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العزيز. عبد امللك

سعود آل فيصل آل الرحمن عبد بن العزيز عبد

١٣١٨ه / ١٩٠١م. شتاء يف غازيًا الكويت من خرج
نجد. وأمري الوهابية إماَم يكون أن عىل الرياض يف التالية السنة يف وبُوِيع

ورؤساء نجد علماء حرضه الرياض، يف مؤتمر ُعِقد ١٣٣٩ه / ١٩٢١م صيف ويف
وملحقاته. نجد عىل سلطانًا العزيز عبد باألمري فنُودي القبائل،

الحجاز. عىل ملًكا مكة يف بُوِيع ١٩٢٦م يناير ١٣٤٤ه/١٥ الثانية جمادى ٢٥ ويف
يف ُعِقد اجتماع يف نجد أهل به ناَدى ١٩٢٧م يناير ١٣٤٥ه/١٩ رجب ٢٥ ويف

وملحقاته. نجد عىل ملًكا الرياض،





الكتاب تقدمة

املعظم العزيز عبد امللك الجاللة صاحب
العمر طويل يا

يجمع بَمن العرب يسعد لم السعودي عهدكم بداية حتى عمر الخليفة عْهد منذ
الخري فيها التي السيادة تحت فيجعلها شئونهم، ويعزِّز كلمتَهم، د ويوحِّ َشْملهم،

الواحدة. العربية السيادة أي للجميع؛ األكرب
صالح األيوبيِّني ويف املأمون، العباس بني ويف معاوية، أمية بني يف كان
ولكنهم العام، التاريخ يف الرجال عظام من بل العرب، عظام من ثالثة الدين.
يتمكَّنوا فلم البلدان، أقايص يف العرب أعالم ورفعوا املجد ذَُرى إىل وصلوا وإن
فيها، األكرب العنرص هم يهمُّ كان وال كلِّها، الجزيرة شبه عىل سيادتهم بَْسط من

للحروب. كحطٍب إال البدو، أي
وال الشام، يف واليمانية القيسية بني حتى قوا يوفِّ أن األمويون استطاع ما
فكَّر وما األحساء، عشائر عىل حتى نفوذهم يبسطوا أن العباسيون استطاع
لة املتأصِّ العداوات ونْزع البدو حال تحسني يف — يظهر ما عىل — الدين صالح

بينهم.
غريَّ ما كانوا، كما يزالون ال العرب وهؤالء سنة والثالثمائة األلف ولَّت
من عامل فيهم عمل وال البدوية، بالَحَرى أو املدنية أحوالهم يف شيئًا الزمان

االجتماعي. التطور عوامل
بن العزيز بعبد إليهم بُعث ثاٍن، بُعَمر لهم ُكتب ثم سنة! وثالثمائة ألف
عربيٍّا ملًكا س ويؤسِّ جانبهم، ويعزِّز مقاصدهم، د ويوحِّ شملهم، ليجمع سعود

لهم. وهو فيهم، وهو منهم، هو
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ملن الهَجر، وتأسيس البدو، تحضري من به قمتم ما إن العمر، طويل يا
فيه آخر عمًال هناك أن غري اإلصالحية، أعمالكم خري ومن القومية، مآثركم أمجد

األكرب. الخري للعرب فيه بل الجزيل، الخري كذلك
ومن الدين، يف التوحيد إىل الرشك من — البدو هجرة — األوىل الهجرة كانت
من األلفباء، إىل ية األُمِّ من الثانية الهجرة تكون أن فعىس الحضارة. إىل البادية

النور. إىل العقليَّة الظلمات من العلم، إىل الجهل
فعىس تمدينهم، يف األوىل الخطوة هي للبدو، البيوت العمر، طويل يا بنيتُم،
تحقيَق املدارس يف إن املدارس. كذلك لهم فتبنون الثانية الخطوة تخطوا أن
الوحدة إىل السبيل د تمهِّ املدارس السيف، عمل ل تكمِّ املدارس تنشدون. ما كلِّ

الُعَرى. الوثيقة العزيزة الوحدة الشاملة، الوحدة الثابتة، العربية
قوا ولتحقِّ بارشتموه؛ الذي اإلصالح لتتمموا بأيامكم يُِطيل أن هللا أسأل وإني

بجاللتكم. املنوطة الكربى العربية اآلمال
وللعرب لجاللتكم املخلص الصديق
الريحاني أمني
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وكان واألقدمني، منهم املعارصين سعود، آل من التاريخ ورجال نسُمر الرياض يف كنَّا
الهند يف ُطِبعا كتابنَي إيلَّ أرسل الذي العزيز عبد للسلطان التاريخي السمر يف الفضل
والثاني: الحنبيل، غنام بن لحسني األفكار روضة األول: ومؤرِّخيه؛ نجد أدباء من الثنني

برش. بن هللا عبد بن لعثمان نجد، تاريخ يف املجد علو
يف وطالعت أجداده، عن السلطان وعظمة الحديث أُحِسن فرصت التاريخ قرأُت
الروحية النهضة معنى أفقه فرصُت وله، الوهاب عبد بن محمد يف كثريًا شيئًا «الروضة»
املانعي وذاك وهاب ابن التميمي هذا هما ربيعة من كبريان حنيفة وادي يف بها قام التي

سعود. ابن الوائيل
املكلَّف األسلوب ذاك القديم، مؤلفيهما ألسلوب أَِسفُت الكتابنَي أطالع وأنا ولكني
املنشئني أحد أن لو ووددت الزمان، هذا قرَّاء إىل التاريخ مطالعة يحبب ال الذي ع املسجَّ
العامة ليطَّلع قرن؛ ونصف قرن منذ نجد تاريخ كتابة يعيد أو برش، ابن ص يُلخِّ العرصيني
التأثري لها كان التي والسياسية، الدينية األمور من حنيفة وادي يف جرى ما عىل والخاصة

النبوية. البعثة بعد العرب يف األكرب
حروبه أخبار من شيئًا عظمته فروى العقري، يف السلطاني السمر تذوَّقت قد وكنت
وقد نفيس، يف فقلت لَخْصمه. ومنصًفا جذَّابًا بليًغا، فصيًحا، الرواية يف وكان الرشيد، وابن
جديد، كله تاريٌخ هي قصة للناس أدوِّنها كلها القصة حبذا عجيب، الكتابة يف باب يل ُفِتح

مفيد. لذيذ وأكثره
لرفيقي قلت ولكني هذه، رغبتي عن للسلطان أُفصح أن العقري يف كنَّا يوم أجرؤ لم
العمل. مبارش وإني العزيز، عبد السلطان سرية أكتب أن أحب إني الرفاعي: هاشم السيد

السابقة. الليلة يف خربَها سمعت التي الوقعة مذكراتي يف دوَّنت قد كنت الحقيقة ويف
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فأنزلني الخاصالجميل، التعطُّف ذاك السلطان عظمة من الرياضوبدا جئنا وعندما
أكون بأن فاستأذنت تشجعت املساء، صالة بعد ليلة كلَّ منزيل ف يرشِّ وكان القرص، يف
وشكرته، واقًفا فاستويت بأس). (ال يخالف ما مبِهًجا: الجواب وكان — فأجاب مؤرِّخه،

اآلن. أمرتم إذا لنبدأ عاِجلُه، الربِّ وخريُ قلت: ثم
يخالف. ما –

األوىل أخباره من الليلة تلك رواه ما أكتب فجلست والحرب، الورق املنضدة عىل وكان
الكويت. يف

عظمته كان أسابيع، ستة أي الرياض؛ يف أقمتُها التي السعيدة املدة أثناء ذلك، وبعد
التدوين. يف هاشم والسيد أنا فنتعاون ليلة، كلَّ واحدة ساعة يستغرق ما أخباره من يروي
نجدية عبارة أو ألفاظه، من لفظة معنى ألفهم مراًرا األمر بادئ يف عظمته أستوقف وكنت
ُكتب ما الكتابة نُبارش أن قبل نقرأ والتحقيق، التدقيق يف رغبة ذلك فوق وكنا االصطالح،

الخطأ. من فيها يكون قد ما عظمته فيُصلح السابقة، الليلة يف
رسمية ووثائق عدة رسائل ذلك إىل أضف التاريخ. لهذا األعىل األول املصدر ذا هو

بعضها. بنَْسخ وأَِذن عليها، عظمتُه أطلَعني

عىل النية وعقدت برش، ابن إىل عدُت العقري مؤتمر إىل الحديث نجد تاريخ يف وصلنا أن بعد
اإلجمال يف ق مدقِّ — أسلوبه عن النظر بقطع برش— وابن األخبار. من فيه جاء تلخيصما
وبني بينه فيكون ١٢٦٧ه/١٨٥٠م، سنة عند تاريخه يف ينتهي أنه إال الرواية، وصادق
السلطان يرِو لم سنة، أربعون مقدارها فرتٌة نجد) من سعود آل خروج (أي األخرية النكبة
بروايتها. نفسه، للسبب الرياض، علماء أحد آذن وال كلها، متحققها يكن لم ألنه أخبارها؛
محمد هو شقراء، يف اله عمَّ أحد إىل كتابًا أعطاني الرحيل أزمعت عندما ولكنه
شقراء)؛ (قرب أَُشيقر يف عيىس بن صالح بن إبراهيم الشيخ إىل يكتب بأن يأمره السباعي،

صاحبه. إىل يُعاد ثم وأنسخه عليه فأطَّلع الخطِّي، تاريخه إليه لرُيسل
إن له: وقيل ُمقَفًال، خ املؤرِّ بيت فوجد أَُشيقر إىل السباعي نجاب وراح شقراء، جئت
ولكن فيها، باملؤرِّخ نجتمع أن فرجونا عنيزة، إىل طريقنا يف وكنا عنيزة. يف إبراهيم الشيخ
يوم أَُشيقر إىل بالرجوع نجابه فأمر بالتقادير، الثقة كلَّ يثق ال — هللا سلَّمه — السباعي
عنيزة يف أو بُريَدة يف تكون حيث إليك أرسله بالتاريخ ظفر إذا يل: وقال شقراء، من رحلنا

بتَالِبيبه. أمني يا فأمسكه طريقك يف بصاحبه اجتمعَت وإذا الحَفر، يف أو
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غداة ولكن التاريخ، السباعي من جاءنا وال خ، املؤرِّ فيها نجد فلم عنيزة إىل وصلنا
وأخرج فسلم أُشيقر، من رأًسا جاءها قد وكان يالقينا، النجاب خرج بُريدة من دنونا
صاحبه. إىل فريده السباعي إىل ه ُردَّ منه حاجتك تقيض أن بعد قائًال: جيبه من التاريخ

كان. وهكذا
من خلٌو أنه — وسذاجة ركاكة من فيه ما عىل — عيىس ابن تاريخ من ني رسَّ قد

منه: واحد بمثال وإليك والسجع، ر التقعُّ

قتاًال الفريقان واقتتل عنيزة»، أهل عىل فيصل اإلمام ابن «محمد عليهم خرج
هزيمتهم وتتابعت معه، وَمن اإلمام ابن محمد عىل أوًال الهزيمة وصارت شديًدا،
عنيزة أهل سالح غالب وكان باملطر، — وتعاىل سبحانه هللا— فأمر خيامهم، إىل
فهزموهم، وأصحابه، محمد عليهم فكرَّ املطر شدة من عملها فبطل البنادق،

رجل. أربعمائة منهم وقتلوا

استيالء حني إىل نشأتهم منذ سعود آل تاريخ إذن يتمُّ مًعا عيىس وابن برش ابن يف
عىل التاريخ. هذا من الثالثة النبذة كتابة من تمكَّنُت ملا ولوالهما نجد. عىل الرشيد بن محمد
يف خصوًصا األجانب، واملؤرخني الوطنيَّني املؤرَخني بني أقابل أن يل خطر أكتبها، وأنا أنه،

وإبراهيم. طوسون وابناه باشا عيل محمد نجد عىل جرَّدها التي الحمالت
املكرمة، فمكة الحجاز، إىل الكبري سعود فتوحات جرَّتني فقد شجون، ذو والتاريخ
وآثارهم أخبارهم فاستكشفُت املتنكِّرين، املسترشقني األوروبيِّني ببعض هناك فالتقيت
كان بركهارت السويرسي أن فعرفت نجد، أهل ويف يومئٍذ الوهابية يف رأيهم عىل ألطلع
أنهما عىل األول. لنبوليون جاسوًسا كان ِلبلخ إِي باديا واإلسباني عيل، محمد من ُمقرَّبًا

السياسية. املقاصد يف اختلَفا وإن الرواية، وصْدق العلمية، نزعتهما يف متفقان
وعندما الطائف، يف عيل محمد كان يوم السودان من قادًما الحجاز بركهارت جاء

إبراهيم. ابنُه يومئٍذ يحكمها كان التي البالد تلك أحوال عن الباشا سأله إليها وصل
Travels in Arabia, John Lewis Burkhardt, العربية رحلته يف بركهارت قال

:London: Henry Colburn, 1829

إن الصدق: بلغة فأجبتُه هناك، محبوبًا إبراهيم ابنه كان إذا الباشا وسألني
الفالحون أما بالفالحني، االستبداد عن َرَدعهم ألنه يكرهونه؛ كلهم القرى مشايخ

ا. جمٍّ حبٍّا فيحبونه
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لهجته، لصدق ويحرتمه لعلِمه، بركهارت يحب كان الكبري عيل محمد أن شك وال
املدينة. وبزيارة مكة إىل بالدخول فأَِذنه

األمر أويل من له يكن فلم العبايس، بك عيل اسم انتحل الذي اإلسباني املسترشق أما
بلندن، باإلنكليزية ُطِبعت التي رحلته عىل أطَّلَع أن أحببت ودهائه. جدِّه بغري فاز وما نصري
وعرض املكاتب، يف موجود غري الكتاب أن فأجاب أطلبها، هناك مشهور كتبيٍّ إىل فكتبُت
منه جاءني شهر وبعد فقبلت، يبيعها، نسخة عنده أحًدا هناك علَّ الجرائد يف يُعلن أن
ثمنها ثمني، بجلد مجلدة تامة، سليمة األوىل، الطبعة من بنسخة َحِظي إنه يقول كتاٌب

فقط! إنكليزية لرية عرشون
كتبه ما فقرأُت املرصية، عيل محمد نهضة يف اإلفرنسية التواريخ أراجع يومئٍذ وكنت
املكتبة مُت ويمَّ ،L’Egypte au XIX Siécle, Edouard Gouin, Paris 1847 غوان إدوار
(Histoire de l’Egypte sous le Gouvernement de مانجن تاريخ ألطالَع الرشقية
وهو الثالث الجزء غري منه أجد فلم ،Mohammed Aly, Felix Mengin, Paris 1823)
فيها فحظيت األمريكية، الجامعة مكتبة فجئُت E. F. Jomard جومار كتبه للتاريخ، ملحق
األوىل اللندنية الطبعة عن أمريكية طبعة وهي أيًضا! بك عيل برحلة بل فقط بمانجن ليس

.(Travels of Ali Bey Philadelphia: John Conrad, 1816)
الجربتي تاريخ عن أحيانًا ينقل أنه لغريض راجعت فيما وجدُت فقد مانجن أما
ال نجد بحوادث يختص فيما الرواية أن ووجدت واألخبار)، الرتاجم يف اآلثار (عجائب
األشياء بعض اإلفرنيس، وبالتايل املرصي، تاريخ يف أن إالَّ برش، ابن رواية عن كثريًا تختلف
هللا عبد حمله الذي مثًال الصغري كالصندوق يجهلها. كان أنه أو ذْكرها، برش ابن فات التي
يسرتَيض أن يأمل كان التي النبوية الحجرة أعالق بعض وفيه اآلستانة، إىل سعود بن
الثالثة. بالنبذة يختص فيما هذا بالده، إىل بالرجوع ويُؤذنه األمان فيعطيه بها، السلطان

غري آخر َعْون كتابتها يف يل كان فقد والوهابية، الوهاب عبد بن محمد الثانية، النبذة أما
الحنبلية الرسائل من وغريها تيمية ابن رسائل الرياض يف وأنا طالعت قد أجل غنام. ابن

بمرص. املنار بمطبعة ُطِبع كتاب يف
من تخلو ال وهي نجد، نواحي األوىل: النبذة يف عكًسا النبذات ذكرنا وقد أننا، وبما
املسترشقني السيَّاح فُكتُب البلدان، أسماء األسماء، ضبط يف التدقيق تحرَّينا إذا صعوبة
للبلدان وأسماءً دثرت، بلدان أسماء تروي العربية األقدمني وكتب أعالمها، يف غالبًا تُضلِّل
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االستعانة من إذن بد ال ومبنًى. لفًظا عليها املصطلح غريَ الوجود عالم يف تزال ال التي
الرياض يف كنت يوم ذلك دون ضاق قد كان الوقت أن وبما املعارصين، نجد علماء بأحد
فأرسل الفريكة. إىل مطلوبي يُرِسل بأن العلماء أحد يأمر أن السلطان عظمة من التمسُت
معرفة يف الوجد مثري عنوانه: خطِّيٍّ ُكتيِّب من نسخة والبلدان النواحي أسماء بدل إيلَّ
سعود، آل أنساب تحقيق يف يل عونًا فجاء الحنبيل، عيل بن راشد تأليف نجد، ملوك أنساب

وربيعة. ُمَرض أي الشمال، وعرب الوهاب، عبد وابن
العزيز العبد محمد بن هللا عبد بالشيخ بعنيزة مررت عندما استعنت قد وكنت
وصول أنتظُر وبتُّ والعارض، وسدير القصيم بلدان بأسماء الئحة يل فكتب البسام،

األوىل. النبذة تُكتَب ولم نجد، يف الحوادث وتزاحمت األيام فمرَّت األخرى، املعلومات
العزيز، عبد السلطان بزيارة ثانية أترشف أن حظِّي من وكان الحجاز، حرب وكانت
ولكني يخالف. ما فقال: إلتمامها، به وعدني وبما النبذة بتلك — جدة يف ونحن — فذكَّرته
بعض عن الدملوجي هللا عبد الدكتور سألت ثم فسكتُّ منها، أهم مسائل يف مشغوًال وجدته
البالد بجغرافية امللقب وهو السلطان، غري هذه أسئلتك يُجيَب أن يستطيع ال فقال: البلدان،

العربية.
لقيتُه العادة، حسب الظهر بعد يوم ذات جئتُه عندما الحظ ولحسن األستاذ! السلطان
بمرص) السلفية (املطبعة نجد تاريخ عنوانه األلويس، شكري محمود للسيد كتابًا يطالع
وقد فقلت البلدان. أسماء يف أغالط من يخلو ال ولكنه به، بأس ال فقال: فيه، رأيه فسألته

بإصالحها. عليكم العمر، طويل يا إذن، الفرصة: بتالبيب كت تمسَّ
أكون وأْن األستاذ اآلن تكونوا بأن أتأمرون قائًال: جيبي من والدفرت القلم وأخرجت

سؤاالتي؟ أبدأ بأن أتأمرون التلميذ؟ أنا
أمدَّ بأن إذن تأذنون يطول، األمر فقال: بعضها، فذكرت هي؟ وما عظمته: فأجاب

رجيل.
حنيفة؟1 أبي اإلمام قصة إىل إشارة ذلك يف وهل ُمبتِسًما: فقلت

الشمس، طلوع قبل تكون أن ينبغي الفجر صالة أن يف تالميذه من حلقة يف يخطب حنيفة أبو كان 1

فرتبَّع الحلقة، يف مكانًا وتبوَّأ الطلعة جليل شيخ دخل رجله، ومدَّ األلفة جلسة جلس وقد يخطب هو وبينا
وإذا الشيخ: فسأله الشمس، طلوع قبل تُصىلَّ أن ينبغي الفجر صالة أن كالمه يف واستمر له، إكراًما اإلمام
يبايل. وال ِرجله حنيفة أبو يمدُّ عندئٍذ األوىل: ِجْلسته إىل يعود وهو اإلمام فقال الفجر؟ قبل الشمس طلعت
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عليك. تنطبق ال القصة وهللا، ال وهللا، ال وقال: ضاحًكا، يَديه فرفع
األوىل. النبذة كتابة من ومكَّنتني الرياض، بليايل ذكَّرتني نادرة ساعة وكانت

يأتي: ما ها فأهمُّ األخرى التاريخ هذا مراجع أما

النجدي. األخرض الكتاب •
الهندي. الوفد كتاب •

الحجازي. األحمر الكتاب •

سنة أكتوبر أول من العراق يف العظمى بريطانية لحكومة السامي املندوب تقرير
.١٩٢٢ سنة مارس آخر إىل ١٩٢٠

بغداد). العرصية (املطبعة الرشيد العزيز لعبد الكويت تاريخ
سنة من فيها العام والقائد عسري (مترصف باشا كمايل شفيق الفريق مذكرات
نوفمرب شهَري يف األهرام يف تباًعا نُِرشت (١٩١٣ سنة البرصة ووايل ،١٩١٢ سنة إىل ١٩٠٨

.١٩٢٤ سنة وديسمرب
البغدادي الحيدري فصيح إبراهيم تأليف ونجد، والبرصة بغداد أحوال يف املجد عنوان

خطِّية). (نسخة
اإلنكليزية: الكتب ومن

(The Heart of Arabia. H. St. John Philby. Constable: العربية البالد قلب •
.London)

(Wanderings in Arabia, Charles M. Doughty, العربية البالد يف الطواف •
.Duckworth: London)

(The Penetraion of Arabia, D. G. Hogarth. Al- العربية البالد يف التغلغل •
.ston Rivers: London)

برش ابن إن أي نجدية؛ هي الثالث النبذات مصادر أهم أن تقدَّم ا ممَّ إذن ترى إنك
العزيز عبد والسلطان الثانية، النبذة ركنَا تيمية وابن غنام وابن الثالثة، النبذة ركن هو
إنه السلطان: عظمة فيه قال الذي البسام هللا عبد والشيخ العربية، البالد بجغرافية ب امللقَّ

األوىل. النبذة يف مرجعي هما قني، املدقِّ العارفني من
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التدقيق استوجبه بما األعىل األول املصدر أشفعت وقد قصتَها، قصصت فقد السرية أما
وبعض املسترشقون السياح نرشه وما لنجد، املجاورة البلدان يف ُطِبع ما مراجعات من

مضت. سنة لخمسني العربية بالبالد يختص فيما والعرب الرتك
الحجاز. إىل الثانية ورحلتي األوىل، العربية رحلتي هو آخر مرجع ذْكر من بد وال
ممن العرفان ذوي من وأسمع العليا، مصادرها من األخبار أستقي ذلك أثناء كنت فقد
يتعلَّق فيما الكالم يقتضب عظمته كان فقد السلطانية. الرواية يكمل أو يثبت ما ثتهم حدَّ
بقصة الفصل هذا أختم وإني عليها. والثناء فْخُرها فيه ا عمَّ النفس فيمسك بشخصيته،
هذا شخصية يف والكرم الحلم تمثل والتي أسمعها، كنت التي العديدة القصص من واحدة

الكبري. العربي
سلمان خصمه أرسل الحساء يف «العرايف» أقاربه وبني بينه قائمة الحرب كانت عندما
شيوَخها يستنجد والبحرين ومسقط، وعمان، قَطر، إىل ِقبله من وفًدا سعود بن محمد بن
الوفد رجال أحد وكان «العرايف»، حلف يومئٍذ العجمان وكان العزيز. عبد السلطان عىل
العجمي، الشاطئ عىل لنجا إىل الخليج جازوا ومنها عمان إىل فسافروا القبيلة، هذه من
العجم، من العجمان أن يدَّعي الذي الناحية تلك حاكم الحماَدى سلطان يقصدون وهم
عيىس الشيخ فأعطاهم البحرين جاءوا ثم روبية، آالف وأربعة بندقية مائة لذلك فأعطاهم

ذلك. من بأكثر بعمان زايد آُل ساعدهم وقد روبية، ألف عرش واثنَي بندقية مائة
العجمان، بيَِد يومئٍذ كانت التي العقري إىل مسافرون هم وبينا قني، موفَّ الوفد رجال عاد
بن الرحمن عبد الشيخ بهم علم سعود، ابن ملحاربة واملال األسلحة من جمعوا ما ومعهم
العدوِّ مركب طاردوا رشاعية، مراكب يف عساكر إرسال إىل فسارع القطيف. أمري سويلم

رجاله. من ثالثة عىل القبض وألَقوا فحجزوه، به حاقوا ثم والعقري، البحرين بني
إىل ُمقيَّدين وأرسلونا القطيف إىل بنا جاءوا قال: العجماني، وهو الثالثة، أحد حدثني
ثالثة وبعد املضيف. إىل وبأْخِذنا قيودنا بفكِّ أمر وصلنا فلما بالحساء، العزيز عبد السلطان
السلطان فخاطبَنا املوت، غري قسمته من يرى ال منَّا واحد وكلُّ املجلس إىل أُحِرضنا أيام
به، فإليه أمريه) أو (شيخه معزَّبه يبغي منكم كان فَمن أحًدا، نقهر ال نحن عيايل، يا قائًال:
عىل ناَرك ل أفضِّ العمر، طويل يا أنا، منَّا: واحد فقال ومرحبًا. فأهًال يبغينا منكم كان وَمن
معزبنا إىل نروح ودنا اآلخران: وقال الجيش. يف وأدخله وكسوة ببندقية له فأمر سلمان، جنَّة
أطلقرساحهما. ثم املال، من ويشء وذلول بكسوة منهما لكلٍّ فأمر واياه. وننذبح واياه نعتز
من بهم أنجع الحلم فكان العرايف، بتسليم انتهت التي القصة بقية التاريخ ويف

السيف.
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نجد1 نواحي األوىل: النبذة

فارس خليج من البالد جئت إذا فإنك البحر، وسطح سطحها يستوي أرٌض نجد يف ليس
دون مصعًدا، وتستمر — التسنيد يقولون والعرب — بالتصعيد تأخذ ثم بالحساء، تمرُّ
فالحرة ،(٢٠٠٠) فالشعرة قدم)، ١٨٠٠) العارض إىل األحايني، أغلب يف ذلك تُدرَك أن

مكة. إىل تنحدر هناك ومن ،(٤٥٠٠) السيل فرأس ،(٤٠٠٠) الصغرية
قدًما) ٦١٧٠) الطائف إىل فتصعد مثًال، جدة من األحمر، البحر من نجًدا جئت وإذا
نجد، إىل تنحدر ومنه — أنجد فقد َحَضنًا رأى َمن — َحَضن جبل عىل ذلك بعد وتُرشف
تصَل حتى محسوس، غريُ األحايني أكثر يف ألنه ذلك؛ تدرك أن دون االنحدار يف وتستمر

الحساء. إىل
يظهر الخليج، عىل العقري إىل جدة من شطَرين الجزيرة شبه شطرنا إذا أخرى وبكلمة

املخروط: الشكل هذا يف نصفها

الطائف

جدةالعق 

الرياض

هي وما نجد هو فيما املتضارب املتناقض األقدمني كالم من يشء و٨ و٧ ٦ صفحات األلويس كتاب يف 1

إليه. يرجع أن العلم هذا بمثل الراغب فللقارئ حدوده،
الربع أو األحقاف هو فقط واحًدا ا حدٍّ الطبيعة قرَّرتْه فالذي الحارضة النجدية السلطنة حدود أما
تقررت وقد بالسيف، منها والغربية الرشقية سعود ابن قرر فقد األخرى الحدود أما الجنوب، يف الخايل
أي األردن؛ ورشقي العراق يف االنتداب وصاحبة باالتفاق والرشقية، الغربية والشمالية الشمالية، الحدود

التاريخ. بهذا امللحقة الخارطة يف ظاهرة الحدود وهذه العظمى، بريطانية حكومة
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األرايضاملرتفعة هذه ويف األرض. من املرتفع هو أي اسمه؛ معنى إذن ليصدق نجًدا إن
مثًال فالقصيم بعض؛ عن بعضها والوطاء العالء يف تختلف أماكن وجنوبًا وغربًا شماًال
خمسمائة هي واليمامة القصيم، فوق ذلك نحو تْعَىل وحائل العارض، فوق قَدم ألف يْعَىل

الرياض. دون قدم
والواحات عب، والشِّ واألودية الرمال، وصحاري والجبال، السهول البالد هذه ويف
ومن كالصمان، ماء وال فيها كأل ال التي الفسيحة املنبسطة األرايض من هناك والقفار.
يف مرتني تُزَرع التي السهول ومن كالدهناء، املراعي فيها تكثر التي الرمل صحاري
واألحساء، كالعارض، البساتني؛ وتتعدد املياه فيها تغزر التي الواحات ومن كالوشم، السنة

شمر. وجبل كالقصيم والهواء الرتبة الطيبة العالية البقاع ومن واألفالج،
عارضاليمامة. العارضأو قديًما تُدَعى كانت التي فهي جبالها من سلسلة أطول أما

الشاعر: قال األرض، من برز أو أعرض ما والعارض

ُم��ْص��ل��ت��ي��ن��ا ب��أي��دي ك��أس��ي��اف واش��م��خ��رَّت ال��ي��م��ام��ة وأع��رض��ت

الدوارس، وادي إىل القصيم من نجد قلب ق تطوِّ الجبال من السلسلة هذه أن وبما
لها مركًزا الرياض اتخذت السعودية األرسة أن وبما طويق، جبل ونها يسمُّ نجد فأهل
طويق اليوم: فنقول العارض، أي الناحية، اسم البلد عىل أطلقوا فقد نجد، لبالد وقاعدة

اليمامة. يقولون: األقدمون كان كما والعارض
اسمها يزال ال والتي قديًما، النجدية البلدان أشهر من كانت التي هذه، واليمامة
قًرى أربع فيها النفود، تخنقها تكاد صغرية واحة اليوم هي والشعر، األدب كتب يف يرنُّ
كلهم األلفني، يتجاوز ال سكانها وعدد مربع، واحد ميل نحو مساحتها «القصور» وبعض
والعنب الرمان بساتينهم يف يزرعون وهم هاجر. وبني وقحطان ُمرَّة بني من مزارعون
هي اليمامة من البقية هذه الجت. ونه يسمُّ الذي والربسيم والحنطة القطن، وبعض والتني،
ولكننا الرياض. إىل وشماًال األفالج، إىل جنوبًا منه تصعد الذي املنخفض الخرج وادي يف
وأخصبها: أكربَها إنَّ منه. جنوبًا الكائنة بالنواحي القارئ العارضسنُعلم إىل نعود أن قبل

األفالج

القطن. من ويشء والثمار الحبوب فيها وتُزَرع والنخيل، والعيون، اآلبار، فيها تكثر التي
ويف ار. والهدَّ واألحمر، البَديْع، ُقراها وأكرب الرياض، من مراحل سبع عىل ليىل، قاعدتها
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مياه من هي عدة بحريات فيها بل السائحة، العيون من السيح، تُدَعى بقعة الناحية هذه
عىل تظهر ثم حنيفة، وادي ويف الوشم أرض تحت بجنوب غربًا تصبُّ التي طويق جبل
من فهم الناحية هذه يقطنون الذين العرب أما األفالج. يف دائمة بصورة األرض وجه

الغربي: الجنوب إىل األفالج بعد إن وسبيع. والدوارس قحطان

الدوارس وادي

وفرعة ورويسة، وحنابج، الدَّمام، القرى من وفيها ليل السُّ تُدَعى ناحية الشمايل طرفه ويف
وخَريقة. وعني، ومَطيلة، الَعمق، ُقراها ومن تثليث ناحية الجنوبي طرِفه ويف وغريها،
الوادي بعد والحرض. منهم البدو األشاوس الدوارس عرب من فأغلبهم الوادي سكان أما

منه: مراحل ثالث عىل جنوبًا

نجران

غري ألحد دانوا فما مرشوعة، سلطة كلِّ عىل خارجني املايض يف كانوا الذين يام لبني
الزكاة يدفعون فصاروا السعودية الرعوية يف دخلوا سنوات ثالث منذ ولكنهم شيوخهم،
الجنوبية الحدود تنتهي نجران وعند وحبونة، مخالف نجران ُقَرى أكرب إن طائعني.

إىل: ومنها األفالج إىل برشق شماًال إذن نعود نجد. لسلطنة الغربية

الخرج

بساتينها ويف الحبوب، أرضها يف تُزَرع التي املياه، الغزيرة الرتبة، الخصبة الناحية تلك
قاعدة أما الِجمال. أحسن فيها وتُربَّى وعنب، وتني ودراق مشمش من أنواعها، عىل الثمار
واليمامة، ونعجان، زميقة، بلدانها وأهم الرياض، من مراحل ثالث عىل الدَّلم فهي الخرج

الشمايل. طرفها يف والسلمية
وسط نجد، أهل يقول كما «بالدين» أو بلدان، وفيه الجنوب، إىل الفرع وادي ثم
أعىل ويف ميًال. وأربعني ثمانية جنوبًا الدلم عن تبعد التي الحوطة أكربها اليمامة، جبل
فمن البلدين هذين أهل أما الحوطة. من ميًال وعرشين أربعة مسافة عىل الحريق الوادي
عىل الغيورين وعزلتهم تقاليدهم عىل املحافظني الحنبلية غالة ومن األشداء، تميم بني

استقاللهم.
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تميم، بني حوطة تُدَعى التي الحوطة، أهل ظل الرشيد البن نجد بالُد دانت عندما
العرافة سعود ه عمِّ ابُن السيادَة ونازعه سعود ابن عاد وعندما متمرِّدين. عليه خارجني
هذا يف مدوَّن هو ما وكان العزيز. عبد الشاب عىل سعوًدا والحريق الحوطة أهُل نَرصَ
استقاللهم — الفرع أي — الناحية هذه ألهل َضِمن ولكنه العزيز، عبد انتصار من التاريخ
ومن للجهاد. الدعوة ويلبُّون الزكاة فيدفعون بسيادته، يعرتفوا أن رشيطة عىل النوعي

عنزى. عرب سكانها يف يغلب التي والحلوة ومفيقر، نُعام، الخرج يف األخرى البلدان
من ميًال وعرشين خمسة مسافة عىل الجنوبي، حنيفة وادي طرف يف حائر ثم
الغرب، من النازحني القبيلة هذه عرب من سكانها ألن سبيع؛ حائر تُدَعى وهي الرياض،

سبيع. حلفاءُ السهول أيًضا وفيها
قديًما كانت التي البلدة إىل نصل السري، من ساعات بضع بعد شماًال حائر ومن
القريبة ُسلَمى أبي بن زهري الشاعر بلدة املنفوحة هي واملجد، الشهرة اليمامة تُشاِطر
بادية خرائبها تزال وال القديمة الواحدة منفوحتنَي؛ اليوم أمست والتي الرياض، من ا جدٍّ

منها. سهم رمية عىل الجديدة والثانية للعيان،
مدن وخراب فة)، مخفَّ يلفظونها (الغرب ة الرمَّ وادي مثل أودية بوار يف السبب إن
فينزح واآلبار العيون فتجفُّ متوالية أعواًما املطر انقطاع إما هو واملنفوحة، اليمامة مثل
من طريقها يف يكون ما فتغمر البالد يف السيول تُرسل التي األمطار تتهاطل وإما أهلها،
حنيفة، وادي ويف الخرج، يف نشاهده ما األخربة هذه من إن يبابًا. خرابًا وترتكه العمران

ة. الرمَّ وادي من الباطن ويف

العارض

جبل سفح من تمتد جميلة واحة فيه مًعا، والعاصمة الناحية اسم هو العارض إن قلت
والبساتني املتعددة، — اآلبار — والقلبان العذبة، العيون وفيه املنفوحة، إىل رشًقا طويق

والبقول. الجت اخرضار ظاللها يف وتتماوج النخيل، فيها يزدهي التي
ساعات ثالث عىل الجديدة كالدرعية كبرية؛ قًرى عدة العارض أو بالرياض ويلحق
أسست أن قبل األقدمني سعود آل مسكن كانت التي كباش، وأبو وعزرة، منه، الشمال إىل
والُعيَينة قديًما، ُمَسيلمة ومسكن حنيفة بني قرى إحدى والجبيلة، والعمارية، الدرعية،

الوهاب. عبد بن محمد رأس ومسقط معمر آل بلد
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وغربًا ذْكرها، مرَّ التي سبيع وحائر واملصانع، املنفوحة، العاصمة جنوب وهناك
عديدة ومزارع قصور من املؤلَّفة أُرضمة) (تُلَفظ مة ُرضْ الجنوبي الحمادة طرف يف منها
إخوان ببسالتهم املشهورين اإلخوان بلدة الغطغط ُرضمة وجنوبي املزاحميات، ى تُسمَّ
أما: الوشم، من الجنوبية الجهة يف بلدة أول وهي شماًال، منه مرحلة عىل الربَّة ثم عتيبة،

الحمادة

وفيه الرس، ونفود طويق جبل بني الجنوب إىل الشمال من يمتد سهٌل فهي ذكرُت التي
السهل، يف وبعضها عنيزة، وبني بينها الكائنة النفود يف بعضها القرى، من وغريها الزُّلفى
مطري، هجر من ُهجرتان وهما وفريسان، والغاط الزلفى بني مليح القرى هذه ومن

عتيبة. هجر من الداهنة فريسان وجنوبي
من واحدة مرحلة عىل الزلفى، وبني سدير قاعدة املجمعة بني هي التي الغاط أما
صاهرهم الذين سدير، أهل أعيان من «السدارة» مسكن بأنها مشهورة فهي االثنتني،
يف ُعمان عىل أمريًا السديري تركي كان فقد البالد. يف روهم وأمَّ 2 وحديثًا قديًما سعود آل
فيصل، اإلمام عهد يف األحساء عىل أمريًا العزيز عبد جد أحمد ولده وكان الغابر، الزمن

املجمعة. ويف القصيم يف الحكم متولِّينَي املحسن وعبد محمد وولداه
وأولها: الرياض، شمايل هي التي النواحي إىل اآلن نعود

الشعيب

سنة رت (ُعمِّ الرياض من مرحلتني عىل حريملة قاعدتها العارضوسدير، بني تفصل التي
فيها التي وَسدوس وُصلبوخ، وملهم، ١١٠١ه)، سنة رت (ُعمِّ قرينة بلدانها وأهم ،(١٠٤٥

ثم: حمريية، إنها قيل قديمة آثار

املحمل

اللهزوم. كلها تُدعى والبري هي فرَّات والصُّ ،١٠٧٩ سنة ُعمرت التي قاعدتها وثادق
الصفرات جنوبي البري وهناك ثادق، من قريبة بالدين عدة فهي الصفرَّات أما

السدارة. من العزيز عبد امللك جاللة أم 2
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مصعدين نستمر واملجمل الشعيب من .(١٠٧٩ سنة (ُعمرت وَرغبة ،(١٠١٥ سنة (ُعمرت
إىل: طويق جبل يف

السعود. ابن مللك الحدود خط هو الخارطة هذه يف البارز الخط

سَدير

منيخ، ولحرمة لها يُقال التي (٨٢٠ سنة (ُعمرت املجمعة وقاعدتها الجبل، نواحي أكرب
إىل جنوبًا تمتد كبرية نفوٌد البلدين بني تفصل الرشق، إىل عنيزة عن ميل مائة تبعد والتي
وويش، (٧٧٠ سنة (ُعمرت حَرمة وأقدمها أكربها ومن ، فعديدة سدير بلدان أما الرس. وادي

28



نجد نواحي األوىل: النبذة

والعطَّار، والجنوبية، والحصون، والداخلة، (٧٠٠ سنة (ُعمرت والتويم وجالجل، وجوي،
سدير). (روضة والروضة والخيس، وتمرييم، والخطامة، وعشرية، والعودة، والجنيفة،

الوشم3

وأهم شقراء، قاعدتها سدير. من بجنوب وغربًا طويق، جبل غربي هي الناحية هذه
رمية عىل والفرعة شقراء، من ساعتني عىل وأشيقر والقراين، والجريفة، ثرمدا، بلدانها
ثم القيس، امرئ بلد ومرآة شقراء، من ميًال عرش ثمانية عىل والقصب أشيقر، من سهم

سدير. روضة من واحدة مرحلة عىل الحريف

القصيم

فقد ملحقاته، من إالَّ اليوم نعدَّها أن يجوز ال وقد نجد، نواحي من املايض يف تَعدُّ تكن لم
عن االستقالل إىل كلتاهما ونزعت وبُريَدة، عنيزة بلدانه كبريتا فيه السيادة تنازعت طاملا

سعود. ابن وعن الرشيد ابن
يف الكفاية العرب»4 «ملوك ويف وأمرائهما، البلدين عن الكفاية التاريخ هذا يف إن

الجنوب. أهل سجايا عن تختلف التي املرنة وسجاياهم القصيم أهل وصف
(١١٨٠ سنة (ُعمرت البكريية فهي وعنيزة، بُريَدة بعد الناحية، هذه بلدان أهم أما
من أكثر عنيزة عن تبعد ال وكلها والبدايع، (١١٤٠ سنة (ُعمرت والخرباء والهاللية،
غربي ميًال وثالثني خمسة مسافة عىل وهي وملحقاته، الرَّس ثم ميًال، وعرشين خمسة
الجنوب، إىل منها مرحلة عىل واملذنب الغرب، إىل منها مرحلتني عىل النبهانية ثم عنيزة،
مرحلتني عىل والطرفية فهيد، وعني واألسياح، الشمال، إىل منها مرحلتني عىل والقصيبا

منه: مراحل خمس عىل القصيم، من بغرب شماًال وهناك بُريَدة. من رشًقا

شمر جبل

شمر، عاصمة حائل أما والجبال. السهول من يتبعهما وما وسلَمى، أجا طيء، جبَال أي
القصيم أهل مثل وهم ألف ثالثني نحو سكانها وأجملها، العربية املدن أكرب من فهي

.١٠٧–١٠٩ صفحات الثاني، الجزء العرب، ملوك راجع 3

.١١٠–١١٧ صفحات عرش، الخامس الفصل الثاني، الجزء 4
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أهل والشجاعة وبالبسالة األمصار، أهَل ه بالرتفُّ ويُبارون واالتِّجار، األسفار يُكثرون
القفار.

لحائل. تابعة كلها هي وكهفة وسمرياء، وبقعاء، وقبة، قفار، منها عديدة قًرى وهناك
أو: عمرو آل جوف إىل نصل الكربى النفود واجتزنا بغرب شماًال منها رسنا وإذا

واديرسحان

دخلت حائل سقوط بعد ثم الرشيد، ابن عليها فاستوىل عنزى من الرولة لعرب كانت التي
وأثرة، امللح، وقرايا وكارة، سكاكة، ُقَراها وأهم الجوف قاعدتها سعود، ابن حوزة يف
لسلطنة الغربية الشمالية الحدود رسحان وادي من الشمايل الطرف عند هناك وقراقر.

نجد.

األحساء

الكامل يف جاء نجد، لسلطنة التابعة والقصيم، شمر جبل بعد النواحي، وأخصب أكرب هي
ذلك عىل السماء أمطرت فإذا صالبة، تحته رمل موضع وهو حيس جمع «الحساء للمربد:5
بحث فإذا تنشفه، أن السمائم الرمل ومنع يغيض، أن الصالبة فمنعتْه املاء نزل الرمل

وِحساء.» أحساء، حيس، يقال: املاء، أصيب الرمل ذلك
الحساء واحتَا أهمها متفرقة واحات األحساء يف أن إال صحيح. علمي الوصف هذا
الجارية، املياه الواحات هذه ويف املربد. وصفها التي مثل رملية أرض وبينها والقطيف،
الحنطة، فيها فتزرع للحراثة، تصلح التي واألرض الغنَّاء، والبساتني العذبة، والعيون
متنوعة، معدنية عيون الهفوف قرب الحساء ويف واألُرز. والذرة، والسمسم، والشعري،
— العجيب بمائها الشعراء يتغنَّى التي املربَّز قرب نجم عني أهمهما وباردة، حارة ماؤها

الحار. املعدني مائها
األمراء عليها استوىل ثم هَجر، مقاطعة عاصمة القرامطة أيام يف الحساء كانت قد
الدولة حوزة يف دخلت األول، سليم السلطان عهد يف ٩٢٦ه/١٥٢٠م سنة ويف العيونيون6

أجزاء. ٤ يف ١٨٤٦ سنة َليْبسك طبعة ٧٦ صفحة األول الجزء 5
.٢١٤ صفحة الثاني الجزء العرب» «ملوك راجع 6
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ثم اليمانية، الواليات من الحساء فُعدَّت اليمن، عىل استولت قد كانت التي العثمانية
خالد بني أدخلوا الذين سعود آل ظهور حني إىل خالد بنو عليها فاستوىل الدولة أخلتْها

طاعتهم. يف
يوم ١٢٨٧ه/١٨٧٠م، سنة فيصل اإلمام أبناء بني حدث الذي الشقاق أثر وعىل
عليها وأطلقت فاحتلتْها، األحساء إىل الدولة عادت بغداد، عىل متولِّيًا باشا مدحت كان
من باٍع عىل سيادتها بَْسط من تتمكَّن لم سنة أربعني مدة يف ولكنها نجد، لواء اسم نًا تيمُّ

الواحات. خارج األرض
أهل من الحرض يسكن وفيها عسري، عدا ما ملحقاتها وأهم نجد نواحي هي هذي
بسبب العزيز عبد السلطان عهد يف عددهم قلَّ وقد الخيام، فُسْكناهم البدو أما البالد،
إذن نجد فسكان سنة،7 عرشين منذ تأسيسها يف رشع التي املستحدثة) (القرى الهجر

والحرض. الهجر، وأهل البدو، أي طبقات؛ ثالث أساًسا اليوم هم

سكانها. وعدد وعددها الُهجر هذه أسماء امللحق يف 7
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الوهابوالوهابية عبد بن حممد

١٢٠٦ه/١٧٩١م سنة تُويفِّ ١١١٥ه/١٧٠٣م، سنة ُولد

مؤلفاته من

العبيد. عىل هللا حقِّ من يجب فيما التوحيد •
املخترصة. السرية •
الشبهات. كشف •
الكبائر. كتاب •
اإليمان. أصول •
اإلسالم. فضائل •
الفتن. أحاديث •

املعاد. زاد مخترص •
البخاري. مخترصصحيح •

الجاهلية. مسائل •

الحديث. مجموع •
القرآن. استنباط •

تاريخه. يف غنام بن حسني بعضها ونقل ذكرها عدة رسائل •
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الوهاب عبد بن محمد نَسب
عدنان
معد
نزار

مرض
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طابخة
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تميم
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شداد
قاسم
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راشد
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عبد الوهاب

ربيعة
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لسواه. شيئًا منه ف َرصَ َمن يكفر هلل، كلَّه الدعاء إن
الوهاب عبد بن محمد

بضياء واالستنارة وآثارهم هديهم اتباع هي إنما والصالحني األولياء محبة
أنوارهم.

الوهاب عبد بن محمد

واألحجار هللا، دون من تُعبَد أوثانًا اتُّخذت التي القبور عىل بُنِيت التي املشاهد
األرض وجه عىل منها يشء إبقاء يجوز ال والتقبيل، والنذر للتربك تُقَصد التي

إزالته. عىل القدرة مع

ُسَحيم بن هللا عبد إىل رسالته من

والوهابية الوهاب عبد بن محمد

بن خالد قتله مدحوًرا، فكان واإلسالم النبيَّ حارب الذي ُمَسيلمة ظهر حنيفة وادي يف
الوهاب عبد بن محمد ظهر سنة ومائة ألف بعد حنيفة، وادي ويف الروضة. وقعة يف الوليد

الفائزين. من فكان والخرافات الِبدَع كافح الذي
شبه من الرشقي الشطر يف بل نجد، يف العرب كان النجدي امُلصِلح هذا ظهور قبل
من بالحري أو األهواز، ومن النجف من جاءتهم وعباداٍت عقائد يف منغمسني الجزيرة،
ال شفاعة للقبور وكانت األحساء، يف أثٌَر القرامطة إلباحات يزال ال فكان فارس، بالد
الِبدَع هذه إن يُقال: والحق ل. والتوسُّ العبادة يف األعىل املحلَّ الناس فأحلَّها فوقها، شفاعة
وجوهره الكربى الدين حقيقة عن وحارضًة باديًة العرب أبعدت القديمة الخرافات هذه أو

الحي. األزيلِّ
لغري العبودية رائحة فيه ما وكلَّ األوثان عبادَة يُبِطل جاء الذي اإلسالم عن أبعدتْهم
فلم واألضاليل، الخزعبالت يف منهم أكثر وأمعنوا أجدادهم فيه كان ما إىل فعادوا هللا،
الكربى الشفاعة فصارت القبور فوق الِقباب تعدَّدت بل األولياء قبور إىل فقط يتوسلوا
لها ويقدمون الرقاع أغصانها عىل فيعلِّقون األشجار، حتى يعبدون كانوا بل لألحجار،
ما حنيفة، ووادي طويق جبل كهوف يف خصوًصا نجد يف األشجار هذه ومن النذور.
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من يجيئونها كانوا الذين عبَّادها نظر يف وفعًال اسًما وتمتاز شهرة، سواها تفوق كانت
لني. متوسِّ متربِّكني الجزيرة نواحي أقىص

فقلَّ وأركانه، حقائقه أنستْهم بل اإلسالم عن العرب أبعدت العبادات هذه إن قلت:
الصالة الناس «أهمل النجدي: املؤرخ قال ويفهمون، القرآن يقرءون كانوا َمن منهم
الوثنية، إىل عادوا أوضح وبكلمة الكعبة.» مركز حتى يعرفون ال وكانوا والحج والزكاة
للرجوع يدعو وفاته يوم إىل نشأته منذ فكان اإلسالم، إىل يُعيدهم الوهاب عبد ابن فجاء
يف ت وعمَّ والبادية، الحارضة بني قرن نصف يف دعوته انترشت وقد نَّة، والسُّ الكتاب إىل

جمعاء. العربية البالد الكبري سعود عهد
ولكن واألحكام، املذهب يف حنبل بن أحمد اإلمام يتَّبعون علماء نجد يف كان قد نعم
يُشِبهون القبيل هذا من فكانوا واملتصوفني، املجتهدين طريقة يشوب ا ممَّ يخُل لم علمهم

الوسطى. القرون يف املسيحية الكنيسة علماء
عيل بن سليمان بن محمد الرتجمة صاحب جدُّ النجديِّني العلماء أولئك كبار ومن
ودرس نجد، يف الفتوى منصب توىلَّ كريًما، فاضًال رجًال محمد الشيخ كان قد التميمي.
بأنَّ ناهيك الخاص ماله من الطلبة عىل يُنفق العلم لحبِّه وكان والحديث، التفسري علَمي

وإحسانه. برِّه إىل الالجئني واملظلومني للفقراء مفتوًحا الدوام عىل كان بيته
بلدان بعض يف القضاء توىلَّ والِحجا، العلم رجال من مثله الوهاب عبد ابنه وكان
شيئًا محمًدا ابنَه ن ولقَّ والتفسري، الفقه يف عدة رسائل وألَّف حكيًما، عادًال فكان العارض
سواه عن الحقيقي العالم تُميِّز التي تلك الكربى سجيَّته أما يُحِسنها، كان التي العلوم من
اإلقرار عىل صاحبها تحمل سجية من بها وناهيك واالتضاع. الوداعة هي إنما الناس من
الوهاب عبد الشيخ استعان طاملا فقد كبري. خصم يف أو صغري ولد يف كان حيثما بالفضل
محمد ولدي من استفدت «قد القائل: وهو والدينية، الفقهية املعضالت حلِّ يف محمد بابنه

األحكام.» يف شتَّى فوائد
السنة يف التميمي عيل بن سليمان بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد والدة كانت
ُحَريملة، يف وقيل: حنيفة، بوادي الُعيَينة يف (١٧٠٣م) األلف بعد واملائة عرشة الخامسة
يف «ُولد يقول: إذ األوىل؛ الرواية يف الريب أرى، ما عىل يُزيل، برش ابن املؤرخ أن عىل
صغريًا ابنه كان يوم نُقل الوهاب عبد فكأن ُحَريملة.» إىل أبوه يُنَقل أن قبل الُعيَينة
برش. ابن رواية الصحة إىل واألقرب رأسه، مسقط البلدتني أيَّة يف اآلراء بعدئٍذ فتضاربت
يف البلوغ رسيَع جسمه، ويف عقله يف سبَّاًقا وكان الشذوذ، من يشءٍ عىل محمٌد ُولِد
قبل االحتالم وبلغ العرش، بلوغه قبل القرآن أظهر فقد املزاج. حادَّ الذهن، د متوقِّ االثنني،
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ذاك يف وزوَّجتُه الجماعة يف للصالة أهًال «ورأيتُه أبوه: قال سنة، عرشة االثنتي إكمال
عاد ثم املدينة، يف شهرين وأقام التمام عىل املناسك وأدَّى حجَّ أن ذلك بعد َعتَم وما العام.»
الحجاز زار املزيد. طالبًا فرحل بذلك يكتِف لم ولكنه والده عىل القراءة يف وأخذ بلده إىل
محمد والشيخ النجدي سيف آل إبراهيم بن هللا عبد الشيخ وكان مراًرا، والبرصة واألحساء
ما عىل الضئيل نموِّها يف دلَّت مذاهب ذهنه يف فُغِرَست أساتذته. من املدني السندي حيوة

حنبل. بن أحمد اإلمام مذهب من والده سقف تحت رأسه بمسقط فيه ل تأصَّ
عىل والحديث اللغة كتب من الكثري قرأ حيث البرصة، يف إقامته أكثر كانت وقد
له تجىلَّ بما هنالك يبرشِّ رشع بل الدرس يف جهُده ينحرص ولم املجموعي، محمد الشيخ
بشبهات إيلَّ يأتون البرصة مرشكي من أناٌس «كان القائل: هو إنما التوحيد. حقائق من
فال منهم كلٌّ فيبهت هلل، إال كلُّها العبادة تصلح ال لدي: قعود وهم فأقول، عيلَّ يُلقونها

فاه.» ينطق
ولكن األولياء، ة مكربِّ للشيعة، يزال ال فكان األيام تلك يف البرصة يف األكرب النفوذ أما
وأثارهم الناس فأدهش اعتقاده، حسب الحق القول عن يحجم لم الشاب الوهاب عبد ابن
وكان الزبري، إىل يقصد مطروًدا الهجرية يف مىش البرصة. من يوم ذات فأخرجوه عليه؛
ووالده فأقام نجد إىل وعاد عزمه عن انثنَى زاِده لضيق ولكنه الشام، يزور أن نيته يف
وحده، هلل العبادة بإخالص وينادي التوحيد مبدأ يبثُّ رشع ثم حريملة، يف الوهاب عبد
العبيد من رهٌط إلحداهما قبيلتان حريملة يف وكان الحجة، قويَّ اللهجة شديَد فكان
ليلة ذات عليه فقاموا فأغضبهم، يردَعهم أن محمد الشيخ فحاول والفسق، الفساد كثريي

الُعيينة. إىل هاربًا ففرَّ قتَْله يريدون
نريان هناك شبَّث قد بل الدعوة، نْرش فعًال يبدأ رأسه مسقط إىل الثانية عودته بعد
املعاندين اْرَدُعوا املسلولة. الحق سيوُف وملعت التوحيد، أعالُم األنصار بني فُرفعت حربها،
بلدان جميع يف أمُره فاشتهر فيوًما، يوًما شدًة يزداد محمد الشيخ وكان واملعارضني!
بل وأعداؤه، أتباعه وتعدَّدت واملنفوحة، والرياض والدرعية والعيينة حريملة يف العارض،

طليعتهم. يف مشاري وأخوه سعود بن ثنيَّان وكان األنصار ظهرت
وقد العيينة، أمري يومئٍذ كان الذي معمر بن عثمان هو الكبري األول النصري ولكن
الذي العمل الدعوة، نرش يف الخطري األول العمل عىل الوهاب عبد وابن معمر ابن اتفق

الناس. يف العداء ونار الحماس نار أَرضم
فوق الِقباب يعبدون كانوا بل القبور، يقدِّسون يومئذ كانوا نجد عرب إن قلت:
أمر أنه هو محمد الشيخ بارشه ما فأول الِقباب، ظلِّ يف يزرعونها التي واألشجار القبور،
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الجبيلة يف املبنية واملساجد القباب بهْدم الحاكمني األمراء من األول تلميذه عثمان األمري
الناس. إليها ل تتوسَّ كانت التي األشجار وبقطع الصحابة، قبور عىل

القبور، قباب فهدموا الجبيلة إىل األنصار من وجماعة والشيخ وخرج األمري، قبل
التي الشجرة عىل به وانهال بيده، الفأس محمد الشيخ تناول ثم هناك، الصحابة قبور
الحبيب، طالبة الفتاة ولية «الذيب» شجرة بعجائبها، حنيفة وادي يف مشهورة كانت

الحبيب. االبن تبغي الطِّيب، حاملة والزوجة الكئيب، القلب ذات واألرملة
تردَّد صًدى الرهيب لصوتها فكان األرض، إىل تهوي وهي العجيبة الشجرة صاتت
القباب يهدمون فرشعوا بأمرائهم التابعون اقتدى ثم سدير، جبال ويف الوادي ِشعاب يف

الصحابة. كقبور ُمسنَّمة القبور ويجعلون
منه أشد فهو الثاني الحادث أما الدعوة، تاريخ يف الخطري األول الحادث هو هذا
قتَْل يوجب اإلسالمي الرشع أن تعلم أنت شجرة، قطع ال امرأٍة قطَع فيه ألن خطورة؛
يشء. كلِّ قبل القرآن إىل — الرشع إىل الرجوع هي إنما الشيخ ودعوة رجًما، الزانية
بها فجيء أعيان1 أربعة وبشهادة بإقرارها زناها ثبت وقد العيينة. يف ذي هي الزانية،
الحجر معمر بن عثمان األمري رَمى وتُرَجم. ثيابُها عليها تَُشدَّ أن الشيخ وأمر الساحة إىل
لهذه أختًا التاريخ يذكر لم واإلجماع. نَّة بالسُّ املرشوع الحكم ليتمَّ الراجمون وتبعه األول،

الكايف. اإلرهاب فيها رأى الشيخ فكأن الفاجعة،
يف الصاعقة وْقع ووقع والحرض، البوادي يف الربق سرْيَ خربُها فَرسى الزانية! ُرِجمت
الحساء أهل هؤالء ومن آخرون، وصاح أُناس فسكت الطاهرة، والقلوب األثيمة القلوب
فكتب القرمطية، اإلباحات من بأشياءَ مستمتعني قلت كما كانوا فقد يحتجون؛ قاموا الذين
وكان العارض، يف حتى يومئٍذ يحكم كان الذي خالد بني رئيس محمد آل سليمان أمريُهم
تخريب «يف غيِّه عن يرجع ال كان إذا بالقتل املصِلح الشيخ يهدد له، عامًال معمر ابن

دينهم». وإفساد املسلمني قلوب
عثمان األمري عامله إىل سليمان األمري فأرسل دعوته، عن املصِلح الشيخ يرجع لم
وخالص منصبه لحفظ طريقة خري أنَّ األمري فرأى الوهاب، عبد بن محمد بقتل يأمره

العيينة. الشيخ يغادر أن هي صاحبه،

عليها حكم ثم وثالثًا، وثانيًا أوًال فردَّها يده عىل التوبة تلتمس الشيخ إىل جاءت بغيٍّا امرأًة إن وقيل: 1

بالرجم.
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سنِّه، من واألربعني الثانية يف وهو الثالثة الهجرة فكانت الدرعية2 إىل املصِلح رحل
وبالغوا األنصار عليه فتهافت سويلم، بن أحمد تالميذه أحد عىل ضيًفا هناك نزل وقد
أخواه بذلك عليه فألحَّ مقابلته، يف تردَّد الدرعية أمري سعود بن محمد أن إالَّ إكرامه، يف
النبيهات، العاقالت النساء من وكانت زوجته3 إىل لجأَا ثم ًدا، مرتدِّ فظلَّ ومشاري، ثنيان
إنما خريًا. ووعدتْهما ذلك إىل فارتاحت عنه، ينَهى وبما إليه الشيُخ يدعو بما فأخرباها
إذا اللهم الطيب، التأثري من الحجاب ووراء الحريم داخل حتى للمرأة ما عىل يدل عملها
«إن سعود: ابن ألمريها الفاضلة «الخديجة» هذه قالت األمة، بشئون وعاملة عاقلة كانت

به.» هللا ك خصَّ ما فاغتنم غنيمة، وهو إليك هللا ساقه الرجل هذا
أن فأراد إليه.» دعا ما ومحبة الشيخ محبة قلبه يف هللا «وقذف قولها األمري َقِبل
من ليَْسلم وتوقريه تعظيمه وأظهر برجلك «ِرسْ مشاري: أخوه فقال للمقابلة، يدعوه
قائًال: الوهاب عبد بابن ورحب سَويلم ابن بيت إىل سعود بن محمد فسار الناس.» أذى
إذا والتمكني بالعزِّ أبرشك «وأنا الشيخ: فقال واملنَعة.» وبالعزِّ بالدك من خري ببلٍد «أبرش

كلُّهم.» الرُُّسل إليها دَعْت التي التوحيد كلمة عىل عاهدتَني
املذهب بني — األمري وسيادة امُلصِلح عقيدة بني جمع الذي العهد ُعِقد اليوم ذاك ويف
الوهاب عبد ابن د وتعهَّ العربية، البالد يف التوحيد دين بنرش سعود ابن فتعهد — والسيف

العرب. أمراء من آخر أمريًا يُحالَف ال وأن معلًِّما، الدرعية يف يُِقيم بأن
اليوم. حتى الشيخ4 وبيت سعود بيت البيتني؛ بني مرعيٍّا العهد هذا يزال وال

سعود ابن بايع عندما العمر من الرابع العقد يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ كان
التوحيد كلمة عىل االثنان وتعاهد املسلمون، يتبعه إماًما يكون أن عىل (١١٥٧ه / ١٧٤٤م)

العرب. بني ها ونْرشِ
إىل الرجوع ويسأله صديَقه يسرتيض جاء بذلك معمر بن عثمان األمري علم وملا
فجعلها الدرعية، يف يُقيَم أن عىل سعود ابن عاهد الشيخ ألن ذلك ببغيته؛ يَُفز فلم العيينة
العلم أنوار ومطلع التوحيد، دين قطب حياته من الثاني الشطر يف فأصبحت الدائم، مقرَّه

لوادي وصٌف الثاني)، (الجزء الخامس القسم من ييل وما ص١٠٢ ١٤ الفصل العرب» «ملوك كتابي يف 2

وبلدانه. حنيفة
كثري. آل من وهطان أبي بنت موىض هي 3

الشيخ. ببيت سليلته وتُدَعى بالشيخ، الوهاب عبد بن محمد يُعرف نجد يف 4
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إىل يُرسلهم كان كثريون أناٌس عليه تخرَّج فقد املرشقة. شمسه من تنبثق كانت التي
منذرين. مرشدين معلِّمني ين ُمبرشِّ والدانية القاصية البلدان

عىل الوافدون كثر وملا والثروة. الرزق أسباب قليلة صغرية بلدة يومئٍذ الدرعية كانت
القرن دنا وما النهار. يف ويتعلمون الليل يف يحرتفون فكانوا العيش بهم ضاق الشيخ
من العرب فيها يقيم العربية، البالد يف مدينة أكرب أصبحت حتى الزوال من عرش الثاني

والشام. والعراق الحجاز ومن وعمان اليمن
من شاهده ا ممَّ فُدِهش العزيز، عبد بن سعود زمن يف الدرعية برش ابن رأى قد
مكاٍن يف وأنا موسمها إىل «نظرت فقال: موسمها وصف وقد والعمران. الثروة مظاهر
املعروفة سعود آلل التي الغربية منازلها بني بالباطن املعروف املوضع يف وهو مرتفع
موسم ورأيت الشيخ، أبناء فيها التي بالبجريي املعروفة الرشقية منازلها وبني بالطريف،
والسالح والفضة، الذهب من فيهما وما آخر، جانب يف النساء5 وموسم جانب، يف الرجال
ال البرص مدُّ وهو والعطاء. واألخذ والرشاء البيع من يتعاَطون ما وكثرة واألغنام، واإلبل
من وفيها والغربي الرشقي جانبَيه إىل والدكاكني األصوات، النحل كَدويِّ إالَّ فيه تسمع

يُوَصف.» ال ما والسالح األلبسة وأنواع والقماش الثياب
العربية، البالد عاصمة الكبري سعود أيام يف فأضحت الدرعية، التوحيد كلمة رت عمَّ
يُعلِّم ذلك مع ظلَّ أنه عىل واألحكام، العلوم يف األعىل املرجع فيها محمد الشيخ وصار
حسن الخمسة أوالده إن حتى عنه. ودفاًعا ملذهبه نًرشا ويناقش ويراسل ويؤلف يُبرشِّ
لهؤالء رأيت «قد برش: ابن قال التعليم، يف له عونًا كانوا وإبراهيم هللا وعبد وعيل وحسني
سائر من الكثريون الطلبة وعندهم الدرعية، بلد يف للتدريس ومحافل مجالس الخمسة

األقطار.» من وغريها وعمان وزبيد صنعاء أهل ومن نجد نواحي
ولألذكياء املال، بيت من جارية نفقة للطلبة كان بل مجانًا، كان فقد التعليم أما
فكانت والحديث، والفقه الدين أنوار تََألْألْت هناك وكسوة. مال من ذلك فوق جوائز منهم
محمد الشيخ مدارس وكانت األوسط، املسيحي العهد يف رومة مثل األيام تلك يف الدرعية
بيت يف ونشأ الكبري النجدي هذا ُولِد اإليمان. لنرش برومة الكربى املدرسة مثل وأوالده
يزالون ال فهم وعنه، عنهم العلَم وأبناؤهم أحفاُده وأخذ بنيه، روحه فأرشب والزهد العلم

فيه. ويشرتيَن يبْعَن بهنَّ خاصٌّ سوٌق نجد يف اليوم حتى للنساء 5
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العقلية املرونة من يشءٌ ينقصهم أنه إالَّ الثمني، اإلرث هذا عىل محافظني اليوم حتى
والعمران. التطور ُسنَّة عبثًا يغادون فال والروحية،

العزيز عبد وابنه محمًدا األمري ولكن املدنية، امللك شئون يف محمد الشيخ يتدخل لم
اإلمامة. عىل املبايعة يف األوىل الكلمة له وكانت الرشعية، األحكام يف يستشرياِنه كانَا

الرياض. يف الكبري الجامع

أن وبعد املرصي، باشا إبراهيم رها دمَّ يوم إىل والتعليم للعلم قطبًا الدرعية ظلَّت
لدين ويدعوهم الرشك من يحذرهم واملشايخ الرؤساء يكاتب رشع الشيخ استوطنها
القطيف، أمري ُمفلق وابن الحساء، أمري محمد آل سليمان آنئٍذ وكان التوحيد. دين هللا
ملذهب أعداءٌ وكلهم الرياض، يف مستقالٍّ حاكًما دواس وابن البرصة، يف أمريًا تويني وابن
منه، سخروا الذين والشيعيون السنيُّون العلماء وهناك املعادون. األمراءُ هم التوحيد.
سعى بعضهم إن حتى قبل. من الخوارج به اتُِّهَم ما بكلِّ يتهمونه ورشعوا عليه، وافرتَوا

قتْله. يف الحكَّام لدى
مقاومته يف والحرمني واألحساء البرصة يف العلماء إىل سعى ره، وكفَّ ضلَّله َمن أول
إن فقاَال: سليمان، وابنه سحيم بن محمد هما الرياض مطاوعة من اثنان وقتْله؛
ومن ار، والفجَّ الخوارج وأرش والكفار، املضلِّلني أقبح من بل خارجي، الوهاب عبد ابن
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كان الذي الوهاب عبد بن سليمان أخوه األمر بادئ يف عليه وردَّ دعوته رفض َمن جملة
لم كتابه إن وقال: بخطئه، فأقرَّ وتاب، بعدئٍذ اهتدى ولكنه حريملة. يف القضاء متولِّيًا

هللا. لوجه يُكتَب
أثارهم الذين الناس عامة أي الجهلة؛ ولكن بالعلم، أعداءَه العلماء املصلُح حارب
وبني مثًال، والعبادة الزيارة بني يميِّزون فال يفهمون، وقلَّما يقرءون ال عليه العلماء
غري يُنكر ال وهو األولياء، كرامة يُنِكر الوهاب عبد ابن إن لهم قيل ل. والتوسُّ اإلكرام
ولكن بها. ع والتشفُّ عبادتها غري يحرِّم لم وهو القبور زيارة يُحرِّم إنه وقيل لهم، الدعوة
تحالُفه يف املصِلح أحرز وقد والقوة. العنف لغة غري يفهمون وقلَّما يقرءون ال العربان
بالحسنى يرتدع ال والذي بالسيف، م يُفهَّ بالقلم يفهم ال فالذي بتَّاًرا، سيًفا سعود وابن

ها. عمِّ بابن يُردَع
ويدعوهم الجاهلية، أفعال عن األعراب يُنِهي وراح الُحساَم سعود بن محمد استلَّ
وكان نَّة. والسُّ بالكتاب بالعمل ويأمرهم الخرافات، من املجرد اإلسالم هو الذي الحق لدين

باملرشكني. وأعداءَهم باملسلمني أنفسهم يدعون الوهاب عبد ابن أتباع
السعودي، الوهابي العهد من (١١٥٧) األوىل السنة يف املرشكني عىل الحرب أُشِهرت
هذا ودهام دواس. بن دهام ورجال سعود ابن رجال بني الرياض يف األوىل الوقعة فكانت
القرص ام خدَّ من وهو اإلمارة اغتصب الثبات. إالَّ تُذَكر له أخرى فضيلة دون عصامي

والحروب. والفتن الدينية الزعازع زمن يف سنة ثالثني أمريًا واستمر
زرعة أبا موىس بن زيَد الرياض أمري قاتل قتَل خميس يُدَعى لعبد خادًما دهام كان
فاستنجد األهايل عليه فقامت خادمه، دهام اإلمارة فتوىلَّ هاربًا فرَّ ثم مكانه، وتوىلَّ

بخدامهم؟! فكيف مناكيد العبيد ولكن مركزه، يف وأقرَّه فأنجده سعود بابن
وَمن وقال: فاستكرب أنذره ثم فأبى، التوحيد لدين دواس ابن صديَقه سعود ابن دعا
دواس ابن وكان الحرب، شبت بالنار؟ الناس ويُنذر الجنة مفاتيح ليحمل مقرن ابن هو
اليوم يحتل وهو سنني عرش األول الدور يف حاربهم سعود، وآل التوحيد أعداء أشد فيها
يف ١١٦٧ سنة يف الردَّة ظهرت فقد والفتن، بالدسائس كذلك وحاربهم غًدا، ويُخِليه بلًدا

الخفية. عواملها من هو وكان سعود ابن حوزة يف كانت التي العارض بلدان بعض
املرتدين. تأديب يف سعود ابن نجدة إىل محمد الشيخ بادر املفتن. غلب املصِلح ولكن
جميع من والزعماء الرؤساء الشيخ دعا فقد وتعضده. السيف تشحذ النارية الكلمة جاءت
فيهم وأرضم اإليمان، قبس قلوبهم إىل فأعاد هللا، باسم فيهم وخطب الدرعية، إىل البلدان

الجهاد. نار ثانية
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باملقاتلة يحاربه سنة، عرشين سعود ابن يحارب دواس ابن استمر فقد ذلك ومع
أربع ونكث والسلم هللا بدين حبٍّا مرات أربع عاهده مراًرا، عاداه ثم وااله واملخاتلة.
الوقعات د تعدُّ بعد إنه عىل املرشكني. وحارب جيشه إىل مرة انضم إنه حتى عهده. مراٍت
النهائية، ة التامَّ ْحرة الدَّ ١١٨٧ه/١٧٧٣م سنة يف ُدِحر والخيانات واملعاهدات والهدنات
الدواس بدهام يَُفز لم لكنه ظافًرا، الرياض دخل الذي محمد بن العزيز عبد األمري دحره

هناك. وتُويفِّ الخرج بالد إىل هاربًا فرَّ الذي
خالد بني رئيس سليمان األمري خلف ُعريعر، يُدَعى لدود آخر عدوٌّ للموحدين وكان
هذال،6 ابن كبريهم عنزى من جنود وفيهم العربان، من جرار بجيش جاء فقد الحساء. يف
وانضمَّ الدرعية، وُحِورصت املدافع نُِصبت الدهناء، بها فاجتازت الجمال حملتها وبمدافع
قبول يف تردَّدوا الذين وسدير الوشم أهل ومن الردة، أصحاب من كثريون العدو إىل

التوحيد.
شهًرا الدرعية حارص أن فبعد ُمخِرتًعا، كان بل وحيلة مكر صاحب عريعر كان وقد
من صندوق وهي افة، الزحَّ يت ُسمِّ للحرب جديدة آلة اخرتع عليها يُشَكر نتيجة دون
يف وهم رجًال، العرشين إىل العرشة من فيه يجلس دراريج، عىل محموًال يسري خشب
عريعر زحافة أشبه وما َهْدمه. يريدون السور إىل فيسوقونه ، العدوِّ رصاص من أمن
الحديد بجمع فأمر الدرعية به ر يدمِّ كبريًا مدفًعا يصبَّ أن عريعر حاول ثم اليوم، بدبابة
املراجل يف وذابت املنافخ، ونفخت النريان شبت العمل. وبارش الغاية لهذه والنحاس
«كلما الزمان: ذاك مؤرِّخ قال القالب، وعصت الطالب، صدت النهاية يف ولكنها املعادن،

أبَْت.» القالب يف أفرغها
يف أهله عىل فحمل التوحيد يف مثله يرغب لم سعدون اسمه ابٌن لعريعر وكان
عىل أهلها لينجد اليمامة يبغي وهو أيًضا، املدافع ومعه بجيشه الدهناء اجتاز الجنوب.
الدرعية. من أبوه عاد مثلما بدونها منها عاد بمدافعه اليمامة جاء أن بعد ولكنه املوحدين،

بُريَدة. يف محفوظة املدافع هذه تزال وال
التوحيد من بد ال — قواهما دين موحِّ الثالثة للمرة فجاءَا االبن، وكرس األب ُكِرس
فيه واستُخدمت أشهر أربعة الحصار فاستمر بُريَدة، وحاَرصا — القتال يف األقلِّ عىل

واالندحار. الخيبة ذلَّ وجيوشهما واالبن األب عن ف تخفِّ لم التي الزحافات

من فخذ العمارات، شيخ الهذال بك فهد اليوم وكبريهم سعود، وآل التوحيد أعداء من يزالون وال كانوا 6

عنزى.
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نجد يف العدوِّ وجود ألن املتوالية؛ الغلبات هذه من يستفيدوا لم التوحيد أهل ولكن
لذلك تخاذلوا؛ الذين وأولئك دينهم، يف أُكِرهوا الذين أولئك العصيان عىل ع يشجِّ كان
من يتفلَّت القصيم أمسكوا إذا املوحدون فكان الجنوب. ويف الشمال يف الردَّات تعدَّدت

القديم. رشكها إىل اليمامة تعود املجمعة دت ُوحِّ وإذا الخرج، أيديهم
بطل ولكن وإخوانه، سعود بن محمد األمري الدعوة سبيل يف الجهاد بارش َمن أول
ورشقها وغربها شمالها الجزيرة يف يغزو كان الذي محمد بن العزيز عبد هو األول التوحيد
ويف الدوارس، وادي إىل الغربي الجنوب إىل فوصل األعوام، بعض يف غزوات ست وجنوبها
وبارشه ، شابٌّ وهو التوحيد سبيل يف الغزو بارش بالعراق. السماوة إىل الرشقي الشمال

الجزيرة. فاتح الكبري سعود — سعود ابنه كذلك
فيَمن دعوته ثمار ويشاهد املبني النرص بهذا ليسمع الوهاب عبد بن محمد عاش قد
الحجاز بفتح ليسمع يَِعش لم ولكنه عليه، ليسلموا األقطار سائر من الدرعية ون يؤمُّ كانوا
أي سنة؛ عرشة باثنتي ذلك قبل وفاته كانت فقد املكرمة؛ مكة إىل ظافًرا سعود ودخول
خارج املنتفق عرَب يحارب سعود كان يوم (١٧٩٢م) واأللف واملائتني السادسة السنة يف

نجد. أهل ملحاربة الحجاز من زاحفة غالب الرشيف جيوش كانت ويوم البرصة،
الوهاب عبد بن ملحمد رسائل عدة ن يتضمَّ كتاب7 من الثالثة الصفحة يف إن

ييل: ما تيمية، وابن

مسائل الثالث هذه تعلُّم ومسلمة مسلم كل عىل يجب أنه — هللا رحمك — اعلم
بها: والعمل

أطاعه فَمن رسوًال، إلينا أرسل بل َهَمًال يرتكنا ولم ورزقنا خلقنا هللا أن أوًال:
تعاىل: قوله والدليل النار، دخل عصاه وَمن الجنة دخل

َرُسوًال ِفْرَعْوَن إَِىل أَْرَسْلنَا َكَما َعَليُْكْم َشاِهًدا َرُسوًال إَِليُْكْم أَْرَسْلنَا َّا ﴿إِن
َوِبيًال﴾. أَْخذًا َفأََخذْنَاُه الرَُّسوَل ِفْرَعْوُن َفَعَىص *

(١٥-١٦ آية املزمل: (سورة

مجانًا، ع يُوزَّ وهو نجد، أهايل من رميح بن عيىس نفقة عىل بمرص املنار مطبعة يف الكتاب هذا ُطِبع 7

العزيز. عبد امللك جاللة اإلمام نفقة عىل ُطِبعت التي السنية» «التحفة وكذلك
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نبي وال مقرَّب، ملك ال أحٌد، عبادته يف معه يَُرشك أن يرىض ال هللا إن الثانية:
تعاىل: قوله والدليل مرَسٌل،

أََحًدا﴾. ِهللا َمَع تَْدُعوا َفَال هللِ امَلَساِجَد ﴿َوأَنَّ

(١٨ آية الجن: (سورة

ورسوله هللا حادَّ َمن مواالة له يجوز ال هللا د ووحَّ الرسول أطاع َمن أن الثالثة:
تعاىل: قوله والدليل قريب، أقرب كان ولو

هللاَ َحادَّ َمْن يَُوادُّوَن اآلِخِر َواليَْوِم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َقْوًما تَِجُد ﴿َال
َعِشريَتَُهْم﴾. أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو أَبْنَاءَُهْم أَْو آبَاءَُهْم َكانُوا َوَلْو َوَرُسوَلُه

(٢٢ آية املجادلة: (سورة

حنبل، بن أحمد واإلمام تيمية ابن مثل الوهاب عبد بن محمد الشيخ أن إذن ترى إنك
من عليه مبنيٌّ هو ما فكلُّ القرآن. إىل — األعىل األول املصدر إىل األصول هذه يف يعود
واألئمة هذا يف يختلفون ال والوهابيني الحنابلة ولكنَّ يُنتَقد، وال يَُردُّ ال واألحكام العقائد
عىل وهم الشيعة، علماء أي فالجعفريون؛ واالجتهاد، التفسري يف الخالف إنما اآلخرين.
األخرى الجهة عىل وهم والحنابلة مرصاَعيه. عىل الباب يفتحون التطرُّف يف االجتهاد جهة
عليه يبنون ما اآليات تالفيف ويف الكتاب سطور بني الجعفريون يقرأ يقفلونه. املناقضة
من للفرار وسيلًة التفسري فيتخذون إبهام، من األحايني بعض يف يخلو ال وما األحكام،
إن لالجتهاد، الراشدين الخلفاء بعد باب ال أن الحنابلة: العلماء ويقول الحريف. اآلية معنى
الحنفيون أي األخرى؛ املذاهب علماءُ الفريقني بني وهناك جيلٌّ، واضح الكتاب يف ما كلَّ

استخدامه. يف يغالون وال التفسري حق يُثبتون الذين واملالكيون والشافعيون
اإلسناد ولكن والوهابيِّني، الحنابلة عند ُمتبعة محرتمة وهي نَّة السُّ تجيءُ الكتاب بعد
ويثبت وأقواله، النبي أعمال بعَض املحدثني بعُض فيُثِبت محقًقا دائًما يكون ال السنة يف
الشارحني بني االختالف منشأ ذا هو منها، جملٍة يف املحدثون ويختلف بعَضها املحدثني كلُّ

ين. واملفرسِّ
الوضعي العلم فيها التي الطريق إىل أرى، ما عىل اهتدى، حنبل بن أحمد اإلمام ولكن
فال اإلجماع، عليه ليس ما كلَّ ونبذ األحاديث غربَل وكأنه السنة. هي فيما الجيلِّ الواضح
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وجاء العملية الطرائق أصحِّ إىل هذه والحال ل توصَّ وقد األئمة، كلُّ يُثِبته ما إالَّ يقبل
الوضعي. العقيل باملذهب يُدَعى أن يصحُّ التفسري يف نقول أن ولنا االنتخاب، يف بمذهب
ما والصواب «الحق قوله: يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ وضحها التي القاعدة هي
املقلدة األربعة األئمة اختاره وما األصحاب، به وعمل قاله وما والكتاب، نَّة السُّ به جاءَت
ُعْرف يف نَّة «والسُّ قال: ثم اإلجماع.» قالوه ما صحة عىل انعقد فقد املتبعة، األحكام يف

االعتقادات.» يف الشبهات من الساملة هي املتأخرين العلماء
بل مذهبه، وينرش حنبل ابن ينرص للهجرة الثامن القرن يف تيمية ابن قام وقد
بعض، عن بعضها الحق يف تختلف ال كلَّها األئمة مذاهب أن ويبنيِّ ا حقٍّ رآه ما ينرص
بولس الرسول مثل لألئمة وكان القبور، زيارة ويف والعبادات، الحديث يف الرسائل فألَّف

للمسيح.
أصًال هم العبادات سخيف من فيه كانوا ما عىل نجد أهل إن القول أسلفت قد
عىل األحكام يستخرجون القضاة من وغريهما وأبوه محمد الشيخ جدُّ كان وقد حنابلة.

األبيات: بهذه تمثَّل طاملا فقد نفسه محمد الشيخ أما أحمد، اإلمام مذهب

ش��اِك��ر ك��لَّ أع��ج��َزْت ق��د ن��ع��م��ٍة ل��ذو إنَّ��ه ال��ل��ه أش��ك��ر ل��س��ان ب��أيِّ
ال��ب��ص��ائ��ر ن��ور وب��ال��ق��رآن ع��ل��يَّ ��ًال ت��ف��ضُّ ال��ق��وي��م ال��دي��ن إل��ى ه��دان��ي
ال��س��رائ��ر َك��ْش��ف ي��وم اع��ت��ق��ادي ع��ل��ي��ه ح��ن��ب��ل اب��ن اع��ت��ق��اد ال��ع��ظ��م��ى وب��ال��ن��ع��م��ة

القائل: وهو كتبه، مطالعة من مكِثًرا تيمية بابن أيًضا ُمعَجبًا محمد الشيخ كان قد
حنبل.» بن أحمد اإلمام بعد والتفسري الحديث علم يف تيمية ابن يجاري أحًدا أعلم «لست
كثريين أن علًما وأزيدك الحنبيل، املذهب أصوله يف هو الوهابي املذهب أن إذن ترى إنك
عىل اللقب هذا ويؤثرون حنابلة أنفسهم يدعون — التوحيد أهل من — نجد أهل من

سواه.
الواجب من ليس لعظيم. ذكرت ا عمَّ بالرغم فضله إن إذن؟ الوهاب عبد ابن فضُل ما
إن الحياة. يف أو الكون يف جديد لناموس مكتِشًفا أو طريقته مبتِكًرا امُلصِلح يكون أن
فيه يخرج ال عمله يف مخلص وهو يحابي، وال فيه يهاود ال يقينه يف أوًال ملخِلص املصِلح
حتى مقاتل واملتعصب ملتعصب. اإلخالص من الدرجة هذه بلغ ما إذا وإنه يقينه. عن

واليقني. العبادة موارد وتصفو امُلْعوج يستقيم
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ظلمات يف النسيان، زوايا يف مدفونة يجدها فقد اإلصالح وأسباب العمل مواد أما
أُثِقلت ما رغم تزال ال فيها، الرََّمق يزال وال والعنكبوت، والصداء بالغبار نة مكفَّ املايض،
ومصدر دعوته هنا ها َليجد املصلح إن الحياة. من يشء عىل والخرافات الخزعبالت من به
النشوء هناك البذور وحيثما بذورها، أيًضا هناك الحياة حيثما أجل واإللهام. العمل

والخلود. والنمو
الحنبيل املذهب أنقذ الذي هو الوهاب عبد بن محمد الشيخ إن إذن: نقول إننا
الحياة بذور اكتشف الذي هو واالضمحالل. الفساد أسباب من نجد يف يكتنفه كان ا ممَّ
ندعوه هل ذلك. وفوق لكذلك إنه ًدا؟ مجدِّ ندعوه فهل موسمها. وجدَّد زرعها فأعاد فيه
توسعنا إذا قرص، ولكنه نجد، يف كبري إلصالٍح األكرب الباعث شك وال كان قد ُمصِلًحا؟
فجاء نَّة والسُّ الكتاب إىل محمد الشيخ عاد اإلسالم. يف األكرب اإلصالح دون الكلمة، بمعنى
ندعوه هل تدوم. نظنُّها ال التحريم يف الشدة من يشءٌ والخرافات الشبهات عىل حمالته يف
التوحيد دين نجد أهل علَّم فقد التعليم، رسالته يف تجاوز وقد كبري، معلٌم هو نعم معلًِّما؟
التي القومية الروح تلك عظيمة، قومية روًحا ذلك فوق فيهم ونفخ نُسوه، قد كانوا الذي
واالستيالء، ع التوسُّ من العربية البالد قلب يف الرمال من ببواٍد محصورون وهم مكَّنتهم،
والثقة والصرب ف التقشُّ ومن حنفيٍّا، رمًحا ق التفوُّ ومن نبويٍّا، سيًفا القوة من فقلَّدتهم
محمد للشيخ األكرب الفضل ذا هو الصحابة. دروع من ِدرًعا — باهلل الثقة بعد — بالنفس
لوال كذلك كانت وما مًعا. ودينية ترى كما سياسية نتائجها يف دعوته إن الوهاب. عبد بن

الحرفية. بمعانيها أي الظاهرة؛ واألحاديث الكتاب بمعاني األحايني أكثر يف كه تمسُّ
الشافعي اإلمام فإن . يَُزكِّ ولم يُصلِّ ولم الشهادتني أدَّى َمن مسألة مثًال لك خذُ
وحجتهما اإلسالم، أركان من وغريها الصالة يجحد ال كان إذا بكفره يحكمان ال حنيفة وأبا
كتبهن «خمٌس يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال: الصامت، بن عبادة رواه حديث ذلك يف
بهنَّ يأِت لم وَمن الجنة، يُدخله أن عهد هللا عند له كان بهنَّ أتى َمن العباد عىل هللا
بكفره، فيحكم أحمد اإلمام أما له.» غفر شاء وإن عذَّبه شاء إن عهٌد، هللا عند له فليس
أن «أُِمرت ومنها: الصالة.» ترك والكفر الرشك وبني الرجل «بنَي منها: بأحاديث ويحتج
ويؤتوا الصالة ويقيموا هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل

«… الزكاة
هللا إال إله ال قال َمن الوهابي: العالم يقول والعبادة، الصالة يف أخرى مسألة وهناك
وتفريج الحاجات، قضاء ويسألهم املوتى يدعو كه؛ ِرشْ عىل ُمِقيم وهو هللا رسول محمد
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شيئًا به يُِرشك ولم تعاىل هللا د وحَّ إذا أما واملال، الدم حالل كافر مرشك فهذا الُكُربات،
يف إالَّ للعلماء عصمة وال كفره، يف العلماء اختلف فقد تكاُسًال والزكاة الصالة ترك ولكنه
﴿َفِإْن الكتاب: يف جاء هللا. رسول إال ويرتك قوله من يُؤَخذ الناس من واحد كلُّ اإلجماع.

كتابه. إىل الردُّ هو هللا إىل الردُّ العلماء: وقال ِهللا﴾. إَِىل َفُردُّوُه ءٍ َيشْ ِيف تَنَاَزْعتُْم
هي ما وغريها تفسري، أو رشح يلزمها آيات من فيه وما الكتاب إىل إذن العود
ولجأ التاريخ إىل عاد فَمن معلوم. وقت يف معلوم لغرض أُنِزلت أنها إالَّ جليَّة واضحة
وَمن اليقني. مجال غالبًا وضاق الفكر مجال أتباعه ولدى لديه َرُحب التفسري، مفاتح إىل
فقد اليقني أما ذكرت. ما عكس أتباعه وعند عنده النتيجة كانت الظاهر باملعنى ك تمسَّ
ونرش اليقني، ضياع يف يضعف والعزم والتفاسري، الرشوح تعدُّد يف يضعف أو يضيع

يستحيل. وقد يتمُّ ال رجاله يف العزم ضُعف إذا املذهب
حياته يف كان بل عتيٍّا، القلب قايس الطبع َخِشن الوهاب عبد بن محمد يكن لم
لم املصلحني، كبار شأن يقينه يف أنه عىل حليًما. شفوًقا، ُمحِسنًا، لطيًفا، والعامة الخاصة
القرآنية، باألدلة الدين ومعرفة النبي ومعرفة هللا معرفَة الناس علَّم يلني. أو ليهاِوَد يكن
يعلِّمون الذين األمصار يف املسلمني لعلماء خالًفا الصحابة، طريقة عىل النبوية، واألحاديث
كلَّ نال ما العلم وأدعياء الجهالء من ناله قد املتكلمني. طريقة عىل الثالثة املواضيع هذه
حبِّ عىل درجوا الذين األسالف اآلباء عادات عن يردعهم جاء وقد سيما ال كبري. مصلح
َمن ر أكفِّ أْن هللا «معاذ يقول: كان بل هؤالء، من أحًدا ر يكفِّ لم أنه عىل والخرافات. البدع
فيه نبَّهت وأحاديث بآيات اصطدم نَّة والسُّ الكتاب إىل رجوعه يف ولكنه هللا.» إال إله ال قال

دين. كلَّ املايض يف شوَّهت التي األعمال عىل فحرَّض األقدمني نعرة
اإلرهاب. من يشء بغري يقوم وال الهدم، بغري يكون ال أمره بادئ يف اإلصالح أن عىل
ال البدو، من وأكثرهم رآهم، ولكنه الناس، نفع يف واجتهد محمد الشيخ جدَّ قد
يقدم والكتاب خصوًصا بالجهاد، فقال بالربهان، يُساقون وال الكالم، دقيق يفقهون

الذخرية. تقدم نَّة والسُّ السالح

أََحًدا﴾. ِهللا َمَع تَْدُعوا َفَال هللِ امَلَساِجَد ﴿َوأَنَّ

(١٨ آية الجن: (سورة

ويقيموا هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن «أُِمرت
(الحديث). «… الزكاة ويؤتوا الصالة
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تُْرَجُعوَن﴾. إَِليِْه ثُمَّ َواألَْرِض َماَواِت السَّ ُمْلُك َلُه َجِميًعا َفاَعُة الشَّ هللِ ﴿ُقْل

(٤٥ آية الزمر: (سورة

يُرشكون أو غريه، شفاعة يرجون وهم هللا، إال إله ال قالوا: وإن فإنهم إذن! عليهم
ومربِّر الشدة مصدر ذا هو إلخ. … أقاتل أن أُِمرت قد ملرشكون. إنهم غريه، بالشفاعة

يقول: الرياض مطوع سحيم بن هللا عبد إىل محمد الشيخ كتب وقد القتال.

صحابي، أو ، نبيٍّ يف غاىل َمن املسيح. يف الغلو مثل طالب أبي بن عيل يف الغلو
فالن سيدي يا يقول: أن مثل األلوهية، من نوًعا فيه وجعل صالح، رجل أو

ُقِتل. وإالَّ تاب فإن يُستَتاب، كافر فهذا حسبك، يف أنا أو أغثني،

أيًضا: إليه كتاب ومن

واألحجار هللا، دون من تُعبَد أوثانًا اتُّخذت التي القبور عىل بُنِيت التي املشاهد
األرض وجه عىل منها يشءٍ إبقاءُ يجوز ال والتقبيل، والنذر للتربُّك تُقَصد التي

إزالته. عىل القدرة مع

بالكتاب إذْن ليستشهد محمد الشيخ إن «… الدوارس القبور «خريُ النبي: قال وقد
بعض يف ولكنه واملرشكني، الكفار قتل عىل األربعة واألئمة الصحابة وبأقوال والحديث،

منها: واحدة يف جاء فقد ويعتذر، يشكو رسائله

فكاتبناهم العامة؛ ال الخاصة هم األمر هذا يف عادونا الذين أن يخفاكم وال
نفوًرا. إال ذلك زادهم وما أحسن هي بالتي وخاطبناهم

يقول: العراق يف السويدي الرحمن عبد إىل كتاب ويف

أتَونا الذين وهم والحرمة؛ النفس دون إالَّ اليوم إىل أحًدا نقاتل فلم القتال أما
وجزاء املقابلة. سبيل عىل بعضهم نقاتل قد ولكن ممكنًا. أبَقوا وال ديارنا يف

مثلُها. سيئٌة سيئٍة

إذا خصوًصا دائًما، تُثمر ال غلبة ولكنها اإلنساني، للطبع الغلبة من شيئًا هنا ها إن
غري ذاك إذ امُلصِلح يرى فال الحسنات، مقام اآليات فتقوم والنعرات، بالنزعات اصطدمت

49



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

درجات، اإلرشاك ولكن الهدم، لغري تصلح ال قباب ذي وقبوٍر واملال، الدم حالل مرشٍك
وضلَّلوه. الشيخ قاوموا َمن بها يتسلَّح باطنة أو ظاهرة معاٍن اآليات ويف

(اآلية). َلُه﴾ أَِذَن ِلَمْن إِالَّ ِعنَْدُه َفاَعُة الشَّ تَنَْفُع ﴿َوَال

(٢٣ آية سبأ: (سورة

(اآلية). ِبِإذِْنِه﴾ إِالَّ ِعنَْدُه يَْشَفُع الَِّذي ذَا ﴿َمْن

(٢٥٥ آية البقرة: (سورة

وقالوا: املسألة، يف املتطرِّفون ع فتوسَّ مالئكته، وبالتايل مأذون، هللا ورسول املقاومون: قال
العميم، الرشك إىل ذلك فجرَّ مأذونون، األولياء أي ومالئكته؛ هللا رسول من كذلك واملقربون

الذميم. والكفر
من ألحد وال للمالئكة ليس الكربى. الوهاب عبد وابن تيمية ابن حجة ذي هي
أعوان. للملوك تكون كما تعاونه أعوان له وليس هللا، ُمْلك يف واحد سهٌم منهم املخلوقات

(اآلية). َلُه﴾ أَِذَن ِلَمْن إِالَّ ِعنَدُه َفاَعُة الشَّ تَنَفُع ﴿َوَال ولكن
العلماءُ اختلف هنا وها له. مأذونًا به ع امُلتشفَّ كان إذا تنفع وهي شفاعة، هناك إذن
هذا عىل تيمية ابن أجاب قد بالشفاعة؟ هللا له أَِذن َمن معرفة إىل السبيل كيف واملفرسون.
تعاىل.» له كلُّه إذن فاألمر هللا، من اإلذُن حاٍل كلِّ «ويف فقال: التخلُّص، وأحسن السؤال
رددتني وإذا هللا، إىل أردُّك وأنا الكتاب إىل تردُّني أنت لها. نهاية ال التي الدائرة يف نزال ال

رسوله. وُسنَّة تعاىل كتابه إىل أردك هللا إىل
ال ما كلَّ إن معناه: ما قوله يف تيمية ابن حلَّله فقد ع، التشفُّ من نوع وهو الدعاء أما
لنبيٍّ أو مللك اإلنسان يقول أن يجوز وال تعاىل،8 منه إالَّ يُطَلب أن يجب ال هللا إالَّ يستطيعه
ذلك سأل وَمن إلخ. … عدوي عىل انرصني أو ذنبي اغفر ميتًا: أم حيٍّا كان سواء لشيخ، أو
نوًعا هناك ولكنَّ والتماثيل، والصور واألنبياء املالئكة يعبدون الذين املرشكني من فهو
هذا والسالمة. بالخري لنا ادعوا عنهم: ارتحالك عند لجريانك تقول كأن يجوز، الدعاء من

الذنوب، وغفران األعداء عىل والنرص — والبهائم اآلدميني أمراض — األمراض شفاء تيمية ابن ذكر قد 8

هللا. غري من تُطَلب أن يجوز ال التي األمور من كلها القلوب، وإصالح القرآن، وتعلُّم
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سألوا أجدبوا ملا الناس إن فقالوا: فيه، عوا توسَّ ثم لغائب، غائب إجابة العلماء يسميه ما
الخطاب بن عمر أن أيًضا الصحيحني ويف فُسُقوا. لهم هللاَ فدعا لهم، يستِقَي أن النبي
فأسقنا، نبيِّنا بعمِّ إليك ل نتوسَّ أجدبنا إذا كنَّا إنا اللهم فقال: فدعا بالعباس، استسَقى

فُسقوا.
أفال النبي وعم النبي طْلبة هللا استجاب فإذا األولياء. أصحاب حجة ذي هي
تيمية ابن ولكن سليلتَيهما؟ من والصالحني وابنَيها وابنته صهِره طْلبة كذلك يستجيب
يقدر ما الحيِّ اإلنسان َطَلِب باب من هذا إن قولهما: يف عليهم ان يردَّ الوهاب عبد وابن
جائز، وذلك حياتهما يف منهما الدعاء طلب هو ه وبعمِّ بالنبي ل التوسُّ حقيقة فإن عليه،

أمًرا. يستطيع فال امليت أما
يخضعون وال سلطانهم، يَد نجٍد أهُل يقبِّل ال لذلك التعظيم؛ عن حتى النبي نهى قد
عن النبي نهى وقد هللا، لغري والتعظيم السجود يجوز ال الرأس. له يطأطئون أو أمامه
املغرب وصالة الرشوق قبل الفجر صالة فتُصىلَّ غروبها، وعند الشمس طلوع عند الصالة
اليمن يف خصوًصا الجزيرة يف شائعة كانت التي العقائد عن املسلمني ليُبعد الغروب؛ بعد
مثلهم يسجدون فال والصابئني، املجوس والكواكب، الشمس عبدة عقائد أي األحساء؛ ويف

للشمس.
الصالة بمنزلة هي للميت والدعاء الوهابيني، عند شائعة فمرشوعة القبور زيارة أما
ديار أهل عليكم سالم يقولون: العادة هذه عىل يواظبون الذين نجد فأهل جنازته. عىل
نسأل واملستأخرين، منا املستقدمني هللا يرحم الحقون، بكم هللا شاء إن وإنا مؤمنني قوم

بعدهم. تفتنَّا وال أجرهم تحرمنا ال اللهم العافية، ولكم لنا هللا
فقال وشئت. هللا شاء ما له: قال لرجل النبي جواب منه وأجمل جميل. دعاء هو
وشاء هللا شاء ما تقولوا «ال أيًضا: قال وقد وحده.» هللا شاء ما بل ا، ندٍّ هلل «أجعلتَني النبي:
عليها يجري التي القاعدة هي وهذي محمد.» شاء ما ثم هللا شاء ما قولوا ولكن محمد،
سعود، ابن ثم هللا نسأل سعود، ابن شاء ما ثم هللا شاء ما مثًال: فيقولون نجد، أهل اليوم

لهلكنا. سعود ابن ثم هللا لوال
درجات: ثالث عىل فهو ل التوسُّ أما

ويسأله صالح رجل أو نبيٍّ قرب أنه يعتقد ما أو ويل أو النبي قرب إىل املرء يأتَي أن األوىل:
فإن صاحبه، يُستَتاب أن يجب صحيح رشك فهذا هللا، إالَّ عليه يقدر ال فيما حاجتَه

ُقِتل. وإالَّ تاب
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للحي: يقول كما له يدعَو أن الصالح الشيخ أو الويل أو النبي من املرء يطلب أن الثانية:
امليت يف ال الحي يف مرشوع هذا الدعاء. النبي من يطلبون الصحابة كان كما يل ادُع
النبي عمِّ بالعباس استسَقوا عمر زمن يف الناس أن ذلك دليل والصالحني. األنبياء من
عيلَّ وصلوا عيًدا، قربي تتخذوا «ال النبي: قال وقد به. ُمستغيثِني النبيِّ قرب يجيئوا ولم

تبلغني.»9 صالتكم فإن كنتم حيثما
أسألك فالن، بحرمة أو فالن، بربكة أو عبدك فالن بجاه اللهم املرء: يقول أن الثالثة:
يدعون كانوا أنهم الصحابة من أحد عن يُنَقل لم ولكن الناس بني شائع هذا وكذا. كذا
أن فيجب بشفاعته أو الصالحني أحد بحق ل التوسُّ أجازوا إذا وإنهم الدعاء. هذا بمثل

وحضوره. حياته يف ذلك يكون
فيحلِّل الصحيح، الرشك فيها فقط واحدة ومنها الثالث، ل التوسُّ درجات هي هذي
فيهما فالذنب الثانيتان الدرجتان أما يَتُب، لم إن صاحبه قتل الوهاب عبد وابن تيمية ابن

منهما. له توسُّ ُعدَّ َمن قتُل يجوز وال املسيحيني، عند العرضية بالخطيئة شبيه

الحنابلة ولكن النبي، قرب هدم يُوِجب أو الحج عن املسلم يمنع ما الحنبيل أو الوهابي املذهب يف ليس 9
ال والدعاء قلت، كما للسالم، القبور يزورون أنهم يف املسلمني من سواهم عن يختلفون والوهابيني
عنه ينحرفون الدعاء أرادوا فإذا عليه، يسلِّمون النبي قرب زاروا إذا الصحابة كان وقد واالستغاثة. ل للتوسُّ
«ليس تيمية: ابن قال والتقبيل. بالقرب ح التمسُّ عن ينهون وكانوا وحده. هللا ويدعون القبلة ويستقبلون
ريضهللا — عمر أن الصحيحني يف ثبت وقد األسود.» الحجر إالَّ تقبيلها يرشع ما الجمادات من الدنيا يف

قبَّلتك.» ما يقبِّلك هللا رسول رأيت أني ولوال تنفع وال ترض ال حجر أنك ألعلم إني «وهللا قال: — عنه
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الثالثة: النبذة
إىلحني نشأهتم منذ سعود آل

عىلنجد الرشيد بن استيالءحممد

(١١٥٧–١٣٠٩ه / ١٧٤٤–١٨٩١م)

سعود آل أمراء

١١٤٠ه / ١٧٢٧م تُويف   مقرن بن محمد بن سعود

١١٧٩ه / ١٧٦٥م تويف أبيه بعد اإلمارة توىلَّ سعود بن محمد

١٢١٨ه / ١٨٠٣م تُويفِّ ١١٧٩ه / ١٧٦٥م اإلمارة توىلَّ محمد بن العزيز عبد

١٢٢٩ه / ١٨١٣م تُويفِّ ١٢٠٢ه / ١٧٨٨م اإلمارة توىلَّ العزيز عبد بن سعود

١٢٣٤ه / ١٨١٨م تُويفِّ ١٢٢٩ه / ١٨١٣م اإلمارة توىلَّ سعود بن هللا عبد

    املرصي االستيالء فرتة

  سنة نحو اإلمارة تنازَعا
سنة ونصف

ومشاري معمر بن مشاري بن محمد
سعود بن

١٢٤٦ه / ١٨٣٠م تُويفِّ ١٢٣٦ه / ١٨٢٠م اإلمارة توىلَّ سعود بن محمد بن هللا عبد بن تركي
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  يوًما ٤٠ حكم حسن بن هللا عبد بن مشاري
سعود بن مشاري بن

١٢٥٥ه / ١٨٣٩م تنزل ١٢٤٦ه / ١٨٣٠م اإلمارة توىلَّ األول) (الدور تركي بن فيصل

١٢٥٧ه / ١٨٤١م تُويفِّ ١٢٥٥ه / ١٨٣٩م اإلمارة توىلَّ العزيز عبد بن سعود بن خالد

١٢٥٨ه / ١٨٤٢م تُويفِّ ١٢٥٧ه / ١٨٤١م اإلمارة توىلَّ سعود بن ثنيان بن هللا عبد

١٢٨٢ه / ١٨٦٥م تُويفِّ ١٢٥٨ه / ١٨٤٢م اإلمارة توىلَّ الثاني) (الدور تركي بن فيصل

١٢٩١ه / ١٨٧٤م إىل من سنوات تسع اإلمارة تنازَعا
١٢٨٢ه / ١٨٦٥م

فيصل ابنَا وسعود هللا عبد

١٣٠٢ه / ١٨٨٤م تنزل ١٢٩١ه / ١٨٧٤م اإلمارة توىلَّ فيصل بن هللا عبد

١٣٠٧ه / ١٨٨٩م إىل من نجد عىل توىلَّ
١٣٠٢ه / ١٨٨٤م

الرشيد بن محمد

  سنة نحو حكم فيصل بن الرحمن عبد

  سنوات  عرش نحو الرشيدي االستيالء فرتة

  ١٣١٩ه / ١٩٠١م الرحمن عبد بن العزيز عبد امللك

الفتوحات – األول الدور سعود: آل

بالد كانت أيام وقبله، (١١١٥–١١٤٣ه / ١٧٠٣–١٧٣٠م) الثالث أحمد السلطان عهد يف
أو يُذَكر أثٌر العثمانية للدولة يكن لم اإلنكشارية، وفظائع الوالة مظالم من تنئُّ الشام
عليه تغبُطها حاٍل يف تكن لم نفسها الجزيرة شبه ولكن العرب، جزيرة شبه يف يُشَكر
العلويون والسادة وعسري، الحجاز يف يحكمون األرشاف كان فقد والعراق؛ الشام جاَرتاها
مستقالٍّ يحكم قبيلته ويف ُقْطره يف كلٌّ القبائل وشيوخ األمراء وكان اليمن. يف يحكمون

األحايني. أكثر يف لهم وُمعاديًا اآلخرين األمراء عن
جبل إىل األفالج ومن والكويت قطر إىل الشعرى من واألحساء نجد بالد وكانت
بني وال تدوم، أو خريًا تثمر بأخرى لقبيلة صلة ال األحوال مشتتة األوصال، ُمقطَّعة شمر

نادًرا. إال والء صالت بعض عن بعضها املستقلة الحوارض
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إىل سبيًال الغزو غري يكن ولم واصًال، فاصًال السيف غري — يُقال والحق — يكن لم
والثراء. الرزق إىل رحبًا وسبيًال االستيالء،

طاملا الشعر من بيت وهناك املألوفة. األمور من باالستيالء طمًعا القتل كان قد بل
به: يتمثَّلون العرب أمراء سمعت

ال��ق��ت��ل م��ن ن��ف��س ك��لُّ ت��ن��ج��و وب��ال��ق��ت��ل ال��دم��ا تُ��ح��َق��ن ج��ارت��ي ي��ا ال��دم��ا ب��س��ف��ك

املساواة ركناه أبويٍّا حكًما الجميع يف فيحكم واحد ألمري األمر استقام إذا هذا
أحكامهم، يف غالبًا ويعزِّزونه يعرفونه اإلجمال عىل العرب فأمراء العدل أما والحكمة.
املساواة أجل من دائًما يكون وال والنفس، الحرمة دون دائًما يكون ال عندهم القتل ولكن
أنا والسيادة. االستيالء إىل واألسهل األقرب الطريَق اإلجمال عىل القتل كان قد والعدل.
البالد عن أجلوك ثم أغلبك أو أقتَلك أن فإما الدرعية، صاحب وأنت الرياض صاحب
الفائز. القتل إىل السابق فيك. أريده ما يفَّ لك فيكون ذلك أنت تفعل أن وإما عليها، وأستويل
القاعدة. هذه عن ليخرَج بالعارض يُدَعى الذي نجد من الجنوبي القسم يكن ولم
بمصلحة، عمًال ويتغازون يتوالون شتى وقبائل بيوت من أمراء حوزة يف بلدانه كانت فقد
املنفوخة. عن عزلة يف وهي اليمامة هي هذي خطر. أو ملحنة دفًعا أو بكسب، طمًعا أو
الرياض هي وهذي غًدا. الرياض ولخصم اليوم للرياض تابعة وهي املنفوخة هي وهذي
وِقس للرياض وال للعيينة ال بالسيادة تُقرُّ ال وهي والدرعية الدرعية، عن مستقلة وهي
والسبعني الخمسة تتجاوز فال البلدان هذه من البلدين أقىص بني املسافة أما ذلك. عىل

ميًال.
بن بكر إىل بنسِبه يمتُّ الذي مرخان بن مقرن الزمان ذلك حكَّام األمراء أولئك ومن
سيادته بسط الذي مانع األمري األولني مقرن أجداد كبار ومن فربيعة.1 فجديلة، وائل،
الدرعية، ومؤسس نجد، يف املعروفة األرسة املوانعة جد هو والقطيف. وقطر األحساء عىل
عن كثريًا ليختلَف أبنائه ُملُك يكن ولم طويًال، يَُدم لم نجد حدود تجاوز الذي ُمْلكه ولكن
حال هي لها، التابعة والقرى ثالثة أو بلدين غري عىل اشتمل فما األمراء، من سواهم ُملِك

بن معد بن نزار يف النبي مع يجتمع نزار بن ربيعة إىل بنسِبه ومتَّ وائل بن بكر إىل انتسب َمن كلُّ 1

عدنان.
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بن محمد بن سعود بن محمد كان فقد للهجرة، عرش الثاني القرن طليعة يف مقرن بني
الرياض. أمري دواس وابن العيينة أمري ر معمَّ وابن والءٍ عىل وهو الدرعية، عىل أمريًا مقرن
فُعِقد التوحيد، ورسول الحنبيل املذهب د مجدِّ الوهاب عبد بن محمد ظهر عهده ويف
الدرعية أمري وكان (١١٥٧ه / ١٧٤٤م)، السابقة النبذة يف ِذْكره جاء الذي العهد بينهما

الوهابية. الدعوة سبيل يف الجهاد بارشوا َمن أول وفرحان ومشاري ثنيان وإخوانه
دياسصاحب أو دواس بن دهام القول أسلفت كما فهو املجاهدين قاوم َمن أول أما
أهلها بعض ألن دهام؛ عليها حمل التي املنفوحة، يف األوىل املناوشات حَدثِت قد الرياض.
فاتحة هي هذي بلدتهم. وعن عنهم الدفاع إىل سعود ابن فبادر الجديد، باملذهب تمذهبوا
نجد صاحب بني ثم الرياض، وصاحب الدرعية صاحب بني السياسية الدينية الحرب

األخرى. العربية األقطار وأصحاب
حنيفة؛ بوادي لهم املجاورة البلدان يف األوىل انتصاراِتهم التوحيد أهل انترص وقد
شماًال وصلوا حتى متقدِّمني غازين استمروا ثم وُقَراها، وحريملة والجبيلة العيينة يف أي
ظلوا وسدير الوشم يف البالد، وسط يف املناوئني أن عىل الخرج. إىل وجنوبًا الزلفى إىل
والعريعر الدواس مثل الكبار أعداءَهم يحالفون وهم سنة عرشين من أكثر يقاومونهم

عليهم.
املتوجهني، البلد ذاك أبناء أي أبنائه؛ أحد عليه يُويلِّ بلًدا أخذ إذا األول سعود كان قد
فقد الحساء. لصاحب فيها اإلمارة متوليًا معمر بن عثمان كان التي العيينة يف فعل كما
سعوٌد فوىلَّ بالدرعية املسجد يف فُقتل دين، املوحِّ وبني صاحبه بني وتردَّد عثمان تذبذب
أرادوا الذين الناس برأي «ال برش: ابن يقول كما برأيه وذلك مكانَه. معمر بن مشاري ابنَه
العزيز عبد امللك خطة هي األول سعود اتخذها التي الخطة وهذه معمر.» بيت انقراض

اليوم.
أهله، يقاتلون ظلُّوا بل التوحيد األمر أول يف يقبلوا لم وسدير الوشم أهل إن قلت:
محاربة من دواس ابن تمكَّن ملا ذلك لوال ة. الردَّ عىل فيغرونهم بلدانهم يف ويعيثون
الشمال. يف بالدسائس يشغلهم ذرًعا الجنوب يف ضاق إذا فكان سنة، ثالثني سعود آل

الرياض قلب يف دلقة وقعة يف القتال واشتد كبرية، األمر بادئ يف الوقعات تكن ولم
شنَّ وثبوًرا. ويًال كلها الغارات تكن ولم رجًال. عرشون الفريقني من فُقِتل القرص أمام
ُعلِّيَّتِه يف بالرصاص فرَموه بالرياض قرصه يف دهام عىل الغارة ورجاله سعود ابن

األحايني. بعض يف نزهة إال هي وإن الصيد، إىل خرجوا كأنهم ساملني، وخرجوا
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وقد العهد، طويلة متقطعة حرب نتائجها، أعمِّ ويف بالناس تأثريها يف حرب أنها إال
أنه بيَد سعود. ابن سيادة عْت توسَّ كلَّما عدًدا يزدادون والقتىل شدَّة تزداد الوقعات كانت
وألفان دين املوحِّ من وسبعمائة ألف العرب؛ من آالف أربعة غري سنة ثالثني مدة يف يُقتَل لم
العدد هذا حتى يخلو ال وقد سنة. كلَّ رجًال وثالثون وثالثة مائة أي أعدائهم؛ من وثالثمائة
قوله: يف برش ابن يصفها التي مثل أكثرها أو الوقعات كانت إذا خصوًصا املبالغة، من

وقعة وجرْت الرياض إىل العزيز عبد وأمريهم املسلمون سار السنة هذه ويف
أهل من أربعة فيها ُقتل العصافري أم وقعة ى تُسمَّ الرياض أهل عىل عظيمة
بعد بالدهم إىل املسلمون انقلب ثم واحد، غري املسلمني من يُقتَل ولم الضالل

مرادهم. تحصيل

اإلعجاب عىل يحملني الذي هذا الضالل»، أهل من «أربعة فيها ُقتل عظيمة» «وقعة
عدِّ يف أرقامه تصعد ال الذي — أظن ما عىل — الوحيد العربي خ املؤرِّ فهو برش. بابن

ذكُرها. سيجيء التي الكربى الفتوحات يف إالَّ اآلالف، إىل والقتىل الجيوش
عهد يف رشع الذي محمد بن العزيز عبد ظهر األنصار وإخوانه سعود بن محمد بعد
السيادة بذور وزرع العربية، األقطار أقىص إىل التوحيد رايات فحمل الغارات، بشنِّ أبيه
غريَ يكن لم جوالته، مجال واتساع غزواته تعدُّد عىل ولكنه والحرض، البوادي يف السعودية

األكرب. األول الفاتح سعود البنه السبيل ممِهد
الدوارس(١١٧٨ه / ١٧٦٤م)، وادي إىل الجنوبية الغربية غزواته يف العزيز عبد وصل
حائر يف الجيشان اصطدم وقد فتبعوه. الخرج بالد إىل فتقهقر نجران، أهُل عليه فخرج
األخرى الفاجعة أما دين. املوحِّ من أربعمائة قتلوا الذين نجران ألهل الغلبة فكانت سبيع،
خانهم بل خذلهم، سعود آل حالف قد كان الذي دواس بن دهام أن فهي الوقعة هذه يف
الشيخ عزَّاه الكبرية الوقعة هذه من العزيز عبد رجع وملا نجران. أهل إىل بجيشه فانضم

مؤمنني. كنتم إن األعلون وأنتم تحزنوا وال تِهنوا ال قائًال: الوهاب عبد بن محمد
العزيز عبد ابنه اإلمامة عىل فبُويع محمد األمري تُويفِّ سبيع حائر لوقعة التالية السنة يف
خمس بعد فتحها من تمكَّن الرياضحتى عىل وأكثرها األخرى تلو الغزوة يغزو ظلَّ الذي
هاربًا. الدواس ابن ففرَّ واأللف، واملائة والثمانني السابعة السنة يف أي إمامته؛ من سنوات
يف دهام مات نجد. أهل من غريهم أو التوحيد أهل تُزعج بحركة ذلك بعد يأِت ولم
الرحمة، يستحق الطوال السنني هذه بعد وهو املحرقة، الخايل الربع حاشية عىل الدلم

وتقلُّبه. تصلُّبه يف ثابتًا والضالل، النضال يف ثابتًا — هللا رحمه — كان فقد
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ووقف القصيم إىل فوصل النفود برجاله العزيز عبد اجتاز بسنتني الرياض فتح بعد
دحر قد ذلك قبل وكان (١١٨٩ه / ١٧٧٥م)، ظافًرا دخلها ثم فحارصها بُريَدة أمام
الحسويني وعربانهم سعدون وابنه دجني بن عريعر أي اآلخرين؛ التوحيد أعداء مراًرا
ولم الِجمال، عىل لة ُمحمَّ الحساء من بها جاءُوا التي الرتكية مدافعهم وغنم والعراقيني،
يومئٍذ كانت التي األحساء فغَزا العريعر يتتبع فخرج بالده يف االنتصاراُت هذه تُرِضه

كثرية. بغنائم ظافًرا منها وعاد خالد لبني
ابنُه دخل عندما إال املسلمني ويُزعج الدولة يُقلق لم وفتوحاته غزواته يف ولكنه
األولياء، شفاعة يف الدائرة ونقطة الشيعة رحال محط (١٢١٥ه / ١٨٠٠م)، كربالء سعود
قيل التي القبَّة املوحدون هدم األسواق يف هائلة مذبحة وبعد بأهلها، رجالُه فالتحمت
سورها وخارج (النجف)، املشهد إىل زحفوا ثم البلد، ونهبوا الحسني، قرب فوق كانت إنها

بحُرها.2 يومئٍذ عنها فردَّهم القباب، ذي القبور مدينة هي أخرى مدينة
إىل أدَّت فقد منهم، الشيعة خصوًصا املسلمون، لها ضجَّ التي كربالء غزوة أما
من رجب شهر يف قتله بالدرعية. الجامع يف العرص يصيل وهو العزيز عبد اإلمام اغتيال
إن وقيل (١٢١٨ه/١٨٠٣م)، كدرويش متنكًِّرا العراق من جاء شيعي رجٌل السنة هذه
الصواب. إىل أقرب هي األوىل الرواية ولكن املوصل، ُقْرب العمادية أهل من كردي الرجل
إذ الناُس فبايعه له، خلًفا سعوًدا ابنه عنيَّ قد سنة عرشة بخمس وفاته قبل وكان
العزيز عبد اعتزل إذا عجب وال الوهاب. عبد بن محمد الشيخ برأي عمًال اإلمامة عىل ذاك
والحروب، الغزو يف حياته من سنة أربعني من أكثر قىض الذي وهو شيخوخته، يف العمل
أقىص من برجاله يزحف كان قد انتصار. بعد لَها وال هزيمة، بعد قعد وال َملَّ، وال َكلَّ فال
يف ويوًما الخايل الربع حوايش عىل يوًما فيهب والنعيم، البؤس يوَمي يف أقصاها إىل البالد
من كأنه الدوارس، وادي يف وآخر بالعراق، السماوة يف ويوًما الحساء، يف يوًما القصيم،
بعض يف يغزو ألعدائهم، وسموًما دين للموحِّ مطًرا كان وقد السموم. أو كاملطر العنارص

رجاله. بني السواء عىل فيقسمها الدرعية إىل بالغنائم ويعود غزوات ستَّ السنني
فظهرت واإلمامة، اإلمارة عىل بُويع أن قبل الغزو بارش قد فكان سعود ابنه أما
هذا مظاهرها. وأتم بأروع العربية، السيادة وتوحيد الدين توحيد التوحيد، قوى فيه

اليوم منه يبَق ولم البرصة، وحول الرافدين ملتقى عند تكثر التي األهوار مثل هوًرا النجف بحر كان 2

ة. الجافَّ املجوَّفة أرضه غري
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العريعر قوَّتي تفوق الحربية واحد كلِّ وقوة األشداء، األعداء من عليه تظاهر عمن بالرغم
وتمدُّهم دهم تُعضِّ حلفائها من أو العثمانية الدولة والة من وهم ال كيف مًعا. والدواس

واملال. وبالذخرية والرجال، بالسالح
كان فقد الزمان؛ ذلك يف مكة رشيف مساعد بن غالب الرشيف األعداء هؤالء ومن
أظهر ولكنه يواليه. أو سعود ابن يُعادَي أن يريد ال أمِره بداية يف حائًرا يظهر ما عىل
عامًلا إليه يُرسَل أن يسأله سعود أبي العزيز عبد إىل كتب عندما مريبًا ميًال املواالة يف
كتابًا يحمل نجد قضاة أحد اإلمام فأرسل الوهاب، عبد ابن دعوة ليُفهمه نجد علماء من
مناظرة يف يرغبوا لم العلماء أولئك ولكن الحرام، هللا بلد يف األعالم العلماء إىل الشيخ من
هو يكون وقد والوالء. املساملة حبِّ من أظهر فيما الرشيف مع كانوا وال النجدي، القايض
التي الحقيقة هي وهذي الحني، ذاك منذ ر شمَّ إنه إذ الحقيقي؛ قصده خدام وهم املصانع
من بجيش العزيز عبد الرشيف أخاه فأرسل نجد، ألهل العداوة ساعد عن فيها ريب ال
الدرعية. ليهاجموا وقحطان ومطري شمر عربان من كثريون إليه انضم وقد الحجاز، عرب
الرشيف جاء ثم طائل، دون قصوره من قًرصا فحارصوا الرس، وادي يف توقفوا ولكنهم

مغنًما. يُصيبوا أن دون الحجاز إىل أشهر أربعة بعد وعادوا أخاه، ينجد نفسه غالب
عىل ومطري شمر عرب قيام يف ظهرت سياسية نتيجٌة الغزوة لهذه كان قد أنه عىل
فأدخل شمر جبل غَزا ثم شملهم شتَّت رضبًة العدوة3 وقعة يف سعود فرضبهم دين، املوحِّ

التوحيد. دين يف أهله
سريَّ فقد مخاتًال. قصده يف يكن لم الذي العراق وايل باشا سليمان أعدائه ومن
واملربز، الهفوف احتلَّ قد سعود ابن وكان فيها، نجد أهل ملحاربة األحساء إىل العساكر

مدحورة. الدولة عساكر فعادت
يف مراًرا انهزم والذي والبرصة، املنتفق يف عامًال كان الذي هللا عبد بن تويني أما
العزيز عبد األمري عدوِّه إىل لجأ بغداد وايل عزله عندما عجيب. فأمره نجد، أهل عىل حمالته
حملًة ز يجهِّ كان عندما سليمان الوايل إىل فلجأ عاد ثم عليه، وأغدق فأكرمه الدرعية يف
ويقتل األموال، يجمع الذي أنا ًحا: متبجِّ جاء ثم ًما، متندِّ تويني جاء سعود. آل عىل جديدة
الضخمة باملدافع فجاء الجيش عىل ره وأمَّ ثانية الوايل ُخِدع حال. كل يف وينترص الرجال،
أسوارها. تحت رجاله من وكثريين مدافعه عريعر مثل وترك فحارصها، بُريَدة يحارص

حائل. قرب شمر مزارع من 3
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الجزيرة شبه أوعاُر دونها حالت وال وفتوحاته، كلِّها غزواته يف راية لسعود تُهَزم لم
يعتسف باملسلمني «سار برش: ابن قال الحرة. حتى جيوشه اجتازت فقد بواديها؛ وأهوال
يسمع ال يباب، موحشة كلَّ األرض أديم من ويطوي والصعاب، السهل الفيايف من
يرى ال مهاِمِهها يف الخرِّيت ويحري الَقَطا، فيها يضل والذباب، العرج أصوات غري فيها
السماء، زرقة أديمها لون يحاكي مظمأة العيس، أثر رحبها يف يُبرص وال أنيس، بَقْفرها
إنضاء وبعد والزمزمة. الغمغمة من فيها للجن بما الساري يحس واألرجاء، األفق مغربة

الحرة.» سواد له تبني الفالة وسباسب املهريات4 وإرقال األعوجيات،
أكثر كالسياخ التي وحجارتها املسنَّمة حصاها يف وهي الربكانية املفازة تلك الحرة!
دائًما يردِّدون ورجاله سعود ابن أتخيَّل إني صادًقا. وصفه يف وكان وصف، ا ممَّ أهواًال

ثعلبة: ابن بيت

س��ف��ُر ح��اج��ت��ي ع��ن ت��ك��ائ��دن��ي وال ب��ل��د وال ل��ي��ٌل ��م��ن��ي ت��ج��هَّ وال

قًرصا سعود وشيَّد وعمان، شمر جبال ويف الحرة، وراء فيما التوحيد رايات رفعوا
عىل الخيمة رأس إىل ووصل البحر،5 فوق قَدم ألف مسقط حدود عىل الربيمة يف للحامية

ه. فكرسَّ فيها غالب والرشيف فاحرتب تربة إىل وزحف الخليج،
بنرص ُخِتمت التي الحجازية املأساة فاتحة فكانت «ودينوا»6 البلد أهل بايعه ثم

(١٢١٤ه / ١٧٩٩م). العرشين القرن من الثاني العقد يف ثانية سعود ابن
مدهشات ومن مكة. مفتاح والطائف الطائف، مفتاح تربة إن سديد والقول قيل:
بيت من وزيٌر غالب للرشيف كان اآلن. سأقص ما أخباره من يعيده فيما التاريخ
وبني بينه فوقع ُمداجيًا، يظهر ما عىل يكن ولم الرحمن7 عبد بن عثمان اسمه املضايفي
أهل من له جمع ثم يبايعه، سعود ابن إىل املضايفي فجاء مكة من فطرده خالٌف، الرشيف

قبيلة. اسم مهرة إىل تُنَسب اإلبل من نوع وامُلهريات السري، من نوع اإلرقال 4
مع التوحيد دين عىل مقيمني هناك الناس فوجد ١٩٠١ سنة بريمة Zwemer زويمر الدكتور زار قد 5

مسقط. صاحب رعايا من أنهم
التوحيد. دين يف دخل أي «دين»؛ نجد أهل يقول 6

عرفت فقد الخدمة، لهم تُخلص التي البيوتات عىل يحافظون أنهم واألرشاف العرب أمراء حسنات من 7

السابق. الحجاز ملك عيل الرشيف خدمة يف املضايفي بيت من واحًدا
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فزحفت الرشيف. ملحاربة كبريًا جيًشا وُقَراها، وتربة ورنية بيشة من والحارضة، البادية
(١٢١٦ه / ١٨٠٣م)، مكَّة إىل مهزوًما ففرَّ فيها غالب الرشيف وكان الطائف إىل الجيوش
الفاتحني بمقاتلة الحجاج فهمَّ الحج وقت وكان بالجنود، واملضايفي سعود اه فتقفَّ
الرشيف وكان ظافًرا مكة سعود دخل أوطانهم. إىل منهم كثريٌ وعاد تخاذلوا ولكنهم
يهدمون ورجاله رشع ثم األمان، أهلها فأعطى جدة، إىل رحلوا قد وأتباعه وعساكره غالب

القبور.8 فوق بُنيت التي الِقباب
معناه: هذا الثالث سليم السلطان إىل كتابًا سعود كتب وقد

،١٢١٨ سنة محرم من الرابع يف مكة دخلت فقد بعُد، أما سليم: إىل سعود من
الوثنية، أشباه من هناك ما هدمت أن بعد وأموالهم أرواحهم عىل أهلها نت وأمَّ
طبًقا أنت ولَّيته الذي القايض وثبت ا. حقٍّ منها كان ما إالَّ الرضائب وألغيت
والطبول باملحمل املجيء من القاهرة ووايل دمشق وايل تمنع أن فعليك للرشع
رحمة وعليك يشء يف الدين من ليس ذلك فإن امُلقدَّس، البلد هذا إىل والزمور

وبركاته. هللا

أي ذلك؛ أثناء الدعوة وكانت املدينة، عىل الوهابيون استوىل بسنتني مكة فتح بعد
وكان بأْرسها. تهامة تعمُّ كادت حتى واليمن عسري يف تنترش وسياسة دينًا التوحيد دعوة
فبايعتْه هناك، سعود حلفاء أكرب من شعيب بن وطامي نقطة أبو الرحمن عبد الزعيمان
يف أملع رجال منها بأًسا، القبائل أشدُّ بايعتْه قد وكانت الفقيه، وبيت الحديدة ثم اللحية

نجران. يف اليام وعرب عسري
الجوف إىل غزواتهم يف فوصلوا الشمال إىل نجد أهل أنظار اتجهت املدينة فتح بعد
أبواب عند منترصين فوقفوا والكرك، حوران إىل واجتازوهما (١٢٢٠ه / ١٨٠٥م)، والبرتاء
هللا، دين إىل فيها يدعوهم هناك الوالة إىل كتُبًا سعود اإلمام أرسل وقد وفلسطني. الشام

نسيب هو لؤي بن خالد الرشيف سنة، وعرشين مائة بعد ُكتبت وقد الصفحة لهذه الثانية النسخة خذ 8

حسني الرشيف عىل خرج وأحرجه. خالًدا فأخرج تأصل خالٌف االثنني بني كان وقد السابق، حسني امللك
عىل حملتهم يف سعود ابن جيُش اإلخوان إىل وانضم وُقَراها ورنية والخرمة تربة من العربان فجمع
محرمني مكة دخلوا ثم مكة، إىل فتقهقر عيل الرشيف فيها كان وقد الطائف الجيوش فاكتسحت الحجاز،

جدة. إىل انسحبوا قد واألتباع والجنود عيل امللك وابنه املخلوع حسني امللك كان يوم
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له فدانت كلَّها العربية البالد خ دوَّ الذي الرجل ذاك يكن لم الشام بالد إىل طموحه يف ولكنه
أنصاًرا له يتخذ أن حاول أنه ومع وعمان. نجران يف الخايل الربع حوايش عىل حتى العرب
رجاله ومعاملة للحج منَْعه فإن االستيالء، يف طريقته عىل جريًا سورية يف األمر أولياء من
باشا هللا عبد «خرج الشام: خطط كتابه يف عيل كرد محمد قال عليه. األمر أفسَدا للحجاج
عظيمة، أموٌر الوهابيِّني وبني بينه فحدثت باملحمل ١٢٢٠ه) يومئٍذ الشام (وايل العظم
دين املوحِّ غري الحجاج سعود اإلمام منع التالية السنة ويف الحاج.» وانتُهب عسكره فهلك
األوروبيِّني ن يؤمِّ لم أنه ذلك إىل أضف الرتك. من فيها كان َمن مكة من وأخرج الحج عن
حجة ذاك عملهم مجرد يف وكانوا مكة، إىل دخوله سنة منها فخرجوا جدة، يف كانوا الذين

حكمه. عىل
تستطع فلم والياتها، وأجمل أغنى أبواب عىل العدو أصبح وقد العثمانية، الدولة أما
الجيوَش الوهابيون كرس أن بعد ولكنها خطري، بعمل مبارشة تقوم أن أحوالها فساد يف
محمد من فطلبْت مرص، إىل بنظرها أدارت والشام العراق يف والتُها عليهم أرسلها التي

الحجاز. من نجد أهل وإخراج الحرمني إنقاذَ بنفسه يتوىلَّ أن باشا عيل
ألن بل يستطيعه؛ أو فيه لريغَب يكن لم ألنه ال األمر؛ بادئ يف عيل محمد تردَّد قد
الباب أعاد أيديهم. يف وشئونها البالد يرتك أن يخىش وكان مسيطرين يومئذ كانوا املماليك
أنه إال فيه، راغب والباشا لألمر، يُذعن ال كان إذا الباشا د هدَّ وقد مراًرا الطلب العايل
جيشه يُبِعد أنه األوىل: لنفسه؛ كربى فوائد ثالث اإلذعان يف رأى وقد الُفَرص، يتحنيَّ كان
الطريقة عىل مدرب جيش تنظيم من غيابه أثناء فيتمكن التمرُّد الكثري املنظم غري األلباني
لزومها بحجة إليها حاجة يف كان التي األموال الدولة من يأخذ أنه والثانية: الغربية،
عىل العالم يف املسلمني عواطف تجمع الحرب هذه أن والثالثة: املقدَّسة، الحرب لنفقات

الحج. مناسك ومعيد الحرمني منقذَ بصفته ووالئه حبِّه
«بالقيالن الكعبة ويكسو عام كلَّ ورجاله يحجُّ سعود اإلمام كان األثناء هذه ويف
يتزاوران االثنان وكان مكة، إىل بالعودة فآذنه غالب والرشيف تصالح وكأنه الفاخر»،
هذه يف قال وقد بالرشيف، الظن يُحسن ال فهو برش ابن املؤرخ أما الهدايا. ويتبادالن
حق، من تخلو ال كلمة هي كريم.» غرٌّ واملؤمن خدعة ذلك مثل غالب «وأعطاه املهاداة:
الحجاز. من وجماعته سعود إلخراج الخفي سعيه يف مستمرٍّا غالب الرشيف كان فقد

السويس يف السفن من أسطول وإنجاز املماليك قتل بعد السنة هذه خريف يف
كان الذي طوسون ابنَه فأرسل العايل، الباب طلَب عيل محمد لبَّى ،(١٢٢٦ / ١٨١١)
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وبرٍّا9 بحًرا جاءُوا الجنود. من آالف ثمانية يقود سنِّه، من عرشة السابعة يف يزال ال
عسكر يف كانوا الذين املسرتزقني املجازفني من وعدٌد أوروبيُّون ضباط ومعهم ينبع، إىل
للقائه، استعدُّوا قد نجد أهل وكان ومدافعه، بمعداته ينبع من الجيش هذا زحف بونابرت،
بوادي الخيف يُدَعى مكان إىل سعود اإلمام ابن هللا عبد بقيادة منهم آالف ثمانية فخرج
وكانت القعدة، ذي من األواخر العرش يف الجيشان التحم هناك املدينة. قرب الصفرى
الخيام وراءَهم تاركني املرصيون فانهزم نجد، ألهل الشديد القتال من أيام ثالثة بعد الغلبة
والشاردين والجرحى القتىل من آالف خمسة قيل: كبريًا، وعدًدا واألرزاق والذخرية واملدافع
يف املبالغة فرضنا وإذا ستمائة، نحو منهم ُقِتل فقد العرب أما والرواحل. الخيل عدا ما

الحني. ذاك حتى الوهابية الحرب وقعات أكرب ذلك مع تظل الصفرى فوقعة العدَدين
النجدات. يطلب منها فأرسل ينبع، إىل املهزوم جيشه من ى تبقَّ بما طوسون تقهقر
للمرة سعود اإلمام حجَّ األولني سعود آلل املجد خاتمة هي التي السنة هذه ويف
يف رجاله طاف ثم األسود، والديباج بالقيالن عادته عىل الكعبة وكسا السابعة أو السادسة
مخالًفا عمًال منه رأوا فَمن املنكر، عن وينَهون الخبائث، عن الناس يردعون مكة أسواق
بعض يف الردَّة إىل ة الشدَّ هذه أدت وقد الرشعية. األحكام بموجب الحال يف أدَّبوه للرشع

سييل. كما البوادي
إىل عاد ثم بتحصينها وأمر املدينة إىل النجدات أرسل سعوًدا اإلمام إن برش: ابن قال
ينبع يف مرابٌط طوسون أن يعلم وهو الحال تلك مثل يف عودته يف السبب نعلم وال نجد،
عليهم. ينقلبون وقد نجد أهل وبني بينه يتذبذبون الحجاز عرب وأن النجدات، ينتظر

(١١٢٧ه/ املدينة عىل الكرَّة طوسون فأعاد التالية، السنة يف املرصية النجدات جاءت
وحرب، جهينة عرب من كثريين جيشه إىل وضمَّ النخل، ينبع احتلَّ أن بعد ١٨١٢م)،
دام شديًدا حصاًرا املرصيون فحارصها نجد أهل من آالف سبعة املدينة يف كان وقد
أشعلوا التي الرساديب إليها وحفروا املدافع، القلعة عىل بوا صوَّ يوًما. وسبعني خمسة
عىل تساعدهم األمراض وجاءت املياه املدينة عن قطعوا ثم البارود، األسوار تحت فيها
يساعد والوباء ناَرين بني فأمسوا النجديِّني عىل أيًضا األهايل قام بل املحارصين، املرابطني
املدينة أبواب انفتحت أن قبل — برش ابن قاله — آالف أربعة منهم مات حصادهم. يف

للمرصيني.

طوسون. يقودهم والعرب الرتك الخيَّالة من ألفان برٍّا وجاء بالسفن، آالف ستة جاء 9
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املقاصد تحقيق يف جهًرا السعي فبارش النرص بهذا غالب الرشيف استبرش قد
والطائف مكة يف الردَّة فانترشت الفتنة قرون السنة هذه يف بدت ثم يبطنها، كان التي
النكبات ولكن قتال، بدون الرشيف بمساعدة طوسون فدخلهما (١٢٢٨ه / ١٨١٣م)،
أهوالها من املرصيون ينُج ولم الرشيف. عدوِّهم عىل حتى تُبِق لم النجديِّني عىل توالت التي
ُقدِّرت وقد أعدائهم، عىل حليَفهم كان الذي بالوباء مئات منهم مات فقد الجارفة. الطامية
بنجدات نفسه عيل محمد جاء ثم الرجال، من آالف بثمانية الحملتنَي يف كلها خسارتهم
الجسيمة، الخسارة هذه فيه وخرس ابنُه بارشه الذي العمل بإنجاز يُرسع جاء جديدة.
غالب الرشيف فيها فاستقبله السنة، هذه من آب) شعبان / ٣١ ٣٠) يف جدة إىل فوصل

مكة. إىل رافقه ثم مكرًما مرحبًا
عمًال أوالده وعىل عليه قبض أن يف الرشيف جازى هناك عيل محمد استقرَّ وعندما
غالب خزائن يف كان ما جميع حجز ثم مرص، إىل أَرسى وأرسلهم ادعى كما شاهاني بأمر
يحيى الرشيف أخيه ابَن مكانه ونصب جياد، قرص من حرمه وأخرج والفضة، الذهب من

رسور. بن
فبعد الرشيف؛ عدوهم بيت من القضاء لدى حظٍّا أوفر يكونوا فلم سعود آل أما
والعرشين التاسعة السنة من األوىل جمادى ٨ يف وقيل ،١١ يف أي جالئهم؛ من أشهر أربعة
والستني الثامنة يف وهو سعود اإلمام الدرعية يف مات (١٨١٤ سنة أيار ٢) واأللف واملائتني
يف يومئٍذ كانوا الذين املسترشقني أحد عن نقًال هوغارث قال كما ى بالُحمَّ ال مات عمره. من
شك وال لت عجَّ التي الحجاز يف نجد أهل نكبة هي أخرى بعلة وقيل: املثانة، يف بعلَّة بل مكة،
العزيز، عبد والده وفاة يوم من حسبناها إذا سنة عرشة إحدى واليته كانت وقد أَجِله. يف
واأللف. واملائتني الثانية السنة يف باإلمارة بُويع يوم من ُعدَّت إذا سنة وعرشين وسبًعا

لهذا التاريخ رجل ل تؤهِّ التي بأكثرها أو السجايا بتلك ُخصَّ وقد بالكبري، يُدَعى هو
سياسته ويف حليًما، عدله ويف وِرًعا، حكمته ويف متواضًعا، عظمته يف كان فقد اللقب.
حدِّ عند به يقف ولم عاديٍّا، يكن لم ذكاءً ذلك إىل أضف واملضاء. املرونة بني جامًعا
مجالس عقد من يستنكف فلم وللطالب، للعلماء محبٍّا بالعلم، مولًعا كان فقد السياسة؛
يتوىلَّ هو كان بل العاصمة، يف يكون عندما مشارفته وتحت قرصه يف والتدريس القراءة
والفقه، التفسري علَمي من يحسنه كان بما العلماء حتى فيُدهش األحايني بعض يف التعليم
التدريس مجالس يزور كان األرجاء البعيد ملِكه ومشاكل مشاغله تعدُّد من وبالرغم

املجتهدين. األذكياء منهم ويجزي الطلبة أعمال عىل فيطلع العامة،
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كانوا وإن ذويه عىل الفضل يُنكر ال أعماله، يف مثله أخالقه يف كبريًا سعود كان وقد
معاملته ذلك مثال وأهوائها؛ النفس شبهات عند ومكارمه إحسانه يف يقف وال أعاديه، من
سعود، غري مكة فاتح كان فلو والغل، الكيد من الرشيف يُبطنه كان ما عىل غالب للرشيف

جدة. إىل هاربًا منها فرَّ أن بعد إليها بالعود للرشيف أَِذن ملا مثًال، عيل محمد كان لو
يف وللعرب خدعة، الحرب أن القاعدة عن ليخرج يكن فلم وفتوحاته غزواته يف أما
جهة إىل يغزَو أن أراد إذا سعود كان فقد بالدهاء. السذاجة فيها تقرتن أساليب ذلك
يف الرقيعة نزل وعندما بالعكس. والعكس الغرب أو الجنوب يريد أنه يُظهر الشمال
عند البنادق كلهم يُطلقوا وأن ناًرا منهم واحد كلُّ يُوقد أن رجاله أمر األحساء غزوة
األرض فارتجت واحدة دفعًة ذلك فعلوا الشمس طلعت فلما أهلها. لرُيهبوا الشمس طلوع
طريقة الحرب يف الطريقة هذه األحساء. يف الحوامل من كثري وأُسِقط السماء وأظلمت

نجد. أهل عند خصوًصا العرب عند مألوفة والرتويع اإلرهاب
فتوحاته يف فإن واملرام. الهمة وعلو واإلقدام، الكبري سعود يف البسالة لذكر حاجة وال
والعدل؛ األمن هما رائعتان كبريتان مزيتان له كان فقد حكمه أما ذلك. عىل األكرب الشاهد
وكان والعدُل: الرشعية، األحكام بموجب الرسيع الشديد العقاب أساسه وكان األمن:
النظام، كان وال اإلدارة، من يشء عىل يكن لم أنه بيَد املحاباة. وعدم املساواة األمتن أساسه
القصية النواحَي لريبَط يكن فلم معلوًما. بالجيش تتعلَّق أساسية قواعد بعض عدا ما
ذهبت فإذا صولته، غري الُعرى وثيقة ليحفظها يكن ولم األمري، كلمة غريُ ببعض بعضها

امللك. ذهب الصولة

الفوىض – الثاني الدور سعود: آل

كبري، الحزم من يشء عىل كان وال اإلرادة، أو البنية قويَّ الشاب طوسون يكن لم
عىل الثانية حملته يف النرص له ُعِقد ملا الحجاز عرب ولوال وأضنتْه. الحجاز حرُب فأعيَتْه
يف بتساهله عامًال دينه، يف متساهًال إبراهيم وأخيه أبيه مثل كان أنه بَيْد نجد. عرب
االنتفاع ويحب األوروبيِّني إىل خصوًصا يميل وكان سياسية. وغري سياسيًة شتى أمور
يف كانوا الذين املسرتزقني منهم املجازفني أولئك إىل أرشت قد واخرتاعاتهم. بعلومهم
وهو أحدهم، أن ذكرت، الذي التساهل عىل يدل ا ممَّ أمورهم أغرب ومن املرصي. الجيش

املنورة. املدينة حكم برهة توىلَّ كيث، ثوماس اسمه اسكتلندي
من شيئًا إلينا ينُقل أو األيام، تلك حوادث يدوِّن عالم أديٌب بينهم يكن لم أنه عىل
طوسون استوىل عندما خلسة ولو مكة دخل منهم أحًدا أن أظن وال هناك. معلوماته
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إال واالستطالع، التكشف عىل صاحبها تحمل التي العلمية العقلية لهم تكن لم ألنه عليها؛
تافًها. يَُعد ُكتب ما إن وقال هوغارث، ذكره واحًدا

جديرون وهم املرصيني مع جاءوا وال محاربني، الحجاز يجيئوا لم ثالثة هناك أن عىل
الوهابيون كان يوم مكة دخلوا الذين املستعربني املسترشقني العلماء من ألنهم بالذكر؛

تحامل. أو تحيُّز بدون عنهم وكتبوا كثب من فرأوهم عليها، مستولني
ودينًا ونسبًا اسًما انتحل لبلخ10 أي: باديا دومنغو اسمه إسباني رجل هؤالء أول
امُلكرَّم، األمري العبايس بك عيل هو الحجاز. إىل الجزائر طريق عن قادش من وجاء عربيٍّا
جاء قد أجل العربية، البالد إىل بونابرت رسول ر، املوقَّ الورع والحاج املحرتم، والعالم
محرًما، املكرمة مكة إىل وسار والحشم، الخدم به تحف جدة يف فنزل مستكشًفا ا حاجٍّ
،١٢٢١ القعدة ذي ١٤/ ١٨٠٧ سنة يناير ٢٣ يف فدخلها نجد، أهل من جاءُوها َمن مثل
يف وكان ، الثجُّ وحرض ، العجُّ سمع واعتمر.11 معهم وحج الوهابيني، جموع شاهد وقد
شكَّ فما إشارة، أو فعلة تخونه وال يقولها كلمة تعيبه ال ا، حقٍّ ومسلًما ا قحٍّ عربيٍّا ظاهره

نسبه. يف أو دينه يف أحٌد
عىل وإنه العمر من الرابع العقد يف إنه فقال: غالب، بالرشيف بك عيل اجتمع وقد
كانت التي النارجيلة يدخن وهو مجلسه يف مرة ألول رآه ودهاء. حصافة ذو جهله
من يتصل كان الذي النربيج غري األوروبي السائح يَر فلم الوهابيِّني، من خوًفا محجوبة

للمجلس. املجاورة الغرفة يف وراءه بالنارجيلة الحائط يف خرق
يف فاستخدمها واملساحة، للرصد أدوات حقائبه يف يحمل عامًلا كان هذا والعبايس
حاز وقد الجميع. من محرتًما كان بل الناس، من أحٌد يعرتضه أن دون وجوارها مكة
املسلمني، من القالئل األفراد إال يحوزه وال املسترشقني من سواه يُحْزه لم رشًفا ذلك فوق
فعندما تنكُّره. يف النهاية حتى يُفلح لم يظهر ما عىل ولكنه الكعبة، كناسة رشف وهو أََال
حيث فباريس مرص إىل ومنها ينبع إىل فعاد الوهابيون عنها صدَّه زائًرا املدينة إىل قصد
يف الرشق إىل بك عيل عاد وقد بونابرت. يوسف أخيه حاشية يف وُعنيِّ بنبوليون اجتمع
يزال ال وهو ولكنه العربية، البالد يف ثانية رحلة لريحل دمشق من فسافر ١٨١٨م، سنة

املزاريب. يف فمات بالديزنتاريه أُصيب الطريق أول يف

.(١٧٦٦–١٨١٨) Domingo Badia y Leblich 10

بك. عيل ومعهم ألًفا، وأربعون خمسة وهم الحجاج عرفات إىل يتقدمان نقطة وأبو سعود األمري كان 11
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أول وهو الرواية صادُق كعالٍم فإنه السياسية، بك عيل مهمة عن النظر رصفنا إذا
يتزاحمون وهم وصفهم الحج، مناسك وإياهم وقىض مكة يف الوهابيِّني شاهد أوروبي

:(٧٢ صفحة األول (الجزء فقال إليه، ويتسابقون األسود الحجر عند

العدو مال أي مذهبهم؛ يف حالًال كان ما إالَّ يسلبون ال ولكنهم ُمرهبون إنهم
َمن أجرة يدفعون أنهم كما ثمنه يدفعون شيئًا اشرتوا إذا وهم والكفار.
يدفعون كانوا الذين الفقراء ومنهم رون. يُسخِّ وال يصادرون فال يخدمونهم،
أنهم وبما معهم. كان الذي والرصاص البارود من والكعبة زمزم رسوم
صابرين، ساكتني شدة كلَّ أجله من يحتملون فهم عمياء طاعة أمريهم يُطيعون

األرض. أطراف أقىص إىل أمرهم إذا ويسريون

العربية، البالد إىل العالم نظَر لفتوا أنهم الحجاز فتحهم يف الوهابيني فضل من
واحد من أكثر وفاَدى بحياتهم، فجازفوا أحوالها، ف تكشُّ إىل املسترشقني العلماء ونبَّهوا

للعلم. طلبًا بها،
ويتأهب يدرس سنة عرشين قىض الذي ِزتِسن12 أُلريخ األملاني العاِلم هؤالء ومن
وكتب سنني، بضع األدنى الرشق يف وأقام ،١٨٠٥ سنة سورية فجاء الرشق. إىل لرحلته
الحاج اسمه درويش زيِّ يف الحجاز إىل سافر ثم قيًِّما13 األملانية باللغة كتابًا رحلته يف
عدن. إىل ونزل صنعاء فزار اليمن، إىل منها وارتحل ،١٨١٠ سنة ا حاجٍّ مكة فدخل موىس،
فعاد األوسط، الرشق يف ليسوح الخليج إىل الجزيرة شبه يجتاز أن زتسن نية يف كان قد
أمُره أرابهم وقد الناس بعض اعرتضه بتِعز مروره عند ولكن الجبال، ووجهته عدن من
بالتنكُّر، بارًعا العبايس بك عيل مثل يظهر ما عىل األملاني املستعرب هذا يكن لم فقتلوه،

قصًدا. وأنزه علًما أوفر كان ولكنه
كبري ولكن وإسالمه، بقيافته تريَّب قد وكان مكة يف سعوًدا اإلمام قابل الذي هو
«كان هوغارث: قال تجواله. يف اإلفرنجي العالم يمانع لم يومئٍذ العرب كبري بل الوهابيني
يف صائبة ثاقبة نظرات له األفاضل، العلماء من وهو أوروبة، يف مشهوًرا نباتيٍّا زتسن

.(١٧٦٧–١٨١١) Ulrich Jaspar Seetzen 12

يف ورحلته زتسن عن نلُسن هاُرلد لألستاذ مقاالت خمس العارشة سنتها يف الكلية مجلة نرشت قد 13

ولبنان. سورية
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النباتات وبعض سورية، يف الحكام بعض عن كتبه ما يقرأ َمن وإن الناس.» ويف األشياء
يف موته بعد ُفِقدت ومذكراِته ُكتُبَه ألن ا؛ جدٍّ ويأسف ذلك ليتأكد لبنان، يف والصناعات

سعود. األكرب وأمريهم الوهابيني يف رأيه فُحِرمنا اليمن،
عرش التاسع القرن من الثاني العقد يف الحجاز يف ساح الذي الثالث املسترشق ولكن
املشهور السويرسي أي هللا؛ عبد الحاج هو واإلسباني. األملاني زميَليه من حظٍّا أوفر كان
محمد كان عندما الحجاز جاء واإلسالم، العرب وصديق عيل محمد صديق بركهارت14
مكة دخل ثم الطائف، إىل منها وسار ،١٨١٤ سنة تموز ١٥ يف جدة يف فنزل هناك، عيل
وهو العظيم، صديقه استئذان بعد ١٨١٤م أغسطس ١٢٣٠ه/٤ رمضان ١٩ يف املكرمة
ثم أشهر، ثالثة مكة يف وأقام العام، ذاك يف حجوا َمن مع فحج الحرمني، سيد يومئٍذ
ولكنه هناك، باشا عيل محمد كان يوم ١٨١٥ سنة أبريل يف الزيارة فأدَّى املدينة إىل سافر
الشباب. ربيع يف وهو فيها وتُويفِّ العام، ذاك ربيع يف القاهرة إىل فعاد املدينة يف مرض

تبحبح نعمًة يصُف قال وقد ًرا، موقَّ محرتًما إسالمه ويف قيافته يف بركهارت كان
مكة.» يف وأنا بها أشعر كنت التي الطمأنينة بمثل آخر مكان يف شعرت «ما فيها:

العادات قبيح من يومئٍذ ك والرتُّ املكيُّون به اشتُهر ما يتجاهل أو يجهل لم ولكنه
الحجاز، يطهرون جاءوا ا حقٍّ إنهم الوهابيِّني عىل كالمه يف قال وقد كلَّها، فذكرها والتقاليد،

قال: ثم

نبنيِّ جئنا ما وإذا األوىل. طهارته يف اإلسالم غري نَِصُفها جئنا إذا الوهابية وما
اشتُهر التي الخبائث د نعدِّ أن إالَّ لنا فما مثًال الرتك وبني الوهابيني بني الفرق

بها. هؤالء

الخصوصية األغراض عن املنزَّهني العلماء شهادة وهي األجانب شهادة هاك
الحجاز.» يطهرون الوهابيون «جاء واملذهبية:

فأنقذوهما. املطهرين من الحرمني ينقذون املرصيون بالحري أو الرتك وجاء
نجد إىل ليزحف املدينة يف جيشه إىل األوامر يُصِدر مكة يف عيل محمد وجلس
وبحًرا برٍّا ليذهب الثالث وجيشه تربة، ليحتل الطائف يف وجيشه (١٢٢٩ه / ١٨١٣م)،

شعيب. ابن وزعيَمهم سعود ابن أنصار املدينني، عسري عرب فيؤدِّب القنفذة إىل

.(١٧٨٤–١٨١٧) Johann L. Burckhardt 14
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فأغار ،(١٢٣٠ / ١٨١٤) السنة هذه من آذار يف القنفذة احتلوا قد املرصيون كان
منهم َسِلم َمن فالذَ فهزموهم، شعيب، بن طامي بقيادة شهرين بعد عليهم العرب

والجمال. الخيل من كبري عدد مع كلَّها والذخرية املدافع العرب غنم وقد بالسفن.
ابنه بقيادة العام هذا صيف يف تربة عىل عيل محمد ها سريَّ التي األوىل الحملة أما
عن تحدِّث عادت الثانية والحملة والجوع، الحرَّ تشكو مدحورة عادت فقد طوسون
حملة عيل محمد ز فجهَّ القتال. عىل تحرِّضهم العربان طليعة يف كانت باسلة بدويَّة15
البالغ يف جاء كما خيَّال، وخمسمائة الحجاز عرب من وألفني جنديٍّ ألَفي من مؤلَّفة ثالثة
وراح العظمى، الحرب يف العلية الدولة ببالغات الشبيه املدينة، أهل إىل بعدئٍذ أرسله الذي
قدَّره عظيم، بجيش وتربة الطائف بني ِبسل يف فالتقى الحملة، تلك يقود بنفسه هو
شعيب بن طامي وحليُفه سعود بن فيصل يقودهم وعسري نجد أهل من ألف بأربعني
املساء، حتى الفجر من شديًدا القتال وكان هناك الجيشان التحم (١٢٣١ه / ١٨١٥م)،
إىل الزحف املرصيون واصل ثم الباقون، وتشتَّت رجالهم من ستمائة نجد أهل فخرس

قتال. بدون فاحتلوها تربة
يف الظافر الجيش غنم قد أن صفر يف املؤرخ إليه أرشت الذي البالغ يف جاء وقد

الكثرية. األرزاق عدا ما الجمال من آالف وخمسة خيمة آالف خمسة ِبسل وقعة
وبعد فسلمت. سبيع عرب وفيها َرنيَه إىل زحف ثم تربة يف قليًال عيل محمد اسرتاح
وفيها الرشقي اليمن مفتاح بيشة16 إىل وصل برشق، جنوبًا السري يواصل وهو أيام أربعة

وسلموا. يوًما فقاوموا سالم بنو
الجيَش نهكت االنتصارات تلك ولكن عسري، جبال إىل الظافر مىش بيشة ومن
وكثرت الزاد، فقلَّ الغنائم، من يُذَكر يشء اكتسحوها التي البلدان يف يكن لم ألنه وأفقرته؛
الخيل من رأس مائة مات إنه قيل كبرية؛ الركائب يف خصوًصا الخسائر وكانت املشقات،
اليمن. يف العظيمة بالغنائم يَِعُدهم وهو املاشني مع ومىش عيل محمد ل ترجَّ واحد. يوم يف
انهزم الذي بطامي التَقوا السري، من يوًما عرش خمسة بعد زهران جبال يف صاروا فلما
األوىل الجولة يف وكان عيل محمد فنازلهم العربان، من آالف بضعة ومعه بسل وقعة يف

فهزمتهم الحملة قائد بك مصطفى جيوش بنفسها هاجمت وقد سبيع، مشايخ أحد امرأة غالية هي 15

هزيمة. رشَّ
تربة. من ميل مائة نحو تبعد وبيشة بجنوب رشًقا الطائف من ميًال ثمانني مسافة عىل هي تربة 16
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فشتَّت القتال يف ودحرهم الجبال يف معاقلهم من فأخرجهم عليهم الكرَّة عاد ثم مهزوًما،
إىل ومنها مرص إىل أُرسل ثم أسريًا أُِخذ شعيب ابن أن الوقعة هذه غنائم ومن شملهم.

هناك. األسواق يف ُشهر أن بعد عنقه فُرضب اآلستانة،
إىل سافر ثم رجاله، أحد فيها فوىلَّ مكة إىل عيل محمد عاد عسري يف الفوز هذا بعد
الشمايل. الحجاز أحوال عىل وليطلع السابق؛ العام يف حجَّ قد وكان الزيارة، ليؤدَِّي املدينة
القاهرة يف بفتنة أنبأت جاءته قد كانت التي األخبار ألن املدينة؛ يف طويًال يلبث لم أنه بَيَْد
صْوَن يبغي وهو ١٨١٥ سنة يونيو شهر يف فجأة فسافر إلبا؛ جزيرة من نبوليون وبفرار

والخارجية. الداخلية األخطار من ملِكه
املحتاجني، عىل واألرزاق املال من كثريًا ع وزَّ أنه الحجاز يف عيل محمد حسنات من
ومثَّل غالب، الرشيف رضبها قد كان التي الرضائب وأبطل جدة، يف الجمرك وخفضرسوم
جنوده إبقاء يف عمًال يُحِسن لم أنه بيَْد األجانب، عىل تعدَّى َمن كلَّ بشدة وعاقب باألشقياء
ويف تهامة يف الجنود أولئك عىل الكرَّة وزهران وغامد أملع عرب أعاد سفره بعد إذ بعسري؛
جدة. إىل وبحًرا الطائف إىل برٍّا خارسين وردُّوهم متعدِّدة، دحرات فدحروهم الجبال،

باالتفاق فاحتلها الرَّس17 إىل وزحف نجد عىل حملته ز جهَّ قد فكان طوسون أما
من طوسون مثل هللا عبد ولكن منها، يُخرجه بجيشه سعود بن هللا عبد فجاء أهلها، مع
وقف وإقدام. زعامة من ينقصهم بما قوة من عندهم ما يضعفون الذين القوَّاد أولئك
فتناوشت رغبته، بعكس املتظاهر الصلح يف الراغب املناِزل وقفَة القصيم يف الضعيفان
وقام الحالَة الجانبني يف العزم أولو سئم حتى وتقاعست، وتخاذلت، وتقهقرت، الجنود
اخرج هللا: لعبد نجد أهل قال وتذبذبهما. القائدين د برتدُّ يشفع بيشء يطالب َمن منهم
فيه صلٍح عقد إىل الفريقان ق توفَّ وقد حاربه. أو صالحه أي عليه؛ اخرج أو طوسون إىل
بُل، السُّ نوا ويؤمِّ بالحج، يأذنوا أن النجديون د وتعهَّ نجد، من يخرجوا أن املرصيون د تعهَّ

النبوية. الحجرة من ُسلب ما ويُرِجعوا
إىل الصلح معاهدة يحمل نجد أهل من وفٌد ومعه املدينة إىل بجيشه طوسون عاد
ابن قال مرص، إىل الوفد فتبعه رحل قد عيل محمد وكان عليها. ليصدِّق عيل محمد
تعاكست فقد مبترس؛ والقول الصلح.» وانتظم منها ورجع مرص إىل الوفد «وصل برش:

وثالثني وخمسة املدينة من بشمال رشًقا ميًال وسبعني مائتني مسافة عىل هي لها التابعة والقرى الرَّس 17
عنيزة. من بجنوب غربًا ميًال
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أمر خصمهم. خدمت وال نجد أهل خدمت فال السنة، هذه يف الجميع عىل األقدار
اإلسكندرية يف أشهر بضعة بعد مات وقد بالده، إىل بالرجوع طوسون ابنَه عيل محمد
اللذات. يف اسرتساله من وقيل: الحجاز، يف غشاه مرض من قيل: (١٢٣١ه / ١٨١٥م)،
بسالونيك. منفاه يف وهو غالب الرشيف اآلخر النجديني عدوُّ تُويفِّ أيًضا السنة هذه ويف
جديدة بحملة إبراهيم ابنه ز وجهَّ أقرَّه18 الذي الصلح عهد نقض قد مرص صاحب وكان

نجد. أهل عىل
يكن لم ولكنه ومقاصده، عزمه يف ثابتًا البطش شديد العود، صلب إبراهيم كان
بطيء كدوًدا، جلًدا كان إنما الحربية، املفاجآت يف باهًرا كان وال الجنود، تعبئة يف ماهًرا

إرادته. مثل وقلبه حديد، من إرادته الهوى، منشأ رسيع الفكر، منشأ
قلبها إىل ليصل الجزيرة؛ بساط يطوي سنِّه من والعرشين السابعة يف وهو جاء
وفيهم آالف األربعة يتجاوز ال بجيش جاء الحياة، منه ويفرغ فيه النار فيطفئ امللتهب
الفالحني من ألفني بالصعيد مروره يف إليهم أضاف وقد والسوداني، واملغربي األلباني

والخدمة. لألشغال
ضخمة ومدافع إيطاليني20 وصيادلة أطباء وأربعة إفرنيس19 مهندس معه وكان
شوال ١٠ يف النيل يف القاهرة من إبراهيم سافر العرب.21 روَّعت التي القنابل ترمي
ومنها األحمر، البحر شاطئ عىل القصري إىل برٍّا ومنها قنا، إىل ،١٨١٦ أيلول ٣/ ١٢٣١
املدينة، إىل مقاومة دون منها وسار أيلول)، ٣٠) القعدة ذي ٨ يف فوصلها ينبع، إىل بحًرا

هناك. وعسكر الحناكية22 إىل بجيشه نُِقل ثم الصحابة، وقبور النبي قرب فزار

ليقابل مرص إىل سافر هللا لعبد املعادين الرس عرب من فريًقا إن برش: ابن قال روايتان؛ املسألة يف 18

الوفَد يَِعد لم عيل محمد إن اإلفرنيس: املؤرخ وقال سعيُه. فأفلح عمَله الصلح وفِد عىل ويُفِسد عيل محمد
إبراهيم ابني عليكم «سأسريِّ بقوله: وختمه الكالم له أغلظ بل ، باشٍّ بوجٍه حتى استقبله وال بالصلح

حجر.» عىل حجٌر فيها يبقى ال حتى دياركم فيهدم
.Vaissiere 19

.Sacioو Todeschiniو Gentiliو Scoto 20

عهد من الثانية السنة يف باريس يف ُصِنعت الكلمات: هذه عليها محفورة إفرنسية مدافع منها 21

مرتني (يطلق) يثور مدفع كلُّ إبراهيم: مدافع يصف برش ابن قال واملساواة. واإلخاء الحرية الجمهورية،
فتهدمه. فيه تثبت بعدما الجدار وسط رصاصة تثور ومرة بطنه يف مرة

املدينة. رشقي ميًال تسعني مسافة عىل معروف ماء الحناكية 22
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البدو عىل تارة يُغري فكان طرائده، كالصياد يراقب ولبث الحناكية يف إبراهيم أقام
تتخللها كانت التي بة الخالَّ الوعود من ِرشاًكا لهم فينصب عليه، إغارتهم ينتظر وطوًرا
ستة أقام العجلة. يستوجب فيما يظهر ما عىل يكن ولم الوهاج. الذهب من ويشء الهدايا
وكذلك جيشه. إىل وينضموا بعًضا بعُضهم ليخون العربان ينتظر وهو املاء ذاك عىل شهور
نبي ما (نحن) ِحنَّا إبراهيم يا وهللا مطري،24 وجاءت عتَيبة وجاءت حرب23 جاءت كان.
سعود. البن القول هذا مثل يقولون وكانوا هللا! وحياة رجالك حنَّا نجد. أهل نبغي) (ال

شتاء يف زحف ويجنِّدهم، العربان يستغوي الحناكية يف أشهر ستة أقام أن بعد
سلَّمت التي الرس إىل فوصل نجد إىل ١٨١٧ فرباير ٢٢/ ١٢٣٢ ثاٍن ربيع ٥ التالية السنة
الهجمات يف أخرسته عوانًا. حربًا عليه فكانت إلبراهيم، تُسلِّم أن وأبْت طوسون ألخيه قبًال
ونساء رجاٌل الرَّس أهُل وكان املدينة. من النجدات يطلب فبعث رجاله من ثمانمائة األوىل
البنادق، برصاص املرصيني قنابر عىل فريدون بالدهم، عن األسوار وراء من يدافعون

إليها. يحفرونها أخرى بألغام ألغامهم ِفْعل ويُبطلون
لم أسوارها. ْرضَب وضاعف الحصار البلدة عىل فَشدَّد املدينة من النجدات جاءت
سعود بن هللا عبد طلب الجيشني يف هائلة ذبحات فبعد برجاله؛ حتى ليضنَّ إبراهيم يكن

ُخذْها. تعاَل األمري: فقال مزروع، بن محمد أمريها من البلدة إبراهيم فطلب الصلح،
بأهل فتَُكوا خيال ألف رأس عىل األوىل الهجمة يف إبراهيم وكان القتال. استُؤنِف
عىل ويرفعونها الزعماء رءوس يقطعون كانوا بهم، ونكَّلوا أربعمائة منهم فذبحوا الرَّس،
برشوطه إبراهيم ك فتمسَّ بالصلح، يفاوض فاستمرَّ هللا عبد أما النجديون. لرياها الرماح
لستة الجيش ومئونة الجمال، من وألفني الخيل من رأٍس ألَفي الرَّس أهُل يقدِّم أن وأهمها
فتنازل الرَّس، ألهل فيه الفوز واستمرَّ القتال استُؤنف هللا. عبد أوالد من ورهينتنَي أشهر،
ويقيموا سالحهم، املحارصون يضع أن هو واحًدا رشًطا إالَّ رشوطه عن ذاك إذ إبراهيم
وُرِفع بذلك فقبلوا املرصية، للجيوش يتعرَّضون وال سعود ابن يعاونون فال الحياد عىل
آالف ثالثة إبراهيم فيه خرس والذي يوًما عرش وسبعة أشهر ثالثة استمرَّ الذي الحصار

النظامي. عسكره من وأربعمائة

ممرَّنون وهم رجاله من بألف إبراهيم جيش إىل انضم حرب مشايخ من شيخ مضيان بن «غانم 23

غوان). (إدوار ومسلَّحون.»
الدويش. ابن بزعامة اليوم مثلها يومئٍذ مطري كانت 24

72



… نشأتهم منذ سعود آل

إليها. لجأ قد هللا عبد وكان عنيزة، إىل إبراهيم زحف الرَّس سلمت أن بعد
ليلة املدافع عليهم فأُطِلقت القتال، إالَّ القرص يف املرابطون وأبى أهلها، فصالحه

فسلَّموا. ونهاًرا
إىل منها ذاك إذ فرحل إليها عنيزة من رحل قد هللا عبد وكان بُريَدة عىل حمل ثم
الوطن. عن للدفاع العاصمة يف ليجتمعوا والحرض البوادي نجد أهل يستنفر راح الدرعية.
إىل بجيشه إبراهيم عاد املدينة سلمت أن وبعد أيام، ثالثة إال بُريَدة حصار يَُدم لم
السهل ذاك الوشم دخل ثم التسليم، إىل أهلُها فبادر القصيم، جنوب يف بلدة آخر املذِنب
— الوشم بلدان أُم — بلدانه أهم شقرا إىل فوصل حنيفة ووادي الرس وادي بني الكائن
ما عنها أهلها فدافع أيام ستة وحارصها ،١٨١٧ ديسمرب ٢٨/ ١٢٣٣ صفر ١٨ يف
للجرحى مستشفى شقرا يف س أسَّ إبراهيم أن بالذكر جديٌر هو ومما سلَّموا. ثم استطاعوا
تشمل لم الرحمة هذه ولكن معه، كانوا الذين اإلفرنج والصيادلة األطباء من اثنني بعناية
القتىل آذان شقرا يف جنوده قطع وقد األرسى، بقتل يأمر كان فقد جيِشه؛ جرحى غري

بمرص. والده إىل رسوٍل مع فأرسلها النجديني
عندما ولكن قتال، بدون بلدانه بقيُة فسلمت الوشم يف زاحًفا الظافر الجيش استمر
الرَّس. أهل مثل عليه فكانوا ومائتان، ألف وهم بأهلها هناك اصطدم ُرضمة25 إىل وصل
فاتكني فدخلوها لجنوده، وأباحها سورها فهدم البلدة ورضب مدافعه الباشا نصب
ذُِبح وقد الهائجة، الجيوش شهوة من بل سورة من الحريم حتى ينُج لم مكتسحني.
البيت أهل يأتون الروم26 «كان برش: ابن قال وخدعة. حربًا واألسواق البيوت يف ثمانمائة

ويقتلونهم.» سالحهم فيأخذون األمان، فيقولون: املجتمعة العصابة أو
الباقون ففرَّ أهلها ثلثَي وذبحوا حريمها، عرض وهتكوا رضمة الروم نهب أن بعد
أرشفوا ثم بالعيَيْنة ثم بالجبَيْلة فمرُّوا حنيفة، وادي إىل وساروا تدمريًا روها دمَّ هاربني،
من وغريهما فيصل وأخوه سعود بن هللا عبد وكان الدرعية، عىل األوىل جمادى أواخر يف
ويف فيه وأقاموا الوادي يف فتوزَّعوا للدفاع، املدينة أهل من بجموٍع خرجوا قد سعود آل

املتاريس. منعطفاته

مة. اْرضُ نجد أهل يلفظها 25
بالروم. والرتك املرصيني يدعون العرب كان 26
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هناك. اعتقاله يوم مرص يف ُرِسم رسٍم عن الكبري سعود بن هللا عبد
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القادم الجيش منها يتمكن وال الوادي27 جانبي إىل اآلكام عىل قائمة الدرعية كانت
مدافعه فنصب الرشقية الربوة إىل وصعد واديها اجتاز إذا إالَّ سدير من أو الوشم من
ذاك إحراز من ليمنعوهم ويناجزونهم املرصيني يصدمون املدينة أهل خرج لذلك هناك؛

الخطري. املركز
جمادى ٢٩ يف حصارها وباَرش الدرعية إىل وصل عندما باشا إبراهيم جيش كان
وخمسمائة واأللبانيني، املرصيني من آالف أربعة من مؤلًَّفا ،١٨١٨ أبريل ١٢٣٣ / ٦ األوىل
من ألفني ونحو خالد، وبني وعتيبة وحرب مطري عربان من آالف وبضعة املغاربة، من

والذخرية. املؤن حاملة الجمال من آالف وعرشة والخدم، العمال
الحمالت، واشتدت الوقعات فيه فتعدَّدت أيام وبضعة أشهر خمسة الحصار استمر
فتجيئه إبراهيم، عىل متوالية تَِرد كانت النجدات ولكن سعود، آلل غالبًا الغلبة وكانت
القصيم. من والسمن والغنم واملدينة، البرصة من واألرزاق مرص، من والذخرية الجنود
انهزم أن فبعد عليه، تقيض كادت نكبًة يونيو) شعبان / ٢١ ١٦) يف نُِكب فقد ذلك ومع
من رشارة فحملت السموم ريح هبَّت رجاله من وستون مائة فيها ُقِتل وقعٍة يف يومئٍذ
ما كلُّ وأُتِلف القنابل رت وتفجَّ البارود، فاشتعل الذخرية، مستودع إىل الخيم إحدى نار
قال رماًدا. اليوم ذاك يف فاستحال أيًضا القمح مستودع إىل النريان امتدت بل هناك، كان
لوال إن يُقال: والحق وسيوفنا. شجاعتنا عدا ما يشء كلَّ خرسنا اإلفرنيس: لطبيبه إبراهيم
الفاجعة تلك بعد الدرعية من لعاد فيه، الكبرية السجايا تلك والثبات، والعزم الشجاعة

مدحوًرا.
جاءته أن إىل واملخادعة باملناوشة القتال عن واستعاض مراكزه يف ثبت ولكنه
محافظ ز جهَّ أباه أن شاع قد وكان القصيم، من واملؤن والذخرية املدينة من النجدات
إبراهيم غضب الخرب هذا فأثار العامة؛ القيادة ه والَّ وقد نجد، إىل لرُيسله بحملة اإلسكندرية
بيوتهم، ويف أبراجهم، ويف معاقلهم، ويف متاريسهم يف الدرعية أهل عىل فحمل وحميَّته،
ثم والسيوف، والبنادق النارية، والقبوس الضخمة، املدافع فيها استُخدمت شعواء حمالٍت
فطلب املدافعني، عزيمة تتزعزع فبدأت أحيائها من حيٍّا واحتلت باملدينة جيوشه أحاطت

سعود. بن هللا عبد يسلم أن إالَّ إبراهيم فأبى الصلح، منهم فريق

الثاني. الجزء الخامس، القسم من عرش الرابع الفصل العرب، ملوك راجع 27
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املحتلِّني الجنود عىل فحملوا القتال يستأنفون واحدة نهضة ونهضوا سعود آل رفض
رشيف، لصلٍح تمهيًدا ذلك الباقني، وأخرجوا منهم كبريًا عدًدا فذبحوا املدينة، من ِقْسًما
وقصورها الدرعية عىل املدافع من لديه ما كل فأفرغ العدوِّ قصد أدرك إبراهيم ولكن

فيها. الجامع املسجد وعىل حتى ومعاقلها
بعد النريان املدينة يف فاضطرمت الحصار من الخامس الشهر آخر يف ذلك وكان
إىل سعود بن هللا عبد فخرج املجاهدين، من كثريون وتفرَّق أهلها28 من كثريون هلك أن
خيمته يف إبراهيم فاستقبله سبتمرب) ٩) القعدة ذي من الثامن اليوم يف باشا إبراهيم

ذلَّنا.» أراد هللا إنما جنوُدك، غلبتْنا «ما هللا: عبد فقال (١٢٣٣ه / ١٢١٨م)،
من أربعمائة بمحافظة وعبيده رجاله بعض ومعه هللا عبد وأُرِسل الدرعية سلَّمت
،١٨١٨ نوفمرب ١٢٣٤ /١٨ محرم ١٨ يف فوصلها القاهرة، إىل ومنها املدينة، إىل الجنود
عملنا ونحن واجبه، عمل «هو فقال: إبراهيم، بابنه رأيه فسأله عيل، محمد يدي بني وَمثُل

كان.» هللا شاء وما واجبنا،
ه رسِّ كاتُب ومعه اآلستانة إىل أسريًا أُرِسل ثم القاهرة، يف يومني غري هللا عبد يلبث لم
فيهم ذ ونُفِّ باألسواق ُطوِّفوا وصولهم عند وهناك يفارقاه، أن َكِرَها رجاله من آخر ورجٌل

اإلعدام. حكم الثالث اليوم يف
بهم ونكَّل والعلماء الزعماء بعض عىل بالقبض أَمَر الدرعية دخل فعندما إبراهيم أما
ُمكبَّلني ُوِضعوا َمن ومنهم الخيل، سنابك تحت مقيدين ُطِرحوا َمن فمنهم شنيًعا؛ تنكيًال
«وكان برش: ابن قال الفضاء»، يف أوصالهم «طريَّ إربًا إربًا فقطعهم املدفع فوَّهة عند
هللا، عبد عند الدرعية يف املدينة صاحب الحنبيل رشيد بن أحمد القايض العالمة الشيخ
«ساَم اإلفرنيس: املؤرخ وقال فُقلعت.» أسنانه جميع وقلع وتعذيبه برضبه الباشا فأمر
عىل ذلك بعد ندم ولكنه شديًدا، عذابًا محمد بن العزيز وعبَد الحنبيل أحمَد الشيَخني

غضبه.» يف اسرتساله
إن قيل وانتقاًما. تأديبًا الظافر ارتكبها التي والفظائع املظالم خاتمة هذه تكن ولم
من جاءه األمر إن لقال: عيل محمد ُسِئل ولو الدرعية، بتدمري أمر الذي هو عيل محمد
هذا أن عىل بالعرب، تنكيلهم يف الشاهانية باألوامر واالبن األب ع تذرَّ طاملا فقد اآلستانة.
الفائدة ما أال فائدة. وال مجد، وال تنفيذه، يف للظافر فضل وال كان. أيٍّا صاحبَه يَِشني األمر

آالف. تسعة من أكثر املرصيني ومن وخمسمائة ألف الدرعية حصار يف نجد أهل من ُقِتل إنه قيل 28
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الدرعية يف ى تبقَّ َمن بإخراج إبراهيم أمر قد عاصمتهم؟ تدمري من نجد أهل كرسة بعد
بتدمريها، ثم الشيخ، وآل سعود آل من 29 كبريًا فريًقا مرص إىل أجىل قد وكان أهلها، من
فعلوا ثم بساتينها، يف النخيل وقطعوا دورها، يف النار وأشعلوا قصورها، عساكره ر فدمَّ
الحصون وهدموا الخرج، ويف العارض يف أي اكتسحوها؛ التي األخرى البلدان يف كذلك

القصيم. ويف الوشم يف والقصور
لم لذلك ملكه؛ إىل العربية البالد بضمِّ عيل محمد يطمع يكن «لم هوغارث: قال
نهب الوهابي املذهب ظهور قبل كانوا كما يظلوا أن ابتغاه ما وجلُّ أهلها. معاملة يُحِسن

والفوىض.» الشقاق
فصل يف نجد من بجنوده باشا إبراهيم انسحب عندما فيها كانوا التي الحالة هي
يف أطنابها الفوىض فرضبت الدرعية، يف أشهر سبعة أقام أن بعد ١٨١٩ سنة من الصيف
ابن قال إبَّالة. عىل ِضْغثًا فكانت املرصية، العساكر محل تحلُّ الرتك عساكر وجاءت البالد،
التسخري من فراًرا الرباري يف وجوههم عىل فيهيمون بيوتهم، يهجرون الناس «كان برش:
ال َت فِرصْ الحرمات، وشاعت الجماعة، نظام البالد يف فانحلَّ والتعذيب، والقتل واإلرهاق

بمعروف.» يأمر أو منكر، عن ينهى َمْن ترى
عىل االستيالء يحاول مشاري بن محمد هو ر معمَّ بيت من رجل قام اآلونة هذه ويف
ولكنه وسدير، والعارض الوشم له دانت قد سعيُه. بدءٍ ذي بادئ فأفلح البالد، من قسم
أيِّ من السيادة الطالب الوحيد األيام تلك يف يكن ولم كاملة، سنة يحكم لم َعْزمه لضعف

كان. وجه
معمر ابن إليه كتب أغا عبوش يُدَعى رجل بقيادة عنيزة إىل الرتك عسكر وصل عندما
يف عبوش فأقره إلخ؛ … سعود أبناء عىل القبض ألقى وإنه للسلطان طائع إنه يقول:

مركزه.
مشاري ولكن مرص، إىل سعود آل أجىل قد القول أسلفت كما باشا إبراهيم كان
عند بالخرج الذَ قد كان محمد بن هللا عبد بن وتركي هاربًا، منها عاد الكبري سعود بن
القبض من وتمكَّن معمر ابن قاوَمه باإلمارة يطالب مشاري عاد فلما الدرعية. تسليم
اإلمارة، معمر ابن فنازع الخرج من عاد قد تركي وكان فقتلوه. الرتك إىل فسلَّمه عليه

وخالد، وسعد ومشاري فهد هم: هللا، عبد إخوان الكبري سعود أبناء من أربعة ومعهم أربعمائة قيل: 29

الحرب. يف ُقِتلوا فقد وتركي، ونارص وإبراهيم فيصل أي اآلخرون؛ األربعة أما
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واملحمل سدير أهل وفود جاء قد كان اليوم ذاك ويف ملشاري. انتقاًما قتله ثم عليه وحمل
الظهر. بعد تركي بايعوا ثم الصباح، يف فبايعوه مشاري، يبايعون

محمد بن العزيز عبد سليلة من الحكم ينتقل املبايعة هذه ويف ١٢٣٦ه / ١٨٢٠م:
تلك يف أُنِقذ ملا تركي لوال أما اليوم. إىل فيها ويستمر العزيز، عبد أخي هللا عبد سليلة إىل
أن سنوات عرش استمرت التي إمارته، مدة يف يستطع لم أنه بيَد سعود. آل بيت اآلونة
سعود ه عمِّ البن كانت التي الصولة تلك الحكم ذاك وإىل مجِده، سالف البيت هذا إىل يعيد
النكبات، نجد عىل توالت أن بعد ذلك يستطيع كان نفسه سعوًدا أن أظن وال الكبري،
والروحية. املعنوية القوى فيهم وتالشت الناس أخالق ففسدت ات، الرِّدَّ أهله بني وانترشت
قوم يف الفضيلة شتات من ى تبقَّ بما يستعني أن تركي اإلمام استطاع فقد ذلك مع
الروم عساكر كانت زمن يف بل والفتن، الزعازع زمن يف السعودية السيادة ليحفظ مغلوب

البالد. من كبريًا قسًما محتلَّة (الرتك)
بنَسِبه يمتُّ الذي الرحمن عبد بن مشاري ه عمِّ ابن قتله فقد شهيًدا؛ مات أنه عىل
أربعني من أكثر بها يتمتَّع لم ولكنه باإلمارة، طمًعا قتله األول، سعود أبناء من الثالث إىل
وأدركوا بالرياض، القرص عىل رجاله فهجم ألبيه، يثأر قام تركي بن فيصل ألن يوًما؛

فقتلوه. فيه مشاري

األهلية الحروب – الثالث الدور سعود: آل

جدير إذن فالحادث حائل، يف الرشيد بيت إمارة َ منشأ تركي اإلمام قاتِل مشاري قتل يف إن
فلما شتى، قبائل من جنوده ومعه القطيف يف فيصل ابنه كان اإلمام ُقِتل يوم باإلسهاب.
بالدخول يأذن أالَّ منه يطلب املدينة من وفٌد إليه خرج الرياض من ودنا ألبيه يثأر جاء
يقاومهم قد الرياض غري من النجديون عليها هجم إذا ألنه الجنود؛ من أهلها غري إليها
منها. أشدَّ أخرى محنًة املحنُة فتولِّد املدينة، يف قتال فيحدث احتاللها، من ليمنعوهم األهايل
يومئٍذ أمراؤها حائل من طرَده الرشيد بن هللا عبد يُدَعى رجٌل فيصل مع وكان
استفزت املدينة إىل بالدخول الرياض أبناء الجنود همَّ فلما سعود، بآل فالذَ عيل، آل
قتال؛ بدون الرياض فدخلوا له، فأذن معهم يكون بأن فيصًال فاستأذن هللا عبد الحمية
قرص (هو مشاري فيه ن تحصَّ الذي القرص عىل وهجموا تركي، حزب من كانوا أهلها ألن
إىل املهاجمني سبق فقد الرشيد بن هللا عبد أما سابًقا)، دواس بن دهام وقرص اليوم امللك
جالجل يف أمريًا كان سويد، اسمه رجًال فيه فرأى القرص، مفاتيل من (برج) «مفتول»
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مشاري به فرحب به، حلَّ بما يعلم أن دون تركي اإلمام عىل يسلِّم جاء قد وكان بُسَدير،
القرص. يف الربج ذاك وأنزله

مغصوب. إني سويد: فأجابه سعود؟ بآل أنت دخلك وما سويًدا: يخاطب هللا عبد قال
فقال القرص؟ إىل لنصعد حبًال لنا أترمي فيصل من باألمان جئتك إذا هللا: عبد فقال
ويهبَني األمان فيصل يُعطيَني أن رشط عىل وسأساعدكم تركي رجال من إني سويد:

الداهنة.30 نخل
وراءَه وصعد القرص، إىل الرشيد ابن فصعد بحبل سويد ورمى الرجالن تواثق
يده يف هللا عبد فُجِرح وتجالدوا، مشاري ورجال فتصادموا فيصل، جنود من عرشون
معه وَمن بمشاري وحاقوا القرص عىل استولوا فيصل ورجال ولكنه شوهها، بليًغا جرًحا

فقتلوهم.
لك له: قال جراحه رأى وعندما الرشيد، بن هللا عبد بشجاعة خصوًصا فيصل ُرسَّ
ولعائلتي يل اإلمارة تكون وأن حائل يف رني تُؤمِّ أن منك أطلب هللا: عبد فقال تريد. ما مني
إىل وسنعود الرشيد. بيت إمارة س مؤسِّ هذا هللا عبد فكان طلبه فيصل فأجاب بعدي.

آخر. فصل يف وذْكرها ذْكره
بعد اإلمارة تولِّيه يف يبتدئ األول دورين؛ إىل فيصل عهد يُقسم ١٢٤٦ه / ١٨٣٠م:
القائد إىل تسليمه يف سنني تسع بعد وينتهي والفتن، االضطرابات دور وهو أبيه، قتْل
باشا، إبراهيم أجالهم الذين أحد سعود بن خالد مرص من عاد قد وكان باشا، خورشيد
ليساعده خورشيد مع خالد جاء بل املرصيني، من ومحبوب عيل محمد ثقة عىل حائز وهو
فيصل رحل الرياض من الجيش قرب فعندما فيصل. عىل والقضاء نجد عىل االستيالء يف
أن الحكمة من يَر لم الرياض أهل وبني بينه كان لخالٍف ألنه الخرج؛ بالد يف الدلم إىل

فيها. يُحاَرص
بجيشه خورشيد به فتعقَّ إليهم، فلجأ مخلصني لفيصل أصدقاءً الدلم أهل كان
— الحصار اشتد عندما ولكنه الدفاع، يف يوًما أربعني فيصل ثبت قد هناك. وحارصه
أجل، املتحاِربني. يف مثله ينُدر األخالق كرم من مظهٍر يف ظهر — الدلم أهل عىل خصوًصا
عىل نهم ويؤمِّ األهايل عن القائد يعفَو أن برشط نفسه يسلم أن خورشيد عىل عرض قد

وأموالهم. أرواحهم

عتيبة. من فخذ وهم الرُّوقة هجر من هجرة الداهنة 30
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السنة هذه من رمضان ٢٣ يف فيصل فسلَّم خورشيد َقِبل ١٢٥٤ه / ١٨٣٨م:
فربَّ القائد، إىل نفسه سلَّم ثم الخرج، أهل إىل الحرب عتاد من معه كان ما ديسمرب) ١٠)
مكانه ووىلَّ مرص، إىل فاستصحبه فيصل معاملة أحسن وقد األهايل. عن عفا إذ بوعده

سعود. بن خالد
الشعور، رقيق الذهن، متوقد كان حبشية. جارية من هللا عبد أخو هو هذا وخالد
حكًما نجد يف يحكم وجاء ، فتمرصَّ عيل محمد ذََرا يف نشأ واللذات. اللهو يف ُمسرتِسًال
قاوموه أن بعد فخلعوه خلعه عىل أجمعوا ثم أجنبيٍّا، وعدُّوه منه النجديون فنفر عرصيٍّا،
مستبدٍّا وكان سعود بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن هللا عبد بعده اإلمارة فتوىلَّ سنتني،
أكثر حكمه عىل يصربوا فلم بالرضائب الناس أرهق أنه بيد (١٢٥٧ه / ١٨٤٢م)، عادًال
أطلقه الذي فيصًال، أن صدف فقد خالد؛ بسلفه فعلوا كما يخلعوه لم ولكنهم سنة، من
كان يوم القصيم إىل وصل نجد، إىل حاكًما ليُعيَده السنة هذه يف السجن من عيل محمد
إالَّ نجًدا يحكم لم أنه هللا عبد فأجابه للطاعة فدعاه عنيزة، ا محاِرصً ثنيان بن هللا عبد

َخْصمه. عىل القبض إىل بها ل يتوسَّ منه خدعة وكانت عنه، بالنيابة
رجل جاءه املدينة يدخل أن فقبَل وااله؛ القدر ولكن عنيزة إىل مخدوًعا فيصل سار
لفيصل. الحكم أن ينادون وهم ليًال برجاله ودخل أُْهبته لألمر فأخذ ثنيان، ابن بنية يُعِلمه
فيصل به فتعقَّ الرياض، إىل هاربًا ففرَّ ثنيان ابَن أهلُها وخذل املفاجأة لهذه عنيزة ت ضجَّ
حامًدا القرصشاكًرا من ثنيان ابن خرج األمان. وأعطاه عنه صفح ثم أيام، عدة وحارصه

بحياته. أْوَدى بمرض أُِصيب ذلك بَُعيد ولكنه
يف استمر الذي عهده يف ة الجمَّ بالنعم وتمتَّعوا نجد أهُل فبايعه لفيصل األمر استقام
(١٢٥٨ه / ١٨٤٢م)، سعوديٍّا عربيٍّا حكًما فيصل حكم سنة، وعرشين أربًعا الثاني الدور
من شيئًا نجد إىل وأعاد األمن، وعزَّز العدل، فأقام وسعود، العزيز عبد ه عمِّ ابنَي مثل
شبه من األكرب الشطر عىل سيادته بسط فقد نجد، وراء ما إىل بل املجد، وسالف اليرس
له دانت والقصيم. والجبل وعسري الدوارس ووادي والقطيف األحساء له فدانت الجزيرة،

كرًها. ال حبٍّا
وبما اإلهمال، كلَّ أمره تُهِمل لم املرصية، الحكومة بالحري أو العلية الدولة ولكن
واألسلم األوفر من رأت نجد، أهل عىل السابقة حمالتها يف الفادحة الخسائر تكبَّدت أنها
نجد. من لقمة بأسوغ تهامة كانت وما عسري. يف سعود البن يُدين َمن عىل قواتها تسريِّ أن
يف عسري جبال إىل نظامي جنديٍّ آالف عرشة األول عباس سريَّ قد ١٢٦٨ه / ١٨٥٢م:
وهزموهم عائض، آل رئيس مرعي بن عائض يقودهم العربان هناك فنازلهم السنة، هذه
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املياه. لرفع (البرئ) القليب فوق (العدة) الغرب

عائض آلل الحرب هذه يف الغلبة كانت تهامة، إىل منهم سلم َمن فتقهقر هزيمة رشَّ
حارصت عندما الدماء؛ سفك استطاع ما يتحاىش كان فيصًال أن إال فيصل. لإلمام وبالتايل
بدون التسليم عىل األهايل فيحمل الحصار يمدِّد أن العسكرية خطته كانت بُريَدة جنوده
من خوًفا ينجدهم فلم الرشيد بن طالل باألمري يومئٍذ القصيم أهل استنجد وقد قتال.
املرصية الحكومة يفاوضون أرسلوا ثم كذلك، فأبى مكة بأمري استنجدوا ثم سعود، ابن

رهيبًا. الجانب عزيز كان فيصًال أن عىل يدل ا ممَّ منهم؛ يدها فنفضت
األخالق، كريم فكان واللني، الشدة بني سياسته يف جمع فقد غرو. وال محبوبًا وكان
عىل حريًصا إليهم، ُمحِسنًا بالناس، رءوًفا للعلماء، محبٍّا حليًما، سمًحا اإلرادة، قوي

مصالحهم.
العارض إىل بُريَدة من ونزل والقصيم، الجبل يف فساح عهده يف نجًدا بلغراف31 جاء
ثم يوًما، خمسني وضواحيها الرياض يف فأقام (١٢٧٨ه / ١٨٦٢م)، سَدير طريق عن

(١٨١٦–١٨٨٨م). William Gifford Palgrave 31
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الوهابية انتقاده يف اللهجة شديد بلغراف كان الخليج. إىل ومنها األحساء إىل رحل
جاء كما الثالث، نبوليون قبل من العربية البالد جاء وقد متحاِمًال. كان بل والوهابيِّني،
مستخربًا. مستكِشًفا األول، نبوليون قبل من بك) (عيل اإلسباني باديا سنة بخمسني قبله
الشدة من كان ما عىل بَلغراف، أن بيد العلمي. الغرض يتقدَّم سيايس غرض ولالثنني
قد املتساهل) اليسوعي32 اليهودي اإلنكليزي (وهو بني املتعصِّ نجد أهل انتقاده يف والنفرة
والوشم وسدير القصيم تجتاز القوافل «إن حكمه: يصف قال فقد فيصًال، اإلمام أنصف
التجار ويسري وتعدياتهم. البدو رشَّ الوهابي، الحكم بفضل آمنًة، األخرى نجد ومقاطعات

وسالم.» بأمن البالد يف والفالحون والحجاج
فبعد عمره، من عمًرا أطوَل يكن لم السعيد فيصل عهد ولكن ١٢٨٢ه / ١٨٦٥م:
وأضاعوه. سرتى كما امُلْلك أنجاله تنازع السنة، هذه من ديسمرب) رجب / ١١ ٢١) يف وفاته
رواية من امُلحِزن األخري الدور مثَّلوا الرحمن وعبد وسعود ومحمد هللا عبد وهم أنجاله،

التاريخية. الحوادث بأنواع املألَى سعود آل
وحدتهم صفوف وبدَّدوا املتعدِّدة، بحمالتهم نجد أهل واملرصيون الرتك نهك أن بعد
أي سعود؛ آلل القديمة العداوات تلك الجراح تنكأ الوجود إىل عادت والدينية، القومية
مطري، وتقلَّبت عنزى، وتمرَّدت العجمان، وعصت قحطان، فانتقضت القبائل. عداوات
البيت من العم وأبناء باإلخوة ناهيك خالد. بنو ر وتنمَّ مرَّة، بنو وصال عتيبة، وتذبذبت
لهذه مغنًما حروبهم يف فكانوا السيادة، يتنازعون بعض عىل بعضهم قام وقد نفسه،

منه. املسرتِزقة الغزو إىل النازعة القبائل
شفاءً أو بكسب، طمًعا ه عمِّ ابن أو أخاه اآلخر وتناوئ األمري هذا توايل القبائل قامت
لتعدِّيهم العجمان عىل حمل قد هللا عبد وكان أنفسهم. يف يحققونها بسيادة حبٍّا أو لغليل،
املنتفق ورؤساء وتحالفوا شماًال فرحلوا الكويت، ُقْرب وقعتني يف فكرسهم الحجاج عىل

نجد. أهل عىل
أخاه ينازع سعود قام فلما الدوارس. وادي إىل العجمان بعض هللا عبد أجىل ثم
تلك يف عائض آل ألن خائبًا؛ فردَّه أبها يف عائض ابن إىل لجأ أبيهما، موت بعد اإلمارة

ملِحًدا. سياسيٍّا ثم يسوعيٍّا، أبًا ثم مسيحيٍّا، بعدئٍذ فصار — كوهن أرسته اسم — عربانيٍّا بلغراف ولد 32

العربية البالد يف وترجمانه بركات رفيقه أما ميخائيل. األب يُدَعى اليسوعيني اآلباء مع سورية يف وكان
وكان الجريجريي بطرس البطريرك فصار الكاثوليكية البطريركية ة دَّ السُّ إىل بعدئٍذ ارتقى الذي فهو

مشهوًرا.
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العجمان وكان نجران إىل أبها من فيصل بن سعود عاد سعود. آلل موالني كانوا األيام
مرَّة. وبني الدوارس من كبري عدٌد إليهم وانضمَّ أخيه، عىل ينرصونه حوله فاجتمعوا هناك،
ويوًما لهم يوًما فكانت نجد، قبائل فيها اشرتكت التي السعودية الحرب بداية هي هذي
أكثر متقطِّعة استمرت التي األهلية الحرب هي سعود. آل عىل الحالني يف وكانت — عليهم
بيت ألمراء األكرب املغنَم النهاية يف وكانت العثمانية، الدولة فاستثمرتها سنة ثالثني من

الرشيد.
هللا عبد خرج وعندما سعود، البن يدين الحرب بداية يف يزال ال كان الرشيد ابن ولكن
فتوىلَّ الغزوة، تلك بعد ُقِتل الذي الرشيد بن متعب األمري معه سار غازيًا الدوارس وادي إىل

هللا. عبد األمري فيها وأقرَّه بعده اإلمارة بندر أخوه
املعتال، وقعة يف فاحرتبوا سعود، أخيه عىل هللا عبد أخيه مع فيصل بن محمد وكان
يستنجد عمان إىل مرَّة أهل عند جروحه داَوى أن بعد سار ثم وانهزم سعود فُجِرح
يف العجمان حالف ثم شيُخها، فلبَّاه البحرين إىل عمان من وراح يُنِجْده، فلم صاحبها
ى يُسمَّ ماءٍ عند اإلخوة جنود فالتحمت هللا، وعبد محمد أخَويه عىل الكرَّة وأعاد األحساء
يف «والسبب عيىس: بن إبراهيم قال لسعود. الغلبة وكانت (١٢٨٨ه / ١٨٧١م)، جودة
قتل قد ينهبونهم.» أصحابهم عىل وانقلبوا خانوه سبيع وهم محمد جنود بعض أن ذلك
دعا ثم القطيف، يف فاعتُِقل محمد وأُِرس الجودة، وقعة يف الفريقني جنود من أربعمائة

مبايعني. جودة عني عىل فجاءوه للمبايعة الحساء أهل سعود
بمساعدة وذلك الحساء — بغداد وايل يومئٍذ — باشا مدحت احتلَّ الجودة وقعة بعد
الصباح. مبارك الشيخ بقيادة القطيف إىل وبرٍّا العقري إىل بحًرا جاءوا الذين الكويت عربان
العداء ثُْلمة ووسع وعمان، نجد بني الصلة مدحت قطع السنة هذه يف الحساء احتالل ويف
يعيِّنه بأن هللا عبد ووعد القطيف، يف سجنه من محمًدا فأطلق وأخَويه، سعود بني
القبض ينوي كان مدحت إن قيل — الخدعة خيش هللا عبد ولكن نجد»، والية «قائمقام

مهلِّلني. بني مرحِّ أهلها فاستقبله الرياض، إىل هاربًا ففرَّ — عليه
١٢٨٨ سنة أي نفسها؛ السنة يف سعود زحف فقد طويًال، يُدم لم رسوره ولكن
يَقُدموا أن البلدان رؤساء إىل كتب ثم املدينة، رجالُه ونهب ظافًرا فدخلها الرياض، إىل
وادي إىل وانسحب قحطان بدو جمع قد فكان هللا عبد أما يبايعون. فجاءُوا للمبايعة إليه
وبعد والدوارس. والسهول، وسبيع، والعجمان، مرَّة، آل من بجيش سعود به فتعقَّ حنيفة،

الحساء. إىل وعاد هللا عبد انهزم الربَّة يف وقعة
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تنجد املجاعة فجاءت نجد، يف قحط سنتَي تليها والتي (١٨٧١) السنة هذه كانت قد
وكان جوًعا. مات بالسيف يَُمت لم فَمْن وتعدَّدت، النكبات توالت قد نعم أهله. عىل الحرب
حتى يدقون كانوا بل ويدقونها، األباعر جلود ويحرقون الحمري ِجيَف يأكلون الناس

مسحوقها. ويأكلون العظام
اآلونة هذه يف عليه الرياض أهل قام فقد لسعود؛ حتى هذه والحال الجوُّ يصُف لم
بن هللا عبد ه عمُّ فيها الُحْكم توىلَّ ثم املدينة، من — حياته عىل نوه أَمَّ أن بعد — فأخرجوه

تركي.
عىل مرَّة وآل العجمان يستنهض األحساء إىل ومنها بالخرج الدلم إىل سعود رحل
يف إليه الرتك فخرج الحساء، عىل وهجموا البوادي تلك من جيٌش حوله فاجتمع الرتك،
عزمه، عن السعودي هذا ليُثنَي يكن لم الفشل أن عىل فهزموه. القتال وبادروه الحويرة
يف فانترص هناك، ه عمِّ وأبناء اآلخر أخيه عىل وحمل األفالج، إىل الدهناء يقطع عاد فقد
مات الذي تركي بن هللا عبد فيها وأُِرس هاربًا، فيصل بن محمد منها فرَّ التي الدلم وقعة

السجن. يف قليلة أيام بعد
حريمالء أهل ثم وهزمهم رضمة أهل فحارب لسعود. حليًفا ذلك بعد النرص استمر
هللا عبد أخوه وكان الرياض، عىل الكرَّة أعاد ثم (١٢٩٠ه / ١٨٧٣م)، طاعته يف فأدخلهم
ذلك بعد ارتحل مهزومني. وكانوا الجزعة يف فاحرتبوا عليه وأهلها فخرج إليها، عاد قد
بادية عند هناك الصبيحية ماء عىل فأقام الكويت، ناحية إىل امه ُخدَّ بعض ومعه هللا عبد
ويبايعوه إليه يَقُدموا أن ثانية البلدان رؤساء أمر ثم الرياض سعود ودخل قحطان.

ففعلوا.
للحرب وقال َعداء الصُّ س فتنفَّ فيصل، بن لسعود فيها األمر استقام واحدة سنة
فبادرت ودَّها يخطب قام الرحمن عبد وهو الرابع فيصل اإلمام ابن ولكن اسرتيحي،
فهجم الحساء، من الرتك إخراج يريد مرَّة وآل العجمان من بحلف نهض قد وكان إليه.
فكرست العراق، من السعدون ابن بها جاء نجدٌة لوال ببغيته يظفر وكاد هناك عليهم
مريًضا القرص يف سعوًدا فألَفى الرياض إىل الرحمن عبد عاد شملهم. وشتَّتْت العجمان
هللا عبد أخواه وكان بعده، اإلمارة فتوىلَّ السنة، هذه يف تُويفِّ وقد ١٢٩١ه / ١٨٧٤م،

عتيبة. بادية مع ذاك إذ ومحمد
أهل من جيًشا الرحمن عبد فحشد الرحمن عبد يحارب عتيبة من بجيش محمد جاء
ثرمدا، يف الجيشان التقى وقد محمًدا. ليحارب ومطري العجمان وبوادي والخرج الرياض
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يف الرحمن عبد مع كانوا فقد سعود أبناء أما األخَوين. بني صلٌح تالها وقعة هناك فكانت
عتيبة، بادية يف يومئٍذ وهو هللا عبد األكرب أخاه يقصد فراح عليه انقلبوا ثم الوقعة، هذه
يف يُدركوهم لم أنه عىل الثائَرين. أخيهما أبناء ملحاربة الرياض إىل وإياه وعاد فأكرمه

هناك. فأقاموا الخرج إىل وارتحلوا منها انسحبوا قد كانوا ألنهم املدينة؛
األخَوان فكان فيصل، اإلمام أنجال بيت يف الجوُّ صفا بالحري أو هللا لعبد الجوُّ صفا
متمرِّدين. عاصني ظلُّوا سعود أبناء ولكن اإلمام، ألخيهما مطيَعني الرحمن وعبد محمد

الشمايل. األفق يف تتلبَّد أخذت أخرى غيوم وهناك
أوًال: أسباب؛ لثالثة هللا لعبد األمر يستِقم «لم قال: العزيز عبد امللك جاللة حدثني
أمراء ُعَليان آلل منارصته ثانيًا: عليه. القبائل يُحرِّضون الخرج يف أخيه أبناء وجود
جهًال هذا وكان الحني. ذاك يف الحاكمني األمراء َمهنَّا آل أعدائهم عىل السابقني القصيم
فيُضعضع مغلوب لبيت يتحزَّب أن الحكمة من ليس ضعفه وقت يف ألنه هللا؛ عبد من
مع تحالف فقد نجد. بحكم الطامع الرشيد بن محمد ظهور ثالثًا: القصيم. يف نفوذه

سعود.» ابن عىل واحدة يًدا كلُّهم وكانوا مهنَّا) آل (من الخيل أبي آل
التي بُريَدة النزاع هذا ورأس الرشح. يستوجب امللك جاللة إليه أشار الذي النزاع
الدريبي راشد ٩٥٨ سنة منهم فاشرتاها عنزى، شيوخ من َهذَّال آلل ماءً املايض يف كانت
فاستمرت عشريته، من معه وَمن وسكنها عمرها ثم عليان، آل من التميمي العنقري
للهجرة. عرش الثالث القرن آخر يف عنزى من مهنَّا آل عليهم تغلَّب أن إىل فيها رئاستهم
عليهم، وذاك بهذا ويستنجدون مهنَّا آلل الدسائس ون يدسُّ ظلُّوا ُعليان آل ولكن
يشكون اإلمام إىل أوالده فكتب هللا، عبد عهد يف الخيل أبي مهنَّا قتل إىل العداء فأفىض
مهنَّا آل أما ُعليان. آل إىل امللك، جاللة قال كما انحاز، بل شكايتهم، يسمع فلم إليه األمر
سعود ابن سيادة تحت يحفر وطفق بُريَدة، هذا فجاء محمًدا، األمري الرشيد ابن فاستنجدوا

فيها.
محمد كان الحرب إىل فأدَّى املجمعة أهل هللاوبني عبد اإلمام بني الخالف حدث وعندما
(١٢٩٩ه / ١٨٨١م)، وحاميهم حليفهم يكون أن عىل البلد ذاك وأهل اتفق قد الرشيد بن
فبادر فيصل، بن هللا عبد قدوم خربُ بلغهم عندما فاستنجدوه رعاياه، من يكونوا وأن
إليه انضمَّ بُريَدة إىل وصل وعندما وحرب. شمر بوادي من مؤلَّف بجيش نجدتهم إىل
وكان الزلفى، إىل زحفوا ثم القصيم، من جنٌد ومعه الخيل أبو مهنَّا آل حسن أمريُها
رضمة، يف عسكروا قد عتيبة وبادية والوشم وسدير املحمل أهل من معه وَمن هللا عبد
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وعادوا رضمة من انسحبوا الزلفى إىل وزحفهما مهنَّا وابن الرشيد ابن بتحالُف علموا فلما
الرياض. إىل

القصيم يف فوزه بعد فكانت رجاله، أحَد عليها ر وأمَّ املجمعة الرشيد ابن دخل
نجد. عىل استيالئه يف الثانية الخطوة

وأمري الرشيد ابن الجبل بأمري أهلُها فاستغاث املجمعة، عىل الكرَّة هللا عبد اإلمام أعاد
(١٣٠١ه / ١٨٨٣م)، اإلمام وبني بينهم وقعة إىل ذلك فأدَّى فأغاثاهم، مهنَّا ابن بُريَدة
وسدير الوشم يف البلدان رؤساء إىل ذلك بعد كتب الذي الرشيد البن فيها الغلبة كانت
كلِّ يف ر وأمَّ وظائفهم من فعزلهم طائعني، فجاءوه الوقعة مكان الحمادة يف إليه يدعوهم
عىل استيالئه يف الثالثة الخطوة الحمادة وقعة وكانت رجاله. من واحًدا بلدانهم من بلد

نجد.
فأكرمه الرشيد ابن إىل رسوًال محمد بأخيه هللا عبد اإلمام بعث الوقعة هذه بعد
بأن ًدا وتعهُّ هدية الجبل أمري من أخيه إىل يحمل حائل من محمد عاد وقد وإياه. وتفاوض
ذلك فزاد البلدان، تلك يف عزله أراد َمن عزل إىل اإلمام فبادر وسدير، الوشم بلدان له يرتك
الرشيد. ابن نفوذ تقلَّص وال فيها، سعود ابن نفوذُ يستِقم لم إذ والتخاذُل؛ الشقاق يف

ه عمَّ ينرص محمد منهم قام فقد الخرج إىل نزحوا الذين فيصل بن سعود أوالد أما
عند به فالتقى الرشيد، ابن الجديد الَخْصم يطلب وراح عتيبة من جيًشا فحشد هللا، عبد
وبني الرشيد ابن بني العداء بداية هي هذي مهزوًما. وكان هناك فناَزله عروى ى يُسمَّ ماءٍ

فيصل. بن سعود أوالد
هم عمِّ عىل السنة هذه يف قاموا فقد َخْصمهم، عىل واحدة يًدا يكونوا لم ولكنهم
،(١٣٠٢ / ١٨٨٤) السجن يف وألَقوه عليه فقبضوا منه، الحكم انتزاع يحاولون هللا عبد
كتب قد وكان ادَّعى كما فزًعا جاء الخالف. ثمار عادته عىل يقطف الرشيد ابن فجاء
فلبَّى هللا. عبد هم عمِّ لنرصة ويدعو سعود أوالد عمل يشجب نجد يف البلدان رؤساء إىل
يرأسه للمفاوضة وفٌد منها دنَا عندما إليهم فخرج الرياض، إىل معه ومَشوا دعوته الناس
من هللا عبد أُخِرج أن غري وهللا قصدي ما الرشيد: ابن فقال فيصل، بن الرحمن عبد

ذلك. عىل عاهدهم ثم سعود، آل يا لكم بلدكم يف الوالية تكون وأن السجن،
األمان الرشيد ابن من طلبوا عليهم الناس اتحاد رأوا فلما فيصل بن سعود أوالد أما
الرياض الرشيد ابن دخل أن وبعد الخرج، إىل فعادوا وأموالهم، دمائهم عىل نهم فأمَّ
وأخاه وأرسله السجن من هللا عبد أطلق إذ القهار؛ الفاتح مظهر يف ظهر عليها واستوىل
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(بيت السبهان سالم أقام ثم حائل، إىل أرسى سعود آل من آخرين وعرشة الرحمن عبد
الرياض. يف أمريًا الرشيد) بيت أخوال السبهان

اختصموا قد أهله كان الذي الخرج من متظلٌِّم وفٌد سامًلا جاء أشهر خمسة وبعد
عنده تستحيل حسًما حسمه وقد هناك. الخالف يحسم سالم فراح فيصل، بن سعود وأبناء
الرشيد ابن نهم أمَّ الذين أولئك هللا33 وعبد وسعًدا محمًدا سعود أبناءَ قتل إنه إذ املعاودة؛
فعزله السبهان، عىل يحتجون وقاموا الناس ضجَّ حائل. إىل أهلهم وأجَىل حياتهم، عىل

شمر. كبار من رخيص بن اد فهَّ مكانه ر وأمَّ الرشيد ابن
الرحمن عبد وألخيه له فأذن الجبل، يف فيصل بن هللا عبد مرض التالية السنة ويف
بالده يف أمريًا يكون أن عىل هللا عبد عاهد وقد الرياض. إىل يعودوا بأن وأرستَيهما
وصوله بعد السنة هذه من نوفمرب الثاني / ٢٦ ربيع ٢ يف تويف ولكنه ،١٣٠٧ / ١٨٨٩
عامله يعزل أن ويسأله بذلك يُخربه الرشيد ابن إىل الرحمن عبد فكتب الرياض، إىل
مكانه وعني رخيص بن فهاد عزل أْن الرشيد ابن جواب فكان املذكور، العهد حسب
الرحمن عبد بلغ السنة هذه من الحجة ذي ١١ ويف عهده. نكث إنه أي السبهان؛ سالم
وصل وعندما لألمر. فاحتاطوا ويقتلهم. العيد سالم عليهم ليسلم قادم السبهان ابن أن
وكان الرشيد، ابن من كالًما عليهم ليُلقَي سعود آل يجمع بأن الرحمن عبد أمر السبهان
يُبطن، كان ما شبه إىل سبقوه السعوديني أن عىل جميًعا. فيذبحهم بهم يفتك أن نيته يف

منهم. عدًدا وقتلوا رجاله وعىل عليه فوثبوا
إىل فكتبوا الرشيد، وابن اختلفوا قد وكانوا القصيم، أهَل الحادث هذا خربُ بلغ
قادم وهو ببالدهم الرشيد ابن مرَّ وعندما والتعاون. الطاعة عىل يعاهدونه الرحمن عبد
بالوعود فعلَّلهم وصدُّوه، الطريق يف له وقفوا مركزه، يف السبهان ابن ليثبِّت الرياض إىل
فرضوا — الحجاج عىل تُفرض كانت التي «والخوَّة» مطري بادية يُعطيَهم بأن وعد —

الرحمن. عبد سعود ابن مع عهدهم ونكثوا بذلك
للصلح أهلها دعا ثم يوًما، أربعني فحارصها بجيشه الرياض إىل الرشيد ابن زحف
ومعهما الشيخ)34 آل (من اللطيف عبد بن هللا عبد والشيخ فيصل بن محمد إليه فخرج
مع فتفاوضوا سنِّه، من عرشة الحادية يف يومئٍذ كان الذي العزيز عبد الرحمن عبد ابن

حائل. يف ين املجلوِّ مع وقتئٍذ كان وقد العزيز عبد اسمه رابع ابٌن لسعود 33
والوهابية). الوهاب عبد بن محمد الثانية (النبذة يف الرشح راجع 34
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أنه إالَّ فيصل. بن الرحمن لعبد العارض يف اإلمارة تكون أن عىل وتصالحوا الرشيد ابن
أهلُها تمكَّن وال املدينة، فتح من الحصار يف يتمكن لم الرشيد ابن ألن مموًَّها؛ صلًحا كان

عنها. ردِّه من
فسوَّف بوعده يربَّ أن منه طلبوا الجبل إىل محمد األمري عاد فعندما القصيم أهل أما
طالبًا، لريدَّ الشمري األمري هذا كان وما للحرب. قواتهم وحشدوا عليه ثانية فنهضوا د، وتردَّ
،١٣٠٨ / ١٨٩٠ وتناوشوا فتصادموا القرعا، يف القصيم وأهل وتالقى قبائله استنفر فقد
بعض فاقرتح القصيم، ألهل الغلبة وكانت السنة هذه من األوىل جمادى من األَُول العرش يف
حيث البادية إىل ويسريوا منهزمون كأنهم املكان ذاك من يخرجوا أن الرشيد ابن رجال
انهزموا أنهم العدو فيظن — فيها يكمن أماكن — «مزابن» وال — تالل — «ضلعان» ال
كثرية شجاعتهم أناس القصيم «وأهل الراوي: قال بالخيل. ساقتَه فيقطعون اهم، فيتقفَّ
عن فبعدوا ولحقوه، انهزم! انهزم، صاحوا: الرشيد بن محمد رحل فلما قليل.» ورأيهم
عظيمة. الهزيمة وكانت مؤخرهم. فاجتزَّت الخيل، عليهم فهجمت ومواشيهم، مراكزهم
كانت والتي املَليْدة وقعة تُدَعى التي الوقعة تلك يف القصيم أهل من رجل ألف قتل إنه قيل

نجد. عىل الرشيد ابن استيالء يف النهائية الكربى الخطوة
من برجاله خارًجا الرحمن عبد اإلمام كان فقد بعدها. قائٌم سعود آلل يَُقم لم
املليدة، بوقعة الطريق منتصف يف وهو علم عندما ولكنه القصيم، أهل لينجد الرياض
عاكف يومئذ كان التي الحساء إىل وارتحلوا منها وأوالده حريمه فأخرج الرياض، إىل عاد

فها. مترصِّ باشا
ف املترصِّ انتدبه الذي عازار زخور الدكتور هو لبنانيٍّا شابٍّا هناك الجيش طبيب وكان
النجا عني عىل زخور الدكتور فاجتمع الدولة، رشوط عليه ويعرض سعود، ابن ليفاوض
معه وكان الرحمن عبد باإلمام ،١٨٩١ ١٣٠٨ / يناير سنة الثانية جمادى يف املربز قرب
إذا الدولة، قبل من يحكمها الرياض والية عليه عرض وقد العزيز. عبد الصغري ابنه
السنة. يف مثًال، أقلَّ أو ريال ألف شيئًا، الخراج بمثابة ودفع بسيادتها، ذلك لقاء اعرتف
فصارت العشائر تفلَّتت الرشيد35 بن بندر ذبح بعد إن قائًال الرحمن عبد اإلمام فرفض
بها يثق أن هذه والحال يستطيع ال وإنه كذلك، الحاكمني ولألمراء لبعض، بعضها خائنة

عليها. ويتَّكل

ييل. فيما سيجيء كما اآلخرين األربعة إخوته وذبح محمد األمري ه عمُّ ذبحه 35

88



… نشأتهم منذ سعود آل

زخور الدكتور أن فشاع الدولة عىل يومئٍذ خارًجا ثاني بن قاسم قطر صاحب وكان
خمسة فأُوقف الحساء. من الرتك إلخراج ثاني وابن سعود ابن بني اتفاق عقد يف يسعى
أبى ذلك مع ولكنه بريئًا، التحقيق بعد وكان بغداد إىل استُدعَي ثم الهفوف يف يوًما عرش

منصبه. إىل يعود أن
الشيخ فمنعهم الكويت، إىل وأوالده رحل املفاوضات تلك فبعد الرحمن عبد اإلمام أما
أشهر بضعة وأقاموا البادية إىل فعادوا إليها، الدخول من يومئٍذ الحاكم الصباح محمد
اتفاق عقد تبغي تزال ال الدولة وكانت شهرين. فيها فأقاموا قَطر وا أمُّ ثم العجمان، مع
فلبَّى إليه يستدعيه الحساء ف مترصِّ فأرسل وسكناته، حركاِته لتأمَن سعود ابن مع
اإلمام إىل الدولة تدفع أن عىل االتفاق ذلك بعد تمَّ وقد (١٣٠٩ه / ١٨٩١م)، الدعوة
الكويت، يف وعائلته يُقيم وأن — تدفعها كانت وقلَّما — مشاهرة لرية ستني الرحمن عبد

بالده. يتوطَّنوا أن ذاك إذ الصباح ابن فَقِبل
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الرمحن عبد بن العزيز عبد امللك سرية
سعود آل فيصل آل

١٨٨٠ ديسمرب ١٢٩٧ /٢ سنة الحجة ذي ٢٩ يف ُولد

تمهيد

يوم الجزيرة شبه من منه قسٍم يف أو الرشقي الشطر يف سائدين كانوا الذين األمراء بعُض
الكويت: يف منفيٍّا سعود ابُن كان

الكويت1 أمري الصباح، مبارك الشيخ

بدوي الحرباء. من وأشياء األسد من يشء فيه التقلُّب. كثري البأس، شديد املزاج، حادَّ كان
كان بل جواًدا؛ كريًما وكان يجامله. وطوًرا الخصم يْجبَه تارة الذوق، حرضي الطبع،
ونوافله العيش نواعم والسيادة، للمجد حبِه بعد ويقدم والبذخ، الرتف إىل يسرتسل مرسًفا.

سواها. يشء كلِّ عىل
طمًعا وجرَّاًحا محمًدا أخَويه قتَل حدَّين. ذا سياسته مثل فكان مبارك سيف أما
الذين بالحكم املتفرِّدين الحكام أولئك من هو مجيًدا. أمريًا فكان باملجد؛ وحبٍّا باإلمارة

باهرة. والعزِّ الفخر من ُحلًال لها ليحوكوا بالرضائب األمة يُرِهقون

١٣٣٦ه / ١٩١٥م. تُويفِّ ١٣١٣ه / ١٨٩٥م، اإلمارة توىلَّ 1
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حاق من «الحواقة»، ب ب يُلقَّ كان السياسة. يف قصوًرا وهدم الكويت يف قصوًرا شيَّد
عمله نصُف املستقيم. الخط عكس عىل السري به يُراد ما أي ولف؛ دار مثل ومرادفاتها،
كثيفة خدعة أو مضِحكة، خدعة أو باهرة؛ خدعة اآلخر والنصف سواه، يدركه ال رسٌّ

ة. مدلِهمَّ
ماله فأخذْت العطاء لها أجزل الفائزين. من دائًما كان وما وغالبها، العشائر العَب

ألعدائه. ودعْت وهداياه،
إننا العظيم العيل باهلل نقسم — واإلخالص الحب غري مهر وال العلية الدولة خطب
خ املضمَّ املحنَّط قلبها له ففتحت عليها، كتابه فكتب — بدمنا ونفديها للدولة مخلصون

عليه. انقلبت ثم بالطيب،
أقفال، بعرشة املقفل قلبها عىل ويدها َوْلهانة إليه فبادرت الربيطانية، الدولة غازل

قصوره. ظالل يف حصنًا لها بنت ثم
عدوَّه بهم رضب ثم — أوالدي من أعز أنتم — بذراَعيه فطوَّقهم سعود آل أحب

الرشيد. ابن
— دياركم ونحرق ونحرقكم باهلل كالحطب نحزمكم — حاربهم ثم العجمان أحب

سعود. ابن عىل حربًا أشعلهم ثم
خزعل وبنى الكويت، يف قًرصا له فبنى صافيًا، ا جمٍّ حبٍّا خزعًال األمري أحب ولكنه
الخليج شاطئ عىل أو قارون ضفاف عىل يجتمعان االثنان فكان املحمرة، يف قًرصا ملبارك
للسياسة بُعًدا يقول: حالهما ولسان والراقصات، القيان من رسب بني وليايلَ أياًما ِليقضيَا

والحروب.

نجد2 أمري الرشيد، بن محمد األمري

بندر قام وعندما اإلمارة. متولِّيًا طالل أخيه ابن بندر كان يوم العراقي الحاج أمري كان
باإلمام والذَ الرياض، إىل الثاني هما عمُّ محمد رحل فقتاله متعب هما عمِّ عىل بدر وأخوه
ن فأمَّ اإلمارة، توىلَّ قد بندر وكان أخيه. ابنَي وبني بينه اإلمام ق فوفَّ سعود، بن هللا عبد
منها، أكرب بإمارة طمع ولكنه للحاج، أمريًا واستمرَّ حائل إىل فعاد حياته، عىل محمًدا ه عمَّ

١٣١٥ه / ١٨٩٧م. تُويفِّ ١٢٨٨ه / ١٨٧١م، اإلمارة توىلَّ 2
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وملحقاته الحديث نجد تاريخ

مدافعه. بني العزيز عبد امللك

يردُّ قام إنه وقيل ألخيه، يثأر قيل كما قام بل مطامعه، ق يحقِّ سنوات ثالث بعد فقام
هو فيه ريب ال الذي القول أن عىل عليه. مستالٍّ يومئٍذ وكان أخاه ذبح الذي السيف
وإخوته بندًرا قتل فقد الواحد؛ الرأس بدل رءوس خمسَة تقاىض محمد األمري سيف أن

طالل: أخيه أبناءَ األربعة

واْص��ف��ري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��وُّ ل��ِك خ��َال ب��م��ح��ج��ر ق��ن��ب��رة م��ن ل��ِك ي��ا

كلِّها، حروبه يف النرص له فُكِتب مكَرهة، أو مختارة فلبَّتْه للقبائل محمد األمري صفر
أخيه: أبناءَ قتْله يربِّر حائل ساحة يف خطبها خطبة يف قال ولكنه

وا همُّ بيده)، رقبتَه (ورضب هذه عىل خوًفا إالَّ وهللا، قتلتُهم، ما مسلمني، يا
عني؟ يعفو متعبًا أخي ذبح َمن أن تظنون وهل ومنعتُهم. فسبقتُهم بقتيل

فقد أيامه. يف العرب كبري بل ر، شمَّ وكبري كبريها فكان اإلمارة محمد األمري توىلَّ
حكيًما. حليًما كان بل عادًال حكمه يف وكان الدوارس، وادي حتى كلِّها نجد بالد عىل استوىل
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يُكثر ال ألنه الحكم؛ يُحِسن ال محمًدا األمري إن قالوا: فقد يسخرون؛ كانوا البدو أن عىل
أال الخمسة أخيه أبناء ذبحة بعد نفسه عىل آَىل الرشيد بيت كبري كأن الرءوس. قطع من

الحرب. يف إِالَّ رءوًسا يقطع
نظًرا أبعَد كان ولكنه الكويت، «حوَّاقة» زميله عن كثريًا يختلف فلم السياسة يف أما

ذلك. بموجب ويعاملهم بعقولهم الناَس ر فيقدِّ منه، رأيًا وأسدَّ
والسيف، الكرم، هي واالستيالء؛ التغلب يف ثالٌث طرائُق محمد لألمري كان قد
ال َمن عىل الحسام ويمتشق بالهدايا، استمالتهم يستطيع َمن إليه فيستميل واإلرهاب.
— كان قد سطوته. يخَشون الذين أولئك ظهور عىل غرضه إىل ويميش هداياه، تغرُّهم

محبوبًا. يكن لم اإلجمال عىل ولكنه ُمهابًا، — غرو وال

الرشيد3 بن متعب بن العزيز عبد األمري

األيام من يوًما الفالة يف للناس جالًسا العزيز عبد كان قال: شمر من أعرابي ثني حدَّ
وتجلَّد فسكت االهتمام، تستحق ال حرشة تكون أن فخاف ظهره، يف يلذعه بيشء فأحسَّ
العزيز عبد ثياَب العبُد فرفع عبيده، أحَد وطلب الخيمة إىل دخل ثم عمله، من انتهى حتى
العقرب، يمسَّ أن وخيش مذعوًرا العبد صاح جلده. يقرص كبري عقرب كتَفيه بني ما فإذا
رماًدا اللذع مكان عىل يذرَّ أن العبد أمر ثم الخيمة، خارج ورماه بيده العزيز عبد فتناوله

شيئًا. يكن لم كأن ذلك بعد األمري ونام ففعل، حاميًا
وقد جباًرا، كان الرشيد العزيز عبد أن عىل تدل التي القصص من غريها سمعت قد
فارس «هذا باشا: صدقي الفريق الرتكي القائد فيه قال مغواًرا. فارًسا الحرب يف كان

القائل: بالبيت سمع أظنه وال ذلك، غري يف كعيل يكن لم ولكنه كعيلٍّ.»

ال��ث��ان��ي ال��م��ح��ل وه��ي أوٌل ه��و ال��ش��ج��ع��ان ش��ج��اع��ة ق��ب��ل ال��رأي

بالشيخ هناك فاصطدم الخليج؛ عىل منفذًا يبغي وهو الكويت، عىل باالستيالء طمع
بن العزيز عبد سميُّه هو ولبيته؛ له جديًدا عدوٍّا آخر، عدوٍّا الصدمة فأظهرت مبارك،

ملِكه. نصف خرس أن بعد نْحبَه، الحرب يف فقىض فحاربه، سعود،

١٣٢٤ه / ١٩٠٦م. تُويفِّ ١٣١٥ه / ١٨٩٧م، اإلمارة توىلَّ 3
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وملحقاته الحديث نجد تاريخ

سابًقا املحجرة أمري مرداو، بن خزعل الشيخ

صفحة الثاني الجزء العرب» «ملوك كتاب من السادس القسم من الخامس الفصل راجع
.١٧٠

البحرين أمري خليفة، عيىسآل الشيخ

.٢٣٥ صفحة الثاني الجزء العرب» «ملوك من السابع القسم من السادس الفصل راجع

قطر أمري ثاني، بن قاسم الشيخ

قىض سنة، عرشة وخمس مائة عاش قد فيكون ،١٣٣١ سنة وتُويفِّ ١٢١٦ سنة ُولد
من وبعدد امرأة بتسعني قيل ما عىل تزوج فقد اإلنساني. النسل إكثار يف معظمها
صفًحا نرضب ما وإناثًا ذكوًرا األحفاد وأبناء واألحفاد األوالد من له وكان عديد. الجواري
من موكبه يف فارًسا ستون يركب ركب إذا كان ولكنه باملبالغة، نُتَّهم فال عددهم عن

ُصْلبه.
كانت يوم عشريته غري عىل سيًدا هناك تُلَفظ كما جاسم أو قاسم، الشيخ يكن لم
يدعو سنِّه، من الخمسني تجاوز قد يومئٍذ وكان فقام، البحرين. لحكومة تابعة قطر
البحرين، أهل مع وبرية بحرية وقعات وبعد دعوته. فلبَّت االستقالل إىل كلَّها العشائر

البحرين. عىل تستويل وكادت استقاللها، قطر حازت وغلبات، وكرسات
يف سلبيَّة يٌد نقول أن ولنا يٌد، لإلنكليز كان أنه الخليج يف السياسة عجائب من
الحربية، سفنها من سفينة عليها أرسلت العظمى بريطانية حكومة إن أي قطر؛ استقالل
أرضتهم ثم واالستيالء، ع التوسُّ عن القطارنة ومنعت باملدافع عاصمتها الزبارة فرضبت

خليفة. آل جزائر عن جزيرتهم شبه فصلت بأن
منهم، كبريًا عدًدا وذبح عديدة، وقعات يف فكرسهم ثاني ابن حاربهم فقد الرتك أما
يف األوَّليات من تكن لم الحرب إن يقال: والحق الحساء. من إخراجهم من يتمكن لم ولكنَّه
التاريخ، يف قرمزية، بالحري أو ذهبية، صفحة له يكون أن همه وال جاسم، الشيخ حياة
اللؤلؤ تجارة يُحسن أن اآلخر ه وهمُّ قلت. كما اإلنساني النسل إكثار األكرب ه همُّ كان بل
يف ويبذله التجارة هذي من املال يجمع وأن للغوص)، سفينة وعرشون خمس له (كان

واإلحسان. الربِّ سبيل
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من أكثَر حياته يف أعتق إنه قيل وعتقهم؛ العبيد جمع يف ولوًعا كان أنه إحسانه ومن
السودان. وها سمَّ قطر يف بلدة سوا أسَّ األحرار مماليكه وإن عبًدا، خمسني

يرصف فيه، متصلِّبًا املذهب حنبيلَّ كان فقد والتقوى؛ الورع إحسانه دواعي ومن
ويخطب الدين، الناس يعلِّم نفسه هو كان بل والخطباء، الجوامع عىل أوقافه واردات

الجمعة. خطبة فيهم
والفقهية، الدينية العلوم الفصاحة وإىل اللسان، فصاحة إذن والتقوى الورع إىل أِضف
وال رجًال املجموع فيكون والجود، الثراء كله ذلك وإىل واليقني، الحي الضمري العلوم وإىل
واملحسن وُمْفتيَها، وقاضيَها، وخطيبها، أمريَها، فكان قطر، يف ويزيد قرنًا عاش كالرجال،

فيها. األكرب

املجهول الشاب

ورأى ويتحاربون، امللك يتنازعون عمومته فرأى أجداده، ملك عاصمة الرياض يف ُولِد
يف يحارب أباه ورأى أجمع، نجد عىل باالستيالء يطمع وهو العاصمة أبواب عىل العدوَّ
يرفضرشوط الحساء يف جنبه إىل جالس وهو سمعه ثم هللا، إىل ويستسلم األخرية الوقعة
وهو الشعر خيام إىل فلجأ الصحراء، إىل الباب إالَّ كلُّها األبواُب أمامه فُسدَّت العلية، الدولة
الثقة العالية، الوطيدة الثقة تلك غري له وليس األرض، من فرتًا يملك ال أصحابها مثل

األكرب. األعرابي كنز هي التي باهلل،
أفكاِره رفيقَة األليمة الذكرى فكانت شابٍّا، الصبي وصار الكويت، األب سكن ثم
البحر أمام جلس املفقود. امُلْلك يف يفكِّر وهو هناك العلوم من شيئًا قرأ أحالمه. وسمرية
باملْلك يهجس وهو البادية إىل نظر ثم األقدار، تحمله أين إىل ركبه إذا يدري ال وهو
باملْلك يحلم وهو الشيوخ، مجلس يف بًا متأدِّ ساكتًا وجلس والعلماء، األمراء عارش املفقود.

وأمل. شوق كلِّها بنظرة السيف يرمق وهو جانبًا، ألقاه ثم الكتاب فتح املفقود.
املجردة للعني يبدو وفيما والنسب، االسم يف إالَّ مجهوًال الكويت، يف مجهوًال عاش
هو العني، الربَّاق القامة، الطويل البنية، القوي الشاب ذاك أن يعرفون الناس كان فقد
أكثر ليعرفوا وفراسًة فكًرا القوم كبار كان وما سعود. بن الرحمن عبد بن العزيز عبد
أقرب حتى يجهله كان ما جهلوا كاألطفال. الغيب سور ظالل يف كلهم كانوا بل ذلك، من
يجهله كان ما جهلوا التاريخ. يجهله كان ما جهلوا وأمه. أبوه حتى العزيز، عبد إىل الناس

هللا. غري به يعلم يكن لم ما جهلوا نفسه. املجهول الشاب
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عليه قامت حتى أخَويه بدم امللطَّخ العرش عىل يجلس الصباح مبارك الشيخ كاد ما
املقتولني أبناء خاُل الحكام غري من هم وأهمُّ (١٣١٣ه / ١٨٩٥م)، جانب كلِّ من األعداء
ووقته كلَّها، ثروته يوسف بذل فقد وأغناهم. أيامه يف اللؤلؤ ار تجَّ كبري إبراهيم آل يوسف
وإىل حائل وإىل البرصة وإىل قَطر إىل سافر ثم االنتقام، طالبًا بحياته، وجازف وجهده،

مبارك.1 الشيخ عىل والحكام األمراء يُحرِّض الحجاز
فنصح الكويت يف الحكم ُمغتِصب عىل ناقًما ثاني بن قاسم الشيخ يومئٍذ وكان
إىل كتابًا قَطر صاحب كتب وقد الرشيد، بابن مستنِجًدا حائل إىل يذهب أن ليوسف
وهو الرشيد ابن أن عىل الحربية. باملساعدة ويَِعده الكويت، احتالل له يُزيِّن محمد األمري
أموال استغوتْه وال ثاني، ابن كلماُت تستفزَّه لم واقتداًرا، وحنكًة عقًال العرب، كبري يومئذ
اإلمارة توىلَّ الذي العزيز عبد أخيه ابن املوت فراش عىل أوىصوهو إنه قيل إبراهيم. آل ابن
العداء. صاحبها يُباَرش وأالَّ (١٣١٥ه / ١٨٩٧م)، الكويت إىل بأنظاره يطمح أَالَّ بعده

وأحد إبراهيم آل يوسف جاءه وعندما ه، عمِّ وصية يحفظ لم العزيز عبد األمري ولكن
عىل الغارات يشنُّ ورشع لألمر، نهض مبارك عىل يُحرِّضانه محمد، بن خالد املوتورين،

واالستيالء. للهجوم تمهيًدا الكويت

أنَّ قلُت ا وممَّ العرب»، «ملوك من السادس القسم من الثاني الفصل يف أسبابه وبيَّنت الحادث َرويُت قد 1

القتل إن فقال: ويُصلحها، األغالط بعض إىل فيه يشري مقاًال الكويت أدباء أحد فكتب بالسيف، كان القتل
واحد. واملوت األسباب تعدَّدت بالبندقية. كان

الحجاز إىل سافر ولكنه القتل، حادث بعد اآلستانة إىل يسافر لم إبراهيم آل يوسف إن منتقدي: قال ثم
تعدَّدت مبارك. الشيخ عىل السلطان نفس تحريك يف عونًا ليتخذه مكة رشيف إىل الثمينة الهدايا يحمل

واحد. والوطر األسفار
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املؤامرات من تقدَّمها وبما الغارات، هذه من األكرب بالقصد عامًلا مبارك الشيخ كان قد
سبقه قد كان إبراهيم آل يوسف ولكن بالدولة، مستنِجًدا العراق إىل ُرُسَله فأرسل عليه،
طوابري أربعة من مؤلَّفة حملة فأُرِسلت املال، من بذله بما األمر أُوِيل فأقنع ذلك، إىل
يف شهور ستة ظلت — السري يف ا جدٍّ أبطأت أنها بيَد الكويت. صاحب لتهدِّد الزبري إىل
األمر يُقَىض بأن أمًال اإلبطاء هذا دت تعمَّ الحكومة إن وقيل — والزبري بغداد بني الطريق

املوتورين. خاُل حساب بدون يبذله كان ا ممَّ باملزيد وطمًعا الحملة، وصول قبل
عجيمي أبو باشا سعدون حالفه فقد العراق؛ يف الفشل كلَّ يفشل لم مبارًكا ولكن

الرشيد. ابن عىل بعدئٍذ معه وخرج املنتفق عشائر رئيس
كان الذي السابق نجد صاحب فهو اليد، ذات قليَل يومئٍذ كان وإن األكرب، حلفه أما
يًدا يكونَا أن االثنان تعاهد فقد سعود، آل الرحمن عبد اإلمام به أعني الكويت؛ يف عنده
عىل وأغار الكويت من بجيش الرحمن عبد خرج التعاهد ذا وبعد الرشيد. ابن عىل واحدة

سدير. روضة يف قحطان عشائر
واستعداًدا للحرب دفًعا السياسة بحر يف بشبكتني رمى قد فكان مبارك الشيخ أما
نجد أهل من الرؤساء بعض إىل وكتب بالصلح، يفاوضه الرشيد ابن إىل أرسل إذ لها؛
فأرسل راجًعا، وقفل غزوته غَزا قد الرحمن عبد اإلمام وكان الرشيد. ابن عىل يستنهضهم
ليشاهد إليها بالدخول املدينة من قرب عندما يُؤذنْه ولم الكويت، إىل يرجع بأالَّ يأمره إليه
الرشيد ابن أن علم عندما ولكنه سيايس، مأرب ذلك يف مبارك للشيخ كان قد عائلته.
واإلمام حمود أخوه ومعه بنفسه، يقودها وخرج جيوشه ز جهَّ لم بالسِّ ط التوسُّ رفض
بعشائره خرج قد فكان السعدون عجيمي أبو أما العزيز. عبد وابنه سعود آل الرحمن عبد
الغلبة أن والظاهر العراق. أطراف إىل إغاراته يف وصل قد كان الذي الرشيد ابن ليطارد
كان الذي مبارك الشيخ من النجدة يطلب فأرسل عجيمي أبي عىل كانت األوىل الوقعة يف

نجدته. إىل فبادر الجهرى، يف ذاك إذ
سريه يف مانعت البرصة حكومة ولكن الرشيد، ابن كان حيث السماوة إىل زحف
الوايل مقابلة وطلب األمر، مبارك فاستغرب والخميسية، الزبري بني ما إىل وصل عندما
يطارَدا أن سعود بن الرحمن وعبد حمود ألخيه أُِذن املفاوضة وبعد الزبري. قرب إىل فوافاه

السماوة. من الشمري األمري رحل صيد عني إىل بالجيش وصَال فلما الرشيد، ابن
نجد. غزوة الكربى للغزوة ة العدَّ يُِعدُّ مبارك رشع الرحمن وعبد حمود عاد وملا
بوادي من وغريهم مرة وآل العجمان ولبَّاه بأجمعها، مطري فلبَّته القبائل فاستنفر
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الزعماء بعض بأن ناهيك الشمال. من بعشائره السعدون عجيمي أبو جاء ثم الجنوب،
وفيهم جيشه، إىل منهم عدٌد فانضم باملساعدة يَِعُدونه إليه كتبوا قد كانوا نجد أهل من

بُريَدة. أمراء مهنَّا وآل عنيزة أمراء سليم آل
(١٣١٨ه / مبارك الشيخ يقوده آالف، عرشة نحو وعدده الجيش، هذا زحف
أذن وهناك بالشوكة. يُعرف دونها ماء عىل ونزل الدهناء ثم الصمان فقطع  ١٩٠٠م).
رجل ألف الجيش، هذا من بفرقة يسري بأن لطلبه، إجابة الرحمن، عبد بن العزيز عبد

عليها. فيستويل الرياض إىل البادية، من
أجداده عاصمة إىل بغرب جنوبًا سعود العزيز عبد فزحف الشوكة، يف الجيشان افرتق
الحصن عدا ما املدينة احتلَّ فقد ًقا. ُموفَّ غزاوته باكورة يف وكان يومني بعد وصلها التي
العمل. ورجاله وبارش إليه، نفٍق حفر عىل فعزم الرشيد، ابن حامية فيه نت تحصَّ الذي

به بون يرحِّ أهلها كان بل قتال، بدون نجد يف عدة بلدانًا احتل قد فكان مبارك أما
جيًشا يُنازل أن يريد ال وهو تقهقر قد فكان الرشيد ابن أما سعود. ابن حليفه أن لعلمهم
الطرفية عند له فوقف القصيم قلب إىل العدو جرَّ حتى يتقهقر وظل جيشه. من أكرب

الشمال. إىل بُريَدة من ميًال عرش خمسة تبعد التي
السنة هذه من القعدة ذي ٢٦ يف الرصيف، يُدَعى مكان يف القرية، هذه جوار ويف
من الوقعة فكانت النهار ذاك طيلة وتالحَما الجيشان اشتبك ،١٩٠١ سنة فرباير ١٦/
الشيخ خرس وحلفائه. الصباح ابن عىل الدوائر فيها ودارت الحديثة، العرب وقائع أعظم
الجيش من ى تبقَّ وَمن فعاد الحرب، عتاد من كثريًا وشيئًا قومه، من كبريًا عدًدا مبارك

الكويت. إىل منهزمني
البلدان إىل زحف ثم أجمعني، األرسى بقتل أمر فقد عتيٍّا؛ قاسيًا الظافر وكان
من السالح ونزع برؤسائها، فنكَّل الكويت، صاحب إىل سلمت قد كانت التي النجدية

الفادحة. الرضائب عليهم ورضب أهلها،
أربعة احتلها التي الرياض، أخىل الرصيف بوقعة علم فلما سعود بن العزيز عبد أما
عىل االستيالء كلَّ الرشيد ابُن ذلك بعد فاستوىل الكويت، إىل برجاله وعاد فقط، أشهر
نتائجها يف فريدة كانت الرصيف وقعة ألن طويًال؛ يَُدم لم االستيالء هذا ولكن أجمع، نجد
الرشيد ابن سقوط يف باهرة خطوة أول هي مغلوبًا. فيها الظافر كان وقعة هي وعواملها.
فتوحاته. يف خيبة أول هي الرياض عىل سعود بن العزيز عبد حملة أن كما العزيز، عبد
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الصباح، ابن عىل ثانية الظافر شدَّ نجد يف الرشيدية السيادة واسِتتْباب الرصيف وقعة بعد
وراح والكويت.1 القصيم بني الطريق منتصف يف الكائن املعروف املاء الحفر فنزل
من األمر أويل عزم بالحري أو الدولة عزَم الرنان باألصفر يشحذ إبراهيم آل يوسف

العراق. يف رجالها
ففتحت اآلستانة إىل وصلت قد مبارك الشيخ أخَوي أبناء املوتورين شكوى وكانت
طاملا التي الكلمة السفري قال الستار. وراء وقتئٍذ العظمى وبريطانية أُذُنَها السياسة لها
الشيخ عىل العلية الدولة انقلبت نعم، الكويت. صاحب فأُنِذر العايل الباب لها أصاخ

حربية. باخرة الكويت إىل فسريت الحساء، عىل لتستويلَ ساعدها الذي وهو مبارك،
تلك الجهرى، عىل بالهجوم وهمَّ البالد أطراف إىل زحف قد الرشيد ابن وكان
من ميًال عرش خمسة مسافة عىل الغربي، الجون ضفة عىل الخليج وراء الكائنة البلدة
من يفقد لم ولكنه األخطار، «بالحواقة» حاقت مبارك، بالشيخ األعداء أحاط العاصمة.
األخرى للدولة قلبه فتح الحصار شبه يف وبالده نفسه رأى فعندما شيئًا، ودهائه عزمه
يستنجد شهر أبي إىل أرسل الخليج. من الفاريس الشاطئ عند الحربية بواخرها الراسية

يوًما. عرشين الكويت مياه يف ورَسا حربي مركٌب أيام ثالثة بعد فجاءه اإلنكليز،
عىل الثانية الحملة ز يجهِّ وهو مبارك فابتسم والبرصة، بغداد يف السياسة جوُّ تلبَّد
الجيش من مرأًى يف سائر الحربي واملركب الجهرى، إىل زاحف وهو ضحك بل الرشيد، ابن
تُغَلب. ال التي بالقوات وبرٍّا بحًرا جئتكم ذا أنا ها وبحًرا؟ برٍّا حصاري أتبغون إليها:

العرب». «ملوك من الثاني) (الجزء الخامس القسم من «الحفر» عرش السابع الفصل راجع 1
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فأُنِزلت الرشاشة املدافع ببعض أذن الرُّبَّان أن إالَّ مدفًعا الحربي املركب يُطِلق ولم
ذاك بال يف خطر ثم استخدامها، الكويتيني علَّموا ضباط ومعها الرب إىل الزوارق يف
لها وكان الفضاء يف ليًال فأرسلها النارية، باألسهم العربان يُرِهب أن الذكي الربان
يف تشتعل النريان رأوا عندما بالفرار الذوا ورجاله الرشيد ابن إن قيل املطلوب. التأثري

السماء. كبد
الدولة مساعدة بدون أنه الشمري األمري أدرك النارية األسهم وتلك الحادث هذا بعد
يفاوض ورشع الحفر، إىل بجيشه إذن عاد الكويت. عىل االستيالء يستطيع ال مبارشة

الدهناء. وراء بنجد يشغله أن أراد بذلك مبارك الشيخ علم فلما بغداد. يف الرتك
وهو العزيز عبد ذا هو ملبارك. خادًما بالكويت سعود آل وجود يف السعد وكان
الرياض من رجوعه منذ وهو العزيز عبد ذا هو األوىل. خيبته عند الغزو يف يقف أن يأبى
الشيخ فأذن الرشيد، ابن عىل الكرَّة بإعادة مبارك الشيخ من ليستأذن والده عىل يلحُّ

وكرامة. حبٍّا
وخدامهم سعود آل عائلة من رجًال أربعون — والجماعة جماعة، يكون الغزو ولكن
أجاب املال. من ويشء والزاد، والبنادق الركائب غري يلزمهم ال حارضون، — السابقني
رياًال، ومائتي بندقية، وثالثني ذلوًال، أربعني العزيز عبد فأعطى الطلب مبارك الشيخ

الزاد. وبعض
خرج عندما سنِّه من والعرشين الواحد يف العزيز عبد كان ١٣١٩ه / ١٩٠١م:
عدد األقل يف يزيد علَّه البوادي — يقصد — «ينحر» خرج الكويت. من الرشذمة بهذه
غزو إىل انضموا ة العامَّ من كثريين ولكن فيهم الرؤساء د فرتدَّ العجمان نحروا رجاله.
بدل معه أصبح العزيز. عبد ساعُد فاشتد والسهول، وسبيع مرة آل وكذلك سعود. ابن

خيَّال. وأربعمائة ذلول ألف ذلوًال األربعني
والدهناء الصمان يقطع رأسه عىل الشاب القائد ركب يذكر. البادية يف جيش هو
تابعني كانوا الذين قحطان عرب هناك وغَزا بنجد، العرض له: يُقال مكان إىل فوصل

الحساء. ناحية إىل وعاد كبريًا، مغنًما منهم فأصاب الرشيد، البن
عريبدار2 قبائل عىل الكويت أطراف يف هجم الغزوة بهذه الرشيد ابن علم عندما

الغزو. هذا بمثل يبايل ال أنه ليُظهر

القبائل. من قبيلة إىل ينتسبون ال العرب من خليط عىل االسم هذا يُطَلق 2
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فوصل أخرى، مرًة غازيًا خرج الحساء يف جيشه موَّن أن بعد سعود ابن ولكن
مطري من وأخرى قحطان من قبيلة عىل ُعشرية يُدَعى مكان يف هناك فأغار سدير، إىل
غزوة كلِّ يف يزداد جيشه وكان الحساء. أطراف يف ثانية فنزل بالغنائم، ورجع فأخذهما

خيَّال. وستمائة ذلول وخمسمائة ألًفا أصبح حتى
قة املوفَّ سعود ابن غزوات خرب بلغه وملا الحفر، إىل بجيشه فعاد الرشيد ابن أما
الجديد، العدوِّ هذا عىل يستنهضه ثاني بن قاسم الشيخ إىل الحازمي اسمه رسوًال أرسل
النواحي تلك من سعود ابن بطرد الحساء حكومة إىل ِلتوِعز البرصة حكومة إىل كتب ثم
أكثر ومنه منها خوًفا فرشد الرشيد، ابن طلب الحكومة أجابت عليه. البوادي وبتحريض
إالَّ لريكَن يكن لم ألنه بذلك؛ يباِل فلم سعود، ابن جيش من خيَّال ومائة ان هجَّ ألف من

األوَّلني. األربعني لرجاله
من قبائل عىل هناك وأغار نجد جنوبي إىل فوصل الثالثة الغزوة معه ى تبقَّ بما غَزا
فتفرَّق الشتاء وقت وكان الحساء. ناحية إىل عاد ولكنه كبريًا، مغنًما يُِصب فلم الدوارس
أين فمن الكسب، حبُّ إالَّ سعود بابن لريبَطهم يكن لم ملواشيهم. املرعى طالبني البدو

البقاء. عىل يُكرههم أن هذه والحال له
ولم والخرسان. الفشل وُمرَّ النرص حالوة ذاقوا أن بعد أربعني ظلوا رجًال أربعون
استمر النور، من كوًَّة ولو آلمالهم ويفتح عزمهم، يشحذ ما الشاب العزيز لعبد يكن
يسأالِنه مبارك والشيخ والُده إليه فكتب عليه، قطر وصاحب الرتك يحرِّض الرشيد ابن
فرَّ — الحساء حكومة — الحكومة ضغُط عليه اشتدَّ وعندما فأبى. الكويت إىل يرجع أن
شهًرا. هناك وأقاموا جربين، وواحة حرض بني مكان إىل فوصلوا جنوبًا هاربني ورجاله
الكويت، احتالل يف األتراك يستنجد وهو الحفر يف يزال ال الرشيد ابن وكان
كبريهم، معاش الدولة فقطعت كلِّهم. سعود آل عىل بل الجديد عدوِّه عىل ويستحثهم
يف سميَّه الصغري هذا يحرص أن الرشيد ابن وهمَّ صغريهم، عىل الحساء أبواب وسدت

الخايل.3 الربع حاشية عىل القصيَّة الواحة تلك
األخرية، الرضبة يرضب يائًسا فنهض آماله، وتزعزعت العزيز عبد جيُش تشتَّت
عىل ثانية الهجوم اعتزم خصمه. عىل وإما عليه إما القاضية تكون أن يرجو وهو

سبيلها. يف يُقتل أن وإما عليها يستويلَ أن فإما الرياض

من ميًال وسبعني وخمسة ومائة جنوبًا الحساء من ميًال وستني مائة مسافة عىل هي جربين واحة 3

بجنوب. رشًقا الرياض
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الذي الجيش ذاك من معه يبَق لم إنه أي غري؛ ال رجًال ستني يومئٍذ قوته وكانت
األخرى ضمن الواحدة قلعتان الرياض يف وكان مقاتًال. عرشين غري ألفني عدُده بلغ

عجالن. اسمه أمريٌ يرأسهم رجاله من تسعني فيهما وأقام الرشيد ابُن شيَّدهما
رمضان ٥ يف وجربين حْرض بني مراحهم من البسالء والستني سعود ابن خرج
يف فوصلوا التايل اليوم يف منه وساروا جفان، أبا العيد ليلة فوردوا الرياض، ووجهتُهم
يبعد ضلٍع يف ليًال) (التاسعة عربية الثالثة الساعة يف ونزلوا الرياض، حدود إىل شوال ٤

العاصمة. عن ساعتني
اآلخرين، باألربعني وتقدَّم احتياطي كجيٍش هناك قومه من عرشين العزيز عبد ترك
خارج البساتني إىل وصل فلما اليوم. الحساء أمري جلوي بن هللا وعبد محمد أخوه وفيهم
غرضه، إىل الباقني بالعرشة ومىش هناك، رجًال ثالثون ومعه محمًدا أخاه أقام السور
البيت من إِالَّ السور حصن أي الخارجي؛ الحصن إىل الدخول من يتمكَّن لم ولكنه

بالبقر. يتَّجر لفالح وهو املحاذي
أنت؟ َمن تقول: امرأة فأجابت الباب العزيز عبد قرع

صباح بقًرا لنا يشرتَي أن رجلك من أريد عجالن األمري رجال من رجل العزيز: عبد
الغد.

الفساد. تبغي جئَت بل فاجر، يا البقر تبغي جئَت ما الرجال، شبه يا خسئَت املرأة:
يخرج لم فإذا البيت، هذا صاحب أبغي بل مأربي، هذا ليس وهللا ال العزيز: عبد

الغد. صباح يقتله فاألمري اآلن إيلَّ

من يعرفه العزيز عبد وكان الباب، يفتح فجاء التهديد هذا الرجل سمع
سابًقا خادمات كنَّ َمن وفيهن حريَمه ويعرف املاضية، السنة يف األول الهجوم
فصاح الحال. يف قتلتُك تكلَّمَت إذا قائًال: بيده أمسكه خرج فلما سعود. بيت يف

العزيز.4 عبد عمنا عمنا، عرْفنَه: وقد النساء

عليهن وأقفل غرفة إىل أدخلهن وقد هذا قال . سكتُّنَّ إذا عليكن بأس ال العزيز: عبد
الباب.

ي. عمِّ سيَده: الخادُم ينادي والحجاز كنجد العربية البالد أقطار بعض يف 4
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عىل نائمان شخصان فيه فإذا الحصن عند اآلخر البيت إىل الجدار تسلَّق ثم
هناك فأودعهما صغرية، غرفة إىل وحملهما بالفراش فلفهما واحد، فراش

الباب. وأقفل

دون فجاءوا والباقني محمًدا أخاه يطلب فأرسل الباُل، العزيز عبد من اطمأن
املكان. ذاك يف كلُّهم واجتمعوا بهم أحٌد يشعر أن

وهو نسائه إحدى وفيه عجالن، لألمري الحصن جانب إىل اآلخر البيت وكان
إىل رجاله من وعرشة العزيز عبد مىش النهار. يف وطوًرا الليل يف تارة يزورها
فراش عىل نائَمني اثنني إحداها يف فوجدوا بغرفه، طافوا فدخلوه، البيت، ذاك

وامرأته. عجالن األمري العزيز عبد ظنَّهما واحد

الغطاء رفع الفراش من دنا فلما رساًجا. يحمل رجل ومعه متسلًِّال دخل
من يشءٌ يعريَهما أن دون جالستنَي فاستوتَا فأيقظهما، امرأتان، هناك فإذا

أخيه. امرأة أختها واألخرى عجالن امرأة منهما الواحدة وكانت الخوف.

نعم. فأجابها: العزيز. عبد أنت بالقول: فبادرته الرجل عجالن امرأة عرفت
أحب إني باهلل: تُقسم وهي فقالت زوَجك. أبغي فأجابها: تبغي؟ َمن فقالت:
أخىش منهم، عليك أخىش ولكني زوجي، إالَّ شمر من البلد يف َمن كلَّ تقتل أن

العزيز. عبد يا يقتلوك أن

من عجالن يخرج متى نعرف أن نريد إنما األمر. هذا عن سألناِك ما العزيز: عبد
الداخيل. الحصن

بساعة. الشمس طلوع بعد إالَّ يخرج ال عجالن: امرأة
ورجاله وهو هذا قال . سكتُّنَّ إذا عليكن بأس وال ، منكنَّ نبغيه ما كلُّ هذا العزيز: عبد
الذي الباب كرسوا ثم فيها فحبسوهن واحدة، غرفة إىل النساء وبقية املرأتنَي يسوقون
عجالن. بيت يف كلُّهم واجتمعوا منه، فدخلوا الرجال بقية فيه كان الذي البيت إىل يوصل

التمر، وأكلوا فاسرتاحوا، الليل) نصف بعد (الثانية عربية الثامنة الساعة وكانت
عىل للهجوم طريقًة يدبِّرون الفجر انبثاق عند رشعوا ثم قليًال، وناموا القهوة، ورشبوا
فلما الشمس، إىل الخيَل العبيد بعُض فأخرج الحصن ذاك ُفِتح قليل وبعد الداخيل، الحصن
فقط. رجًال عرش خمسة رجاله من فتبعه عاديًا، خرج مفتوحة البوابة العزيز عبد رأى
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العزيز. عبد امللك ابن سعود األمري

إىل قادم وهو عليه هجومهم عند الحصن من خرج قد كان عجالن األمري أن واتفق
الرجوع، يبغون وهم أعقابهم عىل ورجاله فنكص والرعب الدهش عراه رآهم فلما بيته،
ورجاله كان وبينا أُقِفلت، قد كانت فيها) الصغري (الباب الخوخة إال البوابة ولكن
أدركه ثم يقتله، ولم فأصابه عليه البندقية العزيز عبد أطلق البَُويب ذاك من يدخلون
برهة. االثنان فتصارع الخارج إىل وسحبَه بِرجَليه فأمسكه البوابة داخل نصفه صار وقد
عىل املرشفة األبراج أحد إىل فصعدوا الحصن دخلوا قد كانوا الذين الرجال أما
منهم أربعة فجرحوا سعود، ابن رجال عىل املصاليت من النار يطلقون ورشعوا السوق،

اثنني. وقتلوا
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يعدو وراح الحصن، دخلوا َمن أول فكان جلوي بن هللا عبد إالَّ الهاجمون تراَجع
قتيًال. لوجهه فخرَّ بالرصاص فرماه العزيز، عبد من تفلََّت قد كان الذي عجالن وراء

هجمًة الحصن عىل هجموا هللا. عبد أثر فاقتَفوا واستفزَّهم برجاله العزيز عبد نادى
يف نوا تحصَّ قد كانوا رجًال عرشين إال فقتلوهم بهم، وفتكوا فيه بَمن فصاحوا واحدة،

فسلَّموا. حياتهم عىل نهم أمَّ العزيز عبد ولكن منه، جهة
،١٩٠٢ سنة يناير ١٣١٩ /١٥ شوال من الخامس يف الحصن سقوط وبعد
اليوم القائم الجديد السور بناء الشاب السعودي األمري بارش الرياض عىل واالستيالء

أسابيع. خمسة نحو يف بناؤه فتمَّ القديم، السور من متهدِّمة أقسام حول
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اخلرج احلربيف

والحكومة العلية الدولة بني أي الدولية؛ السياسة يف جديًدا أمًرا الرياض احتالل يُحِدث لم
الستار وراء ومن مراقبًة الثانية واستمرت مراوغة، مذبذبة األوىل فظلَّت الربيطانية.

بأمرها. حاكمًة
عكس يكن ولم قلبه، عىل وسالًما برًدا الرياض احتالل كان فقد مبارك الشيخ أما
أرنبة فقال: األمثال له ورضب به مكرتٍث غري الخرب سمع فقد الرشيد. ابن يف ظاهًرا ذلك
الرياض؛ من سعود ابن يُخِرج أن شاء يوٍم أي يستطيع إنه أي مقيمون؛ وأهلها محجرة
يعلِّل وهو بغداد يف الرتك يفاوض أشهر أربعة هناك فأقام الحفر من يتزحزح لم لذلك

الكويت. باحتالل النفس
تذكر أنت ويتقاعسون. باملساعدة ويَِعُدونه وهداياه، برسله بون يرحِّ الرتك وكان
بغداد من الطريق يف أشهر ستة ظلَّت مبارك الشيخ عىل مرة أرسلوها التي الحملة أن
يف آنئٍذ للدولة يكن لم بأنه ناهيك ذلك. يف السببني بل السبب إىل أرشت وقد الزبري. إىل
عىل وهو مبارك إىل أميَل كانت بل بعد، فيما الحوادث ولدتْه الذي الغرض الرشيد ابن

العربية. البالد داخل يف أمري إىل منها البحر
بل الدولة إهمال لذلك فاستحق بالده، إىل ودعاهم اإلنكليز، واَىل مبارًكا ولكنَّ
يليق القوة من مظهر يف النقمة تلك إظهار عن عاجزة كانت أنها وبما نقمتها.
محاربة يف يفاوَضها بأن له وتأذن الرشيد، البن والءَها تُظِهر بأن اكتفت فقد بعظمتها،
مساعدة من لتمنعها عليها تضغط كانت الربيطانية الحكومة إن وقيل الصباح. ابن
أنها هو — املعروف السبب — ذلك يف فالسبب غرَو، وال حربية. مساعدًة الرشيد ابن

لبالده. حاميًة أصبحت الصباح، وابن وتعاهدت الكويت، يف استقرت أن بعد
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من الشاب سعود ابُن وحماه البحر، من اإلنكليز حماه قد املسعد! املبارك الشيخ
وعافاك هللا توالك العزيز عبد «ولدي الرشيد. ابن عدوَّه عنه يشغل وهو ال كيف الرب.
أخاه بعث ثم له.» ويبارك ولده يهنِّئ مبارك أرسل أخاك! دائًما النرص وجعل وقوَّاك،

طلبها. التي بالنجدة الرحمن عبد بن سعد
الخرج أي الجنوبية؛ النواحي عىل أوًال فاستوىل غرضه إىل العزيز عبد ومىش
واملحمل الشعيب مثل الشمالية، النواحي أما والدوارس، واألفالج والحريق والحوطة

سعود. البن موالية كانت أنها مع الرشيد ابن حوزة يف فظلت وسدير، والوشم
قحطان من قبائل عىل مرتني العزيز عبد أغار العام هذا أوائل يف ١٣٢٠ه / ١٩٠٢م:
ماء عىل وهو الثالثة الغزوة يف مرض ولكنه فأخذهم، نجد أطراف يف حلبان1 نازلة كانت
ربيعان ابن يرأسهم عتيبة من لفخذ غازيًا محمد أخوه خرج ثم الرياض، شمايل الحيس

الشعرى.2 قرب مكان يف وهم
«األرنبة أمر من له وبان الرتك مفاوضات من يئس فلما الرشيد بن العزيز عبد أما
سنَّد) يقولون: (العرب وأسند الرحال بشدِّ أمر باله، يف ليخطر يكن لم ما املحجرة»
يف به وزحف والوشم، وسدير والقصيم شمر من جديًدا جيًشا فعبأ حائل، إىل عائًدا

الرياض. قاصًدا العام هذا من األول ربيع
وإن قائمة، الحرب إن يقول الكويت يف أبيه إىل أرسل بذلك سعود ابن علم فلما
الوالد جاء فيها. الرحمن عبد اإلمام أي هو؛ يكون أن يقتيض الرياض عىل االستيالء
املوالني وشمر الظفري من قبائل طريقه يف يغزَو أن من اإلرساع يمنعه ولم مرسًعا،
الذي اإلمام ليستقبلوا أيام ثالثة مسافة فساروا ورجاله العزيز عبد وخرج الرشيد، البن

مهاجًرا. سنة عرشة إحدى منذ منها خرج قد وكان الظافر، عودة الرياض إىل عاد
إىل القرص من العزيز عبد أرسل فقد املثال؛ نادُر واالبن األب بني خالٌف حدث ثم
وأعلمهم العلماء الوالد فجمع خدمتكم. يف جندي وأنا لكم اإلمارة يقول: بيته يف الوالد
ألتوىلَّ الرياض إىل استدعائي يف قصدك كان إذا يقول: الصغري ابنه إىل أرسل ثم باألمر،

به. ألحْحَت إذا املدينة يف أقيم وال مطلًقا، أقبله وال ممكن غري فهذا فيها اإلمارة

اْحِلبان. يلفظونها العرب 1
يقطعونها التي املسافات مقدار يعلم أن يجب العرب عند الغزو ات مشقَّ من شيئًا القارئ يدرك لكي 2
يوًما، عرش خمسة مسري أي ميل؛ ثالثمائة نحو هي الدوارس ووادي مثًال الرياض بني فاملسافة غازين؛

والشعرى. الرياض بني تقريبًا ذلك ومثل
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لعبد وقالوا أباه. يُطيع أن االبن عىل العزيز: لعبد فقالوا األمر يف العلماء تدخل
الرحمن: عبد فقال نجد. أهل عىل وبالتايل عليه، رئيٌس العزيز عبد كوالد أنت الرحمن:

له. اإلمارة ولكن
دائًما أعمايل عىل مرشًفا والدي يكون أن برشط قابلها إني العزيز: عبد فقال

مصالحها. يف ا مرضٍّ يراه عما ويردعني البالد، خري فيه ما إىل فريشدني
من رغبة يف نازًال الرشيد ابُن سميُّه يومئذ وكان العزيز. لعبد البيعة ت تمَّ كذلك
إىل قحطان من بجيش السبهان سالم فأرسل الرياض، محارصة وقصده املحمل، بلدان
يستنهض بأن الحساء يف مندوبه الحازمي وأمر الغربي، الجنوب من عليها ليهجم رضمة

الجنوبي. الرشق من فيهجمون الحكومة بمؤازرة مرة وآل العجمان
النواحي تلك إىل جلوي هللا عبد عمه وابن محمًدا أخاه أرسل سعود ابن ولكن
وقد أعوانه، والرتك الحازمي يظفر لم بما فظفَرا مرة، وآل الدوارس يستنجدان الجنوبية
فأقام سعود، ابن إىل انضموا قد أتباعه من يظنهم كان ن ممَّ كثريين أن الرشيد ابن علم
إىل رحل ثم الرياض، عىل الهجوم عن يعجز وهو الحيس، يف وأسبوعني رغبة يف شهرين

الكويت. من العدوِّ تموين دون ليحول الحَفر
بأسمائها األشياء يسمون هناك ولكنهم استخبارات، دائرة العرب أمراء من أمري لكلِّ
الرشيد ابن أن جواسيسه، من سعود ابن علم «فلما العزيز: عبد السلطان قال الحقيقية،
فُعِقَدت ووالده تذاكر والحساء، الكويت من نجد إىل تجيء التي األرزاق يصادر أن ينوي
دون يحولون األقل يف أو عليه ويقضون وإياه، فيتالحمون منهم تقرِّبه حيلة عىل النية

خطته.» تنفيذ
الرشيد ابن مناخ إىل شماًال وراح الجنوب، ووجهته الرياض من العزيز عبد خرج
شدَّ ذلك الرشيد ابن سمع فلما هاربًا، فرَّ وأنه خصمه من خائف سعود ابن أن أشاع َمن
عرشين غري الرياض وبني بينه يكن ولم بنبان4 ماء عىل فنزل ودرهم3 مرسًعا الرحال
حائر يف سعود ابن وأن نة محصَّ الرياض أن وهو اليقني؛ الخرب جاءه ثم أقل، أو ميًال

الهجوم. دون وحالت التقهقر عليه أبْت ُمزِعجة حرية يف فأمىس بالخرج، سبيع

والغارة. الَخبَب بني رسيع َسرْي والدرهام نجد أهل اصطالحات من يدرهم درهم 3

الحيس. وبني بينها الرياض شمايل ساعات سبع مسري عىل هو بنبان 4
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أن فأمره السديري، أحمد بقيادة الخرج عاصمة لم الدَّ يف رسية سعود البن وكان
إىل ومىش تجنَّبها إذا أما عليها. الرشيد ابن هجم إذا الرياض إىل معه للزحف ب يتأهَّ
بعد الدلم. يف السديري إىل يفزع العزيز وعبد بالسالح ونه يتقفَّ الرياض فأهل الخرج
حصني ضلع وهو عليَّة، يف فأقامهم الجنود من معه كان بَمن جلوي ابن وكَّل التدبري هذا
أهلها، يستنجد الحريق إىل سعًدا أخاه أرسل ثم منهما، قريب والحوطة الحريق بني
الرشيد ابن هجوم خرب هناك الثاني اليوم يف فبلغه الحوطة، إىل نفسها للغاية هو وراح

املكان. ذاك إىل سعود ابن فبادر له!» نُِصب الذي الرشك يف «طاح الدلم، عىل
ألًفا عليَّة ضلع يف كانوا َمن مع فبلغوا والحريق الحوطة أهل من جيوشه جمع
فوصلوا وا وأَْرسَ الخرج من ساعات عرش مسافة عىل ماوان يف اجتمعوا مقاتل. وخمسمائة
ساعتني مسري عىل نعجان يف نزل قد الرشيد ابن وكان الفجر، انبثاق قبل لم الدَّ إىل
رسية أرسل النهار ذاك عرص يف أنه عىل إليها، سعود ابن بدخول يدِر فلم البلدة، من
خيُل فانهزمت وتطارَدا، الفريقان فتهاجم سعود، ابن خيُل لها فخرجت مستكِشفة

الرشيد. ابن
إىل يسارعون قلَّما وهم ومجاوالت، مناورات العرب عند الحرب تكون ما كثريًا
وهم الَهْون، سريَ طريقتهم عىل إليها يسريون ولكنهم الرءوس، فيها تطيح التي امللحمة
اآلية يعرفون فكلهم خدعة الحرب إن أما ويتقهقرون. ويناوشون، ويعتزون، يغزون،

بها. يعملون بل ويؤمنون
من أنَّ علم قد وكان الرشيد، البن يكمن سعود ابن راح التايل اليوم فجر يف
إبلهم يرعون البساتني يف فيطوفون يوم، كلِّ صباح رجاله وبعض يخرج أن عادته
باكًرا، كعادته يخرج فلم الدلم يف خصمه أن أحسَّ الرشيد ابن وكأن النخيل. ويقطعون
يكن ولم نعجان. يف ن متحصِّ إنه يقولون: فعادوا مستكشفني، خيَّالة سعود ابن فأرسل
الحصون. عن يُبعده الهجوم وألن قليلة؛ خيَله ألن النهار؛ يف عليه يهجم أن سعود البن
مكان إىل جهًال أو ُجبنًا يصلوا لم ألنهم الخرب؛ أمريَهم يصدقوا لم الكشافة أن عىل
عىل خرج قد الرشيد ابن أن الخربُ بلَغه البلدة إىل سعود ابن عاد أن فبعد االستكشاف؛

إليه. جيشه من بقسم فبادر النخيل، يف يجول عادته
واحرتبَا، تواجَها النخيل. وسط الدلم خارج العزيزين بني األوىل املواجهة وكانت
عن تُسِفر لم ولكنها الشمس، غروب حتى ساعات ستَّ واستمرت شديدة، الوقعة فكانت
لُبدة بأهل يُدَعون الرشيد ابن رجال من جماعًة سعود ابن رجاُل أَرسَ فقد كبري. يشء
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إىل فتقهقر الرشيد ابن سعود ابن وطارد املساء. يف منه ففروا القرص، يف فحرصوهم
معسكره.

فأرسل الوقعة، تلك يف كادت أو فنفدت سعود ابن عند متوافرة الذخرية تكن لم
إىل جنوبًا وسار الرحال التايل اليوم يف فشدَّ الرشيد ابن أما الحوطة. من قسًما يطلب
بعد سعود ابن اه فتقفَّ الدلم، عن ساعات ستَّ تبعد التي السَليمية فنزل الخرج، أسفل

منها. فأخرجه السَليمية يف ونازله الذخرية وصول
الرشيد. ابن مع ولكثرتها وركائبه، خيله لقلَّة فإدراكه؛ به تعقُّ من يتمكَّن لم ولكنه
الجيش أن بيَد خيال، وأربعمائة ذلول آالف أربعة من مؤلًَّفا الشمري جيش كان فقد
فقد ذلك ومع الخيل، من أربعني غري فيه يكن ولم األلفني يتجاوز يكن لم السعودي
كلِّها. الجنوبية النواحي يف بل فيه، سعود ابن سيادة وثبتت الخرج، يف الرشيد ابن انهزم
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فظلُّوا الصباح، وابن الرشيد ابن تجاه الرتك موقف الخرج يف سعود ابن فوز يغريِّ لم
تلك بعد الحفر إىل الرشيد ابن عاد فقد ذلك ومع بالوعود. ذاك ويعلِّلون هذا يجافون
وعىل الدهناء، يف سبيع وعىل الكويت، ُقْرب عريبدار عىل فأغار الغزو، واستأنف الهزيمة
«ولده» يُعِلم مبارك الشيخ فأرسل الكويت محارصة بارش ثم األرطاوية،1 قرب عتيبة
باألمس كان َمن منِجًدا صار فقد … ُقلَّب الناس يف والدهر ويستنجده. بذلك العزيز عبد

مستنِجًدا.
وعتيبة الصمان، يف مطري عرب غَزا قد الرياض يف أقامه شهٍر بعد العزيز عبد وكان
تشقُّ بدأت املصالح أو النزعات أن عىل يدل ا ممَّ طويق. وجبل الوشم بني َرغبة ِعرق يف
عتيبة عىل هذا فيَغري الرشيد، البن وقسم سعود، البن يدين منها قسٌم فصار القبائل

الرشيد. البن املوالية عتيبة عىل ذاك ويَغري السعودية، مثًال
عن يقلُّ ال بجيش الكويت إىل فزًعا فسار مبارك الشيخ دعوة العزيز عبد لبَّى
به الكويت فرحبت سنتني. منذ أجرب ذلوًال بأربعني منها خرج الذي وهو آالف، العرشة
ثم الصباح، بن جابر بقيادة مبارك جنَّده قد كان ما جيشه إىل منها وانضمَّ له، وهلَّلت

الرشيد. ابن طالبنَي غازينَي العزيز وعبد جابر االثنان خرج
مرة وآل العجمان من — كلِّها الحساء قبائل من املؤلَّف الجرار الجيش هذا زحف
عرش أربعة عدده البالغ — والسهول وسبيع واملناصري والعوازم هاجر وبني خالد وبني
الرشيد ابن أن الطريق يف أُخربوا ولكنهم الحفر، ووجهتهم خيَّال، آالف أربعة منهم ألًفا،

االسم. بهذا تُدَعى التي الهجرة أو البلدة هناك ست تأسَّ تكن لم 1
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وغنموا أبيهم، بكرة عن فذبحوهم الصمان، يف مطري عىل لذلك فهجموا بالده، إىل عاد قد
(أمتعتهم)!» حاللهم وأخذنا «ذبحناهم كلَّها، وأرزاقهم أموالهم

طوال ماء إىل وصلوا عندما بلغهم فقد طويًال. تَُدم لم النرص هذا حالوة أن عىل
بالده، إىل يرجع لم — الخدعة مثلهم يُحسن الذي — الرشيد ابن أن وهو اليقني الخرب
فرضبهم السهول من بعربان طريقه يف مرَّ وقد محارصتها. يبغي الرياض إىل زحف بل
العاصمة يُفاجئَ أن ينوي وهو مِرسًعا تقدَّم ثم (١٣٢١ه / ١٩٠٣م)، جيشه إىل هم وضمَّ
يعلم أن دون خروق2 أُم أبا يُدَعى ضلع عند عسكٌر منها دنا فلما عليها، ليًال بالهجوم
رجل َرشد نخيلها، ظالل يف وأصبح إليها، مىش عندما ولكنه املدينة، أهل من أحٌد بذلك

السور! عند العدو منكم! قرب العدو بالناس: يصيح ودخل املكَرهني السهول من
الرشيد ابن عىل فخرجوا للدفاع، الرياض بأهل الرحمن عبد اإلمام ذاك إذ نهض
نخيل إىل بمخروق من معسكره ذلك بعد فنقل خائبًا، فردوه السور، خارج ونازلوه

بحركة. يأتي أن دون أيام ثالثة هناك وأقام املدينة، عن ساعة يبعد
ومىش ُمِرسًعا الرحال فشدَّ القصيم، إىل زاحف سعود بن العزيز عبد أن بلغه ثم
مساعد بقيادة رسية3 أرسل قد الرحمن عبد اإلمام وكان رضمة. طريق عن الوشم إىل
أمري فيها كان التي شقرا إىل زحفت ثم والشعيب، املحمل عىل فاستولت سويلم بن
فاستوىل ثرمدا، إىل الصويغ رحل البلد من مساعد دنا فلما الصَويغ. اسمه الرشيد البن
وألقى فقتله، فيها، الصويغ فأدرك ثرمدا عىل هجم ثم أهلها، برضا شقرا عىل مساعد

الرياض. إىل وأرسله أمريها العنقري عىل القبض
فأخرجه ثرمدا يف عليه هجم فقد سويلم؛ ابن به تعقُّ يف بطيئًا الرشيد ابن يكن ولم

فيها. وحارصه اه فتقفَّ شقرا، يف ن يتحصَّ فراح منها،
هناك وهو فجاءه الكويت، إىل مطري غزوة بعد عاد فقد سعود بن العزيز عبد أما
واهتمَّ بالُه فاطمأن الرياض، عىل هجومه يف الرشيد ابن بهزيمة يُخربه والده من البشري

نجد. إىل بها فعاد الكويت يف تزال ال كانت التي عائلته نقل يف

امللك إليه يخرج غار وفيه الرياض، من ساعة مسري عىل هو الضلع وهذا بمخروق، يلفظونها نجد أهل 2
للنزهة.

خيَّال. الخمسمائة إىل مائة من الرسية 3
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األوىل. املرة لندن زار عندما الوسط) (يف العزيز عبد امللك ابن فيصل األمري

مساعد وفيها لشقرا محارص الرشيد ابن أن علم حتى العاصمة إىل يصل كاد وما
علم حريمالء إىل العزيز عبد وصل وملا للنجدة. وشدَّ واحًدا يوًما فاسرتاح سويلم، بن

الغاط.4 إىل ورحل الحصار ففك بذلك الرشيد ابن
حمد بقيادة الرشيد ابن رسية ولكن فاحتلَّها، شقرا إىل زاحًفا العزيز عبد استمر
فأعطى جلوي، بن هللا عبد عليها فأرسل ثرمدا، يف تزال ال كانت املجمعة أمري العسكر
القرص، يف نت فتحصَّ الرسية أما ودحرهم. فقاتلهم القتال إالَّ فأبَوا األمان، البلد أهل هللا عبد
بالفرار. اآلخرون والذ منها عدٌد ُقِتل أن النتيجة فكانت ليًال، بمهاجمتها هللا عبد فأمر

ميًال. عرشين الناحية تلك قاعدة املجمعة عن تبُعد وهي سدير بلدان من الغاط 4
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ورحلته الغاط من الرشيد ابن رحل جلوي بن هللا عبد إىل ثرمدا سلمت عندما
فأرسل الروضة، يف واألخرى املجمعة يف الواحدة سدير، يف رسيَّتني ترك ولكنه القصيم،
فدحرتْها الروضة رسية فنازلت السديري، أحمد خاله بقيادة عليهما رسيًة العزيز عبد
عدا ما بلدانه بقية عىل فاستولت ظافرة، سدير يف مشت ثم البلد، عىل واستولت
ولكن شديًدا، دفاًعا عنها دافعت وقد فيها، الرشيد ابن سيادة عىل حافظت التي املجمعة
الروضة يف الواحدة أخرينَي، رسيتنَي فرتك النرص من حاز بما يومئذ قنع العزيز عبد

الرياض. إىل عاد ثم شقرا، يف السديري ر وأمَّ جالجل، يف والثانية
سقوط بعد واحدة سنة يف حدثت — والغارات الغزوات هذه — الحوادث هذه كل
القصرية الفرتات يف قليًال إالَّ ليسرتيَحا الشمري وسميُّه العزيز عبد يكن فلم الرياض،

اضطرارية. هدنات هي التي
هناك الشهر يتم يكد ولم الرياض، إىل وسدير الوشم يف فوزه بعد سعود ابن عاد
عىل الهجوم وقصده غازيًا، القصيم من خرج أنه وفيها الرشيد ابن أخبار جاءته حتى
من القبيلتان هاتان أصبحت والوشم سدير عىل سعود ابن استيالء (بعد وقحطان عتيبة

سدير. قرايا من قرية التويم فحارص قبائله)،
مع يبادروا بأن الوشم أهل أمر قد وكان الرياض، من ُمِرسًعا سعود ابن خرج
بيشء يَُفز لم الرشيد ابن أن علم ثادق إىل وصل فلما سدير. إنجاد إىل السديري أحمد
قاعدة املجمعة أما األرطاوية. شمال ماءً فنزل ق ورشَّ انهزم إنه بل وحصاره، غزوته يف

فيها. رسيَّة وله حوزته يف تزال ال فكانت سدير
للحرب القوة يُِعد وهو يوًما عرشين فيها فأقام جالجل إىل ثادق من سعود ابن سار
فزحف بالزلفى، مارٍّا الناحية تلك إىل عاد قد الرشيد ابن أن هناك وهو فبلغه القصيم، يف

القصيم. عىل استوىل هو إذا التسليم عىل وأهلها واتفق املجمعة، إىل بجيشه
ذلول وأربعمائة املشاة من آالف سبعة من يومئذ مؤلًفا سعود ابن جيش كان قد
أن يسأله مبارك الشيخ إىل هناك من فكتب الزلفى، إىل ثم الغاط إىل به فمىش غري، ال
يستطيعه وما سليم، وآل الخيل آل مثل القصيم، أهل من عنده كان َمن إليه يُرِسل
من مائتان ومعهم املليدا وقعة بعد بالكويت الذوا الذين أولئك مبارك فأرسل املدد، من

فقط. الرجال
بالجيش، وبالتايل الزلفى بسكان العيش فضاق األمطار، قليلة السنة تلك وكانت
لقلَّة بُريَدة إىل السري باإلمكان يكن لم لبَّها. أي النخل؛ رءوس حتى يأكلون فصاروا
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الرشيد ابن أن ذلك إىل أضف إليه. يأوون بلد فيه وليس بالطريق ناهيك والركائب، الزاد
بعض إىل كتب قد سعود؟ ابن يفعل أن عىس فماذا أجمع، القصيم عىل مستوليًا كان
لدخوله تمهيًدا البلدان بعض عىل تهجم رسيات يؤلِّفوا أن منهم يطلب هناك له املوالني
البقاء وال القصيم، عىل الهجوم يستطيع ال أنه ن تيقَّ وملا يلبُّوه. فلم — الباب له تفتح —

الرياض. إىل عاد فيها، العيش وضيق القحط، لشدة الزلفى يف
عربان ببعض هناك يظفر علَّه البطينيات قاصًدا القصيم من فرحل الرشيد ابن أما
ماجد بقيادة رجاله من أربعمائة وأرسل أيام عرشة املاء ذاك عىل فأقام سعود، ابن
ثم الرس، إىل جراد بن حسني بقيادة وثالثمائة عنيزة، جهة إىل الرشيد بن حمود آل
سعود ابن علم فلما باألتراك، ويستنجد هناك شمًرا ليستنفر العراق أطراف إىل انحدر
وواصل (١٣٢١ه / ١٩٠٣م)، الرياض من ُمِرسًعا شدَّ العراق إىل الرشيد ابن بارتحال
وبادره الرس، يف جراد بن بحسني العام هذا من الحجة ذي ١٨ يف فالتقى بالرسى، السري

كلَّها. وأرزاقهم أموالهم وغنم معه، َمن وأكثر فقتله القتال،
حرب قبائل قسمت أنها نتائجها من كان وقد جراد. ابن بوقعة الوقعة هذه تُدَعى
بعد منها قسٌم فانحاز الرشيد، البن تابعة كلُّها كانت والتي والقصيم، الرس بني املقيمة

سعود. ابن إىل الوقعة
آخر يف مىش ثم الحجة، ذي شهر فيها فأقام الرياض، إىل العزيز عبد ذلك بعد عاد
ثادق؛ إىل يوافوه بأن يأمرهم شقرا يف القصيم أهل إىل فأرسل األكرب، الغرض إىل الشهر

الكويت. إىل ينحدر أن يريد ألنه
الوشم، قصور من الجريفة قرص يف أحماله ثقيل العزيز عبد فرتك الخرب، هذا شاع
الرشيمية ماء إىل وصل فلما القصيم، يف الرشيد بن ماجد قاصًدا يدرهم بجيشه وراح
فما فرشدوا، الرشيد ابن يريد أنه البادية من معه كان َمن بعُض َعِلم النفود وسط يف
الليل، ذاك طيلة النفود يف وتاهوا الدليُل فضلَّ ُمِرسيًا، استمر بل بذلك، سعود ابن باَىل

حواشيه. عىل ملاجد بكشافة فإذا منه خرجوا ثم
أربع مسري عىل عنيزة، قصور من الحميدية قرص النهار ذاك يف سعود ابن نزل
وأمر هناك فعسكر املدينة، نخيل من نخل إىل فوصل الغروب ساعة وتقدَّم منها، ساعات
الليلة، تلك يف عنيزة أهل عىل يهجموا أن سليم، آل وفيهم القصيم، أهل من معه كان َمن
وعندهم الرشيد ابن مع بسام وآل يحيى آل مثل فيها، الزعماء بعض يومئٍذ كان قد
باب وهو املَريبط قرَب نازًال فكان ماجد أما السبهان. فهيد رئيسها رساياه من رسية

املدينة. أبواب من
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ومن أهلها من الرشيد ابن بطالئع اصطدموا عنيزة عىل القصيم أهل هجم عندما
امَلَدد، السعوديون فطلب رجاله، سلَّمت وما السبهان فهيد فُقِتل الفريقان، فتالحم شمر،
اشتُهر قد هللا عبد وكان جلوي، بن هللا عبد بقيادة رجاله من مائتني العزيز عبد فأرسل
إىل حاًال سلَّموا يقودها جاء التي بالنجدة عنيزة أهُل سمع فلما والبطولة، بالبسالة

سليم. آل
املكان و«نحر» الخيل، من رسية رأس عىل الفجر صىلَّ أن بعد فركب سعود ابن أما
به فتعقَّ بالفرار، الذَ سعود ابن خيل ماجد رأى فلما الرشيد. بن ماجد فيه كان الذي

عبيد. أخوه وفيهم قومه أكثر قتل أن بعد مركزه عىل واستوىل
سعود آل من نفٌر وفيهم والركائب، الخيل من وعرشون بضٌع ومعه ماجد عاد ثم
من وهم عرفهم، إذا ألنه املنترص؛ العدو لريدَّ بهم جاء حائل، يف منفيِّني كانوا الذين
عرف عندما العزيز عبد ولكن منهم، أحد يُقتَل فال القتال عن يمتنع قد سعود، آل
خالصهم. من ليتمكَّنوا خيلهم بعقر أمر — «العرايف»5 اليوم ذاك منذ ُدعوا قد — أهله
وسعود العزيز عبد بن بسعود املعركة أثناء الخيل عقر بعد يومئٍذ فازوا فقد كان. وكذلك

األرس. ومن القتل من فخلصوهم سعد، بن وفيصل محمد بن
بن ماجد اندحار بعد آذار) ٢٣) السنة هذه من محرم ٥ ويف :١٣٢٢ / ١٩٠٤
أيام، بضعة فيها وأقام سعود، ابن فدخلها عنيزة، فتح تمَّ حائل، إىل وفراره الرشيد
بالقرص نوا تحصَّ فيها والحامية الرشيد ابن أمري ولكن أهلها، فسلَّم بُريَدة عىل شدَّ ثم
يف فتمَّ أول، ربيع ١٥ يف سلَّموا ثم الحصار، يف شهرين فثبتوا سعود ابن فحارصهم

أجمع. القصيم عىل وبالتايل وعنيزة، بُريَدة عىل السعودي االستيالء تسليمهم

املعروف، أي — عرافة مفردها — العرائف ونها يسمُّ فهم استعادوها ثم ِجمالهم الغزو يف البدو خرس إذا 5
هؤالء. ه عمِّ أبناء عىل االسم سعود ابن فأطلق
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إىل خيرب َحرَّة من رشًقا يمتد الذي الرُّمة وادي هو العربية البالد يف واٍد أطول إن
وبُريَدة، عنيزة بني القصيم بالد يخرتق الوادي وهذا البرصة. إىل بشمال رشًقا ثم الرَّس،
األول الشطر ويف الرشقي. الجنوبي والشطر الشمايل الغربي الشطر شطرين، فيشطرها
ذكرها. اآلن نا يهمُّ التي والخربا والشيحية البكريية منها بلدان بضعة والرس بُريَدة بني
يف القصيم. يف السيادة الرشيد وابن سعود ابن تنازع الوادي من املنعطف ذاك يف
القتال ميدان بُريَدة إىل الرس من ميًال وخمسني بضعة ضلعها يمتد التي الزاوية تلك
العليَّة الدولة عساكر أحدهما ومع الفريقان احرتب هناك اآلن. خربه سنروي الذي الهائل
الشنانة. ووقعة البكريية بوقعة نجد أهل عند تُعَرف عدة وقعات يف واقتتَال وأطوابها

والقصيم نجد يف قوَّاته توزيع بعد الرشيد العزيز عبد أن السابق الفصل يف ذكرنا
آِجًال أدركت الدولة وكأن األتراك. ويستنجد هناك شمر عرب ليستنفر العراق إىل سافر
فأصاخت البالد، يف سعود ابن سيادة امتداد من خوًفا وأوجست نجد، يف الحاِل حقيقَة
مدفًعا، عرش وأربعة طابوًرا عرش أحد من مؤلَّفة بنجدة ته وأمدَّ الرشيد البن املرة هذه
لتحمل «العقيالت»1 جمال الرشيد ابن صادر وقد واملال، واملؤنة الذخرية من كثري ويشء
ن أمَّ بُريَدة قرص يف كبريًا عدًدا أن ذلك إىل أضف القصيم. إىل واملعدات الجيوش هذه
الرشيد ابن أن اتفق وقد بالدهم. إىل بالرجوع لهم وأذن حياتهم عىل رجالها سعود ابن
وهم رجاله الرجال بأولئك هناك فالتقى القصيبة، إىل بجيشه يومئٍذ وصل قد كان

برِّ إىل نجد من بها فيجيئون بالجمال يتَِّجرون َمن خصوًصا القصيم تجار عىل يُطَلق اسم العقيالت 1
الشام.
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سائًرا الرشيد ابن فاستمر بُريَدة. يف سعود ابن وأن جرى بما فأخربوه حائل، إىل عائدون
منها. ميًال عرش خمسة مسافة عىل القرعا ونزل الغربية، الجهة من املدينة عىل ليهجم
خبوب من ُخبٍّا البُرص ونزل بذلك علم عندما بُريَدة أخىل فقد سعود ابن أما
الجهة إىل سعود ابن نقل ثم البكريية، من جهة إىل القرعا من الرشيد ابن فنقل القصيم2

لها. املقابلة
هذه من الثاني ربيع هالل من األوىل الليلة يف بل اليوم ذاك ويف :١٣٢٢ / ١٩٠٤
وكانت ساعات بضع وتجالدوا فالتحموا هائلة، شديدة صدمًة الجيوش اصطدمت السنة

عظيمة. الفريقني خسارة
والعراقيني، السوريني3 من كثريون وفيه الدولة، عسكر الليلة تلك يف تواجه قد
نور يف وملعت واألطواب، البنادق فأُطلقت العارض، بأهل أي الخاص؛ سعود ابن بعسكر
تسعمائة سعود ابن جيش من ُقتل فقد هائلة. املذبحة وكانت السيوف، الضئيل الهالل
وفيهم ألف نحو الدولة جيش من وُقتل الرياض، أهل من وخمسون ستمائة وفيهم
الرشيد بيت من اثنان وفيهم ثالثمائة نحو حائل أهل وخرس الضباط، كبار من أربعة

جرب. بن العزيز وعبد حمود بن ماجد هما
ووقع اليرسى، يده يف قنبلة بشظايا سعود بن العزيز عبد أُصيب الوقعة تلك ويف
وعرب القصيم أهل أما تُقعده. ولم فآملتْه فوقه الفرس فطاحت فرسه من الرشيد ابن
عىل أغاروا ثم فبعجوه، العدوِّ جناح عىل جلوي العزيز عبد بقيادة هجموا فقد مطري
سعود ابن معسكر عىل هجموا قد كانوا الشمريني ولكن أرزاقها، فغنموا شمر بادية
إحدى إىل القتىل يف وإْن الغنائم يف إْن كثريًا امليزان ة كفَّ تِمل لم بواحدة. واحدة فنهبوه.
ظلَّت الخسارة رغم عىل الرشيد ابن قوات أن عىل الكبرية. الوقعة هذه يف الجهتني

متماسكة.
وهجم خيامنا الرتك أخذ الخيَّالة، من وعرشون أنا «ُرْحت العزيز: عبد السلطان قال

وهربوا.» خيامهم فأخذوا الرتك عىل البدو

ونخيل. ماء فيه الرمال من كثب بني األرض من منخفض الُخبُّ 2
ومن البكريية، وقعة يف سعود ابن فحارب الحملة تلك يف ضابًطا كان أنه الفقري باشا تحسني أخربني 3
باشا تحسني كان فقد الحجاز؛ يف ثانية سعود ابن حارب سنة عرشين بعد أنه والتاريخ االتفاق غرائب
— النرص فرقة تُدَعى كانت التي الفلسطينية السورية الفرقة قائد بالحري أو الحجازي للجيش قائًدا

تنترص. لم التي النرص فرقة
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رحتم؟» أين «إىل عظمته: فسألت
هربنا.» «انهزمنا، ضاحًكا: فأجاب

مركز جاءوا شمر، بادية عىل إغارتهم من عادوا عندما القصيم، أهل أن عىل
وقتلوهم، وإياهم فتواقعوا الرتك عساكر من وثالثمائة املدافع فيه فوجدوا سعود ابن
هناك يجدوه ولم العزيز عبد طلبوا عندما ولكنهم البكريية. يف وظلوا املدافع فغنموا

وعنيزة. بُريَدة إىل أي بالدهم؛ إىل وعادوا الخفيفة األسلحة حملوا
كان إذا ليتأكد املدينتنَي هاتني أهل يمتحن أن فأحبَّ العزيز، عبد عىل األمر أُشِكل
وإني مكانكم يف اثبتوا يقول: إليهم فأرسل الرشيد، ابن محاربة يف حقيقية رغبٌة لهم
إذا يقولون: لهجة أشدَّ عنيزة أهل وكان إليه فكتبوا إليكم. وراجع نجد أهل مستفِزٌع
اء، والرضَّ اء الرسَّ يف نعاهدك فنحن إلينا رجعت وإذا بعدك، أمٌر يستقيم فال رحلت أنت

جميًعا. نموت أو أوطاننا نحمي وهللا إي يديك، بني وأوالدنا وأموالنا أنفسنا نقدِّم
املخدَّرات وأخرجوا معتزِّين، يستقبلونه إليه أهلها فخرج عنيزة إىل سعود ابن رجع

للحرب. ورجال مال من قدَّموه فيما قولهم عزَّزوا ثم ُمزغِردين، به فرحني
متطوعني كلهم جاءوا الخرب هذا ومطري عتيبة بوادي خصوًصا نجد أهل بلغ عندما
الجيش بهذا فبادر مقاتل، ألف عرش اثنا أيام ستة يف سعود ابن لدى فاجتمع مجاهدين،
اليوم يف منها رحل قد كان الرشيد ابن ولكن فيها، الرشيد ابن عىل يهجم البكريية إىل

سعود. البن رسية وفيها الخربا عىل وهجم السابق
ظلَّت التي املدافع عن وبالرغم شديًدا، دفاًعا الحامية الجنود مع الخربا أهل دافع
جديد عدوٍّ قبضة يف وقعوا ولكنهم يسلِّموا، لم النهار ذاك طيلة البلد عىل قنابلها تُطلق
جيش من إليهم َرسى قد وكان (الكولريا)، األصفر الهواء هو ما مرٍة ألول فعلموا
األصفر الهواء إن قيل: وقد الدولة. بعسكر اختالطه من فيه تفىشَّ أن بعد الرشيد ابن

بنجد. الحني ذاك قبل معروًفا يكن لم
العام املركز كانت التي البكريية إىل سعود ابن بزحف الرشيد ابن علم عندما
خيَّال وخمسمائة ألف — الكربى رسياته إليها أرسل كثرية، وذخائر مؤن وفيها للجيش،
وخمسني ستمائة — سعود ابن وخيَّالة فتصادموا الرشيد، حمود بن سلطان بقيادة —

الرشيديني. عىل الهزيمة وكانت البكريية، قرب الفجر انبثاق عند —
وانهزم رجالها أكثر فقتل فيها، الرشيد ابن بحامية وفتك البلدة سعود ابن دخل ثم
الرشيد ابن فرحل الخربا، حتى الرشيد ابن خيَل خيلُه طاردت ثم بالفرار، فالذوا الباقون
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الرس إىل تقدَّموا ثم اإلبل، من كبريًا عدًدا وغنموا بواديه عىل فهجموا الرس، إىل منها
منها. جنوبًا ساعة مسافة عىل الشنانة نزل قد الرشيد ابن وكان

القرن طليعة يف باشا إبراهيم رضبها كما الرسَّ يرضب ورشع مدافَعه هناك نصب
أقام قد يسلِّموا. ولم أمريهم ُقِتل األخري. الرمق حتى عادتهم عىل أهلها فدافع املايض،
بينما رجب، منتصف حتى الثاني ربيع منتصف منذ الرس، يف أشهر ثالثة سعود ابن
أهل فملَّ يوم، كلَّ ويتطاردون ويتهاجمون يتناوشون وهم الشنانة، يف الرشيد ابن كان
شاكني. رين متذمِّ أصواتهم فرفعوا إليهم، األصفر الهواء يرسَي أن وخافوا الحال هذه نجٍد
إىل الرشودي فهد اسمه بُريَدة كبار من رسوًال فأرسل الشكوى سعود ابن سمع
حكم يبغي َمن ًدا: متهدِّ متهكًِّما وقال الرشيد ابن فضحك للصلح، يدعوه الرشيد ابن
أرضب أن قبل صْلح ال وهللا، ال الدولة؟ قوة بيده َمن يصالح وهل يتضجر، ال نجد
يغرنَّكم ال القصيم أهل يا وأنتم الدهر. مدى تنساها ال رضبة والرياض وعنيزة بُريَدة

الفقرية. ه ألمِّ ليأخذها الدراهم يبغي طائش شابٌّ يغرنَّكم ال سعود، ابن
العني، دامع مجلسه يف فألقاه سعود، ابن إىل الكالم هذا يحمل الرشودي فهد رجع
غري لنا يبغي وال كفرعون، عتيٍّا ظامًلا إالَّ هناك رأيت ما نجد، أهل يا «وهللا قائًال: وختمه

إرسائيل.» لبني فرعون من كان ما
تأثريًا فيهم كلماته فأثَّرت الناس، يحرتمه رصينًا حصيًفا رجًال الرشودي وكان
الحارضة من ثمانمائة غري لديه يبَق ولم تفرَّقت، قد كانت سعود ابن بادية ولكن شديًدا،
الحالة ملُّوا قد كانوا أنهم فهو البدو تفرُّق يف السبب أما القبائل. رؤساء من وثالثمائة
يكن ولم مواشيهم. يرعون فذهبوا الربيع وقت ذلك فوق وكان القول، أسلفنا كما
الذين أولئك من بل الجند، من يكونوا لم ألنهم البقاء؛ عىل يُكِرَههم أن سعود البن

بني. متكسِّ متطوِّعني األمري يجيئون
كذلك ظهرت قد كانت بل فقط، سعود ابن بادية يف تنحرص لم الحال هذه أن عىل
جوًعا، أوالدنا وهلكت مواشينا «هلكت تخاطبه: البادية فقالت الرشيد. ابن عسكر يف
فأجابهم وراءنا.» ونرتكك نحن نرحل أن وإما وراءَك، فنميش جميًعا نرحل أن فإما
«كل ر: شمَّ رجال فقال الدولة.»4 لعساكر عندنا ركائب وال نرحل «وكيف الرشيد: ابن
أمتعة توزع أن وأمر الرشيد ابن فقبل العسكر.» من لقسم الركائب م تُقدِّ منَّا قبيلة

الجمال. من آالف عرشة نحو تبعتْها التي واملناوشات البكريية وقعة يف خرس الرشيد ابن إن قيل: 4
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بخيله عليهم سعود ابن هجم الرحيل اعتزموا عندما ولكن ر. شمَّ عىل أحماًال العسكر
خرج الشمس. غروب حتى الفجر صالة من وتقارعوا فتصادموا ذلك، دون ليحول
وراءَها، تركتْه قد قبله، ارتحلت التي البادية وكانت الشنانة، من ذلك مع الرشيد ابن
إذ خيامه الرشيد ابن نصب باملغيب. الشمس أذنت أن إىل يطارده سعود ابن فراح
الحرس بعض هناك أقام أن بعد بخيله ورجع سعود ابن فُخِدع للمبيت، خدعًة ذاك

للرحيل. ب يتأهَّ الرشيد ابن رشع عندئٍذ والكشافة،
فيرضبه واملناوشات باملفاجآت خصمه يُنِهك أن الحربية العزيز عبد خطة كانت قد
إىل جالس وهو جاءَه الرس إىل اليوم ذاك مساء عاد عندما القاضية. الرضبة ذلك بعد
إىل وسارعوا العشاء عن ورجاله فقام الرشيد. ابن رحل يقول: الكشافة أحُد العشاء
بها فإذا عليها، فأغاروا غنًما ظنُّوه سواًدا منه قربوا عندما فرأوا ، العدوَّ ون يتقفَّ الخيل
الرس. إىل عادوا ثم تُذَكر، نتيجة دون ساعة فنازلوهم الليل جنَّ قد وكان الرتك، عسكر
ُعقيل ابن بقرص يُعَرف هناك قٍرص من ودنا الجوعي، نزل قد فكان الرشيد ابن أما

عليه. بالهجوم التايل اليوم صباح يف فهمَّ سعود، البن رسية فيه
حسب وكشافته حرَّاسه ترك السابقة الليلة الرس إىل رجوعه قبل سعود ابن ولكن
رحل إذا التعليمات: بهذه زوَّدهم أرسته من رجال ومعهم معلوم، مكان يف العادة
لتظلوا وه تَقفَّ وأنتم أخربوني فأرسلوا أبان)، جبَيل بني (درٌب الخنق وقُرب الرشيد ابن
تسبقوه أن سعود أهل يا أنتم فعليكم عقيل ابن قرص إىل مىش إذا أما بمسريه، عاملني
إىل الرشيد ابن زحف إنجادهم. إىل مسارعون إننا لهم: وتقولوا أهله لتشجعوا القرص إىل
إليه، سعود بنو فسبقه منيع، حصن ألنه املدافع؛ من إالَّ عليه يُخَىش يكن لم الذي القرص

العزيز. عبد يخربون أرسلوا قد وكانوا
علم وعندما القرص، يرضب ورشع كلَّها مدافعه الحال يف فنصب الرشيد ابن وصل
ونريد الرشيد ابن «انهزم قائًال: برجاله صاح النهار ذاك ُظْهر بعد بالحصار سعود ابن
عن ذاك إذ النقاب فكشف للمناورة، وخرجوا فاستبرشوا البلدة.» خارج مناورة نعمل أن
بني متأهِّ يكونوا لم ألنهم فرتدَّدوا عقيل! ابن قرص إىل بالزحف أمرهم الحقيقي؛ قصده
واملسافة النهار من األخرية الساعة كانت وقد والزاد، املاء من يشءٌ لديهم يكن لم للرحيل.

ميًال. العرشين عن تقلُّ ال أمامهم
أنتم ومثلكم، منكم واحد «أنا قال: ثم مستنهًضا، محرًِّضا فيهم سعود ابن خطب

ذلويل.» وهذا نعيل وهذا أنتعل. ال وهللا وأنا حفاة أنتم أميش، وأنا ماشون
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أمامهم مىش ثم غاربه، عىل الذلول بحبل ويُلقي الخرج يف النعل يضع وهو ذلك قال
أرادوا بساعة الليل نصف قبل القرص إىل وصلوا وعندما سني، متحمِّ وراءه فمشوا حافيًا،
حلَّ بما عامًلا كان ألنه العزيز؛ عبد فمنعهم الحني، ذاك يف الرشيد ابن عىل يهجموا أن

الليلة. تلك واسرتاحوا القرص فدخلوا والجوع، التعب من بهم
اليوم صباح يف شدَّ طائل دون ساعات بضع مدافعه ل شغَّ أن فبعد الرشيد ابن أما
ورجاله هو مىش وعندما أطوابه، ل ويحمِّ إِبله ل يُرحِّ سعود ابن فرتكه للرحيل، التايل
فأدركوا وراءها، القرص من السعودي الجند ومىش للمفاجأة، الخيل خرجت الرتك وعسكر

الرُّمة. وادي يف العدوَّ
الحرب5 بيوت وبنى املدافع نصب ثم جيوشه، وجمع هناك الرشيد ابن أناخ
ولكن الرشيد، البن ذاك إذ الغلبة وكانت النهار، منتصف حتى وتقارَعا الفريقان فتهاجم
بيوت وهدم االستبسال هجمَة بقومه هجم متقهقًرا األيمن جانَحه رأى عندما سعود ابن
وفرَّ الرشيد ابن انهزم ثم األدبار، الرتك عساكر فولَّت والطعان، الرضب فاشتد الحرب،

هاربني. ورجاله
فُشغلوا ذلك دون حالت البادية وأموال6 الحمالت ولكن يتعقبهم أن سعود ابن أراد
والثالث الثاني اليوم يف عادوا ثم الليل، جنَّ حتى كذلك وظلوا ينهبون رشعوا بها. عنهم
ساحة يف الدولة وعسكر الرشيد ابن ترك ا ممَّ يجمعون أيام عرشة استمروا بل والرابع،
والغنم. باإلبل ناهيك والثياب، والفرش واملؤن، واألسلحة والذخائر، األمتعة من القتال
سعود ابن مقرِّ عنيزة إىل حملوها الذهب من صناديَق األحمال تلك بني وجدوا وقد
عظيمة لغنيمة إنها لنفسه. شيئًا منها يأخذ ولم رجاله عىل الغنائم بقية مثل فوزَّعها
والخمسني واملائة املائة بني ترتاوح فقط والجمال الذهب من الواحد قسمة كانت فقد

بعريًا. والعرشين العرشة وبني عثمانية لرية
١٣٢٢ه / رجب ١٨ الرمة وادي بوقعة تُدَعى أن واألحرى الشنانة وقعة هي هذي
عساكر عىل قضت التي البكريية مذبحة من الثاني القسم وهي ١٩٠٤م، سبتمرب ٢٩

نجد. أهل وأغنت الدولة

عنه. والذود ذمارها عن لرتمز القبائل تنصبها الشعر من بيوت هي الحرب بيوت 5
كلِّها. املوايش عىل أيًضا ويُطَلق والِجمال، األنعام هو البادية أهل عند املال 6
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نجد، يف األوىل (١٣٢٢ / ١٩٠٤)؛ السنة هذه يف العربية البالد يف نكبتني الدولة نُِكبَت قد
سعود وابن صنعاء يف الشاب يحيى اإلمام أن التقادير غريب ومن اليمن. يف والثانية
العربية للسيادة ورفَعا شنيعة، كرساٍت «املنصورة» الجيوش كَرسا القصيم يف الشاب
عن شكًال فتختلف صنعاء يف الدولة نكبة أما االستقالل. سماء يف تخفق تزال ال أعالًما
بعد الجنود من ى تبقَّ ما تشتَّت وهنا محصوًرا، جيشها كان هناك القصيم. يف نكبتها
اآلخرون وهام الرشيد، ابن مع بعضهم فرَّ فقد محزنة. حالتهم فكانت األخرية الوقعة
األمان. وأعطاهم وكساهم فأواهم سعود ابن إىل َلجئوا َمن ومنهم كالسائمة، الفيايف يف

أرسل فقد — حائل ُقَرى من قرية — الكهفة إىل هاربًا فرَّ الذي الرشيد ابن أما
من آخر بقسم فغامر املقامرة يف خرس كَمن الدولة وكانت أخرى. مرة الدولة يستنجد
رجالها أحد فأرسلت املرة هذه كبري بقسم غامرْت وقد الخسارة. باسرتجاع أمًال ماله
برجل وشفعتْه سياسته، وبحسن بشجاعته اشتُهر الذي باشا فييض أحمد املشري الكبار
طوابري بثالثة األول جاء األناة. وطول النظر ببعد املتصف باشا صدقي الفريق آخر
ُقْرب وعسكروا فالتَقوا بطابورين، املدينة من الثاني وجاء بغداد، من أطواب وخمسة

القصيم.
أرسلت السلم، أجل من املفاوضة يف رغبت وقد ولكنها، الحرب الدولة تقصد تكن لم
الشيخ بواسطة سعود ابن إىل بعثت قد وكانت جانبها. لتعزِّز جندها من القوة هذه
البرصة وايل يوايفَ أن وطلبت الرحمن، عبد اإلمام أباه تفاوض أن تريد إنها تقول مبارك

الزبري. إىل
الزبري، إىل مبارك والشيخ ومنها الكويت، إىل فسافر الدولة، طلب اإلمام أجاب
القصيم يكون أن قرَّروا والقصيم نجد أمور يف املفاوضات وبعد بالوايل، هناك فاجتمَعا
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سعود، وابن الرشيد ابن بني حاجًزا تقوم مستقلة مقاطعة منه يتكون أن أي الحياد؛ عىل
ومستشارون. عسكري مركز فيه للدولة يكون وأن

أن مبارك للشيخ إكراًما َقِبل أنه إالَّ القرار، هذا عىل الرحمن عبد اإلمام يوافق لم
وال الحياد، عىل القصيم يكون أن ألبتة يقبلوا لم نجد أهل ولكن نجد، أهل عىل يعرَضه

للدولة. حامية فيه يكون أن
وسار هناك به فاجتمع الحيس، إىل يالقيه خرج أبيه بعودة سعود ابن علم عندما
فنزل القصيم، إىل برجاله سائًرا العزيز عبد واستمرَّ فيها اإلمام فأقام شقرا، إىل وإياه
وصدقي باشا فييض وكان الجنوب. إىل بُريَدة عن ميًال وعرشين خمسة تبعد التي العماد
أهل عىل يضغط أن الرشيد ابن أراد واختلفوا. فتفاوضوا الرشيد بابن اجتمَعا قد باشا
قبل الرأي يقول: حاله ولسان املشري فخالفه بالسيف، القصيم أهل يأخذ وأن نجد،

الشجعان. شجاعة
قاصًدا جنوده رأس عىل املشري وركب حانًقا، الكهفة إىل بعسكره الرشيد ابن عاد
صالح هو منهم واحًدا ولكنَّ املدينة، يدخل أن أهلها أبى بُريَدة إىل وصل فلما القصيم،
إنه يقول الخيل أبو عيل آل ومحمد عمر ابن هما رسوَلني إليه أرسل مهنَّا آل من الحسن

واالستقالل. الدولة حماية يطلبون وأتباعه
السيادة بشبه أو بالسيادة يقبلوا لم القرى من وتوابعهما وعنيزة بُريَدة أهل ولكن
أرسل قد باشا فييض وكان املقاومة. يف يستشريونه سعود ابن إىل فأرسلوا الرتكية،
ثم مسامًلا. جاء وإنه نجد أهل محاربة تبغي ال الدولة إن يقول: الرياض إىل رسوًال
مقاصد محقًقا ولست لم السِّ إالَّ أريد ال إنني قائًال: نه يؤمِّ العماد يف سعود ابن إىل أرسل
عنيزة إىل ليُوافيَه الرحمن عبد أباه ويُرسل مكانه يلزم أن سأله وقد الرشيد. ابن
عمًال يأتون فال السكينة، إىل يخلدوا بأن الناس وأمر بذلك العزيز عبد فَقِبل للمفاوضة.

املفاوضات. أثناء عدائيٍّا
فنزل جنوبًا باشا فييض وسار عنيزة إىل شقرا من الرحمن عبد اإلمام ركب
مركزان للدولة يكون أن املشري فطلب املدينة، يف االثنان تواجه وقد منها، مقربة عىل
سعود ابن بني الصلُح يتمَّ أن إىل مؤقتًا وذلك عنيزة، يف والثاني بُريَدة يف الواحد عسكريان
فرأى الطلب، هذا رفضوا وأتباعه الحسن صالح إالَّ املدينتنَي أهل ولكن الرشيد، وابن

بذلك. وأقنعهم مؤقتًا، يقبلوه أن اإلمام
اليمن. صنعاء حوادث دونها تَُحل لم لو الصورة هذه عىل املفاوضات تتم وكادت
وفيها هناك، املدينة عىل الحصار نطاق شدُّوا قد وعربانه الشاب يحيى اإلمام كان فقد
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أقدُر النكبة مكان من قريبًا الدولة عند وليس واملدنيني، العسكريني الرتك من ألًفا ستون
إىل األمر صدر لذلك املوت؛ عىل املرشفني أبنائها إنجاد إليه يُوَكل باشا فييض من وأشجع
هي بالتي يحلُّها باشا لصدقي ومشاكله القصيم فرتك اليمن، إىل باإلرساع فييض أحمد

أحسن.
هي «التي يَر لم ولكنه فيها، فعسكر الشيحية إىل ونقل الجيش قيادة صدقي توىلَّ
«الشجاعة وال الشجعان» شجاعة قبل «الرأي فال عكسه. يف أو املتنبي بيت يف أحسن»

للعمل. جارحًة منه هزَّت أو استفزتْه الرأي» قبل
هناك أقاموا بل مفاوضني، وال محاربني ال الشيحية يف وجنوده صدقي أقام

القتال. الرشيد وابن سعود ابن استأنف وقد متفرِّجني،
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فكان والفوىض، الشقاق روُح القصيم أهل إىل رسْت وأثنائها لم السِّ يف املفاوضات بعد
العزيز عبد فعاد الرشيد، ابن مع وآخر سعود، ابن مع وفريق الدولة، مع منهم فريٌق
إنه يقول: وهو عاد املتذبذبني. الناس هؤالء من يَده نفض أنه أمِره وظاهُر الرياض إىل

رقابهم. عىل النري ان ويشدَّ يجامالنهم ين عدوَّ بني تركهم
سعود ابن بني يتوسط أن يسأله الصباح مبارك الشيخ إىل أرسل األكرب الفريق ولكن
بانقالب أحسَّ قد العزيز عبد وكان سيادته. غري سيادًة يبغون ال الذين القصيم وأهل
يرعى الذي الصديق أنه ليُظهَر الفرصة هذه الشيخ فاغتنم مبارك، الشيخ سياسة يف
ألنهم أهله عن وبالعفو القصيم، إىل بالعود يشري العزيز» عبد «أْولِدي إىل فكتب العهود،

السعودية. السيادة غري البالد يف يبغون وال له، مخلصون
كتُب حاملًة اآلخر العزيز عبد إىل «تدرهم» يومئٍذ كانت مبارك الشيخ رسل ولكن
آخر يف عقد والرشيدي، الصباحي األمريَين بني صلٍح عن أسفرت التي والوالء التودُّد
عىل ناقمة كانت العلية الدولة أن هو األول سببنَي؛ الصلح لهذا أن ١٣٢٣ / ١٩٠٥ سنة
الشيخ فسعى عدائه. يف مستمرٍّا األلد، عدوه إبراهيم، آل يوسف وكان مبارك، الشيخ
حليَفها صاَلح أنه هذه مساعيه من وكان يوسف، عىل لتنرصه الدولة اسرتضاء يف
العزيز، عبد «ولده» الظافر الشاب ذاك فهو الصلح لهذا الثاني السبب أما الرشيد. ابن
ال كيف الكويت. يف نتائجها كذلك ويخىش نجد يف سيادته امتداد يخىش بدأ قد وكان
إن الخليج. دون حدٍّ عند يقف ال الحفر واجتاز القصيم عىل استوىل ما إذا نجد وسيد

النفس. عن الدفاع باب من هو إذن مبارك الشيخ عمل



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

عدة رضبات رضب الحدَّين، ذي السيف وصاحب و«الحواقة» الداهية، وهو ولكنه،
ما يقول الرشيد حمود بن سلطان إىل مرة كتب فقد مضحكة. كبوات كبَا بل صاردة،

معناه:

ما غري عىل نجد يف األمور جرت وقد سعود، ابن أعمال من ا جدٍّ متكدِّر إني
البلدين ومصلحة شقيقان، وحائل والكويت عليه، وإياكم فإنا اآلن أما أشتهى،

إلخ. … املساعدة من تشاءون ما مني ولكن واحدة،

يقول: سعود ابن إىل وكتب

ترتك ال وتوالك، هللا قوَّاك وحني. حال كلِّ يف معك أنا ولِدي، يا أولِدي
مستعد أبوك وأنا تصالحه. وال يسرتيح، تدعه وال الشول، فحل الكلب، هذا

تريد. ما كلِّ يف ملساعدتك

خصمه. عىل وتحريضه باآلخر الواحد إغراء يف االثنني يضعف أن يحاول كان كذلك
«الخصمني» إىل كتب ساعة الساعة، تلك يف ًقا موفَّ يكن لم املباركي الديوان كاتب ولكن

سعود!1 ابن إىل الرشيد ابن وكتاب الرشيد، ابن إىل سعود ابن كتاب أرسل فقد
سعود ابن إىل يحمل مبارك الشيخ من نجاب جاء القتال االثنان استأنف عندما
كان إذا عليه الحرب سيُعِلن أن وفيها الورق، من قصاصة عىل ُكِتبت قاسية وجيزة كلمة
رجٌل العراق قبائل بعض من غنمها هذه واملنهوبات الرشيد. ابن «منهوبات» يعيد ال
مبارك للشيخ فليس سعود، ابن أنصار من كان وقد ويحي، الضَّ عيل اسمه الظفري من
أن يظهر ما عىل حاول سببها الكاتب كان التي العثرة بعد ولكنه بأمره، له تدخُّ يف حجة
املعركة يف ُقِتل قد كان أسفاه وا األمري ألن القَدر؛ يسعْفه فلم حائل أمري مع األمر يُصِلح

التايل. الفصل يف سيجيء كما

يحرِّض سعود ابن عىل الرشيد ابن يحرِّض وهو نراه بل لبوًسا، حال لكلِّ يلبس لدهائه مبارك كان «وقد 1
.(١٢٦ صفحة الثاني، الجزء الكويت، (تاريخ الرشيد.» ابن عىل الوقت نفس يف أيًضا سعود ابن
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فقد يُغَلب، ال إنه مبارك؟ الشيخ تغلبي أن تحاولني فهل األقدار! أيتها أنت هلل
إىل آخر نجابًا فأرسل تقدَّم، ما كتابة بعد الخرب بلغه قد وكان الرشيد، ابن قتل تجاهل

فيه: جاء عريًضا طويًال كتابًا يحمل العزيز» عبد «أولِدي

أصالح ولم وعضدك، وعونك، أبوك أنا العزيز، عبد يا ولِدي يا دائًما لك إني
املال من إليه تحتاج بما أمدَّك أن مستعدٌّ ولكنني الرتك، ألقهر إالَّ الرشيد ابن

حاللك. والحالل العزيز، عبد يا ولِدي يا مالك، املال والرجال

كان الذي املعرقب زيد النجاب مع حديثه يف الحقيقة عىل اطَّلع سعود ابن ولكن
مبارك. الشيخ رجاجيل من

تكتَم بأن أمرك أنه أخربني مبارك الشيخ «والدي النجاب: يخاطب العزيز عبد قال
الرشيد.» ابن قتْل خرب

الخرب.» وصله عندما الفرح شدة من وهللا الشيخ نام «ما النجاب: فأجاب
بوصول يُعِلمه «والده» إىل فكتب مضحكة، سعود ابن معسكر يف ساعة وكانت
أخربه ثم الطيبة، التعطفات وفيه الثاني والكتاب بالحرب، التهديد وفيه األول الكتاب

الشاعر: بقول وختمه الرشيد، ابن بذبحة

ت��ع��ات��ب��ه ال ال��ذي ت��ل��َق ل��م ص��دي��ق��ك م��ع��ات��بً��ا األم��ور ك��لِّ ف��ي ك��ن��ت إذا
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الرشيد ابن ذبحة

عليان وآل مهنَّا آل بني بُريَدة يف ًال متأصِّ كان الذي الخالف إىل تقدم فيما أملعُت قد
مهنَّا ُقتل يوم أشدِّه يف الخالف هذا ظهر وقد هناك، السيادة تنازعتَا اللتني األرستنَي
فلم اإلمام، إىل األمر مهنَّا أوالد فشكى فيصل، بن هللا عبد اإلمام عهد أول يف الخيل أبو
الذي الوقت إىل مهنَّا آل يف يظهر ما عىل كامنًا الغلُّ وظل عليان. آل أعدائهم عىل ينرصهم
العزيز. عبد سعود ابن عىل الخارج الحسن صالح يف م فتجسَّ التاريخ، هذا من فيه نحن
التي السياسية الخطة تلك اتخذ بل مآربه، لتحقيق الرتك إىل يتزلف صالح ورشع
ارتحل وعندما مًعا. الرشيد وابن سعود ابن فأغضب واألحوال، الحوادث بألوان ن تتلوَّ
يدَع أن الحقيقي قصده كان أهله، عن التخيل أمره وظاهُر القصيم، من سعود ابن
ال أنهم وأتباعه هو فيتأكَّد األكرب، التأديب وعجزه خطئه من له فيكون وشأنه، صالًحا

الحرب. عليهم الرشيد ابن شهر إذا أنفسهم عن الدفاع يستطيعون
قاسم الشيخ عىل أثارها فتنة بالحري أو أهلية، ثورة قطر يف وقتئٍذ كان وقد
بني محتدًما القتال كذلك وكان يده، من امللك انتزاع يبغي وهو أحمد، أخوه ثاني بن
فاشتدت أعداءَهم، أحمد أخوه ونرص العجمان، قاسم الشيخ فنرص مرَّة، وآل العجمان
حبٍّا فأنجده سعود، ابن يستنجد قاسم الشيخ فأرسل والقبيلتنَي، األخَوين بني الحرب
الجو فيخلو نجد، عن قليًال ليبعد العزيز عبد اغتنمها التي الفرصة هي وكرامة.

القصيم. أهل من لينتقم الرشيد البن
يقودها رسية الرشيد ابن أرسل ثاني ابن نجدة إىل سارع فعندما حْدُسه؛ صحَّ وقد
القصيم أهل بعض فاجتمع عليه، فاستولت الرَّس، إىل العساف حسني ومعه العذل صالح
هجومه يف فاز الرشيد ابن ولكن العربان، من عدٌد إليهم انضمَّ وقد للدفاع، الشقة يف
الحسن صالح وأدرك القصيم فضجَّ القرية، تلك يف البقية وحارص أكثرهم، فذبح عليهم
بعون إالَّ لهم خالص ال أن أدركوا بل أنفسهم، عن الدفاع إمكانهم يف ليس أْن وأتباعه
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يف جاء كما وبينه بينهم ط التوسُّ مبارك الشيخ من يطلبون فأرسلوا سعود، بابن ثم هللا
السابق. الفصل

بن وأحمد مرة آلل األمر أول فيها الغلبة كانت فقد وقطر الحساء يف الحرب أما
قاسم الشيخ س فتنفَّ شعواء حملًة مًعا القبيلتنَي عىل حمل سعود ابن وصل فلما ثاني.

البحرين. إىل أحمد أخوه وفرَّ َعداء، الصُّ
عىل محمًدا أخاه وأرسل نجد، إىل مرسًعا فعاد القصيم، أخباُر سعود ابَن بلغت ثم
الرس. وادي فنزلت وعادت حرب عىل الرسية فهجمت الرشيد، ابن قبائل تغزو رسية رأس
أحد معه يُرسلوا أن يرجوهم عنيزة أهل إىل مهنَّا أخاه فأرسل الحسن صالح أما
إليها وصل يوم الرياض يف الوفد هذا كان وقد سعود. ابن اسرتضاء يف ليعاونَه وجهائهم
ه توجَّ ثم أصحابه، وعن عنه وعفا به بًا مرحِّ فاستقبله الحساء، من عائًدا العزيز عبد
أولهما: لسببني؛ الرشيد ابن محاربة عىل قادًرا الحني ذاك يف يكن لم ولكنه القصيم إىل

بمواشيهم. ليهتموا البادية تفرُّق وثانيهما: السنة، تلك يف املحل
عىل فأغار البقيعة يف منزله من خرج سعود ابن بقدوم الرشيد ابن علم عندما
قبائل عىل غزواته وتكرَّرت القصيبة1 فنزل عاد ثم وأخذهم، مطري عرب من الحميدان

البشوك.3 إىل األجفر ومن األجفر2 إىل القصيبة من يتنقل وهو سعود ابن
األعلني، ومطري عتيبة من العربان ليستنفر نجد إىل راجًعا فقفل سعود ابن أما
يسعى الحسن بن صالح أن وصوله عند فأحسَّ القصيم، إىل به وعاد منهم جيًشا فجمع
إىل ينضم بُريَدة، أهل من قوم ومعه ذلك، مع جاء وقد الرشيد، ابن مصالحة يف ا رسٍّ

سعود. ابن
األسياح ونزل — أمره من خفَي بما عالم وهو — ته عالَّ عىل صالًحا سعود ابن َقِبل
صالح ثبت وقد يوًما عرشين هناك فأقام والحرض، البادية من مؤلًَّفا أصبح الذي بجيشه
فهمَّ الناس، صدور يف يوسوس الذي ذاك صدره يف وسوس ثم والئه، يف املدة تلك طيلة
عىل يقدرون فال وحدهم وعربانه سعود ابن فيبقى األسياح، من وقومه ينسحب بأن

عليهم. أغار إذا الرشيد ابن

الشمال. إىل بُريَدة من ساعة عرشة اثنتَي مسري عىل هي القصيبة 1
الطريق. منتصف يف وحائل القصيم بني هو األجفر 2
منها. أيام خمسة مسري عىل حائل رشقي هو البشوك 3
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إىل األسياح من فنقل صالح، صدر يف يجول كان بما أحسَّ سعود ابن ولكن
بالرجوع صالح استأذن البنجية اسمه مكاٍن إىل وصل ا فلمَّ القصيم، عن ليبعد الزلفى4

خيانته. من بدا ا عمَّ بالرغم له فأذن بُريَدة، إىل
رحل ثم لجيشه، الرجال يجمع الزلفى إىل سعود ابن وسار بُريَدة إىل صالح عاد
فيصل يرأسها التي مطري قبائل إليه فانضمت األرطاوية، من بالقرب غديًرا فنزل منها
الرشيد، وابن الصباح مبارك الشيخ بني تمَّ الذي الصلح خربُ هناك وهو بلغه قد الدويش.

عمله. مثل عىل يحرِّضه الحسن صالح إىل كتب بل بذلك مبارك الشيخ يكتِف ولم
العام، هذا من محرم شهر يف القصيم إىل مِرسًعا سعود ابن عاد ١٣٢٤ه / ١٩٠٦م:
وأربعمائة الحَرض من ومائتان ألٌف منهم مقاتل، وستمائة األلف يتجاوز ال جيٌش ومعه
كثري وعر مكان وهو الزلفى، عقلة يف الثَوير نازًال الرشيد ابن وكان البادية. من خيال

هناك. يُدركه فلم إليه فرسى الرمال،
يف أو الغزو يف العرب يستحبها ال التي املاطرة العاصفة الربيع أيام من اليوم وكان
فجأة هم فإذا بذلك، يشعروا أن دون بعض من بعضهم املتحاربون يدنو فقد الحرب؛

الكربى. املهلكة يف
ألنهم ذاك إذ فوقفوا اإلرساء؛ لذاك التايل اليوم أصيل حتى ورجاله سعود ابن مىش
ليصل يرتاجع الرشيد ابن وكان السري، يواصلوا أن والرياح األمطار ة لشدَّ يستطيعوا لم

مناًرصا. مصالًحا جاءه الذي الحسن بصالح هناك فيجتمع الشقة، إىل
نزل وقد منهم ساعتني مسري عىل هو العدوَّ بأن يُخربون سعود ابن كشافة عاد

مهنَّا. روضة
بقدومهم، العدوُّ يشعر ال كي األقدام عىل ورجاله العزيز عبد مىش إذن! الروضة إىل

بالخرب. أمريهم إىل فبادروا رأوهم الرشيد ابن كشافة بعض ولكن
ستمائة من مؤلًَّفا كان الذي جيشه يجمع ورشع الرشيد بن العزيز عبد استيقظ

البدو. خيالة من ومائتني وألف الحرض من
من ز تحفَّ َمن عىل رجاله فهجمت القتال، ساحة إىل سعود بن العزيز عبد وصل
نيسان) صفر / ١٤ ١٨) يف الليل جناح تحت وتواقَعا الجيشان فتصادم الرشيد، ابن رجال

مراكزهم. السعوديون فاحتلَّ الرشيديون، فتقهقر السنة، هذه من

خمسني تبعد والزلفى بشمال، رشًقا بُريَدة من ميًال أربعني مسافة عىل العروض عند عيون األسياح 4
الجنوب. إىل األسياح عن ميًال
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محرًِّضا. مستنِهًضا معسكره يف يدور حصانه راكبًا الرشيد العزيز عبد وكان
فصاح هناك، تزال ال أنها ظنَّ جنوده من فرقة فيه كان الذي املكان إىل وصل فلما
هان َمن البريق) صاحب (اسم الفريخ يا هان «َمن الهجوم: عىل يُحرِّضه البريق بحامل

الفريخ!» يا
سعود. ابن بريق محلَّه فحلَّ املتقهقرين، مع أسفاه وا تقهقر قد الفريخ؟ وأين

الفريخ!» يا هان «َمن –
الرشيد! ابن الرشيد! ابن فصاحوا: الصوت سعود ابن رجال عرف

الرصاص. تكلَّم ثم
وعرشون بضٌع وفيه رصيًعا فخرَّ التائه، األمري عىل السعودية البنادق أُطِلقت

رصاصة.
باألمام.» خاتمه وهذا سيفه «وهذا –

يف الذبحة هذه ذُِبح يوم سنِّه من الخمسني يف الرشيد بن متعب بن العزيز عبد كان
الرشيد. ابن بذبحة الوقعة وتُدَعى بُريَدة. من بالقرب مهنَّا روضة

أثَر ال عتيٍّا، جباًرا كان الرشيدي األمري هذا إن السرية: لهذه التمهيد كلمة يف قلت
يشدُّ عبوًسا قطوبًا ذلك فوق كان وقد والحنان. الرحمة من يشء وال قلبه، يف للخوف
قلَّما بل يبتسم، كان قلَّما أال امللثَّم. العبوس َي فُسمِّ فمه، عىل وكوفيته عينَيه، فوق عقاله
إىل القائَد تُحبِّب التي السجايا من يشء عىل يكن ولم للناس. كله وجهه يكشف كان

رعيته. إىل واألمري رجاله
الحوادث من بحادثة وإليك والتمرُّد. التجلُّد من عليه كان ما عىل تدل حادثة ذكرت

وقساوته. ظلمه عىل تدلُّ التي
وهم ون يحشُّ الناحية تلك من برعاة طريقه يف مرَّ القصيم أهل يحارب كان يوم
رءوسهم بقطع ثم اآلخر، جنب الواحد ا صفٍّ بإيقافهم ثم عليهم، بالقبض فأمر أربعون،

الحواشيش. بحادثة تُدَعى املذبحة وهذه كذلك. فكان أجمعني.
عندما الصباح، مبارك الشيخ فرح كما شمر، أهل حتى فرح قد كان إذا عجب فال

قتْله. خربُ بلغهم
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يرحلون األتراك

إىل الزحف يبارش أن مهنَّا، روضة يف الرشيد ابن ذبحة بعد سعود، ابن عزم قد كان
يضاعف أن آمًال بُريَدة إىل بهم عاد بل املنهزم، العدو ب بتعقُّ لرجاله يأذن لم لذلك حائل؛
الرشيد ابن قتْل تأكُّدهم عن بالرغم ولكنهم املدينة، أهل من إليه ينضم بَمن صفوفهم

املقاومني. من فريق رأس يف الحسن صالح وكان وتذبذبوا، تقاعسوا
َمن ملحاربة وال شمر جبل إىل للزحف الكافية القوة يومئٍذ سعود البن يكن لم
بضعفه الناس يحسَّ أن دائًما يحذر كان أنه عىل القصيم. أهل من عاصني استمروا
وأغار وشأنهم القصيم أهل ترك لذلك قوته؛ حقيقة القوة يوم يُدِركوا أن أو ضعفه يوم
املوالني حرب قبائل رئيس الذويبي ناهش هو الحسن صالح غري عدوٍّ عىل معه كان بَمن
عن وذبحوهم وحائل، القصيم بني الرحا يُدَعى مكان يف وعربانه فأدركوه الرشيد، البن
وغنموا فشتَّتوهم نجد، بأعايل مغري أبي يف حرب من قبائل عىل أغاروا ثم أبيهم، بكرة

أموالهم.
عائد هو بينما سعود ابن علم وقد املؤامرات. يف ة همَّ له تَفرتْ فلم الحسن صالح أما
ويحتل الشيحية من الدولة عسكر ينسحب أن عىل باشا وصدقي اتفق بأنه بُريَدة إىل
صالح، أمر إليه فشَكوا بزعمائها، هناك واجتمع املدينة، إىل العزيز عبد فسارع بُريَدة.
محمد ه عمِّ ابَن مكانَه ر أمَّ ثم الرياض، إىل وأجاله عليه، فقبض وإجالءَه، عزله وطلبوا

الخيل. أبا هللا عبد آل
يف راغبًا وكان العزيز، عبد أبيه موت بعد اإلمارة متعب توىلَّ فقد الرشيد آل أما
الرشيد، البن وشمر وملحقاتها حائل تكون أن عىل االتفاق وتمَّ الفريقان فتفاوض لم، السِّ
كانوا َمن رساح متعب األمري أطلق ثم سعود، البن القصيم فيه بما نجد بالد وباقي

فيها. وأقاموا بُريَدة فجاءوا حائل، يف سعود آل من مأسورين
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كاد وما الرياض، إىل العزيز عبد عاد الحسن صالح وإجالء املعاهدة تلك عقد بعد
يحاولون القصيم أطراف يف األتراك إن يقول: مخِربٌ جاءه حتى األسفار من يسرتيح

املسألة. يف يًدا الدويش لفيصل وإن إليهم، البادية بعض استمالة
قبائله بعض عىل فأغار خيانته، تحقق أن بعد الدويش، عىل العزيز عبد شدَّ
مرَّ الذين حائل أرسى أي سعود؛ آل من فيها كان َمن وأظعن بُريَدة إىل عاد ثم وأخذها،
خصوًصا القصيم أهل فاطمأن حاشيته، غري هناك معه يبَق ولم الرياض، إىل ِذْكرهم،
يف األتراك يفاوض كان الرشيد ابن أن وهو أزعجه، جديًدا أمًرا ولكن منهم، املناوئون
معهم كان ما يأخذ أن ذلك يف وقصُده حائل، إىل منها االنسحاب لهم ويُزين الشيحية

تحاربون. ال كنتم إذا سالحكم أعطونا يقول كأنه والذخرية. الحرب عتاد من
مفاوضات وال سلم وال حرب ال — وخطته باشا صدقي عن راضية الدولة كانت وال
كان الذي الفاروقي، باشا سامي هو وساستها جيشها كبار من آخر كبريًا فأمرت —
واجتمع باشا سامي جاء الرشيد. ابن مع للمفاوضة حائل إىل بالسفر املدينة، يف يومئٍذ
حوزة يف القصيم يكون أن عىل وإياه فاتفق حائل، قرى من قرية سمري، يف متعب باألمري

له. يومئٍذ يكن لم ُمْلًكا وهب ألنه االتفاق؛ هذا يف شيئًا الرشيد ابن خرس ما الدولة.
فعزل كاألول، ظنَّه وقد الثاني الفريق ليفاوض القصيم إىل باشا سامي جاء ثم
يطلب سعود ابن إىل وأرسل الشيحية، يف الجيش قيادة بنفسه وتوىلَّ باشا صدقي
األوىل الجلسة يف اصطدمت فقد مناكرة؛ كانت املذاكرة ولكن البكريية، إىل فوافاه مقابلته،
لبس وال العريكة، َ لنيِّ الفاروقي يكن لم والعربية، الرتكية النزعتان والتهبت اإلرادتان،

لبوسها. للحالة
بالدهم يف السيادة تكون أن يريدون القصيم أهل «ولكن سعود: ابن يخاطب قال
أتباعي.» من فهم األمر، يف رأٌي القصيم ألهل «ليس قائًال: سعود ابن فأجابه للدولة.»

الرشيد.» ابن وال تحميَهم، أن تستطيع ال وأنت الحماية تقتيض «التابعية سامي:
الدولة؟ حمتْهم «وهل العزيز: عبد

أع��ظ��م ف��ال��م��ص��ي��ب��ة ت��دري ك��ن��ت وإن م��ص��ي��ب��ة ف��ت��ل��ك ت��دري ال ك��ن��ت إذا

يجيبوك.» اسألهم مجلسك، يف القصيم زعماء فها ذلك ومع
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سيارته. من خارًجا الشمال) من (الثالث العزيز عبد امللك

يمثلهم ال وإنه عليهم، افرتى الحسن صالح إن قائًال: أحدهم ذاك إذ فتكلَّم
بديًال. سعود ابن عن يرضون ال وإنهم بيشء،

جئنا ما … حقوقكم ليست حقوًقا مون وتتوهَّ صالحكم تجهلون «إنكم سامي:
اليوم معلِّم وال العلية، للدولة والطاعة اإلخالص نعلِّمكم جئنا نستغويكم. وال نسرتضيكم

السيف.» غري
إىل أمورها تُوكل الدولة ألن آسف بل منك، بَدا ما عىل آسف «إني العزيز: عبد
ملا عندنا ضيف أنك ولوال وهللا، ال صاغرين، ليطيعوا سامي، يا العرب، كان ما مثلك.

مكانك.» من تقوم تركناك

بعدئٍذ أرسل باشا سامي ولكن وافرتَقا، والعربي الرتكي القائدان اجتمع كذلك
الدولة إن ويقول: الباشا، عليك «يسلم يقول: سعود ابن إىل بكر أبو دياب اسمه رسوًال
القصيم.» يف بسيادتها تعرتف كنت إذا سنوية ومخصصات لرية ألف عرشين لك تدفع
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تحمل أن خبيث يا «أتتجارس قائًال: سيفه إىل عمد الكالم هذا العزيز عبد سمع فلما
الرشوة، يقبل سعود ابن كان ومتى العرب؟ شمم يردْعك ألم الرسالة؟ هذه مثل إلينا
ال ولكن خبيث، يا بدمك سيفي أدنِّس ال اسرتقاقها؟ يريدون ن ممَّ ورعيته بالده فيبيع

سواي.» بيد سيًفا عنك أردُّ
الشيحية إىل يرجع لم مدرهًما. وراح الكالم، هذا استماع بعد ذلوله إىل الرسول بادر

املدينة. إىل هاربًا فرَّ بل الجواب ليؤدَي
رجاله من ثالثًة الفاروقي إىل سعود ابن أرسل املغرب، صالة بعد النهار ذاك ويف
كان وما الفجر. صالة بعد الثاني اليوم يف عليه هاجم بأنه بًا متأهِّ فيكون ليُنبئه،
مع ضباطه من ثالثة الباشا أرسل فقد بفائدة. جاءت تهويلة ولكنها فعل، فيما ا جادٍّ
عليكم ضيوف وعسكره الباشا إن يقولون: الضباط فجاء مسرتِضيًا، سعود ابن رجال

معيَّتكم. يف واحسبوهم
فصام لرمضان، إكراًما سكنت الرياح إن أو الجوُّ صفا ١٣٢٤ه / ١٩٠٦م:
استقدام يف السعي يواصل الرشيد ابن أن العيد يوم علم ولكنه عنيزة، يف سعود ابن
ثم البكريية، إىل ونزل القصيم أهل من حملًة لِحينه ز فجهَّ حائل. إىل الرتك عساكر
أن إما أمرين؛ من بواحد ه يخريِّ — جادٍّا املرة هذه وكان — بالًغا الفاروقي إىل أرسل
املفاوضات دون القصيم عن بُْعُده (فيحول الرس وادي إىل أيام خمسة يف بجيشه يُنَقل
العراق إىل العراقية الجنود فريسل نجد، من سعود ابن له يرحِّ أن وإما الرشيد)، وابن

محال. ال عليه هاجم فهو األمرين أحد رفض وإذا املدينة، إىل الشامية والجنود
باشا سامي من يطلبون قاموا البالغ، بهذا الضبَّاط خصوًصا الجنود، علم عندما
يفعل، لم إذا بالقتل البعُض هدَّده وقد بالدهم، إىل لهم يُرحِّ أن منه طلبوا بل اإلذعان،

سعود. ابن جيش إىل سينضمون إنهم قالوا والبعض
وسالمة سالمتَهم العزيز عبد يضمن أن اشرتط ولكنه الجنود، برتحيل الباشا َقِبل
ينُقل أن واشرتط بذلك، العزيز عبد َقِبل بغداد. وإىل املدينة إىل الطريق يف اتهم معدَّ
ألنه املدينة؛ إىل بجنوده باشا سامي يصل أن إىل فيها فيبقون بُريَدة إىل العراقيني الجنود
عليه. الكرَّة االثنان ويعيد الرشيد ابن عسكر إىل فينضم حائل إىل الباشا يسري أن خِيش
رأًسا املدينة إىل رستم «إذا للفاروقي: فقال عادته، عىل رصيًحا العزيز عبد كان وقد

بمسريكم.» عاملني وسنكون ذبحناهم، الطريق عن ِحْدتم وإذا العراق، جنود لنا رحَّ
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املدينة عساكر حملت قد كانت التي حرب، شيوخ للسماط العزيز عبد دعا ثم
وأنتم املدينة من بالرتك جئتم «أنتم قائًال: خاطبهم الطعام وبعد نجد، إىل جاءوا عندما

ساملني.» يصلوا أن إىل عندنا وستبقون هللا، شاء إن مرجعوهم
أسبوعني وبعد وارتحلوا، الجمال عىل وعتادهم وأمتعتهم العساكر حرب عربان حمل
أن ذاك إذ فأمر املدينة، ورحلتهم الحناكية اجتازوا إنهم يقول نجاب سعود ابن جاء

العراق. إىل شاكرين آمنني لوا فُرحِّ بُريَدة، يف الذين للعساكر الركائب ز تُجهَّ
عىل سعود بن العزيز عبد األمري يشكر الحميد عبد السلطان أرسل شهرين وبعد
ملقابلته. رجاله أحد يُرِسل أن ويسأله الرشيفة، املعاملة تلك الدولة عساكر معاملته
الحرضة عىل ضيوًفا فنزلوا اآلستانة، إىل آخران اثنان ومعه العذل صالح فأرسل
عليه يُِجيبوا لم سياسيٍّا كالًما الوزراء من وسمعوا والنياشني، األلقاب وُمِنحوا الشاهانية،

للدولة. شيئًا بعدئٍذ أَثمر وال بيشء
جليًال شيًخا فألفيتُه الرياض، يف كنت يوم العذل باشا بصالح االجتماع يل أُِتيح
به اجتمعُت الكالم. يُكثر ال نجد أهل أكثر ومثل الشوحط، من عًصا لم السِّ أيام يف يحمل
حدَّثني قد عظمته وكان معيَّته. يف وكنَّا للنزهة السلطان عظمة خرج يوم بُمخروق يف
ذاك يف جالسني كنَّا عندما ففاجأَني رجاله، أحد إىل التعريف يف فرغبت الوفد ذاك عن
األستاذ.» إىل تعرَّف تعاَل باشا يا باشا «يا ناداه: ثم العذل.» صالح «هذا قائًال: الغار
باآلستانة، إقامته يف ُرسَّ قد كان إذا فسأَلته األرض، عىل مثلنا وجلس يبتسم صالح جاء

منها.» لونا رحَّ يوم رسورنا مثل بيشء رنا ُرسِ «ما موِجًزا: فأجاب
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من اثنان سعود ابن عىل خرج بغداد وإىل املنورة املدينة إىل الدولة عساكر ترحيل بعد
عليه. وحائل بُريَدة وأمريَي فتحالَفا هذال، بن ونايف الدويش فيصل هما مطري رؤساء
زوجٌة املدينة تلك يف العزيز لعبد كان وقد موالني. إجماًال ظلُّوا بُريَدة أهل ولكن
أتباعه، من وهما هذال وابن الدويش ابن خروج خربُ بلغه فلما حني، إىل حني من يزورها
أحد شلهوب1 إىل بُريَدة من قرب عندما وأرسل مًعا، بًا متأهِّ ًقا متحقِّ القصيم إىل سارع

النهار. ذاك بقدومه يُخربه فيها امه خدَّ
الرشيد ابن أن إشاعة فشاعت املغر يُدَعى الشقة2 قرب غدير يف عسكر قد وكان
أو البال يشغل ما يجد فلم مستكِشًفا، بنفسه العزيز عبد خرج هناك. عليه هاجم
للرحيل. شدَّ قد النهار وكان املعزبة،3 لزيارة ب يتأهَّ معسكره إىل فعاد االهتمام، يستحق
نسيج من كأنها العباءة خالل فبدت الثياب، من لديه ما أفخر العزيز عبد لبس
هندي آخر قماش من رداء فوقه الثمني، الكشمري من (أنباز) زبون الغاربة. الشمس
«كرك» والرداء، الوبر عباءة بني االثنني، وفوق ببعض، بعضها الزاهية ألوانه تمتزج

بالقصب. ُمزرَكش (معطف)
أزاهر وغنم بهاءَها، فسلبها بالشمس ظفر كأنه طيبًا، ويفوح يتألأل الظافر خرج
ويمايش الخدم، من ستٌة به تحفُّ الليل جناح تحت فرسى عباءَته، بها فبطَّن األرض

(الجزء العرب» «ملوك راجع نجد، سلطنة يف والتموين املال أمري بعدئٍذ صار الذي الشلهوب هو هو 1

و٨٩). ٨٨ صفحتَي الثاني،
منها. ساعتني مسري عىل بُريَدة قرى من قرية الشقة 2
الرجل. امرأة والعازبة نجد، يف شائعة وهي املعزبة، 3
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املنية تلك وبني بينه يكن ولم بُريَدة، من دنا عندما ولكنه الشوق، من جيش قلبه منية
إن يقول: جاء شلهوب خادمه من برسول التقى ساعة، نصف مسري غري القصوى

للحرب. ب متأهِّ وهو القرص أقفل قد بُريَدة) (أمري الخيل أبا محمًدا
السماء، يف الربق ولعلع الرعد، الساعة تلك يف فقصف الخيل، أبا حالف الليل وكأن
بُريَدة، إىل الدخول يستطيع ال بائًرا، حائًرا الظافر وأمىس الرياح، وهبَّت األمطار، فهطلت

ساعات. ثالث مسافة عنه بُعد وقد معسكره إىل الرجوع وال
أشد ليلها خيبة من َلها ويا دامسٌة! ظلمتُها ليلة ماطرة، عاصفة ليلة من َلها يا
كلبًا قليل بعد فسمع راجًعا، قفل وقد فرسه الظافر ملَز والظلمات! العواصف تلك من
من ً ملجأ يبغي أمامه ل فرتجَّ الشعر، من بيت هناك فإذا الصوت، نحو فساقها ينبح،

الهطَّال. املطر
وفيها ذلك، نصف وعرضها أذرع ستُّ طولها صغرية خيمة غري البيت كان وما
ولم فأجابوه ضيوفكم.» نحن البيت أهل «يا العزيز: عبد تكلَّم واملعزى، البرش من طائفة

الوجه.» يسود الليل وذا ضيِّق البيت ولكن ومرحبًا، «أهًال يعرفوه:
الخيمة. خارج الخدم فظلَّ الربع، من واحد غري يقبلوا لم

مريضة عجوز فيهم وصغار، كباٍر أنفاٍر عرشة هناك فرأَى العزيز عبد دخل
من يرتعش وهو جنبَيه، بني يَديه ضمَّ وقد الباب ُقْرب رحٍل عىل فجلس مجنون، وشائب
واملعزى كتَفيه، عىل تِثُب الحال، تلك يف وهو الجديان، وكانت ثيابه. اخرتق الذي املطر
يصيح، واملجنون تنئُّ الزاوية يف واملريضة الخيمة، سقف من يَُصب واملطر أمامه، تبول

يتصاخبون. الحياة ِعَلل من الساملون والكبار يبكون، والصغار
كان لو ويودُّ وحالته، حالتها ل يتأمَّ وهو الخيمة، تلك يف الكور، ذاك عىل جلس
تحت أو العاصفة، مخالب يف أو السيل، مجاري يف أو الليل، ذاك سنابك تحت الخيل أبو

املجنون. والشائب املريضة العجوز بني الزارب السقف ذاك
ثيابه لييبِّس الشقة إىل وعاد فرسه ركب الفجر أسفر وعندما الظافر! ليلة هي
فلما الخيل. أبي من لديه أكره واألقذار، والوحل باملاء مثقلة وهي أمست، وقد وينظفها.
األمري، بيت فأمَّ واألمطار، السيل ة شدَّ من تنهار بيوتها جدران رأَى القرية تلك إىل وصل

ذلك. عىل هللا فشكر مشبوبة، نار وفيها سقف ذات غرفًة يملك يزال ال وكان
وصل فلما بُريَدة، يقصد ركب األوحال منها وأزال ثيابه، العزيز عبد يبَّس أن بعد
يَسْع فلم سعود.» ابن «أنا فأجاب: أنت؟ َمن فُسِئل: الباب قرع ُمقَفًال، وجده القرص إىل

يفتحوا. أن إالَّ داخًال كانوا َمن
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وجهك؟!» هللا قبَّح بالك «ما قائًال: فسأله خوًفا يرتعد رآه الخيل أبا واجه وعندما
قائًال: العزيز عبد فقاطعه يقولون.» فيما وهللا يكذبون هم عيلَّ. الناس «افرتى فأجابه:

أنت.» إالَّ أمرك بنيَّ ما «اسكت!
خيانة ق فتحقَّ األخبار مستطِلًعا بُريَدة يف يوًما أقام وقد ذلك. من أكثر يَُقل لم
فعفا بُريَدة، يف أعداءَه يصالح أن ذلك أثناء فاضطر محاربتهم، إىل وسارع مطري، رؤساء

محمد. الخيل أبي زعيمهم عن
بعد عنه تعفو «وكيف الحوادث: هذه أخباَر عيلَّ يُميل وهو السلطان عظمة سألُت

بطل.» ال أخوك «ُمكَره فوًرا: فأجاب املشئومة؟» الليلة تلك
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دتاألعداء تعدَّ

أحد حمود، بن سلطان اإلمارَة وتوىلَّ الرشيد بيت يف الدم فجرى األحوال، حائل يف حالت
بارش وقد وأخَويه.1 متعبًا األمري أي الثالثة؛ العزيز عبد أبناء قتلوا الذين الثالثة اإلخوان
وأرسل الصلح، يطلب سعود بن العزيز عبد إىل نجابًا فأرسل باملخاتلة، حكمه سلطان

عليه. ويستنرصهم وقصيم نجد أهل ودَّ يخطب نفسه الوقت يف
النواحي تلك يف الزعماء من رسٌل جاءه سعود ابن عند السلم نجاب كان وبينما

الجديد. حائل أمريُ إليهم كتبها التي الكتب يحملون البادية رؤساء بعض ومن
ما بقبول عليه وأشار اإلمام والُده فأوقفه النجاب، بطرد وهمَّ العزيز عبد غضب
متعب؛ سلفه عىل اشرتطها التي الرشوط سلطان عىل مشِرتًطا بذلك فَقِبل أجله، من جاء

والقصيم. نجد تعمُّ سعود ابن وسيادة والجبل، حائل يف تنحرص إمارته إن أي
بعض غازيًا سعود ابن وراح سيِّده، إىل السلم رسول عاد ١٣١٥ه / ١٩٠٧م:
به وزحف الحرض ومن مطري بادية من جيًشا جيَّش ثم الجنوب، يف املتقلِّبة القبائل
إىل العزيز عبد سار الصلح. برشوط أخلَّ سلطانًا أن علم ألنه القصيم؛ أطراف إىل
يصالح أَالَّ عليه فأشاروا محمد، الخيل أبو وفيهم الزعماء ببعض هناك فاجتمع بُريَدة

إليه. يركن ال الرشيد ابن وإن أوىل، الحرب إن قالوا الرشيد. ابن
والقصيم، نجد أهل رؤساء إىل سلطان كتب من ذلك ق تحقَّ قد العزيز عبد وكان
من شيخان السابقني أصدقائه من وفيهم الزعماء هؤالء إخالص يف الريُب يخامْره فلم
يتوفق لم ولكنه غازيًا، حائل إىل زحف لذلك الهذَّال؛ ونايف الدويش فيصل هما مطري

وتفصيلها. الذبحة هذه ِذْكر والثالثني الثاني الفصل يف 1
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بفشله علَما أن بعد إذ والهذَّال؛ بالدويش ثقته وضع يف يتوفق لم أنه كما الغزوة، تلك يف
عليه. الرشيد ابن ينَرصا أن عىل الخيل وأبا تعاهَدا

وخرجت يده من مطري تفلَّتْت قد أن أدرك عندما — ذلك العزيز عبد ق تحقَّ عندما
هجم وعندما سعيه. بعُض فأفلح ومطري، شمر عدوة عتيبة يستنجد راح — عليه بُريَدة
شدَّ قتلهم، ثم رجالها ن وأمَّ فأخذها القصيبة، من خارجة كانت له قافلة عىل سلطان

حائل. إىل عاد قد كان ألنه يُدركه؛ فلم عليه، العزيز عبد
رابَهم برجل الطريق يف فالتَقوا الكشافة منها وأرسل بُريَدة عىل سعود ابن عرج
فيه يعاهده الرشيد سلطان إىل الخيل أبي محمد من كتابًا معه فوجدوا فقتلوه، أمُره

سعود. ابن عىل
أشدَّ العزيز عبد يف أثارت الدويش فيصل خيانة ولكن والخيانات، األعداء تعدَّدت
عتيبة لعرب أِذن أنه تدبريه من وكان لالنتقام. وسيلًة يدبِّر فراح والحنق، الغضب
يف أرشت كما زعمائها عن وعفا بُريَدة أهل صالح ثم خذلوه، إنهم ليُقال بالرحيل،

السابق. الفصل
الجعلة، يُدَعى مكاٍن يف موعًدا لهم رضب بالرحيل عتيبة لبوادي أذن عندما ولكنه
كان التي باملجمعة فالذَ سدير، جهة يف الدويش عىل بغتًة وأغاروا هناك، بهم فاجتمع
رشَّ فهزموهم بهم، وفتكوا بساتينها يف ورجاله فأدركوه الرشيد، البن حامية يومئٍذ فيها

كلَّها. أموالهم وغنموا هزيمة،
مستغِفرين مستسِلمني مطري كبار جاء فيها الدويش جرح التي الوقعة هذه بعد
جاءته حتى هناك الشهر يتم يكد ولم الرياض إىل عاد ثم األمان، سعود ابن فأعطاهم

والوالء. الصلح عهد الرشيد وابن عقد قد كان الذي الخيل أبي خيانَة ُمثِبتة األخبار
من جيشه إىل ينضمُّ جاء َمن ورفض وعتيبة، قحطان بَوادي سعود ابن استنفر
بعض غَزا قد فكان الرشيد ابن أما بهم. ليثق يكن لم ألنه بُريَدة؛ وأهل التائبني مطري
رواحله من كبري عدٌد فمات ُ الظمأ جيَشه غَيش بل مغنًَما، منهم ينَل فلم سعود ابن عربان

الكهفة. ونزل الجبل إىل فعاد وخيله،
ط توسُّ من وبالرغم سعود ابن عْفِو من بالرغم طاغيًا، عاصيًا فاستمرَّ الخيل أبو أما
فانضموا العزيز عبد عه توقَّ ما «التائبني» مطري رجال من وكان عنيزة. أمري سَليم ابن

جوارها. يف املياه عىل فنزل بُريَدة إىل جاء الذي الرشيد، ابن جيش إىل مهنَّا وطاغية
ثم العرض، ونزلوا يلبُّونه فانحدروا — وعتيبة قحطان — سعود ابن عربان أما

بُريَدة. يقصدون شماًال وزحفوا الرس ِبوادي الحرض من إليه نفروا بَمن اجتمعوا
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وقحطان عتيبة وكانت الرشيد ابن مع ومطري وحرب شمر فكانت القبائل، ت تصافَّ
سعود. ابن مع

مبارك الشيخ وهو أََال به، يُستهان ال الرشيد ابن أنصار األمراء من آخر وهناك
ثانيًة جاء وقد الزلَّة. تلك بعد يعزله فلم األقل يف ديوانه لكاتب مخِلًصا كان الذي
سلطان إىل كتاب الكويت يف «والده» من العزيز عبد إىل وصلت التي الكتب ففي بمثلها.
وأهل باالتفاق عليه ويلِحُّ سعود ابن عىل يحرِّضه وفيه خصمه، إىل ً خطأ أُرِسل الرشيد،

القصيم.
يُدَعى رجل هناك فجاءه املذنب، إىل الرس من بجيشه وتقدَّم األمر العزيز عبد كتم
أن فأخربه سعود، ابن خفية من كان ولكنه القصيم، أهل من حسن بن العزيز عبد
العزيز عبد يكن لم الرشيد. وابن القصيم أهل بني بالصلح ط يتوسَّ أرسل مبارًكا الشيخ
فعلته أمثال تعدَّدت وقد عليه، الصباح ابن «والده» انقالب يف البيِّنات هذه إىل ليحتاج
نجد، يف التوازن دائًما ينشد كان أنه ذلك يف الكويت صاحب عذر ولكن الحرباوية، هذه
كلُّها، الشئون رأيه يف اختلْت التوازن اختلَّ إذا ألنه عليه؛ واملحافظة تحقيقه يف ويسعى

الكويت. شئون وفيها
مسري عىل بُريَدة خارج هو سلطان معسكر أن فعلم عنيزة إىل سعود ابن تقدَّم
القرص. قرب إىل ونقل بذلك، سلطان فعلم عليه، الهجوم يريد فَرسى قرصها، من ساعة
عىل بعض. من بعضهم يتمكَّن أن دون مراًرا الفريقان فتناوش سعود ابُن به لحق
كتفه يف عظٌم فُكرس مشئومة، وقعة فوقع العزيز عبد فرس كبت الغارات إحدى يف أنه

عليه. وأُغِمي اليرسى
بخيامه وتقدَّم الطرفية2 أهله فأنزل فزًعا الرشيد ابن جاء قد الدويش فيصل وكان
وهزمتْه، فنازلتْه رسية إليه خرجت سعود ابن عسكر من دنَا فلما بُريَدة، إىل ورجاله
ذلك بعد وهجمت تقهقروا َمن ت تقفَّ ثم اإلبل، من كثريًا وغنمت رجاله من عدًدا فقتلت

البلد. عىل واستولت الدويش أهل فذبحت الطرفية عىل
العرص فوصل الدويش، هزمت التي الرسية يتبع وقعته بعد فعاد العزيز عبد أما
النوم حَرَمه شديد كتفه يف بألٍم الليل حتى يشعر ولم فيها، وعسكر الطرفية إىل

وأقعده.

الشمال. إىل بُريَدة من ساعة ونصف ساعات أربع مسري عىل هي الطرفية 2
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هاجمون بُريَدة وأهل الرشيد «ابن قائًال: فخاطبهم الحال تلك يف وهو قوَّاده دعا
نوا وحصِّ الطرق، يف افة والكشَّ الحرس بُثُّوا متيقظني. وكونوا بوا فتأهَّ الليلة هذه عليكم

القرص.»
قد ورجاله الرشيد ابن إن يقول: بُريَدة من رجل جاء عندما الليل انتصف قد وكان

املهاجمة. يريدون وهم خرجوا
خصوًصا الحال، تلك يف وهو به العزيز عبد يزعج أن الخربُ بلغه الذي القائد يَر لم

للدفاع. ا مستعدٍّ كان الجيش وأن
سلك وقد الجنود، فنامت الرشيد ابن ر تأخَّ فقد االستعداد؛ ذاك أفسَدا أمَرين ولكنَّ
املعسكر. وسط يف ورجاله وهو إالَّ يشعروا فلم املعروفة، الطريق غري طريًقا الطرفية إىل
يبغون وهم األخرى، الجهة من بُريَدة أهل وهجم عليه، جهة من البادية هجمت

الدخول. عن وصدتهم فصادمتهم الحامية أفاقوا الحرس ولكن القرص، احتالل
بعضهم ولكن نيام، وهم السعوديني ليُباغتوا هادئني فتقدَّموا ورجاله الرشيد ابن أما
الدماء فسالت بالسيوف، ثم البنادق بكعاب وتضاربوا واملهاجمني، فتصادموا استيقظوا،

الخونة!» عىل املرشكني! «عىل األصوات، وعَلت
إذ فبدْت الفجر، حتى استمر الذي للقتال، كلُّه العسكر فهبَّ البنادق عندئٍذ أُطلقت

القتىل. دم من احمرت وقد النخيل بني الجارية املياه ذاك
العافية.» صبحتكم ال «صبحناكم –

املنهزمني. الرشيديِّني وا تقفَّ عندما السعوديون يُردِّدها كان التي الكلمة هي
،١٩٠٧ أيلول ١٣٢٥ /١٤ شعبان ٥ الطرفية بوقعة تُدَعى التي الوقعة هذه يف ُقِتل
هذا يف الفضل كان وقد الرشيد. ابن رجال من وثالثمائة سعود ابن رجال من ثالثون

أيام. بضعة بعد عادوا ثم فرشدوا، البوادي أما السعودي. الجيش يف للحرض النرص
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كانوا وإنهم بُريَدة، يف متآمرين كانوا الذين مهنَّا آل من الخيل أبا إن تقدَّم: فيما قلت
أو بُريَدة أهايل أما العزيز. عبد عمِّ فيصل بن هللا عبد اإلمام عهد منذ سعود آلل معادين
متقلِّبني كانوا بل منه، التخلص ويودون مهنَّا آل حكَم يشكون فكانوا فيهم، األكثرية
يوًما فكانوا عدوَّه يعاونوا أن وال الخيل، أبا أمريهم يقاوموا أن يستطيعوا لم متذبذبني.
انقالبهم يف وكانوا املستنِرسين. املستضعفني شأن ظاهًرا، أو باطنًا عليه، ويوًما معه
مهنَّا وابن الرشيد، وابن سعود ابن ُخِدع طاملا فقد وأسبق، أمريهم من أرسَع وتلوُّنهم

يُبطنون. أو يُظهرون كانوا بما نفسه
إىل وباديته الرشيد ابن وفرَّ أهلها من َسِلموا َمن بُريَدة إىل عاد الطرفية وقعة بعد
عىل الخيل من كوكبٌة فأغارت الربيديِّني، ليتتبَّع التايل اليوم يف سعود ابن فزحف حائل،
لعسكره وأباح شماًال الزرقاء يف نزل ثم السور، خارج كانت التي املوايش وغنمت املدينة
عنهم. فعفا العفو يطلبون التايل اليوم يف أهلُها فجاءَ بُريَدة، أهل ساعدت التي القرى

ال يخرجوا فلم حصار، يف كأنهم البلد داخل يوًما عرشين فظلوا بُريَدة أهل أما
مستوٍل الخيل أبا أن ا رسٍّ سعود ابن يُخرب أرسل منهم فريًقا ولكنَّ معادين، وال موالني
لهم يتيح جوارها من انسحب هو إذا وأنه الرشيد، ابن رجال من معه بَمن املدينة عىل

الشمري. وجيشه أمريهم عىل ينهضوا أن
وطلبوا حائل، إىل وفراره انهزامه يف الرشيد سلطان عابوا قد الشمريون هؤالء وكان
فنزل عنيزة إىل مىش بذلك سعود ابن علم فلما ليًال. بُريَدة ودخل فعاد يعود، أن منه
حدث وقد فأخذوهم. له رعاًة الرشيد ابن خيالة ففاجأت بُريَدة، من ساعة مسري عىل

حمتها. أي ساقتهم؛ الحرض فقطعت البدو، فيه اشرتكت قتاٌل يومذاك
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وأمرهم هم، فبدٌو البدو أما النظامية. كالجنود العربية الجيوش يف الحرض إن
إليه. عادوا ثم الطرفية وقعة يف رشدوا سعود ابن بوادي إن القول: أسلفت قد عجيب،
أو النفس إليهم توحي كما ويرشدوا يحاربوا أن ويروحوا، يجيئوا أن عاداتهم ومن

الحوادث. ترشدهم
جعل بأن لألمر سعود ابن فاحتاط البادية جيش هجم بُريَدة أمام القتال ويف
ا منتِرصً اليوم ذاك يف كان ولكنه بالهزيمة، أحس إذا الفرار من ليمنعه مؤخره يف الحرض

البلد. ودخلوا الرشيد ابن قوم فرتاجع
الرَّس، إىل ثم البكريية، إىل نقل ثم عنيزة، فنزل جنوبًا سريه يف سعود ابن استمر
فيصًال أخاه ترك وقد الجبل، إىل فعاد الرشيد سلطان أما الحرض. من املقاتلة إليه يجمع
فيصًال ولكن حائل، عن بعيًدا ليظل بل أهلها؛ عىل الخيل ألبي عونًا ليكون بُريَدة؛ يف
وأغضبه، الحاكم األمري بأخيه فاجتمع الجبل إىل وعاد فهجره، مهنَّا وطاغية اختلف

اإلبعاد. وقصده الجوف؛ إىل ة بمهمَّ األمري فأرسله
يُدَعى جبل يف هناك فنزل عتيبة، جهة إىل الرس من نقل قد سعود ابن وكان
سارع سلطان وأخيه فيصل بني جرى بما علم فلما للهجوم. الفرص يرتقب وهو سواج
مع فاستمرَّ هجروه، — الطريق منتصف يف وهو — البدو ولكن ر، شمَّ جبل الجبل إىل
عليهم فأغاروا حرب، من قبائَل هناك فوجدوا سقف، ماء عىل بقومه ونزل سائًرا، ذلك

أموالهم. من كثريًا وغنموا
التايل الشهر يف رجع ثم الرياض، إىل فعاد الجبل إىل زحفه يف العزيز عبد ق يتوفَّ لم
أن إليهم، وصل إذا مستعدون أهلها أن ليُخربَه بُريَدة من جاسوس فالقاه القصيم، إىل

الخيل. أبي عىل يهجموا
لالجتماع املعني املكان إىل فوصلوا مِرسًعا، بجيشه وراح حصانَه سعود ابُن ملَز

هناك. أحًدا يجدوا فلم البلد خارج
بعد فجاءه عنيزة، إىل وعاد نواجذه عىل العزيز عبد عضَّ بُريَدة! أهل يا أنتم هلل
كاألوىل كانت ثانية زحفًة فزحف للهجوم، بون متأهِّ إنهم يقول منهم رسوٌل أيام سبعة

الفشل. عقيدة
بالجنود إليها ومىش املدينة، من ساعة ونصف ساعة مسري عىل األخرض، نزل ولكنه

منهم. أحد يخرج فلم إليه، يخرجون «األنصار» عىل مرتني
الرشيديِّني أي بُريَدة؛ أهل لينجد الجبل من زاحف الرشيد بن سلطان أن بلغه ثم
الخرب أن كهفة إىل وصل عندما فعلم ذلك، عن ليصدَّه إليه؛ وبادر سعود ابن فشدَّ فيها،
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سلمى جبل من بالقرب َفهد ماءَ نازًال ر، شمَّ رؤساء من طوالة، بن برغش وكان مكذوب.
الحريم أركب الفجر ساعة مقبًال طوالة ابن رآه فلما عليه. الهجوم يريد فرسى هناك،
جاءَ بل العفو طالبًا برغش جاءه ثم مستعطفني، يالقينَه فِجْنئَ سافرات الخيل عىل

املخلصني. رعاياه من الدوام عىل سيكون أن باهلل وأقسم الوالء، عىل يعاهده
سعود ابن بني أيًضا السلم رسول طوالة ابن كان قد ١٣٢٦ه / ١٩٠٨م:
دائًما يتقيَّد ولم سلطان مرة خرقها التي السابقة املعاهدة فُجدِّدت الرشيد، وابن
حياد غري الحني ذاك يف أراد وما ينخدع. لم سعود ابن ولكن برشوطها، متعب سلُفه

الخيل. أبي من ويمكِّنوه بُريَدة أهل من أنصاُره فينشط حني، إىل ولو الرشيد، ابن
بنفسه وسار فيها فعسكر البكريية، إىل الرشيد، ابن صالح أن بعد العزيز، عبد عاد
هذه التام االستعداد مستعدون بُريَدة أهل أن وصلها عندما فأُخِرب مستخِربًا، عنيزة إىل

للهجوم. املرة
ونصف بساعتني فقطع البكريية، إىل عائًدا به وعَدا حصانه، إىل العزيز عبد بادر
بُريَدة، إىل الرسيع بالزحف وصوله عند وأمر السري، من ساعات خمس مسافَة ساعة

الشمس. غروب عند املدينة إىل ووصل النهار ذاك يف الجيش فزحف
إن يُقال الحق للحرب؟ التام االستعداد مستعدون هم َمن أين الرجال؟ وأين –
عرشٌة إالَّ ليلتئٍذ سعود ابن إىل ينفر ولم الخيل. أبي ملحمد كانت السيادة كلَّ السيادة
صالة وقت السور باب له يفتحوا أن الرسية املفاوضة بعد االتفاق فكان األنصار، من

ذلك. من أكثر يكلِّفهم ولم العيش.
فيسريون الباب، ُفِتح ما إذا البلد، إىل بالدخول ثم بالتقدُّم رسيَّتنَي سعود ابن أَمَر

ويحتلونها. الخيل أبو فيه املقيم القرص من القريبة البيوت إىل توٍّا
املذكورة البيوَت واحتل الرسيتان، فدخلت الصالة، يف الناس وكان السور، باب ُفِتح

الفرسان. من ثالثُمائة
لتحتلَّ رجل خمسمائة عددها فرقة فأرسل الباب عند واقًفا ساعتئٍذ سعود ابن كان

منه. القريبة السور أبراج
تُؤذوا أن فاحذروا البلد، هذا عىل هاجمون «إننا قائًال: جيشه من الباقي يف خطب ثم
أما ساملكم. َمن وساملوا حاَربكم، َمن حاِربوا بيشء، إليهم تُسيئوا أو يعرتضونكم، ال َمن

عليه.» فيدي عليهن اعتدى َفمن الحريم وأما تدخلوها. فال البيوت
يخرج كاد وما الفرسان. من تقدَّمه َمن يقصد جيشه رأس عىل سعود ابن دخل

الحرب. صيحات املدينة يف علْت حتى املساجد من الناس
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من فُقِتل الليل، ذاك طيلة القتال واستمر الخيل، أبي برجال الجنود اشتبكت
الفجر أسفر عندما بُريَدة رؤساء وجاء غري. ال خمسة السعوديني ومن عرشة املهنِّيني
قبل فسلَّموها السالح، املقاتلون يسلِّم أن برشط عنهم الظافر فعفا العفو، يطلبون

الضحى.
عىل العزيز عبد نه فأمَّ األمان طلب ثم وليلة، يوًما محاًرصا ظلَّ الخيل أبا ولكن

العراق. إىل فرحل يشاء، حيث يذهب وتركه حياته،
أيار) ٢٣) العام هذا من الثاني ربيع ٢٠ يف الخيل، أبي هللا عبد آل محمد كرسة ويف

سعود. ابن حوزة يف الثانية للمرة بُريَدة دخلت
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األقاربوالعقارب

خسارة، أو تبعٍة من فراًرا العهود نكثوا طاملا فقد أنفسهم؛ غري العرب عىل هللا سلَّط ما
القربى. ذوي دَم — السيادة سبيل يف — استحلوا طاملا وقد

ذبح فقد والبيِّنات؛ األمثال الزمان هذا يف ولنا التاريخ املايضمستشهدين إىل نعود ال
الرشيد بن ومحمد ه، عمَّ الرشيد بن وبندر أخَويه، مبارك والشيخ أخاه، خزعل الشيخ

بالسيادة. طمًعا ذلك كل الثالثة. هم عمِّ أوالَد الرشيد عبيد وأبناءُ األربعة، أخيه أبناء
الرشيد عبيد بن سعود التاريخ هذا من السنة هذه يف َقتَل وقد :١٣٢٦ / ١٩٠٨
الصلح عليه يعرض سعود بن العزيز عبد إىل أرسل ثم بعده، اإلمارة وتوىلَّ سلطانًا أخاه

سلَفيه. أخته وابَن أخاه صالح ما عىل فصالحه
الفظيعة، الجرائم هذه فيه تعدَّدت زمان يف العرب يف يقوم أن خلقه يف هللا نوادر من
وال الحق، سيف غريَ عليهم يسلِّط فال والرشف، الشجاعة مسلَك السيادة إىل يسلك َمن
سعود آل تاريخ ولكن واإلحسان. الحلم بغري تابوا، ما إذا وخياناتهم، طغيانهم يجازي

األرحام. ذوي دُم يدنُِّسه فال الحاشية، أبيض هو املعروف
إىل البيتان وعاد العهد الرشيد ابن فنكث حائل، يف والفتن االضطرابات استمرت
وشهرين سنة غري يحكم لم الذي عبيد، بن سعود أما والغزوات. الغارات إىل — الحرب
سبهان آل من اإلمارة توىلَّ َمن بعث ثم أخاه، َقتل هو كما ُقتل فقد ،(١٣٢٧ / ١٩٠٩)
شبه أو سلم عن املفاوضات تُسِفر فلم العزيز، عبد إىل بوفٍد — الرشيد بيت أخوال —

القتال. البيتان فاستأنف سلم،
فقتل السعودية مطري من قبيلة عىل وأغار الشعيبة فنزل حائل صاحب خرج
يجده، فلم املاء ذاك عىل خصمه يطلب نجد صاحب وخرج مغنًما. منها وأصاب رئيَسها
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يوًما هناك فأقام الشعيبة إىل عاد ثم أموالهم، وغنم وشمر حرب قبائل عىل فأغار
الغنائم. يقسم أي األخماس»؛ «يخمس

والكعبة. الرشيف الحرم

سعود ابن وعلم إليه، فزحف الشعيبة يف سعود ابن بوجود حائل صاحب علم
ورشع هناك، فنزل األشعيل يُدَعى النفود يف مكاٍن إىل الغروب وصل حتى فمىش بذلك
النفود رأس إىل الحرض وأخرج عنه. أبعدهم املعسكر، من البدو فأخرج للحرب، ب يتأهَّ
شمر من غنموها التي اإلبل تُعَقل بأالَّ أمر ثم خالية، الخيام فأمست فيها، نوا فتحصَّ
الطمع إن العدو. بوادي بها يستغوَي أن ذلك يف والقصد األخرية. الغزوة يف وحرب
طْلق سمعت إذا واألباعر ليغنموها، يتبعونها شاردة األباعر رأوا إذا فهم البدو؛ يف غريزة

هاربة. تفرُّ معقلة، تكن ولم البنادق،
ُسًدى، رصاصه فذهب الفارغ نجد أمري مخيَّم عىل حائل أمري فهجم الليل انتصف
فلم سعود، ابن بادية الظالم جناح تحت كذلك رشدت وقد البادية. فلحقتْها اإلبل وفرَّت

الجيَشني. يف الحرض غري يبَق
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فظنُّوه ففعلت، االنسحاب ثم املخيَّم عىل هجموا َمن ملناوشة رسية العزيز عبد أرسل
انبثاق عند فأغاروا النفود، رأس يف كامنني ورجاله كان ولكنه مهزوًما، وظنُّوه معها
خاتمة املفاجأة هذه وكانت عليهم. العام هذا من آذار) أول / ٢٩ ربيع ٥) يف الفجر
كبريًا عدًدا الرشيديون خرس مبني. سعود البن نٌرص الخاتمة يف وكان األشعيل، وقعة
وتقهقروا السابقة، الليلة يف غنموه قد كانوا ما عدا ما رواحلهم من وكثريًا رجالهم، من

الشعيبة. إىل عائدين
فتبع قلت، كما رشدت قد بواديه وكانت ِقبَة، إىل بحوارضه فسار سعود ابن أما
الفريقني من أحٌد يستطع فلم سببها، األمطار قلة من الضيق كان هدنة األشعيل وقعة

القتال. مواصلة
عىل نجد أعايل يف العاصني عربانه بعَض غازيًا ِقبة من خرج سعود ابن ولكن
الرياض، إىل وانحدر جلوي بن هللا عبد ه عمِّ ابَن فيه ر فأمَّ القصيم إىل وعاد املدينة، طريق
مشتعلة الفتنة جنبوا. «جنبوا يقول: جاءه أبيه من برسول التقى العاصمة من قرب فلما

الهزازنة.» بني الحريق يف
كان أبعدون. أقارب — سعود آلل أقارب وهم عنزى من هزَّان آل أي والهزازنة
القتلة عىل قبضت رسية الرحمن عبد اإلمام فأرسل الفتنة، تلك يف منهم بعٌض ُقتل قد
الهزازنة فعاد سياسية، مآرب من الفتنة تخُل ولم فقتلوهم، املقتولني إخوان إىل وسلَّمتْهم
طاعنني شيَخني منهم فذبحوا خثالن، آل عىل فاعتدوا نارها، يُشعلون الرسية رجوع بعد
الكاذب االدعاءُ هذا أثار محماس. الكبري أخيهم قتْل يف اشرتَكا أنهما َعوا ادَّ السن يف
إىل جنبوا الحال: يف عليهم يحمل أن العزيز عبد ابنَه فأمر الرحمن، عبد اإلمام غضَب

جنبوا! الحريق،
اليوم ويف ذلك. له فكان العاصمة، يف أهله ليزور يومني فرصة العزيز عبد طلب
يريدون ال حقيقة وهم فأبَوا، الرشع لحكم الهزازنة ودعا الحريق، إىل نزل الثالث
شهرين فحارصهم فيه، نوا وتحصَّ حصنهم دخلوا ثم سعود، ابن لحكم الخضوع

منيعون. الحصن ذاك ويف متمردون، وهم الرشع لحكم يدعوهم انفك وما
رجاله فأمر كبريًا، العربية البالد غري يف حتى يَُعدُّ عمل عىل سعود ابن أقدم عندئٍذ
باًعا، أربعني تمَّ عندما النفق طوُل وكان ذلك فبارشوا الحصن، إىل يوصلهم نفق بحفر
وأوالدهم املحصورين نساء ولكن نسًفا، الحصن فينسف البارود فيه يُشعل أن عزم ثم
حياتهم عىل نهم ويؤمِّ يُنذرهم العزيز عبد فأرسل النفق، ذلك فوق بيوٍت يف ساكنني كانوا
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يقول: رسوًال إليهم فأرسل متمرِّدين، واستمروا أبَوا املحارصين ولكن أخَلوها. هم إذا
هللا.» أمام حياتهم عن املسئولون فأنتم وأطفالكم حريمكم تُخرجون ال كنتم «إذا

تأكَّدوا فلما وهمي، بنفٍق عليهم ل يهوِّ سعود ابن أن األمر بادئ يف املحاَرصون ظنَّ
عيالُهم. لتسَلم سلَّموا الحقيقة

بالسفر استأذن منهم واحًدا إالَّ هزَّان آل زعماء ومعه الرياض إىل العزيز عبد عاد
سلموا الذين أحد راشًدا أخاه ولكن بذلك، فأُِذن هناك له ألشغال تميم بني حوطة إىل
أن النتيجة وكانت العزيز عبد بيد الكتاب فوقع به، الحٌق وأنه بالفرار عليه يُشري كتَب

الرياض.1 يف مكرًما، ضيًفا كان أن بعد سجينًا، أصبح صاحبه
أقارب قلت كما وهم الهزازنة، بعصيان ١٣٢٧ سنة ُخِتمت :١٣٢٨ / ١٩١٠
سعود آل أقارب وهم «العرائف» بخروج ١٣٢٨ سنة وُفِتحت األبعدون، سعود آل
عنيزة إىل الرشيد بن ماجد بهم فجاء حائل، يف أرسى كانوا الذين هم بل األدنون،
عمله يجازون بعدئٍذ فقاموا القتل، ومن األرس من العزيز عبد فخلصهم أهلهم، ليقاتلوا

بالعصيان.
أوحت الواحدة أن أو ية، رسِّ صلٌة «العرائف» وخروج الهزازنة فتنة بني يكون قد
«الساحوق» تُدَعى كانت التي السنة هذه بشدائد يزيد الجدب ذلك فوق وجاء األخرى.
يمكِّنه ما لديه يكن ولم — واملوايش اإلبل — األموال من جسيًما مبلًغا سعود ابن فخرس

والغزو. الحرب من
العزيز: عبد يخاطب الحضور أحد فقال «العرائف» بخصوص للمذاكرة مجلس ُعقد
ولكن آخرون، الرأي هذا عىل ب عقَّ قد ارضبهم.» أبَوا فإذا للجواب، إليك «ادعوهم
فأكون قتاٌل، وبينهم بينكم يحدث فقد إيلَّ دعوتُهم «إذا فقال: يستحسنه، لم العزيز عبد

هم». رشَّ هللا كفانا دعوهم. عندي، مكروه وهذا الُقربى لذوي ذابًحا
العجمان عىل فنزلوا الحساء إىل وخدمهم ورجاجيلهم تسعة، وهم «العرائف»، رحل
الشيخ فهدَّدهم فنهبوهم، الكويت عشائر بعض عىل اعتَدوا العجمان ولكن أخوالهم.

ومكارمه، العزيز عبد بحلم مشموًال فكان الحسني نكبة بعد حتى فيه وبقَي الحجاز إىل بعدئٍذ راشد جاء 1

التسليم قبيل مكة إىل فرَّ ثم الحرب، أثناء فيها فأقام جدة إىل عليٍّا امللك صحب قد هللا عبد ابنه وكان
هناك. البدوية القوات قائد اليوم هو الذي بأبيه فاجتمع

162



والعقارب األقارب

أن فيه يسأله مبارك الشيخ من كتاٌب كذلك جاءَه بل سعود، ابن إىل فالتجئوا مبارك
املنهوبات. تلك إرجاع يف يسعى

رئيس الشعالن وابن العمارات رئيس الهذال ابن إىل كتب قد فكان سعود ابن أما
وُرضب ذلك إىل فأجاباه الرشيد، ابن عىل يستنجدهما عنزى، من والعشريتان الروال،
فظن ببعض، بعضها مرتبطة وهي الحساء، يف تعدَّدت املشاكل ولكن لالجتماع، املوعد
تلك إىل فبادر «العرائف»، مشكل يحلُّ والعجمان مبارك بني التوسط أن العزيز عبد
السري يستأنف أن املشكل ذاك وحلِّ الخالف ذاك حْسِم بعد عزمه يف كان وقد الناحية،

الرشيد. ابن عىل جميًعا فيشدون والشعالن بالهذال ليجتمع
الحساء جاءوا وأنهم «العرائف» سعود آل بخروج علم فعندما مبارك الشيخ أما
بينه الصلح يف فيسعى الكويت، إىل يدعوهم بأن يستأذنه العزيز عبد إىل نجابًا أرسل
بيننا فيصلح العجمان وبني بينه نُصِلح يقول: حاله ولسان العزيز عبد َقِبل وبينهم.
دعوَة منهما اثنان َقِبل فقد «العرائف» أما مثلها. حسنٌة حسنٍة وجزاء العرائف. وبني

األمان. فأعطاهما مستأمنني مستغِفرين العزيز عبد إىل اثنان وجاء مبارك،
الحساء إىل سعود ابن جاء ما لقاء العمل ذلك عىل يقدم لم الكويت صاحب ولكن
من معنا سار الذي القارئ إن املعروف. يستوجب آخر أمٌر هنالك كان بل أجله، من
يُقدم كان قلَّما وهو السياسية؛ مبارك الشيخ غوامض من شيئًا يُدرك التاريخ هذا بداية

األقل. يف منه شطٍر يف رسَّ ال عمل عىل
رئيس أن فهو سعود، العزيز عبد و«ولده» «العرائف» بني طه توسُّ يف الرسُّ أما
ال كبرية حملة — عليه حملًة ز جهَّ قد كان املنصور سعدون العراق يف املنتفق عشائر
يستنجده أرسل ثم املعروف، العزيز عبد فأسلف — بغلبتها ناهيك مقاومتها يستطيع

السعدون: عىل

ب��ال��ن��ار ال��رم��ض��اء م��ن ك��ال��م��س��ت��ج��ي��ر ُك��ْرب��ت��ه ع��ن��د ب��ع��م��رو ال��م��س��ت��ِج��ي��ر
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يستغيث مبارك الشيخ

حديَث شيئًا نُعيَد أن العزيز عبد سعود ابن تاريخ من الحدِّ هذا إىل وصلنا وقد بدَّ ال
الحميد، عبد عرَش والرتقي االتحاد حزُب دكَّ فقد العثماني. االنقالب تاريخ من العهد
السيادة عرش تبوَّأ أن بعد ولكنه نيابية، حكومة فيها س وأسَّ األمة، إىل الدستور وأعاد

رهيبًا. حميٍد عبَد زعمائه من واحد كلُّ فغدا واستأثر استبدَّ
ليطالب االئتالفيِّني حزب سوا أسَّ َمن منهم فقام خصوًصا العرَب الحزُب أغضب وقد

الرتكية. غري العنارص لحقوق صونًا مركزية بالالَّ
والشيخ خزعل والشيخ النقيب طالب السيُد يرأسهم جماعُة البرصة يف قام ثم
طْرد النهضة تلك مقاصد من كان بل الحزب، لهذا فرًعا سون يؤسِّ الصباح مبارك

الزعماء. أولئك أحد فيحكمها العراق واستقالل االتحاديني
من حملة بتجهيز االتحادي باشا سعدون فأمرت الحكومة غضَب عملُهم أثار
سياسيَّة. سوابق ذو الدولة نظر يف وألنه الثالثة، أكرب ألنه مبارك؛ الشيخ عىل العشائر

يف منفِرًدا فأمىس خذلوه باملساعدة الشيخ وعدوا قد كانوا الذين الزمالء أن عىل
يسميه كان َمن يستنجد أرسل ظلِّه. يف وترعرع شبَّ الذي ذاك يستنجد فأرسل الورطة،

كبريًا. للعرب زعيًما صار وقد «أْولِدي»
فقد ذلك ومع مبارك. «والده» ورطة من أشد ورطة يف يومئٍذ كان الزعيم هذا ولكن

العجمان. بعض وفيهم العربان، من صغري بجيش الكويت إىل مىش
ملحاربة قوة من عنده ما ز جهَّ قد مبارك الشيخ كان العزيز عبد وصل عندما
يوجب حقيقي خالٌف الرجل وبني بيننا «ليس وقال: بالرتبُّص، عليه فأشار السعدون،

السعدون.» وبني بينكم أتوسط وأنا طفيفة املسألة أوىل. مساملته أرى وإني الحرب،
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الذي «ولده» نصيحَة فازدرى الكالم، هذا مثل يسمع أن مبارك الشيخ عىل شقَّ
الشدائد. يف عونَه وكان بالنصائح ه أمدَّ طاملا

أبوه؟» يُهان بأن الولد يقبل وهل أْولدي، «أنت مبارك:
إن الطلب ملبٍّ إني تريد. ما ولك وهللا، «ال الخجل: من يشءٌ عراه وقد العزيز عبد
مائتني غريُ اآلن معي ليس نجد. أهل ألستنجد يمهَلني أن والدي أسأل ولكني هللا، شاء

القتال.» يف إليها مركنًا فلسُت العشائر أما رجايل. من
القيادة.» غري منك أبغي وال الكافية، الجنود الكويت من أجنِّد «إني مبارك:

بأخبارنا وعالم منا قريٌب سعدون فابن التجنيد بارشت أنت «إذا العزيز: عبد
كلهم املنتفق (رعاة) «شواوي» أن عندي ريب وال لنا. ب يتأهَّ ذاك إذا فهو كلِّها. وأعمالنا
أنجالك أحد مع صغرية قوة تُسريِّ أن رأيي ومن هللا. سلَّمك قليًال أمهلني حوله. يلتفون
عشائُره. تتفرق يوم سعدون ابن عىل للهجوم وترتبص الكويت، أطراف عن فتبعد

هللا.» بحول منه مراَمنا وسننال

سعود ابن خروج وعىل الجنود تجنيد عىل فأرصَّ مبارك الشيخ الكالم هذا راق ما
بن جابر رئيسه كان الذي الكويت جيش أما ُمكَرًها. ففعل (١٣٢٨ه / ١٩١٠م)، معهم
وجوههم، النارضة الشبان من وأكثرهم الحرض، من ألفني من مؤلًَّفا كان فقد مبارك
عربان إليه أضف فارًسا. وخمسني ومائة البادية، من آالف وأربعة شجاعتهم، النادرة

آالف. سبعة نحو كلُّه عدده فيبلغ رجاله من واملائتني سعود ابن
الظفري عرب كبار من رجل جاء الكويت من يوٍم مسافَة الجيش هذا بُعد ملا
أن له أكَّد وقد الصباح، ابن وبني بينهم ط يتوسَّ أن سعود ابن ليسأل الضويحي؛ يُدَعى

بذلك. يقبلون الظفري وعرب السعدون
جبانًا.» أعهدك ال «إني قائًال: فأجابه الصباح، جابر عىل األمر العزيز عبد عرض

هي.» أين فتعرفون الجبانة تظهر غًدا غًدا. «سرتون وقال: العزيز عبد فغضب
علم قد باشا سعدون وكان بالرسى السري فواصلوا سائرين، اليوم ذاك استمروا
الكويت، جيش يوازي جيشه عدد كان وقد الهجوم. يريد بعشائره كذلك فأرسى بزحفهم

الخيالة. من وأكثره وغريها، والبدور والظفري املنتفق عشائر من كله أنه بيَد
أفاقوا الكويتيِّني بقرب وا أحسُّ عندما ولكنهم الطريق، يف سعدون عربان نام

ليًال. وإياهم يتصادموا ال كي القيادة مقرِّ إىل وتراجعوا
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البدو تأُمر أن رأيي من جابر، يا «اسمع العزيز: عبد تكلَّم الصباح أصبح وملا
من ريب يف وهللا إني العدو. ونشغل عنَّا، فنُبعدهم وجماعته، سعدون عىل باإلغارة

خيانتهم.» فنأمن أمامنا ناهم سريَّ إذا أما أمرهم.
العزيز عبد فقال ا، عامٍّ الهجوم يكون أن عىل وأرصَّ الرأي، هذا جابر يستحسن لم
وقومنا معي قف الجيش، لهذا الهزيمة غري أرى ال «إني سعًدا: األصغر أخاه يخاطب
هؤالء ألن سعد؛ يا دفاع يوُم اليوم أنفسنا. عن الدفاع من الحاجة عند لنتمكن حدة عىل

النصيحة.» يقبلون هم وال لهم رأَي ال الناس
إخواننا «أنتم قائًال: الَمهم الجيش اعتزلوا وقومه سعود ابن أن جابر رأي عندما
الهجوم. يف باالشرتاك أخاه وأمر العزيز عبد فخجل يحجمون.» ال الحرب يف واإلخوان

عىل وخمسون مائة وهم الصباح ابن خيَّالة فأغارت للخيل، الفاتحة وكانت
فانهزموا هائلة شديدة رسيعة كرَّات عليهم هؤالء فكرَّ السعدون. فرسان من خمسمائة
عرشة إالَّ سعود ابن مع يبَق ولم قتال، بدون وجيشه جابر معهم وانهزم شنيعة، هزمة
من كثريًا وراءهم تركوا وقد الفارين، مع ففروا البقية أما رجاجيله. الخيالة من فقط
جيش من هدية السعدون لجيش فكانت — والخيل واإلبل األمتعة من — واملال الِحالل
من الثانية جمادى من األول اليوم صباح يف جرت التي الوقعة هذه ُدِعيت وقد الكويت.

هدية. بوقعة (١٩١٠ حزيران ١٠) العام هذا
ن يهوِّ وقال النهار، ذاك عرص يف فأدركهم املنهِزمني وقومه بجابر العزيز عبد لحق
فبينا التهكُّم. أنستْهم الشدة ولكن سجال.» والحرب الرجال عادات «هذه عليهم: األمر
يشءٌ لديهم يكن ولم الجوع، الهزيمة فوق أدركهم قد وكان الطريق ضلوا سائرون هم
تحمل وهي سعود، ابن حملة من شاردة بأباعر فالتقوا هللا؛ رحمة جاءتهم ثم الزاد، من
يف الرحمة رافقتهم وقد أنفَسهم. ليُطِعموا ونحروها أحماَلها، الخيَل فأطعموا شعريًا،
الخيام فنصب يالقيهم، بأهله فجاء منه بقربهم الدويش فيصل علم إذ التايل؛ اليوم
ليًرسا، العرس بعد إن الصباح. يف ثانية لهم نحر ثم كبرية، ضيافًة الليلة تلك وأضافهم

هدية.» للسعدون أخذنا وهللا، «هدية الهدية. تلك بل الهزيمة، تلك ينسوا لم ولكنهم
يداوي ة» «الرسَّ قرصه إىل خرج «الهدية» تلك أخبار بلغته فعندما مبارك الشيخ أما
عىل النية عقد ولكنه عليه، األمر يهوِّنان العزيز عبد و«ولده» جابر ابنُه فجاءه كلومه،
املنتفق وسأحرق الجيش، هذا أضعاف خمسة وهللا «سأجمع ثانية. الكويت أهل استنفار

الرماد!» غري منها يبقى فال
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رحلوا قد «العرائف» كان الغضب. ذاك كالم فيه يمحو خاطٌر العزيز لعبد خطر
— سعود ابن وبني بينهم ليصلح مبارك استدعاهم الذين «العرائف» — الكويت من
أنهم ويُشاع معهم، العزيز عبد فيسري صغري بجيش الشيخ أوالد أحد َز يُجهَّ أن فارتأى
ذاك إذ الكرَّة «فنعيد عربانه، ح فيرسِّ الخرب سعدون فيبلغ «العرائف»، يطلبون ساروا

هللا.» بحول مدركوه ونحن عليه
هجم قد الرشيد ابن وكان العزيز، عبد برأي يعمل أن ثانية مبارك الشيخ رفض
يف فأخذهما تقدَّم، كما سعود البن حليفان وهما الشعالن، وابن الهذَّال ابن عىل يومئٍذ
ترصُّ كنت «إذا الحديث: يستأنف العزيز عبد فقال ونجد. العراق حدود عىل ُجَميَمة
ألن بالدي؛ إىل وأعود مطري عرب من رعاياي عندك أترك فأنا كبري، جيش تجنيد عىل
وأخىش القصيم، إىل يزحف أن بد ال والشعالن، الهذال عىل انتصاره بعد الرشيد ابن
ذلك.» يل تريد أظنُّك وال عيلَّ. األمر فيتفاقم الرياض يف بحركة «العرائف» يقوم أن أيًضا
فندم املعنوي، سعود ابن بعون ولو السعدون يغلب أن مبارك الشيخ أمل قد كان
يهول لم ألنه ندم ضعفه. يوم الخطر مواقف يف به يعرض فال بنصيحته، يقبل لم ألنه
هذه أدرك وقد ولكنه، الحرب، يف قوته لساعة الرجل ويزدخر العدو عىل تهويًال به
األخرية: العزيز عبد كلمات استماعه عند املتألِّمة نفسه عن الحجاب رفع اآلن، الحقيقة
والدك أنا العدو. مني فيتمكن بي، ينهض أحٌد لديَّ فليس ْولِدي يا اليوم رميتني «إذا
عندي ابَق … الدفاع حقُّ عليك وله بلدك والبلد املساعدة، حقُّ عليك ويل العزيز عبد يا

معي.» بوجودك فأتسىلَّ عندي ابَق الجيش. مع تخرج وال
وهذه والغرور، الوهم األمر أول يف عنه حجبها التي الحقيقة له تجلَّت قد أجل،
بليًغا طلبه يف وكان ذلك منه فطلب مفيد، عنده سعود ابن وجود مجرد أن هي الحقيقة

ووديًعا.
فقط.» أشهر ثالثة عندي «ابَق –

وبقيت.» الكالم هذا بعد منه «استحييُت التاريخ: هذا ملؤلف السلطان عظمة قال
قوم فوائد ولكن السعدون، يهاجمه فلم مطمئنٍّا أشهر الثالثة تلك أثناء مبارك وكان
حليَفيه غلب تقدَّم كما الرشيد ابن ألن دائم، قلق يف سعود ابن كان فقد مصائب؛ قوم عند
إىل عائدين أسندوا و«العرائف» عليه، و«العرائف» تآمروا والعجمان والشعالن، الهذال
أضف العزيز. عبد عىل يستنجدونه مكة يف حسني الرشيف إىل كتبوا َمن ومنهم الرياض،

املياه. تنشد وراحت البوادي فتفرقت شديًدا، يومئٍذ كان القيظ أن ذلك إىل

168



يستغيث مبارك الشيخ

وسبيع قحطان من عرب عىل اعتدوا مطري عربان بعض وبني بينه حادث حدث ثم
فتصدَّى الكويت، أطراف إىل جاءوا عندما تأديبهم العزيز عبد فأراد الرشيد، بابن والذوا
من وهم عليهم تساعدني أن بك األجدر «كان قائًال: يلومه إليه فكتب مبارك، الشيخ له

العاصية.» قبائيل
الكويت من فخرج — اشتعاله! أرسع كان وما — مبارك صدر يف الغضب اشتعل
لإلهانة مرادفة منه كلمة أول وكانت العزيز، بعبد هناك فاجتمع جابر، ابنه معسكر إىل
«نعم.» واحدة: بكلمة فأجابه أهلك.» تبغي سعود ابن يا «أظنك الشيخ: قال والطرد.

متغيًِّظا. مكتئبًا إليه مبارك دخل كما املجلس ذاك من وخرج
وهجرتْه واألخطار، األعداء فيها تعدَّدت العزيز، عبد تاريخ يف عصيبة أليام إنها
العرس هناك الكربى، الطامة وهناك الجميل. وغمط اإلهانة معروفه جزاء وكان بواديه

حياته. من املاضية السنوات العرش يف مثله نُدر الذي املايل
وهو حاجته مقدار القارئ ليدهش وإنه املال. إىل شديدة حاجة يف كان قد املال!
مبارك، من خوًفا فاعتذروا الكويت، أهل من يستدين أن حاول العرب. وكبري نجد حاكم
لرية ألفني منه يطلب املنديل باشا اللطيف عبد البرصة يف ووكيله نسيبه إىل أرسل ثم
اإلمام معاش من الدولة عند ى تبقَّ ا ممَّ القيمة يقبض أن له ويقول — فقط ألفني —

والده.
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ال بما العصيب اليوم يف يجيئَه أن الناس، من عليه املتمرِّد واىل وقد الزمان، تهكُّم من
وحزنه. عرسه يف يزيد بما بل الحياة، نوافل من ينفعه

من ونيشانًا لقبًا سعود ابن العزيز عبد األمري منح قد الحميد عبد السلطان كان
بعد الضخمة بالنعوت تنعته وفروق بغداد يف الجرائد فصارت عنده، املجد درجات أعىل

عليه. تتحامل وعزِّه، نرصه أيام يف كانت، أن
فكسب السبيل أهل براحة «املخلَّة القبائل سعود باشا العزيز عبد الخطري األمري غَزا
سعود باشا العزيز عبد الكبري والزعيم الخطري األمري غَزا أن بعد الجميل»، أهل شكر
«… بال ذي ألمر الزمن من حينًا نفسه «ليجمَّ الرياض قاصًدا ه توجَّ وحرب، مطري قبائل
راكبًا العام هذا أواخر يف الكويت من العزيز عبد عاد فقد تُقال، أن أوىل والحقيقة
(١٣٢٩ه / ١٩١١م)، اليأس يُدَعى بريِقه وصاحب الغمِّ من جيٌش به يحفُّ اإلفالس، مطيَّة
لديه ى تبقَّ ما استخدام من يتمكن لكي — بطل ال أخوك مكره — الرشيد وابن فتصالح
السبع يتجاوز يكن لم الذي سعًدا أخاه أرسل وقد أقاربه. «العرائف» مقاومة يف قوة من

الغاية. لهذه رجالها يستنجد عتيبة إىل سنِّه من عرشة
بعض مضيف حسني، الرشيف إىل فانحازت مكة، شطر وجهها ولَّت عتيبة ولكن
غري النجيب، أيها سعود، ابن وبني بيننا «ليس سعود! البن إكراًما ومكرمهم، «العرائف»

نجابتكم.» كماالت نباهات عىل يخفى ال وهذا الجوار، ُحْسن يُوِجبه ما
إىل يجرُّ األيام تلك يف عداء سعود وابن الحسني بني — يُقال والحق — يكن لم
اكتساب يف ساعيًا لالتحاديِّني، مواليًا كان الرشيف ولكن بالغزو، حتى يقيض أو الحرب
بعد الرشيد ببيت الثقة فقدت قد الحكومة وكانت وألنجاله. له بالسيادة طامًعا ثقتهم،
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أن ترجو وهي الحسني إىل بنظرها فأدارت السياسية، العائلية الجرائم فيه تعدَّدت أن
ذلك. من بأكثر وعَدها الرشيف أن ريب وال إليها. سعود ابن األقل يف يستميل

العام هذا من رجب يف والحرض البدو من بجيش الحجاز من الحسني خرج
ذكرت التي للغاية الديرة تلك «ينحر» سعد وراح عتيبة. «ديرة» الكويعية ونزل
عتيبة، خيَّالة من فصيلة إليه خرج الكويعية أطراف إىل وصل فلما (١٣٣٠ه / ١٩١٢م)،
يكن لم الحقيقي، قصدهم أدرك منه دنَوا عندما ولكنه بون، ويرحِّ يالقونه جاءوا فظنَّهم
بهم عتيبة أهل فلحق راجعني، وقفلوا الخيل منهم وعرشٌة فركب رجًال أربعني غريُ معه
يصدقهم ولم سعد، صدَّقهم تخافوا.» وال قفوا امكم، خدَّ «نحن قائلني: نونهم يؤمِّ وهم
الرشيف إىل أسريًا وأخذوه عليه عتيبة بنو فقبض تحذيرهم، عن بالرغم فوقف رجاله.

حسني.
الخرب، هذا به اتصل عندما بالحريق «العرائف» ملحاربة ب تأهَّ قد العزيز عبد وكان
نجد، أهل يستنجد راجًعا وكرَّ الخرج، يف معمر بن فهد بقيادة رجاله من أربعمائة فرتك

أخاه. وينقذ
زحف ثم الشعرى، فنزل شماًال الكويعية من رحل سعًدا أرس أن فبعد الرشيف أما
قد سعود ابن أن علم عندما ولكنه الوشم، من قريبًا ماءً فنزل رشًقا الشعرى من
يستنجد وأرسل العرجاء، يُدَعى ماءٍ عىل فنزل غربًا تراجع رضمة إىل بجيشه وصل
يومئٍذ القصيم أمري جلوي بن هللا عبد إىل السبهان زامل اإلمارة وكيل فكتب الرشيد، ابن
بينهم الصلح عهد أما مساعدته.» إىل تضطرنا معاهدة الرشيف وبني بيننا «إن يقول:

الورق. من قصاصة إالَّ هو فإْن سعود ابن وبني
سعود ابن إزعاج غري املناورات هذه بل الحرب هذه من ليقصد الرشيف يكن لم
هجمت «إذا ذلك. يؤكد ماء إىل ماءٍ من ويكرُّ يفرُّ وهو إليه، كتب وقد يريد. فيما وإكراهه
تطلب أن إىل عندنا فيبقى مكة، إىل سعد بأخيك وعْدنا والخيام املعسكر لك تركنا علينا

الصلح.»
لؤي بن خالد أن االتفاق غرائب ومن حسني. الرشيف بيد فرشوطه الصلح أما
أرشاف من كانوا وإن وأهله، هذا وخالد االثنني. بني الواسطة يومئٍذ كان الُخرمة أمري
سعود أيام يف الوهابي باملذهب تمذهبوا فقد سعود. وآل والء عىل القدم منذ هم الحجاز،

عليه. محافظني به متمسكني وظلُّوا الكبري
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التي الدولة رشوط غري تكن ولم الرشيف. رشوط يعرض العزيز عبد إىل خالد جاء
وطلبت القصيم، يف األقل عىل أو نجد يف اسميٍّا ولو بسيادتها يُعرتَف أن تطلب كانت

سنة. كلَّ التبعة، عربون املال، من شيئًا سعود ابن يدفع أن ذلك فوق
يسدُّ ما البرصة يف ووكيله نسيبه من يستدين سعود ابن عجيب. مضحك ألمر إنه
يف سعود ابن تُدِخل أن الرشيف بواسطة تسعى والدولة الدولة! عىل ويحيله حاجاته، به

املسانهات. له تدفع أن بدل فتتقاضاه تبعتها
الذكاء من يشء عىل هو بدويٍّا كان وإن وخالد الصلح. رشوط يحمل خالد جاء
غاية ال أعلِّمك. أنا العزيز، عبد يا «اسمع فيُقنعه: العزيز عبد يخاطب اسمعه والدهاء.
ورقة له فاكتب الرتك. مع وجهه يبيِّض (يبغي) يبي ولكنه وهللا، ال سيئة. للرشيف
يف يتدخل ال الرشيف أن وأتكفل سعد، برجوع أتكفل وأنا ترضك. وال الرتك عند تنفعه
لؤي بن خالد فأنا عليك اعتدى هو إذا أما الحدود، تتجاوز ال كنت إذا هذا نجد. أمور
أجدادك كان وكما آبائك مع آبائي كان كما وهللا، معك، فأكون عليه، هللا عهد أعاهدك

أجدادي.» مع
الرتك عند الرشيف تنفع ورق» «قصاصة له وَكتََب خالد ط بتوسُّ العزيز عبد َقِبل
سنة. كلَّ مجيدي آالف ستة للدولة نجد بالد تدفع أن فيها د تعهَّ فقد كاتبَها؛ ترض وال

ورق. من قصاصة غري كانت وما
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العرائفواهلزازنة

مقيمني كانوا هللا، عبد اإلمام وعمهم احرتبوا الذين فيصل، بن سعود أوالد أن القارئ يذكر
ظلَّت العصيان إىل النزعة أن ويظهر وأنصار. أشياع الناحية تلك يف لهم فصار الخرج يف
األرس من وخلَّصهم الرشيد ابُن يومئٍذ أرسهم الذين السعوديني أولئك صدور يف تتَّقد
يريدون الخرج إىل نزلوا واألحساء، الكويت من عادوا عندما واآلن العزيز، عبد هم عمِّ ابُن

عليه. االستيالء
وطردوهم ذلك، عن صدُّوهم املعمر، بن فهد ذاك إذ وأمريهم الناحية، تلك أهل ولكن
إىل — الهزازنة فتنة سنتني منذ اتَّقدت حيث إىل فرحلوا وصولهم، بعد الثاني اليوم يف

والحريق. الحوطة جهات
رساحهم، أطلق قد العزيز عبد فكان الرياض يف أرسى كانوا الذين الهزازنة أما
أجلهم. من ل توسَّ الذي ثاني بن قاسم قَطر ألمري إكراًما بالدهم؛ إىل بالرجوع لهم وأذن
وإياهم، وتعاهدوا بهم الهزازنة ب رحَّ الخرج، من ُطِردوا أن بعد «العرائف» جاء فعندما

واملقاصد. القوتان فتوحدت
هجموا ثم الحريق إىل معهم فمشوا الحوطة، يف آخرون أناٌس إليهم انضمَّ قد وكان

عليه. واستولوا أيام سبعة فحارصوه سعود البن رسية وفيه هناك، القرص عىل
وخلَّص حسني الرشيف صالح أن بعد القصيم من عاد فعندما سعود ابن أما
العرائف عليها استوىل قد كان الذي الحريق ناحية إىل توٍّا جاء األرس، من سعًدا أخاه

البادية. من كبري جمٌع ومعهم والهزازنة،
فيه فأرسى واحد، طريق غريُ لها وليس جبلني بني واٍد يف كائنة الحريق إن
قريب قرص إىل التايل اليوم يف وصل وعندما غرة. حني عىل ليًال البلدة ليدخل العزيز عبد



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

أن الحرض، من ومائتني ألف غريُ يومئٍذ يكن لم الذي جيشه، وأمر هناك نزل منها
طويل. لحصاٍر ويستعدَّ يُعسِكر

فكانت خيَّالته من بفصيلة اصطدمت الجوالت من جولة يف العدو خيَّالة ولكن
الحرب. نار أرضمت التي الرشارة

عليها استولوا حتى يقفوا ولم الحريق عىل واحدة هجمة العزيز عبد حرض هجم
أهل إىل والتجئوا خيلهم، عىل «العرائف» سعود آل فرشد مفيجر، اسمها أخرى بلدة وعىل

األفالج. إىل ذاك إذ فرحلوا خائبني، فردوهم الحوطة
سعود، ابن ِقبَل من السديري أحمد ليال1 ويف فيصل، أخوهم هناك يح السَّ يف وكان

«العرائف». وصول قبل قليًال االثنان فاحرتب
يف قرية — نعام فنزل جنوبًا زحف الحريق يف انتصاره فبعد العزيز عبد أما
أسعى «ال قائًال: ذلك فأبى فيكتسحها الحوطة عىل يهجم أن الجيش وأراد — الطريق
األمان، وأعطيهم الصلح الحوطة ألهل سأقدم واحد، يوم يف بالدي من بلدين خراب يف

السبيل.» سواء يهديهم هللا لعل
وقد العزيز عبد إىل خرجوا الذين ورؤسائهم لعاملهم شكًرا به فظفروا األمان أما
وال الرقاب، عىل يضعون ال قتلة برابرة الحوطة أهل ولكن رقابهم، يف املحارم عقدوا
يدخل أن مشِرتًطا العزيز عبد صفح فقد ذلك ومع السيف. غري العقاب يف يفهمون

األفالج. إىل زحف ثم ظافًرا فدخل البلد، بجيشه
وصول حني إن يقول: السديري أمريه من رسول جاءَه الطريق يف ماءٍ عىل هو وبينا
فيها تركوا وقد هاربني. ففروا الحريق يف جرى بما البلدة أهل علم السيح إىل العرائف

الناحية. تلك احتالله عند السديري فغنمها وأموالهم، أمتعتهم
بعد هاربًا فرَّ الذي الهزاني العزيز وعبد «العرائف» أحد هللا، عبد بن سعود ولكن
دون أهلُها هجرها أن بعد السيح، عىل هجموا رجًال، ثالثون ومعهم األوىل، الهزازنة فتنة

السجن. يف وألقاهم كلِّهم عليهم السديري فقبض الحريق، يف جرى بما يعلموا أن
أو عنده البقاء أمرين؛ يف ه وخريَّ هللا، عبد بن سعود رساح فأطلق العزيز عبد وصل
إىل وسنعود الرياض يف اآلن املوجود العرافة سعود (هو البقاء فاختار بإخوانه، االلتحاق
ليستنهض الحساء إىل سار قد كان واحًدا إالَّ العرائف، من رشدوا الذين ولكن ذكره)،

حسني. بالرشيف والذوا مكة إىل رحلوا هناك، البادية

جارية. مياه فيها بلدانها من بلدة والسيح األفالج، قاعدة ليال 1
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والهزازنة العرائف

بقتل وأمر منهم راشٍد2 عن العزيز عبد عفا فقد املأسورين وجماعته الهزاني أما
سبق فقد غرو، وال حكمه. يف الحلم محلَّ القسوة حلَّت التي األوىل املرة هي اآلخرين.

اإلساءة. منهم وتكرَّرت اإلحسان، منه

ال��نَّ��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ف ك��وض��ع م��ض��رٌّ ب��ال��ع��ل��ى ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ووْض��ُع

والعقارب). األقارب عرش الثالث (الفصل يف الحاشية راجع 2
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عرش السابع الفصل

انكسار نرصوال ال

فذهبت والفساد، الضعف عوامل من االتحاديني حكومة اعرتى مما العربية البالد تنُج لم
من أو كانوا الرتك من األمر بأويل الثقة وضعفت والعسكرية، املدنية السلطتني هيبة
فقد واألحكام؛ اإلمارات يف التفكُّك دون حالت القبائل بعض يف العصبية أن عىل العرب.
وشاركت العراق، عشائَر بغداد حكومة وساومت الحجاز، عربان املدينة حكومة راودت
الرشيد، البن األوطد الركن ظلت ر شمَّ ولكن املجرمني، البدو رؤساء الحساء حكومة
الظفري وظلت السعدون، البن الثابتة القوة واملنتفق الدويش، البن األكرب العضد ومطري

سويط. ابن بيد واحدة كتلة
فقد أعداء. ويوًما لبعض بعضهم أحالًفا يوًما كانوا القبائل هذه شيوخ أن بيَد
الرشيد ابن وكان قصرية، مدة يف مرتني سويط وابن السعدون وتحارب مثًال تصالح

غًدا. منهما ذاك أو هذا وعدوَّ اليوم االثنني صديَق
املصارع حال و١٩١٢م و١٣٣٠ / ١٩١١ ١٣٢٩ سنتَي يف فحالُه سعود ابن أما
— ضعفه عىل — كان قد أخرى وبكلمة األرض. يُده تلمس أن قبل واقًفا يستوي الذي
بل بالحضيض، تُلصَقها أن أو هدفها تغريِّ أن األخصام تستطع لم التي الوحيدة القوَة
أن الربهان وفيها املدوِّخة، الرضبات س التنفُّ فرتات يف يرضب — ضعفه عىل — كان

تُغَلب. ال — نُهكت وإن — قوة هناك
إىل سار ثم فأدَّبهم، عاصني الدوارس من بقبائل األفالج من عائد وهو مرَّ فقد
هناك العجمان من العاصني فرضب الرياض، يف أيام بضعة اسرتاح أن بعد الحساء،

التأديب.1 وأحسن

حرب. بدون غالبًا ويكون والغرامة العقاب هو التأديب 1
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الكويت من وفد جاءَه فقد يستغيث. مبارك الشيخ سمع الحساء، جهات يف هو وبينا
كنت وقد ذلويلَّ إليك مرسل «إني الكتاب: يف وجاء بذلوَلني، مشفوع «والده» من بكتاب
العزيز، عبد يا والدك أنا … واملغازي الركوب عن عاجز اآلن وأنا الغزو، إىل أركبهما
أن منك يطلبان وهما ْولِدي، يا لك هما العديدة واملعارك الغزوات شهَدا اللذان والذلوالن

السعدون.» ابن من والدك بثأر تأخذ
أن بعد الخيانات فيخىش متقلِّبة، وعشائره كثرية مشاكله أن العزيز عبد فأجاب
قوة من لديه ما كلَّ يستخدم أن هذه والحال يضطر وهو بالده. يف األمر له اجتمع
الذي العرافة سعود بن تركي مسألة الحني ذاك يف ومنها الداخلية، مشاكله معالجة يف
وقد العجمان. يستنهض السابق، الفصل يف قلت كما الخرج، من الحساء إىل انحدر

منهم. فخذٌ سفران آل إليه انضمَّ
التأوُّه يُحسن كان ولكنه العزيز، عبد عذر فرفض ذلك، مبارك الشيخ يهمَّ لم
أذنك. تصمُّ ولدي يا وأنت وأناديك، أصيح «أنا «أْولدي»: إىل ثانية فكتب واالستغاثة،
اسمعني عيلَّ؟ العدوَّ هجُرك فيساعد شدَّتي يوم أتهجرني الوالد؟ يعاَمل ذلك أبمثل

إلخ.» … وأناديك أصيح اسمعني العزيز، عبد يا ولدي يا
من مؤلَّف بجيش ذلك بعد ومىش النداء، ليلبِّي عشائره فاستنفر العزيز عبد سمع
الصباح، أبناء من اثنان يصحبه البدو، من آالف وخمسة الحرض من وخمسمائة ألف
سويط. وابن السعدون ابن من «لوالده» ينتقم راح الخليفة. وعيل الحمود سليمان هما
ذلك أثناء العدوَّ ولكن الحفر، سينزل وأنه بمسريه مبارك الشيخ أعلم قد وكان
أسباٌب ولذلك متحالفني، كانوا أن بعد املنتفق وأهل الظفري أهل فاحرتب قسمني، انقسم
النزاع فمنشؤها الرتكية وأما طبيعية، تكون وتكاد مألوفة فهي العربية أما وتركية؛ عربية
رؤسائها، بواسطة العشائر إىل يمتد النزاع هذا كان وقد واالئتالفيني. االتحاديني بني

اآلخر. عىل ثأٌر له ليس َمن فيهم ونُدر بعض، من بعُضهم ليثأر به فيتذرَّعون
إىل أميَل كان سويط بن حمود أن وبما يه. عدوَّ بني جرى بما مبارك الشيخ علم
ويحذِّره عليه زاحف سعود ابن أن يُخربه إليه كتب فقد خصومهم، إىل منه االئتالفيِّني
أن كذلك وَعِلم ًال، متجمِّ آسًفا العزيز عبد به َعِلم منَكر. مدهش، رسيع، َالنقالٌب إنه منه.

سعدون. االتحادي عىل به ويستعني سويط بن مبارك يسرتيض أن منه القصد
الكويت: صاحب عىل بالهجوم فناَدوا سعود، ابن رجال يف الحميَة أشعل الخرب ولكن
سويط ابن عىل الهجوم منك يطلب كيف هللا، عدوُّ هو بل العزيز، عبد يا لنا عدوٌّ «هو
الكويت!» أسواق يف كاألنهر الدماء فتجري لنا ص رخِّ حذر؟! عىل ليكون بذلك يُخربه ثم
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عمِله فقباحة هو أما علينا، بما نحن قمنا «قد قائًال: روَعهم العزيز عبد سكَّن
عليه.»

عنه، فعفا العفو، يطلب إليه فأرسل سعود ابن يعادَي أن يشأ لم سويط ابن ولكن
فغنمها السعدون البن كثرية أغناًما هناك ووجد كابدة فورد الزبري ناحية إىل توجه ثم
من وفٌد ومعه البرصة وايل من رسوٌل الطريق يف فالقاه سفوان2 إىل سائًرا واستمر كلَّها.
أخرى وبكلمة األهايل. ومن الحكومة من الثمينة الهدايا له وقدَّموا فأكرموه الزبري، أهل
أحًدا يُؤذوا وأالَّ أحد عىل يتعدَّوا بأالَّ جيوشه سعود ابن فأمر مستعطفني، خائفني جاءوا

والبرصة. الزبري أطراف يف
قد جديدة. بمهمة مبارك الشيخ ِقبَل من الحسن العزيز عبد سفوان إىل جاءه ثم
ذبيحة3 منهم يأخذ ال األنحاء تلك يف الغنم رعاة أي «الشواوي»؛ من عدٌد ملبارك كان
منك «أريد يقول: العزيز عبد إىل فكتب رعاياه، من ويوًما العراق رعايا من يوًما وهم
عىل يَْخَف لم وسالحهم.» خيولهم تأخذ أو وتأخذهم الشواوي هؤالء عىل تهجم أن
أن أخرى جهة من وأراد يسرتضيَه، أن مبارك أراد فقد ذلك، من القصد العزيز عبد
قصَديْه. بل قصده تحقيق من يمكِّنه لم العزيز عبد ولكن العراق، حكومة عليه يحرك
ندخلها «ال معه: يرجعوا أن قومه فرفض الكويت، إىل راجًعا سفوان من قفل
إىل وصلوا حتى طائعني معه فمشوا عليهم، ذلك العزيز عبد أبى محاربني.» غري وهللا
دون منه بَدا عما فاعتذر «ولده» عىل يسلِّم مبارك الشيخ جاء وقد فيها، فنزلوا الجهرى،

معاتبة. دون العذر العزيز عبد وقِبل الترصيح، يف إسهاب
وهو فبلغه األشقياء، جوارها ويف فيها كثر قد وكان الحساء، إىل يقصد سار ثم
وأخذوا الدويش فيصل عربان من عرب عىل هجموا العاصني العجمان أن الطريق يف
سعود، ابن ضيافة يف كان النون» «ذو اسمه املوصل من رجل ِمْلك اإلبل من كبريًا عدًدا

املعتدين. مقاتلة إىل العزيز عبد فسارع
جميًعا، وأخذهم فأدركهم هناك، يطلبهم فراح منه، قريب ماءٍ عىل أنهم أخرب ولكنه
سبيلهم. وأخىل منهم أُخذ ما كلَّ إليهم فأعاد أبرياء، وأنهم املذنبني، غري أنهم علم ثم

ونجد. الكويت حدود عىل البرصة إىل الطريق يف ماءان وسفوان كابدة 2

يقدمها األنعام من عدد أي والذبيحة له. شفع أي األمري؛ عند ماحه من فامليحة، وامليحة، الذبيحة ويقال 3

الشفاعة. سبيل يف لألمري البدو
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الحساء، يف الرتك حكومة إىل التجئوا قد فكانوا العرافة، تركي ورئيسهم املذنبون أما
سعود، ابن عىل تحتج الحكومة فأرسلت املوصل، من رعاياها من النون» «ذا أن فأخربوها
للناس خريًا العشرية هذه تأديبه يف أن فأجاب العجمان. لقبيلة التعرُّض من وتحذِّره

وللحكومة.
وشأنهم. فرتكهم الحساء يف الرتك يُغِضب أن يومئٍذ يشأ لم ولكنه
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بدم زعمائها أيدي وتلطَّخت عشواء، خبَْط األثرة دياجي يف االتحاديِّني حكومة خبطت
األتراك من عاقلة فئة عليها هاجت بل الرتكية، غري العنارص كلُّ منها فنفرت األبرياء،
القومية أمانيها من بأمنية الحكومة ظفرت وال يُذَكر، بيشء تظفر لم ولكنها أنفسهم،
ذلك بعد اسرتضاءَهم وحاولت الفشل، بها فباَق العرب ترتيك حاولت فقد الوطنية؛ أو

الرماد. يف كالنافخ فكانت
من األوىل الخسارة إىل بل الدستور، بعد األوىل الحرب إىل السياسة تلك أفضت قد
ولكن الغرب، طرابلس وذهبت إيطالية، انترصت (١٣٣٠ه / ١٩١٢م)، العثمانية املمالك
حليَف كان اإلدرييس السيد أي العرب؛ أمراء من أمريًا أن هو الصدد هذا يف نا يهمُّ الذي
عىل — حسني الرشيف عدا ما — اآلخرون الكبار األمراء وظلَّ األتراك، عىل األجانب

الحرب. تلك يف الِحياد
باألدارسة للفتك الفرصة يغتنم فلم ساكنًا، ظلَّ اإلدرييس عدوَّ يحيى اإلمام إن حتى
لتسقط بالده تجتاز أن لعساكرها أَِذن أنه للدولة «إخالصه» من كان ما وجلُّ وأتباعهم.

جيِشه. ساقَة فتجتز الجبال من اإلدرييس عىل
ما كلَّ له تقدِّم أن دت وتعهَّ سعود، ابن من املساعدة االتحاديِّني حكومة طلبت ثم
كتابًا الحكومة إىل كتب وقد الطلب. لبَّى فما واملال، والذخرية السالح من إليه يحتاج
البالد وإن والء، عىل واإلدرييس وإنه العرَب، الدولِة أجل من يحارب فال عربي إنه يقول

أهلها. محاربة من يتمكن فال عنه بعيدة حال كلِّ يف
الناحية تلك لحماية عربيٍّ بعسكر األحساء يخصَّ أن منه فطلبت الحكومة عادت

أيًضا. ذلك فرفض فيها، الرتك لحماية وبالحري
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يف عسكريٍّا حاكًما كان الذي باشا، كمايل شفيق سليمان البرصة وايل إليه كتب ثم
عىل بعضهم وخروج شقاقهم ويف العرب، أمراء يف رأيَه يسأله (١٩٠٨–١٩١٢) عسري
منذ كان أنه عىل الربهان فيه رصيًحا جوابًا إليه سعود ابن فكتب العثمانية. الحكومة
سعود ابن قال الجواب. هذا خالصة القارئ وإىل العربية، الوحدة يف يفكِّر الحني ذاك

البرصة: وايل يخاطب

أن أعلم وأنا بالعدل، األقل يف عاملتموهم وال العرب إىل تُحسنوا لم إنكم
مقاصدي. عليه انطوْت ما لتعلموا استطالع وسيلة هي إنما إيَّاي استشارتكم

تشاءون. كما تأوِّلوه أن ولكم رأيي، وهاكم
وما تحكموا بأن اكتفيتم فقد شقاق، من العرب يف عما املسئولون إنكم
أن فاتكم وقد رعيته، عن مسئول الراعي أن فاتكم قد ذلك. من حتى تمكَّنتم
العرب أن فاتكم وقد واإلحسان، بالعدل إالَّ أمُره يستقيم ال السيادة صاحب
كرامتُهم. وسلمت لديهم ما كلَّ خرسوا إذا يبالون وال يْم الضَّ عىل ينامون ال
هذا من يشء إىل قوا تتوفَّ فلم منهم أََربَكم فتقضون العرب تحكموا أن أردتم

أنفسكم. نفعتم وال تنفعوهم لم ذاك. أو
النظر من لتتمكَّنوا البال راحة إىل حاجة يف اليوم أنتم حال كلِّ ويف
فيه: رأيي فإليكم بالعرب منها يختصُّ ما أما الجوهرية. أموركم يف الصائب
يُعَقد مؤتمر إىل وصغريهم، كبريهم كلَّهم، العرب رؤساء تدعوا أن أرى إني
املذاكرة. حرية لهم لتكون العثمانية للحكومة فيه نفوذ وال سيادة ال بلد يف
تكون أن ا إمَّ أمرين أحد تقرير ثم والتآلُف، التعاُرف املؤتمر هذا من والغرض
تقسموها أن وإما واحد، حاكٌم يرأسها واحدة سياسية كتلة العربية البالد
من كفًؤا رجًال والية كلِّ رأس عىل وتُقيمون حدودها فتحدِّدون واليات، إىل
املصالح من مشرتك عامٌّ هو بما ببعض بعضها وتربطونها الوجوه، كلِّ

واملؤسسات.
أنتم وتكونوا إداريٍّا استقالًال مستقلة الواليات هذه تكون أن وينبغي
د يتعهَّ أن والية، رئيس أو عربي، أمري كلِّ فعىل ذلك تمَّ فإذا عليها. املرشفني
أو حدوده، تجاوز َمن كلِّ عىل واحدة يًدا وإياهم ويكون زمالءَه، د يعضِّ بأن

وبينكم. بيننا عليه متفق هو بما أخلَّ
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ويكون العرب، ومصالح مصالحكم فيها تستقيم التي الطريقة هي هذي
أعدائكم. عىل القاضية الرضبة فيها

هناك األمر أُوِيل ولكن اآلستانة، إىل به فأرسل الرأي هذا البرصة وايل استحسن قد
بواسطتنا العرب كلمة يجمع أن سعود ابن «يريد قائلني: هوه سفَّ بل يستحسنوه، لم

نفسه.» ولخري
وعلنًا، ا رسٍّ الوحدة فكرة يقاومون فرشعوا ظنِّهم، عىل مبنية سياستهم وكانت
يف باشا جمال يومئٍذ كان وقد العرب. أمراء بعض وبواسطة مبارشة الهم عمَّ بمساعدة
كلمة يسمعون َمن مقدمة يف حائل يف الرشيد وابن مكة، يف حسني والرشيف بغداد،

ويطيعون. اآلستانة
ز جهَّ ثم عتيبة، ومنهم القبائل سعود ابن عىل يحرض حسني الرشيف طفق
أمدَّ وقد الحريق. عىل ه وسريَّ إليه، «العرائف» لجأ قد كان الذي الهزاني،1 لراشد جيًشا
العذل باشا صالح العزيز عبد فأرسل نجد. صاحب نسيبهم محاربة يف كذلك «العرائف»
وبيننا العمل هذا منكم نستغرب إننا فيه: جاء وكتاب الخيل من هدية ومعه الرشيف إىل

معاهدة. وبينكم
لذلك فغضب للعرائف، املتشيِّعة عتيبة من فخٍذ عىل أغار قد سعود ابن جيش وكان
سعود. ابن عىل العرائف فخرج الهدية. ذلك فوق وردَّ خائبًا، العذل صالح وردَّ الرشيف
عجيمي استغواه الذي الدويش فيصل ورئيسها مطري بخيانة السنة هذه ُخِتمت وقد
فيُد الخيانة هذه يف الخفية اليد أما الظفري. محاربة عىل وعربانه واستنهضه السعدون

العرب. من يومئٍذ املترتِّكني فصوت الصوت وأما الرتك،

والعقارب). األقارب عرش الثالث (الفصل يف الحاشية راجع 1
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العرب، يناوئون الدستور عهد يف كانوا أنهم هي بالرتك يختص فيما تقدَّم ما خالصة إن
حرَّضوا فقد سعود. ابن أي سياستهم؛ د ويوحِّ كلمتهم يجمع أن حاول َمن وباألخص
عشائره من عشرية كذلك واستغَووا السعدون، وابن الرشيد، وابن حسني، الرشيف عليه

الحجاز. أطراف يف وبحرب الحساء يف بالعجمان ناهيك مطري، هي الكربى
فسارع أشدَّها، العام هذا بداية يف العداوات بلغت قد أجل ١٣٣١ه / ١٩١٣م:
ورحلته الرياض من األول ربيع شهر يف خرج يبغيه. كان ما تحقيق إىل العزيز عبد
مرة بني من عربان عىل ذلك أثناء وأغار الشهر، آخر حتى الَخفس ماء عىل فنزل الحساء،

بظاهره. محصوًرا يكن لم اإلغارة هذه من الغرض أن عىل مواشيهم. فأخذ مذنبني
«إنما فقال: وقصده، خربه يستطلعون األتراك فأرسل الحساء، إىل ذلك بعد تقدَّم
إليه حاجة يف كان ما ابتاع أنه هي والحقيقة والزاد)، األمتعة (رشاء االمتيار.» قصدي

الَخفس. يف عسكره تارًكا الرياض إىل وعاد للجنود،
رجٌل الجوف، بطريق الشام من قادًما نجد عاصمة إىل وصل الحني ذاك ويف
قائًال: فأجاب سياحتك؟» من القصد «وما سعود: ابن فسأله ِليتشمن1 اسمه إنكليزي

عمان.» إىل جربين واحة من الخايل الربع ألجتاز تساعدني أن وأريد جغرايف «إني
توصية معك وال به لنا علم فال خطأ، الوجه هذا عىل إلينا قدومك «إن العزيز: عبد

الربيطانية.» الحكومة من

فالوجة بني هناك ُقِتل وقد العراق، حكومة يف مستشاًرا بعدئٍذ ُعنيِّ الذي Col. Gerard I.eachman هو 1

زويع. قبيلة من املحمود ضاري بن خميس وانتقاًما عمًدا قتله ،١٩٢٠ سنة أغسطس ١٢ يف وبغداد
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السيارات. محلَّها تحلُّ أخذت وقد واملدينة، مكة إىل الحجاج لنقل الشقاديف

اإلنكليز بإكرامكم مشهورون وأنتم علم، طالب إنكليزي رجل «إني ليتشمن:
منهم.» العلماء خصوًصا

إنه وبما للرتك، س يتجسَّ أنه ظنَّ بل الرجل، ادعاه ما حقيقة العزيز عبد يتأكد لم
أن رأى أمره، يف الرَّيب بعض الرتك خامر قد وكان الحساء، عىل الهجوم اعتزم قد كان
مطمئنٍّا هو ويسري البال، الخصم من فيطمنئ الرَّيب، ذلك إلزالة الجغرايف هذا يستخدم

غرضه. إىل
إىل تذهب أن فأرى الحساء، يف الرتك غري طلبك يُجيَب أن يستطيع «ال قال: لذلك

بخصوصك.» إليه أكتب وأنا هناك. ف املترصِّ
فيما فلكم إليكم واصل وهو لدينا، مجهول الرجل هذا «إن كتابه: يف قاله ا وممَّ

هللا.» شاء إن املوفق الرأي يبغي
أول فكان الخفس، يف معسكره إىل راجًعا سعود ابن شدَّ قليل وبعد ليتشمن، رحل
ال وقد الحساء يف سياسية مطامع ذوو ألنهم العجمان؛ إبعاد يف سعى أن بارشه ما
ملحاربتهم؛ الشمال إىل هم سريَّ أعداء «قوم» مطري وعرب أنهم وبما احتاللها. عىل يوافقون

السعدون. عجيمي إىل انضموا ألنهم

188



الحساء فتح

إليه كتابًا يحمل حكومتها من بنجاب الطريق يف فالتقى الحساء إىل زحف ثم
فقال الرياض، إىل اإلنكليزي جاء الجهات أيَّة من يُعلمه أن الرجاء وفيه املترصف، من

املترصف.» أُعِلم بنفيس أنا هللا شاء إن «غًدا للنجاب: سعود ابن
ال آخر سبب وهناك الحساء، فتح عىل سعود ابن حملت التي األسباب أهم ذكرت
جمال — باشا جمال كان بنتيجتها. األقل يف ل عجَّ فقد منها، تقدَّم عما أهمية يقلُّ
ويتظاهر سعود ابن يجامل وكان بغداد، يف واليًا يومئٍذ — بعينه السورية املشانق
يُرسل أن وسأله حسني، الرشيف وبني بينه الخالف حْسِم يف بالسعي فوعده بصداقته،

األمر. هذا يف للمذاكرة بغداد إىل مندوبًا
جوَّ ولكن ثنيان،2 بن أحمد هو العرصيني رجاله من رجًال سعود ابن أرسل
بوهج شبيًها النور وكان الرشيد، ابن نوُر فيه فسطع ذلك، أثناء تغريَّ العربية السياسة
وجده بغداد إىل ثنيان ابن وصل وعندما الرشيد، ابن إىل الجمال ُجِذب الرنَّان. األصفر
غرَّه وقد مقامه، يعرف ال سعود «ابن حكمة: وال فيه جمال ال كالًما وسمع جميل، غري
إمكاني يف فإن الحكومة، تطلبه بما يقبل ال كان فإذا باشا، فييض املشري عنه صفح أن

غري.» ال بطابورين — بطابوَرين الجنوب إىل الشمال من نجد بالد أخرتق أن
جمال إىل كتابًا استمعه عندما فكتب العزيز، عبد إىل الكالم هذا يحمل أحمد عاد

الكلمة: هذه وفيه املنديل، باشا اللطيف عبد البرصة يف وكيله بواسطة أرسله

الجنوب. إىل الشمال من نجد بالد تخرتقوا أن بطابورين تستطيعون إنكم قلتم
هللا. شاء إن قريب وذلك الطريق، لكم سنقرص أن نقول ونحن

فقل سعود ابن مندوب أنت هل الرتك سألك «إذا املنديل: اللطيف عبد إىل كتب ثم
الحساء. عىل الهجوم بعد رضٌر به يلحق أن خشية بذلك أشار وقد عثماني.» إني لهم

وكيل أو نجدي أنه يُنكر فلم موكِّله، بإشارة يعمل لم باشا اللطيف عبد ولكن
بنفسه.» يعرِّفكم اآلن هو وها الرجل، هذا قْدَر جهلتم «قد لألتراك: قال وقد سعود، ابن
أبناء وكالئه غري معاونون فيها له يكن ولم الحساء، أطراف إىل سعود ابن وصل
الكوت3 عىل للهجوم املناسب باملكان يُعِلموه أن فسألهم سويلم. بن ويوسف القصيبي

.١٩٢٣ سنة الرياض يف تُويفِّ 2
والحامية. القلعة فيها الهفوف من جهة الكوت 3
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إليهم فأرسل الحرس ووجود السور لعلوِّ الصعوبات، من هناك بما وأعلموه ففعلوا،
هللا.» بحول ل مسهَّ صعب وكل الليلة، هذه يف هاجمون «إننا يقول:

الهفوف، من واحًدا ميًال تبعد األحساء عيون من عني عىل نزل قد العزيز عبد كان
نيسان ١٣) العام هذا من األوىل جمادى ٥ يف إفرنجية) ١٠) ليًال الثالثة الساعة ويف

قائًال: فيهم وخطب رجاله من بستمائة املعسكر من خرج (١٩١٣

كأنكم امشوا هللا، بإذن منترصون وإننا الكوت، يف الرتك عىل هاجمون إننا
بْتم ُرضِ وإن حتى تجيبوه، فال أحد كلَّمكم إذا تضجوا. وال غرضكم، إىل بُكٌم
َمْن فحاربوا الكوت يف رصتم وقد أما ترضبوا. فال الطريق يف ونحن بالبنادق
. منهنَّ تدنوا ال والنساء تدخلوها ال البيوت ولكن واالكم، َمن ووالوا حاربكم

والحبال، النخل جزوع يحملون وهم األقدام، عىل ساروا أمامهم، ومىش ذلك قال
الباب إىل تسريون «أنتم األوىل: للفرقة فقال فرق، ثالث مهم قسَّ السور إىل وصلوا فلما
«وأنتم الثانية: وللفرقة يليه.» وما الباب عىل وتستولون الحرس عىل فتقبضون الجنوبي
يف تتفرقون «وأنتم الثالثة: وللفرقة فتأرسونه.» فيها املترصف علَّ الرسايا إىل تسريون

تتعدوها.» وال بها، فاعملوا أوامري هي هذي السور، أبراج
ذوي من عرشة تسلَّقه ُسلًَّما منها فصنعوا بالحبال، الجزوع حزم أناس بارش
الكوت إىل ونزلوا ساكنني فصعدوا العساكر إىل بالحبال رموا ثم واإلقدام، الشجاعة

أحد. يجيبهم فال أنتم؟ َمن يسألون: والحرس متسلِّلني،
هذا ولكن لها، املعينة الجهة إىل تسري السور داخل اكتمالها عند فرقة كلُّ وكانت
واألهايل العساكر أفاقت املدينة. ويف الحصون يف ضجة يحدث أن دون يتمَّ لم العمل
األصوات، عَلت الهاجمون، َمن يدرون ال وهم والذعر، الخوف عليهم فاستوىل النوم، من
عليه ويعدو السور إىل يصعد أن رجاله أحد العزيز عبد ذاك إذ فأمر البنادق، وأُطِلقت

مكانه.» يلزم العافية أراد َمن سعود، البن ثم هلل «امللك مناديًا:
وسهًال! أهًال وصغارهم: كبارهم يهتفون وكانوا الناس، فاستبرش بذلك املنادي نادى

سفر. من عادوا وقد إخوانهم كأنهم العساكر إىل باملياه جاءوا بل وطاعة! سمًعا
َمن ذلك عليه فأبى يتسلَّقه، أن فأراد السور، خارج يزال ال فكان العزيز عبد أما
لجئوا قد الحرس وكان معه. ودخلوا فدخل منه، جانبًا فهدموا الجنود، من معه ى تبقَّ
فجاءوا بيوتهم، من خرجوا قد املنادي، صوت سمعوا أن بعد الكوت، وأهل القلعة، إىل

والوالء. الطاعة عىل ويعاهدونه سعود بابن بون يرحِّ
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الحساء فتح

َمن مثل يبايعون جاءوا — األهايل من ى تبقَّ َمن الصباح أصبح عندما جاء ثم
مسيئهم. عن وعفا محسنَهم فأكرَم — تقدَّمهم

الهفوف يف أربعة لهم كان وقد قابعون، حصونهم يف الليلة تلك واألتراك ذلك كل
فعندما املربز. يف الشمال إىل وآخر الجنوب، إىل وحصن الكوت، داخل اثنان وخارجها؛
الذعر عن أفصحت طلقات الحصون تلك من واملدافع البنادق يُطلقون رشعوا الفجر أبلج

أحًدا. روَّعوا وال بأحد أرضوا فال عليهم، مستوليًا كان الذي
طاعن ضابط وهو الرتك من بأسري سعود ابن جنود من جندي جاء الظهر وعند

الحامية. قائد وإىل املترصف إىل رسوًال العزيز عبد فأرسله السن، يف
أما بالدهم، إىل لهم ونرحِّ نؤمنهم ونحن العافية، يبغون كانوا إذا يسلموا لهم «قل –
البارحَة.» الليلَة البلد هاجمنا ساعة مراكزهم يف سنهاجمهم للقتال فليستعدوا أبَوا إذا

ومائتي ألًفا عدُدها كان التي الحامية سلَّمت ثم األمان، والقائد ف املترصِّ قِبل
سالحه.» العثماني الجندي من ننزع «ال قائًال: بسالحهم حتى العزيز عبد فأذن جندي،

الحصون. يف مكانها فظلَّت والذخائر املدافع أما
وأمتعتهم بعيالهم جندي ومائتا ألٌف وعائالتهم. لهم ورحَّ بالركائب زهم جهَّ ثم
واحد رجل غري طريقهم ن ويؤمِّ يخفرهم َمن معهم وليس العقري إىل الهفوف من ساروا
وصلوا وعندما باشا، جمال إىل السابق مندوبه ثنيان بن أحمد هو سعود ابن رجال من

البحرين. إىل تقلُّهم بسفن أحمد زهم جهَّ العقري إىل
بن الرحمن عبد بقيادة القطيف إىل رسية العزيز عبد أرسل الهفوف احتالل بعد
القطيف يف للرتك يكن ولم التسليم، إىل أهلها بادر الناحية تلك إىل وصل فلما سويلم،

هاربني. السفن يف ففرُّوا الجنود، من رشذمة غري
لهم يزيِّن َمن وجدوا البحرين إىل وصولهم فعند الحساء يف كانوا الذين العساكر أما
فريق ظفر وقد هناك، القرص4 يسرتجعون علَّهم عليه، ويشجعهم العقري، إىل الرجوع
عىل ليًال فهجموا العقري، إىل وعادوا فيه فركبوا تمًرا ل يحمِّ كان بسام آلل بمركب مهم
منهما الواحد يف كان آخرين، مركَزين عىل هجموا ثم خائبني، الحامية تهم فردَّ القرص،

مركزهم. واحتلُّوا األتراك فهزمهم رجًال ثالثون

القرص. يف غالبًا هو الحصن أو الحصن، غالبًا هو األمري مقرُّ القرص 4

191



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

فوصلها العقري، إىل وسارع الرحال فشدَّ الهفوف، يف وهو العزيز عبد الخرب بلغ
وصولها عند فوجدت الخيل، من كوكبة سريَّ قد كان ولكنه الليل، من الثانية الساعة يف
فهزمتهم احتلوه الذي املركز يف الرتك عىل هجمت قد القرص يف كانت التي الرسية أن

ثالثني. منهم وأرست
البحر. وأركبهم التايل اليوم يف هؤالء سبيل العزيز عبد أخىل

لربيطانية السيايس الوكيل وإىل البحرين أمري خليفة آل عيىس الشيخ إىل كتب ثم
ونحن علينا العدوِّ تحريض بكم «أيليق فقال: منهم، بدا ما عىل يلومهم هناك العظمى
يعقبها قد فيما فالتبعة وتمنعونها األعمال هذه مثل تتالَفون ال كنتم فإذا أصدقاؤكم،

عليكم.» هي
قاصدين البحرين من السفن ركبوا العساكر أن وفيه إبطاء، دون الجواب جاءه

الوكالة. أو الحكومة من علٍم دون العقري إىل رجعوا وقد البرصة،
إىل سعود ابن يتقدَّم أن خشوا اإلنكليزي والوكيل خليفة آل أنَّ فهي الحقيقة أما

العداء. من أظهَر فيه ع الترسُّ كان عمل عىل فأقدموا فتوحاته، يف الخليج داخل
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العرشون الفصل

يتسابقون املفاوضون
ر يتعثَّ مبارك والشيخ

العقري لشاطئ محاذيًا األرض من رأًسا البحرين من والجنوب الرشق إىل الخليج عىل إن
احرتب قد وجاًها، سنٍّا يومئٍذ األمراء شيخ ثاني، بن قاسم الشيخ صاحبه كان قَطر، هو
َعراه، بذلك سعود ابن فاز فعندما الحساء، من يُخرَجهم أن عبثًا وحاول مرًرا والرتك
فكتب األدنى، جاَره الفاتح أصبح وقد إمارته، عىل الخوف منها شتَّى، هزاٌت غرَو، وال
منه كان وما ويهدِّده، يحذِّره اللهجة شديد كتابًا العام هذا من (أيلول) شوال يف إليه
الشيخ فسلَّم األخري، الحصاَر الدنيا الحياة عدوُّ أسبوع بعد حارصه فقد التهديد. ذا غري
فقد خلفه أما األبدية، بالرحمة الظافرين من وكان (١٣٣١ه / ١٩١٣م)، صاغًرا قاسم

سعود. ابن فواىل حكيًما كان
بن الرحمن عبد هناك ر فأمَّ شئونه، ينظم القطيف إىل ه توجَّ قد العزيز عبد وكان
اليوم حتى وهما رجاله، كبار من رجلني جلوي، بن هللا عبد الحساء يف ر وأمَّ سويلم

الناحيتني. تيْنِك يف يحكمان
باشا اللطيف عبد البرصة من وقدم الرياض إىل العام هذا خريف يف عاد ثم
فَقِبل الحساء، فاتح وبني بينها بالصلح ط للتوسُّ العثمانية الحكومة من منتَدبًا املنديل

الربيع. إىل املسألة يف النظر ل وأجَّ ط، التوسُّ العزيز عبد
فرجع باالجتماع، يأذن أن منه ويطلبون أيًضا، يفاوضونه بدءوا قد اإلنكليز وكان
آخر رجل ومعه للبحرين السيايس بالوكيل العقري يف واجتمع الحجة، ذي يف الحساء إىل

ذكره. إىل سنعود شيكسبري، اسمه
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مقاومة إىل السبيل د مهَّ أنه إالَّ للتاريخ، يشء عن يُسِفر فلم هذا العقري اجتماع أما
يف كان الذي النفوذ ذلك اإلنكليزي، النفوذ فيها تالىش أن بعد تركية يف األملاني النفوذ
سعود ابن نجم عال فعندما الهند، طريق عىل إنكلرتة خشيت القرم. حرب منذ األول املقام
عىل عضًدا لها ليكون وإياه اتفاق عقد يف وتسعى ودَّه تخُطب طفقت شوكته، وظهرت

العراق. يف خيَّم قد كان الذي األملاني النفوذ ذاك دون منيًعا ا سدٍّ فيقف الخليج،
إليها رسية فأرسل القطيف، يف دسيسٍة خربُ فبلغه الرياض إىل العزيز عبد عاد
جاءه وقد الجبيل. يف فنزل الناحية تلك إىل بنفسه سار ثم و١٩١٤م)، (١٣٣٢ه / ١٩١٣
ومعه الكويت، قدم الرتك كبار أحد أن يُخربه الصباح مبارك الشيخ من كتاٌب هناك وهو

الصلح. يف ط للتوسُّ وإجازة سعود البن باشا أنور من هدية
يرأسه وفٌد للمفاوضات تألَّف قد أن العزيز عبد ليُخرب املنديل اللطيف عبد جاء ثم
«الوالد» فاضطرب الخاطبون د تعدَّ السلطان. ياورية من ياور وفيه النقيب طالب السيد
ه ويمدَّ بنظره، ليكأله بالكويت ظلِّه يف االجتماع يكون أن يطلب «ولده» إىل فكتب مبارك،

الكويت.» بلدك يف إالَّ هؤالء وساطة تقبل أالَّ ولدي يا عليك ي حقِّ «من بإرشاده:
بعض أجاب فقد ذلك ومع وإرشاده، «الوالد» كالءَة من شبع قد كان «الولد» ولكن
«الوالد» كتب العاصمة. من يوم مسري عىل الصبيحية، ونزل الكويت جهة إىل فسار َطَلِبه
فليتقدموا الكويت من قريب اآلن «إني العزيز: عبد فأجابه إليه، بالقدوم يلحُّ ثانيًة

إيلَّ.»
الكويت يف العظمى لربيطانية السيايس الوكيل إليه كتب الصبيحيَّة يف هو وبينا
السيارة يف الوكيل جاء هناك. به واجتمع مَلح، يف موعًدا له فرضب باملقابلة، يستأذن
فال الوكيل) مع (أي ِولدي يا معه صلبًا «كن يقول: مبارك من بكتاب سائقها وجاء

الشايف.» الجواب تعِطه وال يشء من تمكِّنْه
خطته قرَّر قد يكن لم ألنه املرة؛ هذه «والده» مجاملة يف بأًسا «الولد» يَر لم
ولكن اليوم، شيئًا نقرِّر أن يمكن «ال للوكيل: فقال واإلنكليز، الرتك تجاه السياسية

عني.» ينوب الصباح مبارك والدي
يف معسكره إىل فعاد ضاحًكا سعود ابن وركب الكويت، إىل غضبًا الوكيل عاد

الصبيحيَّة.
«الوالد» من كتابًا يحمل نجاب ووصل طالب، السيد وفد وصل التايل اليوم ويف
يُنتَخب لم ألنه الوفد؛ عىل ناقًما كان وقد الشاتم. الالئم الحاقد، الحانق مبارك من —
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صلبًا ُكْن اعني. الخدَّ املكَّارين الكذَّابني «هؤالء من يحذِّره العزيز عبد إىل فكتب لرئاسته،
اعون.» خدَّ كذابون إنهم يقولون، ما تُصدِّق وال يشء، من تمكِّنْهم وال ولدي يا معهم

وقال: أبيه، كتاب عىل فأطلعه سعود ابن عند يومئٍذ مبارك بن جابر الشيخ كان
االثنني؟» أحارب أن إمكاني يف وهل األتراك. من ويحذرني اإلنكليز، من يحذِّرني «تراه

الناس.» واترك مصلحتك فيه ما إىل «انظر جابر: فأجاب
حارضين، مبارك رجال من وآخرون جابر الشيخ وكان األوىل املؤتمر جلسة ُعقدت
قال شمله. تبدِّد وكادت املؤتمر زعزعت السياسية، قنابله من قنبلة العزيز عبد فرمى
فإذا املفاوضات. يف إليهم أركن ال وأنا اعون، خدَّ كذَّابون «األتراك الوفد: رجال يخاطب
قابًال ولست وبينكم، بيني الواسطة هو مبارك والدي فدونكم مصالحتي تبغون كنتم

ذلك.» بغري
العشاء، بعد اليوم ذاك يف أخرى جلسة فتبعتْها الصباح، يف الجلسة هذه ُعِقدت
الوفد رئيس يف خصوًصا الغضب، من بركانًا لتُِثري كافية الجلستني بني الفرتة ولكن
صىلَّ ثم اليوم ذاك القيلولة نام أظنه والكربيت. البارود من مزيج وِمزاجه طالب، السيد

ذكُرها. بعدئٍذ أضحكه طاملا ضحكًة ضحك ثم وصربًا، استعاذًة املغرب
أطلعهم وقد الوفد. رجال غري يحرضها فلم خصوصية املساء جلسة كانت
العجب، وكان الضحكة فكانت مبارك، الشيخ كتاب عىل الجلسة افتتاح قبل العزيز عبد
ويف القطيف يف معتمدون للدولة يكون أن الوفد طلب الوالئيَّة. املفاوضات بارشوا ثم
لقاء الدولة تساعده وأن فقط، والئيَّة العالقات تكون أن وطلب سعود ابن فأبى الحساء،
يظل أن وقرَّروا بذلك الوفد َقِبل والَّتي اللَّتَيَّا بعد واملال. والذخرية باألسلحة الوالء هذا

العايل. الباب يُقرَّه أن إىل ا رسٍّ االتفاق هذا
ا عمَّ سألهم وعندما استقبالهم، مبارك الشيخ فأحسن الكويت إىل الوفد رجال عاد
قلت انتصحتم، فما «نصحتكم فقال: األوىل، الجلسة يف سعود ابن قاله بما أخربوه جرى

غريي.» أحٌد قياَده يملك وال َعيَّار1 سفيٌه الرجل إن لكم
الوايل حرضها للوفد َمأْدبة البرصة يف قرطاس آل الوهاب عبد أَدَب يومني وبعد
سعود. وابن الوفد يف الحديث وكان مبارك، والشيخ خزعل، والشيخ باشا، كمايل شفيق

بمعناهما العربية البالد يف شائعتان واللفظتان نفسه، يزجر وال هواه يركب َمن والَعيَّار الجاهل، السفيه 1
الفصيح.
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انتدبتموني إذا إالَّ تفلحون ال إنكم لكم أَُقل «أَلم الوايل: يخاطب مبارك الشيخ قال
لكي أوًال: ألمرين؛ إالَّ وهللا منكم ذلك طلبت وما سعود؟ ابن وبني بينكم ط للتوسُّ أنا
يعقل ال السفيه ألن سعود ابن عىل أسرت لكي وثانيًا: العثمانية، للحكومة بخدمٍة أقوم

يقول.» ما
انفرط.» األمر ولكن الصواب، هو «رأيك الوايل: فأجاب

طالب؟» يا أنت قولك «وما الوفد: رئيس مخاطبًا قال ثم
فشلنا.» ملا معنا حرضته كان فلو مبارك، الشيخ قاله ما «أقول طالب: السيد

الباب من جاء إذ الشيخ؛ ذبحت التي األخرى الضحكة حني أسبوع بعد وحان
مقرونًا الصبيحية2 مؤتمر يف تقرر ما عىل التصديق فيها برقية البرصة وايل إىل العايل

األول. العثماني وبالنيشان سعود، البن بالشكر
الفيلية، يف يومئٍذ كان الذي مبارك الشيخ إىل وسارع الربقية تلك طالب السيد حمل

الحكومة.» مع ولدك اتفق قد أبرش، شيخ يا «أبرش السالم: بعد فقال
هذا؟» كان «ومتى مدهوًشا: مبارك
بليلة.» ُقِيض «األمر متهاِنًفا: طالب

خبيث.» يا مساعيك من «كلها متغيًِّظا: مبارك
أبيه.» من الخباثة الولُد «تعلَّم السابقة: لهجته يف طالب

عني.» إليك خبيث! يا عليك هللا «سلط عينيه: يف النقمة اشتعلت وقد مبارك
الربقية. قراءَة يعيد وهو طالب السيد ضحك

ويلومه؛ يهنِّئه سعود ابن إىل حسن آل العزيز عبد رسوله مبارك أرسل ذلك وبعد
يقول: إليه العزيز عبد فكتب باالتفاق، يخربه لم ألنه

حبٍّا إالَّ ذلك وما الكويت، إىل الجبيل من القدوم يف نفيس أهنت وقد ابنك إني
بأالَّ يأمرني وهو والدي أُرِيضَ أن أستطيع كيف ولكن بإرادتك. وعمًال بك
الثالث الطريق والدي حرضة يل بنيَّ فإذا والرتك. أتفق وأالَّ واإلنكليز، أتفق
يف الكالم ذاك استحسن كيف اآلن: والدي أسأل ولكني شاكًرا، راضيًا أسلكه

قرطاس؟ ابن مائدة عىل ولده

االتفاق. هذا تنفيذ دون العظمى الحرب حالت قد 2
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طالب، اللعني أكاذيب ْولِدي يا تصدِّق «ال فقال: عادته، عىل معتِذًرا مبارك فكتب
الغاية لك ألُدِرك والجفاء عنك بالبعد األتراك أمام أتظاهر أن أريد أني ْولِدي يا وأكد

تنُشدها.» التي
بعزِّ الوالد فْليَْهنأ يرام، ما عىل كانت األمور أن هلل «والحمد العزيز: عبد فأجابه

والسالم.» ولده،
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الوفود قة ومفرِّ العهود هادمة

بادية يف اليسري غري يكن لم العربية البالد يف هدمته الذي أن ومع العظمى! الحرب هي
فنكشف األثري وقوف عنده نقف أن من عربيٍّا، تاريًخا نكتب ونحن ، بدَّ فال األطالل

أدفانه. من يشء عن التاريخ أجل من النقاب
وتنافس املتفاوضون، فتفاوض والكويت، الحساء إىل وراحت الوفود جاءت
والتسجيل االسم يستحق ما النتائج من يتجسم لم أنه عىل سعود. ابن ودَّ الخاطبون

العايل. الباب وأقرَّه الصبيحية يف تمَّ الذي االتفاق ذاك غري
البيانيُّون أِذن إذا — يمينه أن هو العايل الباب ذاك أمر من العجيب والغريب
واٍد، يف كانوا العراق يف رجاله إن أو يرساه. تعمل كانت بما تعلم لم — باالستعارة
عن بعضهم الزمالءَ تُبِعد عزلة عزلتني، يف الفريقان كان بل آخر، يف الحجاز يف ورجاله
يف الوفود فتعدَّدت املشهور. الباب ذاك نور األعىل، النور عن كلهم تُبعدهم وعزلة بعض،
الدولة حظ لُحْسن العظمى، الحرب ولكن لعهود، ناسخة عهود وُعقدت سعود، ابن باب

النهار. وكالم الليل كالَم نار بطلقة ومحْت واملنسوخ، الناسخ هدمت العليا،
يف سعود بابن النقيب طالب السيد وفُد يجتمع أن قبل شهوًدا. الحوادث وهاكم
وتمَّ الزبري، قرب باشا كمايل شفيق البرصة بوايل الرشيد بن سعود اجتمع الصبيحية
عرشة الرشيد البن قدمت وقد سعود، ابن محاربة يف الدولة تساعد أن عىل بينهما االتفاق

املال. من وشيئًا الذخائر من وكثريًا بندقية، آالف
الرشيد ابن إىل فكتب الرياض، إىل رجوعه بعد إالَّ االتفاق بهذا سعود ابن يعلم لم
«إني الرشيد: ابن فأجاب واألتراك. اتفاَقه عليه ويعيب بينهما، الذي الصلح بعهد يذكِّره
العزيز عبد فَعدَّ بها.» الدولة رضيت إن إالَّ تكون ال وإياك ومصالحتي الدولة، رجال من

أوىل.» فاملقاومة العهد نكث عىل ا مرصٍّ كنت «إذا يقول: إليه وكتب منه، خيانًة ذلك
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قامت وقد تُردِّدها، يومئذ كانت أوروبة أن الكلمة هذه كتب عندما باله يف خطر وما
بالسالح. بعض عىل بعضها هناك الدول

مراسلة إىل خربُها، به اتصل عندما العزيز، عبد فسارع العظمى، الحرب شبَّت
فأرسل املوضوع، يف — الصباح وابن الرشيد، وابن حسني، الرشيف — العرب أمراء

فحواه: هذا منه كتابًا يحملون النجابة

نتفق علَّنا للمذاكرة نجتمع أن فأرى الحرب، بوقوع شك وال علمتم قد
وتعزيز حقوقنا لَصْون الدول من ودولة ونتحالف أهوالها، من العرب فنُنْقذ

مصالحنا.

جاء — ثانية األتراك ِقبَل من طالب السيد جاء الكتاب بهذا الرسل بعث أن بعد
القصيم. يف به فاجتمع سعود، ابن يسرتيض

كان الذي شيكسبري املالزم فجاء البرصة، احتلوا قد ذلك أثناء كانوا اإلنكليز ولكن
غري يقيِّدها قيَد ال تفويضات حقيبته يف يحمل العقري، يف سابًقا سعود بابن اجتمع قد

نجد. بمصلحة واقرتانها الربيطانية املصلحة
ويتزلَّف لرية آالف عرشة سعود ابن إىل يحمل آخر عثماني وفٌد املدينة من َقِدم ثم

الوفد. أعضاء أحد األلويس شكري محمود صديقه بواسطة منه
للنظر والده من موفًدا حسني الرشيف بن هللا عبد األمري الحجاز من خرج ثم
سعود ابن بمندوب الحدود عىل فاجتمع بخصوصها، العزيز عبد كتب التي املسألة يف
الفرص يتحنيَّ كان الرشيف أن والحقيقة شيئًا. يقرَِّرا أن دون اجتمعا كما االثنان وافرتق
لؤي بن خالد األمري وصفها التي املعاهدة لتلك قيل كما تنفيذًا سعود ابن عىل للهجوم

ترضك.» وال الرتك عند تنفعه ورقة له «اكتب قوله: يف
إذا فأحارب الدولة، رجال من «إني يقول: برصاحة جاوب فقد الرشيد ابن أما

صالحْت.» إذا وأصالح حاربْت
الهند حاكم Lord Harding هاردنغ اللورد بأن «ولَده» يُْعِلم مبارك الشيخ وكتب

للمفاوضة.» إلينا أنت تقدم أن ولدي يا رأيي «ومن البرصة: إىل قادٌم
قضت بما يعمل الوفود إىل سعود ابن فعاد الرياح، أدراج للتفاُهم الدعوة ذهبت
ترى كما «إنها محمود: للسيد قال وقد حسنًا. ردٍّا اآللويس وفُد فردَّ واألحوال، املصلحة

البرصة.» احتاللهم بعد اإلنكليز مقاومة يمكنني فال
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ط فتوسَّ بلده إىل الرجوع يخىش االحتالل، ذلك بعد النقيب، طالب السيد وكان
الضابط أما األمل. خائَب اآللويس عاد كما عاد وقد اإلنكليز. فأذن أجله، من العزيز عبد
التايل، الفصل يف سنفصح كما فيها، وبقي العربية، البالد يف فبقي شيكسبري اإلنكليزي

األبد! إىل
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والعرشون الثاني الفصل

جراب يوم

بل سعود، ابن اإلنكليز وأمدَّ الرشيد، ابن الرتك فأَمدَّ األخصام، مقاصد عن اللثام ُحِرس
هي األحالف. مع الثاني وُعدَّ الوسطى، الدول مع واألملان، الرتك تحالف وقد األول، ُعدَّ

األيام. تلك يف قيمة ذات كانت وقد السياسية، الحقيقة
يحارب فلم الحياد، عىل البدء يف أقام سعود ابن أن فهي التاريخية الحقيقة أما
وال اإلنكليز، أراد كما بالعراق الرتك محاربة يف يشرتك ولم الرتك، أراد كما الحسني
هي اليمن. يف األتراك إخوانهم إىل املال حاملون وهم بنجد املرور من الدولة ُرُسل منَع
واستعان الصلح عهد نكث الذي الجبل أمري غري يومئذ ه ليهمَّ يكن فلم كلها، الحقيقة

نجد. أمري عىل العثمانية بالدولة
آالف الثالثة منهما كلٍّ جيُش يتجاوز فلم للحرب، قصري وقت يف االثنان ب تأهَّ وقد
اء األشدَّ العارض أهل من أكثرهم الحرض، من ألف نحو سعود ابن مع كان مقاتل.
مع وكان غري. ال واحد ومدفع البادية، عدا ما العجمان، من خيَّال وثالثمائة البسالء،
سعود ابن جيش رافق وقد ر. شمَّ فرسان من فارس وألف الحرض من ستمائة الرشيد ابن

السابق. الفصل يف إليه أرشت الذي شيكسبري1 اإلنكليزي الضابط
معنا، تمَيش أن رأيي من «ليس له: قال وقد ذلك، ليستحسن العزيز عبد يكن لم

إليك.» هللا شاء إن فنعود الزلفى، يف تنتظرنا أن ل أُفضِّ وإني
بني القتال ساحة من َقُرَب إنكليزيٍّا رجًال إن يُقال أن يجوز «ال شيكسبري: فأجاب

وخوًفا.» جبانًة ورجع الرشيد وابن سعود ابن

.Capt. W. H. C. Shakespeare 1
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إىل الجيش مع وركب االستئذان، يف شيكسبري فألحَّ النصيحة، يف العزيز عبد ألحَّ
جراب. إىل — القتال ساحة

وتقاليد أجداده بعادات ك التمسُّ شديد ا، قحٍّ إنكليزيٍّا الشاب الضابط هذا كان قد
اإلنكليزي الة الرحَّ هو منها. يشء عن العربية البالد يف يتنازل فلم كان. مكان أي يف ته أمَّ
جامل وال والعقال، بالكوفية مثًال برنيطته يبدل أن أبَى الذي — أظن ما عىل — الوحيد

اإلفرنجية. ثيابه تسرت كانت التي العباءَة بغري البالد داخل يف العرب
آلة أمتعته بني وحامل البسها وهو سعود ابن جيش يف ركب الربنيطة! ولكن

التصوير.
وينتخون. يعتزون سمعهم وقد اإلخوان! جيش يف شيكسبري

ال��ت��وح��ي��د! أه��ل ال��ت��وح��ي��د! أه��ل
ال��ع��وج��ا!2 أه��ل ال��ع��وج��ا! أه��ل

يرددون وهم الرجال، يشجعَن الحسان، األبكار ارياتها3 عمَّ أخرجت قد ر شمَّ وكانت
املشهورة: ر شمَّ نخوة

س��ن��اع��ي��س!4 س��ن��اع��ي��س!

وكان اآلخر، الواحد يطلب القصيم فيايف يف الجيشان سار ١٣٣٣ه / ١٩١٥م:
كانون شمس يف يناير) ٢٤) العام هذا من األول ربيع من السابع اليوم صباح يف سريهما
الفرسان. تصطدم أن قبل الظهر قرب جراب يف األصوات فاصطدمت املنشطة، املدفئة

البلد أو القبيلة اسم أو واألجداد اآلباء أسماء ترداد يف يكون واالعتزاء العارض، أسماء من اسم العوجا 2
مفخرة. إىل يرمز ما أو

ى تَُسمَّ األبكار بناتها من بنتًا الحرب يف تنتخب قبيلة كل أن سعود ابن أبطلها التي العرب عادات من 3

منتخية الوغى ساحة إىل قومها وتتقدم الشعر، مرخية سافرة فيه تقف أو الهودج، يف فرتكب ارية العمَّ
منخية.

بأهل خاصة أخرى نخوات وهناك والحرض، البدو تعم العمومية، النخوة هي سنعوس جمع سناعيس 4

بصبيان يدعون وامللحان حائل. يف كثريون والسود السودان، وأهل ملحان، وأهل لبدة، أهل منها: حائل
الرشيد. آل خاصة من كانوا ألنهم الخزنة؛
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ال��ع��وج��ا! أه��ل ال��ع��وج��ا! أه��ل
س��ن��اع��ي��س! س��ن��اع��ي��س!

املشهورة: كلمتهم أيًضا يرددون التوحيد، أهل أي العوجا، أهل وكان

ب��اغ��ي��ه��ا! ي��ا أن��ت أي��ن ال��ج��ن��ة! ه��ب��وب ه��بَّ��ت

بقبيلتها. الخاصة النخوة أو باْلِعزوة كلٌّ ريات الشمَّ اريات العمَّ فيُِجبْنَهم
الغلبة فكانت وتراجعت، وتطاردت النهار، ذاك ظهر يف وتقارعت األبطال تصادمت

سعود. البن األمر بادئ يف

ب��اغ��ي��ه��ا! ي��ا أن��ت أي��ن ال��ج��ن��ة! ه��ب��وب ه��بَّ��ت

الجمال، أسنمة فوق الواقفات ريات، الشمَّ أمام يقع التوحيد أهل رصاص وكان
هاِزجاٍت: ويهتْفَن القتال! إىل بالرجال: فيصْحَن

ال��دل��ي��ل غ��اوي ي��ا غ��وي��ت ح��رب��ن��ا ي��ت��م��نَّ��ى ي��لِّ��ي
ي��س��ي��ل ��ْل��ف��ى ال��شَّ ع��ل��ى دم��ه ض��رب��ن��ا م��ن واح��د ك��م

بحياته. أودت برصاصة شيكسبري فأصيب البنادق، ودوَّت القتال احتدم
فأغارت االنهزام، صيحة يصيحون وهم خيانًة تراجعوا قد العجمان فرسان وكان

أمواله. وغنمت فدحرته، األيرس التوحيد أهل جناح عىل الرشيد ابن بادية ذاك إذ
الرشيد ابن جيش عىل ذلك أثناء أغاروا فقد مطري، من وأكثرهم سعود، ابن بدو أما

الغانمني. الفائزين من كذلك وكانوا ومخيمه،
فيه يكن ولم السواء، عىل شمر وأهل التوحيد أهل عىل كان الذي جراب يوم هو

فرشدوا. فغنموا، أغاروا، فقد الفريقني، من البدو غريُ ظافًرا
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العجامن

عىل أيًضا، فارس بالد ويف العجم. من العجمان أن العرب ة عامَّ بني السائرة األغالط من
اليمن، قبائل من أنهم فهي الحقيقة أما القول، هذا يقولون َمن الجنوبي، الخليج شاطئ

همدان.1 إىل ينتسبون وهم قحطان، عرب من
اإلمام أيام يف فوصلوا رشًقا ارتحلوا ثم نجران، يسكنون املايض يف الُعجمان كان
فيصل توىلَّ وعندما هناك. خالد بني «ديرة» وأنزلهم إليهم فأحسن األحساء، إىل تركي
فصاروا أمرهم، واستفحل النعمة فأبطرتهم لهم، أبيه معاملة مثل عاملهم اإلمارة
شديدو ولكنهم والغدر، باملكر موصوفون هم اج. والحجَّ السابلة عىل الطرق يقطعون
وشأنهم، فرتكتهم العثمانية الدولة عصوا العشائر. يف مثلها ينُدر عصبية وذوو الشكيمة
كان فقد ذلك ومع الغنائم، رؤساءَهم يشاركون الحساء يف الها عمَّ كان ما وكثريًا

لينعلها. الحساء بها ويدخل فرَسه الدولة جنديَّ يسلب العجماني
كبِْح من يتمكَّن ولم واسرتضاهم، فحاربهم، الصباح، مبارك الشيخ كذلك عَصوا
العرائف ه عمِّ أبناءَ حالفوا ثم سعود، ابن واَلوا ولكنهم والئهم، كسب من وال جماحهم
يبلغ فال ا، عدٍّ القبائل أصغر أنهم ومع األمر. بادِئ يف وغلبوه وحاربوه، خانوه عليه.
خالد بني حتى ونازعوا كلها عليها تفوَّقوا فقد آالف، خمسة من أكثر فيهم املقاتلة

الشاعر: قال السيادة،

ش��ط��ر ول��ل��خ��ال��دي ش��ط��ٌر ل��ع��ج��م��ان��ه��م ب��زع��م��ه��م ج��ه��ًال األح��س��اءَ ق��س��م��وا وق��د

همدان. بن خيوان بن جشم بن مالك بن رافع بن أصا بن يام بن مذكر جدُّهم 1
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يف بعضهم وتفانيهم وبأسهم عصبيتهم لشدَّة االسم بهذا يُدَعون هم العرب! أملان
أقبل «ال قائًال: يجيب بروحك، هللا من الخري أتقبل منهم: الواحد ُسئل إذا بعض. سبيل

كافة.» لْلُعجمان يكون ال خريًا
مراًرا فرفضوه العميم، بالخري العرب، وصديق البادية عدو سعود، ابن جاءهم وقد
ار َّ الرصَّ يف فأثمر الخري ذاك زرعوا ثم قلت، كما عليه الحسام امتشقوا بل أمرهم، بادئ يف
شاهٌد والتاريخ والعصيان. والخيانة املكر زرعوا ذلك قبل ولكنهم اآلن، ديرتهم قطِب

الحساء. ويف جراب وقعة يف خصوًصا عليهم
إىل سعود ابن عاد الجيشني من البدو غري فيها يَُفز لم التي الوقعة تلك بعد
عربان منهما الواحد أدَّب أن االثنني من وكان شمر، جبل إىل الرشيد وابن القصيم،
وكان مطري، من قبائل الرشيد ابن وغَزا وحرب، شمر من قبائل سعود ابن فغَزا اآلخر،

الغزوتني. حليف التوفيق
قد كان الذي خصمه يطلب فراَح البادية، من ناله بما يقنع لم العزيز عبد أن عىل
عشائر عىل اعتَدوا ذلك أثناء العجمان لكن منه، عاد ثم العراق إىل شمر رجال مع رحل
تأديَب منه يطلب العزيز عبد إىل مبارك الشيخ فكتب مواشيهم، فنهبوا الصباح ابن
الرشيد ابن من رسول جاء أيًضا وإليها شقرا. يف النجاب فأدركه املنهوبات، ورد املذنبني
الشيخ إىل ناًرصا ه عمِّ ابن العزيز عبد أرسل ثم السابقة، املعاهدة فُجدِّدت الصلح يطلب

فحواه: هذا بكتاب مبارك

أنالك، ا ممَّ أكثر العجمان من أنالني قد صدوق. بصديق مبارك يا لست
نسري أن شدته من نتمكن وال الَقيظ، وقت يف اآلن ونحن لت. وتجمَّ فصربت
الرشيد، ابن صلح من َريب يف أني هو الثاني واألمر العجمان. ديرة إىل بجيش
واألمر والعجمان. حرب يف ودخلت نجًدا غادرت أنا إذا العهد نْكَث فأخىش
األسباب. سبيلها يف فضاقت عيلَّ تكاثرت وقد الحروب هذه نفقات الثالث
الحرب بعد العجمان يلجأ أن أخىش أني هو الوالد حرضة يا الرابع واألمر
أن حال كلِّ يف رأيي ومن والظفري. سعدون يوم فعلت كما عيلَّ فتنقلب إليك

الصيف. فصل إىل املسألة ل نؤجِّ
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فأجابه املنهوبات، اسرتجاع عىل وأرصَّ ل، يُؤجَّ ال األمر أن «ولده» إىل مبارك فكتب
خصوًصا — بحرب إال — مكرهني إالَّ ينهبون ما يُرِجعون ال العجمان أن العزيز عبد

قال: ثم اإلساءة، مسلفهم مبارك، أي وأنه،

والرجال، باملال تُعينَني أن وميثاقه هللا عهد تعطيني محاربتهم عىل عزمت فإذا
إليك، لجئوا إذا تستقبلهم وال مسلكي، غري مسلًكا معهم سياستك يف تسلك وأال

وبينهم. بيني بالصلح تتوسط وال

بفرقة الحساء إىل العزيز عبد فمىش هللا! عهد — ذلك عىل مبارك الشيخ عاهده
العجمان وكان (١٣٣٣ه / ١٩١٥م)، العام هذا صيف يف والبدو الحرض من صغرية
جنوبًا وزحف الحساء أهل من جيًشا فحشد قطر، تجاه رحلوا قد بقدومه علموا عندما

أثَرهم. يًا متقفِّ
رواحل، لديهم يكن ولم نهاًرا، بالقتال ناهيك امليش يُستطاع فال شديًدا الحرُّ كان قد
أشجار وكانت فيه. معسكًرا العدو كان كنزان ى يُسمَّ مكاٍن إىل فوصلوا ماشني فأرسوا
سكت الرصاص. عليها يُطلقون فرشعوا الشعر، من بيوت كأنها تبدو الليل يف النخل
خرجوا ثم األشجار، عىل ذخريتهم الحساء أهل أرسف حتى النخيل ذاك وراء العجمان
عراك يف الليل ذاك طيلة واستمروا فتالحموا وراء، من وهاجموهم بهم وا فلفُّ مكامنهم من

الظالم. وسيدة الهول أخت الفوىض وكانت شجاعة، فيه العماوة كانت
فعادوا رجاله، عىل الدائرة ودارت سعد، أخوه وُقِتل الليلة، تلك يف العزيز عبد ُجِرح
أشهر. ثالثة فحارصوها الهفوف ُقْرب ونزلوا العجمان اهم فتقفَّ الحساء، إىل منهزمني

فسارع يستنجده، مبارك الشيخ وإىل نجد، أهل ليستنفر أبيه إىل العزيز عبد كتب
العزيز عبد بن سعود العرافة أحد ومعه الرحمن عبد بن محمد بقيادة للنجدة نجد أهل
رأى فلما جراب. وقعة يف معه وحارب الرشيد ابن إىل وانضم الخرج من سابًقا فرَّ الذي

مناًرصا. تائبًا إليه فعاد الحميَّة استفزَّتْه املحنة تلك يف العزيز عبد ه عمِّ ابن
العجمان، بحرب سمعوا عندما للوثوب زوا تحفَّ اآلخرين سعود ابن أعداء ولكن
الذي حسني، الرشيف أما احتاللها، يريد بُريَدة إىل ومىش الصلح، عهد الرشيد ابن فنكث
هذه ه يرسَّ فلم األحالف، مع العظمى الحرب ليدخل واإلنكليز مفاوضاته يف أمعن قد كان

هللا. عبد األمري ابنه عليه فأرسل الرشيد، ابن عمُل املرة
بُريَدة من الرشيد ابن برجوع الطريق يف وهو علم ولكنه نجد إىل األمري زحف

الحجاز. إىل البال مطمنئَّ وعاد سريه يف فتوقَّف مدحوًرا،
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إليه فكتب العزيز، عبد طلبها التي النجدة إرسال يف أبطأ فقد مبارك الشيخ أما
— صغرية بقوة أوالده من آخَرين واثنني سامًلا ابنَه ذاك إذ ز فجهَّ بالعهد، يُذكِّره ثانية
إىل وانضموا الحساء إىل فجاءوا — البدو من ومائتني الحرض من رجًال وخمسني مائة

سعود. ابن جيش
أنهم والحقيقة الصيف. مدة أي أشهر؛ ثالثة الهفوف حارصوا العجمان إن قلت
إليهم، الوصول املهاجمون يستطيع فال املياه، مجاري وتتعرج فيها تكثر أماكن يف نزلوا

عليهم. العزيز عبد ذاك إذ فشدَّ منها، رحلوا القعدة ذي آخر يف ولكنهم
بفرقة ليًال وزحف مراكزهم، يف يبقوا أن وجنودهما الصباح وسالم محمًدا أخاه أمر
نجد إىل أُرِسلت قد كانت اإلبل أكثر ألن ماشني وا أَْرسَ مدافع. بضعة ومعهم رجاله من
وا همُّ ثم عليهم، املدافع وأطلقوا الصباح، يف الُعجمان فأدركوا الحساء، يف املرعى لقلَّة
يتمكن فلم الكويت، تجاه هاربني وفرُّوا ركائبهم إىل العربان أولئك فسارع بالهجوم،

بهم. اللحاق من لديهم، ركائب وال سعود، ابن رجال
االثنان فجمع العجمان. بمطاردة حليَفه وسامًلا أخاه فأمر مقرِّه إىل العزيز عبد عاد

تفرَّقوا. أن لبثوا ما ولكنهم متآلفني، طائعني كلهم ومشوا رجالهما
الصباح ابن اتفق الخيانة. وكانت االنقالب فكان أدركوهم، نعم — الُعجمان أدركوا

سعود. ابن حليفه وهجر العاصية، العشائر وأولئك
ونصفها رسٌّ نصفها والغموض؛ التعرُّج يف آية أعماله إن قلُت مبارك! يا درُّك هلل
بينهما العداء يزرع أن وقصده الُعجمان عىل سعود ابن يستنجد أرسل فقد خداع.
فغلبه منجًدا سعود ابن جاء وقد الرس. هو هذا األحساء. عىل االستيالء من هو فيتمكن
يقول وهو كلها، العائلة أوالده، وبقية سامًلا إليه فأرسل مبارك بأبيه فاستنجد الُعجمان،

اآلمال. ق ستُحقَّ الساعة، جاءت نفسه: يف
سالم انقلب ثم القتال، يف املباركون حلفاؤه وشارك والعجمان سعود ابن تصادم
كتب قد مبارك وكان الخدعة. هي هذه عليهم. حمايته وأعلن العجمان فصالح فجأة
ال مراِقبًا «أرسلتُك ويقول: يؤنِّبه سعود ابن مع القتال يف اشرتك أنه علم عندما ابنه إىل
وال عنه، تردَّهم فال غلبوه هم وإذا ْولِدي، يا معهم فنحن سعود ابُن غلبَهم إذا … مقاتًال
ا. رسٍّ ظلَّ الرسَّ ولكن الخدعة بانت فكتموه. العجمان بيد الكتاب هذا وقع عليه.» تساعدهم
أخاه يُخرب الرحمن عبد بن محمد أرسل سعود ابن عىل الصباح ابن انقلب عندما
تفعل، «ال قائًال: فأجابه واملباركني، العجمان ين العدوَّ عىل بالهجوم ويستأذنه العزيز عبد

الحال.» حقيقة يعرفون ال والناس آخره يف وأعداء النهار أول يف حلفاء نكون كيف
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تأديبه.» عىل لك إكراًما أُقِدم «لم ويقول: سالم خيانة إليه يشكو مبارك إىل كتب ثم
منك «طلبت قال: ثم قديمة، صداقة العجمان وبني بينه بأن يذكِّره املريد الشيخ فكتب

ديارهم.» من واطردهم حاربهم لك أَُقل ولم العجمان من منهوباتي تسرتجع أن
التي الكلمة تلك ًدا مردِّ فهتف غيًظا، يحتدم وهو مبارك كتاب العزيز عبد قرأ
عىل صربنا نستعني! وإياك نعبد «إياك الحرب: أعلن هو إذا القرآن فاتحة من يأخذها
نحن وما والرجال، باملال أجله من وفادينا كثريًا، شيئًا منه واحتملنا جميًال، صربًا مبارك

نستعني!» وإياك نعبد إياك األبد. إىل بصابرين وهللا
وكان الصباح، وابن العجمان مهاجمة يريد مرسًعا وزحف الرحال العزيز عبد شدَّ

.١٩١٥ /نوفمرب ١٣٣٤ محرم يف ذلك
بها فاه التي األوىل الكلمة واستماعه محمد أخيه معسكر إىل وصوله حني ولكنه
راجعون، إليه َوإِنَّا هلل إِنَّا محزونًا: مدهوًشا وقف الكويت، من وصل قد كان الذي النجاب

مبارك! الشيخ مات
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والعرشون الرابع الفصل

والعرب اإلنكليز

اإلنكليز رشع العظمى الحرب يف الوسطى الدول إىل العثمانية الدولة ت انضمَّ عندما
األقل يف ليضمنوا أو األحالف؛ مع الحرب تلك يف ليُدخلوهم العرب أمراء يفاوضون
القاهرة وبني وجيزان عدن بني ١٩١٥ سنة يف مستمرة املفاوضات كانت وقد حياَدهم.
الجزيرة شبه يف الرتك محاربة هو فيها األكرب والغرض والرياض، شهر أبي وبني ومكة،
فيقطعون هناك العظمى بريطانية وجه يف بها يقفون عربية كتلة تأليف عن وصدُّهم

الهند. طريق عليها
من أبريل يف اإلنكليز فحالف الدعوة لبَّى َمن أول اإلدرييس محمد السيد كان وقد
ستة بعد معاهدة وإياهم فعقد السعود ابن ثم عسري، يف الرتك عىل وحمل ١٩١٦ سنة
القاهرة يف العظمى بريطانية وعميد اتفق الذي حسني الرشيف ثم ديسمرب يف أي أشهر؛
يف أي سعود؛ وابن املعاهدة تاريخ من شهر بعد وذلك املشهورة1 الخمسة البنود عىل

.١٩١٦ ١٣٣٤ /يناير أول ربيع
ولكننا كان، خرب يف كلها أمسْت التي املعاهدات هذه يف النظر غرضنا من ليس
خصوًصا ويذكر التواريخ، هذه يذكر أن — بصدده نحن فيما لقصد — القارئ نسأل

اآلخَرين. األمريَين مع االتفاق بعد إالَّ يتمَّ لم حسني الرشيف مع االتفاق أن
الكويت، يف الحكَم جابر ابنِه وتويلِّ مبارك، الشيخ بوفاة السعود ابن علم عندما
عىل ينهج أَالَّ له وينصح بأبيه، يُعزِّيه جابر الشيخ إىل وكتب العجمان مهاجمة عن عدل
املمثِّل من رسول جاء الكويت، إىل الطريق يف أي هناك؛ هو وبينا السياسة. يف منواله

و٦١. ٦٠ صفحتَي األول، الجزء العرب» «ملوك يف ذكرت 1
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إىل يُوافيَه أن يرجوه Sir Percy Cox كوكس بريس الرس فارس، خليج يف الربيطاني
بالرسِّ واجتمع الناحية تلك إىل العزيز عبد ه فتوجَّ ة، هامَّ أمور يف للمفاوضة القطيف

هناك. دارين جزيرة يف بريس
العربية البالد من بل وسورية العراق من الرتك تُخِرج أن يومئٍذ بريطانية همُّ وكان
طرائق الغرض هذا لتحقيق فاتخذت األحمر. والبحر الخليج وجنودها لبواخرها ن وتؤمِّ

. العدوِّ عىل والسالح باملال وإمدادهم العرب أمراء محالفة منها شتَّى،
لألحالف، املساعدة من يَه يؤدِّ أن يستطيع عما سعود ابن كوكس بريس الرس سأل
املعاهدة دامت ما منِّي رضٌر يجيئَهم أالَّ أوًال أعاهدهم بأمرين، أساعدهم «إني فأجابه:
وإني ضدهم. عربيٍّ حْلٍف إىل أنضمَّ أالَّ ثانيًا وأعاهدهم الجانب، مرعيَّة وبينهم بيني
أمرنا يجتمع أن أحب إني معهم. أنا أكن لم إذا عليكم يجتمعون ال العرب أنَّ لكم أؤكد
أحببتم.» إذا الخصوص بهذا حسني الرشيف إىل وسأكتب نعم األحالف، مساعدة عىل

سلبيٍّا. موقًفا سعود ابن موقف لذلك فظلَّ سنرى، كما يتمَّ لم األمر ذاك ولكن
أمراء رأَي تستطلع أن تريد العظمى بريطانية حكومة كانت التي املسائل ومن
واتخذ العرب، إىل الخالفة انتقال عن بريس الرس فتكلَّم الخالفة، مسألة فيها العرب
امللك جاللة حكومة «إن قائًال: سعود ابن عىل املنصب فعرض غرضه، إىل سبيًال املجاملة

تحقيقه.» يف وتساعد ذلك تستحسن
أرى ال وإني بالخالفة، يل ذوق «ال فقال: املعتمد، قصُد العزيز عبد عىل يخَف لم

حسني.» الرشيف من بها أجدر هو َمن
من مكَّنها الذي الخرب إىل الخارجية الوزارة وارتاحت املحرتم، الوكيل بال اطمأن
شاطئ عىل رماها التي الصنارة يف األلذ الطُّْعم الخالفة فكانت مرص. يف املعتمد يد إطالق
عمان، يف خليفًة مكة، يف مليًكا األرض؛ يف عظيًما وكان حسني الرشيف فالتقفها جدة،

حكيًما. األرض يف سعود ابن وكان قربص! يف أسريًا
بوثبٍة بأس فال املؤرِّخني، اصطالح يف تجوز ال الفصل هذا يف وثبًة وثبْنا وقد أَما
ذاك أبرم أن بعد العرب، باسم يتكلَّم رشع أنه نذكر كلنا الحسني. أمر يف زلنا ما أخرى
أو التتويج يوم جاء ثم األكرب، زعيمهم أنه ويدَّعي القاهرة، يف الربيطاني واملعتمد االتفاق
الجاللة صاحب الجديد: باللقب أعمدتها وازدهت القبلة جريدة فهلَّلت املبايعة بالحري

العرب. ملك العظمى
العرب كلمة تفريق يف الذنب ليس مستطردين. أخرى مرًة نقف أن القارئ ليأذن

كلَّها. الحقيقة وهاكم الناس، يظنُّ كما وحدهم اإلنكليز ذنب
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بنانه، من له أطوع كلهم وأنهم أجمعني، العرب سيِّد أنه ُمدَّعيًا األمراء أحد يجيئهم
يشء عىل ألنه يوالونه ولكنهم كذبه؛ أو كالمه صْدق ويتحققون غوره اإلنكليز فيسربون

القوة. من
اآلخرون، وكذلك مثلها، أو تقدَّمه َمن دعوى من أكرب ودعواه اآلخر يجيئهم ثم
والتفريق. التقسيم النتيجة فتكون لآلخر، إكراًما الواحد قوَّة يحدِّدوا أن اإلنكليز فيضطر
غالُة استبرش األكرب، للمنقذ وتهتف العرب، مللك تهلِّل القبلة جريدة طفقت عندما
الزعيم ذا هو يقول: حالهم ولسان الهتاف فردَّدوا العربية، النهضة وزعماء القومية،

األعظم! املنقذ ذا هو األكرب،
بالحسني اعرتفت األحالف دول أن األخبار جاءتهم حتى يفرحون كادوا ما أنه عىل
بل النهضة، عدوة أوروبة ذي «هي ذاك: إذ فقالوا فقط. الحجاز — الحجاز عىل ملًكا

ِلتَُسودنا.» تفرِّقنا إنكلرتة ذي هي
املعاهدة بخصوص كوكس بريس والرس مفاوضاته يف سعود ابن أن هي والحقيقة
وكرامة، حبٍّا الرشط فُقِبل العرب، ملك أنه ويدَّعي العرب باسم الرشيف يتكلم أالَّ اشرتط

فقط. الحجاز — الحجاز ملك بالحسني االعرتاف وكان
التاريخ أجل من علينا، فيجب العظمى، بريطانية ة ذمَّ القبيل هذا من برَّأنا وقد أما
فيه وهبَتْه وقد الحسني، مع االتفاق ذاك إبرام يف الكربى َفْعَلتها عليها ل نسجِّ أن أيًضا،

والبرصة. عدن عدا ما كلها العربية البالد
أو الفصل، هذا مطلع يف يذكرها أن سألناه التي التواريخ نَيس القارئ نظنُّ ال
يف العربيتنَي املعاهدتنَي عقد بعد أُبِرم الحجازي اإلنكليزي االتفاق أن األقل يف يذكر أنه
محمد السيد األمريين بسيادة فيهما الربيطانية الحكومة اعرتفت وقد ودارين. جيزان
بعدهما الحكم يتوىلَّ َمن وبسيادة بالده، يف كلٌّ سعود، آل العزيز عبد واإلمام اإلدرييس
بعد ثم عليهما، اعتُدي إذا عنهما بالدفاع وتعهدت البالدين، حدود نت ضمَّ ثم بيتهما، من
يرأَسها عربية دولة يف — وعسري نجد بالَدي — البالَدين أدخلت كلها الضمانات هذه

حسني! امللك
من تمكَّنت ملا ذلك لوال إذ رسية؛ كانت املفاوضات تلك إن القول إىل حاجة ال
كانوا ومعتمديها السياسيني وكالءَها أن فإما نفسها. خادعة هي كانت ملا أو الخداع،
لغري يومئٍذ تهتمَّ لم أنها وإما املخدوعة، هي فكانت بعض، أعمال بعضهم جاهلني

الجميع. أجلها من فخدعت — املحلية الوقتية — مصلحتها
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بجدة. الطيارة أمام املؤلف يساره وإىل العزيز عبد امللك

إىل يطمح ال الذي الحكيم وهو ولكنه املخدوعني، من الحرب أثناء سعود ابن وكان
سبع مرعيَّة استمرت التي املعاهدة تلك عقد معلوم، زمن يف تحقيقه يستطيع ما غري

.١٩٢٣ سنة بداية إىل ١٩١٦ سنة بداية من أي سنوات؛
الصباح وابن سعود ابن بني كوكس بويس الرس ط توسَّ دارين معاهدة عقد بعد
يطرد أن رشيطة عىل الحربية حركاته يُوِقف أن العزيز عبد فَقِبل العجمان، مسألة يف
فأجاب بريس الرس بنصيحة جابر الشيخ عمل وقد بالده. من العجماَن الكويت صاحُب

سعود. ابن طلب
أخوالهم أن أدركوا فقد الكبري، بنسيبهم األعداء أغراهم الذين «العرائف» أما
وأدركوا األحساء، يف لهم سياسيَّة وملطامع خصوصية ملآرَب إال ينارصوهم لم العجمان2
ولكنَّ كالعجمان، هم إنما لهم مساعداتهما يف حسينًا والرشيف الرشيد ابن أن كذلك
اليوم وهم العزيز، عبد إىل تاِئبني عادوا لذلك أشد؛ وعداءَهما أكربُ السياسية مطامَعهما

الرياض. يف مقيمون — بيوتات سبعة — كلهم

فيصل. بن سعود جدُّهم العجمان من تزوج َمن أول 2
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والعرشون الخامس الفصل

الرشيف بالد وتعنيفمن هدايا

باشا صالح رسوله وأرسل الرياض إىل سعود ابن عاد دارين يف املعاهدة عقد بعد
يف املؤازرة عليه ويعرض اإلنكليز، وبني بينه جرى بما يُخربه حسني الرشيف إىل العذل
املفاوضات طور يف يزال ال — القول أسلفُت كما — الرشيف وكان األحالف. مساعدة
يتقدَّمه أن خَيش سعود وابن املعاهدة بعقد علم فعندما القاهرة، يف الربيطاني والعميد
بينه ا رسٍّ االتفاق وتمَّ الخمسة البنود قبول إىل فسارع األحالف، لدى والنفوذ الزعامة يف

العميد. وبني
،١٩١٦ /يونيو ١٣٣٤ شعبان أشهر أربعة بعد إالَّ الرتك عىل الثورة يُعلن لم ولكنَّه
فيصل األمري نجله أن وهو ها، أهمَّ يذكر ولم بعضها، ذكر ألسباب االتفاق، ذاك تاريخ من
بتجنيد يَِعُده الجمال إىل كتب لذلك باشا؛ جمال من عليه فخاف الشام يف يزال ال كان
فيصل إرسال يف عليه وألحَّ السويس، ترعة إىل الدولة جنود مع للزحف حجازية فرقة

الغاية. لهذه
العذل باشا صالح رسوله فأعطى االتفاق، ذاك خرب سعود ابن عن أيًضا كتم وقد

املجاملة. ثوب يف إبهام اآلخر والنصف شكر، نصفه جوابًا
ورواحهم، سودان بور من الرسل مجيء األقل يف أو يَّة، الرسِّ املفاوضات تلك ولكن
بعض باشا غالب الوايل فأدرك والشبهة، الرَّيب عيون الحجازية الحكومة دوائر يف أيقظ
موَّه ولكنه األمر، يف سعود ابن مفاوضة عىل النية وعقد حسني، الرشيف يُبطنه كان ما
بواسطة العزيز عبد إىل وهدية رسوله أرسل فقد إليه، اتخذها التي بالطريقة قصده

نجد. إىل بالسفر للرسول وأذن عنده الهدية أبقى الذي الرشيف
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معناه: هذا باشا غالب من كتابًا يحمل الرسول ذاك وكان

عىل وهو اإلنكليز يفاوض إنه علًما. أزيدك اآلن وأنا الرشيف بأعمال تعلم إنك
أسلمك الحجاز إىل َقِدمت فإذا الحرمني، ألعدائها ويفتح الدولة يخون أن وشك

قوة. من لديَّ ما بكلِّ وأساعدك الحرم

الهدية ولكن واحدة، يٌد والحسني إنه جوابه يف وقال هدية إليه سعود ابن فأرسل
«أكل عنده. وأبقاها حسني الرشيف فاستلمها الثورة، أُعِلنت أن بعد مكة إىل وصلت
الكربى بالهدية طمًعا الرتك عىل وأنجاله ونهض العزيز، عبد قال كما الهديتنَي.» الرشيف

اإلنكليز. بها وعده التي
جاء واملالية. الحربية اإلمداداُت سودان بور من جدة إىل تتوارد وطفقت الثورة أُعِلنت
ورؤسائهم أمرائهم استمالة ويف العرب تجنيد يف الرشيف ليستخدَمه بالصناديق الذهب
بثالث التايل العام يف وأتبعها العام هذا آخر يف ة رصَّ سعود ابن إىل فأرسل النهضة، إىل
يكتب لم ولكنه (١٣٣٥ه / ١٩١٦و١٩١٧م)، لرية آالف خمسة نحو الواحدة مقدار ر ُرصَ
«. إالَّ ليس امللك جاللة من فيقول: املال بهذا الرسول يجيء «كان بخصوصها. كلمة إليه
والده حرضه عاليًا مجلًسا عقد املالية، الهدايا تلك تكرَّرت عندما العزيز، عبد ولكن
عىل فأطلعهم اللطيف، عبد بن هللا عبد الشيخ نجد قضاة ورئيس الرحمن عبد اإلمام
ق؛ ُمحقَّ فالقصد الحرب يف املساعدة الذهب هذا إرسال من القصد كان «إذا وقال: األمر،
وأمرتهم الرشيف، بمساعدة وحرب وعتيبة القصيم أهل خصوًصا نجد أهل أمرُت ألني
اإلمام فقال الحجاز.» جيش إىل ينضمَّ أن أراد َمن عىل منهم أحٌد يتعدَّى بأالَّ كذلك
يف أرى ولسُت بذلك، إلينا لكتب فقط املساعدة يبغي الرشيف كان «لو الرحمن: عبد
إرسال يف فأراد عليه، فنحمل الرتك عىل قيامه فرصة نغتنم أن من الخوف غري قصده

تَْسكينَنا.» الذهب
ولكني ذلك، «يمكن العزيز: عبد فقال الرأي، هذا من القضاة رئيس كان وقد
ساعدناه وقوله، عمله يف صادق وهو املساعدة، يبغي كان فإذا األمر، ق فأتحقَّ إليه سأكتب

إليه.» انتبهنا آخر قصٌد له كان وإذا تقدَّم، ا ممَّ بأكثر
كتابه: الكتاب خالصَة وهاك

مَشْت فقد ولك. لنا وثمرتها الحرب هذه يف وإياك إننا والدي، حرضة يا
ذلك، من أكثر أبغي ولكني مساعدتكم، إىل بأوامرنا عمًال وعشائرنا؛ عرباننا
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ويف أوالدكم. مع ليُحارب أوالدي أو إخوتي أحد إليك أُرسَل أن مستعدٌّ وإني
تفاُهم سوءُ وبينكم بيننا حَدَث يكون قد … هللا شاء إن األكرب الفوز ذلك
بيننا الحدود د تُحدِّ بأن وذلك والتأمينات. التفاهم من إذن بُدَّ فال املايض. يف

املساعدات. نجد أهل من وتتضاعف الشكوك فتزول وبينكم

الديوان ويف القبلة، جريدة يف زمجر الجاللة صاحب إىل الكتاب هذا وصل عندما
هذه غري جوابه من أذكر «ال السلطان: عظمة قال نجد. يف صوته فُسِمع الهاشمي،
وأي ُقْمنا أمٍر أليِّ تعلم أفال مجنون، أنك وإما سعود، ابن يا سكراٌن أنك إما الكلمات:

نبغي؟» غرض
القريب يف به االجتماع يطلب البرصة يف الربيطاني الوكيل إىل العزيز عبد كتب
قال: الُحَسني كتاب عىل كوكس بريس الرس اطَّلع أن وبعد العقري. يف فاجتمَعا العاجل،

أو الرشيف عليك يتعدَّى بأالَّ ونتعهد استقاللك ضامنون نحن به. تكرتث ال
ألعدائنا ومساعدة علينا هي اليوم الرشيف عىل حركة أية أن تعلم وأنت غريه.

وأعدائك.

الرشيف وبني بينه يكون أالَّ قاطًعا جوابًا يُعطيَه أن االجتماع هذا يف عليه ألحَّ وقد
أالَّ والثاني: نجد، شئون يف الرشيف يتدخل أالَّ أولهما: رشطني؛ عىل بذلك فوعَده محاربة،
العزيز عبد دعا ثم بذلك، بريس الرس د تعهَّ العرب. ملك نفسه ويدعو العرب باسم يتكلم
بوفاة صباح آل ليُعزَي الكويت عىل طريقه يف وعرج الدعوة، فلبَّى البرصة، لزيارة

مبارك. الشيخ كبريهم
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والعرشون السادس الفصل

والعرب اإلنكليز وفود

سيايس األول: خطريَين؛ بأمَرين العربية البالد يف اإلنكليز بُِيلَ األخريتنَي الحرب سنتَي يف
استطاعوا ما وإذاللهما معالجتهما يف فسعوا العراق، يف حربي والثاني: الحجاز، يف

وماليٍّا. سياسيٍّا
أحالفهم، األمراء بني الوالء حبل يعقدوا أن أوًال: ثالثة؛ الحربية مقاصدهم كانت وقد
أن ثالثًا: كلها، العربية الجهات من العدوِّ عىل ويشدِّدوه الحصار نطاق يُحِكموا أن ثانيًا:
النرص. سبيل يف إليها، أمكنهم ما ويضيفوا القتال، قوى من أمري كلِّ عند ما يستخدموا
يف ولكنهم األخري، للقصد تحقيًقا واملال والذخائر باألسلحة حسني امللك أمدُّوا قد
ألمراء العداء عنها فنجم وشجعوها، األثََرة روَح فيه أيقظوا االتكال كل عليه اتكالهم
الثالث القصد تعزيزهم يف اإلنكليز إن أخرى، وبكلمة سعود. البن خصوًصا كلِّهم العرب

الثاني. القصد تحقيق عن عاجزين فأصبحوا األول، القصَد أنفسهم عىل أفسدوا
تلك بتنفيذ أَِذن وال الصعوبات، عىل التغلُّب يف ليساعَدهم حسني امللك يكن ولم
املسرت ورفيقه ستورس املسرت جاء فعندما األكرب. غرضهم إىل اتخذوها التي الخطة
طريق عن الرياض إىل القاهرة يف الربيطاني املعتمد ِقبل من ليسافَرا جدة؛ إىل هوغرث1

مفقوًدا. كان ادَّعى كما األمن ألن بذلك امللك يأذن لم الحجاز،
أن يخىش كان بل الرياض، يف النفوذ ة كفَّ ترجح أن يخىش كان أنه هي والحقيقة
لم لذلك وإياهم؛ باتفاقه ُمجِحًفا أو بمصالحه، ا مرضٍّ سعود وابن اإلنكليز اتفاق يكون

بواسطته. االتفاق ذاك تمَّ إذا إالَّ العرب أمراء من غريه وبني بينهم اتفاق بأيِّ يرَض

يف «التغلغل كتاب مؤلف D. G. Hogarth العسكري. القدس حاكم بعدئٍذ عنيَّ وقد Ronald Storrs 1

العربية». البالد
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العرب.» وخري لخريكم أعالجه أنا أقول أعالجه، أنا سعود، ابن يل «اتركوا –
عهوده عىل حاَفظ إنه أي القبيل؛ هذا من الحسني مثل سعود ابن كان وقد
ملحًقا رسيٍّا، اتفاًقا خصمه وبني بينها أن يظنُّ كان ولكنه العظمى، وبريطانية
الفصل يف تقدم ما نذكر عندما الظنون هذه نستغرب وال وبمصالحه. به يرضُّ للمعاهدة،

املعاهدات؟ عاقدو أفسده ما التوفيق ُرُسل يُصِلح فهل والعرشين. الخامس
هذا طليعة يف الرياض إىل جاءَ الحجاز أبواُب القاهرة وفِد وجِه يف أُقِفَلت عندما
(١٣٣٦ه / ١٩١٧م)، البحرين ومن الكويت من وفٌد (١٩١٧ (نوفمرب الهجري العام
ليفاوضوا أُِون؛2 والكولونل فلبي واملسرت هاملتن الكولونل السيايس الوكيل من مؤلَّف
وبني بينه قوا ليوفِّ أي ِذْكرهما؛ تقدَّم اللذَين والحربي السيايس األمرين يف سعود ابَن

العراق. عشائر من أحالفه وعىل الرشيد ابن عىل وليستنهضوه الحسني،
أن فلبي املسرت فطلب ة، جدَّ يف القاهرة وفد بتوقيف علم قد العزيز عبد وكان
املعتمد ومعه عاجًال يعود أن الحجاز إىل بالسفر أُِذن إذا د وتعهَّ األمر يف ط يتوسَّ

رجاله. من برهط وأرفقه بالسفر، العزيز عبد له فأَِذن الربيطاني،
بأس فال كتابه. يف إليه يُلمح وهو هذه، رحلته يف آخر قصٌد فلبي للمسرت كان قد
كتابنا. يف عنه باإلفصاح — التاريخ ذمة يف أصبحت الحوادث تلك أن خصوًصا — إذن
البحرية الطريق من ا جدٍّ أقرص هي الحجاز من برٍّا نجد إىل الطريق أن املعلوم من
الناس يعلمه ال ا وممَّ األيام. تلك يف منها آمَن حسني امللك ادعاء رغم كانت وقد الهندية،
الحكومة وأن مرص، طريق عن يجيء كان الجزيرة شبه يف يُبذَل كان الذي املال أن
العراق أطراف يف ليَُرصف كبري قسم إىل حاجة يف كانت الفاريس الخليج يف اإلنكليزية

ونجد.
األول الشهر يف فلبي املسرت وسافر الكويت، إىل أُِون والكولونل هاملتن الكولونل عاد
املال األقل يف ومعه نفسها الطريق يف سيعود أنه متأكِّد وهو الحجاز، إىل ١٩١٨ عام من
برياع مدبًجا حسني امللك إىل كتابًا سعود ابن معه أرسل قد ة. جدَّ يف متوقًفا كان الذي
وحتى فيه اللطف عىل تغلَّب — بتصلُّبه املشهور وهو — الحسني ولكن والوالء. اللطف

«قلب كتاب مؤلف H. St. John Philby الكويت. يف السيايس الوكيل يومئذ Col. R. E. A. Hamilton 2

.Col. Cunliffe Owen العربية». البالد
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والعرب اإلنكليز وفود

االبتسام: أو الكالم زخرف من شيئًا غيَظه يُلِبس ولم فلبي املسرت م فتجهَّ املواربة، عىل
ممكن.» غري اآلن، ممكن غري هو النجيب حرضة يا نجد إىل «الرجوع

أو لطٍف بكلمة يزوِّدهم ولم بالدهم، إىل بالرجوع لهم فأذن سعود ابن رجال أما
ُعولِج كذلك بيدنا.» مشاكلنا نحلُّ نحن للكتابة، أوالدي يا لزوم «ال العزيز: لعبد عنف

بعدها. مشكًال فظلَّ الحرب، خالل السيايس املشكل
تصل كانت التي والذخائر املؤن بمصادرة يختص جلُّه كان فقد الحربي الشكل أما

والبادية. الكويت طريق عن الشام ويف بغداد يف األتراك إىل
من والسكر واألرز مثًال الشاي املؤن، تجيئها للتهريب األكرب الباب الكويت وكانت
رؤساء إىل بالحري أو الدولة وكالء إىل ب وتترسَّ باهظة، بأسعار فتُباع والعجم الهند

وفلسطني. سورية يف واألملان األتراك إىل فيهرِّبونها العشائر،
وضاري — ر شمَّ قبائل أكرب — الَعبْدة شيخ عجيل بن ماجد الرؤساء أولئك ومن
الشام يف العدو كان فقد املنتفق. رئيس السعدون وعجيمي العراق، ر شمَّ شيخ طوالة بن
والذخائر األرزاق من كثري عىل باهظة، األسعار كانت مهما بواسطتهم، يحصل بغداد ويف

العراق. جنوب يف لإلنكليز الكويت إىل تجيء كانت التي
أو التهريب ملنع الحصار نطاق ويحكموا املهرِّبني، يُصادروا أن إذن؛ اإلنكليز عىل

فالنارصية. البرصة إىل الكويت من يمتدُّ خطٍّ حراسة لذلك فحاولوا تخفيفه،
الكويت حاكم وكان الحصار، سلسلة يف حلقة أضعَف كانت نفسها الكويت ولكن
التهريب. عملية املستغلِّني وبالتايل بالِده، تجارَة املستثمرين كبار من الصباح سالم الشيخ
فاضطروا عليها، الحربي النطاق إحكام من يتمكَّنوا فلم اإلنكليز حوزة يف الكويت أن ومع

الحرب. قبل املعروفة الكميَّة تتجاوز فال وارداتها يحدِّدوا أن النهاية يف
العشائر يف املال فبذلوا منها، كبري قسٌم العدوِّ إىل ب يترسَّ كان فقد ذلك ومع

طوالة. بن وضاري عجيل بن ماجد مثل املهربني كبار واشرتوا للمصادرة،
والبرصة الهند طريق عن عاد فقد الثانية، فلبي املسرت ة مهمَّ إىل يجرُّنا البحث ترى
من أكياًسا تحمل ِجماٌل قافلته ويف املصادرين، ينشد البادية إىل وخرج ،١٩١٨ ربيع يف
معلومة، مشاهرات لقاء اإلنكليزي السلك يف انخرط قد طوالة بن ضاري وكان الفضة.
حائل، يف الرشيد ابن بواسطة الشام إىل تصل كانت التي البضائع مصادرة ووظيفته
صادر إذا يُالم فهل الرشيد. ابن ظهر هي ر وشمَّ ر شمَّ مشايخ من شيخ ضاري ولكن

فقط؟ أعداءَه
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لها. والناقضة العهود عاقدة النقود، يحمل جاءه — الحَفر يف وهو فلبي جاءه
أناخ املال.» إىل شديدة فلبي يا «والحاجة الرجال: وفقر الحال، ضيَق إليه ضاري فشكى
فقال رجالك.» حنَّا فلبي يا «وهللا وقال: الضاري فابتسم حاله، هللا ل جمَّ ِجماَله، فلبي
الرحال، وشدَّ األمر، ضاري فامتثل سعود.» ابن إىل معي وارحلوا إذن «قوموا فلبي:
ويقطعون سعود ابن إىل يتودَّدون فلبي واملسرت جاءوا رجاله. من ستون موكبه يف فركب
ة عامَّ املصادرة تكون أن واتفقوا الشوكي، يُدَعى غدير عىل به فاجتمعوا العهود. له
مخلصة أبًدا دائًما تكون العراق شمر أن ُمغلَّظة يمينًا ضاري وأقسم تمييز. بدون
العزيز عبد إىل رسوَله الَعبْدة شيخ عجيل بن ماجد أرسل ثم السعود، والبن لإلنكليز
أقيموا تعاَلوا لنا مخلصني كنتم فإذا ر، شمَّ أهل يا أُنذركم «إني له: فقال الصلح، يطلب
وقاهركم وهللا، عدوُّكم فأنا الرتك وتساعدون اإلنكليز تفاوضون كنتم إذا وأما كبدي، يف

هللا.» شاء إن
وإذا بالسياسة، أعالجه فأنا يل أمرها تركتم فإذا فلبي، مسرت يا حائل «أما –

باملدد.» فعليكم ألححتم
ثم عزيزة، قليلة يومئٍذ وهي والذخرية، األسلحة بل املال، املقصود املدد يكن لم
إن الصحيح. ترى ونار. جدار حائل ولكن دائًما، فكرنا يف «حائل العزيز: عبد قال

واملدافع.» الجدران وراء فيها ن محصَّ الرشيد ابن
متواصلة. واملباحثات املفاوضات وكانت الرياض، إىل سعود ابن مع فلبي املسرت عاد
ما جلُّ وهذا الرشيف، محاربة عن الرشيد ابن أمنع أن قادر «إني العزيز: عبد قال
لكم استقاموا فما الرتبُّص. يوجب ر شمَّ وبني بيني الذي العهد ولكن اآلن، تبغونه
بدون املقاصد تتحقق خري. فذلك لنا، حليًفا وكان الرشيد ابن رجع فإذا لهم. فاستقيموا

فنحاربه.» وإالَّ قتال.
— الحجاز إىل فلبي سفر بعد — العزيز عبد أن فهو إليه أشار الذي العهد أما
جاءوا قبائله مشايخ ولكن الرتك، عند الحجر عىل يومئٍذ كان الذي الرشيد ابن عىل شدَّ
الرشيد ابن أن هو قالوا كما صدقهم ودليل والوالء. الطاعة عىل يعاهدونه سعود ابن
ينذرون أنهم سعود وابن تعاهدوا وقد فأبَوا، الرشيف الرتك مع يحاربوا أن منهم طلب
وإذا وعشائرك، عشائره فنحن واحدة يًدا معك وكان الحجر من قدم «فإذا الرشيد: ابن

عليه.» معك فنحن الرجوع رفض
أثناء فلبي املسرت يبقى أن يَر ولم ر، شمَّ مشايخ من الجواب ينتظر العزيز عبد لبث
الدوارس. وادي إىل علمية رحلة يف فلبي فرغب األمر، يف فصارحه الرياض، يف عنده ذلك
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إىل فعاد رمضان، شهر يف املحافظة من برهٍط مصحوبًا له ورحَّ بذلك، العزيز عبد أذن
.(١٩١٨ (صيف التايل الشهر يف الرياض

العزيز عبد فشدَّ ر، شمَّ رؤساء مطالب يرفض الرشيد ابن من الجواب جاءَ قد وكان
مواطنه مثل يكن لم ولكنه للجيش، مرافًقا فلبي املسرت وكان حائل، إىل الزحف يريد

الضحية. ويف القتال، يف وشارك جراب معركة حرض الذي شيكسبري عليه املأسوف
القصد يكن لم أنه بيد حائل. إىل بجيشه العزيز عبد وتقدَّم القصيم، يف فلبي تخلف
مع يحاربون كانوا الذين العرب مناوشات عن فيمنعه الرشيد ابن يُشغل أن غري يومئٍذ
كبرية جموًعا رأى حائل، أطراف يف ياطب ماء إىل وصل فلما األردن. رشقي يف األحالف
عىل فنزل وعاد مغنًما، منهم فأصاب هاجمهم ولكنه أمنيته، دون حالوا وقد العربان من
ثم ليًال، عليه الهجوم يريد النهار آخر يف الرشيد ابن فخرج املدينة، من قريب آخر ماءٍ

قتال. بدون راجًعا وقفل قصده عن عدل
األردن، ورشقي فلسطني يف الرتك عىل العام الهجوم يف آللنبي الجنرال بدأ قد كان
مثل يف املألوف من سعود. ابن محاربة عن فعدل الرشيد، ابن يستنجدون الرتك وكان
ولكن ساقته، ويجتز املتقهقر الجيش فيتأثر املهاجم الجيش ينهض أن الحال هذه
أكرب قوًة يجمع أن وقصده القصيم إىل التايل اليوم يف عاد بل ذلك، يفعل لم سعود ابن
ملهاجمة وقسم ر شمَّ عربان ملنازلة قسم قسمني، إىل فيقسمها معه كانت التي تلك من
جيوش أحرزه ما هو الحالني يف والسبب قصده. عن أيًضا عَدل خصمه مثل ولكنه حائل،
وسورية، فلسطني يف النرص من القعدة / أيلول) (ذي الشهر هذا يف والعرب األحالف

العربية. البالد إىل كالربق الخرب فوصل
سلَّم املبني. الفوز األحالف فاز منهزمني! الرتك فرَّ ظافرين! الشام العرب دخل

ويتصالحون! يتعظون ال العرب بال وما الصلح! ُعِقد األملان.
وعقَدا القتال عن سعود وابن الرشيد ابن الحني ذاك يف توقَّف فقد العرب. اتَّعظ

صغريًا. ُصلًحا — فرساي يف واألملان األحالف مثل — ذلك فوق
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ومقدماهتا تربة وقعة

يخربهم العرب أمراء إىل حسني امللك ابن هللا عبد األمري كتب املدينة1 سلَّمت أن بعد
اآلتي: الكتاب سعود ابن إىل وأرسل بذلك،

الفيصل سعود بن العزيز عبد األمري املكرَّم املحرتم حرضة إىل
األنبياء خاتم عىل وأسلم وأصيلِّ هو، إال إله ال الذي إليك هللا أحمد فإني وبعُد،
أبواب لنا فتح هللا بأن أخربك ثم أجمعني، وصحبه وآله محمد سيدنا واملرسلني
من فيها ما جميع عىل واستولينا أُِرست، قد حاميتها وأن الربية، خري مدينة
للحكومة العائدة واألدوات واآلالت األمالك وجميع والخفيف، الثقيل السالح
فبادرنا العساكر وأما درويش. برئ يف اعتُقل قد باشا2 فخري أن كما الغابرة.
شاغٌل هذه، والحالة يبَق، لم بأنه مدارككم عىل يخفى وال بالدهم. إىل بنقلهم
إلصالح االلتفات عن — وأيَّده هللا أدامه — الجاللة صاحب حكومة يشغل ما
التابعة العشائر من والتخريب لإلفساد يسعى بَمن والتنكيل وشئونها داخليتها

هللا. ورحمة عليكم والسالم لها.
.١٣٣٧ اآلخر ربيع ١٣ يف

الرشقية الجيوش قائد
األمري الختم:
هللا عبد إني قال:

ربيع ١١ يف أي بشهرين؛ الهدنة إعالن بعد إالَّ باشا فخري يسلِّم ولم سنوات ثالث املدينة حصار استمر 1
.١٩١٩ يناير ١٣٣٧ /١٥ الثاني

أفغانستان. يف لها سفريًا الرتكية الجمهورية بعدئٍذ عيَّنتْه 2
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وأكَّد العشائر، بخصوص للتفاُهم فيه دعاه تهنئة كتاب إليه سعود ابن كتب وقد
اآلتي: الجواب فجاءه املساملني. من هو كان إذا السلم غري يبغي ال أنه له

بن العزيز عبد األمري األمجد، والهمام األوحد الشهم الرحاب سامي جناب إىل
هللا. سلَّمه السعود، الفيصل الرحمن عبد

يقول: والتبجيل بالتودُّد املفعمة الديباجة وبعد

ألكون القادم األسبوع يف الوطن إىل تعاىل هللا شاء إن (راجع) منكف إني
تُبلغوا أن أرجوكم وإني نرصه. هللا أدام الهاشمية، الجاللة صاحب بخدمة
حرضة لدينا ومن الكرام. واإلخوان واألنجال الجليل والدكم معايل إىل سالمي
السالم. جزيل يهديكم — هللا نرصه — عيل األمري سيدي امللكي السمو صاحب

.١٣٣٧ الثانية جمادي ٣ يف
الهاشمي الرشقي الجيش قائد
األمري الختم:

سموِّ من خري» و«ملحق الحسني، جاللة من لهجًة مثله كتاٌب الكتاب هذا ومع
يأتي: ما فيه األمري

يفرِّق أن يجوز وال تأمرون، بما ملساعدتكم ومستعدٌّ الصادق أخوكم إني
يحدث أن يمكن وكيف … لها أهميَة ال التي البادية أمور والدي وبني بينكم
متوجه أنا ها والبادية؟ والخرمة تَربة بخصوص كبريين رجلني بني خالف
أنجالكم أحَد يكون أن ارتأيتم وإن رجاِلكم، أحَد تُرسلوا أن فأرجوكم مكة إىل

الوالد. سيدي مع واالتفاق الخالف بَحْسم النجاح كفيل وأنا أَْوىل، فذلك

هللا عبد األمري أن العزيز عبد يُخرب جاء الحجاز يف كانوا الذين العقيالت3 أحد ولكن
تربة. ووجهته املدينة من خرج األمري إن يقول: آخر جاءه ثم تربة، إىل للزحف ب يتأهَّ

جيش يف عدٌد منهم كان وقد القصيم، من تجاٌر البكريية) الخامس الفصل يف الرشح (راجع العقيالت 3
هللا. عبد األمري
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يُخربها العراق يف مندوبها بواسطة العظمى بريطانية حكومة إىل العزيز عبد فكتب
اإلشاعات من ذلك أن الجواب فجاءه هللا. عبد ابنه جيشه وقائد حسني امللك بمقاصد

لها. صحَة ال التي
أخربتكم وما به، أخربتكم ما ق متحقِّ إني معناه: ما يقول ثانيًا سعود ابن كتب
املندوب يُخرب ثالثًا وكتب يعقبها. قد وبما بالحوادث، عاملني لتكونوا بل شكايًة، أو خوًفا
الكتاب جواُب يِجئْه فلم تربة، ووجهته املدينة من بجيشه مىش هللا عبد األمري أنَّ السامي

األخري.
أمري بجاد بن سلطان بقيادة هجان ومائتي ألف من مؤلفة رسيَّة ز جهَّ قد وكان
وأمر الناحية، تلك أهايل عىل للمحافظة وتربة الخرمة إىل بالسري ذاك إذ فأمرها الغطغط،

غري. ال الدفاع خطتهما تكون بأن الرسية املرافق والعالم بجاد ابن
يفعله بما خصوًصا يخربوه بأن وأمرهم سني، ُمتجسِّ العقيالت بعض أرسل ثم
صادًقا، كتب فيما كان مكة ودخل هناك عسكره ترك فإذا عشرية. إىل يصل عندما األمري

خدعة. جوابه كان سائًرا استمرَّ وإذا
امللك جاللة إليها فوافاه عشرية4 إىل جنوبًا املدينة من بجيشه هللا عبد األمري زحف
يف فخيَّم جنوبًا، السري هللا عبد واستأنف مكة إىل الحسني عاد املفاوضة وبعد والده.

حَضن. جبل يف البَديع يُدَعى ِشْعب
أُقِنع أن حاولت وقد تربة، مهاجمة رأيي من يكن «لم قال: األمري سموُّ حدثني
موالي. ألوامر مطيع الهاشمي الجيش كقائد ولكني عزمه، عن بالعدول الوالد جاللة
يكن فلم جوابه أنتظر البديع يف ولبثت عشرية، يف تذاكرنا أن بعد إليه كتبت إني حتى

بالزحف.» األمر غري
بن هللا عبد األمري ه عمِّ ابن إىل رجب شهر أوائل يف هللا عبد األمري كتب قد وكان

اآلتي: الكتاب جوارها يف أو الخرمة يف يومئٍذ وهو محمد

وعلم وصل جَوير بن عائض رفق كتابكم وبركاته هللا ورحمة السالم بعد
وأخربونا الجاللة صاحب عىل البارح نوَّخوا الصغار مهزي وعيال مضمونه
اللقاء صدقوا إذا العرب أن شك وال الوهابية. وبكرسة عليهم (اإلغارة) بالكون

مكة. رشقي ميًال وسبعني وخمسة املدينة جنوبي ميل مائتي نحو مسافة عىل هي 4
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بإنقاذ الجاللة صاحب أمر الرغبة، وحسب ثابت. أمر هذا عليهم. املغري كرسوا
بعده أو غًدا يمشون عنيز بن غالب مع الجعدة من مائتني فاخرتنا مهزي، ابن
السطوة من الحارث غازي السيد الخرمة أمري مبهمة) (كلمة … هللا شاء إن
والتوفيق ه تستحقُّ بما نردها إليكم الكافية بالقوة وصويل فبعد اآلن. البالد يف

اليومني. هذين يف ممىش عىل ونحن ودمتم لزم ما هذا هللا. بيد

القائد األمري ١٣٣٧ رجب ٣ يف
هللا عبد

وجاء البديع، يف فخيَّم حَضن جبل إىل عَشرية من الكتاب هذا كتابة بعد مىش
إىل فكتب بذلك، يُخربه عقيالته أحُد شعبان أوائل يف أو الشهر هذا أواخر يف سعود ابَن

فيه: قال شعبان ١٠ يف كتابًا األمري

املكرمة، مكة إىل عائد إنك أي سابًقا؛ به أخربتني ما خالف عندي ق تحقَّ قد
اإلسالمي للعالم أبديتموه ملا مخالف وذلك والخرمة. تربة مهاجم أنك والظاهر
إخوانهم، يخذلون ال نجد أهل أن هللا، رعاك واعلم، خصوًصا. والعربي عموًما،
وخيمة. البغي عاقبة وإن نعم، بيشء. ليست عنهم الدفاع سبيل يف الحياة وأن
إخوتي أو أوالدي أحد إليك أرسل وأنا عشرية. إىل تعود أن إذن لك خري

هللا. شاء إن الفريقان، به يرغب ما عىل األمور فتتم للمفاوضة،

عنوانه يف وهو الخرب، كلُّ فيه الذي األمري جواب من مباحثُه تُدَرك طويل الكتاب
الرسمية. األول الكتاب لهجة إىل يعود

ورئيس نجد أمري إىلحرضة عيل بن الحسني املؤمنني أمري ابن هللا عبد من
كرامته دامت سعود العزيز عبد عشائرها

فيه أجد فلم وفهمته، فتَلْوتُه شعبان ١٠ املؤرخ املوقر الجناب خطُّ وصلني
عىل األطواب أجر مسامًلا إليك أكتب بينما إني تقول: واستعذبته. استغربته ما
— مدَّتُك دامت — وإنك علينا. الناس ثائر أثار هذا مظهري وإن املسلمني،
صاحب بلسان ينطق وهو به وإليك الجواب. منِّي يأتيَك أن إىل َفِزًعا خرجت

وحكومته. والدي الشوكة
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هللا كتاب يطلب َمن بكلِّ ب يرحِّ الجميع سيد الشوكة صاحب أن أظن أوًال:
الكتاب أماته ما ويُِميت والسنة، الكتاب أحيَا ما ويُْحيي ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة
هللا. سالم عليهم الخلق، صفوة إىل منه أجداده ودأب دأبه هذا ألن والسنة؛
من مقرن آل أحد أو أنك فيه ذُِكر كتاب عىل وقع منَّا أحًدا أن أذكر ال ثانيًا:

الرسول. ملَّة من لستم أنكم أو الخوارج،
األرض يف وعثَا الشوكة صاحب رعايا من الطاعة عصا شقَّ َمن كلُّ ثالثًا:

شخص. ألف أو كان واحًدا شخًصا رشًعا، التأديب يستحق فساًدا
وسالم. خري نيَُّة نجد أهل ونحو نحوك نيَّتنا أن ن وتيقَّ اعلم رابًعا:

رجالهم، قبل إناثهم لحربنا؛ جميًعا نفروا الناس إن قولك أما خامًسا:
الذين والروقة برقة عرب (أي جاءونا فإن … تعاىل هللا بقول فأُذكِّرك
أجدادك ينزل أن قبل العزيز عبد يا لنا وهم لهم فنحن حسنة بنيَّة أنذرهم)

الصابرين. مع هللا وإن مرصع، باٍغ فلكلِّ بقوا وإن بنجد.

كنت ومتى وجدي، ألبي هي أرٍض من ديرتي إىل بالرجوع تأمرني سادًسا:
قريش من رجًال أن تذكر هل ولكن خريًا، جزيت ديرتهم؟ عن الناس تمنع
طالب أبي بن وعيل الرسول ه جدُّ هاشم، بني من ثم مناف، عبد بني من ثم

األقاويل؟ هذه بمثل ع ويروَّ بالشنان5 له يقعقع
سبيل يف املوت عىل الحياة ح يرجِّ نجد يف رجًال ألتمس لو إني تقول سابًعا:
عن معنا األتراك ويجاهدوا يأتونا أن إذن لهم األوفق فكان أجده. ملا هللا
ذلك بعد ثم له، كتب َمن منهم الشهادَة ينال حتى رسوله ومسجد هللا بيت

النظر. يمنًا تردون
لتأديب الوطن إىل ه متوجِّ بأنني املنورة املدينة بفتح كتابي يف أخربتُك ثامنًا:
نجاجيبك فجاءتني نيَّاتك ت تغريَّ أم بك عهدي عىل أنت هل وسألتك العصاة،
بالجواب وعززته خريًا فرجوت واملساملة التقرُّب إىل امَليل فيه منك بجواٍب
باليمني املؤكدة ة املودَّ مْلؤها وألخي لوالدي ومثله يل كتُبك ثاني فجاء الثاني.

الدهر. لحوادث يتَّضع ال ملن يَُرضب وهو بالسنان، أي 5
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نؤدِّب أنَّنا أجل أَِمن لهجتك؟ تغيري عىل اآلن حمَلك فما محفوظ. ذلك وكل
قبائلنا؟ يف فسد ما ونُصلح رعايانا

ببيع أمرتَهم الذين فاْرُدِد زعمت كما للمسلمني الخري تنوي كنت إن تاسًعا:
وصلت الذي مكانك أنت وأَْخِل الهَجر) (يريد الدور لهم وبنيت مواشيهم،

بسوء. نجٍد أهل من أحًدا أمسَّ أالَّ عيلَّ ولك ديرتك إىل) (عد وانحر إليه
وأبقيُت القسماني، وهو نجاجيبك أحد مع هذا كتابي إليك مرسل إني

والسالم. والدي الشوكة صاحب بخطاب ليأتيَك اآلخر
.١٣٣٧ شعبان ٢٣ يف

الهاشمية الرشقية للجيوش العام القائد
الختم األمري

الحرب أثارتَا وقد البلدتني هاتني يف كلمة من الحدِّ هذا عند بدَّ ال والُخرمة! تَربة
وتربة الرشق، إىل َحَضن من ميًال خمسني مسافة عىل هي الخرمة والحجاز. نجد بني
التقاليد يف هو هذا َحَضن وجبل الجنوب. إىل منه ميًال وسبعني خمسة مسافة عىل هي

أنجد. فقد حضنًا رأى َمن الحديث: يف جاء فقد والحجاز. نجد بني الفاصل الحد
من فيهما السيادة أصحاب ولكن نجد، يف البلدتان تكون إذن الوجهة هذه من
بْدٍو من األهايل إن األخرى الوجهة ومن رعايتهم. حسني امللك فادعى الحجاز، أرشاف
أيًضا السبب فلهذا الوهابي؛ باملذهب الغابر الزمن يف تمذهبوا األرشاف وفيهم وحرض
والعرشين الخمسة يتجاوزون ال وَحَرض بَْدو وكلهم رعاياه، من أنهم سعود ابن يدَّعي

نفس. ألف
وعدد البحر عن قَدم وخمسمائة آالف ثالثة سبيع وادي يف الكائنة الخرمة تعلو
أما سبيع،6 عرب من اآلخر والثلث املعتوقني، العبيد من ثلثاهم آالف، خمسة سكانها
ألنها سكانها؛ بعدد تُقاس ال أهميتها ولكن نفس، الثالثمائة يتجاوزون فال األرشاف
والقصيم. الوشم لتجار تجارية محطة هي بل والحجاز، نجد بني التجارة طريق يف كائنة

إىل ورنية الخرمة سكان هم منها بقية إال فنزحت عتيبة، فطردتها الحجاز جهات تقطن سبيع كانت 6

سبيع. حائر هناك تُدَعى التي حائر يف السهول وحلفاءَها وأقامت نجد، جنوب

232



ومقدماتها تربة وقعة

األردن. رشقي أمري حسني امللك ابن هللا عبد األمري

امللك أقارب من أي لؤي؛ بني من فهو منصور بن خالد الرشيف الخرمة أمري أما
بل الرشيفني، بني الت الصِّ تصُف لم لذلك الوهابية؛ يف املتصلِّبني من ولكنه حسني،
حبس عىل امللك جاللة حمل ١٣٣٦ سنة يف بينهما خالف حدث فقد ثأَرين، لخالد أثمرت
يساعد وراح النسيان، برماد لحنٍي غطَّاه ولكنه األول، الثأر صدره يف فاشتعل خالد،

املدينة. حصار يف هللا عبد األمري
فتكلم لذكرها، مجال ال التي اإلساءة وتكرَّرت األمري وبني بينه خالف حدث وهناك
مقرونًا والتهب األول الثأر عن الرماد ي فُسفِّ بيده، وصفعه األمري فغضب منذًرا؛ خالد

الثاني. بالثأر
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الحسني مساعي من سعود ابن يحذِّر ١٣٣٦ سنة آخر يف الرياض إىل خالد جاء
قوله؛ حقق ما (١٩١٨م) التالية السنة يف حدث وقد عليهما. ويستنجده هللا عبد ونجله
كلُّها نصيبها وكان شاكر الرشيف بقيادة الخرمة عىل حمالت أربع أرسل األمري ألن

الفشل.
يملكون األرشاف من عدٌد الخرمة مثل وفيها البُقوم، عرب من فسكانها تربة أما
أن بيَد األول. سعود أيام منذ ُسعود ابن أتباع من وعبيد وَحَرض بَْدو وكلهم أرضها، أكثر
ألسباب الحسني عىل انقلبوا ثم العظمى، الحرب يف الحجاز جيش إىل انضموا منهم قسًما

الحرب. انتهت أن بعد إالَّ ذلك من يتمكَّن ولم تأديبهم، نفسه عىل فآىل وماليَّة دينيَّة
يف ألنها أهمية؛ ذات فهي آالف الثالثة سكانها عدُد يتجاوز ال قريٌة تربة أن ومع
الوجهة من الطائف وحصن النجدية، الوجهة من الطائف باب هي الطائف. إىل الطريق
وعدد البقوم، مستنقعات من الرشقي الشمال إىل رشقي» «سهل تربة ويتبع الحجازيَّة.
ترسح وُقراهما والبقوم السبيع القبيلتني هاتني وحول البادية، من آالف ثالثة سكَّانها

الكبرية. عتيبة قبيلة وتمرح
بعضهم: فقال تقديره، يف الرواة بالغ فقد تربة، إىل الزاحف الجيش إىل اآلن نعود
أنه فهي الحقيقة أما البدو. من آالف وثمانية النظام من آالف سبعة من مؤلًَّفا كان إنه

البدو. من والباقي النظام من ألفان منهم آالف، السبعة كله يتجاوز لم
٢٤ يف دخلها يُذَكر، قتال بدون تربة دخل فقد األمري، لغرض كافيًا كان ولكنه
مكَّنه والذي (١٣٣٧ه / ١٩١٩م)، سعود ابن إىل الكتابة من واحد يوم بعد أي شعبان؛
البلدة ليدخلوا حضن؛ جبل يف البقوم عربان بعض استخدم قد كان أنه هو ذلك من
قالوا بل محاربته، عىل ويستنهضونهم األمري من أهلها يُحذِّرون جاءوا أنهم ُمدَّعني
فيها، نوا تحصَّ َمن مع الحصون يف فأنزلوهم معهم، يحاربون جاءوا إنهم للمدافعني
للرشيف! امللك بالناس: وصاحوا الدفاع أسباب عىل فاستولوا عليهم انقلبوا أن لبثوا فما
دخل (١٩١٩ مايو ٢٤) شعبان من والعرشين الرابع صباح يف الساعة تلك ويف
عىل والرشاشات املدافع بإطالق فأمر املقاومة، بعض األمر ألول فصادف بجيشه األمري

البلد. جنوبي الحرَّة إىل هاربني فروا ثم فتشتَّتوا املقاومني،
إباحية لرجاله ساعٌة وكانت وَحْولها، تربة جوار يف جيشه فوزَّع ظافًرا األمري دخل
بقتل اليوم ذاك يف أمر وقد واألهواء. الشهوات شاءت ما فيها وأفسدوا البلدة فنهبوا
يف مخيَّمه من كتب ثم أموالهم، وبمصادرة النجديِّني التجار من واثنني املشايخ بعض
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حلَّ بما يُخربهم َرنية، يف خصوًصا النواحي تلك يف البادية رؤساء إىل الغربية الجهة
الكتب هذه ومن صاغرين. طائعني يجيئونه ال كانوا إذا ذلك بمثل ويُهدِّدهم برتبة،

التايل: الكتاب

الرشقية العربية الجيوش قيادة
الرحيم الرحمن هللا بسم

بنصامل. فيحان املكرم إىل عون الحسنيبن املؤمنني أمري هللابن عبد من
سبحانه — الباري َقنا وفَّ بأنَّا أُخربك ثم … إليكم هللا أحمد فإني بعُد، أما
ورضبنا ممزَّق، كلَّ ناها ومزقَّ تربة يف التي الخارجة نار فأطفأنا — وتعاىل
قريتكم. نزيل مسيب وابن الطعامة جملتهم ومن والنفاق الزيغ أرباب أعناق
يطلبه حقٍّ أو ينعاه، الزم بال منصور بن خالد أثارها التي الفتنة هذه وإن
أهل سبيع كافة وكفِّ إلينا بالركوب واإلرساع برتكها نأمركم فيها، وأدخلكم
(قبيلة الزكور شيوخ بجلب ونأمركم فيها. االستمرار عن وَحَرض، بَْدو رنيه،
تفعلوا لم وإن سطوتنا. من لالستئمان لياٍل ست يف إلينا معكم القبائل) من
عظيَم مستنجًدا تعاىل باهلل مستعينًا عليكم املنصور البريق ميمنة فسأميل
ال حني عنه سأسألك ألني وكبري؛ صغري كلِّ عن هذا إنذاري تكتم وال قدرته.

الهدى. اتبع َمن عىل والسالم الندامة، تنفعك
.١٣٣٧ شعبان ٢٤ يف

للجيوش العام القائد
الهاشمية الرشقية
الختم

يقول: نقيش أبرق ومحمد قاعد بن مايض إىل كتاب ويف

أهلُها طغى أن بعد املال، وتدمري الرجال ذبح من برتبة حلَّ ما عليكم خفَي ما
يف إيلَّ وركبتم طوارقكم كفيتم ما إن وَحَرض، بَْدو رنية، أهل يا وأنتم وبَغوا.
البل غرائب طرَد وطردتكم السلم حزم حزمتكم وإالَّ رشيفكم مع لياٍل ست
لكان محمد بن وغازي نارص بن مشاري ولوال جاهَلكم. يُعلم وعاِقلُكم (إبل)

الهدى. اتبع َمن عىل والسالم إليكم، كتابي يسبق صباحي
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رؤساء إىل التهديد ُكتُب إرساله وبعد املنصور، املخيم يف النهار ذاك األمري استقر
الرسية بأن علم قد وكان ذكر، الذي بالجواب يعود أن سعود ابن لنجاب أَِذن القبائل
يُدَعى مكان إىل منها مشت قد وخالد، بجاد ابن جيش أي الخرمة إىل جاءت التي
أيًضا: شفاهية برسالة النجاب فزود تربة، من ساعات أربع مسري عىل وهو القرنني،
مئونة سنكفيهم إننا لهم قل جرى. بما القرنني يف حولهم التفَّ وَمن الخوارج «أخِربِ
يف سنصوم … فقط والخرمة تربة أجل من تربة جئنا ما لهم قل تربة. إىل القدوم

الحساء.» يف األضحى عيد وسنُعيِّد — هللا شاء إن — الخرمة
اإلخوان به فأحاط العرص، صالة بعد القرنني إىل فوصل الظهر، النجاب ركب
يُتِمُّ كاد فما الرشيف، به فاه وبما جرى، بما وأخربهم جيبَه النجاب شقَّ ُمستخِربين.
الهجوم. يريدون وهم نستعني! وإياك نعبد إياك واحدة: صيحة صاحوا حتى كالَمه
لم فهو األمر، صاحب أمر نتجاوز «كيف بجاد: ابن قال روَعهم. والقائد العالم فسكَّن

الدفاع.» بغري يأمرنا
الخربُ جاءكم إذا معناه: ما وفيه سعود، ابن من جاء كتابًا نيس قد كان ولكنه
بأنه علمتم وإذا آخر. أمٌر منِّي يأِتيَكم أن إىل مساكنكم فالزموا مكة، إىل الرشيف بمسري

رأيكم. فيه فرتوا وتقرءوه كتابه وا تفضُّ أن آذنكم فإني تربة حدود تجاوز
ولكن النجاب، فم من كلماته سمعوا وقد األمري كتاب استماع إىل حاجة يف كانوا ما
نستعني! وإياك نعبد إياك عليهم: الكتاب يتلو وهو فصاحوا العايل، باألمر عمل العالم

الرحال. الساعة تلك يف وشدوا
باغيها!» يا أنت أين الجنة! هبوب «هبت

مقاتل. وخمسمائة ألٌف إليهم انضمَّ َمن مع وهم بساعة املغرب صالة قبل مشوا
البادية من رجٌل اليوم ذاك يف هللا عبد األمريَ «جاء الحجاز: أهل من وهو الراوي قال
بقطع وأمر األمري فغضب عليكم، هاجمون الخرمة يف املتدينة رشيف، يا تحذر يقول:

املوت. حتى فرضبه برضِبه، عبيده كبريَ ُدخنًا أمر أنه أخرى رواية ويف عنقه.»
من علموا قد اإلخوان وكان مطمئنٍّا، البال خايل الليلة تلك األمري نام الحالني كال يف
يصلوا أن قبل ِفَرق ثالث إىل فانقسموا األمري، جيش توزيع كيفية سعود ابن رسول
يف البلد وصلوا وعندما بجاد، ابن وفرقة خالد، وفرقة الخيَّالة، فرقة أي تربة؛ نخيل إىل

ُمستشهِدين. ساكتني واحدة هجمًة هجموا مايو) شعبان / ٢٥ ٢٥) ليلة منتصف
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االستيالء وقْصُدهم الباطن فدخلوا تربة، من رشدوا َمن وفيهم ورجاله، خالد تقدَّم
بالرسية فاصطدموا اف شفَّ ظالم يف يلوح األبيض وسالحهم مشوا األمري. مخيَّم عىل
الرسايا عىل هجموا ثم الثانية، وكذلك كلَّهم، رجالها وذبحوا الحجازي الجيش من األوىل

ذريًعا. فتًكا بها ففتكوا األمري مخيم عند املقيمة
النظاميَّة الجنود عىل — الغطغط أهل من وكلهم — برجاله بجاد ابن وهجم
عىل يَثُِب الغطغط ابن وكان كاملقاصل، تشتغل السيوف فكانت واألطواب املتاريس وراء
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من أفظع كان والظالم الفوىض هول ولكن بالحديد، وراءه املقيَّد الضابط فيذبح املدفع
باإلخوان. يبطشون أنهم يظنون وهم ببعض بعُضهم الجنوُد فبَطش التذبيح؛

منهم ينُج فلم األمري، حرس عىل خصوًصا الرجعى خط قطعت فقد الخيل فرقة أما
أن قبل هللا عبد األمري فرَّ الثاني. سعود ابن ونجاب الضباط، وبعض نفسه األمري غري
به، تعقُّ عن العدوَّ لريدوا النضال يف بعضهم فثبت امُلخيَّم، رسايا إىل ورجاله خالد يصل

الخيل. سنابك بني رصيًعا الفرار حاول َمن وسقط
حصن إىل التجئوا فقد الفرار يستطيعوا ولم الليلة تلك الذبح من نَجوا الذين أما
كأوَّلها، املذبحة خاتمة وجعلوا التايل اليوم يف عليهم اإلخوان فهجم البلد، حصون من
شاكر الرشيف الحصن ذاك إىل الالجئني من وكان بعض، فوق بعضها الجثث فرتاكمت
جدة، يف به اجتمعُت هاشم بن عون اسمه األرشاف من شاب معه ونجا النجاة، له فُكِتب
تربة شهد يوم عمره كان فقد سنِّه. من العرشين يف يومذاك وهو إليها، الثالثة رحلتي يف
الدم «رأيت اليوم: ذاك هول عن يحدِّثني هاشم بن عون الرشيف قال سنة. عرشة خمس
وهللا أظنُّها الجارية املاء أرى عندما سنتني وبقيت النخيل، بني كالنهر يجري تربة يف
رأيت ما أعجب ومن الشباك. من طحت أن قبل مرتاكمة الحصن يف القتىل ورأيت حمراء.
القتال.» إىل يعودون ثم ليصلوا الجامع يدخلون املعركة أثناء اإلخوان رأيت أستاذ، يا

من ينُج ولم جنديٍّا، عرش واثنَي ضباط ستة غري النظامي األمري جيش من ينُج لم
يتجاوز ال وعددهم عتيبة، من وأكثرهم خالد، جنود إىل انضموا أو سلموا من غري البدو
وغروره، اإلنسان جهل جزاء برشية نفس آالف خمسة تقاىض قد املوت فيكون األلف.
أربعمائة خرسوا فقد الرضيبة، من قسًما دفعوا اإلخوان ألن وخمسمائة؛ آالف خمسة بل

والخرمة. تربة أهل من ومائة الغطغط رجال من
املدينة: بتسليم يُنبئه سعود ابن إىل األول كتابه يف هللا عبد األمري قال

األمالك وجميع والخفيف الثقيل السالح من فيها ما جميع عىل «واستولينا
ثم الثاني، ربيع يف عليها استوىل الغابرة.» للحكومة العائدة واألدوات واآلالت

سعود! ابن عليها فاستوىل أشهر أربعة بعد خرسها

نجد من قادًما كان فقد أيام. بخمسة الوقعة بعد إالَّ بذلك يعلم لم سعود ابن ولكن
والخرمة القنصلية ماء بني الطريق يف وهو فالتقى مقاتل، ألف عرش اثنا عدده بجيش

الخرب. عليه فقصَّ الشارد بالنجاب
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حصاد فيها شاهد عندما فبكى تربة، إىل ومنها الخرمة إىل سائًرا العزيز عبد استمر
منعهم بالطائف. لنا ص رخِّ الطائف! إىل بجاد: وابن خالد جنود صاح وعندما املوت.

بغيه.» جزاء الباغي «كفى قائًال:
من برقية العارش اليوم يف جاءه وقد تربة، يف يوًما عرش خمسة العزيز عبد أقام
إىل يتقدم أالَّ فيها تسأله بجدة السيايس وكيلها بواسطة بلندن الربيطانية الحكومة
كريًما. نظرها يف سعود ابن وكان لطلبه، وإجابًة حسني للملك إكراًما ذلك فعلت الطائف.
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دينية نجدية روًحا القتال، يف جديدة روًحا — تربة وقعة يف — األوىل للمرة شاهدنا قد
ويف تُردُّ. أو تُغَلب قلَّما واالستشهاد، الهول بنت هي ارة، قهَّ روًحا اإلخوان، يف مة ُمجسَّ
أمرتهم الذين «فاردد األمري: قال القوة، هذه رسُّ سعود ابن إىل هللا عبد األمري كتبها كلمة

الدور.» لهم وبنيت مواشيهم ببيع
جيش واإلخوان اإلخوان، مهد والهجر الُهَجر. إىل التاريخ هذا يف إشارة أول هي

التوحيد. جيش القومي، الديني سعود ابن
هم وَمن البدو هم وَمن لتأسيسها؟ دعا الذي وما أُسست وكيف الهجر هي وما
وأهلها. الهجر إىل فنتطرق البدو، عىل كلمة يف األسئلة هذه عىل ُمجيِبني سنبدأ اإلخوان؟
تكاد ومطامع الخرافات، غذَّتها دينية غريزة ولهم عتاة، عصاة، غزاة، القدم منذ البدو
بهم وضاق النافر نفر كلما هللا سبيل يف القتال إىل يسارعون فهم باألقوات. تنحرص

العيش.
طاقتهم، فوق يحتملون ال ووالئهم جهادهم ويف وإخالصهم طاعتهم يف ولكنهم
يف غالوا وإن وهم ويخونون. ويرشدون يحاربون أشيائهم. من بيشء يفادون وقلَّما

رسيعون. الرِّدَّة يف إنهم بل يثبتون، ال دينهم
عليهم يستلُّوا أن تلوَّنت، وإن الدينية لغريزتهم نظًرا القدم؛ منذ الرؤساء رأى وقد
طاهر الشيخ دعاهم ثم فلبُّوه، مَسيلمة دعاهم يَُرى. الذي السيف قبل األلوهية سيف
فجاءتهم القرامطة، كرسة بعد تشتَّتوا ثم املرصوص، كالبنيان معه فحاربوا القرمطي
القباب فبنوا أَمِلهم، وتعزيز شملهم جمع يف جدَّدت الدين يف عقائُد والنجف البرصة من

القهار. للواحد صديٌق هو من سبحان األشجار، عىل الرقاع وعلقوا القبور، فوق
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جاء القهار. الواحد هللا لغري يجوز ال التسبيح أن يعلمهم الوهاب عبد ابن جاء ثم
الدَّواس ابن مع يحاربونه فقاموا سعود، ابن بسيف ذلك عىل واستعان التوحيد يعلمهم
هللا دوا فوحَّ التوحيد، علم تحت سعود ابن جمَعهم مدحورين. وكانوا الُعريعر، وابن
طيارون، األجنحة ذي مثل والبدو بْدٌو، أطوارهم كلِّ يف ولكنهم له، رشيك ال أن وأقسموا
يف شيئًا يحملون ال الفاتحة. تتلو وأنت ويفرتقون، فيجتمعون الزئبق، مزية لهم إن أو
غًدا. وأعداؤك اليوم الطريق يف رفاقك قلوب. وال لهم جيوب ال بل قلوبهم، يف وال جيوبهم
وهم بهذا مخطئًا أكون قد الكائنات. لربِّ يخضعون والحوريات الجنة لوال أظنهم وال

حاالتهم. كلِّ يف هللا ذكر من يُكثرون
اْألَْعَراُب ﴿َقاَلِت القرآن: يف جاء فقد التأنيُب، ينفْعهم ولم أنَّبهم نفسه النبي ولكن

أَْسَلْمنَا﴾. ُقولُوا َوَلِكْن تُْؤِمنُوا َلْم ُقْل آَمنَّا
مرتني أو مرة فيغسلونه الزمن، من ردًحا يلبسونه فكالرداء عندهم الدين أما
املاء نبغي ونحن نتوضأ «كيف النواة: نبْذَ تمزَّق وقد يَنْبذُونَه ثم مقلوبًا، يلبسونه ثم
ليسمعنا؟» وقٌت هلل وليس الصالة ولَِم رمضان؟ عندنا كلها والسنة الصوم ولَِم للرشب؟
مثًال مقرن ابن بني وربك الفرق فما ذاك. أو األمري لهذا والئهم يف كانوا وكذلك
العرب، بالد يف يقيمون عرب، كلهم هم الرشيد؟ وابن الصباح ابن بني أو هاشم، وابن

عرب. ذاك أو هذا مع حاربنا إن ونحن العرب، غزو ويغزون
لذلك حاجات دينهم طاهر. وأبي مسيلمة أيام ومنذ الرسول أيام منذ البدو تغريَّ ما
من رسدناه فيما التاريخ هذا لقارئ تبنيَّ وقد الخيانات. لذلك غايات ووالؤهم الردات.
طاملا فقد العرشين. القرن بداية حتى وا يتغريَّ لم أنهم حروبهم، من وسجلناه حوادثهم،
الثاني. العزيز عبد أيام إىل األول العزيز عبد أيام منذ تائبني وعادوا وخانوا، ارتدُّوا،
وال يسكنون وال يثبتون ال طويًال. يعادون وال طويًال، يوالون ال وصفناهم كما وهم

مغزاهم. يف أو مرساهم يف يستقيمون
غنائم، قيل إذا مجاهدون غًدا. ظهره يف وخنجٌر اليوم، األمري يد يف سيٌف البدو
األوىل حروبه ويف الثاني العزيز عبد ظهور عند كانوا وكذلك الجهاد. قيل إذا متمارضون
أول عند شاردين ويفرون وأنفسهم، أموالهم عىل آمنني زالوا ما يحاربون كانوا وغزواته.
ظهرهم يحمي بالحرض، ويدعمهم القتال يف يقدِّمهم سعود ابن كان لذلك يلوح؛ خطر
هم أخرى وبكلمة النضال. يف ثابتون أشداء ذاك إذ فهم وتقهقرهم. انقالبهم ليُؤَمن
البدوي العرب: أمثال يف جاء علينا. والفرار لنا فالفالتة وإالَّ ظهر، لهم كان إذا شجعان
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وبعريه نفسه عن يدافع وحده البدوي ولكن . تعىلَّ الرشَّ رأى وإذا تدىلَّ الخري رأى إذا
مشكل كان فقد الجيش يف البدوي أما بأرسها. قبيلة خصمه كان وإن املوت حتى

األكرب. سعود ابن
ملوك من أحٌد إليها يسبقه لم جديدة بطريقة املشكل هذا العزيز عبد حلَّ وقد

العرب. يف األكرب املصلح القبيل هذا من فهو حديثًا، أو قديًما العرب
فعل كما التوحيد دين يف وأدخلهم أجداده، فعل كما وغلبهم البدو حارب قد أجل
منًجى. الَفال فقالوا: الخونة. امِسكوا قال: . الحدِّ هذا عند مثلهم يقف لم ولكنه أجداده،
وهذه سواه، عىل خفيت التي الحقيقة العزيز لعبد تجلَّت فقد . التجيلِّ نجوة هنا وها
ال ألنهم بدو، هم البدو يخلصون، وال يطيعون، وال يثبتون، ال البدو أن هي الحقيقة
يف ونساعدهم أرًضا سنعطيهم إذن ثابتة. بيوتًا يسكنون وال األرض، من شيئًا يملكون
التملُّك بسالسل ونكبِّلهم باألرض، سنقيدهم املدينة، إىل البادية من سننقلهم البيوت، بناء

تأديبهم. نستطيع أذنبوا وإذا فننفعهم،
— ُهجرة جمع والُهجر — الُهجر يف األوىل الفكرة الدينية، الفكرة كذلك هناك إن
وطن أما اإلسالم. دار إىل واالنتقال الكفار بني الذي الوطن ترك القاموس يف والهجرة
والتوحيد. هللا إىل الهجرة هي إذن منها فالهجرة الرشك، مهد والبادية فالبادية، البدو
والغزو الفقر ومن وحجر، لبن من بيوت إىل الشعر بيوت فمن مدنية. هجرة كذلك وهي
ال طمأنينة إىل والتحذُّر الخوف ومن امِلْحراث، بها عمل إذا صاحبها تخون ال أرض إىل

ولبالده. لنفسه مفيًدا عامًال زال ما تهجره
يحرثونها، بأرض ونفعهم الدين، البدو تعليم أي أمور؛ ثالثة إذن الهجرة إىل الداعي
كان يأنفها. دائًما كان وقد الزراعة البدويُّ يأَْلف أن السهل من ليس عليهم. واالستيالء
رعاة، والعرُب غزاة، فالبدو والعرب. البدو قسمني: إىل املايض يف مون يُقسَّ البادية سكان

األرض. يف للعمل يتنازل َمن وال بينهم، أكار وال
إىل املطاوعة يُرسل فكان الدينية، بالواسطة الكبري إصالحه سعود ابن بارش
إيماٍن إىل فيه هم ما هجر لهم ويزيِّنوا والفرائض، التوحيد دين أهلها ليعلِّموا البادية؛

يحرثونها. وأرض إليه، يأوون وبيت يستشعرونه،
بعض يف ع املطوِّ يتقدم السيف فكان أيًضا، املدنية القوة التحضري يف استخدم وقد
فصاروا الديني، ه حدَّ البدو يف التطور تجاوز األحوال. تقتيض كما يتبعه أو األحايني
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الحكَّام، وطاعة والنظام، الرشيعة إىل بل فقط، والتوحيد هللا إىل ليس فيه هم ما يهجرون
األنام. حياة واحرتام

إليها فتنزح منها لفخذ أو لقبيلة ماء فيها األرض من بقعًة يعنيِّ سعود ابن وكان
هي عليها الُهجرة دعاة تغلَّب التي األوىل الصعوبة أنَّ بيَد فيها. البيوت بناية وتبارش
تستغويه، البادية زالت ما عنده زالت فما أباعُره، البدوي رزق أن ومعلوم الجمال.
عىل البدو ُجِرب لذلك كان؛ حيث غزًوا أو حالًال الرزق طالبًا الضجر ساعات يف فريوح

ِجمالهم. بَيْع
أول ١٣٣٠ سنة يف ست أُسِّ وقد الجديدة، البيوت بناء يف ماليٍّا يساعد سعود ابن كان
باألرطاوية تسميتها أما الدهناء. وقرب بُريَدة رشقي األرطاوية أي مطري؛ لعرب هجرة
الهجر ألكرب الهجرة هذه إن جوارها. يف يكثر املعروف، اإلبل مرعى األرطي، ألن فهو
حتى وغريها، وقحطان وعتيبة حرب لقبائل ة عدَّ هجٌر سنة كلَّ تبعها وقد وأهمها. اليوم

ويزيد.1 هجرة سبعني عددها أصبح
البدو أن وهو آخر، مشكًال سعود ابن أورثت أمرها بداية يف الُهجر هذه أن عىل
عن تميِّزهم التي البيضاء بالعصابة يتعصبون إخوانًا وصاروا جمالهم باعوا أن بعد
مناسك، بيوتهم غدت الصالة. غري السلم أيام يف شيئًا يعملون ال الهجر يف أقاموا الناس،
عىل عالًة فأصبحوا والتوحيد هللا إىل حقيقًة البادية هجروا هللا. وجه ابتغاء نزلوها وقد

البالد. صاحب
ذهنه فشحذ الخطر. من إصالَحه تُنِقذ طريقًة يعدم ال الكبري املصلح ولكن
فسلَّحوا السلف، وبأخبار بالتاريخ العلماء فجاء بالعلماء، الحالة تلك عىل واستعان
أن ين املتحرضِّ يعلِّمون راحوا والكسل. البطالة بها يحاربون هؤالء فراح املطاوعة، بها
الفقري. املؤمن من خريٌ الغني املؤمن وأن الدين، تُناِيف ال والصناعة والتجارة الزراعة
فهل والخيل، اإلبل من رأس آالف ثمانية يملك كان — وجهه هللا كرَّم — بكر أبو «وهذا
سبحانه — هللا أن يف تشكُّون وهل بكر؟ أبو فيه يرغب كان ما اإلخوان أيها تزدرون

والجاه؟» الثروة أبواب وتاجرتم، زرعتم أنتم إذا لكم، يفتح — وتعاىل

سكانها، وعدد عشائرها، وأسماء وأسماؤها كلها الهجر الئحة — آخره يف — التاريخ لهذا امللحق يف 1

فيها. املقاتلة وعدد
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حول األرض يزرعون فرشعوا اإلخوان، إىل واملال العمل تحبيب يف املطاوعة أفلح قد
جاراتها تُباِري فصارت رسيًعا نشوءًا القرى هذه بعض نشأت وقد ويتاجرون، الهجر
الهجر، هذه أبناء يف تُضِعف لم والتجارة الزراعة أن عىل والتجارة. بالزراعة القديمة
الخوف، تعرف ال جديدة شجاعة شجاعتهم فوق علَّمتهم بل القتال، روَح اإلخوان، يف
إخوان فإن القوي، الحي الجديد اإليمان بنت غري هذه الشجاعة وما املوت. تهاب وال
ألشدُّ الغطغط، يف عتيبة وإخوان ُدخنة، يف حرب وإخوان مثًال، األرطاوية يف مطري
يف ُقلِّدوا وقد ال كيف االستشهاد. إىل وأسبقهم نضاًال، وأبسلهم بأًسا، سعود ابن جيوش
يرشدون، فال باألمس لغريهم اليوم إنهم الثبات؟! وسيف الدين سيف سيَفني؛ تحضريهم
باملحافظة وحبٍّا والجنة، باالستشهاد حبٍّا يحاربون إنهم ينهزمون. وقلَّما يرتاجعون وال

الفرار. عاقبة ويخَشون النار يخافون صاروا يملكون. ما عىل
هللا، سبيل يف شحذتها بل أضعفتْها، وال الغزو، غريزَة أهلها يف الهجُر تقتل لم ال،
البالد السائرة العربية، السيادة توحيَد أن عىل الغنائم. بتقسيم تختصُّ برشوط وقيَّدتها
العرب ذاك إذ تجد فال تماًما. النهاية يف ويُزيله الغزو مجال طبعها من يُضيِّق نحوها،

والجهاد. للغزو مرشكني عربًا أو العرب من أعداءً
شاء إن العلم إىل الجهل من الثانية الهجرة «وستكون السلطان: لعظمة مرة قلت
الصناعة ن تُحسِّ أن شأنها من التي العلوم من شيئًا اإلخوان ويتعلم املدارس فتؤسس هللا،

وقته.» يف يجيء يشء «كل عظمته: فأجاب البالد.» يف والزراعة والتجارة
واستعذبوا الزراعة أِلفوا فقد — عدٍّا األكثر الطبقة وهم — اآلن الهجر سكان أما
الحربية الوجهة من أما واملطاوعة. التجار أي األخريان؛ الطبقتان وهناك ثمارها.
والجهاد الجهاد، أي الثالث؛ الحرب دعوات لتلبية أَُخر أقساٍم ثالثة إىل م تُقسَّ فالهجرة
ويشء مطايا وعندهم ُمسلَّحون دائًما هم للجهاد الدعوة يلبون فالذين والنفري. َمثْنى،
ذلوله. يردفه بآخر مجاهد كلُّ فيجيء الجهاد؛ ضعف هو مثنى والجهاد الذخرية. من
الذكور من الثالث القسم أما الرديف. يسموا أن واألحرى الثانية الدعوة يلبون الذين هم
يُدَعون وال والزراعة، التجارة أعمال ليداوموا الهجر يف الحرب أيام يف يبَقون الذين فهم
يدعو أن وحده اإلمام حقوق من العام. االستنفار إىل البالد صاحب اضطر إذا إالَّ للحرب
فهو الوطن عن للدفاع إالَّ يكون ال الذي العام االستنفار أما مثنى. والجهاد الجهاد إىل
إىل فيبادرون الدفاع، إىل البالد حاجة ُمعِلنًا إليهم يكتب السلطان ولكن العلماء، حق

واملهاجرين. والحرض البدو أجمعني، الناس استنفار
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ما كلَّ فنعطيهم ْلم السَّ يف «يجيئوننا اإلخوان: عن ثًا محدِّ السلطان عظمة قال
يف منَّا، شيئًا يطلبون ال الحرب أيام يف ولكنهم ومال، ورزق كسوة من إليه يحتاجون
الذلول يركب ثم البندق، إىل ويبادر الخرطوش، ببيت منهم الواحد يتزنَّر الحرب أيام
… غرينا عند الكثري مقام يقوم عندنا القليل … والتمر املال من يشء ومعه الحرب إىل
فمه بها يرطِّب حني إىل حني من تمرة منَّا الواحد يأخذ أكل. بدون أيام ثالثة نميش كنا
املتحرضون، فالبادية اآلن أما البادية. من بأًسا وأشدَّ قدًما أثبَت الحارضة كانت نعم …

االستشهاد.» إىل وأسبقهم الحارضة من أثبت القتال يف هم الهجر أهل
العزيز عبد أورثوا استشهادهم، وهول وبطشهم، بسالتهم، من ظهر فيما ولكنهم
فضجَّ وا وتجربَّ اإلخوان طغى فقد العظيم. اإلصالحي مرشوَعه يُفِسد كاد آخر مشكًال
ويقتلون. وينهبون، رون، فيكفِّ البدو من يتحرضَّ لم َمن يحاربون اإلخوان راح الناس.

ار. الكفَّ من العقال أبا يا أنت واملال. الدم حالل واملرشك — مرشك بدوي يا «أنت
الشيطان.» طاَع من أخو وأنت هللا، طاَع من أخو أنا

، فيعريِّ العرب، من سواه عىل البيضاء بالعصابة ب متعصِّ كلُّ يسطو كان كذلك
حبُل ينقطع وكاد البالد، يف الفوىض ذلك جرَّاء من انترشت وقد الدماء. ويسفك ويسب،
األمور، هذه يف للنظر الرياض يف مؤتمًرا 2١٣٣٧ سنة يف اإلمام فعقد والسالم، األمن

يأتي: ما البحث بعد وقرَّروا والعلماء، الرؤساء كبار حرضه

دينهم. عىل الثابتني املسلمني بادية عىل يُطَلق ال الكفر (١)
واحًدا. معتقُدهما كان إذا العمامة والبس العقال البس بني تفاُوَت ال (٢)

األِخريين. واملهاجرين األوَّلني الحرض بني فرق ال (٣)
ومعتقده َدْربهم، وَدْربه املسلمني والية يف الذي البدوي ذبيحة بني فرق ال (٤)

واملهاجرين. األولني الحرض ذبيحة وبني معتقدهم،
أو يرضبوهم، كأن يهاجروا؛ لم الذين الناس عىل يعتدوا أن للمهاجرين حقَّ ال (٥)

الهجرة. يُلزموهم أو يتهدَّدوهم،

تستثِن لم الحرب بعد العالم غزت التي اإلسبنيولية الوافدة ألن الرحمة؛ سنة نجد يف السنة هذه تدعى 2
واثنان تركي البكر السلطان ابن وفيهم الناس من ألوف العربية البالد قلب يف مات فقد البادية، حتى

أوالده. من آخران
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رصيح، وكفر واضح، أمٍر بغري حرضيٍّا أو كان بدويٍّا أحًدا يهجر أن ألحد حقَّ ال (٦)
الرشعي. الحاكم أو األمر ويلِّ من إذن وبدون

يأتي: ما فيه جاء والعلماء اإلمام من منشوًرا3 القرارات هذه نت ُضمِّ وقد

رسوله، وسنة ِهللا كتاُب املعتقد وأصل واحد، ، وَحَرضٍ بْدٍو املسلمني، معتقد إن
اإلمام األربعة؛ املسلمني أئمة ثم الصالح السلف ثم الصحابة عليه كان وما
فهؤالء حنيفة، أبو واإلمام حنبل، بن أحمد واإلمام الشافعي، واإلمام مالك،
كلهم ولكنهم الفروع، يف اختالف بينهم يكون قد … األصل يف واحد اعتقادهم

هللا. شاء إن حقٍّ عىل

األوسع املسلك آجًال أو عاجًال فيسلكون البدو تحضري أي العظيم، اإلصالح وهذا
. النبيِّ أيام منذ الجزيرة شبه يف مثيل له يسبق لم والتمدين، املدارس فيه الذي

كاملة. املنشور هذا من نسخة امللحق يف 3
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صلحصغري

قلبه الشاب الرشيد البن فتح بأجمعه، جيشه فخرس تربة يف حسني امللك نُِكب أن بعد
الديوان أقوال القبلة جريدة فعزَّزت املدينة، يف والسالح الذخرية ومستودع وخزنته،
وهذا للحرب، منَّا السالح وهذا واإلسالم. العرب عدو بل ابني، يا عدونا عدوُّك الهاشمي:

األشبال. وفيها شمر فعندك الرجال أما املال.
املناوشات بعد سعود، بن العزيز وعبد عَقد قد الرشيد العزيز عبد بن سعود وكان
واألمري صغريًا. يناه سمَّ صلًحا العظمى، الحرب لهدنة السابق الشهر يف حائل ُقْرب األخرية
إخوتَه عبيد أوالُد قتل عندما املدينة إىل السبهان ابن خاله به فرَّ الذي هو هذا سعود
نجد. صاحب ملحاربة واملال بالسالح كبريًا يمدُّه والحجاز صغريًا، أََواُه الحجاُز الثالثة.
عكسه سعود، العزيز عبد خصمه عكس اسمه مثل العزيز عبد بن سعود كان وقد
األقوال، وجميل واملال، السالح الحسني جاللة من جاءه فلما النظر. وبُْعد الرأي أصالة يف

الحال. يف قبل
التوحيد إسفني العظمى الحرب خالل أدخل قد فكان العزيز عبد سعود ابن أما
القبيلة تلك رؤساء إىل كتب العداء الرشيد ابن بارشه وعندما قسمني. ها فشقَّ شمر يف
وَمن إلينا، فليْقُدم معنا كان «َمن ويقول: يُنذرهم واألعداء، واملتذبذبني األصدقاء كلهم،
عىل مقيمون أنهم املقدَّمني أكثر من الجواب فكان إليه.» فلريحل الرشيد ابن مع كان

الرشيد. ابن دعوة يلبون ال وسوف والئه
العزيز عبد إىل أرسل واحدة يًدا معه ليست شمر قبائل أن سعود األمري أدرك فلما
الوالء، تجديد يف راغب إنه بل منه، بدا ما عىل آسف وإنه ع، ترسَّ قد إنه يقول وفًدا
ولكنه نجد، أهل اعرتاض عن بالرغم و١٩٢٠م) (١٣٣٨ه / ١٩١٩ الصلح عهد فُجدِّد
عىل تدلُّ كما نقضه يف ل املعجِّ سعود ابن يكن ولم كامًال، عاًما الحني ذاك منذ يَُدم لم
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الحجاز. يف الهاشمي العهد أَْوج يف نُِرشت رمزية صورة العربية والبالد حسني امللك

فأثارت الشعالن، نوري لألمري يومئٍذ الجوف يف السيادة كانت قد العام. هذا حوادث ذلك
الرشيد. ابن يستنجدون وأرسلوا فحاربوه عليه، األهايل أعماله بعض

كأنه الحسني، للملك يقدِّمه بعذر مرسور وهو وكرامة، حبٍّا الرشيد ابن أنجدهم
بفرصة ومرسور سعود.» ابن عىل الحملة تأجيل إىل الجوف فتنُة «اضطرتنا يقول:

الناحية. تلك عىل لالستيالء سانحة
نواف ابنُه يقودها لنوري بقوات هناك فاصطدم الجوف، إىل برجاله سعود مىش
رؤساؤها األمر بادئ يف يلبِّه فلم شمر يستنجد فأرسل وغلبوه، فنازلوه تايه أبو وعودي
أنهم عىل وإياه. الوالء عهد عىل اآلخرين من ومحافظًة سعود، ابن من بعضهم خوَف
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صغري صلح

َمن أمانع فال الرشيد وابن صلح عىل «إني فأجابهم: األمر يف يستشريونه إليه أرسلوا
ينجدوه.» أن أرادوا

فعل بما علم عندما سعود، ابن إىل أرسل قد نوري الشيخ الشعالن ابن وكان
لك صديق «إني يقول: إليه العزيز عبد فكتب الرشيد، ابن عىل يستنجده الجوف، أهل
يف ن تتحصَّ أن لك أنصح ولكني الحرب، هذه يف مشارًكا إذن فلست الرشيد، والبن
ألن الخارج؛ يف تحاربه وال الرشيد ابن تهاجم فال الدفاع خطة وتتخذ الجوف حصون
أهل من البادية من وجنودك الحروب، يف العهد قديمو وهم القتال عىل مدرَّبون جنوده
بنصيحة نوري يعمل لم شمر.» أقران القتال يف هم وال إليهم، يُرَكن فال (إبل) البل
فكرسوه عليهم هجم شمر نجدات وصول عند إنه إذ الخارسين؛ من فكان العزيز عبد

الجوف. عىل واستولوا كرسة، رشَّ
يَِعش لم سنِّه، من والعرشين الحادي يف يومئٍذ كان الذي الرشيد، بن سعود ولكن
ه عمِّ ابُن قتله حائل، إىل عاد أن بعد ُقِتل فقد كامًال، شهًرا الشعالن ابن عىل انتصاره بعد
خربُ والثالثني الثاني الفصل (يف نفسه اليوم يف كذلك ذُِبح الذي طالل، بن هللا عبد
الرشيد، بن العزيز عبد بن متعب بن هللا عبد بعده اإلمارة وتوىلَّ ًال) ُمفصَّ الفاجعة هذه

والوالء. الصلح عهد تجديد يريد وهو السالم ُرُسَل سعود ابن إىل فأْركَب
العزيز عبد فجاء السابقة، املرة الرشيد ابن طلب إجابة يف يعارضون نجد أهل كان
ما كلِّ يف مجيبكم «إني حائل: لرسل قال فيها. ويجدِّد رشوطه يف يشدِّد املرة هذه
إىل كتبهم هي وهذي السابقني، أمرائكم من بدا ما إىل نظَركم ألفُت ولكني تطلبون،
وإننا خوارج، إننا يقولون التُّهم. بأشنع ويرموننا وبينهم بيننا عهوًدا ينكثون الرشيف
الخارجية وأما فيها، أتدخل فال الداخلية شمر شئون أما هذا، عىل اآلن أنا … وإننا …
عن تناُزلكم من إذن بد ال ومصالحه. بنجد سياستها ت أرضَّ طاملا فقد أمُرها، فيهمني
خطٍّا االعرتاف يكون أن وينبغي بذلك، يل واعرتافكم شمر يف الخارجية الشئون إدارة

الناس.» جميع فيعرفه ليُنَرش
أهلها أما فيها. األمر أُوِيل وإىل أهلها إىل سعود ابن رشوط يحمل حائل إىل الوفد عاد
والرشيد، السبهان آل من األمر أويل وأما القبول، عىل فأجمعوا شمر يف املقدمني وأكثر
والسيدة القرص بعبيد ناهيك طوالة، بن وضاري عجيل بن عقال مثل الزعماء وبعض
كلهم فأبَوا — الستار وراء من الحاكمة فاطمة «ستي» — سعود جدة السبهان فاطمة

الحرب. فأُعِلنت الحرب! وقالوا: سعود، البن يذعنوا أن
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الكويت يف اإلخوان

القبيلة مشايخ فجاء األحساء، يف العجمان عوُد َالَن تَربة يف الحجازي الجيش محق بعد
وبني بينهم بالصلح ط التوسُّ منه يطلبون جلوي بن هللا عبد الناحية تلك أمري إىل
أن بعد العزيز، عبد ابنه من فطلب الرحمن، عبد اإلمام إىل كذلك كتبوا وقد سعود، ابن
والوالء. الطاعة عىل مقيمون الحني ذاك منذ وهم ففعل. عنهم يعفَو أن إخالصهم ق تحقَّ
،(١٣٣٧ / ١٩١٨) إعالنها من سنة بعد إالَّ ناُرها تحتدم فلم شمر جبل يف الحرب أما
بها فوصل العام، هذا صيف يف الجبل عىل بحملة سعوًدا ابنَه العزيز عبد جهز قد وكان
فأصاب هناك كانوا الرشيد البن عربان عىل وأغار أجا، جبل جنوبي الشعيبة وادي إىل
للجيش األرزاق ولقلة النواحي تلك يف الصيف يف للركائب املرعى لقلَّة ولكنه مغنًما، منهم

حائل. إىل يتقدَّم لم
الرشيد، ابن عن سعود ابن شغل الكويت نواحي يف حادٌث الحني ذاك يف حدث وقد
سابقة أسباب فله الكويت حادث أما واملناوشات، للغزو عليه رسيات بإرسال فاكتفى

صباح. آل تاريخ إىل الرجوع من بها اإلحاطة يف بدَّ ال
تُويفِّ ولكنه حكيًما، حصيًفا فكان جابر، ابنه اإلمارة توىلَّ مبارك الشيخ وفاة بعد
جاء وقد واألخالق. السياسة يف نقيضه سالم أخوه فخلفه حكمه، من الثانية السنة يف
بالرتك، حبٍّا ال اإلنكليز يخادع كان يوم الكويت يف الحربي النطاق عىل كالمنا يف ِذْكره
لإلنكليز الناصح أنه لظنِّه سعود ابن عادى ثم التهريب، تجارة من بالكسب طمًعا بل
سنة بالده من النجديني التجار فطرد البضائع من الكويت إىل الوارد كميَّة بتحديد
أن ذلك إىل أضف للعجمان. مساعدته يف سابًقا العزيز عبد أغضب قد وكان ،١٣٣٦

الوهابيني. عىل ب التعصُّ شديد كان سامًلا
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وأهل الكويتيِّني بني الجهرى وقعة إىل أدَّى الذي الحادث ن نُدوِّ التمهيد هذا بعد
نجد.

والكويت جبيل بني الخليج عىل مكان إىل وأبحر يوم ذات يختَه سالم الشيخ ركب
نيته يف كان وقد الرشاعية، للسفن حصني طبيعي وميناء للؤلؤ مغاص فيه بلبول، يُدَعى
سعود ابن علم فلما والغوص. بالتجارة جبيل تنافس أيًضا وبلدة هناك قًرصا يبنَي أن
يف الربيطاني السيايس الوكيل إىل كتب ثم فأبَى، العمل عن ليمتنع سالم إىل كتب بذلك
من املكان ذاك ألن وحقوقه؛ حدوَده متجاوٌز يقصد فيما سامًلا الشيخ أن يُخربه الكويت
سالم الشيخ أما التعدِّي. هذا دون يحول أن منه طلب وقد لنجد، التابعة القطيف أرايض
الربيطاني للوكيل يظهر ما عىل أذعن ولكنه الكويت، حدود ضمن بلبول أن يدَّعي فكان

قصده. عن فعدل
ماءً بلبول من بغرب شماًال الناحية تلك يف إن . الحدَّ هذا تجاوزت املسألة أن عىل
من — اإلخوان — املهاجرين بعض إليه فنزح مطري، لعرب قديم ملك هو َقْرية يُدَعى
إليهم وأرسل العمل، هذا عىل الصباح ابن فاحتجَّ لهم، هجرًة هناك سوا وأسَّ القبيلة هذه
الصباح أبناء أحد بقيادة ُعَريبدار،1 من أكثرهم خيال، ومائة راِجل مائتي صغرية، فرقة
من رأس آالف بضعُة الناحية تلك من القريبة املراعي يف للكويت وكان دعيج، اسمه

عليها. اعتُدي إذا حمايتها يستطيع َمن هناك وليس والغنم، الجمال
بأن يأمرهم اإلخوان إىل وأرسل قْرية، من قريبًا حَمض يف فنزل برجاله ُدعيج سار

ونذبحكم.» «نصبحكم وإالَّ املكان ذاك يُْخلوا
الدويش فيصل إىل أرسلوا قد الكويت عساكر بقدوم علموا عندما اإلخوان وكان
سائًرا وظل رجاله، من بألفني نجدتهم إىل فيصل فبادر يستنجدون، األرطاوية أمري
وأكثر ُدعيج فرَّ كلَّهم، يذبحهم لم ولكنه هناك الكويتيني فصبح حَمض، إىل وصل حتى
لإلخوان فكان والغنم األباعر من الكبري القطيع ذلك وراءهم تركوا وقد هاربني، جنوده
الخرب بلغه عندما فغضب حدث، ما جاهل الرياض يف سعود وابن ذلك كلُّ باردة. غنيمة
فأجابه الدفاع.» يف تنحرص التي أوامري تجاوزتم «قد ويقول: يؤنِّبه الدويش إىل وكتب
فقط. ساعات أربع عنهم يبعد مكان إىل وصلوا وقد صائلني إخوانه جاءوا الكويتيني أن

القبائل. من قبيلة إىل ينتسبون ال العربان من خليط 1
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حتى والسالح والغنم اإلبل عليها؛ استولوا التي األموال تُجَمع أن سعود ابن أمر ثم
اإلخوان فعمل بخصوصها. آخر أمٌر يجيئَهم أن إىل األرطاوية أمري عند وتُودَع واملواعني،

الغنائم. ُخمس إليه أرسلوا أن بعد باألمر
بالتسوية عليه فأشار الربيطاني الوكيل عىل املسألة عرض قد سالم الشيخ وكان
الحسن، العزيز وعبد السميط هللا عبد هما رسولني سعود ابن إىل فأرسل السلمية،
كان الذي الغنائم ُخمس إليهما قدَّم ثم منه، أمٍر بدون حدث ا عمَّ العزيز عبد فاعتذر
هناك فآخره األرطاوية إىل ِقبلكم من رجاًال أركبتم وإذا األداء، أول «هذا قائًال: عنده،

إليهم.» يُسلَّم
ال فيما لكم تدخُّ الحادث هذا يف «السبب فيه: قال كتابًا سالم الشيخ إىل كتب ثم
يُعَقد عهد يف ذلك يُقرَّر أن أرى وإني قرية، يف أو بلبول يف لكم حق ال أن اعلموا يعنيكم.
معرتف فإني وأجدادي آبائي عىل ا حقٍّ وأجدادك آلبائك كان ما أما فنرعاه. وبينكم بيننا

به.»
يُقتَىض غضبة غضب بل إليه، الغنائم تُردَّ بأن َقِبل وال سامًلا الكتاب هذا يُرق لم
كانت الحني ذاك ويف منه، اليسري غري عنده يكن لم كبري، جيش العرب عند لتعزيزها
يستنجده شمر صاحب إىل سالم الشيخ فكتب سعود، وابن الرشيد ابن بني املناوشات
مخيًِّما يومئٍذ كان الذي طوالة، بن ضاري إليه أرسل بأن فلبَّاه الجميع» «خصم عىل
ُدعيج كان حيث الجهرى، ونزل شمر من بقوة ُمِرسًعا ضاري جاء العراق. أطراف يف

قرية. عىل ثانية بالهجوم سالم فأمرهما ورجاله،
إىل فأرسل ودعيج، ضاري مغزى خربُ فبلغه الحساء جاء قد سعود ابن وكان
من الحجة ذي يف مرساه وكان هللا، عىل الدويش فتوكَّل قرية، أهل بإنجاد يأمره الدويش
القيادة عىل الطريق يف اختلَفا والضاري الدعيج ولكن ١٩٢٠م، ١٣٣٨ه / سبتمرب عام

الصبيحية. ونزل الدويش بهما فتعقَّ الجهرى إىل عاَدا بل أحًدا، يهاجَما فلم
أهل من مقاتل خمسمائة ومعه الجهرى إىل بنفسه فسارع بذلك سالم الشيخ علم

الكويت.
خيَّال: خمسمائة فيهم آالف، أربعة وعددهم الصبيحية من بإخوانه الدويش مىش

هللا.» طاع َمن أخو التوحيد «خيال
حصون يف والخيَّالة الة الرجَّ من آالف ثالثة نحو كلَّها قواته ع وزَّ قد سالم وكان

وبساتينها. الجهرى
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أكتوبر، محرم / ١١ ٢٦ يف الجهرى عىل فأرشفوا الرشقي الجنوب من اإلخوان جاء
يف عادتهم عىل جاءوا (١٣٣٩ه / ١٩٢٠م) شجرة وال فيه صخرة ال منحدٍر رأس من
املدافعني بنادق فكانت الرصاص، من وابٍل تحت البساتني إىل كالسيل وانحدروا الصباح

مستشهدين. مستبسلني يتقدَّمون وهم واملئات بالعرشات تحصدهم نني املحصَّ
ففرَّ أحمَر موتًا الصباح ابن جيوش عىل كانت ملحمة تالها الهجوم هذا من ساعة

حصونها. وعىل عليها فاستوَلوا الجهرى اإلخوان ودخل نجا، َمن
منها، رشًقا البلد خارج قرص إىل جيشه من بقوة تقهقر قد فكان سالم الشيخ أما
ذاك يف سالم وكان للمفاوضات.2 هدنٍة شبه كانَا يومني فيه وحارصه الدويش به فتعقَّ

الذئب. والدويش الثعلب املوقف
واملنكرات، الرشك من بيتك ونظِّف — ًدا موحِّ كن — ومنَّا معنا ُكْن «تعاَل الذئب: قال

علينا.» ما وعليك لنا ما ذاك إذ فلك
خيال منكم، وهللا إني األحمق. إالَّ النعمة هذه مثل يرفض «وهل الثعلب: فقال
أجيئَكم. أن قبل إليه رجوعي يقتيض ما بيتي يف ولكن هللا، طاع َمن أخو التوحيد

الصبيحية.» يف انتظروني
خمسمائة نحو الوقعة تلك يف ُقِتل أن بعد الصبيحية إىل راجًعا وقفل الدويش صدَّق
الكويت «دينت» إذا نظره يف بيشءٍ ذلك وما الكويت. رجال من وثالثمائة رجاله من

وصاحبها.
يقبل فهو وإالَّ بالده يحموا أن اإلنكليز من طلب الكويت إىل وصوله عند سامًلا ولكن
الهند حكومة بني ثم شهر، وأبي الكويت بني الربقية املفاوضات فبدأت اإلخوان. رشوط
فأرسل الصبيحية، يف ينتظر وهو الدويش خاللها جزع أيام. ثالثة واستمرت ولندن،

يقاِبْله. ولم فتماَرض سالم «األخ» إىل ِقبَله من وفًدا
مياه يف رست حربية مراكب ثالثة ومعه الربيطانية الحكومة من الجواب جاء ثم
وصلت التايل اليوم ويف وترويًعا، تهويًال النارية األسهم الليل يف تُرسل ورشعت الكويت

العراق. من طيَّارتان

(الشيخ قال «ثم ييل: ما الجهرى وقعة يف حارب الذي الرشيد بن العزيز لعبد الكويت» «تاريخ يف جاء 2

وأمامنا موحدون، مسلمون وكلُّنا بيننا القتال هذا ملاذا الدويش) (رسول سليمان البن مخاِطبًا سالم)
قال ثم عليه.» واحدة يًدا ونكون واألحقاد الضغائن لنرمي بنا هيا جميًعا؟! علينا القضاء يريد لدود عدو
.(١٨٤ صفحة الثاني الجزء الكويت (تاريخ اآلن» ذْكره أحب ال بما هناك القول سالم أكثر «وقد املؤلف:
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رسميٍّ مجلٍس يف الدويش «أخيه» وفَد فقابل مرضه من سالم «األخ» ذاك إذ ُشِفي
يف أقنعه جوابًا فسمع اإلخوان بمخاطبة همَّ الذي مور، املاجر الربيطاني الوكيل حرضه

ذهب. من السكوت أن الحال
جئتم وأنتم البهيَّة بريطانية لدولة صديٌق سالم «الشيخ الوكيل: حرضة قال

سعود.» ابن من أمر بدون تحاربونه
صديقكم.» أيًضا وهو بأمره، إالَّ جئنا «ما الوفد: رئيس فقال

أن وفيه الدويش، إىل أرسله بكتاب الكالم عن واعتاض الوكيل ذاك إذ سكت
عليها الهجوم يحاولون َمن وأن حمايتها، الكويت عىل باسطة العظمى بريطانية حكومة

الحربية. واملراكب الطيارات لرضب أنفسهم يعرِّضون
فوق طيارة طارت التايل اليوم ويف الوكيل، كتاب يحمل الصبيحية إال الوفد عاد

األول. الكتاب بمعنى آخر كتابًا اإلخوان بني وألقت املكان ذاك
«للثعلب» األخرية الكلمة تكون أن يشأ لم ولكنه الرحال، بشدِّ ذاك إذ الدويش أمر

التايل: الكتاب إليه فكتب

الكذب من هللاوإيَّاه الصباحسلَّمنا الدويشإىلسالم بنسلطان منفيصل
والخذالن الخزي من األكرب الفزع يوم املسلمني وأجار والبهتان،

واملتابعة، اإلسالم عىل عاهدته إنك يقول سليمان3 ابن جاءنا يوم فمن بعُد، أما
جيش بردِّ وأمرنا ُخرِّب، بعدما قرصك عن كفْفنَا واالنتساب، الدعوى مجرد ال
باهلل آمنَّا خدعتنا أنك علمنا فلما املقصود. منك نُدرك أن أمل عىل سعود، ابن
فنحن له.» انخدعنا باهلل خدعنا «من قال: أنه عمر عن يُرَوى عليه. وتوكَّلنا
وإيَّاه نعبد إيَّاه عليك، يُسلَِّطنا وأالَّ يهديَك أن هللا نرجو — وجوهنا بيض —

نستعني.

أخيه ابن الجابر أحمد الشيخ كان فبينما طويًال، ذلك بعد يَِعش لم سالم. مسكني
سعود ابن يفاوضان العج» «حفر يف املحمرة أمري يومئٍذ خزعل الشيخ ابن كاسب والشيخ
واحتَمى و«ُديِّن»، فيه سالم نُِكب الذي الحني من أشهر بضعة بعد أي — بالصلح

القرص. يف محاًرصا كان يوم سالم إىل الدويش رسول 3
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الثانية جمادى ١٧ يف وفاته وبعد هللا. رحمه ينعيه الكويت من الناعي جاء — باإلنكليز
انتُخب جابر4 أخيه ابن أحمد الشيخ له خَلًفا انتُخب ،١٩٢١ سنة فرباير ١٣٣٩ /٢٧

سعود. وابن يصالحه وفد عن غنًى يف فكان الحفر، يف يزال ال وهو

وسياسته. الصباح أحمد الشيخ يف فصل السادس، القسم العرب» «ملوك من الثاني الجزء يف 4
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حائل فتح

برئاسة الربيطاني، القاهرة مؤتمر ُعِقد أن بعد (١٣٣٩ه / ١٩٢١م) العام هذا صيف يف
يكون أن وتقرر األدنى، الرشق يف سائًحا كان الذي ترششل املسرت يومئٍذ الخارجية وزير
العلماء حَرضه الرياض يف مؤتمر ُعِقد العراق، عىل ملًكا حسني امللك ابن فيصل األمري
وَمن سعود آل الرحمن عبد بن العزيز عبد األمري نجد حاكُم يتخذ أن فقرَّروا والرؤساء
بريطانية لدولة السامي املفوَّض إىل كتابًا العزيز عبد فكتب سلطان، لقَب بعده يخلفه
الحكومة لدى مستحَسنًا ذلك يكون أن ويرجو تقرر، بما يُخربه العراق يف العظمى
بغداد يف املندوب حرضة من قادًما كان الطريق يف الكتاب هذا وبينما البهية، الربيطانية
ويرجو العراق عىل ملًكا فيصل األمري انتخاب تقرر قد أن فيه يُخربه سعود ابن إىل كتاب
العراق يريده بما مرسوًرا يكون أنه العزيز عبد فأجاب لديه. مستحَسنًا ذلك يكون أن
ا مرضٍّ أو نجد بحقوق ُمجِحًفا ذلك يكون أالَّ برشط فيصل لألمري الربيطانية والدولة
سعود البن الحجة) ذي ٢٧) أغسطس  ٢٢ يف الربيطانية الحكومة اعرتفت ثم بمصالحه،

سلطان. بلقب ذريته من يخلفه ومَلن
الشاب أمريها ومعه حائل حصار من العزيز عبد بن سعود عاد الشهر هذا ويف
الفوز ولبشائر الحرب، يف النرص لطالئع الرياض فبسمت رشيد، آل متعب بن هللا عبد
وتقاُرض التيجان. تحطيم من أسهل هو بسلطان أو بملك االعرتاف ولكن السياسة، يف
سعود رجوع يف أن إذن للذهن يتبادر فال املدن. حصار من سبيًال أْسَلس السيايس الوالء
فدونها القصوى األمنية أما فقط، الفوز طالئع فيه إن املبني. الفوَز حائل أمري ومعه

التاريخ. يزدريهما ال القتال من شهران
استنفر الصباح وابن املصالحة بعد الحصار. تقدَّمت التي الحوادث إىل إذن لنَُعد
محمد، أخوه منهم قسًما يقود مقاتل آالف بعرشة الجبل إىل ومىش نجد أهل سعود ابن
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مهاجمة يف الثاني وإىل حائل محارصة يف األول إىل عهد وقد سعود، ابنه اآلخر والقسم
القصيم. يف فتخلَّف هو أما شمر،

ِقبلهم من وفٍد بإرسال يستأذنونه أهلها قام املدينة أطراف إىل محمد وصل عندما
بذلك. فأذن العزيز، عبد إىل

العزيز عبد اشرتطها التي الرشوط من سنة منذ ُرِفض بما يقبل الوفد هذا جاء وقد
وتُقِعدها. باملمالك تقوم سنة خالل الحوادث أن عىل الخارجية. شمر شئون بخصوص

ليوِمها. متنكًِّرا أْمَسها يجعل ما السياسة عىل يطرأ سنة وخالل
«اعلموا للوفد: قال وقد املاضية، السنة يف به قابًال كان بما العزيز عبد يقبل لم
زلتم ما تستقيم ال أموركم أن واعلموا تدوم. ال وامرأة1 عبد بني القائمة الرئاسة أن
مرضٌّ وهذا الفتن. زالت وما الشقاق زال ما كذلك أموركم زالت وما الرئاسة. تلك تحت
أهايل فيه دخل فيما تدخلوا أن إذن عليكم ر. وشمَّ نجد وبأهل بنجد مرضٌّ وبنا، بكم
الحروب. ويالت من أنفسكم وتريحوا وتريحونا واملرأة، العبيد سيادة من لتنجوا نجد
ذاك إذ لكم فيكون الرشيد. وعائلة الحرب شوكة إيلَّ تسلِّموا أن هي إذن اآلن رشوطي
ثالثة بعد بنفيس إليكم زاحٌف أني فاعلموا ذلك رفضتم وإذا علينا. ما وعليكم لنا ما

أشهر.»
بريء فأنت وإالَّ خريًا كان َقِبل فإذا األمر، صاحب عىل األمر «سنعرض الوفد: أجاب
قبائل بعض غازيًا طوالة ابن خرج الرشوط تلك وُرِفضت الوفد عاد أن وبعد الذمة.»
من يَُعد لم ولكنه منها، ساعات خمس مسري عىل حائل من قريب مكان يف سعود ابن

املوت. فيها وافاه فقد سامًلا، الغزوة تلك
خارج واملرابطني املحارصين بشجاعة يؤثِّر لم الشمري الزعيم هذا موت أن عىل
لهم يوًما كانت ومصادمات مناوشات سعود ابن جنود وبني بينهم حدث فقد املدينة؛
املدينة، محارصة يف سعوًدا ابنَه وأمر محمًدا أخاه العزيز عبد فاستدعى عليهم، ويوًما
من طالل بن محمد مجيء لوال تقدَّمه َمن فوق نجاحه يف يكن ولم شهرين، فحارصها

متعب. بن هللا عبد األمري وفرار الجوف
هللا عبد وأما العزيز، عبد بن سعود قتل الذي هللا عبد أخو فهو هذا طالل ابن أما
أي ادعاه؛ فيما الريب من يشءٌ خامره إذا عجب فال سعود. أخي ابن فهو متعب بن

اإلمارة. يف السبهان وفاطمة العبيد نفوذ إىل يشري 1
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أن بعد الدفاع يف يساعد جاء نعم حائل. عن الدفاع يف ليساعد الجوف من جاء إنه
الحياة أن وبما متعب، ابن يخشاه كان الذي هذا اإلمارة. عىل فيستويل أخيه أثََر يقتفَي
بن سعود إىل فرَّ فقد اإلمارة من أعزَّ كانت سنٍّا، العرشين يتجاوز ال يومذاك وهو لديه،
قد العزيز عبد وكان باردة. غنيمة تقدَّم كما الرياض إىل وأخذه به ب فرحَّ العزيز، عبد
وقلَّة القيظ بسبب هناك، َفَقَد ألنه الجبل؛ من بالرجوع سعوًدا وأمر العاصمة إىل عاد

رواحله. من كبريًا عدًدا املرعى،
رشيد، آل طالل بن محمد اإلمارة توىلَّ سعود، ابن إىل والتجائه متعب ابن فرار بعد
موالني أهلها كان التي حائل قرى عىل َحْمِله يف القتال فبارش مستهرت، شجاع شاب وهو

رجاِلها. أغلَب صربًا قتل أن بعد فهدمها شعواء، حمالٍت سعود البن
أن إىل وبمحارصتها حائل إىل بالزحف الدويش فيصل أمر قد سعود ابن وكان
القريب ياطب ماء عىل ونزل رجاله من بألفني مطري رئيس فمىش بنفسه. هو يجيئَه
الجثامية، إىل بقواته خارٌج طالل ابن أن وصوله من الرابع اليوم يف فبلغه حائل، من
يصل أن قبل فاحتلها إليها ومىش ُمِرسًعا فشدَّ املدينة، من ساعات ثالث مسري عىل وهي
الحرض من مقاتل وخمسمائة ألف ومعه لها، املجاورة القرية النيصية إىل طالل ابن

ومدفعان. البدو من وسبعمائة
التغلُّب يصعب طبيعية، متاريس هي بتالل نة املحصَّ النيصية يف طالل ابن عسكر
فيه تقلُّ األرض من منبسط يف فهي الجثامية أما كبرية. الجيش من بقوة إالَّ عليها
بمدفعيته يرضبه كان طالل ابن ألن حصنها؛ احتالل من الدويش يتمكن ولم املكامن.

متواصًال. رضبًا
آالف بعرشة أغسطس) ١٦) بيومني األضحى عيد بعد العزيز عبد السلطان مىش
خربُ بلغه وجراب، ِقبَة بني الواقعة جريف أُم اجتاز فلما مدافع. بضعة ومعهم مقاتل
وراءَه الجيش حملة الحال يف فرتك احرتاب. يف طالل وابن وأنه الجثامية يف الدويش
يف فوصل واحد، بيوم محرم دخول قبل املاء ذاك من مرساه كان قد مِرسًعا. وخفَّ
هناك فالتقى — حائل قرى من قرية — بقعة إىل سبتمرب) ٨) منه الرابع اليوم
جميًعا «إننا فيه: يقول إليه طالل ابن من كتابًا نه ضمَّ كتابًا يحمل الدويش من برسول
ينىس كاد وما التصديق، الرسيع الدويش فَقِبل رسوله.» وسنة هللا كتاب وبيننا مسلمون
وفده يرسل أن ويسأله للتحكيم الدعوة يلبِّي طالل ابن إىل وكتب الصباح، سالم خدعة
فلم معسكره من الشمايل الجانب إهمال إىل الطائشة الثقة به دفعت وقد الغاية. لهذه
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املكان، ذاك فاحتلوا الليل يف جنوده من ثُلَّة وأرسل الفرصة حائل أمري فاغتنم يستحرسه،
بالرصاص. اإلخوان يرمون الفجر انبالج عند ورشعوا الدويش، معسكر عىل فأرشفوا
وأنه القتال، يف مشتبكان طالل وابن بأنه يُخربه السلطان إىل آخر نجابًا الدويش أركب

عرشون. وُجِرح رجاله من عرشة خرس
أن سعوًدا ابنه وأمر حدث ملا فغضب السلطان مخيم إىل العرص النجاب وصل
جيش كرسوا اإلخوان أن يُخرب ثالث نجاب وصل ثم مرسًعا، ويتقدمه بالخيل يركب
يصل أن إىل أخرى بحركة يأتَي وأالَّ مكانه، يلزم بأن الدويش يأمر فأرسل طالل، ابن

إليه.
ينتظر أن اضطر ولكنه الليلة، تلك طالل ابن عىل الهجوم وقصُده السلطان مىش
طالل ابن ألن النهار؛ يف الهجوم املستطاع من يكن ولم السري. يف فأبطأ واملدافع الحملة
يشءٌ يحميهم ال سهًال واملهاجمني الحصون بني وألن حصينة؛ حصون يف كانوا ورجاله
الهزيمة. ساعة به يلوذون منهم قريب — طبيعي حصن وهو — أجا جبل وألن فيه،

طالل ابن ينتبه فلم الدويش، مركز إىل تدريًجا العزيز عبد السلطان جيش تقدَّم
جمع التايل اليوم يف العرص وعند منه. بقربه ناهيك بقدومه عامًلا يكن ولم ذلك، إىل
الليل. من الثاني الهزيع يف الهجوم يكون أن فقرَّروا األمر يف وتشاوروا قوَّاده السلطان
جهة من طالل بابن يلفُّ منه قسٌم فراح فقط، الجيش نصُف الوقت ذاك يف مىش
فانتظروا للهجوم، امُلَعد املكان إىل اآلخر القسم وتقدم الرُّْجعى، خط عليه ليقطعوا حائل

الليل. ينجيلَ أن قبل الفجر صالة بعد قنابلها تُرسل بدأت التي املدافع َطْلَق هناك
العدوِّ من عدًدا فقتلوا رءوسهم، فوق تؤزُّ والقنابل واحدة، هجمة اإلخوان هجم
اآلخرون والذ حائل، إىل ثم أجا جبل إىل رجاله وأكثر طالل ابن ففرَّ صفوفه، وشتَّتوا
الباقون. وسلَّم بها الذوا َمن أكثَر فقتلت الحصون عىل املدافع ُصوِّبت النيصية. بحصون
فقال موالنا.» يا ماهرون «طبجيتكم السلطان: يخاطب سلَّموا الذين أحد قال

هللا.» من توفيق ولكنه الظالم، يف النيَّة عىل نرضب كنَّا ال. «ال، عظمته:
سلِّموا يقول: املدينة أهايل إىل السلطان أرسل حائل إىل طالل ابن تقهُقر بعد
به موًحى والكتاب طالل ابن عليهم ر يؤمَّ أن رشط عىل بالتسليم الجواب فجاء تَْسلموا.
ألهل يكن ولم الرشيد. بيت وحزب الجند من معه ثبت بَمن سائًدا يزال ال كان ألنه منه؛
املغلوب أن عىل إرادته. سهام فيهم طالل ابن فأنفذ ويعزِّزها، كلمتهم د يوحِّ زعيٌم حائل

الحصار! إىل الرشوط. يشرتط ال
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ويضيق الغرب، إىل يتسع سهل لها وسلمى، أجا جبَيلْ بني كائنة حائل مدينة إن
الجهة يف ويتقلَّص النجف، إىل طريًقا الرشقية الشمالية الجهة من فيفتح الشمال، إىل
يمكن وال بالجبال، الثالث جهاتها من ُمحاطة إذن هي الجنوبية. من شطر ويف الرشقية
الطريق منه تمتدُّ الذي الغربي الجنوبي والشطر الغربية الجهة غري من عليها االستيالء

نجد. إىل
تقهقر أن بعد الُجثامية، من فنقل العزيز عبد السلطان جاء الطريق هذا يف
فرقة فرقتني، إىل جيشه هناك فقسم النيصية، وبني بينها ونزل املدينة، إىل طالل ابن
آخر مركز وهناك حصينًا. منه مركًزا فملكت أجا، جبل إىل تقدَّمت واألخرى معه بقيت
الجنود تقدم الطبيعية. حصونهم أحصن حائل أهُل يحسبه البلد غرب َعقدة يُدَعى
الغنائم، ويغنمون ويشتتون فيقتلون طريقهم يف الجبل النازلني العربان يرضبون وهم
بأكياس يتمرتسون وهم حائل، إىل زاحفني واستمروا َعقدة، عىل السابع اليوم يف فاستولوا
وكان للدفاع. أوًال خطٍّا اتخذوه أجا جبل وبني بينها مكان إىل وصلوا حتى الرمل، من

الجنوبية. والغربية الغربية جهتَيها من باملدينة أحاطوا قد وراءهم الهاجمون
ولكن أمريهم، طالل ابن يكون أن رشط عىل بالتسليم قبلوا حائل أهل إن قلت:
فقد الحصار. من يئنُّون وكانوا وطغيانه لُظْلمه طالل ابن من نفروا فيهم األكثرية
الوقت ويف طالل. البن فريسًة ترتكنا ال يقولون: مرة غري العزيز عبد السلطان إىل أرسلوا
ال اإلمارة أن طالل ابن أدرك وعندما املدينة. باملدافع يرضب أالَّ يرجونه كانوا نفسه
التوسط يسأله العراق يف العظمى لربيطانية السامي املفوَّض إىل كتب بواسطتهم تجيئه
«بعد امللك: جاللة حكومة إىل تقريره يف كوكس بريس الرس قال سعود، ابن وبني بينه
عن الدفاَع طالل بن محمد ه عمِّ ابُن توىلَّ الرشيد بن متعب) (بن هللا عبد األمري سلم أن
لم سعود ابن ولكن سعود، ابن وبني بينه ط أتوسَّ أن يرجوني مراًرا إيلَّ وأرسل حائل،

بذلك.» يقبل
يف أصدقائه إىل العزيز عبد السلطان فكتب الثالث الشهر من الحصار مدة دنت
ثالثة لهم أنذرناهم. إذا األهايل فليعذرنا الشتاء، وأقبل الحصار، طال «قد يقول: حائل
والنار.» بالرصاص مرسعون غرضنا إىل فنحن وإالَّ الرشيد، وعائلة املدينة ليسلموا أيام
الرشيد، وبيت طالل ابن من أيديَهم ينفضون األهايل أن وفيه الجواب فجاء

الجيش. من رسايا جاءتهم إذا باملدينة املحوطة الحصون ويسلمون
حائل، عىل املرشفة الخارجية الحصون لهم فُفتَحت رجاله من ألفني السلطان أرسل

هللا. يشكرون وهم أفواًجا إليه فخرجوا وأموالهم أرواحهم عىل الناس ن أمَّ ثم
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األمر أن أدرك فعندما واإلقدام، بالبسالة اإلخوان حتى له شهد الذي طالل، ابن أما
حياته عىل نه يؤمِّ العزيز عبد السلطان فأرسل القرص، يف وحاشيته ن تحصَّ يده من تفلَّت

ففعل. استسلم، هو إذا
محرم ٤ يف السلطان وصول منذ أي يوًما؛ وخمسني خمسة الحصار هذا استمر
حال يف كانت حائل ولكن طالل، ابن سلم يوم ،١٩٢١ نوفمرب ١٣٤٠ /٢ صفر ٢٩ إىل
فشمل عنها، منقطعة والعراق الكويت من القوافل وكانت ذلك، قبل سنة من أكثر الحرب
باملؤن، جاء — لتخفيفها بًا متأهِّ فجاءهم حالهم بشدَّة عامًلا السلطان وكان الضيق. أهلها
من وألوًفا األرز أكياس من ألوًفا ع ووزَّ العطاء، للناس فأجزل — وباملال بالثياب وجاء
شبح نرى رمق آخر عىل األخرية الحصار ليلة «كنا سلموا: الذين أحد يل قال الكسوات.

مطمئنون.» مكسيُّون، شبعانون، وكلُّنا األوىل التسليم ليلة فأمسينا واملوت، املجاعة
فأجابوا عليكم؟» ر نؤمِّ أن تريدون «وَمن أمريهم: أمر يف الفاتح شاورهم ذلك بعد
رأيكم من «لسُت العزيز: عبد فقال رجالك.» كبار من أو سعود آل من «واحًدا قائلني:
وأنا مبارشة. اآلن نْحُكَمكم أن يجوز فال طويلة مدة أعداء» «قوًما وإياكم كنَّا فقد
عليكم ر أؤمِّ أن أخىش ال ولكني فتن، أصحاب وقال. قيل أهل إنكم حائل. أهل يا أعرفكم
وهو منكم، فهو السبهان إبراهيم هذا كرامتكم. عىل أحافظ أن أريد وإني منكم. واحًدا
وتعاىل سبحانه فهو — جميلة معي وعادته — باهلل واثق وإني أمريكم. هو عاقل. رجل
لتسليم السبيل د مهَّ الذي فهو السبهان إبراهيم أما يخون.» أو يغدر ن ممَّ ينصفني

حائل. عىل بعدئٍذ ره فأمَّ ذلك عىل سعود وابن واتفق الحصون
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بيتالرشيد مأساة

السعيدة، أو املجيدة الحياُة تملكها ذروة من بدَّ ال منه، تهوي حالق من مأساة لكلِّ بدَّ ال
األقىص. الدرك إىل منها فتهبط تفقدها ثم

بدَّ وال فيه. باملأساة نبدأ أن قبل الرشيد بيت ذروة إىل والقارئ نصل أن إذن ينبغي
س املؤسِّ إىل فنتعرف — األساس عند — الجبل سفح عند الوقوف من التصعيد قبل

األكرب. املشيِّد وإىل الكبري
قبائل أكرب عبِده من فخذ وهؤالء جعفر، آل من خليل وآل خليل، آل من رشيد آل
الجربا، يُدَعى القبيلة هذه من واحد الجبل أمري كان األوىل السعودية الفتوحات ويف ر. شمَّ
من واحًدا الكبري سعود ر أمَّ ثم العراق، إىل وعشريته وأُجيلَ فُغلب، سعود آل حارَب
— هللا عبد جد — رشيد أخو جرب فكان البيت، هذا رجال منه وقرَّب حائل، يف عيلٍّ آل

بالدرعية. ديوانه يف كاتبًا
اختلف الذي هللا عبد من أكرب — نعلم ما عىل — رشيد آل يف يظهر لم ولكنه
تركي. اإلمام ابن فيصل جيش إىل وانضم الرياض إىل فرحل يومئٍذ، الحاكمة واألرسة
ذاك يف هللا عبد وكان ألبيه، ليثأر الحساء من بجيشه فيصل جاء تركي ُقتل وعندما
أن بعد فيصل، فجازاه اإلمام، قاتل وقتلوا القرص، عىل هجموا َمن مقدمة يف بل الجيش،

حائل.1 عىل أمريًا جعله بأن اإلمارة، توىلَّ

نجد). عىل الرشيد بن محمد استيالء حني إىل نشأتهم منذ سعود (آل الثالثة النبذة راجع 1
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املتقدمني األفراد أولئك من هو — البيت هذا مؤسس — رشيد بن عيل بن هللا وعبد
والعدل، الشجاعة، من أعمالهم يزين بما الناس يَسوُدون الذين أولئك الناس، يف بفضلهم

واإلحسان.
أي ١٨٤٥؛ سنة والن2 جورج األسوجي املسترشق جاءها يوم حائل يف أمريًا كان
حكم عن راٍض غريَ باشا عيل محمد كان وقد سنوات. بثالث فيصل اإلمام عودة بعد
يصلُح َمن فيهم يجد علَّه الرشيد بيت َغور ليسُربَ حائل إىل املسترشق هذا فأرسل فيصل،
استقالله يف الجبل، استقالل سبيل يف يسعى كان هللا عبد األمري ولكن سعود، آل ملناصبة
عاد سعود. ابن عىل عيل محمد بيد سيًفا يكون أن قط راقه وما مرص، وعن الرياض عن
شبيهة النتيجة فكانت الثانية، للمرة سنتني بعد حائل جاء ثم مرص، إىل والن جورج
باألمري معجبًا كان ولكنه السياسية، بمهمته األسوجي العالم يُفلح لم تقدَّمتْها. بالتي
تقدير يف أجنبي، من وهي منها، أحسن أرى ال هوغرث نقلها كلمة فيه قال وقد هللا، عبد

والن: قال العربي، األمري هذا

ا عمَّ بل فقط، والسيادة الثروة من له كان عما ناشئًا هللا عبد نفوذ يكن لم
والوفاء، األخالق وكَرم والعدل، كالشجاعة الرشيفة السجايا من أيًضا به امتاز
أنه عنه يُسَمع ولم كبريًا، عدله يف مثله إحسانه يف كان فقد الفقراء. وحب
وذاك هللا، عبد قوة القوة تلك مصدر هي الفضائل هذه … بوعده مرَّة أخلف

نفوذه. النفوذ

الوهابي، املذهب يف بغلوِّه أمور، بثالثة عنه امتاز ُعبيد اسمه أٌخ هللا لعبد وكان
رسوَل عبيد كان والتوحيد. هللا سبيل يف القتال إىل شديدة فيه وبنزعٍة طبعه، وبخشونة
األعىل ومرجعهم حائل، يف الوهابيني رحال محطَّ بيته وكان الجبل، يف األكرب الوهابية

الرياض. وبني بينهم والصلة
أما منتحًرا. وكان عقله يف نُِكب ولكنه طالل، من أكرم هللا عبد أوالد يف يكن لم
سنتني؛ غري يحكم ولم وسياسة، وُخلًُقا عقًال الناس يف الوسط من كان فقد أخوه متعب
بندٌر قتل بالسيف. منه وانتزعاها باإلمارة طمَعا — طالل أخيه ابنَي — وبدًرا بندًرا ألن
اإلمام عند يومئٍذ هللا عبد بن محمد وكان بندر. أحدهما بعده الحكَم وتوىلَّ متعبًا، وبدٌر

.George Augustus Wallin 2
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األمري أخيه ابن وبني بينه القول، أسلفت كما سنة، بعد وفق الذي سعود بن هللا عبد
الجديد.

بيده بندًرا قتَل التالية السنة يف ثم العراقي، الحاج إمارة فتوىلَّ حائل إىل محمد عاد
كلُّهم القرص يف فذُِبحوا اآلخرين طالل أبناء بقتل أمر وقد قال. كما نفسه عن دفاًعا
ألنه محمد؛ األمري فغضب وقتلوه، العبيُد فتأثَّره البادية، إىل فرَّ الذي بدر هو واحًدا إالَّ

بدًرا. قتل الذي العبد بسيفه وقتَل فقط، عليه بالقبض أمرهم
حتى الرشيد ابن سيف يُغَمد «ال قال: أنه صاحبه عن ُرِوي قد محمد! األمري سيف
عرش إىل نفسه هو مىش فقد واهًما. قال فيما كان وما أجمعني.» البيت أهل يقتل
إرادة من بيشء مقيًَّدا يزال ال العرش ذاك وكان أبيه. بيت من أرواح خمسة عىل اإلمارة
يف مستالٍّ السيف هذا وظلَّ بسيفه. محمد األمري قطعه رفيع بخيط مقيًدا — سعود آل
األمري نفسية لكن عادًال، وكان ا، مستبدٍّ وكان فاتًحا، صاحبه فكان كلِّها، إمارته ِسِني
هذا فكان واملجد، النرص أيام يف حتى خلقه يف باديًا ظلَّ الزمان، لغدر أثٍر من تخُل لم
يهجم مثًال البدو محاربة أراد إذا كان بالزمان؛ أعماله بعض يف ُمْقتديًا العادل املستبد
َمن عنه ع ترفَّ الغدر، من شيئًا ذلك يف إن املضارب.3 يف املياه عىل وهم الصيف، يف عليهم

متعب. بن العزيز عبد أي أبيه؛ بيت من مثًال َخَلفه
فيه. ريب ال ا فممَّ تنفصم وال تلتوي التي النفسية املرونة يف أبيه رسَّ كان أنَّه أما
عهده يف والقصيم حائل وا أمُّ الذين واملسترشقني السياح من قابله َمن كلُّ به أُعِجب وقد
حازه ما نجد يف السيادة من محمد األمري حاز قد أجل الذهبي. ر شمَّ عهد هو الذي
هي الرشيد. بيت مجد منها طاح التي الذروة إىل الرشيد بيت فرفع الكبري، سعود ابن
فصول، أربعة ذات هي املأساة وهذه اآلن، موضوعنا املأساة عندها تبدأ التي الذروة

وخاتمة. وفاتحة
إىل فيخرج متعب أخيه ابن العزيز عبد سيفه وتقلِّد محمًدا األمري تندب ر شمَّ الفاتحة:
الرشيد ابن سميُّ يخرج نفسه الوقت ويف ووراءه. أمامه تحدو ر وشمَّ الحرب،

ثم (املرعى) الحيا طالبني فيرسحون — آيار آخر إىل شباط من — الربيع يف مواشيهم يصلحون البدو 3
يف الحقول تخرضُّ وعندما الخريف يف يظعنون ثم مساملني، حولها ويقيمون املياه يَِرُدون الَقيظ أشهر يف

عندهم. والحرب الغزو أشهر غالبًا هي والشتاء الخريف يف األشهر وهذه الشتاء، آخر

267



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

سنوات، سبع ويحرتبان العزيزان فيلتقي غازيًا الكويت من سعود بن العزيز عبد
مساعدة عن وبالرغم محمد. ه لعمِّ كان الذي امللك نصف الرشيدي العزيز فيخرس
الحرب، تلك أثناء واألملان األتراك ومساعدة العظمى، الحرب قبل ر شمَّ ألمري األتراك
واستمرت فطاحت الجبل، قمة عىل وهي ر شمَّ زلَّت بعدها، حسني امللك ومساعدة

طائحة.
الثالثة. أوالده بذبح وينتهي مهنَّا روضة يف العزيز عبد بقتل يبدأ األول: الفصل

العزيز عبد موت يُعلنون وهم سعود ابن جنوُد يدخله بُريَدة يف سوق األول: املشهد
الرماح). (أسنة السنني! مروية العوجا أهل ِحنَّا وينشدون: الرشيد

متعب العزيز عبد أوالد حرضه مجلس ُعِقد وقد بحائل، القرص يف الثاني: املشهد
اإلمارة. متعب َ فُويلِّ ومحمد ومشعل

فيصل وهم الثالثة حمود أبناء ُعبيد. آل قرص بحائل، آخر قرص يف الثالث: املشهد
يتآمرون. وسلطان وسعود

ال العزيز عبد أوالد الصبيان هؤالء ُعبيد. يوُم وجاء هللا عبد يوُم ذهب قد
فتظل ننقذها أن إذن علينا ويفقدونها. فيذلُّونها، وسيتنازعونها، اإلمارة يستحقون

منهم. ونريحها منها الصبيان نريح أن علينا الرشيد، بيت يف
ورجاجيلهم عبيد آل وسلطان وسعود فيصل املدينة، خارج العراء يف الرابع: املشهد
فلبُّوا صيٍد ليوم ُدعوا وقد العزيز، عبد أبناء ومحمد ومشعل متعب ومعهم وعبيدهم

الدعوة.
يف الطريدة ينشد الصيد يبغي خيَّال وكل حائل، من خرجت الخيل من كوكبة
طريدتهم؟ شاردة. غري غافلة، قريبة، كانت عبيد آل طريدة أن إالَّ ووراءها، اآلفاق

أمامهم. الخيل عىل هاكها
أبناء اإلخوان من كلٌّ ملَز الفالة، يف غَدوا عندما املدينة، أسوار خفيت أن فبعد
بقرونه الرسج من فتناوله العزيز، عبد أبناء من واحد عىل وساقه حصانَه حمود
بالدماء، جني ُمرضَّ األرض إىل إخوان الثالثة طاح صدره. يف خنجًرا وغمد (شعره)
رشيدي، قتل رشيدي العبيد؟ دخل وما عنهم. دفاًعا يَده الحاشية من أحد يحرِّك ولم

هللا. عبد آل آخرة هذه هلل والحمد قائلني: هتفوا ُعبيد آل عبيد وهم ولكنهم
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مجلس يف ُمتصدِّر عبيد بن حمود بن وسلطان الستار يُرَفع كيل. مشهد الثاني: الفصل
مخدٍع ويف الناعمة، اإلبليسية البسمة صاحب ام البسَّ فيصل أخوه جانبه وإىل اإلمارة،

سيفه. يشحذ سعود الثالث األخ املجلس وراء
حنني اإلمارة إىل حنَّ فقد الصرب. من عظيم يشء عىل العبيد سعود يكن لم
جاءت وعندئٍذ منها. أشهر سبعة بغري سلطان ألخيه يأذن ولم الحبيب، إىل الحبيب
خنق حبٍل إىل فبادر انقصم، حتى سيفه شحذ إنه أو بًا، متأهِّ سعود يكن ولم الساعة

بالقرص. حفرة يف ودفنه سلطانًا، به
ذلك أثناء ونحن الستار. وراء جديًدا عرًشا املرسح عماُل لينصَب جزئي مشهد
من السبهان ابن خالُه به فرَّ الذي — الصغري — الرابع العزيز عبد ابن عن نخرب
وفيه املنورة، املدينة أسواق من سوق يف املشهد هذا إن امُلفِجع. الصيد يوم القرص
اتصل وقد ُمِرسعني، وحاشيتهما العزيز عبد بن سعود أخته وابن السبهان ابن يسري

حمود. بن سلطان قتل خربُ بهم
دور حائل) لعرش الرشعي العهد ويلَّ يخاطب السبهان (ابن وليد يا «وغًدا –
إن هللا عبد آلل واإلمارة وليد، يا حائل إىل حائل، إىل سنرجع فيصل. دور ثم سعود،

هللا.» شاء
فيرضمون العربان من بجيش املدينة يدخل السبهان ابن حائل: يف الثالث املشهد
بن حمود بن سعود عىل فيقبضون القرص عىل يهجمون ثم الثورة، نريان فيها
استحسانًا: حائل ق فتُصفِّ سلطان. أخوه فيها ُقتل التي الغرفة يف ويقتلونه عبَيد،

اإلمارة. سيَف العزيز عبد بن سعود وتُقلِّد مرحى! مرحى
فصل ختم عىل الفن أرباُب يعرتض (وقد الفصل هذا به نختم جزئي مشهد
بإحدى إخاللنا عن ألهميته يتغاَضون ولكنهم جزئي، بمشهد املأساة فصول من

الدراما). قواعد
اجتمعت الذي اإلخوان، ثالث امِلبسام، لفيصل هو أبغيه الذي الجزئي املشهد
سلطانًا، وأخاه اختلف فقد يغيظ. وال ويذنب يبسم كان الذي ذاك الرياض. يف به
مرسوًرا فيصل وكان منه. رحمة ذلك وكان العرش، عن ليُبعَده الجوف عىل ره فأمَّ
بقتل ثم األول، أخيه بقتل علم عندما خصوًصا البعد، وذاك الصغرية اإلمارة بذي

الثاني. أخيه
حتى السالمة يَر لم اإلمارة عرش إىل هللا عبد آل برجوع علم عندما ولكنه
يف يقف ولم ُمِرسًعا رحل جنوبًا. ثم رشًقا ورحل هناك عرشه فهجر الجوف، يف

269



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

سعود، بن العزيز عبد يدي بني بنفسه ورمى الرياض، إىل وصل حتى ترحاله
ا جدٍّ العزيز عبد حزن وقد ونديًما، ِخْدنًا روحه يف ٍة لخفَّ واتخذه وأكرمه، به، ب فرحَّ

.١٣٤٢ سنة الرياض يف فيصًال املوُت واَىف عندما
عىل العزيز عبد بن سعود بالولد يبدأ الرشيد بيت مأساة من الثالث الفصل
ذاك وحول األمري، جدة السبهان فاطمة هي امرأة العرش ذاك ووراء اإلمارة، عرش
والعبيد املرأة بني التوازن هذا يكون قد بالسيادة. الطامعون القرص عبيُد العرش
عليه تعصف كانت التي العواصف عن بالرغم عدة سنوات العرش دوام يف السبب

اإلخوان. عواصف — الجنوب من
وغنات، نربات فيه الحجاب وراء من صوت فاطمة: مجلس«ستي» جزئي مشهد
صاحب سعيد العبد يد وتحرك الجيش، وتحرك العرش، تحرِّك ماضية وإرادة
بالخطة األمري عىل وتُشري الوفود، وتفاوض الناس تستقبل فاطمة «ستي» الخزنة.

اتباعها. ينبغي التي السياسية
تكره النظر. قصرية الشكيمة، شديدة اللسان، فصيحَة السبهان فاطمة كانت
سعود؛ قتل بعد املالية وكذلك بيدها، اإلمارة سياسة وكانت سعود. وآل نجد أهل

ُعِزل. قد كان سعيد العبد ألن
العبيد لبعض كان الرشد سنَّ بلغ أن بعد سعود أيام يف سعيد؟ العبد هو وَمن
هؤالء منه يقرِّب سبهان آل من خوًفا األمري وكان الرشيدي. الديوان يف رفيع مقاٌم
مملوك املحمد، سعيد اثنان، خصوًصا ومنهم إكرامهم، يف ويبالغ املماليك العبيد
العنرب وسليمان متعب، بن العزيز عبد أيام منذ الخزنة مفتاح حمل خيص، سوداني
السياسة يف حتى برأٍي األمري عىل ويدخل األول، الحجابة سيف يحمل كان الذي

مسموع.
مستشاًرا العنرب سليمان وكان شك، وال أمينًا للمالية وزيًرا سعيد الطوايش كان
معقولهم دائرة يتجاوز ال العبيد نظُر اإلمارة شئون يف االثنني نظَر ولكنَّ مخلًصا،

الصغرية.
قيل ما يخلو فال الحجاب، وراء الستار، وراء القوة تلك فاطمة، «ستي» أما
سوء عىل حجٍة أكرب وهو حكمها، نتيجة من كان ما ويكفي للنقد. مجال من فيها

فيه. اإلدارة
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القوتني هاتني وبني عرشه، إىل العزيز عبد بن سعود مىش القوتني هاتني بني
لم ولكنه إخوته، عىل أخنَى الذي عليه أخنَى ثم الحكم، ِسِني من له ُكِتب ما قىض

الغادرين. أجبن الغادر وكان غدًرا سعود مات «الصيد»، يف مثلهم يَُمت
يعتنون الرجاجيل وعبيده. حاشيتُه ومعه للنزهة األمري يجيء الفالة: يف كيلٌّ مشهد
هللا وعبد يتبارى واألمري للقهوة، النار ويشبون الحطب، يجمعون والعبيد بالخيل،
(الهدف)، النيشان يرضب العرب: يقول كما أو الرصاص، يرمي الرشيد طالل بن

العبيد. من واحد عبد غري يالزمهما ولم
األمري رصاصة الرصاصتني؛ يسدِّد جاء القدر هو رابع هناك كان وقد

بالذهول. العبد ويلحق طالل، ابن ورصاصة
سعود األمري رفع املنصوب. الهدف يكن فلم عبيد آل طالل ابن هدف أما
فأُطلقت «النيشان» عىل الظاهر يف ُمصوَّبة بيده والبندقية وراءه طالل وابن بندقيته،
رصاصُة واخرتقت الهدف، كبَد األمري رصاصة فأصابت واحد، وقت يف االثنتان

األمري. رأَس طالل ابن
إالَّ حدث ما إىل ينتبه فلم سيده، برمي ُمعَجبًا بالهدف يحدِّق العبد وكان
الحال؛ يف أيًضا هو هَوى وعينَيه فاه فتح وقد ولكنه رصيًعا، لألرض خرَّ عندما
دماغه تُبعثر الثانية الرصاصة جاءت إذ للصياح أو للفرار فرصة القاتل يُعِطه لم

األمري. جانب إىل كالخشبة فطاح
ثم طالل، ابن عىل وهجموا بإخوته فصاح جرى ما اآلخرين العبيد أحد رأى
وهذا املقتول، األمري أخ ابن العزيز، عبد بن متعب بن هللا عبد ومعهم الرجاجيل جاء
يزيل أن إذن عليه العرش. غري اآلن يبغي ال طالل وابن العرش، سبيل يف عثرة

الثالث. وهذا مثَلني، بالرمي مهارته من أسلفنا قد طريقه. من أيًضا متعب ابن
مرماها دون يحولون العبيد وكان بالرصاص، هللا عبد يرمي طالل ابن رشع
أبعدته برصاصٍة طالل ابن وأصيب منهم، واحد فُقِتل بنادقهم، كذلك ويطلقون

كلِّها. الدنيا حطام عن بل العرش عن
العزيز، عبد جدَّة عرش عىل جالٌس متعب بن هللا عبد القرصبحائل: يف الرابع الفصل
العرش عىل جالس غدًرا، الرضبة تجيئَه أن خشية رقبته عىل ويُده العرش عىل جالس
من دامعتان، محمرتان، الفتيَّتان وعيناه العرش عىل جالس ورعبًا، جزًعا يخفق وقلبه
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مسنًدا فأمىس فهوى، فتزعزع، أركانه، يف السوُس نَخر عرٌش جوانبه. عىل املراق الدم
االضمحالل. فناء يف وحصريًا

وماذا إلنقاذه؟ — العظيمة ر شمَّ فاطمة — فاطمة «ستي» تعمل عساها وماذا
من هبَّت الجنة! هبوب هبَّت العبيد؟ وشجاعة العبيد، ووفاء العبيد، يعمل عىس
من األخرية البذرة لهذه الصغري، األمري لهذا نجاة وال العارض، من نجد، من الجنوب،
تُدَعى التي البيضاء السوداء البذرة هذه الجبال، روايس تباري كانت التي ر شمَّ شجرة

الحال. يف والتسليم التسليم، بغري لها نجاة ال متعب، بن هللا عبد
الجوف من جاء وقد املقتول، القاتل هللا عبد أخو محمد الثاني طالل ابن ذا وهو
فقد متعب، بن هللا عبد إقناع إىل سبيل وال حاجة ال حائل؟ عن حائل. عن ليدافع
آخر — الرياض يف مكرَّم ضيف اليوم وهو سعود. بابن والذَ رقبته، عىل ويده فرَّ

الرشيد! هللا عبد آل
إىل املجد من يشء وبإعادة حائل بإنقاذ أمٌل نفسه ويف الثاني طالل ابن جاء
األبطال، دفاَع عنها يدافع أسوارها، وعىل حصونها، ويف املدينة، خارج فوقف ر. شمَّ
هذا عن انفصالها يف خالصها رأت ِظلُّه، تقلَّص ملجد َهَوى، لعرٍش تابعة وهي ولكنها
مأساة املأساة، خاتمة الفتح فكان سعود. ابن إىل التسليم ويف العرش، وذاك املجد

وناًرا. ورصاًصا حصاًرا، الخاتمة كانت بل الرشيد، وبيت ر شمَّ
سلموا، الذين آخر بل سلَّموا، الذين من طالل بن نايف بن طالل بن محمد وكان

الرياض. يف مكرَّم ضيف اآلن وهو
وهو الليل يف طالل ابن منه يخرج الرياض يف بيت األول: املشهد املأساة: خاتمة
العزيز، عبد السلطان إىل به ويجيء عليه الرجال أحد فيقبض امرأة، ثوب يف متخفٍّ
يف املأساة لهذه املسجل كان يوم أسريًا القرص يف كان وقد القرص. إىل بنقله فيأمر

هناك. يزال ال املسجل، أي وهو، رساحه أُطِلق ثم الرياض،
وعصا الديوان عىل جالس العزيز عبد السلطان بالقرص. العايل املجلس الثاني: املشهد
والكرايس الدواوين وعىل الرشيد. بيت رجال ويساره يمينه وإىل بيده، الشوحط

وعلمائها. الرياض ُوَجهاء من ونيِّف خمسون
«اعلموا يقول: ثم يمينه، إىل السلطان فيُجِلسه طالل، ابن ومعهم العبيد يدخل
أنا أعيش كما تعيشون الرياض يف وأنتم أوالدي، مثل عندي أنكم الرشيد أهل يا
خيلنا مثل وخيلكم أْكِلنا، مثل وأْكلُكم ثيابنا، مثل ثيابكم أْشنَي. وال أْزيَن ال وأوالدي،
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يجيئكم. وال تبغونه ما يدي تحت البالد يف أو القرص، يف وليس الصحيح، ترى وأزيَن.
تكلموا.» ذلك؟ يف يشك من منكم وهل الصحيح. ترى

بكلمة. منهم واحٌد يَُفه لم
عاقًال كن امَلشني. عملك غري نفسك، غري األَرس عليك جرَّ ما محمد، يا «وأنت
نفسك. لصالح فاعقل تقول. وبما تعمل بما عالم إني النساء. أذنك تُِعْر وال حكيًما
مخلًصا صادًقا كن الفتن، إىل تؤدِّي والتي والقيل، القال فيها التي الطرق تجنَّب
يمسسكم الذي الرضر إن باهلل وهللا كلهم. هؤالء أهلك مثل تكرم اإلكرام، كل تُكرْم
بيتي من واحد محمد يا أنت مساعدتكم. إىل لساني قبل قلبي يحرك الرشيد أهل يا
اقتىض إذا أقدِّمه والحريم العيال عن — بيتي عن للدفاع عندي ما وكلُّ … اآلن

الرشيد.» أهل يا كلكم عنكم الدفاع يف — عنك الدفاع يف األمر
قائًال: طالل ابن إىل يَده وأعطى املجلس يف َمن فوقف السلطان، وقف هنا ها
عن حدث «إذا يقول: وهو طالل ابن فصافحه لنا.» مخلًصا زلت ما هللا عهد «أعطيك

رأيس.» اقطع به أمرت الذي الطريق
جبينه. ويف أنفه يف عظمته قبَّل ثم

ملكك.» أركان ووطَّد هللا «أدامك بالدعاء: يهتف صوَّت ثم
صوت الثالثة، «الصيد» إخوان حمود، أبناء ثالث يومئٍذ، الرشيد بيت كبري صوت هو

أجمعني. البيت هذا أهل وذنوب ذنوبه، هللا غفر املبسام فيصل

الرشيديون حائل أمراء

.١٢٦٥ / ١٨٤٨ سنة طبيعيٍّا موتًا مات رشيد. بن عيل بن هللا عبد (١)
.١٢٨٣ / ١٨٦٦ سنة يف انتحر هللا، عبد بن طالل (٢)

.١٢٨٥ / ١٨٦٨ سنة وبدر بندر أخيه أبناءُ قتله طالل، أخو متعب (٣)
.١٨٧١ / ١٢٨٨ سنة محمد ه عمُّ قتله هللا، عبد بن طالل بن بندر (٤)

اإلمارة توىلَّ طبيعيٍّا. موتًا ومات عاقًرا كان الكبري يُدَعى الذي هللا عبد بن محمد (٥)
حتى كلِّه نجد عىل استوىل ١٣١٥ه / ١٨٩٧م، رجب ٣ يف وتُويفِّ ،١٢٨٨ / ١٨٧١ سنة

الدوارس. وادي
١٣٢٤ه / ١٩٠٦م. صفر ١٨ يف املعركة يف ُقِتل هللا، عبد بن متعب بن العزيز عبد (٦)
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املنورة. املدينة

حمود أبناءُ ومحمًدا مشعًال وأخَويه قتله أشهر، عرشة حكم العزيز عبد بن متعب (٧)
١٣٢٤ه / ١٩٠٦. سنة القعدة ذي ٢١ يف عبيد بن

سعود. أخوه قتله أشهر، سبعة حكم عبيد بن حمود بن سلطان (٨)
القرص. يف ُقِتل شهًرا، عرش أربعة حكم عبيد بن حمود بن سعود (٩)

/ ١٣٣٨ سنة طالل بن هللا عبد قتله هللا، عبد بن متعب بن العزيز عبد بن سعود (١٠)
.١٩١٩ 

سعود. عبيد من عبٌد قتله يحكم، لم طالل بن هللا عبد (١١)
الحجة ذي يف سعود البن سلَّم متعب، بن العزيز عبد بن متعب بن هللا عبد (١٢)

١٣٣٩ه / ١٩٢٠م.
/ ١٣٤٠ صفر ٢٩ يف سعود البن سلَّم طالل، بن نايف بن طالل بن محمد (١٣)

.١٩٢١ نوفمرب ٢
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والثالثون الثالث الفصل

عائض آل آخرة

تُنَعت أن تستحق وعمان، اليمن جبال وغري وُسلمى، أجا غري جباٌل الجزيرة شبه يف
وغزرت األشجار، فيها فضخمت االخرضار، كساها وقد عسري جبال هناك بالزمردية،
يف وهو بهوائها، ناهيك الدفينة، بكنوزها املمتازة عسري جبال هي الثمار. وتنوَّعت املياه،
الجبال أحصن وهي اليمن. مناظر من أروع وهي وبمناظرها الطائف، هواء مثل اعتداله

والبسالة. البأس يف العرب صفوة من ورجالها للدفاع،
املدنية. عن اليوم العرب وأبعد األجانب، من نفرة العرب أشد عسري أهل ولكن
يف يزال وال لبعض. بعضها معادية بل بعض، عن بعضها مستقلة قبائل املايض يف كانوا
االستقالل يف األقدمني مسلك يسلكون الذين األعراب أولئك من الجنوبية الرشقية الجهة
والحجاز. نجد لصاحب وال عسري، لصاحب وال اليمن، لصاحب يدينون ال فهم والقتال،
أيام يف أقبلوا فقد عسري، مترصفية اسم عليها الرتك أطلق التي الناحية أهل أما
من خلت وقد مساجدهم فرتى الوهاب؛ عبد بن محمد مذهب عىل األولني سعود آل
يف وكانوا سواه. إىل لون يتوسَّ وال هللا دون يوحِّ هم فوقها. قباب وال وقبورهم الزخرف،
العزيز. عبد للسلطان اليوم يدفعونها مثلما الدرعية، يف لإلمام الزكاة يدفعون األيام تلك
فهي البحر، عن قَدم وثالثمائة آالف سبعة تعلو التي أَبْها، املقاطعة هذه قاعدة أما
تنتصب وقمم آكام بني — رساة جبل يف — شهران ووادي ضالع وادي رأَيس عىل قائمة
وال بعض، عن بعضها منفصلة أحياء أو قًرى ثالث من مؤلفة وهي حولها. كالحراس
من عرشة الواحدة تََسُع — مفاتيل — صغرية قالع ثماني بها تحوط إنما لها. أسوار

الجنود.
الرتك وتحارب بعًضا، بعضها تحارب املايض يف كانت التي القبائل أَبها وحول
التوحيد يف متآخية السعودية، السيادة بُعَرى موثقة اليوم ولكنها والحجاز، نجًدا وتحارب
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منها وشماًال زيد، وبنو مالك، وبنو ُدَليم، وبنو مغيط، بنو أبها حول والسيايس. الديني
زهران. قاعدة مشيط1 خميس ورشًقا شهر، وبنو وباألحمر باألسمر

يدَّعون الذين عائض آل ومنهم يزيد، آُل يقطنه الذي شعاف وادي الناحية هذه ويف
الدولة سقوط بعد عسري إىل نزحوا وأنهم سفيان، أبي بن معاوية ساللة من أنهم
ر أمَّ وعندما عسري. يف أمراء السعودي الفتح قبل يكونوا لم ولكنهم الشام، يف األموية
الرعاة، من األرسة جدُّ عائض كان ُمجثِّل ابن يُدَعى رجًال الجبال هذه يف الكبري سعود
فكان عسري، أهل عىل الحملة يقود بنفسه عيل محمد وجاء املرصية، الجنود جاءت ثم
ُمجثِّل ابن ره فأمَّ يزيد آل بطل عائض وكان القتال، يف املستبسلني املتقدمني من يزيد آل
محمد ابنُه وفاته بعد خلفه ثم اإلمارة، يف فأثبته به يوصيه سعود ابن إىل وكتب مكانه،
فوصل البلدان، من الرساة دون فيما عائض آل سيادة بسط الذي — الفاتح محمد —

تهامة. يف املخا إىل بغرٍب وجنوبًا الحجاز، حدود إىل وشماًال بيشة، إىل رشًقا
اليمن، إىل العثمانية الدولة وعادت سعود، آل سيادُة عهده يف تزعزعت قد وكانت
غدًرا، عائض بن محمد قتل الذي باشا رديف املشري بقيادة حملة عسري عىل فجهزت
بل به، وتستعني عائض آل نفوذ عىل تحافظ الدولة وظلَّت عسري، مترصفية ست تأسَّ ثم
منهم الوظيفة هذه توىلَّ َمن وآِخُر للمترصف. معاونًا األرسة هذه أمراء أحد تعنيِّ كانت
شفيق سليمان املترصف ١٩١٢ سنة يف عيَّنه الذي محمد، األمري حفيد عيل، بن حسن هو

باشا. كمايل
اإلمارة حسن فتوىلَّ عسري، عن الحرب عقب الرتك وجَال العظمى، الحرب شبَّت ثم
وزهران، قحطان خصوًصا القبائل منه فنفرت ظامًلا ا مستبدٍّ كان بل بها، واستقلَّ
نجد علماء من بستة إليهم العزيز عبد فبعث سعود، ابن إىل شاكية وفودها وأرسلت
للرجوع ويدعوهم باملساملة ينصحهم وزهران قحطان رؤساء وإىل حسن األمري إىل وكتب

أجدادهم. عليه كان ما إىل
كان «إذا مكابًرا: وردَّهم العلماء ط توسُّ فأبى سياسته، يف استمرَّ حسنًا األمري ولكن
ونستويل بيشة) (قلعة النخل بيشة إىل فسنميش عسري قبائل شئون يف يتدخل سعود ابن

عليها.»

يجتمع الذي اليماني الحاج طريق يف وهي أَبْها، من ميًال عرش خمسة مسافة عىل هي مشيط خميس 1

مكة. إىل جميًعا ويسريون عسري اج بُحجَّ فيها
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حائل (أمري جلوي بن مساعد بن العزيز عبد ه عمِّ ابَن السلطان أرسل عندئٍذ
فيكون للسلم أوًال عائض ابن يدعَو بأن وأمره الجنود، من ألفان ومعه اليوم) والجوف

األولون. أجداده كان كما سعود ابن مع
يف أبها من دنا وعندما ،١٩٢٠ /مايو ١٣٣٨ سنة شعبان يف مساعد ابن مىش
يف وتصادموا بجنوده، إليه فخرج للسلم الدعوة مئونة عائض ابن كفاه التايل الشهر
الهزيمة وكانت شديدة، الوقعة فكانت مشيط، وخميس العاصمة بني َحجلة يُدَعى مكان

عسري. أهل عىل
الرساة عىل فاستوىل بجنوب غربًا سريَه وواصل أَبها، مساعد ابن جيش دخل ثم
سعود البن مواليًا اإلدرييس وكان اإلدرييس. السيد بحدود تتصل التي النواحي من وغريها
مستأمنني مساعد ابن إىل محمد ه عمِّ وابن حسن ورجع الفارِّين2 العائض آل بعض فأَرسَ
واتفَقا السلطان، بضيافة شهًرا أقاَما حيث الرياض إىل وأرسلهما نهما فأمَّ مستسلمني،

أجداده. مع أجدادهما كان كما معه يكونَا أن عىل وإياه
الرشيف الرتك سأل وعندما عائض، أهل يا عنكم أبًدا تخلَّينا «ما العزيز: عبد قال
هللا عبد اإلمام ي عمِّ يستنجد الرشيف أرسل بكم، وينكِّل يهاجَمكم أن عون بن هللا عبد

عليه؟» نساعدك فكيف منَّا رجل عائض ابن فأجابه:
قائًال: فرفضها أجداُده بها تقيَّد التي بالرشوط حسن عىل عسري إمارة عرض ثم
رون، تؤمِّ ملن معاونني نكون ولكنا علينا، يقوموا أن رتنا أمَّ إذا ونخىش الناس عادينا «قد

الدنيا.» جهة من عنَّا تقرصوا وال هللا، أيَّدكم
ذهبًا) لرية ٦٥٠٠) ريال ألف وستني خمسة أعطاهما فقد سعود؛ ابن يقرص لم

املالية. باملشاهرات وأهلهما هما وخصَّ
حاكمها عند أبها يف محمد فأقام مغبوطني، راضني بالدهما إىل األمريان عاد
بعائلته ليجيء بلدته َحرملة إىل يسافر بأن فاستأذن حسن أما حسنة. سريتُه وكانت
عىل الدسائس يدسُّ ورشع فيها تمنَّع وصلها عندما ولكنه بذلك، فأُذن العاصمة إىل

سعود. ابن
عرشة فيها األمري فحارص أبها، عىل قومه من بقوَّة — أثارها فتنة بعد — مىش ثم

مشيط. خميس يف فأُِرس فسلَّم، التسليم، إىل واضطره أيام،

العزيز. عبد السلطان لطلب إجابًة سبيلهم بعدئٍذ أخىل 2
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من املقربني شهر بني يف سعود ابن بسيادة األمري هذا جازف قد ذلك قبل وكان
أحد مع مرة أرسل الناحية تلك يف عامل سعود البن كان فقد بمكة. الهاشمي الديوان
بعض إىل األمري فأرسل املال، وسلبوا العربان بعُض فقتله أبها، أمري إىل ماًال رجاله
العربان أولئك أدنى عىل اإلخوان هجم شهر. بني بمهاجمة يأمرهم قحطان من اإلخوان
يستنهض حسني امللك وكان عليهم. الغلبة وكانت القتال يف وإياهم فاشتبكوا منهم،
وباملال، بالذخائر ويمدهم سعود، ابن عىل واحدة يًدا عائض وابن ليكونوا شهر بني

عسري. يف النجدية السيادة عىل الخطر واشتدَّ األمر، فتفاقم
جهز أشهر ببضعة حائل سقوط وبعد شهرين. من يقُرب ما الحال هذه استمرت
من نجد، جنود من آالف ستة من مؤلَّفة عسري عىل بحملة فيصًال ابنه العزيز عبد السلطان
الجبال. تلك دخلوا عندما إليهم انضموا وزهران قحطان عرب من آالف وأربعة اإلخوان،
بيشة إىل وصل فلما ،(١٩٢٢ (يونيو  ١٣٤٠ عام من العارش الشهر يف فيصل مىش
فهجمت القتال، بابتداء فيصل فأمر مهاجمتها، يريدون إليها زاحفني شهر بنو كان

الباقني. وشتَّت منهم مائتني فقتلت الجيش من كتيبة عليهم
فيصل بدنوِّ علم فعندما مشيط، خميس يف بجيشه مرابًطا عائض بن محمد وكان

قتال. بدون أبها إىل وجنوده فرتاجع الفرسان، من رسيَّة ته فتقفَّ َحجلة، إىل تقهقر
غري فيها وجدنا «ما فقال: دخلتموها؟» عندما أبها يف كان «وهل األمري: سألُت
األمري فأرسل استطاع، َمن هاربًا معهم وفرَّ وقومهم عائض آل فرَّ والحريم.» الكالب
كانوا الذين من فريٌق فسلَّم الحرب»، «شوكة يسلِّموا أن برشط الناس ن يؤمِّ فيصل

فيها. ن وتحصَّ َحرملة بلدته إىل لجأ الذي حسن األمري مع فريق وظلَّ ثائرين،
معلومة منافذ من إالَّ ارتقاؤها يستحيل الجبال من معقل يف هي هذه وَحرملة
بلدتهم وهي إليها، يلجئون األتراك محاربتهم يف عائض آل كان أهلها. غريُ يعرفها ال
الحجاز إىل سافر ومنها القنفذة إىل هرب فقد محمد األمري أما القدم. منذ املنيع وحصنهم
الَفعر حمزة بن هللا عبد الرشيف يقودها صغرية بحملة فأنجده حسينًا، امللك ليستنجد
بك.3 حمدي املالزم بقيادة والرشاشات املدافع وبعض النظاميَّة، الجنود من مائتان ومعها
رسايا بحرملة معقله يف حسن عىل فأرسل العائَضني، أخباُر فيصل األمريَ جاءت
ساعات، ست دامت ومعركٍة العقبات، تذليل وبعد األخرى، تلو الواحدة الجيش، من

ينبع. يف الحامية قائد اليوم هو 3
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عائض آل آخرة

قصورها فهدموا فيها، حسنًا يجدوا فلم َحرملة وصلوا حتى التصعيد يف اإلخوان استمرَّ
أبها. إىل وعادوا وحصونها

العزيز. عبد امللك ابن فيصل األمري

ولكن الحجاز، من القادمني ملحاربة تهامة إىل الجيش من قوة أرسل قد األمري وكان
بل فيها يمعنوا فلم حرملة، صخور من وحمياتها حرِّها يف أشدَّ اإلخوان عىل كانت تهامة

أثََرهم. الحجاز جيش ى فتقفَّ الجبال، إىل — ى الحمَّ هزمتهم — منهزمني عادوا
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وملحقاته الحديث نجد تاريخ

هللا عبد الرشيف قال عليها. متفق غري مقسومة كانت فقد الجيش ذاك يف القيادة أما
ولكن أخرى، بخطة النظامية الجنود قائد بك حمدي وقال السري، يف بخطة حمزة بن
بك. حمدي منها حذَّره التي الطريق يف بالجيش فمىش للرشيف كانت األخرية الكلمة

الذي الجيش من الثأَر الطالبني تهامة، عىل الناقمني اإلخوان حظِّ من ذلك وكان
وكادوا نجد أهل به فأحاط الرشك، يف هللا عبد الرشيف وقع أن عتم ما إذ إليها، جرَّهم
والنظام البدو — رجالهما من بقسم القائدان نَجا وبالسيف. بالرصاص جيشه يفنون
إىل متقهقرين تهامة، إىل منحِدرين منها ففروا اإلخوان، بهم فتعقَّ ببارق، والذوا —

القنفذة.
فيصل األمري ر أمَّ الحجازي، الجيش وهزيمة ومحمد4 حسن العائَضني فرار وبعد
من بقي بما عاد ثم جندي، خمسمائة عدُدها حامية فيها وأقام عفيصان5 ابَن أبها يف
كان يوم ،١٩٢٣ يناير ١٣٤١ /٨ األوىل جمادى ٢١ يف فوصلها الرياض، إىل جيشه

هناك. التاريخ هذا مؤلف

الرياض. يف اليوم هما 4

البحرين تاريخ يف جاء منهم، القدم منذ مقربون سعود؛ آلل الوالء يف عريقون عفيصان آل أن يظهر 5

يقوده بجيش أنجدهم بقطر الزبارة أهل عىل بالدرعية العزيز عبد اإلمام خليفة آل استنجد عندما أن
عفيصان. ابن
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والثالثون الرابع الفصل

العراق يف اإلخوان

دخلت فتوحاته، يف والجوف الجبل إىل ،١٢٠٥ / ١٧٩٠ سنة الكبري سعود وصل عندما
بالتخلُّص وأمًال العبادات، يف الزيادات من لخلوِّه الوهابي املذهب يف منها قليًال إالَّ شمر
فلم العارض، أهل الدينية النزعة يف يشبهون ال الجبل أبناء أن عىل العثماني. الحكم من
عندما العراق، إىل األول النزوح فيها أثَّر وال الشمرية، عصبيتهم يف الجديد املذهب يؤثر
عرش. الثامن القرن من األخري العقد يف الجبل، من وعشريته «الجربا» سعود ابن أجَىل

القتال. يف وأبسلهم القومية، يف وأرسخهم ا، عدٍّ العرب قبائل أكرب من شمر ظلت
علمه، وناَر الرشيد، ابن ملك ركَن عرش التاسع القرن من الثاني الشطر يف كانت وقد

ونرصه. عزِّه وآيَة
سبقها ا عمَّ بأمرين اختلفت فقد القرن، هذا بداية يف الجبل يف املذهبية الدعاية أما
سيايس. هو آخر من وتخلَّصت ديني هو أمر عن تنزهت أنها أو املايض، القرن بداية يف
عىل الفظيعة حمالته يف الحنبيل الوهابي باملذهب الناس يكره َمن الجبل يف يكن لم
لها كان ما القرن، هذا من وىلَّ الذي الربع يف العليَّة للدولة يكن ولم «املرشكني»،
تتمكن فلم اإلسالمي، العالم يف والنفوذ الهيبة ومن العثمانية، املمالك يف الشوكة من
كانت الدعاية تلك ألن خصوًصا الوهابية؛ الدعاية مقاومة من اإلسالمية الرتكية السياسة

اإلخوان. إليه يزحف أن قبل الجبل إىل املطاوعة مىش فقد سلميَّة، اإلجمال يف
ما بسبب الشهرية، عبدة قبيلة من خصوًصا العراق، إىل الهجرة كثرت وعندما
شمر، يف التفكك عوامل تعدَّدت الفظيعة، السياسية الجرائم من الرشيد بيت يف تكرَّر
محلَّها يحلَّ ولم الرشيد، ابن وسيف الجبل ركَن كانت التي العصبية تلك فضعفت

العارض. أهل مثل قلت كما الدين يف يغالون ال الجبل أهل ألن مذهبية؛ عصبيٌة
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إىل الجبل من فروا فالذين العصبيَّتنَي، من ى تبقَّ ما تستثمر كانت السياسة ولكن
يف واشرتكوا نجد لعشائر املعادية العشائر يف هناك دخلوا حائل، حصار قبل العراق،
حدود عىل رضبت الحصار أثناء الفوىض إن يُقال: والحق عليها. تكرَّرت التي اإلغارات
حكومة وُشِغلت الضعيفة، الجديدة بغداد حكومُة مكافحتها عن فعجزت أطنابها، العراق

الحرب. يف عنها نجد
املنتفق عربان وكان بعض، عىل بعضها العشائر من اإلغارات تكررت قد أجل،
حكومة إىل العزيز عبد السلطان فكتب نجد، عشائر عىل خصوًصا يسطون والظفري
من نُِهبت التي املنهوبات وتردَّ األشقياء، يُردََع أن ويطلب لألمر، نظرها يسرتعي العراق

عشائره.
الجديدة الحكومة تلك من نافر وشيخها الظفري، عند أكثرها فكان املنهوبات هذه أما
صويط ابن كان وقد املطاع، األمر عربانه يف لها كان وال قيادة تملك فلم عليها، خارج بل
فقامت سعود، البن عدوان واالثنان املنصور، بك يوسف السعدون وابن قديم عداءٍ عىل

إليه. منهما واحًدا سياستها يف ر تُنفِّ العراق حكومة
العالقات تكن «لم الربيطانية: الحكومة إىل تقريره يف كوكس1 بريس الرس قال
املشاهرات؛ عنه أمسكْت وقد صويط، بن حمود الظفري وشيخ العراق حكومة بني حسنة
هذا يف عنيَّ فيصًال امللك أن الحظِّ سوء ومن … واالعتداء الغزو عن عشائره يردع لم ألنه
صويط ابن وبني وبينه الحدود، عىل انة الهجَّ لفرقة قائًدا السعدون بك يوسف الوقت
إىل كتبُت وقد الرياض. إىل رحل الذي الظفري شيخ خاطر ذلك فأهاج قديم، عداءٌ

عنه». راضية غري العراق حكومة ألن يستقبَله؛ أالَّ أسأله سعود ابن
السعدون بك يوسف تعيني ألن العراق؛ حكومة عن راضيًا سعود ابن يكن ولم
شئون يف النظر مهمته شملت بل فقط، للدفاع يظهر ما عىل يكن لم الهجانة لفرقة قائًدا

والعراق. نجد البلدين حدود عىل وتمرح ترسح التي البوادي
عندما صويط ابن الظفري بشيخ العزيز عبد السلطان ب رحَّ قد أخرى وألسباب
نجد، أهل من نهبت ما كلَّ عربانُه تردَّ أن رشط عىل األمان وأعطاه مستغفًرا، جاءه

السياسيني للحكام رئيًسا كوكس برنيس الرس انتُدب العظمى الحرب أُعِلنت عندما Sir Percy Z. Cox 1

بريطانية لحكومة ساميًا مندوبًا ١٩٢٠ ثورة بعد ُعنيِّ ثم العراق، لفتح الهندية الحملة من D لفرقة
يليها. وما ٣٣٥ صفحة الثاني الجزء العرب» «ملوك راجع العراق. يف العظمى
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رجاله أحد معه وأرسل العطاء، له أجزل ثم املذنبني، من غريهم العفو يشمل وأالَّ
املستسلمني. الظفري أهل من الزكاة ولجمع للتأمني، معمر بن الرحمن عبد

بفرقة السعدون بك يوسف نقل ،١٩٢٢ ١٣٤٠ / فرباير عام من الثانية جمادى ويف
البرصة بني الحديد سكة غربي الشيوخ سوق من يوم مسري عىل الغار، أبي إىل الهجانة

سعود. ابن إىل الزكاة وا يؤدُّ بأالَّ العربان وأمر هناك ف املترصِّ فزاره والنارصية،
بأن األرطاوية يف الدويش فيصل أمر السعدون بَمْمىش علم فعندما سعود ابن أما

نجد. عشائر عن للدفاع هناك ويعسكر الحَفر، إىل يميش
من واحد فعصاه سعود، ابن أوامر عربانه يف ذ ينفِّ بدأ قد صويط ابن وكان
يشنُّ ورشع العصاة، شمر من طوالة، آل إىل وخرج ذراع، أبو اسمه فيهم املتقدِّمني
طوالة ابن عىل فشدَّ الحَفر، عىل وهو بذلك، الدويش علم نجد. عشائر عىل وإياهم الغارات

ذراع. وأبي
رجال من معه ومن صويط ابن عىل انته بهجَّ زحف قد السعدون بك يوسف وكان

طوالة. وابن ذراع أبي مناخ من قريب مكان يف النهار ذاك ليلة فنزل سعود، ابن
انة هجَّ فبادرت أموالهم، وغنم فغلبهم ورجالهما الزعيَمني هذين عىل الدويش هجم
دفاًعا، الدويش رضبهم مثلهم. صاروا أن عتموا فما املغلوبني، عن الدفاع إىل بك يوسف
يف فدخلوها الغار، أبي إىل ماشني ظلُّوا املنترصين اإلخوان ألن هجوًما؛ الدفاع فانقلب
عرشين تبعد التي شقرة، يف فأدركوه السعدون جيش تأثَّروا ثم ونهبوها، مارس ١١
وشتَّت الهجانة أولئك بأكثر ذهبت رضبًة فرضبوه الجنوب، إىل الغار أبي من ميًال
ضجَّ والنجف، كربالء ت فضجَّ أيام، بضعة الناحية تلك يف اإلخوان خيَّم وقد الباقني،

بأجمعه. العراق
الصبيحية يف سابًقا فعلته ما وجنوده بالدويش فعلت اإلنكليزية الحكومة أن عىل

املبدِّدة. رة املدمِّ القذائف الطيارات ومن الطيارات، عليهم أرسلت بالكويت.
األسف. رسائل العزيز عبد والسلطان كوكس بريس الرس السامي املندوب تبادل ثم
عشائر عىل اإلخوان لهجوم مربِّر ال ولكن طياراتنا، تؤاِخذوا «ال املندوب: حرضة قال

العراق.»
ال التي الحكومة عىل التبعة ولكن اإلخوان، تؤاخذوا «ال السلطان: عظمة وقال

واإلهمال.» الضعف جزاء هذا حدودها. ضمن العشائر جماح تكبح أن تستطيع
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أحمد فحرضه البلدين، بني الخالف لتسوية املحمرة مؤتمر ُعِقد الحادث هذا وبعد
بغداد، يف واملفوَّضية الحكومة ِقبَل من ومندوبان العزيز عبد السلطان ِقبَل من ثنيان بن
يف أشهر بضعة بعد الثاني املؤتمر فُعِقد هناك، ُقرِّر ما عىل يصدِّق لم السلطان ولكن

العقري.
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والثالثون الخامس الفصل

العقري مؤمتر

من خَلون لخمٍس بالعقري، القرص جنوب إىل العسلية، بعينه الخليج يحدج كثيب عىل
الخيام نُِصبت (١٩٢٢ نوفمرب ٢٨) وألف وثالثمائة وأربعني واحد عام الثاني ربيع
والرسوم، باآليات الداخل من املزركشة الهرمية البيضاء وهي منها، قسم فكان للمؤتمر.
إىل الشعر بيوت من وأكثره األكرب والقسم ولإلنكليز، العراق لوفد الرشقي الجانب إىل
عظمته رسادق وكان العزيز، عبد السلطان عظمة املرافقني من نجد ألهل الغربي الجانب
وتحت الرمل، من مرت مائتي نحو وبينهما األوروبي، املخيم يف االجتماع، لرسادق مقابًال
أناخت وقد الِجمال من قافلة جانبه وإىل املطبخ، ووراءه الطعام رسادق االجتماع رسادق

بأحمالها.
رطٌب وهو — العقري وهواءُ العقري. هواءَ تجفف ال فاترة العقري شمس وكانت
بينه السياسة مجاري ليصلح معكر، وِمزاُجه جاء، َمن ِمزاَج يُصِلح ال — ثقيل كثيٌف

جريانه. وبني
شيخ الهذَّال فهد بقدوم الحساء من الطريق يف علم قد العزيز عبد السلطان كان
لحلِّ العقري يجئ لم ألنه ذلك؛ فغاظه كوكس، بريس الرس السامي املفوَّض مع العمارت
الذين شمر عرب أنزل ألنه فهد؛ الشيخ عىل ناقًما ذلك فوق كان وقد العشائر. مشاكل

لحائل. الحصار أثناء يف الجبل من فرُّوا
أبناءُ هم — منها والعمارات — عنزى عرب وأن رعاياه، من بأنهم يذكِّره إليه فكتب
وعشائرك فهد يا أنت «بل عليه: يساعدونهم وال أعداءَه، يأوون ال وأنهم سعود، ابن عمِّ
يفضل فهًدا ولكن املخلصني.» من كنت إذا اللهم الحماية، حقُّ علينا ولك رعايانا، من
السلطان ليسرتَيض السامي باملندوب محتميًا جاء وقد اإلنكليزية، الحماية يظهر ما عىل

العزيز. عبد
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العقري. مؤتمر أعضاء

يف وإياه للنظر العقري إىل كوكس بريس الرس دعونا «نحن للمؤلف: عظمته قال
مسألة أما باملوصل. اآلن الطامعون األتراك والثاني: وأوالده، الرشيف األول: أمرين؛

املكان.» هذا إىل مجيئنا يستوجب ال فحلُّها والظفري العمارات
الحدود ويحدِّد املحمرة، اتفاق يف البحث ليُعيد الفرصة هذه اغتنم بريس الرس ولكن
واألخصائيني السياسيني من فريٌق ومعه فجاء ونجد، العراق وبني والكويت، نجد بني

والخَدم. الرسِّ وَكتَبة
فأمر الثاني، ربيع من السابع اليوم مساء يف البحرين من أقلَّهم الذي اليخت وصل
بعد عادوا ثم الوفود، يالقون وحاشيته هو ونزل الرصيف، إىل الخيل بإرسال السلطان

«اللوكس». بأنوار أُِنري الذي االجتماع رسادق أمام لوا فرتجَّ املخيَّم، إىل ساعة نصف
فَقِبل السفر، يف أبطأ ألنه السامي؛ املندوب «اعتذر باملجلس استقروا أن وبعد
قنبلًة األوىل الكلمة فجاءت صدره، يف يتَّقد كان ا عمَّ يُفِصح ورشع العذر، السلطان
ندري «ال قال: ثم دين.» وال له رشَف ال الذي الرجل إالَّ أخىش ال «أنا املكان: زعزعت
اليقني علم نعلم ا وممَّ الخري. منها نرجو ولكننا املقاصد، من خفَي ما املندوب حرضة يا
ألن تبغيها؛ ال بل قوية، حكومة إىل ترتاح ال العراق، عشائر خصوًصا العشائر، أن
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كما فتسرتضيهم ضعيفة كانت إذا أما وتؤدِّبهم، بهم ترضُّ قوية كانت إذا الحكومة
عاملتهم إذا فهم بالسيف. إالَّ يفهمون ال املندوب حرضة يا العشائر اليوم. الحال هي
ينهبوا، السيف أْغِمدوا بوا. يتأدَّ يرتدعوا السيف أْشِهروا بالحكومة. يتحكَّمون بالحسنى

املشاهرات.» ذلك فوق ويتقاضوكم ويقتلوا،
وقال إليه، بوجهه مال ثم الهذَّال، لفهد ظهَره مديٌر وهو الكلمات بهذه عظمتُه فاَه
إالَّ املجلس، يف كان َمن كلُّ فضحك بعضنا.» نعرف «ِحنَّا» فهد؟ يا كذلك «أليس مبتِسًما:
السامي، املندوب إىل خلسة يرفعه ثم السجادة، يف نظره يحدِّق كان الذي العمارات شيخ

معك.»1 فيها جئُت ساعة هللا بارك ال يقول: كأنه
جلسات تبعها العقري، مؤتمر من — رسمية غري كانت وإن — جلسة أول هذه
العراق وفد رئيس حرضها عمومية وجلسات السامي، واملندوب السلطان بني خصوصية
وكان الهذَّال. فهد والشيخ الكويت يف مور امليجر السيايس والوكيل نشأت، بك صبيح
ون يؤمُّ واملراعي، والطرق اآلبار معرفة يف العرب من ائيون واألِخصَّ واملرتجمون، الكتَّاب

حني. إىل حني من الصغرية خيمتي
األيام. تلك يف مذكراتي إىل إذن أعود

١٩٢٢ نوفمرب ١٣٤١ /٢٨ الثاني ربيع ٨ يف

طويل تقرير جيبه ويف املندوب فخرج السامي، واملندوب السلطان اليوم صباح اجتمع
تقرير هو له. أترجَمه أن خيمته يف ساعة نصف بعد زرتُه عندما سألني العربية، باللغة
املحمرة، مؤتمر يف ملندوبه السلطان ه أعدَّ قد كان والظفري، العمارات بقبيلتَي يتعلَّق
ألحَّ وإذا وكذا. كذا أجب وكذا، كذا سألوك «إذا والجواب: السؤال صورة يف مكتوب وهو
بلسان أو حكومته بلسان يتكلم كان إذا اسأله األمور، من أمٍر يف اإلنكليزي املندوب
بحقوقنا، نتساهل ال أننا هو فالجواب العراق حكومة بلسان كان فإذا العراق، حكومة
من كان إذا هذا بريطانية. لحكومة إكراًما فجاوب: بريطانية حكومة بلسان كان وإذ
ُمكَرهني. إالَّ نسلِّم ال أننا هو فالجواب الجوهرية، األمور من كان إذا أما الثانوية، األمور

وخيمة.» اإلكراه عاقبة أن تفهم الربيطانية والحكومة

الخامس، القسم من والتاسع الثامن الفصلني فلرياجع الزيادة شاء ومن العرب»، «ملوك من منقول 1

الثاني. الجزء
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إن … االكرتاث من شيئًا بريس الرس يُظِهر فلم كلمة، كلمة وترجمتُه تقدم ما قرأُت
… ُمزِعجة مفاجآٍت العزيز عبد للسلطان

سعود ابن عمِّ أبناء من كلُّها وعنزى عنزى، من إنها قل العمارات عن سألوك «إذا
رعاياه.» ومن

الرياض. يف القرص

أما العراق، رعايا من تكون أن ل تُفضِّ العمارات) (أي العراق «عنزى بريس: الرس
فيها.» يشاء ما وله سعود، ابن رعايا من تكون أن ل تُفضِّ فقد سورية2 عنزى

عند والذي لنا، هو عندنا الذي يقول: فكأنه بريس، الرس من الكلمة هذه أضحكتني
عليه. تستويلَ أن استطعت إذا العزيز عبد يا لك هو — الفرنساويني عند — غرينا

أْرَولة. تلفظ وهي الرَّْولة، أي 2
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نوفمرب) ٢٩) الثاني  ربيع ٩ يف

إليه استدعى السلطان وعظمة طويلة جلسة فبعد السامي، املندوب اليوم زلَّ قد
استمرت مفاوضة ففاوضه لعظمته، يومئٍذ املستشارين أحد املنديل، باشا اللطيف عبد
ليُسلَِّمهما اإلنكليزية؛ وباللغة الرصاص بقلم ُكِتبا كتابنَي، صورة وأعطاه ساعة، نصف
الحال هذه مثل يف له يُؤَسف ا ممَّ الفسطاط، إىل يدعوني عظمته فأرسل السلطان. إىل
الدكتور فإنكليزية الرتجمة. يُحِسن ترجمان للسلطان وال السامي للمندوب يكوَن أال

األمم. تصلح ال دكسون، امليجر عربية مثل هللا، عبد
السجادة ويرضب مجلسه يف يتزحزح الرتجمة أثناء السلطان وكان الكتابني، ترجمت

بعصاه.

كتاب عىل جوابًا فيصل امللك إىل هو كتابته، املندوب يسأله الذي األول، الكتاب (١)
الربيطانية الحكومة دات تعهُّ عىل بناءً يقول: الكتاب هذا ويف وصوله. يفرتض امللك من

املحمرة. مؤتمر يف ُعِقد الذي االتفاق أقبل وإياها، معاهدتي يف
امللك إىل كتبه الذي بالكتاب ليُخربَه كوكس بريس الرس إىل يكتبه الثاني الكتاب (٢)
باملادة تتعلق الكتاب ذاك يف املذكورة دات التعهُّ من واحدة بأن علًما ويزيده فيصل،
حكومات أيًضا تشمل أن يجب أجنبية» دولة «أية الكلمات أن وفيها املعاهدة3 من الثانية
نجد، بالد تحِمَي أن تتعهد الربيطانية الحكومة إن أي والعراق؛ العربي والرشق الحجاز

الثالث. الحكومات هذه إحدى عليها تعدَّت ما إذا

يخاف سعود ابن إن السامي: للمندوب قال «وَمن غيًظا: يتميَّز وهو السلطان قال
العرب.» من علينا املعتدي كان إذا الحمايات، عن غنًى يف «ِحنَّا» وهللا، ال وأوالده. الرشيف
من قصاصة عىل الرصاص من بقلم املندوب، له يقول أن خصوًصا ساءه وقد

الربيطانية؟ الحكومة إىل أو فيصل امللك إىل يكتب أن يجب ماذا الورق:
فاستمروا اخرجوا، أن إليهم فأومأ السلطان، رجال بعُض الكتابنَي أترجم وأنا دخل
عظمته فاستأنف دخلوه، الذي للباب املقابل الباب من وخرجوا الفسطاط، يف ماشني

هللا.» إالَّ نخاف «ال قائًال: هتف ثم الحديث،

مائة دفع رغب بعدئٍذ أُلِغيت التي ١٩١٥ معاهدة أي دارين؛ معاهدة هي الكالم بهذا املقصودة املعاهدة 3
سعود. البن لرية ألف وستني
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«سنصيل يقول: وهو الدعوة، يلبِّي فنهض الظهر، لصالة يؤذِّن ساعتئٍذ املؤذن وكان
سنصيل.»

(مساءً) الثاني ربيع ٩ يف

السامي. املندوب بكتابتهما أشار اللذَين الكتابنَي يكتب أن بتاتًا السلطان رفض

ديسمرب) ١) الثاني  ربيع ١٢ يف

بقعة وتقررت العراقية، النجدية الحدود عىل العراق ومندوب السلطان بني االتفاق تمَّ قد
شكلها يف ألنها بقالوة؛ قطعة ُهْزءًا يت فُسمِّ العونية تُدَعى بقعة البالدين، بني الحياد
مصري أيًضا تقرر التحديد هذا ويف الخارطة) (راجع rhomboid باملعني شبيه مربع

عشائره. من اآلن املعدودتنَي العراق، أرض يف الداخلتنَي والظفري العمارات
هاتني عن تناُزله يقابل بما أرضاه أنه أو السلطان أقنع بريس الرس أن يظهر
بقعة الضعيف؟ عنها ردَّ إذا القوي جماَح يكبح وَمن للجميع! بقالوة قطعة … القبيلتنَي
إذا ولكننا لنا، هي وال العراق عرب يا َلُكم هي ال عديدة، آبار وفيها للمرعى، خصبة
الذي ذا فَمن والكالء، املاء من مواشينا غري يكفي ما فيها يكن ولم مسلَّحني، ارتَْدناها
يف يُعَقد كان الذي مثل صغري، لصلح إنه يحرمنا؟ أن يستطيع الذي ذا وَمن عنها، نا يردُّ
يعقدون اليوم لوزان4 يف هل شعري وليت الرشيد. وابن سعود ابن بني األحايني بعض

كبريًا؟ أم صغريًا صلًحا

ديسمرب) ٢) الثاني  ربيع ١٣ يف

مور امليجر الكويت يف السيايس والوكيل السامي واملندوب السلطان بني االتفاق تمَّ وقد
يدري وهل التصاُدم. رشَّ نجد وعربان الكويت عربان لتَقَي البلدين؛ بني حياد بقعة عىل
«ينشدون كلُّهم وخرجوا األرض جدبت ما إذا يحرتمونها وهل باملعاهدات؟ العربان
صلح من أكثر ذلك مع يدوم وقد صغري. آخر صلح هو واملاء؟ املرعى يطلبون الحيا»،

يف انتهى والثاني أشهر بضعة استمر األول ولكن واحد، وقت يف ُعِقدا العقري ومؤتمر لوزان مؤتمر 4

أيام. خمسة
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العمارات عن تناُزله لقاء الجوف حدود توسيع طلب السلطان أن علمت … العراق
بذلك. وعده بريس الرس وأن والظفري،

(مساءً) الثاني ربيع ١٣ يف

إىل يده بخطِّ فيصل امللك كتبه كتاٌب العربية للبالد املؤتمر هذا يف الخري بشائر من
مسفر بن هللا عبد الخاص رسوله مع وأرسله العزيز» «أخي إىل العزيز، عبد السلطان
يدلُّ ما وفيه الوالئيَّة، العبارات بأرقِّ مدبَّج الكتاب األوروبي. املخيم يف الهذال فهد جار
بني بل فقط ونجد العراق بني ليس الصلح يف حقيقية رغبًة يرغب امللك جاللة أن عىل
السلطان وبني بينه ق يوفِّ أن يستطيع وهل والده؟ خطة فيصل ينبُذ فهل والحجاز. نجد
لك ستُبدي العربية. البالد يف الثابت والسلم الكبري الصلح أساس هنا ها العزيز؟ عبد

جاهًال. كنت ما األيام
شخيص اجتماع إىل َقا يتوفَّ أن عىس … بالخري يُنبئ امللك كتاب عىل السلطان وجواب
الحارض الوقت يف ولكنه ذلك، يف راغب العزيز عبد السلطان أن ن متيقِّ إني … خاصٍّ
بأس وال الرياض. إىل الرجوع يبغي فهو الحساء. يف إقامته طالت وقد املزاج، منحِرف
الحكومة واسطة بدون االجتماع يف رغبة هناك إن امللوك. أرسار من واحد برسٍّ بُْحُت إذا

الربيطانية.

ديسمرب) ٣) الثاني ربيع ١٤ يف

املسرت إىل كوكس بريس الرس أرسلها برقية صورة السلطان لعظمة ترجمته ما آخر
امللح قريات تكون أن طلب سعود ابن إن فيها: يقول الخارجية) وزير (يومئٍذ اترششل
بل بالقبول، يشري بريس، الرس أي وهو، لنجد. وبالتايل الناحية لتلك تابعة الجوف يف

امللك.5 جاللة حكومة لدى مقبوًال يكون ذلك أن لعظمته أكدت يقول:

ونأخذ سعود، ابن لنعطَي األردن رشقي من ونأخذ العراق، لنعطَي سعود ابن من نأخذ
الحجاز؟ لنرَيض نأخذ ن وممَّ األردن، رشقي لنعطَي (العقبة) الحجاز من

الجوف. إىل امللح قريات ت ضمَّ قد امللحق يف املثبوتة العربي والرشق نجد بني حداء اتفاقية بموجب 5
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والثالثون السادس الفصل

النكاس،
الناس يوسوسيفصدور والذي

يف والسبب السلم، نكس الجزيرة، مريض نكس العقري مؤتمر من أشهر بضعة بعد
فأفاق فقط، بنَّجوه ولكنهم استأصلوه، أنهم املتعاهدون ظنَّ الذي الغزو مكروب النكاس
ونجد. العراق حدود عىل بالحري أو العراق، يف مباًرشا العمل إىل ونشط أشهر، أربعة بعد
حائل، احتالل بعد العراق إىل لجئوا الذين شمر عرب يف قلناه ما القارئ يذكر قد
وهم قديًما، القطر ذلك إىل نزحوا َمن الكبرية القبيلة هذه من العراق يف أن يذكر وقد

املوصل. ُقْرب النهرين بني ما ينزلون وأكثرهم أهله، من يُعدُّون
الذي الياور عجيل لشيخة التابعون عبدة آل مقدمتهم ويف العشائر، هؤالء
نجد من الفارِّين بإخوانهم يرحبون كانوا املالية، باملشاهرات العراقية الحكومة ه تخصُّ
سكون فرتُة الغزوات هذه تخلَّل قد سعود. ابن قبائل عىل الغارات شنِّ يف ويشاركونهم
عام صيف يف أي أشهر، أربعة بعد العشائر تلك عادت ثم العقري، مؤتمر فيها ُعِقد
يف السلم عىل تقيض أن املتتابعة غزواتها يف وتحاول املصلحون أصلحه ما تُفِسد ،١٩٢٣
امللك جاللة وإىل السامي املفوَّض إىل السلطان عظمة فكتب والنجدي. العراقي القطرين
مراًرا الحكومة من طلب بل عواقبه، من ويحذِّرهما األمر هذا إىل نظرهما يلفت فيصل

نجد. أهل من نهبوه ما وتُرِجع املجرمني، تردع أن
دعوى يُثِبت ما وفيها هناك، األمر أويل أجوبَة النجدي األخرض الكتاب يف نرش وقد
ما تنفيذ عن — يومئٍذ عجزها — العراق حكومة عجز عىل الدليل فيها بل نجد، حكومة

عليها. واجبًا رأتْه
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األمني خادمكم مع املرَسل كتابكم «تلقيُت جوابه: يف فيصل امللك جاللة قال
الالزم أجرينا فقد التفاوض، خصوص من أما … واصٍل أعزَّ فكان الرباعي العزيز عبد

األمور.» ل يسهِّ بما شفاًها حامله وأخربنا
املفوَّض إىل أرسله كتاب يف السعدون) بك املحسن عبد (يومئٍذ الداخلية وزير وقال

السامي:

نجد ر شمَّ رؤساء يُرسل لكي املوصل ف مترصِّ إىل األوامر أصدرُت قد
عجيل الشيخ وعد وقد … الغارات هذه يف اشرتكوا الذين أولئك وخصوًصا
الغارات وقوع عن املسئولية بقبول د وتعهَّ املنهوبة، األموال باسرتجاع الياور

املستقبل. يف

التأثري «إن فيه: جاء اللهجة شديد كتابًا املوصل مترصف إىل الوزير معايل كتب ثم
فأقل املستعجل اإلجراء تتخذ لم فإن سعود، ابن يُغِضب الغزوات هذه عن ينجم الذي
شمر اتخاذ احتماله يُطاق ال ا وممَّ … لذلك1 مقابلة جسيمة غزوات حدوث هو يُنتَظر ما
التدابري اتخاذ عىل عازمة فالحكومة سعود.» ابن عىل الحربيَّة لحركاتهم مركًزا العراَق

األمر. اقتىض إذا ولطردهم جماحهم لَكبْح
«مساعدة وسعه يف كان إذا يسأله السامي املفوَّض إىل بك املحسن عبد كتب قد وكان
غري لديها املوجودة القوات كانت إذا املدرَّعة والسيارات بالطيارات العراقية الحكومة

كافية.»
ويف االنتداب، حكومة عجز من مظهر سوى يكن لم العراقية الحكومة عجز ولكن
ذلك؛ يُثِبت ما السلطان عظمة إىل أغسطس، ٢٧ يف املؤرخ كوكس، بريس الرس كتاب
الحكومة نظر لفت إىل اإلرساع «يف يقرصِّ لم السامي، املفوَّض أي أنه، فيه جاء فقد
وأنه حدودها.» داخل املقيمني نجد شمر رجال ِقبَل من السيئة الحركات هذه إىل العراقية
العراق أطراف يف منظَّمة دوريات وضع إمكان أمر يف العراقية الحكومة مع «سينظر
القيام من طويلة مدة قبل التمكُّن من «واثق وأنه األمور.» هذه مثل حدوث منع ألجل
العشائر تمنع أن شأنها ِمن تدابريَ اتخاذ ومن الحكومتني، كال تُرِيض وافية بضمانات

األعمال.» هذه تكرار من

الدويش. غزوة يف أشهر، بضعة بعد الوزير، كالم تحقق قد 1

296



الناس صدور يف يوسوس والذي النكاس،

فقد التدابري أما لها. التالية يف وال السنة هذه يف تُنظَّم لم «الدوريات» ولكن
(١٣٤٢ه / الكويت مؤتمر العام هذا من الوسطى األربعة األشهر يف سبيلها يف ُعِقد
يشء ساد شعبان، إىل األوىل جمادى من أي األشهر، هذه خالل ويف  ١٩٢٣-١٩٢٤م)،
الصباح. ابن مدينة يف الكالم من حرٌب الغزوات مقام وقامت البادية، يف السكون من

هذا إىل نوكس،2 الكولونل شهر أبي يف وكيلها بواسطة الداعية، الحكومة كانت
منه: الغرض وكان املؤتمر،

إىل امللتجئني شمر قبائل جملتها ومن والعراق نجد بني الباقية املواد يف البحث (١)
القطر. هذا

األردن. ورشق نجد حدود مسألة يف البحث (٢)
والحجاز. نجد بني التي املشاكل حلِّ يف — سعود ابن شاء إذا — البحث (٣)

أن ة مستعدَّ الربيطانية الحكومة «إن السلطان: عظمة إىل كتابه يف الوكيل قال وقد
التفاُهم سوء إزالة «هو املؤتمر هذا عقد من غرضها وإن حسني.» امللك عىل األمر تعرض

املتجاورة.» املمالك بني التي املشاكل جميع وحلُّ
وكلِّ النجدي الوفد بني املفاوضات تكون أن رشط عىل الدعوة السلطان َقِبل
رشقي مباحث يف يشرتك ال العراق وفد إن أي حدة؛ عىل الوفود من آخر وفد
به وأعلم الرشط هذا الوكيل َقِبل العراق. أمور بحث يف األردن رشقي وفد وال األردن،
األوىل جمادى ٧ يف األوىل املؤتمر جلسة ُعِقدت وقد قبولها، فحاز األخرى الحكومات
نجد وفِد بني البحث فيها دار جلسات، أربُع فتَلتْها ،١٩٢٣ ديسمرب ١٣٤٢ /  ١٧ سنة
الغارات يشنُّون الذين بمعاقبة تختصُّ مواد بضع عىل بينهم االتفاق فتمَّ العراق، ووفد
يختص فيما الحكومتني بني املراسلة وبطريقة املعاقبة وبكيفية البلدين، أطراف يف

بالعشائر.
املعاهدة إىل يُضاف أن طلب التوقيع، ساعة العراق، وفَد فإن يتمُّ. كاد أو االتفاق تمَّ
يُرِسل أن رفض حسينًا امللك ولكنَّ الحجاز، مع االتفاق يتمَّ لم ما نافذة تكون ال أنها
زال ما املفاوضات يف يشرتك ال إنه األمر بادئ يف قال وقد املؤتمر، إىل ِقبَله من مندوبًا

الحجاز. بلدان من واحدة بلدًة محتالٍّ سعود ابن

.Col. S. Y. Knox S. I. E. etc. 2
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نوكس الكولونل املؤتمر رئيس برقية يف وجاء الرشطية، املادة النجدي الوفد رفض
ثم مندوبَه.» الحجاُز يُوِفد لم ما الشئون من شأن يف البتُّ يمكن ال «أنه حكومته إىل
حكومتَيْهما ليستشريوا بلَديهما إىل الرجوع من الوفدان ليتمكَّن يناير ٨ إىل املؤتمر ل تأجَّ

عليها. املختَلف املسائل يف
فظهرت العراق، وفد من رصاحة وأكثر لهجًة أشدَّ كان فقد األردن رشقي وفد أما
كانت التي — هللا عبد األمري روح غري — والروح تحركه، كانت التي اليد خطِبه يف

عليه. مسيطرة
مؤتمر فبعد امللح3 وقريات الجوف هو عمان وحكومة نجد بني الخالف ظاهر إن
العظمى بريطانية حكومة بني االتفاق من كان بما األمري سموُّ علم عندما العقري،
القريات، احتلت قوًة أرسل العراقية، النجدية الحدود بخصوص العزيز عبد والسلطان
إذ طلبت التي الربيطانية الحكومة إىل األمري فلجأ منها، القوَّة تلك بإخراج السلطان فهمَّ
بالوسائط املسألة بتسوية ووعدت الجوف، إىل الزحف يف ف يتوقَّ أن سعود ابن من ذاك
الكويت. مؤتمر عقد يف لت عجَّ التي األسباب من كان فقد هذا الجوف حادث أما السلمية.
استهلَّ فقد العراق، وفد من وجرأة رصاحًة أكثر كان األردن رشقي وفد إن قلت
والحكومة العربية، والنهضة الهاشمية، الجاللة صاحب إطراء يف خطابه الوفد رئيس
هذا ثمار من هي األردن رشقي «إن قال: ثم العرب، استقالل يف ساعدت التي الربيطانية
للمواصالت رضورية هي له، الزمة هي يتبعهما وما وسكاكة الجوف وإن االستقالل،

األمري. حكومة إرشاف تحت تكون أن إذن فيجب والعراق.» األردن رشقي بني
األردني: املندوب قال فقد أعجَب؛ والرصاحة أشدَّ اللهجة كانت الثانية الجلسة ويف
مدائن من حدودها تبدأ التي السورية، األرايض من هي وتوابعها وسكاكة الجوف إن
سورية، من هي األردن رشقي حكومة وإن الفرات، نهر عىل كمال بو عند وتنتهي صالح،

إدارتها. تحت بأجمعه الجوف يكون أن فيجب
رات التطوُّ تتبع كانت بأجمعه رسحان ووادي وسكاكة الجوف «إن النجدي: املندوب
والقدس، للكرك تابعة أقضية سوى تكن لم اإلدارية األردن تشكيالت أن بينما نجد، يف

سياسيٍّا.» أو إداريٍّا لها تابًعا الجوف يكن ولم

أراضيها ويف مزارع، ثالث ويتبعهما أثرى، والثانية كاف إحداهما كبريتني؛ قريتنَي من تتألف امللح قريات 3
الدروز. وجبل حوران إىل منتجها أكثر يُشحن كبرية ملح معادن
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بالعراق. األردن رشقي حكومة اتصال عىل مطلًقا نوافق «ال الوفد: رئيس قال ثم
فحفًظا آمنة. تجارتها تكون حتى بسورية حدودها متصلة نجد حكومة تكون أن ونطلب
أساًسا بسورية االتصال يكون أن نطلب التجارية، لروحنا وحمايًة االقتصادي، لكياننا

األردن.» رشقي وبني بيننا لالتفاق
الجوهري الحقيقي الخالف أما الجوف. هو القطرين بني الخالف ظاهر إن قلنا
إطرائه بعد — الوفد رئيس ح رصَّ وقد الهاشمي، والبيت سعد آل بني ل املتأصِّ العداء فهو

يأتي: بما — حسني امللك جاللة

الجوف عن نجد حكومة تتخلَّ لم إذا بأنه لحرضاتكم ح أرصِّ أن يل اسمحوا
تَربة أي احتلتها، التي الحجازية األرايض وعن بأجمعه، رسحان ووادي
أن عىل ونجد الحجاز بني الحدود تحديد وتجعل وغريها، وخيرب والخرمة
اتفاق.» بيننا يحصل أن يمكن فال القاحلة، الصحراء هو الفاصل الحدُّ يكون
رشقي وفد أو العراق لوفد يحقُّ «ال نوكس: الكولونل املؤتمر رئيس قال عندئٍذ
يف يشرتك أن َقِبل حينما نجد سلطان ألن … الحجاز عن يتكلَّم أن األردن
أن الحكومات من لحكومة يحق أالَّ وهو قبلناه، أساسيٍّا رشًطا اشرتط املؤتمر

األخرى. بالحكومات يتعلَّق ما بحث يف تشرتك

والعراق. نجد بني سابًقا فت توقَّ كما األردن ورشقي نجد بني املفاوضات توقفت
بغداد، حكومة وفُد اشرتطه الذي األخري الرشط هو لنا تبنيَّ كما ذلك يف األول والسبب

حسني. امللك الحالني يف فاز وقد عمان. حكومة وفُد به فاه الذي األخري والكالم
ذ نفَّ ولكنه املؤتمر، يف يشرتك أن أبى — مجِده أَْوج يف يومئٍذ وهو — حسني امللك
نجد. وسلطان االتفاق دون الهاشمية السياسة فحالت نجَليه، حكومتَي ُممثِّيل يف إرادته
وفُد عاد فقد تلطِّفها. أو الحال هذه يف لتغريِّ األخرى املؤتمر جلسات كانت وما
غري وأنها حاًال، نجٍد ر شمَّ تسلِّم أن يمكنها أالَّ وفيه حكومته، قرار يحمل العراق
إخراج بمبدأ تقبل ال وأنها فيصل4 امللك تتويج تاريُخها سبق التي املنهوبات عن مسئولة

املعتِدين أسماء وفيها العقري؛ معاهدة توقيع بعد نُِهبت التي باملنهوبات الئحة نجد حكومة قدمت قد 4

،٤٦٠ اإلبل من نُِهب ما وعدد رجًال، وعرشين سبعًة نجد رعايا من ُقِتلوا َمن عدُد فبلغ عليهم، واملعتَدى
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وتركية سورية مع العراقية الحدود يف ارتباكاٍت «يولِّد ذلك ألن إليها؛ امللتجئني العشائر
وإيران.»

حكومة كانت فإذا الجوهرية، املسألة نجد حكومة نظر يف هي العشائر مسألة ولكن
تلك بها تقوم التي العدائية الحركات عىل لتقيض الة الفعَّ الوسائط تتخذ ال العراق

معاهدة. أو ُملَحًقا يميض ال فالوفد امُلجِرمة العشائر
رئيس اقرتح وقد مطالبه. من يشء عن تنازل وال لهجته، األردن رشقي وفد غريَّ وما
بهذا يُعَمل أن رشط «عىل بذلك النجدي الوفد فقبل القريات، يف األهايل استفتاء املؤتمر

والخرمة.» تربة يف أي والحجاز؛ نجد بني عليها املتناَزع األماكن يف املبدأ
منطقة رسحان ووادي الجوف يكون أن طلب بل بذلك، األردني الوفد يقبل لم
بعد ل تأجَّ بالحري أو املؤتمر، وانفضَّ النجدي الوفد فرفض القطرين، بني حياٍد
السلطان مفاوضة من الرئيس ليتمكَّن ١٩٢٤)؛  (مارس شعبان شهر إىل الثاني اجتماعه

املؤتمر. يف يمثِّله َمن فريسل رأيَه حسني امللك يُغريِّ أن يأمل كان وقد العزيز، عبد
وبينما يحرض. لم ولكنه للحجاز، ممثًِّال زيًدا األمري نجله فعنيَّ رأيه امللك غريَّ قد
الكويت، إىل الثالثة للمرة قادًما حكومتَه يستشري الثانية للمرة عاد الذي العراق، وفد كان
فغضبْت العراق، أطراف يف غازيًا — عرباِنه صربُ فرغ وقد — الدويش فيصل خرج
الثالث. االجتماع لذلك يُعَقد فلم بغداد، إىل بالرجوع وْفَدها وأمرت الحكومة، غرَو وال

عىل املدة هذه يف كنت قد نفسه. إىل هنا ها املؤلِّف يشري أن القارئُ ِليسمِح
الوفاق سبيل يف ساعيًا عظمته إىل كتبتُه فيما وكنت السلطان، بعظمة مراسلًة اتصاٍل
ويف العقري يف سبقها ا ممَّ نطاًقا أوسع عراقية نجدية معاهدة عقَد محبِّذًا البلدين، بني

ييل: ما منه أقتطُف كتاٌب عظمته من جاءني وقد املحمرة.

صميم من به أرغب كنت فقد العراق حكومة مع االتفاق عن ذكرته ما ا أمَّ
من العصابات تأليف يف نا ضدَّ تعمل تزال ال العراق حكومة ولكن … قلبي
يعلم … القوافل عىل الطرق وقطع اآلمنني، رعايانا ملهاجمة العشائر مجرمي
ما عىل كلُّنا نتَّحد وأن جرياني، مع بسالم أعيش أن هو مقصدي جلَّ أن هللا

… هللا فحسبنا ذلك يروقهم ال األرشاف ولكن العرب، خري فيه

من حمل ومائة الدهن من حمًال ٣٥٠ عدا ما ريال، وأربعمائة لرية خمسمائة املال من ُسِلب ما وقيمة
البن.
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يقول: رمضان ١٤ يف مؤرَّخ القصيم من كتاٍب ويف

عيَّنَّا فقد للطوارئ، االستعداد ومنها منها، بدَّ ال ألمور القصيم جئنا قد
بما الشمالية، املنطقة وجعلنا حائل، يف أمريًا جلوي آل مساعد بن العزيز عبد
والقوة الكاملة، بالتعليمات وزوَّدناه إمرته، تحت وخيرب، والجوف القصيم فيه
هللا عبد محلَّه فعيَّنَّا الجوف أمري أيًضا لنا وبدَّ الواسعة، والصالحية الكافية،

القوة. من يلزم بما وأصحبناه عقيل، بن محمد بن

هذي بل والده، وجاللة هللا عبد األمري سموِّ مطالب عىل السلطان عظمة جواب هذا
الكويت. مؤتمر نتيجة هي
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واخلطر املجد ذروة

وينتظر الكويت، مؤتمر َكثَب عن يراقب األحساء يف العزيز عبد السلطان كان عندما
جميع عىل — قال كما — ليُرشف جاءها وقد عمان يف حسني امللك كان نتائجه، ًظا متيقِّ
يف العربية السيادة ويوطِّد للحكومة، مراكز فيها التي األماكن ويزور املقدسة، البالد

العربي. الرشق
من السلطانية واألرسة الخليفَة الكماليون الرتك طرد أن بعد الخالفة مسألة ولكن
حسني. امللك وخصوًصا العرب أمراء تشغل يومئٍذ وكانت اإلسالمي العالم شغلت تركية،
هذه يف نبضها وليجسَّ العربي؛ العالم يف الراقية الحية األقطار من ليقرب عمان فجاء

الكربى. اإلسالمية املسألة
جمادى ٨ يف العاصمة إىل امللكي القطار وصل وعندما ١٣٤٣ه / ١٩٢٣-١٩٢٤م:
فريًدا مشهًدا املحطة يف جاللته شاهد (١٩٢٤ سنة يناير ١٧) العام هذا من الثانية
الوفود كانت هناك كلها. امللك آماُل فوقه ورفرفت السياسة، قلوب له خفقْت مجيًدا،
الرشق نواحي من العربان، ومشايخ وفلسطني، سورية وفود انتظاره، يف والجموع
وبريوت والقدس مرص من والصحافيون وإنكليز، عرب من الحكومة ورجال العربي،
والجركسية، واإلفرنجية العربية الثياب يف وَحَرض بَْدو من والجموع والجنود والشام،
العرب! ملك ليحَي هاتفني: أصواتهم الناس رفع القطار من جاللته أطلَّ عندما هناك
العربي الجيش جنود ت اصطفَّ باهًرا. حارٍّا االستقبال كان وقد األعظم! املنِقذ ليحَي
يهزجون وهم وهجانة، فرسان من العربان وجال املدينة، إىل املحطة من الطريق عىل
الرتحيب يف وشاركت واألناشيد، بالهتاف أصواتهم املدارس تالميذ ورفع البدوية، األهازيج

الفضاء. يف تغمغم كانت التي اإلنكليزية الطيارات
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مهلِّلني وينشدون، يخطبون وطفقوا البيان، ة ِمنصَّ والشعراء الخطباء صعد ثم
أجمعني. األوروبيِّني بل والفرنسيس، اإلنكليز ومهددين مكربين،

َمن كلُّ وليسقط العربية! النهضة لتحَي األعظم! املنقذ العرب، ملك ليحَي —
الخطباء يسمع جاللته وكان واملستعِبدون! االستعماريون ليسقط ه! وضدَّ ضدَّها يسعى
امللعب — الجليل التاريخي لألثر املقابل البيت له، أُِعدَّ الذي البيت رشفة من والشعراء

والخطباء. الشعراء دونها تعجز بالغٌة ُهْزئه يف وللزمان املتهدِّم. الروماني
املبادئ من واحٍد مبدأٍ عن يتنازل ال إنه تكراًرا: فقال الوفود جاللته قابل ثم
أن إالَّ أقبل ال البالد، حقوق من واحد حقٍّ عن أتنازل «ال النهضة: أركان هي التي
باالنتدابات. أقبل وال بالتجزئة أقبل ال العرب. ألهلها أقول العرب، ألهلها فلسطني تكون
التي بالعهود بالوفاء الربيطانية الحكومة مطالبة عن عربي دٌم عروقي ويف أسكت وال
املعاهدة أرفض فإني أطلبه الذي التعديل الربيطانية الحكومة رفضت إذا للعرب. قطعتْها
يف دائًما عامل إني األمة. رأْي آُخذَ آن قبل املعاهدة ع أُوقِّ ال كلَّها. املعاهدة أقول كلَّها،
التام، واالستقالل العربية، الوحدة سبيل يف دائًما عامل إني العرب. وأمراء االتفاق سبيل
الحكومة مركز كان إذا عندي فرق وال كلِّها. العربية لألقطار التام االستقالل أقول

نجد.» يف أو العراق، يف أو سورية، يف أو الحجاز، يف العربية
املآدب فبعد بالخالفة. املبايعة ت تمَّ إذا املدهشة الترصيحات هذه بعد عجب وال
موظفي وكبار الوفود، ورؤساء الخاصة االجتماعات وبعد املتعدِّدة، العامة واالجتماعات
السوريون فبايعه املؤمنني، وأمري املسلمني، خليفة عيل بن حسني بامللك نُوِدي اإلنكليز،
مع كانوا الذين والحجازيون األردن، عرب ورؤساء هناك، كانوا الذين والفلسطينيون

العراقيني. من وفريق جاللته،

أضاف وقد مكة، إىل حسني امللك جاللة عاد أن بعد العام، هذا من القعدة ذي ُغرَّة ويف
اجتماٌع الرياض يف ُعِقد املسلمني، خليفة أي األكرب؛ الثالث اللقَب الكبريَين لقبَيْه إىل
العزيز، عبد والسلطان القبائل، ورؤساء العلماء، حرضه الرحمن عبد اإلمام برئاسة عام

قائًال: الجلسة اإلمام حرضة فافتتح

الكتب هذه أرسلت وقد الحج، يبغون وهم اإلخوان من عديدة ُكتُب جاءني قد
لكم. يبدو عما فاسألوه أمامكم هو وها العزيز. عبد ولدنا إىل حينها يف
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والخطر املجد ذروة

شكوتموه. ما بكلِّ علًما وأحطت كتبتموه ما كلُّ «وصلني العزيز: عبد السلطان
بأوقاتها.» مرهونة األمور وإن تيأسوا، فال نهاية يشء لكلِّ إن

صربنا ا ممَّ أكثر نصرب أن نريد وال الحج، نبغي حنَّا إلمام «يا بجاد: بن سلطان
ألحد يحق وال ألحد، ملًكا مكة ليست عليه. قدرتنا مع اإلسالم أركان من ُرْكن ترك عىل
العزيز، عبد يا نحجَّ أن نريد الحج. فريضة أداء عن املؤمنني يصدَّ أو املسلمني يمنع أن
تأجيل املصلحة من أن ترون كنتم وإذا بالقوة. مكة دخلنا حسني الرشيف منعنا فإذا
الظاملني أيدي من الحرام البيت لنخلِّص الحجاز غزو من بدَّ فال العام هذا يف الحج

واملفسدين.»
إىل فيها الفصل يرجع التي املسائل من الحج «مسألة العزيز: عبد السلطان

فليتكلموا.» حارضون هم وها علمائنا،
هلل، والحمد نجد، ومسلمو اإلسالم، أركان من الحج «إن عتيق: بن سعد الشيخ
أصول من ولكنَّ بالقوة، أو بالرضا األتمِّ الوجه عىل الركن هذا يؤدُّوا أن يستطيعون
يُدَفع مفسدة أو رضر إىل يؤدِّي قد الذي فاألمر واملفاسد. املصالح إىل النظر الرشيعة
ملسلمي الرتخيص عن تنتج قد ة مرضَّ أو مفسدة من هناك فهل الحج)، أجله من ل (يؤجَّ

السياسة.» عىل الواقفني من عليه نقف أن نريد ما ذلك هللا؟ بيت إىل بالذهاب نجد

فيمنع باإليجاب، السؤال هذا عىل يجيب السلطان كان املاضية الخمسة األعوام يف
نجد مشاكل يعالج كان وقد ُعْقباه، تُحَمد ال ما يحدث أن خوَف الحج عن نجد أهل
العلماء مخاطبًا عظمته قال فقد االجتماع هذا يف أما السياسية. السلمية بالطرق والحجاز

واإلخوان:

ولكن يوالينا، َمن مواالة عن نمتنع وال يساملنا، َمن نحارب أن نودُّ ال نحن
عشائرنا. بني الشقاق بذور يزرع — تعلمون كما — دائًما كان مكة رشيف
وسعي يف ما كلَّ بذلت فقد ذلك ومع بْغَضنا. أسالفه من الوارث وهو
دنوُت كلما وكنت أحسن، هي بالتي الحجاز وبني بيننا التي املشاكل لحلِّ
يف أرى ولسُت والكعبة. وربِّ إي تجاَىف. له ِلنُْت وكلما تباَعد، الحسني من
يحُسن وال وارتباًكا، شدَّة تزداد األمور أرى بل األمل، يُنِعش ما األمور ر تطوُّ

ومصالحنا. حقوقنا تعزِّز ال خطة يف االستمرار

إىل الحجاز! إىل هللا! عىل توكَّلنا الجميع: فهتف الكلمة، هذه عند السلطان وقف
الحجاز!
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والثالثون الثامن الفصل

أبوابعامن عىل اإلخوان

نجد جيوش مشت ٩٢٤م) (آب العام هذا من األول الشهر يف ١٣٤٣ه / ١٩٢٤-١٩٢٥م:
أمر — حربي لغرض — العزيز عبد السلطان ولكن الشمال، ومن الجنوب من غربًا
تربِّرها. أسباب بدون الغزوة هذه تكن ولم الحجاز، إىل الزحف قبل العربي الرشق بغزو
بخصوص النزاع من األردن ورشقي نجد حكومتَي بني كان فيما البيان أسلفنا قد
إذن الداعي فما القرى، تلك احتلت قد كانت السلطان جنود ولكن امللح، وقرايا الجوف

الغزو؟ إىل الحدود، تجاوزها إىل
أغار فقد الكويت. مؤتمر يف نجد مطالب يف ذُِكرت وتعويضات تعدِّيات هنالك إن
إىل طريقهم يف نجد ار تجَّ من قافلة عىل الحويطات شيوخ من حازي بن سليمان ولد

بعري. السبعمائة عىل يزيد ما ونهبوا رجالها من ثمانية فقتلوا الشام،
— صخر وبني الحويطات عربان من نجد أهل عىل اإلغارات تكرَّرت قد وكانت
املنهوبات، فبلغت — العطاء لهم ويُجِزل منه يقرِّبهم هللا عبد األمري كان الذين أولئك
عدا ما الخيل، من رأًسا وأربعني جمل ألَف املؤتمر، يف ُقدَِّمت التي الالئحة بموجب

عثمانية. لرية ألف بثمانني تُقدَّر التي األحمال
ضمانة لرية ألف بمائتي صخر بني قبيلة تُغرَّم أن العزيز عبد السلطان طلب لذلك
الطلب لهذا تكرتث لم عمان حكومة أن وبما وسورية. نجد بني والتجار التجارة لسالمة
بني يرتاوح وعددهم رسحان، وادي أطراف من اإلخوان مىش القوة. إىل السلطان عمد
مع عددهم األردن، رشقي جنود من بثُلَّة طريقهم يف فالتَقوا آالف، والثالثة األلفني
والذخرية املؤن يحملون األزرق، قرص إىل سائرون وهم وعرشون، خمسة الحملة رجال
عىل فهجموا غربًا تقدموا ثم كلَّها، الحملَة وغنموا واحًدا إالَّ فذبحوهم فيه، الحامية إىل



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

الحديد سكة منهم فريٌق اجتاز أن بعد وكادوا ويادودة، والقسطل العمد، وأم الطنيب،
العاصمة. يصلوا أن

الخالفة. عىل بُوِيع يوم عمان يف حسني امللك

ويف العربان فبادر بالدفاع، الحكومة أوامر فصدرت متغيبًا، يومئٍذ هللا عبد األمري كان
دامية معركة يف وإياهم فاشتبكوا أعدائهم، محاربة إىل والحويطات الصخور مقدمتهم
الطيارات أرسل قد — النظامي للجند اإلنكليزي القائد — باشا بيك وكان ساعات. بضع
ورشعت املتالحمني، العربان فوق الطيارات فحلَّقت اإلخوان، عىل املدرَّعة والسيارات
كأني الرشاشة، مدافعها جزاًفا عليهم أطلقت السيارات أن كما بالقذائف، كلَّهم ترميهم
ال القيافة يف والعرب األردني، من النجدي نعرف أن لنا أين من يقولون: اإلنكليز بأولئك
وارضب. بول جان ابن يا عينيك أغمض عرب. كلهم نعم، بعض. عن بعضهم يفرقون
من رجل مائة نحو القتال ساحة يف وقع قد كان والسيارات الطيارات مجيء قبل
األربعمائة. تجاوز قد عمان وعربان اإلخوان من القتىل عدد كان تشتُّتهم وعند الفريقني،
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لحم فيها الصنع إنكليزية التنك من علبًا يحملون املتدينة من األرسى بعض وكان
َمن وهل الدواوين: ويف الصحافة يف — السياسة دهاقنة — الحكماء أولئك فقال د، ُمقدَّ

اإلخوان. يأكله امُلقدَّد لحمهم هذا سعود؟ ابن يساعدون اإلنكليز أن هذا بعد يُنِكر
كانت التي الحملة تلك اإلخوان، غنمها التي الحملة من قسم غري العلب تلك وما
اإلنكليز، بالد من ُمقدَّد لحم هو نعم، األزرق. قرص يف العربي الرشق لحامية معدَّة
من وابًال السواء عىل عمان وعرب اإلخوان أمطرت اإلنكليزية والطيارات السيارات ولكن

والرصاص. القذائف
النجديون الكتسح اإلنكليزية، األيدي تُِديرها كانت التي الهائلة القوة هذه لوال

سعود. ابن علَم عمان ُربَى فوق ورفعوا العربي، الرشق
الجنود ُربَّة وشكر شكَّ وال هللا شكر عاصمته إىل عاد فعندما هللا عبد األمري سمو أما

الهاشمي. البيت الزرقاء بعينها تكأل تزال ال التي
متوسًدا بمكة قرصه يف كان فقد حسني، امللك جاللة األكرب البيت هذا سيد وأما
القبلة: لجريدة املقاالت يدبج وهو األيام، تضمره بما واثًقا البال، مطمنئ الخالفة، وسادَة
الرشق يف الحمية من أظهرتْه ما عىل العظمى بريطانية حكومة كماالت نشكر «نحن
البالد من جزءٌ سورية إن … حقوقنا من حقٍّ عن نتنازل ال ذلك مع ولكننا العربي،
الحق هذا بل القول هذا ينفي ما فيها معاهدًة ع نوقِّ وال للعرب، فلسطني وإن العربية
تشتِّت واحدة وطيارة ُدهم، تبدِّ مدفٍع من قنبلة وباملتدينة؟ بالبدو منَّا أعرُف وَمن …

«… العربي الرشق يف والربهان شملهم،
وزير فعنيَّ أيًضا، األوسط الرشق يف ملكه تعزيز يف يفكِّر يومئٍذ جاللته وكان

طهران. يف للحجاز سفريًا الخطيب فؤاد الشيخ خارجيته
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والثالثون التاسع الفصل

الطائف سقوط

من أعظم بسيادٍة يحلم وهو والخالفة، امللك فراش عىل جالًسا حسني امللك كان يوم
الدين، بسلطان امللقب بجاد، بن سلطان كان شاملة، إسالمية بسيادة العربية، السيادة
اإلخوان من بجيش الطائف إىل زاحَفني الخرمة، أمري لؤي بن منصور بن خالد والرشيف
وقحطان وعتيبة ورنية وتربة والخرمة الغطغط ألوية من لواء1 عرش خمسة من مؤلَّف
وأرشافه الحجاز عربان من بعدئٍذ إليه انضم من مع الجيش هذا أن عىل تميم. وبني

مقاتل. آالف الثالثة يتجاوز لم ثقيف، وبني كالحرَّث
الطائف يف أو مكة يف أحد بهم يعلم ولم تربة، يف االجتماع مركز من اإلخوان مىش
اليوم يف رسياتهم وصلت أن قبل بهجومهم الحكومة تعلم لم الحدود. اجتازوا أن قبل
عن أميال بضعة تبعد التي الحويَّة قرية إىل ،١٩٢٤ ١٣٤٣ /سبتمرب صفر من األول

الطائف.
باشا صربي اللواء أمري الهاشمية الحربية ناظر فأصدر الحكومة، عندئٍذ استيقظت
بعض ومعهم أربعمائة نحو وهم الطائف، من فخرجوا بالدفاع، النظام جنود إىل أوامَره
وبني بينهم فاستعَرْت اإلخوان، يصدُّون الحوية إىل خرجوا والرشاشة، الجبلية املدافع

لإلخوان. فيها الغلبة كانت ساعات بضع دامت معركة هناك الجيش رسايا
يف معهم ورابطوا البدو من جنٌد إليهم فانضمَّ الطائف، جهة إىل النظاميُّون تقهقر
لرسايا ثانية وقفوا هناك منه. الغربي والشمال الشمال إىل البلد من الغربية الهضاب
يتمكَّنوا أن دون مناوشتهم، يف فاستمروا املدافع عليهم يُطِلقون ورشعوا الزاحف، الجيش

مقاتل. والخمسمائة املائة بني عدُده يرتاوح البريق أو اللواء 1



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

األمامية املراكز يف كانوا الذين البدو من قسًما أن ذلك إىل أضف أيام. ثالثة ردِّهم من
الباقون. وسلَّم اإلخوان إىل انضم

الجيش بإنجاد عليٍّا ابنَه امللك جاللة أمر مكة إىل األوىل الهزيمة أخبار وصلت عندما
مشت التي النجدة أما الهجانة. من وأخرى الخيَّالة من برسية ُمِرسًعا األمري فجاء املدافع،

الطائف. سقوط بعد إالَّ تصل فلم السيل طريق يف
ذاك عرص يف منها وخرج ليًال الطائف فدخل صفر ٦ يف الخميس يوم األمري وصل

الهدى.2 يف ليعسكر اليوم
يتقهقروا أن النظاميون الجنود فاضطر وقوة، عدًدا يزداد النجدي الجيش وكان
من الظهر قرب — رصاصهم وصار اإلخوان تقدَّم الجمعة. يوم صباح يف املدينة إىل
يف األرشاف وكان األهايل، عىل والخوف الذُّْعر فاستحوذ السور، داخل يقع — النهار ذاك

الهاربني. مقدمة
الحربية ووزير عدنان، رشف الرشيف الطائف أمري الجمعة يوم أصيل يف خرج فقد
أنه ِقيل كما رأوا ألنهم املدينة؛ من خرجوا واملوظفني، األمراء وسائر النظاميُّون، وجنوده

عيل. باألمري يلحقوا أن اسرتدادها ولسهولة لسالمتها خريٌ
السابع اليوم اليوم، ذاك غسق يف ساعتني، أو بساعة والجيش األرشاف خروج وبعد
ويعتزون، ون يكربِّ وهم الجارف، كالسيل الطائف اإلخوان دخل سبتمرب) ٧) صفر من
املدينة، يف يطوفون وهم األسواق، يف يطلقونها طفقوا ثم الفضاء، يف بنادقهم ويُطلقون
مستأِمنني. بيوتهم إىل األهايل من غريهم مثل يسارعوا لم الذين األبرياء من عدًدا فقتلوا
والبقوم والنمور الطويرق من الحجاز عرب من جماعات املدينة يف تخلَّف قد وكان
والنهب. السلب رواد الجثة» «نسور البدو من الجيش مع دخل بَمن ناهيك وغريهم،
العربان راح والفجع. الهول ساعة وكانت الليل، ظلمات يف الجموع هذه فاختلطت
نوا يؤمِّ أن بعد وإما قهًرا إما البيوت فيدخلون ويكرسونها، األبواب يطرقون واإلخوان

السلب.3 سبيل يف يقتلون وكانوا السلب، أيدي فيها يعملون ثم أصحابها،

الطائف. من ساعات أربع عىل هي الهدى 2
عىل والتعويض الخسائر لتقرير لجنة بتأليف فأمر العزيز، عبد السلطان نفس يف ألٌم الحادث لهذا كان 3

اآلن، حتى التعويضات من لرية آالف عرشة نحو ُدِفع وقد والجاويني، الهنود ومن األهايل من املنكوبني
عملها. تواصل اللجنة تزال وال
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إذا إالَّ لهنَّ يتعرَّضون كانوا وال واحدة، امرأة غري النساء من يقتلوا لم ولكنهم
بعض كان ل. تُسجَّ أن يجب أخرى حقيقة وهناك والسالح. الكنوز عىل يدلُْلنَهم أن أَبنَْيَ
دخول عىل فيحملونهم ونوافذها، البيوت شبابيك من البنادق اإلخوان عىل يُطِلقون األهايل
الشيخ الشافعية ملفتي قتلهم كان كذلك برجالها، جزاًفا الفتك وعىل عنوًة، البيوت تلك

الشيبي. وألبناء الزواوي4
بكى ظريفة، بحيلة اإلخوان من نجا فقد الكعبة سادن الشيبي القادر عبد الشيخ أما
تبكي «وليش قائًال: رأسه، فوق السيف استلَّ وقد أحدهم فسأله أيديهم، بني وقع عندما
حياتي قضيت ألني إخوان يا أبكي الفرح؛ شدة من وهللا «أبكي الشيخ: فأجابه كافر؟» يا
هللا!» إال إله ال أكرب! هللا ًدا. موحَّ مؤمنًا إالَّ أموت أن هللا يشأ ولم والكفر، الرشك يف كلَّها
باإلسالم. ويهنئونه يقبِّلونه طفقوا ثم الشيخ، لبكاء فبكوا اإلخوان، يف الكالم هذا أثَّر قد
سلطان دخل السبت يوم صباح ويف الفتح. ليلة فظائع يف كلها الحقيقة هي هذي
وبتفتيش السالح بجمع أمر ولكنه القتل، عن الجنود فكفَّ الجيش ببقية بجاد بن
شربا، حديقة إىل ورجاًال نساءً فِسيقوا منها، األهايل يُخِرج أن لذلك فاضطرَّ البيوت،
املدينة. من بالخروج منهم شاء ملن وأُذن رساحهم أُطِلق ثم أيام، ثالثة هناك وُحِبسوا

الجيش إىل انضمَّ وأرشافه الحجاز عرب من فريًقا إن الفصل: هذا مطلع يف قلنا
الثائرين، مقدمة يف الحرث أرشاف كان وقد سقوطه. وابتغاء الحسني من نفرًة النجدي
عزم من يثبِّط لم ذلك أن عىل العربان. من الهاشمي الجيش يف كان َمن حتى فتبعهم
الهاربني، من وغريهم األرشاف وصل فعندما مقاصده. عن ذرة مقدار حوَّله وال امللك
يُِعد ورشع مرضيَّة، غضبًة غضب عرفات، إىل عيل األمري بوصول جاللته علم وعندما
استطاع َمن وجمع الجند شتات جمع الطائف. والسرتجاع اإلخوان عىل الكرَّة إلعادة العدة
قبائل من ستمائة ونحو النظام، من خمسمائة الجديدة التجريدة فكانت البدو، من
األمري أَمَر ثم مكة، أهل من ومائتني سفيان، وبني وقريش هذيل من أي املوالني؛ الحجاز

الحرب. ساحة إىل بالرجوع عليٍّا
بذلك، علموا قد اإلخوان وكان الهدى، إىل الجيش هذا رأس عىل عيل األمري مىش
يف سبتمرب) ٢٦)  صفر ٢٦ يف واياهم واشتبكوا الحجازيني، عىل منهم ألفني نحو فحمل

صباًحا. العارشة الساعة إىل الليل نصف من استمرَّت معركة

األرشاف. مدافع من بمدفع ُقِتل الزواوي إن وقيل 4
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ساحة عن مرت وخمسمائة ألًفا يبُعد قرص من املعركة هذه يدبر عيل األمري كان
بقرص كرا، جبل سفح يف االرتباط مركز بواسطة يصله، هاتف القرص هذا ويف القتال.

والده. جاللة
خارسين.» فرددناهم علينا املتدينة «هجم –

مدحورين.» فعادوا الرصاص من وابًال مداِفُعنا فأمطرتْهم الكرَّة املتدينة «أعاد –
رضبة الجبهة رضبوا نفسه، الدين سلطان رأسهم وعىل الثالثة، الهجمة يف ولكنهم
من اإلخوان فدخل فتقهقروا، عتيبة عرب من الفرسان من رسية وسطها يف وكان ثَلَّتْها،
النظام. جنود ثم مكة أهل ثم وسفيان، هذيل الحجاز بدو من انهزم من وأول الثلة، تلك
الهاتف موظف فهتف اإلخوان، بنادق سكتت الفجر، صالة عند الساعة، هذه ويف
بمكة: الهاشمي الديوان يخاطب وهذا كرا، جبل بسفح الكر يف االرتباط ضابط يخاطب

بنادقهم!» سكتت املتدينة! «انهزم
ليصلوا القتال عن فوا توقَّ أصحابها أن هو البنادق تلك سكوت يف السبب ولكن
وعند الكر، إىل الجيش من برشذمة عيل األمري فتقهقر مستبِسلني، عادوا ثم الفجر! صالة
إىل يرجع أن بالهاتف امللك جاللة أمره صباًحا، الثامنة الساعة الجبل سفح إىل وصوله
إىل يصلون كادوا فما أْدراَجهم، ورجاله وعاد هذا قال ذُِبحت.» ولو «الطاعة الهدى:
يف االرتباط ضابط وكان كاملطر، اإلخوان رصاص عليهم انهال حتى الطريق منتصف

الهدى.» وبني بيننا التلفون انقطع «قد يقول: بنجاب، ألحقهم قد الكر
بوا يتعقَّ فلم الهدى، يف النرص هذا بعد اإلخوان فت وتوقَّ راجعني ورجاله األمري قفل

الحرم. ظالل يف للقتال اجتنابًا يومذاك مكة هاجموا وال الهاشمي، الجيش فلوَل
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األربعون الفصل

االنقالب يوم

جاللة كان — االنقالب يوم — األخري اليوم وتقدم الهدى وقعة تال الذي األسبوع يف
جيشه، بقية ويف قرصه، حاشية ويف حكومته، ويف ديوانه، يف يُِرضم يزال ال الحسني
من سعود وابن املتدينة يُخِرج أن يستطيع أنه يظنُّ يزال ال وكان واألمل، الشجاعة ناَر
أمراء بني الخامسة الدرجة من سعود ابن إن قال: طاملا وقد الحجاز. من بل الطائف،
األخرية الساعة يف الشجاعة غشيَتْه وقد — الهاشمي الديوان رجال أحد أن غري العرب.
إلينا، صاعد سعود ابن أن هو موالنا يا الخامسة الدرجة «ومعنى مواله: مخاِطبًا قال —

درجات.» خمس غري وبيننا بينه يبَق ولم
جاء فقد واحدة. النتيجة إنما أيام، خمسة أو ساعات، خمس أو درجات، خمس
وباسم الهدى وقعة من أسبوع بعد جاء سعود، ابن ليوم املقدمة وهو الحجاز، يوم
وعلماء تجاٍر من ومكة الطائف من فرُّوا َمن ومنهم جدة، يف أعيانها اجتمع إذ األمة،
اآلتية: الربقية أكتوبر) ٣) األول ربيع من الرابع اليوم يف الحسني إىل فأرسلوا وأرشاف،

الرحيم الرحمن هللا بسم
بمكة املعظم امللك الجاللة صاحب

فناء بعد ة، العامَّ الفوىض يف اآلن الواقع بأجمعه الحجازي الشعب أن بما
الحرمني أن وبما واألموال، األرواح صْوِن عن الحكومة وعْجِز املدافع الجيش
أن وبما ساحقة، قريبة لكارثة مستهدفة البالد وعموم ة خاصَّ الرشيفني
طلَب نهائيٍّا األمة قرَّرت لذلك املسمني؛ جميع أمره يعني مقدَّس بلٌد الحجاز
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مقيًَّدا فقط، الحجاز عىل ملًكا عيل1 األمري ابنه وتنصيب حسني الرشيف تناُزل
الصالح. فيه ملا ق املوفِّ وهللا إلخ، … وطنيَّني وبمجلَسني بدستور

والعلماء األعيان من وأربعون مائة الظهر بعد أُرِسلت التي الربقية هذه ع وقَّ قد
التايل: الجواب فجاءهم الحجازيني، ار والتجَّ

الهاشمية الحكومة برقيات إدارة
جدة قائمقام بواسطة ١٣٤٣ سنة األول ربيع ٤ يف

املوقرة الهيئة إىل
وإىل النهضة منذ بها ح أُرصِّ التي رغبتنا أساس وهذا والشكر، املمنونية مع
إذا ارتياح بكلِّ لذلك مستعدٌّ أني دقائق ببضع قبله رصحت وقد تاريخه.

وارتياح. رسعة بكلِّ هذا منتظر وإني عيل. غري عيَّنتم

حسني اإلمضاء:

امللك، ليكلِّم أعضائه أحد وأناب الهاتف إىل فعمد الجواب، بهذا املجلس يرَض لم
يكلم أن كذلك ورفض غريُك.» فليُكلِّْمني حكومتي رجال من «أنت الكالم: جاللته فرفض

مسموًعا. فكان الهاتف الدباغ طاهر الشيخ تناول ثم الثاني،

طلَب األمة قرَّرت البالد، إليه وصلت الذي الحرج املركز عىل بناءً «موالي، الدباغ:
عيل.» األمري لسموِّ جاللتكم تناُزل

بأس، فال «بطَّال» عندكم رصت قد أنا كنت وإذا واحد، وابني «أنا (مقاطًعا): امللك
ال ولكني كان، شخص أيِّ يف امللك أمر يهمني ال هذا. من القصد ما أفهم ال ولكني

«بطَّال».» فولدي «بطَّال» أنا كنت إذا ألني أبًدا؛ عيل لولدي أتنازل
نسلك أن نريد وإنما ذلك، من شيئًا لجاللتكم ننسب ال موالي، يا «كال الدباغ:
مأزقها من البالد تخليص من نتمكَّن أن عىس عليها، تُم ِرسْ التي السياسة غري سياسة

رغبتها.» إجابَة ونرجو جاللتكم، من ذلك طلب عىل أجمعت قد واألمة الَحِرج.

جدة. يف يومئٍذ األمري كان 1
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النظامي. الحجاز جيش

أبًدا، عيل لولدي أتنازل فال أنا أما تشاءون، ما تفعلوا أن لكم ابني، «يا امللك:
حلمي، عباس مرص خديوي وعندكم نارص، وأخي السابق، مكة أمري عيل الرشيف عندكم
ولدي أما له، للتناُزل مستعدٌّ وأنا تشاءون، واحد أيَّ اختاروا كثريون. األرشاف وعندكم

يل.» عائدان ه ورشُّ خرْيُه واحد. يشء وهو أنا ألني يمكن؛ فال
ترغب؟» وال عيل، األمري اختيار عىل موالي يا األمة أجمعت «قد الدباغ:

قطعيٍّا.» يمكن ال أقول لولدي، أتنازل أن يمكن «ال امللك:
جاللتكم.» نُعِلم ثم الهيئة «سأخرب الدباغ:

والليل، النهار ذاك طيلَة التأمت التي الرشقية الهيئة هذه أن بالذكر جدير هو مما
رسعة يف كانت بل رشقية، غري — رأيها وإجماع — وأعمالها مناقشاتها يف كانت
أقفلت إنها حتى والرشقيني. الرشق تاريخ يف َن ُدوِّ ما أعجب من َعْزمها ومضاء تقاريرها،

البيعة. ويقبل جدة يف عيل األمري ليبقى املفاوضات هذه أثناء املدينة أبواب
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التهديد: وفيها النهائي، البالغ وفيها التالية الربقية أرسلت بالهاتف املحادثة بعد

بمكة املعظم امللك الجاللة صاحب
تتنازلون ال كنتم فإذا مفاوضات، وقت الوقت وليس ا، جدٍّ حرجة الحالة
من األمة لتتمكَّن جاللتكم تتنازلوا أن اإلنسانية بلسان فنسرتِحم عيل لألمري
ُملقاة املسلمني فدماء الطلب إجابة عن رتم تأخَّ وإذا مؤقتة. حكومة تشكيل

عاتقكم. عىل

هذه وصول بعد أو الهاتف، حديث بعد ل فتحوَّ األمر يف النظر الجاللة صاحب أعاد
األوىل. فكرته عن الربقية،

ليًال) ١٠) الرابعة الساعة األول ربيع ٤ يف مكة
البالد سكينة يف إالَّ رغبة لنا ليس إذ ارتياح؛ بكلِّ التناُزل قبلنا قد بأس، ال
رسعة، بكلِّ البالد يستلمون هنا مأمورين لنا عيِّنوا فاآلن وسعادتها، وراحتها

املسئولون. فأنتم حادث ووقع تأخرتم إذا الحال. يف نتوجه ونحن
عىل وعالوة سواهم. من أو منهم واحًدا أرسلوا كثريون2 عندكم واألرشاف

رأًسا. عيِّنُوه األمَر عيل منكم َقِبَل إذا هذا

حسني اإلمضاء:

أشد جدة، قائمقام بواسطة املوقرة» «الهيئة إىل أخرى برقية أرسل التايل اليوم ويف
البالد يستلم َمن تعيني ويطلب االعتزال، عىل مصمم أنه يكرِّر فيها األخرية، من لهجة
ال وإني تناُزيل. رغبة إشهاركم بداعي وقعْت ذكرتموها التي الفوىض «فإن رسعة: بكلِّ
إىل الحال يف ألتوجه األمر؛ يتوىلَّ َمن تعيني يف اليوم تُرسعوا لم إذا تقع مسئولية أيَّة أقبل
بل رونه تتصوَّ يشء أيِّ من هربًا ليس وهذا جدة. طريق عن الباري يختارها التي الجهة

والشبهات.» للظنون دفًعا
وعنوانه. الجواب تاريخ من يظهر كما العمل يف أرسعت فقد الهيئة أما

الطائف. من سابًقا رحلوا كما مكة من رحلوا قد كانوا 2
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األول ربيع ٥ يف
امُلعظَّم الرشيفحسني األسمى الرشف صاحب

لجاللة البيعة ت تمَّ قد موالي ومساعي هللا بحمد ،١٧ رقم برقيتكم جواب
شئونها. وإدارة البالد استالم يف يلزم َمن جاللته فاوض وقد املعظَّم، نَْجِلكم

لألحوال. تهدئًة احرتام بكلِّ مبارحتها موالي من فاملنتظر
الرئيس عن
الدباغ طاهر محمد

تقول: عيل األمري إىل كتبت قد الهيئة وكانت

املؤرَّخة ١٩ رقم برقية بموجب والدكم، جاللة تنازل قد األمة، طلب عىل بناءً
عىل دستوريٍّا ملًكا لجاللتكم البيعة نهائيٍّا األمة وقرَّرت األول، ربيع ٤ يف
تضعه أسايس وقانون وطني، نيابي مجلٌس للبالد يكون وأن … فقط الحجاز
اآلن يضيق الوقت أن وبما نة، املتمدِّ األمم يف جاٍر هو كما تأسيسية جمعية
مؤقتة هيئًة تُشكِّل أن األمة قرَّرت قد النيابي، الوطني املجلس تأسيس دون
رسوله. وسنة هللا كتاب وعىل ذلك عىل نبايعكم وإنا … الحكومة أعمال ملراقبة
ليلة يف أيام، أربعة وبعد مكة، إىل عيل امللك رجع للبيعة التايل اليوم يف
الحاملة القافلة جدة إىل وصلت أكتوبر) ٩) الشهر هذا من العارش اليوم
البرتول صفائح من صفحة أربعني تحمل جمًال عرشون وفيها الحسني، أمتعة
ألف وستني بمائة بالتخزين العاملني أحُد األحماَل هذه َقدَّر وقد ذهبًا، مملوءة

لرية.
الناس، من أحًدا يقابل أن يرفض وكان جدة، يف أيام ستة الحسني أقام
العربية الحكومة وكالء رئيس «فخامة إىل أرسله بالًغا العزلة هذه فأثمرت
سعود ابن طغاوي ويعدِّد الدستورية، الحكومة عىل يحتج وفيه الهاشمية»،

الدين. حميد بن يحيى اإلمام ومطامع
— الرشيفني الحرمني يف سيما — الدستورية الحكومة «أما الرشيف: قال
املقدَّسة البالد يف العمل إن رسوله. وسنة هللا كتاب أحكاَم ينبذ فيها فالعمل
الرشيفة واألخالق الدين، وفرائض اإلسالم، شعائر تأباه ا ملمَّ البرشية بالقوانني

«… ومعنًى مادًة
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هذا يف يكن لم «لو بالحجاز: الحجاز سلطة حرص عىل ا محتجٍّ قال وقد
حائل، عىل االستيالء من السعودية الحرضة مساعي يف ما تأملنا إالَّ التحديد
وتعرضه الكويت، ضبط يف وتثبته الشعالن، مقر والجوف الرشيد، إمارة قاعدة
صنعاء إمام ومساعي املكرمة، مكة عىل تجاوزه بل عائض، آل إلمارة عسري يف
حولها وما الحديدة عىل اإلدرييس وحرضة الشوافع، وتهامة حاشد، بالد لضم
املوقرة الهيئة بلِّغوا «وعليه قال: ثم عادته، عىل الرشط جواب قطع هنا ها «…
إبدال فيه ما عىل وثانيًا الحجاز، نفوذ تحديد عىل أوًال القطعي احتجاجي
واملعنى باملادة وإنكاري اعرتايض حقوق أحفظ فإني ولذا هللا؛ بكتاب العمل

ذُِكر.» ما لكلِّ
١٣٤٣ سنة األول ربيع ١٥ يف تحرر

أحمد السيد للوداع يرافقه البحر، إىل وعبيده وحرَمه نزل التايل اليوم ليلة ويف
الطويل. محمد الشيخ الجمارك وناظر السابق، ديوانه رئيس السقاف،

عندما العقبة: إىل الرشيَف أقلَّ الذي اليخت الحجاز لحكومة اشرتَوا الذين أحد قال
فقال الرقمتني)، بعدئٍذ اه سمَّ (الذي اليخت ليفحص امللك جاللة نزل جدة إىل وصلنا

بعيدة.» َسْفرة األيام من يوًما فيه «سنسافر به: معَجبًا
األخرية ْفرة السَّ فهذه الرجوع بمدة يُقاس األسفار يف البُْعد كان إذا بعيدة! سْفرًة

الغيب. بعني حسني الرشيف إليها نظر التي هي الحجاز من
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الرشيفحسني

فيها ما فأهم السياسية أما وخلقية. وإدارية سياسية أسبابًا حسني الرشيف لسقوط إن
بشأنها املفاوضات استمرت التي الحجازية اإلنكليزية املعاهدة رفضه يف اإلنكليز إغضابه
سياسته يف كان فقد سعود. ابن مقدمتهم ويف العرب أمراء إغضابه ثم سنوات، ثالث
زمام ولتسليم عرشه، عن للتنازل مستعدٌّ إنه مثًال: فيقول يُبِطن، ما غري يُظِهر العربية
يكن لم بل أقواله، يف غريُه أعماِله يف وهو بالعرب، ينهض أن يستطيع َمن إىل األمور
لريى يكن ولم الرابعة. أو الثالثة الدرجة يف هو َمن غري الحاكمني العرب أمراء يف لريى
األدلَّة من التاريخ هذا يف وإن الناصعة، الحقيقة هي هذي سواه. منِقذًا البالد كلِّ يف

وإخالًصا. نزعًة الهاشميني أشدَّ يُقِنع ما عليها
الحجاز عن بل الحسني عن اإلنكليز تغاىض ما املشئومة. املعاهدة تلك إىل إذن لنَُعد
اتخذت وما والهند. مرص ويف الشام يف السياسيني بعض يظنُّ كان كما النفس يف لغاية
العربية سياستها ألن مضطرة؛ إالَّ الحياد موقف الكويت مؤتمر بعد الربيطانية الحكومة
سوى عمل كلِّ دون تحول كانت بل ذلك، تستوجب كانت وبعدها العظمى الحرب خالل

الِحياد.
إن الرسمية: التيمس جريدة وقالت هناك، السياسيني بعض قال فقد ذلك ومع
أن الحسني رفض أن بعد املتفرِّج موقف بالوقوف صنًْعا أحسنت الربيطانية الحكومة
لتجنُّب الالزمة الوسائل إيجاد اإلمكان يف لكان ذلك فعل فلو اقرتاحاتها. عىل يوافق

الحسني. إلنقاذ أي الحارضة؛ الحالة
تسدد الذي العقري مؤتمر بعد وأنه تربة، يوم غري هو الطائف يوم أنَّ فاتَهم وقد
بَدا الذي الكويت مؤتمر وبعد سعود، وابن العظمى بريطانية حكومة بني الحساب فيه
السعودي البالط يف لكلمتها يَُعد لم والحسني، سعود ابن بني التأليف عن عْجُزها فيه
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عن امتنع أو هذا افعل نجد: لعاهل تقول أن إمكانها يف يَُعد لم املعروف. النفوذ ذاك
حة املصفَّ والسيارات الطيارات تُرِسل أن إرادتها يف أو إمكانها يف وليس يل. إكراًما هذا
وَهْب العربي، الرشق يف فعلت وكما — العراق يف تفعل كما — الحجاز يف اإلخوان عىل

للدفاع. دعوته يلبُّون َمن البالد يف يجد ال فهو والذخرية بالسالح الحسني أمدَّت أنها
يف أي األخرية؛ الساعة يف الحسني قبل قد القاطع. بالربهان وذاك هذا بعد وإليك
الربيطانية الحكومة يفاوض أن الهدى، ووقعة الطائف عىل االستيالء تخلَّلت التي األيام
ذلك يعرض بجدة الربيطانية الوكالة دار إىل مكة من وفٌد فجاء مطالبه، تعديل يف
موقف يف الحقيقة هي هذي الَعذَل. السيُف سبق يقول: األمل خائب وعاد الوكيل، عىل
«املنقذ تُنقذ أن شاءت لو فهي بعده، الحجاز وتجاه الحسني تجاه العظمى بريطانية
كرامتها بها تحفظ الِحياد خطَّة لذلك فاتخذت استطاعت، ملا الطائف سقوط بعد األكرب»

القصرية. عيل امللك مدة يف
حسني الرشيف كان واإلدارية. الخلقيَّة السقوط أسباب ِذْكر عىل هذا بعد نجيء
تُرتَجم االفتتاحية مقاالته أن يظن كان فقد القبلة. جريدة تحرير يف حتى الكل، يف الكل
وسياسة العالم سياسة يف آراءه وأن الوزراء، بها ويهتم فيطالعها األوروبية اللغات إىل
لبعض تفسريه وأن ُمنزل، َوْحٌي هي النظريات، أكرب إىل الجزئيات أصغر من الحياة،
العلم، يف مثله والبيان، الفصاحة يف وأنه الكبار، األئمة تفاسري من أصح هو القرآن آيات
سامعني الجزيرة أقىص من يجيئونه العرب استرصخ إذا وأنه زمانه، وفريد أقرانه، أمري
بل العربية، الدولة س ويؤسِّ البالد ينقذ أن «املخلوان»1 يف وهو يستطيع، وأنه المعني،
الذين وأن لغضبه، ويغضب البتسامه، يبتسم بأجمعه اإلسالمي العالم أن يظن كان

رضاه. غري أجًرا يبغون وال واإلسالم، العرب يخدمون يخدمونه
قويَّ العود، ُصْلب الحسني كان وحده، ذنبه يكن لم ذلك كلِّ يف الذنب أن عىل
ممن غريه أن بيَد النبوية. السليلة فروع أصفى ويف الكعبة ظل يف ُولِد وقد الشكيمة.
لهم يُخِلص بمن كذلك سعدوا حياتهم يف أنهم أو حكماء، معها كانوا التالئد بهذه سِعدوا
يسمع ال فريًدا، عنجهيته يف كان فقد الحسني أما وينتفعون. يسمعون فكانوا النصيحة،
ملا شمسية وصورًة لصداه، صًدى كان َمن إالَّ منه يقرِّب وال وصداها، نفسه صوت غري

يأباه. وملا يبغيه

الخاص. امللك ديوان 1
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كانوا الذين أولئك عىل هي الحسني غرور من كبري جزءٍ يف هذه والحال التبعة إن
بُصَورهم الهاشمي الديوان زانوا الذين أولئك حكومته، يف وضبَّاًطا وكتَّابًا وقضاة نظَّاًرا
باملداهنة ُمدرَّعني ُمدرَّعني، أعداءً الجاللة لصاحب فكانوا — بالتسبيح الناطقة — البهية
مهما بعمل جاء وكلما تافهة، كانت مهما بكلمة فاه كلما دون ويمجِّ يسبِّحون واملداجاة،

سيدي! منزل وحٌي سيدي، يكون ما أحسن من سيدي، نعم إي سخيًفا: كان
كان الذي امللك جاللة إالَّ الحقيقَة يعرف و«املخلوان» الديوان يف َمن كلُّ وكان
مثًال، البدو حقيقة الديوان أدرك سواها. يعرف أن يشاء وال الحقيقة، فوق ما يعرف
السيادة هذه رض وما ، نبويٍّ نسب عىل املرتكزة السيادة حقيقة جاللته مثل يُدرك ولم

الحجاز؟ يف وقتيٍّا نُِكبت إذا
وكان روحيٍّا كان بل عمليٍّا، وكان خياليٍّا فكان األضداد، الحسني يف اجتمعت قد
البخيل ك تمسُّ يتمسك وطوًرا األوهام، إىل يسرتسل الحقيقة، فوق ما تارًة يتعشق ماليٍّا،
تراكم ما يوازن الذهب فجاء عليه، ا جدٍّ حريًصا للمال محبٍّا كان قد أجل الدنيا. بحطام
العربي هذا كان فقد غرو، وال أيامه. من اسودَّ وما أحكامه من اختل وما أوهامه، من
الظاملني. أكرب من ملًكا صفته يف كان وقد التجار. أكرب من — مكة رشيف صفته يف —
وأموال أمواله املختلسني املنافقني، إالَّ حكومته يف َمن كلَّ وظلم نفسه، وظلم الرعية ظلم

ة. األمَّ
امللك قاعدة املثل هذا كان وقد يأكل. فم له َمن كلُّ يقول: مثٌَل الرتكية اللغة يف

عمله. فيحسن يشبع، «يأكل» الذي إن حكومته. يف حسني
إنها الناس. من أحًدا يفيد أن يستطيع ال والجائع جائًعا، يظلُّ «يأكل» ال والذي

والرياء. بالسياسة املتفلسفني إمام «مكيافيل» حتى تدهش األحكام يف لقاعدة
وهو امللوك، إليها يرتاح ال اقرتاحات يقرتح فهو مزعج، رجل الصادق الرجل إن
فإنهم للصادقني، بُْعًدا ِسيدي. نعم إي دائًما: يقول وال حال، كلِّ يف األعمال ل يسهِّ ال

الصداع. الجاللة صاحب يُوِرثون ذلك فوق وهم ا، جدٍّ مرٌّ دواءٌ للملوك
و«يأكلون» سيدي، نعم إي دائًما: ويقولون الرءوس، ويطأطئون يتكتفون، الذين أما
الناس، خري من فهؤالء — األسد فضالت من أكلُهم يكون أن رشط عىل — «يأكلون» ثم

يحزنون. هم وال عليهم خوف وال املوظفني، أقدر ومن
جدة من خرجوا الذين «األكولني»، هؤالء من بعدد الحسني حكومة امتازت قد
األبيض من أعدُّوه ما الحجاز، خارج املصارف يف أو حقائبهم، ويف وبعده خروجه قبل

السود. لأليام واألصفر
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الرشيف. والحرم املكرمة، مكة

املتدينة قُرب عندما أوروبة، إىل الحسني أرسله االختالس يف عبقري هؤالء ومن
مرص إىل حرضتُه فراح ودبابات. طيارات بها ليشرتي لرية آالف عرشة ومعه مكة، من

لنفسه. عقارات بالقيمة واشرتى
وسمارسة املطوفني، وقيِّم الغنم، وتاجر الحجازية، الوكالة ختم حامل هؤالء ومن
البادية يف ولكنه معزًَّزا، ُمحرتًَما مكة يف رجًال الغنم تاجر كان والشقاديف. الجمال
البدو من يشرتي نفسه. ويُريش األكرب السيد ليُغنَي البدو يُرهق كان فقد مذموم. ملعون
مجيدي. آالف بثالثة رأس «ألف بأغالها: للحجاج ويبيعها األثمان بأرخص أغنامهم
الباقي.» موالنا يا وهذا املال ألصحاب آالف ثالثة هذه آالف. بعرشة موالنا يا اليوم ِبْعناها
أقل. أو ألفني الجَقل ويعطي أكثر، أو آالف خمسة األسد يأخذ الباقي هذا ومن
ال الهاشمي، الديوان من املقربني رأس يف كان فقد عجيب. لغريب الجقل هذا أمر إن
سعود، وابن نجٍد عن السوء بأخبار لتفنُّنه بل فقط، و«باألكل» الغنم بتجارة لعبقريته

بها. امللَك يُتِحف كان التي األخبار تلك
(اإلبل).» البُل من ألوف وهلك اآلبار ت جفَّ قد نجد، يف جْدب سنُة «السنة –
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نجد.» بأحوال الناس أعلم ابني يا أنت هللا، سبحان «صحيح! –
ال الداء وهذا السل، يقولون: بالرئة. مرضوب سيدي، «مصخن» سعود «ابن –

صاحبه.» يعيش
غريك.» الخرب يصدقني ال هللا! سبحان صحيح؟ «صحيح؟ –

حسني.» امللك غري يبغون ال إنهم يقولون وهم الحساء، قبائل عليه خرجْت «وقد –
شاء إن تجيئنا وكلُّها كلُّها. القبائل عليه ستخرج ابني، يا دائًما أقوله الذي «هذا –

هللا.»
املطوفني يتقاىض كان فقد الوحيدة، الرشيف بتجارة الغنم تجارة تكن ولم
اج، الحجَّ يدفعها للحكومة رسوًما هناك إن أرباحهم. من قسًما والجمالة والخبازين
أحُد جاءه حاج. كلِّ عن لرية نصف املطوفني يتقاىض الحسني كان الرسوم تلك وفوق
وقصد فلوس.» يف ما … يبذلون ال فقراء كلُّهم اجي «حجَّ يقول: يوم ذات املطوفني أولئك
أوالدنا، كلهم ابني، يا «إي الرشيف: فأجابه الرشيفية. الرضيبة من يُعَفى أن املطوف
أن ويجب أوالدنا كلُّهم بيشء. تطالبهم وال منهم، شيئًا تأخذ ال نساعدهم. والفقراء

نساعدهم.»
الرسم بدفع أمر بعدئٍذ ولكنه الزيادات، من اجه حجَّ فأعفى مواله بأمر املطوف عمل

كيسه. من املال فدفع حاج، كلِّ عن لرية نصف
يبغون الذين الحجاج كان قد العجيبة. التجارة هذه أبواب من آخر باٌب وهناك
يدفعونها املنورة، املدينة إىل مكة من الجمل أجرة لرية عرشة خمس يدفعون الزيارة
لألسد فمعظمه ى تبقَّ ما أما لريات، ست أو خمس للجمال جاللته فيدفع امللك، ال لعمَّ

لألجقال. ويَسريُه
حرصه ودليل للمال، الحسني حبِّ دليل الحجاز، يف تُرَوى التي القصص هي كثرية
نقبض «قلَّما فقال: يتناولها، التي األجرة عن القرص عبيد أحد مرة سألت عليه. الشديد
ردَّني قد ويوبِّخنا. الطلب يُِجيب ال امللك جاللة ألن نطلب؛ أن ونخىش املال من شيئًا
هذا الحسني؟ … الرجال يفسد املال يقول: وهو املال. أحمل أالَّ ونصحني بلطف مرة

الحسني!»
كبري. عقل وهللا، عقل صاحب «ولكنه قال: ثم يده، بقبضة فكره عن العبد أفصح
وصاحب الدواهي من هو وهللا، رأسه من وكلها عجيبة، أشياء الجريدة يف يكتب هو
أخذ ما وإذا حاًال. ك رسَّ فتعطيه نظَره عليك يُلقي عنه، شيئًا تُخفَي أن يمكنك ال فراسة،
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يهزُّ وهو اإلشارة تلك العبد أعاد — ولكنه وهللا، عينيك أهداب يستنطق لسانك، من شيئًا
الرجال.» يفسد املال يقول: هو ذلك ومع — يده قبضة

معروف هو مما الكبار. اله عمَّ أحُد عيلَّ ها قصَّ أخرى بقصة الفصل هذا خاتم إني
العاملون ح ويرجِّ باملال، الحسني تمدُّ العظمى الحرب يف كانت الربيطانية الحكومة أن
لرية. ألف ومائتَا مليون هو إليه أرسلته ما مجمل أن العربية والثورة الحجاز بشئون
لم لرية ألف وعرشين وخمسة مائة تبلغ منها الواحدة كانت التي األوىل، الدفعات أن عىل
الربيطاني العميد ليقابل مرص إىل وزرائه أحد فأوفد للتجنيد. كافيًة ادعائه حسب تكن

القيمة. ضعف ويطلب باألمر فيُعلمه ونغيت، روجينلد الرس يومئٍذ هناك،
الحكومة، فسمعت بلندن حكومته إىل العميد فأبرق بليًغا، طلبه يف وكان الوزير، جاء
تُرَسل كانت التي القيمة إىل لرية ألف وسبعني خمسة فأضافت الطلب، بعض وأجابت

جدة. إىل
يرجو كان ألنه الفوز؛ بهذا مرسور وهو الهاشمية، الجاللة صاحب إىل الوزير أبرق
أبهة هي إنكليزية، ُمدرَّعة ظهر عىل جدة إىل عاد أيام وبعد القليل، راتبه يف زيادًة منه

أبهة! من لها يا الحرب،
إىل عظيم موكب يف وسار فخًما، استقباًال الحكومة استقبلتْه جدة إىل وصل وعندما
لتتمكَّن البلد، خارج يبقى أن الجاللة صاحب فأمره الشمس، غروب قبل فوصلها مكة،

بمقامه. يليق استقباًال استقباله من التايل اليوم صباح يف الحكومة
الخمسة من قسمته ستكون بما دائًما يفكِّر املحرتم الوزير اإلقبال صاحب وكان

بذلك. لراٍض إنه راتبه؟ يف قليلة زيادة أو فقط؟ باملائة واحد لرية. ألف والسبعني
جاء السفر، أتعاب من واسرتاح مواله، قابل أن وبعد الفاتحني، دخول مكة دخل
بأن أمر «قد الوزير: فأجابه بيشء، أمَر امللك جاللة كان إذا يسأله املالية وزير زميله إىل

غيابك.» مدة شهرين راتب حسابك من نخصم
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اِحلْرصم يأكلون اآلباء

بتاتًا حسني امللك رفض االنقالب يوم وجدة مكة بني الهاتف عىل دار الذي الحديث يف
خري وقوله: ينفع. ال فعيلٌّ أنفع ال أنا كنت إذا قوله: القارئ ويذكر عيل. البنه يتنازل أن
عائدان ه ورشَّ الحسني خري فإن الكلمة، هذه تُعَكس أن واألصح يل. عائدان ه ورشُّ ابني

يرضسون. واألبناء الِحْرصم يأكلون اآلباء لعيل. املوقف هذا يف وخصوًصا ألبنائه،
امللك يدعي الذي املهِلك اإلرث هذا من ولده عىل الوالد أشفق قد كان إذا أما
يف إنها طيبة، إحسان زهرة وإشفاقه وحيًا، يكون يكاد عرفان ثمرة فكلمته الهاشمي،

ها. حسِّ يف تخطئ قلَّما التي األبويَّة الغريزة الحال هذه
جيش لردِّ تكفي ال لديه الدفاع قوات أن فأدرك مكة، يف أسبوًعا عيلٌّ امللك أقام
يف كانوا مائتني غري منهم يبَق ولم شاردين، مشتَّتني جنوده رأى بل بغلبته، ناهيك نجد

مرتدِّدين. الدفاع
أكتوبر) ١٤)  األول ربيع ١٥ يف وصلوا قد اإلخوان وكان ١٣٤٣ه / ١٩٢٤-١٩٢٥م:
فانسحب الحصار1 عىل مون مصمِّ وهم مكة، عن ساعات ست تبعد التي الزيمة قرية إىل
صباح يف ووصلوا الرشطة، من ومائتني الجنود من مائتني بنحو اليوم ذاك ليلة عيل امللك
ولكن للرحيل، ب يتأهَّ حسني الرشيف كان يوم جدة، سهل إىل — األربعاء — التايل اليوم

املودِّعني. من كان وال بوالده، يجتمع فلم املدينة خارج ظلَّ عليٍّا

َمن القوا فإن البنادق، منكِّيس مكة ويدخلوا الجنود يُحِرم أن يف الرياض علماء القيادة استفتت قد 1

دخول إن قائلني: ذلك عن منعوهم العلماء ولكن دخلوا، أحًدا يلَقوا لم وإن قاتلوه، البيت عن صدَّهم
يجوز. ال فيه القتال بقصد الحرم
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من رشاذم وصلت األول، ربيع ١٧ يف أي جدة؛ إىل فيه دخل الذي اليوم ليلة ويف
الجنود، بقية يقود خالد الرشيف التايل اليوم صباح يف مىش ثم مكة، إىل النجدي الجيش
وهم املقدس، البلد عىل اإلحرام فكِّ بعد واستولوا وسعوا، وطافوا، ُمحِرمني، فدخلوها

األمان! األمان فيه: ينادون
دون صغرية واحدة ية بَرسِ جدة لدخلت غربًا الزحف يف القيادة يومئٍذ استمرت لو
عمًال مكة يف وقفت ولكنها مقاومة، أقلَّ األهايل من أو فيها الحكومة من تلقى أن
الحكومة وعىل الناس عىل استحوذ لذلك جدة؛ يف مجهولة كانت التي العالية باألوامر

للفرار. األوىل الباخرة ينتظرون الجنود من حتى الكثريون وكان والخوف الذعُر
امللك إىل تحمل كانت العقبة من األول ربيع ١٩ يف وصلت التي األوىل الباخرة ولكن
ثالثمائة، عدُدهم الجنود من كتيبة تقلُّ «رضوى» جاءت األردن رشقي من نجدًة عيلٍّ
الفقري، باشا تحسني اللواء أمري بقيادة العربي، الرشق إىل النازحني شمر عرب من ومائة
آماَل النجدُة هذه أنعشت فلسطني. يف األنصار بعض بمساعدة هللا عبد األمري جنَّدهم وقد
أرضمت وال املدينة، نفسية يف تغريِّ لم أنها إالَّ املهزومني، جنوده أْزَر وشدَّت عيل، امللك

الحماس. من شيئًا األهايل يف
غري إذن لنا فما للرحيل. متأهب وعيلٌّ منهزمون، والجنود جايون، اإلخوان –
سلطانًا القائَدين فيفاوض مكة إىل ليذهب وفٌد لذلك تألَّف عاجله. الرب وخري التسليم،
الوفد الثاني ربيع ٢ يف فسافر بذلك، عامًلا عيلٌّ امللك وكان الصلح، رشوط يف وخالًدا
عند هؤالء، الحسني. لبيت املناوئني من وبعضهم جدة وجهاء من عرشة من املؤلف
وهي: الصلح رشوط يحمل الوفد عاد وقد «دينوا». سعود ابن بايعوا مكة، إىل وصولهم

للحرب. املدينة من الخروج عىل إجباره أو البالد، من وإخراجه عيل امللك خلع
الوفد، هذا بمجيء ريب وال انتفعت النجدية القيادة ولكن ذلك، من يشء يكن لم
يف الرغبة شديَد كان امللك جاللة أن فيه ريب ال ا وممَّ تجهلها. كانت أشياء فعلمْت
البحرين طريق عن برقية بامللك بويع أن بعد أرسل فقد ومواالته، سعود ابن مصالحة
وأن الجزيرة، يف السالم يسود أن رغبتي أقىص «إن فيها: جاء العزيز عبد السلطان إىل
عليك ومقِرتح ْلم، السَّ يف رأيي لك باسط وإني والحجاز، نجد بني ما السكينة تعود
بواعث وإلزالة الكويت مؤتمر يف بدأت التي املفاوضات إتمام إىل للرجوع مؤتمر عْقَد

الخالف.»
السلطان فأجابه الحجاز، عن النجدية الجنود جالء املؤتمر عقد يف اشرتط أنه عىل
يف امللك يتوارثون أبيكم أبناء دام ما بيننا صلَح ال أن هي األخرية رشوطي «إن باإليجاز:
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عىل املسلمني من لطائفة ميزة فال اإلسالمي، للعالم الحجاز أن تعلمون وأنتم الحجاز.
أخرى.» طائفة

الجمارك ناظر — الطويل محمد الشيخ برئاسة الحجازي الوطني الحزب وكان
َمِلَك يكون أن عىل عيل امللك وبيعة الحسني، بخلع يُنبئ ا عامٍّ بالًغا أصدر قد — يومئٍذ
كتابًا الحجازيُّون أرسل «قد يقول: الهند يف الخالفة جمعية إىل وأبرق فقط، الحجاِز
الحجازيني إن ْلح. الصُّ لعقد مندوبًا يُرِسل أن منه وطلبوا سعود ابن اإلمام إىل رسميٍّا
كان إذا اإلسالمي، العالم عاتق عىل يحدث ما تَبَعة يلُقون العام اإلعالن هذا نرشهم بعد

التقدُّم.» من نجد جند ويمنع وأهلها، املقدسة األرض لتخليص يسعى ال
فقد — ادعائها حسب — الخالفة لجنة يومئٍذ تمثِّله كانت الذي اإلسالمي العالم أما
ثم وبالغهم، الحجاز أهل بربقية يُخربه نجد سلطان إىل عيل شوكت رئيسها باسم أبرق
وإن الحجاز، يف أبنائه وال حسني الرشيف بقاء عىل يوافقون ال الهند مسلمي «إن يقول:
اإلسالمي، العالم لرأي خاضعة حرة، ديمقراطية حكومة تكون أن يجب الحجاز حكومة

عيل.» الرشيف بإمارة تعرتف ال الخالفة جمعية وإن
السلطان إىل أبرق قد كان الذي فلسطني، يف األعىل اإلسالمي املجلس ولكن
اإلسالمي، العالم رأي من يكن لم حسني، امللك وبني بينه بالسْلم متوسًطا العزيز عبد

اآلتي: الجواب املجلس رئيس املفتي سماحة إىل السلطان أرسل وقد

بالقدس األعىل اإلسالمي املجلس رئيس الحسيني أمني
سنني سبع منذ فإنَّا متأخر، وقت يف وساطتكم جاءت تكون أن يحزننا
تُثمر فلم والشقاق الجفاء محلَّ والوفاق الصلح إلحالل الوسائل بجميع نتوسل
األردن رشقي يف املتكرِّرة فترصيحاته تجاَىف. للحسني ِلنَّا كلما وكنا مساعينا.
أداء من سنني ست رعايانا ومنعه بالدنا، يف األكيدة نواياه عن تُربِهن التي
ومعاملته وغريها، عسري من بالدنا يف ِفتَنُها املستمرة وحركاته الحج، فريضة
نتَّخذ أن أجربنا مما الحجاز، يف األمن تقرير عن وعجزه هللا، بيت حجاج ة كافَّ
وإنا بالدنا. مستقبل وليأمن الحرمني، بالد يف الحالة لتستقر الة الفعَّ التدابري
املساواة، بوجه املسلمني جميع حقوق تكفل الحجاز يف إدارة وجود يف نرغب

كلَّها. املظالم عنهم وتُِزيل الحجاج، راحة وتضمن

أبرقه فيما اللهجة يغريِّ أن عيلٌّ امللُك رأى والجوابات، والتوسطات البالغات هذه بعد
العربي، الرشق من األوىل النجدة تََلِت صغرية أخرى نجدات أن خصوًصا سعود، ابن إىل
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إذا مكة من نجد جنود إخراج ويمكنه للحرب مستعدٌّ إنه يقول: املرة هذه إليه فكتب
مسئول «الحسني تقدمه: وما واحًدا السلطان جواب وكان الصلح. نجد حكومة رفضت
الذي اإلسالمي العالم حكم وانتظار الحسني. أوالد من الحجاز إخالء ويجب الحالة. عن

إدارتها.» وطريقة املقدسة األماكن أمر يف الفصل يف الحق له

موكبه. يف عيل امللك

سعى فلسطني يف األعىل اإلسالمي املجلس أن أوًال: ييل؛ ما إذن تُثبت الوثائق هذه
أن ثالثًا: العزيز. عبد السلطان عىل الصلح عرض عليٍّا امللك أن ثانيًا: السْلم. سبيل يف
يف الخالفة جمعية أن رابًعا: الحجاز. يف الحسني أوالد أحد دام ما السْلم رفض سعود ابن
أن خامًسا: وأوالده. للحسني معادية كانت وأنها اإلسالمي، العالم باسم تتكلَّم كانت الهند
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اإلسالمي العالم باسم كذلك يتكلم رشع الجمعية، تلك استنرصتْه وقد سعود، ابن
الحجازي الوطني الحزب أن سادًسا: الحجاز. من وأوالده الحسني إخراج يطلب الذي
اإلسالمي فالعالم عاتقه. عىل الحجاز يف الحالة تَِبَعة ووضع اإلسالمي العالم استرصخ
السلطان وضع فقد ذلك ومع والحجاز، ونجد الهند بني ضائًعا كان — هذه والحال —

التالية: الربقية بدليل إحكامه إىل وركن به، ة التامَّ الثقة العزيز عبد

١٩٢٤ نوفمرب ١٦ يف البحرين
الرشيفحسني بن عيل الرشيف

وسائر نجد ألهل والدكم معاملة ولكن عظيًما، احرتاًما شخصكم أحرتم إني
وحقن السالم تحبون كنتم فإذا املوقف، هذا نقف جعلتْنا التي هي املسلمني
اختار أو اختاركم فإن اإلسالمي. العالم حكم وانتظروا الحجاز، أْخلُوا الدماء،
فإن الحجاز أرض يف بقيتم إذا أما ارتياح. بكلِّ حكمه نقبل فنحن غريكم،

غرينا. عاتق عىل تقع الحوادث من يقع ما مسئولية
نجد سلطان

يرضسون! واألبناء الِحْرصم، يأكلون اآلباء
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السالم رسل

الشيخ خارجيته وزير عنيَّ الطائف سقوط ُقبَيل الحسني جاللة إن القول: أسلفُت قد
وهو للسفر، ب التأهُّ إىل الجديد السفري فبادر إيران. حكومة لدى سفريًا الخطيب فؤاد
بكاتب مصحوبًا جدة من البحر وركب عليها، زمالئه من مغبوط هذه، بوظيفته مرسور
الرشق يف فأدركه القدر هو آخر به لحق وقد وعبيده. ومرافقه وياوره وترجمانه ه رسِّ
دفعة وصلته حتى فطهران، بغداد إىل طريقه يف عمان، إىل يصل كاد ما إذ العربي؛

الحسني! تناُزل إىل الطائف سقوط من كلِّها، الحجاز أخبار واحدة
السابقة، وظيفته إىل بالرجوع عيل، امللك حكومة الجديدة، الحكومة من أمر جاءه ثم
ال الخارجية وزير املرة هذه سأكون يقول: وهو فيه، الجبَّار قسمة فؤاد الشيخ فقبل
مؤلِّف بصديقه استعان إذا يستطيع، العالية هذه بصفته أنه إليه أُوِحي وقد ترجمانها.
لذلك ًقا؛ موفَّ سعيًا والحجاز نجد البلدين بني السْلم سبيل يف يسعى أن التاريخ، هذا
يمكنِّي فهل سورية. إىل بالدخول له مأذون غري وإنه مقابلتي، يبغي إنه يقول إيلَّ أبرق

عمان؟ إىل أوافيَه أن
ُزْرنا هناك املفاوضة وبعد حيفا، يف االجتماع عىل فاتفقنا بيننا، الربقيات تكرَّرت
أخيه جاللة بني ط بالتوسُّ املذاكرة عقب إيلَّ فرغب بعمان، مقرِّه يف هللا عبد األمري سموَّ
عيل امللك من جاءته برقيٍة عىل التايل اليوم يف فؤاد الشيخ أطلعني وقد السلطان. وعظمة

السالم. برسول فيها ب يرحِّ
ببعض وعالٌم السلطان، بعظمة اتصال عىل ألني أوًال: ثالثة؛ ألسباب املهمة قبلت
السلم رسول العربية رحلتي يف البدء منذ ألني ثانيًا: العربية. سياسته يف إليه يرمي ما
مشكل لحلِّ اقرتاًحا عظمته عىل اقرتحت قد كنت ألني ثالثًا: العرب. ملوك بني والتضاُمن
سبيل يف السعي عىل ع ويشجِّ االقرتاح، يستحسن جواٌب منه فجاءني سْلًما، الحجاز
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ط التوسُّ عىل أجمعوا بريوت يف املسلمني وجهاء من كبريًا عدًدا أن ذلك إىل أِضْف تحقيقه.
إليها. رسوَلهم أكون أن وقرَّروا العربيَّني العاهَلني بني

ربيع ٧ يف فوصلناها جدة، إىل ومنها السويس، إىل الخطيب فؤاد والشيخ سافرت
املستعِرب هو السالم، ُرُسل من آخر رسوٌل إليها سبَقنا قد وكان نوفمرب)، ٥) الثاني 

األردن. رشقي يف السيايس دولته وكيَل سابًقا كان الذي فلبي1 املسرت اإلنكليزي
شبه أو رسمية بصفة قادم أنه وأظهرها عديدة، بخصوصه اإلشاعات كانت قد
اإلنكليزي املعتمد ولكن سعود، وابن عيلٍّ بني ط للتوسُّ الربيطانية الحكومة ِقبَل من رسمية
كان وإن — فلبي املسرت أن يل أكَّد وقد رسميٍّا. اإلشاعة هذه كذَّب بوالرد2 املسرت بجدة
من جاء التي للخدمة ع متطوِّ هو — املوظفني سلك يف يزال ال وظيفته من إقالته رغم
سعود البن صديٌق «هو قال: إذ عيل؛ امللك ذلك أثبت وقد نفسه. غري يمثِّل ال وأنه أجلها،
فقبلناها.» بلندن السابق العربية الحكومة وكيل بواسطة خدمته عرض وقد لنا، وصديق
املوضوع يف فكنَّا واملباحثات، االجتماعات تكرَّرت ثم وصويل، بُعيد بزمييل اجتمعُت
نجد بني العرب لخري السلم وجوب يف بل بالسلم. التوسط وجوب يف متفقني — متفقني

والحجاز.
يومئٍذ مقرُّه كان وال مكة، إىل وصل قد يكن لم نفاِوضه جئنا الذي الرجل ولكن
يف يزال ال كان وإذا الحجاز؟ إىل الطريق يف هو أم الرياض يف باٍق هو هل معروًفا.
من يتحرَّك ترى يا فمتى القدوم ينوي كان وإذا ال؟ أم مكة إىل قادم هو فهل الرياض

نجد؟ عاصمة
القناصل، دور يف وال الحكومة، يف ال جدة، يف يكن ولم نتساءلها. كنَّا سؤاالت هذه
شيئًا يعرف واحد شخص جدة يف يكن لم عليها. يُجيب أن يستطيع َمن التجار، بني وال

سعود. ابن عن
يحَظ فلم مستخِربًا، بمكة النجدي الجيش قائدي أحد إىل كتب قد فلبي املسرت وكان
صديق أني يعرف الذي بجاد بن سلطان إىل كليهما، القائَدين إىل أنا كتبُت وقد بجواب.
ثم الرسول، عاد وال أحدهما، من الجواب جاء فال خالد، الرشيف وايل السلطان عظمة
واملسرت أنا تباحثنا كنَّا وقد البحرين. يف وكيله بواسطة عظمته إىل أبرق أن يل خطر

.H. St. John Philby 1

.R. W. Bullard 2
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يف أو العاصمة يف بعظمته فنجتمع الرياض، إىل الطائف طريق عن برٍّا السفر يف فلبي
فجاءني وثانيًا أوًال البحرين يف القصيبي إىل فأبرقُت ذلك. عىل النية وعقدنا الطريق،
سافر «قد باإلنكليزية: واآلخر اإلمام.» إىل برقيتك «أرسلنا بالعربية: الواحد جوابان منه
السلطان، بسفر يُنبئ ة جدَّ إىل وصل نبَأٍ أول اإلنكليزية الربقية وهذه الحجاز.» إىل اإلمام
حالها ولسان ال كيف بأرسها. املدينة ت ُرسَّ بل والقناصل، الحكومة ت وُرسَّ امللك به فُرسَّ
الفظائع لتلك ا حدٍّ عظمته فيضع الحال تتغريَّ أن السلطان قدوم يف بدَّ ال واحد: وحالنا
وإياه. نتفاهم أن يمكننا حكيٌم عاقٌل رجٌل والسلطان جدة. يف أخبارها تُرَوى كانت التي
آخر رسوًال أن علمنا الحني ذاك ويف العزيز. عبد وصول ننتظر هذه والحال ِبتْنا
املسلمني، من أنه الخرب نا َرسَّ املسلمني. كبار من وأنه جدة، إىل قادم هو السْلم رسل من
هذه الفكرة أن والظاهر العربية. ومسيحيتي اإلنكليزية زمييل ملسيحية موازنًا فيجيء
اإلسكندرية. يف يومئٍذ كان الذي النقيب طالب السيد ط بتوسُّ فَقِبل امللك، لجاللة خطرت
العزيز، عبد للسلطان صديق هو التاريخ هذا يف مرة غري ذْكُره جاء الذي طالب والسيد
هناك، املستشارين من كان يوم العراق يف عرفه الذي فلبي املسرت صديق كذلك وهو
وال فلبي املسرت ط بتوسُّ يقبل ال السلطان كان فإذا للعرش، طالبًا وزيًرا السيد وكان
ملن األقل يف بالزيارة يأذن أن بدَّ فال الكعبة، ظلِّ ويف املقدَّس البلد يف وهو بتوسطي،
بينه مرة ط توسَّ ملن بل القصيم، يف ضيَفه وكان البرصة، ويف الكويت يف مراًرا به اجتمع

النقيب. طالب السيد الحميم لصديقه الرتك وبني
االستحكامات من فيه بما جدة، حول الدفاع خطُّ كان طالب السيد وصل عندما
طولُه هالل شكل يف وهو كلُّه. تمَّ قد واأللغام، الشائكة واألسالك والخنادق واملتاريس
األمل من شيئًا استعاد قد عيلٌّ امللك وكان أميال. ستة نحو البحر إىل البحر من
ازدياد مع فيوًما يوًما تزداد — حربًا أو سلًما — بالفوز ثقته كانت بل واالطمئنان،
الهمة يبذل أخاه واألمري املال يبذل كان والده الرشيف ألن وقوته؛ النظامي الجيش عدد
الدفاع خط وهذا … الحرام» هللا بيت عن «للدفاع العربي الرشق يف التطوع سبيل يف

السالم. ُرُسل وأصدقاؤنا أصدقاؤك وهؤالء العزيز، عبد يا
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تجهل فيها السياسة ودوائر جدة كانت يوم ،١٣٤٣ سنة الثاني ربيع من األَُول العرش يف
الرياض يف هو كان السلمية أو الحربية مقاصده وتجهل العزيز، عبد السلطان مقرَّ
واألعيان القبائل رؤساءُ الحني ذاك يف العاصمَة أمَّ وقد الحجاز. إىل للسفر ب يتأهَّ
املظالم لرفع بل عليها؛ للتسلُّط ال مكة إىل مسافر «إني قائًال: فيهم فخطب ليودِّعوه،
وتأييدها الرشيعة أحكام لبَْسط الوحي مهبط إىل مسافر إني العباد. كاهَل أرهقت التي
وإياهم فنتبادل اإلسالمي، العالم بوفود هناك وسنجتمع كافة للمسلمني مكة إن …
الحجاز وسيكون … السياسية الشهوات عن بعيًدا هللا بيت تجعل التي الوسائل يف الرأَي

والجماعات.» األفراد من الخري عمل يريد َمن لكلِّ مفتوًحا
الكتاَب املستقلني اإلسالم أمراء من وغريه يحيى اإلمام إىل السفر قبل أرسل وقد
العظيم األخ فْليتفضل آثم، وال باٍغ غري مكة إىل الطريق استقبلت فقد بعُد: «أما اآلتي:
عبد نجد: سلطان اإلسالم. أمم بني السالم بنرش حبٍّا مكة مؤتمر يف يمثِّله َمن بإرسال

العزيز.»
والده جعل فقد الداخلية شئونها أما الخارجية. البالد بشئون يختصُّ فيما هذا
يعمل أن عىل سعوًدا ابنه العارض يف مكانه وأناب األعىل، مرجعها الرحمن عبد اإلمام
يوافوه أن اإلخوان من الهجر بعض وإىل وعنيزة بُريَدة أهل إىل كتب ثم جدِّه، بمشورة

عيَّنها. أماكَن إىل وجموعهم بألويتهم
الفرسان، من بكوكبة العارض من خرج نوفمرب) ١١)  الثاني ربيع ١٣ ويف
هللا عبد الشيخ الشيخ آل من وفيهم العلماء، وبعض الرسِّ ُكتَّاب من املؤلَّفة وبحاشيته
يف رافقه وقد إمامه. اللطيف عبد بن الرحمن عبد والشيخ جيشه، قايض حسن بن
ونفٌر بيته، آل من وغريهم وخالد، محمد وابناه هللا، وعبد محمد أخواه الرحلة هذه
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الشاعر املوكب إىل انضمَّ ثم نجد، وجهاء من وغريهم الرشيد، وآل السبهان آل من
من عظمته مع وكان العَجريي. هللا عبد املشهور نجد وراوية النفيسة الرحمن عبد
وجمال ياسني ويوسف النحاس ومحمد حمدي محمود الدكتور السوريني املستشارين

الغزي.
لواءً، عرش خمسة فعدُدها الطريق يف السلطاني باملوكب لحقت التي األلوية أما
وهؤالء — والخرباء واملذنب والبكريية وعنيزة بُريَدة من — القصيم أهل من ألوية خمسة

وغريها. والشبيكية ونفي وُدخنة الداهنة هجر من ألوية وعرشة الحرض، من
الخروج بعد — الرياض من أقرصها كثرية، والحجاز نجد بني املعروفة الطرق إن
ومسافتها بالركيبة، فتمرُّ رضمة من تبدأ التي الجنوبية الطريق هي — حنيفة وادي من
بالوشم تمرُّ التي الشمالية الطريق اختار السلطان ولكن ميل، خمسمائة نحو مكة إىل
قطُعها ويستغرق األوىل، عىل ميل مائة نحو تزيد وهي بالشعرة، ثم الرس، وادي وأطراف
حامل النجاب أما للجند، يوًما الثالثني إىل والعرشين الخمسة ومن للقوافل، يوًما عرشين

أيام. بعرشة والرياض مكة بني املسافة يقطع أن فيمكنه الربيد
عىل يومني أو يوًما يقف وكان كالجيش، وال كالقوافل ال معتدًال، سريًا املوكب سار
بعض يف معهم وتجيء اإلمام، عىل تسلم الوفود فتجيء العمران، من القريبة املياه بعض

ألصحابها. العدالة سبيل د ويمهِّ يسمعها كان التي الشكايات األحايني
الثماني من وإرساءً سريًا يميش وكان الطريق، يف املوكب ظلَّ يوًما وعرشين أربعة

عسكري. بنظام البادية يف حتى ويميش يوم، كلَّ ساعة عرشة الخمس إىل ساعات
تباًعا ونرشها السلطانية، الرحلة هذه أخبار بعَض ياسني1 يوسف األديب ن دوَّ قد
والشعاب واملياه والهضاب بها، مرُّوا التي األماكن أسماء فذكر القرى»، «أم جريدة يف
وصف وقد األقدمني. وُكتُب الشعر دواوين يف ِذْكرها من جاء ما إىل وردَّها واألودية،
السلطان كان كيف فأخربنا يوم كلَّ األخرية اإلناخة ساعة إىل اإلدالج ساعة من املوكب

والرسى. السري يف والليل النهار ساعات يقضون ورجاله

سعود، وابن العربية القضية لخدمة متطوًعا الجزيرة شبه أمَّ الالذقية، من صميم عربي ياسني يوسف 1
جريدة تحرير توىلَّ ثم الرحلة، يف املقرَّبني الرفاق من وكان منها، السلطان خروج قبيل الرياض فوصل
اليوم وهو أوروبة، يف فيصل األمري مع الوكيل تغيُّب أثناء بالنيابة الخارجية وكيل وُعنيِّ بمكة، القرى» «أم

امللك. جاللة ديوان يف املستشارين من
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فيما الحرب عىل دليل فال ذلك سوى وما السري. يف عسكريٍّا نظاًما للموكب إن قلت:
خرجوا الناس من رهط هو إنما صفوفه. يف يُسَمع كان فيما للحرب أثَر وال يحمل، كان
وأدبية. وجسدية، روحية، رياضة أي مثلثة؛ بل مزدوجة رياضة سياحتهم ويف للسياحة،
وها السفر. ساعات يف يطالعونها الكتب حقائبهم يف فيحملون األوروبيون يسيح
والتاريخية واألدبية الدينية الكتب من ومعنا — العرب فيايف يف عرٌب — البادية يف نحن
وملَّ الليل طال ما فإذا الرسى. يف ونحن نسمر ترانا أجل الليل. ويف النهار يف للمطالعة
الركب معتزًال نجد راوية يكون وقد العَجريي. ينادي السلطان صوت سمعنا الحادي
فيحث تقدَّم. عجريي يا العجريي! السلطان: كلمة الرجال أحد فيكرِّر عادته، هي كما
ال كنت إذا إنك أجل، يقرأ. ويرشع يسلِّم العزيز عبد من يدنَو أن وبعد راحلتَه، الراوية
العجريي كتابًا، يحمل ال العجريي ولكن والشعر، األدب كتب من كتاب يف يقرأ تظنُّه تراه
دواوين وبضعة و«الكشكول» والتبيني» و«البيان و«الكامل» «األغاني» رأسه يف يحمل
يروي ما بحرف يقيده ال أدب وله رسيع، خاطٌر َكبَْت إذا يُقيلها ذاكرة له الشعر. من

املمثِّلني. أكرب تُدهش اإللقاء يف وطريقة ونطق صوت وله معناه، عن يبعده وال
يف فصًال واإلقدام، الشجاعة يف فصًال األخالق، مكارم يف فصًال اإلمام؟ يبغي ماذا –

امللوك؟ نوادر يف فصًال والتقوى، الرب
فينقلها والتاريخ، والشعر األدب حدائق يف يتمىشَّ كالساحر كان الرواية يف بدأ ما وإذا

األجفان. من النعاس وتطرد الركبان، فتنعش البادية، إىل شذاها وبطيب بأزهارها،
األولني، الرواة أخبار عن ُرِوي ما أن عىل الدليل لنا أقام «قد ياسني: يوسف قال
وأن شعريٍّا، خياًال يكن لم واألصمعي حماد أمثال والنثر، الشعر من يحفظونه كانوا وما
يف العجريي الشيخ لنا يرويه كان ما قبيل من إالَّ تكن لم وأرضابه القايل عيل أبي أمايل

الطريق.»
قنديًال يحمل راكٌب جانبه وإىل الَعلم وأمامها الحملة تَميش أن بعد اإلدالج ساعة ويف
يرتِّل ويطفق السلطان عظمة من الراوية فيدنو العجريي. ينادي: الصوت نسمع منريًا،
الفجر. لصالة املؤذِّن يؤذن ثم حروفه»، منه تُعدُّ «تكاد أنيًقا جميًال ترتيًال الذِّْكر من طائفة
فيلبِّيه الشيخ، ابن السلطان: فينادي السري املوكب يستأنف والقهوة الصالة وبعد
من غريه يدعو أو ثانية، يدعوه الضحى بعد ثم القرآن، من شيئًا يتلو ويرشع العلماء أحد
من ويتناول يقودها، خادم إىل راحلته قياد هذا فيسلم — مثًال الرحلة قارئَ — العلماء
والرتهيب، الرتغيب كتاب أو األثري، ابن تاريخ أو مسلم، صحيح أو النبوية، السرية حقيبته

رون. واملتأخِّ املوكب يف املتقدِّمون يسمعه عاٍل بصوت ساعتني أو ساعة يقرأ فيطفق
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نصيف. محمد الهزازي، الطيب ياسني، يوسف العزيز، عبد امللك

كوكبة تتقدَّمه عنه، اإلجمالية الصورة يف يخرج ال بنظام سائًرا املوكب ويظل
ثم الكشافة، كوكبة تُدَعى أن بها فأحرى األنظار، عن تختفي أحيانًا وتكاد الفرسان،
املوكب قبل تميش وهي واملواعني، واألمتعة املؤن حملة أي الحملة؛ وورائه السلطان علم
املوكب أما الفرسان، كوكبة مثل األحايني بعض فتختفي ساعتني، أو بساعة السلطاني
املوكب، وبعدها واحد، صفٍّ يف تميش وكلها إليه، ة املنضمَّ الجيوش أعالم األعالم، فتتقدَّمه
بدون والصغري الكبري وراءه أو أمامه فيسري الوسط، يف وحينًا رأسه عىل حينًا والسلطان

نظام. وبدون تمييز
وسدير الوشم من الوفود فجاءته القيس، امرئ بلدة مرات يف أناخ قد ذا هو وها
مديح يف قصيدة يتلو الشعراء أحد يسمع فسطاطه يف جالٌس ذا هو وها عليه. مسلِّمة
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للشاعر: يقول املعتادة رصاحته يف ذا هو وها الحجاز. يف التوحيد جيوش وانتصار اإلمام
لدينا وقت وال املديح.» يف والغلو الهجو أحبهما، ال منه نوعني ولكن الشعر سماع «أُحبُّ
علينا يتلو والعجريي اللَِّوى، بِسْقط نمرُّ ولكننا واملنازل، األحباء ذكرى من نبكي لنقف

الكندي. حجر ابن يا أخبارك من شيئًا
بن الرحمن وعبد الرحمن. عبد يا اركب مطرف، ابن يا اركب هللا! عىل توكَّلنا

السلطان. راية الراية، راعي هو املوكب، يف راحلة يعلو َمن أول هو مطرف
ولو نشاطرها أماكن عىل نُرشف القيس امرئ ديرة من خروجنا بعد نحن وها
والنري الحمى وضح — واملياه عاب والشِّ الجبال هذه والذكرى. القدم جالل الكتب يف
العرب. سادة عيش وأفسدت الشعراء، قوايف الزمان غابر يف زانت طاملا قد — والخفاف
ذا وهو واألحباب. املنازل الشعراء تندب كانت هنا وها القبائل، تتطاحن كانت هنا ها
التجار رحال محط الشعرة، من إليه نخرج الذي الخصيب ْعب الشِّ ذاك الريان، ريع
جرير: فيه قال الذي الجبل ْعب الشِّ دون وما والعارض، والقصيم الحجاز بني والقوافل

ك��انَ��ا َم��ن ال��ري��ان س��اك��ن وح��بَّ��ذا ج��ب��ل م��ن ال��ري��ان ج��ب��ل ح��ب��ذا ي��ا

الريض: الرشيف أهله إىل كذلك حنَّ الذي وهو

ال��ج��واري��ا ال��دم��وع س��أك��س��وك ف��إن��ي م��ن��ه��ُم ت��ع��ُر إن ال��ري��ان ج��ب��ل أي��ا

شهالن جبال بني الرُّشا، وادي إىل الريان من — مصعدين — مسندين نزال وال
الشعراء يتغنَّى التي البالد تلك االخرضار، من الُحَلل أبهى يف نجد أعايل فتبدو والخوار،

أرجائها. وبفسيح هوائها، وبطيب بعرارها،

وع��ن��ب��ر وم��س��ك ع��وٌد أم��ط��رت، إذا ت��رابَ��ه��ا، ك��أنَّ أرض إل��ى ح��ن��ي��نً��ا
ُم��ح��بَّ��ر ب��رٍد وش��ي األق��اح��ي ون��ور ب��روض��ه األُْق��ح��وان ك��أن ب��الد
ي��ق��ص��ر ال��ط��رف دون��ه��ا ب��ن��ج��د خ��ي��ام وح��اج��ت��ي ال��ح��ج��از أرض إل��ى أح��نُّ

فنصل مسندين، ونستمر البحر عن قَدم وأربعمائة ألف نحو نعلو الرشا وادي يف
الربيد يحمل مكة من بنجاب الركب يلتقي وهناك (بالصاد) املصلوم يُدَعى ماءٍ إىل
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بمكة النجدي الجيش قواد إىل بجدة الدول قناصل من كتاب الربيد ويف السلطان، إىل
السلطان إليهم فأرسل والحجاز، نجد بني النزاع يف الِحيادي دولهم بموقف يُعلمونهم

اآلتي: الجواب

الرحيم الرحمن هللا بسم
وملحقاتها النجدية السلطنة

١١٤ عدد ،١٩٢٤ نوفمرب ٢٢/ ١٣٤٣ الثاني ربيع ٢٤ يف
قناصل الكرام حرضات إىل سعود آل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد من
الدولة جنرال وقنصل الربيطانية، البهية الدولة معتمد جدة، يف العظام الدول
ملكة قنصل ونائب الفرنسية، الجمهورية جنرال قنصل ووكيل اإليطالية،

املحرتمني. إيران شاه قنصل ووكيل هولندة،
علًما أحطنا بأننا علمكم نحيط االحرتام، من بجنابكم يليق ما إهداء بعد
وسلطان منصور بن خالد جيشنا أمراء إىل املرَسل نوفمرب ٤ يف املؤرَّخ بكتابكم
والحجاز. نجد بني الواقعة الحرب إزاء حكوماتكم موقف بخصوص بجاد بن
اإلسالمي العالم رغائب ذ وتُنفَّ الدماء، تُحَقن أن قلبي صميم من أودُّ كنت
حسني بن عيل الرشيف ولكن األخرية، الثمانية السنوات يف املتاعب ذاق الذي
فإني ولذلك الرشيفة؛ أغراضنا إىل للوصول مجاًال لنا يجعل لم جدة يف بموقفه
من لهم يحدث قد وما وأمالكهم أرواحهم عىل ومحافظًة رعاياكم، بسالمة حبٍّا

يأتي: ما عليكم نعرض أن أحببنا األرضار

وتخربونا خارجها، أو جدة داخل يف لرعاياكم مالئًما مكانًا صوا تُخصِّ أن (١)
ورعايتهم. بحفظهم يقوم َمن رجالنا من إليهم لنُرِسل املكان بذلك

بعيدين هللا حرم جوار يف ليكونوا مكة إىل تُرسلوهم أن أحببتم إذا (٢)
الالئقة املنزلة ونُنزلهم الرُّْحب عىل نقبلهم فإننا وأخطارها، الحرب غوائل عن
بيِّنة عىل يكونوا حتى جدة أهل إىل طيه كتابنا ترسلوا أن نرجوكم وإننا بهم.
يف وتقبَّلوا هذا، بياننا بعد يشء عن مسئولني أنفسنا نعدُّ ال وإننا أمرهم، من

منِّي. خالصة تحيًة الختام

الختم
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مكة إىل

جدة: أهل إىل الكتاب نصُّ وهذا

ة كافَّ جدة أهايل إىل سعود آل فيصل آل العزيز عبد من
العالم أغلب أن بلغكم أنه بدَّ فال وبعُد، وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم
وأنا وأوالده، الحسني بواسطة الحجاز حكم عن رضاه عدم أبدى قد اإلسالمي
من وأمانه هللا عهد يف أنكم عليكم نعرض الدماء، وحقن اإلسالم، بسيادة حبٍّا
عيل األمري وجود إىل وبالنظر مكة. أهل مسلك سلكتم إذا وأنفسكم أموالكم
من الخروج عليكم نعرض فإنا اإلسالمي، الرأي عىل وخروجه أْظُهركم بني
أو وأموالكم، ألرواحكم سالمًة مكة إىل القدوم أو ، معنيَّ مكان يف واإلقامة البلد
بمساعدة ذلك غري فعلتم فإن بالدكم. من وإخراجه عيل الرشيف عىل الضغط
من يقع قد ما وتَِبَعة اإلسالمي، العالم أمام معذورون فنحن بوالئه أو املذكور

والسالم. املسبِّب، من تكون الحوادث
الختم

أهل بيوت أن ينسون يوم كلَّ بيوتهم فينقلون البادية، يف يسافرون الذين كأن
األحجار تلك بني متأصلة جذوًعا وتجارتهم ملصالحهم وأن وطني، حجر من الحرض
جدة أهل وإىل القناصل إىل الكتابنَي السلطان أرسل فقد ذلك ومع البيوت، تلك وتحت
فراحوا الناس، فيُطمِئنون مكة إىل يتقدَّموه بأن حاشيته من ثالثًة وأمر بواسطتهم،

بقدومه. ون يبرشِّ
رأس يف وهي الدفينة، إىل بغرب جنوبًا — النري جبل اجتاز أن بعد — املوكب سار
السكة غري معبَّدة، طريق بقية وفيها البحر، عن قدم آالف أربعة نحو تعلو التي الحرة
األرض عىل تدلُّ منصوبة أعالم الحرة هذه ويف القديمة، زبيدة سكة أي السلطانية؛
ساملني الحرَّة نجتاز أن بعد وهاك أخطارها. من القوافل تحذر بل تُسَلك، ال التي الوعرة
ياقوت وصفها التي مران هي الدوم. ونخيل األَثْل من بساتني وسط يف متهدِّمة بيوتًا
ولكنها هالل، لبني كانت وقد والنخيل، واآلبار العيون كثرية كبرية، غنَّاء قرية إنها بقوله:

لالضمحالل: اليوم

ون��خ��ي��ل ب��ه��ا آج��ام أه��ل ع��ل��ى نَ��ُع��ْج ف��ل��م ل��ي��ًال م��رَّان ع��ل��ى م��ررن��ا
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نجد طرق إليها تتناهى التي عَشرية إىل املوكب وصل والعرشين الثالث اليوم ويف
الوفود يستقبل يوًما فيها السلطان فأقام البحر. عن قدم آالف أربعة تعلو والتي كلها،
قرية إىل مصعدين عشرية من الركب أدلج ثم للسالم، الحجاز جهات من جاءت التي
السيل وادي يف وانحدروا هناك فأحرموا الرحلة، هذه يف نقطة أعىل قدم) ٤٥٠٠) السيل
يبعد مكان يف وأناخوا الزيمة، بقرية فمروا — سحماء ملساء جرداء جبال بني —

ملبِّني: ين مكربِّ الظهر بعد تقدَّموا ثم األميال، عن ساعتني

لبيك! اللهم لبيك
لبيك! لك رشيك ال

وتصاعدت الهضاب بني وتزاحمت الشعاب، البيضاء الجموع هذه مألت
الجبال صداها فردَّدت الفضاء يف فتصادمت امُللبِّني، أصوات

والوهاد.
لبيك! اللهم لبيك
لبيك! لك رشيك ال
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إشاعاتوحقائق

حقيقة مرضنا مكة. إىل العزيز عبد السلطان وصول ننتظر جدة يف ونحن مرضنا
باملاالريا — واملؤلف فلبي، واملسرت طالب، والسيد عيل، امللك كلنا، مرضنا — ومعنًى
— اإلخوان أخبار — األخبار من نسمع األثناء ذلك يف وكنَّا السارية. األمراض من وغريها

بها. يزيد بل الكربة يزيل ال ما
عىل نوهم وأمَّ «الجداعني» عاهدوا قد للعار! ويا للفظاعة ويا اإلخوان! لهول يا
األرشاف وبعض جابر بني عاهدوا قد أبيهم. بَْكرة عن ذبحوهم ثم وأموالهم، حياتهم
واألطفال. والنساء منهم الرجال كلَّهم فذبحوهم عليهم حملوا ثم وأمنوهم، «دينوا» الذين
الحرم. يف التدريس وعن الصالة، عن ويمنعونهم بمكة جاوة أهل يرضبون اإلخوان
يحجزون اإلخوان ورضبًا. شتًما يُشبعونه فإنهم بيده، سيكارة اإلخوان يرى ملن الويل
الزهراء، فاطمة السيدة وبيت النبي، مولد بيت يهدمون اإلخوان ويبيعونها. بمكة البيوت
املعال. يف البيت وآل واألولياء الصحابة قبور كلَّ هدموا اإلخوان خديجة. السيدة ورضيح

… وهدموا قبيس. أبي ومسجد حمزة، مسجد وهدموا
وقد اآلخر، البعَض الناَس يُنِيس بعضها املصائب مثل فإنها باإلشاعات، مرحبًا
شمر، قبائل بيد سقطت إنها قالوا حائل. بسقوط الخربُ — حني إىل — اإلخواَن أنسانا

حائل. عىل شمر بمساعدة استوىل قد الدويش سلطان إن وقالوا
أصبحت رابغ وأن «دينوا» رابغ مشايخ بأن لإلشاعة صحة ال باملكذِّبني، ومرحبًا
نتململ، ى الحمَّ فراش عىل ونحن إلينا، ترتامى األخبار كانت كذلك اإلخوان. حوزة يف
مصادر من سمعنا النََّقِه أيام تجوالنا يف ولكننا العزيز، عبد يا قدوَمك هللا ل عجَّ ونقول:
إليها إذن سنعود اإلشاعات. من تقدم فيما الحقيقة من يقرب ما بعدئٍذ قنا وتحقَّ شتى،

للتاريخ. صها فنمحِّ
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األمري إىل األرشاف وبعض جابر وبني الجدعان عربان جاء مكة اإلخوان دخل عندما
األمان خالد فأعطاهم «دينوا» التوحيد دين يف دخلوا طائعني، دين موحِّ لؤي بن خالد
عن ومرحلتني مرحلة تبُعد التي منازلهم إىل بالرجوع لهم وأذن وأموالهم، أرواحهم عىل

الجنوبي. الرشق إىل جدة
بعضهم ورشع عيل، للملك الطاعة يقدِّمون جاءوا مكة من عادوا أن بعد ولكنهم
ولجمع للتأديب عليهم رسية النجدية القيادة فأرسلت ومكة. جدة بني الطريق يقطع
دامية معركة اإلخوان وبني بينهم فنشبت سالحهم، يسلِّموا أن الجدعان أبى السالح.
سلَّموا َمن فمنهم جابر بنو أما جدة. إىل السنابيك يف وفرارهم الجدعان بهزيمة انتهت
بحريمهم جدة وجاءوا الجدعان، مثل البحر فركبوا هاربني، فرُّوا َمن ومنهم سالحهم

املستطاع. سبيلهم يف وبذَل السور، خارج عيل امللك فأنزلهم وعيالهم،
أن فسألناهم مكة، من العائدين الجاويني ببعض هولندة قنصلية يف اجتمعنا
كلَّ عادتنا هي كما — النبوي املولد لنتلَو حفلة «أقمنا أحدهم: فقال الخرب، يصدقونا
اإلخوان جاء املصطفى، سرية لتالوة عاملنا حرض وعندما لالجتماع. قبة فنصبنا — سنة
مرشكني. ويدعوننا يشتموننا كانوا ولكنهم أحًدا، يرضبوا لم ال، القبة. وهدموا فطردونا
يشتمون هم ن. يدخِّ أحًدا يرضبون رأيتهم ما ولكني األسواق، يف ممنوع التدخني نعم،

مجيديٍّا.» ربًعا جزاءً ويدفعونه يدخن َمن
كان تركي ضابط الواحد مكة، من عائدين باثننِي السور عند يوم ذات التقينا
الضابط: فقال اإلخوان فظائع عن فسألنا البدو. من عربي والثاني الحسني، خدمة يف
إبراهيم سيدنا مقام حتى كلَّها، املقامات وهدموا وهللا. وباعوها ونهبوها البيوت «حجزوا
والخيانة — العرب نحن — ذنبنا الذنب وهللا، «ال قائًال: اإلعرابي فقاطعه السالم.» عليه
بيت وهذا الرشيف، عم بيت وهذا الرشيف، بيت هذا يقول: خالد إىل الواحد يجيء منَّا.
األثاث، منها يُخِرجوا أن بعد ويبيعونها البيوت، هذه اإلخوان فيحجز الرشيف، عبيد أحد

الحكومة.» ودور الرشيف أمالك غري وهللا وا مسُّ ما
جمعية وْفد زار أن بعد إالَّ فيها الحقيقة انجلت فما واملقامات القبور هدمهم أما
الندوي سليمان السيد قال وقد يُهدم، لم وما منها ُهِدم ما بأعينهم فرأوا مكة، الخالفة
ولكن وُكرست، ُهدَمت القبور عىل كانت التي والبيبان القباب «إن تقريره: يف الوفد رئيس
واملسجد ُهدَمت حمزة قرب عىل كانت التي والقبة شاهدنا. كما ساملة موجودة القبور
لذلك، العزيز عبد السلطان فأسف منه، قسٌم ُهدم فقد قبيس أبي مسجد أما ساِلٌم.»

برتميمه. وأمر
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املصفحات. إحدى أمام بجدة «الورشة» يف عيل امللك

محمد قال الكربى. الدين مصيبة القباب يف ولكن املساجد، عىل لإلخوان ثأر ال
هللا، دون من تُعبَد أوثانًا اتُّخذت التي القبور عىل بُنِيَت التي «املشاهد الوهاب: عبد بن
األرض وجه عىل منها يشء إبقاءُ يجوز ال والتقبيل، والنذر للتربُّك تُقَصد التي واألحجار

الدوارس. القبور خري بالحديث: ذكر وقد إزالته.» عىل القدرة مع
ملن ومقدِّسيها القبور هادمي إنَّ شكلها. يف إالَّ تتغري ال الناس يف السخافة ولكن
إذن نستأنس ال كيف األمم. تصلح ال عليها غضبة مثل للحجارة غضبًة وإن واحدة، أمة
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إالَّ حائل بسقوط الخرب صدَّق جدة يف َمن كلُّ القبور؟ إشاعات تُنسينا التي باإلشاعة
نرش يف ذلك مع واستمروا الرَّيب، شاركونا الناس بعض أن وأظن واملؤلف، فلبي املسرت
تحسني النرص فرقة لقائد يقول ليلة ذات مجلسه يف امللك جاللة سمعنا فقد اإلشاعة.
من أي عمان.» من اإلثبات اليوم جاءنا صحيح، حائل بسقوط «الخرب الفقري: باشا
الذين الناس من عليٍّا ولكن سعود، وابن نجد نكبات عن يُرَوى كان فيما األعىل املصدر

يقول. بما مشكِّك أنه فيها ظهر التي اللهجة خانتْه فقد التمويه، يُحسنون ال
رجالك نحن باهلل وهللا البدو: من املغلَّظة اليمني يُقسمون بَمن حتى يشكِّك كان وقد
كلهم ومشايخه رابغ صاحب مبرييك ابن إن هذا بعد يُقال فهل بدمنا! ونفديك عيل يا

اإلخوان؟ حوزة يف أصبحت رابغ وأن «دينوا»؟
للملك. الطاعة يُقدِّمون القرص يف هاكهم

سعود! ابن يُبايعون مكة يف وهاكهم
ى الحمَّ بني كنَّا، وقد ى، الحمَّ من كأدوار األخرى الواحدة تتلو وحقائق، إشاعات

أجمعني. للعرب هللا نسرتحم وبينها،
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والسيف – الكتابوالسنة

والحجازية. النجدية والدينية، السياسية العزيز عبد السلطان خطة تقدم فيما أوضحُت
األمان ويعرض جدة يف األجانب ن يؤمِّ مكة، إىل الطريق يف وهو البادية، من أرسل فقد
اإلسالم أمراء إىل الرياض غادر أن قبل وكتب السكينة، إىل أخلدوا هم إذا أهلها عىل
الحرمني، إىل الطرق ن وأمَّ الحج ُسبُل د مهَّ ثم القرى، أمِّ يف مؤتمر لعقد يدعوهم الحاكمني
بعضها فعالج جديدة، مشاكل لصاحبه خلق السعودي الحكم يف التطور هذا أن إالَّ
ماٍض وراءَه الطريق، منتصف يف يزال ال وهو مرضيًا حالٍّ بعضها وحلَّ عرصيٍّا، عالًجا
بيضاء. صفحة اآلخر والنصف غامًضا، بَدا وإن مكتوب نصفه مستقبل وأمامه مجيد

يدوِّن أن قبل املستقبل يف النظر شأنه من وليس التاريخ، يسبق ال املؤرخ أن عىل
فعندما السلطاني. املوكب تركنا حيث إىل إذن نعود املايض. حوادث من املهم األقل يف
(١٩٢٤ ديسمرب ٤)  ١٣٤٣ سنة األوىل جمادى من السابع اليوم مساء األبطح إىل وصل
املدينة، قلب إىل حاشيتُه تتبعه ونزل حصانًا، وركب ذلوَله العزيز عبد السلطان أناخ
وطافوا، السالم باب من فدخلوه الحرم، إىل ومَشوا املسعى من قربوا عندما لوا فرتجَّ

املعابدة. يف املخيم إىل عادوا ثم الليلة، تلك وسَعوا وصلوا
ومشاة، خيَّالة من الجيش السلطان استعرض — الجمعة — التايل اليوم صباح ويف
البخور، فيه وحرقت بالطنافس وفرشتْه البلدية، نصبتْه الذي الكبري الرسادق يف جلس ثم
وقد األوىل، املشاهدة فكانت اإلمام يعرفون ال كثريون بينهم وكان اإلخوان أوًال فاستقبل
الرسور، شدَّة من يبكون وهم جبينه، ويف خشمه يف ويقبِّلونه يصافحونه، عليه تهافتوا
تقبيلها، يريدون يده إىل فبادروا يسلِّمون، ارها وتجَّ أعيانها بعض مكة أهل من جاء ثم
األجانب من جاءتنا فقد التقبيل عادة أما العرب، عادات من «املصافحة قائًال: فمنعهم
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لرؤساء الوداع خطبة يف قاله ما فأعاد صغرية، خطبة فيهم خطب وقد نْقبَلُها.» ال ونحن
الرياض. من سفِره قبل نجد

وقتًا يُعنيِّ أن الشيبي القادر عبد الشيخ الكعبة مفتاح أمنُي إليه طلب ذلك بعد
الحميدية، يف االجتماع وكان التايل، اليوم يف موعًدا لهم فرضب مكة، بعلماء لالجتماع
العزيز عبد السلطان فيهم فخطب له، املجاورين ومن أهله من الحرام البلد علماء حَرضه

ييل: ما منها نقتطف بليغة طويلة خطبًة سياسية، اجتماعية، دينية، خطبة

اتبع َمن الناس وأفضل هللا، رشع فيها يُقام التي البقاع هي البقاع أفضل إن
عليه إبراهيم سيُدنا ُسْمَكه رفع منذ ومقامه، فه َرشَ البيت لهذا وإن هللا. أمَر

ونتَّحد. نتعاقد فتعالوا … جاهليتهم يف أمَره العرب عظَّم وقد السالم.

ظ��ال��م م��ك��ة ب��ب��ط��ن ي��ق��رَّ أالَّ وت��ع��اه��دوا ت��ع��اق��دوا ال��ف��ض��ول إن

يُِقيم أن عندي األمور أحبِّ من كان لقد البيت! هذا وربِّ وتاهلل وباهلل وهللا
الوجود، من إلبادتنا يعمل وال املبارك، البيت هذا يف هللا ْرشَع عيل بن الحسني
ال … األمور جميع يف وأساعده يده عىل (أقبِّل) أحبُّ الوافدين مع فأجيئه
يف واإلخالص وحده، هلل العبادة يف اإلخالص يشء، كلِّ يف اإلخالص غري ينفعنا
نبيه وسنة هللا كتاب يف بما يُعَمل أن الديار هذه يف أبغيه والذي كلِّها، األعمال
قال أن إىل رحمة. فيها األئمة فاختالف الفرعية األمور يف أما األصلية، األمور يف
منكم وأنا نصيحة، الدين إن بذمتي، وأنتم بذمتكم أنا واآلن اإلخالص: لبُّ وفيه
يخالف ما فيه كان فإن أيديكم. بني التي الكتب يف عقيدتنا وهذه مني، وأنتم
وبينكم بيننا والحكم فيها. عليكم يُشَكل عما وسلونا عنه، فردُّونا هللا كتاب
الوهاب عبد ابن نُِطع لم إننا … والسنة الحديث كتب يف جاء وما هللا كتاب
طبق فهي أحكامنا أما رسوله. وسنة هللا كتاب من بقول أيَّدوه فيما إالَّ وغريه
عىل نتبايع تعاَلوا عندكم مقبول هذا كان إذا حنبل. بن أحمد اإلمام اجتهاد

بعده. من الراشدين الخلفاء وسنة رسوله وسنة هللا بكتاب العمل

نبايع. كلُّنا بعضالحضور:
عندكم. ما القول برصيح لنا قولوا السلطان:

هذا. غري عندنا ما بعضالحضور:
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شيئًا. علينا تكتموا فال التقية، من باهلل أُِعيذُكم السلطان:
األصول يف وإياهم فنتباحث اإلمام حرضة يا نجد بعلماء اجمْعنا العلماء: أحد

هللا. شاء إن عليه نتفق ما ونقرِّر والفروع
تجتمعون. قريبًا زين. السلطان:

من بسبعة مكة علماء من عرش خمسة اجتمع األوىل، جمادى ١١ يف يومني، وبعد
فيه: جاء بيانًا مكة علماءُ أصدر ثم والفروع، األصول يف فتباحثوا نجد، علماء

بينه جعل َمن منها: أصولية. مسائل يف نجد علماء وبني بيننا االتفاق حصل قد
كافر فهذا ، رضٍّ دفع أو نفع جْلب يف ويرجوهم يدعوهم خلقه، من وسائط هللا وبني
وإقامة وإرساجها القبور عىل البناء تحريم ومنها: ُقِتل. وإالَّ تاب فإن ثالثًا يُستتاب
من أحٍد بجاِه هللا سأل َمن ومنها: الرشيعة. يف محرَّمة بدعة ذلك يف ألن عندها؛ الصالة
العقيدة بذلك فاتفقت واتفقنا تباحثنا املسائل هذه يف حراًما. مرتكب ُمبتِدع فهو خْلِقه

نجد. أهل إخواننا وبني الرشيف الحرم علماء معارش بيننا
يوم ويف وقبلوها. الوهابي الحنبيل املذهب يف الجوهرية املسائل أقرُّوا إنهم أي

القبلة:1 جريدة مطبعة يف مطبوًعا اآلتي البالغ صدر العلماء اجتماع

والبدو الحرضمنهم الحجاز سكان من وضواحيها مكة يف ملن
ودفًعا محارمه، انتُهكت الذي هللا لدين انتصاًرا إالَّ إليكم ديارنا من نْقُدم لم

فيكم. باألمر استبدَّ َمن ولبالدنا لنا يكيدها كان لرشوٍر
أو الرشيف الحرم موظفي من الديار هذه يف العلماء من كان َمن كلُّ
إالَّ نزْده، لم إن قبل من عليه كان ما عىل له فهو معني، راتب ذا املطوفني
ا ممَّ ممنوع فهو عليه قائم هو ملا يصلح ال أنه الحجة عليه الناس أقام رجًال
… ه حقَّ أعطيناه املسلمني مال بيت يف ثابت حقٌّ له َمن وكلُّ قبل. من له كان
إالَّ عندي ضعيف وال له، الحقَّ آخذَ حتى الضعيف إالَّ عندي كبري ال
أقبل وال هوادة، هللا حدود إقامة يف عندي وليس منه، الحق آخذ حتى الظالم

شفاعة. فيها

بداية يف الحسني عليها فاستوىل الرسمية، الحجاز جريدة فيها يطبعون لألتراك املطبعة هذه كانت قد 1

القرى. أم جريدة وأصدر سعود ابن عليها استوىل ثم القبلة، جريدة فيها يطبع ورشع الثورة
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الجزاءَ أن القاعدة عىل مبنيٌّ الديني للمشكل حلٌّ العلماء بيان ويف البالغ، هذا يف
أحد كأن اآلخر، قبل صدر البالغ، أو البيان االثنني، من أي فرق وال العمل. نفس من
ونعمل مذهبكم أركان نقبل إذن الثاني: فقال التقليدية، حقوقكم نمسُّ ال قال: الفريقني

بها.
حرضه عامٌّ اجتماع ُعِقد والعلماء السلطان بني الخاصة االجتماعات هذه بعد

فقال: السلطان، فيهم فخطب والتجار، واألعيان العلماء

األمور من أمٌر عيلَّ أُشِكل إذا حتى وإخالص، وعلم بصدق يعملون رجاًال أريد
املسئولية وتكون ساملة ذمتي فتكون بمشورتهم، وعملت حلِّه يف إليهم رجعُت
يكذب كذاٌب رجٌل أقبلهم، وال أكرههم ثالثة القول يف الرصاحة وأريد عليهم،

عندي. الناس أبغض هؤالء متملِّق. ورجل هًوى، ذو ورجل ًدا، تعمُّ عيلَّ

أهيل مجلس لتأسيس االجتماع عظمتُه افتتح الرصيحة الوجيزة الخطبة بهذه
والتجار والعلماء األعيان من وانتخبوا البلدية، دار يف ثانية الناس فاجتمع شوري.

الشيبي. القادر عبد برئاسة عضًوا عرش أربعة من مؤلًَّفا مجِلًسا
كاملشكل العلماء، باتفاق وال الشورى مجلس بتأسيس تَُحلُّ ال مشاكل هناك أن عىل
أو األول ثغرها من مكة تموين دون جدة يف الدفاع خطُّ حال وقد مثًال، االقتصادي
؛ الخطُّ ذاك تمَّ عندما إالَّ الحرام» هللا بيت «جريان عن األقوات عيل امللك يقطع ولم األقرب،
أولئك من أو بجدة، القرص إىل يوم كلَّ صباًحا يجيئون كانوا الذين من حرب، بدو ألن
يف السبب بعض هو القوافل. وينهبون مكة إىل الطريق يقطعون كانوا «دينوا»، الذين

عليهم. اإلخوان حمل
إىل الرياض، من سافر أن قبل حتى األوامر، أصدر العزيز عبد السلطان كان وقد
احتلتْها التي الثغور أول القنفذة وكانت البحر، إىل طريقني بل طريق بفتح وقوَّاده اله عمَّ
أقرب والليث مكة، عن ميل مائتي من أكثر تبعد القنفذة ولكن عسري، من جيوشه
ذاك إىل مشت التي الرسية أن عىل احتاللها. إىل الحجاز يف القيادة بادرت لذلك منها؛2
دامت معركة يف وإياهم فاشتبكت املقاومة، بعض حسن» «ذو أرشاف من لقيت الثغر

بجنوب. غربًا مكة من ميًال تسعني مسافة عىل هي الليث 2
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اآلخرون، وسلَّم كثريون منهم ففرَّ حسن»، «ذو عىل فيها الغلبة وكانت ساعات، بضع
سعود. ابن حوزة يف الليث وأصبحت

الثعالب. سلوك سلوكهم من كان ما إىل السابق الفصل يف أرشنا فقد رابغ3 عرب أما

بك. حمدي بقيادة جنديٍّا خمسني عليهم فأرسلت جدة حكومة عَصوا أنهم والحقيقة
رابغ، إىل وأبحروا صغرية، مدافع بثالثة ُسلِّحت قد كانت التي الطويل باخرة ركبوا
املشايخ سلَّم بل املقاومة، من شيئًا مشايخها أو عربانها من يلَقوا ولم الربِّ إىل فنزلوا
الطاعة يمني فأقسموا جدة، إىل الجنود مع وجاءوا مبرَييك ابن رابغ عامل عمِّ ابن ومعهم

بلدهم. إىل بالرجوع لهم وأذن عنهم، فعفا لعيلٍّ

الشمايل. الحي جدة،

ورابغ، مكة بني الطريق يف العربان، من آخر وفريًقا اإلخوان تصادم األثناء ذلك ويف
إىل ديارهم فتمتد حرب من بطون يقطن الحجاز تهامة يف البيان؛ يستوجب تصاُدًما
وتنهب الحجاج، عىل تعتدي الحج مواسم يف القبائل هذه كانت وقد املنورة. املدينة

الشمايل. الغرب إىل مكة عن أميال وعرشة ومائة الشمال إىل جدة عن ميًال تسعني تبُعد رابغ 3
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مكة النجدي الجند دخل فعندما معلومة. رواتب ذلك، فوق الحكومة، وتتقاىض القوافل،
خالد: لهم فقال الرشعي، حقهم أنه ادعوا بما يطالبون خالد الرشيف إىل بعضهم جاء
السيف.» وعندنا والسنة، الكتاب فعندنا وإالَّ سواء، املسلمني ة وكافَّ كنتم «دينتم» «إذا

فالتَقوا اإلخوان من رسية عليهم خالد فأرسل عاصني، الحروب يف هؤالء استمرَّ
شديدة رضبة فرضبوهم املدينة، طريق عىل ورابغ، مكة بني عسفان4 يف منهم بجماعة
العامل ففكر رابغ، من اإلخوان قُرب هذه حملتهم ويف الطريق. ذاك من وأزالوهم
هللا، د ويوحِّ خالًدا الرشيف يعاهد وثانيًا أوًال مكة وجاء أمره، يف مبرَييك بن إسماعيل
التعدِّي يمنعوا أن رشط عىل رواتب وملشايخه له عنيَّ الذي السلطان قدوم ينتظر فلبث
الذين وعربانها رابغ قصة هي هذه مكة، إىل البحر من الطريق ويحموا الحجاج، عىل
تبعوا ثم الفريقني وساوموا وفاوضوا اليميننَي، وأقسموا مكة، إىل وراحوا جدة جاءوا

واألكرم. األقوى
من غريه كثريون واألكرَم األقوى تَِبع فقد سلوكه، يف فريًدا مبرَييك ابن كان وما
عند العزيز عبد السلطان عىل تهافتوا الذين والفعور الحرَّث األرشاف من ومنهم العرب،
السلطان أرىض وقد َوى. السُّ معاملة ُعوِملوا منه تزلُّفهم رغم ولكنهم مكة، إىل وصوله
قلَّة شاكني جاءوه أنهم عىل بعد. فيما سيذكر الذي الشورى مجلس تأليفه يف الجميع
اتخذ قد إنه لهم فقال والضيق. الشدة من ذلك بسبب األهايل يعانيه وما وغالئها، األقوات
ال وجيوشه ورجاله وإنه الليث، طريق عن األقوات ولجلب أوًال، االحتكار ملنع التدابري
نجد أهل ولكننا قليلة «هي نجد. من تجيئهم األقوات ألن شيئًا؛ القبيل هذا من يكلفونهم
هللا.» شاء إن بيدنا التي الثغور من األرزاق تردُّ وقريبًا بالصرب عليكم … بالقليل نكتفي
األرزاق. عنهم يمنع فال شكواهم يسمع علَّه عيلٍّ امللك إىل كتاٍب بإرسال استأذنوه ثم
ذلك ومع ملبسة، شكوانَا يظنها وقد شكواكم يسمع ال عيلٌّ يفيد، ال «هذا السلطان: فقال

أرسله.» كتابكم هاتوا
بأال ورجاء وتعنيف َلْوٌم مكة، أهل من ستني بإمضاءات امُلذيَّل الكتاب، هذا ويف
ِمْن ﴿أَْطَعَمُهْم تعاىل: فيهم قال الذين الحرام هللا بيت جريان وهم عنهم األرزاق يمنع
جهة من مجرمني كنَّا فإن علينا؟ التضييق يف السبب «وما َخْوٍف﴾. ِمْن َوآَمنَُهْم ُجوٍع

األماكن. أمنع من وهي عسفان ثنية 4
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إننا … إخراجهم عىل لنا قوَّة وال مكة دخولهم يف املسئولني فلسنا النجدية الحكومة
حتى النجدية الحكومة وتُخِرجوا بجيوشكم تْقُدموا أن إما أمرين؛ من واحًدا نسألكم
معاشنا.» َجْلب من تمكِّننا التي األسباب من شيئًا ترتئوا أو رزقها، طريق ملكة تفتح

تقتيض الحربية فالقواعد مكرهني، إالَّ عنكم األرزاق نمنع «لم عيل: امللك فأجابهم
جيوشه.» تموين وعدم العدوِّ مركز إحراج غري لنا قصد وال ذلك،

الناس عىل وتضييقهم اإلخوان، أْمَر العزيز عبد السلطان إىل األهايل شكا وقد
من سمع ولكنه باَلهم، السلطان فطيَّب األحايني، بعض يف الناس ورضبهم وشتمهم
فأمر يصلون!» ال يصلون، وال العزيز، عبد يا يدخنون، «هم تَُرد: ال كلمة أيًضا اإلخوان
يُنبَّه وأن ممنوع. والرضب ممنوع الشتم مالية: غرامًة يدخن َمن كلُّ يُغرَّم بأن السلطان
إجابة بوجوب ينادي مناديًا البلدية فأخرجت الصالة. عىل املواظبة وجوب إىل األمر ذوو
كان وَمن الرشيف، الحرم يف الصالة إىل يبادرون املؤذِّن الناس سمع «فإذا هللا، داعي
َمن وغريها البلدية رجال من جعلنا وقد منه. مسجد أقرب يف فليصلِّ الحرم عن بعيًدا

عليه.» الرشعي الجزاء لتقرير الصالة عن ر املتأخِّ يناظر
شئوَن الحسني، قرص يف يقيم كان الذي خالًدا، الرشيف السلطان عظمة وىلَّ ثم
مكة أهايل وبني بينه وأقام الحجاز، بدو عىل العبادلة من هزَّاع الرشيف ر وأمَّ اإلخوان،

لهم. مقرٍّا الحميدية رساي اتخذوا الذين السوريني، بعُض يعاونه مستشاريه أحَد
الدينية املشاكل بعض وحلَّ الداخلية الشئون بعض عظمته نظَّم هذا بمثل
الدول بقناصل يتعلَّق كان يومذاك فأهمها الخارجية شئونه أما مكة، يف والسياسية
وهاكه البادية، من إليهم أرسله الذي الكتاب جواب وصوله بَُعيد منهم جاءه وقد بجدة،

ه: بنصِّ

بن العزيز عبد العظمة صاحب حرضة إىل أدناه عني املوقِّ الدول ممثِّيل من
واجبات تقديم بعد األكرم، نجد سلطان سعود آل فيصل آل الرحمن عبد
ذكرتموه وما ١١٤ عدد الثاني ربيع ٢٤ يف املؤرَّخ كتابُكم وصَلنا قد االحرتام،
وتأمينهم رعايانا بحفظ املتعلِّقة االقرتاحات بخصوص أما لدينا. معلوًما صار
مبنيٌّ رعايانا احرتام بأن عظمتكم نذكِّر أن الالزم من نرى الحرب خطر من
حكوماتنا باسم ندعوكم عليه فبناءً الحرب. أيام يف ُمتبعة دولية حقوق عىل
بجميع مسئولني تكونوا وإالَّ أموالهم. مع رعايانا أشخاص احرتام إىل جميعها
املرَسل الكتاب بخصوص أما كان. مكان أيِّ ويف وقت أيِّ يف عليهم يقع ما
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والتي نتبعها التي الِحياد لقاعدة نظًرا تسليمه يمكننا ال فنحن جدة أهل باسم
تقبَّلوا الختام ويف إليكم، نعيده فعليه كان. وجه أيِّ يف ل بالتدخُّ لنا تسمح ال

االحرتام. فائق
اإلفرنسية القنصلية بشئون القائم
إيران شاه جاللة قنصل وكيل
العظمى بريطانية وقنصل معتمد
إيطالية ملك جنرال قنصل
هوالندة قنصل وكيل

نُِرش وقد وصوله، يوم السوق حديث كان فقد جدة أهل إىل الكتاب فحوى أما
أرجعوه. القناصل أن السلطان همَّ فما القرى» «أم جريدة يف رسميٍّا بعدئٍذ

كتاب وهذا القناصل: كتاب مع جاءت التي الكتب فضَّ عندما ر وتضجَّ قطَّب ولكنه
ما الريحاني. أمني من كتاب وهذا النقيب. طالب السيد من كتاب وهذا فلبي. املسرت من

السالم؟! غري يبغونه الذي وما األيام؟ هذه يف جدة إىل بهم جاء الذي
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النجاب «عاد القشلة: يف القيادة بالهاتف يكلم الدفاع لخطِّ الرشقي الباب عىل الحارس
بالهاتف القيادة وفلبي.» والريحاني طالب السيد وإىل القناصل إىل ُكتُب ومعه مكة من
السالم: رسل إىل بالهاتف الهاشمي الديوان رئيس مكة.» من النجاب «عاد القرص: إىل

«… النجاب «عاد
وزير فيها فاستقبلنا الخاصة، عيل امللك غرفة الحاجب فأدخَلنا القرص، إىل بادرنا
فوق سوداء جبة البًسا الذؤابة، ذات البيضاء بعمامته ًما متعمِّ جاللته دخل ثم الخارجية،
ع موزِّ اليوم امللك أحدنا: فقال مختومة، إيَّاها أعطانا ثالثة ُكتُب وبيده الحرير، من أنباز

بالقهوة. وأمر جاللته فضحك بريد،
الكتب تبادلنا ثم بكلمة، يفوَه أن دون وأعاده فقرأه للملك وقدَّمه كتابه، منَّا كلٌّ قرأ

اآلخر. إىل العزيز عبد السلطان كتبه ما عىل منَّا كلٌّ فاطلع ساكتني، كذلك
فلبي»: املسرت العزيز «الصديق إىل كتابه يف قال

فعىل بنا الخاصة الشئون بعض يف ومباحثتنا ملقابلتنا حرضتم كنتم إذا
كنتم إذا أما الحرم، خارج بكم لالجتماع الطريق ل وسنسهِّ عة، والسَّ الرُّْحب
ليس وإنه … فائدة البحث يف أرى فال الحجاز مسائل يف ل التدخُّ تنوون
املسألة هذه يف وسيًطا َجْعلُكم صديقنا يا ومصلحتك الخاصة مصلحتي من

املحضة. اإلسالمية

النقيب». طالب السيد املحرتم األخ «حرضة إىل كتابه يف وجاء

هل نعرف أن يجب ولكن بكم، نرحب فنحن مقابلتنا تودُّون أنكم ذكرتم لقد
الغرض كان فإذا الحجاز؟ مسألة يف للوساطة هي أم ية ودِّ شخصية املقابلة
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كان وإذا … ذلك من فائدة أرى ال فإني املسألة هذه يف ط التوسُّ الزيارة من
َقِبَله إذا أما جدة، عن يتخىلَّ أن فعليه الدماء حقَن حقيقًة يودُّ عيلٌّ الرشيف

مجهول. غري فمحلُّه للحجاز حاكًما وانتخبه اإلسالمي العالم

املؤلِّف: كتاب عىل جوابه يف وقال

منهم كتابًا تحملون وأنكم سورية يف جماعة ِقبَل من ُموَفدون أنكم ذكرتم
ألفت أن أحب ولكن الريحاني، أمني العزيز بصديقنا حال كلِّ يف ب أرحِّ إلينا.
فيه أرى فال الحجازية املسألة يتناول البحث كان إذا وهو هامٍّ، أمر إىل نظركم
أنفِسنا لهوى األمر وترك املسلمون. يحلَّه أن يجب الحجاز مشكل ألن فائدة؛
أحبُّ إني حال، كلِّ ويف … العربية وال اإلسالمية املصلحة تُجيُزه ا ممَّ ليس

املقابلة. قبل وجالءَه األمر توضيح

باختالف اختلفت منَّا كلٍّ ردِّ يف السلطان طريقة ولكن ط، للتوسُّ إذن سبيل ال
باخرة: أول يف جدة غادر إذا يمانع ال عظمته أن تأكَّد فلبي فاملسرت واألحوال؛ الصفات
ل يتدخَّ أن سعود ابن مصلحة من وال مصلحته من وليس محضة إسالميَّة املسألة «إن
سعود ابن يسمح ال «وكيف األمل: من بقيٌَّة مسلًما بصفته طالب للسيد وكان بها.»
أما اإلقناع.» يف الحجة نصف واملواجهة تباحثنا، تواجهنا ومتى بمكة؟ األقل يف بزيارة
قبل وجالءَه األمر توضيح أحب «إني قال: إذا مفتوًحا؛ بابًا له ترك فالسلطان املؤلف

املقابلة.»
طالب السيد وكتب ًعا مودِّ فلبي املسرت فكتب السعودية، العظمة عىل الكرَّة ُعْدنا
قريبًا، مرص إىل يعود أن مضطرٌّ ألنه باإلرساع؛ ا وملحٍّ ودية» «شخصية بزيارة مستأِذنًا

البيان. بعض يستوجب كتابًا املؤلِّف وكتب
وأكَّد مضحًكا، مستغربًا طالب السيد عن شيئًا القرص يف األصحاب أحُد إيلَّ أرسَّ قد
صديق السيد أَوليس عيل؟ امللك أخا فيصل امللك خصم السيد أليس قال. فيما جادٌّ أنه يل
قلت والحجاز. العراق مليَكي خصَميهما عىل االثنان اتفق إذا يُستغَرب فال سعود؟ ابن
ارتيابَه وضعُت فقد ذلك ومع شاعر، تصوُّر سياسيٍّا كان وإن تصوره إن لصديقي:
أن من بمكة طالبًا يقابل أن السلطان عىل أسهل أنه ظننُت أني وبما ، الجدِّ موضَع
إرسال عىل مت صمَّ املسيحي، العربي صديقه ليقابل مثًال اء حدَّ إىل األحوال تلك يف يخرج
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أؤدَِّي أن اإلمكان يف يكن لم حال كلِّ ويف السيد. قبل برسالتي إليه ألصَل مسلم رسول
أقول: عظمته إىل كتبُت لذلك كلَّها؛ الرسالَة كتابًة

مكة يف تجارية عالقات جدة يف السوري1 التاجر العويني حسني لصديقي إن
ويحمل أذنتم إذا بمقابلتكم ف فيترشَّ وللزيارة، للتجارة يحرض وهو املكرمة،
الذي اليسري ويف الثقة. كلَّ أفندي بحسني أثق إني خربي. بعض عظمتكم إىل
إىل يالقيه َمن ُمروا بقدومه أذنتم فإذا البيان. عن يُغني ما به عني سينوب

العايل. مقامكم إىل محافًظا ويصحبه الطريق منتصف

يَُعد ولم األسبوع فمرَّ األجوبة، ننتظر وِبتْنا األوىل جمادى ١٢ يف هذه الُكتُب أرسلنا
غرينا يكن ولم الثالثة، نحن فحرضنا للمفاوضة يدعونا عيل امللك أرسل عندئٍذ النجاب.
وأستشريكم. الحالة يف جدَّ ما ألبُسَط «دعوتُكم قائًال: الحديث جاللته ففتح املجلس، يف
تَُمسَّ أن وهللا ويسوءني العرب. لخري بل الفريقني لخري جدة إىل األفاضل أيها جئتم قد
من الجواب يجئْكم ولم األسبوع مرَّ قد مخجول. وهللا أنا منَّا. أحد أجل من كرامتكم
من عرباننا منعوا ورجاله علينا، القبائل يُفسد اآلن فهو متحرِّك، والرجل سعود. ابن
منَعة يزداد الدفاع خط أنفسنا. ماسكون هنا ونحن جدة. إىل كالعادة الفحم إرسال
قد لذلك للعمل؛ صالحة أصبحت كلُّها والطيارات للحرب، مستعدون وجنودنا يوم، كلَّ
القنابل لرمي الطيارات رسب نُرسل ثم بالطيارة، مكة أهل إىل بالًغا غًدا نُرسل أن قرَّرنا

املسألة.» يف ألستشريَكم دعوتكم وقد فاصلة. نتيجة إىل يوصلنا ذلك علَّ األبطح، يف
تنفجر، أنها متأكدون أنتم هل صالحة؟ قنابلكم «هل فقال: أوًال، طالب السيد تكلم
الطيارات، بعدئٍذ العدو يخىش فال عليكم، بالرضر تعود تنفجر وال قديمة كانت فإذا

بأس.» فال صالحة كانت فإذا العمل، عىل تُقِدموا أن قبل تجرِّبوها أن يجب

العود. صْلب اللهجة، صادق الكلمة، رصيح العقيدة، ثابت عربي ووطني سوري أديب العويني حسني 1

وجهاء وبعض فقىض بالكورة، املنفى إىل سورية يف الفرنسيس عهد أول يف العربية وطنيتُه به أدَّت وقد
ولم الثانية فتعاطى والتجارة، السياسة تتجاذبه الحجاز جاء ثم أشهر، بضعة هناك األْرسِ يف بريوت
يف للطعام فدعاني جدة، إىل وصويل عند السوريني من بهم اجتمعُت َمن أول كان األوىل. الهجر كلَّ يهجر
ِلما يوم، كلَّ وكنت عليه، ضيًفا فنزلت المًعا، وذوق ُفُرش من فيه ما وكل رحبًا، بيتَه فلقيُت التايل، اليوم
والعرب. السْلم سبيل يف وتعاونَّا فتآخينا به، وإعجابًا له حبٍّا أزداُد وطنيته، وصْدق إخالصه من يل بدا
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الجواب، يجيء أن إىل تنتظروا أن امللك جاللة يا رأيي «من فلبي: املسرت تكلَّم ثم
بفائدة.» يأتي ال األقل يف ذلك قبل الحربي العمل هذا ومثل

«إنكم حربية: بصفة مكة إىل الطيارات تُرَسل أن الحكمة من يَر فلم املؤلف أما
الطيارون تقيَّد وإن حتى بمصلحتكم ترضون فقط األبطح يف القنابل برمي أمرتم وإن
منها، الرشقي الشمال إىل مكة خارجة ساحة األبطح أن نعرف نحن العليا. القيادة بأمر
الجرائد فتنرشه خربها، الربق يطري هناك تقع قنبلة وأول ذلك، يعرف ال العالم ولكن
طيارات الطيارات. من ناًرا مكة يُمطر عيل امللك العريض: بالقلم لكم املعادية خصوًصا
جاللتكم باسم مرضٌّ وهذا املدينة! قلب يف قنابلها وترمي الكعبة، فوق تطري عيل امللك

العربية.» باملصلحة ومرضٌّ
متمسًكا ظلَّ ولكنه مقتنع، أنه برأسه امللك وأوَمأ رأيي عىل فلبي املسرت وافق قد
فطلبنا األمر. يف الفصل عىل وتحمله مكة، من سعود ابن تُخِرج الطيارات أن بنظريته
جرِّبوا ذلك «وأثناء طالب: السيد قال ثم الطلب، جاللته فأجاب أيام، ثالثة العمل تأجيل

القنابل.»
وقبل بحرة، فوق مكة إىل الطريق يف بل الدفاع خطِّ ضمن تكن لم التجربة ولكن
السالم. الصلح عىل وقلنا إنكليزية غضبًة فلبي املسرت فغضب االنتظار. مدة تنتهَي أن
وفيها السلطان، من األجوبة يحمل العارش، أي التايل، اليوم صباح يف عاد النجاب أن عىل
طالب السيد املحرتم لألخ وفيها هللا. بأمان امليمون: بالسفر الدعاء فلبي املسرت لصديقه
يف وأنتم «وستصلكم براحته، املخاطرة معها تجوز ال االضطراب من حال يف مكة أن

هللا.» شاء إن الطيبة أخباُرنا مرص
كتابي: عىل جوابه يف وفيها

لديكم ما بكلِّ فزوِّدوه إلينا، بالقدوم العويني حسني لصديقكم سمحت قد
أمني صديقنا أفكار نقل يُحسن أن نرجو وإننا … واآلراء واألفكار الكتب من
ويف العرب خدمة يف الجسيمة املشاق مك تجشُّ عىل أشكرك وإني … الريحاني

قضيتهم. سبيل

بروح لطف أنه كما الوزراء، واستبرش امللك فبشَّ القرص جوَّ الجواب هذا جال قد
السالم. عدوُة وصفًة طبًعا والجندية السور، خارج الجندية

العويني مع مرسٌل «إني أقول: السلطان عظمة إىل فكتبت والعمل، الجواب إىل بادرنا
وأرشت الحارضة، الحالة يف آرائي نتُها ضمَّ ومذكِّرة بريوت، يف املسلمني وجهاء من كتابًا
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العزيز عبد وصديقي فموالي مصيبًا كنت فإذا العويني. رشحها يف ع يتوسَّ نقاط إىل
نقًصا يَُعد قد بما يشفعان وإخاليص فحبي مخطئًا كنت وإن الصواب، غري يتبع ال
يف يرغب َمن أول فأنا والصواب الخطأ من مزيج قدمت فيما كان إذا أما علمي. يف
طويل يا علِّموني، امللوك. من أقبلها ال فكيف السوقة، من الحقيقة أقبل وإني التمحيص.

مصيبًا.» كنت إذا يل واسمعوا مخطئًا، كنت إذا العمر،
ديسمرب، بَْرد من عليه فأشفقنا محرًما، إالَّ جدة من يسافر أن العويني يشأ لم
العربية.» وللقضية هللا «لوجه يقول: وهو اإلحرام، عىل أرصَّ ولكنه الليل، يف خصوًصا

الغالف فهذا أمني، يا أرجع لم «إذا وقال: مختوًما، غالًفا الوداع ساعة أعطاني ثم
بيشء وأحسست األقل، يف الطريق خطر الخطر، حقيقة أدركُت عندئٍذ بريوت.» يف ألمي

األخرية. الكلمَة إليه أُِرسُّ وأنا بي ما موَّهت ولكني قلبي، يف حلَّ ثقيل
حقائبه تحمل كانت التي البغلة فركب امللك، جاللة ودَّع أن بعد القرص، أمام ْعناه ودَّ
ولكن هللا، بأمان آخر، ورفيق والنجاب خادُمه يصحبه هللا بأمان الغروب بعد وسار
املهجورة القهوة يف الليلة تلك بحرة يف ورفاقه صديقي لقي فقد آمنة؛ تكن لم الطريق
يسرتيحوا أو ليناموا الليل نصف بعد دخلوا البدو. حتى ع يروِّ ما إليها، أَووا التي املظلمة
فأشعل لزًجا، مائًعا شيئًا هناك أن األرض إىل بيده ألقى عندما العويني فأحس قليًال،
— بالجثة فإذا آخر عوًدا فأشعل طريٍّا، يزال ال بالدم وإذا دم، به فإذا الكربيت من عوًدا
أدلجوا — العراء يف قصرية اسرتاحٍة بعد — ورفاقه ولكنه منه! قريبة — أعرابي جثة

بالشهداء.2 السلطاني املخيَّم إىل التايل اليوم ظهر يف فوصلوا ساملني، املكان ذلك من
عظمته يبطئ فلم مقِنًعا، السلطان مع أحاديثه ويف مكرًما رسوًال العويني وكان
شهر من والعرشين الخامس يف فعاد فقط، أيام ثالثة العويني غاب بالجواب. املرة هذه
فيها، ننتظره كنَّا التي الردهة باب يف فوقف اليوم، ذاك مساء جدة إىل وصل ديسمرب.
امللك مع ساعتئٍذ كان وقد رسوًرا، القلوب لها خفقت ابتسامة ويبتسم حقيبته يحمل وهو
ورئيس الخطيب، فؤاد الشيخ الخارجية ووزير رساج، هللا عبد الشيخ الحكومة رئيس
من فأخرج السجادة، عىل وجلس العويني سلَّم السقاف. أحمد السيد الهاشمي الديوان

عن يبعد سهل والشهداء جدة، طريق يف مكة خارج الشهداء إىل باألبطح املعابدة من املخيَّم نُِقل قد كان 2

ساعة. نصف الغربي مكة طرف أي جرول؛
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الجذَل ونور فطالعه امللك، لجاللة وقدَّمته فقرأته إيلَّ، ودفعه السلطان كتاب حقيبته
ُمحيَّاه. يكسو

فيك هللا بارك حسني، يا فيك هللا بارك الجزئيات. غري ى تبقَّ وما األمر «ُقِيض –
«هاتوا ونادى: والكوفية العقال رأسه عن نزع ثم االثنني، نحن وقبَّلنا هذا قال أمني.» يا

العرب.» دم من واحدة نقطة تُهَرق أن أحبُّ ال أني هللا يشهد … شاي
سجاياه فمن غرَو وال مثلها. يف شاهدناه قلَّما بهجة يف الليلة تلك جاللته كان

للسلم. محبٌّ مسالم رجل أنه الرشيفة
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الطيارات

يف ومنهم األرشاف، وبعض اإلخوان مكة يف منهم بالسلم، يرضون ال أناٌس هناك كان
فريق لكلِّ كان وقد الهاشمي. للبيت املناوئني األهايل وجهاء من وجماعة الجنديَّة جدة
عىل مساعيهم. وإفساد املتوسطني مقاومة يف خاصٌّ غرٌض جدة، ويف مكة يف هؤالء، من
املنافع عن ومجرد النفس، يف راسخة عقيدة عن ناشئ ألنه أطهرهم؛ اإلخوان غرض أن
كانوا فقد جدة، يف الهاشمي للبيت واملناوئون الجندية أي اآلخرون، أما الشخصية.

وبرهانًا. تبيانًا الحوادث وسنرسد املنفعة. وإما االنتقام، وإما الشهرة، إما ينشدون
امللك كرَّر إليه، العويني رسوَيل بإرسال العزيز عبد السلطان من اإلذن جاء عندما
أن إىل مكة أهايل إىل الحربي املنشور إرسال ل تؤجِّ أن يف العالية القيادة إىل أوامره عيل
وأن منه، واحدة نسخٍة بنرش تأذن فال بالنسخ تحتفظ وأن بخصوصه، آخر أمٌر يصدَر

بحرة. استكشافهم يف يتجاوزوا بأال الطيارين عىل تشدِّد
ديسمرب) ٢٧) الثانية  جمادى ١ ففي امللكي؛ األمر تجاوزت العالية القيادة ولكن
أن ألتمس وفيه جوابي السلطان عظمة إىل يحمل وهو النجاب سفر من يوم بعد أي
يف ورمْت مكة، إىل طيارة طارت اليوم ذاك ظهر بعد السلم، وفوِد الجتماع مكانًا يُعنيِّ
إىل الحربي املنشور عيل، امللك منشور من نسًخا بالشهداء السلطاني املخيم ويف األبطح

األهايل.1

لدينا، أصبح حتى وَصْوب َحَدب كلِّ من إلينا إخوانكم وأقبل شعثنا، جمعنا «لقد املنشور: هذا يف جاء 1

الفنية الوسائل بكلِّ جندنا ْزنا جهَّ ولقد نحِره. يف العدو َكيْد يردُّ ما والعتاد الرجال من هلل، والحمد
طياراتنا ستبدأ لها. املغتصب من بالدنا وتطهري إليكم الرحيل أهبة عىل نحن وها الحربية، واملعدات
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امللك، بها أمر التي التأجيل مدة انقضاء قبل أي يومني، منذ طارت قد وكانت
الشَميسة، إىل وصوله وعند السلطاني املخيم من اليوم ذاك خروجه بعد العويني فشاهدها
رئيس وال الوزراء كان وما األمر. جهل أنه منه فأدهشني امللك أواجه القرص إىل سارعت
أحد فجاء أمامه، الصغرية املائدة عىل الصغري الجرس جاللته فقرع به. عاملني الحكومة
الطيارة أن وأقرَّ تحسني جاء حاًال.» ليحرض باشا تحسني «ناِد له: فقال الديوان كتبة

املنشور. من نَُسًخا رمْت أنها أنكر ولكنه بحرة، تجاوزت
املحرِّك يف صغريًا خلًال أن هو — الباشا كالم — األوامر تجاوز يف السبب أما
بحكم فطارت األرض، إىل السقوط من الطيارة ليقي السري يف اإلرساع عىل السائق حمل
لم وردِّها، ضبطها من ذلك أثناء يتمكن فلم طويلة، طرية مستقيم خطٍّ يف االستمرار
أظن «ال مكموم: غضب صدري ويف فقلت مقتنع، أنه برأسه أومأ إنما بكلمة، جاللته يَُفه
العالية لألوامر املخالفة بنتيجة أدرى وأنت التجاوز. لتربير كاٍف السبب هذا أن باشا يا

الحرب.» أيام يف
املهم.» باألمر هو «ما تحسني: فقال
باشا.» يا مهم ملكي أمر «كلُّ فقلت:

وانرصف. مسلًِّما فنهض بالرتكية، القائد مخاطبًا جاللته ذاك إذ فتكلَّم
امللَك يْصُدق لم تحسينًا أن ظني فأثبتت الحادث، تفاصيل جاءتني التايل اليوم ويف
كتابي يقرأ أن بعد السلطان يقول «ماذا قائًال: جاللته وكلَّمت القرص إىل فبادرت الخرب،
وإما مخدوع إما إني يقول أنه شكَّ ال الحربي؟ منشوركم ويقرأ طيارتكم يشاهد ثم
املؤامرة لتلك الدائرة ونقطة السلمية، مساعينا إلفساد موالي يا مؤامرة هناك إن مخادع.
بكلِّ أسعى وأنا السلم. يريدون ال وغريهم الضباط من زمرة هناك إن نعم القشلة. هي

والطمأنينة الثبات من فيكم نعهد ما عىل كونوا النارية. القذائف من وابًال العدوَّ لتمطر جوكم يف بالتحليق
فالوطن أوتيتم، ما بكلِّ وطنكم لتخليص واعملوا … الفرار إىل سبيًال للعدوِّ تجعلوا وال … والشجاعة
يف املؤرَّخ األرزاق، فيه يطلبون الذي مكة أهل كتاب عىل عيل امللك جواب ويف لديكم.» يشء كلِّ من أعىل
مثل ويعملون وجريانه هللا حَرَم يحرتمون وأذنابه سعود) (ابن هو كان «فإن ييل: ما األوىل، جمادى ٢٥
عن الذَّْود يكون كيف ويرون هللا، شاء إن حقائقهم نُظهر فهناك الحرم، خارج إىل ويخرجون عميل
أيديهم بني من سنوافيهم فإننا جامدين مكانهم ولبثوا يخرجوا لم وإن الحوزة. عن والدفاع الِحياض

العليا.» هي هللا كلمة تكون حتى (الطيارات) فوقهم ومن خلفهم. ومن
قياَدهم. عيلٌّ امللك يملك ال أناٌس القشلة يف كان كما القرص يف كان قد
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العويني. حسني

كنتم فإذا السلم. سبيل يف سعود، والبن لكم واإلخالص الحب ومن القوة، من عندي ما
لتحسني ال لجاللتكم العليا القيادة أوامركم. تنفيذ يف بالشدة فعليكم السلم تبغون ا حقٍّ
العزم خطة تتَّخذوا أن يجب حدودهم. عند توقفوهم أن ويجب حربه. وأركان الفقري
زلتم وما السلم سبيل يف ساعيًا زلت ما ذلك أطلب أن وحقي أوامركم. تنفيذ يف والشدة

بسعيي.» راضني أنتم
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أُيسء وال بالناس، الظن حسن إىل أميل «إني وقال: بيده، يدي جاللته أخذ ذلك عند
وسيسافر — أمني يا تحققتها — أشياء تحققت وقد والتحقيق. التثبُّت بعد إالَّ الظنَّ
يكون أن أفضل ولكني باشا، تحسني وسأوبِّخ القادمة. الباخرة يف وفالن وفالن فالن

له.» خاصٍّ مجلس يف ذلك
جاء ثم الديوان، رئيس مكتب عىل وعرجنا املجلس من ذاك إذا فؤاد والشيخ خرجت
أمر صدر اليوم ذاك ويف متغيًظا. الخاص املجلس من وخرج جاللته ألمر امتثاًال تحسني
أيام. عرشة املراقبة ضابط وبحبس القرص إىل القشلة من كلِّها املنشور أعداد بنقل ملكي
الخرب، يصدقني أن فسألته الالذقي الفتاح عبد وهو الضابط، بهذا بعدئٍذ اجتمعُت

املناشري.» ورمينا والشهداء األبطح فوق ِطْرنا نعم بأوامري، وهللا «عملت فقال:
األيام: تلك يف مذكراتي إىل أعود

ديسمرب) ٢٩) الثانية جمادى ٣

خطته عن فيعدل السلطان غضب أثار قد املنشور يكون أن أخىش النجاب. يَُعد لم
السلمية.

الثانية جمادى ٤ يف ُعِقَد فقد مكة. يف جاٍر هو بما جدة يف وأنا أحسست وكأني
فيه فتكلَّم واإلخوان، القواد من جمٌع وحرضه السلطان َّسه ترأ حربي مجلٌس بالشهداء

العزيز: عبد اإلمام مخاطبًا بجاد ابن حميد أبو

وأهله البيت ولهذا عموًما، للمسلمني ودنيا دين أمر يف صالح ال أن نعلم إننا
ونعتقده عندنا ثابتًا هذا كان فإذا الحجاز. يف وأوالده الحسني بوجود خصوًصا
رعايا من أحٍد عىل تخاف كنت فإن وقتالهم؟ عليهم الزحف من املانع فما دينًا
إالَّ ، برشٍّ هم نمسُّ ال أننا وامليثاق العهد منَّا فلك جدة أهل من أحد أو األجانب
بتجنُّبه تأمُرنا ما نتجنب تعلم كما ونحن بنفسه، بالنا أو لقتالنا منهم برز َمن
أن يجب الذي الطريق تُعلمنا أن األول: أمرين؛ أحد من لنا بدَّ فال واآلن …
ملا الزحف يف توافق ال كنت إذا الثاني: األمر، مئونة نكفيك ونحن فيه نسري
أعداء عن بعيدين نظلَّ أن يجوز فال منَّا، بها أعلم أنت التي األمور من تراه
يحكم حتى الخناق عليهم ونضيِّق منهم نقرتب أن يجب بل البعد، هذا هللا
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مرضاة إالَّ فليس الثاني وأما َمراُمنا، فهو األول األمر أما وبينهم. بيننا هللا
طاعتك. علينا أوجب هللا ألن «ياإلمام»؛ لخاطرك

فقال: لؤي بن خالد تكلم ثم

بيننا فيما نتحدث كنَّا تغيظك. كانت وإن كلمة أقول إني العزيز، عبد يا
قدومه. نتمنَّى قدومه قبل وكنَّا بالجبانة، الشجاعة العزيز عبد بدَّل قد ونقول:
دليٌل هناك كان فإن عنَّا، بعيًدا بلده يف ظلَّ ليته نقول: فرصنا اليوم أما
وإذا الرشع، خدام إالَّ نحن وما نتبعه. حتى لنا فبيِّنْه القوم عن رنا يؤخِّ رشعي
يومه. قبل يموت أحد من فما املوت، عن بأنفسنا الشحِّ غري لك قْصَد ال كان
الحسني قتال من أفضل تراه قتال فأي شهداء. إالَّ نموت أن وهللا نتمنَّى وما
الحسني عمل من أكثر واملسلمني لإلسالم الرضر فيه جاء عمل وأي وأوالده؟

وأوالده؟!

مذكراتي. إىل اآلن أعود الرسمية. مكة أخبار من هذه

(١٩٢٥ يناير ٢) الثانية جمادى ٧

من رسول وصل عندما اليوم صباح امللك مجلس يف كنت السْلم. سماء يف سوداء غيمة
خالد جنود أن الرسول فأخرب هناك، أنصاره أحد من رسيٍّا كتابًا جاللته إىل يحمل مكة
بالشهداء، السلطان عند هو خالًدا وأن توجهْت، أين أحٌد يدري وال األبطح، من نُِقلت

بحرة. إىل املخيم لنقل ب يتأهَّ السلطان وأن
وأعاد أخرجه ثم جيبه، يف مضطرب عابس وهو ووضعه الكتاب قرأ قد امللك كان
سعود ابن اجتمع ومسمعي. الخارجية ووزير الحكومة رئيس مسمع عىل منه يشءٍ قراءة
وكان الحجاز. ملك انتخاب يف وتباحثوا والعبادلة، والفعور الحرث أرشاف باألرشاف،
العبديل باشا والرشيف عدنان رشف الرشيف املعروفني من حَرضه امللك قرص يف االجتماع

منصور. بن فتن بن هزاع والرشيف
يخافون سعود، ابن نارصوا وقد فنراهم بمكة، األخرى الجهة يف السلم أعداء هؤالء
من عاديناه َمن «أتصالح العزيز: عبد للسلطان قالوا وقد عيل. عاد إذا أنفسهم عىل

رجالك؟» من اآلن ونحن بنا يُنكِّل بالدنا يف أترتكنا أجلك؟
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الجمعة مساء الثانية جمادى ٧

جنوده من ألف نحو ومعه سعود ابن أن فأخربوا مكة من جاوة أهل من جماعة وصل
حداء. إىل وصلوا

الحربية وزيَرا األدلبي باشا وعارف الفقري باشا تحسني دخل امللك: مجلس يف
واالضطراب. الغضب سيماء وجهيهما وعىل والبحرية

الرغامة.» إىل يصلون وقريبًا بحرة، من مشوا اإلخوان أن «علمنا الوزيرين: أحد
أجدادهم.» ولعن هللا لعنهم الطيارات، عليهم نرسل أن «يجب اآلخر: الوزير

والرصاص النار فتمطرهم عليهم كلَّها الطيارات نُرسل صباًحا «غًدا الوزيران:
هللا.» شاء إن وتفنيهم

تنفيذ دون تحول السلمية املساعي «هذه الحربية: وزير فقال الجدال، احتدم ثم
العسكرية.» خطتنا

ومصالح جاللتكم بمصلحة ت وأرضَّ خطتنا علينا أفسدت «بل البحرية: وزير
البالد.»

جاللة ملصلحة مخلصني كنتم لو وهللا باشا؟ يا السلمية املساعي أفسد «وَمن فقلت:
العالية.» بأوامره لتقيدتم البالد ومصالح امللك

اآلن نبارش أن يجب لألمر. نحتاط أن ويجب أستاذ، يا الوضعية ت تغريَّ «قد امللك:
الدفاع.»

الطيارات.» تطري صباًحا «غًدا الوزيران:

النجاب؟» يعود أن «قبل –
يعود.» ال «النجاب –

الجواب.» كم ورسَّ النجاب عاد ثم السابقة، املرة يف القول هذا «قلتم –
طلبي فأُجيب — األحد إىل — آخرين يومني العسكرية الحركات تُؤجل أن طلبُت
«علمُت أقول: فكتبت جوابه. أستعجل سعود ابن إىل الساعة تلك يف أكتب أن رشط عىل
العجب، ذلك من فأخذني حربية، صورة يف حداء إىل وصلوا عظمتكم رجال أن املساء هذا
الحاشية كتبت ثم العاجل.» الجواب ألتمس حاٍل كل يف مكذوبًا. الخرب يكون أن وأرجو

بالحبس.» الطيار فُعوِقب األوامر تجاوزت مكة عىل أرشفت التي «الطيارة اآلتية:
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الثانية جمادى ٨ يف السبت

والشميسة، وحداء بحرة فوق فحلَّق فاطمة، وادي إىل اليوم صباح الرويس الطيار طار
الطريق. يف الحيوان أو البرش من أحًدا وال جنوده وال سعود ابن يَر لم إنه يقول وعاد

بحرة؟ من الزاحفون اإلخوان أين

صباًحا الثانية جمادى ٩ يف األحد

أن ولك الساعة هذه يف مكة من جماعة «وصل الهاتف: عىل هوالندة قنصل نائب
بعد الجمعة يوم مكة من عادوا أنهم فعلمت القنصلية إىل بادرت شئت.» إذا تستخربهم
جرول من خروجهم عند وأنهم املصلِّني، من كثريون هناك يكن ولم الحرم، يف الصالة
رأوا حداء إىل وصولهم عند وأنهم مدافع، ثالثة األحمال بني وفيها الِجمال من قافلة رأوا
ويف الجاويون. بات وهناك القافلة وقفت هناك خيمة. مائتي نحو عديدة، خياًما فيها
بنادقهم اإلخوان عليها أطلق وقد حداء فوق تطري طيارة رأوا السبت التايل اليوم صباح
يَريَا لم إنهما وقاَال واملراقب، الطيار ادَّعى كما الشميسة إىل طارت التي الطيارة (هي

الطريق). يف أحًدا
أطلق التي الطيارة عن أخربته أن بعد امللك فقال القرص، إىل القنصلية من جئُت
تُحْل لم أنها وكيف رؤيتهم.» دون حالت الغيوم تكون «قد الرصاص: عليها اإلخوان

اإلخوان؟ ونظر الطيارة دون
امللك يهنِّئ جاء قد الوكيل وكان اإلنكليزي، الوكيل يقول: الحاجب ذاك إذ دخل
وسلَّم شديدة، رسيعة دقة جزمته مهمازي فدق باشا تحسني دخل قليل وبعد بصحته،
إىل جاللته وراء ومىش ا، جدٍّ مهمة فأجابه: مهمة؟ امللك: فقال خاصة، بكلمة استأذن ثم
«جاءوا، يقول: وامللك يبتسمان االثنان فعاد دقيقة إالَّ هي وما للمجلس. املحاذية الغرفة
يخاطب تحسني وقال الجبال.» بني من خارجني القيادة رأتهم منهم، خيال مائتني نحو

السهل.» يف صاروا بعيني، رأيتهم «أنا اإلنكليزي: الوكيل
إىل محسن الرشيف من القرص، يف َمن كلُّ وبادر عليهم، املدافع بإطالق األمر صدر
رشفة يف حاشيته وبعض جاللتُه ووقف الخرطوش، وزنَّار البندقية إىل العبيد، أصغر

بالنظارات. السهل يراقبون القرص
من فخرجنا كلِّه، السهل عىل تُِرشف منظرة له ألن الوكالة؛ دار إىل الوكيل دعاني
اإلخوان أن الناس ظنَّ وقد والذعر. الخوف — االستعداد رغم — نالمس ونحن القرص
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املخازن أُقِفلت لذلك املدينة؛ فيدخلون ويخرتقونه اليوم ذاك يف الدفاع خطَّ يهاجمون
بيوتهم. إىل األكثرون ولجأ

من نرى كنا اإلخوان؟ وأين اإلخوان، عىل األخرى تلو الطلقة تُطلق املدافع وكانت
القنابل تُثريُه غباًرا السهل، أطراف يف وهناك، هنا غباًرا الربيطانية الوكالة دار منظرة

جوارها. يف أحد وال رة، املتفجِّ
فرقة وظهرت الجنوب. إىل الخط تجاه فَعَدت الجبال، بني من الخيَّالة خرجت ثم
يف جالوا منهم، ثالثمائة نحو التوحيد! خيالة هي السهل، من الرشقي الشمال يف أخرى
وأحيانًا حينًا بينهم الغبار تُثري املدافع وقنابل ة، عدَّ جوالٍت النهار رابعة يف السهل ذاك
خرج قد وكان يرتاجعون. وهم أمامهم فساقوه الغنم من قطيٌع هناك كان وقد وراءهم.
ووصلوا جوالت، بضع مثلهم فجالوا الحجازي، الجيش يف الدروز خيَّالة من ثالثون إليهم

هناك. أحًدا يجدوا فلم اإلخوان، لبعض مكمنًا ظنُّوها التي مالك بني نزلة إىل
إيلَّ يحمل السلطان مقرِّ من عائًدا النجاب وصل — الظهر ساعة — اليوم ذاك ويف

األول. جوابه عكس األسباب، من تقدم ِلما هو، جوابًا

370



واألربعون التاسع الفصل

الرمحة وعىلرسل علينا

فكان مريًضا فلبي املسرت وعاد سعود، ابن عىل حانًقا جدة من النقيب طالب السيد عاد
قنابل من قنبلة حقيبتي يف حامًال منها أنا وسافرت فيها، َمن وكلِّ جدة عىل حنقه

النجدية. املدفعية
لم ألني ذلك السلطاني؛ الغضب لقنابل نفيس عرضت بها ظفرت أن قبل ولكني
سنحت فرصة كلَّ واغتنمت الوسع، يف ما كلَّ استنفدت أن قبل الرحيل وأزمع األمل أقطع

أجله. من جدة جئت ما سبيل يف
ني همَّ وما والحجاز، نجد بني الصلح يف الخري كلَّ الخري أن ن وأتيقَّ أعتقد كنت نعم،
وما األمة؟! بكرامة قيست إذا املرء كرامة فما وهللا، ال السبيل. هذا يف كرامتي تُجَرح أن
نفسه تعريض يف ولو استطاع إذا ه رضُّ ما بل رشيف، وطنيٍّ سبيٍل يف ُصدَّ إذا امرٍئ رضُّ
الحال هذه مثل يف الرأي أصالة إن وطنه؟! أهل من املتحاِربني دماء يحقن أن لإلهانة
امتهان ال السعي إخفاق هو املخلص املجاهد يُحِزن والذي الشخصية، التضحية لفي

الحرمة.
خطته، يف الرسيع االنقالب من دهشتي مظِهًرا العزيز عبد السلطان عظمة إىل كتبُت
من تخلو ال ولكنها للغيظ أثٌر فيها بلهجة فأجابني ملوًما، إليه وكتبت مكلوًما، إليه كتبت
من الثالث عىل الباب يُقَفل فلم السطور. بني أقرؤه كنت أمل من حتى تخلو وال العطف،
للمناجزة1 دعانا عيل الرشيف «إن قوله: يكرِّر كان وقد األخري. كتابه يف إالَّ السالم رسل
وأمرنا إليه فزحفنا الحرم، إىل القدوم مئونة عيل الرشيف ل نُحمِّ أن نشأ لم … فلبَّيْناه

الصادقني.» من كان إذا بوعده فْليَربَّ منه. َكثٍَب عىل جندنا من قْسٌم يكون أن

السلطاني. املخيم ويف بمكة األبطح يف الطيارات رمتْه الذي الحربي املنشور إىل إشارة 1
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األحمر. الهالل مقر

األوىل املناوشات بعد حتى ممكن الصلح أن ظني عىل مقيًما ظللت ذلك ومع
وال ما، حركة اإلخوان من تبُد لم األول الهجوم تلت التي األيام العرشة يف ألن خصوًصا؛
وهو بمكة املرصية التكية طبيب حرض وعندما جدة، سهل يف طالئعهم من يشء ظهر
أنه حديثه من يل فظهر األحمر الهالل مخيم يف به اجتمعُت مرص، إىل باإلجازة عائد
الذين من أنه عىل دلَّت كلماٍت بعض إيلَّ ونقل السلطان، عظمة إىل كتبته ا ممَّ بيشء عالم
بِذْكركم، دائًما وينوِّه يحرتمكم «السلطان قاله: ا وممَّ الخاص. عظمته مجلس يحرضون
وسألني، األحمر الهالل ذكر إىل تطرَّق ثم اللهجة.» لطِّفوا ولكن أخرى مرة إليه فاكتبوا

مكة. إىل البعثة من قسم بإرسال لتأذن الحكومة لدى أسعى أن عيلَّ ألحَّ بل
املركزية الجمعية أرسلِت فقد التاريخ. هذا يف كلمة يستوجب املرصي األحمر الهالل
وأربع ممرضني وثمانية وصيديل أطباء ستة من مؤلَّفة الحجاز إىل بعثًة القاهرة يف
والعقاقري، األدوية من وافرة بكمية مزوَّدة البعثة وكانت واحدة، وحكيمة ممرضات

الالزمة. اتها بمعدَّ رسيًرا ستني من مؤلَّف ل متنقِّ وبمستشفى
إىل نُِقَلت ثم وصولها، عند جدة من الجنوبي الطرف يف خيامها البعثة هذه نصبت
القنصلية وراء البحر شاطئ عىل األول، من وأفسح أنظف مكاٍن إىل الشمايل، الطرف
حلمي حسن الدكتور ورئيسها فكنت فيه. مقيًما كنت الذي البيت وأمام اإلفرنسية،

حني. إىل حني من نتزاور كرارة
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بمفاوضات األمل الناس وقطع يناير، ٤ يف النجدي الجيش طالئع ظهرت وعندما
الجهة إىل البعثة من قسم بإرسال تأذن أن الحكومة من كرارة الدكتور طلب الصلح،
تستطيع ال وإنها آمن، غري الطريق إن قائلة: الحكومة فرفضت وظيفتها، لتتمَّ األخرى
ذاك ويف بذلك. فوعدته امللك عىل املسألة أعرض أن يسألني البعثة رئيس فجاء تأمينه.
له وبيَّنت املوضوع يف فكلَّمته الحكومة رئيس زارني الدكتور، خروج بعد الصباح،
«هؤالء قلت: أن إىل للسياسة، فيه دخل وال خريي املرشوع ألن الطلب؛ رفض يف الخطأ
له.» انتُدبوا الذي العمل عن صَدْدتموهم إنكم فيكم: يقال أن يجب فال الرحمة رسل

قال املوضوع، يف راجعته عندما يومني بعد ولكنه خريًا، الرئيس عطوفة وعدني
هذا غري هناك أن لهجته من ففهمت وأحمالها.» البعثة لنقل عندنا ِجماَل «ال معتذًرا:

به. الترصيح يجوز ال ا ممَّ العذر
منتصف إىل السلطان يُرسل «وهل فسألته: الطلب، يجدد بمكة التكية طبيب جاء ثم
إذ فذهبت جمًال»، خمسني يرسل هو «نعم فأجاب: البعثة؟» أحمال تنقل جماًال الطريق
جزء بإرسال يأذن أن اإلنسانية باسم سألته عيل. امللك عىل األمر وعرضت القرص إىل ذاك
أخرى مرة السلطان إىل ألكتب أغتنمها فرصة إنها وقلت الخط، دون ما إىل البعثة من
قلبه يف حقد ال أن ليُظِهر جاللته يغتنمها أن يجب فرصة هي بل السلم، موضوع يف
األصلية فائدتها دون يحول أنه أظن فال سياسية بفائدة تأِت لم وإذا املرصيني. عىل

الرحمة. رسل ورجاله له، سياسة ال محض، خري األحمر الهالل الرشيفة.
ثم أستاذ؟» يا خريي محض هو «هل يدي: عىل بلطف يده وضع وقد امللك فقال
أصحابُها يحذِّرني مرص من كتٌب جاءتني «قد الطلب: رفض يف الحقيقي السبَب إيلَّ أرسَّ
سياسية، صبغة لها إن خريية. محض ليست أنها أستاذ يا تأكد الخريية. البعثة هذه من
األخرية، السنني يف الحجاز تجاه السيايس مرص موقف تعلم وأنت للعيان. تظهر لم وإن
من كنت لو األمر يف تتساهل أنت كنَت وهل تحذرت؟ إذا حرب يف والبالد أُالُم، فهل

الحكومة؟» يف املسئولني
بما جاللته أُقِنع أن أستطع لم ألني وحزنت أقتنع. لم ولكني امللك كالم سمعت
ق محقَّ هو املعلومات من عيل امللك جاء ما أن وهْب السياسة. عن البعثة تجرُّد يف أعتقده
يُحِسن أن بالشهامة، املتصف األخالق، بكرم املعروف وهو وسعه يف كان أفما كله
املرصيني. األطباء من أحًدا مجلسه يف مرة أَر لم إليه؟ فيستميلهم البعثة أعضاء معاملة

القرص. يف مثًال للطعام رئيسها دعا مرة أنه علمت وما
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ذلك أن فرضنا إذا — ويستخدمهم رجالها ثقة يكتسب أن إمكانه يف كان قد نعم
فيغتنم والده، أفسده ما القبيل هذا من يُصِلح أن إمكانه يف كان قد لغرضه. — ممكن
جديًدا بابًا وليفتح مرص، وبني بينه الوالء حبل ليعقد بها البعثة سنحت التي الفرصة

سعود. ابن وبني بينه للسلم
آخر كتابًا العزيز عبد السلطان إىل كتبت ذلك مع ولكني يائًسا، القرص من عدُت
فجاءني لعظمته، فائدة األمور، لتطور نظًرا بقائي، يف وعلَّ جدة يف أزال ال إني فيه: أقول

الخطاب. فصل فيه الذي الجواب منه
كنت الذي البيت أمام الشارع يف انفجرت بقنبلة التايل اليوم صباح يف ختمه ثم
قائمة، الحرب إن األحمر! الهالل مخيَّم يف السور، خارج انفجرت قنبلة وتلتْها فيه، مقيًما

مًعا. الرحمة ورسل السالم رسل تُنِذر قنابلها ذي وهي
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املناجزاتواملكاملات

للمرة اإلخوان ظهور بعد أي الحصار، سنة السنة، هذه حوادث من املهم نرسد أن قبل
الفريقني بقوَّات علًما القارئ نحيط أن يجب التسليم، يوم إىل جدة سهل يف األوىل

الحربية. وبخططهما
الحكومة أرسلت — حسني امللك تنازل بعد — بامللك عيل األمري بُوِيع عندما
الِعَدد رشاء ويف التجنيد، يف ليبذلها لرية ألف أربعني عمان يف هللا عبد األمري إىل الهاشمية

حة. املصفَّ والسيارات الطيارات خصوًصا أوروبة، من الحربية
بفلسطني، الزعماء بعض بمساعدة التجنيد األمري بارش ١٣٤٣ه / ١٩٢٤-١٩٢٥م:
وتلتْها القول، أسلفنا كما العام، هذا من األول ربيع يف األوىل املتطوِّعني فرقة فجاءت
شهر يف جاء ثم هناك، كنت يوم جندي ألف نحو النظامي الجند بلغ حتى أخرى فرقات

خمسمائة. عدُدها أخرى فرقة رمضان ويف وثالثون، مائتان عدُدها فرقة رجب
املاالريا هما عَدِده تنقيص يف مستمرين لعاملني معرًَّضا كان الجيش هذا ولكن
البدو، يف يصحُّ النظام يف يُقال والذي املناجزات. يف واإلصابات الوفيات ثم والدزنتاريا،

مقاتل. والخمسمائة األلف يتجاوز لم درجة أعىل يف وعددهم
هو واحد مصدر غري — خزينتها نفدت أن بعد — للحكومة يكن فلم املال أما
خمسة فيهما صندوَقني تحمل رجب شهر يف «الرقمتني» جاءت فقد العقبة؛ يف الحسني
«رضوى» أبحرت شوال يف ثم أخرى، آالٍف بخمسة رمضان يف وجاءت لرية، ألف عرش
فرضت األثناء هذه ويف الذهب. من ألًفا عرشين الجيش ملساعدة تحمل وهي العقبة من

لرية. ألف عرش اثنا قيمته قرًضا التجار عىل الحكومة
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ذلك بعد يُرسل فلم — جفاء والبُْعد جدة عن بُعد — العقبة من الحسني نقل ثم
يشتد الحني ذاك منذ املايل العرس فأخذ لرية. آالف خمسة أي صغرية؛ واحدة دفعة غري
مرص يف الخاصة أطيانه يرهن أن العام هذا صيف يف عيل امللك اضطر حتى فيوًما، يوًما

جنيه. ألف عرش خمسة قيمته قرض لقاءَ
لرية، ألف املائتي يتجاوز ال الحرب من واحدة سنة يف رصف ما مجموع أن ومع
أخف املايل العرس لكان والذخرية الحربية الِعَدد رشاء يف — واالختالس — اإلرساف فلوال
فقد والسمارسة. الوكالء أرباح يف الفحش من واحد َمثٍَل غري نذكر ال وحكومته. امللك عىل
لندن، من جاءتها قديمة طيارات ثالث ثمن إنكليزية لرية آالف سبعة الحكومة دفعت
كان الطيارات هذه جاءت أن قبل لرية. وخمسمائة ألف غري باألكثر تساوي ال وهي
من جاءها ثم واحدة، غري للعمل منها يصلح ال إيطاليات خمس الهاشمية الحكومة عند
ستَّ لتطري يكفيها ما البنزين من الواحدة تحمل جديدة طيارات ست الصيف يف أملانية

بها. ة الخاصَّ قنابلها ومعها الرشاشة، باملدافع زة مجهَّ وهي ساعات،
يف وكانوا القيرصي، الحزب من روسيني الحرب أول يف كانوا فقد الطيارون أما
حركة فيها فت فتوقَّ أولئك وذهاب هؤالء مجيء تخلَّلت فرتة ولكن األملان، من آخرها
الكفاءة. وعدم النقص من الحربي السالح هذا يف كان ِلما أخرى أسباب وهناك الطريان.
إذا لريى أو رمى، إذا ليصيب واطئًا يطري فال حياته عىل حريص األجنبي فالطيار
فاصطنعت خاصة، قنابل األمر بادئ يف العامة القيادة لدى يكن ولم مستكشًفا. طار
كان أكثرها ولكن الحساب، طبق انفجرت إذا اللهم لها، كبري تأثري ال ما القذائف من
الكمية دائًما الحكومة لدى يكن فلم بالبنزين ناهيك املعني. الوقت بعد أو قبل ينفجر
الثمن غالء هما وجهني؛ من الطيارات بقصة شبيهة حات املصفَّ وقصة منه. الكافية
جاءت العظمى، الحرب معارك خاضت التي األوىل الخمس فالسيارات الفائدة، وقلة
وهي وتركيبها. تأليفها يف شهًرا يشتغلون «الورشة» يف العمال فظلَّ مفكَّكة، وصفائحها
جاءتَا اللتان االثنتان أما املاء. إىل ذاك إذ فتحتاج متواصًال سريًا ساعتني غري تسري ال
آمالها عليهما تبني القيادة كانت وقد بالرشاشات. ومجهزتان هما، فجديدتان بعدئٍذ

العالية.
«ُفرد» صنع من الة النقَّ تلك هي سواها من أكثَر أفادت التي السيارات ولكن
باملاالريا املصابني الجنود وتنقل الخط، وإىل القشلة إىل املدينة من الذخرية تنقل فكانت

املدينة. يف املستشفى إىل الخط من الجرحى وبعدئٍذ والدزنتاريا،
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مدفًعا عرش اثنا — جدة يف كنت يوم — االستحكامات يف كان فقد املدفعية أما
العقبة ومن ينبع من جاء ثم للعمل، صالحة كلُّها رشاشات وعرشة وكبريًا، صغريًا
عرشة حتنَي املصفَّ مع أملانية من وجاء رشاًشا، عرش واثنا وجبلية صحراوية أخرى مدافع
مدفًعا عرشين نحو الخطِّ عىل فأصبح حرابها، مع بندقية وخمسمائة وألف رشاشات

رشاًشا. ثالثني من وأكثر
فيه، تنفجر الذي املكان تُِنري التي افة الكشَّ القنابل الهاشمي الجيش لدى كان وقد
ما كلِّه ذلك إىل أضف الليل. يف العدو حركات لكشف الكشافة األنوار استخدم أنه كما

نفسها. األسالك ثم األلغام، من الشائكة األسالك أمام الدفاع خط أبواب عند ُوِضع
البحر من مفرد خطٍّ يف واحد مرت طولها خشب من ُعُمد عىل األسالك هذه مدَّت وقد
طوله فبلغ البحر، إىل بجنوب غربًا ثم جنوبًا ومنها بجنوب، رشًقا الُكندرة إىل شماًال
الخنادق، الرشيط وراء ُحِفَرت ثم أميال، ستة نحو — الهالل شكل — الشكل هذا يف
والدفاع. للكشف استُخدمت ومكامن ُربًى ووراءها الخنادق وبني االستحكامات، وأقيمت
يف العامة بالقيادة الهاتف بواسطة كلُّها مرتبطة ستة، مراكز إىل الخط هذا م ُقسِّ وقد
والطابية والعقم، واملشاط، والكندرة، والرشفية، بصيلة، أبو هي املراكز وهذه القشلة.

األيرس. جناحه بصيلة وأبو األيمن الجيش جناح هي فالطابية اليمانية.
جدة من ميلني مسافة عىل مهجورة قرية وهي اليمانية، النزلة الخط خارج وهناك
مالك بني ونزلة غري، ال نفر مائة صغرية، البدو من حامية وفيها الجنوبي، الرشق إىل
البدو، من صغرية أخرى حامية وفيها الرشقي، الشمال إىل جدة من ميلني مسافة عىل

الشمال. من جدة إىل القرى أقرب وهي الرويس ثم
فقد النجدي الجيش ُعَدد أما الدفاع، يف وُعَدده الهاشمي الجيش قوات هي هذي
من كثرية مدافع بالرياض القرص يف إن والرشاشات. والبنادق باملدفعية محصورة كانت
أما الحجاز. إىل منها يشء بجلب يأمر لم العزيز عبد السلطان ولكن مختلفة، أنواع
ووجد والهدى، الطائف يف بعضها جيشه غنم فقد الحرب هذه يف استخدمها التي املدافع
عيار من والجبلية الصحراوية املدافع من وهي للعمل. صالحة وكلها مكة، يف أكثرها
يمكن ما بقدر أو تدريًجا، تظهر كانت مدفًعا، العرشين عن يقل ال وعددها و>٧، ٦<
وافرة وكمية كثرية رشاشات النجدي الجيش لدى وكان واحد. وقت يف منها االستعمال

بمكة. جياد قلعة يف أكثرها وجدوا الذخرية من

377



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

والقوة آالف، أربعة األول الزحف يوم املعسكر يف القوة كانت فقد الجنود أما
والداهنة، وقحطان، ُدخنة، وأهل ساجر، وأهل الَغطَغط، اإلخوان من وفيها مثلها، الزاحفة

العارض. وأهل القصيم أهل من ألوية الحرض من وفيها وغريهم. وُركبة،
سبيع أهل وتاله مطري، من بجيش األرطاوية أمري الدويش فيصل رمضان يف جاء ثم
الجيش عدد فبلغ كبرية بنجدة نجد من عائًدا فيصل األمري وصل هؤالء وبعد والسهول،
املدينة محاِرصين كانوا الذين الجنود ذلك إىل أضف آالف. عرشة نحو ووراءها الجبهة يف
النجدية الجيوش مجموع فيدنو والعالء، والوجه ينبع حول مرابطة كانت التي والرسايا

مقاتل. ألف عرش االثني من الحجاز يف
الغطغط فرقة عسكرت اآلتي: الشكل عىل جدة جبهة يف الجيوش توزيع كان وقد
الحجاز (جناح األيرس الجناح يف دخنة وأهل األيرس)، الحجاز (جناح األيمن الجناح يف
من قحطان لواء القلب يف وعسكر األيرس، للجناح معاونة جبهة يف ساجر وأهل األيمن)،
اليمن يف كان الذي الجيش بهم التحق ثم الخيَّالة، من رسية كلهم هؤالء ووراء الهياثيم،

مقاتل. آالف أربعة نحو الجبهة يف فأصبح وُركبة، الداهنة أهل من
الدفاع خطَّ ويهاجم بجدة يحيط بأن األوامر ومعه مكة من الجيش هذا مىش
يكن فلم املدينة إىل والدخول الخط اخرتاق بقصد الهجوم أما هناك. الجنود فيناوش
جمادى أواخر يف فاحتلَّ أوامره، بموجب مىش العليا. القيادة من إذن بدون عليه ليقُدَم
النزلة احتلوا الذين اإلخوان ولكن والرويس، مالك، بني ونزلة اليمانية، النزلة الثانية
أن وبعد عليها. فاستولوا عادوا ثم الحجاز، جنود مع وقعات بعد مرتني أخلوها اليمانية
الفريقان. أخالها — منها قسًما اإلخوان وحرق باملدافع باشا تحسني رضبها — ُخرِّبت
خط من األيمن الجناح أمام الجنوبية الجبهة يف مرابطني ظلُّوا اإلخوان أن عىل
للكشف تارًة تخرج كانت الهاشمي الجيش من بمفرزات مراًرا اصطدموا وقد الدفاع،

الناحية. تلك يف املاء آبار الحتالل وطوًرا
العراء يف تقدَّموا الدفاع خط خارج املراكز هذه عىل اإلخوان استوىل أن وبعد
الرمل، من بأكياس حصنوها استحكامات عندها أقاموا ثم الخنادق، حفر وبارشوا
نعلم ما عىل مرة أول هي مًعا. والبنادق بالرشاشات النظامية الجنود يحاربون فصاروا
الثانية جمادى آخر يف بدأت قد وكانت الخنادق. حرَب منظَّمة بطريقة اإلخوان حارب

باملفاجآت. الفريقني من فريق يتفرَّد فلم أيًضا، املدفعية حرب

378



واملكاملات املناجزات

إىل بعدئٍذ املدفعية من قسم نُِقل وقد النجدي، الجيش مراكز من دونه وما الدفاع خطِّ رسم
والرويس. مالك بني نزلة
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خسارًة واإلرهاب للدهش ت سريَّ فيما خرست الشهر هذا يف الهاشمية الحكومة ولكن
الثانية جمادى من والعرشين الثالث اليوم أصيل ففي جسيمة. العربية البالد يف تَُعد
الضابط املراقب وفيها «تشاريكوف» الرويس الطيار يسوقها كان التي الطيارة طارت
العامة، القيادة قالت كما خلسة، املطار إىل دخل الذي شاكر عمر والكاتب الالذقي،
رضب إىل قْلبُه بشاكر نََزا وقد واحد. مجلس يف السوري الضابط مع نفسه فحرش
القنبلة انفجرت الرغامة يف املعسكر من دنوا فعندما واحدة، بقنبلة ولو عيلٍّ من اإلخوان
من شاهدناها وقد الجو، يف فتحطَّمت األرض عن قَدم ألفني نحو تعلو وهي الطيارة يف
يف اإلهمال ضحية الثالثة هؤالء ذهب والفناء. املوت يدي بني فيها وَمن تطيح القشلة
امليتة هذه مات الذي الثاني الرويس الطيار تشاريكوف وكان العسكرية. األوامر تنفيذ
فسقطت اإلخوان، دخلها عندما الطائف إىل طار الذي فهو األول أما الحجاز؛ يف الفظيعة

مرعبة. محزنة ولها له الوجود خاتمة فكانت بينهم، طيارته
لغرضني: وذلك املظلمة؛ الليايل يف غالبًا يهجمون كانوا الذين اإلخوان، حرب إىل لنَُعد
وليحملوا يهاجرون؛ أو الحكومة عىل فينهضون والذعر الرعب األهايل قلوب يف ليُلقوا
كانوا أنهم عىل النجاح. بعض الخطة هذه يف نجحوا وقد بالذخرية. اإلرساف عىل الجنود
حال كلِّ يف عبثًا تَُرصف فلم ُمستشِهدين، مستبِسلني هوجاء، هجمات غالبًا يهجمون
بنادقهم رصاص إن حتى الخط، من ا جدٍّ يقربون كانوا وقد الهاشمية. الجنود ذخرية

العام. املعسكر إىل وأخذوه الرشيط بعض قطعوا إنهم وحتى امللك، قرص قرب وقع
جهلوا ألنهم الليايل؛ تلك يف جليسهم والذُّْعر َسِمريَهم، الرعب كان فقد األهايل أما
كانوا لذلك الخط؛ اخرتاق يحاولون اإلخوان أن فظنوا اإلغارات، من الحقيقي القصد
البلد. يدخلون الليلة يقولون: وهم والبنادق الرشاشات أنغام عىل ليالء ليلة كلَّ يسمرون
الفنية البدوية الحرب هذه يف جديدة أشياء مرة ألول يشاهدون كانوا أنهم عىل
سهل يف فتُنري الكشافة القنابل العدو عىل تُطلق املدافع كانت عندما خصوًصا مًعا،
يف ترسل كانت التي افة الكشَّ باألنوار ناهيك املكرسة. كاألقمار هنيهة تبدو ظلماٍت جدة
األبواب إىل — طريقهم إىل اإلخوان بها فيهتدي أشعتها، من بيضاء أسهًما السهل ذاك
تسمعهم كنت هناك الخنادق. يف الواقفني وإىل — األلغام! وإىل الشائكة، األسالك يف
الخط من اخرجوا عقيالت، ويا حرب، ويا شمر، ويا الشام، أهل يا إخوانًا «يا ينادون:
إلينا تعالوا الخري، غري لكم نريد ما وهللا تخافوا. ال سعود. ابن ووجه هللا وجه يف وأنتم

باهلل!» وهللا إخوانكم ونحن

380



واملكاملات املناجزات

العربية النهضة أن باعتقادهم عمًال يحاربون كانوا الجنود أولئك من كثريين ولكن
جاءوا والذين والعقبة، عمان يف اصطيدوا الذين اآلخرون أما الهاشمي، بالبيت إالَّ تقوم ال

ين. الرشَّ أصغر يختاروا أن يومئٍذ لهم يكن ولم ناَرين، بني كانوا فقد مرتزقني جدة
من نأخذها أمثلة والليايل، األيام تلك يف الحوادث لصورة إتماًما القارئ، وإىل

الرسمية: التقارير

إفرنجية) ١١) الخامسة الساعة يف األيرس جناحنا عىل البدو من قوة تعرَّضت
أتت حيث من فانهزمت شديدة، ناًرا ورشاشاتنا مدافعنا فأصَلتْها الليل من

القتىل. من عدًدا تاركًة

ساعتني قدر مدافعنا فقابلتها املعتاد بالرمي الفجر ساعة العدو مدافع بدأت
وأسكتتها.

مدافعه، وموضع العدوِّ معسكرات لرضب صباًحا ١ الساعة الطيارة طارت
وعادت. قنابل أربع فألقت

النجدية: القيادة تقارير من أمثلة وهاك

فظنَّ النار عليه فأطلقت ، العدوِّ حدود إىل جندنا من طائفة رست الليلة هذه يف
والرشاشات املدافع إطالق يوايل فأخذ الجبهة، طول عىل يهاجمون اإلخوان أن
أحًدا يُصيب أن دون ساعات ثالث كذلك واستمر املراكز، جميع من والبنادق

املهاجمني. من

مكامنهم من فخرجوا اإلخوان مراكز لكشف مفرزة الهاشمية القيادة أخرجت
الباقون. وفرَّ قتىل سبعة منها فسقط النار؛ فيها وأعملوا إليها،

النهار يف أما املتحاربني. بني املظلمة الليايل تُحيَا كانت وشعبان رجب شهَري يف كذلك
فكانوا جدة، أهَل أمرها بادئ يف استغوت التي املدفعية حرُب بينهما استعَرت فقد
أطراف ويف الشائكة، األسالك عند تنفجر قنابلها ليشاهدوا السور خارج إىل يسارعون

الجبال. بظلِّ السهل
من األوىل األشهر يف السعودية املدافع نُِصبت مكة طريق وعىل الكندرة رشقي هناك
ثم األسالك، من مرت ومائتي مائة بني ما إىل البدء يف قنابلها تصل فكانت الحصار. سنة
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داخل ثم املدينة، سور عند ثم الخنادق، حفر بعد األمام إىل تنقل وهي األسالك داخل
كانت وقد مفعولها. يحرموا لم ولكنهم نارها، مشاهدة ذاك إذ جدة أهل فُحِرم السور،

أميال. واألربعة الثالثة بني ترتاوح الرمي مسافة
بيت مرتني أصيب وقد البلد، قلب يف فتساقطت الدفاع خط فوق القنابل حلَّقت
وقد الوكيل. مكتب دخلت وقنبلة النوم غرفة جدار قنبلٌة فاخرتقت الربيطانية، الوكالة
تقدُّم يف تتقدم واستمرت السطح. فوق العَلم فتكرسَّ السوفييت وكالة بيت أيًضا أُِصيب
فزارت البحر، شاطئ إىل أي املدينة، من الغربي الطرف إىل وصلت حتى املدفعية

األحمر! الهالل مخيَّم يف رت وتفجَّ اإلفرنسية القنصلية
يف للبحث مجلًسا القناصل عَقد الروسية والوكالة الربيطانية الوكالة أصيبت عندما
إىل األحمر الهالل رئيس أبرق وقد الحياد. عىل الحال هذه رغم يظلوا أن فقرَّروا املسألة،

بذلك. الجمعية تأذن فلم بالرحيل، يستأذن القاهرة يف املركزية الجمعية
ساعتني السالم بالقنابل ويتبادالن الفجر الفريقان فيصيلِّ صباًحا يبدأ الرضب كان
إذ فيوكل الشمس، غروب حتى فيستمر الظهر بعد العمل يُستأنَف ثم ساعات، ثالث أو
١٢< عيار من وهذه إخوان! يا «األوبوس» من قنبلة وهذه بالوداع: املخربني كبريُ ذاك

الشوام! أيها يا
مدفًعا النجديون نصب وشعبان، رجب شهر يف املدفعيَّة الحرب هذه اشتدت عندما
وُقتل فُجرح قلبها، ويف املدينة من البحرية الجهة يف تقع قنابلهم فصارت الرويس، يف
الهجرة بدأت للرحيل. منهم كثريون فشدَّ األهايل عىل الرعب واستوىل الناس، من عدد
إىل السنابيك يف يرحلون الناس طفق ثم التجارية، املراكب يف وعدن ومصوع سواكن إىل
التوفري من فيها ملا الهجرة بهذه راضية الحكومة وكانت مكة، إىل يرجعون ومنها الليث،

للجنود. والزاد باملاء
يفرون صاروا ثم عليها جدة أهل يتفرج كان التي املدفعية الحرب تلك أن عىل
يجب التي الكبرية للوقعة مقدمات غري تكن لم الليايل، ظلمات يف املناوشات وتلك منها،
النهار رابعة يف فيها برز التي واألخرية األوىل املرة وهي حات. املصفَّ بوقعة تُدَعى أن

اإلخوان. ملنازلة الحجازي الجيش من األكرب القسم
يُطلق الخط رشع (١٩٢٥ مارس ١٤) شعبان من عرش الثامن اليوم ضحى يف
الشديد الرضب هذا من ساعة نصف وبعد الرويس، عىل والصغرية الكبرية مدافعه
نزلة تجاه منها ثالٌث فسارت الكندرة بوابة من مصفحات خمس خرجت املتواصل
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ألف نحو بصيلة وأبي الكندرة مركزي من مىش ثم الرويس، تجاه واثنتان مالك بني
الخيَّالة. من رسيَّة تتبعهم أقسام، ثالثة إىل مقسومني والبدو النظام جنود من

مالك، بني يف أخرى وفرقة الرويس، يف دخنة أهل من فرقة كانت فقد اإلخوان أما
الجبهة يف الفريقني من كان أنه كما الثاني، الخط يف والغطغط العارض أهل وكان
خرجت عندما األلفني. يومذاك يتجاوز لم الجميع وعدد الخنادق، يف أي األمامية
لم ولكنهم املرابط، الجيش مراكز نحو النجدية االحتياطية القوة تقدَّمت حات املصفَّ
السهل، إىل كلُّها الهاشمية العساكر خرجت حتى املخندقون وال هم ال الرمي يبارشوا
تجاه الناحيتني، يف الحرب رَحى عندئٍذ فدارت النزلة، إىل تصل حات املصفَّ وكادت

والرشاشات. البنادق ودوَّت مالك، بني وتجاه الرويس
األمامية، الجبهة إىل املدد وصول تمنع أن تها مهمَّ من كان فقد حات املصفَّ أما
عن والعارض الغطغط أهل لتصدَّ يسارها؛ إىل النزلة تاركة بشمال، رشًقا فسارت
َمن رأى وقد صدِّهم، من تتمكن لم ولكنها عنيف، قتال يف وإياهم فاشتبكت الهجوم،
مستشهِدين، حات املصفَّ هذه يصارعون اإلخوان كان كيف جدة من املعركة شاهدوا
من الرصاص ترشُّ وهي فيها، َمن وعىل عليها البنادق يُطلقون وهم حولها فيدورون
حولها جال أن بعد إحداها، من دنا العتاريس من عبًدا إن حتى جانب، كلِّ يف رشاشاتها
فأُصيب مسدسه، يُطلق وهو سطحها إىل وصعد بها ك فتمسَّ الفرسان، من فارس كأنها

األرض. إىل فهَوى برصاصة هناك وهو
داخلها الجنود فصار الرشاشات، أبطلت حتى حات املصفَّ هذه يعاركون اإلخوان ظلَّ
يدخل كان الذي العدوِّ برصاص بعضهم أُصيب وقد مسدساتهم. من الرصاص يُطلقون
وقد املصفحات تراجعت الروس. السواق من اثنان بليغة جراًحا وُجرح الُكَوى، من
إخوانهم، نجدة إىل والعارض الغطغط أهل وسارع بعضها، جوانب ت وتكرسَّ تمزَّقت
انتهت، حتى متقطِّع، قتال يف ساعتني ثم حاالتها، أشدِّ يف ساعتني دامت معركًة فخاضوا
األسالك، داخل إىل حات واملصفَّ الحجازية الجنود رجوع يف الظهر، بعد الثالثة الساعة
عدُدهم يقلُّ فال القتىل، وهم القتال، ساحة يف بقَي َمن أما مراكزهم. إىل اإلخوان ورجوع

الثالثمائة. عن
مائتني، من أكثر وجريح، قتيل بني ، العدوُّ «خرس الرسمي: الحجازي التقرير يف جاء

خمسون.» منه وأُصيب قتيًال عرش خمسة جيُشنا وخرس
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األقل يف كانت العدو خسارة أن تحقق «قد الرسمي: النجدي التقرير يف وجاء
املعسكر إىل وأحرضوها جيشنا رجال غنمها التي بنادقهم بدليل قتيًال، وعرشين ثالثمائة

فقط.» جرحى وخمسة قتىل خمسة كانت فقد خسائرنا أما العام.
العرب! من ثالثمائة من أقل ال املصفحات معركة يف ُقِتل قد أن فيه ريب ال ا وممَّ
املَدد، عىل الطريق قطع وهي األوىل، تها مهمَّ يف تنجح لم حات املصفَّ أن أيًضا ق املحقَّ ومن
الغطغط رجال شغلها فقد املهاجم، الجيش من فعًال أشد الثانية مهمتها يف كانت وال

أدراجها. ذاك إذ فرجعت فيها، والذخرية املاء نَِفد حتى والعارض
اإلخوان ترضب أن خطتها كانت فقد العام. الهجوم هذا يف الهاشمية القيادة أخفقت
مؤخرها، نت أمَّ وقد بجنوب رشًقا تعود ثم عليهم، فتقيض األيرس جناحها أمام املرابطني
ظافرة فتميش الهجوم، خطة يف وتستمر عليه، فتستويل الرغامة يف املعسكر إىل فتزحف
كتب وقد األيام. تلك يف الهاشمي الجيش كلمة هي بمكة.» رمضان «سنعيد مكة. إىل
الطائف.» يف لزيارتنا ندعوك «وغًدا يقول: الوقعة، هذه قبيل املؤلف، إىل ضبَّاطه أحد

موَّهوه لعجٍز املدينة ومهاجمة الخط اخرتاق عن امتنعوا اإلخوان أن فرضنا وإذا
وقعة بعد الهاشمي الجيش خطة يف أظهَر العجز كان فقد واملناوشات؛ باإلغارات

املصفحات.
الهجوم وقلَّ املدافع، رضب خفَّ الحرب. نار الجانبني يف خمدت الوقعة هذه وبعد
املظلمة. الليايل يف مناوشات شوال يف تَِبعها هدنة، شبه رمضان شهر يف وكان الليل، يف
شوال وىلَّ فقد شوال، يف ستكون الفاصلة املعركة أن جدة يف شاع قد كان أنه ومع

الخط.» عىل تامٌّ «سكوٌن تقول: الرسمية والتقارير
لتأديب ينبع إىل حملة أرسلت النجدية فالقيادة الشمال، يف استؤنف القتال أن عىل
ُرفادة ابن وكان مكة، إىل أرزاًقا تحمل قوافل عىل اعتدوا الذين جهينة عربان بعض
عىل سعود ابن وعاهد عيلٍّ امللك عىل خرج قد — جهينة مشايخ كبري — إبراهيم الشيخ
الجنود من ثلًة حامد الرشيف الوجه قائمقام إىل جدة حكومة فأرسلت والتوحيد، الطاعة
شاكر األمري أرسلت قد وكانت وجماعته، ُرفادة ابن لتأديب الرشاشات وبعض النظامية

ويسرتدها. بدر يف اإلخوان عىل ليحمل ينبع إىل
التحق وقد الحناكية، يف معسكًرا عدل بن صالح كان فقد املنورة املدينة يف أما
بقيادة الحرض من وأكثره الجيش، هذا من قسم وكان حائل. جهة من جاء لواءٌ بجيشه
فقط، يحارصها بأن مأمور وهو املدينة، حول مرابًطا عدل، ابن وكيل النشمي إبراهيم

العليا. القيادة من أمر بدون يُدخلها وأالَّ
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الهاشمية الحكومة ترد كانت التي الربقيات بعض عىل فسنُطلعك ذلك علمت وقد أما
األيام: تلك يف

القعدة ذي ٢١ املدينة
عىل حْرب من وبعض عسكره مع ولدنا عبَدكم جهزنا املعظَّم، امللك جاللة

سيدي. بذلك كم أبرشِّ جماعته. من أنفار أربعة وأرسوا فكرسوه النشمي،

شحات املدينة: قائمقام

القعدة ذي ٢٧ العالء
بيارق ثالثة صالح مداين عىل هجمت الجمعة اليوم صباح املعظم، امللك جاللة
تارًكا خاًرسا انقلب هلل والحمد العرص، إىل العدوِّ وبني بينهم الحرب ودامت

موالي. وقتاله، جرحاه
العالء قائمقام

القعدة ذي ٢٦ ينبع
سالم أحمد انهزم فيها. ما جميع وغنمنا بدًرا احتللنا املعظَّم، امللك جاللة

لة. محمَّ بعريًا أربعون ومعه بدر) (صاحب
شاكر اإلمضاء:

ه عمِّ ابن بقيادة الشمال إىل حملة الشهر هذا يف جهز العزيز عبد السلطان ولكن
الحملة هذه فالتقت لؤي. بن خالد واألمري العرافة بسعود املعروف العزيز عبد بن سعود
وأمر خالد فحوقل قصته، القيادة عىل فقصَّ سالم، بن بأحمد رابغ من طريقها يف
رضبتها أن وبعد بدر، إىل طريقها يف استمرت التي الحملة مع فمىش بالرجوع. سامًلا
واستولت النرص لها كتب فيها، شاكر األمري رجال املدافعني، مع وقعة يف واشتبكت
هناك فعسكرْت النخل ينبع إىل ومشت مركزه، إىل سالم بن أحمد أعادت ثم عليها،
الدويش فيصل القيادة تلك أرسلت قد وكانت العليا، القيادة من الجديدة األوامر تنتظر

مقاومة. بدون املدينة، حول العوايل، بجيشه فاحتلَّ الشمال إىل أيًضا
يتخلَّلها حصار حالة ،١٣٤٣ عام العام، هذا آخر يف الشمال يف الحالة كانت قد إذن
الحرض من جيش وكان وينبع، الوجه حول مرابطني اإلخوان فكان القتال. من يشء
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املرصي. املحمل

وفيصل النخل، ينبع يف معسكرين لؤي بن وخالد العرافة سعود وكان املدينة، محاًرصا
هو التعبئة هذه من األكرب والغرض الحناكية، يف عدل بن وصالح العوايل، يف الدويش
العليا القيادة ألن ذلك التسليم؛ عىل فيها األمر أولياء ليحملوا املدينة أهل عىل الضغط

البنادق. بغري مسلَّحة هناك الجيوش تكن ولم القتال، عىل الحصار لت فضَّ
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الجنود سكون وَعَزْت الشمال، يف الحال بهذه استبرشت فقد عيل امللك حكومة أما
العرس، من فيه كانت ما رغم بالفوز، أمًال وزادها ظنَّها أثبت ا وممَّ الَعْجز. إىل النجدية
الحج. من ليتمكَّنوا جدة جبهة من باالنسحاب جنوده أمر العزيز عبد السلطان أن هو

الرغامة. عىل لترشف والهجانة الخيَّالة من صغرية قوة غري هناك يبَق فلم
بل بالحرب، اهتمامه من أكثر الشهرين هذين يف بالحج السلطان اهتمام كان
جميع «إىل نداء شعبان غرة يف فأرسل بُل، السُّ للحج د يمهِّ أشهر ثالثة منذ بدأ قد كان
املطهرة، البلدة يف ساد قد النظام بأن يُخربهم ومغاربها» األرض مشارق يف املسلمني
موسم يف ة كافَّ املسلمني من الحرام هللا بيت بحجاج ب يرحِّ وأنه فيها، األمن واستتبَّ
سفرهم وبتسهيل حقوقهم، جميع عىل واملحافظة راحتهم بتأمني ل ويتكفَّ السنة، هذه
هذه تجيء كانت وقد والقنفذة. والليث رابغ أي الثالثة؛ املوانئ أحد يف املكرمة مكة إىل
ومصوع عدن من تجيئها وإيطالية، وخديوية هندية بواخُر يوًما عرش خمسة كل املوانئَ
الحرب أول يف رضبت التي الهاشمية الحكومة تتمكن لم األرزاق. حامالت والسويس،
«الطويل» املسلحة الباخرة بواسطة تنفيذه وحاولت رابغ، إىل القنفذة من بحريٍّا نطاًقا
حتى قة موفَّ دائًما كانت وما مكة. إىل الثغور هذه من يصل كان ا ممَّ قليًال إالَّ تصادر أن

القليل. بذاك
الليث إىل مصوع من مشحونة إيطالية سنابيك خمسة مرة «الطويل» صادرت فقد
فارس السنيور قنصلها بواسطة احتجت اإليطالية الحكومة ولكن جدة، إىل بها وجاءت
وتتخذ جدة، من قنصلها تسحب بأنها الهاشمية الحكومة وأنذرت العمل، هذا عىل
الرافعة السنابيك من صادرته ما كلَّ تعيد ال كانت إذا حقوقها، لحفظ القانونية الطرق
طلب يُجيبوا أن البحث بعد وقرَّروا األمر، يف للنظر مجلًسا الوزراء فعقد اإليطايل. العلم

اإليطالية. الحكومة
حجاج من آالف ثالثة مجيء أن كما سعود، البن سياسيٍّا نًرصا الحادث هذا ُعدَّ
حادث وهناك آخر، سيايس نرص هو رابغ طريق عن ساملني الحج بعد ورجوعهم الهند،
األوَلني، الحادثنَي عن السياسية الوجهة من أهمية يقلُّ ال الصيف، هذا يف حدث ثالث،
فيه كان ملا الحوادث أهم يكون وقد قربص. إىل العقبة من الحسني امللك نقل هو أال
االتكال كلَّ يتَّكل كان الذي املورد ذاك عيلٍّ امللك عن أقىص ألنه سعود؛ البن الفائدة من
وهناك قربص، إىل الحسني سفر بعد جدة حكومة يف املالية األزمة اشتدت قد أجل، عليه.
فهو لها، يسعى هللا عبد األمري وكان الحسني، بسفر تتعلق كانت للحجاز أكرب خسارة
وقد األردن. رشقي إىل ومعان العقبة بضم يسلِّموا بأن أخيه وحكومة أخاه أقنع الذي
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ما أخيه جاللة إىل مذكراته إحدى يف قال إذ اس؛ الحسَّ الوتر عىل يومئٍذ األمري رضب
ألف ثالثمائة أي يأتي؛ ما اإلنكليز من لكم أضمن وأنا ومعان العقبة بضمِّ سلِّموا معناه:
خمسمائة قيمته وقرض املنقولة، الغري األمالك ثمن لرية ألف ومائتا الضم، تعويض لرية
الخط وجعل والخرمة، تربة حتى الحجاز عن سعود ابن إبعاد ثم حاًال، يُعَقد لرية ألف

وقت. كلِّ يف إشارتكم رْهَن الحجازي
بهذا أمالكها من قطعٍة ببيع تقبل ال الهاشمية الحكومة تلك موقف يف حكومة أية
األحالم. كتاب يف أرقام ولكنها األرقام؟! تلك تغرُّه ال عيل امللك مركز يف ملك وأي الثمن؟!
بالحوادث ١٣٤٤ سنة وطالئع السنة هذه أواخر يف سعود ابن انتصارات تنحرص لم
لغرض املكاملات يف رغبة منه وبدت للوفود، أبوابه فتح فقد ِذْكرها. تقدَّم التي الثالثة
وزنًا لها يُقيمون وال الحرب، أيام الناس يجهلها التي والسياسية الحربية األغراض من
رمضان يف استأذن َمن وأول الطالب. ال املجيب كان السلطان عظمة أن عىل بعدها.
القناصل هم آخر، َحسٌن َقْصٌد الديني القصِد وطيَّ بالعمرة، والحج الحرم بزيارة
براويرا ورادين السوفييت، حكومة معتمد حكيُمف الكريم عبد أي جدة؛ يف املسلمون
بعد ودعاهم السلطان فأذن إيران، قنصل وكيل الري أفندي وأحمد هوالنده، قنصل نائب

بالوزيرية. مقرِّه يف لزيارته الحرم زيارتهم
خطِّ جناح عىل كالعادة الليل يف اإلخوان هجم بالصلح يتكاملون هناك كانوا وبينما
تدوِّي والرشاشات البنادق واستمرَّت هوجاء، هجمة الكندرة، إىل البحر من األيرس، الدفاع
أرسار من رسٌّ سعود ابن إن القناصل؟ زيارة معنى وما الفجر. حتى متقطًِّعا دويٍّا

والجن! اإلنس كشفه عن يعجز والحرب السلم

بلسان ال الشخصية، بصفتنا املسألة هذه يف عظمتكم مع نتكلم «إننا القناصل:
الرشقيني.» بني واالتفاق اإلصالح نا يهمُّ رشقيون ألننا حكوماتنا؛

عيل الرشيف زال فما وَمراَمنا، غايتنا اليوم حتى يدركوا لم القوم «كأن السلطان:
نقبَل فنحن اإلسالمي، للعالم املسألة وترك أخالها إذا أما الصلح. إىل سبيل فال جدة يف

الحجاز.» بشأن يقرِّره بما

للبحث الخطيب فؤاد الشيخ الخارجية وزير بقدوم يأذن كان إذا عظمته ُسِئل ثم
غريه. أم فؤاد الشيخ أكان سواء إليه القدوم أراد بمن ب يرحِّ أنه فأجاب املسألة، يف

السلطان عظمة إىل الخارجية وزير كتب جدة إىل املسلمون القناصل رجوع وعند
يوم تعيني منه ويطلب املعقود»، األمل ق حقَّ «بما أنبئوه األصحاب بعض إن يقول:
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عىل ليوافق مفوًَّضا الوزير سعادة يكون أن رشط عىل باإليجاب عظمته فأجاب للمقابلة،
من املأمول إن يقول: الشيخ فرد ت». خفَّ أم وطأتها «ثُقلت الرشوط من عليه يُمَىل ما
صالح جوٍّ إليجاد التمهيد ثانيًا: املعظم، الجليل شخصكم إىل التعرُّف رشف «أوًال: قدومه
فقال عليه.» التفاُهم يحُسن فيما األعمال محور ليكون املنشودة؛ الطمأنينة فيه تسود

بمواجهتكم.» مرسوًرا «أكون األخري: كتابه يف عظمته
املخيَّم يف املكاملة تلك عقم عن بالرغم الرسور هذا بمثل شعر فؤاد الشيخ أن نظن
ضاقت السلطان ِقبَل من استنطاٍق إىل تحوَّلت التي املكاملة تلك بالوزيرية، السلطاني

كلها. السياسة ِحيَُل الشاعر الوزير لدى فيه
دات؟» التعهُّ لهذه الضامن هو «وَمن –

الضامن.» «أنت –
التنفيذ؟» أضمن وأنا بالرشوط تقبل أنت ذلك؟ يكون «وكيف –

لك.» نقدِّمه ونحن تريده الذي الضامن «اطلب فؤاد: الشيخ
عىل كلُّها فالدول أطلب. بما ل يتكفَّ به وأثق سلطة له ضامنًا أعلم «ال السلطان:

ترى.» كما املقدَّسة األماكن يف مداخلتها نقبل وال الِحياد،

المًعا فيها فؤاد الشيخ فكان وأدبية، اجتماعية مواضيع إىل بعدئٍذ الحديث ل تحوَّ
يف والجنود والحكومة والقناصل مظلَّته، حامًال بغلتَه، راكبًا الوزيرية من عاد ثم باهًرا،
غري تحتها يكن لم اآلمال؟ من املظلة تلك تحت يكون أن عىس ماذا يتساءلون: جدة

السياسية. املكاملات يف وُغِلب السلطاني، املخيم يف األدبية أحاديثه يف أبهر شاعر
فأرسل املسيحيون، زمالؤهم قلق بالعمرة للحج املسلمون القناصل سافر عندما
تختص ألشغال مكة إىل هللا إحسان منشئ املسلم الهندي كاتبه اإلنكليزي الوكيل
فنزل بالوزيرية، العايل املقر عىل رجوعه يف وعرج أسبوًعا، هناك فأقام الهنود، بالحجاج

ية. رسِّ تزال وال كانت فقد املكاملة أما السلطان. عىل ضيًفا
العقبة احتالل يف يومئٍذ تفكِّر كانت الربيطانية الحكومة أن معلوًما كان أنه بيَد
منها. الحسني إلخراج الناحية تلك إىل حملة إرسال يف يفكِّر كان سعود ابن وأن ومعان،

عليه. الحملة مئونة نكلفك وال العقبة من الحسني ننقل نحن –
تعجلوا. أن فعليكم ماشية الحملة –

يف يتوقَّف بأن قائدها عظمته فأمر حائل، من مشت قد الحملة كانت الحقيقة ويف
الزحف.
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املتوسطني الئحة يف وُكِتب مكة، يف أخرى مكاملات بالوزيرية املكاملات تلت وقد
اإلمام حرضة من اليمن، صنعاء من جاء قد أجل، العرب. حكام من كبرٍي اسُم الطويلة
الواحدة برقيتان بجدة، إيطالية قنصل بواسطة هللا، عىل املتوكل الدين حميد بن يحيى
واحرتام القتال، إيقاف منهما يطلب العزيز، عبد السلطان إىل واألخرى عيل امللك إىل
جوابًا السلطان وأرسل باإليجاب عيل امللك فجاَوَب بينهما. حكًما وقبوله املقدسة، األرايض
معهم. مندوبكم يحرض أن فنرجو الحجاز أمر يف يبحث ملؤتمر املسلمني دعونا أننا مآله
من وفود ثالثُة العزيز عبد السلطاَن جاء العام هذا من األوىل الثالث األشهر ويف
األول الوفد أما الهند. من اج الحجَّ مع (١٣٤٤ه / ١٩٢٥-١٩٢٦م) واملسيحيني املسلمني
والطائف، املدينة أخبار من شاع قد فيما للتحقيق فؤاد، امللك قبل من مرص، من جاء فقد
مصطفى محمد الشيخ من مؤلًَّفا الوفد هذا كان الصلح. أمر يف قيل كما ط وللتوسُّ
الخاص، امللك رسِّ كاتب الوهاب عبد بك ومحمد املرصي القطر قضاة قايض املراغي
فؤاد امللك باَل يومئٍذ تُثِقل كانت الخالفة فإن األغراض. من ذكر ما غري له شك وال وكان

سعود. ابن رأَي أمرها يف يستطلع أن فأحبَّ وقلبه،
كان فقد العام، سورية وقنصل مرص سفري من مؤلًَّفا كان الذي اإليراني الوفد أما
مكة، الوفد زار أن وبعد واملدينة. الطائف مسائل يف التحقيق وباطنًا ظاهًرا غرُضه
حبيب القنصل وسافر مرص إىل السفري عاد له، انتُدب فيما العزيز عبد السلطان وكالم

مهمتَه. ليتمَّ املدينة إىل امللك عيد خان هللا
الرس بالحري أو اإلنكليزي الوفد الثاني، ربيع يف أي الشهر، هذا يف أيًضا جاء وقد
فاجتمع العراقي، مستشاره السويدي بك وتوفيق وترجمانه ه رسِّ وكاتب كاليتن1 غلربت
من أي يوًما؛ وعرشين خمسة استمر الذي املؤتمر كان وهناك بحرة. يف السلطان بهم
العراق بني وهي بحرة اتفاقية األوىل يت ُسمِّ اتفاقيتان فُعِقَدت نوفمرب، ٣ إىل أكتوبر ٩

األردن.2 ورشقي نجد بني وهي حداء، اتفاقية والثانية ونجد،
اسمه رسوٌل املنورة املدينة من جاءه بحرة يف العزيز عبد السلطان كان وعندما
التسليم، فيه يعرض شحات الرشيف املدينة أمري من كتابًا يحمل العال، عبد مصطفى

.Sir Gilbert Clayton 1

االتفاقيتنَي. هاتني نصُّ امللحق يف 2

390



واملكاملات املناجزات

أن السلطان يسأل ثم وأموالهم، أرواحهم عىل واملوظفون األهلون ن يؤمَّ أن رشط عىل
الغاية. لهذه السعودية العائلة أفراد أحد يرسل

الجند من بفرقة مىش الذي محمًدا األمري الصغري نجله ز فجهَّ مكة إىل عظمته عاد
ما واألهايل الحكومة عىل عرض أسوارها من دنا وعندما الثاني، ربيع ٢٣ يف املدينة إىل
وقد جدة، من املَدد تنتظر كانت ألنها التسليم؛ الحامية قيادة فأبت أجله، من قادًما كان
وعدتمونا للجند. األرزاق يهمنا «الذي تقول: امللك جاللة إىل األوىل جمادى ٥ يف أبرقت
ولو دراهم لنا وأرسلوا دبِّروا لها. أثًرا نَر لم اآلن إىل بالطيارة. ة املتيرسِّ الدراهم بإرسال

كم.» يرسُّ ما منَّا فرتون البواخر إحدى ببيع
بأوامر عمًال قتال؛ بدون املدينة عىل الحصار يشدِّد محمد الصغري األمري وكان
األمر «انقىض تقول: بجدة امللك جاللة إىل الشهر هذا من ١٣ يف القيادة فأبرقت والده،
غًدا الطيارة تصل لم إذا أيام لثالثة إالَّ أرزاق عندهم ما الجنود ِحيلة، اليد يف يبَق ولم

حمد.» املجيد عبد عَمري، هللا عبد عزت، اإلمضاءات: العدو. سنفاوض الظهر
بنزين. وجود لعدم أيام عرشة قبل الطيارة إرسال يستحيل أنه الجواب فجاءَ

أيام ثالثة الجنود صرب فقد ذلك ومع الحامية. مئونة فنفدت الثالث األيام مرت
إىل كتابًا عمري هللا عبد اإلمارة ديوان ورئيس عزت القائد بعث الجمعة صباح يف ثم أَُخر،
الستقبالهما. خيَّالة األمري فأرسل مالقاته، يطلبان سعود بن العزيز عبد بن محمد األمري
العفو ويعلن األمان، واألهايل والضباط الجنود يُعطَي أن رشط عىل بالتسليم فاوضاه وقد

العام.
ديسمرب ٥)  األوىل جمادى ١٩ يف الواقع السبت يوم أي التايل؛ اليوم صباح ويف

أشهر. عرشة دام حصار بعد املدينة سلَّمت (١٩٢٥
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الوجوه، كلِّ من عًرسا تزداد جدة يف الحالة كانت بشهرين املنورة املدينة سقطت أن قبل
األهايل. والبؤس الضنك وعم االنحالل الحكومة وعرا الجند، يف أطنابها الفوىض فرضبت
يف أو امللكية يف إْن والقوة السيادة شبه لحفظ يكفي زاد وال ذخرية، وال مال، فال
يف التجار ألن األرزاق؛ تنفد كادت فقد مقامه. تقوم آمال وال السوق، يف مال وال الجندية.
وعشش البدو مضارب بني املدينة أطراف يف املجاعة فخيَّمت التوريد؛ عن فوا توقَّ الخارج

الحرب. من ويًال أشد األهايل عىل فأمست القلب، إىل يدها ومدَّت التكارنة،
كان َمن كل العام: العفو األول ربيع يف أعلن قد كان العزيز عبد السلطان أن وبما
الطريق أن وبما مكة، إىل يرجع أن أراد إذا هللا أمان يف هو غريه أو الحسني خدمة يف
ورابغ الليث طريق عن الفارِّين عدد يزداد أخذ الحج، بعد وجدة القرى أمِّ بني انفتحت
لتعجيل واسطة خري املدينتنَي بني االتصال هذا فكان منها. القادمني وعدد القرى، أمِّ إىل

الفرج. فيه الذي العمل
أمراء يحرضها كان التي الحربية مجالسه يف السلطان قاله طاملا ما نعيد وإننا
القتال، عىل الحصار تفضيل عىل وحملته الهجوم، عن رته أخَّ ثالثة والعلماء: الجيش
أضف املنتظرة. والفرصة األجانب، عىل واملحافظة وسمعتهم، جنوده عىل الحرص وهي

املنتظرة. الفرصة بوالء ثقته عليه، أقدم فيما املرغوبة بالنتيجة ثقته ذلك إىل
بلغت الثانية جمادى منتصف ويف ال كيف يومها، ودنا الفرصة تلك دنت قد وها
إىل اليمانية، الفرقة خصوًصا الجند، ونفر الزاد، ونفد املال، فنفد أشدها، جدة يف الحالة
حوادث متتبًعا األحوال، هذه مثل يف شأنه العزيز عبد السلطان وكان والعصيان. التمرد
«لرباءة عنوانه بالًغا الوقت هذا يف فنرش به، االنتفاع يمكنه ا ممَّ فيها ملا متنبًِّها ر التطوُّ
إىل الخروج أحبوا هم إذا وجنود ضباط من جدة يف َمن عىل األمان فيه عرض الذمة»
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كان وطنه. إىل السفر منهم أحب َمن عىل املالية املساعدة ذلك فوق وعرض معسكره،
الجنود من كبريًا عدًدا الهاشمية القيادة فرسحت املطلوب، الرسيع التأثري البالغ لهذا

العقبة. إىل «الطويل» الباخرة يف سافروا الذين الفلسطينيني
إىل اإلخوان عاد قد وها فيوًما، يوًما تنقص النرص» و«فرقة زاد، وال مال ال
أخوه يقودهم العزيز، عبد السلطان بأمر عادوا الجبال، سفح ويف الرغامة يف معسكرهم

فيصل. األمري وابنه هللا عبد األمري
بالهجوم أم بالسلم اليوم هذا يجيء وهل يومها، دنا قد املنتظرة الفرصة هي
كلِّها، العامة القيادة يف واحد غري السؤال هذا عىل يجيب أن أحد بوسع يكن لم العام؟
ليخلِّص الهجوم عىل ًما مصمِّ كان أنه اليقني َقيْد يف بات ا وممَّ العزيز. عبد السلطان هو

بها. الحالة تُنِذر كانت التي والخراب والفوىض املجاعة من جدة
مستمر هياج يف أعصابه وكانت دائم، اضطراب يف حواسه كانت فقد عيل امللك أما
كلَّ بل يوم، كلَّ بلده، ويف جنده ويف حكومته ويف قرصه، يف ويشاهده يسمعه كان ا ممَّ
األقل، يف باله، راحة فيه الذي األخري العمل ذاك من هذه والحالة مهربًا يَر فلم ساعة.

ورشفه. صحته وصون
مساء عيل امللك جاء فقد ليلتها. دنت قد بل يومها، دنا قد املنتظرة الفرصة هي
للدماء حقنًا املعتمد، عىل يعرض الربيطانية االعتماد دار إىل األوىل جمادى ٢٩ يف الثالثاء
فأبرق التسليم، رشوط جاللته ذكر ثم … واألهايل البلد عىل املستحوذ للعرس ودفًعا

ط. بالتوسُّ يستأذنها الحال يف حكومته إىل املعتمد
السلطان ركب ديسمرب) ١٦) الثانية  جمادى ٣٠ يف الواقع التايل اليوم ظهر ويف
إىل يقصد الجند، من وفصيلة الحاشية تتبعه مكة، من وخرج سيارته العزيز عبد
االعتماد دار إىل امللكية الزيارة نتيجة الطريق، منتصف يف وهو بدت وقد الرغامة،
بحرة، يف املوكب بها التقى جدة، من قادمة سيارة يف بدت البارحة، الليلة الربيطانية

األبيض. بالعَلم ح يلوِّ رجل وفيها الربيطاني العلم تنرش وهي
— هللا إحسان املنشئ هو فإذا سيارته من الرجل ونزل السلطان، سيارة وقفت

اآلتي: الكتاب بجدة املعتمد من يحمل — هللا من إحسانًا الساعة تلك يف كان وقد

١٩٢٥ ديسمرب ١٦ يف جدة
السعود الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد السلطان العظمة صاحب حرضة

نجد. سلطان
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املؤلف. وأمامه املطار يف العزيز عبد امللك

والرفاهية السالم عودة تسهيل وألجل لإلنسانية مراعاًة االحرتام، بعد
الرغامة يف مقابلتي عىل باملوافقة عظمتكم لتم تفضَّ إذا مرسوًرا أكون بالحجاز
لوا وتفضَّ هذا يمكن. ما بأرسع ذلك بعد أو الظهر قبل الخميس يوم غًدا

االحرتام وعظيم التحية وافر بقبول
العظمى بريطانية وقنصل معتمد نائب
جوردن قنصل، وكيل

اآلتي: الجواب بكتابة الرغامة إىل وصوله عند عظمته فأمر

١٣٤٤ سنة األوىل جمادى ٣٠ يف الرغامة
املسرت الربيطاني املعتمد سعادة إىل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد من

م املفخَّ جوردن
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١٩٢٥ سنة ديسمرب ١٦ يف املؤرخ كتابكم تناولت قد وسالًما، تحيًة
املنشئ به يخربكم الذي املحل يف ملقابلتكم حرضنا وقد نه، تضمَّ ما وفهمت

احرتامي. فائق وتقبَّلوا هذا هللا، إحسان

وصل الخميس صباح من العارشة الساعة ويف جدة، إىل مرسًعا هللا إحسان عاد
تزال ال الربيطانية الحكومة إن السالم: بعد وقال السلطان، مقرِّ إىل الربيطاني املعتمد
وبالنظر جدة، حالة من م تجسَّ ملا بالنظر ولكنه الحجاز، قضية يف الحياد عىل مقيمة
وحقن املسلمني راحة يف ويرغب الحرب، عىل السلم ل يفضِّ السلطان عظمة أن ملعرفته
التسليم، يف وحكومته عيل امللك طلب عىل بناءً عظمته إىل يتقدَّم األجانب، ودماء دمائهم
السلطان فأجاب صافية. إنسانيٍة لغايٍة هو إنما الرشوط هذه تقديم يف طه توسُّ وأن

لنا.» موافقة الرشوط تكون أن رشط عىل عندي ما أحب «هذا قائًال:
فيها ما وأهم التعديل. من يشء بعد مبدئيٍّا السلطان فقبلها الرشوط ُعِرَضت
الشخصية، أمتعته غري معه يأخذ وال الحجاز، ويبارح امللك عن يتنازل عيل امللك أن
الحربية، والعدد األسلحة من الحجاز يف ما كلَّ وأن وخيوله، وسجاجيده سيارته ومنها
ملك هي التي البواخر وأن العزيز، عبد السلطان إىل تسلم وغريها والطيارات والذخائر،

له. ملًكا تصري الحجاز
واألرشاف والعسكريني امللكيني املوظفني لكلِّ العزيز عبد السلطان يضمن ذلك ولقاء
أن د ويتعهَّ العام، العفو ويعلن أموالهم، وسالمة الشخصية سالمتهم عموًما واألهايل
معتدلة بنسبة يوزع وأن أوطانهم، إىل العود يف يرغبون الذين والعساكر الضباط يُرحل

جنيه. آالف خمسة بجدة املوجودين والعساكر الضباط كلِّ عىل
املساء، يف عيل امللك وأمضاها اليوم، ذاك عرص يف االتفاقية1 هذه السلطان أمىض قد

الساعة. تلك من نافذة فاعتُربت
فيها استعدَّت رائقة هادئة أيام ثالثة االتفاقية يوم تال وقد املنتظرة، الفرصة هي
األمري أن السلطان ليُخرب الرغامة إىل الربيطاني املعتمد عاد األحد ومساء للتسليم. جدة
إىل ومنها عدن إىل السفر قرَّر وأنه فالور»، «كورن الربيطانية البارجة يف أقام قد عليٍّا
زينل، هللا عبد القائمقام املؤقتة الحكومة رئيس ومعه التايل اليوم صباح جاء ثم العراق،

امللحق. يف كاملة أثبتناها 1
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يرحل عيل امللك

قد ط التوسُّ يف ته مهمَّ إن قائًال: السلطان فخاطب بك، صادق الضابط العسكرية ورئيس
عظمته. أمام مسئولني ليكونَا العسكرية ورئيس امللكية رئيس يقدم وإنه انتهت،

للمذاكرة السلطان عند الرئيسان وظلَّ مشكوًرا، محبوًرا جدة إىل الوكيل حرضة عاد
من طليعًة عظمته أرسل التايل اليوم صباح يف ثم ممتلكاتها، وتسليم الحكومة شئون يف
والضباط. الجنود وأمور العسكرية ات باملهمَّ يختص فيما العمل ملبارشة جدة إىل حاشيته
«كورن البارجة أبحرت الثانية، جمادى ٦ يف الثالثاء يوم أيًضا، الصباح ذاك ويف

لنفسه. اختاره الذي املنفى إىل عليٍّا األمري تقلُّ فالور»
التايل، اليوم صباح حتى الرغامة يف مخيمه من ينقل فلم العزيز عبد السلطان أما
الكندرة إىل هللا عبد األمري أخيه بقيادة الخيالة من ورهط املشاة جند من فريٌق فتقدَّمه
لألسالك املحاذي الدفاع خطِّ من طرف عىل القائم البيت ذاك أمام وهناك فيها. الستقباله
يف ليتباحثوا األولون الثالثة السالم رسل فيه يجتمع كان الذي البيت ذاك أمام الشائكة،
بمائة العزيز عبد السلطان البالد حيَّت والفالح، السالم للعرب تضمن التي الطرق خري

ومدفع. مدفع
الدول معتمدي فاستقبل املهنئني، املسلمني للوفود عظمته جلس البيت ذاك ويف
فارس السنيور إيطالية قنصل تكلَّم وقد املدينة. أعيان ثم الجند، ضباط ثم والقناصل،
بالنيابة ُم أتقدَّ سنٍّا، القناصل كبريَ لكوني «نظًرا فقال: السلطان، مهنِّئًا العربية باللغة
الطريقة هذه يف جدة بدخولكم لعظمتكم تهنئتنا بتقديم رفاقي عن وبالوكالة نفيس عن
فأجابه والسعادة.» الدائم التوفيق لعظمتكم ونتمنَّى الدماء. بها حقنت التي السلمية
شكر ثم السلمية، النتائج لهذه إالَّ الحربية األعمال يف يُبطئ لم إنه قائًال: السلطان
االنقالب يف موقفهم من كان بما رسوره عن للقناصل وأعرب مسعاه، الربيطاني للمعتمد

تمنَّاه. كما سلًما فتمَّ األخري
الثانية جمادى ٨ يف الخميس، صباح يف جدة دخل الكندرة يف يومه أقام أن وبعد
يف ونزل الرغامة، من األوىل للمرة عليها أرشف يوم من واحدة سنة بعد ديسمرب)، ٢٤) 
إىل والطمأنينة اليرس إعادة يف العمل بارش ثم نصيف، محمد الشيخ العالم الوجيه بيت

الحجاز.
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والخمسون الثاني الفصل

احلجاز ملك العزيز عبد

العالم دعا ١٣٤٣ سنة الثاني ربيع يف الرياض العزيز عبد السلطان غادر أن قبل
ثم ذلك، بعد الدعوة هذه كرَّر وقد الحجاز. مصري يقرِّر مكة يف مؤتمر لعقد اإلسالمي
والشعوب الحكومات إىل أرسله خاص بكتاب ١٣٤٤ سنة الثاني ربيع ١٠ يف عزَّزها
الخالفة وجمعية الهند مسلمي من فريٍق غريُ يُلبِّها لم واٍد يف رصخًة فكانت اإلسالمية،
البالد حكم يف يرتئون هم أهله. يريده ال ما للحجاز يريدون املسلمني أولئك ولكن هناك،
الهندي اإلسالمي الوفد جاء عندما قاوموه وقد الحجاز، أهل عليه يوافقهم ال رأيًا املقدَّسة
عىل والسعوديون الرشيفيون الحرب، نهاية حتى مقاومته يف واستمروا جدة، إىل األول
هيئة يف يرغب الحجاز يف أحًدا نظن وال الجميع. كلمة هي للحجازيني، الحجاز السواء،

العالم. يف اإلسالمية الشعوب ممثيل من مؤلفة تحكمه
تلك الحرية، لهم يكون أن جدة، دخوله بَُعيد العزيز، عبد السلطان من طلبوا لذلك
بالدهم، البالد مصري ليقرروا منه؛ ركن والحجاز اإلسالمي، العالم بها وعد التي الحرية

الطلب. السلطان فأجاب
واجتمعوا مكة إىل فسافروا عرشون، عدُدها أعيانها من لجنة جدة يف تألَّف عندئٍذ
اللجنتني أعضاء عقد الثانية جمادى ٢٢ ويف ثالثون. عددها أهلها من بلجنة هناك
واتفقوا الحجاز، عىل ملًكا العزيز عبد السلطان مبايعة الرأي بإجماع فيه قرَّروا مجلًسا
منه وطلبوا فيها، رأيه لريى السلطان عظمة إىل قدَّموها ثم ها، ونصِّ البيعة رشوط عىل

الطلب. فأجاب البيعة لعقد الوقت يعنيِّ أن القبول حازت إذا
اجتمع ،١٩٢٦ يناير ١٣٤٤ /١٠ سنة الثانية جمادى ٢٥ يف الجمعة، صالة وبعد
يف السلطان عظمة وجاء الحرام، املسجد من الصفا باب عند للحفلة امُلَعد املكان يف الناس
ديمقراطيٍّا. بسيًطا أي صافيًا؛ عربيٍّا املشهد كان الظهر. بعد الواحدة الساعة يف موكبه



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

املنادي تقدَّمه الذي للخطيب وكريس السلطان عليها وقف سجادة غري هناك يكن فلم
تسليًما، وسلِّموا عليه صلوا آمنوا الذين أيها يا النبي، عىل يصلون ومالئكته هللا إن قائًال:

قال: ذلك وبعد وسبَّح، وشكر املعظَّم، البيت ربَّ فَحِمد الخطيب، الكريس اعتىل ثم

الخوف، بعد باألمن علينا أنعم قد — وتعاىل سبحانه — هللا إن اإلخوان: أيها
بحول الكلمة دت توحَّ وقد الحروب، غيمة انقشعت فقد الشدة، بعد وبالرخاء
البيعة بقبول املحبوب السلطان هذا عظمة علينا فتعطف وقوته، تعاىل هللا

مسامعكم: عىل أتلوها وإني علينا، الواجبة املرشوعة

الرحيم الرحمن هللا بسم

عظمة يا نبايعك بعده، نبيَّ ال َمن عىل والسالم والصالة وحده، هلل الحمد
ملًكا تكون أن عىل السعود الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد السلطان
رضوان — الصحابة عليه وما ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله وسنة هللا كتاب عىل الحجاز عىل
الحجاز يكون وأن هللا، رحمهم األربعة واألئمة الصالح والسلف — عليهم هللا
املكرمة مكة تكون وأن شئونه، بإدارة يقومون الذين هم أهله وأن للحجازيني،

رعايتكم. ثم هللا رعاية تحت جميُعه والحجاز الحجاز، عاصمة

مدفع مائة أطلقت مدافعها، تُطلق مكة قالع كانت البيعة يتلو الخطيب كان وعندما
السلطان عليها الواقف السجادة تلك حول يتزاحمون ذلك أثناء الناس وكان ومدفع،
فاملحكمة األهيل، املجلس وتالهم واألعيان، الوجهاء ثم األرشاف أوًال فتقدم البيعة. ليتقبَّل
فبقية جدة، فأهل املنورة، املدينة فأهل البلدي، فاملجلس والخطباء، فاألئمة الرشعية،
وأهل الحارات فمشايخ الحَرف، فأهل جاوة، فمشايخ والزمازمة، فاملطوفون الحرم، خدم

املحالت.1
ثم املقام، يف وصىلَّ سبًعا به فطاف الحرام البيت إىل امللك جاللة مىش الحفلة وبعد

والخطباء. للمهنِّئني الحكومة دار رسادق يف جلس

حكومة وكانت والعالء، وضبا والوجه ينبع ومن املنورة املدينة من باملبايعة برقيات بعدئٍذ جاءت وقد 1

به اعرتفت ثم وملحقاتها، نجد وسلطان الحجاز بملك اعرتفت التي الدول أول (الروسية) السوفييت
الرتكية. الجمهورية وهولندة اإلفرنسية، والجمهورية العظمى، بريطانية حكومات
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الحجاز ملك العزيز عبد

الداخل من الحجاز صيانة عىل قادًرا يكون مستقلٍّ ملك من للبالد بدَّ «ال –
سعود.» آل الرحمن عبد بن العزيز عبد هو األمر بهذا القيام يستطيع والذي والخارج،

مرضاته.» يف سائر ألنك إالَّ العزيز، عبد يا العطاء، هذا هللا أعطاك «وما –
بذلك ك نتمسَّ أن «علينا الصالح: السلف زمن يف العربية األمة إطرائه بعد آخر وقال

والعز.» السؤدد من لهم كان ما للمسلمني لريجع املتني الحبل
ثم والدينية، السياسية ونزعتهم القوم عقلية من مثاًال الثالث الكلمات هذه يف إن

فقال: السلطان امللك خطب

من ما أن فاعلموا وكذا. كذا وهذا عادل، إمام هذا يقولون: خطباءكم أسمُع
بعمل يقوم وأن أثر له يكون أن يستطيع العالية املنازل من بلغ مهما رجل
خراب فيها التي الشهوات اتباع من أحذِّركم وإني هللا. يخىش ال كان إذا جيد،
وامَلَلق الرياء تَْرك وعىل القول، يف والصدق الرصاحة عىل وأحثُّكم والدنيا، الدين
اململقني والعلماء وخدامهم، وأحفادهم، امللوك إالَّ املمالك يفسد لم الحديث. يف
فيمنح صاحبه، عىل منهم كلٌّ ليسرت والعلماء األمراء اتفق ومتى وأعوانهم.
باهلل، والعياذ وفقدنا، الناس حقوق ضاعت يدلِّسون، واألمراء املنح، األمري
الشمل جمع الذي هللا أحمد وإني كلمته: خاتًما قال أن إىل واألوىل. اآلخرة
لنفيس أنصح كما لكم أنصح أني وميثاقه هللا عهد عيلَّ ولكم األوطان، ن وأمَّ

وأوالدي.

خريًا!» هللا جزاك خريًا، هللا «جزاك قائلني: ذاك إذ الناس فهتف
َقِدم الذي والوفد األهيل، املجلس أعضاء بيته إىل جاللته دعا اليوم ذاك مساء ويف

معناه: بما فخاطبهم القرى، أمِّ يف الوجاهة أهل وبعض جدة، من

التدبري بحسن إالَّ األمر يستقيم وال التأسيس. ساعة ويف العمل وقت يف اآلن إننا
تقرِّروا أن فعليكم بالدكم، يف والفكر الرأي أرباب أنتم والنزاهة. وبالصدق
والحجاز، نجد بني العالقات وتحدِّدوا لها، دستوًرا وتضعوا الحكومة، شكل

الدول. تجاه الحجاز موقف يكون أن ينبغي فيما وتبحثوا

مندوبون إليه فينضم تأسييس، مجلٌس وجدة مكة مندوبي من يؤلَّف بأن أمر ثم
وتقريرها. املسائل من ذكر فيما للنظر األخرى؛ الحجاز بلدان من
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وملحقاته الحديث نجد تاريخ

األسايس، القانون لوضع لجنة الرسي باالقرتاع انتخب املجلس هذا تألَّف أن وبعد
الشيبي، القادر عبد الشيخ اللجنة يرأس بأن فأمر امللك، جاللة عىل أسماءها عرض ثم
من جاللته انتخبهم آخرون، خمسة إليها يَُضم وأن الحرام، هللا بيت مفتاح حامل

والتجار. األرشاف
ينُقص ما الفرد الحاكُم ويُكِمل االقرتاَع، التعينُي يُصِلح الجديد الرشق هذا يف كذلك

الشورى. حكم يف
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والخمسون الثالث الفصل

الوقعاتوتوارخيها أهم

.١٩٠١ فرباير ١٦/ ١٣١٨ القعدة ذي ٢٦ يف الرصيف وقعة •
.١٩٠٢ يناير ١٥/ ١٣١٩ شوال ٥ يف الرياض احتالل •
.١٩٠٤ مارس ٢٣/ ١٣٢٢ محرم ٥ يف عنيزة فتح •

.١٩٠٤ مايو ١٦/ ١٣٢٢ األول ربيع ١ يف البكريية وقعة •
.١٩٠٤ سبتمرب ٢٩/ ١٣٢٢ رجب ١٨ يف الشنانة وقعة •

.١٩٠٦ أبريل ١٤/ ١٣٢٤ صفر ١٨ يف الرشيد) ابن (ذبحة مهنَّا روضة وقعة •
.١٩٠٧ سبتمرب ١٤/ ١٣٢٥ شعبان ٥ يف الطرفية وقعة •

.١٩٠٨ مايو ٢٣/ ١٣٢٦ الثاني ربيع ٢٠ يف الخيل أبي وكرسة بُريَدة احتالل •
.١٩١٠ يونيو ١٠/ ١٣٢٨ الثانية جمادى ١ يف هديَّة وقعة •
.١٩١٣ أبريل ١٣/ ١٣٣١ األوىل جمادى ٥ يف الحساء فتح •
.١٩١٥ يناير ٢٤/ ١٣٣٣ األول ربيع ٧ يف جراب وقعة •

.١٩١٩ مايو ٢٥/ ١٣٣٧ شعبان ٢٥ يف تَربة وقعة •

.١٩٢٠ /يوليو ١٣٣٨ شوال يف عسري عىل االستيالء •
.١٩٢٠ أكتوبر ١١/ ١٣٣٩ محرم ٢٦ يف الجهرى وقعة •
.١٩٢١ نوفمرب ٢/ ١٣٤٠ صفر ٢٩ يف حائل سقوط •
.١٩٢٤ سبتمرب ٧/ ١٣٤٣ صفر ٧ يف الطائف سقوط •

.١٩٢٤ أكتوبر ١٨/ ١٣٤٣ األول ربيع ١٨ يف مكة احتالل •
.١٩٢٥ مارس ١٤/ ١٣٤٣ شعبان ١٨ يف حات املصفَّ وقعة •



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

ديسمرب ٥/ ١٣٤٤ األوىل جمادى ١٩ يف أشهر) عرشة دام حصار (بعد املدينة تسليم •
.١٩٢٥

ديسمرب ٢٢/ ١٣٤٤ الثانية جمادى ٦ يف كاملة) سنة استمر حصار (بعد جدة تسليم •
.١٩٢٥
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اإلخوان. بعض ب تعصُّ يف نجد علماء فتوى •
العلماء. فتوى عىل املبني السلطاني األمر •

بحرة. اتفاقية •
اء. حدَّ اتفاقية •

املكرمة. مكة اتفاقية •
ونجد. والحجاز العظمى بريطانية بني املعاهدة •

جدة. تسليم اتفاقية •
الُهَجر. الئحة •

السعودية. النقود •





نجد علامء فتوى
ببعضاإلخوان تعصُّ يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

محمد بن وعمر عتيق بن حمد بن وسعد حسني بن وحسن اللطيف عبد بن هللا عبد من
اللطيف عبد بن ومحمد سحمان بن وسليمان العنقري العزيز عبد بن هللا وعبد سليم بن
وغريهم، الهجر أهل من ة كافَّ اإلخوان إىل سالم بن الرحمن وعبد بليهد بن هللا وعبد

آمني. وأوليائه، حزبه من وإيَّاهم وجعلنا ويرضاه، يحبه ملا وإيَّاهم هللا قنا وفَّ
علينا به هللا منَّ ما تفهمون إنكم ذلك، وبعد وبركاته، هللا ورحمة عليكم سالم
واتباع هللا شكر وعليكم علينا والذي الدعوة، هذه وتجديد اإلسالم نعمة من وعليكم
عىل وهي بَه، الشُّ وكثرة االختالف من جرى ما عليكم يخفى وال نواهيه. واجتناب أوامره،

أمور: ثالثة
ودنياهم؛ دينهم يف تخلُّ أمور يف الناس ووقوع واالجتهاد الخري طلب األكثر وهو األول:

دليل. بغري للدين محبًة ذلك يأتون ألنهم
األمر له تبنيَّ فلما دليل، بغري بًا وتعصُّ شدَّة املتقدمني اإلخوان بعض يف أن بدَّ ال الثاني:
بينه وصار إخوانه منه استنكر خطأ، به تعصُّ أن عنده وتحقق العلم، طلبة وسأل

عنده. ما حقيقة تبيني وال سؤال بغري اختالف وبينهم

عىل يُدِخلون ال جهَّ وهم الحرض، من العلم طَلَب يدَّعون الذين من أُناس به أتوا الثالث:
معرفة يف يرغب وآخر مخطئه، وهو الحق أحدهم يريد مشتبهة. أموًرا اإلخوان بعض

املخالفة. األمور



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

علمائهم مع املسلمني اجتماع أحبوا العلماء وعند األمر والة عند ذلك ق تحقَّ فلما
فقد الكتاب. بهذا نبلغه والغائب بنفسه، الحارض سمع حرضوا فلما منهم، األمر ووالة

هي: أمور عن بحرضتهم العزيز عبد اإلمام سألنا
هللا بأوامر القائمني دينهم عىل الثابتني املسلمني بادية عىل الكفر يُطَلق هل األول:

ال؟ أم ونواهيه
ال؟ أم واحًدا ُمعتقُدهما كان إذا العمامة والبس العقال البس بني فرق من هل الثاني:

ال؟ أم فرق اآلخرين املهاجرين ويف األولني الحرض يف هل الثالث:
معتقدهم، ومعتقده دربهم، ودربه املسلمني، والية يف الذي البدوي ذبيحة يف هل الرابع:

ال؟ أم حرام أو حالٍل فرق املهاجرين أو األولني الحرض ذبيحة ويف
فيرضبونهم يهاجروا، لم الذين عىل اعتدائهم يف رخصة أو أمر للمهاجرين هل الخامس:
بدويٍّا أحًدا يهجر أن ألحد وهل ال؟ أم بالهجرة يلزمونهم أو يهددونهم أو يؤدِّبونهم أو
هجره يجب التي األعمال من يشء أو رصيح كفر أو واضح أمر بغري حرضيٍّا أو كان

الرشعي؟ والحاكم األمر ويل من إذن بغري عليها
وما للرشع، مخالفة األمور هذه كلَّ أن املسلمني: من الحارض بحضور فأجبناه
فيُعَفى بخطئه وأقرَّ تاب فإن ويُزَجر، عنها يُنَهى يفعلها الذي وأن الرشيعة. بها أمرت
وال يُعاَدى وأالَّ املسلمني. بني ظاهر تأديٌب عليه فيجب وعاند، أمره عىل استمرَّ وإن عنه.
ذلك يخالف ما يفعل والذي الرشع. حاكم به حَكم أو الوالية به أمرت ما عىل إالَّ يصادق
قنا يوفِّ أن ونرجوه عليه، هللا ونُشِهد به، نديُن الذي وهذا املسلمني. طريقة غري فطريقته

وسلم. وصحبه وآله محمد عىل هللا وصىلَّ للخري، وإيَّاكم

١٣٣٧ سنة
واألختام اإلمضاءات
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السلطاين األمر
العلامء املبنيعىلفتوى

الرحيم الرحمن هللا بسم

وترك الخريات لفعل وإيَّاهم هللا قنا وفَّ ة، كافَّ اإلخوان إىل فيصل آل العزيز عبد من
آمني. املنكرات،

علينا أنعم — سبحانه — هللا أن تفهمون ذلك بعد وبركاته، هللا ورحمة عليكم سالٌم
أسالفكم عىل مىض ما عليكم يخفى وال أهله. من جعلنا أن علينا ومنَّ اإلسالم بنعمة
فيجب األمر بهذا عليكم منَّ هللا إن وحيث الرشيعة. وتخالف هللا تُغِضب التي األمور من
هللا أوامر باتباع تتقيَّدوا أن هو وأكربه الشكر وأعظم بالشكر، ذلك تذكروا أن عليكم
علينا يُخَىش الذي واالختالف النزاع من جرى ما عليكم يخفى ال ثم نواهيه، واجتناب
من أنفسنا ونجاة الرشيعة، تقويم غري قصدنا وليس والفتنة. األعمال إخفاق منهما
ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله وسنة هللا كتاب يف جاء ما واتباع باالقتصاد إالَّ هذا يتمُّ وال النار. عذاب

وآخرهم. أولهم املسلمني وعلماء
أن لذلك فأحببت واعتقاداتهم، املسلمني أئمة بعض يف األمر عليكم يلتبس وربما
واحد املسلمني معتقد أن وهو فتواهم. يف املشايخ ذكرها التي العقيدة لكم أرشح
عليه كان وما رسوله، وسنة هللا كتاب املعتقد أصل أن وتعلمون وبدويهم. حرضهم
اإلمام األربعة؛ املسلمني أئمة وثم بعدهم، من الصالح السلف ثم ملسو هيلع هللا ىلص، محمد أصحاب
األصل، يف واحد هؤالء فاعتقاد حنيفة. أبو واإلمام أحمد واإلمام الشافعي واإلمام مالك
والصفات األسماء وتوحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية، توحيد الثالثة؛ التوحيد أنواع وهو
يف فهم ساعة. كلِّ يف هلل والحمد مراجعتها يمكنكم التي العلماء، كتب يف مقرر هو كما
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حقٍّ عىل َحذَْوهم َحذَا وَمن وكلُّهم الفروع يف اختالف بينهم يكون قد سواءٌ، األصل هذا
القيامة. يوم إىل هللا شاء إن

األصل يف وأما الفروع. يف حنبل بن أحمد اإلمام مذهب عىل كافة نجد أهل يا ونحن
شيخ هللا أظهر األمر آخر يف أنه عىل ملسو هيلع هللا ىلص، محمد به جاء ما عىل أعاله واملذكورون فنحن
هللا رحمهم الوهاب، عبد بن محمد الشيخ بعدهما من ثم القيم، وابن تيمية ابن اإلسالم
عندما الوهاب، عبد بن محمد وخصوًصا كلهم، أرسلهم واملسلمني، اإلسالم بهم ونفع

والبدع. الشبهات وكثُرت اإلسالم أعالم اندرست
قبلوا رسوله وسنة هللا كتاب يف جاء ملا وأفعالهم أقوالهم موافقة أسالفنا رأى فلما
نرجو ومعتقدهم، سبيلهم عىل هللا شاء إن ونحن أيديهم. عىل هللا أظهره بما وقاموا ذلك
االعتقاد، يف املشايخ ذكر ملوجب بذلك عرفناكم وقد عليه. ويميتَنا ذلك عىل يُحييَنا أن
وانتسابه هجرته يف وقصده اآلخر، واليوم باهلل يؤمن كان فمن ذكروه. ما عىل والعمدة
وليرتك لبس، فيه يحيط وال وفعًال، قوًال ذلك عىل فليعتمد هللا، عند ما دورة الخري إىل
بأمر عندكم املنصوب العلم طالب إىل فلريدَّه األمور من يشء عليه أُشِكل ومن مخالفه.
وأن هللا، شاء إن ذلك يخالف ما عندكم ليس أن نعتقد ونحن املشايخ. ورضا الوالية
أو للمخالف إنذاًرا بذلك؛ لكم التبيني أحببنا عليكم الشفقة من إنما هللا. رضا قصدكم
وال منه، بريئة املسلمني وذمة فذمتنا بفعل أو بقول ذلك خالف َمن وإن بضده. املتكلم
قنا يوفِّ أن هللا نرجو أعذر. فقد أنذر وَمن علينا. كم حقُّ هذا وبحالله. بنفسه البطش يأمن
هللا وصىل دينه، أنصار من وإياكم ويجعلنا كلمته، ويُعِيل دينه، وينرص للخري، وإيَّاكم

وسلم. وصحبه وآله محمد عىل

١٣٣٧ سنة
الختم
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بينهما الحسنة الصالت تأمني ابتغاء ونجد العراق حكومتَي بني املعقودة للمعاهدة نظًرا
املبارك رمضان شهر من السابع اليوم يف وقعت قد التي املحمرة بمعاهدة واملعروفة

.١٩٢٢ سنة مايو ٥ املوافق ١٣٤٠ سنة
اللذَين ،(٢) رقيم والربوتوقول (١) رقيم بالربوتوقول املعروفني للربوتوقولني ونظًرا
عرش الثاني اليوم يف العقري يف عليهما ع واملوقَّ أعاله، املذكورة املحمرة معاهدة إىل أُِضيفا

.١٩٢٢ سنة ديسمرب ٢ املوافق ،١٣٤١ سنة املبارك الثاني ربيع شهر من
حكومتَي ِقبَل من للعادة طبًقا آنًفا املذكورين والربوتوقولني املعاهدة إلبرام ونظًرا
معاهدة من األوىل املادة يف ونجد العراق حكومتَي من كلٌّ به د تعهَّ ملا ونظًرا ونجد، العراق
األخرى، الحكومة عشائر عىل التعدِّي عن عشائره منهما كلٌّ يمنع بأن املذكورة املحمرة
وأن األخرى، للحكومة التابعة العشائر من يتعدَّى َمن الحكومتني من كلٌّ يعاقب وأن
اتخاذ إمكان يف الالئق بالتأديب إحداهما قيام دون الظروف حالت إذا الحكومتان تتذاكر
صاحب حكومة العتقاد ونظًرا بينهما، السائدة الحسنة للصالت طبًقا مشرتكة تدابري
عىل حرًصا الحكومتني، لهاتني يحسن بأنه املذكورتني والحكومتني الربيطانية الجاللة
املسائل بعض بخصوص اتفاقية وضع ونجد، العراق بني الصالت وحسن الصداقة

بينهما. املعلقة
فيصل آل الرحمن عبد بن العزيز عبد وملحقاتها نجد سلطان أدناه عني املوقِّ نحن
الجاللة صاحب حكومة ِقبَل من املفوَّض املندوب كاليتون جلربت والسري سعود آل
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عىل اتفقنا قد والتوقيع، االتفاق يف العراقية الحكومة عن ينوب بأن واملخول الربيطانية
اآلتية: املواد

يف القاطنة العشائر ِقبَل من الغزو أن ونجد العراق دولتَي من كلٌّ تعرتف األوىل: املادة
من صارًما عقابًا مرتِكبيه عقاب يستلزم اعتداء األخرى الدولة أرايض عىل أراضيها

مسئوًال. يَُعد املعتدية العشرية رئيس وأن لها، التابعة الحكومة ِقبَل
من تلتئم ونجد، العراق حكومتَي بني باالتفاق خاصة، محكمة تؤلف (أ) الثانية: املادة
األرضار وإلحصاء الدولتني حدود وراء من يقع تعدٍّ أيِّ تفاصيل يف للنظر آخر إىل حني
ممثِّيل من متساٍو عدٍد من املحكمة هذه تأليف ويكون املسئولية. وتعيني والخسائر
املذكورين، املمثلني غري من آخر شخص إىل رئاستها وتُعَهد ونجد، العراق حكومتَي

ونافذة. قطعية املحكمة هذه قرارات وتكون الحكومتان، اختياره عىل تتفق
وإصدار الغزو، عن الناشئة والخسائر األرضار وتحقيق املسئولية تعيني بعد (ب)
املذكور القرار بتنفيذ عليه املحكوم لها التابع الحكومة تقوم بذلك، قرارها املحكمة
هذه من األوىل املادة يف جاء كما عليه املحكوم وبمعاقبة العشائر، لعادات وفًقا

االتفاقية.
بعد إالَّ األخرى الحكومة حدود اجتياز الحكومتني إحدى لعشائر يجوز ال الثالثة: املادة
ال أنه العلم مع األخرى، الحكومة موافقة وبعد حكومتهم، من رخصة عىل الحصول
يف السبب كان إذا املوافقة أو الرخصة إعطاء عن تمتنع أن الحكومتني إلحدى يحق

الرعي. حرية بمبدأ عمًال املرعى لداعي العشرية انتقال
غري الوسائل، من لديهما ما بكلِّ تقَفا بأن والعراق نجد حكومتَا تتعهد الرابعة: املادة
إىل القطرين إحدى من فخذ أو عشرية كلِّ انتقال سبيل يف القوة، واستعمال الطرد
بأن الحكومتان د وتتعهَّ ورضاها، حكومتهم بمعرفة االنتقال هذا جرى إذا إالَّ اآلخر،
األخرى، للحكومة التابعة البالد من للملتجئني نوعها كان أيٍّا الهدايا تقديم عن تمتنَعا
العشائر الستجالب يسعى رعاياهما من شخص كلِّ عىل السخط بعني تنظَرا وبأن

األخرى. البالد إىل بالدهم من االنتقال عىل تشجيعهم أو األخرى، للحكومة التابعة
عشائر وشيوخ رؤساء مع تتفاوَضا أن ونجد العراق لحكومتي ليس الخامسة: املادة

السياسية. أو الرسمية األمور يف األخرى الدولة
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بقصد البعض بعضها حدود تتجاوز أن ونجد العراق لقوات يجوز ال السادسة: املادة
الحكومتني.1 برضا إالَّ املجرمني ب تعقُّ

تدل رايات لهم أو رسمية صفٌة لهم الذين العشائر لشيوخ يجوز ال السابعة: املادة
األخرى. الدولة أرايض يف راياتهم يُظهروا أن مسلحة لقوات قواد أنهم عىل

األخرى الدولة أرايض يف النازلة عشائرها من الحكومتني إحدى طلبت إذا الثامنة: املادة
يرحلوا أن عىل حكومتهم دعوة تلبية يف أحرار املذكورة فالعشائر مسلحة، تجريدات

سكينة. بكلِّ وأموالهم بعائالتهم
التابعة األرايض إىل الحكومتني إحدى أرايض من عشرية انتقلت إذا التاسعة: املادة
يحق فيها، تقطن كانت التي البالد عىل انتقالها بعد الغارات وشنَّت األخرى، للحكومة
تكرَّر إذا حتى كافية، ضمانات منها تأخذ أن أراضيها يف العشرية تقيم التي للحكومة
العقاب عدا وذلك للمصادرة، عرضة الضمانات هذه تكون االعتداء ذلك مثل منها
املادة يف عليها املنصوص املحكمة تفرضه قد ما وعدا األوىل، املادة يف عليه املنصوص

االتفاقية. هذه من الثانية
اتفاقية لعقد ية، ودِّ بمذكرات تقوَما بأن ونجد العراق حكومتَا د تتعهَّ العارشة: املادة
مدة يف وذلك املتحابَّة الدول بني املرعية للعادات طبًقا املجرمني، تسليم بشأن خاصة
العراق. حكومة ِقبَل من املعاهدة هذه عىل التصديق تاريخ من اعتباًرا السنة تتجاوز ال
موادِّ تفسري يف إليه يُرَجع الذي الرسمي النص هو العربي النص عرشة: الحادية املادة

االتفاقية. هذه
بحرة. باتفاقية االتفاقية هذه تُعَرف عرشة: الثانية املادة

،١٣٤٤ الثاني ربيع شهر من عرش الرابع يف بحرة مخيم يف االتفاقية هذه عت ُوقِّ
.١٩٢٥ سنة نوفمرب أول املوافق

اإلمضاءات

عىل املوجودة اآلبار تستخدم أالَّ ِقبَلها من كلٌّ الحكومتان «تتعهد الثالثة املادة العقري بروتوقول ويف 1

أطرافها.» يف جنوًدا تعبِّئ ال وأن عليها، قالع كوضع حربي غرض ألي الحدود أطراف
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نجد وسلطنة جهة من السامية الربيطانية الحكومة بني السائدة الودية للعالقات نظًرا
األردن ورشقي نجد بني الحدود تعيني يف لرغبتهما ونظًرا أخرى؛ جهة من وملحقاتها
جلربت الرس السامية الربيطانية الحكومة اختارت بذلك، املتعلِّقة املسائل بعض وتسوية
اتفاقية ليعقد عنها مفوًَّضا مندوبًا وعيَّنتْه جي. أم، يس. بي، يس، إِي. بي، كي، كاليتون،
عن بالنيابة سعود آل فيصل آل الرحمن عبد بن العزيز عبد السلطان مع الشأن هذا يف
سعود آل فيصل آل الرحمن عبد بن العزيز عبد السلطان اتفق قد عليه وبناءً نجد.

اآلتية: املواد عىل وتعاهَدا كاليتون جلربت والرس
نقطة من الرشقية الشمالية الجهة يف األردن ورشقي نجد بني الحدُّ يبتدئ األوىل: املادة
الحدود تنتهي حيث (شمايل)، العرض٣٢ ودائرة (رشقي) ٣٩ الطول دائرة تقاطع
(رشقي) ٣٧ الطول دائرة تقاطع نقطة إىل مستقيم خط عىل ويمتد ونجد العراق بني
تقاطعها نقطة إىل (رشقي) ٣٧ الطول دائرة فيتبع (شمايل) ٣١ ،٣٠ العرض بدائرة
إىل مستقيم خط عىل النقطة هذه من يمتد ثم (شمايل) ٣١ ،٢٥ العرض بدائرة
من برز ما تارًكا (شمايل) ٣٠ العرض بدائرة (رشقي) ٣٨ الطول دائرة تقاطع نقطة
تقاطعها نقطة إىل (رشقي) ٣٨ الطول دائرة يتبع ثم لنجد، رسحان وادي أطراف
فهي االتفاقية هذه يف إليها يرجع التي الخارطة أما (شمايل) ٢٩ ،٣٥ العرض بدائرة

مليون». عىل واحد مقياس «آسيا بالدولية املعروفة الخارطة
واملنطقة تستعمَلها وأالَّ (كاف) يف حصن أيَّ تُقيَم بأال نجد حكومة تتعهد الثانية: املادة

عسكرية. كنقطة جوارها يف



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

الحدود بجوار استثنائية تدابري اتخاذ إىل األحيان من حني يف حاجًة رأت إذا أما
املسلحة، العسكرية القوات حْشَد يستوجب آخر غرض ألي أو األمن، عىل للمحافظة
عىل وعالوة وقت، أقرب يف بذلك الربيطانية الجاللة صاحب حكومة تخرب بأن فتتعهد
من لديها ما بكلِّ األردن رشقي أرايض عىل التعدِّي من قواتها تمنع بأن تتعهد ذلك

الوسائل.
الحدود، قرب تقع التي الحوادث يف يحصل قد الذي التفاهم لسوء منًعا الثالثة: املادة
الجاللة صاحب حكومة بني الكيل والتعاون الطرفني بني املتبادلة الثقة لُعرى وتوثيًقا
املعتمد بني متواصلة بمذاكرات القيام عىل الطرفان يتفق نجد، وحكومة الربيطانية

الرسحان. وادي حاكم وبني مندوبه أو األردن رشقي يف الربيطاني
وادي يف بها تتمتع التي الحقوق جميع بصيانة نجد حكومة د تتعهَّ الرابعة: املادة
أو امللكية أو السكن أو الرعي حقوق كانت سواء لنجد، التابعة غري القبائل رسحان
نازلة دامت ما — القبائل تلك تخضع أن برشط الثابتة الحقوق من ذلك يُشبه ما
حكومة وتعامل الحقوق. هذه تمسُّ ال التي الداخلية للقوانني — نجد حدود ضمن
شبيهة األردن رشقي يف ثابتة بحقوق املتمتِّعني نجد رعايا املعاملة نفس األردن رشقي

املذكورة. بالحقوق
القاطنة العشائر ِقبَل من الغزو أن األردن ورشقي نجد من كلٌّ تعرتف الخامسة: املادة
صارًما عقابًا مرتكبيه عقاب يستلزم اعتداء األخرى الحكومة أرايض عىل أراضيهما يف

مسئوًال. يَُعد ية املتعدِّ العشرية رئيس وأن لها، التابعة الحكومة ِقبَل من
األردن، ورشقي نجد حكومتَي بني باالتفاق خاصة محكمة تؤلَّف (أ) السادسة: املادة
وإلحصاء الحدود وراء من يقع تعدٍّ أي تفاصيل يف للنظر آخر إىل حني من تلتئم
من متساٍو عدٍد من املحكمة هذه تأليف ويكون املسئولية، وتعيني والخسائر األرضار
املمثلني غري من آخر شخص إىل رئاستها وتُعَهد األردن، ورشقي نجد حكومتَي ممثِّيل
ونافذة. قطعية املحكمة هذه قرارات وتكون الحكومتان، اختياره عىل تتفق املذكورين
وإصدار الغزو، عن الناشئة والخسائر األرضار وتحقيق املسئولية تعيني بعد (ب)
املذكور القرار بتنفيذ عليه املحكوم لها التابع الحكومة تقوم بذلك، قرارها املحكمة
هذه من الخامسة املادة يف جاء كما عليه املحكوم وبمعاقبة العشائر، لعادات وفًقا

االتفاقية.
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اء حدَّ اتفاقية

بعد إالَّ األخرى حدود اجتياز الحكومتني إحدى لعشائر يجوز ال السابعة: املادة
ال أنه العلم مع األخرى، الحكومة موافقة وبعد حكومتهم، من رخصة عىل الحصول
يف السبب كان إذا املوافقة أو الرخصة إعطاء عن تمتنع أن الحكومتني إلحدى يحق

الرعي. حرية بمبدأ عمًال املرعى، لداعي العشرية انتقال
الوسائل، من لديهما ما بكلِّ تقَفا بأن األردن ورشقي نجد حكومتَا د تتعهَّ الثامنة: املادة
إىل القطرين أحد من فخذ أو عشرية كلِّ انتقال سبيل يف القوة، واستعمال الطرد غري
بأن الحكومتان وتتعهد ورضاها، حكومتهم بمعرفة االنتقال هذا جرى إذا إالَّ اآلخر،
األخرى، للحكومة التابعة البالد من للملتجئني نوعها كان أيٍّا الهدايا تقديم عن تمتنع
العشائر الستجالب يسعى رعاياهما من شخص كلِّ إىل السخط بعني تنظَرا وبأن
األخرى. البالد إىل بالدهم من االنتقال عىل تشجيعهم أو األخرى، للحكومة التابعني

وشيوخ رؤساء مع تتفاوَضا أن األردن ورشقي نجد لحكومتي ليس التاسعة: املادة
السياسية. أو الرسمية األمور يف األخرى الحكومة عشائر

البعض بعضها حدود تتجاوز أن األردن ورشقي نجد لحكومتَي يجوز ال العارشة: املادة
الحكومتني. برضا إالَّ املجرمني تعقيب بقصد

رايات لهم أو رسمية صفة لهم الذين العشائر لشيوخ يجوز ال عرشة: الحادية املادة
األخرى. الحكومة أرايض يف راياتهم يُظِهروا أن مسلحة قوات قواد أنهم عىل تدلُّ

املرور حرية تمنح أن األردن ورشقي نجد حكومتَي من كلٍّ عىل عرشة: الثانية املادة
والحج بالسفر الخاصة للقوانني هؤالء يخضع أن برشط والحجاج، املسافرين لجميع
الحكومة تُخرب أن الحكومتني هاتني من كلٍّ وعىل األردن، ورشقي نجد يف املرعية

الخصوص. هذا يف تسنُّه قد قانون بأي األخرى
املرور حرية تضمن أن الربيطانية الجاللة صاحب حكومة د تتعهَّ عرشة: الثالثة املادة
وأن وإيابًا، ذهابًا وسورية نجد بني تجارتهم لقضاء نجد رعايا من للتجار حني كلِّ يف
منطقة تجتاز التي األموال لجميع وغريها الجمركية الرضائب من اإلعفاء عىل تحصل
التجار يخضع أن عىل نجد، إىل سورية من أو سورية إىل نجد من مرورها يف االنتداب
حكومتهم من وثيقًة حاملني يكونوا وأن الجمركي، التفتيش من يلزم قد ملا وقوافلهم
املحملة األموال ذات التجارية القوافل تتبع أن ويُشرتَط مرشوعون. اٌر تجَّ أنهم تشهد
مع منها، والخروج االنتداب منطقة يف للدخول بعد فيما عليها سيتفق معروفة طرًقا
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وملحقاته الحديث نجد تاريخ

اإلبل عىل تجارتها تقترص التي التجارية القوافل عىل ترسي ال القيود هذه أن العلم
االتفاقية، هذه من السابقة املواد بمقتىض تنتقل التي العشائر عىل وال والحيوانات،
التسهيالت من ذلك غري عىل تحصل بأن الربيطانية الجاللة صاحب حكومة وتتعهد

انتدابها. بمنطقة املارين نجد رعايا من للتجار املمكنة
الجاللة صاحب حكومة دامت ما نافذة االتفاقية هذه تبقى عرشة: الرابعة املادة

األردن. رشقي عىل باالنتداب مكلَّفة الربيطانية

ع ووقَّ العربية، واللغة اإلنكليزية باللغة االتفاقية هذه ُدوِّنت قد عرشة: الخامسة املادة
اإلنكليزي، النص من ونسختني العربي النصِّ من نسختني املتعاقَدين الطرفني كَال
تفسري يف النصني بني اختالف وقع إذا ولكن واحدة، رسمية قيمة للنصني ويكون

اإلنكليزي. النص إىل فرُيَجع االتفاقية هذه مواد من مادة
اء. حدَّ باتفاقية االتفاقية هذه تُعَرف عرشة: السادسة املادة

املوافق ،١٣٤٤ الثاني ربيع شهر من عرش الخامس يف حداء يف االتفاقية هذه عت ُوقِّ
.١٩٢٥ سنة نوفمرب ٢

اإلمضاءات
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املكرمة مكة معاهدة

وحده. هلل الحمد
عيل بن الحسن السيد اإلمام وبني وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك بني

اإلدرييس.
أمراء بني للروابط وتقوية العربية، البالد لكيان وحفًظا الكلمة، توحيد يف رغبًة
العزيز عبد وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك الجاللة صاحب اتفق قد العرب، جزيرة
عيل بن الحسن السيد عسري إمام السيادة وصاحب السعود الفيصل الرحمن عبد بن

اآلتية: االتفاقية عقد عىل اإلدرييس
القديمة الحدود بأن اإلدرييس عيل بن الحسن السيد اإلمام سيادة يعرتف األوىل: املادة
السيد اإلمام وبني نجد سلطان بني املنعقدة ١٣٣٩ سنة صفر ١٠ اتفاقية يف حة املوضَّ
سيادة تحت هي التاريخ، ذلك يف لألدارسة خاضعة كانت والتي اإلدرييس، عيل محمد

املعاهدة. هذه بموجب وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك جاللة
حكومة، أيِّ مع سياسية مفاوضات يف يدخل أن عسري إلمام يجوز ال الثانية: املادة
صاحب من ذلك عىل املوافقة بعد إالَّ ، اقتصاديٍّ امتياز أيَّ يمنح أن يجوز ال وكذلك

وملحقاتها. نجد وسلطان الحجاز ملك الجاللة
صاحب بموافقة إالَّ الصلح إبرام أو الحرب إشهار عسري إلمام يجوز ال الثالثة: املادة

وملحقاتها. نجد وسلطان الحجاز ملك الجاللة
يف املبيَّنة عسري أرايض من جزء أيِّ عن التناُزل عسري إلمام يجوز ال الرابعة: املادة

األوىل. املادة
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عسري إمام بحاكمية وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك يعرتف الخامسة: املادة
األدارسُة عليه يتفق ملن بعده ومن حياته، مدة األوىل املادة يف املبيَّنة األرايض عىل الحايل

إلمامته. التابعني والحل العقد وأهل
عسري بالد إدارة بأن وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك يعرتف السادسة: املادة
الداخلية الشئون من ذلك وغري وَعْزل نَْصب من عشائرها شئون يف والنظر الداخلية،
يف هي كما والعدل الرشع وفق عىل األحكام تكون أن عىل عسري إمام حقوق من

الحكومتني.
أو داخيل تعدٍّ كلِّ بدفع وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك د يتعهَّ السابعة: املادة
الطرفني بني باالتفاق وذلك األوىل، املادة يف املبيَّنة عسري أرايض عىل يقع خارجي

املصلحة. ودواعي األحوال مقتضيات حسب
بواجبها. والقيام املعاهدة هذه عىل باملحافظة الطرفان د يتعهَّ الثامنة: املادة

الطرَفني من عليها التصديق بعد بها معموًال املعاهدة هذه تكون التاسعة: املادة
السامينَي.

لدى صورة كلُّ تُحَفظ صورتني يف العربية باللغة املعاهدة هذه ُدوِّنت العارشة: املادة
املتعاقدتني. الحكومتني من فريق

املكرمة. مكة بمعاهدة املعاهدة هذه تُعَرف عرشة: الحادية املادة
سنة أكتوبر ٢١ املوافق ١٣٤٥ سنة اآلخر ٢٤ربيع تاريخ يف املعاهدة هذه عت ُوقِّ

.١٩٢٦

وملحقاتها نجد وسلطان الحجاز ملك
سعود آل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد
امللكي الختم
اإلسالم خادم األحرف هذه راقم بحضور ذلك تمَّ
السنويس الرشيف أحمد
عسري إمام الختم
اإلدرييس عيل بن الحسن
الختم
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العظمى بنيبريطانية املعاهدة
ونجد واحلجاز

من الهند إمرباطور البحار وراء من الربيطانية واملمتلكات وأرلندة بريطانية ملك جاللة
أخرى. جهة من وملحقاتها ونجد الحجاز ملك وجاللة جهة،

مصالحهما وتأمني وتوثيقها، بينهما السائدة ية الودِّ العالقات توطيد يف رغبة
الجاللة صاحب أوفد لذلك تفاُهم؛ وحسن صداقة معاهدة عقد عىل عزَما قد وتقويتها،
صاحب وانتدب عنه، مفوًَّضا مندوبًا كاليتون فلكنجهام جلربت الرس حرضة الربيطانية
العزيز عبد بن فيصل األمري امللكي السمو صاحب وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة

تقدَّم. ما عىل بناء عنه مفوًَّضا مندوبًا الحجاز يف ونائبه نجله
األمري سمو اتفَقا، قد صحتها من والتثبُّت اعتمادهما مستندات عىل االطالع وبعد

اآلتية: املواد عىل كاليتون، جلربت الرس وحرضة العزيز عبد بن فيصل
صاحب ملمالك املطلق التام باالستقالل الربيطانية الجاللة صاحب يعرتف األوىل: املادة

وملحقاتها. ونجد الحجاز ملك الجاللة
الجاللة وصاحب الربيطانية الجاللة صاحب بني والصداقة السلم يسود الثانية: املادة
عىل يحافظ بأن املتعاقَدين الفريَقني من كلٌّ ويتعهد وملحقاتها، ونجد الحجاز ملك
استعمال ملنع الوسائل من لديه ما بكلِّ يسعى وبأن اآلخر، الفريق مع العالقات حسن
اآلخر. الفريق بالد يف والسكينة السالم ضد املوجهة املرشوعة غري لألعمال قاعدة بالده
أداء بتسهيل وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة صاحب د يتعهَّ الثالثة: املادة
من الربيطانية بالحماية املتمتعني واألشخاص الربيطانيني الرعايا لجميع الحج فريضة



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

أموالهم عىل آمنني يكونون بأنهم امللك جاللة ويُعلن الحجاج، بسائر أسوة املسلمني
الحجاز. يف إقامتهم أثناء وأنفسهم

مخلفات بتسليم وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة صاحب د يتعهَّ الرابعة: املادة
لهم ليس والذين آنًفا، املذكورين الحجاج من لجاللته التابعة البالد يف يُتوىفَّ َمن
لهذا ينتدبه َمن أو جدة يف الربيطاني املعتمد إىل رشعيون، أوصياء جاللته بالد يف
املخلفات تلك تسليم يكون أالَّ برشط املستحقني، املتوىفَّ الحاج لورثة إليصالها الغرض؛
وتُستوَىف املختصة، املحاكم أمام بشأنها املعامالت تتمَّ أن بعد إالَّ الربيطاني املمثل إىل

النجدية. أو الحجازية القوانني يف املقررة الرسوم عليها
والنجدية الحجازية بالجنسية الربيطانية الجاللة صاحب يعرتف الخامسة: املادة
بالد يف يُوَجدون عندما وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة صاحب رعايا لجميع
صاحب يعرتف وكذلك جاللته. بحماية املشمولة البالد أو الربيطانية، الجاللة صاحب
صاحب رعايا لجميع الربيطانية بالجنسية وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة
بالد يف يُوَجدون عندما جاللته بحماية املتمتِّعني األشخاص ولجميع الربيطانية الجاللة
الدويل القانون قواعد تُراَعى أن عىل وملحقاتها، ونجد الحجاز ملك الجاللة صاحب

املستقلة. الحكومات بني املرعي
عىل باملحافظة وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة صاحب د يتعهَّ السادسة: املادة
الذين العماني، والساحل قطر ومشايخ والبحرين الكويت مع والسلمية الودية الصالت

الربيطانية. الجاللة صاحب حكومة مع خاصة معاهدات لهم
بكلِّ يتعاون بأن وملحقاتها ونجد الحجاز ملك الجاللة صاحب د يتعهَّ السابعة: املادة
بالرقيق. االتجار عىل القضاء يف الربيطانية الجاللة صاحب مع الوسائل من لديه ما
بأقرب اإلبرام قرارات وتباُدل املعاهدة هذه إبرام املتعاقَدين الفريَقني عىل الثامنة: املادة

وقت.
مدة بها ويُعَمل اإلبرام، قرارات تباُدل تاريخ من اعتباًرا نافذة املعاهدة وتصري
الفريق املتعاقَدين الفريقني أحد يعلن لم وإن التاريخ. ذلك من ابتداءً سنوات سبع
نافذة، تبقى املعاهدة إبطال يريد أنه أشهر، بستة السبع السنوات انتهاء قبل اآلخر،
أحد من إبطالها فيه يُعَلن الذي اليوم من أشهر ستة ميض بعد إالَّ باطلة تُعتَرب وال

اآلخر. الفريق إىل الفريقني
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ونجد والحجاز العظمى بريطانية بني املعاهدة

الجاللة وصاحب الربيطانية الجاللة صاحب بني املعقودة املعاهدة تُعتَرب التاسعة: املادة
لنجد، حاكًما جاللته كان يوم ١٩١٥ سنة ت.أ ٢٦ يف وملحقاتها ونجد الحجاز ملك

املعاهدة. هذه إبرام تاريخ من ابتداءً ملغاة ذاك، إذ بها ملحًقا كان وما
واحدة. قيمة ني وللنصَّ واإلنكليزية، العربية باللغتني املعاهدة هذه ُدوِّنت العارشة: املادة

اإلنكليزي. النص إىل فرُيَجع منها قسم أي تفسري يف اختالف وقع إذا أما
جدة. بمعاهدة املعاهدة هذه تُعَرف عرشة: الحادية املادة

١٣٤٥ سنة القعدة ذي من عرش الثامن الجمعة يوم جدة يف املعاهدة هذه عت ُوقِّ
.١٩٢٧ سنة أيار عرشين املوافق هجرية

اإلمضاءات
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جدة تسليم اتفاقية

السلطان يضمن جدة، بلدة وتسليم للحجاز، ومبارحته عيل، امللك لتناُزل بالنظر (١)
والعرب عموًما جدة وأهايل واألرشاف والحربيني امللكيني املوظفني لكلِّ العزيز عبد

أموالهم. وسالمة الشخصية سالمتهم والقبائل والسكان
ُوِجد. إن بجدة املوجودين الحرب أرسى جميع الحال يف يسلِّم أن عيل امللك د يتعهَّ (٢)

أعاله. املذكورين من لكلٍّ العام العفو يمنح بأن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (٣)
العزيز عبد السلطان إىل الحال يف يسلِّموا أن والعساكر الضباط جميع عىل يجب (٤)
الحربية. املهمات وجميع وخالفه وطيارات ومدافع ورشاشات بنادق من أسلحتهم بجميع
األسلحة من يشء أي يخرِّبوا بأالَّ والعساكر الضباط وجميع عيل امللك يتعهد (٥)

بها. يترصفوا أو جميعها الحربية واملهمات
يف يرغبون الذين والعساكر الضبَّاط ة كافَّ ل يرحِّ بأن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (٦)

لسفرهم. الالزمة املصاريف بإعطائهم د ويتعهَّ أوطانهم، إىل العودة
والعساكر الضباط ة كافَّ عىل معتدلة، بنسبة يوزع، أن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (٧)

جنيه. آالف خمسة مبلغ بجدة املوجودين
يجد الذين امللكيني، الحكومة موظفي جميع يُبِقي أن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (٨)

مراكزهم. يف بأمانة واجباتهم تأدية يف الكفاءة فيهم
األمتعة معه يأخذ أن يف الحقَّ عيل امللك يمنح أن العزيز عبد السلطان يتعهد (٩)

وخيوله. وسجاجيده سيارته ذلك يف بما حوزته يف التي الشخصية
ممتلكاتهم جميع الحسني آل عائلة يمنح أن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (١٠)
عىل تشتمل وال فعًال، املوروثة من املمتلكات هذه تكون أن برشط الحجاز يف الشخصية



وملحقاته الحديث نجد تاريخ

التي املباني عىل وال شخصه، إىل الحسني بمعرفة األوقاف من املحوَّلة الثابتة األمالك
الحجاز. عىل ملًكا كان ملا ملكه أثناء يف بناها قد الحسني يكون

مساءً. املقبل الثالثاء يوم قبل الحجاز يبارح أن عيل امللك د يتعهَّ (١١)
ورضوى» والرقمتني ورشدي «الطويل وهي الحجاز ملك يف التي البواخر جميع (١٢)
أن رقمتني للباخرة األمر لزم إن يسمح السلطان ولكن العزيز، عبد للسلطان ملًكا تصري

ترجع. ثم املتناِزل عيل للملك التابعة الشخصية األمتعة لنقل تُستعَمل
أمالك من يشء أي يخرِّبوا أو يبيعوا بأالَّ جدة وسكان ورجاله عيل امللك د يتعهَّ (١٣)

وخالفه. والسنابيك اللنشات مثل الحكومة
والعساكر والضباط السكان جميع يمنح أن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (١٤)

النقود. بتوزيع يخص فيما إالَّ سابًقا املذكورة واالمتيازات الحقوق بينبع املوجودين
أدناه أسماؤهم املذكورة لألشخاص العفو يمنح أن العزيز عبد السلطان د يتعهَّ (١٥)
بن الحي وعبد قزاز، يحيى أبناء وبكري ومحسن الوهاب عبد وهم العام، العفو أيًضا
والشيخ قزاز، يحيى بن وإسماعيل قزاز، الرحمن عبد أبناء وصالح وأحمد قزاز، عابد
صالح عيل محمد أبناء بتاوي الرحمن وعبد إبراهيم وإخوانه بتاوي صالح عيل محمد
يوسف والشيخ نور محمد وأبناء بتاوي وزين حسن عمهم وأبناء وأبنائهم بتاوي
السقاف أحمد والسيد بسيوني ياسني والشيخ خشريم يوسف ولد عباس والشيخ خشريم

آنًفا. املذكورين جميع وأموال وعائالت
تنفيذ يف يقرصون أو يخالفون األحوال من حال يف رجاله أو عيل امللك كان إن (١٦)
تلك يف نفسه يعترب ال العزيز عبد السلطان فإن ِذْكرها، تقدَّم التي املواد من مادة أي

االتفاقية. هذه من عليه ما تأدية عن مسئوًال الحالة
عدائية حركة أي عن ا يكفَّ أن عيل وامللك العزيز عبد السلطان الطرفان د يتعهَّ (١٧)

املفاوضات. هذه َسرْي أثناء

.١٩٢٥ ديسمرب ١٧ املوافق ١٣٤٤ سنة الثانية جمادى ١ يف الخميس

اإلمضاءات
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اُهلَجر الئحة

قرية، كلِّ من الجهاد دعوة يلبُّون َمن عدد أي أدناه، املذكورة األعداد من عدد كلُّ
اآلخر والضعف املوايش، يرعون الذين أي البدو وهم األول الضعف ضعفاه، إليه يُضاف
واملجموع وزراعتها. وتجارتها بصناعتها ليقوموا البلدة يف يبقون الذين أي املحرتفون

هجرة. كلِّ يف الذكور سكان عدد
حنيفة. وادي إىل القصيم من هي وضًعا نجد بالد

وهم دائًما، بون متأهِّ مسلحون وهؤالء آالف. أربعة فقط نجد من الجهاد يلبِّي
معيَّنة غري مرضية قيمة أشهر ثالثة كلَّ السلطان لهم يدفع النظامي، العسكر بمثابة

حرب. هجر من املجاهدون وكذلك املال. من

  املجاهدين عدد منها الجهاد يلبي

قحطان ُهَجر مطري ُهَجر

الهياثم ٠٨٠٠ األرطاوية ٢٠٠٠

الهياثم-بادية ١٠٠٠ مبايض ١٠٠٠

الجَفري ٠٣٠٠ فريتان ١٠٠٠

الحصاة ٠٨٠٠ مَليح ٠٧٠٠

األسفل الرين ٢٠٠٠ العمار ٠٧٠٠

األعىل الرين ٢٠٠٠ األثلة ١٠٠٠

  ٦٩٠٠ األرطاوي ٠٦٠٠
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  املجاهدين عدد منها الجهاد يلبي

الدوارس ُهَجر مسيكة ٠٨٠٠

مشريقة ١٥٠٠ َرضيَّه ٠٨٠٠

الوسيطة ٠٨٠٠ العليا قرية ١٥٠٠

  ٢٣٠٠ السفىل قرية ١٠٠٠

نجد] [حرب حرب ُهَجر   ١١١٠٠

ُدخنة ٢٥٠٠ عتَيبة) (من الرُّوقة ُهَجر

الشبيكية ١٠٠٠ الداهنا ٢٠٠٠

الدُّوليمية ١٠٠٠ ْوح الصَّ ٠٣٠٠

الُقرين ٠٧٠٠ ساجر ٠٨٠٠

الساقية ٠٦٠٠ عرجا ٢٠٠٠

حَليفة ٠٣٠٠ عَسيلة ٠٣٠٠

حنَيظل ٠٧٠٠ ِنِفي ١٥٠٠

الربود ١٠٠٠   ٦٩٠٠

أجبة) (تلفظ قبَة ٢٠٠٠ عتيبة) (من بَْرقة ُهَجر

الفوَّارة ١٠٠٠ ُعروة ١٠٠٠

  ١٠٨٠٠ السنام ١٠٠٠

    الروضة ٠٧٠٠

العوازم   ُهَجر   ٢٧٠٠ 

ثاج ١٥٠٠ عتيبة] [من  الَغطَغط ٥٠٠٠ 

الَحيس ١٠٠٠    

الحنَّات ١٠٠٠ العجمان ُهَجر

الُعتَيق ٠٧٠٠ ار َّ الرصَّ ٢٠٠٠

  ٤٢٠٠ ُحنَيذ ١٠٠٠
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  املجاهدين عدد منها الجهاد يلبي

ُمرَّه بني ُهَجر الصحاف ٠٨٠٠

باك الشِّ ١٠٠٠ العَقري ٠٧٠٠

أُبرَِيق ١٥٠٠ ُعَريرة ١٣٠٠

هاجر) (بنو دار عني ١٠٠٠   ٥٨٠٠

  ٣٥٠٠ ر شمَّ ُهَجر

(هتيم) خريفط ١٣٠٠ األجفر ٢٠٠٠

املصاع ٠٧٠٠ هتيم قبيلة بنوان ١٥٠٠

(هتيم) املرير ٠٤٠٠ الفطيم ٠٦٠٠

  ١٣٨٠٠ القصري ٠٩٠٠

الخرج يف التي الُهَجر الحفري ٠٩٠٠

الضبيعة ٠٨٠٠ البالزية ٠٥٠٠

الِبدَع ٠٨٠٠ الخبة ٠٨٠٠

املنَيصف ٠٦٠٠ الغيضة ١٢٠٠

األخرض ٠٥٠٠ (عنزى) نتيل بيضة ١٥٠٠

طيِبسم ٠٤٠٠ التيم ٠٦٠٠

الرَويضة ٠٤٠٠ القلبان أم ٠٥٠٠

  ٣٥٠٠ الشقيق ٠٤٠٠

الُهَجر من املجاهدين مجموع

نجد حرب ١٠٨٠٠ مطري ١١١٠٠

العوازم ٤٢٠٠ قحطان ٦٩٠٠

مرة بنو ٣٥٠٠ الدوارس ٢٣٠٠

ر شمَّ ١٣٨٠٠ الروقة-عتيبة ٦٩٠٠
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  املجاهدين عدد منها الجهاد يلبي

الخرج ٣٥٠٠ برقة-عتيبة ٢٧٠٠

  ٧٦٥٠٠ الغطغط-عتيبة ٥٠٠٠

    العجمان ٥٨٠٠
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