، والدراسات اإلسالمية /0�L�����12�،  *(%د��	�5�6	�א4
�1א�	3

 ، وقـسم  :	9ل�א�.8	��L���7א�	�.%-�� ممثل يف سعادة رئيـسه  ميقسم التاريخ اإلسال و
<=��א>��	!�6	�L����;&א��.%-�� ممثل يف سعادة     الدراسات العليا التارخيية واحلضارية سابقاً    

دارة امللك عبد العزيز ، ومركز امللك فيصل         من   والشكر موصول إىل كل   .  א�	3@8?�
 وغريها من املراكز العلمية على ما قدموه يل          ، للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض   
  .من تسهيالت ، خدمة للعلم والباحثني 


	���� البالغني   كما ال أنسى شكري وتقديري    ��A��7א��	وإخوايت األعزاء    �%א� ، 
��-% وأبنائهم األعزاء الذين كـانوا  0
	���DE�L	��،�وא�*	�ذ���C�L���،�وא�*	�ذ����Lא��.

  .خري معني يل بعد اهللا خالل مشواري الدراسي 
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 للبحث لتفضلهما א�*�ذ�62א�@�3F;كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كٍل من       
  .جاهدة أن أعمل بكل توجيهاما ـ بإذن اهللا ـ سعى وسأ، بتوجيهي وإرشادي 

  ، أسأل اهللا العلي القدير أن أكون قد وفقت يف دراسة هذا البحث املتواضع            
وإبرازه إىل حيز الوجود على الصورة اليت ميكن أن تلقي الضوء على األمهية التارخيية              

  . يف ظل النيابة العامة ، واحلضارية ملنطقة احلجاز 

  . وراء القصد فهو نعم املوىل ونعم النصري واهللا من
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 من أهم مناطق جزيرة العرب لعدة عوامل منها العامل          ) ١(تعترب منطقة احلجاز    
حيـث  ،  واملسجد النبوي باملدينة املنورة     ،  لوجود احلرم الشريف مبكة املكرمة       الديين

مث العامـل االقتـصادي فاحلركـة       . يؤمهما كثري من املسلمني ألداء الشعائر الدينية        
املصدرة للحرمني ووفـرة اإلنتـاج      ورسوم البضائع   ،  رية يف ثغور البحر األمحر      التجا

  . )٢( ويف املدينة املنورة  ، كالطائف ،الزراعي يف املناطق القريبة من مكة املكرمة

 ) ٣(از يف الشمال والغرب من جزيرة العـرب ، بـني اللِّيـث              ـع احلج ـويق
 ا حدود احلجاز الشرقية فلم تثبت عند نقطة       على شاطئ البحر األمحر ، أم      )٤( والقنفذة

معينة إذ تعرض هذا اجلزء لشيء من املد واجلزر ، وقد كان ذلك يعتمد على مـدى                 
  . )٥(سيطرة األتراك العثمانيني واألشراف على تلك املناطق 

                                                 

صده عن قصده ، وقد مسي احلجاز ذا االسم أي منعه و" حجزه " احلجاز يعين احلاجز واملانع ، ويف اللغة ) ١(
حممد مجعان ، جدة يف عهد امللك : الغامدي [ نظراً ألنه قد حجز وفصل بني الغور والشام وبني امة وجند 

 ،  ١، القـاهرة ، الـوادي اجلديـد للطباعـة ، ط             ) م  ١٩٥٣ـ   ١٩٢٥( ود  ـعبد العزيز آل سع   
   ] . ١٣م ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١

ـ ١٣١٩( ثـاره   إبراهيم عويض ، األمن يف عهد امللك عبد العزيز تطوره وآ          : العتييب  ) ٢( / هــ   ١٣٧٣ـ
م ، ١٩٩٦/هـ١٤١٧ ، ١مة ، ط، مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العا ، الرياض )م١٩٥٣ـ١٩٠٢

   .٣٥ص 
كة املكرمة، م تقريباً جنوب م.ك) ١٥٠(واٍد وبلدة يف اجلنوب الغريب من احلجاز ، مير الليث على : اللِّيث ) ٣(

. م .ك) ٢٠٠(حبوايل أما بلدة اللِّيث فهي بلدة عامرة على مصـب ذلك الـوادي يف البحر جنوب جدة 
 ،  ١ ، مكة املكرمة ، دار مكة للنشر والتوزيـع ، ط           ٧معجم معامل احلجاز ، ج    ،   عاتق غيث    :البالدي  [ 

   ] .٢٧٠ ـ ٢٦٩م ، ص ١٩٨١/هـ ١٤٠١
 ، ٣املوسوعة العربية امليسرة ، م) [ م جنوب جدة ك١٦٠( ري على البحر األمحر وهي ميناء صغ: القنفذة ) ٤(

   ] . ١٨٨٣م ، ص ٢٠٠١ ، ٢بريوت ، دار اجليل ، ط
 ، ٥شر ، طحافظ ، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، القاهرة ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والن            : وهبه  ) ٥(

   .١٣مجعان ، املرجع السابق ، ص حممد : الغامدي  . ١٤م ، ص ١٩٦٧/هـ١٣٨٧
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سيا بني  آويعد احلجاز أحد أقاليم شبه اجلزيرة العربية الواقعة يف جنوب غرب            
 درجة  ٦٠ درجة و    ٣٤ درجة مشاالً ، وبني خطي طول        ٣٢ و    درجة ١٣خطي عرض   

شرقاً ، وحيدها البحر األمحر غرباً ، والشام والعراق مشاالً ، واخلليج العـريب شـرقاً ،             
  . )١(وحبر العرب جنوباً 

ويتألف هذا اإلقليم من مكة املكرمة واملدينة املنورة ـ كما أشـرنا سـابقاً ـ     
وبني هذه  ،  ن مدن وقرى ممتدة على ساحل البحر األمحر         وما إليها م  ،  والطائف وجدة   
  . )٢(املدن الكربى 

 /  اهلجري  الرابع منذ مطلع القرن   )٣(كانت منطقة احلجاز حتت حكم األشراف       
ـ  ـجنح العثمانيون يف ضم مـص     وعندما   . )٤( العاشر امليالدي  ـ ٩٢٣ام  ـر ع  / هـ

                                                 
  )١(انظر ملحق اخلرائط رقم .١٣امللك عبد العزيز آل سعود ، ص ان ، جدة يف عهد عحممد مج: الغامدي ) ١(

ميل مربع ، حيث ميتد من الشمال إىل اجلنوب بطـول            ) ١٧٥,٠٠٠(وتبلغ مساحة هذا اإلقليم تقريباً        
خري الدين ، شـبه  : الزركلي . [ ميالً ) ٢٥٠(رض قدره ميل ، ومن الشرق إىل الغرب بع  ) ٧٠٠(قدره  

   ] .٨٧٢م ، ص ١٩٩٩ ، ٩ ، بريوت ، دار العلم للماليني ، ط٣اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج
 ، بـريوت ،     ١صال ح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضـيها وحاضـرها ، ج              : املختار  )  ٢(

   . ٢٤، ص ) ت . د ( ط . اة ، د منشورات دار مكتبة احلي
ينبع ، القنفذة ، الليـث ، رابغ ، بدر ، العال ، الوجه ، العقبة ، احلناكيـة ،                   : ومن هذه املدن والقرى       

 امللك عبد العزيز ، ةاألطلس التارخيي للمملكة العربية السعودية ، الرياض ، دار.. [ العوايل ، أملج وضبا 
   ] .٢٠١هـ ، ص ١٤٢١ ، ٢ط

 العلو واالرتفاع ، وتطلق على ذوي اآلباء املتقدمني يف الشرافة ، وقبل             ىتدل كلمة الشريف يف اللغة عل     ) ٣(
ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ اإلسالم كانت تطلق على كبار القوم ، مث صار االنتساب إىل آل بيت النيب     

الرسول صلى اهللا عليه وسـلم دون  وكان هذا اللقب متداوالً يف أسرة     . وأقربائه عالمة مميزة هلذا اللقب      
غريها كالعلويني والعباسيني ، أما يف احلجاز فكانت العادة أن يسمى أبناء احلسني بن علي ـ رضـي اهللا   

ويرجع تأسيس نظـام الـشرافة يف احلجـاز إىل الفتـرة  الواقعـة بـني                 . ـ بالشرافة وحدهم     عنهما
وقد نـشأت    .  ]٣٤جع السابق ، ص     الغامدي حممد مجعان ، املر    .م  ٩٦٨ـ٩٦٦/ هـ  ٣٥٧ـ٣٣٥

وي ، عندما تغلب علـى      ـد جعفر املوس  ـ حمم أيب( لى يد أحد األشراف احلسنيني      الشرافة يف احلجاز ع   
فؤاد ، قلب جزيرة العـرب ،       : محزة  ) . [  قبل أن ميلك الفاطميون مصر       اإلخشيدينيزمن  املكرمة  مكة  

   ] . ٢٨٦م ، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، ٣ن ، ط. م ، د .د
 ، ٢عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، الرياض ، العبيكان ، ط: العثيمني ) ٤(

   .١١م ، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٦
  ، حسب قوة الدولـة احمليطـة ـم       ،  وأخرى  ،  وكان والء أولئك األشراف يتذبذب بني دولة إسالمية           

 الدول اليت اختذت من مصر مركزاً هلا؛ مثل الدولة الفاطميـة ،  وضعفها غري أم غالباً كانوا يتبعون رمسياً 
  ] .نفس املرجع ، والصفحة . [  ، والدولة اململوكية األيوبيةوالدولة 
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 ي سليم األولـلعثمانان اـم للسلطـاز والءهـراف احلجـأش، أعلن   )١(م  ١٥١٧
ـ ـ، وق) م  ١٥٢٠ـ١٥١٢/ هـ  ٩٢٦ـ٩١٨(  الـشريف  ، ر الـسلطان  ـد أق

   . ) ٢( بركات الثاين على حكم احلجاز

ويف أثناء والية الشريف غالب بن مساعد ، دخلت احلجاز حتت حكم الدولة             
ـ ١٢١٨بن عبد العزيز عام   )٣( األوىل ، بقيادة اإلمام سعود       السعودية  .م ١٨٠٣/هـ

حاكم مصر ، والذي جنح يف       )٤(أوامرها إىل حممد علي باشا      رت الدولة العثمانية    فأصد
،  )٥() م  ١٨١٦/هـ١٢٣١( رى عام   ـة العثمانية مرة أخ   ـإعادة احلجاز إىل الدول   

                                                 

  . حيث التقت القوات العثمانية مع القوات اململوكية يف معركة الريدانية ، وانتصر فيها العثمانيون ) ١(
 احلديـث ، الرياض ، مكتبة العبيكـان ،         سالميلعثمانية يف التاريخ اإل   إمساعيل أمحد ، الدولة ا    : غي  يا[ 
   ] .٦٠م ، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ١ط

حممد مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز ،          :  ، الغامدي    ٢٩٠ قلب جزيرة العرب ، ص       :محزة فؤاد   ) ٢(
 يف القرن العاشر اهلجـري ،       حزام األمن العثماين حول احلرمني الشريفني     : عمر سامل   :  بابكور   . ٣٥ص  

   .١٦٢رسالة ماجستري يف التاريخ اإلسالمي احلديث ، جبامعة أم القرى ، ص 
كانت أعظم خدمة أسدا الدولة العثمانية لإلسالم أا وقفت يف وجه الزحـف الـصلييب االسـتعماري               

السادس عشر املـيالدي ،     / ي  الربتغايل للبحر األمحر واألماكن اإلسالمية املقدسة يف القرن العاشر اهلجر         
   ] .   ٢٣٥إمساعيل أمحد ، املرجع السابق ، ص : ياغي [ . منع تغلغله إىل احلجاز  وجنحت يف

، إمام من أمراء ) م ١٨١٤ـ١٧٥٠/ هـ ١٢٢٩ـ١١٦٣( سعـود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود ) ٣(
: الزركلي . [ م ١٨٠٣/هـ١٢١٨جند ، يعرف بسعود الكبري ، وقد وليها يوم مقتل والده بالدرعية عام 

 ، ٣خري الدين ، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستـشرقني ، ج  
    ] .    ٩٠م ، ص ٢٠٠٧ ، ١٧بريوت ، دار العلم للماليني ، ط

أسندت إليه الدولة   . بن إبراهيم أغا بن علي ، املعروف مبحمد علي الكبري ، ألباين األصل               احممد علي باش  ) ٤(
م ، واعتزل األمور البنـه إبـراهيم باشـا عـام            ١٨١٤/هـ١٢٥٧العثمانية حكم مصر بالوراثة عام      

.   ا ، ودفن بالقاهرة      ، إىل أن تويف   م ، وأقام يف قصر رأس التني باإلسكندرية مريضاً          ١٨٤٨/هـ١٢٦٤
   ] .٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ص ٦املصدر السابق ، ج[ 

، ) ت. د  (ط  . ، الرياض ، مكتبة الرياض احلديثة ، د        ١عثمان ، عنوان اد يف تاريخ جند ، ج        : ابن بشر   ) ٥(
أمني ، تاريخ جند احلديـث وسـرية عبـد العزيز عبد الرمحن آل فيصل            :  الرحياين   . ١٨٧ ،   ١٨٦ص  

   .  ٨٤ ـ٨٣ـ٦٩، ص ) ت.د(ط .ود ملك احلجاز وجند وملحقاما ، بريوت ، دار اجليل ، دآل سع
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م ـم فقيدوا تبعيته  ـم حددوا صالحيته  ـ غري أ  ،مارته إىل األشراف أيضاً     إوأسندوا  
  . )١(نورة ي على املدينة املـي العثمانـبالوال

ـ ١٢٤٠( ة  ـة الثاني ـة السعودي ـم الدول ـويف أثناء حك   / هــ   ١٣٠٩ـ
أمهية احلجاز ، فتقدم ملهامجتها ،       )٢(أدرك اإلمام فيصل بن تركي      ) م  ١٨٩١ـ١٨٢٤

،  )خورشيد باشا (حممد علي باشا جيشاً بقيادة      مما أثار حفيظة الدولة العثمانية ؛ فأرسل        
دون  . )٣(م  ١٨٣٨/هـ١٢٥٤ فيصل بن تركي سنة      وبعد عدة معارك استسلم اإلمام    

  .أن حيقق أي جناح يذكر يف منطقة احلجاز 

وإبان انسحاب حممد علي باشا من شبه اجلزيرة العربية ، يف أعقاب معاهـدة              
والفـنت  م ، امتألت شبه اجلزيرة العربية بالفوضـى  ١٨٤٠/هـ١٢٥٦ سنة   )٤(لندن  

  الذي مل تستطع الدولة     ، غل النفوذ الربيطاين  تبع ذلك من تغل    ، وما  والصراعات احمللية 

                                                 

/ هـ  ١٣٤٤ـ١٣٢٦حممد عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجـاز ، دراسـة تارخيية             : السلمان  ) ١(
   .٨، ص ) هـ ١٤١٩( ط ، . د م ، الباحة ، منشورات نادي الباحة األديب ، ١٩٢٥ـ١٩٠٨

توىل اإلمامة بعد مقتل والده سـنة       . ل بن تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود ، إمام شجاع حازم               فيص) ٢(
بقى وم ، ١٨٣٩/هـ١٢٥٥وبعد هزميته أمام خورشيد باشا ، نفي إىل مصر سنة         . م  ١٨٣٤/هـ١٢٥٠

ة م ، حيث اتصل ببعض أنصاره ، ومتكن من العودة إىل جند مـر             ١٨٤٣/هـ١٢٥٩معتقالً فيها إىل سنة     
خري الـدين ،    : الزركلي  .[  والقصيم والعارض حىت أطراف احلجاز وعسري      األحساءأخرى ، ودانت له     

   ] .١٦٤ ، ص ٥األعالم ، جـ
اململكة العربية السعودية يف ( ستراتيجي وتطبيقاته احلربية ماجد ، منهج امللك عبد العزيز اإلأنور : عشقي ) ٣(

   .١٩م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ط ،.  د لك عبد العزيز ، ، الرياض ، دارة امل١٠، جـ) ئة عام م
مت االتفاق بني إجنلترا وروسيا وبروسيا والنمسا يف لندن بضرورة انسحاب حممد علي من مجيع األراضـي                 ) ٤(

وأُجـرب   . هوإعطائه مصر والية وراثية له وألوالده من بعد        اليت سيطر عليها ، وعودا للدولة العثمانية ،       
 ,Hurewitz, J.C, Diplomacy in the Near and Middle East. [  االتفاق  تنفيذحممد على

2vols. New York, 1956 , voll 116-119 . [   
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حممد علي باشا الذي كان يشكل حاجزاً  العثمانية أن تتصدى له ، خاصة بعد انسحاب
  . )١(لتلك األطماع االستعمارية اليت ختطط هلا بريطانيا يف اجلزيرة العربية 

ـ ١٣٣٣عـام    )٢(وعندما بدأت احلرب العاملية األوىل        كـان   م ، ١٩١٤/هـ
   .)٤(آنذاك من قبل الدولة العثمانية  احلاكم ،  )٣( از حتت حكم الشريف حسنياحلج

 كانت بريطانيا تسعى لعدم ظهور قوة عربية دد مصاحلها يف املنطقة ، وتضم            و
   .)٥(  تسيطر عليهمنيحتت لوائها باقي حكام اخلليج الذ

                                                 

عايض بن خزام ، حـروب حممـد علـي فـي الشــام وأثرهـا يف شبـه اجلزيرة العربية               : الروقي   )١(
اإلسالمي احلـديث ،    ، رسالـة ماجسـتري يف التاريـخ      ) م  ١٨٣٩ـ١٨٣١/هـ١٢٥٥ـ١٢٤٧( 

، ) م  ١٩٨٥/هـ١٤٠٦( مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ،              
   .٥٤٤ـ٥٤٣ص 

أدت مشاكل دول البلقان حول األراضي اليت مت انتزاعها من الدولة العثمانية إىل نشوب احلرب العامليـة                  )٢(
فرانز فردينانـد   " األرشيدوق  "  السرية الصربية ويل عهد النمسا       فقد قتل أحد أعضاء املنظمات    . األوىل  

Franz Ferdinand ومن مث أعلنت النمسا .  ، يف بلـدة سراييفوا ، سبباً مباشراً يف إشعال هذه احلرب
وقد أقحم هذا احلادث الدول العظمى ، فقد ساندت روسـيا وفرنـسا ومـن مث            . احلرب على الصرب    

حني ساندت أملانيا حليفتها النمسا ، والتزمت الدولة العثمانية احلياد يف أول األمر ، على . بريطانيا الصرب
ا العدو التقليدي للدولة العثمانية ، وقيام احلركة الطورانية بإثارة          يغري أن حتالف فرنسا وبريطانيا مع روس      

. )أملانيا والنمسا(دوليت الوسط  د روسيا ، دفع بالدولة العثمانية إىل إعالا االنضمام إىلضمحاس العثمانيني 
   ] .      ٢٢٠ ـ ٢١٩إمساعيل أمحد ، الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث ، ص : ياغي [ 

، من أحفاد ) م ١٩٣١ـ١٨٥٤/هـ١٣٥٠ـ١٢٧٠( بن عون  بن علي بن حممد بن عبد املعني احلسني )٣(
ولـد يف   . كم مكة املكرمة من األشـراف اهلـامشيني          مني بن بركات ، احلسين اهلامشي ، وآخر من ح          أىب

عني أمرياً علـى    :  ، وعمره ثالث  سنوات        املكرمة مث انتقل معه إىل مكة    . اآلستانة ، وكان أبوه منفياً ا       
: الزركلـي  . [ د ـف عبد اإلله بن حمم ـم ، بعد وفاة عمه الشري     ١٩٠٨/هـ١٣٢٦ سنة    املكرمة مكة

   ] .٢٤٩ ، ص ٢خري الدين ، األعالم ، جـ
م ، بريوت ، الدار العربية للموسوعات ،        ١٩٢٥ـ١٩١٦وهيم طالب ، تاريخ احلجاز السياسي       . حممد   )٤(

   .٢٢م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ ، ١ط
م ، القاهرة ، دار ١٩٢٦ـ١٩٢٤از ـر من ضم ابن سعود للحجـزكريا سليمان ، موقف مص: بيومي   )٥(

   .٢٨٥ م ، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ، ١الكتاب اجلامعي ، ط
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أمري ،   )١(عود  األمري عبد العزيز آل س    : من أهم القوى احمليطة باحلجاز آنذاك       و
 حكام مشر الذين يدينون بالوالء للدولة العثمانية ،         )٣(، وآل الرشيد     )٢( األحساءوجند  

   .)٤(اليت تدعمهم وتشجعهم ضد اإلمام عبد العزيز 

وقـد خـاض    . سة الذين حكموا عسري حتت السيادة العثمانية        اروكذلك األد 
    .  )٦(عسري حرباً شعواء ضد الوجود العثماين يف  )٥(اإلدريسي 

                                                 

 عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل بن تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود ، من آل مقرن ، من ربيعـة   )١(
حممد ( ابن مانـع ، ولد يف الرياض ، وصحب أباه يف رحلته إىل البادية ، عندما كـان عدوه ابن رشيـد 

ن الغارات على شم ، مث أخذ ي١٨٩١/ـه١٣٠٩يطارده ، واستقر مع أبيه يف الكويت عام ) ابن عبد اهللا 
، ومتكن ورجاله من اقتحام قصر ) األمري عجالن ( ابن رشيد وأنصاره ، وفاجأ عامل ابن رشيد يف الرياض 

ذا فتح ابن سعود الريـاض      عجالن ، ودارت بينهم معركة انتهت بسقوط املصمك وقُتل عجالن ، وهك           
. لمناطـق القريبـة منه    لوتوالت فتوحـه   . م  ١٩٠٢/هـ١٣١٩ا إمـارة آل سعود عـام      وجدد فيه 

 ، ٤ ، جـاألعالمري الدين ،   ـخ: الزركلي   . ١٢٦ـ١٢٥ ، تاريخ جند احلديث ، ص        أمني: الرحياين  [ 
   .  ]  ٤١٩ص 

ت ، . ط ، د . زاهية ، شبه اجلزيرة العربية كياناا السياسية ، بريوت ، دار النهضة العربية ، د                : قدورة   )٢(
   .٤٤ص 

 ،وعرف أبناؤه وأحفاده بآل رشـيد       . من الربيعية ، من عبدة ، من مشر         ) آل جعفر   ( رشيد من اجلعافرة     )٣(
 ، ٣، جـاملصدر السابقخري الدين ، : الزركلي . [ رة واسعة سيطرت على بالد آل سعودوكانت هلم إما

   ] .٢٢٢ص
 ، ٤ بـريوت ، دار العلـم للماليـني ، ط   خري الديـن ، الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ،  : الزركلي   )٤(

   .١٤م ، ص ١٩٨٤
، مؤسس  ) م  ١٩٢٣ـ١٨٧٦/هـ١٣٤١ـ١٢٩٣( بن السيد أمحد بن إدريس      حممد بن علي بن حممد      ) ٥(

ولد يف صبيا ، وتعلم يف األزهر مبـصر ، وطمـح إىل             . دولة األدارسة يف صبيا وعسري ، أصله من فاس          
 من الشريف أمحد اخلواجي باشـا مـن زعمـاء        م١٩٠٩/هـ١٣٢٧ فاستوىل على صبيا عام       ، السيادة

   ] .٣٠٣ ، ص ٦خري الدين ، األعالم ، جـ: الزركلي . [ وامتلك بالد عسري ، أيب عريش 
تركية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العامليـة األوىل ، القـاهرة ، دار                   : اجلار اهللا   ) ٦(

   .٩٦ ـ ٩٥م ، ص ٢٠٠٦ ، ١القاهرة ، ط
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، والذي فضل احليـاد       )١( أما يف اليمن فكان هناك اإلمام حيىي بن محيد الدين           
  . )٢(عندما عرضت عليه بريطانيا الوقوف معها أثناء احلرب العاملية األوىل 

خشي اإلمام عبد العزيز أن يؤثر هذا الصراع الدويل على مناطق شبه اجلزيرة             
تكوين حلف يشترك فيه أمـراء اجلزيـرة العربيـة يف           العربية ، فأخذ يسعى من أجل       

 فكتب إىل جريانـه  ،سياستهم الداخلية ـ كخط دفاع ـ يأمنون به شر هذا الصراع   
 : قائالً هلم   ) يف الكويت    )٣(ابن الرشيد ، والشريف حسني ، ومبارك        (  ، وهم    ةالثالث
لى ما ينقذ العرب    نتفق ع ، عسى أن    أرى ، وقد وقعت احلرب ، أن جنتمع للمذاكرة          " 

   .)٤(" من أهواهلا ، أو نتحالف مع دولة من الدول ، لصون حقوقنا وتعزيز مصاحلنا 

 اإلمام حيـىي    تهفقد أجاب على رسال   . غري أن دعوته تلك مل جتد آذاناً صاغية         
إين من رجال الدولة فأحارب إذا حاربــت وأصـاحل إذا           " : بصراحة ، حيث قال     

إىل حـدود جنـد      )٥( فقد أوفد ولده األمري عبـد اهللا         أما الشريف حسني  . صاحلت  

                                                 

 ،)م١٩٤٨ـ١٨٦٩/ هـ١٣٦٧ـ١٢٨٦(ليب ،   حيىي بن حممد بن حيىي محيد الدين احلسيين العلوي الطا         ) ١(
 اليمن ، من أئمة الزيدية ، ولد بصنعاء ، وتفقه وتأدب ا، وخرج منها مع أبيـه إىل صـعدة عـام                       إمام

كمها مـن قبـل     كان حي . م  ١٩٠٤/هـ١٣٢٢ بعد وفاة أبيه عام      ةم ، وويل اإلمام   ١٨٨٩/هـ١٣٧٠
واستمر يف مقاومة الوالة العثمانيني ، حىت أرسلت له الدولة العثمانية وفداً برئاسة عزت            . الدولة العثمانية   

ـ                  عـام  ةباشا الذي وقع معه شروطاً للصلح، وانتـهى األمـر جبـالء العثمـانيني عـن الـبالد اليمني
خـري الـدين ،     : الزركلي   . [ م ، ومن مث دخل اإلمام حيىي صنعاء واستقل حبكمها         ١٩١٧/هـ١٣٣٦

   ] .١٧١ ـ ١٧٠ ، ص ٨األعالم ، جـ
   .٩٥ ، ص موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىلتركية بنت محد ناصر ، : اجلار اهللا ) ٢(
 بن صباح ، أمري الكويت ، من الشجعان الدهاة ، نشأ يف الكويـت      هللامبارك بن صباح بن جابر بن عبد ا       ) ٣(

خري الـدين ، األعــالم ،       : الزركلي  . [ اح  ـع من وليها من آل صب     ـوهو ساب  . العربج  على خلي 
   ] .٢٧٠ ، ص ٥جـ

   .٢١٥ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ٤(
، أمري  ) م  ١٩٥١ـ١٨٨٢/هـ١٣٧٠ـ١٢٩٩( عبد اهللا بن احلسني بن علي بن حممد احلسيين اهلامشي           ) ٥(

ولد مبكة ، وتلقى مبادئ العلوم يف األستانة أيام إقامـة        . شرقي األردن ، مث ملك اململكة األردنية اهلامشية         
 ، يف جملـس      املكرمة م ، ومسي نائباً عن مكة     ١٩٠٨/هـ١٣٢٦وعاد مع أبيه إىل احلجاز عام       . أبيه فيها   

هور السنة يف العاصمة العثمانية ، وبقيتها       م ، فكان يقيم بعض ش     ١٩٠٩/هـ١٣٢٧النواب العثماين عام    
   ] .٨٢ ، ص ٤خري الدين ، األعالم ، جـ: الزركلي . [ يف احلجاز 
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سعود ، ولكنهما سرعان ما افترقـا دون أن         اإلمام عبد العزيز آل      مع موفد  للتفاوض
   .)١(يتخذا أي قرار 

ام عبد العزيز يدعوه إىل مفاوضـة حـاكم اهلنـد           ـب مبارك إىل اإلم   ـوكت
  . )٢( الربيطاين

مدة سنة  رب ، فقد ظل     ـذه احل ـن ه ز م ـام عبد العزي  ـا عن موقف اإلم   أم
ـ     ـبعد اندالع احلرب العاملية وهو على احلي       د ذلــك إىل أن     ـاد ، ولكنه اضطر بع

ه وخصومه ، آل الرشـيد ، والـشريف   ـدد منافسيـراً لتع ـيوضح سياستـه ، نظ   
حسني حاكم احلجاز ، باإلضافة إىل حتالف الشريف اإلدريسي حـاكم عـسري مـع               

  . )٣(اإلنكليز 

مـع   أزمة اقتصادية نتيجة النقطاع جتارة جنـد          من أن بالده كانت تعاين   كما  
 مـع  تعـاون األقطار اليت كانت تابعة للدولة العثمانية ، ومن مث اجته إىل اخلليج حيث              

  . )٤(م ١٩١٥/هـ١٣٣٤الربيطانية عام احلكومة 

                                                 

   .١٦٤صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحاضرها ، ص : املختار ) ١(

   .٢١٦ ، ص ١ز ، جـخري الدين ، شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزي: الزركلي ) ٢(

   .٤٧زاهية ، شبه اجلزيرة العربية كياناا السياسية ، ص : قدورة ) ٣(

عبد الرحيم عبد الرمحن ، تاريخ العرب احلديث واملعاصر ، القاهرة ، دار الكتاب اجلامعي ، : عبد الرحيم ) ٤(
   .٤٠٧م ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ٦ط

مام عبد العزيز يف بداية احلرب ، تحرضه علـى الدولـة            ـ كانت احلكومة الربيطانية قد أرسلت إىل اإل       
العثمانية ، وترغبه يف وضع خطة للتعاون معها، حىت ال يتسرب اخلطر األملاين من العراق إىل اخللـيج ،                   
ولكنه آثر موقف احلياد حىت تتكشف له األمور ، واتفق هدفه مع هدف بريطانيا يف حرب ابن الرشيد                  

   ] .٤٠٨ ـ ٤٠٧املرجع السابق ، ص . [ ة عميل الدولة العثماني
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إىل ل الربيطاين يف اخلليج ـ الوكيBarcey coxي كوكس ـقدم السري برس
  داريـن   جزيـرة  ب مقابلة األمري عبد العزيز ، فتم االجتماع يف        ـ وطل )١( فـالقطي

ويقال  )٢() العقري  ( ومت عقد معاهدة بني الطرفني أُطلق عليها معاهدة          املقابلة للقطيف ،  
وكانت حتتوي على سـبع     .  )٣(م  ١٩١٥/هـ١٣٣٤داراين أو القطيف عام     هلا أيضاً   

داء خـارجي   ـوضمان بالده من أي اعت    ،  ـه  مواد تتضمن اعتراف بريطانيا باستقالل    
ة على أمن احلجاج ، وعدم االعتداء على منـاطق نفوذهـا يف             ـمقابل تعهده باحملافظ  

  . )٤(اخلليج 

                                                 

.     ، وحيدها مشاالً وغرباً صحراء بياض ، وجنوباً بر الظهـران             األحساءتقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من       ) ١(
 ، ٢ا ، جغرافية شبه جزيرة العـرب ، القاهـرة ، مطبعـة الفجالـة احلديثة ، ط            ـعمر رض : كحالة  [ 
   ] .٢٤٥ص ، ) ت . د ( 

  ،  عليه السفن ، يقع يف اجلنوب الغريب من مدينة القطيـف ، واجلنـوب الشرقي من اهلفوف               ىرسميناء ت ) ٢(
   ] .٢٤٤ ص املرجع السابق ،[ 

شبه زاهية ، : قدورة  . ٢٨٥ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ٣(
   .٢٨٥ ، ص ١، جـ  اجلزيرة العربة كياناا السياسية

السلوم  لطيفة عبد العزيـز ، التطـورات الـسياسية واحلـضارية يف الدولـة الـسعودية املعاصـرة                    ) ٤(
 ، ١م ، دراسة تارخيية وثائقية ، الرياض ، العبيكـان ، ط ١٩٣٢/هـ١٣٥١م ـ   ١٩٢٦/هـ١٣٤٤
   .٣٢م ، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٦
لدولية يف شبـه اجلزيرة العربية إبـان ـوض امللك        سليمان حممد ، البيئة السياسية اإلقليمية وا      : الغنام  

م ،  ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ،   ١عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية احلديثة ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط            
   .١١١ص 

 على السري برسي كوكس أن ال يتكلم الشريف حسني باسم مجيـع             طـ كان األمري عبد العزيز قد اشتر      
وكـان البن سعود   . فسه ملك العـرب معترفاً به ملكاً على احلجاز فقط          العرب ، وأن ال يسمـي ن     

   ] .٤٧ ، ص املرجع السابقزاهية ، : قدورة . [ ما أراد 
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ظ حبيادة حىت بعد املعاهدة مع الربيطـانيني ،         ـغري أن اإلمام عبد العزيز احتف     
 للقوة العثمانية يف    ، قبل الثورة وال بعدها ، وال       فلم يتعرض للشريف حسني يف احلجاز     

  أو الدولـة   بريطانيـا ومل يتخذ اإلمام عبد العزيز أي خطوة جتـاه          .  )١(عسري واليمن   
 ني إذ كان يدرك أن الـدولت      ؛ا املساس باستقرار وأمن دولته الناشئة       مانية من شأ  ثعال

كانتا ختوضان حرباً عاملية ، وإذا استمسـك باحلياد فإنه سيحقق الفرصـة لتثبيـت              
  . )٢(ن دولته أركا

كانت بريطانيا قد وعدت الشريف حسني باالعتراف به حاكماً علـى بـالد             
ومجيع اجلزيرة العربية باستثناء عدن ، العرب مبا فيها فلسطني وسوريا والعراق واألردن 

العثمانيني إذا ما أعلن الشريف الثورة ضد       .  )٣(اليت كان الربيطانيون يسيطرون عليها      
  . )٥(م ١٩١٥/ هـ ١٣٣٤عام  )٤(حلسني مكماهون مبوجب مراسالت ا

                                                 

   .٢١٦ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ١(
ـ      : سعيد  ) ٢( م ،  ١٩٦٤ط ،   . ـريوت ، مطبعـة كرم ، د      ، ب  ٢أمـني ، تاريـخ الدولة السعوديـة ، ج

   .٧٦ـ٧٥ص 
ـ           : السباعي  ) ٣(  ، مكة املكرمة ،     ١أمحد ، تاريخ مكة دراسات يف السياسة والعلم واالجتماع والعمران ، ج

إمساعيـل  : لي  شجار . ٦٠٣م ، ص    ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،   ٤دار مكة للطباعـة والنشر والتوزيع ، ط      
يف العهد العثماين ، ترمجة خليل علي مراد ، بريوت ، الدار العربية             ها  ؤ وأمرا ، أشراف مكة املكرمة   حقي  

   .  ٢٢٩م ، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١للموسوعات ، ط
ي مكماهون ، رسـائل سـرية ،        رتبادل الشريف حسني مع املندوب السامي الربيطاين يف مصر السري هن          ) ٤(

ب الكبري يف بناء دولة عربية واحدة        حسني يف هذه الرسائل بتحقيق حلم العر       فووعد الربيطانيون الشري  
املرجع الـسابق ،  إمساعيل حقي ، : جارشلي . [ تشمل األقطار العربية يف آسيا وتتمتع بكامل االستقالل         

   ] .٢٢٩ص 
 =   .٢٢٣إمساعيل أمحد ، الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث ، ص : ياغي ) ٥(
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ت رصاصـة احلـسني     م ، انطلق  ١٩١٥/هـ١٣٣٤يف التاسع من شعبان عام      
اً بالثورة ، ومل ميض نصف شـهر        ـة فكانت إيذان  ـمكة املكرم  ره يف ـاألوىل من قص  
ة املكرمة وجدة ، وعلى الطائف بعـد        ـرت على مك  ـد سيط ـالثورة ق  حىت كانت 

عـام  ا املدينة املنـورة فقـد طـال حـصارها حـىت استـسلمت               ثالثة أشهر ، أم   
  . )١(م ١٩١٨/هـ١٣٣٧

  

                                                                                                                                            
  

:  ، حتقيق    ١، م ) م  ١٩٦٧ـ١٩٠٨/هـ١٣٨٧ـ١٣٢٦ ( أمني ، سرييت ومذكرايت السياسية    : سعيد  
   .٧٩م ، ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١ن ، ط. م ، د . عبد الكرمي إبراهيم السمك ، د 

 أن الثورة مل تكن ضد الدولة العثمانية ، وإمنا ضد مناوئيها ، وهم االحتاديون عبد الفتاح مكيـ وقد ذكر 
ليفـة العثمانـي السلطـان عبـد احلميـد الثاين   الذين قاموا بالثـورة ضـد اخل ،أصحاب الدستور

عبـد الفتـاح    : املكي  . [ م  ١٩٠٨/هـ١٣٢٦سنة  ) م  ١٩٠٩ـ١٨٧٦/ هـ١٣٢٦ـ١٢٩٣( 
حسني راوه ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام ، مكة املكرمة ، عصر النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

ـ ١٤٢٠ ، ١ ن ، ط.م ، مكة املكرمـة ، د ١٩٩٩/هـ١٤١٩حىت عصرنا احلاضر     م ، ١٩٩٩/هـ
وكان االجتاه القومي الطوراين يقضي بسياسة التتريك ، مما يـؤدي إىل طمس معامل اللغة               ] . ٢٣٧ص  

ز ومؤمتـر  ضي بنـت منصور ، امللك عبد العزي      مو: عبد العزيز   بن  آل  . [ العربية والشخصية العربية    
 ،  ٣ابـع جامعـة أم القرى ، ط     ، مكـة املكرمة ، مط    ) م  ١٩٢٤ـ١٩٢٣/هـ١٣٤٢( الكويـت  

   ] .٤٧، ص ) ت . د ( 
   .٦١٣ : ٦٠٦ ، ص ١ ، جـ املكرمةتاريخ مكةأمحد ، : السباعي ) ٤(

حكومته اهلامشية ، وابتدأ يف تأسيس ما يلزم لتأسيس دولة  ل الشريف حسني تسليم املدينة ليشكـ مل ينتظر
ـا  إ: بيض وأسود وأمحر وأخضر ، وكان يقول        أوان  عربية هامشية ، واختذ هلا علماً جديداً من أربعة أل         

ـ   . [ تمثل أعالم النبـوة والدولـة األمويـة والعباسية وخالفة آل عثمـان            ،  ١املصدر السابق ، ج
 وتأييـده يف    ، ك أن يكسب عطف العرب واملسلمني جتاه دعوتـه        ـولعله كان يريد بذل    ]. ٦١٤ص  

  .سياسته 

= 

 



 

 

�����W� �١٣  { { 

بالنسبة ملوقف اإلمام عبد العزيز من الشريف حسني وثورتـه علـى الدولـة              
م ، رسائل عديدة    ١٩١٦/هـ١٣٣٥فقد أرسل احلسني إىل ابن سعود عام        . العثمانية  

ابن سعود استعداداً ملساعدته ،      معه ومساعدته يف ثورته ، فأبدى     ،  يطلب منه التحالف    
، كانت تدين له بـالوالء        اليت قبائلال البعض إثارة بدون التحالف معه ، بسبب حماولة       

  . )١(واإلغارة على بعض األراضي التابعة له 

م بويع الشريف حسني يف عاصمته مكة املكرمـة         ١٩١٦/هـ١٣٣٥يف عام   و
اليت اشترطها سابقاً على احللفاء ، غري       ملكاً على بالد احلجاز ، اعتماداً على الشروط         

وطُلب من الشريف حسني    . أن حكام بريطانيا واحللفاء مل يرق هلم إطالق هذا اللقب           
التريث حبجة أن مصر وتونس واجلزائر ليست من بالد العرب ، وأنه جيب التفاهم مع               

 رأيه بأن   موضحاً،  احلكومات األخرى يف بالد العرب ، غري أن احلسني مل يقنع بذلك             
  . )٢(مصر وتونس واجلزائر من بالد العرب 

  ، وهكذا مل تعترف بريطانيا وفرنسا بالشريف حسني إال ملكاً على احلجاز فقط           
ضتا منحه لقب صاحب اجلاللة بل دعته بصاحب السيادة دون بقية البالد العربية ، ورف

  . )٣(وأحياناً بصاحب السمو 

                                                 

   .٤٧ كياناا السياسية ، ص يرة العربيةزاهية ، شبه اجلز : قدورة) ١(
   .٦١٣ ، ص ١أمحد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي ) ٢(

ـ كان احللفاء يعقدون االتفاقات السرية فيما بينهم خالل احلرب العاملية األوىل دف تقـسيم أمـالك                 
وباقي شـبه   ،  جاز  ومن ذلك اتفاقهم على فصل األراضي اإلسالمية املقدسة يف احل         ... الدولة العثمانية   
وكذلك اتفاقية سايكس بيكو املعقودة بني بريطانيا       . ووضعها حتت حكم عريب مستقل      ،  اجلزيرة العربية   

   ] .٢٢٣ ـ ٢٢٢الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث ، ص ، إمساعيل : ياغي . [ وروسيا 
إحسان حقي ، بريوت ، دار النفائس ،        : ة ، حتقيق    حممد فريد بك ، تاريخ الدولة العلية العثماني       : احملامي  ) ٣(

   .٧٦٤م ، ص ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١ط
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،   )٢(رمة واخل )١(سلطانه على واحيت تربة أراد الشريف حسني بعد ذلك أن ميد 
. ة منحازين إىل اإلمام عبد العزيـز        ـوم وعتيب ـع والبق ـن سبي ـا م ـان أهله ـوك

ـ  ـي ترب ـت ف ـم نشب ١٩١٨/هـ١٣٣٧ام  ـويف ع  ـ  ـة معرك ـ  ـة هائل ني ـة ب
خوان ، وبقـاء الـواحتني       الشريف حسني ، انتهت بانتصار اإل      واتـوق )٣(خوان  اإل

   .)٤(لنجد 

                                                 

 فحل من أودية احلجاز الشرقية ؛ بني احلجاز وجند ، وفيه بلدة تربة ، يسكنها قبيلة البقوم ، وفيها عدد واد) ١(
: الزركلي . [ضن د ، يف جنويب حمن األشراف ميلكون كثرياً من أراضيها ، وهي باب الطائف من جهة جن   

ـ            يـث ،   عاتق بـن غ   : البالدي  . ٣١٧ ، ص    ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج
   ] .   ٢٢، ص  ٢معجم معامل احلجـاز ، جـ

ئة ومثانني كيالً تقريباً ، سكاا من        جند واحلجاز ، تبعد عن الطائف م       بلدة يف وادي تربة بعد الغريف ، بني       ) ٢(
 يع خيالطهم بعض األشراف احلسنيـون      قبيلة سـ       : البالدي  . [ ب  ،  ٣عاتق بن غيث ، املصدر السابق ، ج
   ] .١١٨ص 

النهي عـن   كانت كلمة اإلخوان تطلق على طالب العلم واملرتبطني م ، أو املتحمسني لألمر باملعروف و              ) ٣(
لعزيز وجد أن البدو الرحـل مـن   ويف عهد امللك عبد ا. عبد الوهاب بن  حممد  املنكر ، منذ عهد الشيخ    

ها وأفرادها إىل دين اهللا القـومي ،   ءفبعث الدعاة إىل القبائل يرشدون زعما     . الصعب السيطرة عليهم أمنياً     
وأخذت كل قبيلة يف االستقرار     . واالستقرار يف أماكن معينة لتسهل عليهم معرفة تلك األحكام وتطبيقها           

وتواىل " . هجر "  ، وكانوا يطلقون على مستوطنتهم اجلديدة اسم حيث يبنون مساكنهم؛ يف مناطق معينة 
واملنضمون إىل تلك احلركـة     ،  ن اجلدد   ووأصبح أولئك املستقر  . إنشاء اهلجر يف مواطن القبائل املختلفة       

إشارة إىل أن ما أصبح يربط بينهم ليس رباط القبيلة فحسب بل رباط األخوة              " اإلخوان  " يتخذون اسم   
عبد اهللا : العثيمني . [  وكان هلم دور كبري بعد اهللا يف معاونة امللك عبد العزيز على توحيد البالد     .الدينية  

   ] .١٦٣ : ١٦١ ، ص ٢الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، جـ
   .٣٠٤فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ٤(

رما من احلجاز وأن البادية تفصل بينـهما        ـ كان احلسني يرى أن القريتني من قرى احلجاز ، وحجته ق           
 وحجته أنه بينما يرى ابن سعود أا من جند ،.  وأن أكثر أصحاب املزارع فيها من األشراف  ،وبني جند

 ميالً إىل اجلنوب ، واخلرمـة  ٧٥وتبعد تربة عنه مسافة " جبل حضن " احلجاز يفصل بينهما وبني جند و 
خـري  : الزركلي  . [  العرف قدمياً على أن جند تبتدئ من جبل حضن           وقد جرى .  ميالً إىل الشق     ٥٠

   ] .٣١٧ ، ص ١ ، جـاملصدر السابقالدين ، 
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ا              وتتعد هذه املعركة من املعارك الفاصلة يف تاريخ شبه اجلزيرة العربية ؛ ألأ 
اإلمام عبد العزيز    ائباً إىل قواعده ، بينما أعطت جيش      خمطامع الشريف حسني وردته     

   .)١(قوة وهيبة بانتصاره على جيش مسلح بأحدث األسلحة 

 الثالثـة يف العـراق      وجريانهكانت بريطانيا ترغب يف التوفيق بني سلطان جند         
واألردن واحلجاز ـ خلدمة مصاحلها اخلاصة ـ واستقر الرأي على عقد مؤمتر يف بلد   
حمايد ، حيث اُختريت الكويت مكاناً لعقد املؤمتر برئاسة املندوب الربيطاين يف البحرين             

م ، وحضر اجلميع ما عدا وفد       ١٩٢٣/هـ١٣٤٢عام  "  Coxوكس  ك " لالكولوني
   .)٢(ن هذا املؤمتر فشل يف حتقيق أهدافه غري أ. احلجاز 

وعلى أثر إلغاء الثوار االحتاديني اخلالفة والسلطنة العثمانيـة وطـرد اخلليفـة         
حـسني أن   م ، أراد الـشريف      ١٩٢٣/هـ١٣٤٢العثماين وأنصاره من تركيا عام      

 نفسه خليفة للمسلمني ، فذهب إىل شرقي األردن ، حيث استقر يف إمارا ابنه               بينص
مري عبد اهللا وهناك قابل الوفود وبادره املقربون منهم يعلنون رغبتـهم يف اختيـاره               األ

.  )٣(" ملك العرب " للخالفة ، حيث تقرر تنصيبه خليفة للمسلمني ، وأضيف إىل لقبه 
                                                 

   .٣٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ١(
ـ   عبد ال  خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك       : الزركلي  ) ٢( : أبو راس     .٣٢٦ـ٣٢٥ ، ص    ١عزيز ، ج

عبد العزيز بن إبراهيم آل إبـراهيم ، الريـاض ،           ) ١(عبد اهللا سعيـد ، رجال حول امللك عبد العزيز          
   .١٩٨م ، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦٩ ، ٢الوطنية للتوزيع ، ط

،  املؤمتر   لالشتراك يف ،   البن سعود    تهاك الوفود األخرى للشرط األساس    ـ من أهم أسباب فشل املؤمتر ان      
. وهو أن تكون املفاوضات فردية يبحث ا مندبوه مع مندويب كل حكومة ، مبا يتعلق ببالدهم خاصة                  

ـ  كما أن الغاية األوىل من عقد املؤمتر كانت حل اخلالف بني حكومـيت ا             ـد ، ومل حيـضر     حلجاز وجن
ق ،  ـع الساب ـ املرج د اهللا سعيـد ،   ـعب: أبو راس   . [ ذا املؤمتـر   ـمندوبو احلجـاز جلسـات ه   

   ] .٢٠٠ـ١٩٩ص 
   .٢٣٩عبد الفتاح حسني ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص : املكي ) ٣(
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ني للخالفـة   ـوة احلـس  ـة من دع  ـإىل موقف البالد اإلسالمي    )١(أشار فيليب   د  ـوق
 اخلالفة يف ظروف أخرى إىل رجل من بيت الرسول          ةعودورمبا كان يف    " ...  :بقوله  

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ما ينشرح له صدر املسلمني ؛ ولكن حسني كان يناصـب   
ملته املتكربة املتغطرسـة    ومبعا،  معظم البالد اإلسالمية العداء بأوهامه وأخيلته الكبرية        

  .... " للحجاج 

. جاز يف أثناء حكم الشريف حـسني        أما بالنسبة لألوضاع اإلدارية ملنطقة احل     
للوزارة يف عام   اهتم الشريف باألوضاع اإلدارية يف بالده ، فتمثل ذلك يف تأليفه            فقد  

م ، وأنشأ جملس الشيوخ اهليئة التشريعية الـيت ستـضع الـنظم             ١٩١٧/هـ١٣٣٥
الـرغم مـن    علـى   ) جملس الشيوخ والـوزراء     ( إال أن ذلك التشكيل     . والقوانني  
 ؛ة لنظام احلكم أمام الناس      ـ ، مل يكن سوى إطار خارجي ، وصورة شكلي         استمراريته

  .  )٢(إذ أن الشريف حسني انفرد بالتصرف يف مجيع األمور صغريها وكبريها 

                                                 

عبد اهللا سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ترمجة مصطفى كمال فريد ، مـصر ، مطبعـة                   : فيليب  ) ١(
   .١٠٦م ، ص ١٩٥٣/هـ١٣٧٢ط ، . االعتماد ، د 

مستشرق إجنليزي ، درس اللغتني العربية والفارسية ،        ) م١٩٦٠ـ١٨٨٥/هـ١٣٨٠ـ١٣٠٣: (فيليب  
ـ ١٣٤٠ـ١٣٣٩( عني يف بعثة بريطانية خاصة لدى اململكة العربية السعودية ، مث عمل يف العراق            / هـ

 فيصل ـ ابن الشريف حسني ـ يء، مستشاراً للداخلية مث خرج من العراق لدى جم) م ١٩٢١ـ١٩٢٠
" عبد اهللا فيليب    " م ومسى نفسه    ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ ، واعتنق الدين اإلسالمي عام       ةدوانتقل للعمل يف ج   

وظل باجلزيرة العربية يقوم بأعمال االستكشافات ورسم اخلرائط للمنطقة ، وكان ذا نفوذ كبري لدى امللك 
 ،  ٣رة ، م  املوسوعة العربية امليس  . [ له مؤلفات قيمـة عن شبـه اجلزيرة العربية        . عبد العزيز بن سعود     

   ] .١٨٢٢ص 
   .٥١م ، ص ١٩٥٣ـ١٩٢٥حممد مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، : الغامدي ) ٢(

صدر أوامر بتعيني أبنائه الثالثة وكالء عنه ، حيث عني          أ. م  ١٩١٦/هـ١٣٣٥ـ بعد مبايعته بامللك عام      
، ) اخلارجيةوكيل  (، واألمري عبد اهللا     ) ة  الداخليوكيل  ( ،واألمري فيصل   ) رئيس الوكالء   ( األمري علي   

كما أصدر أوامـره بتعيني وكالء عنه يف خمتلف ااالت ، فهناك نائب عن رئيس الـوكالء وقاضـي                  
القضاة ، رئيس أركان حرب ووكيل رئاسة اجلند ، وكيل للمعارف ، وكيل للمنافع العمومية ، وكيل                 

 ا اعتبارهم وكالء عنه يف دائرة اختصاصهم ، أو وكالء           وهي ألقاب أراد  . لألوقاف ، ووكيل للمالية     
   ] .٦١٤ ، ص ١أمحد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي . [ لوزراء مل يعينوا بعد 
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ن لبعض الدول يف جدة يف عهده ، وهـم املعتمـد        ووكان هناك قناصل معتمد   
هولندا وإيران ، واليت    الربيطاين ، ومعتمد االحتاد السوفييت ، وقناصل كل من فرنسا و          

كانت مهمتها تسهيل عملية نزوح رعاياهم أو رعايا الدول اليت يستعمروا للحج يف             
وكانت . متثيل قنصلي لكل من النمسا وبلجيكا       هناك  كان  كما  األراضي احلجازية ،    

، )١(ية شاركت يف عصبة األمممشحبته ، إضافة إىل أن الدولة اهلامهمة هذا التمثيل جتارية 
   .)٢(وحظيت بأحد املقاعد فيها ، مما ألزمها اخلضوع لقرارات تلك العصبة وميثاقها 

 السائدة يف مجيع واليـات الدولـة        )٣(كان لنظام االمتيازات األجنبية     كذلك  
العثمانية أثره السليب على احلجاز يف عهد األشراف اهلامشيني ، حيث نتج عـن تلـك                

لداخلية ، وإقامة حماكم أجنبيـة للفـصل يف         ون ا ؤاالمتيازات تدخالت خاصة يف الش    
 من مظاهر انتقاص سـيادة      اًقضايا األجانب التابعني لتلك القناصل ، وكان هذا مظهر        

  . )٤(الدولة اهلامشية 

                                                 

، مقرها مدينة جنيف ) م ١٩١٤/هـ١٣٣٣( منظمة دولية سياسية ، أنشئت عقب احلرب العاملية األوىل       ) ١(
. يل ، والتسوية للمنازعات الدولية ، وإمناء التعاون الدويل بسويسرا ، كان الغرض منها حفظ السالم الدو

   ] .١٦٣٤ ، ص ٣املوسوعة العربية امليسرة ، م[ 
   .٥٤ ـ ٥٣ ، ص جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعودحممد مجعان ، : الغامدي ) ٢(
ن العثماين سـليمان    م بني السلطا  ١٥٣٥/هـ٩٤٢عام  " االمتيازات العثمانية الفرنسية    " عقدت معاهدة   ) ٣(

ومل تستفيد  ) ... فرانسوا األول   ( م ، وبني ملك فرنسا      ١٥٦٦ـ١٥٢٠/ هـ  ٩٧٤ـ٩٢٦( القانوين  
حيث اختـذت   . وكأا عقدت فقط لتلبية املطالب الغربية       ،  الدولة العثمانية وال رعاياها من هذه املعاهدة        

 على احلق الكامل يف  ، كما حصلت مبوجبهافرنسا من هذه املعاهدة وسيلة لفتح أبواب التجارة مع املشرق
 الغربية األخرى ، باإلضافة إىل أن هذه املعاهدة كانت األساس الذي بين عليه وسار على جه      محاية الدول 

ويف أواخر أيام الدولة    . ولة األوروبية   بني الدولة العثمانية والد   ،  ما بعد   كثري من املعاهدات اليت عقدت في     
وللدفاع عن نصارى الدولة الذين ، ذه الدول تتدخل يف شؤوا حتت محاية االمتيازات العثمانية أصبحت ه

علي حممد ، الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط ، : الصاليب . [ كانوا يعدون رعايا للدول األجنبية 
   ] .    ٢٣٠ : ٢٢٨م ، ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١بريوت ، دار املعرفة ، ط

   .٥٤ ، ص املرجع السابق مجعان ، حممد: الغامدي ) ٤(
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أما بالنسبة لألوضاع االقتصادية يف احلجاز ـ آنذاك ـ فقد اهتم العثمـانيون    
لى قوافل احلجيج اليت كانت     وقوم بأمور احلجاز ، واإلشراف ع     خالل فترة حكمهم    

 يف الفترة األخرية من     ولكنخترج من كافة أحناء العامل اإلسالمي إىل األراضي املقدسة ،           
حكمهم تغريت األوضاع ، فقـد أمهلوا شؤون احلجيـج لدرجـة أن احلجاج كانوا            

   .)١(ال يأمنون على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم من قطاع الطرق 

وبعد أن  . حلجاز على عهد الشريف حسني تزداد سوءاً        وكانت األوضاع يف ا   
باهظة على احلجاج    )٢(اضطربت أحواله املادية حاول أن يعوض ذلك بفرض ضرائب          

خاصة بعد أن امتنع اإلنكليز عن دفع اإلعانة اليت كانوا يـدفعوا            .  )٣(وأهل احلجاز   
 جديدة على احلجاج    إليه أثناء احلرب ، فأراد أن يعوض هذه اخلسائر ، فقرر ضرائب           

وأهايل احلجاز ، الذين استنكروا هذه الضرائب ورفضوها، وكان بنو حرب وقبائـل             
  . )٤(عتيبة أشد القبائل تربماً وإصراراً على رفض تلك الضرائب 

ـ  ،  يتكبده احلجاج    كان إىل ما  )٥( الرحياينوقد أشار    ن مـن  ووكـذلك املطوف
ك رسوماً للحكومة يدفعها احلجاج وفوق ن هناإ: " ضرائب أرهقت عاتقهم ، إذ يقول 
  " . املطوفني نصف لرية عن كل حاج  منتلك الرسوم كان احلسني يتقاضى

                                                 

 ،  ١سعد بن عودة ، أمن احلج قبل العهد الـسعودي ، املدينـة املنـورة ، دار املـآثر ، ط                    : الردادي  ) ١(
   .٣٢٢ـ٣٢١م ، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 أو حصة عينية ، تؤدى له اًت الضرائب منذ أقدم العصور ، فكان احلاكم يفرض على رعاياه مبلغاً نقديفعر) ٢(
وتعترب جزءاً من دخله اخلاص ،      ،  وكانت حصيلة الضرائب تذهب إىل شخص احلاكم        ،   احلني واحلني    بني

   ] .١٥٤٥ ، ص ٣املوسوعة العربية امليسرة ، م. [ وال يسأل عن وجوه إنفاقها 
ـ             : املختار  ) ٣(  . ٢٩٣ ، ص    ١صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحاضـرها ، جـ

   .٣٩تطوره وآثاره ، ص ، إبراهيم عويض ، األمن يف عهد امللك عبد العزيز : ييب العت
) ت  . د  ( ط ،   . ن ، د    .م ، د    . د  عبد الرمحن ، عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ،             : نصر  ) ٤(

   .١٧٦ص 
   .٣٤٧أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين ) ٥(
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ه أفراناً يكـره    ئاليت ختبز اخلبز وإنشا    األفران العامة واخلاصة     إلبطالهكما كان   
 ال ميكن أن يزامحه فيه أحد ، من أهم أسـباب            اس على الشراء منها، بالثمن الذي     الن
   .)١(مرهم واستيائهم تذ

التقارب بني املسلمني خالل موسم     ومن مث بدالً من أن تنتعش التجارة ويزداد         
 اجلرمية يخيم على املـشاعر املقدسـة ،   جواحلج ـ يف عهد الشريف حسني ـ كان   

اوناً بل عاجزاً عن قمع اجلرمية ، واحملكوم كان جاهالً حبقوقه وعاجزاً            هكم كان مت  افاحل
      . )٢(لبة برفع الظلم عنه مما جعل الفوضى تعم البالد عن املطا

والنهب ، كمـا أن     وكانت القبائل تسطو على احلجاج ، وتعمل فيهم السلب          
إمهال املسائل الصحية والشؤون الطبية ، تسبب يف موت كثري من احلجـاج بـسبب               

ـ               ل عـام ،    املرض واإلمهال ، فكانت كل تلك األمور سبباً يف قلة عدد احلجاج يف ك
   .)٣(وعامالً مهماً أدى إىل ضعف املوارد فيه ، وكسدت أسواقه أشد الكساد 

أما عن األوضاع االجتماعية ، فقد كان اتمع احلجازي أكثر تطوراً يف شـىت              
 الذي تغلب عليه طبيعة التنقل ، وعدم االستقرار ،          جمتمع اجلزيرة العربية  ااالت من   

 سكاا على الزراعة ، ولكنها كانت شبه معزولة عن          سوى بعض الواحات اليت يعتمد    
   .)٤(التيارات ااورة بسبب صعوبة املواصالت 

اً ؛ بسبب نيغري أن حكام احلجاز ـ آنذاك ـ مل يستفيدوا من هذه املميزات أم  
  ألن من يبسط نفوذه على األماكن      ؛التنافس القائم بني القوى اإلسالمية على احلجاز        

 خبادم احلرمني الشريفني ، باإلضافة إىل الصراع بني األشراف   أن يلقب  املقدسة من حقه  
                                                 

هـ ـ ١٣٤٣ز ، ـمرافق احلج وخدماـا املدنيـة يف عهـد امللـك عبد العزيوليد بن حممد ، : مجيل ) ١(
   .١٦هـ ، ص ١٤١٩ط ، . م ، الرياض ، مطابع جامعة اإلمام ، د ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ١٣٧٣

   .٣٧إبراهيم عويض ، األمن يف عهد امللك عبد العزيز تطوره وآثاره ، ص : العتييب ) ٢(
   .١٧٥ز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ، ص عبد الرمحن ، عبد العزي: نصر ) ٣(
   .٣٦ ـ ٣٥ ، ص املرجع السابقإبراهيم عويض ، : العتييب ) ٤(
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ى الرغم من وعل. والطرق املؤدية إليها ، واملدينة املنورة ،  على السلطة يف مكة املكرمة   
 ،   فإن األمن يف البقاع املقدسة والطرق املؤدية إليها كان معدوماً          وجود النفوذ العثماين  
   .)١( وإذا وجد فهو ضعيف

كان هلذه اخلالفات والصراعات على السلطة تأثرياً واضحاً على الوضع األمين           
وخاصة أثناء موسم احلج ، حيث عاىن الناس كـثرياً مـن االضـطرابات              ،  للمنطقة  

واخلوف من جراء تدهور األمن الناتج من الصراع على السلطة ، فقد كان الـشريف              
، املنطقة   وقبائل ،وأعوانه، ن أسرته مه ييف صراعه مع منافسيه يعتمد على من ينضم إل      

ويف بعض األحيان كان أمراء احلج العثمانيون يتدخلون بقوام اخلاصة ملصلحة هـذا             
       .)٢(الشريف أو ذاك 

عهـد   اجلزيرة العربية عصراً متطـوراً يف     شبه  مقارنة ببقية بلدان    شهد احلجاز   
ولقد نظـر   . ليت غدت أكثر حضارة     األشراف ، انعكس أثره على احلياة االجتماعية ا       

بعض العرب واملسلمني يف املشرق العريب إىل الشريف حسني ، أيام الثـورة وأوائـل               
د لآلمال املستقبلية يف الوحدة العربيـة       ـرة املنقذ ، اس   ـاحلرب العاملية األوىل ، نظ    

سياسـي  ة البعيدة عن السيطرة العثمانية ، مما جعله يف مركـز            ـذات السيادة الكامل  
  . )٣(مرموق 

                                                 

   .٣٦، ص  عهد امللك عبد العزيز تطوره وآثاره األمن يفإبراهيم عويض  ، : العتييب ) ١(
ومن . ور أطراف احلجاز    ـ أن الدولة العثمانية ، وبسبب حروا اخلارجية الطويلة ، مل تتفرغ للنظر يف أم              

إمساعيـل حقـي ،     : جارشلي  [ .هنا اختذ التنافس والصراع بني الشرفاء من أجل أمارة مكة املكرمة            
باإلضافة إىل التدخل األجنيب ، وخاصة الربيطاين يف  ] . ٦ها يف العهد العثماين ، ص ؤأشراف مكة وأمرا

  .شؤون املنطقة 
   .٩٩ ، ص ٢أمحد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي ) ٢(
   .٥١حممد مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص : الغامدي ) ٣(
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ه خمافر  ؤاألوضاع االجتماعية ، إنشا   من مظاهر اهتمام الشريف حسني بتنظيم       
على الطريق بني جدة ومكة املكرمة ، وعلـى         م  ١٩١٥/هـ١٣٣٤ عام   )١(لشرطة  ل

ويف العام نفسه مت تنظيم الشرطة يف       . الطرق اليت تربط مكة املكرمة باجلهات األخرى        
     .)٢(ستها الشيخ إبراهيم الرمل ، وعني لرئامكة املكرمة 

م ، إىل أمـن     ١٩١٥/هـ١٣٣٤وأشار رئيس احلجاج اجلزائريني يف حج عام        
الطريق بني مكة املكرمة وجدة ، وتلقيهم العناية من رجال الشرطة يف املراكز األمنيـة               
القائمة على الطريق ، وأم وجدوا يف مكة املكرمة من عناية أهايل احلجاز حاضـرته               

يته أضعاف ما وجدوه من العناية واالهتمام يف الطريق ، وأن تلك العناية شـاملة               وباد
   .)٣(جلميع حجاج بيت اهللا احلرام من خمتلف أوطام وأجناسهم 

ولكن الشريف حسني مل يستمر على سياسته تلـك يف االهتمـام بتحـسني              
رات األوىل من   والذي اقتصر على الفت   . وحفظ األمن يف بالده     ،  األوضاع االجتماعية   

ورمبا كان الشريف حسني يف الـسنني األوىل مـن          "  : )٤(يقول حافظ وهبة    . حكمه  
    " .حكمه أفضل األشراف خلقاً ، وأعالهم نفساً ، وأنزههم كفاً 

وهـي  ، ومما يؤخذ عليه أن نفوذه كان يقتصر على املنطقة الواقعة حتت حكمه             
 احلـرمني  بني   القبائلفوذ وال سلطان على     وجدة ، يف حني مل يكن له ن       ،  مكة املكرمة   
ة املنورة ومكة املكرمـة     ـة على طريق املدين   ـكانت القبائل الواقع  حيث  ،  الشريفني  

                                                 

املوسوعة العربيـة   . [ ض القانون والنظام ومحاية الناس      موظفون عموميون وخصوصيون يعهد إليهم بفر     ) ١(

   ] .١٤٦٢ ، ص ٣امليسرة ، م

   .٣٣٨، ص سعد عودة ، أمن احلج قبل العهد السعودي : الردادي ) ٢(

   .٣٣٩ ، ص سابقالجع رامل) ٣(

   .١٤٦جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص ) ٤(



 

 

�����W  ٢٢  { { 

على احلجاج ، وقد حتتجزهم عند عجـزهم عـن          رسوماً   تفرض   )١(وبني جدة ورابغ    
ا ،  ومن ذلك أنه مت احتجاز أمرية أفغانية ، فقام الشريف حسني بالدفع عنـه             . الدفع  

  . )٢(وكان ذلك العجز بعينه ، فهو مل يعاقب الفاعلني ، بل فدى الرهينة باملال 

اج عند قدومهم للحجـاز ، وفرضـت        ـة احلج ـاءت معامل ـذا س ـوهك
ة لتـأمني أمنـهم     ـري العناية الالزم  ـوتوف،  ب مع عدم خدمتهم     ـم الضرائ ـعليه

اضطرب األمـن يف     يف احلجاز ، و    )٣(ة  ـوال الصحي ـردت األح ـم ، وت  ـوراحته
   .)٤(ربوعه 

يف عهـد    زإىل سوء األوضاع األمنية يف منطقة احلجا       )٥( ميشان   ابنووقد أشار   
وكانت احلياة يف احلجاز قد أضحت يف عهـد احلـسني ،   : " الشريف حسني ، بقوله     

مئات من احلجاج يسلبون أو يقتلون كل عام ، وجرائم القتل يومية            : صعبة ال تحتمل    
 كانوا يقتلون طمعاً بكوفيه أو بضعة نقود أو حفنة متـر ، وكانـت الـسرقة     مألوفة ، 
  " .ة كالوباء فما من طريق آمن ، وما من قرية يف منجى من السالبني يمستشر

                                                 

 جنوباً ، ع كيالً من ينب١٩٥ كيالً من جدة مشاالً ، و١٥٥بلدة حجازية ساحلية بني جدة وينبع ، على بعد ) ١(
ـرب ، وحكامهـا   وسكاـا يف األصل قبيلة زبيد مـن ح      . حدى املوانئ الصاحلة لرسو السفن      إوهي  

عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجـاز ،         : البالدي  . [ مـارة يف زبيد    ل مبرييك ، أسرة صارت إهليا اإل      آ
   ] .٥ ، ص ٤جـ 

يم ـإبراه: يب  ـالعتي . ٢٠٤، ص   ) ١(ز  ـعبد اهللا بن سعيد ، رجال حول امللك عبد العزي         : أبو راس   ) ٢(
   .٣٦لعزيز تطوره وآثاره ، ص بن عويض ، األمن يف عهد امللك عبد اا

صاحب موسم احلج يف تلك الفترة انتشار لألمراض ، اليت قد يصل بعضها إىل درجة الوباء ؛ وذلك لعدم                   ) ٣(
مما يـؤدي إىل    ؛  ة  ـاختاذ اإلجراءات الوقائية ، ومن ذلك أن قين املياه يف املشاعر املقدسة كانت مكشوف             

 لضعف الوعي الصحي يف ذلك الوقت أثره يف زيادة األمـراض            وخاصة يف منطقة مىن ، كما أن      ،  تلوثها  
وانتشارها ، فجهل عامة احلجاج بقواعد الصحة العامة وانتشار األوساخ وعدم وجود أجهزة إدارية وفنية               

وليد بـن حممـد ،      : مجيل  . [ متخصصة للقيام ذه املهمة أدى لتعرض احلجاج لألمراض وأحياناً الوفاة           
   ] .١٩ـ١٨ا املدنية يف عهد امللك عبدا لعزيز ، ص مرافق احلج وخدما

   .٣٤١سعد بن عودة ، أمن احلج قبل العهد السعودي ، ص : الردادي ) ٤(
م ، دار . بنوا ، عبد العزيز آل سعود سرية بطل ومولد مملكة ، ترمجة عبد الفتـاح ياسـني ، د         : ميشان  ) ٥(

   .٢٠٥ت ، ص . ط ، د . الكتاب العريب ، د 
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ونتيجة للمنازعات املستمرة بني البدو ، أمر الشريف حسني بتعيني هيئة مـن             
ينهم واحلكم يف قضاياهم ، غري      املوظفني لإلصالح بني قبائل البدو ، وفض املنازعات ب        

أن الرشوة والفساد انتشرت يف مجيع أجهزة الدولة ، وتسبب ذلك يف انتشار الفـنت               
  . )١(والفوضى وارتكاب اجلرائم 

م تعدد السلطات وتداخلها    ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩وشهدت املدينة املنورة عام     
، واإلدارة  )٢(رة ، والقائمقام اإلمارة ، ووكالة اإلما: أحياناً بني املراكز الرئيسة األربعة 

العسكرية ، فكانت كل جهة تتصرف دون التنسيق مع اجلهات األخرى ، واألوامـر              
اليت تصدر من اإلمارة تنفذ ويف نفس الوقت تنفذ أوامر غري متوافقة معها تصدر على               

  . )٣(بعد حني من القائمقامية 

لمني والعرب يشعرون  بتصرفاته تلك كان قد جعل املسكما أن الشريف حسني
 فتفرق عنه املخلصون الـذين      واملسلمني ، خبيبة أمل ، فلم حيقق احلسني آمال العرب         

التفوا حوله مسارعني إىل خدمتـه يف تشييد دعائـم ملك جديد للعـرب ، وأمهـل              
. أمر حكومته فلم تكـن حكومة باملعىن الصحيح ، وتعثرت اآلمال وضاعت األماين             

  إىل ق ، وانقلبـت   ـب وقطع الطري  ـه من سرقة و   ـوا علي ـ كان وعاد البدو إىل ما   
ـ    ـني يف إرهاق  ـادى احلس ـف وجور ، ومت   ـة عس ـحكوم ص ـه للناس ، وباألخ

                                                 

   .٢٠٥بنوا ، عبد العزيز آل سعود سرية بطل ومولد مملكة ، ص : ميشان  )١(
  .وهي كلمة عثمانية تعين الشخص الذي يقوم مقام غريه يف منصبه ، ليقوم بإدارة شؤون البالد ) ٢(

مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيـز آل سـعود                 : القحطاين  [   
/ هـ ١٤٢٧ط ، . م ، الرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، د١٩٣٢ ـ ١٩٢٤/ هـ ١٣٥١ـ ١٣٤٣
   ] .٧٦م ، ص ٢٠٠٦

 ،  ١ن ، ط  .  ، املدينـة املنـورة ، د         ٣التـاريخ الـشامل للمدينـة املنـورة ، ج         عبد الباسط ،    : بدر  ) ٣(
   .١٣١ ، ص م١٩٩٣/هـ١٤١٤
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يز ، وأثار بـذلك كـوامن حقـد         ـني واإلنكل ـألهل جند ، كما اختلف مع املصري      
  . )١(املسلمني إمجاالً 

 احلجاز علـى عهـد      وهكذا نالحظ مدى تدهور األوضاع االجتماعية ملنطقة      
  .الشريف حسني 

ويف املقابل كانت سلطنة جند على نقيضها متاماً من حيـث وحـدة الـشعور               
باملسؤولية ، واحترام األوامر الصادرة عن السلطان عبد العزيز ورجال إدارته ، ومـن       

وسيادة األمن يف مجيع األحناء     ،  حيث محاية أرواح الرعية وتوطيد العدل ، وكثرة اخلري          
  .  )٢(اعدة الضعيف من قبل القوي ، والفقري من قبل الثري ومس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .٣٠٥فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ١(
   .٢٩٤ ، ص ٢صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحاضرها ، ج : تار املخ) ٢(
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كان لسوء األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت شهدا منطقـة           
احلجاز يف تلك الفترة ـ كما سبق وأن أشرنا ـ وخاصة على عهد الشريف حسني ،   

د العداء ، وما نتج عن تلك السياسة اهلامشية من انفراط لعقـد        الذي ناصب سلطان جن   
األمن وخاصة يف األماكن اإلسالمية املقدسة ، وما تعرض إليه احلجاج من سلب وب              
وقتل ، باإلضافة إىل الضرائب اليت أرهقت عاتقهم ، كل تلك وغريها من األسـباب               

  .جاز كانت أسباباً كافية لتحرك اإلمام عبد العزيز حنو احل

واليت انتصر فيها اإلمام عبد العزيز ، ، ارة إىل معركة تربة    ـت اإلش ـكما سبق 
ه ـت إلي ـفأرسل،  ة  ـة الربيطاني ـاوف احلكوم ـار خم ـثأار الذي   ـك االنتص ـذل
ـ ـن التوغـذره مـم ، تح١٩١٩ه ـ يوني٤/  هـ١٣٣٧ان ـ رمض ٥يف   ي ـل ف
ـ اً هلاـربه حماربـاز ، وتعتـاحلج ـ لـ إن فع   . )١(ا كان يف تربة ـى مبـ، فاكتف  
اب من تربة ، بعد أن عين عليها أمرياً ـقام باالنسح، ة به ـاة للظروف احمليط  ـومراع

  . )٢(من ِقبله 

وأخذت املقاالت املؤيدة له تظهر يف بعض الصحف واالت العربية تثين عليه            
 إمنـا هـو يف    ، تربةوتقرر أن سبب تراجع ابن سعود عن مهامجة مكة بعد انتصاره يف           

                                                 

   .٣٢٣ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : الزركلي ) ١(
 ،  ولني يف احلجاز بعد معركة تربة ، وظنوا أن اإلخوان سيواصلون زحفهم إىل الطائف             ؤاستبد الذعر باملس    
تصلوا باملعتمد الربيطاين يف جدة طالبني مساعدة حكومته ، ومن مث حذرت بريطانيا اإلمام عبد العزيز من اف

عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكـة العربيـة         : العثيمني  . [  الطائف ، واالنسحاب من تربة       هالتقدم يف اجتا  
   ] .١٨٦ ، ص ١السعودية ، ج 

   .١٨٦ السابق ، ص ملرجعاعبد الصاحل ، : العثيمني ) ٢(
رأى اإلمام عبد العزيز أن الوقت مل يكن مناسباً للتقدم حنو احلجاز ، فهناك خطر ابن رشيد يف حائـل يف                     

حممد بن عبد اهللا ، دخول امللــك  : السلمان . [ الشمال ، وخطر اإلنكليز ومساندم للشريف حسني     
   ] .٦١عبد العزيز احلجاز ، ص 
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كراهته لسفك الدماء وحبه للسلم وحترجه وتأمثه من دخول مكة فاحتاً ، وقد صح يف               
   .)١(احلديث أن القتال ال حيل فيها ألحد 

سعود كان مضطراً لالعتماد على     مبا أن ابن    : " ...   )٢(ويقول ألويس موزيل    
، وكان بعض هـؤالء األعـضاء   وكان حماطاً باألعداء من مجيع اجلهات تقريباً  ،  نفسه  

يتلقون الدعم من احلكومة التركية العثمانية فلم يكن يف وسعه حماربة اإلجنليز فتظـاهر              
  " .باحلياد 

ونتيجة لتلك اهلزمية اليت تعرض هلا الشريف حسني ، اشتد يف معاملته ، فقطع              
  . )٣(ومنعهم من دخول احلجاز ألداء احلج ، التعامل التجاري مع النجديني 

بني اإلمام  ) اإلنكليز  ( وبعد أن تكرر منع النجديني من احلج ، توسط احللفاء           
م باحلج علـى أن     ١٩٢١/ هـ  ١٣٤٠عبد العزيز والشريف حسني فأذن هلم يف عام         

/ هــ   ١٣٤١إال أنه عاد ومنعهم من احلـج عـام          . يكون عددهم حمدوداً فقبلوا     
 ، فأعلن منعهم من احلج إال إذا        م ، عندما طلبوا اإلذن للحج بقدر غري حمدود        ١٩٢٢

                                                 

   .٥٩ ـ ٥٨ عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص حممد: السلمان ) ١(
�ن����������	�א�����و��מ������	�א�
�	س��������ل���������: " قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم   ـ وقد ورد عن النيب    

�����	��د�������  .]رواه أمحد والبخاري والنسائي[ " ���)��'�ن� 	����وא��وמ�א&%��$ن��#"!� 	�د�	��و
ماجد شرب ، لندن ، شركة دار الوراق للنشر  : التاريخ املعاصر لشبه اجلزيرة العربية ، تدقيق ومراجعة         عن  ) ٢(

   .١٣٤م ، ص ٢٠٠٧ط ، . احملدودة ، د
   .١٨٦ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : العثيمني ) ٣(

 النجديني من احلج ، فكانت عالقات أولئك احلكام ألشراف احلجاز ، قبل الشريف حسني ، سوابق يف منع  
وتكرر هذا  ،  بالدولة السعودية األوىل عدائية بصفة عامة ، فمنعوا أتباعها من أداء احلج حوايل نصف قرن                

. املنع يف عهد اإلمام عبد العزيز ، حىت مضت مخسة أعوام وأهل جند منقطعـون عن أداء فريضـة احلج                   
   ] .٣٢٩ ، ص ٢ ، شبه اجلزيرة يف عهد عبد العزيز ، ج خري الدين: الزركلي [ 
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، والتنازل عن بعض املناطق الواقعـة        )١(أخلوا املناطق اليت ضموها من قبل يف احلدود         
  . )٥( )٤( والبدائع )٣(والعال   )٢(حتت سيطرته بني مدائن صاحل 

أما بالنسبة ملوقف اإلنكليز من منع الشريف حسني للحجاج النجديني ، فقـد             
، ى خطر اإلمام عبد العزيز ، لذلك كتبوا إىل الـشريف حـسني              أدرك اإلنكليز مد  

وطلبوا منه أن يصل بوده األمري النجدي ، غري أن رد احلسني على ذلك كـان مبنـع                  
وحرمام من القيـام بواجبـهم ،       ،  وأداء املناسك   ،  حجاج جند من الطواف بالكعبة      

  ،  بأداء واجبام الدينية   وعندما أغلظ له اإلنكليز وأحلـوا عليه بأن يسمح للسعوديني        
وا عن طريق البحر كغريهم      ، وأن جييؤ   اشترط لذلك شروطاً سخيفة كأن حيدد عددهم      

   .)٦(من سائر أقطار املسلمني 

ورأت بريطانيا أن تتخذ موقف احلياد يف الرتاع بني ملك احلجاز وسلطان جند ، 
 الطرفني بعد فشل مؤمتر      يف حتقيق السالم بني    غري املوفقة خاصة بعد أن فشلت جهودها      

  . )٧(م ١٩٢٣/ هـ ١٣٤٢الكويت عام 

                                                 

   .٦٢٦ ، ص ١أمحد ، تاريخ مكة ، ج : السباعي ) ١(
بلدة يف مشال احلجاز ذات صبغة أثرية سياحية ، مير فيها طريق السكة احلديد بني املدينة وتبوك ، وتبعـد                    ) ٢(

   ] .٥٧ ، ص ٨، معجم معامل احلجاز ، ج عاتق بن غيث : البالدي .[ كيالً " ٣٤٧"مشال املدينة حبوايل 
بلدة مير فيها طريق سكة حديد احلجاز يف منتصف املسافة تقريباً بني املدينة وتبوك ، وهي مشهورة بكثرة                  ) ٣(

   ] .١٥٥ ـ ١٥٤ ، ص ٦ السابق ، ج املرجع. [ خنيلها وجودة مثرها 
املـصدر  . [ أكيال مشال املدينـة   ) ٣٠٣ ( مجع بديعة أو مبدوعة ، حمطة للسكة احلديد قرب العال على        ) ٤(

   ] .١٨٩ ، ص ١السابق ، ج 
دار (  ، جدة ، مؤسسة املدينة للـصحافة  ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج           : ريوزي  ـف) ٥(

   .١٤٤م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ط ، . ، د) العلم 
: ك عبد العزيز آل سعـود ، مراجعة وتعليق         إبراهيم ، إنسان اجلزيرة عـرض جديد لسرية املل       : عبده  ) ٦(

   .٨٣م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ ، ٢عبد اهللا الربيعي ، الرياض ، مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، ط 
   .١٤٥ ، ص ١ ، ج املرجع السابقهاين ماجد ، : فريوزي ) ٧(
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وهكذا وجد اإلمام عبد العزيز نفسه حماصراً بني احلسني وأبنائـه يف العـراق              
خاصة يف اهلند   ،  يف الوقت الذي حدثت فيه تغريات يف األوساط اإلسالمية          ،  واألردن  

عل احلجاج يتعرضون  مما ج ، ومصر نتيجة ضعف حكومـة احلجـاز ومواقفها السلبية      
   .)١(إىل كثري من املضايقات الختالل األمن 

 الشريفأما عن أوضاع الشريف حسني آنذاك ، فمما ال شك فيه أن ما بذله               
حسني يف احلرب العاملية األوىل كان قد ترك آثاره يف قوى جيشه ومعداته ، فلم يقـو                 

   .)٢(على حرب يشنها عليه اإلمام عبد العزيز 

ىل الظروف السيئة اليت كان مير ا الشريف حسني يف داخل احلجاز            باإلضافة إ 
وخارجه ، ففي الداخل يعاين من أزمة اقتصادية ؛ بسبب سـوء سياسـته اإلداريـة                

، وتـضاءلت   )٤(، ويف اخلارج ساءت عالقاته مع مسلمي اهلند ومصر          )٣(واالقتصادية  
لترك العثمـانيني   ا  السليب من  موقفهمكانة الشريف حسني أمام العامل اإلسالمي بسبب        

  . )٥(واملصريني والنجديني ، وادعائه اخلالفة 

                                                 

   .١٤٥ ، ص ١، ج  مالمح من تاريخ مكة املكرمةهاين ماجد ، : فريوزي ) ١(
   .٩٤إبراهيم ، إنسان اجلزيرة ، ص : عبده  )٢(
 إال أا مل تلق ترحيباً من املتعاملني  ،قام الشريف حسني بسك عملة حناسية يف مكة بدالً من العملة العثمانية) ٣(

 إذ أن التجار ال يستطيعون استخدامها يف تعامالم التجارية مـع            ؛ ذلك أن هذه العملة ال قيمة هلا         ؛ا  
وليد حممد ، مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيـز ،       : مجيـل  . [ ن األخـرى   البلـدا

   ] .٢٩ص 
   .٨٣حممد ، عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص : السلمان ) ٤(
   .٢٩وليد حممد ، املرجع السابق ، ص : مجيل ) ٥(
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لقد اختذ عبد العزيز آل سعود من قيام الشريف حسني          : "   )١(يقول جارشلي   
يف توجهه حنو احلجاز ، ويف ذلك اام منه ، فقد أظهرت            " ذريعة   )٢(بتكفري الوهابيني   

بد العزيز حنو احلجاز مل يكن أبداً لتحقيـق دوافـع           احلقائق التارخيية أن توجه اإلمام ع     
شخصية ، وإمنا إنقاذاً للحجاز من األوضاع السيئة اليت كان فيها حتت حكم الشريف              

  .حسني 

وأعلن بعض احلكام املسلمني تأييدهم لإلمام عبد العزيز يف صراعه مع الشريف            
بن سعود يف الرياض هلذا     حسني ، وخاصة مسلمي اهلند الذين أرسلوا مندوبني هلم إىل ا          

  . )٣(الغرض 

أما بالنسبة للحجاز فإن التذمر الداخلي لسكان احلجـاز نتيجـة لـسياسات             
وخاصة جمال محاية احلجاج كان أحد األسـباب        ،  الشريف حسني االقتصادية واألمنية     

اليت شجعت اإلمام عبد العزيز على ضم املنطقة ، ونظراً ألن معظم العـامل اإلسـالمي     
اقعاً حتت االستعمار األجنيب ، فإن ظهور اإلمام عبد العزيز كشخصية متميـزة             كان و 

ولتوحيد اجلزيرة العربية حتت حكم موحد أدى إىل اقتنـاع  ، تسعى لبناء دولة مستقلة  
 فكان استنجاد األهـايل      ، وحتسني أحوال املنطقة  ،  أهل احلجـاز بقدرته على إنقاذهم      

  . )٤(باإلمام عبد العزيز 

                                                 

   .٢٣١ة وأمرائها يف العهد العثماين ، ص إمساعيل حقي ، أشراف مكة املكرم: جارشلي ) ١(
ن مصطلح أطلقـه عليها خصوم الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، حىت يربهنوا للناس أن مبادئه اليت يـدعو        ) ٢(

" حنابلة " وة فيطلقون على أنفسهم اسم ـإليها بدعة جديدة خارجة على مبادئ اإلسالم ، أما أتباع الدع       
.  "السلفية"لوصف الذي يطابق جوهرها هو لفظ سلفيني ، ويرى البعض أن اأو املوحدين أو اإلخوان أو ال

   ] .٧٨عبد الرحيم عبد الرمحن ، تاريخ العرب احلديث واملعاصر ، ص : عبد الرحيم [ 
   .٨٤ ـ ٨٣حممد عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص : السلمان ) ٣(
   .٢٩ ـ ٢٨ا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص وليد حممد ، مرافق احلج وخدما: مجيل ) ٤(
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ت الوقت أخذت أصوات النجديني تطالب اإلمام عبد العزيز حبل الرتاع           ويف ذا 
ليتمكنوا من أداء فريضة احلج ، ولو استدعى ذلك استخدام القوة ، وهو الذي اتضح               

، والذي تقـرر فيـه       )١(م  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤٢يف املؤمتر الذي عقد يف الرياض عام        
 ، وضرورة التحرك إىل احلجاز إجالء الشريف حسني وأوالده عن احلجاز بقوة السالح

   .)٢(وفتحه ؛ ليكون للمسلمني عامة ، وليجد احلجاج يف رحابه األمن والطمأنينة 

ومن اخلطوات العسكرية التمهيدية اليت اختذها اإلمام عبد العزيز قبل أن يبـدأ             
عملياته إىل توحيد احلجاز ، أن أرسل فئات من اإلخوان إىل احلدود مـع العـراق ،                 

أخرى منهم إىل احلدود مع شرق األردن ؛ استعداداً لصد أية حركة قد تصدر              وفئات  
   .)٣(من جانب امللك فيصل واألمري عبد اهللا 

ـ  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣ام  ـة ع ـة ثالث ـث فئ ـا بع ـكم ا ثالثـة   ـم قوامه
ـ وخال )٤(اد  ـان بن جب  ـادة سلط ـاز بقي ـى احلج ـوان إل ـن اإلخ ـآالف م  د ــ

                                                 

   .١٤٥هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص : فريوزي ) ١(

   .٢٠٢، ص ) ١(عبد اهللا بن سعيد ، رجال حول امللك عبد العزيز : أبو راس ) ٢(

   .٢٣٥ البالد ، ص عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد: العثيمني ) ٣(

سلطان بن جباد حميد ، من عتيبة ، قائد شجاع من بادية بني احلجاز وجند ، صحب اإلمام عبد العزيز يف                     ) ٤(

، بة من الرياض فكان زعيمها على مقر" هجرة الغطْغط " غزواته ومغامراته ، قبل أن يلي املُلك ، وأقام يف 

م جندة خلالد بن لؤي ، غري أنه مل يستمر على   ١٩١٨/ هـ  ١٣٣٧  اإلمام عبد العزيز إىل تربة عام      وأرسله

الطاعة واإلخالص لإلمام عبد العزيز ، فأعلن ثورته والتفت حوله مجوع من قبيلة عتيبة وغريهم ، فوجـه                  

ومت زجه يف   ،  انتهت بالقبض على ابن جباد      ،  ابن سعود جيشاً إلخضاعه ومن معه ، ونشبت وقائع عديدة           

 ، ٣خري الدين ، األعـالم ، ج    : الزركلي  . [ م  ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١ات عام   ـىل أن م  سجن الرياض إ  

   ] .١٠٩ص 
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ويف غرة  .  )٣(ت يف تربة ، مث انطلقت يف طريقها إىل الطائف            ، واجتمع  )٢)(١(بن لؤي   ا
ة ـ قرب الطائف ـ   ـيوم وصلت القوات السعودية احل١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣صفر 

 ،  )٤(ويف املقابل خرج اجليش النظامي اهلامشي من الطائف بقيادة صربي باشا العزاوي             
اعات ، أسفرت عـن  لصد القوات السعودية ، واشتبك الطرفان مبعركة دامت عدة س   

   .)٥(هزمية اجلنود احلجازيني إىل جهة الطائف 

وعندما علم الشريف حسني بذلك أرسل جيشاً بقيادة ابنه علي ، واشـتبكت             
ر ـ صف ٢٦ف يف   ـ ، واندحرت قوات الشري    )٦(القوتان بعد الطائف يف معركة اهلدا       

رت القـوة  ونتيجة لذلك اضـط   . ، وانسحب إىل اهلدا     ) م  ١٩٢٤سبتمرب  من   ٢٦( 
ة عن البلدة إىل االنسحاب أيضاً ، واللحاق به يف معسكره بعد يـوم              ـالنظامية املدافع 
فاستبد الذعر بالسكان ، وفتح قسم منهم أبواب البلدة مظهرين أـم            . من انسحابه   

                                                 

خالد بن منصور بن لؤي ، من العبادلة ، شريف من األمراء الشجعان ، كانت له وألسالفه إمارة اخلرمة ،            ) ١(
ـ ـبقايار ـوهو من بين عمومة الشريف حسني بن علي ، وكان قد وجهه مع ابنه عبد اهللا حلص   ترك ـا ال

ـ يف الطائف ، ولكن عندما اعتدى أحد شيوخ عتيبة على خالد ، ومل ينتصر له عبـد اهللا ،                  ـ العثمانيني 
: الزركلي. [ وعاد إىل اخلرمة ، مث كتب إىل اإلمام عبد العزيز يعرض عليه والءه وطاعته             ،  د  ـفارقه خال 
   ] .٣٠٠ ـ ٢٩٩ ، ص ٢ ، ج األعالم،  خري الدين

، خبط  ) خمطوط  ( عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ، حتفة املشتاق يف أخبار جند واحلجاز والعراق                : ام  البس) ٢(
 العربيـة  عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكـة   : العثيمني   . ١٨٧ قنور الدين شريبة نقالً عن خط املؤلف ،         

   .١٩٠ ، ص ١السعودية ، ج 
   .١٩٠ ، ص ١اململكة العربية السعودية ، ج عبد اهللا الصاحل ، تاريخ  : العثيمني) ٣(
من قبيلة األعزة ، بقرب بغداد ، كان مع اجليش التركي ـ العثماين ـ يف املدينة ، فلمـا استـسلمت      ) ٤(

حاميتها بعد هدنة احلرب العامة ، خدم اجليش العريب إىل أن عينه الشريف حسني وكيالً حلربيته ، وبعـد                   
خري الدين ، شبه اجلزيرة     : الزركلي  . [ م  ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٢وتويف ا عام    هذه الوقعة عاد إىل بغدد ،       

   ] .٣٣١ ، ص ١يف عهد امللك عبد العزيز ، ج 
   .٢٩٦ ، ص ١صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحاضرها ، ج : املختار ) ٥(
   .٣٦٣فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ٦(
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 صـفر   ٧، وبذلك متكن اجليش السعودي من دخول الطائف يف           )١(يؤثرون السالمة   
م ، وكان يضم جمموعات كبرية من البدو        ١٩٢٤) ول  أيل(  سبتمرب   ٧/ هـ  ١٣٤٣

أدت إىل حدوث بعض االنتـهاكات      ،  املتهورين مما جعل البلدة يف حالة من الفوضى         
   .)٢(وعمليات السلب 

وقد أثار هذا احلدث ضجةً واستنكاراً داخل منطقـة احلجـاز وخارجهـا ،              
ووعدت بتعـويض   ،  ها  فأصدرت احلكومة السعودية بالغاً رمسياً ، عربت فيه عن أسف         

  . )٣(املنكوبني ومعاقبة املذنبني 

ى علم  ـن عل ـم يك ـه ل ـز فإن ـام عبد العزي  ـف اإلم ـن موق ــا ع ـأم
ي عن قتـل األبريـاء   ـده النهـة إىل جن  ـه الدائم ـن تعليمات ـدث ؛ ألن م   ـمبا ح 
 ، فلم حيدث قتل لنساء أو أطفال ، ومل يقتل مـن سـامل مـن           )٤(ب والنهب   ـوالسل

  . )٥(رجال ال

وبعد معركة اهلدا توقف اإلخوان منتظرين تعليمات اإلمام عبد العزيز ، والذي            
 لذلك بعث ؛كان خيشى من اندفاع قواته ، ومن وقوع جمزرة جديدة ال تحمد عواقبها           

بأوامره الشديدة إىل ابن جباد وابن لؤي باالبتعاد عـن أي عنـف ومحايـة األمـالك                 

                                                 

   .١٩١ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج :  العثيمني) ١(
   .٤٨لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٤٨ ، ص  السابقاملرجع )٣(
   .٤٩، ص  نفسه) ٤(
   .١٩١ ، ص ١ ، ج قاملرجع السابعبد اهللا الصاحل ، :  نيالعثيم) ٥(

وكان بعض األهايل يطلقون على اإلخوان ومن معهم البنادق من شبابيك البيوت ونوافذها ، فيحملـوم                  
أمني ، تاريخ جند احلديث ،      : الرحياين  . [ وة ، وعلى الفتك جزافاً برجاهلا       ـعلى دخول تلك البيوت عن    

   ] .٣٣٣ص 
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وسائل ، وأن حياوال الدخول إىل مكة املكرمـة بالوسـائل           واألرواح واألموال بكل ال   
  . )١(السلمية 

ة فقد دب اخلوف يف نفوسهم ـ آنذاك ـ وفر كثري منـهم إىل    ـأما أهل مك
أو احلصول علـى معونـة   ، م أتباعه جدة ، ومل ينجح الشريف حسني يف استنهاض مه    

ان مكة وجدة ، وقـررت      ، وأمام هذا الوضع اجتمعت هيئة من كبار أعي         )٢(خارجية  
مطالبة الشريف حسني بالتنازل عن احلكم البنه الشريف علي ؛ أمالً يف أن يمهد ذلك               

وبالفعل بويع الشريف علي باحلكم يف      . الطريق أمام حٍل سلمي مع اإلمام عبد العزيز         
ىل إم ، وغادر الشريف حسني مكة       ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣اخلامس من ربيع األول عام      

   .)٣( العقبة جدة ومنها إىل

                                                 

   .٢٩٩ ، ص ١العربية السعودية يف ماضيها وحاضرها ، ج صالح الدين ، تاريخ اململكة : املختار ) ١(
فقد طلب الشريف العون من احلكومة الربيطانية على حسب الوعود اليت قطعتها لـه أثنـاء احلـرب ،                   ) ٢(

وتعهدها بالتدخل يف حالة وقوع أي اعتداء عليه ، ولكنها ختلت عنه حبجة أن اخلالف ديين ، وأا عمـالً     
ية لن تتدخل يف نزاع من هذا النوع ، وأشارت على الطرفني بوجوب اختاذ االحتياطـات     بالتقاليد الربيطان 

لطيفة عبد العزيز ، التطورات الـسياسية       : السلوم  . [ الالزمة للمحافظة على أرواح وممتلكات رعاياها       
   ] .٥٠واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص 

لطيفة : السلوم  .١٩٣ ـ ١٩٢ ، ص ١ة السعودية ، جيخ اململكة العربيعبد اهللا الصاحل ، تار: العثيمني ) ٣(
   .٥٠د العزيز ، املرجع السابق ، ص عب
ه ضد اإلمـام  ءكان الشريف حسني بعد جالئه عن احلجاز قد اختذ من العقبة مقراً له ، وأخذ يواصل عدا       

لك أمر اإلمام عبد العزيز بتوجيـه       لذ. عبد العزيز بإرسال األموال واملؤن إىل ابنه الشريف علي يف جدة            
قواته إىل العقبة ، ولكن عندما علمت بريطانيا بذلك طلبت منه عدم مهامجة العقبة ، علـى أن يبعـدوا                    

مث اشتد ، حيث أقام حوايل ست سنوات ، الشريف حسني عنها ، فقبل ذلك ، وغادرها احلسني إىل قربص 
: العثيمني  . [ م ، ودفن يف القدس      ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠م  عليه املرض ، فنقل إىل عمان ، وتويف هناك عا         

   ] .٢٦٣ ـ ٢٦٢عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص 
  .وكانت بريطانيا قد تنبهت إىل أمهية تأمني ميناء العقبة ؛ ألنه منفذ شرق األردن على البحر األمحر   
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وكذلك اضطر الشريف علي إىل االنسحاب من مكة املكرمة إىل جدة ؛ عندما             
/ هـ ١٣٤٣ربيع األول من  ١٧، ويف  )١(علم أن قوات اإلخوان قد بلغت بلد الزمية 

يف   )٢(م ، دخلت القوات السعودية إىل مكة املكرمة حمرمة بالعمرة           ١٩٢٤ أكتوبر   ١٦
  .)٣(هلذا البلد األمني ، وتوىل خالد بن لؤي مقاليد األمور فيها احتراماً ؛ هدوء وسكينة 

مجادى األوىل عـام    من   ٧وعندما وصل اإلمام عبد العزيز إىل مكة املكرمة يف          
م أقبل عليه السكان يرحبون به ويبايعونه ، ووعـدهم بإزالـة            ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣

ا يستعد لفتح بقيـة مـدن       مث أخذ منه   . )٤(املظامل ، وتطبيق الشريعة ، وحتقيق األمن        
، وكان لدخول تلك املـوانئ الثالثـة         )٦(ورابغ   )٥(احلجاز ، ففتحت القنفذة والليث      

حتت رايته مكاسب عظيمة له يف تلك الفترة املهمة من مسرية جهوده لتوحيد احلجاز ،               
كرمة ،  ذلك انه سهل وصول بعض املؤن والبضائع من اهلند ومصر وغريمها إىل مكة امل             

ه الـشريف  ـ ـ آنذاك ـ جدة ال يزال حتت سيطرة خصم  اليت كان ميناؤها األساس
علي ، ومكَّنه من أن يعلن للمسلمني كافة بأن الطرق إىل بيت اهللا احلـرام أصـبحت                 

  . )٧(ميسرة وآمنة عن طريق تلك املوانئ 
                                                 

اليمانية سكاا جلهم القناوية ، فيها إمارة منهم تابعة ملكة املكرمـة ، وهـي               عني عذبة املاء بوادي خنلة      ) ١(
مشهورة جبودة املوز ، ويغرس إىل جانبه النخيل والفواكه ، مير ا طريق مكة إىل الطائف املـار بنخلـة                    

  . ] ١٥٠ ، ص ٤عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجاز ، ج : البالدي . [ كيالً  ) ٤٥( اليمانية على 
   .٣٦٦فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ٢(
   .٢٥٠عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص : العثيمني ) ٣(
   .٩٦حممد عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص :  ، السلمان ٢٥٤املرجع السابق ، ص ) ٤(
كيالً تقريباً جنـوب   ) ١٥٠(  الليـث ـ الوادي ـ على   ريب من احلجاز ، ميواٍد وبلدة يف اجلنوب الغر) ٥(

 ) ٢٠٠( مكة ، أما بلدة الليث فهي بلدة عامرة على مصب ذلك الوادي يف البحر جنوب جدة حبـوايل                   

   ] .٢٧٠ ، ص ٧ السابق ، ج املرجععاتق بن غيث ، : البالدي . [ كيالً 

   .٢٥٦داول تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص عبد الفتاح حسني ، ج: املكي ) ٦(

   .٢٦١ ، ص املرجع السابقعبد اهللا الصاحل ، : العثيمني ) ٧(



 

 

�����W� �٣٥  { { 

وات السعودية إىل جـدة     ـت الق ـم توجه ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤ام  ـويف ع 
ـ  ـاء حصارها أرسل اإلم   ـ، ويف أثن   )١(ار  ا احلص ـوأقامت عليه  ـ  ـام عب ز ـد العزي

  ، وةـة عن ـه أن ال يقتحم املدين    ـ، وشدد علي  ة  ـار املدين ـه حلص ـقسماً من جيش  
ى دخوهلـا   ـه عل ـن حرص ـ؛ إذ مل يك    )٢(وع إليه   ـد الرج ـا إال بع  ـوأال يدخله 

ـ  ـل م ـدة ، فأرس  ـع يف ج  ـالم أقل من حرصه على ما يصن      ـبس ا إىل  ـن يدعوه
 ، وبعد انقضاء موسم احلج بعث إىل جهاا كالً من           )٣(يم ، وامتنعت حاميتها     ـالتسل

   .)٥(وعبد احملسن الِفرم بأتباعهما  )٤(فيصل الدويش 

وعندما اشتد احلصار على املدينة وندرت األطعمة فيها غادرها أعداد كبرية من            
 طاعة اإلمام عبـد العزيـز ،        أهلها ، فأدرك بعض كبارها أنه من األفضل الدخول يف         
ا ابنه  ـث إليه ـوا له ، فبع   ـفأرسلوا إليه مندوباً يطلبون منه إرسال أحد أبنائه ليسلِّم        

ه عندما وصل إىل مشارفها وجد أن من كان يف أيديهم األمر يأبون             ـاألمري حممد ولكن  
 ا ، خـرج وفـداً منـهم       ـد احلصار عليه  ـالتسليم ، فاستمر يف حصارها ، وملا اشت       

                                                 

   .٣٦٦فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ١(

   .١٠٥حممد عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص : السلمان ) ٢(

   .٢٦١، ص ) ١(بد العزيز عبد اهللا سعيد ، رجال حول امللك ع: أبو راس ) ٣(
، آخر ) م ١٩٣٠ ـ  ١٨٨٢/ هـ ١٣٤٩ ـ  ١٢٩٩( فيصل بن سلطان بن فيصل بن نايف الدويش ) ٤(

شيوخ مطري ، ومن كبار أصحاب الثورات يف جند ، كان بدوياً قحاً ، وتوىل زعامة مطري بعد وفاة أبيـه ،                  
 وعندما حاصر املدينـة املنـورة       م ، ١٩١٢/ هـ  ١٣٣٠صحب اإلمام عبد العزيز يف صباه وخالفه سنة         

ه ليتسلمها ، وقد ثار عـدة       ئخاف أهلها بطشه ، فكتبوا يلتمسون من اإلمام عبد العزيز إرسال أحد أبنا            
ة بريطانية ، أنذر ابن سـعود الربيطـانيني         جمرات ضد ابن سعود ، وعندما جلأ إىل الكويت واحتمى ببار          

 مكـبالً   األحـساء ىل سـجن    إم ، حيث أرسل     ١٩٣٠/ هـ  ١٣٤٩باهلجوم على الكويت فسلمته عام      
   ] .١٦٦ ، ص ٥خري الدين ، األعالم ، ج : الزركلي . [ باألغالل ، ومات بعد سبعة شهور من حبسه 

   .١٩٧ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : العثيمني ) ٥(



 

 

�����W  ٣٦  { { 

ع ـوه مجي ـم ، وأن يسلم   ـى دمائهم وأمواهل  ـيم ، واألمان عل   ـملفاوضته على التسل  
مجادى األوىل عام   من   ١٨وال وأسلحة وغريها ، وكان ذلك يف        ـما للحكومة من أم   

  . )١(م ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤

 أمرياً على املدينة املنورة ، بعد أن  اًومن مث قرر اإلمام عبد العزيز تعيني ابنه حممد        
ـ    ـ إشعاراً مبكانته  ؛هلها أن يكون تسليمها ألحد أبنائه       طلب أ  ا ،  ـا ، وتكرمياً ألهله

   .)٢(كما قرر تعيني إبراهيم السبهان وكيالً ألمريها 

 بـني  سنة حصلت خالهلا وقائع عديدة       ا جدة فقد دام حصارها ما يقرب من       أم
  . )٣(اجلانبني ، إال أن حالة احلكومة احلجازية فيها كانت سيئة جداً 

مجـادى  من   ١٩وعندما بلغت احلالة أشدها يف جدة أمر اإلمام عبد العزيز يف            
 بالتحرك  األحساءم القوة القادمة من جند و     ١٩٢٥ديسمرب  من   ١٥/هـ١٣٤٤األوىل  

،  )٥( بقيادة أخيه األمري عبد اهللا بن عبد الرمحن وابنه األمـري فيـصل               )٤(إىل الرغامة   
   .)٦(لى جدة بسبب الوضع املتأزم فيها ورتب اجلنود وهيأ األسباب للهجوم ع

                                                 

   .١٩٩ ، ص ١  ، جتاريخ اململكة العربية السعودية: العثيمني ) ١(
   .١٦٤عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ص : بدر ) ٢(
   .٣٦٦فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ٣(
هي تلك األرض الرملية اليت تكون على ميني اخلارج من جدة على مكة ، يسيل فيها من الـشرق وادي                    ) ٤(

 أن العمران مل يشملها كلها ، وتعترب طريق القوافل مـن   غُلَيل ، وأصبحت اليوم جزءاً من مدينة جدة غري        
عاتق بن غيـث ،   : البالدي  . [ كيالً مشاالً    ) ١٤٩( ديار سليم إىل رابغ وتلك النواحي ، تبعد عن مكة           

   ] .٦١ ، ص ٤معجم معامل احلجاز ، ج 
 أهل العارض ، وغـادر      حيث دعاه والده من أسوار جدة ، فلىب األمر مسرعاً على رأس قوة معظمها من              ) ٥(

م ، ودخل مكة املكرمة حمرماً بالعمرة ، ومل يلبث أن كان           ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤الرياض يف ربيع الثاين عام      
خري الدين ، شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيـز ، : الزركلي . [ بني يدي أبيه يف حصار جدة 

   ] .٣٤٧ ، ص ١ج 
   .٥٦ ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز: السلوم ) ٦(
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وازداد موقف احملاصرين داخل جدة حرجاً لقلة األطعمـة وميـاه الـشرب             
ى علـٍم   ـوالذخرية واألموال ، فدب اليأس يف نفوسهم ، وكان اإلمام عبد العزيز عل            

ن  أو أي مكا ،مبا حيدث يف الداخل ، فأعلن العفو العام ملن يريد أن يغادر جدة إىل مكة 
  . )١(آخر ، مما شجع بعضاً من أهلها ، وقواا النظامية وكبار موظفيها على مغادرا 

وضة اإلمام  اه البد من مف   ـف علي أن  ـوأمام هذا الوضع املتردي أدرك الشري     
 ٢٩ يف Jordanعبد العزيز حول تسليم البالد إليه ، فاتصل باملعتمد الربيطاين جوردن 

م يعرض عليه التوسط إلجـراء شـروط        ١٩٢٥/ ـ  ه١٣٤٤مجادى األوىل عام    من  
  . )٢(التسليم مع اإلمام عبد العزيز ، فقبل هذه الوساطة 

وبذلك انتهى حكم األشراف للحجاز ، وتوحدت هذه املنطقة مع ما وحـده             
اإلمام عبد العزيز من مناطق البالد وغادر الشريف علي بن احلسني جدة يف الـسادس               

وعامـل  ،  م ، مث دخل اإلمام عبد العزيز        ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤من مجادى اآلخرة عام     
   .)٣(من فيها معاملة حسنة 

مث اجتمع الناس يف املسجد احلرام وبايعوا اإلمام عبد العزيز ملكاً على احلجاز ،        
وقـد عـني    ،  ) ملك احلجاز وملحقاا وسلطان جند وملحقاا       ( فأصبح لقبه اجلديد    

   .)٤(يصل نائباً عنه يف احلجاز امللك عبد العزيز ابنه األمري ف

                                                 

   .٢٠٠ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : العثيمني ) ١(
لطيفة عبد العزيز ، التطورات الـسياسية واحلـضارية يف          :  ، السلوم    ٢٠٠ ، ص    ١املرجع السابق ، ج     ) ٢(

   .٥٦ املعاصرة ، ص الدولة السعودية
ـ أن يتنازل الشريف عن ملك احلجاز ، ويرحل عنها مبمتلكاته الشخصية فقط ، أ  : وأهم تلك الشروط   

  .ويسلِّم لإلمام عبد العزيز كل ما هو ملك حلكومة احلجاز من أسلحة ومعدات وبواخر ومنشآت وأموال 
ريني واألشراف واألهايل والقبائل ، وميـنحهم  ـ أن يضمن اإلمام عبد العزيز سالمة املوظفني والعسكب    

عبـد اهللا   : العثـيمني   . [ العفو العـام ، ويتعهد بترحيل العسكريني الذين يرغبون الرحيل إىل أوطام            
   ] .٢٠١ ـ ٢٠٠ ، ص ١الصاحل ، املرجع السابق ، ج 

  ) .٢(حق اخلرائط ، رقم  انظر مل .٢٠١ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، املرجع السابق ، ج : العثيمني ) ٣(
   .٢٦٥عبد الفتاح حسني ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص : املكي ) ٤(
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ولكن ما هي األسباب اليت دفعت امللك عبد العزيز إىل تولية الفيـصل علـى               
  احلجاز على الرغم من صغر سنه آنذاك ؟ 

  .هذا ما سوف تتعرض له الدراسة يف الفصل القادم ـ بإذن اهللا ـ 
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ستراتيجي املتميز الذي حظيت به منطقة احلجاز ،        سبق وأن أشرنا إىل املوقع اإل     
  .وطبيعة خاصة األمر الذي جعلها حتظى بظروف 

 حاكم جتتمع فيه العديد وقد أدرك امللك عبد العزيز مدى حاجة هذه املنطقة إىل   
يتخـذ القـرارات   ،  )١( ليكون ممثالً شخصياً للملـك        ؛ من املؤهالت والصالحيات  

ري سعود عـضد امللـك يف       ـوبينما كان األم  . املناسبة يف األوقات الطارئة والصعبة      
الرياض ، فقد اختار ابنه األمري فيصل ليكون ذراعه اليمىن يف هذه املنطقة ذات األمهية               

  .) ٢(بالغة البعيدة عنه جغرافياً ال

ومما ال شـك فيه أن اختاذ امللك عبد العزيز ملثل هذا القرار مل يكن نابعاً عـن                 
 ون كما يقال   ـه من أن يك   ـلدى األمري فيصل مؤهالته اليت مكنت     فراغ ؛ فقد كانت     

 يأته واحلقيقة أن هناك عدة عوامل أسهمت يف" . الرجل املناسب يف املكان املناسب " 
ـ   ـا وال ـهلة اليت منحها    ـاً ذه الثق  رـ جدي فعالًوإعداده ليكون    ك ـده جاللة املل

وبغريها مـن   ،  وذا املنصب املهم    ،  عبد العزيز ، وليكون جديراً أيضاً ذه املسؤولية         
  .املناصب األخرى اليت أسندت إليه 

                                                 

دة واليته مم ، و١٩٥٣/هـ١٣٧٣مارة حىت وفاة امللك عبد العزيز عام بقى األمري فيصل على النيابة واإل) ١(
ة العهد ألخيه امللك سعود بن عبد العزيز        ـى والي ـل إل ـسنة ، مث انتق   ) ٢٩(  على احلجاز كانت حوايل   

: املكــي   . [ هـ  ١٣٨٤ـ٦ـ٢٦مث توج بامللـك يف     . م  ١٩٦٤/هـ١٣٨٤آل سعود ، حىت عام      
   ] .٢٧٠عبد الفتاح حسني ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص 

الفيصل كما عرفنـاه ـ مشاركات ثرية يف رحاب  ( فيصل عبد الرمحن صاحل ، إجنازات امللك : الشبيلي ) ٢(
 ، ١، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية ، ط       ) امللك فيصل بن عبد العزيز      

   .٢٣٥م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
 ؛طويالً يف احلجاز ، كان البد عليه من االنصراف إىل ناحية جنـد               أن قضى امللك عبد العزيز وقتاً        ـ بعد 

: املختـار   . [ ، لذلك ترك األمري فيصـل نائبـاً عنـه يف احلجـاز           ) خوان  فتنة اإل (  دعائمه   لتثبيت
   ] .٣٩٠ ، ص ١صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحاضرها ، جـ
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ار والده اإلمـام    تاريخ نشأته جند أن يوم مولده كان على أثر انتص         وإذا تتبعنا   
بالقرب مـن حائـل يف شـهر صـفر عـام            ،  " روضة مهنا   " يف معركة   عبد العزيز   

 ، واستخالصه القصيم ائياً من أيـدي آل رشـيد           )١(م  ١٩٠٦إبريل  / هـ١٣٢٤
والعثمانيني ، وهذه احلادثة التارخيية الفذة تعترب من الوقائع الفاصلة يف تـاريخ حيـاة               

   . )٢(  سقوط آل رشيد وضياع ملكهموبداية، امللك عبد العزيز 

ومسي باسم جده ألبيه فيصل بن تركي أحـد مؤسسـي احلركـة اليت أدت            
  .) ٣(ـ بفضل من اهللا ـ إىل إنشاء الدولة السعودية 

مساحة الشيخ عبـد اهللا      )٤(تلقى األمري فيصل علومه الدينية على يد جده ألمه          
د ، فنشأ نشأة دينية ممزوجـة بالتربيـة         بن عبد اللطيف آل الشيخ من كبار علماء جن        ا

                                                 

، عـة والنشـر ـرة ، دار وهـدان للطباان واإلستراتيجيـة ، القاهـفؤاد أمحد ، الفيصل اإلنس: ناظر ) ١(
   .٣٣، ص ت . ط ، د . د 

م ،  ١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ،   ٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة النصر احلديثة ، ط            :  محزة   )٢(
   .٥٨ص 

إن سعوداً ولد يـوم     : " ـ وقد ذكر فؤاد محزة ، بأنه مسع امللك عبد العزيز يتكلم عن ميالد أجناله فقال                 
وهكذا فإنه على العادة القدميـة يـؤرخ مـيالد أوالده    ...  يوم ذحبة ابن رشيد فتح الرياض ، وفيصالً   

   ] .٥٩ ـ ٥٨نفس املصدر ، ص " . [ باألحداث الكبار والوقائع التارخيية الفاصلة 
   .٣٣فؤاد أمحد ، املرجع السابق ، ص :   ناظر )٣(

قاصدين بذلك . دين يف تاريخ جند ـ ويرى بعض املؤرخني أنه مسي بذلك ؛ ألن مولده كان فيصالً بني عه          
واألرجح هو ما أشرنا إليه سابقاً بأنه مسي نسبة إىل جده ألبيه ـ وقد أشار إىل  ، " روضة مهنا " معركة 

حدثين الشيخ حممد بن عبد اهللا بن عبد اللطيـف خـال            : ( ذلك ابنه األمري خالد الفيصل ، إذ يقول         
رشيد إىل امللك عبد العزيز     كة روضة مهنا أخذت خامت ابن       يوم قتل ابن رشيد يف معر     : " والدي ، قال    

وأنت أبشر بولد ، لقد جاءتين اآلن رسالة من اإلمام عبد الـرمحن             : " ته بالنصر فالتفت إىلَّ وقال      وهنأ
خالد الفيصل بن عبـد العزيـز ،        : آل سعود   " ) . [  على اسم جده     ، وقد مسيته فيصالً   تبشرين بولد   

ـ يرمحـه اهللاـ ز  ك فيصل بن عبد العزيصل ـ تاريخ الوقائع واألحداث يف حياة املل مسرد تاريخ الفي   
، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحـوث والدراسـات          ) م  ١٩٧٥ـ١٩٠٦/هـ١٣٩٥ـ١٣٢٤( 

   .١٢م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢اإلسالمية ، ط
وقد توفيت ،  حممد بن عبد الوهاب بنت الشيخ عبد اهللا حفيد إمام الدعوة الشيخ" طرفة " والدته األمرية ) ٤(

ك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، حازم ، املل: السامرائي . [دته بعد مخسة أشهر من والـ  رمحها اهللاـ 
  ] .٣٩م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢كمة ، طلندن ، دار احل
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 مـن  ةظ القرآن الكرمي وهو يف الثالثة عـشر    وحفـ. اسية واالجتماعية واحلربية    السي
  . )١(عمره 

كة بأهـداب   وهكذا نشأ جاللته وترىب تربية رفيعة ، يف ظل عائلة حمافظة متمس           
، ويتتبـع   الصافية  اإلسالم ، مما جعله يتشبع بالروح اإلسالميةالدين احلنيف ، وتعاليم   

خطوات أسالفه منذ نعومة أظافره ، وأخذ يفيد من والده صقر اجلزيـرة يف الـرأي                
  . )٢(والتجربة واحلنكة والتوجيه 

وتفهمه وتعمقه ، فأكب على القـراءة       ،  كان الفيصل تواقاً لدراسة كل شيء       
ثقافات ،   حصيلة كربى من املعارف وال     واالطالع ، وعلى مجالسة أهل العمل ، فجىن       

وأعانه على ذلك ذكاء فطري متوقد ، وذهن يقظ قادر على االسـتيعاب والتحليـل               
  . )٣(واالستقراء 

واليت اكتسبها من البيئـة     ،  هذا باإلضافة إىل حرصه على تعلم األدب والشعر         
ا ، حيث أرسله والده مراراً إىل البادية يف الصحراء ليتعلم مـن             يهالطبيعية اليت نشأ ف   

دو ، ويعيش معيشتهم الصعبة ، يف جمتمع كانت موارده االقتصادية حمـدودة             أهلها الب 
وفنون ، ويتعلم ركوب اخليل والفروسية ، ويأكل القديد  ، غاية ، فكان يلبس اخلشنلل

  . )٤(احلرب والصيد 

                                                 

   .٣٤فؤاد أمحد ، الفيصل اإلنسان واإلستراتيجية ، ص : ناظر ) ١(
ت ، . ط ، د . م ، مؤسسة األنوار للنشر والتوزيـع ، د     . عـود ، امللك البطـل ، د       عيد مس : اجلهين  ) ٢(

    .١٣ص 
: إعداد مركز األحباث والدراسات الدولية يف دار الرأي العام ، إشـراف             : السجل الذهـيب للعظمـاء    ) ٣(

   .١٥٩م ، ص ١٩٧٨ ط ،.  د  ،١عبد احلميد حجازي ، القاهرة ، م
)٤ (Powell, W. : Saudi Arbia and Its Royal Family, " Lyle Stuart In c " , U.S.A., 

1985 , P. 254-255.   



 

 

�Wא	����א�ول� �٤٣  { { 

على أن يأخذه معه ليحضر جمالسه كان حريصاً اإلمام عبد العزيز  كما أن والده    
، فكان يستمع بإصغاء إىل أقوال والده  )١(ومستشاريه ومساعديه مع كبار رجال دولته 

وحمادثاته ومناقشاته ، وكان يستفيد كثرياً مـن املـسائل الـسياسية واالقتـصادية              
  . )٢(واالجتماعية ، فصقلت مواهبه مبكراً 

وكان الهتمام اإلمام عبد العزيز بتربيته التربية السياسية والعـسكرية الفـذة            
ا يف جنلـه مـن      ـس م ـ بعد اهللا يف تكوين شخصيته ؛ خاصة بعد أن مل          الفضل األكرب 

مشعـل بن عبـد اهللا     األمري   لويف ذلك يقو  . ) ٣(املزايا واملواهب والطاقات املدخرة     
عين به امللك عبد العزيز ـ أي األمري فيصل ـ ، وتوسم : " ابن عبد العزيز آل سعود 

فأبقاه إىل جانبه    له مكمالً طريقه ،      تصوره وارثاً مات النجابة والنبوغ ، و    يف وجهه عال  
يدربه وينبهه ويشجعه ليكون الرجل الكبري يف احلياة ، وإن لقي يف هذا الطريق الكثري               

   ، ولقيت هذه التربية األبوية من فيصل الرضا والقبول ، فكـان            من املتاعب واملشاق
  . )٤(" لكل من أراد الصعود ، جه على حيلو السري على أمطيعاً لوالده يراه مثالً 

 والـيت   ،وكانت هذه التربية يف نواحيها املختلفة متثل مدرسة امللك عبد العزيز       
لقد كان والدي عبد العزيز هـو مدرسـيت         : " ا األمري فيصل ، وقال عنها       هخترج في 

                                                 

عبد احلكيم ، جهود امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يف استقالل إمـارات اخلليــج                 : الطحاوي  ) ١(
ـ   اململكـة العربيـة السعودية يف م    ،  ) م  ١٩٧١/هـ١٣٩١( العريب     ، دارة   ، الرياض    ١١ئة عام ، ج

    .٦٧١م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ط ، . امللك عبد العزيز ، د 
  الريـاض ،     اإلعالمي ، إعداد إدارة النشر والتسويق ،       فم ، املل  ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ة امللك فيصل    وند) ٢(

   .٩ص ت ، . د ط ، . د مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، 
ل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده يف القضايا العربية اإلسالمية           عبد الرمحن عبد العزيز ، فيص     : احلصني  ) ٣(

م ، الرياض ، مركز امللـك فيـصل للبحـوث والدراسـات        ١٩٧٥ـ١٩٠٦/ هـ  ١٣٩٥ـ١٣٢٤
   .١٤م ، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١اإلسالمية ، ط

وت ،  تاج السر وآخر ، السياسة اخلارجية يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، بـري                 : حران  ) ٤(
   .١م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١الدار العربية للموسوعات ، ط
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 ،  فاختذ فيصل من والده املثل األعلى يف كل أمور القيـادة          " ستهدي ا   ومناريت اليت أ  
  . )١( وخترج يف مدرسته ليصبح أحد الرجال البارزين يف تاريخ اململكة

يكون موضع ثقة أبيه ، حىت لقد كـان          منذ شبابه أن  وهكذا استطاع الفيصل    
، فكان يعهد إليه بالعديد مـن       " لو رزقين اهللا مثل الفيصل توأماً        ت أود نك: " يقول  

   . )٢(املهام الدبلوماسية نيابة عنه 

علـى بقيـة    فيصل مللك عبد العزيز كان يفضل األمري انك ال يعين أ  ولكن ذل 
ـ فقد كان. ه ـأبنائ   ،بعيد النظـر ، رىب أوالده مجيعـاً تربيـة دينيـة    ـ  رمحه اهللا   

يت جعلت من أوالده مجيعـاً      ة ، واتبع يف كل منها األساليب ال       ـ وسياسي  ، وعسكرية
مبكرة ، ومل يكن القصر امللكي يف عهده        ، يتحملون حبق أعباء املسؤولية يف سن        رجاالً  

إال جامعة تخرج رجاالً يعملون على رفع بناء هذا الكيان الكبري ، وتوحيـد كلمـة                
  .)٣( ية اإلسالم والدعوة لتصحيح العقيدةاالعرب واملسلمني والعمل على رفع ر

غري أن األمري فيصل كانت قد ظهرت عليه عالمات النجابة والـذكاء منـذ              
 وهو يف ريعان الصبا ، ويف مراحل شـبابه           ،  ، وظهرت عليـه أمارات احلنكة     حداثته

، وكأنه ه وتفكريه ـوة حدسـوق، ه العقلي ـق الزمن يف نضجـسابياملبكرة ، فكان 
ـ    ـام يف وق  ـعلى موعد لتويل املهام واملسؤوليات اجلس      ره خلدمـة   ـت مبكر من عم

  . )٤(بالده وأمته 

                                                 

عبد احلكيم ، جهود امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يف استقالل إمارات اخلليج العريب ، : الطحاوي ) ١(
   .٦٧١ص 

   .١٥٩ ، ص ١السجل الذهيب للعظماء ، م) ٢(
لعزيز آل سـعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة        عبد الرمحن عبد العزيز ، فيصـل بن عبد ا        : احلصني  ) ٣(

   .١٤واإلسالمية ، ص 
م ، ٢٠٠٨ مـايو  ٤/ هـ١٤٢٩ ربيع اآلخر  ٢٨ ،   ٥٠، السنة   ١٥٢٢٦جريـدة عكـاظ ، العـدد     ) ٤(

  .١٩ص 
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بأنـه  ل ـ آنذاك ـ   ـاملعاصرين لألمري فيص  أمحد حسني ، وهو منوقد ذكر 
كان مبهراً من النجاح الذي حققه الفيصل ، وكأنه مل يكن متوقعاً لـذلك ، حيـث                  

ولكن األيام والتجربـة أثبتت أن فيصـالً وليس سعـوداً هو الذي          : " ... يقـول  
 نقـدر   وهو الذي حفظ للدولـة وحدا واندفاعها ، ومن  هنا         ،  كان امتداداً لوالده    

بعد نظر امللك عبد العزيز عندما راح منذ هذا الوقت املبكر يف إعداد فيصل للـدور                
  . )١(" العظيم الذي ينتظره 

) ياطـب   ( م شارك األمري فيصل والده يف غزوة        ١٩١٨/هـ١٣٣٦ويف عام   
عاماً ، كما كانـت     ) ١٢(جنوب شرقي حائل ضد ابن الرشيد ، وكان عمره آنذاك           

وعلى الرغم مـن أن     .  )٢( شهدها األمري فيصل يف مراحل كفاحه        أوىل الغزوات اليت  
وأوقعت خسائر  ،  هذه الغزوة مل تكن يف حقيقتها معركة كبرية ، إال أا أرهبت العدو              

  . )٣(حمصوراً مذعوراً " حائل " أسوار  واضطرته إىل االختباء وراء، يف ماشيته 

يصل مواهب حربية كـبرية     كذلك اكتشف اإلمام عبد العزيز يف ولده األمري ف        
، وعرف بعد أن اختربه يف أمور كثرية ، أنه طفل نابغة وعبقريـة        ) ٤( يا طب    بعد غزوة 

: ال  ـات ، فق  ـوض بأدق املهم  ـمبكرة ، وأنه يصلح حقاً لتحمل أعباء احلكم والنه        
  . )٥(" كنا على حق حني أمسيناه باسم جده فيصل " 

                                                 

  .٩٣ـ٩٢ت ، ص . ط ، د . أمحد ، ووالد وما ولد ، بريوت ، منشورات املكتبة العصرية ، د : حسني ) ١(
عبد احلكيم ، امللك فيـصل والعالقـات        : الطحاوي   . ٥٩، البالد العربية السعودية ، ص       فؤاد  : محزة  ) ٢(

 ،  ١اخلارجية الـسعودية ، القـاهرة ، عـني للدراسـات والبحـوث اإلنـسانية واالجتماعيـة ، ط                  
   .١٥م ، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

   .٤٥حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ٣(
   .٣٥ فؤاد أمحد ، الفيصل اإلنسان واإلستراتيجية ، ص :ناظر ) ٤(
، الفيصل كما عرفناه    .  واإلجنازات الداخلية والسياسية اخلارجية      اإلصالح برنامج   ،يمنري عل : العجالين  )  ٥(

   .٤٥ ، ص م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،١الرياض ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، ط
مولعاً بسرية اإلمام فيصل بن تركي ، وبطوالته اخلارقة ، ودهائـه العجيـب ،               ـ كان امللك عبد العزيز      

   ] .٤٥نفس املرجع ، ص . [ وكانت تروى له الروايات وهو مقيم يف الكويت مبعداً عن وطنه 
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ير والده العظيم ذي النظـر الثاقـب        وال شيء أكرب داللة على نبوغه من تقد       
اٍت ال يحسن أداءهـا إال الكبـار        ية اليت جعلته موضع ثقته يف مهم      ملواهب ابنه الفطر  

بـا  و، تقرر إرساله إىل أور    م  ١٩١٩ /هـ١٣٣٧ ، من ذلك أنه يف عام        )١(واحملنكون  
وبدعوة وهو ابن ثالثة عشر عاماً نيابة عن والده ، بقصد التعرف على أحوال البالد ،                

حلضور االحتفاالت مبناسبة  ) George V( س ـجورج اخلام )٢(ا ـمن ملك بريطاني
، وهي الدعوة اليت جاءت يف وقت كانت فيـه          انتصار بالده يف احلرب العاملية األوىل       

بريطانيا تنظر إىل الشريف حسني يف احلجاز على أنه ما زال رجل اجلزيـرة العربيـة                
ويعمل ،  لعزيز يف هذه الدعوة ما ميكن أن يزيل هذه النظرة           القوي ، فرأى اإلمام عبد ا     

على توطيد وتنمية العالقات الطيبة اليت تربطه مع بريطانيا صاحبة السيطرة على املناطق 
       .)٣(احمليطة به ، لذلك وافق على قبول الدعوة 

ر واملـست  ، )٤(وكان يرافق األمري فيصل يف هذه الرحلة األمري أمحد بن ثنيـان           
وقد . حساء والبحرين واهلند    حيث سافر من الرياض ماراً بطريق األ      .  )٥(مهفري بومن   

                                                 

   .٢٨٧عبد الفتاح حسني ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص : املكي ) ١(
عبد احلكيم ، امللك فيـصل والعالقـات        : الطحاوي   . ٦٠ية السعودية ، ص     البالد العرب : فؤاد  : محزة  ) ٢(

   .١٦اخلارجية السعودية ، ص 
   .١٦ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٣(

ـ باإلضافة إىل أن اإلمام عبد العزيز أراد أن يعرف موقف بريطانيا من مسألة حتديد احلدود بينـه وبـني                    
نفس املرجع ، . [ وأن أشرنا إىل ذلك يف التمهيد ـ  ة ـ كما سبق  ـة اخلرمالشريف حسني حول واح

   ] .والصفحة
واختاره اإلمام عبد العزيز ،  ا  يهأحد أمراء آل سعود الذي نشأ يف مدينة استانبول بتركيا ، وتلقى تعليمه ف             ) ٤(

. م ١٩٢٣/هـ١٣٤٢ام آل سعود للعمل يف الشؤون اخلارجية لدولته وظل ا إىل أن تويف يف األحساء ع 
   ] .٢٣املرجع السابق ، ص [ 

: وقد أصدر بومن كتاباً بعنوان      . موظف باحلكومة الربيطانية ، واليت كلفته مبرافقة األمري فيصل يف رحلته            ) ٥(
منري ، تاريخ مملكـة يف      : العجالين  . [ حتدث فيـه عن ذكريات هذه الرحلة       " نافذة الشرق األوسط    " 

م ، ١٩٦٨ ، ١ن ، ط.  د  ،م.  ملك اململكة العربيـة السعودية وإمام املسلمني ، د          سرية زعيم ، فيصل   
   ] .٥٨ص 
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باكنجهـام  يف قـصر     ، وكـان لقـاؤه بامللـك جـورج اخلـامس          ) ١(را  تجنلزار إ 
"Buckingham " عبارة عن    ، ث سلمـه رسالة من والـده معها هدية تذكارية       ، حي 

را قرابة شهرين أمل فيهـا بعـادات القـوم          جنلتوأقام يف إ  .  )٢(سيفني للملك الربيطاين    
 وشاهد   ، مث قام بزيارة فرنسا وأعجب حبضارا ، كما قام بزيارة بلجيكا          . وأخالقهم  

حلته هذه حـوايل    وقد دامت ر  . مال التخريب اليت أحدثتها احلرب العاملية األوىل        عأ
مع أنه كـان    با ، و  وطالعه على أحوال أور   نصف سنة كان هلا أبلغ األثر يف تثقيفه وا        

  . )٣(صغري السن فقد خلف وراءه أحسن الذكر 

فيصل بداية صعبة إىل حد ما ملمارسة الشؤون         كانت هذه الرحلة بالنسبة لألمري    
 ، م أعظم قادة وزعماء العـامل       اخاصة وأا وضعته أم   ،  اخلارجية ، تعلم واستفاد منها      

حيث كان أول أفـراد  ، ل سعود يت أتت لألمري فيصل دون غريه من آ    وهي الفرصة ال  
با يف زيارة رمسية ، أدت إىل اتساع مداركه يف          واألسرة السعودية الذي يذهب إىل أور     

جمال التعامل السياسي يف تلك الفترة املبكرة من حياته ، واليت أهلته فيما بعد لتحمـل               
وهذا ما سوف تتعـرض     .  )٤(مسؤوليات جديدة يف جمال العالقات اخلارجية السعودية        

  ) .الفصل الرابع (  فيما سيأيت يف الدراسةله 

وبعد عودة األمري فيصل من أوروبا قرر اإلمام عبد العزيز الزحف إىل حائل عام 
غـزوة  ( والباديـة    احلاضرة م ، فجمع لذلك قوات كبرية ، من       ١٩٢٠/هـ١٣٣٩

                                                 

م العادل صاحب اجلاللـة اعبد احلميد ، اإلم: اخلطيب  . ٦٠ ، ص البالد العربية السعوديةفؤاد ، : محزة ) ١(
ـ   سر عظم  ، بطولته   ،امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود سريته             أعيد  ط ، .  د    ، ٢ته ، ج

ط ،  . د  ئة عام على تأسيس اململكـة العربيـة الـسعودية ،            الكتاب مبناسبة االحتفال مبرور م    طبع هذا   
   .٤٣م ، ص ١٩٩٩ / هـ١٤١٩

)٢ (De Gaury, G. : Faisal, King of Saudi Arabia, " Arthur Barker Limited " , 

London, 1966 , P. 25 .  
   .٤٣ ، ص ٢ ، جـاملصدر السابقعبد احلميد ، : اخلطيب  . ٦٠ ، ص املصدر السابق :فؤاد : محزة ) ٣(
    .١٨عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
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سعود وفيصل ، وقد وفـق اهللا اجليـوش          ، ووزعها بني أخيه حممد وولديه     ) الشعيبة  
ثة ، فتغلبت على عشائر ابن رشيد اليت اصطدمت ا يف طريقها ، وتابعت سريها               الثال

  .) ١(حىت بلغت أطراف حائل ، وطوقتها من كل جهاا 

اجليش الذي كان بقيادة األمري فيصل قد دهم        : "  بأن   )٢( بن هذلول وقد ذكر   
قرى التابعة  كل من يف وجهه من عشائر ابن رشيد وأبادهم ، واستوىل على كثري من ال              

  " .وواصل زحفه إىل قرب مدينة حائل ، حلائل 

وتـوىل بنفـسه   ، قدم اإلمام عبد العزيـز إىل حائـل      وعندما اشتد احلصار ،     
اليت قادهـا   غري أن األمري فيصل مل يشترك يف محلة حائل          .  )٣(اإلشراف على حصارها    

استـسالم األمـري   ر وـوالده ، واليت انتهت بالقضاء على إمارة آل رشيد يف جبل مش    
حيث متكن اإلمام عبد العزيز مـن دخـول حائـل           .   )٤(حممد بن طالل آل رشيد      

      .)٥(م ١٩٢١/ هـ ١٣٤٠عاصمتهم وضمها إىل جند عام 

وعلى الرغم من أن دور األمري فيصل يف تلك الغـزوات مل يكـن دوراً                     
.  القيادة وخـوض املعـارك   قيادياً مستقالً ، إال أنه أثبت وجبدارة بطولته وقدرته على     

 مظفر ، وأن إلقاء نظرة سـريعة علـى          يءوالفيصل قائد جر  : " ) ٦( عيد اجلهين يقول  
واملعارك اليت قادها تعترب دليالً ناطقاً على ما يتمتع بـه هـذا             ،  جانب من سرية حياته     

إنه امتطى صهوة اجلواد جبوار والده لتحريـر اجلزيـرة          ... الرجل من عبقرية حربية     
  ... " .عربية وعمره ال يتعدى الثانية عشرة ال

                                                 

   .٤٥حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ١(
ت ، . ط ، د . د  مكتبة الشريف أمحد احلسيين ، م ، .  د د ، ، تاريخ ملوك آل سعودسعو: ابن هذلول   ) ٢(

   .١٣٠ص 
    .٤٥ املرجع السابق ، ص ،حازم : السامرائي ) ٣(
   .٦٠ البالد العربية السعودية ، ص ،فؤاد : محزة ) ٤(
   .١٩عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٥(
   .٣٤سعود ، امللك البطل ، ص عيد م: اجلهين ) ٦(
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م بعثه والده اإلمام عبد العزيز على رأس محلـة          ١٩٢٢/ هـ  ١٣٤٠ويف عام   
أن سـبب     )٣( وذكر العجالين .  )٢(إلمخاد الفتنة اليت ثارت هناك       )١(تأديبية إىل عسري    

وق ـالـس أن عبداً من عبيد فهد العقيلي ، أمري عسري ، اشترى مـن              : " تلك الفتنة   
حطباً ، فلم جيد من حيمله ، فطلب من أحد املارة محله ، فرفض فضربه ، فقابله باملثل ،                   

، وانتقلت األخبار مكربة إىل القبائل ، فزحفـت إىل           ر الناس ، وتأزم املوقف      ـوجتمه
رع القوم إىل استغالل الفتنـة      ـ ، وأحاطت بقصر األمري النجدي ، وكان أس        )٤(أا  

ه لإلمـام   ـان أعلن خصومت  ـق الذي ك  ـ عائض حاكم عسري الساب    األمري حسن بن  
وقـاد حركـة    ،  ، مث نقض العهد ، وجاء إىل أا         ) ٥(عبد العزيز ، واعتزل يف احلرملة       

العصيان ، وأجلى احلامية النجدية عن املدينة ، مث حلق ا إىل شهران وقاتلها ومحلـها                
  " .على االستسالم 

                                                 

ـ كما سـبق وأن أشـرنا يف        ) م  ١٩١٩/ هـ  ١٣٣٧( بعد انتصار اإلمام عبد العزيز يف معركة تربة         ) ١(
ـ قدمت إليه وفود من عسري تشتكي سوء تصرف أمريها حسن بن عائض ؛ ألن هذه القبائـل                   التمهيد

لها سلفية ، فكان من الطبيعي أن تتطلع إىل تنتمي إىل قبائل بين شهر وشهران وقحطان وعسري ، وغريها ك
اإلمام عبد العزيز ، فبعث إليهم اإلمام وفداً من علمائه لدعوة ابن عائض والتفاهم معـه ولكنـه رفض ،        
مما جعل اإلمام عبد العزيز يرسل إليه بقوة أحضرته أسرياً إىل الرياض ، ولكنه أعطاه األمان وتركه يعود إىل 

  .صيان مرة أخرى بالده ، فأظهر الع
 ـ  ٣٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم [   

    ] .٢٠عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي . ٣٦
   .١٤ ، ص امللك البطلعيد مسعود ، : اجلهين ) ٢(
   .٦٦لكة يف سرية زعيم ، ص منري ، تاريخ مم) ٣(
 قرى أو أحياء   دم عن البحر ، وهي مؤلفة من ثالث       ئة ق  م قاعدة مقاطعة عسري ، وتعلو سبعة آالف وثالث       ) ٤(

   ].٢٩٩ ـ ٢٩٨أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين . [ منفصلة بعضها عن بعض ، وال أسوار هلا
. ال يعرفهـا غري أهلها     صول إليها إال من منافـذ معلومـة       قلعة حصينة يف معقل من اجلبال يستحيل الو       ) ٥(

   ] .٣٠٢ ، ص املصدر السابق[ 
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حيث كان يستنهض   ،  ف حسني يف هذه الفتنة      ـريإىل دور الش   ةـهذا باإلضاف 
ض ضد اإلمـام    ـع ابن عائ  ـوا م ـالح ليكون ـم باملال والس  ـر ويساعده ـبين شه 

   .)١( عبد العزيز

أما األدارسة يف عسري والذين كانوا يف الناحية اجلنوبية ااورة لليمن ، فقـد              
ية سعودية تكون بينهم وبني     مالوا إىل جانب اإلمام عبد العزيز ، وطلبوا منه إرسال حام          

  . )٢( عائض  ابنآل

ومن مث كان على اإلمام عبد العزيز أن يواجه ذلك اخلطر ، فجهز محلة كـبرية           
عائض ، وأسند قيادا إىل ابنه األمري فيصل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ فكانـت    ابن إىل 

 داللة واضحة من    املرة األوىل اليت يتوىل فيها األمري فيصل قيادة محلة عسكرية ، وتلك           
اإلمام عبد العزيز على أمهية احلملة وضرورة تدريب األمري فيصل وإعداده من الناحية             

  . )٣(العسكرية أيضاً 

م ١٩٢٢يوليو  / هـ  ١٣٤٠ر ذي القعدة    هتوجه األمري فيصل إىل عسري يف ش      
انضم إليهم فيما بعد أربعة آالف من       ،  على رأس جيش من ستة آالف مقاتل من جند          

ومن األمور اليت تدل على أن األمري فيصل كـان          .  )٤( قحطان وزهران وغريهم     عرب
اء األمر دون إراقـة        حلمه يغلب على غضبه ، ولينه على شدته ، أنه كان يرغب يف إ

دماء ، فدعا ابن عائض إىل االستسالم ، ولكنه رفض ؛ ألنه كان ينتظر عوناً يأتيه من                  
السعودي ومتكن من فتح حرملة حصن ابن عـائض         ، فهجم اجليش     )٥(ناحية احلجاز   

                                                 

   .١٤٧ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص سعود: ابن هذلول ) ١(
   .٢٠ ـ ١٩عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
   .٢٠املرجع السابق ، ص ) ٣(
   .٣٦د أمحد ، الفيصل اإلنسان واإلستراتيجية ، ص فؤا: ناظر ) ٤(
   .٦٧منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٥(
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، وشتت مشل قوات ابن عائض والقوات األخرى اليت أرسـلها الـشريف         )١(احلصني  
   .)٢(والضابط محدي حسن ، حسني من احلجاز بقيادة عبد اهللا بن محزة الفعر 

ومن مث جنح األمري فيصل يف دخول أا ، عاصـمة ابـن عـائض يف صـفر                  
، حيث أمر عليها سـعد       )٣(م ، وأقام ا حامية سعودية       ١٩٢٢أكتوبر  / هـ  ١٣٤١

، وواصل املسري خلف ابن عـائض        )٤(ئة من اجلند     م  وجعل معه مخس    ، بن عفيصان ا
، بعد أن خلص املنطقة كلها من نفـوذ         ) القنفذة  ( وفلوله اهلاربة حىت وصل إىل ميناء       

، مث عاد    )٥(جلبلية الداخلية   واستطاع إقامة حكم سعودي دائم يف املنطقة ا       ،  آل عائض   
م ١٩٢٣ ـ  ١ ـ  ٨/ هـ ١٣٤١ مجادى الثانية عام ٢١األمري فيصل إىل الرياض يف 

  .) ٦(" بطل أا " وأُطلق عليه لقب ، منتصراً مؤزراً 

وقد استقبل األمري فيصل يف الرياض استقباالً حافالً يليق بالعمل الذي قام به ،              
 يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، وكانت محلته هذه مبثابة  وهو مل   ، حيث لفت إليه األنظار   

للتوسع ناحية اجلنوب والغرب من شبه اجلزيرة       ،  البداية األوىل للدولة السعودية الثالثة      
  . )٧(العربية 

                                                 

ظهرت شجاعة األمري فيصل يف اقتحام هذا احلصن الذي مل يستطع العثمانيون الوصول إليه ، حيث وقفوا                 ) ١(
عام ( اليت فيها البلدة ، ومن ذلك ما حدث عند حرملة حائرين ال يستطيعون الوصول إىل قمة اجلبل املنيع   

عبد الرمحن  : احلصني  ) . [  ابن عائض   مع العثمانيني  ن عندما هاجم حممد بن عو     م ، ١٨٣٤/ هـ١٢٥٠
   ] .٤٨عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده يف القضايا العربية واإلسالمية ، ص 

   .٣٦٣فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، ص : محزة ) ٢(
    .٢٠عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
   .١٤٩ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص سعود: ابن هذلول ) ٤(
   .٢٠ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٥(
 الفيصل ، مسرد تاريخ خالد:  آل سعود . ٣٦فؤاد أمحد ، الفيصل اإلنسان واإلستراتيجية ، ص : ناظر ) ٦(

   .١٤الفيصل ، ص 
)٧  (Philby, J. : Saudi Arabia, " Ernest Benn Limited " , London, 1955, P.304.  
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حلفاوة اليت لقيها األمري فيصل عند قدومه إىل الرياض بعد          ا )١(وصف الرحياين   و
وأشهد اآلن ، من أعماق القلـب ، وحبـرارة أن   شهدت يومئذ ، : " انتصاره ، فقال   

ولو افترضنا أنه مل يقم بقتال كبري ، فإن زحفه مـن الريـاض إىل       ،  الفيصل بطل خمتار    
من اإلخوان ، هـو يف   )٢(ف  جبال عسري ، على رأس مخسة آال      امة على البحر ، عرب    

 يبلغ الثامنـة    رية فىت مل  ـد هذه املس  ـحد ذاته عمل بطويل عظيم ، مىت عرفنا أن قائ         
  . )٣(! "  من العمر ةعشر

وبذلك جنح األمري فيصل يف ضم هذه املنطقة رغم الصعوبات اليت واجههـا ،              
لدرجة أن البعض مل يكن مصدقاً قدرة األمري فيصل يف الوصول إىل حرملة واقتحامها ،               

ة الـشاقة ،     أن اإلمام عبد العزيز كان مؤمناً بأن األمري فيصل كان أهالً هلذه املهم             ريغ
هذا ما كنت أرقبه ، هذا جنل عبد العزيز ، : " فقال اإلمام عبد العزيز البنه عند عودته     

  . )٤(" ليس لنجل عبد العزيز أن يعود إال والنصر معقود له 

كما أن جناح تلك احلملة يف الوصول إىل ساحل البحر األمحر ، وضـم هـذه                
 يسيطر على املدخل اجلنويب للحجاز جعل       املنطقة ذات املوقع اإلستراتيجي املهم الذي     

                                                 

/ هـ ١٣٥٩ ـ  ١٢٩٣( أمني بن فارس بن أنطون بن يوسف بن عبد األحد البجاين ، املعروف بالرحياين ) ١(
وتعلم يف مدرسة ، ولد بالفريكة من قرى لبنان كاتب خطيب ، يعد من املؤرخني ، ) م ١٩٤٠ ـ ١٨٧٦

 جند واحلجاز شتغلوا بالتجارة يف نيويورك ، زار  ابتدائية ، ورحل إىل أمريكا مع عمه ، مث حلق ما أبوه ، فا             
 ،  ٢ األعــالم ، ج      خري الديـن ،  : الزركلي  . [ واليمن وغريها ، وكتب وخطب بالعربية واإلجنليزية        

   ] .١٩ ـ ١٨ص 
ف يف حـني جنـد أن   فيصل يف محلته تلك بلغ مخسة آال   ر الرحياين هنا أن عدد اجليش الذي خرج به ال         ذك) ٢(

معظم املصادر تشري إىل أنه كان يبلغ ستة آالف مقاتل ـ كما سبق وأن أشرنا ـ ومن بني تلك املـصادر    
     .٣٠٢، ص " تاريخ جند احلديث : " كتاب الرحياين نفسه بعنوان 

   .٧٠منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٣(
عبد الرمحن عبد العزيز ، فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                : احلصني  ) ٤(

   .٥٢واإلسالمية ، ص 



 

 

�Wא	����א�ول� �٥٣  { { 

اإلمام عبد العزيز يف موقف حريب بالغ األمهية ، حبيث أصبح حييط بالشريف حسني من               
مث الشمال الشرقي الذي ،  باإلضافة إىل أنه حييط به من ناحية الشرق         ،  الناحية اجلنوبية   

ه احلملة وإحاطته   ال شبه اجلزيرة العربية ، فكان جناح هذ       ـسيطر عليه بعد ضمه لشم    
ة من العوامل املهمة اليت ساعدت على عمليـة ضـم           ـوذ سعودي ـاحلجاز مبناطق نف  

  . )١(احلجاز 

م ـ كما سبق وأن أشرنا  ١٩٢٣/ هـ ١٣٤٢وبعد فشل مؤمتر الكويت عام 
يف التمهيد ـ نشط الشريف حسني يف التعريض بسلطان جنـد يف بعـض الـصحف     

اهرة ، وتعريضاً مبوقفه من القضية العربيـة واالحتـاد    ة والعراقية واملقطم بالق   ـالسوري
العريب ، فقام اإلمام عبد العزيز وأنصاره بالرد على ذلك يف بعض الـصحف العربيـة                

رمسي عـن   حيث أصدر أول بيان سياسي      ) اخلطيب  ( وهنا برز األمري فيصل     . أيضاً  
 :م حتت عنوان    ١٩٢٤ـ  ٢ـ٢٥/هـ١٣٤٢ـ  ٧ـ٢٠اململكـة من الريـاض يف     

 ، أظهر فيه أسفه لتجـرؤ       ، نشر يف صحيفة األهرام املصرية      )٢(" للحقيقة والتاريخ   " 
  . )٣(ولني على االختالق بعض املسؤ

  ، شرح األمري فيصل يف خطابه سياسة والده وسعيه يف احلرب العامليـة األوىل            
وملـك  ،  وبعدها لبناء وحدة العرب ، حيث أرسل الكتب العديدة إىل ابـن رشـيد               

ـ   ـز وأمريي عسري والكويت ، ولكن ملك احلجاز قاب        احلجا   ، زاءـل الدعوة باالسته
كما أشار إىل حماوالت سلطان جند العديدة من أجل حتقيق السالم مع الشريف حسني ، 

                                                 

    .٢٨عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
الشريف حسني وأنصاره ضد اإلمام عبد العزيز يف جريدة املقطم بالقاهرة يف            وذلك رداً على مقال نشره      ) ٢(

: آل سعود " . [ حديث ملك احلجاز : " م حتت عنوان ١٩٢٤ ـ ١ ـ ٢٧/ هـ١٣٤٢ ـ ٦ ـ ٢١
   ] .١٥خالد الفيصل ، مسرد تاريخ الفيصل ، ص 

: السلمان  . ٣٢٧ ـ  ٣٢٦ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : الزركلي ) ٣(
    .٧١حممد عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص 
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ولكنه مل جيد منه يف املقابل أي رغبة يف ذلك الصلح ، باإلضافة إىل أنه منع أوالده من                  
  . )١(العريب إجابة سلطان جند من أجل االحتاد 

ون ؤكما تطرق األمري فيصل يف خطابه إىل تدخل الشريف حسني املستمر يف ش            
جند الداخلية ، وإىل مكاتباته إىل أهل القصيم ، وحثه هلم على نقض والئهم لـسلطان                

 ورسائل وجدت يف تربة واخلرمة وعسري ، تدل على نوايا           اًوذكر أن لديهم كتب   . جند  
 اهللا ، واليت دف إىل هدم السالم ، وذكر أنه لن ينشرها             الشريف حسني وولده عبد   

، وعندها يتعرف   ) وهذا يدل على كرم أخالقه      ( ،  إال إذا مسح له ملك احلجاز بذلك        
العامل اإلسالمي والعريب على جنايام ودسائسهم ، وعلى من كان السبب يف االنقسام             

ع مواقفه  ـن يف مجي  ـد مل يك  ـووضح أن سلطان جن   . وانتشار الفنت واحلروب بينهم     
  . )٢(إال مدافعاً عن نفسه وبالده والوحدة العربية 

وناشد األمري فيصل الرأي العام اإلسالمي والعريب بتأييد موقف سلطان جنـد ؛             
ألا متد يدها لكل من يريد اخلري للعرب ، وكان بيانه هذا أول بيان سياسي صادر عن                 

 فيها صحافة وال إذاعة ، لتنـشره صـحف العـامل            سلطنة جند وملحقاا اليت مل يكن     
اإلسالمي اليت اعتربت ذلك إعالناً خلروج حكومة جند من عزلتها إىل العامل اإلسـالمي         

  . )٣(والعريب 

ـ ١٣٤٢ر الذي عقد يف الرياض عام       أن أشرنا إىل املؤمت   سبق   ، م  ١٩٢٤/هـ
بياناً أيضاً وجهـه إىل     والذي تقرر فيه ضرورة التوجه إىل احلجاز ، كما أصدر املؤمتر            

العامل اإلسالمي ، أوضح فيه الفوضى اليت تسود احلجاز واملصاعب اليت حتول دون إمتام        
املسلمني لتأدية فريضة احلج يف أمان وسهولة وندد بالشريف حسني ، ونيابة عن اإلمام              
عبد العزيز وقع األمري فيصل على هذا البيان ، مما كان داللة واضـحة علـى بـروز                  

                                                 

   .٣٢٧ ، ص ١، ج شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز خري الدين ، : الزركلي ) ١(
   .٣٢٨ ـ ٣٢٧ ، ص ١ ، ج  املصدر السابق)٢(
   .٢٩ة السعودية ، ص عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجي: الطحاوي ) ٣(
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صية األمري فيصل وأمهيتها بني رجاالت الدولة ، تلك األمهية اليت جتلت يف حضوره شخ
للمؤمتر وتوقيعه على البيان اخلتامي ، الذي يعين قرار اإلمام عبد العزيز النهائي للقيام              

  . )١(بضم احلجاز 

م ،  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣وبعد أن جنح اإلمام عبد العزيز يف ضم الطائف عام           
كة املكرمة بدون قتال يف نفس العام ـ كما سبق وأن أشرنا ـ توجه   ومن مث دخوله م

ـ ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤حلصار جدة يف عام      ام ـم حيث شارك األمري فيصل والده اإلم
 مجادى الثانية عام    ٦عبد العزيز يف ذلك احلصار الذي استمر حىت استسلمت جدة يف            

  . )٢(هـ ١٣٤٤

 يدربـه دأ والده اإلمام عبد العزيز      وهكذا منذ بلغ األمري فيصل سن التمييز ، ب        
وبالفعل كان الفيـصل الـساعد      .  )٣( مدرسة احلياة يف ساحات القتال ، وخيرجه إىل       

ل من ـيت أدت ـ بفض ـ الاددرة االستـحركد العزيز يف ـالقوي لوالده اإلمام عب
 : ول اإلمام عبد العزيـز  ـس الدولة السعودية احلديثة ، يق     ــ إىل تأسي   اهللا عز وجل  

ه تلك نابعـة    تل كانت مقول  ـ، فه  )٤(" ان لدي ثالثة من طراز فيصل       ـمتنيت لو ك  " 
  عن فراغ ؟

ك فيه أن تلك العوامل والظروف اليت أحاطت بـشخص األمـري            ـومما ال ش  
فيصل ، سواء من حيث ظروف نشأته ، وما كان لديه من استعداد فطري من ذكـاء                 

 ا ، باإلضافة إىل     ����ملميزات اليت حباه اهللا     وغريها من النعم وا   ،  وحنكة وعبقرية فذة    
الدور العظيم الذي قام به والده جاللة امللك عبد العزيز ، والذي عرف كيف يوجـه                

                                                 

   .٣٠عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
     .١٤عيد مسعود ، امللك البطل ، ص :  اجلهين )٢(
   .٩٣أمحد ، ووالد وما ولد ، ص :  نيحس) ٣(
ـاض ، دارة امللــك     فهد ، امللك فيصل بن عبد العزيـز آل سعود رؤى وذكريات ، الري            :  السماري   )٤(

     .١٦هـ ، ص ١٤٢٩ ط ،.  د عبد العزيز ،
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ومنذ سن مبكرة ليخوض غمار احلروب ، لكي يكتـسب          ،  طاقاته تلك ، حيث دفعه      
رمسيـة ،   اخلربة امليدانية ، كما حرص جاللته على إرساله إىل دول أوروبا يف مهمات              

لكي يتعرف على أحواهلا ، ويكون سفريه إىل الغرب ، كل تلـك العوامـل جمتمعـة                 
 ـ يف صقل مواهبه وتنمية قدراته وإعداده ليكون ذلك  ����أسهمت ـ بفضل من اهللا  

واليت توسم فيهـا والـده أنـه    ،  وتلك الشخصية السياسية والعسكرية  ، القائد الفذ 
حيث كانت  . املهم ، ليكون نائبه يف احلجاز       الشخص اجلدير بذلك املنصب السياسي      

مجيع الدالئل تشري إىل أنه كان يعده أفضل إعداد ليتوىل هذا املنصب ، خاصـة وأنـه                 
ومن ؟  وذو ظروف دينية واجتماعية وسياسية مهمة ، كيف ال          ،  منصب حساس جداً    

ا تمثلـه   ولية كبرية ، مب    حيمل على عاتقه أمانة عظيمة ومسؤ      يتوىل هذا املنصب سوف   
ومن هذا  . مكة املكرمة واملدينة املنورة بقدسيتهما ومبكانتهما يف قلوب مجيع املسلمني           

املنطلق كان قرار جاللة امللك عبد العزيز بتعيني األمري فيصل نائباً عنه يف احلجاز ، فهل 
ولية العظيمة ؟ وما هو املنهج الـسياسي        ل جديراً ذا املنصب وذه املسؤ     كان الفيص 

ن هذه املنطقة ذات املوقع اإلستراتيجي املهـم ؟ هـذا مـا             ؤولذي اختذه يف إدارة ش    ا
  ...ح فيما سيأيت ـ بإذن اهللا تعاىل ـ ـسيتض
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ن التخطيط اإلداري املنهجي السليم ألي عمل ، هو أساس التقدم والنجاح ؛             إ
، اس صلب من املعلومات والفكر املنطقي       ـة سليمة مبنية على أس    ار إد وأي عمل بال  

ة من األمـم يكمـن يف        أن جناح أي أم    كما.  للضياع وعدم االستقرار     عرضة إمنا هو 
. املطهرة ، وبتطبيق العدل واحلق والتعـاون        وحدا وفق املنهج الرباين والسنة النبوية       

44 ����: يف حمكم آياته ـ عز وجل ـ يقول اهللا  44 99 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttãããã ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ°°°° %%%% [[ [[`̀̀̀$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ���� )١(.  

، إذ أن تكاتف     وال ميكن ألي حاكم أو مسؤول أن حيقق ذلك النجاح مبفرده          
 ومع احلاكم يعترب من أهم أساسيات بناء الدولـة على أسـس             ، املواطنني مع الدولة  

  .سليمة 

 إدارية يف املسؤولية عن     ميةولقد طبق جاللة امللك عبد العزيز أهم قاعدة إسال        
 وهي إقامة العدل ورفع الظلم ، ووضع القواعد األوىل لبناء الدولة السعودية             احلكم ، 

  .احلديثة ، ومن مث سار أبناؤه على جه يف إدارة الدولة 

وأثبت األمري فيصل منذ أن وضعه والده وهو يف سن التاسعة عشرة من عمره              
اري للدولة ، أنه حيمل مواهب خاصة يف شىت ااالت          يف ميدان العمل السياسي واإلد    

  .الداخلية واخلارجية 

ومما ال شك فيه أن إقليم احلجاز كان له أوضاعه وظروفه اخلاصـة ، والـيت                
ـ  ـ كما سبق وأن أشرنا     قاليم ، نظراً ألمهية منطقة احلجاز الدينية      األختتلف عن بقية    

سالمي كله ، لوجـود األمـاكن اإلسـالمية         واليت جعلت منها حمط األنظار للعامل اإل      
االحتكـاك  من تنظيم ساعد على وجـود      ارة  ـاملقدسة ، وما تتطلبه إدارة احلج والزي      

ـ    ـاألمر ال  . )٢(بأنظمة الشعوب اإلسالمية     اد نـوع مـن احليـاة     ـذي أدى إىل إجي
                                                 

  ) .٤٨(سورة املائدة ، آية ) ١(
   .١٠١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
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االجتماعية لسكان احلجاز خيتلف عن بقية سكان الدولة الـسعودية ، حيـث كـان               
يون على صالت دائمة أقرب ما تكون إىل معامالت يومية مع كثري من شعوب              احلجاز

ومن مث أصبحت منطقة    . البلدان اإلسالمية والعربية واليت تأثرت باحلضارة األوروبية        
 تضمها الدولة السعودية تقدماً حـضارياً ، باإلضـافة إىل         اليت احلجاز من أكثر املناطق   

  ، واليت أصبحت امليناء الرئيس     )١(ية يف مدينة جدة     وجود البعثات الدبلوماسية األجنب   
   .)٢(للدولة ، مما جعل من منطقة احلجاز مفتاح الدولة السعودية حنو العامل اخلارجي 

 اليت كانت موجـودة يف    وقد أدى وجود هذه التنظيمات السياسية واحلضارية        
 ل تكونـت بـشك    لإلدارة املركزية اليت  كأساس  ،  ختاذها  س إىل ا  ـ التأسي قبلاحلجاز  
  .)٣(تدرجيي 

وهكذا نالحظ أن األوضاع السياسية اخلاصة ذه املنطقة ، كانت تتطلب من            
احلاكم الذي حيكمها أن يكون على قدٍر كاف من اخلربة واحلنكـة الـسياسية إلدارة               

حيـث يـرى    . وهذا ما وجده جاللة امللك عبد العزيز يف ابنه األمري فيصل            . شؤوا  
ن السبب يف تعيني األمري فيصل حاكماً للحجاز ، هو إمكانيته علـى             بعض املؤرخني أ  

   .)٤(واالندماج مع احلجازيني األكثر متدناً وتعليماً التكيف 
                                                 

ة ألا أعظـم ثغـر يف   تعد جدة ـ آنذاك ـ من أهـم إمارات منطقة احلجاز ، وكانت تسمى قائمقامي  ) ١(
مقـام جلـدة يف     صلي يف البالد ، وأول من عني قائ       احلجاز ؛ فضالً عن كوا مقر التمثيل السياسي والقن        

: الغامـدي   . [ علي طه معاوناً له     / د السعودي هو الشيخ حممـد الرواف ، كما عـني الشيخ           ـالعه
   ] .١٥٢ حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص

   .٣٣عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
   .١٠١لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص : السلوم ) ٣(
ة لدى امللـك فيـصل ،   ـة اإلسالميـاع ـ اخلطاب ـن ، سياسة اإلقنـحممد بن عبد احملس: العصيمي ) ٤(

ـ ١٤٢٩ ( ١ط، ة ـات اإلسالميـ للبحوث والدراسلـ مركز امللك فيص    الرياض ،  ، ) م ٢٠٠٨/هـ
   .٥٨ص 
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م ،  ١٩٢٤/هـ١٣٤٣د العزيز مكة املكرمة عام      وعلى أثر دخول السلطان عب    

ئر الصحة  جند ، مثل دوا    ف عن األنظمة اليت كانت موجودة يف      وجد أنظمة إدارية ختتل   
ومل حيدث أيـة تغـريات       . )١(والبلدية واألوقاف والقضاء ، فأصدر توجيهاته بإبقائها        

  .حيث احلرب يف جهات متعددة  . )٢(جوهرية يف إدارا ، النشغاله باألمور العسكرية 

وقد حرص السلطان عبد العزيز منذ وصوله مكة املكرمة على وضع اخلطـط             
 يفكر يف أحسن األساليب إلدارة شؤوا باستشارة أهل         إلعادة تنظيم أوضاعها ، وأخذ    

فعني جلنة لتتوىل احلكم فيها حتت إشرافه العام ، وجعل األمـري             . )٣(احلل والعقد فيها    
جهـاء  وفيصـل رئيساً على هذه اللجنة ، كما اختار لعضويتها جتار مكة املكرمـة و             

. وجعله حاكماً عـسكرياً  ،  شؤون اإلخوان )٥(وأسند إىل خالد بن لؤي   ، )٤(احلجاز  
فسه مل يغفل جاللته أمر البـدو ،         حاكماً مدنياً ، ويف الوقت ن      )٦(كما عني حافظ وهبه     

                                                 

علي بن حممد ، جملس الوكـالء ـ من حبـوث املؤمتـر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيـز  : البهكلي ) ١(
 ط ،.  د ، الرياض، مطابع جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية ،   ٢ابن عبد الرمحن آل سعود ، م     

   .٥١٢، ص ) هـ١٤١٩(
   .١٠١ ، ص التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرةلطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٢(
   .٩٨فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٣(
   .١٩٦عبد الرمحن ، عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ، ص : نصر ) ٤(
  .]٣٤التمهيد ، ص[ـ كما سبق وأن أشرنا ـ ة مكة من قبل السلطان عبد العزيز وهو أول من توىل إمار) ٥(
م ، وتعلم القراءة ١٨٨٩/هـ١٣٠٧من مؤرخي الدولة السعودية ، مصري األصل ، ولد يف القاهرة عام ) ٦(

مث سافر  مث التحق مبدرسة القضاء الشرعي ،  ،والتحق باألزهر، والكتابة يف الكُتاب ، حفظ القرآن الكرمي 
 إىلإىل األستانة والتحق بصحيفة اهلالل العثماين ، ورحل إىل اهلند ، ولكنه مل يدم طويالً حيث اجته منـها                    

. وأخذ بتدريس اللغة العربية والتاريخ والفقه باملدرسـة املباركيـة           ،  م  ١٩١٥/هـ١٣٣٤الكويت عام   
 اتصل   ، م١٩٢٣/هـ١٣٤٢ام  م ، ويف ع   ١٩١٦/هـ١٣٣٥والتقى بامللك عبد العزيز يف الكويت عام        

تويف يف . فكان وزير مفوض ، فسفري يف لندن        ،  بامللك عبد العزيز والتحق بالسلك الدبلوماسي السعودي        
حافظ ، مخسون عاماً يف جزيرة العرب ، القـاهرة ، مطبعـة             : وهبة  . [ م  ١٩٦٧/هـ١٣٨٧روما عام   

 :الزركلي. ١٤ـ١٣ـ١٢ـ٩ـ٥ـ١م ، ص ١٩٦٠/هـ١٣٨٠، ١، طصطفى البايب احلليب وأوالدهم
   ] . ١٦٠ ، ص ٢ األعالم ، جـخري الدين ،
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وبذلك نظـم الـشؤون     . قام على بدو مكة املكرمة       قائم )١(حيث عني هزاع العبديل     
  .)٢( "احلكومة املؤقتة" أُطلق عليها  واليت ،الداخلية مبكة املكرمة بتشكيل تلك احلكومة

وقد أدرك جاللته أن األمر لن يستقر له إال إذا استند يف حكمه علـى أسـس          
 احلكـم مـستمد مـن    ومن مث فقد أعلن منذ البداية أن املرجع األول يف    . دينية ثابتة   

   .)٣(دستورنا القرآن  : ب فكان كلما سئل عن دستور بالده أجاالقرآن الكرمي ،

/  ـه١٣٤٣مجادي األوىل   من   ١٢ومن أجل توضيح سياسته تلك أصدر يف        
مكة املكرمة وضواحيها من سكان احلجـاز ،         م منشوراً ملن يف   ١٩٢٤ديسمرب  من   ٩

 فيه أن مصدر التشريع واألحكام مستمد من معاين القرآن الكرمي ، وما مل يكـن                نأعل
وعمله ، أو مـا أقـره علمـاء    ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ فيه فمن حديث الرسول  

   .)٤( القياس أو اإلمجاع اإلسالم بطريق

ى جاللته على اتمعني خطاباً ،      ـمث عقد اجتماعاً عاماً يف مكة املكرمة ، وألق        
ـ حيث   احلكم والقائمة على الشورى     يهدف من خالله أن يوضح سياسته يف       ـ كان 

 يعينـوا  أن منهم وطلب ،شاورهم يف ضرورة املشاركة الشعبية يف إدارة مكة املكرمة          
 كل ينتخب مث ومن ، التجار من وخنبة األعيان من وخنبة ، العلماء من خنبة فيه معجيت وقتاً

 رضاهم إلثبات اتمعني من ىتمض أوراق مبوجب وذلك ، معيناً عدداً هؤالء من صنف
 اهليئة تلك تكون حيث ، شؤوم يف والنظر ، العامة مصاحلهم إلدارة املنتخبني أولئك عن
 علـى  ويقدموا ، ةالعام املصلحة يتحرون ممن األشخاص ؤالءه النتخاب ستجتمع اليت

                                                 

رافق فيصل بن احلسني يف حروبه وتقدمه للشام ، مث أصبح           . كان من رجال ضة امللك احلسني بن علي         ) ١(
مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد : القحطاين . [ يف العهد السعودي قائمقام مكة املكرمة 
   ] .٧٦دخول امللك عبد العزيز آل سعود ، ص 

   .٧٦ ـ ٧٥املرجع السابق ، ص ) ٢(
   .٣٥٣ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ: الزركلي ) ٣(
   .٨٤، ص املرجع السابق مىن قائد ، : القطحاين . املصدر السابق ، ونفس الصفحة ) ٤(
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 الـذين  أولئك إىل رجع األمور من أمر عليه أشكل إذا ـ جاللته أي ـ وأنه ، شيء كل
  . )١( مبشورم وعمل انتخبوا

 يكـون  أخرى ناحية ومن ، ناحية من أمورها إدارة الس هذا مسؤوليات ومن
  . )٢( هناك األهايل وبني بينه اتصال حلقة مبثابة

 املكرمـة  مكـة  يف )٣( األهلي الس تكوين االجتماع هذا نتائج أهم من كان
 اختـصاص  مـن  فهي ، واخلارجية العسكرية األمور عدا الصالحيات كافة منح والذي
 ضم ما على سلطانه لتدعيم املرحلة تلك أملتها ضرورة االستثناء هذا وكان . )٤( امللك

  . )٥( وخارجية داخلية دياتحت ظل يف مناطق من
 والعلمـاء  األعيان من وانتخبوا ، البلدية دائرة يف املكرمة مكة أهل اجتمع وقد

 رئيـساً  )٧( الشييب القادر عبد وعني ، )٦( عضواً عشر أربعة من مؤلفاً جملساً ارـوالتج
   . )٨(  عليهم

                                                 
فؤاد ، البـالد العربية السعوديـة ، : محزة  . ٣٧٦ ـ  ٣٧٥خ جند احلديث ، ص أمني ، تاري: الرحياين ) ١(

مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك : القحطاين  . ١٠٠ ـ  ٩٩ ـ  ٩٨ص 
   .٨٥ ـ ٨٤عبد العزيز آل سعود ، ص 

   .٥١٢علي بن حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ٢(
هاز حكومي شكله امللك عبد العزيز بعد دخوله احلجاز ، وكان تشكيله نواة لس الـشورى                هو أول ج  ) ٣(

املرجع  [. العام الذي تألف فيما بعد ومتتع بصالحيات واسعة ـ وهذا ما ستتعرض له الدراسة فيما سيأيت  
  .]  ٥٢٦السابق ، ص 

 ـ  ١٠١يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية : السلوم ) ٤(
١٠٢.   

   .٨٥مىن قائد ، املرجع السابق ، ص : القحطاين ) ٥(
القادر الشييب ، وحممد بن حيىي عقيل ، عقيل سقاف ، عرايب سجيين ، بكر بابصيل ، عبـاس                    عبد: وهم  ) ٦(

احلرم ، تاج قطب ، حممد نور       مالكي ، أمني عاصم ، حممد نور فطاين ، عبد اهللا الدهلوي ، سليمان نائب                
مىن قائد ،   : القحطاين   . ١٠٠ ، ص    املصدر السابق فؤاد ،   : محزة  . [ مالئكة ، عمر جان ، عمر علوي        

   ] .٨٦ ، ص املرجع السابق
، توىل سدانة الكعبة    ) م  ١٩٣٢ـ١٨٥٤/ هـ  ١٣٥١ـ١٢٧١( عبد القادر بن علي بن حممد الشييب        ) ٧(

 مهنته حىت حكم امللك عبد العزيز ملنطقة احلجاز حيث اقره عليها ،             م ، استمر يف   ١٩١٧/هـ١٣٣٥عام  
م ؛ حيـث    ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١وباإلضافة إىل ذلك ترأس عدة جمالس ، ومكث سادناً للكعبة حىت عام             

   ] .٨٦مىن قائد ، املرجع السابق ، ص : القحطاين . [ تويف عن عمر ناهز الثمانني 
    .١٠٠، ص املصدر السابق فؤاد ، : محزة  . ٣٧٦، ص ابق املصدر السأمني ، :  الرحياين )٨(
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 افتـتح  م١٩٢٤ ديـسمرب  ٢٧ /هـ١٣٤٣ خرةاآل مجادي ١ السبت يوم ويف
 ، )١( باحلَِميدية له أُِعدت اليت بالغرفة " األهلي الشورى جملس " اسم حتت جلساته الس
 ـا  املكلفة األعمال أنواع تتضمن )٢( أساسية مواد تنظيم يف البحث اهتماماته أبرز ومن

  . )٣( واحلكومة البالد مصاحل ذلك يف مراعياً

 العزيز عبد امللك وجد ، لسا هذا تأليف من أشهر ستة حوايل مضي بعد ولكن
 مجيـع  إشـراك  يضمن مل إليهاـ أشرنا وأن سبق واليت ـ الثالث الفئات من تأليفه أن

 يتولـون  الذين ويكون  . أخرى فئات يضم جديد جملس وتكوين حبله فأمر ، فيه األهايل
 يـع مج يف عـاتقهم  على ملقاة املسؤولية وتكون ، كلهم األمة أفراد من الثقة حمل األمور

 يشمل حبيث الس اختصاص دائرة توسيع يف رغبته عن أعلن كما . الداخلية الشؤون
 الـس  ألن ؛ ـ احلرب مرحلة ـ احلرجة املرحلة تلك يف واخلارجية العسكرية األمور
  . )٤( احمللية الشؤون على اهتمامه قصر السابق

 باختيار لعامةا املصلحة حتقيق على العزيز عبد امللك حرص مدى نالحظ وهكذا
 أهم حتقيق على وبالعمل ، املناسب املكان يف املناسب الرجل ووضع  ، املخلصني الرجال

 املنـهج  وفـق  والتعـاون  واحلق العدل وإقامة بتطبيق اإلسالمية الدولة نظام يف دأـمب

                                                 

مبىن كان عند مصب جياد أمام باب احلميدية من احلرم ، كانت . نسبة إىل السلطان العثماين  عبد احلميد        ) ١(
مث هدمت وأدخلت يف التوسعة وهي من عمل السلطان عبد احلميـد            ،  توزع فيهـا وجبة طعام للفقراء      

   ] . ٦٤ ، ص ٣عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجاز ، جـ: الدي الب. [ العثماين 
جاءت تلك املواد يف إحدى وعشرين مادة ، تضمنت نظام الس الداخلي وصالحياته يف إدارة الشؤون                ) ٢(

 مساعدة الدوائر احلكومية القائمة، واإلشراف عليها من شـرعية وداخليـة            ىالداخلية ملكة ، والعمل عل    
والنظر يف كل ما يتعلق بأمر احلج واحلجاج ، ويستثىن من ذلك الـشؤون اخلارجيـة                 . وأوقاف وغريها 

د توفيق ، تطـور     حمم: صادق  . [ واألمور العسكرية حيث أُخضعت مباشرةً إلشراف امللك عبد العزيز          
ــة ،  احلكــم واإلدارة يف ــد اإلدارة العام ــاض ، معه ــسعودية ، الري ــة ال  ط ،.  د اململكــة العربي

التنظيمات الداخليـة يف مكة املكرمـة بعـد        مىن قائد ،    : القحطاين  .  ٢٨م ، ص    ١٩٦٥/هـ١٣٨٥
   ] .٨٩ ـ ٨٧ ، ص دخـول امللك عبـد العزيز آل سعود

   .٨٧مىن قائد ، املرجع السابق ، ص : القحطاين ) ٣(
   .٩١ ص ،املرجع السابق ) ٤(
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 اختيـار  يف ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ الكرمي الرسول منهج كـبذل متبعاً ، اإلسالمي
 . والسياسية اإلدارية بـاجلوان تنظيم على ملعاونته ، ـ عليهم اهللا رضوان ـ صحابته

 حتقيـق  علـى  يعمـل  الفئات خمتلف ومن ، املنطقة أهايل نفس من مـاختياره أن كما
  . الشعب أفراد بني الداخلي والترابط ، التماسك

ـ ١٣٤٤ عـام  أهلي جملس تشكيل مت ذلك حرصه مدى ومن  ، م١٩٢٥/هـ
 العامـة  جلساته الس يعقد أن وتقرر . )٢()١( املرزوقي حممد السيد إىل هرئاست وأُسندت

     . )٣( أسبوع كل من واخلميس االثنني يوما

                                                 

، من مواليد مكة املكرمـة ،   ) م١٩٤٦ـ١٨٦٥/هـ١٣٦٥ـ١٢٨٤( حممد بن عبد الرمحن املرزوقي  ) ١(
وتوىل القضاء يف العهد . حفظ القرآن وأخذ العلم عن عدد من الشيوخ ، وأجيز بالتدريس باملسجد احلرام 

ويف . ماين مبكة املكرمة ، وكان عضواً مبحكمة التعزيرات وعضواً بإدارة عني زبيدة ويئـة التمييـز                 ثالع
ورئيـساً  ،  ويف العهد السعودي عني رئيساً للمحكمة الكـربى         . رف  العهد اهلامشي عني عضواً يئة املعا     

: عمر . [يالً لرئيس القضاة عند غيابه ووك، اء ـوعضواً يئة رئاسة القض، للمجلس األهلي االستشاري 
 / هـ١٤٠٣ ( ٣عبد اجلبار ، سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للهجرة ، جدة ، امة ، ط

  . ]  ٢٤٣ ـ ٢٤٠ ص ،) م ١٩٨٢
   .١٠١فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٢(
مىن قائـد ، التنظيمـات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاين  ) ٣(

   . ٩٣ـ٩٢ص 
احلة هلا متكنها مـن     ضع لوائح ص  وو،  تنظيم أمور البلدية    ) أ    : ـ ومن األعمال اليت أسندت هلذا الس        

والنظر يف موازنة دخلها وخرجها ، ويف املسائـل الصحية والوسـائل           ،  القيام بواجباا يف خدمة البلد      
وتطبيـق  ،  وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل      ،  النظر يف نظام احملاكم الشرعية      ) ب  . الالزمة لذلك   

النظـر يف   ) د    .   الصرف الشرعية    اب أبو تدقيق مسائل األوقاف والنظر يف    ) ج  .  األحكام الشرعية   
تعميم التعليم الديين ، والـسعي يف       ) هـ  .  حفظ األمن داخل البالد وترتيب الشرطة الالزمة لذلك         

النظر يف املسائل املرقية للتجارة واملسهلة لسبلها ، وترقية وسائل الربق           ) و    .  تعميم القراءة والكتابة    
ىل العرف الذي ال خيالف أصالً إل الداخلية اليت يرجع فيها كدائمة حلل املشاتشكيل جلان ) ز .  والربيد 

   ] .١٠١فؤاد ، املصدر السابق ، ص : محزة . [ من أصول الشريعة املطهرة 
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 العمل كان م١٩٢٦/هـ١٣٤٤ احلج موسم انقضاء إىل جدة حصار اية وبعد
 لوضع يتسع ال ضيقاً كان احلج قبل الوقت ألن ؛ املؤقت اإلداري التنظيم مبوجب يسري

  . )١( ومراقبتها بدقة األعمال عليها تسري اليت نظمال

 طـور  يف والدخول احلجاز استصفائه بعد ، العزيز عبد امللك به عىن ما أول كان
 حنـو  واندفاعاً ، ةالعام للرغبة استجابة وتشريعياً تنفيذياً تنظيماً الدولة تنظيم ، االستقرار
 دولته أركان وتثبيت ، الذات تأصيل على وحرصاً ، العصر طبيعة مع ومتشياً ، اإلصالح

  . )٢( الناشئة

ـ ١٣٤٤ اآلخرة مجادي من ٢٦ يف " استشارية تأسيسية هيئة " وتشكلت  /هـ
 أن العزيـز  عبد امللك وأمر ، السري باالقتراع اُنتخبوا أعضاء مثانية من م١٩٢٦ يناير
 ـا  ونيطت ، تهمبعرف أعضاء مخسة للهيئة وأضاف ، الشييب القادر عبد اهليئة تلك يرأس
  . )٣( للدولة مركزية وتنظيمات تشكيالت وضع مهمة

 فيـصل  األمـري  ىلإ فأسند ، املسؤوليات يعتوز على العزيز عبد امللك عمل كما
 أمـور  إدارة علـى  لإلشراف ، احلجاز يف عنه نائباً وأقامه ، املكرمة مبكة احلكومة رئاسة
 وميكـن  . )٤( الرمسيـة  لـدوائرها  مرجعاً جعله كما . استشاري جملس يساعده الدولة

 ، العزيـز  عبـد  امللك جاللة بني كانت اليت املراسالت خالل من ذلك على االستدالل
 اختـاذ  يف إليـه  الرجـوع  منهم يطلب كان حيث . احلجاز لنفوذ التابعة املناطق وأمراء

 إبراهيم إىل هرسالت ذلك ومن . احلجاز يف نائبه باعتباره فيصل األمري ابنه إىل مث القرارات

                                                 

، التنظيمـات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخـول امللك عبد العزيز آل سعود             مىن قائد ،    : القحطاين  ) ١(
   .٩٦ص 

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                    : احلصني) ٢(
   .٨١واإلسالمية ، ص 

 . ١٠٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص              : السلوم  ) ٣(
   .٩٧ ، ص املرجع السابقمىن قائد ، : القحطاين 

   .٣٥٨ ـ ٣٥٧ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ : ي الزركل) ٤(



 

 

�Wא	����א�ول� �٦٥  { { 

 ضمت واليت ، لينبع أمرياً بتعيينه قراراً أصدر عندما م١٩٢٦/هـ١٣٤٥ عام النشمي
  . )١( املنطقة بإدارة خاصة تعليمات

 اآلخـرة  مجادي من ٢٨ األربعاء يوم صباح األمور زمام فيصل األمري تسلم وقد
 يعد ، )٢( ياًرمس خطاباً فيهم وألقى موظفيه مجع مث ، م١٩٢٦ يناير من ١٣ / هـ١٣٤٤

 يف سياسـته  حكومته لرجال فيه شرح وقد . احلجاز يف فيصل لألمري رمسي خطاب أول
 اهللا مـن  اخلوف ووجوب ، املوظف مسؤولية هلم وبني ، والده عن نيابة البالد هذه إدارة

ن�����ول���אع��و�ل��אع�����מ ( : نإ حيث من الشريفة بالسنة واالقتداء ، عملـه يف��

 املمنوحة الصالحيات حسب لعمله املوظف أداء يف اجلهد بذل أمهية هلم بني مث ، ) �����
 للـوطن  مـصلحة  فيه ملا ، به التهاون وعدم ، بالعمل االهتمام أمهية على ركز كما . له

 يف رئـيس  كـل  وأمهية ، تأخره أو املوظف تقصري يف التساهل ميكن ال وأنه ، واملواطن
 أجل من والتعاضد والتعاون التناصح أمهية على فيصل األمري أكد كما . موظفيه مراقبة

 العمل يف باإلخالص إال يكون لن ذلك وأن . األمام إىل ا والسري ، األمة ذه النهوض
  . )٣( والرشوة واخليانة كالغش ، الفساد وحماربة

 علـى  وأن ، الرعية قوقوح األمر ويل حقوق أمهية إىل فيصل األمري أشار كذلك
 الناس بني واملساواة ، العدل ميزان وإقامة ، يتهاهورفا ، الرعية راحة يف اجلهد ذلب الوايل

  . )٤( والفقري ، والغين ، والصغري ،  الكبري فيه يستوي أن جيب الذي احلق يف

 علـى  فيصل األمري ركز كما . والطاعة السمع الرعية على األمر ويل حق ومن
 العمـل  القـول  يطابق أن على حثت اإلسالمية الشريعة ألن ؛ بالفعل القول ربط أمهية

                                                 

ائق امللك عبد العزيز ، الرياض ، إصدارات املهرجـان    ثعبد الرمحن بن سبيت وآخرون ، من و       :  السبيت   )١(
    .١٨٣م ، ص ١٩٩٠/هـ١٤١٠ ط ،.  د  ،٦٠الوطين للتراث والثقافة 

  .١٣٤منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : لرمسي يرجع إىل ، العجالين لالطالع عن نص اخلطاب ا) ٢(
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  ) ٣(

   .٨٣السعودية ، ص 
   .١٣٤ ، ص املصدر السابقمنري ، : العجالين ) ٤(
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 ضارباً . )٢( الناس أحقر من ولو يسمعه أن ليكره إنه بل ، الكذب هو يكرهه ما أكثر أن
  . إدارته يف انتهجها اليت األخالق سياسة يف األعلى املثل بذلك

 ؛ إساءته على جيازى واملسيء ، إحسانه على سيجازى عمله يف احملسن بأن ذكر كذلك
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  . وقوية ثابتة أسس على . )٤( األمة بناء يف القائد عليه

 تصوراا وضع من ـ إليها أشرنا وأن سبق واليت ـ " التأسيسية هليئة ا " ومتكنت
 من واإلدارة احلكم أسلوب كيفية وبينت ، احلجاز يف للحكومة املقترحة التنظيمات عن

 مـن  تتكون )٥( " احلجازية للمملكة األساسية التعليمات " باسم عرفت تعليمات خالل
 علـى  العزيز عبد امللك موافقة وبعد . )٦( مادة وتسعني تسع على اشتملت أقسام تسعة

 م١٩٢٦ أغـسطس  من ٣٠ / هـ١٣٤٥ صفر من ٢١ يف االستشارية هليئةا توصيات
 ، الـسعودية  للدولـة  التنظيمي األساس مبثابة وتوصياا التعليمات تلك بنود أصبحت

                                                 

   ) .٣ ـ ٢( سورة الصف ، اآليتان رقم ) ١(
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود جهـوده يف القـضايا العربيـة                    : احلصني  ) ٢(

   .٨٥ ـ ٨٤واإلسالمية ، ص 
   ) .٤٦( سورة فصلت ، آية رقم ) ٣(
   .٨٥عبد الرمحن بن عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص : احلصني ) ٤(
 ،ـات الداخلية يف مكة املكرمـة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود             مىن قائد ، التنظيم   : القحطاين  ) ٥(

   .٩٧ص 
   ) .٣(  رقم  ،اخلرائطملحق : نظر يطة التنظيمية هلذه التعليمات ، اـ ولالطالع على اخلر

، لطيفة عبد العزيز : للتعرف على ما تضمنته هذه التعليمات من أقسام ومواد بالتفصيل يرجع إىل، السلوم ) ٦(
   .٤٠٧ : ٣٩٧التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة املعاصرة ، ص 
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 احلكومة عليه سارت الذي النهج هي احلجازية للمملكة األساسية التعليمات وأصبحت
  . )١( ةللدول والسياسي اإلداري التنظيمي التكامل اجتاه يف

 شـورية  ملكية دولة احلجازية اململكة أنّ ، التعليمات هذه تضمنته ما أهم ومن
 بيد احلجازية اململكة إدارات مجيع تكون وأن . وخارجيتها داخليتها يف مستقلة إسالمية

 ـ رسوله وسنة اهللا كتاب على منطبقة دواماً فيها األحكام تكون وأن ، العزيز عبد امللك
  . )٢( الصاحل والسلف الصحابة عليه كان وما ـ السالمو الصالة عليه

 اجلاللة صاحب قبل من يعني أن على التعليمات هذه من السابعة املادة نصت كما
  . )٣( اململكة أمور إلدارة ورؤساء مديرون اللزوم وبقدر ) عام نائب ( امللك

 احلكومـة  دوائـر  جلميع العمومي املرجع هي العامة النيابة أن على أيضاً ونصت
  مـسؤوالً  يكـون  ورؤسائها الدوائر مديري من واحد كل ذلك وعلى ، إدارا وأقسام
 صـاحب  أمام مسؤولة وهي ، وظيفته دائرة يف الداخلية األمور جريان حسن عن أمامها
  . )٤( امللك اجلاللة

 األمور ومنها اململكة أمور ، احلجازية للمملكة األساسية التعليمات تناولت كما
 والبلـديات  العامة والصحة والربيد والربق العام األمن أمور عن عبارة وهي : اخليةالد

 وهـي  ، اخلـصوصية  املؤسسات وسائر واملعادن والصنايع والزراعة والتجارة والنافعة
  . )٥( العامة النيابة من رأساً تدار تشكيالا مبجموع

                                                 

مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكـة املكرمة بعد دخـول امللك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاين  ) ١(
   .٩٨ ـ ٩٧ص 

يت تقترح شاملة   بل أصبحت التنظيمات ال   ،   مكة املكرمة    يفـ وبصدور هذه التعليمات مل يعد العمل حملياً         
   ] .٩٨نفس املرجع ، ص . [ مجيع مدن احلجاز 

   .٣٩٧لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٨٧فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٣(
   .٣٩٨ لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص: م لوالس) ٤(
   .٣٩٨ق ، ص بااملرجع الس) ٥(
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 النيابـة  من مسؤولة معامالا جريان وحسن الداخلية األمور أن على نصت كما
 إجـراء  العامة والصحة والربيد والربق العام األمن مديري من كل على مث ومن ، العامة

  . )١( العامة النيابة من إليهم تصدر اليت والتعليمات األوامر دائرة ضمن وظائفهم

 النائـب  بلقب يخاطب فكان ، الوكالء جملس رئاسة فيصل األمري إىل وأضيفت
 يف امللـك  يكون حني الوكالء ورئيس . جند يف العزيز عبد امللك والده يكون حني العام

 ، للملـك  كنائب صفته : مها صفتان احلجاز يف امللك لنائب أصبح مث ومن ، )٢( احلجاز
  . )٣( الوكالء لس كرئيس وصفته

 ، الداخليـة  احلجاز شؤون ، الوكالء جملس رئاسة أو العامة بالنيابة ربطت وقد
 ، الـصحية  واحملـاجر  ، والـربق  والربيد ، واملعارف ، والشورى ، والقضاء ، وعسري

 فكـان  اخلارجيـة  وزارة أما . العامة والصحة ، العام واألمن ، واألوقاف ، والبلديات
  . )٤( وزيرها بصفته شخصياً به ارتباطها

 موأقسا احلكومية الدوائر جلميع العمومي املرجع متثل العامة النيابة كانت وهكذا
 احتفظ حني يف ، التعليمية أم ، املالية أم ، الداخلية أم ، الشرعية األمور يف سواًء ، إدارا
 أنـه  وذلـك  ، اخلارجية األمور من وبقسم ، العسكرية باألمور لنفسه العزيز عبد امللك

 واألمور . لنفسه ا احتفظ وقد ، واحلقوقية السياسية األمور وهي شعب أربع إىل قسمها
  . )٥( العام لنائبه تركها وهذه ، والقنصلية اريةاإلد

                                                 

   .٣٩٨لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ١(
   .٣٥٨ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ : الزركلي ) ٢(
 بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة             عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل      : احلصني  ) ٣(

   .٨٦واإلسالمية ، ص 
   .٣٥٨ ، ص ١ ، جـ  السابقاملصدرخري الدين ، : الزركلي ) ٤(
   .١٣٦منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٥(
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 جملـس  وأعمال ، الكثرية أعماهلا بني جيمع والذي ، ديواا العامة للنيابة وكان
  : التالية الفروع من العام النائب ديوان ويتألف . )١( الوكالء

 واإلجابة والسرية اخلاصة األمري مكاتبات يتلقى الذي القسم وهو : اخلاص املكتب ) ١
 الـديوان  رئيس : من يتشكل وهو . عليها والرد ، الربقيات وتلقي ، وتدوينها عليها

 اآللة وكاتب ، البسام احلمد سليمان الربقيات ومأمور ، عقيل بن السليمان براهيمإ
  . )٢( فيقتو إبراهيم احملفوظة األوراق ومأمور

 الـدوائر  من ترفع اليت واألوراق املعامالت يتلقى الذي القسم وهو : النيابة مكتب ) ٢
 النائـب  أمر به يصدر ما مبقتضى الالزمة املعامالت بإمتام والقيام رادـواألف الرمسية
  : شعب مخس من ويتشكل ، )٣( العام

 رـوبك ، آبار حـصال دحممو افيه التحرير رئاسة على ويشرف : يرالتحر شعبة )   أ
  . التحرير يف حابس وحممد ، عرب مجيل بن وعمر ، حجي شرف بنا

 زيـن  مـصطفى  مـن  كل فيها ويعمل : " االتصاالت قسم " التسجيل شعبة ) ب
 ، الواردة األوراق مسجل كامل اهللا وعبد ، الصادرة األوراق مسجل بصراوي

  . املسجلني ونمعا عباس انوسليم ، االستدعاءات مسجل دهان سىوعي

 نيـاملبيض سـرئي : من فـتتأل وهي : " النسخ قسم " األوراق تبيض شعبة ) ج
 ، مراد الرمحن وعبد ، داغستاين صاحل نيـحس ، داغستاين مصطفى الرحيم عبد

  . باشا نور بن الرمحن وعبد

  . " األرشيف قسم " األوراق شعبة )  د

                                                 

   .٣٥٨ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جـ : الزركلي ) ١(
   .٦٦العربية السعودية ، ص  فؤاد ، البالد: محزة ) ٢(
   .٣٥٨ ، ص ١ ، جـاملصدر السابقخري الدين ، : الزركلي  . ٦٦ ، ص املصدر السابق) ٣(
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  : إىل باإلضافة . )١( الترمجة شعبة )هـ

  . والضيافة احلاشية شعبة  *    . الوكالء لس الدائمة اللجنة كتبم  *

  . اخليل شعبة  *        . اخلاصة اللوازم شعبة  *

  . اجليش  *            . البادية  *

  . )٢( السيارات  *

 النيابـة  ديـوان  فروع على املختلفة األعمال تقسيم يف الدقة مدى هنا ونالحظ

 صـلة  مبثابة أا كما ، العام النائب أمام عنه مسؤولة فئة عمل لكل يكون حبيث ، العامة

  . العام النائب وبني ، الشعب أفراد بني الوصل

 املقدسـة  العاصـمة  ألا وذلك ؛ املكرمة مكة يف الدائم العامة ةالنياب مقر وكان

  . )٣( احلجاز مدن وأهم

 ىعل احلرام املسجد شرق مشال يف يقع كان النيابة قصر أن بالذكر جدير هو ومما
 نائباً فيصل األمري توىل وعندما ، سكنه قد حسني الشريف وكان ، )٤( الغزة شارع خط

  . )٥( النيابة قصر بذلك ومسي ، سياسياً احلجاز دفّة ليدير سكنه ، احلجاز على لوالده

                                                 

خ ـهاين ماجد ، مالمح من تاري: ريوزي ـف  .٦٧ ـ  ٦٦فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ١(
   .٢٤٠ـ٢٣٩مكة املكرمة ، ص 

ن ، شبه اجلزيرة يف عهـد امللـك  ـخري الدي: الزركلي   . ٦٧ـ٦٦ ، ص    املصدر السابق فؤاد ،   : محزة  ) ٢(
   .٣٥٨ ، ص ١عبد العزيز ، جـ

   .٣٥٨ ، ص ١خري الدين ، املصدر السابق ، جـ : الزركلي ) ٣(
عاتق : البالدي   ( . ، وهي قسم ما كان يعرف بالبطحاء مما يلي احلرم             كانت سوق مكة املكرمة الرئيس     ) ٤(

   ) .٢٤٧ ، ص ٦ابن غيث ، معجم معامل احلجاز ، ج
 إبريل ١٥/ هـ١٤٣٢ مجادي األوىل ١٢ اجلمعة عبد اهللا بن أمحد بن عمر بالعمش ،: معلومة مستقاة من ) ٥(

وقد ذكر أن هذا القصر أزيل يف صاحل التنظيم لذلك املوقع ، .  أديب وشاعر من أهايل احلجاز     م ، ٢٠١١
  . أدركه يف شبابه ، ووقف حتت مبناه وأنه
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 أمر وهو ، العام النائب اختصاصات من مجيعها التنفيذية السلطة أصبحت وهكذا

 وتعدد ، العامة النيابة أعمال وتنوع ، اإلداري اجلهاز منو ومع ، التأسيس مرحلة اقتضته

 خالل من ، م١٩٣٠ / هـ١٣٤٩ـ٤ـ٥ يف العامة النيابة أداء تطوير مت ، مسؤولياا

  : العام النائب ومسل معاونني تعيني

 معـامالت  علـى  اإلشراف ويتوىل ـ القرقين خالد الشيخ له وعني : أول معاون ) ١

  . الشورى وجملس ، الشرعية واحملاكم ، ةاملالي الديوان

    . )١( احلكومية املعامالت بقية ويتوىل ، الرواف ياسني الشيخ له وعني : ثاٍن معاون ) ٢

 شعبتني من مكونة لتصبح هـ،١٣٤٩ عام احلجة ذي شهر يف آخر تعديل حدث مث

 من لتمكينه العام النائب عن األعباء وختفيف ، اإلداري العمل إجناز سرعة استهدفت

  : مها الشعبتان وهاتان ، أمهية األكثر األمور مناقشة

  . العام النائب معاون شطا حلصا الشيخ ا وكلف ـ الداخلية ونالشؤ )    أ

 إبـراهيم  الشيخ ا وكلف ، العام النائب صالحيات من اليت احلكومـة أمور ) ب

  . )٢( الفضل

 مـن  عنه عرف مبا ، احلجاز أمور رةإدا يف األوىل خطواته فيصل األمري بدأ وقد

 كان العزيز عبد امللك أن من الرغم وعلى ، الشعب خدمة يف قوية ورغبة ، وحكمة رزانة

 كـل  علـى  والده اطالع على احلرص شديد كان فيصل األمري أن إال ، تامة ثقة به يثق

                                                 

هـ ـ دراسة  ١٣٤٣/١٣٧٣عهد امللك عبد العزيز ،  لة يفإبراهيم بن عويض ، تنظيمات الدو: العتييب ) ١(
هـاين  : الفـريوزي   . ١٣٦، ص ) م ١٩٣٣/ هـ ١٤١٤ ( ١تارخيية ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط     

   .٢٤١  ـ٢٤٠ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص 
   .٢٤١هاين ماجد ، املرجع السابق ، ص : فريوزي ) ٢(
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 ، وأمره لدهوا بتوجيه إال ، املهمة املسائل من مسألة يف يفصل كان وما ، وصغرية كبرية
  . )١( عنه ورضائه به والده ثقة زيادة يف ً"سببا ذلك فكان

 الوجـه  فهو ، واستقرار تقدم فترة للحجاز فيصل األمري نيابة فترة كانت وهكذا
 ، البلد رجاالت من الرأي ذوي مع مرتمس اتصال على وهو ، شعبه بقضايا املهتم احملبب

 وكان ، ثانية جهة من الشعب أبناء من مقربة وعلى ، جهة من والقبائل العشائر وبزعماء
 ويلـيب  كثـب  عن املواطنني قضايا على ليتعرف واألحياء والقرى املدن بني التنقل دائم

  . )٢( ورغائبهم حاجام

 علـى  للتعرف كبرية خربة أكسبه االحتكاك ذلك على حرصه أن فيه الشك ومما
 أحـد  يقول . وتقاليدهم عادام مع يتفق مبا معهم التعامل كيفية مث ومن ، األهايل طبيعة
 اجلديـدة  األراضـي  مجيع ملعرفة متلهفاً يبدو كما كان ـ فيصالً أن ـ " : نيـاملؤرخ

 ، احملليـة  بالعـادات  ومـسحوراً  ، هلجام أو تعبريهم طرق لتعلُّم ومتعجالً ، وسكاا
  . )٣( " والفوارق ، والتقاليد

 واإلنتـاج  العمـل  يف الشديدة ولرغبته ، هسلطات لتعدد نظراً فيصل األمري كان
 ـ  وجل عز ـ اهللا من وبفضل . خمتلفة جماالت يف كثرية بأعمال يقوم ، الشعب وخدمة

 اإلداري اجلهـاز  شؤون خيص ما بكل تامة معرفة اكتسب ، واملبكر الشامل وبالتدريب
 ، )٤( واملياه العمرانية عباملشاري أو ، الصحية باملسائل أو ، بالتعليم يتعلق ما منها ، للدولة
  . املختلفة الدولة مرافق من وغريها

                                                 

   .٥٥حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ١(
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل       : احلصني   . ١٤١منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص          : العجالين  ) ٢(

   .٨٩ ـ ٨٨ايا العربية واإلسالمية ، ص ابن عبد العزيز آل سعود وجهوده يف القض
   .٥٨حممد بن عبد احملسن ، سياسة اإلقناع ، ص : العصيمي ) ٣(
   .٥٧ ـ ٥٦ ، ص املرجع السابقحازم ، : السامرائي ) ٤(
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 األمري وبدأ ، احلجاز يف سعود آل العزيز عبد للملك ائياً األمر استتب وهكذا
 ـا  لقيـام ا عليهـا  بـجي اليت الـاألعم أهم وكانت ، منصبه مهام ممارسة يف فيصل

 هممخـصو  من حتسباً احلجاز يف يةالسلف والدعوة سعود آل سلطة تثبيت هي ، ومتابعتها
  . )١( اهلامشيني

 ملك نائب بصفته ، حينئذ عاتقه على ألقيت اليت املسؤوليات أبرز من كان كما
 سالمة وتأمني ، املواطنني ورعاية وقاصديه احلرام اهللا ببيت العناية على السهر هي احلجاز
 أعماله فبدأ ، )٢( احلكومات يوممثل احلجاج واستقبال ، والتموين التغذية وتوفري ، احلج

ـ ا كما ، هلم الصحية واملعاجلة ، واملواصالت ، والطعام ، املياه بتأمني ـ اهللا رمحه ـ  مته
 مجيـع  مـن  وتوافـدوا  احلج فريضة تأدية يف الراغبني نفوس الطمأنينة فغمرت ، باألمن
  . )٣( اإلسالمية الشعرية هذه ألداء ، اإلسالمية األقطار

 خـري  احلكم بأعباء يقوم أن العامة النيابة يف عمله أثناء فيصل ألمريا استطاع لقد
 املنطقة شأن رفع على عامالً ، احلجاز يف السعودية السلطة دعائم ترسيخ يف ومضى ، قيام

 العامة يف أيقظ إنه بل ـ الحقاً ذكره سريد ما وهذا ـ وصحياً وتعليمياً وتنظيمياً إدارياً
 لكي سلـيم يمـوتنظ عادل مـحك يف ، اخلاصة حقوقهم عرفةوم ، األدبية اجلرأة روح

 رمسياً بالغاً الصدد هذا يف أصدر وقد ، الشعب أفراد بني عالقة مشكالت هناك تكون ال
 يطلب أن عليه ، الدوائر إحدى يف قضية له من أن اجلمهور لدى معلوماً ليكن " : فيه جاء
 ، إجنـازه  يف اون أو النظام حسب عمله ينه مل فإن ، املختص املأمور قبل من قضيته إاء
 النائـب  راجع هذا ينصفه مل فإن ، املأمور ذلك رئيس إىل األمر يرفع أن املشتكي ىـفعل

  . )٤( " امللك جاللة مث ، العام
                                                 

)١ (Powell,W. : Saudi Arbia, p.261..   
ه يف القـضايا العربيـة      عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـود             : احلصني  ) ٢(

    .٢٣٥عبد الرمحن صاحل ، اجنازات امللك فيصل ، ص : الشبيلي  . ٨٩واإلسالمية ، ص 
   .٨٩العزيز ، املرجع السابق ، ص  عبد الرمحن بن عبد: احلصني ) ٣(
   .٩٠ ـ ٨٩ ، ص املرجع السابق) ٤(
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 االجتماعية ومشكالته الشعب بأمور االهتمام ذلك مدى على نستدل أن وميكن
 لطلـب  العـام  النائب ىلإ الشعب عامة رسلهاي كان اليت والشكاوي الرسائل خالل من

 ، الـسرقـة  بتهمة سجن السائقني أحد أن ، ذلك على األمثلة ومن . واملساعدة العون
 ، العـام  النائـب  ىلإ بـذلك  فكتب ، السواقة مهنة مبزاولة له يرخص مل خروجه وبعد

 العـام  األمـن  إىل وأحيلت ، شكواه يف نظر وقد . يرعاها عائلة له وأن خاصة يستعطفه
  . )١( منها للتحقق

 من فيها يشكو ، العام النائب إىل املواطنني أحد ا بعث اليت الرسالة أيضاً ومنها
 الـسفر  من همعمن ويطلب ، غيابه أثناء مرتله يف ما بسرقة معها ومن والده زوجة تعدي

 العـام  النائب إىل املساجني أحد قريب ا بعث اليت الرسالة وهناك )٢( للشرع وإحالتهم
 وقد . عائلته شؤون يف والنظر احلج فريضة ألداء إخراجه ويطلب ، حاله على يستعطفه

 مـا  دفـع  قد كان إن ذلك بعد يغادر مث ، احلج مدة احلضورية بالكفالة عنه اإلفراج مت
  .)٣(عليه

 مطالبـهم  ويتلقـى  ، الـشعب  لعامـة  جملسه يفتح كان فيصل األمري أن كما
 على أي ـ عليه أوجب والذي ، )٤( العزيز عبد امللك جاللة بوالده ءاقتدا ، وشكاويهم

 ، م١٩٣٦ /هـ١٣٥٥ عام السعودية الصحف نشرت فقد ، ذلك فعل ـ فيصل األمري
 ألن ؛ وثيقاً بالشعب اتصايل يكون أن أود إين " : فيه قال ، العزيز عبد امللك جلاللة حديثاً

                                                 

 انظـر  ملحـق      . ) ٤٤٨٠( ة رقم    الرياض ، وثيق   ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية     ) ١(
  ) .١(الوثائق ، رقم 

 انظـر  ملحـق      ، ) ٣١٠٦(  وثيقة رقم    .، الرياض    مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية     ) ٢(
  ) .٢(الوثائق ، رقم 

 انظر  ملحـق  ،  ) ٠١٠١٠(  وثيقة رقم .، الرياض    مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية     ) ٣(
  ) .٣(ق ، رقم الوثائ

ل ـري فيص ـون للناس ، واألم   ـكان أمراء آل سعود ، منذ عهد اإلمام حممد بن سعود إىل اليوم ، جيلس              ) ٤(
   ] .٩٠منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين . [ إمنا ميضي على طريقة آبائه وأجداده 
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 ويف ، مـرتني  اليوم يف مفتوحاً جملسي كونسي لذلك ، الشعب رغبات لتنفيذ أدعى هذا
  . )١( " الغاية هلذه مفتوحاً نائبنا جملس سيكون غيايب حالة

 مقـر  مـن  وأظهر ، والسياسية الدينية الناحيتني يف بتفوقه فيصل األمري متيز وقد
 ببعثاـا  جـدة  مدينــة  ويف ، الدينية بشعائرها املعروفة املكرمة مكة مدينة يف إقامته
 خبطـوات  ملحوظاً تقدماً العزيز عبد امللك جاللة والده توجيهات وحتت ، ماسيةالدبلو
 مجيـع  من تنهال الدولية االعترافات فيه بدأت وقت يف ، الدويل اتمع ثقة لكسب ثابتة
  . )٢( العامل أحناء

 فيـصل  األمـري  وتولية ، احلجاز ملنطقة العزيز عبد امللك ضم أن سبق مما يتضح
 واليته يف فيصل األمري اختذه الذي السياسي املنهج مث ومن ، امللك عن امع كنائب عليها

 الداخليـة  املواقف على السليب أو اإلجيايب أثرها هلا كان شك بال عوامل كلها للحجاز
 واإلسـالمي  العـريب  ملالعـا  يف واملتمثلة اخلارجية واقفوامل ، احلجاز أهايل يف واملتمثلة

 يف الفيصل دور هو فما . اإلستراتيجية املنطقة هذه ضم من ، الربيطاين وخاصة واألورويب
      . ـ اهللا شاء إن ـ التايل الفصل يف بالتفصيل ذكره سريد ما هذا ؟ مواجهتها

   

     

                                                 

   .٩٠، ص  تاريخ مملكة يف سرية زعيممنري ، : العجالين ) ١(
   .٣٥ ـ ٣٤عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
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ستراتيجي املميز والذي   مهية الدينية للحجاز وموقعها اإل    سبق وأن أشرنا إىل األ    
الداخلي واخلارجي ، ومن مث فإن من حيكـم هـذه           جعلها حمط األنظار على الصعيد      

البد وأن يكون على قدٍر كاف من اخلربة والكفاءة ، وأن يكون أهالً ذه الثقة               املنطقة  
 يف كل مكـان كـانوا       نيتمع الدويل ، وخاصة العامل اإلسالمي ؛ إذ أن املسلم         أمام ا 

وقد تراوحت مواقفهم جتاه ضم     . يترقبون حبذر حتركات امللك عبد العزيز حنو احلجاز         
امللك عبد العزيز للحجاز ما بني مؤيد ومعارض يف بداية األمر ، غري أنه مبضي الوقت                

ني ـوحىت عندما ع  . ة  ـأنه احلاكم األجدر ذه املنطق     امللك عبد العزيز بالفعل      أثبت
 ت أيضاً أنه وضع الرجل املناسـب يف       ثبري فيصل كنائب عام على احلجاز ، أ       ابنه األم 

أثبت الفيصل كفاءته يف التعامل مع أهايل احلجاز أنفـسهم ،           املكان املناسب ، حيث     
  ...ومع القوى اخلارجية األخرى 
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كان السلطان عبد العزيز قبل أن يتوجه إىل مكة املكرمة ، قد أعلن أن هدفـه                
   .)١(، ولكن لرفع املظامل واملغارم عن أهلها  ليس التسلط عليها

  ، ا تلبية لنداء الدين من أجل التمكن هلذا الدين        ـدم عليه ـه ق ـح أن ـوأوض
بدع والضالالت وصـالح أحـوال      وما يستلزمه ذلك من تطهري البالد املقدسة من ال        

 إىل سابق عهدها الزاهر مناراً للهداية       احلجازاملسلمني وأمر دينهم ودنياهم ، حىت تعود        
   .)٢( جلميع املسلمني

ـ د العزيز   ـان عب ـأهل مكة املكرمة أن السلط     رة لدى ـوكانت الفك   الفخي
ـ صلى اهللا عليه وسلمـ د  الرسول حمم بـن  خ حممد حية للشي ، وأن احلركة اإلصال 

   .)٣(تغاير الدين اإلسالمي عبد الوهاب 

فكـان    .)٤(ومن مث رأى بثاقب فكره وبعد نظره أن يزيد الطمأنينة يف النفوس           
ة حاجز اخلوف الذي كان بينه وبـني        ـى يف إزال  ـة اخلطوة األول  ـخطابه ذلك مبثاب  

  .أهايل احلجاز 

                                                 

 سعود واألشراف وضم احلجاز ، الرياض ، دار الرياع        لعالقات بني امللك عبد العزيز آل     خالد ، ا  : اهلميل  ) ١(
   .٢٢٦، ص ) هـ ١٤١٣/١٤١٤ ( ١للنشر والتوزيع ، ط

ئة ريفان ـ التوسعة واخلدمات خالل م احلرمان الش . ٦٤١ ، ص ١أمحد ، تاريخ مكة ، جـ: السباعي ) ٢(
عام ، من إصدارات الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ، دار عكاظ للطباعة والنشر ،             

   .١٨٥، ص ) م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ( ١ط
   .٢٢٨ ، املرجع السابق ، ص خالد: اهلميل ) ٣(

ـ كان أهايل احلجاز يف حالة ذعر وخوف من امللك عبد العزيز ؛ بسبب اإلشاعات اليت نـشرها ضـده                    
إبراهيم ، إنسان اجلزيرة : عبده . [  حىت يبتعد الناس عن نصرته ،األتراك ـ العثمانيون ـ واألشراف   
  .]  ٤١٥٦ل سعود ، ص آعرض جديد لسرية امللك عبد العزيز 

   .٢٧٠حافظ ، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص : وهبه ) ٤(
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 امللـك   ان يرغب يف  ضمه للحجاز بأنه ك   وقد خشي أن يفسر العامل اإلسالمي       
عامة ، وسكان احلجاز خاصة أعلـن        لك وجه نداء إىل األمة اإلسالمية     والسلطان ، لذ  

ه األول هو احترام كلمة اهللا ، وإعالء شـأن الـدين            ـفيه زهده باخلالفة ، وأن هدف     
ه سكان املدينـة املنـورة      ـد يف بيان  ـة ، ووع  ـاحلنيف ، وصيانة حرمة البالد املقدس     

على أن يترك مستقبل احلجاز إىل      ،   )١(باحملافظة على أرواحهم وأمواهلم     ومكة املكرمة   
   .)٢(مؤمتر يعقد هلذه الغاية ويشترك فيه مجيع املسلمني 

ـ ١٣٤٣ىل مكة املكرمة يف عـام   إوصل السلطان عبد العزيز      م ، ١٩٢٤/هـ
 ك الفـاتح ، وال اجلبـار      ـم اخلاشع ، ال املل    ـدخول العبد اخلاضع واملسل   ( فدخلها  
  .وتوجه إىل البيت احلرام ، وطاف بالبيت املبارك  ، )٣() املتكرب 

م ، التقى السلطان عبد العزيـز       ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣ـ٥ـ٨اجلمعة   ويف يوم 
   .)٤(علماء وأهايل مكة املكرمة يف السرادق الذي أعدته إدارة البلدية لذلك 

 ،  )٥()احلميدية(ة  مث التقى بالعلماء واألعيان من أهل مكة املكرمة يف دار احلكوم          
وألقى حافظ وهبة كلمة يف االجتماع أشار فيها إىل أن السلطان عبد العزيز يـرى أن                

ىل أن سياسة السلطان عبد العزيز      إكما أشار   . هذه البقعة املباركة من أقدس بالد اهللا        
. يف احلجاز دف إىل العودة إىل عهد الشورى ، وأنه ال يرغب يف االستبداد بـاحلكم    

 السلطان عبد العزيز ورجاله سيضحون بنفوسهم وأمواهلم يف سبيل تطهري الـبالد             وأن
   .)٦(املقدسة 

                                                 

ـ        : املختار  ) ١( أمحد ، تاريخ   : السباعي   . ٣١٠ ، ص    ٢صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج
   .٦٤٢ ، ص ١مكة ، جـ

   .٣١٠ ، ص ٢ح الدين ، املصدر السابق ، جـالص: املختار ) ٢(
   .٢٧٠يرة العرب يف القرن العشرين ، ص حافظ ، جز: وهبة ) ٣(
، " عنوان السعد واد يف ما استطرف من أخبار احلجاز وجند           " ط  وعبد الرمحن بن ناصر ، خمط     : املطوع  ) ٤(

   .٢٧٠أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين  . ٢١٢ قالرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، 
   .٣٧٣ق ، ص أمني ، املصدر الساب: الرحياين ) ٥(
   .٢٢٩ـ٢٢٨ امللك عبد العزيز آل سعود واألشراف وضم احلجاز ، ص بنيخالد ، العالقات : اهلميل ) ٦(
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:  مث ألقى السلطـان عبد العزيز كلمـة فيهـم حدد فيهـا سياسته ، بقولـه   
والذي أبغيه يف هذه الديار أن يعمل مبا يف كتاب اهللا وسنة نبيه ـ صـلى اهللا عليـه    " 

 على أن كل األمور بيد اهللا ، والبد من التـأدب بـآداب   كما ركز . )١(" وسلم ـ  
ذات أصل اليت جاء ا األنبياء ـ صلوات اهللا عليهم ـ   القرآن ، وأكد هلم أن العقائد 

 كلمته لطاعة أهل جند للشيخ حممد بن عبد الوهـاب رائـد             يفواحد ،كذلك تعرض    
ه بقول وما أيدال فيإ وغريه إننا مل نطع ابن عبد الوهاب   : "  وقال   )٢(احلركة اإلصالحية   

   .)٣(" من كتاب اهللا وسنة رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

األتراك ضد أهل جند ، وأشار إىل رد على احلملة املضادة اليت قام ا     لكما قام با  
ه األتراك ضدهم من أن أهل جند ال يصلون على حممد ـ صـلى اهللا عليـه    ـشاعما أ
   .)٤(ة عليه شركاً باهللا ، وأم يعدون الصال  ـلموس

ويف اية اخلطبة طلب السلطان عبد العزيز من أهل مكة املكرمة إذا ما اتفقـوا    
معه على ما ورد فيها ، أن تتم بينهم وبينه املبايعة على كتاب اهللا وسنة رسوله ـ صلى  

   .)٥(اهللا عليه وسلم ـ ، وسنة اخللفاء الراشدين من بعده 

 عبد العزيز أثر كبري يف نفوس أهل مكة املكرمـة ،            وقد كان لكلمة السلطان   
ان عبـد العزيـز     ـاع السلط ـووقعت من نفوسهم موقع القناعة واالحترام ، واستط       

خ ـه وللحركة اإلصالحية للشي   ـة ل ـض اآلراء والدعـوات املناوئ   ـبذلك أن يدح  
 ن يف نفوس أهل   ـواألم ةـث الطمأنين ـح يف ب  ـاب ، كما جن   ـد الوه ـحممد بن عب  

                                                 

   .٣٧٣أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين ) ١(
   .٢٢٩ ، ص العالقات بني امللك عبد العزيز آل سعود واألشراف وضم احلجازخالد ، : اهلميل ) ٢(
   .٣٧٤أمني ، املصدر السابق ، ص : الرحياين ) ٣(
   .٢٢٩ ، ص املرجع السابقخالد ، : اهلميل ) ٤(
   .٣٧٤ ، ص املصدر السابقأمني ، : الرحياين ) ٥(
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يخ ـم الـش ـفارتفعت أصوات احلضور باملبايعة ، وكان يف مقدمته    . )١(مكة املكرمة   
   .)٢(عبد القادر الشييب 

ومت عقد اجتماع بني علماء جند وعلماء مكة املكرمة ؛ بناء على طلب من أحد               
حترمي : " علماء مكة املكرمة ، مت فيه التفاهم واالتفاق على بعض املسائل الدينية منها              

 ألن ذلك بدعـة حمرمـة يف         ؛ ناء على القبـور وإسراجهـا وإقامة الصالة عندها      الب
   .)٣(" الشريعة 

مـن سـكان    مث وجه السلطان عبد العزيز بياناً ألهل مكة املكرمة وضواحيها           
أما بعد فلم يقدمنا    : " احلجاز ، أكد فيه سبب قدومه على هذه األراضي املقدسة فقال            

ودفعـاً لـشرور كـان      اراً لدين اهللا الذي انتهكت حمارمه ،        من ديارنا إليكم إال انتص    
   .)٤("  قبلنا ميكيدها لنا ولديارنا من استبد باألمر فيك

وقام بعد ذلك بتوضيح اخلطة أو املنهج الذي سيسري عليه ، حيث ذكر بـأن               
 بـني   ىوبأن احلكم يف احلجاز هو شـور      . هدفه هو تطهري البالد املقدسة من األعداء        

 ، كما أشار إىل أنه طالب حبضور وفود إسالمية لعقد مؤمتر إسالمي عـام ،                 املسلمني
   .)٥(يتقرر من خالله تشكيل احلكومة األمثل للحجاز 

كما طمأن السلطان عبد العزيز العلماء وموظفي احلرم الشريف واملطـوفني ،            
    .)٦(بأن أوضاعهم لن تتغري إال مبا هو أفضل 

                                                 

   .٢٣٠خالد ، العالقات بني امللك عبد العزيز آل سعود واألشراف وضم احلجاز ، ص : اهلميل ) ١(
   .١٦٦املكرمة ، ص هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة : فريوزي ) ٢(
   .٣٧٤أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين ) ٣(
   .٢٧٠حافظ ، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص :  وهبة) ٤(
   .٢٧٠املصدر السابق ، ص ) ٥(
   .٢٣٠ ، ص املرجع السابقخالد ، : اهلميل ) ٦(
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يف كلمته بأن ال تردد عنده يف معاقبة الظامل ، زيز كذلك تناول السلطان عبد الع
عدم تطبيق العقاب الـذي      وأنه ال يقبل توسط كائن من كان يف       . وتطبيق حدود اهللا    

   .)١(يقرره شرع اهللا 

وكان هلذه البيانات أثرها اإلجيايب ليس يف نفوس احلجازيني فحسب ، بل امتد             
  ، فاكتسب احترام اجلميـع   ن سعود يتوطد    تأثريها يف العامل اإلسالمي ، وأخذ مركز اب       

  .)٢(وحكمهم حنو الزوال ، وأخذ جنم األشراف يف احلجاز يتجه حنو الضعف واالحنالل 

/ هــ   ١٣٤٤ ربيع الثـاين     ١٠وقد لىب الدعوة إىل عقد املؤمتر اإلسالمي يف         
وسـوريا  ،   ولبنــان ،  وسومطرة  ،  وجاوه  ،  م ، مندوبون من مشال أفريقيا       ١٩٢٦

ضمن وفد مجعية اخلالفة اإلسالمية يف بالدهـم ،         ،  اهلند بصفة خاصة    لمي  وبعض مس 
، وأفغانـستان   ،  والـيمن   ،  وإيران  ،  كيا  تر : وختلف عن احلضور بعض الدول مثل     

   .)٣(وغريها 

  :وكانت الدعوة واضحة وصرحية ووفق بنود حمددة هي 

جهة احلقوق اليت هلم أن احلجاز للحجازيني من جهة احلكم ، وللعامل اإلسالمي من            ) ١
  .يف البقاع املقدسة 

  .اختيار حاكم للحجاز حتت إشراف مندويب العامل اإلسالمي  ) ٢

  .جيب أن تكون الشريعة اإلسالمية دستور احلجاز  ) ٣

  .استقالل احلجاز الداخلي  ) ٤

   . ، حفاظاً عليهاجعل احلجاز على احلياد ) ٥

                                                 

   .٢٣١ألشراف وضم احلجاز ، ص خالد ، العالقات بني امللك عبد العزيز آل سعود وا: اهلميل ) ١(
 ، املرجع الـسابـق خالد ، : اهلميل  . ٢٧١رب يف القرن العشرين ، ص   ـحافظ ، جزيـرة الع   : وهبة  ) ٢(

   .٢٣١ص 
   .٢٠٨هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص : فريوزي ) ٣(
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  .صادية مع دولة غري إسالمية ال تعقد حكومة احلجاز اتفاقيات اقت ) ٦

حتديد احلدود احلجازية ، ووضع النظم املالية واالقتصادية واإلداريـة موكـول             ) ٧
   .)١(ملندويب املمالك والشعوب اإلسالمية 

 غري أم بدالً من أن يبحثوا يف القضايا اليت متـت دعـوم              املندوبون اجتمع
ات ـغري توصي ىل شيء يذكر    إ يتوصلوا   بسببها ، فقد تشعبت األمور واملناقشات ، ومل       

بل إن بعـضهم أراد     ،  ىل حتقيقها للحجاز    إال حتقق األهداف اليت كان يتطلع السلطان        
   .)٢(ونسي التأكيد على أن احلجاز للحجازيني ، التدخل يف شؤون احلجاز الداخلية 

لقد انتاب احلجازيني كثري من القلق واخلوف من تلك التوصـيات واألفكـار             
ترضخ حتت الـسيطرة    ىل إدارات غري مستقلة     إوشعروا بأم سيخضعون    . طروحة  امل

رى للحجاز  تبدوا استياءهم من فكرة مجعية اخلالفة اهلندية اليت كانت          وأ . )٣(األجنبية  
 ألن معىن ذلك وضع احلجاز يف يد غري أهله ، ة مشتركة من كل األمم اإلسالمية ؛إدار

م باحلجاز األهواء األجنبية عن طريق مندويب بعـض         تتحكأن  وألن ذلك قد يدعو إىل      
ولذلك تقدموا بطلب إىل السلطان عبد العزيز أن         . )٤(البالد اخلاضعة للنفوذ األجنيب     
. وهو تقرير مصريهم ومشاركتهم يف اختيار حاكمهم        ،  يعطيهم احلق الذي وعدهم به      

   .)٥(وأن احلجاز للحجازيني ، وهم والنجديون سواء 

 يف إعطائهم حق املشاركة يف ازينيىل طلب احلجإ السلطان عبد العزيز وقد وافق
ىل موافقته على ما تقدم بـه أهـل         اليت أدت إ  أن من أهم األسباب     وذكر  . االختيار  

                                                 

   .٢٧٣، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص : حافظ : وهبة ) ١(
   .٢٠٩هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص : وزي فري) ٢(
   .٢١٠املرجع السابق ، ص ) ٣(
: عبد العزيز بن  . ٣٨٧ ـ ٣٨٤ ، ص ٢صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، جـ: املختار ) ٤(

   .١٦٤موضي بنت منصور ، امللك عبد العزيز ومؤمتر الكويت ، ص 
ـ      صالح: املختار  ) ٥( هاين ماجد ، املرجع الـسابق ،  : فريوزي  . ٣٨٧ ، ص   ٢ الدين ، املصدر السابق ، ج

   .٢١٠ص 
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العامل اإلسالمي عن إجابته لعقد مؤمتر إسالمي يقرر مـصري   احلجاز ، هو إعراض وصد      
   .)١(احلجاز 

  دن احلجاز األخرى ، وكانت جدة قد طـال         وم،   مكة املكرمة    وهكذا مت ضم
ـ حصارها ـ  كما أشرنا سابقاً  يز إىل األهـايل يف  وقد أرسل السلطان عبد العز . )٢(  

هو نفسه اخلطاب الذي قرئ يف مكة املكرمة ، مث انتقل إىل جدة أعلن جدة خطاباً ـ  
   .)٣(هم فيه أنه يؤمنهم على أمواهلم ودمائ

مـن   ٢٨د أرسل إىل السلطان عبد العزيز يف         علي بن احلسني ق    الشريفكان  
وا علـى   ـربه بأن الشعب احلجازي قد أمجع     ـم ، خي  ١٩٢٥/هـ١٣٤٣ربيع األول   

   .)٤(اختياره ـ أي الشريف علي ـ ملكاً عليهم 

 نريد إال حترير احلجاز للمسلمني ،     حنن ال   : " ... وقد رد السلطان عليه بقوله      
 فإن أردت السالمة فاترك      ،  أمر احلجاز ومستقبله    يف للعامل اإلسالمي الكلمة األخرية   و

   .)٥(... " األمر للمسلمني 

ىل أهايل جدة ، أخربهم فيه بعدم رضا        إكما أرسل السلطان عبد العزيز خطاباً       
العامل اإلسالمي عن حكم احلجاز بواسطة احلسني وأوالده ، وعرض عليهم احلفاظ على 

مـن  كما خريهم بني اخلروج     . مكة املكرمة   أمواهلم وأنفسهم إذا سلكوا مسلك أهل       
جدة لسالمة أرواحهم وأمواهلم ، أو الضغط على الشريف علي بن احلسني وإخراجـه         

    .)٦(من جدة ، وأنه غري مسؤول يف حال مساعدم أو موالم للشريف علي 

                                                 

   .٢١١ ـ ٢١٠هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص  : يفريوز) ١(
   .٧٣ التمهيد ، ص) ٢(
   .٦٤١ ، ص ١ ، جـ املكرمةأمحد ، تاريخ مكة: السباعي ) ٣(
   .٦٤٨ ـ ٦٤٧املصدر السابق ، ص ) ٤(
   .٦٤٩املصدر السابق ، ص ) ٥(
املـصدر   أمحد ، : السباعي  . ٢١٠ ق، ) واد  عنوان السعد( عبد الرمحن بن ناصر ، خمطوط : املطوع  ) ٦(

   .٦٤٩ص  ، ١ ، جـالسابق
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 أمني / وحاول الشريف علي عقد صلح مع السلطان عبد العزيز فوسط األستاذ
فقال السلطان عبد العزيز للرحياين      ،   )١(ليب والسيد طالب النقيب     ي واملستر ف  الرحياين ، 

: وقال لطالـب النقيب    " . ليس من شأنكما التوسط ، فاملسألة إسالميـة        : " ليب  يوف
وجيتمع مؤمتر  الرأي للعامل اإلسالمي ، فما على األشراف إال أن يرحلوا من احلجاز ،              " 

   .)٢(" از ، من كل نواحيه إسالمي ينظر يف مسائل احلج

يف جدة ، قنـصل  العديد من القناصل املسلمني املقيمني كذلك رفض وساطات   
   .)٣( ووكيل قنصل هولندا، يل قنصل إيران  ووك،السوفيت 

كذلك وسط الشريف علي الدولة الربيطانيـة للـصلح ، ولكـن احلكومـة              
فأجاب ابن سعود إنين    . فريقان  الربيطانية قالت بأا لن تقبل بالتوسط إال إذا رضي ال         

   .)٤(أعطيت عهداً للعامل اإلسالمي أن تكون احلجاز ومكة املكرمة للمسلمني عامة 

وهكذا نالحظ أن اإلجابة املوحدة لكل هؤالء الوسطاء وغريهـم ، هـي أن              
  .احلجاز ختص العامل اإلسالمي كله ، وأن احلل هو أن خيرج األشراف من احلجاز 

، كما اضطر الـشريف     صار ، دفع ببعض األهايل إىل مغادرا        غري أن طول احل   
ليه بوساطة مـن املعتمـد      إمفاوضة السلطان عبد العزيز حول تسليم البالد         علي إىل 

   .)٥(وفق الشروط اليت سبق وأن أشرنا إليها  ، Jordanالربيطاين جوردن 

                                                 

زعـيم  ) م ١٩٢٩ـ١٨٦٢/ هـ ١٣٤٨ـ١٢٧٩( طالب بن رجب بن حممد سعيد الرفاعي ، النقيب    )١(
ان البصرة ، ولد وتعلم ا ، شغل العديد من املناصب الـسياسية يف الدولـة                سياسـي عراقي ، من أعي    

وبني ، العثمانية ، يف عهد السلطان العثماين عبد احلميد الثاين ، وسعى يف الوساطة بني السلطان عبد العزيز 
 النقيب أن   وطلب . األحساءفاشترط السلطان عبد العزيز خروج بقايا العثمانيني من         . احلكومة العثمانية   

ـ     "  :الزركلي  . [ وأقر السلطان عبد احلميد ذلك      . يكون العلم عثمانيـاً      ،  ٣خري الدين ، األعالم ، ج
    ] .٢١٨ص 

   .٢٧١حافظ ، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص : وهبة ) ٢(
   .٤١٧ ت ٤١٦أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين ) ٣(
   .٢٣٢ت بني امللك عبد العزيز آل سعود واألشراف وضم احلجاز ، ص خالد ، العالقا: اهلميل ) ٤(
  .) ٢( ، هامش رقم ٣٧ التمهيد ، ص) ٥(
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ون منـه   ا إىل السلطان عبد العزيز يطلب     لووكان بعض األهايل يف جدة قد أرس      
وقد رد عليهم مبا يطمئنهم ، ووعدهم حبفظ شرف الشريف علـي            . السالم واألمان   

وعـدم  .  والعفو العام واإلحسان     ومساعدته يف مجيع ما يلزم ، وتأمني اجلند واألهايل        
كما وعدهم أن ال يويل على بالدهم       .  عليهـم   نإخافة أهل البلد بل طمأنتهم واألما     

  . )١( أمورها إال من يقوم حباهلا ويصلح

العاليـة   الـسمات بلقد كان جاللته منوذجاً فريداً لويل األمر الذي يتحلـى           
  .واألخالق الكرمية ، هدفه األمسى حتقيق املصلحة العامة مبا حيقق املنفعة للبالد والعباد 

ـ ١٣٤٤وقد دخل السلطان عبد العزيز جدة منتصراً عـام           م ،  ١٩٢٥/هـ
ها ، ومعتمدي الدول اإلسـالمية  وجوه املدينة وعلماء حبي الكندرة    هيمخمفاستقبل يف   

  .)٢(واألجنبية وقناصلها الذين قدموا له التهاين ، وكان من بينهم املعتمد الربيطـاين              
فرحب م السلطان وأعرب هلم عن شكره وتقديره على موقفهم احليادي من هـذه              

 ، وهناك تقدم إليـه      )٣(مث انتقل يف اليوم الثاين إىل قصر الشيخ حممد نصيف           . احلرب  
   .)٤(وهنأوه بالنصر ، أهايل جدة معلنني والءهم وطاعتهم له 

                                                 

 ، بـريوت ، دار      ٢، ج ) امللك عبد العزيز     ( ىعبد العزيز ، عند الصباح محد القـوم السر       : ي  رالتوجي) ١(
   .١٠٦ـ١٠٤م ، ص ٢٠٠٤ ، ١الساقي ، ط

م ، ١٩٦٦/ هــ   ١٣٨٦ ، ٢م ، املطابع األهلية اللبنانية ، ط . لرمال ، د    أمحد ، معجزة فوق ا    : عسه  ) ٢(
   .٦٥ ـ ٦٤زاهية ، شبه اجلزيرة العربية كياناا السياسية ، ص : قدورة  . ١٠١ص 

، من أثرياء جدة ـ آنذاك ـ ويعد ) م ١٩٧١ ـ ١٨٨٤/ هـ ١٣٩١ـ١٣٠٢( الشيخ حممد نصيف ) ٣(
.  عن جده عمر نصيف وهو اآلن متحف متتلكه الدولة السعودية ه ، ورثقصره من معامل مدينة جدة البارزة

   ] .٦١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم [ 
   .٦١املرجع السابق ، ص ) ٤(
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وأنه قام بذلك من     بني فيه أهدافه ،      )١(مث نشر جاللته بالغاً عاماً ألهل احلجاز        
 ، كما أعلن فيه العفو العام عن        )٢(وأمن الوافدين إىل األراضي املقدسة      ،  أجل راحتهم   

 لينظـر    ؛ أما اجلرائم األخرى فقد أحال أمرها إىل القضاء الشرعي        اجلرائم السياسية ،    
كما وضح هلم احلقوق والواجبـات بـني   . فيها مبا تقتضيه املصلحة الشرعية يف العفو  

واتبـاع  ـ عز وجل  ـ ويف اية هذا البالغ أوصاهم بتقوى اهللا   . )٣(احلاكم والرعية 
   .)٤(يف البالد مرضاته ، وحذرهم من إشاعة الفوضى واالضطراب 

كان أهايل مكة املكرمة خاصة وأهل احلجاز عامة يراقبون عـن كثـب إدارة              
السلطان عبد العزيز لشؤوم على مدى عاٍم كامل ، وأدرك أهل الرأي يف جدة منهج               

لكافة ضمن  مبا ي ،  واحلرمني الشريفني   ،   احلجاز   السلطان وأهدافه الرامية إىل حتقيق أمن     
باإلضافـة إىل أن الـسلطـان      . )٥(كهم يف أمن وراحة وطمأنينة      املسلمني أداء مناس  

  ، عبد العزيز كان قد أعطى احلجازيني وعداً بأن تكون هلم احلرية يف تقرير مـصريهم              
ـ  كما سبق وأن أشرناـواملشاركة يف اختيار حاكمهم    احللومن مث شكل أهل  )٦(  

املوقف وتقييمه والنظر تني لدراسة والعقد والرأي يف مكة املكرمة ، وجدة جلنتني منفصل
وقد تشكلت جلنة مكة املكرمة من ثالثني شخـصاً ،           . )٧(يف واقع احلجاز ومستقبله     

 ٢٢ويف يـوم    . وجلنة جدة من عشرين شخصاً ، واجتمعت اللجنتان يف مكة املكرمة            
هـ عقد أعضاء اللجنتني جملساً قرروا فيه مبايعة الـسلطان          ١٣٤٤مجادي الثانية سنة    

واتفقوا على شروط البيعة ونصها ، حيث قرروا مبايعته عبد العزيز ملكاً على احلجاز ، 
                                                 

يف عهد امللك عبد العزيز ، رة ـيري الدين ، شبه اجلزخ: طالع على نص البالغ ، يرجع إىل ، الزركلي لال) ١(
   .٣٤٩ ، ص ١ج

   .٦١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
  .٢٠٣ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج: فريوزي  . ٦٢املرجع السابق ، ص ) ٣(
   .٦٢ السابق ، ص املرجعزيز ، لطيفة عبد الع: السلوم ) ٤(
   .٢١٢هاين ماجد ، املرجع السابق ، ص : فريوزي ) ٥(
  . ٨٣ص ) ٦(
   .٢١٣هاين ماجد ، املرجع السابق ، ص : فريوزي ) ٧(
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ـ على كتاب اهللا وسنة رسوله وأن يكـون احلجـاز    ،ـ  صلى اهللا عليـه وسـلم     
    .)١(وأن يقوموا بإدارة شؤوم وتكون مكة املكرمة عاصمة احلكومة ، للحجازيني 

 العزيز شارحني رجاءهم ومؤكدين على      ومن مث رفعوا طلبهم إىل السلطان عبد      
عند موافقته على ما ورد يف البيعة وشروطها        رغبتهم يف قبول بيعتهم ، كما طلبوا منه         

   .)٢(أن حيدد هلم موعداً إلعالن البيعة العامة ومبايعته رمسياً على ذلك 

ة الـسلطان   ـى مبايع ـوا عل ـذا نالحظ أن احلجازيني هم الذين أمجع      ـوهك
ز ، فقد رأوا فيه احلاكم األفضل واألصلح خلدمة هذه األراضي املقدسة ، يف               العزي دعب

وكان ذلك قـراراً صـائباً يف        .الوقت الذي اختلف العامل اإلسالمي على أمر احلجاز         
ذلك الوقت احلرج ، حيث حال دون حتقيق أطماع الدول األخرى بالتدخل يف شؤون              

  .ا واستقالهلا احلجاز ، وحافظ يف الوقت ذاته على قدسيته

أمام هذا اإلمجاع العام من أهايل احلجاز ، مل جيد السلطان عبد العزيز بداً مـن                
 ليكـون ذلـك     موعداً هلم بعد صالة يوم اجلمعة ؛      حتقيق رغبتهم وقبول بيعتهم حمدداً      

   .)٣( هلم على ذلك لرباءة الذمة ا للجميع وإشهاداً عاماًإعالن

/ هـ١٣٤٤من مجادي الثانية سنة     ٢٥ة ، يف    ناس بعد صالة يوم اجلمع    اجتمع ال 
يف " البلدية  " ري الذي أعدته    بم ، يف املكان الك    ١٩٢٦) كانون الثاين   ( يناير  من   ١٠

 واليت كانت تطل عليها املكتبـات        ، الساحة القريبة من باب الصفا من املسجد احلرام       
طان ملـصافحته   ومن مث جرت البيعة ، والتفت اجلموع حول السل         . )٤(وبعض احملالت   

                                                 

خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد : الزركلي  . ٤٢٨ ـ  ٤٢٧أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين ) ١(
   .٣٨٧، ص  ٢امللك عبد العزيز ، ج

   .٢١٤ ، ص مالمح من تاريخ مكة املكرمةهاين ماجد ،  : يفريوز) ٢(
   .٢١٧املرجع السابق ، ص ) ٣(
 مملكة يف سرية زعـيم ،  منري ، تاريخ: العجالين  . ٤٢٨ ـ  ٤٢٧ ، ص املصدر السابقأمني ، : الرحياين ) ٤(

   .٢١٧هاين ماجد ، املرجع السباق ، ص : فريوزي  . ١٣١ص 
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 ، حيث بايعه األشراف ، مث العلماء ، مث أهل املدينة وجدة ، مث املطوفـون                 )١(ومبايعته  
والزمازمة ، وخدم احلرم الشريف ، وأهل احلارات ، وبعد هـذه املراسـيم نـودي                

ملـك احلجـاز    ( بالسلطان عبد العزيز ملكاً على احلجاز وملحقاته ، فأصبح لقبـه            
٢() ا وسلطان جند وملحقا(.   

 من  ،وقرى احلجاز كما تلقى الديوان امللكي العديد من الربقيات من سائر مدن           
   .)٣(معلنة مبايعتها للملك عبد العزيز ، ورؤساء العشائر، أهايل ومشايخ وأمراء القبائل

حيث عقد مـؤمتر يف     . أما يف بالد جند فقد قوبل هذا الوضع بالفرح والسرور           
م ،  ١٩٢٧) كـانون اآلخـر     ( يناير  من ١٩/ هـ  ١٣٤٥رجب  من   ٢٥الرياض يف   

حضره عدد كبري من خمتلف مقاطعة سلطنة جند وملحقاا برئاسة اإلمام عبد الـرمحن              
ومن أهم نتائجه حتويل اسم الـسلطنة النجديـة وملحقاـا إىل            . الفيصل آل سعود    

لـبالد تقـديراً    ة النجدية وملحقاا ، واملناداة بامللك عبد العزيز ملكاً على ا          ـاململك
وقد وافق امللك عبد العزيز على قرارات هذا املؤمتر ، وبذلك أصبح لقبـه              . جلهوده  
   .)٤() ملك احلجاز وجند وملحقاا ( اجلديد 

وهكذا نالحظ أن موقف أهايل احلجاز من ضم امللك عبد العزيز لبالدهم كان             
 التأييد والقبول بعد ما ملسوه      موقفاً معارضاً يف بداية األمر ، ولكنه سرعان ما حتول إىل          

من شخصية امللك عبد العزيز ، من حزم وعزم وحرص على االلتزام بكتاب اهللا وسنة               

                                                 

   .١٢٦حممد عبد اهللا ، دخول امللك عبد العزيز احلجاز ، ص : سلمان ال) ١(
   .١٤٣ ـ ١٤٢حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص : الغامدي ) ٢(

م ، عِقد مؤمتر يف الرياض حضره علماء البالد وأعياا ، وتقرر فيـه أن               ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩ـ يف عام    
عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربيـة        : العثيمني  " . [ ان جند وملحقاا    سلط" يكون لقب حاكمهم    

   ] .٣٠٧ ، ص ١السعودية ، ص ج
   .٢٢٢هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص : فريوزي ) ٣(
   .٦٤لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٤(
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ـ صلى اهللا عليه وسلمـ رسوله    يف كل األمور ، إضافة إىل ما بذله من جهود كبرية  
ون يف سبيل احلفاظ على أمن وسالمة البالد ، األمر الذي دفعهم إىل مبايعته بامللـك د               

، على ذلك األمر ، فقد أدركوا أن خري من حيكم احلجاز            أن جيربهم أو يكرههم أحد      
وحلجاج بيت اهللا ، ويدير شؤوا هو امللك عبد العزيز الذي استطاع أن يؤمن للحجاز       

  . األمن واألمان  ،احلرام

ويف املقابل أدرك امللك عبد العزيز أن الشعب احلجازي كانـت لـه حياتـه               
كما سبق ـ  نياالجتماعية يف جند ؛ إذ أن احلجازي اليت ختتلف عن األوضاع االجتماعية

ـ اـوأن أشرن يف حني كانت .  ، كانوا يعيشون حياة منفتحة على العامل اخلارجي )١(  
حياة النجديني تتسم نوعاً ما بالشدة وعدم التهاون يف تطبيق األحكام الشرعية ، وكان              

   .)٢(تيجة لذلك البد أن تنشأ احتكاكات ومصاعب ن

فقد قام بعض سكان مكة املكرمة بإشعاره عند دخوله مكة املكرمة مبعانام من             
 ، وهو أول من توىل مكة املكرمة من قبـل           )٣( بعض املواقف اليت قام ا خالد بن لؤي       

امللك عبد العزيز ، ومن مث أسند جاللته إىل خالد بن لؤي شؤون اإلخـوان وجعلـه                 
 ؛ حىت )٤(  ـكما سبق وأن أشرناـ حاكماً مدنياً وعني حافظ وهبة حاكماً عسكرياً ، 

مع عصبية وضيق   ،  وأفقه السمح البعيد    ،  ونظرتـه الواسعة   ،  تتوازن حكمـة حافظ    
   .)٥(حلم ابن لؤي 

                                                 

   .١٩التمهيد ، ص ) ١(
   .١٠٨أمحد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٢(
مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكـة املكرمـة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاين  ) ٣(

   .٧٥ص 
  . ٣٤التمهيد ، ص ) ٤(
   .١٩٦سعود ، ص عبد الرمحن ، عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل : : نصر ) ٥(
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دة ، ـت بالـش ـولكن سياسة اإلخوان ـ آنذاك ـ جتاه أهايل احلجاز اتسم  
 اليت عدوها خمالفة لإلسالم ، ويف ظـل تلـك      فيما يتعلق دم القباب اليت على القبور        

   .)١(رق التبغ وإيقاع العقوبة باملدخنني السياسة التعسفية قام اإلخوان حب

ونتيجة لسياسة اإلخوان تلك ، أثريت دعاية مضادة هلا كانت تبثها حكومـة             
امللك علي بن احلسني ، من خالل نشر الشائعات حول هـدم اآلثـار اإلسـالمية ،                 

كما عملوا على نشر الشائعات يف مصر حـول هـدم           . ماكن املقدسـة   وختريب األ 
ي امللـك   ـوخش . )٢(يف العامل اإلسالمي     القبور ، وقد أثارت تلك الشائعات استياءً      

عبد العزيز من جتاوز اإلخوان على احلجاج من الدول اإلسالمية ، وهذا مـا حـدث                
وهذا  . )٣(ا  ـ على رعاياه  حيث احتجت بعض الدول على جتاوزات اإلخوان      ،  بالفعل  

  .ما ستتعرض له الدراسة فيما سيأيت 

هذه املشكلة   جاللتهالعزيز مع ذلك املوقف ؟ لقد عاجل فكيف تعامل امللك عبد 
معاجلة القائد املسلم املؤمن املفتوح الذهن ، فعمل على إشغال فرق اإلخوان بالقتال ،              

اته املشددة وقت نفسه أرسل تعليموكلفهم مبهمات عسكرية يف جهات متعددة ، ويف ال  

                                                 

 ،  ١مفيد ، موسوعة تاريخ اململكة احلديث واملعاصر ، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط               : الزيدي  ) ١(
   .١٨٥م ، ص ٢٠٠٤

ـ وقد ذكر أحد املؤرخني بأن اإلشاعات اليت أثريت حول سياسة اإلخوان مبالغ فيها ، وأورد عدة أدلة                  
ولكنها ال تصل إىل حد ، كالتدخني مثالً بالشتم ، ثل تلك األعمال على أن اإلخوان إمنا كانوا يردعون م

   ] .٣٧١ : ٣٦٨أمني ، تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين . [ الضرب 
ومما ال شك فيه أن اإلخوان كانوا على جانب من الصواب يف معارضة تلك األمور املخالفة للـشرع ،                   

كان لسياسة الشدة والعنف اليت استخدموها أثرها السيئ        بل بالعكس   ،  ولكنهم مل يتعاملوا معها حبكمة      
اء العامل اإلسالمي ، يف وقت كانت الدولة حباجة إىل تأييد العامل            أحن أو على بقية      ، سواء على احلجازيني  

  .اإلسالمي 
 ،  مىن قائـد ، التنظيمـات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود              : القحطاين  ) ٢(

   .٧٦ص 
   .١٨٥مفيد ، املرجع السابق ، ص : الزيدي ) ٣(
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شتمهم من قبل اجلند ، وحظـر       كل أحناء احلجاز مبنع ضرب املواطنني ومنع         لتطبق يف 
ن من رجال البلدية لرياقبوا     ـالتدخني ، وتغرمي من يدخن ، بدل جلده ، وأقام مناظري          

صة ه من قبل اجلهات املخت    ـمن يتخلف عن أداء الصالة ، لتقرير اجلزاء الشرعي علي         
بق يف ـكما كان يطـ ة حاالً ،  ـات البدنيـ تنـزل به العقوب أن منيف الدولة بدالً

ـ )١(جند  ة ـن يعارض احلكومـومعاقبة من ينشر األكاذيب أو األفكار املنكرة ، وم  
وكان هدفه من ذلك أن يوضـح متـسكه         . أو يعقد االجتماعات دون إذن احلكومة       

   .)٢(وضغوطهم أيضاً ، إلخوان وختفيف قيود ا ،باألحكام الشرعية 

ك األحداث املهمة اليت شـهدا منطقـة        ـومل يكن األمري فيصل بعيداً عن تل      
ة فيها ، حيث    ـركاحلجاز ، سواء قبل ضم احلجاز أم بعده ، فقد كان له شرف املشا             

ـ   أسند إليه والده امللك  أن يكون يف قلب احلدث ، بعد أنـ شاء اهللا سبحانه وتعاىل 
ـ    وجعله نائباً عنه   ة ، ـعزيز مهمة إدارة شؤون هذه املنطق     عبد ال  بق وأن  ــ كما س

أشرنا ـ بل كان له دور كبري ـ بعد اهللا عز وجل ـ يف ترسيخ النظام واالستقرار يف    
   .هلا ويف التأثري على موقف أهايل احلجاز من ضم امللك عبد العزيز احلجاز ،

 تعلـق احلجـازيني وإعجـام       أدرك امللك عبد العزيز منذ وقت مبكر مدى       
، ويف  ) النائب العـام    ( بشخصية األمري فيصل ، ولذلك أسند إليه ذلك املنصب املهم           

فقد اقتضت حكمته أن يويل مسو األمري فيصل ثـاين           : " ... )٣( العجالينذلك يقول   
 آنس من تعلق احلجازيني بذاته ، وقـد         نأجناله نائب له يف إدارة حكم احلجاز ، بعد أ         

ولباقة ، صاب يف ذلك كل اإلصابة ، إذ أظهر هذا األمري الصغري السن حنكة الشيوخ      أ
  " .، فجمع القلوب حوله احلكماء 

                                                 

مفيد ، موسوعة تاريخ اململكـة العربيـة        : الزيدي   . ١٠٨أمحـد ، معجزة فوق الرمال ، ص        : عسه  ) ١(
   .١٨٦ ـ ١٨٥السعودية ، ص 

   .١٨٥مفيد ، املرجع السابق ، ص : الزيدي ) ٢(
   .١٤٢عيم ، ص منري ، تاريخ مملكة يف سرية ز: العجالين ) ٣(
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ولكن كيف جنح األمري فيصل يف أن يتكيف مع طبيعة الـشعب احلجـازي ،               
ن بأنفسهم فهم يوجعلهم يقتنعون حبكمه وخيلصون له ؛ ذلك أن احلجازيني كانوا فخور    

ومـسجده ،  ـ  لمعليه وس صلى اهللاـ احلرام ، ومثوى قرب الرسول   بيت اهللاسدنة 
وبالدهم مهوى أفئدة املسلمني من مشارق األرض ومغارا ، وقد كان اخللفاء منـذ              

فإذا م يلتفون حول األمري فيـصل         .)١(أقدم العصور يهابوم ويبالغون يف إرضائهم       
م ملا وافقـوا علـى أن يكـون         ـتهقاً بث معلنني له الوالء والطاعة ، ولو مل يكن جدير        

  .واملسؤول عن شؤون بالدهم ، حاكمهم 

ولقد كان األمري فيصل حاكماً ميسك الزمام بيده ، ويعطي الالمركزية للرجال            
بل حبهم الشديد له ،     ،  للثقة ، وكانوا أهالً ألن يعرفوا قوة اهليبة له          الذين كانوا أهالً    

ز وتطويره ، مما جعل للفيصل دوراً كـبرياً يف تقريـب            فكانوا عوناً له يف تنظيم احلجا     
نحها احلجازيون األمري   ماتمعني احلجازي والنجدي من خالل تلك الثقة الغالية اليت          

 ، إضافة إىل ما فعلته شخصيته احملببة يف اجتذاب قلوب املواطنني إليـه ، فـنعم         فيصالً
   .)٢(ر احلجازيون باحلرية والكرامة وشع احلجاز أثناء واليته باالستقرار والطمأنينة ،

املعاصرين له ، ما كان ميثله األمري فيصل يف قلـوب            )٣(رخني  ؤويصف أحد امل  
مل أكـن   : " م فيقول   ١٩٣٤/ هـ١٣٥٣وذلك عندما ذهب للحج عام      ،  احلجازيني  

أمسع إال ثناء على فيصل ، كان كل من نتصل م حيدثوننا بتحفظ عن امللك ، حىت إذا                  
 وترددت كلمـة     ، ديث إىل نائبه على احلجاز فيصل ارتفعت حرارة احلديث        وصل احل 

ا أي البيان أن هذه مكانة ال يرقى إليه وغين عن  ،احلب الذي حيمله احلجازيون لفيصل  
حاكم إال إذا اشتهر بالعدل والتسوية بني الكبري والصغري ، باإلضـافة إىل الـسماحة               

  " .والبشاشة ولني العريكة 
                                                 

   .٩٤أمحد ، ووالد وما ولده ، ص :  نيحس) ١(
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  ) ٢(

   .٩٠واإلسالمية ، ص 
   .٩٤ السابق ، ص املصدرأمحد ، : حسن ) ٣(
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عالية الـيت ملـسها الـشعب       وهكذا يالحظ أن السمات الدينية واألخالقية ال      
، ) ري فيصل األم(احلجاز  ونائبه على    احلجازي من خالل تعامله مع امللك عبد العزيز ،        

ز للحجـاز ، ويف     كان هلا أثرها اإلجيايب يف موقف احلجازيني من ضم امللك عبد العزي           
م البالد ، ومن مث كان هلا أثرها أيـضاً يف مواقـف الـدول               ـحك تأييده لسياسته يف  

  .و ما سوف تتم دراسته فيما سيأيت وه. خرى األ

                                                 

، شاعر قصصي حـضرمي ، ولـد        ) م  ١٩٦٩ـ١٩١٠/ هـ  ١٣٨٩ـ١٣٢٨( علي بن أمحد باكثري     ) ١(
ندونيسيا ، من أبوين عربيني ، وأرسل إىل حضرموت صغرياً لينشأ يف وطن آبائه كما هي عادة احلضارمة               بأ

وانتقـل  . ف اليمن والصومال واستقر مدة يف احلجاز اوطاف بأطر، يف املهاجر ، مث هاجر من حضرموت      
قسم الرقابة على املصنفات الفنية  ريس ، وعني يفم ، حيث عمل يف التد١٩٣٣/هـ١٣٥٢إىل مصر عام    

   ] .٢٦٢ ، ص ٤خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ يف وزارة الثقافة مبصر 
عبد احملسن صاحل ، سلطان جند واحلجاز وملك اململكة العربية السعودية وأجنالـه يف صـحافة   : اليوسف  ) ٢(

   ]٤٨٧عصره ، ص 
املرجع السابق ،   . [  شاعر جاللة امللك عبد العزيز ، وعضو يف جملـس الشورى             أمحد إبراهيم الغزاوي ،    )٣(

   .٤٨٩ ـ ٤٨٨ص 
   .٤٩٠املرجع السابق ، ص ) ٤(
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كانت سياسة احلكومة الربيطانية قبل احلرب العاملية األوىل ، تتمثل يف البعد عن             
   .)١(التدخل يف شؤون اجلزيرة العربية 

ـ ترمـي إىل تـأمني وضـعه         يف حني كانت سياسة اإلمام عبد العزيز آنذاك       
خلي ضد األتراك العثمانيني وضد والءات القبائل املتقلبة ، مبحاولة التفـاهم مـع      الدا

ا جتاهه ـ آنذاك ـ   ـن سياسة بريطانيـلك. القوى الوحيدة يف املنطقة وهي بريطانيا 
أن أن بريطانيا يف تلك الفتـرة كانـت تـرى     : كانت غري واضحة ، لعدة أمور منها        

 ؛د العزيز   ـع اإلمام عب  ـم هلا من االتفاق م    ـنية أه  الدولة العثما  احملافظة على صداقة  
ـ   ة قوية يف آسـيا    ـدة ومساندة دولة عثماني   ـت ترمي ملعاض  ـإذ أا كان   ون ـ، تك

 عازالً بني املصاحل االستعمارية يف اهلند ، وبني أهداف منافسيها من الدول األوروبيـة             
    .)٢(هناك 

سياسة الربيطانيـة ،    تلك ال  م حدث تغري يف   ١٩١٣/هـ١٣٣١ يف سنة    ولكن
السنة ، وأجرب الدولـة      يف تلك    األحساءوذلك عندما متكن اإلمام عبد العزيز من ضم         

                                                 

   .٨٣حافظ ، مخسون عاماً يف جزيرة العرب ، ص : وهبة ) ١(
قسم  : نيإىل قسمني سياسيني رئيس   ـ قسمت احلكومة الربيطانية جزيرة العرب قبل احلرب العاملية األوىل           

وقسم يشمل األجزاء املتبقيـة     . وهي ضمن مناطق النفوذ العثمانية      ،  يشمل األجزاء الشمالية والغربية     
احمليطة ا ، والشريط الساحلي للخليج      اليت حيكمها الشيوخ العرب احملليني ، وخاصة عدن واألراضي          

ها يف كشف املصاحل الربيطانية يف      مصطفى ، الوثائق الربيطانية وأمهيت    : النجار  . [ العريب وخليج عمان    
م ، جملة املؤرخ العريب ، العـدد العاشـر ،           ١٩١٨/١٩٢٦جزيرة العرب بعد احلـرب العاملية األوىل       

    ) .٧٦ـ٧٥م ، ص ١٩٧٩
ئة عام على تأسيس اململكة العربيـة       الدبلوماسي ، صدر مبناسبة مرور م     موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز      ) ٢(

عة اللغوية ، فهمي قطب الدين النجـار ، الرياض ، مكتبـة امللـك عبد العزيز العامة ، السعودية ، املراج
  ٣٢، ص ) م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩( ط ، . د 
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 ،  )١( األحـساء ا إقلـيم    يهة على االعتراف به حاكماً على منطقة جند مبا ف         ـالعثماني
اخلليج العريب ، مما لفت إليه أنظار حكومة اهلنـد  ح يف الوصول إىل شاطئ   ـوبذلك جن 

   .)٢(نية  الربيطا

ومن مث رأت بريطانيا ضرورة االتصال باإلمام عبد العزيز ، كجزء من السياسة             
الربيطانية لبسط نفوذها على مناطق اخلليج العريب ، من أجل تأمني طرق مواصالا إىل              

كما أن بريطانيا كانت تعرف الشيء الكثري عن املنـاطق           . )٣(األقصى  اهلند والشرق   
ة اإلمام عبد العزيز السياسية ، وأن فرصتها الذهبية أن ال يكـون    العربية وطرق ومهار  

بعيداً عن موقف املزاملة والصداقة ، فهـي إذا انتـهجت      السعودية   ةموقفها من الدول  
، فقد تتيح الفرصة لغريها لكسب ود وصداقة حاكم شـبه اجلزيـرة          مذهباً غري ذلك    

   .)٤(صر والذي أصبح موقفه موقف القوة وموقف الن، العربية 

                                                 

 على مستوى من القوة ، ال سيما وأن هذا اإلقليم يتميـز             األحساءلقد أصبح اإلمام عبد العزيز بعد ضم        ) ١(
 ،ا امليـاه    العديدة اليت تكثر فيه    رة آبارها ، وبواحتها   بوضع اقتصادي جيد ، حيث متيزت هذه املنطقة بكث        

وترحيبهم باإلمام عبد العزيز ملا كان يعيشه  األحساءسكان  وهذا ما جعلها منطقة زراعية ، إضافة إىل تأييد
اإلقليم من فساد وفوضى وممارسة سيئة ملوظفي اإلدارة العثمانية وانعدام األمن ، مما سهل وصول اإلمـام                 

تركية بنت محد ناصر ،     : اجلار اهللا   . [  عنها دون عناء     العثمانيني وإجالء األتراك    األحساءزيز إىل   عبد الع 
     ] .١٢٦ ـ ١٢٥موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص 

   .١٥عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
Lenczowski, G. : The Middle East in World Affairs, Comell University Press, 

New York, 1952, p.339. 

   .١٥عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٣(
 مكة املكرمة ، العالقات بني الشرق والغرب على مر العصور ، يوسف علي ، دراسات متميزة يف: في  الثق)٤(

    .١٩١م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١١ ، ١ط مطبعة الصفا ،
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وهكذا رأت بريطانيا أن تتبع سياسة التقرب إىل اإلمام عبد العزيز ، والـسعي              
 William  ()١(وليم شكسبري  ا مندواـفأرسلت بريطاني. إىل إقامة عالقة ودية معه 

Henry Shakespeare (   املعتمد السياسي الربيطاين يف الكويت ، وكان موفداً مـن
، )Major Ceneral sir Cox ()٢(اخلليج السري بري كوكس قبل املعتمد الربيطاين يف 

وقد عرض شكـسبري    . بقصد التعرف على اإلمام عن كثب ، وعلى توجهه السياسي           
على اإلمام عبد العزيز وعوداً بريطانية إذا اشترك معهم ضد العثمانيني أثناء احلـرب              

عبد العزيز بتـرك موقفـه      نية لإلمام    أنه ال ولكن اتضح لشكسبري     . )٣(العاملية األوىل   

                                                 

يف بريطانيا مث عاد إىل اهلند للعمل       ، واصل تعليمه العسكري     م  ١٨٧٨/ هـ  ١٢٩٥من مواليد اهلند سنة      )١(
م ١٩٠٤/ هـ  ١٣٢٢ردية والفارسية والعربية ، ويف سنة       ويف اجليش الربيطاين ، وكان جييد التحدث باأل       

عداً للمقيم السياسي الربيطاين برسي كوكس      لربيطانيا يف بندر عباس ، بعد ذلك أصبح مسا        رشح قنصالً   
وأثناء احلرب العامليـة األوىل  . يف بوشهر باخلليج ، مث أصبح وكيالً مفوضاً للسياسة الربيطانية يف الكويت      
 ذلك ، وقد قام شكسبري بدور       عرض على اإلمام عبد العزيز طلب بريطانيا بالوقوف معهم ، ولكنه رفض           

قات بني اإلمام عبد العزيز والربيطانيني ، فقد كان أول بريطاين يلتقي باإلمام              وحموري يف تنمية العال    رئيس
ولقي حتفه يف تلـك     ،  رب معه أثناء وقعة جراب مع ابن الرشيد         اجب بسياسته حىت أنه ح    عشخصياً ، وأ  

: اجلـار اهللا    . [ زن لوفاته   ـد العزيز أشد احل   ـزن اإلمام عب  ـوقد ح . م  ١٩١٥/ هـ  ١٣٣٣املعركة  
       ] .١٠٨ـ١٠٧ية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص ترك

جنـدة فتحـي ،   : صفوة [ اخلليج العريب  ، املقيم السياسي الربيطاين يف) لفتنانت كرنل برسي كوكس    (  )٢(
م ،  ١٩١٤/١٩١٥ساقي ،    ، بريوت ، دار ال     ١، ج ) جند واحلجاز   ( اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية      

    ] .١٥٤ص 
تركية بنت محد   : اجلار اهللا    . ١٦٢ ، ص    ١صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج        : املختار  ) ٣(

   .١٠٩ : ١٠٧ناصر ، املرجع السابق ، ص 
عدا يف   ملـسا   ، ـ كان مما طلبته بريطانيا من اإلمام عبد العزيز أن ينضم إىل حاكمي الكويت واحملمـرة               

 تعترف به حاكمـاً مـستقالً ،        يب أمورها ، مقابل وعدهـا بأن     تانتزاع البصرة من العثمانيني ، وتر     
عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة       : العثيمني. [ م معه عالقات ، وحتميه من أي هجوم حبري عليه           وتقي

   ] .٢٩٣ ، ص ١العربية السعودية ، ج
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احليادي بني بريطانيا والدولة العثمانية حىت يتوصل إىل اتفاقية موقَّعـة وخمتومـة مـن               
   .)١(بريطانيا 

 ، وبأنه أصبح    األحساءأدركت بريطانيا قوة اإلمام عبد العزيز بعد ضمه ملنطقة          
 سـنة  نـها يف خطراً يهدد مصاحلها ، فعقدت معه معاهدة العقري اليت أسلفنا احلديث ع   

وتعهده بعدم االعتداء   ،  ت فيها بريطانيا باستقالله     م ، واليت اعترف   ١٩١٥/هـ١٣٣٤
   .)٢(على مناطق نفوذها يف اخلليج 

وقد أوجز كوكس يف برقية له إىل الدائرة اخلارجية يف حكومة اهلند الربيطانيـة             
م عليـه   األساس الذي جيـب أن تقـو      ب اإلمام عبد العزيز اليت قدمها لتكون        ـمطال

  ،  بينه وبني احلكومة الربيطانية ، ومن أمهها اعتراف بريطانيا باستقالل بالده            ، املعاهدة
ومل تتـردد األوسـاط     . وغري ذلك من الـشروط      ،  وتطبيق الشريعة اإلسالمية فيها     

الربيطانية يف التحرك حيث بعث سكرتري حكومة اهلند الربيطانية بربقيـة إىل برسـي              
 يذكُر فيها أن حكومة اهلند الربيطانيـة         ، ي الربيطاين يف اخلليج   كوكس املقيم السياس  

إبرام معاهدة معه يعد أمـراً      ة عبد العزيز آل سعود ؛ فإن        ـه لضمان صداق  ـتعتقد أن 
وكانت هذه املعاهدة األساس الذي رسم أسس العالقة اجلديدة وطبيعتـها            . )٣(ملحاً  

   .)٤(عبد العزيز وبريطانيا بني اإلمام 

                                                 

   .٣٩١ ـ ٣٩٠ ، ص ٢العربية يف الوثائق الربيطانية ، مرة جندة فتحي ، اجلزي: صفوة ) ١(
   .١٠التمهيد ، ص ) ٢(
  .١١٧ـ ١١٦تركية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص : اجلار اهللا ) ٣(
وسف علي ، دراسات    ي: الثقفي  : [ انظر  . من التفاصيل حول حتليل هذه املعاهدة والتعليق عليها         للمزيد  ) ٤(

   ] .١٥٧متميزة يف العالقات بني الشرق والغرب على مر العصور ، ص 
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نت بريطانيا ختشى بشدة معاداة اإلمام عبد العزيز ، خوفاً مـن أن يحـول               كا
اهتمامـه مرة أخـرى إىل احلجاز ، والذي كانت ترغب يف مد نفوذها االستعماري             

   .)١(إليه 

وقد اتضح هذا األمر على أثر وقوف بريطانيا إىل جانب الشريف حسني بعـد              
حيث أرسلت إىل ابن سعود حتذره      م ،   ١٩١٨/هـ١٣٣٧هزميته يف معركة تربة سنة      

   .)٢(  ـحبثنا هذا وأن بينا يفكما سبق ـ من التوغل يف احلجاز 

حيث زار خالهلا   ،  كما أن الرحلة السياسية اليت قام ا األمري فيصل إىل أوروبا            
م ، كانت قد كشفت أيضاً عن وجهة النظر الربيطانية ،           ١٩١٩/هـ١٣٣٨لندن سنة   

العزيز آل سعود والشريف حسني ، وهو األمر عبد ئم بني اإلمام الرتاع القا خاصة إزاء   
 ألن بريطانيا هي صاحبة النفوذ األقـوى  ؛الذي كان يهم بالدرجـة األوىل ابن سعود      

   .)٣(ـ آنذاك ـ يف املنطقة احمليطة به ، وهو يعمل جاهداً على عدم التصادم معها 

لعزيز آل سعود وقـت قيـام       وإذا كانت سياسة بريطانيا بالنسبة لإلمام عبد ا       
األمري فيصل بتلك الزيارة غري واضحة متام الوضوح ، حيث بدت بريطانيا يف ظاهرها              

القـوي يف نظرهـا حـىت سـنة     حسني رجل اجلزيرة العربيـة      تتعاطف مع الشريف    
 ألنـه    ؛  ختسر صداقة ابن سعود    نم ، ويف نفس الوقت ال تريد أ       ١٩١٩/هـ١٣٣٨

ة بعد أن ساءت العالقات بينها وبني الشريف حـسني ،           اتضح هلا أنه األقوى ، خاص     
   .)٤(م ١٩١٩/هـ١٣٣٨بسبب رفضه التصديق على معاهدة فرساي سنة 

                                                 

)١ (Troeller : The British of Saudi Arabia, London, 1976, P205   
     .٢٥التمهيد ، ص  )٢(
    .٢٧عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٣(
   .٢٧ ، ص نفس املرجع) ٤(

Lenczowski, G. : The Middle Wast in world Affairs, pp. 340-341.  
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م ، والذي تقرر فيـه أن       ١٩٢٠/هـ١٣٣٩وعندما عقد مؤمتر الرياض سنة      
أخذ السلطان عبد العزيز     . )١(" سلطان جند وملحقاا    " يكون لقب اإلمام عبد العزيز      

 الفعل الربيطانية ؛ فإذا بربيطانيا تعلن اعترافها به سلطاناً على جند ، وكتب              يترقب ردة 
إليه وزير اخلارجية الربيطاين ونستون تشرشل رسالة نئة أعلن فيها اعتراف بريطانيـا             

   .)٢(بعبد العزيز سلطاناً على جند وملحقاا 

 يف شبه اجلزيـرة     وكان من نتائج احلرب العاملية األوىل أن أصبح نفوذ بريطانيا         
فقد دخلت حتت نفوذها كلٌ من العراق وشـرق         . العربية واخلليج أعظم من ذي قبل       
وأصبحت بذلك صاحبة الكلمة العليا يف حتديـد        . األردن ؛ إضافة إىل جهات أخرى       

وقد اتـضح هـذا األمـر يف     . )٣(عالقات حاكم تلك األقطار بالسلطان عبد العزيز        
حـضره   ،   )٤(ث عقد مؤمتر يف بلـدة احملمـرة         م ، حي  ١٩٢٢/هـ  ١٣٤٠رمضان  

من حكومة السلطان عبد العزيز ، ومندوبون عن حكومة العراق ، ومندوبون         مندوبون  
 ومؤمتر العقري سنة    ، )٥(بريطانيون ، للنظر يف قضايا احلدود والعشائر بني جند والعراق           

ـ      ، م الذي عينت فيه احلدود بني بالده      ١٩٢٢/هـ١٣٤١ ،  تـ وكل مـن الكوي
   .)٧(ووادي السرحان له  امللح )٦( فيه تبعية قريات توالعراق ، وأُقر

                                                 

   .٨٩انظر ما سبق ، ص ) ١(
    .١٦٢خالد ، العالقات بني امللك عبد العزيز آل سعود واألشراف وضم احلجاز ، ص :  اهلميل )٢(
   . ٢٩٥ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: العثيمني ) ٣(
خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهـد        : الزركلي  . [ خرمشاه  : على شاطئ اخلليج يسميها اإليرانيون اآلن       ) ٤(

   ] .٢٨٨ ، ص ١امللك عبد العزيز ، ج
   .٧٦ـ٧٥، ص لوجيز يف سريةامللك عبد العزيز خري الدين ، ا: الزركلي ) ٥(
املتجمدة منها سبخة قريات امللح ، وسبخة حـضوضاء يف  مناطق تسمى سبخات حتوي كثرياً من األمالح        ) ٦(

 ،  امللـك عبد العزيـز ومؤمتـر الكويــت     موضي بنت منصور ،     :  بن عبد العزيز  ا. [ وادي سرحان   
   ] .١١١ص 

    .٢٩٥ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، املرجع السابق ، ج: العثيمني  )٧(
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وملا رأى الربيطانيون أن هذه املعاهدة مل تف بالغرض عملوا على حماولة أخرى             
ـ    ـوإزالة أسباب سوء التفاه   ،  للتوفيق بني ابن سعود واألشراف       دوا ـم بينهما ، فعق

كما سـبق وأن  ـ ي فشل يف حتقيق أهدافه  ذـ وال  .)١(هلذا الغرض مؤمتر الكويت 
   .)٢(  ـأشرنا

لقد كشف مؤمتر الكويت عن حقيقة جديدة ، وهي أن احلسني أصبح مناوئـاً              
حلليفته بريطانيا ، وهو الذي حطم بعناده املؤمتر الذي علقت عليه كل آماهلا يف املنطقة               

ـ      كما  . العربية   د واحلجاز ، وأنه مل يبق      أظهر املؤمتـر جلياً استحالـة التعايش بني جن
ــسيف  ــ. إال ال ــن مث انطلق ــاز ت ـوم ــد إىل احلج ــوات جن ــن . )٣(ق ة يف س

   .)٤(  ـرناكما سبق وأن أشـ م ، ١٩٢٤/هـ١٣٤٣

وأثناء تقدم القوات السعودية صوب احلجاز ، اختذت بريطانيا موقف احلياد ،            
 أن تدخل دولة على أساس أن هذا الصراع ، بني حاكمني مسلمني ، وليس من احلكمة     

لو تدخلت إىل جانب احلسني ، فإن ذلك سيغضب مسلمي          مسيحية بينهما ، كما أا      
اهلند ، الذين كانوا يعتربون حتالفه مع بريطانيا ، أبان احلرب العاملية األوىل ضد الدولة               

    .)٥(العثمانية صاحبة اخلالفة اإلسالمية ، يف رأيهم طعنة لإلسالم 
                                                 

   .١٦٦راف وضم احلجاز ، ص ز آل سعود واألش امللك عبد العزيخالد ، العالقات بني: اهلميل ) ١(
ت مصلحة بريطانيا الفعلية يف هذا الوقت هي االحتفاظ بالوضع القائم الذي شـيدته ورمسـت                ــ كان 

االحتفاظ بالتوازن بني القـوى      يف ، كما أن مصلحتها تكمن       ، مقطعة ا أوصال العامل العريب     خطوطه  
نات إحداها ، ويصل ا األمر إىل التحكم يوماً مـا يف طـرق              حىت ال تزيد إمكا   ؛  املوجودة يف املنطقة    

وكانت بريطانيا ختشى من توسع جند صوب العـراق        صالت الربيطانية ، بني حيفا واخلليج العريب ،       ااملو
   ] .١٦٨ ـ ١٦٧نفس املرجع ، ص . [ وشرق األردن 

   .١٥التمهيد ، ص ) ٢(
   .١٥٣ ـ ١٥٢ عبد العزيز ومؤمتر الكويت ، ص موضي بنت منصور ، امللك: بن عبد العزيز ا) ٣(
   .٣١ص ) ٣(
ـ ١٩٣٢/ هـ  ١٣٦٤ـ١٣٥١مستور حمسن ، العالقات السعودية الربيطانية       :  اجلابري   )٤( م ،  ١٩٤٥ـ

    .١٠م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ط ،.  د ن ،. جدة ، د 
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 ختشى من امتداد نفوذ السلطان عبد العزيـز إىل العقبـة         ولكن بريطانيا كانت  
 احلجـة سـنة     يذمن   ١٥ املستعمرات يف    وزير Ameryلذلك أعلن أمرى     ؛ومعان  

ـ م ، ضمهما إىل األردن ، األمر الـذي أ         ١٩٢٥يوليو سنة   من   ٦/ هـ  ١٣٤٤ ار ث
وبنـاًء    .أن هاتني املنطقتني تابعتان إلقليم احلجاز     فأعلن   غضب السلطان عبد العزيز ،    

على ذلك أعطت بريطانيا تعليماا إىل مفوضها للضغط على اجلانب الـسعودي مـن      
  .  )١( ينأجل جعل احلدود لصاحل اجلانب األرد

م، ١٩٢٥/هـ١٣٤٤ على أبواب جدة سنة وبينما كان السلطان عبد العزيز ،
Glibert Clayton حياصرها جاءه اجلنرال جلربت كاليتون  مـة  مندوباً مـن احلكو  

والتوقيع ، ومعه الـسيد     الربيطانية ، وخموالً أن ينوب عن احلكومة العراقية يف االتفاق           
   .)٢(السويدي باسم حكومة العراق توفيق 

 ة ـودارت بينهما مفاوضات ، عقدت على أثرها اتفاقيتان مسيت األوىل اتفاقي          
راقية ، والثانيـة    ا مشكالت القبائل يف احلدود النجدية الع      يه ، صفيت ف   )٣(" بحرة  " 

جنـد    جند واألردن ، وزيد فيها تعيني احلـدود بـني          بني ،   )٤(" حداء  " مسيت اتفاقية   
   .)٥(وشرقي األردن 

                                                 

   .١٢مستور حمسن ، العالقات السعودية الربيطانية ، ص : اجلابري ) ١(
بنوا ، عبد العزيز    : ميشان   . ٧٧خري الدين ، الوجيز يف سرية امللـك عبـد العزيـز ، ص            : كلي  الزر )٢(

    .١٨٢آل سعود سرية بطل ومولد مملكة ، ص 
كانت تعرف بالقُرين عندما مر ا ابن جبري سـنة          . بلدة عامرة بني مكة وجدة يف منتصف الطريق بينهما          ) ٣(

مة الصغرية اليت بطرف البلد اليوم من املشرق ، وتغـري االسـم            م ، والقرين اسم األك    ١١٧٥/هـ٥٧٠
 ،  ١عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجاز ، ج        : البالدي  . [ بسبب حفر بئر غزيرة ال ترتح فسميت حبرة         

   ] .١٨٣ص 
نفـس   . [ران مير عندها طريق مكة إىل جدة ، بني احلديبية وحبرة            ـية مبر الظه  رأوحدة ، عني كانت جا    ) ٤(

   ] .٢٤١ ، ص ١ ، جاملصدر
 ،  املصدر السابـق ن ،   ـالدي خري: الزركلي   . ٤٤٥ : ٤٣٧يث ، ص     احلد دأمني ، تاريخ جن   : الرحياين  ) ٥(

   .٧٧ص 
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ه ملكاً عليهـا يف     ـم السلطان عبد العزيز احلجاز ، ومتت مبايعت       ـوبعد أن ض  
ملـك احلجـاز    " م ، أصبح    ١٩٢٦يناير  من  ١٠/هـ١٣٤٤مجادي الثانية   من   ٢٥

ومة الربيطانية ، فقد كانـت      كحدث خالف داخل احل    . )١(" جند وملحقاا   وسلطان  
وزارة اهلند ترى تأجيل اعتراف بريطانيا بوضعه اجلديد ، خوفاً مـن إثـارة شـكوك                

ولكـن  . جـاز   حمسلمي اهلند ، بأن بريطانيا ساعدت على ضم امللك عبد العزيز لل           
 ال تثار شكوك امللك عبد العزيـز  وزارة اخلارجية الربيطانية كانت ترى العكس ، حىت       

ومـة  كوعلى ذلك ، اعترفـت احل     . ال تريد االعتراف به على اإلطالق        بأن بريطانيا 
مـن  ١٢الربيطانية بعبد العزيز ملكاً على احلجاز ، وسلطاناً على جند وملحقاا ، يف              

   .)٢(م اعترافاً قانونياً ١٩٢٦فرباير سنة من  ٢٥/هـ ١٣٤٤شعبان سنة 

 حتولت وزارة املـستعمرات      ، حلجاز إىل أراضي ابن سعود وسلطاته     وبدخول ا 
Colonial Office  من املهيمنة على االتصاالت الربيطانية النجدية ، إىل أن جتد نفسها

، واليت أصبح هلا الصالحية يف التعامل  Foreign Officeيف مشاركة وزارة اخلارجية 
 وتقلصت بذلك مسؤولية وزارة اهلند      ،نيا  واتصاالته مع بريطا   عالقاتهمع ابن سعود يف     
India Office  ، يف هذه االتصاالت مقارنة مبا كان عليه احلال يف السنوات الـسابقة 

 )٣(بالتنسيق مع مديرية الشؤون اخلارجيـة       فاق على أن تقوم وزارة اخلارجية       ومت االت 
م ، ١٩٢٦ململكة احلجاز وسلطنة جند ، على فتح مكتب هلا يف جدة منتـصف سـنة          

الت مع امللك عبد العزيـز      ـوطلبت اخلارجية من احلكومة الربيطانية أن تكون املراس       

                                                 

   .١٦٥ ـ ١٦٤موضي بنت منصور ، امللك عبد العزيز ومؤمتر الكويت ، ص : بن عبد العزيز ا) ١(
   .١٤الربيطانية ، ص مستور حمسن ، العالقات السعودية : اجلابري ) ٢(
بعد أن اتسعت الدولة وازدادت عالقاا واتصاالا أصبح من الالزم قيام إدارة خارجية مـستقلة تعمـل      ) ٣(

/ هـ ١٣٤٥جية ، ومنذ إعالن تأسيسها يف صفركهيئة دبلوماسية ، وبذلك تأسست مديرية الشؤون اخلار
ـ      م ، وهي تقع ضمن اختصاصات األمري فيصل يف          ١٩٢٦أغسطس   ا ـنيابة امللك على احلجاز ، ومقره

 . ٣٩ ـ ٣٨عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي . [ مكة املكرمة 
    ] .١٨٦، ص  مفيد ، موسوعة تاريخ اململكة العربية السعودية: الزيدي 



 

 

�Wא�
	��א�����  ١٠٤  { { 

من خالل القنصل يف جدة على أن تبقى املسؤولية من اختصاص وزارة املستعمرات يف              
   .)١(املناطق األخرى من جند 

وسـلطنة جنـد    ،  د العزيز يف مملكة احلجاز      بعد أن استقرت األمور للملك عب     
م جبولة واسعة يف أحنـاء  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥اا ، قرر إرسال األمري فيصل سنة        وملحق

وقد غـادر جـدة متجهـاً إىل         . )٢(أوروبا يزور خالهلا لندن وباريس وروما وغريها        
 مدير مكتب الشؤون )٣(كان ضمنها عبد اهللا الدملوجي  على رأس بعثة سعودية     أوروبا  

   .)٤(اخلارجية 

ـ     ـ الثانية لألم  وكانت أوىل حمطات الزيارة    ي زيـارة   ـري فيصل إىل أوروبا ه
دم الشكر إىل احلكومة الربيطانيـة العترافهـا        ـإجنلترا ، وقد بدأ ا األمري فيصل ليق       

استقبال وكان  . القات السياسية معها كدولة صديقة       وللعمل على تثبيت الع     ، بدولته
اً عـن اسـتقباله يف      األمري فيصل والوفد السعودي املرافق هذه املرة قد اختلف كثري         

ب عـن  ـذه املرة نائ ـهيف  فهو  . ـ   م١٩١٩/هـ١٣٣٨ـ سنة    )٥(الزيارة األوىل   
ـ  ـا نزل إىل أرض مين    ـلذلك حينم ؛  از  ـك عبد العزيز يف احلج    ـاملل وث ـاء بالمي

                                                 

   .١٨٧مفيد ، موسوعة تاريخ اململكة العربية السعودية ، ص : الزيدي ) ١(
، بـريوت ،  ) نشأته ـ سريته ـ أخالقه ـ بيعته ـ إصالحاته ـ خطبه      ( أمني ، فيصل العظيم : سعيد ) ٢(

   .٥٠هـ ، ص ١٣٨٥ ، ١مطبعة كرم ، ط
م ، ومت تعيينـه يف      ١٩١٥/ هــ   ١٣٣٤طبيب عراقي وفد على اإلمام عبد العزيز آل سعود يف سـنة             ) ٣(

وعمل كمستشار للسلطان بعد ،  يشارك يف بعض املهام السياسية التشريفات إلتقانه اللغة الفرنسية ، وأخذ
م ، وقام بدور يف الشؤون اخلارجية حىت عـني نائبـاً            ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤١استقالـة أمحد بن ثنيان سنة      

   ] .٥٨عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي . [ للوزير 
   .٤٠نفس املرجع ، ص ) ٤(

   .١٨٨ ، ص املرجع السابقمفيد ، : الزيدي  . ٤٠، ص نفسه  )٥(
Mechin, B. : Faycal, Roi D' Arabie ( 1906-1975 ), Aibin Michel, Paris, 1975, p. 13 
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عنه إطالق املدفعيـة إحـدى       طانية بعمل استقبال الئق به ، عرب      قامت السلطات الربي  
. م االستقبال ، وهي التحية اليت تؤدى إىل رؤساء الـدول             أثناء مراس  وعشرين طلقة 

 وعلى رأسهم امللك جورج اخلامس      ،ووجد حفاوة بالغة من كل املسؤولني الربيطانيني        
George V) ي حينما التقى به ذوال ، )م ١٩٣٦ـ  ١٨٦٥/ هـ١٣٥٥ـ١٢٨٢

 واعترافهـا   ،األمري فيصل قدم إليه شكر والده امللك عبد العزيز ملوقف بريطانيا منـه     
   .)١(بدولته 

،  تربط بريطانيا وآل سعود    كما أشاد امللك جورج اخلامس بالروابط القوية اليت       
وقام امللـك جـورج      . )٢(وسعي احلكومة الربيطانية إىل تعزيز أواصر هذه العالقات         

وهـو  ،  اخلامس أثناء هذا اللقاء ، مبنح األمري فيصل وسام القديسني جورج وميخائيل             
   .)٣(ى األومسة الربيطانية من أرق

وجنحت هذه الزيارة يف تعزيز العالقات بني بريطانيا وابن سـعود وخاصـة يف              
السابقة مع امللك عبد العزيز ، حيث       إقناع السياسيني الربيطانيني لتعديل صيغة املعاهدة       

ـ    ، أثار األمري فيصل قضية إعادة النظر يف العالقات التعاهدية بني البلدين           دة  وأن معاه
م مل تعد مناسبة للوضع اجلديد البن سعود ، ووجد موافقة           ١٩١٥/ هـ  ١٣٣٤سنة  

   .)٤(من امللك جورج هلذا األمر 

وهكذا نالحظ املكانة الكبرية اليت حظي ا األمري فيـصل لـدى احلكومـة              
كما تتجلى حكمة امللك عبد العزيز يف اختيار الشخصية       . الربيطانية خالل زيارته تلك     

  .ة اليت تتناسب مع تلك املهمة السياسية الكبرية املناسب
                                                 

   .٤٠عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
   .١٨٨عربية السعودية ، ص مفيد ، موسوعة تاريخ اململكة ال: الزيدي ) ٢(
   .٤٠عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٣(

Powell, W. : Saudi Arbia., p.263. 

   .١٨٩ ـ ١٨٨ ، ص  السابقمفيد ، املرجع: الزيدي ) ٤(
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كما ذكرت الوثائق .  قام مبهمته تلك خري قيام ومما ال شك فيه أن األمري فيصالً     
الربيطانية أنه كان قادراً على االرتفاع مبستوى املـسؤولية امللقـاة علـى عاتقـه يف                

   .)١(مفاوضات االستقالل 

بعد عودته مع القنصل الربيطاين يف جدة       هذه املفاوضات   مري فيصل   األاستكمل  
وأظهر األمري فيصل خالهلا حرص امللك عبد العزيـز          . )٢( Gurdanاملستر جوردن   

فلم جيد املستر جوردن    . ازات يف الدولة    ـوع من االمتي  ـعلى عدم االعتراف بأي ن    
مـة  وشرح وجهة نظر احلكو   ،  إىل لندن ملناقشة حكومته     إال تعليق املفاوضات والعودة     

   .)٣(اليت كانت لديه ال ختدم سوى املصاحل الربيطانية  السعودية ، إذ أن التعليمات

م استؤنفت املفاوضات السعودية ـ الربيطانية يف  ١٩٢٧/هـ١٣٤٥ويف سنة 
وادي العقيق غرب املدينة املنورة ، وتوىل عملية املفاوضة هذه املرة برفقـة جـوردن               

ـ  Gilbert Claytonالسيد جلربت كاليتون  ؤون الـشرق  ـ خلربته الطويلـة يف ش
 . )٤(األوسط ، ورغم روح الود الذي ساد االجتماعات إال انه مل حيـسم املـشكلة                

  ألن امللك عبد العزيز كان يـرفض أي        ؛ات  ت معلقة حىت آخر حلظة من املفاوض      وبقي

                                                 

 ، الرياض ، شـعبان      ٣حمسن ، فيصل من خالل وثائق بريطانية تنشر ألول مرة ، جملة الدارة ، ع              : حممد  ) ١(
   .٢٥٩م ، ص ١٩٧٥سبتمرب / م ١٣٩٥

   .٤٣عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
ـ كان جوردن قد صرح لة أم القرى حبديث أشار فيه إىل اعتراف بريطانيا بعبد العزيز ملكـاً علـى                    

املـسائل الـيت     املتعلقة بذلك من      ومجيع املسائل   ، احلجاز ، وبأن أسلوب احلكم يف األماكن املقدسة       
/ هـ ١٣٦٢ ـ   ١٣٤٥( ملك حممد ، معاهدة جدة ومتديدها : رشوان . [ ختتص باملسلمني فقط 

م ، . ، دراسة لتطور العالقات بني بريطانيا ومملكة احلجاز وجند وملحقاا ، د ) م ١٩٤٣ ـ ١٩٢٧
      .٢٢م ، ص ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ط ، . د ن ، . د 

:  ، الطحاوي    ٨٩يف الدولة السعودية ، ص       لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية         :السلوم  ) ٣(
   .٤٣، ص املرجع السابق عبد احلكيم ، 

   .٨٩ ص سابق ،الرجع امللطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٤(
   .٢٩ ـ ٢٥ ص املرجع السابق ،مالك حممد ، : رشوان   
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تدخل يف مصاحل بالده ، وعلى هذا األساس رفض التوقيع على املعاهدة اليت استغرقت              
   .)١(ملفاوضات بشأا أكثر من عام دون اختاذ أي قرار ا

وقد بذلت بريطانيا كل ما تستطيع من جهود لتثين امللك عبـد العزيـز عـن             
فـدارت  . وسيادا املطلقة ، ولكنها مل تنجح يف ذلك         ،  مملكته  إصراره على استقالل    

 السعودية كتاباً   مفاوضات طويلة تعثرت مراراً ، وبلغ تعثرها حداً أعدت معه احلكومة          
أخضر ضمنته الوثائق والوقائع اليت تدعم حقها باحلرية والسيادة علـى أراضـيها ،               
وهددت بنشره على الرأي العام يف العامل ، كمقدمة جلولة جديـدة غـري وديـة يف                 

   .)٢(العالقات السعودية الربيطانية 

ية جديـدة ،    وهكذا أصبحت بريطانيا أكثر تفهماً واقتناعاً بضرورة عقد اتفاق        
خاصة وأن نفوذ امللك عبد العزيز كان قد تعاظم يف املنطقة ، وخوفها مـن اسـتمرار            

مناطق عربية ، ـا      حدث سيكون على حساب    توسعه بعد ضمه للحجاز ، والذي إن      
كما أا خشيت أن يتحول امللك عبد العزيـز إىل           . )٣( للنفوذ الربيطاين    ةمراكز ممتاز 

   .)٤(له دولة أخرى لدعم استقال

وهكذا أسفرت املفاوضات النهائية مع احلكومة السعودية اليت مثلـها األمـري            
مبعاهدة " ووضع نصوص االتفاقية اجلديدة اليت مسيت ، فيصل مع كاليتون عن االتفاق     

                                                 

   .٨٩، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية ، ص لطيفة عبد العزيز : السلوم  )١(
   .١٢٠ـ١١٩ العربية الذهبية ، ص ىالذكر: فيليب  . ١١٤أمحد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٢(
   .٤٤عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
   .١٦ت السعودية الربيطانية ، ص ، العالقامستور حمسن : اجلابري ) ٤(

 بعد أن وصلها تقرير من املقيميـة         ، شبه اجلزيرة العربية   طانيا قلقة من الوجود السوفييت يف     كانت بري ـ  
السياسية يف القاهرة ، وأوضحت فيه أن الوكالة السوفيتية يف جدة تعد مقراً للدعاية املعادية لربيطانيا يف               

    ] .٢٠٦فيد ، موسوعة تاريخ اململكة العربية السعودية ، ص م: الزيدي . [ مصر والسودان 
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 مـن ذي القعـدة سـنة        ١٨واليت وقعت يف جدة يوم اجلمعة املوافـق          . )١(" جدة  
ن ِقبل كل من األمري فيصل عن احلكومة        م ، م  ١٩٢٧من مايو سنة     ٢٠/هـ  ١٣٤٥

  . )٢(السعودية ، وكاليتون نيابة عن احلكومة الربيطانية 

مث عرضت املعاهدة على امللك عبد العزيز يف صورا النهائية ، فصادق عليهـا              
   .)٣( م١٩٢٧سبتمرب من  ١٧/ هـ١٣٤٦ربيع األول من ٢١يف 

بريطانيا يف األول بتزويد اململكة     فقد تعهدت    : )٤( مالحق   ةوهلذه املعاهدة أربع  
الوضع القائم يف منطقـة     باألسلحة والذخرية من بريطانيا ، والثاين بشأن اإلبقاء على          

والثالث بشأن إلغـاء    . معان والعقبة إىل أن تسمح الظروف بتسوية ائية هلذه املسألة           
   .)٥(والرابع يتعلق مبخلفات رعايا الدولتني . الرق 

ة ـهدة اجلديدة اعترافاً بالتغيريات العظيمة اليت وقعت يف مكان        مثلت هذه املعا  
   .)٦(م ١٩١٥/ هـ ١٣٣٤ابن سعود وسلطانه منذ توقيع معاهدة سنة 

فمن األمور املهمـة اليت نصت عليهـا هذه املعاهـدة إلغـاء معاهدة العقري           
 الوقـت   أو القطيف ، واليت كانت تتضمن إعادة النظر يف العالقات بني البلـدين يف             

                                                 

   .٤٤عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
، ) م ١٩٥١ ـ  ١٩٢٢/ هــ  ١٣٧٠ـ ١٣٤١( جمموعـة املعاهدات : وزارة اخلارجية السعوديـة ) ٢(

   .٣٠مكة املكرمة ، ص 
   .٣٥ نفس املصدر ، ص )٣(
ولكنها كانت حتتاج إىل مزيد من اإليضاح ، وكذلك بعض ، فق عليها تويقصد ا بعض املوضوعات اليت ا    ) ٤(

 ومل يتفق الطرفان على جعلها جزءاً من تلك املعاهدة ، ومن مث أحلقت مبعاهدة                ، املوضوعات اليت نوقشت  
   ] .٤٧مالك حممد ، معاهدة جدة ومتديدها ، ص : رشوان . [ جدة 

   .٦٧ : ٤٧ ، ص نفس املرجع) ٥(
يب ، احلدود الشرقية لشبه اجلزيرة العربية ، تعريب وتعليق خريي محـادة ، بـريوت ، دار     . جي  : كيلي  ) ٦(

   .١٨٩ت ، ص . ط ، د . مكتبة احلياة ، د 
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املناسب ، كما أا أصبحت ال تتناسب مع مركز امللك عبد العزيز احمللي والـدويل ،                
   .)١(وذا يكون قد ختلص من القيود اليت نصت عليها تلك االتفاقية 

ولقد عادت هذه املعاهدة بالفوائد الكبرية على الدولة الـسعودية ، وأمههـا             
حيث استطاع األمري    . )٢(م داخلياً وخارجياً    التااالعتراف باستقالل امللك عبد العزيز      

فيصل أن حيصل على اعتراف بريطانيا بوالده حاكماً على دولة مترامية األطـراف ،              
واألمري فيصل مل يزل يف سن احلادية والعشرين من العمر ، مما يدل علـى      ،  حدث هذا   

وال سـيما    . )٣(ه يف املفاوضات الدولية     ـمدى معرفته بأمور السياسة ، وحسن تصرف      
أن هذا العمل يعد أول عمل سياسي باشره األمري فيصل بعد توليـه نيابـة امللـك يف        

   .)٤(احلجاز 

كذلك مبقتضى هذه املعاهدة أصبحت العالقات بـني احلكـومتني الـسعودية            
ومعاملـة  ،  وحسن التفاهم   ،  ة  ـ، من الصداق   س سليمة ـوالربيطانية مقامة على أس   

   للند باألوضـاع   تاالتفاقية إجنازاً مهماً بال شك ، إذا ما قورن        ت هذه   فكان. )٥(الند 
رة الربيطانية ـاألخرى يف ذلك الوقت ، حيث ال تزال السيط   السائدة يف البالد العربية     

والفرنسية بكل ما تتمتع به من امتيازات بعكس امللك عبد العزيز آل سعود الذي جنح               

                                                 

 ـ  ٩١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصـرة ، ص  : السلوم ) ١(
٩٢.   

   .٢٩٦ ، ص ١عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: العثيمني ) ٢(
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  ) ٣(

   .٧١، ص واإلسالمية 
   .٣٥أمني ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٤(
   . ٢٩٨ ، ص ١ري الدين ، شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، جخ: الزركلي ) ٥(
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ليت كانت سائدة أيام الدولة العثمانية مبا فيها        ا )١(يف التخلص من االمتيازات األجنبية      
   .)٢(األراضي املقدسة مبوجب هذه املعاهدة 

وحسن تصرفه أن يكتـسب     وهكذا استطاع امللك عبد العزيز بقوته وحكمته        
ثقة بريطانيا واحترامها وصداقتها يف الوقت الذي كان فيه حريصاً علـى أن يكـون               

 وانقطعت عالقته منذ     ، يف جدة  وقنصلها    ، ارجيةاالتصال مباشرة بينه وبني وزارة اخل     
   .)٣(ذلك التاريخ باهلند 

على نفوذهـا يف    طمأنت ائياً مبوجب هذه املعاهدة      أما بالنسبة لربيطانيا فقد ا    
املناطق احمليطة بالدولة السعودية ، بالتعهد الذي أخذته على امللك عبد العزيز باحملافظة             

الذين تربطهم عالقات خاصة مع بريطانيا ، ولذلك        ،  نه  على العالقات الودية مع جريا    
للحفاظ علـى   ،  الدبلوماسية مفيداً هلا     مة الربيطانية إىل هذه الطريقة    وكان جلوء احلك  

   .)٤(الطرفني املوقعني عليها مصاحلها يف اخلليج العريب ، فكانت الفائدة متبادلة بني 

ومة السعودية برئاسـة    م ، مت االتفاق بني احلك     ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥ويف سنة   
   وبني احلكومة الربيطانية ، على تبادل مذكرات ينص فيها على متديـد            ،  األمري فيصل   

بعد إدخال تعديالت جوهريـة علـى       ،  سبع سنوات جديدة      ملدة )٥(" معاهدة جدة   " 
                                                 

كان نظام االمتيازات مطبقاً على بالد احلجاز ، ومعموالً به ال من قبل بريطانيا وحدها ، بل من قبل مجيع                    ) ١(
 التقادم حـصلت    بة تتمتع بالشرعية حبكم     سالدول األجنبية ذات العالقة باملنطقة ، باعتبارها حقوقاً مكت        

ومنحها حق ممارسة حترير    ،  عليها من الدولة العثمانية ، وأرادت بريطانيا تأمني سالمة احلجاج الربيطانيني            
السعودية ، وهذا فيه إضافة جديدة لرصيد االمتيازات القدمية اليت مل يعترف ا امللـك          العبيد يف األراضي    
عزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية        لطيفـة عبد ال  : السلوم  . [ عبد العزيز أصالً    

    ] .٩١ ـ ٩٠املعاصرة ، ص 
   .٤٥عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
   .٩٢ ، ص املرجع السابقلطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٣(
   .٤٦سابق ، ص الرجع املعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٤(
 ،ا  ـهددة جدة ومتدي  ـمالك حممد ، معاه    : رشوان . ١٣٩فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص        : محزة  ) ٥(

   .٨٨٤ ـ ٨٣ص 
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فقـد  ،   من قبل املعتمدين الربيطـانيني       )١(أصل املعاهدة منها مسألة حق عتق األرقاء        
   .)٢(حلكومة الربيطانية عنه تنازلت ا

ومما يؤكد على جناح هذه املعاهدة ،وحرص اجلانبني على بقاء العالقات بينهما            
شـوال  مـن    ٤على صورا القوية والثابتة ، أنه مبجرد انتهاء فترة التمديد األوىل يف             

م ، اتفق الطرفان على أن يتم التمديـد الثـاين           ١٩٤٣أكتوبر  من   ١٣/ هـ١٣٦٢
  ، ة إىل مفاوضات  ـوأن تتجدد تلقائياً مبرور كل سبع سنوات دون احلاج        ،  للمعاهدة  

   .)٣(أو تبادل مذكرات بني الطرفني 

ومن خالل ما سبق يتضح لنا طبيعة العالقات السعودية الربيطانية ، واليت مرت             
وكيف أا بدأت منذ فترة مبكرة قبل ضم امللك عبد العزيز احلجـاز ،       . بعدة مراحل   

عاملها اتضحت بشكل أكرب بعد ضم احلجاز ، وخاصة حول موقف بريطانيـا             غري أن م  
 آنذاك منـصب حـول حتقيـق مـصاحلها     ا الرئيس ـمن ذلك ، حيث كان اهتمامه     

، اليت متثل مرحلة مهمة يف طبيعـة تلـك          " معاهدة جدة   " الشخصية ، ومن مث عقد      
نهما ، واليت أثبتـت    وحسن التفاهم فيما بي   ،  العالقات القائمة على أسس من الصداقة       

ة ، والنصر العظيم الذي حققه حبيـث أجـرب   يمحنكة امللك عبد العزيز وسياسته احلك   
                                                 

ت مؤثرات داخلية وخارجية أدت إىل التخلص من االسترقاق ، ويف مقدمة املـؤثرات الداخليـة          قد ظهر ) ١(
 عاتقها القضاء على تلك الظاهرة ، وقـد  اكتشاف النفط ، إىل جانب ظهور أفكار وزعامات أخذت على         

حينما كان رئيساً للوزراء يف عهد      ،  وعمل على حتقيقها األمري فيصل بن عبد العزيز         ،  روج لتلك األفكار    
م بياناً وزارياً يحدد املعـامل الـسياسية   ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢يف سنة فأصدر . امللك سعود بن عبد العزيز      

. ع األرقاء ـ بصورة رمسية ، وعلى حترير مجيهعلى إلغاء الرقيق بكل صورالداخلية لألمري فيصل ، نص فيه 
   ] .٨٩ص   ،معاهدة جدة ومتديدهامالك حممد ، : رشوان [ 

   .١٣٩ ، ص البالد العربية السعوديةفؤاد ، : محزة ) ٢(
   .٩٦ ـ ٩٥مالك حممد ، املرجع السابق ، ص : رشوان ) ٣(

جدة بالتعامل مع متروكات املتوفني مـن احلجـاج          مواد معاهدة    ـ وقد ارتبط آخر التعديالت يف بعض      
ويعد هذا التعديل آخـر     . م  ١٩٤٤يناير  من   ٩/ هـ  ١٣٦٣حمرم  من   ١٤الربيطانيني يف احلجاز يف     

   ] .٩٨ ـ ٩٦نفس املرجع ، ص . [ التعديالت املنشورة واملتعلقة مبعاهدة جدة 
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دولة قوية كربيطانيا على توقيع تلك املعاهدة مبا ال يتعارض مع مصاحله يف سبيل خدمة               
  .الدين والوطن 

ني وبوكذلك الدور البارز الذي قام به األمري فيصل من خالل املفاوضات بينه             
، حيث أثبت جدارته يف تـسيري دفـة         " معاهدة جدة   " احلكومة الربيطانية من خالل     

بل كان هلا أثرها اإلجيايب علـى األمـة         ،   ليس مصاحل دولته فحسب       ، األمور مبا خيدم  
  .العربية واإلسالمية 

ولكن هل كانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة اليت سعت إىل االعتراف بقيـام             
 وإىل إقامة عالقات دبلوماسية معها ؟ أم أن هناك دول أخرى سعت إىل              مملكة احلجاز ،  

  . هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل يف الفقرة القادمة بإذن اهللا تعاىل ؟ذلك أيضاً 

      

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

��Wא�
	��א����� �١١٣  { { 

�	ز�;;�ج���Wא678א5	�4א��و����-�3	م���0�1א �

، م  ١٩٢٥/ هــ   ١٣٤٤بعد مبايعة أهايل احلجاز للملك عبد العزيز سـنة          
  :ي الدول األجنبية يف جدة هذا نصه أصدر جاللته بياناً إىل معتمد

علـى  بفضل اهللا ونعمته قد أمجع أهل احلجاز وبايعونا بامللك على احلجـاز             " 
راشدين مـن بعـده ،   كتاب اهللا وسنة رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ واخللفاء ال  

وقبلنـا هـذه البيعـة ،       ،  كلنا عليـه    وتو،   ، وقد استعنا باهللا      وتأسيس حكم شورى  
مستمدين التوفيق واملعونة من اهللا تعاىل ، وقد أصبح لقبنا ملك احلجاز وسلطان جنـد               
وملحقاا ، وسنقوم بتوطيد األمن والراحة وتوفري الرخاء ، وسنعمل كل ما من شأنه              

نـسأله  . قدسة   ويقر أعينهم يف إدارة هذه البالد امل        ، غائب العامل اإلسالمي  رأن يحقق   
   .)١( " واهللا تعاىل ويل التوفيق  ،تعاىل أن يعيننا على محل أعباء هذا األمر

ومن مث بدأت الدول تعلن اعترافها وتأييدها للملك عبد العزيز يف حكمه على             
بية وغريهـا تقـارير إىل      ووقد بعثت قنصليات الدول األور    . احلجاز وجند وملحقاا    

وأوصـت   األوضاع األمنية والسياسية يف البالد السعودية ،         حكوماا مفيدة باستقرار  
   .)٢(حكوماا باإلسراع يف االعتراف باحلكم السعودي 

  ، ولقد كانت أوىل االعترافات الدولية بعبد العزيز آل سعود ملكاً على احلجاز           
ـ     ـباإلضافة إىل أنه سلطان جند وملحقاا من احلكومة الـسوفيتي          ت ـة ، الـيت أعلن

حيث أرسل   . )٣(فها رمسياً بالنظام اجلديد يف خطاب رمسي إىل امللك عبد العزيز            اعترا
رسالة إىل امللـك   Kerim Hakimovحاكيموف القنصل الروسي املسلم كرمي خان 

                                                 

   .١٨٤ ، ص ٢أمني ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ١(
لعزيز ، حبث مقدم مبناسـبة      ك عبد ا  ـحممد بن سليمان ، تطور السياسة اخلارجية يف عهد املل         : اخلضريي  ) ٢(

السياسة اخلارجية ، الرياض ، دارة امللك       ) ١١(ة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية ،         ـئمرور م 
   .١٣٢م ، ص ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨عبد العزيز ، 

   .٣٥عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
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بتكليف من حكوميت ، بإحاطة جاللتكم      أتشرف  : " عبد العزيز ، كان نصها كالتايل       
انطالقاً من مبـدأ حـق     ،   )١(يتية  ياكية السوف اجلمهورية االشتر علماً بأن حكومة احتاد     

إلرادة الشعـب احلجازي اليت جتلت     اً  ـالشعوب يف تقرير مصريها بنفسها ، واحترام      
يف اختياركم ملكاً عليه ، نعترف جباللتكم ملكاً علـى احلجـاز وسلطانــاً لنجـد         

   .)٢(" وملحقاا 

تية واملواطنني  ية السوفي وقد رد امللك عبد العزيز عليه خبطاب شكر فيه احلكوم         
 كما هو متبع مع الدول الصديقة ، ومتىن أن تكون العالقات بني البلدين               ، تيالسوفي

والتقاليد الدولية األخرى اليت تعترف ـا       ،  البالد املقدسة   مبنية على احترام استقالل     
   .)٣(مجيع الدول 

لعزيـز  ني العطف إىل طموح امللك عبد ا      ـر بع ـ تنظ )٤(و  ـت موسك ـوكان
ـ    ـة العرب ، ففي الرسائ    رإلنشاء دولة موحدة قوية يف جزي      ة إىل  ـل العاجلـة املرسل

 . )٥(روس على سياسة ابن سعود ودعوا لتأييـده         ـون ال ـأثىن الدبلوماسي و  ـموسك

                                                 

ييت يوهي من أكرب دول العامل مساحة ، وكان االحتاد السوف         . دولة احتادية تقع يف شرق أوروبا ومشال آسيا         ) ١(
نا ،  تية االحتادية االشتراكية ، وأستوي    يمجهورية تأسيسية ، أكربها مجهورية روسيا السوفي      ) ١٥(يتكون من   

تراكية ، وجورجيـا ، وأرمينيـا ،        والتفيا ، ولثوانيا ، وبالروسيا ، وأوكرانيا ، ومولدافيا السوفيتية االش          
ذربيجان السوفيتية االشتراكية ، وكازاخستان ، وتركمانـستان ، وتادجكـستان ، وقرغيزسـتان ،               وأ

   ] .٦٢ ، ص ١ماملوسوعة العربية امليسرة ، [ وأوزبكستان 
   .٢٠٩تركية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص :  اجلار اهللا) ٢(
   .٢٠٤ ، ص ٢سعيد ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: أمني ) ٣(
ـ  . عاصمة االحتاد السوفييت ، تقع بوسط روسيا األوروبية على ر موسكفا    ) ٤( ـ ـأكـرب مد م ـا ، وأعظ

م ، ١٨١٢/ هـ ١٢٢٧ة ، واحتلها نابليون األول سنة البولنديون فترة قصرياحتلها . مراكزها الصناعية 
واضـطر   ا احلرائق بعد أيام قليلة ، فأتت على املدينة ، ما عدا املباين احلجريـة ،               يهمث مل تلبث أن شبت ف     

   ] .٢٣٧٧ ، ص ٤ماملوسوعة العربية امليسرة ، . [ الفرنسيون للتقهقر 
م ، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحـوث         ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١فيصل يف روسيا    فيتايل ، ال  : ناؤومكني  ) ٥(

   .٤ـ٣م ، ص ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ ، ٢والدراسات اإلسالمية ، ط
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/ هـ  ١٣٤٦يت ، رسالة عام     ي  رئيس مجهوريات االحتاد السوفي     )١(كالينني  كما أرسل   
ا رغبته يف االلتقاء باألمري فيـصل جنـل         ـز أكد فيه  ك عبد العزي  ـإىل املل م ،   ١٩٢٧

امللك عبد العزيز للتباحث معه ، كما أكد فيها على حسن العالقات والـصداقة بـني     
   .)٢(البلديني 

يت متثيلـه الـسياسي يف      يم رفع االحتاد السوفي   ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨ويف سنة   
أوراق اعتماده بتلك   أول وزير مفوض قدم     و . )٣(السعودية من قنصل إىل مرتبة وزير       

 ٢٨ وذلـك يف  Torkoal Bc Bother ييت بذيربك توركوليالصفة هو الوزير السوف
   .)٤(م ١٩٣٠فرباير من / هـ ١٣٤٨رمضان من 

ـ   م قام مسو األمري فيصل بزيارة موسـكو       ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١يف سنة    ثالً مم
 مأدبة تكرميية للوفد Kalinin وأقام كالنني . )٥(حلكومته ، ومت استقباله استقباالً حافالً  

احلكومي السعودي ، وكان هذا أول استقبال رمسي لشخصية قيادية من دولة عربيـة              

                                                 

ـ ) م ١٩٤٦ ـ  ١٨٧٥/ هـ ١٣٦٦ـ١٢٩٢( ميخائيل كالنني ) ١( ة ، عمــل  ، ينحدر من أسرة فالح
كان رئيساً للجنة التنفيذية    . رباطورية الروسية   صانعاً ، مث أصبح ثورياً حمترفاً تعرض لالعتقال مراراً يف اإلم          
م ، مث أصبح    ١٩١٩/ هـ  ١٣٣٨تية منذ عام    ياملركزية لعموم مجهورية روسيا االحتادية االشتراكية السوفي      

/ هـ  ١٣٤١تية منذ تشكيلها عام     يالسوفيرئيساً للجنة التنفيذية املركزية الحتاد اجلمهوريات االشتراكية        
   ] .١٣، ص فيتايل ، الفيصل يف روسيا : ناؤومكني . [م ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦ م حىت وفاته عام١٩٢٢

   .٢٠٦أمني ، تاريخ الدولة السعودية ، ص : سعيد ) ٢(
   .٢١٠تركية محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص :  اجلار اهللا) ٣(
   .١٣٣البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد : محزة ) ٤(
   .٢٠٦ ، ص ٢ ، جاملصدر السابقأمني ، : سعيد ) ٥(

تية يـ فقد زينت حمطة سكة حديد بيلوروسكو ـ بالتيسكي باألعالم وشعارات الدولة الرمسيـة الـسوفي   
ترفرف على تلـك    " ، حممد رسول اهللا     " ال إله إال اهللا     " ية  ية مبناسبة قدوم الوفد ، وكانت را      والسعود

 ،  املرجع السابـق فيتايل ،   : ناؤومكني  " . [ أهالً وسهالً   : ف كتابة باللغةالعربية    احملطة ، وعلى الرصي   
   ] .١٢ص 
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 إىل عدٍد مـن     وتسنى لألمري فيصل أثناء حفلة االستقبال أن يتعرف       . يف تاريخ روسيا    
وكان هلذه الزيارة دور بارز يف توثيـق روابـط           )١(يزة  ـ املم يتيةيالشخصيات السوف 

  . بني الدولتني الصداقة 

وسلطان مث أعلنت احلكومة الربيطانية اعترافها بعبد العزيز ملكاً على احلجاز ،            
   . كما سبق وأن أشرنا )٢(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤جند وملحقاا ، يف سنة 

أعلنت اعترافهـا يف     حيث. وكذلك كانت هولندا من أوائل الدول األوروبية        
   .)٣(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤أول شهر رمضان املبارك سنة 

وأثناء قيام األمري فيصل برحلته إىل أوروبا ، قام بزيارة هولندا يف ربيـع األول               
وقـد قوبـل خالهلـا       م وأمضى فيها أسبوعاً ،    ١٩٢٦ر  بأكتومن   ١٢/ هـ  ١٣٤٥

 وقدم له وللحكومة اهلولنديـة      ل املسؤولني ، كما التقى باململك ،      بارتياح شديد من ك   
مللك عبد العزيز ملكاً على احلجاز ، ومت منحه أرفع وسام           على اعترافها با  شكر بالده   

  ، هولندي ، وحبث أيضاً مع املسؤولني اهلولنديني أحوال املسلمني يف الدول اإلسالمية           
 ومنها إندونيسيا ، فأبدت احلكومة اهلولندية اهتماماً ذه          ، اليت ختضع للحكم اهلولندي   

   .)٤(يق العالقات مع بالده لألمري فيصل رغبتها يف توثاملسألة وأكدت 

م قدم قنصل فرنسا يف جدة إىل القصر العـايل          ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥ويف سنة   
جبدة ، وأخرب جاللة امللك عبد العزيز بأنه تلقّى برقية من حكومته تأمره أن يبلغ امللك                

                                                 

   .١٣ـ١٢ ، ص الفيصل يف روسيافيتايل ، : ناؤومكني ) ١(
   .١٤مستور حمسن ، العالقات السعودية الربيطانية ، ص : اجلابري ) ٢(
تركية محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز : اجلار اهللا .  ١٢٩فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٣(

   .٢١٥من احلرب العامليةاألوىل ، ص 
   .٤١عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
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 وكانت فرنسا   ، )١(بأن حكومة اجلمهورية الفرنسية تعترف جباللته ملكاً على احلجاز          
/ هـ١٣٤٥ الدول األوروبية اليت توجه إليها األمري فيصل خالل زيارته سنة            من ضمن 

توجه إىل باريس ، وقدم للمسؤولني الفرنسيني شكر والده واحلكومة         م ، حيث    ١٩٢٦
السعودية لفرنسا على اعترافها بدولته ، وقام األمري فيصل بعدة زيـارات إىل أمـاكن    

   .)٢(ة الفرنسية احلضارد خالهلا الكثري من مظاهر شاه، متنوعة 

م معاهدة  ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠وقد أبرمت فرنسا مع امللك عبد العزيز يف سنة          
أما سويسرا فقد أعلنت     . )٣(وتضمنت اعترافاً صرحياً باستقالل السعودية      " اجلزيرة  " 

   .)٤(م ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥اعترافها يف عام 

ك عبـد العزيـز     م أعلنت أملانيا اعترافها باملل    ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨ويف عام   
وكان هلذه املعاهدة قيمة  . )٥(مبوجب اتفاقية الصداقة بني حكومة امللك والرايخ األملاين 

 ألا صدرت عن دولة هلا نفوذها السياسي واالقتصادي يف          ؛لدى احلكومة السعودية    
 العامل ، وفتحت هلا قنوات االتصال مع أملانيا اليت كان امللك عبد العزيز يريدها لتحقيق              

   .)٦(املشروعات التنموية لدولته الناشئة 

                                                 

   .٧٥٢عبد احملسن صاحل ، سلطان جند واحلجاز وملك اململكةالعربية السعودية ، ص : اليوسف ) ١(
فهد بن عبد اهللا ، وآخرون ، موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسي ، الرياض ، مكتبة                 : اري  السم  

   .١٢٢م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ط ، . امللك عبد العزيز العامة ، د 
   .٤١ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعوديةعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٢(
   .١١٤ ، ص ٢م ، ج١٩٥١ ـ ١٩٢٢عاهدات من وزارة اخلارجية ، جمموعة امل) ٣(
   .١٣٣طور السياسة اخلارجية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص حممد بن سليمان ، ت: اخلضريي ) ٤(
املرجـع  فهد بن عبد اهللا وآخـرون ،        : السماري   . ١٣٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص        : محزة  ) ٥(

   .١٢٥ ، ص السابـق
   .٢٦١ن عبد اهللا ، املرجع السابق ، ص فهد ب: السماري ) ٦(
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ا على أواصر احملبـة     ة أكدت فيه  عاهدة مخس مواد رئيس   ولقد تضمنت هذه امل   
والصداقة وضرورة إنشاء متثيل سياسي وقنصلي بني البلدين ، مـع محايـة املـصاحل               

   .)١(االقتصادية املتبادلة 

 امللك عبـد العزيـز يف       ها الرمسي باالعتراف بدولة   فقد اختذت قرار  أما بولندا   
م ، ويف شهر ذي احلجة ذهـب        ١٩٣٠سبتمرب  من   ١١هـ املوافق   ١١/١٠/١٣٤٨

والتقـى  ، لزيارة الدولة السعودية  Ratchu Nicky وفد بولندي برئاسة راتشوينسكي
ـ  ـوكان غ  . )٢( له رسالة من الرئيس البولندي       مبامللك عبد العزيز وقد    ة ـرض البعث

اعتراف بولندا حبكومته وإقامة عالقات جتارية وسياسية ،        ،  يز  هو إبالغ امللك عبد العز    
الوفد مث ألقى رئيس     . )٣(إضافة إىل رغبة املسلمني يف بولندا احلصول على دعم جاللته           

ودوره يف ، امللك عبد العزيز يف توحيـد بـالده     راتشوينسكي كلمة أشاد فيها جبهود    
الودية بني البلدين ، كما قدم     يق العالقة   محاية األماكن املقدسة ، وحرص بالده على توث       

ونسخة خمطوطـة   . الوفد هدايا للملك عبد العزيز كان منها مدفع رشاش مع ذخريته            
، الثامن عشر املـيالدي ،      ) الثالث عشر اهلجري    ( ن  رـباليد للقرآن الكرمي من الق    

   .)٤(وألبوم حيتوي على صور مشسية ملساجد بولندية 

إيطاليا ، فقد أبلغ القنصل اإليطايل جبدة امللك عبد العزيـز           وفيما يتعلق مبوقف    
 ،م  ١٩٢٦/ هــ   ١٣٤٥شفاهة اعتراف حكومته به ملكاً على احلجـاز يف سـنة            

واعترف ملك إيطاليا بامللك عبد العزيز ملكاً على احلجاز مبوجب اتفاقيـة الـصداقة              
ملحقاـا يف جـدة يـوم    والتجارة املوقعة بني اململكة اإليطالية ومملكة احلجاز وجند و  

وقد جاءت هذه االتفاقية اليت وقعها      . م  ١٩٣٢فرباير  / هـ  ١٣٥٠ شوال   ٣األربعاء  

                                                 

   .٢٠٩ ـ ٢٠٨ ، ص ٢سعيد ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: أمني ) ١(
   .٢١٨تركية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص : اجلار اهللا ) ٢(
   .٧٧ ، ص  العزيز الدبلوماسيوآخرون ، موسوعة تاريخ امللك عبدفهد بن عبد اهللا ، : السماري ) ٣(
   .٢١٩ ـ ٢١٨ ، ص املرجع السابقتركية بنت محد ناصر ، : اجلار اهللا ) ٤(
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 ، بعـد مفاوضـات      Solazzo" سوالزو  " األمري فيصل مع القنصل اإليطايل يف جدة        
م ١٩٣٠يوليو من  ١٨/هـ١٣٤٩دأت رمسياً يف ربيع األول     ب،   بني اجلانبني    )١(صعبة  

املعاهـدة مثانيـة   وتضمنت  . )٢(م ١٩٣٢فرباير / هـ ١٣٥٠واستمرت حىت شوال  
بنود ، نص البند األول منها على االعتراف الصريح باستقالل جند واحلجاز حتت حكم              

ة وقنـصلية بـني   يكذلك تضمنـت على إنشاء عالقات سياس      . )٣(امللك عبد العزيز    
لعالقة بني شعبيهما ، وتقـدمي التـسهيالت للرعايـا          البلدين ، واحملافظة على حسن ا     

اإليطاليني املسلمني أثناء رغبتهم يف أداء املناسك ، كما أحلق باملعاهدة مالحق خاصـة              
   .)٤(بتجارة الرقيق والتجارة بصفة عامة 

أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ، فقد أبلغت وزارة اخلارجية األمريكية           
 R. Bingham" روبرت بنجهـام  " م سفريها يف لندن ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠يف سنة 

حافظ وهبة بأن احلكومة األمريكية     بأن يشعر الوزير السعودي املفوض يف لندن الشيخ         
اعترفت اعترافاً كامالً حبكومة جاللة امللك عبد العزيز يف احلجاز وجند وملحقاـا ،              

كومـة األمريكيـة للـدخول يف       على أن يبلغ وزارة خارجيته باألمر ، وباستعداد احل        

                                                 

مل يكن اعتراف إيطاليـا بامللـك عبد العزيز باألمر السهل ، بسبب العالقات املعقدة بـني البلـدين ،                  ) ١(
ا دوماً على استعداد لالعتراف بامللك      وبسبب عالقة إيطاليا مع اإلمام حيىي إمام اليمن ، فقد كانت إيطالي           

العتراف ، يف حني كان امللك عبد العزيز يرفض ذلـك ،            عسري يف ذلك ا   ولكن دون ذكر    ،  عبد العزيز   
. طقة البحر األمحر ضد بريطانيـا  باإلضافة إىل أن امللك عبد العزيز كان متخوفاً من النشاط اإليطايل يف من 

د بن عبد اهللا وآخرون ، موسوعة تاريخ امللـك          ـفه: السماري  . [ ه  ة اعترفت ب  ـلكن إيطاليا يف النهاي   
    ] .١٢٥ ـ ١٢٤عبد العزيز الدبلوماسي ، ص 

   .١٢٤املرجع السابق ، ص ) ٢(
املرجع فهد بن عبد اهللا وآخرون ، : السماري  . ٢١٠ ، ص ٢أمني ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ٣(

   .١٢٥ ، ص السابق
   .١١٣ : ١٠٣ ، ص ٢م ، ج١٩٥١ ـ ١٩٢٢جمموعة املعاهدات من : ارجية وزارة اخل) ٤(
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ة ومالحية ، ولتبادل املذكرات فيما خيص املعاملة احلسنة         يمفاوضات لتوقيع اتفاقية جتار   
   .)١(املطلقة ألفراد الدولتني 

م مت التوقيع على معاهدة مؤقتة بشأن التمثيـل         ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢ويف سنة   
البلدين ، وقد وقع عـن  ني السياسي والقنصلي والصيانة القضائية والتجارية واملالحة ب   

اململكة العربية السعودية حافظ وهبة وزير الدولة بلندن ، وعن أمريكا روبرت بنجهام             
سفري أمريكا املفوض فوق العادة بلندن ، وتضمنت املعاهدة على ستة بنـود نافـذة               

   .)٢(املفعول حىت توضع معاهدة أخرى وائية 

 ، البد وأن تعمل     )٣(تحقيق مصاحلها   وقد أدركت حكومة الوالية املتحدة أنه ل      
 ومن مث قامت بإرسال قنصلها يف     . على إنشاء عالقات سياسية مع احلكومة السعودية        

 ، وقد ذكر خري الدين الزركلي بأنه قد رافقه يف           Lyland، املستر ليالند    اإلسكندرية  
لتني يف  عالقات بني الـدو   تلك ، وعلم منه أن الغرض منها هو التمهيد إلنشاء           رحلته  

                                                 

 ـ  ١٢٣، ص ك عبد العزيز الدبلوماسي ـوآخرون ، موسوعة تاريخ امللفهد بن عبد اهللا ، : السماري ) ١(
١٢٤.   

ـ كانت الواليات املتحدة األمريكية قد ازداد محاسها على أثر عقد معاهدة جدة بني احلكومة الـسعودية     
م ، إلقامة عالقات دبلوماسية مع مملكة احلجاز وجند ، فأخـذت            ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥والربيطانية عام   

ادة إلقامة عالقـات مـع الدولـة     جتتبادل الرسائل مع مفوضياا يف كل من عدن والقاهرة يف حماولة            
   ] .٧٧مالك حممد ، معاهدة جدة ومتديدها ، ص : رشوان . [ السعودية 

   .١٣٠ : ١٢٨ ، ص ١م ، ج١٩٥١ ـ ١٩٢٢جمموعة املعاهدات من : ية وزارة اخلارج) ٢(
كانت العالقات السعودية األمريكية جتارية تقوم على النفط ، ومل تم الواليات املتحدة يف البداية بإقامـة                 ) ٣(

ايـد  وتز ، ولكن حدث تغري يف نظرا ألا كانت تعترب السعودية منطقة اهتمام بريطاين  ؛  عالقات سياسية   
االهتمام بشؤون اململكة العربية السعودية ، ويرجع ذلك إىل االشتراك املباشر للواليات املتحدة يف احلرب               

، الذي أدى إىل سعي الواليات املتحـدة  ) م ١٩٤٥ ـ  ١٩٣٩/ هـ ١٣٦٥ـ ١٣٥٨( العاملية الثانية 
ودور لكة العربية السعودية    سياسات املم : آمال سعد   : زغلول  . [ إىل إقامة عالقات أوثق مع السعودية       

م ، القاهرة ، مركز احملروسة ،       ١٩٦٠ـ  ١٩٥٨األمري فيصل يف إعادة بنائها يف ضوء الوثائق األمريكية          
     ] .٤٢٥م ، ص ١٩٩٥ ، ١ط
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 Robert Fish وهو روبرت فيش  ،وقد وصل أول وزير مفوض أمريكي . )١(املستقبل
حيمل معـه رسـالة مـن الـرئيس      ، وكان   )٢(م  ١٩٤٠/ هـ  ١٣٥٨إىل جدة سنة    

ـ    ـامللك عبد العزيز ، مؤكداً فيه     إىل   )٣(األمريكي روزفلت    ات ـا على أمهية العالق
 أن امللك   واستقرار العالقات بني الدولتني    قوة   ومما يدل على   . )٤(الودية بني الدولتني    

روزفلـت  م برسالة إىل الرئيس األمريكي      ١٩٤٥/ هـ  ١٣٦٥عبد العزيز أرسل عام     
ولقـد رد عليـه     . فاء يف احلرب العاملية الثانيـة       لأخربه فيها بقراره باالنضمام إىل احل     

وإىل األمم املتحدة ،     ،الرئيس روزفلت معرباً عن ارتياحه النضمام اململكة إىل احللفاء          
   .)٥(املشترك من أجل حتقيق السالم يف املستقبل  والتعاون يف الكفاح ضد العدو

أما بالنسبة ملوقف الدول اإلسالمية والعربية ، من قيام مملكة احلجـاز ، فقـد               
  يوضح للعامل اإلسـالمي    أنقبل أن يتوجه للحجاز ، أنه البد        أدرك امللك عبد العزيز     

ـ كما سبق وأن أشرناسباب اليت دفعته إىل ضم احلجازـ والعريب األ ومن مث قام  . )٦(  
 احلـسني وسـيئات     مساوئمني يف مجيع بقاع األرض تشرح       بتوجيه رسالة إىل املسل   

                                                 

   .٦٨٣ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(
فهد بن عبد اهللا وآخرون ، موسوعة تاريخ امللك عبد العزيـز             : السماري . ٦٨٣ املصدر السابق ، ص      )٢(

    .١٢٤الدبلوماسي ، ص 
 للواليـات  ٣١الـرئيس  ) م ١٩٤٥ ـ  ١٨٨٢/ هـ ١٣٦٥ ـ  ١٣٠٠( فرانكلني ديالنو روزفلت ) ٣(

م ، واألزمة االقتصادية علـى أشـدها ،         ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢بدأ عهد رئاسته عام     . املتحدة األمريكية   
ك يف  اشـتر . ا احلرب العاملية الثانيـة      وقوف الواليات املتحدة إىل جانب بريطانيا ، ودخوهل       وساعد على   

   ] .١٢١٨ ، ص ٢املوسوعة العربية امليسرة ، م. [ مات فجأة ودفن ايد بارك . ولية متعددة دمؤمترات 
   .٦٨٤ ، ص ٢ ، جاملصدر السابق: خري الدين : الزركلي ) ٤(

، وكـان   أمريكـا   فعت درجة التمثيل بني احلكومتني إىل سفارة        رم ،   ١٩٤٨/ هـ    ١٣٦٧ويف سنة   ـ    
    ] .٦٨٤ ، ص املصدرنفس . [  أول سفري أمريكي يف البالد السعودية" ريفزتشايلدز . جي " املستر 

)٥ (F.O. 371/45542, Department of State, 1 Mar. 1945, No. 191,p.212. .   انظر ملحـق
  ) .٤(الوثائق ، رقم 

   . ٨١،  ٧٨ص  )٦(
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  بعض من  عدا ااالستجابة م  حكمه يف األراضي املقدسة ، ولكن النداء مل يلق مبادرة إىل          
لوا جوام مليئاً باحلماسة واحلمية والترحيـب       والذين أرس ،  الزعماء املسلمني يف اهلند     

   .)١(مرشحني ابن سعود بالذات لرئاسة هذه النهضة اجلديدة 

 ومجعيـة   ،مجعية أهل احلديث والعلمـاء      " وقد متثلت هذه املوافقة والتأييد يف       
واليت أيدت امللك عبد العزيـز يف        تعترب أكرب اجلمعيات اإلسالمية يف اهلند ،      و" اخلالفة  

ألن ؛   ومن جهـة أخـرى        ، اية األمر على أساس إعجاا من جهة باملبادئ السلفية        بد
  ، نظرا إىل الشريف حسني منذ إعالنه الثورة ضد الدولة العثمانية كانت نظرة معادية            

ثورة عربية ضد دولة اخلالفة اإلسالمية مث ازداد اسـتياؤها مـن      ألا مل تقتنع مبربرات   
   .)٢(م ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣فسه خليفة سنة امللك حسني عندما أعلن ن

كما أن امللك عبد العزيز كان قد كلف األمري فيصل قبل أن يصل إليه ـ أثناء  
ـ بأن يرسل عدة برقيات إىل حكام اجلزيرة م  ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤حصار جدة عام 

العربية يف نواحيها األربع ، خيربهم فيها بانتصار والده على قوات احلسني ، وجناحه يف               
خول مكة املكرمة ،واليت كان إرسال األمري فيصل هلا نيابة عن والده مبثابة دعوة هذه               د

   .)٣(الدول واإلمارات لالعتراف بالواقع اجلديد يف بالد احلجاز 

م أكرب األثـر علـى اسـتقرار        ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥وكان ملعاهدة جدة عام     
زيز باحملافظة على عالقات    العالقات السعودية اخلليجية ، حيث تعهد فيها امللك عبد الع         

الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماين ، والذين كانت هلم 
   .)٤(الربيطانية معاهدات خاصة مع احلكومة 

                                                 

   .١٨٦ ـ ١٨٥ن الفيصل آل سعود ، ص محعبد الرمحن ، عبد العزيز بن عبد الر: نصر ) ١(
م ، ١٩٣٢ ـ  ١٩٠٢نازك زكي ، التكوين السياسي واالجتماعي للمملكة العربية السعودية ، : إبراهيم ) ٢(

   .١٧٧ ـ ١٧٦م ، ص ١٩٨٦ط ، . القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية ، د 
   . ٣١عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، : الطحاوي ) ٣(

- Mechin, B. : Faycal, p.44 . 
   .٢٧٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٤(
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إال أن ردود الفعل يف العامل اإلسالمي على ضم امللك عبد العزيـز للحجـاز               
خلارجي ، ويرجع ذلك إىل اخـتالف       الفعل يف العامل ا   كانت خمتلفة ومتباينة عن ردود      

أسباب وظروف كل دولة من الدول اإلسالمية والعربية يف اختاذ موقفها حنـو النظـام      
ال سيما وأن بعض الدول العربية كانـت         . )١(اجلديد يف األراضي اإلسالمية املقدسة      

  .واقعة حتت وطأة االستعمار 

ومن مث عقدت فرنسا  . )٢(حتت االنتداب الفرنسي  وكانت سوريا ولبنان واقعة     
تضمنت  . )٣(م  ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠بالنيابة عنهما معاهدة مع امللك عبد العزيز سنة         

البنود اخلاصة مبعاملة الرعايا    إضافة إىل بعض    ،  االعتراف الرمسي مبملكة احلجاز وجند      
   .)٤(والتجارة املتبادلة البنود اخلاصة بالقبائل وكل دولة ،  يف

 ، فقد كانتا تقعان حتت النفوذ الربيطاين ، ومن مث           )٥(ألردن  أما العراق وشرق ا   
كانت بريطانيا تتحكم يف حتديد عالقاا مع السلطان عبد العزيز ـ آنذاك ـ وقـد     

من خـالل   سبق وأن أشرنا إىل سعي بريطانيا للتقريب بني ابن سعود وحكومة العراق             

                                                 

   .٣٥ السعودية ، ص عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية: الطحاوي ) ١(
 Sanٍكانت بريطانيا قد وافقت على انتداب فرنسا على سوريا ولبنان ، ضمن قرارات مؤمتر سان رميو ) ٢(ٍٍ 

Remo   بن عبــد العزيـز   . [ م ١٩٢٠/ هـ ١٣٣٩إيطالية على ساحل الريفيريا ـ عام  ـ قرية :
  ] .٥٩موضي بنت منصور ، امللك عبد العزيز ومؤمتر الكويت ، ص 

   .١٣٤ ـ ١٣٣فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٣(
   .٢١٨تركية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص : اجلار اهللا ) ٤(

ـ  ١٩٢٢ن  ـدات م ـة املعاه ـوزارة اخلارجية ، جمموع   : طالع على بنود هذه املعاهدة يرجع إىل        ولال
   .١٢٧ : ١١٤ ص  ،٢م ، ج١٩٥١

كان شرق األردن والعراق يرفضان رفضاً تاماً ضم احلجاز ، بسبب أن احلجاز كانت مملكـة للـشريف                  ) ٥(
حسني والد األمري عبد اهللا وامللك فيصل حكام شرق األردن والعراق وبالتايل مل يعترفا بعبد العزيز وحكمه   

   ] .٣٥ابق ، ص عبد احلكيم ، املرجع الس: الطحاوي . [ للحجاز بسهولة 
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 ، واليت أسـهمت  )١(ديث عنها من املعاهدات ، واليت سبق وأن تناولنا احل  عقد العديد   
  . بدون شك يف تصفية مشاكل احلدود بني السعودية والعراق 

وعلى الرغم من ذلك حدثت مشكالت على حدود الدولتني نتيجـة لتمـرد             
سعت بريطانيا حفاظاً على مـصاحلها إىل       مث  عبد العزيز ، ومن      على امللك    )٢(خوان  اإل

" لـوبن   " راقي ، على البارجـة الربيطانيـة        عقد اجتماع بني العاهلني السعودي والع     
Lupin  أواصر األلفة والود م ، وعمقا١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨، عام يف اخلليج العريب   

مث عقدت معاهدة صداقة وحسن جوار بني بلديهما ، وبروتوكول حتكـيم ،             . بينهما  
/ هــ  ١٣٤٩وهو ما مسي باتفاقات مكـة املكرمـة سـنة    . واتفاق تسليم ارمني    

األمري فيصل بن عبد العزيز نائب والده        ، ووقعها عن اجلانب السعودي       )٣(م  ١٩٣٠
   .)٤( وعن اجلانب العراقي نوري السعيد رئيس وزراء العراق ،يف احلجاز 

وهـو  ،  م  ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥١أما شرق األردن فقد تأخر اعترافها حىت عام         
لك عبد العزيز ، يعرب فيه      تاريخ اخلطاب الذي أرسله األمري عبد اهللا بن احلسني إىل امل          

   .)٥(عن أمله يف إقامة عالقات أخوية وتعاون مشترك بني الدولتني 

وقد عقد األمري عبد اهللا بن احلسني مع امللك عبد العزيز معاهدة صداقة وحسن      
م ، تضمنت االعتراف بكيان اململكـة العربيـة         ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١جوار يف سنة    

، وتنظيم حركة االنتقال ، وتأكيداً ألواصر الصداقة        السعودية ، وإاء مشاكل احلدود      

                                                 

  . ١٠٠ص ) ١(
إذ أن فيصل الدويش ومن معه من اإلخوان جددوا هجمام على املخافر العراقية علـى احلـدود عـام                   ) ٢(

مـستور  : اجلابري  . [ م ، بغية وضـع السلطان عبد العزيز أمام مشكلة جديدة           ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥
   ] . ٩٨ ص ،حمسن ، العالقات السعودية الربيطانية 

: اجلـابري   . ٢٦٦ ـ   ٢٦٥ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: ثيمني الع) ٣(
   .٩٩مستور حمسن ، املرجع السابق ، ص 

   .٢٦٦ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، نفس املرجع ، ج: العثيمني ) ٤(
   .٩٢ ، ص  السابقاملرجعمستور حمسن ، : اجلابري ) ٥(
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/ هـ  ١٣٥٥قام ويل عهد اململكة األمري سعود بن عبد العزيز بزيارة إىل األردن سنة              
   .)٢(م ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦مث قام األمري فيصل بزيارة إىل عمان عام   ،)١(م ١٩٣٦

ممثلي بني  وحسن جوار   مت عقد معاهدة صداقة     م  ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥٠ويف سنة   
الدولة السعودية واليمن ، تضمنت االعتراف املتبادل ، وحل مشاكل احلـدود بـني              

   .)٣(الدولتني 

أما مصر فقد تباطأت قليالً يف االعتراف ، وكان سبب ذلك استنكار احلكومة             
/ هــ   ١٣٤٣حـج عـام      يف موسم    )٤(املصرية ملوقف النجديني من احململ املصري       

احلجاج ببعض األمور اليت    مل مل يمنع إال بسبب قيام       م من أن احمل   ـم على الرغ  ١٩٢٥
وكـان   . )٥(اإلسالمية ، وباألخص استخدام املوسيقى والطبول        ال تتفق مع الشريعة   

                                                 

   .٢٨٩ ، ص ٢ الدولة السعودية ، جأمني ، تاريخ: سعيد ) ١(
   .٩٤مستور حمسن ، العالقات السعودية الربيطانية ، ص : اجلابري ) ٢(
   .٤٢٣ ، ص ٢صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: املختار ) ٣(

 ، م١٩٢٦/ هــ  ١٣٤٥التفاقية مع األدارسة عام اـ كان ضم امللك عبد العزيز إلقليم عسري وتوقيعه  
واليت مبوجبها انتهت دولتهم ، وأصبحت األراضي اليت يطمع فيها اإلمام حيىي بشمال مملكته تتبع امللك                

عبد احلكـيم ،    : الطحاوي  . [ عبد العزيز ، سبباً يف تأخر اعتراف اليمن باحلكم السعودي يف احلجاز             
   ] .٣٦امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص 

، وهي من اللغة كما يطلق عليه شقدف أو هودج . ويبدو كاخليمة من أعلى ، وحيمله مجل       مثل الصندوق   ) ٤(
الدارجة ، واستخدمت كلمة احململ لتعين الصناديق املزركشة باحلُلي ، وكانت تقام له احتفاالت يف ذهابه                

 مـصر خـالل    ا منؤتىمن مصر وعند استقباله يف مكة املكرمة ، وفيه توضع كسوة الكعبة اليت كان ي     
يوسف : عبد العزيز آل سعود سيد اجلزيرة العربية ، ترمجة          . س  . هـ  : أرمسترونج  . [ العهد العثماين   

تركية بنت محد   : اجلار اهللا    . ٢٠٩م ، ص    ١٩٩١ط ،   . عوض ، قليوب ، مطابع األهرام التجارية ، د          
  ] . ٢٢٥ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص 

   .٢٣٣ ، ص ٢ ، جاملصدر السابقأمني ، : سعيد ) ٥(
وقف احململ من التقدم ، فأمر زندقة ، وغضبوا بشدة ، وتقدموا لخوان بذلك عدوه من ال    ـ عندما مسع اإل   
ك ـاول املل ـاً ، فح  ـن شخص اإلخوان مخسة وعشري  وقتل من   ،  ي بإطالق النار عليهم     الضابط املصر 

احململ من دخـول مكـة      وأمر باحتجاز الضابط املصري ، ومنع       ،  على الفور   عبد العزيز دئة األمور     
مفيد ، موسـوعة تـاريخ      : الزيدي  . [ املكرمة ، وانقطعت العالقات مع مصر على أثر تلك احلادثة           

وللتوسع يف أخبار هذه احلادثة وآثارها ، ينظر إىل ، الزركلي            ] . ١٨٥اململكة العربية السعودية ، ص      
    ] .٦٦٨ : ٦٦٣ ، ص ٢به اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جشين ، خري الد: 
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ومعـه  ادثة ، حيث كلفه امللك عبد العزيز        لألمري فيصل دور بارز يف مواجهة تلك احل       
 حىت انتهاء موسم احلج ،      حافظ وهبه مستشار امللك ، مبتابعة األمر ومسؤولية الركب        

ولذلك قام األمري فيصل ووهبه باالجتماع مع هيئة احململ املصري ، وعمل على إيقاف              
 واليت عاجلها األمري فيصل بتوجيهات مـن         ، حىت انتهت تلك األزمة   تدهور األوضاع   

   .)١(والده امللك عبد العزيز آل سعود 

علمـاء يف حتـرمي املوسـيقى    ومع أن امللك عبد العزيز قد اعتمد على فتوى ال        
امللك فؤاد ـ ملك مصر ـ   واألبواق ، اليت تصاحب حممل احلجاج املصريني ، إال أن 

، الـيت    ، فأمر مبنع إرسال كسوة الكعبة املشرفة         )٢(اعترب هذا العمل حتدياً شخصياً له       
كل عام ، كما أوقف صرف واردات األوقاف العائـدة           اعتادت مصر على إرساهلا يف    

نع كـسوة الكعبـة   فلم يهتم امللك عبد العزيز بذلك وأمر بـص      مني الشريفني ،    للحر
   .)٣(الشريفة حملياً 

ىل أن تـوىل    إالسعودية واملصرية   ولقد استمرت هذه اخلالفات بني احلكومتني       
 خلفاً للملك فؤاد بعد وفاته ، فقام باملفاوضات من اجلانب السعودي            )٤(امللك فاروق   

                                                 

   .٣٧امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
كان امللك فؤاد يتطلع إىل تويل منصب اخلالفة اإلسالمية ، والذي أصبح شاغراً منذ إعالن ثورة تركيـا                  ) ٢(

. وهذا املنصب يتطلب اإلشراف على األماكن املقدسـة         . م  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٢إلغاء هذا النظام عام     
   ] .٣٦نفس املرجع ، ص . [ ومن مث أصبح جياهر امللك عبد العزيز بالعداء بعد ضم احلجاز 

   .٦٦٨ ـ ٦٦٦ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٣(
 ـ ١٩٢٠/ هـ ١٣٨٤ـ ١٣٣٨( خلديوي بن إبراهيم بن حممد علي فاروق بن أمحد فؤاد بن إمساعيل ا) ٤(

ولـد يف القـاهرة     . فيها  آخر من حكم مصر من أسرة حممد علي ، وآخر من لقب بامللك              ،  ) م  ١٩٦٥
م ، وأرغمته ثورة مصر ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥وتعلم ا وبفرنسا وبإجنلترا ، خلف أباه ملكاً على مصر عام 

خري الدين ، : الزركلي . [ لع نفسه ، مث أقام يف روما إىل أن تويف ا م ، على خ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢عام 
   ] .١٢٩ ـ ١٢٨ ، ص ٥األعالم ، ج
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 ، ووقعت معاهدة بني     )٢( ، وعن مصر صاحب الدولة علي ماهر         )١(الشيخ فؤاد محزة    
م ، تضمنت اعتراف مـصر باململكـة العربيـة    ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥البلدين يف عام  

السعوديـة دولة عربية مستقلـة ، وأكدت على أواصـر األخـوة ، وضــرورة             
 ة احلج والعمرة ملن يرغـب مـن       ـالتمثيل السياسي والقنصلي ، وتسهيل أداء فريض      

   .)٣(رعايا مصر 

أما بالنسبة للدول اإلسالمية فقد بادرت تركيا إىل إعالن موقفها سريعاً ، حيث             
مع مملكة  كما شاركت بعقد معاهدة       .)٤(م  ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٤أعلنت اعترافها عام    

م ، وكانت معاهدة صداقة تضمنت االعتراف       ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨احلجاز وجند عام    
ملكة احلجازية النجدية وملحقاا ، كما أشارت املعاهدة        الصريح باالستقالل التام للم   

                                                 

، كاتـب  ) م ١٩٥١ ـ  ١٨٩٩/ هــ  ١٣٧١ ـ  ١٣١٧( أبو سـامر  فؤاد بن أمني بن علي محزة ، ) ١(
وكان حيسن . بلبنان " عبية " ولد وتعلم يف . وباحث ، شارك يف سياسة اململكة العربية السعودية ربع قرن 

م ، مث أصبح وكيالً للشؤون      ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥اإلجنليزية ، فعني مترمجاً خاصاً للملك عبد العزيز سنة          
وقام . اخلارجية ، مث وزيراً مفوضاً بباريس ، ومنها إىل أنقرة ،وعمل بعد ذلك مستشاراً للملك عبد العزيز   

تويف يف بريوت ودفن يف     .  ومنح لقب سفري مث وزير دولة        .برحالت يف بعض املهمات إىل أوروبا وأمريكا        
    ] .١٥٩ ، ص ٥ ، جخري الدين ، األعالم: الزركلي . [ عبية 

ـ  ) م١٩٦٠ ـ  ١٨٨٢/ هـ ١٣٨٠ـ ١٣٠٠(علي ماهر باشا بن حممد ماهر باشا ، ) ٢( ون ـعـامل بالقان
الـدكتوراة  "  جامعة فؤاد األول     ومنحته. يف القاهرة   ولد وتعلم   . ويل ، من رؤوساء الوزارات مبصر       دال

انتخب عضواً يف جملس النواب ودرس .  عاماً ١٤وعمل يف احملاماة وتقلب يف مناصب القضاء " . الفخرية 
وقام . القانون الدويل ، مث ويل وزارة املعارف ، فوزارة املالية ، مث رئاسة الديوان امللكي ، مث رئاسة الوزراء  

/ هــ  ١٣٦١ومل يرض اإلنكليز عن سياسته الشخصية فاعتقل سـنة     " صر  جبهة م " برئاسة حزب مساه    
   ] .٣٢١ ، ص ٤ ، جاملصدرنفس . [ م ، تويف يف جنيف ونقل إىل القاهرة ١٩٤٢

   .٢٢٧ـ٢٢٦تركية بنت محد ناصر ، موقف امللك عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، ص : اجلار اهللا ) ٣(
عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقـات       : الطحاوي   . ١٢٩عربية السعودية ، ص     د ال الفؤاد ، الب  : محزة  ) ٤(

   .٣٥اخلارجية السعودية ، ص 
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إىل تأسيس عالقتهما السياسية وفق األحكام والقوانني الدولية ، ومراعاة معاملة الرعايا            
   .)١(باملثل يف كال البلدين 

م ،  ١٩٢٩/ هـ  ١٣٤٨كما أعلنت احلكومة اإليرانية اعترافها الرمسي يف عام         
 الدولتني ، تضمنت تعهد حكومة امللك عبد العزيز بتسهيل      ومت عقد معاهدة صداقة بني    

   .)٢(مهمة احلجاج اإليرانيني أثناء أدائهم مناسكهم ، وتوفري األمن والراحة هلم 

وسائر الشؤون ،   ،  احلجاز وجند معاً يف االسم       وعندما قرر أعيان احلجاز دمج    
 امللك عبد العزيز يعرضون     وإطالق اسم اململكة العربية السعودية عليهما ، أبرقوا إىل        

من  ١٧يف  ٢٧١٦ وأصدر مرسوماً ملكياً برقم       ، فوافق جاللته على ذلك   ،  عليه األمر   
ك املسمى ،   ل، يتضمن املوافقة على ذ    م١٩٣٢سبتمربمن  ٢٤/هـ١٣٥١مجادى األوىل 

   .)٣(م ١٩٣٢سبتمرب من ٢٤/هـ١٣٥١مجادى األوىلمن ٢١ابتداء من يوم اخلميس

ري سـعود  ـره األمـة احتفاالت أحدمها يف الرياض ، حض   ـوأقيم ذه املناسب  
فيصل بن عبد العزيز النائب العـام        بن عبد العزيز ، واآلخر يف مكة ، حضرة األمري         ا

كما أقيمت االحتفاالت يف مجيـع املـدن         ،   )٤(ك عبد العزيز يف احلجاز      ـجلاللة املل 
ه املناسبة ، ومن ذلـك      وقد خطـب األمري فيصل يف أهايل مكة املكرمة ذ        . والقرى  

أن أعرب لكم عما خياجل نفسي من الغبطة والفرح والسرور يف           إنين ال أستطيع    : " قوله  
   املسلمة بالتوحيـد ضـمن      اهللا به علينا ، وعلى هذه األمة العربية          هذا اليوم الذي من

   .)٥(... " يع الفوارق بني أبنائها مجمملكة واحدة ، وزوال 

                                                 

   .٢٠٩ ، ص ٢أمني ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ١(
   .٢٠٧ ، ص ٢أمني ، املصدر السابق ، ج: سعيد  . ١٣٢ العربية السعودية ، ص البالدفؤاد ، : محزة ) ٢(
   .٤٥٩ ـ ٤٥٨ ، ص ٢بية السعودية ، جعرصالح الدين ، تاريخ اململكة ال: ر املختا) ٣(

حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك : الغامدي  . ٢١٧ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص سعود: بن هذلول ا  
   .١٤٣ العزيز آل سعود ، ص دعب

   .١٤٣ ، ص املرجع السابقحممد بن مجعان ، : الغامدي ) ٤(
   .٢١٨ ، ص املصدر السابق ، سعود: ل بن هذلوا) ٥(
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وم بتوحيد مجيع مقاطعات وأقاليم الدولـة يف مملكـة          وبعـد صدور هذا املرس   
دول العامل إىل االعتراف باململكة اجلديدة كدولة مستقلة ذات سيادة     واحدة ، تسابقت  

 لتـصبح بـذلك     د العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ؛        امللك عب  ةعاهلها جالل ،  كاملة  
يـة  مل ختـضع أل     ، ومغربهاململكة العربية السعودية أول دولة عربية يف املشرق العريب          

   .)١( أم غري مباشر  ،سيطرة أو نفوذ أجنيب مباشراً كان

وهكذا ومن خالل الصفحات السابقة يتضح لنا الدور املهم الذي قام به األمري             
فيصل يف مواجهة املواقف الداخلية والدولية من قيام مملكة احلجاز ، ومن مث موقفها من           

لسعودية ، سواء من خـالل تكليفـه بـالتوقيع علـى      إعالن توحيد اململكة العربية ا    
املعاهدات واالتفاقات مع تلك الدول بصفته نائباً عاماً للملك عبد العزيز يف احلجاز ،              

واليت سيكون هلا األثـر     . أو من خالل متثيله لدولته يف الزيارات الرمسية لتلك الدول           
ملناصب السياسية واإلداريـة    الواضح يف عالقات اخلارجية السعودية فيما بعد ، ويف ا         

وهذا ما سيتضح يف الفـصل القـادم        . اليت أسندت إليه إىل جانب نيابته على احلجاز         
  .بإذن اهللا تعاىل 

           

   

                                                 

 ،  ١أمام قدرها الكبري ، دمشق ، املطبعـة التعاونيـة ، ط           عبد الكرمي ، اململكة العربية السعودية       : غزال  ) ١(
    .١٥٢م ، ص ١٩٨١ ـ ١٩٨٠/ هـ ١٤٠١ ـ ١٤٠٠
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عندما نتحدث عن املناصب السياسية واإلدارية اليت أُسندت إىل األمري فيـصل            

إىل جانب نيابته العامة على احلجاز ، فإن ذلك يدلنا بال شك على الدور الكبري الذي                

ـ    ، فقد قام باملسؤولية امللقاة على عاتق       قام به يف إدارة شؤون احلجاز      ام ،  ـه خـري قي

واحلجازيني من تطور وتقدم ، بتوفيق من اهللا        وأثبت كفاءته وجدارته مبا حققه للحجاز       

  . ، مث بتوجيه من والده جاللة امللك عبد العزيز  ـعز وجلـ 

عـام  " ازيـة   جالتعليمات األساسية للمملكـة احل    " ا سبق إىل    يموقد أشرنا ف  

) اإلداري والسياسي   ( اس التنظيمي   ، واليت كانت مبثابة األس     م١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥

وكان العمل ذه التعليمات خيضع إلشراف وإدارة األمري فيصل   .)١(للدولة السعودية 

خـالل   التنفيذ    عبد العزيز ، وقد حصر مسوه سلطات       بصفته النائب العام جلاللة امللك    

   .)٢(ة تلك الفترة بيده بسبب ظروف الفترة التأسيسية اليت كانت متر ا اململك

م جملس تنفيـذي مـن رؤوسـاء        ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥وكان قد تشكل عام     

   .)٣(الدوائر احلكومية ملساعدة النائب العام يف إجناز مهماته اإلدارية 

إال أن التعديالت واإلضافات الكثرية من تشكيالت الدولة حدثت بعد صدور           

 )كانون األول   (  من ديسمرب    ٢٩/ هـ١٣٥٠ من شعبان    ١٩س الوكالء يف    نظام جمل 

إذ نشأت احلاجة إىل تشكيل هـذا         .)٤(ملواجهة التطور الذي تعيشه البالد      م  ١٩٣١

                                                 

   .٦٦ص) ١(

   .٥١٦علي بن حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ٢(

   .٣٠٤ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: العثيمني ) ٣(

  . ١٠٩اصرة ، ص الدولة السعودية املع ، التطورات السياسية واحلضارية يفلطيفة عبد العزيز : م السلو) ٤(
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واالضـطالع  ،  الس ملواجهة التوسع املستمر يف أعمال وخدمات احلكومة املختلفة          

 هذا النظام اجلديد تنسيق شؤون       يف وخيوقد ت  . )١(مبهام السلطة التنفيذية يف احلجاز      

   .)٢(د واحلجاز الدولة بني جن

و مسو النائب العام جلاللة امللـك  ـويتألف جملس الوكالء من رئيس الس وه  

ومن وكالء اخلارجية واملالية     ،   )٣(عبد العزيز يف احلجاز ، يعاونه األمري نايف الشعالن          

فؤاد محزة ،   / وقد مثل وزارة اخلارجية عضو يف الس ، هو األستاذ            . )٤(والشورى  

/  ، والشيخ    )٥(عبد اهللا السليمان    / كالة املالية عضوان يف الس ، مها الشيخ         ومثل و 

                                                 

   .٥١٦علي بن حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ١(

وجهـوده يف القـضايا العربيـة    عبد الرمحن بن عبد العزيز، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود          : احلصني  ) ٢(

   .١١٥واإلسالمية ، ص 

بتـأليف جملـس    : م ، مرسومني أحدمها     ١٩١٦/ هـ  ١٣٣٤ان الشريف حسني قد أصدر يف سنة        ـ ك 

ف جملس الشيوخ ، وضم تشكيل هيئة الوكالء تعيني مدير للمسجد احلـرام             ـبتألي: الوكالء واآلخر   

ونص تشكيل جملس الوكالء على     . للنظر والعناية يف كل ما يتعلق بشؤونه ، وضم إليه وكالة األوقاف             

د بن عودة ، أمن احلج قبل العهد الـسعودي ،   ـسع: الردادي  [  .د احلرام فيه    ـوية مدير املسج  عض

   . ]٣٣٤ص 

)٣ (نظـام جملـس الـوكالء عـام     نايف الشعالن نائباً لرئيس جملس الوكالء فيما بعد صـدور    / ني األمري ع

    ] .٥٢٩علي بن حممد ، املرجع السابق ، ص : البهكلي . [ م ١٩٣١/ هـ١٣٥٠

   .٩٠فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٤(

مـن  ) م ١٩٦٥ ـ  ١٨٨٧/ هـ ١٣٨٥ـ ١٣٠٥( عبد اهللا بن سلميان بن محدان العنيزي النجدي ) ٥(

ورحل إىل اهلند يف صـغره ،       ) بنجد  ( أوائل العاملني يف تأسيس اململكة العربية السعودية ، ولد يف عنيزة            

ل يف خدمة امللـك     ـودخ .نقل للتجارة بينها وبني البحرين واملناطق ااورة        وت. فنشأ يف بعض مدارسها     

الدولة ، وأنشأ مؤسسة النقـد      مث الوزارة وتوىل كثرياً من مهام       . م  ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥عبد العزيز سنة    

   ] .٩٢ ـ ٩١ ، ص ٤خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ العريب السعودي 
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عبد العزيز  / الس مها الشيخ     ورى عضوان يف  ـالشكما مثل جملس    . محد السليمان   

   .)٢(عبد اهللا الفضل / والشيخ   ،)١(بن إبراهيم ا

ه يف مكان   ويعقد جملس الوكالء مساء كل يوم عند حضور األكثرية من أعضائ          

واحد ، إال أنه جيب أن يعقد جلسة واحدة يف األسـبوع لالطـالع علـى األوراق                 

بلـغ إىل    مث ت   ، املعروضة عليه من قبل الديوان اخلاص بالس ويتخذ قراراته باألكثرية         

   .)٣(املختصني لتنفيذها 

                                                 

م ، والده هو األمري     ١٨٧٩/ هـ  ١٢٩٧م آل إبراهيم ، ولد يف مدينة الرياض سنة          بن إبراهي  عبد العزيز ) ١(

قام عبد العزيز بدور بارز خالل حصار امللـك         . الذي توىل إمارة األفالج خلفاً ألبيه عبد الرمحن         إبراهيم  

أـا عـام    أمـرياً علـى      بتعيينـه أمر امللك   . عبد العزيز حلائل ، بإقناع األمري حممد بن رشيد بالتسليم           

وكيالً إلمارة  مث عني   . م  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣كما عني أمرياً على الطائف عام       . م  ١٩٢٢/ هـ١٣٤١

عبد اهللا  : أبو راس   . [ م مت تعيينه عضواً مبجلس الوكالء       ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥ويف سنة   . املدينة املنورة   

    ] .١٢١ ـ ١٢٠ ـ ١١٩ ـ ١٠٩ ـ ١٠٨، ص ) ١(سعيد ، رجال حول امللك عبد العزيز 

   .٥١٧علي بن حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ٢(

يوسف ياسني ،   / الشيخ  : ـ وقد انضم إىل هؤالء األعضاء آخرون بتوجيه من امللك عبد العزيز ، منهم               

السكرتري اخلاص جلاللة امللك عبد العزيز ، ورئيس الشعبة السياسية بالديوان امللكي ، وذلك عنـدما                

إبراهيم السليمان ، رئيـس ديوان األمـري فيـصل         / وأيضاً الشيخ   . وداً يف احلجاز    يكون امللك موج  

   ] .٥١٧نفس املرجع ، ص . [ وغريهم 

   .١٠٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٣(

ول اعتراض على قرار صـادر باألكثريـة ،         ـ ويف حالة حصول خالف بني الوكالء على أمر ما أو حص           

فلرئيس الس أن يأمر بإنفاذ ذلك القرار على مسؤوليته إذا كان األمر ال حيتمل التأجيل ، وإذا كـان                   

األمر حيتمـل التأجيل ملراجعة امللك ، فعليه أن يؤجل إنفاذه إىل أن يراجع جاللته الستـصدار األمـر                  

ن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده يف القـضايا  عبد الرمحن ب: احلصني  . [ الكرمي  

   ] .١١٦العربية واإلسالمية ، ص 
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وسلطة الس مستمدة من امللك عبد العزيز ، أما الوكالء فهـم املـسؤولني              
   .)١(ن أعمال وزارتهعوكل منهم مسؤول أيضاً ، تضامن عن السياسة العامة للدولة بال

 يكون والـده امللـك  نحيـ، ورئيس الس كان خياطب بلقب النائب العام      

باإلضـافة إىل    . )٢(عبد العزيز يف جند ، ورئيس الوكالء حني يكون امللك يف احلجاز             

مور العسكرية ، كما أن له سلطات واسـعة ،          رئاسته لوزارة اخلارجية والداخلية واأل    

 أو مـن امللـك إىل        ، سواء كانت من الس   ،  ويقوم بتبليغ مجيع األوامر والتعليمات      

   .)٣(كافة الدوائر احلكومية ؛ ألنه املرجع هلا يف معامالا 

س الوكالء ديوان عام يتواله رئيس مسؤول عن إدارة أعمـال هـذا             ـول

  إىل معاون وموظفني ، وتصدر عن هذا الديوان كافة املعامالت إىل           الديوان ، باإلضافة  

منه نـسخ    وتوزع،  دارات احلكومية مع حفظ نسخة من احملضر املوقع لكل جلسة           إلا

كما يوجد بديوان الس سجل تقيد به قـرارات          . )٤(كافية على اجلهات احلكومية     

لصادرة مبوبة ومصنفة حبيث ميكن     الس إىل جانب قيد املعامالت واألوراق الواردة وا       

   .)٥(الرجوع إليها عند احلاجة 

وكان لديوان الس قسمان ، قسم خاص بالنيابـة العامـة ، ويتبـع وزارة               

فإذا وردت معامالت من الـدوائر الرمسيـة        . الداخلية ، وقسم خاص برئاسة الس       

معامالت مـن    وإذا وردت    املرتبطة بوزارة الداخلية ، فُتحال إىل قسم النيابة العامة ،         

                                                 

    .٩٠فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )١(

   .٣٥٨ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٢(

 ـ  ١٠٩، ص  ورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرةلطيفة عبد العزيز ، التط: السلوم ) ٣(

١١٠.   

   .١١٠ع ، ص جرنفس امل) ٤(

   .٥٢٠علي حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ٥(
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الدوائر الرمسية املرتبطة برئاسة الس مباشرة ، فإا تحال إىل قسم الرئاسة بـديوان              

   .)١(الس 

، ومبوجب نظام جملس الوكالء حول اسم النيابة العامـة إىل وزارة الداخليـة              
وأصـبحت  " ديوان النائب العام ورئاسة جملـس الـوكالء         " وأصبح اسم الديوان    

فقـد   . )٢(ملعامالت اليت تصدر بتوقيع األمري فيصل حتمل لقب اجلهة الصادرة منـها         ا
علـى تقـسيم   واحلادية والعشرون من نظام جملس الـوكالء  ،  نصت املادة العشرون    

  :املعامالت اليت تصدر بتوقيع مسو األمري إىل عدة أقسام هي 

ة النائب العام جلاللة امللك يف املعامالت اليت تصدر حينما يكون مسوه متقلداً لوظيف     ) ١
  .جلاللة امللك ) النائب العام ( أثناء غياب جاللته ، فتوقع باسم 

ويكون مسو األمري رئيساً لس     ،  يكون امللك حاضراً     األوراق اليت تصدر حينما    ) ٢
  ) .جملس الوكالء  رئيس( فقط ، فيكون توقيعه الوكالء 

  ) .وزير اخلارجية ( اخلارجية يكون توقيعة املعامالت اليت تصدر من وزارة  ) ٣

    .)٣() وزير الداخلية ( املعامالت اليت تصدر من وزارة الداخلية يكون توقيعه  ) ٤

، يف املعـامالت الـصادرة منـها         وقد أُشعرت الدوائر ذا التنظيم ملراعاتـه      
   .)٤(واملعامالت اليت توجه من الدوائر إىل مسو األمري 

                                                 

   .٥٢٠علي حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ١(
عبد العزيز ، التطـورات الـسياسية       لطيفة  : السلوم   . ٩٠فؤاد ، البالد العربية اإلسالمية ، ص        : محزة  ) ٢(

   . ١١٠واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص 
د وجهـوده يف القـضايا العربيـة        وعبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سع           : احلصني  ) ٣(

   .١١٧ ـ ١١٦واإلسالمية ، ص 
   .١١٧نفس املرجع ، ص ) ٤(

لالطالع على منوذج من اخلطابات اليت كـان يوجههـا بعـض      )٦ (و )   ٥ (ـ وانظر امللحق رقم       
احلجازيني إىل مسو األمري فيصل ، واليت تشري إىل تعدد األلقاب اليت كانت تطلق على مسـوه حبـسب                   

الوثائق رقم  . املناصب ، ضمن الوثائق احملفوظة مبركز امللـك فيصل للبحـوث والدراسات اإلسالمية            
   . ) ٠١٤٢٣( ـ  ) ٠١٠١٩( 
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قسم يتبع وزارة الداخليـة ، والـدوائر        : ة العامة إىل قسمني     مث قسمت النياب  

  ، والـشرطة ،  والكرنتينات  ،  والربيد  ،  والربق  ،  واملعارف  ،  الصحة  : التابعة هلا هي    

أما القسم اآلخر فإنه يتبع رئاسة جملـس الـوكالء ،           .  والبلديات    ، واحملاكم الشرعية 

،  والـشورى     ، والعـسكرية ،  املاليـة   و،  واخلارجية  ،  الديوان امللكي   : ودوائره هي   

   .)١(وأمراء املقاطعات ، ورئاسة القضاء 

أما عن نوعية األعمال اليت تعرض على جملس الوكالء وجلنته الدائمة ، فقـد              

عرضها على جاللة امللك عبـد العزيـز ،         كانت تتضمن املعامالت املنتهية اليت جيب       

ملهمة ، وكذلك املعامالت اخلاصة بالـشؤون       وأيضاً املعامالت اخلاصة بالشؤون املالية ا     

واألمور الـيت   ،  وأمور الدولة املهمة    ،  اخلارجية املهمة ، وما يتعلق باملشاريع العمرانية        

ولس . والنظم وموازنات الدوائر واملعامالت اإلدارية املهمة       هي خارجة عن األوامر     

  .)٢(تعد القرارات الالزمة بشأا، والوكالء جلنة دائمة تنظر يف الشؤون املعروضة عليه 

وقد جنح جملس الوكالء يف أعماله بسبب املركز املمتاز الذي كان يتمتـع بـه            

 احلجاز ، ورئيـساً لـس       يفرئيس الس مسو األمري فيصل ، فقد كان نائباً للملك           

 الشورى ، ووزيراً لوزارة اخلارجية والداخلية ، ومرجعاً لكافة الدوائر احلكوميـة يف            

   .)٣(احلجاز ، وهذا املركز هيأ له ممارسة سلطات واسعة يف الدولة 

كما أن معظم التعديالت واإلضافات من تشكيالت الدولة حدثت بعد صدور           
ويف ذلك رد على من حياول أن يشكك يف السلطة الفعليـة             . )٤(نظام جملس الوكالء    

                                                 

   . ١١٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص: السلوم ) ١(

   .٥١٩علي حممد ، جملس الوكالء ، ص : البهكلي ) ٢(

   .١١٠لطيفة عبد العزيز، املرجع السابق ، ص : السلوم ) ٣(

عبد الرمحـن بن عبد العزيز ، فيصل       :  احلصـني    .٩٠فؤاد ، البالد العربيـة السعوديـة ، ص        : محزة  ) ٤(

   .١١٩ابن عبد العزيز آل سعود وجهوده يف القضايا العربية واإلسالمية ، ص 
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مل يكن ميلك أيـة     الوكالء   إىل أن جملس     )١( أحد املؤرخني    حيث أشار . الوكالء  لس  
ولرئيس الس ،   ،صالحية خاصة سوى املشورة ، وأن السلطة احلقيقية كانت للملك

  .وميارس سلطاته املكرمة ، حبكم وظيفته ، فهو ينوب عن امللك خالل غيابه عن مكة 

سبق وأن أشرنا إىل أن قرارات جملس الوكالء إمنا تؤخذ باألكثرية ، وأن كـل               
كما أنه بعد إعالن توحيد اململكة يف دولة واحدة حتمـل           . عن أعماله   وكيل مسؤول   

م ،  ١٩٣٢/ هــ   ١٣٥١م  ااسم اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي ع       
وانتهجت نظاماً تسري عليه يواكب هذا التطور ،        ،  ومن مث بدأت الدولة عهداً جديداً       

 أي فرد من ذوي الرأي لالستفادة       جملس الوكالء أن يضم إليه    ومن ذلك أمر املرسوم     
 نظام جملس الوكالء كان حريصاً على       نومعىن هذا أ   . )٢( حني وضع هذه األنظمة      همن

أن تتكاتف اجلهود مجيعاً من أجل حتقيق املصلحة العامة ، حتت إشـراف وتوجيهـات               
  .امللك عبد العزيز 

أشار يف   .م  ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥كما أن قرار تعديل نظام جملس الوكالء عام         
أحد فقراته إىل أن هناك معامالت كثرية ، قد تكون بسيطة جـداً ال تتعـدى حـد                  

وأن هذه املعـامالت    اإلحاالت ، لالستعالم وطلب إجراء حتقيقات أولية وحنو ذلك ،           
لكثرا تستنفذ وقتاً طويالً من أوقات مسو األمري ، وبسبب ذلـك تتـراكم األوراق               

 التفكري يف مهام األمور وتدبريها ، ومـن مث ميكـن أن   وتتأخر النشغال مسو األمري عن  
   .)٣(توقع من قبل رئيس الديوان 

وهناك خطاب مرسل إىل صاحب السمو امللكي النائب العام جلاللة امللك ، عام            
 من أحد أفراد الشعب احلجازي تقدم فيه بشكوى ضد بعض  ،م  ١٩٤٣/ هـ  ١٣٦٢

عبد اهللا  / وقد أمر الشيخ    . بل اخلاصة به    األشخاص الذين قاموا بالتعدي على بعض اإل      
                                                 

   .١٤٨منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ١(

   .٦٥عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(

   .٥٥٥علي حممد ، جملس الوكالء ، ص : ي البهكل) ٣(
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الفضل ، بصفته نائب معاون نائب جاللة امللك ـ آنـذاك ـ املـسؤول املخـتص      
   .)١(بالتحري عن تلك احلادثة وإفادته باحلقيقة 

وقد استمر جملس الوكالء ميارس أعماله يف احلجاز حنو ثالثة وعشرين عاماً إىل             
، نسبياً  وهي فترة طويلة . )٢(م ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣أن مت تشكيل جملس الوزراء عام 

اح والتقدم الذي حققه نظام جملس الوكالء طـوال هـذه           ـإمنا تدل على مدى النج    
  .الفترة 

  

  

  

  

  

                                                 

انظر ملحـق   .  ) ٠٥٣٠١(  ، وثيقة رقم     ، الرياض مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية       ) ١(

  .) ٧(الوثائق ، رقم 

    .١١٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم  )٢(

وعنـدما  .  امللك عبد العزيز أن يكون لوزرائه جملس يعقدونه للتداول يف املهام العامة للدولة             ـ فقد رأى  

جملس الوكالء الذي كان   هذا املرسومىصدر املرسوم امللكي بتشكيل أول جملس وزراء يف اململكة ، ألغ

  وأصبح جملس الوزراء    يف احلجاز ،   يرأسه مسو األمري فيصل بن عبد العزيز نائب جاللة امللك عبد العزيز           

 داتروا جاءت هذه اخلطوة بعد أن تكاثرت   اجلديد خيتص بكافة أمور الدولة يف مجيع أحناء البالد ، وقد          

، وتزايدت مسؤولياا يف الداخل واخلـارج ، باإلضـافة إىل زيـادة عـدد      من البترول وغريه     الدولة

صبحت اختصاصاا تشمل كافة منـاطق      الوزارات ، وإنشاء عدد من اإلدارات األخرى املستقلة ، وأ         

الد ـاململكة دون استثناء ، ومل يكن ينقصها سوى أن ينتظم عقدها يف جملس ميثل السلطة املركزية يف الب

علي : البهكلي  . ١٠٠٠ ، ص ٣خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج         : الزركلي  [ 

     ] .٥٢٢ ، ص جملس الوكالءحممد ، 
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لقد أمر اإلسالم بإنشاء دولة إسالمية قائمة يف جوهرها على مبدأ الشورى ، 

öö...  ���� :لقوله تعاىل . الرب والتقوى حتقيقاً ملبدأ احلق والعدل والتعاون على  ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

33 33““““ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ ���� )١(.   

ومن مالمح احلكم املثالية أن امللك عبد العزيز أنشأ دولته على أساس الشورى 
ية فقد أدرك جاللته أمه  .)٢( املنوال نظام احلكم فيها على هذا ىومض، والعدل 

  .الشورى يف تنظيم شؤون الدولة الداخلية واخلارجية 

م ، أعلن ١٩٢٤/ هـ١٣٤٣ومنذ دخول امللك عبد العزيز مكة املكرمة عام 
جتدون بعض : " ومن ذلك قوله . للحجازيني سياسته يف احلكم على أساس الشورى 

، أكثر منها ولكن كثرياً من تلك االس ومهية . احلكومات جتعل هلا جمالس لالستشارة 
تشكَّل ليقال إن هناك جمالس وهيئات ، ويكون العمل يف يد شخص . ة ـحقيقي
أريد . أما أنا فال أريد أوهاماً ، وإمنا أريد حقائق . وينسب العمل إىل العموم د ، ـواح

ور ، رجعت ـفإذا اجتمع أولئك املنتخبون وأشكل علي أمر من األم. يعملون رجاالً 
وأريد منهم أن . وتكون ذميت ساملة من املسؤوليات .  وعملت مبشورم إليهم يف حلّه

د ، من الذين هم أطرايف سلطة عليهم ـوليس ألح. ة ـيعملوا مبا جيدون فيه املصلح
   .)٣(" وال على غريهم 

مبكة املكرمة ،  إدارة األمورومن مث أسند امللك عبد العزيز إىل األمري فيصل 
احلجاز ، يساعده الس االستشاري ، والس األهلي املشكل من  نائباً عنه يف وأقامه

                                                 

  ) .٣٨(سورة الشورى ، آية ) ١(

   .١١٢إبراهيم ، إنسان اجلزيرة عرض جديد لسرية امللك عبد العزيز آل سعود ، ص : عبده ) ٢(

   .٥٧١ ـ ٥٧٠ ، ص ٢العزيز ، ج خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد: الزركلي ) ٣(
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إال ن هذه االس أدجمت مع بعضها لتكون جملس  . )١(أهل احلل والعقد يف احلجاز 
   .)٢(م برئاسة النائب العام يف احلجاز ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥الشورى عام 

صفر من  ٢١يف " التعليمات األساسية للمملكة احلجازية " وعندما صدرت 
م ، نصت هذه التعليمات على أن الدولة ١٩٢٦أغسطس من  ٣٠/ هـ ١٣٤٥
   .)٣(شورية إسالمية ملكية 

 مقره مكة املكرمة ، ىوكان مما تضمنته التعليمات األساسية تشكيل جملس شور
 ومستشاريه وستة أعضاء ، ويتم عقد هذا الس أسبوعياً  ،ويتكون من النائب العام

ب العام أو أحد مستشاريه للنظر يف األمور اليت حتال إليه من قبل حتت رئاسة النائ
  .)٤( نافذة إال بعد املوافقة امللكيةوال تكون،  ليتخذ قراراته بأغلبية اآلراء  ؛النيابة العامة

ولرفع مستوى اجلهاز اإلداري تأسست جلنة عرفت باسم جلنة التفتيش 
وقد أرسلت هذه اللجنة  . )٥(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥واإلصالح اإلداري يف اية 
                                                 

ـاز ، جملة الدارة ، العدد الثالث ، الـسنة          ن الفيصل نائباً عاماً يف احلج     أمحد ، قائمة باألرقام ع    : مرسي  ) ١(
   .٢٧٣من ، ص ١٩٧٥سبتمرب / هـ ١٣٩٥األوىل ، شعبان 

   .٢٧٣أمحد ، نفس املرجع ، ص : مرسي  . ١٠٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٢(
ا يؤدي إىل تأخري    ـ كانت املعامالت تعرض عادة على الس األهلي ، مث ترد إىل الس االستشاري ، مم               

يف حسم األمور ، باإلضافة إىل أن بعض أعضاء جملس الشورى األهلي كانوا من املـوظفني يف دوائـر                   
 عن حضور جلسات الس ، ومن مث حرصـاً           أو  ، سبب تأخر بعضهم إما عن وظائفهم     احلكومة ؛ مما ي   

مـىن قائـد ،     : القحطـاين   [ . السني يف جملس واحد      على املصلحة العامة صدر األمر امللكي بدمج      
    ] .٩٨التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ، ص 

لطيفـة : السلوم   . ٥٧١ ، ص    ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج           : الزركلي  ) ٣(
   .١٠٣ة املعاصرة ، ص عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودي

   .١٠٤لطيفة عبد العزيز ، نفس املرجع ، ص : السلوم ) ٤(
   .١٠٥ ، ص نفس املرجع) ٥(

 مـن اـالس واللجـان       اًكثرياجلهاز اإلداري ، إذ أن      ولقد قامت هذه اللجنة بدور كبري يف تطوير         ـ  
ه من تقارير إجيابية وتوصـيات      واألنظمة كانت نتيجة مباشرة أو غري مباشرة جلهود هذه اللجنة مبا قدمت           

   ] .١٠٦ ـ ١٠٥ص   ،هنفس. [ سديدة ، أسهمت يف دفع عملية التنمية يف البالد 
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) متوز ( يوليو من  ٨/ هـ ١٣٤٦حمرم من  ٨إىل النائب العام األمري فيصل يف خطاباً 
إلبداء اقتراحام اخلاصة ؛ م ليصدر أمره الكرمي إىل عموم الدوائر الرمسية ١٩٢٧

باإلصـالح الواجب إدخاله على شعبها لالستفادة من خربة هؤالء فيما يتعلق 
   .)١(هم بدوائر

 على الدراسات اليت قامت ا هذه اللجنة مت إعداد التوصيات اًوبناء
واالقتراحات ورفعها إىل امللك عبد العزيز ، وكان من ضمنها مشروع نظام جملس 

ويتألف على النحو السابق عرضه إال أنه مل يعمـل . الشورى ، وقد وافق عليه امللك 
جملس عام ن النيابة العامة يقضي حبل غ مإال حنو عشرة أشهر ، حيث صدر بال

وبعد  . )٢(م ١٩٢٧يوليو من  ٧/ هـ ١٣٤٦ من احملرم ٧م يف ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥
 يومني صدر مرسوم ملكي يقضي بتعديل القسم اخلاص مبجلس الشورى من التعليمات

   .)٣(األساسية وفقاً القتراح وتوصية جلنة التفتيش 

رئيس : عضاء ينتخبون وفقاً لألصول اآلتية وقد تألف الس اجلديد من مثانية أ
هو النائب العام ، والذي له أن حيضر معه أحد مستشاريه للجلسات بدون أن والس 

 ب الرئيس يترأس الس إما معاونهويف حالة غيا، يكون للمستشار رأي يف املناقشـة 
ة بعد نتخبهم احلكومأما بالنسبة ألعضاء الس فهم أربعة أعضاء ت. أو أحد مستشاريه 

ويكون احلكومة مبعرفتها، ، وكذلك أربعة أعضاء ختتارهم استشارة أهل الفضل واخلربة
ومدة العضوية يف الس سنتان ، ويغري نصف األعضاء . اثنان من هؤالء من أهل جند 

   .)٤(يف كل سنة ، ولكن ميكن إعادة انتخاب أو تعيني األعضاء الذين انتهت مدم 
                                                 

 حمـرم سـنة     ٨الرياض ، مركز الوثائق ، جلنة التفتـيش واإلصـالح اإلداري ،             : هد اإلدارة العامة    مع) ١(
  .هـ ١٣٤٦

 . ١٠٦ ، ص    ضارية يف الدولة السعودية املعاصرة    التطورات السياسية واحل  لطيفة عبد العزيز ،     : السلوم  ) ٢(
ة يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ،            ـات الداخلي ـمىن قائد ، التنظيم   : القحطاين  

   .١٠٠ص 
   .١٠٢البالد العربية السعودية ، ص فؤاد ، : محزة ) ٣(
   .١٠٣املصدر السابق ، ص ) ٤(
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الس إىل جلنتني ، وينعقد مرتني يف كل أسبوع أو أكثر كلما دعت وينقسم 
وتصدر القرارات مبوافقة ثلثي جمموع ، احلاجة ، حبضور أربعة أعضاء والرئيس 

  ؛وحيضر مديرو الدوائر احلكومية اجللسات بدعوة من النيابة العامة. أصوات الس 
   .)١(لبحث األمور ذات العالقة بدوائرهم 

 واسعة ، ومن أهم اختصاصاته البحث  النظام الس صالحياتعطى هذا أوقد
عن احتياجات دوائر احلكومة املختلفة ، والترخيص للمشاريع العمرانية واالقتصادية ، 

دات اليت ومنح االمتيازات ، ونزع امللكية للمنفعة العامة ، وسن األنظمة ، وحبث الزيا
ت العارضة اليت تعرض على دوائر احلكومة تضاف إىل موازنات الدوائر ، والنفقا

خالل العام ، هذا باإلضافة إىل إصدار قرارات استخدام املوظفني األجانب وتوقيع 
   .)٢(العقود مع الشركات أو التجار عند شراء أو بيع مستلزمات دوائر احلكومة 

م صدر مرسوم بنظام أساسي جديد للمجلس ، ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧ويف عام 
ولكنها مل تتعرض الختصاصاته وصالحياته ، ، ليه بعض التعديالت حيث أدخلت ع
، دون حتديد عدد ة السنية تعيينهم را يتألف من األعضاء الذين ترى اإلدفأصبح الس
وأصبح لرئيس الس نائب دائم عنه من قبل امللك ، ونائب ثان ينتخبه . األعضاء 

الس حبضور  ، كي ال تتأثر أعمال الس ليقوم مقام النائب األول يف حال غيابه
   .)٣(الرئيس أو نائبه ، مما أعطى مرونة يف تسيري العمل 

كما مت تعديل مواعيد االنعقاد فأصبح الس ينعقد يومياً بدالً من مرتني يف 
. ل أفضل ـة املوضوعات بشكـع من الوقت لدراسـ ليكون لديه متس؛األسبوع 

                                                 

   .١٠٥ ـ ١٠٤ية السعودية ، ص فؤاد ، البالد العرب: محزة ) ١(
: القحطاين  . ٥٧٢ ـ  ٥٧١ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٢(

ـ  ١٠٠ود ، ص    ـمكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سع         مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف     
١٠١.   

ي ماجـد ، مالمح من تاريخ      ـهان: فـريوزي   . ٥٧٢ـق ، ص    خري الدين ، املصدر الساب    : الزركلي  ) ٣(
   .٢٧٥مكة املكرمة ، ص 
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 حبيث يصبح انعقاده صحيحاً حبضور ثلثي األعضاء ومت تعديل نصاب انعقاد الس
والرئيس بدالً من أربعة أعضاء والرئيس ، وهذا التعديل يكفل ألكرب عدد من األعضاء 

كما أصبحت قرارات الس تصدر بناء . دراسة املوضوعات املعروضة على اللجنة 
   .)١(موافقة أغلبية األعضاء احلاضرين بدالً من الثلثني على 

 وكان  ،م تشكل جملس الشورى١٩٣٠يوليو / هـ ١٣٤٩ ربيع األول ويف
نظامه األساسي هو النظام السابق ، إال أن املادة السادسة منه عدلت ، فأصبح الس 
ينقسم إىل ثالث جلان تتوىل كل واحدة منها دراسة املعامالت اليت حتال إليها من مقام 

    .)٢(من جلسات الس لوضع القرار النهائييف جلسة عامة الرئاسة ، مث تعرض النتيجة 

م أضيفت إىل اختصاصات الس العناية ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١ويف سنة 
   .)٣(بشؤون احلج واحلجاج ، ومتييز  الصكوك الصادرة من احملكمة التجارية 

وهكذا مل تكن مسؤولية جملس الشورى مسؤولية حمدودة ، بل كانت مسؤولية 
حيث كانت مهمة جملس  . )٤( وتطويره من مجيع النواحي شاملة يف تنظيم احلجاز

   .)٥(الشورى يف األصل مهمة تشريعية ، مث أضيف إىل مهامه مهام رقابية واستشارية 

على الس أن يلفت : إال أن امللك عبد العزيز منح الس الصالحيات التالية 
وإذا عرضت . ملعروضة نظر احلكومة إىل أي خطأ يقع يف تطبيق القوانني واألنظمة ا

،  احلكومة مشروعاً على الس ، فرفضه أو عدل فيه تعديالً مل توافق احلكومة عليه
فللنائب العام أن يعيد املشروع إىل الس مع مالحظات كافية ، إلقناعه بصواب رأي 

                                                 

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  ) ١(
   .١٢٨ ـ ١٢٧واإلسالمية ، ص 

   .١٠٨فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٢(
   .٥٧٢ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: ي الزركل) ٣(
   .١٢٦عبد الرمحن بن عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص : احلصني ) ٤(
   .٢٨٢ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج: فريوزي ) ٥(
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احلكومة ، فإذا رفض الس ، يكون القرار األخري للملك ، ويستطيع الس أن 
ومضى عليه ، بواسطة رئيسه ، ألجل التصديق على مشروع قرره الس مللك يراجع ا

   .)١(شهران قبل صدور قرار امللك باملوافقة عليه 

 روقد أسهم جملس الشورى مسامهة فعالة يف توجيه دفة احلكم وتسيري أمو
أي منا كان له وجود فعلي بالرإ ألنه مل يكن مظهراً تستلزمه ظروف البالد ، والدولة ؛

واملشورة ، وكان اختيار أعضاء الس يتم على أساس جدارم وكفاءم يف تقدمي 
   .)٢(النصح وإدارة األمور باحلكمة 

وقد قام األمري فيصل بصفته رئيساً لس الشورى بدور بارز يف تطويره 
فكان حيضر جلسات الس ، ويلقي عند افتتاح الدورة األوىل السنوية . وتنظيمه 
نبه األمري وقد . لس خطاباً عاماً شامالً ، يتضمن كثرياً من التوجيهات القيمة للمج

فيصل على عظم مكانة جملس الشورى وخطورة عمله ، عندما افتتح الس يف عام 
إن هذا الس هو صاحب الصوت األعلى ، وإن : " هـ ، حيث قال ١٣٤٨

 ومسؤولياته كبرية ، فقد أصبحت احلكومة تعتربه ممثالً جلميع األمة ، ومهمته خطرية
   .)٣(" وكل املعامالت احلكومية تعرض عليه وتنظر لديه األعمال املهمة 

كل دورة كما كان يفعل  رف على حفل االفتتاح يفوكان األمري فيصل يش
تلقـى مسوه بياناً من الـس يفجاللة امللك عبد العزيز حني وجوده يف مكة املكرمة ، 

ورته السابقة ، ويبدي فيه ما يقترحه يف املستقبل يف سبيل التقدم مبا أمته خالل د
واإلصالح ، وكان يرجتل فيه خطاباً رائعاً ، يعلن فيه ما تسعى احلكومة إىل إجنازه يف 

صلى اهللا عليه ـ اإلمناء والتعمري ، وحيث فيه على التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله 
ومبا اختصه اهللا به من احللم واألناة بأن تسري   ، ، وينصح فيه بأسلوبه احلكيم ـوسلم

                                                 

   .٥٧٣ ، ص ٢ ، جزيزشبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العخري الدين ، : الزركلي ) ١(
   .١٠٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٦٠ ـ ٥٩حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص : السامرائي ) ٣(
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وحسن احتمال ، ويف حرص تام على أداء ، وسعة بال ، يف هدوء مناقشات الس 
ويدعو إىل وجوب .  فيها هوادةاألمانة وحتقيق األهداف السامية دون تنازل عنها أو 

   .)١(الصراحة واملناصحة وإيثار املصاحل العامة 

وهو يعين ، ة من األعضاء ـيصل خطاباً إىل جهة أو مجاعوقد يوجه األمري ف
رح شعور من يعينه ـغريه ، فلم يكن جيابه من يعنيه بعقابه ، حرصاً على أن ال جي

   .)٢(مواجهة ، فيستشعر املقصود حبديثه أنه هو ، ومن مث يخلص يف عمله 

سهمت يف من مث كان اختيار األمري فيصل لرئاسة جملس الشورى خطوة إجيابية أ
تطويره ، فقد كان يشرف على الس بطريق مباشر وغري مباشر ، ويتصل بسموه 
النائبان لالسترشاد يف كل ما تستدعي املصلحة االتصال به ليكون الرأي متفقاً بني 

وليس معىن ذلك أن يسري الس مبقتضى توجيه . الس واحلكومة يف مجيع األعمال 
معينة ، بل كانت له احلرية املطلقة يف إبداء رأيه  خاص إىل وجهة نظر حمددة أو

ومقترحاته ، بل وكل خمالفة يبديها أحد أعضائه أو أكثر ضد قرار األكثرية ، على أن 
 واملهم قبل كل شيء هو.  يكون القرار أو املخالفة مدعماً حبجته الشرعية أو النظامية
   .)٣( والبالد اإلخالص يف ذلك كله ، وضمان ما تقضي به مصلحة األمة

نستدل على اهتمام األمري فيصل مبجلس الشورى ، وتطوير مهامه  وميكن أن

ومسؤولياته من خالل الكلمة االفتتاحية اليت ألقاها مسوه مبناسبة افتتاح الس سنة 

 مرتبطون والشعب م ، حيث ذكر بأن حكومة امللك والس١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩

س ـوبين أن مسؤولية ال. ة ـوالوطنية والدينية بأوثق الروابط من الناحية األخوي

ة ـرار ما يلزم لتقدم البـالد واألمة ، ومراقبـ، وإقهي القيام مبا عليه من توجيهات 
                                                 

د الثالث ، السنة األوىل ، شعبان       أمحد إبراهيم ، الفيصل وجملس الشورى ، جملة الدارة ، العد          : الغزاوي  ) ١(
   .٧٠م ، ص ١٩٧٥سبتمرب / هـ ١٣٩٥

   .٧١ ـ ٧٠ ، ص نفس املرجع) ٢(
   .٧٠نفسه ، ص ) ٣(



 

 

�Wא�	���א�����  ١٤٦  { { 

كما وضح أن مسؤوليات احلكومة هي القيام مبا عليها من إنفاذ . ما ينفَّذ وما ال ينفذ 

ملنوط ا أمر التنفيذ ، وأنه البد من ما يتقرر ، أما واجب الرعية فهو مساعدة اجلهات ا

 وبني أن سياسة .تضافر اجلهود فيما بينهم لكي تتحقق الغاية املنشودة خلري البالد 

احلكومة يف الداخل دف إىل نشر العلم ، وتوسعة املدن ، وتأمني املرافق الصحية ، 

أجنزته احلكومة من تقدم كما أشار إىل ما . وتنفيذ وإقرار املشاريع النافعة للبالد واألمة 

وبني أن سياسة . واملواصالت ، والعمرانية ، والعلمية ، وتطور من الناحية الصحية 

احلكومة اخلارجية تتمثل يف توطيد وتثبيت العالقات األخوية والودية مع البالد العربية 

   .)١(واإلسالمية واحلكومات األجنبية 

ن األنظمة والتعليمات واملقررات ولقد أجنز جملس الشورى منذ نشأته مئات م

جمموعة أنظمة القضاء الشرعي ، وأنظمة الصحة العامة ، وأنظمة الربق والربيد : منها 

ة العامة وهي كثرية ، وقد علقة بالوزارات واإلدارات الرئيسواهلاتف ، واألنظمة املت

يق والتفتيش ، نظام هيأة التحق: ومن أمهها . تألفت جلنة لترتيبها وطبعها يف جمموعات 

 وتعديل نظام تصاديق الصكوك واإلعالمات ، ونظام هيئة مراقبة احلجاج جبدة ، ونظام

ونظام  العقارات ، ونظام دائرة األوقاف باملدينة ، وتعليمات مديرية احلرم النبوي ،

مجعية الطريان العربية ، ونظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ونظام شروط 

وتعليمات تنظيم . م املوظفني الصحيني ، والنظام الداخلي لنقابة السيارات استخدا

وكالة املالية العامة ، ونظام الصيد موازنات الدولة ، ونظام الس التجاري ، ونظام 

البحري والغوص ، ونظام سائقي السيارات ، ونظام الشرطة العام ، ونظام إدارة 

لس اإلدارية ، ا ، ونظام الصرافني ، ونظام االسجون ، ونظام األبنية واإلنشاءات

ونظام حتديد صالحية جملس املعارف ومديرية املعارف ، ونظام اجلنسية السعودية ، 

                                                 

   .٥٧٦ : ٥٧٣ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(
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ونظام املوظفني العام ، ونظام املالحة اجلوية يف اململكة ، وتعليمات مكافحة الغالء ، 

   .)١(ونظام الطوابع احلديث وغريها 

يمات ، ما وضعه أهل االختصاص يف خمتلف الوزارات ن هذه النظم والتعلمو
والدوائر احلكومية ، وكان لس الشورى إقراره أو إدخال تعديل يسري يف أسلوب 

   . )٢(نشأته 

وهكذا كان جملس الشورى يعمـل من خالل تنظيم إداري جيد ، فقد متيز 
عـل العالقات وخاصة يف جماالت إصدار النظم والقوانـني بإنتاجـه الغزير مما ج

   .)٣(واالتصاالت بني مؤسسات الدولة تتسم بالفعالية واألداء اجليد 

 صدر األمر السامي بزيادة عدد أعضاء جملس م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢ويف عام 
  .)٤(الشورى إىل عشرين عضواً بدالً من ثالثة عشر ، وإحالة بعض أعضائه إىل التقاعد 

، بعد أن كان ميثل أهل احلجاز ولقد حقق الس كثرياً من التطورات ، ف
وخيتص مبناقشة األمور احلجازية اتسع الس وأصبح يضم أعضاء من جند ، كما أخذ 

                                                 

: ساعايت   . ٥٨٠ : ٥٧٧ ، ص    ٢ العزيز ، ج   خري الدين ، شبـه اجلزيرة يف عهد امللك عبد        : الزركلي  ) ١(
أمني ، الشورى يف اململكة العربية السعودية من امللك عبد العزيز إىل امللك فهد بن عبد العزيز ، القاهرة ،              

   .٧٤ : ٦٦م ، ص ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ ط ،.  د املركز السعودي للدراسات اإلستراتيجية ،
   .٥٨٠ ، ص ٢، جخري الدين ، املصدر السابق : الزركلي ) ٢(
   .٧٩أمني ، املرجع السابق ، ص : ساعايت ) ٣(
   .٢٨٤ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج: فريوزي ) ٤(

/ هــ  ١٣٧٣ـ وكان هذا التشكيل ميثل آخر جملس للشورى يف عهد امللك عبد العزيز بعد وفاته سنة                 
 ، ومن مث أحيلت كثري من صـالحيات جملـس           م ، وهو العام الذي تشكل فيه جملس الوزراء        ١٩٥٣

استشارية يف جملس الوزراء يستعني ـا يف        إضافة إىل تشكيل أجهزة     . الشورى إليه ، مما أضعف دوره       
م ١٩٥٥/ هــ   ١٣٧٥مث أعيد تشكيله يف عام      . كثري من األمور اليت كان مكلفاً ا جملس الشورى          

 وبقي مقر الس وسكرتاريته يف مكة املكرمـة إىل أن           . عضواً   ٢٥وفيه زيادة عدد أعضاء الس إىل       
. م واملرفق به نظام جملس الشورى اجلديد للعمل به ١٩٩١/ هـ١٤١٢أعيد مبوجب األمر امللكي سنة 

     ] .٢٨٦نفسه ، ص . [ ويف نفس العام انتقلت إدارات جملس الشورى إىل مقره اجلديد مبدينة الرياض 
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يناقش ويعاجل كافة األمور املتعلقة جبميع املدن والقرى السعوديـة ، أي أن جملس 
الشورى بدأ على مستوى احلجاز مث امتدت سلطاته حىت مشلت كل أحناء اململكة 

   .)١(ة السعودية العربي

ور بارز يف تنظيم شؤون احلجاز دمما سبق يتضح لنا ما كان لس الشورى من 
وتطويرها من مجيع النواحي ، وأمهية املشاركة بني ويل األمر وأعضاء الس يف إبداء 

ومبا حيقق املصلحة العامة اليت كانت  ، الرأي من أجل حتقيق نظام الشورى اإلسالمي
د يف أنظمتها اإلدارية ، وما كان لألمري فيصل من جهود يف ذلك اال من تتطلبها البال

  .خالل رئاسته لس الشورى وبتوجيهات من امللك عبد العزيز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   .٦٥ى يف اململكة العربية السعودية ، ص أمني ، الشور: ساعايت ) ١(
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كان أول ما اهتم به امللك عبد العزيز بعد ضم احلجاز هو تنظيم الدولة وتوزيع 
التعليمات " نظام للدولة عرف باسم  لوات قيام أواملسؤوليات ، ومن أهم تلك اخلط

م ، ومن أهم ما تضمنته هذه ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥، عام األساسية للمملكة احلجازية 
سبق وأن أشرنا يف  كما ـ  ،)١(ون الدولة مة وقوانني حتكم شؤالتعليمات تكوين أنظ

  .ـ الفصل األول 

والشورى واليت أسهمت بدور وجمالس الوكالء وإىل جانب ديوان النيابة العامة 
كبري يف بناء اجلهاز اإلداري يف اململكة كان يوجد العديد من اإلدارات احلكومية ، 

 ، )٢(وبلغ من تطور التنظيم اإلداري أن مت جتميع هذه اإلدارات املتجانسة يف وزارات 
   .)٣(نظراً لكثرة األعمال وتشعبها وافتقارها إىل أداة تنسيق مركزية 

تأسست الوزارات املختلفة ، وكانت أوىل هذه الوزارات وزارة ومن مث 
م شعبة خاصة للشؤون اخلارجية ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤فقد تأسست يف عام . اخلارجية 

 يف مكة املكرمة ، فقد )٤( "مديرية الشؤون اخلارجية " ا اسم ـاحلكومة أطلق عليه يف
الرمسي يت أعلنت اعترافها كان من أهم النتائج اليت ترتبت على زيادة عدد الدول ال

بالدولة اجلديدة اليت تضم احلجاز وجند وملحقاا ، أن اتسعت دائرة العالقات الدولية 
اليت أصبحت تربط بني الدولة السعودية والدول األخرى وما يتبع ذلك من ضرورة 

                                                 

   .٣٥٤ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(

يرجع عهد اململكة العربية السعودية بالوزارات مبعناها املعروف إىل ما بعد ضم احلجاز ، أما قبل ذلـك ،               ) ٢(

يطلقه أهل جند على امللك عبد العزيز ، مما فيه من شـعب             فكان ديوان الشيوخ ، وهو اللقب الذي كان         

   ] .٣٥٩نفس املصدر ، ص . [ وإدارات ، وهو وحده املتويل أعمال ما مسي فيما بعد بالوزارات 

   .١١١لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٣(

   .١١٧لبالد العربية السعودية ، ص  ا ،فؤاد:محزة ) ٤(
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  اليت)١(إقامة متثيل سياسي ، وحيث إن العالقات الدولية تعترب الرابطة الدبلوماسية 
 الدول ، وتشمل كل أنواع االتصال السياسي وغري السياسي ، ومن مث وجد نيبتربط 

   .)٢(امللك عبد العزيز نفسه أمام ضرورة تنظيم عالقاته الدولية مع الدول األجنبية 

وبذلك تأسست مديرية الشؤون اخلارجية ، وكانت مهامها تتلخص يف تنفيذ 
وهي تقع ضمن  . )٣(ك نفسه وتوجيهه سياسة الدولة اخلارجية حتت إشراف املل

اختصاصات األمري فيصل يف نيابة امللك على احلجاز ، وكان على مسوه استقبال ممثلي 
والتباحث معهم ، وسفراء ومبعوثي الدول األجنبية اليت هلا متثيل سياسي لدى دولتهم 

لتعامل مع  مما أعطاه خربة كبرية يف ا،وما يرتبط ا ، ة ـيف عالقام الدبلوماسي
األجانب ، وفرصة أكرب لالنفتـاح على العامل اخلارجـي ، كما أصبح يشارك 

ة اليت قامت عليها العالقات يف إرسـاء القواعد الرئيسـوبإشراف امللك عبد العزيز 
   .)٤(اخلارجية السعودية 

                                                 

: ـة   أبو علي   [ .يم  ـ ومراس توبروتوكـوالهي العالقات الدولية وما يتبعها من معاهدات واتفاقيات         ) ١(
/ هـ  ١٣٩٥ ، السنة األوىل ، شعبان       ٣عبد الفتاح ، الدبلوماسية السعودية احلديثة ، جملة الدارة، العدد           

   ] .١٣٩م ، ص ١٩٧٥سبتمرب 
   .٣٨عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : طحاوي ال) ٢(

 خيرج  ـ كان اتصال امللك عبد العزيز يف شؤونه السياسية والدولية بالعامل اخلارجي ، قبل ضم احلجاز ، ال
،  اخلليج فلم يكن للوزارة وجود مستقل أو منظم ، وكان امللك يراسـل احلكومـات                 منطقةفيه عن   
خري الدين ، شبه : الزركلي . [ لقى أجوبتها ، وهو الذي يشرف على مجيع الشؤون اخلارجية لبالده ويت

وكالء وهذا باإلضافة إىل تعيني وكالء سياسيني  ] . ٣٦٥ ، ص ٢اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج
، وقطـر   ،  الكويـت    و  ، يقومون بأعباء األمور التجارية يف اخلارج ، فكان للدولة وكالء يف العـراق            

واهلند ، وتعترب هذه الوكاالت ذات األعمال الـسياسيـة وغـري           ،   والبحرين ، ومناطق اخلليج العريب    
:  عليـة    بوأ. [ السياسية مبثابـة سفـارات أو قنصليات مقيمة تقوم بكل ما يوكل إليها من أعمـال              

   ] .١٣٣عبد الفتاح ، املرجع السابق ، ص 
   .١٠٠ عبد العزيز الدبلوماسية ، ص  اهللا وآخرون ، موسوعة تاريخ امللكفهد عبد: السماري ) ٣(
   .٣٩ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٤(
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وقد عني عبد اهللا الدملوجي مديراً هلا ، مث تواىل على رئاستها عدة أشخاص 
ومن األشخاص الذين  ، )١( ومنهم من تقلدها باألصالة  ، تقلدها بالوكالةمنهم من

وحافظ  ، )٢(ؤون اخلارجية السعودية منذ نشأا األوىل محزة غوث ـعملوا يف الش
   .)٤( موغريه،  ، وفؤاد محزة )٣(وهبه ، ويوسف ياسني 

ملكرمة ، وكانت مديرية الشؤون اخلارجية تدار من مقر رئاسة احلكومة يف مكة ا
 لألمري فيصل ، كما كان هلا مكتب خاص يف جدة ، املقر الثابت حيث املقر الرئيس

لكل القنصليات األجنبية لدى الدولة السعودية ؛ فكان على مدير املكتب أن ميارس 
   .)٥(عمله ليكون قريباً من موقع السفارات األجنبية 

                                                 

   .١١٧فؤاد ، البالد العربية السعودية ،ص : محزة ) ١(

بـل دخولـه   خدمة السلطان عبد العزيز ق ملنورة ، قدم إىل الرياض للعمل يف     من أهل املدينة ا   :ة غوث   زمح) ٢(

 ز وأصبح مـن مستـشاريه يف      ـ عبد العزي  بالسلطانم ، اتصل    ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤٢ويف عام   . احلجاز  

اً للوفد مث   ـث كان رئيس  ـمؤمتر الكويت يف اجتماعية األول والثاين ، حي        واشترك يف  الشؤون اخلارجية ،  

د الفتاح ، الدبلوماسيـة    بع: أبو علية    . ١١٦ ، ص  املصدر السابق فؤاد ،   : محزة  . [ انتقل إىل الداخلية    

    ] .١٤٠السعوديـة احلديثة ، ص 

يوسف بن حممد بن ياسني من كبار العاملني يف خدمة امللك عبد العزيز آل سعود ، مـن مواليـد عـام                      ) ٣(

م يف الالذقية بسورية ونشأ ا وحفظ القرآن ، قصد مكة الجئـاً بعـد احـتالل                 ١٨٩٢/ هـ  ١٣٠٩

مع بعض أصدقائه على الـسري إىل       واتفق  ،   إىل دمشق ، ودخل كلية احلقوق         مث عاد   ، الفرنسيني القدس 

وفاز بثقة امللك عبد العزيز ، وشهد ) . م ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣. ( الرياض عن طريق بغداد ـ األحساء  

الرمسية ، مث عينه امللك عبد العزيز رئيـساً للـشعبة           " أم القرى   " ، وأصدر جريدة    " السبلة  " معه وقعة   

فتوىل إدارة وزارة اخلارجية بالنيابة ، تويف       ،  ية يف الديوان امللكي ، وأضيف إليه منصب وزير دولة           السياس

 ،  ٨ري الدين ، األعالم ، ج     ـخ: الزركلي  . [ ن يف الرياض    ـم ودف ١٩٦٢/ هـ  ١٣٨١مبدينة الدمام   

   ] .٢٥٣ص 

امللك فيصل والعالقات اخلارجيـة    عبد احلكيم ،    : الطحاوي   . ١١٦فؤاد ، املصدر السابق ، ص       : محزة  ) ٤(

   .٣٩السعودية ، ص 

   .٣٩عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٥(
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م تألفت ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥وعندما صدرت التعليمات األساسية عام 
شعبة سياسية ، وشعبة إدارية ، وشعبة : مديرية الشؤون اخلارجية من أربع شعب 

   .)١(حقوقية ، وشعبة قنصلية 

م صدر مرسوم ملكي بتحويل مديرية الشؤون ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ويف عام 
اخلارجية إىل وزارة اخلارجية ، وبتعيني مسو األمري فيصل وزيراً هلا إضافة إىل أعمال 

وكانت هذه أول وزارة أحدثت يف حكومة اململكة العربية السعودية  ، )٢(العامة النيابة 
   .)٣(بصفة رمسية ، وكان عمر مسوه ـ آنذاك ـ مخسة وعشرون عاماً 

وحبكم هذا املنصب ، مل تعد سلطـة األمري فيصل قاصـرة على احلجـاز ، 
ارجية للبالد كلها ، وإمنا أصبح يدير ، بتوجيه من امللك عبد العزيز ، السياسة اخل

اململكة " وذلك قبل أن تتوحد أجزاء اململكة باسم  . )٤(احلجاز وجند وملحقاا 
  .م ١٩٣٢/هـ ١٣٥١عام " العربية السعودية 

ل وزيراً ، ـة برئاسة األمري فيصـس وزارة اخلارجيـوهكذا مت إعالن تأسي
وكذلك  ، )٥(وقائماً بأعماهلا ، كما صدرت األوامر بتعيني فؤاد وكيالً لوزارة اخلارجية 
م ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤ويف سنة . توىل يوسف ياسني أعمال الوزارة فترات متقطعة 

صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزير دولة ، ونائباً لوزير اخلارجية ، وكان يقوم بأعمال 
                                                 

 مـن التعليمـات األساسـية عـام      ١٩ ـ  ١٧، مركز الوثائق ، املواد الرياض : معهد اإلدارة العامة ) ١(
  .هـ ١٣٤٥

ا الشعبة اإلداريـة والـشعبة القنـصلية        معبة السياسية واحلقوقية الديوان امللكي ، أ      شـ وكان مرجع ال   
   ] .٢٩٥هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص : فريوزي . [ فمرجعهما النائب العام 

   . ١١٨فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص: محزة ) ٢(
 وحتديـد   ـ ولالطالع على املرسوم اخلاص بذلك ، والذي يتضمن تعيني األمري فيصل وزيراً للخارجية ،              

   ] .١٢٠ : ١١٨فؤاد ، نفس املصدر ، ص : محزة . [ مسؤوليات الوزارة يراجع 
   .٣٦٦ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٣(
   .١٤٦منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٤(
   .١١٨ ، ص املصدر السابقفؤاد ، : محزة ) ٥(
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 ، حيث انتدبه األمري فيصل إلدارة )٢(خري الدين الزركلي  مع )١(اخلارجية بالتناوب 
كما أن هناك العديد من الشخصيات البارزة الذين  ، )٣(ال وزارة اخلارجية جبدة أعم

ومحزة ، من بينهم حافظ وهبة  الدولة ، ارين ووزراء مفوضني يفـعملوا كمستش
   .)٤(وطاهر رضوان وغريهم  غوث ،

مقر رئاسة يف مدينة مكة املكرمة ، حىت تكون ضمن وكان مقر وزارة اخلارجية 
 ، مث نقلت )٥( لألمري فيصل بصفته النائب العام على احلجاز املقر األساساحلكومة ، و
 نظراً لوجود  ؛)٦(م ، واليت أصبحت مقرها الدائم ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦إىل جدة عام 

 أشهر الصيف باستثناء . )٧(ماهلا أمام املمثليات عولتسهيل أ، البعثات الدبلوماسية ا 
وجهازه اإلداري يقيمون خالهلا يف الطائف حيث اليت كان وزير اخلارجية ومساعدوه 

   .)٨(يؤدون أعماهلم فيها 

                                                 

دة ، يقـوم  ـاب يوسف ياسني عن جـغيم ، صدر مرسوم ملكي بأنه عند ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦يف عام  ) ١(
خري الدين خري الدين الزركلي بأعمال وزارة اخلارجية برتبة وزير مفوض من الدرجة األوىل ، وعندما يعود 

. معة الـدول العربية الزركلي إىل مصر ، يقوم بكل األعمال اليت يقوم ا يوسف ياسني ، فيما يتعلـق جبا
    ] .٣٦٩ ـ ٣٦٨ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي [ 

/ هــ   ١٣١٠خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ، ولد يف بريوت عام                  ) ٢(
حتل الفرنسيون دمـشق سـنة      وعندما ا . ونشأ بدمشق ، وتعلم يف إحدى مدارسها األهلية         . م  ١٨٩٣
م أصـدر  ١٩٣٤/هـ ١٣٥٣ويف سنة . مث احلجاز م غادرها إىل فلسطني ، فمصر      ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩

/ هــ   ١٣٧٧مث املفوضية العربية السعودية مبصر ، ويف عام          مستشاراً للوكالة    بتعينيهاألمري فيصل قراراً    
١٩٥٧           ني سفرياً ومندوباً ممتازاً يف املغرب ، حيث أقامتويف مبدينة القاهرة سنة    . ا مدة ثالث سنوات     م ع
    ] . ٢٧٠ : ٢٦٧ ، ص ٨خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ م ١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦

   .٣٦٨ ، ص ٢ ج،خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز : الزركلي ) ٣(
   .٤٧ودية ، ص عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السع: الطحاوي ) ٤(
   .٤٧ص : نفسه ) ٥(
 انظر ملحق الصورة ،  .١٦٦عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص  حممد بن مجعان ، جدة يف  : الغامدي  ) ٦(

  ) .١(رقم 
   .٢٩٨هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ص : فريوزي ) ٧(
   .١٦٦ ، ص املرجع السابقحممد بن مجعان ، : الغامدي ) ٨(
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وقد قام امللك عبد العزيز بتنظيم عالقات حكومته مع الدول األخرى على 
مرجع كل ، وقناصل ، أساس املعاملة باملثل ، فأصبح هناك سفراء ووزراء مفوضون 

   .)١(واحد منهم وزارة اخلارجية 

/ هـ ١٣٦٩مثلني السياسيني مجيعاً يف مدينة جدة سنة ومت إنشاء أماكن لل
م حيث أنشئـت سفارتان لكل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية ، ١٩٥٠

والباكستانية ، واملصرية ، واللبنانية ، كما مت إقامة مفوضيات للحكومة األفغانية 
والسورية ، واإليطالية ، ية واإليران، والفرنسية ، واحلبشية ، واألردنية ، واألرجنتينية 
، صينية ، واألسبانية ، وكذلك قنصلية ، والعراقية ،  واإلندونيسية، والتركية 
   .)٢(ومعتمدة كندية ، وهندية ، وبلجيكية 

كما أقام امللك عبد العزيز ، لدى احلكومات العربية واألجنبية يف اخلارج إىل 
كل  يات ، فأقام سفارة يففوضيات وقنصلم ، سفارات وم١٩٥١/ هـ ١٣٧٠سنة 

 وسوريا، ومصر ، من بريطانيا ، وأمريكا ، وكذلك أقام مفوضيات يف كل من فرنسا 
وروما ، واألردن ، وأفغانستان ، والباكستان ،  وإيران، وتركيا ، وبغداد ، ولبنان 

   .)٣(وإندونيسيا ، أما القنصليات فكانت يف كل من اهلند والبصرة والقاهرة 

اخلارجي ازدياد عدد موظفي الوزارة  ع هذا التوسع الدبلوماسيوقد استتب
العريب وتشعب إدارا املختصة ، مما استدعى إقامة بناء حديث واسع صمم على الطراز 

انتقلت إليه الوزارة واختذته مقراً دائماً وذلك ، يف ميدان من أمجل ميادين مدينة جدة 
   .)٤(م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١يف سنة 

                                                 

   .١١١فهد عبد اهللا وآخرون ، موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسي ، ص : السماري  )١(
   .٣٨٤ ـ ٣٨٣ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٢(
   .٣٨٦ ـ ٣٨٥نفسه ، ص ) ٣(
  ) ] .٢( الصور ، رقم  انظر ملحق .١٩٩ ، ص ٢أمني ، تاريخ الدولة السعودية ، ج: سعيد ) ٤(

/ هـ  ١٤٠٤ ذي احلجة    من ١٦اخلارجية فيما بعد إىل الرياض حبي السفارات يف         ـ وقد انتقلت وزارة     
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود             : احلصني  . [ م  ١٩٨٤سبتمرب  من   ١١

     ] .١٠١وجهوده يف القضايا العربية واإلسالمية ، ص 
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وبدأت شاط الدبلوماسي يزداد مع تأسيس وزارة اخلارجية ، كما بدأ الن

ل على ذلك من العدد دوليس أ. بالدولة السعودية االعترافات هي األخرى تزداد 

مع دول العامل ، حيث بلغ عددها يف عام الكبري من املعاهدات واالتفاقيات اليت عقدت 

 ملحوظ حىت هذا العدد بشكلم عشر معاهدات ، مث ارتفع ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤

   .)١(م إىل ست وعشرين معاهدة ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١وصل يف عام 

 وقعها ة اليتـ االتفاقي،دات واالتفاقيات ـة على هذه املعاهـومن األمثل

م يف ١٩٣١ من إبريل ٧ / هـ١٣٤٩ من ذي القعدة٢٠األمري فيصل مع العراق يف

ة العالقات الدبلوماسية وإقام، واليت مبوجبها مت االعتراف املتبادل ، مكة املكرمة 

ومن املعاهدات اليت عقدت مع الدول األجنبية ،  . )٢(الكاملة مع الدولة السعودية 

 من مجادي ٢٩معاهدة اجلزيرة بني الدولة السعودية وبني اجلمهورية الفرنسية يف 

م ، رغبة يف توثيق ١٩٣١) تشرين اآلخر (  من نوفمرب ١٠/ هـ ١٣٥٠اآلخرة 

كل من األمري فيصل مندوباً مفوضاً عن :  بني البلدين ، وقد وقعها العالقات الودية

احلكومة السعودية ، والقائم بأعمال فرنسا يف احلجاز مندوباً مفوضاً عن احلكومة 

 من ذي القعدة ١٠الفرنسية ، وقد صدقت هذه االتفاقية من قبل امللك عبد العزيز يف 

   .)٣(م ١٩٣٢) آذار (  من مارس ١٨/ هـ ١٣٥٠

وهكذا أضفى األمري فيصل على سياسة البالد اخلارجيـة ، بصفته وزير 

فقد كان األمري فيصل  . )٤(اخلارجية ، صفات االستقرار والدوام ، واليقظة واحلكمة 

 مما كون لديه خربة مكنته  ،من أولئك الرجال القالئل الذين عاشوا حيام يف السياسة

                                                 

   .٢٤٣لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص  : السلوم) ١(
   .٤٢٠ ، ص ٢صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: املختار ) ٢(
   .٢٤٧ ، ص املرجع السابقلطيفة عبد العزيز ، : السلوم ) ٣(
   .١٤٦ة زعيم ، ص ة يف سريلكمنري ، تاريخ مم: العجالين ) ٤(
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 ، ومل تكن السياسة يف عرفه براعة مناورة بدراية وحنكةمن التعامل مع األحداث 

، وأهداف ، ومبادئ ، وثبات على قيم ، ومهارة مداراة ، ولكنها ج أخالقي 

   .)١(للوصول إىل غاية أشرف ، ووسائل شريفة 

 ه ،بوليس أدل على ذلك من أن والده امللك عبد العزيز ما كان ليبقيه يف منص

كما أن مسوه  . )٢( مل يأنس فيه القدرة والكفاءة بدون تغيري ، السنوات الطويلة ، لو

ط بعالقات ودية وثيقة مع أعضاء اهليئة الدبلوماسية من وزراء الدول ـكان يرتب

وممثلوها ، فكانوا يزورونه حينما يأيت إىل جـدة ، ويتحدثون ، وقناصلها ، األجنبية 

م بشخصيته الرائعة ، ، ويتصل بأعماهلم ، وقد أظهروا إعجا إليه يف كـل ما يهمهم

   .)٣(كما أشادوا بأدبه وذيبه يف تعامله معهم 

وكان األمري فيصل يقوم بأعباء وزارته بالتضامن مع الوزراء اآلخرين ، 

ولية األوىل يف ل املسؤـ ، فامللك يتحم)٤(رة ـومرجعهم مجيعاً الديوان امللكي مباش

املرجع النهائي لشؤون وزارة ة اخلارجية ، فهو الرئيس املباشر وـاسيإدارة الس

ربة واملران ، ـة عالية من اخلـاخلارجية ، وهذا ما أكسب الدبلوماسية السعودية درج

إىل جانب عنصر االستمرارية واالنسجام ، ومنع التضارب والتناقض يف إدارة العمل 

   .)٥(الدبلوماسي 

  
                                                 

أمحد ، إدارة السياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية ـ دراسة يف التنظيم الدبلوماسي ، جملة  : عامر ) ١(

   .٢٦٦م ، ص ١٩٧٦ ، عام ٧البحوث والدراسات العربية ، ع

   .٩٥ولد ، ص  أمحد ، ووالد وما:  نيحس) ٢(

   .٣٣أمني ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٣(

   .١١١فهد عبد اهللا ، وآخرون ، موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسي ، ص : السماري  )٤(

   .٢٦٦ ، ص املرجع السابقأمحد ، : عامر ) ٥(



 

  

��Wא�	���א����� �١٥٧  { { 

 الدولية وقد ظلت الوزارة تتطور وتتوسع حسب احلاجة ، ومقتضيات السياسة

ا ، وبالترقيات ، وحتديد املهام ، يهتطوراً تدرجيياً ، فأصبح للوزارة نظمها بالتعيينات ف

ا ، من رواتب للدبلوماسيني يهوجه الصرف فأ هلا ميزانيتها اخلاصة اليت حتددوأصبحت 

 حسب البلد الذي يعمل فيه ، وغريها من ت اليت تصرف هلم ، كلٌالدلبواإلداريني وا

   .)١(ت اإلدارية واملالية اإلجراءا

هذه الفترة فهي وزارة املالية ، وقد مرت  الثانية اليت تأسست يفالوزارة  أما

تأسست يف مكة  م ،١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤كذلك بعدة مراحل ، فبعد ضم احلجاز عام 

يديرها أمني األموال ، من  ، أما مالية جدة فقد أطلق على )٢(املكرمة مديرية املالية 

ة يف ـوإلدارات املالي، وللجمارك ، يه الشؤون املالية العائدة جلدة وأسندت إل

وأصبحت املرجع ، أكثر الشؤون املالية للدولة امللحقات ، وتولت مالية جدة معاجلة 

   .)٣(وإدارة أعماهلا ، األول واملهم يف تصريف شؤون املالية 

مور م نصت التعليمات األساسية على أن األ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥ويف عام 

موال طرق صرفها ، وتتألف من أمانات األختتص بتنظيم موارد الدولة املختلفة و املالية

وإدارة اجلمارك  الواردات ، للملحقات ومأموريات احملاسبة للدوائر الرمسية ذات

بالنيابة العامة ، كما نصت أيضاً على تشكيل ديوان احملاسبة ومهمته ومجيعها مرتبطة 

   .)٤(الية التفتيش والرقابة امل

                                                 

   .١١٢ ـ ١١١ ، ص موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسيفهد عبد اهللا ،  : السماري) ١(
ز تألفت جلنة تأسيسية لتقرير األوضاع احلكومية يف خمتلف عندما توىل امللـك عبد العزيز أمر احلجا) ٢(

. الدوائر ، ورأت هذه اللجنة متابعة احلالة املالية بنفس األسلوب الذي كان عليه احلال يف العهد اهلامشي 
فؤاد ، البالد العربية : محزة . ( كما أا يف الوقت نفسه أبقت على مالية جدة على حالتها السابقة 

   ) . ١٥٨ ، صالسعودية
   .١٥٨نفس املصدر ، ص ) ٣(
   .١١٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٤(
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ونتيجة للتطور الذي أصبحت تعيشه البالد مت حتويل مديرية املالية إىل وكالة 

م ، وعني عبد اهللا ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٧ يف عام ةأطلق عليها وكالة املالية العام

   .)١(هلا ، فخضعت له اإلدارتان يف جدة ومكة السليمان رئيساً 

نة الستخدام املوارد املتوفرة وقد حرصت الدولة على اتباع كل الوسائل املمك

الذي يؤدي إىل تطور البالد ، إذ ألزمت مجيع اإلدارات ذات الواردات أن بالشكل 

تقدم جدوالً شهرياً مفصالً عن واردا حسب أنواعها إىل املالية لتدقيق حساباا 

داث موارد الدولة ، وإحوساعد هذا على تنظيم . وتطبيقها على التعليمات املتعلقة ا 

  ، والربق والربيد ، واحملاجر الصحية ،اإلدارات ذات الواردات بالدوائـر اجلمركية

 ورخص  ،والطوابع، وكُتاب العدل ومأموري بيت املال ، واملوانئ واجلوازات 

   .)٢(وغريها ، السيارات 

/ هـ ١٣٤٧ من احملرم ١٤كما صدر نظام توزيـع الصدقات واإلعانات يف 

اللجنة العليا لتوزيع " م ، وتألفت مبوجبه جلنة أطلق عليها ١٩٢٨) ز متو(  من يوليو ٢

، وكان مركزها مكة املكرمة ، ومرجعها " واإلعانات واملخصصات وإدارا الصدقات 

   .)٣(النائب العام ، وله احلق يف مراقبة أعماهلا وتفتيش سجالا 

م صدر مرسوم ملكي إىل رئيس ١٩٣٢ـ٨ـ١٤/ هـ ١٣٥١ـ٤ـ١١ويف 

وتعيني ، جملس الوكالء األمري فيصل بتحويل مسمى وكالة املالية العامة إىل وزارة املالية 

وقد عني عبد اهللا السليمان  . )٤(ووكيل له ، ورئيس للخزينة اخلاصة ، وزير للمالية 
                                                 

   .١٥٩ ، ص البالد العربية السعوديةفؤاد ، : محزة ) ١(
جهـوده يف القـضايا العربيـة       عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود و            : احلصني  ) ٢(

   .١١٩واإلسالمية ، ص 
   .١١٤لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٣(
لرمحن إىل رئس جملس الوكالء فيصل بإنشاء وزارة املالية ، مؤرخة يف بن عبد امن عبد العزيز  قرار ةصور" ) ٤(

   . .٢٧٣ص  ـ ، السبيت ، عبد الرمحن بن سبيت ، من وثائق امللك عبد العزيز ،ه١١/٤/١٣٥١
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ورئيساً للخزينة اخلاصة ، وكذلك مت تعيني محد السليمان احلمدان ، احلمدان وزيراً هلا 

   .)١(ا ووكيالً لرئيس اخلزينة اخلاصة وكيالً هل

وكانت وزارة املالية مسؤولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة ، وتأمني طرق 

واملرجع العام لعموم املاليات يف اململكة ، وكذلك الدوائر ، وارداا ومصروفاا 

 ورئيس جملس، ومركز الوزارة مكة املكرمة ، وهي مرتبطة بالنائب العام اجلبائية 

تعليمات والقـرارات جلميع الوكالء ، وكان لوزير املالية احلق يف إصدار األوامر وال

   .)٢(أو الدوائر املتعلقة ا ، ورفعها للسلطة العليا للموافقة عليها ، ات املالي

اقتضت   ،)٣(صالحيات وزارة املالية وتعددت مسؤولياا  وعندما اتسعت

ت العائدات املالية بالوزارة حملاولة تنظيم احلسابات  من اإلدارات ذاداملصلحة ربط عد

وتنظيم عائدات الدولة اليت تشكل الركيزة األساسية مليزانياا ، ، والقيودات املالية 

مصلحة اجلمارك ، واخلزينة اخلاصة ، ووكالة الدفاع ، ومكتب : ومن تلك اإلدارات 

   .)٤(الزراعة وغريها والتعدين ، وإدارة األبنية والطرق ، وشؤون احلج ، 

ىل إم نقل مركز الصندوق العمومي من جدة ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١ويف عام 

وزارة املالية يف مكة املكرمة ، لكي تكون أقسام وزارة املالية يف مكان واحد ، وحتت 

   .)٥(إشراف الوزير 

                                                 

   .١٥٩فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ١(
   .١١٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٣٢١ ، ص ٢اريخ اململكة العربية السعودية ، ج عبد اهللا الصاحل ، ت: العثيمني ) ٣(
   .٣٢١ ـ ٣٢٠ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج : فريوزي ) ٤(
 ،  ١هاين ماجد ، نفس املرجع ، ج        : فريوزي   . ١١٧لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص         : السلوم  ) ٥(

  ) .٣( انظر ملحق الصور ، رقم  .٣١٥ص 
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ا تنظيم ـومهمته، ة اإلدارة ـشعب: وتتألف الوزارة من أربع شعب هي 

ومهمتها تدقيق حسابات ، ق باألمور اإلدارية ، واحملاسبة العمومية يتعل ما عـمجي

ة ، ـاملالية ، ومراقبة واردات ومصروفات الدولة وتأمني حقوق اخلزين الدوائر

ورفع تقارير ادة أو نقص يف املصروفات والواردات وبيان أسباا ، ـومالحظة أية زي

وهي مسؤولة ، ومفتشية املاليات  ، )١(ة وتنظيم امليزانية العام  مالحظاا ، وإعدادعن

والتأكد من سالمتها ومطابقتها ، القيود احلسابية وتدقيق ، عن تفتيش مجيع املاليات 

  ،للنظام ، أما القسم األخري فهو الصندوق العمومي ووظيفته حفظ أموال اخلزينة

   .)٢(وهو مرجع صناديق املاليات ، وصرفها يف أبواا ، وتنظيمها 

  ،والطائف، هي مالية كل من جدة ، فرع من وزارة املالية ثالثة عشر فرعاً ويت

  ،والليث، وتبوك ، والعال ، وضبا ، وأملج ، ورابغ ، وينبع الوجه ، واملدينة املنورة 

   .)٣(والقريات ، واجلوف 

فقد قام امللك عبد العزيز . ومما يتعلق مبجال التنظيم املايل أيضاً مسألة النقود 

وصار التعامل ، د ضم احلجاز بإصدار عملة حناسية من فئات القرش ونصفه وربعه بع

أمر امللك عبد العزيز بإلغاء  استقر الوضع السياسي وملا . )٤(ا بدالً من النقد اهلامشي 
                                                 

م ، مث تقررت أول ميزانية بعد مخس        ١٩٢٩هـ ،   ١٣٤٨كانت أول حماولة لعمل ميزانية للملكة يف سنة         ) ١(
م ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧ أربعة عشر مليون ريال ، ويف عام فبلغتفيها الواردات ، سنوات ، حيث فُصلت 

 اململكـة العربيـة     عبد اهللا الصاحل ، تـاريخ     : العثيمني  . ( ازدادت امليزانية فتجاوزت مئيت مليون ريال       
   ) .٣٢٢ ـ ٣٢١ ، ص ٢السعودية ، ج 

   .١١٧لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٣١٥ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج : فريوزي  . ١١٧نفس املرجع ، ص ) ٣(
والريال ايدي ، ، والقرش ، كاللرية الذهبية ، التركية العثمانية : ستخدمة يف احلجاز هي كانت العملة امل) ٤(

ها بنقود هامشية ، إىل     تواستبدل،  م  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤٢إال أن احلكومة اهلامشية ألغت النقود العثمانية سنة         
وكان منها الدينار اهلـامشي     املكرمة ،   جانب اجلنيه الذهيب اإلجنليزي ، وقد سكت النقود اهلامشية يف مكة            

عبد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي : أبو علية . ( ونصف وربع القرش اهلامشي ، والقرش ، والريال اهلامشي   
   ) .٢١٥م ، ص١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ط ،.  د يف عهد امللك عبد العزيز ، دار املريخ للنشر ،
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/ هـ١٣٤٧ سنة )١(مجيع النقود التركية العثمانية واهلامشية ، وضرب الريال السعودي 

العملة السعودية هي الشائعة والواجب استعماهلا يف البالد م ، وبذلك أصبحت ١٩٢٨

م أنشئت مؤسسة النقد العريب ١٩٥١/ هـ ١٣٧١ويف عام  . )٢(العربية السعودية 

هيئة مركزية تتوىل تنظيم األمور النقدية وتدعيم قيمة عن  ، وهي عبارة )٣(السعودي 

وتوفري أسباب توزيعها على ، وتأمني السيولة النقدية ، ج ارالريال يف الداخل واخل

   .)٤(خمتلف ااالت واألنشطة االقتصادية 

م مت إنشاء وزارة االقتصاد بدالً عن ديوان ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢ويف سنة 

وزارة املالية للشؤون االقتصادية ، وأسندت هـذه الوزارة إىل عبد اهللا السليمان ، 

   .)٥(كما عني أمحد موصلي وكيالً هلذه الوزارة 

إىل النسبة لوزارة الداخلية فإنه بعد ضم امللك عبد العزيز للحجاز ، عهد أما ب

احلكومة املركزية بصفته نائباً باإلضافة أعمال ، األمري فيصل بأعمال وزارة الداخلية 

                                                 

. دية التركية يف حجم ومقدار احتوائه من الفضة    وهو ريال فضي صنع يف برمنغهام ، مبين على أساس اي          ) ١(
   ) .٢١٥عبد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز ، ص: أبو علية ( 

   .٢١٥نفس املرجع ، ص ) ٢(
   .٣٢٦ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج : فريوزي ) ٣(
   .٢١٦ ـ ٢١٥بق ، صعبد الفتاح ، املرجع السا: أبو علية ) ٤(

 ، الذي كان مساوياً للجنيه اإلجنليزي الذهيب يف حجمه دولة كذلك اجلنيه الذهيب السعوديـ أصدرت ال
ووزنه ، كما أصدرت أول عملة ورقية ، باسم إيصاالت احلجاج ، من فئات عشرة رياالت ، ومخسة ، 

   ) . ٣٢٢ ، ص ٢العربية السعودية ، ج عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة : العثيمني . ( وريال واحد 
حممد مجعان ، جدة يف : الغامدي  . ٣٢٠ ـ ٣٢٩ ، ص ١هاين ماجد ، املرجع السابق ، ج : فريوزي ) ٥(

   . ١٦٧عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص 
م ،  ١٩٥٤/ هـ  ١٣٧٤ـ ولقد استمرت وزارة االقتصاد متارس نشاطها حىت صدر مرسوم ملكي عام             

. ى وزارة املالية واالقتصاد الوطين      ارة املاليـة يف وزارة واحدة مبسم      ووز  ، ادتصج وزارة االق  قضى بدم 
   ) .٣٣٠هاين ماجد ، نفس املرجع ، ص : فريوزي ( 
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، عاماً للملك عبد العزيز باحلجاز ، ومل يوضع أي ترتيب للتفريق بني تلك األعمال 

م ، والذي حدد مهمة وزير ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠م حىت صدور نظام جملس الوكالء عا

الداخلية ـ كما سبق وأن أشرنا ـ فكانت هذه الوزارة تشرف على الصحة واملعارف 

   . )١(والبلديات ، واحملاكم الشرعية ، والشرطة العامة ، والربق والربيد والكرنتينات 

م صدر أمر ملكي بدمج أعمال وزارة الداخلية ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣ويف عام 

   .)٢(يف النيابة العامة ، وأصبحت أعماهلا تابعة لس الوكالء 

م ، ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠مث أعيد تشكيل وزارة الداخلية مستقلة يف عام 

. )٤(وزير وهو األمري عبد اهللا الفيصل، وعني هلا )٣(وربطت باألمري فيصل النائب العام 

ارة ما عدا الشؤون وقد أصبحت مجيع اختصاصات النيابة العامة من اختصاص الوز

واإلدارات املرتبطة ا ، كما ربطت ا اإلمارات ، واألعمال ، واملالية ، السياسية 

ورئاسة القضاء ، واألمن العام ، والربق والربيد ، امللحقة باحلجاز واملعارف العامة 

 وخفر  ،واألوقاف، وهيئة عني زبيدة ، والطوافة واملطوفني ، واحملاكم والبلديات 

   .)٥(وغريها ، والغرفة التجارية ، واحملكمة التجارية ، سواحل ال

                                                 

   .١٨١ ـ ١٨٠فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ١(

   .١٨٢نفسه ، ص ) ٢(

، اململكة العربية السعودية يف  يف اململكة العربية السعودية سعد علي ، مؤسسات األمن الوطين : الشهراين  ) ٣(

/ هـ  ١٤٢٨ ، الرياض ، دارة امللك عبد العزيز ،          ١٠، ج   ) األمن والصحة   ( ئة عام حبوث ودراسات     م

   .٣٨٣م ، ص ٢٠٠٧

   .٣٤٥ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج : فريوزي ) ٤(

   . ٣٨٣ املرجع السابق ، ص سعد علي ،: الشهراين ) ٥(
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صبح يرتبط م ، وأ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣وأعيد تنظيم وتشكيل الوزارة يف عام 

واجلنايات ، السجون ، وإدارات ، ة وأربع عشرة إمارة ا ثالث مقاطعات رئيس

   .)١(واملياه ، واألجانب ، واجلنسية ، واإلحصاء 

م ، وعني األمري منصور ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٥ الدفاع عام كما أنشئت وزارة

ابن عبد العزيز وزيراً هلا ، وبدأت النهضة العسكرية يف اجليش بإرسال البعثات 

زارة الدفاع ، فأصبحت تتألف وقد نظّمت تشكيالت و. املختلفة إىل اخلارج للدراسة 

وشعبة املدخرات ،  والشعبة األوىل والثانية، واملكتب العام ، املكتب اخلاص من 

   .)٢(وغريها ، وشعبة الطريان ، وإدارة التموين ، واحملاسبة العامة 

ة العامة سنة الصحة ، فقد مت إنشاء مديرية للصحأما بالنسبة لوزارة 

.  ، وكانت تابعة لوزارة الداخلية ـ كما ذكرنا سابقاً ـ )٣(م ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣

وعندما رأى األمري فيصل أن كل ما قامت به مديرية الصحة العامة من تشكيالت 

اخلدمات الصحية ألبناء الوطن والقادمني ، وأن ذلك يقتضي صحية ال تكفي لتأدية 

 ، مما جعل امللك )٤(لوالده هذا األمر توسعات أخرى لتستكمل النهضة الصحية ، رفع 
                                                 

   .٣٨٣سعد علي ، مؤسسات األمن الوطين يف اململكة العربية السعودية ، ص : الشهراين ) ١(
 اية راء إىل تشكيل جملس الوز مبكة املكرمة بعدية متارس نشاطها يف مقرها الرئيسـ وبقيت وزارة الداخل

هاين ماجد ، مالمح    : فريوزي  . ( الرياض   إىل   حيث انتقل املقر الرئيس   ،  م  ١٩٥٨/ هـ  ١٣٧٨عام  
   ) .٣٤٧ ، ص ١من تاريخ مكة املكرمة ، ج 

   . ٩٩٣ ، ص ٣ج ، خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز : الزركلي ) ٢(
م ، ومقرهـا    ١٩٣٥/ هـ  ١٣٥٤ـ وكان قد مت تشكيل وكالة للدفاع ومديرية لألمور العسكرية سنة            

ـ     ١٩٤٠/ هـ  ١٣٥٩عام  يت مديرية األمور العسكرية يف      مث ألغ . بالطائف   ي رئاسـة   م ، وأقيم ما مس
   ) .٩٩٠ ـ ٩٨٩نفسه ، ص . ( األركان احلربية 

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  ) ٣(
   .١٠٥واإلسالمية ، ص 

   .١٠٥نفسه ، ص ) ٤(
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م ، ويتوىل ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠عبد العزيز يصدر أمره بتشكيل وزارة الصحة عام 

   .)١(إدارا األمري عبد اهللا الفيصل 

أما إدارة الربق والربيد فقد استمرت تابعة لوزارة الداخلية ، حىت مت إنشاء 

األمري طالل م ، وأسندت رئاستها إىل ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢وزارة للمواصالت يف سنة 

والطرق ، ، وأحلقت ا صالحيات الوزارة على السكك احلديدية ابن عبد العزيز 

والربق واهلاتف والالسلكي ، وكـان مركز هذه الوزارة يف والربيد ، واملوانئ ، العامة 

   .)٢(جدة ، إال أن مديرية الربيد العامة ظلت يف مكة املكرمة 

ي شهدته البالد ، تطلب األمر توحيد السلطة ونتيجة للتقدم والتطور الكبري الذ

 ، ولتحقيق ذلك أصدر )٣(املركزية يف جهاز حكومي يتوىل إدارة مؤسسات الدولة 

/ هـ ١٣٧٣ـ٢ـ١امللك عبد العزيز قراراً بإنشاء أول نظام لس الوزراء يف 

ف جملس الوزراء يإن تأل: " ومما جاء يف مقدمة نص املرسوم  . )٤(م ١٩٥٣ـ١٠ـ٩

األمر ، ات الدولة ـوخدم، وع األعمال ـ مصلحة البالد ، نظراً لتعدد وتنقتضيهت

واخلدمات على أفضل ، ات لضمان القيام باألعمال ـالذي يتطلب حتديد املسؤولي

   .)٥("  وجه 

وهكذا مت تقسيم األعمال بني الوزارات ، وحتديد اختصاصاا ، كما أُحدثت 

) التشريعية ( الوزراء جيمع بني السلطتني التنظيمية  ، وأصبح جملس )٦(وزارات جديدة 

                                                 

   .٩٩٩ ، ص ٣ج ، خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز  : الزركلي) ١(
   .١٧٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم ) ٢(
   .٢٥٩ ، ص ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكة املكرمة ، ج : فريوزي ) ٣(
   .١٧٦اريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص منري ، ت: العجالين ) ٤(
   .٢٥٩هاين ماجد ، املرجع السابق ، ص : فريوزي ) ٥(
   .٤٦أمني ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٦(
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كما نص املرسوم على تعيني األمري سعود بن عبد العزيز رئيساً  . )١(والتنفيذية 

/ هـ١٣٧٣ـ٢ـ٣ ، وتعيني األمري فيصل نائباً لرئيس جملس الوزراء يف )٢(للمجلس 

   .)٣(م ١٩٥٣ـ١٠ـ١١

لك عبد العزيز ، لوفاته بعد شهر من غري أن هذا الس مل جيتمع قط يف حياة امل

   .)٤(م ١٩٥٣ـ١١ـ٨/ هـ ١٣٧٣ـ٣ـ٢يف . تأسيسه 

وهكذا استطاع امللك عبد العزيز أن يضع األساس لنظام إسالمي شديد الثبات 

نظام احلكم واإلدارة يف اململكة ، وحيقق األمن واالستقرار ، مع  يعاجل  ،واالستقرار

من أجل ،  ليعرف كل ما له وما عليه حيات ؛، وحتديد الصالتركيز املسؤوليات 

   .)٥(النهوض بالبالد وتقدمها 

  

  

  

                                                 

   .٧٩أمني ، الشورى يف اململكة العربية السعودية ، ص : ساعايت ) ٧(
   .٤٦ ، ص فيصل العظيمأمني ، : سعيد ) ١(
   .٣٨د تاريخ الفيصل ، ص خالد الفيصل ، مسر: آل سعود ) ٢(
   .١٧٦منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٣(

ومسو األمري فيصل ولياً للعهد ، مارس       ،  ـ وبعد وفاة امللك عبد العزيز ، أصبح امللك سعود ملكاً للبالد             
لوزراء لك سعود رئيساً لس ام ، وبقي امل٧/٣/١٩٥٤ ـهـ  ٢/٧/١٣٧٣جملس الوزراء نشاطه يف 

هـ ، صدر املرسـوم امللكـي  ١٦/١٢/١٣٧٣م ، ويف ٢١/٨/١٩٤٥ ـهـ  ١٥/١٢/١٣٧٣ إىل
هاين ماجد ، مالمح من تـاريخ       : فريوزي  . ( بتعيني مسو ويل العهد األمري فيصل رئيساً لس الوزراء          

   ) .٢٦٠مكة املكرمة ، ص 
   .١١٩يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية : السلوم ) ٤(



 

 

�Wא�	���א�����  ١٦٦  { { 

�Wא>�3#א�;#�:��Eد�� �

 ، ووضع )١(منذ دخوله مكة املكرمة بالشؤون البلدية  اهتم امللك عبد العزيز

اخلطوط األساسية ملهمتها وواجباا وتشكيالا ، وكانت أوىل اخلطوات اليت اختذت يف 

  ،أسيس جملس بلدي للنظر يف مجيع األمور املتعلقة بالبلدية ، كامليزانيةهذا الشأن ت

حيث كان وغريها ، ، واملشروعات اليت تعدها البلدية ، والتعليمات ، واألنظمة 

   .)٢( الس البلدي يصدر قرارات لبعض األعمال لتنفيذها

ية املتعلقة كذلك شكل الس البلدي باملدينة املنورة لدراسة القضايا احملل

   .)٣(والشؤون البلدية عامة ، بالتخطيط والعمران 

 ترجع إىل االس األهلية وكانت قرارات الس البلدي يف بداية األمر

عبد العزيز للموافقـة ع إىل امللك ـتها واختاذ قرارات بشأا ، ومن مث ترفلدراس

   .)٤(عليها 

                                                 

  ،ة يف العهد اهلامشي حتظى بوجود دائرة بلدية خاصة ا ، يرأسها رئيس البلديةكانت املدن احلجازية الرئيس) ١(
وهيم طالب ، تـاريخ احلجـاز       : حممد  . ( وهي تتبع يف إدارا رئاسة بلدية العاصمة يف مكة املكرمـة           

م ، ليقوم مقام    ١٩٠٨/ هـ  ١٣٢٦قد تأسس أول جملس للبلدية آنذاك عام        و ) . ١١٢السياسي ، ص    
ة ،  ـأمحد ، تاريخ مك   : السباعي  . ( رف على تنظيم العمران     ـويش،  احملتسب الذي كان حيكم السوق      

   ) .٥٦٧ ، ص ١ج 
آل سعود ،   مىن قائد ، التنظيمات الداخليـة يف مكة املكرمـة بعد دخول امللك عبد العزيز              : القحطاين  ) ٢(

   .١٢٣ص 
   .١٧٢عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ص : بدر ) ٣(
   .١٢٣مىن قائد ، املرجع السابق ، ص : القحطاين ) ٤(

م ، كان من ضمن األعمال املخصصة       ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤ـ عندما تأسس جملس الشورى األهلي عام        
 تمكنها من القيام بواجباا ، والنظر يف موازنة دخلها           ، اور البلدية ، ووضع لوائح صاحلة هل      به تنظيم أم  
. ومن أهم القرارات اليت اختذها أعضاء الس تأليف جلنة للنظر يف الشؤون البلدية والصحية. وخرجها 

   ) .٩٥ ـ ٩٤نفسه ، ص ( 
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دية ، حيث أصدرت اهليئة وبعد استسالم جدة أُسست وظائف حمددة للبل

رئيس البلدية ، : التأسيسية قراراً بتشكيل دائرة بلدية مكة املكرمة اليت تكونت من 

الكتاب ، وحماسب ، وكاتب ، وأعضاء للمجلس البلدي دائمني وفخريني ، ورئيس 

وكاتب للمجلس البلدي ، وأمني للصندوق ، ومفتشني أول وثان ، ومهندس للبلدية ، 

وأمر امللك عبد العزيز . ضواً باسم ضابطة البلدية ، وطبيب ، وفراش وستة عشر ع

   .)١(م ١٩٢٦فرباير من ٧/ هـ١٣٤٤من رجب ٢٤إنفاذ هذا التشكيل ابتداًء من ب

البلدي مبكة املكرمة بسبب  م حلَّ الس١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥ويف عام 

هاب سليمان التقصري يف إدارة البلدية ، وانتخب جملس جديد حتت رئاسة عبد الو

   .)٢(نائب احلرم مع فريق من أهل مكة املكرمة 

/ هـ ١٣٤٥وعندما صدرت التعليمات األساسية للمملكة احلجازية عام 

 ، ومما تضمنته )٣(تم بالشؤون البلدية ، م نصت على إنشاء إدارات حملية ١٩٢٦

 ، )٤(دة تشكيل جملس عمومي بلدي يف مكة املكرمة ، وكذلك يف املدينة املنورة وج

عضواً ،  ز عدد أعضاء الس العمومي البلدي يف مكة املكرمة اثين عشرووأن ال يتجا

   .)٥(ويف املدينة املنورة وجدة مثانية أعضاء 

                                                 

لعزيز آل سعود ،    مىن قائد ، التنظيمـات الداخليـة يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد ا            : القحطاين  ) ١(

   .١٢٤ص 

   .١٢٥نفس املرجع ، ص ) ٢(

   .١٩١فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٣(

  .املادة الثانية والستون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن ) ٤(

  .املادة اخلامسة والستون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن ) ٥(
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  ،وكانت االس العمومية البلدية تعقد يف كل شهر مرة أو أكثر عند احلاجة

وقد حددت صالحياا   .)١(برئاسة أحد األعضاء الذي ينتخبه الس يف كل جلسة 

   .)٢(واختاذ القرارات بشأا ، بالنظر يف كافة األمور واملسائل املتعلقة بالبلديات 

وكانت قرارات الس العمومي البلدي يف مكة املكرمة ترفع للنيابة العامة ، 

  ؛مةعلى النيابة العاوبعد تدقيقها تعرض مجيعها ، مقامية ويف املدينة املنورة وجدة للقائم

  ،وبعد مراجعتها والتصديق عليها تعيدها إىل النيابة العامة ، لس الشورىإلحالتها 

   .)٣(لترفع إىل امللك عبد العزيز للتصديق عليها بصفة ائية 

ومن ضمن اختصاصات االس العمومية أيضاً تنظيم ميزانية البلديات وتعديلها 

كما نصت على أن تكون مدة  . )٤( عليهاوبتصديق امللك عبد العزيز ، عند اللزوم 

   .)٥(عضوية الس البلدي ثالث سنوات قابلة للتجديد 

وشكلت يف البلدية كذلك جلنة مؤلفة من رؤوساء مجيع األقسام برئاسة أمني 

وظيفتها النظر يف كيفية تنفيذ قرارات االس العمومية البلدية ، أو األمور  ، )٦(البلدية 

على أن جتتمع هذه  . )٧(واختاذ قرارات بشأا ، كن أن حتال إليها األخرى اليت مي

   .)٨(اللجان مرتني أو أكثر أسبوعياً 

                                                 

  .تون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن املادة السابعة والس) ١(
  .املادة الثامنة والستون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن ) ٢(
  .املادة التاسعة والستون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن ) ٣(
  .املادة احلادية والسبعون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن ) ٤(
  .ابعة والسبعون من التعليمات األساسية ـ القسم الثامن املادة الر) ٥(
  .املادة السابعة والسبعون من التعليمات األساسية ـ القسم التاسع ) ٦(
  .املادة الثامنة والسبعون من التعليمات األساسية ـ القسم التاسع ) ٧(
  .املادة التاسعة والسبعون من التعليمات األساسية ـ القسم التاسع ) ٨(
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وقد مارست بلدية مكة املكرمة اختصاصاا وفقاً ملا جاء يف التعليمات 

ت مبوجبـه دائرة بلدية ضمت فوأُلِّرة البلدية ، ـاألساسية ، إىل أن صدر نظام دائ

وأطلق عليها أمانة العاصمة بأمر ملكي يف  ، )١(وموقع مىن والشهداء  ،مكة املكرمة 

كما سمي رئيسها  . )٢(بعد أن زيدت سلطاا ومسؤولياا م ، ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦

   .)٣(أمني العاصمة ، وكان مرجعها النيابة العامة 

وقد تركزت مهام أمانة العاصمة على إدارة كل األمور اليت م البلدية ، مثل 

، وتوسيع الطرق ، ومراقبة تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها ، ومراقبة اإلنشاءات 

واملقاييس ، ومراقبة ، واملوازين  ، ومنع احتكارها ، ومراقبة املكاييل، أسعار السلع 

نظافة األفران واملطاحن ، ومصادرة املأكوالت واملشروبات غري الصاحلة ، وتنظيم 

  ،، واإلشراف على انتخاب رؤوساء احلرف والصناعاتالذبائح ومراقبة نظافتها 

على شؤون املقابر واملغاسل وتعمريها وتنظيفها ، وأعمال ومراقبة أعماهلم ، واإلشراف 

 ونزع امللكيات لتوسيع ،ق اجلزاء على من خيالـف األنظمة ـالرفق باحليوان ، وتطبي

   .)٤(الشوارع 

 ، يعينون من قبل النيابة العامة ملدة وتتألف هيئة أمانة العاصمة من ستة أعضاء

سنتني ، قابلة للتجديد ، وكانت اهليئة تعقد جلستني أو أكثر كل أسبوع برئاسة أمني 

                                                 

 ،  ٥عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجـاز ، ج           : البالدي   . (ى فخ   ـ يف فخ ، مسي بقتل      املكرمة حي مبكة ) ١(

  ) . ١١١ص 

   .٤١٣ ، ص ١ج ، خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز : الزركلي ) ٢(

ه يف القـضايا العربيـة      عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـود             : احلصني  ) ٣(

   .١١٤واإلسالمية ، ص 

   .٤١٣ ، ص ١ج ، خري الدين ، املصدر السابق : الزركلي ) ٤(
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 ، ويتم نصاب جلساا حبضور ثلثي األعضاء والرئيس ، وتتخذ العاصمة أو معاونه

   .)١(قراراا بأكثرية آراء احلاضرين 

 رئيس الكتاب ،:  توزعت إىل مخس شعب انة العاصمة فقدإدارات أمأما 

نون عن طريق النيابة مهندس ، وأمني الصندوق ، ويعيواحملاسب ، ورئيس املفتشني ، و

   .)٢(وموافقة هيئة األمانة ، العامة بترشيح من أمني العاصمة 

 لتشكيل البلديات أن تتألف هيئات حملية هلا خربة وقد كان املقصد األساس

 مما يكون  ،القسم من الشؤون العامة احمللية واحتياجاا ، وتعىن بذلك تامة يف الشؤون

لشؤون العامة اليت تقوم اإلدارة اذا صبغة حملية حبته ، أو مما هو فرعي بالنسبة إىل 

 ، )٣( عن موارد الدولة املالية ةوقد جعلت للبلديات موارد مستقل. احلكومية بإدارته 

. العامة مع خضوعها هلا من حيث التفتيش واملراقبة وفصلت حساباا عن احلسابات 

وعلى ذلك ، وتعرضها على احلكومة للموافقة عليها ، ومتنع البلديات موازنتها 

   .)٤( وتصرف على البنود املقررة هلا  ،الرسوم البلديةاألساس تجىب 

عن ، إال أن بلدية مكة املكرمة متيزت  وكان لكل بلدية ميزانيتها واختصاصاا

   .)٦( ، حيث كانت أوسعها وأكثرها دخالً )٥(غريها من البلديات 

                                                 

مىن قائد ، التنظيمات الداخليـة يف مكـة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ،                : القحطاين  ) ١(
   .١٢٩ص 

   .١٢٩ ، ص نفس املرجع) ٢(
 يف سبيل ما حتتاج إليه البلد مـن         مبلغ من املال لصرفه   ألمر تأخذ من خزانة امللك      كانت البلدية يف بداية ا    ) ٣(

   ) .١٣١نفسه ، ص . ( الشؤون 
    .١٩١فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٤(
   .٤١٣ ، ص ١ج ، خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز : الزركلي ) ٥(
   .١٩٢صدر السابق ، ص فؤاد ، امل: محزة ) ٦(
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وبعد صدور نظام دائرة البلدية أمر امللك عبد العزيز حبل الس البلدي السابق 

أجرا جلنة التفتيش ألمانة العاصمة بكامل هيئته ، وذلك بناًء على التحقيقات اليت 

ائب العام ، وعين حممد بن حيىي بن عقيل أميناً  ، وبناًء على ما اقترحه الن)١(واإلصالح 

 ، باألمانةلبلدية مكة املكرمة ، وأمني سجيين معاوناً له ، كما عين موظفون جدد 

   .)٢(وانتخب أعضاء جملس أمانة العاصمة 

/ هـ ١٣٤٦كما أن جلنة التفتيش واإلصالح قامت بزيارة املدينة يف عام 

١٩٢٧ا ، وعندمـا عادت إىل جدة رفعت تقريرها إىل امللك م للنظر يف أمور إدار

ا ، ومن أهم ـعبد العزيز ، وضمنته توصياا بإجراء تعديالت يف اإلدارات ورؤسائه

   .)٤(برئاسة حممد حسن السمان  الس البلدي )٣(ما تضمنته تشكيل 

كما مت تشكيل جملس بلدية جدة ، ويتألف من رئيس وأعضاء إداريني وفخريني 

   .)٥(وسكرتري ، برئاسة الشيخ علي سالمة 

ولقد منح امللك عبد العزيز ألمانة العاصمة منطاً من االستقالل الذايت من خالل 

تشكيالت االـس البلدية ، وهي جمالس ينتخبها الشعب ، وتتوىل إدارة الشؤون 

ليماا ، أل عن تنفيذ تعـورة للملك عبد العزيز ، وتسـاحمللية ، وتقوم بتقدمي املش

وما حيكمها ، وأنظمتها ،  كما جعل هلا صفة حكومية متمثلة يف إقامة هياكلها اإلدارية

                                                 

أمر امللك عبد العزيز بتشكيل جلنة التفتيش واإلصالح للنظر يف األمور اإلدارية يف خمتلف اإلدارات ) ١(
   ) .١٨٦عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ص : بدر . ( احلكومية يف مناطق احلجاز كلها 

ليـة يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ،            مىن قائد ، التنظيمـات الداخ    : القحطاين  ) ٢(
   .١٣٠ص 

   .١٨٦عبد الباسط ، املرجع السابق ، ص : بدر ) ٣(
   .١٩٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ٤(
   .١٩٢نفسه ، ص ) ٥(
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وقد طبق بذلك مبدأ الشورى اإلسالمي ، وضرورة املشاركة الشعبية  . )١(من ضوابط 

  .يف إدارة احلكومة مبا حيقق املصلحة العامة 

واإلدارات املختلفة ، وهكذا نالحظ أن ما سبق ذكره من االس والوزارات 

واليت تأسست بعد ضم احلجاز ، كانت قد أسهمت بدور كبري يف تطور البالد يف شىت 

 وخدماا كافة مناطق بل امتدت لتشمل أعماهلا، امليادين ، ليس يف احلجاز فحسب 

كذلك الدور الكبري الذي قام به األمري فيصل من خالل إشرافه على تلك . اململكة 

 لم يتوانف. وزارات ، واليت كانت ترجع يف مجيع قراراا إىل النيابة العامة والاالس 

تقدمي اهتمامه وعنايته ا ، واإلشراف على شؤوا ، وقد عمل بكل جد  مسوه يف

ع فيه بني اهتماماته بالشؤون ـمجت الذي ـويف الوق، ا ا وتطويرهوإخالص لدعمه

على صعيد السياسة اخلارجية ، وهذا ما سوف الداخلية ، كان مسوه يقوم أيضاً مبهامه 

    .تتناوله الدراسة يف الفصل القادم ـ بإذن اهللا ـ 

             

      

                                                 

لك عبد العزيز آل سعود ،      مىن قائد ، التنظيمات الداخليـة يف مكـة املكرمة بعد دخول امل          : القحطاين  ) ١(
   .١٣١ص 
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إىل قيم روحية أخالقية ،     إن العالقات الدولية يف اإلسالم إمنا تستند يف أصوهلا          
. ودف يف أسسها إىل إقرار السلم واألمن والتعاون ضمن نطاق املصاحل املـشتركة              

اه ضم امللـك  ـف الدولية جتـارة ـ يف الفصل الثاين ـ إىل املواق  ـوقد سبقت اإلش
ز للحجاز ، واليت حتددت خالهلا طبيعة عالقـات تلـك الـدول بالدولـة               عبد العزي 
وعلى الصعيد اخلارجي ، كانت السياسة اخلارجية من األولويات اليت اهتم           . السعودية  

ا امللك عبد العزيز ، فقد كان حريصاً كل احلرص على تنظيم عالقة حكومتـه مـع                 
مث بادر إىل عقد املعاهدات واالتفاقيات      الدول األخرى على أساس املعاملة باملثل ، ومن         

سـواء كانـت    ،  الدول   ة واالحترام املتبادل مع تلك    ـم عالقات الصداق  ـاليت تدع 
  . أو أجنبية  ، أو إسالمية ،عربية

 الـسعودية   ي الديين املتميز للمملكة العربية    باإلضافة إىل أن املوقع االستراتيج    
  ،  وقويـة  ماسية اخلارجية على أسس ثابتـة     كان يحتم عليها أن تقيم العالقات الدبلو      

املنطقة ، ومواجهة التحديات واألخطار اخلارجية ، خاصـة          تمكنها من حتقيق األمن يف    
ـ كما سبق وأن أشرناـ ت تلك السياسة  حوقد اتض. يف تلك الفترة التأسيسية    )١(، 

رجية برئاسـة   عندما أصدر امللك عبد العزيز أوامره بتأسيس مديرية تم بالشؤون اخلا          
األمري فيصل ، مث اتسع نطاقها فيما بعد وأُطلق عليها مسمى وزارة اخلارجية يف عـام                

ة اليت قامت عليهـا      أسهمت يف إرساء القواعد الرئيس     م ، واليت  ١٩٣٠/ هـ  ١٣٤٩
وزيراً ، وكانـت    ) األمري فيصل   ( العالقات اخلارجية السعودية ، برئاسة النائب العام        

 بأنه فعالً كان الشخص األنسب هلذه املهمة السياسية ، فقد قام بدور   كل الدالئل تشري  
  .ودولياً ، وإسالمياً ، بارز يف مجيع األحداث اليت شارك فيها عربياً 

  
                                                 

  .  ١٥٢ص ق ، بانظر ما س )١(
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بدأت العالقات بني احلكومتني السعودية واليمنية منذ فترة مبكرة قبـل ضـم             
رة ، وقد سبقت اإلشارة يف التمهيـد إىل جلـوء حكـام             احلجاز وعن طريق غري مباش    

األدراسة يف عسري ، من الناحية اجلنوبية لليمن ، إىل امللك عبد العزيز حلمايتهم مـن                
وقد مت بناًء على ذلك عقـد معاهـدة حـسن اجلـوار عـام               . األخطار احمليطة م    

ـ جند اإلمام حممد اإلدريسي ، وبـذلك        وبني سلطان   ،  م  ١٩١٩/ هـ١٣٣٨ ت دخل
   .)١(منطقة عسري حتت حكم ابن سعود 

/ هـ  ١٣٤٠وكان لألمري فيصل دور بارز يف توثيق تلك العالقات ، ففي عام             
والقضاء على  ،  م ، قاد احلملة التأديبية إىل عسري إلمخاد الفتنة اليت ثارت هناك             ١٩٢٢

 من  ثورة األمري حسن بن عائض ، وقد جنح يف دخول أا عاصمة ابن عائض ، ومتكن               
   .)٢(إقامة حكم سعودي دائم يف املنطقة اجلبلية 

وقد استمرت تلك العالقات الودية بني الطرفني حىت بعد وفاة اإلمـام حممـد              
حيث عقد امللك عبد العزيز مع احلـسن         . )٣(م  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٤١اإلدريسي سنة   

ـ ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥اإلدريسي اتفاقية مكة املكرمة سنة       ن م ، واليت تقضي حبمايته م
أصبحت اإلمارة اإلدريسية حتـت احلمايـة       ،  ومبوجب هذه االتفاقية      ، )٤(أي اعتداء   

                                                 

   .٣١٧عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص : العثيمني ) ١(
   .٥١انظر ما سبق ، ص ) ٢(
   . ٥٣٥ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ٣(
والذي كان صغري السن ، فاستغل اإلمام حيىي محيـد          ،   ابنه علي    بعد وفاة اإلمام حممد اإلدريسي ، خلفه      ) ٤(

 علي من بإقالةم ، ومن مث قام كبار جازان ١٩٢٣/هـ١٣٤١الدين فرصة ضعفـه ، وانتزع احلديدة سنة 
وي ال يستطيع مقاومته ، ومن مث وقد عرف احلسن أنه أمام خصم ق . منصبه ، وولّوا عمه احلسن بدالً عنه        

منري ، تاريخ اململكة    : العجالين   . ٦٠١ ، ص    ٢نفس املصدر ، ج   . [ عبد العزيز محايته    لب من امللك    ط
   ] .   ١٦٢يف سرية زعيم ، ص 
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  ، واستطاع امللك عبد العزيز بذلك احملافظة على اإلمـارة اإلدريـسية           . )١(السعودية  
اخلارجية أنه يدرك متاماً مدى خطـورة       وأنقذها من التفتت والزوال ، وأوضح للقوى        

   .)٢(يف امتداد اخلطر األجنيب إىل بالدهم ، اء العرب االنقسام والرتاع بني األمر

وجهاً لوجه أمام اإلمام حيىي ، ومن مث دخلـت          امللك عبد العزيز    وهكذا أصبح   
   .)٣(العالقات السعودية ـ اليمنية مرحلة جديدة 

مل يكن اإلمام حيىي راضياً عن انضمام اجلزء الذي كان حيكمـه األدارسـة يف               
كان امللك عبد العزيز قد أرسل إليه بعد عقد          . )٤(ة السعودية   جنوب عسري إىل الدول   

معاهدة مكة املكرمة نسخة من نصها الكامل ، ونصحه بالكف عن التعدي على املناطق    
 كانت قوات اإلمام يف ذلك الوقـت        دحتت النفوذ السعودي ، وق    اإلدريسية الداخلة   

فأوقف العمليات احلربية ، إذ     حتاصر مدينيت صبيا وجازان ، أهم مركزين لألدارسة ،          
مث لـىب    . )٥(أن ظروفه السياسية والعسكرية مل تكن تساعده على مواجهة ابن سعود            

/ هــ   ١٣٤٥دعوة ابن سعود إىل حضور املؤمتر اإلسالمي يف مكة املكرمـة عـام              
فقد كان إمام   . دون الوصل إىل نتائج إجيابية       الطرفني   بنيم ، ومت تبادل الوفود      ١٩٢٦

 احلماية السعودية غـري     وأن متمسكاً برأيه بأن بالد األدارسة جزءاً من اليمن ،           اليمن
                                                 

   .١٦٢منري ، تاريخ اململكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ١(
ـ الليـث ـ القنفذة ـ حلي ـ الـربك ـ القحمـة        ( مسرية مبارك ، موانئ امة ومراسيها : بلسود ) ٢(

م ، رسـالة  ١٩٣٢ ـ  ١٧٦٥/ هـ ١٣٥١ـ١١٧٩ة ـة حضاريـدراسة تارخيي) الشقيق ـ جازان  
ماجستري يف التاريخ اإلسالمي احلديث ، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا التارخيية                 

   .  ٢٤٤ ـ ٢٤٣م ، ص ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢احلضارية ، 
   . ٨٥ية ، ص مصطفى ، الوثائق الربيطان: النجار ) ٣(
   . ٦٧عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
م ، مكتبة   . ، د   ) م  ١٩٤٨ـ١٩٠٤( السيد مصطفى ، تكوين اليمن احلديث اليمن واإلمام حيىي          : سامل  ) ٥(

   .  ٣٤٣ ـ ٣٤٢م ، ص ١٩٧١ ، ٢سعيد رأفت ، ط
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 وقد دارت مفاوضات بني وفود امللك عبد العزيز واإلمام حيىي ، لكنها              .)١(معترف ا   
   .)٢(مل تصل إىل نتيجة 

م احتلت قوات اإلمام حيىي جبل العـرو علـى          ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠ويف عام   
 يرسـلون   ، وكان عمال اإلمـام حيـىي  )٣(تابعة لإلمارة اإلدريسية احلدود العسريية ال  

ونقض عهدهم  ،    بالطاعة لإلمام حيىي   االكتب إىل رؤوساء قبائل املقاطعة ، يدعوم فيه       
   .)٤(مع جاللة امللك عبد العزيز بصورة صرحية 

وحرصاً من امللك عبد العزيز على عدم إراقة الـدماء ، اقتـرح أن ينـاقش                
 واجتمع الوفدان قرب ذلك اجلبل ،       دان من الطرفني السعودي واليمين ،     وفاملوضوع  

لكنهما مل يتوصال إىل اتفاق بشأنه ، فحكَّم اإلمام حيىي امللك يف القضية ، وأكد امللـك    
يف الـسلم بـني     عدم حق اليمن يف اجلبل ، لكنه تنازل عنه لإلمام إكراماً له ، ورغبة               

معاملة  نصت على، صداقة وحسن اجلوار بني الطرفني وعقدت معاهدة لل . )٥(بلديهما 
 السياسيني ، واحتفاظ    ارمنيسب أحكام الشريعة ، وضرورة تسليم       رعايا البلدين ح  

 ، إضافة إىل عدم تعدي أحد األطراف على الطـرف           كال الطرفني مبا ميلكه من أراضٍ     
   .)٦(اآلخر 

                                                 

كتاب األخضر ـ بيان عن العالقات السعودية واليمينية ، مكة املكرمـة ،   وزارة اخلارجية السعودية ، ال) ١(
   .  ٣٠٢، ص ) ١(هـ ، وثيقة رقم ١٣٥٣ ط ،.  د ن ،.د

   . ٣١٧عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص: العثيمني ) ٢(
  . ٣٥٨السيد مصطفى ، تكوين اليمن احلديث ، ص : سامل ) ٣(
   . ١٦، ص ) ١٠(ارة اخلارجية السعودية ، الكتاب األخضر ، وثيقة رقم وز) ٤(
   . ٣١٨عبد اهللا الصاحل ، املرجع السابق ، ص : العثيمني ) ٥(
هـ ،  ١٤٠٢ ،   ٢ ، الرياض ، دار اليمامة ، ط       ٢حممد بن أمحد ، تاريخ املخالف السليماين ، ج        :  العقيلي   )٦(

     .١٠٣٧ ـ ١٠٣٦ص 
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 إىل احلـسن    م قدم مجاعة من أصحاب الفـنت      ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥١ويف عام   
حتت محاية امللك عبد العزيز ، وزينوا له ضرورة         اإلدريسي ، والموه على وضعه نفسه       

 وأعلن الثورة ، واسـتوىل       ، همليكون متبوعاً ال تابعاً ، فوافق     استعادة سلطانه الكامل    
   .)١(على بعض مناطق عسري 

قدم جند  كذلك زين احلسن اإلدريسي لإلمام حيىي تقدمه حنو عسري ، وبالفعل ت           
م إىل جازان مث إىل جنران يف شـرقي         ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥٢من جيش اإلمام حيىي سنة      

األمر الذي كاد يرغم امللك عبد العزيز على قطـع املفاوضـات ،              ،   )٢(البحر األمحر   
ولكنه حتلى بالصرب اجلميل كعادته على أمل أن يهدي اهللا إمام اليمن فيعود إىل صوابه ،  

   .)٣(ويعدل عن خطة احلرب 

بالنسبة لإلدريسي فقد أرسلت الدولة السعودية جيوشـها يف أواخـر عـام             
م ، إىل مكان الفتنة ، ومت هلم القضاء على الثورة ، وهزم جنود              ١٩٣٣/ هـ  ١٣٥١

   .)٤(اإلدريسي ، فاضطر إىل اهلروب مع عائلته إىل اليمن 

لعزيـز مـع    وبناء على معاهدة الصداقة وحسن اجلوار اليت أبرمها امللك عبد ا          
ارة ارمني السياسيني ، فقد أرسل امللك      ـت على عدم إج   ـواليت نص ،  ىي  ـاإلمام حي 

عبد العزيز إليه يطلب منه تسليم األدارسة ، ولكن اإلمام حيىي رفض ، وأخـربه بـأن        
   .)٥(عليه إجارة من استجار به 

                                                 

   .١٦٢منري ، تاريخ اململكة يف سرية زعيم ، ص : ين العجال) ١(
   . ٦٠٢ ـ ٦٠١ ، ص ٢عهد امللك عبد العزيز ، ج خري الدين ، شبه اجلزيرة يف: كلي الزر) ٢(
   . ٤٠٢ ـ ٤٠١ ، ص ٢صالح الدين ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: املختار ) ٣(
   . ١٦٣ السابق ، ص املصدرمنري ، : العجالين ) ٤(
   . ٢٨، ص ) ٢٢(وزارة اخلارجية السعودية ، الكتاب األخضر ، وثيقة رقم ) ٥(
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 علـى  وقد طلب اإلمام من امللك عبد العزيز أن يبقى األدارسة لديه ، فوافـق   
ذلك ، وخصص هلم مرتبات كافية ، على أن يضمن اإلمام عدم قيامهم بـأي نـشاط      

   .)١(ضده ، غري أن نشاطهم العدائي استمر ضد امللك عبد العزيز 

أما اإلمام حيىي ، فلم يكن امللك عبد العزيز يرغـب يف أن يبادئـه بالقتـال ،            
ودة بينهما ، ولكن اإلمام     وفاوضه يف الوصول إىل حٍل سلمي حيفظ صالت األخوة وامل         

ومل يقبل ، ومل تصدر منه أية حركة تشري إىل أنه عازم        فلم يرفض   ،  أحب كسب الوقت    
فـامر  على االنسحاب من أراضي امة ، حىت ضاق صدر امللك عبد العزيز بذلك ،               

   .)٢(قواته باملسري إىل اليمن 

ىل اإلمام حيىي   م أرسل امللك عبد العزيز إنذاراً إ      ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٢ويف عام   
ومل توقـع اتفاقيـة    ،  بالزحف على اليمن ، إذا انقضى املوعد الذي حدده يف إنذاره            

إىل اليمن احلدود ، ومل تتخذ التدابري اليت أوضحها امللك عبد العزيز ملنع بعض الالجئني   
 الـسعودية ،    دمن متابعة نشاطام التخريبية املوجهة ض     من اململكة العربية السعودية     

 أن املوعد احملدد مضى دون أن جييب اإلمام حيىي على اإلنذار ، فنفذت القـوات                غري
   .)٣(السعودية األوامر اليت سبق أن أصدرها امللك عبد العزيز إليها 

أوهلما بقيادة األمـري    :  امللك عبد العزيز جيشني لتحقيق هذا اهلدف         زوقد جه 
   . )٤(ووزير اخلارجية ، لى احلجاز سعود ، والثاين بقيادة األمري فيصل نائب امللك ع

                                                 

عبد اهللا الصاحل ، معارك امللـك       : ني  ـالعثيم . ٢١٦ ، تاريخ ملوك آل سعود ، ص         سعود: بن هذلول   ا) ١(
   . ٣١٨عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص 

   . ١٦٣منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : جالين الع . ٤٣أمني ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٢(
   . ١٢١أمحد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٣(
     .٦٧عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٤(
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از لتويل القيـادة ،     وصدر بالغ رمسي يكشف عن سفر األمري فيصل من احلج         
، ليكون على رأس قوة من اجلنود النظاميني واملقاتلني غري النظاميني زان ووصوله إىل جا

   .)١(، جمهزين باملدافع واألسلحة احلديثة 

وهـو  ،  ف بقواته حنو اهلدف احملدد لـه        زان ، مث زح   ا األمري فيصل إىل ج    توجه
 قبـل    ، وكان عاملها من    )٢(مدينة ميدي ، اليت تتميز حبصوا الشاخمة وقالعها املنيعة          

ر٣(شي اإلمام حيىي ، عبد اهللا الع(.   

ملنعـه  وكانت القوات السعودية قد قطعت اخلط الذي يربط العرشي باليمن ،            
سـراً ،   مث قرر اهلرب    . ه واضطرابه   ـك من حريت  عن االتصال مبركز قيادته ، فزاد ذل      

إال أن أهل ميدي أرسلوا رسوالً إىل األمري فيصل يف معسكره ، يعرضون عليه تـسليم    
 وقد استجاب األمري فيصل لطلبهم ، ودخلـها          .)٤(البلدة ، ليجنبوها القتال والدمار      

ـ             سحبني ، فأدركتـهم    يف اليوم التايل ، مث أرسل قوة حممولة بالسيارات ملطـاردة املن
وقبضت على قائدهم عبـد اهللا العرشـي ، فأكرمه األمـري فيصـل ، وأرسـله إىل              

   .)٥(مكة املكرمة 

                                                 

   .١٦٣سرية زعيم ، ص  منري ، تاريخ مملكة يف: ين العجال) ١(
 من رجال احلجاز وجند طلبوا من امللك عبد العزيز اللحاق بأخوام اً كبري اًـ وقد ذكر العجالين بأن عدد     

نفسه ، . [ ااهدين يف ساحة القتال ، كما طلبوا منه أن يرأسهم مسو األمري فيصل ، فاستجاب لرغبتهم 
   ] . ١٦٣ص 

مـنري ، نفـس     :   العجالين . ١١٣٣ ، ص    ٢د بن أمحد ، تاريخ املخالف السليماين ، ج        ـحمم: العقيلي  ) ٢(
   .١٦٤، ص املصدر 

آل سعود يف اجلزيرة العربية من القبيلة إىل الدولة ، القـاهرة ، دار الكتـاب                : مصطفى النحاس   : جرب  ) ٣(
   .١٤٥م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ، ١اجلامعي ، ط

   . ١٦٤ ، ص املصدر السابقمنري ، : العجالين ) ٤(
   . ٣٢٣مللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص عبد اهللا الصاحل ، معارك ا: العثيمني ) ٥(
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  : باختاذ التدابري اآلتية  أوامرهوعندما استسلمت املدينة لألمري فيصل أصدر

  .إرسال قوة صغرية من اجليش حلفظ األمن يف املدينة  ) ١

  .ش خارج املدينة ، ملنع احتكاكها بأهل ميدي أمر بإبقاء قوى اجلي ) ٢

   .)١(فرقة دورية من اخليالة حول املدينة ملنع دخول أي متسلل من اخلارج إقامة  ) ٣

خ يليه كثري من مـشا    ار الذي حققه األمري فيصل ، قدم إ       ونتيجة لذلك االنتص  
ية وقبائل وادي    كما طلب منه أهل اللُّح     ،م يف طاعته    هلوامة يطلبون األمان مقابل دخ    

   .)٢(مور التقدم إليهم ، فأجاب طلبهـم ، وأرسل بعض رجاله إىل بالدهم واستلموها 

ومن ،  وكانت قوات اإلمام حيىي تتراجع بسرعة ، منسحبة من سائر بالد امة             
اليت توجه إليها األمري فيصل ، بقـوة        ها احلديدة قاعدة اليمن على البحر األمحر ،         نضم

، ترابط قرب املينـاء ،      وكان ا قوة ال يستهان ا من جنود اإلمام حيىي            . )٣(وسرعة  
وقد أنذرهم األمري باحلرب إذا مل خيلوا مواقعهم ويغادروا احلديدة ، وقد عرفت القوة              
اليمنية أن القوة اليت يقودها األمري فيصل كانت كفيلة بالقـضاء علـى املقاومـة ،                

   .)٤(فرضخوا لإلنذار وغادروا املدينة 

                                                 

   . ١٦٤ ، ص تاريخ مملكة يف سرية زعيممنري ، : العجالين ) ١(
 ، ارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد الـبالد  ـد اهللا الصاحل ، مع    ـعبالعثيمني ،    . ١٦٥نفسه ، ص    ) ٢(

   . ٣٢٣ص 
يم ، امللك فيصل والعالقـات      ـعبد احلك : اوي  ـالطح . ١٦٥ ، ص    املصدر السابق منري ،   : العجالين  ) ٣(

   . ٦٨اخلارجية السعودية ، ص 
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  ) ٤(

   . ٦٤واإلسالمية ، ص 
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ومن مث تقدم األمري فيصل جبيشه وسيطر على احلديدة ، وشرع يف تنظيم شؤون   
وإدارة ،  فأقام فيها مركزاً للـشرطة       . )١(املقاطعة على طراز اإلدارة املتبعة يف احلجاز        

وأظهر األمري فيصل براعة فائقة يف إدارا ، كما أنه           . )٢(للمالية واألوقاف واملعارف    
   .)٣(لها الفارين منها بالعودة إليها مرة أخرى استطاع إقناع أه

 ، يف جنوب احلديدة ، وقـد        )٤(األمري فيصل بإخضاع قبائل الزرانيق      كما قام   
   .)٥(جاءت كل القبائل القاطنة يف جنوب احلديدة ، حيث قدمت خضوعها ووالءها 

 حيث حققـت جناحـاً  ، ة والدقة عمالً بطولياً ـمحلة األمري ذه السرع  كانت  
خاصة تلك اليت تم مبنطقة شبه اجلزيرة العربيـة       ،  كبرياً ، أثار اهتمام الدول األوربية       

   .)٦(وفرنسا ، وإيطاليا ، بريطانيا : مثل ، والبحر األمحر بصفة خاصة 

عندما ظهرت بعض قطع من     ،   بوضوح   ةتدخل الدول األوربية الثالث   وقد برز   
فقـد قـام     . )٧(واإليطالية يف ميناء احلديـدة      األساطيل احلربية الربيطانية والفرنسية     

                                                 

     .٦٤فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )١(
فيصل بن عبد العزيز آل سـعود وجهـوده يف القـضايا العربـة     عبد الرمحن بن عبد العزيز ،     :  احلصني )٢(

   .٦٥ ، ص واإلسالمية
   . ٦٨ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعوديةعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٣(
ده ، كأا من أكله     قبائل اشتهرت ببأسها وشجاعتها ، مىت ذكر امسها أمام إنسان شعر بقشعريرة يف جس             ) ٤(

. حلوم البشر ،وكان البعض يظن أن األمري فيصل لن يستطيع أن يتغلب عليها ، ولكنه جنح يف إخضاعهـا 
   ] . ١٦٦ ، ص تاريخ مملكة يف سرية زعيممنري ، : العجالين [ 

   .١٦٦ ، ص نفس املصدر) ٥(
   . ٦٨ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٦(
   .١٢٢ ـ ١٢١أمحد ، معجزة فوق الرمال ، ص : عسه ) ٧(
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الربيطانيون بإنزال قوات بريطانية يف احلديدة جاءت على ثالث سفن حربية بـدعوى             
   .)١(محاية الربيطانيني املوجودين يف اليمن 

وكانت احلكومة الربيطانية تدرك النجاح الكبري الذي حققه األمري فيـصل يف            
اليت بذهلا األمري فيـصل يف      رت التقارير إىل اجلهود     سيطرته على احلديدة ، حيث أشا     

   .)٢(تنظيم املدينة ، وكذلك اهتمامه باملصاحل الربيطانية يف املنطقة 

حني  يف . )٣(كذلك قامت إيطاليا بإرسال سفينتني حبجة محاية رعاياها اإليطاليني  
عـة حربيـة    فبادرت بإرسال قط   . )٤(كانت فرنسا تم باحلرب خلوفها على مصاحلها        

   .)٥(حبرية 

                                                 

   .٦٨ ، ص والعالقات اخلارجية السعوديةامللك فيصل عبد احلكيم ، : الطحاوي ) ١(
ـ كانت اجنلترا حتتل عدن ، وفرضت نفوذها على حممية عدن املتامخة لليمن ، كما أا عقدت معاهـدة                   

ن يهمهـا كل ما حيـدث من تغريات       م ، لذلـك كا   ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٢صداقة مع اإلمام حيىي سنة      
وقد  ] . ٤٠٧السيد مصطفى ، تكوين اليمن احلديث ، ص         : سامل  . [ أو أحداث على حدود حممياا      

سارعت بريطانيا ـ يف سبيل احملافظة على مصاحلها ـ إىل االتصال باجلـانبني الـسعودي والـيمين ،      
عبد احلكـيم ، نفـس      : الطحاوي  . [ م بينهما   وطالبتهما االلتزام بسياسة االعتدال للوصول إىل تفاه      

   ] .   ٦٨املرجع ، ص 
)٢ (I.O.L.R. : 2125, The Yemen and Asir, 1934..   

امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، لـسنة         ائق الربيطانية عن جاللة     جندة فتحي ، جمموعة الوث    : صفوة  
   ) .٨(  رقم الوثائقملحق ظر وان. م ، لندن ، مركز الوثائق والدراسات التارخيية ١٩٣٤

   .٦٨ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، :  الطحاوي )٣(
م ، ولذلك   ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٥ـ كانت إيطاليا ترتبط مع اإلمام حيىي مبعاهدة صداقة مت توقيعها يف عام              

حتـدث  كانت تعترب نفسها صاحبة املصاحل املهمة ، ومن مث كان عليها االهتمام بأية أحداث أو تغريات                 
السيد مصطفى ، تكوين الـيمن      : سامل  . [ ا وبني بريطانيا    ستعمارية بينه فيها ، باإلضافة إىل املنافسة اال     

   ] . ٤٠٧احلديث ، ص 
   .٤٠٧السيد مصطفى ، نفس املرجع ، ص : سامل ) ٤(

طانيا ـ كانت فرنسا ختشى على مصاحلها يف جيبويت ، باإلضافة إىل حرصها الشديد على مراقبة نشاط بري                
  ]. ٤٠٧نفسه، ص . [وإيطاليا يف هذه املنطقة ، وكانت ختشى أن يفوزا مبكاسب استعمارية جديدة فيها 

   . ١٤٦مصطفى النحاس ، آل سعود يف اجلزيرة العربية من القبيلة إىل الدولة ، ص : جرب ) ٥(
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وقد استخدم األمري فيصل كافة الوسائل الدبلوماسية حىت جينب بالده خطـر            
بيـة ، لذلك جلأ إىل التفاوض مـع اجلـانبني الربيطـاين            واملواجهـة مع الدول األور   

 يف  ا كل من بريطانيا وإيطاليا تتذرعان حبجة محاية رعاياهـم        توملا كان  ،   )١(واإليطايل  
ـ          األمري فيصل استطاع     اليمن ، فإن    اأن يقنعهم بأنه يلتزم باحملافظة على كـل رعايامه
فكان ذلك  . وبدأت سفنهما يف االنسحاب     ،   يف اليمن ، مما طمأن الدولتني        اوممتلكام

نصراً دبلوماسياً لسموه ، ساعد على إمتامه تصريح امللك عبد العزيز بأنه كفيل بتنفيذ              
فظة على رعايا بريطانيا وإيطاليا ، فأمت اجلنود االنسحاب         التزام األمري فيصل بشأن احملا    

   .)٢(إىل سفنهم الراسية أمام ميناء احلديدة 

فـضلت  وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة الربيطانية أشارت يف تقاريرها إىل أا            
ها  على مصاحلها ، وحىت ال يكون بقاؤ       الوقوف على احلياد ، ومن مث االنسحاب حفاظاً       

اإليطاليني يف البقاء أيضاً ، خاصة وأن األمري فيصل كان قـد ملـح إىل أن                 ذريعة لدى 
والذي يمكنه بعـد     ترحيب ،  الربيطاين سيكون موضع     فاالنسحاب املبكر من الطر   

   .)٣(ذلك من طلب إخالء اإليطاليني 

رق اإلمام حيىي إىل مجيـع  بوأمام ذلك النصر املؤزر الذي حققه األمري فيصل ، أ 
حيـث تأكـد     ،   )٤(سالمية يناشدهم الوساطة إليقاف احلرب وحل اخلالف        الدول اإل 

ائياً من سقوط احلديدة يف يد األمري فيصل ، خاصة بعد ختلي بريطانيا وإيطاليا عـن                

                                                 

   .  ٥٦فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة ) ١(
   . ٦٩ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعوديةعبدا حلكيم ، : الطحاوي . ٦٤نفس املصدر ، ص ) ٢(
)٣ (I.O.L.R. : Lipi 5/12/2125, from H.M.S. Penzance to Admiralty, 6-5-1934.   

 د العزيـز  ـل بن عب  ـجندة فتحي ، جمموعة الوثائق الربيطانية عن جاللة املغفور له امللك فيص           : ـ صفوة   
   ) .٩(  الوثائق رقم ملحقم ، وانظر ١٩٣٤لسنة آل سعود ، 

     . ١٤٥آل سعود يف اجلزيرة العربية من القبيلة إىل الدولة ، ص ، مصطفى النحاس :  جرب )٤(
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وقد تأمل كثري مـن      . )١(للموقف السعودي يف اليمن     تقدمي املساعدة له مما اعترب دعماً       
من كبـار الشخـصيات     د  الشقيقني ، فقدم وف    البلديني   العرب املخلصني للحرب بني   

م ، وعرضـوا عليـه      ١٩٣٤/ هـ  ١٣٥٣ إىل امللك عبد العزيز يف حمرم        )٢(العربية  
 ، مشترطاً قبول اإلمام حيىي بعدة شـروط         )٣(الصلح مع اإلمام حيىي ، فقبل وساطتهم        

ـ  ا اإلمام من عسري ،    وىل عليه جنران واملناطق اليت است   أمهها ، االنسحاب من      سليم وت
الالجئني من األدارسة ، وإطالق سراح الرهائن الذين أخذهم اإلمام من هذه املنـاطق              

   .)٤(اخلاصة بامللك عبد العزيز 
وأمام االنتصارات العظيمة اليت حققها األمري فيصل والقــوات الـسعودية           
األخرى اليت كانت تتقدم يف جبال اليمن ، اضطر اإلمام حيىي للقبول بشروط امللـك               

د العزيز ، فصدرت األوامر امللكية إىل القوات السعودية بالتوقف يف األماكن الـيت              عب
   .)٥(سيطرت عليها وتوقيف القتال 

 على رأس وفد ميين من أجـل إمتـام      )٦(بن الوزير   ووصل إىل الطائف عبد اهللا      
مفاوضات الصلح ، مع الوفد السعودي برئاسة األمري خالد بن عبد العزيز آل سعود ،               

                                                 

   . ٦٩عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
ن من السيد أمني احلسيين رئيس الس األعلى لفلسطني ، بادر املؤمتر اإلسالمي بانتداب وفد من قبله مكو) ٢(

 ، وحممد علوبة باشا وزير األوقاف املصرية ، واألمـري شـكيب              رئيس الوزراء السوري   وهاشم األتاسي 
آل سعود يف اجلزيرة العربية مـن       مصطفى النحاس ،    : جرب  . [ أرسالن ، وعلي رشدي سكرترياً للوفد       

   ] . ١٤٥ ، ص القبلة إىل الدولة
   . ٣٢٦ ـ ٣٢٥عبد اهللا الصاحل ، معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، ص : العثيمني ) ٣(
   .٣٢٦ ، ص املرجع السابقعبد اهللا الصاحل ، : العثيمني  . ٤٤أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٤(
     .١٦٨منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص :  العجالين )٥(
م ، ثائر من دهاة اليمن وأعياا ، من أسـرة      ١٨٨٥/ هـ  ١٣٠٢عبد اهللا بن أمحد بن الوزير ، ولد سنة           )٦(

علويـة النسـب هامشية ، وهو من علمـاء الزيدية ، من أهل صنعاء ، كان من مستشاري اإلمام حيـىي                
عـصاة يف   م على رأس جيش إلخضاع مجوع من ال       ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣محيد الدين وثقاته ، أرسله سنة       

اجلوف لشرقي اليمن ، فنجح وأخضع عدة مدن ، وعني مبنصب رئيس الوزراء ، غري أنه طمع بـاحلكم ،      
 اإلمامة وامللـك    ودبر لقتل اإلمام حيىي ، مث نصب نفسه إماماً شرعياً وملكاً دستورياً ، غري أنه مل يظل يف                 

 قتل بالـسيف    مث ، ومن " محد بن حيىي    أ" ن يوماً ، حيث اعتقله أنصار اإلمام الشرعي         سوى أربعة وعشري  
   ] .   ٧١ـ٧٠ ، ص ٤خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ م ١٩٤٨/هـ١٣٦٧عام 



 

 

Wא�	���א��א���  ١٨٦  { { 

مايو من ١٩/هـ١٣٥٣من صفر  ٦لطائف بني اجلانبني يف     ليت انتهت بتوقيع معاهدة ا    وا
السلم وأكدت على إقامة    ،  واليت رمست احلدود بني البلدين الشقيقني        . )١(م  ١٩٣٤

رغبة منهما يف إاء حالة احلرب  . )٢( العالقات نيواألخوة بينهما ، وكانت فاحتة لتحس
   . )٣(ورفع شأا وحفظ كرامتها واستقالهلا ، لعربية  اإلسالمية ا األمةومجع كلمة

  :ومن أهم بنود هذه املعاهدة 

  .إاء حالة احلرب بني البلدين  ) ١

  .اعتراف كلٍّ منهما باستقالل اآلخر وملكه  ) ٢

تنازل اإلمام حيىي عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غريها من البالد اليت                ) ٣
والـيت كانـت بيـد      ،  املعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية      هي مبوجب هذه    

األدراسة أو غريها ، كما يتنازل امللك عبد العزيز عن البالد اليت هي مبوجب هذه               
   .)٤(املعاهدة تابعة لليمن من البالد اليت كانت بيد األدارسة أو غريها 

أصـدرت احلكومـة    وقد  . اجلانبني    بني )٥(ويتبع هذه املعاهدة عهد التحكيم      
   .)٦(واعترافها مبعاهدة الطائف  تأكيدها يهاليمنية بياناً أعلنت ف

                                                 

   . ١٦٨ ، ص تاريخ مملكة يف سرية زعيممنري ، : العجالين  . ٤٤ ، ص فيصل العظيمأمني ، : سعيد ) ١(
   . ١٤١، ص حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود :  السامرائي )٢(
أمحد حسني ، اليمن عرب التاريخ من القرن الرابع عشر قبل امليالد إىل القرن العـشرين ،                 : شرف الدين   ) ٣(

م ،  ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠ ،   ٣دراسة تارخيية جغرافية شاملة ، الرياض ، مطابـع البادية لألوفسـت ، ط           
   . ٢٨٨ص 

ك ـح ، معارك امللـعبد اهللا الصال:  العثيمني  .١٦٩ ـ  ١٦٨ ، ص املصدر السابقمنري ، : العجالين ) ٤(
: كلـي  طالع على بنود هذه املعاهدة يراجع ، الزر   ولال . ٣٢٦ورة لتوحيد البالد ، ص      عبد العزيز املشه  

   . ٦١١ : ٦٠٥ ، ص ٢عهد امللك عبد العزيز ، ج شبه اجلزيرة يف: خري الدين 
مىت عجزت سائر   ،  ينهما وبني حكومتيهما وبالديهما     التحكيم يف أي نزاع أو خالف ينشأ عن العالقات ب         ) ٥(

   ] . ٢٩٨أمحد حسني ، املرجع السابق ، ص : شرف الدين . [ الطرق الودية عن حلِّه 
   . ٣٠٠نفسه ، ص ) ٦(
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ع عليها اإلمـام حيـىي ،       ع امللك عبد العزيز على هذه املعاهدة ، مث وقّ         وقد وقّ 
   .)١(وتبادل النسختني األمري فيصل وعبد اهللا بن الوزير 

 هم وعددهم ثـالث   وبناًء على تلك املعاهدة سلمت عوائل األدارسة وحواشي       
سي ، وعبد العزيز اإلدريسي ، وقـد        مائة شخص تقريباً ، وعلى رأسهم احلسن اإلدري       

وكتب زعيما  . فيصل يف احلديدة ، فأكرمهم واستقبلهم استقباالً حسناً         سلموا لألمري   
األدارسة احلسن وعبـد الوهاب إىل امللك عبد العزيز يشكران جاللته علـى كـرمي              

   .)٢( رأوه من األمري فيصل من اإلكرام وحسن االستقبال معاملته ، وعلى ما

إىل ، مث اجتهـوا      املكرمـة    وا إىل امللك عبد العزيز ، فدخلوا مكة       ـرسلوقد أُ 
  ،  الرتل الالئق م   وأنزهلم،  امللك عبد العزيز بكل حفاوة وتكرمي       الطائف ، فاستقبلهم    

   .)٣(هم وطلبوا السماح جلذور الفتنة ، فاعترفوا بأخطائ تباعهموعاتبهم على ا

ونشأت حالة سلم وصداقة    ،  هكذا ومبوجب هذه املعاهدة انتهت حالة احلرب        
 . )٤(وحسن جوار وإخوة عربية إسالمية ، واعترفت كل منهما باسـتقالل األخـرى           

وأمـر    ، )٥(وانسحبت القوات السعودية من املواقع اليمنية اليت كانت تسيطر عليها           
                                                 

   . ٣٢٧ ، ص معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالدعبد اهللا الصاحل ، : العثيمني ) ١(
منري ، تاريخ مملكـة يف  : العجالين  . ٢٢٥ ـ  ٢٢٤ تاريخ ملوك آل سعود ، ص  ،سعود: بن هذلول ا )٢(

     .١٦٩سرية زعيم ، ص 
ـ وجتدر اإلشارة إىل أن تشدد امللك عبد العزيز يف طلب تسليم األدارسة مل يكن سببه هو اخلوف مـن                    

ون سبباً خلالف دائـم     وجودهم يف اخلارج ، وال عن رغبته يف االنتقام منهم ، بل العتقاده بأم سيكون              
جريدة صوت احلجـاز ، العـدد       . [ هم  ووسيلة لتحقيق غايات شخصية بامس    ،  ه وبني إمام اليمن     ـبين

   ] .٣م ، ص ١٩٣٤ مايو ١٤/ هـ١٣٥٣رم  حم٣٠ ، السنة الثالثة ، ١٠٨
   . ٢٥١ة مبارك ، موانئ امة ومراسيها ، ص ريمس: بلسود ) ٣(
)٤ (Brockelman, C. : History of the Islamic people, London, 1979. P. 479.    
   . ٧٠عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٥(
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إىل احلجاز رافع مري فيصل أن يتخلى عن احلديدة ، فاضطر للعودة          امللك عبد العزيز األ   
موفور الكرامة ، وقد نال البطولة يف احلرب كما ناهلا يف ميـدان الـسياسة               ،  الرأس  

   .)١(البتغاء السلم 

 ت يوماً يتمتع بالسلطة املطلقة يف اليمن ، أثبت        ٦٥لقد بقي األمري فيصل حوايل      
نيني واإليطاليني يف احلديدة مقدرته الدبلوماسية اليت زادت        مواقفه وتصرفاته مع الربيطا   

وأبرزته كسياسي بارع ، جبانب انتصاراته العـسكرية        ،  من ثقله على الساحة الدولية      
اليت كانت سبباً يف زيادة مرتلته لدى والده ، كما أن تلك االنتصارات حافظت علـى         

يها ، باإلضافة إىل أنه لفت أنظـار        حقوق اململكة العربية السعودية وسيادا على أراض      
وا يعتربونه من الشخصيات اليت يعقدون عليها اآلمال من أجل إجيـاد            ؤالعرب ، وبد  

   . )٢(احللول املناسبة للقضايا العربية واإلسالمية يف احملافل الدولية 

  .وهذا ما ستتعرض له الدراسة يف الفقرة التالية 

                   

   

   

     

  
                                                 

السيد عبد احلميـد ، اإلمام العادل صاحب اجلاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل               : اخلطيب  ) ١(
م ، ١٩٩٩/ هـ١٤١٩فهد السماري ، :  ، تعليق ٢، ج) ه سريته ـ بطولته ـ سر عظمت( آل سعود ، 

   . ٤٥ص 
   . ٧١ ـ ٧٠عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٢(
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أدرك القدرات واإلمكانـات     أن امللك عبد العزيز كان قد        اإلشارة إىل سبقت  
املواهب ،  كان حريصاً على تنمية تلك      ل ، وكيف أن جاللته      يصاألمري ف  اليت يتميز ا  

ك على تعليمه فنون    حرص جاللته كذل  ه منذ فترة مبكرة ، كما       فأسند إليه أدوار قيادي   
  .السياسة واإلدارة 

وقد كان األمري فيصل يف مقدمة الدبلوماسيني العامليني الذين حتسب هلم دوائر            
خاصة وأنه اكتسب جتارب كثرية من ، العامل السياسية ومؤمتراته ألف حساب وحساب      

واحملافـل  واليت مكنته بال شك من متثيل بالده يف املـؤمترات            . )١( رحالته إىل اخلارج  
  .الدولية 

 )٢(وكانت أوىل رحالته اخلارجية وأكثرها أمهية ـ كما سبق وأن ذكرنـا ـ    
م ، حيث زار  ١٩١٩/هـ١٣٣٨ يتجاوز بعد الثالث عشرة سنة من عمره عام          وهو مل 

حلـضور   ) George( وذلك تلبية لدعوة ملكها ، امللك جورج اخلـامس          ؛  بريطانيا  
ه يف احلرب العاملية األوىل ، ومن مث كان الغرض مـن            االحتفاالت مبناسبة انتصار بالد   

جنلترا واحلكومة الربيطانية مبناسبة االنتصار يف احلـرب ،         ك الزيارة هو نئة ملك إ     تل
   .)٣(باإلضافة إىل حبث مستقبل العالقات بني البلدين 

                                                 

ك ـمحـد بن ناصر الدخيل ، الرياض ، مكتبة املل        : حممد رفعت ، أسد اجلزيرة قال يل ، تعليق          : احملامي  ) ١(
   . ٤٠م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٢ طعبد العزيز العامة ،

  .  ١٠٥ما سبق ، ص : انظر ) ٢(
   .١٦عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(

 أخرى مهمة لزيارة األمري فيصل للندن ، يف مقدمتها مسألة حتديد            اًـ كما ذكر الطحاوي بأن هناك أهداف      
 كان الصراع دائراً بينهما حول واحة اخلرمة ، وهو ما أراده عبد العزيز احلدود بني جند واحلجاز ، حيث

وللتوسع يف  ) . ١٦نفس املرجع ، ص ( ـ أمري جند آنذاك ـ ملعرفة نوايا بريطانيا من ذلك الصراع ،  
   ] . ٦٠منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين : انظر [ األهداف األخرى هلذه الرحلة 
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 حيـث اسـتقبل     ،مث توجه بعد ذلك إىل فرنسا لتلبية دعوة احلكومة الفرنسية           
، على السياسة الفرنسية جتاه العامل العـريب بـشكل عـام             ، وتعرف    )١(بالغة  حبفاوة  

وكانت فرنسا يف ذلك الوقت ما زالت تستضيف         . )٢(واجلزيرة العربية بشكل خاص     
 يف فرسـاي خـالل عـام        كبار ساسـة العـامل الـذين مجعهـم مـؤمتر الـصلح            

ويتعرف عليهم ،   ،  ، فكانت فرصة كبرية لألمري فيصل أن يراهم         م١٩١٩/هـ١٣٣٨
ووفـد  ،  وقد جرت حماولة لعقد اجتماع بني الوفد السعودي برئاسة األمري فيـصل             
وذلـك  ،  احلجاز برئاسة فيصل بن احلسني الذي كان ممثالً لوالده يف مؤمتر الـصلح              

ـ         لبحث مستقبل اجلزيرة العربية بين     ل هـذا   هما ، ولكن فيصل بن احلسني رفـض مث
   .)٣( السيادة يف اجلزيرة العربية االجتماع باعتبار أم أصحاب

 كان حريصاً على وضع حد للرتاع القائم بني         وهكذا نالحظ أن األمري فيصالً    
 بن احلـسني مل يكـن   حىت خالل تواجـده يف فرنسا ، ولكن فيصالً ،  جند واحلجـاز   

  .متجاوباً معه 

   .)٤(وانتقل األمري فيصل بعد ذلك إىل بلجيكا ، ودامت رحلته حنو ستة أشهر 

ومن هذا نرى أن رحلته السياسية تلك ، كانت قد أسهمت يف صقل مواهبه ،               
 ؛ إذ كانت مبثابة تطبيق عملي للقدرات واملواهب اليت كان يتميز ا             مداركهواتساع  

أرض الواقع ، من     مسوه ، واليت حرص والده على تنميتها ، ومن مث دفعه لتطبيقها على            

                                                 

   .٢٢أمني ، فيصل العظيم ، ص : عيد س) ١(
   . ٥٧حممد عبد احملسن ، سياسة اإلقناع ، ص : العصيمي ) ٢(
   . ١٨ ـ ١٧ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعوديةعبد احلكيم ، : الطحاوي ) ٣(
   . ٦٤سرية زعيم ، ص  منري ، تاريخ مملكة يف: العجالين ) ٤(
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حىت يكون أكثر استعداداً لتحمل مسؤوليات       ل ، خالل احتكاكه بسياسات تلك الدو    
  .جديدة يف جمال العالقات الدولية 

ومما يدلنا على مدى النجاح الذي حققه األمري فيصل خالل رحلته السياسية إىل 
، أنه بعد أن استقرت األمور للملك عبد العزيـز يف     م  ١٩١٩/هـ١٣٣٨أوروبا عام   

     ا ، قرر إرسال األمري فيصل للقيـام جبولـة          مملكة احلجاز جبانب سلطنة جند وملحقا
   .)١(م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥واسعة يف أحناء أوروبا سنة 

وكان اهلدف املعلن من قبل امللك عبد العزيز لرحلة األمري فيصل هـو تقـدمي               
 ، باإلضافة إىل هـدف      )٢(الشكر هلذه الدول على اعترافها بالدولة السعودية اجلديدة         

   .)٣(ء قواعد للعالقات مع الدول األوروبية اليت سيزورها وهو بداية إرسا،  أمسى آخر

ما تناولته جريدة أم القرى من أمهية هذه الرحلة من           إىل   )٤(وقد أشار العجالين    
زاوية احلج ، وكيف أن حياة احلجاز متوقفة على حسن صـالته بـالبالد األجنبيـة                

                                                 

عبد احلكيم ، امللك فيـصل والعالقـات        : الطحاوي   . ٦٣ربية السعودية ، ص     فؤاد ، البالد الع   : محزة  ) ١(
   . ٣٩اخلارجية السعودية ، ص 

اختلفت الكتب حول الدول اليت زارها األمري فيصل يف هذه الرحلة ، غري أن معظمها اتفقت على ما ورد              
 ،  املرجع السابـق : اوي   ، وكذلك عبد احلكيم الطح     ٥٠ل العظيم ، ص     صفي: أمني سعيد   ( عاليه ، أما    

 ، فقد زادا عليها سويسرا وإيطاليا ، والصواب أنه مل يزر غري هذه البلدان الثالث ، وأما غريهـا                  ٤١ص  
املصدر : فؤاد محزة   ( فقد زارها يف رحلته الثالثة إىل أوروبا ، وليس الثانية ، ومما يؤكد هذا االجتاه ما قاله                  

 كان مقرراً أن يزور بلدان أخرى إال أن العوائق حالت دون ذلك ،               ، بأن األمري فيصالً    ٦٣السابق ، ص    
رض أثناء وجوده  م، بأن األمري فيصالً   ) ٧٧ ، ص    تاريخ مملكة يف سرية زعيم    منري العجالين ،    ( كما ذكر   

  . يف فرنسا ، فاضطر إىل إاء رحلته والعودة إىل البالد 
)٢ (F.O. 371/11432, Ibn Soud to Viceconsul Jordan, August 25, 1926..   

 جمموعة الوثائق الربيطانية عن جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، سـنة                جندة فتحي ،  : صفوة  
   ) ] .١٠(  الوثائق ، رقم ملحقانظر  . [ ٦٩ م ، ص١٩٢٦/هـ١٣٤٥

   . ٤٠عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٣(
   . ٧٣ السابق ، ص صدراملمنري ، : العجالين ) ٤(



 

 

Wא�	���א��א���  ١٩٢  { { 

 الصالت معهـا يـسهل      وبالدول الكربى اليت هلا رعايا مسلمون ، ومن مث فإن حتسني          
  .وخيرج البالد من عزلتها ، احلج 

ولفت هذا املقال الذي نشرته جريدة أم القرى عن أسباب زيارة األمري فيصل             
وأعلنت تأييدها بأن ذلك ، إىل أوروبا آنذاك أنظار احلكومة الربيطانية ، وقامت بترمجته 

 أوروبـا سـنة     اهلدف كان من أكثر األهداف أمهيـة لزيـارة األمـري فيـصل إىل             
ولسنا جنهل : " ...  على ذلك بقوله  )٢(وقد علق العجالين     . )١(م  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

قيمة احلجة اليت ذكرا اجلريدة الرمسية ، ولكننا نعتقد أن غايات الرحالت األوىل اليت              
قام ا الفيصل على البالد الغربية مل تكن سياسية أو اقتصادية فحسب ، وإمنا كان هلا                

ر كبري اخلطورة ، وذلك أا كانت وسيلة إىل االتصال باحلضارة الغربية ، يف              جانب آخ 
  " .أحسن ما أنتجت من خمترعات مفيدة ، وتنظيم لإلدارات ، وتنهيج للسياسات 

اء زيارته تلك قام جبوالت خمتلفـة يف        ـومما يؤيد ذلك أن األمري فيصل يف أثن       
دن الربيطانية ، ليقف على مدى ما بلغته        وكربيات امل ،  املؤسسات التعليمية والصناعية    
 متنوعة  وكذلك يف فرنسا حيث قام بزيارة عدة أماكن       . بريطانيا من التقدم احلضاري     

   .)٣(شاهد خالهلا كثري من مظاهر احلضارة الفرنسية 

منها ما يتعلق بشراء    ،  كما أنه توصل إىل عقد بعض االتفاقيات مع هذه الدول           
 البالد باآلالت   قفضرورياً لتزويد بعض مرا    همارآ، ومنها   األسلحة للجيش السعودي    

                                                 

)١ (F.O. 371/11432, BRITISH  AGENCY  JEDDAH, September 5th, 1926. ( Um 

ul Kura No. 90 of 3.7. 1926-Emir Feisal's Visit to Europte. .   
 جمموعة الوثائق الربيطانية عن جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، سـنة                جندة فتحي ،  : صفوة  
   ) ] .١١( الوثائق ، رقم ملحق انظر  . [ ٨٩ـ٨٨م ، ص ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

   . ٧٣منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٢(
   .٤١عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٣(
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 وتوفري اخلدمات الالزمة يف خمتلـف        ، احلديثة ، مما يعمل على تقدم اتمع السعودي       
يف الدولـة   كل ذلك كان له أثره االجيايب على مظاهر التطور احلضاري            . )١(ااالت  

ذا ـنيابة العامة بصفة خاصة ، وه     السعودية بصفة عامة ، ويف منطقة احلجاز يف ظل ال         
  .ما ستتعرض له الدراسة فيما سيأيت 

م قام األمري فيصل برحلته الثالثة إىل أوروبـا ،          ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥٠ويف عام   
ة يف هذه اجلولة ، واليت مشلت زيارة        ـوقد صحب معه فؤاد محزة وكيل وزارة اخلارجي       

يطاليا وسويسرا وفرنسا وبريطانيا    عدد من الدول األوروبية واألسيوية والعربية ، هي إ        
وكانت هذه  . )٢(وهولندا وأملانيا واالحتاد السوفييت وتركيا وإيران مث العراق والكويت 

  .الرحلة أول رحلة ، يقوم ا األمري فيصل بوصفه وزيراً للخارجية السعودية 

وكان اهلدف من هذه الرحلة العمل على توطيد الصداقة مع الدول األجنبيـة             
  ،ة ، وإعادة تطوير التمثيل الدبلوماسـي معهـا  ـيت هلا عالقات مع الدولة السعودي  ال

وإقامة متثيل  ،  ل ، باإلضافة إىل تبادل العالقات مع دول جديدة          ـومراعاة التعامل باملث  
    .)٣(سياسي معها 

الزيارة ، أن البعثة السعودية متكنت من       على هذه   ومن أهم النتائج اليت ترتبت      
ومن أمهها املسألة الفلسطينية    ،   النظر العربية إزاء القضايا العربية املعاصرة        شرح وجهة 

   .)٤(خاصة مع بريطانيا وفرنسا اليت سبق لألمري فيصل زيارما 
                                                 

   .٤٢ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعوديةمنري ، : الطحاوي ) ١(
منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، : العجالين  . ٦٣فـؤاد ، البـالد العربيـة السعوديـة ، ص :  محزة )٢(

   .٤٨عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي  . ٨٢ ـ ٧٩ص 
   .٦٣ ـ ٥٥ ، ص فؤاد ، املصدر: محزة ) ٣(
)٤( De Ga ury, G: Fisal, King of Saudi Arabua pp. 48-49. Powell, W.  Saudi 

Arabua P. 269   
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كذلك كانت زيارة مسوه لإلحتاد السوفييت هلا أمهيتها اخلاصة ، إذ أا كانـت              
شارة إىل أن موسكو شهدت     وقد سبقت اإل   . )١(أول زيارة يقوم ا مسؤول سعودي       

والتقى األمري فيصل بكبار القادة السوفيت أمثـال          .)٢(استقباالً حافالً لألمري فيصل     
، وحبث معهم يف مسائل تطور العالقات        " Molotov " )٣(ميخائيل كالنني ومولوتوف    

اة كذلك اهتم األمري فيصل باإلطالع ، الواسع على خمتلف نواحي حي . )٤(بني البلدين  
االحتاد السوفييت ، حيث أبدى أثناء زيارته اهتماماً كبرياً حبالـة القـوات املـسلّحة               
السوفيتية ، وزار األكادميية اجلوية احلربية ، كما اطلع على الصناعة الروسية أيـضاً ،               

   .)٥(واليت كانت تشهد آنذاك تطوراً كبرياً 

ل ضرورة إعطـاء  أجرى األمري فيصل مع اجلانب السوفييت مفاوضات حو   كما  
مزيد من احلرية للمسلمني السوفيت ملمارسة شعائرهم الدينية وتسهيل قيامهم بـأداء            

   .)٦(فريضة احلج 

                                                 

)١ (Bligh, A. : From Prince to King. " New York " Unive rsity Press " . N. Y., 

1184, P.43 .  
   .١١٥ما سبق ، ص : انظر ) ٢(
ن أبرز رجال الدولة واحلرب ، م) م ١٩٨٦ ـ  ١٨٩٠/ هـ ١٤٠٧ـ١٣٠٨( فيتشيسالف مولوتوف ) ٣(

اش طويالً فشهد كل مراحل تاريخ البالد السوفيتية من عهد ليـنني إىل فتـرة               يت ، وع  يحتاد السوفي يف اال 
، ) م ١٩٤٢ ـ  ١٩٣١/ هـ ١٣٠٦ ـ  ١٣٥٠( وقد ترأس احلكومة يف الفترة من . غورباتشـوف 

هليئة القيادية العليـا للحـزب       ا ان وزيراً للخارجية لسنوات عدة فيما بعد ، كما عني عضواً يف           ـكما ك 
   ) . ١٨م ، ص ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١فيتايل ، الفيصل يف روسيا : مكني ناؤو( احلاكم ، 

   .١٨ ـ ١٦ املرجع السابق ، ص )٤(
   .١٧ ـ ١٦ املرجع السابق ، ص )٥(
، ط  . حسني ، فيـصل اإلنـسان واإلسـتراتيجية ، القـاهرة ، دار الفكـر العـريب ، د                    :  الطنطاوي   )٦(

   .٩ ـ ٨رجع السابق ، ص فيتايل ، امل: ناؤومكني  . ٣٩م ، ص ١٩٧٥/هـ١٣٩٥
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  ، البعثة السعودية برئاسة األمري فيصل عند زيارـا ألملانيـا         وكذلك عملت   
واالحتاد السوفييت على عقد بعض االتفاقيات التجارية ، يف سبيل دعم األحوال املالية             

   .)١(للدولة السعودية 

 ف الرئيس وهكذا أسهمت هذه الزيارة اليت قام ا األمري فيصل يف حتقيق اهلد           
الصداقة واملصاحل املشتركة مع الدول اليت زارها ،        وهو توطيد   ،  الذي قامت من أجله     

كما أنه تعرف على مواقف تلك الدول حنو الدولة السعودية والبالد العربية ، وأوضح              
موقف بالده إزاء القضايا العربية واإلسالمية والدولية ، مما سيكون له أثره عند             لقادا  
   .)٢(س اليت ستكون عليها عالقات بالده بدول العامل اخلارجي س واألللمبادئوضعه 

وكان األمري فيصل قد وظّف كل رحالته املبكرة لتأكيد منهج اإلسالم الـذي             
على الثوابت الدينيـة يف الـسياسة اخلارجيـة         شديد  تيلتزمه احلكم يف البالد ، مع ال      

   .)٣(السعودية ، وهو ما أدركته كل األقطار اليت زارها 

                                                 

   .٥١عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، :  الطحاوي )١(
كان من أهداف هذه اجلولة ، ، بية وـ ومما هو جدير بالذكر أن احلصول على قرض مايل من الدول األور        

اعدة املالية ، بسبب األزمة     وقد اعتذر امللك جورج اخلامس ، ملك بريطانيا لألمري فيصل عن تقدمي املس            
املالية اليت كانت جتتاح العامل آنذاك ، مما جعل احلكومة السعودية تضع ميزانيتها على أساس االعتمـاد                 
على مواردها الداخلية ، إىل جانب قيام امللك عبد العزيز فتح باب البالد أمام االستثمارات األجنبيـة                 

ن كمحاولة للخروج من هذه األزمة ، ومن جهة أخرى لكـي            خاصة مع األمريكيني واهلولنديني واألملا    
ويعمل على إجياد نوع من التوازن يف عالقات بالده اخلارجية          ،  ينهي حالة التميز اليت تتمتع ا بريطانيا        

   ) . ٥٢ ـ ٥١نفس املرجع ، ص . ( مع خمتلف الدول 
   .٥٢ ، ص املرجع السابق )٢(
   ا يف سياسته اخلارجيـة     ـ ، الرحالت الدولية املبكرة للملك فيصل وأثره       عبد الرمحن بن صاحل   :  الشبيلي   )٣(

، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسـالمية ،           ) ندوة العالقات السعودية البولندية     ( 
   .١٧م ، ص ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ط، .د
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واجهـت  ،  م  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ سنة   )١(وعندما اشتعلت الثورة الفلسطينية     
ازدادت معها األحوال تأزماً بسبب هذه      مقاومة عنيفة من قوات االنتداب الربيطاين ،        

العـرب يف    إخـوام ة لنصرة   ـلذلك هبت الشعوب العربي   املقاومة لقمع الثورة ، و    
 والدفاع عن قضيتهم ، وأرسل امللوك العرب إىل بريطانيا يطالبوا ، أن تنظر  ،فلسطني

ويف املقابـل رأت      ، )٢(إىل قضية فلسطني نظرة عادلة إلجياد حل سـريع للمـشكلة            
إىل مـشروع يقـضي     بريطانيا أن ترسل جلنة لدراسة األحوال يف فلسطني ، انتـهت            

م ، وأعلن   ١٩٣٧/هـ١٣٥٦وهو ما نُشر سنة   ،  بتقسيم فلسطني بني العرب واليهود      
   .)٣(العرب رفضهم التام له 

وتأكيداً ملوقف احلكومة السعودية الرافض ملبدأ التقسيم ، أصدر األمري فيصل           
يل جلنة يف كل مدينة وقرية سعودية ، تـسمى          ـم بتشك ١٩٣٧/هـ١٣٥٦إذناً سنة   

د موقفه ، ومتـد     ـوتؤك،  ودي يف العامل    ـن فلسطني ، لترفع صوت الشعب السع      جلا
فلسطني مبا يتربع به السعوديون من عـون ومـساعدة إلخـوام            احلركة الوطنية يف    

   .)٤(الفلسطينيني 

                                                 

ار الثـورة الفلـسطينية يف عـام         أدت زيادة هجرة اليهود يف ظل سياسة االنتداب الربيطاين إىل إشعال ن            )١(
م ، ضد االنتداب والوجود الصهيوين      ١٩٣٩/هـ١٣٥٨م ، واستمـرت حىت عام      ١٩٣٦/هـ١٣٥٥

   ) . ٧٢ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعوديةالطحاوي ، عبد احلكيم ، . ( معاً 
   .٧٢ املرجع السابق ، ص )٢(
 ،  املرجع السابق عبد احلكيم ،    : الطحاوي   . ١٥٦رب ، ص    حافظ ، مخسون عاماً يف جزيرة الع      :  وهبة   )٣(

   . ٧٢ص 
اخلارجية يف .تاج السر ، السياسة : حران  . ٧٣ ـ  ٧٢عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص :  الطحاوي )٤(

   .٥٥عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص 
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اتصاالت تتعلق ذا الشأن مع عـدد       كما أن احلكومة السعودية قامت بإجراء       
   . )٢( ، كمحاولة منها حملاربة التقسيم بشىت الوسائل )١( ومن بينها أملانيا  ،من الدول

مشااً وحينما وجدت بريطانيا أن معظم الدول العربية واإلسالمية تقف موقفاً           
ملوقف اململكة العربية السعودية من حيث رفضها ملبدأ التقسيم ، أرسـلت احلكومـة              

متر ينـاقش املـشكلة      احلكومات العربية حلضور مـؤ     الربيطانية مندوبني عنها لدعوة   
دن ـيز ، ومسي مبؤمتر لن    ـالفلسطينية يعقد يف لندن ، وحيضره العرب واليهود واإلجنل        

ووافق العرب على حضور املؤمتر شريطة أال جيلسوا مع           ، )٣(أو مؤمتر املائدة املستديرة     
   . )٤(اليهود على مائدة االجتماع 

                                                 

 املبعـوث األملـاين يف بغـداد سـنة           حيث التقى الشيخ يوسف ياسني مبعوث امللك عبد العزيـز مـع            )١(
م ، وأخربه أن امللك عبد العزيز يتوقع من أملانيا أن تقوم خبطوات إجيابية للحيلولة دون ١٩٣٧/هـ١٣٥٦

م حىت احلرب ١٩٣٦عادل ، احلركة الوطنية الفلسطينية من ثورة : غنيم . [ قيام دولة يهودية يف فلسطني 
   ] . ٤٥١م ، ص ١٩٨١ط ، . ، د ن . العاملية الثانية ، القاهرة ، د 

   .٤٥١عادل ، نفس املرجع ، ص :  غنيم )٢(
 حول مائدة مستديرة محلت اسم اجتمعوا إىل املندوبني اإلجنليز العرب املائدة املستديرة ، ألن املندوبني مسي ب)٣(

   ] . ٥١ص أمني ، فيصل العظيم ، : سعيد . [ هذا املؤمتر ، وكان اليهود طرفاً ثالثاً يف الرتاع 
اململكة العربية السعودية يف مائة عام ـ حبوث  ( إمساعيل أمحد ، امللك عبد العزيز وقضية فلسطني :  ياغي )٤(

ط ، . ، الريــاض ، دارة امللــك عبــد العزيــز ، د ) امللـــك عبــد العزيــز  ( ٤ودراســات ـ  
   . ١٦٣م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 إىل عقد هذا املؤمتر هو خشيتها على مصاحلها االقتصادية ـ لقد كان من أهم األسباب اليت دفعت بريطانيا
واالستعمارية يف منطقة الشرق األوسط ، وخوفها من تدخل أملانيا يف شؤون املنطقـة ، باإلضـافة إىل                  

 ، واليت وجدت عند وصوهلا Wood Headنسبة إىل رئيسهـا جون وودهيد ) وودهيد (  جلنة توصية
 موجة من املظاهرات الصاخبة ضد التقسيم ، فقدمت تقريرهـا           م١٩٣٨/هـ١٣٥٧إىل فلسطني سنة    

نفس . [ لعـدول عن التقسـيم    باستحالة تنفيذ التقسيم ، ومن مث قـرر القادة اإلجنلـيز يف لنـدن ا           
   ] .١٦٣ـ١٦٢جع ، ص املر
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  ، اململكة العربية الـسعودية    و  ،  ومصر  ، وقد دعي للمؤمتر ممثلون من العراق     
جنلترا أن تكون اللجنة العربية العليـا املـشرفة     إورفضت   . )١(وشرق األردن واليمن    

، ممثلة للفلسطينيني يف املؤمتر ، إال أن األمري فيصل أصر           على قيادة الثورة الفلسطينية     
   .)٢(جنلترا لقبوهلا إعلى ضرورة مشاركتها حىت اضطرت 

 عبد العزيز على إرسال األمري فيـصل ممـثالً للحكومـة            وبعد موافقة امللك  
السعودية يف املؤمتر ، تقدمت القاهرة بدعوة احلكومات العربية املستقلة الـيت قبلـت              

ـ ١٣٥٧دة  ـذي القع من  ١٧ حلضور مؤمتر يعقد يف القاهرة       الدعوة الربيطانية   / هـ
ل املشكلة قبـل    حو،  وتوحيد كلمتهم   ،  م ، لالتفاق فيما بينهم      ١٩٣٩يناير  من  ١٧

  . )٣(التوجه إىل لندن 

ومنها سافر مع بقية الوفد ، وقد اشترك األمري فيصل يف مباحثات مؤمتر القاهرة      
ومـة  كبني الوفود العربيـة ومنـدويب احل      " املائدة املستديرة   " د مؤمتر   ـإىل لندن لعق  

ـ ١٣٥٧ذي احلجة   من   ١٣الوفد إىل لندن يف     ومبجرد وصول    . )٤(الربيطانية   /  هـ
 Malcolmحرص الوزير الربيطاين مـالكوم ماكدونالـد   م ، ١٩٣٩الثاين من فرباير 

Macdonald "         ملعرفـة موقـف      ، على عقد لقاء مع األمري فيصل مساء يوم وصوله 
وقد أظهر األمري فيصل غرية ومحاسـة وجـرأة          . )٥(احلكومة السعودية من املشكلة     

   . )٦(وشرح أبعادها  ،منقطعة النظري يف عرض القضية الفلسطينية 
                                                 

  ، سطنيامللك عبد العزيز وقضية فل    ل أمحد ،    ـإمساعي: ياغي   . ٥١ ، ص    يمـفيصل العظ أمني ،   :  سعيد   )١(
   .١٦٣ص 

   .٥٥تاج السر ، السياسة اخلارجية يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص :  حران )٢(
   .٧٣عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٣(
   . ١٤٣عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص :  احلصني )٤(
)٥( De Gaury, G. : Gaisal, King of Saudi Arabia, P. 61-62.   
   .١٤٣عبد الرمحن بن عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص :  احلصني )٦(
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حيمل معه رسالة من والده امللك عبد العزيز إىل املستر نيفل           وكان األمري فيصل    
إن : " رئيس احلكومة الربيطانية ، جـاء فيهـا    " Nevel Chamberlian" تشمربلن 

ب كل  ـ جتن  ،  بعني االعتبار  اذوـيأخالصداقة والعالقات بني الدولتني حتتم عليهما أن        
بريطانيا أن جتـد حـالً عـادالً للقـضية          لحة الفريقني ، كما طلب من       ما يضر مبص  

   .)١( " الفلسطينية يضمن احلق وصداقة األمة العربية

 فكان له صدى واسع يف األوساط       ألقى األمري فيصل خطاباً شامالً ،     ويف املؤمتر   
سطينية ،  جنليزية ويف املؤمتر ؛ إذ شرح موقف الدولة السعودية جتاه حل القضية الفل            اإل

تكلم ،  صحتها وقوا   وأقام األدلة على    ،  املقطوعة للعرب   أن بسط األمري العهود     فبعد  
 إن هذه العالقـات الـيت        : "جنلترا ، وقال  الوثيقة بني بالده وإ   عن عالقات الصداقة    

يريدها العرب وطيدة ، وخيشى أن تتصدع إذا مل يعامـل عـرب فلـسطني بالعـدل              
   .)٢(  "واإلنصاف

شكت املباحثات بني الوفود العربية واحلكومـة الربيطانيـة أن تنتـهي            وقد أو 
 وعدم   ، جنليز بالتريث س األمريكي روزفلت ، الذي نصح اإل      باالتفاق لوال تدخل الرئي   

   .)٣(سبب نشوب احلرب العاملية الثانية بباط بشيء االرت

                                                 

   .١١١٨ ، ص ٣ شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج ،خري الدين:  الزركلي )١(
   .١٦٥ ، ص إمساعيل أمحد ، امللك عبد العزيز وقضية فلسطني:  ياغي )٢(
ـ عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سـعود وجهـود يف القـضايا العرب              :  احلصني   )٣( ة ي

   .١٤٥واإلسالمية ، ص 
ـ كان اليهود قد ضغطوا على الرئيس األمريكي روزفلت من أجل الضغط على بريطانيا بعـدم قبـول                  

إمساعيل : يا غي . [ إلجنليزية يف مؤمتر املائدة املستديرة املطالب العربية ؛ لذا فشلت املفاوضات العربية ا     
   ] .١٦٥أمحد ، املرجع السابق ، ص 
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م  وعد  ، بدون حل للمشكلة ، وذلك بسبب تعنت اليهود        املؤمتر   انفضوهكذا  
ضغط املفاوضني الربيطانيني عليهم ، على الرغم من املقترحات الكثرية والعملية الـيت             

   .)١(واجلانب العريب على املؤمتر للتوصل إىل حل ، طرحها األمري فيصل 

وكان األمري فيصل قد أشار يف هذا املؤمتر بطريقة دبلوماسية إىل مطالب الوفد             
 مما يـدل    فقط ، ني الوفود العربية والربيطانية     السعودي بأن تكون املفاوضات مباشرة ب     

 واملمثلني الصهاينة الذين حـضروا      على عدم اعتراف الوفود العربية بالوكالة اليهودية      
 نظراً للهوة الكـبرية   ؛هلذا فقد انتهت نتائج هذا املؤمتر إىل الفشل الكامل    . االجتماع  
العرب على ضرورة استقالل    ت بني املوقفني العريب واليهودي ، فقد أصر         ـاليت فصل 

وبوضعية اليهود يف فلسطني ـدف      " بوعد بلفور   " فلسطني ، بينما متسك الصهاينة      
   .)٢(" الدولة اإلسرائيلية لليهود " االجتاه حنو إقامة 

رة ، ولكن االتصاالت    ـود العربية إىل القاه   ـر عادت الوف  ـوبعد انتهاء املؤمت  
بأن هنـاك    ويبدو أن احلكومة الربيطانية قد شعرت        .مل تنقطع مع احلكومة الربيطانية      

مث أرسـل   . السعودي يف القاهرة    لذلك فضلوا أن يبقى الوفد      أمالً يف حل املشكلة ،      
ة إىل امللك عبد العزيز يطلب منه بقاء األمـري          س الوزراء املصري حممود باشا برقي     رئي

 ،  )٣( العزيز على ذلك     ة ، وقد وافق امللك عبد     ـفيصل ملواصلة حل القضية الفلسطيني    
                                                 

   .٧٤عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )١(
ل املطالبة بوقف هجرة اليهود إىل فلسطني فوراً ، ومنح فلسطني االستقال          : ـ ومن ضمن هذه املقترحات      

نفس . [ يف إطار دولة واحدة جتمع بني العرب واليهود ، مع إعطاء وقت حمدد إلعالن هذا االستقالل                 
   ] .٧٥املرجع ، ص 

دراسة وثائقية للقضية الفلسطينية يف مسار العالقـات الـسعودية الربيطانيـة            : بصرية إبراهيم   :  الداود   )٢(
ـ        ١٩٣٨/١٩٧٥  ذو القعـدة  ٦ ، الـسنة  ١١سعودية ، العـدد    م ، الرياض ، جملة اجلمعية التارخيية ال
   .١٧٢م ، ص ٢٠٠٥يناير / هـ ١٤٢٥

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   :  احلصني   )٣(
   .١٤٦واإلسالمية ، ص 
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 كان له دوره الفعال يف مؤمتر لندن من أجل دعم القضية            مما يدل على أن األمري فيصالً     
  .الفلسطينية 

ويف أثناء تواجده بالقاهرة التقى مسوه بالسفري الربيطاين يف مصر الـسري ملـز              
متسك األمـري فيـصل   ، ودارت مفاوضات بينهما ،  " Mils Lampson" المبسون 

هلا بضرورة حتديد وقت زمين حمدد الستقالل فلسطني ، غري أن املباحثات وصلت             خال
وأعرب األمري فيصل عن استيائه الشديد للنتيجة اليت انتهى إليها       ،  إىل الطريق املسدود    

   .)١(املؤمتر ، ومن مث عاد إىل بالده 

 بإصدار مـا يعـرف      الربيطانيةقامت احلكومة   م  ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ويف عام   
اب األبيض ، حول املسألة الفلسطينية يف حماولة منها إلرضاء العـرب ، بعـدما               بالكت

شعرت حبرجها الشديد من موقفها أثناء مؤمتر املائدة املستديرة يف لندن ، وما تبعه من               
والوفود العربية موقفاً بطولياً للدفاع عن القضية       مفاوضات أبدى خالهلا األمري فيصل      

   .)٢(الفلسطينية 

                                                 

حممـود  : حممد   . ٧٦ـ٧٥عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص           :  الطحاوي   )١(
 ، الـسنة األوىل ، شـعبان     ٣ك فيصل ، الرياض ، جملة الـدارة ، العدد          ـاب عن حياة املل   ـسيد ، كت  
   .٢٦٣م ، ص ١٩٧٥سبتمرب / هـ ١٣٩٥

   .٧٦ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، :  الطحاوي )٢(
وات ، والـسماح بنقـل      إقامة دولة فلسطينية خالل عشر سن     : ـ ومن أهم ما جاء يف الكتاب األبيض         
كما أنه ال يسمح . وحظر أو منع حدوث ذلك يف أماكن أخرى ، ملكيات أراض عربية يف أماكن معينة 

: احلـصني   . [ ة  ـس سنوات املقبل  ـرة إىل فلسطـني خالل اخلم    ـ ألف يهودي باهلج   ٧٥ألكثر من   
القـضايـا العربيـة   د العزيز آل سعــود وجهـوده يف   ـعبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عب      

   ] .١٤٧واإلسالمية ، ص 
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 ألنه مل حيقق    ؛اللجنة العربية العليا يف فلسطني رفضت الكتاب األبيض         غري أن   
 ؛اليت تدعو إىل تشكيل دولة فلسطينية ، وكذلك رفضه اليهـود            املطالب الفلسطينية   

   .)١(ألنه يطالب باحلد من هجرم إىل فلسطني 

عام  كان قد حاول أثناء زيارته إىل لندن         جدير بالذكر أن األمري فيصالً    ومما هو   
م ، إجراء حمادثات رمسية مع خمتلف أطراف احلكومة الربيطانيـة           ١٩٣٩/هـ١٣٥٨

وكانت احلكومة الربيطانية تبدي اهتمامـاً       . )٢(لتوثيق العالقات السعودية الربيطانية     
إا كانـت    إىل   )٣(كبرياً بزيارة األمري فيصل لربيطانيا ، حيث تشري الوثائق الربيطانية           

 كان يف   مري ، وتسعى ملعرفة املسائل اليت سوف يناقشها معهم ، واليت           األ لةتستعد ملقاب 
مما يـدل علـى أن      . سطينية  لالعامل العريب ، والقضية الف     مقدمتها الوضع السياسي يف   

  . كان آنذاك شخصية سياسية هلا وزا يف األوساط األوروبية األمري فيصالً

م ، كان األمـري     ١٩٣٩/هـ١٣٥٨وعندما قامت احلرب العاملية الثانية عام       
ونائباً للملك علـى    ،  فيصل يف ذلك الوقت وزيراً خلارجية اململكة العربية السعودية          

موقف بالده منـها ،  احلجاز ، وكان عليه أن يقف على آخر تطورات احلرب لتحديد         
وأعلنوا ،  وهو ما اجتمع امللك عبد العزيز من أجله مع األمري فيصل وكبار مستشاريه              

   .)٤(كة العربية السعودية دولة حمايدة أن اململ

                                                 

   . ١٦٧إمساعيل أمحد ، امللك عبد العزيز وقضية فلسطني ، ص :  يا غي )١(
بصرية إبراهيم ، دراسة وثائقية للقضيـة الفلسطينية يف مسـار العالقات السعودية الربيطانية ،             :  الداود   )٢(

   .١٧٣ص 
)٣( F.O. 371/23268, Sir R.Bullard, Jedda, Amglo-Saudi relations, January 13th, 

   ) ] .١٢( نظر امللحق ، وثيقة رقم [   . 1939
   .٧٧عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٤(
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 من احلرب ، إال أا      كة العربية السعودية أعلنت احلياد    وعلى الرغم من أن اململ    
كانت تتعاطف مع بريطانيا ودول احللفاء ، ونظراً للعالقات الطيبة اليت كانت تـربط              

أكدته زيـارة  أخذت متيل إىل جانبهم دون إعالن رمسي ، وهو ما    ،  بني اململكة وبينهم    
   .)١(األمري فيصل هلذه الدول أثناء احلرب 

ت ـي روزفل ـس األمريك ـل الرئي ـم أرس ١٩٤٣/هـ١٣٦٢ة  ـي سن ـفف
 )Roosevelet (       دة ، فرأى امللـك     ـدعوة للملك عبد العزيز لزيارة الواليات املتح

   .)٢(عبد العزيز أن يقوم ذه الزيارة نيابة عنه ابنه األمري فيصل 

 زيارته إىل أمريكا مبدينة ميامي بالواليات       )٣(ري فيصل والوفد السعودي     بدأ األم 
) Charles Spruks(املتحدة األمريكية ، حيث كان يف استقباله املستر شارلز بروكس 

   .)٤(مندوباً من وزارة اخلارجية األمريكية 

                                                 

   .٧٨ ، ص امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية:  الطحاوي )١(
نعكس على اململكة أيضاً ، خاصة يف ة بسبب احلرب العاملية ، وهو ما اـ تأثرت األحوال االقتصادية العاملي

ظل نقص عدد احلجاج الذين ميثلون دخالً اقتصادياً للمملكة ، فكان ذلك عامالً على زيادة التقارب بني 
 والـذين    ، )بريطانيا وفرنسا واالحتاد السوفييت والواليات املتحدة األمريكيـة         ( اململكة ودول احللفاء    

ترتبط معهم بعالقات وثيقة خاصة بريطانيا ، واليت اتفقت مع الواليات املتحدة األمريكية على تقـدمي                
ومع استمرار األزمة االقتـصادية كـان       . املساعدات االقتصادية بدالً منها للمملكة العربية السعودية        

   ) .٧٧ ـ ٧٦ نفسه ، ص. ( ل احللفاء يزداد وود،  بني اململكة العربية السعودية التقارب
   .٥٤أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٢(
 كان الوفد السعودي يضم باإلضافة إىل األمري فيصل وزير اخلارجية ونائب امللك رئيساً للوفد ، وبرفقتـه                )٣(

حافظ وهبه مستشار امللك والوزير السعودي املفـوض يف         / شقيقه األمري خالد بن عبد العزيز ، والشيخ         
عبـد احلكـيم ،     : الطحاوي  . [ إبراهيم السليمان ، واملترجم عبد اهللا بلخري وغريهم         / خ  لندن ، والشي  
   ] .٧٩ ، ص املرجع السابق

   .١٧٢منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص :  العجالين )٣(
De Gaury, G. Faisal, King of Saudi Arabia, P.68. 
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ومن ميامي اجته األمري فيصل والوفـد الـسعودي إىل العاصـمة األمريكيـة             
ن ، حيث قابل الرئيس روزفلت وأهداه سيفاً ، وقد أقيمت على شرفه مأدبـة               واشنط

مما زاد يف أواصر الصداقة واإلعجاب بني الرئيس األمريكي         عشاء يف البيت األبيض ،      
وقد حتدث الرئيس األمريكي روزفلت يف مأدبة العشاء إىل األمـري    .)١(واألمري فيصل  

 البلديني ، كما أشاد خالل حديثه بامللـك         فيصل ، وأوضـح العالقات املشتركة بني     
   .)٢(وبالدور القيادي الكبري الذي قام به عبد العزيز 

لـى دعـم القـضية      ل األمري فيصل خالل زيارته إىل واشـنطن ع        ـوقد عم 
 احلكومة السعودية من أهم مبادئها العمل علـى دعـم هـذه         خاصة أن   ، الفلسطينية

اليت بدأت تتأثر بالدعاية    ،  لى السياسة األمريكية    القضية ، مما جعلها تركز اهتمامها ع      
   .)٣(الصهيونية نتيجة النتقال تلك احلركة إىل الواليات املتحدة األمريكية 

القائم بأعمال وزير  ) Edwaed Stattininis( ويف لقاء مع إدوارد استيتنوس 
 األمريكية  ضرورة معرفة أهداف السياسة   اخلارجية األمريكية ، شدد األمري فيصل على        

يف الشرق األوسط حىت يكون هناك اتفاق يف وجهات النظر ، يف حني أكد اجلانـب                
األمريكي له أن سياستهم دف إىل استقرار املنطقة العربية نظراً ألمهية ذلك بالنـسبة              

   .)٤(ملصاحلها اخلاصة بالبترول 
                                                 

   .١٧٢ ، ص يمتاريخ مملكة يف سرية زعمنري ، :  العجالين )١(
   .٧٣٢ ـ ٧٣١ ، ص ١عهد امللك عبد العزيز ، ج خري الدين ، شبه اجلزيرة يف: كلي  الزر)٢(
عبد الرمحـن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز وجهوده يف القضايا العربية واإلسـالمية ،                 :  احلصني   )٣(

   .١٥١ص 
   .٨١جية السعودية ، ص عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلار:  الطحاوي )٤(

ـ مما هو جدير بالذكر أنه بعد عودة األمري فيصل من هذه الزيارة مت االتفاق مع الـشركات األمريكيـة           
بالتنقيب عن البترول يف املنطقة الشرقية للمملكة ، وكان ذلك مـع شـركة سـتاندارد أويـل أوف                  

م اليت انضمت إليهـا  ١٩٣٣/هـ١٣٥٢ يف عام ٍ" Standard Oil Of California" كاليفورنيا 
يف العـام التايل ، فأُعلـن عن تأسيس شركـة النفط العربيـة أرامكو            " Texas" شركة تكسـاس   

"ARAMCO "٧٨نفسه ، ص . [اليت قُدر هلا أن تقوم بدوٍر كبري يف العالقات السعودية األمريكية. [  
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 أثناء زيارته ومن املواقف املشرفة لألمري فيصل يف الدفاع عن القضية الفلسطينية
أرادت أن  ة يف الواليات املتحـدة األمريكيـة        ـألمريكا ، أن بعض الدوائر الصهيوني     

حترجه ، حيث سأله أحد الصحفيني يف املؤمتر الصحفي العام عـن رأيـه يف اليهـود                 
فأجاب بأن مجيع مـن يـساعدون إسـرائيل         . األمريكيني الذين يساعدون إسرائيل     

تز ، ويلغي عمدة نيويـورك      مما جعل احملافل الصهيونية     . ..ويساندوا هم أعداء لنا     
وحاكم واليتها التزاماا الرمسية إزاء ضيف شـعب الواليـات املتحـدة األمريكيـة          

وهـذا  . وحكومتها ، ولكن الفيصل مل يهـتز بل قال ما أراد أن يقـول دون جماملة             
 األمريكيـة لـدعم     يؤكد الدور العظيم الذي قام به الفيصل يف الواليـات املتحـدة           

   .)١(الفلسطينيني 

وقد قام األمري فيصل بزيارة العديد من املدن األمريكية ، واطلع على مظـاهر              
واجلامعـات ،   ف ااالت ، حيث قام بزيـارة املعامـل ،           ـاحلضارة والتقدم يف خمتل   

   .)٢(وغريها ، واملزارع ، ومصايف البترول ، والطريان ، والبحرية 

دعـم   دورها الفعال يف   زيارة األمري فيصل ألمريكا كان هلا        وهكذا نالحظ أن  
  .وخاصة القضية الفلسطينية ، القضايا العربية واإلسالمية 

يات املتحدة األمريكية ، تلقى األمري فيـصل دعـوة          ويف أثناء تواجده يف الوال    
 العربية   وافق على قبوهلا من أجل حبث القضايا       )٣(رمسية من احلكومة الربيطانية لزيارا      

                                                 

ز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة          عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزي         :  احلصني   )١(
   .١٥١واإلسالمية ، ص 

   .١٧٣ـ١٧٢منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص :  العجالين )٢(
   .٥٤أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٣(
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حيث وصـلها يف   ،  الربيطانية ، وغادر الواليات املتحدة متوجهاً إىل لندن         احلكومة  مع  
   .)١(م ١٩٤٣/هـ١٣٦٢ذي القعدة من  ٢١

وزير  ) Anthony Eden( ويف لندن التقى األمري فيصل مع املستر أنتوين إيدن 
فيـصل ، ومشلـت     أقام مأدبة غذاء على شرف األمري        الذي،   )٢(اخلارجية الربيطانية   

  .)٣(ألة استقالل بقية البالد العربيةومس دارت بينهما املسألة الفلسطينية، املباحثات اليت

)  Moris Peterson( وكذلك التقى األمري فيصل مع السري موريس بترسون 
 جية الربيطانية ، وكان حريصاً خالل ذلك اللقاء على أخذ موافقة بريطانيا           راوكيل اخل 

ق العالقات السعودية األمريكية ، من خالل موافقة اجلانب الربيطـاين           على توسيع نطا  
ومسألة توسيع عمل شـركات     ،  على مسائل التسلح من الواليات املتحدة األمريكية        

   .)٤(القضية الفلسطينية  إىل مناقشةيف بالده ، باإلضافة " أرامكو " البترول العربية 

) Winston Churchill( تشرشل كما اجتمع األمري فيصل مع املستر ونستون
لك اجتمع مع امللـك     ذحيث كان اللقاء األول بينهما ، وك      ،  رئيس الوزراء الربيطاين    

وبعض القضايا الدولية ، وعن     ،  معهما عن القضايا العربية      وحتدث   )٥(جورج السادس   
   .)٦(العالقات الودية بني الدولتني 

                                                 

   .٨٢عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )١(
)٢( Powell, W. : Saudi Arabia, P. 272.   
   .٨٣عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص :  الطحاوي )٣(
   .٨٤ املرجع السابق ، ص )٤(
)٥( De Geury, G. : Faisal, King of Saudi Arabia, P. 72.   
   .٥٤أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٦(
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) De Gaulle( من اجلنرال دجيول مث غادر األمري فيصل لندن إىل اجلزائر بدعوة
وقد   .)١(زعيم فرنسا ، حيث دعاه باسم حكومة فرنسا احلرة يف مقرها املؤقت اجلزائر 

وكذلك الـشعوب العربيـة     ،  تناولت حمادثاما ما يعانيه شعب اجلزائر من االحتالل         
ا ، وطالب بضرورة منح فرنس    ) تونس واملغرب   ( األخرى اخلاضعة للسيطرة الفرنسية     

   .)٢(االستقالل هلذه الشعوب 

بعض   وبني حيث أمضى عدة أيام ، ودارت بينه)٣(وتوجه بعد ذلك إىل القاهرة     
 ناشد خالهلا املسؤولني    ، املسؤولني املصريني والربيطانيني مباحثات حول القضايا العربية      

، ا ضد فرنـسا     ـس يف صراعه  ـالربيطانيني ضرورة أن تقف احلكومة إىل جانب تون       
ا حتدث عن املشكلة الفلسطينية ، وذكر هلم أن احلل يف رأيه هو القائم على أساس                كم

   .)٤(دولة واحدة فلسطينية تضم العرب واليهود معاً 

وصل م ١٩٤٣ديسمرب من  ٢٣/ هـ١٣٦٢من ذي احلجة     ٢٥ويف مساء يوم    
وقدم له   ،إىل جدة عائداً إىل بالده ، حيث التقى بوالده امللك عبد العزيز             األمري فيصل   

تقريراً عن رحلته اليت زار خالهلا الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا واجلزائر وتونس      
   .)٥(ومصر 

                                                 

   .٥٤أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )١(
   .٨٥ـ٨٤مللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص عبد احلكيم ، ا:  الطحاوي )٢(
   .٥٤أمني ، املصدر السابق ، ص :  سعيد )٣(
حمسن ، فيصل من خالل وثـائق بريطانيـة   : حممد  . ٨٥عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص   :  الطحاوي   )٤(

م، ١٩٧٥هـ ، سبتمرب ١٣٩٥ ، السنة األوىل، شعبان ٣تنشر ألول مرة ، الرياض ، جملة الدارة ، العدد 
   .٢٧١ـ٢٦٩ص 

   .٨٥ الطحاوي ، عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص )٥(
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وهكذا نالحظ مما سبق أن تلك الزيارات اليت قام ا األمري فيصل إىل أوروبا ،               
األوىل حنو توسيع العالقات السعودية مع تلك الدول ، وخدمة          كانت مبثابة اخلطوات    

من خالل االجتماع برؤسـاء تلـك        لقضايا اإلسالمية العربية املعاصرة والدفاع عنها     ا
الدول ، وبالشخصيات السياسية البارزة فيها ، وحضور املؤمترات واحملافـل الدوليـة             

ومن مث تأيت مرحلة التفكري اجلـدي يف        . ملناقشة تلك القضايا وإجياد أنسب احللول هلا        
سالمية ملواجهة  يضم الدول العربية واإل   ،  اد كيان واحد    حل هذه القضايا من خالل إجي     

  .اتمع الدويل 

  .وهو ما سوف تتعرض له الدراسة يف الفقرة القادمة بإذن اهللا 
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  ،  مجع كلمـة العـرب     كان امللك عبد العزيز يف مقدمة الداعني والساعني إىل        
ومن ذلك أنه كتب إىل احلكومة العثمانية   . وتوحيد خططهم فيما حيافظ على مصاحلهم       

 ،يقترح عليها أن تدعو رؤساء العرب إىل مؤمتر يعقد يف بلد ال سيادة هلا فيه وال نفوذ                  
دف إما أن تكون البالد العربية كتلة سياسية واحدة ، أو واليات مرتبطـاً بعـضها                

   .)١(عض لتحقيق املصلحة العامة بب

كما جلأت اململكة العربية السعودية يف سبيل حتقيق تلـك الغايـة إىل عقـد               
معاهدات أخوة وحتالف مع الدول العربية ، منها املعاهدة اليت عقدت بـني اململكـة               

، وانضمت إليها اليمن يف سـنة       م  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥العربية السعودية والعراق سنة     
   .)٢(م ١٩٣٧/هـ١٣٥٦

 السعودي يف توقيع سلـسلة مـن اتفاقيـات          يولقد ازداد النشاط الدبلوماس   
ـ   ـة من ـمع الدول العربية واإلسالمية واألوروبي    الصداقة   ي األول  ـذ املؤمتر اإلسالم

، وأملانيـا   ،  وإيطاليا  ،  م ، مع كل من بريطانيا       ١٩٢٦/هـ١٣٤٥مبكة املكرمة سنة    
   .)٣(والكويت ، وسوريا ، واألردن ، ليمن وا، والعراق ، ومصر ، وتركيا وفرنسا 

وكان وزير اخلارجية الربيطاين مستر إيدن قد ملح إىل فكرة الوحدة أو اجلامعة             
م ، يف جملس النـواب      ١٩٤٣/هـ١٣٦٢العربية يف أثناء احلرب العاملية الثانية ، عام         

                                                 

   . ٢٧٨ـ٢٧٧خري الدين ، الوجري يف سرية امللك عبد العزيز ، ص : الزركلي ) ١(
   . ٢٧٧املصدر السابق ، ص ) ٢(
ئة عام  ة العربية السعودية يف م    اململك( حممد زيان ، العالقات الدولية للمملكـة العربية السعودية         : عمر  ) ٣(

ط ،  . ، الريـاض ، دارة امللـك عبـد العزيـز ، د              ) السياسة اخلارجية    ( ١١ـ   ـ حبوث ودراسات  
   .٥٤م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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 كل حركة بني    إن احلكومة الربيطانية ، تنظر بعني العطف إىل       : " الربيطاين ، حيث قال     
   .)١("  أو السياسية بينهم  ، أو الثقافية ،العرب ، لتعزيز الوحدة االقتصادية

  ،إىل سـوريا يس وزرائها السابق مجيل املـدفعي   وأرسلت حكومة العراق ، رئ    
وشرقي األردن ، مث مصر ، ملناقشة آراء زعمائها حـول حتقيـق             ،  ولبنان  ،  وفلسطني  

   .)٢(فكرة االحتاد 

 رئيس الوزراء املصري يف ربيـع األول        )٣(علن مصطفى باشا النحاس     ومن مث أ  
م ، أمام جملس الشيوخ املصري ، ضرورة استطالع آراء          ١٩٤٣مارس  / هـ١٣٦٢

   .)٤(احلكومات العربية لبحث موقفها حول الوحدة بني البالد العربية 

يـات  إىل الوال  أثناء عودته من رحلته    اإلشارة إىل أن األمري فيصل يف     وسبقت  
/ هـ١٣٦٢فيها عدة أيام من شهر ذي احلجة      املتحدة األمريكية ، زار القاهرة وأمضى       

م التقى خالهلا مع رئيس الوزراء املصري مصطفى النحاس واملسؤولني          ١٩٤٣ديسمرب  

                                                 

   .١٢٠٠ ، ص ٣خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي ) ١(
خري الديـن ، الوجيز يف سـرية امللك عبد العزيز ،           : الزركلـي . ١٢٠١ ، ص    ٣املصدر السابق ، ج   ) ٢(

   .٢٧٨ص 
، زعيم مصري ، ولد يف مسنـود        ) م  ١٩٦٥ـ١٨٧٩/ هـ  ١٣٨٥ـ١٢٩٦( مصطفى النحاس باشا    ) ٣(

إىل أن عني قاضـياً باحملـاكم       ،  وخترج مبدرسة احلقوق وعمل يف احملاماة باملنصورة        ،  وتعلم ا وبالقاهرة    
ـ ١٣٣٧ الوفد املصري برئاسة سعد زغلول سـنة         األهلية ، وانتسب إىل    وتـوىل وزارة   . م  ١٩١٨/هـ

وبعد وفاة سعد   . م ، وانتخب وكيالً فرئيساً لس النواب        ١٩٢٤/هـ١٣٤٣املواصالت مع سعد سنة     
 اختري خليفة له يف رئاسة الوفد ، وتوىل رئاسة الوزارة مخس مرات ، وعقـد                 ، م١٩٢٧/هـ١٣٤٦سنة  

ـ ١٣٧٢بعد الثورة سنة    ولزم بيته مكرهاً     . لانت مقدمة االستقال  معاهدة مع بريطانيا ك    م ،  ١٩٥٢/هـ
   ] .٢٤٦ ، ص ٧خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ وتويف بالقاهرة 

   .٨٦عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ٤(
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   ا املشاورات اخلاصة بتحقيق الوحدة بني البالد العربيـة         ماملصريني ، وتناولت حمادثا
    .)١(املستقلة 

 األمري فيصل على قناعته بقضايا األمة العربية واإلسالمية يف حديثـه            وقد أكد 
إن العرب أمـة واحـدة ، وإن   : " بالقاهرة ـ آنذاك ـ بقولة   لوكالة األنباء العربية 

الوحدة ميكن أن حتدث تدرجيياً ، وجيب أن يكون القرآن الكـرمي مـصدر التـشريع         
   .)٢(... "  ، حىت النواحي السياسية واالقتصادية، واالجتماعية ، للنواحي الدينية 

وأرسلت احلكومة السعودية يوسف ياسني نائب وزيـر اخلارجيـة يف سـنة             
م إىل القاهرة للمشاركة يف املفاوضات التمهيدية للوحدة ، وكان ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢

غـري أن مـصطفى    . )٣(معه خري الدين الزركلي الوزير السعودي املفوض يف القاهرة         
رى ضرورة استكمال هذه املفاوضات مع األمري فيصل ، خاصة بعـد            النحاس كان ي  

إن أهـم   : " واليت جاء فيهـا     ،  التصرحيات اليت أدىل ا يف لندن عن الوحدة العربية          
مسألة تشغل بال احلكومات العربية هي أن تستقل كل حكومة استقالالً تامـاً حـىت               

 ألنه ال يوجـد     السياسة ؛ كلمتها  ميكنها أن تتفاوض الختيار أجنح الوسائل اليت جتمع         
ويف ذلك تأكيد علـى      . )٤(" ة للوحدة   بالد العربية على املبادئ الرئيس    خالف بني ال  

 حبيث أن رئيس الوزراء املصري      وجهوده يف حتقيق الوحدة العربية ،     دور األمري فيصل    
 كان حريصاً على أن تكون املفاوضات معه فيما يتعلق بتحقيق الوحدة بـني الـبالد              

  .العربية 
                                                 

   .٨٦ات اخلارجية السعودية ، ص عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالق: الطحاوي ) ١(
 ،  ٣٨٣ ، امللك فيصل ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ، الرياض ، جملة الفيصل ، العدد               غنيميرأفت  : الشيخ  ) ٢(

   .٣٩ـ٣٨م ، ص ٢٠٠٨مايو / هـ١٤٢٩مجادى األوىل 
   .١٢٠٤ ، ص ٣عهد امللك عبد العزيز ، ج خري الدين ، شبه اجلزيرة يف: كلي الزر) ٣(
    .٨٦عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : حاوي الط )٤(
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 عومع أن احلكومة السعودية بادرت باالشتراك يف املفاوضات التمهيدية ملشرو         
الوحدة ، إال أا أخرت توقيعها على برتوكول اإلسكندرية الذي يقضي باالتفاق على             

 ، ووقع عليه    )١(م  ١٩٤٤أكتوبر  / هـ  ١٣٦٣إقامة الوحدة ، والذي عقد يف شوال        
ردن والعراق ، وذلك حىت تتأكد من أن الوحدة لن          كل من مصر وسوريا ولبنان واأل     
   . )٢(دولة على حساب األخرى تكون أداة ملشاريع ختدم أغراض 

وكان امللك عبد العزيز قد أعطى تعليماته إىل الوفد السعودي إلبالغ رئـيس             
   .)٣(اللجنة التحضريية أنه مستعد للتوقيع على الربوتوكول بشروط خاصة 

وبعد ذلك بدأت اخلطوات العملية إلنشاء اجلامعة العربية ، وكان ملـصر دور             
عبد الرمحن عزام املنـسق العـام       املؤيد واملشجع ملبادرة امللك عبد العزيز ، حيث قام          

اجلامعـة املقترحـة     امللك عبد العزيز لبيان أهداف     ملشروع اجلامعة العربية بزيارة إىل    
م من امللك عبد العزيز ، كمـا اقتنـع مبـشروعية        ومسؤولياا ، حيث وجد كل تفه     

   . )٤(وأمهيتها اليت أبدا اململكة ، الشروط والتحفظات 
                                                 

حممـد  : اخلـضريي    . ٨٧عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص           : الطحاوي  ) ١(
 ١١سليمان ، تطور السياسة اخلارجية يف عهد امللك عبد العزيز ، اململكة العربية السعودية يف مائـة عام                  

   .١٤٤م ، ص ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨ط ، . لرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، د ، ا) السياسة اخلارجية ( 
   .٨٧عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي ) ٢(
)٣ (F.O. 371/45235, From Mr. Ellison, Jedda, 3 Jan. 1945.   

   ) .١٣(  الوثائق ، رقم ملحقانظر 
   .١٤٥ ، ص املرجع السابقحممد سليمان ، : اخلضريي ) ٤(

أن يعقد بني الدول العربية حلـف يرمـي إىل   : "  هلا امللك عبد العزيز ومن أهم هذه األسس اليت دعا     ـ  
 بينـهم ، وأن تكـون       ، ويضمن حسن ا جلوار    ، لسالمةكل منها ، وسالمة جمموعتها       تكافلها وتعاوا   

ذا امتنع أحد الطرفني عن م ، وإياحلرب حمرمة بني الدول العربية ، وكل خالف يحلّ بالتوسط أو بالتحك
 فإن بغى واعتدى ، فلها بعد التشاور        ،قبول التحكيم أو اإلذعان ملا حكم به ، فللدول العربية نصيحته            

خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، : الزركلي ..." .[ أن تقرر ما تراه لوقف االعتداء 
     ] .١٢٠٨ ، ص ٣ج
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ومن مث عقد اجتماع رضوى بني امللك عبد العزيز وامللك فـاروق الـذي زار        
م ، واستقبله امللك عبـد العزيـز        ١٩٤٥/هـ١٣٦٤اململكة العربية السعودية سنة     

 ، ومن النتـائج الـيت       )١(مري فيصل حاضراً لذلك االجتماع      حبفاوة بالغة ، وكان األ    
ـ      ـت بعض العوائق ، واتضح    ـترتبت عليه أن أزيل    ت ـت بعض األمور ، اليت شجع

   .)٢(امللك عبد العزيز على دعم مشروع اجلامعة العربية 

مـارس  / هــ   ١٣٦٤وكان لزيارة امللك عبد العزيز ملصر يف ربيـع األول           
 يف انبثاق فكرة إنشاء ك فاروق يف ذلك الوقت ، أثر كبري   املل م ، ومباحثاته مع   ١٩٤٥

   .)٣(جامعة الدول العربية 

م ، مت التوقيع علـى ميثـاق        ١٩٤٥مارس  / هـ  ١٣٦٤ويف ربيع الثاين عام     
 ، حيث وقعت عليه احلكومـات       )٤(جامعة الدول العربية يف قصر الزعفران بالقاهرة        

واليمن ،  واألردن  ،  والعراق  ،  وسوريا  ،   لبنان   وهي،  العربية املستقلة يف ذلك الوقت      
 ، ولقد أرسل األمري فيصل نائبه يوسف ياسني وخري          )٥(باإلضافة إىل السعودية ومصر     

 وذلك نظراً النشغاله    ؛ )٦(الدين الزركلي للتوقيع عليه باسم اململكة العربية السعودية         

                                                 

: الطحاوي   . ١٢٠٨ ، ص    ٣يـن ، شبه اجلزيـرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج          خري الد : الزركلي  ) ١(
   .٨٧عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص 

   .١٤٦ـ١٤٥، ص حممد سليمان ، تطور السياسة اخلارجية يف عهد امللك عبد العزيز : اخلضريي ) ٢(
   .١٤٦ السابق ، ص املرجع) ٣(
صالح الدين ، فيصل بن عبد العزيز : املنجد . ١٢٠٨ ، ص ٣، جاملصدر السابق خري الدين ، : ليالزرك) ٤(

   .٣٥م ، ص ١٩٧٢ ، ١مـن خالل أقواله وأعمالـه ، بريوت ، دار الكتاب اجلديـد ، ط
    .٨٨ ، ص املرجع السابقعبد احلكيم ، : الطحاوي  )٥(
   .٨٨ ص  ،٣ ج السابق ،املصدرخري الدين ، : الزركلي ) ٦(
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 عن بالده على إعـالن قيـام        يف اإلعداد للسفر للواليات املتحدة األمريكية للتوقيع      
   .)١(منظمة األمم املتحدة 

وكان اهلدف من إنشاء اجلامعة هو التعاون والتنسيق بـني الـدول العربيـة              
والثقافية واالجتماعية وميثاق الدفاع    املشتركة يف مجيع ااالت السياسية واالقتصادية       

لدولية اليت قـد تنـشأ يف        ومهمة اجلامعة تقرير وسائل التعاون مع اهليئات ا        ،املشترك  
   .)٢(املستقبل لكفالة األمن والسالم الدوليني 

ومن املواقف الثابتة واحلازمة اليت قامت ا اململكة ، عن طريق اجلامعة العربية             
وغريها من احملافل الدولية ، هو موقفها الثابت والدائم من القضية الفلسطينية ، ومـن               

 وفد سعودي إىل اإلسكندرية حلضور االجتماع       ذلك أن األمري فيصل سافر على رأس      
األول الذي دعت إليه جامعة الدول العربية ملناقـشة األوضـاع داخـل األراضـي               

موقف عريب موحـد ،     م ، واختاذ    ١٩٤٦سبتمرب  / هـ  ١٣٦٥الفلسطينية يف شوال    
 ،  وقرر املؤمتر سفر الوفود العربية إىل لندن ملفاوضة احلكومة الربيطانية حول املـشكلة            

ولكن عندما مل جتد هذه الوفود خطوات إجيابية من لندن اجتهت ومعها األمري فيصل إىل               
   .)٣(األمم املتحدة 

                                                 

   . ٨٨عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص : الطحاوي ) ١(
   .٥٤حممد زيان ، العالقات الدولية للمملكة العربية السعودية ، ص : عمر ) ٢(

ـ     يتألف ميثاق جا  ـ   : ومن ثالثة مالحق    ،  ة تشتمل على عشرين مادة      معة الدول العربية من وثيقة رئيس
. م  خاص بفلسطني ، والثاين بالبالد العربية غري املشتركة باجلامعة ، والثالث بتعيني األمـني العـا   األول

، ويتألف جملس اجلامعة     جملس اجلامعة واللجان الدائمة واألمانة العامة     : ة للجامعة هي    والفروع الرئيس 
ديتني يف العام ، كما جيوز ويعقد الس دورتني عا. ولكل منها صوت واحد    ،  من مجيع الدول األعضاء     

 ،  ٢املوسوعـة العربية امليسرة ، م    . [ عقد دورة استثنائية للمجلـس كلما دعت احلاجـة إىل ذلك          
   ] .٨٢٦ص 

   .٩٤ ، ص املرجع السابقعبدا حلكيم ، : الطحاوي  . ٥٣ ـ ٥٢أمني ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٣(
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كما كان األمري فيصل يف مقدمة احلضور للقاهرة للتوقيع باسم بـالده علـى              
معاهدة الدفاع املشترك اليت عقدت بني دول جامعة الدول العربيـة يف ربيـع الثـاين       

م ، وهذا يؤكد إصرار األمري فيصل على دعم توجيهات          ١٩٥١اير  فرب/ هـ  ١٣٧٠
وكـان ذلـك حمـور    ، السياسة العربية للوقوف صفاً واحداً ضد أعداء األمة العربية   

   .)١(السياسة اليت التزم ا يف العالقات اخلارجية السعودية 

أيضاً  قيام جامعة الدول العربية وظروف اإلعداد له ، مواكباً           ولقد كان إعالن  
الـيت  تحـدة ،  وهي منظمة األمـم امل ، العامل  لتضم دو،  إلعداد لقيام منظمة دولية     ل

تطلعت الدبلوماسية السعودية برئاسة األمري فيصل بن عبد العزيز آل سعود أن تكون             
   .)٢(نظراً ألمهيتها للمجتمع الدويل ، اململكة العربية السعودية عضواً فيها 

نه بعد انتـهاء    األمم املتحدة ، فإ   فيصل يف تأسيس هيئة     أما بالنسبة لدور األمري     
احلرب العاملية الثانية فكر احللفاء الذين انتصروا يف تلك احلرب على تطـوير عـصبة               

مع الدول  وبرغبة أكيدة من امللك عبد العزيز يف العمل          . )٣(األمم لتكون هيئة عاملية     
األمري فيـصل يف ربيـع      بنه   إىل ا  دعم السلم العاملي ، بعث     الكربى ، والسعي معها يف    

ونتيجة لذلك بعـث  . م ، تعليمات ذا اخلصوص   ١٩٤٥مارس  / هـ  ١٣٦٤األول  
                                                 

   .٩٨، ص عالقات اخلارجية السعودية عبد احلكيم ، امللك فيصل وال: الطحاوي ) ١(
   .٨٨ املرجع السابق ، ص )٢(
كانت الدول الكربى املتحالفة قد قررت ، بعد ظهور عالمات انتصارها يف احلرب العاملية الثانية ، إنشاء                 ) ٣(

ـ تدعو إىل االشتراك يف تأسيسها الدول اليت تعلن احلرب          " هيئة األمم املتحدة    " منظمة عاملية باسم     ى عل
لتكون أوسع اختصاصاً وأكثر نفوذاً ، فتسهم يف        " عصبة األمم   " وأن حتل هذه املنظمة حمل      . دول احملور   

دل ،  ـم الع ـده ، وتقيم دعائ   ـرار الذي تنش  ـومتنح الشعوب االستق  ،  ومتنع احلروب   ،  توطيد السالم   
ـ  ة يف ـخ مملك ـ، تاري منري  : العجالين  . [ توسع    الستعالء وال مناطق نفوذ و     ا مار وال فال استع  رية ـس

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف               : احلصني   . ١٧٤زعيم ، ص    
   ] .١٥٣القضايا العربية واإلسالمية ، ص 
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يف األمري فيصل إىل نائب وزير اخلارجية األمريكية مبدياً رغبة اململكة العربية السعودية             
ريح تضامنها وتعاوا مع األمم املتحدة ضد دول احملور ، وأا قررت االشتراك يف تص             

لـك  ت بني امل  ـالت اليت كان  ـا إىل املراس  ـوقد سبق وأن أشرن    . )١(األمم املتحدة   
عبد العزيز والرئيس األمريكي روزفلت ، واليت أعلن امللك عبد العزيز مـن خالهلـا               

   .)٢(وإىل األمم املتحدة ، رغبته يف االنضمام إىل دول احللفاء 

 دعوة حلكومة اململكة العربيـة   وقد ردت اخلارجية األمريكية بالترحيب وتقدمي     
الذي عقد يف   . م حلضور املؤمتر    ١٩٤٥مارس  / هـ  ١٣٦٤يف ربيع األول    السعودية  

   .)٣(مدينة سان فرانسسكو بالواليات املتحدة األمريكية 

 اململكـة العربيـة     )٤(وانتدب امللك عبد العزيز ابنه األمري فيصل لريأس وفد          
وقد ألقى األمري فيصل كلمة أكد فيها       . م املتحدة   السعودية للتوقيع على تصريح األم    

ومما قاله األمري فيصل يف      . )٥(ضرورة قيام هذه املنظمة ، وأمهية املبادئ اليت تنادي ا           
إن احلكومة العربية السعودية ، لتنضم إىل األمم املتحدة يف تـصرحيها            : " هذا الصدد   

 تسود أحناء العـامل ، وأن العالقـات         القائل بأن مبادئ السلم والعدالة واحلق جيب أن       

                                                 

   .١٣٦حممد سليمان ، تطور السياسة اخلارجية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص  : ياخلضري) ١(
  . ١٢١انظر ما سبق ، ص ) ٢(
مـنري ،  : العجالين  . ١٢١٢ ، ص  ٣خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج           : لزركلي  ا) ٣(

   .١٧٤تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص 
السعودي يتألف من حافظ وهبه الوزير املفوض السعودي لدى بريطانيا ، وأسعد الفقيه الوزير               كان الوفد    )٤(

وإبراهيم السليمان رئيس جملس إمارة احلجاز ، وكبري املساعدين ، باإلضافة إىل مجيل املعتمد لدى العراق ، 
ثان ، وأمحد عبد اجلبار املساعد بالديوان       داود مساعد أول بوزارة اخلارجية ، وعبد الرمحن البسام مساعد           

 ، امللك فيـصل     عبد احلكيم : الطحاوي  . [ امللكي بالرياض ، وعلي رضا املترجم اخلاص لوزير اخلارجية          
      ] .٩٠والعالقات اخلارجية السعودية ، ص 

   .١٣٧ـ١٣٦ ، ص املرجع السابقحممد سليمان ، : اخلضريي ) ٥(
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وإن من دواعي اغتباطي العظـيم ، أن        ... الدولية جيـب أن تقوم على هذه املبادئ        
مليـون يف   ) ٤٠٠( الدين اإلسالمي الذي يعتنقه      اليمإن هذه املبادئ تطابق تع    : أقول  

. ى هديه   العامل ؛ وهي التعالـيم اليت اختذت احلكومة السعودية منها دستوراً تسري عل           
وال غرو فإن اإلسالم قد أقام العالقات البشرية على قواعد احلق والعدالـة والـسلم               

   .)١(" واإلخاء 

/ هــ   ١٣٦٤وظل هذا املؤمتر يف سان فرانسسكو جمتمعاً حىت شهر رجـب            
م ، لكي يتمكن املندوبون من أن خيرجوا يف النهاية بصيغة ميثاق األمـم       ١٩٤٥مارس  

أن تنقـذ   : " يف مقدمته أن اهلدف من هذه املنظمة الدولية هـو           املتحدة ، الذي جاء     
األجيال القادمة من لعنة احلروب ، وتؤكـد من جديد اإلميـان حبقـوق اإلنـسان               
األساسية ، وضمان عدم استخدام القوة املسلحة إال يف الصاحل العـام ، واسـتخدام               

   .)٢(" شعوب النظم الدولية بزيادة التقدم الصناعي واالجتماعي جلميع ال

ـ ١٣٦٤ولقد مت التوقيع على ميثاق األمم املتحدة يف          م ، وقـام    ١٩٤٥/هـ
األمري فيصل بالتوقيع نيابة عن حكومة اململكة العربية السعودية ، وألقى كلمة جـاء              

إن هذا امليثاق ال يدل على الكمال كما كانت تتوقع األمم الـصغرية الـيت               : " فيها  
، وسـنعمل كلنـا      اخطوة كبرية إليه  لعليا ، على أنه كان      كانت تأمل أن حيقق املثُل ا     

   .)٣(" للمحافظة عليه ، وسيكون األساس املتني الذي يبىن عليه صرح السالم العاملي 

                                                 

   .١٢١٢ ، ص ٣ ج،عهد امللك عبد العزيز  خري الدين ، شبه اجلزيرة يف: كلي الزر) ١(
أمحد هاشم ووديع الضبع ، : م ، ترمجة ١٩٥٠ـ١٧٨٩ ثهربرت ، تاريخ أوربا يف العصر احلدي      : فيشر   )٢(

    .٧٣٣ ـ ٧٣٢ت ، ص .  ، د ٨القاهرة ، دار املعارف ، ط
منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، : العجالين  . ٤٢٣ ، ص ٢أمني ، تاريخ الدول السعودية ، ج: سعيد ) ٣(

   .١٧٥ص 
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وعندما سئل األمري فيصل عن رأيه حول املؤمتر التأسيسي هليئة األمم املتحدة ،             
الة الـيت   ا وضع حسب احل    ألن الدول الصغرية سيصبح هل      ، إن نتائجه مرضية  : " قال  

وسوف ننتظر  ،  وإن املؤمتر سيكون ناجحاً إذا ما طُبق امليثاق بأمانة          ... ستكون عليها   
   .)١(" لنرى ذلك 

وقد صدر مرسوم ملكي بتوقيع امللك عبد العزيز بإبرام ميثاق األمم املتحـدة             
مة األمـم   يف منظ وهكذا أصبحت اململكة العربية السعودية عضواً مؤسساً        . وتصديقه  
   .)٢(املتحدة 

كما أصبح األمري فيصل رئيساً للوفد الـسعودي يف دورات األمـم املتحـدة           
 ، إذ كان الفيصل هو املسؤول عن متثيـل اململكـة            )٣(ملناقشة القضايا املهمة يف العامل      

وأيضاً االجتماعات الالحقة يف    ،  العربية السعودية ، وقد حضر جلنة االجتماع يف لندن          
   .)٤( نيويورك

ـ ١٣٦٧وعندما حتدد انعقاد دورة منظمة األمم املتحدة سنة          م ،  ١٩٤٧/هـ
واليت تقرر فيها مناقشة القضية الفلسطينية ، ترأس األمري فيصل وفد اململكة العربيـة              

املـشاركة  السعودية املتجه إىل نيويورك حلضور مناقشة القضية ، ورأت الوفود العربية            
                                                 

    .٩٢عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )١(
   .١٧٥منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين ) ٢(

، ـ وقد حرصت اململكة العربية السعودية على االنضمام إىل مجيع االس واللجان واملنظمات الدوليـة                
واليونـسكو ، والـصناديق الدوليـة ،         والوكاالت املتخصصة املتفرعة منها ، ومنها منظمة الصحة ،        

 يف استتباب األمن والسلم العامليني ، من خالل اإلسهام يف قـوات             مليا لالجئني ، واإلسها   واملفوضية الع 
   ] .٥٨حممد زيان ، العالقات الدولية للمملكة العربية السعودية ، ص : عمر . [ حفظ السالم الدولية 

   .٥٧أمني ، فيصل العظيم ، ص : سعيد ) ٣(
)٤ (F.O. 371/62095, Mr. Grafftey-Smith to Mr. Bevin, Jedda, 26th, Jan, 1947.   

  ) .١٤(انظر ملحق الوثائق ، رقم 
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ل الدولية ، وأنه أكثر األعضاء يف الوفـود  فم كبري يف احملاأن األمري فيصل يتمتع باحترا 
العربية خربة وإملاماً باملشكلة الفلسطينية ، لذلك قرروا اختياره ناطقاً باسـم الوفـود              

   .)١(العربية يف األمم املتحدة 

وعلى الرغم مما بذله األمري فيصل والوفود العربية من جهود حلـل املـشكلة              
م ١٩٤٧نـوفمرب   من   ٢٩ يف   ١٨١صدر قرار األمم املتحدة رقم      إال أنه   الفلسطينية  

   .)٢(عربية ويهودية والقدس الدولية : مؤيداً مشروع تقسيم فلسطني لثالث مناطق 

لقد جئنا إىل هنا ميلؤنا األمل      : " ولقد علق األمري فيصل على هذا القرار بقوله         
إن قرار اليوم قـد  ! سف  وتؤكد حقوق اإلنسان ، ولكن لأل     ،  بأن مجيع األمم ستخدم     

لذلك تسجل اململكة العربية الـسعودية احلقيقـة   ... هدم امليثاق واملواثيق اليت سبقته      
التالية ، وهي أا ترى نفسها غري مقيدة ذا القرار ، وأا حتتفظ لنفسها بكامل احلق                

   .)٣(" يف أن تتصرف حرة خمتارة على الطريقة اليت تراها مناسبة 

م ، ترأس األمري فيصل وفد بالد       ١٩٤٧ديسمرب  / هـ  ١٣٦٧رم  ويف شهر حم  
لبحث املوقف بعد قرار    ؛  إىل مؤمتر رؤوساء وممثلي حكومات اجلامعة العربية بالقاهرة         

واتفق مع ممثلي احلكومات العربية على إصدار قرار باسم جامعة الدول            . )٤(التقسيم  
لدفاع عن احلقوق العربية بـشىت    والعمل على ا  ،  العربية يقضي برفض تقسيم فلسطني      

   .)٥(الطرق 
                                                 

قدري ، موعد مع الكرامة قبس من حياة فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، بريوت ، دار الكتاب : قلعجي ) ١(
   .٥٩م ، ص ١٩٧٢/هـ١٣٩٢ط ، . العريب ، د 

)٢ (Powell, W. : Saudi Arabia, 274.   
   .٩٦د احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص  عب:الطحاوي ) ٣(
   .٣٨صالح الدين ، فيصل بن عبد العزيز من خالل أقواله وأعماله ، ص : املنجد ) ٤(
    .٩٧عبد احلكيم ، املرجع السابق ، ص : الطحاوي  )٥(
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ومن خالل ما سبق يتضح لنا الدور الكبري الذي قام به األمري فيصل بـصفته               
اململكة العربيـة   نائب امللك ووزير اخلارجية ، يف وضع األسس الثابتة والقوية لسياسة            

  .واخلارجية وعالقاا بالدول الكربى ، السعودية الداخلية 

 األمري فيصل خالل عمله كوزير للخارجية واملسؤول األول عن          ولقد استطاع 
عالقات بالده بالعامل اخلارجي ، أن ينال ثقة والده امللك عبد العزيز يف كل خطواتـه                
وتصرفاته يف جمال عمله ، كما حظي بثقة الساسة الدوليني الذين تعامل معهم ، فكان               

   .)١(جية السعودية ذلك له أكرب األثر على دوره يف العالقات اخلار

ولكن هل اقتصرت جهود األمري فيصل واهتماماته على النـواحي الـسياسية            
فحسب ؟ أم أنه عمل أيضاً على دعم وتطوير املظاهر احلضارية واإلدارية ملنطقة احلجاز 

   ؟ ةيف ظل النيابة العام

             ...هذا ما سوف تتعرض له الدراسة يف الفصل القادم 

   

  

  

   
  

                                                 

   .١٠٥ عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص: الطحاوي ) ١(
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تكوين دولته ، كثرياً من املـشكالت       لقد واجه امللك عبد العزيز ، يف مراحل         
االجتماعية واالقتصادية واإلدارية ، فبذل جهوداً ضخمة للتغلب عليها ، وقد استطاع            

ـ وجل عزـ بفضل من اهللا   ى هـذه املـشاكل   ـ ، مث حبزمه وقوة عزميته التغلب عل 
الدولة وأجهزـا ، وأمـر بإدخـال وسـائل          رى ، وبدأ بتنظيم     دة تلو األخ  ـواح

   .)١(التكنولوجيا احلديثة للنهوض باتمع السعودي يف خمتلف جماالته 

 اهللا أرضها   ىمل تشهد جزيرة العرب منذ دح      : " )٢(يقول أمني سعيد    ويف ذلك   
ت ، وعبـدت  ية العلم ، وأنشئت اجلامعاعهداً ساد فيه األمن ، وارتفعت را   وسواها ،   

الطرق ، وفتحت املطارات ، وأسست املستشفيات واملصحات ، ونعم الناس بالثروات            
  ... " .املبارك الطائلة ، واخلريات العميمة ، كهذا العهد 

وبعد أن مت تشكيل احلكومة السعودية وفقاً ملا جاء يف التعليمات األساسـية ،              
مري فيصل بصفته النائـب     ح األ ـم ، أصب  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥للمملكة احلجازية سنة    
يم مجيع األمور وإدارا حسب توجيهات والـده ، باسـتثناء           ـالعام يشرف على تنظ   

وقد كان األمري فيصل حريصاً     . األمور اخلارجية والعسكرية اليت يشرف عليها امللك        

                                                 

   . ٤١٦ ـ ٤١٥عبد الرحيم عبد الرمحن ، تاريخ العرب احلديث واملعاصر ، ص :  عبد الرحيم )١(
   .٢٨١فيصل العظيم ، ص :  يف كتابه )٢(

م ، صحفي مؤرخ من     ١٩٦٧ـ١٨٩٠/ هـ  ١٣٨٧ـ١٣٠٨( ـ أمني بن حممد سعيد بن حسن سعيد         
 وتلقى دراسته االبتدائية ا ، وعمل مع والده يف مطبعة صغرية لـه ، وذهـب إىل                   ولد  ، أهل الالذقية 

م ، كان يف القـاهرة      ١٩٢٥/هـ١٣٤٤م ، وملا ثارت سوريا سنة       ١٩١٦/ هـ  ١٣٣٥مشق سنة   د
مث ،  مـدة " الشرق األدىن " ةوأصدر جمل" . مكاتب سياسي شرقي    " يكتب يف جريدة املقطم بإمضـاء      

وهو يومئذ مـن حمـرري      ،  تويف يف حبمدون بلبنان     . يومية" الكفاح  " در جريدة   عاد إىل دمشق ، وأص    
   ] .    ٢١ـ٢٠ ، ص ٢خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ البريوتية " نداء الوطن " جريدة 
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واقتصادياً مبا يتمشى مع العقيـدة      ،  واجتماعياً  ،  ودي علمياً   ـعلى تطور اتمع السع   
   .)١(مية اإلسال

��!�E��#�
���W%�ل�א �

اإلمام عبد العزيز عدة خطوات وتدابري عامة لالهتمام بالشؤون الصحية ،           اختذ  
 ، وعمل على حتسينها وتطوير أدائهـا ،         )٢( على اخلدمات املوجودة قبل عهده       ىفأبق

   .)٣( الصحة يف مكة األمراض ، لكوا منطقة مفتوحة للحجاج دوكان أكثر ما يهد

 أدرك اإلمام عبد العزيز عظم املسؤولية ، امللقاة على عاتق دولته يف جمـال         وقد
واحلجاج من األوبئة واألمراض ، وعدم  ،  الصحة العامة ، وأن من واجبه محاية مواطنيه         

                                                 

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   :  احلصني   )١(
   .  ١٣٧ ـ ١٣٢مية ، ص اإلسال

 مل تكن يف اململكة العربية السعودية خدمات صحية مع بداية حكم اإلمام عبد العزيز إال يف منطقة احلجاز ، )٢(
ومستشفى جياد يف مكة املكرمة ، ومستـشفى بـاب شـريف جبـدة ،               ،  حيث يوجد مستشفى القبان     

من سيادة الدولة العثمانية ، وكـذلك لكوـا        ومستوصف باملدينة املنورة ؛ ألن هذه املدن كانت تقع ض         
لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسة واحلضارية يف الدولة السعودية : السلوم . [ مقصداً للحج والزيارة 

أما احلكومة اهلامشية فقد عملت على العناية بالـصحة العامـة ، إال أن               ] . ٢٢٧ـ٢٢٦املعاصرة ، ص    
كانت متواضعة باإلضافة إىل عزوف املواطنني عـن املستـشفيات واألطبـاء ،          عنايتها الصحية باملواطنني    

واعتمادهم على وسائل الطب الشعيب كالتداوي باألعشاب ، والكي وغريها، وقد انعكست هذه األحوال   
 وخاصة عند انتشار املرض ، لعدم وجود العناية الطبيـة           ، جهوا مصاعب كثرية  ابالتايل على احلجاج ، فو    

 . ٧٩ـ٧٧حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص  : الغامدي  . [ ـم  اخلاصة  
   ] .٢٧٢لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص :السلوم 

مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخـول امللك عبد العزيـز آل سعود ،                :   القحطاين    )٣(
   .١٠٤ص 
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تعريض حيام ملخاطرها ، فبادر إىل تكليف خنبة من األطباء بتنظيم هذا اجلانب املهم ،               
   .)١(وقد اُستعني يف ذلك باخلربة الدولية  .الوافدين مبا يكفل سالمة األهايل و

م بـأمر مـن     ١٩٢٤/هـ١٣٤٣وأسست مديرية الصحة العامة يف مكة عام        
 ، ويف مقدمة واجباا اإلشراف على تنظيم الشؤون الـصحية يف            )٢(امللك عبد العزيز    

   .)٣(داخل البالد ، والنظر يف املسائل الصحية الدولية 

ـ ١٣٤٤ليمات األساسية سنة وعندما صدرت التع   م ، أصـبحت  ١٩٢٦/هـ
الصحة العامة مبوجبها ضمن األمور الداخلية ، وتدار مباشرة من قبل النيابة العامـة ،               

   .)٤(وتسري وفقاً لألوامر والتعليمات الصادرة منها 

يناير / هـ١٣٤٥ومن أجل تنظيم الشؤون الصحية صدر أمر ملكي يف رجب           
ومبوجـب هـذا     . )٥( مصلحة الصحة العامة واإلسعاف      م باملوافقة على نظام   ١٩٢٧

النظام أطلق على إدارة الصحة مديرية الصحة العامة واإلسعاف ، وتـرتبط مباشـرة              
   .)٦(بالنيابة العامة 

ومبوجب هذا النظام تألف جملس صحي يف مكة املكرمة برئاسة النائب العـام ،      
األمراض   التدابري الوقائية ملكافحة   واختاذ،  ومهمة هذا الس إصالح األحوال الصحية       

                                                 

   . ٢٠٨ ـ ٢٠٧اد ، البالد العربية السعودية ، ص فؤ:  محزة )١(
   . ٤٠٢ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٢(
   . ٣٤٧ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٣(
 . ٢٢٧، ص    حلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة    لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية وا      :  السلوم   )٤(

عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   : احلصني  
   .١٠٤واإلسالمية ، ص 

مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف      : القحطاين   . ٢٢٨لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص         :  السلوم   )٥(
   .١٠٨مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ، ص 

   . ٢٢٨لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص :  السلوم )٦(
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وجيتمـع هـذا   . وتأمني الصحة العامة يف موسم احلـج  ،  الوبائية ومعاجلة املصابني ا     
الس مرة يف الشهر أو أكثر عند الضرورة ، وتكون القرارات بأكثرية اآلراء ، وتنفذ               

    .)١(يابة العامة من قبل الدوائر ذات االختصاص بعد تبليغها لتلك الدوائر من قبل الن

منعـاً  كما أصدر النائب العام تعليمات تنظيم ممارسة مهنيت الطب والـصيدلة            
صيدلة بقرار  حيث صدر نظام الطب وال     . )٢(لتسلل اجلهالء واألدعياء إىل هذه املهن       

م ، واشتمل على ست مواد ، تـضمنت         ١٩٢٨/ـه١٣٤٧من جملس الشورى عام     
 ال بتصريح من مديرية الصحة العامـة ، وحتديـد         عدم السماح مبمارسة مهنة الطب إ     

    .)٣(رسوم استصدار الرخصة ، والعقوبات املوقعة على من خيالف النظام وغريها 

وقد امتدت اخلدمات الصحية لتشمل مرضى السجون ؛ إذ تضمن قرار جملس            
م بقيام مديرية الصحة العامة بالعناية م ونقلهم إىل         ١٩٣٠/هـ١٣٤٩الشورى عام   

   .)٤(شفياا عند الضرورة مست

                                                 

   . ٢٢٨ ، ص التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرةلطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )١(
   . ٢٧٦ ، ص ائباً عاماً على احلجازأمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل ن: مرسي  )٢(
 قائد ، التنظيمات الداخليـة يف مكة املكرمة بعد دخـول امللك عبد العزيز آل سعود ،                مىن:  القحطاين   )٣(

   . ١١٤ ـ ١١٣ص 
   .٢٣٢ ـ ٢٣١ ، ص املرجع السابقلطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )٤(

 إىل صاحب السمو النائب العام يـستعطفه كـي          اًـ ومما هو جدير بالذكر أن أحد املساجني أرسل خطاب         
وأجريت ، يكلف من يلزم لنقله إىل سجن مستشفى الطائف أو مبكة املكرمة ، حيث كان مصاباً يف ساقه 
 واصطدم   ، له عملية جراحية ، وكان خيشى أن تتفاقم إصابته ، واليت تعرض هلا عندما كان يقود سيارته                

وقد نظر يف طلبه ذلك معاون نائب امللك ، حيث طلب           . ثة السجن   بطفل ، ودخل على إثر تلك احلاد      
حمفوظة مبركز امللك فيصل للبحوث  ) ٠١٦٩٦( وثيقة رقم . [ من مدير األمن العام التحقيق فيما ورد 

   ) ] .  ١٥( رقم  ،  الوثائقملحقانظر . سات اإلسالمية ، الرياض والدرا
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م برئاسـة   ١٩٣٦/هـ١٣٥٤ يف عام    )١(تكونت مجعية اإلسعاف اخلريي     كما  
األمري فيصل ، ومن أهم أهدافها تقدمي اإلسعافات الطبية السريعة لـضحايا األخطـار            

ينتام يف الطرق أو يف أي جهـة        ،   أو عجز     ،  أو ضعف   ، بعاهاتواجلرحى واملصابني   
يد املساعدة بكـل الوسـائل       مدمث  ،   إجراء اإلسعافات األولية     كانت ، ونقلهم بعد   

وغـريه  ،  كـاحلريق   ،   وحلول كارثة كربى      ، األوبئةاملوجودة لديها يف حال انتشار      
   .)٢(بالتعاون مع مديرية الصحة فيما يتعلق باألمور الصحية 

ـ   ،  كذلك اهتمت الدولة السعودية باحلجاج اهتماماً كبرياً         ق وخاصة فيما يتعل
بالنواحي الصحية ، فكانت توفر أكرب عدد ممكن من املتخصصني واإلداريني كل موسم             

ليقدموا ما يستطيعون تقدميه من خدمة صحية ألولئك احلجاج عالجاً وإمـداداً            ،  حج  
   .)٤( ، وكان عالجهم طوال فترة إقامتهم باان )٣(باألدوية 

 تقوم  كانت لصحة واإلسعاف  مصلحة ا  أنومن مظاهر االهتمام بصحة احلجيج      
بإرسال بعثات طبية إىل حبرة وينبع ، حيث تعد ينبع حمطة كربى للقوافل الـيت تنقـل                 
احلجاج للمدينة املنورة ، كما كانت هناك مراكز صحية مظللة منتـشرة يف منطقـة               

                                                 

بات كثرية للوصول إىل املستشفيات ، وقد تألفت خالل احلـرب            كان املرضى يف املاضي يعانون من صعو       )١(
قاموا جبمع التربعات للعناية باإلسعاف الصحي بني اجلنود ، مث حتولت ، السعودية اليمنية جلنة من املواطنني 

فـؤاد ، الـبالد     : محزة  . [ وكان مركزها يف مكة املكرمة      ،  هذه اللجنة بعد احلرب إىل مجعية اإلسعاف        
   ] . ٢١٤ة السعودية ، ص العربي

   . ١٣٧وليد بن حممد ، مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  مجيل )٢(
   .٣٤٩ ـ ٣٤٨ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٣(

ة ثالثة أشهر ، وكان يدفع هلم مقابل        ـ كان يعلن يف بداية املوسم عن توظيف األطباء بشكل مؤقت وملد           
مىن قائد ، : القطحاين . [ م مئة جنية للطبيب الواحد ١٩٢٧/هـ١٣٤٥ذلك رواتب جمزية بلغت عام 

   ] .  ٤٦٦التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ، ص 
   .  ٣٣٤أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٤(
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وكان يوجد يف كـل مركـز طبيـب ،        ،  ر بني مىن وعرفات ومزدلفة ومكة       ـاملشاع
ة من املاء العذب والـثلج ، ووسـائط لنقـل           ـصحة ، وكمي  ون ، ورجال    ـوممرض
   .)١(املرضي 

كما اهتمت مديرية الصحة العامة اهتماماً كبرياً باإلجراءات الوقائية اخلاصـة           
 ،  )٢(العامـة   باحلجاج ، ومن أمثلتها االهتمام بالتطعيم ، وبأماكن اإلقامة ، والنظافـة             

 ، وتزويدهم بالنصائح واإلرشـادات      )٣(وعناية املطوفني بشؤون حجاجهم وتوعيتهم      
والتعرض للخطر ، كما نصحتهم مبراجعـة       ،  الطبية اليت تكفل وقايتهم من األمراض       

   . )٤(املراكز الصحية حال وجود أي مرض دف التوعية الصحية 

ومما هو جدير بالذكر أن امللك عبد العزيز طلب من ابنه األمري فيصل أن يلزم               
 باحلالة الصحية للحجاج ، وأنه ينبغي على كل مطـوف أن يـزود              املطوفني باالهتمام 

   . )٥( احلجاج ومبحالت سكنهم ، حفاظاً على صحتهم داملستوصف املسؤول بعد

                                                 

 ،  التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبـد العزيز آل سعـود           مىن قائد ،    : اين   القحط )١(
   .  ٤٦٧ : ٤٦٥ص 

 االزدحام فيها ، واالنتباه لنظافة املياه ،         ومنع  ، ة البيوت اليت يسكنها احلجاج     ومن ذلك أيضاً مراقبة نظاف     )٢(
 ، وعلى أطباء الصحة تفتيش منازل احلجاج يومياً هلينيوإزالة كل ما من شأنه اإلضرار بصحة احلجاج واأل

لطيفـة عبـد العزيـز ،    : الـسلوم   . [ للتحقق من عدد احلجاج يف تلك املنازل بالنسبة للمقدار املقرر           
   ] . ١٦٠التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص 

   . ٤١٧ ـ ٤٧٠ ، ص قباملرجع السامىن قائد ، :  القحطاين )٣(
   . ١٦١لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص :  السلوم )٤(
صورة تعليمات من امللك عبد العزيز إىل فيصل بن عبد العزيز خاصة بإلزام املطوفني بالتعليمات الطبية يف  " )٥(

 ئقوثاعبد الرمحن بن سبيت وآخرون ، من        : هـ ، السبيت    ٢٣/١٠/١٣٤٤، مؤرخة يف    " مكة املكرمة   
   .   ١٦٩امللك عبد العزيز ، ص 
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 يـ الصح )١(ج أيضاً احلجر    ـمن أهم الوسائل الصحية والوقائية يف موسم احل       
قدسة واحتكاكهم  ؛ للتأكد من سالمة احلجاج قبل دخوهلم األراضي امل        ) الكرنتينات  ( 

ومت إنشاء إدارة خاصة باحملاجر الصحية مركزها يف جدة ،           ،   )٢(واختالطهم باآلخرين   
  ، واحملجر الصحي يف احلجاز يتألف من جزيريت أيب سـعد          . )٣(ويتبعها حماجر متعددة    

   .)٤(الواقعتني إىل اجلنوب من جدة ، والواسطة 

مـري فيـصل يف سـنة       قـد طلـب مـن ابنـه األ        وكان امللك عبد العزيز     
اه املوجودة يف جزيـرة     ـم اإلسراع يف إاء تصليح آلة تقطري املي       ١٩٢٦/هـ١٣٤٤

لتكونا صاحلتني لالستعمال ، كما أمر بتعيني مهندس        ،  أيب سعد مع آلة توليد الكهرباء       
   .)٥(ا ، وترميم غرف جزيرة الواسطة لتكون قابلة للسكىن مليقوم بتشغيله

                                                 

 حينما   ،  يعود تاريخ احلجر الصحي يف العصر احلديث إىل القرن التاسع اهلجري ، اخلامس عشر امليالدي               )١(
م على إحدى اجلزر القريبة من مدينـة        ١٤٢٣/ هـ  ٨٢٦أسست حكومة البندقية حمجراً صحياً يف عام        
 انتشر وباء الكولريا يف أوروبا وأمريكا  ، التاسع عشر امليالدي/البندقية ، ويف القرن الثالث عشر اهلجري 

وادعت املصادر الصحية هلذه الدول أن منطقة احلجاز ، وبسبب احلج ، كانت مصادر ذلـك                ،  الشمالية  
   ] .  ١٤٣وليد بن حممد ، مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : مجيل . [ الوباء 

   .٤٦٤ ، ص التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيزمىن قائد ، : طحاين  الق)٢(
   .٣٤٨ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٣(

. ها ـ ومن هذه املراكز الصحية يف كل من موانئ ينبع ، ورابغ ، والوجه ، وضبـاء ، والقنفـذة وغـري
   ] .٤٠٤ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي [ 

هــ ،  ١٤٠٣ ، ٣عبد القـدوس ، تاريخ مدينـة جدة ، القاهرة ، دار مصر للطباعة ، ط         :  األنصاري   )٤(
   .١٢٦ص 

ت اختـاذ   قرر،  م  ١٩١٧/هـ١٣٣٥ـ وقد اهتمت احلكومة اهلامشية كذلك باحملاجر الصحية ففي عام           
وجزيرة الواسطة لألمراض السارية ، ووضعت ، يرة أيب سعد  احملجر الصحي جبز   تياطات الصحية يف  االح

سـعد  : الردادي  . [ الثانية آلة للتبخري     خـري ، وآلة لتقطـري املياه ، ويف      يف اجلزيرة األوىل آالت للتب    
   ] . ٣٣٣ابن عودة ، أمن احلج قبل العهد السعودي ، ص 

رة قرار من امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن إىل فيصل بن عبد العزيز خاص بتنظـيم خـدمات                   صـو " )٥(
عبد الرمحـن بن سبيت ، من وثائق امللك        : هـ ، السبيـت    ١١/١١/١٣٤٤، مؤرخـة يف    " احلجاج  

   . ١٧٥ : ١٧٣عبد العزيز ، ص 
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 صدر األمر امللكي بفصل احملاجر الصحية عـن         م١٩٢٦/هـ١٣٤٥ويف عام   
مديرية الصحة العامة ، واعتبارها مستقلة عنها جبميع أعماهلا ؛ لتخفيف العمل عنـها              

   .)١(لتعطي إنتاجية أفضل 

ولقد شهدت األوضاع الصحية ملنطقة احلجاز يف ظل النيابة العامـة ازدهـاراً             
 ، ومنـها    )٢(ية يف مجيع املنـاطق      ملموساً ، فأسست املستشفيات واملستوصفات الطب     

األمري فيصل بوضع حجر األساس للمستشفى األهلـي        مستشفى الطائف ، حيث قام      
م ، وكان مسوه كثرياً ما يتفقد املستـشفيات يف          ١٩٣٤/هـ١٣٥٣بالطائف يف سنة    

مكة وجدة واملدينة املنورة والطائف ويطوف بأقسامها ومعاملها والصيدليات وغـرف           
   . )٣(ويطمئن إىل تلقيهم العالج الالزم ، قف بنفسه على أحوال املرضى العمليات ، وي

كما أولت احلكومة السعودية اهتماماً كبرياً باملستشفيات اليت كانت موجودة          
ومت إدخال   حيث أمر امللك عبد العزيز بإصالحه ،         )٤(باحلجاز ، ومنها مستشفى أجياد      
   .)٥(بعض التعديالت والتوسعات عليه 

                                                 

   . ٢٣٢الدولة السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف :  السلوم )١(
عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا العربيـة                   :  احلصني   )٢(

   . ١٠٥واإلسالمية ، ص 
   . ٢٧٦ ، ص أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز: مرسي  )٣(
عبد الفتاح بن حسني ، جـدول       : املكي  . [ يق عمرت وبنيت صحية أجياد       يف إمارة الشريف عون الرف     )٤(

وكان مستشفى أجياد يف عهد احلكومة العثمانية داراً للمدفعيـة   ] . ٢١٥تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص  
 وصـاالته  طات الصحية السعودية ، وأكثر غرفه  ته السل موتسلّ. وحول إىل مستشفى عسكري ، مث أهلي        

: الزركلي  . [ ب ، وكذلك نوافذه وأبوابه ، وبعض سقوفه مهدم وبعض عنابره مربط للدواب              مهمل خر 
   ] . ٤٠٨ ، ص ٢ عبد العزيز ، جلكخري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امل

   .  ٤٠٨ ، ص ٢خري الدين ، املصدر السابق ، ج:  الزركلي )٥(
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واخلـرباء للعمـل يف     ت إدارة الصحة العامة باستقدام األخصائيني       ـنيعكما  
واجلامعات الراقية يف أوروبا للتخصص     ،  وإيفاد بعثات إىل املعاهد الصحية       . )١(البالد  

من جهة ، وللتعرف على تطورات الفنون والعلوم الطبية من جهة أخرى ، ووضـعت               
ة منه ، وهو يقضي مبنح األطبـاء الـذين          ميكن األطباء من االستفاد   نظاماً عاماً   لذلك  

   . )٢(يرغبون يف التخصص تسهيالت عديدة من حيث املرتب والعالوة 

م تطور وضع املستشفيات ، حيـث       ١٩٣٦/هـ١٣٥٤ومن ذلك أنه يف سنة      
ومت إرسال أربعة طالب إىل     ،  وصلت أجهزة األشعة إىل أحد املستشفيات مبكة املكرمة         

   .)٣(ألشعة مصر كي يتعلموا استخدام ا

وعلى الرغم من ذلك فقد رأى األمري فيصل أن كل ما قامت به مديرية الصحة              
العامة من تشكيالت صحية ال تكفي لتأدية اخلدمات الصحية ألبناء الوطن والقادمني ،             

  ،رفع لوالده هذا األمرفوأن ذلك يقتضي توسعات أخرى لتستكمل النهضة الصحية ، 
 يف عـام    )٤( يـصدر أمـره بتـشكيل وزارة الـصحة           مما جعل امللك عبد العزيـز     

وقد أشادت   . )٥(م ، وتعيني األمري عبد اهللا الفيصل وزيراً للصحة          ١٩٥١/هـ١٣٧٠
وبتعيني األمري عبد اهللا الفيصل وزيراً هلـا ،         ،  احلكومة الربيطانية بإنشاء هذه الوزارة      

   .)٦(لصحية واعتربا خطوة مهمة حنو التقدم واإلصالح يف جمال اخلدمات ا
                                                 

   . ٣٤٩ ، ص ٢ية السعودية ، جعبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العرب:  العثيمني )١(
   . ٢١٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٢(
   . ١٣٠عهد امللك عبد العزيز ، ص  ، مرافق احلج وخدماا املدنية يفوليد بن حممد :  مجيل )٣(
لعربيـة  عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهـوده يف القـضايا ا                 :  احلصني   )٤(

   . ١٠٥واإلسالمية ، ص 
   . ١٣٧وليد بن حممد ، املرجع السابق ، ص :  مجيل )٥(
)٦( F.O. 371/91758, Herbert Morrison-British Embassy, Jedda, 13th June, 1951.  

د ، سـنة     جمموعة الوثائق الربيطانية عن جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعو            جندة فتحي ،  : صفوة  
   ) ] .١٦( رقم الوثائق ، ملحق انظر . [ م ١٩٥١/ـه١٣٧١



 

  

�Wא
	���א����� �٢٣١  { { 

وقد كانت وزارة الصحة املنطلق فيما بعد للمشاريع الصحية ، اليت من أمههـا              
وتقدمت الرعاية   . )١(ومستشفى الوالدة يف مكة املكرمة      ،  مستشفى امللك عبد العزيز     

الصحية أكثر من ذي قبل ، وازدادت املستشفيات واملستوصفات ازدياداً ملحوظـاً ،             
وقامت الوزارة مبجهود عظـيم يف       . )٢(كثر حداثة وتقدماً    وزودت مبعدات وأجهزة أ   
   .)٣(ومقاومة األمراض مقاومة فعالة ، احملافظة على الصحة العامة 

قيق رغبة جاللة امللك وقد أخذ مسو األمري عبد اهللا الفيصل عهداً على نفسه بتح   
 درجة تتفق   إىل،   يف النهوض بالصحة يف بالده ورفع املستوى الصحي فيها           عبد العزيز 

وحضارة األمم احلديثة ، وتتمشى معها خطوة خطوة ، فلم يترك يف هذا اال ميـداناً               
، وأخذ يسري بوزارته مع التيارات الفنية ، ويطبق أحدث النظم ، ويتبع أدق              إال خاضه   

ومحدوا لسموه هذه اخلطوات    ،  القوانني الطبية ، فلمس مجيع أفراد الشعب هذا التقدم          
   .)٤(املباركة 

مل تكن لتصل إىل ما وصلت إليه من تقـدم وتطـور            " الصحة  " واحلقيقة أن   
وتوفري الوسـائل   ،  حضاري مبفردها ؛ إذ أن هناك عوامل أخرى أسهمت يف ازدهارها            

  ...الصحية وضتها ، يأيت يف مقدمتها االهتمام بنشر التعليم والثقافة يف البالد 

  

  

                                                 

   . ٣٤٩ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )١(
   . ٢٤حافظ ، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص :  وهبة )٢(
   . ٧٣٧سعودية ، ص عبد احملسن صاحل ، سلطان جند واحلجاز وملك اململكة العربية ال:  اليوسف )٣(
   .املرجع السابق  )٤(
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بالناحية العلمية واضحاً منذ أن بدأت مـسريته        امللك عبد العزيز    كان اهتمام   
لتوحيد مناطق البالد حتت رايته ، وكان لكل منطقة مـن منـاطق اململكـة العربيـة                

 ، غـري    )١(نتيجة لظروفها السياسية واالجتماعية     ،  السعودية أوضاعها العلمية اخلاصة     
ة العلميـة ، إذ كـان احلرمـان         أن منطقة احلجاز كانت تفوق غريها يف نشاط احلرك        

 وطالب العلم مـن مجيـع     ، ة واملدينة املنورة ملتقى العلماء    ـالشريفان يف مكة املكرم   
فيـسهم يف   ،  ء من يبقى جماوراً قرمـا       األقطار اإلسالمية ، وكان بعض أولئك العلما      

حمل عنايـة   باإلضافة إىل أن هاتني املدينتني كانتا        . )٢( ونشر العلم واملعرفة      ، التدريس
   .)٣(واهتمام كل احلكام على مر العصور 

                                                 

 ففي جند مثالً ، كان التركيز على الدراسات القرآنية واحلديثية والفقهية ، ومل تعرف املـدارس النظاميـة                   )١(
سبب قلة املعلمـني ، ولـضعف       بم ، وتطور العلم فيها تدرجيياً       ١٩٤١/هـ١٣٥٠احلديثة إال بعد سنة     

الوجيز يف سرية : خري الدين : الزركلي . [ لى طرق الدراسـة احلديثة الرغبة ـ آنذاك ـ يف اإلقبال ع  
   ] .  ١٧٣امللك عبد العزيز ، ص 

بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، الريـاض ، دارة                    : الداؤد )٢(
   .٢٢هـ ، ص ١٤٢٩ط ، . امللك عبد العزيز ، د 
إال أنه مشل أيضاً فروعاً أخرى من ، حلرمني الشريفني يرتكز أساساً على العلوم الشرعية ـ كان التعليم يف ا

. املعرفة ، خاصة تلك الفنون اليت ختدم العلوم الشرعية مثل قواعد اللغـة العربية واملنطـق واحلساب                
ت علـى   ، باإلضافة إىل الكتاتيب حيث جيمع املدرسون طالم يف حلقـا           ] ٢٢نفس املرجع ، ص     [ 

اختالف أعمارهم يف أروقة املسجد احلرام ، ويعطوم دروساً يف علوم الدين واللغة بغري منهاج ثابت ،                 
قوم هيئة العلماء بفحص هذا الطالب ملنحه       ة الكتب اليت يشرحها املدرسون ، ت      وإذ أكمل الطالب دراس   

 ،  ١ ط ن ، . م ، د    . ي ، د    حسن عبد احلي ، أهل احلجاز بعبقهم التـارخي        : قزاز  . [ إجازة التدريس   
   ] .١٨٦م ، ص ١٩٩٤/هـ١٤١٥

   . ٩٥ ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص حازم:  السامرائي )٣(
ـ ومن مظاهر تلك العناية أن القادة العثمانيني واألغنياء من املسلمني جعلوا أوقافاً فيهما ، أو خارجهمـا       

   ] .٩٦ـ٩٥نفس املرجع ، ص . [ ب العلم يصرف جزءاً من ريعها ملساعدة العلماء وطال



 

  

�Wא
	���א����� �٢٣٣  { { 

م دعا امللك عبد العزيز العلماء يف مكة املكرمة إىل ١٩٢٤/هـ١٣٤٣ويف عام 
اجتماع عام ، حثهم فيه على نشر العلم والتعليم ، وتنظيم التوسع فيه ، وقد تأكـد                 

مللكـي عـام    اهتمامه املبكر بالتعليم بإنشاء مديرية املعارف ، حيث صـدر األمـر ا            
ووضع السياسة  ،  م بإنشائها ، لتتوىل مهمة اإلشراف على التعليم         ١٩٢٦/هـ١٣٤٤

   .)١(احملكمة للتعليم يف املدارس واملعاهد 

وقد جاء يف مرسوم إنشاء املديرية بيان الغرض من إنـشائها ، حيـث ذكـر                
محاية املعاهد أغراضها نشر العلوم والصنايع ، وافتتاح املكاتب واملدارس ، واملرسوم أن   

   .)٢(العلمية ، مع فرط الدقة واالعتناء بأصول الدين يف كافة اململكة احلجازية 

 وتزويدها مبا حتتاجه  ،وعلى أثر ذلك بدأت التجهيزات واإلعداد لفتح املدارس       
م مت فتح   ١٩٢٦يوليو  / هـ١٣٤٥من أثاث وتعيني هيئة تدريس هلا ، ويف غرة احملرم           

                                                 

عهـد امللـك عبـد العزيـز آل سـعود        حلياة االجتماعية مبكـة املكرمـة يف      إميان إبراهيم ، ا   :  كيفي   )١(
 ، رسالـة ماجستري يف التاريخ واحلضارة اإلسـالمية ،          ٢م ، ج  ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ١٣٧٣ـ١٣٤٣

   . ٤٣٥هـ ، ص ١٤٢٦ التارخيية واحلضارية ، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا
العاشر امليالدي ، حيـث     / ـ تعود جذور التعليم احلديث أو املنظم يف احلجاز إىل القرن الرابع اهلجري              

وكـذلك  . يس ا    أداة للتدر  ة ، واليت اختذت من اللغة التركية      كانت توجد املدارس احلكومية العثماني    
ومن . على نفقة بعض احملسنني متخذة من اللغة العربية أداة للتدريس فيها            اليت أنشئت   املدارس األهلية   

  .هذه املدارس األهلية املدرسة الصولتية مبكة املكرمة ، ومدرستا الفالح جبدة ومكة املكرمة 
، وبعد أن استقل احلسني بن علي باحلجاز عن الدولة العثمانية أوىل التعليم عناية كبرية من مظاهرهـا                  

عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية الـسعودية ،    : العثيمني  . [ ارة ، أو وكالـة خاصة به       جعل وز 
   ] .   ٣٢٥ ، ص ٢ج

حممد عبد اهللا ، التعلـيم يف جنـد يف عهـد امللـك عبـد العزيـز ـ دراسـة تارخييـة ـ           :  السلمان )٢(
ـ ١٩٠٢/ هـ  ١٣٧٣ـ١٣١٩  ، ١ ، طم ، بريـدة ، إصـدارات نـادي القـصيم األديب           ١٩٥٣ـ
   . ١٤٩م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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األمري فيـصل    ، ومرجعها األعلى     )١(فت باملدارس األمريية    أربع مدارس حكومية عر   
   .)٢(نائب امللك يف احلجاز ، ومرتبطة مبديرية املالية فيما يتعلق بأمورها احلسابية 

م أصبحت  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥صدور التعليمات األساسية للمملكة سنة      وبعد  
 ، ومهمتـها    )٣(امـة   مديرية املعارف العامة مبوجب تلك التعليمات مرتبطة بالنيابة الع        

اإلشراف على التربية والتعليم يف حدود تعاليم الدين اإلسالمي ، وتوىل إدارة مديريـة     
أول مـدير    ، و  )٤(املعارف العامة يف هذه الفترة جمموعة من رواد التربيـة والتعلـيم             

قـد نقـل يف     لكنه مل يستمر يف هذا املنصب مدة طويلة ، ف         للمعارف هو صاحل شطا ،      
   .)٥(م إىل وظيفة مستشار النائب العام يف احلجاز ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ام منتصف ع

م صدر أمر ملكي بتشكيل جملس املعارف ، الذي         ١٩٢٧/هـ١٣٤٦ويف عام   
وسـن الطرائـق    ،  أعطى ملديرية املعارف العامة سنداً قوياً لتخطيط الربامج التعليمية          

مناهجه واملوافقـة عليهـا ،      فهو يهتم بدراسة برامج التعليم و      ،   )٦(السليمة لتنفيذها   

                                                 

صلية عرفت ذه األمسـاء منـذ سـنة         ي املدارس األمريية هي املدرسة العزيزية والرمحانية والسعودية والف        )١(
 أطلقت على املدرستني االبتدائيـة       ، فاملدرسة العزيزية نسبة إىل امللك عبد العزيز      ، م  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥

أطلقت على املدرسـة التحـضريية   نية نسبة إىل اإلمام عبد الرمحن    محاوالتحضريية بالشامية ، واملدرسة الر    
باملعلى ، االبتدائية وأطلقت على املدرسة التحضريية و سعود، باملسعى ، واملدرسة السعودية نسبة إىل األمري
   .أطلقت على املدرسة التحضريية واالبتدائية بالشبيكة، واملدرسة الفيصلية نسبة إىل األمري فيصل 

  ].  ١٧٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص : السلوم [
   . ١٧٩ املرجع السابق ، ص )٢(
   . ٦٣٣ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٣(
   . ١٨٠لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص :  السلوم )٤(

فؤاد ، : محزة . [ ـ ومنهم باإلضافة إىل صاحل شطا ، حممد كامل القصاب ، ماجد الكردي ، حافظ وهبة 
   ] .٢٢٧البالد العربية السعودية ، ص 

  .٢٧ ـ ٢٦عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف : الداؤد )٥(
   .  ٤٣٦ ، ص ٢، جمـة يف عهد امللـك عبد العزيز احلياة االجتماعية مبكة املكرإميان إبراهيم ، :  كيفي )٦(
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 الكتب الدراسـية    واختياروتعيني املدرسني وعزهلم ، واملوافقة على ميزانية املعارف ،          
والسعي إىل تأليف اللجان لوضعها ، ويكلف أساساً بدراسة االقتراحات بتوحيد برامج            

مر وسن األنظمة للمدارس واملديرين واملعلمني ، واالهتمـام بـأ         ،  التعليم يف احلجاز    
   .)١(وغريها . ..البعثات التعليمية 

أول ظهور للتعليم احلديث عن طريق املدارس األهلية اليت القت اهتماماً           وكان  
 ، وأسهمت يف النهضة العلمية احلديثة ، ويف ذلك يقول           )٢(كبرياً من امللك عبد العزيز      

ضتها احلديثـة ،    للتعليم األهلي يف اململكة فضل كبري يف         : " )٣(خري الدين الزركلي    
فإن القائمني باألعمال احلكومية يف الدولة كان معظمهم من خرجيي املدارس األهليـة             

  " .ويف عهده ، اليت أنشئت قبل عهد امللك عبد العزيز 

 ،  )٤(ومن أشهر املدارس األهلية اليت كانت موجودة قبل العهـد الـسعودي             
 ، واليت كان هلـا أثـر        )٥(" ح  الـمدارس الف " واستمرت يف عهد امللك عبد العزيز       

                                                 

   . ٢٧بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  : الداؤد )١(
   . ١١٥حممد عبد اهللا ، التعليم يف جند يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  السلمان )٢(
   . ٦٤١ ، ص ٢شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : ابه يف كت)٣(
العثماين ـ رمحه اهللا  ـ املدرسة الصولتية مبكة املكرمة اليت أسسها الشيخ اهلندي حممد  :  من هذه املدارس )٤(

م ، واملدرسة الفخرية مبكة املكرمة أيضاً ، أسسها الشيخ عبد اخلالق قاري سـنة          ١٨٧٤/هـ١٢٩٢سنة  
 : العثـيمني  . ٥٨١ـ٥٨٠ ، ص ١أمحد ، تاريخ مكة املكرمة ، ج: السباعي  . [ م  ١٨٧٨/هـ١٢٩٦

   ] .   ٣٢٥ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج
 م ، ١٩١١/هـ١٣٣٠ يف مكة املكرمة عام       ، م١٩٥٠/هـ١٣٢٣ تأسست مدارس الفالح يف جدة عام        )٥(

زينل علي رضا ، وكانت نواة مدرسة الفالح مبكة املكرمة هي كُتـاب             حممد علي   / ومؤسسها هو الشيخ    
وكـان  .  كُتابه إليها    كرة املدرسة فرحب ا ، ونقل طالب      عبد اهللا محدوه ، حيث عرض عليه ف       / الشيخ  

حـسن  : قزاز . [ م ١٩٤٨/هـ١٣٦٨موقعها أول ما تأسست يف القشاشية مث انتقلت إىل الشبيكة عام       
وال تزال مدارس الفالح موجـودة إىل وقتنـا          ] . ١٩١احلجاز بعبقهم التارخيي ، ص      عبد احلي ، أهل     

  . احلاضر ، وهي تضم مجيع املراحل الدراسية االبتدائية ، واملتوسطة ، والثانوية 
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د وكان اإلقبال عليها شديداً منذ بداية نشأا ، كما كثر عد          ،  علمي واضح يف املنطقة     
م ،  ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ق ا منذ تأسيسها حىت عام       ـخرجيها ، وقد بلغ عدد من التح      

ى شهادات عاملية منها ابتدائية ثانوية      ـوا عل ـحصل ) ١٦٣٦(  آالف طالب منهم     ٤
 ، وقد شغل هؤالء كثرياً من املناصب احلكومية آنذاك ، كما أجنبت علماء              )١( ) عالية

   .)٢(أسهموا حبلقام يف شؤون التدريس باملسجد احلرام مبكة املكرمة 

اً مـن   دوكانت مدرسة الفالح جبدة ، تشتمل على مكتبة قيمة ، حوت عـد            
ريها ، وبلغ مقدار ما فيها مـن        الكتب النفيسة يف العلوم الدينية والعربية والتارخيية وغ       

حيـث أهـداها    ،  وقد أسهم امللك عبد العزيز يف املكتبة        . كتب مخسة آالف كتاب     
مما يدل على    . )٣(خزانة كتب فاخرة كما أهداها مبلغاً من املال أسست به نواة املكتبة             

  .مدى اهتمامه بالعلم ونشره 

 ، ويعـد أول     م١٩٢٤/هـ١٣٤٥وقد تأسس املعهد العلمي السعودي عام       
   .)٤(مؤسسة تعليمية رمسية خترج منها الرعيل األول من رجال التعليم يف اململكة 

 بالطـائف ،  )٥(من أشهر املدارس احلديثة ـ آنذاك ـ مدرسة دار التوحيـد    
وكان امللك عبد العزيز قد وجه بفـتح         . )٦(م  ١٩٤٤/هـ١٣٦٤واليت أنشئت عام    

                                                 

 ،  ٢إميـان إبراهيم ، احلياة االجتماعيـة مبكة املكرمة يف عهد امللك عبد العزيز آل سـعود ، ج                :  كيفي   )١(
  .   ٤٤٨ص 

   . ٥٨٢ ، ص ١أمحد ، تاريخ مكة املكرمة ، ج:  السباعي )٢(
   . ٢٦٩حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص :  الغامدي )٣(
   .  ٣١عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف:  الداؤد )٤(
هو امللك عبد العزيز ؛ تعبرياً عن توحيد البالد ورفعهـا           ) دار التوحيد   ( سة بـ    يذكر أن الذي مسى املدر     )٥(

حممـد عبد اهللا ، التعلـيم يف جند يف عهـد امللك عبد العزيز ،             : السلمان  . [ رآية التوحيد هللا تعالـى     
   ] . ١٩٨ص 

   .١٩٨ املرجع السابق ، ص )٦(
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 فيصل بإرسال مندوب من قبل النيابة لإلشراف        حيث كلف ابنه األمري   ،  هذه املدرسة   
   .)١(على فتح املدرسة ، ووضح أن أهم أهدافها هو تعليم العلوم النافعة 

  ، وكانت مدة الدراسة يف هذه املدرسة مخس سنوات ، وشهادا تعادل الثانوية           
كذلك العلوم العربية إىل جانـب احلـساب        ،  وتركز يف موادها على العلوم الشرعية       

   .)٢(التاريخ و

ويف الطائف كذلك أنشأ األمري فيصل املدرسـة النموذجيـة ألوالد األمـراء             
   .)٣(وغريهم 

لـتعلم  ،  اهتمت إدارة املعارف منذ إنشائها بإيفاد البعثات إىل اخلـارج           ولقد  
حيث ظهرت احلاجة إىل متخصصني يف علـوم ال يتـوافر            . )٤(أنواع العلوم والفنون    
ـ تدريسها داخل البالد ـ  آنذاك  للدراسـة يف  وقد مت إرسال أول بعثة علمية  . )٥(  

م ، وبأمر مـن األمـري       ١٩٢٨/هـ١٣٤٦مصر ، مبوجب قرار جملس الشورى عام        
   .)٦(فيصل ، كانت تضم أربعة عشر تلميذاً من احلجاز 

                                                 

وحتديـد  ،  ىل عبد الرمحن بن علي بن عودان بفتح مدرسـة            أمر من عبد العزيز بن عبد الرمحن إ        ةصور " )١(
وثائق عبد الرمحن بن سبيت ، من       : هـ ، السبيـت    ٢٦/١/١٣٦٤، مؤرخـة يف    " شروط القبول فيها    

   .  ٤٠١امللك عبد العزيز ، ص 
   . ١٩٩ـ١٩٨جند يف عهد امللك عبد العزيز ، ص  يفحممد عبد اهللا ، التعليم :  السلمان )٢(

  .ال هذه املدرسة موجودة حىت وقتنا احلاضر حيث حتولت إىل مدرسة ثانوية ـ وال تز
   . ١٧٣خري الدين ، الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ، ص :  الزركلي )٣(
   . ٢٣٠فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٤(
   .  ٣٢٨ ، ص ٢جعبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، :  العثيمني )٥(
   .  ٢٨ـ٢٧بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  : الداؤد )٦(
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كما مت إنشاء مدرسة حتضري البعثات مبكة املكرمة ، ـدف تـسهيل مهمـة               
وذلك بإعطـائهم مـواداً     ،  دهم لاللتحاق باجلامعات املصرية     الطالب املبتعثني وإعدا  

 )١(ا اجلامعات املـصرية     ـة املعارف واشترطته  ـليست موجودة يف التعليم العام ملديري     
   .)٢(عند دخوهلا 

ومل يقتصر التعليم يف عهد امللك عبد العزيز على املراحل الـسابقة للمرحلـة              
امعي بإنشاء كلية الشريعة يف مكة املكرمة سـنة  اجلامعية ، فقد وِضعت نواة التعليم اجل     

   .)٣(م ١٩٥٢/هـ١٣٧٢م ، مث افتتحت كلية املعلمني فيها سنة ١٩٤٩/هـ١٣٦٩

وعلـى نفقـة     ،   ة يف تلك املدارس كانت جمانية     ـواجلدير بالذكر أن الدراس   
لطالب بعض املدارس واملعاهد ، وطالب       ، كما خصصت مكافآت جمزية       )٤(احلكومة  
   .)٥( الكليات

                                                 

 إن ازدياد عدد الطلبة السعوديني املبتعثني إىل مصر يعود إىل العالقات القوية اليت تـربط بـني الـدولتني                   )١(
ااالت ، خاصة اال التعليمي  فالتعاون فيما بينهما يف خمتلادل  وتبواملتمثلة يف حسن اجلوار، لشقيقتني ا

ز آل سعود ،    ـد امللك فيصل بن عبد العزي     ـبصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف عه       : الداؤد. [   والثقايف
وقد عمل املدرسون املصريون أيضاً بالتدريس يف املعهد العلمي الـسعودي ، ويف مـدارس                ] . ٣٠ص  

حممد صالح ، العالقات املصرية السعودية يف نصف قرن         : سامل  . [ ية الشريعة مبكة املكرمة     وكل،  الفالح  
م ،  ٢٠٠٤ ،   ١، اهلرم ، عـني للدراسـات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، ط         ) م١٩٥٠ـ١٩٠٠(

   ] .    ٧٢ص 
   . ١٩٧جند يف عهد امللك عبد العزيز ، ص  اهللا ، التعليم يفحممد عبد :  السلمان )٢(

  .مبكة املكرمة " مدرسة امللك عبد العزيز الثانوية " ـ وال تزال هذه املدرسة قائمة حىت اآلن باسم 
   .٣٣١ـ٣٣٠ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكةالعربية السعودية ، ج:   العثيمني )٣(
ك عبد العزيز آل سعود ،      مىن قائـد ، التنظيمات الداخليـة يف مكة املكرمة بعد دخول املل          :  القحطاين   )٤(

   . ٢٢٠ص 
   .  ٣٣١عبد اهللا الصاحل ، املرجع السابق ، ص :  العثيمني )٥(
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حيـث  ،  كما اهتمت مديرية املعارف بتنظيم التعليم يف احلـرمني الـشريفني            
م ،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ا ، ويف عام     ـة اخلاصة م  ـصدرت األنظمة واملناهج التعليمي   

مبوجبه حددت  صدر األمر امللكي باملوافقة على نظام التدريس يف املسجد احلرام الذي            
والعلوم العربية يف فترة الصباح ، ذاهب األربعة فقه امل: املوضوعات اليت تدرس ، وهي      

واملساء والتوحيد والتفسري واحلديث والوعظ بني العشائني ، كما حث هذا النظام على 
اجلد واملثابرة واإلخالص يف العمل ، وعدم االنقطاع إال بعذر شرعي ، وإشعار اللجنة              

   .)١(العلمية بذلك 

 املعارف قراراً يتعلـق بـسري       م أصدرت مديرية  ١٩٢٨/هـ١٣٤٧ويف عام   
على املنهج الذي يضمن له النجاح ، كما قررت أن خيصص لكـل              التدريس يف احلرم  

طالب يثابر على التحصيل يف األوقات راتب شهري تشجيعاً له ، كما قـررت مـنح                
   .)٢(جوائز سنوية للمجدين 

مـن  متمكـنني   وقد خترج على أيدي علماء املسجد احلرام أفواج من الطلبة           
وختصصوا فيها ، ومن املدرسني الذين قاموا بالتدريس يف احلرم          ،  العلوم اليت درسوها    

   .)٤)(٣( الشيخ علوي مالكي  ـآنذاكـ املكي على حسب املنهج والنظام املعد هلم 
                                                 

   .  ١٦٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسيةواحلضارية يف الدولةالسعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )١(
ـول امللك عبد العزيز آل سعود ،       مىن قائـد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخ         :  القحطاين   )٢(

   . ٣١٣ص 
عبـاس  / م ، تعلم علي يد والده الشيخ      ١٩٠٧/هـ١٣٢٥علوي مالكي ولد مبكة املكرمة عام       /  الشيخ   )٣(

 الفالح مبكةاملكرمة ، وحضر العديد من حلقات العلم         سةودرس يف مدر  ،  مالكي ، فحفظ القرآن الكرمي      
سة الفالح عني مدرساً ا ، كما عني إىل جانب ذلـك مدرسـاً              يف املسجد احلرام ، وبعد خترجه يف مدر       

وفاتـه عـام     م، وظل يف خدمة العلـم طـوال حياتـه حـىت           ١٩٢٨/هـ١٣٤٧باملسجد احلرام عام    
   ] .  ١٦٥لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، اهلامش ص : السلوم . [ م ١٩٧١/هـ١٣٩١

   .١٦٦ـ ١٦٥ املرجع السابق ، ص )٤(
 قلة املدرسني وضيق مع مالحظةاملكي  ة للمسجد النبوي فإن طريقة التدريس فيه مثل املسجدـ أما بالنسب

  .  ]١٦٧ـ١٦٦نفسه ، ص . [دة املعلمني والطلبة وزيا ،ف املسجد احلرام حيث االتساعاملسجد ، خال
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اهتمت مديرية املعارف باملكتبات ، فقامت بإنشاء مكتبة عامة يف مكـة            كذلك  
يف نشر العلم ، وتعزيز الثقافة لدى        رغبة منها     ، )١(م  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣املكرمة عام   
  .أبناء اتمع 

 ، وتتـوافر يف     )٢(ومن أغىن املكتبات وأشهرها ، مكتبة احلرم املكي الشريف          
   .)٣(املكتبة جمموعات خمتارة من الكتب النادرة واملخطوطات النفيسة 

موعة قيمـة    واليت حتتوي على جم    )٤(مكة املكرمة أيضاً مكتبة ماجد كردي       ويف  
وتضم ما يزيد على مخسة آالف      . من الكتب واملخطوطات ، وتعرف باملكتبة املاجدية        

   .)٥(ما بني خمطوط ومطبوع 

  

                                                 

ئة عام  لالحتفال مبرور م  األمانة العامة   سامل حممد ، املكتبات يف عهد امللك عبد العزيز ، الرياض ،             :  السامل   )١(
   .   ١٠٧م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . على تأسيس اململكة العربية السعودية ، د 

   .  ٢٣٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٢(
   .  ١٥٥ ص  املرجع السابق ،سامل حممد ،:  السامل )٣(
ـ ١٩٩٢( كـي   فـيض اهللا الكـردي امل     /  حممد ماجد بن حممد صاحل ابـن الـشيخ         )٤( / هــ   ١٣٤٩ـ

 مشغوفاً بنشر العلم ، فطبع على نفقته كثرياً من          ، فاضل من أهل مكة املكرمة ، نشأ       م  ١٩٣١ـ١٨٧٥
ضطهد يف عهد الشريف حسني بن علي ، فلزم بيتـه ، وملا دخـل             ا. تب ، وأنشأ مطبعة هلذه الغاية       الك

فمـديراً  ،  كيالً إلدارة املعارف العامة     مث و ،  آل سعود احلجاز خرج من عزلته ، فعني يف جملس الشورى            
   ] .  ١٦ ، ص ٧خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ لألوقاف ، تويف مبكةاملكرمة 

   .١٩٣لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة، ص :  السلوم )٥(
لكتب اليت أسسها عباس القطان يف موقع السداد اليت ولـد           ـ وقد نقلت هذه املكتبة بعد وفاته إىل دار ا         

وزارة  ف عليهارمكة املكرمة وتش واليت أصبحت تعرف مبكتبةـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ فيها الرسول  
   ) .٤(انظر ملحق الصور ، رقم  ] . ١٩٣نفسه ، ص . [ احلج واألوقاف 
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يف  ، وتعد من أشهر املكتبـات        )١(ويف مدينة جدة مكتبة حممد حسني نصيف        
 ، وكانـت مكتبـة حافلـة باملخطوطـات          )٢(مدينة جدة خاصة ، ويف احلجاز عامة        

وهي من خزائن الكتب املعدودة     : " ..  بقوله   )٤(وصفها فؤاد محزة     . )٣( واملطبوعات
  " .يف احلجاز 

لقد نال التعليم حظاً وافراً من عناية األمري فيصل ، وقد ظهر هذا االهتمام منذ               
وقت مبكر ، أثناء رحالته األوىل اليت زار خالهلا أوروبا ، ـ كما سبق وأن أشـرنا يف   

ـ حيث كان مسوه حريصاً على زيـارة املؤسـسات            الدراسة الفصل الرابع من هذه   
ومن ذلك أن مسوه قام يف أثناء رحلتـه الثانيـة إىل            . التعليمية يف الدول اليت يزورها      

م بزيارة لندن ، واجتمع فيها إىل عـدٍد كـبري مـن             ١٩٢٦/هـ١٣٤٥أوروبا عام   
واملـصانع واملـدن    رجاالت السياسة وزار املؤسسات التعليمية واجلامعات واملكتبات        

   .)٥(الكربى 

                                                 

، مد نصيف ، عامل جدة وصدرها يف عصره ، ولد ا  حممد بن حسني بن عمر بن عبد اهللا بن أيب بكر بن حم)١(
 ملتقـى  وكان مولعاً بالكتب فجمع مكتبة عظيمة ، ونشر كتباً كثرية ، وكان مرجعاً للبـاحثني ، وبيتـه               

 الذاكرة ، وكان كثرياً ما يهدي بعض الكتب يكان حلو احلديث قو . البالد   فالفضالء القادمني من خمتل   
خري الدين ، األعالم ،     : الزركلي  . [ ن جبدة   ـتويف بالطائف مث دف   . وبعض معارفه   ،  إىل املكتبات العامة    

   ] . ١٠٨ـ١٠٧ ، ص ٦ج
لطيفـة عبد العزيـز ، التطورات السياسية واحلضاريـة يف الدولـة السعودية املعاصــرة ،             :  السلوم   )٢(

   . ١٩٣ص 
   . ١٠٨ ، ص ٢خري الدين ، املصدر السابق ، ج:  الزركلي )٣(
   . ٢٣٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٤(
   .   ٧٥منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص :  العجالين )٥(
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ــة عــام   ــات املتحــدة األمريكي ــه إىل الوالي ــاء رحلت ــام يف أثن كمــا ق
   .)٢( األمريكية )١(م بزيارة جامعة برنستون ١٩٤٣/هـ١٣٦٢

واهتم األمري فيصل بتطوير النظم التعليمية يف منطقة احلجاز ، فقـد أصـدر              
النظـار واملفتـشني وإدارات     ذة و ـنظام املدارس الذي يرسم واجبات كل من األسات       

كذلك نظام التدريس واملراقبة يف كل من احلرم املكي واملـسجد النبـوي ،              . التعليم  
باإلضافة إىل نظام البعثات الذي أوجب على املبعوثني االنتظام يف معهد إعداد البعثات             

   .)٣(قبل ابتعاثهم 

وخيطب ،  الميذ  ويتحدث إىل األساتذة والت   ،  وكان مسوه يزور بنفسه املدارس      
فيهم وينصح هلم ، وكان دائماً ينبه على ضرورة اجلمع بني األخالق والعلم ، وكانت               

 . )٤(موارد البالد يومئذ قليلة ، فكان مسوه يتربع من ماله اخلاص جبـوائز الطـالب                
  .تشجيعاً هلم على طلب العلم 

 فكثرياً   ، وكان للمعهد اإلسالمي مبكة املكرمة مرتلة خاصة لدى األمري فيصل         
ما كان يفاجئه بزياراته ، وال يقام حفل خترج إال ويسعد منسوبو املعهد مـن أسـاتذة              
وطالب بتشريفه حيث تقام املباريات الشعرية واخلطابية يف حـضرته بـني األسـاتذة              

   .)٥(وكان يفيض عليهم باجلوائز ، والطالب املتخرجني ، وطالب الصفوف األوىل 

                                                 

م ، وكان مؤسسها من قادة الكنيسة القدمية ، وتضم عدداً ١٨٩٦/هـ١٣١٤ مسيت جبامعة برنستون عام )١(
 والفن املعمارية واهلندسة ، وفيها مراكز متعددة        من املدارس ، من بينها مدرسة الشؤون العامة والدولية ،         

   ] .  ٨٢٤ـ٨٢٣ ، ص ٢املوسوعة العربية امليسرة ، م. [ للبحوث ، وعدد من املتاحف ومطبعة جامعية 
   . ٨١عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجية السعودية ، ص :  الطحاوي )٢(
   . ٢٧٥ نائباً عاماً يف احلجاز ، ص أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل:  مرسي )٣(
   .  ١٣٨منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص :  العجالين )٤(
   .٢٧٦أمحد ، املرجع السابق ، ص :  مرسي )٥(

ـ ومما هو جدير بالذكر أن األمري فيصل كان مهتماً باللغة العربية اهتماماً كبرياً ، وقد وجه أوامـره إىل                    
وعلى األخص املكاتبات الرمسيـة مـع       ،  كومة بوجوب االعتناء باللغة العربية      كافة رؤوساء مصاحل احل   

   ] .٢٧٦نفسه ، ص . [  واالبتعاد عن غريب األلفاظ  ،احملافظة على األساليب الفصيحة
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 بالدور الكبري الذي قام به امللـك        )١(ميد اخلطيب   وقد أشاد السيد عبد احل    
حىت انتشر العلم : " ... عبد العزيز وابنه األمري فيصل يف االهتمام بالعلم ونشره بقوله           

برعاية جاللته ـ أي امللك عبد العزيز ـ وجهود صاحب السمو األمري فيصل نائبـه    
ألموال الطائلة يف سبيل طبـع      احملبوب يف مجيع املدن ومعظم القرى ، وبذل أيده اهللا ا          

وأخذت تتبوأ  ،  الكتب النافعة وتوزيعها على الناس وقفاً هللا حىت زهت البالد يف أيامه             
   .  )٢(" مركزها بني األمم 

وكانت إحدى النقالت احلامسة يف تاريخ تطور النهضة التعليميـة يف الـبالد             
م ، وكـان    ١٩٥٣/هـ١٣٧٣عندما حولت مديرية املعارف إىل وزارة للمعارف عام         

عبد العزيـز بـوزارة     د إىل األمري فهد بن      ـذلك قبيل وفاة امللك عبد العزيز ، وعه       
   .)٣(بذلك فتحت صفحة جديدة يف تاريخ املسرية التعليمية يف البالد املعارف ، 

                                                 

 عبد احلميد بن أمحد بن عبـد اللطيـف اخلطيـب ، متـأدب متفقـه ، ولـد مبكـة املكرمـة سـنة                          )١(
بة يف مقام اإلمام الشافعي ، فقيل له اخلطيب ، وعمل مبصر يف خدمة              م ، وتوىل اخلطا   ١٨٩٨/هـ١٣١٦

الشريف حسني بن علي اهلامشي إىل ضم امللك عبد العزيز احلجـاز ، فجاهر عبد احلميد مبخالفة امللـك                  
م ، وعني يف    ١٩٢٦/هـ١٣٤٥عبد العزيز ، مث أطاع ومشله عفو ابن سعود ، وعاد إىل مكة املكرمة سنة                

 وتقدم حىت مسي سفرياً للمملكة العربية السعودية يف باكستان ، وعندما مـرض طلـب                 ، بعض املناصب 
م وأقام بقرية دمّر قـرب دمـشق إىل أن تـويف سـنة        ١٩٥٥/هـ١٣٧٥إعفاءه من العمل فأعفي سنة      

   ] .       ٢٨٤ ، ٣خري الدين ، األعالم ، ج: الزركلي . [ م ١٩٦١/هـ١٣٨١
 ، حمرم   ٦ ، جملد    ١طور التعليم باململكة العربية السعودية ، جملة املنهل ، العدد           عبد احلميد ، ت   :  اخلطيب   )٢(

   . ٥٠٩م ، ص ١٩٤٥ديسمرب / هـ١٣٦٥
   .٣٢ـ٣١بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص  : الداؤد )٣(

م ، اهتم بتطوير العلم ١٩٦٤/هـ١٣٨٤كم عام ـ ومما هو جدير بالذكر أنه عندما توىل امللك فيصل احل
ومكافحة أمية الكبار ، وافتتاح مزيد من املدارس واجلامعات ، مـع إعطـاء              ،  وتوفريه لكل من يطلبه     

اهتمام خاص بالتعليم الفين والصناعي والتجاري والزراعي ، والتوسع يف إرسال البعثات إىل اخلـارج               
 إنشاء جامعـة امللك عبد العزيز األهلية قبل أن تتحـول إىل            وكان لفيصل دور يف   . على نفقة الدولة    

اليت دف لرسم السياسة التعليمية     " نة العليا لسياسة التعليم     اللج" حكومية ، كما مت يف عهده تشكيل        
لتكون مصـدر إشعـاع للعقيدة    " اجلامعة اإلسالميـة باملدينة املنورة     " كما أنشأ الفيصل    . للمملكة  
امللك فيصل بن عبد العزيـز  : حازم : السامرائي  . ١٦٢ السجل الذهيب للعظماء ، ص   . [الصحيحة  

   ] .   ٩٨آل سعود ، ص 
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االتـصال  كانت احلجاز حىت بداية العهد السعودي تعتمد علـى وسـائل            
ـ              ك ـواملواصالت التقليدية ، فلما تغريت وسائل االتصال بني أجزاء العامل ، أدرك املل

ومستلزمات العصر ، واللحاق بركب التقدم      ،  عبد العزيز أنه البد من مسايرة التطور        
 إرسال امللك عبد العزيز البنه األمري فيصل مع          من أدل على ذلك   وال . )١(واحلضارة  

م ،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥وغريها يف عام    ،  الثقافة والسياسة إىل أوروبا     وفد من رجاالت    
حيث اطلع األمري فيصل خالهلا على املخترعات األوروبية احلديثة ، لتزويد اململكة مبا             

   .)٢(حتتاجه منها 
دة على اتمع احلجازي ،     ـاالت السلكية والالسلكية جدي   ـومل تكن االتص  

 ، عندما مت إنشاء اخلط الربقـي احلجـازي عـام            إذ كانت تعود إىل العصر العثماين     
م ، مثبتاً على أعمدة مبحاذاة سكة حديد احلجاز ليصل بني دمشق            ١٩٠٠/هـ١٣١٨

واملدينة خبط سلكي ، كما عملت الدولة اهلامشية يف احلجاز على توسيع نطاق اخلدمات           
أخـرى  م لتشمل مدناً حجازية     ١٩١٨/هـ١٣٣٧الربقية الالسلكية اعتباراً من عام      

   .)٣(ومشاهلا ، وجنوا ، تقع غرب مكة املكرمة 
 نوعية يف جمـاالت     ةأما يف العهد السعودي فقد أحدث امللك عبد العزيز نقل         

االتصاالت السلكية والالسلكية متثلت يف توسيع استخدام وسائل تلك االتـصاالت           
   .)٤(وتطوير بنيتها التجهيزية ، لتشمل خمتلف مناطق البالد 

                                                 

   . ٢٠٩حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص :  الغامدي )١(
  . ٢٠٩ع السابق، صحممد بن مجعان، املرج: الغامدي. ٧٣منري، تاريخ مملكة يف سرية زعيم، ص :  العجالين)٢(
 ، ١م" . عباس ، االتصاالت السلكية والالسلكية ، موسوعة مكة املكرمة ـ املدينة املنورة  :  طاشكندي )٣(

   . ٦٣٦ت ، ص . ط ، د . مكة املكرمة ، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ، د 
   .٦٣٧ ، ص املرجع السابق )٤(

 التلغراف واملذياع واجه يف بداية األمر معارضة شـديدة          ـ ومما هو جدير بالذكر أن التوسع يف استخدام        
 وذلك بأن أمسعتهم  ، بأما من آثار العلمإقناعهمكنت من أظهرها بعض علماء جند ، غري أن احلكومة مت 

حـافظ ، جزيـرة     : وهبة  . [  له ما    ةال صل  يبق لديهم ريب يف أن الشيطان        ا قراءة القرآن ، فلم    فيه
عبد احملسن صاحل ، سلطان جند واحلجـاز وملـك         : اليوسف   . ٢٧٢شرين ، ص    العرب يف القرن الع   

حـسن  / حكم ابن سعود ، للدكتور     مدن احلجاز املقدسة يف   : ة بعنوان   مقال( اململكة العربية السعودية    
   ] .     ٨٠٢، ص ) هيكل باشا 
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م تأسست إدارة أطلق عليها املديريـة العامـة         ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ويف عام   
للربيد والربق والتليفون ، وهي مرتبطة بالنيابة العامة وفقاً ملـا جـاء يف التعليمـات                
األساسية ، وظـل األمـر كـذلك حـىت صـدر نظـام جملـس الـوكالء عـام                    

ـ    ـم ، والذي أصبح   ١٩٣١/هـ١٣٥٠ ـ    ـت مبوجبه إدارة الربي ـوزارة د تابعـة ل
   . )١(لية الداخ

وقد برزت جهود احلكومة السعودية يف جمال االتـصاالت احلديثـة بـأمور             
ة ليتم االتصال ا ؛ هاتفيـاً وبرقيـاً         ـات مع دول خمتلف   ـعقد اتفاقي : متعددة منها   

،  سلك التلغراف بـني حكومـة احلجـاز          )٣( ، ومن ذلك اتفاقية ملكية       )٢(وبريدياً  
دف تعزيز الصالت بـني أبنـاء       ـ ،   م١٩٢٦/هـ١٣٤٥وحكومة السودان عام    

وقد مثل حكومة احلجاز يف هذه االتفاقية األمري فيصل بن عبد العزيز ، ومثل           . البلدين  
   . )٤(مايف . هـ . حكومة السودان ج 

وانــضمت احلكومــة الــسعودية إىل احتــاد الربيــد العــاملي يف شــعبان 
ة املوقـع عليهـا يف   ت كذلك إىل االتفاقيات الربيدي   ـم ، وانضم  ١٩٢٧/هـ١٣٤٥
م شكلت إدارة الربيد جبهاز كامل ، وصـل         ١٩٢٩/هـ١٣٤٨ويف عام    . )٥(مدريد  

                                                 

   . ٢٢٢السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة :  السلوم )١(
   . ٣٥٣ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٢(
 عند ضم احلجاز ، كان هناك سلك تلغراف حبري يصل بني احلجاز والسودان يعرف بـسلك جـدة ـ    )٣(

ز واحلكومة الربيطانية املستعمرة    سواكن ، والبد من تأكيد ملكية هذا السلك من جديد بني حكومة احلجا            
فهد عبد اهللا وآخرون ، : السماري . [ للسودان ـ آنذاك ـ وأصبح يعرف بسلك بور سودان ـ جدة    

   ] .   ٢٥٦ ـ ٢٥٥موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسي ، ص 
   . ٢٥٦ ـ ٢٥٥ املرجع السابق ، ص )٤(
   .  ٢٣٣ص فؤاد البالد العربية السعودية ،:  محزة )٥(
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وحرصاً من األمري فيصل على سري العمـل    . )١(عدد موظفيها إىل اثنني وثالثني موظفاً       
   . )٢(ني للجنة البحث والتحقيق تفقد جعلها تابع، بإداريت الربق والربيد 

 يف مدن اململكة الكبرية ، وتوجد شبكة هاتفية         )٣(فية  كما مت إنشاء شبكة هات    
يف جدة ومكة والطائف واملدينة والرياض تتصل الواحدة منها باألخرى ، ويوجـد يف              

   . )٤( باإلضافة إىل اهلاتف العادي آخر أوتوماتيكي  ،كل من مكة والطائف والرياض

 يف معظـم    يم املراكز الالسلكية  ـة السعودية كذلك بتعم   ـوقامت احلكوم 
م ، تعاقدت احلكومة السعودية مـع ممثـل         ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ ، ويف عام     )٥(بلداا  

وتوريـد  ،  شركة ماركوين الربيطانية عبد اهللا فيليب إلنشاء شبكة السلكية يف الـبالد             
   .)٦(حمطتني كبريتني يف مكة املكرمة والرياض 

                                                 

   . ١٧٧حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، ص :  الغامدي )١(
   .  ٢٧٧أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص :  مرسي )٢(
ورة م ، عندما ما أسس العثمانيون يف املدينة املن        ١٩١٧/هـ١٣٣٥ دخل اهلاتف السلكي إىل احلجاز عام        )٣(

ويف عهد الشريف حسني بن علي أدخل       . والذي خصص لألغراض العسكرية     ،  سنتراالً لالتصال اهلاتفي    
ة ـة املكرم ـراف يف مك  ـ لكبار موظفي حكومة األش    وا خطاً خصص  لى خدمة اهلاتف السلكي عشرون    ع

السلكي ان اهلاتف ـاء ـ ، وك ـع دون استثنـح يف خدمة اجلميـد السعودي فقد أصبــ أما يف العه
التصال مبأمور السنترال ، والذي يحول اخلـط  ل ، ويدار باليد ك ـ بدائياً ، يعمل على البطارية ـ آنذا

   ] .٦٣٧ـ٦٣٦عباس ، االتصاالت السلكية والالسلكية ، ص : طاشكندي . [ بدوره لالجتاه املطلوب 
  ) .٤(ائط ، رقم انظر ملحق اخلر . ٣٣٨ ، ص البالد العربية السعوديةفؤاد ، :  محزة )٤(
   . ٣٥٣ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٥(

م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ـ ويذكر أن توريد اآلالت الالسلكية اقتصر على احلكومة فقط ؛ إذ صدر يف عام                
: السلوم [ .املواطنني  على النظام ومصلحة نظام منع إدخال اآلالت الالسلكية يف البالد ؛ وذلك حفاظاً

   ] .٢٢٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص 
   . ١٥٥عبد اهللا سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ص :  فيليب )٦(
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دى ، وقـام    وقد عمل األمري فيصل على إدخال األجهزة الالسلكية بعيدة امل         
بنفسه بإجراء أول اتصال السلكي من الطائف مع والده امللك عبد العزيز بالرياض يف              

 ، كما أذاع نيابة عن والده خطاباً يف حفل افتتاح           )١(م  ١٩٣١/هـ١٣٥٠ربيع الثاين   
   .)٢(م ١٩٤٩/هـ١٣٦٨حمطة اإلذاعة الالسلكية مبكة املكرمة يف ذي احلجة 

 أمهية ربط مناطق اململكة بشبكة السلكية ،         مدى لقد أدرك امللك عبد العزيز    
 ؛ إذ أا جعلـت      )٣(واليت أفادته كثرياً ، وكانت خري معني حلكومته على حفظ األمن            

من أجزاء هذه البالد املتباعدة وحدة متماسكة ، ومل تعد تلك املـسافات الـشاسعة               
طقـة يف دقـائق ،      وأخرى حتول دون تلقي امللك أخبار أبعـد من        ،  املمتدة بني منطقة    

لذلك أمر بإنشاء مدارس ، لتعلـيم        . )٤(وإصدار أوامره إىل مجيع املناطق يف أية حلظة         
لـتعلم مـا   ، أعمال اهلاتف الالسلكي ، وإبتعاث أعداد من الطالب إىل مصر وغريها            

   .)٥(يتصل بتلك األمور ، فنياً وإدارياً 

الالسلكي يف مدينة   م مت إنشاء مدرسة لتعليم فن       ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ويف عام   
م ، والتحق ا عدد من      ١٩٣١/هـ١٣٥٠جدة ، مث انتقلت إىل مكة املكرمة يف عام          

                                                 

   .  ٢٧٧أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص :  مرسي )١(
. يذكر أنه كان يف اململكـة ، على عهد امللـك عبد العزيز ، ما يزيد على ستني مركزاً السلكياً ثابتاً ـ و
   ] . ٤١٥ ، ص ١عهد امللك عبد العزيز ، ج خري الدين ، شبه اجلزيرة يف: كلي الزر[ 

ملرجع السابق ،   أمحد ، ا  : مرسي   . ١٠٤حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، ص            :  السامرائي   )٢(
   . ٢٧٧ص 

   . ٤١٥ ، ص ١خري الدين ، املصدر السابق ، ج:  الزركلي )٣(
   .  ٢٢٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٤(
لصاحل ، تاريخ اململكـة     عبد اهللا ا  : العثيمني   . ٤١٥ ، ص    ١خري الدين ، املصدر السابق ، ج      :  الزركلي   )٥(

   .  ٣٥٣ ، ص ٢العربية السعودية ، ج
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على مكافأة شهرية يف أثناء دراسـتهم ، مقـدارها        حيصلون  الطالب السعوديني كانوا    
   .)١(أربعة جنيهات ذهبية 

 وقد كان من أهم أسباب قيام مدارس للتعليم الفين لفنون الالسلكي يف مدن            
احلجاز هو دخول تلك التقنيات منذ وقت مبكر إىل احلجاز ، وقبول احلجازيني التعامل  

   .)٢(معها ، على عكس كثري من املناطق األخرى يف اململكة 

أما بالنسبة للطرق ووسائل النقل ، فقد كانت مناطق اململكة مبا فيها منطقـة     
ل التقليدية ، كاإلبل واخليل     احلجاز حىت بداية العهد السعودي تعتمد على وسائل النق        

فلما تغريت وسائل االتصال بني أجزاء العـامل ، وأصـبحت الـسيارة              . )٣(والبغال  
والطائرة يف مقدمة هذه الوسائل ، بادر امللك عبد العزيز إىل إدخـال الـسيارات إىل                
البالد الستعماله اخلاص ، واستخدام اجلهات الرمسية يف الدولـة ، ونقـل البـضائع               

   . )٤(سافرين ، حجاجاً ومواطنني وامل

                                                 

   .  ٦٣٨عباس ، االتصاالت السلكية والالسلكية ، ص :  طاشكندي )١(
   . ٦٣٨ املرجع السابق ، ص )٢(
عبد العزيز ، تذكـار احلجاز ، خطـرات ومشاهـدات يف احلج ، مصر ، املطبعة السلفية ، :  صربي بك )٣(

   . ١٩٥، ص هـ ١٣٤٢ط ، . د 
   .٥٣٠ ، ص ٢ الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، جهللاعبد ا:  العثيمني )٤(

قد قوبل مبعارضة شديدة من قبل رجال العشائر الـذين          لك عبد العزيز بإدخال السيارات      ـ كان قرار امل   
.  تأمني معيشتهم    ويفيدون من هذا الدخل يف    ،  ا يف نقل احلجاج     ـويستخدمو،   اجلمالكانوا ميلكون   

وقد كانت هذه االحتجاجـات     : " يقول فيليب    ] . ١١١أمحد ، معجزة فوق الرمال ، ص        : عسه  [ 
 ١١٢عبد اهللا سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ص           : فيليب  " . [ ل  ة ، كما أثبت املستقب    سقيم
   ] . ١١٣ـ 
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مث انتشر استخدام السيارات بني السكان ، ومع مرور األيام أخذت أعـداد             
 ؛ خاصـة بعـد أن       )١(السيارات يف اململكة العربية السعودية تتزايد بشكل ملحوظ         

 ، وأسست لذلك الشركة السعودية      )٢(مسحت احلكومة السعودية باسترياد السيارات      
 سليمان قابل يف جدة ، إضافة إىل تأسيس احلكومة لعدة شركات أخرى             برئاسة الشيخ 

ويف هذا اإلطار عقدت     . )٣(بامسها ألغراض النقل احلكومي واإلسهام يف نقل احلجاج         
م ،  ١٩٣٣/هـ١٣٥٢احلكومة السعودية اتفاقيتني مع الشركة الشرقية جبدة يف عامي          

   .)٤(ملكة م ، بشأن توريد السيارات إىل امل١٩٣٤/هـ١٣٥٣و 

                                                 

لسعودي املعاصر ـ دارسـة يف العالقـات    أشرف حممد ، وثائق ونصوص أساسية من التاريخ ا:  مؤنس )١(
   . ١٤م ، ص ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ ، ١التعاهدية يف عهد امللك عبد العزيز ، القاهرة ، مكتبة اآلداب ، ط

. م بلغت أعداد السيارات باململكة ، مخسة عشر ألف سيارة           ١٩٥٢/هـ١٣٧١ـ ويذكر أنه يف عـام      
   ] .   ٢١٠ عبد العزيز آل سعود ، ص حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك: الغامدي [ 

 ومما هو جدير بالذكر أن الشريف حسني بن علي كان ميتلك اثنتا عشرة سيارة، وهي كل ما يف احلجاز من )٢(
عبد الرمحن ،   : نصر  . [ سيارات ؛ ألنه مل يكن يسمح ألحد باقتنائها ، ليظل ركوا وقفاً عليه دون غريه                

 ألنه   ؛ كما أنه كان مينع استرياد السيارات      ] . ١٨٩لفيصل آل سعود ، ص      عبد العزيز بن عبد الرمحن ا     
كان يعتربهـا دد اقتصاد البالد ، وترتح ثروا إىل اخلارج لكوا صناعة أجنبية ، وكـذلك وسـائط                  
تشغيلها ، إضافة إىل أن صناعة اهلودج صناعة  وطنية ، ويف استخدام السيارات قضاء على هذه الصناعة                  

   ] .٢٠٨ ، ص املرجع السابقحممد بن مجعان ، : الغامدي . [ نافستها أو م
   .٢١٠حممد بن مجعان ، املرجع السابق ، ص :  الغامدي )٣(

م ، ١٩٣٤/هـ١٣٥٣ىل جدة عام دون ماكرتي أنه يف أثناء زيارته إي اإلجنليزي جورـ وقد ذكر الصحف
 يف   ، غلبها للخدمة يف وسائل النقل يف احلجاز      كانت شحنات كبرية من السيارات ترد إىل ميناء جدة ، أ          

ان جند واحلجاز وملك اململكـة العربيـة        ـعبد احملسن صاحل ، سلط    : اليوسف  . [ موسم احلج   أثناء  
ـ  ـي اإلجنل ـيزي يف جدة ، للصحف    ـذكريات إجنل : نوان  ـة بع ـمقال. ( السعودية   وردون ـيزي ج

   ] . ٨١٢ـ٨١٠، ص ) زي ـماكن
   . ١٥ ، ص املرجع السابقمد ، أشرف حم:  مؤنس )٤(



 

 

Wא
	���א�����  ٢٥٠  { { 

 طـرق   السيارات ، برزت احلاجـة إىل تعبييـد       ويف إطار االهتمام باسترياد     
املواصالت الربية ؛ فقد واجهت أصحاب السيارات مشاكل عديدة ، كان من أبرزها             

 ، بـسبب صـعوبة   )١( مما يعرض السيارات للعطل وسرعة التلف    ، عدم تعبيد الطرق  
ـ ١٣٤٧األمر امللكي يف عام     ومن هذا املنطلق صدر     . الطرق ووعورا    م ١٩٢٨/هـ

وعلى أثر ذلك أصبح الطريق صاحلاً لسري السيارات        ،  بتعبيد وإصالح طريق جدة مكة      
   . )٢(دون توقف 

ــ املدينـة ،      كما شرعت حكومة امللك عبد العزيز يف إصالح طريق جدة         
 السليمان حيث أصدر األمري فيصل أمره إىل عبد اهللا. واملدينة ينبع ، ومكة ـ العمرة  

ارات يف ذهاا إىل العمرة ، حبيث       ـري عليها السي  ـق خاصة تس  املباشرة يف إصالح طر   
   .)٣(ال تصل بالطرق العامة اليت يسري فيها املارة 

 وتعبيـده كذلك اعتىن امللك عبد العزيز بطريق مكة ـ جدة الذي مت رصفه  
ـ ١٦٣٩/هـ١٣٦٥ـ   ١٣٥٨ـ   ةـة الثاني ـ يف أوائل احلرب العاملي    تـباإلسفل
   .)٤(كم ٧٣م ـ مبسافة ١٩٤٥

م عقدت احلكومة السعودية اتفاقية مع احلكومة       ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ويف عام   
املصرية بشأن بعض املشاريع العمرانية يف املناطق املقدسة ، بني وزير اخلارجية األمـري              

                                                 

   .  ٢١٠ ، ص جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سعودحممد بن مجعان ، :  الغامدي )١(
 ـ  ١٨٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٢(

٢١٨ .   
ـة يف مكة املكرمة بعد دخـول امللك عبد العزيز آل سعود ،            مىن قائد ، التنظيمات الداخلي    :  القحطاين   )٣(

  . من نفس الصفحة ) ١( وهامش رقم ٢٤٤ص 
   .  ٢٢٧ـ٢٢٦الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ، ص خري الدين ، :  الزركلي )٤(
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محـد  فيصل ـ النائب العام ـ ، وبني القائم بأعمال املفوضية املصرية بالنيابة جبـدة أ   
ق املقدسـة ،    ـة تعبيد الطرق يف املناط    ـه هذه االتفاقي  ـجت ، ومن أهم ما تضمنت     

ـ ـات ، وإصـا تعبيد طريق جدة ـ عرف ـومنه رة يف طريـق  ـالح األماكن اخلط
   .)١(املدينة ـ مكة 

أما املواصالت البحرية فقد اهتمت احلكومة السعودية بتطويرهـا ؛ وذلـك            
السيما وأن النقل عصب التجارة الداخلية واخلارجية ،        ،  )٢(بتكوين أسطول نقل حبري     

وتوزيعها إىل مراكـز االسـتهالك ، وهلـذا    ، ويلزم يف عملية جتميع السلع يف املوانئ      
   .)٣(السبب ينظر إىل النقل على أنه القاعدة األساسية للتطور 

 ، ومـن    )٤(واهتمت كذلك بتحسني املوانئ البحرية وإنشاء موانئ جديـدة          
  ،نئ الرئيسية على البحر األمحر ميناء جدة ، والذي اكتـسب أمهيتـه التارخييـة              املوا

 حلجاج بيت اهللا احلرام وغريهـم ، هـذا        ل رئيس الرتباطه الوثيق مبكة املكرمة كمدخ    
باإلضافة إىل األمهية االقتصادية للميناء ؛ إذ يعد حلقة الوصل بـني منـاطق اإلنتـاج                

   . )٥(ية ومراكز االستهالك احمللية والعامل

وكان امللك عبـد العزيـز قـد اصـدر أوامـره وهـو يف جـدة عـام                   
م بإنشاء مينائها ، وكانت التجربة األوىل لنجاح املـشروع عـام            ١٩٤٦/هـ١٣٦٦

                                                 

   . ٢٧٣ ـ٢٧٢٥أشرف حممد ، وثائق ونصوص أساسية من التاريخ السعودي املعاصر ، ص :  مؤنس )١(
   . ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: العثيمني  )٢(
   . ٢١٩لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٣(
   .  ٣٥٣ ، ص ٢ ، جاملرجع السابقعبد اهللا الصاحل ، :  العثيمني )٤(
   . ٢٢٠لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص :  السلوم )٥(
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 ، وقد أصبحت البواخر ترسو على أرصفته إلنزال الركاب ، )١(م ١٩٥٠/هـ١٣٦٩
   .)٢(وتفريغ البضائع 

الذي مير عليه العديد من بواخر      ،  اء ينبع   ومن أهم املوانئ احلجازية أيضاً مين     
وتأيت أمهيته يف كونه امليناء الثاين للحجاز ، هذا باإلضافة ،  احلجاج القادمني من اخلارج     

وغريها ، واليت تعـد مـوانئ   ، والقنفدة  ،  والليث  ،  رابغ  : مثل  ،  إىل املوانئ الطبيعية    
   .)٣(طبيعية حممية حيث تتمتع مبواضع جيدة 

سة خطوط حبرية تربط موانئ اململكة على ساحل البحـر األمحـر            وتوجد مخ 
 ، وخط بورسودان ، وخط مصوع ، وخط         )٤(خط السويس   : بالعامل اخلارجي ، وهي     

   . )٥(عدن واهلند ، وخط احلديدة 

وكان للظروف السياسية اليت جنم عنها تغري اخلريطة السياسية لشبه اجلزيـرة      
م أثر كبري يف منو وتطور املوانئ احلجازية ؛         ١٩٣٢/هـ١٣٥١العربية بتوحيدها عام    

   .)٦(لكوا منافذ للبالد من الناحية الغربية على العامل اخلارجي 

                                                 

   . ٢٢٧خري الدين ، الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ، ص :  الزركلي )١(
   .٣٣٢أمني ، فيصل العظيم ، ص :  سعيد )٢(

، وبسببها كان يطول وقوف السفن الـشراعية يف          ـ كان مرفأ جدة منذ القدم تكتنفه الشعاب املرجانية        
فلما ظهرت السفن التجاريـة  . انتظاراً لربان خبري يقودها إىل مسار آمن يف اجتاه الشاطئ           عرض البحر   

العمالقة أصبح اخلطب أشد ، حيث كانت تلك السفن تضطر إىل إلقاء مراسيها بعيداً عن املدينة بعدة                  
   ] .   ٢٢٧خري الدين ، املصدر السابق ، ص : الزركلي . [ أميال 

   . ٢٢٠ ، ص التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرةد العزيز ، لطيفة عب:  السلوم )٣(
حيث بواسطته تؤمن نقليات البضائع والركاب ؛  للمواصالت البحرية لرئيس يعد طريق السويس الشريان ا)٤(

   ] .  ٢٦٢فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص : محزة . [ إىل املوانئ احلجازية 
   .  ٢٦٢صدر السابق ، ص  امل)٥(
   .  ٢٢١، ص املرجع السابق لطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )٦(
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أما بالنسبة للمواصالت اجلوية فقد اهتمت احلكومة السعودية مبجال الطريان          
فاع  إىل ضرورة االنت   ور بارز يف ذلك اال ، فقد دعا       وتطويره ، وكان لألمري فيصل د     

م ،  ١٩٢٦/هـ١٣٤٥بالطريان ، وخاصة بعد عودته من رحلته الثانية إىل أوروبا عام            
   .)١(وقد جنح يف إقناع والده واجلميع حباجة الدولة السعودية إىل أسطول جوي 

م مت إنشاء مدرسة لتدريب الشباب السعوديني       ١٩٣٠/هـ١٣٤٨ويف عام   
ة بواسطة احلكومة الربيطانية لـشراء       ، كما متت الترتيبات الالزم     )٢(على فن الطريان    
 . )٣(ويعمل على صيانتها طيارون بريطانيون      ،  يقودها   ) ٩. هـ  . د  ( أربع طائرات   

وعلـى شـؤون    ،  ب لإلشراف عليها    ـكما عهدت هذه الطائرات إىل مدربني أجان      
ـ ـاملدرسة ، إال أن املشروع مل ينجح ، واكتفت احلكومة باستخ  ب ـدام طيارين أجان

   .)٤(ة طائراا لقياد

وأصدر ،  كان األمري فيصل يشجع الشباب السعودي على تعلم فن الطريان           
م نظام مجعية الطريان العربية لتضم الشباب الراغب        ١٩٣٠/هـ١٣٤٩لذلك يف عام    

 ، غري أنه بسبب عدم وجود نواة جيدة للطـريان الـوطين فـإن               )٥(يف تعلم الطريان    

                                                 

/ هــ   ١٣٥٨ط ،   . عبد اهللا عبد الرمحن ، فيصل آل سعود ، القاهرة ، مطبعة العلـوم ، د                 :  امللحوق   )١(
   . ٧٣منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم ، ص : العجالين  . . ٥٤م ، ص ١٩٣٩

   . ٢٥٨فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٢(
   .١٥٤ ـ ١٥٣عبد اهللا سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ص :  فيليب )٣(
   .٢٥٨ ، ص املصدر السابقفؤاد ، :  محزة )٤(

نفسه ،  . [ مركز الطريان بادئ األمر يف جزيرة دارين على ساحـل األحساء مث نقـل إىل جدة                لـ جع 
   ] .٢٥٨ص 

   .٢٧٧أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص :   مرسي )٥(
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، حيث بدأت يف تنظيم أعماهلـا       ،  م  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣نشاطها ظل حمدوداً إىل عام      
   .)١(ومجع التربعات واإلعانات ملشروعها 

ب ودراسة اال اجلـوي ، فأرسـلت احلكومـة          ـوظهر االهتمام بالتدري  
لدراسة الطريان  ؛  م  ١٩٣٥/هـ١٣٥٤السعودية بعثة مؤلفة من عشرة شبان يف عام         

   .)٢(يف إيطاليا 

وباشرت جبمع  ،  مل على تشجيع الطريان     ا نشطت اجلمعيات واألفراد للع    مك
ـ : وهي  ،  الد  ـة يف الب   لشراء طائرات باسم املدن الرئيس     اإلعانات ة املكرمـة   ـمك

جنليزي لشراء  وتربع األمري فيصل مببلغ مئة جنيه إ        ، وجدة،  والرياض  ،  واملدينة املنورة   
   .)٣(وهي الطائرة مكة ، أول طائرة سعودية 

 الثانية أمر امللك عبد العزيز بشراء مخس طـائرات     ويف أعقاب احلرب العاملية   
 ، مبـا يتفـق مـع    )٥( للمسامهة يف النقل الـداخلي   )٤() داكوتا  ( أمريكية من طراز    

   . ـيف ذلك الوقتـ  . )٦( املادية للحكومة السعودية اإلمكانات

                                                 

   . ٢٥٩فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )١(
   .٧٥٥ ، ص ٣خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز، ج:  الزركلي )٢(

السعوديني يف مصـر لدراسة فن الطـريان يف        من الطلبة    أن األمري فيصل تكفل بتدريس عددٍ     ـ ويذكر   
   ] .   ٥٥عبد اهللا عبد الرمحن ، فيصل آل سعود ، ص : امللحوق . [ على حسابه اخلاص " أملاظة " مطار 

   .٢٧٧أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص :  مرسي )٤(
   . ٧٥٦ ، ص ٣ يف عهد امللك عبد العزيز ، جخري الدين ، شبه اجلزيرة العربية:  الزركلي )٥(
   .١٥أشرف حممد ، وثائق ونصوص أساسية من التاريخ السعودي املعاصر ، ص :  مؤنس )٦(

ـ ١٣٦٥ـ وكان الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت قد أهدى امللك عبد العزيز يف عام               م ١٩٤٥/هـ
 برحلة داخلية بني    يز بأن تقوم هذه الطائرة    داكوتا ، وأمر امللك عبد العز      ) ٣دي س   ( طائرة من طراز    
   ] . ١٥نفسه ، ص ) . [ جدة ـ الرياض ـ الظهران ( ة الثالث املدن  الرئيس

)٧( F. O. 371/62095, From Mr. Grafftey-Smith to Mr. Bevin, Jedda,26 Jan, 1947.   
   ) ] . ١٧( رقم  ،  الوثائقملحقانظر [ 
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كما أصدر امللك عبد العزيز مرسوماً ملكياً بإنشاء إدارة اخلطوط الـسعودية            
م ، ووضعت حتت إشـراف ومـسؤولية وزارة الـدفاع           ١٩٤٨/هـ١٣٦٨ام  يف ع 

والطريان ، وذلك لتقوم باإلشراف املباشر على النقل اجلوي الـسعودي يف الـداخل              
   .)١(واخلارج 

وقامت طائرات اخلطوط السعودية برحالت كثرية لنقل احلجاج ، من جـدة            
   .)٢(وغريها ، ولندن  ،وباريس ، وروما ، وكراتشي ، والكويت ، إىل البحرين 

ز هو مطار جـدة يف مشاهلـا        ـد امللك عبد العزي   ـ يف عه  وأول مطار أنشئ  
 ، وقامت بتشغيله إدارة اخلطوط اجلوية العاملية يف البداية ، مث أحلق بإداراا              )٣(الشرقي  
ث  وجتهيزه طبقاً ألحـد وإضاءتهم ، وقد قام ببناء املطار ١٩٤٦/هـ١٣٦٥ائياً عام   
م ١٩٤٦/هـ١٣٦٥العاملية األمريكية اليت أمتت اجنازه يف عام        ) بكتل  ( كة  النظم شر 

   .)٤(ليستقبل خمتلف طائرات العامل 

واملدينة املنورة  ،  ، والرياض   )٥(طارات أخرى يف كٍل من احلَِويه     كما مت إنشاء م   
   .)٦(وغريها من مدن اململكة 

                                                 

أشرف حممد ،   : مؤنس   . ٣٥٢ ، ص    ٢احل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج       عبد اهللا الص  :  العثيمني   )١(
   .  ١٦ ، ص وثائق ونصوص أساسية من التاريخ السعودي املعاصر

   . ٧٥٦ ، ص ٣ ، جشبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيزخري الدين ، :  الزركلي )٢(
   . ٧٥٦ املصدر السابق ، ص )٣(
   .  ٢٢٠ـ٢١٩ مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص حممد بن:  الغامدي )٤(
تعلـيم  "  ، وقامت فيه مدرسـة  ةوالكبري يف الطائف ، وقد أصلح ـ آنذاك ـ لرتول الطائرات الصغرية   )٥(

 ،  ٣ ، ج  املصدر السابـق خري الدين ،    : الزركلي  . [ وجهز ليكون قاعدة لطائرات الربيستول      " الطريان  
   ] . ٧٥٧ص 

   . ٣٥٢ ، ص ٢ ، جاملرجع السابقعبد اهللا الصاحل ، : لعثيمني  ا)٦(
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حديد احلجاز الـيت    أما املواصالت احلديدية فقد سعت الدولة إلصالح سكة         
   .)١(لكن هذه اجلهود مل تكلل بالنجاح ، تصل دمشق باملدينة املنورة 

ت له جهوده أيضاً إلصـالح      ـري فيصل كان  ـومما هو جدير بالذكر أن األم     
سكة حديد احلجاز ، فقد قام بالتفاوض مع احلكومة الربيطانية حول إصـالح اجلـزء               

 ودارت املفاوضات بني الطرفني حول عدة       اخلاص باحلكومة السعودية على أراضيها ،     
وملكية اخلط ، إال أن هذه اجلهود أيضاً مل تكلـل           ،  منها حتديد املبالغ املتوقعة     ،  أمور  

   .)٢(بالنجاح 

وهكذا نالحظ مما سبق مدى التطور احلضاري الذي شهدته وسائل االتصال           
لعامة ، ومازالت حكومة    والطرق ووسائل النقل املختلفة مبنطقة احلجاز يف ظل النيابة ا         

                                                 

   .٢٢٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )١(
ـ أنشئت سكة حديد احلجاز بني دمشق واملدينـة املنورة يف عهد السلطـان العثماين عبد احلميـد الثاين 

ـ ١٣٢٤وبدأ العمل عليهـا عـام       ) م  ١٩٠٩ـ١٨٧٦/ هـ  ١٣٢٧ـ١٢٩٣(  م ،  ١٩٠٨/هـ
وقد حاول .  فتوقف العمل عليها بحيث دمرت أثناء احلر، رب العاملية األوىل واستمرت حىت بداية احل 

جزاءه املتصلة باملدينة املنـورة ، ولكنـه مل يـستطع إكمـال             أالشريف حسني بن علي إصالحه فعمر       
واليت ال تكفي   ،  عمال اإلصالح الفنيـة مل تكن متوفرة ، باإلضافة إىل قلة األموال            اإلصالحات ؛ ألن أ   

حممد : الغامدي   . ٥٧٩ـ٥٧٨ ، ص    ١أمحد ، تاريـخ مكة املكرمة ، ج      : السباعي  . [ ملتابعة العمل   
   ] .  ٨٠ص   ،جدة يف عهد امللك عبد العزيزابن مجعان ، 

)٢( F. O. 371/21906, Sir R.Bullard to Saudi Arabian Minister For Foreign 

Affairs, Jedda, Nove 7, 1938.   
ـ       جندة فتحي ،  : صفوة   سنة  جمموعة الوثائق الربيطانية عن امللـك فيصل بن عبد العزيـز آل سـعود ، ل
   ) ] . ١٨(  الوثائق ، رقم ملحقانظر . [ م ١٩٣٩ـ١٩٣٧

 ، عرفة ، ط مكة املكرمة باملشاعر املقدسة مىن  ـ ويف الوقت احلاضر مت تنفيذ مشروع خط سكة حديد يرب          
م ، كما أصدر خادم احلرمني الـشريفني        ٢٠١٠/هـ١٤٣١ مزدلفة ، وبدأ العمل يف موسم حج عام       

امللك عبد اهللا ابن عبد العزيز آل سعـود ـ حفظه اهللا ـ أوامـره لتنفيذ مشروع قطار مكة املكرمة   
  .ـ جدة ـ املدينة املنورة 
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 ، إال أن ذلك التطور يف       )١(اململكة العربية السعودية تويل هذه ااالت اهتماماً كبرياً         
ـ عز وجلـ حقيقة األمر مل يكن ليحقق ذلك النجاح والتقدم إال بفضل من اهللا    ، مث  

ون ال ال تنميـة بـد     ـالد ، وكما يق   ـجلهود احلكومة السعودية لتحقيق األمن يف الب      
  .استقرار وال استقرار بدون تنمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

جبميع مناطق اململكة العربية السعودية مبا فيها منطقة احلجاز شبكة واسعة ومتداخلة من الطرق       يوجد اآلن    )١(
 يف اختصار مسافة السفر بني مناطق اململكة ، وسهلت نقل املـسافرين             رياملعبدة اليت أسهمت إىل حٍد كب     

  . والبضائع 
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مما ال شك فيه أن حرص امللك عبد العزيز على تطبيـق أحكـام الـشريعة                
م مثراا نشر األمن والعدل يف خمتلف أحناء البالد بـصفة           ـاإلسالمية ، كان من أعظ    

  .عامة ، ويف منطقة احلجاز بصفة خاصة 

ضاع يف شبه اجلزيرة العربية قبل بداية احلكـم الـسعودي           وقد كانت األو  
تتدهور من سيء إىل أسوأ ، وسبقت اإلشارة إىل اضطراب األوضاع األمنية يف منطقة              
احلجاز يف عهد الشريف حسني بن علي ، وانتشار أعمال السلب والنهب ، ومـن مث                

   .)١(تدهور األوضاع االجتماعية ملنطقة احلجاز 

بفضل مـن  ـ اع كذلك حىت استطاع امللك عبد العزيز  ـواستمرت األوض
، أن يضع حداً ألعمال السلب والنهب ، وبذل اجلهـود يف سـبيل   ـ اهللا عز وجل  

حتقيق األمن ونشر العدل والطمأنينة يف خمتلف ربوع البالد ، بالتعاون مع كافة أجهزة              
  .الدولة لبلوغ تلك الغاية العظيمة 

ط مدن احلجاز بصفة عامـة ،       ـالطرق اليت ترب  وكان توتر الوضع األمين يف      
د امللـك   ـد السابق لعه  ـيف العه ،  ة واملدينة بصفة خاصة     ـق مكة املكرم  ـويف طري 

   . )٢(عبد العزيز ، قد أدى إىل شعور احلجاج باخلوف وعدم األمان 

حيث أبلغهم حبدود كـل     ،  ومن مث فقد دعا امللك عبد العزيز شيوخ القبائل          
ة ومداه ، وأن شيخ كل عشرية سوف يصبح هو املسؤول عن كـل        ـيعشرية يف الباد  

، ر الغـزو ومنـع الـضرائب    ته مما خيل بالنظام واألمن ، فحظ      ما يقع يف حدود عشري    
                                                 

   . ١٩ـ١٨ انظر ما سبق ، ص )١(
   . ٢٥٠ وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص وليد حممد ، مرافق احلج:  مجيل )٢(
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ليعلِّم العشائر الزراعة واالستقرار بدل الرعي والترحـال ،         ؛  وشجع على إقامة اهلجر     
؛ اجلمال على الطـرق العامـة       كما أمرهم باحملافظة على عابري السبيل من احلجاج و        

ليشعر املسافرون باالطمئنان على أنفسهم وأمواهلم وجتارم ، وبذلك حتولت القبائـل            
   . )١(املغرية إىل قبائل مدافعة عن األمن 

كما سعى امللك عبد العزيز إىل دمج عناصر اتمع سـعياً إىل احلـد مـن                
بعض السرايا املكونة من عدة قبائـل       فكان يعين أمراء القبائل على      . التعصب القبلي   

 وبذلك ال يكون  ،األخرىعندما يبعثها للحروب يف أطراف اجلزيرة لقمع غزو القبائل 
 أو توجيه التهمـة    ،  قبيلة أن تدعي أن النصر كان نتيجة لشجاعة أبطاهلا         يف مقدور أي  

   . )٢(لقبيلة بأا هي اليت أحلقت الضرر بقبيلة أخرى 

  ، ثائق الربيطانية اجلهود العظيمة اليت بذهلا امللك عبد العزيـز         وقد تناولت الو  
يف بينهم ، إال أنه كان من       لتحقيق األمن العام والسالم بني القبائل ، رغم صعوبة التأل         

   .)٣(جنازات امللك عبد العزيز أعظم إ

ومع تطور اخلدمات املقدمة للحجاج يف عهد امللك عبد العزيز ، ومن أمههـا      
يطرة األمنية على املنطقة بأكملها ، كان ذلك مساعداً لزيادة أعداد احلجاج           إحكام الس 

ترة ـويف ذلك يروي أحد املؤرخني املعاصرين لتلك الف        . )٤(القادمة لألراضي املقدسة    
كانت شهرة ابن الـسعود     : " م ، إذ يقول     ١٩٣٤/هـ١٣٥٣ما شاهده يف حج عام      

                                                 

   . ٩٧وليد حممد ، مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  مجيل )١(
   . ١٨٧إبراهيم عويض ، األمن يف عهد امللك عبد العزيز تطوره وآثاره ، ص :  العتييب )٢(
)٣( F. O. 371/62095, From Mr. Grafftey Smith to Mr. Bevin , Jedda, 26th Jan, 

  ) .١٩(ملحق الوثائق ، رقم  انظر  .1947
   .  ٢٥٠وليد حممد ، املرجع السابق ، ص :  مجيل )٤(
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 مبا مل يسبق له مثيـل        ، ج إىل بيت اهللا احلرام     احل أمنقد سبقته إىل اعتباره الرجل الذي       
والعائـد  ،  اوي رحلة الذاهب إليها مفقود      ـبعد أن كان احلج إىل بيت اهللا احلرام يس        

   .)١(... " منها مولود 

وقد اعتمد امللك عبد العزيز يف ختطيطه لتحقيق ما كان يهدف إليه يف اال              
ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ سول اهللا  سنة رس متينة من كتاب اهللا وسمين على أاأل  ؛  

   .)٢(مستفيداً مما كان موجوداً يف احلجاز من بدايات تنظيمية يف ذلك اال 

ت مديرية الشرطة العامـة يف مكـة        ـم تأسس ١٩٢٥/هـ١٣٤٤ويف عام   
 د مت تأسيس عد   ا ، ومهمتها هي احملافظة على األمن والنظام يف الدولة ، كم           )٣(املكرمة  

ـ   من املديريات  وغريهـا يف   ،  والطـائف   ،  واملدينة  ،  الرياض  : ة مثل    يف املدن الرئيس
   . )٤(فترات متعاقبة 

م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥وبعد صدور التعليمات األساسية للملكة احلجازية عام        
أصبحت شؤون األمن العام من اختصاص األمور الداخليـة ، وقـد قـضت هـذه                

                                                 

   . ٦٩أمحد ، ووالد وما ولد ، ص :  حسن )١(
   . ٣٣٣ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٢(

م إنشاء خمافر للـشرطة     ١٩١٦/هـ١٣٣٤م  اع  يف عهد الشريف حسني بن علي مت يف        ذلك أنه ـ ومن   
على الطريق بني جدة ومكة املكرمة ، وعلى الطرق اليت تربط مكة املكرمة باجلهات األخرى ، وكذلك                 
 ،  عمل على تنظيم الشرطة يف مكة املكرمة ، وبذلك اجلهود يف سبيل العناية حبجـاج بيت اهللا احلـرام                

سعد : الردادي . [ إال أنه مل يستمر على تلك السياسة ؛ حيث ساءت األوضاع األمنية يف أواخر عهده  
   ] . ٣٤١ـ٣٣٨ابن عودة ، أمن احلج قبل العهد السعودي ، ص 

   .   ٤٥٤ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٣(
   . ١٤١زيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد الع:  السلوم )٤(



 

  

�Wא
	���א����� �٢٦١  { { 

النيابة العامة ، وفوضـت مـديراً       التعليمات بأن تكون األمور الداخلية حتت إشراف        
   .)١(لألمن العام بإجياد الوظائف املناسبة جلهاز األمن 

م مت توحيد مجيع إدارات الـشرطة يف اململكـة     ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ويف عام   
حتت رئاسة واحدة مقرها مكة املكرمة ، وبناًء على ذلك أصدر النائب العام يف احلجاز               

 يف مكة املكرمة تـرتبط ـا مجيـع إدارات           )٢(أوامره بتشكيل مديرية عامة للشرطة      
   .)٣(الشرطة ؛ ملواجهة التوسع املستمر يف مجيع مرافق الدولة 

، م  ١٩٣١/هـ١٣٥٠وعندما مت تأسيس جملس الوكالء وصدور نظامه عام         
ديوان النائب العام   " مت حتويل النيابة العامة إىل وزارة الداخلية ، وأصبح اسم الديوان            

قـسم يتبـع وزارة     : ، وانقسمت النيابة العامة إىل قسمني       " الوكالء  ورئاسة جملس   
 ومبوجـب  )٤(الداخلية ، وقسم يتبع رئاسة جملس الوكالء ـ كما سبق وأن أشرنا ـ   

   .)٥(هذا النظام أصبحت مديرية الشرطة العامة تابعة لوزارة الداخلية 

وقامت إدارة األمـن العـام بإنـشاء مدرسـة للـشرطة يف مكـة عـام                 
 ؛ أمـالً يف     )٦( دف إىل ختريج ضباط ومـساعدي ضـباط           ، م١٩٣٦/هـ١٣٥٥

   .)٧(إسهامهم الفعال يف إدارة األمن مستقبالً 
                                                 

   .  ٩٨عهد امللك عبد العزيز ، ص  ، مرافق احلج وخدماا املدنية يفوليد حممد :  مجيل )١(
 ،   كان امللك عبد العزيز قد الحظ تكاثر احلوادث يف مكة املكرمة فأمر بالعمل على إقرار األمن والنظـام                  )٢(

واحلد من اخلالفات اليت تقع بني أفراد الشرطة الذين كان أغلبهم ممن احتفظوا بأعماهلم من العهد السابق ، 
 بن بلهيد بإعادة تشكيـل الـشرطـة يف        عبد اهللا / خوان ، لذلك وافق على اقتراح رفعه الشيخ          اإل ومن

مىن قائد ، التنظيمـات     :  القحطاين   . [ أفراد من خمتلف املناطق      إليهامكة املكرمة من جديد ، وأن يضم        
   ] .  ١٧٦الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ، ص 

   . ١٤٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة، ص :  السلوم )٣(
  .  ١٣٦ما سبق ، ص :  انظر )٤(
   . ١٤٢لعزيز ، املرجع السابق ، ص لطيفة عبد ا:  السلوم )٥(
   . ٤٥٥ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٦(
   . ٣٣٤ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج:  العثيمني )٧(
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وألمهية إقرار األمن يف احلرم املكي خصص له قسم شرطة مستقل عن مديرية             
 ، ومهمته احملافظة على األمن داخل       )١(م  ١٩٢٧/هـ١٣٤٦شرطة مكة املكرمة عام     

وكذلك  . )٢(واستتباب اهلدوء والطمأنينة    ،  حفظ األشياء اليت يفقدها أصحاا      احلرم و 
  .لنفس اهلدف  . )٣(مت تأسيس شرطة احلرم النبوي 

م حتولت مديرية الشرطة العامة إىل مديرية عامة        ١٩٤٣/هـ١٣٦٣ويف عام   
 ربية لتطوير رباء من البلدان الع   لألمن ، فتوسعت مسؤولياا وأعماهلا ، واستقِدم هلا خ        

  ، تخصص يف شؤون األمن العـام      من رجاهلا إىل اخلارج لل     دجهزا ، كما ابتعث عد    أ
   .)٤(طالع على كل جديد يف ميدانه واال

ومن املهام األخرى اليت أسندت ملديرية األمن العام اإلشراف على اخلدمات           
  املكرمـة ،    مكة األمنية املختلفة ، حيث كان يلحق ا إدارة اجلوازات ، ومركزها يف           

                                                 

دخـول امللك عبد العزيـز آل سعود ، لية يف مكـة املكرمة بعد اخمىن قائد ، التنظيمات الد:  القحطاين )١(
   .١٧٨ص 

ـ على الرغم من أنه كان مستقالً عن مديرية شرطة مكة املكرمة ، إىل أنه كان تابعاً ملدير الشرطة العـام      
   ] .   ١٧٨نفسه ، ص . [ مهدي بك الذي كان يتبع النيابة العامة 

هــ،  ١٣٧٠ ، عدد احملرم ١ ، ج١١املنهل ، ماألمن العام ، . فؤاد ، تعريف بوضعنـا اإلداري :  رضا  )٢(
   .٢٥ص 

م ،  ١٩٤٠/هـ١٣٥٩ـ ويف هذا الصدد يذكر أن أحد احلجاج ذهب إىل أداء الطواف والسعي يف عام                
ق ، فام من كان باجلوار مـن أصـحاب املنـازل           وجد أن كل ما لديه من عفش قد سر         وعندما عاد 

) األمـري فيـصل     ( زمة ، فتقدم بعريضة إىل النائب العام        بسرقتها ، ومل تتخذ الشرطة االحتياطات الال      
 وقد جاء رد مدير األمن العام بإجراء التحقيـق يف         . يستعطفه لتكليف أهل االختصاص إلجراء ما يلزم        

، حمفوظة  ) ٠٥٣٠٣(وثيقة رقم   . [ طالعه على نتيجة التحقيقات     تلك الشكوى والتفتيش ، ومن مث ا      
   ) ] .   ٢٠( رقم  ،  الوثائقلحقم: انظر . لدراسات اإلسالمية ث وامبركز امللك فيصل للبحو

   . ١٦٧لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٣(
   . ٣٣٤ ، ص ٢ ، جتاريخ اململكة العربية السعوديةعبد اهللا الصاحل ، :  العثيمني )٤(
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ة ، وكانت مسؤولة عن كل ما يتعلق باألمن العام مبـا يف             وهلا فروع يف املوانئ الرئيس    
   .)١(ذلك شؤون اجلوازات وإصدارها ، ومراقبة املسافرين ، وترتبط بالنائب العام 

 ،  )٢(وكذلك إدارة السجون اليت تشرف على إدارة السجون واملـسجونني           
ني ـرياً ما يـشمل املـسجون     ـأن األمري فيصل كان كث    ر  ـر بالذك ـو جدي ـومما ه 

 حـىت يـأمر      ، د من األعياد الدينيـة    ـه ، فما تكاد ل مناسبة عي      ـبعطفه واهتمام 
ث ، أو العفـو     ـري إىل الثل  ـني احملكومني بعدٍد كب   ـض العقوبة على املسجون   ـبتخفي

 أيـام العيـد     ني بعدٍد صغري ، أو بإطالق سراح هؤالء طيلة        ـعن املسجونني احملكوم  
   . )٣(بالكفالة 

ومن املهام اليت أسندت إىل مديرية األمن العامة أيضاً مكتب التابعية ، ومهمته             
إعطاء وثائق التابعية للمواطنني ، وقد صدر أول نظام للتابعيـة الـسعودية يف عـام                

   .)٤(م بناًء على اقتراح النائب العام ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

من مسؤولية مدير األمن العام مبكة املكرمة       وكانت مجيع اإلدارات السابقة ض    
قبل أن تصبح هذه اإلدارات قطاعات مستقلة فيما بعد ؛ نظراً لتوسع أعمـال تلـك                

   .)٥(املديريات من جهة ، ولتعاظم مسؤوليات األمن من جهة أخرى 

                                                 

 قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمـة بعد دخول امللـك عبد العزيز آل سعود ،                مىن:  القحطاين   )١(
   .١٨٢ص 

. م ، واقتصر عملها على جدة فقط        ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ـ أُلغيت إدارة اجلوازات يف مكـة املكرمة عام         
   ] .  ١٨٢نفسه ، ص [ 

   . ١٨٢ املرجع السابق ، ص )٢(
   . ٢٧٧م عن الفيصل نائباً يف احلجاز ، ص أمحد ، قائمة باألرقا:  مرسي )٣(
   . ١٨٢مىن قائد ، املرجع السابق ، ص :  القحطاين )٤(
  . من نفس الصفحة ٢( ، وهامش ١٨٣ املرجع السابق ، ص )٥(
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يالت جديدة يف إدارة األمـن      م تشك ١٩٤٩/هـ١٣٦٩مث استحدثت عام    
األمن العام إىل قسمني عـسكري ومـدين ، فالقـسم     ، تضمنت تقسيم موظفي  العام

 وصيانة األمن العام     ، العسكري هو القوات املسلحة املسؤولة عن احملافظة على النظام        
وتنفيذ ،  وضبطها بعد ارتكاا    ،  وتوفري أسباب الراحة العامة مبنع اجلرائم قبل وقوعها         

مر ، أما القسم الثاين الذي      كل ما يطلب منها تنفيذه من أنظمة وتعليمات ولوائح وأوا         
يتألف من موظفني مدنيني غري مسلحني ، وهم احملاسبون والكتاب حبـسب وظـائفهم       

  . ) ١(ودرجام وكافة املوظفني واملأمورين الذين ينتمون إىل وظائف األمن العام 

كذلك اهتم امللك عبد العزيز بتأمني احلدود الربية ، فقد قُسم خط احلـدود              
 احلدود الشمالية يف    حترسها جنود وسيارات مسلحة ، وتضم أربع مناطق يف        إىل مناطق   
حساء وحائل واجلوف وتبوك ، أما احلدود اجلنوبية فقد وضـعت حتـت             األ: كٍل من   

   .  )٢(رقابة أمراء جنران وأا وجيزان 

حـساء  م ـا منـذ اسـترداده ملنطقـة األ         أما احلدود الساحلية فقد اهـت     
م  ، ويف عـا    )٣(ني عليها حرساً للحفاظ على أمن املنطقة        م ، إذ ع   ١٩١٣/هـ١٣٣١
م أُحدثت مديرية عامة باسم مديرية مصلحة خفـر الـسواحل ،            ١٩٣١/هـ١٣٥٠

 ،  )٤(مركزها مدينة جدة ، وربطت ا دائرة املرافئ والـدوريات البحريـة والربيـة               

                                                 

   . ٣٦٦ ـ ٣٦٥األمن العام ، ص . فؤاد ، تعريف بوضعنا اإلداري :  رضا )١(
   .   ٢٦٠ ـ ٢٥٩ ص فؤاد ، البالد العربية السعودية ،:  محزة )٣(
   .  ١٤٦لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٤(
   .  ٤١١ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٥(



 

  

�Wא
	���א����� �٢٦٥  { { 

ـ     . ومهمتها احلفاظ على األمن والنظام داخل امليناء         ذا يكون قـد أمن بـالده يف    و
   .)١(الداخل وعلى احلدود ويف اخلارج 

وهكذا تضافرت عوامل عدة ، أسهمت بدوٍر فعال فيما وصلت إليه الـبالد             
وحىت وقتنا احلاضر ، يأيت يف مقدمتـها        ،  من أمن واستقرار منذ عهد امللك عبد العزيز         

  .التمسك بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع ااالت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   . ١٤٦ ، ص  يف الدولة السعودية املعاصرةالتطورات السياسية واحلضاريةلطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )١(
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 على حتكـيم    وأقامه،  زيز القضاء كثرياً من االهتمام      فقد أوىل امللك عبد الع    
الشريعة اإلسالمية يف مجيع مظاهر احلياة ، وأخضع مجيع القوانني اليت كانت تـسن يف               

  ،لـشرعية أحببت أن أنظر يف شـؤون احملـاكم ا   : " الدولة للشرع ، يقول رمحه اهللا       
   .)١(" وترتيبها من الوجه املطابق للشرع 

ائية الـيت كانـت     وعندما دخل امللك عبد العزيز احلجاز أقر األنظمة القض        
ا الناس ، مع إدخال إصالحات تسري العمل        ـ واعتاده )٢(شراف  موجودة من عهد األ   

قت لقـضاء  ومل يصدر سوى تشكيل مؤ، ومن مث ترك احملاكم الشرعية على حاهلا  . ا  
   .)٣(م ١٩٢٦/هـ١٣٤٤وكان ذلك يف عام ، مكة خبصوصها 

 ،م١٩٢٦/هـ١٣٤٤ يف عام ك عبد العزيز بإنشاء رئاسة القضاءكما قام املل
 ، وكـان  )٤(ومقرها مكة املكرمة ؛ وأول من توىل رئاستها الشيخ عبد اهللا بن بلهيـد       

                                                 

 ، ١م ، املؤلف ، ط.  ، د ١حممد ناصر ، الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز ـ رمحه اهللا ـ ، ج  :  الشثري )١(
   . ٢٠١م ، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٧

هب يعتمد على املـذ   ة اخلاصة ، ففي العهد العثماين كان القاضي         ـ كان ملنطقة احلجاز أوضاعها القضائي     )٢(
 مـن  باإلضافة إىل قضاة، فياً  لديه حن  حسني بن علي فقد بقي رئيس القضاة       عهد الشريف  أما يف . احلنفي  

عبد اهللا الصالـح ، تاريخ اململكـة العربية السعودية ، : العثيمـني . [ املذاهب السنيـة الثالثة األخرى 
   ] .٢١٢ ، ص ١ج

يـة يف مكة املكرمـة بعد دخـول امللـك عبد العزيـز ،           مىن قائـد ، التنظيمـات الداخل    :  القحطاين   )٣(
   .   ١٤١ـ١٣٧ص 

فقيه حنبلي جندي   ) م  ١٩٤٠ـ١٨٦٧/ هـ  ١٣٥٩ـ١٢٨٤( ان بن سعود بن بلهيد      يم عبد اهللا بن سل    )٤(
وقرأ احلـديث   الته حلركة اإلصالح والتجديد يف جند ، قرأ القرآن على والده ، ااشتهر مبو ،  من بين خالد    
 اهلند فقرأ على علماء احلديث ، مث رجع إىل بـالد           حممد بن دخيل ، مث رحل إىل      / لى الشيخ   والتفسري ع 
م ، مث عني لرئاسة القـضاء يف  ١٩٢٢/هـ١٣٤١، وعني قاضياً حبائل عام  وتوىل التدريس فيها ،  القصيم  

 :ي الزركل. [ ل ـد إىل قضاء حائـث أُعفى وأعيـم ، حي١٩٢٧/هـ١٣٤٥مكة املكرمة إىل آخر عام 
 جنـد  علمـاء عبد الرمحن عبد اللطيف ، مـشاهري  : آل الشيخ   . ٩١ ، ص    ٤خري الدين ، األعالم ، ج     

   ] .  ٣٤٨ـ٣٤٤ت ، ص .ط ، د . وغريهم ، الرياض ، دار اليمامة ، د 
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م ، حيـث    ١٩٢٦/هـ١٣٤٤ة باحلجاز عام    ـام النيابة العام  ـتشكيلها مواكباً لقي  
كانت رئاسة القضاء من ضمن الدوائر اليت أُحلقت ا ، إذ كانت األمـور الـشرعية                

وفقـاً ملـا جـاء يف التعليمـات األساسـية            . )١(مرتبطة إداريـاً بنائـب امللـك        
   .)٢(م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥

م القاضـي بتوحيـد النظـام    ١٩٢٦/هـ١٣٤٥مث صدر األمر امللكي عام  
ق الدولة السعودية ، حبيث يكون املذهب احلنبلـي هـو           ـناط يف مجيع م   )٣(القضائي  

األساس ؛ لكونه أكثر املذاهب متسكاً بالنصوص ، ويف حالة املشقة يف ذلـك ميكـن                
 ، )٤( وتعدد املراجع  ،الرجوع إىل بقية املذاهب األخرى ؛ دفعاً ملضار تضارب األحكام

   .)٥(عاً دون إبطاء وإنقاذاً ملا يتقرر شر، وجتنباً لتعطيل مصاحل الناس 

م علـى ثـالث     ١٩٢٧/هـ١٣٤٦وقد مت تشكيل احملاكم يف احلجاز عام        
  :درجات هي 

                                                 

 ١٤١مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبـد العزيـز ، ص                  :  القحطاين   )١(
   . ١٤٢ـ

   .  ١٢٥لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٢(
 كان القضاء يف جند خيتلف عن نظريه يف احلجاز ، فبينما كانت األحكام الشرعية تصدر عن قضاة منفردين         )٣(

فـؤاد ،   : محـزة   . [ الشرعية يف احلجاز    يف جند على املذهب احلنبلي ، فإا كانت جتري من قبل احملاكم             
وكان الشريف حسني علي قد أنشأ حمكمة مستعجلة إضـافة إىل         ] . ١٩٨البالد العربية السعودية ، ص      

. احملكمة الشرعية املوجود سابقاً ، وحمكمة جتاريـة ، وكل واحـدة كانت تنظر يف األمـور احملددة هلـا  
   ] .   ٢١٢ ، ص ١يخ اململكة العربية السعودية ، جعبد اهللا الصاحل ، تار: العثيمني [ 

بدر عادل ، عناصر القوة يف      : الفقري   . ١٢٦ـ١٢٥لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص         :  السلوم   )٤(
توحيد اململكة العربية السعودية ـ دراسة حتليلية يف اجلغرافيا السياسية ، الرياض ، مؤسسة مرينا خلدمات  

   .  ٩١م ، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . الطباعة ، د 
   .  ١٧٤ ، ص ٣عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج:  بدر )٥(
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 احملاكم الكربى ، وختتص بالنظر يف القضايا اليت ال تدخل ضمن اختصاص احملاكم              ) ١
املستعجلة ، فهي تنظر يف قضايا العقارات املختلفة ، واحلدود الشرعية ودعـاوى             

ومما يذكر يف هذا الصدد أن أحد سكان مكة املكرمة قـام             . )١(القصاص وغريها   
، ) م١٩٤٧/هـ١٣٦٧ (يف عام ) األمري فيصل   ( بإرسال خطاب إىل النائب العام      

إلخراج إحدى املعـامالت    ؛  ويطلب منه تكليف من يلزم يف الشرطة        ،  يستعطفه  
قضية مقتـل  احملفوظة بالقسم العديل ، ومل يصدر فيها احلكم النهائي ، واليت تتعلق ب   

أحد األشخاص ، بصفته الوكيل الشرعي لورثة القتيل ، ومن مث إحالتها إىل الوجه              
 احملكمـة للنظـر يف      وقد جاء رد مدير األمن العام بإحالة األوراق إىل        . الشرعي  

  .)٢(ل له إقامة الدعوى طالع على وكالة املستدعي اليت ختوالقضية بعد اال

  ، والتعزيـرات الـشرعية   ،  بالنظر يف قضايا اجلُنح     ـ احملاكم املستعجلة ، وختتص       ٢
  . )٣(واحلدود اليت ال قطع فيها وال قتل 

وكانت تنظر يف األحكام اليت تصدرها احملاكم الكـربى         . ـ هيئة املراقبة القضائية      ٣
) حمكمـة التمييـز     ( وأطلق عليها اسم    ،   ، مث استقلت تلك اهليئة       )٤(واملستعجلة  

 ، فإما أن تصدق احلكم أو تعيده إىل احملكمة الـيت أصـدرته              لتتمايز بني األحكام  
  .)٥(إلعادة النظر فيه إن وجد ما يستحق ذلك 

                                                 

   .  ٤٣٠ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )١(
 ملحـق  انظـر    [وث والدراسات اإلسالمية    ، حمفوظة مبركز امللك فيصل للبح      ) ٠٤٤٧٩(  وثيقة رقم    )٢(

   ) ] .٢١( الوثائق ، رقم 
ـ وهذه احلادثة تدل على أن احلوادث اجلنائية كانت توجه إىل قسم الشرطة ، مث تحول بعـد اكتمـال                    

  . التحقيق فيها إىل احملكمة إلصدار احلكم النهائي 
   . ١٩٨فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٣(
   . ٤٣٠ ، ص ٢ملصدر السابق ، جخري الدين ، ا:  الزركلي )٤(
عبد الباسـط ، التاريخ الشامـل للمدينة املنورة ،        : بدر   . ١٩٩فؤاد ، املصدر السابـق ، ص       :  محزة   )٥(

   .  ١٧٤ ـ ١٧٣ص 
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ة تنفيذ أحكام احملاكم املتعلقة باألمور املدنية ، أمـا أحكـام            ـوتتوىل الشرط 
أو القتل فتنفيذها منوط بالسلطة التنفيذية ، واجلميع ، أو قطع اليد ،  أو احلبس  ،اجللد
   .)١(ضعون لسلطة احملاكم وأحكامها من مواطنني وأجانب خي

كما نظمت الدولة عالقاا القضائية مع الدول األخرى عن طريـق عقـد             
وجنـد  ،  د من االتفاقيات ، مثل اتفاقية تسليم ارمني بـني مملكـة احلجـاز               ـالعدي

   .)٢(م ١٩٣١/هـ١٣٤٩ واململكة العراقية عام  ،وملحقاا

لدوائر املرتبطة برئاسة القضاء ، ولكن ليس من اختصاصها          من ا  دوهناك عد 
  :العمل يف القضايا ، إذ أا ملحقة باحملاكم ومبثابة أجهزة مساعدة للقضاء ، وهي 

 ـ كتاب العدل ، واختصاصه ضبط اإلقرارات على اختالف أنواعها والوكاالت ،  ١
دل يتبع حمكمـة    وكان مكتب كاتب الع    . )٣(وغريها  ... ومبايعات العقارات   

مكة الكربى ، ويتكون مـن رئـيس وكاتـب ومـساعد لـه ، ويف عـام                  
م صدر قرار ملكي بأن يعني كاتب العدل من قبل النيابـة            ١٩٢٧/هـ١٣٤٦
   .)٤(العامة 

وكاتـب ، ويف  ،  ومعـاون   ،ويتكون من مأموراملكرمة ،  ـ بيوت املال ، يف مكة  ٢
 وكان اختصاص تلك اإلدارة هو       .)٥( الكتاب حسب احلاجة     داملوسم يزاد عد  

                                                 

   . ٣٣٨ـ٣٣٧ ، ص ٢عهد امللك عبد العزيز ، ج خري الدين ، شبه اجلزيرة يف: كلي  الزر)١(
   . ١٣٢التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص لطيفة عبد العزيز ، :  السلوم )٢(
لطيفة عبد العزيز ، املرجع السابق ، : السلوم  . ٤٢٩ ، ص ٢خري الدين ، املصدر السابق ، ج:  الزركلي )٣(

   . ١٣٣ص 
هــ ، إصـدار جملـس    ١٣٥٧هـ إىل سنة ١٣٤٥ جمموعة النظم ـ قسم القضـاء الشرعي من سنة  )٤(

   .  ١١٢٤م ، ص ١٩٣٨/هـ١٣٥٧ ، ١لشورى ، الرياض ، معهد اإلدارة العامة ، طا
   .  ١٧ نفسه ، ص )٥(
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قيد الوفيات من األهايل واحلجاج وغريهم وضبط تركام وتقسيمها حـسب           
ظ أموال الغائبني   ـالوجه الشرعي بعد صدور احلكم من رئاسة القضاء ، وحف         

   .)١(وغريها . ..والقاصرين 

وإىل جانب هذه احملاكم الشرعية واإلدارات التابعة هلا ، ظهرت العديد مـن             
ـ     ا ـ  ـملؤسسات القضائية اليت أخذت جزءاً من والي ، ام أو احملـاكم  ـة القـضاء الع

ت على ذلك ، ومجيعها تـستمد أحكامهـا مـن           ـواختصت به بناء على أنظمة نص     
   .)٢(الشريعة اإلسالمية 

، ن املنكـر  ـروف والنهي عـات األمر باملع ـومن أهم هذه املؤسسات هيئ    
ومهمته احلفاظ على األخـالق العامـة        ،   )٣(م  ١٩٢٨/هـ١٣٤٧وقد تأسست عام    
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وكان لرئاسة القضاء إشراف على هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف            
بداية األمر ، مث أُحلقت إدارياً باألمن العام عدة سنوات ، لكنها ما لبثت أن أعيدت إىل                 

   .  )٦(إشراف رئاسة القضاء 

                                                 

   .  ٤٢٩ ، ص ٢خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )١(
   . ١٣٦ ، ص لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة:  السلوم )٢(
 من  ١١ معهد اإلدارةالعامة ، الرياض ، مركز الوثائق ، تشكيل هيئة األمر باملعرف والنهي عن املنكر ، يف                   )٣(

  . هـ ١٣٤٧احملرم 
   . ٣١٥ ، ص ١عهد امللك عبد العزيز ـ رمحه اهللا ـ ، ج حممد ناصر ، الدعوة يف:  الشثري )٤(
   ) .  ٤١( سورة احلج ، آية )٥(
   .  ٣١٥ ، ص ٢عبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: مني  العثي)٦(
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م برئاسة األمـري    ١٩٣١/هـ١٣٥٠وعندما صدر نظام جملس الوكالء عام       
ل ، حول اسم النيابة العامة إىل وزارة الداخلية ، وأصبح اسم الـديوان ديـوان                فيص

ورئاسة جملس الوكالء ، وأصبحت املعامالت اليت تصدر بتوقيع األمـري     ،   العامالنائب  
قسم يتبع  : فيصل حتمل لقب اجلهة الصادرة منها ، مث قسمت النيابة العامة إىل قسمني              

لدوائر التابعة هلا احملاكم الشرعية ، والقسم اآلخر يتبـع       وزارة الداخلية ، ومن ضمن ا     
   .)١(رئاسة جملس الوكالء ، ومن ضمن الدوائر التابعة له رئاسة القضاء 

وحلاجة البالد إىل متخصصني يف ميادين القضاء ، واإلرشاد ، وتدريس العلوم            
ف عـام   الدينية ، قامت مديرية املعارف بافتتـاح مدرسـة دار التوحيـد يف الطـائ              

وعلوم اللغة  ،  م ، وهي تركِّز على تدريس أصول الدين وفروعه          ١٩٤٤/هـ١٣٦٤
   . )٢(العربية 

مازال ـ نظاماً صاحلاً لكـل زمـان    ولقد كان النظام القضائي اإلسالمي ـ  
مبا يضمن العدل والرتاهة    ،  ومكان حبيث يستطيع أن يساير احلياة يف تقدمها وارتقائها          

    .)٣(واإلنصاف 

رف بنفسه على تطبيق العدل يف احلجاز ؛ ألنـه          ـري فيصل يش  ـاألموكان  
ـ     ـدل أحد الدعائم األساسي   ـيدرك أن القضاء القائم على الع      د ـة للدولـة ، وأح

ـ ـوه يفاجئ دوائ  ـوكان مس  . )٤(ا الرئيسة   ـسلطا ارات متكـررة  ـر احلكومة بزي
                                                 

 وجهـوده يف القـضايا العربيـة        لعزيز ، فيصل بن عبد العزيز آل سعود        ا عبد الرمحن بن عبد   :  احلصني   )١(
       .١١٥واإلسالمية ، ص 

   . ٣٣٠ ، ص ١جعبد اهللا الصاحل ، تاريخ اململكة العربية السعودية ، :  العثيمني )٢(
، ة ــ كان الشريف حسني قد قام أيضاً بإنشاء مدرسة قضاء الشرع ، اليت تدرس فيها العلوم الـشرعي                

   ] .٢١٢نفسه ، ص . [ عملهم  دها من علوم لتخريج قضاة أكفاء يفوما يساع
   . ٢٠٦عهد امللك عبد العزيز ـ رمحه اهللا ـ ، ص  حممد ناصر ، الدعوة يف: ي  الشثر)٣(
   .  ١١٣ ، ص املرجع السابقعبد الرمحن بن عبد العزيز ، :  احلصني )٤(
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وقـضاء  ،   اخلدمات    ويناقش العاملني يف أساليب أداء      ، ليقف بنفسه على سري العمل    
   .)١(املصاحل للناس 

أما بالنسبة لتشكيل البلديات ، فقد سـبق وأن أشـرنا إىل أن التعليمـات               
م ، نصت على إنشاء إدارات حملية     ١٩٢٦/هـ١٣٤٥األساسية للملكة احلجازية عام     

 ،   املكرمـة  تم بالشؤون البلدية ، ومما تضمنته تشكيل جملس عمومي بلدي يف مكـة            
   .)٢(املدينة وجدة وكذلك يف 

وقد نصت التعليمات األساسية على إنشاء إدارات حمليـة ـتم بالـشؤون     
البلدية ، ورمست اخلطوط األساسية ملهمة البلديات واالس احمللية ، كمـا وضـعت              

وواجباـا  ،  وحقوقهـا   ،  ني وظائف البلديات    ـات أنظمة خاصة تع   ـألعمال البلدي 
   .)٣(وتشكيالا 

وجـدة  ،  مة السعودية بإنشاء بلديات يف كل من مكة املكرمة          وقامت احلكو 
... وينبع ، ورابغ ، والطائف ، والعال ، والليث ، والقنفدة ، وجيزان ، واملدينة املنورة 

مما يدل على مدى حرص احلكومة على أن تكون لكل منطقة بلدية خاصة      . )٤(وغريها  
  .إداراا ا ، ومسؤؤلة عن تنظيم شؤوا البلدية أمام 

وكان لبلدية مكة املكرمة اختصاصاا اليت انفردت ا عـن غريهـا مـن              
 العامـة ،    النيابةالبلديات األخرى ، ولذلك كانت تقع حتت اإلشراف املباشر من قبل            

فقد زيدت سلطاا ومسؤولياا ـ وخاصة أثناء موسم احلج ـ لذلك سن هلا نظـام    
                                                 

   .  ٢٧٧أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص :  مرسي )١(
   . ١٦٧ انظر ما سبق ، ص )٢(
   . ١٩١فؤاد ، البالد العربية السعودية ، ص :  محزة )٣(
   . ٤١٢ ، ص ١يرة يف عهد امللك عبد العزيز ، جخري الدين ، شبه اجلز:  الزركلي )٤(
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بحت مسؤولة عن تنظيم العاصمة مكة املكرمـة        خاص ، ومسيت أمانة العاصمة ، وأص      
   . )١(فجمعت بني أعمال البلديات ومصاحل التنظيم ، وضواحيها 

فقد قام األمري فيصل بتكليف الشريف هزاع       ،  وفيما خيص اخلدمات البلدية     
م بتشكيل جلنة للنظر يف األمور اليت تتعلق باحلجاج ،          ١٩٢٧/هـ١٣٤٦العبديل عام   

مقررات تلك اللجنة نافذة املفعول بعد املصادقة عليها من النيابـة           على أن تكون مجيع     
   .)٢(العامة 

ومن أهم اإلصالحات اليت اهتمت ا أمانة العاصمة هـي طـرق املـشاعر              
املقدسة ، وخاصة طريق مكة ـ مىن ـ عرفات الذي كان عبارة عن ممـرات ضـيقة     

، مـال   عداد كبرية مـن اجل    ، وتسري عليها أ    ةمتوازية تقع يف بطون األودية الصخري     
   .  )٣(اليت حتمل احلجاج إىل املشاعر املقدسة ،  واحلمري  ،واخليول

م أصدر امللك عبد العزيـز أمـره إىل أمانـة    ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧ويف عام   
العاصمة بفتح أربعة شوارع يف مىن للتخفيف من االزدحام أيام احلج ، حبيث خيـصص              

                                                 

   .  ٤١٣ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )١(
مىن قائـد ، التنظيمات الداخليـة يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز آل سعود ،                :  القحطاين   )٢(

  ) . ٢( وهامش ٤٧٧ص 
نفسه ، هـامش    . [ هزاع العبديل ، وعبد اهللا السليمان ، ويوسف قطان          : للجنة من   ـ وقد مت تشكيل ا    

)١. [ (  
)٣(  Rutter, Eldon, The Holy Cities of Arabia, London..   

Putnam Vol-1, 1928, PP. 141-187.   
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 ، وثالث للبهائم ، ورابع للسيارات ، وقـد          )١(واحد منها للمشاة ، وثاٍن للشقادف       
   .)٢(م يف إمتام ذلك املشروع ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨باشرت أمانة العاصمة يف عام 

وبدأ العمل يف ذلك املشروع دم األبنية الواقعة يف طريق الـشوارع بعـد              
   .)٣(تعويض أصحاا ، وكان األمري فيصل يشرف بنفسه على سري العمل 

م ، ١٩٣٦/ هــ  ١٣٥٤عاصمة جبهود كبرية يف موسم حج     وقامت أمانة ال  
من إنارة طريق مكة ـ مىن بالكهرباء ، ونظافة الشوارع ورشها ، والعناية بالصحة ،   
ومراقبة املأكوالت واملشروبات ، وترقيم مساكن مىن ، وإعـداد لوحـات بأمسـاء              

سـكنهم  الً للحجاج يف معرفة الطرق والوصول إىل أمـاكن          ـتسهي . )٤(الشوارع  
  . بسهولة 

وكذلك قامت أمانة العاصمة بإدارة اخلدمات العامة الالزمة للحفاظ علـى           
والصحة أيام احلج ، ومن ضمنها ، العناية بااري العامة ، وذلك بتنظيـف              ،  النظافة  

                                                 

بالوقوف دون   مجع شقدف ، وهو عبارة عن كرسيني بطول الشخص املتمدد ، متماثلني ال يستقل أحدمها                 )١(
 نصف دائرة من    كلعلى ش اآلخر ، حبيث يصلحان للشد والربط على ظهر اجلمل ، ويعلو كل قسم قبة               

القسمان قبة كاملة ، يـسدل      ط القابل للثين ، حبيث إذا ربط على ظهر مجل باحلبال شكل             أعواد الشوح 
ر ، مكة املكرمة يف القرن الرابـع     حممد عم : رفيع  . [ ستر للوقاية من الشمس اراً ومن الربد ليالً         عليها  

   .    ١١٤م ، ص ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١عشر اهلجري ، مكة املكرمة ، دار مكة ، ط
عبد اهللا ، إفادة األنام بذكـر أخبار بلد اهللا احلرام ، خمطوط ، جدة ، جامعة امللـك عبد العزيز ، :  غازي )٢(

   . ٣٥١ ـ ٣٥٠ ، ق ق ٤ج
   .  ٢٤٣تنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز ، ص مىن قائد ، ال:  القحطاين )٣(

ـ من ضمن االختصاصات اليت منحت ألمانة العاصمة، نزع امللكيات لتوسيع الـشوارع بعـد اختـاذ                 
 ،  ١خري الدين ، شبه اجلزيـرة يف عهد امللـك عبد العزيـز ، ج           : الزركلي  . [ اإلجراءات النظامية   

   ] .٤١٣ص 
ـ ١٣٥٤ ،   ١٩٧ ، ع    ٥، صوت احلجاز ، س      " جهود أمانة العاصمة يف موسم احلج        " )٤( م ،  ١٩٣٦/هـ

   .  ٢ص
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أحواض املياه وجماريها وتطهريها ، وتنظيف مسجد منرة يف عرفات ، وكذلك تنظيـف         
رام ، واالهتمام بتنظيف مىن ومسجد اخليف ، وحفر أماكن          مسجد مزدلفة واملشعر احل   
   . )١(يف مواقع ذبح األضاحي 

 ، فقد كانت األضاحي تذبح يف       )٢(واهتمت بتنظيم الذبائح ومراقبة نظافتها      
مىن بعناية ونظام حبيث مل يكن يأيت الليل إال واألضاحي قد دفنت عن آخرها ، وظـل                 

 من الروائح املؤذية اليت تنبعث فيما لو ظلت األضاحي          جو مىن خالل احلج نقياً سليماً     
   .)٣(مكشوفة 

ويف جمال إنشاء املظالت ، عملت أمانة العاصمة على وضع مظالت واقية يف             
وعرفات للوقاية من حرارة الشمس أثنـاء ذهـاب         ،  ومىن  ،  الطريق املمتدة بني مكة     

   . )٤(احلجاج وإيام 

شاملة يف أول يوم من شـهر ذي احلجـة          كذلك قامت أمانة العاصمة حبملة      
لتنظيف منطقة مىن ، ودعوة أصحاب املنازل مبىن واألهايل واملطوفني إىل الـشروع يف              

إلقاء القمامة خارج املنازل واألحـواش ، لتتـوىل         وعملية تنظيف املنازل وأحواشها ،      
   . )٥(األمانة بعد ذلك القيام بتنظيف شوارع مىن وطرقاا 

                                                 

   . ٣ ، ص ٢٥ ، ع ١، أم القرى ، ص " من أجل احلج  " )١(
   .٤١٣ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج:  الزركلي )٢(

صر العثماين كان قد صدر قرار يقضي بالتخلص من فضالت وبقايا           ـ ومما يذكر يف هذا الصدد أنه يف الع        
سنان معروف ، جند واحلجاز يف الوثائق العثمانيـة ،          : أوغلو  . [ عن طريق إلقائها يف البحر      . الذبائح  

   ] . ١٢٠م ، ص ٢٠٠٢ ، ١بريوت ، دار الساقي ، ط
   . ٣ ، ص ١٣٠ ، ع ٣هـ ، أم القرى ، س ١٣٤٥الربنامج الصحي حلج سنة  " )٣(
   .  ٣ ، ص ١٧٣ ، ع ٤، أم القرى ، س " مظالت واقية  " )٤(
   .  ٣ ، ص ١٧٣ ، ع ٤، أم القرى ، س " عربيات التنظيف  " )٥(
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 العاصمة مع مديرية الصحة يف العناية بنظافة منازل احلجاج ،           وتعاونت أمانة 
حيث تولت العناية بالتفتيش على املنازل اليت خصصت للحجاج ، ومنعت أصحاا من   
تأجريها ألكثر ممن حدد هلم ، حبيث إن املؤجر إذا وضع عدداً زائداً عن العدد املقـرر                 

   . )١(وعرضة للجزاء الشديد  ،حلفظ الصحة فإنه يكون مسؤوالً أمام احلكومة 

ت مع مديرية الصحة يف العناية بـاملواد الغذائيـة ، ومراقبـة             ـكما تعاون 
واملدينة املنورة يف ،  يت جدةيومن ذلك توجيه بلد   . وبائعيها  ،   واملشروبات    ، املأكوالت

وبائعي اللنب واحللوى بتجهيز صناديق ،  م أوامرهم للجزارين    ١٩٣٦/ هـ١٣٥٥عام  
   . )٢(عرض بضائعهم ، حرصاً عليها من الغبار والذباب خاصة ل

م حبملـة تفتيـشية علـى       ١٩٤٠/ هـ  ١٣٥٩وقامت بلدية جدة يف عام      
  .  ، واحلفاظ على صحتهم )٣(واحلوانيت من أجل محاية املواطنني ، واملخابز ، املعارض 

ـ ،  لعاصمة على مراقبة أسعار السلع      وحرصاً من أمانة ا    ع احتكارهـا ،    ومن
،  )٤(والقطـاعي   ،  ت تصدر من فترة إىل أخرى بياناً بأسعار املواد الغذائية باجلملة            كان
ولتحديد ،  الس البلدي باملدينة املنورة للنظر يف حالة األسعار     يف مت عقد اجتماع  كما  

ومجيـع  ،  باإلضافة إىل قيام أمانة العاصمة       . )٥(التسعرية املناسبة جلميع السلع الغذائية      
) الدمغة  ( ن واملكاييل واملقاييس ، ووضع اإلشارة       ـرى مبراقبة املوازي  ـ األخ البلديات

  . حرصاً على منع التالعب باألسعار  . )٦(عليها سنوياً 
                                                 

   . ٣ ، ص ٩٩ ، ع ٢، أم القرى ، س " بيوت احلجاج  " )١(
   . ٢ص  م ،١٩٣٦/هـ١٣٥٥  ،٢٠٠ ، ع ٥صوت احلجاز ، س ، عناية البلديات بالصحة العامة  " )٢(
   . ٢ ص م ،١٩٤٠/هـ١٣٥٩  ،٤٩٣ ، ع ٩، صوت احلجاز ، س " رقابة بلدية جدة  " )٣(
   . ٢ ص م ،١٩٤٠/هـ١٣٥٩  ،٤٨١ ، ع ٩، صوت احلجاز ، س " بيان بأسعار السلع  " )٤(
م ،  ١٣٩٣/هـ١٣٥٨ ،   ٤٠٦ ، ع  ٨، صوت احلجاز ، س    " اجتماع الس البلدي باملدينة ا ملنورة       "   )٥(

    .٢ص 
    .٤١٣ ، ص ١خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج: الزركلي  )٦(
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لقد كانت ـ وال زالت ـ بلديات منطقة احلجاز عامة ، وأمانـة العاصـمة     
مور الـبالد يف    مبكة املكرمة خاصة ، تبذل جهوداً كبرية يف سبيل احملافظة على تنظيم أ            

والـيت  ، خمتلف ااالت ، وهي بذلك تتعاون مع بقية إدارات وأجهزة الدولة املختلفة  
غريها ، وهي وإن اختلفت مسمياا إال أـا         أن أشرنا إليها من صحة وتعليم و      سبق و 

 مبـستوى   واالرتقـاء تتفق مجيعها على هدٍف واحد وغاية عظيمة ، وهي حفظ النظام            
لسعودي ، ومسايرة ركب احلضارة العاملية يف خمتلف ااالت السياسية          املعيشة للفرد ا  
  . والعسكرية ، يف ضوء الشريعة اإلسالمية ، واالجتماعية ، واالقتصادية 
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شهدت منطقة احلجاز يف ظل النيابة العامة تطوراً عمرانياً ملحوظاً مشل مجيع            
  . ية ، ويأيت يف مقدمتها االهتمام بعمارة احلرمني الشريفني النواحي العمران

م صدر أمر ملكي ملدير األوقـاف بتـرميم         ١٩٢٥/ هـ  ١٣٤٤ففي عام   
كما صدر األمر امللكـي      . )١(وإصالحه ، فتم ذلك يف أسرع وقت        ،  املسجد احلرام   
رمـة  م قدم الس البلدي يف مكة املك      ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥ويف عام   ،  بتبليط املسعى   

ضمن ميزانيته السنوية لألمري فيصل مشروع رصف طريق املسعى باحلجارة ، وشكلت            
جلنة برئاسة أمني العاصمة املقدسة ، وتقرر أن يكون التبليط باحلجر الصوان املربـع ،               
وبعد االنتهاء من البناء أُقيم احتفال كبري ذه املناسبة حضره األمري فيصل ، ومت فيـه                

   . )٢(طريق املسعى وضع حجر األساس ل

 بتـرميم   م١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦كما أصدر امللك عبد العزيز أوامره يف عام         
املسجد احلرام من الداخل واخلارج على حسابه اخلاص ، وقد استمر العمـل حـىت               

م ، ومل يترك شـيئاً      ١٩٢٨/ هـ  ١٣٤٧دخول السنة التالية حيث انتهى التنفيذ عام        
الحاً كامالً ، حىت عادت إىل املسجد احلرام جتـه          باملسجد احلرام إال وقد أُصلح إص     

   . )٣(ورونقه ومجاله 

                                                 

   .  ١٧٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )١(
   . ٢٣ـ٢٢ احلرمان الشريفان التوسعة واخلدمات خالل مائة عام ، ص )٢(

ـ  روع من أهم املشاريع اـملشـ ويعد هذا ا  ؛ إذ كان الغبـار خينـق   ملتعلقة باملسجد احلرام ـ آنذاك 
 ال سيما عند كثرة احلجاج ، ومن مث أصبح طريق املسعى ممهداً للـساعني مـن احلجـاج                    ، الساعي

واملعتمرين يؤدون نسكهم براحة وسالم ، وهي أول مرة يرصف فيها هذا الطريق منذ فرض اهللا تعـاىل                  
   ] .  ٢٤ ـ ٢٣نفسه ، ص . [ ج على املسلمني احل

   .  ٢٢ ، ص املرجع السابق )٣(
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 مرحلة مبكرة من حياتـه ،       ذلقد اهتم األمري فيصل بعمارة املسجد احلرام من       
م بتشكيل جلنة ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤فقد قام بناًء على أمر والده امللك عبد العزيز عام 
على أعمال اللجنة حىت مت االنتهاء من       لعمارة عموم املسجد احلرام ، وقد أشرف مسوه         

   . )١(وترميمه يف وقت قياسي ، وإصالحه ، عمارة املسجد احلرام 

ففي أوائـل   . ة ومصنعها   ـكذلك اعتىن األمري فيصل بكسوة الكعبة املشرف      
م أصدر امللك عبد العزيز أمره بإنـشاء دار خاصـة           ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦احملرم عام   

 ، وكلف األمري فيصل ووزير املالية الـشيخ عبـد اهللا          )٢(لعمل كسوة الكعبة املشرفة     
/ هـ  ١٣٤٦رجب  وانتهى بناؤه يف شهر     ،  السليمان بتنفيذ هذا األمر ، وشيد املصنع        

 جبميع املعدات الالزمة من اآلالت واملناسج واملـواد اخلـام           ومت تزويـده . م  ١٩٢٧
   . )٣(وغريها 

                                                 

دراسـة  . حممد حسني ، كسوة الكعبة املشرفة يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز آل سـعود      :  املوجان   )١(
   .٢٥هـ ، ص ١٤٢٩ط ، . تارخيية حضارية ، الرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، د 

احلرمـان  . [ ومديرية األوقاف وأمانـة العاصـمة       ،  ة مكونة من جملس الشورى      ـ وكانت هذه اللجن   
  .   ] ٢٥ ـ ٢٤ات خالل مائة عام ، ص الشريفان التوسعة واخلدم

حسني عبد اهللا ، تاريخ الكعبة املعظمة عمارا وكسوا وسدانتها ، حتقيق وتعليق حيىي الوزنة ،                :  باسالمة   )٢(
   .٢١٩م ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ١الدينية ، طمكتبة الثقافة ، بور سعيد 

ـ عندما امتنعت احلكومة املصرية عن إرسال الكسوة املعتادة للكعبة املعظمة ، وأصبح جميئهـا متعلقـاً                 
. بالسياسة ، صدرت أوامـر امللك عبد العزيز بضـرورة إنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة املعظمة 

   ] . ٢١٩ ـ ٢١٨نفسه ، ص [ 
وزارة احلج واألوقاف ، رعاية احلجيج يف عهد امللك          . ٣١حممد حسن ، املرجع السابق ، ص        : جان   املو )٣(

 ، الرياض ،    ٢عبد العزيز ، حبوث املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ، م                 
   .  ٦٩٥هـ ، ص ١٤١٩ط ، . مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، د 
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شـهر ذي القعـدة عـام       وقد أنتج املصنع أول كسوة سعودية يف أواخـر          
م ، وكان ثوب الكعبة من احلرير الطبيعي األصـيل ، وصـبغ             ١٩٢٨/ هـ  ١٣٤٦

   .  )١(وكتب على الثوب آيات قرآنية حيكت مع خيوط الذهب ، باللون األسود 

/ هـ١٣٤٦اءة يف املسجد احلرام عام      كما مت تركيب ماكينة الكهرباء واإلض     
م ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩إىل السابقة يف عام م ، مث أضيفت ماكينة جديدة إضافة        ١٩٢٨

 لوقاية  ؛الت يف احلرم املكي الشريف    ظ ، وأقيمت كذلك امل    )٢(لتحسني عملية اإلضاءة    
   . )٣(املصلني من الشمس أثناء االزدحام يف موسم احلج 

أما بالنسبة للمسجد النبوي الشريف فقد اهتم امللك عبد العزيز بإصالحه 
م ١٩٣٥ / ـه١٣٥٤م وحىت عام ١٩٢٩ / هـ١٣٤٨وترميمه ، ومنذ عام 

قة وري الشريف من ذلك إصالح أرضية األأُجريت عدة إصالحات باملسجد النبو
   . )٤(احمليطة بالصحن 

غري أن من أعظم ما قام به امللك عبد العزيز يف املدينة املنورة هو إصالح 
أمر م ، و١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨ه ، فقد أعلن عزمه يف عام تعاملسجد النبوي وتوس

  ،ووضعوا التصميم املناسب، باستقدام املهندسني املصريني فقاموا بدارسة املشروع 
واملالصقة للمسجد ، وأشاروا برتع ملكيات عدد كبري من املنازل واحملالت ااورة 

/ هـ ١٣٧٢وشاركوا يف أعمال اإلصالح والتوسعة ، واليت انتهت عام ، النبوي 
   . )٥(م ١٩٥٢

                                                 

   .  ٦٩٥عهد امللك عبد العزيز ، ص   احلج واألوقاف ، رعاية احلجيج يف وزارة)١(
   . ١٧٠لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٢(
انظر  . [ ٢٠٤امة ، ص    ئة ع لشريفان التوسعة واخلدمات خالل م    احلرمان ا  . ١٧٠ املرجع السابق ، ص      )٣(

   ) ] . ٥( ملحق الصور ، رقم 
   .  ٢٤ احلرمان الشريفان التوسعة واخلدمات خالل مائة عام ، ص )٤(
انظر ملحق الصـور ، رقم  . [ ٣٠قرن ، ص نصف  قات املصرية السعودية يفحممد صالح ، العال:  سامل )٥(

) ٦  . [ (  
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السعودية بتعبيد الطرق ، ومن أمهها طريق مكة ـ جدة واهتمت احلكومة 
ـ وكانت مشاريع تعبيد  )١(م ـ كما سبق وأن أشرنا ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦عام 

الطرق تتم حتت اإلشراف املباشر من األمري فيصل الذي أظهر اهتماماً فائقاً يف متابعة 
   . )٢(عمليات تعبيد طريق مكة ـ جدة بزياراته املتكررة ملواقع العمل 

م انتشرت يف الطريق ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨كما أقيمت حمالت جتارية يف عام 
، ة وجدة ، كانت يئ للحجاج أثناء سفرهم ما حيتاجون إليه من طعام ـبني مك
   . )٣( وأماكن للنوم وغري ذلك من وسائل الراحة  ،وشراب

م مت إنشاء مدينة احلجاج بالقرب من ميناء ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١ويف عام 
   . )٥(وكل أنواع اخلدمات للحجاج ،  ، لتوفري الراحة والرفاهية )٤(إلسالمي جدة ا

واهتم امللك عبد العزيز بالزراعة والري ، فحفرت اآلبار ، وجلبت املعدات 
 وحنو ذلك ، ومت تقدميها للمزارعني  ، ومكائن ري ،وحراثات، الزراعية من حفارات 

   . )٦(بدون مقابل تشجيعاً ودعماً هلم 

ن املاء ، فرأى األمري فيصل معاجلة هذا النقص يعاين من نقص احلجاز كانو
بية ، واملضخات احلديثة لرفع املياه من اآلبار ، فأمر بشراء عدد منها من البلدان األورب

                                                 

   . ٢٥٠ انظر ما سبق ، ص )١(
   . ٤٥٦ئد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز ، ص مىن قا:  القحطاين )٢(
   . ٤٥٧ املرجع السابق ، ص )٣(
   .  ٦٩٤ وزارة احلج واألوقاف ، رعاية احلجيج يف عهد امللك عبد العزيز ، ص )٤(
ته الفذة ووفائه النادر ،     حممد الطيب وآخرون ، امللك عبد العزيز آل سعود مثل رائعة من عبقري            :  النجار   )٥(

   .  ٧٥ت ، ص . ط ، د . م ، دار الصحوة للنشر ، د . د 
ط ، . ن ، د .م ، د . عبد اللطيف عبد اهللا ، سرية امللك عبد العزيز وملحمة التوحيـد ، د            :  بن دهيش    )٦(

   .  ١٢هـ ، ص ١٤١٩
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وجرت جتربتها يف أماكن خمتلفة أسفرت عن جناح تام كان له التأثري الكبري يف دعم 
  ،ةـه املضخات يف مزارعهم اخلاصذـدام مثل ه على استخوتشجيعهماملزارعني ، 

بذل جهوداً كبرية يف توصيل املياه باألنابيب إىل املنازل يف مكة املكرمة ، مث إىل كما 
   . )١(بقية املناطق األخرى 

وتعمريها ، واُستبدل  )٢(كما أمر امللك عبد العزيز بإصالح عني زبيدة 
  ،ومىن،  ومزدلفة  ، ، وعمم املاء يف عرفاتمبجاريها القدمية يف داخل البلدة أنابيب

والطرق املؤدية إليها ، ومت إنشاء خزانات كبرية يف األماكن العالية من مكة املكرمة ، 
  . ) ٣( واحلجاج  ،وكذلك إصالح الصهاريج القدمية ، لتوفري املياه لألهايل

 ، )٤(م مت جتديد عمارة سبيل ماء يف احلديبية ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢ويف عام 
   .)٥(بين يف أواخر العصر العثماين 

                                                 

ز آل سعود وجهوده يف القضايا العربيـة  عبد الرمحن بن عبد العزيز ، امللك فيصل بن عبد العزي       :  احلصني   )١(
   .  ١٣٣ـ١٣٢واإلسالمية ، ص 

 وهي العني اليت أمرت ببنائها السيدة زبيدة زوجة اخلليفة العباسي هارون الرشيد ، وذلك عندما حجـت                  )٢(
م ، وملست بنفسها نقص املياه يف املشاعر املقدسة ، فأمرت بالبحث عن عني ثـرة ،                 ٨٠٨/هـ١٩٣عام  

 كم شرق مكة املكرمة ، وأُوصلـت ماءهـا        ٣٥تيار على عني بأعلى وادي نعمـان على بعد         فوقع االخ 
ناصر علي ، اآلثار اإلسالمية يف مكـة املكرمـة ،           : احلارثي  . [ إىل أسفل العزيزية مما يلي مكة املكرمة        

ـم ق الصور ، رقـوانظر ملح ] . ٢٥٧ ـ ٢٥٤م ،ص ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ، ١الرياض ، املؤلف ، ط
 )٧   . [ (   

 ١٦٢لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارة يف الدولة الـسعودية املعاصـرة ، ص    :  السلوم   )٣(
   . ١٦٣ـ

عـاتق  : البالدي  . [ اليوم باسم الشميسي ،وهي غرب مكة املكرمـة خارجـة عن حدود احلرم             ف تعر )٤(
   ] .٢٤٧ ، ص ٢ابن غيث ، معجم معامل احلجاز ، ج

عادل حممد نور ، املنشآت املائية خلدمة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة يف العـصر العثمـاين ـ    :  غباشي )٥(
   . ٣٧م ، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦، ١دراسة حضارية ، مكة املكرمة ، مطابع جامعة أم القرى ، ط

رخيية ميدانيـة ،  ة به ـ دراسة تا ـعبد امللك عبد اهللا ، احلرم املكي الشريف واألعالم احمليط: بن دهيش 
   .   ٣٣٨ ـ ٣٣١ت ، ص .  ، د ١ن ، ط. مكة املكرمة ، د 
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م ١٩٢٦/ هـ١٣٤٥ببئر زمزم ، فأنشأ يف عام واهتم امللك عبد العزيز 
ويف عام . يث مياثل اجلديد سبيالً للشاربني ، كم أمر بتجديد عمارة السبيل القدمي حب

م أُنشئ سبيل ثالث ، ويف العام نفسه وضعت آلة رافعة على بئر ١٩٢٧/ هـ١٣٤٦
   . )١(لضخ املياه من البئر وتوزيعه باألنابيب على أطراف احلرم زمزم 

وقامت احلكومة السعودية بإنشاء مصانع الثلج يف مكة املكرمة ، خلدمة 
ويف أيامه ـ أي امللك عبد العزيز  : ( )٣( ، ويف ذلك يقول شكيب أرسالن )٢(احلجاج 

املعملني من إزاحة الِعلِّة ، كان يف هذين ف) الثلج (  مكة معمالن للجميد ـ تأسس يف
فقد أصبح أكثر احلجاج والسكان ... وشفاء الغلَِّة ، ما ال خيفى على من يعلم حر مكة 

 أجد مؤِنساً يف حر كهذا احلر كألواح  الوج ، ولعمريـ باملاء املثل)٤(يشفُونَ أُوامهم 
ة مبدى ويف ذلك إشاد.  )٥() ر إليها ـس إىل جمرد النظـاجلمد ، اليت ترتاح النف

اجلهود اليت تبذهلا احلكومة السعودية ، خلدمة احلجاج واألهايل رغم قلة إمكاناا املادية 
   .  ـآنذاكـ 

                                                 

   .  ٢٤٩مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك عبد العزيز ، ص :  القحطاين )١(
، " جاز  تقدم احل " عبد احملسن صاحل ، سلطان جند واحلجاز وملك اململكة العربية السعودية ،             :  اليوسف   )٢(

   .٧١١ص 
ـ ١٨٦٩/ هـ  ١٣٦٦ـ١٢٨٦ (  شكيب بن محود بن حسن بن يونس أرسالن        )٣( ـ ) م  ١٩٤٦ـ د يف  ول

الشويفات بلبنان ، وتعلم يف مدرسة دار احلكمة ببريوت ، كان عاملاً باألدب والسياسة ، ومؤرخ من كبار               
حاله  ترـرب ، وهو يف حلـه و     الكتاب ، يلقب بأمري البيان ، وقام برحالت كثـرية إىل أوروبا وبالد الع            

 ،  ٣خري الدين ، األعـالم ، ج     : الزركلي  . [ ال يدع فرصة إال كتب ا مقاالً أو حبثاً ، تويف يف بريوت              
   ] .١٧٤ـ ١٧٣ص 

رتسامات اللطاف يف خاطر يب ، الرحلة احلجازية املسماة االشك: أرسالن . [ حر العطش :  األوام بالضم )٤(
 ،  ١ ، دمـشق ، دار النـوادر ، ط         سـويدان حـسن   : اف ، تـصحيح وتعليـق       احلاج إىل أقدس مط   

   ] .٥٤م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
   .   ٥٤ املصدر السابق ، ص )٥(
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حلمايتها من ، كما اهتم األمري فيصل ببناء السدود يف أعلى مكة املكرمة 
/ هـ١٣٤٨زبيدة الذي افتتحه يف عام ة خزان عني ـوخاص، فيضان السيول 

ا يف أعماهلا ـني يف ذلك اليوم سيارة لتستخدمهـ، وأهدى إدارة هيئة العم ١٩٢٩
   . )١(له اخلاص من ما

/ هـ ١٣٤٦ عناية كبرية ، ففي عام )٢(ويف املدينة املنورة لقيت عني الزرقاء 
م صدر أمر ملكي بتشكيل جلنة خاصة إلدارة العني ، حيث مت تنظيفها ١٩٢٧

دة من األنابيب ، إليصال املياه إىل أهايل املدينة بدالً من وتوسعتها ، وإقامة قنوات جدي
   . )٤( ، كما مت تعبيد وسفلتة مجيع ميادين وشوارع املدينة املنورة )٣(قنواا القدمية 

 كانت يف بدايتها مرانية وغريها مما ذكرنا سابقاًويالحظ أن تلك املشاريع الع
لكن ما لبثت . ات الدولة يف ذلك الوقت ـب مع إمكانـمبا يتناس، بسيطة ومتواضعة 

 وتوحيد الدولة ، واستخراج البترول بكميات  ،البالد أن دخلت عهد االستقرار
م ، باإلضافة إىل دخول مفاهيم احلضارة الغربية إىل ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧جتارية عام 

لشريعة  ، مبا ال يتناىف مع أحكام ا)٥( بني السعوديني واخلارج التواصلالبالد عن طريق 
  . اإلسالمية 

                                                 

   . ٢٧٦أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص :  مرسي )١(
 أجراها هو اخلليفة مروان بن احلكـم         أول من  نّورة ، وهي عني عذبة ثجاجة ، قيل إ         سقيا أهل املدينة املن    )٢(

   .  ٢٠٦ ، ص ٦عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجاز ، ج: البالدي . [ عندما كان والياً على املدينة 
   . ١٦٣لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة ، ص :  السلوم )٣(
    .٢٦٣ يف عهد امللك عبد العزيز ، ص املدنيةج وخدماا وليد حممد ، مرافق احل: مجيل  )٤(
     .٢٦١ ـ ٢٦٠عهد امللك عبد العزيز ، ص  يفعبد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي : و علية بأ )٥(
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ة من الثروة ـدت اململكة مبوارد ضخمـكل تلك العوامل وغريها أم
 ، ساعد البالد بفضل )٢(واجتماعياً سريعاً ،  ، وأحدثت تغرياً اقتصادياً )١(ة ـالنقدي
  .  خمتلف املرافق احليوية  يف، على القيام مبشروعات كثريةـ عز وجل ـ من اهللا 

ت إليه ـربيطانية مدى التفوق املادي الذي وصلوقد الحظت احلكومة ال
اململكة العربية السعودية آنذاك ، نتيجة الرتفاع عوائد البترول ، باإلضافة إىل موارد 
احلج ، وبناًء على ذلك قررت ختفيض معونتها االقتصادية اليت كانت تقدمها للدولة 

   .)٣(السعودية 

 ، فقد أخذ البناء اجلديد طابع وبالنسبة للتطور العمراين للدولة السعودية
 ،  ويف صفوف منتظمة ،احلضارة احلديثة ، حيث أصبح البناء على شكل أدوار كثرية

ومرتباً ترتيباً هندسياً ، وهذه األبنية احلديثة أدت إىل إجياد شوارع عريضة ومنظمة 
مة اليت وغريها من املرافق العا، واحلدائق العامة ، ومسفلتة ، كما وجدت املنتزهات 
   . )٤(اهتمت احلكومة السعودية بإنشائها 

لقد تغريت مواد البناء يف املنطقة من طني ولنب إىل مادة األمسنت واحلديد ، 
 يف استعمال هذه املواد اجلديدة ، )٥(وكانت مدينة جدة قد سبقت كل املدن السعودية 

                                                 

     .٢٧٤عبد الفتاح حسني ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام ، ص : كي امل )١(
 ، مجادي األوىل    ٣٨٣عامل ، ترمجة جعفر التاي ، جملة الفيصل ، ع         رؤية امللك فيصل لل     ، ديفيد: إي لونج    )٢(

    .٦١م ، ص ٢٠٠٨مايو / هـ١٤٢٩
)٣( F. O. 371/455424, From Foreign Office To Washingron, 1st March, 1945.    

ىل جنية إسترليين ، والتفكري يف ختفيضهـا إ       ) ٤٥٠٠٠٠٠( كانت حوايل   يذكر أن املعونة االقتصادية     ـ  
  ) .٢٢( انظر ملحق الوثائق ، رقم ] .نفسه . [ جنية إسترليين  ) ٢٢٥٠٠٠٠( 

     .٢٦٢عبد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  أبو علية )٤(
أـا  :  لقد تقدمت جدة عن غريها من مدن اململكة العربية السعودية يف إنشاء املباين ، لعدة أسباب منها                   )٥(

أصبحت ـ آنذاك ـ املقر السياسي للدولة فتوسعت احلكومة يف بناء الدواوين والدوائر ، وكـذلك زاد    
عدد الوافدين من اخلارج من بينهم املمثلون السياسيون ، وأصحاب املشاريع واألعمال احلكومية واحلرة ،        

يز يف سرية امللك عبد العزيز ،       خري الديـن ، الوج   : الزركلي  . [ إضافة إىل منو الثروة العامـة يف البالد        
     ] . ٢٢٩ص 
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كانت ختص  ، و)١(م ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨وكان أول بيت بين باألمسنت يف جدة عام 
كما أُنشئت فيها فنادق  . )٢(آل زينل ، حيث توفر فيها الكهرباء وشبكة اهلاتف 

   . )٣(والسيما جبوار املطار ، وعمارات كثرية 

ومما ال شك فيه أن قيام مثل هذه املشاريع العمرانية وغريها من الدوائر 
ديد أوجه وحت، واملؤسسات احلكومية ، كانت حتتاج إىل من يعمل على تنظيمها 

وقد اهتم األمري فيصل بذلك األمر ، حيث وضع النظم الكفيلة لضمان . الصرف فيها 
/ هـ ١٣٤٧الصرف من أموال احلكومة ، وأصدر األمر بتأليف جلنة امليزانية عام 

للنظر يف ميزانيات الدوائر ، كذلك أمر بتأليف جلنة ، م يف وكالة املالية العامة ١٩٢٨
ها إليه م ، لكي تنظر يف موازنات الدوائر وترفع١٩٣١/ ـ ه١٣٥٠التنسيقات عام 

ويعيدها للجنة إلجراء اخلفض يف ، وازنة على حدة لالعتماد فكان يراجع كل م
   .)٤(املصاريف حسب الظروف املالية للدولة 

وبتوجيهات من والده جاللة ، وهكذا شهدت احلجاز بقيادة األمري فيصل 
، بفضل من اهللا  ع ااالتـاً يف مجيـ ملموساراًـازدهواً ـد العزيز تقدمـامللك عب

 بتكاتف أفراد الشعب احلجازي حتت ظل قيادم ، فقد أحبوا مث ،  ـعز وجلـ 
األمري فيصل واجتمعوا حوله كيٍد واحدٍة ، وهو كذلك كان يبادهلم احملبة والوالء ، 

بية السعودية عام والذي استمر مالزماً له حىت بعد أن أصبح ملك اململكة العر
                                                 

     .٢٦١عبد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : أبو علية  )١(
    .٢٠٨د ، ص وحممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبد العزيز آل سع: الغامدي  )٢(

 إقامة أبنية شاهقة    وباإلمكانلتشكيالت احلديثة ،     ل  وقابالً اً ونظيف ـ والبناء باألمسنت واحلديد كان سهالً     
فـف  ان الناس يستعملون الطـني واللـنب ا       ـك ن ليتيسر عندما  ـما مل يك   وهذا،  ومن عدة أدوار    

   ] .٢٦١عهد امللك عبد العزيز ، ص  بد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي يفع: أبو علية . [ بالشمس
    .٢٦٦يف عهد امللك عبد العزيز ، ص دماا املدنية وليد حممد ، مرافق احلج وخ: مجيل  )٣(
    .٢٧٧أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، ص : مرسي  )٤(
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يا إخويت ، إنين أعد كل : " ومن ذلك ما قاله عندما كان ملكاً . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤
، شرب من هذه اململكة هو مسقط رأسي ، وأعد كل فرٍد فيها ، سـواء يف الشمـال 

أُنقِّب يف ذاكرتـي أو الغرب ، أخي ورفيقي ، لكنين عندما ، أو الشرق ، أو اجلنوب 
ألنين نشأت يف ... ـة املكرمة ـ كرمها اهللا ـ حتتلُّ مكاناً خاصاً يف قليب أشعر بأن مك

لقد عرفت مكة املكرمة وأهلها ، . مكة املكرمة ، وأمضيت فيها أغلب حيايت 
وامتزجت معهم وامتزجوا معي حىت إننا انصهرنا روحياً وسرنا يف االجتاه نفسه حنو 

   .)١(" هدف واحد 

      ..ورمز البطوالت ، يا رجل السياسة . ..رمحك اهللا يا فيصل 
  

                                                 

م ، ١٩٦٦ط ، . فيصـل ملـك اململكة العربية السعودية ، لندن ، مطبعـة ترينيـين ، د : دي جوري  )١(
   .  .٢٧٥ص 
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لحجاز الذي أكـسبها    لي  ـستراتيجالدراسة السابقة أمهية املوقع اإل    رأينا يف   
نظراً ألمهيتها الدينية ، واليت تتمثـل يف        ،   وحىت وقتنا احلاضر      ، مكانة عاملية منذ القدم   

دينيـة ،   وجود احلرمني الشريفني ، حيث يؤمهما كثري من املسلمني ألداء الـشعائر ال            
 املنطقة علـى خمتلـف      اهدقتصادي واحلركة التجارية اليت ش    باإلضافة إىل العامل اال   

  .العصور 

واالجتماعيـة  ، واالقتصادية ، وقد أوضحت الدراسة أن األوضاع السياسية    
يف منطقة احلجاز قُبيل ضم اإلمام عبد العزيز هلذه املنطقة ، وخاصة على عهد األشراف       

  . إىل أسوأ ءسيكانت تسري من 

وقد بينت الدراسة موقف اإلمام عبد العزيز من احلرب العاملية األوىل ، عـام            
حيث أعلن احلياد حفاظاً على استقرار وأمن دولته الناشـئة ،           ،  م  ١٩١٤/هـ١٣٣٣

يف الوقت الذي بذل فيه جهوداً كبرية يف تكوين حلف يشترك فيه أمراء اجلزيرة العربية 
  .ية لكن دعوته تلك مل جتد آذاناً صاغ ويف سياستهم الداخلية ،

وأثبتت الدراسة أنه على الرغم من موقف الشريف حسني املعـادي لإلمـام       
  ، عبد العزيز ، إال أنه حاول أن يكسب وده ، غري أن الشريف حسني قابله بالعـداء                

صاحب اجلاللة العظمى ملـك     " خاصة بعد أن رفض اإلمام عبد العزيز االعتراف به          
   ."العرب 

ـ  ـت يف ضرورة توج   ـة أهم العوامل اليت أسهم    ناقشت الدراس و ام ـه اإلم
عبد العزيز صوب احلجاز ، ويف مقدمتها اعتداءات األشراف على البلدان التابعة لنجد           

يقهم اخلناق على حجاج جنـد ومعتمريـه ،         ي، إضافة إىل تض   ) واحيت تربة واخلرمة    ( 
 العوامل أيـضاً تـدهور األوضـاع    ومن ضمن. ومنعهم من احلج يف بعض السنوات       
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واألمنية ، وتعرض احلجاج ألعمال السلب والنهب ، كل         ،  واالجتماعية  ،  االقتصادية  
  .تلك األسباب وغريها كانت سبباً كافياً لتحرك اإلمام عبد العزيز حنو احلجاز 

وقد تصدت الدراسة الامات بعض املؤرخني بأن توجه اإلمام عبد العزيز حنو            
از كان حتقيقاً ألهداف سياسية ، فقد أظهرت احلقائق التارخيية أن توجهه حنو             ضم احلج 

احلجاز مل يكن أبداً لتحقيق دوافع شخصية ، وإمنا إنقاذاً للحجاز من األوضاع السيئة              
  .اليت كان فيها ، حتت حكم األشراف 

ـ            ام ـكما أعطت الدراسة نبذة خمتصرة عن فتح املناطق احلجازية بقيادة اإلم
د العزيز ، وأشارت إىل مشاركة األمري فيصل يف ذلك الفتح أثناء استدعاء والده له               عب

للمشاركة يف حصار جدة ، ولكي يعده يف نفس الوقت على تويل مهام النيابة العامة يف                
وقد توج اإلمام عبد العزيز انتـصاراته يف منطقـة احلجـاز بـضم جـدة                . احلجاز  

وبذلك انتهى حكم األشـراف للحجـاز ،        م ،   ١٩٢٥/هـ١٣٤٤واستسالمها عام   
وبايعوا اإلمام ، وكان من نتائج ذلك االنتصار أن احلجازيني اجتمعوا يف املسجد احلرام        

ويف ذلك أيضاً رد على من حياول توجيه االامات إىل          . عبد العزيز ملكاً على احلجاز      
هم الـذين قـرروا     امللك عبد العزيز حول نواياه جتاه ضم احلجاز ، إذ أن احلجازيني             

  .مبايعته ملكاً عليهم 

وشرح البحث األسباب اليت دفعت امللك عبد العزيز لتعيني األمري فيصل نائباً        
عنه يف احلجاز ، على الرغم من خطورة ذلك املنصب من الناحية الدينية والسياسية ،               

ضل فقد أثبتت الدراسة أن هناك عدة عوامل أسهمت بف        . إضافة إىل صغر سنه آنذاك      
وتلك الشخـصية   ،  من اهللا ، يف صقل مواهبه وتنمية قدراته ليكون ذلك القائد الفذ             

العسكرية ، واليت كانت من أهم األسباب اليت جعلت امللك عبد العزيز يصدر قـراراً               
  .بتعينه نائباً عنه يف احلجاز 

وقد أبرز البحث الدور الكبري الذي قام به امللك عبد العزيـز يف االهتمـام               
واحلربيـة ،   ،  واالجتماعية  ،  ربية األمري فيصل تربية دينية ممزوجة بالتربية السياسية         بت
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ـ         الدهفقد حرص و   ه ومستـشاريه ،  ـ على أن حيضر جمالسه مع كبـار رجـال دولت
واجتماعيـة ،   ،  واقتصادية  ،  ع إىل ما يدور يف تلك االس من مسائل سياسية           ـيستم

ـ عز وجل  ـ ضافة إىل فطرته اليت حباه اهللا  باإل، وتوسعت مداركه ، فصقلت مواهبه 
إذ كان حريـصاً علـى       لدراسة كل شيء وتفهمه وتعمقه ؛        ا ، فقد كان مسوه تواقاً     
  .طلب العلم والتزود منه 

 مبكـرة ،  كما حرص والده على إرساله إىل رحالت حول أوروبا منذ سـن   
الـبالد ، وحـرص     طالعه على السياسة اخلارجية لتلك      فساعد على صقل مواهبه وا    

جاللته كذلك على دفعه لكي خيوض غمار احلروب منذ مرحلة مبكرة ، وعلى الرغم              
مل يكـن دوراً قيادياً مـستقالً ،        تلك الغزوات مثل ياطـب وحائل ،        من أن دوره يف   

  ، وكـان    وخـوض املعــارك     ، إال أنه أثبت وجبدارة بطولته وقدرته على القيـادة       
ر كبري يف إقامة حكم سعودي دائم يف املنطقـة اجلبليـة             دو النتصاره على ابن عائض   

كما كانت هذه احلملة مبثابة البدايـة األوىل        " بطل أا   " الداخلية ، وأُطلق عليه لقب      
زيرة العربية ، ويف    للتوسع ناحية اجلنوب والغرب من شبه اجل      ،  للدولة السعودية الثالثة    

 امللك عبد العزيز كان يهدف من ذلك        وقد أثبتت الدراسة أن   .  احلجاز   التمهيد لضم 
تدريبه وإعداده من الناحية العسكرية ، ومن مث إعداده ليحمـل أهـم املـسؤوليات               

  .وأعظمها 

كما أوضحـت الدراسة أن احلجاز كانت هلا أوضاعها وظروفها اخلاصـة ،            
 حنو أو احلضارية ، حيث كانت مبثابة مفتاح للدولة السعودية، سواء من الناحية الدينية 

وخاصة يف موسم احلج ، ومن مث كانت األوضاع السياسة تتطلب من            ،  العامل اخلارجي   
احلاكم الذي يدير شؤوا ، أن يكون على قدٍر كاف من اخلربة واحلنكـة الـسياسية                

  ...إلدارة شؤوا 

وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتت الدراسة قدرة األمري فيصل على التكيـف             
وبينت الدراسة أن األمري فيصل وضح      . يني األكثر متدناً وتعليماً     واالندماج مع احلجاز  
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ألهل مكة املكرمة منذ أول يوم أن سياسته يف احلكم قائمة على الشورى ، من أجـل                 
ج اإلسـالمي ،    ـق والتعاون وفق املنه   ـ واحل  ، وتطبيق العدل ،  حتقيق املصلحة العامة    

ومـن خمتلـف    ،  نفس أهايل املنطقة    ان حريصاً على اختيار املوظفني من       ـكما أنه ك  
راد الشعب   التماسك والترابط الداخلي بني أ     الفئات ، وكان لذلك أثر كبري يف حتقيق       

  .احلجازي وصلتهم بالنائب العام 

وهكذا ميكن القول بأن فترة نيابة األمري فيصل العامة على احلجاز كانت فترة        
ايا رعيته ، وهو على اتصال مستمر       تقدم واستقرار ، فهو الشخص احملبب ، املهتم بقض        

مع ذوي الرأي من رجاالت البلد ، وكان مسوه دائم التنقل بني املدن والقرى واألحياء               
وكان مـن أهـم     . ب ويليب حاجام ورغائبهم     ليتعرف على قضايا املواطنني عن كث     

 والـده   أسباب جناحه أيضاً أنه مل يكن يفصل يف مسألة من املسائل املهمة ، إال بتوجيه              
امللك عبد العزيز ؛ فكان ذلك سبباً يف زيادة ثقة والده به ، كما يدل علـى أنـه وإن    

  .كان النائب العام للحجاز إال أن النيابة كانت متصلة بشخص امللك 

ضح البحث سياسة بريطانيا جتاه آل سعود ، واليت مرت بعدة مراحـل ،              ووأ
 ، عندما أثار ابن سـعود خمـاوف         وكيف أا بدأت منذ فترة مبكرة قبل ضم احلجاز        

ومن مث سعت إىل عقد معاهدة      ،  م  ١٩١٣/هـ١٣٣١حساء عام    بضمه لأل  الربيطانيني
ولكن بعد ضم احلجاز كانت بريطانيا يف موقـف         . العقري معه ، حفاظاً على مصاحلها       

 أو عدم االعتراف بذلك النجاح ، إال أا سرعان ما أعلنت             ، متردد ما بني االعتراف   
أما بالنسبة إىل موقف امللك عبد العزيز مـن      . حفاظاً على مصاحلها اخلاصة     . افها  اعتر

فقد متثلت يف إرسال أول رحلة إىل بريطانيا برئاسة ابنه ـ  آنذاك  ـالسياسة الربيطانية
دف التعرف علـى سياسـية احلكومـة        ،  م  ١٩١٩/هـ١٣٣٨األمري فيصل عام    

سياستها جتاه منطقة احلجاز أيضاً ، وقد قام األمري         الربيطانية جتاه بالده ، والتعرف على       
م ، لشكرها على االعتراف     ١٩٢٦/هـ١٣٤٥ة إىل بريطانيا عام     ة ثاني ل بزيار ـفيص
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بامللك عبد العزيز حاكماً على احلجاز ، وقد أشارت التقارير الربيطانية إىل مدى أمهية              
  .م للحجاز هذه الزيارة اليت قام ا األمري فيصل بصفته النائب العا

وقد بينت الدراسة أن هذه العالقات بني البلدين توجت بعقد معاهدة جـدة             
م ، ومن األمور املهمة اليت تضمنتها هذه املعاهـدة ، إلغـاء             ١٩٢٧/هـ١٣٤٥عام  

وكان . معاهدة العقري ، واالعتراف باستقالل امللك عبد العزيز التام داخلياً وخارجياً            
هذه املعاهدة ، من خالل املفاوضات اليت جرت بينه وبـني           لألمري فيصل دور بارز يف      

ليس مـصاحل    ،   فة األمور مبا خيدم    حيث أثبت جدارته يف تسيري د       ، احلكومة الربيطانية 
  .بل كان هلا أثرها اإلجيايب على األمة العربية واإلسالمية ، ته فحسب دول

ه ضـم   كذلك أشارت الدراسـة إىل مواقف الدول األوروبية األخرى جتـا         
ويف مقدمتها احلكومة السوفيتية ، وقد      ،  احلجاز ، واليت أعلنت اعترافها بضم احلجاز        

قام األمري فيصل برحالت عدة إىل تلك الدول لتقدمي شكر حكومته على االعتـراف              
بسلطة امللك عبد العزيز على مملكة احلجاز وجند ، كما أنه تعرف أثناء رحالته تلـك                

ور احلضاري لبالد أوروبا ، واالستفادة منها مبا ال يتعارض مع           على مظاهر التقدم والتط   
أحكام الشريعة اإلسالمية ، كما ركز على إقامة عالقات جتارية وسياسية مـع تلـك               

وأشارت الدراسة إىل أن العالقات     .  مبا يشكل دعماً قوياً لالقتصاد السعودي         ، الدول
أساس النفط ، إال أـا ورغبـة يف         مع الواليات املتحدة األمريكية كانت تقوم على        

احلفاظ على مصاحلها التجارية سعت إىل إقامة عالقات أوثق مع الدولـة الـسعودية              
وخاصة بعد اشتراك الواليات املتحدة يف احلرب العاملية الثانية ، كما أشارت الوثـائق              

هلـا  إىل املراسالت بني امللك عبد العزيز والرئيس األمريكي روزفلت واليت أعلن خال           
 وإىل األمم املتحدة ، دف حتقيـق         ، ز االنضمام إىل احللفاء يف احلرب     امللك عبد العزي  

  .السالم 

أما بالنسبة للدول اإلسالمية والعربية فقد اختلفت مواقفها حبسب ظـروف           
كل دولة ، واختاذ مواقفها حنو النظام اجلديد يف األراضي املقدسة ، ال سيما وأن بعض                
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إال أا سرعان ما أعلنت تأييـدها لـضم         . ة حتت وطأة االستعمار     الدول كانت واقع  
د العزيز وجهوده يف حتقيـق األمـن   احلجاز ، بعد أن أدركت مدى مصداقية امللك عب    

وكان ملعاهدة جدة أثر كبري يف اسـتقرار العالقـات الـسعودية    . والسالم يف املنطقة   
اخلليجية ، حيث تعهد فيها امللك عبد العزيز باحملافظة على عالقات الود والسلم مـع               

  .والذين كانت هلم معاهدات خاصة مع احلكومة الربيطانية ، دول اخلليج 

 الدراسة أن هناك مناصب سياسية وإدارية أخرى أسندت إىل األمـري            وبينت
فيصل إىل جانب نيابته على احلجاز ، وذلك إن دل على شيء إمنا يدل علـى مـدى                  

لت إليه ، فقد كان حيمل علـى عاتقـه           حققه الفيصل يف املهام اليت أُوك      النجاح الذي 
دراسة أنه قام بتلـك املهمـة       أمانة عظيمة ، خاصة احلرمني الشريفني ، وقد أثبتت ال         

الصعبة واخلطرية خري قيام ، وكان ذلك من أهم األسباب اليت دفعت امللك عبد العزيز               
، إىل إسناد عدة مناصب أخرى إليه ، حيث أُضيفت إىل مسوه رئاسة جملس الـوكالء                

فكان يخاطب بلقب النائب العام حني يكون والده يف جند ، ورئيس الـوكالء حـني                
لك يف احلجاز ، أي أن صفة النيابة العامة أصبحت مرتبطة بوجود امللـك يف               يكون امل 

  .وقد أثبتت الدراسة السلطة الفعلية لس الوكالء . احلجاز أو جند 

كما أثبتت الدراسة أن معظم اإلدارات واملؤسسات احلكوميـة أصـبحت           
ـ ١٣٤٥مبوجب التعليمات األساسية للمملكة احلجازية عام        بطـة  م مرت ١٩٢٦/هـ

. بالنيابة العامة يف احلجاز ، ومن ضمنها تشكيل جملس الشورى برئاسة النائب العـام               
وكانت مهمة هذا الس يف األصل مهمة تشريعية ، مث أُضيفت إىل مهامه مهام رقابية               
واستشارية ، وأثبتت الدراسة الدور الكبري الذي قام به جملس الشورى يف توجيه دفة              

لدولة ، حتت إشراف األمري فيصل ، والذي قام بـصفته رئـيس             احلكم وتسيري أمور ا   
  . جملس الشورى بدور بارز يف تطويره وتنظيمه 

 عالقاـا اخلارجيـة أدى إىل       وتطور،  ووضحت الدراسة أن اتساع الدولة      
ضرورة قيام إدارة خارجية مستقلة ، وبناًء على ذلك تأسـست مديريـة الـشؤون               
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والذي أثبت منذ مرحلة مبكرة أنه      ،   األمري فيصل    اخلارجية ، وتقع ضمن اختصاصات    
واليت تأسست عـام    ،  لخارجية  لالشخص األجدر ذا املنصب ، ومن مث تعينيه وزيراً          

م ، وحبكم هذا املنصب مل تعد سلطته قاصرة على احلجاز ، وإمنـا         ١٩٣٠/هـ١٣٤٩
  .لها أصبح يدير بتوجيه من امللك عبد العزيز ، السياسية اخلارجية للبالد ك

وقد ناقشت الدراسة املراحل اليت مرت ا النيابة العامة ، حيث أا قسمت             
وقد مرت  . قسم يتبع وزارة الداخلية ، وقسم يتبع رئاسة جملس الوكالء           : إىل قسمني   

النيابة العامة واألعمال التابعة هلا بعدة مراحل ، حىت أعيد تـشكيل وزارة الداخليـة               
وقـد  . م ، وربطت باألمري فيصل النائب العـام         ١٩٥١/هـ١٣٧٠مستقلة يف عام    

ت مجيع اختصاصات النيابة العامة من اختصاص الـوزارة ماعـدا الـشؤون             ـأصبح
  .واإلدارات املرتبطة ما ،  واألعمال  ، واملالية ،السياسية

وميكن القول أن تقسيم األعمال املختلفة على فروع ديـوان النيابة العامة ،            
 الدقة والتنظيم ؛ حبيث يكون لكل عمل فئة مسؤولة عنـه أمـام              إمنا يدل على مدى   

وقد أثبتت  . العام  وبني النائب   ،  النائب العام ، ومبثابة صلة الوصل بني أفراد الشعب          
ايل احلجاز كانوا خياطبون األمري فيصل يف مجيع مـا يتعلـق مبطالبـهم              الدراسة أن أَه  

وكان مسوه قد وضـح أن      .  الوكالء   أو رئيس جملس  ،  وشكاويهم بصفته النائب العام     
 ،كل من لديه شكوى أو قضية يف إحدى الدوائر فعليـه الرجوع إىل املسؤول املختص             

فإن مل جيـد إنصافاً رجع إىل النائـب        ،  فإن مل ينصفه ، رجع إىل رئيس ذلك املسؤول          
حتقيـق  ضارباً بذلك أروع األمثلـة يف  . فإن مل ينصفه فعلية الرجوع إىل امللك        ،  العام  

  .العدل واملساواة 

اً وتناولت الدراسة دور النائب العام يف السياسة اخلارجية ، بـصفته وزيـر            
لخارجية ، حيث قام بدور بارز يف مجيع األحداث اليت شارك فيها عربيـاً وإسـالمياً                ل

م ، حيـث    ١٩٣٤/هـ١٣٥٢ودولياً ، ومن ذلك دوره البارز يف حرب اليمن عام           
وكان من  . لى القوات اليمنية ، وحرصه على عدم إراقة الدماء          حقق انتصاراً عظيماً ع   
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واليت رمست  . م  ١٩٣٤/هـ١٣٥٣أهم نتائجها عقد معاهدة الطائف بني اجلانبني عام         
  .وأكدت على إقامة عالقات املودة واألخوة بينهما ، احلدود بني البلدين الشقيقني 

 فيـصل يف متثيـل بـالده يف         كذلك أثبتت الدراسة الدور الكبري الذي قام به األمري        
املؤمترات واحملافل الدولية ، ومن أهم ما تركزت عليه تلك السياسة هو شرح وجهـة               

وقد اختـذ    . ةالنظر العربية إزاء القضايا العربية املعاصرة ، وخاصة القضية الفلسطيني         
 األمري فيصل من ذلك فرصة لتأكيد منهج اإلسالم الذي يلزمه احلكم يف البالد ، مـع               

السياسة اخلارجية السعودية ، وهو ما أدركته كل األقطـار          التشديد على الثوابت يف     
  .اليت زارها 

عـام  " املائدة املـستديرة  " وبينت الدراسة دور األمري فيصل يف مؤمتر لندن         
م حيث ركز على مناقشة القضية الفلسطينية ، وشـرح موقـف            ١٩٣٩/هـ١٣٥٨

واليت مل تقتصر على ذلك املؤمتر ، فقد حرص مسوه          . بالده جتاه حل القضية الفلسطينية      
وخاصة ، يف كل رحالته إىل دول أوروبا وأمريكا على دعم القضايا العربية واإلسالمية             

  . القضية الفلسطينية 

م ، عن طريق اقتراح احللـول       يضاف إىل ذلك اختاذه ملنهج الدعوة إىل السال       
شاكل الدولية يف إطار التعـاون مـع        والعمل على حل مجيع املنازعات وامل     ،  ة  يمالسل

حيث أثبتت الدراسـة مـدى      . اتمع الدويل كجامعة الدول العربية واألمم املتحدة        
 واحداً ضد أعداء األمة     صفاًحرص مسوه على دعم توجيهات السياسة العربية للوقوف         

  .دية ا يف العالقات اخلارجية السعوان ذلك حمور السياسة اليت التزم وك، العربية 

طورات اإلدارية واحلضارية اليت    واستطاعت الدراسة أن تلقي الضوء على الت      
 منطقة احلجاز يف ظل النيابة العامة ، وأثبتت الدراسة أن األمري فيـصل كـان                اهدش

واقتصادياً مبا يتمـشى مـع      ،  واجتماعياً  ،  حريصاً على تطور اتمع السعودي علمياً       
ل الصحة ، شهدت األوضاع الصحية آنـذاك ازدهـارا          ففي جما . العقيدة اإلسالمية   

واحملـاجر  ،  واملستوصفات الطبية   ،  ملموساً ، متثل يف تأسيس العديد من املستشفيات         
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الصحية خلدمة األهايل واحلجاج ، ومنها مستشفى الطائف اليت افتتحها األمري فيـصل             
  .م ١٩٣٤/هـ١٣٥٣عام 

، واجلامعـات   ،  واملعاهـد   ويف جمال التعليم فتحت العديد مـن املـدارس          
واملكتبات ، واهتم األمري فيصل بإرسال البعثات العلمية إىل مصر وغريها من بلـدان              
العامل ، ملواكبة حركة التعليم وتقدمها يف هذه الدول ، ومما ساعد على انتشار التعلـيم      

  .أن الدراسة كانت جمانية وعلى نفقة احلكومة 

رق ، فقد اهتمت الدولة بتوسيع استخدام       أما بالنسبة لوسائل االتصال والط    
وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية ، واسترياد أعداد كبرية من السيارات ، ومن            
مث االهتمام مبشاريع تعبيد الطرق ، واليت كانت تتم حتت اإلشراف املباشر من األمـري               

ة ـ جدة بزياراته  فيصل ، والذي أظهر اهتماماً فائقاً يف متابعة عمليات تعبيد طريق مك
واهتمت الدولة مبجال الطريان وتطويره ، حيث كان لألمـري          . املتكررة ملواقع العمل    

فيصل دور بارز يف تشجيع الشباب السعودي على تعلم فن الطريان ، وكذلك اهتمت              
  .وعنيت بتكوين أسطول حبري ،  ةباملواصالت البحري

طة دف حفـظ األمـن      ويف جمال األمن تأسسـت العديد من مراكز الشر       
  إشـراف    حتتوالنظام ، وعندما صدرت التعليمات األساسية أصبحت شؤون األمن          

وقد تضافرت عدة عوامل أسهمت يف حتقيق األمن واالستقرار يـأيت يف            . النيابة العامة   
  .مقدمتها التمسك بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع ااالت 

ري فيصل يشرف بنفسه على تطبيـق العـدل يف          ن األم ويف جمال القضاء ، كا    
ية للدولة ،   أن القضاء القائم على العدل أحد الدعائم األساس        احلجاز ، ألنه كان يدرك    

  . ة وأحد سلطاا الرئيس

أما بالنسبة لتشكيل البلديات ، فقد أوضحت الدراسة أن بلدية مكة نظـراً             
  .ف املباشر من النيابة العامة كانت تقع حتت اإلشرا، واتساع أعماهلا ، ألمهيتها 
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 أن منطقة احلجاز شهدت يف ظـل النيابـة          مران أثبتت الدراسة  ويف جمال الع  
مشل مجيع النواحي العمرانية ، وخاصة فيمـا يتعلـق          ،  العامة تطوراً عمرانياً ملحوظاً     

 الطرق  صنع لكسوة الكعبة املشرفة ، وبرصف     ني ، وبإنشاء م   ـبعمارة احلرمني الشريف  
ارات ومكائن وغريها ، ومبعاجلة نقـص        واسترياد املعدات الزراعية من حف     ها ، وتعبيد

املياه يف منطقة احلجاز ، باستخدام املضخات احلديثة لرفع املياه من اآلبار ، واالهتمام              
بإصالح عني زبيدة وغريها ، وبإنشاء املصانع ، وبناء السدود وغريها مـن املـشاريع               

دراسة أا كانت يف بدايتها بسيطة ومتواضعة مبا يتناسب مع          واليت أثبتت ال  ،  العمرانية  
  .إمكانات الدولة املادية يف ذلك الوقت 

واجتماعياً سريعاً ،  اقتصادياً لوضع كذلك حىت شهدت البالد تطوراًواستمر ا
م ، ساعد الـبالد     ١٩٣٨/هـ١٣٥٧على أثر استخراج البترول بكميات جتارية عام        

على القيام مبشروعات يف شىت ااالت ، وكان هلا أثرها ـ عز وجل  ـ بفضل من اهللا  
 ليس منطقة احلجاز فحسب ، بل مجيع منـاطق       هالكبري يف التطور العمراين الذي شهدت     

  .اململكة العربية السعودية 

ما شهدته  في  دور بارز  وبصفة عامة فقد كان للنيابة العامة برئاسة األمري فيصل        
  ، واقتصادياً،  واجتماعياً  ،  ار يف خمتلف ااالت سياسياً      منطقة احلجاز من تقدم وازده    

وحضارياً ، يف ظل ارتباطها بالنيابة العامة ، وبالتعاون مع أفراد الشعب احلجازي مـن               
 عبد العزيز ، فهو املرجـع       موظفني ومواطنني ، ذلك حتت اإلشراف املباشر من امللك        

  . ألعمال النيابة العامة األساس

اف جبوانب هذا البحث ، وإبـراز أهم ما جاء فيه ، فال يـسعين      يف اية املط  
إال أن أسأل املوىل تعاىل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجه اهللا ، مث يف تقدمي حبٍث يكون                  

  . مرجعاً لطالب العلم 

  .وما توفيقي إال باهللا 
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 :سجالت اخلارجية الربيطانية  •

- F. O. 371/23268, Sir R. Bullard, Jedda, Mglo-Saudi relations, 
January 13th, 1939 . 

- F. O. 371/45235, From Mr. Ellison, Jedda, 3 Jan, 1945. 

- F. O. 371/45524, From Foreign Office to was hingron, 1st, March, 
1945. 

- F. O. 371/45542, Department of stat, 1Mar, 1945. 

- F. O. 371/62095, From Mr. Grafftey-Smith to Mr. Bevin, Jedda, 
26th, Jan, 1947 . 

 

 :سالمية إلوثائق مستخرجة من مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ا •

خطاب مرسل إىل صاحب السمو امللكي النائب العام جلاللة امللك ، وثيقـة      ـ  
  ) .٠١٠١٠(رقم 

ـ خطاب مرسل إىل صاحب السمو امللكي النائب العام جلاللة امللك ، وثيقـة       
  ) .٠١٠١٩(رقم 

ـ خطاب مرسل إىل صاحب السمو امللكي األمـري فيـصل ، وثيقـة رقـم                
)٠١٤٢٣. (  

السمو النائب العام جلاللة امللك ، وثيقة رقم     ـ خطاب مرسـل إىل صاحـب      
 )٠١٦٩٦. (   

خطاب مرسل إىل حضرة صاحب السمو امللك النائب العام جلاللة امللك ،            ـ  
  ) .٠٤٤٠٧٩( وثقة رقم 
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ـ خطاب مرسل إىل صاحب السمو امللكي النائب العام جلاللة امللك ، وثيقـة       
   ) .٠٥٣٠١( رقم 

مو امللك نائب جاللة امللك ، وثيقـة        ـ خطاب مرسل إىل حضرة صاحب الس      
   ) .٠٥٣٠٣( رقم 

   ) .٣١٠٦( ـ خطاب مرسل إىل النائب العام املعظم ، وثيقة رقم 

ـ خطاب مرسل إىل صاحب السمو امللكي رئيس جملس الوكالء ، وثيقة رقم             
 )٤٤٨٠. (   

٢�E���	��������و�W� �

 )١( : British Documents: الوثائق الربيطانية  •

- F. O. 371/11432, Ibn Soud to Viceconsul Jordan, August 25th, 1926 . 

- F. O. 31/11432, British Agency Jeddah, September 5th, 1926 ( Um 
Ulkura No. 90 of 3.7. 1926-Emir Feisal's Visit to Europte ) . 

- I. O. L. R. : 2125, The Yemen and Asir, 1934 . 

- I. O. L. R. : 12/2125, From H. M. S. Penzance to Admiralty, 6-5-
1934 . 

- F. O. 371/21906, Sir R. Bullard to Saudi Arabian Minister for 
foreign Affairs, Jeddah, Nove 7, 1938 . 

- F. O. 371/91758, Herbert Morrison-British Embassy, Jeddah, 31th 
Jun, 1951 . 

 

 

 

 

                                                 

ل ـإذن اهللا ـ امللك فيص ـور له ـ ب ـن جاللة املغفـجندة فتحي ، جمموعة الوثائق الربيطانية ع: صفوة ) ١(
  .ت . ط ، د .  التارخيية ، د بن عبد العزيز آل سعود ، لندن ، مركز الوثائق والدراساتا
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 :كتب وثائقية  •

ـ  : أوغلو ـ   األحـوال  سنان معروف ، جند واحلجاز يف الوثائق العثمانيـة 
جند واحلجاز خالل العهد العثماين ، بريوت ، دار          السياسية واالجتماعية يف  

  .م ٢٠٠٢ ، ١الساقي ، ط

عبد الرمحن بن سبيت وآخرون ، من وثائق امللك عبد العزيـز ،             : السبيت  ـ  
ط ،  . املهرجـان الـوطين للتـراث والثقافـة ، د           الرياض ، إصدارات    

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠

، ) جند واحلجاز ( جندة فتحي ، اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية : ـ صفوة 
  .م ١٩١٤/١٩١٥ط ، . أربعة أجزاء ، بريوت ، دار الساقي ، د 

الكتاب األخضر ، وزارة اخلارجية ، مكة املكرمة ، مطبعـة أم القـرى ،               ـ  
  .م ١٩٣٤/هـ١٣٥٣

/ هــ  ١٣٥٧ ، ١ـ معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، مركـز الوثـائق ، ط        
  .م ١٩٣٨

هـ إىل  ١٣٤١م  اوزارة اخلارجية ، مكة املكرمة ، جمموعة املعاهدات من ع         ـ  
   .٢ ، ١م ، ج ١٩٥١ ـ ١٩٢٢/ هـ ١٣٥٠

عبد احملسن صاحل ، سلطان جند واحلجاز وملك اململكة العربيـة           : ـ اليوسف   
  .ت . ط ، د . ن ، د . م ، د . لسعودية وأجناله يف صحافة عصره ، د ا

��ً� ���W�!�"�#$�א��א�'&�%W� �

، )م  ١٩٢٧/هـ١٣٤٦لعزيز ، ت     ا عبد اهللا بن حممد بن عبد     : ( ـ آل بسام    
كتاب حتفة املشتاق يف أخبار جند واحلجاز والعراق ، خبط نور الدين شريبة             

  . دارة امللك عبد العزيز نقالً عن خط املؤلف ، الرياض ،
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 ،  ٤، إفـادة األنام بذكر أخبار بلد اهللا احلـرام ، ج          ) عبد اهللا   : ( ـ غازي   
  .جدة ، جامعة امللك عبد العزيز 

ما استطرف من   ، عنوان السعد واد في    )  ناصر   عبد الرمحن بن  : ( ـ املطوع   
  .أخبار احلجاز وجند ، الرياض ، دارة امللك عبد العزيز 

�ً(����W��!"�#!�وא��א�#�"�	د�א��W� �

شكيب ، الرحلة احلجازية املسماة االرتسامات اللطاف يف خاطر         : ـ أرسالن   
سويدان ، دمشق ، دار      حسن: احلاج إىل أقدس مطاف ، تصحيح وتعليق        

  .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ، ١النوادر ، ط

ياض  ، الرياض ، مكتبة الر     ١عثمان ، عنوان اد يف تاريخ جند ، ج        : ـ بشر   
  .ت . ط ، د . احلديثة ، د 

نتها ، حتقيق   اريخ الكعبة عمارا وكسوا وسد    حسني عبد اهللا ، ت    : باسالمة  ـ  
 ،  ١حيىي الوزنة ، بور سـعيد ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، ط              : وتعليق  
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

م ، مكتبة الشريف أمحد     .  ، تاريخ ملوك آل سعود ، د         سعود: ـ بن هذلول    
  .ت . ط ، د . ، د احلسيين 

ريوت ، منشورات املكتبة العصرية ،      ـد وما ولد ، ب    ـأمحد ، ووال  :   نيـ حس 
  .ت . ط ، د . د 

البالد العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة النصر احلديثـة ،            ،فؤاد  : محزة  ـ  
  .م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ، ٢ط

عمر فؤاد م ، حقوق الطبع حمفوظة ل. فؤاد ، قلب جزيرة العرب ، د   : ـ محزة   
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، ٣محزة ، ط
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فهـد السماري ، :  ، تعليق ٢عبد احلميد ، اإلمام العـادل ، ج: ـ اخلطيب 
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . ن ، د . م ، د . د 

فيصل ملك اململكة العربية السعودية ، لندن ، مطبعة ترينييت ، : ـ دي جوري 
  .م ١٩٦٦

ديـث وسرية عبـد العزيز بن عبد الـرمحن  أمني ، تاريخ جند احل: ـ الرحياين   
آل فيصل آل سعود ملك احلجاز وجنـد وملحقاا ، بريوت ، دار اجليل ،          

  .ت . ط ، د . د 

خري الدين ، شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، بـريوت ،              : الزركلي  ـ  
  .م ١٩٩٩ ، ٩دار العلم للماليني ، أربعة أجزاء ، ط

الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ، بـريوت ، دار           ن ،   خري الدي : ـ الزركلي   
  .م ١٩٩٩ ، ١٠العلم للماليني ، ط

األعالم ، عشرة أجـزاء ، بـريوت ، دار العلـم            خري الدين ،    : ـ الزركلي   
  .م ٢٠٠٧ ، ١٧للماليني ، 

 ات يف  السياسة والعلـم واالجتمـاع       أمحد ، تاريخ مكة دراس    : ـ السباعي   
مكة املكرمة ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ،     ،   ٢ ،   ١والعمران ، ج    

  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، ٤ط

ريوت ، مطبعة كرم ،     ـ ب  ، ٢ة ، ج  ـأمني ، تاريخ الدولة السعودي    : ـ سعيد   
  .م ١٩٦٤ط ، . د 

فيصل العظيم نشأته ـ سـريته ـ أخالقـه ـ بيعتـه ـ         أمني ،: ـ سعيد 
  .هـ ١٣٨٥ ، ١إصالحاته ـ خطبه ، بريوت ، مطبعة كرم ، ط
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ـ ١٣٢٦سرييت ومـذكرايت الـسياسية      أمني ،   : ـ سعيد    / هــ   ١٣٨٧ـ
،  كـ الكرمي إبراهيم السم   عبد: ق  ـم ، جملدان ، حتقي    ١٩٦٧ـ١٩٠٨

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ـ ١ن ، ط. ، د  م. د 

عبد العزيز ، تذكار احلجاز خطرات ومشاهدات يف احلـج ،           : صربي بك   ـ  
  .هـ ١٣٤٢ط ، . مصر ، املطبعة السلفية ، د 

منري ، تاريخ مملكة يف سرية زعيم فيصل ملك اململكة العربيـة            : ـ العجالين   
  .م ١٩٦٨ ، ١ن ، ط. م ، د . السعودية وإمام املسلمني ، د 

 سانت جون ، الذكرى العربية الذهبية ، ترمجـة مـصطفى            عبد اهللا : ـ فيليب   
  .هـ ١٣٧٢ط ، . عة االعتماد ، د بكمال فريد ، مصر ، مط

ن ،  . م ، د    . حسن عبد احلي ، أهل احلجاز بعبقهم التـاريخ ، د            : ـ قزاز   
  .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ ، ١ط

 ،  يلأمحـد الـدخ   : حممد رفعت ، أسد اجلزيرة قال يل ، تعليـق           : ـ احملامي   
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٢مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، ط الرياض ،

إحـسان  : ة العثمانية ، حتقيق     حممد فريد بك ، تاريخ الدولة العلي      : ـ احملامي   
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١حقي ، بريوت ، دار النفائس ، ط

الـسعودية يف ماضـيها     صالح الدين ، تاريخ اململكـة العربيـة         : ـ املختار   
  .ت . ط ، د. ن ، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة، دوحاضرها ، جزآ

القـاهرة ، مطبعـة     عبد اهللا عبد الرمحن ، فيصـل آل سعود ،          : ـ امللحوق   
  .م ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ط ، . العلوم ، د 

وأعمالـه ،   صالح الدين ، فيصل بن عبدا لعزيز من خالل أقواله           : ـ املنجد   
  .م ١٩٧٢ ، ١بريوت ، دار الكتاب اجلديد ، ط
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: بنوا ، عبد العزيز آل سعود سرية بطل ومولد مملكة ، تعريـب              : ـ ميشان   
  .ت .ط ، د . لكتاب العريب ، د عبد الفتاح ياسني ، بريوت ، دار ا

فؤاد أمحد ، الفيصل اإلنسان واإلستراتيجية ، القاهرة ، دار وهدان           : ـ ناظر   
  .ت . ط ، د . للطباعة والنشر ، د 

م ، . عبد الرمحن ، عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ، د : نصر ـ 
  .ت . ط ، د . ن ، د . د 

مصطفى :  يف جزيرة العرب ، القاهرة ، مطبعة         حافظ ، مخسون عاماً   : ـ وهبة   
  .م ١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠ ، ١البايب احلليب وأوالده ، ط

حافظ ، جزيرة العرب يف القرن العشرين ، القاهرة ، مطبعة جلنـة             : ـ وهبة   
  .م ١٩٦٧/هـ ١٣٨٧ ، ٥التأليف والترمجة والنشر ، ط

�Wא��א���א�#�"�!�وא�#�"!��W	א"#ً�� • �

التكوين السياسي واالجتماعي للمملكـة العربيـة        زكي ،    نازك: ـ إبراهيم   
ط ،  . م ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية ، د          ١٩٣٢ـ١٩٠٢السعودية  

  .م ١٩٨٦

س ، عبدا لعزيز آل سعود سيد اجلزيـرة العربيـة ،            . هـ  : ـ آرمسترونج   
ط ،  . يوسف عوض ، قليوب ، مطـابع األهـرام التجاريـة ، د              : ترمجة  

  .م ١٩٩١

عبد العزيـز   ) ١(عبد اهللا سعيد ، رجال حول امللك عبد العزيز          : أبو راس   ـ  
 ، ٢الريــاض ، الوطنيــة للتوزيــع ، ط بــن إبــراهيم آل إبــراهيم ،ا

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦

عبد العزيـز ،     عبد الفتاح ، اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك       : ـ أبو علية    
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ط ، . الرياض ، دار املريخ للنشر ، د 
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ـ        : ـ األنصاري    مـصر   رة ، دار  ـعبد القدوس ، تاريخ مدينة جدة ، القاه
  .هـ ١٤٠٣ ، ٣للطباعة ، ط

 ، املدينة املنورة ،     ٣عبد الباسط ، التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج        : ـ بدر   
  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤ ، ١ن ، ط. د 

ة املكرمة، عاتق بن غيث ، معجم معامل احلجاز ، عشرة أجزاء، مك: ـ البالدي 
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١دار مكة للنشر والتوزيع ، ط

عبد اللطيف عبد اهللا ، سرية امللـك عبد العزيـز وملحمـة            : بن دهيش   ـ  
  .هـ ١٤١٩ط ، . م ، املؤلف ، د . التوحيد ، د 

 ، احلرم املكي الشريف واألعالم احمليطة بـه         عبد امللك عبد اهللا   : هيش  دـ بن   
  .ت .  ، د ١ن ، ط. نية ، مكة املكرمة ، د ـ دراسة تارخيية ميدا

موضي بنت منصور ، امللك عبد العزيز ومؤمتر الكويـت          : ـ بن عبد العزيز     
م ، مكة املكرمة ، مطابع جامعة أم القرى ،          ١٩٢٤ـ١٩٢٣/هـ١٣٤٢

  .ت .  ، د ٣ط

يف ، ابن سعـود ملك الصحراء تأسـيس اململكـة العربيـة            إ: ـ بيسون   
عبد اهللا الدليمي وآخر ، الرياض ، مكتبة امللك         : عليق  السعودية ، ترمجة وت   
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . عبد العزيز العامة، د 

زكريا سليمان ، موقف مصر من ضم ابـن سـعود للحجـاز ،              : ـ بيومي   
 ،  ١م ، القاهــرة ، دار الكتــاب اجلامعــي ، ط           ١٩٢٦ـ١٩٢٤
  .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 امللك عبد العزيز ،     محد القوم السرى  زيز ، عند الصباح     عبد الع : التوجيري  ـ  
  .م ٢٠٠٤ ، ١ ، بريوت ، دار الساقي ، ط٢ج
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 يوسف بن علي ، دراسات متميزة يف العالقات بني الشرق والغرب :الثقفي ـ  
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١١ ، ٢ن ، ط. م ، د . على مر العصور ، د 

مـستور حمـسـن ، العالقــات الـسعودية الربيطانيـة           : ـ اجلـابري    
ـ ١٩٣٢/هـ١٣٦٤ـ١٣٥١ ط ،  . ن ، د    . م ، جـدة ، د       ١٩٤٥ـ
  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

تركية بنت محد ، موقف امللك عبد العزيز من احلـرب العامليـة      : اجلار اهللا   ـ  
  .م ٢٠٠٦ ، ١األوىل ، القاهرة ، دار القاهرة ، ط

 هـا يف العهـد    ف مكـة املكرمـة وأمراؤ    احقي ، أشر  إمساعيل  : جارشلي  ـ  
، ١ ، ط  العربية للموسوعات  يل مراد ، بريوت ، الدار     خل: العثماين ، ترمجة    

  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

مصطفى النحـاس ، آل سعود يف اجلزيرة العربية مـن القبيلـة إىل             : جرب  ـ  
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، ١ ، ط ، القاهرة ، دار الكتاب اجلامعيالدولة

لعزيـز   اوليد حممد ، مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد: مجيل ـ  
م ، الرياض ، مطـابع جامعـة        ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ  ١٣٧٣ـ١٣٤٣

  .هـ ١٤١٩ط ، . اإلمام ، د 

م ، مؤسـسة األنـوار للنـشر        .عيد مسعود ، امللك البطل ، د        : ـ اجلهين   
  .ت . ط ، د . والتوزيع ، د 

ناصر علي ، اآلثار اإلسالمية يف مكة املكرمة ، الرياض ، املؤلف ،       :ـ احلارثي 
  .م ٢٠٠٩/ـه١٤٣٠ ، ١ط

تاج السر وآخر ، السياسـة اخلارجيـة يف عهـد امللـك فيصل          : ـ حران   
 ،  ١ابن عبد العزيز آل سعود ، بريوت ، الدار العربية للموسـوعات ، ط             

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
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عبد الرمحن بن عبد العزيز ، فيصل بن عبد العزيـز آل سـعود              : ـ احلصني   
 ١٩٠٦ /هـ  ١٢٣٩٥ـ١٣٢٤وجهوده يف القضايا العربية واإلسالمية      

م ، الريـاض ، مركز امللك فيـصل للبحـوث والدراسـات            ١٩٧٥ـ  
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١اإلسالمية ، ط

عهد امللك فيصل بن عبد العزيز       بصرية إبراهيم ، تاريخ التعليم يف     : ـ الداؤد   
  .هـ ١٤٢٩ط ، . آل سعود ، الرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، د 

 املدينة املنورة ،    ودة ، أمن احلج قبل العهد السعودي ،       سعد بن ع  : ـ الردادي   
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ، ١، طدار املآثر 

ـ ١٣٤٥معاهدة جدة ومتديـدها  مالك حممد ،    : رشوان  ـ   / هــ  ١٣٦٢ـ
م ، دراسة لتطور العالقات بني بريطانيا ومملكة احلجـاز          ١٩٤٣ـ  ١٩٢٧

   .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ط ، . ن ، د . م ، د . وجند وملحقاا ، د 

حممد عمر ، مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، مكة املكرمة ، دار              : ـ رفيع   
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ ، ١مكة ، ط

آمال سعد ، سياسات اململكة العربية السعودية ودور األمري فيصل    : ـ زغلول   
م ، القـاهرة ،     ١٩٦٠ـ١٩٥٨يف إعادة بنائها يف ضوء الوثائق األمريكية        

  .م ١٩٩٥ ، ١مركز احملروسة ، ط

مفيـد ، موسوعة تاريخ اململكة العربيـة الـسعودية احلـديث           : الزيدي  ـ  
  .م ٢٠٠٤ ، ١واملعاصر ، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط

أمني ، الشورى يف اململكة العربية السعودية من امللك عبد العزيز           : ساعايت  ـ  
 للدراسـات   إىل امللك فهد بن عبد العزيز ، القاهرة ، املركز الـسعودي           

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢ط ، . اإلستراتيجية ، د 
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حازم ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، لنـدن ، دار              : ـ السامرائي   
  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢احلكمة ، ط

األمانة امللك عبد العزيز ، الرياض ،       سامل حممد ، املكتبات يف عهد       : ـ السامل   
يس اململكة العربيـة السعوديـة ،     ئة عام على تأس   العامة لالحتفال مبرور م   

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . د 

السيد مصطفى ، تكوين اليمن احلديث ـ الـيمن واإلمـام حيـىي     : سامل ـ 
  .م ١٩٧١ ، ٢ رأفت ، طم ، مكتبة سعيد. م ، د ١٩٤٨ـ١٩٠٤

حممد صالح ، العالقـات املـصرية الـسعودية يف نـصف قـرن              : سامل  ـ  
راسـات والبحـوث اإلنـسانية      م ، اهلرم ، عـني للد      ١٩٥٠ـ١٩٠٠

  .م ٢٠٠٤ ، ١واالجتماعية ، ط

ل ، مسرد تـاريخ الفيـصل تـاريخ الوقـائع           ـخالد الفيص : ـ آل سعود    
ـ ـك فيصل بن عبـواألحداث يف حياة املل ـ زـد العزي ـ  يرمحـه اهللا     

م ، الرياض ، مركز امللك فيصل       ١٩٧٥ـ١٩٠٦/هـ١٣٩٥ ـ١٣٢٤
  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ٢للبحوث والدراسات اإلسالمية ، ط

حممد عبد اهللا ، التعليم يف جند يف عهد امللك عبد العزيز دراسـة       : مان  لالسـ  
م ، بريدة ، من إصدارات      ١٩٥٣ـ١٩٠٢/ هـ١٣٧٣ـ١٣١٩تارخيية  

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١نادي القصيم األديب ، ط

لطيفة عبد العزيز ، التطورات السياسية واحلـضارية يف الدولـة           : م  لوالسـ  
م دراسة ١٩٣٢/هـ١٣٥١م ـ  ١٩٢٦/هـ١٣٤٤السعودية املعاصرة 

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦ ، ١تارخيية وثائقية ، الرياض ، العبيكان ، ط

فهد ، امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رؤى وذكريات ،            : السماري  ـ  
  .هـ ١٤٢٩ط ، . ك عبد العزيز ، د الرياض ، دارة املل
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 ،  ١عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا ، ج        حممد ناصر ، الدعوة يف    : ـ الشثري   
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، ١م ، املؤلف ، ط. د 

من القرن الرابع عشر قبـل  أمحد حسني ، اليمن عرب التاريخ : ـ شرف الدين    
ـ امليالد إىل القرن العشرين ـ دراسة جغرافية   سياسـية شـاملة ،   ة تارخيي

  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ، ٣الرياض ، مطابع البادية لألوفست ، ط

وغريهـم ،  طيف ، مشاهري علماء جنـد    لعبد الرمحن عبد ال   : يخ  ــ آل الش  
  .ت . ط ، د . اليمامة ، د الرياض ، دار 

 توفيق ، تطور احلكم واإلدارة يف اململكة العربية السعودية ،           حممد: ـ صادق   
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ط ، .هد اإلدارة العامة ، د الرياض ، مع

علي حممـد ، الدولة العثمانية عوامل النـهوض والـسقوط ،           : الصاليب  ـ  
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١بريوت ، دار املعرفة ، ط

، الـسعودية   عبد احلكيم ، امللك فيصل والعالقات اخلارجيـة         : ـ الطحاوي   
، ١الجتماعيـة ، ط  القاهرة ، عني للدراسـات والبحـوث اإلنـسانية وا         

  . م٢٠٢٢/هـ١٤٢٢

حسني ، فيصل اإلنسان واإلستراتيجية ، القاهرة ، دار الفكـر  : الطنطاوي ـ  
  .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥ط ، . العريب ، د 

 علمائنا يف القرن الرابـع عـشر        ري وتراجم بعض  ـعمر ، س  : ـ عبد اجلبار    
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٣ ، ٣هجرة ، جدة ، امة ، طلل

بد الرمحن عبد الرحيم ، تاريخ العرب احلديث واملعاصـر ،     ع: عبد الرحيم   ـ  
    .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ٦القاهرة ، دار الكتاب اجلامعي ، ط
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إبراهـيم ، إنسان اجلزيـرة عرض جديد لسرية امللك عبد العزيز          : ـ عبده   
اض ، مكتبة امللـك     ـعبد اهللا الربيعي ، الري    : آل سعود ، مراجعة وتعليق      

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ٢، ط ةعبد العزيز العام

تنظيمات الدولة يف عهد امللـك عبـد العزيـز          إبراهيم عويض ،    : العتييب  ـ  
 ، ١هـ دراسة تارخيية ، الرياض ، مكتبة العبيكـان ، ط         ١٣٧٣ـ١٣٤٣
  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤

إبراهيم عويض ، األمن يف عهد امللك عبد العزيز تطـور وآثـاره             : ـ العتييب   
مكتبـة  ، الرياض ، مطبوعات     م  ١٩٥٣ـ١٩٠٢/هـ١٣٧٣ـ١٣١٩

  .م ١٩١٦/هـ١٤١٧ ، ١امللك عبد العزيز العامة ، ط

ن ،  ململكة العربية السعوديـة ، جـزآ    بد اهللا الصاحل ، تاريخ ا     ع: العثيمني  ـ  
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦ ، ٦ن ، ط. م ، د . د 

عبد اهللا الصاحل ، معارك امللـك عبد العزيز املشهورة لتوحيـد           : ـ العثيمني   
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦ ، ٢د ، الرياض ، العبيكان ، طالبال

 ، ٢م ، املطابع األهلية اللبنانية ، ط. معجزة فوق الرمال ، د ، أمحد : ـ عسه 
  .م ١٩٦٦/هـ١٣٨٦

حممد عبد احملسن ، سياسة اإلقناع اخلطابة اإلسالمية لدى امللك          : ـ العصيمي   
إلسـالمية ،   فيصل ، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ا         

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١ط

حممد بن مجعان ، جدة يف عهد امللك عبـد العزيـز آل سـعود        : الغامدي  ـ  
 ، ١ة ، طـد للطباعــوادي اجلدي ـرة ، ال  ـاهم ، الق  ١٩٥٣ـ١٩٢٥
  .م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١
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ـ           : ـ غباشي    شاعر عادل حممد نور ، املنشآت املائية خلدمة مكة املكرمـة وامل
 دراسة حضارية ، مكـة املكرمة ، مطابع جامعة         عثمايناملقدسة يف العصر ال   

  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ، ١أم القرى ، ط

عبد الكرمي ، اململكة العربية السعودية أمام قدرها الكبري مشاهدات          : غزال  ـ  
ــة ، ط   ــة التعاوني ــشق ، املطبع ــصائيات ، دم ــات وإح  ، ١معلوم

  .م ١٩٨١ـ١٩٨٠/هـ١٤٠١ـ١٤٠٠

لبيئة السياسية اإلقليمية والدولية يف شبه اجلزيـرة        سليمان حممد ، ا   : ـ الغنام   
العربية إبان وض امللك عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية احلديثـة ،            

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط

اململكة العربية السعودية دراسة بدر عادل ، عناصر القوة يف توحيد       : ـ الفقري   
ا السياسيـة ، الرياض ، مؤسسة مرينا خلدمات الطباعة ، حتليلية يف اجلغرافي 

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . د 

 ، جـدة ،  ١هاين ماجد ، مالمح من تاريخ مكـة املكرمـة ، ج  : فريوزي  ـ  
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . ، د ) دار العلم ( مؤسسة املدينة للصحافة 

م ، ١٩٥٠ـ١٧٨٩خ أوروبا يف العصر احلديث ـرت ، تاريـهرب : فيشرـ 
  .ت .  ، د ٨وآخر ، القاهرة ، دار املعارف ، ط، أمحد هاشم : ترمجة 

مىن قائد ، التنظيمات الداخلية يف مكة املكرمة بعد دخول امللك           : ـ القحطاين   
م ،  ١٩٣٢ـ١٩٢٤/ هـ١٣٥١ـ١٣٤٣عبـد العزيـز آل سعـود     

  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ط ، . الرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، د 

مر رضا ، جغرافية شبه جزيرة العرب ، القاهرة ، مكتبة الفجالة            ع: كحالة  ـ  
  .ت .  ، د ٢احلديثة ، ط
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زاهية ، شبهة اجلزيرة العربية كياناا الـسياسية ، بـريوت ، دار             : قدورة  ـ  
  .ت . ط ، د . النهضة العربية ، د 

: جي ـ يب ، احلدود الشرقية لشبه اجلزيرة العربية ، تعريب وتعليق  : ـ كيلي 
  .ت . ط ، د  .، د  وت ، دار مكتبة احلياةريخريي محاد ، ب

م ، ١٩٢٥ ـ  ١٩١٦م طالب ، تاريخ احلجـاز الـسياسـي   يوه: ـ حممد 
  .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ ، ١بريوت ، الدار العربية للموسوعات ، ط

عبد الفتاح حسني ، جداول تاريخ أمراء البلد احلرام مكة املكرمـة        : ـ املكي   
 /هـ١٤١٩ـ حىت عصرنا احلاضرلى اهللا عليه وسلم  صـ من عصر النيب  

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١، ط ، مكة املكرمة ، املؤلف م١٩٩٩

حممد حسني ، كسـوة الكعبة املشرفـة يف عهد امللـك فيصل          : املوجان  ـ  
ابن عبد العزيز آل سعود دراسة تارخيية حضارية ، الرياض ، دارة امللـك              

  .هـ ١٤٢٩ط ، . عبد العزيز ، د 

ألويس ، عن التاريخ املعاصر لشبه اجلزيـرة العربيـة ، تـدقيق             : موزيل   ـ
ط ،  . ماجد شرب ، لندن ، شـركة دار الـوراق للنـشر ، د               : ومراجعة  
  .م ٢٠٠٧

أشرف حممد ، وثائق ونصوص أساسية مـن التـاريخ الـسعودي    : ـ مؤنس  
قاهرة، املعاصر دراسة يف العالقات التعاهدية يف عهد امللك عبد العزيز ، ال           

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١اآلداب ، ط مكتبة

م ، الريـاض ،     ١٩٣٢/هـ١٣٥١فيتايل ، الفيصل يف روسيا      : ـ ناؤومكني   
ــصل للبحــوث والدراســات اإلســالمية ، ط ــك في  ، ٢مركــز املل

  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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حممد الطيب وآخرون ، امللك عبد العزيز آل سعود مثل رائعة من            : ـ النجار   
ط ، . م ، دار الصحـوة للنشر ، د . ائـه النادر ، د عبقريته الفـذة ووف

  .ت . د 

خالد ، العالقات بني امللك عبد العزيز آل سعود واألشراف وضم           : اهلميل  ـ  
/ ١٤١٣ ،   ١احلجاز ، الريـاض ، دار الـرياع للنـشر والتوزيـع ، ط             

  .هـ ١٤١٤

ـ ة العثمانية يف التاريخ اإلسـالمي       إمساعيل أمحد ، الدول   : ـ ياغي    ديث ،  احل
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ١الرياض ، مكتبة العبيكان ، ط

ـ    ـد اهللا بن أمحد بن عمر بالعم      ــ معلومة مستقاة من عب     ة ـش ، يوم اجلمع
  .م ٢٠١١ إبريل ١٥ /هـ١٤٣٢ مجادي األوىل١٢
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عمر سامل ، حزام األمن العثماين حول احلرمني الشريفني يف القرن           : بابكور  ـ  
العاشر اهلجري ، رسالة ماجستـري يف التاريـخ اإلسالميـة احلـديث ،           

قـسـم الدراسـات العليـا التارخييـة        مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ،        
  .م ١٩٦٨/هـ١٤٠٧واحلضارية ، 

الليث ـ القنفذة ـ حلـي    ( مسرية مبارك ، موانئ امة ومراسيها : بلسود ـ 
دراسـة تارخييـة حـضارية    ) القحمة ـ الشقيق ـ جازان   ـ الربك ـ  

لة ماجستري يف التاريخ م ، رسا١٩٣٢ ـ  ١٧٦٥/ هـ ١٣٥١ـ١١٧٩
 مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، قسم الدراسات العليا       احلديث ،  اٍإلسالمي

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢التارخيية واحلضارية ، 

عايض بن خزام ، حروب حممد علي يف الشام وأثرهـا يف شـبه              : ي  ـ الروق 
ـ   ١٨٣٩ـ١٨٣١/ هـ  ١٢٥٥ـ١٢٤٧ة  ـرة العربي ـاجلزي الة م ، رس

معة أم القـرى ،   احلديث ، مكة املكرمة ، جاماجستري يف التاريخ اإلسالمي  
  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٦قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ، 

د امللـك   ـة يف عه  ـإميان إبراهيم ، احلياة االجتماعية مبكة املكرم      : كيفي  ـ  
م ، رسالة   ١٩٥٣ـ١٩٢٤/ هـ  ١٣٧٣ـ١٣٤٣عبد العزيز آل سعود     

م القرى ،   ماجستري يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية ، مكة املكرمة ، جامعة أ          
  .هـ ١٤٢٦قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية ، 

• ��ً#"�-�W$�0	א�1وW�� �
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الريـاض ، جملـة     عبد الفتاح ، الدبلوماسية السعودية احلديثة ،        : أبو علية   ـ  
  .م ١٩٧٥سبتمرب / هـ ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س ٣الدارة ، ع
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 ترمجة جعفر التـاي ، جملـة        ديفيد ، رؤية امللك فيصل للعامل ،      : أي لونج   ـ  
  .م ٢٠٠٨مايو / هـ ١٤٢٩ ، مجادي األوىل ٣٨٣الفيصل ، ع 

عبد احلميد ، تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، املنـهل ،        : اخلطيب  ـ  
   .م ١٩٤٥ديسمرب / هـ ١٣٦٥ ، حمرم ٦ ، م ١ع 

ـ           : ـ الداؤد    سار بصرية إبراهيم ، دراسة وثائقية للقـضية الفلـسطينية يف م
م ، جملة اجلمعية التارخيية     ١٩٧٥ـ  ١٩٣٨العالقات السعودية الربيطانية    

  .م ٢٠٠٥يناير / هـ١٤٢٥ ، ذو القعدة ٦ ، س١١السعودية ، ع

ن العام ، املنهل ،     ــ األم  ا اإلداري ـف بوضعن ـؤاد ، تعري  ـف: ا  ـرضـ  
  .هـ ١٣٧٠ ، ع احملرم ١ج  ، ١١م 

منظمة املـؤمتر اإلسـالمي ، جملـة        رأفت غنيمي ، امللك فيصل و     : ـ الشيخ   
  .م ٢٠٠٨هـ ، مايو ١٤٢٩ ، مجادي األوىل ٣٨٣الفيصل ، ع 

ــ   ة للمملكة العربية السعودية   ـة اخلارجي ـأمحد ، إدارة السياس   : ـ عامر   
ات العربية ،   ـوث والدراس ـي ، جملة البح   ـدراسة يف التنظيم الدبلوماس   

  .م ١٩٧٦ ، ٧ع 

الفيصل وجملس الـشورى ، جملــة الـدارة ،          أمحد إبراهيم ،    : ـ الغزاوي   
  .م ١٩٧٥سبتمرب / هـ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س٣الرياض ، ع

أمحد ، قائمة باألرقام عن الفيصل نائباً عاماً يف احلجاز ، الرياض ،             : ـ مرسي   
  .م ١٩٧٥سبتمرب / هـ ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س ٣جملة الدارة ، ع

ية تنشر ألول مرة ، الرياض ،       حمسن ، فيصل من خالل وثائق بريطان      : ـ حممد   
  .م ١٩٧٥سبتمرب / هـ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س٣جملة الدارة ، ع

فيصل ، الرياض ، جملة الدارة ،       حممود سيد ، كتاب عن حياة امللك        : ـ حممد   
  .م ١٩٧٥سبتمرب / هـ١٣٩٥ ، شعبان ١ ، س٣ع
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يطانيـة  كشف املصاحل الرب ، الوثائق الربيطانية وأمهيتها يف  مصطفى  : ـ النجار   
م ، بغـداد ،     ١٩٢٦ـ١٩١٨يف جزيرة العرب بعد احلرب العاملية األوىل        

  .م ١٩٧٩ ، ١٠جملة املؤرخ العريب ، ع
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  :جريدة أم القرى  •

  . ، السنة الثانية ٩٩العدد ـ 

  . ، السنة الرابعة ١٧٣ـ العدد 

  

  :جريدة صوت احلجاز  •

  .م ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣ ، ٣ ، السنة ١٠٨ـ العدد 

  .م ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤ ، ٥ ، السنة ١٩٧ ـ العدد

  .م ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥ ، ٥ ، السنة ٢٠٠ـ العدد 

  .م ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨ ، ٨ ، السنة ٤٠٦ـ العدد 

  .م ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩ ، ٩ ، السنة ٤٨١ـ العدد 

  .م ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩ ، ٩ ، السنة ٤٩٣ـ العدد 

  :جريدة عكاظ  •

/ هـ١٤٢٩اآلخر  ع  ـربيمن   ٢٨ ، األحد    ٥٠ ، السنة    ١٥٢٢٦ـ العدد   
  .م ٢٠٠٨مايو من  ٤
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ئة عام ـ مبناسبة مرور متاريخ امللك  فهد وآخرون ، موسوعة : ـ السماري 
على تأسيس اململكة العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة امللك عبد العزيز            

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ط ، . العامة ، د 

ن ،  . م ، د    . ة الصور اإلسالمية، د     ـصالح محيدان ، موسوع   : الصاعدي  ـ  
ملكة العربية السعودية ، الرياض ،      ت ، األطلس التارخيي للم    . ط ، د    . د  

  .م ٢٠٠١ ، ٢العزيز ، ط دارة امللك عبد

الرمحن آل سعود حبوث املؤمتر العاملي عن تاريـخ امللك عبد ا لعزيز بن عبد ـ 
 ،  ٢، م ) لعربية الـسعودية    ئة عام على تأسيس اململكة ا     مبناسبة مرور م  ( 

  .هـ ١٤١٩ط ، . الرياض ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، د 

ئة عام ـ الرئاسة العامـة    التوسعة واخلدمات خالل م ،لشريفاناحلرمان اـ 
للطباعـة  م ، دار عكـاظ      . لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ، د        

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ١والنشر ، ط

، ) د احلميد حجـازي  ـراف ـ عب ـإش( اء ـلعظميب لـل الذهــ السج
رأي العام ،   ـة يف دار ال   ـ ، القاهرة، مركز األحباث والدراسات الدولي      ١م

  .م ١٩٧٨ط ، . د 

ـ الفيصل كما عرفناه مشاركات ثرية يف رحاب امللك فيصل بن عبد العزيـز             
 رمحه اهللا ، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،           

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١ط

 ،  ١١ـ١٠ئة عام حبوث ودراسات ، األجزاء      م ـ اململكة العربية السعودية يف    
  .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ط ، . الرياض ، دارة امللك عبد العزيز ، د 
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 ، مكة املكرمة واملدينة املنورة ، ١موسوعة مكة املكرمة ـ املدينة املنورة ، م ـ 
  .ت . ط ، د . مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ، د 

  .م ٢٠٠١ ، ٢ ، بريوت ، دار اجليل ، ط٣ـ املوسوعة العربية امليسرة ، م

زيـارة   مبناسبة مرور سبعني عاماً على    ( ـ ندوة العالقات السعودية البولندية      
مللـك  ا، الرياض ، مركز     ) م  ١٩٣٢/هـ١٣٥١وارسو   امللك فيصل إىل  

  .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ط ، . ، د  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
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  أ  ................................ .......ملخص اللغة العربية

  ب   .....................................ملخص اللغة اإلجنليزية

  ج  .. .................................................اإلهداء

  د  ....................................................املقدمة 

��F��
�א� �

��G�E�HF$Iز���JKא�Lع��EوMא� �
١  

  ٢  ..........األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية  )  أ 

  ٢٥  ........................ضم امللك عبد العزيز للحجاز  )ب 

�א�;>�HאMول �

O�Mא�P�	(���,א���Q�F0א�,����א���$R�SQ�H<F��� �
٣٩  

األسباب اليت دفعت اإلمام عبد العزيز إىل تولية الفيصل         ) أ    

  ..........................................على احلجاز 
٤٠  

املنهج السياسي الذي اختذه األمري فيـصل يف واليتـه          ) ب  

  ..............................................للحجاز 
٥٧  

P5�Tא��H<;א�� �

�אC	א��Zא��א��F1Yوא��و��GVE�W�X��Fא�JKز�،� �

��
  ودو'�א�;��L�H<F	א]�

٧٦  

  ٧٧   ..................................موقف أهايل احلجاز ) أ  
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  ٩٥  ....................... .ضم احلجاز  من بريطانياموقف) ب 

  ١١٣  ................عترافات الدولية بقيام مملكة احلجاز اال) ج 

\��Tא��H<;א�� �

�H��<F��O���M���0^[�א_Ì�aدא'���א�bوא��F_�F7א��cd�0Cא

���e1Rא�JKز
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١٣٠  

  ١٣١  ........................................جملس الوكالء ) أ   

  ١٣٩  .......................................جملس الشورى ) ب 

  ١٤٩  .............................................الوزارات ) ج 

  ١٦٦  ........................................الس البلدي ) د  

#Qא��א�H<;א�� �

�F['�fא��_�F7א��Lא�,�م��c��0دو'�א�� �
١٧٣  

  ١٧٥  ...........................  يف حرب اليمندور الفيصل) أ  

  ١٨٩   .......متثيل الفيصل لبالده يف املؤمترات واحملافل الدولية) ب 

  ٢٠٩   ....دور الفيصل يف تأسيس اجلامعة العربية وهيئة األمم) ج 

g��fא�H<;א�� �
�א�
%	'א��אbدא'���وא�L���'�hKא�JKز� �

��Hi�Lא���Q�F0א�,�م �
٢٢١  

  ٢٢٣  .......................................يف جمال الصحة ) أ   

  ٢٣٢  .......................................يف جمال التعليم ) ب 

  ٢٤٤  .......................يف جمال وسائل االتصال والنقل ) ج 

  ٢٥٨  ........................................يف جمال األمن ) د  
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  ٢٦٦  ....................يف جمال القضاء وتشكيل البلديات ) هـ

  ٢٧٨  ......................................جمال العمران  يف) و  

�j�f٢٨٨  .......................... ........................א  

  ٢٩٩  . ........................................ אC>�د'�وא�Cא]#

  ٣٢١  ...................................قائمة الدالالت والرموز 

���	
  ٣٢٣  ................................... .......���س�א�

klmC٣٢٧   : .................................................א  

  ٣٢٨  ........................................ملحق الوثائق ) أ   

  ٣٥٢  .......................................ملحق اخلرائط ) ب 

  ٣٥٧  .........................................ملحق الصور ) ج 

  

  

  

  

  

  




