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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ومن وصالالالح ه آله وعلى اهلل خلق أشالالالر  على والسالالال   والصالالال   هلل الحمد   

 .وااله

 أبطال من سالالالالع   آل الفيصالالالال  الرحمن ع د بن العزيز ع د الملك فإن وبعد؛   

 آثارهم. وتعدا  ،مآثرهم استيفاء  ون الطروس تمتلئ الذين وأفذاذهم التاريخ

 للكثير وإنجازاته سيرته تعرضت ألممهم المجيد التاريخ صانعي من وكأمثاله  

 السير  تلك تش يه على والمغرضين الحاقدين حرص   وزا  ،التش يه محاوالت من

 وثراء   اسالالالتقرارا   وأكثرها المنطقة ُ ول أعظم فكانت بعده بقيت  ولة   أسالالالسالالالت أهنا :

 من وغيره ذلك ك  فكان ،العربية وشالاليصالاليتها ،الديني تراثها على وحفاظًا وإنجازا  

 يف وسيلة   المؤسس تاريخ من الني  فكان ،وكيدهم الحاسدين لحسد مح    األس اب

  ع ى تزال وال الدولة هذه له تعرضت ومما ،منها والني  الدولة هذه لتش يه نظرهم

 التارييي السالالالند إلى تفتقر ك هنا مع فِرية وهي ،الربيطاين ل سالالالتعمار صالالالنيعة   ك هنا

هنا إال والمنطقي هار من لقيت أ عامل ن الكثيرين جع  حدا   اإلشالالالال لة معها يت  معام

 .خ لها من ومؤسسها الدولة تاريخ على والحكم ،لها التصديق من الحقيقة

 يف معه وم اقفها بريطانيا من اهلل رحمه المؤسالالالالس م اقف تلييص لي بدا وقد

 هبا ينفع أن وج  عز اهلل أسالالأل ،الجميع متناول يف تك ن كي ،الميتصالالر  ال رقة هذه

 .الفتن و رء ال اط  وت دي  الحقيقة كشف على ع نا ويجعلها

 

 توطئة:

 بين الحدو  على خ   وبريطانيا ع دالعزيز السالالالاللطان بين كان١٣٤٣ عا  يف 

 أيضالالالا وكانت عليها، منتدبة بريطانيا كانت التي األر ن شالالالرقي وإمار  نجد سالالاللطنة
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 عليها االستي ء تم منه بات األر ن شرق حك مة بسدا  مطال ات نجد سلطنة لدى

 طانيةالربي اإلقليمية اإل ارات تشالالالالأ ولم ،سالالالال ريا إلى الذاه ين النجديين التجار من

ي ما فشالالالال  بعد عسالالالالكريًا إلهنائه ق   ع دالعزيز فأرسالالالال  ،و يًا النزاع حسالالالالم م   سالالالالُ

 قامت مدفعية وعربات طائرات الربيطانية القيا   فأرسالالالاللت ،الك يت بمحا ثات

  ون الشالالالا  با ية من لها تصالالالدت التي والق ائ  ع دالعزيز السالالاللطان ق ات بقصالالالف

ية، الق   مع ومن معهم من بين تمييز جد قت الن تان فتفر رت الق  ية وأ سالالالال  مدفع  ال

 صالالفائ  معهم ضالالُ ِ  ،النجديين من رج    ث ثين معها المتحالفة والعربية الربيطانية

 العربية الصحافة كت ت هنالك ،السفر يف منه ليقتات ا المقد  باللحم ع ؤوها قد حديد

 [لتنكا] أن وه  بربيطانيا ع دالعزيز السالالاللطان صالالاللة على ق يًا  لي    اكتشالالالف ا أهنم

  !الصنع إنجليزي كان المجفف اللحم لتيزين السع  ي ن استيدمه الذي

 ،أسالالالالرتالاله اإلنجليزيالالة والق ات ،قالالذفتهم اإلنجليزيالالة والعربالالات الطالالائرات

هد يف يرون ال العرب والمحلل ن ها حفظ التي اللحم تنك سالالالال ى المشالالالال  هؤالء في

 .بدائي بشك  المجفف اللحم الجن  

  .لربيطانيا العزيز ع د عمالة قصة نسيج هناك من لي دأ 

ى فالسع  ية كثير مثلها وحاضرها السع  ية تاريخ يف تجد القصة هذه  القذا    ي ر 

 .س اها عين يف ال تد يرى ال من  ائما عينها يف

 نسالالج مح  أصالال حت بربيطانيا[ الحقا الملك] ع دالعزيز السالاللطان ع قة لكن

 تدويره لكثر  الحقيقة معاملة يعام  تداوله لشالالالالد  منها الكثير صالالالالار التي األكاذيب

ِف  ع   فأصالال حت ال طنية النيب بعض إلى األمر وصالال  ب  ؛عليه الر و  انتشالالار وضالال 

ل م نقاش  ون قة العزيز ع د الملك بأن ُتسالالالال   صالالالالنيعة كان ما مرحلة يف أو ما بطري

 يق ل بالتاريخ نالمشالالالالتغلي من اثنين بين ت يرت يف نقاشالالالالًا قرأت إنني حتى ،لربيطانيا
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 ولكنه نعم : اآلخر فيجيب ،لربيطانيا صالالالالنيعة كان ع دالعزيز الملك ولكن : األول

  !متقدمة مرحلة يف لها صنيعة كان

 خصالال   حال إذا   فكيف ،بالتاريخ المشالالتغلة ال طنية النُّيب حال هذه كانت فإذا

 !به؟ والمتأثرين لنا المعا ي واإلع   و ع تنا  ولتنا

قارئ قارئ المنصالالالالف ال ما المنصالالالالف غير وال ثائق سالالالال اء حد على ك ه  لل 

 من وغيرها ،بريطانيا وممثلي العزيز ع د الملك بين المت ا لة والرسالالالالائ  اإلنجليزية

 ع دالعزيز السالالالاللطان وج   تريد الدهر من ي مًا تكن لم بريطانيا أن له يتأكد ال ثائق

 له هيئا الذي وحده هلل ه  ع دالعزيز على األوحد والفضالال  ، عمه أو عليه اإلبقاء أو

  قيق بشالالالالك  يقرأها أن ه  واسالالالالتطاع ،صالالالالالحه يف إما لتك ن كلها الدولية الظرو 

 مالم لينال به تتقد  الظرو  تلك كانت كثير  وأحيانًا ُيريد ما إلى  هاليزها بين فينفذ

 القريب. تيطيطه يف يكن مالم أو مطلقا تيطيطه يف يكن

 معه ووقف بقضالاليته آمن الذي العزيز ع د لشالالعب تعالى اهلل دبع الفضالال  وكذلك

ل    . مائه من الكثير الشيء ال حد  هذه حلم تحقيق أج  من وب ذ 

صدقه ال حديث فهذا غيرها أو بريطانيا ألحد، صنيعة يك ن أن أما  وال التاريخ ي

 .التارييي المنطق

 بريطالالانيالالا من الفالالذ الحالالاكم ذا م اقف فيهالالا ألليص المقالالالالالة هالالذه كت الالت وقالالد

 أو المنهزم ن المثقف ن أو المعا ية اإلع   وسالالائ  تتعمد شالالاب لك  منه وم اقفها

 وسالالالعيًا للفتنة تمهيدا   يديه بين تارييه وتشالالال يه بع اطفه الع ث   المغرضالالال ن األعداء

 عزهم. ورم ز وحضارهتم بأمجا هم األجيال تزهيد أ واهتا من التي الفرقة إلعا  

 لى:ع فيها اعتمدُت  وقد
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 ، ل ريمر ،ج :جمعهالالا التي جاليلي  ليالال  م سالالالال عالالة يف المجم عالالة ال ثالالائق 

 .ثاين آل حمد بن خليفة الشيخ السم  صاحب مكتب وترجمها

 معل ماته من كثيرا   اسالالالالتقى والذي الريحاين ألمين الحديث نجد تاريخ كتاب 

 أنفسهم. اإلنجليز ومن ع دالعزيز الملك من

سع  ي ن كتاب   ُكتِب ما أفض  بحق وه  ،كشك لج ل اإلس مي والح  ال

ته ووثق ع دالعزيز الملك عن ما اليارجية ع قا  المصالالالالا ر من باإلنجليز السالالالالي

 .والتحلي  الرتتيب وأجا  ،األصلية

لك  ار  أن وأعلم عدت قد ع دالعزيز الم عة أ يد  م سالالالال  ثائق بجميع فر  ال 

 ،أملكها ال أنني أولهما ،ألمرين ،إليها أرجع لم لكنني ع دالعزيز بالملك الياصالالالالة

 الحصالالال ل وتيسالالالير المعل مة لتقريب مقالة ه  وإنما ،بحثا ليس أكت ه ما أن :واآلخر

 .عليها

 الك نية الحرب هناية حتى بربيطانيا ع دالعزيز الملك ع قات أليص وسالالالال  

م  ،األولى لة لعم  ال قت ُيسالالالالعف أن وآ قا ية م ته تليص ثان ية من هبا ع قا  هنا

 .رفا   ابن فتنة هناية حتى الحرب

  

 :البداية 

 الرياض من نف ذه ي سالال  اهلل رحمه ع دالعزيز اإلما  كان هالالالالالال١٣2١ عا  أواخر

 من وعد  ح لها وما والمحم  وسدير ال شم أقاليم إلى فق  عامين ق    خلها التي

 هذا جاء وكذلك ،بقلي  ذلك بعد كله القصالاليم على نف ذه بسالال  ب  القصالاليم بلدات

 وإلى الحجاز مشالالار  حتى نجد وعالية العرض منطقة على نف ذه ي سالال  وه  العا 

 على ،الدواسالالالر وا ي وحتى اليرج من الرياض جن ب أقاليم ك  له  انت الجن ب

 رج  منازع ب  كان التاريخ ذلك يف أنه أي ،مرتا كيل ا سالالالالتمائة على يزيد ما امتدا 
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 الم افق ه  العا  هذا ؛سالالالالن ات الث ث يتجاوز لم فيها وج  ه أن رغم األق ى نجد

عا  طاني ن تعر  حيث ١٩٠٣ ل ئد هذا على مر  ألول الربي قا لك ال  طريق عن وذ

 بع دالعزيز وأخربهم ال حرين يف الربيطانيين مع ت اصالالالال  األحسالالالالاء يف لهم ناصالالالال   

 المعل مات هذه ،ءاألحسالالالا ويسالالالرت  نجد على سالالاليسالالاليطر بأنه له الياصالالالة وت قعاته

 إلى اختصالالاصالالها ضالالمن تقع المنطقة كانت التي الهند يف الربيطانية الحك مة حفزت

 القرار صالالاح ة وهي لندن يف الربيطانية اليارجية أن إال ،سالالع   ابن مع ع قة اقرتاح

 ال كي كهذا إجراء أي من ممتنعة وهي التاريخ هذا بعد أع ا  عشالالالر  ظلت الفصالالال 

 أن والعتقا ها رشالالالاليد البن الداعمة العثمانية الدولة وبين بينها الع قات ت تر تزيد

م أو سالاليسالالق  ما سالالرعان وأنه العثمانيين مقاومة يسالالتطيع لن سالالع   ابن جَّ  وتع   ُيح 

 مع ت اصالالالال  أي من فائد  أي بريطانيا تر لم ولذلك ،رشالالالاليد البن نجد يف السالالالاللطة

له لما ع دالعزيز ك   .العالي ال اب مع ومقايضاهتا ع قاهتا يف للندن المتاعب من سُيش 

 عن الربيطاين المعتمد هبا يزو  كان التي صالالالال اح بن م ارك الشالالالاليخ أخ ار أن إال

س  صار بعد الهند يف الربيطاين االحت ل حك مة جعلت الجزير  و  يف سع   ابن انت

ضة م قعة ر في س  د   ال  لكن سع   ناب مع بالت اص  الربيطانية لليارجية االقرتاح ُتج 

 ،المراق ة يف واالسالالالالتمرار سالالالالع   ابن عن النأي يف رأيها عند تظ  لندن يف الحك مة

 وترك سالالع   البن  عم أي تقديم بعد  صالال اح البن النصالاليحة تقديم ذلك من وأكثر

 .بنفسها حساباهتا تصفي نجد

  

 العثمانيين: مع األولى المواجهة

 السالالر فيضالالة يف انتصالالاره بعد ع دالعزيز مع م الي ال بشالالك  بريطانيا تعام  أن إال

 ع د السالالاللطان بتجريد األن اء وصالالاللت حيث العثمانيين لدى االهتما  من مزيد   قابله

 القصالالاليم إلى منها ثم المدينة يف لتجتمع ومصالالالر والشالالالا  ال صالالالر  من ق ات الحميد
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 اإلرا   معهم العساكر هؤالء قا   ويحم  ،سع   ابن على والقضاء رشيد ابن لدعم

 ميتا. أو حيًا إصطم  ل إلى سع   بن ع دالعزيز بإحضار لسلطانيةا

ت ِقدُ   هتديدات من يعاين الذي ع دالحميد السلطان أن يعلم كان سع   ابن أن وأ ع 

 العربية الجزير  يف الثق  هذا إلقاء يف ليفكر يكن لم وغيرها والقر  ال لقان يف ك ير 

 على العثمانيين طريق عن ل سالالالالتي ء ييط  كان الذي األلماين الحليف رأي  ون

شا  العراق يف الكام  النف ذ  ع د سيك ن وهبذا ،اليليج على اإلنجليز ومزاحمة وال

ما  العزيز يه ليس عظميين ق تين أ قدر  لد ما التي ال كافئه ما ُت ية الق   وه مان  العث

 لعثمانيينا أيدي على األُوليين السع  يتين الدولتين إسقاط ذاكر  وكانت ،واأللمانية

 الجيش مع م اشر  معركة أول يف الدخ ل وشك على اآلن وه  ،أمامه بالتأكيد ماثلة

 ،بربيطانيا وحليفتها ألمانيا ضالالالالرب ه  الح  كان لذلك ، األلماين والعتا  العثماين

ًا صالالال اح بن م ارك طريق عن بريطانيا  عم بطل ه وذلك ضالالال  رُّ  التقى وأن سالالال ق بأنه ُمع 

 بريطانيا ت افق لم إذا بإمكانه وأن وفرنسالالالا روسالالاليا بم ع ث ي ١٩٠2 سالالالنة م ارك عند

 أيهما. مع الت اص 

 إلى ف را   م ارك الشالالالاليخ رسالالالالالة وصالالالاللتها حين الهند يف بريطانيا حك مة با رت

 إلى يسالالارع أن ق   ع دالعزيز لدعم بالم ا ر  لندن يف الحك مة إلى النصالاليحة ت جيه

ها لذي عمالطُ  هذا أن إالَّ  ؛الروس من طل  طانيين إلى ع دالعزيز رماه ا  ينفع لم الربي

 يف بقعة أج  من واأللمان العثمانيين مع صراع يف بالدخ ل االستعجال يشاؤوا ولم

جَّ  من وليس تأثير أي لها ليس الجزير  وس   العثماين خصمها على تنتصر أن الُمر 

ت   ر الذي  .بمراح  سع   ابن من أق ى كذلك لكنه بريطانيا من أضعف حقا ُيع 

 مجر  ل س سالالالالع   فابن ،العقدي الجانب وه  بريطانيا إليه فطنت مهم آخر أمر  

ك   أهنا يرون عقيد  صالالاحب وإنما ؛الحكا  من كغير  سالاللطة طالب  على خطرا   ُتشالال 

 وزير تكلم المنطلق هذا ومن ،مسالالتعمراهتا شالالع ب لدى انتشالالرت ل  بريطانيا وج  
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 إن :" ١٩٠٤ماي 2٤بتاريخ خارجيتهم ل زير له رسالالة يف قائ    لندن يف الهند شالؤون

ية الملكية بعث ه  سالالالالع   ابن هد  تائج يثير أمر وه  الجزير  وسالالالال  يف ال هاب  ن

م  ومن خطير  هد  أن المحت نا ي  على الرتكيز فكر  نؤيد ولذا الك يت، يف سالالالاللطت

 "التط رات وانتظار الك يت أراضي حماية

 إلى أرسالالالال  األزمة هذه لم اجهة بالسالالالال ح التزو  ع دالعزيز محاولة وضالالالالمن

 بيع عن االعتذار وتم إليه ُأعيد المال أن إالَّ  به يتق ى سالالال حًا به يطلب ماال   الك يت

 الس ح

 إلى الس ح وص ل  ون بريطانيا حيل لة ه  الذي الحقيقي العذر بغير للرياض

 سع  . ابن

 عالالا  من رشالالالاليالالد ابن على تتالالدفق اهتالالاوآليالال العثمالالانيالالة العسالالالالالاكر ط ابير ظلالالت

 الصالالالالغير  المعالالارك من عالالد  ع الالدالعزيز وبين بينهم و ارت ١٣2٤ وحتى١٣22

 ال كيرية : منها األمهات الم اقع ،ال بال العثمانية الجي ش فيها ذاقت كلها ،والك ير 

 وكان ،الطرفين من كانت األرواح يف اليسار  لكن ألحد فيها النصر ُيحسم لم التي

 وقد[ والرمة الشالالنانة أيضالالا وتسالالمى]عقي  ابن قصالالر ثم ،العثمانية الجن   يف هاأكثر

 أكرب فيها خسالالارهتم كانت التي مهنا وروضالالة ،بالغة خسالالار  أيضالالا الرتك فيها خسالالر

 والعثمانيين سع   ابن بين ط يلة مفاوضات وأعق تها المعارك تلك تيللت ؛فداحة

هت طان ع دالعزيز اعرتا  على بالت افق انت ماين للسالالالالل فه بالي فة العث  له واعرتا

 بريطانيا م قف يف يغي ر لم سالالالالع   البن العظيم التقد  هذا أن إال ؛نجد على باإلمار 

 .منعتها قد بريطانيا كانت أن بعد معه بالس ح باالتجار للك يت سماحها س ى منه
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 :وعبدالعزيز بريطانيا بين تواصل أول

 عا  يف إال المؤرخ ن إليه ُيشالالير ت اصالال  أو مؤثر ت اصالال  ث مَّ  يكن لم ذلك وبعد 

سي الممث  مع ١٩١١ ي افقه هالالالالال١٣2٩ سيا  ،شكس ير وليم الك يت يف الربيطاين ال

 ،أصالالال    يقع لم إنه المؤرخين بعض ويق ل ،صالالالدفه إنه اإلنجليز يق ل اتصالالالال وه 

 ١٩١٣/ ٣/ 52ي افقه هالالالالالال ١٣٣١ /٤/ ١6 يف كان شالالكسالال ير مع وقع الذي وإنما

 عن علمي بحث رحلة يف وشالالكسالال ير ،المجمعة من قري ًا معسالالكِرا   كان سالالع   وابن

 الفضالال ل سالالاقه منه قريب ع دالعزيز أن األخير علم ولما ،المنطقة يف المائية الم ار 

صدق ا وس اء   ،اإلنجليزية التقارير تق ل هكذا ،إليه  لقاء   كان أ  المصا فة ا َّعاء يف أ

ن ف اليارجية وزير من صالالالالدرت اللهجة شالالالالديد  مذكر  ه  لنفالمع ،مدبرا    وليم ُتع 

 قا  ل  فيما بريطانيا نظر وجهة لمعرفة اسالالالتغله سالالالع   ابن فإن كان وأيًا ،شالالالكسالالال ير

 بريطانيا بأن الج اب وكان ،منها العثمانيين وطر  األحساء على بالسيطر  ع دالعزيز

ما ب  الت جه هذا تدعم لن ماني مع تقف رب ما ينالعث ية قام ا إذا في  اسالالالالرت ا  بعمل

 شالالكسالال ير عا  ؛نجد غزو حاول ا ل  ضالالدهم يقف ا لن أهنم كما ،والقطيف لألحسالالاء

 ويؤكد األحساء ضم سع   ابن بنية ييربهم حك مته إلى تقريره وكتب الك يت إلى

 .معه ع قات وعقد ع دالعزيز مع الت اص  عن امتناعها يف بريطانيا خطأ على

 كان فقد األوان ف ات بعد إال ب  ه حك مة إلى تصالال  لم شالالكسالال ير رسالالالة لكن

سرع العزيز ع د  والتقارير الربيد من سلطانه إلى وضمها األحساء إلى ال ص ل يف أ

 شالالهر من بأق  بشالالكسالال ير لقائه بعد منتصالالرا   األحسالالاء بق اته  خ  حيث اإلنجليزية

 ضم أن : والحقيقة ، ١٩١٣/ 5/ 5 ي افقه هالالالالال ١٣٣١/ 5/ 25 يف وذلك ونصف

ساح  لألحساء العزيز ع د شرقي وال  للدولة ضربة يكن لم كام    العربية للجزير  ال

 ذلك ق   كانت العثمانية الدولة أن وذلك ؛لربيطانيا ضالالالالربة ه  ما بقدر العثمانية

 ُوق ع شالالفهي اتفاق يف بريطانيًا لصالالال  لألحسالالاء المجاور  قطر عن تنازلت قد بقلي 
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 ،أيضا لربيطانيا عنها وتتنازل األحساء يف نفسه الشيء ستفع  كانت وربما ،بعد فيما

 لها بريطانيا مساند  تشرتي أن يمكنها بحيث الضعف من العثمانية الدولة كانت فقد

عالمية الحرب تقلب أن ق   وذلك ،ثمن بأي  أ ركه ما وهذا الم ازين، األولى ال

 مفتيها رأسالالهم على األحسالالاء االترج من عد  وأ ركه السالالياسالالي بحسالاله ع دالعزيز

شيخ شجع نه لع دالعزيز كت  ا الذين ، الم اللطيف ع د ال  من فيه يفكر ه  ما على ي

 لصال  لي يا يف حرهبم خسروا ١٩١٣ نفسه العا  ذلك يف فالعثماني ن ؛األحساء ضم

 حينما ولهذا ؛النمسالالالالا لصالالالالال  لهم المجاور  ال لقان يف حرهبم وخسالالالالروا ،إيطاليا

نهم األحسالالاء يف الرتكية الق ات اسالالتسالاللمت  ميناء من مغا رين ورك  ا ع دالعزيز وأمَّ

عة ال حرين إلى اتجه ا العقير ياضالالالال يا ال طان  تزل لم التي قطر إلى يتجه ا ولم لربي

 يف الربيطاين الممث  شالالجعهم ال حرين يف أي وهناك ،١٩١5 حتى فيها باقية   حاميتهم

 فع    وعا وا ،سالالالالع   ابن من األحسالالالالاء واسالالالالتعا   العقير إلى الع    على ال حرين

لهم ُهزم ا لكنهم  الربيطاين مدتالمع أرس  هنالك ،أخرى مر  العزيز ع د ورحَّ

 و ون أنفسالالالالهم تلقاء من رجع ا أهنم فيها يزعم العزيز ع د إلى اعتذار رسالالالالالة

نه يعلم وه  تمريره سالالالال ى السالالالاللطان أما  يكن لم اعتذار وه  ،علمه  ألن بكذ أ

 تحت صالالالغير  جزير  يف سالالاللحهم من ،مسالالاللحين ال حرين من عا وا األتراك الجن  

  ؟!الكام  الربيطاين االحت ل ب  ،الربيطانية الحماية

 يف ك ير  خسار  سع   ابن لسلطة األحساء بضم خسرت بريطانيا أن : الحقيقة

 ؛اليليج شاطئي كام  على السيطر  وبين بينها حال حيث االستعمارية الحق ة تلك

 من مسالالالتعمراهتا سالالاللسالالالة تكتم  وبه الشالالالاطئين أهم ه  الذي الغربي الشالالالاطئ ب 

 .العرب بحر حتى الك يت

 بريطانيًا عثمانيًا اتفاقًا هناك أن سالالنة بث ثين التاريخ هذا بعد فيل ي أوضالال  وقد

 بإع ن اهلل أفشالالالالله حيث ١٩١٤سالالالالنة ت قيعه على متفقًا كان المنطقة تقاسالالالالم على
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 ه  يف التقارير وتيتلف ،متقابلين معسالالالالكرين يف الدوليتين ووق   الك نية الحرب

 ويف ،العثمانيين نصيب من أ  بريطانيا نصيب من األحساء بك ن يقضي االتفاق هذا

 .سع   ابن ضد والنهاية ال داية يف اتفاق فه  الحالتين كلتا

جب ينقضالالالالي وال فه من الع لذي السالالالال عاين ا نه ي تاب بعض م لذين ربالع ك  ا

 التي ال ثائق ويتجاهل ن بريطاين بدعم كان األحسالالاء ضالالم بأن الناس إقناع يحاول ن

 األحسالالاء تسالاللم من ق سالالين قاب كانت بريطانيا أن : يتجاهل ن كما ،ذلك غير تؤكد

 .أريحية بك  منها قطر تسلمت أن بعد العثمانيين من

 ي دو :"ليليجا رئيس يسالالمى منصالال ه وكان ك كس بيرسالالي يق له ما إلى اسالالتمع

 فيه تدور الذي ال قت نفس يف ،اليطير العم  هذا إلى سالالالالع   ابن يندفع أن غري ًا

فاوضالالالالالات ية الم ية الرتك طان عد ،الربي قاء وب نا مع و ي ل ما ولكن ،ممثل  بدت مه

سات  أمامنا ي ق ولم ،سع   البن مرضية فرصة كان الظر  فإن ،مرضية غير الم ب

 ح ل الربيطالالاين الرتكي بالالتفالالاهم يقر فه " عال اق راألم م اجهالالة إال واألتراك نحن

 ينتظرهم ولم تآمرهم عليهم أفسد ع دالعزيز وأن األحساء

يا مقدور يف يكن ولم ناء تلك يف بريطان  ،ع دالعزيز مع م اجهة يف الدخ ل األث

 بريطانيا كانت فقد ،مهمة م اقع أربع يف الرتكية الق ات على انتصالالالاراته رأت أن بعد

 تدخ  إثر معن ية ق   جن ُ ه اكتسالالالب قد سالالالع   ابن كان إذا : هكذا األم ر تحسالالالب

 يف مكانته أن شالالالالك ف  ،العربي العالم يف العثمانيين هي ة يكسالالالالرون جعلتهم األتراك

 ألُسالالالُ   بريطانيا اسالالالتفزاز حال يف أكرب سالالالتك ن جن  ه ومعن يات اإلسالالال مي العالم

 يف بالدخ ل لها تسالالالالم  بريطانيا ظرو  تكن لم كما ؛لحقةا والعروبة والِقي م الدين

 ،المت قعة اليسالالائر كثر  : منها عد  العت ارات ،الصالالحراء قلب يف عسالالكرية مغامر 

 وقت يف اإلسالالال مي العالم لدى رمزية سالالالُتكسالالال ه ع دالعزيز مع م اشالالالر  حرب وأن

 السالع  ية الدولة وأن ،االسالتعمار ضالد واإلسال مية العربية اليقظة فيه بدأت تارييي
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 لجميع القائد الفكر وكانت الهند مسالالالاللم  هبا تأثر التي السالالالاللفية الدع   منطلق هي

ال]الدهل ي اهلل ولي الشيخ منذ هناك الربيطاين المستعمر ضد الث رات  حتى[ ١١76ت

 األس اب أحد كانت الهند يف السلفية الدع   أن كما ،عنه نتحدث الذي التاريخ ذلك

 والسالال ب ،والحديث الرواية علم إحياء عنها نتج والتي فيها العلمية للنهضالالة الرئيسالالة

 الصالالالراعات : عسالالالكريا العزيز ع د م اجهة على بريطانيا إقدا  لعد  واألهم األخير

 التي األولى العالمية الحرب إلى وأ ت فيها شالالالالريكًا بريطانيا كانت والتي األوربية

 .عا  من بأق  األحساء إلى سع   ابن  خ ل بعد ش َّت

  

 :البريطانية والحماية سعود ابن

 التفاوض إال يدها من األحسالالالاء ف ات مأزق من ميرجًا بريطانيا تجد لم لذلك

 بم ج ها بريطانيا له سالالالتضالالالمن التي الربيطانية الحماية بق  ل وإقناعه العزيز ع د مع

 تأمن وأن ،مستطاع قدر بأكرب األحساء من هي تستفيد أن مقاب  يف الدولي االعرتا 

 السالالاللطات كشالالالفت أن بعد ،له والءهم اليليجية المشالالالييات ءُزعما ُيعلن أن أيضالالالا

 والءه فيها ُيقد   المتصالالالالحة المشالالالييات زعماء أحد هبا بعث رسالالالالة عن الربيطانية

 ،سالالالالع   ابن مع الت اصالالالال  من الزعماء هؤالء علنًا ُتحذر جعلها مما سالالالالع  ، البن

 إلى وترس  ،إليه المشييات تلك ضم حاول ل  فيما ق اته م اجهة على وُتشجعهم

 أو قطر يف التدخ  من له وتحذير إنذار بمثابة هي تركي ها يف لطيفة رسالالالة العزيز ع د

 بمحاولتين العزيز ع د على حمايتها عرض بدأت ثم ؛األخرى اليليج مشالالالالييات

 .كلتيهما يف فشلت مهمتين

 التقى حيث أشالالهر ب ضالالعة األحسالالاء ضالالم بعد أي ١٩١٣ العا  يةهنا يف :األولى

 ولم ،العقير ميناء عند ع دالعزيز بالملك ال حرين يف الربيطاين والممث  شالالالالكسالالالال ير

 استعدا  على أنه ع دالعزيز أخربهم فقد يؤمل ن كان ا ما عكس على س ى يحصل ا
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 يف إال العثمانية يةبال ال االعرتا  حد إلى تصالالالال  العثماين مع ق ية ع قات إلقامة

 هذا أعقب وقد ،بضالالالراو  يقاو  فسالالال   األحسالالالاء اسالالالرت ا  العثمانيين محاولة حال

 عند للحرب الق ية االسالالالتعدا ات رأىو شالالالكسالالال ير هبا قا  الرياض إلى رحلة اللقاء

يه يتن أ تقريرا   وكتب ع دالعزيز نه ف  وأن أقطارها بك  للجزير  حاكما سالالالاليك ن بأ

 .التحذير صفة يحم  تقرير وه  ،عنده وال  يك ن ن اربم الحاليين حكامها

 ابن أن يف تتليص والمراسالالال ت المداوالت من العديد حصالالاللت أنه والحقيقة

 ويف بريطانيا مع باالتفاق تركيا ويهد  تركيا مع باالتفاق بريطانيا يهد  كان سالالالالع  

 تركيا هتد  اوبريطاني سالالالالع   ابن مع باالتفاق بريطانيا هتد  تركيا كانت نفسالالالاله ال قت

 بالشالالك  يسالالير النهاية ويف ،بالجميع يمكر سالالع   ابن كان والي صالالة ،معه باالتفاق

 له. يحل  الذي والطريق

  

 :األولى العالمية الحرب يف

 حك مة إقدا  من زا ت كانت وإن الطرفين وبين بينه المفاوضات تلك ك  لكن

 بقيت النهائية الكلمة أن إال معه الت اصالالالال  على التشالالالالجيع على الهند يف االحت ل

مة ندن يف للحك  قاء : على اسالالالالتقروا حيث ،ل نأى يف ال  عد  ،العزيز ع د عن م  و

ما ،أجله من تركيا يف التفري  ن ا و ه خط  ا فقد األتراك أ  معه للتفاوض لجنة وك َّ

/ 6/ 7يف الك يت ضالالال احي إحدى الصالالال يحية يف هبم التقى النقيب طالب برئاسالالالة

 تريد كانت التي بريطانيا بمندوب ق لهم والتقى ،١٩١٣/ 5/ ٣ ي افقه هالالالالالالالال١٣٣2

 باحت ل عنها نيابة ليق م ا الكع ي وخزع  صالال اح وابن سالالع   ابن من جيش تك ين

 فأخربه ،االقرتاح لهذا رافضًا سع   ابن م قف وكان ،تركيا حليفتهم يد من ال صر 

 وحك مة المركزية الحك مة نبي معه التعاون ح ل باالخت   بالتفصالالالالي  المندوب

ندن قرار ه  القرار وأن الهند فاق وقَّع الصالالالال يحية ويف ؛ل لدولة مع االت ية ا مان  ،العث
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 ابن بسالالالاللطة العثمانية الدولة اعرتا  : وخ صالالالالته ،الصالالالال يحية باتفاق ُعِر  والذي

 .بالي فة لها واعرتافه يده تحت ما على المطلقة سع  

طانيين لكن لب الربي قد ،ال ضالالالالع عليهم انق مت ف عد قا لك ب ي  ذ  الحرب بقل

 أللمانيا حليفة وأصالالالال حت ،الحرب العثمانية الدولة عليهم وأعلنت األولى العالمية

 أص   الذي سع   ابن مع ت اص  ألي رفضها على ندمت أهنا الشك وهنا ،وإيطاليا

 منط ل قا وتركيا ألمانيا تتيذها أن جدا   اليطير من منطقة على كاملة سالالالاليطر  يسالالالاليطر

 وأوصى سع   بابن سابقًا التقى م ظفيها من م ظف أول بإرسال با رت لذلك ؛لها

ص  ضت معه بالت ا  إلى ثالثة مر  قد  الذي شكس ير وليم النقيب وه  ت صيته وُرفِ

 سع   ابن وكان ١٩١٤ عا  أواخر ي افقه هالالالالال١٣٣٣ عا  أوائ  يف ع دالعزيز الملك

 ع د بالسلطان شكس ير التقى رشيد؛ ابن وبين بينه جراب معركة خ ض وشك على

 لكنه ؛ذلك سالالع   ابن ورفض ،وتركيا ألمانيا على الحرب إع ن منه وطلب ،العزيز

 ،السالاللطان معسالالكر من الك يت إلى وأرسالالله تقريره شالالكسالال ير وكتب ،بالحيا  وعد

 س ب فكانت اإلنجليزي بزيه جم  وال فيها له ناقة ال حرب   يف المشاركة على وأصر

 .جراب معركة يف ُقتِ  حيث هنايته

نه بمعنى ،العالمية الحرب يف الحيا  التز  سالالالالع   ابن أن :ةوالحقيق  ُيعلن لم أ

 جمال يذكر كما لكنه ،وحلفائها بريطانيا ضد يعلنها ولم ،وتركيا ألمانيا ضد الحرب

دَّ  مذكراته يف العثماين الرابع الجيش قائد باشالالالالا  ألف عشالالالالر بأربعة العثمانية الدولة أم 

 من االنجليز لطر  حملتها يف وذلك ،العسالالالالكرية المؤن وحم  المدافع لجر جم   

 األولى الك نية الحرب نتيجة لتغيرت نجحت ل  التي الحملة وهي ،السالالالال يس قنا 

 فيص . وولده الحسين الشريف بس ب فشلت لكنها ،م كرا  

 ع دالعزيز السالالالاللطان خانت عثمانيةال الدولة أن ه  باشالالالالا جمال يذكره لم الذي

 بداية بعد الييانة هبذه ع دالعزيز وعلم ،معها الصالالال يحية معاهد  ت قيعه بعد م اشالالالر 
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 ع د له أرسالالال  إذ ،رشالالاليد بن سالالالع   خصالالالمه أهمها جهات عد  من العالمية الحرب

رهم رسالة اآلخرين العربية الجزير  لقا   أرس  كما العزيز ك   بالحر هذه بأن فيها ُيذ 

 ابن ج اب فكان ،م قفهم لتحديد االجتماع عليهم ويقرتح صالالالالال  فيها لهم ليس

 وأهنا ،صالالالا قت من ويصالالالا ق عا ت من يعا ي  [العثمانية] الدولة ت ع أنه :رشالالاليد

 .العزيز ع د أصحاب رؤوس على يكسرها س   بندقية آال  عشر  أعطته

 إال جراب معركة يف سالالالع   ابن هزيمة يف تسالالال  ت التي الييانة هذه من وبالرغم

 حملة يف العظيم الدعم ذلك للدولة وقد  ،مماثلة بييانة يقابلها لم ع دالعزيز أن

 ذكرها. المتقد  الس يس ترعة

  

 :دارين معاهدة

عد  ذي يف قه ١٣٣2 عا  من الق طاني ن نج  ١٩١٤ عا  من أكت بر ي اف  الربي

 فشالالال  تقري ًا أشالالالهر بث ثة ذلك وبعد ،العثمانيين أيدي من وانتزاعه العراق باحت ل

 فأصالالالال   ،قلي  ق   عنها تحدثنا التي السالالالال يس ترعة بحملة ُعر  فيما العثماني ن

 والشالالالرق الشالالالمال يف بمسالالالتعمراهتا ،الجهات جميع من بربيطانيا محاطًا ع دالعزيز

 الطرفين نبي معاهد  ت قيع يف الرغ تان التقت هنالك ،الغرب يف وبحلفائها والجن ب

 ومن ،الربيطانية اإل ار  إلى شالالكسالال ير تقارير وصالال ل بعد ح لها المفاوضالالات بدأت

 الحك مة رئيس إلى ع دالعزيز أرسلها التي تلك نفسي إلى المراس ت هذه أعجب

ية طان ند يف الربي ها ييربهم اله ته أن في  بم جب هبا االعرتا  علن نيسالالالال التي  ول

 االجتماع وتم المفاوضات وانتهت ؛اإلس مية ةبالشريع ستحكم المزمعة المعاهد 

  ارين جزير  يف عليها والت قيع للمعاهد  النهائية الصالالالاليغة ح ل الم اشالالالالر للتفاوض

 وهي  ١٩١5/ ١2/ 26 ي افقه هالالالالالال١٣٣٤/ 2/ ١8 تاريخ يف القطيف مدينة قرب
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 الذي والعسكري السياسي الظر  يعر  وه  بإنصا  يقرؤها من ،ممتاز  معاهد 

 .التفاوضية وقدراته العزيز بع د سُيعجب الشك فيه ت قيعها تم

 وغيرهم والزركلي عطار ع دالغف ر وأحمد وه ة حافظ قرأها كيف أعلم وال

 كتابه يف اهلل رحمه كشالالالالك ج ل األسالالالالتاذ العجب إلى سالالالال قني وقد ،ينتقدوها حتى

 وه ة خطأ على للتأكيد والمقارنة التحلي  يف وأطال ،اإلسالال مي والح  السالالع  ي ن

 لكننا ،ال قت بظرو  لع دالعزيز باالعتذار أشالالالال ه منحى نحا لكنه ؛رأيه يف ت عه ومن

 أما  ع دالعزيز الملك لضالالالالعف تشالالالالير ما   أي فيها نجد ال المعاهد  ل ن   بقراءتنا

 .بريطانيا مقاب  يف صالحه من تكن لم التي والعسكرية السياسية الظرو 

سيا   بريطانيا تعرت  المعاهد  فم  جب  أبنائه وسيا   آبائه وسيا   ع دالعزيز ب

 حينما بحمايته وتلتز  ،يت عهما وما والج ي  والقطيف واألحسالالاء نجد على بعده من

 الكاسالالالالب ال ن   وهذه لمسالالالالتعمراهتا؛ التعرض بعد  يلتز  كما اعتداء ألي يتعرض

 الحجاج حماية هيو ،بالضالالالالرور  معل مة بن   هناك ثم ع دالعزيز؛ ه  فيها األكرب

  ولة ألي ب  ه من جزء أي ُيسالالالالل م ال بأن يتعهد وأن ،المقدسالالالالة الديار إلى العابرين

 .أحرى

 ،الثالثة هي عليها كانت ت ع ه ومن وه ة م حظة أن أعتقد التي ال حيد  الما  

 بريطانيا؛ استشار  ق    ولة أي مع معاهد  أي يف الدخ ل بعد  ع دالعزيز تلز  والتي

  ولة وأي ،إليه حاجة يف ليس ألنه ال ند هذا على وافق سالالالالع   ابن أن : لحقيقةوا

  !األربع الجهات من به تحي  وبريطانيا معها التعاهد إلى ع دالعزيز سيحتاج

 التزا  أي وال ،عسالالالكري ب ج   لربيطانيا التزا  أي على تحت ي ال المعاهد  إن

 لعمليات شالالالال اطئها من أي   بتأمين وال ،نزاعاهتا يف سالالالالع  ية ق ات بأي بمسالالالالاعدهتا

 اتفاقياته عن بالتيلي لع دالعزيز إلزا  أي المعاهد  بن   يف وليس ،العسكرية بريطانيا
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 سالالالالارية ظلت فقد ،العثمانيين وبين بينه الصالالالال يحية اتفاقية : تحديدا   وهي ،السالالالالابقة

 .العثمانية الدولة سقطت حتى ع دالعزيز هبا وعم 

 يف الربيطالالانيالالة ال حريالالة العمليالالات أو التجالالار  لتالالأمين ذكر  ارين بن   يف وليس

 .السع  ية الم انئ

ت   ر المعاهد  هذه إن ب   الحديث العصالالالالر يف مسالالالاللم حاكم أول ع دالعزيز هبا ُيع 

د   أن  ون باستق له الكربى ستعماريةاال الدول تعرت   لم إنه حتى ،تنازل أي لها ُيق 

ر  ول  يعطها ولم ،قنص  أو سفير أو بريطاين مقيم سالإر يف الحق لها يقد   على ُحج 

عي الق ل ويزخر  يأيت أن لل عض أين فمن ،علمها عليها ترفع السالالالالاح   أهنا ويدَّ

نَّة   عليه مضالالالت بما ُيشالالال  هها أو حماية معاهد  كانت  بيع مع الربيطانية المعاهدات سالالالُ

 أكرب هما اللتين والصين الهند مع امعاهداهت وحتى اإلس مية وغير اإلس مية ال   

 نظرية على ر ه يف كشالالالالك ج ل أحسالالالالن وقد ،المرات مئات واألحسالالالالاء نجد من

 هناك وحديثه إحسالالالالان أيما المعاهد  هذه على تعليقًا ال عض ير  ها التي الحماية

 .ونشره قراءته تجدر مما

  

 : وفيلبي هملتون بعثة

ي ت العربية الث ر  على حسالالين الشالالريف مع بريطانيا اتفقت حينما 
شالالِ  ُيِعيقه أن خ 

 إلى وفيل ي هملت ن بعثة فأرسالالاللت ،حربية مناوشالالالات بأي عنها ع دالعزيز السالالاللطان

ا للتفتيش ، ١٩١7  يسالالمرب ي افقه هالالالالالال١٣٣6 صالالفر شالالهر يف الرياض  أن ُيمكن عمَّ

 وليس ،رشاليد ابن حرب على بتشالجيعه يق ما أن سال ى يجدا فلم ،سالع   ابن يشالغ 

به يف فيل ي عليه نص ما ه  ب  ؛تحلي    هذا ية للجزير  بعثة كتا  أن والحقيقة ،العرب

 له التقليدي اليصالالم ه  رشالاليد وابن ،حاصالال  تحصالالي  سالالع   البن بالنسالال ة كان هذا

 من االسالالالتفا   حاول هذا مع العزيز ع د لكن ،بريطانيا رأي إلى لمجاهبته يحتاج وال
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 ذه يًا جنيهًا ألف خمسالالالالين الحملة هذه على م افقةلل باشالالالالرتاطه الربيطانية الُمُي ل

 ع دالعزيز أن إال ، الربيطانية ال عثة ووافقت ،المدافع من ك ير وعد  ال نا ق وآال 

 بمصالالالالا ر  الك يت يف الربيطانية السالالالاللطات وقامت ،القلي  إال ذلك من يصالالالالله لم

 رأيها غيرت طانيابري ألن ،الك يت يف سالالع   ابن ل كي  بالفع  سالاللمته أن بعد ال اقي

يد بابن االعرتا  ورأت يد ،و عمه رشالالالال لدكت ر ويف يد ج ار ا  كتاب صالالالالاحب ع 

 المراس ت يف أهنم رغم رشيد آل أن ؛حائ  إلمار  السياسي التاريخ كتاب صاحب

 الفينة بين يتلق ن كان ا ذلك مع أهنم إال عثمانيين رعايا أنفسالالالهم يصالالالنف ن الرسالالالمية

 تجارية تسهي ت ص ر على وأحيانا أحيانا مال ص ر  على إنجليزيا  عما واألخرى

 ضري ية. وإعفاءات

قة نظرها وجهة إلى اإلنجليزية الحك مة رجعت ولقد  ترك عد  وهي السالالالالاب

 بمنع بريطانيا طالب سالالالالع   ابن وأن خاصالالالالة ،وحده سالالالالع   البن الجزير  وسالالالال 

 تفع  لن  ولته بأن فيل ي أفا ه وقد ،واليرمة تربة واحتي على االعتداء من الشالالريف

 أقرت بأشهر ذلك بعد القاهر  مؤتمر ويف ،ال احتين هباتين الشريف بأحقية تقر ألهنا

 س ى قال ا كما فيها لل هابيين وليس هي ُتريدها كما العربية الجزير  خارطة بريطانيا

 يروالعق ،ذكرها تقد  التي  ارين يف بالتزاماهتم م الين غير ال سالالالال  يف يسالالالالير  قطعة

 .بنفسه خريطته رسم حقا سع   ابن ولكن ،ذكرها اآليت

 ابن ناوش حائ    سع   ابن يهاجم أن من ف دال   ضده عن ال عثة مطلب أثمر لقد

 .معه صلحًا عقد ثم تقليدية مناوشات وق ائله رشيد

  

 :والخرمة تربة

 ،الحجاز لمملكة ال له تابعتين واليرمة تربة واحتي أن يرى سالالالالع   ابن كان 

  :منها ألم ر وذلك
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 وقد ؛األول عهدها منذ السالالالالع  ية للدولة هبما المحيطة والق ائ  أهليهما والء

 باشالالالا علي محمد مع  ارت التي المعارك يف عظيم مجد صالالالاح ة وق ائلها تربة كانت

 ل ي آل وُكرباؤها أيضالالا اليرمة كانت كما ،إبراهيم ابنه وي عث يذهب أن ق   نفسالاله

 كان وكذلك ،سع   آل  ولتها وقا   السلفية الدع   مع األولى السع  ية الدولة منذ

 .العزيز ع د مع وق ائلهما ال لدتين أه 

ضي ن اري معاهد  وكانت ضمن بأن تق  من سع   ابن  ولة حماية الربيطاني ن ي

شريف  عم قرروا ١٩١8 عا  يف أهنم إال ،خارجي اعتداء أي  االستي ء يف حسين ال

 أرسالالل ا كما ،اإلذن فكان ،ذلك يف بريطانيا يسالالتأذن الشالالريف كتب وبالفع  ،هماعلي

 سالالع   ابن عليهم ور  ،ذلك فع  إذا الشالالريف مقاومة من تحذير من أكثر لع دالعزيز

 فل ي وأخرب ،بينهمالالا التحكيم بق  ل واسالالالالتعالالد ،التقالالد  من يمنع ه أن واج هم بالالأن

 يك ن فلن ال لدتين على االعتداء من الشالالالالريف تمنع لم إن حك مته بأن مشالالالالافهة

 ذلك. ع اقب من ينتج عما مسؤوال  

 عليه اهلل صلى الرس ل مدينة حصار من اإلنجليزي الضاب  ل رنس انتهاء وبعد

 األمير أخ ه عا  ،الرتكية الحامية واستس   ،الحسين بن فيص  األمير صح ة وسلم

 من غنمته ما تحم  الحجاز جيش من أخيه مع كانت التي النظامية بالق ات ع داهلل

مدافع جه أن األشالالالالرا  ير فلم ،الرتكية ال  ال احتين هاتين من أفضالالالال  جهة إلى ُت  

 سع   ابن ضد اإلنجليزي التف يض مع الضيمة النارية األسلحة هذه أن واعتقدوا

 ،اهلل أطاع من إخ ان من وق اته العزيز ع د به يق   أن يمكن ر  أي سحق على قا ر 

 الشالالالالع ر يشالالالالعرون كان ا أهنم االنجليز المسالالالالؤولين بين المت ا لة مذكراتال وُتفيد

 األوت ماتيكية المدافع األسالالاللحة تحم  نظامية ق ات أن بالهم يف ييطر ولم ،نفسالالاله

 .التقليدية ال ندقية أسلحتها أكرب بدائية ق   تقهرها س   والرشاشات
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 من ونيفًا ألفًا أرسالالالال ف هبدوء الربيطانية التهديدات مع تعام  العزيز ع د لكن

ته مة إلى ق ا ظار يف الير ياذ عن وهناهم ،الشالالالالريف انت عد إال إجراء أي ات نه ب  ،إذ

 : األول : ألمرين شالاليئًا له تعني تكن فلم عنه الربيطانية المع نات قطع وبيصالال ص

 اعرتا  بعد اإلنذار هذا ق   أيضالالالالا وانقطعت ونصالالالالف عا  ق   فيل ي مع بدأت أهنا

شيد بابن بريطانيا سميا اعتمد الذي القرار وه  سع   ابن ضد  عمه وقرارها ر  يف ر

 .ك كس بيرسي يد على العزيز لع د إب غه وتم القاهر  اجتماع

 يف آبائه ورعايا سالالالع   ابن رعايا يسالالالاوي ال المزع   الربيطاين الدعم أن :الثاين

 .وبا يتهما واليرمة تربة

 العزيز ع د ييرب بجا  بن سلطان ابن قا   وأرس  ،ةترب اهلل ع د الشريف واحت 

 اهلل ع د األمير أرس  وبالفع  ،هاجمهم إن عليه بالر  ع دالعزيز لهم فأذن حدث بما

 ليستا واليرمة تربة إن فيها يق ل ل ي بن وخالد بجا  بن لسلطان رسالة الحسين بن

 جاءت المدافع هذه أن أي ،األحسالالاء يف األضالالحى عيد يصالاللي أن قصالالده ب  ،قصالالده

 أن ع دالعزيز قا   رأى هنا ،األحسالالاء على تسالالت لي حتى سالالع   ابن معاق  ك  لتدك

ع  ،وجهه يف ال ق   واج هم بالف ثت و كة حد بة معر ها وتم ،تر با   في  الجيش إ

/ 28 ي افقه هالال١٣٣7 / 8/ 2٠ يف قائده وفرار بأكمله الحسين بن اهلل لع د النظامي

5 /١٩١٩ . 

 بالع    ق اته وأمر ،حدث ما وآلمه تربة إلى نجد سالالالاللطان وصالالالال  بأيا  وبعدها

 عن التيلي منه تطلب جد  يف الربيطاين المعتمد من رسالالالة وصالالله هنالك ،نجد إلى

 ابن وكان ؛ر عه بريطانيا سالالالالتت لى وإال أت ا حيث من بجن  ه والع    واليرمة تربة

 ب  الرسالالالالة منه طل ت كما حتينال ا عن يتي  لم لكنه فع    ع  ته طريق يف سالالالع  

 رشالالاليد ابن اآلخر اليصالالالم إلى اتجه ثم الدين ومعلمي واألمراء القضالالالا  فيهما ث ت

 .به واعرتافها له بحمايتها سع   ابن أخربت قد بريطانيا كانت الذي
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 :خاتمة

ياق يف عد حدثت باإلنجليز العزيز ع د الملك ع قة عن الحديث سالالالال  هذه ب

عة حداث ال اق ها ،كثير  أ عات من ئ  نزا مال يف الق ا  ومؤتمر العقير ومؤتمر ،الشالالالال

 وث ر  النف  ومفاوضات اإلخ ان وث ر  للحجاز ع دالعزيز الملك وضم ،الك يت

فا   ابن ها ؛اإل ريسالالالالي وتمر  ر قة تؤكد وكل كدهتا التي الحقي  تم التي األحداث أ

 المملكة تك ين يف فضالالالال  أي لها ليس بريطانيا أن وهي ،ال رقة هذه يف تلييصالالالالها

 ب ج   هبذه ترضالالى بحال تكن ولم ،وتأخير إعاقة عام  كانت ب  ؛السالالع  ية العربية

 كانت خاطئة سالالالياسالالالية لحسالالالابات األمر با ئ يف تركتها لكنها ،الم اركة الدولة هذه

 ويسالالالتنفد سالالاليتع هم وأنه منه أق ى سالالالع   ابن ح ل من جميع أن خ لها من تعتقد

 ،لصالحها أيضا وه  سيسقط نه ثم ،لصالحها ذلك سيك نو الزمن من فرت  ق اهم

سات محللي تقدير ف ق اهلل تقدير لكن  يزيده وال العطاء ه  اهلل وعطاء ،بريطانيا سيا

 وهي الثانية العالمية الحرب هناية حتى ظلت وقد ،منعها يكدره وال بريطانيا عطاء

 .زواله وتتمنى له تكيد

 فه  بريطانيا صالالنيعة السالالع  ية أن وغدا   وأمس الي   المملكة خصالال   ق ل وأما

 ك  مذكرات يقرأ ومن ،أنفسالالالالهم الربيطاني ن به يق  ولم ،تصالالالالدقه وثائق ال ك  

 ،وفيل ي ،و يكسالالالال ن ،ك كس بيرسالالالالي ،جيالالدا   ذلالالك يالالدرك عرف ه الالالذين اإلنجليز

 ما إال يجد لن ذلك ك  يقرأ من ،الربيطانية ال ثائق يف الرسالالمية المراسالال ت وكذلك

 .ذلك غير يزعم ا عاء ك  كذب له يؤكد

 هذا ورج  ،عظيما عسكريًا كان كما عظيما سياسيًا العزيز ع د الملك كان نعم

 وإرضالالاء الجماهير الكتسالالاب وضالالجيج عنرتيات تصالالرفاته أو لغته يف تجد لن شالالأنه

 يف التحكم ويحسالالالن اليصالالال   أقدار يعر  محنكًا سالالاليجد وإنما ،النفسالالالي الغرور
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س هم مهار  يتقن كما ،م اجهتهم يف هصدر صندوق  ما متى وتحييدهم ومداراهتم ك

ج يعتقد فيما ،يريد ما إلى ال ص ل ثم ،أيضا أرا  ما متى للم اجهة وجرهم أرا  ذَّ  السُّ

 يستعرض فيرتك نه حجمه معرفة أعداؤه يستطيع الذي السرير  مفض ح ه  القائد أن

 .وأتلف ه قطف ه قطافه وقت حان فإذا الزمن من فرت  الجماهير أما  عض ته

 لم الذي الحديث العصالالر هذا يف إسالال مي نصالالر أول صالالاحب ه  العزيز ع د إن

 مشروع أول صاحب وه  ،هالالالالال١2٣٣ سنة أجدا ه  ولة سق ط بعد س اه ق له يكن

سنين مئات منذ الي   حتى ناج  عربية وحد   أصحاب وك  ،أبالي وال هذا أق ل ،ال

 قائدا   اإلس مي لعالمنا يقد  أن أحدهم يستطيع ال ،عزيرع دال الملك ضد الدعاوى

 ع دالعزيز بن سالالع   اإلما  وفا  منذ العزيز ع د الملك وإنجازات سالالجايا يحم  فذا  

 .اهلل رحمه محمد بن

 أبناء من جيله على له قرون ث ثة منذ قائدا   لألمة يقد  أن أحدهم يسالالالالتطيع وال

 .العزيز ع د للملك ما الفض  من بعده من األجيال وعلى وطنه

 صالالالالنعه حالك وإسالالالال مي عربي زمن يف جاء أنه به فيرا   ويكفينا فيرا   ويكفيه

 المتشرذمة الجزير  هذه من لنا يستيرج أن واستطاع ُأخر وع ام  العثماين الضعف

 يف من إال هبا يسالالالتيف ال و نيا  ينا صالالالل ة ق   األرض أمم بين فيه نحيا واحدا وطنا

 ج.الع  عن يعز خل  بصيرته


