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دور بريطانيا يف الصراع الهاشمى السعودي
م1925-1908 يف الحجاز
:ملخص البحث
دٛض ٍ طااعٜ عبااذ يعض٠طشٝ ا َاأ طااْٝ طٜبش

اااا ا يفْٝ طٜس بشٍٚ ٖااااااز يبخااااا دٚ تٓااااا

كاااااٚٚ ،ّ8@9< ّ  ذتجااااا ص يف عااااا٢عًااااا

ٍ يف ذتج ص خالٟدٛ يظعٞيـش ع هل مش

 يااي ن ْ ا١ااْٝ طٜ يرب١ طااٝيظ

ستااذد

 إر مت يتطااشم إىلB)ّ8@9<- 8@9?( ٠ يف ا

 يتا ب٠ يف يكا ٖشٞ صٕ بن ملهتب يعشبٛت

ٍ ٚ ١س رتاا االف باااان أػااااش ف َهااااٚجااااز

 هلٓاذ١َاٛحهٚ ١اْٝ طٜ يرب١ٝ رت سج٠ص سٛي

١ طااٝيظ

٢تبٓااٜ ٞ إر ن ا ٕ ملهتااب يعشباا١ااْٝ طٜيرب

 اٛؿاٚ ،١اٝ يعشب٠شٜ يف ػب٘ دتض١ْٝ طٜيرب

ن ْاااٚ ، حظااانٜ دعاااِ يؼااااش١ طاااٝط

ٞا ا َااأ يٓاااض ع هلااا مشْٝ طٜقا ا بشَٛ إىل

ِ دعا١ طٝ ط٢ٓ تتب١ْٝ طٜ هلٓذ يرب١َٛحه

١ رتشَاااااٚ ١ حاااااي تشباااااٚ ٍٛ حاااااٟدٛيظاااااع

.دٛض بٔ طعٜعبذ يعض

قااااااَٛ ٕ  نُاااااا أباااااا،)ّ8@98- 8@8>(

This study investigated the
role of Britain in the HashemiteSaudi conflict in Hijaz during the
era of (1908-1925) with reference
to the origins of the conflict
between the Saudis and the
Sherifs of Mecca. Then, the study
pointed out the British policy in
the Arabian Peninsula showing
the British viewpoint regarding
the
conflict
between
the
Hashemites and Saudis on the
two Oasis's of Turba and AlXarma (1917-1921) and their
viewpoint regarding Abdul-Aziz
ruling of Hijaz (1925). This study

also discussed the British policy
which was balancing between the
Arabic Bureau in Cairo affiliated
to the British Ministry of Foreign
Affairs and the Indian-British
Government. It was shown that
the Arabic Bureau in Cairo was
supporting Sherif Hussein while
the Indian-British Government
was supporting King Abdul-Aziz.
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مقذمت البحث :
ن ٕ يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ١ٝحتذٜذا َطً يكشٕ يعؼش ٜٔمخع إَ س
طتكال ا د خً ٝا ٚتًو إلَ س

َظتكً١

ٖ ٍ ( ٞسػٝذ يف ح  ٍ ٚ ،ٌ٥طعٛد ٚطط صتذٍ ٚ ،

محٝذ يذ ٜٔيف ي ٚ ،ُٔٝألد سط ١يف عظري ٚ ،هل مش ٕٛٝيف ذتج ص).
ٚقذ َثٌ يـش ع بن إَ س ٍ ٠طعٛد يف صتذٚ ،إَ س ٠ألػش ف هل مشٝن يف
ذتج ص ،أِٖ حًك

يـش ع بن تًو إلَ س  Bفكذ طتٓذ نٌ َُٓٗ إىل أط غ دٜين

يف ػشع ١ٝذتهِ ،متثً
طعٛد)ٚ ،ن ٕ ٜطُ
يف ػخف ( يؼشٜ

يضع َ ١يظعٛد ١ٜيف ػخف (عبذ يعضٜض بٔ عبذ يشمحٔ ٍ

ط د د ًَو ب ٚ ٘٥أجذ د ٙيف صتذٚ ،متثً

يضع َ ١هل مش١ٝ

ذتظن بٔ عً ،)ٞيز ٟن ٕ ٜطُ يف ًَو يعشب ٚخالف١

ملظًُن.
مشكلة البحث  :تهُٔ َؼهً ١يبخ يف إلج ب ١عًا ٢يظال ٍ يتاَ Aٞا دٚس بشٜط ْٝا
يف يـااش ع هلاا مش ٞيظااعٛد ٟيف ذتجاا ص (?)ّ8@9<- 8@9؟ ْ َٚتاا ٥ه ٖااز يااذٚس يف
ٖز يـش ع ؟
أهمي ثثة البحث ث ٜ :الحاااغ إٔ يذس طا ا

 ٚأل ا ا

ياااي تٓ ٚيا ا دٚس بشٜط ْٝا ا يف ػاااب٘

دتضٜااش ٠يعشبٝاا ١خااالٍ ف ا  ٠يبخ ا أًُٖ ا دٚس بشٜط ْ ٝا يف َٛكااٛع يبخ ا  Bيااز ف ا ٕ
أُٖ ١ٝيبخ تهُٔ يف يتAٞ
־

عذّ دس ط ١ملٛكٛع َ أُٖٝت٘ .

־

ظٗٛس يهثري َٔ يٛث ٥ل  ٚملـ دس َلخشً جيعٌ يك ّ ٝب يبخ أَشا كشٚس ٜا.

־

يذٚس يربٜط ْ ٞيف يـش ع ن ٕ ح مس ا ٚأد ٣إىل ص ٍ ٚذتهِ هل مش ٞيف
ذتج ص ٚمتهٔ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد َٔ تأطٝع أنرب دٚي ١يف ػب٘
دتضٜش ٠يعشب. ١ٝ

ٚمت حتذٜذ يع ّ ? ّ 8@9بذ  ١ٜيًبخ

ألْ٘ يع ّ يز ٟتٛىل ف ٘ٝيؼشٜ

حظن بٔ

عً ٞػش فَ ١هَ ١تطًعً إىل ًَو يعشب ٚتٛي ٞخالف ١ملظًُنٚ ،ج  ٤خت ٝس يع ّ
< ١ٜ ْٗ ّ 8@9يًبخ

ألْ٘ يع ّ يز ٟمتهٔ ف ٘ٝألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد َٔ

يظٝطش ٠عً ٢ذتج ص ٚإْٗ  ٤ذتهِ هل مش ٞف.٘ٝ
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أهداف البح  :ن ٕ يب ع

يشٝ٥ع خت ٝس ملٛكٛع حتكٝل ألٖذ ف يتA ١ٝ

 إٜل جزٚس رتالف بن أػش ف َه ٍ ٚ ١طعٛد يف صتذ .
 حتً ٚ ٌٝطتكـ  ٤دٚس بشٜط ْ ٝيف يـش ع هلا مش ٞيظاعٛد ٟيف ذتجا ص خاالٍ فا ٠
يبخ (?.)ّ8@9<- 8@9
 عشض ْت ٥ه يـش ع هل مش ٞيظعٛد ٟخالٍ ف  ٠يبخ (?.)ّ8@9<- 8@9
منهجية البح  :طتخذّ يب حا
َـ دس يبخ
أ ٚيهت ب

ملٓٗجٝا ١يعًُٝا ١يت سخيٝا ١يتخًًٝٝا ، ١با ىالع عًا٢

ألط طٚ ١ٝحتًًٝاٗ ْٚكاذٖ  ،طا ٤ً ٛن ْا ٚثا ٥ل رت سجٝا ١يربٜط ْٝا،١
يت سخي ١ٝملع ؿش ٠يف  ٠يبخ ٚ ،نازيو نتاب ملازنش  ،إكا ف ١إىل

ملش ج ذتذٜثٚ ،١نزيو بعض ملـ دس  ٚملش ج ألجٓبٚ ،١ٝبعض يهتاب ملٛطاٛع،١ٝ
فلال عٔ بعض يشط  ٌ٥دت َع.١ٝ
تقسثثيا البح ث ٜ :تهاا ٕٛيبخ ا َاأ أسبعاا ١ست ا ٚسٜ ،ظاابكٗ َكذَااٜٚ ،١تبعٗ ا خ متاا،١
ٚق  ١ُ٥ملـ دس  ٚملش ج .
تٓ ٚي

ملكذَ ١يٛك يظ ٝط ٞيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبَ ١ٝطً يكشٕ يعؼش،ٜٔ

َٚؼهً ١يبخ ٚ ،أُٖٝت٘ٚ ،أٖذ فَ٘ٗٓٚ ،ج٘ٚ ،تكظ.ُ٘ٝ
ٚك حملٛس أل ٍٚجزٚس رتالف بن أػش ف َه ٍ ٚ ١طعٛد َٓز تأطٝع يذٚي١
يظعٛد ١ٜألٚىل (;;> )ّ8?8?- 8إىل ْذ ع ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ع ّ ;.ّ8@8
ٚػش حملٛس يث ْ ٞستذد

يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف ػب ١دتضٜش ٠يعشبٝب ،١يي

تظُ بتعذد دتٗ ٚ ،ن ٕ ب ٗٓٝتٓ قل

تـٌ إىل حذ يـش ع ٖٛٚ ،تعذد ٜـب

يف َـًخ ١يظ ٝط ١يربٜط ْْ ٚ ،١ٝعه غ ٖز يتعذد عً ٢يـش ع هل مش ٞيظعٛد.ٟ
ٚتٓ  ٍٚحملٛس يث ي َٛق بشٜط ْ َٔ ٝيٓض ع هل مش ٞيظعٛد ٟح ٚ ٍٛحي تشب١
 ٚرتشَ ١خالٍ يف َٛ ٖٛٚ ،)ّ 8@98- 8@8>( ٠ق

تظِ

فغ يت ٛصٕ بن يطشفن

ٚكبط يـش ع َ إلبك  ٤عً ٢أطب ب٘ ٚجزٚس ،ٙثِ بذٜ ٤تج٘ ضت ٛيتخً ٞعٔ يؼشٜ
حظن ٚدعِ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد .
ٚعشض حملٛس يش ب َٛق بشٜط ْ َٔ ٝطٝطش ٠ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد عً٢
ذتج ص ع ّ <ٚ ،ّ 8@9إْٗ  ٤ذتهِ هل مش ٞيف ذتج صٚ ،ق َٗ ٝب تٝب ذتذٚد بن
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ألَري عبذ يعضٜض ٍ طعٛد  ٚهل مشٝن يف يعش م ٚػشم ألسدٕٜٓٚ ،تٗ ٞيبخ
ب رت مت ١يي تلُٓ

يٓت ٥ه يي مت يتٛؿٌ إيٚ ، ٗٝأخريا حت ٣ٛيبخ

عً ٢ق ١ُ٥

ملـ دس  ٚملش ج يي أطُٗ يف بٓ . ٘٥
المحىر األول :جذور الخالف بٍن أشزاف مكت وآل سعىد
بذأ

يعالق ١بن ألػش ف يف ذتج ص  ٍ ٚطعٛد يف صتذ يف أ ٚخش يكشٕ يث َٔ

عؼش ملٝالد ،ٟعٓذ ظٗٛس ذتشن ١ي ٖٛب ١ٝيف صتذ عًٜ ٢ذ يؼٝخ ستُذ بٔ عبذ
ي ٖٛبٚ ،ن ٕ ْتؼ سٖ عكب تف م بن يؼٝخ ستُذ بٔ عبذ ي ٖٛب  ٚألَري ستُذ
بٔ طعٛد يف ع ّ ;;> ٖٛٚ ،ّ8تف م ن ْ

ْتٝجت٘ ق ّ ٝيذٚي ١يظعٛد ١ٜألٚىل

(;;>.)8()ّ8?8?- 8
يف ك ٤ٛريو ْتؼش

ي ٖٛب ١ٝيف شتتً أضت  ٤ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ٚ ،١ٝطتط ع ٍ

طعٛد يف ع ّ < ّ8?9يظٝطش ٠عً ٢ذتج صٚ .بزيو بذأ يٓض ع َ ألػش ف يف ذتج ص،
ٚأد ٣ريو يٛك إىل طتع ْ ١يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝب ٛيَ ٞـش ستُذ عً ٞب ػ (<- 8?9
@;? )ّ8إلخش ج يظعٛدٜن َٔ ذتج ص ٚ ،يكل  ٤عً ٢حهُِٗ يف صتذٚ ،جٗض ستُذ
عً ٞب ػ جٝؼ ا بك ٝد ٠بٓ٘ إبش ٖ ِٝيز ٟمتهٔ َٔ إخش ج يظعٛدٜن َٔ ذتج ص،
ٚدخٌ ع ؿُتِٗ يذسع ١ٝيف ع ّ ?ٚ ،ّ8?8بزيو ْتٗ

يذٚي ١يظعٛد ١ٜألٚىل(َٓٚ .)9ز

ع ّ ? ّ8?8أؿب ذتج ص حت حهِ ستُذ عً ٞب ػ  ،حت ٢ع ّ  ّ8?;8عٓذَ ع د
ذتج ص ذتهِ يذٚي ١يعثُ ْ.):(١ٝ
ٚيف ع ّ ;;? ّ8ق د ػشَ ٜه ١ستُذ بٔ عبذ ملعن بٔ ع ٕٛجٝؼ ا إىل صتذ بأَش
َٔ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝيكت ٍ أَري يش ٜض فٝـٌ بٔ تشن ٍ ٞطعٛدْ ٚ ،تٗ ٢ألَش
ب يـً بعذ إٔ  ٚفل يظعٛد ٕٜٛعً ٢دف كشٜب ١طٓ ١ٜٛيًذٚي ١يعثُ ْٚ .);(١ٝمل ٜطشأ أٟ
جذٜذ يف يعالق

بن يطشفن حت ٢ع ّ ? ّ8@9عٓذَ تٛىل يؼشٜ

ذتظن بٔ عًٞ

1

 أخمذ بً صٍني دخالن ,أمزاء البلذ الحزام مىذ أولهم في عهذ الزشىل ملسو هيلع هللا ىلص حتى الشزيف حصين بً علي ,ط ،4الذاس املخدذة لليشش والخىصَع ،بيروث( ،د.ث)،ص.328
2
 عثمان بً عبذ هللا بً بشش ,عىىان املجذ في ثاريخ هجذ ,ج ،1جدلُم عبذالشخمً آل الشُخ ،ط ،2وصاسة املعاسف الععىدًت1391 ،هـ ،ص .2573
 أخمذ بً صٍني دخالن ,أمزاء البلذ الحزام ,مطذس ظابم ،ص.3284
 -املصذرهفصه ,ص .529
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يؼش ف ١يف َهٚ ،)<(١أخز ٜتطً إىل بظط ْفٛر ٙعً َ ٢تبك َٔ ٢أضت  ٤ػب٘ دتضٜش٠
يعشب ٚ ،١ٝطتكالٍ عٔ يذٚي ١يعثُ ْ.١ٝ
ٚن ٕ أِٖ عكب ٚ ١جٗ

يؼشٜ

ذتظن بٔ عً ٞيتخكٝل ىُٛح٘ ٖ ٛألَري عبذ

يعضٜض بٔ عبذ يشمحٔ ٍ طعٛد ،يز ٟطتط ع إع د ٠يذٚي ١يظعٛد ١ٜيف ع ّ ّ8@99
بعذ إٔ ن ٕ ج ٦ا َ أًٖ٘ يف يه ٜٛعكب ٖضميتِٗ عًٜ ٢ذ أَري ح  ٌ٥ستُذ بٔ
سػٝذ يز ٟقل ٢عً ٢يذٚي ١يظعٛد ١ٜيث ْ ١ٝيف ع ّ (.)=()ّ8?@8
ٚط س

يعالق

يف ب دئ ألَش بن يؼشٜ

حظٓ اْ Bعشا ْؼػ ٍ يؼشٜ

حظن ٚعبذ يعضٜض ٍ طعٛد طري ا

حظن خالٍ ع َ ّ8@9@- 8@9? ٞبتٛىٝذ ْفٛر ٙبن

قب  ٌ٥ذتج ص ٚنظب  ٚ ، ٗ٥ ٚذتذ َٔ طًط

ي ٛي ٞيعثُ ْٚ ٞسج يٖ٘ ،ز َٔ

جٗ َٔٚ ،١جٗ ١أخشْ ٣ؼػ ٍ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد ب يٓض ع َ ٍ يشػٝذ يف ح .)>(ٌ٥
ٚبذأ

حته ى بن يؼشٜ

حظن  ٚألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد عٓذَ طتع ْ

ب٘ قب  ٌ٥عتٝب َٔ ٖٞٚ ،١أنرب قب  ٌ٥ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝتك َٓ صهل يف صتذ
 ٚذتج ص ػ ن َٔ ١ٝبٔ طعٛد يز ٟأسطٌ جب ت٘ دتُ يضن ٚ . َٗٓ ٠ن ْ بعض
قب  ٌ٥عتٝب ١يف َٓطك ١يكـ ِٝت بع ١إد س ٜا يًخج ص مم أد ٣إىل ؿطذ ّ يؼشٜ
حظن َ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد(?).
ٚعٓذَ أخز جب  ٠عبذ يعضٜض بٔ طعٛد ٜط يب ٕٛقب ١ًٝعتٝب ١ب يضن  ٖٞٚ ،٠ت بع١
يًؼشٜ

حظن نتب إىل بٔ طعٛد ٜبًػ٘ بأْ٘ ٜشٜذ طتع د ٠حكٛم ألػش ف يف تٛيٞ

يظ ٝد ٠عً ٢قبًٝي عتٝبٚ ١حشبٚ ،مج يضن  َٔ ٠عؼ ٥شُٖ ٚ ،يهٔ بٔ طعٛد
سفض ،فك ّ يؼشٜ

حظن جبُ جٝؽ أ ٚخش ٜٛي َٔ ٛٝع ّ ٚ ،ّ8@89صح

ب جت ٙ

يؼشم إىل يكـْٚ ،ِٝضٍ يكٜٛع َٓ َٔ ١ٝصٍ عتٝبٚ ،١متهٔ َٔ أطش طعذ ( ألخ
ألؿػش يعبذ يعضٜض بٔ طعٛد) ٚأخز ٙسٖٚ ،)@(١ٓٝن ٕ عبذ يعضٜض قذ أسطٌ طعذً دتُ
يضن  َٔ ٠قب  ٌ٥عتٝب ١يف ريو يٛق .
5

 أخمذ العباعي ,أمزاء مكة املكزمة ,ج ،1ط ( ،7د.ن) ،مكت1994 ،م ،ص .5616
 دمحم عبذ هللا ماض ي ,النهضات الحذًثة في جزيزة العزب ,ج ،1ط ، 2داس إخُاء الكخب العشبُت ،الشٍاض1952 ،م ،ص.887
- John, Philby, Saudi Arabia, First Published, London, 1955, P.257.
8
 ظلُمان املىس ى ,الحزهة العزبية في شير املزحلة ألاولى للنهضة العزبية الحذًثة ,ط ،1داس النهاس لليشش ،بيروث1971 ،م ،ص.1699
 -املصذرهفصه ,ص ص 171ـ.171
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مم طبل ٜتل إٔ يؼش ٜحظن ٜشٜذ ػتب ى َ بٔ طعٛدٚ ،إمن ٜشٜذ دفع٘
يًكب ٍٛببعض يؼشٚط ،نُ إٔ بٔ طعٛد مل ٜهٔ ب طتط عت٘ حؼذ قٛ
ريو يٛق  ،بظبب تفشم يكب  ٌ٥يت بع١
طعٛد ن ٕ  ٜٛج٘ ثال جبٗ

نبري ٠يف

ث ا عٔ ع ٕٛٝمل  ٤ملتب عذٜٚ ،٠بذ ٚإٔ بٔ

ٖ ٍ ( ٞسػٝذ يف ح ٚ ،ٌ٥أبٓ  ٤عُ٘ يز ٜٔخشج ٛعً٘ٝ

يف صتذٚ ،ػشَ ٜه.)89()١
نتب يؼشٜ

سط ي ١إىل بٔ طعٛد خيرب ٙبٛجٛد أخ ٘ٝطعذ كٝف ا عٓذٚ ،ٙن ٕ

يٛطٝط ح٦ٓٝزٍ ستُذ بٔ ٖٓذ ٟػٝخ َؼ ٜخ عتٝب َٔ ٖٛٚ ،١محٌ يشط ي ١ملتلُٓ١
َط يب ٜشٜذ يؼش َٛ ٜفك ١بٔ طعٛد عً. ٗٝ
ٚيف < طبتُرب َٔ ع ّ  ٚ ّ8@89فل بٔ طعٛد عًَ ٢ط يب يؼشَ ، ٜؼ ى ا

ثٗ

َ بٔ عُ٘ عبذ يعضٜض بٔ تشنٚ ،ٞستُذ بٔ ٖٓذ ٟػٝخ َؼ ٜخ عتٝبٜٚ ،)88(١بذ ٚإٔ
تٛقٝع٘ ن ٕ حت َظُ( ٢خ دّ يذٚي ٚ ١ملً ٚ ١يٛىٔ ،أَري صتذ ٚعؼ ٥شٖ )ٚ ،بعذ
َٜٛن بع

بٔ طعٛد سط ي ١ث ْ ١ٝإىل يؼشٜ ٜعٗش فٖ ٗٝتُ َ٘ مبـري أخٚ ٘ٝخؼٝت٘

عً ،٘ٝستزسا َٔ َػب ١عذّ إىالم طش ح٘ٚ ،ن ْ

يشط ي ١تش  ٚبن يًط

 ٚيلٝلٚ ،بن يٛد  ٚيتًْ ٚ .)89( ٜٛتٗ تًو ذت دث ١بكب ٍٛبٔ طعٛد دف يفذ ١ٜإلىالم
أخٚ ،٘ٝقبٛي٘ بظًط ١يذٚي ١يعثُ ْٚ ،١ٝدف يلش ٥ب يظٓ ١ٜٛهل (.)8:
ٚبعذ تًو ذت دث ١ميهٔ ٚؿ

عالق ١بٔ طعٛد يف صتذ  ٚيؼشٜ

ذتج ص بأْٗ ن ْ ط نٓ ١ب طتثٓ  ٤بعض
ذتشب يع مل ١ٝألٚىل حٝ
ٚمت

ٚق

حته ن

حظن يف

يبظٝط ١ىل إٔ ْذيع

بٔ طعٛد يف يبذ  ١ٜعً ٢ذت ٝد َٔ تًو ذتشب،

ملش طً َ ١يؼش ٜحظن  ٚيضعُ  ٤يعشب يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب َٔ ١ٝأجٌ دس٤
(;)8

خطش ذتشب عٔ يبالد يعشب. ١ٝ

11

 عبذ هللا الطالح العثُمين ,ثا ريخ اململكة العزبية الصعىدًة ,ج  ،2ط( ،3د.ن) ،الشٍاض1997 ،م ،ص .12511
 ظلُمان املىس ى ,الحزهة العزبية ,مطذس ظابم ،ص ص .171- 17112
 دمحم عبذهللا ماض ي ,النهضات الحذًثة ,مطذس ظابم ،ص .12813

- Philby, Saudi Arabia, OP. Cit., P.258.
14
 دمحم خعين العلبي ,الحىافض الاهجليزي ـ الفزوس ي في شبه الجزيزة العزبية في اللزن الحاشع عشز ,سظالت دكخىساة ػير ميشىسة ،حامعت ألاصهش ،اللاهشة،1979م ،ص.57
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ذتظن بٔ عً ٞػشَ ٜهْ ١ز ى أبشص يضعُ  ٤يعشب ٚأُِٖٗ

ٚمل ن ٕ يؼشٜ

َشنضا ،ن ٕ بذ َٔ يتع َ ٕٚع٘ ٚكُ ٕ ضت ٝص ٙإىل ج ْب بشٜط ْٚ ، ٝيف يٛق
ْفظ٘ مل تٌُٗ بشٜط ْ ٝيضعُ  ٤يعشب يخش ،ٜٔبٌ ٚكعتِٗ يف ذتظب ٕ َٔ أجٌ
حفغ ت ٛصٕ يك ٣ٛد خٌ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب َٔٚ ،١ٝأجٌ إكع ف يك ٣ٛيي قذ حت ٍٚ
رتشٚج عٔ رتط ١يربٜط ْ.)8<( ١ٝ
ٚعٓذَ ق َ

ذتشب يع مل ١ٝألٚىل أؿبخ بشٜط ْ ٚ ٝيذٚي ١يعثُ ْ ١ٝيف ح ي١

حشب يف ْٛفُرب َٔ ع ّ ; Bّ8@8فتظ بك

يذٚيت ٕ إىل نظب ٚد بٔ طعٛد ،فكذّ َٔ

ملذ ١ٜٓملٓٛسٚ ٠فذ عثُ ْ ٞبش ٥ط ١ستُٛد ػهش ٟأليٛط ٖٛٚ ،ٞؿذٜل بٔ طعٛد،
نُ ٚؿٌ إىل يكـ ِٝق دَ ا َٔ يعش م ٚفذ عثُ ْ ٞخش بش ٥ط ١ى يب ب ػ
يٓكٝب(=ٚ ،)8يف تًو ألثٓ  ٤ط سع بشٜط ْ ٝإىل طتُ ي ١عبذ يعضٜض بٔ طعٛد إىل
ؿفٗ حتٚ ٢إٕ مل ٜكِ ب ملؼ سن ١يفعً ١ٝيف ذتشب ٚ ،ط ُٝبعذ إٔ بذأ بشٜط ْٝ
َف ٚك

ْ جخَ ١

ذتظن بٔ عً ٞػشٜ

َه ١يك ٝد ٠ثٛس ٠عشب ١ٝكذ يذٚي١

يعثُ ْ.)8>(١ٝ
ٜٚبذ ٚإٔ َِٖ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد أل ٍٚخالٍ ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ن ٕ َٓـب ا
عً ٢عذ ٙٚأل ٍٚبٔ سػٝذ يف ح  Bٌ٥فًِ حي سب يؼشٜ

حظن نُ أس د

يعثُ ْٚ ،١ٝمل ٜؼ ى يف ست سب ١يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝنُ أس د

يذٚي١

بشٜط ْ B ٝبٌ ن ْ

ط ٝطت٘ ط ٝط ١مل قب ملتأْ ،ٞإ أْ٘ ن ٕ أَ ٌٝإىل بشٜط َْٓ ٝز يبذ  ،١ٜغري أْ٘ مل
ٜـش بزيو ،إ بعذ تٛقَ( ٝع ٖذ ٠د س َ )ٜٔبشٜط ْ ٝيف ع ّ <.)8?( ّ8@8
ٚيعًٌ تبذٍ َٛق

ذتظن بٔ عً ٞب عالْ٘ يثٛس ٠عً ٢يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝيف َٔ ْٜٛٝٛ 9

ع ّ = ّ8@8قذ أد ٣إىل تعذ ٌٜنً ٞيًُٛق
حًٝف ا ط تٝج ٝا ٜعتُذ عً ٘ٝيف ىشد يكٛ

يف دتضٜش ٠يعشب B١ٝإر أؿب يربٜط ْٝ
يعثُ ْٚ ،١ٝمح  ١ٜدتٓ

ألمئ يك ٛتٗ
(@)8

يف طٚ ،٤ ٓٝحشَ ٕ ألمل ٕ  ٚيعثُ ْٝن َٔ أ ٟق ٛعذ يػ ٛؿ تِٗ يف يبخش ألمحش .
15

 بىىا مِشان  ,عبذ العزيز آل شعىد ,شيرة بطل ومىلذ مملكة ,جشحمت عبذ الفخاح ًاظين( ،د.ن) ،بيروث( ،د.ث) ،ص ص .129- 128- Philby, Saudi Arabia, OP. Cit., P.393.
17
 مذًدت دسوَش ,ثاريخ الذولة الصعىدًة حتى الزبع ألاول مً اللزن العشزيً ,ط( ،1د.ن) ،حذة1981 ،م ،ص.8418
 فهذ بً عبذ هللا العماسي ,مىشىعة ثا ريخ امللك عبذ العزيز الذبلىماس ي ,مكخبت امللك عبذ العضٍض العامت ،الشٍاض1999 ،م ،ص .3619
 -دمحم عذهان مشاد ,بزيطاهيا والعزب ,ثاريخ الاشحعمار البرًطاوي في الىطً العزبي ,ط ، 1داس طالط لليشش ،دمشم1989 ،م ،ص .294
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 َ ٖٛٚجعٌ بٔ طعٛد َٓذٖؼ ا َٔ ختً ٞذتظن عٔ يعثُ ْٝن ْ ٚلُ َ٘ إىل ج ْب
بشٜط ْ َٔ ٚ ، ٝثِ تلخ ي٘ نثري َٔ ألَٛس يػ َل B١ح ٝعًِ َٔ يث ٛس يظٛسٜن
َٔ مج ع ١حضب يفت  ٠يز ٜٔج ؤ ٚيطًب َظ عذت٘ ،أِْٗ َتفك َ ٕٛيؼش ٜحظن
عً ٢تًو رتط ،١نُ فِٗ يظبب يز َٔ ٟأجً٘ جعٌ أَري يهَ ٜٛب سى يـب
حيزس َٔ ٙيتعشض يًخج ص ،نُ بذ ي٘ يظبب يز ٟجعٌ يظٝذ (بريط ٞنٛنع
 - )Percy Coxنبري ملكُٝن يظ ٝطٝن يربٜط ْٝن يف َٓطك ١رتًٝه ًٜ -ضَ٘
بعذّ َٗ مج ١حًف  ٤بشٜط ْ ٝيف ملٓطك.)99(١
ٚعٓذَ أعًٔ يؼشٜ

ذتظن يثٛس ٠يعشب ١ٝعً ٢يذٚي ١يعثُ ْ ،١ٝختٛف بٔ

طعٛد َٔ ىُٛح٘ ،بتٛحٝذ يبالد يعشب ١ٝحت صع َت٘ مبظ عذ ٠بشٜط ْ ٚ ، ٝذتكٝك١
إٔ يظًط
َف ٚك

يربٜط ْ ١ٝيف يك ٖش ٠أخز
َ ػشٜ

ٚح ُٓٝن د

َٓز بذ  ١ٜذتشب يع مل ١ٝألٚىل جتشٟ

َه ١يذعُ٘ يف يك ّ ٝبثٛسَ ٠ظًخ ١عً ٢يذٚي ١يعثُ ْ،١ٝ

ملف ٚك

تٓتٗ َ ٞيؼشٜ

حظن بذأ َف ٚك

بشٜط ْ ١ٝأخش٣

َ بٔ طعٛد يز ٟن ٕ بٚ ٘ٓٝبن يؼش ٜحظن عذ َ ٤ظتخهِٚ ،ن ٕ أَري صتذ
ْز ى ٜك

َٛقف ا ستشج ا يف قًب ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝب يٓظب ١يًكٛ

يربٜط ْ ١ٝيف

يعش م Bإر ن ٕ حي سب بٔ يشػٝذ يف يؼُ ٍ(ٚ ،)98يف دتٓٛب ن ْ َٓطكْ ١فٛرٙ
متتذ حت ٢قب( ١ًٝعٓض )٠يك ١ٜٛملت مخ ١ذتذٚد يعش م ،نُ ن ْ

يف

ملؼٝخ

يهٚ ، ٜٛقطش ٚ ،يبخش ،ٜٔختؼ َٔ ٢تظ ع ْفٛر ،ٙعً ٢يشغِ َٔ متتعٗ ب ذتُ ١ٜ
يربٜط ْ ،١ٝيزيو فـً بشٜط ْ ٝبن تف قٗ َ ػشٜ
صتذ ،حٝ
ٚتشن

نًف

َهٚ ،١بن تف قٗ َ أَري

بشٜط ْ ٝطًط تٗ يف يك ٖش ٠ب يتف ٚض َ يؼشٜ

ذتظن،

()99

َف ٚك ١عبذ يعضٜض بٔ طعٛد (يبريط ٞنٛنع) ٚ .يف يٛق

يزٟ

ن ْ ف ٘ٝبشٜط ْ ٝقذ أبشَ أَش يثٛس َ ٠يؼش ٜيف ْٗ  ١ٜع ّ < ،ّ8@8ن ْ قذ
عكذ

َع ٖذ( ٠د س َ )ٜٔبٔ طعٛد َٔ قبٌ ثالث ١أػٗش َٔ تف قٗ َ يؼشٜ

21

 بىىا مِشان ,عبذ العزيز آل شعىد ,مطذس ظابم ،ص.13521
 دمحم ظالم العلُىاث ,عالكات عبذ العزيز آل شعىد باللىي املحىاجذة في هجذ والخليج العزبي 2011- 2091م ,سظالت ماحعخير ػير ميشىسة ،الجامعتألاسدهُت1996 ،م ،ص.37
22
 -كذسي كلعجي ,الخليج العزبي ,داس الكاجب العشبي ،بيروث1965 ،م ،ص ص .394- 392
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حظن(ٚ ،)9:ف ٗٝع ف بشٜط ْ ٝب بٔ طعٛد ٚطاليت٘ حه َ ا عً ٢صتذ  ٚإلحظ ،٤
ٚتعٗذ بتكذ ِٜملع ١ْٛيربٜط ْ ١ٝبٔ طعٛد إر َ تعشض يػض ٚخ سج ،ٞنُ ق َ
بشٜط ْ ٝب إلػش ف عً ٢يؼل ٕٚرت سج ١ٝيٓجذ ،فلالا عٔ تعٗذ بٔ طعٛد بعذّ
يهٚ ، ٜٛقطش ٚ ،يبخشٚ ،ٜٔنٌ حًف  ٤بشٜط ْ ٝيف ملٓطك.)9;(١

عتذ  ٘٥عً ٢إَ س
ٚبعذ ريو أخز
ٚصتخ

يعالق

يظًط

(<)9

تتٛثل بن بٔ طعٛد  ٚذته ١َٛيربٜط ْ. ١ٝ

يربٜط ْ ١ٝيف َع دت ١نٌ ح ي ١بظش ١ٜت َٚ B١ن ٕ نٌٌّ َٔ بٔ

طعٛد  ٚيؼش ٜحظن جيٌٗ تف م يخش َ بشٜط ْٚ ، ٝجيٗالٕ َ جيش ٟبن بشٜط ْٝ
ٚفشْظ ح ٍٛتف ق( ١ٝط ٜهع بٝه،)Sykes-Picot ٛ
رتـٝب َٚف ٚكتٗ َ
ْتٗج
تف قٝ

بشٜط ْ ٝط ٝط

قتظ ّ َٓطك ١هلالٍ

يٛٗٝد إلق َٚ ١ىٔ ق َٞٛيًٛٗٝد يف فًظطن(=ٖٚ .)9هز
شتتًف ١يًٗ ١ُٓٝعًَٓ ٢طك ١دتضٜش ٠يعشب B١ٝفعَكذ

َ يذ ٍٚملٓ فظ ١هل يتخٝٝذٖ ٚ ،أبَشَ

ملع ٖذ

 ٚتف قٝ

َ ػٛٝخ

ٚأَش  ٤ملٓطك ١يًظٝطش ٠عً ٚ ،ِٗٝطتخذَ يف ريو أطًختٗ مللثش ،٠ن يذعِ مل ي،ٞ
 ٚيذعِ يعظهشٚٚ ،ٟعٛدٖ هلِ ب ع ف  ٚطتكالٍ  ٚذتُ .)9>(١ٜ
المحىر الثانً :محذداث السٍاست البزٌطانٍت فً شبه الجزٌزة العزبٍت
تظُ

يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف تًو ملشحً ١بتعذد جٗ

سطِ يظ ٝط

ختـ ق ملظلٚي ١عٔ

يربٜط ْ ١ٝيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝن ٕ بن تًو دتٗ

تٓ قل

قذ تـٌ أح ْ ٝا إىل حذ يـش عٚ ،قذ ْعهظ تًو صد ٚج ١ٝعً ٢عالق تٗ َ نٌ
َٔ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد يف صتذ ٚ ،يؼشٜ

ذتظن يف ذتج ص(? ٖٞٚ .)9صد ٚج١ٝ

أًَتٗ ملـ حل يربٜط ْ ١ٝيف يذسج ١ألٚىل يهٌ َٔ حه ١َٛهلٓذ يربٜط ْ ١ٝأٚ
(ٚص س ٠هلٓذ ٚٚ ،)India officeص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝعٔ ىشٜل ( ملهتب يعشبٞ

23

- AL-JAZairi, M. Z. A Diplomatic History Of Saudi Arabia (1924-1964), University Microfilms, 1970. P.128.
24
 ًىهان لبِب سصق ،مىكف بزيطاهيا مً الىحذة العزبية2091- 2020 ,م دراشة وثائلية ،ط ،2مشكض دساظاث الىخذة العشبُت ،بيروث1999 ،م ،صص.14- 13
25
 دمحم طاسق مشصوكت ،العالكات الصعىدًة البرًطاهية خالل الفترة 2011 – 2091م ,سظالت ماحعخير ػير ميشىسة ،الجامعت ألاسدهُت2111 ،م ،ص 11326
 علي مدافظت ،مىكف فزوصا وأملاهيا وإًطاليا مً الىحذة العزبية2091 – 2020 ( ,م) ,مشكض دساظاث الىخذة العشبُت ،بيروث1985 ،م ،ص ص .49 – 4827
 أمين الشٍداوي ،ثا ريخ هجذ وملحلاثه وشيرة عبذالعزيزبً عبذالزحمً آل الفيصل وآل شعىد ,ط ( ،5د.ن) ،الشٍاض1981 ،م ،ص.23128
 -مذًدت دسوَش ،ثاريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص.89
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 )Arab Bureauيف يك ٖش ٠يي سأ يف يؼشٜ

حظن خري َٓفز ملخطط تٗ أثٓ ٤

ذتشب يع مل ١ٝألٚىل(@.)9
أ ٟإْ٘ ن ٕ ٖٓ ى َذسطت ٕ شتتًفت ٕ يًظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف تع ًَٗ َ ملٓطك،١
أ A ُٖ ٚملذسط ١يربٜط ْ ١ٝهلٓذ ،١ٜأٚ ٚص س ٠هلٓذ يربٜط ْ ١ٝيي تش ٣إٔ َـًخ١
بشٜط ْ ٝتهُٔ يف كُ ٕ تأَن ىشٜل هلٓذ عرب رتًٝه يعشبٚ ،ٞإٔ يظٝطش ٠عً٢
بالد يعشب جيب إٔ تتفل َ َـ حل بشٜط ْ ٝيف هلٓذ(ٚ ،):9إٔ ٜه ٕٛريو عٔ ىشٜل
بظط يٓفٛر عً َٓ ٢ىل رتًٝه يعشب َٚ ٞج ٚسٖ َٔ ٖز ٙيبالد Bإر

كشٚس ٠يف

إػش ى يعشب َ يربٜط ْٝن يف ذتشب كذ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝخٛف ا َٔ غلب َظًُٞ
هلٓذ ،ألَش يزٜ ٟلعٗ يف َٛق حشج ،نُ أْٗ
يي ن ْ

تع ف بش ٚيعشب طتكالي١ٝ

خز ٠يف ْتؼ س ْز ىٚ .تش ٣إٔ ط ٝطتٗ طٛف تلد ٟإىل حفغ َـ حل

بشٜط ْ ٝب يتُهٔ َٔ بٓ ٖ ٤ز دتظش ي ٛؿٌ بن يؼشم  ٚيػشب د ٕٚإٔ ٜؼ سنٗ
ف ٘ٝأحذٚ ،تش ٣أْ٘ َٔ يلشٚس ٟيتكشب َٔ يضع ِٝيعشب ٞبٔ طعٛدٚ ،تكْ ١ٜٛفٛر،ٙ
 ٚع ف ب٘ صع ُٝا عً ٢يعشب يٝه ٚ ٕٛطط ١يتٓفٝز أٖذ ف بشٜط ْ.):8( ٝ
أَ ملذسط ١يث ْ ١ٝفتك كُٔ ْط م عٌُ ٚص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝيف يٓذٕ يي
ن ٕ ميثًٗ ملهتب يعشب ٞيف يك ٖشٚ ،٠ن ٕ ٜٓعش إىل ملـًخ ١يربٜط ْ َٔ ١ٝص ١ٜٚ
يبخش ملتٛطط عٔ ىشٜل تأٜٝذ ألطش ٠هل مش ١ٝبـفتٗ أْظب أد  ٠يتخكٝل أٖذ ف٘،
ٚخ ؿ١ا بعذ تع  ٕٚيعشب َعٗ يف ىشد يعثُ ْٝنَٚ ،ظ عذتٗ دتٛٝؾ ذتًف  ٤أثٓ ٤
ذتشب يع مل ١ٝألٚىلٜٚ ،ش ٣يف ريو ٚف  ً٤يًؼش ٜحظن ٚأصت ي٘ يزْ ٜٔلُ ٛإيِٗٝ
يف ذتشبٚ ،ق د ٚدتٛٝؾ يعشب ١ٝيطشد يعثُ ْٝن َٔ ملٓطك B١إر ٜش ٣أّْ٘ ب إلَه ٕ
ٚك ح جض ميٓ َتذ د ْفٛر فشْظ إىل هلٓذ ،ب ْؼ  ٤حه ١َٛأ ٚحهَٛ

عشب١ٝ

 ٚط ُٝيف دَؼل ذتُ  ١ٜقٓ  ٠يظٜٛع ٚىشٜل هلٓذ(. ):9
ٚسأ

ٚص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝيف يٓذٕ يي ن ٕ ميثًٗ ملهتب يعشب ٞيف

يك ٖش ٠يف ػخف يؼشٜ

حظن خري َٓفز ملخطط تٗ ٚ Bريو ملٛقع٘ دتػش يف يف

29

 حىصٍف كىظخنر ،العزبية الصعىدًة ( 2011-2021م) مً اللبيلة إلى امللكية ,جشحمت شاكش إبشاهُم( ،د.ن) ،اللاهشة1996 ،م ،ص ص .14 - 1331
 فان دس مىلين ،امللك ابً شعىد والجزيزة العزبية الىاهضة ,داس امللك عبذ العضٍض ،الشٍاض1999 ،م ،ص .7231
 ًىهان لبِب سصق ,مىكف بزيطاهيا مً الىحذة العزبية ,مطذس ظابم ،ص .1332
- Robert, Lacey, The Kingdom, Harcourt Brace Jovanich Publishers, New York, 1981, P. P.160-161
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دتضٜش ٠يعشب ٚ ،١ٝهِ َٛقع ١يذٜين يزٜ ٟعط ٘ٝأفلً ١ٝعً ٢غري َٔ ٙذته ّ
يعشب نؼش ٜملهٚ ،١خ دّ يألَ نٔ ملكذط ١يف ذتج صْٚ ،ظب٘ ميتذ إىل يشطٍٛ
ؿً ٢هلل عًٚ ٘ٝطًِ ،ألَش يز ٟجعً٘ َلٖالا يك ٝد ٠يثٛس ٚ ٠يتف ف يعشب حٛي٘(.)::
نُ إٔ يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف تًو يف  ٠تأثش

بعذد َٔ يظ ط ١يربٜط ْٝن

يب سص ٜٔيز ٜٔن ٕ هلِ أثش نبري يف زتش ٣يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف ملٓطكَِٗٓٚ ،١
يه بنت ػهظبري ( )Shakespeareيز ٟن ٕ يب دئ يف

تف م َ بٔ طعٛد عً٢

تٛقَ ٝع ٖذ ٠د س ٜٔيف ع ّ <ٚ ،ّ8@8ج ٕٛفًٝيب (ٚ ،):;( )JohnPhilbyنالُٖ
ن ٕ عً ٢تـ ٍ ٚثٝل ب بٔ طعٛد يف يش ٜض ،يف حن ن ٕ ٖٓ ى يف دت ْب يخش
َٔ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝيٛس ْع (ٚ ):<()Lawrenceن ٕ َٔ أنرب مللٜذ ٜٔيًؼشٜ
حظن ٚط ٝط ١هل مشٝن يف ملٓطك.):=(١
يزيو ميهٔ َعشفٚ ١دس طْ ١ؼأ ٠يذٚي ١يظعٛد ١ٜيث يث ٚ ،١يذ ٍٚهل مش ١ٝيف
ملؼشم يعشب ٚ َٔ ٞق يعالق
فُٓز إٔ بذأ كع

يربٜط ْ َ ١ٝيك ٣ٛيعشب ١ٝيف َطً يكشٕ يعؼش،ٜٔ

يذٚي ١يعثُ ْ ٚ ١ٝكخ ا يًع ٕ ٝبذأ

ملـ حل يربٜط ْ ١ٝيي ن ْ

ستـٛس ٠يف يظ حٌ تأخز ىشٜكٗ إىل يذ خٌ يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝألَش يزٟ

33

 فخحى العفُفي  ,مشكالت الحذود الصياشية لشبه الجزيزة العزبية ,ط ،2مكخبت مذبىلي ،اللاهشة1988 ،م ،ص.31134
 هاري شيت جىن فيلبي1961- 1885( ,م) :أو الحاج عبذهللا فُلبي :معدششق وكاجب بشٍطاوي ،ولذ في ظُالن ،وحعلم في بشٍطاهُا ،وخذم خكىمخه في الهىذ1915- 1918م ،ثم في العشاق ،ودخل الشٍاض عام 1917م مع وفذ بشٍطاوي ،وحعشف إلى عبذالعضٍض آل ظعىد ،وظافش إلى حذة ،وٍلىل :إهه اخخلف مع
ً
ً
ً
خكىمخه في ظُاظت الششق ألاوظط ،وظافش إلى بالده معخلُال ،وعاد بعذ ظىت إلى العشاق ،وأضبذ معدشاسا في خكىمت العشاق عام 1921م ،ثم سئِعا
للمعخمذًً البرًطاهُين في ششق ألاسدن 1924- 1921م ،واظخلال ثاهُت لخالف مع ألامير عبذهللا ،وعاد إلى بالده ،ثم عاد عام 1926م إلى الععىدًت ،عمل
بالخجاسة الحشة في حذة ،ومىز رلك الىكذ كان ٌعمل بطفت شخطُت ،وأوشأ في الععىدًت ششكاث الظخيراد العُاساث وػيرها ،وكام بشخالث احخاص بها الشبع
ً
ً
الخالي بذعم مً عبذالعضٍض ،وأعلً إظالمه عام 1931م فاصداد كشبا مً امللك عبذالعضٍض ،ودخل معه مكت والطائف ،وضىف ( )15كخابا باإلهجليزًت منها:
جاسٍخ هجذ ،وأسض ألاهبُاء ،وٍىبُل الجضٍشة العشبُت ،وبالد العشب الععُذة ،ثم طشده امللك ظعىد بً عبذالعضٍض بعبب اهخلاده لعُاظخه جىفي في بيروث عام
1961م.
35
 لىراوض ثىماس إدوارد (2011- 2111م) :ظُاس ي بشٍطاوي ،عشف بلىساوغ العشب ،دسط الخاسٍخ وآلاثاس في حامعت أكعفىسد ،واهضم إلى بعثت آلاثاس في بالدما بين النهشًٍ عام  1911م ،وبلى بعذ البعثت في البالد العشبُت ًخعلم لهجاتها املحلُت ختى عام 1914م ،ثم الخدم بجهاص املخابشاث الخابع للجِش البرًطاوي
ً
أثىاء الحشب العاملُت ألاولى في مطش ،ثم اهضم عام 1916م إلى اللىاث العشبُت ضذ الذولت العثماهُت بلُادة ألامير فُطل بً الحعين ،ولعب دوسا مهما في
جلك الثىسة ،وعمل على كطع الخط الحذًذي الىاضل بين املذًىت ودمشم ،وكاد الجِش العشبي إلى العلبت ،ودخل مع الجِش العشبي دمشم عام 1918م،
ً
وسافم ألامير فُطل إلى مؤجمش العالم في فشظاي عام 1919م ،ولعب دوسا في جىفُز ظُاظت بشٍطاهُا ،وبعذ فشل مؤجمش العالم سحع إلى بالده بعذ أن هكث
الحلفاء بىعىدهم للعشب ،واهضم إلى اللىاث الجىٍت البرًطاهُت باظم معخعاس "سوط" ووشش مزكشاجه ،وله مً الكخب :ثىسة الصحشاء ،وأعمذة الحكم
العبعت.
36
 -فان دسمىلين ,امللك ابً شعىد ,مطذس ظابم ،ص ص .75- 74
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أد ٣يف يٓٗ  ١ٜإىل تـ ٍ َب ػش بن يربٜط ْٝن  ٚبٔ طعٛد يف صتذٚ ،ب ٚ ِٗٓٝيؼشٜ
حظن يف ذتج ص(>.):
ٚن ٕ ذتظن بٔ عًٜ ٞتُت مبٛق جٝذ َٔ ْ ح ١ٝملظ عذ ٠يعظهش١ٜ
يربٜط ْ ،١ٝإك ف ١إىل ق ١ُٝتذخً٘ يظ ٝط ٞأٜل ا ،فُٔ يٓ ح ١ٝيعظهش ١ٜن ٕ
ػشَ ٜه ١حيتٌ َٓطك ٚ ١قع٘ ٚطط رتطٛط يعثُ ْ ١ٝيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝيف
حن مل ٜهٔ يف َكذٚس إلدسٜظ ٞيف عظري  ٚإلَ ّ حي ٢ٝيف ي ُٔٝيك ّ ٝبأنثش َٔ
ػٌ حشن ١يكٛ

يعثُ ْ ١ٝيف َٓ ىكِٗٚ ،يف يٛق

يز ٟن ٕ ف ٘ٝبٔ طعٛد بعٝذا

عٔ َش نض يعثُ ْٝن ٚخطٛىِٗ ن ٕ يف َكذٚس ذتظن كشب يكٛ
بالد يعشبٚ ،قط خطٛط َ ٛؿالتٗ َ

يعثُ ْ ١ٝيف

يؼُ ٍْ َ ،فٛر ٙيذٜين يف يع مل

إلطالَ.):?(ٞ
ٚتف قِ رتالف بن يؼشٜ

حظن  ٚبٔ طعٛد عٓذَ أعًٓ ًَه ١ٝذتظن بٔ

عً ٞيف @ 9أنتٛبش َٔ ع ّ = َٔ ،ّ8@8د ٕٚإٔ ٜتِ يتف ِٖ َظبك ا عً ٢ريو َ ط ٥ش
أَش  ٤يعشب ٚسؤط ٚ ،ِٗ٥يف ىًٝعتِٗ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد أَري صتذ ،ثِ أخز
يؼشٜ

ٜع ٌَ أَش  ٤يعشب مبٔ ف ِٗٝبٔ طعٛد َع ًَ ١ألتب ع ،فبعذ إعالٕ يثٛس٠
إىل بٔ طعٛد بٗذٚ ،١ٜمخظ١

ٚإعالٕ ْفظ٘ ًَه ا عً ٢يعشب ،بع

ف جٓ،٘ٝ

ٚمخظ ١عؼش أيف ا أخش ٣يف ع ّ >ٚ ،ّ8@8ريو خالف يع د ٠ا ٚنأْ٘ ٜشٜذ إٔ ٜك ٍٛي٘A
طتعٔ بٗز ٙيٓكٛد عً ٢كبط ألَٛس يف ٜ ٚتو فكذ أؿبخ ت بع ا يٓ ا ٜٚبذ ٚإٔ بٔ
طعٛد قذ فِٗ ملػضٚ ،٣ن ٕ سد ٙإٔ أسطٌ إىل يؼش ٜحظن سط يٜ ١طًب إي ٘ٝحتذٜذ
ذتذٚد بن صتذ  ٚذتج ص Bنٜ ٞفِٗ يؼشٜ
يهت ب يز ٟأسطً٘ بٔ طعٛد إىل يؼشٜ

إٔ بالد صتذ َظتكًٚ ،١مم ج  ٤يف
يف ٖز يـذد قٛي٘( Aقذ ٜه ٕٛحذ

بٚ ٓٓٝبٓٝهِ ط ٤ٛتف ِٖ يف مل ك ،ٞفال بذ إرا َٔ يتف ِٖ ٚريو بإٔ حتذد ذتذٚد
بٚ ٓٓٝبٓٝهِ فتض ٍٚيؼهٛىٚ ،تتل ع

َٔ أٌٖ صتذ ملظ عذ ) ،فًِ ٜهٔ َٔ

37

 ظلُمان املىس ى ,النهضة العزبية الحذًثة ,مطذس ظابم ،ص .65638
 -أخمذ شلبي ,مىشىعة الحاريخ إلاشالمي ,مج ،7داس العلم للمالًين ،بيروث1975 ،م ،ص.193
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يؼش ٜإ إٔ سد ٙعً ٘ٝبكٛي٘( Aإَ إْو طهش ٕ  ٜبٔ طعٛدٚ ،إَ إْو زتٓ ،ٕٛأفال
تعًِ أل ٟأَش قُٓ !! ٚأ ٟغشض ْبػ.):@()ٞ
ٚن ٕ بٔ طعٛد قبٌ ريو قذ أٚح ٢إىل يظًط
حظن بٔ عًًَ ٞه ا عً ٢يعشب عٓذَ عشك

يربٜط ْ ١ٝبكب ٍٛتتٜٛه يؼشٜ
عً ٘ٝيظًط

يربٜط ْ ١ٝيكب

رتالف B١ح ٝسد عً ِٗٝبكٛي٘ ( Aىُ ي ٞب رتالفٚ ،١إْ ٞأس ٖٛ َٔ ٣أجذس بٗ َٔ
يؼش ٜحظن)( ،);9إ أْ٘ كطش يظخب قبٛي٘ ٖز ف ُٝبعذ(ٚ .);8يف كَٛ ٤ٛق
حظن ٚتطًع ت٘ يك ٝد ١ٜيًعشب ْتكذ بٔ طعٛد يؼشٜ

طعٛد َٔ يؼشٜ

بٔ

ذتظن،

طذ B٣ن ْٗٛتٛصع عً٢
ٚأخرب ٙبإٔ َ ٛسد مل ٍ  ٚيظال يي تكذَٗ بشٜط ْ ٝي٘ تزٖب ُ
أعذ د نبري َٔ ٠يؼٛٝخ  ٚألتب ع عذمي ٢يف ٥ذ ٚ .);9(٠يع ٖش إٔ بٔ طعٛد ن ٕ
خيؼ َٔ ٢إلَذ د

يربٜط ْ ١ٝيًؼش ٜحظن يي قذ تلًٖ٘ يضع َ ١يعشبٚ ،إقـ ٤

َٓ فظ ٘ٝعٔ يظ ح ١مبٔ ف ِٗٝبٔ طعٛد ْفظ٘.
ٚمل ن ْ سدٚد يؼش ٜحظن طًب ١ٝعًَ ٢ط يب بٔ طعٛد ح ٍٛحتذٜذ ذتذٚدB
إر مل ٜع ف يؼشٜ

ذٚد د خٌ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝأدسى بٔ طعٛد َػض٣

يؼش ٜحظن ،يزٜ ٟشٜذ َع ًَت٘ نت ب ي٘ ٚيٝع نخ نِ َظتكٌ يٓجذ Bيز ط سع
بٔ طعٛد إىل تـ ٍ ب يربٜط ْٝن ٚ ،جتُ َ (نٛنع) ،يػشض إلٜل ي٘ بعذّ
قبٛي٘ يًتبع ١ٝيًؼشٜ
عتذ ٤

حظن أ ٚيثك ١بٓ ،ٙ ٜ ٛإ إٔ (نٛنع) تعٗذ ي٘

ُ ٜت٘ َٔ

ذتظن ،تٓفٝز ا ملع ٖذ ٠د س ،ٜٔنُ تعٗذ بعذّ ع ف بشٜط ْ ٝب يؼشٜ

حظن ًَه ا عً ٢يبالد  ٚيعشب نًٗ ٚ ،إمن ًَه ا عً ٢ذتج ص فكط ،نُ ىُإٔ
(نٛنع) بٔ طعٛد ب جي د تظَ ١ٜٛؼشف ١بعذ ذتشب( ٚ .);:تل يشفض يربٜط ْٞ
إلعالٕ يؼشٜ

حظن ْفظ٘ ًَه ا عً ٢يعشب يف َش طال

بشٜط ْ َ ٝيؼشٜ

حظن إثش تًكب٘ بٗز يًكب يف ع ّ = Bّ8@8إر يفت بشٜط ْْ ٝعش يؼش ٜحظن إىل
ريو َٔ خالٍ ملزنش ٠يي بعث

بٗ ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝيًؼشٜ

حظنٚ ،ج ٤

39

 أمين الشٍداوي ,ثا ريخ هجذ ,مطذس ظابم ،ص.21241
 املصذرهفصه ,ص 23141
- Hodgkin, E.C., Two King in Arabia, Letters form Jedah 1923-1925 and 1936-1939, Reader Buillard, Ithaca Press, 1993, P.149.
42
- Ibid, P.150.
43
 -خافظ وهبت ،جزيزة العزب في اللزن العشزيً ,ط ،4مكخبت النهضت املطشٍت ،اللاهشة1961 ،م ،ص.188
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ْتب  ٙمسٛنِ إىل يٓك ط يت ي A١ٝتالحغ

ف( A ٗٝتشغب حه ١َٛجاليت٘ إٔ تًف

ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝإٔ يًكب يز ٟختزمت ٙٛط ٝدتهِ ٜك ّٛعً ٢أط غ ق،َٞٛ
ٚيٝع عً ٢أط غ ألقط س ٖٞٚ ،تظجٌ َ ؿذس عٓهِ َٔ إٔ بٔ طعٛد  ٚإلدسٜظٞ
حيهُ ٕ بالدٚ ، ُٜٗأْ٘

سغب ١يظُٛنِ يتذخٌ يف ػل ،) ُْٗٚنُ يفت

ذته ١َٛيربٜط ْْ ١ٝعش يؼشٜ
يًُظًُن ،حٝ

حظن َظبك ٚحزست٘ َٔ إعالٕ ْفظ٘ خًٝف١

ج  ٤يف يشط يٚ( A١تالحغ حه ١َٛجاليت٘ أْهِ تشنتِ قل١ٝ

رتالف ١يًع مل إلطالَ ٞيٝكشس ف ُٝبعذ َٔ يز ٟحيتٌ ٖز ملٓـب رتطريٖٞٚ ،
تتفل َ ٖز ٙرتط ١ذته.);;()١ُٝ
ٜٚتل َٔ تًو ملزنش ٠يربٜط ْ ١ٝحتزٜش ملًو حظن بعذّ يتذخٌ يف ػلٕٚ
حتزٜش َٔ ٙيكذ ّٚعً ٢إعالٕ ْفظ٘ خًٝف١

دسٜظ ٚ ٞبٔ طعٛد ،نُ تلُٓ
يًُظًُن يف ملظتكبٌ.

ٖٚهز ع ف بشٜط ْ ٝب ذتظن ًَه ا عً ٢ذتج ص فكط ،نُ مل تع ف ب٘
فشْظ ٚإٜط ي ٝإ بٛؿف٘ ًَه ا عً ٢ذتج صٚ ،مل حيلش ممثال فشْظ ٚبشٜط ْٝ
حتف ٍ يز ٟتٛج ف ٘ٝيؼش ٜحظن ًَه ا عً ٢يعشب يف جذ ٠يف ; ْٛفُرب =.ّ8@8
يظًط

يربٜط ْ ١ٝعٔ سفلٗ تًكب يؼش ٜحظن بًكب ًَو يعشب ،يف

ٚقذ عرب

يربق ١ٝيي بع

يظري ٖٓشَ ٟهُ ٖ (H.MackMahoon( ٕٛإىل ٚص س٠

بٗ

رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝيي ج  ٤ف( A ٗٝإْٓ ْعشا ملع ٖذ تٓ يي ْع ف بٗ ب طتكالٍ
ذته ّ يعشب عٔ يخشْ ،ٜٔظتطٝ

ع ف ب يؼشٜ

فكط)(<;) ،نُ عرب فشْظ ٚسٚط ٝعٔ ريو ملٛق

حظن ًَه ا يًخج ص

ب يتع  َ ٕٚبشٜط ْ َٔ ٝخالٍ

َزنشَ ٠ؼ ن ١أسطًتٗ إىل ألَري عبذ هلل بٔ ذتظن ب طِ حهَٛ

بشٜط ْٝ

يععُٚ ،٢فشْظ ٚ ،سٚط ، ٝبت سٜخ  :دٜظُرب > ،ّ8@8أٚكخ تًو ملزنش ٠إٔ ٖزٙ
يذ ٍٚتع ف ب يؼشٜ

حظن سٝ٥ظ ا مس ٝيًؼعٛب يعشب ١ٝيف ثٛستٗ عً ٢ذتهِ

يعثُ ْٚ ،ٞأْٗ تع ف بظُ ٙٛفكط ح نُ ا ػشع ٝا  ٚقع ٝا يًخج ص ،نُ أٚكخ إٔ
ٖز ٙيذٍٚ
44

تظتط ٝإٔ تع ف ب خت ر يؼش ٜحظن أ ٟيكب ًَه ٞقذ ٜثري يفشق١

 على مدافظت ،مىكف فزوصا واملاهيا وإًطاليا ,مطذس ظابم ،ص.51- F. O.371/2782/22/0339, Dated 6 Nov. 1916
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ذت كش Bمم قذ ٜلش ب يتظ ١ٜٛيظ ٝط ١ٝيٓٗ  ١ٝ٥يًبالد يعشب١ٝ

عً ٢أط غ َشض Bف يتظ ١ٜٛيٓٗ  ١ٝ٥يًبالد يعشبٜ ١ٝتِ يتٛؿٌ إي ٗٝب تف م يع ّ َ
ذته ّ يعشب يخشٖٚ ،ٜٔز أَش َتٛق َ د َ

يذٚيت ٕ حًٝفتن يربٜط ْٝ

َٚتفكتن َعٗ مبٛجب تف ق( ١ٝط ٜهع بٝه )ٛعً ٢تكظ ِٝملؼشم يعشب،ٞ
 ٚيٓه

ب يٛعٛد ملعط  ٠يًؼشٜ

حظن(=;) ٚ .ػو أْ٘ ن ٕ بٔ طعٛد دٚس يف

ذتل ٍٚد ٕٚع ف بشٜط ْ ٝبًكب ذتظن Bإر إٕ بٔ طعٛد سفض َٓز يبذ  ١ٜتف ٚض
يؼش َ ٜبشٜط ْ ٝب طِ يعشب ،نُ إٔ َٛق َذسط ١هلٓذ يربٜط ْ ١ٝمللٜذ ٠بٔ
طعٛد ٚ ،ملٓ  ٠٤ٚيًؼشٜ
يتـذ ٟيتطًع

حظن ،يعب دٚس ا َُٗ ا يف محٌ ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝيف

يؼش ٜحظن ٚىُٛح ت٘ يظ ٝط.١ٝ

ٚيكذ دف رتالف بن َذسطي هلٓذ  ٚيك ٖش ٠ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝإىل يعٌُ عً٢
ٚك خط ١جذٜذ ٠يًتٛفٝل بن ملذسطتن ،فأسطً

يربٜط ْ ١ٝس ْٚيذ طتٛسص

يظًط

(َ َٔ )Ronald Storrsهتب يك ٖش ٠يض ٜس ٠يبـش ٠يف َطً ع ّ > ّ8@8يًتذ َ ٍٚ
يربٜط ْٝن ملؼتػًن يف ػل ٕٚرتًٝه يعشب ،ٞثِ قشس ص ٜس ٠يش ٜض ملك بً ١بٔ طعٛد،
ٚيهٓ٘ كطش ملشض أؿ ب٘ يف يطشٜل إٔ ٜعٛد د ٕٚص ٜس ٠بٔ طعٛد(>;).
ٚٚجذ بشٜط ْ ٝيف يـش ع بن يؼش ٜحظن  ٚألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد فشؿ١
يلُ ٕ َ ُٗ٥ ٚع ا يتخكٝل أنرب َه طب َٔ نال يطشفن Bيزيو عًُ عً ٢تػز١ٜ
أطب ب يٓض ع بن يطشفن يـ حل ط ٝطتٗ يي متثً يف تًو ملشحً ١يف يكل  ٤عً٢
يٓفٛر يعثُ ْ ٞيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝػعش نٌ َٔ بٔ طعٛد  ٚيؼشٜ

حظن

بأْ٘ ٜتُت بتأٜٝذ بشٜط ْ ٝيف َ ٛجٗ ١يخش يتثبًَ ٝه٘(?;).
المحىر الثالث :مىقف بزٌطانٍا من النزاع الهاشمً السعىدي حوىل واحتوً تزبوت
والخزمت (1921-1917م)
جتذد رتالف بن يؼشٜ

حظن  ٚبٔ طعٛد قبْ ٌٝتٗ  ٤ذتشب يع مل ١ٝألٚىل،

ٚن ٕ طبب رتالف يٓض ع عً ٢تبع ١ٝتشب ٚ ١رتشَ ٚ ُٖٚ ،١حت ٕ  ٚقعت ٕ إىل يؼشم
46

- F.O.382/13 Dated 6 Nov., 1916; Ruling Families of Saudi Arabia, vol. l, P.197.
47
 خافظ وهبت ،جزيزة العزب ,مطذس ظابم ،ص ص .211- 21148
– - Mohamad, Iqbal, Emergency of Saudi Arabia. (a Political study of King Abu – Al- Aziiz Ibn Saud 1901-1953), Mohamad Iqbal
St
Sudiyah, Publishers, India, 1 ed, 1977, P.35
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َٔ يط ٚ ، ٥س  ٤جبٌ حلٔ عً ٢خت ّٛملٓطك ١يؼشق ١ٝيًخج ص  ٚيػشب ١ٝيٓجذُٖٚ ،
َٔ ملٓ ىل ذتذٚد ١ٜبن صتذ  ٚذتج صٚ ،طه ُْٗ َٔ يب دٚ ،١ٜقذ خلعت يًذٚي١
يظعٛد ١ٜألٚىلٚ ،تش ٚح ف ُٗٝملب دئ يظًف َ ١ٝبن َذ ٚجضس(ٚ .)49قذ ن ْ تًو
ملٓطكَ ١ث سا يًخالف بن بٔ طعٛد  ٚيؼش ٜحظن ،ح ٝن ٕ يؼش ٜحظن ٜش٣
إٔ ٖز ٙدتٗ

ت بع ١يًخج صٜٚ ،عترب طه ْٗ َٔ سع ٚ ،ٙ ٜأس د َِٓٗ إٔ ٜعٗش ٚي٤ ٛ

 ٚرتلٛع ي٘ٚ ،ن ٕ أَري َٓطك ١رتشَ َٔ ١ألػش ف يعب دي ١يزٜٓ ٜٔتُ ٞإيِٗٝ
يؼشٜ

حظن ْفظ٘ ٖٛٚ ،يزٜ ٟك ّٛبتعٝن أَري رتشَٖٚ ،١ز ٜعين إٔ ملٓطك١

إد س ٜن ْ تتب ذتج ص

()50

ٚ .ن ْ ٖز ٙحج ١ذتظن ،أَ بٔ طعٛد فكذ بشس

دع  ٙ٤مبًه ١ٝرتشَ ١عً ٢أط غ  ِٗ٥ ٚي٘
ٚمم ص د َٔ جف  ٤يعالق

()51

.

إٔ طه ٕ ي ٛحتن ملزنٛستن ن ْ ٛقذ تبعٛ

يذع ٠ٛي ٖٛب ١ٝيظًفَٓ ١ٝز أ ّ ٜيذٚي ١يظعٛد ١ٜألٚىل(ٚ ،)52مل طتع د عبذ يعضٜض ٍ
طعٛد يش ٜض يف ع ّ ْٚ ،ّ8@99ؼش ْفٛر ٙيف صتذ تـٌ بِٗٚ ،ت ٛؿًَ ٛع٘ٚ ،جذدٚ
عٗذِٖ ي٘ٚ ،عذ ٚأْفظِٗ َٔ سع ٚ ،ٙ ٜأخز بٔ طعٛد ٜه تبِٜٗٚ ،شطٌ َٔ ٜتعٗذ
بٓؼش يتع ي ِٝي ٖٛب ١ٝبٚ ِٗٓٝمج
حظن يذ ٣يظًط
رتالف(ٚ .)54قذ عًً

يضن ْٚ ،)53(َِٗٓ ٠تٝج ١يزيو حته يؼشٜ

يربٜط ْ ،١ٝيي ح ٚي
يظًط

يتٛفٝل ب ٚ ، ُٗٓٝيتٛطط َٔ أجٌ حٌ

يربٜط ْ ١ٝأطب ب يٓض ع ح ٍٛي ب ٚ ١رتشَ ١إىل

طببن Aأحذُٖ دٜينٚ ،ث ْ ُٗٝط ٝطٚ ،ٞإٔ يظبب يظ ٝط ٖٛ ٞيٓض ع بؼإٔ ملًه١ٝ
يفعً ١ٝملٓطك ١رتشَ ،١نُ أػ س

يتك سٜش إىل ختٛف بشٜط ْْ ٝز ى َٔ تـ ٍ

(فخش ٟب ػ ) ممثٌ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝب يؼشٜ
بٔ طعٛد َٔ َع سك ١يتٓعُٝ

حظن أ ٚبٔ طعٛدٚ ،حزس بشٜط ْٝ

إلد س ١ٜيف رتشَ١

()55

.

49

 إًف بِعىن ،ابً شعىد ملك الصحزاء ,جشحمت عبذهللا الذلُمي ،مكخبت امللك عبذالعضٍض العامت ،الشٍاض1999 ،م ،ص .18851
 ظعىد بً هزلىل ،ثاريخ ملىن ال شعىد ,ط( ،1د.ن) ،الشٍاض1961 ،م ،ص ص .144- 13351
 مططفى الىداط ،آل شعىد في الجزيزة العزبية مً اللبيلة إلى الذولة ,ط ،1داس الكاجب العشبي ،اللاهشة1986 ،م ،ص .11552
 أخمذ بً صٍنى دخالن  ،أمزاء البلذ الحزام ,مطذس ظابم ،ص.32453
 حىصٍف كىظخنر ،العزبية الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .31- 2954
- F.O.371/4146 [91521]- Dated 24 Jun, 1919, Ruling Families of Saudi Arabia, vol. l, P, P.197-198.
55
 -هجذة فخحي ضفىة ،الجزيزة العزبية في الىثائم البرًطاهية ,مج ،4ط ( ،1د.ن)( ،د.م)1916 ،م ،ص ص .269- 268
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يف حن ىًب بٔ طعٛد َظ عذ ٠بشٜط ْ ٝكذ ٖجُ
رتشََٗ ،١ذدا ب يتٛق

ذتظن ملتهشس ٠عً٢

عٔ كبط إلخ ٕ ٛإر مل ٜتٛق

رتشَ ،١بكٛي٘ ٚ( Aهلل ئ أنَ ٕٛظل ٚا عُ طٝخذ )
ٜٚعٗش إٔ نالا َٔ بٔ طعٛد  ٚيؼشٜ

()56

ذتظن عٔ َٗ مج١

.

حظن ن ٕ ٜظع ٢يهظب  ٤ ٚيكب ٌ٥

ملك ١ُٝيف تًو ملٓ ىل عٔ ىشٜل يذعِ مل دٚ ،ٟتكذ ِٜملعْٛ

 ٚهلذ  ٜاا ٚخب ؿ١

يؼش ٜحظن اا يز ٟطتط ع خالٍ يثٛس ٠جتٓٝذ يهثري َٔ أبٓ  ٤يكب  ٌ٥يًكت ٍ كذ
يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝعٔ ىشٜل ألَ ٚ ٍ ٛيظال  ،يف حن إٔ بٔ طعٛد مل ٜظتط ْز ى
َٓ فظ َٛ ١سد يؼشٜ

مل ي B١ٝحٝ

كطش ٙإىل َٗ دْ ١يؼشٜ

خض  ٔ٥بٔ طعٛد خ  ،١ٜٚألَش يزٟ

نْ

حظن Bيف ع َٚ .ّ8@8>ٚ ّ8@8= ٞقذ ن ْ

ي٤ ٛ

ْز ى يـ حل ذتظن(.)57
ٚأسطٌ يؼشٜ
أعًٔ يؼشٜ

حظن يف ع ّ > ّ8@8ثال محال َتت ي ١ٝعً ٢رتشَ ١بعذ إٔ

خ يذ بٔ يل ٟمتشد ٙعً ٢يؼشٜ

يًٛقٛف َع٘ كذ يكٛ

حظنٚ ،أخز ٜظتٓٗض ُِٖ ألٖ يٞ

ذتج صٚ ،١ٜمج سج ي٘ يف رتشَٚ ١حتـٔ ف ٚ ، ٗٝتـٌ ب بٔ

طعٛدٚ ،دخٌ يف ى عت٘ٚ ،أخز ٜٓؼش يذع ٠ٛي ٖٛب ١ٝبن يكب ٚ ،ٌ٥يف تًو ألثٓ  ٤عن
يؼشٜ

حظن ق ك ٝا يًخشَ ،١إ إٔ خ يذ بٔ يل ٟىشدٚ ٙأسجع٘ إىل َهٚ ،١عً٢

يشغِ َٔ َط يب يؼشٜ

ملتهشس ٠إىل خ يذ بٔ يل ٟب ذتلٛس إىل َه ١إ أْ٘ سفض

ذتلٛسَٛ ،كخ ا يًؼش ٜحظن طتكاليٝت٘ ،فأَش يؼش ٜحظن بعضي٘ٚ ،عن أحذ
أبٓ  ٤عُ٘ بذ ا َٓ٘ (.)58
 ٚطتط ع خ يذ بٔ يلٖ ٟضمي ١ذتُال

يي أسطًٗ يؼشٜ

حظن إىل رتشَ،١

ٚمل تش َ أْب  ٤يٓـش إىل يكب  ٌ٥جمل ٚس ٠حملٝط ١ب ب ٚ ١رتشَْ ،١لُ إىل خ يذ
فكٜٛ

ػٛنت٘ٚ ،أخز ٜؼعش بكٛت٘ ،يهٓ٘ مل ٜظتٗٔ ب رتطش حملذم ب٘ َٔ قبٌ

ذتج ص ،فأسطٌ إىل بٔ طعٛد ٜطًب َظ عذت٘ َك بٌ إٔ ٜل ْفظ٘ حت مح ٜت٘

()59

.

56 - Asher, Susser, The Hashemites in the Modern Arab World, Frank Cass, London, 1995. ., P.59.
57

 أخمذ ععت ،معجزة فىق الزمال ,ط ،3املطبعت ألاهلُت اللبىاهُت( ،د.م)1971 ،م ،ص .7458
 أمين ظعُذ ،الثىرة العزبية الكبري (ثا ريخ مفصل جامع لللضية العزبية في ربع كزن) ,مج( ،3د.ن) ،اللاهشة( ،د.ث) ،ص ص .138- 13759
 -عبذهللا العثُمين ،ثاريخ اململكة العزبية الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .161- 159
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ٚقذ طتج ب بٔ طعٛد يطًب خ يذ بٔ يلٚ ،ٟسأ ٣ي ٖٛب ٕٛٝإٔ يٛقٛف َ أٌٖ
رتشَ ١كشب ا َٔ دتٗ د( ،)60ح ٝإٕ طه ٕ ي ٛحتن ِٖ َٔ أتب ع ملزٖب ي ٖٛب.ٞ
ٚيف ريو يٛق يعب ي ٖٛب ٕٛٝدٚس ا َُٗ ا يف ْؼش يذع ٠ٛي ٖٛبٚ ،١ٝدعِ طتكش س
يكب  ٌ٥يبذ ،١ٜٚمم عضص َ ٛق

بٔ طعٛد يز ٟأسطٌ يف أنتٛبش َٔ ع ّ ?ّ8@8

ح ٛي );<9( ٞأسبعُ ٚ ١٥مخظن َك تالا ملظ عذ ٠خ يذ بٔ يل ٟكذ يؼشٜ
ٚقذ ػج ْتـ س خ يذ بٔ يل ٟعً ٢قٛ

يؼشٜ

()61

.

حظن عبذ يعضٜض بٔ طعٛد

عً ٢إلطش ع يذعِ خ يذ بٔ يل ،ٟنُ إٔ ٖٓ ى ع ٌَ ٛأخش ٣دفع

بٔ طعٛد غتٓ ّ

يفشؿ ٚ ،١يٛقٛف إىل ج ْب خ يذ بٔ يل ،ٟف ىل يع ًَن يذٜين  ٚيظ ٝط ،ٞن ٕ
يع ٌَ

قتـ د َُٗ ٟا يف دخ ٍٛبٔ طعٛد يـش ع َ يؼش ٜحظن Bح ٝن ْ

تشب ٚ ١رتشَ ١تؼهالٕ طٛق ا َُٗ ا يبَٓ ٝتج
ٚنزيو يع ٌَ

 َٛٚػ ٞإقً ِٝصتذ يف ذتج ص،

ط تٝج ٞفُٗ ميثالٕ خط دف ع أ ٍٚعً ٢ذتذٚد بن صتذ

 ٚذتج صٚ ،إٕ تشنُٗ يًؼش ٜحظن ٜعين تعشض ممتًه
ٚأخز يؼشٜ

حظن ٜبع

بٔ طعٛد يًخطش(.)62

ذتًُ ١تً ٛألخش ٣إلخل ع طه ٕ  ٚحي تشب١

 ٚرتشَ ١يز ٜٔث س ٚكذٚ ،ٙىًب ٛيٓجذ َٔ ٠بٔ طعٛد ،ألَش يز ٟطتذع ٢يٛط ى١
يربٜط ْ ١ٝبن يطشفن ،إ إٔ تًو يٛط ى ١فؼً يف َُٗتٗ بظبب سفض يؼشٜ
حظن

ع ف بأ ٟحل بٔ طعٛدٚ،بظبب إٔ تًو ملظ ع ٞيربٜط ْ ١ٝن ْ عٔ

ىشٜل يشبط بن َظ ع ٞيظًط
حظنٚ ،بن َظ ع ٞيظًط

يربٜط ْ ١ٝملٛجٛد ٠يف يك ٖش ٚ ،٠ملتـً ١ب يؼشٜ
يربٜط ْ ١ٝيف يعش م ،يي تتب ٚص س ٠هلٓذٚ ،تلٜذ بٔ

طعٛد كذ يؼش B ٜح ٝن ٕ فًٝيب يف دتٓ ١يٛط ىَٓ ١خ صا بٔ طعٛد( ،)63يزيو
حزس يلب ط يربٜط ْ ٕٛٝيف يك ٖش ٠يف ع ّ ? َٔ ّ8@8خطٛس ٠عذّ يتض ّ بشٜط ْٝ
َ يؼشٜ

حظنٚ ،دع ٛإىل دعُ٘ كذ بٔ طعٛد ،نُ حزس َٔ تٓ صٍ ذتظن

عٔ يعشؾ ٖٛٚ ،أَش ٜعذ َلش ا ب ذتشن ١يعشب ١ٝكذ يعثُ ْٝن ،نُ حزس

61

 -بىىا مِشان ،شيرة بطل ,مطذس ظابم ،ص .315

62

 -مذًدت دسوَش ،ثاريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .111- 99

- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.59.
- Philby, Saud Arabia, OP. Cit., P.372.
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يتك سٜش يربٜط ْ ١ٝيـ دس َٔ ٠يك ٖش ٠يف ٜ ٜٓش َٔ ع ّ ? َٔ ّ8@8تظً ٝبٔ طعٛد
َٚظ عذت٘ يف يعًُٝ

يعظهش ١ٜعًَ ٢ظت ٣ٛنبري(.)64

ٚعً ٢إثش هلض  ِ٥ملتت ي ١ٝيي َٓ ٝبٗ قٛ
ب عذ د محً ١كخُ ١ق َٗ ٛح ٛي ٞطبع١

يؼشٜ

حظن ،ق ّ يف ع ّ @ّ8@8

ف َك تٌ ،د عُ ا إ ِٖ ٜبتجٗٝض

ن فٚ ،)65(١ٝعٗذ بٓ٘ ألَري عبذ هلل بك ٝد ٠تًو ذتًُ ١يًظٝطش ٠عً ٢رتشَٚ ١تشب،١
ٚتأدٜب خ يذ بٔ يلٚ ٟطه ٕ ملٓطكٚ ،١إع دتِٗ إىل يظ ٝد ٠ذتج صٚ ،١ٜق ّ بٔ
طعٛد مب ٛجٗ ١ريو فأعذ جٝؼ ا نبريا بك ٝد ٠خ يذ بٔ يل ٟأَري رتشَٚ ،١ب غ
ألخري يكٛ

ذتج ص ١ٜيي ٜكٛدٖ ألَري عبذ هلل بٔ ذتظن ي َٔ ٜٛ َ 9< ١ًٝع ّ

@ ّ8@8يف حن َٖ ٞظتػشق ١يف يٓ ،ّٛفأٚقع ٛيزعش يف ملعظهشٚ ،مت ٖضمي١
دتٝؽ ذتج صٚ ،ٟن د

ته ١ٜ ْٗ ٕٛعبذ هلل بٔ ذتظن يز ٟطتط ع يفش س

ْ ج ٝا بشٚح٘ ،بعذ ٖز ٙملعشن ١متهٔ إلخ َٔ ٕ ٛدخ ٍٛتشب ٚ ١رتشَٜٚ .)66(١زنش
ملًو عبذ هلل إٔ صت ت٘ يف تًو ملعشن ١ن ْ َعجض َٔ ٠ملعجض (.)67
ٚميهٔ يك ٍٛإٔ ٖضمي ١تشبَ ١ثً كشب ١ق ؿُ ١يًخهِ هل مش ٞيف ذتج ص،
ٚؿ س بذ  ١ٜيٓٗ  ١ٜي٘ ،نُ أثش
بع َٚ ،١أظٗش كع

هلضمي ١طًب ا عً ٢ذتظن ٚأبٓ ٚ ،٘٥أٌٖ ذتج ص

ذتظن أَ ّ خـ ،َ٘ٛألَش يز ٟػج بٔ طعٛد يًعٌُ عً٢

يظٝطش ٠عً ٢ذتج صٚ .قذ أػ س ملًو عبذ هلل يف َزنش ت٘ إىل إٔ يف  ٠ي ٛقع ١بن
 ٚقع ١تشب ٚ ١رتشَٚ ،١بن قذ َ٘ٚإىل ػشم ألسدٕ ٖ ٞف  ٠كطش ب ٚقًل عً ٢يٛىٔ
َٚـريٚ ،ٙعً ٢يٓٗلٚ ،١عً ٢ي ٛيذ ْفظ٘( ،فًكذ ٚجذت٘ عٓذ سجٛع ٞإىل ملشنض
نثري يٓظ ،ٕ ٝنثري ي دد ،قًٌٝ

عتُ د عً َٔ ٢ن ٕ ٜعتُذ عًٚ ،٘ٝأْ٘ ن ْ

يتًو هلضمي ١خطٛستٗ )(.)68
 َٔٚثِ ػهً تًو ملٛقعَٓ ١عطف ا خطري ا يف ت سٜخ يعالق

ذتج ص ١ٜيٓجذ B١ٜإر

أؿب بٔ طعٛد ٜتُت بٗٝب ١أنرب أَ ّ سع َ ٙ ٜربٖٓ ا عً ٢أْ٘ يك ٠ٛيل سب ١يف ملٓطك.١
- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.55

65

 هجذة فخحي ضفىة ،الجزيزة العزبية في الىثائم البرًطاهية ,مطذس ظابم ،ص.14166
 أمين ظعُذ ،ملىن املصلمين املعاصزيً ودولهم( ،د.ن) ،اللاهشة( ،د.ث) ،ص ص .347- 34267
 عبذهللا بً الحعين ،مذهزاجي ,الذاس ألاهلُت لليشش ،مكخبت بشهىمت ،عمان1989 ،م ،ص ص .214- 21368
 -املصذرهفصه ,ص ص .219- 218
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حظن بٗز ٙألخب سُ ،رعش َٔ ٖز ٙذت دثٚ ،١أخز ٜظتٓجذ

يربٜط ْ ١ٝخؼَ َٔ ١ٝت بع ١بٔ طعٛد يطشٜل إىل َه ٚ ١ملذ ٚ ،١ٜٓحتالٍ

ذتج صٚ ،قل  ٘٥عً ٢حهِ ألػش ف فٚ ، ٗٝقذ ن ْ
– طَ ُٝذسط ١يك ٖشٚ ٠عً ٢سأطٗ يٛس ْع -

يربٜط ْْ ١ٝز ى

يظًط

تض ٍ تلٜذ يؼش ٜحظن نك٠ٛ

أٚىل يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝيف حن ن ٕ (فًٝيب) ٜك يف دت ْب يخش مللٜذ بٔ
طعٛد(ٜٚ ،)69ش ٣إٔ بٔ طعٛد ٖ ٛيؼخف يز ٟميهٔ ملش ٖٓ ١عً ٘ٝيف حتكٝل
 ٚملكَٛ

ملـ حل يربٜط ْ ١ٝيف ملٓطكٚ ،١إٔ ي٘ َٔ إلَه ْ

َ جتعً٘ يؼخـ١ٝ

ألق ٣ٛيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب.)70(١ٝ
ٚقذ سجخ

نف ١يظًط

يربٜط ْ ١ٝيف يك ٖش ٠يف تأٜٝذ يؼشٜ

ْض ع٘ َ بٔ طعٛد ح ٚ ٍٛحي تشب ٚ ١رتشَٚٚ ،١جٗ

يظًط

حظن يف

يربٜط ْ ١ٝإْز سا إىل

بٔ طعٛد ب خال ٤ملٓطك ٚ ١يعٛد ٠جبٝؼ٘ إىل صتذٚ ،حزست٘ َٔ يتٛغٌ يف ألس كٞ
ذتج صٚٚ ،١ٜعذت٘ بتظ ١ٜٛملؼ نٌ يع يك ١بن يفشٜكن ملتٓ صعنٚ ،سكخ بٔ طعٛد
يألَش ي ٛق ْ ٚ ،ظخب بك ٛت٘ إىل صتذ Bخٛف ا َٔ بشٜط ْ ٝيي ن ٕ يف ح ج َ ١ط١
إىل َظ ْذتٗ (.)71
ٚبعذ تًو ذت ٛد  ٚيٛط ى

يربٜط ْ ١ٝط د

ذتذٚد يٓجذ ١ٜذتج ص ١ٜف َٔ ٠

يظه ٚ ٕٛهلذ ٤ٚخالٍ ع َٚ )ّ8@99 – 8@8@( ٞتب دٍ خالهل يطشف ٕ مله تب
يٛدٚ ،١ٜد س

بن َٓذٚب ُٗٝعذَ ٠ب حث  ،أطفش

عٔ مس

يؼشٜ

حظن

يًٓجذٜن ب ذته.
ٚعً ٢يشغِ َٔ تب دٍ يشط  ٌ٥يٛد ١ٜبن بٔ طعٛد  ٚذتظن بٔ عً ،ٞإ إٔ ريو
مل ٜل حذ ا يًٓض ع يك  ِ٥بن صتذ  ٚذتج صٚ Bريو يتُ غ ذتذٚد دتػش ف ١ٝيي مل
حتذد بٛك ، ٛألَش يز ٟتشى جمل ٍ َفتٛح ا بن يطشفن يف دع  ٤نٌ َُٓٗ
ًَهٝتٗ أ ٚت بعٝتٗ ي٘ ،ب إلك ف ١إىل رتالف

ملزٖب ١ٝب ٚ ، ُٗٓٝألىُ ع يف يظٝطش٠

عً ٢ن ٌَ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝيذ ٣نٌ َٔ بٔ طعٛد  ٚذتظن ،خ ؿ ١بعذ إٔ
- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.P.55-57.

71

 أمين ظعُذ ،الثىرة العزبية الكبري ,مطذس ظابم ،ص.14171
 -أمين الشٍداوي ،ثا ريخ هجذ ,مطذس ظابم ،ص ص .251- 249
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بٔ طعٛد ق ٠ٛذتظن يف تشبٚ ،١مم ص د رتالف ب ُٗٓٝإٔ يؼشٜ

ع د  َٓٚأٌٖ صتذ َٔ تأد ١ٜفشٜل ١ذته يف ع ّ ّ8@98
ٚيف ظٌ تًو يعشٚف ط ٤

عالق ١يؼشٜ

حظن

(.)72

ذتظن بٔ عً ٞب ذته١َٛ

يربٜط ْ ،١ٝيي تُٗٗ ذتظن مبخ ب  ٠خـُ٘ بٔ طعٛدٚ ،دعُ٘ َ د ٜا َٚعٓ ٜٛاٚ ،قذ
عرب ذتظن عٔ ريو يف سط  ٌ٥ػذٜذ ٠يًٗج ١بع بٗ إىل ذته ١َٛيربٜط ْ B١ٝففٞ
بشقَ ١ٝلسخ ١بتأسٜخ @ َٔ ٜٜٛٓٛ 8ع ّ @ ّ8@8إىل ملعتُذ يربٜط ْ ٞيف جذٖ ٠ذد
ذتظن بٔ عً ٞبشٜط ْ ٝب يتٓ صٍ عٔ حهِ ذتج ص Bإر ٜك ٍٛيف يربق( A١ٝإْ٘ إر
بشٜط ْ ٝدعُ٘ ب يط ٥ش

سفل

 ٚيشػ ػ  ،ف ٕ َٔ ألفلٌ يتٓ صٍ عٔ

يعشؾ)(.)73
أ ٟإٕ ست ٚ
ؿٝ

يـً

يي أجشتٗ بشٜط ْ ٝبن يؼشٜ

حظن  ٚبٔ طعٛد َٓز

 ،ّ8@99مل تهٔ ط ٣ٛتػري

ى س ١٥تع ٌَ َعٗ بٔ

ع ّ @ ّ8@8حت ٢ؿٝ

طعٛد بؼهٌ ٜلُٔ حت يف٘ َ بشٜط ْٚ ، ٝكُ ٕ ٚؿ ٍٛملعْٛ
ب َه ٕ بشٜط ْ ٝإٜك ف يعًُٝ

إي٘ٝ

()74

 ،إر ن ٕ

يعظهش ١ٜقبٌ ق ، َٗ ٝيهٓٗ مل تتخز إجش ً٤

س دع ا كذ بٔ طعٛد ،بٌ َ ختزت٘ ٜعذ ٚأنثش َٔ بعض ملظ ع ٞيذبً َٛط ١ٝيي
تظُ بٗ أٖذ ف يظ ٝط ١يربٜط ْٚ ،١ٝن ٕ َٛق

بشٜط ْ َٔ ٝيٓض ع يف تشب١

 ٚرتشَ َٔ ١كُٔ ٖز ٙألٖذ ف(.)75
ٚعٓذَ ْتٗ

ذتشب يع مل ١ٝألٚىل تٛج٘ ذتظن ب طِ يعشب إىل بشٜط َْ ٝط يب ا

إ ٖ ٜب يٛف  ٤ب يتض َ تٗ ٚٚ ،عٛدٖ يتخكٝل يذٚي ١يعشب ١ٝيهربٚ ،٣عٓذَ ملظ
بشٜط ْ ٝإٔ يؼش ٜحظن مبط يب٘ ٖز ٙطٝخشج عٔ يذ ٥ش ٠ملشط ١َٛي٘ ٚفك ا يًظ ٝط١
يربٜط ْٚ ،١ٝيًخذ َٔ ىُٛح
ملظ عذ

يؼٗش ١ٜيًؼشٜ

ذتظن ،ق َ
حظن ،يف يٛق

ب خت ر إجش ٤
ْفظ٘ طتُش

َٓٗ َ Aتخفٝض
يف دف

ملعْٛ

يعظهش ٚ ١ٜمل د ١ٜبٔ طعٛد ،عً ٢يشغِ َٔ ؿذٚس قش س ب ٜك ف ٖز ٙملظ عذ ،
أ ٟإٕ بشٜط ْ ٝبذأ تتًُف َٔ يتض َ تٗ جت  ٙذتظنٚ ،أخز مت ٌٝضت ٛبٔ طعٛد.
72

 املصذرهفصه ,ص .27773

- F.O.636/7/ Dated 16 Jun. 1919, Ruling Families of Saudi Arabia, vol, l. P.199.
74
 اًف بِعىن ،ابً شعىد ملك الصحزاء,مطذس ظابم ،ص .19375
- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P. 56.
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المحىر الزابع :مىقف بزٌطانٍا من سٍطزة ابن سعىد على الحجاس فً عام 1925م
تب بٔ طعٛد بعذ ْتـ س ٙيف َٛقع ١تشب ١يف ع ّ @ٚ ّ8@8طٝطشت٘ عً ٢عظري يف
ع ّ ٚ ،ّ8@99عً ٢ح  ٌ٥يف ع ّ  ّ8@98ط ٝط١
يثال

يت يَ ،١ٝظتػالا تذٖٛس عالق

ْتع س َ ذتج ص خالٍ يظٓٛ

ذتظن َ بشٜط ْٚ ، ٝعضيت٘ عٔ يبًذ ٕ

يعشب ١ٝألخش ،٣فأخز ٜعذ يعذ ٠يػض ٚذتج ص(.)76
ٚميهٔ يك Aٍٛإٕ فهش ٠غض ٚذتج ص بذأ ت طخ يف رٖٔ بٔ طعٛد قبٌ ع ّ
; Bّ8@9ف ْتـ س ق ٛت٘ عً ٢جٝؽ يؼشٜ
فتخ

حظن يف َٛقع ١تشب ١يف ع ّ @ ّ8@8قذ

يطشٜل أَ ّ ق ٛت٘ يًتكذّ ضتَ ٛه ١ملهشَ ،١إ إٔ بشٜط َْٓ ٝعت٘ٚ ،جعً

ق ٛت٘ ت ج عٔ يتكذّ ضت ٛذتج ص.
ٚمم ص د َٔ حتُّع بٔ طعٛد ملٗ مج ١ذتج ص ٖ ٛإعالٕ خالف ١ذتظن يف عُّ ٕ
يف < َ 8سغ ; ،ّ8@9ألَش يز ٟأغلب بٔ طعٛد َٔٚ ،ثِ ػٔ محً ١كذ يؼشٜ
حظنَ Bعتربا إٔ خالفت٘ غري ػشع.)77(١ٝ
نُ إٔ فؼٌ َلمتش يهٜٛ

يف ع َ ّ8@9;- 8@9: ٞيف تظ ١ٜٛملؼ نٌ

ذتذٚد ١ٜبن هل مشٝن يف ذتج ص ٚ ،يعش مٚ ،ػشم ألسدٕ ٚ ،بٔ طعٛد يف صتذ ،قذ
أقٓ بٔ طعٛد بإٔ جري ْ٘ َٔ ألػش ف أؿبخ ٛحيٝط ٕٛب٘ َٔ نٌ دتٗ .
ٚبٓ  ً٤عً َ ٢تكذّ َٔ خالف ذتظن َ بشٜط ْٚٚ ، ٝؿ ٍٛألَٛس إىل دسج١
يكطٝع ١بٚ ، ُٗٓٝجذ بٔ طعٛد إٔ يٛك يظ ٝطَ ٞال ُ٥ا ي٘ َٔ مج ٝيٓ ٛحَٔ ٞ
أجٌ يتكذّ إىل َهٚ ،١إْٗ  ٤ذتهِ هل مش ٞيف ذتج صٚ ،ن ْ َٓ د  ٠ذتظن
ب رتالف ١يف عُّ ٕ يف ع ّ ; ّ8@9قذ أغلب َظًُ ٞهلٓذ َٚـش ٚأنثش ١ٜيع مل
إلطالَ ٚ ٞط ُٝبٔ طعٛد ،فأخز ٜشطٌ يشط  ٌ٥عٔ ىشٜل بٓ٘ فٝـٌ إىل دتٓ١
رتالف ١يف هلٓذ ،يي ن ْ تك َٛقف ا كذ يؼش ٜحظن َب ٓٝا يٓعش ٠يظعٛد١ٜ
يف رتالف ١يي تلنذ عً ٢أْ٘ حيل جملُٛع ١إطالَ ٚ ١ٝحذ ٠تكشٜش َـري رتالف،١

- Fouad, AL-Farsy, Saudi Arabia, a case Study in Development, London, 1978, P.41.
77
 -عمش الحضشمي ،العالكات ألاردهية – الصعىدًة ,داس مجذ الوي ،عمان2113 ،م ،ص ص .58- 57
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ٚأْ٘ جيب عكذ َلمتش إطالَ ٞحيلش ٙممثً ٕٛحكٝك ٕٛٝعٔ جملتُع

إلطالَ ١ٝيًب

يف أَش رتالف.)78(١
ٚن ٕ يٛفذ يز ٟأسطًت٘ دتٓ ١رتالف ١هلٓذ ١ٜإىل ذتج ص قذ ٚؿٌ يف ػٗش ٜ ٜٓش
ع ّ < ،ّ8@9قذ أعًٔ ٚقٛف٘ َ بٔ طعٛدَٚ ،ظ عذت٘ إلْؼ  ٤دٚي١
دٚس يًؼشٜ

ذتظن ٚأ ٚدٚ ،)79(ٙبهظب ملٛق

ٜه ٕٛف ٗٝأٟ

هلٓذ ٟكُٔ بٔ طعٛد يتأٜٝذ

يربٜط ْ Bٞألَش يز ٟػجع٘ عً ٢حتالٍ ذتج ص.
ٚأخريا عٓذَ ٚجذ بٔ طعٛد ْفظ٘ ست ى ا ب رتـ َٔ ّٛنٌ جٗ ١بعذ إٔ تٛصع
هل مش ٕٛٝيف يعش م ٚػشم ألسدٕ  ٚذتج صٚ ،بعذ فؼٌ َلمتش يهٚ ، ٜٛإيك  ٤تبع١ٝ
فؼٌ مللمتش َٔ قبٌ بشٜط ْ ٚ ٝبٔ طعٛد عً ٢ملًو ذتظنٚ ،عذّ حظِ يظًط
يربٜط ْ ١ٝيـش ع بن ملًو حظن  ٚبٔ طعٛد عكذ ألخري جتُ ع ا يف يش ٜض يف ْٜٛٝٛ
ع ّ ; ،ّ8@9حلش ٙنب س إلخ ٕ ٛيٓجذٜنٚ ،بن هلِ كع

ذتظنٚ ،عذّ َتث ي٘

أل ٟحًٚ ،ٍٛإؿش س ٙعً َٓ ٢يٓجذٜن َٔ ذته يز ٖٛ ٟسنٔ َٔ أسن ٕ إلطالّ،
نُ أث س يف ريو مللمتش قل ١ٝرتالف ،١يزيو ىًب َِٓٗ تكشٜش رتط ١يي طٝظريٕٚ
عً ٗٝإص  ٤هل مشٝن(ٚ .)80بعذ يبخ  ٚملذ ٚي ١مت

تف م عً َٗ ٢مج ١ألقط س يثالث١

يي حيهُٗ هل مش ٕٛٝيف ٚق  ٚحذ َٔ ،أجٌ ػػٌ أبٓ  ٤ملًو ذتظن يف ػشم
ألسدٕ  ٚيعش م عٔ صتذ ٚ ٠يذُٖ يف ذتج ص(.)81
ٚحتشن

يكٛ

حظب رتط ١ملٛكٛع ١جت  ٙألسدٕ  ٚيعش م  ٚذتج صٚ ،مل

ن ْ ػشم ألسدٕ  ٚيعش م حت
يكٛ

ْتذ ب يربٜط ْ ،ٞمت دحش قٛ

إلخ ٕ ٛمبظ عذ٠

يربٜط ْ ١ٝيف تًو ملٓ ىل  ٚتهبٝذٖ خظ ٥ش ف دح.١

ٚأسطٌ بٔ طعٛد دتض ٤ألنرب َٔ ق ٛت٘ ملٗ مج ١ذتج ص جبٗت٘ يشٝ٥ظَ ١
ألػش فٚ ،ػشع  ٜٗجِ ذتذٚد ذتج ص ١ٜيٓجذٚ ،١ٜبعذ َك  ١َٚمل تذّ ىٜٛالا َٔ
يكٛ

ذتج ص ١ٜطتٛىل دتٝؽ يٓجذ ٟعً ٢يط  ٥يف = طبتُرب ;.)82(ّ8@9
78

- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.78.
- Hodgkin, Two kings in Arabia, OP. Cit., P.82.
80
- Iqbal, Emergency of Saudi Arabia, OP. Cit,. P.133.
81
 عبذاللطُف الطباغ ،بزيطاهيا ومشكالت الحذود بين الصعىدًة وشزق ألاردن,ط ,2مكخبت مذبىلي ،اللاهشة1999 ،م ،ص.4582
- AL-Farsy, Saudi Arabia, OP. Cit., P.41.
79
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ٚيعٌ يظكٛط يظش ٜملذ ١ٜٓيط  َٚ ٥ستهب ف َٔ ٗٝجش  ِ٥قذ ْؼش
يف أضت  ٤ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝيف يٛق ْفظ٘ طتٓجذ يؼشٜ

رتٛف

حظن ب ذته١َٛ

يربٜط ْ ،١ٝإ أْٗ عتزس عٔ إَذ د ٙب مللٕ  ٚيزخ ٥ش َتزسّع ١بعذّ تذخًٗ يف ألَٛس
يذ ١ٜٝٓيف ملٓطكٚ ،١يهٓٗ أبذ
َٓ٘ ريو ٚ .نتف

طتعذ دٖ بتٛطٝط قٓـًٗ بن يطشفن إر ىًب

ب سط ٍ بشق ١ٝإىل بٔ طعٛد حتزّس َٔ ٙيتعشض ذت ٠ ٝذتج ج

يربٜط ْٝن ( هلٓٛد) ،أ ٚعشقً ١دخٛهلِ إىل ألَ نٔ ملكذطٚ ،١مل تؼش يربق١ٝ
يربٜط ْ ١ٝإىل نٝف ١ٝيتع ٌَ َ ذتظن أ َ ٚأ ٟحكٛم ي٘ يف ذتج ص ٚ ،طتٓته بٔ
طعٛد َٔ تًو يربق ١ٝإٔ بشٜط ْ ٝقذ ختً عٔ ذتظنٜٚ ،لنذ ٖز ملٛق

يتك سٜش

يربٜط ْ ١ٝيي أػ س إىل إٔ بٔ طعٛد حيًِ ٖ ٛيخش نُ حيًِ يؼشٜ

حظن

ب َرب ىٛس ١ٜعشب ١ٝحيهُٗ ٖٚ ٛخًف ؤ ،ٙيهٔ ذتظن عتُذ – نُ تؼري تًو
يتك سٜش – عًَ ٢شتضق ،١يف حن ن ٕ حت إَش ٠بٔ طعٛد قٛ

نبريٜ ٠ذفعٗ

يتعـب يذٜين إىل أػذ أْ ٛع يتلخ ١ٝب يٓفع ،نُ تُؼري يتك سٜش إىل إٔ جضٜش٠
يعشب مل تهٔ َتخذ ٚ ،٠ميهٔ إٔ ته ٕٛنزيوٚ ،إٔ ذتشن ١ذت ي ١ٝبٔ
طعٛد ٖ ٞسد فعٌ ىبٝع ٞكذ يفهش ٠يكٚ ،١َٝٛإٔ تٓ صٍ يؼش ٜحظن عٔ يعشؾ
طٝظشع يف تذٖٛس ذتشن ١يعشب ١ٝيف ػهًٗ ذت كشٚ ،بزيو طٛف ٜتٝظش حٌ
ملظ  ٌ٥يف يعش م ٚطٛسٚ ٜفًظطن ،حظب خطٛط تهَ ٕٛكبٛي ١عً ٢يظ ٤ ٛيًخًف ٤
 ٚألٖ ي ٞيف تًو يبًذ ٕ(.)83
ٚبٗز ف ٕ بشٜط ْ ٝأعط

يل ٤ٛألخلش إىل بٔ طعٛد يهٜ ٞتكذّ إىل َه،١

 ٜٞٗٓٚذتهِ هل مش ٞيف ذتج ص Bإر إٕ بشٜط ْ ٝعتُذ عً ٢حت ي

بٔ طعٛد

َعٗ  Bفكذ ن ْ س فل ١ملط َ ملًو حظنٚ ،متظه٘ ب يعٗٛد يي قطعتٗ ي٘ إب ٕ
تـ ٍ َع٘ قبٌ إقذ َ٘ عً ٢ق ٝد ٠يثٛس ٠يعشب ١ٝكذ يذٚي ١يعثُ ْ A١ٝيزيو ػجع
بشٜط ْ ٝبٔ طعٛد ٚأَذت٘ ب مل ٍ  ٚيظال يًكل  ٤عً ٢حهِ ألػش ف يف ذتج ص(.)84
إٕ دخ ٍٛإلخَ ٕ ٛذ ١ٜٓيط ٥
حهِ ألػش ف ف B ٗٝح ٝت ٛي

ٖ ٛبذ  ١ٜذتهِ يظعٛدٜن يًخج ص١ٜ ْٗٚ ،

ألحذ ٚ ،تٓ صٍ ذتظن عٔ يعشؾ ألنرب أبٓ ٘٥

83

 هجذة فخحي ضفىة ،الجزيزة العزبية في الىثائم البرًطاهية ,مطذس ظابم ،ص.28284
 -حلىب باشا ،حياجي في املشزق العزبي ,جشحمت عبذالشخمً الشُخ ،ط  ،1ألاهلُت لليشش والخىصَع ،عمان2112 ،م ،ص.189
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ألَري عً Bٞبٓ  ٤عً ٢ىًب عًُ ٚ ٤أع ٕ ٝذتج ص

()85

يز ٜٔأذت ٛعً ٢ملًو حظن

ب يتٓ صٍ عٔ يعشؾ(ٚ ،)86قذ عتزس ألَري عً ٞبٔ ذتظن يف يبذ  ١ٜعٔ قب ٍٛيبٝع١
ب ملًو بذ ا َٔ  ٚيذ Bٙحفع ا يهش َ ٚ ١يذ ،ٙفأسطٌ أٌٖ َهٚ ١أٌٖ جذ ٠إىل ذتظن
بٔ عً ٞيربق ١ٝيت ي A١ٝمب إٔ يؼعب ذتج ص ٟبأمجع٘  ٚق يٕ يف يفٛك ٢يع َ١
بعذ فٓ  ٤دتٝؽ ملذ ف ٚ ،عجض ذته ١َٛعً ٢حمل فع ١عً ٢ألس ٚ ٚألَٚ ،ٍ ٛمب
إٔ ذتج ص بالد َكذطٜ ١عين أَش ٙعُ ّٛملظًُن Bيزيو ف ٕ ألَ ١قشس ْٗ  ٝ٥ا تٓ صٍ
يؼش ٜحظنٚ ،تٓـٝب بٓ٘ ألَري عًًَ ٞه ا عً ٢ذتج ص فكطَ ،كٝذا ب يذطتٛس،
ػشٜط ١إٔ ٜٓضٍ عً ٢سأ ٟملظًُن ٚأٌٖ ذتج ص يف حتكٝل َ هلِ ٚسغ ٥بِٗ يف إؿال
ػل ٕٚيبالد مل د ٚ ١ٜملعٓٚ ،١ٜٛإٔ ٜه ٕٛيًبالد زتًظ ٕ Aأحذُٖ ْ ٝبٚ ٞىين إلد س٠
ألَٛس يذ خً ٚ ١ٝرت سج ٚ ،١ٝيخش ػٛسٜ ٟٚته َٔ ٕٛأعل َٓ ٤تخبن َٔ ملظًُن
عً ٢ختالف بالدَُِٖٗ ،ت٘ إلسػ د  ٚملظ عذ ٠عً ٢إؿال

يؼل ٕٚيذ خً١ٝ

 ٚرت سج ٚ ،١ٝهلل ملٛفل مل ف ٘ٝيـال (.)87
ٚبعذ َه تب

َتعذد ٠بن هل ١٦ٝذتج ص ١ٜيي تٛي قل ١ٝتٓ صٍ ذتظن عٔ

يعشؾ ،تشدد ذتظن أ ٚا ،ثِ أبذ ٣طتعذ د ٙيًتٓ صٍ عٔ يعشؾ ،يهٓ٘ ػ ط إٔ
ٜه ٕٛيتٓ صٍ أل َٔ ٟأ ٚد ٙب طتثٓ  ٤ألَري عً ،)88(ٞغري إٔ هل ١٦ٝسد عً ٘ٝب يربق١ٝ
يت ( A١ٝذت ي ١حشجٚ ٚ ١ق يًُخ بش  ،ف ٕ نٓتِ

تتٓ صٍ يألَري عً ٞفٓظ حِ

بًظ ٕ إلْظ ْ ١ٝإٔ تتٓ صي ٛجاليتهِ حت ٢تتُهٔ ألَ َٔ ١تؼه ٌٝحهَ ١َٛلقت١
حكٓ ا يذَ  ٤ألبش َٔ ٤ ٜملظًُنٚ ،ميهٓٗ ملخ بشٜ َٔ َ ٠ش ٕٚىشٜك ا يٓج تِٗ،
ٚيٝع َٔ ٛٓٝػ ؤٚ ، ٚإر تأخشمت يف إج بٖ ١ز يطًب فذَ  ٤ملظًُن ًَك  ٠عً٢
ع تكهِ ٚ ،يشج ْ ٤ضٚيهِ عً ٢سأ ٟألَٚ .)١يف ْٗ  ١ٜألَش قٛبً

يشط  ٌ٥مب ٛفك١

- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.22.

86

 -أمين ظعُذ ,ثا ريخ الذولة الصعىدًة ,داس الكاجب العشبي،بيروث(،د.ث) ،ص ص .156- 155

88

 -أمين ظعُذ ،ثا ريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .157- 156

- Iqbal, Emergency of Saudi Arabia, OP. Cit.p.139.

للعلىم اإلنسانٍت واالجتماعٍت

277

العذد ( ) 7المجلذ (ٌ ) 11ىلٍى 2015م

85

87

ISSN : 2410-1818

دور بريطانيا يف الصراع الهاشمى السعودي يف الحجاز 1925-1908م | د .أحمد العرامي

ملًو حظن عً ٢ىًب أٖ ي ٞذتج ص ب يتٓ صٍ عٔ يعشؾ يألَري عً ،)89(ٞيز ٚ ٟفل
عً ٢ملًه ١ٝيذطتٛس ١ٜيف ; أنتٛبش َٔ ع ّ ;.)90(ّ8@9
ٚبعذ إٔ أُجرب يؼش ٜحظن بٔ عً ٞعً ٢يتٓ صٍ بٓ٘ عً ٞغ دس إىل جذْ ٚ ،٠ض٣ٚ
ٜك بٌ ف ٗٝأحذا ،ثِ أ ش بعذٖ إىل يعكب ١يف ?  َٔ ْٜٛٝٛع ّ

ف ٗٝطت ١أّ ٜ
;.)91(ّ8@9

ٚغ دس ملًو دتذٜذ عً ٞبٔ ذتظن َه ١إىل جذ B٠إلدس ن٘ إٔ ق ٛت٘ أكع َٔ
إٔ تك  ّٚيكٛ
مجٝ

يظعٛدٚ ،١ٜيف يْ ّٛٝفظ٘ دخً
 ٚيٛط ى

ملف ٚك

يي قذَٗ

يكٛ

يظعٛدَ ١ٜهٚ ،١فؼً

ملًو دتذٜذ (عً )ٞيًـً

92

َ

بٔ

93

طعٛد( )ٚ ،سفل بشٜط ْ ٝيٛط ىٚ ،١أعًٓ ٚقٛفٗ عً ٢ذت ٝد( )ٚ ،قذ ن ٕ
َٔ غري ملأَ ٍٛبك  ٤ملًُه ١هل مش ١ٝيف ذتج ص Bألٕ يظعٛدٜن ػعش ٚأِْٗ أنثش
قٚ ،٠ٛإٔ يربٜط ْٝن ٜشٜذ ٕٚإٔ ٜفعً ٛػ ٦ٝا يبك  ٤هل مشٝن يف ذتج ص(.)94
ٚبعذ ْظخ ب ملًو عً ٞإىل جذ ٠أؿب يطشٜل َفتٛح ا أَ ّ قٛ

بٔ طعٛد إىل

َه ،١فذخًٗ يف = 8أنتٛبش َٔ ع ّ ;ٚ ،ّ8@9مت تعٝن خ يذ بٔ يل ٟأَري ا عً٢
َهٚ ،١أعًٓ

يذ ٍٚإلطالَ ٚ ١ٝألجٓبٚ ١ٝقٛفٗ عً ٢ذت ٝد يف ذتشب يذ ٥ش،٠

ٚسنض فكط عً ٢طالَ ١سع  ٖ ٜيف ملٓطكٚ .)95(١عً ٢يشغِ َٔ حمل ٚ
إلجش  ٤ست دث

ملتعذد٠

طالّ بن يفشٜكن إ أْٗ ْتٗ د ٕٚيتٛؿٌ إىل أ ٟتف م ،حٝ

أؿش بٔ طعٛد عً ٢ػشٚى٘ يكذمي ٖٞٚ ،١إٔ ٜتٓ صٍ ملًو عً ٞبٔ ذتظن ألْ٘
كع ٚٚ ، ٝق حت تأثري ٚطٝطش ٚ ٠يذ ٙيؼشٜ

حظنٚ ،ى يب مبػ دس ٠ألػش ف

ْٗ  ٝ٥ا عٔ ذتج ص(.)96

89

 عبذهللا املضًٍ ،امللك عبذالعزيزعبذالزحمً الفيصل الصعىد مىحذ الجزيزة العزبية ,ميشىساث راث العالظل ،الكىٍذ( ،د.ث) ،ص ص .197- 196- Iqbal, Emergency of Saudi Arabia, OP. Cit., P.184
91
- Hodgkin, Two Kings in Arabi, OP. Cit., P.104.
92
- Ibid, P.98.
93
 حىسج أهطىهُىطً ،لظة العزب ,ثاريخ حزهة العزب اللىمية ,ط ،5جشحمت هاضش الذًً ألاظذ وإخعان عباط( ،د.ن) ،بيروث1978 ،م ،ص.45694
- Susser, The Hashemities, OP.Cit., P.24.
95
 أمين ظعُذ ،ثا ريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .171- 16996
- Hodgkin, Two Kings in Arabia, OP. Cit., P.98.
90
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ٚبذخَ ٍٛهٚ ١ق ملًو عً ٚ ٞيظًط ٕ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد ػشٚط يتظً ِٝبعذ إٔ
أؿش بٔ طعٛد عً ٢ذتشبٚ ،عً ٢إثش ريو تٛق ٝػشٚط يتظً ِٝيف  99دٜظُرب َٔ
ع ّ < )97(ّ8@9غ دس ملًو عً ٞجذَ ٠تجٗ ا إىل يبـش ٠عًَ ٢نت ب سج ١بشٜط ْ ،١ٝيٓٝضٍ
جب ٛس أخ ٘ٝملًو فٝـٌ بٔ ذتظن يف بػذ د(.)98
ٚبعذ ٚؿ ٍٛذتظن إىل يعكب ١بعذ تٓ صي٘ عٔ يعشؾ ،أخز ب يتع  َ ٕٚصتً٘ ألَري
عبذ هلل أَري ػشم ألسدٕ ،جبُ ملتطٛعن َٔ أبٓ  ٤فًظطن ٚػشم ألسدٕٚ ،إَذ دِٖ
ب مل ٍ  ٚيظال ٚ ،إسط هلِ إىل ذتج ص

()99

يذعِ ملًو عً ،ٞإ إٔ بٔ طعٛد ٖذد

ب حتالٍ َع ٕ  ٚيعكب ١إر َ طتُش ذتظن ٚأَري ػشم ألسدٕ بتًو يتـشف
ػأْٗ إٔ تط ٌٝأَذ ذتشب يف ذتج صٚ ،سدا عً ٢ريو ،قشس

يي َٔ

ذته ١َٛيربٜط ْ١ٝ

كِ َع ٕ  ٚيعكب ١يؼشم ألسدٕٚ ،ق َ بٓف ٞملًو ذتظن بٔ عً ٞىل قربق ،نُ
عًُ بشٜط ْ ٝعً ٢تظَ ١ٜٛؼ نٌ بٔ طعٛد َ هل مشٝن يف يعش م  ٚألسدٕ Bحٝ
عًُ عً ٢عكذ تف ق ( ١ٝش )٠يف ْٛ 8فُرب َٔ ع ّ < ،ّ8@9يي تٓ ٚي

ذتذٚد

يعش ق َ ١ٝصتذ ٚ ،تف ق( ١ٝجذ )٠يف ْٛ 9فُرب َٔ ع ّ < ،ّ8@9يي ع دت َؼ نٌ
ذتذٚد يٓجذ ١ٜألسدْ.)100(١ٝ

خاتمت البحث:
َثٌ يـش ع بن إَ س ٍ ٠طعٛد يف صتذٚ ،إَ س ٠ألػش ف هل مشٝن يف ذتج ص أِٖ
حًك

يـش ع يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝيف يشب أل َٔ ٍٚيكشٕ يعؼشٚ ،ٜٔقذ ن ٕ

يًظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيذٚس ذت طِ  ٚألِٖ يف حتذٜذ َظ س ريو يـش ع ْٚت ٥ج٘ٚ ،قذ
عشض يبخ يتًو ألحذ

ٚخًف إىلA

־ ختز يـش ع بن يطشفن ى ب ذتزس ٚجع يٓبض َٓز ع ّ ?ٚ ،ّ8@9حتْ ٢ذ ع
ذتشب يع مل ١ٝألٚىل.

- Al-Farsy, Saudi Arabia, OP. Cit., P.41
98

 حىسج أهطىهُىطً ،لظة العزب ,مطذس ظابم ،ص .45699
 أمين الشٍداوي ،ثا ريخ هجذ ,مطذس ظابم ،ص ص .352- 351111
 -حىسج أهطىٍىىطً ,لضة العزب ,مطذس ظابم ،ص.462
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إلط تٝج ١ٝيربٜط ْ ١ٝعً ٢أط غ حت ٤ ٛيطشفن بٗذف نظبُٗ إىل

ؿفٗ يف ذتشب كذ يذٚي ١يعثُ ْٚ ،١ٝيتخكٝل ٖز طتػً

ىُٛ

يؼشٜ

ذتظن ٚ ،ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد يف يتٛط  ٚذتهِ.
־ تف ٚك بشٜط ْ َ ٝنٌ ىشف عً ٢حذ ٠د ٕٚعًِ يخش.
־ تظُ

يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝح ٍٛيـش ع هل مش ٞيظعٛد ٟيف ذتج ص ب يتب  ٜٔبن

ٚص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝعٔ ىشٜل ملهتب يعشب ٞيف يك ٖش ٠يز ٟدعِ يؼشٜ
حظنٚ ،حه ١َٛهلٓذ يربٜط ْ ١ٝيي ن ْ تذعِ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد
خالٍ ف  ٠ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ٚحت ٢ع ّ ; .ّ8@9كبط بشٜط ْ ٝيـش ع بن
يطشفنٚ ،أبك عً ٢أطب ب٘ ٚجزٚس.ٙ
־ َٓز ْذ ع ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ٚحت ٢ع ّ ? ّ8@8ن ْ

يهف ١يف يـش ع متٌٝ

يـ حل يؼش ٜحظن Bألٕ دٚس ٙيف ذتشب كذ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝن ٕ ألَِٖٚ ،
ريو مل تتع ٌَ َع٘ ط ٣ٛأْ٘ ًَو يًخج ص فكطٚ ،مل تع ف ب٘ ًَه ا يًعشب ٚن ٕ
قذ أعًٔ ْفظ٘ ًَه ا ع ّ =.ّ8@8
־ َٓز ع ّ @ٚ ّ8@8حت ٢ع ّ ; ّ8@9بذأ َ ٛص ٜٔيك ٣ٛتتخ ٍٛيـ حل عبذ يعضٜض بٔ
طعٛدْ Bتٝج ١دعِ بشٜط ْ ٝي٘ٚ ،ختً ٗٝيتذسجي ٞعٔ يؼش ٜحظن.
־ إٕ طٝطش ٠عبذ يعضٜض بٔ طعٛد عً ٢ذتج ص يف ع ّ < ّ8@9ن ٕ بذعِ بشٜط ْٝ
يي ختً

عٔ يؼشٜ

ذتظن ٚ ،نتف

بلِ َع ٕ  ٚيعكب ١إىل إَ س ٠ػشم

ألسدٕ.

المصادر والمزاجع :

وثائق وزارة اخلارجية الربيطانية:
1. F. O. 371/2782/22/0339, Dated 6 Nov. 1916.
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2. F. O. 371/4146 [91521], Dated 24 Jun, 1919, Ruling Families of
Saudi Arabia, vol. l.
3. F. O. 382/13 Dated 6 Nov., 1916; Ruling Families of Saudi Arabia,
vol. l.
4. F.O.636/7/ Dated 16 Jun. 1919, Ruling Families of Saudi Arabia,
vol, l.

املصادر واملراجع العربية:
.8

أمحذ بٔ صٜاين دحاالٕ ،أَاش  ٤يبًاذ ذتاش ّ َٓاز أٚهلاِ يف عٗاذ يشطا ٍٛؿاً ٢هلل
عًٝاا٘ ٚطااًِ حتاا ٢يؼااش ٜحظاان باأ عًاا ،ٞط; ،يااذ س ملتخااذ ٠يًٓؼااش  ٚيتٛص ٜا ،
بري( ، ٚد.) .

.9

أمحذ يظب ع ،ٞأَش َ ٤ه ١ملهشَ ،١ج ،8ط>( ،دَ ،)ٕ.ه.ّ8@@; ،١

.:

أمحااذ ػااًيبَٛ ،طااٛع ١يت ا سٜخ إلطااالََ ،ٞااه> ،د س يعًااِ يًُالٜاان ،بااري، ٚ
<>@.ّ8

;.

أمحذ عظَ ،١عجض ٠فٛم يشَ ٍ ،ط ،:ملطبع ١ألًٖ ١ٝيًبٓ ْ( ،١ٝد.ّ8@>8 ،)ّ.

<.

أَن يشحي ْ ،ٞت سٜخ صتذ ًَٚخك ت٘ ٚطري ٠عبذ يعضٜض بٔ عبذ يشمحٔ ٍ يفٝـاٌ
 ٍ ٚطعٛد ،ط<( ،د ،)ٕ.يش ٜض.ّ8@?8 ،

=.

أَان طاعٝذ ،يثاٛس ٠يعشبٝا ١يهارب( ٣تا سٜخ َفـاٌ جا َ يًكلا ١ٝيعشبٝا ١يف سبا
قشٕ)َ ،ه( ،:د ،)ٕ.يك ٖش( ،٠د ،) .ق ق>.8:?- 8:

>.

ًَٛى ملظًُن ملع ؿشٚ ٜٔدٚهلِ( ،د ،)ٕ.يك ٖش( ،٠د.) .

?.

ت سٜخ يذٚي ١يظعٛد ،١ٜد س يه تب يعشب،ٞبري(، ٚد.) .

@.

بَٓٝ ٛؼ ٕ ،عبذ يعضٜض ٍ طعٛد ،طري ٠بطٌ َٛٚيذ ممًه ،١تشمجا ١عباذ يفتا
 ٜطن( ،د ،)ٕ.بري( ، ٚد.) .

 .89إ ٜبٝظا ،ٕٛبأ طاعٛد ًَاو يـاخش  ،٤تشمجا ١عباذ هلل ياذيَ ،ُٞٝهتبا ١ملًاو
عبذ يعضٜض يع َ ،١يش ٜض.ّ8@@@ ،
 .88جًٛب ب ػ  ،ح ٝت ٞيف ملؼشم يعشبا ،ٞتشمجا ١عباذ يشمحٔ يؼاٝخ ،ط ،8ألًٖٝا١
يًٓؼش  ٚيتٛص ، ٜعُ ٕ.ّ9999 ،
 .89جااٛسج أْطْٝٛااٛغٜ ،كعاا ١يعااشب ،تاا سٜخ حشناا ١يعااشب يكَٝٛاا ،١ط< ،تشمجاا١
ْ ؿش يذ ٜٔألطذ ٚإحظ ٕ عب غ( ،د ،)ٕ.بري.ّ8@>?، ٚ
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 .8:جٛصٜا نٛطااتٓش ،يعشبٝاا ١يظااعٛدَ )ّ8@:=- 8@8=( ١ٜاأ يكبًٝاا ١إىل ملًهٝاا،١
تشمج ١ػ نش إبش ٖ( ،ِٝد ،)ٕ.يك ٖش.ّ8@@= ،٠
; .8حا فغ ٖٚبا ،١جضٜاش ٠يعاشب يف يكاشٕ يعؼاش ،ٜٔط;َ ،هتبا ١يٓٗلا ١ملـاش،١ٜ
يك ٖش.ّ8@=8 ،٠
< .8طعٛد بٔ ٖزي ،ٍٛت سٜخ ًَٛى ٍ طعٛد ،ط( ،8د ،)ٕ.يش ٜض.ّ8@=8 ،
= .8طً ٕ ُٝملٛط ،٢ذتشن ١يعشب ١ٝيف طري ملشحًا ١ألٚىل يًٓٗلا ١يعشبٝا ١ذتذٜثا،١
ط ،8د س يٓٗ س يًٓؼش ،بري.ّ8@>9 ، ٚ
> .8عبذ هلل بٔ ذتظنَ ،زنش ت ،ٞياذ س ألًٖٝا ١يًٓؼاشَ ،هتبا ١بشَٖٛا ،١عُا ٕ،
@?@.ّ8
? .8عبااذ هلل يـا حل يعثااُٝن ،تا سٜخ ملًُهاا ١يعشبٝاا ١يظااعٛد ،١ٜج ،9ط( ،:د،)ٕ.
يش ٜض.ّ8@@> ،
@ .8عبااذ هلل ملااض ،ٜٔملًااو عبااذ يعضٜض عبااذ يشمحٔ يفٝـااٌ يظااعٛد َٛحااذ دتضٜااش٠
يعشبَٓ ،١ٝؼٛس
 .99عبذ يًطٝ

ر

يظالطٌ ،يه( ، ٜٛد.) .

يـاب  ،بشٜط ْٝا َٚؼاهال

ذتاذٚد بان يظاعٛدٚ ١ٜػاشم ألسدٕ،

طَ ،8هتبَ ١ذبٛي ،ٞيك ٖش.ّ8@@@ ،٠
 .98عثُ ٕ بٔ عبذ هلل بٔ بؼش ،عٓ ٕ ٛجملذ يف ت سٜخ صتذ ،ج ،8حتكٝال عباذ يشمحٔ
ٍ يؼٝخ ،طٚ،9ص س ٠ملع سف يظعٛدٖ8:@8 ،١ٜا.
 .99عًااا ٞست فعاااَٛ ،١قا ا فشْظا ا ٚأمل ْٝا ا ٚإٜط يٝا ا َااأ يٛحاااذ ٠يعشبٝااا–8@8@( ،١
<;@َ ،)ّ8شنض دس ط

يٛحذ ٠يعشب ،١ٝبري.ّ8@?< ، ٚ

 .9:عُش ذتلشَ ،ٞيعالق

ألسدْ ١ٝاا يظعٛد ،١ٜد س زتذ  ،٣ٚعُ ٕ.ّ999: ،

; .9ف ٕ دس َٛين ،ملًو بٔ طعٛد  ٚدتضٜش ٠يعشب ١ٝيٓ ٖلا ،١د س ملًاو عباذ يعضٜاض،
يش ٜض.ّ8@@@ ،
< .9فتخااا ٢يعفٝفاااَ ،ٞؼاااهال

ذتاااذٚد يظ ٝطااا ١ٝيؼاااب٘ دتضٜاااش ٠يعشبٝااا ،١ط،9

َهتبَ ١ذبٛي ،ٞيك ٖش.ّ8@?? ،٠
= .9فٗذ بٔ عبذ هلل يظُ سَٛ ،ٟطٛع ١ت سٜخ ملًو عبذ يعضٜض يذبً َٛطاَ ،ٞهتبا١
ملًو عبذ يعضٜض يع َ ،١يش ٜض.ّ8@@@ ،
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> .9قذس ٟقًعج ،ٞرتًٝه يعشب ،ٞد س يه تب يعشب ،ٞبري.ّ8@=< ، ٚ
? .9ستُذ حظن يعكيب ،يتٓا فع إلصتًٝاض ٟااا يفشْظا ٞيف ػاب٘ دتضٜاش ٠يعشبٝا ١يف
يكااشٕ يت ط ا عؼااش ،سط ا ي ١دنتااٛس  ٠غااري َٓؼااٛس ،٠ج َعاا ١ألصٖااش ،يك ا ٖش،٠
@>@.ّ8
@ .9ستُااذ ط ا مل يعًٝاا ، ٛعالق ا

عبااذ يعضٜااض ٍ طااعٛد ب ا يك ٣ٛملت ٛجااذ ٠يف صتااذ

 ٚرتًٝه يعشب ،ّ8@99- 8@99 ٞسط ي َ ١جظتري غري َٓؼٛس ،٠دت َع ١ألسدْٝا،١
=@@.ّ8
 .:9ستُذ ى سم َشصٚقا ،١يعالقا

يظاعٛد ١ٜيربٜط ْٝا ١خاالٍ يفا 8@99 ٠ااا،ّ8@<:

سط ي َ ١جظتري غري َٓؼٛس ،٠دت َع ١ألسدْ.ّ9998 ،١ٝ
ذتذٜث ١يف جضٜش ٠يعاشب ،ج ،8ط ،9د س إحٝا ٤

 .:8ستُذ عبذ هلل َ ك ،ٞيٓٗل
يهتب يعشب ،١ٝيش ٜض.ّ8@<9 ،

 .:9ستُااذ عااذْ ٕ َااش د ،بشٜط ْٝاا  ٚيعااشب ،تاا سٜخ طااتعُ س يربٜطاا ْ ٞيف ياااٛىٔ
يعشب ،ٞط ،8د س ىالغ يًٓؼش ،دَؼل.ّ8@?@ ،
َ .::ذحي ١دسٜٚؽ ،ت سٜخ يذٚي ١يظعٛد ١ٜحت ٢يشب أل َٔ ٍٚيكاشٕ يعؼاش ،ٜٔط،8
(د ،)ٕ.جذ.ّ8@?9 ،٠
;َ .:ـطف ٢يٓخ غ ٍ ،طاعٛد يف دتضٜاش ٠يعشبٝاَ ١أ يكبًٝا ١إىل يذٚيا ،١ط ،8د س
يه تب يعشب ،ٞيك ٖش.ّ8@?= ،٠
< .:صتااذ ٠فتخاا ٞؿااف ،٠ٛدتضٜااش ٠يعشبٝاا ١يف يٛث ا ٥ل يربٜط ْٝااَ ،١ااه; ،ط( ،8د،)ٕ.
(د.ّ8@8= ،)ّ.
= ٕ ْٜٛ .:يبٝب سصمَٛ ،ق بشٜط ْ َٔ ٝيٛحذ ٠يعشب8@8@ ١ٝاا<;@ ّ8دس طٚ ١ث ٥كٝا،١
طَ ،9شنض دس ط

يٛحذ ٠يعشب ،١ٝبري.ّ8@@@ ، ٚ
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