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بـن سـعود!لقد أقسـم ولـد عبـد الـرمحن وملـا يـزال فـىت صـغرياً،(ال اأية رحلة خاطفة المعة خططت حياة 

غتصــب منــه حقــه و حــرم مــن االعربيــة. وملــا كــان قــد  يــريح عليــه رأســه) أنــه يوحــد اجلزيــرة ميلــك حجــراً 
ال يوجـد غـري هبـاء مـن القبائـل الـيت تتقاتـل و ميـزق  إنـهمرياثه، فـإن اململكـة الـيت حيلـم هبـا مل توجـد بعد.

تـدمي  قد انقضت كانت فيهـا مـواطن اإلقتتـال بعضها بعضاً للفوز ابلواحات و مواطن املاء. إن قرو�
ابلـــرغم مـــن املنازعـــات الوراثيـــة القدميـــة و حالـــة الفوضـــى الـــيت مـــا تـــزال هـــذه اجلزيـــرة العربيـــة الوســـطى. و 

مــن مــادة واحــدة. إ�ــا تــتكلم اللغــة نفســها، و يســتهويها الشــعراء  ةمصــنوعا القبائــل غارقــة فيهــا فإ�ــ
 صــنع مســتقبل فــإن يف وســعها أن تســهم يف الصــلوات ذاهتــا و تعبــد هللا نفســه. و إذاً  أنفســهم، و تتلــو

بن سعود يغزو مملكته على رأس أربعني رفيقاً ذوي تصـميم و عـزم، يقـوده مـزاج اواحد...هكذا انطلق 
يلبـث أن رأى فيـه ظـاهرة اإلختيـار اإلهلـي. مث يف صـرب أو نفـاذ مل مية، و يسنده حظ شديد احل جامح

لــن يكــف  إنــهنتظــار طويلــة. افــرتات  صــرب، ابلقــوة أو احليلــة، أخــذ يعاقــب هجماهتــا اخلاطفــة تتخللهــا
العــريب. و بعــد نصــف قــرن،  أرضــه حــىت اليـوم الــذي يبلــغ فيــه البحــر األمحـر و اخللــيج يومـاً عــن توســيع

مملكة رائعة و قد أصـبح حاكمـاً علـى مكـة و متصـرفاً إبمرباطوريـة نفطيـة هائلـة.  نفسه على رأس وجد
و اململكـــة هـــذه تســـاوي ثالثـــة أضـــعاف و نصـــف ضـــعف للـــرتاب الفرنســـي، لقـــد خرجـــت مـــن رمـــال 

 الصحراء كما خترج املعجزة.
دخلــــت يف حوليــــات القــــرن ابلــــرغم مــــن أن هــــذه امللحمــــة البدويــــة اللماعــــة أبلوا�ــــا املثــــرية، قــــد أو      

 نطالقة يف إنشودة بطولية.الالعشرين، فإ�ا تضم الروعة يف القصة العربية إىل ا
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ك���ل الحق����وق ألنح���اء الع����الم باللغ���ة العربی����ة محفوظ���ة ل����دار أس���ود للنش����ر 
وس���تالحق جزائی���اً ك���ل محاول���ة تع���رض حق���وق الملكی���ة األدبی���ة  الحص���ریة 

 العائدة لدار أسود للنشر و لصاحبھا كریم أسود و من یمثألن
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 كلمة املؤلف 

مرتمجاً إىل اللغة األجنبية خيامره شعور ثالثي من ة، كتاابً له،  ف ميسك بني يديه، ألول مرّ كاتب مؤلّ   كلّ    
 ن، والقلق. االفرح، والعرف

هذا  وأنّ  ،فكره سينقل إليهم ما كتبه سيجد الطريق إىل مجهور من القراء اجلدد، وأنّ  هو فرح، بفكرة أنّ   
يعينه عطفهم على متابعة مهمته،   م وصداقة، قد تصنع له أصدقاء جدداً الفكر سيحمل إليهم رسالة تفهّ 

 .كتب له أن يعرف وجودهم أبداً حىت ولو مل يُ 

بعد سطر،    م متاعب ترمجته كلمة كلمة، وسطراً كتابه مبحبة كافية حبيث يتجشَّ   رفان ملن أحبَّ وهو عِ   
تتطلّ    ألعلم، وقد كنت مرتمجاً، أبنّ ينّ إو  اليسري، فهي  متطاوالً الرتمجة ليست ابلعمل  نياً ا ومتف  ب جهداً 

 يقضي بوضع النفس كلية يف خدمة شخص آخر. 

وعلى   ،وهو قلق أيضاً، وال سيما حني يتعلق األمر، كما هي احلال هنا، بلغة ال ميارسها املؤلف شخصياً   
ا إذا كان ذلك جيب أن يثق مبرتمجه ثقة مطلقة. لكنه ال يستطيع مهما تكن ثقته، أن ميتنع من التساؤل عمّ 

ختصار، ما إذا عرف  واب  – ه جيداً، وعرف كيف جيد الكلمات املطلوبة ليرتجم هبا فكره  املرتجم قد فهم
أصيال، وبتعبري آخر، نصاً ينبثق مباشرة عن   كيف يتصرف حبيث أن القارئ اجلديد يشعر أنه يقرأ كتاابً 

 لغته اخلاصة، ال منقولة عن لغة أجنبية.

ن والقلق، وال ا أحرص على القول أبنه فيما يتعلق هبذه املشاعر الثالثة: الفرح، العرف وعلى ذلك، فإينّ   
 ، بفضل السيد رمضان الوند نفسه.ختفى متاماً اقد  –أي القلق  –سيما الثالث منها 

لتفات إليها، يف ف طول عمله عن مسائليت ووضع الشوائب، اليت فاتين االالسيد الوند مل يتوقّ   ذلك ألنَّ   
ا مسح يل مرة واحدة بتصحيح بعضها، وتعديل بعضها اآلخر،  الضوء، واألخطاء اليت رمبا وقعت فيها، ممّ 

التصوّ  الذي صنعه لدوره كمرتجم. واألفضل من  وبتكوين فكرة رفيعة عن  يف   عتقادي أنَّ ا هذا أيضاً:  ر 
بن سعود) هذه، قد يكون االنص العريب ل (حياة    أبنَّ   – دون خوف الوقوع يف اخلطأ    –وسعي القول هنا  

 أعلى مكانة من النص األصلي الفرنسي.
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 وكيف ميكن أن يكون على غري هذه الصورة؟   

فرتة شباب صعبة وضعته على صلة  م. وبعد أن قضى  1922ولد السيد رمضان الوند يف بريوت عام    
بقسوة احلياة، أمضى أربع سنوات من الدراسة يف كلية بريوت الشرعية، تبعتها سنتان أخر�ن من الدراسة  

لألدب والفلسفة اإلسالمية يف عدد من   ساً يف كلية الشريعة من جامعة األزهر، يف القاهرة. مث أصبح مدرّ 
  1956عام    يَ ن ميلك اللغة الفرنسية واللغة العربية على سواء فقد مسُّ املؤسسات التعليمية يف الشرق. وملا كا

مديراً ملكتب (العامل العريب لألنباء) الذي كان يرتبط يف تلك الفرتة بسفارة العراق يف لبنان. كتب ونشر 
املؤلّ   عدداً  واملرتمجاتمن  اور ا(فلسفة    فات  فلسفة  وأتثريها يف  سينا  الوسطى)و بن  القرون  يف  نداء  (  ،اب 

  ، عن احلرب العاملية الثانية   كتاابً   ،دراسة عن (أميل زوال)  ،دم وحواء)آ(  ،(مصري القومية العربية)  ،اإلسالم)
 إخل. 

ح مستقل. وإذاً نتخاابت اجمللس النيايب، كمرشّ ال  1964ما سبق أنه رشح نفسه عام    يضاف إىل كلّ   
 املطلوبة للقيام هبذا العمل. ر له ما هو أكثر من الصفات فقد وجب أن يتوفّ 

يف دراسة     عاماً نيصت ثالثه إذا خصّ كان من األمهية حبيث أنّ   مه إيلّ ب الكرمي الذي قدّ العون الطيّ   إنّ   
ن  ا(ميثل بينها ربيع عريب، صيف  ق بهة جملدات تتعلّ ستّ   1975و    1947العامل العريب، وإذا كتبت بني  

امللك   حمسومة،  أقدار  العربية إفريقيان،  ملك  "فيصل"  ل  وترمجة  التغيري،  عصر  يف  الشرق  أو  سعود، 
ل بينها. لقد كتبته السيد الوند اليوم إليكم، فهو األوّ   همبن سعود والدة مملكة، الذي يقدّ ا  السعودية)، مثّ 

العريب و ة يف ظروف صعب العامل  ممّ   ستوعب تعاليم اإلسالم بقدر أقلّ أ، ويف عصر كنت أعرف فيه  ا كترياً 
 عرف وأستوعب منه اليوم.أ

قد   -وهنا أستخدم كلمة (عرب) يف أوسع معىن هلا  -ين، كي أصل إليكم، أيها القراء العرب األعزاءإنّ   
وإىل سفري هو السيد كرمي ل ز أسود،  ،  بهأن يعرّ   لَ احتاج كتايب إىل دليل هو السيد رمضان الوند الذي قبِ 

 عتباره �شراً معروفاً.م راغباً يف نقله إليكم، ابالذي تكرّ 

ه مباشرة إليكم،  أقول قويل هذا راغباً يف اإلفادة من الفرصة اليت يتيحها يل اليوم، ظهور هذا النتاج، ألتوجّ   
 قرائي العرب اجلدد.  أنتم �
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. و قد ظهر غداة وفاة ابن سعود، يف نوفمرب (تشرين الثاين)  1947بدأت بكتابة هذا الكتاب عام    
 ؟  1947لكن أين كان هذا العامل العريب عام  ،وانقضى منذ ذلك اليوم أكثر من ربع قرن. 1953

د جِ مارات اخلليج مل يكن قد وُ واحتاد إل  ،نكليزية العراق واألردن واليمن كانت ما تزال حتت الوصاية اال  
منطقة قناة السويس   تلّ القوات الربيطانية حت  .بحث عنها عبثاً يف اخلرائط اجلغرافية ا عمان فكان يُ بعد، أمّ 

ها مل تكن بعد  لكنّ   ،رة من الوصاية اإليطالية ومتسك مصر فاروق حتت سلطة لندن. ليبيا، وإن كانت متحرّ 
ن تبحثان عن كانتا ما تزاال   ،ستقالل. سور� ولبنان، وإن مل تعودا حتت االنتداب الفرنسيقت االقد حقّ 

الصحراء الغربية    .من إفريقيا الغربية الفرنسية   موريتانيا مل تكن قد وجدت بعد: لقد كانت جزءاً   .طريقهما
فرنسا متارس سلطا�ا السياسي يف مراكش واجلزائر وتونس. ومع ذلك فقد كان العامل العريب   .كانت اسبانية 

ه مستقل، فهو ا أنّ داً. أمّ موحّ   �يت يقف فيه يف عني الشمس مستقالً   يوماً   يف قليب. كنت واثقاً أبنّ   حياً 
د، فهو مل  ه موحّ ا أنّ وأمّ   ،يف قرننا العشريين)  يستطيع فيه بلد أن يكون مستقالً   اليوم كذلك (يف حدود ما

ين أحفظ يف أذين قوالً لصياد هذا اليوم قادم هو أيضاً. إنّ   ن، لكنين واثق من أنّ ق له ذلك حىت اآليتحقّ 
  ه إىل أنّ نظرَ   تُ ن الوحدة على شاطئ من اخلليج. وملا كنت قد لفت ثه عشاب من الكويت، كنت أحدّ 

 الطريق اليت تقود إىل الوحدة ما تزال طويلة، أجابين ويف نظرته هلب غري عادي: 

 هللا أكرب من أطول طريق) ل إليها إبرادة هللا، ألنّ (ومع ذلك سنتوصّ  

 عشرون عاماً مضت والطريق مستمرة... 

هذا كان يف   قوين أنّ صدّ   –مت من أجلكم، وكافحت من أجلكم  فعلت يف هذا الوقت؟ تكلّ وأ�، ماذا    
فىت جزائري ،  بل أيفرين العون من قِ   الغالب، معركة قاسية، معركة، رمبا مل يكن يف وسعي أن أاتبعها لو مل أتلقَّ 

احات. كان كان يكافح من أجل استقالل بالده، حصد، بسبب مرافقته يل طوال طريقي، طعنات وجر 
كنت، دون    ه بفضل شجاعته والدم املراق منه قد أصبح ولدي. فلواله هو، ماإنّ   ،ميكن أن يكون قاتالً 

 ريب، كتبت ما كتبته عنكم.
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ين مل  أنّ عنكم ومن أجلكم. ومل أطلب أي مكافأة غري تلك املكافأة العليا: أن أتبّني   كتاابً   وإذاً فقد كتبتُ   
ستقالل واحلرية. انظروا اليوم،  كم تسريون على طريق االدت رأيي يف أنّ األحداث قد أيّ   أخطئ أبداً، وأنّ 

 ال يتعلق إال بكم.. ،وهاتكم يف العامل فنمّ هو دوركم وقوّ  ما

على كتابة     أقتصر  وحيثما    ،كتب  مل  مكان  اباكنت، يف كل  الناطق  وآالمكم ستطعت،  سم كفاحكم 
من  بعدد كبري  والتليفزيون،  الراديو  يف  املذاعة  واألحاديث  واحملاضرات،  املقاالت،  من  بعشرات  وجمدكم 

ط، احملاداثت املعقودة مع امللوك، ورؤساء دول، ووزراء وسفراء، يف أورواب كما يف جنوب البحر األبيض املتوس
ي  أحسن وأفضل. ملاذا ال أمسّ   إىل مساعدتكم، بتجنيد أصدقاء ومبساعدهتم على أن يفهموكم فهماً   سعيتُ 

 هؤالء؟  أهمّ 

الرئيس   ،ين من العراقطوال هذه السنوات عالقات شخصية وطيبة مع رشيد عايل الكيال  لقد عقدتُ   
امللك سعود وامللك   ،شكري القوتلي وميشال عفلق من سور�، مجال عبد الناصر وأنور السادات من مصر

فيصل من العربية السعودية، امللك احلسن الثاين من مراكش، الرئيس احلبيب بورقيبة من تونس، الكولونيل 
 ر القذايف من ليبيا.معمّ 

 قمتُ   1958إىل أمسائهم يف الغد. يف عام    ى قد أتيت وتنضمّ أمساء أخر   بعضهم قد تويف اليوم، لكنّ   
بني   1970�اء حرب اجلزائر، ويف عام  ة الوسيط بني مجال عبد الناصر واجلنرال ديغول يف حماولة إلمبهمّ 

التفاهم الذي وقع بني فرنسا  الثاين والرئيس بومبيدو للمساعدة على إزالة سوء  صاحب اجلاللة احلسن 
م والسالم، وتعريف أفضل ابلعالقات الفرنسية اه التفهّ جتّ ت ممارسته دائماً ابعملي قد متّ   نّ ومراكش، ذلك أل

 العربية.

نكليزية، واألملانية، واإليطالية، واإلسبانية، والدامنركية، والياابنية،  وملا كانت كتيب قد ترمجت إىل اللغات اال  
د دون إىل حيث ال يستطيع صويت أن يذهب. كنت أردّ   ،ه إىل ما وراء فرنسافقد محلت كتاابيت فكري كلّ 

بعضنا حيتاج   نا يف حاجة إليه قدر حاجته إلينا. إنّ د، ذلك ألنّ وموحّ   والدة عامل عريب حرّ   ّييحَ نُ نقطاع: (لِ ا
هني، وال �قصني  جيب أن نكون أخوة إذا أرد� أن نكون كاملني، ال مشوّ   ،نا نتكامل معاً إىل بعض ألنّ 

 وابئسني).
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صرب �فذ انتظرت  كم ستعرفونه يف الوقت احلاضر. آه أبيّ كم مل تكونوا تعرفون هذا كله، لكنّ أنّ  ال شكّ   
 هذا اليوم!

أتكيد. وما هو الشيء غري   هذا ما مل أنقطع عن تكراره وترديده يف كتيب. هل هي كتب سياسة؟ بكلّ   
سة، أردت منها أن تعّرف بكم تعريفاً أفضل يف بالد�، ين، فيما وراء السيا السياسي يف أ�منا هذه؟ لكنّ 

 يتمّ   ىتذ مإ  ونبالء،  والتقدير، وأن تظهركم تستطيعون أن تكونوا كباراً   من عالقات الودّ   وأن ختلق بيننا مزيداً 
 تبادل التقدير، ال يعود يف الوسع تبادل الكراهية، فالتقدير هو أساس الصداقة.  

كتفيه ويقول: (ليس للكتب التأثري الكبري املطلوب. ماذا تستطيع   بعضكم قد يهزّ   أنّ   أوه، أعلم جيداً   
 هذه الكتب أن تفعل ضد القوى الكبرية يف عصر�: الذهب، النفط، الطائرات؟ 

 وقت. وقد كان هلا مثل ذلك يف كلّ  ،للكتب أتثريها الكبري  إنّ  ،عودوا إىل صوابكم  

 لكتاب، هبذا األمر؟  نتم � رجال اأركم فهل جيب أن نذكّ 

 ملاذا يكون للكتب هذا التأثري؟ 

ها تستيقظ فجأة وكما يف األعماق، ولكنّ   تكمن طويالً   فكاراً أا حتمل إىل الناس انفعاالت، ومعارف، و أل�ّ 
 كرب الشعراء الفرنسيني: أقال فكتور هيجو، واحد من 

 ) .  (ليس ما هو أقوى من فكرة جاء وقتها أبداً       

                                                                                                   1976نوفمرب ( كانون الثاين)      
                                                                                                                              1396م       حمرّ 

 بنوا ميشان 
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 مقـــّدمـة  

 ...  ة اليت ال يستطيعون مقاومتهامعرفة من معارف البشر مثرة حلافز من احلوافز امللحّ  كلّ     

ما زاد احلافز إحلاحاً زادت الرغبة يف اقتحام اجملاهل من عامل املعرفة الواسع ... وقد تباينت املعارف وكلّ   
واملناهج اليت   ،والتجارب اليت ترافقها،  منها  والواثقة بتباين الظروف اليت تصاحب كالً يف شروط الصحة  

 يستعني هبا أصحاهبا...

فهي ضرورة بشرية يشهد على أمهيتها   ،واحلق والباطل  ، ومهما تكن قيمة املعرفة يف ميزان الصحيح واخلطأ  
 يوم من أ�م التاريخ املوصولة بظلمات األزل.نسان منذ فتح عينيه على الدنيا يف ا قد صاحبت اإلأ�ّ 

نسان وتضغط عليه ... وبتعبري على اإل  معرفة هي استجابة ملطلب من املطالب اليت تلحّ   كلّ   ذلك ألنّ   
 آخر هي مثرة للدوافع الغريزية اليت حتفل هبا النفس البشرية ... 

ر من املرض واجلوع والفقر ت ويكافح للتحرّ ب على املو التاريخ حيلم ابلتغلّ   يف   نسان منذ طفولتهكان اإل   
 ه يطمح ابستمرار للخروج من قيود الزمان واملكان... والضعف. إنّ 

 أما رغبته يف اخلروج من قيود الزمان فهي �بعة من طموحه إىل اخللود ...   

أطراف املوجودات وأما رغبته يف اخلروج من قيود املكان فهي �بعة من طموحه إىل القوة اليت يستوعب هبا    
القيود كلّ  اخلروج من هذه  تتّ   كلها. ويدخل يف مفهوم  ما  اختالف  واملعارف على  به من العلوم  صف 

 وانتهاءً   ،الوضوح والغموض والواثقة والضعف ابتداء من األساطري اليت متيزت هبا بدا�ت املسريات البشرية 
 قمة املعرفة البشرية حىت اليوم...  ابلعلوم املوضوعية اليت يفاخر أهل النهضة احلديثة أب�ا

ومهما تكن قيمة هذا التصنيف فنحن ال حناول اليوم مناقشته بل نقتصر على رواية الوقائع املتتابعة اليت    
املعرفة البشرية حىت اليوم ما تزال موصولة يف كثري من   رفعت هبا قواعد احلضارات البشرية مع مالحظة أنّ 

قة والتقاليد واالعتبارات االت والنظرات اخلاصة واحلوافز الفردية واملصاحل الضيّ نفع ميادينها ابلعواطف واال
 الوطنية والقومية وغريها من العصبيات الفردية واجلماعية ... 
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ىء نشِ مة قد كتبت كمدخل لكتاب يرتجم حلياة املغفور له عبد العزيز بن سعود مُ وملا كانت هذه املقدّ   
ط الضوء على معرفة ابلذات هي معرفة التاريخ ابين أجمادها، فمن الطبيعي أن نسلّ اململكة العربية السعودية و 

 ... 

وتعاقبت على أخباره حاالت ال حتصى ،  التاريخ قد صاحب مسرية البشر منذ البداية   واجلدير ابلذكر أنّ   
يف   والعصبية  البحث  يف  واملوضوعية  والغموض  الوضوح  ابحلقيقة المن  األسطورة  فيها  فاختلطت    ، تقرير 

وامتزجت فيها الرغبة يف التحقيق املوضوعي وتقرير الوقائع كما وقعت يف أ�م الناس مث الرغبة اخلفية أو  
 ذين صنعوها.  الظاهرة يف متجيد األحداث والرجال ال 

الوقائع الصحيحة والركض وراء األخبار    تقرير  الرجال قد تفاوتت يف  التاريخ وتراجم  وإذا كانت كتب 
ا ما تزال ابلنسبة لألجيال الطالعة ضرورة فإ�ّ   ،قة والتأثر ابملواقف الفكرية املسبقة والتقاليد والعاداتاحملقّ 

  يستغىن عنها. تربوية وحاجة من حاجات الفرد واجلماعة اليت ال

إحياء املاضي، الذي هو شأن املعرفة التارخيية، جزء من تلك الرغبة امللحة العميقة    السبب يف ذلك أنّ   
 ريف الوجود عند كل جيل ... طَ  يف مدِّ 

من    فيه  حتقق  مبا  مفاخراً  به  ويستمتع  املاضي  يف  ابمتداده  يشعر  احلاضر  اجليل  جيعل  �حية  من  فهو 
يُ املنجزات، وهو م الدنيا لن خيرجه من ذاكرة األجيال    ر هذا اجليل أبنَّ شعِ ن �حية أخرى  خروجه من 

ر من قيود الزمان اليت تضغط  نسان وما يزال للتحرّ ه بتعبري آخر جهد من اجلهود اليت بذهلا اإلالقادمة. إنّ 
 على روحه وعقله ويشعر معها أبشباح العدم من قبله ومن بعده . 

  ***** 

صل ابألسطورة وختتلط بعواطف من حيكو�ا وينقلو�ا صورة حكا�ت تتّ   التاريخ قد بدأ على  والواقع أنّ   
ها  ومنها ما يكون فوقه. لكنّ   ، منها ما يكون دون الواقع  ،ة والظاهرةمن جيل إىل جيل وتتأثر برغباهتم اخلفيّ 

املسرية العامة واخلاصة وتعبيد الطريق حال قد قامت بدورها يف شحذ اهلمم وإشباع الرغبات وحتريك    يف كلّ 
 إىل املستقبل ... 
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أخذ التاريخ يبتعد شيئاً فشيئاً عن األسطورة اخلالصة ويعمل وسعه على نقل الوقائع كما حدثت يف    مثّ   
حماولته مل تكن هينة يسرية. لقد اصطدمت دائماً بفنون من العصبيات واألفكار   ماضي األ�م والسنني. لكنّ 

 املسبقة والعقائد وامليول وبصورة خاصة مبستو�ت الذكاء البشري. 

إذا جاءت النهضة احلديثة ووضعت املناهج املوضوعية للبحث والتحقيق استطاع التاريخ أن يدخل حىت   
لكنّ  قلقة.  اليقينية يف خطوات وجلة  العلوم  مقيّ مرحلة  بقي  والرغبات ه  امليول  من  متفاوتة  إىل حدود  داً 
 شريية واحلزبية والقومية. سرية والعنفعاالت الفردية واألالعميقة واخلضوع ملعطيات �بعة من العواطف واال 

ل خطوات التاريخ كعلم قد سجّ   ومهما يكن شأن هذه الضغوط اليت متارسها املعطيات املشار إليها فإنّ  
 واسعة إىل األمام ابجتاه التحقيق املوضوعي واملعرفة اخلالصة.  

ه املوضوعية العلمية  هذه ابإلضافة إىل املعارف األخرى اليت يفرتض من املؤرخ أن يستوعبها إلعطاء نتاج 
 املمكنة.  

دة ومصادر كثرية أتيت د حكا�ت منقولة إىل األفواه بل أصبح يعتمد على عناصر متعدّ فالتاريخ مل يعد جمرّ   
ع حبيث احتاجت متها الواثئق اليت تركها السابقون ملن بعدهم. والواثئق هذه هي من الغزارة والتنوّ يف مقدّ 

كما احتاجت وما تزال إىل   ،والتصنيف والتمييز بني الصحيح وغري الصحيح منهاوما تزال إىل الرتتيب  
 املهارة يف قراءهتا واستخراج احلقائق من خالل السطور واملعامل فيها ... 

 : املؤرخ يف حاجة ماسة إىل عناصر أخرى نوردها على سبيل املثال ال احلصر كما أنّ   

التارخيية حبيث إ) إىل  1      ثقافته  تتحرّ   ثراء  اليت  التيارات الكربى  ك هبا األمم والشعوب عرب يستوعب 
 القرون.  

واألنثروبولوجيا 2      واالجتماع  النفس  علوم  مثل  من  اإلنسانية  العلوم  من  جلملة  وافية  دراسة  إىل   (
 والفلسفة.  

حتتويها الواثئق الثغرات وترميم الفراغات يف سلسلة الوقائع اليت    ) إىل خيال غين يساعده على ملء3    
 قة.  واملعامل األثرية واألخبار احملقّ 
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م هبا مادة التاريخ ابألسلوب احلي الذي تشرتك يف صياغته املعرفة املوضوعية  ) إىل قدرة على األداء يقدّ 4    
 من �حية واملوهبة األدبية املعطاء من �حية أخرى.  

العناصر جمتمعة حتقّ   كلّ      التكامل يفهذه  من  نوعاً  املؤرّ ق  التارخيية جبانبها  خ وتوفّ  شخصية  املادة  له  ر 
وحتكي حكا�ت الرجال والنساء اليت جيد معها   ،العلمي والفين حبيث خترج هذه املادة صورة حية للوقائع
ك الشخوص أمام عينيه فوق ك يف خياله كما تتحرّ القارىء نفسه أمام مشاهد حافلة ابحليوية واحلرارة فتتحرّ 

   خشبة املسرح.

     *** 
كتب التاريخ قد تفاوتت يف قيمتها العلمية بتفاوت الكفاءات   يف ضوء هذه املالحظات نستطيع القول أبنّ   

ما كان املؤرخ أقرب إىل احليدة ز هبا واضعوها يف حتقيقهم للوقائع واألحداث الواردة يف فصوهلا. وكلّ اليت يتميّ 
 الواقع وأصدق يف رواية األحداث وتقدمي الرجال.. يف حبثه كانت الدراسة اليت يضعها أقرب إىل 

وقد حرصت "دار أسود للنشر" على تقدمي النتاج التارخيي احلديث مستندة يف اختيارها إىل املعطيات   
مه إىل القارىء الكرمي بعنوان: فكان هذا الكتاب الذي نقدّ  ،والتحفظات املشار إليها يف الفقرات السابقة 

 خ الفرنسي "بنوا ميشان". لكة" لألستاذ املؤرّ والدة مم–"ابن سعود 

ه قد قدم إىل املكتبة الفرنسية مجلة  بنوا ميشان ال حيتاج إىل تعريف. يكفي أن نعلم أبنّ   واجلدير ابلذكر أنّ   
املؤلّ  مقدمتهم: من  ويف  العشرين  القرن  يف  تعاقبوا  الذين  الرجال  عظماء  لبعض  فيها  ترجم  املوثوقة  فات 

يضاف   ،والدة مملكة، وفيصل الذي هو آخر مؤلفاته  موت امرباطورية ، وابن سعودمصطفى كمال أو  
لورانس  :قة لرجال غربيني شاركوا يف صنع جانب من األحداث التارخيية اهلامة نذكر منهاإليهم ترمجته احملقّ 

الذي لعب دوراً كبرياً يف اجلزيرة العربية خالل احلرب العاملية األوىل والسنوات   ،جملك الصحراء غري املتوّ 
 القليلة اليت تلتها. 

 ومن الدراسات اليت أرّخ هبا هلذا القرن العشريين نذكر:       

 .  1946 - 1918ملاين ) اتريخ اجليش األ 1     
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 ) حصاد األربعني : مذكرات أسري من أسرى احلرب.  2     

 .1918 – 1914) هذا ما يبقى: رسائل جنود فرنسيني سقطوا يف ميدان الشرف  3     

   1940يوليو ( متوز )  10 –مايو ( ا�ر )  10) ستون يوماً زلزلت الغرب:   4     

 ) ربيع عريب 5     

 ) امللك سعود  6     

 ) اجلزيرة العربية مفرق القرون  7     

ط الضوء على ميدان نشاطه الفكري الذي  ي نسلّ كَ إىل كثري مما كتبه، فلِ   ذا كنا قد حرصنا على اإلشارةإو   
 قارىء ميدان التاريخ. هو كما يبدو لكلّ 

ا تفعل ذلك بسبب من الدور الكبري الذي من كتب بنوا  ميشان فإمنّ   "دار أسود للنشر" إذ ختتار كتاابً   إنّ   
ز ة حتتاج إىل حّس اترخيي متميّ القريبة من عصر�. وهي مهمّ خ املعاصر يف حكاية األحداث  قام به هذا املؤرّ 

 مع ثراء يف الفكر ومشول يف االستيعاب.  

 *** 

 ث عن ابن سعود دون سواه.  وقد يتساءل القارىء عن السبب الذي دفعنا إىل اختيار كتاب يتحدّ  

للمرحلة التالية كتاابً آخر للمؤلف نفسه نا قد اخرت�  وقبل أن جنيب عن هذا التساؤل نلفت نظره إىل أنّ   
مارس ( آذار ) من   25املغفور له فيصل بن عبد العزيز بعد سقوطه شهيداً يف    بعنوان: فيصل. ذلك ألنّ 

ففيصل هو ،  ل يف والده املغفور له عبد العزيز بن سعود الً للجزء الذي يتمثّ أصبح جزءاً مكمّ  1975عام  
خت  ور الثمرات يف الوقت الذي كان فيه عبد العزيز هو اجلذور اليت ترسّ األغصان الوارفة اليت بدأت بظه

 . هبا قواعد اململكة وارتفعت قواعدها كما يرتفع جذع الشجرة من هذه اجلذور



14 
 

 وثروات كبرية ونفوذاً واسعاً يضمّ   عريضاً   لكاً ابن سعود مل خيرج إىل الدنيا ليجد أمامه مُ   ر أنّ مث نعود لنقرّ   
يت ترتفع فوقها اليوم معامل اململكة العربية السعودية. لقد خرج إىل الدنيا ليجد نفسه يف  شتات األرض ال

 سع لبيتٍ دة عن مواطن النفوذ، ضاقت هبا األرض مبا رحبت حىت مل تعد تتّ بعَ أسرة مغلوبة على أمرها مُ 
 واألنصار.ة القليلة من األقرابء ؤوي عبد العزيز الطفل ووالده عبد الرمحن والقلّ يُ 

الكاتب قد أفاض ابحلديث عن طفولة ابن سعود واأل�م السوداء اليت تعاقبت عليه وعلى   نّ أ والواقع    
 أسرته حىت �اية العقد الثاين من عمره.

تبّني    لنا  ومن هنا  ابن سعود قد حفر طريقه إىل املستقبل يف أرض وعرة ارتفعت فوقها جبال من   نّ أ 
حساس بضغط بكل جوانبها ر�ح رملية حارة يساندها اجلوع والعطش واإل  الصخور الغرانيتية وعصفت

 األعداء ومطاردهتم له حيثما كشفت األحداث عن وجوده.  

لع القارىء على ما كتب يف هذا الكتاب برباعة وصدق يف وصف البطوالت ابن سعود، الذي سيطّ   لكنّ   
حالم اجملد يف قلب حممد بن سعود واضع حجر أة و واملآسي اليت متيزت هبا أسرته منذ حتركت أطماح العقيد

ف إىل من حوله من األصدقاء م منذ بدأ يدرك ما حوله ويتعرّ نية هذه األسرة اجمليدة، قد صمّ األساس لبُ 
ر الرجال والنساء فيها وأن يوقظ اجلزيرة العربية ويذكّ   ،واألعداء على أن يعيد لألسرة دورها يف صنع التاريخ

 مه يف مستقبل األ�م. املاضي ومبا تستطيع أن تقدّ مته يف مبا قدّ 

  ، عبد الرمحن والد الفىت عبد العزيز قد أوقد �ر الطموح يف نفس ولده  أنّ   التاريخ علينا أن نقول  ومن حقّ   
ع والده يتمتّ أطفله هذا دون البقية من  منه أبنّ  ات اخلطرية اميا�ً م املهمّ ه منذ طفولته األوىل لتسلّ دُّ عِ وكان يُ 

جيال بناء األأله للقيام مبا مل يستطع غريه من  وذكاء يف العقل تؤهّ   ،وبسطة يف اجلسم  ،بصالبة يف اإلرادة
 السابقة أن يقوم به.  

من   وقد أثبت الفىت ابن سعود يف املواقف احلرجة اليت تضيق فيها صدور الرجال وتتالحق أنفاسهم خوفاً   
 �ت.  التحدّ  ه جدير ابالستجابة لكلّ وأنّ  الظنّ ه عند حسن لقد أثبت أنّ ، مفاجآت الغد
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رت هبا شخصية ابن  هنا أن نستبق أحداث القصة فنختار بعضاً من هذه املواقف اليت تفجّ   وال حنبّ   
يف صفحات الكتاب   فإنّ   ،وبصورة خاصة حرارة العقيدة يف قلبه  ،سعود وبرزت فيها معامل األصالة والقوة

 وًال إىل العربية، ما يشبع رغبته ويرضي فضوله إىل معرفة حقائق العصر. مه إىل القارىء منقالذي نقدّ 

ابن سعود هو من الرجال الذين جتتمع فيهم أحالم   خ البن سعود ألنّ نا اخرت� كتاابً يؤرّ وخالصة القول أنّ   
 ة وقصة بطوالت ونفحات عقيدة. أمّ 

    *** 

عبد العزيز قد أنشأ مملكته فوق أرض وبني أفراد   سعود أنّ   ويزيد يف أمهية اختيار� لكتاب يرتجم حلياة ابن  
العامل متتد  الكبرية يف منطقة هامة من  شعب كان وما يزال وسيبقى هلم دور خاص يف صنع األحداث 

اجلزيرة العربية    يف وسعنا القول أنّ   أطرافها عرب القرون ويتزايد أتثريها احلضاري مع بداية كل عصر. بل إنّ 
اليت ارتفعت فوقها معامل اململكة العربية السعودية منذ أكثر من مخسني عاماً هي أشبه ابلرحم تزداد خصوبة  

 دورة من دورات احلمل.   يف العطاء يف كلّ 

ف اإلشارة إليه على صورة من   املؤلّ مراحل هذا احلمل التارخيي فقد توّىل  فَ وحنن ال حناول هنا أن نصِ   
نا نضيف إىل ما ورد يف هذا الكتاب بعض املالحظات اليت نتمىن أن نفرد هلا يف يوم قادم ور ... لكنّ الص

   :دراسة مستقلة 

ابعتبارها   التحركات احلضارية اليت نشأت حول اجلزيرة العربيــة يف بـــالد الشــام والعــراق  املالحظ أنّ   –  1     
صيلة اهلجرات البشرية اليت انطلقت من اجلنوب إىل الشمال املخرج الطبيعي لقلب شبه اجلزيرة كانت ح

وترتفع   ،راداتإك عقول وقلوب و الشرقي أو الغريب. فكانت كل هجرة مبثابة الوقود الذي تنتفض به وتتحرّ 
 د�ن.  ق عن طريقها غزوات واسعة يف ميادين العلوم واآلداب واألوتنشأ ممالك وتتحقّ  ،هبا مدن وقرى

مت العنصر البشري احلي الذي صنع حضارات البابليني اجلزيرة العربية هي اليت قدّ   يف وسعنا القول أبنّ   إنّ   
ن تركوا وراءهم آالف املعامل واآلاثر اليت حتكي حكاية  واآلكاديني واآلشوريني واآلراميني واألنباط وغريهم ممّ 

 موه للعامل. ما قدّ 
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جه حنو العراق  خرجت من اجلزيرة العربية كانت يف كثرهتا الساحقة تتّ   اهلجرات البشرية اليت  وابلرغم من أنّ   
فريقيا والشمال الشرقي منها أا قد اجتازت املنطقة الغربية والغربية الشمالية أي يف شرق  وبالد الشام إال أ�ّ 

هد على اليت تش  والصومال. فالتاريخ حافل ابلوقائع  حيث تقوم مصر والسودان وإىل اجلنوب منها ارتري�
 فكار والعقائد ورفع اهلياكل والقالع وبناء املدن والدساكر.  دور هذه اهلجرات يف صنع األ

قت عطاءها الكبري ابهلجرة البشرية الواسعة اليت محلت اجلزيرة العربية قد حقّ   يالحظ أيضاً أنّ   –  2     
 ة اإلسالم. ا حضار إ�ّ  ،معها مادة حضارة هي أخصب حضارة عرفها الشرق كله على األقل

ا ما تزال  على عظمة هذه احلضارة وقدرهتا على البقاء وفعاليتها يف صنع مسريات البشر أ�ّ   وليس أدلّ   
إشراقة هذه احلضارة قد    د هبا أصالة الشعوب العربية املسلمة. بل إنّ حىت اليوم احلقيقة الكربى اليت تتحدّ 

العرب الواسعة لتستوعب قلوب املاليني من املسلمني غري  العربية  ق على األقل ولتحقّ   ،جتاوزت األرض 
هذا البناء الذي    ،هم مجيعاً إىل البيت احلرام حيث يرتفع بناء الكعبة املشرفة وحدهتم الدينية واحلضارية وتشدّ 

 ع وااللتقاء. أدىن من التجمّ  لهم يف حدّ مش  يرمز إىل وحدة العرب واملسلمني ويلمّ 

املوجة العربية اإلسالمية مل تقف عند احلدود التقليدية اليت عرفت للهجرات السابقة  يالحظ أنّ  –  3     
إىل جسم األمة واألرض العربيتني مناطق واسعة يف غريب آسيا ومشايل أفريقيا وجانب من  بل جتاوزهتا لتضمّ 

م لغة وشرقيها. هذه املناطق الشاسعة مل تعتنق دين العرب وحسب بل أصبحت تتكلّ غريب القارة السوداء  
 العرب وترتبط ابلوالء لرتاثهم الثقايف وتعترب نفسها جزءاً من الوطن العريب واألمة العربية.

اإلسالم ال يبلغ   لكنّ ،  غري قليل يف حتقيق هذا النمو العريب  اإلسالم هو الذي استقل إىل حدّ   نّ أ صحيح    
 قون أبخالقه.   ابلرجال الذين يعتنقون عقيدته ويتخلّ ّال إأغراضه  

س وابين اململكة العربية السعودية قد يرتجم حلياة ابن سعود مؤسّ   اختيار� لكتابٍ    لنا أنّ ومن هنا يتبّني   
بسبب األرض اليت رفعت فوقها قواعد هذه اململكة وأحفاد الرجال زادت خطورته وبدت أمهيته أكثر فأكثر  
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العربية"   "املعجزة  الفرنسية يف كتاهبا   الذين أسهموا يف صنع  املستشرقة  السيدة "دوجواشون"  تقول  كما 
 ".  )1( "املعجزة العربية 

 

   *** 

رها يف  احلوافز اليت دفعتنا إىل اختيار هذا الكتاب ال تقف عند شخصية املؤلف وال جتد ما يفسّ   على أنّ  
فهناك   ،شخص ابن سعود نفسه أو يف الدور الذي قامت به اجلزيرة العربية على امتداد القرون وحسب

 .أمهية عن تلك اليت ذكرت من قبل حافز آخر ال يقلّ 

قت سها يف اهتمام ابلغ منذ العام الذي حتقّ ملكة العربية السعودية ومؤسّ ث عن امللقد بدأ العامل يتحدّ   
وخبروج امللك علي ولده   1926فيه وحدة الشاطئني الشرقي والغريب بسقوط دولة احلسني اهلامشي عام  

املراقبني   ذلك أنّ ،  ه أمام احلصار الوهايبمن أرض احلجاز يف سفينة عرب هبا البحر األمحر بعد استسالم جدّ 
العقول والقلوب رغم انتقاده    قها ابن سعود ما يلفت النظر ويشدّ قد وجدوا يف اإلجنازات الضخمة اليت حقّ 
 لكثري من وسائل النصر وأسباب القوة.

العقول والقلوب عند املفكرين هو جناح ابن سعود يف حتقيق الوحدة بني القبائل املتعادلة   ما شدّ   أهمّ   ولعلّ   
زيرة العربية وعرضها. لقد احتاج إىل الكثري من الشجاعة والذكاء مع قدر كبري من األ�ة وسعة  يف طول اجل 

العقيدة الدينية هي القوة الكربى اليت   الصدر ابإلضافة إىل احلزم البالغ. كما أثبت هذا القائد الرائد أبنّ 
ن الذي ابتدعه خوانظام اإل  السدود. وال شك أنّ   العقبات وأن جتتاح كلّ   ب على كلّ تستطيع أن تتغلّ 

رت هبا طاقات الشعب العريب يف طول كان هو الكبسولة اليت تفجّ   ووضع أنظمته وسهر عليه شخصياً  
 اجلزيرة العربية وعرضها.

 
 دار العلم للمالیین في بیروت.  عنصدر  ،المعجزة العربیة تألیف السیدة دوجواشون تعریب رمضان الوند  . 1
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الذين استجابوا لدعوته   ر أنّ ولكي ندرك املتاعب اليت واجهها ابن سعود يف ترسيخ هذا النظام الديين نذكّ   
مل   ،ع بهرغم املغر�ت الكثرية والنفوذ املعنوي الكبري الذي كان يتمتّ   ،ل مستعمرة وهابية زراعية لتكوين أوّ 

 يف فرتة قصرية جداً.  أخذ العدد يزداد أكثر فأكثر حىت بلغ مخسني ألفاً  مثّ   ،يزيدوا على ثالثني رجالً 

 ،ز به ابن سعود هو قدرته الكبرية على كسب القلوب وتعبئة الرجالأعظم ما متيّ   الشيء الثابت أنّ   إنّ   
من الثارات واألحقاد اليت صنعتها    وحما هبا ألوفاً   ،وهي قدرة غالب هبا قرو�ً من العصبيات والعداوات القبلية 

 املنازعات حول مواطن املاء والكأل. 

ب من املؤمنني وملك ملئات من العشائر  وانتصر ابن سعود يف معركته اليت هي جوهر أصالته كإمام لشع  
 والقبائل. 

ات اململكة العربية السعودية. فقد شيء يف حياة ابن سعود أو يف حوليّ   هذا االنتصار مل يكن كلّ   لكنّ   
اإلهلية أن تضيف إىل عنصر القوة وامليزة القيادية عند امللك عامًال آخر زلزل األوضاع العامة    شاءت اإلرادة

 يف البالد وانتقل هبا  إىل مرحلة جديدة يف التاريخ احلديث. 

د شعبها مبا حيتاج إليه  يف وسع اجلزيرة العربية أن تزوّ  وكان يؤمن أبنّ  ،كان ابن سعود حيلم إبحياء األرض   
وثقة ال تتزعزع    ،ي هذا اإلميان يف قلبه إحساس عميق بوجود املياه الصاحلة للزراعة ع الغذاء. يغذّ من أنوا 

د  رها يف مناطق كثرية واسعة من أرض اجلزيرة. فلم يرتدّ مبا كان أبناء شعبه يتداولونه من أخبار هذه املياه وتوفّ 
 ر فيها املياه الغزيرة.له بعض املواطن اليت تتوفّ نوا ه بل عيّ دوا له ظنّ يف جلب اخلرباء من اخلارج الذين أكّ 

وهنا أصبح احللم عند حافة احلقيقة وبدأت مرحلة جديدة من مراحل البحث عن املياه إلرواء املناطق    
البالد منها  ، اخلصبة يف  الغزيرة  املياه  الكثرية وخرجت  اآلابر  لبوسها    ،فحفرت  تلبس  الصحراء  وأخذت 

 األخضر شيئاً فشيئاً. 

املفاجأة الكربى مل تكن يف توفر املياه والكشف عن مواطنها رغم أمهية هذه املياه يف محاية الوطن    لكنّ   
لون األكثرية الساحقة يف شعب اجلزيرة. هذه املفاجأة كانت  وترسيخ قواعد الدولة وحتضري البدو الذين ميثّ 
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ن االقتصاد السعودي خباصة والعاملي يف الكشف عن حقول النفط اهلائلة اليت لعبت دور الزلزال يف ميدا
 بعامة. 

وتزاحم مندوبو الشركات   ،لقد اهتزت البيوت املالية يف لندن ونيويورك وابريس وغريها من العواصم الغربية   
النفطية العاملية عند أبواب القصر امللكي يف الر�ض يف حماولة جادة للحصول على امتياز للتنقيب عن 

 النفط. 

هنا ال حنتاج إىل اإلطالة يف احلديث عن دور النفط يف تغيري املعامل األساسية يف دولة اململكة العربية نا  ولعلّ  
الت اهلائلة اليت جتري يف االجتاهات قارىء اليوم يعيش يومياً مع أحداث النفط ويشهد التحوّ   فإنّ   ،السعودية 

 األفقية والعامودية يف مسرية اجلزيرة العربية املعاصرة. 

مة املسرح العاملي قت قفزة واسعة جداً جعلتها يف مقدّ اململكة العربية السعودية قد حقّ   أنّ   كفي أن نقولي  
رت هبا األوضاع يف العامل العريب ابتداء من حرب رمضان، ما األحداث األخرية اليت تفجّ لألحداث وال سيّ 

م إىل القارىء بعد لذي سيقدّ ا   )فيصل(كتاب    أنّ   . وال شكّ 1973السادس من أكتوبر (تشرين األول)  
 حكاية اجلانب اهلام من أحداث احلرب األخرية ويكشف عن خفا� املواقف هذا الكتاب هو الذي يتوّىل 

 العربية والدولية والصهيونية خباصة. 

    *** 

أخرية  ل مالحظة  مة السريعة نسجّ م له هبذه املقدّ وقبل أن نضع القارىء أمام مادة الكتاب الذي نقدّ   
على  الناس  تعارف  واليت  واجلماعات  الرجال  عامل  يف  املفقودة  احللقة  وجود  عن  وتكشف  النظر  تلفت 

 تسميتها بـــ"احلظ". 

م بنوا ابن سعود الذي يقدّ   احلظ هو مفهوم غامض يف العقول كان علينا أن نقول أنّ   فإذا وافقنا على أنّ   
من الرجال احملظوظني. فقد كشفت هذه القصة يف   سها هوميشان قصة حياته ونشأة اململكة اليت أسّ 

من بينها املأزق   ،خراج ابن سعود من عدد من املآزق الشديدةإدة عن دور العناية اإلهلية يف  مناسبات متعدّ 
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الذي واجه ابن سعود ووالده عبد الرمحن وثالثة من األصدقاء يف صحراء الربع اخلايل اليت كادت تغرقهم  
 يف هوة اليأس.  

ون للقاء املوت يف تلك نما كانوا مجيعاً ابستثناء ابن سعود الذي كان يف الثالثة عشرة من عمره يستعدّ وبي
ر هذا املأزق يف مناسبات أخرى واجهت فيها مسرية ابن  تكرّ   نقاذهم. مثّ ت يد هللا إلاألرض املنكرة امتدَّ 

تعذّ  للجميع  بدا  التغلّ سعود متاعب  بتدخّ   ب عليها مثّ ر  تلبث أن تداعت  العناية اإلهلية مل  ل خفي من 
 أيضاً..

فنحن   ،ذا كان هناك من يعترب هذه األحداث املفاجئة عالمة من عالمات احلظ وعنوا�ً على مين النقيبة إف
ل يف الفرتة احلامسة لتعبيد الطريق أمام الرجال ذوي ى ابحلظ هو العناية اإلهلية اليت تتدخّ ما يسمّ   نعتقد أنّ 

 اإلرادة الصلبة واإلميان العميق. 

 ابن سعود هو من هؤالء الرجال يف الطليعة ...  وال شك أنّ 

    *** 

والدة    –ن للكشف عن األسباب اليت دفعتنا إىل نشر كتاب "ابن سعود  نا قلنا ما يكفي حىت اآلنعتقد أنّ 
ة العربية الصاعدة  واهد طريق األمّ ه شاهد من شمملكة" يف اللغة العربية وتقدميه إىل القارىء على أساس أنّ 

 إىل املستقبل. 

قنا إىل نقل النص الفرنسي أبقصى ما ميكن من الضبط واألمانة يف األداء. وهللا ورجاؤ� أن نكون قد وفّ  
 نسأل أن جيعل من هذا الكتاب صورة صادقة ألروع قصة من قصص البطوالت العربية يف هذا القرن.  

 باملعـرّ                                                                                                   

 رمضان الونـد 
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ال نكاد نتمّثل اجلزيرة العربية غري أّ�ا كتلة صحراوية من احلجارة والرمال، وأّ�ا أتون يستهلك ذاته يف     
بطء حتت مساء ضارية. إّ�ا، على العكس من كثري من املناطق األخرى يف العامل، هي البلد الذي صودر 

أّ�ا صوِّرت من عنصر غري مادي. أّما آفاقها فيه الدور األويل لألرض ملصلحة الضوء والسماء. إّ�ا تبدو وك
 فهي أقرب إىل تلك الصور املتوّهجة اليت تولد يف أعماق النار منها إىل مشهد من مشاهد الطبيعة. 

ا مل تكن دائماً على هذه احلال. ذلك أّن املؤرخني يؤّكدون لنا أّن اجلزيرة العربية كانت ومع ذلك، فإ�ّ     
يف عصور متقادمة العهد منطقة خضراء خصبة تسقيها أ�ار كثرية، بل بالداً ابمسة تفرتشها على التناوب  

لكفن األبيض للعصر كّل من املراعي والغاابت، يف الوقت الذي كانت فيه أورواب تتمّدد متلّفعة حتت ا
 اجلليدي. 

 
كيف كانت حياة تلك اجلزيرة العربية الناضرة واملكسّوة ابلغاابت، حيث ختّر الينابيع يف أعماق الفرج     

 املكشوفة؟ 
الواقع أنّنا ال نعلم شيئاً، إذ أنه مل تبلغنا أية شهادة عن ذلك. ومما ال شك فيه أّن حيوا�ا كان شبيهاً    

البالد اهلندية، اإلقليمني اللذين تقوم اجلزيرة العربية بدور صلة الوصل بينهما. لقد كان من حبيوان أفريقيا و 
الضروري أن نلتقي فيها حيوان املاموث واألوروك، واجلواميس والغزالن، وكذلك النسور والفهود. لكّن هذا 

 ه مل يعد موجوداً أبداً. كلّ 
 

أورواب من سباهتا واستيقظت على احلياة، بينما شهدت   وعندما بدأ اجلليد ينسحب إىل الشمال، خرجت   
اجلزيرة العربية الشمس وهي تفرتس غاابهتا فتتحّول إىل صحراء. هكذا تبّدلت أشجارها املتكّلسة إىل هباء 
وأصبحت األمطار أكثر ندرة، وجّفت األ�ار فانتشرت معامل التعرية والتآكل أكثر فأكثر، بينما غّطت 

 يعد يعرتض مسريهتا شيء، وهي ر�ح اجلنوب الرهيبة، مروجها بطبقة من الرمال املتحرّكة. الر�ح اليت مل  
 



23 
 

فقد ولدت      اجلزيرة  أّما عند ختوم  السنني.  ألوف كثرية من  أثناء  عليه يف  بقي على ما هو  كّل شيء 
طع، مث ا�ارت. وقد مدنّيات على مثال الصواريخ املتوّهجة، وارتفعت حنو القّمة، فلمعت كأّ�ا الربق السا

 كان ارتفاعها وهبوطها من السرعة حبيث أّن هباءها كان خيتفي متضائالً أمام اإلحساس هبشاشتها.  
 
هكذا برزت ممالك كبرية مث عادت إىل العدم. ففي الشرق، عند شواطىء دجلة والفرات، شوهدت على   

ذه العواصم الغنية املرتفة امرباطور�ت التعاقب كّل من أور، اببل، نينوى واملدائن، كما شوهدت حول ه
السومرّيني واألكادّيني واألشورّيني والفرس. كّلها ضاعت يف ظلمات التاريخ الواحدة بعد األخرى، مل ترتك 
وراءها غري سلسلة من املدن امليتة، يستمّر ذوابن أقواس النصر فيها حتت الشمس. أما يف الغرب، يف وادي 

، فإّن مصر الفراعنة قد ارتفعت وبلغت قّمة هبائها مث سقطت بدورها يف الفناء، النيل، حول طيبة وممفيس
عند  الشمال  امللكية. ويف  القبور  فوق خرائب  حمّلقة  اجلارحة،  للطيور  احلاد  الصراخ  ُيسَمع غري  يعد  ومل 

مرباطورية  شواطىء البحر األبيض املتوسط، برزت فينيقيا وازدهرت، وكذلك التاالسوقراطية اإلغريقية واال
 الرومانية. 

 
لكّن اجلزيرة العربية بقيت يف منأى من هذه احلركات. لقد كانت مستعصية على الزمن والتغّري  والتاريخ،    

ابنطوائها على نفسها يف صمت ومجود. ذلك أّن العامل املتمّدن مل يكن قد توّصل إىل اجتياز ستار النار 
 سعيدة ألّ�ا كانت جمهولة.  الذي يبعدها عن األنظار. وقد ظّن أّ�ا  

 
أّما القليل الذي كان يُعَرف عنها فقد كان متناقضاً وغامضاً. وبني وقت وآخر كان أحد التجار  القادمني   

من اهلند، ّممن حيملون إىل صور أو جبيل بعض اجملوهرات والعاج أو املرمر، يتكّلم ابنبهار عن املمالك اليت 
ويِصف حبماسة ابلغة مد�ً خمتبئة وراء رمال الصحراء. وهنا يبادر العلماء كان قد اجتازها خالل رحلته،  

والكتبة الناسخون إىل احتواء هذه األساطري وتوثيقها دون أي حتقيق أو تثبيت. وعلى ذلك فقد عّدد 
 .  )1(بطليموس يف "العربية السعودية" وحدها مائة وسبعني أطماً بينها ست حواضر ومخس مدن ملكية 
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اجلزيرة      شبه  ابجتياح  غالوس  آليوس  اإلقليمي  مصر  قنصل  إىل  أغسطس  االمرباطور  عهد  وقد  هذا 
لالستيالء على القالع اليت كثر احلديث عن ثرواهتا، رغبة منه يف معرفة احلقائق املختبئة وراء هذه األساطري. 

رتق معهم قلب اجلزيرة العربية وقد مجع القنصل فيالقه، وأمر رجاهلا ابرتداء دروعهم النحاسية الثقيلة واخ
ق م. لكنه مل جيد فيها غري أرض ممحلة حزينة، تسكنها قبائل متوحشة ال تكاد تكون هلا صورة    24عام  

بشرية. وقد هلك أكثر اجلنود من العطش خالل تلك البعثة. أما اآلخرون فقد تساقطوا حتت ضغط احلرارة  
جلوارح بعد أن جرى جتميعهم يف سرا� مئوية. ومتضي بضعة  واإل�اك الشديد، مث تُرِك اهللكى للطيور وا

أسابيع فيجد البدو الذين ميّرون من هناك جثثهم نصف مغطاة ابلرتاب، وما تزال قبضاهتا العارية اهلزيلة 
 مشدودة على سيوفها. 

 
مث أقلعت روما عن غزو شبة اجلزيرة عمًال بنصيحة آليوم فبقيت اجلزيرة العربية بكراً ومعزولة عن العامل،     

 "ذلك أّ�ا كانت منطقة قاحلة غري مضيافة، وبالداً عنيفة قاسية، يسكنها أ�س هلم عنف بالدهم وقسوهتا". 
 

الّلنب حيث يتوفر قليل من املاء أو توجد بئر وقد جنح بعض القبائل يف بناء بيوت متواضعة من اآلجر و    
مستدير وسط واحة من الواحات أو عند شاطىء البحر. أما السكان اآلخرون فقد كانوا يعانون حياة  
�ئسة. وكان هؤالء يتأّلفون من الرعاة البدو الذين يقودون أمامهم قطعا�ً هزيلة حبثاً عن مرعى أكثر هزاًال.  

 وحرما�م من كل ثقافة ال ميلكون كثروة وحيدة هلم غري حيويّتهم.   كانوا خبشونتهم وجوعهم
 لكّن هذه احليوية كانت ضخمة ضخامة كّل ما حتدثه الصحراء يف أعمال الرجال. 

 
إّن موجات بطيئة غري    الذين جيهلون أسرارها.  تبدو جامدة وخالية إال ألولئك  الصحراء ال  أّن  ذلك 

انت تسيل يف هجرات عرب هذا اإلطار اهلامد واملتحّجر، حيث ال شيء  منقطعة من الكائنات البشرية ك
يبدو متحركاً منذ أوائل اخلليقة، منطلقة من اليمن، عند الزاوية اجلنوبية الغربية من شبه اجلزيرة، لتعيش بداوة 

 يف الشمال الشرقي منها، يف مناطق أكثر خصوبة من سور� والعراق.  
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نخفضة، والوفيات مرتفعة، يف التجّمعات احلضرية للقطاعات املتوّسطية. وعلى وقد كانت نسبة املواليد م  
ذلك فقد كانت املدن متتص الفائض من الفالحة احمللية بسهولة، حبيث مل تكن هذه األخرية يف حاجة إىل 

 املهاجرة لتأمني حاجتها إىل العيش.  
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لكّن الوضع يف الطرف اآلخر من اجلزيرة العربية كان شيئاً آخر. ففي اليمن، حيث األرض أقّل قحولة     
واألمطار أكثر غزارة، أتيح للسكان أن ينصرفوا بسرعة إىل الزراعة. ومن مثّ زاد عددهم بسرعة أيضاً. وملا 

دن وحرف يدوية حملية قادرة على مل تستطع مساحة األراضي املزروعة أن متتد وتّتسع، ومل تكن هناك م
بقذف   إال  منه  تتحّرر  أن  البالد  تستطيع  ال  بطيء،  احتقان  فقد كان حيدث  منهم،  الفائض  امتصاص 
الفائض من سكا�ا إىل اخلارج. ومل يكن يف وسع هؤالء أن جيتازوا البحر األمحر الستعمار أفريقيا، حيث 

ء أقّل استعداداً الستيعاب البشر من اجلزيرة العربية، كما يقوم السودان يف مواجهة اليمن، وهو أيضاً صحرا
أّ�م مل يكونوا قادرين على استيطان األرض على امتداد الساحل، ألّن شعوابً ذات أصول أجنبية كانت  
الشرقي. هكذا  الشمال  الرمال ابالجتاه حنو  املنطقة. وعلى ذلك فقد أرغموا على اجتياز  تقيم يف تلك 

داخلية هي املخرج الوحيد املتاح هلم. وقد كان الفريق من السكان الذي فرضت عليه كانت الصحراء ال
الكثافة السكانية عملية اهلجرة يدفع أمامه اجلماعات الصغرية املقيمة عند ختوم األراضي املزروعة ويرغمها 

 التخّلي عن الينابيع على اهلبوط إىل الود�ن املّتجهة حنو اجلزيرة العربية الوسطى ويضطّرها دون توّقف إىل
ق. هكذا  الغزيرة والواحات اخلصبة، واللجوء إىل مواقع من املاء أكثر ندرة وبساتني من النخيل املتباعد املتفرّ 

ال تعود هذه اجلماعات اليت دفع هبا إىل منطقة تستحيل فيها احلياة الزراعية قادرة على أتمني أرزاقها إال 
 بل.ابالنصراف إىل رعي املواشي واإل

 
على أّن هذه اجلماعات اليت كادت تصبح رعوية وحسـب، مل تبلغ بسبب ذلك أقصى درجات االغرتاب.     

البائسة  الواحات  آخر  عن  اإلبعاد  إىل  خلفها،  املتدافعة  اجلماهري  املطاف، حتت ضغط  هبا  انتهى  لقد 
سرية اليت ما تزال موضع والدخول يف الصحراء حيث أصبحت بدوية خالصة.. "يقول لنا لورانس أّن هذه امل

مالحظة حىت اليوم يف أسر معزولة وقبائل ميكن أن تقاس مراحلها وتؤرّخ بدقة، قد تتابعت على التحقيق 
منذ اليوم األول الذي حفلت فيه اليمن بسكا�ا. إّن الود�ن القائمة بني مكة والطائف، حافلة بذكر�ت  

جودة يف بالد جند وجبل مشر واحلماد حىت حدود سور�  مخسني قبيلة قد انطلقت من هناك وهي اليوم مو 
الرحَّل،  البدو  مصنع  العربية، حيث  للهجرات  االنطالق  نقطة  عن  البحث  هناك جيب  من  العراق.  أو 

 .  )1(ومصدر التيار البشري التائه يف الصحراء" 
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أبداً. هكذا كانت تدفع إىل   وملا كان االحتقان اليمين ظاهرة دائمة، فإّن السيولة البشرية مل تكن تنضب   

الصحراء مجاعات جديدة دون توّقف، حىت أّن اجلزيرة العربية الوسطى قد عرفت هي أيضاً أزمات الفائض  
واالنتفاضات  االضطراابت  تتابعت  هنا  ومن  األمر.  هذا  يف  املفارقة  من  يبدو  ما  رغم  السكان،  من 

 حقها يف احلياة.  واملصادمات بني القبائل، ساعية إىل التفاين لتأمني  
 

عليها     حمّرماً  فاجلنوب كان  تذهب؟  أن  وسعها  يف  للتيار كان   ،أين كان  املعاكس  االجتاه  يف  والعودة 
مستحيًال، ولو أّ�ا استطاعت التوصل إىل ذلك فإّ�ا لن جتد يف هذا االجتاه غري رمال قاحلة، أو قبائل 

 النفاد إىل احلجاز غري مرغوب فيه، ألّن املنحدرات أخرى مصّممة على إابدهتا واستئصال شأفتها. كما أنّ 
الذين كانوا  اجلبليني  السكان  املنطقة حماطة بصفوف كثيفة من  الداخلي هلذه  الوجه  تشّكل  اليت  احلادة 

 .  )1(يتمّيزون مبواقعهم الدفاعية 
قبائل التائهة، فإذا   هكذا ال تبقى أمامهم غري الواحات الوسطى من جند، تلك اليت كانت تّتجه حنوها ال   

قد  الصحراء  إذا كانت  أما  احتالهلا جزئياً.  ينجحون يف  فقد كانوا  قوة وسالح جيد  كان رجاهلا ذوي 
 أساءت تغذية قواهم فإ�م ال يلبثون أن يرتّدوا تدرجيياً إىل الشمال، بني أجراف احلجاز وأنقاض األحساء.  

 
ومع ذلك فإّن الضغط مل يكن يتوقف أبداً. لقد كان التيار البشري مستمراً يف انطالقه حنو الشمال      

حبركة بطيئة، ولكّنها قاسية ال ترحم، حيمل معه القبائل على امتداد الواحات اليت تنتشر عرب تدمر واجلوف  
ون اجلائعة تلهمهم حيازة املعزى أوالً ووادي سرحان حىت ختوم سور� والعراق. "هكذا كانت املناسبة والبط

يتحّولون عن حياة   مثّ اخلراف. ويف يوم من األ�م يقبلون على زرع القليل من الشعري ملاشيتهم. ومن مثّ 
البداوة ليعانوا ما يعانيه الفالحون املزارعون، من البدو املتدافعني وراءهم، ّممن يّتخذون الطريق اليت اختذوها 

ل، وهنا يتحالفون مع الفالحني الذين سبقوهم إىل االستقرار فوق األرض بدافع املصلحة هم أنفسهم من قب
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يتمثلون حياة   السلب والنهب. هكذا  لعمليات  يتعّرضوا  أن  من  املشرتكة، وبطريقة غري حمسوسة، خوفاً 
 . )1(هؤالء ويصبحون هم أنفسهم يف عداد الفالحني" 

تتكامل، يف ضواحي دمشق، د    اليت أخرجت لقد كانت  الدفعة  إّن  من عدن.  قريباً  بدأت  ورة تطور 
العرب من أراضيهم لتجعل منهم بدواً رّحًال هي نفسها اليت أخرجتهم من الصحراء لتجعلهم مرة أخرى من 
املزارعني. كّلهم، دون استثناء، قد مّروا من هناك. وليس من أسرة مقيمة يف الشمال، مل يكن آابؤها قد  

العربية الوسطى يف فرتة معّينة من التاريخ. هناك استقبلت طابع البداوة. وقد كان هذا الطابع   اجتازوا اجلزيرة
حيدث فيها أثره بثبات يستعصي على احملو تبعاً لطول إقامتها يف الصحراء. إّن "البدوي" كما الحظ واحد  

بل    ،يتيه حبثاً عن متعة التيه  "ليس كما يَُظّن، إنسا�ً غري ذي جذور  :من خرية العارفني ابلعامل اإلسالمي
هو ميّثل اإلنسان املتكّيف خري تكّيف للبيئة الصحراوية، وليست البداوة طرازاً من العيش أقل علمّية من 
احلياة الصناعية يف ديرتويت أو يف مانشسرت، إّ�ا تكّيف اإلنسان لوسطه الطبيعي على حنو عقالين صامد 

   .)2(متزّمت حىت اإلفراط والشطط" 
ومهما ابتعد� يف العودة إىل ماضي اجلزيرة العربية، فإنّنا جند فيه هذا التيار الدائم غري املنقطع، الذي     

يسيل من اجلنوب إىل الشمال. إنّه الظاهرة األساسية لكّل احلياة العربية، والسبب التحيت الذي يعّني مصري  
الذي احتفظ ابحلياة داخل منطقة من العامل تبدو فيها    كّل من أزماهتا التارخيية الكبرية ويفّسرها. إنّه هو

احلياة مستحيلة عند النظرة األوىل. وهو نفسه الذي احتفظ ابحليوية وأمناها عند سكا�ا. لقد فرض قوانينه 
ونظمه على القوة األّولية اليت دفعت هبا عرب املساحات املكشوفة شروط غري مالئمة. هذه القوة هي اليت 

صحراء وحّولتها يف بطء إىل طاقة وإىل ضوء. لقد أخرجت من هذه اخلامة اخلشنة والالمبالية وّجهتها ال
 ثالثة طرز بشرية هي أكمل ما عرفه العامل العريب: احملارب والشاعر والقديس.  

 
  واألرجح أنّه، يف أي مكان آخر غري اجلزيرة العربية، مل يستطع الوسط اخلارجي أن خيضع املادة البشرية   

ملثل تلك القوة من الضغوط، والتزّمت من اإلكراه والقسر، والشّدة من النشوة. "يقول لنا جريالد دو جوري:  
يف  الصحراء وحدها يستطيع اإلنسان أن يتذّوق ابمتالء فرحة أن يكون إنسا�ً وأن يتخّلص من االختالط 
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سلطان البشري. فال منافس له فيها. وال اخلانق يف العامل. كّل ما يراه هناك يشعره بفخر االنتماء إىل ال
حيوان يستطيع االنقضاض عليه بصورة مباغتة، وحىت األشجار فهي غائبة غري موجودة. إّن صمت الوحدة  

ملكية غري ضرورية وغري موضع للحسد والغرية فيما   يعيد اهلدوء إىل األعصاب املتوترة، كما تصبح كلّ 
 األساسية. سوى الدابة اليت حتمله وبعض احلاجات 

لوجه أمام أعظم أدوات     اليت ُصوِّروا منها، وجهاً  اإلنسان هنا وحده، يف وسط إخوته، فوق األرض 
اخلالق: الشمس، والقمر، والكواكب. إّن مجال الفجر الذي ال يوصف، وروعة الغروب، وتأللؤ النجوم 

للعقل. ومع ذلك فإّن غريزة اإلنسان   الصحراء يبدو وكأنّه حتدٍّ   تعلن انتصار اخللق يف كل يوم. وإّن حبّ 
السوّي ال تستطيع أن تقاومه، ومنذ أن تتعّرف إليها يف املرة األوىل فإّن الصحراء ال تين أبداً عاملًة على  

 . )1(اجتذابك إليها"
على أّن الصحراء ال تقتصر على اجتذاب اإلنسان وحسب. إّ�ا تعجنه وحتّوله، "وقد كتب ت.أ.      

ن �حيته يقول: الصحراء هي من األصالة والتفّرد حبيث ال تقبل القسمة أبداً. إّ�ا حتتوي اإلنسان لورانس م
بكليته، مثّ ال ترتكه حىت تكون قد أعادت صنعه رأساً على عقب. وحىت الغريب الذي جيتازها فقط، خيرج 

ن ينسى أبداً الفرتة اليت عاشها منها إنسا�ً خمتلفاً عّما كان عليه من قبل. ومهما فعل بعد ذلك، فإنّه ل
 . )2(فيها، كما حيتفظ ابحلنني إليها حىت آخر حياته"

 
ث هذا اإلطار طابعه يف القبائل التائهة اليت يكتب عليها أن تعيش  دِ ه أن حيُ وإذاً فاألجدر من هذا كلّ     

يمن مسقط رأسها. كّل فيه عدداً من القرون. إّ�ا كانت تنسى ذكر�ت أصوهلا بسرعة منذ خروجها من ال
 ما كان من غري الصحراء ميّحي من ذاكرهتا. فهي ال تعود تعرتف بغريها وطناً هلا أبداً.  

 
غري       حماربني  التافهني،  املزارعني  هؤالء  من  جتعل  بطيئة  صياغة  واألجساد  النفوس  يف  تبدأ  مث  ومن 

كثرة وإرادة احلياة، من الفتنة حبيث أّن الوجود ُمدافعني. وقد كانت موارد الصحراء من القّلة، والقبائل من ال
فيها يصبح موضعاً لتنافس ال رمحة فيه وال هوادة. يف هذا األتون املستعر حيث ال يتم احلصول على شيء 
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البدوية،   الناس. وتنتهي احلياة  على األكفأ واألنشط من  إال ابلعنف أو ابحليلة، يكون املستقبل موقوفاً 
 االنتظام تبعاً لسّلم من القيم ترتفع فوق قمتها املروءة اليت تعين يف الوقت نفسه مزجياً بطبيعة األشياء، إىل

من الشرف والرجولة. والرجل الذي ميلك من هذه املروءة ما ال ميلكه سواه يُعَرتُف به زعيماً، ألنّه أكفأ من 
التدمري الذي حتدثه نسبة الوفيات غريه يف أتمني البقاء لعشريته. إّن حيويّته وصالبته كانتا تعّوضان عن  
 املخيفة. وقوة ذراعه كانت تتيح لرفاقه فرصة الوصول إىل مواطن املاء. 

إّن قبيلة ال مروءة هلا كان مقضّياً عليها أن ختتفي وتزول، فإّما أن هتلك جوعاً، وتنطفىء من العقم، أو    
 .  -وهذا أسوأ األمور  –ال حتّول إىل العبودية من ِقَبِل قبيلة أشّد ِمراساً على القت 

 
يف هذا العامل الشرس البسيط الذي يرتّدد إليه ابستمرار كّل من اجلوع واملوت، تقوم األسلحة بدوٍر هو   

من األمهية حبيث أّ�ا تتزّين بفضائل رمزية. إّن نوعاً من االمتزاج الصويف يتحّقق بينها وبني أولئك الذين 
تنقل قّوهتا وقسوهتا إليه. لقد كان السيف ميّثل   يستعملو�ا، فإّما أن حيمل اإلنسان إليها فضائله، وإّما أن

يف الوقت نفسه كًال من اجللد بصالدته، والرباعة حبّده، والعّفة بربيق فوالذه الصلب العاري. إّن اجلسد  
اليت حترّكه يكو�ن موجوداً  السيف والذراع  والروح واللحم والنفس مل تكن غري موجود واحد، متاماً كما 

لك ألّن التفريق بينهما يساوي االنتحار. إّن الرجل العقيم أو اجلبان كان يرى سيفه قامتاً واحداً أيضاً، ذ
 ويشهد انكساره بني يديه. وكان يصبح ضعيفاً. وضعفه يُفِقده سلطانه ومكانته يف عشريته.  

: ليس  كلُّ حمارب ساقط كان يُطرد من مجاعته مث ال تستقبله أية قبيلة أخرى، "يقول لنا فيليب حيت    
على البدوّي ما هو أفجع من أن يفقد انتماءه إىل قبيلة من القبائل، إذ بدون هذه القبيلة جيد نفسه عملياً 
يتمّتع  فال  القانون،  على  اخلارج  اليوم وضع  ذلك  منذ  القانوين  إّن وضعه  الضعف.  من  يف حال كاملة 

 .  )1(ابحلماية واألمن" 
 

يل خنبة صارمة تستبعد الضعفاء ملصلحة األقو�ء وترفع إىل رتبة هكذا كانت تتكّون من جيل إىل ج     
 الزعماء الرجال األكثر "رجولة" أي األكثر خصوبة، واألكثر إبداعاً، واألكثر جرأة وشجاعة.  
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ومع ذلك فإّن هذه القبائل اليت تقضي عليها شهوة احلياة أن تتفاىن كانت تشعر ابستمرار ابنتمائها    
 ّ�ا تتكّلم اللغة نفسها، وكانت حتّس معها ابلفخر العظيم. بعضها إىل بعض أل

واملؤسف أّن هذه اللغة كانت تتطّور يف اجتاهات متباينة خمتلفة تبعاً ملسرية القبائل. إّن عشريتني تنتميان    
ن إىل أصل واحد فّرقت بينهما سّيئات البداوة واختذات طريقني متباعدين خالل أجيال كثرية كانتا تالحظا

ابندهاش، حني تلتقيان من جديد حول بئر من املاء، إّ�ما مل تعودا تستعمالن العبارات نفسها للتعبري عن 
بدأوا ال يفهمون حماريب جند أو   أّن حماريب احلجاز أو األحساء  األشياء نفسها. واألخطر من هذا كله 

 حائل. 
ِقَبل شبه اجلزيرة كّلها. لكّن فساد لغتهم   هذا وكان العرب ذوي كرب�ء يريدون أن تُعَرف شجاعتهم من   

 كان يشّكل عقبة أمام انتشار أجمادهم.
على أّن الصحراء اليت تلد احملارب قد ولدت الشاعر أيضاً. وقد استطاع هذا الشاعر أن حيّقق تفّوقه    

 –ة. إّن الشاعر  بسرعة ابلغة على هؤالء الناس املتعّطشني إىل مساع األقاصيص اخلرافية والقصائد البطولي
هو الذي وُِكَلت إليه مهمة احلسم يف اخلالفات ذات الطابع اللغوي، وقول ما حيسن من   –أي العارف  

القول، ورفض ما ال حيسن من التعبري،  وتثبيت الكلمات اليت يتقّرر متثيلها لألشياء بصورة مربمة قاطعة. 
كرة واحدة، فقد كان يؤخذ ابلتعبري الذي خيتاره  فإذا جلأت أسراتن إىل استعمال تعبريين خمتلفني لقول ف

ويف بطء  فشيئاً  برزت شيئاً  ينتشر بني اجلميع. هكذا  قابل لالستئناف وكان  الشاعر. كان حكمه غري 
شديد لغة وحيدة تبّناها العرب حبماسة ابلغة انتهت هبم إىل اعتبارها وطنهم الثاين. " كتب فيليب حيت 

بدي مثل هذا اإلعجاب املتهّوس ابلتعبري األديب، وليس من شعب يتحّرك يُ   يقول: ليس من شعب يف العامل
بل ليس من لغة يف العامل تبدو جديرة مبمارسة أتثريها يف نفوس من   ،كالعرب ابلكالم امللفوظ أو الكتابة 

رة مستمعني ة اليت ال تقاوم. وحىت يومنا هذا جند يف بغداد ودمشق والقاهمو�ا إىل هذه الدرجة من القوّ يتكلّ 
يستفزهم حىت اهلذ�ن إنشاد القصائد القدمية واخلطب امللقاة ابلعربية األدبية، مع العلم أّن الذين يفهمو�ا 

ث يف املستمعني أثراً ميكن أن يوصف ابلسحر دِ جيداً هم قّلة من الناس. إّن اإليقاع والقافية واملوسيقى حتُ 
 .  )1(احلالل"
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جيب أّال يُبَحث عن املظاهر احملسوسة األوىل للوحدة العربية ال   –وهذا واقع معّرب    –من أجل ذلك       
يف دولة، وال يف نظام معّني للحكم، بل يف مؤّسسة ذات طابع شعري. فمنذ القرن الثالث للميالد، ويف  

ظ، وهي مدينة صغرية تقع بني أوقات منتظمة، عمدت القبائل إىل إعالن اهلدنة العامة والتوجه إىل عكا
هذه  إّن  املختلفة.  القبائل  شعراء  وجياهبون  قصائدهم  ينشدون  الشعراء  إىل  لالستماع  وخنلة،  الطائف 
االجتماعات اليت كانت تّتخذ يف احلياة العربية مكانة شبيهة ابأللعاب األوملبية عند األغريق، كانت تستمر 

قية، حيث يعقد اللواء "ملن ينشد أعمال خري الشجعان أبصفى أ�ماً كثرية. لقد كانت ندوات فصاحة حقي
 تعبري لغوي". 

ويف يوم التجّمع األخري، كان الشاعر الذي حظي إبعجاب األكثرية يقف فوق مرتفع من األرض      
ويبدأ إبنشاد قصيدته أمام مجع عظيم. "فتارة يشيد بفضائل قبيلته ونبالة زعيمه، واترة أخرى يصف متعة 

ر، ومرة اثلثة يشيد ابلشجاعة، أّما الشرف فهو مادة قصيدته الدائمة. ويف مرات أخرى ينصرف إىل الثأ
وصف روائع الطبيعة، وسكون الصحراء، وطيب الواحات وعذوبة الينابيع. وأّما املستمعون املتعّلقون بشفتيه  

ن اإلعجاب ابلبطل واالزدراء فقد كانوا يستسلمون لكّل املشاعر اليت يريد أن يثريها يف أنفسهم. لقد كا
ابجلبان يرتسمان يف وجوههم املتيّقظة، بينما يستمد الشاعر مزيداً من النشاط عند شهود قوته فيستعيد 

 .  )1(إنشاده حبرارة متجددة"
 

كان الشاعر يطيل الكالم، يستفزّه إهلامه. وقد يهبـط الظالم يف الغالب قبل أن تنتهي املباراة. وتصعد       
وم إىل السماء، فتسمع، دون أن ترى، أصداء اجلماهري املنتشية ابلشعر، وهي تضطرب يف الظالم.  النج

وبعد أن ينتهي الشاعر األخري من إنشاد قصيدته، ينهض احلَكُم لُيعِلَن اسم الفائز، الذي تكتب قصيدته 
 .  )2(القادمة حبروف من الذهب على شريط عن القماش الثمني وتعّلق على الكعبة لتحفظ لألجيال 
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ف اهلدنة. فتحِمُل القبائل أسلحتها وتعود إىل الصحراء حيث تعود املنافسات واملعارك سريهتا  وهنا تتوقّ      
األوىل. لكّن هذه القبائل كانت حتمل من عكاظ إحساساً جديداً: إنّه اإلحساس ابمللكية املشرتكة ِلَكنز 

 ال يقّدر بثمن، جيب عليهم أن يدافعوا عنه معاً، إذا تعّرض للتهديد.  
 يلبث العرب الذين أتثّروا ابلشعراء واّجتهوا حنو مظاهر الفكر أن سّجلوا خطوة الحقة واكتشفوا وراء  مل     

 الشعر وطناً اثلثاً، هو الدين. 
 

كانت القبائل يف البداية قد أخذت تعبد السيف العاري، وقد زرعته يف الرتاب، لتثبت دائرة الشياطني       
ئاً فشيئاً وبقي السيف العاري وحده، شهادًة على اجلهود املبذولة لالرتفاع عند مركزه. مثّ زالت الدائرة شي

من رتبة الصورة احملسوسة إىل الفكرة اجملردة. وعلى ذلك انسحبت التعّددية اإلهلية البدائية وتركت مكا�ا 
هذا العري   لِنوٍع من اإلحساس املسبق إبله واحد خالد، مطلق ّمت إدراكه قياساً على عري الصحراء. وكان

من اخلشونة والقحولة حبيث يعجز عن اجتذاب احلساسيات األجنبية. لقد كان ميلؤها بشعور من اخلوف  
والوهن. أّما البدوي فقد كان يستقبله بكّل روحه. أَوليس أنّه، وهو املتحّرر من كل قيد مادي، يتمّتع حبرية 

ه كثافة وأشد أفراحه ثراء وخصوبة؟ "لقد كان شخصية مطلقة؟ أَوليس أنّه هناك كان حيّس أبكثر انفعاالت
ميلك يف هذا العري كّالً من اهلواء، والر�ح، والشمس، والضياء، والبطاح املكشوفة والفراغ الذي ال حّد  
له. إنّه مل يعد يرى يف الطبيعة ال اجلهد البشري وال اخلصوبة، ليس غري السماء فوقه واألرض النقية من كّل 

يقرتب من إهله بصورة غري واعية. ذلك أّن هللا عنده مل يكن موضعاً للتشبيه، وال حمسوساً، سوء حتته. هناك  
وال هو ذو طابع َخلقي، وال منشغًال ابلعامل أو به هو نفسه، إنّه الكائن املوجود دون لون، ودون صورة  

يعة واملادة غري ودون صوت، إنّه الكائن الذي يستوعب كّل شيء، وهو بيضة كّل حيوية. ومل تكن الطب 
مرآة تعكس كينونته. إنّه مل يكن يف وسع البدوي أن يبحث عن هللا يف داخل نفسه، ما دام أنّه كان واثقاً 
من وجوده يف ذات هللا. كان جيد يف هذا اإلله العريب، الذي هو العظيم وحده، والذي كان يف عمليات  

 .  )1(ه ورفيقهكرُُه األكثر إلفاً، وسندالطعام، والقتال، واحلب، فِ 
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وكان العرب يسعون جاهدين إىل االقرتاب من رهبم، من جيل إىل جيل، ابستبعاد صفاته، رغبة يف     
التوّصل إىل ذاته. لكّنهم ال يبلغون ذلك إال بصعوبة. كان فكرهم ينحين حتت ثقل خياهلم، وكان ميلهم 

الكلية   التعبري عن أنفسهم ابلصور ال ابملعاين  يعرتض طريقهم يف كفاحهم النتزاع امسه من  الطبيعي إىل 
العامل  من  حمّرياً  فيه نقص َوعاهة. لكّن هاجساً  اندفاعهم حيتفظ منه بشيء  األلوهية يف ذاهتا. لقد كان 
 العلوي كان حيّلق فوق هذه اجلهود كما حتّلق الصرخة اليت تبلغ من احلّدة حبيث ال تستوعبها اآلذان البشرية.  

 
لصحراء شخص النيب بعد أن ولدت كًال من احملارب والشاعر. "يقول لنا لورانس: إّن وهنا ولدت ا     

األفكار والعبقرية  التشّنجات واالنتفاضات، فهو عنصر  توّقف مراحل من  اجتاز دون  قد  الشعب  هذا 
ماء هم أكثر الفردية. إّن حترّكات البدو غريبة جداً، وال سّيما يف مناقضتهم هلدوئهم اليومي. إّن رجاهلم العظ

عظمة ابلقدر الذي جياوزون به بشرية مجوعهم. إّن عقائدهم تنطلق من الفطرة، وتصّرفاهتم من اإلهلام. إّن  
 .  )1(ما يصنعونه أكثر فأكثر هو العقائد

إّن العرب يفخرون يف أّ�م قد زّودوا العامل أبربعني ألف نيب، وحنن منلك الشواهد التارخيية على ذلك يف   
نهم على األقل. إّن اختبار حيواهتم يكشف عن تشابه غريب بينهم: كّلهم يّتخذون االّجتاه نفسه يف مائة م

 تشّبث رتيب. 
 

هؤالء الرجال املّتصفون ابملوهبة الدينية ولدوا مجيعاً، ال يف التوّحد بل يف صميم جتّمع بشري: واحة،     
دفاع شديد غري عقالين ويدفع هبم إىل صمت  قرية أو مدينة متامخة للصحراء. وفجأة يستويل عليهم ان

الرمال حيث كان يف وسعهم أن يسمعوا بوضوح أشّد الوحي السماوي احلي، هذا الوحي الذي كان من  
 . )2(احملتمل أّ�م قد محلوه معهم إليها 

 
 .11دوتي، ص .مة على الصحراء العربیة لشارل ممقدّ  . 1
نجذاب ة غیر نوع من االف إلى اندفاع األنبیاء نابعة من أنھ ال یجد في موھبة النبوّ ني" التي نسبھا المؤلّ صفة "غیر العقال  نّ إ  . 2

 من   ات الدعوة اإلسالمیة ھو حالة تلقٍّ الوحي كما جاء في حولیّ  نفعاالت أو الشطحات الصوفیة. مع العلم أنّ النفسي الخاضع لال
اه النبي ال  الصوت السماوي الذي یتلقّ   م. وعلى ذلك فإنّ یتجاوب مع األحداث والوقائع الیومیة على نحو منطقي منظّ   السماء

بن عبد هللا علیھ السالم وھو في غار    محّمد د كما كان شأن  یحتمل أبداً أن یكون قد حملھ معھ حین یخلو إلى نفسھ في حالة توحّ 
 ب" .  حراء. "المعرّ 
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ودون إىل  لقد كانوا يقيمون يف الصحراء مّدة تطول أو تقصر، يف حالة من التقّشف والعبادة. وأخرياً يع   
مساقط رؤوسهم بعد أن يكون إهلامهم قد تكامل فاّختذ أبعاده النهائية ليشركوا حواريهم فيما استقبلوه من 

 ذلك الوحي. 
 

على أّ�م مل يكونوا كلهم من القوة حبيث حيتملون مثل هذا اجلهد الفكري. كثريون كانوا يتساقطون يف    
الصحاري مغطاة ابلعقائد املبتورة املنكسرة" . لكن بعضهم    أثناء مسريهتم. ومن أجل ذلك " كانت حاشية 

كان ينتصر يف التجربة. فكانوا يعودون منبهرين "بنظرة واحدة إىل هللا ويظهرون عرب غشاوهتم اجلسدية"  
كما هو الشأن عرب زجاج ُمدّخن "شيئاً من اجلالل الساطع، ذلك اجلالل الذي جتعل النظرة اجلليُة إليه  

 .  )1(مى، أصّم وأبكم" اإلنساَن أع
 

وكما أّن احملارب كان يف املقّدمة من صفوف املعركة املادية فإّن النيب كان يف املقّدمة من صفوف املعركة     
لذلك فقد كان العرب حييطون النيب    –جنون أو تشّنجات    –الروحية. لقد كانت ترقبه أخطار حقيقية  

ثٍر من عنف اجلهد الداخلي أو من أثر . فإذا ظهر إىل الناس مرة أخرى مرتحناً ومنهوكاً أب)2(ابحرتام خاص
تقّشفه فقد كان البدو يتدافعون حوله ليتلّقوا من فمه النور الذي انبثق من احتاد جسده ابملطلق، وليدركوا 

 النجاح الذي حتّقق فيما أواله هللا من الوالية والسلطان.  
 
  

 
 55ص  ،ت.أ. لورانس.  1
نفعالیة  ة تلك الظاھرة االجات كأخطار ترقب مسیرة النبي یرى في النبوّ ث عنھ من الجنون والتشنّ ما یزال المؤلف فیما یتحدّ  . 2

النبي محّمد بن عبد هللا   العاریة من موازین العقل ومقاییس المنطق الواقعي. وفي ھذا الموقف ما یدعو إلى الدھشة ال سیما وأنّ 
س ھ علیھ السالم أسّ یضاف إلى ذلك أنّ   ،نفعاالت غیر الواعیةف ضحایا االف یوماً في سنوات الدعوة تصرّ السالم لم یتصرّ   لیھع

ً   بنىدولة و جات كانت من  الجنون والتشنّ   الزعم بأنّ   ع لھ مستعیناً بما كان یأتیھ من وحي السماء. وعلى ذلك فإنّ وشرّ   مجتمعا
ة وبصورة خاصة لطبیعة الدعوة اإلسالمیة. واألغرب من ھذا  دعوتھ ھو سوء فھم لطبیعة النبوّ   األخطار التي ترقب النبي في

علینا ما قد یستشھد    الكاتب یجعل من ھذه األخطار المرتقبة تفسیراً لالحترام الشدید الذي یظھره العرب لألنبیاء. وال یردّ   كلھ أنّ 
جات  الجنون وال التشنّ   ثُ حدِ " فالقول الثقیل ال یُ قَْوًال ثَِقیًال  إِنَّا َسنُْلِقي َعلَْیكَ ائل: "  بھ الكاتب من آیات القرآن الكریم إذ یقول عّز من ق

 ب".  المرضیة. "المعرّ 
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ان بن احلويرث، عبيد هللا، زيد بن عمرو،  أّما أشهر األنبياء يف عصر ما قبل اإلسالم: ورقة بن نوفل، عثم   
فقد أحدثوا بنبوءاهتم محاسة ابلغة شديدة. لقد كافحوا ضد األساطري القدمية وشجبوا العبادات احمللية،  

الواحد   العرب كيف يصّلون مجاعة وطّوروا فكرة اإلله  . وإذا كان هؤالء جديرين أبن يقولوا،  )1(وعّلموا 
بصورة أوضح ّممن سبقهم، ما ليس من صفات هللا، إال أّ�م مل يكونوا خرياً منهم يف تعيني هذه الصفات.  
هكذا اقتصروا، يف عجزهم عن حتقيق أي بناء إجيايب، على إعالن "أّن رسوًال من السماء سيظهر قريباً على  

ة هللا وليفتح هلم أبواب اجلنة". وقد كان هذا كافياً لدفع اجلميع إىل انتظار  األرض، ليحمل إىل العرب شريع
 هذا املسيح يف اختالجة من الصرب النافذ. 

 
هذا هو العمل الذي كان قد حتّقق، منذ البدا�ت األوىل، يف أعماق تلك الصحراء اليت يظنها العامل    

 ساكنة جامدة وخالية.  
حملاربني الذين ال يقهرون كما ّمت احلفاظ على وحدة اللغة. وقد كانت املسرية كان قد صبغ فيها عنصر من ا

 حنو الوحدانية تقرتب من القّمة.  
إّن اجلزيرة العربية مل تعد تنتظر غري الرجل العبقري الذي حيمل إليها يف استنارة مفاجئة وعَيها بوحدهتا،    

 دة. وذلك ِبضمِّ كّل هذه القوى املتفّرقة يف حزمة واح
)، ولئن استطاع اهلامشي ابن عبد هللا أن حيتوي يف 632-  570وكان حمّمد هو هذا الرجل املنتظر (   

الوقت نفسه وبصورة كلية روح مواطنيه، وأن يفرض شريعة وحيدة على جمموع القبائل فذلك ألنّه كان يف 
نبياً شاعراً   فضائل املتمّيزة هلذه النماذج البشرية وحمارابً مجع يف نفسه، على درجة عالية، ال)  2(وقت معاً 

 الثالثة. لقد كان التعبري احلي عن كل األطماح العربية.  
 

 
العرب بخاصة. فالنبوة كما جاءت في  یجدر بنا أن نالحظ بأّن كلمة نبي عند الكاتب ال تعني ما تعنیھ عندنا نحن المسلمین أو  . 1

من السماء. أما كلمة نبي عند الكاتب فتطلق على كّل من یتصّدى لإلصالح یطلق على الرجال الذین تلقّوا الوحي كتاب هللا اسم  
 تصفیة العقیدة. "المعّرب".  الدیني أو 

من  ھ في الوقت نفسھ جاء بكتاب  ولكنّ  ،بن عبد هللا علیھ السالم كان شاعراً  محّمد  أنكر اإلسالم على المشركین الزعم بأنّ  . 2
 ب". ى بما فیھ من جمال التعبیر وإعجاز الصیاغة وجملة المعاني فصحاء العرب من قریش. "المعرّ السماء یتحدّ 



38 
 

لقد محل إىل البدو، ابعتباره نبياً، الدين الذي كانوا ينتظرونه، إنّه اإلسالم، الدين الذي كانوا منهم      
اء الذي كان يعترب املقام اخلايل إلله مسلمني ، أي مؤمنني . وبفضله حفلت الكعبة ، هذا املكّعب من البن

 .  )1(جمهول، حبضور علوي وأصبحت بيت هللا، اإلله الواحد، الالمتناهي، اخلالد، والعريب بصورة متفردة 
 

أّما ابعتباره شاعراً، فقد أنشأ القرآن بلغة هي من النقاء والصفاء حبيث وجد الناس فيها الدليل على    
 .  )2(أصله اإلهلي

إىل شواطىء وأمّ    الغانج  من شواطىء  عقيدته  اليت كانت ستحمل  اجليوش  أعدَّ  فقد  ا ابعتباره حمارابً، 
 الوادي الكبري.  

، أن يقّدم إىل البشرية أخالقاً أرفع من أخالق اإلجنيل، وال أن )3(مل يكن هدف حمّمد، يف إنشائه لكتابه   
متجانسة على كلّ  قوانني  بل كان هد  يفرض  الشرق،  قادرة على شعوب  البدو عقيدة  إىل  أن حيمل  فه 

 إحداث حركة كبرية للوحدة القومية.  
القرآن وحسب، ولكنها تشيع أيضاً يف كل       الرئيسي ال تشيع يف  إّن هذه الفكرة اليت كانت شاغله 

 تصرفاته. 
د الرابع من عمره، وعندما اعتزل الناس يف غار حراء قريباً من مكة ليتعّبد يف العزلة منذ بلغ أواخر العق   

كان يدير فكره حول مصائر وطنه وحيزنه أن يرى العشائر تفّتت طاقتها يف اقتتال أخوي، ويتساءل يف 
 نفسه: أَوليس أّن إسالة الدماء اليت كانت تراق عبثاً يف الصحراء يف سبيل نشر كلمة السماء أرضى هلل؟  

 
 
 

 
لھ قومي وال ھو ینتمي إلى شعب معین بل ھو بھا  إصفات هللا تعالى التي جاءت في القرآن الكریم لیست صفات  الثابت أنّ .  1

 ب".  التي تؤكد ھذه الحقیقة. "المعرّ رب العالمین. والقرآن حافل باآلیات 
ھ یحاكم تراثنا الدیني ئاً لكتاب هللا لسببین، أوالً: ألنّ نشِ عتبار النبي علیھ السالم مُ انحن ال نستغرب إصرار المؤلف على .  2

 ب".  عرّ "الم .ق األسلوب القرآنيھ ال یستطیع أن یتذوّ بعقل غیر عقلنا ویستعین بموازین غیر موازیننا. ثانیاً: ألنّ 
 ب". "المعرّ  .نظر الھامش السابق. ا 3
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بني القبائل تكون من القوة حبيث تستطيع أن حتّط   إذاً فقد كان من الواجب خلق حالة من التكافل      
عنها خصوماهتا الداخلية وتدفعها إىل تكوين أمة واحدة. وكان حمّمد يعلم أبنّه لن يتوصل إىل حتقيق هذا 

. ولكّنه،  )1(اهلدف ما مل يذوب عداواهتم اخلاصة يف عاطفة أوسع، ال يستطيع إحداثها غري عقيدة دينية  
الذي   إذا حّققت  وهو  إال  أنصاراً  هلا  لن جتد  العقيدة  هذه  أبّن  أيضاً  يدرك  مواطنيه جيداً، كان  يعرف 

االنتصار يف ميادين القتال. هنا فقط ميكن االعرتاف هبا على أّ�ا حقيقة صحيحة، كما ميكن أن حتظى 
النّص املقدس   بتأييد األنصار املؤمنني دون حتّفظ. من أجل ذلك تناول عدد غري قليل من الفقرات يف

 سلوك الرجال يف احلرب وتنظيم اجليش. 
  
إّن للعرب رؤية بسيطة وحامسة لألشياء ابعتبار أّ�م قد اعتادوا التباينات العنيفة للصحراء، فال يوجد    

ابلنسبة إليهم غري احلق والباطل، غري اإلميان والكفر، وال شيء وراء ذلك من تلك الرؤى الوسطية املستمرة  
األسود منها واألبيض، إنّه يرى العامل دائماً تبعاً    الغامضة. "إّن هذا الشعب يتعّلق ابأللوان األّولية وال سّيما

 خلط مستقيم. إنّه شعب ممتلىء ابليقني، حيتقر الشك، هذا التاج العصري من األشواك عند الرجال الغربيني. 
إّن العريب ال يستطيع أن يدرك صعوابتنا امليتافيزيقية، واألسئلة اليت نطرحها على أنفسنا. إنّه ال يعرف    

ا هو حق، وما هو ابطل، ما نؤمن به وما ال نؤمن به، وعلى ذلك فإّن كّل ترّدداتنا وحتّفظاتنا غريبة غري م
 عنه. 
الداخلي        أمام األبيض واألسود وحسب، فهذا شأن جهازهم  اليت تقف  العرب هي  "وليست رؤية 

إّ�م يتحرّكون بصورة عفوية   أيضاً. إّن أفكارهم تنتقل بسهولة كربى من الطرف األقصى إىل الطرف املقابل.
يف احلدود القاصية. ويف بعض املرات يبدو وكأّن فقدان التناسق والرتابط قد احتواهم مجلة واحدة. إّ�م 
يستبعدون كل تسوية ويتابعون منطق أفكارهم حىت احملالة، دون أن يروا أي تنافر بني استنتاجاهتم املتعارضة.  

بني خط مقارب وخط مقارب آخر، يف طمأنينة ابلغة حبيث ال يكادون    إّن حكمهم املطمئن يتأرجح بربود
 ". )2(يظهرون على وعي بفرارهم املثري للدوار

 
ولم یحدث أن فاتح أحداً من معارفھ   ،ھذه القضایا قد شغلت فكره قبل مجيء الوحي ف عن النبي علیھ السالم أنّ عرَ لم یُ .  1

العبادات أو من بھ عبادات قریش ورفضھ لبعض تقالیدھم النابعة من ھذه وھذا لم یكن یتعارض مع تجنّ  ،بمثل ھذه المشاغل
 ب". أخالق البداوة. "المعرّ 

 .11 – 10ص   ،مقدمة على كتاب "الصحراء العربیة" لدوتي ، ت.أ.لورانس . 2
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إّن الكون الذي محله حمّمد إليهم كان متوافقاً مع هذا الواقع النفسي. لقد كان الرجال مقّسمني إىل       

إلهلية، والوثنيون الكفرة الذين ينكرون وجود هللا وخلود  فريقني خمتلفني متاماً: العرب املؤمنون محلة احلقيقة ا 
ورسالة النيب من جانب آخر. أّما واجب كّل مسلم جتاه هؤالء اآلخرين فكان بسيطاً:   )1( اجلسد من جانب

 لقد  كان عليه أن جياهد إلحلاقهم ابإلسالم. 
 

احلقيقي" وقد أعدَّ هللا النعيم املقيم   سة ما دام أّ�ا هتدف إىل نشر "الدينإذاً فكّل حرب كانت مقدّ       
س. كان على ألولئك الذين نذروا حياهتم هلذه احلرب. لقد كانت خدمة السالح تّتخذ صفة الواجب املقدّ 

اجلميع أن يشاركوا يف القتال، حىت الُعمي واملقعدين منهم. ومل يكن يُعفى من هذا الواجب غري األطفال 
لى هؤالء واجب "التعّرض لكّل مسلم يريَنه هارابً حبّد السيف". وذلك أّن  واجملانني والنساء. حىت أّن ع

الفرار من ميادين القتال هو أكرب اآلاثم والذنوب، إنّه من تلك الذنوب اليت توجب اللعنة اخلالدة. إّن كّل 
ك املقالة اليت اآلداب القرآنية اليت أمليت إلاثرة احلماسة عند العرب كانت تبلغ أعلى درجات اإلاثرة يف تل

 أصبحت نداءهم إىل التجّمع: "اجلنة أمامكم واجلحيم وراءكم!".
  

على أّن حمّمداً مل يقف عند هذه األوامر العامة. بل جاوزها إىل تقرير التفصيالت املتعلقة ابلتنظيم      
ية الدعاوة: إّن أربعة العملي. لقد أصدر تشريعاً خاصاً بتوزيع الغنائم، يثبت أنّه مل يكن قليل االحتفال أبمه

أمخاس الكنوز املستويل عليها كان جيب أن تعود إىل اجليش، بينما يوزّع اخلُمس األخري على صورة صدقات 
ألنواع معينة من الناس، وقد حصل الشعراء والدعاة إىل هللا على نصيب منها "لتشجيعهم على اإلشادة  

املعسكرات، وقد اتصفت فيها احلياة ابلرصانة البالغة   بشجاعة املقاتلني". كما وضع يف الوقت نفسه نظام
بل ابلصرامة أيضاً. لقد حّرم فيها على اجلندي كّل من القمار والعبث املضيع للوقت والغيبة. وقد كان  

 اجلنود ميارسون العبادة يف صخب السالح ومحأة القتال. 
 تستخدم يف الصلوات والتأّمل وتدبّر القرآن.   أّما فرتات ما بني العمليات القتالية فقد كان من الواجب أن  

 
 ب".  الجسد خالد أبداً فاقتضى التنویھ. "المعرّ  أنّ  لم یرد في دین اإلسالم . 1
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كما فرض الزهد الشديد على املقاتلني وعوقب من يشرب اخلمر منهم. وأخرياً انصرف النيب حمّمد بكّل     
عنايته إىل التعبئة والتسّلح وإنشاء اجليوش. لقد فرض على كل فارس أن يؤّمن مطّيته وأسلحته ومؤونته ملدة 

ه مل يكن يقبل أّي متطوّع جديد دون أن يدرس سلوكه بعناية ابلغة، ودون التعّرف  أسبوع واحد. كما أنّ 
 إىل سابقاته واألسباب اليت تدفعه إىل التطوّع يف اجليش".  

 
م أي بعد  621ومع ذلك فإّن حمّمداً مل يقرر االنتقال من الدعوة السلمية إىل الدفاع املسّلح إال عام       

ه. وقد أحاط أنصاره هبذا القرار، بعد أن مجعهم حوله يف مدينة العقبة الصغرية  أن جاوز اخلمسني من عمر 
وسأهلم ما إذا كانوا مستعدين ملبايعته يف هذه الطريق اجلديدة. فلّما أجابوه ابإلجياب دعاهم إىل القسم أبن 

 يكونوا له أمناء. 
 

الدفاع عنه بعد أن يهاجر إليهم، وغري وقد كانت للعقبة بيعتان، أّما ما ابيعوه عليه فلم يكن غري       
 االلتزام أبخالق اإلسالم.  

الطبعة املختصرة الصادرة عن دار رحياين للطباعة والنشر يف   219فقد جاء يف سرية ابن هشام ص        
بريوت قوله حول البيعة األوىل: "ذكر يل ابن شهاب الزهري عن عائذ هللا بن عبد هللا اخلوالين أيب إدريس  

عبادة بن الصامت حّدثه أنّه قال: ابيعنا رسول هللا ليلة العقبة األوىل على أن ال نشرك ابهلل شيئاً، وال   أنّ 
نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالد�، وال �يت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف، فإن 

يف الدنيا فهو كفارة له، وإن سرتمت عليه إىل يوم وفيتم فلُكم اجلنة وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأخذمت حبّده  
القيامة فأمركم إىل هللا عز وجل: إن شاء عّذب وإن شاء غفر". أّما فيما يتعلق ابلبيعة الثانية يف العقبة فإّن  

قد شرط على األنصار أن يدافعوا عنه. قال هلم: "أابيعكم على أن متنعوين     رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
من املصدر السابق نفسه ورد ما يلي: "قال أبو اهليثم ابن   228نعون منه نساءكم وأبناءكم". ويف ص  ممّا مت

التيهان: � رسول هللا، إّن بيننا وبني الرجال حباالً وإّ� قاطعوها (يعين اليهود) فهل عسيت إن حنن فعلنا 
 مث قال: "بل الدم الدم واهلدم اهلدم،  ذلك مثّ أظهرك هللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ قال: فتبّسم رسول هللا

من املصدر نفسه جواابً من   229أ� منكم وأنتم مّين أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم". وجاء يف ص  
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األنصار على قول العباس "فإّ� �خذه" أي الرسول "على مصيبة األموال وقتل األشراف، فما لنا � رسول  
 اجلنة"، قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه". هللا إن حنن َوفينا؟ قال: "

 
وانعقد االتفاق بني احلاضرين يف بيعة العقبة الثانية (وقد كان عددهم يف حدود ثالثة وسبعني تقريباً)    

على تكوين أخّوة مقاتلني، ومنحهم حمّمد بركته. إّن هذه القبضة الصغرية من الرجال، املّتحدين إبميان 
واة األوىل للفيالق اإلسالمية. وقد انتشر يف املنطقة نبأ أتسيس هذه األخّوة، ونودي يف مشرتك، كانت الن

الناس أّن هللا قد أحاطها ابلرعاية واحلماية، وأّن سلسلة طويلة من االنتصارات قد ُوِعدت هبا. وقد أقبل 
امللتهبة فارتفع عدد الرجال بعد املتطّوعون من القرى اجملاورة بعد أن دخلوا يف اإلسالم متأثرين مبواعظ النيب  

 تلك البيعة الصغرية. 
 
فلو ُقدِّر ملؤرّخ حمايد أن يزور اجلزيرة العربية يف ذلك العصر ألدهشه ذلك امليل إىل الوحدة الذي كان    

يظهر بني خمتلف اجلماعات يف شبه اجلزيرة. لكنه  كان جديراً ابلتنبؤ أبّن هذه الوحدة ستتحّقق ملصلحة  
اجل  املؤّهلون لسيادة  أّ�م  إذ كل شيء كان يشري إىل  اليت كانت القرشّيني،  إّن هذه األسرة،  العربية.  زيرة 

األغىن واألشرف يف بالد احلجاز قد سّجلت سبقاً معيناً يف طريق التوحيد السياسي. إّ�ا هي اليت كانت 
تتكّفل هبدنة التجّمعات يف عكاظ، وتؤّمن السالم يف مكة، وتزّود اهليكل "الكعبة" مبن حيتاج إليه من 

يكن حمّمد ابلنسبة إليها غري مغامر ال ماضَي له وفقري ال ثروة له، وبصورة خاصة   السدنة والعاملني فيه. ومل
 كان دون تراث من التقاليد.  

 
لكّن القرشّيني كانوا على قدر كبري من الثروة والثقافة، كما  أّ�م كانوا قد أمسكوا بكّل املراكز املؤثّرة       

يت تؤّمن وحدها جناح املصائر السياسية الكبرية وابعتربهم يف احلجاز، وكانت تنقصهم العاطفة امللتهبة ال
أحراراً وارتيابّيني ورمبا وثنّيني أيضاً، فقد مسحوا ابرتفاع عدد كبري من التماثيل حول الكعبة ليتأّكدوا من 

لكون:  ما كانوا مي  أّ�م ال يُغِضبون أّي إله ابستبعاده من طقوس العبادة. لقد كانوا يرتبطون بعمالئهم مع كلّ 
 هبات مادية ومناصب إدارية مأجورة.  
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م "ابسم  أّما حمّمد فقد كان يتجاوزهم ابمتياز ساحق: لقد كان حيمل يف نفسه الوحي اإلهلي. كان يتكلّ    
اإلله الوحيد املوجود"، وهو ابإلضافة إىل ذلك كان "إله العرب"، لقد كان يف وسعه التأكيد ملواكبيه أبّن 
هذا اإلله قد منحهم العامل قسمة بينهم، وأّكد هلم أّ�م سيتمّتعون ابلنعم السماوية فيما لو قُِتلوا وهم يقاتلون 

يف أن يتخّلفوا عن اللحاق مبن   –وال سيما البدو منهم    –يف سبيله. وعلى ذلك فإنّه ال سابقة للرجال  
يَِعدهم أبقسى أنواع احلياة، لكّنها أكثرها إاثرة للحماسة. "قال شاعر إسالمي: إّن ما ترغب فيه زهرة احلياة 
الدنيا ليس هو األمن املادي، لكّنه اخلطر الذي يتّم التغّلب عليه يف صحبة كرمية، وهو احلب أيضاً، مث  

 هو والغزو".  الل
 

سلطا�م سيضيع   وقد رفض القرشيون أن يعرتفوا بقداسة الرسالة اليت محلها النيب إليهم حينما شعروا أنّ    
 16فتآمروا عليه وأرغموه على الفرار فجأة من مكة (اهلجرة    ،من بني أيديهم فيما لو تركوه ينّمي نشاطه

 م).  622يوليو (متوز)  
 

 311رب عليهم بعد أن وثق جبماعته الصغرية. فانقّض عليهم وهو على رأس  ورّد حمّمد إبعالن احل      
 م).   624من الفرسان، وهزمهم هزمية حامسة قريباً من بدر ( 3من املشاة و 

 
املواعظ.    أبلغ  قّدر هو نفسه، أكثر ممّا حّققته  هذا االنتصار األول قد حّقق لإلسالم، كما سبق أن 

ّما املرتّددون فقد كشفوا عن أنفسهم، وأما املنكرون فقد زلزلوا زلزاالً شديداً. لقد فاملؤمنون زادوا إميا�ً، أ
 1500جذب هذا االنتصار متطّوعني جدداً. مث مل متض شهور قليلة حىت أصبح حمّمد يتصّرف بقوة قوامها  

 فارس.  
 

اث       مع  حتالفوا  فقد  عبد هللا  ابن  من  التخّلص  يف  راغبني  القرشيون  وجاءوا وملا كان  قبيلة  عشرة  نيت 
مل يلبث املهامجون، وقد    م). مثّ 626حياصرونه يف املدينة، فاحتمى منهم حمّمد وراء خندق عميق وانتظر (

حمّمد هذه املناسبة إلجياد ثغرة يف صفوف أعدائه احمليطني   شّلت حركتهم، أن اختلفوا فيما بينهم. فاستغلّ 
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القبائل   وهزم  اهلجومي  موقفه  واستعاد  عفوه به،  األخرية  هذه  فالتمست  األخرى،  وراء  واحدة  املعادية 
 م ).  627ودخلت يف اإلسالم ( 

 
م)   629وابنتصاره يف معركة اخلندق، عقد مع القرشيني هدنة ملدة عشر سنوات (معاهدة صلح احلديبية   

املدينة، فانتزع مث ارتّد حنو اليهود، الذين انطلق بعض عناصرهم إىل اجلنوب واعرتض القوافل اخلارجة من  
منهم على التوايل كًال من خيرب وفدك ووادي القرى وتيماء. مث قّرر الظهور من جديد أمام الناس يف مكة 

 من الفرسان شكراً هلل على ما أنعم به عليه من االنتصارات.  2000فدخل املدينة حاّجاً حييط به 
فجاءت القبائل من جند متأثرة مبا حّققه من    وبدأت شهرة النيب متتد وتنتشر إىل ما وراء حدود احلجاز. 

 النجاح، لتحّيي فيه "زعيم اجلزيرة العربية". 
 احلروب اليت خيوض غمراهتا.  هذا وقد منحته سلطة مطلقة على نفسها واستأذنته يف أن تتبعه يف كلّ  
 

القرشيون أن حيتملوه. فبادروا إىل خرق معاهدة احلديب       ية إبجراء طائش  كان هذا أكثر مما يستطيع 
حينما أنذروا برؤية سلطان عدوهم ينمو يف موازاة قواته املسلحة. وقد استغّل حمّمد هذه البادرة لالستيالء 
على مكة واإلقامة فيها بصورة دائمة. وكان االستيالء على املدينة املقّدسة ضرور�ً النتشار عقيدته الدينية  

السياسي  سلطانه  األسوا  ،وتثبيت  أمام  ابلسالح. فوقف  مدّججني  فارس  آالف  عشرة  عّدته  جبيش  ر 
فأحدثت هذه املظاهرة أتثريها يف نفس العدو وفّر حنو الشاطىء فريق من السكان مأل الرعب قلوهبم، أما 

. هذا وقد 630يناير ( كانون الثاين)    11املدافعون بقيادة أيب سفيان فقد استسلموا دون مقاومة تذكر،  
أن يلحق به ابنه معاوية فوافق على ذلك، فكانت هلذا القرار نتائجه الكبرية فيما    سأل أبو سفيان حمّمداً 

بعد، ذلك أنّه كتب ملعاوية أن يصبح واحداً من أكرب القادة املتميزين يف اجليش اإلسالمي ومؤّسس أسرة  
 األمويني اجمليدة.  
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التماثيل اليت تزدحم فيها، مث أخرج منها  كّل وبعد أن تقّبل النيب خضوع احلامية دخل بناء الكعبة وحّطم    
النفا�ت اليت جعلتها ترتاكم كهانة مهملة، وأعاد إىل بيت هللا عريه وعّني طقوس احلّجات القادمة، وقد 

قائالً  الوثنية. و�دى حمّمد  النابعة من  الرتب  الباطل كان    :ألغيت كّل  إّن  الباطل  "لقد جاء احلق وزهق 
 زهوقاً". 

 
جلدير ابلذكر أّن االستيالء على مكة زاد إىل حد بعيد من مهابة حمّمد وضاعف محاسة القتال عند وا      

مل يعد يف وسع أحد أن يشك يف أّن هللا قد توىل اإلخوان حبمايته. فالقرشيون املغلوبون على   كتائبه. مثّ 
امل العشائر  آخر  وكذلك  اإلسالم،  يف  دخلوا  امتيازاهتم  من  واجملّردون  قبيلة أمرهم  أّما  احلجاز.  يف  عادية 

  ،التميمّيني املشهورة فقد اعتنقت العقيدة اإلسالمية بعد "معركة جميدة"، كانت نوعاً من املباراة املسرحية 
 وكان املتخاصمون "يتنافسون جاهدين يف سخاء يتجاوزون به ذواهتم".  

 
م)  631  –  630ءها للنيب. فشهد عام (وهنا تدّفقت القبائل من كّل جوانب اجلزيرة العربية معلنة وال      

الذي مسي "عام السفارات" قدوم زعماء الطائف وحضرموت وعمان واألحساء والبحرين وحائل يرفعون  
ميني الوالء. فتعّهدوا ابحرتام أوامر القرآن وتزويد اإلخوان مبدد هام من أنصبتهم. أّما اليمنّيون الذين كانوا 

، ابن عم حملّمد. فبلغ من أمهية القوى أن أعيدوا إىل التعّقل من قبل عليّ قد تظاهروا ابلرفض فلم يلبثوا  
 اإلسالمية أّن حمّمداً استطاع أن يقسمها إىل عدد كبري من اجليوش.  

 
ها. ومل يعد م كان حمّمد قد بلغ قمة جمده. لقـد انتشر سلطانه يف اجلزيرة العربية كلّ 631ويف آخر عام       

والزمين الروحي  لكلّ   نفوذه  املشرتكة  الشريعة  هو  القرآن  وأصبح  أبداً.  مناقشة  لقد كان    موضع  القبائل. 
الصفات امللكية والدينية. "قال أحد القرشيني:   شخص النيب حماطاً ابحرتام مطلق بعد أن نسبت إليه كلّ 

يف أهبى معامل القوة عندمها ولكّنين مل أشهد أبداً سيداً يتمّتع مبا يتمّتع به حمّمد   لقد شهدت كسرى وقيصر
 من احرتام أصحابه له".  
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مل يكن حمّمد يتوّقف عن تفسري كتاب هللا وإاثرة احلماسة القتالية عند املؤمنني، وهو مستند يف املسجد    
 إىل جذع خنلة أو جالس على كرسي عارية من كل زينة.  

 
من خمتصر   478  –  477وقد رويت عنه أقوال تبّشر ابالنتصارات القادمة. منها نص جاء يف ص     

سرية ابن هشام ورد فيه ما يلي: "وحّدثت عن سلمان الفارسي أنّه قال: ضربت يف �حية من اخلندق  
أخذ املعول من فغلظت علّي صخرة ورسول هللا قريب مّين، فلّما رآين أضرب ورأى شّدة املكان علّي نزل ف

يدي، فضرب به ضربة ملعت حتت املعول برقة، مثّ ضرب به مرة أخرى فلمعت حتته برقة أخرى، مثّ ضرب 
به الثالثة فلمعت به برقة أخرى، قلت: أبيب أنت وأمي � رسول هللا ما هذا الذي ملع حتت املعول وأنت 

األوىل فإّن هللا فتح علّي هبا اليمني،    أّما  قلت: نعم، قال:،  تضرب؟ قال: أَو قد رأيت ذلك � سلمان؟
 وأّما الثانية فإّن هللا فتح علّي هبا الشام واملغرب، وأّما الثالثة فإّن هللا فتح علّي هبا املشرق".  

 
هذا وقد كان أرسل إىل "ملوك األرض" كتباً يدعوهم فيها إىل اإلسالم. أّما رسله فقد استقبلوا اببتسامة   

يكون هذا البدوي الصغري املعجب بنفسه ليجرؤ على خماطبة ملك فارس وامرباطور املتفضل. فمن عساه  
الشرق مبثل هذه اللهجة؟ أّما كسرى الثاين فقد مّزق رسالة النيب، فصرخ حمّمد حني جاءه علم بذلك قائًال: 

ينّفذ ما هّددهم    "مّزق هللا ملكه"، وأّما األمراء الغسانيون يف ضواحي دمشق فقد أجابوه ابزدراء وحتّدوه أن
 به. 

 
ألفاً من الرجال،    140وقد حّج النيب حّجته األخرية يف مكة، ومجع قواته كلها يف املدينة فبلغ عددهم  

 م.  632يونيو (حزيران)    8وكان يستعد لغزو سور� لتأديب الغسانيني الوقحني حني فاجأه املرض وتويف يف  
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حبمل كالم هللا إىل أطراف األرض". كما أورثهم األدوات الضرورية هذا وقد أوصى أعوانه مبتابعة رسالته "    
ون غري شعب لتنفيذ هذه املهمة: جزيرة عربية موّحدة جتتمع فيها القبائل بعضها إىل بعض حبيث ال يشكلّ 

 واحد، وغري جيش مؤمن تعّلم ومتّرس بفنون القتال خالل عشرة أعوام من املعارك.  
 
 هذه الطاقات احملبوسة، واليت دفعت حىت بلغت درجة التوّهج ابلوعد ابجلنة، من مل يعد هناك ما مينع كلّ   

االنفجار يف اخلارج. وحترّكت الفيالق اإلسالمية بقيادة كبار قادهتا وبدأت تتدّفق حنو العامل بعنف العاصفة 
 اهلوجاء. 

متهّيج   مزعجة  أمماً  هبا  تفاجىء  اليت كانت  ابلسرعة  الفيالق  هذه  الفوضى وتقّدمت  يف  تسقط  ة، 
واالضطراب. ومل يكن يف وسع أي خصم من اخلصوم أن يوقف تقّدمها، وقد كانت محاستها اليت تغّذيها 

 وتدفع هبا من القوة حبيث أّ�ا مل تتوّقف إال بعد أن بلغت جبال محال� وبالد البورغون.  
 
) كّل األّمة حبمل السالح مث   634  –  632لقد طالب اخلليفة األول حملّمد "عليه السالم" أبو بكر (   

دفع هبا إىل سور�، وهي اليت كانت اهلدف األول املعني من قبل النيب، لكّنها كانت يف الوقت نفسه وجهة 
التيار الذي كان يدفع القبائل اجلنوبية منذ عدد من القرون حنو األراضي األخصب يف الشمال. هكذا جاء 

 ينية. اندفاع الطبيعة يغّذي العصبّية الد
 
جعل أبو بكر قيادة اجليوش خلالد، القائد الذي متّرس ابحلرب وكشف عن كفاءاته خالل حصار املدينة.   

وقد بدأ ابالستيالء على اجلوف وحوران، ممّا فتح له الطريق إىل �ر العاصي. مثّ انطلق ملواجهة اجليوش 
بقواهت الغسانيني  املسيحيني  واألمراء  الثاين،  هلرقل  ألف رجل، وسحقهم يف املتحالفة  من ستني  املؤّلفة  م 

سهول أجنادين على رأس عشرين ألف فارس. والواقع أّن األغارقة مل يستطيعوا مقاومة احلمالت اإلسالمية 
األول  االنتصار  إّن هذا  من رجاهلم.  ألفاً  أربعني  فقدوا  أن  بعد  فانسحبوا  العددي  تفّوقهم  العنيفة، رغم 

م خالد الطريق إىل دمشق. فلم يلبث أن حاصرها فاستسلمت املدينة بعد أن  للفيالق اإلسالمية فتح أما
من اهلجمات ( الغسانيني 633تلّقت عدداً  العامة، فلجأ آخر األمراء  قيادته  فيها  أقام خالد  )، حيث 

 املطرودين من البالد  إىل بيزنطية. 
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ص اخلليفة الراشدي الثاين، وهو ) وقد خصّ   644  –   634وتويف أبو بكر يف العام التايل فخلفه عمر (   

مهمة  إليه  ووكل  عبيدة  القيادة أليب  فجعل  الشريعة"  "لنشر  العشر  سنوات حكمه  املمتاز  احلرب  رجل 
إخضاع سور�، يف الوقت الذي تلّقى فيه كّل من عمرو بن العاص، ويزيد، ومعاوية بن أيب سفيان أمراً 

 إبخضاع فلسطني. 
 
موق  اختذ  فقد  عبيدة  أبو  دافعاً أما  وانطاكية،  التعاقب كًال من محص وبعلبك  اهلجوم، واحتّل على  ف 

سقطت كّل من بريوت والالذقية    638البيزنطية إىل كيليكيا وكيادوكيا. ويف عام    –ابلقوات اإلغريقية  
وجبلة وتدمر وحلب. مثّ وّجه أبو عبيدة قواته إىل املدن البحرية وانتزعها واحدة واحدة. فاضطرت صور 

 بلس وصيدا وعكا أن تفتح له أبواهبا واستقبلت احلاميات اإلسالمية.  وطرا
 
وبعد االستيالء على الساحل هبط أبو عبيدة حنو اجلنوب، فاستوىل على عسقالن وغزة و�بلس وطرب�،   

إىل  وانتهى  دون جدوى،  �ئسـة  مقاومة  البطريرك صفرونيوس  فقاومه  املقدس  بيت  إىل حماصرة  ابدر  مث 
حني استنفد عنده الغذاء واملاء. لكّنه طالب أبن يكون استسالمه على يد اخلليفة يف شخصه.   االستسالم

فجاء عمر قاصداً من مكة ليتسّلم مفاتيح القرب املقّدس، مثّ دخل إىل املدينة ابحتفال ابلغ، ومل يلبث حىت 
 وضع حجر األساس لبناء مسجد جامع، وهكذا أقام اإلسالم عند قرب املسيح.  

 
هنا وّجه عمر األمر إىل إ�د ابلنفاذ إىل العراق. فاحتّل إ�د كًال من الرّقة وسروج وحران وأورفة والرسنت  و  

عام ( املوصل وآمد  ُجِعلت 640ونصيبني. كما سقطت  إدارية،  مقاطعات  أربع  إىل  العراق  قسم  ). مثّ 
 إدارهتا للحكام العرب.  
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مثّ جاء دور كل من أرمينيا وجورجيا اللتني أرغمتا على اخلضوع ودفع اجلزية لألمراء املسلمني. ويف عـام   
 كانت القوات اإلسالمية قد بلغت بالد القوقاز.   642

 
وبينما كانت هذه العمليات تتعاقب عند شط العرب وجنوب حبر قزوين كان كّل من أيب عبيدة وسعد   

رى الذي كان حمّمد قد أمر "بتمزيق ملكه". وكان كسرى الثاين يف ذلك الوقت قد يزحفان حنو فارس كس
ُذِبح من قبل ولده، شريويه، وخلفه على ملكه حفيده يزدجرد الثالث. وابجتياز �ر الفرات، التقى أبو  

يش  عبيدة وسعد الطالئع الفارسية عند قوس الناطف وسحقاها سحقاً. مث انقّضا على الفرق األساسية جل 
العدو الذي كان يعسكر يف سهل القادسية. واجلدير ابلذكر أّن هذه املعركة، القاتلة والقلقة، قد عصفت 
ملدة ثالثة أ�م. وأخرياً هزم الفرس وهاموا على وجوههم يف فوضى شديدة إىل قلب البالد. مث هزم يزدجرد  

 ار املقّدسة لزرادشت.  مرة أخرى عند "جلوالء" فلجأ إىل أصطخر "برسيبوليس" حيمل معه الن
 
اسم    عليهما  أطلقوا  اللتني  وأشور،  على كلدة  االستيالء  فرصة  للعرب  حّقق  قد  القادسية  انتصار  إّن 

العريب، ابإلضافة إىل الغنائم العظيمة. مث أخذت احلرية والكوفة، وابب األسباط و�ر شري. وسقطت    -العراق
مة مثّ مل يرفع يده إال عن خرائب القصر، الذي تشهد  . وقد أمر سعد ابجتياح العاص637املدائن عام  

 قبته املهيبة، حىت اليوم، مبا بلغته املدنية الساسانية من الرونق والبهاء. 
وقد بىن العرب مدينة البصرة، خلفاً هلا، عند مصب دجلة والفرات، هذا وقد عرفت هذه املدينة بسرعة 

 الطريق الربية إىل اهلند.  حالة عظيمة من الرخاء وأصبحت مرحلة هامة يف 
 

جنوب       �اوند،  عند  به  فلحق  يزدجرد.  يطارد  عبيدة  أبو  الدلتا، كان  غزو  يتابع  سعد  وبينما كان 
أكباطان وسحق جيشه سحقاً. إّن هذا االنتصار املدوي الذي أطلق عليه العرب اسم "انتصار االنتصارات" 

ان سريعاً بني أيديهم. مث احتّلوا شرياز وأصفهان ومهدان  فتح أمامهم الشرق كّله. وسقطت كردستان وأذربيج 
 وقزوين وطورس وسوس، فأصبحوا بذلك سادة بالد ساسان وفارسستان. 
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ث هذه االنتصارات املتعاقبة قّمة احلماسة عند الفيالق اإلسالمية فانطلقت عرب دِ ومن الطبيعي أن حتُ    
وتسرت وجنديسابور،   )  1(تزعت على التوايل كالً من األحوازالسهوب الواسعة " كأ�ا إعصار من النريان" وان

مثّ خضعت كّل من كرمان وشرياز، ومل يكن يف األفق ما يدّل إىل قدرة املقاومني على إيقاف هذا الزحف.  
 لقد كانت آسيا يف حالة ذهول أمام سورة الر�ح العربية العاصفة. 

 
لى الرتاجع إىل ما وراء وقد  اتبع ابن حنيف مهمة أيب عبيدة إبنزال اهلزمية ابلقوات اهلندوسية وإرغامها ع  

�ر األندوس، وكانت قد أقبلت متأخرة من السند إلجناد يزدجرد. مثّ انطلق إىل الشمال فاستوىل هبجمة  
 واحدة على مرو، وهراة، وبلك ونيسابور.  

ت على التوايل كّل من: آر� وهاكاكانيا ومرجيانيا ودراجنيا� وابروابديز�، هذه الغزوات وضعت لّ مثّ احتُـ  
 فارس كّلها حتت السيطرة العربية. 

 
هذا وقد أراد ابن حنيف أن جيتاز �ر آمودار�، لكّن اجتيازه كان موطن صراع شديد. لقد اصطدمت   

التشكيالت العربية ألول مرة بقبائل أكثر متّرساً ابلقتال من كل تلك اليت تعاملت معها حىت ذلك الوقت:  
ابن حنيف على رؤية مدينيت خبارى ومسرقند منتصبتني يف األفق، وتراجع إّ�ا القبائل الرتكية. هكذا اقتصر  

 إىل ما وراء النهر ابنتظار النجدات املطلوبة.  
 
ة على آسيا الوسطى، كان معاوية يبين أسطوالً ويف الوقت الذي كانت فيه الفيالق اإلسالمية تنطلق منقضّ   

ا. لقد كانت العمليات البحرية حداثً جديداً ابلنسبة  قو�ً يف دور الصناعة البحرية يف كّل من صور وصيد
للعرب، ممّا كان يدعو إىل التساؤل حول تصرفاهتم بشأ�ا. لكّنهم كشفوا فيها عن مثل ما كشفوا عنه من 

 روح املغامرة والشجاعة فوق اليابسة.
 
 

 
 ب".  الحقیقیة لمنطقة األھواز. "المعرّ  األحواز ھي التسمیة.  1
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التاريخ ابسم "األسطول وقد كان األسطول من القوة، حتت قيادة أمرائه، وهو تعبري ظهر ألول مرة يف     
النيب فوق   الرعب يف قلوب أعدائه ورفع راية  أنه أشاع  العريب املسلم"، كما كان يدعوه األغارقة، حبيث 

) وأقريطش ورودس 647اجلزائر الرئيسة من حبر إجيه. مثّ استوىل البّحارة العرب على كّل من جزيرة قربص (
ض مخس عشرة سنة على وفود اإلسالم إىل شواطىء ) وقتلوا رجال حامياهتا. ومل مت   650  –  649(  

 سور� حىت أصبح سيداً للجانب الشرقي من البحر األبيض املتوسط. 
 
لكّن عمر مل يكن يطمح فقط إىل غزو الشرق وحسب. لقد كان على الغرب أيضاً واجب التعّرف إىل  

ء بسقوط الغرب من قبل الربقة الثالثة اليت انبثقت حتت    شريعة النيب. أَوليس أّن حمّمد بن عبد هللا قد ُنىبِّ
معوله حينما كان حيفر اخلندق جتاه املدينة؟ هكذا كان عمر قد احتفظ بعمرو بن العاص، أبرز قائد عنده، 

 يف فلسطني. 
 
مثّ كّلفه إبحلاق مصر وأفريقية بعامل العقيدة أبن جعله على رأس جمموعة اثنية من جيوشه. واجتاز عمرو  

ه جزيرة سيناء، مثّ اخرتق مضيق السويس واستوىل على بليوز أو الفرما "أو التينه كما يقال بن العاص شب
) منطلقاً من بيت املقدس، واّجته مباشرة حنو مصـر الوسطى، اليت كان حيكمها، يف   639اليوم" عام (  

لشمال ) رجع عمرو إىل ا640غموض ظاهر، حاكم قبطي ابسم البطالسة. وبعد أن أخذ ممفيس عام (
وأقام احلصار حول االسكندرية. وقد صمدت املدينة أمام احلصار ملدة أربعة عشر شهراً بفضل النجدات 
اليت ترّدد هبا عليها األسطول البيزنطي يف عدد من احملاوالت، وأنزلت خسائر كبرية يف صفوف املهامجني.  

والسقو  االستسالم  إىل  انتهت  للحامية،  البطويل  الدفاع  رغم  على صورة  لكّنها  إليها  العرب  ودخل  ط. 
 .  641ديسمرب (كانون أول )  21اإلعصار يف 
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بشّدة. هكذا أحدث سقوط هذه     املتمّدن  العامل  زلزل كّل  قد  أّن سقوط االسكندرية  واجلدير ابلذكر 
الثقايف القدمي كان قد ترّكز املدينة الرائعة أتثرياً ابلغاً يف التطّور الالحق للمدينة العربية، ذلك ألّن الرتاث  

، وكان عمرو بن العاص قد أغضبته اخلسائر اليت تكّبدها يف حصاره هلذه املدينة  )1(  تقريباً يف تلك املدينة 
فأقسم أن ينزل فيها اخلراب والدمار. لكّن غبطته ابلنصر قد هّدأت من غضبه فاقتصر على هدم حتصيناهتا 

 معاً أطلق عليه اسم مسجد الرمحة.  القدمية وبىن يف موضعها مسجداً جا
 
أّما االستيالء على املوقع الالحق للقاهرة فقد حتّقق يف الربيع التايل، وكان سقوط بالد النوبة اخلامتة اجمليدة   

 لغزو مصر.  
 هكذا أبيد سلطان البطالسة.  

ت يف الوقت نفسه ويف الوقت الذي كانت فيه الفيالق اإلسالمية تتدّفق حنو آسيا الوسطى فقد تدّفق  
 بعنف ال يقاوم على امتداد الساحل اإلفريقي. 

هكذا تقّدم كّل من عبد هللا بن سعد والزبري كالعاصفة على امتداد الساحل واحتّال على التعاقب كالً   
 من برقة وطرابلس وقابس. فجعلت هذه االنتصارات منهما سيدي ليبيا وطرابلس الغرب وأفريقية البيزنطية.  

 
كيلو مرت من قرطاجة. مث زحف    160ّسس عقبة بن �فع، أحد قادة عبد هللا، مدينة القريوان على بعد  وأ  

عرب املغرب، الذي كان يسكنه يف ذلك العصر مزيج من األغارقة والوندال وسكان البالد األصليني، دون  
له على رأس فيالقه أن حيصن هذه القلعة العظيمة ابلرجال والسالح. واخرتق صفوف السكان املعادين  

ابتهجوا برؤيتهم هذا احمليط 675بغارة خاطفة محلته حىت شواطىء األطلنطي عام (   ) وكان رجاله قد 
اجملهول وظّنوا أّ�م قد بلغوا أطراف األرض وصرخ عقبة، يف غمرة من احلماسة، وقد خاض حبصانه أمواج 

هذه األمواج قد حجزتين حلملت امسك اجمليد إىل ما حمّمد! لوال أّن    احمليط، رافعاً سيفه حنو األفق: � ربّ 
 وراء حدود العامل. 

 

 
الثقافیة التي ظھرت عند العرب قد برزت معالمھا أكثر فأكثر على التعاقب في سوریا ثم العراق ثم   النھضة المالحظ أنّ .  1

 ب".       في مصر على الترتیب. "المعرّ 
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  –   655) قد خلف عمر، مثّ جاء علي بعد عثمان (    655  –  644يف تلك األثناء كان عثمان (       
الذي   ). وبعد وفاة عليّ 660 للنظام االنتخايب  تتكّيف  كانت االمرباطورية قد أصبحت أوسع من أن 

 ساً على عقب عند وفاة كّل خليفة.  يقلب األوضاع رأ
 
حني للخالفة، وأحدثت اضطراابت خطرية يف شبه اجلزيرة  صراع شديد بني املرشّ   فانفجر بعد وفاة عليّ   

كلها. فاضطر قائد نشيط، ابسم احلّجاج، لالستعانة أبقسى األساليب للحفاظ على وحدة االمرباطورية. 
إلنقاذ  احلجاج  يرتّدد  ومل  مكة.  مدينة  الزمن  من  لفرتة  سادت  اليت  الثورة  على  شفقة  دون  القضاء  وّمت 

يب البيت املقدس االمرباطورية من أن  الثوار حىت عند درجات الكعبة. هكذا تلّطخ  يد آخر جمموعة من 
 ابلدماء. 

 
) ومل تعد هذه الفتوح   705  –  675وقد اعرتضت هذه االضطراابت مسرية الفتوح ملدة ثالثني عاماً (   

شدين وجعلوا احلكم سريهتا األوىل إال بعد أن حّل معاوية مؤّسس األسرة األموية، وخلفاؤه، حمّل اخللفاء الرا
 وراثياً يف أسرهتم. 

 
الثالثني مل تكن فرتة خسارة ابلنسبة لإلسالم. كانت اجليوش اإلسالمية قد حّققت   لكّن هذه األعوام 

البداية غري حشود  أّ�ا مل تكن يف  انطلقت من جديد، ذلك  القتال، حينما  فنون  جناحات ضخمة يف 
 م األساسية من سرعتهم وصالبتهم وعصبيتهم الدينية.  فوضوية من الفرسان الذين يستمّدون قّوهت

 
كانوا ينطلقون حنو العدو صائحني دون أن يبالوا مبا يصيبهم من اخلسائر، وينتهون بتحطيمه مبا يكيلونه    

القتال وأصبحت    رة. أّما اآلن فقد كسبت اجليوش العربية معرفة أكثر ذكاء بفنّ له من ضرابت محالهتم املتكرّ 
الوحدات قد تنّوعت يف تسليحها وطريقة تعبئتها. أّما مناوراهتا فاّتسمت ابملرونة    ذلكمنتظمة. وك  اهتمقوّ 

 بعتاد من األسلحة اجلديدة، مشتقة يف أكثرها من النار اإلغريقية للفينيقيني. )1(وزّودهتا براعة احلرّاقني

 
 ب". ھو صانع األسھم والصواریخ الناریة. "المعرّ  اقالحرّ .  1



54 
 

طني العسكريني يف زما�م. وعندما توّىل وأخرياً أصبح قادهتم الذين نشأوا يف ميادين القتال أحسن املخطّ   
 ) استأنفت هذه اجليوش محلتها على العامل بقوة متناهية.  715–  705الوليد األول سلطة اخلالفة ( 

 
افتتح العاهل اجلديد، الذي كان قد نقل عاصمة بالده إىل دمشق، املرحلة الثانية من الفتوح بتوجيه األمر   

مرة أخرى )  1(  إىل قتيبة وحمّمد ابن القاسم ابستئناف اهلجوم على آسيا الوسطى فاجتاز قتيبة �ر أمودار�
ّققتها جيوشه منذ معركتها السابقة. مث أخضع  وجنح يف إنزال هزمية اتمة ابألتراك بفضل االنتصارات اليت ح

 كًال من خوارزم وبالد ما وراء النهر. هكذا خّصصت لسلطانه كّل بالد التتار املستقلة.  
 
يُرِضه إحراق األصنام يف فرغانة و�كشب وابيكاند   أفغانستان وبالد الصني. وملا مل  قتيبة إىل  توّجه  مثّ 

د، فقد احتّل على التعاقب كًال من كاشغر وأكسو وجرجان وكواتن،  وخبارى والدخول منتصراً إىل مسرقن
وأرسل اثين عشر سفرياً إىل امرباطور الصني لريغمه على اعتناق الدين اإلسالمي. وقد حاول االمرباطور 

اطة "لرسل النيب" ومنحهم ذهباً كثرياً. أّما ملك أفغانستان فلم يوّفق أن يكسب الوقت إبطالق وعود مطّ 
ثل ما وّفق إليه امرباطور الصني فأرغم على دفع جزية منتظمة للمنتصر. وأقيمت حامية إسالمية يف  إىل م

 كابول.  
 
) فكانت املعركة اليت خاضها حمّمد بن القاسم سريعة ودامية.    707وهنا توّجه العرب إىل بالد اهلند (   

ك ضاهر، وحتّداه، واستوىل على كّل وبعد أن تقّدم حمّمد حىت ضفاف �ر األندوس ابدر إىل مهامجة املل
انطلق من  قد  فيه أسطول حبري  الذي كان  الوقت  من مدينة ديبل وبريون وهبما�ابد وألور وملتان، يف 

السند كلّ  فتح  وّمت  اللتقائه.  األندوس  مياه  العريب وصعد  اخلليج  "جادة البحرين يف  األندوس  فأصبح  ه. 
 ح قاعدة انطالق للبعثات العسكرية التالية. اإلسالم إىل الشرق". أّما السند فقد أصب

 

 
 سم جیجون أو األكسوس.اعلیھ  لقكان یط . 1
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الجتياح مملكة كانوج (ابجناب) بعد أن اجتاز السفوح   ) كان حمّمد بن القاسم يستعدّ 715ويف عام (     
األوىل جلبال محال�. وكانت طالئعه قد بدأت ابلظهور عند ضفاف الغانج حني تلّقى أمراً من دمشق 

ف  ابلتوّقف عن الزحف. ذلك أّن سليمان، اخلليفة اجلديد، قد شاعت الغرية عنده من قائده وبدأ يتخوّ 
نفسه امرباطورية يف آسيا، بعد أن بلغته أنباء الثروة األسطورية للمدن املفتوحة  من أن يقتطع هذا األخري ل

ذلك ألّن قّوته قد زادت بنسبة    ،من قبل هذا القائد. أّما األسطول العريب فلم يبق اثبتاً يف أثناء هذا الوقت
) وكورسيكا ويف 724) وسردينيا (720كبرية جداً منذ العهد األول للفتوح. لقد ثبت أقدامه يف صقلية ( 

جزر الباليار خالل الغارات والغزوات السريعة اليت قام هبا فمنح العرب بذلك سيادة مطلقة على البحر 
 األبيض املتوسط كله. 

 
التقّدم    إّن  إاثرة لإلعجاب والدهشة.  فقد كانت أشّد  الغريب  اجلانب  اليت حتّققت يف  االنتصارات  أّما 

) كان غارة دون غد. لقد اضطرت القوات 675(ع حنو األطلنطي عام  العاصف الذي سجله عقبة بن �ف
ه واالنسحاب إىل برقة أمام احلملة اليت شنها األغارقة والسكان األصليون. اإلسالمية إلخالء املغرب كلّ 

نة حتصيناً جيداً وقد ارتكب عقبة عمالً طائشاً حني مل يستوِل على قرطاجة. لقد كانت هذه املدينة احملصّ 
املغرب كلّ مت إىل  الطريق  تفتح  عليها  والسيطرة  عظيماً  دفاعياً  املكّلف  ثل خطاً  امتنع حسان،  ولذلك  ه. 

 ابستعادة األراضي املفقودة، عن ارتكاب اخلطأ نفسه الذي أقدم عليه القائد السابق. 
 

عتها أبي مثن. وقد وقد كانت املهمة األوىل اليت عهد هبا إىل قواته هي إسقاط هذه القلعة املعروفة مبن     
حّقق اجلنود هذه املهمة حبماسة غري عادية. فلم يصمد شيء أمام هجماهتم املندفعة. "يقول أحد الرواة:  
إّن املوتى أنفسهم يتساقطون يف املدينة فوق املدافعني تشّدهم مسريهتم العنيفة. وتفّرق احملاربون املسلمون  

ون يبقرو�ا، يف عاصفة من املوت والغنيمة، قد زاغت أبصارهم  يف أرجاء السور حبثاً عن رؤوس يقطعو�ا وبط
وجحظت عيو�م وصرخت شفاههم وانقبضت أيديهم املتشّنجة على سيوف عريضة معقوفة دامية أو على 
قصبات رماحهم اليت كانت تتدّىل منها مزق من اللحم". هكذا اكتسحت املدينة كما لو أّن مداً من أمواج 

). أّما حسان فقد دّكها دكاً ليمنعها 707جرفتها وانتقلت ثرواهتا إىل الفريق املنتصر (البحر املتالطم قد  
 ).674من منافسة القريوان اليت أّسسها عقبة عام (
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انتقل ملواجهة األهايل الذين كانوا قد جتّمعوا حول متنبئة غريبة تدعى الكاهنة، كانت تكره العرب    مثّ 

هم". فحصر حسان الكاهنة يف املعركة وسحق اً العتدادهم وزهوّ "لتضع حدّ   وتزعم أ�ا مرسلة من قبل هللا
الشريط 708أنصارها يف معابر جبال األطلس ( على  االنتصار من االستيالء �ائياً  مّكنه هذا  ). وقد 

أّما خليفة حسان، موسى بن  الربابرة".  البالد "أو  الساحلي ومسح له أن يفرض جزية ثقيلة على أهايل 
فقد كان واحداً من أكرب وجوه امللحمة اإلسالمية. وقد حالف الربابرة املغلوبني على أمرهم خالفاً  نصري،  

لسياسة األمري السابق واستطاع أن يكتسب ثقتهم إبجراءات رحيمة. لقد اجتذهبم وعّبأهم يف قواته ودعاهم  
 ).   709"ملتابعته حيث يقودهم" ( 

 
تنفيذ خطة تنضج يف عقله منذ زمن طويل. كان يشهد يف كان موسى، هبذا األسلوب، يعمل على     

أسبانيا. وملا كان  إنّه  فتنة غريبة،  نفسه  آخر حيدث يف  ساحلياً  األفريقي، شريطاً  الشاطىء  األفق، جتاه 
 املسافرون ال ينون ميتدحون ثراء مدهتا وروعة حدائقها وخصوبة سواحلها فقد قرر االستيالء عليها. 

 
ستعداداته بعد أن حصل على إذن الوليد. لكن ابن نصري كان رجالً عاقًال. فلّما وقد ضاعف موسى ا  

ينتدب فصائله  املفاجئة فقد قرر أن  مل يكن راغباً يف تعريض خرية جيوشه لتجربة حافلة ابالحتماالت 
 الرببرية على صورة طالئع بقيادة زعيمهم طارق. 

 
م. مث نزل يف الشاطىء األسباين وأقام   711يف أبريل (نيسان)    ) 1(فاجتاز هذا األخري مضيق " كاليبه"  

معسكره عند جرف جبلي حاد عمد ابسم "جبل طارق" وبعد أن استعرض رجاله للمرة األخرية أحرق 
 .)2(مراكبه ليبني هلم أّن املغامرة اليت يقدمون عليها ليست ذات عودة، مثّ مضى إىل داخل البالد

 

 
 سم القدیم لجبل طارق.ھرقل: االكالیبھ ھو أحد عامودي .  1
 ب". حولھ شكوكاً كثیرة. "المعرّ  حراق المراكب فإنّ إلم یثبت التحقیق التاریخي صحة النبأ الخاص ب . 2
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ين كانوا حيتلون شبه اجلزيرة االيبريية يف ذلك العصر فقد فقدوا كثرياً من أبسهم األول أما الوزيغوت الذ      
القدمي. وكان ملكهم لذريق أمرياً مرتفاً ذا مستوى فكري رفيع لكنه يف الوقت نفسه قد أوهنته رخاوة العيش 

جه املرصع ابحلجارة الكرمية  ونعومة احلياة يف القصر. "ثيابه املغطاة ابلذهب وعربته املصنوعة من العاج وسر 
 كانت ختفي احلديد حتت بريقها". 

 
واحلديد هو املعدن الذي ميثل القيمة احلقيقية. أّما النبالء الذين كانوا حييطون به أبز�ئهم البهية وجهازهم    

جمّندين الرائع، فقد كانوا أكثر اعتماداً على عدد جنودهم منهم على شجاعتهم. وكان هؤالء اجلنود عبيداً 
ابلقوة ال يقاتلون إال مكرهني يقابلهم الربابرة املستعّدون الستقبال املوت على أساس أنّه يؤّمن هلم نعمة  

 .  )1(تهم العددية السماء يتقّدمهم قائد ذكي، ويبدون وكأ�م قد نسوا دونيّ 
 
أما الصدام احلاسم فقد جرى عند ضفاف غواديليت غري بعد من شريش. لقد أ�ك اجليشان خالل   

سبعة أ�م من مناوشات ومعارك فردية. وأخرياً قّرر طارق أن حيسم املوقف فحمل على الويزيغوت ابندفاع 
ويزيغوت حىت بدأوا شديد على رأس فرسانه وجنح يف تقطيع القوى املعادية إىل أجزاء كثرية. فلم يلبث ال

يشعرون ابضطراب األرض حتت أقدامهم. وحينما رآهم أسقف أشبيلية والقوات اليت يقودها يتفّرقون انتقل 
إىل جانب الغزاة. فحاول لذريق عبثاً أمام هذه اخليانة أن جيمع كتائبه اهلاربة من كل جهة فاستدرجته اهلزمية 

 ).   711بري ( العامة وهلك على األرجح يف مياه الوادي الك
 
عرف طارق أن يستغل هذا االنتصار الباهر بعمق، فانقّض على طليطلة عاصمة اململكة بعد أن استوىل   

على كّل من استجة وملقة والبرية وغر�طة وقرطبة. فاستسلمت طليطلة احملرومة من املدافعني. مث اتبع طارق 
 عند خليج بسكاي.  سريه إىل الشمال فوصل عرب سرقسطة وبنيلونة إىل جريون

 
  

 
 .149ص   ل.أ. سیدیو،.  1
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أّما موسى الذي مل يرد أن يرتك ملساعده كل أجماد هذه املعركة، فقد سارع إىل اجتياز مضيق جبل طارق   
ونفذ إىل األندلس اليت مل تكن بعد قد أخضعت بصورة كلية. وبعد أن استوىل على ماردة وقرمونة وأشبيلية 

لده عبد العزيز قد أصبح سيداً للوزيتانيا وايسرتميادورا حلق بطارق يف طليطلة، يف الوقت الذي كان فيه و 
 على رأس جندات من سبعة آالف رجل قادها من الرب األفريقي. 

  
مت هذه الفريسة الرائعة بني الفيالق املنتصرة. أّما فيلق كّل أسبانيا كانت بني أيدي املسلمني. وقد قسّ    

يلية وفيلق قنسرين يف إ�ن، وفيلق فلسطني، يف مدينة دمشق فقد أقام يف قرطبة. وأما فيلق محص ففي أشب
صيدونيا واجلزيرة، وفيلق فارس يف شريش، وفيلق اليمن يف طليطلة، وفيلق العراق يف غر�طة. أّما فيلق مصر 
ففي مرسية ولشبونة. وأخرياً عشرة آالف فارس من جند واحلجاز اقتطعوا ألنفسهم أكثر السهول الداخلية  

لي  ،خصوبة  أقيمت وراء أعمدة هرقل عند تلك حىت  أّن "جزيرة عربية جديدة" بكّل مقاطعاهتا قد  قال 
النقطة املتطّرفة من يو�نت. لكّن فتح اسبانيا يف نظر موسى مل يكن غري البداية. فعهد إىل ابنه عبد العزيز 

ال مبا بقي من قواته. وعندما إبدراة البالد وترك وراءه احلاميات الكافية لتأمني النظام فيها. مث اجته حنو الشم
بلغ قمة جبل الربانس وشهد عند قدميه سهول الناربون الغنية وضع "وهو املعّلق فوق أورواب" خطة عظيمة: 
لقد قّرر أن يصل إىل البوسفور عرب الطريق الربية وأن يستويل على القسطنطينية من اخللف، إبخضاع كّل 

خّطط أوحت به إليه كرب�ء ال حدود هلا. ابإلضافة إىل غريزته القدمية الشعوب اليت يلتقيها يف طريقه. هذا امل
 كبدوي ال تدخل املسافات الطويلة يف حسابه". 

  
هكذا اقتطع طليعة من جيشه بقيادة األمري السمح بن مالك اخلوالين وعهد إليه ابحتالل سبتمانيا.    

ل إحدى املعارك استوىل خلفه عنبسة بن . وعندما قتل السمح خال719هكذا ّمت احتالل الناربون عام  
سحيم الكليب على كّل من كاركاسون وأدج وبيزريه ونيم، لكنه اصطدم مبقاومة شديدة من قبل أود دوق  

 ).   721أكيتانيا الذي اعرتض طريقه إىل تولوز ( 
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لعمليات   فتعّرضت  مراحل،  على  تسّلقوه  الذي  الرون  وادي  حنو  وفرسانه  عنبسة  احنرف  النهب   وهنا 
 والتخريب من هؤالء الغزاة كّل من مقاطعات: األلبيجوا والروورع واجليفودان والفيال.  

 
فقد   بون  أّما  السون.  امتداد  على  التقدم  البورغون ابستمرارها يف  مقاطعة  اإلسالمية  القوات  بلغت  مثّ 

دت مدينة سنس ) بينما افت  725سقطت وأصاهبا خراب شديد. مث انتزعت أواتن عنوة وخربت عام (  
نفسها بدفع اجلزية. وكادت أوكسري تواجه مصري أواتن. مثّ عسكر العرب يف ود�ن األوب واألبسانت 

 حيث ُقدَِّر ِلدير كلريفوا أن يُبىن فيما بعد تقريباً. 
 أّما مدينة تروا فقد حتّصنت وراء أبواهبا مرتقّبة للحصار.   
 
حبري قام به األسطول العريب يف مقاطعة فرجيوس (فراكسينا) مث هذه العمليات احلربية توافقت مع إنزال    

أقامت الكتائب اإلسالمية ابلقوة فوق املرتفعات اليت تدعى ابسم "مرتفعات املور" وهناك انطلقوا حىت 
). هذه االنتصارات شّجعت موسى على توجيه األمر   730يروفانس حيث احتّلوا كًال من آرل وأفينيون (  

من قّواده، األمري عبد الرمحن، ابفتتاح ما بقي من بالد الغول. فاجتاز عبد الرمحن على رأس   إىل قائد آخر
جيش كبري املمر اجلبلي "يويسردا" ويف هذه املرة مل يستطع دوق أكيتانيا أن يصمد أمام الغازي. لقد أرغم 

بعد أ أمامهم إىل بوردو  الطريق  ففتح  الشرقي  الشمال  ن هزم عند ضفاف على االنسحاب بسرعة حنو 
الغارون. ففتحت بوردو عنوة. مث اّجته عبد الرمحن إىل تور ويف نّيته أن يستويل على دير سان ماراتن الذي 

 كان يف ذلك العصر مزاراً وطنياً لكّل الفرجنة بعد أن حّقق انتصاره مرة أخرى يف ممر دوردوين. 
 

للوار قد أحدث يف بالد الغول كّلها صدمة انفعالية  واجلدير ابلذكر أّن نبأ وصول العرب إىل ضفاف �ر ا   
شديدة تستعصي على الوصف. فهل كانت ستصبح أورواب إسالمية؟ هكذا قّرر شارل ابن بيبان دايستال، 
الذي كان ميسك اخلط الصاعد ألسرته، أن ينقذ املسيحية املهّددة. فاستدعى اللودّيني إىل محل السالح 

ربني الفرجنة واملوزيني، فاستجاب لدعوته كّل الرجال القادرين على القتال. أّما وحشد مجيع أعوانه من احملا
عبد الرمحن فرتاجع عن اللوار وانتظر عدّوه عند فوو� بني تور وبواتييه، وقّدر للغرب أن يتقّرر مصريه هناك 

 )732   .( 
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خابت ألّن الفرجنة االوسرتازيني " كان العرب يرتقّبون معركة أخرى شبيهة مبعركة شريش، لكّن آماهلم قد   

ينهضون  ثياهبم وكانوا  فوق  أبداً  الذهب  يكونوا حيملون  مل  إّ�م  املنحطني.  الويزيغوت  يشبهون  يكونوا  مل 
 للمعركة مدّججني كلية ابحلديد.  

 
هنا ال يوجد عبيد يقاتلون دفاعاً عن سيد مكروه، بل رفاق حييطون بزعيم يزعم أنّه مساٍو هلم. ومل حتدث   

خالل األ�م الستة األوىل غري التحامات جزئية سّجل فيها املسلمون تقّدماً ظاهراً. ويف اليوم السابع أصبح 
ندفاع شارل العنيف الذي خرج من هذه املعركة االلتحام عاماً، فكان دامياً وعظيماً. فا�زم العرب أمام ا

 . )1( بلقب مارتل وأرهقوا بقوة الفرجنة وقاماهتم الفارعة 
 
وقد قتل عبد الرمحن يف أثناء املعركة. ويف الليلة التالية شاع اخلوف يف صفوف العرب الذين فقدوا قائدهم   

وشعروا ابلضياع يف بالد مل يكونوا يعرفو�ا، فتنازعوا فيما بينهم. وشوهدت يف فرج بواتو، قبائل احلجاز 
شديد. هكذا تبّخر اجليش حتت واليمن وجند تشهر سالحها الواحدة ضد األخرى، وتقتتل يف غضب  

أتثري الكارثة. فرتاجعت بقا�ه بصعوبة ابلغة حنو سبتمانيا، تنهكها ضرابت شارل مارتل وأخيه تشيلد براند. 
 .  )2(مثّ مل جتد نفسها يف مأمن إال خلف حصون الناربون وكاركاسون

 
أبداً بعد أن أوقف زحفه يف الغرب   احلدود اليت مل يتجاوزها من بعد  743هكذا بلغ االنتشار العريب عام    

ابنتصار شارل مارتل، كما سّدت الطريق أمامه عند بيزنطية بصود ليون الثالث وجوستنيان الثاين. وبقيت 
أورواب بعيداً عن متناول هذا االنتشار بفضل قّوة الفرجنة وصالبة اإلغريق. لكّن السلطان اإلسالمي بقي 

اخلليفة نفسه "هذه الصورة اإلهلية على األرض" على رأس امرباطورية أوسع ممتداً بني �ربون وكاشغر، فوجد  
 من امرباطورييت داريوس واإلسكندر الكبري يف وقت معاً. 

 
 .158ل. أ. سیدیو، ص  . 1
ین حظاً  ار الرواة الغربیّ أخبفیھا من  نّ إھذه صورة لتراجع الجیش العربي غیر معروفة في المراجع التاریخیة الموثوقة.  . 2

 ب".  . "المعرّ غیر قلیل
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واجلدير ابلذكر أنّه مل حيدث أبداً أّن مثل هذا اإلجناز قد حتّقق يف مثل هذه الفرتة من الزمن، ومل خيطىء    
أكثر من اثين عشر ألف كيلومرت كانت تفصل بني املواقع القصوى احملتلة رواة العصر حني قارنوه ابلعاصفة.  

من قبل العرب يف الشرق ويف الغرب. ومع ذلك فإنّه مل يكن قد انقضى غري مائة وعشرين عاماً على بيعة  
العقبة، أي منذ اليوم الذي أّسس فيه حمّمد النواة األوىل للجيوش اإلسالمية وقد مجع حول شخصه أربعني 

 رجالً من احملاربني.  
 " اجلنة من أمامكم، واجلحيم من ورائكم!"       

 
كان القادة العرب يدفعون فيالقهم إىل مهامجة العامل كله، وحيصلون على نتائج خارقة مدهشة مع صرخة    

ستعر احلرب هذه. اجلحيم؟ لقد كان الفرسان املسلمون يتمثّلونه بسهولة فائقة، فهو أتون الصحراء احلامي امل
 الذي خّلفوه وراءهم، أّما اجلنة فِلكي يكّونوا فكرة عنها مل يكن أمامهم غري أن يتصّفحوا القرآن.  

" كانوا يقرأون فيه أّن املؤمن يدخل إىل اجلنة ويستمتع فيها بفنون من الثراء ومبلكيات عظيمة بعد أن  
ها، حيث ِختّر وتسيل أ�ار من كل نوع:  يرتوي من حوض النيب. إّن ربيعاً دائماً حيتفظ ابخلضرة يف حدائق

أ�ار من املياه العذبة، وأ�ار من اللنب، وأ�ار من اخلمر، وأ�ار من العسل متضي حتت ظل كثيف من 
األشجار. هذه األشجار تشيع من حوهلا وفيما يرضي سادهتا، برودة ظالهلا وكّل أنواع الثمار. إّن غياضاً 

سعيد إىل احللم عند وشوشات أحد الينابيع، هذا إذا مل يؤثِر االسرتاحة يف طيبة الرائحة تدفع اإلنسان ال
مقصورة من اللؤلؤ، والياقوت األمحر والعقيق. وُيصِدر عبد هللا أوامره وقد تلّفع ابحلرير وضّم ساقيه إحدامها 

 إليه يف صحاف إىل األخرى وسط األزهار والورود فوق بساط لني. فإذا بوجبة رائعة من الطعام ُحتَمل حاالً 
تغذيه دون أن حتدث البشم   – ثالمثائة صحن يف كّل وجبة    – من الذهب اخلالص. حلوم شهية ومثار �درة  

الدقيق،   اللؤلؤ  انتظامهم أشبه ما يكونون بقالئد  يبدون يف  الفتيان  الشديد، وثالمثائة فىت من  واإلشباع 
بة مساوية، أشربة لذيذة متتع الروح دون أن تفسد  حيملون كؤوساً وآنية من البلور الصخري ويصّبون له أشر 

 عه.  العقل وتضيّ 
ِم اْخلَالَِيِة".          "قال هللا عز وجل: ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِمبَا َأْسَلْفُتْم ِيف األ�َّ
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املؤمن        لنداء  يستجنب  أصدافها  يف  ابلآلىلء  شبيهة  سوداء  بعيون  خالدة  حورية  وسبعون  اثنتان  مث 
يصنعن له مزيداً من املتع اللذيذة أبغنياهتن العذاب. أّما املؤمنون الذين يتمّنون أن يرزقوا ابألطفال فإّن و 

 هلم ما يتمّنونه فرتبيتهم هي من السرعة والسهولة كما هي والدهتم ... ".  
 

حرفياً، ماد�ً د العرب إىل إعطاء صرختهم احلربية معىن  وعندما مجدت مسريات الفروسية الغازية عمَ      
ا مباشراً. كانت الصحراء، أي اجلحيم، قد اختفت أمام أعينهم. أّما اجلنة اليت كان زعماؤهم يقولون هلم أ�ّ 

"أمامهم" أَوليست هي األرض اليت حتيط هبم، واليت كانت نبااتهتا الوافرة تتعارض مع قحولة املساحات 
حاًال إىل مواطن للمتعة، دون انتظار اجلنات اخلالدة اليت الشاسعة اليت خّلفوها وراءهم؟ فلماذا ال تتحّول  

 ؟  )1( وعد هللا هبا املؤمنني
 

كّل شيء فيهم وحوهلم كان يشّجع على حتقيق شهواهتم. فهناك أوالً رغباهتم احلّسية اليت طاملا ُكِبتت       
ثأر لنفسها من قرون  قبل ذلك خالل أجيال كثرية، وهي مل تكن تطلب غري أن تتفّجر يف اخلارج وأن ت

عديدة من التقشف، مث واقع أّن القرآن نفسه كان ميّثل اآلخرة هلم وكأّ�ا صورة منقولة هلذه الدنيا. والواقع  
أّن حمّمداً كان قد وعد أنصاره "أبّن اإلنسان سيعاد خلقه على التحقيق يف ضوء املبدأين األساسيني اللذين 

لقيامة، ذلك ألّن هللا خالق كل شيء قادر على أن يبعث ما خلق  يوم ا – الروح واجلسد  –يتألف منهما 
مرة أخرى، فليس من ظل وال لعنة تثقل كاهل اجلسد أبداً، وال شيء مينع اإلنسان من أن يرضي أشواقه.  

 وأخرياً كانت كرب�ؤهم تثري فيهم تذوقاً متنامياً للرتف. 
     

ة يف األرض" أن حييا "يف حالة استباق للجنة يف السماء" أَوليس من حّق اخلليفة الذي كان "صورة لأللوهي 
 ؟ )2(
 

 
وبعضھا من كتابات السذج من المتدینین والوعاظ الذین   ،ھذه صورة للعربي نابعة من خیال المؤلف واستنتاجاتھ الخاصة . 1

 ب".  ور النھضة اإلسالمیة. "المعرّ ظھروا بعد عص
ھا لم تكن جوھر الثقافة والسلوك عند رات قد تخطر في خیال العامة عند كل شعب مؤمن بیوم الحساب لكنّ ھذه تصوّ  . 2

 ب".  . "المعرّ المسلمین
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كان اخللفاء األّولون حملّمد "عليه السالم" يتمّيزون أببسط العادات. أّما أبو بكر فلم يرتك وراءه حني       
ينام بني  بينما كان عمر بن اخلطاب  الدنيا غري قميص واحد وعبد واحد ومجل واحد،  وفاته من متاع 

على قبضة من التمر ويوزّع على    الفقراء عند درجات املسجد اجلامع، أّما علي فقد كان يقتصر يف غذائه
انقسمت   وعندما  األسبوع.  خالل  قد كسبه  الذي كان  املال  مجعة، كّل  يوم  املساكني، كّل  الفقراء 

) وقامت أسر حاكمة يستقّل بعضها عن بعض    752االمرباطورية إىل أجزاء عديدة بعد ذلك مبائة عام (  
صم، بتجديدها "معارك اجملد" القدمية جعلت من مقّومات  يف بغداد والقاهرة وقرطبة وطليلطة، فإّن هذه العوا

الشرق أن ينافس بعضها بعضاً يف مظاهر األهبة والفخامة. لقد كان اجملد وقفاً على من يوّفق أبمانة إىل 
 بناء اجلنة ابستلهام الوصف الذي كان يعطيه حمّمد هلا. 

 
ى درجات الكمال الذي ال مثيل له. يف كّل مكان وّمت االرتفاع بفنون العمارة والشعر والرقص إىل أعل     

ع به من قبل سمَ يف أسبانيا ومراكش ومصر والشرق ارتفعت مدن ومساجد وقصبات وقصور ذات هباء مل يُ 
 بينما مل يكن الغرب املسيحي قد حّقق شيئاً بعد مثله.  

 
فة. فوصف الرازي املغريب اب العرب يف مدح روائع القصور اليت كانت مشهورة معرو لقد أطنب الكتّ      

"قصراً قائماً يف البحر" يف مورفيدرو، واآلخرون وصفوا قصر املنتصر يف بلنسية، وقصر اهلاشم يف طليطلة، 
وقصر الظاهر يف املرية. أّما يف قرطبة فقد كانت قصور الرصافة ومروان، وقصر األمري أيب حيي "الذي يقوم  

 على قناطر فوق الوادي الكبري". 
 

واجلدير ابلذكر أنّه مل يبق واحد من هذه القصور. أّما األبنية اليت ما تزال قائمة حىت اليوم فقد شوهت    
خالل العصور تشويهاً بلغ من قسوته أّ�ا مل تعد تطرح أمام األنظار غري بقا� ابهتة لبهائها السابق. ومع 

ي نتخّيل ما كانت عليه جيب أن نلجأ إىل ذلك فإّ�ا ما تزال حتدث يف نفس الزائر جاذبية مؤثرة! ولك
 كتاابت القدماء من الرواة.  
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"يقول لنا واحد من هؤالء أّن مسجد قرطبة الذي بين لتخليد أجماد األمويني كان طوله يبلغ ستمائة        
د  قدم وعرضه مائتني ومخسني. أّما أجنحته الثمانية والثالثون فقد كان ميسكها ألف وثالثة وتسعون من عم

الرخام. وكان يدخل إليه من اجلهة اجلنوبية عرب تسعة عشر ابابً مغطاة بصفائح من الربونز، ذات صنعة 
دقيقة ابرعة. وبني هذه األبواب كان الباب األوسط مرّصعاً بصفائح من الذهب. ويف أعلى املسج ترتفع 

ا يف  يضيئه  الواسع كان  البناء  هذا  ذهبية.  رمانة  تعلوها  مذهبة  قبب  وسبعمائة ثالث  آالف  أربعة  لليل 
 مصباح. أما قّبة احملراب فقد كانت مصنوعة من الذهب اخلالص". 

 
وكانت متتّد حول املسجد مدينة رائعة جعلت من نفسها ابلسرعة البالغة املدينة األكثر ثقافة يف أورواب      

عامل   الثالثة يف  الثقافية  املراكز  أكرب  من  واالسكندرية  بيزنطية  وقد كما كانت  املتوسط.  األبيض  البحر 
حّققت قرطبة لنفسها شهرة دولية مبا فيها من دور الصناعة وصناعة اجللد ابإلضافة إىل مائة وثالثة عشر 

واملساجد )  1(ألفاً من املنازل اخلاصة وواحدة وعشرين ضاحية وسبعني مكتبة والكثري من حمالت الورّاقني  
وكي فيها كيلومرتات  ترى  يف  والقصور. كانت  مبصابيح،  ليالً  واملضاءة  املعّبدة  الشوارع  من  لومرتات كثرية 

الوقت الذي مل يكن فيه بعد سبعمائة عام يف شوارع لندن غري مصباح عمومي واحد، بينما كان من جيتاز 
 .   )2(عتبة بيته يف ابريس يف يوم مطري يتعّرض للغرق يف الطني حىت ما فوق عقبيه

 
رتفع عند ضفاف الوادي الكبري قصر الزهراء الذي كان حمل إقامة عبد الرمحن  وغري بعيد من هناك ي      

الثالث، فلننظر فيما يقوله لنا راو آخر: " كان اخلليفة يقيم يف هذا القصر وكذلك نساؤه وأعوانه. أّما سقفه 
ا محل من أفريقيا  احملمول على األربعة اآلف وثالمثائة واثين عشر عاموداً من الرخام ذي األلوان املختلفة ممّ 

بلون أزرق مساوي ومزيناً ابلذهب   وفرنسا واليو�ن وايطاليا فقد كان مع أرضية القصر مغشى ومصبوغاً 
 املقولب".  

 

 
 ب". ار المكتبات. "المعرّ تجّ  . 1
 .139حتي، ص  فیلیب  . 2
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أما القاعة الرئيسية، وهي قاعة اخللفاء، فقد كانت مبنية كّلها ابلرخام، وأّما جدرا�ا وسقوفها، املرّصعة     
مها من احلجارة الكرمية، فقد كانت مزدانة ابلنقوش والزخارف البارعة اجلميلة، ابلآلىلء الدقيقة واملاس وغري 

ويف وسطها ترتفع �فورة يف حوض من اليشب، خيرج منها ماء وافٌر ومطيب ينتشر أرجيه يف اهلواء ويشيع 
بثق الينابيع الربودة يف الروح واحلواس. وقد زرعت يف قاعدة احلوض أحجار كرمية كثرية تشبه املغاور حيث تن 

الطبيعية غالباً ببلوراهتا الغريبة ومجاهلا الصناعي حىت ليلتبس األمر على الناظر. وحول تلك النافورة ينتصب 
اثنا عشر حيوا�ً من الذهب اخلالص أبحجامها الطبيعية وخيرج من أشداقها ماء ابرد أبداً بفضل الر�ح يف 

النهار حت  –سيارّا   أثناء  امللتمعة يف  الذي مورينا  الليل  أثناء  األندلس، ويف  الباهرة يف  الشمس  أشعة  ت 
 يستحيل إىل مطر من املاس والزمرد حتت أضواء القمر الرائعة، املتسللة عرب أغصان احلدائق املورقة.  

 
مثينة حبجمها غري       لؤلؤة  النافورة  فوق  الذهب، وقد علقت  أوزة من  مياه احلوض  تسبح يف  وكانت 

بر  ونقاوة  الرمحن العادي  عبد  الرفيع  املقام  إىل صاحب  اليو�ين  االمرباطور  ليون  قّدمها  هدية  هي  يقها. 
مكان منه،    الثالث. كما كانت حجرات القصر وأجنحته األخرى مزدانة مبثل هذا الثراء. الطنافس يف كلّ 

اعة �درة والسجاجيد الفارسية الفخمة، والذهب يف فيض كبري، ويف كل مكان منه طيور وورود مقّلدة برب 
 حىت ليخّيل للرائي أنّه يسمع زقزقة العصافري ووشوشة النسيم عرب األغصان املورقة وينتشي أبريج الورود.  

 
وقد انصرف األمراء األمويّون إىل أعمال الرّي اهلاّمة فيما وراء املدن والقصور واملساجد، فعِملوا على      

وفرة وخصوبة. وبفضل هذه القنوات بُِنيت حدائق عظيمة    بناء أقنية كان الغرض منها جعل الطبيعة أكثر
حول قصر الرصافة، حيث زرعت نبااتت وشجريات من كل نوع، كان املبعوثون يسعون إىل احلصول عليها  
حىت يف أبعد البلدان من قبل: فهناك أشجار الربتقال واحلامض والرمان والبطم والليلك الفارسي والكاميليا  

ت معابر وجسور من املراكب فوق مياه التاج والوادي نيَ ألرز من أفغانستان. وقد بُ من شرياز وأشجار ا
 الكبري اللذين كانت ضفافهما مزدانة ابألرصفة واحلواجز الرخامية.
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أّما فيما يتعّلق أبعياد قرطبة "فال شيئ يستطيع أن يعطينا فكرة عن الرتف والنشوة العامة اليت كانت        
ة مضاءة خالل الليل، والشوارع مغطاة ابلورود، ويف كل مكان حيث تكون املنتزهات تشيع فيها. املدين

 . )1(وامليادين العامة ترتّدد أصداء اآلالت املوسيقية يف اهلواء والناس منصرفون إىل الرقصات الفرحة 
 

عند �اية القرن الثاين عشر أرادوا أن   ة وعندما انتزع املوّحدون واملرابطون عاصمة اململكة يف غر�ط      
فسدوا عمل سابقيهم. كان الفن املغريب قد بلغ قّمته، وكان قصر احلمراء التعبري األعظم عنه. أّما الصورة  يُ 

 للتقاليد "لتحويل أنظار األجنيب". أّما املدخل فقد ُصِنعت طبقاً  ،اخلارجية للقصر املهيب، والقاسي تقريباً 
فلم يكن غري قوس عظيمة مزدانة يف بساطة اتمة ببعض الشعارات والرموز. وأّما يف الداخل فإّن املهندسني 
املعماريني فتحوا األبواب مشّرعة لكّل املصادر يف خميالهتم. "فهناك ممرّات واسعة مصّبغة ومذّهبة، مزدانة 

من من   ابلقناطر  ومسّننات  بتخرميات  رّصعت  ومعّلقات  إكليلية  زخارف  إىل  قطعت  قد  األشكال  كل 
األطفال  األختني، وحجرات  قاعة  السفراء، مث  وقاعة  نوافذ مشّرعة،  اليت خترتقها  األجنحة  أّما  اجلص". 

الفناء و�فورة األسود وفناء الربكة الذي تقوم حتته محّامات على   الطراز القدمي،  األمراء، وبرج األقمار مثّ 
تنبثق عرب ماليني من   املياه  املدهشة. هنا كانت  املعجبة  الناظر اآلاثر  هذه كّلها كانت حتدث يف نفس 
األعمدة الصغرية األنيقة، وهناك، تنتشر يف أقنية صغرية من الرخام، اترة تشّكل شالالت، واترة أخرى 

الرّمان وشجريات الورود. ويف كل مكان نقوش    فّوارات متدافعة وتغّذي أحواضاً يف أقنية مظّللة أبشجار
ممزوجة برباعة مع منحواتت زخرفية تعلن عن أجماد مدرسة ابن سراج، واللمعان يف تزيني هذه الفتنة من 
الربونز والرخام والذهب، كانت أنواع من اخلزف املنتشر بسخاء تفجر مسفونية من األلوان الزرقاء والقرمزية 

 .  )2(والصفراء واخلضراء 
بتشييد        فتمّيزوا  ينافسوا األسر األيبريية  أن  الفاطميني والطولونيني حاولوا جهدهم  فإّن  أّما يف مصر 

األبنية الفخمة، وال سّيما املساجد الكبرية يف القاهرة واالسكندرية. لقد بىن مخارويه ابن طولون حديقة  
واألمنار املرّقطة والفيلة والفهود. "لقد كان لكّل شة: األسود  كبرية مجعت فيها كل أنواع احليوا�ت املتوحّ 

من هذه احليوا�ت مقصورته وحوض من الرخام حتمل املياه إليه يف قنوات من الربونز. وكان هذا األمري 
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يبسط األهبة نفسها يف أعياده كما يف زينات قصوره. كما كانت له حبرية صغرية من الزئبق حتمل السرير 
 .  )1(دهده الذي يسرتيح فوقه وهت

 
ى يف الفخامة والبهاء فيعود دون مناقشة أو ترّدد إىل أسرة العباسيني ممن جاوز أبرز أّما القدح املعلّ       

) هارون الرشيد   775  –  754) أبو جعفر املنتصر (    754  –  752أبو العباس السفاح (  –ممثليهم  
ما أتينا على وصفه    ) كلّ   833  –  813) واملأمون رجل اإلسالم املهيب (    809  –  786العادل (  
 من قبل.  

 
م وأصبحت هلم يف نظر    762لقد ارتفع هؤالء إىل مرتبة اخللفاء بعد أن أّسسوا مدينة بغداد عام       

 رعا�هم العراقيني والفارسيني صفات أنصاف اآلهلة. 
 

إّن العباسيني ابعتبارهم حكاماً لكّل املقاطعات القائمة شرقي �ر الفرات، واملؤمتنني على ثروات الشرق        
كّله كانوا يستمتعون مبداخيل خيالية ينفقو�ا يف إسراف مل يسمع مبثله، السّيما وأنّه مل تكن هلم جيوش 

إس هناك  "قال سيديو: كان  إىل خمّصصات مستمرة.  قاعدة، وهبات سخية،  دائمة حتتاج  راف يف غري 
الذهب والآلىلء منتشرة ملء األيدي يف القصور واحلدائق واملساجد، لقد بنت زبيدة، زوجة هارون الرشيد، 
يف مكة قناة حتمل املياه إىل املدينة من اجلبال اجملاروة وأنفقت عليها مليو�ً وسبعمائة ألف من الد�نري. أّما 

من األ�م على جلسائه أربعمائة ألف دينار ونّظم رها�ً  كان عدد اجلوائز فيه  املأمون فقد وزع يف يوم  
مساو�ً لعدد مدعّويه فارتفع ما دفع فيه إىل أكثر من مائيت ألف دينار. كّل جائزة منها متّثل ملكية مع 

عشرة ألف    عدد كبري من العبيد. كان ميلك يف قصره مثانياً وثالثني ألف قطعة من السجاجيد منها اثنتا
سجادة مطّرزة ابلذهب واثنتان وعشرون ألفاً من السجاجيد اليت تفرش يف األرض. كما أقام يف القاعة  
اليت استقبل فيها سفرياً إغريقياً، شجرة من الذهب اخلالص مغطاة جبواهر على صورة الثمار. أّما االسطبالت 

عيد من بغداد، فقد كانت تّتسع ملائة ألف  ) يف سامراء، غري ب  842  –   833اليت بناها ولده املعتصم (  
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من اخليل. وعندما أّسس اخلليفة هذه املدينة رفع األرض املخّصصة للبناء، دون أن يبايل ابلنفقات اليت 
 ". )1(يقتضيها هذا العمل الضخم الكبري 

ل عناوين اجملد ومما ال ريب فيه أّن سيديو مل خيطىء، ذلك أّن أتسيس بغداد ما يزال واحداً من أمج       
عند هذه األسرة. إّن هذه املدينة اليت بنيت عند ضفاف دجلة، ابلقرب من سلوقيا القدمية واليت عمل على 
املعماريني ملدة أربع سنوات، وقد حظيت  املاهرين واملهندسني  تشييدها مائة ألف من احلرفيني والعمال 

بلغت شهرهتا بعيداً جداً حىت أّن الناس كانوا   ابزدهار سريع جداً، وأصبحت يف زمن قصري "احلاضرة اليت
 يتحدثون عنها بني بالد الصني وبالد شارملان".  

 
اهلندية وسور� وبيزنطية وبالد        اّتصاهلم ابلبالد  بعد  استطاعوا،  فقد  العباسي  العصر  الفنانون يف  أّما 

ة لطيفة، وإبداعاً جمنحاً ال يوجد يف  فارس، أن يبعثوا يف األسلوب العريب حيوية وافرة جريئة مصفاة، ورشاق
 األبنية األكثر صرامة وثقًال يف كّل من مراكش واسبانيا. 

 
لقد كانت الفسيفساء الذهبية واخلزفيات ذات األلوان احلية والتشكيالت اإلكليلية وقواعد التيجان      

ها كانت تتحّدث عن فرحة احلياة املنحوتة والقبب غري القابلة للوزن واألجنحة املمشوقة الفارعة، هذه كلّ 
واجلذل عند الفاحتني. إّن الذين شاهدوا "ذلك اجملد الذي هو بغداد" يف القرن التاسع لعصر� يؤكدون "أّن  

 كّل شيء فيها كان يتألأل ابحلياة".  
 

كانت املدينة على شكل دائري، مع سور مزدوج من اآلجر بينهما خندق عميق. وهناك جدار اثلث       
 تفع إىل مخسة وعشرين مرتاً هو مبثابة سور إضايف لألحياء القائمة يف قلب املدينة.ير 
  

 
العمارة العسكریة العربیة تأثیر كبیر على العرب فیما بعد، حیث "بقیت القالع   كان لفنّ  ،186– 185ل. أ. سیدیو، ص  . 1

ن  سا :نظر أیضاً في ھذاافي القرن الحادي عشر تبنى بتقنیة بدائیة دون التحسینات التي أدخلھا علیھا الصلیبیون بعد مائة عام (
   )6، ص 1953دوكلیرفو، كتاب المائة الثامنة  برنار
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وقد كانت للجدران أربعة أبواب، خترج منها على صورة قضبان العجلة، أربع طرق تّتجه حنو أربع زوا�    
ذي يطلق عليه اسم االمرباطورية. وقد كان اجملموع شّكل سلسلة من الدوائر املركزية حول قصر اخللفاء، ال

القبة اخلضراء، والذي كان منها مبثابة نقطة االرتكاز. وإىل جانب القصر يقوم املسجد اجلامع. أّما قبة  
قاعة االستقبال اليت ّمسي القصر هبا، فقد كانت على ارتفاع أربعني مرتاً. يعلوها متثال لفارس حيمل رحماً 

 ىل اجلهة اليت يرتقب منها جميء العدو".  يقال أنّه كان يف فرتات اخلطر "يشري بنفسه إ
 

وعلى طول األرصفة واألحواض واملستودعات اليت متتد ثالثني كيلومرتاً  كانت ترابط مئات املراكب،      
ابتداء من السفن احلربية إىل حراقات املتعة واخليزرانيات القادمة من الصني حىت األطواف البسيطة املصنوعة 

وم. أّما يف أسواق املدينة فقد كان اخلزف واحلرير من جلود اخلرفان واملنتفخة ابهلواء ممّا ما يزال يُرى حىت الي
واملسك �يت من الصني، واملواد املعدنية واألصباغ األخرى من اهلند وماليز�، مث الياقوت األمحر والالزورد 
األزرق واألنسجة والرقيق من البالد الرتكية يف آسيا الوسطى، والعسل والشمع والفراء والرقيق األبيض من 

 سكند�فيا، مثّ العاج ومسحوق الذهب والرقيق األسود من أفريقيا الشرقية. روسيا وا
وكان قد احتجز مكان خاص لتجارة السلع الصينية. وكانت املقاطعات املختلفة لالمرباطورية ترسل      

منتجاهتا إليها بطريق البحر أو بواسطة القوافل، واألرز والقمح وأقمشة الكتاب من مصر، واملصنوعات  
الزجاجية واخلردوات واألمثار من سور�، والديباج ولآلىلء واألسلحة من اجلزيرة العربية، واحلرير والعطور 

 واألمثار والبقول من بالد فارس. 
 

ألفاً من احلّمامات العمومية مث ارتفع   27ويف بداية القرن العاشر كانت بغداد تفخر يف أّ�ا متلك       
 1327اً، وهي أرقام تبدو شديدة املبالغة. لكّن رحالة مغربياً زار بغداد عام  ألف  60العدد فيما بعد إىل  

ابملياه  مزّودة كلها  أحسن طراز،  من  ثالثة  أو  الثالثة عشر محّامني عموميني  أحيائها  من  فوجد يف كل 
 الساخنة والباردة.  

 
اج واحلج أو استقبال سفري أجنيب،  ويف أ�م االحتفاالت الكبرية، من ِمثل تولية خليفة من اخللفاء والزو      

 كان القصر يبسط كّل ما عنده من البهاء والزهو العظيم. 
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جرى االحتفال بزواج املأمون من الفتاة بوران ابنة وزيره، فأنفق املال يف إسراف خيايل   825ففي عام       

ط املسرف الغريب الذي ال ه بقي يف الرتاث األديب العريب "على أنّه واحد من أكثر أنواع الشط حىت أنّ 
اللؤلؤ ذات  يُ  ألفان من حبات  العروسني  رأسي  فوق  الزفاف سكبت  ليلة  ففي  العصر".  نسى يف ذلك 

الضخامة الفريدة من على صحفة من الذهب يف الوقت الذي كان فيه العروسان واقفني فوق بساط من 
ني مل يكونوا يقتصرون يف بسط ما ميلكون الذهب مرصع ابلآلىلء والياقوت األزرق. على أّن اخللفاء العباسي

من البذخ والثراء واإلسراف على أعياد البالط واستقباالته. إّن حرصهم على شعبيتهم كان يدفعهم إىل 
من  جوقات  واحليوية. كانت  ابلفرح  رعا�هم  لتزويد  أقصاه  إىل  العام  أقصى  من  شيء،  بكل  االهتمام 

ومن النافخني يف املزمار تطلق أحلا�ا يف احلدائق العامة بصورة غري   الضاربني ابلعيدان والقيثارات واملزاهر
منقطعة. اترة خيرتق املدينة موكب من الراقصني، ترافقه األبواق واملزاهر والطبول. واترة أخرى يعلو أحد 

أقيم عند ركن من ميدان عام يذكر املستمعني بروائع الفتوح ويتحّدث "ابعتزاز عن شر  ف الشعراء منرباً 
". يف هذا اإلطار الفاتن عاش هارون الرشيد  )1(املروءة البدوية بكلمات صاخبة مدوية ابلقوايف واإليقاعات  

واملأمون، مشاركني يف أفراح مجهور خمتلف األلوان غري مبال مبا �يت به الغد. يقول الشاعر املتنيب يف عاصمة  
". فإذا نزل الغسق وارتفعت )2(تلد شهوات أكثر ندرة    الفرح هذه " كّل يوم فيها يبدع متعاً أشهى، وكّل ليلة

الفرتة اليت يستقبل فيها  من مياه األ�ار برودة لطيفة، كانت تُرى أضواء قصر اخلليفة. ذلك أّ�ا كانت 
هارون الرشيد زواره! وكان بالط اخلليفة مجعاً من الناس على شيء من الغرابة! يرى فيه خليط من هنا 

اج رب القصر، الفقهاء وعلماء الكالم واملطربون والقضاة والشعراء والسفراء والفرسان التائهون  وهناك تبعاً ملز 
 واملنجمون واملشعوذون".   

 
  

 
 . 204المؤسسات اإلسالمیة، ص  ،دو مومبین –جودفروا  . 1
ن القصیدة التي رجع إلیھا أو الصفحة من المؤلف لم یعیّ  لم أستطع العودة إلى النص العربي المنظوم في دیوان المتنبي ألنّ .  2
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أغنيتني. وكان صوت     بني  األشعار ويشربون  ينشرون  املساء يف خشوع ظاهر كانوا  أداء صالة  فبعد 
عرب اهلواء املتمّوج بوشوشات املياه اجلارية واألخبرة املعطرة املغنني والعيدان يبعث األنغام القوية يف رقة ظاهرة  

العارضة    اليت ترتفع من اجملامر. وقد يطرأ ما حيدث التنوّع يف احلفلة اليومية هذه، كاستجواب لسجني قويّ 
متوّقد القرحية، أو ز�رة لزاهد متسّول فيه كرب�ء وخشونة، ويف بعض األوقات رأس تقطع يف الوقت الذي 

دار فيه الكؤوس على الشاربني. ويقرتب الليل من �ايته، وقد أثقل السكر القلوب، فيبكي احلاضرون  ت
 .  )1(  وتتلى أشعار حول قصر احلياة وفنائها

 
على       يتماسك واقفاً  الضيوف أن  الصالة من يستطيع من  أداء  يقبل على  الفجر مث  يقرتب  وأخرياً 

قدميه: إّ�ا حياة حافلة ابملشاعر العنيفة والرقيقة، واخلشونة والنعومة، جند ما مياثلها يف عصر �ضتنا واليت 
 ".  )2(ؤرخون والشعراء ...أبدعت يف تصويرها ألف ليلة وليلة وكتاب األغاين ومروج الذهب وامل

 
لكّن العرب مل جيهدوا فقط يف بلوغ األطراف القصوى من األهّبة املادية. لقد أرادوا أيضاً أن يكونوا      

 أساتذة يف ميدان التأّمل الفكري. وال ريب أّن النيب قد وصف هلم اجلنة على أّ�ا دار النعيم. 
 

كثرياً من االهتمام. لكّن عدداً صغرياً من العقول، جديراً بفهمها،    مل يعر مجهور املؤمنني هذه اجلملة      
قد استنتج منها أّن التأّمل هو فوق اللذة احلسية، وأّن النشوة العليا هي يف املعرفة. فإذا كان يف وسع الناس 

ضاً على احلصول على املتعة املسبقة ابجلنة خبلق انعكاساهتا على األرض، أفليس يف وسعهم أن حيصلوا أي
 اإلحساس املسبق برؤية هللا ابلعمل على التعّمق يف معرفة قوانني اخللق؟   

 

 
كثار من الحج إلى البیت الحرام  فق مع ما عرف عن ھارون الرشید بخاصة من مضاء العزیمة واإلصورة ال تتّ ھذه  . 1

 ب".  ومرافقة البعوث العسكریة. "المعرّ 
غرقة في الخیال واألسطورة ا ألف لیلة ولیلة فھي مُ ھذه المراجع التي یستند إلیھا المؤلف ذات وثاقة تاریخیة متفاوتة. أمّ  نّ إ . 2

ا كتاب األغاني فقد رواه الندماء والشعراء والرقعاء والصعالیك والمطربون من فیھا عواطف الناس ورغباتھم. وأمّ   امتزجت
عن أكثر الكتب التاریخیة احتفاالً باألخبار المبالغ فیھا والتي تحتاج   وج الذھب فھو ال یقلّ ا مرأصحاب الھوى والشھوات. وأمّ 

 ت.  إلى تحقیق وتثبّ 
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إّن االستيالء على الرها وجنديسابور، اللتني كانتا يف القرن السادس، موطنني لثقافة مكثفة، قد جعل        
 االستيالء على العرب على صلة ابلفكر اهليلنسيت واهلندوسي. لكّن الثابت الذي ال يقبل جدالً هو أنّ 

االسكندرية قد لّون حضارهتم أعمق ما يكون، فباحتالل هذه املدينة وضعوا أيديهم يف الوقت نفسه، على  
يف عهد تيودوز فإّ�ا    390فهي وإن أحرقت عام    )1(كنز فكري ال يقّدر بقيمة: إنّه مكتبة البطالسة  

، وبفضل هذه األخرية أصبح العرب بني ليلة  )2(كانت ما تزال حتتوي على عدد غري قليل من املخطوطات
وضحاها وقد وضعوا أيديهم على جزء كبري من الرتاث القدمي. هكذا عرفوا، يف القرن السابع، كالً من 

وأرسطو وديوجني صاحب   )3(فيثاغورس وهريقليطس ودميقريطس وزينون وايلياتس وانتستينس وأفالطون  
والرواقيني وأفلوطني وبروكلس وأبولونيس التياين وأمونيوس وبورفري، مثّ  الفلسفة الكلبية وأريستيبوس وأبيقور  

هيبوقراط وجالينوس وديسقوريدس وأقليدس وأرمخيدس وديوفإنت وهريون وبطليموس وتيودوز وهيبسكلس  
 ومانيلوس، أي قبل أن تصل مؤلفاهتم إىل الغرب بوقت طويل. 

 
وأحدث فيها انطالقة بلغت أطراف االمرباطورية. لقد أقبل   إّن اكتشاف هؤالء املؤلفني أوقد املخيالت      

النّساخ واملتعّلمون على حّل الرموز يف النصوص اهليلينية بفضول شديد، حتّول بسرعة إىل نشاط متحمس. 
كما بذل اخللفاء العباسيون وسعهم يف تشجيعهم بتوفري الرعاية هلم. لقد كان حنني �خذ من املأمون وزن  

غريقية اليت ينقلها ذهباً. أّما الرتمجة األوىل ألرسطو فقد دفع لصاحبها وز�ا من املاس، كما املؤلفات اإل
له على أحباثه حول مبادرة حصل مرتجم آخر على عشرة آالف دينار وصقرين وحصان مطهّ  م جائزة 

 ني يف فصلي الربيع واخلريف. ب  االعتدال
 
 

 
ھم قد حفظوھا وأضافوا إلیھا عدداً من الواقع أنّ  روا ھذه المكتبة. لكنّ العرب ھم الذین دمّ  ، لفترة من الزمن، أنّ لقد ظنّ .  1

صة بصورة أساسیة لعلم الفلك مخطوطة، مخصّ  6000كندریة تحوي في القرن العاشر المخطوطات. لقد كانت مكتبة االس
 والریاضیات.

 فیدون، الكراتیل والقوانین.  . 2
 كلھ تقریباً.  . 3
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املدن   مل اإلسالم. فإىل جانب القصور واملساجد يف كلّ حقيقية من املعرفة يف عا  ىلقد شاعت محّ      
الكبرية، وال سيما بغداد ودمشق والقاهرة وسبتة وطنجة ومراكش وأشبيلية وقرطبة وغر�طة ومرسية وطليطلة،  
من  مجاعة  حيث كانت  واملدارس،  واملراصد  واجلامعات  احلكمة  لبيوت  قواعد  ارتفعت  سالرينو،  وأخرياً 

دراسة النصوص القدمية، وتعليم الر�ضيات والطب والكيمياء. هكذا شهد العامل انفجاراً على    العلماء تكبّ 
فكر�ً حقيقياً بعد االنفجار املادي الذي مّيز عصر احلمالت العسكرية واالنفجار الفين الذي رافق بناء 

متاماً كما انطلقت   الصروح وأتسيس املدن. لقد انطلق الباحثون والعلماء لتحقيق الفتوح يف ميدان العلم،
 الفيالق اإلسالمية يف فتوحها للعامل. 

 
وممّا أاتح للفالسفة والر�ضيني العرب فرصة أال يكونوا فقط جمرد شارحني لرتاث اليو�ن أ�م ارتفعوا       

  بسرعة إىل مفهوم املنهج فأدركوا أنه ال قيمة للعلم ما مل يكن ذا طابع جترييب. "االنتقال من املعروف إىل 
اجملهول، والوعي الصحيح ابلظاهرات للصعود فيما بعد من النتائج إىل األسباب، ورفض كّل ما ال تربهن 

 ".  )1(التجربة عليه. هذه هي املبادىء اليت كانت تدّرس يف مدرسة بغداد 
 

م       يكفي أن يقال أيضاً، كما قال لورانس: "لقد حفظ العرب ملستقبل العصر الوسيط شيئاً  ن  أوالً 
إّ�م )2(  املاضي الكالسيكي امليادين.  نقلة: كانوا متّممني بل مبدعني يف كثري من  " لقد كانوا أكثر من 

ابنتقاهلم من الشحر إىل املالحظة، ومن املالحظة إىل التجربة، ومن التجربة إىل استنتاج القوانني العامة، 
هلها القدماء، ومن الواجب أن ينظر إليهم على قد ارتفعوا، كما يقول لنا مهبولت: "إىل درجة من املعرفة جي

 أ�م املؤّسسون احلقيقيون للعلوم الطبيعية، ابملعىن الذي نعرفه هلا يف عصر� احلاضر".  
 
 
 

 
 .341ل. أ. سیدیو، ص  . 1
 57ت. أ. لورانس، أعمدة الحكمة السبعة، ص  .  2
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إّ�ا مدرسة بغداد، املؤّسسة من قبل أيب جعفر، اليت أطلقت هذه احلركة وقد كان علم الفلك أول علم    
و الصحراء يعيشون يف أتمل النجوم خالل قرون من السنني. والنجوم تقّدم يف ذلك الوقت. لقد بقي بد

هذه هي اليت أعطتهم فكرة عن اجلالل اإلهلي. أّما خلفاؤهم فقد محلوا بصورة طبيعية على البحث يف كبد 
التقدّ  إىل  احلثيث  "رؤية هللا" السماء يف سعيهم  التأمّ   ،م يف  على  مقتصرين  يعودوا  لن  اآلن  ل يف لكّنهم 

 اكب، بل جهدوا يف قياس مداراهتا، والتنبؤ بعودهتا واكتشاف قوانينها اليت تعني دوراهتا. الكو 
 

لقد بىن هارون الرشيد مرصداً فوق جسر بغداد الكبري حيث عمل حتت رعايته كوكبة من العلماء.      
 فهناك ابدر حيي بن خالد إىل مراجعة اجملسطي لبطليموس وأ�ى حيي ابن يوسف الرتمجة األوىل ألقليدس.  

 
قياس درجة خط الزوال السماوي لقد حّقق علم الفلك يف هذا املرصد انطالقة المعة وسريعة، من بينها       

)، مثّ دراسة الفروق يف خط العرض األكرب للقمة احملققة من قبل أمحد 853الذي حّققه سند بن علي (
البتاين  قبل  من  للشمس  القصي  البعد  ومراقبة حركة  الفصول  يف  االعتدالني  الئحة  وتصحيح  وحسني، 

اخلر 929( واعتدال  الصيف  املداري يف  االنقالب  رستم )، ووصف  بن  القوهي  قبل  من  ألف  عام  يف 
)، هذه كلها محلت معارف العرب   998  –   937واكتشاف "التباين القمري الثالث" من قبل أيب الوفا (  

إىل ما وراء احلدود اليت بلغها هيبارك وبطليموس. وبفضل هذا احلصاد من املالحظات، استطاع عمر اخليام 
على إصالح   )1079(أن يعمل عام    –فلكياً ذائع الصيت    الذي مل يكن شاعراً  كبرياً وحسب، بل  –

 ".  )1(التقومي الفارسي، "فتوّصل إىل دقة مل تتجاوزها قوائمنا العصرية 
 

وقد استتبعت انطالقة علم الفلك تطوراً مواز�ً يف علوم الر�ضيات، فعقد اللواء ملن متيز فيها ابجلرأة      
والرباعة ألول من اكتشف فرضية جديدة أو منهجاً جديداً يف احلساب. إّن اخرتاع اجلرب ( الذي مل يطرح 

وتطبيق اجلرب على اهلندسة من   )2(زميديوفانت منه غري بعض املبادىء ) من قبل حمّمد بن موسى اخلورا 
املعادالت من الدرجة الثالثة، وأتسيس علم املثلثات   حلّ   )، مثّ   900قبل تلميذه اثبت بن قرة (املتويف عام  

 
 .1850نظر دلیل مكتب خطوط الطول لعام . ا 1
 المشھور: اللوغارتمات.  كتابھفي .  2



77 
 

الزوا� القائمة من   اليت تستعمل حللّ   الكروية من قبل البتاين، وإيضاح القاعدة اخلامسة من القواعد الستّ 
 أمريية.    قت ألصحاهبا هباتٍ ها مألت املعاصرين ابإلعجاب وحقّ هذه كلّ   .)1()1050قبل جابر (

 
وعندما أخذت بغداد تسقط، ابتداء من القرن العاشر، انتزعت القاهرة املشعل واتبعت األحباث اليت      

ليت زت خاصة بفضل املالحظات اشرع فيها العباسيون برعاية اخلليفتني الفاطميني العزيز واحلكم. وقد متيّ 
)، نعم لقد سجل ابن يونس تلميذ أيب الوفا، يف مرصد جبل املقطم   1008  –  978لها ابن يونس (  سجّ 

"التقومي اهلامشي الكبري" الذي حل يف الشرق كله حمل اجملسطي لبطليموس واألحباث املشاهبة ملدرسة بغداد. 
الفرعية، اليت تبسط املناهج   لقد استطاع ابن يونس أن يطّور علم الر�ضيات يف عصره حبساب األقواس

. أّما خَلفه احلسن ابن )2(املستعملة حىت ذلك الوقت تبسيطاً كبرياً ابعتباره خمرتع التقاومي الستينّية األوىل  
م) فقد أّلف أكثر من أربعة ومثانني كتاابً، منها شرح اجملسطي، واآلخر يطرح 1038اهليثم (املتويف عام  

التماثيل مع نظر� من  أقليدس، مثّ نوعاً  املستقيمة واملنعكسة    ت  الرؤية  البصر�ت حيث درس  رسالة يف 
واملنكسرة وكذلك املرا� احلارة، وكتّيب بعنوان "املعارف اهلندسية" مفتخراً يف أنّه قد قال فيه "أشياء جديدة  

 جداً حىت أّن هذا النوع من األحباث مل يكن معروفاً من قبل القدماء أبداً".  
 

البرتوجــــي    اأمّ        "ثـــار  األخــرية  املدينة  هذه  ففي  أيضاً،  "مدارسهما"  هلما  فقد كانت  ومراكش  فاس 
م) عند قراءته لبطليموس، بسبب ذلك التعقيد من األشكال اهلندسية املنحرفة عن املركز والدوائر 1150(

للعامل" كة بنفسها"، فالحظ امليل يف فلك الربوج وطر الدائرة حول مراكز خالية ومتحّر  ح "نظاماً جديداً 
 .  )3(يقارب املركزية الشمسية اليت كان يقول هبا أرستارك من ساموس 

 
 

 
 ) لمعرفة القاعدة السادسة.  1603 – 1540كان یجب أن ینتظر فیات ( .  1
 نكلیزي ر.سمبسون.عام بفضل البحوث التي قام بھا اال 700ف ھذه البحوث في أوروبا إال بعد عرَ لم تُ  . 2
فتھم بأرستارك ومدرسة ساموس بدالً من أن تضع  المصادفة قد عرّ  ا عساه یكون علم الفلك عند العرب لو أنّ یتساءلون عمّ  . 3
 ین أیدیھم أبحاث بطلیموس التي جعلت من األرض مركزاً للكون. ب
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ا أبو احلسن الذي عاش يف أفريقيا الشمالية يف بداية القرن الثالث عشر، فقد جتّول يف جنوب أسبانيا أمّ     
واملغرب، فعني ارتفاع القطب يف إحدى وأربعني مدينة، من إفران عند األطلنطي حىت القاهرة. إنّه كمهندس 

وحدّ  الرموز،  أقواس  لوصف  املخروطية  التقاطع  نقاط  خبصائص  استعان  هلذه جريء  واحملاور  الثوابت  د 
املنحنيات يف ارتباطها خبط العرض يف مكان معني، ومبيالن زاوية الشمس وارتفاع املزولة الشمسية. لقد 
اكتشافات  استبقت  اليت  البدا�ت والنها�ت"  املخروطية" و "رسالة يف  التقاطع  نقاط  كتب "رسالة يف 

 كوبرنيكوس وتيخوبراهي.  
 

كان هلا مزيد من األلق ومحلت شهرة العلم العريب إىل أبعد من ذلك فهي جامعات   أّما املدارس اليت      
أسبانيا. إّن احلدائق النباتية الرائعة املزروعة من قبل املوّحدين واملرابطني يف الرصافة وغر�طة ال تسمح فقط 

ع العقول حنو دراسة  إبثراء كتاب األعشاب لديوسقوريد احملفوظ يف اإلسكندرية أبلفي نبة جديدة، بل تدف
املواد الطبية لكّل من األقراابذين والكيمياء، وبصورة عامة لكّل العلوم الطبيعية. إّن جامعات قرطبة وطليطلة 
والكيمياء  واجلراحة  والتشريح  الطب  يف  حّققته  الذي  ابلنجاح  العامل كّله  يف  صيتها  ذاع  قد  وغر�طة 

شخصياً ميّيزها من اجلامعات املنافسة يف مصر والشرق، هذا  والبصر�ت، واكتسبت من هذا الواقع أسلوابً  
 ابعتبارها أقّل متحوراً حول الفلك والر�ضيات من مدارس بغداد والقاهرة. 

 
فيها        الثامن فقد ترك وراءه كتاابت جند  القرن  أنّه عاش يف  الذي يفرتض  الكيمياء"  أما جابر "أبو 

النرتيك   الكربيتيك وحامض  العقدأو ما يسمّ تركيب حامض  به    ،ى مباء  الذي حيّلل  امللكي "املاء  واملاء 
ابإلضافة إىل مالحظات متقّدمة جداً حول التخّمر   ،وإعداد الزئبق وغريه من األكاسيد املعدنية ،  الذهب"

  ) الرازي  وأّما  احلصبة.    923  –  850الكحويل.  أو  اجلدري واحلمرياء  من مرض  فقد شّخص كًال   (
متمّيز  الوراء وابعتباره  املنثين إىل  العصب احلنجري  مّيز  أّول من  مشهوراً، كان  التشريح وجراحاً  اً يف علم 

 بصار يف العني.ف املانع لإلومارس عدداً من املرات عملية التكثّ 
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) فقد شّخص مرض التضّخم يف الغّدة الدرقية وما يسّمى مبرض   1003  –  913وأّما عبد القاسم (       
عملية استئصال احلصى من املثانة، ونصح مبمارسة عملية القطع يف املكان الذي  ، كما وصف  )1(بوت  

) فقد درس ظاهرة انكسار األشّعة أو   1039  –  965يقوم به اجلراحون العصريون. وأّما ابن اهليثم (  
الدرجة الرابعة، احنرافها، أي املكان الظاهر من الصورة يف املرا� املنحنية والكروية، ممّا يعين معرفته مبعادالت  

واكتشف مبدأ الغرفة السوداء. وبتطبيقه الكتشافاته على علم التشريح نشر الوصف األول الدقيق للعني،  
 . )2(مع القرنية واجلليدية وشبكية العني

 
من املالحظات لتحديد البعد القصي للشمس وصنع  402) فقد وضع  1080وأّما أرزاشيل "كذا" (  

أنّه كان يف وسع األمراء العرب يف األندلس أن يفخروا ساعات أاثرت   إعجاب كّل معاصريه. والثابت 
سون فكر أرسطو يف الوقت الذي ال يكاد فيه شارملان وأعوانه يتقنون جبامعاهتم حيث كان العلماء يدرّ 

 .  )3(توقيع أمسائهم 
 
لوقت الذي برز فيه صّف من العلماء تلك كانت درجة النمو العالية اليت توّصل إليها العلم العريب يف ا 

نع قبلهم. إّن املعرفة اليت حصلوا عليها واليت ا كّل ما صُ و اجلدد، من عمالقة الفكر احلقيقيني الذين جتاوز 
كان املسيحيون يعتقدون أّ�ا حصيلة عهد عقدوه مع الشيطان، وابعتبارهم رحالة كباراً يتنّقلون عرب أقاليم  

إّن هؤالء من أشباه فاوست املسلمني كانوا يف ف  ،ثروا جعبتهم من املالحظات واملعارفاالمرباطورية كّلها ليُ 
ه الوقت نفسه فلكّيني ور�ضّيني ومهندسني وأطباء وفيزيقيني ومعماريني وشعراء، وكانوا إىل جانب هذا كلّ 

يتنّزهون يف حدائق شرياز أو غر�طة بوجوههم السمراء  اليوم بسرور فائق  إنّنا نتصّورهم  عباقرة مبدعني. 
املّتقدة واملقاطع اجلانبية لوجوههم الشبيهة ابلطيور اجلارحة ومعاطفهم الكبرية البيضاء اليت كان سيستعريها 

 ن. منهم فيما بعد فرسان اهليكل وفريدريك الثاين دو هوهنشتاو 

 
 ف بأبحاثھ حول أمراض الفقرات الصلبیة وقد أطلق علیھا اسمھ.  رِ " عُ 1788 – 1714طبیب جراح انكلیزي ".  1
ابن الھیثم یجب أن یعتبر المرجع األصلي لمعارفنا   ن أنّ عالإ د في فیالرات شال في مذكراتھ حول مناھج الھندسة لم یتردّ .  2

 في علم البصریات. 
 . 10، ص ي فیلیب حت . 3
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) وامللّقب "أبمري العلوم" وكان بال منازع واحداً من 1037  –  980كان األول بينهم ابن سينا (        
أعجب الرجال يف عصره. لقد كتب يف كّل العلوم ومارس سلطانه املطلق على الفكر اإلسالمي ملدة ستمائة  

، يف ابدو وفريازي وساالرنو وشارتر  عام. إّن قوانينه أو قواعده دّرست يف كّل اجلامعات الكبرية يف الغرب
وأوكسفورد وابريس. لقد متّيز بدراسات متقّدمة جداً يف علم الكيمياء حيث أجرى التجارب على الفوسفور 

رات. وبعودة إىل أحباث ايرازسرتات اّدخر نفسه يف علم الطب لدراسة القلب ووضع قواعد الكثري من املتفجّ 
 ظم أجماده أنّه وضع قبل سرييف دهاريف  خبمسمائة عام نظرية الدورة الدموية. واألوردة والشرايني. وقد كان أع

 
) هو الذي 1161ويظهر ابن سينا وكأنّه مل �ت إىل الغرب. لقد كان تلميذه ابن زهر ( املتويف عام       

املالحظة  عرف مبكتشفات أستاذه يف أسبانيا. وملا  كان يريد أن يتأّسس الطب يف تفّرد اتم على معطيات  
اجلراحة والصيدلة، وحنن ندين له، ابإلضافة إىل أول جراحة    وفنّ   د دراسة هذا الفنّ فقد كان أّول من وحّ 

وإىل مالحظاته املمتازة حول التواء املفاصل والكسور، يف وصفه اجلديد لكثري من    ،يف اجملاري التنفسية 
 رئتني إخل ..  األمراض من مثل التهاب التامور "شغاف القلب" واستسقاء ال

 
) عبقري عاملي حقيقي، ما تزال سعة املعرفة  1198  –  1120وقد تتلمذ عليه حمّمد ابن رشد (       

ال القدمية، ترجم أرسطو ونقله إىل  اليوم، فهو كفيلسوف مشبع ابحلكمة  رب. وهو ععنده تدهشنا حىت 
حول علم املثلثات الكروية.  كمهندس كتب رسالة ممتازة حول نقاط التقاطع املخروطية، ورسالة أخرى  

الرت�ق   حول  رسائله  يف  له  ندين  وهو كطبيب  والشمس.  عطارد  لكوكب  رصد كسوفني  وهو كفلكي 
والسموم واحلمّيات، ابإلضافة إىل شرح جلالينوس. أّما ككيمائي فقد اكتشف اخلصوصية املذيبة حلامض  

ستشعر مفهوم الطاقة ومارس التجارب األوىل الكربيتيك كما أبدع أخالطاً عديدة. وهو كعامل يف الفيز�ء ا
حول املغناطيس، على أّن أحباثه كّلها مل حتل دون أن يّدخر جزءاً من وقته لنظام الرّي يف األندلس، ولبناء 

 ثالثة أقنية وأتليف كثري من الدواوين الشعرية.  
وجالينوس وأوزيباز وترك حتت   ) فأصلح أعمال ديوسقوريد  1248وأخرياً جاء ابن البيطار ( املتويف عام     

 عنوان "أدوية بسيطة" نوعاً من موسوعة يف املعارف الطبية يف زمنه.  
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لقد كان الشعلة األخرية، ولكّنه كان أحسنها. وقد كانت شهرة املدارس يف طليطلة وقرطبة يف القرن      
د الغرب، منهم جيلربت الذي بال  الثاين عشر من االتساع والكرب حبيث أّ�ا كانت جتتذب النخبة من كلّ 

كان سيقّدر له أن يصبح اباب حتت اسم سيلفسرت الثاين، وأديالرد من أوكسفورد، مث رودلف الربوجي، 
وليو�رد من بيزا، وجريار الكرميوين وفيتاليون من كراكوفيا، وآخرون جاءوا ميتحون من بئر العلم اليت مل يكن 

هم منها ويعودون إىل بالدهم، يف عصرها الوسيط القائم، بشيء من يف وسع األساتذة يف بالدهم أن يزّودو 
للشمس، وقوانني   تلك املدنّية املدهشة اليت جيب أن ندين هلا مبعرفة الفكر األرسطي، وقياس البعد القصيّ 

 دورة الدم، والقافية الشعرية، والوتر اخلامس يف العود ... 
 

وممّا       األخرية.  الشعلة  لقد كانت  وأطباء   نعم،  وجغرافيون  مؤّرخون  يوجد  يزال  ما  أنّه  فيه  ريب  ال 
 وبالغيون، ولكّن عصر اإلبداع كان قد ّمت واكتمل. 

كان العرب قد عاشوا يف دنيا فاتنة مستمرة للروح واجلسد مدة ثالمثائة عام، فهم مل يبذروا فيها كنوزاً       
ل نشاطهم ابإلسراف يف نشوهتم وسكرهم، فلم  مادية وحسب، بل استهلكوا فيها حيويّتهم أيضاً. لقد قت

يبق غري القليل من الرماد من كّل النريان اليت ركزها فيهم توّقد الصحراء، فوجدوا يف ذلك نوعاً من املرارة  
 املخيبة واإلحساس أبّ�م أفرغوا كأس احلياة حىت األعماق.  

 
سبانيا ملدة نصف قرن وبىن قصر الزهراء وعندما تويف عبد الرمحن الثالث، الذي أمسك السلطة يف أ     

التالية "مخسون سنة مضت منذ كنت خليفة، لقد املعجب، وجدت بني أوراقه مذكّ  رة حتمل الكلمات 
بكلّ  واستنفذت كلّ   استمتعت  واللذائذ  واألجماد  ابلكنوز  وخيافونين    شيء،  يقّدرونين  امللوك  شيء. 

إّ�ه السماء. يف هذه الفرتة الطويلة من اهلناءة الظاهرة وحيسدونين. كّل ما يرغب فيه الرجال قد منحتين  
حسبت عدد األ�م اليت كنت فيها سعيداً فارتفع العدد إىل أربعة عشر يوماً. أيّها اهللكى البائدون قدِّروا 

 العظمة والعامل واحلياة .. ". 
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رمان واخليبة. لقد أصبحوا ساخرين هذا احلنني احملزن أمام سعادة مستحيلة ولَّد عند العرب شعوراً ابحل      
القوة   ينضب  مل  إليه  انصرفوا  قد  الذي كانوا  املتع  إّن شعار  أن كانوا ذوي محية ومحاسة.  بعد  وجشعني 
الفيزيقية هلذا اجلنس فقط، ولكنه فّتت صفاته اخللقية. وهنا أيضاً، مل تكن أبداً "تلك املتابعة املرتّددة لظالل 

م. لقد حّل البخل والدعارة واخلداع والتصّنع شيئاً فشيئاً حمّل يَ ب العام يف القِ وسطية" بل نوع من االنقال
 العزة الشاخمة، واملروءة والشرف.  

 
لقد انعكس اال�يار يف الصفات على العادات. وعلى ذلك فلم يعد هناك إحساس ابالحرتام نفسه       

ثر فأكثر. وكيف ميكن أن يكون غري ذلك ما دام ألوامر حمّمد، وأخذ الرتّدد يف انتهاك توجيهاته يقّل أك
أّن اخللفاء أنفسهم كانوا يعطون املثل يف الفساد ورقّة التدّين؟ أَومل يكن يزيد يشرب اخلمر رغم التحرمي 
القاطع هلا من قبل النيب؟ وعبد امللك، أَومل يضرب نقوداً ُصوِّر فيها كامرباطور وثين حييد به سيف ويعلو 

 ؟  )1(م حترمي القرآن القاطع لصنع الصور البشرية التاج رأسه رغ 
 

ومنذ انطفأت محاسة البدا�ت ظهر النقص يف الصالبة والعقل املنظم عند العرب بوضوح اتم. لقد        
كانت مدنّيتهم دائماً ذات طبيعة عقلية وحساسة أكثر منها عملية. إ�م بتعّودهم العيش يف إطار من 

واحلكومة، أو الوطن املنّظم. الغزوات ومواكب الفرسان والسراب مل يكونوا يعرفون أبداً ماذا كانت الدولة  
لقد كانوا عراة من احلّس السياسي حبيث أّ�م مل يكونوا يطمحون إليه. إّن األوطان اليت اقتطعوها ألنفسهم، 
وهي الشعر والفن والدين، ذات كيان جتريدي وإبداعات من احللم، ألّ�م كانوا مستمرّين يف تالوة الصلوات 

ات نفسها أيضاً، لقد كانوا يعتقدون دائماً أ�م رعا� امرباطورية وحيدة نفسها والقصائد نفسها يف األوق
 .  )2(وقوية 

 
یزید بن    نّ إن اللذین استعان بھما المؤلف قد ظھرا في عصر أعظم الفتوح ...  الشاھدی  ا یلفت النظر في ھذه الفقرة أنّ ممّ .   1

ل أن یبحث المؤلف ا نفضّ معاویة وعبد الملك بن مروان كانا یعیشان في العصر الذي بلغت فیھ قوة العرب أعلى المراتب. وقد كنّ 
الصور البشریة لم یرد في القرآن الكریم كما  تحریم    نھیار التي وصفھا. یضاف إلى ذلك أنّ عن شواھد تاریخیة في عصور اال

 ب".  ف. "المعرّ ذكر المؤلّ 
ث فیھا عن العقول العربیة المنظمة واالزدھار المؤلف قد نسي الفقرات الطویلة التي تحدّ  ا یدعو إلى الدھشة والعجب أنّ ممّ .  2

في مدینتھم التي استمرت ثالثة قرون وعن شیوع المنھج العلمي عندھم حین أخذ یفلسف الشخصیة العامة للعرب. كما    العظیم
حضارة العرب لم تكن ذات طابع    في وقت معین وبین ما یزعمھ من أنّ   ىنا لم ندرك العالقة العملیة بین الصالة التي تؤدّ أنّ 

 .ب"عملي. "المعرّ 
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،  ) 1( لكّن دينهم مل يكن غري شكلّية صلبة جامدة، أّما شعرهم فهو مترين بالغي ال قيمة له وال حياة فيه    
وأّما امرباطوريتهم فلم تكن موّحدة وال قوية، لقد انقسمت إىل أجزاء كثرية بعد األسرة األموية، وكان كّل 

 جزء منها يف حال من اهلشاشة الشديدة.  

ال       البالد  التغلب على إّن  يت تؤّلف هذه االمرباطورية كانت تتعّرض لال�يار عند أول صدمة. وكان 
أعراض اال�يار ممكناً، لكّن هذه األخرية مل تّتخذ صفتها احلامسة بصورة مستعصية على املعاجلة إال ألّن 

تستقبل موجات   حيوية العرب مل تتجّدد بعد ذلك. فالقبائل املهاجرة انقطعت عن مصادرها. إّ�ا مل تعد 
جديدة منطلقة من جند أو األحساء لتجّدد نشاط احلاميات األسبانية أو الفارسية. فبقّوة األشياء وطبيعتها  

"يف الشرق" واأليرب أو الوادي الكبري    )2( حّلت أجيال جديدة مولودة عند ضفاف الفرات أو األوكسوس  
الفاحتني األّولني. واألجيال الغزاة  بالدها األصلية ومل   "يف الغرب" حمّل  اجلديدة هذه مل تكن تعرف أبداً 

ختضع للقواعد الصارمة يف الصحراء. فابن سينا ولد قرب شرياز، وابن البيطار عند ضواحي ملقة، والوضع 
 هو نفسه ابلنسبة لألمراء والقادة وحكام املقاطعات. كّل املراكز اهلامة وكلت إىل أبناء "األسر اجلديدة".

 
ثني يف الغالب، قد نشأوا يف ظالل بغداد أو قرطبة فلم يعودوا قني، بل واملتخنّ ء الفتيان املتأنّ إن هؤال      

جاذب حنو اجلزيرة العربية، اليت ما كان يف وسعهم أن يصمدوا أمام وضوحها الشرس العنيد.   يشعرون أبيّ 
أ�م أصبحوا جيهلون حىت أمساء أجدادهم. لقد كانوا   منحطّة فزعموا أّ�م واألسوأ من هذا أيضاً  أجياالً 

الذي مل يكن غري   )3(أحفاد فاحتني تفاوتت صلتهم أبصول أسطورية خرافية، من مثل تـُّبع ذي القرنني  
الربابرة هام   الذي هزم  الكبري أو ذاك "األفريقوس"  من    50االسكندر  امليالد. كّل ذلك كان �بعاً  قبل 

 ن سعته، وجهلهم ابألصول اليت ينسبون إليها تنشئتهم. اندهاشهم أمام العامل اإلسالمي الذي يشهدو 
 
 

 
الدین اإلسالمي ھو شكلیة   أن یفسر لنا الحیویة الفكریة التي أطنب في الحدیث عنھا حین یزعم أنّ   فكیف یستطیع المؤلّ .   1

ما    ن صحّ إلھ التشریع اإلسالمي في مواجھة الوقائع الیومیة  م العظیم الذي سجّ ر التقدّ صلبة وجامدة. بل كیف یستطیع أن یفسّ 
ن لع علیھ ولم یحاول أن یكوّ ھ لم یطّ ق بالشعر فنحن نعتقد أنّ ا فیما یتعلّ أمّ عیھ من وجود الشكلیة الصلبة الجامدة في اإلسالم.  یدّ 

 ب". فكرة واضحة عن قیمة ھذا الشعر وحیویتھ. "المعرّ 
 ب". سم جیجون. "المعرّ اوقد كان العرب یطلقون علیھ  ،اسم قدیم لنھر أموداریا الذي تصب میاھھ في بحر قزوین . 2
 القرنین، بل االسكندر ذو القرنین.ع ذو بّ لم یعرف العرب تُ  . 3
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 ومن هنا نتبّني كيف أصبحت االمرباطورية العربية غريبة عن اجلزيرة العربية.      
كما أّن اجلزيرة العربية قد أصبحت من جهتها غريبة كّل الغربة عن االمرباطورية. إنّه مل حيدث أبداً أّن        

د على البالد اليت ولدته وأخرجته إىل الدنيا أبقّل مما عادت به فتوح اجلزيرة العربية فتحاً من الفتوح قد عا
عليها. لقد كانت نقطة ارتكاز اإلسالم تنتقل ابلقدر الذي تنمو فيه العمليات العسكرية. فنقلت العاصمة 

ل ما مل يكن داخل احلدود  إىل دمشق مث إىل بغداد فإىل القاهرة. أما اخللفاء فلم يعودوا يبالون أو يهتمون بك
 احملتوية ملمالكهم. إّ�م مل يعودوا يتحّدثون عن اليمن أو عن جند إال بعبارات االزدراء. 

 
العامل،        انغلقت على نفسها من جديد واعتزلت بقية  العاشر، قد  القرن  العربية، منذ  وكانت اجلزيرة 

أّي هدف من األهداف اليت عّينها هلا النيب ما دام أ�ا فالفتوح ككّل مل تعد غري سراب خادع. إّ�ا مل حتّقق  
 مل حتمل كالم هللا حىت أطراف األرض، ومل تثبت وحدة اجلزيرة العربية ابملعىن الدقيق للكلمة.  

إّن هذا اهلروب خارج الصحراء مل ينته إال إىل تبذير مسرف للقوى، والعودة وحدها إىل الصحراء هي       
 .  )1(اليت ميكن أن تعيد بناءها  

هذا وقد عادت اجلزيرة العربية إىل سباهتا القدمي الذي سبق أن عرفته قبل ظهور حمّمد، وهي حال ال      
قدمية، بل هي نوع من حياة كامنة قائمة على هامش التاريخ، حدث تشبه القرون الوسطى أو العصور ال

هذا كله بعد أن أ�كت ابملخاض الرهيب الذي محلها على إراقة خرية دمائها حىت منحدرات محال� وفرج 
الغاابت يف بواتييه. لقد عادت الصحراء، املفرغة من سكا�ا، إىل الصمت. كما أّن القبائل املنزوفة الدماء 

عد هي أيضاً تتقاتل ألّن شبه اجلزيرة قد أصبحت قادرة على توفري املوارد الكافية لسكا�ا املوزعني يف مل ت
 أرجائها. 

 
ھ لما وجد  الوطن الحقیقي للمسلم ھو عقیدتھ وبالتالي دینھ كلّ   ھ أدرك أنّ الحیرة من ھذا الرأي الذي طرحھ المؤلف. فلو أنّ   لیس أدعى إلى   . 1

فھو في وطنھ. من ھذه الناحیة، واعتماداً في الخروج من الصحراء تبذیراً للقوى. فحیث یكون المسلم قادراً على ممارسة دینھ بحریة تامة  
ا  قت. أمّ نھا النبي علیھ السالم قد تحقّ األھداف التي عیّ   د بأنّ عتھا نستطیع أن نؤكّ العربیة وسِ   مبراطوریةعلى ما قالھ المؤلف عن عظمة اال

تھا، وھي الھجرات العامة،  حم التي تقذف بأجنّ ھو دور الر  ،دورھا التقلیدي، في حدود ما یكشف التاریخ عنھ  فیما یتعلق بالصحراء نفسھا فإنّ 
ق بانقطاع ا فیما یتعلّ الولود. أمّ   یمةث عنھا وعن أسبابھا. لقد كانت الصحراء وما تزال ھذه الرحبین فترة وأخرى. وقد سبق للمؤلف أن تحدّ 

ن الطبیعیة للصحراء. الدور الذي تقوم بھ الرحم العالقة بین األجیال الجدیدة واألجیال القدیمة فھو تأكید للدور الطبیعي الذي وكلتھ السن 
د والشجاعة والحیویة وال  الولود لتغذیة الدورة الحضاریة المستمرة التي تبدأ منھا وتنطلق في أقطار األرض تحمل معھا الفن والفكر المتوقّ 

ر موجات المھاجرین الذین بنوا حضارات قدیمة ذكّ ثم تعود الدورة سیرتھا األولى ... یكفي أن نت   ،سیما عقیدة الوحدانیة حتى تستھلك ذاتھا
علیھ السالم لم یأت لبناء وطن في أرض    اً محّمد  نّ إ ن صحة ھذا الرأي.  لنتبیّ   من مثل بابل وأكاد وأشور وفینیقیا وأخیراً حضارة اإلسالم

ح في ذلك كما لم ینجح أحد قبلھ بل أتى لبناء عقیدة وتشكیل اإلنسان القادر على مواجھة الحیاة وبناء حضارة وقد نج  الصحراء
 ب". وال بعده . "المعرّ 
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على أّن الصحراء مل تصبح صامتة وحسب، بل أصبحت جامدة أيضاً وهو ما مل يشاهد من قبل أبداً.      

مكان. إّن قلب اجلزيرة    اغ واحلزن يف كلّ حىت ليقال أّن نفحة من املوت قد مرت فوق الرمال، تزرع الفر 
 العربية مل يكد خيفق أبداً. وأقّل إغماء يصيبه ميكن أن يورده موارد التهلكة.  

 
ويف بطء شديد، وعلى درجات غري حمسوسة، أخذ املستوى البشري يرتفع من جديد، لقد زاد عدد      

ونقص املوارد، مثّ استعادت احلياة البدوية إيقاعها السكان وأخذ التوازن خيتّل أكثر فأكثر بني عدد القبائل  
 التقليدي يف كل قرن أو جيل من السنني. 

 
فاليمن عادت تزدحم بسكا�ا وتقذف الفائض منهم إىل الشمال من جديد. ومن جديد أيضاً بدأ         

د والقصيم. ومن "السيل البشري" يستويل على اجلماعات السكانية التائهة ويدفع هبا عرب األتون يف جن
جديد استعادت الصحراء وظيفتها األساسية تسحق قبائلها الواحدة ضد األخرى، وترغمها على اختزان 
حيوية جديدة يف ذواهتا. هكذا بدأ� نشهد والدة جديدة، كما كان الشأن من قبل، للمنافسات الدامية 

 العشائر، وهي تتنازع ملكية الواحات حول مواطن املاء. كما بدأ� نشهد مزيداً من العنف يف الصدام بني
وصرائم النخيل، وبدأ� نشهد أخرياً عودة التباينات املبدعة إىل الظهور، بفضل القضاء على األضعف من 

 األفراد. 
 لقد عادت اجلزيرة العربية إىل نزعتها الطبيعية اليت هي والدة األنبياء واحملاربني وتشكيلهم.       

 
ظهرت طالئع    1097ان سقوط القوة العربية قد أاتح للغرب أن يثأر لنفسه. ففي عام  يف تلك األثناء ك    

الصليبيني يف معابر جبال طوروس يتقّدمها ويقودها جودفروا دوبويون، وبودوان دو بولوين، وعدد كبري من 
هابطني على   النبالء الشامبينوا والوالون، فاستوىل البارو�ت الفرجنة على حلب وسور� وفلسطني واألردن

)،  1099امتداد الساحل، فأقاموا إمارات وممالك مسيحية يف أنطاكية والرها وطرابلس وبيت املقدس (
بينما استولت أساطيل جنوا والبندقية على جزيريت رودس وقربص، ومل يلبث هؤالء القادمون اجلدد، شأن 

ة يف قلب اجلزيرة العربية، فقّرر االستيالء االمرباطور أغسطس من قبل، أن تسامعوا ابلثروات اخليالية املدفون
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عليها واحد من أشجع احملاربني املسيحيني، رينو دو شاتيون، سيد الكرك ومونرت�ل يف األردن. أَوليس أّن 
يفيض  النيب  قرب  وأّن  بثمن،  يقّدر  املدينة حتتوي على كنز ال  أّن  له  أّكدوا  قد  اجلنوب  قادمني من  جتاراً 

 كرمية؟ ابلذهب واألحجار ال
 

، على رأس جيش من ألف ومخسمائة 1182هكذا انطلق رينو من قصره يف الكرك، خالل صيف       
فارس، فباغَت إيالت عند خليج العقبة واستوىل عليها مث نّظمها وجعل منها قاعدة انطالق للجيش الذي 

 كان يعّد له. 
 

ة ضد القوافل املتوّجهة إىل تبوك إّن بضع محالت متهيدية قامت هبا فصائل صغرية من احملاربني الفرجن      
ومويلح قد أفزعت خليفة مصر وجعلته يقيس أبعاد اخلطر، لكّن جرأة أعدائه دفعته إىل تعبئة أسطول على 

 عجل عند الشاطىء املصري من البحر األمحر ملهامجة القاعدة املعادية يف أسرع وقت ممكن. 
 

، استولت القوات الفرجنية على 1183ون الثاين ) من عام  مثّ مل تكن غري قضية زمن. ففي يناير ( كان      
الشاطىء املقابل، حيث  املرفأ الذي انطلق منه، قبل عشرة قرون، جيش آليوس، بعد أن اجتازت ذراع  
البحر اليت متتّد بني احلجاز وشبه جزيرة سيناء. هكذا كان الصليبيون يّتجهون خبطوات سريعة حنو هدفهم، 

وم واحد من املدينة املقّدسة بعد أن اجتازوا خيرب يف طريقهم، وبدا هلم أّن النصر يف فأصبحوا على بعد ي
 متناول أيديهم، وكانوا يستعّدون للدخول إىل مدينة النيب دخول الظافرين.  

 
وفجأة هومجوا من كل جانب أبرجال من الفرسان املسلمني يظهرون بصورة مفاجئة وحيملون بشّدة      

سيحية مثّ يبتعدون يف وسط إعصار من الغبار، فلم يستطع الفرسان الصمود أمام هجمات على األراتل امل
اخليالة املسلمني وقد شّلتهم مغافرهم ودروعهم املزردة ودرقاهتم املثلثة الثقيلة، فقتل أو أسر منهم ثالمثائة 

موجوداً يف ميدان القتال،  فارس مث أبيد ما بقي من اجليش إابدة اتمة. أما رينو دو شاتيون، الذي مل يكن  
فقد أتيح له أن ينجو من املذحبة، لكّن موته مل يكن إّال إىل أجل. لقد أسره صالح الدين بعد ذلك أبربع 

 سنوات يف معركة حطني، فقطعت رأسه أبمر من صالح الدين نفسه جزاء له على هتّوره.  
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صحراء، فقد وجدت دروعهم فيما بعد حمطمة قد أّما فيما يتعلق ابلفرسان املسيحيني، املهزومني يف ال      

دفن نصفها حتت الرمال. بعض هذه الدروع كان ما يزال حمتو�ً على جثث الرجال الذين يشّكلون، وهم 
أحياء، زهرة اإلقطاع الغريب. أّما مغافرهم املمزقة فقد كانت تنتشر فوق الطريق املمتدة بني خيرب واملدينة. 

 مخ مل يعودوا خييفون أحداً، مثّ أصبحوا جمامث للجوارح من الطري والصقور. لكّنهم رغم مظهرهم الشا
 

أقلعوا عن       لقد  أبداً.  العربية  النفاذ إىل اجلزيرة  بعد  فيما  الفرجنة  البائسة مل حياول  التجربة  وبعد هذه 
. هذه البعثة العسكرية توافقت مع )1(املغامرة يف تلك املناطق املتوّقدة، اليت يبدو وكأّن لعنة هللا حتلق فوقها  

قليلة  سنوات  متِض  مل  مثّ  الشرق.  الفرجنية يف  القوة  على  احلزن  وقرعت جرس  املسيحية  املمالك  سقوط 
 ) حىت سقطت سور� كلها يف أيدي املسلمني. 1250(

أعماق        من  قادمون  آخرون  فاحتون  واألوروبيني، كان  العرب  بني  تتعاقب  املعارك  آسيا بينما كانت 
يتوافدون حنو التخوم الشمالية لشبه اجلزيرة. فالسلجوقيون من سكان السهوب الطورانية غزوا مملكة بغداد 

) حمّطمني بذلك البقا� األخرية للقّوة العباسية ومهّددين بيزنطية ابنتظار أن  1055وآسيا الصغرى عام (
جتياح خراسان، ليختفوا بعد ذلك ). مث أقدم جنكيزخان وفرسانه على ا1154يتحطموا بدورهم عام (

). وظهر تيمورلنك فجأة يف األ�ضول مع حشوده من التتار واجته إىل  1220مقنعني بستار من النار (
اجلنوب فاجتاح "إزمري" وحلب ودمشق، وفجأة حتّول إىل الشرق يف الوقت الذي كان ينجز فيه مسريته 

 ). 1402املنتصرة (
 

لعثمانيني، فأقام هؤالء بصورة �ائية ابعتبارهم أحسن تنظيماً من سابقيهم،  وأخرياً جاء دور األتراك ا   
) وأحلقوا بالد البلقان مبملكتهم،    1453حول البحر األبيض املتوسط الشرق كله. وبعد أن فتحوا بيزنطية (  

 . وانتزع سالطينهم ألنفسهم لقب اخلالفة وأرغموا أكثر البالد اإلسالمية على االعرتاف بسلطا�م
 

 
 ب". ق فوق الغزاة! "المعرّ ھذه اللعنة تحلّ  أنّ  المؤلف یقصد  لعلّ  . 1
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لكّن اجلزيرة العربية بقيت بعيدة عن كل هذه األحداث. والثابت أّن األتراك قد احتّلوا كّل األقاليم      
وأقاموا حاميات يف بيت  عّينوا حكاماً  قد  أّ�م  يف  أيضاً  املوجودة يف حاشية شبه اجلزيرة. كما ال شّك 

سلطا�م على اجلزيرة العربية كلها، مل جيرؤوا أبداً  املقدس ودمشق وبغداد والبصرة، إّال أّ�م ابلرغم من إعالن  
 على اجتياز ختوم الصحراء.  

 
أراد سليمان العظيم أن حيسم األمر مع البدو، الذين طاملا حّدثه قواده عن طبيعتهم    1550وحول عام       

الداخل ميني   العدوانية. فاستدعى إىل استنبول ابشا دمشق وكّلفه ابجتياح جند وحائل، ليفرض على قبائل
 الوالء. 

 
لكّن حاكم دمشق كان يهاب هذه احملاولة ألنّه يعلم أّن اهلزمية ستكّلفه حياته. فطلب من السلطان      

أن يضع حتت تصرفه عدداً من خرية وحدات اجليوش يف االمرباطورية، على أمل أن يرفض طلبه. هكذا 
مشق وهو على رأسهم، وأمرهم أن يلبسوا لبوس املعركة  يف د   )1(مجع الباشا الكثري من كتائب االنكشاريني  

 مث توّغل معهم يف قلب الصحراء، فانطلق االنكشاريون وقد مجعوا يف أراتل موصوصة، مث اختفوا يف األفق. 
 

مل حيدث من قبل أّن االستقالل العريب قد واجه مثل هذا اخلطر اجلديد. فإّن انكشاريي سليمان كانوا      
نظر البدو، خطراً أعظم جداً من فرسان رينو دو شاتيون أو اجلنود يف فيالق آليوس جالوس.  ميثلون، يف  

فاجلنود األتراك مل يكونوا منّظمني ومدرّبني على القتال وحسب، بل كانوا متعّودين على القتال حتت أشد 
 الظروف قسوة، كما أّن جهازهم قد أعّد إعداداً متوافقاً مع طبيعة الصحراء.  

 
إّ�م مل       اتماً.  توّغلوا فيها جهالً  اليت  البالد  تلغيها سيئة رئيسية: فهم جيهلون  امليزات  لكّن كّل هذه 

يكونوا يعرفون الدروب وال اجتاهات الر�ح. فوجب عليهم أن يسلموا قيادهم إىل أدّالء من العرب أضّلوهم  
وال يقعون فيها على أي أثر من املاء.  على علم وقادوهم إىل منطقة قاحلة متاماً حيث ال توجد أي بئر  

وبدأ االنكشاريون يضربون يف الكثبان الصحراوية حبثاً عن قليل من الظالل والرطوبة، وقد ذعروا من العطش 
 

 ب". ھو جندي من المشاة في الجیش التركي القدیم. "المعرّ  نكشاري اال.  1
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وحرارة الشمس الكاوية فصرعت احلمى عدداً منهم. أّما الباقون فقد أخذوا يدورون اتئهني حول أنفسهم 
معدن يذوب، فأقدم بعض اجلنود ، وقد أصيبوا بنوبة من اجلنون،    حتت مساء موقدة حامية هلا شحوب

على إشهار السالح ضّد قادهتم مثّ انتحروا بعد ذلك. أّما الباقون منهم فقد تفّرقوا وجاءهم املوت بعد آالم 
مربحة دون أن يشهدوا ظالً لعدو واحد. مثّ مل ينج واحد منهم أبداً. كانت هي القصة نفسها منذ بداية  

عصور. التشكيالت األجنبية تتوّغل يف الصحراء مث ختتفي دون أن ترتك وراءها أي أثر، متاماً كالنهر الذي ال
متتّصه الرمال. وبعد ذلك بقليل يكتشف بدو رحل جثث هؤالء الغرابء نصف مفرتسة من قبل احليوا�ت 

الكارثة. لقد ُوِجد جالساً القرفصاء  املتوحشة. أّما ابشا دمشق فقد آثر االختفاء على أن يرفع إىل سّيده نبأ  
بيده لوحة من الطني كتب عليها: "كان جيب أّال  منطو�ً على نفسه عند جرف من األجراف، ممسكاً 

 يطلب إّيل أن أهزم الشمس". 
 

إّن النتيجة املأساوية هلذه البعثة العسكرية جعلت األتراك أكثر تعّقًال،  فأقلعوا �ائياً عن غزو شبه        
الوسطى مستقلة،  العربية  اجلزيرة  بقيت  عليها. وهكذا  امسية  واقتصروا على ممارسة سلطة  اجلزيرة عملياً، 

 واستمرت القبائل تعيش حياهتا كما كان شأ�ا من قبل.
 

ّن زعماء العشائر يف حائل واألحساء وجند واحلجاز يعتربون أنفسهم ممثلني ألرستقراطية اجلزيرة العربية، إ      
ذلك ألّ�م وحدهم الذين ال خيضعون للوصاية األجنبية ومل يسبق هلم أن خضعوا هلا على  امتداد اترخيهم. 

قّدموه إليها من التضحيات. وكم كان    إّ�م جيدون يف استقالهلم مصدر كرب�ء شديدة. كرب�ء على قدر ما
ازدراؤهم شديداً بعرب مصر وسور� الذين قِبلوا أن حينوا رقاهبم حتت النري العثماين! إّ�م يشعرون ابالمشئزاز 
والتقّزز من هؤالء الدمشقيني والقاهريني، الكاذبني الثراثرين الذين مل يرتكوا جنسهم يف حالة من االحنطاط 

أ ابعوا  بل  اسم فقط،  يستحّقون  ال  الذين  الفاسقون  املنافقون  إّ�م  وقتية.  امتيازات  أجل  من  رواحهم 
يُبَحث عنهم يف أعماق الصحراء. لقد كانت األفواج  "املؤمنون". فاملؤمنون احلقيقيون األنقياء جيب أن 

نبضاهتا ك  فيه  تغّذي  الذي  الوقت  متّر عربها، يف  الرحل  البدو  تنقطع من  اليت ال  احلركة املستمرّة  من  الً 
احلديد   فتحّول  احليوية وتسقيها  تعطيها  اليت  هي  لكّن جنداً  البشرية.  اخلامات  فتقّدم  اليمن  أّما  واحلياة. 
املشكوك فيه إىل فوالذ نقي ال شائبة فيه. أَوليس أّن أكرب الرجال وأشجع احملاربني وأسرع اجلمال وأنقى 
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فخروا مبدينتهم ومقاهيهم الفخمة وظلل املوسيقى عندهم! اللغات كانوا يف جند؟ كان يف وسع اآلخرين أن ي
أّما سادة جند فلم يكونوا يعرفون شيئاً من ذلك كّله. واألكثر من هذا أّ�م مل يكونوا يريدون معرفة شيء 
منه. إّ�م يفّضلون أن يبقوا حرّاساً لعظمة ال مكان فيها للشهوات األرضية، واملمسكني ابلعرى اخللقي 

 يث ال يصرفهم شيء عن التأمل يف ذات هللا. والفكري ح
 

إبرهاصات       بعضاً كانت حتّس  بعضها  ويذبح  بعضاً  بعضها  ميّزق  القبائل  فيه  الذي كانت  وابلقدر 
موجة جديدة من احلماسة واإلاثرة تولد يف نفوسها. وكما هو شأ�م دائماً، فإّن قّوهتم املضغوطة تعّرب عن 

التزّهد املطلق، "واسرتداد نفسها ابلطموح املزدوج إىل   الوحدة والتفّوق. كانت حتاول الوصول إىل درجة 
 اجلنة يف أعماق جحيمها".

 
مرة أخرى كانت القرون قد أكملت عملها التشكيلي البطيء، وعادت اجلزيرة العربية مستودعاً لطاقات      

األ�م منضجة معّدة لظهور ملحمة   ال ينتظر امتالؤه هبا غري الفرصة املناسبة لينتشر إىل اخلارج. وكانت
ويعيد صنع وحدهتا. كانت  عقيدهتا  يصلح  الذي  الرجل  ابنتظار  القبائل  تعيش  بينما  إسالمية جديدة. 
الذي  الرجل  إذا كان  تتساءل مرة أخرى ما  نبوءة منذرة، مثّ  قلق، منتظرة عالمة معينة، بل  تتساءل يف 

 ل ألف عام، نبياً أو حمارابً. سيمسك املصائر بيديه سيكون، كما هو الشأن قب
 

 ، وكان يدعى حمّمد بن عبد الوهاب.)1(والواقع أنّه كان نبياً      
 

أّما حمّمد بن عبد الوهاب فهو من أحفاد قبيلة متيم املاجدة، اليت حتّدثت "املعّلقات الذهبية" عن        
مبحّمد "عليه السالم". هذا وقد ولد شجاعتها يف عكاظ، واليت كانت واحدة من أوىل القبائل اليت حلقت  

. كان يعرف القرآن عن ظهر قلب منذ العام العاشر 1696حمّمد بن عبد الوهاب يف أذينة من بالد جند  
من عمره، ذلك أنّه اتصل ابآلداب والعلوم وهو ما يزال صبياً، وكان قد قام برحالت كثرية إىل دمشق 

 
یس أو داعیة إلى هللا  كلمة نبي عند المؤلف ال تعني ما تعنیھ عندنا على التحقیق. فھي تشتمل على كل قدّ  یالحظ أن.  1

 "المعّرب" ضافة إلى النبي المرسل من السماء.باإل
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فرق املختلفة اليت تتنازع على االنتشار والتفّوق يف صميم العامل وبغداد والبصرة وبالد فارس فاطّلع على ال
 اإلسالمي، مثّ انسحب إىل الصحراء للصالة والتأّمل، أميناً على املصري التقليدي لألنبياء. 

 
يف تلك األمداء العظيمة املوّحدة والصامتة خللوته هذه، كان يطيل التفكري يف مستقبل اإلسالم وحيزنه      

أن يرى الفساد العميق الذي ترّدى فيه. فقد توالدت، بسبب اخللفاء العثمانيني وفقهاء الشريعة، أخطر 
 التعقيدات والشروح احلافلة ابللغو العابث.أنواع الوثنيات والبدع اليت انطفأ هبا نور اإلميان حتت أكوام من  

وكان التفاخر أبنواع الرتف قد حّل يف كل مكان حمّل التقّشف األول. كما أّن التوّجه ابلعبادة والتقديس  
 إىل حمّمد وإىل األولياء قد حّل حمّل العبادة والتقديس هلل.

حد يراقب يف نفسه وفيمن حوله شريعة حمّمد، يوم. مل يعد أ  ف يف كلّ أّما أوامر القرآن فقد كانت ختالَ       
 كما أّن كالم هللا مل يعد مسموعاً يف أي مكان.

 
وأّما يف امليدان السياسي فرّمبا كان املشهد أكثر مدعاة للحزن أيضاً. كّل العرب الذين يعيشون خارج      

راء الوسطى ّممن جنوا من الوصاية  شبه اجلزيرة كانوا مستعبدين من قبل األتراك، بينما الذين يعيشون يف الصح
 الرتكية كانوا يستعملون استقالهلم لالقتتال فيما بينهم بدًال من أن يعملوا على حترير إخوهتم. 

 
ة له هي توحيد كّل كان حمّمد بن عبد الوهاب على غرار حمّمد "عليه السالم" يرى أّن أخطر مهمّ       

لكن ما عساه يكون هذا املثال؟ هل هو وحي جديد؟ كال   القبائل البدوية وجتميعها ابسم مثال ديين.
على التأكيد. لقد محل النيب، مرة وإىل األبد، كّل احلقيقة للعامل، فال ميكن أن حيدث فيها أي تغيري. وإذاً 

 فليس غري العودة إىل الرتاث. إّن الواجب هو إصالح الشريعة والعودة هبا إىل نقائها القدمي.
 وضاع درجة من الفتور والتواين حبيث أّن العرب مل يعودوا يعرفون املعىن العميق لعقيدهتم. وقد بلغت األ     
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النيب هذا       لإلرادة اإلهلية. وملاذا اختار  مطلقاً  إّ�ا أن تسّلم أمرك إسالماً  ماذا تعين كلمة "إسالم"؟ 
 اإلسم؟ 

الزمان، كما أّن هللا قد قّرر مصري اإلنسان، أو ذلك ألّن هللا، يف قّوته املطلقة، قد خلق العامل خارج       
 يقرره خارج الزمان كله. 

 
إّن اللغة العربية تدرك هذه احلقيقة جيداً. ذلك أنّه يوجد ابلنسبة هلا ماض وحاضر ومستقبل. كما       

أّ�ا تعطي الفعل معىن العمل التام واملستقل عن مفهوم الزمن. إّن هللا يعني مصري اإلنسان أبن يظهر طريق 
نحهم هللا إ�ها. ومنهم "من ختم على "اهلداية" له. فمن الناس من يتبعها مستفيدين من الرعاية اليت مي

آذا�م" حبيث أّ�م ال يعودون قادرين على إدراك املعىن يف أوامره. يف هذا العامل الذي تسيطر عليه حتمية 
 مطلقة، أصبح العرب صّماً أمام نداءات احلقيقة. لقد ضّلوا عن طريق اهلداية. 

 
ن أتّمالت رجال العلم ونصائح الشعراء وجمادالت الفقهاء  ال شيء يستطيع إعادة اهلداية إليهم ابتداء م     

ومنازعات الكالميني ما مل يعودوا إىل مصادر الوحي، أي إىل املراقبة الدقيقة لقواعد القرآن. والقواعد هذه 
بسيطة جداً. سأل بدوي حمّمداً "عليه السالم": ما هو اإلسالم؟ فأجابه حمّمد: "أن تشهد أن ال إله إال  

إليه هللا و  استطعت  إن  البيت  الزكاة، وتصوم رمضان، وحتّج  الصالة، وتؤيت  رسول هللا، وتقيم  أّن حمّمداً 
سبيًال". تلك هي قواعد احلياة اليت جيب العمل هبا دون قيد أو ختّلف. إّن الصالة والصيام والصدقات هي 

 التجديف. وحدها اليت تقود املؤمنني إىل هللا. أّما ما بقي فهو النفاق والوثنية و 
 

مل يكن حمّمد بن عبد الوهاب، وهو يصوغ عقيدته، يهدف إىل أتسيس فرقة دينية جديدة، أي أن       
يقّدم لتالمذته شرحاً شخصياً للكالم املقدس. كان مقتنعاً أبنّه ميّثل اإلسالم احملض، أي اإلسالم النقي 

ال إليه، وإبلغائه األلف عام من  الذي أعيدت احلياة  العريب حبركة واحدة، عاد إىل نقطة  املصّفى،  تاريخ 
 البداية اليت انطلق منها حمّمد. 
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وكما ميكن أن نقّدر األمر، فقد اصطدمت مواعظه بعداوة الفقهاء والواعظني يف مكة. ذلك أنّه مل      
يكن يف وسع هؤالء أن يسمحوا ابنتشار هذا التعليم الثوري الذي كانت صرامته تشّكل يف الوقت نفسه  
هتديداً المتيازاهتم وإهانة لطراز حياهتم، فاضطهدوا املصِلح بقسوة وطردوه رمجاً ابحلجارة. وهنا أدرك، كما 
فعل حمّمد من قبل، أّن عقيدته لن تنتصر ما مل تُفَرض ابلقوة، فهرب إىل الدرعية عاصمة جند وطلب احلماية 

 م).1749من زعيم للبدو النجديني، حمّمد بن سعود (
 

مل يلبث حمّمد بن عبد الوهاب أن عرف يف حمّمد بن سعود الصفات االستثنائية لرجل احلرب. كما   مث      
أّن حمّمد ابن سعود قد أتثر ابلفصاحة امللتهبة عند ابن عبد الوهاب. لقد كان احملارب يبحث عن عقيدة،  

هلية وإعادة الوحدة املفقودة وكان الواعظ يبحث عن سيف. فتعاقدا على ضّم قوتيهما معاً "لتنفيذ اإلرادة اإل
إىل الشعب العريب". ومن أجل توثيق هذا االتفاق زّوج ابن عبد الوهاب ابنته حملّمد بن سعود، ووكل إليه  

ة التوجيه السياسي والعسكري للدعوة. وقد وجب أن تتحّقق هذه الدعوة على مرحلتني: أوًال: إحلاق  مهمّ 
لوهابية واالستيالء على بالد جند، اثنياً: مّد بساط اإلصالح إىل ما القبائل يف اجلزيرة العربية الوسطى اب

 بقي من اجلزيرة بعد أن يصبح حمّمد وابن عبد الوهاب سّيَدي جند. 
 

وقد ابدر بسرعة ابلغة أنشط الرجال يف جند، ّممن أاثرت مواعظ املصلح محاستهم، إىل االنضواء حتت      
ألتراك يف دمشق والبصرة صباح يوم مجيل يف دهشة ظاهرة "أّن قبائل راية حمّمد بن سعود، فعلم احلكام ا

جند، اليت كانت حىت ذلك احلني منقسمة على نفسها، قد توّحدت حتت قيادة واحدة، والتزمت لدين 
أشد تقّشفاً من دين املسلمني السّنة، وأّن مشّرعاً يشرف بنفسه على تطبيق اإلصالحات، يف الوقت الذي 

 ".  )1(لسالح حمارب شجاع، على كل من يُبدي هلا أية معارضة يفرضها فيه اب
 
 

 
 . 458ل. أ.سیدیو، ص:  . 1
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كان جزء كبري من جند قد اعتنق هذه العقيدة اجلديدة. وتعّرض شيوخ األحساء لالنسحاق بسبب        
على تنظيم غزوات   –كما كانوا ُيسّمون يف تلك الفرتة–معاداهتم لإلصالح، مثّ أقدم الفرسان الوهابيون  

 جاز وسور� لإلعالن عن "يقظة اجلزيرة العربية" أمام البدو كلهم. عند حدود احل 
 

وبغداد وجدة، وإىل       البصرة  إىل حكام  أوامره  األول،  القسطنطينية، حممود   هذا وقد وّجه سلطان 
  –ابشاوات مصر وسور�، ابلعمل على إابدة "املبتدعني" ومنعهم من االستيالء على املدينتني املقدستني

فعل هذا بعد أن أنذر ابلنجاح السريع  –اللتني متنحهم السيطرة عليها امتيازاً ابلغ اخلطورة، –ة ومكة  املدين
 للوهابية. 

لكّن هذا كله مل يفد يف شيء. لقد انطلقت املوجة العربية الثانية وراحت تتدّفق على شبه اجلزيرة بعنف       
راءات املضادة اليت اختذها الباب العايل استمّر حمّمد بن مشابه تقريباً لعنف املوجة األوىل. وابلرغم من اإلج

 سعود يف كسب املزيد من األرض. 
 1765لقد انضّمت إليه مدينتا عنيزة وبريدة، وجاء حماربومها يزيدون تعداد جيوشه. وعندما تويف عام       

حه لبالد جند، اليت أعلن نفسه  كان قد ترك وراءه البِنه عبد العزيز سلطا�ً مكيناً استفاد منه الستكمال فتو 
 ). هكذا نـُّفذ اجلزء األول من اخلطة.  1803  – 1765مِلكاً عليها (

 
كانت العقائد    1803. وحينما خلف سعود عبد العزيز عام  1792أّما ابن الوهاب فقد تويف عام        

 – د سعود الكبري الذي ُمسّي فيما بع–اجلديدة قد زرعت بعمق يف األقاليم الوسطى. وبذلك مجع سعود  
إىل نفسه لقب أمري جند وإمام الوهابيني ابعتباره حفيداً حملّمد من ِقَبل أبيه، وحفيداً البن عبد الوهاب من 
ِقَبل أمه. وعَرف سعود، ابعتباره زعيماً سياسياً ودينياً للحركة، أن حيّقق هلا التناسق والدينامية غري العاديّتني، 

عية وخطبهم حبضور الفقهاء والوعاظ الوهابيني، مثّ انتقل إىل تنفيذ اجلزء الثاين مثّ مجع قواته فوق هضبة الدر 
 من اخلطة: فتح اجلزيرة العربية.
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وهبط أرض احلجاز كأنه "العاصفة"، فأصبح سّيد اإلقليم كّله بسرعة، ودخل املدينة والطائف ومكة      
ان من قبل، فقد زادت ملكية املدينتني املقّدستني وجدة بعد سلسلة من املعارك املنتصرة. وكما َقّدر السلط

من امتيازاته يف نظر مواطنيه. وبدخوله إىل املسجد، راح حيّطم بنفسه قبور األولياء وكّل الزينات املمنوعة  
 م). 1804اليت مسح األشراف إبقامتها، مثّ أعاد إىل الكعبة بساطتها األساسية (

 
فاجأ منطقة عسري اليت خضعت       اليت استوىل على   مثّ  اليمن  له دون مقاومة، ومن هناك توّجه إىل 

عاصمتها صنعاء عنوة واقتداراً. هذا االنتصار األخري فاضت به كأس احلماسة عند حماربيه. ال شيء يبدو 
كان سعود الكبري قد أكمل عملياً فتح شبه اجلزيرة. لقد  1808قادراً على إيقاف اندفاعهم. ويف عام  

البحرين، كانت مملكة حت اليمن، حضرموت، األحساء،  توي، ابإلضافة إىل جند، على احلجاز، عسري، 
والبصرة. أّما يف الشمال فقد امتّد سلطانه حىت حوران. وقّواته اليت تعسكر يف وادي سرحان كانت تشّكل  

 هتديداً لكّل من دمشق وبغداد. 
العربية مستعدة لالشتعال، وبتوحدها كاملة بني يدي سيد واحد، وجدت      مرة أخرى كانت اجلزيرة 

 طريق اهلداية مرة أخرى.
 

بينما كانت هذه األحداث تتعاقب يف اجلزيرة العربية كانت جيوش �بليون ُحتِدث الذعر يف أورواب.      
النزاع الذي وضع فرنسا أمام انكلرتا فقد كان البحر األبيض املتوسط حىت الشرق   أّما  ينعكس يف مياه 
) مصر  معركة  يف  �بوليون  اصطدم  لقد  األتراك 1799  -1798األدىن.  قبل  من  مزدوجة  مبقاومة   (

 واالنكليز. 
معاهدة     على  والتوقيع  وراءه،  خلفه  الذي  اجلنرال كليرب  واغتيال  فرنسا،  إىل  املفاجئة  عودته  وكانت 

) اليت أعاد مبوجبها مصر إىل الباب العايل، هذه كّلها وضعت حداً  1802  يونيو "حزيران"  25ابريس(
 وقتياً للتوّسع الفرنسي يف الشرق. 

والذي كان    –إنّه غزو البالد اهلندية –لكن �بليون مل ينَس احللم الذي كان قد بناه يف ظالل األهرام       
سل إىل سور� الكولونيل سيبستياين "ليقيم فيها �مل به يف أن يوّجه ضربة قاضية إىل القوة الربيطانية. فأر 

–) واجلنرال ديكان إىل بالد اهلند "يف حماولة للتفاهم مع ابن تيبو1802القوات االجنليزية والعثمانية" (
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). وهتف يف العام التايل قائًال أمام األمراء األملان: "مل يعد هناك ما نعمل 1803صاحب وأمراد البالد"(
إذ ال أورواب،  والثروات يف  الكبرية  الشهوات  الشرق، كما ال ميكن صنع  إال يف  بعمل كبري  القيام   ميكن 

العظيمة إال فيه أيضاً". وهناك حدث آخر ذو مغزى خاص: لقد عرض على قيصر روسيا االسكندر، أن  
لطان  يعمال معاً على اقتسام تركيا، "لفتح أبواب الشرق على مصاريعها" بعد أن حاول عبثاً أن جيّر الس

 سليم الثالث إىل إقامة حلف ضد بريطانيا. 
 

كان من الطبيعي أن    –هيلني– اليت كان االمرباطور يثري احلديث عنها حىت يف سانت–هذه التدابري     
وقد أصبح ململكة سعود من األمهية حبيث أنّه ال ميكن إمهاهلا. فأرسل   –تقوده إىل احتالل اجلزيرة العربية 

م، وعقد 1811اسيني، السيد السكاريس، فتوّجه هذا األخري إىل الدرعية، يف �اية �بوليون أحد الدبلوم
 حماداثت سرية كثرية مع إمام الوهابيني. 

 
كان العرب قد احتفظوا بذكرى خاصة للمنتصر يف"أبو قري" وكانوا يسّمونه "أبو النار" لقد كانوا من        

جداً بذاك الذي يعتربه الكثريون "إلـه احلرب" وقد انتهى احلساسية ابلنسبة للقيمة العسكرية حبيث يتأثرون  
بعض احلكا�ت اليت نشرت برباعة اتمة إىل إحاطته هبالة من األساطري. أَوليس أّن بو�برت قد رؤي يلبس 
برنساً أبيض، وهو جيتاز الصحراء على ظهر مجل وميتدح القرآن وفضائل النيب؟ أَومل يقل يوماً لديسكس 

 ناق الدين اإلسالمي؟رغبته يف اعت
 

وصل السكاريس إىل الدرعية تتقّدمه "فكرة مسبقة مالئمة". وعندما طلب رسول �بوليون من سعود       
أن يساعده سّيده على اإلطاحة ابلقوة العثمانية، وأن ميّهد الطريق إىل اهلند أمام الكتائب الفرنسية، استمع 

يف هذه العروض واملخّططات من توافق مع اجتاهاته الشخصية.    إمام الوهابيني إليه ابهتمام هو على قدر ما
فقد كانت أسرته تقاتل األتراك منذ عدد من األجيال، واالستيالء على سور� هو استجابة للدوافع التقليدية 
القدمية اليت تدفع العرب من الصحراء حنو األراضي اخلصبة يف الشمال الشرقي. وابختصار بدت له هذه  

توجياً لرغباته، ألنّه وجد فيها بداية مللحمة إسالمية شبيهة بتلك اليت تّوج فيها أبو بكر وعمر برا�ت املعركة ت 
 الفخار.  
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لكن اإلجنليز كانوا يقظني. لقد كان هلم عمالؤهم يف السويس وجدة ومسقط وعدن. فلم يلبث هؤالء      

 راغبة، أبي مثن، يف أن تنضّم اجلزيرة العربية أن علموا مبا جيري يف عاصمة جند. وملا كانت حكومة لندن غري
مع  االتفاق  بعدم  إلقناعه  سعود  إىل  مبعوثني  انتداب  إىل  بدورها  ابدرت   فقد  �بوليون،  معسكر  إىل 
الفرنسّيني، حىت أّن اللورد كاستلريغ وعده جبعل السلطان يعرتف بسيادته فيما إذا تعّهد صراحة ابالمتناع 

 عن مهامجة تركيـا. 
 
لبث سعود طويًال يوازن بني هذه العروض املتناقضة، وأخرياً انضّم إىل عروض السكاريس ابعتبارها       

 ). 1811"األكثر مالءمة ألطماح الشعب العريب" (
 

وبعد التوقيع على االتفاق أصدر سعود أمره لقّواته ابالستعداد للمعركة. وبدأ اهلجوم عند �اية عام      
عامة. فتوّغل الفرسان الوهابيون يف أرض العراق حيث اجتاحوا مدينة كربالء. مثّ  يف غمرة محاسة    1812

هامجوا مدينة حلب واستولوا على هذا املوقع القوّي وأرغموا سكا�ا على أن يدفعوا جزية هلم، بينما كان 
 تكّف  رتل آخر يّتجه من وادي سرحان وُحيِدث اخلراب يف ضواحي دمشق. وقد كانت حيوية املهامجني ال

 عن النمو. هكذا رأى الوهابيون أنفسهم ميشون حنو القسطنطينية ويتدّفقون ابجتاه شواطىء املتوسط. 
 

وقد كان من املمكن هلذا اهلجوم اجلريء أن ينجح فيما لو ّمت قبل ذلك ببضع سنوات. لكّن الوقت      
روسيا قد محلت الضربة القاضية إىل م، فإّن الكارثة اليت انتهت إليها معركة  1812كان متأخراً جداً عام  

قوة �بوليون. إّن حريق موسكو وأعاصري الثلج يف برييزينا بقضائها على كل آمال األمرباطور سّجلت حتّوالً 
 يف اتريخ العامل. كان من املنتظر أن تبدو آاثره يف أعماق اجلزيرة العربية.
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 1798حضور القوات الفرنسية يف القاهرة من  لقد وجدت انطالقة سعود تسهيالت كبرية جداً يف       
. ويف أثناء ذلك الوقت مل جيرؤ األتراك املشلولون على القيام أبية مبادرة مقابلة، وحىت بعد 1801إىل  

 االنسحاب من مصر احتفظوا مبوقف حذر خوفاً من إنزال جديد قد يقوم به القادة النابوليونّيون. 
 

ومنع االنسحاب من روسيا دولة فرنسا من القيام أبّي –ذه اجلهة  وعندما استبعد كّل خطر من ه     
استطاع األتراك أن خيّصصوا اجلزء األكرب من قواهتم لردع "الثورة العربية"، ومنذ    – تّدخل جديد يف الشرق

أصدر السلطان أمره إىل �ئب امللك يف مصر حمّمد علي أبن يضع حداً وبصورة �ائية لسعود    1813عام  
 .وأنصاره

 
أّما حمّمد علي فقد وضع طوسون ابشا على رأس بعثة عسكرية أوىل. فرّد سعود بقّوة وأرغم عدّوه        

على اللجوء إىل ينبع. فجّهز حمّمد علي بعثة عسكرية اثنية وتسّلم هو شخصياً إدارة العمليات احلربية.  
ابقة. وقد كاد حمّمد علي أن يقلع عن  لكّن هذه املعركة مل تسّجل من النجاح أكثر ممّا سّجلته املعركة الس 

حماولته �ئساً من سلسلة الفشل بعد أن هزم يف تراابي وطرد من القنفذة، مثّ ارتكب خطأ فاحشاً ابلسماح 
للوهابيني مبحاصرة الطائف ذات املوقع االسرتاتيجي اهلام، حينما قتل سعود حبادث عارض حتت أسوار  

 . 1814الطائف ديسمرب (كانون أول)
إّن هذه الوفاة اليت وقعت يف تلك الفرتة اخلطرية احلامسة كانت كارثة حقيقية ابلنسبة للجزيرة العربية.       

لقد خّلف ملك جند اثين عشر ولداً، لكّن أي واحد منهم مل يكن حبيث يستطيع أن حيّل حمله. فانتقلت 
ر حبكم اجلزيرة العربية يف مثل تلك  السلطة إىل يدي عّمه عبد هللا، اإلنسان الضعيف اجلبان، وغري اجلدي

 الظروف اخلطرية.
 

مل يلبث أن سّجل نقاطاً على عدّوه. وبعد سلسلة من املعارك       وهنا عاد حمّمد علي إىل اهلجوم مثّ 
).  1814يناير"كانون الثاين "  10الدامية حّرر مدينة الطائف وهزم الوهابيني يف قوالق قريباً من القنفذة (
هللا فوضع السالح وعقد معاهدة    مثّ قطع حمّمد علي رؤوس كّل الزعماء األسرى. هذا احلادث أفزع عبد

 مهينة مع طوسون ابشا.
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وحبّجة أّن عبد هللا مل ينّفذ بنود املعاهدة أبمانة، أعّد حمّمد علي يف العام التايل بعثة عسكرية اثلثة عهد      

قّواته  بقيادهتا إىل ولده ابراهيم ابشا، فتّم إخضاع جند يف أقل من مثانية عشر شهراً. وعسكر إبراهيم ابشا ب
 بعد أن فتح على التتابع كًال من عنيزة وبريدة وشقرا.   1818مارس(آذار) عام  22عند أسوار الدرعية يف  

 
وصمد عبد هللا احملاصر مدة سبعة أشهر. مثّ انتهى أخرياً إىل االستسالم بعد أن استنفد قواته. فأمر      

د ابلسالسل الكثرية، واقتيد عرب املدينة ملدة ثالثة  السلطان حممود الثاين إبرساله إىل القسطنطينية. وهناك قيّ 
 أ�م مثّ قطعت رأسه أمام مسجد أ� صوفيا. 

وُعِرض جسده أمام اجلمهور ملّدة أسبوع مث تُرَِك بعد ذلك للكالب التائهة. ويف �اية سبتمرب(أيلول) ّمت  
 اجتياح الدرعية. لكّن هذا مل يكن كل شيء.

 
أ فيصل، حفيد الرجل املعّذب، جيمع حوله بعض القبائل يريد أن يثأر  بعد ذلك ببضع سنوات بد     

املصريون   فبينما كان  الرأس.  لرفع  الالزم  الوقت  له  يتح  مل  لكّن حمّمد علي  أسرته.  أصابت  اليت  لإلهانة 
يضعون احلج إىل مكة حتت وصايتهم، واالجنليز يقيمون �ائياً يف عدن، أرسل أربعة جيوش إىل شبه اجلزيرة 

 إلغراق هذه البادرة الثورية يف جل من الدماء. 
 

أّما اجليش األّول الذي يقوده خورشيد ابشا فتوّغل يف جند، ووصل إىل فيصل يف سهل ديالم وهزمه       
 هزمية ساحقة ووصل حىت شواطىء اخلليج العريب بعد أن اجتاز اجلزيرة العربية من أقصاها إىل أقصاها. 

 
الذي يقوده كوتشوك ابراهيم ابشا فقد اندفع حنو اليمن وانتزع صنعاء ابلقوة وأرغم   وأّما اجليش الثاين     

 إمام اليمنيني على التنازل عن اإلمامة ملصلحة السلطان.
 

أّما اجليشان الثالث والرابع اللذان يقودمها على الرتتيب أمحد ابشا وسليم ابشا فقد أخضعا السكان        
الراضني يف عسري واحلجا السيف (غري  ). وبعد هذا كّله، وملا كان األتراك غري 1837–1836ز حبد 
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راغبني يف البقاء يف هذه البالد غري املضيافة، واليت حّولوها إىل خرائب دامية، انسحبوا اتركني وراءهم جزيرة 
 عربية مبقورة البطن، ومد�ً مدّمرة، وقرى حمروقة، وغاابت النخيل متلفة ألجيال عديدة.

 
ا ّمت ترويض تلك القوة اليت بدت وكأّ�ا معّدة لبعث األ�م الكبرية يف اإلسالم. لقد ضّيق عليها هكذ     

 .)1(اخلناق يف الصحاري اليت كانت قد خرجت منها منتصرة 
 

لقد انتهت املوجة اإلسالمية األوىل إىل انتصار كبري مع حمّمد وعمر وأيب بكر، بينما انتهت الثانية مع      
الوهاب وسعود الكبري بكارثة. لقد حتّطمت االمرباطورية الوهابية. أّما الدرعية فقد مّزقت وفتّتت    ابن عبد

 تفتيتاً. إّن أسوارها ومعاقلها املنهارة تشهد على العنف الشديد الذي انقّض به األتراك عليها.
 

ومماليك ميتة، وجرائم، وفروسية،    ،)2(وعادت اجلزيرة العربية إىل مجودها األول. شعراء اتئهون، وأنبياء       
 وعظمة ابئدة، كّل هذا قد أبيد أو ُحوِّل إىل حالة شبيهة ابحللم.  

 
ومل يعد، يف الصمت األصفر الكبري، غري الدروب احلزينة للقبائل اليت تكافح حىت ال هتلك حول مواقع      

ترتّدد طلقة �ر أو صراخ أجّش، املاء، وحىت ال تسرتّد احلكم يد حازمة قوية. وبني وقت وآخر كانت  
وضّجة جولة ليلية لكوكبة من الفرسان تشهد على أّن اجلزيرة العربية مل متت متاماً، ذلك ألّن سكا�ا كانوا  
يرتّددون يف الظهور يف وضح النهار. مرّة أخرى مل يعد يوجد غري الفراغ وأبدية الصحراء، ومل يعد غري ارتفاع 

غري الر�ح، الر�ح الرملية الرهيبة، اليت تضيع الدروب وتغطي بكفنها كّل بقا�  الشمس وهبوطها، ومل يعد  
 املاضي ومتحو حىت ذكرى األعمال غري املفيدة، اليت حياول الرجال أن يُهِدؤوا هبا محى العظمة عندهم.

 

 

 
 . 463ل. أ. سیدیو، ص:  . 1
ھ یقصد بھا أیضاً األولیاء وأصحاب الدعوات الدینیة.  نّ إیقصد المؤلف بھذه الكلمة معنى أوسع من معناھا في العربیة.   . 2

 ب". "المعرّ 
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من اهلجرة، خالل شــــــــهر ربيع   1298هكذا كان املوقف يف اجلزيرة العربية حني ولد يف الر�ض عام       
 م، صيب أعطاه أبواه اسم عبد العزيز. 1881األول، يف صباح يوم من فرباير ( شباط ) 

اهلرقلي عند  أمه، سـاره السـديري، كانت ابنة ألمحد، زعيم الدواسـر، قبيلة من اجلنوب مشـهورة ابلقوام      
حماربيها. وهي نفســـــــــــــها كان هلا القلب الفخور والبنية القوية. وقد متّيز عبد العزيز منذ والدته ابلصـــــــــــــالبة 

 النادرة، وكان األمر نفسه ابلنسبة لثالثة صبيان آخرين ولدهتم بعده: حمّمد وعبدهللا وسعد.

الفيصــل الذي ســحقه خورشــيد ابشــا يف   أما زوجها، عبد الرمحن، والد عبد العزيز، فقد كان ولد ذاك     
ــعود وابنة حمّمد بن   ــر حملّمد بن سـ ــعود الكبري، واحلفيد املباشـ ــهل ديالم. وملا كان عبد الرمحن ابن أخ لسـ سـ

املؤمنني من هذه  عبد الوهاب، فقد وجب أن يكون يف ضـــــــوء هذا النســـــــب إمام الوهابيني، أي زعيم كلّ 
 الفرقة الدينية.

هابيون، فقد انســـــــحبوا يف كرب�ء نفور وضـــــــاعفوا من تزّمتهم العقدي واملســـــــلكي حتت  أما العلماء الو      
أتثري االضـــــــطهادات اليت أنزهلا األتراك هبم. " يقول لنا ارمســـــــرتونغ: كانوا رجاالً قســـــــاة شـــــــديدي التشـــــــّيع  

ــبـّة، كمـا يقودون رعـا�هم بعصــــــــــــــا   فوالذـية  ألفكـارهم ومـذاهبهم يف الـتدّين يوّجهون إىل العـامل نظرة متعصــــــــــــ
صـــــــارمة. إّ�م مل يكونوا يســـــــمحون ألنفســـــــهم بتذّوق أي نوع من أنواع الرتف، أو لني يف العيش. وكانت  

زينة. وكانوا حيرمون أنفســــــــهم من كّل متع احلياة: اخلمر، والطعام   بيوهتم عارية ومســــــــاجدهم جمّردة من كلّ 
مون املوســـــــيقى والغناء، وتســـــــوؤهم قهقهة الضـــــــحك وينزعون من اللني، والتبغ،  والثياب احلريرية، كما حيرّ 

احلياة كّل فرح هلا عن سـابق إصـرار وترصـّد، خوفاً من أن يصـرفهم هذا الفرح عن مهّمتهم األسـاسـية، اليت 
هي التوجـّه بكـّل أفكـارهم إىل هللا. ذـلك أّن اإلـله الطـيب الرحيم حنو اـلذين يطيعوـنه دون ترّدد ال يلـبث أن 

 يداً قاسياً أمام الذين خيالفون عن شريعته. يبدو شد
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وكان الوهابيون يعتربون أنفســــــــــــهم شــــــــــــعب هللا املختار. ممّن يرتفعون عن مســــــــــــتوى العامة من الناس. أّما 
 . )1(مهمتهم فهي العودة بكّل الناس إىل طاعة هللا حىت ولو اضطروا يف حتقيق ذلك لالستعانة ابلسيف

 

للـتاريخ اهلجري، كـان ينتمي إىل   1298الصــــــــــــــغري اـلذي وـلد يف ذـلك الـعام من   وإذاً ـفإّن عـبد العزيز     
ــر نبالة يف  ــرايينه فهو على مثال الدماء عند أكثـــــــــــــــــــر األســ ــرة قدمية جديدة، أّما الدم الذي جيري يف شــ أســ

جدته   –اجلزيرة العربية. وملا كان بني جداده نيب وملوك كثريون، فقد كان يف وســــعه أن يصــــعد من خالل  
عرب مثانني جيالً من احملاربني الشــــــــــجعان، حىت يبلغ قبيلة التميمّيني القدمية،  –بنة حمّمد بن عبد الوهاب ا

ــعر  ــية غري واضـــحة املالمح من الشـ ــة أجمادها يف أرضـ اليت اختلطت أجمادها مع فجر اإلســـالم وحفرت قصـ
ه إىل أعلى من ذلك  أيضاً، ما  واألسطورة. أّما من خالل أجداده ألبيه فقد كان جيد من اجملد ما يصعد ب

 . )2(دام أّن العلماء احملّققني قد نظموا شجرة نسبه املباشر، عرب عد�ن إىل امساعيل ولد ابراهيم 

يف هذه الغمرة الوافرة من العشــــــائر والقبائل واألســــــر امللكية املولعة كّلها أبنســــــاهبا واملتفاخرة بعضــــــها       
ل تشــــابكها حلمة التاريخ العريب، مل يكن من يقصــــرون عن على بعض أبقدمية هذه األنســــاب، اليت يشــــكّ 

ــجرات األ ــة يف شـ ــغلون مكانة خاصـ ــتهم غري اهلامشيني وحســـب. فهؤالء يشـ ــاب إذ أ�م األحفاد منافسـ نسـ
النازلون يف خط مباشـر مسـتقيم البن قتادة، سـادن الكعبة املقدسـة، والذي بدوره ينتسـب إىل هاشـم، جد  

 النيب، فهم إذاً ينتسبون إىل أسرة حمّمد نفسها. 

ما  مل يكن هلذا األمري الفىت الذي جاء إىل الدنيا غري امتياز واحد هو هذا النســـب األســـطوري. أما في     
 سوى ذلك فإّن القدر مل مينحه شيئاً أبداً. لقد مزقت أسرته وأفقرت ابهلزمية اليت نزلت هبا من قبل. 

 
 . 16سید الجزیرة العربیة، ص ، ھـ.س. أرمسترونغ . 1
 من كتاب: نسب األسرة السعودیة. 430نظر ص . ا 2
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ــر قدمي خرب، ويف   ــاف إىل ذلك أنّه رأى النور يف جوف قصـ ــع اعرتاض وجدل. يضـ ــلطا�ا موضـ وكان سـ
 وسط مدينة كانت ما تزال نصف مدّمرة. 

العربية "احلدائق" قد حّلت حمل الدرعية، العاصـــــــــمة القدمية يف جند، إّن مدينة "الر�ض" اليت تعين يف      
ــع أحد أن يطلق   ــتني عاماً. لكن هل  كان يف وسـ اليت ّمت اجتياحها وختريبها أبمر من األتراك قبل ذلك بسـ
اســم "عاصــمة" على تلك القرية البائســة اليت كانت ما تزال جدرا�ا املتصــّدعة املتشــّققة تشــهد على عنف 

هيم؟ الثابت أّن املواقع احلصـــينة يف املدينة قد رفعت منذ ذلك الوقت، لكّن عملية اإلصـــالح مل ختضـــع  إبرا
ألي تنظيم. لقد اقتصر على ردم الثغرات وحسب، فأعيد بناء برج هنا، وخمرج للنجاة من هناك، وأضيف 

 إىل ذلك كّله عدد من الدفاعات اجلديدة.  

ــ ر" على تلك البنية القبيحة املصــــــنوعة من أكوام من األبنية غري  وهل كان يف وســــــعنا أن نطلق كلمة "قصــــ
املتناســقة بعضــها مع بعض واليت يصــل بعضــها ببعض متاهة من األروقة واملمرات والطرق املســتديرة؟ وهنا  
أيضــاً اقتصــر على إجراء بعض التحســينات الســريعة، إبضــافة مســاكن جديدة إىل املســاكن القدمية، حبيث  

 قد أصبحت تشغل كّل وسط املدينة.  أّن هذه البنية 

وّمت إرضـاع عبد العزيز ابدىء األمر من قبل أمه، داخل اجلناح املخصـّص للنسـاء من القصـر. لكنه مل      
يكـد يكرب حىت نـقل إىل جـناح الرجـال ووكـلت تربيـته ومهمـة العـناـية ـبه إىل عـبد ســــــــــــــوداين، حـيث عـاش يف 

 صغار أبناء عمومته وأبناء العاملني يف القصر.  زمرة من األطفال الصاخبني املشاغبني من

وعندما بلغ سن القراءة والكتابة أخذ أبوه بيده وتوّىل اإلشراف على تربيته. وابعتباره إماماً للوهابيني،       
فإّن عبد الرمحن مل يكن يف وســعه أن يكون أكثر تســاهًال مع ولده منه مع أبناء العاملني حتت إدارته. لقد 

ــله إ ــة الر�ض الدينية. وهناك فوق مقعد خشــــيب مطلي ابلطني األبيض أرســ تبعاً لتقنية مل تتغري   –ىل مدرســ
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عمل عبد العزيز الصــغري على كتابة فقرات من القرآن وحفظها عن ظهر قلب  –أبداً منذ عهد الكلدانيني  
 دون أن يعمل أحد على أن يشرح له معىن ما حيفظه. 

ــاغل الفكرية مل تكن تبدو اجلانب القوي   مل يُظِهر الطفل غري قليل      ــة، فاملشـــــــ ــتعداد للدراســـــــ من االســـــــ
البارز عنده. لقد كان يقضــــي اجلزء األكرب من وقته يف التأّمالت احلاملة أو يف مصــــارعة رفاقه يف الفصــــل. 

الوحيدة  فلم يفعلوا شـيئاً كثرياً حلضـّه على الدراسـة. إّن النقطة  –وهم يف كثرهتم غري مثقفني   –أما العلماء 
اليت كانوا يظهرون فيها شــــــــديدي التزّمت والصــــــــرامة هي التعليم الديين. فهم مل يكونوا يســــــــمحون يف هذا 
امليدان أبي هلو أو إمهال. وعلى ذلك فإّن عبد العزيز كان يؤدي الصــــــلوات يف مواقيتها بكّل دّقة منذ بلغ 

ّل يوم ليؤّدي فيه الصالة مجاعة، كما  السابعة من عمره. كان يصحب والده إىل املسجد مخس مرات يف ك
ــذ يتلو شخصياً اآل�ت )1(كان شديد احلفاظ على فريضة الصيام اليت أمر هبا النيب  . مثّ مل يلبث حىت أخــــ

 من كتاب هللا. 

وكـان عـبد الرمحن رجالً تقـياً أكثر مـنه رجـل حرب، لكّن هـذا ال يعين أـنّه مل يكن يغـّذي طموحـاً خفـياً       
 يقضي ابسرتداد سلطان أسرته وبنشر العقيدة الوهابية بني قبائل اجلزيرة العربية كّلها. يف نفسه 

ومنذ هتّيأت له الفرصـة أشـرك صـغريه عبد العزيز يف مواجهة هذه اخلطط واألهداف وحاول أن يفهمه      
نحتك إ�ه العناية  أبّن حتقيق هذه وتلك هو املهمة اليت خلقه هللا من أجلها. "قال له: إنّه لشـــــــــرف كبري م

اإلهليــة. لكن جيـب أن تـدرك الواجبــات املرتتبــة على ذلـك. إّن صــــــــــــــعوابت كثرية ترتفع بينــك وبني وحـدة  
اجلزيرة العربية، فعليك أن تعّد نفسـك ملواجهة الكثري من احلرمان واملعارك، وأن ترّكز كّل أفكارك على هذا 

 اهلدف الفريد.  

 
 ب".  التي أمر بھا هللا عز وجل. "المعرّ .  1
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ندما تبدو لك الطريق ضــــائعة يف الظلمات، تعّلم الصــــرب، حىت ال تســــتســــلم لليأس بســــبب اخلصــــومة، وع
 يلهمك هللا ما جيب أن تفعله!". 

ــة يف       ــيواجهـه أبـناؤه من املـتاعـب الـعدـيدة، فـقد ـبذل عـناـية خـاصــــــــــــ وـملا كـان عـبد الرمحن حيـدس ـمبا ســــــــــــ
حصـان منطلق يف تربيتهم تربية عسـكرية. فكان عبد العزيز حيسـن اسـتعمال السـيف والبندقية، والقفز فوق 

ســــــــريه دون ســــــــرج أو ركاب وهو بعد يف الثامنة من عمره. ولكي يعّلمه أبوه احتمال املتاعب أســــــــلمه إىل 
رؤســـــــــاء بعض القوافل وجعله يقوم جبوالت طويلة يف الصـــــــــحراء. لقد أرغمه على القيام ابنتظام يومياً قبل  

هتب ر�ح جليدية حوله يف ســــــــــــــاعتني من طلوع الفجر حىت يف شــــــــــــــهر ديســــــــــــــمرب (كانون األول) حني  
اهلضــبات العالية. كما أجربه أيضــاً على الســري حايف القدمني، يف حرارة الصــيف الشــديدة، فوق الصــخور 
املتكّلســــة بشــــمس الظهرية، ودفعه إىل تنمية قواه البدنية بتوجيه التحّد�ت إىل اآلخرين من شــــبان املدينة. 

يده السـيطرة على نفسـه يف صـرامة شـديدة. " كان يقول له: إّن  وأخرياً درّبه على تنمية جالدته وصـربه بتعو 
البدوي احلقيقي جيب أن يعرف كيف يقتصـــــــر على حفنة من التمر وجرعة من املاء وثالث ســـــــاعات من 

 النوم. فبهذه املبادىء استطاع أسالفنا أن يبنوا االمرباطورية".

ام. كان �دراً ما يرى يف حالة اســرتاحة. وكانت  كرب عبد العزيز بســرعة وأصــبح صــبياً رشــيقاً فارع القو       
 متريناته املفضلة هي املصارعة والسري طويالً على القدمني ينّمي هبما خفة السنور ومرونته. 

أما صــــــــــفة العنف عنده فلم يكن يشــــــــــّك فيها أحد أبداً، فإذا عارضــــــــــه نّد من أنداده امحّرت عيناه ابلدم 
ب. لكّن هذه األزمات ال تلبث أن تزول بســرعة. فإذا هدأ غضــبه  وأصــبح فريســة ألزمات رهيبة من الغضــ

 استعاد سيطرته على نفسه واسرتدَّ دعته وبشاشته كما كان شأنه من قبل. 

ومع ذلك فإنّه مل يكن يعرف شـــيئاً عن احلياة. إّن أنظاره مل تكن تّتجه إىل ما وراء املواقع احلصـــينة يف      
 يف أزّقة الر�ض املظلمة واملتعّرجة كان كافياً المتصاص اهتمامه كّله. املدينة. على أّن ما كان جيري 
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ذلك أّن املوت كان جيول يف كّل مكان. نعم ... لقد كان اخلطر خفياً يف كّل مكان ولكّنه مصـــــــــدر       
هتديد جّدي ... كان كامناً عند منعطف كّل شـــــــــارع ... ومرتبصـــــــــاً يف ظّل كّل مشـــــــــربية، خمتبئاً حىت يف 

قد كان األمن كلمة جمهولة  املمرات الصــامتة من القصــر. كّل إنســان كان حتت رمحة الوشــاية أو االنتقام. ل
كمـا لو أّن عملـيات االجتـياح والتخرـيب اليت انصــــــــــــــرف األتراك إليهـا مل تكن كـافـية. هكـذا كـاـنت احلرب 

 األهلية قد أقامت يف قلب املدينة. 

، )1(ومل يكن عبد الرمحن االبن األكرب يف األســـــــرة. فقد كان له أخوان يكربانه ســـــــناً، حمّمد وعبد هللا       
ــيان وقتهما يف انتزاعها الواحد من اآلخر. وكما يكون الشــــــأن دائماً افرتق الناس  يتناز  عان الســــــلطة ويقضــــ

فرقتني متنــافســــــــــــــتني، وقــد اجتمعــت كــّل فرقــة منهمــا حول أحــد األخوين. وكــان هــذان الفريقــان يتبــادالن  
 الكراهية وينصرفان إىل التقاتل دون هوادة وال رمحة.

 

اً العتداءات وعمليات اختطاف دامية، فأنصـار عبد هللا وأنصـار حمّمد هكذا كانت عاصـمة جند مسـرح  
 يتذاحبان خالهلا بغضب جامح حىت عند سلم املسجد اجلامع الكبري. 

أما عبد الرمحن فقد وقف بعيداً عن هذا الصـــــراع وعاش متنّحياً عن امليدان مع أنصـــــاره يف جناح من      
العبادات الدينية. على أّن حياته رغم ذلك مل تكن أقّل تعرضاً  القصر حيث يصرف وقته خباصة يف ممارسة  

لكابوس حقيقي، لقد كان حماطاً بســـــــــرب من اجلواســـــــــيس املكّلفني من قبل أخويه بتســـــــــجيل كّل حركاته  
 وسكناته. وقد كان حمّمد وعبد هللا يّتهمانه ابلتخطيط لقتلهما. 

حىت وهو يف داخل جناحه من القصـــــــــــر واضـــــــــــطر   ولذلك فقد ّمت االعتداء على عبد الرمحن أكثر من مرة
 للدفاع عن نفسه ابلسالح.  

 
 األخ الثالث سعد توفي مصاباً بالتیفوس..  1
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ــات العنيفة يرغم كّل واحد منهم على البقاء يف حالة        ــاوي الذي خلقته هذه املنافســـــــــــ إّن اجلو املأســـــــــــ
احرتاس وتيّقظ. وإّن األعصــــــاب والعقول مل يكن لديها الوقت الذي يســــــمح هلا ابالســــــرتخاء والراحة. إّن  

الة من اخلدر الضـعيف قد تورد صـاحبها موارد التهلكة. لقد كانت مدرسـة لتنمية القوة، ويف وسـعنا  أقّل ح
 عبد العزيز. مقاتل يف سنّ  أن نتخيل النكهة الطيبة اليت جيب أن جيدها فيها صيب قويّ 

ة مل تكن  إىل هذه األخطار الداخلية فإّن أخطاراً خارجي  وابلقدر الذي كانت فيه أخطار أخرى تنضمّ      
 إاثرة وال خمافة.  أقلّ 

ــمــال الغريب من الر�ض مــدينــة تــدعى حــائــل هي مركز جتّمع لبــدو مشر. جنح       هــذا وتوجــد إىل الشــــــــــــ
أحدهم، حمّمد بن رشـيد، رجل طموح حقود يف جتميعهم حتت سـلطانه. وقد كانت عداوة تقليدية تفصـل  

ــتغلّ  ــيد أن يســـــــ ــرة يف  بني قبائل مشر وقبائل جند. فأراد ابن رشـــــــ هذه العداوة واإلفادة من اخلالفات املنتشـــــــ
م كرب�ء الوهابيني  الر�ض ليســــود نفســــه على املدينة، وليطرد منها الســــعوديني، وليلحق جنداً حبائل، "وحيطّ 

اليت ال تطاق". وممّا جيعل ابن رشــــيد موضــــع خطر شــــديد أنّه كان يتمتع، يف حتقيق هذه العملية، ابلتأييد  
ــعوديني فزّودوه هلذا الغرض ابملؤونة  املطلق من قبل ا ألتراك. لقد كان هؤالء يعتمدون عليه لســـــــــــــحق الســـــــــــ

 واألسلحة. 

م. أّما قبائل جند اليت أضــعفتها منازعاهتا الداخلية  1890هذا وقد خاض ابن رشــيد معركته ربيع عام       
ية، يســــــــــــاعده ابن عمه فلم تســــــــــــتطع أن تواجهه مبقاومة جدية، فاحتل مدينة الر�ض عنوة بعد معركة دام

عبيد الذي كان يقود جناح اليســار من جيشــه. فُقِتل أخوا عبد الرمحن يف أثناء املعركة. أّما ابن رشــيد فقد 
قتل عبد هللا، بينما قُِتل حمّمد من ِقَبل عبيد. هذا وقد عّني املنتصـــــر، ســـــاملاً، أحد أصـــــدقائه، حاكماً على 

 سيف يف سكا�ا عند أول ابدرة من بوادر الثورة. املدينة مع توجيه األمر إليه بتحكيم ال
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ــماح لعبد الرمحن  –مل يلبث أن ندم عليها فيما بعد  –يف هذه األثناء وافق ببادرة كرمية منه       على السـ
وحاشيته على البقاء يف اجلناح من القصر الذي كانوا يشغلونه من قبل. والثابت أنّه فعل ذلك اعتقاداً منه 

 لون عليه أي خطر.  أّ�م خاضعون وأّ�م ال يشكّ 

ابلذكر أّن انتصـــــار ابن رشـــــيد أحدث أثراً غري مرتقب: إنّه بقضـــــائه على أخوي عبد  الرمحن  واجلدير       
قد جعل من هذا األخري زعيماً ألسـرة السـعوديني. على أّن اإلرث الذي انتهى إليه مل يكن ذا قيمة. إنّه مل 

ــي قصر آابئه. وهو مل حيت فظ مبكانه يف الر�ض  تعد له أية سلطة يف عاصمته اخلاصة. كان يعيش غريباً فـــــــــ
 إال بتسامح املنتصر. 

 لقد كان من قبل هدفاً للتجّسس من ِقَبل أخويه، أّما اآلن فقد وضع حتت رقابة عدوه. 

مل يســــــتطع عبد الرمحن أن يتحّمل هذا الوضــــــع املذّل ملّدة طويلة. فقّرر أن يزلزل نري ابن رشــــــيد ويتخّلص   
ملاً اســتطاع أن يســيطر عليها ويضــع حداً هلا دون صــعوبة وشــنق  منه فأوقد �ر ثورة بني الســكان. لكّن ســا

 أربعني من الثوار فوق املآذن كإجراء حتذيري. 

مل ييأس عبد الرمحن فعاد إىل مكائده اليت حدس ابن رشـــيد هبا وأصـــدر أمره إىل ســـامل أبن يضـــع حداً       
 س. لتصّرفات السعوديني وأن ينزل ابملدينة عقوبة تذهب مثالً يف النا

ــحراء. إّن املغلوب على       ــة. ذلك أنّه ال هوادة يف حرب الصــ ــامل فلم يكن ينتظر غري هذه الفرصــ أما ســ
أمره جيب أال يعتمد أبداً على رمحة املنتصــــــــر. لكّن ابن رشــــــــيد أراد مرة أخرى أن جيّنب عبد الرمحن خطر 

 العقوبة، وقد أثبتت التجربة مرة أخرى أنّه كان على خطأ أيضاً. 
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وملا كان الوقت وقت رمضان فقد قّرر سامل أن ينتظر �اية الصيام. ويف مثل هذه الفرتة جرت عادة العرب 
على تبادل ز�رات اجملاملة. "وهنا خّطط للذهاب إىل القصـــــر، كما قال لنا أرمســـــرتونغ، وتقدمي حتياته إىل 

كّل الذكور من أفراد األســرة، فإذا اجتمع مشلهم يف عبد الرمحن عازماً على أن يســأل مضــيفه أن يقّدم إليه  
ــيلة الوحيدة للتخلص  ــه إىل اإلحاطة هبم وقتلهم عن آخرهم. لقد كانت الوســـ ــتقبال ابدر حراســـ قاعة االســـ

 من عقدة األفاعي".

ــباح الز�رة اليت خّطط هلا، أحضــــر        لكّن عبد الرمحن علم مبقاصــــد عدوه يف الوقت املناســــب. ففي صــ
صــــــر بعض أنصــــــاره املخلصــــــني، وشــــــرح هلم حقيقة املوقف وســــــّلحهم وطلب إليهم أن يكونوا على إىل الق

 استعداد للتدّخل عند أول إشارة.  

وصــل ســامل حنو الظهر يرافقه حرّاســه فاســتقبله عبد الرمحن ابلكثري من االهتمام، وشــكره على حســن       
ة االســــــتقبال. ولكي يوهم زائره أبنّه غري مراتب يف التفاته وتلطّفه الذي أراد أن يعرب عنه وأدخله إىل قاع

مقاصده كان قد مجع يف القاعة عدداً كبرياً من أعضاء أسرته من بينهم الفىت عبد العزيز الذي كان قد بلغ 
 احلادية عشرة من عمره. وقد كان هذا األخري جالساً بني ساقي عبد عمالق أسود اللون.  

وســــــــــــامل ألف جماملة وتبادال التهاين على صــــــــــــحتهما املمتازة. كان يراقب  هذا وقد تبادل عبد الرمحن       
ــتعــدّ  ان للوثوب أحــدمهــا على اآلخر. وبعــد أن  أحــدمهــا اآلخر بنظرات خفيــة ومهــا يتنــاوالن القهوة، ويســــــــــــ

دي، أ� ال أرى هنا غري جزء  حتّدث ســــامل بلهجة فكهة مداعبة التفت فجأة إىل عبد الرمحن وقال له: ســــيّ 
 . أفال تستطيع إحضار اآلخرين؟ فإنّه يسرين جداً أن أحّييهم أيضاً!".  من أسرتك

ــارة اليت ينتظرها        ــه أخرج عـبد الرمحن خنجره من ِقراـبه. وـقد كـاـنت تـلك هي اإلشــــــــــــ ويف الوـقت نفســــــــــــ
  أنصـاره، فاقتحموا القاعة شـاهرين السـيوف وسـيطروا على سـامل وقّيدوا قدميه ويديه مثّ ألقوا به يف بئر، بعد
أن ذحبوا حراســــــــــه. لقد كانت مذحبة رهيبة. وكان عبد العزيز يتابع هذا املشــــــــــهد وقد اّتســــــــــعت عيناه من 
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ــة فتلّطخ   ــاقي العبد األســـــــود الذي وقف أمامه ليحميه من الضـــــــرابت الطائشـــــ الذعر، وهو جالس بني ســـــ
 جسده ابلدماء، ونقشت هذه الصورة عميقاً يف ذاكرته. 

: "لقــد تعّلمــت هنــا أّنين جيــب أن أكون أّول من يضــــــــــــــرب حني أتعّرض قــال عبــد العزيز فيمــا بعــد     
 للتهديد".

ومل تكد تنتشـــــــــر أنباء املذحبة يف املدينة حىت جلأ الســـــــــكان كّلهم إىل الســـــــــالح. فطردوا حامية ســـــــــامل       
نوا أبواب الر�ض واســـتعّدوا ملقاومة هجوم مضـــاد من قبل ابن رشـــيد. كما انضـــّم أبناء القرى اجمل اورة وحصـــّ

 إىل الثورة ...  

ــامل أصــــيب ابنتفاضــــة غضــــب شــــديد، فجمع قّواته كّلها وغادر حائل        وحني علم ابن رشــــيد مبوت ســ
ــرـته ومجيع ذريـته. "تـلك الفـئة املكروهـة امللعوـنة اليت لن  مّتجهـاً إىل الر�ض وـقد قّرر إابدة عـبد الرمحن وأســــــــــــ

 من أفرادها ابق يف عداد األحياء".   ترتك اجلزيرة العربية يف سالم ما دام أّن واحداً 

أما عبد الرمحن فقد اســـــتنفر مجيع أنصـــــاره ووزع عليهم الســـــالح واملؤن اليت خّلفتها احلامية الرشـــــيدية      
ريون لعدد كثري من األســـابيع يف معارك دموية وراءها مث انطلق ملواجهة املهامجني. والتحم النجديون والشـــمّ 

ــرقي من عنيزة. وأخرياً كانت   ــهول املمتدة يف اجلنوب الشـ ــّلحه، فوق السـ ــبب من تسـ ــيد بسـ الغلبة البن رشـ
 فاضطر عبد الرمحن لالنسحاب إىل ما وراء املواقع احملّصنة يف الر�ض.  

وجاء ابن رشـيد يضـرب حصـاره حول املدينة. مث قطع احملاربون من الشـمريني أشـجار النخيل، ودّمروا       
 دينة. أقنية الري، وّمسموا اآلابر واجتاحوا احلدائق اليت كانت حتيط ابمل

وبدأت األغذية واملياه تنقص عند الناس. وملا أيقن الســـــكان أبنّه قد قضـــــي عليهم ابملوت جوعاً وعطشـــــاً  
بعد أن فرغت صـــهاريج البلدية من مياهها جاءوا يرجون إمام الوهابيني أن يســـتســـلم. ورفض عبد الرمحن، 

 إذ أّن االستسالم يعين تسليم األسرة كّلها للموت. 
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ه الســـــــــــكان ابلتمّرد عليه إلرغامه على التســـــــــــليم مبا اقرتحوه عليه، أّما أنصـــــــــــاره الذين كانوا  وقد هّدد     
يتخّوفون من انتقام ابن رشـيد، فقد ابتعدوا عنه فريقاً بعد فريق مث مل يبق إىل جانبه غري قوات ضـئيلة جداً. 

ارابً بنفســـه، فجمع بعض اجلمال وملا مل يرد زعيم الســـعوديني أن يقع حياً بني أيدي أعدائه قّرر أن ينجو ه
وقرابة عشـــرين من أنصـــاره وأعّد بســـرعة ابلغة ما حيتاج إليه من املؤونة وأشـــياء الرحلة مث اســـتأذن أصـــدقاءه 
ابلســفر. وغادرت القافلة الصــغرية مدينة الر�ض يف عتمة الليل وجنحت خفية يف اجتياز خطوط األعداء. 

 تقالن منها اجلمل األول. وكان الفىت عبد العزيز وأخوه حمّمد يس

وعندما دخل ابن رشــــيد عاصــــمة جند على رأس فرســــانه انطلق خيّب بفرســــه حىت القصــــر، مثّ صــــعد      
 درجات السلم أربعاً أربعاً، لكّنه مل جيد فيه أحداً، فقد هرب  السعوديون وفّوتوا عليه فرصة االنتقام. 

ذلك  –ائل عجمان أن يلجئه وينزله ضيفاً عليه. فقبل  سار عبد الرمحن ابجتاه اجلنوب وسأل زعيم قب     
ــتجابة ملثل هذا الطلب  لكّن هذه القبائل كانت مشــــهورة مبكرها    –ألّن قانون الصــــحراء يرغمه على االســ

 وخيانتها، ومل يكن عبد الرمحن جيهل هذا منهم. 

ا فقد قســــــــم قافلته إىل قســــــــمني، وملا كان راغباً يف تقصــــــــري فرتة إقامته يف املنطقة اليت يعاديه ســــــــكا�     
 مث اتبع طريقه إىل اجلنوب مع فتاه عبد العزيز.  فأرسل زوجته إىل البحرين يف اخلليج العريب

وقد أحســـن صـــنعاً، إذ أّن زعيم العجمان كان يســـتعد لقطع رأســـه وإرســـاله إىل ابن رشـــيد، على أمل      
أن جيتذب التفات املنتصــــــــر. لكّن املفاجأة يف رحلة عبد الرمحن أفســــــــدت هذه اخلطة وأحدثت يف نفوس  

 العجمان موجة من السخط الشديد، فأقسموا أن يقتلوه عند أول فرصة ساحنة.

ــعوديني عند واحة احلريق حيث كانت تنتظره  وبع      ــري احلثيث توّقف زعيم الســـــــ ــعة أ�م من الســـــــ د بضـــــــ
ــتقبل زائراً جمهوالً طلب إليه أن حيّدثه على  مفاجأة جديدة. مل تكن قد مضـــــــــــت عليه أ�م قليلة حني اســـــــــ

يد بدأت تقلق  حدة. لقد كان رســوالً من ِقَبل األتراك أرســله إليه حاكم األحســاء. ذلك أّن وقاحة ابن رشــ
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القادة من القسطنطينية. لقد بدأ زعيم الشمريني، بعد أن أسكره النجـــــــاح الذي حّققه، يكشف عن سوء 
ــايتهم. وـملا كـان األتراك  ــتقالل عـنده وأخـذ يتكّلم عن عزمـه على التخلص من وصــــــــــــ مـا تطوـيه روح االســــــــــــ

عرضـوا على عبد الرمحن مسـاعدته على حريصـني على سـياسـة التوازن اليت يطّبقو�ا يف اجلزيرة العربية، فقد 
 استعادة الر�ض شرط أن يسمح إبقامة حامية عثمانية فيها وأن يعرتف رمسياً بتبعّيته للسلطان. 

ــرته. لكّن افرتاض       والواقع أّن عبد الرمحن مل يعد شــــــــيء عنده، حىت الســــــــقف الذي يظل به أفراد أســــــ
بالده وأهلكوا أابه وقتلوا جّده أمام مســــــجد أ� صــــــوفيا، كان  موافقته على الركوع أمام أولئك الذين دّمروا

يبدو له إهانة ابلغة، وملا مل يسـتطع السـيطرة على غضـبه ضـرب الرسـول الرتكي ابلسـوط على وجهه وهّدده 
 وكّلفه إببالغ سادته أبّن شرفه ليس عرضة للبيع.   ،ابلقتل إن هو جّدد عروضه

نطينية بفشــــل مهمته وابلطريقة الزرية اليت عومل هبا. فأهدر الســــلطان ورفع الرســــول تقريراً إىل القســــط     
دم عـبد الرمحن واعتربه خـارجـاً على القـانون وأدرج امسـه يف الالئحـة الســــــــــــــوداء للرجـال اـلذين ـنذروا للموت 

 دون حماكمة بتهمة هتديد األمن الداخلي لألمرباطورية.  

ك ألّن احلكومة الرتكية مل تكن يف حال تسمح هلا بتنفيذه.  هذا القرار كان يف نفسه شكلياً حمضاً، ذل     
لكّنه يف الوقت نفســه يزيد من األخطار اليت حتيط ابلســعوديني وجتعل حياهتم أشــّد اضــطراابً وقلقاً. إّن أي 
ــاة عبد الرمحن، حىت ولو كان اعتداؤه إلشـــباع أثر شـــخصـــي،  انســـان، منذ ذلك اليوم، يعتدي على حيـــــــــــــــ

  لقرار امرباطوري دون أن يتعّرض ألية عقوبة. جيعل منه منّفذاً 

هكذا أقدم والد عبد العزيز يف ابدرة طائشـــــــــة على أتليب غضـــــــــب ابن رشـــــــــيد، وكراهية العجمان وعداوة 
 حكومة القسطنطينية ضد شخصه عند أخطر منعطف من منعطفات حياته. 

 لقد كان ذلك كثرياً جداً لرجل وحيد دون سالح ودون أنصار .      
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ــغري ســــــريهم حنو اجلنوب حبثاً عن ملجأ هلم يف الصــــــحراء       اتبع عبد الرمحن وعبد العزيز وموكبهما الصــــ
الصـــــخرية الكربى من منطقة الربع اخلايل مطاردين من كّل مكان، وحماطني ابجلواســـــيس واألعداء دون أن  

ــألونه توفري ملجأ هلم. وبعد أن توّقفوا عند حقل النخيل يف  جربين كانوا قد تركوا وراءهم  يكون هلم من يســـ
ــّميهـا البـدو "القطـاع اخلـايل من اجلزيرة  كـّل أثر من آاثر املـدينـة ونفـذوا إىل تلـك املنطقـة الالهبـة اليت يســــــــــــ

 العربية".  

هذا اإلقليم، حيث ال جترؤ أية قافلة على اجتيازه والتعّرض له ليس شـــــــيئاً من الصـــــــحراء. إنّه ركام ال      
والصــــــــــــــخور أحـدـثه زلزال أرضــــــــــــــي رهـيب مـنذ ـما قـبل الـتاريخ، ـبل هو مملكـة من شــــــــــــــكـل ـله من احلجـارة  

اجلمادات اخلالصـــــة حيث ال يوجد ماء وال عشـــــب أخضـــــر يغّطي وجه األرض املخّدد. وإذا كان فيه ماء  
 فهو مشبع ابملانيز� اليت ال يعود معها صاحلاً للشرب. 

ــبة املتوّقدة احلامية، ذات القحولة        ــافر دون هوادة كّل من العطش يف هذه اهلضـــــــ التامة، يرتّبص ابملســـــــ
 وضرابت الشمس احملرقة واجلنون واملوت.  

ــعب من أكثر       ــالحاً للعيش، فهي مأهولة بشـ وابلرغم من أّن هذه املنطقة هي أقل املناطق يف العامل صـ
ــائعـة من شــــــــــــــعوب اجلزيرة العربـية ـبدائـية وختلفـاً: إّ�م املريون. أولـئك اـلذين طردوا من الي من يف أزمـان ضــــــــــــ

ــبه اجلزيرة. وملا مل يكن يف وســــعهم أن حيتفظوا مبكانتهم يف  التاريخ القدمي، شــــأن كّل القبائل األخرى يف شــ
ــاحات  ــطروا لالكتفاء بتلك املســــ ــتمر فقد طُرِدوا وأبِعدوا حنو اجلنوب. فاضــــ ــري" املســــ ــلب "التيار البشــــ صــــ

كّل شـــــــيء هبم للتعجيل ابحنالهلم بســـــــبب من ضـــــــعفهم   اخلالية اليت ال ينافســـــــهم أحد عليها، وحيث �يت
الشـــديد الذي مل ميّكنهم من فرض أنفســـهم يف املعركة من أجل احلصـــول على مواطن املاء، فطردوا وأبعدوا 

 من قبل خصوم أكثر نشاطاً منهم ونزل هبم عار هزائم ال تعوض. 
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وهم الشـاحبة وشـبههم ابحليوان أكثر منهم  كان املريون بقاماهتم الطويلة الناحلة وشـعرهم األشـعث ووج      
ابإلنســان مناذج بشــرية حزينة. أّما غذاؤهم فهو كاف للحيلولة دون املوت جوعاً. بضــع مثرات، وعظا�ت  
زاحفة  مشـوية على الصـخور احلامية، وجرذان، وبيض النعامات الذي قد يعثرون عليه يف الرمال، مث غزال 

هم ا جلوع بِنابه قاموا بغارات بعيدة جداً يقطعون فيها مســــافات قد تبلغ  شــــارد بني وقت وآخر. فإذا عضــــّ
ــعد منهم حظاً وتعيش    400 ــتيالء على قطعان لقبائل تكون أســ ــلة لالســ ــرية واحدة مّتصــ كيلو مرت يف مســ

 عند ختوم تلك املنطقة امللعونة.

هم على ثقـة من أّن عنـد هؤالء النـاس انطلق عبـد الرمحن وولـده ومن معهمـا يبحثون عن ملجـأ هلم و      
ــارك يف بعض غارات املريني للحفاظ على حياته   أعدادهم لن يلحقوا هبم فيه أبداً. "أّما عبد العزيز فقد شـــ

 وأصبح ابالتصال هبم بدو�ً بكّل معىن الكلمة. 

ــيطرة على       لقد منحته مدينة الر�ض القوة وخفة احلركة. أّما جوالته يف الصـــــــحراء فقد مّكنته من الســـــ
نفسـه وأكسـبته اجلالدة والصـرب، وتعّلم أن يغتذي حبفنة من التمر وقليل من اللنب املخيض، موجود يف قربة 
ف والزهد ومسره تقلب الر�ح.   من جلد املعزى. إّن هذا الطفل القوي العضــل قد أصــبح فىت شــديد التقشــّ

ــبّ  هه حبزام من اجلـلد القوي فاكتســــــــــــــب، خالل تـلك الفرتة، قدرة على مـقاومة كّل حمـنة ممّا جـعل أابه يشــــــــــــ
 ".  )1(املتني

هذه احلياة كانت ابلنسـبة للفىت عبد العزيز تعذيباً حقيقياً. وكان أبوه يكّرر على مسـمعه، منذ طفولته      
 –األوىل، أنّه مدعو للســـيطرة يوماً على اجلزيرة العربية كّلها. لكّنه كان يلقي نظرة من حوله فال جيد شـــيئاً  

ال ســـــقف يســـــتظّل به وال بيت �ويه، ال أصـــــدقاء، وال ســـــالح، اللهم غري أنّه مرغم   ،فىال شـــــيء غري من
 على االختباء هرابً من أعدائه. 

 
 . 27ھـ.س. أرمسترونغ، سید الجزیرة العربیة، ص .  1
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ه شــــارك يف غاراهتم. كانوا يف أجســــادهم ني رغم أنّ وكان عبد العزيز حيّس ابلكراهية العميقة هلؤالء املريّ      
نوا يســــاوون شــــيئاً أبداً. وكان ُيســــِخط هذا الفىت الوهايب  من القذارة حىت القرف، أّما يف أخالقهم فلم يكو 

ــّددة "للعلماء" أن يرى هؤالء الناس يف مثل هذه احلالة من االحنالل ورّقة الذي ترّىب   يف ظل التعاليم املتشـــــــ
 ،عهودهمالدين، ويف اجلملة أسوأ كثرياً من الكفرة. فاملريون مل يكونوا حيرتمون أية شريعة وال حيافظون على 

م، بل مل يكونوا على أية درجة من درجات الشــــــــــــرف. إّ�م مل خيضــــــــــــعوا أبداً العتبارات املروءة وقيمها. فهُ 
 ابختصار، حثالة اجلزيرة العربية.  

ل. أَوليس أّن أفضـل أبناء  وقد حيدث له يف الغالب أن يفارقهم وينسـحب إىل الصـحراء للصـالة والتأمّ      
ــتلهموا يف  العزلة قر�ً بعد قرن أرفع إهلاماهتم؟ هكذا كان يغوص يف أعماق نفســــه هرابً من اإلســــالم قد اســ

آالمه يف وسط تلك املفازة اليت تفرتسها النريان. لقد قيل له دائماً أبنّه ولد للقيام أبشياء عظيمة. واحلقيقة 
 أّن هذه احلياة املنبوذة يف وسط رفاق ال تكاد تكون هلم صورة بشرية هي شيء عظيم! 

هل خســـــــــــــر اهلداية حبيث كتب عليه اهلالك األبدي؟ هل كان من أولئك الذين ختم هللا على آذا�م      
فال يســـــمعون أوامره وتعاليمه؟ كان عبد العزيز يف الســـــاعة اليت تغيب فيها الشـــــمس وتشـــــيع احلمرة بذلك 

كّل هاجس ويضـــــرع الضـــــياء العمالق فوق البســـــاط اجلامد من الرمال، يركع فوق صـــــخرة ويفرغ عقله من  
إىل هللا أن يســـمعه صـــوته، أن يزّوده إبشـــارة، أن يثبت له أخرياً أنّه ال يبوء ابللعنة. كان يرّدد يف غري تعب  

 وال ملل دعاء "التلبية" متوّجهاً إىل القبلة. 

 إهلي، ها أ� أجيب دعوتك.     

 لك احلمد والنعمة والقوة.     

 أنت ريب ال شريك لك.     
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ــيئاً ما يف أعماق  ــه. إّن شــ ــة غريبة تنمو يف نفســ ــارعة املتبّتلة كان حيس حبماســ ــل ترداده ألدعيته الضــ وبفضــ
 حزنه الشديد كان حيّضه على عدم اليأس. أَومل يكن شاابً قو�ً يفور ابحلياة؟ 

فجأة وكأنّه قد انتزع من ذات نفســـه. ويف مســـاء يوم من األ�م وقد كان مســـتغرقاً يف الصـــالة، أحّس       
ــعوداً الكبري وابن   لقد رأى يف وهج املغيب صـــــوراً هائلة ترتفع عند األفق. لقد رأى، يف صـــــميم انبهاره، ســـ
عبد الوهاب ... وشـــاهد خلفهما، صـــورة أكرب لكّل من حمّمد وعمر، تتبعهما فيالق ال تقهر من الرجال،  

 سيوفهم امللتمعة ابلضياء ...فقد اعتّموا بعمامات بيضاء وأشهروا 

ســــني للممالك! أن ميســــك       ــّ آه! ليت أنّه يكون مثل هؤالء، محلة راية اإلميان، وقادة الشــــعوب واملؤســ
ــاً، وأن يصـــنع معها وحدة اجلزيرة العربية ... نعم،   ــّمة واحدة قوية، تلك القبائل اليت ميّزق بعضـــها بعضـ بضـ

ــعر اب ملوهبـة وحيّس ابلقـدرة على حتقيق ذلـك، لو أّن هللا مينحـه الثقـة نعم، لقـد كـان الفىت عبـد العزيز يشــــــــــــ
ــينتصـــــر ابلســـــالح والكلمة، فريفع بيده مرة واحدة كّالً من الســـــيف  وجيعل منه رجًال! إنّه بنعمة من هللا ســـ
والشـريعة. ولكي يصـنع الوحدة العربية جيمع بني يديه السـلطانني األكربين: السـلطان السـياسـي والسـلطان 

 ، ويقتفي خطوات النيب من بعده ...الديين

لكّن فرتات احلماسـة هذه ال ميكن أن تدوم طويًال. لقد كانت أحالم فىت يف الثالثة عشـرة من عمره،      
ــلطانه ويعيد الفىت إىل  ــر ســــ ــتعيد احلاضــــ ــرعة يســــ ــده. وبســــ ــيام وآاثر احلمى يف جســــ ــعفه احلرمان والصــــ أضــــ

 الضرورات اليومية القاسية. 

ريف. وبدأت ر�ح الرمال، ر�ح الرمال الرهيبة، جتتاح الصــــــــحراء وتدفن كّل األشــــــــياء حتت  وجاء اخل      
ــواك الصــــــــــــــحراء تـذبـل حول مواطن املـاء، مثّ مل تعـد جـذور نبـات احللفـاء   كفن من الغبـار. وأخـذت أشــــــــــــ
ا  املنســـــحقة تصـــــلح للطعام. واختفت الطرائد ونفدت املؤن، مثّ ال متضـــــي بضـــــعة أســـــابيع حىت تبلغ رحلته 

 �ايتها. وال يبقى غري اجلوع والعطش واحلّمى تعمل عملها هناك. 
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كان عبد الرمحن على وشــك أن يســتســلم لليأس. لقد عجز الرجال عن حتطيم إرادته. لكّن الصــحراء       
أقوى من الرجال، مث انتهت إىل االنتصـــــــار. هل كتب على الســـــــعوديني أن يقفوا عند هذه املرحلة كالنهر  

يضــــــــــيع يف الرمال؟ هل ســــــــــيعثر بعضــــــــــهم يف الربيع التايل على هياكلهم العظمية مفّرقة، قد اجلاف الذي 
 بّيضتها حرارة الشمس؟ ال أحد يعلم أبداً أي حلم كان هلم ...

ــاء، مجع عـبد الرمحن حتت خيمـته، وقد بلغ مـنه اجلهـد مبلـغه، كًال من ولده والرجال الثالثة       ويف مســــــــــــ
 من الذين بقوا معهما. 

قال هلم بصــــــــوت وقور مهيب: إّن واجيب يقضــــــــي علّي أن أحّدثكم بكّل صــــــــراحة. إّن هللا، يف "   -
حكمته وتدبريه، قد قضـى، فيما يبدو، أن منوت هنا. إنّه ليس من مهّمتنا أن نسـتبني أغراضـه، أو  
ــنتلو معـاً دعـاء   أن نتمّرد عليـه. كـّل مـا يفعلـه هو خري مـا يفعـل، وجيـب أن حنمـده عليـه. إنّنـا ســــــــــــ

 ألموات". ا
 " فأجاب عبد العزيز: كّال! حنن لن منوت هنا!". -
 " قال: ما الذي جيعلك على مثل هذا اليقني؟". -
 " قال: عندما أصبح رجالً سأحكم اجلزيرة العربية!". -
ونظر عـبد الرمحن منبهراً إىل وـلده نظرة طويـلة. ففوجىء أبن اكتشــــــــــــــف يف نظراـته بريـقاً مل يلحظـه من      

 قبل أبداً. 

شــــــــاهد عبد الرمحن يف األفق كوكبة من  –بعد ليلة قضــــــــيت يف الصــــــــالة   –ويف صــــــــباح اليوم التايل       
ل أمري الكويت. لقد أرســـــــــــــل هذا األخري إىل أيب عبد العزيز يدعوه بَ الفرســـــــــــــان، جاءت تبحث عنه من قِ 

ن يزّودهم بكّل ما  وأســرته لإلقامة يف مدينته. عرض عليهم املأوى ومســتوى من العيش يّتفق مع منزلتهم وأ
 حيتاجون إليه.  
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 هكذا جنا السعوديون يف الثانية األخرية! لكن ما عساها تكون بواعث هذا العرض الغريب؟ 

بينما كان عبد الرمحن يتيه يف الربع اخلايل، نقض ابن رشـــيد ميني الوالء لدولة القســـطنطينية، وقد ظّن      
بية الوســــطى. وبعد التفّكر يف هذا األمر أدرك وزراء عبد احلميد أنّه أصــــبح الســــيد غري املداَفع للجزيرة العر 

اخلطأ الكبري الذي وقعوا فيه حني مسحوا بسحق السعوديني سحقاً اتماً، إذ مل يعد شيء حيول دون امتداد 
 األطماح عند رشيد.

يث يضعونه  ويف ضوء هذا املوقف قّرروا قلب سياستهم ومساعدة عبد الرمحن على استعادة أمالكه حب     
يف صـميم النزاع مع خصـمه املنافس. أما قرار اإلعدام الذي أصـدروه فقد ّمت إلغاؤه. لكّنهم ملا كانوا يعرفون 
كرب�ءه النفور، وغري راغبني يف أن يتعّرضــــــــــــوا لرفض جديد من قبله، فقد قّرروا التصــــــــــــّرف معه بواســــــــــــطة 

 أشخاص اثلثني. 

د، رجــل األت       راك املخلص. ومع ذلــك فقــد كــان عربيــاً. ومل يكن عنــد عبــد كــان أمري الكويــت، حممــّ
الرمحن أّي مربّر لرفض العون من قبله. وعلى ذلك فإّن ســـــــــــــلطات اســـــــــــــتانبول توّجهت ابلرجاء إىل حمّمد 
ــرته، على أن يعّوض الباب العايل عليه كّل النفقات املرتتّبة على  ــيافته على عبد الرمحن وأفراد أسـ بعرض ضـ

  حنتاج إىل القول أبّن حمّمداً كان هو نفسه خيّطط لإلفادة من هذه العملية.  هذه الضيافة. وال

وطبيعي أن جيهـل عبـد الرمحن كـّل هـذه التـدابري. فقبـِل عرض األمري حبرارة وجـاء يقيم يف الكويـت مع      
ــّيقــة املتعّرجــة يف الر�ض، وال تلــك    –). أمــا الكويــت    1895أفراد عــائلتــه (   فلم تعــد تلــك األزقــة الضــــــــــــ

 األمداد الواسعة الكئيبة يف الربع اخلايل. 

ري بعيد من مصــــّب الفرات، "مارســــيليا الشــــرق" كما كان يقول يف شــــيء من لقد كانت مرفأ هاماً يقوم غ
 الصلف البحارة املساحلون يف اخلليج العريب.
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وكان شــــعب الكويت حســــن الضــــيافة، مؤّلفاً من مزيج من الناس. وكانت شــــوارعها وأرصــــفتها حتفل       
ــوريون من مدينيت حلب حبيوية مثرية، يتالقى فيها جتار قادمون من طهران وبومباي، فرس وه ندوس، وســـــــــ

ودمشــــــــــــــق وأرمن وأتراك ويهود وأوربيون. كـاـنت القواـفل خترج من الكوـيت يف كـّل االجتـاهـات: حنو ـفارس،  
س. وكان ألكثر   حنو اجلزيرة العربية الوســــطى، حنو مصــــر وحنو ســــور�. التجارة فيها مزدهرة وكذلك التجســــّ

 حتت ستار أّ�م جتار أو مبّشرون أو علماء آاثر.  – قناصل وعمالء سريّون –الدول الكبرية ممثّلون 

يف وســط هذه احلركة النشــيطة، واجلديدة ابلنســبة إليه، عاش عبد العزيز عيشــة الفتيان العرب يف مثل       
ســـنه. كان يتســـّكع فوق األرصـــفة، يشـــارك يف حماداثت البحارة والتّجار واملهرّبني الذين كانوا يقدمون من 

ــافرين ويلتقط عرب ذلك نتفاً من الربمي وعدن، أ ــتمع بنهم شـــــديد ألقاصـــــيص املســـ و من ســـــيالن. كان يســـ
األنباء الواردة من بغداد ودمشـــق أو من القســـطنطينية. كان حيّس وكأنّه موجود يف مركز الكون. لكّن هذا 

ليه للقيام هبذا كّله مل يكن ينســيه هدفه األســاســي: الذي هو غزو اجلزيرة العربية. أَوليس أّن هللا قد أبقى ع
 العمل؟ إذ كيف ميكن أن يفسر تدّخل حمّمد بغري هذا التفسري؟

ويف مقاهي املرفأ عقد عبد العزيز صــــالت مع مجاعة من املراهقني الذين كانوا ينتســــبون إىل "الشــــبيبة      
 الذهبية" من املدينة.

كان هؤالء يعملون على إهباره بوصـــفهم لثروات املخازن واملســـتودعات اليت ســـيورثهم إ�ها آابؤهم. وقد     
انتهى هذا الغرور إىل إغاظته وإســـــخاطه، فأعلن إليهم يف شـــــيء من املغاالة والتشـــــّدق رغبة منه يف التأثري  

، لكّن امسه سيكشف يوماً من األ�م عليهم أبنّه هو أيضاً مل يكن أول قادم، بل هو ابن أخ لسعود الكبري
اســـــــــم جده. فابتســـــــــم الفتيان ابتســـــــــامة اإلشـــــــــفاق عليه. فأغضـــــــــبه ذلك وراح يلقي عليهم موعظة حافلة 
ــنع وحــدة اجلزيرة العربيــة مرة أخرى يف يوم من األ�م وّفره  د هلم عزمــه على صــــــــــــ ــواهــد القرآنيــة ليؤكــّ ابلشــــــــــــ

فاضــــطرب غاضــــباً واهّتمهم ابلكفر وتوّعدهم ابلذهاب   للســــلطان الوهايب. وفجأة انفجر رفاقه ضــــاحكني،
ا الفتيـــان فقـــد هّزوا أكتـــافهم وعزلوه   ة. أمـــّ إىل جهنم، إذا مل يقلعوا عن بطـــالتهم وارتيـــاهبم وعـــاداهتم املنحلـــّ
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بون، وكان منهم املولعون  ــّ ــرون وال يؤلفون. كان منهم املتعصــــــــ عنهم. والثابت أّن هؤالء الوهابيني ال يعاشــــــــ
 ّما عبد العزيز فكان من الفريقني يف وقت معاً.ابلكذب. أ

وقّرر ولد عبد الرمحن أن يلّقنهم درســـاً يذكرونه يف قابل األ�م، وأن يظهر هلؤالء الفاســـدين املشـــاغبني       
ما هو جدير بفعله. كان قد التقى قبل أ�م قليلة رعاة قادمني من بالد جند مع إحدى القوافل، وبســـــــــؤاله 

لبالد أســـــــّروا إليه يف ســـــــرية اتمة أّن ســـــــّكان الر�ض يثنون حتت مقارع ابن رشـــــــيد وأّ�م ال هلم عن أخبار ا
 ينتظرون غري عودة السعوديني إلشعال �ر الثورة ملصلحتهم.

هكذا أقدم عبد العزيز، يف عصبية عجلة، على اقرتاض مجل ميلكه والد واحد من أصحابه، مث انطلق       
واملؤسـف أّن األمور مل متض أبداً كما كان �مل أن تكون. إّن أية قبيلة مل تتحّرك  به وحيداً لفتح مملكة له.  

ــديقه   ــرعة تصــــ ــتغّلوا ســــ عند اقرتابه منها، إّما ألّن الذين محلوا إليه األنباء كانوا متفائلني جداً، وإّما أّ�م اســــ
ثالـثة أ�م والتَوت إحـدى   فخـدعوه عن الواقع. كـان مجـله هرِـماً ـقد أكـله اجلرب. وـلذـلك فقـد ـبدأ يعرج بعـد

قوائمه، فجثم فوق الرمال ورفض أن يتابع ســـــريه. وعلى ذلك فإّن عبد العزيز قد اضـــــطر إىل اجتياز طريق 
العودة ســرياً على القدمني وقد انتابته ســورة من البكاء غيظاً وغضــباً. وبعد أن اته يف الصــحراء يوماً كامالً  

ويــت ممتطيــاً ظهر محــار مثقــل ابألمتعــة. واحلقيقــة أّن هــذا كــان التقى قــافلــة أخــذتــه معهــا، ودخــل إىل الك
جهازاً مجيًال ابلنســـــبة لصـــــيب كتب له أن يغزو اجلزيرة العربية! كّل الكويت عرفت ما جرى له فجعلت منه 

 هزواً وسخرية.

مثّ محلت أخبار هذا احلادث إىل القســـــــــطنطينية حيث أاثرت مثل ذلك من الســـــــــخرية واهلزء أيضـــــــــاً. وقد 
صــابت رصــيد الســعوديني بضــربة شــديدة. لقد قيل يف الســراي: إذا كان هذا هو كّل ما يســتطيعون فعله أ

 فهم ال يستحقون املبالغ اليت جيري إنفاقها عليهم.
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وعاد عبد العزيز إىل تســّكعه يف األزقة ومقاهي امليناء. لكّنه مل جيد فيها من اجلاذبية ما كان جيده من      
ون  قبل. إنّه مل يعد  جيد نشــــوة يف النظر إىل الســــفن املتتابعة يف الفرضــــة، أو يف االســــتماع إىل البحارة يقصــــّ

علـيه حكـاـية مغـامراهتم. لقـد كـان يف اجلو شــــــــــــــيء ثقـيل عفن يثري فـيه احلنني إىل الصــــــــــــــحراء وإىل جفـافهـا 
ــي رطوبة ثقيلة  ــة فــــــــــ وترتفع من الشرس العنيف. وعندما تكمن العواصف فوق اخلليج العريب تغرق املدينــــــــــ

اجملارير وأحواض قلفطة الســـــــــفن رائحة كريهة عفنة. كما أّن بطالته قد بدأت تثقل عليه. كان حيس بغمرة 
من النشــــــاط والقوة يف جســــــده ومن احلماســــــة القتالية ويتأمل من رؤية هذه القوى دون عمل تقوم به. كان 

 حيس وكأنّه بلغ أعماق طريق غري �فذ.

عّقد وضــــع عبد الرمحن. فقد وجدت احلكومة نفســــها أمام صــــعوابت ابلغة اخلطورة  ويف الفرتة ذاهتا ت      
حبيث أّ�ا مل تعد جتد أية مصــــلحة يف صــــراعات العشــــائر اليت كانت تتعاقب يف وســــط اجلزيرة العربية. لقد 
رت الدول الكبرية عن أنياهبا. وكانت   أعادت دولة اليو�ن قضــــــــــية أقريطش إىل ســــــــــطح األحداث. وكشــــــــــّ

انة العثمانية خالية الوفاض. فمن كان عســـــــــاه يفكر يف القســـــــــطنطينية يف النزاع القائم بني ابن رشـــــــــيد اخلز 
والســـــــــــــعوديني؟ وهنا ُقِطع التعويض الذي كان قد وعد به األمري حمّمد عن النفقات املفروضـــــــــــــة لألســـــــــــــرة 

ــعوديـة. وفجــأة امتنع األمري عن تزويـد عبــد الرمحن مبـا كـان حيتــاج إليــه من املؤ  ونـة ومل يعــد يهتم هبم. الســــــــــــ
فشـــــــــاعت حالة من القلق يف الدار. وّمت ســـــــــريعاً إنفاق املّدخرات املوجودة. وكان عبد العزيز قد تزوج عام  

 1899يف اخلامسة عشرة من عمره من األمرية جوهرة، ابنة أخ حفيدة لعبد الوهاب. ويف عام  –  1895
ــاعف األعباء    ولدت له ابنه األول تركي، ويف العام التايل رزق منها ولداً آخر هو خالد. كّل هذا كان يضــــ

ــبها العظيم–اليت تثقل على عبد الرمحن، ذلك أّن جوهرة   كانت فقرية شـــــــأن زوجها الفىت. فما    –رغم نســـــ
ــر السعوديني سيتمرّغ يف طني مرفأ صغري يف اخلليج العربية  العمل؟ كان املستقبل يبدو قامتاً. فهل أّن مصيـــــ

 ري فوق الرمال.بعد أن جنا من التدم
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كان عبد العزيز يتســــــــــاءل عّما إذا كان عليه أن يعمل يف رصــــــــــيف امليناء للتخفيف من أعباء امليزانية       
 العائلية حني طرأ حادث مسرحي اثن هو أشّد إاثرة من ظهور فرسان حمّمد يف صحراء الربع اخلايل.

ــتمر. ذـلك أّن مـباركـاً ـقد ـبّدد   كـان حملمـّد، أمري الكوـيت، أخ ـيدعى مـبارك، يعيش معـه يف       تـنافر مســــــــــــ
نصــيبه من اإلرث األبوي مثّ غادر الكويت إىل بومباي بعد نزاع جرى بينه وبني حمّمد، حيث قضــى عدداً 
من الســـنني يعقد الصـــفقات ويقوم أبعمال جتارية. ويبدو أّن أعماله وصـــفقاته قد كانت مثمرة. فأين كان 

 مل يكن يعرف ذلك، لكّن شــــــــــيئاً واحداً اثبت ويقيين: هو أنّه كان جيد جيد هذه األموال؟ الواقع أّن أحداً 
 هذه األموال يف كّل وقت.

فإذا سئل عن مصدر هذه الثروات اقتصر على خفض �ظريه وأجاب بكّل تواضع: "إّن هللا كبري وكرمه ال 
 حدود له!".

ــتقباله  ، لكّن حمّمداً الذي مل يكّف 1897وعاد مبارك إىل الكويت عام        عن كراهيته. كان يرفض اســـ
ــر اـلذي يقيم فـيه وينزل ـبه كـّل أنواع اإلزعـاج والتنكـيد. وـقد احتمـل مـبارك املســــــــــــــكني كـّل هـذه  يف القصــــــــــــ

 التصرفات السيئة بصرب مجيل أاثر اإلعجاب عنـد اجلميـع 

ــنع أبوقات الفراغ عن       ده، فكان يقوم  كان مبارك بفكره الثاقب ذي اجلوانب املتعّددة ال يعرف ما يصــــــ
غالباً بز�رة عبد الرمحن ويســـــــــأله طويالً يف قضـــــــــا� اجلزيرة العربية الوســـــــــطى. ومع ذلك فإّن عبد الرمحن مل 
يتعاطف معه أبداً. فما كان يقال له عنه يصــــــــدم تزّمته الوهايب، يضــــــــاف إىل ذلك أنّه كان يتوّجس خيفة 

 ّمد.من أن تسّبب له تلك الز�رات املتكّررة سخط األمري حم

لكّن موقف عبد العزيز كان خمتلفاً عن ذلك متاماً. لقد كان جيد يف مبارك ذكاء وتســلية وثراء بفضــل       
ــن رواية القصـــــــــص واحلكا�ت، فكان  التجارب املرتاكمة اليت مترس هبا يف أثناء رحالته. وكان مبارك حيســـــــ

 ماسة شديدة.عبد العزيز  املتعّطش للمعرفة يستمع إليه يتكّلم خالل ساعات حب
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أّما مبارك الذي أرضــــــاه أن يكون له مثل هذا املســــــتمع الواعي املدرك فلم يلبث طويًال حىت اســــــتبان       
الصــــفات االســــتثنائية البن عبد الرمحن. لقد فنت يف وقت معاً مبزاجه التأّملي وبتلك احلماســــة املشــــّعة اليت 

امة جيدة، ومن املمكن أن جيعل منه شــيئاً  تصــدر عن شــخصــه. " كان يقول يف نفســه: إّن هلذا الصــيب خ
 كبرياً".

ــة مـنذ هجرـته من الر�ض.        ــرة من عمره. مل يرتّدد على اـملدرســــــــــــ وكـان عـبد العزيز ـقد بلغ الـثامـنة عشــــــــــــ
وبذلك كان متخّلفاً عن أترابه من الفتيان. لكّن احلياة البالغة الصـــعوبة اليت قضـــاها منذ طفولته قد ســـقت  

امه. وقد عرض مبارك على عبد الرمحن أن يتوّىل تعويض الفىت عّما فقده من شـــــخصـــــيته وأنضـــــجت أحك
األ�م. وبعد أن وافق عبد الرمحن أحضره إىل داره ليكمل تعليمه. فعّلمه التاريخ واجلغرافيا واحلساب وقليالً 

 من اللغة االنكليزية. مثّ عرض عليه بعد ذلك أن يعينه سكرترياً له.

حـياة حـافـلة ابلنشــــــــــــــاط يف ظـل بطـاـلة ظـاهرـية. فـبدأ إبحـاطـة عـبد العزيز علمـاً ببعض  كـان مـبارك حيـيا        
 أنشطته، مثّ جعله حيضر مقابالته اخلاصة. 

ــاليب يف العمل والتفكري        ــياء اجلديدة، أســــ هكذا تعّلم ولد عبد الرمحن، يف دار مبارك، مجلة من األشــــ
ــادر واالجتاهات: جتار  كانت جمهولة أو ممنوعة يف الر�ض. لقد اّتصــــل برجا ل من كّل املهن ومن كّل املصــ

ــاً عمالء للدول  ــة ومغامرين، وأيضـ ــياسـ ــارف وموظفني ورجال سـ ــفني وأصـــحاب مصـ ــتكشـ ــاربني ومسـ ومضـ
األجنبية، فرنســــــــــيني وإجنليز وأملان وروس. لقد أدهشــــــــــه أن يكتشــــــــــف أمهية العالقات اليت يعقدها مبارك  

  عواصم العامل.وسعتها، فقد كان يبدو ذا صداقات يف كلّ 

ومل يكن عبثاً أّن مباركاً قد خضـع كّل هذا الزمن الطويل دون مقاومة تذكر للتصـّرفات املذّلة اليت كان      
ــاعته. ويف �اية عام  قّدر أّن الوقت املالئم لالنتقام قد جاء. ويف  1899يواجهه هبا أخوه: كان ينتظر ســــ

الناس، وكانت اإلهانة أشـــــّد فظاظة عن العادة، فأقدم مبارك  يوم من األ�م أهان حمّمد أخاه على مأل من 
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ــه  ــريره وأعلن نفسـ ــر مع عبدين له، وقتل أخاه يف سـ ــّلل ليًال إىل القصـ حبّجة االنتقام هلذه اإلهانة على التسـ
 أمرياً على الكويت. أّما الناس فقد اسـتقبلوا هذا االنقالب بال مباالة اتمة، ذلك أّن حمّمداً كان قد أثقلهم

 ابلضرائب، وقد أِملوا أن يكون مبارك أكثر سخاء من سابقه.

هذه الثورة يف القصــــــر غّريت وضــــــع الســــــعوديني بني ليلة وضــــــحاها، لقد كان حمّمد يتعّهدهم ابلنفقة      
أبمٍر من القســــطنطينية. أّما مبارك فقد وّفر هلم احلماية بعطف شــــخصــــي. وهي مل تكن موّجهة يف الدرجة  

 رمحن بل لولده عبد العزيز، الذي أتثر به معجباً بشخصيته: ذلك أنّه  كان مؤمناً مبستقبله.األوىل لعبد ال

ومل يكد األمر يسـتتّب لألمري اجلديد يف قصـر احلكم حىت أجرى على السـعوديني خمصـّصـاهتم وأحضـر       
ــتقـبل زواره   ــر ليكمـل تربيـته. فبينمـا يعـقد مـبارك االجتمـاعـات ويســــــــــــ كـان الفىت يبقى  عـبد العزيز إىل القصــــــــــــ

ــامتاً حّبات الكهرمان يف ســــــبحته، متظاهراً بعدم   ــاً عند زاوية من القاعة، متلّفعاً بعباءته، يقّلب صــــ جالســــ
االهتمـام ابألحاديث اليت كانت جتري أمامه، لكنـّه يف الواقع كان شــــــــــــــديد التنبـّه لكـّل ما يرى ويســــــــــــــمع، 

دة مســــــــــــــّجالً يف ذاكرتــه كــّل حركــة، بــل كــّل نربة، حمّققــاً يف  كــّل يوم مزيــداً من املعرفــة بكــّل الــدوافع املعقــّ
 للسياسة احمللية، وبتلك األشّد تعقيداً أيضاً: للمسائل الدولية. 

لكّن رد الفعـل عـند األتراك مل يكن طويًال. لقـد كـان حممـّد ممثّلهم يف الكوـيت. ومـبارك هو اـلذي قتـله      
 فقتهم. وأقام نفسه على كرسي األمارة دون أن يلتمس موا

وإذاً فليس من املمكن أن يبقى مثــل هــذا اجلرم دون عقوبــة. من أجــل ذلــك كــان األتراك يف حــاجــة      
إىل مســـــــــــاعد، إذ أّ�م مل يكونوا ميلكون قوات جاهزة إلرســـــــــــاهلا إىل الكويت. هكذا دّققوا حتت ضـــــــــــغط 

ــيد، وبّينوا له أّن   ــرورة اليت أزعجتهم، فتوّجهوا مرة أخرى حنو ابن رشــــ من ميلك جنداً والر�ض جيب أن  الضــــ
دوا ابلتنـازل لـه عن هـذه املينـاء فيمـا إذا طرد مبـاركـاً وأخرجـه منهـا   ميلـك الكويـت ومنفـذاً إىل البحر، وتعهـّ

 واعرتف بسلطا�م من جديد. 
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وكان ابن رشــــــــــــيد موافقاً ما دام أّن العرض يدور حول توســــــــــــيع منطقة نفوذه. فأقدم على مجع قواته      
 د أن اسرتّد مساندة األتراك له، وسار إىل الكويت لُيخرَِج منها "الرجل الغاصب". كّلها، بع

وعندما علم مبارك أّن ابن رشـيد قد حتّرك حنوه جّند عشـرة آالف متطوّع وسـار اللتقائِه جبيش مؤّلف      
ــتوعب رجاالً من قبائل املنتفك   ــبون إىل أكثر القبائل تنّوعاً. لقد كان يسـ والعجمان، وكثرياً  من رجال ينتسـ

 من احملاربني القادمني فرادى من بالد جند، على أمل أن حيّطموا وصاية الرشيديني. 

وقد جعل مبارك القســــــم األكرب من قّواته حتت قيادة عبد الرمحن ووضــــــع عبد العزيز على رأس وحدة       
ض ماراً ابجلنوب وأحدث موجة عســكرية مســتقلة مكّلفة ابلقيام بعملية إهلاء. فمضــى عبد العزيز حنو الر�

متّرد بني قبائل جند من أجل أن يزرع الفوضــــى واالضــــطراب يف الصــــفوف اخللفية لقّوات العدو. مثّ يّتصــــل  
الرتالن العسـكر�ن قريباً من العاصـمة. فإذا حتّررت بالد جند من حامياهتا الرشـيدية اسـتعاد السـعوديون كّل  

 ؤل وكان يعلن ثقته املطلقة يف النصر. سلطاهتم. كان أمري الكويت شديد التفا

ـــته قـيادـته األوىل وإظهـار ـما هو جـدير بفعـله، كمـا كـان        والواقع أّن عـبد العزيز ـقد ابتهج لفكرة ممـارســــــــــــ
يســـــعده أن ميحو الذكرى املؤملة ملغامرته الســـــابقة، وأن حيّقق مهّمته بنجاح كبري. وهكذا اثرت كّل القبائل  

د فتنتها محاســـــته ومحيا شـــــبابه. وعندما وصـــــل إىل التخوم اجلنوبية ملدينة الر�ض كان وزّودته ابملتطّوعني وق
 قد أصبح على رأس عدد غري قليل من احملاربني. 

ــية. كان مبارك قد التقى        ــاســــــــ ــمال حيث كانت جتري املعركة األســــــــ وفجأة بلغته أنباء منذرة من الشــــــــ
رة إىل اهلجوم. ويف وســـــــط املعركة ختّلف عنه حلفاؤه قوات ابن رشـــــــيد قريباً من قرية صـــــــريف فبادر مباشـــــــ

فهرب بنو املنتفـك، أمـا العجمـان ـفإّ�م على عـادهتم من املكر واخلـداع انتقلوا فجـأة إىل معســــــــــــــكر عـدوه. 
وُهزِم مبارك، وحاَل دون دمار جيشــــــه ظهور عاصــــــفة يف املنطقة. لقد أصــــــبحت قواته يف حالة هزمية اتمة 

 فرتاجعت إىل الكويت. 
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ومنذ علمت قوات عبد العزيز أنباء هذه الكارثة انفضــّت بدورها عنه. وأســرعت القبائل الثائرة عائدة       
ــيد االنتقامية. مثّ مل يعد حول عبد العزيز وقد تُرَِك من كّل جانب غري   إىل قراها خوفاً من إجراءات ابن رشـ

حيث وجد مباركاً ووالده منهمكني يف حفنة من الرجال املخلصــني. فعّجل هو أيضــاً ابلعودة إىل الكويت 
 تنظيم املقاومة بعصبية ظاهرة. 

كان ابن رشـــــــيد يتقّدم على مراحل صـــــــغرية، حمداثً احلرائق يف القرى والواحات من كّل مكان. أّما يف       
الربيدة اليت انضــــــّمت إىل الســــــعوديني فقد شــــــنق فوق املنائر املائة والثمانني من وجهاء املدينة وفرض على 

هراء، على بعد كيلومرتات قليلة الناس غرامة ثقيلة. مث اجته حنو الكويت وســـــــــــحق آخر قوات مبارك يف اجل 
 ).  1901من الشاطىء، واستعد لالستيالء عنوة على امليناء (أغسطس "آب" 

مل يعد مبارك ميلك جيشـاً وال سـالحاً، ومل تكن مدينته حمصّـنة. أّما حلفاؤه فقد تفّرقوا عنه. فكان من      
 لكارثة كاملة اتمة. املنتظر أن تسقط الكويت بني يدي عدوه دون مقاومة. لقد كانت ا

مرة أخرى أصـــبح مصـــري الســـعوديني عرضـــة خلطر كبري. لقد ظّنوا أ�م ســـيدخلون الر�ض منتصـــرين،       
لكّنهم لعبوا لعبة ســـيئة خاســـرة فا�ارت كّل آماهلم. أّما ابلنســـبة لعبد الرمحن وأفراد أســـرته فلم يبق هلم غري  

 بوا الوقوع يف أسر املنتصر والتعّرض لعائلة املوت. خمرج واحد: اهلرب، نعم، اهلرب مرة أخرى، ليتجنّ 

كان عبد العزيز ووالده عبد الرمحن منهمكني يف إعداد مجاهلما وإعطائها مؤونة أخرية من املاء للقيام        
برحلة اغرتاب طويلة عرب الرمال. كّل شيء كان يبدو ضائعاً يف غري أمل حينما ظهرت ابرجة بريطانية عند 

يت فألقت مراسيها غري بعيد من امليناء ووّجهت مدافعها حنو املدينة. مثّ أرسل قائد البارجة  فرضة الكو 
بريطانيا قد  الربيطاين، وأّن  يلزم أبّن مباركاً هو صديق صاحب اجلاللة  الّرب وعّرف من  إىل  احلربية زورقاً 

لبحري االنكليزي مندوبني إىل وضعته حتت محايتها، وأّ�ا لن تسمح بطرده من مدينته. مثّ أرسل الضابط ا
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ابن رشيد يطلبون إليه سحب قواته من املنطقة. ويف الوقت نفسه أبلغت حكومة لندن سلطان القسطنطينية 
 أبّن القرار االنكليزي يف هذا الشأن هو قرار �ائي. 

اإلصـرار على وهنا مل يسـع احلكومة الرتكية إال أن تنحين أمام هذا اإلنذار، فنصـحت ابن رشـيد بعدم      
موقفه، فانســـــــحب من املنطقة والغضـــــــب ميأل قلبه. وتنّفس الناس الصـــــــعداء يف الكويت. لقد جنا مبارك.  

 وكذلك السعوديون.  

ــعـه أن يفهم حقيقـة مـا حـدث إال بعـد وقـت طويـل، ولوال أّن        والواقع أّن عبـد العزيز مـا كـان يف وســــــــــــ
 مباركاً قد زّوده بتفسري ذلك. 

ــة يف        ــاسـ ــهر األخرية واحدة من املناطق احلسـ ــبحت خالل األشـ ــغرية قد أصـ كانت مدينة الكويت الصـ
ــاحة الصــــــغرية من  الشــــــرق األوســــــط، دون أن يدرك هذا األمر أحد من ســــــكان املنطقة. ففوق هذه املســــ

، بدأت الدول الرمال، اليت تنازع عليها عرب القرون أشـــــــوريون واببليون، رومانيون وفارســـــــيون، أتراك وعرب
 الكربى يف العامل تتصادم بدورها مستعّدة للتدّخل. أّما الدول الكربى فهي أملانيا وانكلرتا وروسيا . 

ــان) من عـام        كـاـنت احلكوـمة األـملانـية ـقد عـقدت   1899قـبل ذـلك بفرتة وجيزة، أي يف أبرـيل (نيســــــــــــ
ــتـانبول    –ني  مع احلكومـة العثمـانيـة اتفـاقـاً على مـد خط حـديـدي كبري، خط برل بغـداد، جيـب أن   –اســــــــــــ

 .)1(ينتهي طرفه عند الكويت 

ِدُث النكلرتا قلقـاً شـــــــــــــــدـيداً، ذـلك ألّن هـذا اخلط احلـدـيدي    –وكـان تنفـيذ هـذا اخلط برلني        بغـداد حيـُ
ميكن أن يقطع الطريق الربية إىل اهلند، وهو الطريق الذي كانت لندن ذات مصـــلحة أّولية يف منع ســـقوطه 

أية أّمة منافســــــــــــة. لقد كانت بريطانيا العظمى تراقب كّل الطرق البحرية اليت متتد إىل الشــــــــــــرق: بني يدي 
تلك اليت تدور حول أفريقيا عند رأس الرجاء الصـــــــــــــاحل، وتلك اليت متر بقناة الســـــــــــــويس وعدن عرب البحر 
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لرقابتها هو الطريق األبيض املتوســـط، والبحر األمحر واحمليط اهلندي. والطريق الوحيد الذي مل يكن خيضـــع 
 الربي الذي مير يف مناطق اتبعة لالمرباطورية العثمانية، وقد صّممت انكلرتا على مراقبته عاجالً أم آجًال.  

ــيا فقد كانت ختّطط، من جانبها، ملّد اخلط احلديدي ابكو       ــبهان، الذي ينتهي عند   –أما روســــــ أصــــــ
 بندر عباس على اخلليج العريب. 

حكومة القيصـــــــــــــر ذات األطماع يف تلك املناطق ليس من مصـــــــــــــلحتها أبداً أن ترى األملان  وإذاً فإنّ      
 مقيمني فوق اخلليج العريب، لكّنها يف الوقت نفسه ال مصلحة هلا أيضاً يف رؤية الربيطانيني مقيمني فيه. 

يّتجه احملور الروســـــي   كان حمور التغلغل األملاين مّتجهاً من الشـــــمال الغريب إىل اجلنوب الشـــــرقي، بينما      
من الشــــــــــــــمال إىل اجلنوب. أّما احملور الربيطاين فلم يكن مّتجهاً من انكلرتا بل من بالد اهلند. كان ينطلق  
من اجلنوب الشــــــــرقي إىل الشــــــــمال الغريب عرب احمليط اهلندي وخليج عمان. كّل هذه احملاور كانت تتالقى  

 وتتقاطع عند نقطة واحدة هي: الكويت. 

 هنا جاءت األمهية اليت اختذهتا تلك املنطقة من العامل.  من     

قبل ذلك بوقت طويل، فقد  1901وملا كانت انكلرتا قد تنّبأت ابألزمة اليت انفجرت صـــــــــــيف عام      
ــاعية إىل التفاهم   ــاحل العريب من اخلليج ســـــــــــ ــديد كّل ما  كان جيري فوق الســـــــــــ أخذت تراقب ابنتباه شـــــــــــ

 صغار امللوك الذين كانوا ميسكون زمام السلطة.  والتقارب بوسائل خمتلفة مع

د، فقـد كـان حيكم املـدينـة حلســـــــــــــــاب األتراك، حلفـاء األملـان. فرتكـه يف       أمـّا أمري الكويـت القـدمي، حممـّ
ــوا عنه  ــتعيضـــــــــ مكانه يعين ترك الباب مفتوحاً أمام األطماع اجلرمانية. من أجل ذلك قّرر االنكليز أن يســـــــــ

ــية الربيطانية. وعلى ذلك فإنّه منذ إقامته يف بومباي توافد إليه أبخيه مبارك، الذي متّ  ــراً للقضــــ  الفوز به ســــ
عمالء "املكتب اهلندي" ودفعوا له مســـــــــــــاعدات كبرية ابنتظار اخلدمات اليت ســـــــــــــيتمّكن من توفريها هلم. 

عن احلكم.  وهؤالء العمالء االنكليز أنفســــــــهم هم الذين أعّدوا االنقالب الذي بفضــــــــله أزاح مبارك أخاه
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وأخرياً كانوا هم أنفســـهم الذين حّرضـــوه على رّد غارة ابن رشـــيد ابلســـالح وتعّهدوا له مبســـاندة انكلرتا غري  
 املشروطة.  

من أجل ذلك اندفع مبارك يف تلك املغامرة مبثل هذا التفاؤل، رغم عدم اســــــــــــــتعداده الظاهر للقتال.       
كّل شيء وضّد كّل شيء، إذ أّن السماح بسحقه من ِقَبل ابن  كان مقتنعاً أبّن االنكليز سيساعدونه أمام  

ــاء على  ــاب األتراك وإلغاء الغنم الذي حتّقق ابلقضــ ــيد يعين إقامة حاكم جديد يف الكويت يكون حلســ رشــ
 األمري حمّمد. 

ــعـه التغ      لـّب  لكّن األمور مل متِض متـامـاً كمـا ـقّدر مـبارك من قـبل. لقـد كـان االنكليز يظّنون أّن يف وســــــــــــ
بســــــــــهولة على خصــــــــــمه، ولذلك فإّن هزميته قد فاجأهتم، بل أزعجتهم كثرياً. وملا كانت عادهتم قد جرت  
على العمل بواسطة أشخاص اثلثني، فإّ�م مل يكونوا حريصني أبداً على التدّخل بوضوح يف اخلليج العريب، 

ل مـا يكشــــــــــــــف عن االهتمـام الـذي يولونـه هلـذه املنطقـة، ومـا يثري التمّرد والرفض عنـد   ألّن يف هـذا التـدخـّ
ــعهم أن يســـكتوا عن انســـحاق مبارك وأن يســـمحوا ألعدائه   ــار�ت أورواب كّلها. وملا مل يكن يف وسـ ــتشـ مسـ

 ابالستيالء على املدينة، ترّددوا طويالً يف الكشف عن أوراقهم، مثّ قّرروا القيام مبظاهرة حبرية. 

ذات أمهية خاصة ما دام أ�ا قد صفقت ابب الكويت    وقد كانت  –لكّن هذه احلركة مل تكد حتدث       
خبشـــــــــــونة يف وجه ابن رشـــــــــــيد واألتراك واألملان، وأرغمت هؤالء األخريين على إيقاف العمل يف مّد اخلط 

حىت توّقف االنكليز عـند هـذه املرحـلة خوـفاً   –احلـدـيدي إىل بغـداد حـارمـة إ�هم من كـّل منفـذ على البحر  
يف املوقف، وانسحبوا من اخلليج العريب مباشرة بعـــــــد أن بلغوا هدفهم وتظاهروا  من أن حيدث اشتعال عام  

 بعدم االهتمام مببارك، الذي خفض عجزه العسكري من حرارهتم. 

هذا التحّول املفاجىء يف املوقف أدهش عبد العزيز وجعله يطيل التفكري فيه. قال يف نفســــــــه: من املمكن  
ــّيع اجليش وننهزم يف مـي ــارة كبرية!؟ هـذه هي قوة إذاً أن نضــــــــــــ دان القـتال، وأن خنرج رغم ذـلك بغري خســــــــــــ
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الســياســة اليت يف وســعها أن ترغم املنتصــر على االحنناء أمام املنهزم؟ فأدرك ألّول مرة الدور العظيم واخلفي 
الذي تقوم به الدبلوماسية يف شؤون هذا العامل. لقد بدت له على صورة قوة سحرية جديرة إبحداث أكثر 

 حّوالت غري املنتظرة، وفّك العقد دون مقاومة تذكر ألشّد املواقف تناقضاً يف ظاهر األمر...الت

لكّنه زار أيضـــــــاً، وألول مرة، الشـــــــهوات واألطماع غري املعلنة اليت كانت حتوم فوق اجلزيرة العربية "إّن       
القتســـــــام أســـــــالهبا". كان قد مسع   القوى الكربى تضـــــــع إطاراً حول االمرباطورية العثمانية، وتنتظر ا�يارها

مرات كثرية هذه العبارة خالل املؤمترات اليت ُعِقدت من ِقَبل مبارك، دون أن يربط هبا تفســــرياً خاصــــاً. أما 
اآلن فقد بدأ يدرك ماذا يعين هذا الذي مسعه، وأي معضـالت رهيبة يطرحها للمسـتقبل. أَوليس أّن البالد 

ن يعيش حىت ذلك الوقت يف وهم أّن العرب يكفيهم أن يطردوا األتراك العربية من بني أســـــــــالب تركيا؟ كا
ليصــــــــبحوا مســــــــتقلني. وتبّني له فجأة أّن األمور ليســــــــت بتلك البســــــــاطة، فإذا كانت الدول األوروبية قد 

 أقامت احلراسة حول "الرجل املريض" فلكي يستبدلوا وصايته بوصايتهم.

ــه أّن النجا       ــه هلا وقال عبد العزيز يف نفســــــــــ وهي توحيد اجلزيرة العربية  –ح يف املهمة اليت ندب نفســــــــــ
يفرض عليه أن ميارس لعبة حذرة حكيمة. إّن االصـــــــــــــطدام هبذه القوى العمالقة يعين مواجهة    –وحتريرها  

انســـــحاق أكيد. وإّن واجبه هو التســـــّلل بينها واإلفادة من منافســـــاهتا وخصـــــوماهتا دون االســـــتســـــالم أبداً 
قبول "محايتها". والطريقة اليت أظهر هبا االنكليز عدم مباالهتم مببارك، بعد أن اســــــــــــــتخدموه  لوعودها، وال 

لقطع الطريق على األتراك، تظهر بوضــوح أ�م ال يالحقون غري مصــاحل أ�نية. اجلزيرة العربية؟ نعم، إّ�م مل 
 يكونوا يبالون هبا. فما هي مصلحة انكلرتا يف جزيرة عربية موّحدة؟ 

قــد عّلمــت األحــداث األخرية عبــد العزيز أّن عليــه ال أن يقــاتــل وحســــــــــــــــب، بــل أن ميكر وحيتــال  ل     
د الظروف املالئمة. كما أ�ا أثبتت له أبّن اجلزيرة العربية لن حتّقق وحدهتا إال  ويتذاءب وخياتل وأن يرتصـــــــــــّ

 أي برجل قوي يفرضها عليها.  –بنفسها 
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ه كـــــان       وكـــــان عبـــــد العزيـــــز قـــــد بلـــــغ العـــــام الواحـــــد والعشـــــرين مـــــن عمـــــره. "يقـــــول لنـــــا أرمســـــرتونغ أنـــــّ
ــول  ــه أطـــ ــاوز برأســـ ــنتمرتات، يتجـــ ــة ســـ ــه مـــــرتان وأربعـــ ــاً طولـــ ــة، فـــــىت عمالقـــ ــامخ القامـــ ــارعاً عضـــــالً شـــ مصـــ
ــن نبالـــــة  ــهلة فتكشـــــف عـــ ــيته الســـ ــة، ومشـــ ــه الفســـــيحة الرحبـــ ــة، وحركاتـــ ــه القويـــ ــا بنيتـــ ــحراء. أمـــ ــدو الصـــ  بـــ
ا عينــــــاه فقــــــد كانتــــــا تكشــــــفان عــــــن محيــــــة مزاجــــــه. مل يكــــــن فيــــــه شــــــيء مــــــن املســــــكنة أو  ورجولــــــة. وأمــــــّ

 .)1(البالدة  

ــالده جنــــــد والــــــر�ض  ــّيداً علــــــى بــــ ــد بقــــــي ســــ ــن مغلــــــوابً. لقــــ ــن رشــــــيد مل يكــــ ــارك، لكــــــّن ابــــ ــد جنــــــا مبــــ لقــــ
ه مل يكــــــن يفكــــــر  إال يف عاصـــــمتها. هــــــذه الفكـــــرة مل تكــــــن تــــــرتك البـــــن عبــــــد الـــــرمحن فرصــــــة للراحــــــة. إنـــــّ

ا أبــــوه فقــــد حــــاول أن يصــــرفه عــــن هــــذا األمــــر بكــــّل مــــا يف وســــعه  شــــيء واحــــد: العــــودة إىل القتــــال. أمــــّ
ـــاً  ـم معـــ ــّ ــا بعــــد سننظــ ــرّة: "مل حيــــن الوقــــت بعــــد، جيــــب أن نصــــرب. وفيمــ ــه أكثــــر مــــن مــ مــــن اجلهــــد. قــــال لــ

 بعثــة عسكريــة جديدة".

انه. فهذه ســبع ســنوات مضــت جرجر فيها أذ�له يف لكّن عبد العزيز مل يكن قادراً على البقاء يف مك     
أسـواق الكويت، منفقاً وقته يف االسـتماع إىل اهتامات املنفّيني واعرتاضـاهتم. حىت مؤمترات مبارك كانت قد 
بدأت تضـــــــجره وتســـــــأمه وتظهر له غثة اتفهة. إّن مثل هذه احلياة ال تليق بســـــــعودي. فعبد العزيز مل يكن  

ل رجل حرب. إّن اجلمود الذي قضــــت به عليه األحداث القائمة يضــــع أعصــــابه أمام  مهرابً وال مكتبياً، ب
امتحان قاس شــــــــــــديد. كان يف حاجة إىل العمل، العمل أبي مثن. إّن حيويته مل تعد جتد ما يشــــــــــــبعها يف 
ضـــيق الكويت. إّ�ا يف حاجة إىل مزيد من األمداء لتنشـــط وتتمّرن. آه! كم ميتعه العدو يف الصـــحراء فوق 
فحل من اخليل نصــــــــــــف متوحش! لقد كانت الصــــــــــــحراء حافلة ابلفرص لرجل من معدنه. كان واثقاً من 
ــه  ــفوفهم وأعلن نفســ ــكان جند فيما لو تقّدم صــ ــديد الوثوق بطالعه وبســ ــر بعون من هللا. كما كان شــ النصــ
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حاجة   زعيماً عليهم، إ�م سـينهضـون لّلحاق به وطرد ابن رشـيد من قصـر الر�ض! من أجل ذلك كان يف
 إىل رجال وسالح ومجال وذهب كثري. وكان مضطراً لالعرتاف أبنّه ال ميلك شيئاً من ذلك. 

حاصر عبد العزيز مباركاً مبطالبه، فأحلّ عليه أن يعود إىل مقاتلة ابن رشيد. لكّن مباركاً مل يكن يصغي       
ــديد التحّفظ واحلذر. إنّه ــلة األخرية شــ مل يكن يريد القيام مبحاولة جديدة،   إليه. لقد جعلته مغامرته الفاشــ

 يفقده الفشل فيها ثقة ُمحاتِه بصورة �ائية. 

وهنا توّجه عبد العزيز حنو االنكليز، فاّتصــــل بعمالء من القنصــــلية الربيطانية وســــأهلم تقدمي العون له.      
اثلة يف جند؟ أَومل يكن  لقد كان مباركاً موضـــــــــــــع ثقتهم يف الكويت، فلماذا ال توكل إىل عبد العزيز مهّمة مم

هو أيضــاً، أكثر من مبارك، العدو الصــامد لألتراك؟ لكّنه مل يتلّق أّي جواب. فالفىت عبد العزيز من ضــآلة  
 الشأن حبيث مل يِثر االهتمام عند ممثّلي صاحب اجلاللة الربيطاين. 

ــدـيد التمس مـنه أن يرتكـه وعـاد عـبد العزيز إىل حمـاولـته عـند مـبارك دون أن ـيداخـله الـيأس. وبعـناء       شــــــــــــ
ــاه ثالثني من اجلمال،   جيّرب حظه، فانتهى مبارك إىل النزول عند إحلاحه. ولكي يتخّلص من جلاجه أعطــــ

 نصف مصابة ابجلرب، وثالثني بندقية قدمية مع ذخريهتا، ومائيت ر�ل ذهباً ورجاه أّال يعود إىل إزعاجه. 

ك. لقد كان يتصــــــّرف ألول مرة يف حياته بقوة ال تتعّلق إال مل يكن عبد العزيز يرغب يف أكثر من ذل     
 به، رغم صغرها. وقّرر أن يظهر ملبارك ما ميكن أن يفعله هبا. 

وبدأ بوضـع خطة للعمليات. فقّرر ابدىء األمر أن يسـتويل على القصـر، فإذا أصـبح سـيداً له كان يف      
فرض ســـلطانه على كّل قبائل جند. وبذلك تصـــبح له وســـعه أن يســـيطر على املدينة، فإذا متّكن منها بقوة 

زاوية من األرض يثبت فيها قدميه مث ينصـــــــــــرف بعد ذلك إىل عمليات أوســـــــــــع، ورمبا وجدته الســـــــــــلطات 
الربيطانية موضع اهتمامها فتجيبه على رسائله. هكذا يكون قد زرع يف قلب اجلزيرة العربية أعالمه وأواتده 

 األوىل لقّوته يف املستقبل. 
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ــرة إىل العمل، فحياته        ــع االعتبار قّرر عبد العزيز االنتقال مباشـــ ــات أبيه موضـــ ــع اعرتاضـــ ــه وضـــ وبرفضـــ
القلقة أصـــــــبحت مســـــــتحيلة االحتمال. لقد كفاه أن يكون لعبة األ�م واألحداث، وأن يتيه كما تشـــــــتهي 

ويوّجهها بنفســــه. وغادر ابن  الر�ح كورقة ميتة. إنّه منذ اليوم، خلريه أو لشــــرّه، ســــيقبض على حياته بيديه 
، وغاص يف الصــحراء خمّلفاً  1901عبد الرمحن مدينة الكويت على رأس حفنة من املتطّوعني خريف عام 

 والده على حراسة أهله، ولديه تركي وخالد وزوجته الشابة اليت كانت تنتظر الولد الثالث. 

 لقد كان ما جرى بداية ملغامرة كبيـرة ...      

حـاول عـبد العزيز أن خيّفف من جهـاز رجـاـله قصـــــــــــــــداً إىل توفري أكرب قـدر ممكن من احلركـة جملموعـته      
الراحلة، بندقية، وذخرية، وبضـــــــــع مترات وكمية من اللنب املخيض  )1(الصـــــــــغرية: بطانية واحدة حتت قتب 

 ملدة ثالثة أ�م.  

نفســــه عرب الكثبان من الرمال، وراح ينقّض بغتة على مثّ قام بســــلســــلة من الغزوات، ممّهداً هبا طريقاً ل     
قافلة من القوافل أو مضــرب من املضــارب، يتبعه رجاله مســرعني وهم يطلقون صــرخات وحشــية، فيســتويل  
على الغنيمة مث يتابع طريقه بكامل ســــرعته. ويف مســــاء اليوم التايل يقوم بغارة أخرى على بُعد ســــتني كيلو  

 مرتاً من املكان األول.  

كان عبد العزيز يقوم ابحلراســة أو يعتلي راحلته طوال النهار، بينما رفاقه يغّطون يف نومهم، ذلك ألنّه        
 تعّود منذ طفولته أّال ينام غري ساعات قليلة. 

 هذه احلياة املرهقة بدت وكأ�ا تنّمي قواه. لقد أصبح ولد عبد الرمحن يف بيئته الطبيعية.      

أل�م قــام بغـــارة على قبـــائــل عجمـــان، تلـــك اليت أرادت أن تقتـــل والــده بعـــد هربــه من ويف يوم من ا     
الر�ض. فدّمر مضــــارهبا وســــلبها صــــندوقاً ممتلئاً ذهباً. وشــــاع اخلرب يف املنطقة كّلها. وأخذ الناس يتحّدثون  
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ثريون من كّل  يف جمالســــــهم عن عبد العزيز الغين الكرمي، الذي يدفع بســــــخاء ملن يقاتل معه. فأقدم بدو ك
 جانب ينضّمون إليه ويزيدون عدد جمموعته الصغرية. 

على أّن عبد العزيز مل يكن لصاً قاطع طريق، وال خمّرابً، ومل يكن هدفه مجع الثروات. إّن هدفه يقتصر       
 على إاثرة اخليال عند النجدّيني، وعلى تعريفهم حبضوره ليدفع هبم إىل الثورة. 

 هــذه املرة مل تنتفض ومل تتمّرد على عــدّوه. لقــد أجــابتــه على نــدائــه يوم قــام مبــارك  لكّن القبــائــل يف     
هبجومه، فلّما فشــــــــــــــل اهلجوم وا�زم مبارك نـُفِّذت فيها إجراءات انتقامية شــــــــــــــديدة. إّن الوجهاء اجلدد مل 

 يكونوا حريصني أبداً على أن ُيشنقوا فوق املنائر يف مد�م، شأن من سبقهم من الرجال. 

"لقد قالوا له: أنت تزعم أّنك زعيمنا وشــــــيخنا وحنن لك مصــــــّدقون. لكن عليك أوالً أن تثبت ذلك      
 عملياً فإذا فعلت اتبعناك من بعد". 

هكذا تتابعت أســـــابيع من الفشـــــل والبؤس. وملا كانت غزوات عبد العزيز حمّددة من قبل فقد حدث      
ــها   ما أفســــــــدها عليه أو أ�ا أصــــــــبحت غري مثمرة. وكانت القبائل على حذر شــــــــديد فلم تســــــــمح لنفســــــ

ــرعة وأرهقت الرواحل فســـــــــقطت من املرض، ونفذت الذخرية. وبدأ  ابالقرتاب منه. هكذا ذاب املال بســـــــ
املرتزقة من البدو ينفضـّون عنه بعد أن عجزوا عن جتميع الغنائم. أّما ابن رشـيد فقد أطلق وراءه قوة صـغرية 

ردته من بالد جند جبهد قليل. وهنا توّجه عبد العزيز حنو قبائل األحســــــــــــاء. جيدة التســــــــــــّلح مل تلبث أن ط
فـانـتدب األتراك لواء من اجليش طرده من تـلك املنطقـة. فلجـأ إىل قـباـئل عجمـان وســـــــــــــــأهلـا إجلـاءه بعـد أن  

اب من يئس من إمتام مهّمته، لكّن هؤالء مل يكونوا قد نســوا الغرّة اليت ذهبوا ضــحا� هلا، فمنعوه من االقرت 
منازهلم حتت طائلة املوت. مثّ هبط عبد العزيز حنو اجلنوب وقد لعن كّالً من ابن رشـــــــيد وقبائل األحســـــــاء 
واألتراك والعجمــان. كــّل الطرق األخرى كــانــت مغلقــة دونــه فلم يبَق أمــامــه غري حــل واحــد، وهو احلــل  

 الرهيب: إنّه العودة إىل صحراء الربع اخلايل الكبرية.  
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رد التفكري يف رؤية هذا العماء من الصــــــخور مرة أخرى حيث كاد يهلك من قبل كان ُحيِدث لكّن جم     
يف جســده قشــعريرة من الرعب. ومع ذلك فلم يكن عنده ما يفعله غري ذلك، إال أن يعرتف هبزميته. وقّرر 

 عبد العزيز أن يقود جمموعته إليها وقد شاع املوت يف روحه.  

 يف جربين، عند ختوم الصحراء الكبرية، حيث حلق به رسول من ِقَبل أبيه.  كان قد بلغ حقل النخيل      

ــا   - ــــ ــذا مــ ــد إىل الكويت. هــ ــــ ـُـــ قال له عبد الرمحن: "إّن مصريك � بين ميأل نفوسنا ابحلزن والكآبة. عــ
 ننصحك به. فالوقت املالئم للعمل مل �ِت بعد".

ومنذ تبّلغ هذه الرســــالة مجع حوله كّل الرجال الذين اختاروا البقاء إىل جانبه وعرض املوقف أمامهم.      
 ومل ُخيِف عنهم أنّه موقف ميئوس منه. 

قال: "إّنين ال أســــــتطيع أن أضــــــمن لكم أية غنيمة، أو أي انتصــــــار. إّنين ال أِعدكم إال بســــــلســــــلة   -
ــيام واحلرمان.   ــّمم على متابعة املعركة، ال متنعين عن طويلة من احملن، والصـــــ أّما من جهيت فأ� مصـــــ

ذلك أية قوة يف العامل، حىت ولو اضــــــــطررت للقتال وحيداً ضــــــــد اجلميع، وحىت لو كان انتصــــــــاري  
الوحيد هو اهلالك يف ميدان القتال. إّنين بعون من هللا ســــــــــأمســــــــــك بكّل الفرص اليت ســــــــــتقّدمها  

اغب يف إرغام أي شــــــــخص على متابعيت، فإّن يف وســــــــع من الصــــــــحراء يل، لكّنين ملا كنت غري ر 
 يفّضل العودة منكم أن يعود!".  

وهنـا أبـدى أكثر الرجـال رغبتهم يف تركـه. لقـد فقـدوا ثقتهم بـه وبلغ اخلوف منهم مبلغـه من الصــــــــــــــور      
ــموت يدعى   ــجاع صـ ــفها هلم. أّما الذين اختاروا البقاء إىل جانبه فهم حمارب شـ ابن جلوي القامتة اليت وصـ

مث أخوه حمّمد، والثالثون من العرب الذين جتّندوا معه يف الكويت وشــــــــــّكلوا النواة األســــــــــاســــــــــية جملموعته، 
 وعشرة رفاق جدد جاءوا من الر�ض: فبلغوا بذلك قرابة مخسني رجالً مع العبيد. 

 بيعة العقبة. وهنا رفع عبد العزيز سيفه واضعاً حّده بني عينيه، جمّدداً تصّرف النيب بعد      
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ــرّاء  - ــرّاء والضــــ ــتبقون أمناء خملصــــــني يل، يف الســــ موا على حّد هذا الســــــيف أّنكم ســــ ــِ قال هلم "أقســــ
 واملنشط واملكره".

 وتعاقب الرجال واحداً وراء اآلخر أمامه ورّددوا قسمهم.      

 حيايت هي "وهنا أعلن هلم وقد أعاد ســــــــيفه إىل ِقرابه أ�م قد أصــــــــبحوا منذ اآلن أخوة يف هللا! إنّ  -
 حياتكم وإّن مويت هو موتكم. ها حنن أوالء قد ارتبط أحد� ابآلخر بعهد ال ينقض أبداً ". 

 مث التفت إىل رسول عبد الرمحن..     

قال له: "ُعد من حيث أتيت، وقصَّ على أيب ما شـــــــــهدته منذ قليل. قل له أّنين ال أســـــــــتطيع أن   -
بالدي من االنسحاق حتت عقب ابن رشيد، وما تتعرض  أحتمل أكثر ممّا احتملت ما تتعّرض له 

له أســـــريت من املهانة والتمرّغ يف الوحل. إّنين أســـــتعد ألن أراهن بكّل شـــــيء مع املوت. ولن أعود 
إليهم ما مل أحقق النجاح الذي أريد. إّن املوت عندي أقّل مرارة من أن أكون مغلوابً على الدوام. 

  يدي هللا".كّل شيء، يف هذه الدنيا، هو بني
ـــــاه اجلنوب ) 1(مث مجع من حوله من الرجال ووضع األقتاب   فوق ظهور اجلمال. وحتّرك الرتل فـــي بطـــء ابجتـ

 واختفى عن األنظار، كما لو أّن الضياء قد ابتلعه.

 وسـع كان ابن رشـيد قد أقام حامية كبرية يف الر�ض، حتتّل كّل املواقع احملصّـنة من املدينة. ومل يكن يف      
 عبد العزيز أن يواجهه ابهلجوم بسبب القّلة العددية يف قوته املسّلحة.  

إّن فرصته الوحيدة للنجاح هي العمل عن طريق املباغتة، من أجل ذلك كان عليه أن يبدأ ابالختفاء،       
 وأن ينتظر الوقت الذي يظّن به ابن رشيد أنّه قد أصبح يف عداد األموات. 
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قّل ســــهولة من هذه احملاولة. لقد اختفى عبد العزيز ورفاقه يف أعماق الربع اخلايل ملدة  مل يكن شــــيء أ     
ــان   ــعوبة من أن ميضـــي اإلنسـ ــد إزعاجاً وصـ ــوا يف الصـــحراء يعلمون أنّه ليس أشـ مخســـني يوماً، والذين عاشـ

و ظًال، أو أثر ـقدم، فيهـا بعـيداً عن األنظـار، مـنه يف قـلب ـمديـنة كبرية. إّن جـذوة ال تزال حمتفظـة حبرارهتـا، أ
ــية جداً على تلك   ــان من الناس. هكذا كانت تلك احملاولة حمنة قاســ كّل هذا ميكن أن يدل إىل مرور إنســ

 اجملموعة من الرجال.  

حىت ذلك الوقت، كان رفاق عبد العزيز قد عاشـوا يف جّو القتال املرح البهيج تسـكرهم رائحة البارود       
عت من العدو. أما اآلن فقد أصـــبحوا خاضـــعني إلعاشـــة جماعة مقّننة. ومل يكن  ويغتذون ابملاشـــية اليت انتز 

يف وسـعهم أن يطاردوا احليوا�ت أو الطيور ألّن أي طلق �ر يكشـف عن وجودهم. كان عليهم أن يقرتبوا  
 من مواقع املاء النادرة زحفاً على بطو�م. 

ني على االحتفـاظ ابملـاء لعـدد كثري من األ�م يف بـل كـان عليهم أن ينتظروا هبوط الليـل. وكـانوا مرغم     
ِقَرب من جلد املعزى، حيث تصــــــــــــــبح شــــــــــــــديدة امللوحة. أما التزّود ابحليوان فقد كان يطرح معضــــــــــــــالت  
ــية تقريباً على احلل، يف تلك البالد احملرومة حيث ال عشـــــــــب وال عّليق. وكان على الرجال أن   ــتعصـــــــ مســـــــ

 مال من أن هتلك جوعاً وخوراً.  يقوموا كّل يوم جبهد حقيقي ملنع اجل 

 ما امتدت األ�م كان الرجال يستسلمون أكثر فأكثـر لليأس. كلّ و      

"وقـد أعلن ولـد عبـد الرمحن فيمـا بعـد قـائًال: إّن تلـك الفرتة كـانـت واحـدة من أشـــــــــــــــّد الفرتات يف  -
 حياته.

ووســيلتهم إىل تزجية أوقاهتم. إ�م هؤالء الرجال جاءوا إّيل من أجل القتال. فاحلرب ابلنســبة إليهم مهنتهم  
ـــيت عليهم ابلبطـالة والفراغ. إّن تـلك العزلة يف الصــــــــــــــحراء تـبدو هلم عبـثاً غري   مل يكونوا يفهمون ملاذا قضــــــــــــ
معقول وال منطقي. كـانوا يريـدون القتـال أو العودة إىل زوجـاهتم. وكـانوا يقولون: إّن حيـاة ال قتـال فيهـا وال  
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ع ذلك فقد وجب علي أن أمنعهم من العودة إىل بيوهتم حىت ملدة أربع نســــــــــاء ال تســــــــــتحق أن تعاش. وم
وعشــرين ســاعة. كنت أعلم أ�م ســيتكّلمون. إّن أقل إفشــاء هلذا الســر ميكن أن يكون ســبباً للقضــاء علينا  
ألنّه يعين الكشـــف عن وجود� للعدو. إّن الصـــعوابت اليت اصـــطدمت هبا، خالل تلك الفرتة، قد عّلمتين  

  ما ميكن احلصول عليه من الرجال ليس هو الشجاعة يف احلرب بل هو التفاين وإنكار الذات".أّن أشدّ 

يومـاً بعـد يوم، كـان على عبـد العزيز أن يِعظهم، وأن يرفع من معنو�هتم ويشـــــــــــــــدد من عزائمهم، وأن       
 يذّكرهم ابلقسم الذي أقسموه يف جربين. 

قســـموا على البقاء إىل جانيب يف الســـراء والضـــراء واملنشـــط  " كان يرّدد على مســـامعهم قائًال: أَومل ت -
 واملكره؟ أَومل تتعّهدوا مبتابعيت حىت املوت؟".

فكانوا جييبون قائلني: "نعم، وحنن مستعدون دائماً لتنفيذ هذا العهد. لكنه � عبد العزيز أسوأ من  -
 املوت!"

والكرب�ء وحب الذات عند بعضهم اآلخر،  أّما ولد عبد الرمحن فقد كان خياطب العقل عند بعضهم،  
ويبعث احليوية يف شــــــــجاعتهم أبقواله وابملثل الذي يضــــــــربه هلم. هذا العمل يزيد من رهق صــــــــاحبه ال 
ســــــيما وأنّه كان عليه أن يعاوده كّل صــــــباح، يضــــــاف إليه جهد جســــــدي كثيف، لقد كان يف اجلملة  

مة، ويفرض على نفســـه مثل ما يفرضـــه عليهم  يعيش عيشـــة جنوده، ويقوم مبثل ما يقومون به من اخلد
 من التقنني يف املؤونة، ويقوم بقدر من احلراسة فوق نصيبه منه.

ــان. فالوهابيون ال يســــــمحون       مث مل تلبث احملنة أن أصــــــبحت أكثر رهبة وهوًال. لقد جاء شــــــهر رمضــــ
العزيز ورفاقه على ألنفســـــــــــهم ابنتهاك فرض الصـــــــــــيام مهما تكن الضـــــــــــرورات الداعية لذلك. ففرض عبد  

أنفسـهم تضـحية إضـافية تقضـي ابالمتناع عن الطعام والشـراب بني شـروق الشـمس وغياهبا. لقد كان هذا 
 حتّد�ً حقيقياً للصمود البشري.
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توقّفـــــت        لقـــــد  قبـــــل.  الروحيـــــة من ذي  القوة  من  األمل مبزيـــــد  الز�دة من  هـــــذه  الرجـــــال حتّملوا  لكّن 
احملنة قد أيقظ فيهم إحســـاســـاً ابلتنافس. نعم، لقد كان هذا حتّد�ً! فكما أّن  االعرتاضـــات. إّن اإلفراط يف 

الفراغ اجملّرد للطبيعة من حوهلم كان مينح فيضـاً من احلب غري مرتقب للسـماء، فإّن الضـعف يف أجسـادهم 
ــّلط الضــــــــــــــوء على قـدرة إرادهتم. وكـانوا جيـدون يف هـذه املفـارقـة مزيـداً من الفخر واالعتزاز . إّن  كـان يســــــــــــ

ــعـادة الفـائقـة احلـارة اليت ال تنتمي إال ملن خيرتق حـدوده ويتجـاوز العتبـة اخلفيـة اليت ال نعود منيز فيمـا   الســــــــــــ
وراءها بني املمكن وغري املمكن، كانت توقد شـعلة غريبة يف أعماق حدقاهتم. لقد اّتسـعت العيون ابجلوع  

 يستهلك انتصارهم. واحلّمى، وكانوا يتوقون مجيعاً إىل العذاب األكرب الذي 

"قـال عبـد العزيز فيمـا بعـد: لو أّنين ألقيـت بنفســــــــــــــي يف اجلحيم، وأمرت رجـايل أبن يتبعوين، فـأ�   -
 أعتقد أ�م فاعلون وهم يطلقون صرخة الفرح ... ".  

يف اليوم الثامن والعشـــــرين من شـــــهر رمضـــــان، وبعد أداء صـــــالة العشـــــاء، أعلن عبد العزيز لرفاقه أبّن      
ــتعداد للرحيل. هذه اجملموعة الصـــــغرية، اليت كانت قد اعتادت االنتقال  حمنتهم   قد انتهت، مثّ أمرهم ابالســـ

ــمال. فلّما وصـــــــلت إىل بئر "أبو جيفان"  يف أثناء الليل فقط، ابدرت إىل حزم أمتعتها مث اجتهت حنو الشـــــ
ة التالية إىل ســــلســــلة من توّقفت قليًال، واحتفلت بعيد الفطر، الذي يعلن �اية الصــــوم، ووصــــلت يف الليل

 . )1(اهلضاب تقوم على بعد عشرة كيلومرتات تقريباً جنويب الر�ض 

وبعد أن وصل إىل هناك ترك عبد العزيز كّل احليوا�ت عنــد موقع من املاء، مع عشرين رجالً يقومون      
 على حراستها. 

 
الفتى عبد العزیز. ھناك نص أرمسترونغ األحسن واألكمل. فھو    قِبَلستیالء على الریاض من  ھناك نصوص كثیرة حول اال.   1

وقد  مأخوذ من شھود عیان منھم ابن جلوي، الذي اضطلع بدور نشیط في ھذه العملیة. وعلى ذلك فإّن لھ قیمة الشھادة الفضلى. 
نظر: ملك الجزیرة العربیة،  اع بالوثاقة نفسھا. (التي تتمتّ   ین ما في غیره من النصوص من االختالفات أخذنا بھذا النص متجنبّ 

 ).  46ص 
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ــلكم مين أيـة اشـــــــــــــــارة خالل أربع  - "قـال هلم: ال تلحقوا يب مـا مل أطلـب ذلـك منكم، فـإذا مل تصــــــــــــ
 وعشرين ساعة، عودوا إىل عبد الرمحن وقولوا له أّن ولده قد مات".

ــياً على األقدام عرب أشـــــــــجار النخيل اليت       وتقّدم عبد العزيز يرافقه الرجال الثالثون الذين بقوا له مشـــــــ
تنتشـــــــــــر جنويب عاصـــــــــــمة جند على امتداد كيلومرتات كثرية. مل يكن قد وضـــــــــــع أية خطة. ومل يكن له أي 

ــتمثل أمامه والعمل ابلتا ــته كما ســــــــ يل حتت إهلام الوقت. مثّ حليف يف ذلك املوقع. لقد قرر التعلق بفرصــــــــ
 أسلم أمره هلل يدلّه سواء السبيل. 

وتوّقف عبد العزيز وموكبه من جديد عند مششـــــية حيث تنتهي حقول النخيل وتبدأ الر�ض واحلدائق      
، ذلك أّن قشــــــــــرته اخلشــــــــــنة  )1(اليت مسّيت املدينة ابمسها. وهناك قطعوا خنلة وجّردوا جذوعها من أعذاقها  

ســــّلماً ال أبس هبا. مث عّني عبد العزيز ابن جلوي وســــتة رجال معه ليســــاعدوا على القيام مبهمته جتعل منه 
 وترك من بقي من جمموعته قرب أحد الصهاريج بقيادة أخيه حمّمد.

"قال هلم: كونوا على اتصـــال حبرس املؤّخرة وانتظروا تعليمايت، فإذا مل تبلغكم مين رســـالة حىت ظهر   -
 ب الصحراء، فهذا يعين أنّنا قد متنا مجيعاً. فال قوة إال ابهلل!". غد، ابدروا إىل قل

وتســــّلل عبد العزيز وابن جلوي والرجال الســــتة عرب الر�ض واحلدائق حتت ســــتار الظالم وهم حيِملون      
كـّل مـائـة مرت لالختبـاء وراء دغـل أو عنـد منحـدر، ذـلك   جـذع النخلـة على منـاكبهم. كـانوا يتوّقفون قليالً  

أل�م كانوا يتخّوفون دائماً من أن يبصـــرهم أحد احلراس. هكذا بلغوا قاعدة احلصـــون، غري بعيد من املقربة 
الكبرية اليت حتّد الطريق إىل مكة. وهناك اختبئوا يف حفرة وأصـــــــــــــغوا آبذا�م. نبح كلب من بعيد. أّما فوق 

هم يف قمة احلصـون، لقد كانت فرتة رؤوسـهم فقد كانت ترتّدد أصـداء خطوات احلراس الذين يقومون جبولت
 تبديل احلرس. حارسان يتبادالن كلمة املرور مث خيتفيان يف الظالم. وعاد الصمت إىل كّل شيء. 

 
 أعذاق مفردھا عذق: ھو من النخل كما یكون الغصن من الشجر.  . 1
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 إّن أحداً مل يبصر عبد العزيز ورفاقه.      

كّل    وبعد أن أثبتوا اجلذع إىل الســــور يف شــــيء من االحنراف، أخذوا، أي عبدالعزيز ورفاقه، يتســــّلقونه     
ـبدوره، مث خطوا فوق اـحلاجز وقفزوا فوق زـقاق كـان حيـاذي احلصــــــــــــــن. الوـقت هو نصــــــــــــــف يـناير ( كـانون  
الثاين). اهلواء الليلي قارص الربودة. كّل ســكان الر�ض كانوا حمبوســني يف منازهلم. هكذا تســّللوا يف حماذاة 

يســــر يقوم ابلقرب من منزل احلاكم، وقد اجلدران على امتداد الزقاق اخلايل واقرتبوا من منزل راٍع يُدعى جو 
 أخفوا أسلحتهم حتت جالبيبهم ليتجّنبوا كّل ضجة. 

 طرق عبد العزيز الباب هبدوء. فرتّدد صوت امرأة من الداخل.   -
 "من هناك؟". -
"أجاب عبد العزيز بصــــوت منخفض: أ� قادم من لدن احلاكم. لقد أتيت أرى جويســــر ألشـــرتي   -

 منه بقرتني".
ــرخت املرأة - قائلة: امش يف طريقك. هل حتســـــــــــب هذا املنزل حانة؟ اذهب! فهذه ليســـــــــــت    "صـــــــــ

 الساعة املالئمة لطرق أبواب األشراف من الناس".
"فأردف عبد العزيز: إذا مل تفتحي الباب حاالً فإّنين ســــــأشــــــكو جويســــــر إىل احلاكم غداً فيعاقب   -

 على ذلك".
 مث تراجع إىل اجلدار، حييط به رجاله الستة، وانتظر.  -
وبعد فرتة قصـــرية، فتح بّواب مصـــراع الباب يف خفر وترّدد وهو حيمل مصـــباحاً ضـــئيل النور. فأمســـك      

رجالن حبنجرته ملنعه من الصــــراخ. وتســــّلل عبد العزيز وابن جلوي والرفاق الســــتة حنو املنزل عرب الباب، مث 
 أغلقوه وراءهم يف صمت اتم.  

ــباح فقد كان خادماً عم      ــره، واحنىن ابن جلوي أّما رجل املصــــــــ ل طويًال يف خدمة عبد الرمحن يف قصــــــــ
 فوق أذنه وقد أشار إىل أطول رفاقه مثّ قال له بصوت خافت: 
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 "أمل تتعّرف إىل عبد العزيز؟".   -
 " أجاب الرجل مندهشاً: هذا سّيد�، وهو يركع على ركبتيه. مث قال: كم أصبح كبرياً!".  -
 أنت ساعدته"." قال ابن جلوي: وسيكون أكرب إن  -
 " فماذا تريدون؟". -
 "معلومـات".  -
مل يكن الرجل يريد غري أن يزّودهم هبا. قال أّن حصـــن مســـماك مشـــغول جبنود ابن رشـــيد، وهؤالء ال      

يبدو أّ�م يرتقّبـــــــــــــــــــون هجوماً، إذ أ�م ال يّتخذون أية حيطة خاصـــــة. أّما احلاكم الذي ميثل ابن رشـــــيد يف 
عجالن. كان يرتّدد يف العادة ليًال على احلصـن. وبعد شـروق الشـمس بقليل   عاصـمة جند فقد كان يدعى

ــرياً على  ــانه أو يعود إىل منزله ســـ ــها. مثّ يقوم جبولة على حصـــ تُقاد إليه خيوله يف امليدان الكبري لكي يفّتشـــ
ــه. أّما داره فكانت تقوم على بُعِد منزل ني، حيث ال قدميه، إنّه مل يكن يتحرك أبداً دون أن يواكبه حراســـــــــ

 يقوم أحد على حراستها. 

مضــــــى عبد العزيز للتعّرف إىل األمكنة يتبعه رفاق الســــــالح. فاجتاز الســــــطح املســــــتوي للبناء اجملاور      
زاحفاً على بطنه. وعند البيت التايل ســـقطوا على غري انتظار فوق رجل وزوجته مســـتغرقني يف النوم فكّموا 

 فّميهما وقّيدومها يف سريرمها. 

ــطحه عال        ــّلقوه إىل ســـــــــ ــافية. ولكي يتســـــــــ كانت دار احلاكم جماورة هلذا البيت، وكانت هلا طبقة إضـــــــــ
ــاً. فلما بلغوا قمة الدار متّددوا على بطو�م وبقوا جامدين فرتة طويلة من الزمن ختفق قلوهبم.  بعضـــهم بعضـ

حترك. ومل يبادر شــــــــخص  كانوا خيافون دائماً من أن يكون قد مسعهم أحد من الناس، لكن ال شــــــــيء قد
 إىل توجيه أي انذار. 
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ــفلى. وهنـاك وجـدوا       وبعـد أن خلعوا أحـذيتهم نفـذوا إىل الـدار أبقـدام عـاريـة وهبطوا إىل الطبقـة الســــــــــــ
جمموعة من اخلدم حبســوهم يف قبو وأغلقوا الباب عليهم ابملفتاح. وأقام عبد العزيز أحد رفاقه حارســاً عند  

 قة العليا يتبعه اخلمسة، حيث اكتشف حجرة نوم احلاكم. الباب مثّ صعد إىل الطب

ــّلل إىل احلجرة وقد خّلف رجاله عند        ــع عبد العزيز طلقة يف مؤخرة بندقيته مث تســــــ ويف هدوء اتم وضــــــ
مســطحة الســّلم يتبعه ابن جلوي وحده. شــكالن بشــر�ن كا� متمّددين فوق الســرير. إ�ما زوجة عجالن 

 وشقيقتها. 

زوجة احلاكم فزعة، فوضــــع عبد العزيز يده على فمها بينما كان ابن جلوي يكّمم شــــقيقتها.   �ضــــت     
ــكان الر�ض وتدعى مطلبة، وكان أبوها من قبل يف خدمة عبد الرمحن. وعبد  كانت زوجة عجالن من سـ

 العزيز يعرفها جيداً. 

قد تعّهرت إذ تزوجت خنزيراً   كين أرى أنّ "قال هلا: ال تتحركي � مطلبة، فإذا مل تسكيت قتلتك. إنّ  -
 من خنازير الرشيديني!". 

" فاحتّجت مطلبة قائلة: أ� لســت كما تقول. لقد تزوجت منه بعد رحيلكم، فماذا جئت تصــنع   -
 هنا. اذهب! إنّه إن وجدك ابدر إىل شنقك!". 

 "سأهلا عبد العزيز دون أن يضطرب أو يرف له جفن: مىت يعود إىل الدار؟".   -
 لفجر".  "ساعة بعد ا -
"إذاً احتفظي هبدوئك، فإذا أطلقت صـــرخة واحدة قطعنا لك رقبتك". مث حبســـها عبد العزيز مع  -

 شقيقتها يف الطبقة السفلى حيث مجع اخلدم كّلهم. 
كان جزء كبري من الليل قد مضــــــى حىت ذلك الوقت. ومل يبق لطلوع الشــــــمس غري أربع ســــــاعات. قام      

ــغلها قاعة  عبد العزيز جبولة يف الدار ليتعرّ  ف إىل موقع كّل شــــــــــــيء فيها. أّما واجهة البناء فقد كانت تشــــــــــ
ــورة هلا فتحة ذات مغالقني خمرمني. هذه الفتحة تطّل على امليدان الكبري. ويف اجلانب   ــعة مع مقصــــــــ واســــــــ
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اآلخر من امليدان كان حصـــــــــــن مســـــــــــماك يرتفع بشـــــــــــبحه الكثيف القامت، وببابه الثقيل ذي املصـــــــــــراعني، 
جلدار. وكان هناك حارس ليلي يغدو ويروح فوق قمة احلصــــــــــن. ويف طرفة عني وضــــــــــع عبد  الداخلني يف ا

العزيز خطته للهجوم. لقد قّرر االنقضاض على احلاكم يف الوقت الذي يغادر فيه احلصن، واالستفادة من 
 الفوضى اليت تعقب ذلك للدخول إىل مبىن القلعة. 

معه، وهم الذين كانوا ينتظرون إشــارته عند حدود حقول  مث أرســل رجلني الســتدعاء أخيه حمّمد ومن     
النخيل. وعندما وصـلت هذه النجدة، وضـع رقباء خلف فتحات الشـرفة وأمرهم أن حيّذروه حني يرون أّي 

 شيء أمامهم. 

هكذا قضى رفاق عبد العزيز الساعات األخرية من الليل يستمع أحدهم إىل اآلخر وهو يتلو بصوت       
من القرآن، يفعلون هذا وهم متمّددون على األرض أو مقرفصــــــــــون على أعقاهبم. وأخذوا  منخفض آ�ت 

 يف الصالة، يسأل أحدهم اآلخر الصفح والغفران، مث �موا قليًال بعد ذلك.  

وعندما اقرتب الصــباح محل إليهم رجل املصــباح قهوة وخبزاً ومتراً. فأكلوا بشــهية اتمة. مث توّجهوا حنو      
 ّدوا صالة الفجر، وفحصوا أسلحتهم للمرة األخرية، وانتظروا ما سيحمل النهار إليهم. القبلة وأ

ــار بيده. فاقرتب        ــرفة قد أشـ ــرق حىت كان أحد الرقباء، القائمني عند فتحات الشـ ــمس تشـ مل تكد الشـ
حلصــــــــــــــن عبــد العزيز من النــافــذة. لقــد كــان العبيــد يقودون خيــل احلــاكم يف امليــدان بينمــا بــدأت حــاميــة ا

 ابالستيقاظ من النوم. 

ه عبـد العزيز تعليمـاتـه األخرية إىل رفـاقـه. أربعـة منهم كـان جيـب أن يبقوا يف مراقبهم، وراء فتحـات        وجـّ
ــاً حىت يطلقوا الـنار على احلراس الـقائمني عـند ـمدخل   ــرـفة. مث ال يكـادون يروـنه جيـتاز املـيدان راكضــــــــــــ الشــــــــــــ

 وه ركضاً وراءه. القلعة. وأما اآلخرون فعليهم أن يتبع
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ــلم حييط ـبه       ــراعـيه وظهر احلـاكم عجالن عـند أعلى درجـات الســــــــــــ فتح ابب القلعـة الكبري على مصــــــــــــ
 حراسه. وهبط الدرجات ببطء وهتيأ الجتياز امليدان للتفتيش على خيوله. هكذا جاءت الفرتة احلامسة. 

ر احلـاكم، واجتـاز  مضــــــــــــــى عبـد العزيز يهبط اـلدرج أربعـاً أربعـاً وهو ينـادي على رجـاـله مث خرج من دا     
 امليدان أبقصى ما وسعه من السرعة مث قفز على عجالن وهو يطلق صراخاً وحشياً. 

واسـتدار عجالن بسـرعة الربق اخلاطف، مث أخرج سـيفه يريد أ ن يطعن به عدوه. لكّن عبد العزيز رّد      
ــغربيـة  الطعنـة بعقـب بنـدقيتـه وطّوق احلـاكم بيـديـه مث رفعـه عن األرض. أمـّا عجالن فقـ عنيفـة  )  1(د رد بشــــــــــــ

 جعلت عبد العزيز يفقد توازنه، مثّ تدحرج الرجالن يف الغبار وقد التصق أحدمها ابآلخر. 

ــوا الجئني إىل احلصــــــــــــــن. وـقد قـتل        وأمـا احلراس، اـلذين مل يتبينوا حقيقـة مـا جيري، فقـد تفرقوا وركضــــــــــــ
أحدهم من قبل ابن جلوي حني هّم بطعن عبد العزيز ابلســـــــيف. واســـــــتمر عجالن يتخّبط كاجملنون حتت  

الح". لكّن عبد  قبضـة خصـمه. وبنجاحه يف التخّلص من هذه القبضـة انطلق حنو الباب صـارخاً "إىل السـ
العزيز رفع بندقيته وأطلق النار عليه. فحّطمت الطلقة ذراع عجالن، وأرغمته على ترك ســـــــــــيفه. وقام عبد  

 العزيز بقفزة جديدة إىل األمام، وأمسك به من ساقيه يف الوقت الذي كاد يبلغ فيه الباب. 

ـــيل منتظم. فحـدث        عـند درجـات املـدخـل عراك ويف الوـقت نفســــــــــــــه انطلق رـفاـقه حنو القلعـة يف فصــــــــــــ
 مضطرب غامض، مزيج من الرجال اختلط بعضهم يف بعض يصرخون ويتقاتلون ابلسيوف واخلناجر. 

ويف أعلى احلصــــــــــــــن أخـذ بعض جنود احلـامـية يقـذفون املهـامجني بكـتل من احلجـارة، وآخرون يطلقون      
ــاقيه مث ــهم الكثيف عرب مرامي النار. وجنح عجالن يف حترير إحدى ســــ ــاصــــ  رفس عبد العزيز يف حالبه رصــــ

بضــربة شــديدة من قدمه. فرتّنح ولد عبد الرمحن من األمل وأفلته. أّما احلاكم فقد محل إىل احلصــن واختفى 
فيه مبســـــــاعدة بعض اجلنود. وحاول بعض احلراس أن يغلقوا الباب وراءه. فانقّض ابن جلوي وثالثة رجال  

 
 ب".  الشغربیة: حركة في المصارعة یعتقل بھا المصارع رجلھ برجل خصمھ فیصرعھ.. "المعرّ  . 1
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ــراعي ال ـباب مفتوحني. أمّـا عـبد العزيز ـفإـنّه نفـذ ـبدوره إىل القلعـة آخرين عليهم وجنحوا يف االحتفـاظ مبصــــــــــــ
ــاحة الداخلية للبناء خمّلفاً وراءه خطاً من الدماء.  ــاهد عجالن هارابً عرب الســـــ ــتعاد توازنه، فشـــــ بعد أن اســـــ
فانطلق ورفيقه ابن جلوي خلفه فأدركاه وأمســـــكا به فوق درجات املســـــجد، حيث كان يبحث عن ملجأ  

وي بطعنة من سيفه نفذت فيه من جانب إىل جانب . فأطلق عجالن صرخة صاحلة له. فعاجله ابن جل
 مث ا�ار على نفسه. 

ــيعـا الوقـت أبـداً لينجـدا رجـاهلمـا فيهـا. وكـان       وعـاد عبـد العزيز وابن جلوي إىل القلعـة، دون أن يضــــــــــــ
ــّد احلاجة إىل النجدة. لقد قتل اثنان منهم وجرح أربعة آخرون جراحاً   خطرة. كانوا يقاتلون  هؤالء يف أشــــــــــ

واحداً إىل عشـــــرة بســـــعار جنوين بلغ من شـــــّدته أّن حامية القلعة بدأت تفقد مواضـــــع أقدامها. مث انطلقوا  
حنو احلصــــــــون فقتلوا وجرحوا نصــــــــف اجلنود الرشــــــــيديني وقد فاضــــــــت محاســــــــتهم متأثرين بعبد العزيز وابن  

املـدافعني ُرّدوا على أعقـاهبم داخـل ردهـة ال جلوي، مث ألقوا أبجســـــــــــــــادهم من فوق احلواجز. والبـاقون من  
 خمرج هلا، فاضطروا لالستسالم.  

مل تكد هذه املعركة تنتهي حىت ابدر عبد العزيز إىل إرســال املنادين إىل املســجد وفوق احلصــون ليعلنوا       
 للجميع أنّه قد استوىل على القلعة وأّن احلاكم عجالن قد مات. 

�ض حيملون سـالحهم، منذ علموا هبذا النبأ، مث اسـتولوا على بقية النقاط احملصـنة وانطلق الناس يف الر      
 يف املدينة، وذحبوا من بقي من رجال حامية ابن رشيد واستقبلوا املنتصر ابلفرحة واحلماسة. 

 وعندما جاءت الظهرية كان عبد العزيز سيد مدينة الر�ض.      

 . )1(ت ولده الثالث سعود ويف الساعة نفسها، كان يولد يف الكوي

 
) خلف والده على العرش عام  1902ه خالل شھر شوال (ینایر " كانون الثاني "   1319سعود ابن عبد العزیز، ولد عام .  1

1953. 
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ــال فارس حنو جند ، لُيعِلم ولده بتلك الوالدة، كان عبد العزيز       ــتعّد إلرســـــــــ بينما كان عبد الرمحن يســـــــــ
 بدوره ينتدب رسوالً إىل الكويت ليخرب أابه بنجاح مهّمته. 

يب بسرعة،   " قال له: لقد استوليت � أيب على عاصمتنا وأ� على رأس عشرين رجًال. تعال واحلق -
 فإّن الناس ينتظرونك!". 

غادر عبد الرمحن مدينة الكويت ُخفية حىت ال يلفت أنظار أعدائه إليه. فلما بلغ نصـــــف الطريق إىل      
الر�ض التقى مفرزة من مائة ومخسني فارساً انتدهبم عبد العزيز ملالقاته يف الطريق، وحلمايته من أي هجوم  

د بضــعة أ�م وصــل عبد الرمحن واملوكب الذي يرافقه إىل عاصــمة جند. وقد حمتمل من قبل ابن رشــيد. وبع
 احتشد كّل الناس يف طريق الواصلني وهتفوا طويالً إلمام الوهابيني. 

م دون أن يطأ أرضـها بقدميه. وكان قد مضـى أحد  1890غادر عبد الرمحن مدينة الر�ض منذ عام      
إل�اك والتعب. إّن احلياة الصــعبة اليت عاشــها خالل فرتة نفيه قد عشــر عاماً حني شــعر والد عبد العزيز اب

شــّيبته يف وقت مبكر، فجمع يف قصــره القدماء من األنصــار والفقهاء، ووجهاء املدينة ليعلن إليهم ما عزم 
 على صنعه. 

ــون ولدي "قال هلم: إّن احلكم فيكم حيتاج إىل رجل أكثر شباابً وفتوة ونشاطاً منــي أ�. إّنكــــم تعرف -
عبد العزيز، لقد رأيتموه يعمل واســتطعتم أن تقّدروا خصــائصــه وصــفاته االســتثنائية. ولذلك قررت 
ــية. إّنين لن أحتفظ لنفســــي إال بوظائفي   ــياســ التنازل، ملصــــلحته، عن كّل وظائفي العســــكرية والســ

 يف ذات هللا".  الدينية فقط. إّنين أريد أن أّدخر ما بقي يل من العمر للدرس والصالة والتأّمل 
 فاحنىن العلماء والوجهاء أمام هذه الرغبة.     
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حتفال بتنصـيب عبد العزيز يف اليوم التايل. هكذا قّدم عبد الرمحن لولده عبد العزيز، يف ميدان وّمت اال     
املدينة الكبري وعلى مأل عظيم من الناس، سيف عّمه سعود الكبري، ذلك السيف الذي يتوارثه السعوديون 

الذي تلّقاه بدوره من  جيالً بعد جيل. ذلك أّن ســــــــــعوداً الكبري نفســــــــــه كان قد ورثه عن أبيه عبد العزيز،
حمّمد بن ســـــعود، وهو الذي انتهى إليه من قبل ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب تّلقاه شـــــخصـــــياً عن 
آابئه التميمّيني. يف هذه البالد اليت تطلق فيها األمساء على األســلحة وتوضــع هلا شــجرات األنســاب، كما  

الســيف واحداً من أنبل الســيوف يف اجلزيرة العربية. إّن   يفعل لزعماء القبيلة واحليوا�ت األصــيلة، كان هذا
فرنده من فوالذ دمشـق، وقبضـته من الذهب اخلالص، وقد كانت مرصـّعة ابللؤلؤ. وكان يقال أّن الربكة قد 
نزلت عليه منذ أصــبح يف حوزة ابن عبد الوهاب، إّن فيه دفقاً من القداســة جديراً أبن يعطي حامله الرفاه 

 .  )1(نصر والسعادة وال

ــيف       ركع عبد العزيز أمام والده وقّبل فرند الســــيف "أي حّده" مث �ض بعد تبّتل قصــــري وأمســــك الســ
 من قبضته فرفعه إىل السماء محداً هلل وشكراً . 

مث خفضــــــــــه ببطء حنو اجلهات األربع وأقســــــــــم أّن أي عدو لن جيتاز ســــــــــور املدينة، ما دام قائم هذا      
 السيف يف يده.  

 هكذا أصبح عبد العزيز أمرياً ملدينة الر�ض.       

 

 
لھذا التعبیر معنى أعمق من   مرادف للحظ وحسن الطالع. والواقع أنّ جرت العادة أن یجد الناس في البركة العربیة مجرد    . 1

س، بھا یحمل  ، صفة أساسیة ھي البركة، أي الدفق المقدّ أي الوليّ   ،یسذ مھما یكن األصل الذي ننتمي إلیھ فإّن للقدّ إذلك كثیراً. "
ھبات إلى ما وراء األفراد، فوق منطقة بكاملھا وحتى  ھذه ال  إلى العابدین الرفاه والسعادة وكل النعم في العالم. وفي وسعھ أن یمدّ 

إلى ما وراء ھذا العالم، بشفاعتھ عند هللا. ولیس من الضروري أبداً أن تبادر إرادة الولي إلى العمل لكي تصبح البركة  فاجعة  
من جسد الولي في أثناء    شعّ ھا تنّ إام الولي.  وھكذا ینتشر ھذا الدفق وینتقل بواسطة خدّ   ،یكفي حضوره أو االتصال بھ.  مؤثرة

جثتھ المحفوظة بأعجوبة تنقلھا إلى القبر الذي یحتویھا، بل إلى الغاللة التي تحیط بھ واألرض    حیاتھ، وتستمر بعد وفاتھ، ذلك ألنّ 
وبصورة خاصة األسلحة التي تكون   –) واألمر ھو نفسھ بالنسبة لبعض األدوات  59(المنشآت اإلسالمیة، ص  .التي تحاذیھ"

 ف".  لكاً لشخصیات أسطوریة. "المؤلّ م
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 عندما علم ابن رشيد ابملغامرة اجلريئة اليت استوىل هبا عبد العزيز على الر�ض ابتسم ساخراً. 

 "صرخ قائًال: لقد وقع هذا الفىت الطائش يف الفخ!".   -
ر بعد. لقد أدرك حبس اســـرتاتيجي  لكّن عبد العزيز مل يكن فىت طائشـــاً. كان يعلم أّن قضـــيته مل تنتصـــ     

مدهش لصيب يف مثل سّنه أنّه سُيغلب على أمره وينهزم فيما لو بقي حمصوراً يف املدينة، وأّن عليه أن خيرج 
 منها سريعاً ليحتفظ حبريته يف احلركة. 

منطقة   واجته عبد العزيز على رأس خنبة من فرســـــــــان الر�ض إىل احلوطة يف جنوب بالد جند، وأقام يف     
األفالج، بني قبائل الدواســــــــــــــر الذين تنتســــــــــــــب والدته إليهم. ومن هناك انطلق يف كّل االجتاهات يناوش  
وينهك احلاميات الرشــــــــــيدية بغزوات حمّددة. ويف أثناء ذلك كان عبد الرمحن، الذي بقي يف الر�ض يّتخذ  

 م حصار طويل. كّل االحتياطات الضرورية لوضع املدينة يف حال تسمح هلا ابلصمود أما

ــكر قيادته يف ديالم       ــيد فقد راح يطارد عبد العزيز، وأقام معســــ ــه الذي  –أما ابن رشــــ يف املكان نفســــ
سبق إلبراهيم ابشا أن هزم فيصًال. فانقض عليه عبد العزيز يف هجوم مباغت، وهزمه يف حقل من النخيل  

 ميتد غريب املدينة، وأرغمه على االجتاه إىل الشمال. 

هكذا اعرتفت األفالج بسـلطان عبد العزيز وتبّنت قضـيته، فمضـى ابن رشـيد حنو الكويت، على أمل      
أن جيتذب عدوه خارج منطقة يســـــــانده ســـــــكا�ا ويبذلون وســـــــعهم ملســـــــاعدته يف خوض املعارك، فخاف  

زمن قصــــــري  مبارك خوفاً شــــــديداً ووّجه نداء اســــــتغاثة إىل عبد العزيز، ذاك الفىت الذي كان قد أعطاه قبل 
ثالثني مجًال أجرب، مع توجيه األمر إليه ابلرحيل يف أسرع وقت ممكن. وببادرة من املروءة انطلق ولد عبد  

 الرمحن إلجناد حاميه القدمي. 
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لكّن مناورة ابن رشــــــــــــيد مل تكن غري خدعة حربية. فمنذ أتّكد له أّن عبد العزيز قد اجته إىل الكويت       
إىل الوراء وجاء يضـرب حصـاره حول مدينة الر�ض. وكان من حسـن الطالع  يف خطوات حثيثة عاد فجأة

 أّن عبد الرمحن قد اختذ التدابري الضرورية لذلك. فأغلقت عاصمة جند أبواهبا وصمدت أمام احملاصرين. 

قها مع حركات        ــّ أدرك عبد العزيز أنه قد ُخدِع. لقد كان حىت ذلك الوقت يكّيف حركاته دائماً وينســ
 صمه. إّن هذه املناورة املّتسمة ابلتهّيب واخلشية قد حرمته من جزء كبري من وسائل العمل عنده.خ

وملا كانت التجربة قد منحته الشــــجاعة املطلوبة فقد قّرر التصــــّرف منذ ذلك الوقت تبعاً خلطة شــــخصــــية.  
ال العاصـــــمة، قاطعاً بذلك فبدًال من أن يعود إىل الر�ض لتحرير املدينة، ســـــار حنو الغرب مث انتقل إىل مش

 خطوط الرتاجع عند عدّوه، وأخذ يدّمر بالد مشر، حيث كان ابن رشيد قد جّند اجلزء األكرب من قواته. 

ــيلهم، حىت رفعوا معســـــكرهم        ومل يكد هؤالء يعلمون أّن عبد العزيز منصـــــرف إىل إحراق قراهم وحماصـــ
هبم يف مواقعهم دون فائدة. هكذا تبّخر جيشــــــــــــه    واندفعوا راجعني. فحاول ابن رشــــــــــــيد جهده أن حيتفظ

ــتوىل عبد العزيز، يف  ــعة أ�م، فلم يبق له غري الوقت الالزم للرتاجع واللجوء إىل حائل. مثّ اســـــــــ خالل بضـــــــــ
حماولة الســـــتغالل هذا النجاح، على كّل من شـــــقرا ومدينتني أخريني وأخرج منها احلاميات الرشـــــيدية. ومل 

 ح سّيداً لكّل املواقع القائمة مشايل الر�ض بعمق ميتّد مثانني كيلو مرتاً. متض بضعة أسابيع حىت أصب

، يف كّر 1904و  1903واســـــــــتمرت املناجزة دون هوادة بني عبد العزيز وابن رشـــــــــيد خالل عامني       
 وفّر. لقد استمر اخلصمان يتقاتالن ملدة ستة وعشرين شهراً  كأّ�ما وحشان كاسران، دون نتيجة فاصلة. 

أتيحت أخرياً لعبد العزيز فرصــــــة لتوجيه ضــــــربة كبرية. فبني الر�ض وبالد مشر يوجد   1904ويف عام       
ـــيد  يف هـذا اإلقليم   ــيم، من أهّم مـدـنه عنيزة وبرـيدة. وكـاـنت مـا تزال البن رشــــــــــــ أغىن إقليم يف جنـد، القصــــــــــــ

 حامية، لكّن الناس فيه معادون له ويتمّنون هزميته يف أعماق نفوسهم. 
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ويف بداية فصــــــــــل األمطار، حيث جرت العادة يف توّقف املعارك، غاب ابن رشــــــــــيد عن اإلقليم لفرتة      
قصــــــرية، فاســــــتغّل عبد العزيز هذه الســــــاحنة ليقوم بغزوة ســــــريعة يف قلب القصــــــيم. فانتزع عنيزة عنوة وقتل  

 احلاكم الرشيدي، مثّ حاصر مدينة بريدة وقد كانت حمّصنة حتصيناً جيداً. 

فســــــــارع ابن رشــــــــيد إىل انتداب فريق من احملاربني الشــــــــمريني إلخراجه منها، يقودهم ابن عّمه عبيد،        
م. فهزمه عبد  1890الذي كان قد قتل حمّمداً، شـــــــــــــقيق عبد الرمحن، بعد االســـــــــــــتيالء على الر�ض عام  

 العزيز عند البخارية وفّرق قواته وأخذه أسرياً عنده.  

 اكباً مجله الكبري حني اقتيد إليه ُعبيد. كان ولد عبد الرمحن ر       

 "قال له من فوق راحلته: أهذا أنت ُعبيد الذي قتل عّمي حمّمداً قبل اليوم؟".  -
 مث قفز إىل األرض وأخرج سيفه من قرابه وراح يروز حّده يف مهابة بني يديه.      

 قال عبيد ضارعاً: "ال تقتلين � عبد العزيز!".  -
العزيز: "هذه ليست ساعة الرمحة. إّنين سأقضي فيها ابلعدل. إّ�ا ستكــــــــون العقوبــــــــة  أجاب عبد  -

 العادلة جلرمية مل يعاقب عليها".
وابدر عبد العزيز إىل هز فوالذ السيف يف عني الشمس مبعصمه، مث ضرب عبيداً ثالث مرّات بسرعة      

 الربق اخلاطف.  

ا يف األوىل فقــد قطع وركــه، مر       ا يف الثــانيــة فقــد غرس حــد أمــّ غمــاً إ�ه على االحننــاء إىل األمــام، وأمــّ
السـيف يف رقبته. وأما يف الثالثة فقد شـّق صـدره من أدىن إىل أعلى بذؤابة سـيفه، وأخرج قلبه الذي سـقط  

 ينبض يف الرمال. 

الســـــــماء، وقّبل  وبقي ولد عبد الرمحن حيّدق فيه صـــــــامتاً حىت توّقف عن اخلفقان، مثّ رفع ســـــــيفه إىل       
ــاحه وأعاده إىل قرابه. وملا كان احملاربون الذين حضـــــروا هذا  ــيل من الدماء، ومســـــحه بوشـــ فرنده الذي يســـ
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ــهــد قــد ّمسروا يف مكــا�م، ومجـّـدهم الــذهول، دفع عبــد العزيز مبنــاكبهم وأمرهم ابلعودة إىل مراكزهم   املشــــــــــــ
 بصوت قاس شديد.

أّما حامية بريدة فقد اســــتســــلمت يف اليوم نفســــه. كّل القصــــيم حىت ختوم بالد مشر اعرتف بســــلطان      
الســــــــــــــعوديني. مثّ فعـلت اخلرج مـثل ذـلك. ـفأحلق عـبد العزيز هـذين اإلقليمني ابألفالج اليت كـان ـقد ملكهـا 

 من قبل. هكذا تكون كّل مملكة جند تقريباً قد أعيد بناؤها بني يديه. 

ــيد ثورة       ــامل، عند ابن رشـــ ــر عاماً ذكرى مقتل ســـ ــاوي، وقد جّدد بعد أربعة عشـــ أاثر موت عبيد املأســـ
كّلهم متشـــــاهبني، كانوا حيفلون دائماً ابلغرائز الدموية   غضـــــب شـــــديد. الثابت أّن هؤالء الســـــعوديني كانوا  

ا كان يريد الثأر لنفســــــه من نفســــــها ولن تعرف اجلزيرة العربية الســــــالم إال حني يُبادون عن بكرة أبيهم! ومل
اهلزمية اليت نزلت به، توّجه ابن رشـــــــــــــيد حنو األتراك وطلب منهم عو�م. أمل يكن بعد كّل شـــــــــــــيء حليفهم 

 ووليهم املخلص؟  

درسـت احلكومة العثمانية التماسـه، وقّدرت وجوب أن تضـع حّداً حلياة هذا الفىت السـعودي الذي ال      
شــــــــديدة بقلبه اجلريء وتعّطشــــــــه إىل الغزو والفتوح. فأصــــــــدر وزير احلربية،  بّد وأن يســــــــبب هلا املخاوف ال

ابالتفاق مع الســــــــــــــلطان، أمره إىل حاكم بغداد ابلقضــــــــــــــاء على املتمرد الثائر، والقبض عليه حياً أو ميتاً،  
 وإرسال رأسه إىل القسطنطينية.

دجلة مثاين كتائب من  رابط يف ســــــــــــــامراء عند ضــــــــــــــفاف 1904ويف أوائل يونيو (حزيران) من عام      
املشـــــــــاة األتراك ترافقهم بطاريتان من املدافع احملمولة، وكان ابن رشـــــــــيد قد اســـــــــتدعى مواليه وأنصـــــــــاره من 
احملاربني الشــمريني. ويف �اية الشــهر نفســه ســارت هذه القوات حنو اجلنوب، واّجتهت على مراحل قصــرية 

 ابّجتاه جبهة القصيم. 
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ع ســـــنوات انتداب ســـــريّة واحدة للقضـــــاء على عبد العزيز. لكّن ضـــــخامة كان يكفي قبل ذلك ببضـــــ      
الوسائل اليت جلأ إليها األتراك تدّل بطريقة قاطعة إىل منّو قّوته. لقد جتاوزت حيويته اإلطار احمللي ألول مرة 

 وشّدت انتباه الوزراء العثمانيني. كّل ذلك كان سراابً خادعاً. 

خطرياً أيضــــاً. فامتنع عبد العزيز من التقليل من خطورة املوقف. إّن رفض  لكّنه كان يف الوقت نفســــه     
املعركة هو خســـــــارة ملاء الوجه وســـــــقوط إىل أدىن ممّا كان عليه من قبل االســـــــتيالء على الر�ض. ومواجهة  

ــبب الفارق الكبري بني القوى املتقابلة. وراح ولد عبد الرمحن ي قّيم ما  العدو تعين التعّرض ألخطار كبرية بسـ
 له وما عليه ملدة طويلة. وأخرياً قّرر قبول املعركة.

ومل يكد يّتخذ قراره حىت أقدم على العمل بطاقة اليائس وقّوته. فاســــــــــــــتدعى إىل محل الســــــــــــــالح كّل       
 الرجال القادرين ومجعهم حول قرية البخارية، إذ جيب أن حتدث الصدمة الفاصلة هناك. 

، وابلرغم من أّن الشـــــــمس مل 1904اخلامس عشـــــــر من شـــــــهر يوليو (متوز)  بدأت املعركة عند فجر      
تكد تشـــــــرق بعد فقد كانت احلرارة شـــــــديدة. وقّرر عبد العزيز أن يبادر ابهلجوم إدراكاً منه لقّلته العددية.  
ــفوفهم أربع مرات  ــان مشر. فاخرتق صـــــــــ فوّجه جهوده كّلها حنو أجنحة اجليش املعادي حيث جيتمع فرســـــــــ

 ن جانب إىل آخر وأرغمهم على التفّرق. متتابعة م

واختلف املوقف حينما أراد أن ينقّض على املشـــــاة األتراك. كانت محالته، يف كّل مرة، تنكســـــر أمام       
نة، وكان يقوم بعملية الربط  املربّع املتماســـــك من األجســـــاد والفوالذ، كان اثبتاً ال يتزلزل كأنّه القلعة احملصـــــّ

 لقد كانت املناورة اليت نفذها عبد العزيز سيئة: وعندما اكتشف ذلك، فات األوان. بني البدو الشمريني.

ويف فرتة األصـــــــــــيل، عندما بدأ الفرســـــــــــان الســـــــــــعوديون يظهرون عالمات التعب، أطلق األتراك نريان      
 مدافعهم، وملا كان البدو غري معتادين على مثل هذه األسلحة فقد أفزعهم قصف املدافع. 
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راد أن يثبت هلم أّن هذه األســلحة ُحتِدث من الصــخب أكثَر مما تســّبب من األضــرار، ترّجل ولد وعندما أ
عبد الرمحن وانطلق حتت الطلقات هامجاً على البطار�ت املعادية، وهو يصــــــــــــرخ يف كّل من معه أن يتبعوه  

اليســــــــرى وأصــــــــابت   ويقتدوا به. وفجأة انفجرت قنبلة أمامه على بعد أمتار منه فانتزعت أصــــــــبعاً من يده
 ركبته جبرح خطري. وملا فقد عبد العزيز كمية كبرية من دمائه محل إىل مضربه مغشياً عليه.

أمـا رجـاـله ، ـفإّ�م حني مل يعودوا يروـنه توّمهوا أنـّه ـقد مـات وـبدأوا يضــــــــــــــعفون، وعـندمـا عـاد إلـيه وعـيه      
مام قواته. وبعد أن ضــــّمدت جراحه بســــرعة أدرك ولد عبد الرمحن أنه ســــيخســــر املعركة إذا مل يظهر حاالً أ

ركب حصانه جمّدداً رغم األمل الشديد الذي تسّببه له ركبته وعاد إىل الظهور يف وسط املعمعة. وقد أصاب 
ــتـّت وتـبّدد. وبتغّلـبه على آالمـه  ظهوره غري املنتظر جنوده ابـلذهول، ومنع الرتاجع من أن يتحّول إىل تشــــــــــــ

ــوي ــكيالته ذات جنح يف إزالة الرعب الفوضـــــــــــ ، ويف إعادة اهلاربني واحلفاظ على ظاهر من النظام يف تشـــــــــــ
 املعنو�ت اهلابطة. لكّنه مل يستطع أن مينع جيشه من االجتاه حنو اجلنوب. لقد هزم ولد عبد الرمحن.  

وكان من حســــن حظه أّن العثمانيني مل حيســــنوا اســــتغالل انتصــــارهم. فابن رشــــيد الذي فقد ألفاً من      
ه مل جيرؤ على مطارد عدّوه، الذي يســـــهل أســـــره عليه. وأّما املشـــــاة األتراك فقد كانوا منهكني جداً فرســـــان

 أي لتدمريها.  –بسبب احلرارة، فرتكوا فريستهم تنجو بنفسها وانقلبوا إىل قرى القصيم إلعادة النظام إليها 

الفاً ضــــــّده. أّما جرحه الذي مل هنا عرف عبد العزيز فرتة من العداوة الشــــــديدة. كّل شــــــيء ظهر متح     
تتوفر له العناية الالزمة فقد تقّيح وأحدث له احلّمى الشـــديدة. وتبّخر جيشـــه. كما تســـّلل من لدنه زعماء  
القبائل الذين كان قد طلب إليهم مســـــاندته. ويف ذلك الوقت كان األتراك يتجّمعون ليوّجهوا إليه الضـــــربة  

 القاضية. 

ه هو د ترك ولد عبد الرمحن. وكان جديراً أبّي إنسان غريه أن يستسلم لليأس. لكنّ وبدا القدر وكأنه ق     
مل يفعل! فليس عبثاً أّن أصــــدقاءه قد ّمسوه منر الصــــحراء. إّن العداوة أعجز من أن حتّطم إرادته أو تقضــــي  
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اً غري قليل  عليه، إّ�ا تضـاعف من إرادته، ذلك أنّه وهو الذي نشـأ يف األخطار قد سـبق له أن عرف عدد
من املواقف اليـائســـــــــــــــة، لكنـّه مل يفقـد يف يوم من األ�م ثقتـه بطـالعـه. فـاحلظ يف كـّل مرة وعنـد آخر دقيقـة 

 يبادر إىل إجناده. 

ويف هـذه املرة أيضــــــــــــــاً تصــــــــــــــّرف بيقظـة وحيوـية، فرغم أّن جراحـه كـاـنت تؤملـه دون انقطـاع، رفض أن       
يد من احللفاء. هكذا أرســـــل الرســـــل إىل مطريي وعتيبة  يســـــتســـــلم بســـــببها للجمود، وراح يبحث عن اجلد

 والدواسر وحىت بعيداً إىل الشمال حيث تقوم قبائل املنتفك وعنيزة. 

وملا مل يســتطع رســله أن يكونوا مقنعني ملن يقابلو�م بصــورة كافية، قام هو شــخصــياً جبولته يف القرى،       
 لغزاة من البالد.  والتمس من زعماء العشائر أن يّتحدوا معه لطرد ا

كان يرّدد على مســـــــامعهم دون كلل أو ملل: "إّن هذه احلرب اليت أخوضـــــــها هي حربكم أيضـــــــاً. إّن        
عليكم أن تســاعدوين على قهر ابن رشــيد وغلبته! وليس يف وســعكم أن تقفوا جانباً ابنتظار نتائج املعركة! 

تراك إىل اجلزيرة العربية الوســــطى. فإذا أثبت هؤالء  لقد ارتكب ابن رشــــيد اجلرمية اليت ال تغتفر إذ أدخل األ
 أقدامهم فيها ذهبت حريتكم مرة وإىل األبد. قفوا أيها الناس! وخذوا أسلحتكم وانضموا إّيل!". 

ــية        ــاســــ ــّكاكني حذرين ونزقني مع حســــ لكّن إقناع زعماء القبائل مل يكن ابألمر اليســــــري. لقد كانوا شــــ
هم: إّن االنضـمام إىل السـعوديني ومسـاندهتم يعنيان التعّرض خلطر الوقوع بعد  شـديدة. كانوا يقولون ألنفسـ

لفوضــــى الصــــحراء جاذبيتها أيضــــاً.  ذلك حتت ســــلطا�م. ال شــــّك أّن الوحدة العربية شــــيء مجيل، لكنّ 
فلماذا ال ندع السـعوديني والرشـيديني يتقاتلون ويفرتس بعضـهم بعضـاً، مث نسـتفيد من خصـوماهتم فنسـتويل  

 ى أسالهبم.  عل

ــه إليهم ابلثقة اليت ال تتزعزع يف       ــة واحلرارة، وقّدم نفســ خاطبهم ولد عبد الرمحن بقدر كبري من احلماســ
 ه بطل االستقالل العريب، حىت انتهى به األمر إىل جعلهم يشاركونه يف قناعته. أنّ 
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 وبعد أن وزن زعماء القبائل ما هلم وما عليهم لفرتة طويلة انتهوا إىل التعّهد له بتقدمي املساندة املطلوبة. 

هكذا انطلق أمري الر�ض الشــاب ينتقل من مدينة إىل مدينة يشــرح للناس فيها حقيقة املوقف ويقول       
ول الســـــــــلطة، بل هو قضـــــــــية حياة وموت هلم: إّن النزاع الذي جيعله يف مواجهة ابن رشـــــــــيد ليس نزاعاً ح

ابلنسـبة لكّل قبائل الصـحراء. يفعل هذا وهو يعرج دائماً معتمداً حتت إبطية على عكازيه ألّن جراح ركبته  
 مل تكن قد اندملت بعد. 

والواقع أّن حيويته قد حّققت لقضـــــــــــيته أكثر مما حّققته أعظم اخلطب احلماســـــــــــية الالهبة، وقد وافق      
لوا العودة إىل القتـال متـأثرين بتلـك الشــــــــــــــجـاعـة الفـائقـة. وأقبـل عبـد العزيز حيّض القبـائـل وجينـّد النـاس وقب

الرجال ويصـادر الركائب ويسـّلح كّل من كان قادراً على محل البندقية، قبل أن يسـتيقظ األتراك وابن رشـيد  
 من ذهوهلم، مث انقّض عليهم يف هجوم مباغت، على رأس جيش جديد. 

 للقاء الثاين مشايل مدينة الر�ض، قرب قرية شنانة. وكان هذا ا

هذا وقد امتنع عبد العزيز من اللجوء إىل التكتيك الذي استعمله يف العام السابق. لقد قّرر أن يهمل      
ــتفيد من الوقت الذي يكون فيه رجاله أنشـــــط ما   ــاة األتراك ويســـ الشـــــمريني وأن ينقّض مباشـــــرة على املشـــ

ــابقة. يكونون يف حماولة  لتدمري العدو يف موقع القلب منه. وقد جلأ إىل هذا األســـــــلوب متأثراً بتجربته الســـــ
 هذه الطريقة كانت هي اجليدة واملثلى. 

وانطلق الفرســــــــان الســــــــعوديون صــــــــارخني وهم يف كامل قوهتم وأهّبتهم حنو الكتائب العثمانية. فاحنىن       
على نفســــــــه. وملا كان عبد العزيز ورجاله احملاربون قد خط الدفاع الرتكي حتت أتثري الصــــــــدمة، مث انقســــــــم 

ــفوفـه من اخللف، مثّ  اخرتقوا قلـب جيش األتراك من جـانـب إىل جـانـب أعـادوا الكرة عليـه مقتحمني صــــــــــــ
قسـموا التشـكيالت املعادية إىل أجزاء كثرية. أما الشـمريون فإّ�م تفّرقوا بدداً حني شـاهدوا الكتائب الرتكية 

ــكيل مربعهم  ترتّنح وتفقد الث بات يف مواطىء األقدام. والواقع أّن األتراك كانوا جنوداً ممتازين، فأعادوا تشـــــــــ
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القتايل. لكّن عبد العزيز حاصـــــــرهم وأحاط هبم. فحّطم األتراك حصـــــــاره وبدأوا حركة تراجع إىل الوراء. مثّ 
األتراك عن طريقهم عند هبوط  اســتمر هذا الرتاجع يف اليوم التايل والذي يليه. ويف اليوم الثالث اته املشــاة

الليل، وانطلقوا على غري هدى يف كّل اجتاه. وملا كانوا قد ابتعدوا عن مواقع املاء فقد نفذت مؤونتهم منه، 
ا عيو�م فقد كانت حترتق ابحلرارة والغبار. كما فقد أكثرهم  فشــــــــــــــققت الشــــــــــــــمس أيديهم وشــــــــــــــفاهم. أمّ 
مل تلبــث الكتــائــب الرتكيــة   ف آاثره الــداميــة فوق الرمــال. مثّ أحــذيتهم فلم تعــد أقــدامهم غري جرح كبري خيلّ 

 حىت أصبحت رتالً طويًال من اهلاربني الذين ميّهدون طريقاً ألنفسهم عرب الكثبان وهم يرتّحنون. 

ســــــتة أ�م مل يكف فيها الفرســــــان الســــــعوديون عن   –واســــــتمرت هذه اهلجرة احلزينة ســــــتة أ�م كاملة       
ون عليهم بســـــــرعة الربق اخلاطف،    مطاردة املتخّلفني واإلجهاز على املرضـــــــى منهم. لقد كان البدو ينقضـــــــّ

يف إعصــــار   )1(ويطلقون �ر البنادق على أهداف هي يف متناول رصــــاصــــهم تقريباً، مثّ يتابعون إحضــــارهم 
ت عليه نســـــــاء احملاربني من  من الغبار. فإذا ســـــــقط أحد األتراك منهوكة قواه يف جانب من الطريق انقضـــــــّ
ــىن واإل�اك. مث مل ينج منهم من  ــر لقطع رقبته. أّما الذين جنوا منهم من القتل فقد ماتوا من الضـــــــــ الدواســـــــــ

 املوت غري عشرين رجًال فقط وصلوا إىل البصرة. 

يف وســـع األتراك أن يســـكتوا عن مثل هذا اإلذالل. إّن كارثة شـــنانة قد حطمت ســـلطا�م يف مل يكن      
 شبه اجلزيرة العربية كّلها. 

فوّجه السـلطان عبد احلميد لوماً شـديداً إىل حاكم بغداد على أنّه مل يقّدر قّوة اخلصـم حّق قدرها، وأمره     
لكثري من الفرق، بينمـا كـاـنت أوســــــــــــــاط عـبد العزيز وزعمـاء  يف هـذه املرة ابلعودة إىل القـتال على أن جينـّد ا

املذهب الوهايب ســكارى من الفرح والنشــوة. لقد أدار االنتصــار رؤوســهم فلم يعودوا يتحّدثون يف أقّل من 
 سحق األتراك والسري إىل القسطنطينية وطرد السلطان ووزرائه منها بضرابت السيوف. 
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ى املوقف بنظرة أكثر واقعية، رفض االسـتسـالم لنشـوة احلماسـة العامة. لكّن عبد العزيز، الذي كان ير      
كان يعلم ما عا�ه من الشـــــــــّدة واألذى يف القضـــــــــاء على ابن رشـــــــــيد وعلى جيش تركي ال يتجاوز حجم 
قواهتما عشـــــر كتائب. فإذا أخذت األمرباطورية العثمانية املوقف مأخذ اجلّد وقررت أن تدفع مثنه املطلوب 

ــعهــا أن جتمع لــه قوات كبرية جــداً. لقــد كــان هــذا التقــدير احتمــاالً ال ميكن لعقــل ذكي أن  فــإّن يف و  ســــــــــــ
ــتمرار يف القـتال غري ممكن، والواجـب يقضــــــــــــــي ابالنتقـال إىل  يتعّرض ـله يف طيش وخفـّة. وإذاً ـفإّن االســــــــــــ

 املفاوضة. لكن هل يقبل األتراك الدخول فيها واملوافقة عليها؟ 

ــرك عبد العز       ــيط بينه وبني األتراك. هنا أشـ يز مباركاً يف إدراكه للموقف وطلب إليه أن يقوم بدور الوسـ
وقد كانت ملبارك عالقات صـــداقة محيمة مع خملص ابشـــا حاكم البصـــرة الرتكي. فبادر إىل إعداد لقاء بني  

بان  خملص وعبد الرمحن، الذي عمل كمندوب مفاوض لولده. وبعد مناقشـــــات وحماورات حثيثة اتّفق اجلان
على الشـــــــروط التالية: يعرتف ســـــــلطان القســـــــطنطينية بســـــــلطان عبد العزيز يف بالد جند، ويف مقابل ذلك 

 يوافق عبد العزيز على إقامة قّوة عسكرية عثمانية يف القصيم، وإقامة حاميتني تركيتني يف عنيزة وبريدة. 

ــّدق ولد عبد الرمحن هذا االتفاق على غري إرادة منه، لكنه      ــاس ابالنفراج.  وقد صــ فعل هذا مع إحســ
ومع ذلك فإّن الوجهاء الوهابيني، أنصــار حرب اإلابدة، وبعض القادة العســكريني الذين كانوا يظنون أّ�م 
ُحرِموا من مثرات نصـــــــر ســـــــهل يســـــــري، قد رفضـــــــوا هذه الصـــــــفقة، حىت أّ�م جاوزوا ذلك إىل اهتام أمريهم  

 ابخليانة. 

ـــــذه السيـــاســـة "لقد أعلنوا أّن هذا املوقف اخل  - ـــــودي! وأّن هـ ـــ اضع جتاه القسطنطينية غري الئق ابلسعـ
املتخاذلة لن تســــــــــّبب لنا غري املرارة، وال شــــــــــك أّن أجداد� ســــــــــيخجلون عنا، إن هم شــــــــــاهدو�  

 نتصّرف على هذه الطريقة!".
ـــــــــة ستســـــــّبب  وجييبهم عبد العزيز قائًال: "صرباً أيها الناس فإّن املعركة مل تنته بعد. إّن هذه السي - اســـــ

 لألتراك من املرارة أكثر مما تسّببه لنا. إّن املهم يف هذه الفرتة هو أن نكسب املزيد من الوقت!".  
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"ويردف العلماء قائلني: الصرب! دائماً الصرب! أهذه هي اللغــــة الصاحلــــة لرجــــل حمــارب؟ إنّنا دعينا   -
 .".  إىل قليل آخر من الصرب، انتهى كّل شيء إىل الضياع ..

 

 وصلت القوات الرتكية وأقامت مركز قيادهتا يف القصيم.      

وقد حدث كّل شـيء يف البداية بصـورة عادية. لكّن احملتلني مل يلبثوا أن وجدوا أنفسـهم يف قبضـة صـعوابت 
غري مرتقبة. لقد امتألت الطرق، يف ســـــــــرية اتمة، بعصـــــــــاابت ال ســـــــــبيل إىل اإلمســـــــــاك هبا. تدّمر القوافل 

من البصــــــرة. وابلرغم من كّل اجلهود املبذولة  مل يســــــتطع جنود الســــــلطان أن يضــــــعوا أيديهم على  القادمة 
املعتدين. وملا كانوا يف حذر دائم وعلى أهّبة مســــــــتمرة فقد  اســــــــتنفدوا نشــــــــاطهم إبقامة الدور�ت وتنظيم  

 قوافل من التدمري. عمليات االستكشاف دون فائدة. وعلى ذلك فإّن أية حماولة مل تتوّصل إىل محاية ال

ويف أثناء األشـهر التالية ازداد املوقف سـوءاً، حمداثً حالة من الضـيق املتزايد يف املنطقة كّلها. لقد ظهر       
ــتهـا. اهلجمـات والطعنـات   أّن األتراك كـانوا عـاجزين عن توفري األمن يف املنـاطق اليت وكلـت إليهم حراســــــــــــ

غايته ... املؤن، والســالح والذخرية. هكذا قطعت احلاميات    تتجّدد يف كّل ليلة. ال شــيء كان يصــل إىل
 الرتكية عن قواعدها. 

ــبح األتراك ال ميلكون غري األمسـال الـبالـية وكـادوا ميوتون جوعـاً. ويف بعض املواقع       بـعد عـام واحـد أصــــــــــــ
ى مؤونتهم  اضـــطروا ألكل اللّب من أشـــجار النخيل. ويف بعضـــها اآلخر كانوا يبيعون بنادقهم ليحصـــلوا عل

إىل حتطيم معنو�هتم. وبدأ املشـــاة العثمانيون يهربون من صـــفوف ) 1(من الطعام. مث انتهى هبم وابء الزحار 
ــّيمــا وأ�م كــانوا يف كثرهتم فالحني  اجليش بعــد أن امتحنوا امتحــا�ً عســــــــــــــرياً مبنــاخ تلــك املنــاطق، ال ســــــــــــ

 أ�ضوليني. 
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ما جيب أن تفعله توّجهت حنو عبد العزيز والتمســــت منــــــه مــّد وملا مل تعد حكومة القسطنطينية تعرف      
املسـاعدة حلامياهتا ومسـاندهتا يف القضـاء على عمليات السـلب والنهب. أّما ولد عبد الرمحن فقد اسـتقبل  
هذا الطلب اببتســـــــامة صـــــــغرية، وأعرب عن أســـــــفه لضـــــــياع األمن يف طرق املواصـــــــالت، ووّجه إىل القادة 

 اجملامالت اللطيفة وحّضهم على متابعة جهودهم.  األتراك عبارات

لكّنه مل يقّدم إليهم أية مســــــــــــاعدة جّدية. مث صــــــــــــادف بعد ذلك أن تضــــــــــــاعفت الغزوات وعمليات       
 السلب والتدمري خالل األشهر التالية.

هكذا أصـــــبحت احلكومة الرتكية يف وضـــــع ســـــيء ال حتســـــد عليه. وكان عهد عبد احلميد غارقاً حىت      
األذقان يف صــــــــــعوابت من كّل األنواع. فاليمن واحلجاز عند حافة الثورة. وكانت ســــــــــور� موطناً لنشــــــــــاط  

د، ال تنتظر غري الفرصـة  اجلمعيات السـرية. أّما يف القاهرة ودمشـق وسـالونيك ومنسـتري فإّن الثورة حتت الرما
 املالئمة للخروج إىل ضوء الشمس.  

وكـان األتراك مرغمني على توزيع قواهتم يف أربعـة أقطـار االمرباطورـية، وعلى حنو مل يكن يف وســــــــــــــعهم       
ــّرفوا بقوات كافية للتدّخل جّد�ً يف اجلزيرة العربية. كما أنّه مل يكن يف وســــعهم تقوية حامياهتم   معه أن يتصــ

القصــــــيم، بينما أرمينيا وبالد البلقان يف حالة غليان كامل. ومل يكن عبد العزيز جيهل هذا كّله. كان يف  يف
ــتغالل هذا الوضـــــــــع ملهامجة األتراك وإنزال اهلزمية هبم وطردهم من البالد. كما ميكن أن يكون  ــعه اســـــــ وســـــــ

ه على ذلك. إال أّن ولد عبد الرمحن   ــّ ــاطه اليت حتضـ ــدر كســـب له يف أوسـ ــراف عن خطته مصـ رفض االنصـ
اليت اختّطها لنفسـه. لقد  أقسـم أن يقضـي على األتراك ويتخّلص منهم بتجنيد عصـاابت بسـيطة، ولذلك 
فلم يكن يزعجه ترك التجربة مســـــــــتمرة حىت النهاية. " كان يقول لنفســـــــــه: ملاذا نتعب أنفســـــــــنا يف خوض 

 وبة بني أيدينا دون قتال؟". معارك طاحنة حني يكون الزمن قادراً على إسقاط الثمرة املطل
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ــيلة اليت طاملا حّققت هلم أغراضــــــهم يف       أما األتراك، فإّ�م بعد أن أســــــقط يف أيديهم، ارتّدوا إىل الوســــ
املاضـــــــــي: إ�ا الرشـــــــــوة. لقد قّدموا الذهب إىل عبد العزيز يف مقابل عونه هلم. ومل يكن أمري الر�ض غنياً.  

اء األســــــلحة وجتنيد الرجال وكســــــب احللفاء. لكّن عبد العزيز فالذهب عصــــــب احلرب وهو يســــــمح بشــــــر 
 أجاب السلطان أبنّه ليس للبيع. 

مل يكن رفضـه هلذا العرض بسـبب عدم االهتمام وال بسـبب الكرب�ء، بل كان حبسـاب سـياسـي. كان      
ــلطـان العثمـاين عـند حـاـفة اال�ـيار، وـلذـلك مل تكن عـنده أـية رغـبة يف عـقد أـي ة التزاـمات حنوه يعلم أّن الســــــــــــ

  ... 

وهنا ابدر األتراك إىل ختفيض حامياهتم يف القصــــــيم على مراحل بعد أن أدركوا أّ�م مضــــــّيعون يف وكر      
ــحبها كّلها وقد علموا أّ�ا مل تعد ذات فائدة علــــــــــــــــــى اإلطالق. ويف �اية عام   من الز�نري. مثّ انتهوا إىل سـ

ــاابت املخرّبني بقدرة قادر.  تقريباً كانت آخر الوحدات العثمان 1905 ية جتلو عن املنطقة، فاختفت عصــ
 لقد ربح عبد العزيز اجلولة دون اخلروج من حياده الظاهري. 

كان جديراً ابلعلماء الوهابيني أن يعرتفوا شــــاكرين ابملهارة اليت خرج بفضــــلها من املوقف. لكّن هؤالء        
ــوداوي عابس، ينظرون ــود. لقد نقموا من ولد عبد   "العلماء" كانوا ذوي مزاج ســ ــيء مبنظار أســ إىل كّل شــ

أوا له أبّن هذه السياسة لن تقود إال إىل الكوارث. أما اآلن وقد جال األتراك الرمحن اتفاقه مع األتراك، وتنبّ 
ــبيل   عن األرض فيبدو كما لو أ�م نقموا منه أّن الكارثة املرتقبة مل تقع. ففي مزاج عبد العزيز شــــــيء ال ســــ

ديده، وكان يســــــــــــوؤهم إىل حد بعيد. إّن ثقته املطلقة بنفســــــــــــه، وإّن ذلك االندفاع الذي يتمّيز به، إىل حت
وطريقته اجلريئة يف االزدراء بنصـائحهم مل تكن تعين عندهم شـيئاً ذا قيمة. كانوا يتسـاءلون: ما عسـى يكون 

قة فهمهم لألحداث،  مســتقبل جند حتت قيادة مثل هذا الرجل؟ كانت حماداثهتم اخلاصــة تكشــف عن طري
 فيهّزون رؤوسهم بوقار ظاهر وهم ينظرون إليه يف عمله. 
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وعندما جال األتراك عن البالد وجد ولد عبد الرمحن نفســــــــه مرة أخرى أمام ابن رشــــــــيد وجهاً لوجه،       
لكّن التناســــــــب بني القوى مل يعد كما كان من قبل. لقد انقلب يف ذلك الوقت. كان ابن رشــــــــيد وحده. 

جنمه يبهت وينطفىء بينما جنم عبد العزيز يلمع  بضــــــــياء يطرد يف وضــــــــوحه وقوته. يضــــــــاف إىل ما   وكان
ســــــــــبق أنّه وجد نفســــــــــه على رأس جتّمع كبري، فاالنتصــــــــــار يف شــــــــــنانة وا�يار األتراك قد منحاه مزيداً من 

ليحاً جيداً بفضــــل  االمتياز. كانت قبائل جديدة أتيت منضــــّمة إليه يف كّل يوم. وأخرياً أصــــبح مســــّلحاً تســــ
 السالح الذي حصل عليه من تدمري القوافل العثمانية. 

يف تلك األثناء ميكن أن يســــّبب أقّل هتّور له نتائج خطرية. ذلك أّن ابن رشــــيد، رغم النكســــات اليت      
أملت به، كان ما يزال حمارابً رهيباً، وقادراً على أن يوّجه إىل خصبه ضرابت قاسية شديدة غري منتظرة. إّن 

ــبكة احلياة يف الصــــــــحراء متحرّكة كالرمال. وإّن فشــــــــالً واحداً، أو خط وة واحدة متعثّرة، كافيان لتمزيق شــــــ
 احملالفات اهلّشة اليت جنح ولد عبد الرمحن بنسجها من حوله بني ليلة وضحاها. 

ــيد، أرغمته على       ــّد ابن رشـــــــ ــيم بدأ عبد العزيز حرب إ�اك ضـــــــ ومنذ أ�ى األترك جالءهم عن القصـــــــ
ي خاض فيه هذا اخلنزير الربي غمرات احلرب،  التنّقل دون توّقف. وكان ابن رشيد قد هرِم. فبعد اليوم الذ

 بدأ حيّس ابلتعب. فلم يعد ميلك املرونة والصالدة عند الشباب. 

ــارـبه قريـباً من قرـية مهـنا، وـقد كـان الرجـال منهكني ابجلهود اليت       ــاء يوم من األ�م أـقام مضــــــــــــ يف مســــــــــــ
ــابـقة. وـملا كـان يعلم أّن عـبد العزيز غري موجود ابملنطـقة ـقّدر أـنّه ال يتعّرض ألي   ـبذلوهـا خالل األ�م الســــــــــــ

 خطر، وأّن إقامة احلراس إجراء غري مفيد. 

والواقع أّن عبد العزيز كان على بعد عشـــرات األميال من هناك. لكّنه عندما علم من قبل اجلواســـيس      
أصـــــــدر أمره إىل  أّن ابن رشـــــــيد قد أقام مركز قيادته يف أرض مكشـــــــوفة، وأنّه ال حتميه أية إجراءات أمنية،
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رجاله ابلركوب مباشــــــرة، وانقّض على مهنا أبقصــــــى ســــــرعته. كان عبد العزيز وفرســــــانه ينطلقون الليل كّله 
 دون توّقف. فوصلوا قرب معسكر الرشيد عند الساعة الثالثة من الصباح. 

جاله مث هّبت ر�ح الشـــــــــــــمال وأحدثت عاصـــــــــــــفة من الرمال قبل الفجر بقليل، فرتّجل عبد العزيز ور      
تقّدموا عرب حقل من النخيل دون أن يراهم أحد، وقد أخفوا أنفســـــــــهم وراء ســـــــــحب كثيفة من الغبار، مث 
وا يف هجوم مباغت على معســــــــكر العدو. أما رجال ابن رشــــــــيد الذين فوجئوا وهم �ئمون فإّ�م مل  انقضــــــــّ

 خل مضارهبم. جيدوا الوقت الكايف للرد على املهامجني، لقد طُِعن أكثرهم ابخلناجر دا

مل تكن مشس النهار قد طلعت بعد. والر�ح تعصــف يف هبات متتابعة، تصــادمت هبا رؤوس أشــجار       
النخيل. وكان يف وسـع ابن رشـيد أن ينجو بنفسـه بفضـل الفوضـى العامة. لكّنه مل يكن جبا�ً، فسـارع إىل 

ل كانوا كّلهم أموااتً أم أّن  ســـــــــالحه مث خرج من مضـــــــــربه وهو يطلق صـــــــــرخة احلرب ليجمع هبا رجاله. فه
األحياء منهم مل يســمعوا النداء بســبب الر�ح العاصــفة؟ لقد وجد نفســه وحيداً، اتئهاً يف غري اجتاه واضــح  
عرب املعســــــكر املدّمر يف ضــــــوء الصــــــباح الغامض، ويف وســــــط الزوابع الكثيفة من الغبار، فشــــــاهده بضــــــعة  

ــابوه برشـــــــــقة من طلقات فرســـــــــان من الســـــــــعوديني يف الوقت الذي كان خيتىب ء فيه وراء جذع خنلة. فأصـــــــ
 بنادقهم وهم قريبون منه. 

قطع عـبد العزيز رأس عـدّوه ومحـله معـه إىل الر�ض. مثّ أمر أن يطوف ـبه يف بالد جنـد كّلهـا وـقد زرعـه      
دير احلزين فوق رمح يتقـّدمـه أربعون حمـارابً يـدحرجون أمـامهم إطـارات كبرية مغّلفـة ابملطـاط. فكـان هلـذا اهلـ

الذي يرتّدد بعيداً يف الصــحراء غرض واحد هو إعالم الناس أّن الســعوديني هم الغالبون وأّن ابن رشــيد قد 
 ر، منذ اليوم، للخوف من إجراءاته االنتقامية. مات، وأنّه مل يعد أي مربّ 

ل هذا األخري من تِ مث قُ صــــه التجربة، فقتله أحد أخوانه.  ف ابن رشــــيد فقد كان فىت مراهقاً تنقُ أّما خلَ      
ّرت إىل هذه ل ابن عمه. فتنازع ذكور العائلة كّلها يف اقتســــــــــــام مرياثه. وأخذت قبائل حائل، بعد أن جُ بَ قِ 



166 
 

املنازعات، تتقاتل بدورها. هكذا شــاعت الفوضــى عندها فأصــبحت يف حالة اســتيطان مســتمر. نعم، إّ�ا 
 مل تعد متّثل أي خطر على بالد جند. 

ا دخــل ولــد عبــد الرمحن دخولــه الظــافر إىل الر�ض، تقــّدم حنوه اجلميع معربني عن تقــديرهم  وعنــدمــ     
وشــكرهم، حىت أولئك الوهابيون الذين كانوا ينتقدونه بشــّدة. مث أقيمت صــالة الشــكر يف املســجد، وعلى 

قدماء اإلخوان ورجال أثرها ّمتت تسـمية أمري الر�ض من ِقَبل أبيه مِلكاً على جند وإماماً للوهابيني حبضـور  
الدين وزعماء املنطقة والقادة العسكريني. وبذلك اجتمعت له السلطة السياسية والسلطة الدينية. لقد بدأ 

 حلم املراهقة يتحّقق يف األمر الواقع. 

منذ ذلك اليوم اختذ عبد العزيز اســــم ابن ســــعود بصــــورة رمسية. لكّن رفاق الســــالح اســــتمّروا يطلقون      
م "منر الصـــــــــــــحراء" إحياء لذكرى القفزة الرائعة اليت قام هبا يوم انقّض على رقبة احلاكم عجالن عليه اســـــــــــــ

 واسرتّد فيها عاصمته بقبضة يده. 

يف ذلك اليوم قّدمت األضـــــحيات واحتفل الناس يف الر�ض وما حوهلا ابملناســـــبة ملّدة أســـــبوع كامل.       
 ام القلق والقتال.والواقع أّ�ا قد استحّقت هذا العيد بعد أعو 

لكّن عبد العزيز مل يكن يريد االنفراج للنابض الذي شــّده بقوة. فاالســتيالء على جند يف نظره مل يكن       
 غري مرحلة أوىل. إّن األعظم واألجمد، لكّنه األصعب أيضاً، هو ما جيب أن يفعله من بعد.

ة من حمـاربـيه يف مـيدان املـديـنة الكبري ليطلعهم على بعـد مثـانـية أ�م من املـناداة ـبه ملكـاً مجع إلـيه النخـب     
ــيــل من الرجــال املقــاتلني الــذين غطّتهم نــدوب اجلراح   خططــه. وقــد وقف قليالً أمــام مجهور النــاس فصــــــــــــ
يقودهم ابن جلوي. لقد كانوا اخلمسة عشر من الرجال األحياء الباقني من اجملموعة األوىل من املتطّوعني، 

 الوالء يف جربين.  الذين أقسموا له ميني 
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وهناك خطبهم عبد العزيز من أعلى درجات القصــــــــر، وشــــــــكرهم على أّ�م خدموه مبثل هذا التفاين،       
ــيم، ومعارك   ــتيالء على الر�ض، وفتح األفالج واخلرج، مثّ فتح القصـــــــ وذّكرهم بكّل ما قاموا به معاً: االســـــــ

 على ابن رشيد. البخارية وشنانة، وطرد األتراك مثّ االنتصار النهائي 

"قال هلم: لقد أنزلت بكم حمناً ثقيلة، هذا شيء أعرفه، لكّننــــــــــــي أعرف أيضــــــــاً أبيــــة جــــرأة تغلبتــــــــم   -
عليهـا. إّن مـا فعلنـاه هو شــــــــــــــيء كثري، لكنـّه قليـل ابلنظر ملـا بقي علينـا أن نفعلـه! وأ� ال أريـد أن 

تبعتموين أعدكم، بعون هللا، أن أجّللكم أرغم أحداً على أن يتصّرف يف غري ما يرضاه لنفسه. فإذا  
ــتمعون برفاهية هي أكرب كثرياً من تلك اليت عرفها  ــتســـ ــعباً عظيماً وســـ ــأجعل منكم شـــ ــر. ســـ ابلنصـــ
أجدادكم. سـتنشـرون يف كّل مكان نقاوة عقيدتنا، تبعاً لدعوة سـّيد� حمّمد بن عبد الوهاب. وإّنين  

دة الفاسقني. من أجل ذلك أقول لكم: ال تدعوا ألعلم أّنكم تتحّرقون رغبة يف طرد األجانب وإاب
أســـــــــــلحتكم تصـــــــــــدأ، بل احزموا بطونكم من أجل معارك جديدة! فإىل األمام! مع هللا! من أجل  

 إصالح العقيدة وغزو اجلزيرة العربية!".  
وفجأة خرجت الســـــــيوف من أغمادها، والتحمت ألوف من شـــــــفرات الفوالذ يف الشـــــــمس، مثّ ترّدد      

 م من أعماق كّل الصدور. هتاف عظي

ومضـــــــى الليل كّله وقد حفلت شـــــــوارع الر�ض وميادينها ابلغناء والرقص. مثّ تفّرق الناس عائدين إىل      
ــاب   قراهم. ويف أثناء األ�م التالية كانت تســـــــــمع حىت ختوم بالد جند العبارة امللتهبة اليت رّددها امللك الشـــــــ

 أمام جنوده وخلصائه. 

 إىل األمام! مع هللا! من أجل إصالح العقيدة وغزو اجلزيرة العربية!.   -
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كان ابن سعود حىت ذلك الوقت قد بلغ السابعة والعشرين من العمر. كان رقيقاً قو�ً وطويالً كأنّه الربج      
 الثابت املكني.  

قيمته      بعد ذلك جيادل يف  يعد أحد  مل  العظيم مثّ  توّجه هبالة من اجملد  الذي حّققه قد  النصر  وكان 
ن الرشيد وغزا بالد جند بذؤابة سيفه. ومع ذلك فإّن  العسكرية. لقد عرفنا كيف غلب األتراك وسحق اب

 سلطته كانت ما تزال متزعزعة غري اثبتة.  

ذلك أّن القبائل املقيمة يف اجلزيرة العربية الوسطى واليت اعتادت احلرية املطلقة خالل قرون من حياة      
ائله وخصائصه. كّل نظام مهما تكن فض  –البداوة مل تكن أبداً على استعداد للخضوع لنري سيد واحد  

 يبدو هلا ضغطاً غري حمتمل، بل هو إهانة ألقدس ما كانوا ميلكون.  

" يقول لنا حيت: إّن روح العشرية يطالب أصحابه قبل كّل شيء بوالء مطلق غري مشروط حنو اآلخرين    
مسبقاً أن تكون هذه من أعضاء العشرية، فهو نوع من التزّمت الوطين املثري. والوالء حنو القبيلة يفرتض  

األخرية بنفسها، وحدة كاملة، كافية، ومطلقة، وهو الوالء الذي يقابل على حنو من األحناء فردية أعضاء 
القبيلة وقد ألقت بظّلها مستوى عال رفيع. وكّل قبيلة أخرى تعترب يف النتيجة فريسة مشروعة، وغرضاً معيناً 

 ".  )1(للتخريب والقتل 

وبتعبري آخر كانت القبائل العربية شبيهة برمال الصحراء. كّل منها تشّكل ذااتً مستقلة بوحشية شرسة.     
منها كتلة  جنعل  أن  جداً  الصعب  من  لكّنه  عليها،  اليد  قبضة  بشّد  هبا  منسك  أن  ميكن  وهي كالرمال 

شّتت يف وحدات صغرية  موحدة. فال يكاد الضغط يرتفع حىت تسيل حبات الرمال من خالل األصابع وتت
 معزولة بعضها عن بعض، ومستقلة إحداها عن األخرى كما كان شأ�ا من قبل.  

 
"إنّ .  22–21ص:  ،ك.حتي .فیلیب  . 1 قائالً:  المؤلف  األولى   ویضیف  االنتصارات  وبعد  وتنمیتھ  تطویره  بعد  العربي  الخلق 

ص من روح العشیرة، وال من الجانب غیر اإلجتماعي لفردیتھ، من ھنا یجب أن نرى العوامل األساسیة لإلسالم لم یستطع التخلّ 
 تھا وأخیراً إلى ضیاعھا".  التي قادت مختلف الدول اإلسالمیة إلى تفتّ 
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إّن أكثر العرب مل يساندوا عبد العزيز ابلوالء الصادق أو يف ظل مثل أعلى. فلم ينضّموا إليه إال بوازع     
نعنا شيء من االنصراف دون رقابة املصلحة. كانوا يقولون يف أنفسهم: إنّنا إذ نتخّلص من ابن رشيد ال مي

 إىل العمليات العادية من السلب والنهب. 
ففي نظرهم أّن التجّمع حول أمري الر�ض جيب أن يكون وقتياً وعابراً. أّما وأّن عدّوهم قد مات فإّن    

 حتالفهم مل يعد ذا غرض معني. 
ء. أَومل يكن قّدم نفسه إليهم على أنّه  على أّن عبد العزيز نفسه قد أسهم يف خلق هذا الفهم اخلاطى    

"بطل االستقالل العريب"؟ فماذا تعين هذه الكلمات إذا مل تكن دعوة موّجهة إىل األمراء والشيوخ ملعركة 
 يستمتعون يف �ايتها حبّقهم الكامل ابلتصّرف على هواهم. 

لكّن عبد العزيز مل يكن يف نيته أبداً أن يدع القبائل تعود إىل فوضاها القدمية، فأهَوت قبضته عليهم      
القيام أبقّل غزوة دون  ينتظرون منه. فلّما رأت امللك مينعها من  بطريقة بدت هلم أشّد وأقسى ممّا كانوا 

إرادته، بدأت تتذّمر وتضّج مث تنتفض    موافقته، ويعاقب بشّدة تلك اليت تركب رأسها وتصّر على جتاهل
 وتنضوي يف طريق الثورة والتمّرد.  

لقد كانت بني جند والكويت منطقة ذات ختوم غري حمّددة حيث تعيش قبائل مطري. هذه القبائل      
غري  هلا  تبدو  تصرّفاهتا وضبطها  ملراقبة  حماولة  وكانت كّل  بصورة خاصة.  النظام  على  مستعصية  كانت 

وكان على رأسها حمارب من الطراز األول هو الشيخ دويش، ال يروقه أبداً أن يكون حتت الوصاية    حمتملة.
اليت يريد ولد عبد الرمحن أن يفرضها عليه. وعلى ذلك فقد قّدر، يف تعّلقه الوحشي الشرس ابمتيازاته، أّن  

ّتصل ابلفريق من قبائل مشر عليه حتطيم سلطة ابن سعود قبل أن يتاح له الوقت الكايف لتعميق جذوره، فا
الذي يعيش يف القصيم، وكشف هلم عن األطماع غري املقبولة لألمري اجلديد، وأقنع حاكم بريدة على رفض  

 كّل تبعية حنو السعوديني. 
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أّما عبد العزيز فقد تبّينت له مباشرة خطورة هذا العمل منذ علم أّن حاكم بريدة رفض تنفيذ أوامره       
الذين انتدهبم إليه من االقرتاب من مدينته. فتقّدم على رأس ألف حمارب جندي وسار حنو ومنع الرسل  

 بريدة. 
 

ويف وسط الطريق، بني الر�ض وبريدة، اصطدم ابن سعود بكوكبة من الشمريني املتمّردين الذين يقصدون    
 ر كبرية. إىل قطع الطريق عليه. فحمل عليهم دون ترّدد ومّزقهم بعد أن أنزل هبم خسائ

مثّ توّجه حنو قبائل مطري، الذين سارعوا إىل جندة الشمريني، فهزمهم بدوره وأرغمهم على الرتاجع إىل        
املتمّردين بطريق  يعاقب  القضية يف نظره ال ميكن أن تقف عند هذا احلد. كان عليه أن  أرضهم. لكّن 

عودة إىل مثل ذلك. وقد طاملا غّري املطريّون  تذهب مثًال يف الناس، حبيث ينزع من نفوسهم كّل رغبة يف ال
 معسكرهم. وإذاً فإّن عليهم أن يتعّلموا على حساهبم أبّن هذه األ�م قد مضت إىل غري رجعة. 

 
هكذا توّغل ابن سعود يف أراضيهم وأحرق قراهم حىت حدود الكويت، وشنق زعماءهم، أّما الشيخ      

 دويش فقد دان بسالمته إىل هربه.  
 كان ابن سعود يقول: إّنين سألّوح بسيفي يف وجه البدو، فهذا هو املنطق الذي يفهمونه".  "-  

 لقد طاردهم وفّرق صفوفهم حىت جاء األحياء منهم خاضعني يلتمسون عفوه. 
مثّ سار حنو بريدة. وتصديقاً للمعلومات اليت محُِلت إليه، وجد األبواب مغلقة واملدينة يف حالة حصار.      

له أصدقاء يف ذلك املوقع. ففي ساعة صالة املساء، وبينما كانت احلامية كّلها جمتمعة يف املسجد، وكان  
فتح له هؤالء األصدقاء األبواب فتدّفق احملاربون النجديون عربها وفاجأوا سكان املدينة. مث جّر احلاكم 

جبهته يف الرتاب، ألنّه كان ينتظر الذي كان قد عّينه قبل وقت قصري إليه، فسقط على ركبتيه ابكياً، ومرّغ  
أن تقطع رقبته، لكّن ابن سعود وّجه إليه نظرة ازدراء، وأمره أن ينهض واقفاً مثّ قضى أبن يرتك املدينة حاالً 

 مع عائلته كّلها. 
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كانت قلعة بريدة مفتاح جند الشمالية وحمطّة هامة يف طريق القوافل. ولكي حيول دون العودة إىل مثل       
 ه األحداث عّني ابن سعود ابن جلوي حاكماً عليها. هذ

 
وكان ابن جلوي رجالً نشيطاً خملصاً، وّممن أقسم ميني الوالء لعبد العزيز يف حقل النخيل من جربين،       

وتبعه منذ ذلك الوقت يف كّل املراحل. لقد كان يف وسع ولد عبد الرمحن أن يثق به. وكان حيدث من 
 قرتبون منه ما جعل لكالمه قّوة الشريعة، حىت ابلنسبة ألكثر البدو ثورة ومترداً.  اخلوف يف نفوس من ي

 منذ ذلك اليوم مل حيدث أي اضطراب يف القصيم. هكذا ّمت إمخاد الثورة يف مقاطعات الشمال.       
 

عجمان هم ومل يكد اهلدوء يعود إىل القصيم حىت انفجرت ثورة أخرى يف اجلنوب. يف هذه املرة كان ال     
الذين يسعون إىل رفض وصاية عبد العزيز. أّما موطن الثورة ففي مدينة ليال، وكان الذين يؤلّبون الناس عليه 

 بضعة حماربني متعّصبني من فرقة القتلة.  
وكانت هذه الثورة أشّد خطورة من سابقتها. أوالً ألّ�ا أقرب إىل الر�ض، وألنّه من احملتمل ابلنتيجة      
انتفاضة دينية أن مي العاصمة أبن زرع فيها  القتلة قد ّمسم  إّن تصّرف هؤالء  العاصمة. مث  تّد خطرها إىل 

أحدثت االضطراب يف العقول. فوجب على ولد عبد الرمحن التدّخل بنشاط خاص. لقد كان ما جرى 
 معركة طبقية مللكية �شئة ضد إقطاع صاخب شغب يرفض االحنناء أمامها. 

توّغل عبد العزيز يف منطقة العجمان بقوة، وكان عليه تصفية بعض احلساابت الشخصية معهم، فدّمر      
أراضيهم بطريقة منّظمة وأرسل قّوتني أتديبّيتني إىل قرييت القطني واحلوطة، وأمرمها ابجتياحهما بعد إابدة  

 السكان فيهما. 
قى حجر على حجر. ال شيء جيب أن يدّل إىل موقع "لقد أمر رؤساء املفرزتني قائًال: جيب أّال يب  -

 هاتني املدينتني".  
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وّمت تنفيذ هذه األوامر بدقة. مثّ سار حنو مدينة ليال، فأخذها عنوة وأرغم احلامية على االستسالم      

 وقضى بقطع الرؤوس لتسعة عشر عضواً من فرقة القتلة.  
ة، وأرسل رسله إىل املقاطعة كّلها يدعو فيها الناس إىل مدينة  مثّ أرجأ تنفيذ العقوبة أربعاً وعشرين ساع    

 ليال، ألنّه كان يريد أن حيضروا عقوبة اجملرمني. 
 

ويف أثناء الليل، أمر ابقامة منّصة خارج احلصون فوق مساحة من األرض جرت عادة القوافل أن جتتمع     
ورة وعدد كبري من البدو وازدمحوا فوق الفناء أمام فيها. وعند الفجر توافد سكان املدينة وأبناء القرى اجملا

 املنصة.  
 كانوا يشغلون اجلوانب الثالثة من مضلع رابعي، بينما جعل الوسط خالياً من قبل قوة جندية.        

 
 
 

هذا وقد اجتاز ابن سعود املوقع بصمت مأساوي مؤثّر، وصعد املنصة حييط به شيوخه وحرسه اخلاص.     
وقد منحته هامته اهلرقلية وغضبه الذي كان يغضن معامل وجهه هيئة رهيبة. مثّ فتحت أبواب املدينة ورؤي  

هندي، واقتيدوا، واحداً   القتلة التسعة عشر يتقّدمون يف بطء شديد مثقلني ابلسالسل ويسريون يف رتل
 وراء اآلخر، حىت أسفل املنّصة وأرغموا على الركوع. 

 "قال ابن سعود وهو يشري بيده: ال حول وال قوة إال ابهلل!".  - 
 

ويف الوقت نفسه اجتاز املوقع عبد عمالق أسود، عاري الصدر حيمل سيفاً، يتبعه مساعداه، وجاء       
قرأ ك احملكومني.  صّف  أمام  هبا يقف  استحّق  اليت  األسباب  معّدداً  االهتام،  قرار  الوهايب  احملكمة  اتب 
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املتمّردون حكم املوت. وبذلك روعيت كّل اإلجراءات الرمسية لتنفيذ العقوبة الكربى. لقد كان ابن سعود  
 يعة.  حريصاً على إظهار أنّه مل يكن يتصّرف بقسوة وال بدافع اإلنتقام، بل إلرغام رعا�ه على احرتام الشر 

 
وخز اجلالد األسود جانب كّل رجل بدوره بذؤابة سيفه، ويف الوقت الذي كانت فيه الضحية تتقّلص       

مقشعرّة مبالمسة الفوالذ، يقطع رقبتها. مثاين عشرة مرّة شوهد اجلالد وهو يقوم ابلعمل نفسه. ومثاين عشرة  
اسع عشر بدوره وركع أمام ابن سعود أشار هذا  رأساً دامية تدحرجت فوق الغبار. وعندما تقّدم احملكوم الت

 األخري إىل اجلالد أن يبتعد.
قال له: إّنين أعفو عنك. وأنت حّر فاذهب وقل يف كّل مكان ما عساك رأيته. قل للصحراء كّلها كيف - 

 يصون ابن سعود العدالة وحيّققها. 
ّصة وخطب الناس. فشرح هلم ما تعنيه وبعد انتهاء اإلعدامات تقّدم ملك جند إىل األمام فوق املن     

خطيئة التمّرد والعقوابت الرهيبة اليت تصيب اجملرمني الذين يقومون ابرتكاهبا. مثّ طلب إىل احلاضرين أن  
 يقرتبوا منه وقد خفض صوته وكّلمهم بلهجة أكثر رقة.  

أعاقبكم على هذا النحو. فال  "قال هلم: أنتم رعا�ي احملبوبون. اعلموا أنّه ليس أشد إيالماً يل من أن    - 
 ترغموين على معاودة هذا األسلوب. اختاروا من بينكم حاكماً خملصاً ميكن أن أثق به.  

إّنين أترك لكم احلّق يف أن حتكموا أنفسكم وتديروا شؤونكم شرط أن تُقِسموا على أن تكونوا موالني         
وا ينتظرون أن متّزق صفوفهم أو أن حيّولوا إىل خملصني". وارتفعت من اجلمهور مههمة من املفاجأة. كان

العبودية. وها هو ابن سعود يسمح هلم ابختيار حاكمهم! هذه األرحيية أحدثت أتثريها العميق يف النفوس.  
لكّن جثث املعّذبني الثمانية عشر بقيت معروضة أمام الناس ملدة ثالثة أ�م، تفرتسها الكالب والطيور 

 ذا املشهد الرهيب مبثابة حتذير لّلذين تسّول هلم نفوسهم إشعال �ر الثورة.  واجلوارح، لكي يكون ه
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وذاعت قصة مدينة ليال وانتقلت من قرية إىل قرية. كانت حتكى عند كّل مساء أمام نريان املضارب.       
رات خيال البدو إىل إّن العقوبة القاسية اليت أنزلت ابحملّرضني على الثورة، واألرحيية املفاجئة اليت تبعتها أاث

أبعد احلدود. "قالوا: هذا هو الرجل اجلدير أبن حيكمنا. إنّه حمارب عظيم، وقاض حازم، لكّنه عادل، 
 وزعيم ينهض ملسؤولياته ويعرف ما يريد".  

 
وتسامعت أكثر القبائل بعداً أبنباء تنفيذ عقوبة اإلعدام ابلقتلة فأخذها خوف شديد. "شيئان خباصة      
ن يف العرب: القوة والعدل. لقد كانوا يعرفون أّن ابن سعود رجل قوي. مثّ علموا بعد ذلك أنّه عادل يؤثّرا

أيضاً وقد ظهر مصّمماً على أن حترتم إرادته. فاألفضل هو أن يطيعوه ال أن يتعّرضوا لغضبه". هـكذا ّمتت 
 السيطرة �ائياً على ثورة اجلنوب. 

 

بينما كان ابن سعود يعاين هذه املتاعب الداخلية، كان املوقف اخلارجي قد تطّور كثرياً. إّن الثورات      
اليت كانت العالمات املنبئة عنها قد تواترت ابدىء األمر وأرغمت األتراك على سحب حامياهتم من القصيم 

 تراك" على السلطة يف بالدهم.  استوىل "الشبان األ 1908انتهت إىل االنفجار واالشتعال. ويف عام 

ويف العام التايل كان السلطان عبد احلميد قد أسقط عن عرشه وويل مكانه السلطان حممد اخلامس. وكان 
 الثالثي أنور وطلعت ومجال الذين حيكمون تركيا، قد تعّهدوا ابالنقطاع عن أخطاء املاضي. 

دة اجلدد احتفظوا يف أثناء ذلك بنقطة واحدة  كما وضعوا خطة لتحقيق اإلصالحات الواسعة. لكّن القا
من سياسة العهد القدمي: كانوا مّتفقني متاماً على عدم التنازل عن البالد العربية. وكانت قراراهتم كّلها آية  

 على استعدادهم لتشديد القبضة عليها. 
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و       العراق  من  يف كّل  طاقة،  وأعظم  شباابً  أكثر  جدداً،  حّكاماً  عّينوا  املقاطعات هكذا  ويف  سور�، 
الساحلية للخليج العريب والبحر األمحر. كما زادوا حامياهتم يف بالد األحساء. وأخرياً عّينوا احلسني شريفاً 

 على مكة.  

كان شريف مكة واحداً من أكثر األشخاص أمهية يف العامل اإلسالمي، إذ أنّه يتمّتع ابمتيازات دينية       
ن احلرمني استمراراً للخليفة على حنو من األحناء، ذلك ألّن اخلليفة مل يكن يف واسعة. وكان ابعتباره ساد 

وسعه إعالن اجلهاد دون موافقته. يضاف إلـى ذلك أيضاً أّن تعيني احلسني بدا لقادة جلنة "االّحتاد والرتّقي" 
شراف "النبالء" من أحفاد اختياراً موّفقاً بصورة خاصة. كان هذا األمري العريب هامشياً منتسباً إىل طبقة األ 

هاشم، جّد النيب حممد. وكان قد تزّوج ابنة أحد كبار املوظفني األتراك ووضع نفسه طمعاً وجشعاً حتت 
اخلاصة   أنّه سيخدم خططها  من  ثقة  على  العثمانية  السلطات  أصبحت  وبذلك  القسطنطينية.  تصّرف 

 ابألمانة املطلوبة.  

 القّوات األوروبية مكتوفة األيدي. أّما بريطانيا فقد دعمت قواعدها يف ويف أثناء هذه السنوات مل تبقَ      
اجلزيرة العربية بعد أن نّظمت ونّسقت بيد بطيئة، ولكن اثبتة، خيوط اجلمة املعّقدة للمصاحل واملنافسات 

 اليت تشّد هذه املنطقة من العامل وتضغط عليها. 

 احلكم بعد األزمة اليت انفجرت يف الكويت يف أغسطس  لقد تظاهرت بعدم االهتمام بنظام مبارك يف     
، أقدم   1903، لكّن ازورارها عن هذه املدينة مل يستمر ملدة طويلة. ففي عام  1901(آب) من عام  

اللورد كورزون على احتالل املرفأ بصورة مفاجئة وأرغم مباركاً على تسوية ديونه حنو احلكومة الربيطانية على  
". فرتّتب على هذه املعاهدة أن تفوز انكلرتا حبق احلماية على الكويت وحبق ممارستها شكل "معاهدة خاصة 

 .  )1(لصالحيات "شرطة اخلليج" مثّ انسحبت القوات الربيطانية بعد ذلك 

 
 .230المسألة الشرقیة، ص  ،جورج أنسل : نظرا  . 1
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مثّ عقدت احلكومة الربيطانية بعد ذلك مع القيصر اتفاقاً تنال روسيا مبوجبه حّق التدّخل واحلماية على 
بالد الرتكستان وإيران الشمالية، بينما احتفظت بريطانيا لنفسها حبّق السيادة على إيران اجلنوبية واخلليج 

 .  1907أغسطس (آب)  31العريب 

املن      العمل  الربيطانية قد بدأت وبينما كان هذا  يتّم يف مشال شبه اجلزيرة كانت وزارة اخلارجية  هجي 
ابلتمهيد لنفسها وترسيخ أواتدها يف اجلنوب. لقد أبعدت األطماع الفرنسية يف قناة السويس ابملوافقة على  

إبريل (نيسان) من عام   11أن يكون لباريس حّق الرقابة على مراكش، وذلك مبوجب معاهدة وقعت يف  
وّجهت حكومة لندن حنو األتراك يف    1906، ويف الوقت نفسه ُترتَك مصر لربيطانيا. ويف عام  1904

العقبة ضربة أخرى مكّررة بذلك حادث الكويت كلمة كلمة وسطراً سطراً. والعقبة هي مرفأ يطّل على 
ة قام هبا البحر األمحر ويقع قريباً من السويس حيث أرغم السلطان على سحب قواته منها بعد مظاهر 

 األسطول الربيطاين. 

هكذا كان يتحّدد حول اجلزيرة العربية هتديد مزدوج: أّما التهديد األول فقد سّببته تقوية احلاميات      
 الرتكية، والثاين نشأ عن تدعيم النفوذ الربيطاين. 

رج شديدين هذا كّله ما كان ليمضي دون أن يقلق ابن سعود. لقد بدأ يشعر بوجوده يف ضيق وح     
لبالد جند عام   العربية 1905منذ أصبح سيداً  اجلزيرة  البقاء حمصوراً يف رمال  . كان عليه، حتت طائلة 

الوسطى، أن يؤّمن لنفسه منفذاً على البحر، وأقرب حبر إليه هو اخلليج العريب. لكن ما هي فائدة الدخول 
سيجد نفسه يف اليوم التايل يف نزاع    –مؤكد    وهذا غري  –يف نزاع مع األتراك، إذا كان بعد تغّلبه عليهم  

 مثله مع انكلرتا؟ 

وملا مل يكن يعلم أّي اجتاه �خذه، توّجه ولد عبد الرمحن حنو مبارك، وسأله أن يتعّرف إىل رأي محاته      
) فاّتصل أمري الكويت ابلسلطات الربيطانية وبّني هلا أّن مصاحل 1911يف هذا املوضوع بصورة خفية عام (
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ابن سعود ليست متعارضة مع مصاحلها، فهما كالمها يريدان إخراج األتراك من اخلليج العريب. لكن هل 
االمرباطورية   مع  للحرب  ذريعة  تسّبب  أن  العمل دون  قادرة على حتقيق هذا  الربيطانية  احلكومة  كانت 

بن سعود هبذه املهمة مكا�ا فإّ�ا  العثمانية، وأن حتدث التحّرك يف كّل املستشارّ�ت األوروبية؟ أّما إذا قام ا
لن تكون أكثر من نزاع داخلي صغري يسهل احلفاظ على أبعاده احمللية، مثّ تكون النتيجة النهائية لفائدة  
اجلميع. فاقتنع الربيطانيون هبذا املنطق الذكي املاكر وأجابوا مباركاً أبّ�م لن يعرتضوا على تصّرف حليف  

 ويت. وكان هذا اجلواب قد حّقق متنيات مبارك متاماً. شرط أّال ميّس مقاطعة الك

على أنّه رغم التأّكد من احلياد االنكليزي تبقى احلرب ضد األتراك أمراً مشكوكاً يف نتائجه. وملا كان مبارك 
يعلم جيداً ما جيري يف القسطنطينية نصح ابن سعود ابالنتظار، فالتصّلب الرتكي مل يكن غري هلب اهلشيم، 

الضرورية وسيتب الوسائل  الطموح وأّ�م ال ميلكون  العربية شديدة  أّن سياستهم  األتراك بسرعة  الشّبان  ّني 
 للحفاظ عليها وصيانتها.  

) أقدم اإليطاليون 1911والواقع أّن نبوءة مبارك قد حتّققت أسرع مما كان يقّدر. فقبل �اية ذلك العام ( 
املنازعات اإليطالية الرتكية حىت اندلعت �ر احلرب البلقانية    على مهامجة طرابلس الغرب، مثّ مل تكد تنتهي

 )، وسار الصربّيون حنو سالونيك والبلغاريون حنو القسطنطينية. 1912األوىل ( أكتوبر "تشرين أول" 

 وبذلك يكون األتراك يف حاجة إىل كّل جندي من جنودهم. 

 وهنا أدرك ابن سعود أّن وقت العمل قد جاء.      

بني الكويت وعمان، على طول اخلليج العريب، متتّد منطقة رملية فقرية وحزينة، إّ�ا منطقة األحساء       
 وهي قليلة السكان.  

فإذا أتى فصل صيد اللؤلؤ تغّري فيها كّل شيء وأصبحت املنطقة مركزاً لنشاط جتاري مكثف. إّن القبائل    
بحر لعقد الصالت والصفقات مع سكان الشريط اليت تسكن عادة يف داخل هذه األرض تتوافد حنو ال
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الساحلي وجزيرة البحرين اليت تقوم يف مواجهتها. إّن القطيف والعقري وُخَرب واملراىفء األخرى اليت تكون يف 
العادة خالية من الناس تستقبل يف ذلك الفصل مجهوراً صاخباً من أصحاب األعمال. فإذا انقضى هذا 

ت املدن، أّما التجار فإّ�م حيملون بضائعهم إىل أسواق اهلند وفارس، وتعود الوقت انسحبت القبائل وخل
 األحساء عند ذلك امتداداً صحراو�ً خالياً من الناس. 

يف ذلك العصر كانت األحساء خاضعة حلاكم تركي يقيم يف اهلفوف، عاصمة املقاطعة، فأرسل ابن      
عند السكان، وليكّون فكرة واضحة عن حجم احلامية  سعود عدداً من اجلواسيس ليعرف الوضع النفسي  

 العسكرية.  

فلّما عاد هؤالء الرسل السريّون رفعوا إليه تقريراً مشّجعاً كّل التشجيع. أّما سكان اهلفوف فقد كانوا      
ة مرهقني مزعجني من قبل األتراك ألّن إدارهتم الفاشلة جتعل حياهتم مستحيلة. كما أّن املنطقة كانت حاشد

ابجملرمني الذين يعتدون على القوافل ويسلبو�ا، فلم يكن فيها من يشعر ابألمن. أّما فيما يتعّلق حباميات 
 اهلفوف واملدن الرئيسية الساحلية فقد ّمت ختفيضها ختفيضاً كبرياً. 

الب    اجلهة  املمكنة إىل  لتنتقل ابلسرعة  البصرة  إىل  القوات  القسم األكرب من هذه  استدعَي  لقانية،  لقد 
وأضاف  وأسلحتها،  أمتعتها  بكامل  قليل  قبل  الشمال  حنو  اجتهت  قد  املشاة  من  قوية  وحدة  وكانت 
اجلواسيس أّ�م قد التقوا يف املقاطعة عدداً كبرياً من الوهابيني وقال هلم هؤالء: إّ�م مستعّدون لتبّين قضية 

قنعت ملك جند أبّن من املمكن القيام بعملية ابن سعود فيما لو قِدَم إليهم بقوات كافية. هذه املعلومات أ
 عسكرية يف مقاطعة األحساء. 

وبعد أن جّند خرية قواته اّجته عبد العزيز حنو الشرق خبطوات حثيثة دون أن يتوّقف يف أي مكان،       
قد  على أمل أن يسبق املخربين الذين حيتمل أن يكونوا قد الحظوا وجهته فانطلقوا ينذرون احلامية به. ل
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اجتاز صحراء الدهناء يف مرحلة واحدة فقط، ونفذ إىل األحساء مثّ انقّض مباشرة على اهلفوف. فوصلت 
 قواته مساء اليوم الثالث عند ختوم املدينة دون أن يعلن أحد عن وصوله.  

ينة كان الليل حالك السواد ال قمر فيه، وقد اجتاز ابن سعود الواحة الكثيفة اليت حتيط حبصون املد      
يصحبه سبعمائة رجل ووقف هناك مستخفياً وراء أشجار النخيل، أمام ابب إبراهيم ابشا، مثّ ترّجلوا يف 
تلك املنطقة وتقّدموا زاحفني على بطو�م حنو األسوار ذات الشرفات، فبدا هلم أّن خندقاً قد حفر حديثاً 

 راج عالية ومربعة يشغلها احلراس املراقبون. حوهلا. وكانت تعلو هذه األسوار احملّصنة على مسافات متباعدة أب 

على تسّلق األسوار مستعينني بسالمل من خيوط       اثنا عشر جند�ً  يتنفسوا الصعداء أقدم  ودون أن 
النخيل فطعنوا احلراس ابخلناجر وفتحوا ابابً يسمحون به ملن بقي من القوات املسّلحة ابلدخول إىل املدينة.  

السرعة والصمت حبيث أنّه مل يعِط اإلنذار بوجود العدو. لقد كانت املدينة �ئمة،   فكانت تلك العملية من
 يغّلفها صمت ثقيل.  

هبط رتل الوهابيني حنو شارع السوق، أي سوق اخلميس، مثّ توّجه مباشرة حنو القلعة. هذه القلعة      
حييط به اتج من األبراج الصغرية  كانت بناًء كبرياً مربعاً يشرف على املدينة كّلها،    –الكوت    –وتدعى  

املساعدة. وكان من حسن حظ املهامجني أّن حاجز الباب احلديدي مفتوح وأّن اجلسر املمتد فوق اخلندق 
 �زل، ابإلضافة إىل أّن أفراد فصيلة احلراسة �ئمون أيضاً، فقتلهم الوهابيون مث تدّفقوا حنو القلعة.  

على ِغرّة، فإّ�م مل جيدوا الوقت الكايف لرفع البنادق من مساندها، فُقِتل   ُأِخذواأّما  األتراك، الذين        
أكثرهم ابلسالح األبيض واستسلم اآلخرون دون مقاومة. وبعد ذلك بساعة واحدة أصبح النجديّون سادة 

 حها وحبست يف أقبية القلعة. القلعة. أّما الوحدة العسكرية اليت كانت حتتّلها فقد نُزِع سال

ومنذ أشرقت الشمس بنورها هبط ابن سعود من القلعة واجتاز املدينة بكامل قواته، يتقدّمه حامل      
 العلم. كان الوهابيون يرّددون األ�شيد ويضربون بالط الشوارع حبوافر خيوهلم.  
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شّدة املفاجأة اليت سّببتها هلم رؤية   وبسماع هذه الضجة هرع السكان إىل عتبات أبواهبم. وكان من     
 هذا العرض أّ�م احتاجوا إىل فرتة طويلة للخروج من ذهوهلم.  

كان احلاكم الرتكي والقسم األكرب من احلامية قد حجزوا أنفسهم يف مسجد إبراهيم مقتنعني أبّن ملك       
 مل إليهم اإلنذار التايل: جند لن جيرؤ أبداً على اقتحام بيت هللا. فأرسل ابن سعود مفاوضاً حي

"إذا أصررمت على املقاومة فإّنين سأضع لغماً حتت   -
املسجد وأفّجره بكم حنو السماء. وسيكون املشهد  
صورة مجيلة من األلعاب النارية! إنّه ليست لكم أية 
فرصة للنجاة أبنفسكم. وعلى العكس، فإّنكم إذا 
وافقتم على االستسالم أتعّهد حبمايتكم وأدعكم 

 ".  )1(خترجون ساملني من املدينة 
 ظّن احلاكم الرتكي أّن ابن سعود خيدعهـم.       

 أبداً على املساس ببيت هللا!".   رؤ"قال يف نفسه: إّن تقواه معروفة مشهورة. وإّن إمام الوهابيني لن جي - 

لكّنه حني شاهد النجدّيني يبدأون حبفر نقب عند املسجد أدرك أّن ولد عبد الرمحن مل يكن ميزح      
 أعاد النظر يف املوقف فوجد من احلكمة أن يقبل عروض املنتصر.   أبداً. مثّ 

بعد ذلك أبربع وعشرين ساعة كان األتراك يغادرون اهلفوف مبراسم الشرف يف احلرب. وتوّجهوا حنو      
 أقرب مرفأ وأحبروا إىل مدينة البصرة. ومل تكتب هلم العودة بعد ذلك إىل األحساء أبداً.  

 
 .، الجز�رة العر��ة والمستقبل. انظر: جیرالد دوغوري  1



182 
 

تالية كان ابن سعود جيوس خالل املقاطعة يف كّل اجتاه ليتقّبل خضوع القبائل، مثّ استوىل ويف األ�م ال     
 دون قتال على كّل من مرفأ القطيف وعقري، وعلى كّل الساحل حىت حدود الكويت. 

مثّ سحب ابن جلوي من بريدة وعّينه حاكماً على األحساء وكّلفه بفرض النظام يف املقاطعة بتطهريها من  
 اابت املنتشرة فيها.  العص

فقام ابن جلوي هبذه املهمة بنشاطه املعهود عنه. فلم يلبث سكان األحساء أن أصبحوا قادرين على التفرّغ 
  ألعماهلم. 

 " كان العرب يقولون: إّن صوجلان سعود طويل، وإّن ظّله ميتّد عرب الصحراء والبدو خيافونه".   - 

قع جاعلني من الضرورة فضيلة هلم. مثّ دخلوا يف مفاوضات مع ابن سعود واحنىن األتراك أمام األمر الوا     
. لقد أقّروا أّن األحساء جزء ال يتجزأ من جند وأّن ابن سعود هو ) 1(وعقدوا معه، ألول مرة، معاهدة رمسية  

بعدم   ملك القطاعني معاً، ومنحوه وشاح اهلالل، وأعطوه كّل األسلحة اليت خّلفوها يف اهلفوف، وتعّهدوا
التدّخل يف شؤونه اخلاصة. ويف مقابل ذلك قَِبَل ابن سعود ابالعرتاف ابللسان الرمسي لألتراك. والواقع أّن  

 هذا البند كان حرباً على ورق، ما دام أّن احلكومة الرتكية عاجزة عن تنفيذه. 

ملا تعّهدوا به. وأّما األحسا       ء، الفقرية املوحشة يف الظاهر، فقد أّما االنكليز فإّ�م مل يتدّخلوا التزاماً 
الرمال كانت تساوي  القاحلة من  إّن هذه األبعاد  العامل.  املناطق يف  كانت يف احلقيقة منطقة من أغىن 

 امرباطورية.  

لكّن ابن سعود مل يكن يعلم هذا بعد، وكذلك االنكليز. ولو كان شيء من ذلك جلرت األحداث،       
 . دون ريب، على غري هذا النحو

 
 الذي عقده قبل ذلك بسنوات قلیلة بین مخلص باشا وعبد الرحمن فقد كان اتفاقاً شفھیاً وحسب.   تفاق البصرةاا أمّ .  1
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وأصبح ابن سعود ملكاً على جند واألحساء. إّن هذا اإلحلاق األخري قد أعطاه منفذاً عريضاً على      
البحر وزاد أمهيته يف اجلزيرة العربية ز�دة ابلغة. فهو مل يعد ملكاً صغرياً غري ذي أمهية، سجيناً يف الصحراء  

عن القصيم، وها هو خيرجهم اآلن من األحساء.  الوسطى. لقد هزم األتراك يف شنانة، وأرغمهم على اجلالء  
ومن هنا تبّني ألصحاب العقول النرية أّن وراء هذه األعمال إرادة منهجية حاضرة، فبدأ زعماء القبائل من 
 أقصى شبه اجلزيرة إىل أقصاها ينظرون بدهشة إىل صعود قوته. لقد بدأت صورة "امللك العمالق" تبهرهم. 

صر ثورية من سور� لتجتمع به يف الر�ض، كانوا أعضاء يف "مجعية الفتاة"،  وهي هذا وقد جاءت عنا      
مجعية سرية أّسست يف دمشق لتحرير سور�. "يقول لنا لورانس: هذه اجلمعية كانت تضّم أصحاب أراٍض 

م وأدابء وفقهاء وموظفني كباراً، توّحدهم يف ظّل قسم الوالء، كلمات السر، وإشارات يعرف هبا بعضه
بعضاً، ومطبعة، وصندوق مشرتك، أّما هدفهم فهو تدمري االمرباطورية العثمانية. وبفضل السهولة الصاخبة 
عند السوريني، كانوا قد بنوا بسرعة منّظمة كبرية. وكانوا يبحثون عن العون يف اخلارج آملني أن يسرتّدوا 

مع مصر ومنظمة األحد، وهي مجعية   احلرية ابملفاوضات ال بتقدمي التضحيات. وكانت اتصاالهتم كثرية
شبيهة هبا أّسست يف العراق، وشريف مكة وبريطانيا العظمى، وابختصار: مع كّل الذين يعتقدون أ�م 

 .  )1(جديرون بتقدمي عو�م لتحقيق أغراضهم 

 قال البن سعود: حنن منهمكون يف إعداد مؤامرة واسعة ضد األتراك. لقد تفاوضنا من قبل مع مبارك   - 
يف الكويت، ومع احلسني يف مكة، هذان األمريان تعّهدا بتقدمي عو�ما، فلماذا ال يكون ملك جند على 
رأس هذه احلرب املقّدسة وهو الذي يتمّتع إبعجاب اجلميع بسبب فضائله القتالية؟ أفال يكون هذا رمز 

 جمد مجيل حلفيد سعود الكبري؟".  

 
 .  60أعمدة الحكمة السبعة، ص  ،. لورانست.أ.  1



184 
 

استمع إليهم ولد عبد الرمحن ابنتباه شديد. لقد كان هو أيضاً شديد االعتزاز ابالنتماء إىل العنصر      
 العريب وهو أشّد منهم رفضاً لفكرة أن يكون حمكوماً من قبل األتراك.  

ن يف لكّنه قّدر يف الوقت نفسه أّن حمّدثيه من أصحاب األفكار اخليالية، ّممن حيسنون القول وجيدو      
 رغباهتم حقائق واقعة.  

مل يدهشه أن يكونوا على اتصال مع مبارك. فمن هو الذي مل يّتصل مبارك به؟ أّما مع احلسني فإّن هذا 
للسلطان   اهلامشي املتزوج من امرأة تركية كان على اتصال وثيق بقادة االمرباطورية. أَوليس أنّه كان اتبعاً 

أّن عبد هللا، أحد أوالده، كان �ئباً لرئيس الربملان الرتكي؟ وأّن فيصًال،  واملساعد املخلص للخليفة؟ مثّ أليس  
ولده اآلخر، كان �ئباً عن أبيه يف الربملان نفسه؟ الواقع أّن آتمره على سادته بواسطة مجعية الفتاة السرية 

 ّدقني ... هو افرتاض ال يرد أبداً. نعم، لقد كان هؤالء احملامون الدمشقيون كّلهم فئة من املتش

أّما فيما يتعلق بتحرير سور� ولبنان، فالثابت أّن هذا املوضوع كان شّيقاً ومثرياً. فابن سعود مل يكن       
 جيهل اجلاذبية اليت متارسها هذه األراضي اخلصبة منذ قرون على قبائل الصحراء.

كان يقّدر أّن هذا التخطيط غري  إّن كّل معركة ختاض يف هذا االجتاه ستفوز ابلعطف الشعيب العام. ولكّنه  
 قابل للتحقيق يف ذلك الوقت. 

يضاف إىل ذلك أّن ما جاء الثوريون السوريون يعرضونـه عليه كان ابلنسبة للظروف القائمة من نوع       
، املغر�ت اليت ال جيب أن يستجاب هلا أبداً. فاملالحظ أّن البدو يف اجلزيرة العربية الوسطى قد تدّفقوا مرتني

العملية يف عهد أيب بكر وعمر،  املرة األوىل، فقد جنحت  أما يف  املتوّسط.  التاريخ، حنو حوض  خالل 
واستطاعت الفيالق اإلسالمية أن تغزو وتبين امرباطورية، ويف املرة الثانية فشلت العملية، يف عهد سعود  

 الكبري وعبد هللا، واجتذبت العدو حىت قلب شبه اجلزيرة.  

كانت   –ومهما اختلفت نتائج احملاولة اليت تقوم هبا اجلزيرة العربية من نصر أو هزمية    –مرة    ويف كلّ      
هذه احملاولة متّثل خيانة حنو اجلزيرة ابلذات، ذلك ألّن كّل الطاقات املبّددة خالل تلك البعثات العسكرية  
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ريب قد خرج من هذه  قد صرفت أصحاهبا عن الغرض األساسي، وهو بناء أمة عربية. كان الشعب الع
املغامرات املستنزفة لدمائه، يف القرن التاسع أو القرن التاسع عشر، منهوك القوى وأفقر مما كان عليه من 

وبتعبري آخر: إعادة الوحدة    )1(قبل، وبذلك يعود إىل فوضاه القدمية بعد تلك االنفجارات اهلائلة يف حيويته  
أن يكون من وراء موجة إسالمية جديدة،    –بكّل إخالص وصدقكما كان �مل    –إليها. ولئن قدَِّر له  

فهو لن يندفع حنو أهداف توّسعية إال بعد أن يوّحد مملكته وينّظمها. من أجل ذلك وجب أن تكون  
للمملكة حكومة وإطارات إدارية. كما جيب أن جتّهز أبسباب التقّدم والبناء وأن تستغل ثرواهتا، فإن مكَّن 

ورّسخ هلا قاعدة اثبتة، كان يف وسعه أن يوّجه أنظاره إىل اخلارج. نعم إّن سور� هدف    ململكته يف األرض
 مهم، لكّن العمل هلا يكون فيما بعد ... بل بعد وقت طويل. 

هكذا صرف ولد عبد الرمحن خماطبيه بكّل هتذيب. لقد كان عليه أن يفعل شيئاً آخر غري الركض وراء     
 األفكار اخليالية ... 

 إّن املهّمة اليت تستقطب فكره كّله كانت شيئاً خمتلفاً اختالفاً اتماً.     

 
الرحم التاریخیة ھا بمثابة  نا نكتشف ما قررناه من قبل من أنّ راء العربیة في مكانھا الطبیعي من المنطقة المحیطة بھا فإنّ حین نضع الصح  . 1

ره المؤلف من قبل. فالجزیرة العربیة ال وھو ما سبق أن قرّ   ،ما في اتجاه الشمال الشرقياتجاه وال سیّ   التي تدفع بموجات المھاجرین في كلّ 
ما الشمال  إلى جانبھ-سوریا والعراق    ا حولھا من األنشطة البشریة. ولذلك فإنّ تستطیع، بطبیعة أرضھا، أن تستوعب حضارة منعزلة عمّ 

ر لھا الظروف المالئمة التي تسمح ألصحابھا ببناء  قد كانت األحواض الطبیعیة التي تستوعب نشاط ھذه الھجرات وتوفّ  -األفریقي فیما بعد
د أن رفض ابن سعو–فھي تعطي ما عندھا  وإذاً  ،ا فقر الجزیرة العربیة فھو نابع من طبیعتھا ال من الھجرات المتتابعة منھاالحضارات. أمّ 

یرتكب الخطأ الذي ارتكبھ من سبقھ من الرجال. فھو لن یدفع بالده في واحدة من تلك المغامرات غیر المأمونة، حیث تسیل دماء شعبھ فیما 
  ص في انتزاع الجزیرة العربیة من نظامھا اإلقطاعي، وإعادة بناء األراضي ووضع حدّ ھ یتلخّ ال یفید. لقد كان ما یھدف إلیھ شیئاً آخر: إنّ 

ل الھجرتین اللتین تاریخ الجزیرة العربیة لم یسجّ   ق بعدد الھجرات فالواقع أنّ ا فیما یتعلّ وما تفرضھ السنن الطبیعیة علیھا. أمّ   للفوضى فیھا
أساسیاً في بناء كلّ   أشار إلیھما المؤلف وحسب. لقد كانت ھناك ھجرات كثیرة لعبت كلّ  حضارة نشأت في العراق وسوریا   منھا دوراً 

بتداء من المنطقة التي توازي البالد الیمنیة  استثناء الحضارة الحثیة. كما تضاف إلیھا ھجرات أخرى تفاوتت حجومھا نحو شرق أفریقیا  با
قت ھجرات مثلھا نحو الشمال األفریقي. ولعلنا ال نحتاج إلى التذكیر بھجرة بني ھالل وسلیم في العھد الفاطمي. وقد كان  تدفّ   حتى مصر. ثمّ 

الھجرة إلى جانب ما أحدثتھ من التخریب بسبب المعارك التي خاضھا أصحابھا مع دول المنطقة فضل تعمیق االرتباط بین شمال لھذه  
 أفریقیا والعنصر العربي. 

ب في  الھجرة إلى المناطق المذكورة لم تكن دائماً على صورة موجات بشریة ضخمة فقط في فترات معینة ومتباعدة تباعد التقلّ   على أنّ      
ل  جتماعیة العنیفة بل یتسلّ ث الزالزل السیاسیة واالحدِ بل كانت وما تزال مستمرة على صورة زحف خفي ال یُ   ،مصیر الحضارات الناشئة

 في األراضي الخصبة المحیطة بالصحراء. ل شیئاً فشیئاً ویتوغّ 
التي تضع   الصحراء ھي األمّ   متھ الضافیة على ھذا الكتاب. ومن ھنا یبدو لنا أنّ ف نفسھ على وصف ھذه الظاھرة في مقدّ وقد جاء المؤلّ      

ال األفریقي بخاصة بعد الھجرة اإلسالمیة في وادي النیل والشم  الحضارات الناشئة تقریباً في منطقة الھالل الخصیب ثمّ   الخامة البشریة لكلّ 
د بھ الحیویة والخصائص النفسیة والخلقیة في البالد التي تستقبل عناصر ھذه الھجرات. ھا المدد الدائم للتیار البشري الذي تتجدّ الواسعة. كما أنّ 

 ب".  "المعرّ 
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أت له احلياة العنيفة املضطربة اليت عاشها كان عبد العزيز قد بلغ العام الثاين والثالثني من عمره. وقد هيّ      
العربية  للتفّكر والتأّمل يف املسائل األساسية للجزيرة  ، ال ألنّه كان ذا عقل منذ شبابه األول فرصاً كثرية 

أيضاً. وقد مّكنته غريزته من أن   استنتاجي ومنطقي فقط، بل كان قبل كّل شيء رجالً جتريبياً وَحدسياً 
يستوعب الواقع بطريقة أكثر مباشرة وأكثر قّوة ممّا لو حاول أن يقارب هذا الواقع ابلتحليل أو التعليل 

 العقلي. 

نقسم إىل فريقني. األول أقّلية قروية ومدنية. والثاين أكثرية من البدو  أّما جمموعة رعا�ه فقد كانت ت     
الرّحل. وقد كان يف وسع ملك جند أن يطمِئّن إىل والء األّولني. أّما الثانون، فإّن االعتقاد أبّ�م ينحنون  

هذا  لنظام مشرتك ابلقدر الذي يبقون فيه على حاهلم من البداوة، هو الدليل الواضح على جهل صاحب
االعتقاد بطبيعة هؤالء الناس. إّ�م يف حركة دائمة، ال شيء يستطيع أن ميسك هبم يف أي مكان. ففي 
نظرهم أّن وضع البدوي املرتّحل هو أشرف األوضاع وأنبلها، وهم يعتربون أنفسهم صورة لكمال اخللق 

هو أيضاً وإىل حّد بعيد دو�م  البشري. أّما الرجل املتمّدن فهو ال يبدو هلم أقّل سعادة منهم وحسب، بل
مرتبة ومكانة. وملا كانوا شرِهني إىل تلك األنساب الكرمية اليت يرتفعون هبا يف املاضي حىت آدم نفسه، فإ�م 

 . )1(  يفخرون بنقاوة دمهم، وفصاحتهم وشعرهم، وسيوفهم، وركائبهم، وفوق هذا كّله، بنبالة أجدادهم

إّن كّل ما ميلكون هو مضرهبم، وحصا�م، ونساؤهم وخباصة حريتهم. ليس من التزام يقّيدهم. إّ�م       
 متمّوجون كالبحر متحرّكون كالر�ح. 

ومن هنا تصدر أخالقهم القلقة وصفاهتم االنفعالية. إّن كلمة واحدة كافية لنقلهم من الضحك إىل      
هم عاجزون عن القيام جبهد مستمر طويل. كما يغّريون رأيهم يف  البكاء، ومن البشاشة إىل الغضب. و 

 تقّلب يدعو إىل اليأس. كما أّ�م عصبّيون جداً أشبه ابلذابب يف يوم عاصف. 

كان ابن سعود يعرفهم جيداً ويعلم أّ�م غري موثوقني كجنود، وأّ�م خمّيبون كرعا�. إّ�م ينتجون قليالً       
تبّني هلم أّن حّظهم يف املعركة قد قلب صفحته فهم ال يرتّددون يف تغيري معسكرهم وهم ويدّمرون كثرياً. إذا  

 
 .  22فیلیب ك.حتي، ص    . انظر: 1
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يف صميم املعركة، ويف حمالفة الغالب لتدمري املغلوب. إّن أتليف قلوهبم وخلق احملالفات بينهم صعب جداً،  
 مث ال تدوم هذه احملالفات غري وقت قصري. 

ر هو الذي جعل احلرب ضد ابن رشيد طويلة ودامية. وكان نزعهم والواقع أّن تقّلبهم املفاجىء واملستم
العمليات العسكرية ضد األتراك للفشل. وقد  التفّرق بعد كّل معركة هو الذي كاد يعّرض  الطبيعي حنو 
عاقبهم ابن سعود يف مرات كثرية. لكّن هذه العقوبة ال هتّدئهم إال لوقت قصري. هكذا مل يتوّصل إىل تعديل 

 وال عاداهتم.أخالقهم 

وأدرك ابن سعود أّن جناحه يف حتضريهم وحتقيق االستقرار عندهم مشروط بتغيري ظروف حياهتم تغيرياً      
املفهوم،  هذا  وتصّرفهم. يف ضوء  اليت حتّدد سلوكهم  النهاية، هي  الظروف، يف  أّن هذه  ذلك  أساسياً. 

ه على تنفيذها. لقد قّرر أن حيجز البداوة ولتحقيق هذا الغرض، وضع خطة جريئة مل جيرؤ حاكم عريب قبل
وحييطها ابلسدود شيئاً فشيئاً بتثبيت البدو حول مواقع املاء وحّضهم على حرث األرض، أي إعادهتـم إلـى 
وضعهم الزراعي الذي كان هلم قبل أن يرغمهم التيار البشري على أن يصبحوا سكا�ً اتئهني بدفعهم عرب 

حتقيقه عمالً ابلغ الضخامة واملشّقة قد يعّرض هيبته للخطر. لكّنه إذا جنح يف شبه اجلزيرة. كان ما يريد  
 حتقيق هذه اخلطة فإّن وجه اجلزيرة العربية كّلها سيتحّول.  

القليلة        واملساحات  املاء،  مواقع  ندرة  الصحراء كان  حياة  على  اآلن  حىت  سيطر  الذي  العامل  إّن 
املزروعة فيما لو قورنت حب  التوازن، على لألراضي  الغذاء، وهكذا يتحّقق  الذين حيتاجون إىل  الناس  جم 

مراحل، بني الطرفني، ومن مثّ تعرف الصحراء عصر اهلدوء. لكّن الواقع أيضاً أّن موجة جديدة قليلة جداً 
 من املهاجرين كافية لتحطيم التناسب بينهما وخلق أزمة جديدة يف ز�دة السكان.  

يف حالة غليان، ويشهد العامل ز�دة يف العنف يف املعارك اليت ختوضها القبائل   وبذلك تدخل الصحراء     
حول املصادر الطبيعية. املنافسات تصبح أشد شراسة، واألحقاد أكثر حّدة، واملعارك أشّد غائلة ودموية.  

ن مساو�ً يف مثّ ال يعود التوازن إال حني يطرد فريق من السكان حنو الشمال أو تتّم إابدته، على أن يكو 
 عدده للفئة الطارئة من املهاجرين. 
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وممّا ال شك فيه أّن انتخاابً قاسياً لألصلح يتّم هبذه الوسيلة. وما دام أّن األشياء جتري على مثل هذه        
الوترية فإّن سكان اجلزيرة العربية لن يزيدوا مطلقاً. كما أّن مستوى العيش فيها يبقى متدنّياً وهابطاً جداً،  

 فال تتخّلص أبداً من طبيعتها اخلاصة اليت هي النتيجة احلتمية لظروف العيش فيها. 

كانت خطة ابن سعود تقتصر يف البداية على اجتذاب عدد قليل من البدو حول بعض املواقع اليت       
تفاظ هبم فيها عن  تتوّفر فيها املياه واليت يتّم اختيارها بدقة، أي اليت تكون بعيدة عن طريق القوافل، مث االح

اخلاصة، وابلتايل تنمية مساحات احلقول املزروعة أبعمال الري واحلرث من أجل   طريق اهلبات واالمتيازات
أن �يت بدو آخرون لإلقامة فيها بدورهم ومضاعفة هذه اجلزيرات من اخلضرة بقدر الز�دة يف عدد سكا�ا، 

 املنتجة، اليت انتزعت قليالً قليًال من قحولة الصحراء.  وأخرياً ترسيخ جذور هؤالء البدو يف تلك األراضي 

ومنذ تبدأ هذه املشروعات يف التطّور فإّ�ا ال تلبث أن متارس جاذبيتها على القبائل اجملاورة. وال شك      
أّن البدو الذين أصبحوا مزارعني سيكون هلم أوالد كثريون. كّل شيء يسمح ابلتفكري يف أّن عدد الناس يف 

 املستعمرات سيزيد بسرعة.   هذه

وكان ابن سعود قد قّرر يف نفسه االعتماد على هؤالء لتكوين العناصر املطلوبة جليش دائم خيتلف اختالفاً 
اتماً عن املتطّوعني غري املنّظمني الذين قادهم يف شبابه األول. إّن اتصال هؤالء العرب ابألرض وثباهتم يف 

 مرتبطاً ابمللك يف عاطفة من الوالء الساليل ممّا خيتلف عن التعّطش  منزل سيجعالن منهم طرازاً جديداً 
إنتاج  املستعمرات مل يكن يقصد هبا  إّن هذه  الوقت.  اليت كانت حترّكهم حىت ذلك  للمغامرات والغنائم 

 احلبوب والثمار وحسب، بل أن تكون مشاتل إلنتاج اجلنود.  

لكّن ابن سعود يعرف أخالق رفاقه. إنّه يعلم أّن خطته ستصطدم، يف البداية، بتقاليد وعادات      
وأحكام مسبقة صنعتها ألوف السنني. فال يسعه التغّلب عليها إال إباثرة عاطفة أقوى وأشد. إّ�ا  

لعسكرية مستعمرات العاطفة الصوفية عند البدو. وإذاً فقد وجب أن تكون هذه املستعمرات الزراعية وا
م على صورة "أخوانيات" يرتبط فيها األعضاء بعضهم مع بعض ا جيب أن تنظّ دينية يف الوقت نفسه. إ�ّ 

بقسم والء شبيه ابلقسم الذي سبق لعبد العزيز أن طالب به رفاقه يف حقل النخيل من واحة جربين.  
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منتد�ت للمؤمنني، لكّنهم املؤمنون الذين  املراكز مواقع للوالء الوهايب احملض. إّ�ا ستكون وبذلك تصبح 
 يدعون إىل القتال والسيوف يف أيديهم، من أجل انتصار العقيدة احلقيقية. 

كانت القوة واملثابرة أمرين ال غىن عنهما للملك. فبدو�ما ال يتوّصل أبداً إىل توحيد اجلزيرة العربية.       
ته هو الوسيلة الوحيدة واملمكنة لتحطيم فردية العشائر وعلى ذلك فإّن اإلعمار الداخلي الذي وضع خطّ 

يسمح بتعليم اجلنود أّن واجباهتم حنو القبيلة    والتخّلص �ائياً من خصوصيتهم البالغة القدم. إنّه وحده الذي
أتيت بعد طاعتهم هلل ووالئهم للملك، وأنّه من اجلرمية مبكان أن يقتل مسلم أخاه املسلم إال يف أوقات 
احلرب، على أن يكون البدء ابلقتال واالنتهاء منه من االمتيازات امللكية اخلالصة. وهو وحده الذي يسمح 

 خار أنفسهم للدفاع عن القضية املشرتكة.  ناسي منازعاهتم اخلاصة، وادّ إبرغام البدو على ت

" كان ابن سعود يقول: أريد أن أعّني وجهة وحيدة لغريزة احلرب عند العرب، وأن أعّلمهم أن    -     
�ا يعتربوا أنفسهم أعضاء يف مجاعة واحدة. إّن هذا التوجيه سيوّفر هلم فرصاً من االزدهار مل يكونوا ينتظرو 

على أّن هذا العمل سيكون طويالً ولن أتراجع عنه، وسيتحّقق أكثر من نصفه حني تعترب وحدات   ،أبداً 
 مستعمراهتا اليت نشأت فيها مبثابة أوطان صغرية خضراء داخل وطن ذهيب كبري ..".   اجليش

كبري يف ميادين االجتماع  إّن مستقبل اجلزيرة العربية كّلها، يف ذهن امللك، كان معّلقاً هبذا اإلصالح ال   
واجليش والدين. من أجل ذلك أعار جناحه كّل هذا االهتمام اخلاص. كما أنّه مل يكن يف وسعه أن يفعل 

 شيئاً، يف هذا امليدان، إال مبساعدة الفقهاء والعلماء والواعظني. 

ماً دقيقاً. يقف عند القمة  واجلدير ابلذكر أّن هذه الفئة من الناس كانت متّثل هيئة قوية منّظمة تنظي      
منها أحفاد ابن عبد الوهاب أو "القدماء" وميثّلون طبقة متمّيزة. وكان ابن سعود، ابعتباره اإلمام، رئيسهم 
األعلى. وقد قوي مركزه يف نظرهم ابلزواج، يف الكويت، من حفيدة البن عبد الوهاب، األمرية جوهرة اليت 

. من رجال هذه الطبقة كان جيري )1(ء: تركي وسعود وفيصل وحممد  رزق منها حىت ذلك الوقت أربعة أبنا
اختيار "العلماء" أو فقهاء الشريعة، املسؤولني عن مراقبة املذاهب الدينية، وتفسري النصوص وتعليم الشعب. 

 
 خالد قد مات في وقت م�كر.   �ان ولده الثاني  . 1
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ى  نون" سدنة املساجد الذين يدعون املؤمنني إىل الصلوات اليومية اخلمس ويسهرون علمث �يت بعدهم "املؤذّ 
 االلتزام لشروط العبادة.  

العقيدة      الواعظون، اجملاهدون احملّليون احلقيقّيون يف سبيل  البناء �يت "املطّوعة" أو  وعند قاعدة هذا 
الوهابية، وهم موّزعون يف القرى والقبائل على أساس أن يكون هناك واعظ واحد لكّل مخسني من السكان  

 من "التالميذ".   تقريباً. ويوجد حول كّل واعظ جمموعة 

أعماق       أعمق  حىت  جذورها  ترّسخ  ألّ�ا  ذلك  والدعاية،  لإلعالم  رائعاً  جهازاً  املنّظمة كانت  هذه 
املواطنني. وبواسطة هؤالء الدعاة يستطيع العلماء وفقهاء الشريعة أن ينشروا تعاليمهم من أقصى شبه اجلزيرة  

من قبضتهم. كما ال تستطيع ساعة من �ار أو ليل   إىل أقصاها، فال يستطيع أي جتّمع بشري أن ينجو
 أن تتحّرر من تنظيماهتم. 

وقّرر ابن سعود أن يثري اهتمام العلماء والفقهاء بتحقيق خطته يف اإلصالح، فسأل أابه أن جيمع له      
 فقهاء الشريعة مث حضر أمامهم ليشرح هلم أغراضه.  

، لكّنها غري مؤيّدة. يريد عبد العزيز أن يضع حداً للبداوة، وأن أصغى "العلماء" إليه هبيئة مهيبة وقور      
حيّطم اإلطارات القدمية للقبائل، ويرّسخ أقدام البدو عند مواقع املاء، وجيّند جيشاً من أعضاء املستعمرات 

ذا "العبد الزراعية اجلديدة؟! وهّز الفقهاء رؤوسهم متسائلني: ماذا يعين هذا كّله؟ إىل أين يريد أن يقودهم ه
العزيز" أبفكاره الغريبة املتطّرفة، والذي، ابإلضافة إىل ذلك، ال يقيم وز�ً لنصائحهم؟ هكذا تفّحصوا عرض 
امللك، وقّلبوه على وجوهه كّلها، وتذاكروا خالل ساعات مثّ أصدروا قرارهم: إّن اخلطة اليت عرضت عليهم 

 قة مع تعاليم القرآن وأوامره.  ال ميكن أن جتد التأييد املطلوب ألّ�ا ليست متواف

الشريعة، وضعف خياهلم،        فقهاء  عند  األفق  إّن ضيق  املوقف.  هذا  بسبب  حانقاً  ابن سعود  كان 
وتفسريهم اجلامد آل�ت القرآن جعله يفور غضباً. لقد عرض عليهم خطة إصالح تستطيع أن تغّري وجه 
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من كّل ما عرفته حىت ذلك اليوم، كما اقرتح عليهم إخراج اجلزيرة العربية، وأن تضمن هلا مستقَبالً هو أرفع  
القبائل من واقع الفوضى والبؤس ليصنع منها، قليالً قليًال، وطناً عصر�ً وأمًة حديثة، وكان هذا هو كّل ما 
أجاب به أصحاب تلك العقول املتخّلفة احملدودة؟ فما العمل مع هؤالء البلداء، الذين يزعمون وجوب أن 

 شيء متاماً كما كان يف القرن الثامن، حتت طائلة إنزال لعنة هللا على من يغّريون وخيالفون؟ كان يبقى كلّ 
 يريد لو أنّه عاملهم كاحلامية الرتكية اليت ُحِبست يف اهلفوف داخل مسجد إبراهيم ...

ب االنفجار. ومن حسن حظ امللك أّن عبد الرمحن العجوز قد تدّخل يف الوقت املناسب وجنح يف جتنّ      
(العلماء) خلطته ضروري وأساسي، وأّن هذه اخلطة مهما حُسنت  أّن أتييد  له عن  فهدأ ولده وكشف 
وكانت جّيدة فهي غري قابلة للتحّقق إال هبذا التأييد. والواقع أّن امللك كان سيتعّرض لغضب البدو بسبب  

ف بطيش وخرق. مل يكن أمام عبد خطته هذه، فإذا أضاف إىل ذلك عداوة الفقهاء فإنّه يكون قد تصرّ 
 العزيز أي خيار: فإذا كان حريصاً على إصالحه فإّن عليه أن يفوز بتأييد العلماء ومساندهتم له.  

ومن جهة أخرى، كان عبد الرمحن يتمّتع بسلطة كبرية يف األوساط الدينية بسبب تقّدمه يف السن،       
ألطماح الشخصية. إنه هو الذي أنقذ املوقف فالتمس من الفقهاء وتبّتله الصادق، وختّليه ختلّياً اتماً عن ا 

أن يعريوا تصرحيات ولده أذ�ً صاغية وأال يعتربوا قرارهم �ائياً. كما أّن ابن سعود، من جانبه، بذل جهداً 
خاصاً ملصاحلتهم. وبسيطرته على غضبه استطاع أن يضبط القابلية االرتيابية عند "العلماء" فأطرى صدقهم 
ومتّلق نفوسهم وأبدع يف ذكاء برّد اعرتاضاهتم نقطة نقطة. واستمّرت املناقشة أسبوعاً كامالً فكشف عن 
األمهية والفوائد العميقة اليت ميكن أن خيرجوا هبا من وجود فيلق وهايب ختّصص جهوده لنشر عقيدهتم، أي 

مر دون مهارة وكياسة. مثّ برهن هلم على  للعمل على تنمية أتثريهم يف البالد. وطبيعي أنّه مل حيّقق هذا األ
أّن العقيدة احلقيقية ال ميكن أن تنتشر يف اجلزيرة العربية دون هذا الفيلق، وأّن الوهابية ستبقى حمبوسة يف 
الصحراء الوسطى، وأّ�م جيعلون أنفسهم يف حالة الرفض شركاء للفاسقني والكفرة. وابختصار، دافع عن 

 إىل زلزلة موقفهم.  قضيته مبهارة انتهى هبا
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ووافق الفقهاء على خمالفة عبد العزيز يف خططه متأثرين أتثراً شديداً مبساندة عبد الرمحن لولده. هكذا       
أصبحت خطة امللك "خطة العلماء" فهم معاً جمتمعني خيلقون ميليشيا مسلحة، يف خدمة هللا. وعلى مثال 

و، املدعمون بنظام جديد "أخوانية" عسكرية،  الفيالق اإلسالمية األوىل، املؤسََّسة من ِقَبل النيب، كون البد
 أي " أخوة من احملاربني مّتحدين يف ذات هللا".  

وبعد أن أخذوا عهداً من ابن سعود أبن يكون جيشه اجلديد يف خدمة الدين، أمر العلماء "املطّوعة"       
لقاء سلسلة من املواعظ، يزاد  وتالمذهتم ابلطواف يف كّل البالد، من قرية إىل قرية، ومن قبيلة إىل قبيلة إل

"املروءة"   تعاليم  للبدو أبن  يقولوا  أن  الواعظني  لقد كان على  نظام "األخوان".  التشجيع على خلق  هبا 
القدمية قد ذهبت، وأّن الشريعة اإلهلية تتقّدم على شريعة القبيلة وتقاليدها، وأّن طاعة السلطان مقّدمة على 

افة إىل ذلك، أن يذّكروهم بقول النيب: " كّل مسلم حيرث األرض يقوم طاعة العشرية. وكان عليهم، ابإلض
بعمل صاحل" . هكذا، وعلى أثر هذه الدورة الدعاوية، اليت يقصد هبا إاثرة احلماسة يف القبائل، جيب على  

 "املطّوعة" أن يوّجهوا النداء إىل املستمعني، يدعو�م فيه لإلسهام كمتطّوعني يف أتسيس املستعمرات. 

البدو       أّن  ذلك  العداوة،  أو  الالمباالة  من  جبدار  مكان  واصطدموا يف كّل  معركتهم،  الواعظون  بدأ 
املتعّلقني يف شراسة بتقاليدهم القدمية مل يكن يف وسعهم أن يتخّلوا عنها بسهولة بني ليلة وضحاها. واألكثر 

"إّن كّل سعادة الدنيا هي فوق ظهر  من ذلك أّن طراز العيش الذي يعرض عليهم مل يكن يغريهم أبداً.  
حصان"، هذا ما يقوله املثل القدمي. كان آابؤهم وأجدادهم قد عاشوا كرجال أحرار، ينطلقون كما حيلو  
هلم عرب الصحراء، ال خيضعون إال إىل نداء األرض والفضاء والسماء، وها هم أوالء جيدون من حيّضهم 

مزارعني مقيمني وفالحني صغاراً؟ وهذا يعين ابلنسبة إليهم أن  على تطليق هذه العادات النبيلة ليصبحوا  
يوافقوا على سقوطهم. أّي أمري يقبل لنفسه، وبكامل رضاه، وضع العبد الرقيق؟ بعضهم اثر غاضباً أمام 
هذا العرض املذل. وأّما بعضهم اآلخر فقد أجاب بسخرية وازدراء. هكذا مل حتّقق "املروءة اجلديدة" أي 

 يعثر يف �اية املطاف إال على ثالثني مرشحاً متطّوعاً وحسب.   جناح. فلم
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كان هذا هو كّل ما يطلبه ابن سعود. أَوليس أّن الفيالق اإلسالمية األوىل اليت محلت لواء النيب من       
�ر األندوس إىل الوادي الكبري قد خرجت من حفنة صغرية من احملاربني؟ وهو نفسه أَومل يغُز مملكة، على 
رأس قوات ال تزيد يف األصل على عشرين رفيقاً؟ إّن ابن سعود ابستناده إىل هذين املثلني، كان يضع نفسه 
بصورة غريزية يف خط قانون عاملي خالصته: إّن كّل ما هو كبري يف العامل هو يف البداية نتاج جمموعات 

 صغرية جداً من البشر.  

من املتطّوعني يف واحـة األرطاوية الواقعة يف وسط الطريق بني   أقبل ابن سعود على إقامة زمرته القليلة       
جند واألحساء. لقد كان موقعاً وحشياً وحمز�ً ال يوجد فيه غري أربع أو مخس آابر جيدة، قريبة من سطح  
األرض. هذه اآلابر مل تكن مستعلمة إال من قبل القبائل املرتّحلة أو املسافرين التائهني. وقد كانت هذه 

اة أبغصان الشجر ملنع الر�ح من ردمها ابلرمال. وتقوم حول هذه احلفر  ابر يف األوقات العادية مغطّ اآل
بضعة هكتارات من األرض البور امليتة وقرابة مخسني من أشجار النخيل. كان هذا هو كّل شيء. ليس  

 دء حبياة جديدة فيه. فيها كوخ حىت وال منزل متواضع متداع. فهي مكان قليل اجلاذبية يف احلقيقة للب

لكّن ابن سعود مل يكن قد نسي إقامته الثانية يف صحراء الربع اخلايل. إنّه يعلم أّن مواطنيه ال يقّدمون      
 خري ما عندهم إال حني يكون ما يعرض عليهم القيام به مبثابة التحّدي هلم. 

ة مع مجاعته من الرواد. تنفيذ املهمّ كان املقدم على هذه الزمرة يدعى "مطيب" فأقبل بشجاعة على        
وملا كان هو وأصدقاؤه موضعاً إلزعاجات القبائل اجملاورة، جاء امللك يزورهم ليؤّكد هلم أتييده ومساندته،  
وأعلن هلم أّن من يسيء إليهم ويزعجهم سيكون حسابه عند امللك نفسه، مثّ أعطاهم قليالً من املال، قليالً 

يريد أن ينضّم إليهم بدو آخرون طمعاً يف الربح املادي، ومحل إليهم بعض الفالحني   جداً، ذلك ألنّه مل يكن
بناء مسجد  ليعّلموهم احلرث والري. وقد قّسم بينهم قطع األرض وحقوقهم يف املاء، مثّ ساعدهم على 

 وبعض املساكن املصنوعة من اآلجر.  
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ء الرجال الذين مل يعيشوا حىت ذلك الوقت إال نعم كان البناء حيدث إحساساً جديداً متاماً عند هؤال     
ابلتدمري والسلب واالغتصاب. لقد مألهم هذا اإلحساس ابلدهشة وأخذ حيدث تعديالً خفياً يف نظرهتم 
إىل األشياء. لقد كانوا أشخاصاً بدائّيني، لكّنهم ممتلئون ابلنية الطيبة، تلك النية اليت يصنعها يف اخلفاء أمل 

 . يف مستقبل أفضل

 قيل هلم: "إّن امللك يف حاجة إليهم لتحويل اجلزيرة العربية. فأجابوا بثقة عمياء: "حنن حاضرون"!.      

كان ابن سعود يشعر حنوهم بعاطفة حقيقية، فيأيت يف الغالب إليهم ليشّجعهم على جهودهم وليشرح       
 هلم املعىن العميق لعملهم هذا.  

" كان يقول هلم: إّنكم البادئون يف حتقيق إصالح كبري. إّن مصري اجلزيرة العربية موضوع يف أيديكم،    - 
من أجل ذلك ال جيب أن يهزمكم أي فشل وال أية صعوبة، وقد تعجبون من أّن عمالً كبرياً كهذا ميكن 

احليوية ونقاوة اإلميان. إّن الذين  أن يتعّلق مبصري القلة من الرجال؟ ليس ما يهم هو العدد. إّن ما يهم هو  
يهزأون بكم، وإّن الذين مل يريدوا االستجابة لندائي سيندمون على ذلك يوماً من األ�م. لقد ظّنوا أّنين أريد 
أن أحنط هبم إىل طبقة العبودية، بينما كانت رغبيت الوحيدة هي حتريرهم من اجلوع، من اجلهل، ومن العماء 

ن ويهزأون، فأنتم أكثر حرية منهم، إّ�م لن يسخروا أبداً يوم انتصاركم حينما  والفوضى! دعوهم يسخرو 
سيقارنون بني ُعريهم وغناكم! اسهروا حبرارة اتمة على أّال تتعّرض وحدتكم خلطر االختالف والتفّرق. هذا  

اييت ومحاية هللا  هو اخلطـر الوحيد الذي يرتّبص بكم. أما فيما سوى ذلك فال ختافوا شيئاً، إذ أّنكم حتت مح
 عز وجل!". 

كان امللك يقضي ليايل كاملة وهو حياورهم، ويفحص الصعوابت يف عملهم، واحدة واحدة. وكان       
املعّمرون اجلالسون على صورة نصف دائرة حول �ر من األشواك يطرحون عليه األسئلة ويسألونه النصيحة، 
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تبدو عيو�م وهي تلتمع بربيق مل يكن فقط انعكاساً أللسنة فينقل عبد العزيز إليهم محاسته قليالً قليًال، و 
 النار الالهبة. 

آه! إّ�ا ملغامرة رائعة أن يكون الواحد منا رجًال وأن يوّفق إىل أن يوحي لآلخرين من الرجال ثقة اتمة       
، ضائعني يف مطلقة! فهناك مل يعد يوجد ملك وال رعا�. إنّه مل يعد يوجد غري جمموعة صغرية من العرب

 عظمة الصحراء، لكّنهم منبهرون ابلعمل نفسه، ومؤمنون ابملستقبل ... 

فإذا بلغ الليل �ايته كانوا يؤّدون معاً صالة الفجر مث ينطلق كّل منهم إىل حيث يدعوه عمله. فبأية      
وتسكب األلق   نظرات مفّتتة كانوا حييون أشعة الشمس األوىل اليت تفرض ذهبها فوق قمة أشجار النخيل،

 يف قنوات الري، كما لو أّ�ا وعود حالية ابلرجاء ... 

وبعد وصول أوائل البدو إىل أرطاوية بستة أشهر، دعي ابن سعود حلضور حفل بسيط جداً، لكّن      
املسامهني فيه قد حاولوا أن حييطوه أبقصى فخامة ممكنة. وبعد أن أقسموا ميني الوالء للملك غادر املعّمرون  

ارهبم من شعر املعزي دون عودة، تلك املضارب اليت ترمز إىل البداوة، من أجل أن يسكنوا البيوت مض
املبنّية من اآلجر اليت بنوها أبنفسهم. إّ�م ابجتيازهم عتبات هذه البيوت اجلديدة يكونون قد خرجوا من 

 القرون الوسطى، للدخول يف العصور احلديثة.  

ية جديدة دون أن متنح حرارة الرواد وقتاً للربودة، وقد أرسل ابن سعود إليهم هكذا بدأت التجربة  بدا     
رفيقاً من القدماء، مع كثري من الواعظني، لتأسيس مدرسة وتغذية محاستهم. مثّ حّول إليهم مبلغاً أكثر 

سجد قليالً من املال، وكمية من بذور الشعري والقمح، ووعد مبنح كّل رجل يسّجل امسه يف سجالت امل
 بندقية وذخرية.  

ومنت املستعمرة، ومن الطبيعي أن حتدث فيها خيبات ونكسات، ذلك أّن البدو كانوا جيدون صعوبة      
يف التكيف للعمل اليدوي. وعندما جاء الربيع ساور الكثريين منهم حنني إىل الصحراء. لقد وجدوا صعوبة  
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لك الفصل على كّل الرجال األحياء، وآخرون رأوا،  شديدة يف مقاومة غريزة املهاجرين، اليت تستويل يف ذ
وقد وضعوا أنفسهم "يف محاية هللا"، أنّه من غري املفيد هلم حرث احلقول مقتنعني أّن العناية اإلهلية ستعّوضهم 

 بنفسها عن ذلك، فنشأت بسبب هذا السلوك رّدات وخالفات، وبتعبري آخر منازعات ... 

د ازدهرت. لقد كان اختيار موقع املستعمرة اختياراً ابرعاً ودقيقاً رغم الظواهر ومع ذلك فإّن األرطاوية ق     
املخالفة. لقد تبّني أّن األرض ذات خصوبة استثنائية بعد أن رويت، فنمت فيها نبااتت احللفاء والشعري  

طيب، قرية كبرية  والقمح بغزارة شديدة. وهكذا أصبح جتّمع  البداية الصغري، حتت اإلدارة الذكية احلازمة مل
مثّ قصبة �مية، ومن مثّ مدينة مزدهرة. وقد  افتخر سكا�ا بعد قليل أّ�م أكثر املسلمني تديناً يف بالد جند  

 كّلها. 

إذ كانوا من التزّمت والشّدة على أنفسهم فيما يتعّلق ابلعبادات، حبيث أّن العرب غري الوهابيني مل يكونوا  
وا أغطية الرؤوس عند قبائلهم مثّ مل يريدوا أن يلبسوا غري عمامة ابن عبد الوهاب جيرءون على ز�رهتم. لقد ترك

البيضاء، رمز الطهارة. كما أّ�م افتخروا ابسم األخوان الذي أعطاهم ابن سعود إ�ه إحياء لذكرى فيالق 
لذين ما يزالوان غارقني يف النيب الظافرة. وبدأوا يعتربون البدو اآلخرين على أّ�م دو�م يف املرتبة، أَوليسوا ا

ظلمات اجلهل واخلطيئة. على أّن هؤالء املتطّهرين املتقّشفني كانوا من رجال القتال املوهوبني، فهم مستعدون  
دائماً للذهاب إىل احلرب. وكانوا قد تبّنوا صرخة التجّمع القائلة: "حنن فرسان الوحدة، وأخوان اإلسالم 

 إلرادة هللا!".  

ع        زاد  ثورهتا مثّ  اليت اثرت  القبيلة  األرطاوية وهي  موقع  تزور  املطّرييني  قبيلة  املتطّوعني. وجاءت  دد 
املعهودة قبل بضعة أعوام وعاقبها ابن سعود عقوبة شديدة. وعندما شاهدت النتائج اليت حصل عليها  

كما انضوى زعيمهم أصحاهبا اشتّدت محاسة أفرادها وطالبوا أبن يشاركوا مجيعاً يف بناء تلك املستعمرة.  
 الدويش يف منظمة األخوان.  
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الثوار الذي جنا من        فالدويش، زعيم  التجربة.  الذي ال يرد على جناح  الربهان  كانت هذه املساندة 
غضب ابن سعود بفارق قليل من الزمن، مل يكن حمارابً ذا قيمة وحسب، بل كان أيضاً واحداً من أشّد 

اليدهم، كان بدو�ً يرى أّن شرف القبيلة �يت قبل أي اعتبار آخر، فانضمامه العرب تعّلقاً ابستقالهلم وتق
 إىل األخوان، يف نظر ابن سعود، انتصار معنوي ال يقّدر بثمن.  

ولقد أفاد ملك جند من هذا احلادث فائدة كبرية. أَوليس أّن واحداً من أهداف اإلصالح عنده أن      
صية جانباً؟ ومن هنا وجب عليه أن يوقف خالفاته الشخصية ويتجاوز يقنع القبائل بوضع منازعاهتم الشخ

عنها، فصاحل الدويش علناً، مث عّينه قائداً عاماً لإلخوان وحاكماً ألرطاوية. إنّه إبيالئه هذا املركز لعدّوه 
عملية القدمي، كان يريد أن يظهر جملموعة القبائل أبّن كّل اخلالفات السابقة جيب أن متحي وتزول أمام  

 التوحيد اليت يقوم هبا. 

وبعد االنضمام الكثيف لقبيلة املطرييني، أصبحت املستعمرة أصغر من أن تستوعب سكا�ا كّلهم.       
فافرتق قسم من السكان ليكونوا مراكز أخرى من الطراز نفسه. ومن هنا تكّونت حاميات ديالم وشقرا 

األوىل متطّوعني على رأس هذه التجّمعات اجلديدة، وعين  وغريمها. وقد عّني ولد عبد الرمحن منذ الساعة  
بتحقيق االختالط بني القبائل، ليمنعها من أن تتجّمع اثنية مث تنقسم إىل عشائر متنافسة. وأخرياً ربط 
املستعمرات بعضها إىل بعض مبجموعة من االمتيازات جعلتها تعترب نفسها مؤّلفة لطائفة وحيدة، متمّيزة 

 بائل الصحراء ومتفّوقة عليها. هكذا كانت تنشأ أرستقراطية عربية جديدة.  من غريها من ق

وعندما بلغت املستعمرات درجة كافية من التطّور والنمو، بدأ ابن سعود خيتار منها اجلنود. فكانت      
 لكة.الوحدات اليت جّندها منها متفّوقة جسد�ً وأدبياً على غريها من وحدات املقاطعات األخرى يف املم
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ومل متض مخس سنوات على إنشاء املستعمرة األوىل حىت ارتفع عدد األخوان فأصبح مخسني ألفاً من      
األعضاء. إّ�م مل يعودوا ملمات ملّفقة شاذة من البدو الرّحل، بل جيشاً دائماً كانت وحداته اليت بنيت 

 وعّبئت بقوة وصالبة مصدر فخر ملن صنعها على هذه الصورة.  

حىت هنا، مل يكن بني يدي ابن سعود غري آلة عسكرية يقف حجمها عند حدود جند. وكان من       
 ميلكها يف ذلك الوقت كبرياً حبجم اجلزيرة العربية كّلها. 

 هنا بدأت الصعوابت الدينية.      

عضهم حىت بلغ لقد كان فقهاء الشريعة دائماً ابحلذر اخلفي ابجتاه عبد العزيز. وزاد هذا الشعور عند ب     
درجة العداوة. ليس، ابلطبع، ألنّه كان يتخّلف عن القيام بواجباته الدينية! إّن أحداً مل يكن يف وسعه أن  
يوّجه أي انتقاد حول هذه النقطة. كان يصلي ويصوم ويوزع الصدقات. وكان ال يشرب اخلمر، وال يدخن، 

 ب األوامر القرآنية بطريقة ال غبار عليها أبداً. وال يتفّوه مبا ال يليق به من كلمات التجديف كما يراق

لكن احليوية الفياضة عند "امللك العمالق" تعّكر عليهم سكينتهم. كان شديد املرح، مفرط احليوية      
ابلنسبة هلؤالء الرجال ذوي األمزجة النكدة الكئيبة، وبوجوهم ذات اللون الضجر اليت مل تكن تبتسم أبداً،  

تصدمهم   ابلنجاح والذين  االهتمام  جيدونه كثري  اخلشنة. كانوا  الوقاحة  تصدمهم  العالية كما  الضحكة 
األرضي حبيث ال يستطيع القيام بواجباته حنو السماء يف نظرهم. كان، كما يقولون: "أمرياً أكثر مما يلزم 

ه مسح جلنوده  وإماماًدون ما جيب له". وكانت له طريقة من االختيال يزدري معها بنصائحهم! أَوليس أنّ 
إبنشاد األ�شيد يف الطريق؟ أَومل يكن قد مسح للعنيزيني ابلتدخني العلين؟ وماذا تعين صداقته ملبارك يف 
حياته اخلاصة، وافتقاده للتقى، والذي جاوز هذا كّله يف استضافته لألجانب يف منزله؟ أّما الطريقة اليت  

ت حد تدنيس املقّدسات وانتهاك احلرمات. صحيح هّدد هبا بتفجري مسجد إبراهيم يف اهلفوف فقد بلغ
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أنّه مل ينّفذ ما توّعد به من التفجري. لكّن جمرد التفكري يف هذا العمل شيء يدعو إىل القلق. لقد كان يف 
 كّل هذه الوقائع عالمة على حالة عقلية من اليقظة، بل على كثري منها أيضاً.  

ري قناع خيفي "العلماء" من ورائه أفكارهم اخلبيئة. لقد كان لعدم والواقع أّن كّل هذه الدفوع مل تكن غ     
الرضى عندهم مصدر آخر: إنّه جناح منظمة األخوان. لقد عارضوا هذا املشروع ابدىء األمر، واعتربوه  
انضّموا إليه، حتت   غري قابل للتحّقق، حىت ال يسهموا يف إصالح كان يقّدرون أنّه سيغضب الناس، مثّ 

الرمحن، لكّن انضمامهم كان من طرف اللسان وحسب وعلى أمل أن تكون عداوة القبائل له    إحلاح عبد
 كافية إلسقاطه.  

للملك،   أّما اآلن فهم يعارضونه وينكرونه ألنّه جنح كثرياً جداً. إّن مثل هذه اآللة العسكرية، املوالية كّليةً       
جيب أن حتِدث القلق يف نفوس هذه الطبقة من الناس. أمل يكونوا يتعّرضون خلطر أن يصبحوا بني يديه 
أداة يف خدمة الدولة الرهيبة؟ ولنفرتض أّن عبد العزيز قد استعان هبذه املنظمة يوماً من األ�م ليجّردهم من  

ضعيف مطيع لرغباهتم، من أن يكون سلطا�ً قو�ً  امتيازاهتم؟ لقد كانوا يفّضلون ابلطبع أن يكون هلم ملك  
 قادراً على فرض إرادته عليهم. 

ومن هنا ابدروا إىل خوض معركة من التشهري املنظم اببن سعود. وّمتت احملاولة برباعة ومهارة بواسطة      
يت مهس هبا من فم إىل "املؤّذنني" يف املساجد، و"املطّوعة" يف املدارس. إّن هذه الدعاية القادحة املشهرة ال

أذن قد خلقت حالة حقيقية من الضيق واالنزعاج بني الناس. فالعلماء كانوا يقومون يف اجلزيرة العربية بدور 
الصحافة يف الغرب. إّ�م بفضل جهاز الدعاية الذي يتصّرفون به كانوا قادرين على التأثري يف الرأي العام  

 وتوجيهه كما يريدون ويرغبون.  

املاكر،  وا       اخلطر  هذا  أمام  نفسه  عن  يدافع  يدري كيف  يكن  مل  الرمحن  عبد  ولد  أّن  ابلذكر  جلدير 
واملختلف جداً عن األخطار اليت تعامل معها حىت ذلك الوقت. إنّه مل يكن يف وسعه أن جيابه هذه الطبقة 
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خري وسيلة إلسكات من الناس ابهلجوم، ذلك أّن سلطا�ا اخلفي هو يف كّل مكان وال مكان. فقّدر أّن  
هؤالء "العلماء" وتدعيم سلطانه الديين على سكان اجلزيرة العربية هي أن جيعل من نفسه سّيد املدينتني  
املقدستني: املدينة ومكة. "سأضع خطوايت على خطوات النيب" هذا ما كان قد أقسم عليه بعد انسحابه  

 ن هناك. "كذا"؟!.  إىل صحراء الصخور الكبرية. أَوليس أّن حممداً قد بدأ م

وكّلما ابلغ يف التفكري فيها زادت هذه العملية إغراًء له. فهي أوالً ستفتح منفذاً على البحر األمحر      
شبيهاً بذاك الذي ميلكه عند اخلليج العريب. وابمتطائه لشبه اجلزيرة يصبح قادراً على ضبط مرور القوافل 

التجارية   احلياة  رقابته على كّل  احلجاز، ومتنح  وممارسة  بطرد احلسني من  له  أّ�ا ستسمح  البالد. مث  يف 
سلطانه الديين قاعدة تكون من الصالبة حبيث أّن أشّد العلماء عداوة له ال جيرؤون على مهامجته. إنّه يف 

 اليوم الذي يصبح فيه شريفاً على مكة وسيداً للحج ميتد إشعاعه حىت أبعد حدود العامل اإلسالمي. 

السهولة اليت طرد هبا األتراك من األحساء توحي إليه بتحقيق انتصار سهل على مقاومة احلسني.    كانت      
أَوليس أنّه يف أثناء ذلك قد بىن آلة عسكرية ضمنت له التفّوق والغلبة على كّل اجليوش يف شبه اجلزيرة؟  

 هو التأّكد من حياد الربيطانيني.   –مرة أخرى –لقد كان املهم

جند قد بدأ بتعبئة قواته واالستعداد لالنقضاض على عاصمة احلجاز، حني جاء حادث   كان ملك      
 غري منتظر يقلب كّل خططه وأغراضه: لقد أعلنت احلرب العاملية األوىل. 

أنّه قصــف      الثاين من شهر أغسطس(آب)! هذا الوقت املقّدر يف اتريخ أورواب، كان يدّوي كما لو 
شرق. كان عند بعضهم إشارة إىل املوت، وكان عند غريهم وعداً ابحلياة. أصغى الرعد حىت يف أعماق ال

العرب آبذا�م كّلها من القاهرة إىل البصرة، ومن عدن إىل بغداد، وهم �ملون يف أن تكون احلرب اليت  
 بدأت نعياً لالمرباطورية العثمانية. 
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ومن الطبيعي أن حياط ابن سعود علماً مبا كان يهّيأ يف العامل. ذلك أّن اجلزيرة العربية كانت تعّج منذ      
بضعة أشهر ابلعمالء السرّيني، فهناك انكليز وأملان وفرنسيون وأتراك وايطاليون وروسيون وحىت �ابنيون 

اي وطهران، يسعون مجيعاً إىل جتنيد احللفاء أيضاً، وهم يتوافدون من كّل مكان: من السويس والبصرة وبومب 
من أجل النزاع القادم. لكّن ابن سعود، الذي تشغله املسائل الداخلية يف اجلزيرة العربية، مل يكن قد شعر 

 مبجيء العاصفة. ولذلك فإّن االنفجار العاملي قد أخذه على حني غرّة.  

سيهّيء اجلو املناسب خلططه، ال سّيما وأّن لندن    ولقد ظّن ابدىء األمر أّن دخول تركيا يف احلرب     
يف هذه املرة هي يف نزاع مكشوف مع القسطنطينية. أَوليس أّن هذا هو الوقت املالئم لتكرار احملاولة اليت 
سبقت أن جنحت يف األحساء، يف مكة؟ وهل إذا طرد احلسني واحلاميات الرتكية من احلجاز تدعه انكلرتا 

 ا ترفض االعرتاف بسلطانه يف هذه املقاطعة؟  يفعل هذا؟ أو أ�ّ 

قّرر ابن سعود، كما كان شأنه من قبل، أن يستشري مباركاً يف هذا األمر. لقد تعّود اتّباع نصائحه يف      
 هذا امليدان، وكان سعيداً بذلك يف كّل مرة. 

يد حيث تلّقى، وهو  مل يكن اجتياز امللك سعود لعتبة قصر الكويت دون إحساس ابالنفعال الشد     
فىت صغري، درسه األول يف السياسة. لكّنه حني دخل إىل مكتب حاميه القدمي وجد صعوبة يف التعّرف  

 إليه، فكم هرم هذا األمري منذ لقائه األخري به.  

ذابلة. وكانت وجنتاه      منطفئة، وقسمات  بنظرات  يتقّدم حنوه  ابلشحم  مثقالً  عجوزاً  رأى شيخاً  لقد 
ان تعطيانه هيئة عجوز شرس، لقد كان له جيبان غليظان حتت عينيه، أّما شعر رأسه وحليته فكا� املتهّدلت

مصبوغني ابحلّناء، وكانت أصابعه املفتولة املضغوطة مغطاة ابخلوامت الكبرية. وقد اّختذ وجهه تعبرياً غريباً فيه 
ة جداً قد وضع إدارة الكويت بني مزيج من اجلشع والشهوة. نعم، كان مبارك الذي استهلكته حياة مفرط

يدي ولده سامل. وإذا كان جسده يف حالة ا�يار فإّن عقله قد حافظ على وعيه الكامل ووضوح الرؤية  
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فيه. كان ما يزال يالحق كّل األحداث اجلارية يف العامل. وإذا كان ابن سعود قد أذهله ما ضاءله الزمن من  
نذر مبا حّققه الزمن من الكرب عند تلميذه القدمي. ذلك أّن سلطانه  شخص حاميه القدمي، فإّن مباركاً قد أ

أصبح يومذاك ميتّد على طول اخلليج العريب، وقد ندم جداً على ما قّدمه إليه من املساعدة، فالنمّو يف 
 القوة يسّبب له الكثري من التخّوف واخلشية.  

يهضم منطقة األحساء، أن يبتلع الكويت فماذا عساه حيدث لو أّن عبد العزيز خطر يف ابله، بعد أن  
أيضاً؟ هل سيمنعه االنكليز من ذلك؟ نعم إذا كانوا أعداء له. فماذا لو كانوا له حلفاء؟ أال جيوز أن جيد  
وزراء لندن مصلحة هلم يف استبدال حاكم أكفأ وأنشط بسامل الذي مل يكن يف ذلك الوقت غري شاب 

ن من الواجب أن حيول أبي مثن دون عقد اتفاق بني ابن ابهت ضعيف الشخصية؟ وعلى ذلك فقد كا
 سعود وممثلي صاحب اجلاللة... 

أما ملك جند، الذي جيهل كّل هذه األفكار اخلفية، فقد أطلع مباركاً على أهدافه املتعّلقة ابحلجاز       
إىل السماء وأخرج   وطلب إليه بكّل براءة أن يدافع عن قضيته لدى احلكومة الربيطانية، فرفع مبارك ذراعيه

 مههمة وإنكاراً ملا مسعه.  

"أجابه قائًال: هل أنت جمنون � صديقي. إّن محلتك على احلجاز ستكون أسوأ عمل طائش! حاذر  - 
أن متّس احلسني! أَولست يف حال جيدة حيث أنت؟ احتفظ هبدوئك. هل أنت على عجلة من اإللقاء 

أبطماحي عند اجلزيرة العربية الوسطى، وملارست سياسة بنفسك يف شدق الذئب؟ لو كنت مكانك لوقفت  
 العاصفة".   حياد ابنتظار أن مترّ 

عاد ابن سعود إىل الر�ض، وقد أغضبته هذه املقابلة وخّيبت رجاءه. إّن عبارات مبارك املعسولة،       
 حني كان يتكّلم عن وقسماته املتخّوفة، ومههمـات املرأة العجوز عنده، وتلميحاته املقّنعة إىل خطر معّني 

احلجاز واحلسني، هذه كّلها أحدثت يف نفسه إحساساً خفياً ابلكراهية واالمشئزاز. فما هي هذه اللعبة اليت  
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كان يلعبها ؟ لقد سبق للفىت عبد العزيز أن رأى أمري الكويت يتبّىن التكتيك نفسه حنو من كان يريد أن  
أكثر حرية وارتباكاً ممّا كان عليه من قبل. أّما رحلته فلم خيدعهم. وهكذا عاد ملك جند إىل عاصمته وهو 

تعّلمه غري شيء واحد: هو أّن عليه أن حيذر منذ اليوم معلمه القدمي. لقد انقضت ساعة الصداقة. إنّه مل 
 يعد يف وسعه أن يستنصح غري نفسه يف السياسة الداخلية والسياسة اخلارجية.  

بل مرة بعد مرة كّالً من العمالء األملان القادمني من البصرة، والعمالء الته حني استقهذه كانت أتمّ      
 اإلنكليز القادمني من الكويت. األّولون كانوا يطلبون منه االحنياز إىل األتراك، والثانون يطلبون إليه حماربتهم. 

كّن البقاء على هكذا كان امللك قد  وضع يف مأزق حرج. لقد نصحه مبارك ابختاذ سياسة حمايدة. ل      
احلياد يعين البقاء وحيداً، والبقاء وحيداً يعين التعّرض دون دفاع لكّل الشهوات عند جريانه. إّن األمراء 
ينحازون  فقد كانوا  وأيضاً  اتماً.  إدراكاً  احلقيقة  هذه  يدركون  بنجد كانوا  حتيط  اليت  املقاطعات  وحكام 

 لونه ألنفسهم. ويتشّيعون هلذا املعسكر أو لذاك تبعاً ملا يفضّ 

األتراك أم االنكليز؟ هنا املسألة كّلها، وقد كانت اإلجابة عن السؤال يف تلك   –من سريبح احلرب      
املرحلة األوىل من النزاع  صعبة جداً. األتراك ميثّلون القوة األقرب إليه، أي القوة األكثر خطورة. إّ�م حلفاء  

ّن ابن سعود يكره حمالفتهم. أَوليس أّن هؤالء وهؤالء كانوا أعداءه األملان الذين كانوا أغنياء وأقو�ء. لك
اجلزيرة  على حتّرر  ا�يار حلمه: وبذلك يقضي �ائياً  انتصارهم يعين  فإّن  املعلنني؟ ومهما تكن وعودهم 
السياسات وضوحاً  أكثر  أيضاً  تكن هي  مل  فإّن سياستهم  يتعلق ابالنكليز  فيما  أّما  واستقالهلا.  العربية 

 وصفاء. فماذا عساهم يفعلون بشبه اجلزيرة إذا انتصروا؟ وما عساها تكون إجراءاهتم جتاه السعوديني؟ 

أّما الربيطانيون فقد عدلوا كثرياً من رأيهم يف عبد العزيز منذ الفرتة اليت كانوا يعتربونه فيها شخصية        
اآلن على جزء كبري من الشريط الساحلي هي من الضعف والبهاتة حبيث ال جييبون على رسائله. إنه يسيطر  
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للخليج العريب. فهو قوة جيب أن حيسب هلا حساهبا. فأرسلوا إليه قنصلهم يف الكويت، السيد شكسبري، 
 للحصول على حمالفته هلم، ويف حال الرفض على حياده املماىلء هلم. 

.  )1(احلرب مباشرة على األتراك  وجاء السيد شكسبري يرى ابن سعود يف الر�ض ويلّح عليه أن يعلن       
كانت هذه العبارات هي نفسها اليت رّددها السيد السكاريس لسعود الكبري قبل ذلك مبائة عام. لكّن 
عبد العزيز يعلم أية كارثة رهيبة أحدثها جلّده: االندفاع قبل الوقت املالئم يف مثل هذه احملاولة. إنّه مل تكن 

اخلطأ نفسه مرة أخرى. ولذلك رفض االنضواء يف هذا االجتاه. لقد اقرتح مساندة له أي رغبة يف ارتكاب 
 القضية االنكليزية بطريقة غري مباشرة، وذلك ابلسري حنو احلجاز إلخراج احلسني منها. 

صرخ شكسبري قائًال: هذا غري ممكن، وأنذره بلهجة جافة أن يقلع عن هذا الغرض. وقد استمرت      
يع كثرية دون أن تنتهي إىل شيء، فابن سعود يصّم أذنيه عن مساع االلتماسات االنكليزية،  احملاداثت أساب

بينما شكسبري يتظاهر ابلعجز عن إدراك األغراض السعودية. وفجأة ابدر األتراك، الذين حّذرهم مبارك 
ائل الشمرية من فأقلقتهم تلك احملاداثت، إىل وضع حّد هلا خبشونة. لقد ساروا حنو الر�ض مع بعض القب

حائل بعد أن دفعوا هبا إىل االنتفاض على ملك جند للحيلولة دون التوصل إىل اتفاق يكونون ضحا� له.  
 يف هذه املرة كان مبارك قد كشف عن أوراقه: لقد كانت خيانته لتلميذه صرحية واضحة.  

األتراك بعد أن قطع املفاوضات.  مجع ابن سعود جيشاً كبرياً من األخوان أبقصى سرعة ممكنة وتقّدم حنو     
وكان لقاؤه هبم عند جراب مشال األرطاوية. كانت القوات املعادية تشتمل، ابإلضافة إىل فرسان مشر، على 
كثري من الكتائب من اجليش الرتكي النظامي، مع مدافع كثرية. واستمّرت املعركة عاصفة طوال النهار بعد 

ت األخوان، الذين يواجهون النار ألول مرة، بطريقة رائعة. لقد  أن بدأت مع الفجر. وقد تصّرفت تشكيال

 
 . 1922العام    –   49المجلة الجغراف�ة. المجلد    –للكابتن شكسبیر   . انظر: الرحلة األخیرة 1
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محلوا مثاين عشرة مرة متوالية على القوات الرتكية. أما السيد شكسبري الذي أراد أن يتعّرف بنفسه إىل القيمة  
 القتالية للوحدات السعودية اجلديدة فقد توّجه حنو ميدان القتال رغم نصائح امللك. 

العمليات احلربية وهو جالس على كرسي قابل لالنطواء يشرب شايه بسكينة اتمة حني كان يشاهد       
 أطاحت به مجاعة من فرسان مشر فقتلته بطعنات السيوف كما قتلت سكرتريه أيضاً. 

ابن سعود من       الشمال. فخرج  تراجعوا حنو  التخلخل مث  إىل  املنهكون  األتراك  انتهى  الغسق  وعند 
أبعد من أن حيّقق االنتصار له، ذلك ألّن قواته قد أصيبت خبسائر كبرية جداً. وانتشرت   املأزق. لكنه كان

الضجة يف الصحراء معلنة أّن شهرة األخوان قد بولغ فيها وأّن كتيبة تركية واحدة يقودها األملان كانت 
 كافية إلنزال اهلزمية هبم.  

جيب أن يبقى وحيداً. فماذا عساه ينتظر من هنا أدرك ابن سعود أكثر من أي وقت آخر أبنّه ال       
األتراك واألملان؟ أَومل يرفعوا القناع عن عواطفهم احلقيقية حنوه؟ عاد إىل حماداثته مع اإلنكليز، وانتقل إىل  
عقري، ميناء يف األحساء، ليلتقي السيد كوكس الذي خّلف شكسبري يف القنصلية الربيطانية يف الكويت 

 .  1916) نوفمرب (تشرين الثاين

يف هذه املرة توّصل املتفاوضان بسرعة إىل االتفاق، مل يقل ابن سعود كلمة واحدة حول أهدافه يف      
احلجاز، بل وّقع مع املندوب الربيطاين معاهدة يعلن فيها وقوفه رمسياً إىل جانب انكلرتا، ويتعّهد بصورة 

 حال مل يكن يطلب منه "اإلسهام يف العمليات  قطعية "أّال يهاجم حلفاءها وال يساعد أعداءها". ويف كلّ 
العسكرية". كما اعرتف اإلنكليز من جانبهم بسلطان ابن سعود على جند واألحساء مستقالً عن األتراك، 
العثمانية،  البالد موضع مناقشة فيما بعد، أي بعد تقسيم االمرباطورية  أيلولة هذه  ووعدوا أن ال تكون 

أبن يدفعوا له مساعدة شهرية تبلغ مخسة آالف جنيه اسرتليين ذهباً مث زّودوه    ومنحوه وساماً كما تعّهدوا
 ابلسالح وتعّهدوا بتقدمي املساندة إذا تعّرض لعداون جديد.  
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غادر ابن سعود مدينة عقري سعيداً هبذه التسوية. لقد ّمتت له احلماية من أي هجوم تركي يف املستقبل      
على حمار  فيها "أال يهاجم حلفاء دون أن يكون مرغماً  تعّهد  اليت  الصيغة  بة األتراك. يضاف إىل ذلك 

بريطانيا وال يساعد أعداءها"، قد أبقت الباب مفتوحاً لعملية عسكرية ضد احلسني. وابجلملة حصل على 
كّل ما يرغب فيه. قال يف نفسه: جيب أّال يكون اإلنكليز واثقني من أنفسهم ابلقدر الذي يدعون، ولوال 

 مل مينحوين مثل هذه الشروط املالئمة...  ذلك

امتدت نريان احلرب العاملية اليت بُِدىء هبا يف أورواب ويف سهول الفالندر بسرعة إىل احلوض الشرقي       
، كان األتراك قد جعلوا من الشرق  1914من البحر األبيض املتوسط. ومنذ ديسمرب ( كانون األول)  

العسكري أن ميارس حتركاته يف الوقت نفسه ابجتاه الشرق، واجلنوب   قاعدة متحركة منها يستطيع عملهم
الشرقي، واجلنوب. هذا وقد عّني مجال ابشا، أحد ثالثي جلنة "االحتاد والرتّقي" حاكماً لسور�، مع سلطات 

النيابة   درجة  تبلغ  الثاين)    11امللكية. ويف    –واسعة  ( كانون  قناة    1915يناير  سار مجال ابشا حنو 
من  الس مؤلف  رأس جيش  على  فون   40.000ويس  الكولونيل كرس  أملانيان:  يقودهم ضابطان  رجل 

كرسنستني وقون سيكت، فهامجوا الطريق املائي إىل طوسون، قرب اإلمساعيلية، لكّنهم طردوا من منطقة  
 فرباير (شباط).  3القتال بواسطة املدفعية وسفن احلرب االنكليزية 

جيٌش بريطاين آٍت من بالد اهلند، يقوده اجلنرال اتونسهند، قد هبط  إىل الرب يف يف تلك األثناء كان       
أقصى اخلليج العريب واستوىل على البصرة. مثّ صعد جمرى �ر دجلة ابجتاه بغداد. لكّن القوات الربيطانية 

يف كوت   ، واضطرت للرتاجع، مثّ أحيط هبا1915نوفمرب (تشرين الثاين)    22هزمت عند خرائب املدائن  
 .  1916إبريل (نيسان)   29العمارة فانتهت إىل االستسالم 

وملا كان هذا االستسالم قد حدث يف الكوت بعد فشل احلملة يف الدردنيل أصاب السمعة الربيطانية       
إصابة قاسية يف الشرق األوسط كّله، ابدر االنكليز إىل إعداد هجوم جديد، رغبة منهم يف إصالح ما 

اهلزمية. وانطالقاً من مصر كان على جيش جديد بقيادة اجلنرال السري أرشيبالد موراي أن    أفسدته هذه
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يستويل على شبه جزيرة سيناء والسري عرب فلسطني حنو بيت املقدس ودمشق. هذه العملية كانت دقيقة  
رتكية املقيمة  جداً ألّن القوات اليت تنطلق على امتداد الساحل ستتعرض هلجوم جانيب من قبل احلاميات ال

يف املدينة واحلجاز، فكان هذا الوقت الذي ينتظره ابن سعود لالنقضاض على مكة وطرد احلسني منها. 
كان يقول يف نفسه: لن جيد االنكليز ما يقولونه ابلنسبة لعملية يكون من نتائجها، ابلتعاون مع عمليتهم، 

تطيعوا  الصمود بسبب أّن اجلزء اهلام من قواهتم سيكون محاية مؤخراهتم. أّما فيما يتعّلق ابألتراك فإ�م لن يس
 مشغوالً مبقاتلة االنكليز. 

، ويف الوقت الذي كان فيه ابن سعود يضع 1916نوفمرب (تشرين الثاين) من عام    6وفجأة، يف       
يربط  الذي كان  الوالء  قسم  وانتهك  احلجاز،  استقالل  احلسن  أعلن  استعداداته،  على  األخرية  ه  ملساته 

ابلسلطان، وأعلن رمسياً حمالفته لالنكليز. ويف الوقت نفسه نشر بيا�ً مدّو�ً أعلن فيه أنّه على رأس محلة  
 جهادية عامة لتحقيق االستقالل العريب، ودعا زعماء شبه اجلزيرة لالنضمام إليه.  

ب السامي الربيطاين هذا التحّول ّمت إعداده منذ وقت طويل من قبل السري هنري ما كماهون، املندو      
 ..  )1(يف مصر، وأعضاء املكتب العريب التابع لالنتلجنس سرفيس يف القاهرة 

وكان تطّور العمليات العسكرية قد جعل من احلسني حجراً من األحجار الرئيسية يف شطرنج الشرق       
األوسط. وأيضاً فإّن االنكليز قد توّسلوا كّل الوسائل لدفعه إىل ترك األتراك. لقد تعّهدوا ابالعرتاف بسلطانه 

ليين ذهباً. ومتّلقوا غروره إذ وعدوه  جنيه اسرت 20.000على احلجاز وأبن يدفعوا له مساعدة شهرية تبلغ  
له، فكان هذا أكثر من كاف جلّر ذلك  بتكوين احتاد حتالفي عريب كبري بعد احلرب، يكون هو زعيماً 

 العجوز إىل االنفصال عن القسطنطينية.  

 
�ان السیر هنري ما �ماهون، المندوب السامي البر�طاني في مصر، قد تسّلم عروضًا سر�ة من   1915. منذ ص�ف   1

 الحسین. 
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أقصى   والواقع أّن حتّول احلسني قد عدل املوقف االسرتاتيجي يف اجلزيرة العربية من أقصى اليمني إىل     
اليسار. لقد وجد فيه االنكليز مساعداً مثيناً جداً. كانوا يعتمدون عليه لطرد احلاميات الرتكية من احلجاز 
ومحاية اجلناح األمين من جيش سيناء. أي أّن الساحل الشرقي للبحر األمحر سيصبح منذ ذلك اليوم بني  

د للغواصات عرب ذلك الطريق املائي الذي يدي حليف، فال األتراك وال األملان بقادرين على إقامة قواع
 تعرب فيه كّل القوافل القادمة من بالد اهلند. 

كان ابن سعود قد شهد يف حياته حترّكات مسرحية عديدة، لكن أّي حترك منها مل يفاجئه مبا فاجأه       
أنّه مل ينكشف   به هذا التحّرك. لقد كان ما حدث يبدو له مذهًال جداً. وممّا كان يدهشه أكثر من ذلك

له شيء من عمل يظهر جيداً أنه قد أعدَّ منذ وقت طويل. لقد أفهمته هذه العملية أشياء كثرية مرة واحدة  
 كانت قد بقيت غامضة حىت ذلك الوقت. 

أعلن السري هنري، جواابً على مثل هذه املفاحتات، أّن االنكليز   1915أكتوبر (تشرين أول)    24يف   
ستقالل عريب. كان من أجل ذلك أّن الثوار السوريني، الذين جاءوا جيتمعون إليه بعد مستعّدون ملساندة ا

استيالئه على األحساء، قد أّكدوا له أّن احلسني هو معهم سر�ً: وإذاً فقد كان يتآمر على القسطنطينية! 
 وكان من أجل ذلك أيضاً أّن مباركاً قد نصحه حبرارة ابالمتناع عن املّس ابحلجاز!.

كما أّن شكسبري قد استبعد خبشونة كّل مناقشة حول هذا املوضوع. وأدرك يف ذلك الوقت السبب       
الذي جعل كوكس مينحه، يف عقري، شروطاً مالئمة جداً: لقد كان اهلدف الرئيسي هلذه املعاهدة محاية 

ريطانيا". هذه الصيغة عدّوه! أَوليس أّن ابن سعود قد تعّهد بصورة قطعية "ابالمتناع عن مهامجة حلفاء ب
اليت كانت تبدو له مبهمة اّختذت اآلن معناها الواضح: لقد أصبح احلسني حليف بريطانيا، ومل يعد يف 

 وسع ملك جند أن يهامجه. لقد أغلق ابب احلجاز على نفسه بنفسه!  
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ل ساذج. وأيضاً كان يظّن أنه فاز ابمتياز خاص يف تلك املفاوضة، مثّ الحظ أنّه استسلم للخداع كطف      
فإنه مل يكن يعرف كّل شيء. كان جيهل أنه لعب دوراً يف هذا املوضوع على غري علم منه، ذلك ألّن 
االنكليز قد استعانوا مبعاهدة عقري للتغّلب على آخر ترّددات احلسني. لقد أفهموه أّن ملك جند صديقهم، 

لة سيسحق شريف مكة بني أخوان عبد العزيز وأّن تركه جيتاح احلجاز غري متعلق إال هبم. ويف هذه احلا
وِفَرق السري أرشيبالد موراي. واحلّل الوحيد ابلنسبة إليه هو تغيري املعسكر أبسرع ما ميكنه. وحني يصبح  

 حليفاً للربيطانيني يكون يف محايتهم، أي يف منعة اتمة من أي عدوان خارجي.  

قصره يف الر�ض، كان احلسني قد بدأ بطرد احلاميات   وبينما كان فهد الصحراء يطلق زئري الغضب يف     
الرتكية من احلجاز مبساعدة أوالده الثالثة علي، عبد هللا، وفيصل. فرّد األتراك هبجوم عنيف. ويف الوقت 
الذي بدأ فيه التسّلح يّتجه يف غري مصلحة اهلامشّيني أرسل االنكليز بعض السفن احلربية إىل مواىنء جدة  

ورابغ من    وينبع  مملوءة ابلذهب، وحفنة  صناديق  بكميات كبرية، مثّ  وذخرية  ومدافعاً  بنادق  فيها  فأنزلوا 
الضباط النشيطني، ستورز، ويلسون، يونغ، كوشران وضابطاً برتبة نقيب يدعى توماس ادوارد لورنس، الذي  

 سيجعل الناس يتحدثون عنه. 

بنشاط الضباط الربيطانيني. واستطاع احلسني  هكذا استعاد عرب احلجاز  ثقتهم أبنفسهم متأثرين       
وأن يزيد قواته    – من بينهم قبائل جند أيضاً    –بفضل الذهب الربيطاين أن جيّند حماربني بني قبائل الداخل  

 ز�دة كبرية جداً.  

وابجتاهها إىل الشمال، يف حماذاة اخلط احلديدي الذي ميتد من املدينة إىل دمشق، استطاعت قوات      
 سني أن تستويل على العقبة. احل 
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مثّ ّمت االتصال بينها وبني اجليش الربيطاين قادماً عرب شبه جزيرة سيناء يقودها كّل من فيصل ولورانس       
يناير ( كانون الثاين)    9الذي  رقي إىل درجة  كولونيل. وقد رّدوا القوات الرتكية معاً عند بئر السبع وغزة  

1917  . 

ه كان جيش بريطاين اثلث، جمّهز جتهيزاً أفضل من اجليش األول، قد نزل أرض البصرة  ويف الوقت نفس     
يف أعماق اخلليج العريب. مثّ صعد هذا اجليش يف حماذاة �ر دجلة مستعرياً الطريق نفسها اليت اختذها اجلنرال 

.  1917رايــر (شباط)  اتونسهند من قبل. فانتهى األتراك احملاصرون يف كوت العمارة إىل االستسالم فبـــ
 هذا النصر الذي عفى على آاثر الكارثة يف العام املاضي فتح أمام احللفاء طريق بغداد واملوصل.  

هكذا دفع الربيطانيون القوات العثمانية يف كّل جبهات الشرق، مث ركزوا فرقهم وعّبأوها للقيام هبجوم      
شيبالد موراي يف القاهرة. وهو الرجل الضخم املرح ذو  أخري. وكان اجلنرال اللنيب قد شغل مكان السري أر 

 الوجه األمحر احلافلة نفسه ابلتفاؤل.  

كما كان على جيش سيناء القادم من اجلنوب وجيش البصرة القادم من الشرق أن يتالقيا قريباً من مدينة  
راك، الذين تنقصهم األسلحة حلب مث يتابعا طريقهما معاً إىل القسطنطينية. ويف مقابل هؤالء كان اجلنود األت

والتجهيزات والذخائر واملؤونة، ميوتون ابآلالف بسبب اجلوع والزحار، أّما القرار النهائي فقد كان يبدو يف  
 متناول اليد. 

من أجل هذا اهلجوم األكرب واألعظم كان االنكليز راغبني يف التأّكد من مساندة الزعماء العرب كّلهم      
وات اللنيب يكون أسهل بقدر ما تكون هجمات اإل�اك اليت يقوم هبا الفرسان البدو عند هلم. إّن تقدم ق

 اجلناح األمين من اجليش الرتكي أشّد اندفاعاً وأكثر تدمرياً.

هلذا الغرض انتدبت احلكومة الربيطانية بعثة دبلوماسية إىل الر�ض لتحّث ملك جند على االنتقال أخرياً 
 املقدمان على هذه البعثة مها سانت جون فيليب ولورد بلهافن.  إىل حالة احلرب. وكان
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استقبل ابن سعود املبعوثني االنكليز ابحتفال كبري جداً، وأسكنهم يف قصره رغم أّن العلماء وبسطاء       
ابن سعود  الكفرة". وأصغى  من  الكالب  يعرض ضيافته على "هؤالء  يروه  أن  أزعجهم جداً  قد  الناس 

ستطع حججهما ودفاعاهتما  ابهتمام ظاهر لكّل ما قاله فيليب وبلهافن، لكنه رفض اخلروج عن حياده. فلم ت
ابلفائدة،  عليه  األعود  السياسة  هو  الوقت  ذلك  احلياد يف  أبّن  مقتنعاً  لقد كان  موقفه.  تزلزل  أن  كّلها 

 واالنطالق يف احلرب قبل الوقت املالئم ال يعين شيئاً ذا قيمة عنده.  

"يف جهاد إسالمي شامل" واألكثر من ذلك أّن ما جاء االنكليز يطلبونه منه، أي اإلسهام العملي       
سيكون يف �اية املطاف يف ظل راية احلسني، وأنّه ليفضل أن تقطع يده اليمىن على أن يسهم، حىت يف 

 أقل من القليل، يف حتقيق نصر ملنافسه. 

إنّه مل يكن يؤمن ابالحتاد التحالفي العريب، فإذا وجب أن يتجّسد هذا اهلدف يوماً من األ�م فإنّه لن     
 ح أبداً أبن يكون احلسني زعيماً له.  يسم

كان اهلامشيون ميثلون أشّد ما يكرهه. فهم يف رأيه مثقفون مرتفون وفنانون لكّنهم فاسدون منتكسون        
بسبب اّتصاهلم الطويل ابحلضارات األجنبية. فبأي حّق جيعل هذا احلسني من نفسه �طقاً ابسم العرب 

أمام وهو زوج المرأة تركية وابن ألم ش ركسية؟ وماذا يعرف من االستقالل وهو الذي أحىن ظهره دائماً 
سلطان القسطنطينية، ومل تكن له غري رغبة واحدة هي أن يبيع نفسه ألكرب مزايد؟ فبالقدر الذي كان فيه 

خيانة حنو هللا وكارثة    – هذا التسّلل خارج الصحراء والتورط يف اخلطيئة    – خلق األمرباطورية اإلسالمية  
ى اجلزيرة العربية، فإّن احلسني ومن على شاكلته، ّممن كانوا ينتسبون إىل طراز من الرجال عرفته األمرباطورية عل

 عند ا�يارها، ال يفعلون غري متديد هذه الكارثة. 

إّن هؤالء االرتيابيني غري األمناء هم الذين فسحوا اجملال لفساد العقيدة احلقيقية، وحّولوا احلج إىل       
قات مرحبة، وأدخلوا إىل املدينتني املقّدستني كّل العادات املعيبة اخلجلة. وكانوا ال يكادون يذكرون اسم صف
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هذا العجوز حىت خيتنق إمام الوهابيني من الغضب، ويصّب عليه أسوأ اللعنات. كان يتمثل بثورة اجلزيرة  
فاسدين. وكان يلّوح أمام املسلمني ذوي العربية الداخلية، يف صرامتها وقوهتا، ضد عرب اخلارج الضعفاء ال 

 األيدي الرطبة الدبقة بسيف اإلسالم املتأّلق ابلدم النقي. 

ممّا يسمح له بتجنيد اجلنود    –وعندما يفكر ابملبالغ الكبرية اليت تدفعها حكومة لندن مللك احلجاز       
   فإّن دمه يغلي يف عروقه. –حىت يف بالد جند، أي داخل أراضيه اخلاصة 

اليوم -  "قال للمبعوثني االنكليز ابعتزاز شديد: أنتم ختطئون يف مساندتكم للحسني كما تفعلون. ويف 
الذي تكّفون فيه عن إرسال املساعدات إىل مكة فإّنين لن أجعل منه أكثر من لقمة واحدة. سرتون حينئذ 

 كيف تتوّجه كّل القبائل يف احلجاز حنوي كما تتوّجه حنو حمّررها!".  

غادر فيليب وبلهافن مدينة الر�ض دون أن يوّفقا إىل إقناع ابن سعود بتعديل سياسته. لكّنهما يف      
الوقت نفسه أعراب عن اقتناعهما أبّن ملك جند هو الشخصية املثلى يف اجلزيرة العربية، ورمبا كانت بريطانيا  

 على خطأ إبقامة سياستها العربية كّلها على احلسني.  

يف تلك األثناء كانت العمليات العسكرية تراوح يف مكا�ا. وقد اضطر اللنيب أن يؤّجل موعد هجومه      
الكبري مرات كثرية، ألّن اجلنود األتراك رغم حالتهم اليت تدعو إىل الراثء والنقص يف تسّلحهم قد قاوموا 

االنكليز فإّن واحدة من هجماهتم وضعت    اهلجمات اليت شّنت عليهم خرياً مما كانوا يقدرون ويرتقبون. أّما
ديسمرب (كانون    9، مثّ جاء دور بيت املقدس  1917نوفمرب (تشرين الثاين)    17حيفا حتت سيطرهتم  

أول) من العام نفسه. وحينما بلغوا هذه النقطة اضطرت قواهتم للتوّقف من جديد واالحتماء وراء خط 
 .  )1(يبدأ من مشايل حيفا وميتد إىل عمان 

 
  معر�ة فلسطین انظر بنوا م�شان في �تا�ه (مصطفى �مال أو موت امبراطور�ة)، صمن أجل مز�د من التفصیالت حول    . 1

172 . 
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فزادت العالقات سوءاً وفساداً بني ابن سعود واحلسني. ورغبة من االنكليز يف   1918وجاء عام       
جتّنب أي انفجار بني اخلصمني أعطى االنكليز أمراً للميجر فيليب ابلعودة إىل الر�ض واإلقامة فيها بصورة 

 دائمة على رأس بعثة صغرية.  

غري منتظر يضع النار يف البارود. لقد اعتنقت مدينة كرمة   ، كان حادث1918وفجأة، يف ربيع عام       
املذهب الوهايب ووضعت نفسها بصورة عفوية حتت محاية ابن سعود. واجلدير ابلذكر أّن احلدود يف الصحراء 
غري حمّددة، فوضعت كرمة الواقعة عند ختوم العتيبة واحلجاز وضع األرض احملّرمة اليت مل يتحّدد انتساهبا  

 عينة. لكّن هذه احملّلة كانت سوقاً هامة �يت إليها بدو الداخل ليبيعوا قطعا�م من جتار الساحل.  جلهة م

من هنا مل يكن يف وسع احلسني أن يسمح ابنتقال هذا امللتقى من الطرق إىل سيطرة عدّوه املنافس.    
لة فذة، لكّنهم استسلموا أخرياً فأرسل قواته إىل كرمة لفرض حقوقه وتوكيدها. وقاوم سكا�ا احملاصرون ببطو 

 وسقطوا حىت ضغط العدو الكبري، وقد ُذِبَح قسٌم منهم من قبل املشاة احلجازيني. 

هذا العمل الوحشي القاسي أاثر، يف بالد جند كّلها، موجة من االستنكار العنيف، فطالب الوهابيون       
 واألخوان ابلسري حنو كرمة  للثأر ألخوا�م. 

� الكبري! أيّة فضيحة هذه أن يكون رجل مثله سد�ً الشريف حسيناً هو عدوّ   قائلني: إنّ "وصرخوا  - 
ستني! فهل سنسمح له بسحق أولئك الذين يدينون بعقيدتنا دون عقوبة؟ ا�ض � ابن للمدينتني املقدّ 

 سعود! تقّلد سيفك وقد� إىل املعركة لننتزع أخواننا من براثن الفاسقني!".

 ن سعود: كّل ما تقولونه صحيح، لكّننا جيب أن نصرب ألسباب عليا". "أجاهبم اب- 

كان ابن سعود يف حالة شديدة من احلرية. إّن غرائزه، ومصاحله، وكرب�ءه، وشعبه نفسه، هذه كّلها       
ى كانت تدفعه ملهامجة احلسني. لكّن فيليب الذي يراقب ابنتباه شديد أقّل تصرفاته وحتركاته، والذي كان عل 

 اتصال مستمر به، يذّكره دون توّقف، ابتفاقية عقيـر.  
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" كان يرّدد على مسعه: ال تنَس أّن احلسني حليف بريطانيا وأّن مهامجته تعين انتهاك البنود يف اتفاقنا.  - 
 وأنت تعلم أّن اخلروج على تعهداتك سيسّبب لبالد جند ولنفسك أوخم النتائج".  

بن سعود عن القيام بعمليته يف احلجاز فإّن فيليب أوحى إليه أن يسري حنو  وملا كان راغباً يف صرف ا      
أو ابجتاه الشمال الغريب حنو مقاطعة حائل، حيث أقدم األتراك   –مما يسّهل هجوم اجلنرال اللنيب  –دمشق  

على تعيني شخص يدعى حممد بن رشيد، وهو ابن أخ البن رشيد القدمي، الذي يثري امسه يف نفس عبد 
 زيز ذكر�ت املعارك يف شبابه. الع

ترّدد ابن سعود يف العمل هبذه النصيحة. وعلى أمل أن يرغم احلسني على سحب قواته من كرمة،       
كتب إليه رسالة، حيتّج فيها بعبارات عنيفة ضد الظلم الذي أنزله أبخوانه من أتباع املذهب الوهايب، داعياً  

كان خاطئاً وفيه سوء تدبري ما دام  شريف مكة إىل إخالء املدينة واجلالء عنها. والواقع أّن هذا التصّرف  
 أنّه مل يكن من املمكن مساندته أبية عملية عسكرية.  

 أّما احلسني، الواثق من مساندة االنكليز له، فقد رّد إليه رسالته دون أن يقرأها.       

يف السري    "أجاب الرسول الذي محلها إليه: عد إىل الر�ض وقل لعبد العزيز أبّنين أ� احلسني لن أترّدد- 
 إىل بالد جند لطرد أسرته وإابدة كّل الوهابيني، هذه الذرية من اخلنازير املدّودة".  

صدر هذا التصريح أمام اجلميع، ليسمعه كّلهم، فكانت اإلهانة فاضحة صرحية، حىت ليقال أّن ملك      
ك جند فلم يتوّصل إىل احلجاز كان يفعل ما يستطيعه للوصول بسخط ابن سعود إىل أقصى غا�ته. أّما مل

فهم حقيقة املوقف االنكليزي. لقد كان من طبيعة األشياء أن مينعه االنكليز من مهامجة احلسني ما دام 
أنه حليف هلم. وما دام أ�م ميلكون وسائل الضغط عليه، فلماذا ال مينعونه من توجيه اإلها�ت الغليظة 

 هلم؟ إىل ابن سعود، الذي يؤكدون أنه هو أيضاً صديق 
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ماذا تعين تلك املسرحية املعّقدة اليت يعلن فيها اجلميع أ�ـم أصدقاء، مثّ يعيشون يف الوقت نفسه وهم      
 يتبادلون الطعنات ابخلناجـر؟  

واحلقيقة أّن ما مل يكن ابن سعود يفهمه كان كثري من االنكليز ال يفهمونه أيضاً، ألّ�م كانوا جيهلون      
 م. ما نعرفه حنن اليو 

فامليجر سانت جون فيليب الذي يساند ابن سعود كان ينتمي إىل املكتب اهلندي املرتبط  حبكومة       
بالد اهلند. أما الكولونيل لورانس، الذي يساند احلسني، فقد كان مرتبطاً مبكتب اجلزيرة العربية يف القاهرة  

يتفرّع بدوره عن وزارة اخلارجية يف لندن. وكان املكتبا يتّبعان سياستني مستقلتني إحدامها عن والذي  ن 
 األخرى. إّن عمليهما مل يكو� خمتلفني وحسب، بل كا� يف الغالب متناقضني.  

كانت مشاغل مكتب اهلند تدور حول العراق والطريق الربي إىل البالد اهلندية. من أجل ذلك كان       
كانوا على صلة مببارك، أثناء إقامته يف بومباي،   قادته يسعون إىل مصاحلة احلكام املتامخني للخليج العريب.

وبفضله أقاموا حممّية يف الكويت. وبواسطته عقدوا صالهتم مع ابن سعود الذي مسحوا له بتحقيق غزوته  
 لبالد األحساء. وعلى ذلك فإّن مصلحتهم تقضي بتقويته وإعالء شأنه. 

شغلهم الشاغل، مث عدن، وابلتايل الطريق البحري أّما قادة مكتب اجلزيرة العربية فقد كانت السويس       
إىل البالد اهلندية. من أجل ذلك كانوا يسعون إىل بسط نفوذهم على األمراء املتامخني للبحر األمحر. إّ�م 
هم الذين فاوضوا احلسني وحّققوا حتّوله السياسي. ومن هنا وجب عليهم أن يشبعوا رغباته وحيّققوا أطماحه.  

أصبحت السياسات املّتبعة من ِقَبل اإلدارتني االنكليزيتني متناقضة ومتعارضة، ابلقدر الذي   ومبرور الزمن
 كانت فيه مصاحلهما مرتبطة ابملطالب املستعصية على التوفيق لألسرتني احلاكمتني املتنافستني. 

ائسة االحتاد كان لورانس، ابالتفاق مع السري هنري ما كماهون، قد وعد احلسني بر   1916ويف عام       
التحالفي العريب الذي ينتظر أن ينشأ بعد احلرب، وتعّهد إبعطاء العراق وسور� إىل ولده فيصل، بينما  
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يعطي ولده عبد هللا كّالً من فلسطني وشرقي األردن. لكّن وزارة اخلارجية كانت منذ ذلك الوقت، وابالتفاق  
خاصاً مع احلكومة الفرنسية، ينقض التعّهدات اليت   مع اللنيب، قد وّقعت بصدد سور� ومصريها بروتوكوالً 

بينما كان بلفور قد أذاع تصرحياً يعلن فيه خلق وطن يهودي يف فلسطني ينتهك به   )1(أعطيت لفيصل  
 . )2(الوعود اليت أعطيت لعبد هللا 

إنّه مل يعد يعرف وملا كان واضع "أعمدة احلكمة السبعة" قد أحيط به من قبل هذه النريان املتصالبة، ف      
ما يصنع. " كتب يقول: كنت واحداً من ضباط اللنيب، وكنت موضع ثقته: ويف مقابل ذلك كان ينتظر 
مين أن أفعل خري ما ميكن أن أفعله من أجله. لكّنين كنت أيضاً مستشار الفيصل. وكان فيصل يطمئّن  

ناقشته. ومع ذلك فلم يكن يف وسعي  إىل استقاميت وكفاءيت حىت أنّه كان يف الغالب يعمل برأيي دون م
 ".  ) 3(أن أشرح لّلنيب كّل املوقف العريب، وال أن أكشف القناع عن خطة االنكليز أمام الفيصل 

لكّن هذا مل يكن كّل شيء "يتابع لورانس قائًال: ومبناسبة هذه الظروف الدقيقة رأت احلكومة الربيطانية      
أن تعطي، سعيدة، ابليد اليسرى. لقد وعدت العرب ( وبتعبري آخر للجنة من سبعة حكماء ال سلطة هلا  

. ولكي تثبت أ�ا جديرة مبنح عدد من  يف القاهرة ) مبلكية األرض اليت ينتزعو�ا من األتراك أثناء احلرب
اخلاصة ابلشريف حسني   –أ    –الوعود يساوي عدد الفرقاء ذوي العالقة فإّن حكومتنا عارضت واثئق  

  – د    –اخلاصة ابللجنة العربية ابلوثيقة    –س    –اخلاصة حبلفائها، كما عارضت واثئق    –ب    –بواثئق  
. وأخرياً،  )4(لقّوة جديدة قدمت هلا إمتيازات غامضة يف فلسطني املوّجهة إىل اللورد روتشيلد ابعتباره رمزاً 

 
 .1916مایو (أ�ار)    16اتفاق سا�كس ب�كو في    . 1
 . 1917نوفمبر (تشر�ن الثاني)    2تصر�ح بلفور للورد روتشیلد في  .   2
 .482ت. أ. لورانس، أعمدة الحكمة الس�عة، ص .   3
 . 692،  691الس�عة، ص   أعمدة الحكمة   . 4
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وتتوجياً هلذا البناء هبندسة قابلة لالعرتاض أقدم الربيطانيون على إجراء حماداثت سالم منفصلة مع األتراك 
 ".  )1(" كانت تشتمل" كما يضيف لورانس، على قتل عدد ال حيصى من العرب املقاتلني إىل جانبنا 

 – داوننغ سرتيت    –ذه الوعود املتشابكة كانت منطلقاً لعدد مثلها من املنازعات اليت يبدو خرباء  كّل ه
غري مهتّمني هبا تقديراً منهم أّن النصر سيضع التسوية املطلوبة لكّل شيء. لكّن املنازعات اليت نشأت عن 

حيدث غالباً يف مثل تلك   هذه اخلطة كانت جديرة بتحويل الشرق األوسط إىل جتّمع فوضوي كبري. وكما
الظروف فإّن اإلدارات املتنافسة انتهت إىل تبّين املنازعات اخلاصة ابجلهات احملمية من قبلها على الرتتيب. 
فلورانس ال يريد أن يعرف غري شريف مكة، وفيليب ال يقسم إال برأس ملك جند. وبينما كانت التقارير 

 فإّن نزاعاً متنامياً وضع لورانس ضد فيليب. اخلاصة ابحلسني وابن سعود تزداد سوءاً، 

" قال ابن سعود بتنهيدة أسف: احلقيقة أنّه إذا كانت احلملة على احلسني ال تعين فصم االتفاق مع -     
انكلرتا، فإّن هذه احلملة كان ميكن أن حتدث منذ وقت طويل! ذلك ألّنين أكره الشريف حسيناً أكثر من 

ّما فيما يتعلق أببنائه علي وعبد هللا وفيصل فإّنين أريد  أن أسحقهم بعقيب كما أي شيء آخر يف األرض. أ
 أسحق وكراً من العقارب". 

وعاد حادث كرمة إىل السطح حني طرد سكا�ا حامية احلسني ابنتفاضة �ئسة، واستعّدوا للمقاومة       
كّن ابن سعود مل يتحّرك كما كان  من جديد. ومرة أخرى أحلّوا على ابن سعود أن يبادر إىل إجنادهم، ل

 شأنه من قبل.

بدأ "العلماء" واألخوان يدمدمون، وراحوا يتساءلون: ماذا تعين هذه السلبية اليت ال جيدون هلا تفسرياً؟      
الوهابيون يُقَتلون، وابن سعود يشهد املذحبة دون أن خيّف إىل جندهتم، بل دون أن يقول هلم كلمة عطف 

 
 . 693، ص  المصدر نفسه.   1
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نع له اإلنكليز، هؤالء الكالب الكفرة، الذين كانوا يتنّقلون دون توّقف يف ممرّات القصر وتعزية؟ ماذا ص
 وأهبائه، والذين يعقدون مع امللك اجتماعات خفية ال �اية هلا؟. 

ويف مرة اثلثة، وّجه سكان كرمة نداء حزيناً �ئساً إىل أخوا�م يف جند. مثّ أرسلوا إىل ابن سعود رسوالً       
 إليه الرسالة التالية: حيمل 

"إذا كنت ممتنعاً عن القدوم إلينا بسبب احلفاظ على فيض الذهب القذر الذي يغّذيك به األجانب    -
فقل لنا ذلك � ابن سعود، فسنعذرك، إذ أننا نعرف كم يكون الرجل ضعيفاً أمام املغر�ت. لقد أرسلنا  

جهداً ضائعاً ألّنك ال تتحرك. لذلك سنرسل إليك   إليك مجعاً من احملاربني ليصفوا لك بؤسنا لكّنه كان
يف املرة القادمة أمهاتنا وزوجاتنا. إّ�ن سيحّرضن بالد جند كّلها. وإذا كان قلبك الذي قّد من حجر ابقياً 

 على صممه ال يسمع نداءاتنا فإّن قلب شعبك الكرمي سيسمع صراخنا".  

ل البالد وعرضها، مثّ حتّول االنفعال سريعاً إىل غضب أحدثت هذه الرسالة حالة انفعال شديد يف طو       
عارم، والغضب يف تلك املرة أصبح موّجهاً ضد امللك. وبدأ ولد عبد الرمحن، بسبب امتناعه عن االستجابة  
للنداءات املوّجهة إليه، يفقد شعبيته. يف كّل مكان من املدن والقرى كان اللوم يوّجه إىل مجوده. أما العلماء 

ّوعة فإّ�م مل يرتّددوا يف اهتامه ببيع حقه يف البكورة من أجل صحفة من العدس، وبتواطئه مع األجنيب، واملط
وكانوا يرّددون هذه االهتامات يف املساجد واملدارس. ومحيت نفوس األخوان متأثرين بتحريض الوهابيني من  

مع امللك   –لقوا يف حرهبم ضد احلسني  الشيوخ. أّما اجلنود فقد سارعوا، بصورة عفوية، إىل أسلحتهم، لينط
 أو دونه. كان السخط يزيد يوماً بعد يوم. وشعر ابن سعود أّن سلطانه يتسّرب من بني يديه. 

أّما فهد الصحراء فقد شّلت حركته بسبب افتقاده لليقني، مغلقاً على نفسه ابب قصره يف صمت       
وسكون. كان يتساءل ماذا جيب أن يفعل. إّن االستجابة لرغبة قّواته يعين متزيق اتفاقية عقري، مثّ ال يلبث 

مثّ  األخوان  يدّمر  وبذلك  مباشرة.  بصورة  يتحّقق  أن  اإلنكليزي  الفعل  جند   رد  من  شخصياً  هو  يطرد 
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واألحساء، وتسّلم بالده إىل آخرين سواه بعد التوقيع على السالم. أّما سّكان مملكته فيوضعون دون رمحة 
 حتت سلطة أجنبية، أو يرتكون ألنفسهم فيعودون إىل الفوضى والعماء. 

عون أنّه يضّحي بشعبه ودينه على أّن البقاء دون تصّرف إجيايب هو توكيد لالّدعاءات الكاذبة ملن يدّ      
يف سبيل الذهب، وترسيخ هلا يف عقول رعا�ه كّلهم، وابلتايل تفجري ألزمة داخلية تبعده عن عرشه. وهذا  
سيعين، ليس فقط عيباً وعاراً ينزالن به، بل ا�ياراً لكّل ما حّققه، و�اية لكّل أحالمه ... صحيح أّن عبد  

 صعبة جداً ... لكّنه قليًال ما وجد نفسه أمام موقف قاس ال خيار له فيه.  العزيز قد عرف يف حياته ظروفاً  

وفجأة علم أّن حممد بن رشيد قد انتقل إىل صفوف احللفاء بعد أن استبان هزمية األتراك احلتمية.       
 وكان احلسني قد قابله سراً وزّوده ابلسالح ليسري حنو الر�ض.  

ود نشاطه كّله. فأخرج الفهد براثنه واستعد لالنقضاض. فما دام أنّه قد  وفجأة أيضاً، استعاد ابن سع     
هوجم فإّن على االنكليز أن يساندوه. أَوليس أّ�م قد دفعوه هم أنفسهم من قبل للتخّلص من ابن رشيد؟ 
 وما دام أّن األخوان يضطربون وينتفضون ويطالبون ابلقتال فلماذا ال يتقّدم صفوفهم للقضاء على العدوّ 

 التقليدي ألسرته املالكة؟ هكذا تزّوده املعركة مبا حييي به نشاطه احلريب العنيف ...  

 

الرئيسية،        األخوان  مستعمرات  من  واحدة  اليت كانت  شقرا،  يف  اجتماع كبري  عقد  جند  ملك  قّرر 
رب، وفّكروا واسُتدعي كّل قادة اجليش بداعي اخلطورة، فأجاب هؤالء حبماسة كانت على قدر متّنيهم للح

 أّن ابن سعود قد استدعاهم ليعلن إليهم بداية املعارك ضد احلسني.  

وصل القادة وحراسهم الواحد بعد اآلخر فاستقبلهـم ولد عبد الرمحن عند أبواب املدينة مثّ رافقهـم إىل       
 ه وركائبه. األمكنة املخّصصة هلم. فأقام كّل شيخ مضربه وركز علمه أمام املدخل وأقام حوله أتباع
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ويف اليوم التايل اجتمع سكان شقرا، والقرويّون يف املناطق املتامخة، والقادة وحراسهم يف سهل رملي،      
يقع مشايل املدينة. مثّ جاء امللك فجلس جتاههم، حييط به حرسه اخلاص. والواقع أّن أحداً من الناس ال 

 ل هذا العرض للقّوات املسّلحة.  يذكر أبداً أّن اجلزيرة العربية الوسطى قد شهدت مث

 �ض ابن سعود، وقّلب نظره طويًال يف احلاضرين، مث أعلن ما يلي: 

 " لقد دعوتكم ألّنين يف حاجة إليكم. وبعد أن فّكرت طويالً قّررت أن أخوض احلرب ..".   - 

حداث! وأخرياً ترّدد هتاف عظيم حتية هلذه الكلمات. أخرياً سيعرف الناس أين هو موقعهم من األ     
 سيتحّررون من اجلمود والعار!. 

" مثّ اتبع ابن سعود هبدوء اتم: لقد قّررت أن أخوض احلرب، والعدّو الذي أقرتح عليكم هزميته هو   - 
 حممد بن رشيد ..."  

 أمام هذه الكلمات جتّهمت كّل الوجوه. فكان بعد اهلتاف دمدمة استياء.        

 يطالبون ابلكالم.  �ض القادة العسكريون      

بل نريد هذه    – "قالوا كّل بدوره: ماذا يعين هذا؟ وماذا يهّمنا من حممد بن رشيد؟ حنن ال نريد حربه    - 
 احلرب ضد احلسني!".  

 وملا مل جيب ابن سعود، وقف الشيخ دويش القائد األعلى لألخوان وطلب الكالم ابسم اجليش كّله.        

"قال بلهجة حامسة: حنن نطالب مبقاتلة الشريف حسني، الذي يضطهد أخواننا يف كرمة، والذي سّلحه    -
االنكليز! وحنن نطالب مبقاتلة أعداء العقيدة! أَوليس أّنك قد جّندتنا ودرّبتنا وعّودتنا على الشدائد؟ ليس 

شرط أن يكون سري� ضد الشريف    لك � عبد العزيز أن تقول غري كلمة واحدة، مثّ نّتبعك حىت املوت،
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حسني، الذي "يسيء" إىل املدينتني املقّدستني! أّما فيما سوى ذلك فاعلم أنّنا لن نطيع أوامر األجنيب 
 أبداً. إّنين هبذا الكالم أعّرب عن عاطفة كّل واحد من جنودك!". 

ر يف رأس القائد األعلى.  أصغى ابن سعود إىل الدويش دون أن يقاطعه. ذلك أنّه كان يعلم ما يدو       
لقد قيل له أّن املعركة ضد حممد ابن رشيد قد أوحى هبا االنكليز، وأّ�ا ستحّقق ملصلحتهم. هكذا كان  
احلكم الصارم الذي أصدره احملارب العجوز على موقف امللك ووّجه به اللوم الشديد إىل اجملاملة اليت يبدو  

دويش يطوي كراهية شرسة حنو األجانب، وال سيما حنو اإلنكليز،  أنّه يشبع هبا رغبات الكفار. ذلك أّن ال
 الذين يّتهمهم بـ "تطويع" ابن سعود. 

القامت ومعامل        قادة األخوان وكبار ضباطهم ابلوجه  ينتشر يف صفوف كثرية  الدويش، كان  ومن وراء 
 التهديد. 

 لقد كانت تقرأ يف النظرات مسات عنف شديد. 

األخوان قد زاد خالل السنوات األخرية ز�دة كبرية. لقد كانوا يكّونون قوة يف داخل هذا وكان عدد       
 البالد وهم ال جيهلون ذلك. وأيضاً كانوا يهدفون إىل فرض إرادهتم. 

أيّة مأساة هذه ابلنسبة البن سعود! إنّه هو الذي وضع اخلطة اخلاصة بتنظيم حركة األخوان وأخرجها       
ليوم الذي مل تكن تـَُعدُّ فيه غري فئة قليلة من املتطّوعني، وهو يوم بعيد تعهدها امللك من العدم. ومنذ ا

ابلرعاية وشّجعها وأحاطها حبمايته. لقد قادها إىل النجاح ضد العواصف والتيارات العنيفة، وأراد أن جيعل 
له عليه وأجاب نداءه بزجمرة منها اجليش األول يف اجلزيرة العربية، واآلن قد حتّققت هذه الغاية، انقلب عم

 من الغضب! 
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أهلب خطاب        لقد  الثورة.  يشعرأبنّه عند حافة  لكي ال  يعرف رجال جيشه جيداً  العزيز  كان عبد 
الدويش كراهيتهم حنو األجانب، فإذا مل يسرتّدهم بيديه مباشرة فإنّه سيخسرهم إىل األبد. لقد كانت احملاولة 

 من أدّق العمليات وأخطرها. 

إّن كلمة واحدة يساء فهمها، أو حركة واحدة يساء تفسريها، جتعلهم ال يرتّددون بعد ذلك يف اجتياح       
 ملكهم للسري حنو مكة وسحق احلسني. 

ابلرشاشات       املسّلحة  وسياراهتم  مبدافعهم،  االنكليز  أّن  إذ  للعالج،  قابلة  الكارثة  تعود  ال  وبذلك 
 ل منهم. إّ�ا ستكون مذحبة خميفة.  وطائراهتم يسحقو�م حىت آخر رج

يف تلك الفرتة احلرجة مل يكن على ابن سعود أن ينقذ نفسه وأسرته وحسب، بل كان عليه أيضاً أن       
 ينقذ كّل هؤالء الرجال الذين أعمتهم عواطفهم العنيفة، مبنعهم من االندفاع يف مغامرة ال تعين غري االنتحار. 

 ة دقيقة كاملة مث �ض:  بقي امللك صامتاً ملد      

"قال هلم بصوت خمتنق أخذ يرتفع ويقوى ابزد�د نشاطه: امسعوين جيداً ... أنتم ُتدَعون جنودي،    - 
والذين شاهدو� معاً يف ميادين القتال يعرفون ماذا تعين هذه العبارة. إّن العواطف اليت أمحلها لكم ليست 

 عوطف أخ حنو أخوانه، وعواطف أب حنو أطفاله. هذه  تلك اليت حيملها رئيس ملرؤوسيه، بل هي أيضاً 
العواطف هي اليت أتوّجه اليوم إليها ابلنداء. إنّه ليس يل أي جيش، وليس يل أي سلطان، دون هللا ودونكم.  
معاً نستطيع أن نفعل كّل شيء. فإذا افرتقنا فنحن ال شيء. ال تظّنوا أّنين أمهل واجبايت األساسية. إّن 

لكم هذا الزعم يستغّلون حسن طويتكم، وال يعرفون املسؤوليات اليت تثقل كتفي. هل تظّنون   الذين زعموا
حقاً أّن آالم أخواننا ال حترك عواطفي وال تثري شفقيت كما حتّرك عواطفكم وتثري شفقتكم؟ لكّنين أعلم ما 

هلجة فخامة وجالل   وهنا اختذ صوته  –هو ضروري. توّقفوا عن االهتمام بشريف مكة وإّنين ألقسم لكم  
 إنّه إذا مل مينعه االنكليز من جتديد محالته على كرمة سر� معاً حنوه، ملعاقبته كما يستحق".  –
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هذه الكلمات األخرية أحدثت حالة من االنفراج عند السامعني. وبدأ ابن سعود يستعيد بعض ما      
ال هؤالء  إىل  يتحّدث  جيداً كيف  يعلم  " كان  سلطانه.  من  والبسطاء فقده  املتحّمسني  املندفعني  رجال 

املوجودين أمامه، ألنّه يعرف الطّيات العميقـة لقلوهبم. كان يبدو وهو اخلطيب غري املدافع أنّه مدرك لفكر 
أولئك الذين يتوّجه حنوهم. إنّه حني خيطب جنوده يظّن أنّه يهبط إىل ذواهتم ليضع إرادته موضع إرادهتم 

)1(  ." 

مدهشاً تدور فيه معركة غريبة غري متساوية الطرفني جيابه فيها عبد العزيز، وحيداً أعزل   كان مشهداً       
 من السالح، تلك اجلموع، وينتهي ابلتغّلب عليها.  

" مثّ اتبع قائًال: أّما فيما يتعّلق مبحمد بن رشيد فاحلقيقة أّن االنكليز قد أحلّوا علّي مبهامجته. ملاذا    - 
أخفي ذلك عليكم؟ لكّن االنكليز ليسوا من يقطف مثرات هذا اهلجوم. إّ�م سيزّودونين، من أجل ذلك،  

مع احلسني. وز�دة على ذلك   ابلذخرية والسالح، وسنكون بعد ذلك يف وضع أحسن لتصفية احلساب
أقول لكم: إنّنا إذا استولينا على مقاطعة حائل فإّن االنكليز سيدعون يل كّل قبائل الصحراء، ومن مثّ فإّن  

 الرؤساء الفاسدين الذين حيكمون عند ختوم البالد سينحنون أمام قوتنا ويدعوننا نعيش يف سالم ... " . 

م هبذه اللهجة، وعندما أ�ى خطابه كان قادة األخوان ومساعدوهم  ساعتان مضتا وابن سعود يكّلمه     
قد بلغ هبم التأثّر إىل حّد االنتقال من احلذر إىل احلماسة. لقد سقطوا على ركبهم، ومرغوا جباههم ابلرتاب،  

 يسألون ابن سعود أن يغضي عن ضاللتهـم.  

مـن ِقَبل رؤوس سيّئة ألقت الشّك حول سلوكك.  "قالوا له: لقد أرتبنا فيك � ابن سعـود. لقد ُخِدعنـا    - 
لكّننا ندرك اآلن كم كّنا خمطئني! فأنت األحكم، ولسنا حنن من يناقش أوامرك. أنت وحدك تعرف كيف  
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تقود� يف طريق الشرف والفخار. سنسري معك � عبد العزيز حيث تقود�: اليوم ضّد ابن رشيد، ما دمت 
 ني، ما دمت قد وعدتنا بذلك!".  تطلب مّنا هذا، وغداً ضّد احلس

ولكي يثبتوا أّ�م مّتفقون فقد صّلوا معاً. مث أخذ األلوف من احلاضرين يرتّلون معاً بصوت قوّي السورة       
 األوىل من القرآن:  

 (1) ِبْسِم اهللَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

يِن ( 3ِم () الرَّْمحَِن الرَِّحي2اْحلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني ( َك َنْسَتِعُني (4) َماِلِك يـَْوِم الدِّ َك نـَْعُبُد َوِإ�َّ ) اْهِدَ� 5) ِإ�َّ
 )7) ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني (6الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم (

ليلة استأذن ملك جند قادة األخوان ابالنصراف وهو يقول وعندما انتهوا من قراءة هذه املقاطع اجل      
 هلم. 

إىل   -  عودوا  وبيين!  بينكم  اخلالف  تزرع  السّيئة  األفكار  تدعوا  ال  إخالصكم.  يف  أبداً  أرَتب  مل  "إّنين 
مواقعكم وامجعوا رجالكـم. إّن موعدي معكـم مع القمر اجلديد يف منطقة بريـدة. فلعـّل هللا، برعـايته، أن  

 رزقنـا نصراً من عنـده!".  ي

بعد ذلك بشهر واحد توّغل ابن سعود يف منطقة حائل، يقود مقّدمة اجليش بنفسه. كانت املعركة      
قصرية. لقد انقّض بسرعة الربق اخلاطف على قبائل مشر فسحقها، وفّرق قّوات حممد بن رشيد الذي ذهب 

 له يف املدن الرئيسية من املنطقة. وبعد أن وزّع اهلدا� إىل العراق. وعّني ِولد عبد الرمحن حّكاماً خملصني
الثمينة على املقاتلني من األخوان الذين متّيزوا خالل العمليات احلربية انقلب إىل الر�ض، حيث استقبله  

 الناس حبرارة ابلغة.  
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اخلا       األرض  إىل  مقاطعة جديدة  تّوج ابلنجاح وإبحلاق  الذي  الالمع  اهلجوم  لسلطان  إّن هذا  ضعة 
السعوديني أعاد إليه امتيازاته يف نظر رعا�ه. فمنذ سعود الكبري مل يعد عضٌو من هذه األسرة حيكم حائل 

 حىت جاء عبد العزيز.  

أّما "العلماء" وقد شعروا بتغّري االجتاه يف الر�ح، وأّن الرأي العام عاد يهتف للغالب ويتحّمس له، فلم       
يكونوا أقّل املتعّجلني يف اإلعراب عن والئهـم. فنّظموا حفالً دينياً شكـراً هلل على نعمته يف مسجد الر�ض 

 ملحقاته".   الكبري وأطلقوا على ابن سعود لقب: "سلطان جند وكلّ 

كان االستيالء على حائل قد وّسع أراضي ابن سعود بقدر الثلث، ووّفر له املزيد من الرجال واألجماد،        
 وبصورة خاصة منحه مهلة يف نزاعه مع احلسني.  

لكّن شريف مكة، وقد ابلغ يف غطرسته كما مل يفعل من قبل أبداً، مل يدع مناسبة من املناسبات لدفع       
بيني إىل حافة االنفجار. فلما اثر سكان كرمة للمرة الثالثة، أمر ولده عبد هللا ابلسري حنو املدينة وإابدة  الوها

 الثوار فيها.  

يف هذه املرة مل يكن يف وسع ابن سعود أن يتهّرب من مواجهة الوقائع خوفاً من أن يفقد ثقة األخوان       
تماع شقرا، أنّه إذا هاجم احلسني كرمة من جديد فإنّه سيتوّجه بصورة �ائية. أَومل يقسم أمام قادته، يف اج

اتفاقية عقري: لقد  الوفاء بوعده. لتسقط  العدوان اجلديد على  ملعاقبته على رأس قواته؟ لقد أرغمه هذا 
 طالت هذه التحد�ت مبا فيه الكفاية. 

ابن سعود واحلسني يستعّدان لالقتتال تدّخل االنكليز        وفرضوا حتكيمهم، فقد أرهقتهم وبينما كان 
اخلصومة املضحكة حول واحة جمهولة حتتكر كّل الطاقة عند الزعماء العرب، يف وقت تنصرف فيه اجلهود  

 لتوجيه طلق الرمحة إىل تركيا. لقد عقدوا مؤمتراً يف القاهرة دعوا إليه ملك جند. 
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صرية الفريق القوي جداً. ال تنّفذ فيها غري كان لورانس ورؤساء مكتب اجلزيرة العربية يف العاصمة امل      
 خططهم.  

" كانوا يقولون: حسني هو حليف إنكلرتا، واحلرب ملا تنتِه بعد، وقد حنتاج إليه أيضاً. وإذاً فإّن من املهم 
جداً أن يداري نزقه. أّما فيما يتعّلق اببن سعود فليس هو، يف رأيهم، غري مغامر مزهّو بنفسه، ساعده 

، وإذا هاجم احلسني فال ريب أّن هذا األخري قادر على رّده دون صعوبة إىل اجلزيرة العربية  حسن طالعه
الوسطى بفضل جيشه املدّرب من قبل مدّريب إنكلرتا، والذي يقوده ويديره ضباط سوريون. لكّن الوقاية 

 ينساه أبداً".   خري من العالج. وما دام أّن ملك جند مصّر على ركوب رأسه فإنّنا سنلّقنه درساً ال

هكذا وّجهوا الدعوة إىل ابن سعود للمثول أمامهم، وأفهموه بلهجة متعالية أبّ�م لن يوافقوا على أية      
محاقة من جهته، وأمروه برتك كرمة  مللك احلجاز، مث أضافوا قائلني: أنه إذا مل يعمل بوجهة نظرهم "فإّ�م 

ري حسني كّل مساندة تدخل يف طاقتهم". يف هذه املرة جاوز سيمتنعون عن إمداده ابملال وسيقّدمون لألم
 األمر كّل حّد ابلنسبة إلحساس ابن سعود بكرامته.  

"أجاب بكّل اعتزاز وهو متلّفع بعباءته: النجاح بيد هللا وحده. وأ� ال أستحق مثل هذه اإلهانة. إّنين  - 
على االتفاقية اليت عقدهتا معكم. وقد تصّرفت  منذ وقت طويل أمنع قوايت من مهامجة احلسني ألبقى أميناً  

على هذه الصورة، ال جشعاً مّين بل احرتاماً لكلميت. فإذا ألغيتم املساعدات اليت قّدمتموها يل حىت اآلن،  
 فإّن شريف حبمد هللا سيكون حمفوظاً! وأخرياً سأكون حرّاً يف التصّرف على هواي".  

الر�ض، حيّس حبرقة اجل       النقض  وعاد إىل  يتجاهل حّق  له تلك اإلهانة، وقّرر أن  الذي أحدثته  رح 
 الربيطاين. 

الثقة من       مضى عبد هللا، ولد احلسني البكر، وقد جاء من الغرب، يف الطريق إىل كرمة، واثقاً كّل 
فارس بدوي. ويف الساعة   10000من املشاة و    4000مساندة االنكليز له، على رأس قوة نظامية من  
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ا كان ابن سعود آتياً من الشرق، يتقّدم على رأس األخوان. وقد ابتهج رجاله احملاربون: ذلك أّن نفسه
قائدهم قد وىف يف النهاية مبا وعد به. كان اجليشان املتعاد�ن يقرتابن من كرمة، حني قرر لؤي زعيم املدينة  

 ّرف ببادرة منه.  الوهايب، الذي كان خالل كّل هذه الشهور ميّثل روح املقاومة، أن يتص

ذلك أّن بعض اجلواسيس الوهابيني جاءوا يقولون له أّن القوات اهلامشية ختّيم يف واحة تقع قريبا من       
تربة، وأن عبد هللا مل جيد فائدة من إقامة احلراس حول املعسكر اعتقاداً منه أنّه يف مأمن من كّل مفاجأة.  

صفة عند املغيب فأصبحت األرض كّلها غارقة يف ضباب كان الليل شديد السواد. وكانت قد هّبت عا
 كثيف. 

هذا وكان عدد من حماريب األخوان قد ذهبوا فرد�ً إىل كرمة منذ بعض الوقت لتقدمي العون إىل األهايل      
رجل مجعهم الزعيم الوهايب لؤي وانطلق هبم يف ظالم الليل، مث    400احملاصرين، وكان عددهم يف حدود  

 ر عبد هللا.  فاجأ معسك

العدّو يغّط يف نومه، والضّباط عراة �ئمون. وبفضل الضباب، تسّلل املتطّوعون من األخوان يف صمت      
شديد إىل املضارب وطعنوا َمن فيها ابخلناجر. أما عبد هللا فلم يكن له غري الوقت الذي يستقّل فيه حصانه  

 ويهرب نصف عار لينجو من املذحبة. 

د هللا إىل مكة يف نفس واحد، يرجتف من الربد واخلوف، مثّ صعد درج القصر راكضاً وأيقظ وانطلق عب     
أابه، وأحاطه علماً ابلكارثة. إّن مائة فقط من القوات النظامية اليت كانت تبلغ أربعة آالف من املشاة قد 

يونيو   13احلسني    جنت من املوت. هكذا غنمت كّل األسلحة والذخائر واملؤن والركائب. لقد أبيد جيش 
 .  1918(حزيران) 

أغرق هذا النبأ كّل مكة يف ذعر ووجوم. يف ذلك الفصل كانت املدينة مليئة ابحلجاج فأحدث اإلعالن        
عن وصول ابن سعود الوشيك وفرسانه الوهابيني حالة من الذعر العظيم الذي ال يوصف. فانطلقوا مجاعات 
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الطريق إىل جدة لركوب مياه  قاربت حافة   كبرية يف  الذي هزّته أزمة غضب شديد  أّما احلسني  البحر. 
اهلستري�، فقد طرد ولده من القصر، ومنعه من الظهور أمامه مرة أخرى، وأرسل رسالة استغاثة إىل االنكليز 

 يلتمس منهم أن �توا لنجدته. 

فوق سا      تربة بكامل جيشه وراح يركض راجالً  ابن سعود إىل  القتال. كانت ويف الصباح دخل  حة 
األرض مغطّاة ابجلثث، وصناديق الذخرية املوضوعة يف غري نظام، وأكوام من املؤن واألسلحة املرتوكة. لقد  

متطوّع. إّن الثابت أّن األخوان كانوا   400دّمرت القوات العدّوة ال جبملة اجليش كّله، بل مبفرزة مؤّلفة من  
زيرة العربية تقارن هبم. هكذا فتحت الطريق واسعة إىل مكة أداة حرب ممتازة! فليس من قوة أخرى يف اجل 

 أمام ابن سعود. وكان كّل احلجاز األعزل حتت رمحته.  

كان ملك جند يتذّوق انتصاره. ومل يكن قد بقي عليه غري أن يبذل القليل من اجلهد ليستويل على       
 د األ�شيد. املدينتني املقّدستني، مثّ تتوّجه جيوشه حنو البحر وهي تردّ 

ويف الوقت نفسه محل إليه إنذار من االنكليز. لقد منحوه ست ساعات ليجمع قواته، ويعود هبا إىل      
الصحراء الوسطى، وإذا مل يفعل ما يؤمر به فإّ�م يرسلون إليه فرقة اسرتالية مع تشكيالت مدّرعة حممولة  

 والكثري من فصائل األسطول اجلوي.  

د وهو يقرأ الرسالة، كما لو أنّه تلّقى ضربة سوط يف وجهه. وأدرك أنّه مل يعد له ما ارجتف ابن سعو      
يفعله غري االحنناء. لقد كان سهالً عليه أن يكتسح ما تبّقى من قوات احلسني. لكّنه لن يستطيع أن ينال  

 من االمرباطورية الربيطانية. 

صف يف قلبه، ابلعودة من حيث أتوا. لقد كان مجع عبد العزيز قادة األخوان وأمرهم، والغضب يع     
االمتحان شديد املرارة. ومع ذلك أمسك جبيشه جيداً، حبيث أطاعه اجلميع دون أي احتجاج. هنا أدرك 
احملاربون األخوان ملاذا طال ترّدد قائدهم يف خوض املعركة ضد احلسني. إّن األمر مل يك كما تصّوروه احنيازاً 
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عد أن ترك حامية صغرية يف كرمة حلمايتها ضّد أي هجوم حمتمل من قبل العدو،  للجانب االنكليزي! وب
 استدار ابن سعود وقّواته خمّلفني مكة وراءهم، وأخذوا يف صمت طريقهم إىل الصحراء الوسطى. 

ن كان ملك جند يرى نفسه يف الدقيقة األخرية حمروماً من مثرات غزوه للمدينتني املقّدستني لكّنه مل يك       
هنا حلماية  دائماً  االنكليز  لن يكون  العزيز.  � عبد  نفسه: صرباً  يقول يف  غري أتخري إىل أجل. " كان 

 احلسني. فسيأيت أخرياً اليوم الذي أجد فيه الوسيلة لالنقضاض على رقبته!". 

 وكّل واحد من جنوده كان جيّرت الفكرة نفسها يف أعماق صمته..      

سبتمرب(أيلول)   19كليزية العربية لكّل من لورانس واللنيب للقيام ابهلجوم النهائي  اندفعت التشكيالت االن   
بعد أن راوح أفرادها قريباً من العام أمام اخلطوط الرتكية اليت متسك منذ ديسمرب ( كانون األول)  1918
 ،  اجلبهة املمتدة من مشايل حيفا حىت عمان. 1917

االن      القوات االمرباطورية  بريطانية واسرتالية ونيوزيلندية وهندوسية. وكانت  أفواج  كليزية تشتمل على 
الثامن  الرتكية:  اجليوش  اآلخر  اجلانب  من  تقابلها  التسّلح،  الغذاء حسنة  جيدة  جديدة  أفواجاً  وكانت 

 ت من كّل شيء. يَ رّ والسابع والرابع، وقد أصبحت يف حالة من اهلزال املوميائي، وعُ 

بذل مصطفى كمال، الذي وصل قبل قليل إىل �بلس، جهوداً جتاوزت احلدود البشرية لتقوية مواقعه      
 ورفع مستوى املعنو�ت احملزنة عند قواته. لكّن كّل شيء كان عبثاً من العبث. 

البحر، فأح امتداد  الرتكية قد ُخرِقت على  يط  وبعد أربع وعشرين ساعة من بداية اهلجوم كانت اجلبهة 
ابجليش الثامن الذي يقوده الكولونيل رفعت، واختذت اهلزمية حجم كارثة عامة. أّما عند �ر األردن حيث  
حوصرت األفواج  الرتكية، وقذفت بقنابل الطائرات االنكليزية وأ�كت دون هوادة من قبل بدو فيصل،  

هرة حنو الشمال. هكذا فتحت فإّن هذه األفواج قد متزقت الواحد منها بعد اآلخر واّجتهت يف فوضى ظا
 طريق سور� أمام االنكليز. 
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، بعد أن أسرت مخسني ألفاً من  1918سبتمرب (أيلول)    30ودخلت الوحدات الربيطانية إىل دمشق       
العسكريني األتراك. فاستقبل فيها لورانس واللنيب "بسور من اهلتافات" ومحُِال من قبل مجهوٍر كان يف حالة  

 دّقت ساعة احلرية عندهم!. هذ�ن شديد. كّل البالد العربية كانت قد انتفضت حبماسة ال توصف: لقد 

وبينما كانت العناصر الرتكية األخرية، اجملّمعة من قبل الذئب األخري، حتاول تثبيت أقدامها يف طوروس      
لبذل أقصى جمهود ممكن، كانت حكومة السلطان توّقع  يف الثالثني من أكتوبر (تشرين األول) يف مودرس، 

 لفاء.  هدنة حتّقق هزميتها وتؤكد انتصار احل 

 وبعد ذلك ابثين عشر يوماً وضعت أملانيا السالح فانتـهت احلرب العاملية األوىل.       

كانت االمرباطورية العثمانية قد جعلت مزقاً. فنشأت مكا�ا تشكيلة من اإلمارات الصغرية "املستقّلة"         
مت إليها)، وهي وعود مثّلت أدوات "املتمّتعة ابحلكم الذايت" أو بنصف هذا احلكم (تبعاً للوعود اليت قدّ 

إزعاج حقيقية لرؤساء احلكومات الغربية. هكذا كان ممثلو القّوات قد حاولوا، وهم جالسون حول الطاولة  
اخلضراء ملؤمتر ابريس، أن يعيدوا لصق بقا� عامل متحّطم أبية وسيلة تتهيأ هلم. فهناك: أرمينيـا، وكردستان، 

فلسطني، وشرقي األردن، واحلجاز، واليمن، واجلزيرة العربية الوسطى، والسويس،  والعراق، وسور�، ولبنان، و 
 وكان عدد املعضالت مساو�ً لعدد هذه البلدان.   –وعدن، والعقبة، واملوصل، والكويت 

لتسو�ت ال �اية هلا، بل كّل كانت كّل "حدود" تثري أطماعاً خفّية، وكّل مقاطعة تستخدم مربّ        راً 
تمل أن تصبح فتيًال لنزاع جديد. فاحللفاء مل يرِثوا بقا� االمرباطورية العثمانية وحسب: بل ورِثوا صيغة حي

 مشكالهتا أيضاً. 

لقد كان       الربيطاين.  ابلسيمنت  متماسكة  واألوسط  األدىن  الشرق  بلدان  الفرتة كانت كّل  تلك  يف 
نطينية، وبغـداد، وحلب، ودمشق، واملوصل، لالنكليز، وهم يف أوج قوهتم، حاميات يف القاهرة، والقسط

والقدس، والبصرة. وهكـذا امتّدت منطقة نفوذهم من األهرام إىل البوسفور، ومن بالد البلقان إىل بالد 
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 18اهلند. وكانت احلكومة الربيطانية قد أعلنت وضع مصر حتت محايتها منذ بداية احلرب العاملية األوىل (  
وعند �اية احلرب كان السري برسي كوكس، القنصل الربيطاين القدمي يف   .1914ديسمرب كانون أول )  

الكويت واملرّفع أثناء ذلك إىل رتبة مفّوض سام يف بغداد، قد استغّل حرمان روسيا فأعلن بطالن االتفاق  
 9، وفرض على طهران معاهدة محاية تتناول بالد فارس كّلها  1907الروسي املوّقع عام    – االنكليزي  

. وظهر أّن "امرباطورية الشرق األوسط" قد خرجت إىل الوجود وجتّسمت فيها  1919طس ( آب ) أغس
تلك اليت حلم بتحقيقها على التوايل كّل من دزرائيلي، غالدستون، ابملرستون وتشمربلني، واليت أريد منها 

 بني قربص وبومباي.  –أن تكون صلة وصل بني املتوسط الشرقي وبالد اهلند 

 الوقت الذي شهدت فيه بريطانيا آماهلا اليت راودت عقول قادهتا منذ أكثر من قرن واحد تتحّقق،  ويف     
الحظت حكومة لندن أنّه ليس يف وسعها أن حتتفظ بكّل األراضي اليت احتّلتها إىل أجل غري مسّمى  فإن  

 رورة، جتنيد الرجال.  مثل هذا األمر حيتاج إىل جيوش كبرية، ويكّلف مبالغ خيالية، كما يقتضي، ابلض

كما أّن اجلنود الربيطانيني املتعبني من احلرب قد طالبوا بتسرحيهم من اجلندية. وكانت مجاهري من الناس متّر 
يف السرتاند حتمل �فطات كتبت عليها أمنية األّمة كّلها: "أعيدوا أوالد� إىل أرض الوطن!". ويف بريطانيا  

ون ابلرسوم الكبرية، يطالبون احلكومة بتخفيض مستو�ت العيش عند نفسها كان دافعو الضرائب، املثقل
رجاهلا، وتقليل نفقاهتا إىل أبعد حّد ممكن، وتصفية االحتالالت يف البالد األجنبية أبسرع ما ميكن من  
تنمية  التضحية ابلرجال واملال من أجل  يريد متابعة  بريطانيا من  انتهت احلرب ومل يعد يف  الوقت. لقد 

 طورية تغّطي مخس الكرة األرضية. امربا

فهل جيب التنازل إذاً عن مثرات سنوات كثرية من اجلهود الدبلوماسية والعسكرية؟ أجاب لورانس،      
 الذي قّدر جميء الوقت املالئم لتغليب أفكاره وخططه: " كّال ".  
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رة مباشرة، فلماذا ال توّيل فإذا كانت بريطانيا عاجزة عن احتالل بلدان الشرق األوسط، وحكمها بصو      
حّكاماً وطنّيني نرتك هلم مهمة إدارهتا حلساهبا اخلاص؟ إّن يف وسع بريطانيا أن تدير هذه البالد سياسياً 
واقتصاد�ً بواسطة أشخاص آخرين. واملهم يف هذا اإلجراء هو االختيار السليم لرجال موثوقني. واهلامشيون،  

 �ت املطلوبة.  على التحقيق، يقّدمون كّل الضما

الواقعة بني مصر واخلط   1915أَوليس أّ�م وعدوا منذ أكتوبر (تشرين األول) عام   البلدان  بوضع كّل 
املمتد بني حلب واملوصل وبغداد والبصرة حتت قيادهتم؟ إّن الواجب يفرض تعيني عبد هللا ملكاً على شرق 

اد التحالفي فيكون مرؤوساً من احلسني األب، األردن، وأخيه فيصل ملكاً على العراق وسور�. أّما االحت
ملك احلجاز. وملا كان هذا األخري شريفاً على مكة فإّن من السهـل جداً أبن جنعل منه خليفة لإلسالم.  
صحيح أّن هذا اللقب كان ما يزال لسلطان القسطنطينية، لكّنه أصبح من الضعف بعد اهلزمية اليت نزلت 

منه. إّن القدرة على ممارسة النفوذ املباشر على قرارات اخلليفة ليست ابألمر ببالده حبيث يسهل انتزاعه  
اليسري، ألّن سلطانه الروحي ميتّد حىت ماليز� وبالد اهلند، حيث يوجد أكثر من مائة مليون من املسلمني.  

 ويؤكد لورانس أّن يف وسع احلسني أن يتصّرف "بوعي ومرونة".  

ة جمده. ذاع صيته يف الصالو�ت اللندنية. وكانت السيدات اجلميالت يف  كان لورانس آنذاك يف قم      
وست إند وماي فري ال متّل وال تتعب من االستماع إىل ما حيكى من قصص شجاعته ومغامراته. أّما بر�رد 
مثل هذا  القول أبّن  يرتّدد يف  فلم  السبعة،  احلكمة  األصلية ألعمدة  املخطوطة  لقراءة  اعتمد  الذي  شو 

 سلوب الرائع مل خيرج إىل النور يف بريطانيا من قبل أبداً. األ
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وصرّح لوويل توماس أبّن املغامرات الباهرة واألنباء اخلاصة مبهّمته ستقّدم عناصر وموضوعات ذهبية       
ر للكّتاب يف املستقبل، متاماً  كما قّدم الرتوابدور وكّتاب األزمنة القدمية للشعراء قصص أوليس وامللك آرث

 . )1(وريتشارد قلب األسد 

كما كان يقارنه آخرون براليه ودريك وكليف وغوردون، مضيفني إىل ذلك أّن معرفته املدهشة لشعوب  
الشرق جتعل منه على األقل قريناً ملاركو بولو رجل البندقية. حىت أّن تشرشل نفسه الذي مل يكن قد �ض 

ظه الشديد له الغرية اليت بلغت درجة كشفت شعبية تشرشل بعد من كبوته يف الدردنيل كان خيفي وراء تقري
 نفسه.

كان لورانس ملك اجلزيرة العربية غري املتّوج فأخذ يستثمر اهلالة اخلرافية اليت صنعتها له معاركه، ابتداء        
يه  من سفوح سيناء وانتهاء بتأّلقه يف دمشق، يتنزّه يف حدائق هايد ابرك وقد تلّفع بعباءته ولبس حذاء

األمحرين، ووضع يف حزامه اخلنجر الذهيب املعقوف اخلاص أبمراء مكة، وتعّمم ابلعقال املصنوع من احلرير. 
العينني  ذي  البدوي  هلذا  عارمة  دهشة  يف  السالح  حتية  بوكنجهام �خذون  قصر  أمام  احلزام  كما كان 

ة مثالية. مث ضاعف لورانس نشاطه  الزرقاوين الذي حيمل أعلى األومسة االنكليزية، ويتحّدث بلهجة أوكسوني
 يف لندن وابريس وفرساي، مكّرراً أّن الوقت قد حان للوفاء أخرياً ابلتعّهدات املعقودة حنو احلسني وعائلتـه. 

واجلدير ابلذكر أّن البطانة كانت خمتلفة عن الزينة اخلارجية! فلورانس خيفي يف احلقيقة قلقاً عميقاً وراء      
 بنفسه. ثقته املتعالية 

" كتب يقول: لقد أعلنت الثورة العربية بوسائل احتيالية. وكانت حكومتنا قد وعدت ابلعمل على إقامة 
حكومات عربية يف بعض األجزاء من سور� والعراق "دون أن تضع يف حساهبا مصاحل حليفتنا فرنسا"  

ي ماكماهون. إّن هذا وذلك لدفع الشريف حسني إىل التحّرك والعمل. فعلت ذلك بواسطة السري هنر 

 
 .  21، مع لورانس في الجزیرة العربیة، ص انظر أوویل توماس . 1
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البند الصغري خيفي معاهدة مل يكن ماكماهون (وابلتايل الشريف نفسه) يعلمان شيئاً عنها حىت فات األوان،  
 وهبا اتفقت فرنسا وانكلرتا وروسيا على ما يلي: 

 إحلاق بعض األجزاء، على األقل، من املناطق املوعودة.  – 1  

 فوذ.  اقتسام ما بقي منها إىل مناطق ن  – 2  

"وبلغت أنباء هذه اخلديعة بعض اآلذان العربية بواسطة تركيا. وملا كان الشرقيون يثقون ابلرجال أكثر       
منهم ابملؤسسات فإّن العرب الذين عاينوا صداقيت وإخالصي يف مواقف القتال طلبوا إّيل، ابعتباري عميالً 

ن أعلم شيئاً حول تعّهدات ماكماهون ومعاهدة حراً، أن أضمن وعود احلكومة الربيطانية. والواقع أّنين مل أك
سايكس بيكو: لقد وضعت كلتامها يف مكاتب وزارة اخلارجية. وملا مل أ كن غبياً أبداً، فقد كنت أرى أّن 
الوعود اليت أعطيت للعرب ستكون جمرد أوراق مسّودة وحسب فيما إذا رحبنا احلرب. ولو قد كنت مستشاراً 

يل إىل بيوهتم، بدًال من أن يعّرضوا حياهتم لألخطار يف سبيل أحداث من هذا شريفاً لوجب أن أعيد رجا 
النوع. لكن، أليست احلماسة العربية خري أداة لنا يف حرب الشرق األدىن؟ من أجل ذلك أّكدت لرفاقي 

هذا األمر.  يف القتال أّن انكلرتا حترتم حرفياً جوهر الوعود اليت قّدمتها، فقاتلوا بشجاعة وهو مطمئّنون إىل  
 أما ابلنسبة إّيل فإّنين مل أكّف عن اجرتار هذا العار املرير، بعيداً عن أّي اعتزاز مبا كّنا نصنعه معاً...  

"يف مقابل ذلك أقسمت أبن أجعل من الثورة العربية أداة لنجاحها، ابلقدر الذي أجعل به منها أداة        
ىل نصر مؤّزر حبيث أّن انتهازية القوى الكربى يف العامل خلدمة جيشنا املصري. لقد وعدت نفسي بقيادهتا إ

 ستملي عليها االستجابة للمطالب العربية.  

وهذا يفرتض ابلطبع أن أكون حياً حني توضع معاهدة الصلح ألربح املعركة األخرية يف قاعة املؤمتر. والواقع 
 أّن وجود اخلديعة مل يكن قابالً للنزاع واملناقشة. 
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هي أنّه مل يكن من حّقي توريط العرب، على غري علم منهم، يف لعبة حياة أو موت. بل مل "من البدي    
يكن يل ظّل من احلق! إّن حصاداً مراً، حزيناً، لثمرة جهد بطويل، كان ينتظر� بصورة حتمية وحبق. وعلى 

قيقة لتغطية رؤسائه ذلك، وسخطاً مين على وضعي املزّور (هل حيدث أبداً أّن مالزماً اثنياً يبعد عن احل 
 ".  )1(إىل هذه الدرجة؟) شرعت يف هذه الرحلة الطويلة اخلطرة 

إذا كان لورانس قد دافع مبثل هذا اإلحلاح عن مصاحل احلسني وأوالده فذلك ألنّه كان منهمكاً، كما       
ليت ستّتخذ يف قاعة قال هو نفسه، يف خوض "معركته األخرية". إّن معىن عمله يتعّلق يف النهاية ابلقرارات ا

املؤمتر. ويف ضوء املواقف النهائية من الوعود املقطوعة للهامشيني، إجياابً أو سلباً، سيعلم ما إذا كان قد فاز 
أو خسر معركته، كما سيعلم ما إذا كان بطالً أو مغامراً، نبياً أو دّجاًال. ال ألّن ذلك يهّمه أمام األجيال  

تقّلب الرجال لكي ال يزدري ابلرأي العام، بل ألّن هذا يهمه أمام ضمريه القادمة، فقد كان يعرف جيداً  
 وأمام أنظار القدامى من رفاق السالح.  

ويف أثناء ذلك ذهب سانت جون فيليب الذي كان يراقب من الر�ض ا�يار االمرباطورية الرتكية ليلتقي       
ياسته العربية حول احلسني وعائلته، وإذ يرفض لورانس وليقول له أنّه يرتكب خطأ فاحشاً إذ ميحور كّل س

أن يضع اجلزيرة العربية وابن سعود موضع االعتبار. لقد كانت بالد جند يف الوقت نفسه احملّرك والضابط 
للحياة العربية. وإذا مل حيسب هلا حساهبا فإّن كّل البناء الذي يسعى إىل رفعه يتعّرض لطريق غري �فذ. إنّه 

اهلامشّيني أن حيّملوا كّل أكتافهم املتهافتة ثقل احتاد حتالفي عريب. كانوا  كّلهم يف رأيه،    لن يكون يف وسع
 ابستثناء فيصل، من املتآمرين. 

صحيح أّ�م مثقفون لكّنهم ال أخالق هلم، ال يسعون إال إىل اإلثراء على حساب رعا�هم، كما أّ�م مل  
يكونوا حمبوبني وال حمرتمني من ِقَبل السّكان يف شبه اجلزيرة. ومنذ أن تغيب عنهم انكلرتا فال تعود تساندهم 
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ليس هو الرجل القوي: فالقوّي هو ابن فإّ�م يسقطون من أنفسهم، كما هي التماثيل من الطني. احلسني 
 سعود، فهد الصحراء، وكرومويل اجلزيرة العربية. 

كانت املقابلة صاخبة عاصفة. وكان لورانس ذات صفات عظيمة، لكّنه ال حيّب االعرتاض واملناقضة.        
كان يتشّبث    وز�دة على ذلك، مل يكن يف حاٍل نفسية تسمح له ابالستماع هبدوء إىل مثل هذه املشورة  

مبواقعه إىل درجة من العناد حبيث يشعر أّ�ا أكثر تعّرضاً للتهديد. واألسوأ من هذا كّله أنّه كان يعرف أبّن  
فيليب يقول احلقيقة فيما يتعّلق ابحلسني. أَومل يكن قد كتب هو شخصياً عنه أبنّه "شخص عنيد، ضّيق 

" ألّي واحد من الناس؟ وأنّه عجوز )1(ئه العزيزة  األفق، كثري الشكوك"، وغري مستعّد للتضحية "بكرب�
" أَومل يداخله اخلوف إذ شهد "أبيّة سهولة يستطيع الدهاة  )2(جشع ماكر "غري جدير ابلسيطرة على شهواته

؟" أومل يفاجأ هو شخصياً إذ الحظ أّن اهلامشّيني " كانوا يف )3(املاكرون أن ميارسوا عليه أتثريهم اخلبيث  
مل يكونوا على التحديد من   –علّياً وعبد هللا وفيصالً    –ة عن عاملهم اخلاص، وأّن األخوة الثالثة  عزلة اتم

أبناء أية مقاطعة وال يؤثرون أية زاوية من األرض دون غريها، وأنّه مل يكن هلم أصدقاء محيمون يكونون 
ّية لآلخرين، حىت لألب نفسه  موضع ثقتهم وال وزراء مساعدون، وأّن أ�ً منهم مل يكن يبدو منفتحاً كل

؟ " أَومل يكن قد اكتشف هو شخصياً أّن الر�ض هي "قلب اجلزيرة  )4(الذي يعربون له عن احرتام خائف  
 ؟".  )5( العربية، وينبوع جبّلتها وموطن فرديّتها الواعية 

شرفه يف امليزان. لقد لكّنه كان قد ابلغ يف التوّرط واالنضواء حبيث مل يعد يف وسعه أن يرتاجع. كان       
 أكثر من إطراء احلسني وأنصاره حبيث مل يعد يف وسعه أن ميتنع عن الدفاع عنهم حىت النـََّفس األخري... 
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وقد أجاب فيليب أيضاً أنّه، رغم اعرتافه بكفاءته يف هذا امليدان، فإّن له أفكاراً ومفهومات خمتلفة فيما      
: إّن ابن سعود هو كرمويل اجلزيرة العربية؟ دعك من هذا � صديقي! يتعّلق مبستقبل الشرق األدىن. تقول

فليس هو يف احلقيقة غري طاغية ذي أطماع واسعة، دون رصيد، ودون مستقبل، يزعج كّل الناس بتطّهره  
، املتزّمت املتطّرف واّدعاءاته املضحكة! وتقول: وهابّيون؟ نعم! إّ�م متعّصبون، وغالظ ال ذوق هلم وال ثقافة 

سيدّمرون أنبل أاثر الفّن العريب وسيضعون شبه اجلزيرة يف النار واحلديد لو فسح هلم يف الطريق! وتقول: 
معركة تربة؟ نعم! إّ�ا ضربة حظ ال تثبت وال تنفي شيئاً أبداً. كّال، كّال! لقد وقرت عقيدته يف نفسه ولن 

مرين ال ذّمة هلم. إنّه مل يكن هلم مكان أبداً. وما يتخّلى عنها أبداً: فالسعوديون يف رأيه مل يكونوا غري مغا
 دام أنّه حّي يرزق فلن يكون هلم مكان يف االحتاد التحالفي العريب.  

حاول فيليب أن يصّحح بعض هذه األحكام وأن يعيد خماطبه إىل رؤية لألشياء أقّل انفعالية وعاطفية،        
 لة قد طالت أكثر مما يلزم.  لكّن لورانس أفهمه أنّه يضيع وقته وأّن املقاب

انسحب فيليب متأثراً بشخصية لورانس، لكّنه انزعج من أن يراه مصرّاً على متابعة الطريق اخلاطئة. إّن       
املستقبل لن يلبث حىت يثبت أبّن وصف ابن سعود "ابملغامر الذي ال ذمة له" هو خطأ يقدم عليه مؤلف  

طأ الذي ارتكبه اللورد بلفور حني نعت مصطفى كمال بعبارة كتاب "حكماء األعمدة السبعة" شبيه ابخل 
 إنّه خطأ ستدفع انكلـرتا مثنه غاليـــاً ...   -"زعيم عصابة من قطاع الطرق"

علم ابن سعود من فيليب ابلنتيجة السلبية هلذا اللقاء، لكن هل أّن وجهة نظر لورانس هي اليت تتبّناها      
ه يف توضيح املوقف وطمأنينة القلب قام ملك جند بز�رة السري بريسي كوكس،  احلكومة الربيطانية؟ ورغبة من

الذي فاوضه يوم توقيع معاهدة عقري وسأله عن الوضع الذي ترى انكلرتا أن تّدخره له. والواقع أّن املندوب 
كانة اليت السامي الربيطاين يف العراق مل يكن يشارك لورانس يف رأيه. كان يقّدر ابن سعود ويضعه يف امل

يصلح هلا وحيمد له جهوده اليت بذهلا ليبقى أميناً على االتفاق املعقود بينهما، رغم حتّد�ت احلسني له.  
 لكّنه مل يكن يف وسعه اخلروج على تعليمات حكومته.  
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  هذه التعليمات كانت واضحة حامسة: إّن ولد عبد الرمحن لن يُقَبل يف االحتاد التحالفي العريب. "إنّ      
مغامراً من الناس ال يستطيع اجللوس إىل طاولة األمراء". فبالرغم من حتذيرات فيليب وإنذاراته انتهت وجهة  

 .  )1(نظر لورانس إىل التغّلب عليه 

هكذا وجد زعيم الوهابيني أنّه مل ُميَنح أّي نصيب يف أسالب االمرباطورية العثمانية. وكان عليه أن يعترب     
 نفسه سعيداً ابحلفاظ على ما ميلكه، أي، جنداً واألحساء وحائل.  

تراك عاد ابن سعود إىل الر�ض مقروح الفؤاد. ونظر إىل اخلارطة: ففي كّل مكان وجد فيه حّكاماً أ     
كانت انكلرتا منهمكة بتنظيم دول اتبعة هلا وعلى رأسها حّكام معادون له. أّما يف الكويت فقد تويف 
مبارك. لكّنه قبل أن ميوت أوصى ولده ساملاً ابحلذر من السعوديني. أّما العراق مع بغداد والبصرة فسيؤول 

األردن فإّن األمر فيه سيؤول إىل   أمره إىل فيصل، الذي يكره عبد العزيز. وأبعد من ذلك، حيث شرقي
بينما احلجاز خيّص احلسني. أّما عسري واليمن وعدن وحضرموت وعمان    –عبد هللا، عدّو الوهابيني الشرس  

وكّل سواحل اجلزيرة العربية ابستثناء األحساء، فقد كانت بني يدي انكلرتا أو بني أيدي املتعّصبني املوالني 
قد كان ابن سعود حماَصراً من كّل مكان: من الشرق، والغرب، والشمال واجلنوب.  هلا من احلّكام واألمراء. ل

فأدرك مبرارة أنّه إذا كانت االمرباطورية الرتكية قد ماتت فإّن بريطانيا العظمى اليت خّلفتها تتابع السياسة 
 نفسها...

حة من الوقت كافية فكيف اخلروج من هذا احلصار قبل أن تتاح للكواكب الدائرة حول لندن فس     
 لتدعيم نفسها ضده؟  

 
، أص�ح لورانس مستشارًا للشؤون العر��ة في وزارة المستعمرات التي یدیرها تشرشل 1921في مارس (آذار) من عام  .   1

 ). 115، ص  1946الكولونیل لورانس، �ار�س    (انظر: لیون بروسار، سر
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يف الشمال الغريب من حائل توجد منطقة حمايدة تسرح فيها قبائل مشر قطعا�ا وترعيها فيها. إّن هذه       
املنطقة اليت متتّد متوّغلة على صورة زاوية يف شرقي األردن هي القطاع الضعيف من احلصن الذي كان 

 ل اجلزيرة العربية الوسطى. االنكليز يعملون على إنشائه حو 

فأرسل ابن سعود وحدة من األخوان احتلت هذا القطاع دون أن تواجه أية مقاومة، مثّ انتظر رد الفعل      
 الربيطاين. 

لكّن املؤسف أّن أفراد تشكيالت كثرية من األخوان قد جتاوزوا احلدود اليت عّينها امللك هلم متأثّرين      
فدخل الوهابيون إىل اجلوف وهم يرّددون أ�شيدهم احلربية على بعد مخسني كيلو مرتاً ابندفاعهم العاطفي.  

داخل حدود شرق األردن. وكان حاكم اجلوف وّهابياً فانضّم مرّة واحدة إىل الواصلني اجلدد وفتح أبواب 
 مدينته لطالئع األخوان.  

ركزاً جتار�ً هاماً متّر منه القوافل اليت تنتقل أدرك االنكليز مباشرة خطر هذا التصّرف. لقد كان اجلوف م      
من بغداد إىل مصر، فأّي فريق يستويل على هذه الواحة يستطيع أن يهّدد يف الوقت نفسه كّالً من سور�  

 وفلسطني. وبذلك تبلغ اجلزيرة العربية الداخلية حافة النار وتتدّفق حنو حوض البحر األبيض املتوسط. 

يف وزارة اخلارجية الربيطانية بقلق ظاهر: إّن ابن سعود، هبذا التصّرف، يقلب كّل التوازن  "قال اخلرباء        
يف الشرق األدىن. فإذا استمّر على هذا النحو فإنّه سيفّجر كّل مشروعاتنا اخلاصة ابالحتاد التحالفي العريب. 

 ومن املهم جداً إعادته إىل صوابه".  

 ية ملك جند للمرة الثانية إىل القاهرة، لتسأله تفسرياً للموقف.  وهنا تستدعي السلطات االنكليز      

أال        منه  التمسوا  فإّ�م  السريع،  األخوان  بتقّدم  شديداً  ابن سعود، وقد هتّيجوا هتّيجاً  أّما مستشارو 
مل  يستجيب هلذه الدعوة، وأن يستغل وضعه املتمّيز ابالندفاع حنو بغداد واملتوسط. "ليس من قوة يف العا
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تستطيع إيقافنا. هذا ما كانوا يقولونه. لقد انتهى اإلنكليز. إّ�م يف كّل مكان يف أشّد املصاعب. انظر 
 كيف أّن الكماليني فرضوا عليهم دفع الثمن الغايل دون أن حيدث هذا أي رّد جّدي من قبلهم!".  

وا له من قبل: لقد انتهت تركيا، لكّن ابن سعود شديد احلذر. إّن هؤالء الرجال أنفسهم هم الذين قال     
ومع ذلك فإّن اجليوش الرتكية بقيت صامدة ملدة أربعة أعوام أمام القوات االنكليزية والفرنسية والروسية 
املتحالفة. كما أنّه مل ينَس يوم تربة املهني. كان يعلم أّن بريطانيا أبعد من أن تنتهي، وأّن من اخلطورة مبكان 

النتقامية. وعلى ذلك قبل أن حيضر مؤمتر القاهرة وأن يفاوض املندوبني الربيطانيني.  التعّرض إلجراءاهتا ا
هذا وقد كانت خطته إجراء مبادلة بني اجلالء عن اجلوف ومناطق الشمال الغريب وبني إحلاقه ابالحتاد  

 التحالفي العريب. 

ّدر أفسد عليه  حساابته  كّلها. وقد كان من املمكن أن يتوّصل إىل ما يبتغيه، لو مل حيدث حادث مك     
رجل مندفعة بروح املنافسة على قطع ستمائة   1500لقد أقدمت مفرزة أخرى من األخوان مؤلفة من  

كيلومرت من الصحراء يف شهر أغسطس (آب) واجتياز احلدود األردنية مثّ االنقضاض على قرية طريف  
 كّلهم قد ذحبوا تقريباً مبن فيه النساء واألطفال. وتدمريها رأساً على عقب. واجلديد ابلذكر أّن السّكان  

وطريف تقع على بعد مخسني ميًال من عمان اليت هي العاصمة اجلديدة لشرق األردن. وقد أقام فيها      
 امللك عبد هللا مركز عمله وإقامته، كما وضع فيها االنكليز حامية صغرية.  

وطبيعي أّن الربيطانيني ال يستطيعون أن يسمحوا بتوجيه مثل هذه اإلهانة إليهم. فإّن انتهاك احلدود،      
والوحشية اليت ارتكبت من قبل الوهابيني، كّل هذا ال ميكن قبوله واملوافقة عليه. فأرسلوا من عمان رتالً من 

الطائرات. فتعّلم األخوان ألول مرة ماذا السيارات املسّلحة ابلرشاشات، ومن القدس ثالثة أسراب من  
األسلحة  بنريان  أجسادهم  ُخرِقت  ابلطوربيدات،  منهم  ميّزقوا  مل  الذين  إّن  للقنابل.  اجلوي  القذف  يعين 



241 
 

مقاتل كانوا يف القرية، مثّ تركت جثث هؤالء طعمة    1500األوتوماتيكية، ومل ينج غري مثانية رجال من  
 للجوارح من الطري. 

ي      انطلقت مفرزة مل  املفاوضات وعاد إىل شقرا، حيث  احلادث حىت قطع  يعلم هبذا  ابن سعود  كد 
قليل، منهوكة   قبل  الثمانية يف طريف قد وصلوا  الناجون  األخوان يف وقت وظروف غري مالئمة. وكان 

باشرة  قواهم، قد أفزعتهم انفجارات القنابل. فقضى ابن سعود إبعدامهم مجيعاً، مث نّفذ حكم اإلعدام م
 ودون إبطاء ليعّلم الوحدات األخرى لألخوان ماذا يكّلفهم عصيا�م له.  

وأّما االنكليز فقد أنذروه رمسياً ابلعودة إىل املؤمتر. فأخذ ابن سعود طريقه إىل القاهرة مستسلماً. وكان       
ّني هلم عزمه على فرض �مل يف أن حتدث العقوبة اليت أنزهلا ابجملرمني أتثريها يف نفوس خماطبيه، وأن تب

االحرتام لسلطته. لكن التدمري السريع لتشكيلة األخوان ابلرشاشات والطائرات دفع الربيطانيني إىل جتاهل 
الوضع، كما كشف هلم عن أّن ملك جند ال يعدو أن يكون كيا�ً مهَمًال غري ذي شأن، وأّن قّوته العسكرية  

يف غري حتّوط ولباقة، وأمطروه بعبارات ساخرة يف لقاء عقد بعد   قد بولغ يف تقديرها مبالغة كبرية. فعاملوه
 ظهر يوم كامل، فثار ابن سعود غيظاً وإنكاراً هلذه اإلها�ت. 

"صرخ زعيم الوهابيني قائًال: نعم، صحيح أّنين كنت صديق االنكليز! لكّين وعدت نفسي أّال أماشيهم   - 
وها أّن شريف وديين وكرب�ئي قد نفد منها الصرب. وستندمون  إال بقدر ما يسمح يل به شريف وديين وكراميت.  

 يوماً على أّنكم قد عاملتموين على هذا النحو".  

 مثّ غادر قاعة املؤمتر دون أن يضيف كلمة واحدة متلّفعاً بعباءته الكبرية البيضـاء.       

وفشلت، فقد جال عن مناطق وكما كانت مناوراته اليت أعّد هلا من قبل قد سقطت دون الغرض منها       
 الشمال الغريب وعاد إىل الر�ض، مصّمماً على االنتظار، واالنتظار أيضاً ...  
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دون  أن حيدث أّي تغيري يف وضع بالد جند. ويف أثناء   1922،  1921،  1920ومضت األعوام       
زور تلك املنطقة من تلك الفرتة، حدث تعديل كبري يف صفحة الشرق األدىن كّله. فاملسافر الذي كان ي

األرض مل يكن يسعه إال أن يدهش من تضاؤل القوة الربيطانية فيها. كتب ويكهام ستيد يقول: "لقد بدأ  
، وكان من االّتساع حبيث أنّه اختذ مظاهر االستقالة يف أعني السكان 1919اجلزر بعد املّد العايل لعام  

سياسة شّد احلزام االقتصادية، أن تسرّح قسماً كبرياً احملليني". "لقد اضطرت حكومة لندن، يف ممارستها ل
فعاد األسرتاليون والنيوزيالنديون واهلندوس إىل بالدهم. وسحبت حاميات كّل من  املسلحة،  قواهتا  من 
البصرة وبغداد وعمان والقدس. مثّ مل يعد السلطان االنكليزي يستند إال على الطريان والبحرية فيما عدا  

 احتفظ هبا يف القسطنطينية: عشرون سرابً من القوات اجلوية امللكية موّزعة يف الطرق بعض الوحدات اليت
 وشواطىء البوسفور، يضاف إليها أسطول أقيم يف إزميـر واملضائق.  

كان االنسحاب التدرجيي لقوات االحتالل قد أثّر ابلطبع يف املناخ السياسي. أّما يف بالد فارس فإّن        
ر ضـد احلماية الربيطانية وأبدهلا مبعاهدة عقدت مع الروس مل يرتك للربيطانيني غري النصف الربملان الذي اث

البالد   ساكسونية املقيمة يف    –. وكانت الوحدات األجنلو  1921أكتوبر (تشرين أول)    6اجلنويب من 
فقد رفضت احلكومة    القوقاز وأرمينيا قد تراجعت مطرودة ابهلجوم املزدوج الكمايل السوفيايت. وأّما يف مصر

 .  1922مارس (آذار)  15أيضاً واقع احلماية وألغته، وأعلن امللك فؤاد استقالل بالده 

. هكذا 1922كما أّن السري بريسي كوكس قد أرهقته اجلماهري يف شوارع بغداد من العراق يوليو (متوز)  
 كانت االمرباطورية الربيطانية تتخّبط يف الصعوابت يف كّل مكان. 

هذه األحداث مل تشّجع أبداً على تشكيل االحتاد التحالفي العريب. إّن هذا االحتاد مل يستطع اخلروج      
إىل الواقع رغم اجلهود اليت بذهلا لورانس. وانقلب السكان على حّكامهم الذين مل يدينوا يف الوصول إىل 

 بيتهم عند الناس. العرش إال بفضل احلكومة يف لندن، والذين مل يكن سلوكهم يزيد من شع
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أّما ملك احلجاز فإّن جنون الكرب�ء عنده قد زاد حّدة عّما كان عليه من قبل بتقّدمه يف السن. كما       
ضاعف طبعه السوداوي. إنّه مل يكن يسمح بتوجيه أيّة مالحظة إليه. وقد طاملا انتابته يف كّل موضوع، 

 معه مستحيلة. وعند كّل مناسبة، أزمات غضب جعلت حياة مساعديه 

وأيضاً مل يعد حييط به غري فئة من املوظفني اخلانعني الذين يتمّلقون هوسه إمعا�ً يف تعريته وسلبه. كان      
 العجز واجلشع ظاهرين منتشرين يف بالط مكة. 

"الذهب، ودائماً مزيداً من الذهب" هذا هو شعار احلكومة الشريفية. وكانت تلجأ، للحصول عليه، إىل  
ر الوسائل مدعاة للمناقشة واجلدال: الغرامات وسياسة االغتصاب تلهب ظهور الناس والضرائب تثقل أكث

بعد عام. وبدأ احلسني يضغط على البدو بفرض األعشار على قطعا�م من املاشية حني نضبت  عاماً 
املقّدستني،  موارده، مث برزت يف رأسه فكرة مزعجة أخرى هي احلصول على أرابح إضافية من املدينتني  

بفرض ضريبة إقامة على احلجاج، وبوضع أمثان عالية للحصول على اإلقامة واملاء. وكان أكثر احلّجاج من 
النبأ الذي طار صيته حىت  الفقراء. فمات أكثرهم من العطش يف أثناء إحدى احلّجات، فأحدث هذا 

 أقصى الصحراء رفضاً شديداً واحتجاجاً ابلغ العنف. 

الوق       الكولونيل ويف  املتحّمس،  حماميه  احلجاز، كان جنم  ينطفىء يف  احلسني  فيه جنم  الذي كان  ت 
لورانس، يتهاوى يف انكلرتا. لقد انتهى "ملك اجلزيرة العربية غري املتّوج" إبزعاج كّل من حوله من الناس 

ّل من كليمنصو بتدّخالته الصاخبة، كّل ذلك بسبب كرب�ئه وكآبة نفسه وحساسيته املرضية. ومل يعد ك
وويلسون ولويد جورج وأورلندو قادراً على رؤيته. وكان بفضل نفوذه قد جاء ابلفيصل إىل ابريس، الذي  
أحدث بدوره صخباً يف اجمللس األعلى بلغ درجة الفضيحة، حني راح يطالب يف خشونة شديدة ابستعادة  

 اهون قد وعده هبا على رؤوس األشهاد. سور� احملتّلة من قبل الفرنسيني، مؤكداً أّن السري هنري ماكم
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إّن هذه الطريقة الالدبلوماسيـة يف الكشـف عن ازدواج املستشاريـات ور�ئها وضعت اجلميع يف حرج شديد.  
 فأجابه "األربعة الكبار" برفض طلبه.  

 انكلرتا ال وراح احلسني، بعد أن علم ابلنبأ، يصرخ بدوره قائًال: أنّه يتعّرض لسلٍب غري مشرف، وأنّ       
تفي أبي وعد من وعودها. وطالب أبن يُعَرتَف به حاًال: "ملكاً على كّل البالد العربية". مثّ كتب رسالة  
شديدة إىل لويد جورج يطالب فيها بطرد الفرنسيني حاًال من سور� وإخراج اليهود من فلسطني. إّن جمرد 

قول: إّن الوعود اخلالبة اخلادعة، تلك الطيور كلمة "انتداب"  كانت جتعله يزيد غضباً. كتب لورانس ي
اجلميلة الزرقاء، اليت قّدمتها بريطانيا إىل العرب مبثل هذا السخاء، يف أ�م قلقها وضيقها، هي اليت تبين 

 . )1(اليوم هلم وكناهتم وأعشاشهم 

وملا مل يتلقَّ احلسني جواابً عن رسالته ذهب إىل عمان، عند ولده عبد هللا، حيث كان االنكليز حيتفظون      
مسح   أنّه  على  بشّدة  ولده  موخباً  العصا  بضرابت  القصر  من  الربيطانيني  الضباط  وطرد  عسكرية،  ببعثة 

هذا اخلطأ معلناً أّن االنكليز لن   بوصايتهم عليه، وهّدده حبرمانه من املرياث إن هو استمّر على ارتكاب
 يلبثوا حىت حيّولوا احلجاز إىل االنتداب الربيطاين. 

النري   -  العربية كّلها على أن أراها منحنية حتت  "صرخ قائًال: إّنين ألفّضل أن حيكم ابن سعود اجلزيرة 
 الربيطاين القذر!".  

دئته، وقد رأت أّن زعيم اهلامشيني قد فقد أرسلت وزارة اخلارجية لورانس على عجل للعمل على هت      
 الوسيلة للسيطرة على نفسه.  

 
 . 805أعمدة الحكمة السبعة، ص   ،ت. أ. لورانس.  1
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"صرخ احلسني قائًال: اخرج من هنا، فلسَت غري حمتال وعميل مهيج حمرض! فأنت الذي استدرجتين   - 
إىل هذه املغامرة البلهاء بوعودك الشائنة الكريهة! إّنك مل تكفَّ يوماً عن خداعي منذ اليوم األول الذي  

 أيتك فيه!". ر 

وقد دعت الضرورة لإلمساك ابلعجوز، الذي جنَّ غضباً، ملنعه من إلقاء لورانس إىل أسفل السّلم،      
 نعم، لقد فقد ملك احلجاز توازنه متاماً.  

كان ابن سعود يراقب هذه األحداث اببتسامة متشّفية وهو مرتّبص يف قصره من الر�ض ينتظر الفرصة        
ن احلسني خيدم أغراضه وخططه على حنو معجب رائع. إنّه مل يبق عليه أن ينتظر طويًال، يف املواتية. فجنو 

 ضوء مسرية األحداث، ليقطف أخرياً مثرات صربه ....

قّرر اجمللس الوطين يف أنقرة إلغاء اخلالفة وطرد عبد اجمليد من القسطنطينية.    1924ويف مارس (آذار)       
ري أحداً، إىل إعالن نفسه خليفة على كّل املسلمني ووكيالً عن النيب. أمام فبادر احلسني، دون أن يستش

هذا النبأ ترّددت مههمة غضب شديد وارتفعت أصداؤها يف كّل مكان من اجلزيرة العربية. وكان ما حدث 
أ جماوزة خطرية ال حيسن السكوت عنها: نعم، لقد جاوز احلسني قدره. إنّه استطاع جبمعه اخلطأ بعد اخلط

أن جيد الوسيلة إلفسـاد ما بينـه وبني االنكليز وتعكري اجلو معهم وأن جيعل من نفسه هدفاً لتشنيع العرب 
 عليه. 

استدعى ملك جند علماء البالد والسلطات الدينية الجتماع يعقد يف مسجد الر�ض، دون أن يضّيع      
 دقيقة من وقته وقال هلم: 

ي نفسه شريف مكة وهوسه! إنّه مل حيدث يف اتريخ وزات من يسمّ "لقد حان الوقت لوضع حّد جملا  - 
مؤمن أن   اإلسالم كّله أّن رجالً هبذه املثابة قد جرؤ على اّدعاء لقب اخلالفة! إّن هذا أمر ال يستطيع أيّ 
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املقدّ  املدينتني  سأحّرر  إنين  ابلعار.  اإلحساس  دون  وسأقوم يتحّمله  للننت.  مباءة  إىل  ّممن حوهلما  ستني 
 أ لنا هذه الظروف املالئمة!".  لرسالة اليت اختارين هللا هلا. فلنشكر هللا وحنمده على أنّه قد هيّ اب

مثّ دعا إىل حشد أعوانه كّلهم من األخوان، وقّسم قواته إىل ثالثة جيوش. فأرسل األول إىل حدود       
يء إلجناد أبيهما. وبعد عزلة للحسني العراق، والثاين إىل حدود شرق األردن ليمنع فيصالً وعبد هللا من اجمل

إّ�ه  ابألمر ابلسري مباشرة حنو   الثالثة، ابجتاه احلجاز مزّوداً  الثالث، وهو أضخم اجليوش  أرسل اجليش 
 مكة، والقضاء على كّل مقاومة تعرتض طريقه.  

مل حياول احلسني منذ هزمية تربة أن يعيد تنظيم جيشه. ذلك أّن اجلنود يكّلفون كثرياً، وكان يعتمد على      
االنكليز حلمايته يف حالة اخلطر. " كان يقول يف نفسه: إّ�م سيكونون مرغمني على اجمليء إلجنادي فيما 

واالعتماد على قواهتم: فهذا ربح يل دون    لو تعّرضت ألّي هجوم من اخلارج. إّن من األفضل اللجوء إليهم
 ريب". 

كما أنّه مل �خذ تعبئة ابن سعود لقواته مأخذ اجلد. ولكّنه حني رأى األخوان يتحركون، وأّن االنكليز       
مل يفعلوا شيئاً إليقافهم، بدأ اخلوف يساوره. فبادر سريعاً إىل جتميع وحداته اهلزيلة اليت بقيت له، ووضعها 

 ادة علي، أصغر أوالده، وهو صيب شجاع دون ريب لكّنه مل يكن بعد قد مارس أيّة قيادة من قبل. حتت قي

هذا وقد اختذ علي وقواته مواقعهم يف الطائف، معرتضاً الطريق اليت تقود من جند إىل احلجاز. فجرفه       
مكة حىت دون أن يبطئوا سريهم    األخوان كما جيرفون حفنة من األوراق امليتة الصفراء، واتبعوا تقّدمهم إىل

. لقد كانت محاسة احملاربني الوهابيني تزداد كّلما اقرتبوا من األراضي املقدسة.  1924نوفمرب (تشرين الثاين)  
أّما نبأ هزمية الطائف فقد أحدث يف مكة حالة رعب عامة. وكما حدث بعد كارثة تربة، انطلق احلّجاج 

ن ملجأ  هلم يف كّل اجتاه صارخني "أّن الوهابيني قادمون وأّ�م سيقتلون  والتّجار وسّكان املدينة يبحثون ع
اجلميع". هذا وقد مجع فريق من أهل مكة بعض ممتلكاهتم ووضعوها فوق عرابت هزيلة وغادروا مدينتهم  
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وا هاربني إىل الشاطىء ليجدوا فيه ملجأ هلم. ويف تلك األثناء كان الوهابيون، أبعالمهم املرفرفة، قد وصل 
 إىل نقطـة على بعد بضعة كيلومرتات من املدينة.  

وانطلق علّي الهثاً حنو القصر امللكي ليبلغ والده نبأ الكارثة. فطرده احلسني بعصاه ووّجه رسالً إىل      
 كّل القبائل اجملاروة ملتمساً منها أن أتيت إلجناد ملكها. فلم تتحرك واحدة منها. 

امللك تلّقى  األثناء  تلك  الطويل، مدير اجلمارك يف جدة    ويف  تليفونية، صاحبها،  وواحد من   –مكاملة 
فأحلّ عليه أن يتنازل عن العرش ملصلحة ولده علي. قال له   –الرجال املخلصني الذين كانوا موضع ثقته  

أن يتجّنب األسوأ، وأن يعمل، كمحاولة أخرية، للحصول على تدّخل انكلرتا. مثّ ضّمت امللكة توّسالهتا 
 توّسالت الطويل. أّما احلسني فقد كان يهرول يف قاعة القصر الكبرية يف غدّو ورواح بعينني زائغتني إىل

 ومالمح متشّنجة ال يدري أي قرار يتخذه.  

هذا وقد شاعت يف املدينة ضّجة حرية احلسني كما انتشر فيها جو الفتنة. مث أخذ خلق كثري معاد       
 الناس يصرخون قائلني:  يتجّمع أمام القصر امللكي ومسع

 "دافعوا عن أنفسكم! أو فلتغادروا هذه البالد!".   - 

واقرتح بعض املتظاهرين الدخول إىل القصر وتدمري األقبية اليت جيمع فيها احلسني كنوزه. مثّ زاد هياج      
خيار وأّن عليه   الناس أكثر فأكثر، وانطلقوا يقتحمون حاجز القصر احلديدي. فأدرك احلسني أنّه مل يعد له 

 أن يستقيل. فخلع نفسه عن العرش متنازًال لولده علي، وأصدر أمره خلّدامه أبن يعّدوا حقائبه. 

مل يكن يف احلجاز غري اثنيت عشرة سيارة كّلها ملك للملك. ذلك أّن احلسني كان يريد أن يدرج      
ه وبياضات أسرته وآنيته من الذهب وحده يف سيارة. فجمعها يف ابحة القصر وكّدس فيها بسطه وسجاجيد
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والفضة والصناديق اليت حتتوي على جنيهاته االسرتلينية، مث غادر القصر أبقصى سرعة ممكنة متوّجهاً حنو  
 . )1(جّدة ترافقه عائلته ويواكبه عدد من احلراس 

حقائبه إليه، بعد   كان اليخت الذي أعطاه االنكليز إّ�ه موجوداً يف ميناء جدة. فأمر احلسني بنقل      
أن حتّقق من الصناديق واحداً واحداً، مثّ استقّله بعد ذلك بدوره دون أن يودّع حراسه، وأقلع ابجتاه السويس 
فإىل قربص، حيث أدين بعد بضع سنوات حبكم صدر ضّده يف ديون مرتتبة عليه، ومل يعد منه غري شيخ  

 . )2(مرّة بعد مرّة متهّدم فاٍن يقضي �اراته ولياليه يف إحصاء ذهبه 

الذي يذّكر على حنو غريب هبرب حممد السادس، كانت طالئع       بينما كان ميّر هذا املشهد احلزين 
 األخوان تنتظر، شاكية السالح، عند أبواب مكة. ومل يكن ابن سعود واثقاً بعد من موقف االنكليز. 

عاد إىل املدينة واآلن بعد هرب احلسني، هل عساهم يتدّخلون ملصلحة علي ولده؟  كان علي قد       
العسكرية.   العمليات  تتابع  املنتظرة يف  غري  اهلدنة  فرتة  من  مستفيداً  املقاومة،  فيها حركة  لينّظم  املقّدسة 

 فكانت أول حماولة له، كما تنبأ عبد العزيز، هي اللجوء إىل االنكليز والتماس العون منهم.  

 "أرسلوا إّيل طائرات ونقوداً وال سيما أسلحة!".  أبرق إىل لندن بواسطة قنصل انكلرتا يف جّدة قائًال:  - 

لكن االنكليز كانوا قد تعبوا من طلبات احلسني واهلامشيني اليت ال تتوّقف. فأجابوه قائلني: "أّن النزاع       
بني احلسني وابن سعود هو نزاع ديين، والغرض منه هو تصفية بعض اخلالفات اليت أحدثتها أيلولة اخلالفة،  

يتفق مع التقاليد الربيطانية التدّخل يف مثل هذه األمور". إّن أحداً ال ميكن أن خيطىء يف إدراك  وليس مما
 املعىن من هذا اجلواب.  

 
 من الهجرة، شهر رجب.  1343العام    . 1
 عند ولده عبد هللا الذي دفنه في مدینة القدس.   1931عام    عاد �موت  . 2
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أّن        ابن سعود يسأله شروطه، بعد أن شعر بضياعه وفشله. فأدرك ملك جند  وهنا توّجه علي حنو 
متعالية أبنّه لن يضع السالح ما مل يغادر احلجاز آخر   االنكليز قد تركوه ورفعوا أيديهم عنه. فأجابه بكرب�ء

 هامشي. مثّ أمر األخوان ابلدخول إىل املدينة. 

غادر علي مدينة مكة إىل جّدة ليمتنع فيها. ويف الوقت نفسه كان عشرة آالف حمارب من األخوان       
صفوف مرتاصة خالل املدينة فرباير   يقودهم لؤي، القائد املنتصر يف تربة، جيتازون أبواب احلصون وميّرون يف

 ، وقد أراد بتولّيه قائد تربة على هذه القّوات أن ميّكنه من الثأر لنفسه.  1925(شباط) 

كانت مكة، احلافلة ابحليوية يف العادة، يبدو وكأ�ا ميتة. الشوارع خالية، واملخازن مغلقة، ومصاريع       
يد، والر�ح تثري الغبار الشرس الغليظ يف امليادين الصامتة، الشبابيك مسدلة، واألبواب مغلقة إبحكام شد

احملاربون من  قد حان حينه. هذا وقد جاس  أّن موهتم  مقتنعني  األقبية،  إىل  قد جلأووا  اخلائفون  والناس 
األخوان كّل شوارع املدينة وأزقّتها وشهدوا يف كّل مكان هذا اجلو املتحّجر. مثّ وزّع القائد األعلى للقوات 
الغازية بعض املنادين عند مفارق الطرق الرئيسية. وراح هؤالء يعلنون على ضرابت الطبول أبّن املدينة قد 
اليوم يف ظل احلماية املزدوجة هلل وابن سعود، وأّن ملك جند يضمن سالمة اجلميع. لكّن  وضعت منذ 

 عن شراسة الوهابيني األسطورية.   سكان املدينة مع ذلك مل جيرؤوا على اخلروج من خمابئهم ملا كانوا يسمعون

األولياء،         قبور  ويبقرون  املقدسة،  الزينات  وحيّطمون  املساجد  زخارف  ينتزعون  األخوان  جنود  وراح 
وخيرجون أكواماً من النفا�ت املكّدسة يف ساحات بيوت، ويعيدون إىل األبنية الدينية رصانتها البدائية. 

اغتصاب أو ختريب. ومل حيدث أّن واحداً من سكان املدينة قد هذا ومل يسمح قائد اجليش حبدوث أي  
 �له ضيم أو نزل به رهق أبداً.  

وانتهى سكان املدينة، وقد أدهشتهم نظامية اجليش السعودي، إىل اجلرأة على اخلروج من أقبيتهم قليالً       
  لقصره.  قليًال. مث استعادت مكة وجهها العادي بعد مرور أسبوعني على مغادرة احلسني
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أّما ابن سعود الذي بقي يف الطائف فقد عاد إىل الر�ض وأرسل رسله حىت حدود الصحراء ليعلن       
املدينتني  سّيد  اليوم  منذ  أصبح  وأنّه  الغصب،  احلسني،  قد طرد  أبنه  علماً  القبائل  وأحاط  نصره.  إليهم 

 مفّوضاً من قبل كّل املؤمنني.  املقّدستني، وأنّه ال يريد أن حيتفظ هبما إال ابعتباره منتدابً 

"قال املنشور امللكي: اآلن وقد ابد حكم الظلم والفساد وذهب إىل غري رجعة، فإّن أعّز رغبة عند�    -
متييز  املسلمني دون  أمام كّل  األبواب  ففتح  املقّدسة ميسوراً،  الوصول إىل أرض اإلسالم  أن يكون  هي 

ماكن املقّدسة. لقد قرر� التوّجه فوراً إىل مكة وحنن ندعو كّل أخواننا بينهم. وأن يتولوا هم أبنفسهم إدارة األ
 من أقطار الدنيا كّلها أن ينتدبوا إليها رجاالً مفّوضني لكي نبحث معاً اإلجراءات اليت يليق بنا أن نّتخذها". 

كبري وخرج من الر�ض  وبعد أن مجع حوله وزراءه وحكامه ومستشاريه املدنّيني والدينّيني امتطى مجله ال     
 مّتجهاً يف الطريق إىل مكة. 

واجتاز هضبة جند هبدوء تتقّدمه سرية املوسيقى وتواكبه كتيبة كاملة من األخوان حىت بلغ مرتفعات      
احلجاز األوىل. وقد دامت هذه الرحلة اجمليدة أربعة عشر يوماً. وعلى جانيب الطريق كان القرويون وبدو  

 يتزامحون هتافاً للموكب وحتية للملك.   القبائل اجملاورة

ويف اليوم اخلامس عشر اجتاز املنتصر يف الطائف سلسلة اجلبال اليت حتيط ابملدينة املقّدسة. مثّ ترّجل       
عن راحلته وأقام مضربه عند مدخل واد عريض، تبدو املدينة كّلها يف أعماقه، مغتسلة بضياء ذهيب. من  

أن يكون فاحتاً بل جمرد حاج بسيط. لقد وضع كّل معامل ملكيته: سيفه، والعقال تلك النقطة مل يعد يريد  
. مثّ تلّفع بثوب احلّجاج التقليدي، املؤّلف من قطعتني )1(الذهيب الذي يلتّف حول صدغيه ومعطفه امللكي  

ًء من من القماش األبيض غري املخيط، وضع إحدامها حول حقويه وألقى الثانية فوق كتفيه، ولبس حذا

 
 عباءة الملك. "المعرب".   لعّل المؤلف قصد من كلمة معطف . 1
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اجللد مث امتطى حصا�ً عاري الرأس أعزل من السالح واجتاز جبل عرفات ووادي عتبة مث مضى يف الطريق 
 الرملية العريضة اليت تقود إىل البيت احلرام. 

وكان يرّدد خالل هذه املسرية دعاء "التلبية": لّبيك اللهم لّبيك. لّبيك ال شريك لك. إّن النعمة واحلمد       
 لك وامللك ال شريك لك.

إنّه مل يكّف، منذ طفولته األوىل، عن ترديد هذه الكلمات، فقد كانت مشاركة له يف كّل عمل من       
ت تذكرة خاصة إبقامته األوىل يف صحراء الربع اخلايل، يف الفرتة أعمال حياته العظيمة الفذة. لكّنها كان

اليت طرد فيها من بيته، حيث مل يعد ميلك سالحاً وال مناصراً وال صديقاً، وكاد يستسلم فيها لليأس. كما 
ب أّ�ا كانت تذّكره بذلك املساء احلافل ابحلزن وحرارة اليقني حني شاهد، وهو يدعو ربه يف السماء، يف هل

املغيب كّالً من ابن عبد الوهاب وسعود الكبري، وعمر، وحممد، حتيط هبم فيالق من الرجال يشهرون سيوفاً 
العربية،   بتوحيد اجلزيرة  لنفسه،  الذي أقسمه  ابلقسم  تذّكره أخرياً  الضياء ... وكانت  متألقة المعة كأّ�ا 

 وإصالح العقيدة، واالقتداء ابلنيب خطوة خطوة.  

ئد املدينة يستقبله عند مقربة تقوم حماذية للحصون. فرتّجل ابن سعود عن حصانه، وخلع وجاء قا     
 حذاءيه ودخل املدينة عاري القدمني، يتبعه موكب صغري من جنود األخوان.  

املسجد        أمامه. فدخل صحن  أبواب هللا على مصاريعها  فتحت  احلرام،  املسجد  عتبة  بلغ  وعندما 
قائماً بشكله الكثيف املربع أمام عينيه املنبهرتني. وشعر آنذاك أنّه قد بلغ موضع  وحده. وكان بيت هللا  

 القّمة من حياته.

 مثّ راح يرّدد الدعاء التقليدي بصوته القوي:       

 � إهلي!  
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 هذه أرضك املقدسة. 

 من دخل بيتك كان آمناً. 

 وهذا املعبد هو بيتك، ومقامك، وحرمك،  

 إنّه مقام السالم. 

 ـي! � إهل

 أنقذين من نريان جحيمك اخلالدة! 

 وحّرم حلمي ودمي على النار

 وأنقذين من غضبك يوم حيشر فيه عبادك. 

أكثر       يفعل  بساطة، كما  بكّل  ركع،  فيها. مث  الذي وضع  األسود  احلجر  وقّبل  الكعبة  من  واقرتب 
 املؤمنني تواضعاً، ونثر على جبهته حفنة من الغبار، وبقي مستغرقاً يف خشوعه حىت هبط الليل. 

ام إليه يف مكة. جاءت ويف اليوم التايل استقبل ابن سعود الوفود املختلفة اليت كان قد دعاها لالنضم     
من كّل البالد اإلسالمية، واجتمعت يف قاعة القصر الكبرية حيث عرش احلسني ما يزال قائماً: كان هناك 
احلبشة   من  ومبعوثون  الغرب،  طرابلس  من  السنوسّيني  وزعيم  ومصر،  فارس  وبالد  العراق  عن  ممثّلون 

 موا من بالد اهلند.  وأفغانستان وأزربيجان وماليز�. كما كان أيضاً رجال قد

كّل هذه الوفود مل أتت إىل مكة دون اإلحساس مبخاوف شديدة. كان أعضاؤها يتساءلون: كيف        
سيتّم استقباهلم. وكانوا ينتظرون أن جيدوا األماكن املقدسة مدّمرة مقلوبة رأساً على عقب يف ظّل تعّصب 

 شرك ابهلل.  الوهابيني وكراهيتهم ملا يعتربونه إضافات يوحي هبا ال
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وكم كانت مفاجأهتم سعيدة حني وجدوا أّن املدينة هادئة، وبيوت هللا قد طّهرت من أكوام النفا�ت      
اليت كانت تدّنسها من قبل. يضاف إىل ذلك أّن االستقبال الالئق اللطيف الذي أعّده الفاتح هلم قد أّكد 

 طمأنينتهم. 

لدائرة حول حق التصّدر أن اثرت بني الوفود املختلفة. فلمن توكل يف تلك األثناء مل تلبث املنازعات ا     
إدارة األماكن املقدسة؟ لقد أعلن اهلنود أّن هذا الشرف يعود إليهم بقوة القانون ودون منازعة ما دام أّ�م 

ون  ميثّلون وحدهم عدداً من املسلمني يفوق عددهم عدد من متثّلهم الوفود األخرى جمتمعة. فاحتّج املصري
 وعارضوا وجهة النظر هذه حبجج تّتصل ابلتقاليد وحق القدمية.  

أَوليس أّ�م هم الذين كانوا قد محلوا مسؤولية مراقبة احلج منذ ا�يار امرباطورية سعود الكبري؟ وعندما     
 ازم:  رأى ابن سعود أّن املناقشة مستمرة ابقية، وأّن التوّصل إىل اتفاق أمر غري ممكن وقف وأعلن بصوت ح

"أيها السادة املوفدون، كونوا على ثقة من شيء واحد: هو أّنين لن أمسح أبداً أبية رقابة أجنبية فوق    - 
بالدي. وإّنين بعون هللا سأعرف كيف أحافظ على استقالل هذه املناطق. وإّنين أقّدر أّن أ�ً من الشعوب 

ب بسيط هو أّن أ�ً منها ال يتمّتع حبريته.  املسلمة املمثّلة هنا غري قادر على ضمان حرية احلجاز، لسب
فاهلنود خاضعون للوصاية االنكليزية، وكذلك مسلمو العراق وشرقي األردن ومصر. أما السوريون واللبنانيون 
فهم مرتبطون ابلفرنسيني، وأما شعب طرابلس الغرب فمرتبط ابإليطاليني. إّن وضع إدارة املدينتني املقّدستني 

ه الشعوب سينتهي إىل وضعهما، بطريقة غري مباشرة، حتت تصرف القوة املسيحية اليت  بتصّرف أي من هذ
 ختضع هلا هذه الشعوب.  

"لقد استوليُت على املدينتني املقّدستني إبرادة هللا، وبقوة ذراعي هذه، ووالء شعيب. وأ� وحدي هنا       
لة حرة لإلسالم. إّن هذا هو حقي حر. فأ� إذاً وحدي يف وضع يسمح يل إبدارة األرض املقدسة كدو 

 املطلق. وواجيب أن أتصرف هنا كملك!
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"وال يعين هذا أّنين أخطط ملمارسة سلطة شخصية على احلجاز! هذه الفكرة هي أبعد ما تكون عين!       
إّن احلجاز هو املكان املقدس الذي عهد به إّيل من قبل هللا عز وجل. وسأحتفظ به حتت يدي حىت 

حاكم حر يستطيع أن يكون خادماً   –هذا البلد يف وضع يسمح له ابنتخاب حاكم هلم  يصبح سكان  
 لإلسالم وحسب. 

نعم "حاكم حر يستطيع أن يكون خادماً لإلسالم وحسب". من البديهي أّن ابن سعود كان يعني      
ياسية: هذه الكلمات نفسه ابستعماله هلذه العبارة اخلاصة. لكن، من اخلطأ القول أّن يف هذا جمرد مهارة س

كانت تعبرياً عن عقيدة صادقة. وكما أنّنا ال ميكن أن ندرك ردود الفعل عند مصطفى كمال إذا نسينا أن 
تفكريه قد تشّكل بقراءة فولتري وروسو والكتاب املوسوعيني، فإنّنا يف الوقت نفسه ال نستطيع أن ندرك 

 الصويف والديين يف مزاج نفسه.   العوامل النفسية عند ابن سعود، إذا أمهلنا اجلانب

إنّه وقد راّبه أبوه على احرتام التعاليم القرآنية وااللتزام هلا بدقة، ال ميكن أن ختطر يف ابله فكرة التمّرد   
عليها. إّن روح الثورة عنده جمهولة متاماً. وإّن مثل هذا املوقف يكون مستعصياً على اإلدراك يف دين يعين 

 ستسالم".  امسه "اخلضوع واال

صحيح أنّه يعارض يف الغالب االّدعاءات الفاسدة لفقهاء متخّلفني وتفسريهم اجلامد للشريعة: لكّنه ال   
 - كما كان ابلنسبة للغازي كمال   –جيادل أبداً يف حقيقتها الداخلية العميقة. مل يكن اإلسالم ابلنسبة إليه  

رية العربية، ونظاماً ضرور�ً ال يلبث البدو دونه حىت  جمّرد طعم أجنيب خينق شعبه ببطء، بل كان جوهر العبق
 يسقطوا يف الفوضى والفساد بطريقة تستعصي على املعاجلة.  

هل يعين هذا أّن ابن سعود مل يكن يرى يف الدين غري جمموعة من الوصفات ذات القيمة االنتفاعية      
 مرتبطاً أبشكال العبادة اخلارجية وحسب.  احملض؟ ال ز�دة على ذلك؟! مل يكن عبد العزيز ورِعاً �سكاً 

لقد كان صوفياً. إّن االندفاع الكبري يف حياته مل ُحتِدثه قراءة الكتب وال مشاهد الظلم االجتماعي . إنّه 
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ابنبثاقه من التوّحد صدر عن رؤية حتّققت له يف الصحراء. ومنذ ذلك اليوم شعر أنّه مكّلف برسالة مساوية،  
نحه ثقة ال تتزعزع بنفسه. إّن تلك الرؤية، وحياً كانت أو سراابً، فال يهّم االسم الذي  هذا اليقني كان مي

يراد إعطاؤه هلا، هي يف نظره شعاع من مشس احلقيقة. إّن حياته كّلها ال تتضح وال تقبل تفسرياً إال هبذه 
 الرؤية.  

"يقول لنا هـ. س. أرمسرتونغ: مل يكن هللا عنده ذااتً جتريديـة بعيدة، بل شخصاً فاعًال، حاضراً إىل       
جانبه دون انقطاع. إنّه يقوده يف كّل عمل من أعماله، أكان يف جملس عام أو كان يتأمل يف جناحه من 

أّن هللا يرافقه يف كّل مكان و�خذ  القصر، أو كان ميارس العدالة أو خيوض حرابً يف الصحراء. كان يؤمن  
 بيده، يف القصر، حتت خيمته املضروبة أو على طريق القوافل الرملية.  

" كان يتأّمل ويصّلي قبل أن يتخذ أي قرار خطري. فإذا جاءت الفرتة احلامسة، أفرغ قلبه من كّل شاغل        
رار يّتخذه، معترباً أّن هذا القرار قد أملي وسأل ربه أبن يدلّه إىل الطريق، مثّ ال يعود بعد ذلك عن أي ق

 . )1(عليه من قبل إهلام إهلي 

على أّن االعتقاد أبّن حالة عقلية هبذه الصورة غري متوافقة مع الواقعية احلادة اليت طاملا كشف عنها      
ل الدولة ومن يف السياسة هو خطأ كبري. لقد رؤي يف كّل الد��ت، صوفيون وقّديسون كانوا من كبار رجا 

كبار اإلداريني. وابن سعود مل يكن قّديساً، وكان "العلماء" يرّددون ذلك عليه يف الغالب فال جيهله. لكّنه  
مل يكن يف الوقت نفسه وقحاً جريئاً، ال يرى يف الدين غري القناع املالئم ألخالق النفاق. "قال يوماً للسري 

ّنين دائماً خادم هلل عز وجل!". وملا كان ممثالً أصيالً لعنصر مل  بريسي كوكس: أ� مسلم أوًال، مثّ عريب، لك
يرغب يوماً يف الفصل بني الروحي والزمين، فإّن العملني السياسي والديين عنده كا� يتداخالن تداخالً اتماً 

 حىت أنّه كان هو نفسه جيد صعوبة يف التمييز بينهما. 
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اجلانبني يشّكل عنصراً مساعداً لآلخر ومؤثراً فيه؟ أَوليس أّن توسيع ملاذا إذاً فعل هذا ما دام أّن كالم        
أراضيه ونشر العقيدة الوهابية شيء واحد؟ لقد كانت أطماحه السياسية ودعوته الدينية تّتجه حنو هدف  

 واحد. وهنا كانت قوته الكبرية، كما شهدت بذلك مبارزته مع احلسني. 

لك املبارزة، ألنّه بغزوه للحجاز يعطي مملكته منفذاً على البحر األمحر،  كان امللك جيد فيه فرصته يف ت      
ويقوم خبطوة أخرى يف توحيد اجلزيرة العربية وحيطم حصار األعداء الذين كان زعيم اهلامشيني منهم أبرز 

 املمثلني وأظهرهم. 

ت عجزه عن أتمني احلراسة  على أّن املؤمن فيه أيضاً جيد يف ذلك حاجته، ما دام أّن احلسني قد أثب      
العبادات ويضطهد  يفرض ضريبة على  أَومل  مهينة.  بطريقة  القرآنية  التعاليم  وانتهك  املقّدستني  للمدينتني 
احلجاج؟ أَومل �ذن بتزيني املساجد ابلزخارف املبتدعة وحيّول مكة إىل موطن للفساد؟ إّن دين اإلسالم بني 

 فإّن رسالة ابن سعود هي بعث احلياة فيه.  يديه ال يسعه إال أن يغىن. وعلى ذلك  

: أريد أن أجعل من األماكن املقّدسة مثابة  1926"قال مصّرحاً أمام أعضاء املؤمتر اإلسالمية لعام     -
كثيفة للحياة والثقافة اإلسالمّيتني. أريد أن أجعلهما مناطق يستطيع كّل مؤمن أن يستمد منها مصدر 

  العامل كّله ابلفتّوة واحليوية اخلالدتني يف اإلسالم!".  عزة شرعية له، يشهد إشعاعه عرب

كان ا�يار احلسني وهربه قد فاجأ االنكليز. إّن مقاومته مل تدم أكثر من مثان وأربعني ساعة. وكانوا        
 يظّنون أنّه سيدافع عن نفسه بطريقة أكثر فاعلية ودقة رغم أخطائه ومواطن الضعف عنده. 

لون يف وزارة اخلارجية أنّه ال ميكن العودة عن األمر الواقع، لكّن الواجب يقضي ابالتصال  وقّدر املسؤو      
اجلنرال سري  برائسة  دبلوماسية  بعثة  إليه  فأرسلوا  قبل.  تعاظم سلفه من  يتعاظم  أن  قبل  اببن سعود  فوراً 

 جيلربت كاليتون، رئيس لورانس القدمي يف مكتب اجلزيرة العربية من القاهرة. 
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تقّدم ابن سعود حنو كاليتون حيث ّمت اللقاء يف مدينة حبرا الصغرية الواقعة يف وسط الطريق بني جدة      
ومكة. واجلدير ابلذكر أّن اتصاالته األخرية ابالنكليز قد تركت يف نفسه ذكرى مريرة، وهو مل يدخل يف 

 سيصطدم يف هذه املرة؟   هذه احملاداثت دون أن تراوده املخاوف. فبأّي نوع من املطالب اجلديدة

ويف الوقت الذي انطلق فيه السري جيلربت كاليتون ابجتاه مدينة حبرا كان االنكليز قد احتلوا العقبة،      
وهي ميناء واقعة يف الشمال األقصى من احلجاز، يف أعماق ذراع البحر الصغرية اليت تتغلغل يف الشرق من 

لكويت وعدن واحدة من أهم النقاط االسرتاتيجية لشـبه اجلزيرة.  شبه جزيرة سيناء. وقد كانت العقبة مع ا
 وكان االنكليز مصّممني على االحتفاظ هبا ورفض التنازل عنها. 

وهي ضمانة تزعج االنكليز بصورة فريدة.    – لكّن ابن سعود كان هو أيضاً ميسك بضمانة خاصة       
إىل جيش األخوان الثاين، املعسكر عند حدود شرقي   فبينما كانت كّل األنظار مثبّتة على مكة، أرسل أمراً 

األردن، أبن يتقّدم قليًال على طول وادي سرحان. ومّرت هذه املناورة دون أن يشعر هبا أحد ألّن اهتمام 
املستشار�ت قد استقلت به أحداث احلجاز. هذه املناورة مّكنت ملك جند من االستيالء على شريط من 

  شرقي األردن والعراق، ويتوّغل حىت يصبح قريباً من احلدود السورية.  األرض ميتد كالشوكة بني

إّن هذه العملية جتيب عن حساب دقيق: " قال ابن سعود يف نفسه: ما دام أّن االنكليز قد قّرروا        
يكون  االمتناع �ائياً عن مساندة احلسني أفليس من املمكن أن يتخّلوا عن فيصل وعبد هللا؟ يف هذه احلالة  

األخوان يف وضع يسمح هلم ابلقضاء على هذا وذاك واالنتهاء بصورة قاطعة من اهلامشيني. فإذا مل يكن  
التقدير يف حمله فإّن يف اإلمكان أن يتّم اجلالء مقابل احلصول على امتيازات مادية يف احلجاز أو يف أي 

 مكان آخر". 

ارجية الربيطانية تنحصر يف منع قوات اجلزيرة العربية كانت أهم املشاغل لدى املسؤولني يف وزارة اخل       
الداخلية من التدّفق حنو األقاليم الساحلية. وكانوا يعلمون جيداً ما ميكن أن حتدثه من األصداء حركة من 
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هذا الطراز وال سيما فيما يتعّلق بنتائجها على بالد فارس ومصر. وأيضاً فقد كانت أعصاهبم تزداد توتراً 
رتبت قوات ابن سعود من ساحل البحر األبيض املتوسط. يف هذه املرة كانت اهلجمة خباصة مبعث كّلما اق

قلق جدي، ذلك ألّن شريط األرض احملتل من قبل األخوان يفصل شرقي األردن عن العراق، كما يقطع 
تنق ينتظر أن  اليت  بناء خطوط األ�بيب  ببغداد وحيول دون  القاهرة  اليت تصل  الربية  النفط من الطرق  ل 

املوصل إىل حيفا، حيث كانت األمريالية الربيطانية منهمكة يف بناء قاعدة حبرية ضخمة. فإذا بقي فيها 
قبل  من  اإلقليم  هذا  احتالل  إّن  جذري.  لتغيري  معّرضة  تصبح  االنكليزية  السياسة  فإّن كّل  سعود  ابن 

هول معضالت يبدو االستيالء على   التشكيالت العسكرية السعودية قد طرح أمام داوننغ سرتيت ووايت
 مكة ابلنسبة إليها شيئاً اثنو�ً.  

وكان ابن سعود يعتقد أّن كاليتون قادم إىل حبرا ليفاوضه يف أمر اجلالء عن احلجاز، لكن الواقع أّن       
املفاوض الربيطاين كان مهتّماً خباصة ابحلصول على اجلالء عن وادي سرحان. وكم كانت دهشة امللك 

برية حني دارت أحاديث املؤمتر حول العقبة واملمّر الذي احتّلته قوات األخوان، دون أي تعّرض ملوضوع  ك
مكة. وملا كان مقتنعاً أبّن كاليتون ال يلعب لعبة صرحية واضحة فقد جهد عبد العزيز يف إخفاء لعبته. 

منهما يف أثنائها حياول النفاذ إىل  ستة أ�م كان كّل    –واستمرت املناقشات احلثيثة ستة أ�م على التوايل  
 األفكار اخللفية عند خماطبه.  

كان ابن سعود القائد األعلى جليش يعمل يف ميدان القتال، ذلك ألّن فتح احلجاز مل يكن قد ّمت بعد.       
اتني فجّدة واملدينة ما تزاالن تقاومان ومل يرغب امللك يف إيقاف العمليات أثناء املؤمتر، حىت ال يرتك هل

املدينتني فرصة لتدعيم دفاعاهتما. لقد أقام قاعدة قيادته العامة يف حبرا، واتبع اهتمامه ابلعمليات العسكرية 
 يف الوقت الذي يتابع فيه احملاداثت الدبلوماسية مع اإلنكليز.  

وكانت تشيع يف املدينة الصغرية حيوية �شطة، حيث تتجّمع وحدات ضخمة من اجليش السعودي،       
وتتوافد القبائل اجلبلية من كّل مكان يف احلجاز أو يقبل املتطّوعون أفراداً يطلبون االنضمام إىل صفوف  
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من العدو ومتوين القرى   األخوان. وكان الواجب يفرض تنظيم وحدات جديدة وتسليحها ابألسلحة املنتزعة 
املفتوحة وأتمني النظام يف مكة وإحكام احلصار حول جّدة واملدينة. وكان ابن سعود مرغماً يف كّل وقت 
على تعليق احملاداثت يف املؤمتر ليستقبل زعيم قبيلة، أو ليّتخذ قرارات تكتيكية، أو يصّفي مشكالت خاصة  

 عطاء التعليمات إىل أركان حربه.  برتتيب األولو�ت يف القيادات املختلفة وإ

يقول لنا أرمسرتونغ أّن حاالت االنقطاع هذه مل تكن تزعجه أبداً. فهو يعود بعد كّل منها ليجلس       
 إىل طاولة املؤمتر، ويستأنف املناقشة هبدوء اتم، متاماً من النقطة اليت انتهى إليها من قبل. 

املستمرة      التحركات  تلك  فإّن  ذلك  الطبول   ومع  وأصداء  اجلمال  ورغاء  واخليول  اخلاصة ابألسلحة 
والغبار الذي تثريه األراتل املتحركة، والغادين والرائحني من املراسلني والضباط أركان احلرب، مضافة إىل 
الغياب املتكّرر، قد انتهت إىل إغاظة ممثل احلكومة االنكليزية وإسخاطه. وقد خّيل للسري جيلربت أّن ابن 

 يسخر منه. فهل يظّن ابن سعود أنّه يرهبه بعرض قواته؟ سعود 

ويف صباح اليوم السابع، أعلن كاليتون بلهجة جافة وضع حّد للمحاداثت، وأنّه ما دام أّن التفاهم      
واليت  احلديث،  التكتيك  موارد  بكّل  بالده  اليت ستخوضها  احلرب  إ�ا  احلرب،  فهي  الوّدي غري ممكن، 

 ت الفرنسية يف سور� إىل جانب القوات الربيطانية.  ستشارك فيها القوا

والواقع أّن تصريح كاليتون كان حيتوي على شيء من "البلف". فالفرنسيون املنشغلون بثورة الدروز مل       
تكن هلم أية رغبة يف مواجهة عدو آخر. أّما فيما يتعّلق ابإلنكليز فإّن حامياهتم يف فلسطني كانت من 

 تستطيع أن ختوض حرابً دون مساعدة حلفائهم.  القّلة حبيث ال 

كان ابن سعود ال جيهل هذا األمر. فتساءل حلظة عّما إذا كان سيواجه التحّدي مبثله، لكّنه مل يلبث        
حىت أعاد النظر يف موقفه. إّن مثل هذا العمل قد يعّرض للخطر كّل ما كان ميلكه من قبل. إّن الواجب 

ريسة من أجل الظل، وال يضّحي ابملهم إشباعاً أل�نيته الشخصية. وما دام أّن يفرض عليه أال يدع الف
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كاليتون ال يبدي أي اعرتاض على احلجاز فلم يبق عليه غري التفاهم حول وادي سرحان. وملا مل يكن  
 راغباً يف اخلضوع للقوة طلب ابن سعود مهلة أربع وعشرين ساعة للتفكري. ويف اليوم التايل أعلن للسري
الذي جيلو امللك مبوجبه من وادي سرحان مع  ّمت االتفاق  جيلربت كاليتون أبنّه موافق على شروطه مثّ 
عن  يقلع وقتياً  فإنّه  يتعّلق ابلعقبة  فيما  أما  املنطقة.  تلك  قبائل  املطلقة على  السيادة  احملافظة على حّق 

 ا مادة ملفاوضات الحقة.  املطالبة هبا ابعتبارها جزءاً ال يتجزأ من احلجاز: وسيكون وضعه

هكذا حّقق كاليتون كّل أغراضه. فأعاد االتصال بني العراق وشرقي األردن، وأبعد اخلطر اجلامث على      
فلسطني، وحّرر الطرق القائمة بني بغداد والقاهرة، وأنقذ خطوط األ�بيب بني املوصل وحيفا، وكان هذا 

 كثرياً جداً. 

رية احلركة والتصّرف يف األراضي اليت كانت اتبعة حىت ذلك الوقت للحسني. لكّن ابن سعود احتفظ حب     
 إّن الصمت الذي احتفظت به معاهدة حبرا حول هذا املوضوع كان يعين أّن بريطانيا مل تعد مهتّمة به.  

 وإذاً فلم يبق غري االنتهاء من احتالل احلجاز.      

ودعم احلامية مبساعدة املرتزقة األتراك اجملّندين من بني عّمال  كان علي قد مترتس يف جّدة وامتنع فيها      
املرفأ. وكذلك فعلت املدينة وينبع. فأصدر ابن سعود لألخوان أمراً ابلقضاء على هذه املواقع احلصينة يف 

 أقصر وقت ممكن. 

واستمر احلصار عّدة أشهر رغم هجمات الوهابيني العنيفة الشرسة. لقد قاومت حامية جّدة ببطولة.       
قو�ً من قبل املصريني مثّ من قبل القدماء من حكام   فاملدينة املبنّية حول قرب حواء قد حّصنت حتصيناً 

دهراً. لكّنها رغم  التقنني الشديد مل تلبث السلطان. وكانت هذه املدينة، يف األزمان العادية، مركزاً جتار�ً مز 
حىت افتقدت املاء واملؤن. احملاصرون ميوتون ابملئات وقد حبسوا داخل األسوار العالية. وكان دفنهم مستحيالً  
ألّن املقابر الواقعة خارج احلصون موجودة يف أيدي الوهابيني. مث أصبحت اجملاعة رهيبة. كان مجهور من 
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ن غطّيت أجسادهم ابلندوب، جيرجرون أقدامهم يف الشوارع، وقد بلغوا من الضعف حد املتسّولني، الذي
العجز عن السري، مثّ ميوتون جوعاً يف امليادين والساحات العامة. رجال ونساء أصاهبم اجلنون من اجلوع  

فأ إىل مدافن والعطش كانوا ينازعون الكالب التائهة والطيور اجلارحة على حلوم جثثهم. وحتّولت أزقة املر 
للعظام وازدمحت فيها أكوام اجلثث. وكان فصل اخلريف شديد احلرارة. والشمس احملرقة تسكب سيوالً من 
النار فوق تلك املشاهد املرعبة. واملدينة املليئة ابجلثث املتعّفنة تبعث رائحة نتنة حىت أّن املراكب اليت كانت 

 ا. متر يف عرض البحر تعود من حيث أتت جتّنباً هل

، استعّد األخوان للقيام ابهلجوم النهائي. ويف تلك األثناء  1925ويف �اية عام نوفمرب (تشرين الثاين)       
كان علي، بتشجيع من الطويل، �مل يف أن يشفق عليه االنكليز و�توا لنجدته. فليس أسهل من متوينه  

 مل يقوموا أبّي حترك ملصلحته. وعندما عرب البحر. لكن، ال االنكليز، وال حسني، وال فيصل وال عبد هللا
 تعب من االنتظار، وشعر أّن قضيته خاسرة ال حمالة، قّرر أن يستسلم ليجّنب املدينة خطر اإلابدة التامة. 

وهنا أحبر يف بداية ديسمرب ( كانون األول)، على مركب انكليزي محله إىل مدينة عدن. ومن هناك      
 صل. هكذا كان آخر هامشي قد ترك احلجاز. جلأ إىل بغداد عند أخيه في

 مثّ استسلمت بدورها كّل من املدينة وينبع حني جاءمها نبأ استسالم جدة.       

دخل ملك جند مدينة مكة للمرة الثانية. أّما يف املرة األوىل فقد جاءها على صورة حاج، وحيد، عاري      
 ة.  الرأس ودون سالح، حفاظاً منه على صفتها ابلديني 

ويف هذه املرة أراد أن يدخل دخول الفاحتني، وسط عرض كبري لقواته املسّلحة، وليعطي هذا احلادث      
 كّل معناه السياسي.  

هكذا سار مخسة عشر ألفاً من األخوان يف أراتل طويلة جيوسون خالل شوارع املدينة شاهرين سيوفهم،      
ما ابن سعود فقد استوىل رمسياً على القصر، وقابل مجاهري تتقّدمهم املوسيقى وترفرف األعالم فوقهم. أ
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بينما كانت مائة قذيفة وقذيفة مدفع تطلق من أعلى احلصون ويرتّدد  الشريفية،  الشرفة  الناس من فوق 
دويّها بعيداً يف سلسلة اجلبال اليت حتيط ابملدينة املقّدسة، فعل هذا بينما كان يرافقه وحييط به أصحاب 

 رفيعة وكبار قادته العسكريني وحكامه. املقامات ال

مثّ دخل قاعة العرش حيث وجد أمامه مائة من الشيوخ والوجهاء. جاءوا يعلنون إليه أّن شعب احلجاز       
 .  1926يناير ( كانون الثاين)  8قد �دى به ملكاً على البالد 

حلكومة االنكليزية، ابإلضافة إىل اليأس وعندما علم لورانس اب�يار احلسني وابلطريقة اليت تركته هبا ا     
الذي يشيع يف نفسه منذ بعض الوقت، استغرقه أمل شديد وأ�ك قواه. وهكذا دفنت �ائياً كّل الوعود 

الذي كان قد عمل معه يداً   –اليت قّدمها للهامشيني! وعندما علم بتفصيالت هجرهتم وعرف أّن كاليتون  
مل يفرض على السعوديني اجلالء عن   -ملكتب اجلزيرة العربية يف القاهرة  بيد يف الوقت الذي كان فيه اتبعاً 

 احلجاز، ومل يطالب إببقاء علي على عرش أبيه، شعر أّن كّل شيء ينهار يف داخل ذاته ومن حوله.  

كان قد ذهب، قبل عشر سنوات، لغزو الصحراء، يدفعه شعور ابلعزة املتهّوسة، وكانت الطريقة اليت        
 هبا العرب لندائه قد منحته ثقة ال حدود هلا يف عبقريته:  استجاب

 كنت أحبك، من أجل ذلك        

 كتبت يف النجم إراديت يف السماء      

 بينما كنت أجتذب بيدي تلك املدود من الرجال.      

بدت له وعندما عاد إىل قراءة هذه السطور املوضوعة يف مقّدمة كتابه الذي حيكي حكاية مغامراته،       
 على صورة سخرية مرّة.  
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أين كانت هذه املدود من الرجال؟ لقد اختفت كأ�ا دخان. لقد وجد احلسني نفسه وحيداً يف ساعة 
اخلطر، واضطر علي للهرب جناة من املوت. كان يظّن ملك اجلزيرة العربية غري املتّوج أنّه عمل للخلود، أّما 

ماذا بقي من احتاده التحالفي العريب؟ أهي مملكة العراق، وتلك إرادته فإّ�ا مل تنقش حىت على الرمال.  
املزقة البائسة من شرقي األردن املنحصرة بني فلسطني والصحراء دون منفذ إىل البحر، مع قصرها الشبيه 
بدار العمدة، وأرضها اليت تبلغ من الضيق درجة أّن القبائل فيها ال تكاد جتد مساحة من األرض حترك 

 �ا من املاشية؟ إنّه مل يبق من العمل الكبري الذي قام به غري أنقاض وردوم. فيها قطعا

 لقد سألين الرجال أن أقيم منزلنا  

 ولكي تكون هذه الرائعة دقيقة صحيحة 

 حّطمتها قبل أن تكتمل 

 واآلن فإّن الصغار من الناس يتزامحون

 إلصالح شأ�م من األنقاض املتداعية 

 يةيف الظّل ويف خرائب اهلد

 اليت كنت قد أعددهتا لك  

أراد أن         كان قد خسر املعركة األخرية ومل يعد �مل يف شيء بعد. وكان سقوطه حىت األعماق. مثّ 
اليت كانت إحدى  الرؤية  نفسه، وهي  القاسية حنو  الواضحة  الرؤية  تلك  بتوجيه  أيضاً  أكثر عمقاً  جيعله 

 السمات األساسية يف أخالقه.  
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: أّن أ�ً من الناس يقود ثورة الضعفاء بنجاح ضد سادهتم جيب أن خيرج منها وقد تقّذر " كتب يقول      
 . )1(إىل حد ال يعود شيء يف العامل قادراً على أن يعيد إليه اإلحساس ابلنظافة 

قيادته        من  يتحّرر  وأن  عنها،  ويتخّلى  املغتصبة  ألقابه  من  ينخلع  أن  مرة  من  أكثر  أراد  أنّه  أَوليس 
اخلادعة! "لكّن التضليل اخلفي يستطيع أن يزّين سقط املتاع البشري أبحسن زينة! لقد ضّلل العرب من 

يرون مع ر�ح إرادتنا كالقش، ومع قبلنا يف الوقت الذي كاوا يقاتلون فيه العدو بكّل قلوهبم. كانوا يتطا
ذلك فإّ�م مل يكونوا قشاً أبداً، بل أشجع الرجال، وأكثرهم بساطة وهبجة بني الناس ... وقد يكون من 
البطولة أن أبذل حيايت فداء قضية مل يكن يف وسعي اإلميان هبا. أّما أن أجعل اآلخرين ميوتون إبخالص 

... وإذاً )2(إنّه سرقة النفوس واألرواح    –ا غري نوع من السرقة  وصدق من أجل صوريت املنحوتة فليس هذ
فقد وجب أن يكون يف نفسي بعض امليل، أو ألُقل بعض االستعداد للغش، إذ لوال هذا ما كان يف مكنيت 
أن أزور وأخدع جيداً، وال أن أاتبع خالل عامني صنع خديعة كان آخرون من الناس قد أعّدوا هلا وصّوروها  

ع العربية، وأخرياً  كنت مثّ  الثورة  بداية  إنّه مل يكن يل أي نصيب يف  التنفيذ.  ملوا على وضعها موضع 
املسؤول عن احلرج الذي كانت تسّببه ملبدعيها. ففي أي وقـت متاماً كان ذنيب الثانوي قد أصبح مبرور الزمن 

جيب عن هذا التساؤل، يكفي الذنب الرئيسي؟ وما هو وجه اإلدانة الذي تعّرضت له؟ ليس من شأين أن أ
مبرارة تدفعين إىل أن أهلب نفسي يف ساعات الفراغ، ولكّنها   – أنين أسفت مبرارة على توّرطي يف تلك الثورة  

ليست من الشدة حبيث أقطع هبا عالقايت. من هنا نشأ التعرّج واالضطراب يف إراديت، وظهرت دون هوادة  
 .  )3(شكاواي التافهة املسيخة   

 
 .819. ت. أ. لورانس، أعمدة الحكمة الس�عة، ص  1
 . 685  – 684ت. أ. لورانس، المصدر نفسه، ص  .   2
 . 688  –   687. المصدر نفسه، ص   3
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وفجأة مل تعد الشكاوي كافية. لقد كانت فكرة سقوطه حترقه كاحلمض الكاوي، مث بدأت توحي إليه      
لورانس: وبسرعة حوجزت عقلي   لنا  "يقول  االنتحار.  يتقاتالن  )1(أبفكار  واملنطق  راحت غريزيت  ،  مثّ 

ق فكان يرّدد قائًال: هذا ال يعين ويتنازعان كما هو شأين دائماً. كانت الغريزة تقول: "لَِتُمت!"، أّما املنط
العقل، وحتريره ورّد حريته إليه ومن مثّ ضياعه. إّن األفضل هو البحث عن بعض املوت    )2(غري قطع ملِطَول  

الذهين، وتبذير بطيء للدماغ جيعله يسقط حتت هذه األلغاز واألسرار. إّن حاداثً عارضاً يكون أدىن من 
د يف املخاطرة حبيايت، فلماذا كّل هذا احلرج من أجل وصمة قذرة؟ يف تلك خطأ مقصود. وإذا كنت ال أتردّ 

األثناء تبدو احلياة والشرف يف فصيلتني خمتلفتني، إّن أ�ً منهما ال يعّوض عن اآلخر. أَوليس أّنين فقدت 
غ يرتكين  املضين  العمل  ا�ماكي يف  إّن  بتعّهداهتا؟  ملتزمة  انكلرتا  أّن  للعرب  أّكدت  راِض شريف حني  ري 

دواراً  بلولب حيدث يل  تقّيد عقلي  توقف كانت  امللّحة علي دون  والقضية  الشك دون هوادة،  ويبعث 
 .  )3(شديداً، مثّ ال يدع يل جماالً للتفكري أبداً  

كان لورانس قد قّدم استقالته من وظيفة املستشار للشؤون العربية يف وزارة    1922يوليو (متوز)    4ويف  
أغسطس (آب)، وكان قد نفد صربه وخارت قواه،   3اليت دعاه إليها تشرشل. ويف    املستعمرات، تلك

تطوّع يف القوات اجلوية امللكية كجندي عادي ابسم جون هيوم روس. أّكد قائًال: كنت أحب األشياء 
عاً الدنيا، ذلك أّين أحبث عن امللذات واملغامرات ابجتاه األدىن من األشياء. ويبدو يل أّن يف السقوط نو 

من الثقة والطمأنينة، واألمن النهائي. إّن يف وسع الرجل أن يرتفع إىل أية قمة، لكّنه ال يستطيع السقوط 
.  كان �مل يف أن يستعيد تلك احلرية السعيدة اليت عرفها قبل يف أعماق )4(حتت مستوى حيواين معني  

لسفن واملراكب مع منبوذين آخرين جاؤوا بورسعيد، يف فرتة شبابه، حني كان يقضي �اراته يف حتميل فحم ا

 
 حوجز شیئًا أحاطه �حجاب حاجز.   . 1
 المطول �كسر الم�م وسكون الطاء وفتح الواو: الرسن الذي �قاد �ه الحصان.   . 2
 . 680  – 679ت. أ. لورانس، المصدر نفسه، ص    . 3
 . 703 –  702، ص أعمدة الحكمة الس�عة  . 4
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من ثالثة أقطار األرض، كما يقضي لياليه �ئماً وهو جالس القرفصاء على رصيف امليناء عند قدمي متثال 
 دوليسبس، تالمسه أمواج البحر املضطربة ... 

اخلدمة يف    لكن ال شيء، حىت مرور السنوات، توّصل إىل هتدئة عذابه النفسي. وبعد فرتة قصرية من     
فرقة املدّرعات امللكية اسرتّده اللورد ترنتشارد للقوات امللكية اجلوية ودعاه إىل نسيان ما عنده. هناك حيث  
التسّرت واخلفاء يف احلياة العسكرية، وحيث ميضي به التشابك امليكانيكي يف حياة املعسكر، وسط رجال 

قد جيد أخرياً راحة    –معرفتهم هلما حيرتمون صمته    ال يعرفون شيئاً عن حقيقته، وال عن ماضيه، ويف حال
نفسه. " كتب يوماً إىل أصدقاء له يقول: ال يستطيع اإلنسان أن يكون غري قائد أعلى أو جندي بسيط.  
وليس ما بينهما غري اخليانة واخلداع. فحني ال تكون القيادة املطلقة يف اليد جيب االختباء يف اخلضوع  

 املطلق".  

كان لورانس ضحية حلادث عجلة خبارية رهيب. لقد رفع مصاابً بكسور   1935مايو (أ�ر)    13ويف       
مايو (أ�ر)، عند الساعة الثانية   19كامب، وتويف يف    –يف مججمته مث محل على عجل إىل عيادة بوفنج  

هش السري رو�لد إال ربعاً من الصباح، بعد أن استمر يف غيبوبة اتّمة ملدة مائة وأربعني ساعة. هذا وقد د
ستورز الذي هرع إليه ابلتعبري اهلادىء يف وجهه. " كانت ترتسم على شفتيه ابتسامة مزدرية. ومل تكن ترى 
يداه وال شعره، بل قناع قوي، له لون العاج القدمي، يبدو حياً للناظر إليه، ويف تعارض مع العقم الكميائي 

ت يدان، تقيتان عليه وهو مسّجى يف سرير امليدان، حفنة  . هذا وقد وضع)1(ي رأسه  للضّمادات اليت تغطّ 
 من الورود احلمراء إحياء لذكرى مقطوعة من الشعر كان قد نظمها يف الصحـراء: 

 ين إذ أشعر حبرييت يف االختيار من بني أزهارك كّلها، فقد اخرتت الورود احلزينة من العامل. � إهلي، إنّ      

 وها أّن قدمّي من أجل ذلك داميتان وعيين قد عميتا من العـرق ...      

 
 .531 – 530ھات، ص وجّ ت ،رونالد استورز . 1
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يطالب بدفنه يف مقربة وست منسرت.   – وال سيما صوت اللورد اللنيب    –وارتفعت بعض األصوات       
لكّن هذا كان صعباً. وقد أشعل موته �ر مناقشات حامية حول شخصيته. وراح اجلميع يتساءلون: أين 

 ؟ يف جناح اجلنود أو يف جناح الشعراء؟ جيب أن يوضع

ودفن يف مقربة موريتون الصغرية، يف دورسا، غري بعيد عن رفاقه يف الكتيبة، وكان تشرشل وستورز      
 وحدمها اللذين مشيا وراء جنازته سرياً على القدمني. وقد ُكِتب على قربه عمالً بوصيته: 

 يف ذكــرى 
 ت. أ. لورانـس  

 " كّل النفوس" أوكسـفورد إنسان من كلّية 
 .  1935مايو (أ�ر)  19 – 1888(آب)  16أغسطس 

 

كان األخوان مبتهجني فرحني. فاالستيالء على احلجاز رفع حرارهتم احلربية إىل القّمة. وكان احملاربون        
متأث جديدة"  "ابنتصارات  صارخني  طالبوا  لقد  القتال.  إىل  للعودة  امللك  على  يضغطون  رين الوهابيون 

 ابلدويش، قائدهم األعلى الذي متيز بشجاعته يف حصار املدينة. 

ورغبة منه يف استغالل هذه الغبطة، وقبل أن ميّر من الوقت ما يبّددها، قّرر ولد عبد الرمحن أن يلحق       
 مبملكته أراضي عسري واليمن اليت متتّد حماذية للبحر األمحر يف اجلنوب الشرقي من احلجاز. 

مأهولة أمّ        زراعية  منطقة  ابعتبارها  وهي  اجلزيرة.  شبه  ابقي  من  تتمّيز خبصوبتها  فقد كانت  ا عسري 
بسكان كثريين ذوي مهارات خاصة. وبفضل نظام متطّور من الرّي، كان الفالحون فيها يعيشون حياة 

 .  )1(ودخناً شبيهة تقريباً حبياة زمالئهم يف أورواب. يزرعون حقوهلم مدة العام كّله ذرة وبرسيما 

 
 الذرة البیضاء.  ھو دالال  ضمّ بخن الدُّ  . 1
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هذه البالد كانت واحداً من مهاد احلضارة العربية. هناك كانت حتكم، قبل والدة اإلسالم، أسرات      
امللك �بونيد والد  يعيش  تيماء كان  السبأيني نصف األسطورية، مث احلمرييني والنبطيني. ويف عاصمتها 

نا أن نكّون فكرة عن الوفرة والرخاء يف تلك  بلتزار الذي " كان قد محل كّل أجماد برسيبوليس". ويف وسع
البالد بفضل نص عراقي يعود اترخيه إىل ذلك العصر. إّن لوحة منقوشة من الطني خترب� يف الواقع أّن واحداً  
الذهب، وألف حجر كرمي،   من  مناجم  يدفع ألسر حّدون "عشرة  أن  عليه  ملوكها، خزعل، فرض  من 

 . )1(ب املطّيب" وقد دفعها كجزية الستعادة آهلته املأسورة  ومخسني مجًال، وألف حزمة من العش

، كانت عسري حمكومة من قبل ملك صغري شرس يدعى حسن اإلدريسي، يتحّكم 1926ويف عام       
القصبة  أهبا،  حنو  سريعة  خبطوات  يتقّدمون  الذين كانوا  األخوان  أما  احملّصن،  قصره  أعماق  من  ابلناس 

منها   أية صعوبة يف إخراجه  فإ�م مل جيدوا  إليه،  يلجأ  له  اليت يستخدمها كعرين  وإرغامه على الضخمة 
اهلرب. فأعلن ابن سعود سقوطه وعّني مكانه واحداً من أبناء عمومته، تركي ابن السديري، مث اتبع سريه  

 ابجتاه اليمن. 

هذه املقاطعة كانت أغىن وأكثر سكا�ً من عسري. أَوليس أّ�ا مصدر اهلجرات البشرية اليت تدّفقت     
على مدن كثرية تعود أنقاضها إىل عصر األشوريني وتفاخر اآلخرين عرب الصحراء قر�ً بعد قرن؟ إّ�ا حتتوي  

لقصرها   والروعة األسطورية  القدمية عاصمتها،  الناس ميتدحون عظمة صنعاء  مباضيها األسطوري. وكان 
الذي يرتفع إىل عشرين طبقة، والذي كان مقاماً للملكة بلقيس، جبدرانه املبنّية من صخور اجلرانيت وحجر 

رخام الّسماقي، وقاعاته املغّلفة ابخلزف األزرق السماوي. أّما سقفه فقد صنع آجره من الذهب اليشب وال
 اخلالص تتّوجه أسود من معدن الربونز " كانت تزجمر كّلما هبت عليها الر�ح". 

 
 . 19العربیة، ص  نخیل الجزیرة ،جیرالد دوغوري . 1
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ال شك أّن اليمن قد سقطت منذ عصر بعيد جداً حيث كانت حتكم من قبل "ملوك التاج"، وال       
عقد أية مقارنة بني حاهلا اليوم وبني ما كانت عليه عظمتها املاضية. ومع ذلك فهي ما تزال سبيل إىل  

 بالداً مزدهرة، بفضل جتارة البهارات والبخور واللؤلؤ. 

واجلدير ابلذكر أّن تلك األرض كانت خاضعة لزعيم ديين، إنّه اإلمام حيىي، رجل يف اخلمسني من      
اصل، ال خيرج أبداً من قصره، كما يقضي أكثر �اراته يف تناول الطعام. كان عمره بدين ومصاب بداء املف

 متأنّقاً يف اختيار املآكل ذّواقة هلا شديد التمّسك هبذه العادة، ومل يكن خصماً خميفاً لألخوان.  

 فاحملاربون الوهابيون الذين يقودهم الفىت سعود قادرون على انتزاع العرش منه يف حلظات قصرية.   

لكّن اليمن حلسن حظ من حيكمها هي منحدر خفيف ينتهي إىل عدن. وعدن حمطة هامة يف طريق      
واحتلوها بقوة، وهي ال تعدو أن    1839اهلند البحرية. لقد انتزع االنكليز تلك املنطقة ألنفسهم منذ عام  

وا راغبني يف السماح كيلو مرت مربع. ولذلك مل يكون  194تكون مؤلفة من موقع صغري ال تتجاوز مساحته  
 للوهابيني ابفتتاح املناطق القريبة منها. 

هنا أرسلوا إىل ابن سعود رسوًال من قبلهم، يرجونه عن طريقه أن يوقف تقّدم قواته، ويقرتحون عليه       
يف الوقت نفسه الدخول يف مفاوضات عامة. وبعد ترّدد استمر أ�ماً كثرية قّرر ولد عبد الرمحن بفضل من 

 مته أن يوافق على طلب االنكليز وعروضهم.  حك

 

هذه املرة جرت احملاداثت يف جو خمتلف متاماً عن اجلو الذي ساد من قبل يف القاهرة أو يف عقري.      
ويف تلك األثناء كانت انكلرتا قد كّونت فكرة عن قوة ابن سعود احلقيقية، وقّررت أن جتعل منه صديقاً 

نظ وجهة  تغّلبت  وبذلك  اإلزعاج هلا.  عصر  بذلك  فانتهى  لورانس.  هبا  ينادي  اليت  تلك  على  فيليب  ر 
 واإلذالل. 
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من        ابلكثري  امللك  وعاملوا  حماداثهتم،  والرعاية يف  العناية  من  املفاوضات كثرياً  يف  الربيطانيون  أظهر 
ة املختلفة متاماً عن االهتمام. أما ولد عبد الرمحن الذي أدهشه وأمتعه هذا التغّري يف هلجة خماطبيه، اللهج

تلك املناقشات الصاخبة اليت عرفها معهم حىت ذلك الوقت، فقد وجد الفرصة مناسبة لإلفادة من ميوهلم 
حنو املصاحلة ليعمل على توسيع احلوار وتصفية كّل األمور مرة واحدة، يف مفاوضة شاملة ال تتناول قضية 

 ه وبني انكلرتا.  عدن وحسب بل كّل القضا� اليت ما تزال عالقة بين

لقد وافق على عقد معاهدات حسن جوار مع فيصل وعبد هللا وتعّهد ابالمتناع عن مهامجة العراق       
أو شرقي األردن. كما قِبَل أيضاً أبن جيلو عن اليمن ويدع اإلمام حيي يف مكانه مع أطبائه ومنّجميه وطهاته 

، وأن يوّقع معه على معاهدة صداقة  )1(مبوسوليين    شرط أن يلغي هذا األخري االتفاق السري الذي يربطه
 تشمل ما يلي:  

 ) أن تتّبع صنعاء يف السياسة اخلارجية منذ ذلك اليوم اخلط الذي تتّبعه الر�ض.   1  

) أّن يف وسع اليمنيني التعاقد على االنضواء لفرتة طويلة يف صفوف األخوان (لقد كان مصدراً للتجنيد    2  
ابلغ األمهية بسبب كثافة السكان يف اليمن. وبذلك يصبح ما يفيض من سكــان هـــذه البـــالد مــورداً لتضّخم 

 ري نظام أو يزيدوا عدد البدو فــي الصحراء).  املستعمرات الزراعية يف الداخل بدالً من أن يهاجروا يف غ

) أن يسمح للوّعاظ الوهابيني ابلتعليم حبريّة يف طول البالد وعرضها. وهكذا يكــون اإلمــام حيــي قد   3  
 عّري من ملكّيته للبالد رغم املظاهر املخالفة لذلك. 

رى اخلاصة ابجلزيرة العربية. فوافق ابن وبعد تصفية هذه القضا� انتقل املتفاوضون إىل القضا� األخ     
سعود على إلغاء اهتمامه ابلشريطني الطويلني من األرض اليت حتاذي شبه اجلزيرة يف جنوهبا الشرقي، وعلى 
طول احمليط اهلندي: حضرموت وعمان. إّن تلك املناطق غري املزروعة والقليلة السكان واليت متثل امتداداً  

 
كان موسولیني یحاول أن یكون لھ موطىء قدم في البحر األحمـر. وكان یفكر، كما یبدو، في استعمال الیمن   منذ تلك الفترة .  1

 كقاعدة انطالق لھ من أجل القیام بفتحھ القادم لبالد الحبشة.
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تكن حتتوي على جتّمعات مدينية. ففي خارج مسقط، عاصمة عمان، مل تكن   لصحراء الربع اخلايل، مل
تُرى غري قرى متباعدة، مبنّية من اآلجر والّلنب، حيث حييا مجهور من الصّيادين حياة ابئسة. هذه البالد مل 

 .  )1(تكن تثري يف نظر ابن سعود غري اهتمام ضئيل جداً 

عمان. إّن هذه املنطقة الصغرية مبساحتها اليت ال تزيد   –تصاحلة  كما اتفق الطرفان على اإلمارات امل      
، واليت متتّد يف حماذاة اخلليج العريب، 80000كيلومرت مربع وسكا�ا الذين ال يزيدون على    15.000على  

الكلبة. لقد  الشرقي من راس  الشاطىء  الغريب لشبه جزيرة راس مسندم وجزء من  الساحل  حتتوي على 
 . )2(من جمموعة من اإلمارات الوطنية املرتبطة مبعاهدة محاية بريطانية  كانت مؤّلفة 

قبَل ابن سعود االعرتاف بتلك املعاهدة وتعّهد بعدم االعتداء على سيادة احلكام احملليني. كما أّن      
من السكان) وهي   25000كيلو مرت مربع    2000حالً مثله قد جرى تبنّيه فيما يتعّلق بسلطنة قطر ( 

 تشغل من اخلليج العربية شبه اجلزيرة اليت حتمل امسها. 

املدينتني       إدارة  أما حّقه يف  الطائف ابحلجاز وعسري.  املنتصر يف  التنازالت حيتفظ  ويف مقابل هذه 
املقّدستني فال جيادله فيه أحد. يضاف إىل ذلك أّن ابن سعود طلب من انكلرتا أن تعرتف به ملكاً للجزيرة  

أن تدعو الدول األخرى إىل أن حتذو حذوها. فأعلنت احلكومة الربيطانية عن استعدادها "لدراسة العربية و 
 هذا الطلب بكّل العطف املمكن".  

حينما فتح حممد مكة وأصبح سيد احلجاز تقّبل حتية كّل القبائل العربية اليت جاءته خاضعة لسلطانه       
الذي سّجل ألول مرة يف التاريخ وحدة شبه اجلزيرة العربية  ). إّن ذلك العام  631  -630الروحي والزمين (

 
. فحضرموت �صورة  . مما یثیر الفضول أّنه ال یوجد أي تأثیر مت�ادل، أدبي أو س�اسي، بین هذه البالد و�ین �ق�ة ش�ه الجز�رة 1

خاصة تمثل من الناح�ة التار�خ�ة جزءًا من مجموعة الجزر المنتشرة في جنوب شرقي آس�ا. إّن حضارتها أش�ه �حضارة جاوا 
 ).  45منه �حضارة الجز�رة العر��ة. (انظر: ت. أ. لورانس، أعمدة الحكمة الس�عة، ص 

 أبوظبي، دبي، شارجة، رأس الخ�مة، عجمان، أم القو�ن، �ل�ة.  . 2
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التشّبه، مرة أخرى ابملثل  السفارات"، ورغبة منه يف  الرواة "عام  حتت سلطان رجل واحد ّمسي من قبل 
النبوي وإحياء ذكرى هذا القائد السابق العظيم، وّجه ابن سعود دعوة إىل "مجعية عامة للبلدان العربية"  

الر� اململكة واملدن والقصبات إلرسال وفود 1928ض خريف عام  تعقد يف  القبائل يف  ، ودعيت كّل 
 عنها. 

إّن عبد العزيز، ابختاذه هذا القرار، مل يكن فقط خاضعاً لرغبته يف إاثرة اخليال عند رعا�ه: بل كان       
 قراره يتجاوب يف الوقت نفسه مع ضرورات السياسة الداخلية.  

الرمحن ابنشغاله بغزو احلجاز وعسري بقي غائباً عن اجلزيرة العربية الوسطى مدة عامني  وكان ولد عبد     
كاملني. وخالل هذا الوقت كانت مقاطعات جند وحائل واألحساء والعتيبة ُحتَكـم وُتدار من ِقَبل مساعديه.  

ِكل إليه. لقد أحدثت ورغم أنّه جرى اختيارهم بعناية اتمة فإّن بعضهم مل يكن على مستوى العمل الذي ُو 
إداراهتم انتقادات كثرية وسّببت كثرياً من االستياء والسخط. ويف بعض املناطق كان السكان يقفون عند  
حافة الثورة. ومل يكن األخوان املنشغلون مبهّماهتم العسكرية هناك للحفاظ على اهلدوء. فنشأت عن ذلك 

ملكة للخطر. وعلى ذلك جاء الوقت لكي يسرتّد  حالة عامة من الضيق واالنزعاج عّرضت استقرار امل
 األمور ويضعها بني يديه. 

كان افتتاح اجلمعية قد عّني لليوم الثامن من أكتوبر (تشرين األول). فشوهدت خالل األسبوع األول       
بري جتّمع من الشهر وفود قادمة إىل العاصمة من كّل زوا� اجلزيرة العربية. ويف اليوم املعّني ازدحم مجهور ك

أفراده أمام القصر امللكي. لقد كان هناك ما يقرب من ستني ألفاً من الناس. وكان التوافد من الكثرة حبيث  
بلغت  اجلماهري حىت  فتدّفقت  امللك  إقامة  احلديدي حملل  احلاجز  بفتح  �مروا  أن  املسؤولني  على  فرض 

س. فتجّمعت طوائف منهم عند الشرفات والنوافذ  احلديقة اجملاورة. أما وسط املدينة فقد اسوّد لونه من النا
وفوق األشجار وحىت على سطوح املنازل اجملاورة. فالر�ض مل تعرف أبداً مثل هذا الدفق من البشر منذ 

 أتسيسها حىت ذلك اليوم.  
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هذه اجلماهري كانت على صورة اجلزيرة العربية كّلها. فهناك كبار وجهاء اململكة، والعلماء، والوّعاظ،       
وأمراء القبائل واحلّكام، وأمراء البيت السعودي، مث وجهاء املدن، وشيوخ العشائر، وقادة األخوان، النقباء 

 اة واملزارعني. من الضباط واجلنود حياذون القرويني وأصحاب اِحلَرف والرع

بنفس         متأثرين  يكونوا كّلهم  مل  متباينة  طبقات  ومن  خمتلفة  مناطق  من  القادمني  الرجال  هؤالء  إّن 
العواطف. بعضهم صادق الوالء للملك، وبعضهم اآلخر أقل أتييداً له. ومل يكن أكثرهم قد رآه بعد. لقد 

تظروا بصرب �فذ أن يسمعوا ما كان يريد أن يقوله  قطعوا مئات الكيلومرتات من الصحراء استجابة لندائه وان
 هلم. 

ظهر ابن سعود عند أعلى درجات القصر. فانتصب أمامهم بكّل قامته، وراح جييل عينيه يف الناس        
 م. بنظرة مسيطرة وبدأ يتكلّ 

متنازعني    -  إليكم وجدتكم  إّنين عندما قدمت  اذكروا جيداً!  قوة إال ابهلل وحده!  منقسمني "قال: ال 
بعضكم على بعض، تتقاتلون ويدّمر بعضكم بعضاً دون هوادة وال توّقف. كّل الذين يسّريون أموركم، عرابً   
كانوا أو أجانب، كانوا يتآمرون عليكم ويغّذون خالفاتكم ليمنعوكم من أن تّتحدوا وأن تبلغوا ما حتتاجون 

 إليه من القوة!  

 تكن يل أية قوة، غري هللا عز وجل، إذ مل يكن معي غري أربعني "وعندما قدمت إليكم كنت ضعيفاً، مل      
بل صنعت   –رجًال، كما تعرفون هذا مجيعاً. ومع ذلك، فقد صنعت منكم شعباً، منتقًال من نصر إىل نصر  

 منكم شعباً عظيماً. 

قط. لقد         قاتلت "إّن ما دفعين إىل دعوتكم ليس هو اخلوف من رجل معّني فأ� ال أخاف أحداً 
وحدي، يف املاضي، دون أي عون غري عون هللا. وأ� ال أخاف من جماهبة جيوش أعدائي، ألّنين أعلم أّن 

 هللا سيمنحين نصره. 
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"إّن ما حداين إىل جتميعكم هنا، هو اخلوف من هللا، نعم، اخلوف من هللا واخلوف من السقوط يف       
 ملخاطبتكم هذا اليوم. ولذلك فإّين أريد أن أتكّلم بقلب مفتوح. خطيئة الكرب�ء. إّ�ما مها اللذان يدفعانين  

"لقد مسعت أّن بعضكم يعرتض علي، وعلى نّوايب وحّكامي. هذه االعرتاضات أريد أن أعرفها لكي       
 أقوم بواجبايت كاملة حنوكم، وتغفر يل خطيئايت يوم أقف بني يدي هللا.  

"لكن هناك مسألة جيب تصفيتها قبل املسائل األخرى، ألّ�ا مهيمنة عليها مجيعاً. إذا كان بينكم من       
يريد أن يوّجه لوماً إّيل فليقل ما عنده بكّل صراحة، وليذكر ما إذا كان راغباً يف أن أستمر يف حكمكم،  

 ألي واحد يريد أن يسلبين إ�ه ابلرتهيب أو إذا كان يؤثر أحداً آخر يف مكاين. فأ� لن أسلم سلطاين أبداً 
أو ابلقوة. ولكنين أضعه بكّل طواعية بني أيديكم فيما إذا كانت هذه هي أمنيتكم، ألّنين من جهيت ال  

 أرغب أبداً يف حكم شعب ال يتمّىن أن أكون ملكاً عليه! 

السن: سعود، فيصل       يف  تقّدماً  أمامكم أكثر أوالدي  ، عبد هللا، منصور، وكّل "انظروا! هنا يوجد 
األعضاء الذكور من أفراد عائليت. اختاروا زعيماً من بينهم. فأّ�ً كان الرجل الذي ختتارونه فإّنين سأحنين  

 أمامه وأخدمه بوالء صادق.  

 " واآلن، صّرحوا مبا عندكم! فأ� أنتظر قراركم!".       

   سكت ابن سعود، ليسمح للجمهور ابلتعبري عن رأيه.     

لكّن اجلمهور الذي فوجىء هبذا االستهالل بقي صامتاً لفرتة من الزمن. مث ارتفعت دمدمة. واشتّدت ومنت 
 وتصاعدت كأ�ا املوج وانتهت إىل صخب ممتد طويل.

 "حنن متفقون مجيعاً معك � عبد العزيز! وحنن ال نريد شخصاً غريك ليقود�!".  - 

 إىل الساحة.   رفع ابن سعود ذراعيه ليعيد الصمت     
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"أجاهبم قائًال: أشكركم على ثقتكم وسأعمل وسعي للحفاظ عليها. لكن جيب أّال يبقى أي ظّل بيننا.    - 
 أريد  أن يكون كّل شيء واضحاً دون أفكار خفية. 

"هل تذكرون كلمات الوارث األول حملمد عليه السالم، اخلليفة الكبري أيب بكر حينما تلّقى البيعة من       
 –اب النيب! أصح

قال هلم: أّما بعد أيها الناس فإّين قد ُولّيُت عليكم ولسُت ِخبَريكم، فإن أحسنُت فأعينوين وإن أسأُت      
فقّوموين. الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حىت أرجع عليه حّقه إن شاء هللا.  

يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا إال خذهلم هللا والقوّي فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا. ال  
ابلذل. وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عّمهم هللا ابلبالء. أطيعوين ما أطعُت هللا ورسوله. فإذا عصيت هللا 

 ورسوله فال طاعة يل عليكم. 

زمان تتغّري "وعلى ذلك فإّنين أرّدد اليوم هذه العبارات أمامكم، من أجلي أ� ومن أجلكم أنتم. األ      
لكّن الواجبات ال تتغّري أبداً. فإذا كان بينكم من أوذَي يف نفسه، أو َمن له اعرتاض على بعض ما فعلت 
أو شكوى يوّجهها إّيل فلُيعِرب عن ذلك بكّل صراحة. إّنين لن أحفظ له ضغينة على ذلك، أكان األمر 

ستحّول إىل قضاة الشريعة الذين سيتفّحصو�ا متعلقاً بشؤون هذه الدنيا أو العامل اآلخر. أما الشكاوي ف
دون حتّيز. فإذا أدانوين أو وجدوا خطأ يف تصريف فإّنين سأضع نفسي حتت تصّرف الشريعة العامة، كأّي 

 إنسان من أ�س هذه اململكة.  

تكلّ        ذلك،  أجل  على "من  به  تعرتض  مبا  وعّرفين  قلبك!  ما حتمله يف  حتّفظ  دون  قل  � شعيب!  م 
امي! فأ� مسؤول عنهم ما دام أّنين قد عّينتهم. وأنتم � "علمائي" تكّلموا كما لو أّنكم يف يوم الدينوية،  حكّ 

أو   حينما ستمثلون بني يدي هللا، لتقولوا له ما فعلتم برسالتكم. تكّلموا وال ختافوا أحداً، أكان ضعيفاً 
 قو�ً!"
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التالية، كان َمن لديهم شكاوي يقدّ       ِقَبل حمكمة أتّسست هلذا الغرض يف األ�م  مو�ا قد مسُِعوا من 
خباصة. ويف أثناء ذلك الوقت ابدر رؤساء الوفود، اجملتمعني يف جلان، إىل تدارس الوجوه املختلفة لإلدارة 
امللكية مع ابن سعود: تنمية املستعمرات الزراعية، أعمال الري، الضرائب، إدارة احلّكام، جتنيد األخوان، 

ألموال البلدية، األمن يف الطرق، كّل شيء ّمتت غربلته وفحص بدقة اتمة. مثّ مل حيجب عن حتقيقات إدارة ا
 املفّوضني أّي وجه من وجوه النشاط عند امللك.  

إّن العرب أطفال كبار. وابن سعود يعرف نفسيتهم. كان يعلم أنّه كّلما ابلغ يف السماح هلم مبناقشة        
ابلتايل أكثر طاعة ووداعة. لكّنه منعهم من االشتغال ابلقضا� املرتتّبة على املنازعات   أعماله وانتقادها ظهروا

بني القبائل أو بني األفراد. لقد كان يعترب أّن هذه املسائل ال ختّص أحداً سواه. وكان يصّر على االحتفاظ 
 حبقه يف الفصل فيها بنفسه.  

العقوابت اليت نفذت ضّد بعض احلّكام،   كان اجلمهور قد أتثر أتثرياً طيباً خبطاب       امللك. كما أّن 
الذين اقرتفوا أخطاء يف املقاطعات اليت وِكَلت إليهم حراستها وغياب كّل اإلجراءات الثأرية ضد الشاكني،  
قد زادت يف فتنة امللك له. لقد أثبتت له أّن عبد العزيز يفي بتعّهداته ويعرف كيف جيعل أعماله متوافقة 

 ه.  مع وعود

هذا وقد متّيز اليوم الذي ختمت فيه أنشطة اجلمعية مبظاهر دينية وعسكرية هامة. فأّديت يف املسجد      
صالة الشكر. وبعد أداء الصالة، أقدم جمموع القدماء من األنصار وفقهاء الشريعة على إعالن قرار الشعب 

 املقدسة.   يف املناداة اببن سعود ملكاً للجزيرة العربية وحامياً لألماكن

وعندما انتهت مراسم االحتفال العظيم وظهر حفيد سعود الكبري يف فناء بيت هللا، حييط به أوالده،      
وميسك بيده سيف الرحيان، وحيمل على جسده شارات ملكيته اجلديدة، استقبله مجهور الناس هبتافات  



277 
 

بصوت قوّي أبنه لن تكون بعد اليوم جنونية. مثّ أعلن عبد العزيز من أعلى الدرجات يف سّلم املسجد و 
 ممالك متمايزة لنجد واحلجاز واألحساء، بل دولة واحدة حتمل اسم "العربية السعودية".  

مث انتقل امللك إىل ميدان الر�ض الكبري، حيث مجعت املفارز املرسلة من قبل التشكيالت املختلفة       
اهلدا� الثمينة على العلماء واحلكام والقادة الكبار والضباط لألخوان. فقّدم إىل رجاهلا أعالماً جديدة ووزّع  

 واجلنود الذين متّيزوا مبواقفهم يف املعارك األخرية.  

لقد أعطاهم، تبعاً ملراتبهم واستحقاقاهتم، سيوفاً وخناجر دقيقة الصنع، وسجادات للصالة أو عباءات      
مرّصعة ابلذهب والفضة، أو كؤوساً مطلّية ابمليناء أو مصنوعة من رخام األونيكس،   )1(مطّرزة، أو رِحاالً  

وبزّاة للصيد وبنادق وغري ذلك من األسالب املختلفة اليت ّمت احلصول عليها من الكنوز اليت تركها احلسني 
 وراءه.  

الربيق اخلالب لألز�ء كان اهلواء قد أصبح شديداً، والشمس ساطعة، وضوء الفصل الشفاف يزيد من        
املختلفة، اليت انتشرت يف كّل مكان حول الساحة وعلى "مصاطب" القصر. أّما أز�ء اخلّدام امللكيني فقد 
كانت أرجوانية اللون أو بلون الليمون احلامض قد أثقلتها مطّرزات ذهبية عند الرقبة واملعصمني، وأما أز�ء 

يضة، والظاهرة بزخارفها املصنوعة من الذهب، وأبوشحتهم البيضاء احلرس البدوي، مبعاطفهم الدمشقية العر 
والقرمزية أو ذات اللون األخضر اللوزي. كّل هذا كان يقّدم مشهداً ابذخاً مرتفاً أبلوانه الرقيقة. وقد صرّح  

 شاهد عيان بعد ذلك قائًال:  

روضات من زهر التوليب، املتمّوج  "إّن حركة احلراس امللكيني وهم ينحنون عند مرور امللك أمامهم تذّكر ب
 حتت النسيم".

 
 .ِرحال مفردها َرحل، وهو عّدة الحصان  . 1
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مل تكّف محاسة اجلمهور عن االزد�د والنمو. كانت اهلتافات تنطلق مع كّل ِهبة تقّدم ملستحّقها.       
وكان احلاضرون يشريون ابألصابع إىل أبناء امللك، سعود، فيصل، منصور، عبد هللا، وإىل أشهر األبطال 

مؤسس األرطارية، مث ابن جلوي الذي استوىل على الر�ض، والدويش الذي    يف اجليش املنتصر: مطيب 
 احتل املدينة، ولؤي الذي ظفر مبدينة مكة ...  

أّما الوقت الذي مل تعد فيه فرحة اجلماهري تقف عند حد معني فهو ذاك الذي رؤي فيه ممثلو البالد        
مون عند مدخل القصر. لقد كان فيهم الوزراء املفّوضون  األجنبية اليت اعرتفت ابلدولة السعودية اجلديدة يتقدّ 

بينهم ممثلو تركيا وايطاليا وأملانيا والوال�ت املتحدة وهولندا  والقناصل من قبل أكثر الدول الكربى: من 
 .  )1(والياابن ودول أخرى غريها 

وعلى رأس هذه اجلمهرة من املوفدين �يت ممّثل صاحب اجلاللة الربيطاين، ومل يكن هذا املمّثل غري      
 .  )2(السري جيلربت كاليتون نفسه 

إّن انكلرتا إبرساهلا مثل هذه الشخصية املتمّيزة إىل الر�ض قد أرادت أن تتصّرف على نطاق واسع.        
الدقيقة األخرية أن تعطي ما جيري ظاهراً من االنتصار االنكليزي، مع   فرمبا كانت حكومة لندن أتمل يف

العلم أّن االنتصار هو انتصار البن سعود يف احلقيقة والواقع؟ ورمبا كانت هناك مشاغل أخرى ساعدت 
على تفسري هذه احلركة. إّن داوننغ سرتيت رغم مبادرهتا السريعة لالعرتاف اببن سعود ملكاً على اجلزيرة 

لعربية كانت قد سبقت من قبل قوة منافسة عادت إىل الظهور، على مسرح الشرق األوسط، بعد كسوف  ا

 
 لم تكن فرنسا قد مّثلت �عد.   . 1
�انت مهّمة السیر جیلبرت �الیتون وقت�ة. أّما أول وز�ر مفّوض انكلیزي انتدب رسم�ًا لدى ابن سعود فقد �ان السیر أندرو   . 2

، ل�حمل إلى ملك الجز�رة العر��ة شارات وشاح الصلیب 1935نوفمبر (تشر�ن الثاني)    24ر�ان. لقد جاء إلى الر�اض في  
 ابن عم في السالح" لجورج الخامس. الكبیر الذي جعل من ولد عبد الرحمن "
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ل االحتاد السوفيايت قبل االنعقاد الكبري الجتماع الر�ض بَ وقيت. لقد ّمت االعرتاف ابلدولة السعودية من قِ 
 بثالثة أسابيع.  

اهلندي، ومن البحر األمحر إىل اخلليج العريب،   لقد ظهر ابن سعود من ختوم سور� إىل ختوم احمليط     
 سّيداً للجزيرة العربية. نعم، إّن مملكة جديدة قد ظهرت يف خارطة العامل. 
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 غادر احلسني احلجاز وهو يف حال من التلف يصعب وصفها. 
كّل شيء كان جيب أن يعاد صنعه وترتيبه، األموال، الشرطة، شبكات الطرق، الصحة، اإلدارة البلدية، مث  

البالد، اليت كانت كّل أنشطتها ا مهمة تزداد صعوبة وشدّ تنظيم مواسم احلج. إ�ّ  ة بسبب من أّن هذه 
ـد قتصادية والدينية وتتداخل على حنو معقّ بيوت هللا، ختتلط فيها املسائل السياسية واالخاضعة حلضور  

 جداً. 
ضني ابلعمل  من األشياء للسماح للمفوّ   بدأت الصعوابت تظهر يف اليوم التايل للفتح. ومل يهمل شيئاً    

األتراك من قبل فوق قمة هلضبة عارية يف أحسن الظروف املمكنة. كانت ثكنة املدفعية القدمية، اليت بناها 
دت جتديداً كامًال. لقد صبغ البناء مرة أخرى وزين أبلوان  تشرف على الباب الغريب، قد أعيد بناؤها وجدّ 

شريطان طويالن يف جانيب الطريق، زرعا شعرياً وجرى إرواؤها ابستمرار من أجل أن تبسط   جند. كما أعدّ 
صورة ممتعة للعني تتعارض بطبيعتها مع اجلهامة الغرباء   –رمز �ضة اإلسالم  –اخلضرة الطرية للنبتات الفتية  

 لألعمال، لتيسري مهمة املؤمترين.   اً بر�جم ية اجملاورة. وأخرياً أعدّ للربّ 

ة ذهبية وخضراء. وكان عدد كانت اجللسات تعقد يف قاعة الشرف، وقد رفع عند طرفها منرب تعلوه ظلّ     
بينهم موفد تركيا الكمالية، أديب   ،مني من كّل البالد اإلسالمية قد بلغ السبعني وحسبأعضاء املؤمتر القاد

عته املستديرة مني ابلعقال والالبسني للعباءات بسرتته وقبّ سرفت، الذي كان حيدث أتثرياً عميقاً وسط املتعمّ 
ات سريعة وجلس فوق ون يف مقاعدهم حىت دخل ابن سعود خبطو . ومل يكد املفوضون يستقرّ )1(املنتفخة  

 املنرب. مث قرأ مستشاره األول حافظ وهبه ابمسه، خطاب الرتحيب. 

ة األخوان أن أتتوا إىل هنا لتدرسوا ستيالء على مكة بقوّ "يقول الفرمان امللكي: كنت رجوتكم بعد اال   
اال فيه فسحة معي  اليوم، مضى عام كامل، وجدمت  اختاذها. منذ ذلك  بنا  يليق  اليت  كافية من   جراءات 

 جتماع مرة أخرى، لكي حتيطوين علماً بنتائج أعمالكم. الوقت للتفكري يف هذه املسألة. وقد دعوتكم لال
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ين أنتظر منكم أن تقولوا يل كّل ما ميكن وما جيب أن يعمل لرفع املستوى األديب وحتسني الوضع الديين  إنّ  
كن أن ترضي هللا والناس يف هذا امليدان، من عند  يف احلجاز، وأن تبادروا إىل اختاذ كّل القرارات اليت مي 

 أنفسكم". 

ومل يكد حافظ وهبة ينهي قراءته حىت احنىن ابن سعود أمام املؤمترين بكّل احرتام وغادر القاعة ليسمح   
ه بقصره نّ إستقاللية اتمة. واجلدير ابلذكر أّن اخلطاب كان واضحاً جداً:  اهلم إبجراء مناقشات وحماورات يف  
يف املسائل السياسية   خر لنفسه حق البتّ الدينية " يكون امللك قد ادّ و املناقشات على "املسائل األدبية  

 واإلدارية. 

متيازاهتم احوا أّن ابن سعود يعتدي على  ومن الطبيعي أال يعجب املوفدون هبذا النوع من التحديد. فصرّ    
املعدّ  للرب�مج  وبرفضهم  املسائل ذات   ويغتصبها.  تقريباً،  مباشرة  بطريقة  راحوا حياذون،  امللك،  قبل  من 

إلدارة املدنية، واقرتحوا بناء خط حديدي يصل جدة مبكة. فكّلف ابن سعود حافظ وهبه أبن العالقة اب
عرض املوفدون    يشكرهم على هذا االقرتاح، ولكنه جعله يلفت نظرهم أبّ�م قد خرجوا عن إطار املؤمتر. مثّ 

 شرط أن تدفع هلم األموال خارها لصيانة بيوت هللاقرتاحاً جبمع مبالغ كبرية من املال يف بالدهم املختلفة وادّ 
ه طلب منهم النامجة عن رسوم احلج كاملة. فأعلن ابن سعود موافقته التامة على هذه البادرة الكرمية، لكنّ 

تقرير وجهتها يدرس فيما   ا الرسوم النامجة عن احلج فإنّ أن جيمعوا أوالً األموال اخلاصة هبذه املسألة، أمّ 
فدين مل يكن غري عملية "بلف" وأّ�م ليسوا ابلقدر الذي يسمح هلم جبمع بعد. كان يعلم أّن اقرتاح املو 

 األموال الضرورية. 

وكّلما تالحقت اجللسات وتتابعت اللقاءات، كان ابن سعود يفقد ثقته يف أعضاء املؤمتر قليالً قليًال.    
جدير   إنّ  غري  أّ�م  أظهروا  قد  العملي  التفكري  يفتقدون  الذين  املوفدين  حبلّ هؤالء  من   ين  مشكلة  أية 

حدث العكس إذ ظهر غرورهم واضحاً يف عني الشمس. كّل املناقشات كانت    املشكالت العارضة. مثّ 
 هتبط إىل مستوى املنازعات الشخصية، حيث كانت املسائل اخلاصة ابأل�نيات تنتزع لنفسها املكان األول. 

نود، الغاضبني من أن يروا أنفسهم حمرومني من الوضع املوفدين اهل  نّ إوكما كان الشأن يف العام املاضي، ف   
هم الشرعي، حاولوا جاهدين مضاعفة األزمات وتوجيه االعرتاضات. وقد املمتاز الذي يطمحون إليه حبقّ 
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اقرتح أحدهم انتخاب أديب سرفت رئيساً، يف الوقت الذي كان يشغل فيه أحد احلجازيني املقعد الرائسي. 
االتفاق من قبل على إجراء املناقشات    ابألوردية أو االنكليزية، مع العلم أنّه قد متّ على الكالم    وآخر أصرّ 

 ابللغة العربية وحسب. 

ز واضح: العقيدة الوهابية، وإدارة أموال احلج، وتنظيم املؤمتر، بل حىت مث راحوا ينتقدون كّل شيء بتحيّ    
ا األتراك واملصريون فإ�م ابدروا بدورهم إىل . أمّ جتماعات السنوية، املقرتح من قبل ابن سعودمبدأ عقد اال

 ل األعمال خطوة واحدة إىل األمام. عرقلة األعمال وختريب اجللسات. وبعد مخسة عشر يوماً مل تسجّ 

هذه     من  جيعل  أبن  حيلم  لقد كان  جداً.  شديدة  خيبة  سعود  ابن  نفس  يف  أحدثت  املنازعات  هذه 
ملان إسالمي كبري مشرتك، حيث جتري مناقشة املعضالت األدبية والدينية  االجتماعات قاعدة أو منطلقاً لرب 

ر جبعل املدينتني املقدستني يف ة. كما فكّ حافل ابحلرارة واألخوّ   مليون من املؤمنني يف جوّ   400اليت هتم  
فهة  د يف العامل كّله. لكن املنازعات التا ستقالل ذايت حبيث تصبح ملكية مشرتكة ألتباع حممّ ا أرض ذات  

اليت اختصمت فيها الوفود املختلفة مل تظهر له خطأه الكبري وحسب: بل كشفت له أيضاً بطريقة مأساوية  
 ة االنقسامات يف العامل اإلسالمي.  عن شدّ 

هذه الصورة فوق    د على الطوائف الدينية الصغرية للجزيرة العربية الوسطى، قد مدّ ذلك أنّه، وهو املتعوّ    
املؤسف   مجلة العامل اإلسالمي وظن أّن هذا الكيان العظيم خاضع لطموح مشرتك حنو حتقيق الوحدة. لكنّ 

قد خبت نريانه وأظلمت أنواره. كما كان قد استدعى إىل   هأّن هذا الكيان الكبري كان متهافتاً ضعيفاً وكأنّ 
ؤوا حكمة وجتربة، فلم يلبث حىت لِ لى عالقة برجال مُ مكة أولئك الذين يتكّلمون ابمسه، ويف ظنه أنّه ع

شباع أطماعهم الشخصية الصغرية.  إوجد أمامه مجهوراً من الثراثرين األدعياء املتخالفني، ال يشغلهم غري  
كن غري يخطاابهتم، وعقائدهم، ووالءهم نفسه، مل    مهومهم شأ�ً. إنّ   لقد كانت وحدة العامل اإلسالمي أقلّ 

 ل وحسب. ومل يكن ابن سعود يرى غري الفراغ وراء قناع الكلمات الكبرية.  ظاهر من الضال

من امتيازاته    خرج ولد عبد الرمحن ابستنتاج واحد هو أنّه ال يستطيع، بل ال جيب أن يرفع يده عن أيّ    
 من حقه هو وحده، ابعتباره فاتح احلجاز وسيده، أن يتوىل إدارته.  نّ إاخلاصة.  
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يف مكانه ويبدو وكأنّه لن يبلغ �ايته. وفجأة، وبتحريض من موفد أفغاين، وضع املؤمترون    املؤمتر يراوح   
ابن سعود حضورها، ذلك   يف جدول أعماهلم اليومي املناقشة اليت تتناول استقالل األماكن املقدسة. فقرر

 هة حنوه شخصياً. ألّن هذه املسألة موجّ 

 صدم بعنف من قبل أحد املوفدين.ومل يكد يصل إىل قاعة اإلجتماعات حىت    

 ة اخلضراء اليت تعلو املنرب. ة؟ سأله وهو يشري بيده إىل الظلّ "ملاذا جتلس أنت حتت هذه القبّ  -
 أجاب ابن سعود: "ألّنين امللك".   -
تكون أنت امللك؟ " وهنا وجد ابن سعود أّن الوقاحة قد   فأردف عضو الوفد قائًال: "وأبي حقّ  -

 هض واقفاً بكّل قامته ينظر إىل اجلميع نظرة فاحصة. جاوزت كّل احلدود. فن
سأهلم بصوت مدٍو قوي "من منكم يستطيع أن يضمن السالمة لألراضي املقدسة ضد كّل    مثّ  -

 ل أجنيب؟".  تدخّ 
 راح املوفدون يتبادولون نظرات حمرجة مث وضعوا أنوفهم يف ملفاهتم.     

أكرّ  - إنين  يضمن  "  أن  يستطيع  منكم  من  سؤايل:  تدخّ ر  املقدسة ضد كّل  لألراضي  ل  السالمة 
 أجنيب؟".  

أعلن ابن سعود بلهجة قاطعة: "أ� هنا وحدي اإلنسان احلر! وأ�    وملا مل جيب أحد عن سؤاله
وحدي ابلتايل القادر على فعل ذلك. وإذاً فاعتربوا هذا االستقالل واقعاً مكتسباً، مث ال تكّلموين 

 يف شأنه بعد ذلك أبداً".  
 ل احلاسم ابب املناقشات عند اجملتمعني. هكذا أغلق هذا التدخّ    

يكن هؤالء      ينامل  مثل ذلك. وكانت ز املوفدين وحدهم  تفعل  احلجاج  قوافل  بعضاً. كانت  بعضهم  ع 
 قتتاالت الدامية.  ا نزلت إىل مستوى االة حبيث أ�ّ دّ خصوماهتم ومنازعاهتم من احلِ 

ز به، أبحداث ذات خطورة خاصة. جرت مناسك احلج يف بداية ز، فيما متيّ قد متيّ   1927كان عام      
 ق من بالد فارس وشرقي األردن ومصر.د بدأت القوافل ابلتدفّ يونيو (حزيران). وق
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بتق   اج املغرب والنيجر وتشاد وتيبسيت إليهم حجّ   اج املصريون، الذين ينضمّ قدمي، كان احلجّ   ليدوعمالً 
 ة، وحممول على ظهر مجل.  ع، تعلوه حمفّ يقدمون بـ "احململ" وهو صندوق مربّ 

ل ملكة أجنبية اعتنقت اإلسالم ديناً، تواكبه ة مصر، شجرة الدر، أوّ كان قبل ستمائة عام هودجاً مللك    
ا القافلة فيقودها شخص كبري يدعى "أمري يف كّل عام سرية مسلحة من اجلنود املصريني، يرافقها مدفع. أمّ 

 احلج" ينتسب عموماً إىل أسرة اخلديوي. 

اسك يف احلج، جرت العادة يف أن ينقل الذي هو أخطر املن  –أي يوم عرفة    –ويف يوم العظة الكربى     
 احململ يف موكب كبري إىل عرفة، مروراً مبىن. 

وعرفة هو سهل صغري، حماط بسلسلة من اهلضاب، ينتصب يف وسطه، فوق أكوام من الصخور اجلافة    
ت ر يزدحم يف بعض األوقات خالل �ار كامل، حت القاحلة، "جبل الرمحة". يف هذا املكان اخلانق املسوّ 

ستون أو مثانون ألفاً من الناس مع حيوا�ت ومضارب ومؤن، ابإلضافة إىل حاجات   ،مشس شديدة احلرارة
 . )1( نفعاالت الدينية ت بسفر طويل وأثريت أعصاهبا ابال كَ تقضى، ونفا�ت بشرية أ�ِ 

عند مدخل القرية ليسمحوا فوا فرتة من الزمن  عند العصر وتوقّ   ىنيف ذلك اليوم كان املصريون قد بلغوا مِ    
د ابهلبوب وبسبب من كثافة اجلمهور،  فني أن يلحقوا مبوكبهم. احلرارة شديدة ثقيلة وهناك عاصفة هتدّ للمتخلّ 

 فني إىل مكا�م. كان اجلنود املصريون يقرعون طبوهلم ليلفتوا أنظار املتخلّ 

 :  "احململ" وصرخ قائالً كّل شيء مضى جيداً حىت ذلك الوقت، حني أشار وهايب أبصبعه إىل    

 دون له ويضربون له على الطبول!"  "هذا وثن! لقد محل املصريون إىل هنا وثناً! لقد رأيتهم يتعبّ  -
 ن يف القاهرة. اً يدخّ د وهايب آخر أنّه رأى حاجّ مث أكّ     

ة، غري مؤمنني وال  م وثنيون، كفر ون أي حرمة للعقائد املقدسة! إ�ّ صاح قائًال: "هؤالء الناس ال يكنّ   مثّ    
 صادقني!". 
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ع حجاج سني املندفعني حنو "احململ" وبدأ أفرادها يقذفونه ابحلجارة. مث جتمّ واقرتبت مجاعة من املتحمّ     
طالق النار يف آخرون وراحوا يطلقون هتافات معادية. فأحس ضابط املفرزة املصرية ابخلوف وأمر رجاله إب

ستياء اجلمهور. فتضاعفت الصرخات ادوّي رصاص البنادق يزيد املوقف حرجاً ويضاعف  الفضاء. وإذا بِ 
ة من جنوده  ب على أمره وجيري اجتياحه، طلب قائد السريّ غلَ وزادت كلمات التجديف. وخوفاً من أن يُ 

بينهم وا املدفع ويطلقوا قديفته على املتظاهرين. فسقط هبا مائة جريح وقتل مخسة وعشرون شخصاً  أن يعدّ 
 عدد من النساء. 

ني يلجأون إىل السالح. وازدمحت خوان والنجديّ وفوراً ارتفع زئري الغضب من كّل مكان. فإذا جبنود األ   
 ع لقتل املصريني. ىن، وجبل الرمحة ابلرجال الغاضبني، الذين كانوا يتنادون إىل التجمّ اهلضبات اجملاورة، وقرية مِ 

ني لم يكد يعلم ابحلادث، حىت عال حصانه، وصرخ يف حراسه الشخصيّ كان ابن سعود يف قصر مكة. ف    
ل إىل ورأى أنّه إذا مل يتوصّ   ،. فإذا ابلوضع ابلغ اخلطورة)1(ىن  أن يتبعوه ومضى مسرعاً حىت وصل إىل مِ 

ه سيظهر للعامل كّله عجزه عن إدارة األماكن املقدسة، السيطرة على املوقف وإعادة األمن إىل رحابه فإنّ 
 ون رأي خصومهم فيهم: وخالصته أّن وجودهم يف مكة هو خطر على اإلسالم. د الوهابيّ وسيؤكّ 

لونه ابلظالل وبسحابة من الغبار، مييز الناظر من خالهلا    كان الليل قد هبط. والوادي قد اسودّ     
 ا اهلواء فقد كان مشبعاً برائحة البارود والدماء. جة اثئرة. أمّ مجاعات متهيّ 

م امللك العمالق خبطوات ل ابن سعود عن حصانه وفتح لنفسه طريقاً بضرابت سوطه. مث تقدّ ترجّ    
مث صرخ يف    ،د فيه الضحا�، وقد فصل بشدة بني املصريني والوهابينيواسعة حنو املكان الذي تتمدّ 

فوا إىل عبد العزيز النجديني أن يلتزموا اهلدوء. وقد استطاع هؤالء رغم الرؤية الضبابية للغسق، أن يتعرّ 
 فرتاجعوا إىل سفوح اهلضاب اجملاورة ليشهدوا ما سيجري بعد ذلك.   ،بقامته الطويلة 

ت خطوط رهيبة وقد امتدّ   قت بصورةاة ابجلثث اليت مزّ نظر ابن سعود فيما حوله: كانت األرض مغطّ     
 من الدماء السوداء فوق الرمال. 
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 ب حاجبيه والتفت حنو الضابط املصري وسأله بلهجة غاضبة:  قطّ    

هذه    "أبيّ  - وأ� سلطان  توجد حكومة وشريعة.  هنا  القتل؟  مسؤولية  نفسك  على  أخذت  حق 
 حلسمت املوقف بنفسي!".   البالد! ولو جلأت إيلّ 

 جلاللتك وحسب، ولوال ذلك  رفة "لقد أمرت إبيقاف النار احرتاماً مّين قال الضابط بلهجة متعج -
 دت حلظة يف اكتساح كّل هؤالء الرعاع من الوهابيني!". ما تردّ 

ه مل حيدث أبداً نّ إواملصري ال جيهل هذه احلقيقة.    ،امتقع وجه ابن سعود. ذلك أنّه كان إماماً للوهابيني   
هانة إليه! فاستشاط غضباً. وخطا خطوة إىل األمام ومجع قبضتيه. هذه اإل   على توجيه مثل  ؤأّن إنسا�ً جرُ 

ك كا� وجهاً لوجه، بينهما مسافة مرتين وحسب. أمسك اجلمهور أبنفاسه متسائًال: لاملصري الوقح وامل
. أغمض ابن سعود عينيه ودماؤه ختفق خفقا�ً شديداً يف رقبته وعند صدغيه.  ؟ماذا سيحدث بعد ذلك

ه يف هذه احلالة يكون قد أسال دماً حول بيت ل الرجل الذي كان يهني، عربه، دين آابئه؟ لكنّ هل يقت
نتهاك حلرمة هذه األرض! مث راح  اسة من نفسه مسؤوالً عن جرمية  جيعل حامي الد�ر املقدّ   هللا، ومن مثّ 

ترك ذراعيه تسقطان    غضبه، مثّ �خذ أنفاساً عميقة، حياول هبا جاهداً أن يسيطر على نفسه ويسكت عنه  
 وانفرجت قبضتاه قليالً قليًال. وبعد فرتة من الصمت: 

سة  ه أرض مقدّ نّ إح والتفاخر.  قال وهو ميسك نفسه: "ليس هذا هو املكان الذي يصلح للتبجّ  -
وأنتم ضيوفنا، ولوال ذلك ألنزلت بك )  1(كتب عند عتبتها: ال تقتلوا أبداً! حنن يف داخل احلرم  

 بة اليت تستحقها!". العقو 

 
التي توّقفت أمامها الش�اطین وهي تنظر إلى النار التي أوقدها  " تقف ت�عًا للتقالید اإلسالم�ة عند النقاط  . "إّن حدود األرض المقدسة: الحرم 1

ة  إبراه�م الخلیل فوق قمة جبل قب�س فوق المدینة المقّدسة، فهي في الحق�قة داخلة في أرض الحرم. عند هذه الحدود، وضعت أكوام من الحجار 
اجر رادعة: فال ُتساُل ف�ه الدماء، حتى دماء الحیوانات، �استثناء ثم أبدلت بر�ائز أو أعمدة، إشارة إلى مدخل الحرم... إّن حرم مكة تحم�ه زو 

�عض األنواع المضّرة، �ما �جب االمتناع عن قطع الن�اتات التي تنمو فیها �صورة طب�ع�ة، بل �جب أن �حترم تراب األرض �حیث �منع 
تمامًا عن األوامر التي تنّظم مناسك الحج. وهي تشرح معنى نقله خارج الحرم. هذه الزواجر والموانع عامة تطّبق على الجم�ع، وهي مستقّلة  

 ". 91تحر�م الدخول إلى األرض المك�ة على غیر المسلمین تحر�مًا قاطعًا، "انظر: م. غودفروا دو مومبین، المؤسسات اإلسالم�ة، ص 
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أمر الضابط    �دى امللك على رجال حرسه، وأمر برفع اجلثث ونقل اجلرحى إىل أقرب مستشفى. مثّ    
لتجنّ  الوهابيني  بينهم وبني  من األمن  صطدام ا ب  املصري بتجريد رجاله من سالحهم، وأقام حاجزاً 

 ق يف ظالم الليل. جأة وتفرّ جديد. مث امتطى حصانه وعاد ببطء إىل مكة. بينما هدأ اجلمهور ف

 ا حدث. فرفضت احلكومة طلبه. لكنّ ويف اليوم التايل، طالب ابن سعود احلكومة املصرية ابلتعويض عمّ    
ختصاصاته  اسة هو من  احلفاظ على األمن يف األماكن املقدّ   شريف مكة اجلديد ظهر صلباً شديد املراس. إنّ 
ر منع القوافل القادمة نتهك سلطته وجتاهل حقوقه. وقرّ ن االشخصية. وهو غري راغب يف السكوت عمّ 

 ق ترضيته. ه مل تتحقّ من القاهرة من دخول األراضي املقدسة ما دام أنّ 

 وأخرياً، وافقت احلكومة املصرية على الرضوخ له ودفعت التعويضات الالزمة ألسر الضحا�.     

كّل هذا كان يثبت البن سعود ،صطدامات الدامية بني احلجاج، واملناقشات الصاخبة بني املؤمترين  اال   
نظام املناقشات احلرة   نّ إ  .موضوع  ف ويعمل دون أن يسأل الوفود األجنبية رأيها يف أيّ عليه أن يتصرّ   أنّ 

 بني. جة واملتقلّ ه ال يساوي شيئاً ابلنسبة للعرب ذوي العواطف املتهيّ قد يكون صاحلاً لبلدان أخرى: لكنّ 

رين فوق ما له منها  كرومويل اجلزيرة العربية، كما يدعوه فيليب، كان له من الثقة مبعاصم فرسانه املتطهّ   إنّ   
 رين. مبحاورات املفكّ 

ح تلك املقاطعة املرتوكة منذ سنوات طويلة حتت رمحة املهربني واللصوص ال يكون إبلقاء اخلطب إصال  إنّ  
 وقراءة احملاضرات.

النظام واألمن    :والبناء الصلب القوي ال يكون إال انطالقاً من القاعدة. والقاعدة هي، كما كانت دائماً   
 العمومي.  

، بون أو يقتلونسلَ كنة. يف كّل عام مئات من احلجاج يُ احلياة يف احلجاز عهد احلسني أصبحت غري مم   
 واجلرائم يومية.  

ل من أجل قطعة من اخلبز.  قتَ بل يُ   ،ل من أجل بضعة دراهمقتَ ل من أجل كوفية فقط، أو يُ قتَ كان الرجل يُ    
 أما السرقة فقد كانت منتشرة يف استمرار غري منقطع. ليس من طريق آمن، ومل تكن قرية يف مأمن من
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ح تبقى بصورة عامة  نَ اجلرائم واجلُ   التخريب والتدمري. وملا كان الفساد شائعاً من أعلى اإلدارة إىل أد�ها فإنّ 
 دون عقوبة. 

فية هي وحدها القادرة على مقاومة الفوضى والقضاء اإلجراءات الشديدة التعسّ   أدرك ابن سعود أنّ    
ة  ل إىل حرسه اخلاص مهمّ ابن جلوي يف األحساء، وكَ   لبَ عليها. وابستلهامه األساليب املستعملة من قِ 

أتمني الواجبات الشرطية يف مكة، وأقام مفارز صغرية اثبتة من األخوان يف القرى واملدن، وأطلق يف كّل 
 كة مؤلفة من بعض الفرسان، الذين يتنقلون سريعاً يف الليل أو يف النهار. البالد دور�ت طائرة متحّر 

قت الشريعة حبزم ال هوادة فيه. اجملرمون واجلناة كانوا حيالون فوراً إىل حمكمة عسكرية مؤلفة هذه املفارز طبّ   
تتمّ  فيها  ثالثة وهابيني. واإلجراءات  أنّ   من  الصحراء ال  بسرعة. ذلك  البدائية يف  بتنفيذ   احلياة  تسمح 

والعقوبة الوحيدة    ،ىل الدمالدم يدعو إ  :"يف الصحراء  :دة يف السجون. يقول لنا حّيت عقوابت طويلة ومعقّ 
ع رؤوسهم. قطَ العقوابت بسيطة سريعة وقاسية. القتلة تُ   وأيضاً فإنّ ) 1(املعتمدة هي القود أو العقوبة ابملثل  

عتها اليد  ع يده اليمىن، فإذا عاد إىل السرقة تبِ قطَ رم املشهود تُ ض عليه ابجلُ قبَ  منهم يُ أ�ًّ   ا اللصوص فإنّ أمّ 
اليسرى. وأمّ   األخرى، مثّ  اليمىن فالقدم  يُ ا السُّ القدم  الذين  م يضربون �ّ إكر فقلون يف حالة السُّ عتَ كارى 

  ون حىت املوت رمجَ نون يف الرتاب حىت أوساطهم مث يُ دفَ ابلعصا مثانني ضربة، والذين يقرتفون جرمية الزىن يُ 

)2(. 

 كيساً من األرز قد سقط يف الشارع.    جاء يقول لرجال الشرطة إنّ  عربياً  حدثنا جان بول يينينز أنّ 

 ما يف الكيس أرزاً؟"   " كيف علمت أنّ  –فسأله املفوض   

 "لقد ملسته"  –أجاب العريب   

 .)3(يف ذلك إهبامه  دَ قَ كان هذا كثرياً عليه: فقد فَـ  -
 

 . 21فیلیب. ك. حتي، مختصر تار�خ العرب، ص  .   1
الموت هو المتزوج المحصن، أما غیر المتزوج فإّن القاضي ینّفذ في شأنه حكم  . الزاني الذي �ستحق عقو�ة الرجم حتى   2

 التغر�ر والسجن... "المعّرب".  
 .45، ص1954مارس (آذار)،    13  –   6ومور�س جارنو، تحقیق عند ولد ابن سعود، �اري ماتش،    . ج. ب. یینینز 3
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تعباً. كانوا ال يفتحون آذا�م للضراعات أو ا جنود األخوان فقد طاردوا األشقياء حبماسة ال تعرف  أمّ   
تهم الشديد ضد إغراءات الفساد عني بتزمّ للتهديدات، ال أتخذهم يف اجملرم شفقة وال رمحة. وملا كانوا مدرّ 

جتماعية. فإذا قون بني الطبقات االم مل يكونوا يعرفون أنصاف احللول وال التسو�ت وال يفرّ كّلها، فإ�ّ 
قون بني موظف كبري وراع صغري. كانوا ال ها ال يفرّ دة إ�ّ فذون فيه العقوبة احملدّ م ينّ فإ�ّ ثبتت جرمية أحدهم  

الناس. فيقومون بدورهم كجّال  من  م إميا�م أب�ّ   دين بصالبة ال تلني. إنّ يغفرون ذنباً وال يدعون إنسا�ً 
إحساساً عميقاً ابلرضى الشديد. ة  "عادلون" حيول دون أن تضعف أذرعتهم، وحيمل إىل نفوسهم املذهبيّ 

 سم الفضيلة. ا متارس اببون بقوة شرسة مينحها القسوة واقع أ�ّ كانوا يعاقِ 

ة، حبيث مل يكن يف وسع املرء أن جيتاز قرية خالل األشهر العقوبة بلغت درجة من الشدّ   وأيضاً فإنّ    
قت نتيجة  سحاء. هذه اخلطة مل تلبث أن حقّ دين أو الكهني املقعَ فيها واحداً من املشوّ   التالية ما مل يلقَ 

اً  تغريّ وجه البالد قد تغّري   طيبة يف وقت قصري جداً. فانتشر يف احلجاز نظام مستقر وطمأنينة ابلغة حىت أنّ 
 كبرياً.  

بني اليت كانت رت الطرق من عصاابت املخرّ ختفاًء اتماً على التقريب. وطهّ القد اختفت جرائم السرقة    
ا فأصبحت آمنة حىت ابلنسبة للمسافرين يف عزلة عن اآلخرين. كان األتراك قد مألوا البالد جتوس خالهل

ا مل تعد مفيدة. وكان ا ابن سعود فقد هدمها أل�ّ أمّ   ،ابلقالع واحلصون الصغرية حلماية رجال شرطتهم فيها 
أسابيع. واملارة يؤثرون  يعود ألخذها بعد ذلك ببضعة    يف وسع التاجر أن يرتك أشياءه عند حافة طريق مثّ 

يتابعوا سريهم يف   الوهابية فقد أشاعت يف كّل جتاه آخر على أن يلمسوا هذه األشياء. أمّ اأن  ا احملاكم 
ياً شافياً. وبفضلها أصبح ثالثة جنود من األخوان يقودهم صف ضابط كافني للحفاظ مكان رعباً صحّ 

 على األمن يف منطقة بكاملها. 

"إنّ يقول جريالد دوغور    تصوّ ي:  الصعوبة مبكان  من  التغّري ه  هذا  حمقّ ر  اجلذري  الوقت    هذا  مثل  يف  قاً 
يسقط يف الصحراء فهي على   ه إذا كانت قافلة من القوافل قد تركت كيساً من النبّ القصري. ويقال اليوم أنّ 

األمن يف العربية السعودية شيء   يف وسعها الوقوع عليه يف املكان نفسه بعد ستة أشهر. إنّ   ثقة اتمة من أنّ 
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العوامل الرئيسية األربع اليت ال بد منها   رائع حقاً: ورمبا كان أعظم شأ�ً منه يف أي بلد من أورواب اليوم. إنّ 
 احلفاظ على األمن هي: 

 ) اإلعالم السريع.  1 

 ) التعاون الوثيق بني احلاكم وقواته من رجال الشرطة.  2 

 ك القبائل. من حترّ  ك أسرع وأعظم) حترّ  3 

 .  )1() فهم كامل للعادات والتقاليد احمللية  4 

 عون هبذه األوراق األربع الراحبة. وهذا هو سبب جناحهم. وكان اإلداريون السعوديون يتمتّ    

يينينز من جهته: "إذا كان ابن سعود قد جنح يف جتميع اجلزيرة العربية حتت صوجلانه      يقول لنا جان 
وإذا كان قد جعل من بلد مضطرب مليء ابلعصاابت بلداً هو أكثر البالد أمناً يف العامل كّله، امللكي،  

تكون فيه الفضيلة إجبارية، فليس ذلك ابللجوء إىل السيف وحسب. لقد سكب يف بوتقة هذه األمة  
 ه: الصالبة القرآنية. إنّ  ،الشابة أصلب أنواع السيمنت

كب عدد من اجلرائم خالل العام كّله ما يساوي عدد مثلها يف ابريس خالل "يف اجلزيرة العربية اليوم يرت   
 ". )2( يوم واحد

 ".  )3(عت كّل شيء والقرآن هو "شريعة توقّ  ،هة ابلقرآناحلياة كّلها فيها موجّ  سبب ذلك أنّ 

 يف البالد حىت انصرف ابن سعود إىل حتسني اإلدارة املدنية والظروف اليت تتمّ   ومل يكد النظام يستتبّ    
 فيها عبادة احلج.  

 
 جیرالد دو غوري، نخیل الجز�رة العر��ة.   . 1
 . یینینز ومور�س جارنو، تحقیق عند ولد ابن سعود . ج. ب.   2
 المصدر نفسه.   . 3
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جتاه  قبائل كثرية، وال سيما قبائل اخلرج، جرت عادته يف جيب رسوم من القبائل اليت جتتاز منطقتها لال   
وكان    ،يف أ�م السلطان العثماينض  رِ ف وكّل ما هو شبيه به مما فُ إىل مكة. فمنع عبد العزيز هذا التعسّ 

 ع عليه ليمأل صناديقه الفارغة على الدوام. احلسني يشجّ 

، ل سكان مكة فقد بلغ، خالل القرن التاسع عشربَ ستغالل التجاري لألماكن املقدسة من قِ أما اال   
بوركهارت، بورتون، سنوك، بتنوين أو  ع هبا من قبل. كتب غودفروا دو مومبني يقول: "لتقرأ  سمَ باً مل يُ سَ نِ 

يني، مث االبتسامات واملهارات اليت حذقوها ليكسبوا يف ما ميأل ذكر�هتم هو شراسة املكّ   ابن شريف، فإنّ 
رو البيوت  رو املطا�، ومؤجّ ء، ومؤجّ . هناك األدّال )1(بضعة أ�م ما ينفقونه على أنفسهم خالل عام كامل  

ار قون واملشرفون على البيوت ذات الطابع التارخيي، جتّ واحلّال )  2(التمائم وماء زمزم  ار التعاويذ و والغرف، وجتّ 
يُ  طبقة ويف كّل شيء،  تصرّ فرِ من كّل  وقد  احلجاج،  هذه  غون جعبة  بنشاط شديد ضد  ابن سعود  ف 

 ل إىل إلغائها بصورة كّلية. املمارسات، دون أن يتوصّ 

يت خزا�ت كبرية من نَ جرى بعد ذلك تنظيم شبكة للنقل بني مواىنء الساحل ومكة واملدينة. كما بُـ  مثّ    
ية ويف حماذاة الطرق اليت تسري فيها القوافل. وبعد حادث احململ، أقيمت حمطات صحّ   ،)3(  فة رَ املاء يف عَ 
 سعاف للجرحى. إومراكز 

م عناية خاصة مليدان التحسني الصحي ومقاومة انتشار  هكذا استطاعت اإلدارة السعودية أن تقدّ    
ة، تساعدها على حتقيق هذه اخلطة اتفاقات دولية تسمح بتعميم الز�رات الطبية جّ األوبئة بعد كّل حِ 

 .  )4( وإقامة مراكز للحجر الصحي

 
. و�ض�ف المؤلف �حّق ما یلي: "�جب أن �كون هناك جهل غر�ب �أخالق الناس الذین �ع�شون  100غودفروا دو مومبین، المؤسسات اإلسالم�ة، ص:  .  1

 ن لومًا على عاداتهم التجار�ة ول�جد فیها خطأ مّتصًال �اإلسالم". في ظل اله�اكّل الكبیرة في عالم ال�شر حین یوّجه صاح�ه إلى المّكیی 
ن ماؤها ی�اع  بئر مقدسة، قرب الكع�ة، ینضح الحجاج بها وجهوهم وجوارحهم و�غمسون في م�اهها قطع القماش التي ستستخدم �فنًا لكّل منهم ف�ما �عد. �ا .  2

 في أوع�ة من الصف�ح. 
 كانت قد حفرت قناة ماء في عصر الع�اسیین. لكن فساد اإلدارة العثمان�ة جعلها تتساقط خرائب.  .  3
طورة  إّن االجتماع في األماكن المقدسة، في مكة وعرفة ومنى من قبل جمهور �بیر قادم من �ّل أقطار األرض وحامل معه جراث�م أمراض هي من الخ .  4

االجتماع �مثل خطرًا �بیرًا �صورة دور�ة ضد الصحة ال�شر�ة: لقد �ان الحجاز موطنًا لكثیر من األو�ئة الخطیرة، منها و�اء  على قدر غر�تها عن البالد، إّن هذا  
 ) 104" الكولیرا ". (م. غودفروا دو مومبین، المصدر نفسه، ص  
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"جلا�ً اجتماعية" مكّلفة بتأمني نظافة الشوارع وتبليط الطرقات ا يف املدينة ومكة فقد أقام ابن سعود  أمّ    
ورفع النفا�ت وصيانة اجملارير. كما كان على هذه اللجان أيضاً أن تسهر على شيء آخر هو مراقبة  

ة وأمانة يف ضوء أوامر القرآن وتعاليمه. فالذين فون بدقّ م يتصرّ سكان املدينتني املقدستني والتأكد من أ�ّ 
،  ع الرابنِ كما مُ ،ون الصالة تفرض عليهم عقوابت مالية. أما الفجور فقد زجر أصحابه زجراً شديداً يغفل

ن ع الرجال كّلهم من التدخني ومن التزيّ نِ ه مُ نغماس يف الرتف. كما أنّ خاص للحيلولة دون اال  ل جهدٌ ذِ وبُ 
صفة العبادة الشخصية املوجهة إىل ابلذهب ولبس احلرير داخل منطقة احلرمني. أما املظاهر اليت تعطي  

 .  )1( ا دنس حمرم ومنعت منعاً اباتً حممد وأعضاء أسرته فقد أعلن أ�ّ 

وتكميًال لعملية إعادة التنظيم، ابشر ابن سعود إبنشاء جمالس بلدية يف مدن احلجاز الست الرئيسية:     
فت بتعيني أتلّ   ،ت صالحيات واسعة حَ نِ مكة، املدينة، جدة، ينبع، رابغ، والطائف. هذه اجملالس، اليت مُ 

ل أبناء الشعب. وكانت  بَ وابنتخاب النصف اآلخر من قِ ،  ل امللكبَ نصف أعضائها من وجهاء املدينة من قِ 
 ة هذه اجملالس استشارية وتنفيذية يف وقت معاً. مهمّ 

الرسم السنوي الذي جيبيه  لغاء  وعندما أصبحت موارد البالد كافية، بعد فرتة من الزمن، أمر امللك إب   
 .  )2( جنيهاً  28هون يف كّل عام إىل البيت احلرام. وتبلغ قيمة هذا الرسم من ثالمثائة ألف حاج يتوجّ 

ب الذي يرتتّ   ك احلجّ كّل هذه اإلجراءات فتحت عصراً جديداً ليس فقط أمام اجلزيرة العربية، بل ملنسَ 
   .)3(عليه املستوى املادي والسالمة الدينية 

مقاطعات جديدة إىل تلك اليت كان ميلكها عبد العزيز من   فيه اململكة فتنضمّ   وابلقدر الذي كانت متتدّ    
قبل، يصبح من الضروري أكثر فأكثر تزويد هذه املقاطعات جبهاز إداري متني ومنظم تنظيماً جيداً. والواقع 

 
طب�قًا لواحد من الم�ادىء األساس�ة . إّن هذا اإلجراء الذي تمل�ه الرغ�ة في الحفاظ على عقیدة التوحید �كامل صفاتها �ان ت 1

 للعقیدة الوهاب�ة. 
 المورد الرئیسي للمملكة. لقد كان یوفر لخزینة الدولة مبلغ سبعة مالیین دوالر.  1936ھذا الرسم كان حتى عام .  2
 . 105ص   ،م. غودفروا دو مومبین.  3
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االعتماد على جمموعة   ن جتارب أبيه، مثّ امللك قد اقتصر ابدىء األمر يف حكم البالد على اإلفادة م  أنّ 
 صغرية من "املستشارين". 

ذ إال إذا  أوامره ال تنفّ   ه الحظ يف أغلب األوقات أنّ د من قبل أن يدير كّل شيء بنفسه، ألنّ لقد تعوّ     
 الوضع اإلداري احلاضر يف البالد قد جتاوز قوى إنسان واحد. إنّ   سهر هو شخصياً على تنفيذها. لكنّ 

يفرض وجود  توح هذا كّله  العربية  اجلزيرة  املوارد يف  استخدام  القائم، وحسن  النظام  وتدعيم  األرض،  يد 
 إطارات دائمة، وابلتايل حكومة ودولة.  

صة: الداخلية، املالية،  ر ابن سعود تقسيم العمل بني وزراء ومسؤولني، يوضعون على رأس دوائر متخصّ وقرّ   
وامل الزراعة  اخلارجية،  الوطين  الشؤون  الدفاع  العدل،  األكفاء إناجم،  املساعدين  جيد  أين  لكن  خل... 

ون...  واملوثوقني؟ كانت اجلزيرة العربية قليلة السكان وهؤالء السكان يف كثرهتم الكربى فقراء، جهلة وأميّ 
إال يف ها مكتظة أبفكار مسبقة، ومل تكن هلا أية قيمة  ا طبقة الشيوخ الصغرية فقد كانت غنية ولكنّ وأمّ 

ميدان القتال. كان يكفي أن يغيب امللك ملدة عامني ليشيع جو من استياء والضيق عند أبناء الشعب. 
ة املوكلة إليهم. الذين أوالهم ثقته ومنحهم سلطانه من احلكام مل يكونوا على مستوى املهمّ   وهذا يثبت أنّ 

 . مث اضطر امللك بعد عودته من احلجاز أن يعاقب بعض هؤالء احلكام

هذه الندرة يف اإلطارات العليا كانت من   ومن هنا أدرك امللك كم هم �درون رجال اإلدارة األكفاء. إنّ 
أنّ  الشديدة إىل وزراء وحكام ذوي كفاءة غري عادية حللّ اخلطورة حبيث  اليت   ه شعر ابحلاجة  املعضالت 

 لنفسه ابن سعود عّني   . ذلك أنّ تواجههم وتفرض نفسها عليهم، وابلتايل لقيادة البالد يف طريق النجاح
 ثالثياً:  غرضاً 

 ) توحيد تراب اجلزيرة العربية.  1 

 ) العودة إىل العقيدة احلقيقية.  2 

 ة عصرية.  ) حتويل اجلزيرة العربية إىل أمّ  3 
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ا يزال  الثالث كان م  ق. لكنّ ا اهلدف الثاين فكان يف طريق التحقّ ق تقريباً. وأمّ ا اهلدف األول فقد حتقّ أمّ    
 .  )1( اً مدفو�ً يف قلب املستقبلخفيّ 

ب على هذه الصعوابت اخلاصة بتجنيد الرجال للعمل ر ابن سعود يف أن يتغلّ وبذكاء غري عادي، فكّ    
بل إىل جمموعة العامل العريب حيث يستطيع أن جيد اجلهاز اإلداري   ، يف اإلطارات العليا، ابللجوء ال إىل جند

ه أن يكون وزراؤه منتسبني إىل جنسية أجنبية شرط أن يكونوا عرابً ذوي أنساب املطلوب. مل يكن يهمّ 
نقية ومؤمنني متحمّ  أليس أ�ّ صافية  العربية؟ إنّ سني. وبعد هذا كّله،  اللغة  يتكّلمون  غياب كّل فكرة   م 

ة" (ابملعىن الذي ندركه حنن يف الغرب) مل يكن من قبيل املصادفات، بل هو �بع من العقائد "قوميّ   مسبقة 
البصرة أو من بغداد، ليس   الصحيحة عند احلاكم. ففي نظره أنّ  القاهرة، من  عربياً من دمشق أو من 

حنرافات احجز بينها بسبب  قت و أجنبياً، بل هو عضو يف نفس الطائفة العنصرية والدينية، اليت وإن كانت فرّ 
 ة يوماً من األ�م للعودة إىل وحدهتا حتت راية واحدة.  التاريخ ومفاسده، فهي كانت وستبقى مدعوّ 

وحافظ  ،  )2(هكذا كان عبد هللا الفضل، رئيس اجمللس البلدي يف مكة، وهو من مواليد عنيزة، يف القصيم     
ة كان مصر�ً، ويوسف �سني، مدير هيئة السكراترية عند وهبه، املسشار األول عند امللك ووزير الداخلي

امللك من الالذقية يف سورية الشمالية، أما رشدي بن ملحس، مدير مكتب امللك، فكان فلسطينياً، وفؤاد 
م مصاحل وزارة الشؤون اخلارجية وأقسامها،  محزة، وهو واحد من أبرز العقول العاملة يف جهاز امللك، فقد نظّ 

ض للملك يف ابريس، كان درز�ً من لبنان. والشأن هو نفسه ابلنسبة ة من الزمن، الوزير املفوّ وأصبح لفرت 
للدكتور فرعون السفري القدمي للعربية السعودية يف ابريس، الذي كان يدين دون ريب ألصوله السورية يف 

 إدراكه الكامل لكّل ألوان الفكر الفرنسي ودرجاته.  

سني،  ار واملدرّ فني الذين �تون دون ذلك يف األمهية فقد جرى اختيارهم بني التجّ ق ابملوظأما فيما يتعلّ    
 ستثناء العراق وشرقي األردن.  اوكانوا �تون من كّل البالد، دون 

 
. هذه "النقطة الثالثة" من البرنامج السعودي �ان ظاهرًا أّنه موحى �ه من قَبل مَثلین قائمین: االتحاد السوف�اتي وتر��ا  1

 الكمال�ة. 
عاماً، دون محاسبات ودون دفاتر وبرقابة مالیة بلغت الحد  نھ ھو الذي أشرف على إدارة أموال المملكة لمدة خمسیإنّ .  2
 ألدنى من االتساع.  ا
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هذا القرار الصادر عن امللك، من أحسن القرارات وأسعدها، فقد مسح له أبن جيمع    واجلدير ابلذكر أنّ    
راً وأحسن تعليماً على التحقيق من أولئك الذين قد خيتار من أبناء البالد فيما من حوله رجاالً أكثر تطوّ 

النتائج املدهشة اليت  ر إىل حد كبري  ختيار هو الذي يفسّ هذا اال  نّ إختيار عليهم فقط. بل  لو قصر اال
 ل إليها امللك، إن يف السياسة الداخلية أو يف السياسة اخلارجية. توصّ 

ج عام لد عبد الرمحن قد تزوّ وِ   نا نذكر أنّ ولعلّ   ،كان يوجد يف أعلى التسلسل الوظيفي امللك وعائلته    
 ة جوهرة. لكنّ ، وهو يف اخلامسة عشرة من عمره، حفيدة صغرية البن عبد الوهاب هي األمري 1895

رجًال له حيوية امللك ونشاطه مل يكن عنده   القرآن مينحه احلق يف أن تكون له أربع زوجات. وال شك أنّ 
ه كانت عنده نساء كثريات ابإلضافة إىل متناع عن اإلفادة من هذه احلصة الدينية. (ويقال أنّ ر لالأي مربّ 

كان وجود مثلها جزءاً من التقاليد عند السالطني    ة شركسية ذات مجال مدهشزوجاته األربع، وخباصة حمظيّ 
 العثمانيني). فزاد نسله ز�دة سريعة.  

عىن به عنايته حبدقة عينه. ويُ   اً اً مجّ ه حبّ " رزق ولده األول، الذي مساه "تركي" وكان حيبّ 1899ويف عام "     
سعود، فيصل، عبد هللا، منصور،    : يف سنة مبكرة، وجاء بعدهمث تتابع األوالد فكان الثاين خالداً، تويفّ 

 فهد، نصر، خالد وحممد. 

ولد من األحياء ومثل هذا   36ف عند هذا احلد. لقد كان عند موته على رأس  عدد أوالده مل يتوقّ   لكنّ 
 . كان رئيساً قدمياً يف وسط قبيلة، أكثر منه والداً ألسرة ابملعىن الغريب هلذه الكّلمة.  )1(العدد من البنات 

د  وكان امللك عصامياً درس على نفسه. حرمه طرده من الر�ض وهو يف عامه احلادي عشر من الرتدّ    
غياب املعلومات   ألنّ   ،تهت يف دراساع والتفتّ  ابلتايل من ظاهرة التقطّ على املدرسة بصورة منتظمة، وكان يتأملّ 

التارخيية والدينية عنه كان يعجزه يف بعض األوقات عن مواجهة "العلماء" ومناقشاته هلم، أولئك الذين ال 
دوا نصاً من النصوص القدمية، وما مل يستشهدوا بنقطة من العلوم الدينية. وأيضاً قد يفتحون فمهم ما مل يورِ 

 
 األسرة السعود�ة.   انظر في الملحق من الكتاب شجرة أنساب .  1
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وقد منحهم،    ،ر ثقافة منه. فكانت تربيتهم موضع عنايته اخلاصة كان حريصاً على أن يكون أوالده أكث
 سني. بني، رجاالً من أملع األساتذة املدرّ كمرّ 

مثل هذا اإلنسان الكبري ال يسعه إال أن يدفع ضريبة ثقيلة للموت، وال سيما يف بالد ترتفع   والثابت أنّ    
يها غري القليل عن شروط الوقاية الصحية. فيها نسبة الوفيات إىل درجة عالية، حيث ال يعرف الناس ف

، قضت األنفلونزا األسبانية، اليت اجتاحت اجلزيرة العربية كّلها، على األمرية جوهرة يف 1919ففي عام  
 بضع ساعات.

لألمرية جنازة كبرية    ها حباً شديداً، بوفاهتا اليت هدمته من األمل. وأعدّ م ابن سعود، الذي كان حيبّ دِ فصُ   
عت وفاهتا، قضى كّل أ�مه تقريباً وهو وخالل األسابيع اليت تبِ   ،دفنها يف زاوية من حدائق القصر  جداً مث

طعام وممتنعاً عن االهتمام ابلقضا� العمومية. كان   يتلو القرآن ويدعو هلا قائماً عند قربها، رافضاً تناول أيّ 
يف رأي العني. فلم يكن أبداً من قبل يف   ذبلحزنه الصادق املخلص يثري األمل عند الناظر إليه. كان امللك ي

 واإل�يار.  حياته على مثل هذه احلال من الكآبة والغمّ 

األمل يف هذه املرة   الوابء نفسه محل معه ولده البكر، تركي، وكان يف العشرين من عمره. لكنّ   على أنّ    
ر. تركي،  هذه الضربة الثانية من القدَ ه لن يتغلب على  ابن سعود أنّ   كان أكرب من أن حيتمله. لقد ظنّ 

الفىت اجلميل، اجلريء! تركي الذي مل يكن له شبيه يف صيد البازي! تركي الذي كان امللك قد وضع فيه 
كّل هذه املعارك،    مَ كّل كرب�ئه وكّل أمله، لن يكون هناك بعد اليوم، ليتابع عمله يف يوم من األ�م! وإذاً فلِ 

هذين   ر ابن سعود يف اللجوء إىل صومعة. إنّ ل لن يقطف شيئاً من الثمر؟ وفكّ ولده املفض  ما دام أنّ 
وبدت له ممارسة السلطة شيئاً ال معىن له وال فائدة   ،را صحتهاملأمتني، املتعاقبني واحداً وراء اآلخر، قد دمّ 

 منه. 

ل أحداً من ، معزوالً يف قصره، ال يستقب1922، 1921، 1920وعاش ابن سعود، خالل األعوام،    
اهتماماته الوحيدة كانت مقتصرة   ل والصالة. إنّ مه كّلها للتأمّ خراً أ�ّ الناس، وال يفتح فمه إال �دراً، مدّ 

ل مرحلة سكون يف اجلزيرة هذه الفرتة كانت متثّ   على تالوة القرآن ودراسة التاريخ اإلسالمي، والواقع أنّ 



298 
 

ه مل تكن جلمود امللك إقامة احتادها التحالفي اهلامشي. على أنّ العربية. ويف الوقت نفسه كانت انكلرتا حتاول  
 كّل مبادرة من قبله، خالل تلك األعوام امليتة، كان ال بد من أن تنتهي إىل الفشل.   آاثر سيئة، إذ أنّ 

اخلور    بت على ضعفها. إنّ قها وتغلّ نت مبرور الزمن، واستعادت حيويته تفوّ صحته مل تلبث أن حتسّ   لكنّ    
جراحه قد   ج. وشعر فهد الصحراء أنّ عصيب الذي لغم قواه وهّد حيله مل يلبث حىت أخذ خيتفي بتدرّ ال

ه للحياة، وعاد إىل الصيد، وكما يكون شأن الشجرة القوية اليت خترج أغصا�ً بدأت تلتئم. هكذا استعاد حبّ 
عاطفته احلارة اليت كانت    ابن سعود قد نقل  خضراء يف املكان الذي قطعت منه مثلها فأس احلطاب، فإنّ 

 وقفاً على ولده تركي، إىل بقية أوالده.  

م يف   1902هـ و    1319هناك األمري سعود بن عبد العزيز، املولود يف الكويت خالل شهر شوال     
ا جيد فيه العرب إشارة إىل حسن املنقلب وهذا ممّ   –الساعة نفسها اليت كان يغزو فيها ابن سعود عاصمته  

وبذلك أصبح الطفل سعود بعد وفاة أخيه وريث اململكة.    –على مستقبل طيب كرمي للطفل الوليد  وعنوا�ً  
ات  كان يشبه أابه شبهاً غريباً، إن يف بسطة جسده أو يف خصائص نفسه وأخالقه، وكان قد أثبت مرّ 

ن قيادة القوات ع  كثرية لياقته التامة من أجل احلرب والسياسة. فمنذ بلغ الثامنة عشرة من عمره مل يكفّ 
ه حكم الر�ض، خالل غياب ابن سعود السعودية، يف حائل، يف اليمن، وأيضاً يف أماكن أخرى. كما أنّ 

إليه   لَ د يف أن يكِ امللك مل يرتدّ   يف احلجاز، وكشف يف ممارسته هلذه الوظائف عن نضج مبكر، حىت أنّ 
خره ابن م إىل امللك أعظم برهان على الوالء الذي ميكن أن يدّ ). مث قدّ 1930مركز نيابة امللك يف جند (

(رمبا   ة عليه أربعة قتل  ي مناسك احلج يف مكة، انقضّ ، بينما كان ابن سعود يؤدّ 1934ألبيه: ففي عام  
 بتحريض من اهلامشيني). 

ه. وكان البدو ياً الطعنات حملّ م على محايته بنفسه، متلقّ فقد أقدَ   وملا كان سعود إىل جانب أبيه مصادفة،   
ه إليهم بطريقة بسيطة ومباشرة تبلغ قلوهبم. كان  ه يشاركهم يف طريقة عيشهم ويتوجّ ونه حباً شديداً ألنّ حيبّ 

 . اجلميع أبساليبه وتصرفاته الرقيقة احملببة  ز ابجلالل يف مشيته، ويسرّ رشيق القامة ممشوقاً يتميّ 

هذه   ه ال يتكّلم أية لغة أجنبية). لكنّ ظاً من ابن سعود ( كان يفاخر سواه يف أنّ رمبا كان يبدو أكثر حتفّ   
مه أن ميتطي  ز أحدمها من اآلخر. لقد رابه أبوه يف مدرسة شديدة قاسية، فعلّ هي السمة اليت كانت متيّ 
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يف طعامه على حفنة من حبات التمر.   حصانه وينطلق به أ�ماً كثرية دون سرج وال ركاب، وأبن يقتصر
 ساً لدينه.  كامالً ووهابياً متحمّ لقد كان جند�ًّ 

ه بني. (إنّ ووضع إىل جانبه مستشارين جمرّ   ، ابن سعود ولده الثاين فيصالً �ئباً للملك يف احلجازكما عّني     
 زية بطالقة).  مرأة واحدة كما يتكّلم الفرنسية واالنكلياخالفاً ألخيه سعود ال ميلك غري 

 جتاه العصري والديناميكي يف داخل اململكة.  ل يف شخصه االففيصل ميثّ 

مل يلبث أن أصبح فيما بعد وزيراً للشؤون اخلارجية، مث رئيساً جمللس الوزراء، حيث استطاع أن يثري   مثّ    
 عجاب اآلخرين بفضل معرفته للعامل الغريب. إسريعاً 

ن سعود من ولده السادس، منصور، املراقب العام للمعسكرات ووزير وبعد ذلك بسنوات قليلة جعل اب
ا األوالد اآلخرون فقد كانوا ما يزالون صغاراً ليشاركوا يف محل جانب نشيط من مسؤوليات الدفاع الوطين. أمّ 

 احلكم ومشكالته.  

لنفسه ببعض املهمات اليت تعزّ     متها تطوير األخوان وحتديثهم. عليه، يف مقدّ   احتفظ امللك شخصياً 
قوا جناحاً كبرياً مل يسمع مبثله من قبل، منذ العصر الذي اجتمع فيه عدد من األخوان قد حقّ   والواقع أنّ 

اختيارها من   اتلني يف اجلزيرة العربية قد متّ عني مث أقاموا يف أرطاوية، بقيادة مطيب. وملا كانت خنبة املقاملتطوّ 
ة طاغية كشفت عن فاعليتها يف تربة والطائف، منظمة األخوان، فقد أصبحت هذه األخرية مبرور الزمن قوّ 

حلاق السريع لبالد  كما استولت على مكة وجدة واملدينة، وأعادت األمن والنظام إىل احلجاز ومسحت ابإل
 عسري. 

سعود    لكنّ     احلدّ ابن  يتجاوز  ال  حبيث  الواقعية  فلمّ   من  قوته.  تقدير  قد يف  األخوان  منظمة  ا كانت 
�ا مل تكن كافية لتأمني السالمة للدولة  إفت ملهمتها ابعتبارها "ميليشيا الصحراء" بصورة معجبة، فتكيّ 

اإلطارات   حه وتطوير التدريب عنده ورفع مستوىالسعودية. ومن هنا انصرف إىل تنمية قواه وحتسني تسلّ 
 املختلفة.  
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مكا�هتا جيشاً أوروبياً. لقد كان ابن سعود منظمة األخوان ال تستطيع أن تنافس إب  ومما ال شك فيه أنّ    
ه ال خيدع نفسه حول هذا املوضوع، ومن أجل ذلك مل حياول يف يوم من من الوضوح يف الرؤية حبيث أنّ 

 األ�م أن جيابه ابألخوان القوات الربيطانية.  

قلة السكان يف اجلزيرة العربية مل تكن تسمح قبل وقت طويل بتعبئة واسعة النطاق مرتفعة العدد.   على أنّ    
ن أكرب جيش يف العامل العريب. وهبذا املعىن كان يف وسعها أن تضمن احرتام احلدود،  ولكنها تستطيع أن تكوّ 

صف به من احلركة واملهارة ا بفضل ما تتّ حىت أ�ّ واحليلولة دون أية حماولة عدوانية من قبل الدول اجملاورة، و 
 ية لكّل قوة أجنبية حتاول أن حتتل البالد عسكر�ً.  يف حروب العصاابت قادرة على خلق مزعجات جدّ 

ا السرعة يف احلركة،  نت هلا النجاح، إ�ّ أعظم األوراق الراحبة عند منظمة األخوان، تلك اليت طاملا أمّ   إنّ    
اطتهم، وقدرهتا على العمل دون أن حتسب حساابً للمسافة اليت تفصلها يف ميدان القتال وزهد اجلنود وبس

املعضلة اليت كانت تواجه امللك هي التحديث والتطوير دون أن تفقد امتيازاهتا    عن قواعدها الثابتة. إنّ 
غري مفيدة، أو    اخلاصة. من أجل ذلك كان جيب أن تزداد قوة النار عندها دون أن جيري إثقاهلا بعراقيل

 تصغري مدى العمل عند وحداهتا.  

بني انكليز  واستدعى مدرّ   ،اشرتى ابن سعود مدافع رشاشة، وبعض السيارات املسلحة، ومدفعية خفيفة    
س مدرسة اإلطارات العسكرية، وعني هيئة دائمة استعمال هذه األسلحة، مث أسّ   وأمريكيني لتعليم رجاله فنّ 

 رؤساؤها إىل مصر وأمريكا ملتابعة دورات دراسية فيها. ألركان حرب اجليش، ذهب 

دون صعوابت. فكما هو الشأن يف كّل مشروعات امللك، يظهر   حتديث منظمة األخوان مل يتمّ   على أنّ    
ب عليه. لقد كان الفرسان الوهابيون يعتربون املخرتعات التكتيكية جيب التغلّ   يف البداية تيار من العداوة قويّ 

للدول املسيحية عمًال من أعمال الشيطان، وكانوا يرفضون ترك السيف واجلمل من أجل الرشاش والسيارة.  
حممداً نفسه ما كان يف وسعه   نّ إا يقولون: "ليس السالح هو الذي يهب النصر. بل هو هللا سبحانه.  كانو 

نا نّ إاملالئكة هابطة من السماء وتقاتل إىل جانبه! فإذا أخذ� هذه األسلحة ف  أن يربح معركة بدر لو مل أتتِ 
بعد ذلك رعاية هللا عز وجل.   املالئكة، مث خنسر  قوّ نه ال سبيل  إسنخيف  بتطوير إىل ز�دة  ة األخوان 

 أسلحتهم بل بتعميق اإلميان، والصوم والصالة".  
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هذا يعين زلزلة جمموعة من العقائد يف    قناع هؤالء الرجال خبطأ أحكامهم، فإنّ إكان من الصعوبة مبكان      
نفوس، قد يصبح زواهلا مصدر خطر على وحدة األخوان ومتاسكهم. لقد حدثت هزات خطرة، مرات 

 ثرية، داخل تشكيالت هؤالء اجلنود. ك

ان يف صفوفهم. هيجواضطر ابن سعود أن يضع يف كفة امليزان كّل سلطته لتهدئة هيجا�م ووضع حد لل
دين. وبعد فرتة من بعض الضباط املتمرّ   –ثل  م دون شفقة كّل حماوالت التمرد، وأعدم، ضرابً للمَ لقد حطّ 

 األخوان.   اإلضطراب القليل عاد اهلدوء إىل جمموعة 

فة ا التشكيالت العاملة فهي مؤلّ حتياطيني. أمّ قسم اجليش إىل فئتني: األخوان العاملني واألخوان اال  مثّ    
ألف مقاتل، وهي تشكّل ابلتايل فيلقاً اثبتاً جرت تعبئته من بني املليون ونصف املليون من البدو   25من  

 تمة، كّلفلت قيادته إىل إطارات متقدّ ز جتهيزاً جيداً، ووكِ محل السالح. هذا الفيلق جمهّ   نَّ الذين بلغوا سِ 
حتياطية  ا التشكيالت االابلقيام أبعمال الشرطة يف الصحراء واحلفاظ على النظام واألمن الداخليني. أمّ 

 اع واخلصومات العسكرية.  ا بقيت يف املستعمرات الزراعية، وكانت ال جتري تعبئتها إال يف فرتات النز فإ�ّ 

من   اً ألف  150ية، ميكن عند احلاجة أن تصل إىل  الدولة السعودية متلك قوة عسكرية جدّ   ا اليوم، فإنّ أمّ    
ا جمهزة جزئياً أبسلحة أمريكية من تلك اليت جرى تسليمها خالل احلرب العاملية الثانية مبوجب الرجال. إ�ّ 

أو من "فائض" األسلحة اليت تركت يف البصرة من قبل الوال�ت املتحدة، واليت   ) 1(قانون "اإلعارة والتأجري"  
 ر إرساهلا إىل االحتاد السوفيايت. كان قد تقرّ 

اجليش   عون)، فإنّ رجل مدرّ   7000فرسان واملدفعية وسالح اإلشارة والدابابت (  ويف خارج وحدات ال   
ارون ف من أسراب كثرية من طائرات املطاردة، يقودها يف أكثر احلاالت طيّ السعودي حيتوي على طريان مؤلّ 

 ينتسبون إىل فتيان البالد... 

 
. وسنرى ف�ما �عد ما هي الشروط 1943�فضل هذا القانون دخلت العر��ة السعود�ة في عداد الدول المستفیدة عام    . 1

 .الموضوعة لهذا األمر
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األوتوماتيكية والسيارات املسلحة، لن   اجليش السعودي اجلديد، الذي يستعمل الراديو، واألسلحة   "إنّ    
  ده الكاتب العسكري االنكليزي ليدل هارت عارض "هذا ما يؤكّ   معتدٍ   ل أيّ بَ يكون موضع ازدراء من قِ 

)1(  . 

عندما بدأ مصطفى كمال يضع "خطته يف حتديث تركيا اجلديدة" موضع التنفيذ، اصطدم بصعوابت    
ه  كّل املعضالت يرتبط بعضها ببعض. وكذلك ابن سعود فإنّ   من أنّ ب عليها، بسبب  يكاد يستحيل التغلّ 
 ر خوان. وتطوّ ر األ أمن البالد والدفاع عنها كا� مرتبطني بتطوّ   هبذه الواقعة نفسها. إنّ   مل يلبث حىت أحسّ 

دورها مضاعفة املستعمرات الزراعية موصولة ب  قاً مبضاعفة املستعمرات الزراعية. لكنّ خوان بدوره كان متعلّ األ
 مبعضلة املاء.  

مل يكن من قبيل املخاطرة أتسيس قوة بالد وحتقيق رفاهيتها على الزراعة، يف الوقت الذي تكون هذه  أوَ    
فة من الصحاري يف اجلزء األكرب من أراضيها، فال يكون فيها �ر وال تستقبل من السماء غري البالد، مؤلّ 

ينتصب يف طريق ابن –هذه اآلفة الرهيبة  –؟ كان اجلفاف سبعة سنتيمرتات من املطر خالل العام الواحد
ر اإلنسان يف حتويل  نكسار. لقد كان من اجلنون أن يفكّ ض إرادته أمامها خلطر االسعود كصعوبة تتعرّ 

هذا أشبه ما يكون بفكرة   الطبيعة وتعديلها وهي اليت صنعت مصري اجلزيرة العربية منذ آالف السنني! إنّ 
 س... إيقاف مسرية الشم

امللك رغم النصائح اليت يغدقها عليه كّل من حييط به من النصحاء واملشريين، رفض   ومع ذلك فإنّ    
الغريبة، فيما خيصّ   عرتاف ابهلزمية. إنّ اال املاء، كانت تنتشر بني   جمموعة كبرية من القصص واحلكا�ت 

ث عن عصر قدمي كا�ت تتحدّ سلف منذ عدد من األجيال. هذه احل   عن  البدو الذين يتناقلو�ا خلفاً 
ون أكتافهم ويقولون:  أكثر الناس كانوا يهزّ   كانت فيه اجلزيرة العربية كّلها مغطاة ابحلدائق والغاابت. لكنّ 

 من احلقيقة.   يف هذه األساطري جزءاً  ا أساطري! أما ابن سعود فكان مقتنعاً متاماً أبنّ إ�ّ 

صل بعضها ببعض مواطن املاء عندهم وآابرهم يتّ   عتقاد أبنّ ون على االالعرب يصرّ   واجلدير ابلذكر أنّ    
قصة كرة من اخلشب   ،منهم على األقوال الشائعة   ون، اعتماداً وكانوا يقصّ   ،بطرق ممدودة حتت سطح األرض

 
 . 1951  یونیو (حز�ران)   20انظر: �اري ماتش  .   1



303 
 

مئات   من  بعد كثري  على  آخر  ينبوع  يف  خفية  بطريقة  ذلك  بعد  وجدت  مث  ينبوع  أعماق  يف  ضاعت 
م يعرفون مىت أمطرت السماء يف منطقة بعيدة، مبجرد أن  وكانوا يزعمون أيضاً أ�ّ الكيلومرتات من هناك.  

يشهدوا ارتفاع مستوى املاء يف آابر منطقتهم. وعند شواطىء اخلليج العريب، كان صيادو اللؤلؤ يغطسون 
املاحلة  املياه  العذبة حتت طبقة  املياه  البحر طبقة من  تلك   وكانوا حيملون معهم  ، ليجدوا يف أعماق  من 

الينابيع البحرية   هذه الظاهرة دليل قوي إىل أنّ   ليس أنّ أوَ   .من صوف اخلرفان وشعر اجلمال  األعماق خصالً 
حتت املاء موصولة يف قنوات عميقة مبثلها يف املنطقة الربية الداخلية؟ أال يوجد يف مكان ما حوض هائل 

 من املاء، دفن عميقاً حتت درع من الرمال؟ 

أيضاً     اال  هذا  هذه  وكانت  نفسه،  امللك  يقوله  حتضّ ما كان  الشعبية  جهوده عتقادات  متابعة  على  ه 
ستمرار يف بذهلا. وقد اقرتح عليه حافظ وهبه، وزير الداخلية، أن يستقدم مهندسني مائيني أمريكيني. واال
ولوا استكشاف  ة أخرى ابتسم احلظ للملك. فقد قدم املهندسون من الوال�ت املتحدة األمريكية، وحاومرّ 

. ليس فقط جماري حنيلة منها،  !لقد اكتشفوا املياه  .هلاماهتمإدون خواطر البدو و فإذا هبم يؤكّ   ،ابطن األرض
بل منتشرة وموزعة حتت   ،د من املواطنبل ذخيـرة غزيرة منها نسبياً. وهي غري موجودة فقط يف عدد حمدّ 

 ن حتتوي عليها. ا ميكن أ أ�ّ  الرمال، حىت يف أمكنة مل يكن أحد يظنّ 

للبدو نوعاً من احلس السادس ميكنهم أن حيزروا به أين حيفرون ليجدوا املياه.   كتب جريالد دوغوري: "إنّ     
ض للسقوط أبداً، وال يستطيع األجنيب، مهما فعل، أن يكتسبها أبداً. وهم خيضعون هلذه ا غزيرة ال تتعرّ إ�ّ 

جود املياه حىت يف األماكن اليت مل تكشف عن شيء منها  ون على و الغريزة بقدر من الثقة، حبيث يصرّ 
قه ويساعد العريب الغريب يستعيد تفوّ   احملاوالت الفنية اليت يقوم هبا اخلرباء األوروبيون أو األمريكيون. لكنّ 

صة هلذا األمر،  بطريقة �جحة حينما يقوم بعمليات التنقيب على أعماق كبرية بواسطة األجهزة املخصّ 
. وهذا ما حدث على التحقيق مع املهندسني )1(   الدقيقة بطبقات األرض تتجاوز إدراكات البدويفمعرفته  

نوا البدو من الوصول إىل حبريات املياه يف ابطن األرض، وهي اليت كانوا يستشعرون  األمريكيني. هؤالء مكّ 
 وجودها مبلكاهتم اخلاصة، لكنهم ال يستطيعون الوصول إليها الفتقارهم إىل اآلالت واألجهزة الضرورية.  
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هائل كبري ابر ذات املنسوب الضئيل فجرى حفر بئر جديدة. وإذا هبا ثقب  كان يف الر�ض عدد من اآل    
 مرتاً.   30م وعرضه  120بلغ عمقه 

ادواردز الذي كان يدير أعمال احلفر: "لن أنسى اليوم الذي جاء فيه امللك   –ج    –كتب كينيث   -
ق إىل صفحة املياه اليت كانت تتألّ   يزور ورشة العمل عند�. لقد احنىن فوق حافة البئر ونظر طويالً 

عة هلا، ناك، أمثن من الذهب، املياه الصانعة للحياة واملوزّ يف أعماق الثقب القامت. كانت املياه ه
نه من تنفيذ مشروعاته وخططه وحتويل وجه مملكته شيئاً فشيئاً. وعندما انتصب قائماً، واليت ستمكّ 

قتني ابلدموع. فضرب ر كان وجهه الثابت اهلادىء يف العادة قد بدا مضطرابً. وكانت عيناه مغرو 
هنا    بقِ القد قمت � إدوارد بعمل معجز!    نفعال:مضطرب من االعلى كتفي وقال يل بصوت  

ا يف ! أمّ )1(نا سنحيل اجلحيم نفسه إىل جنة  إنّ !،  مخسة عشر عاماً فنرغم الصحراء على الرتاجع
موارد هذه    ة مياه ابطنية أخرى على بعد أربعني كيلو مرتاً من املدينة. إنّ كتشفت حبري ا جدة فقد  

ن املسؤولني من تزويد جدة حباجتها البحرية ابنضمامها إىل املوارد األخرى يف وادي فاطمة ال متكّ 
ره الناس  بل كذلك حمالت وقرى جماورة أخرى حيث مل يعرف يف حدود ما يتذكّ   ،إىل املاء وحسب

 صة لذلك. هاريج خمصّ املياه قد وجدت فيها أبداً. كانت تباع فيها يف الرباميل أو حتفظ يف ص أنّ 
  

ى حقيقية من العمل. وابدر ابن سعود إىل توجيه األمر إبعادة العمل يف دت محّ هذه االكتشافات ولّ    
ات ء ببناء األقنية واملمرّ دِ بُ   صالحها وتعميقها يف منطقة جند فقط) مثّ إ  اآلابر املرتوكة. (أكثر من مائة منها متّ 

اء سدود الحتجاز املياه يف جبل طويق، سلسلة اجلبال اليت تقوم بدور ء ببندِ املائية عرب الصحراء، بل بُ 
  هذا كّله إبدارة وزير املالية عبد هللا السليمان. وأخرياً متّ   السلسلة الفقرية للجزيرة العربية الوسطى، وقد متّ 

مجايل املنسوب إا  م. أمّ 250حفر شبكة كاملة من اآلابر االرتوازية اجلديدة، اليت وصل بعضها إىل عمق  
فإنّ  بتزويد  من مياه اآلابر احملفورة  العام   400ه يسمح  املاشية حباجتهم منها يف  ألف ومليوين رأس من 

 الواحد.  
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امللك قد فتح مواطن جديدة للمياه، فإذا ابلناظر   هذا وقد انتشر يف الصحراء كما ينتشر احلريق، نبأ أنّ    
ب. لقد توافد مائة ألف من البدو يسوقون أمامهم مائة ومخسني يرى أمامه مشهداً يدعو إىل الدهشة والعج

قوا مجيعاً حنو خط اآلابر، يف ألفاً من اجلمال، ومائة ألف من املعزي، مث مائيت ألف من اخلرفان، وتدفّ 
 ا أكثرهم فقد عادوا إىل اهلضاب العالية اليت كانوا قد جاءوا منها بعد حة، لسقاية حيوا�هتم. أمّ عات فرِ جتمّ 

آخرين منهم مل يغادروا هذه األمكنة واختاروا البقاء يف الود�ن   لكنّ   ،هبمرَ أن ذهب الظمأ عنهم ومألوا قُـ 
)1(  . 

املتدفّ     املياه  أن متتد وتنتشر وبفضل هذه  املنتظر  الدنيا بصورة مفاجئة، كان من  اليت خرجت إىل  قة، 
وجه منطقة كاملة من الكرة األرضية سيجد نفسه يف   حدائق وحقول من النخيل ومستعمرات زراعية. إنّ 

 ل كّليني.  وحتوّ حالة تغّري 

يقدّ ا    املتحدة مهندسني زراعيني وطلب منهم أن  الوال�ت  يقيّ ستقدم امللك من  تقريراً  إليه  به موا  مون 
مواردها ووضع الوضع الزراعي يف البالد. فراح هؤالء اخلرباء جيوسون خالل اململكة يف كّل اجتاه حلصر  

رفعوا إىل ابن سعود تقريراً حافالً ابحليوية واحلماسة. هذه الوثيقة كانت مؤلفة من مثّ    ،تقديرات لكفاءاهتا
التقنيني األمريكيني قد ظهروا بكامل   تفاؤًال من غريها. واملثل على ذلك أنّ   مائة صفحة، كّل منها أشدّ 

دوا رض للزراعة يف منطقة األحساء وحدها، مث تعهّ ألف هكتار من األ  26هتم حني ابشروا بتخصيص  قوّ 
ضاعف ثالث مرات أو أربعاً من املمكن أن يُ   ا قطاف الثمار فإنّ مبضاعقة هذا الرقم خالل ثالثة أعوام. أمّ 

ينتهي التقرير    نتاج يف تربية احليوا�ت أو زراعة األرض. مثّ يف فرتة قصرية. يف كّل مكان كان ميكن ز�دة اإل
 ه، من الناحية العملية، ال حدود لإلمكا�ت الزراعية يف اجلزيرة العربية.".  لتوكيد الواعد التايل: إنّ بعد ذلك اب

ر، منذ بلغته وأصبحت بني يديه، أن ينتقل إىل هذه املعطيات ذهبت بعيداً إىل ما وراء آمال امللك. فقرّ    
ة وز�دة عددها وربط إحداها ابألخرى  مرحلة التنفيذ. وكان غرضه األول هو تكثيف املستعمرات الزراعي

 بسلسلة من احلدائق.  
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ل امللك، وها هو ا بساتني الر�ض وحدائقها فمن الطبيعي أن تكون موضع االهتمام اخلاص من قبَ أمّ    
زدهارها غري العادي. يقول لنا ا، قد صدمته دهشة عارمة بسبب  1935جريالد دوغوري الذي زارها عام  

كثرية جداً من أشجار املشمش   رى على امتداد املياه اجلارية يف وادي حنيفة، أعدادٌ دوغوروي: " كانت تُ 
دية، وكانت كمائم كثرية  والرمان وقد فصلتها بعضها عن بعض مربعات من نبات الربسيم، ذي اخلضرة الزمرّ 

ذه احلدائق . ه) 1(  1تطري من هنا وهناك، بني شعاعات الشمس، أو ترسم دوائر حول جذوع النخيل الذهبية 
اليت تزدهر طوال العام كّله مل تكن الوحيدة من نوعها. كان يوجد مثلها يف سليل، ومكران، وسلمى وليلى،  
وظهارة وديالم ومنفوحة وسدوس واحلوطة واجملمع وجالجل وزلفي، وهذه كّلها قد نظمت على درجات 

نة اليت كان عبد العزيز قد استوىل  متفاوتة يف اإلرتفاع على سفح جبل طويق، تشرف عليها القصور احملص
 عليها خالل شبابه واليت يعود بعضها إىل عصر سعود الكبري. 

 وكانت البن سعود مزرعة منوذجية كما كان مثلها ملصطفى كمال. وكان، كالغازي، يقضي فيها تقريباً   
وهي واحة طبيعية مساحتها خرها لشؤون الدولة. كانت موجودة يف منطقة اخلرج، كّل األوقات اليت ال يدّ 

امللك، الذي أسكن فيها جمموعة من   كيلو مرت عن مدينة الر�ض. إنّ   50كيلو مرت مربع على بعد    12
جتريبياً   دوارد أن يشرف عليها وأن جيعل منها مركزاً إخوان احملاربني مع أفراد عائالهتم، طلب من  قدماء األ

 ؤسسات واملراكز املشاهبة. ل املقتدى به من قبَ يصلح أن يكون منوذجاً يُ 

ية، قناة من بىن، مستعيناً ابليد العاملة احمللّ   ني من تكساس. مثّ وهنا استحضر إدوارد أربعة اختصاصيّ    
ألف ليرت يف الدقيقـة   35  يها أربع مضخات قوية، تصبّ وتغذّ   ،كيلو مرت   18املياه طوهلا    السيمنت جلرّ 

النتيجة   هيكتار. على أنّ   3000روي مساحة من األرض تبلغ  الواحدة، ويف وسع كمية املياه هذه أن ت
قد جاوزت تقديرات اخلرباء وتنبؤاهتم. فلم تكد األرض تسقى ابملياه، وقد كانت مرتوكة دون سقاية لقرون  

 عديدة سابقة، حىت استيقظت من سباهتا وكشفت عن خصوبة تكاد تكون ذات طابع تفجريي. 
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موم والعواصف الرملية. نبات  شيء هنا ينمو بطريقة سحرية رغم ريح السّ كتب إدوارد إىل أسرته: كلّ     
احللفاء، والشعري، والبندورة، واجلزر، والبصل، والبطيخ األصفر والباذجنان، كّل هذا ينمو ويتكاثر بغزارة 

تكساس قنطاراً يف اهليكتار الواحد، بينما ال تزيد النسبة يف    17ا حقول القمح فإ�ا تعطي  مدهشة. أمّ 
 18ا يسمح ابستخراج  ا الربسيم ففي وسع املزارع أن حيصده خالل عشرين يوماً فقط، ممّ ، وأمّ 4،  5عن  
. وعندما بلغ املركز )1(  وحسب  5،  4يف كّل عام. قارنوا هذا ابملواسم عند� حيث يرتاوح عددها بني    مومساّ 

م له خطط وزارة الزراعة. وهي ادواردز، أن ينظّ التجرييب يف اخلرج أعلى مردود له، طلب ابن سعود من  
سة مل يسبق للجزيرة العربية أن عرفتها عرب اترخيها كّله، كما هي خليقة أن تبدو ظاهرة شاذة غريبة قبل مؤسّ 

 تلك الفرتة أبعوام قليلة. كان القدماء يقولون دائماً: "احلظ السعيد ذو لون أخضر". 

 

ي محاسة  ه إحساس ابلتعب، على دفع اجلزيرة العربية إىل األمام، يغذّ هكذا دأب امللك، دون أن خيامر    
بعض انتقادات البعض اآلخر، ويثري احلماسة فيمن حوله ابملثل الذي يضربه هلم يف نشاطه   بعضهم، ويردّ 

 وحرارة سلوكه.  

يتساءلون ماذا   ى من اإلبداع كانت بعيدة عن أن تفوز ابلتأييد اجلماعي. كان "العلماء"هذه احلمّ   لكنّ    
يريد امللك من هذا كّله؟ أمل يكن يف وسعه االكتفاء حبكم البالد اليت فتحها هبدوء خالص؟ ماذا تعين هذه  
البدع املقلقة اليت يفرضها على اجلزيرة العربية؟ السيارة والطيارة، والتليفون، والالسلكي؟ وانطلقت األلسنة 

إمامهم   ن الفقهاء والعلماء حىت أخذوا يهمسون يف اآلذان أبنّ دون قيد، مث مل يلبث األفراد ذوو النفوذ م
النهج. وكان   البالد إىل اهلاوية والضياع فيما لو استمر على هذا  قد ابع روحه للشيطان. فامللك يقود 

دون القول ضو�م على هذه البدع الشيطانية، ويردّ رون الناس وحيرّ عة" ينتقلون من قرية إىل قرية، حيذّ "املطوّ 
 ده السلف من القدماء: "ال خري يف اجلديد أبداً".  أثور الذي كان يؤيّ امل
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شيئاً لن يوقفه    آلن وقد انطلق يف طريقه، فإنّ اهذه املعارضة مل تكن تقلق ابن سعود أبداً.    واحلقيقة أنّ    
يداً عن أن ى يف إسكات املعارضني أبساليبه اليت يعرف أسرارها دون سواه بععن متابعة مسريته. وراح يتسلّ 

 نتقادات بطريقة مأساوية، فيهزم كّل هؤالء الرجال ذوي الوجوه الكئيبة اجلليلة.  يواجه اال

ستدعى مائة من أشهر فقهاء اإلسالم اد خطوط أول جهاز تليفوين يف قصر الر�ض  ر أن ميدّ وعندما قرّ    
 ووضعهم أمام اجلهاز على طريقة األمر الواقع.  

هذا الشيء الغريب يستطيع أن ينقل الكالم إىل مسافات بعيدة. فإذا   الناس أنّ قال هلم: "يزعم بعض     
ين شديد احلذر ه يثري اإلهتمام حقاً لكنّ ع كالمي يف الر�ض، والعكس ابلعكس. إنّ تكّلمت يف مكة مسُِ 

شيطاين. ولذلك    أخاف أن يكون يف هذه البدعة فخّ ينّ إنوين. ف منه. وأيضاً فقد استدعيتكم، لكي تطمئِ 
اعة يف أبعد خر منكم السمّ آخذ  �  أحدكم سوف يتلو اآل�ت األوىل من القرآن أمام هذا الثقب مثّ   فإنّ 

  ه يكون دليالً إىل أنّ نّ إعرتاض الكالم املقدس أو حدث أي تعديل فيه، فاحجرة من القصر. فإذا جرى  
 نون أخلق اجلميع إبدراك هذه احلقيقة".  الشيطان من وراء ذلك. وملا كنتم خري فقهاء الشريعة، فستكو 

التليفون، دون   القرآن كّلها من خالل  إليهم فعله. فجرى نقل آ�ت  الفقهاء على فعل ما طلب  وأقدم 
إىل طمأنة امللك وقالوا له: ليس يف هذا اجلهاز   نحدوث أي تعديل أو تشويه. عند ذلك ابدر علماء القرآ

 أي ضرر أو أذية.  

فقيهاً معروفاً يف الر�ض، اشتهر   لد عبد الرمحن يف مكة، أخربه بعض شرطته أنّ ينما كان وِ ويف يوم آخر ب   
ودينه الرجل    ،بصالحه  هذا  وقد كان  وظائفه.  لبعض  ممارسته  يف  ارتكاب خطيئات خطرية  على  أقدم 

 عني عليه. فاستدعاه امللك تليفونياً. املشنّ  ابإلضافة إىل ذلك من أشدّ 

ع     يبحث  له:  مضى رسول  يقول  اجلهاز وهو  أمام  الرجل يف مسجده واصطحبه  هناك من   إنّ   -ن 
 .  -يكّلمك من مكة 
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لة لكّل ما صدر عنه. فجثا على ركبتيه أمام اعة وأنصت فإذا به يسمع رواية مفصّ أخذ الرجل السمّ    
ف أمامه كما لو أحداً ال يعرفه غريه، مث راح يعرت   نّ أ  بصوت مرتفع ما كان يظنّ   اجلهاز العامل الذي يقصّ 

 كان يف حضرة هللا نفسه.  

 ين أغفر لك خطيئاتك شرط أال تقول سوءاً يف امللك بعد اليوم أبداً".  وأردف الصوت قائًال: "إنّ    

محلته التشهريية ومل يعد يتكّلم عن   متنع عن شنّ اد الرجل املذعور أبن يعمل مبا أريد منه عمله. مث  وتعهّ    
 حرتام كّلي. أجهزة التليفون إال اب

كان امللك حيلم بتزويد اجلزيرة العربية بشبكة من اخلطوط احلديدية والطرق شبيهة ابلشبكات املوجودة      
عقبة احللم شيء أيسر من حتقيقه! فلم يلبث امللك أن وجد نفسه أمام    عند األمم الغربية الكبرية. لكنّ 

ا عدم توفر األموال الضرورية لذلك.  ب على ندرة املاء: إ�ّ ب عليها أصعب من التغلّ جديدة، يعترب التغلّ 
الدخول النظامية   فأين ميكن احلصول على املبالغ اليت حيتاج إليها تنفيذ أشغال مبثل هذه الضخامة؟ إنّ 

اقتطاع هذا  والواقع أنّ  ،من احلجاج إىل مكة  ة عتماد عليها هي تلك الناشئة من الرسوم اجملبيّ اليت ميكن اال
أيـة ز�دة   إنّ   .ستغالل التجاري ابن سعود، ألنه يعطي محاية املدينتني املقدستني طابع اال  الرسم مل يكن يسرُّ 

هذه الدخول الكافية للقيام   جيريها على الرسوم تعيد إىل الناس ذكرى احلسني السيئة. يضاف إىل ذلك أنّ 
السعودية، فكيف بتمويل بر�مج    ة ، ال تسمح بتحقيق التوازن املطلوب يف ميزانية الدول حباجات احلجاز

للقيام مبشروعات كبرية؟ كانت احلاجة ماسة إىل مبالغ ضخمة لشراء السيمنت والفوالذ واألدوات واآلالت  
 تصنع شيئاً وال متلك أيّ البالد مل تكن    وكّل األجهزة التقنية اليت حيتاج إليها "تطوير اجلزيرة العربية". إنّ 

قتصاد  مصدر من مصادر الطاقة. كان بؤسها عبئاً ثقيًال. وال سبيل إىل االنتقال بني ليلة وضحاها من اال
 قتصاد الرأمسايل. األبوي، إىل اال

ه مرة  طيع جماوزته. لكنّ تالذي ال يس ه قد بلغ احلدّ ه أمام جدار عريض، وأنّ مرة أخرى شعر ابن سعود أنّ    
سمع به من قبل. يف هذه احلياة اخلصيبة ابلضرابت املسرحية والشبيهة حظ مل يُ   – ، كان ذا حظ كبري  أخرى

 دعى إىل الدهشة والعجب. أبقصة ألف ليلة وليلة، أرادت األقدار أن حيدث فيما بعد ما هو  
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التنقيب يف   ر مليجور انكّليزي يدعى فرانك هوملز، كان منصرفاً إىل أعمال ، قدِّ 1920يف خريف عام     
رتقب. فبينما كان يقوم أبعمال منطقة البحرين حلساب شركة حبرية بريطانية، أن يقوم ابكتشاف غري مُ 

احلفر للحصول على املاء، وقع على حبرية صغرية من النفط. والبحرين هي جزيرة واقعة جنويب اخلليج العريب  
ع ع ابستقالل ذايت سبق له أن وقّ تمتّ كيلو مرت من شاطىء األحساء. وكان حيكمها شيخ ي  2على بعد  

 على معاهدة محاية مع االمرباطورية الربيطانية شأن كّل احلكام اجملاورين لشبه جزيرة عمان.

ه هوملز إىل شيخ البحرين وطلب منه أن مينحه حق اخليار يف هذا احلقل النفطي. فحصل عليه. توجّ    
 ه هذا على شركات نفطية يف املدينة. لكنّ امليجور إىل لندن وعرض حقّ د بعقد قانوين، عاد  وبعد أن تزوّ 

املسألة هي من التفاهة حبيث أ�ا مل تثر اهتمامها. فالنفط يف اجلزيرة العربية مل   رت أنّ هذه الشركات قدّ 
فإنّ  تربك   يكن غري أسطورة، وعلى كّل حال  إيران والعراق حىت ال   انكّلرتا كانت متلك كمية كافية يف 

 نفسها حبقول نفطية جديدة.  

ا شركة زيت اخلليج.  متيازه بثمن ضئيل لشركة أمريكية صغرية، إ�ّ اوملا مل يعرف هوملز ماذا يصنع، فقد ابع     
ف  ). وتوقّ   1925بعض اآلابر عند شواطىء اخلليج العريب ( ربيع عام    وقد كانت هذه الشركة تستغلّ 
 عنه بعد ذلك.  ث أحد  األمر عند هذا احلد، مث مل يتحدّ 

ث أية ضجة يف تلك الفرتة، فقد أاثرت اهتمام بعض األوساط  دِ هذه املساومات مل حتُ   وعلى الرغم من أنّ    
 املالية.

، رؤيت جمموعة صغرية من البدو، تنزل عند شاطىء اهلفوف 1930ويف وسط يونيو (حزيران) من عام     
ون ابلعقال أفرادها كانوا يعتمّ   فة. ومما ال ريب فيه أنّ يف منطقة األحساء، تبدو يف ظاهرها غريبة غري مألو 

الظاهرة الفريدة فيهم أ�م مل يكونوا ينطقون بكلمة عربية واحدة وال يتلون   دة. لكنّ والعباءة وهلم حلى جمعّ 
 الصلوات املعتادة، وحياولون جهدهم أال يلفتوا األنظار إليهم.  

بن سعود يعلم حبضورهم حىت أمر إبجراء حتقيق ايه؟ ومل يكد  فما هو العمل اخلفي الذي كانوا ينصرفون إل
 معهم. 
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جهلهم الفاضح    أجابت شرطة األحساء قائلة: هؤالء على التحقيق عمالء سريون لدولة أجنبية. إنّ    
يهم الظاهر والسرية اليت حييطون هبا أنفسهم، هذا كّله ال ميكن أن خيطئه  ابلعادات الدينية يف البالد، وختفّ 

 إنسان من الناس.   أي

هؤالء البدو الغرابء هم يف    ر امللك أن يعتقلهم، ليخضعهم الستجواب نظامي، حني علم فجأة أنّ قرّ    
وهنا عدل   .بني األمريكيني، جاءوا لريوا ما إذا كانت هذه املنطقة حتتوي على نفطاحلقيقة جمموعة من املنقّ 

غون ألعماهلم بكّل هدوء. ولئن كان  ؤالء الشبان يتفرّ بن سعود عن رأيه فأمر حاكم األحساء أبن يرتك ها
 .  )1(ولد عبد الرمحن قد رزق إهلاماً سعيداً، فقد كان اإلهلام يف ذلك اليوم 

حبرية النفط اليت تنتشر من القوقاز    فاكتشفوا أنّ   ،رون بسلسلة من أعمال التنقيبقام هؤالء البدو املزوّ    
فكم كان يوجد   .حىت اخلليج العريب، مروراً بفارس والعراق، متتد حتت البحر حىت قلب شبه اجلزيرة العربية 

ه كثري الثابت أنّ   من "الذهب األسود" حتت رمال الصحراء؟ كان من املستحيل اإلجابة عن ذلك. لكنّ 
النماذج   صول عليها من بعض التقنيات اجلارية. وعلى كّل حال فإنّ احل   ات اليت متّ جداً، يف ضوء الكميّ 

 اليت أخذت كانت ذات خصائص استثنائية. 

هذا النبأ أحدث من الضجة يف أوساط الغرب املالية أكثر كثرياً مما أحدثه اكتشاف هوملز قبل ذلك      
رت هذه العبارة طارت من فم إىل فم، وكرّ ه قد عثر على النفط يف اجلزيرة العربية! "  ببضعة أعوام. "يبدو أنّ 

لو أقوى الشركات جاؤوا يعرضون على امللك يف لندن، وأمسرتدام، ونيويورك وابريس. مث رؤي يف الر�ض ممثّ 
شراء حقوله النفطية. لقد كان بينهم رسل شركة رو�ل دوتش وشل، وستاندرد أوبل، واملفوضية السوفياتية  

أم فيهم  السائلة،  و للمحروقات  وأرمن،  وهولنديون،  وانكليز،  �ابنيون. كانوا أريكيون،  وروس وحىت  ملان، 
حمموم. وكان وزير املالية حماصراً   يتزامحون مجاعات يف أهباء القصر، ويطالبون مبقابلتهم يف إحلاح عصيبّ 

ابلطلبات الكثرية. كّل واحد منهم يريد أن يقابله قبل اآلخر من أجل أن يسبق منافسيه. كّلهم حسب 
العريب، ويشعرون حببّ  العربية. لكنّ   أقواهلم، ال يفكرون إال بسعادة الشعب  نزيه للجزيرة  ابن    مفاجىء 

 
أّن الملك قد غّیر رأ�ه �عد تدّخل �ینیث جـ. ادواردز، الذي �ان یهتم في ذلك الوقت �المر�ز    – واألمر ال یبدو مستحیًال    – یزعم �عضهم    . 1

 ّبون أ�ضًا... من تكساس و�ذلك المنق   الزراعي في الخرج و�ان ابن سعود �ح�ه �ثیرًا. فادواردز 
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هذا يتعارض مع    جعلهم ينتظرون أسابيع كثرية. وعندما لفت نظره أبنّ دع أبقواهلم اجلميلة. لقد  سعود مل خيُ 
  :ما عرف عنه من روح اجملاملة أجاب مبتسماً 

 ل هذا النوع من احلجاج!".  عامَ ين أعرف كيف يُ ف! فأ� زعيم ديين. وإنّ " دعوين أتصرّ    

  تراب من أراضيه. كان يرى أنّ   ورغم أكثر العروض فتنة وجاذبية، رفض امللك رفضاً قاطعاً أن يبيع حبة    
ه مل يكن من حقه أن يتنازل عنها. كان ال يوافق إال نّ أه هو شخصياً، و شعبه بقدر ما ختصّ   أرضه ختصّ 

ة لكّل التمديدات أن تعود إليه امللكية التامّ   طعلى أتجريها. وال يكون التأجري إال لفرتة حمدودة، وعلى شر 
 واآلالت بعد انتهاء العقود. 

احلاجة إىل املال ليتابع بر�جمه يف تطوير اجلزيرة العربية وحتديثها. ومن املمكن   ان ابن سعود يف أمسّ وك   
ل واحلذر حبيث مل يبادر إىل تقييد يديه أن تصبح قضية النفط هذه مصدراً ملوارد كبرية. لكنه كان من التعقّ 

 قبل أن يفكر ملياً يف كّل وجوه املسألة.  

ا الشركة اليت كانت قد اشرتت امتياز  تعامل مع شركة أمريكية صغرية، شركة زيت اخلليج، إ�ّ ر الوأخرياً قرّ    
 هوملز القدمي.  

وعندما سئل امللك عن السبب الذي دفعه إىل اختيار هذه الشركة األمريكية املتواضعة دون غريها من     
 ح قائًال: شركات البلدان األخرى، صرّ 

الوال�ت املتحدة    ع ابستقالل أكرب ابلنسبة حلكومتها. يضاف إىل ذلك أنّ تتمتّ الشركات األمريكية    "إنّ    
فإنّ  فيها كالدول األوروبية. وأخرياً  العربية وليست هلا أغراض سياسية  عن اجلزيرة  بعداً  بعض    هي أكثر 

 م".  ر بثمن. وأ� أرجو أن يفعل هؤالء مثلهمـوا يل خدمات ال تقدّ مواطين الوال�ت املتحدة قد قدّ 

ه وضع يف لعبته  هكذا حاول رئيس زيت اخلليج وابن سعود القيام بلعبة حاذقة. لقد اعتقد كّل منهما أنّ    
 هما كا� خمطئني.  كّل األوراق الراحبة. لكنّ 

حتكارية النفطية، ابعتبارها وريثة لكبار السادة اإلقطاعيني الذين جاءوا يقيمون يف بالد الشركات اال  إنّ    
فهناك الشركة اإليرانية االنكليزية، وشركة نفط   .الشرق عصر الصليبيني، تنتشر اليوم حول اخلليج العريب كّله
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نيو  –شل    –العراق، وشركة رو�ل دوتش   أويل  أرامكو، وشركة ستاندرد  الكويت، وشركة  نفط  وشركة 
الذهب األسود"    "تضخّ   جرسي من كاليفورنيا، وتكساس أويل، وسوكوين فاكيوم وأخرى غريها، اجتمعت،

متيازاهتا، ومناطق طرادها هي احلقول النفطية، اا إقطاعاهتا فهي  أمّ   ، دون ملل أو تعب من أحشاء األرض
نة هي املصايف، وبروجها الرئيسية هي "بروج اآلابر" املتأللئة، ورمز قوهتا هو هذه األساطيل وقالعها احملصّ 

 العرب إىل احمليط اهلندي.  جهة من شطّ  و�اراً متّ الطرق البحرية ليالً  من الناقالت اليت تشقّ 

  كانت بدا�هتا متواضعة، بل صعبة جداً. مثّ   .ها مل تكن كذلك دائماً سات جبارة، لكنّ ا اآلن مؤسّ إ�ّ    
ا، من أجل أن متضي أعماهلا يف الصمت رت ومنت عرب سلسلة من األزمات، واملنازعات، كما أ�ّ تطوّ 

اإلد أو يف ظلّ املخملي جملالس  تتورّ   ارة  مل  الوزارات،  عنيفة، خطرة، ويف بعض  مكاتب  تكون  أن  ع عن 
"حرب النفط" اليت تدور يف عنف شديد منذ نصف نصف قرن يف هذه املنطقة   األوقات دموية أيضاً. إنّ 

  ،ها مل تعرف السالم أبداً ولكنّ   ،لت هد�ت وفرتات اسرتاحة يف بعض األوقاتمن الكرة األرضية قد سجّ 
 إىل الوراء.  دة من املصاحل واألطماع يفرض علينا العودة قليالً الدخول يف هذه الشبكة املعقّ و 

، اكتشف رجل أعمال انكليزي، دارسي، مادة النفط يف بالد فارس، وحصل على 1906حول عام     
بعد ذلك بقليل  اإليرانية.    –س مع رؤوس أموال بريطانية شركة الزيت االنكليزية  متياز من قبل الشاه، وأسّ ا

صل من سلطان تركيا عبد احلميد بواسطة  حي أن    – استطاع السري هنري دتردينغ، رئيس شركة رو�ل دوتش  
ست هلذا . ولقد أسّ )1(يف استغالل النفط من منطقة املوصل    أرمين يدعى كالوست غولبانكيان على احلقّ 

مخسني يف املائة من أسهمها شركة النفط االنكليزية الغرض شركة دولية "شركة النفط الرتكية"، حصلت على  
ا الربع يف املائة من أسهمها أيضاً. أمّ  25اإليرانية اليت ميلكها دارسي، كما حصل مصرف دوتش على  –

األخري فقد أدخر للمجموعة االنكليزية اهلولندية اليت ميلكها ديرتدينغ وغولبانكيان. وبفضل هذا النظام، 
التغيريات السياسية واإلقليمية الناجتة عن   وضعت يدها على نفط الشرق كّله. والواقع أنّ كانت انكلرتا قد  

ق. ويف عام تعديل يف هذا التفوّ   دث أيّ وا�يار اإلمرباطورية العثمانية، مل حيُ   1918انتصار احللفاء عام  

 
 غورغور.    –عن وجود هذا السائل الثمین في �ر�وك وفي �ا�ا    . �شفت التنقی�ات 1
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لألملان    لذي كان ملكاً نقلت معاهدة سان رميو إىل فرنسا ملكية ربع األسهم يف شركة نفط الرتكية ا  1920
 من قبل. واستمرت انكلرتا تشرف على األرابع الثالثة من هذه املؤسسة.  

 يرتكوا شيئاً للمصادفة. فبعد سلسلة من املؤمترات ين على أّال رجال األعمال يف لندن كانوا مصرّ   على أنّ    
متناع عن التدخل يف هذا القطاع. املعقودة مع اجملموعات النفطية األمريكية الكربى، قبلت هذه األخرية اال

وز�دة يف األمن حصلت وزارة اخلارجية الربيطانية، وقد كانت أقوى الدوائر الدولية يف البلدان العربية، من 
ستقالل الذايت يف شواطىء اخلليج بتداء من أمراء األسرة اهلامشية حىت الشيوخ ذوي االاقبل كّل احلكام،  

 نح فيما بعد لشركات أو حكومات غري بريطانية. لكنّ متياز للتنقيب ال ميُ ا  أيّ   العريب، على وعد قاطع أبنّ 
كما يقول خرباء وزارة املستعمرات "والذي كان ال يسيطر     ة له"ابن سعود وحده، هذا "املغامر الذي ال ذمّ 
 د عن هذه املفاوضات. عِ ستبُ اإال على صحار عارية من كّل فائدة" قد 

االن    دعــم  أن  الفرنسيّ اكليز  وبعد  شركائهــم  حنـو  التفتوا  والعربـي  األمريكي  اجلانبني  فــي  يــن متيــازهم 
أية دولــة مستفيــدة مــن   ر فيــه أنّ واهلولنديني. فاستطاعوا أن يستدرجوا هؤالء إىل التوقيع على اتفاق تقرّ 

تطوير استغالهلا لألابر املوجودة    جديدة أو ها القيام بتنقيبات  قتسام اإلمرباطورية العثمانية ليس من حقّ ا
ى "خط الشريط األمحر"  د مبا يسمّ هذا احمليط احملدّ   تفاق مشرتك على ذلك. إنّ اداخل حميط معني ما مل جير  

 يقابل على التقريب حدود املنطقة القدمية للسالطني. 

 وشرقي األردن.  وقد كانت اجلزيرة العربية كّلها داخلة فيها شأن العراق وسور� وفلسطني 

تفاق داخل "احمليط وز�دة يف األمن كانت الشركات االنكليزية، املكّلفة ابحلفاظ على حمتوى هذا اال   
وفرض على الشركات غري االنكليزية أن تتعاون   ،حتكارية متلك أكثر األسهماست جمموعة  األمحر" قد أسّ 

مبيع النفط وحصص اإلنتاج. وهذه األرقام ال    د مثنحتكارية كانت حتدّ معها بشروطها. هذه اجملموعة اال
تقبل أي تعديل إال ابملوافقة اجلماعية ألعضاء اجملموعة اآلخرين، وهي موافقة مل حيدث يوماً أن أعطيت ما 

 مل يكن الطلب صادراً عن شركة بريطانية. 

غضب االنكليز كان   وأيضاً فإنّ ر امتيازاً أكثر ضمانة، وقلعة أكثر مناعة وحصانة؟  فهل ميكن أن نتصوّ    
ل شيخ البحرين قد انتقل إىل شركة أمريكية هي بَ متياز املمنوح للميجر هوملز من قِ اال  كبرياً حينما علموا أنّ 
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ل ابن سعود. وارتفع الصريخ هلذه الفضيحة يف بَ متياز من قِ اشركة زيت اخلليج، واليت حصلت أيضاً على  
ه  نعة على عتاب حكومة صاحب اجلاللة، أبنّ ب شيخ البحرين يف براءة متصّ األوساط املالية اللندنية. فأجا

كندا   دائماً أنّ   لة يف كندا. وقد كان يظنّ ه قد اتفق مع شركة مسجّ مل يكن قد حنث بكالمه أبداً ما دام أنّ 
 .  )1( 1 ل جزءاً ال يتجزأ من الكومنولث الربطاينتشكّ 

للنتائج املرتتبة    ابدرت الشركات االنكليزية إىل اختاذ سلسلة من اإلجراءات املعاكسة غايتها وضع حدّ    
التسلّ  هذا  االحتكارية على  ابجملموعة  االرتباط  على  اخلليج  زيت  شركة  فأرغمت  نفوذها.  منطقة  إىل  ل 

اخلليج من اجمللس األعلى   واشرتطت عليها منذ ذلك الوقت أن حترتم قوانينها. وعندما طلبت شركة زيت
حتكارية حصة إنتاج أعلى تسمح هلا ابستغالل حقول النفط يف األحساء (وهي اليت حصلت للمجموعة اال

اجملموعات االنكليزية   متياز التنقيب فيها مباشرة من ابن سعود ) عارضها اجمللس برفض قاطع ألنّ اعلى  
لنفط للهبوط يف األسواق العاملية. وكانت هذه الشركات ض أسعار اب أبي مثن منافسة قد تعرّ تريد أن تتجنّ 

  يرى النور أبداً. نفط األحساء قد قضي عليه أبّال  تريد "إجداب" النفط العريب. وعلى ذلك فإنّ 

النقض   قّ ي نفقاهتا بعد أن أمسك بعنقها حهكذا ساءت أوضاع شركة زيت اخلليج ومل تستطع أن تغطّ   
ض ألن يصبح  بن سعود تعرّ اتفاقها مع  ا  ىل استغالل حقول األحساء النفطية فإنّ الربيطاين. وملا مل تتوصل إ

مورد غري أن تبيع امتيازها لشركة أمريكية أخرى، هي شركة زيت البحرين (اليت   مل يعد لديها أيّ   مثّ   ،الغياً 
 مقابل مخسني ألف دوالر.   كانت فرعاً من شركة ستاندرد أويل من كاليفورنيا)

 رسول ستنادرد أويل، بعقده اجلديد، جملس إدارته سأله الرئيس هبيئة املسرتيب:  وعندما قابل  

 "ماذا ميثل على التحقيق واقع هذا املشروع؟"   -
ه ميثل أيضاً كتلة عظيمة من  ل كتلة هائلة من الرمال والذابب واحلرارة، ولكنّ ه ميثّ أجاب قائًال: "إنّ  -

 الثقة!"  

 
 . 1951أغسطس ( آب )    27، األورور،  انظر: جـ. ر ییرشرال، الضیق العر�ي   . 1
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عام   عشر  1943ويف  بعد  أي  للشؤون  ،  الدولة  سكرتري  أيكس،  هارولد  على  سنوات، كان 
 ح أمام جملس الشيوخ األمريكي قائًال: الداخلية يف حكومة روزفلت أن يصرّ 

 شراء امتياز النفط العريب من قبل ستاندارد أويل من كاليفورنيا مقابــل مخــسني ألـف دوالر "إنّ  -
   .هو أعظم صفقة جتارية عرفت يف العصور احلديثة"

ختذ سريعاً أبعاد  اوهو شرخ مل يلبث أن    ،كان هذا هو الشرخ الثاين يف منطقة النفوذ النفطية االنكليزية     
 ثغرة كبرية. 

ليست   ،حتكارية شركة ستاندرد أويل من كاليفورنيا، ابعتبارها ال تشكّل جزءاً من اجملموعة اال  ذلك أنّ    
اليت ميليها االنكليز. لقد   )1(جنت من القوانني املالتوزية  مرغمة على احرتام القرارات االستبدادية. وبذلك  

  يرانية وشركة نفط العراق، مثّ جتاهلت حتديدات احلصص وحقوق النقض عند قادة الشركة االنكليزية اإل
رت اآلابر وسعت إىل احلصول على أسواق  ابدرت إىل القيام بعمليات تنقيب جديدة يف األحساء، وطوّ 

 .  )2(يف الشرق األقصى 

ه كانت توجد شركة أمريكية أخرى هي شركة زيت تكساس متلك شبكة بيع يف بالد واجلدير ابلذكر أنّ   
عام   اتفقتـا  قد  أويل  وتكساس  من كاليفورنيا  أويل  ستاندارد  على أتسيس شركة   1933اهلند. وكانت 

أرابيان ستاندارد أويل. وهذه األخرية ابدرت إىل   ستغالل منطقة األحساء ا جديدة هي شركة كاليفورنيا 
دة يف من الشركة االنكليزية اإليرانية وشركة شل يف األسواق األسيوية، غري مرتدّ   وراحت تنافس بقوة كّالً 

 ستثناء. اخوض معركتها ضد منافساهتا الربيطانية دون 

"،  1928م  نتهاكاً صرحياً التفاقية عاات احلكومة االنكليزية لدى واشنطن ضد ما اعتربته " وقد احتجّ    
الدور قد جاء على  الذي حدث أنّ  . لكنّ )3( واستدرجت احلكومة الفرنسية إىل مساندهتا يف هذا التدبري 

 وزارة اخلارجية األمريكية للتظاهر ابلصمم. 

 
 المالتوزي أي من أنصار نظر�ة مالتوس وهي تقضي �معارضة التوسع االقتصادي "المعّرب"..   1
 لكي ال تدخل في نزاع الشر�ات النفط�ة األمیر��ة األخرى التي �انت تب�ع إنتاجها في أورو�ا.وذلك   . 2
 �اعت�ار فرنسا شر�كة لها في شر�ة نفط العراق.   كان ذلك  . 3
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اليوم، متّ     الدوار. ويف عام   منذ ذلك  تثري  اليت  العرب  انطالقة  فلن يعرتض شيء  العريب،  النفط  إنقاذ 
ألف طن. أما يف عام   640ارتفع الرقم إىل    1936ألف طن، ويف عام    174النفط    بلغ إنتاج  1935
نتاج مليوين فسجل اإل  1939مث جاء العام    ، فقد جاوز الرقم املليون فبلغ مليو�ً ومائة ألف طن  1937

ثالثة ماليني من األطنان. وظهرت مصاف كثرية على امتداد    1941طن من النفط بينما بلغ يف عام  
ىء. يضاف إىل هذا كّله كيلومرتات من األرصفة والرافعات والصهاريج وأحواض الرتميم تشهد كّلها الشاط

 ىلء.  على احليوية الكثيفة ملنطقة مل يكن يزعج صمتها حىت ذلك الوقت غري األغنيات الرتيبة لصيادي الآل

. كما  )1(األجور املرتفعة  أقبل فريق من السكان الوطنيني على العمل يف تصفية النفط، وقد اجتذبته     
أخذ يعمل على تعبئة الرباميل وحتميل الناقالت بفيوض ال تنقطع من الذهب األسود الذي كان ينبثق من 

هذا النشاط كان بدوره يسكب، على صورة رسوم وعائدات، مبالغ متزايدة األرقام يف صناديق   الصحراء. إنّ 
   .الدولة السعودية 

ه كان متهيداً له ومدخالً إليه. لقد أصبح من ما حدث مل يكن هو الرفاه بعد، لكنّ   واجلدير ابلذكر أنّ    
 ب على عقبة الفقر. التغلّ  املنتظر أن يتمّ 

السكك    املياه، كانت  ممرات  يف  هائلة  بكثرة  ينبتان  والقمح  احللفاء  نبات  فيه  الذي كان  الوقت  ويف 
ر ومتتد يف ممرات النفط. فانتشرت اجلادات العريضة املسفلتة على امتداد  احلديدية والطرق قد بدأت تتطوّ 

بالد. هذا وقد نشأت أسطورة حول " كنوز األحساء"  ل شيئاً فشيئاً يف داخل الالشواطىء، مث بدأت تتوغّ 
منهما حياذي   اجلزيرة العربية هي بالد العدم والثراء". وكان هذا صحيحاً ألن كّالً   كان يقال يف أمريكا "إنّ 

 اآلخر بصورة غريبة. لقد كان العدم فوق سطح األرض بينما الثراء موجود يف ابطنها. 

ابطن اجلزيرة العربية واحد   فاكتشفوا أنّ   ، )2(آبالهتم السابرة ومراجيفهم  بون آخرون،  هذا وقد جاء منقّ    
نفطاً  العامل كّله، ال حيتوي  املناطق يف  أغىن  التاجنستني،    من  بل حديداً، وحناساً، وفضة، ومعدن  فقط، 

عام   ويف  أيضاً.  الذهب  وحىت  النقابة أسّ   1937والكروم  جدة  النيويوركني يف  املاليني  من   ست مجاعة 
 

آالف فرنك لعامل   108ألف فرنك في الشهر الواحد لعامل عادي، إلى    12�انت األجور قد ارتفعت من   1955في عام    . 1
 ماهر.  

 مفردها مرجاف وهو جهاز تسجیل درجة الزالزل ومقدارها.   المراج�ف  . 2
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املنجمية للعربية السعودية الستغالل األراضي احلاوية للذهب يف احلجاز. ومن هنا أعيد العمل يف حقل  
املؤذن هذا املنجم. ويعترب   ف فيه لعدد من القرون. وكان حممد قد أقطع صاحبه بالالً حبران، بعد أن توقّ 

د ابلذهب  ا اليوم فهو يزوّ أمّ   ،يمانهذا املنجم، واحداً من أقدم مناجم العامل، جرى العمل فيه ملصلحة سل
 وزير مالية ابن سعود.  

عة مع الشركات  كّل هذه الثروات جيب أن تعود إىل البالد حينما تبلغ العقود املوقّ   كان امللك يرى أنّ     
له  تسمح  حال  يف  العريب  سيكون  هل  لكن  للميالد.  ألفني  العام  هي حول  و�ايتها  �ايتها،  األجنبية 

ه سيستمر يف املوت جوعاً، وسط هذا املوطن األسطوري من ستغالل هذه الثروات، أو أنّ اابالستمرار يف  
نتج؟ هل سيكون يف وسعه أن يدرك خالل عداد ما حيتاج إليه من العمل املإالثراء حبيث يكون عاجزاً عن  

لوف كثرية من سنني االسرتخاء أده من اخلسارة خالل ستة قرون من السلطان العثماين و جيلني ما تكبّ 
 واخلمول والفوضى؟  

 ق ابألجيال الطالعة وبدرجة التعليم اليت ستوفر ألفرادها...  هذا كّله يتعلّ    

بيعتها، كما هو شأن مصطفى كمال، ملواجهة املسألة الكربى هكذا، دفع ابن سعود بقوة األشياء وط   
هذه املسألة كانت تفرض   اليت يتعلق هبا كّل ما بقي من املسائل: إ�ا تربية الشعب. ومن املمكن القول أبنّ 

كّل شيء يف اجلزيرة العربية جيب أن يعاد صنعه من   ة يف الر�ض منها يف أنقره، ألنّ حدّ   نفسها بطريقة أشدّ 
الذكاء العريب أكثر مرونة وأشد    ني على التقريب. وعلى كّل حال فإنّ يد: كان الناس فيها كّلهم أميّ جد
ة من الفالح األ�ضويل، وكفاءته يف هضم ما يلقى إليه أعظم منه وأسرع. فما الذي ال ينتظر من شعب حدّ 

ل أيب عبيدة بن اجلراح، وحممد بن ة، رجاالً من أمثاة بعد مرّ م، مرّ ، وقدّ ة كقصور بغداد وقرطب    بىن قصوراً 
م شعراء من مثل أيب العالء املعري وأيب الطيب املتنيب، ور�ضيني القاسم وحسان وموسى بن نصري، كما قدّ 

ر أمراء يف مادة العلوم من مثل ابن سيناء وابن رشد؟ ملاذا ال يتكرّ   مثّ   من مثل اثبت بن قرة واخلورازمني
 ل إليها من قبل؟ التوصّ   متّ الوصول إىل القمم الفكرية اليت
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كانت أطماحه   .امللك مل يكن يهدف أبداً إىل إحياء هذه الطاقـات العقلية الرفيعة مرة واحدة   على أنّ    
القضية عنده تقتصر على إعطاء العرب معارف تقنية وحرفية كافية حبيث تسمح هلم    أكثر تواضعاً. إنّ 

 بل قريب. مث �يت الباقي بعد ذلك بعون هللا...  خرها هلم مستق ات اليت يدّ ابلقيام ابملهمّ 

ص ملركز الدراسات اإلسالمية يف مكة مبالغ هامة مقتطعة من عوائد احلج  وكان ابن سعود قد خصّ    
نشاء مدارس إبتدائية ومراكز للتدريب املهين. وأصبح تطوير ل جزءاً من دخوله اجلديدة إلورسومه. مث حوّ 

واحداً من أكرب مهومه اليت ينصرف إليها، مل يدع فرصة متر دون أن يشري إىل أمهية هذا القطاع التعليم العام  
  ، فإنّ رة، يف الوقت املعّني من قطاعات الدولة. فإذا مل يصبح العرب جديرين بتكوين طبقة إجتماعية متطوّ 

وستكون هذه األخرية   ،ية متيازات اخلاصة ابلشركات األجنبالوارثني هلم سيكونون مرغمني على جتديد اال
 ر احللم...  ستقالل اجلزيرة العربية كما يتبخّ ار قامة املستمرة فيتبخّ غراءات شديدة تدفعها إىل اإلهدفاً إل

، يف مركز اخلرج الزراعي،  1938ح امللك يف خطابه الذي ألقاه يف نوفمرب (تشرين الثاين) من عام  صرّ    
التطور التقين والصناعي يف اجلزيرة العربية جيب أن مياشي   ًال: إنّ حتفاالً ابلذكرى اخلامسة لتأسيسه قائ ا

قضى علينا أبداً أن نستعني ابألجانب ونلجأ إليهم. ه سيُ الرتبية املهنية للشعب العريب، فإذا مل نفعل هذا فإنّ 
 ات ضرورية حلياته...  ه ال حيسن بشعب، يف املدى الطويل، أن يعتمد على اآلخرين لتنفيذ مهمّ إنّ 

 

ين نّ إقتصادية؟  ا اتبع قائًال: ماذا يفيد� أن نزلزل الوصاية السياسية إذا كان الغرض منها إبداهلا بوصاية    مثّ    
ر هذه البالد، ال النتزاع حريتها منها، بل لنجعلها يف حال تستطيع أعتقد أنه من الضرورة مبكان أن نطوّ 

ا الغربيني، الذين جند يف مساعدهتم شيئاً مثيناً جداً،  معها أن تستمتع هبا ابمتالء اتم. واألمل من أصدقائن 
هلم يف كّل   م يعلمون أنّ �ّ إ موقف عدائي ابلنسبة هلم.    ا ال حتتوي أيّ  يسيئوا الظن مبعىن أقوايل هذه. إ�ّ أّال 

يف وسعهم االعتماد على   وهم يعلمون أنّ   ،العي على رغباهتمتصال يب وشرح صعوابهتم ابطّ وقت حرية اال
 مسانديت الرفيقة العطوف لن ختطئهم أبداً.  ري هلم، وعلى صداقيت، وأنّ تقدي
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ل األجنيب. هذا املساوىء والشرور كانت أتتيه دائماً من قبَ   " كان الشعب العريب حيذرهم قبل اليوم ألنّ    
العالقات الوثيقة   نت أنّ عتدال والتغيري منذ بعض الوقت. لقد الحظت وتبيّ الوضع الفكري بدأ مييل إىل اال

وهذا �بع من أ�م جيدون    ،ني األجانببل الصديقة العطوف قد انعقدت بني النخبة من رعا�ي والتقنيّ 
 رو�م من اجلهالة وسيفتحون هلم الطريق إىل ازدهار جديد. ء سيحرّ فيهم اليوم أدّال 

ذه الصداقة لن حيتفظوا هبا إال إذا ه  املطلوب من أصدقائنا الغربيني أال يقعوا يف األوهام: إنّ   على أنّ    
مني ين أرغب يف أن �توا إىل هذه البالد كمعلّ احرتموا العادات والتقاليد والعقائد عند الشعب العريب، إنّ 

اجلزيرة العربية هي حبمد هللا من السعة حبيث تشبع   كفاحتني، إنّ     طني، وكضيوف الأساتذة ال كسادة متسلّ 
ه االعتداء على وحدة تراهبا الوطين. هذه الوحدة دفعنا مثناً  ثناء شيء واحد: إنّ كّل األطماح وترضيها ابست

ين على ل موت الفقراء على أن نتنازل عنها. إنّ كبرياً للحصول عليها وحنن هبا فخورون جداً، حبيث نفضّ 
إذا كانت هذه اجلزيرة العربية ستكون مستعدة لرفض كّل ما يف املدنية التكنيكية من احلسنات،    ثقة من أنّ 

 احلسنات تعين اخلضوع والعبودية لقوة أجنبية. 

ه ختطّ ارتيابية، يعرف بوضوح اتم خط السري الذي  كان ابن سعود يف هذا اخلطاب، ذي الوطنية اال    
وهذه الكلمات مل تكن تزعج املشرفني على العمال واملنقبني األمريكيني الذين   ،متيازات للبلدان صاحبة اال

م هم أنفسهم كانوا أبناء ملستعمرين �ّ أليس  ستقالل هذه. أوَ م. كانوا يدركون متاماً عاطفة االألقيت أمامه 
رين شيء يذكرهم مباضيهم. هم أنفسهم كانوا من رين؟ لقد كان يف جهود هؤالء البدو الزاهدين املتطهّ متحرّ 

. وهم أنفسهم أيضاً كان قد  قبل رواداً ابئسني، ال ميلكون، كرأس مال هلم، غري قوة أذرعتهم وثقتهم ابهلل
وهم عشاق    ،مراً منهم. إ�ّ وتطوّ   فرض عليهم أن يدافعوا عن حريتهم ضد األطماع عند دول أكثر غىن

الشجاعة اجلسدية، كان جسد "امللك العمالق" يؤثر فيهم أكثر من خطبه. وكانوا يتناقشون فيما بينهم 
. وإذا كانت ؟بول" سليعرفوا ماذا كان من املمكن أن يكون، يف أمريكا، بطالً يف املالكمة أو يف لعبة "البي
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روا أ�م قد رأوا أجدادهم يبحثون  حىت يتذكّ م ال يلبثون  قدرية العرب قد صدمتهم يف بعض األوقات، فإ�ّ 
 . )1(1افني والكهان يف التوراة، متاماً كما يرون زمالءهم من العرب يستخريون القرآن عن العرّ 

ا مملكة مثرية للفضول تلك اليت تنتظم على هذه الصورة، بفضل التكافل والتعايش بني عاملني متباينني إ�ّ    
 ء الوهابية أصداء الرتاتيل اللوثرية يف صخب اآلالت املنقبة، وهدير اجلرارات. متعارضني، حيث تعكس اآلرا

تتجمّ    املنذرة ابلعاصفة  السحب  األثناء، كانت  تلك  األوروبية. وجاء عام يف  السماء  ع من جديد يف 
كان   . وقبل أن ينتهي هذا العام، كانت فرنسا وانكلرتا وأملانيا وبولونيا مرة أخرى يف حالة حرب. 1939

 احلريق العاملي الثاين قد انفجر.  

ة من األحداث، أما هذه املرة فقد بدا حمرتساً وعلى حذر. ويف غرّ   أخذ ابن سعود على   1914يف عام     
كان فقرياً أعزل من السالح. ويف هذه املرة كان أقوى كثرياً وأغىن مبا ال يقاس وال يقارن. ويف   1914عام  
شأن، له سلطان مهزوز، مبعداً يف رمال الصحراء الوسطى. أما يف هذه    كان أمرياً غري ذي  1914عام  

املرة فقد كان ملكاً. كان يسيطر على جانب من شواطىء البحر األمحر واخلليج العريب. وكان سلطانه  
 ضيات يف عواصم العامل الرئيسة.  معرتفاً به رمسياً من قبل األمم الكبرية، كما كانت له مفوّ 

ل يف اجتاهات كثرية يف وقت  أهم ابجتاه الشمال والغرب حبيث يستطيع التدخّ خوان، وعبّ د اإللقد جنّ    
 معاً. 

اال    على  احلزن  جرس  قرعت  قد  األوىل  العاملية  احلرب  العمليات. كانت  جمرى  يراقب  مرباطورية وراح 
 مرباطورية الربيطانية؟  �يار االالعثمانية. فهل تكون الثانية بداية ال

احلرب بعد بدايتها يف بولونيا وبالد الفالندر اقرتبت من الشرق.    نّ إ، ف1914ن الشأن عام  وكما كا   
أنّ ا  1941ويف عام   إقريطش. كما  أثينا وجزيرة  أو  بعد مرة، على سالونيك  جيشاً   ستوىل األملان، مرة 

ت انكلرتا واحدة من أقسى احلمالت يف فتلقّ   ،إيطالياً أملانياً هبط على شواطىء ليبيا واجته حنو اإلسكندرية 

 
ومصالح العرافین، بینما الثان�ة هي نوع    االستعانة �العّرافین واالستخارة. أما األولى فهي تّتصل بنفوذ الكّهان  . فرق �بیر بین 1

 "المعّرب".    .من التأّمل الذاتي وتعمیق الثقة �ا� عز وجل
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بينما كانت   ، ضت للتهديد يف مصر، ومن ورائها إيران املعادية اترخيها كّله حني طردت من اليو�ن وتعرّ 
أن تواجه متاعب العامل كّله، كما قال تشرشل،  أفغانستان وبالد اهلند يف حالة غليان شديد. " كان عليها

فت من غزو أراضيها وأن حتتفظ برأسها فوق سطح املاء" حني أمطرهتا طائرات اللغتواف بقذائفها، وختوّ 
 من قبل القوات األملانية املتمركزة على شواطىء املانش وحبر الشمال. 

دهور املوقف كثرياً. وكان فيصل قد تويف فجأة يف كان عبد هللا حيكم شرقي األردن. أما يف العراق فقد ت    
، خالل جلسة من جلسات عصبة األمم، اتركاً السلطة لولده غازي. مث تويف غازي 1933جنيف عام  

ضحية حلادث سيارة. وكان وريث عرشه ولده فيصل الثاين يف اخلامسة    1939بدوره يف نيسان من عام  
 عبد اإلله، شقيق غازي وحفيد احلسني.   همن عمره فأنشىء جملس وصاية ملصلحة عمّ 

أبريل (نيسان) خوفاً على املصاحل الربيطانية   18أصدر تشرشل أمره إىل لواء هندي ابلنزول يف البصره     
دان ابلقسم األكرب من حاجتهما إىل الوقود يف تلك املنطقة حيث كانت البحرية والطريان االنكليز�ن يتزوّ 

 .  )1(نتهاكاً صرحياً ملعاهدة احلماية اليت تربط بني البلدين افكانت عملية اإلنزال هذه 

وال سيما أولئك الذين كانوا مرتبطني   )2(  ل االنكليزي سخط الضباط الوطنيني يف اجليش العراقيأاثر التدخّ 
سرّ  فتوجّ جبمعية  الذهيب"  "املربع  تدعى  بعداوته  ية  معروف  سياسي  رجل  عايل:  رشيد  حنو  النكلرتا، هوا 

 حوا له عن استعدادهم ملتابعته إذا أقدم على القيام ابنقالب ضد النظام القائم. وصرّ 

 
، في ضوء الخطوط العامة التي وضعها لورانس، في وقت �ان ف�ه تشرشل وز�رًا للمستعمرات، بینما �ان  1921تقّرر وضع العراق عام    . 1

عاهدة  مؤلف " أعمدة الحكمة الس�عة" �عمل مستشارًا له. �انت هناك معاهدة تضمن حما�ة انكلترا لهذه البالد مقابل االنتداب. و�مقتضى هذه الم 
�ان�ة  ن تكون القوى البر�ة وقوات الشرطة عراق�ة. أّما المر�ز االنكلیزي فقد �ان مقتصرًا على قاعدة من الطیران الجوي الملكي مق�مة في الح تقّرر أ 

مع �تی�ة من األشور�ین لضمان أمنها وحمایتها. �تب سومرست جوشیر، النائب في مجلس العموم: " �ان العراق بذلك أول بلد استخدم فیـــه  
 ). 64الطیــران �خاصـة �وسـیـلة انــذار". (ال�ساط الذهبي ص  

 ألف رجل و�ان مزودًا �أسلحة وأعتدة انكلیز�ة.   40كان الج�ش العراقي یتألف تقر��ًا من  .   2
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 رشيد عايل نفسه رئيساً للوزراء إال مبقاومة ضعيفة، عّني   وعلى أثر مناورات إرهابية، مل يواجهها الوصيّ    
وية يف احلبانية خوفاً على حياته ووضع أبريل (نيسان). فغادر عبد اإلله بغداد سراً وجلأ إىل القاعدة اجل   24

 .  )1( نفسه حتت محاية السلطات الربيطانية 

  الربملان مثّ   ف، احتفظ لنفسه بكّل السلطات وأصدر أمره حبلّ وعندما شعر رشيد عايل حبريته يف التصرّ    
الربيطانية يف بغداد أعلن �اية احلماية الربيطانية و�دى ابستقالل العراق. ويف الوقت نفسه حاصر السفارة  

ح للسفري الربيطاين كورنواليس أنه "إذا ألقت طائرات القوات اجلوية امللكية  بقوات الشرطة. وكان قد صرّ 
 كم ستقتلون مجيعاً كإجراء أثري".  قنبلة واحدة على بغداد، فإنّ 

 
ق هو أيضاً فت مزّ ة قد أزِ أ�م بريطانيا األخري   ه ظناً منه أبنّ أما إمرباطور إيران، رضا شاه هبلوي، فإنّ    

 حلاق قواته بقوات رشيد عايل العراقية.  إل املعاهدات اليت تربطه بلندن واستعدّ 
 

نعكاسي اهكذا وجد الربيطانيون أنفسهم يف حالة حصار يف جزيرهتم، لكنهم مل يفقدوا بسبب ذلك كّل رد  
يف نظر الكومنولث خطراً هو مبثابة اخلطر    مرباطوري. لقد كان االرتداد املزدوج لكّل من العراق وإيران ميثلا

ختذ تشرشل سلسلة من اإلجراءات العنيفة الصارمة.  االذي متثله غارات اللوغتواف على األرض الربيطانية، ف
وكّلف اجلنرال كالرك ابإلشراف على مجلة العمليات يف الشرق األوسط، متجاهًال نصائح اجلنرال ويفل 

. وّدعم وحدات الطريان املتمركزة يف احلبانية أبن أحلق هبا أسراابً كثرية من قاذفات ولنجتون، )2(ل  ابلتعقّ 
كما أمر اجلنرال أوكنلك ابنزال جيش يف شط العرب والتوجه ُصُعداً على إمتداد جمرى النهرين إىل بغداد.  

 
من الجنود   1500�انت قاعدة الح�ان�ة تحتوي على سر�ین من القاذفات وسرب من الطائرات المطاردة و    1941في ن�سان    . 1
 شور�ین �قودهم غراهام و�تی�ة من الج�ش االنكلیزي.  اآل
. أبرق القائد االنكلیزي األعلى في مصر إلى تشرشل قائًال: أرى من واجبي أن أحّذرك �طر�قة قاطعة �أّن مّد القتال في العراق  2

ستكون فوق الحصر وقد تثیر ما  في رأیي �عّرض للخطر خطة الدفاع عن فلسطین ومصر. إّن النتائج الس�اس�ة لهذا القتال  
عامین، أقصد اضطرا�ات جّد�ة داخل�ة في البالد التي نملك فیها قواعدنا. ونت�جة لذلك، أصّر من جدید،  أحاول تجّن�ه منذ قرا�ة

 �كّل قوة، على أن تجري تسو�ة للموقف في أسرع وقت ممكن.  
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مدينة اخللفاء، لتحرير السفري وأخرياً أمر اجلنرال كنغستون بتكوين رتل مدرع والتوجه خبطوات سريعة حنو  
 واجلالية الربيطانية.  

الربيطاين غري املنتظر، ورأى قواته تتهاوى حتت قذائف الطريان اجلوي   وعندما فوجىء رشيد عايل ابلردّ    
هذه األخرية كانت   أبريل (نيسان) نداء إىل حكومة الرايخ يطلب مساعدهتا. لكنّ   30ه يف  امللكي، وجّ 

تستطع تقدمي العون إليه. واقتصرت على إرسال أسلحة مقتطعة من خمزو�ت اجليش الفرنسي   بعيدة جداً فلم
 . )2(. كما ابعته مائة من طائرات املطاردة مل يصل منها غري أربعني وحسب )1(يف الشرق 

راغباً يف   كان ابن سعود، اجلامد وراء حدود بالده، يتابع ابنتباه شديد مراحل هذه املبارزة، وملا مل يكن    
ض لعمليات أثر من قبل القوات اجلوية إضعاف العراقيني ابلوقوف إىل جانب االنكليز، وال راغباً يف التعرّ 

التعقّ  من  فقد وجد  الكيالين،  عايل  رشيد  إىل جانب  ابلوقوف  حالة  امللكية  على  يقتصر  أن  احملرتس  ل 
ستيالء على هذه األرض ت، مستعداً لالب، واكتفى بوضع وحدة من اإلخوان يف حماذاة جبهة الكويالرتقّ 

 نتائج القتال مل تكن يف صاحل االنكليز.    له أنّ إذا تبّني 
ة من املوصل إىل حيفا. مث أكملت ببدو متركز رتل كنغستون عند الرطبه، قرب خطوط األ�بيب املمتدّ   

 دين من قبل امليجر كلوب.  "الفيلق العريب" اجملنّ 
 ، األمحر، بشعره األشقر الرمادي املنتصب فوق رأسه، وبشاربيه بلون الرمالهذا الرجل القصري السمني   

لقد كان واحداً من األفراد    ،والذي تبدو يف وجنته ندبة عميقة أطلق عليه بسببها اللقب العريب "أبو حنيك"
والذين ال الشجعان املغامرين الذين تنتدهبم انكلرتا بني وقت وآخر إىل الشرق للدفاع عن مصاحلها فيه،  

 ضوا للخطر. عرتاف هبم بعد ذلك، فيما إذا أصبحوا موضع شبهة أو تعرّ د يف إنكارهم وعدم اال ترتدّ 
منه إىل أن يلعب يف    ه ابعتباره موضع ثقة عند بعضهم، ورجل األسراء عن آخرين، وطموحاً والواقع أنّ    

أول شرط   نّ أ هذه احلرب دوراً شبيهاً بدور لورانس يف احلرب السابقة، فقد أدرك كلوب ابشا بسرعة كبرية 
للنجاح يف الشرق هو أن تكون له أسطورته اخلاصة. وصل إىل البالد العربية قبل ذلك بعشرين عاماً، وجعل  

 
، �انت هذه األسلحة مخزونة تحت رقا�ة لجنة  1940�ران) یونیو (حز   24. منذ انعقدت الهدنة الفرنس�ة األلمان�ة في   1

 عسكر�ة جرمان�ة إ�طال�ة. 
. لم �جد الم�جر فون بلومبرغ، الذي �ان �قود المجموعة، الوقت الكافي للهبوط في أرض العراق، وقد أسقطت طائرته عن  2

 الخطأ منذ الیوم األول من قبل مجموعة من البدو العراقیین.    طر�ق
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اعدة وزارة اخلارجية االنكليزية، وأشرف على تنظيم اجليش من نفسه مستشاراً عسكر�ً لألمري عبد هللا مبس
 األردين وقيادته.  

من �حية أخرى، وبكونه مبدع    تهوقد عرف كيف يغزو قلب جنوده بنشاطه وطموحه من �حية وجباذبي   
وإن  ع ابمتياز ال ينكر على لورانس، د رجاهلا من كّل بلدان الشرق. وكان يتمتّ "دور�ت الصحراء" اليت جينّ 

 يف وسعه أن يعتمد على سلطة مستقرة منتظمة.   كان أقل منه شاعرية. وينبع امتيازه من أنّ 
 

جتماعات  اكتب سومرست دوشري الذي شارك يف رتل كنغستون من بعثة العراق العسكرية يقول: "يف      
سم لورانس اان، ذكرت  ة من القمم، واليت ال يبلغها غري املشاة والفرسقة عند قمّ البدو يف قلب القرى املعلّ 

حداث كثرية، أإال بعد    شهرة لورانس مل تتمّ   فإذا يب أرى هذه الوجوه القامتة تتبادل نظرة ذات معىن. لكنّ 
مسه هو من تلك األمساء اليت حيسن االنتساب إليها يف الشرق  ا  ابنتشار الكتاب واليوميات والفيلم. إنّ 

 .  )1(  األوسط، لكـن كلوب، أبو حنيك، هو الشرق نفسه
ه اجته حنو الشرق يرافقه عرب كّلوب ابشا وشق لنفسه بصعوبة ابلغة طريقاً عرب أما رتل كنغستون فإنّ     

م هذه احلفنة من الرجال،  . لقد كان تقدّ 1941مايو ( أ�ر )    5الرمال بعد أن أكمل استعداداته األخرية  
الفصل سيئاً قد تعرضت فيه العناصر املدرعة   الضائعني يف املساحات الشاسعة األبعاد، قاسياً جداً. وكان

مة قد نفذت بعد مخسة عشر يوماً لكثري من الطوارىء اليت عطلتها أكثر من مرة. وكانت عناصره املتقدّ 
الصحراء  الضوء واحلرارة يف  ارجاع  أعمتهم  فقد  الرتل  أما رجال  املتواصل إىل ضفاف دجلة.  السري  من 

ة اليت حتمل الوا�ً عراقية وبدت هلم يف األفق الصورة اجلانبية الساحرة ملدينة وأ�كتهم غارات الطائرات القاذف
 اخللفاء. 

كتب سومرست دوشري يقول: " كانت ساعة الغسق، والبالد متتد يف طيات متموجة، تشقها خيوط     
األلوان، حىت بلغ ل أكثر فأكثر يف ضباب قزحي  من املاء خّلفها وراءه آخر فيضان للنهر. مث راح يتوغّ 

القامتة يعّني   خطاً  جتاه جمرى دجلة. وكانت تنطلق فوق األشجار جمموعات من ا  من األشجار اخلضراء 
تيه الكبريتني من القباب واملنائر يف بغداد. ويف حدود الرؤية فوق مستنقعات الشمال كان هناك مسجد بقبّ 

 
 . 41الذهبي، ص    ست دوشیر، ال�ساط سومر .  1
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س من الذهب أيضاً أشبه ما تكون مبشاعل ذهب الذي يلمع حتت الشمس وأربع منارات عالية ذات رؤو ال
جة أبلسنة من الذهب. كان جيب أن يكون مسجد الكاظمية ذا اآلجر الذهيب. وقد ارتفعت أمامنا  متموّ 
 .  )1( من مخسة كيلومرتات، وبرزت فوق األشجار سطوح قصر الزهور  جتاه مستقيم على أقلّ ايف 
للقوات العسكرية اليت يقودها اجلنرال أوكنلك، واليت جيب أن تتصل ه مل يكن هناك أي أثر  واملؤسف أنّ    

خيامها ومغاسلها، ومطارق البولو،   عبرتل كنغستون وقواته يف هذ املكان. أما الفرقة اهلندية اليت وصلت م
ومضارب التنس، وعصي الصيد اخلاصة أبفرادها واليت كانت تستعد ملعركة تستمر لعامني متتابعني فقد  

 الناصرية عند الفرات األدىن.  بلغت 
هذا وقد أحدث وصول كنغستون بقواته حاًال من احلرية واالرتباك الشديدين بني العراقيني. إ�م مل يكونوا    
هذه الشاحنات والسيارات املسلحة ابلرشاشات ليست    وا أنّ وظنّ   ، بون وصول العدو من هذا اجلانبيرتقّ 

تفاق  ر ابالنتظر اجلنرال كنغستون وصول النجدات من فرقة أوكلنك قرّ غري طليعة جليش أكثر قوة. ودون أن ي
فاحناز فجأة إىل اجلنوب، وانقضّ امع اجلنرال كالرك   املفاجأة.  القاعدة   ستغالل  على احلبانية ونفذ إىل 

 ع فيها منذ شهر إبريل (نيسان) أكثر من تسعة آالف بريطاين مدين.  اجلوية اليت كان قد جتمّ 
ن الذين مزقتهم طائرات ولنجتون من القوات امللكية اجلوية فقد الذوا ابهلرب عند اقرتابه اتركني  أما العراقيو 

 .  )2(وراءهم مواتهم وجرحاهم 
حماولة إىل حد بعيد، إذ جيب للوصول   العملية هنا تبدو أكثر دقة وأشقّ   بقي عليهم حترير السفارة. لكنّ   

ل حىت وسط بغداد يف الوقت الذي كان فيه اجلانب الربيطاين جيهل الوضع النفسي عند سكان إليها التوغّ 
 نضواء يف املعركة، مع مثل هذه القوى الضئيلة، هو طيش جنوين.  اال  العاصمة. إنّ 

حوال يكون "صديق العرب" هذا ذا عون  وكان وجود كلوب ابشا ضربة حظ هلم. إذ يف مثل هذه األ   
ستخبارات جيدة، وبعد امثني كبري. لقد استطاعت القيادة بواسطته أن تضمن لنفسها يف املدينة شبكة  

يف اإلمكان استقبال   م رسل من بغداد يعلنون أنّ بضعة أ�م جرت فيها مساومات وعقدت صفقات، قدِ 
 ايو ( أ�ر ).  مندوبني بريطانيني فجر الثامن والعشرين من م

 
 . 114. المصدر نفسه، ص   1
س�ارات    10رشاش،    60مدفع،    12مایو ( أ�ار ) طاحنة �النس�ة للمحاصر�ن الذین فقدوا أ�ضًا:    6،  2كانت المعارك التي دارت في  .   2

 مسلحة.  
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وكم كان التناقض شديداً بني اللقاء التارخيي الذي أعده شعب دمشق للجنرال اللنيب وقواته قبل مخسة    
وعشرين عاماً، وبني هذا الدخول الذي كاد يكون سر�ً خفياً ملمثلي جاللته إىل العاصمة القدمية هلارون  

 الرشيد. 
نيون، معصويب العيون، عرب املراكز األمامية مث مل ترفع العصائب عن  قتيد املندوبون املفوضون الربيطاالقد     

 عيو�م إال عند أطراف املدينة. 
كتب سومرست يقول: "مضينا عرب شوارع حماطة ببيوت خردلية اللون، وقد أغلقت مصاريع نوافذها      

ب. ومن بعيد إىل بعيد يبدو إغالقاً حمكماً. كّل شيء كان صامتاً. أما الشوارع فقد كانت خالية على التقري
املصقول  بلون اجلوز  فتبدو  الوجه والركبتان  أما  القصري،  القاتـم وبسرواله  القماش  بقبعته من  لنا جندي، 

جه برأسه امللمع. كان يفاجأ، والبندقية يف جنادها على كتفيه، برؤية ضابطني انكليزيني ميران يف سيارة، فيتّ 
 .  )1(ية إلينا وجهة أخرى حىت ال يضطر لرفع التح

مرة أخرى      العاصمة  السيارات شوارع  اجتاز خط  أيضاً. عندما  إذالالَ  العودة فكان أشد  أما مشهد 
للعودة إىل احلبانية، حيمل معه السفري وحاشيته، كان الوقت ضحى، يقول لنا سومرست دوشري: " كان  

ش الذي تزدحم به املدن الشرقية، وعدد مزيد من الناس يف الشوارع، فيهم كّل هذا اجلمهور الطريف املربق
أكرب كثرياً من اجلنود. كانوا ينظرون إلينا بربيق من احلقد يتألأل يف عيو�م القامتة مث يبصقون ابزدراء يف 

 .  )2(2طريق الكفرة 
ويف اليوم نفسه، رؤيت طائرة ضخمة "بومباي" من حامالت اجلنود، هتبط يف أرض املطار. مث خرج     

أبناء   من  واحداَ  روزفلت،  النقيب جيمس  الضابط  لقد كان  األمريكي.  اجليش  زي  يرتدي  منها شاب، 
وا يف أمس احلاجة إىل ستقباالً حاراً أل�م كاناالرئيس، جاء حيقق يف املوقف. فاستقبله الضباط الربيطانيون  

ه كان من املمكن أال يشعروا ابلرضا عن هبوط هذا املراقب الدخيل يف مساندة الوال�ت املتحدة. على أنّ 
 مثل هذا الوقت العصيب. 

  

 
 . 135سومر ست دوشیر، ص    . 1
 . 137  المصدر نفسه، ص .   2
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إىل واشنطن، لفت نظر   هه قد كانت لز�رة جيمس روزفلت نتائج كبرية هامة. إذ، بعد عودت والواقع أنّ   
الع األمهية  إىل  واالأبيه  النفوذ سكرية  هبوط  من  ملسه  ما  إىل  نظره  لفت  األوسط، كما  للشرق  قتصادية 

 االنكليزي.  
وعندما أصبحت اجلالية االنكليزية بعيدة عن اخلطر، مل يبق غري تصفية ما تبقى من اجليش الرشيدي.    

ن قبل قوات احملور،  ت من نفسه، فهبطت معنو�ته لغياب املساندة مهذا اجليش قد تفتّ   واجلدير ابلذكر أنّ 
 وبسبب اإلعالن عن اقرتاب جيش أوكنلك الذي كان يهرول مسرعاً للمساعدة على حتقيق النصر. 

. إىل الفندق  ) 1(مايو (أ�ر) وصل وفد من الشخصيات العراقية الوجيهة ذات امليول االنكليزية    29ويف     
لقد جاءوا   .ن قبل كلوب ابشا لدى اجلنرال كالركقتيد أعضاؤه فوراً مامرباطوري اجلوي يف احلبانية. وقد  اال

 يطلبون هدنة.  
ماً، من اجلانبني، بفضل الصالت احلميدة  البنود اخلاصة به قد قبلت مقدّ   اإلتفاق بسرعة، حىت أنّ   متّ    

 بتداء من منتصف الثالثني من (مايو) أ�ر. اتفاق ر تنفيذ االاليت قام هبا كلوب ابشا. مث تقرّ 
أخليت بغداد من قبل القوات العراقية صباح أول حزيران. أما األمن يف املدينة فقد قامت به قوات من    

 الربيطانية. وابدر رشيد عايل الكيالين إىل النجاة بنفسه.    –الشرطة املختلطة العربية 
اعتقل أعضاؤه مث أحيلوا إىل جملس حريب. وأعيد إىل الربملان اعتباره. ه و أما "اإلطار املربع" فقد جرى حلّ    

همني ابلثورة على حاكمهم الشرعي. وعاد عبد ذت عملية تطهري شامل يف أوساط كّل العراقيني املتّ مث نفّ 
دت "بوضع  ف حكومة جديدة. هذه احلكومة تعهّ اإلله إىل عاصمته حبماية حرس الفرسان من االنكليز وألّ 

يطاليا. مث صدر  إملانيا و أف اجليوش الربيطانية يف حرهبا ضد  سهيالت املمكنة وبكّل وسيلة" حتت تصرّ الت
 نت جائزة لرأسه.  حكم غيايب إبعدام رشيد عايل الكيالين وعيّ 

نتهت حرب "األ�م الثالثني" اليت مل تكن يف �اية املطاف غري ثورة حملية، مل حيسن إعدادها وال قيادهتا، ا   
بت ليايل طويلة من األرق لزعماء داوننج سرتيت. ها يف الوقت نفسه سبّ  جير تسليحها تسليحاً كافياً، لكنّ ومل

األزمة    ين أعرتف يف الوقت نفسه أنّ وأعلن تشرشل أمام جملس العموم قائًال: لقد انتظم كّل شيء، لكنّ 
 .  )2(  كانت شديدة جداً 

 
 بید مرافق الوصي عبد اإلله. من أعضاء هذا الوفد ابن نوري السعید، وعلي جودت رئ�س وزراء عراقي سابق، والمقدم ع   . 1
 م. 1941سبتمبر (أیلول)    9، خطاب أمام مجلس العموم،  . ونستون تشرشل 2



329 
 

تصفية املسألة العراقية، حىت ابدر اللورد ويفل إىل تكليف اجلنرال السري هنري ميتالند بطرد   مل تكد تتمّ    
سور� قد    ة مغرضة شاعت يف أوساط القائد الربيطاين تذكر أنّ الفرنسيني من سور�. هذا وكانت ضجّ 

شاعات  هذه اإل  نّ . لك)1(حتالل من قبل وحدات أملانية قوية  هذا اال  حتالهلا، أو ينتظر أن يتمّ اجرى  
 د يف التدخل.  كانت عارية من كّل أساس وكان اجلنرال ويفل يرتدّ 

ون عليه، وكان اجلنرال كاترو، ممثل اجلنرال ديغول يف الشرق األدىن، قد  وملا كان الفرنسيني األحرار يلحّ   
ر يف الشرق فقد قدّ   نتداابت الفرنسية ستقالل الناجز للسوريني ووضع �اية لالح عن استعداده "ملنح االصرّ 

والذي   1916متياز الذي صنعوه لفرنسا عام  لغاء اال م لن جيدوا خرياً من الفرصة إلاالنكليز دون ريب أب�ّ 
 وا عن إظهار الندم عليه منذ ذلك الوقت. مل يكفّ 

هندية      وحدات  تساندها  الديغولية،  االنكليزية  القوات  أقدمت  (حزيران)  يونيو  من  الثامن  فجر  ويف 
جتياح البالد بغارات جوية عنيفة جداً فوق بريوت والنريب. اسرتالية على مهامجة سور� بعد أن جرى  وا

فأصدر اجلنرال دنتز املفوض الفرنسي السامي يف بالد الشرق أمره إىل قواته ابلدفاع عن نفسها بنشاط 
 وقوة.  

جرت معارك طاحنة دامية فوق الرب والبحر ويف اجلو. " كان الفرنسيون يقاتلون قتاالً جنونياً على كّل     
القتال"، هذا ما صرّ  املعارك  خط  أمّ )2(ح به ضابط بريطاين شارك يف خوض  ا يف تدمر خباصة، فقد  . 

خالل   للندّ   واستطاعت أن تقاوم مقاومة الندّ نت كتيبة يقودها املقدم جرياردي يف خرائب هيكل بعل،  حتصّ 
ة  أكثر من ثالثة عشر يوماً، القوات االنكليزية اهلندية، بنسبة واحد إىل عشرة مع كّل ما يف اليأس من قوّ 

 الدفع والطاقة.  
يف تلك األثناء رأت القوات الفنرنسية، اليت تقاتل يف اجلنوب، نفسها مرغمة على إخالء صيدا بعد أن    
خالء يونيو (حزيران). وبعد عملية اإل  15قتها نريان مدافع البحرية الربيطانية. حدث ذلك يف  قتها وفرّ مزّ 

 22هذه بثمانية أ�م دخلت القوات االنكليزية والديغولية مدينة دمشق، يف وسط مجهور غري مبال هبا  
 ني" مل تعد تثري اهتمامه. عملية "تبديل احملتلّ  يونيو (حزيران) ألنّ 

 
 م.  1946یولیو (تموز)    4. تصر�حات للمار�شال و�فل، المعر�ة،   1
 ا صرح �ه ل�فتنانت �وماندر هیوج هود جكنسون، من ال�حر�ة الملك�ة. هذا م .2
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عناصرها   وقد استمرت حامية تدمر، اليت مل يبق منها غري حفنة من الرجال، تقاوم القوات املهامجة. لكنّ    
ر هؤالء الرجال االستسالم أصبحت تقاتل واحداً إىل مائة. وأخرياً قرّ   –ة من فيلق  وهي سريّ   –األخرية  

 آخر طلقاهتم. ضوا للموت عطشاً واستنزفوا مساء الثالث من يوليو (متوز) بعد أن تعرّ 
مل يعد يف وسع القوات التابعة للجنرال دنتز أن خترج منتصرة من تلك املعركة املتفاوتة األطراف، حيث    

ر ض عن نقصان السالح. كان ذلك هو التصوّ ال تستطيع الشجاعة، مهما كانت فاعلة مؤثرة، أن تعوّ 
قطعت النجدات عنهم، وندرت السيارات الذي بدا للفرنسيني املدافعني عن أنفسهم وقد أ�كت قواهم، و 

املسلحة والطائرات واألعتدة الثقيلة وأنواع الوقود اليت حيتاجون إليها، يضاف إىل ذلك أ�م كانوا يف نشاط 
ى املندوب بعضهم قد امتنع النوم عليه خالل مثانية أ�م. ويف العاشر من يوليو (متوز) تلقّ   غري منقطع بل أنّ 

 من املارشال بيتان بطلب تعليق السالح. ويف الرابع عشر من يوليو (متوز) عقدت السامي الفرنسي إذ�ً 
الفرنسيني قد خرجوا أبلفي أسري من هذه احلرب    ح. صحيح أنّ يف عكا هدنة وضعت حداً للنزاع املسلّ 

دهم  عرتفوا بتكبّ ا. أما االنكليز فكانوا قد  )1(رجالً بني قتيل ومفقود    1819هم خسروا يف الوقت نفسه  لكنّ 
 بني قتيل أو جريح.   4500

نتداابت الفرنسية قد ألغيت رمسياً بعد ذلك خبمسة عشر د به اجلنرال كاترو، كانت االوتنفيذاً ملا تعهّ    
اقب يوماً. وجرى أتليف حكومة سورية برائسة الشيخ اتج الدين احلسين وأقام اجلنرال سبريز يف دمشق لري 

 تصرفات العمالء الديغوليني، الذين مل يسمح بوجودهم إال بصورة وقتية. 
هذا اإلبعاد بصورة فعلية    كانت فرنسا قد أبعدت �ائياً عن الشرق من الناحية النظرية ابنتظار أن يتمّ     

 واقعية.
ا كسادة للموقف.  ثو م على قدر كاف من القوة ليتحدّ وبعد تسوية القضية السورية، شعر االنكليز أ�ّ    

أغسطس (آب)    25ستقالل العراقية، يف  هوا ضد إيران، اليت كانت قد تظاهرت مبساندة حركة االفتوجّ 
واجتازت القوى االنكليزية والسوفياتية احلدود اإليرانية يف وقت معاً وابتفاق مسبق، واحتل   1941من عام  

يرانية إىل ما وراء خط فاصل جرى جع القوات اإلاجلانبان طهران، وطالبا إبغالق مفوضيات دول احملور وترا

 
الض�اط وصفوف الض�اط (التقر�ر الرسم�ة للجنرال دنتز) أورده المقّدم غیو في �تا�ه معارك دون من   405. �ان من بینهم   1

 . 195أمل، ص  
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ا االمرباطور رضا شاه هبلوي، فقد أرغم على التنازل عن عرشه مث  سبتمرب (أيلول). أمّ   5حتديده من قبل  
 هماً ابختاذ سياسة منحازة لألملان شبيهـة بسياسة رشيد عايل الكيالين.  نفي إىل جزيرة موريس، ابعتباره متّ 

وقّ ديسمرب  28ويف       األول)  ( كانون  االحتاد   ومجهور�ت  العظمى  بريطانيا  بني  ثالثية  معاهدة  عت 
االتفاق يف هذه املعاهدة على احتالل البالد كّلها حىت �اية    يرانية اجلديدة. ومتّ السوفيايت واحلكومة اإل

   .)1(احلرب 
م، التفتوا حنو ابن سعود وطلبوا من بغداد ودمشق وبريوت وطهران بقوة قبضته  وبعد أن أشعر االنكليز كّالً 

 منه سحب قواته من احلدود الكويتية. 
رادهتا رغم النكسات اليت نزلت هبا  هكذا تكون بريطانيا قد كشفت عن قدرهتا على فرض االحرتام إل   

يف أورواب. وملا كان ابن سعود غري راغب يف مواجهة نفس املصري الذي واجهه شاه فارس أو رئيس وزراء  
على سوق قواته عند احلدود فأعاد اإلخوان     يصرّ ّال أل  العراق، فقد وجد من حسن التصرف وشروط التعقّ 

 إىل داخل البالد... 
الشرقني األدىن واألوسط   وكان على حق إذ مل تكن احلرب قد انتهت بعد، لكن الذي حدث من بعد أنّ    

 زا هبا خالل املرحلة األوىل من النزاع. يّ أبمهية أكرب من تلك اليت مت 1942زا خالل العام قد متيّ 
ت وانتشرت معاركها يف كانت مواضع احلرب قد حصرت ابدىء األمر يف أورواب ومشال أفريقيا مث امتدّ     

 كّل أحناء العامل. 
لقد انتقلت إىل أراضي االحتاد السوفيايت أوًال مث إىل الياابن فالوال�ت املتحدة األمريكية، ومرة أخرى،   
 صبح اخلليج العريب والبصرة نقطيت التقاء خلطوط القوى املتعادية. أ

ف القيادة العسكرية للجيش األملاين خطة هتدف إىل االستيالء هذا وكان رومل قد وضع حتت تصرّ    
أهدافه الشخصية كانت تذهب بعيداً إىل ما وراء   م. لكنّ   1941على قناة السويس. فعل ذلك منذ متوز  

 
إلى منطقتي نفوذ: منطقة شمال�ة مرت�طة �االتحاد السوف�اتي، ومنطقة جنو��ة مرت�طة   – أو ایران    –  هذه المعاهدة �انت تقسم فارس  . 1

م. �ما تلغي اتفاق الحما�ة على بالد   1907أغسطس (آب)    31الروس�ة في    –�انكلترا. إّنها �انت تجّدد على نحو ما المعاهدة االنكلیز�ة  
�ان هذا االمت�از الهام الذي    1919أغسطس (آب)   9ر بیرسي �و�س مع الحكومة الفارس�ة. وفي  فارس �ّلها، الذي تّم تمر�ره من قبل السی

 صنعه تشرشل لـالتحاد السوف�اتي، ذا نتائج �الغة الخطورة �النس�ة النكلترا. �عد تأم�م النفط اإلیراني من قبل الد�تور مصدق.  
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مة لعمليات هتدف إىل االستيالء على مدينة البصرة،  م األول، مل يكن يف ذهنه غري مقدّ ذلك هذا التقدّ 
 حتاد السوفيايت عرب اخلليج العريب.  لقطع تيار األعتدة األمريكية اليت بدأت تتوافد إىل اال 

ابلعودة إىل   نا حنسن صنعاً و الوهم، فإنّ أستحالة  هذا املخطط ابال  كتب اجلنرال بونغ يقول: قبل أن نسمِّ     
قراءة التقرير الذي وضعه اجلنرال أوكنلك، والذي أستعرض فيه األحداث املتعاقبة يف الشرق األوسط بني 

ا منلك من  كم كنّ ، فنتبّني 1942واخلامس عشر من أغسطس (آب)    1941أول نوفمرب (تشرين الثاين)  
من هذه اجليوش يف العراق وإيران، وكم ا منلك اجليوش حلماية سور� بعد أن غادروا فرنسيو فيشي، وكم كنّ 

ستيالء على قربص، مبساعدة وحدات اال  1942كان سهًال يف أي وقت قبل �اية الصيف من عام  
 حممولة جواً، وكم كان اجلنرال أوكنلك أخرياً مشغوًال ابلتهديدات اليت تضغط بقوة على جناحه الشمايل.  

   نفسه أية هجمة أملانية حمتملة عرب بالد القوقاز. مع العلم أنّ ه مل يكن خيفي املخاوف اليت حتدثها يفإنّ    
 .  )1(ها ستطيع قواتنا الضئيلة أن تواجهها وتصدّ تهذه اهلجمة من أية جهة أتت، لن 

حتفظ اقادة اجليش األملاين كانوا قد استبعدوا خطة رومل ابعتبارها شديدة الطموح. وكان هتلر قد    لكنّ 
منها خبطوطها الكبرية، منبهراً ابألبعاد الواسعة اليت تفتحها أمام جيوشه. كان يقول يف اخلامس من يناير (  

يز يعلمون ما ينتظرهم يف الشرق ملا  ألتوابتز سفري الرايخ يف ابريس: "لو كان االنكل 1942كانون الثاين) 
يصبح الياابنيون   –وهذا لن يتأخر طويالً    –ه منذ أن تسقط سنغفورة  تعهم"... إنّ هم وميُ وجدوا فيه ما يسرّ 

 سادة خليج البنغال.. وعند �اية الربيع، ال تلبث طراداهتم حىت تظهر يف اخلليج العريب..  
اهلجو     قد عدت إىل  الوقت، أكون  أقوى من عام يف ذلك  الروسية، جبيش  اجلبهة  مرة أخرى على  م 

مة ابجتاه القوقاز وهتبط بعد ذلك حىت تبلغ اخلليج العريب حيث نعقد  عة متقدّ . مث تنطلق فرقـي املدرّ 1941
 . )2( تصالنا مع الياابنيني يف مدينة البصرةا

بعض وحدات اجليش األملاين، ل إىل  السر الذي أحيطت به خمططاته وأهدافه مل يلبث حىت تسلّ   لكنّ   
 فظهرت موجة كبرية من احلماسة. ويف وسعنا أن جند صدى هلذا يف صحيفة امليدان لليون ديغريل: 

 
 . 99الجنرال د�سموند یونغ، رومل، ص  .   1
 ).  344(انظر، الدعوى ب. م.، ص    1942ینایر ( �انون الثاني)    9تقر�ر إلى الجنرال دارالن،    بنوا م�شان،  .  2
 
 



333 
 

األهداف  .  يقول: كانت األوامر اخلاصة ابلفرقة قد وصلت  1942أغسطس (آب)    16كتب بتاريخ      
راهنات: ففي عيد امليالد، تفليس! ويف هي: أدلر، مث سوكوم، غري بعيد عن تركيا اآلسيوية. كما نعقد امل

الربيع، بالد اببل! مث جند عن النهرين املقدسني دجلة والفرات جيوش أفريقيا بقيادة املاريشال رومل، قادمة 
 من قناة السويس، وهكذا تنتهي احلرب يف مهد العامل!  

 
مثّ     وخنيلها!  الساحلية  ومنطقتها  هناك سوكوم،  ومنازهل  "نعم...  قوقوز�! تفليس  فوق صخور  املعلقة  ا 

فالبحريات القمرية يف أزربيجان! مث املنحدر الكبري للرمال البلورية ابجتاه اخلليج العريب! لقد كانت عيوننا  
 .  )1(وحنن نفكر يف ملحمتنا املدهشة املعجبة 

القادم أمّ     اإلعصار  يستعدون جملاهبة  أركان حربه  أو  أوكنلك  اجلنرال  فقد كان  املعادي،  املعسكر  ا يف 
 وجيرون كشف حساب لقواهتم يف قلق عميق. 

الوصول إىل بالد الشرق األوسط     البحرية وعجزها عن  القوافل  انقطاع  ومل يكن األمر قد وقف عند 
اليت كانت املعادية  الغواصات  أسراب  الطريق   بسبب  يف  ألنّ   ،متزقها  العليا كانت   بل  االنكليزية  القيادة 

قتطاع وحدات معسكرة يف مصر وفلسطني وإرساهلا إىل الشرق األقصى. هكذا كانت سور� ا مرغمة على  
 والعراق وإيران قد أخليت مث نقلت القوات اليت كانت حتتلها إىل وادي النيل. 

ا يف سيدي ل سلسلة من النكسات والرتاجعات اخلطرية. أمّ فاجليش الثامن يف موقف سيء. وكان قد سج
 إفريقية قد أبيد عملياً عن بكرة أبيه.  –الفرقة األوىل اجلنوب  ألوية لواء من  رزيق ويف بلحامد، فإنّ 

عة الثالثة اليت تكون درع  وأما الفرقة النيوزيلندية فقد فقدت ثلثي الرجال واألعتدة. وكانت األلوية املدرّ    
يش قد استحالت إىل تشكيل وحيد خمتلط. وابختصار، مل يكن قد بقي شيء كثري جملاهبة احلمالت اجل 

 .  )2(ها رومل جبيشه اإلفريقي ذات اجلموح املتزايد واليت كان يشنّ 
 نّ أ رة  هذا وقد الحظت جلنة الدفاع عن الشرق األوسط يف أثناء تنظيمها للكشف عن القوات املتوفّ    

ومخسني فوجاً من املدفعية املضادة   عة) وإىل ستّ إىل مثان فرق على األقل (منها ثالث مدرّ اجلبهة يف حاجة  
 

 . 139  –   138لیون د�غر�ل، معر�تي في روس�ا، ص  .   1
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وال يدخل طبعاً يف هذا   – للطريان، بني ثقيلة وخفيفة، من أجل الدفاع عن األراضي اليت عهد هبا إليها  
 احلساب أي هجوم أملاين حمتمل قادم من الشمال، عرب القوقاز أو تركيا. 

نلك رغم سيطرته الشديدة على نفسه جيد صعوبة ابلغة يف إخفاء قلقه الشديد. أبرق إىل وزارة  وكان أوك   
نا لن نكون يف حال تسمح لنا ابلدفاع عن األرض بنجاح قبل مضي ثالثة أشهر على احلرب يقول: "إنّ 

الضروري جداً تدعيم مالطه ه من  ة مدافع ودابابت وطائرات ورجاًال. كما أنّ األقل. أرسلوا إّيل للضرورة امللحّ 
حتمال اعلينا أن نواجه    وقربص ابملدافع املضادة للطائرات والقاذفات الثقيلة. فإذا سقطت مالطه، فإنّ 

 ضياع مصر... ".  
به احلكومة االنكليزية      الناحية اا أفهمته  �ّ أوخالصة ما أجابت  إليه أي شيء من  ستحالة أن ترسل 

ا عازمة �ّ أأمره ويثبت يف مكانه ابلوسائل اليت ميلكها. وز�دة على ذلك: أنبأته    رعليه أن يتدبّ   العملية وأنّ 
قتطاع وحدات من قوات الشرق األوسط إلرساهلا إىل سنغفورة حيث الوضع خطري جداً. فأجاب اعلى  

 أوكنلك برابطة جأش، "يف هذه احلال لن يكون يف وسعي القيام ابهلجوم املرتقب قبل ستة أشهر".  
بينما كان هذا احلوار جيري بني القاهرة ولندن، كانت طالئع املاريشال فون بوك قد بلغت مابكوب  و    

وموزدوق يف بالد القوقاز. أما فرق رومل املدرعة فقد كانت تنطلق بكامل سرعتها، بعد أن جتاوزت طربق  
ح ، يف احمليط اهلندي. وقد صرّ سفناً حربية �ابنية رؤيت غريب ترينكو مايل  ابجتاه العلمني. وأخرياً ذكر أنّ 

نا مل نكن يف أي وقت من األوقات على مثل هذا القرب من النصر.  املاريشال، كيتل بعد ذلك قائًال: "إنّ 
 .  )1( منا حىت السويس وفلسطنيندفاع يف تقدّ ومل يكن قد بقي علينا الكثري للدخول إىل اإلسكندرية مث اال

ي حيجز قوات اجليش األملاين عن املساحات نصف اخلالية من كان حاجز ستالينغراد وحده هو الذ     
 .  )2(منطقة الشرق األوسط 

اهلند    إنّ    بالد  إىل  املؤدية  الطرق  لال  –كّل  احليوية  األوردة  الربيطانية  هذه  خلطر معرّ   –مرباطورية  ضة 
اليت متر حبيفا وبغداد والبصرة. نقطاع: الطريق البحرية اليت متر ابلسويس وعدن وسيالن، والطريق الربية  اال

إ�ّ  احللفاء،  أقل أمهية ابلنسبة السرتاتيجية  ليست  طريق اثلثة،  انفتحت يف وأيضاً  قد  اليت كانت  تلك  ا 
 اخلليج العريب قبل قليل. 
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ق منها، عرب إيران، فيوض متزايدة دائماً من املؤن واألعتدة واألسلحة هذه "الطريق الثالثة" هي اليت تتدفّ    
حتاد السوفيايت ملساندته يف جمهوده احلريب. فإذا كانت الرغبة ليت كانت الوال�ت املتحدة ترسلها إىل االا

ق على البالد العربية، فقد كان من الواجب أن  جادة يف تدعيم هذا احلاجز ومنع الفرق األملانية من التدفّ 
 ينقطع هذا التيار من املؤونة.  

، كان الروس قد طلبوا من االنكليز تزويدهم مبواد أولية.  1941(آب)    حتالل إيران يف أغسطساوبعد     
د فيه الروس بنقل هذه البضائع من طهران إىل أراضي االحتاد السوفيايت، تفاق بني البلدين يتعهّ امث عقد  

 ل كثرياً، وهي أتمني الوسائل لنقل هذه املؤن من أراضي قيف الوقت الذي يقوم فيه االنكليز ابملهمة األ
متداد إيران اجلنوبية حىت حدود املنطقة الشمالية افراغها يف الرب ونقلها على  إاملنشأ حىت اخلليج العريب، مث  

 اليت يشرف عليها الروس. 
كتب إدواردز، ستاتينيوس يقول: "عندما بدأ االنكليز ابلعمل، مل يكن حتت تصرفهم فوق شاطىء اخلليج  

 ة وهو املرفأ الذي بين عند مصب شط العرب.  العريب كّله، غري مرفأ واحد هو البصر 
هذا املرفأ   . وابلرغم من أنّ والبصرة لسوء احلظ كانت موجودة يف العراق من اجلانب اآلخر من املصبّ    

 . صل مع إيران إال ابلطريق الصحراويه مل يكن يتّ كان موصوًال مع تركيا وسور� وفلسطني خبطوط حديدية فإنّ 
سم مرفأ، وكان ميكن أن يقال الشيء اعلى ضفة النهر املقابلة، ال تكاد تستحق  خرم شهر القائمة    إنّ 

نفسه عن بندر شاهبور، حيث �اية اخلط اجلنويب للخطوط احلديدية اإليرانية العراقية، والواقعة أكثر إىل 
 الشرق على اخلليج العريب".  

ائع اخلفيفة. كما مل تكن متلك غري  اخلطوط احلديدية هذه مل تكن قد بنيت إال حلمل البض  على أنّ    
أما القاطرات نفسها فلم تكن من القوة والكثرة حبيث تستطيع أن ترفع    .مئات قليلة من احلافالت الشاحنة 

واحداً.   تقريباً  الطريق كّله  اخلط يف  منعطفات حادة. وكان  عند  منحدرات شديدة  فوق  ثقيلة  محوالت 
سور. ويف وسط إيران، حيث منطقة اجلبال العالية، يوجد نفق  ه مير فوق مئات من اجل يضاف إىل ذلك أنّ 

 بعد كّل ثالثة كيلومرتات.  
 هذا ابإلضافة إىل اال�يارات اليت تعرتض مسرية القاطرات.  
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ها يف احلقيقة مل تكن  لكنّ   ،جه إىل الشمال حنو طهران وحبر قزوينه كانت هناك طرق أخرى تتّ صحيح أنّ   
 . )1(اجلمال ات تصلح للحمري و غري ممرّ 

عام     من  األخرية  الستة  األشهر  الروس خالل  تسليم  يف  االنكليز  جنح  املؤسفة،  الظروف  هذه  ورغم 
الف طن من قصدير  آ  8ألف طن من جوت اهلند    13ألف طن من مطاط سنغفورة،    38،  1941

  أنّ تضح بعد ذلك أمام طلبات ستالني املتزايدة  األف طن من رصاص رومانيا وأسرتاليا. مث    18ماليز�، و  
االنكليز لن يستطيعوا وحدهم القيام هبذه املهمة املزدوجة وإشباع حاجات السوفيات الضخمة، وجتهيز 

 املراىفء والطرق يف إيران يف الوقت نفسه. فالتفتت لندن إىل واشنطن وطلبت منها املساعدة.  
فوصلت إىل إيران منذ �اية أما قادة الوال�ت املتحدة األمريكية فلم يكونوا ينتظرون غري هذا النداء.     

 بعثة بقيادة اجلنرال ميلر مبساندة اجملهود الذي يبذله االنكليز.  1941خريف 
وركز املهندسون األمريكيون جهودهم يف خرم شهر بعد أن تركوا لالنكليز كّالً من البصرة وبندرعباس.    

عمّ  عائمة. كما  وجسوراً  أرصفة  شهر  خرم  يف  العر فبنوا  شط  جمرى  الكبرية قوا  للمراكب  ليسمحوا  ب 
وأقاموا فيها رافعات كبرية إلنزال األعتدة الثقيلة. وكانت هناك طريق قدمية متتد من خرم شهر    ،ابلدخول

حىت األهواز (على بعد مثانية كيلومرتات تقريباً من مسرية اخلط احلديدي عرب إيران) أخذهتا فرقة اهلندسة 
ورشاً لبناء زوارق قادرة على نقل محوالت ثقيلة   كما أنّ   .يقاً رائعة األمريكية على عاتقها وجعلت منها طر 

 قد أقيمت عند قارون بني األهواز وخرم شهر.  
، بدأ األمريكيون يبنون يف عبادان مصنعاً لرتكيب الطائرات القاذفة اليت كان السوفيات 1942يف ربيع     

ت قريباً من املصنع لتجربة هذه اسعة للطريان أعدّ أرضاً و   احلاجة إىل كميات كبرية منها. كما أنّ   يف أشدّ 
 الطائرات قبل تسليمها إىل الروس.  

إيران قد   1942ويف ربيع      بواسطة اخلطوط احلديدية عرب  املنقولة شهر�ً  أيضاً كان حجم احلموالت 
العريب نشاط حمموم.  اخلليج  الشمايل من  الشاطىء  ينتشر فوق كّل   تضاعف ثالث مرات. هكذا كان 
فهناك حافالت انكليزية وقاطرات من بالد اهلند تدرج فوق اخلطوط احلديدية يف ضجة ظاهرة، بني قاطرات 

 ل الشاه القدمي املعزول.  بَ شرتيت يف أملانيا من قِ امن مصانع كروب وحفالت 

 
 ).1944. (نیو�ورك  249، ص  والتأجیر، سالح النصر. ادوارد ستاتینیوس، اإلعارة   1
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أنّ     ذلك  إىل  مدّ   يضاف  قد  وأمريكيني  بريطانيني  مهندسني  إبشراف  يعملون  إيرانيني كانوا  وا عماًال 
القاطرات واحلافالت   كيلومرتات من السكك احلديدية اجلديدة القادمة من الوال�ت املتحدة. والواقع أنّ 

ا جرى األمريكية بدأت تصل مث تبعها بعد فرتة قصرية رتل من السيارات الشاحنة. وفتحت طرق جديدة كم
 توسيع الدروب الضيقة القدمية.  

احلموالت   نا ادوارد ستاتينيوس: "إنّ لأما ورشات التصليح فانتشرت على امتداد األوردة الرئيسية. يقول     
كّله كانت تزيد قدر ز�دة األعتدة األمريكية املرسلة، بينما تستمر   1942اليت اجتازت إيران خالل عام  

 .  )1(م خبطوات سريعة مذهلة نرال ميلر، يف املراىفء والطرق وتتقدّ عمليات البناء، إبشراف اجل 
 

"  "ابدرة كرمية   –دون أن يستشري الكونغرس    –، اختذ الرئيس روزفلت  1942ويف تشرين األول من عام     
جيش الوال�ت املتحدة سيعفي الربيطانيني �ائياً من مسؤوليات األعتدة واملؤن اليت جيب أن    فأعلن أنّ 

شيئاً   حتاد السوفيايت عرب إيران. "هذا القرار، الثقيل بنتائجه، كان سيتيح لإلدارة األمريكية أبن حتلّ م لالتقدّ 
لك خبمسة عشر يوماً كان اجلنرال كو�يل فشيئاً حمل اإلدارة الربيطانية يف تلك املنطقة يف العامل. وبعد ذ

 �خذ على عاتقه قيادة كّل املصاحل واألقسام اخلاصة ابحللفاء يف اخلليج العريب. 
كانت املؤن املرسلة إىل روسيا    1943قت قفزة جديدة إىل األمام. ففي أ�م  مل تلبث حركة السري أن حقّ    

وزن البضاعة اليت كانت قد نقلت يف   وي مرتني ونصفاً ا تساعرب إيران قد جاوزت مائة ألف طن. أي أ�ّ 
نقلها يف آب   الوقت الذي بدأ فيه اجليش األمريكي خيوض هذه املعركة، وعشر مرات وزن تلك اليت متّ 

 م.   1941
وراحت إدارة السفن احلربية ترسل املراكب من أمريكا إىل الشرق األوسط ابلسرعة اليت جيري فيها إنزال    

ففي خرم شهر واملراىفء األخرى يف اخلليج العريب كانت السفن من طراز ليربيت ومجهرة كبرية من   محوالهتا.
جنباً إىل جنب   البواخر الشاحنة، برايتها احلالية ابلنجوم أو أبلوان األمم املتحدة األخرى، تزدحم وتتصافّ 

 يت من قبل األمريكيني. نِ قرب األرصفة واملستودعات البحرية اليت بُ 
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ما يقرب من ثالثة ماليني    1943ويونيو (حزيران)    1942وبلغ ما أرسل إىل روسيا بني يوليو (متوز)     
ضخامة اجملهود الذي بذل   ارتفع هذا الرقم أيضاً خالل العام التايل. واجلدير ابلذكر أنّ   مثّ   ،طن من األعتدة

فيات يثريان احلرية والدهشة يف النفوس. حتاد السو وتنوع البضائع املرسلة إىل اال  ، من قبل الوال�ت املتحدة
ألف سيارة شاحنة وجيب،   138طائرة،    4100أما لوائح املؤن واألعتدة املرسلة فقد اشتملت على  

ألف طن من البارود ومن   100ألف طن من الفوالذ من كّل نوع، ومن األلومنيوم، والنحاس، و    912
ديدية، واآلت حتويل القطارات وإشارات اخلطوط، مث خام الطولوئني، ومئات الكيلومرتات من السكك احل 

قاطرات وحافالت وأكثر من مائة ومخسني مليون دوالر من األدوات والتجهيزات الصناعية: ساحقات، 
وكسارات، ومطاحن، وآالت قاطعة، وأجهزة خراطة، وأفران كهرابئية، ومطارق لتشكيل احلديد، وحمركات 

ألجهزة الضرورية للتنقيب عن آابر النفط، ملساعدة االحتاد السوفيايت على كهرابئية، وطواحني نقالة وكّل ا
ة للرتكيب، ومصنع للمطاط ز�دة إنتاجه من النفط، ست مصاف كاملة، وضعت يف صناديق، وهي معدّ 

دات كهرابئية لز�دة قوة احملطات  الصناعي، قادر على إنتاج مليون إطار للشاحنات يف العام الواحد، ومولّ 
حفارات، وعرابت نقل،    :أدوات من كّل نوع  وفياتية، ومصانع مولدة ديزل، تليفو�ت وأجهزة راديو، مثّ الس

وقحافات، ورافعات، مث مليون ونصف مليون طن من املؤن، وأخرياً تسعة آالف طن من البذور والشتالت 
 املنتقاة. 

امليزان احلقيقي لفاعليتنا هو يف قدرتنا على تسليم   إنّ "   كان روزفلت يقول ملديري مشروع اإلعارة والتأجري:   
يف وسعنا تزويدهم بكّل ما حيتاجون    د السوفيايت... جيب أن نقول للروس أنّ حتااملؤن واألعتدة املطلوبة لال 

مطالبهم جيب   م إليهم اخلدمات املطلوبة. إنّ إليه، لكنهم جيب أن يقولوا لنا على أية صورة يريدون أن تقدّ 
 .  )1(دو�ا لنا أن تستجاب على الصورة اليت حيدّ 

فة إبرسال املؤن، والفرق الروسية املكّلفة ابستالمها، فقد نشأ بينهما ق ابلفرق األمريكية املكلّ أما فيما يتعلّ   
 نوع من التنافس احليب.  

وكان اجلنود األمريكيون جياهدون يف إيصال البضائع إىل مناطق النقل، أبسرع مما كان يف وسع السوفيـات   
 .  )2(أن يستقبلوا ما حيمل إليهـم 

 
 . 253،  252ادوارد، ستاتینیوس، المصدر نفسه، ص  .   1
 . 257المصدر نفسه، ص  .   2
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سع هلذه احلموالت الكبرية  املراىفء مل تعد تتّ   إذ أنّ   ،ـد مثري للقلقزدحام شديافلم يلبث أن نشأ عن ذلك  
اليت أدخلت عليها ألنّ رغم كّل اإل  العريب وعر، حافل ابلصخور   صالحات  الشاطىء الشمايل للخليج 

لإلنزال ومتوين القوافل. أما البصرة وخرم شهر فهما يف وضع   وهدف لعصف الر�ح، ولذلك فهو غري معدّ 
ري املوصلة إليها يف حاجة مستمرة للجرف والكسح حىت ال متتلىء بوحول الكن اجمل  .وامهاأحسن من س

أنّ  ابلذكر  واجلدير  العرب.  مقسّ   شط  اخلليج كان  من  اجلنويب  الشاطىء الشاطىء  من  خرياً  تقسيماً  ماً 
 املراىفء، واألرصفة، والطرق هناك كانت كّلها بني يدي ابن سعود.   لكنّ  ،الشمايل

احلرب، بتجميدها ملواسم   نّ إملك اجلزيرة العربية، يف ذلك الوقت، كان يواجه عقبات مالية.    والواقع أنّ    
ماً على  دوالر مقدّ   6،  800،  000احلج إىل مكة حرمته من موارد هامة. وكان قد استلم من الشركة  

صها لتسليح اإلخوان. وكان قد مضى على جتنيد هؤالء اإلخوان ثالثة أعوام، مما من الرسوم وخصّ   نصيبه
 أحدث هبوطاً يف اإلنتاج الزراعي. نعم كان يف حاجة إىل عشرة ماليني دوالر آخر.  

ويريد  وكان يقول يف نفسه: "يريد االنكليز أن حيتفظوا ابلطريق إىل اهلند مفتوحة؟ فليدفعوا مثن ذلك!     
كانت الوال�ت املتحدة    ،األمريكيون أن حيتفظوا ابلطريق مفتوحة إىل االحتاد السوفيايت! فليدفعوا الثمن أيضاً!

عندي ما جيب هلم:   نون فيه أعتدهتم! إنّ تبحث عن مكان أمني يصلحون فيه سفنهم من طراز ليربيت، وخيزّ 
دعات، وجتهيزات مرفئية، كانت الشركات النفطية ه مراىفء األحساء. فهنـاك أرصفـة، ورافعـات، ومستو إنّ 

هذه املنشآت، اليت رفعت فوق األراضي السعودية ألغراض مدنية وجتارية ال تكون    األمريكية قد بنتها. لكنّ 
   .ممراً ألعتدة احلرب إال إبذين"

لدوالرات، ألنه  ذن هلم. لكن ليدفعوا الثمن! وليدفعوه ابلذهب أو ابعطاء هذا اإل"أ� على استعداد إل    
 مل تعد يل غري ثقة حمدودة يف اجلنيه االسرتليين. 

أنّ     االنكليزية  احلكومة  إنّ   رأت  فرض شروطه.  ابلغ يف  قد  الرمحن  عبد  الكرب�ء   ولد  من  القدر  هذا 
مرباطورية الربيطانية لن تستسلم البتزاز حاكم شرقي صغري واال  – والصلف ينتهي بصاحبه إىل جماوزة احلدود  

ه صادر عن حاكم كان قبل مخسة وعشرين عاماً مرتبطاً هبا مقابل تعويض زهيد ال يضاف إىل ذلك أنّ   –
ستخدام  انكلرتا أو الوال�ت املتحدة من  ايتجاوز مخسة آالف جنيه اسرتليين شهر�ً! فما الذي كان مينع  

 قواعد األحساء كما ترغبان؟  
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قا النجاح ل، ابستخدام احلزم والعنف، اللذين حقّ تعقّ أما حكومة لندن فقد اقرتحت إقناع ابن سعود ابل
 املطلوب يف العراق وإيران.  

قرارات احلرب الكبرية مل تعد تصنع يف لندن بل يف   ه سياسة األحالف. إنّ نكلرتا مل تعد توجّ الكن     
ف  رتا تتصرّ نكلا احلكومة األمريكية لن تدع    واشنطن. ومل يكن ابن سعود جيهل هذه احلقيقة. كان يعلم أنّ 

ة يف نزاع بالد كانت هلا فيها مصاحل كبرية. وقد أدرك املوقف احلقيقي للبيت األبيض جتاهه من قبل خبفّ 
 متياز. بعثة يف واشنطن ومدراء الشركة األمريكية صاحبة اال 

اجليش السعودي ميثل قوة مرهبة! فاحلقيقة أبعد من ذلك!    مل يكن هذا املوقف األمريكي �بعاً من أنّ    
املزدوج لقوات اجليوش   ر كثرياً منذ الوقت الذي كان يرى فيه أوكنلك، جزعاً، الفكّ املوقف قد تطوّ   على أنّ 

قتحام أبواب وادي ا  حاجز ستالينغراد قد صمد بقوة. ومل يتمّ   األملانية يف ليبيا والقوقاز يضغط عليه. لكنّ 
 يل. وقد اضطرت فرق فون بوك للرتاجع إىل كريتش وكركوف. الن

يتعلّ  فيما  تعرّ أما  فقد  ابلياابنيني  احمليط ق  من  احلربية  واختفت سفنهم  لكنال  غواد  هلزمية خطرية يف  ضوا 
 ق العدو على الشرق األوسط قد أصبح مستبعداً.  كّل خطر من تدفّ   اهلندي. كان يبدو أنّ 

يدعوا    لكنّ     لن  إنّ اإلخوان  القيام بعمل مضاد.  العربية دون  اجلزيرة  املتعصبني   حماولة الحتالل  البدو 
ستقالل بالدهم. ويف وسع مقاومتهم أن متتد إىل البالد اجملاورة، اليت  اسيقاتلون حىت آخر أنفاسهم حلماية 

للحريق، . أما آابر النفط فستتعرض  1941مل يستطع سكا�ا بعد أن يهضموا اإلذالل الذي نزل هبم عام  
كما جيب أن تنصرف وحدات من جيوش   ،األمريكية   –ب ضرراً ابلغاً وجد�ً للمصاحل االنكليزية  ا يسبّ ممّ 

ضطراابت ااحللفاء عن مسارح العمليات األساسية. وعلى ذلك ابختصار، ستكون إعادة النظام مصدر  
 وصعوابت ال سبيل إىل حصرها.  

الدماء، يف الوقت الذي كان فيه احلل اليسري اللطيف يف متناول فلماذا إذاً تعريض الشرق خلطر النار و    
هكذا   .مليون دوالر  425اليد؟ كانت الوال�ت املتحدة األمريكية قد أقرضت احلكومة الربيطانية مبلغ  

تفاق مع روزفلت، على توجيه النصح لسياسة اخلارجية األمريكية، ابال  ه اخلفيّ أقدم جيمس. أ. موفت، املوجّ 
الرئيس سيكون سعيداً جداً إذا رآكم تدخلون    يز أبن يظهروا مبظهر املساير املالطف: قال هلم: "إنّ لالنكل

يف حماداثت ودية مع ملك اجلزيرة العربية. كما يرغب يف الوقت نفسه أن تدفعوا له جزءاً من األموال اليت 
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  عالم ابن سعود خفية أبنّ الشركة األمريكية إب. ويف الوقت نفسه كّلف مدراء  ) 1(   أقرضتموها منا قبل قليل
 ع واشنطن به".  املال الذي سيدفع له من قبل االنكليز مل يتقرر بسبب من سخاء لندن بل نتيجة لتّرب 

وجد االنكليز هذا احلل مراً، رغم انقطاع الطريق هبم. لقد سبق البن سعود أن وضع االنكليز ضد    
ستعانة ابلوال�ت املتحدة ضد انكلرتا. لقد أخطأت أمريكا إذ استسلمت ك. وها هو اآلن حياول االااألتر 

احلرب   ستعماري لن تنتهي هبا إىل أية غاية. إنّ أيديولوجيتها املعارضة للنظام اال  هلذه املناورات املاكرة. إنّ 
االاملقنّ  بر�جمه يف "مساعدة  مرباطورية عة ضد  اليت اتبع روزفلت خوضها حتت ستار  الشعوب   الربيطانية 

ق ابلطريقة املختالة اليت نقالبه على مبدعه. أما فيما يتعلّ اد خبطر  ين يهدّ فة" كانت سالحاً ذا حدّ املتخلّ 
الدبلوماسيني يف وزارة اخلارجية االنكليزية    واسرتداد القرض ابليد األخرى، فإنّ   تقوم على خطة االقراض بيدٍ 

عامل قد تغري كثرياً منذ عصر اللورد كرومر وامللكة فيكتور�، ال  قد وجدوها غري لطيفة وال كرمية. والثابت أنّ 
 إرادهتا...  مب بريطانيا ما بني حاجبيها ليخاف العامل كّله وينحين أماحيث كان يكفي أن تقطّ 

هكذا، وعلى غري رغبة منهم، التمس االنكليز من ابن سعود، أن �يت إىل القاهرة ليتفاوض معهم. أما    
يعين هذا النوع من الدعوة، فقد أجاب على االلتماس بدعوى   اربية، الذي كان يعلم ماذملك اجلزيرة الع

ى أعضاء الوفد الذين انتدهبم مكانه إىل العاصمة نتقال إىل القاهرة. وقد تلقّ ه ال يسطيع االه مريض، وأنّ أنّ 
خطواهتم. وملا كان املفاوضون االنكليز يربطون تقدمي القرض    ااملصرية أمراً أبن يتباطؤوا يف احلسم وجيرجرو 

املطلوب ابملوافقة على بعض الشروط األساسية، فقد راوحت احملاداثت يف مكا�ا ومل تنته إىل شيء. وبذلك 
 دخلت العالقات االنكليزية العربية يف طريق مسدود غري �فذ...  

بنه جيمس قد رفع إليه تقريراً عن بعثته إىل  اوهنا قرر الرئيس روزفلت املبادرة إىل أخذ األمر بيده. وكان    
ها السكان حنو الربيطانيني. أما اجلنراالن ميلر وكونويل فقد ثه عن العداوة الصرحية اليت يكنّ العراق، وحدّ 

احملي املناطق  هبا  تعمر  اليت  اخليالية  الثروات  له  العريبوصفا  ابخلليج  الشركة   ،طة  مدراء  شأن  كذلك كان 
وا عن لفت نظره إىل املوارد غري احملدودة للعربية السعودية. هذا وكان الرئيس روزفلت  األمريكية الذين مل يكفّ 

ـر ف يف القاهرة، واستقبل عدداً من كرباء العامل اإلسالمي يف أثناء رحلتـــه إىل طهـــران فـــي أكتــوبـقــد توقّ 
ون على الفوز بعطفه. هذا اللقاء قوه وهم يلحّ هؤالء الكرباء متلّ   . والواقع أنّ 1943(تشرين الثاين) عام  

 
 . 45، ص  1949یونیو (حز�ران)    20،  انظر مجلة ال�ف .   1
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املصلحي استطاع أن يرضي غروره دون أن يغشي على إحساسه كرجل أعمال. وكما كان شأن كثريين 
دخل التاريخ منذ قليل، وجد غريه من قبل، بدأ سحر الشرق يسكره. وابعتباره زعيماً لدميقراطية حرة بدأ ي

 ة سامية... نفسه حتت مسات أوغسطس جديد، يعمل على هتدئة املنازعات يف العامل حبركة سنيّ 
 

وتدعيماً هلذه املواقف املالئمة، كان الرئيس قد تلقى من السناتور الندس تقريراً أصبح فيما بعد توراة    
كاتب التقرير، بعد وصفه لكتلة االسرتليين   ة". إنّ أوسطي  – ق ابلسياسة "شرق  البيت األبيض فيما يتعلّ 

الكتلة، إب هذه  بتفجري  طالب  الربيطانية،  للسيطرة  ابلية  قدمية  مع كأداة  املباشرة  للمبادالت  نظام  نشاء 
 البلدان العربية.  

 
ازات ستعمال صفقتهم املالية مع ابن سعود للفوز ابمتي ااالنكليز يسعون إىل    ابتسم روزفلت حني علم أنّ    

م كانوا الثابت أ�ّ   وا منطقة نفوذهم. إنّ سياسية. نعم لقد كان االنكليز يف صميم هذا العمل حياولون أن ميدّ 
الوال�ت املتحدة مستعدة لدفع نفقات هذه   صالح! لكنهم كانوا أيضاً بسطاء إذ اعتقدوا أنّ غري قابلني لإل

 ذا الغرض.العملية. فما كان جيب أن تستخدم دوالرات العـم سام هل
 

ل اجلزيرة العربية يف الئحة األمم املستفيدة كان رد فعل الرئيس مباشراً وفور�ً. ودون أن يستشري أحداً سجّ     
جراء يسمح للوال�ت املتحدة بتزويد الدولة السعودية ابألعتدة وتقدمي " هذا اإل.من قانون "اإلعارة والتأجري 

 األموال إليها دون توسيط قوة اثلثة.  
ين ال أعرف كيف سنشرح هذا القرار ألعضاء  ب هاري هوبكنز إىل جيس جونز يقول: "إنّ كت -

  .اجلزيرة العربية هي دميقراطية، ضحية لعدوان فاشي" كيف سنقنعهم أبنّ    جملس الشيوخ، وال
 عتمد قرار الرئيس أبكثرية كبرية. االشيوخ مل يطرحوا أسئلة حول هذا املوضوع. فقد  لكنّ   
الوال�ت املتحدة إىل اجلزيرة   وخبلق هذا اجلو الطيب الصديق سعى روزفلت إىل تدعيم الصالت اليت تشدّ    

ده ابملناسبة زوّ   ، يف عودته من �لطا، قد1945العربية. وكان توقفه يف مصر، يف فرباير (شباط) من عام  
 املطلوبة.  
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ف إليك خالل مروري  أبرق إىل امللك بواسطة القنصل األمريكي يف جدة يقول له: "سأكون سعيداً ابلتعرّ   
 ابإلسكندرية".  

هت دون معرفة االنكليز قد أذهلتهم حني علموا هبا. وكان ذلك يف آخر مساء من هذه الدعوة اليت وجّ    
ه اختذ ته الذهاب غداً إىل مصر ابلطائرة "ألنّ يف نيّ   نّ ألت لتشرشل بكّل برود  مؤمتر �لطا حني صرح روزف

مرباطور احلبشة، ليتشاوروا معه خالل اجراءات الالزمة لكي �يت ملك مصر، وابن سعود، وهيالسيالسي  اإل
 ثالثة أ�م على ظهر طراده، يف البحرية املرة الكبرية".  

 
عالن هذا النبأ أمام عدد وملا كان روزفلت قد اختذ احليطة الالزمة إبكانت حرية تشرشل واضحة ظاهرة.      

 تشرشل مل جيد الفرصة املالئمة ليسأل الرئيس سراً عن الغرض من هذه املشاروات.  من احلضور، فإنّ 
نتحى جانباً اوكان تشرشل يبدو يف عصبية متزايدة ميضي سهرة املساء. وأخرياً، وعندما مل يستطع صرباً،     
 اري هوبكنز وسأله عن نيات روزفلت جتاه هؤالء الثالثة من زعماء الدول. هب

وأضاف يف مذكراته قائالً   .ين أجهل ذلك متاماً""إنّ :  ه السياسي اخلفي للبيت األبيض  أجابه املوجّ  -
أنّ :   أعلم  مما   كنت  لكن ال شيء  فلسطني.  املوقف يف  ابن سعود حول  مشاورة  يريد  الرئيس 

ر� مؤامرات لتقويض نا قد دبّ لقد بقي مقتنعاً أبنّ   ،ل إىل طمأنتهرشل قد توصّ استطعت قوله لتش
 االمرباطورية الربيطانية يف تلك املناطق".  

ه هو أيضاَ سيذهب إىل مصر بعد ز�رة قصرية  ويف اليوم التايل، قال رئيس الوزراء للرئيس روزفلت أبنّ    
ه ه إليهم رسًال يرجوهم البقاء يف مصر، ألنّ من هؤالء الزعماء الثالثة. وكان قد وجّ   لليو�ن وسيقابل كّالً 

 راغب يف إجراء مشاروات معهم بعد رحيل الرئيس األمريكي. 
. مل تكن عصبية تشرشل شيئاً إىل جانب الوضع )1( بتسامة روزفلت. لكنه بقي مغلقاً  اأاثر هذا االتصال     

ن. لقد كان الشرق األدىن، منذ قرن ونصف، امليدان احملتكر لصيد صاحب الذي كانت عليه حكومة لند
يريد أن ينتزع عمالءه على    –هو اليوم حليف وقد يكون خصماً يف الغد    –اجلاللة. وها هو منافس قوي  

 
 . 415، ص  11المجلد    هو�كنز، مذ�رات روزفلت، من أوراق لهاري  .   1
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يتبادالن   العربية مما  املتحدة وملك اجلزيرة  الوال�ت  البتة؟ ماذا عند رئيس  مرأى منه، وبربود غري مقبول 
 الكالم حوله؟ 

أقيمت على ظهره    ، لقد عامل األمريكيون ابن سعود ابحتفال استثنائي. فأرسلوا طراداً خاصاً إىل جدة 
ق املدير  علّ   .خيمة من املوسلني األبيض، ليسمحوا له ابلنوم يف اهلواء الطلق، خالل رحلته يف البحر األمحر 

ه للقاء ملكة سبأ تتوجّ   ه يبدو يل وكأنّ لطراد قائًال: "إنّ وقد حضر فرتة وصول امللك إىل ا  )1(  العام لالرامكو
 سليمان جديد".  

الطويلة مل يكن ملكة مرحية رضية   لكنّ     بقامته  ينتصر حىت اآلن على   ، هذا احملارب  فقد استطاع أن 
 خصومه كّلهم. ولن يلبث "سليمان اجلديد" أن يدرك ذلك...  

، عند مدخل البحر األمحر، على ظهر الطراد كوينسي.  1945فرباير (شباط)    14ت املقابلة، يف  متّ    
 أدخل إمام الوهابيني إىل زعيم اجلمهورية األمريكية حموطاً بكّل التشريفات الالئقة بسلطان عظيم. 

دهتا ألوف الصور " كم أ� سعيد  بتسامة فاتنـة خلّ ايده إليه، وعلى وجهه    قال له روزفلت وهو ميدّ  -
 مث أردف قائًال: "ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك"؟   "برؤيتك

مها لك.  ب الكرمي، لكن ليست عندي أمنية أقدّ فاً بلقائك الطيّ ين أكثر تشرّ أجاب ابن سعود "إنّ  -
لديك    ين أفرتض أنّ ك أنت أيها السيد الرئيس قد أعربت عن رغبتك يف رؤييت. وعلى ذلك فإنّ فإنّ 

 ".  مطالب معينة تريد أن تعرضها عليّ 
هذه اللهجة كانت تتعارض مع اجملامالت املفرطة عند غريه من الكرباء العرب. فاستعان الرئيس بكّل    

وهو اإلغراء الذي أحدث أتثرياً عظيماً عند كثري من أقو�ء هذا العامل،    –ما ميلكه من مصادر اإلغراء  
 ع ستالني قبل وقت قصري.  وكان قد جلأ إليه كامالً م

د منذ شبابه الفتنة املدروسة من قبل الرئيس مل حتدث أثرها املطلوب عند ضيفه الزائر، الذي تعوّ   لكنّ    
الرئيس نفسه مل يكن يف وضع صاحب التجربة    ستخدام أكثر عبارات التهذيب مبالغة. على أنّ ااألول على  

 
، فإّن شر�ة �ال�فورن�ا أراب�ان ستاندرد أو�ل �وم�اني قد أبدلت 1944ینایر ( �انون الثاني)    31. �انت بهذا االسم منذ   1

 أمیر�ان أو�ل �وم�اني" (أرامكو).    اسمها لتص�ح شر�ة "أراب�ان
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ن كانت تربطهم به عالقات عمل أبنه كان "أكثر مرونة من األوىل، ومل يكن عبثاً تصريح بعض مواطنيه مم
 .  )1(ة من الربق اخلاطف  حدّ أكثر و  ،األفعى

عاً خطبه ابألمثال واألقوال املأثورة وبنصوص من القرآن. وكان  ث بغزارة، مرصّ كان امللك يف العادة يتحدّ     
إىل القمة. وعندما يبلغ هذه النقطة   يسلسل حججه ابلكثري من املنطق ويعرضها بفن حاذق ابرع يرتفع هبا

بتسامة جذابة كما لو أنه يريد أن يقول: "ألست موافقاً اينقطع عن الكالم ومييل قليالً إىل الوراء ويبتسم  
 ؟)2(ي متاماً على رأي 

ظاً وصامتاً، يريد أن يرغم خماطبه على ابن سعود يف هذه املرة جلأ إىل تكتيك آخر، لقد ظهر متحفّ   لكنّ    
 طرح أوراقه أوًال. 

ه ث عن موضوع عزيز على قلبه: إنّ هذا ما حدث أخرياً. بدأ روزفلت، وقد تعب من االنتظار، يتحدّ    
 مصري اليهود مستقبالً يف فلسطني. 

ه  صل به حني وجّ الرئيس كان جيهل متاماً حقيقة من سيتّ   ين واثق من أنّ ول: إنّ كتب هاري هوبكنز يق     
ع بسلطان كبري إىل جانب فة صارمة، ويتمتّ دعوته إىل ابن سعود اللتقائه. كان امللك رجالً ذا كرامة متقشّ 

فق على ه جندي بوالدته وكان عربياً قبل كّل شيء... وأيضاً حني طلب الرئيس من ابن سعود أن يواأنّ 
م لن ميثلوا غري نسبة مئوية ضئيلة من جمموع السكان يف جميء يهود جدد إىل فلسطني الفتاً نظره إىل أ�ّ 

 د:  العامل العريب، أذهله أن يسمع ابن سعود جييبه، دون أي تردّ 
 كّال.   -

فالفضل يف زدهار يف قرى فلسطني،  اليهود إذا جنحوا يف حتقيق اال  ابن سعود على واقع أنّ   "لقد أحلّ    
ق مباليني الدوالرات واجلنيهـات، مث أضاف قائًال: ذلك يعود إىل الرساميل األمريكية والربيطانية اليت ستتدفّ 

فإ�ّ   إنّ  للعرب  إذا أعطيت  إنّ هذه املاليني  يفعلوا مثل ذلك. وقال أيضاً:  ه يوجد جيش م جديرون أبن 
م ال يبدون راغبني أبداً يف حماربة األذقان، والحظ أ�ّ ف من اليهود، وكّلهم مسلحون حىت  فلسطيين مؤلّ 

 األملان، ولكنهم يهددون العرب يف كّل يوم". 

 
 .65. جیرالد دوغوري، نخیل الجز�رة العر��ة، ص  1
 .66  المصدر نفسه، ص.   2
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العامل العريب لن يسمح ابدخال جمموعات جديدة من املهاجرين خارج   ح دون مواربة أو إهبام أنّ وصرّ    
لون اللجوء إىل العرب سيفضّ   تفاقات املعقودة بعد إقامة املستعمرات الصهيونية. وأضاف بوضوح: إنّ اال

ه بصفته زعيماً دينياً للعامل اإلسالمي، جيب ابلطبع أن يساند إخوانه  السالح على أن يوافقوا على ذلك، وأنّ 
 ، ه طرح السؤال مرتني أو ثالاثً يف فلسطني. كان الرئيس يبدو وكأنه مل يدرك ما يقوله ابن سعود له، إذ أنّ 

 كاً مبوقفه.  متسّ  دّ ويف كّل مرة يبدو ابن سعود أش
العرب   ابن سعود قد أحدث يف نفس الرئيس أثراً ظاهراً، فاقتنع منذ ذلك الوقت أنّ   "ومما ال شك فيه أنّ    

 ".  )1(ال يلقون الكالم على عواهنه 
دت وجهة النظر هذه ابلتصريح الذي أدىل به روزفلت لرب�رد ابروخ بعد �اية هذه املقابلة. قال  وقد أتكّ    
مما خرجت مع هذا   بني كّل الرجال الذين عاملتهم خالل حيايت رجالً واحداً خرجت منه أبقلّ   : "مل ألتقِ له

 ".  )2(امللك العريب ذي اإلرادة احلديدية 
 ستمرت املناقشة ساعات كثرية يف ظالل مدافع البحرية الضخمة. ا

. فطرح رغبات ومطالب  هنتظار امتيازات ال أتيت إليا روزفلت موضوع احلديث بعد أن تعب من  وأخرياً غّري 
نوا من ون أن يتمكّ أركان حرب الوال�ت املتحدة يتمنّ   القيادة األمريكية العليا يف اخلليج العريب. قال: إنّ 

ليس فقطا فيه،  يريدونه ويرغبون  ملا  قوافلهم وتزويدها  إل  ستعمال شواطىء األحساء ومرافئها طبقاً  جلاء 
األوروبية   ،ابلوقود العمليات  مسارح  بني  متحركة  قاعدة  مبثابة  تكون  قوية،  جوية  قاعدة  لبناء  أيضاً  بل 

 واآلسيوية.  
وهنا اختذت احملاداثت حالة أكثر انفراجاً. وعندما بدأت املناقشات تتناول مسائل اجلزيرة العربية كان    

د اً. فأقبل بكّل بشاشة على عروض روزفلت، لكنه طلب مقابل ذلك أن تتعهّ ابن سعود أكثر ليناً وتساحم 
 الوال�ت املتحدة مبا يلي: 

حال، الحتالل عسكري، كما هو الشأن يف مصر وسور� والعراق   ) ال ختضع العربية السعودية، أبيّ 1 
 وإيران.  

 
 416  –  415رو�رت أ. شیروود، مذ�رات روزفلت، المجلد الثاني، ص  .   1
 .288، أبي قال لي...، ص  إیلیوت روزفلت  . 2
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إنّ 2  يتمّ   ظ)  وال  متلك  الوطين ال  الرتاب  من  قطعة  عن  أية  إنّ التنازل  اجليش   ها.  من  املطلوبة  األراضي 
ر له ملدة مخس سنوات. فإذا مضت هذه املهلة عادت األراضي إىل الدولة السعودية مع كّل األمريكي تؤجّ 

 .  )1(ما عليها من املنشآت 
) يعطى حبكم األولوية للحكومة السعودية قسم من األعتدة اخلفيفة املخزونة يف خرم شهر ليسمح هلا 3

مستو  يتعهّ برفع  ذلك  مقابل  ويف  اإلخوان.  عند  التسليح  احللفاء ى  مهامجة  عن  ابالمتناع  سعود  ابن  د 
 .  )2(  ".ل قوات احملوربَ "ومقاومة كّل عدوان �يت من قِ 

املتحدة على مساندة كّل 4  الوال�ت  تعمل  األطلنطي،  املقررة يف عهدة  األربع"  ) ويف ضوء "احلر�ت 
خذة من قبل الدولة السعودية، جلهة حترير الشعوب العربية املوضوعة حالياً حتت الوصا�ت املبادرات املتّ 

 األجنبية. 
د األول، أما البند الرابع، فإنه يطرح نفسه فيه هكذا يكون ابن سعود ضمن استقالل اجلزيرة العربية ابلبن   

 ستقالل العريب الشامل. كبطل لال
فإنّ     األوىل  ابلنقطة  يتعلق  فيما  "أما  قائًال:  روزفلت  تصرّ أجاب  أي  على  أوافق  معاد ين ال  أمريكي  ف 

مما ال سبيل  جتاه سياسيت اخلاصة  اللشعب العريب. وأما فيما يتعلق ابلنقطة الرابعة فهذا مطلب يسري يف  
من القواعد   مرباطور�ت السياسية إىل غري رجعة. إنّ ستعمار. وذهب عصر االملناقشته. لقد انتهى وقت اال

 اليت ال جتادل يف هذه احلرب توجيه طلق الرمحة إليها".  
ستقالل اال  وصرح الرئيس مثرياً سابقة سور� ولبنان، قائًال: إنه ميلك وعداً حمرراً من قبل جلنة اجلزائر أبنّ    

 التام سيمنح دون تردد هلذين البلدين.  
ين أستطيع يف كّل وقت أن أكـتب إىل احلكومة الفرنسية ألطالبها ابحلفاظ على شرف  وأكد قائًال: إنّ    

 . )3( كالمها
أن وأضاف أنه سيساند اللبنانيني والسوريني بكّل الوسائل املتوفرة عنده، ابستثناء القوة، وهو عازم على     

 يفعل مثل ذلك جتاه البلدان العربية األخرى، يف ضوء مطالبة هذه األخرية ابستقالهلا الناجز. 

 
 . 1950أي أن فترة التأجیر تنتهي عام  .   1
 . 1945حتمال وارداً في فبرایر (شباط)  لم یكن ھذا اال  . 2
 . 289إیلیوت روزفلت، أبي قال لي...، ص  .   3



348 
 

مة للجيش فقد حاول ة أتجري األراضي املسلّ وال سيما مدّ   –أما فيما يتعلق ابلنقطتني الثانية والثالثة     
 . د بقي ابن سعود عند موقفهمتيازات اإلضافية. لكن جهده كان ضائعاً. لقروزفلت احلصول على بعض اال

 ه حتفظ فقط جلهة حتديد بعض التفصيالت بواسطة جلنة من اخلرباء. ملك العربية السعودية على رأيه. لكنّ 
مث واجه الرئيس مسألة النفط. فطالب ابن سعود، وهو يفكر فيما بعد احلرب، بتخصيص الوال�ت    

وهنا أيضاً كانت    .ستغالل كّل احلقول النفطية الواقعة داخل أراضي العربية السعودية امتياز يف  املتحدة ابال
 املناقشة حاذقة نشيطة. مث اتفق رئيسا الدولتني على القواعد التالية:  

متياز ال تكون غري ) ال يتنازل ابن سعود عن أية قطعة من أرض بالده وال يبيعها. فالشركات ذات اال1 
 شركات مستأجرة لألرض. 

، تعود اآلابر، 2005نتهاء آجال العقود، أي يف عام  امتيازات تكون لستني عاماً. وعند  ) مدة اال 2 
 .  ها ملكاً للدولة السعودية يت واملنشآت، واألعتدة بكلّ 

سنتيم، لكّل برميل من براميل النفط املصدرة خارج   21سنتم و    18) الرسم املدفوع للملك يرتاوح بني  3 
 اجلزيرة العربية.  

متياز شركة أرامكو على قطاع من البالد يغطي منها ما مساحته مليون ونصف مليون كيلومرت ا) حيتوي  4 
 مربع. 

خط عرب اجلزيرة   –كيلومرت    1750�بيب النفط يبلغ طوله  مث أاثر روزفلت موضوع بناء خط عمالق أل   
به الربط بني احلوض النفطي يف األحساء وبني مرفأ من مراىفء شرقي البحر األبيض املتوسط،   يتمّ   –العربية  

نت بعد). فأجاب امللك أن حتقيق هذا املشروع يستجيب لكّل حيفا أو صيدا (مل تكن نقطة النهاية قد عيّ 
ه سيبذل وسعه لتوفري التسهيالت الالزمة لتنفيذه. وقد كان يرغب يف كّل حال أن يبين هذا اخلط  متنياته وأن

يبدو من ظاهر حديث   األمريكية، كما كان  الدولة  قبل شركة خاصة، ال من  األ�بيب ويشغل من  من 
 الرئيس.  

 
آلخر رغم ما متيزت به روزفلت وابن سعود قد انفصال ومها يتبادالن اإلعجاب أحدمها اب  والواقع أنّ    

  . ه قد عقد صفقة جيدة ملصلحة بالده أنّ   احملاداثت من بعض اخلشونة عند البداية. كان كّل منهما حيسّ 
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م إليه مقعده املتحرك الذي كان جيلس عليه مبثابة  ولكي يعرب الرئيس أمام امللك عن كامل رضاه فقد قدّ 
 هدية. 

 
حينما علموا الثمن الذي جيب أن يدفع مقابل (حياد) ابن    امتنا�ً أما االنكليز، فقد كانوا ابلطبع أقل     

حنناء أمام األمر الواقع. هكذا وبصورة خفية ودون أن حيدث ما يكشف  سعود. لكنهم مل يستطيعوا إال اال
هت طعنة حمسوسة إىل التفوق االنكليزي يف الشرق: لقد جنت اجلزيرة األمر أمام الرأي العام العاملي، وجّ 

بية من منطقة النفوذ الربيطاين، لتدخل يف منطقة نفوذ أمريكي. فثأر ابن سعود لنفسه من عشرين عاماً  العر 
  �ت واملها�ت، يف أصيل يوم واحد من األ�م.من التحدّ 
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بدأ العمل فوراً ابالتفاق الذي عقد بني روزفلت وابن سعود على ظهر الطرّاد كوينسي. فمنذ شهر شهر مارس      
، كان املنّقبون األمريكيون ميّدون أجهزة التنقيب وينشرو�ا فوق جمموع املساحات املسّلمة  1945(أذار) من عام  

فت هلم حتّر�هتم عن وجود حوض من الوقود ميتّد حتت  ( مليون ونصف مليون كيلو مرت مربع ). فكش   أرامكو لشركة  
أغىن حقل برتويل يف العامل    – إىل حد بعيد    - الصحراء وتبلغ حمتو�ته مليارين من األطنان. لقد كانت العربية السعودية 

 يف املئة من النفط املعروف يف ذلك العصر.   42كله. إّ�ا حتتوي وحدها على  

الضخمة يف وول ستيت، أصيبت األوساط النفطية األمريكية بنوع من الدوار. وقد  وعندما نشرت هذه األرقام      
م بفضل الفكر الثاقب والرؤية  2005ضِمَنت الوال�ت املتحدة لنفسها امتيازاً الستغالل هذه الثروات حىت عام  

صفقة عظيمة يف اليوم  الواضحة عند الرئيس األمرييكي. واحلقيقة أّن شركة ستاندرد أويل من كاليفورنيا قد عقدت  
الذي اشرتت فيه امتياز شركة زيت اخلليج مقابل مخسني ألف دوالر! لكّن زعماء النفط األمريكيني مل يشاركوا كّلهم  

يف محاستهم هذه. أَوليس أّن هذه الشركة ستحاول استخدام تلك املوارد العمالقة خلنق الشركات    رامكو مدراء األ 
رد أويل نيوجرسي وشركة سوكوين فاكيوم أويل كومباين اللتني حتّققان أكرب أرابحهما  املنافسة، من مثل شركة ستاندا 

 من تصدير النفط األمريكي إىل اخلارج؟ 

أّما االنكليز فإّ�م هم أيضاً قد بدأوا حيذرو�م ويتناذرون. إّن الثغرة اليت حدثت يف امتيازهم بتدّخل األمريكيني،       
كما كانت هتّدد بتدمري تفّوقهم النفطي تدمرياً اتماً. ما الذي سيصيب الشركة    كانت قد أخذت أبعاد الكارثة، 

أن تسكبه يف    أرامكو االنكليزية اإليرانية وشركة نفط العراق أمام الفيوض من الوقود اجلديد الذي لن تلبث شركة  
أسواق العامل؟ لقد وجدت كّل عناصر النزاع االقتصادي احلاد نفسها مّتحدة. كتب االقتصادي أ. ويسون: هنا توجد  

 معامل معركة مجيلة يف األفق. إّن كالب البحر لن تلبث طويالً حىت يفرتس بعضها بعضاً... 
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رب املرتقبة من اجلميع عند حافة االنفجار، تدّخلت  ويف الوقت احملّدد حني بلغ التوتّر مستوى القّمة وكانت احل   
 احلكومة وتوّصلت إىل حتقيق عدد من االتفاقات بني خمتلف األطراف. 

أّ�م ليسوا من القوة حبيث يستطيعون أن يستقّلوا وحدهم يف استغالل مثل هذا    رامكو وبكّل تعقل، قّدر مدراء األ     
، وصلت برقية من نيويورك تعلن أّن الشركتني املؤّسستني  1946ألول)  ديسمرب ( كانون ا   11احلقل األسطوري. ويف  

، ستاندارد أويل من كاليفورنيا وتكساس أوبل قد عرضتا على ستاندارد أويل نيوجرسي وسوكوين فاكيوم حّق  رامكو أل 
االتفاق قد ّمت توقيعه،  يف املئة. وبعد ذلك خبمسة عشر يوماً كان    40املشاركة يف شركة الزيت األمرييكية العربية بنسبة  

 وبذلك جتّنبت الوال�ت املتحدة انفجار أزمة داخلية.  

انفجر نبأ آخر، ال يقّل عن سابقه خطورة وأمهية وكأنّه قنبلة    1946ديسمرب ( كانون األول)    26ويف اليوم نفسه      
فاكيوم قد اشرتات من األمريالية  عظيمة، يف كّل من لندن ونيويورك. لقد ُعِلم أّن ستاندارد أويل نيوجرسي وسوكوين  

. وملا كانت شركة  ) 1( الربيطانية، ملدة عشرين عاماً، أربعني يف املئة من النفط املنتج من قبل الشركة االنكليزية اإليرانية  
، فإّن نشاطهما  ) 2( يف املئة من أسهم شركة نفط العراق    32.5ستاندارد أويل نيوجرسي وشركة سوكوين فاكيوم متلكان  

 كون قد امتّد إىل كّل الشرق األوسط. ي 

لكّنها أكملت هذا التجّمع. ففي مصر تعاقدت شركة حقول    – صحيح أّ�ا أقّل أمهية    – مث تعاقبت ثالثة اتفاقات     
على اقتسام عمليات االستغالل حلقول برزخ السويس وشبه جزيرة    ) 3(    الزيت االنكليزية املصرية وشركة سوكوين فاكيوم 

عّومة من قبل جمموعة ميللون) مع الشركة االنكليزية اإليرانية على  سيناء، ويف الكويت اتّفقت شركة زيت اخلليج ( امل 

 
 منطقة خاضعة لله�منة االنكلیز�ة، وهي تشمل العراق و�یران.   . 1
 ممنطقة خاضعة لله�منة األمیر�ك�ة وهي تشمل الجز�رة العر��ة �لها. .   2
، �انت  1928في المئة من أسهم الشر�ة االنكلیز�ة اإلیران�ة في ضوء االتفاق الجماعي السري لعم    51�انت األمیرال�ة البر�طان�ة تملك    . 3

أو�ل نیوجرسي وسو�وني فاكیوم قد دخلتا في شر�ة نفط العراق بواسطة مؤسسة: اتحاد الشرق األدنى للتنم�ة، التي �انت فرعًا    شر�تا ستاندارد 
 فروعها العدیدة.   من 
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أتليف شركة نفط الكويت، هذا وقد مت مزيج من ذلك واعتمد يف سلطنة قطر الصغرية. وأخرياً كانت شركة ذات  
أكثرية أمرييكية قد كّلفت ببناء خطوط األ�بيب كلها، حلساب األمرييكيني واالنكليز يف وقت معاً. 
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ويف مقابل ذلك، جرى توقيع اتفاق بني لندن وواشنطن يقضي ابقتسام الشرقني األدىن واألوسط واعتبارمها خاضعني  
 ملنطقيت نفوذ متميزتني. 

  – هكذا ّمت جتّنب الصراع الذي كانت قد تنّبأت به دوائر وول سرتيت بني العاصمتني. كما أن اّحتاد النفط العريب      
ّم أقوى اجملموعات املالية يف الوال�ت املتحدة: روكفر مورغان وميللون) قد زّود فيما بعد  األمرييكي ( الذي كان يض 

، لكّن الدرس كان قاسياً  ) 1(   حساء ابلرساميل الكبرية، والعناصر التقنية، واألدوات الضرورية لالستغالل املكّثف يف األ 
ل منافسها األمرييكي الشاب، وجدت نفسها مرغمة على  ابلنسبة إىل انكلرتا. ففي كّل مكان مل يتّم طردها منه من ِقبَ 

مقامسته فيما متلكه. وممّا ال ريب فيه أّن مركزها ما يزال قو�ً لكّن السيطرة املطلقة اليت كانت متسك هبا الشرق كله  
 واليت جنحت يف احلفاظ عليها حىت احلرب العاملية الثانية مل تعد غري ذكرى من الذكر�ت. 

تشرشل، املبَعد عن السلطة ابالنتخاابت اليت جرت يف العام السابق، يف جملس العموم على ما أمساه  وقد احتّج     
"سياسة التخّلي غري القابلة للوصف". وقد أجاب ستافورد كريبس متكّلماً ابسم احلكومة العّمالية قائًال: أّن السري  

ا املوضوع لكي يوّجه مثل هذا اللوم إىل اآلخرين"،  ونستون يتحّمل هو شخصياً "جانباً كبرياً من املسؤولية يف هذ 
 وابإلضافة إىل ذلك فإّن األوضاع املالية االنكليزية املثقلة بديون احلرب، مل تكن بغري هذا احلل. 

خبطوات متسارعة، أاثرت الدهشة عند كّل    حساء هذا "التجّمع" حىت استؤنفت تنمية منطقة األ   ي مل يكد ينته    
و    1936قد جاوزت إىل حد بعيد كّل ما أجنز بني    1955و    1946نجزات اليت حتّققت بني  املراقبني. إّن امل 

. أربعة حقول هائلة ّمت استغالهلا يف وقت معاً: حقل يف جزيرة البحرين وثالثة على الشاطئ، يف القطيف  1945
ختلفة بعضها إىل بعض. يضاف إىل  كيلوكرت من األ�بيب الرابعية األقنية، تربط هذه املراكز امل   155والدمام وابيق.  

 ذلك أّن خطاً من األ�بيب حتت املاء ربط منشآت الشاطئ ابجلزيرة ومبرفأ البحرين. 

   
 

والذي �ان ابن سعود یناد�ه �اسم "ولدي" )   – ف. مور (رئ�سًا) وفلو�د أوهل�غز (نائ�ًا للرئ�ستألفت إدارة األرامكو من و.  .1
 ).1954وج�مس ماكفرسون (مدیرًا عامًا للجز�رة العر��ة). أّما الرئ�س الحالي حتى صدور هذا الكتاب فهو: م.س. أ دانفز (
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وقد ارتفعت مصاف كبرية يف البحرين وابقيق والدمام. وأّمهها مصفاة رأس تنورة مشال القطيف، وهي تنتج يف كل     
د أبحدث التجهيزات وأكثرها عصرية. أّما خزا�ت النفط اليت تنتشر  مليون لرت من الوقود. كما أنشئ مرفأ زو   18يوم  

ألف برميل من النفط وجيري يف املرفأ حتميل عدد من    180فوق أكرب خزا�ت العامل كّله. كان بعضها يتسع ل  
 يف كّل عام. ألف مركب    26الناقالت يومياً يرتاوح بني مثانني ومائة �قلة، ممّا ميثل حركة سري مجلة ما يعمل فيها  

 كتب جون بول بينيز يقول :    

إّن انبثاق الذهب األسود يتّم يف إطار قمري، يف الصحراء الصفراء فوق اهلضبات والصخور املمّزقة، حتت مساء     
. وهناك الصهاريج الكروية واألبراج املعدنية  رامكو شديدة الزرقة، تدرج ألوف الشاحنات الشديدة احلمرة والتابعة لأل 

ملشهد لتعطيه صورة إنزال على سطح القمر. وفوق سطح األرض تبدو أعداد كبرية من املشاعل وهي تقذف  تكمل ا 
على بعد مخسة أمتار حنو السماء السنة متمّوجة كأّ�ا األوشحة. أّما يف الليل فإّن السماء تشتعل حبريق كبري، وترى  

 . ) 1( كيلومرت    150نريان النفط على مسافة  

أّما الظهران، عاصمة النفط، فقد خرجت من الصحراء خالل مخسة أعوام وكأّ�ا مناظر مسرحية ببيوهتا "اجلاهزة"     
وصيدلياهتا وبقالياهتا ومالعبها وأحواض السباحة فيها وصاالهتا السينمائية وأجنحتها الصغرية املصبغة أبلوا�ا القامتة  )  2( 

: إّن نبات  1951مثناً. كتب جيمس دوكوكا يقول وقد زار مدينة الظهران عام  وحدائقها املرويّة مبا يساوي الذهب  
الغار �يت يف صناديق معّدة له، أما العشب األخضر "غازون" فيؤتى به يف لفائف. كّل شيء يستورد من الوال�ت  

لسلطة اخلضراء، هو من  املتحدة. وكّل ما يستهلك يف هذه الدارات "فيال�ت" ابتداء من اجلعة وأنواع اللحوم، حىت ا 
 الصناعة األمرييكية املعلبة. 

 

 
 45، ص  1954مارس (آذار) -3-6بینیز ومور�س جارنو: تحقیق لدى ولد ابن سعود: �اري ماتش    جان بول  . 1
 الجاهزة التي تصنع سا�قًا في معامل خاصة.  البیوت  . 2
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على الساحل الشرقي من العربية السعودية يتمّتعون بشروط من العيش املرتف حىت لكأّ�م مل   رامكو إّن موظفي األ   
 يغادروا بالدهم.  

إّن أسلوب احلياة األمرييكي يصل إليهم أسبوعياً ابلطائرات أو املراكب على صورة معلبات، فيتامينات، أسطوا�ت،    
، فإّن لديهم النادي الريفي، ومالعب  ) 1( لفزيون مل يوجد بعد  وأشرطة سينمائية ، وجمالت من كل نوع. وإذا كان الت 

 . ) 2(   التنس والغولف واملساحات اخلضراء الكاملة 

هكذا أصبحت الظهران بني ليلة وضحاها واحدة من املدن اليت تشّد انتباه االقتصاديني واملخّططني االسرتاتيجيني     
الغريب، وقد ارتفع  - بعد أن كانت قصبة صغرية ضائعة يف الرمال. إّ�ا ابعتبارها منافسة للمدن السريعة النمو يف الوسط 

. أّما التجّمعات البشرية فيها فهي تتأّلف  1953،  1933سمة بني  آالف نسمة إىل مائة ألف ن   7عدد سكا�ا من  
من مضّلع رابعي اخلضرة حيث يعيش ثالثة آالف مواطن أمرييكي كما يعيش كّل صغار الربجوازيني يف بالدهم،  

  جيدون فيها ألوا�ً من ترف العيش جمهولة يف  رامكو ومن مدينة عمالية فيها مخسة آالف عامل مسلم من عمال األ 
الواحات، مثّ من مدينة عربية ذات طراز تقليدي بشوارعها وأسواقها املغطاة ومحاماهتا العامة ومساجدها. ويف هذه  
املدينة يقيم األمري ابن جلوي "أخطر أمري يف اجلزيرة العربية". إّن نظام احلازم الذي ال رمحة فيه والذي فرضه يف املنطقة  

 . ) 3(   الطرق الذين كانوا جيوسون خالهلا منذ ثالثني عاماً  قد طّهرها من عصاابت العصاة وقطّاع  

،  1950مليون من الليرتات يومياً. مث بلغ الضعف يف �اية عام    41إىل    حساء ارتفع إنتاج األ   1947ويف عام      
كّن تنقيبات أخرى  ممّا ميّثل بنفس هذه النسبة ستني عاماً من اإلنتاج تقريباً، فيما يتعّلق ابحلقول املنقب عنها حالياً. ل 

مرتاً، كشفت عن وجود حبرية أخرى من النفط حتت تلك    1350و    1000أجريت حديثاً يف أعماق ترتاوح بني  
 اليت جيري استغالهلا حىت ذلك اليوم، وهي أضخم حجماً من البحرية السابقة. 

 
 الواقع أّن التلفز�ون قد دخل إلى الظهران �عد صدور هذا الكتاب."المعّرب"    . 1
 5ص    1951مارس(آذار)    24- 24لوف�غارو،    51جم�س دو �و�ا: النفط    . 2
 آذار  13-6�اري ماتش،    . ج.ب. یینیز ومور�س جارنو: المصدر نفسه، 3
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يف    42اجلزيرة العربية ال حتتوي  وإذا كان علينا أن نصّدق املهندسني الذين يشرفون على عمليات التنقيب هذه، فإّن  
 يف املائة.    80إىل    75املائة من نفط العامل كّله وحسب بل ترتفع النسبة فيها من  

الوال�ت املتحدة    رامكو ، كانت األ 1955ويف عام     إنتاج  البنزين، أي ثلث  تنتج يف كل يوم مليون برميل من 
 م. 1957إىل مستوى اإلنتاج األمرييكي حوايل عام    ماليني برميل). وقد كانت ترتّقب أن ترتفع إبنتاجها 3( 

وكما هو املنتظر، فإّن هذه االنطالقة الصناعية شّجعت على خلق مجلة من املشروعات الفرعية امللحقة: حمطات     
كهرابئية، معامل ميكانيكية، ورش حبرية، أفران لصهر احلديد، كما أّ�ا حّققت اندفاعة شديدة ألعمال البناء. وقد  

مببلغ مليار ومثامنئة    1950دِّرت الرساميل األمرييكية اليت وظفت يف اجلزيرة العربية بتاريخ أول يناير ( كانون الثاين)  قُ 
 مليار فرنك).   600مليار دوالر ( أكثر من  

أغىن  خالل سنوات حياته األخرية، واليت جعلت منه واحداً من    رامكو أّما الرسوم اليت ُدِفعت البن سعود من قبل األ    
  مليون دوالر يف العام الواحد تقريباً   160ألف دوالر يومياً، أو    440أربعة أو مخسة رجال يف العامل، فقد ارتفعت إىل  

 . وقد خّصص امللك هذه األموال:  ) 1( 

 السترياد بعض املواد الغذائية واملنسوجات الضرورية للعرب ( أرز،سكر،شاي،بن، أقمشة قطنية).  )1
سيارات   )2 ( لشراء  وثقيلة  ،  1949عام  13000،  1944عام    5000،  1942عام    350خفيفة 

 ). ) 2( 1951عام    22000
 لتحقيق أول قطاع لرب�جمه اخلاص (بتحديث اجلزيرة العربية) ويهدف به إىل ما يلي:  )3

 كهربة مدينة الر�ض واملدن الرئيسية يف احلجاز (مكة، املدينة، جدة، والطائف).   أ) 
 الطرق الربية، والسكك احلديدية واجلوية. بناء شبكة من    ب) 

 
 مل�ار فرنك   55  . 1
أسرته، وعندما قدم ولي العهد س�ارة �ادیالك لنساء    20أمیر�ك�ة للملك هد�ة مؤلفة من ، قدمت شر�ة  1952. في عام   2

 س�ارة.  500الس�ارات المواك�ة له قد ارتفع إلى  عدد    . �ان1954سعود بز�ارته للعراق في ینایر ( �انون الثاني)  
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 ج)بناء قصر وحدائق. 
 د)تطوير التعليم العام. 

) لتدعيم سياسته يف تدعيم نفوذه جتاه الدول العربية األخرى. أّما فيما يتعّلق بشبكة الطرق الربية، فقد وضع امللك  4
لف كيلومرت، وقد انتهى العمل حىت اليوم  خطة هتدف إىل بناء جادات وطرق دولية خالل عشرين عاماً، يبلغ طوهلا أ 

من بناء مسافات تقّدر بستة آالف كيلومرت. فيَم كان يفكر وليم شكسبري حني قال على لسان أحد شخصياته يف  
 مسرحيته، اتجر البندقية، "إّن املساحات الرملية من اجلزيرة العربية الواسعة قد أصبحت طرقاً عريضة؟..." 

  1954نسبة ملشاهدي القرن السادس عشر مبثابة لغز من األلغاز. لكّنها أصبحت يف عام  كانت هذه العبارة ابل   
 حقيقة واقعة. 

كتب الرّحالة االنكليزي جريالد دوغوري: يوجد اليوم يف اجلزيرة العربية أكثر من عشرين ألف كيلومرت من الطرق     
ملكان الذي كّنا ال نكاد نفتح طريقاً لنا فيه من  الصاحلة للسري، واملستخدمة بصورة رمسية من قبل السيارات، ويف ا 

أرض احلجاز، إال بصعوبة ابلغة، ندرج اليوم منه، فوق طرق مرصوفة معّبدة. هذه الطرق جتتازها شاحنات كبرية من  
ا  ذوات اإلطارات الست، تلك اليت ميأل هدير حمرّكاهتا منحدرات الود�ن واليت يقودها نيجرييون قصار مسان كانوا فيم 

مضى يكسبون قّوهتم أبجر اتفه وهم يعملون كحّمالني يف مرفأ جدة. لقد أصبحوا خالل سنوات قليلة سائقي  
 .  ) 1(   سيارات من الدرجة األوىل وميكانيكيني ممتازين" 

يف كل شهر متتّد طرق جديدة عرب هضبة جند العليا، اليت مل خيرتقها منذ عشر سنوات غري أحاد من الغربيني. إّن     
ئقي الشاحنات الذين يعودون من جوالهتم، حيملون معهم يف الغالب حكا�ت مثرية. فهم يتحّدثون عن طريق  سا 

جديدة فتحت للسري يف البالد، وعن مسافات الرمال القاحلة اليت اجتازوها يف دورة واحدة دون توّقف، أو عن بئر  
زمالئهم وجهات نظرهم حول خري االجتاهات اليت جيب  اآلابر أو قرية استطاعوا الوصول إليها ألول مرة. مث يبادلون  

أن تّتخذ يف األسفار، وعن أقصر الطرق وأقلها إاثرة للمتاعب. إّن مناقشتهم احلامية تشّع يف مقاهي املدينة شيئاً  
 

 . 131، ص  1946جیرالد دوغوري، نخیل الجز�رة العر��ة، لندن،  .   1
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متري اليت خترتق  شبيهاً مبا كان يشيع يف املرافئ االنكليزية خالل العصر اإلليزابييت، إّ�م يعتربون اليوم طريق األلف كيلو  
شبه اجلزيرة من جانب إىل جانب عرب الر�ض وكأّ�ا إجناز يسري وميضون فيها فيحدثون عربها من احلرج أقّل ممّا حيدثه  

 سائق سيارة التاكسي اللندين الذي يطلب منه القيام جبولته يف ضاحية املدينة". 

بواسطة خطوط من سيارات املواصالت الكبرية. ويف    " كّل الود�ن اخلصبة والواحات الكبرية قد ربط بعضها ببعض   
كيلو مرت تفصل مدينة عدن عن مدينة    3400وسع كّل راغب أن جيتاز ابلسيارة دون أن يواجه أية صعوبة، مسافة  

 بغداد. حقاً إّن املسافات الرملية الشاسعة للجزيرة العربية قد أصبحت طرقاً وجادات عريضة..."  

السريع الذي حتّقق يف شبكة الطرق الربية، فإّن اهتمام امللك كان منصرفاً إىل اخلطوط احلديدية،  وابلرغم من التطّور     
ألنّه يعلم أبّن القطارات هي رمز الثراء والنجاح يف نظر هؤالء األطفال الكبار الذين هم العرب يف بعض األوقات.  

كما كان املهندسون األمريكيون يقولون،    – يدية  امللك الذي يفكر يف اخلطوط احلد   - ابدر ابن سعود    1947ويف عام  
إىل توجيه النداء لشركة يف نيويورك يطالبها فيه بوضع خمطط لطريق حديدي بني الر�ض والظهران، ينتظر أن خيرتق  

كيلومرت من الصحراء. وجاء اخلرباء مثقلة أذرعتهم ابلرسوم البيانية واإلحصاءات واملعدالت، بعد دراسات    600
يثبتون للملك أبّن املناطق الرملية يف املسافة القائمة بني املدينتني ال تسمح ببناء هذا الطريق. لكّن ابن سعود    مطّولة، 

كنس املخّططات بظهر يده وقال بلهجة قاطعة حامسة: " أريد طريقاً حديد�ً. لقد أتيت بكم من أجل بنائه. فإذا  
 بية أخرى." مل تكونوا جديرين بذلك فإنين سأجلأ إىل شركة أجن 

مث مل ميض شهران حىت كان أول خملب حديدي للتثبيت قد غرس يف الرمال. ومضت أربعة أعوام، عمل فيها ألفان     
من العّمال ليالً و�اراً. وقد عمد املهندسون األمريكيون إىل إسالة ألوف األطنان من السيمنت لتدعيم كّل مسافة من  

جيدوا السيمنت الضروري، عمدوا إىل سكب أ�ار من النفط اخلام    األرض غري الصاحلة بسبب طبيعتها الرملية. فإذا مل 
 ). 1( على الرمال. فإّن مزج الرمل ابلنفط يكون نوعاً من القشور يوضع فوقه اخلط احلديدي املطلوب  

 
 .1954مارس (آذار)    13-6: �اري ماتش  ج.ب. بینیز ومور�س جارنوانظر    . 1
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، وضع سعود، األمري الوارث حبضور أبيه، آخر مسمار كبري من الذهب.  1951أكتوبر (تشرين أول)    25ويف     
 سعود، وقد شّجعه هذا النجاح، ابلعمل دون توقف:    مث أمر ابن 

كيلومرت من اخلليج العريب إىل البحر األمحر مروراً مبدينة    1100على بناء "خط اجلزيرة العربية" وميتد   )1
 دوالر)   32,500,000الر�ض (التكاليف التقريبية:  

 املدينة حىت عدن مروراً مبكة، أهبا، صنعاء، ( مع وصلة ابخلط املمتد عرب اجلزيرة)،   – مد خط دمشق   )2
 جاز احلديدية. ترميم وتوسيع شبكة احل  )3

لكّن األرجح أّن أعظم ما حتّقق من النجاح كان يف ميدان املواصالت اجلوية. فنحن نذكر أّن روزفلت وابن سعود قد  
. وكانت القيادة األمرييكية قد  حساء حبرية كبرية يف منطقة األ   – اتّفقا، على ظهر كوينسي، على بناء قاعدة جوية  

جيزية. وّمت وضع البناء التحيت هلذا املشروع منذ شهر مارس (آذار من عام  الع   – اخلرب    – اختارت مثلث الظهران  
1945  .( 

وعندما انتقل اجملهود األمرييكي يف شهر مايو (أ�ر) من العام نفسه، بعد ا�يار الرايخ، من مسرح العمليات األورويب     
ذ هلذا الغرض أبعاداً ابلغة األمهية. لكّن سقوط  إىل اجلهة اآلسيوية، قام هذا امليدان اجلوي بدور القاعدة املتحركة واخت 

مل يوقف العمل يف بناء املطار. وملا كانت اتفاقات كوينسي تعطي أمريكا    1945أغسطس (آب)    11الياابن السريع  
، فإّن مصاحل القوات اجلوية للوال�ت املتحدة  1950احلق يف استعمال هذه القاعدة حىت شهر فرباير شباط من عام  

 . 1946إعدادها ومل تبلغ �ايتها إال يف عام    اتبعت 

واليوم تعترب هذه القاعدة جمّهزة خري جتهيز يف العامل كّله. إّن فيه مدرجني النطالق الطائرات مبنيني ابلسيمنت     
م ، ابإلضافة إىل مركز قيادة مزود أبجهزة اإلتصال الالسلكي والرادار    2100م والثاين    1800املسلح طول أحدمها  

 اآلالت واألدوات املعروفة يف العامل. واحلظائر وورشات التصليح اليت حتتوي على أحدث  
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، حصلت عليه من فائض  3- هذا وقد أصبحت احلكومة السعودية متلك حلساهبا اخلاص، أسطوالً من طائرات دس    
أعتدة احلرب ووكلت مهّمة استغالله لشركة اخلطوط اجلوية عرب العامل. وبذلك نشأت خدمة جوية منتظمة تربط جدة  

اً أخرى من اجلزيرة العربية حىت القاهرة ودمشق وأنقرة وبغداد والبصرة وطهران. وما تزال  والظهران والر�ض ونقاط 
اخلطوط الدولية هلذه الشركة حىت اليوم تتوّقف ابنتظام يف الظهران يف طريا�ا اجلوي بني الوال�ت املتحدة وبالد اهلند.  

 .ل.م.) تستخدمان املطار نفسه ألغراضها التجارية. كما أّن الشركتني اجلويتني االنكليزية (بواك) واهلولندية ( ك 

طائرة تقريباً. وعندما قامت الطائرة    400كانت احلركة اجلوية يف الظهران قد جاوزت يف كل شهر    1947ويف عام     
مارس (آذار) برعاية االمريالية األمرييكية كانت    2– فرباير ( شباط)    26"الكي ليدي" بطريا�ا األول حول العامل  

 قطة متوينها الثانية فوق الظهران. ن 

لكّن ابن سعود يعلم أّن الشعوب ال تطلب ممّن حيكمو�ا أن يوّفروا هلا الغذاء والرتبية واألثراء وحسب، بل تطلب      
تغذية خمّيلتها أيضاً. إّن هذا الوجه من فّن احلكم صحيح وحقيقي يف كّل األمكنة، واألمرييكيون أشّد إحلاحاً حني  

شعب له حساسية العرب حنو االنفعاالت اجلمالية. وبعودة امللك إىل تقاليد اخللفاء العباسيني الكبار، قّرر أن  يّتصل ب 
خيّصص جزءاً من موارده لتجميل عاصمته وبناء قصور جديدة. ففي رأيه أّن هذه األعمال تعطي رعا�ه شعوراً متزايداً  

 بقّوته وتغذي يف الوقت نفسه عّزهتم القومية. 
الر�ض مل تعد تلك االقصبة القدمية املهّدمة املفّككة اليت عرفها يف شبابه األول. إّ�ا اليوم "مدينة امللك" اليت مل يعد  ف    

املائة ألف من سكا�ا إال منه وبواسطته. فأصدر ابن سعود قراراً يعترب مبوجبه كّل داخل إىل املدينة ضيفاً عليه. ففتحت  
ملوائد هلم جيلسون إليها و�كلون. ويقول لنا جان بول بينيز: "إنّه قصر فرساي مغروساً  أبواب القصر للجميع ومّدت ا 

يف وسط الصحراء". وأصبحت الر�ض مركز استقطاب لكّل زعماء القبائل، الذين يتزامحون ابأللوف يف كّل يوم  
 ". ) 1( ليطلبوا مقابلة امللك أو ليلتمسوا بعض أعطياته  

 
 

 45نفسه، ص    المصدر   ،جان بول بینیز.   1
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يف أن جيعل من الر�ض عاصمة عصرية وأن يقيم فيها الوزارات والسفارات لكّنه احتفظ بذكرى  وكان ابن سعود راغباً     
حزينة لقصر طفولته القدمي البايل، املبين من ممرات متداخلة متعرجة وحجرات موصول بعضها ببعض على أسوأ صورة،  

 فقد أفسده مرور الزمن والتخريب الذي أحدثه فيه غزاته املتعاقبون.   

نّه مل يرد أبداً أن يعود من جديد إىل قاعة االستقبال حيث شهد، وهو يف عامه احلادي عشر، مذحبة سامل، متكّوراً  إ     
على نفسه بني ساقي العبد احلبشي العمالق املكّلف حبمايته. كان هذا املشهد الرهيب قد حفر يف ذاكرته، فال يفكر  

ل ذلك ابتىن لنفسه داراً جديدة على بعد عشرة كيلومرتات من  فيه دون أن تعروه قشعريرة الرعب والرهبة. من أج 
 الر�ض: إ�ا قصر الناصرية. 

واحلّق أنّه بناء ساحر فاتن، ارتفع يف صميم الصحراء متاماً كاملدينة اليت حتمل امسه، وقد ربط ابلعاصمة بواسطة      
قامة امللكية إال أن يُذهلوا أمام عشرات األلوف  جادة ذات اجتاهني. وليس يف وسع الزائرين الذين يرتّددون على دار اإل 

 حاجزاً متعّدد األلوان بني الطريق الصاعدة والطريق النازلة. فإذا ترّجلوا راحوا جيتازون  من ورود الغار اليت تشّكل سياجاً 
الشري  الكاميليا  العشب االخضر (غازون) وأمجات من زهور  فيها  ميتّد  أمام حدائق  أنفسهم  فيجدون  ازية  القصر 

وشجريات البطم الفواحة وورود على امتداد كيلومرتات مربعة. كما حتمل إليه يف كّل يوم أندر الزهور املقطوفة من  
منطقة اخلرج الزراعية، وقد احتفظ هبا غضة طرية يف جمموعة من األحواض والينابيع املنبثقة الفوارة. إنّه مشهد مل يسمع  

زيرة العربية. أما يف الليل من املغيب حىت شروق الشمس، فإّن عشرة آالف  مبثله من قبل يف تلك املنطقة من اجل 
. مثّ أمر سعود ببناء قصر للشتاء يف الطائف، غري بعيد عن  ) 1( مصباح كهرابئي تضيء تلك األمكنة الساحرة حقاً  

مكة لولده الثاين فيصل، �ئب امللك يف احلجاز. هذا البناء الرائع الذي أجنزه مهندسون معماريون من واشنطن،  
ن  يشتمل على تسعني حجرة من بينها قاعة استقبال كبرية مبينة من الرخام األخضر واألسود، وحيملها أربعة وستو 

 . ) 2( عموداً، ابإلضافة إىل عدد من املسابح، واحلدائق وقاعات محامات ابلغة احلداثة مغطاة ابلسرياميك الوردي  

 
 6ص   1950ینایر ( �انون الثاني)  70. انظر فر�دیر�ك م�جرا: ألف لیلة ولیلة في آ�ار النفط. مجلة المصور   1
 1953نوفمبر( تشر�ن الثاني)    20سعود، ملك الرمال، و�فارول:    . غ�مار�ا: مع ابن 2
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كّل هذا مل يكن حتقيقه ممكناً إال بفضل العائدات املدفوعة من قبل األمرييكيني ، وهنا ندرك معىن أن يرّدد امللك     
 هتافاً قائًال:  

 وسأعرف كيف أدافع عنها ضد كّل من يريد هبا شراً!".   رامكو قيمة األ " صدقوين! فأ� أعلم   -
لكّن ابن سعود رغم فيوض الذهب اليت يسكبها النفط يف خزائن اجلزيرة العربية، ورغم قصوره وحدائقه وخطوطه     

يت غرسها أبوه يف  احلديدية وطرقه، مل حيدث أّي تغيري يف أسلوب عيشه. لقد احتفظ حبياة البدوي اخلشنة املتقّشفة، ال 
نفسه حني كان صبياً واليت منحته القدرة على الصمود الضروري ليحتفظ بنفسه حياً يف منفاه من صحراء الربع اخلايل.  
كان ال حيب األسرّة ويفّضل النوم على فراش من حصري ممّدد على األرض. وكان يهرب من قصوره الرائعة الشاخمة  

يًال، كما احتفل يف الوقت نفسه بزهد آابئه وأجداده يف لني العيش. أّما طعامه  ويعيش يف خيمة ما وجد إىل ذلك سب 
العادي فهو مؤّلف من لنب اجلمال وقليل من اللحم واألرز وحفنة من التمر. وهو اليشرب غري املاء أو القهوة أو  

شيء فقد كان ينعكس على  الشاي. ويف حتفظّه الشديد يتبع نظام الرجل املتزهد. أما أسلوبه الذي يفرضه يف كّل  
 حياة القصر كما ينعكس على حياة البالد اإلدارية. 

كان يتناول طعام غذائه ظهر كّل يوم ال يتقّدم وال يتأخر، ويف أثناء رحالت الصيد ابلصقور وهي أحّب له إىل    
�داه قائًال: طال  نفسه. كان ابن سعود يستقبل على مائدته أعضاء جملس وزرائه وكبار ضيوفه، فإذا حّدثه أحدهم  

 عمرك "وكان يُدعى ابمسه جمّرداً من األلقاب، وهو بذلك بسيط وكبري يف وقت معاً". 

أّما يف اإلجتماعات، فهو يوّجه حديثه إىل اجلميع، ويعرف اجلميع، ويهتّم ابهلموم الصغرية عند كّل منهم. االّتصال     
ل يف أّي أمر من األمور. فال يرّد أحداً أبداً. كان حيب الشعر  به سهل يسري. أّي فرد من رعيّته يستطيع أن يسأله العد 

كثرياً. ويقّدر األملعية حّق قدرها، والكلمة املرحة النشيطة، ويغرم ابلطرف والنوادر، ويقّص بعضها يف الوقت املناسب،  
 . ) 1( مع ضحكة عاطفة صرحية تنتقل للمستمعني إليه  
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ن يف حياته اخلاصة، حيث ضّم إىل نفسه عدداً من الزوجات. لكّن هذا  أّما إسرافه الذي ينصرف إليه، فقد كا    
اإلسراف مل يكن بدافع الشهوة قدر ما هو بسبب حيويته، حىت أّن أشد الوهابيني تزّمتاً ال جيدون ما يقولونه حول  

ماء عشائر. والواقع  هذا املوضوع يف بالد تعترب اخلصوبة فيها بركة من السماء، وحيث أرابب األسر هم يف احلقيقة زع 
أّن رؤية ابن سعود يتقّدم يف أ�م االحتفاالت يواكبه من حوله أوالده اخلمسة والثالثون، كانت مشهداً ال تنكر  

 عظمته. أّما العرب الذين ينحنون احرتاماً له عند مروره هبم فال يكّفون عن القول:  

 "احلمد هلل الذي وهبنا مثل هذا امللك العظيم!"  -
 ضّد كّل َمن يريد هبا شرّاً!".   وسأعرف كيف أدافع عنها   رامكو صدقوين! فأ� أعلم قيمة األ   "  -

إّن امللك وهو يرّدد هذه الكلمات مل يكن يفكر فقط يف النسبة املئوية اليت كانت تدفعه له الشركة األمريكية      
 يب كله. مباشرة. بل يفكر أيضاً يف االمتيازات النامجة عنها من أجل الشعب العر 

من الوال�ت املتحدة كان يكّلفها ثالثة آالف دوالر قبل أن يبدأ ابلعمل يف   رامكو والواقع أّن كّل عامل أتيت به األ 
. وأيضاً فإّن مدراء الشركة جيدون من قبيل االقتصاد والتوفري أن يقصروا اليد العاملة األمرييكية على  حساء منطقة األ 

 ن يستخدموا اليد العاملة احمللية إىل أبعد حّد ممكن. اإلطارات العليا والتقنّيني وأ 

مليون دوالر    26لكّن استخدام اليد العاملة احمللية يفرض عليهم إجياد السكن هلا أوالً وابلذات. فخّصص مبلغ     
لعامة،  لبناء مساكن عّمالية مزّودة ابملاء اجلاري وموصولة ابجملارير ا   1945موّزعاً على مخس سنوات ابتداء من عام  

 مع مطابخ كهرابئية وأجهزة للتهوية. 

مدارس للصبيان العرب الذين ترتاوح أعمارهم بني الثامنة والثامنة    رامكو مث جيب أن يُعّلم أفرادها. فقد فتحت األ     
يكانيكا  عشرة. املرحلة الدراسية األوىل متتد ثالثة أعوام، تقّدم فيها الدروس ابلعربية واالنكليزية واحلساب، ومبادئ امل 

والصحة. أما املرحلة الثانية فهي خمّصصة خلمسمائة طالب من أحسنهم موهبة، فإ�ا تستمّر ستة أعوام. هؤالء يتمّتعون  
حبقوق السكن والغذاء واللباس جما�ً على حساب الشركة، كما تصرف هلم ابإلضافة إىل ذلك نفقات التدّرب يف  

 حلساب والطبيعة والكيمياء والتاريخ واجلغرافيا. الوال�ت املتحدة، وتقّدم إليهم دروس يف ا 
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وأخرياً جيب أن تقّدم هلذه اليد العاملة العناية الصحية. ولذلك فإّن األمرييكيني أنشأوا هنا وهناك مراكز صحية     
. واجلدير  ومستوصفات جمانية تعاجل أكثر األمراض انتشاراً يف البالد: الرتاخوما والتقرّح يف اجللود والسفلس واملالر� 

ابلذكر أّن الطالب العرب قد كشفوا عن مواهب مدهشة يف علم الطبابة، فجيء أبساتذة من لوس اجنلس وسان  
فرنسيسكو لتقدمي دروس يف التمريض، مثّ انتشر الطالب املتخّرجون يف املدن األخرى من اجلزيرة العربية ليعّلموا فيها  

 ض. الناس مبادئ الصحة وفنون الوقاية من األمرا 

كتب جريالد دوغوري يقول: "ما يزال الوقت مبكراً لتقرير ما سيكون عليه أتثري هذه اجملموعة من اإلجراءات على    
سكان البالد. إال أّن يف وسعنا التنبؤ أبّن التغذية املنّظمة، ابإلضافة إىل التمرينات املنتظمة سيكون هلا أتثري كبري على  

ة وفحولة. إّن ستة أشهر من العمل يف احلقول النفطية كافية لتحويل الرجال  جنس هو من أكثر أجناس العامل رجول 
حبيث ال يعودون يعرفون كما كانوا من قبل. إّن الصيب النحيل الضامر الذي نشأ يف الصحراء ال يلبث حىت يصبح  

ون ريب بعد جيل  بسرعة رجالً عضالً قد سفعته الشمس مليئاً ابحليوية. إّن حتسني هذا العنصر سيكون مدهشاً د 
 )". 1( واحد فقط... ويف وسعنا التنبؤ منذ اليوم أبّن املنحىن الدميوغرايف سيسّجل صعوداً سريعاً قبل �اية هذا القرن  

أّن نتاج العمال الوطنيني يكون أحسن جداً حينما يشرف عليهم إخوا�م يف الدين.    رامكو وبسرعة أدرك مدراء األ    
فتّم انتقاء مثانية اآلالف عريب وّزعوا يف فرق مستقلة حتت اإلدارة املباشرة ألربعمائة من رؤساء العمال املسلمني قاموا  

ر املهن تنّوعاً فأصبحوا جنارين، وبناة للبيوت  معهم جبملة كثرية من األعمال املختلفة. وبذلك تعّلم العرب ممارسة أكث 
اجلاهزة، وسائقي اتكسيات ومزيّنني وغسالني وكوائني وطهاة إخل... وآخرون كّلفوا ابلعمل يف شرطة السري، وصيانة  
األرصفة وإصالح اخلطوط احلديدية.كما حصل عدد من قدماء األخوان احملاربني على غدارة مقصف أو اإلشراف  

 توزيع البنزين. إ�ا وظائف شريفة كانوا فخورين جداً هبا. على حمطة ل 
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: إن الغرض الذي �دف إليه ابلعمل على هذه الطريقة هو  رامكو ويقول فلويد أوليجر، �ئب رئيس األ  -
.ويضيف جيمس  ) 1( خلق طبقة عربية متوسطة، مؤّلفة من رجال جديرين إبجناز كّل األعمال املمكنة 

ماكفرسون، املدير العام للجزيرة العربية قائالً: "حنن مقتنعون أبنّنا مبساعدتنا للعرب على أن يساعدوا  
 أنفسنا أيضاً يف املدى البعيد".   أنفسهم، إمنا نساعد 

، التاريخ الذي ينتهي فيه هذا  2005حنن نفكر يف حدود األجيال القادمة. إّنين سأكون ميتاً عام     -
االمتياز. لكّننا نريد ابلطبع أن حتتفظ الشركة به، والطريقة الوحيدة املعقولة للتوّصل إىل ذلك هي يف  

 "  ) 2( وشركاء    التعاون مع العرب كما نتعاون مع أصدقاء 
كشف العرب يف مدرسة األمريكيني عن روح مبادرة وحس تنظيمي مل يكن أحد يظن أ�م جديرون هبما قبل      

عشرة أعوام. إّن األجور العالية اليت ميكن أن يّدخر قسم منها هّيأت األسباب لتكوين رمسال صغري. ومن جهة  
عَود عليها ابلفائدة من أن تدعها �ئمة يف خزائنها املصنوعة من  أخرى، أدركت األسرة الغنّية أّن تشغيل رساميلها أ 

جتاوز عددها    1947كانت البالد كّلها ست منشآت جتارية خاصة. ويف عام    1937خشب األرز. ففي عام  
املائة، توّزعت يف فروع متنّوعة من مثل مقاوالت البناء، ومشروعات النقل واستغالل املرائب، ومصانع املعلبات،  

 لنسيج، والورش امليكانيكية، والطحانة وصناعة اآلجر. وا 

على العون الذي تقّدمه يف هذه احلقول املختلفة. لكّن    رامكو والواقع أّن ابن سعود كان شديد االمتنان لشركة األ    
ألجور  سهره على احرتام األساتذة األجانب لعادات البالد مل يكن أقّل أمهية من ذلك. وقد واجه العرب مع النفط وا 

العالية إغراءات الغرب الكبرية. "إّن جمتمعاً بكامله مل يغّري أسلوب حياته منذ قرون بدأ يتعّرض خلطر اال�يار ابّتصاله  
 . ) 3( ابلعامل احلديث" 
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امة منها إىل بالده، مما  وكان ابن سعود راغباً يف اقتباس حسنات املدينة الغربية، لكّنه يرفض بتسّلل اجلوانب اهلدّ    
ميكن أن يفسد رعا�ه وأن يغرقهم يف فوضى أسوأ جداً من تلك اليت كان عليها أجدادهم. وقد استعان ابلقرآن ليكبح  
مجاح هذه القوى. فراح املراقبون السطحيون يبتسمون ساخرين من هذا التصّرف. وأعلنوا أّن امللك يريد أن حيمي  

ه الدرع أّ�ا أصلب جداً ممّا كانوا يفكرون. ذلك ألّ�ا كانت  بالده من الورق. لكّنهم كانوا خمطئني. لقد أثبتت هذ 
التعبري عن عقيدة ال تتزلزل. لقد ضمنت الصالبة القرآنية جناح اإلخوان، واستخدمت لتدعيم وحدة القبائل. كما  

 مسحت للملك إببعاد كّل أشكال املدنية اليت يعتربها مفسدة لشعبه عن أرضه. 

صطفى كمال، ال يريد أبداً أن يفصل العرب عن ماضيهم وال عن تقاليدهم. كان  كان ابن سعود، على عكس م    
على الضّد من ذلك يريد أن يعّمق جذورها يف النفوس، معترباً أّ�ا متّثل خري تر�ق لسموم العامل احلديث. لقد رفض  

مح من قبل لألجانب بتوجيه أي نقد  الزّي األورويب دائماً، ومل يسمح أبداً أبن ميثل أمامه أي زائر بسرتته. كما مل يس 
إىل الدين اإلسالمي، ومنع دخول األشرطة السينمائية وموسيقى اجلاز إىل كّل أراضيه. وطالب املدراء األمرييكيني  
ابالمتناع عن تشغيل اليهود، ليتجّنب قتلهم، واالمتناع عن قرع أجراس كنائسهم، حىت ال يثري غضب الوّهابيني من  

قراراً شديداً بتحرمي    1952ذهب إىل أبعد من ذلك، فاختذ يف ديسيمرب ( كانون األول) من عام  رجال الدين. مث  
 دخول املشروابت الروحية إىل اجلزيرة العربية خوفاً من انتشار أخطار التسّمم ابلكحول. 

املفّوضيات  ولكي يتجّنب التهريب أمر دوائر اجلمرك يف جدة ابحتجاز أيّة كمية مستوردة من الكحول حلساب     
 والسفارات. لقد كان حرمان األمرييكيني من الويسكي خطوة جريئة. 

لكّن األمرييكيني احننوا أمام إرادة امللك. لقد حاولوا، يف مقابل ذلك، جاهدين أن يلطّفوا من عدالته الشديدة.     
التصرفات: فكان جييبهم قائًال:  ذلك أّن العقوابت اجلسدية مستمرة يف البالد. كما حاولوا أن يشرحوا له بربرية هذه  

إّ�ا أقّل بربرية من حرمان الرجال من حريتهم يف سجون مغلقة ملدة سنوات. ورفض إدخال أي تعديل عليها. كّل ما  
استطاع األمرييكيون أن حيصلوا عليه هو أن يكون سيف اجلّالد معّقماً قبل استعماله، وأن يسمح لطبيب من األطباء  

 ة بعد قطعه مبادة املريكوروكروم... هكذا سّجلت "املدنية" نقطة لنفسها... مبعاجلة عضو الضحي 
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وعلى ذلك فإّن األمرييكيني والبدو كانوا يسعون جاهدين إىل مطابقة أفكارهم املسبقة وعقائدهم واملواءمة بينها.        
س، بينما أبدل العمال العرب  أما عمال تكساس فقد تركوا قّبعاهتم ولبسوا العقال الذي يوّفر محاية أفضل ضد الشم 

بدأ الناس   "دشاديشهم" البيضاء أبز�ء العمل الزرقاء اليت جيدو�ا أكثر مالءمة هلم وأقّل تعّرضاً لألوساخ. وأخرياً 
يسمعون البدو جييبون زمالءهم من العامل اجلديد أكثر بقوهلم " أوكي بوي"،بينما أخذ هؤالء حيّيي بعضهم بعضاً  

 ة "السالم عليكم"!  ابلصيغة التقليدي 

كتب جريالد دوغوري يقول: "إّن حتديث اجلزيرة العربية الذي قام به ابن سعود قد حّقق، من قبل ومن بعد، نتائج        
مدهشة. لقد اجتازت اجلزيرة العربية من الطريق خالل األعوام العشرة األخرية أكثر مما فعلت خالل القرون العشرة  

 . ) 1(   السابقة 

قّدمت للجزيرة العربية خدمات مل يكن يف وسع ابن سعود أن يتبّينها حينما اتصل ألول مرة    رامكو ن األ هكذا تكو      
ابملنّقبني األمرييكيني. ويف مقابل ذلك قّدمت اجلزيرة العربية إىل الوال�ت املتحدة خدمات ما كان لروزفلت هو أيضاً  

 زيرة العربية للمجيء إليه والتشاور معه على ظهر الطراد كوينسي.  أن يستبينها ويتنّبأ حبدوثها يوم وّجه دعوته مللك اجل 

انتشرت منذرة خطرية يف األوساط الصناعية االمرييكية: إّن    1947، واكثر من ذلك، منذ عام  1946فمنذ عام    
 رية يف الوقود.  الوال�ت املتحدة قد بدأ ينقصها النفط! إّن أمريكا، أّول بلد منتج يف العامل، جيد نفسه أمام أزمة خط 

رفضت هذه الشائعات ابدئ األمر ابعتبار أّ�ا تبدو غري واقعية. لكّن أصحاب العالقة مل يلبثوا حىت رضخوا لألمر     
الواقع: نعم..لقد أثبتت الوقائع تقديرات اإلحصائيني. ففي هذا البلد الذي كان يفاخر دائماً أبنّه ميلك كّل شيء  

له أن عرف القيود وإجراءات التقنني، مل تلبث االحتادات االحتكارية الكبرية يف ميدان  بوفرة كبرية، والذي مل يسبق  
النفط أن وجدت نفسها فجأة مرغمة على حتديد حصص توّزعها على زابئنها. ويف كثري من األمكنة، رفض موزعو  

زة آبالت تعمل ابملازوت فوجئت  البنزين تقدمي خدماهتم ألصحاب السيارات. واألخطر من هذا أيضاً: أّن األبنية اجمله 
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حبرما�ا من التدفئة خالل شتاء شديد الربودة. فماذا كان جيري يف احلقيقة؟ قيل أّن االحتياط النفطي يف العامل اجلديد  
قد بدأ ينضب، على أثر االستهالك الضخم الذي سببّته احلرب. فإذا صّحت هذه الواقعة فهذا يعين أّن الوال�ت  

 بكارثة حقيقية...   املتحدة مهّددة 

وكان من حسن حظ األمرييكيني أّن هذه الواقعة غري صحيحة لكّن األسباب احلقيقية لألزمة مل تكن أقل إاثرة       
يف املائة. بينما مل ترتفع    96كان االستهالك الكّلي ملادة النفط قد زاد بنسبة    1946وعام    1935للقلق. فبني عام  

يف املائة. هذا العجز مل    65. وإذاً فقد كان هناك عجز بنسبة  ) 1(   يف املائة   31إال  نسبة اإلنتاج خالل املدة نفسها  
يكن يسّبب النضوب يف احلقول النفطية كما تبادر إىل ذهن بعضهم، بل كان بسبب املصايف اليت ساءت حاهلا  

لم يتوفّر الوقت الذي  وفقدت قدرهتا على اإلنتاج. هذه املصايف كانت مرغمة خالل احلرب على العمل ليل �ار، ف 
الصهاريج. إّن تساقط كّل هذه    – يسمح بصيانة أجهزهتا وأدواهتا املختلفة، أو ملقاومة الصدأ والبلى يف احلفالت  

األجهزة واهرتاءها مها اللذان أحداث الشلل يف حركة اإلنتاج. وعلى ذلك فقد وجب العمل على إبداهلا. لكّن عملية  
من الفوالذ. فنشأت عن ذلك أزمة يف الفوالذ بدوره ليطرح معضلة املانغنيز... هكذا    اإلبدال تتطّلب كميات كبرية 

 تالحقت الصعوابت وتشابك بعضها يف بعض، يف سلسلة ال �اية هلا... 

وكان من حسن احلظ وجود النفط يف اجلزيرة العربية! لقد جاء هذا النفط يف الوقت املعني ليسمح للوال�ت املتحدة       
الفرتة احلرجة. كتب برتراند دوجوفنيل: "ألول مرة يف التاريخ توّجهت �قالت أمرييكية إىل اخلليج العريب  ابجتياز  

ويست"... لقد حدث ما مل يكن يظّن حدوثه أبداً: لقد حتّولت    – لتحمل منه النفط الذي تزّود به منطقة امليدل 
، ففي الوقت الذي بدا فيه املوقف يف طريق مسدود  ) 2( الوال�ت املتحدة من بلد مصدر للنفط إىل بلد مستورد له 

 غري �فذ، طارت الظهران والبحرين لتقدمي املساعدة لنيويورك وشيكاغو... 

 
  1939عام    3.500.000مقابل    1946برمیل یوم�ًا عام    5.000.000.   1
 . 224ص    برتراند دوجوفنیل: أمیر�ا في اورو�ا،   . 2
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وفجأة شاع التأثر واالنفعال يف أوساط القيادة اجلوية واالمريالية البحرية. إذا كان النفط العريب سلعة ال يستغىن عنها       
ابلنسبة لالقتصاد األمرييكي يف أ�م السلم، فما عسى يكون الوضع يف أ�م احلرب؟ هكذا ابدرت االمريالية تنبؤاً منها  

يقضي مبنحها حق اخليار يف مليار من براميل النفط، وبسعر ينقص عن    رامكو األ هبذا االحتمال إىل تنظيم عقد مع  
% يف اتريخ التسليم. لكن ما الذي سيحدث فيما لو مل تستطع احلصول على  25سعر األسواق العاملية بنسبة  

الستغناء عن  حاجاهتا من النفط يف الوقت املطلوب؟ كما أّن قادة القوات اجلوية مل يكن يف وسعهم، هم أيضاً، ا 
 االمتيازات االسرتاتيجية اليت توّفرها هلم قاعدة الظهران.  

وابلرغم من التنافس املفتوح يف كثري من النقاط فإّن أركان حرب القوتني، اجلوية والبحرية، كانوا مّتفقني على أّن       
 تتصّرف ابلنفط السعودي حبرية  أمريكا لن تستطيع الصمود يف عمليات حربية طويلة األنفاس، يف أي نزاع يقوم، ما مل 

اتمة. فأحاطوا اجلنرال مارشال هبذا األمر وأطلعوه على خماوفهم، فبادر اجلنرال بدوره إىل إطالع جلنة الشؤون اخلارجية  
يف الكونغرس، ومن مثّ طالب الشيوخ بعقد مقابلة مع الرئيس ترومان ليشريوا إىل " كّل األمهية اليت يعريو�ا لسياسة  

 ع عن املصاحل األمرييكية يف اخلليج العريب". الدفا 

هكذا، وبطبيعة األشياء، كانت الوال�ت املتحدة قد استدرجت لالنضواء أكثر فأكثر يف شؤون الشرقني األدىن      
،  1942األوسط. ولعلّنا نذكر أّن اخلطوة االوىل اليت حتّققت يف هذا االجتاه متت يف أكتوبر تشرين االول من عام  

كّل الدوائر يف اخلليج العريب "إلعفاء الربيطانيني من مسؤوليات    حني أقدم اجلنرال كونويل على استالم القيادة العليا 
 االلتزامات اخلاصة بتسليم األعتدة املطلوبة لروسيا عرب إيران".  

. يف ذلك اليوم أنبأ الرئيس أعضاء جملس  1947مارس (آذار)    12أّما اخلطوة الثانية فقد قام ترومان إبجنازها يف       
ظمى مل تعد يف وضع يسمح هلا ابحلفاظ على التزاماهتا حنو اليو�ن وتركيا، ولذلك أمريكا  الشيوخ أّن "بريطانيا" الع 

 قّررت أبن أتخذ على عاتقها الوفاء ابلتزامات انكلرتا يف املتوّسط الشرقي والشرق األدىن".  
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  1948من عام    يونيو (حزيران)   23مل تعد بعد ذلك غري مرحلة أخرية جيب أن يتّم إجنازها. فتحّقق ذلك يف       
حني أعلن جون فورستال وزير احلرب األمرييكي أمام مؤمتر القيادات املختلفة للجيش يف ميامي " أن تعترب منذ اليوم  

 جزءاً داخالً يف منطقة الدفاع عن النصف الغريب من الكرة األرضية". 

ة الشرق األدىن يف نظر اخلرباء من البنتاغون  وكّلما زاد التوتر بني الوال�ت املتحدة واالحتاد السوفيايت ازدادت أمهي      
ابعتباره منطقة من أهّم املناطق االسرتاتيجية يف العامل كله. لكن ما اكتشفه األمرييكيون شيئاً فشيئاً، كان الروس من  

مل يكن نشاط السوفيات غري استمرار    – كما يف كثري من غريها    – جانبهم يعرفونه منذ وقت طويل. يف هذه النقطة  
، كان من  1941ومتابعة لسياسة القياصرة التوّسعية. وعندما توّجه مولوتوف لريى هتلر يف مارس( آذار) من عام  

الروسية إطالق أيدي السوفيات يف إيران والعراق، واالستيالء    – الشروط املّتفق عليها يف عقد احملالفة العسكرية اجلرمانية  
هم من اإلشراف على اخلليج العريب وخليج عدن. هذه احلقائق كشف  على قطاع كبري من العربية السعودية لتمكين 

) 1( عنها وشهد هبا بعض الواثئق يف حماكمة نورمربغ  
كبار القادة السوفيات وأكثر أعضاء املكتب السياسي نفوذاً أّن    

صاعق على اخلليج العريب  اجلنرال شتمانكو قد طرح أمام ستالني خمّططاً واسعاً لعمليات حربية تدخل فيه خطة هجوم  
 ينفذها جيش مدرع مؤلف من مخسني فرقة. 

، يف  1950أَوليس أّن الروس قد عقدوا مؤمتراً خمّصصاً للشرق األوسط بعد ذلك بعامني نوفمرب (تشرين الثاين)     
يف الوقت   مدينة ابطوم، حيث درست الوسائل املطلوبة حلماية املنطقة النفطية اخلاصة ابالحتاد السوفيايت "ودرست 

نفسه خطة إلحلاق املوارد النفطية الواقعة يف البلدان اجملاورة، حبضور مفّوضني ومراقبني منتدبني من ِقَبل األوساط  
 "؟ ) 2( الشيوعية يف تركيا وفلسطني وايران والعراق وسور� ولبنان وشرقي األردن ومصر 

 
. ومنذ ذلك الوقت، لم �عدل زعماء الكرملین عقیدتهم، تؤ�د هذا الموقف المعلومات النادرة التي �انت تتسّلل عبر الستار  1

 . 1948نوفمبر (تشر�ن الثاني) من عام    23الحدیدي �عد المؤتمر المنعقد في  
 .1950د�سمبر ( �انون أول )    9. مجلة المصور،   2
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اه السياسة الروسية مل يتغّري. أغراضها هي نفسها على  كّل هذه املظاهر واألنشطة تشري بطريقة واضحة اثبتة أبّن اجتّ 
 الدوام: املضائق، البحر املتوسط، اخلليج العريب... 

وهل ميكن أن يكون هناك غري ذلك؟ ولو أراد زعماء الكرملني أن يغّريوا خّط سياستهم ملا استطاعوا إىل ذلك        
عريب منقوش ومسّجل يف طبيعة األشياء. لقد كانت الوال�ت  األمرييكي حول اخلليج ال   – سبيًال.. إّن التنافس الروسي  

يف املائة تقريباً    75يف املائة من انتاج النفط العاملي، و   90املتحدة والدميقراطيات الغربية تشرف على ما يقرب من  
من اإلنتاج و  يف املائة    10من مصادر االحتياط املعروفة. فإذا نشب نزاع مسلح؟ فماذا يفعل اإلحتاد السوفيايت مع  

؟ وما عساها تكون يف امليزان تلك الكمية اليت يستخرجها سنو�ً من آابره وهي مل تكن  ) 1( يف املائة من االحتياط    25
؟ لقد كان عليه أن يصّحح هذا الوضع  ) 2( مليون طن تنتجها اجملموعة األطلنطية    523مليون طن مقابل    37جتاوز  

مل يستوِل على حقول نفطية جديدة؟ وأين هي أقرب هذه احلقول إذا مل تكن    القائم لغري مصلحته. فكيف يفعل إذا 
 إيران والعراق واجلزيرة العربية؟ 

أما األمرييكيون، القادمون حديثاً إىل هذه املنطقة من العامل، فقد انتهوا إىل إدراك أمهية الرهان كما أدركوا أيضاً أبّن       
ابلوقود وحسب، بل هي أيضاً قاعدة على املناورة الكربى اليت يستطيع أن  اجلزيرة العربية ليست مصدراً لتزويدهم  

 ينطلق منها هجوم جوي واسع ضد احلقول السوفياتية يف ابطوم وابكو. 

إّن يف وسعهم ضرب العمالق السوفيايت ابالنطالق من هذه القاعدة الواقعة عند ملتقى أورواب وآسيا. واالمتناع عن     
ية هو، يف مقابل ذلك، جعل هذه املنطقة فريسة سهلة التناول لفرق سوفياتية حممولة جواً هتبط يف  احتالل اجلزيرة العرب 

 وسط الصحراء مث تنتقل إىل الشاطئ لتقّدم عو�ا إىل قوات حبرية للتموين. 

 
 إدارة مصلحة الدراسات في شر�ة یون�فرسال أو�ل، في ش�كاغو.هذه األرقام وضعت من قبل    . 1
راجع أرقام اإلنتاج العالمي من النفط المعطاة من قبل هارولد أ�كس في المؤتمر اإلقتصادي المنعقد في واشنطن خالل   . 2

 .1944مایو ( ن�سان و أ�ار) عام   شهري ابر�ل و 
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حمتمل، متّثل يف تلك    إّن اجلزيرة العربية، يف السباق القائم حنو القواعد االسرتاتيجية، الذي هو املرحلة التمهيدية لنزاع    
احلالة، ورقة أساسية راحبة. حىت أّن خرباء البنتاغون قد قّدروا أن من ميلك هذه القلعة، بعد إعالن احلرب، سيكون  
لديه، هلذا السبب فقط، امتياز كبري على عدوه. بل ذهبوا إىل القول إىل أّن من يصبح سّيداً للجزيرة العربية والشرق  

 . ) 1( عوام، سيكون من الناحية العملية سيداً للعامل القدمي كّله  األوسط، خالل عشرة أ 

 

 االحتياط الكلي  البالد 
 مباليني األطنان 

 1943اإلنتاج عام  
 مباليني االطنان 

املدة احملتملة لالحتياط يف ضوء  
 1943اإلنتاج لعام  

 الوال�ت املتحدة  
 اخلليج العريب 

 اإلحتاد السوفيايت 
 حبر االنتيل 

 خمتلفة أمكنة  

2700 
2200 
1165 
1025 
380 

200 
15 

25.5 
35.5 

25 

 عام   013
 عام   146
 عام   046
 عام   030
 عام   016

 

هكذا، دخلت قيادة الوال�ت املتحدة، دون إبطاء يف مفاوضات مع ابن سعود لتجديد العقد املتصل ابلقاعدة     
. وّمت جتديد االتفاق  1950اجلوية البحرية يف الظهران، واليت كانت تقرتب من �ايتها يف فرباير (شباط) من عام  

، وضعت هذه القيادة خططاً هتدف إىل حتويل  . ويف وقت معاً 1951يوليو (متوز)   15خلمس سنوات اتلية يف  
املنطقة الساحلية الشمالية من اجلزيرة العربية إىل ترسانة مزّودة أبقوى األسلحة الدفاعية واهلجومية: مطارات حتت  

 األرض، ومزالق إلطالق القذوفات املوّجهة ابلالسلكي. 

 رب، أن يقوموا مبا يلي: يف هذه اخلطط عني دور خاص لألخوان. لقد كان عليهم، يف حال احل 

 
 35- 34، ص أسلحة الغد   ،. انظر البیر دو�روك 1
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 أن حيتّلوا فوراً كّل مواقع املاء دون سقوطها يف أيدي الغزاة احملمولني جواً.   )1
 أن حيافظوا على أمن البالد، وحيولوا دون إنزال التخريب آبابر النفط وخطوط األ�بيب املمدودة.   )2

يعقب هذا اإلجراء إقامة خط دفاعي مستمر، مشال اخلليج العريب يتأّلف من حلف عسكري يضّم تركيا وإيران    مثّ     
. لكّن إقامة هذه "الدرع الشرقية" اليت يراد هبا محاية قلب اجلزيرة العربية مل تلبث حىت اصطدمت  ) 1( وابكستان  

 بصعوابت غري منتظرة. 
وهو أمهية الشرق األوسط    - إّن ما كانت روسيا تعرفه منذ زمن طويل، وإّن ما اكتشفه األمرييكيون منذ وقت قريب      

مل يغب عن ابل انكلرتا أبداً، ومن الواجب أن جيهل املراقب حقيقة العناد الربيطاين    - ابعتباره عامالً للسيطرة العاملية 
 وي. ليظّن أّ�ا ستستسلم خلطة إبعاده دون رد ق 

كانت بريطانيا العظمى وما تزال حىت ذلك الوقت ممسكة يف تلك املنطقة مبواقع قوية حصينة، بفضل الرساميل     
. لقد كانت منطقة النفوذ االنكليزية رغم انكفائها الضيقة اليت رجعت  ) 2( املوظّفة يف العمليات النفطية يف العراق وإيران  

ني بغداد وطهران استناداً منها إىل قواعدها املالية واعتماداً منها على شبكة أ�بيبها  إليها ممتّدة أيضاً بني كركوك وحيفا وب 
 الفلسطينية العراقية. 

 وعلى ذلك فإّن السياسة الربيطانية، يف ميدان النفط، كانت متعارضة تعارضاً كلياً مع سياسة الوال�ت املتحدة.     

  – اط النفط يف نصف الكرة الغريب قد استخدم لتغذية حربني  كانت السياسة األمرييكية واضحة بسيطة. فاحتي      
، فقد  1947وكان استهالك النفط فيهما بنسبة عالية جداً. وملا كان القادة االقتصاديون يف أمريكا قد أنذروا أبزمة  

نضوب  قّدروا وجوب االعتدال يف استغالل احلقول األمرييكية اليت مل تكن رغم سعتها وضخامتها مستعصية على ال 

 
  402انظر مصطفى �مال أو موت أمبراطور�ة، ص    . 1
في المائة من حصص الشر�ة االنكلیز�ة    51في المائة من أسهم شر�ة نفط العراقو    48أّن انكلترا �انت تملك   لنتذ�ر  . 2

 اإلیران�ة.
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والنفاذ. والوسيلة إىل حتقيق هذا االعتدال هي يف تصدير النفط السعودي إىل أورواب بسعر رخيص، مما حيول دون أن  
 رة. هامش للربح عند الشركات املصدّ   يدع بيع النفط االمرييكي إىل اخلارج أيّ 

نفط االمرباطورية واالعتماد    ولألسباب نفسها كانت سياسة إنكلرتا تقضي ابالعتدال يف استهالك االحتياط من      
. من أجل ذلك  ) 1( أي النفط األمرييكي، ألنّه مل يعد يف العامل غريه    – بصفة األولوية على النفط القادم من اخلارج  

كانت حكومة لندن تعمد جاهدة على االحتفاظ بسعر الوقود العراقي مرتفعاً قليالً عن سعر النفط املستورد من حبر  
 . الوال�ت املتحدة 

وكانت قد توّصلت إىل حتقيق هذا األمر بفرض تنظيم شديد على الشركات النفطية ابلشرق األوسط تثبيت احلد      
 طن يف كل عام وحترمي استغالل حقول نفطية جديدة.   4700000األدىن من اإلنتاج العراقي فيحدود  

الذي ابعت فيه شركة زيت اخلليج لشركة ستاندارد  لكّن ثغرة فتحت يف هذا النظام، كما رأينا من قرب، يف اليوم      
كاليفورنيا، مثّ جتاوزت فيه شركة زيت ستاندراد  كاليفورنيا العربية حق النقض الربيطاين، وقررت استغالل حقول  

   بصورة مكثفة، لكّن مدراء لندن مل يعرتفوا ابهلزمية. ولكي يستمروا يف حتديد األسعار جلأوا إىل منهج آخر.   حساء األ 

 

 

 
 11.700.00االنكلیزي الهولندي في مالیزل�ا (. �ان النفط البولوني والروماني محتكرًا من قبل روس�ا. أما ف�ما یتعلق �النفط  1

 �ان مستهلكًا تقر��ًا من قبل السوق اآلسیو�ة: ال�ا�ان، الصین، مالیز�ا، برمان�ا، الهند.   ) فقد 1940طن عام  
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إّن النفط القادم من الظهران أو من البحرين، من قبل أن يبلغ األسواق األوروبية، جيب أن يقوم بدورةكاملة حول      
  رامكو كيلومرت. كانت شركة األ   4700شبه اجلزيرة العربية مثّ يصعد البحر األمحر وجيتاز قناة السويس. هذه اجلولة متثل  

عت االمريالية الربيطانية يف هذا اخلط �قالت جديدة بنيت يف أثناء احلرب،  حمرومة من وسائل النقل البحري. بينما وض 
أما أمريكا اليت تنقصها هذه الناقالت ابعتبار أّ�ا كانت منصرفة إىل البناء املكثف للسفن من طراز ليربيت، فقد كانت  

  حساء كان القسم األكرب من نفط األ مرغمة على ختصيص �قالهتا للعمل داخل القارة األمرييكية. ويف ضوء هذا الواقع  
 ينقل بواسطة شركات بريطانية. 

سنتيم على كل برميل من النفط مير يف قناة    20و  15وز�دة على ذلك، كانت انكلرتا تفرض رمساً يرتاوح بني     
نسبة    1948السويس. فرتّتب على هذا التدبري مجع مبالغ كبرية، والسيما حني نفّكر أبّن الناقالت متثل يف عام  

)  1938يف املائة عام    17و    1947يف املائة عام    43.9يف املائة من جمموع النقل البحري عرب القناة. ( مقابل    58
 )1 ( . 

 هكذا استمّرت بريطانيا العظمى يف إمالء األسعار اخلاصة ابلنفط العريب:     

عن طريق غري مباشر، ألنّه كان يف وسع هذه األخرية أن تلقي يف السوق    رامكو بتحديد إنتاج األ  )1
وأكثر من ذلك لو مل يكن نشاطها حمدداً ابحلموالت املقّررة من قبل    - طن سنو�ً   50.000.000

 الشركات البحرية الربيطانية. 
 برفع أمثان النقل أو ختفيضها.  )2
 بز�دة الرسوم يف السويس أو ختفيضها.   )3

 
( الط�عة    1944. اندر�ه و�سون: لماذا �جب أن نبني هذا الخط من األنابیب؟ ر�درز دا�جست یونیو ( حز�ران )  1

 ). األمیر�ك�ة
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اج النفطي يف اجلزيرة العربية جيب أن مير عرب عنق الزجاجة الضيق لقناة السويس. وانكلرتا هي وحدها اليت  كّل اإلنت    
 حتّدد، على هواها، كمية ما يصّب يف هذا العنق. 

وكان من الطبيعي أّن األمريكيني يريدون التحّرر من هذه الوصاية. من أجل ذلك مل يكن أمامهم غري إحدى     
من الوقود واإلحبار بسرعة عشرين عقدة. لكّن    500.000 تقضي ببناء عشرين �قلة على نقل طن  وسيلتني: األوىل 

 هذه الوسيلة تستطيع أن حتّل مشكلة احلموالت واألجور. وال تستطيع أن تضع حالً ملشكلة الرسوم يف القناة. 

الظهران مباشرة ابلبحر األبيض املتوسط. إّن  أما الوسيلة الثانية فتقضي ببناء خط األ�بيب عرب اجلزيرة العربية يربط     
، كانت تثري االهتمام الكبري عند احلكومة األمرييكية. وكان فاتح  1943هذه اخلطة اليت بُِدئ بدرسها منذ العام  

كيلومرت تستطيع    1750روزفلت ابن سعود يف هذا املوضوع على ظهر الطراد كوينسي أّن أ�بيب متتد على مسافة  
 مليون لرت من النفط يف حوض البحر األبيض املتوسط يومياً.   41ريق بنحو الثلثني وتسمح بصب  أن تقصر الط 

كان هذا املشروع، يف الدرجة االوىل، رداً أمريكياً على سياسة التضييق االقتصادي اليت ميارسها االنكليز. كتب ادوارد     
حل املتوسط يعين ضربة شديدة لربيطانيا العظمى.  سابليا يقول: "إّن نقل النفط السعودي عرب خط األ�بيب حنو سا 

فهل تستطيع الشركة االنكليزية اإليرانية أن تصمد طويالً أمام املنافسة األمرييكية؟ ومن اجلانب اآلخر، كانت البالد  
ضل  اليت تستند إليها لندن للحفاظ على نفوذها يف الشرق األدىن، تتعّرض خلطر اال�يار. فالعراق ال يوجد إال بف 

 . ) 1( نفطه وشرقي األردن ال يستمر إال ابحلراسة اليت هبا على امتداد األ�بيب العراقية... 

هكذا كانت احلرب اخلفية اليت يتقاتل فيها النفط االسرتليين ونفط الدوالر قد حتّولت إىل منافسة مثرية بني األ�بيب     
 والناقالت. 

ضي اخلاضعة لإلدارة السعودية، فإّن بناءها ال يثري أية عقبة. لكّن األمر  أما فيما يتعلق ابأل�بيب املمتدة داخل األرا   
خيتلف ابلنسبة للقطاع األخري املمتد بني احلدود الشمالية الغربية من العربية السعودية وبني ساحل املتوسط. هنا جيب  

 
 1949 أغسطس (آب)  16. لوموند،   1
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. وقد  - شرقي األردن وفلسطني    – أن جيتاز خط األ�بيب األمريكي ابلضرورة بلدا�ً يغلب فيها النفوذ االنكليزي  
 كانت حكومة لندن مصّممة على استخدام كّل الوسائل املمكنة ملنع هذا اخلط من الوصول إىل البحر. 

مل يكن عبد هللا، ملك شرقي البالد، يف حاجة ملن يلتمس منه املشاركة يف هذا الرأي. إّن الز�دة يف حجم اإلنتاج     
يد من مداخيل ابن سعود. ومن الطبيعي أن يرفض ولد احلسني كّل تدبري يؤّدي  األمرييكي ببناء خط األ�بيب ستز 

إىل هذا اإلثراء السعودي. وأيضاً فقد استخدم كّل ما ميلك من الوسائل إلسقاط املشروع االمرييكي، وعندما توّصل  
ائم يف فلسطني ليؤّجل عملية  إىل انتزاع موافقة مبدئية منه، أاثر أمامهم الوضع الغامض املضطرب الق   رامكو عمالء األ 

 التنفيذ إىل أجل غري مسمى. 

وبعد أن تعب األمريكيون من هذه املماطلة، راحوا يبحثون عن منفذ آخر. فتوّجهوا إىل سور�، اليت أعلن استقالهلا     
كليز هنا  ، بعد طرد فرنسا منها، وفكروا يف إيصال خطوط التابالين إىل صيدا، بدالً من حيفا، لكّن االن 1945عام  

أيضاً كانوا يقومون حبراسة نشطة. لقد كانت احلكومة السورية برائسة مجيل مردم تؤّجل ابستمرار عقد اتفاق حول  
هذا املوضوع خمتبئة وراء أكثر احلجج اختالفاً لتّربر هتّرهبا من ذلك األمر. ويف كّل مرة تبدو فيها املفاوضات عند حافة  

لالبتداء من جديد. فاحملاداثت تراوح يف مكا�ا، واأل�بيب اليت جيب أن ينتهي  النجاح يعرتضها حادث غري منتظر  
 . 1949، مل يتحّقق شيء منها حىت �اية  1946مّدها عام  

والواقع أّن األمرييكيني مل يستطيعوا تفسري املماطالت، ومل يكن االنكليز ينظرون إليهم يتخّبطون يف هذه الشبكة       
ابستمرار دون سخرية خفية. والثابت أّن قادة "نفط اإلسرتليين" يعلمون أّ�م لن يستطيعوا    من التعقيدات املتجّددة 

إحباط املشاريع اخلاصة مبنافسيهم إىل األبد. إّن يوماً �يت يكون فيه نفط الدوالر قادراً على التصّرف بعدد من  
ين إىل البحر. إّن ما كان يريده الربيطانيون هو  الناقالت يتحّرر هبا من القيود االنكليزية، وعلى إيصال خطوط التابال 

إرهاق الشركات األمرييكية هبذه احلرب االستفزازية واستدراجها إىل التوقيع على اتفاق نفطي جديد من قبل حلول  
األجل. هبذه الوسيلة كانت لندن أتمل يف خلق تسوية انكليزية أمريكية للحيلولة دون نشوء أية منافسة بعد ذلك،  
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ه التسوية يتّم اتفاق مشرتك على تثبيت األسعار وحتديد كميات اإلنتاج مث يتّم اقتسام الثروات النفطية يف الشرق  وهبذ 
 . 1946األوسط بني الدولتني على أساس يقّل فيه التفاوت بينهما على هو عليه يف اتفاقية ديسمرب ( كانون األول)  

واشنطن       إىل  الربيطانيون  قّدم  يرفضو�ا  وقد  األمرييكيون  مرّات كثرية. كان  االجتاه  هذا  يف  واقرتاحات  عروضاً 
بعد الذي قابلوه من املتاعب بدأوا يفقدون الصرب والشجاعة. فأخذ بعضهم يتتساءل    رامكو ابستمرار. لكّن مدراء األ 

نكليز يستعّدون لقطف  ما إذا كان احلّل األفضل، بعد هذا كله، هو الدخول يف مفاوضات مع لندن. وبينما كان اال 
مثرة اجلهود اليت بذروها، ظهرت فجاة على مسرح السياسة السورية شخصية جديدة مل يسمع هبا أحد من قبل: إّ�ا  

 شخصية حسين الزعيم. لقد غّري وصوله إىل السلطة كّل معطيات املعضلة القائمة. 

 والذي دفعت به األحداث إىل الصف األول؟   فمن هو هذا الرجل اجملهول، ابمسه الصاخب ،كضربة صنج مدّوية،     

وكان ضابطاً حمرتفاً، اتبع    1897إّن ما كان يعرف عنه، يتلّخص يف شيء قليل. ولد حسين الزعيم يف حلب عام       
و    1917مكسان، خدم يف فرقة من اجليش الرتكي عامي    – قسماً من دراساته يف فرنسا. طالب مقيم يف سان  

  1919يش من سور� بقيادة مصطفى كمال. وبعد وصول اجلنرال غورو إىل بريوت عام  وشارك يف تراجع اجل   1918
وضعه اجلنرال دنتز وكانت له فيه ثقة كبرية،    1941كان أول ضابط سوري توكل إليه قيادة وحدة فرنسية. ويف عام  

نكليز بعد هدنة عكا ألّ�م  وعلى رأس كتيبة وكّلفه ابلدفاع عن دمشق ضد القوات االنكليزية الديغولية. فاعتقله اال 
اهتموه ابلعطف على األملان. وبعد ذلك بقليل عني قائداً أعلى للقوات السورية املسّلحة. وقد تركت حياته العسكرية  
يف نفسه ثالثة ميول غالبة عليه: إعجاب كبري ابلغازي مصطفى كمال، وعطف حقيقي على فرنسا، وعداوة شديدة  

 إلنكلرتا.  

ميسك بيده زمام الشرطة واجليش. فقرر، متأثراً ابلفساد املنتشر يف األوساط السورية    1949عام    كان يف بداية    
أن يقلب    – هبيج كالس أديب الشيشكلي وسامي احلناوي    - احلاكمة، وابالتفاق مع ثالثة ضباط كبار من أصدقائه 

 جال احلاشية. النظام القائم وأن يطرد من رائسة اجلمهورية السيد شكري ومن حييط به من ر 
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انقض اجليش العائد من فلسطني بقيادة حسين الزعيم على دمشق فاعتقل رئيس    1949مارس ( آذار )    23ويف      
الدولة ورئيس احلكومة وأبرز الوزراء. هتف الشعب هلذا االنقالب الذي حّرره من حكومة غري شعبية، دون إسالة  

أبريل ( نيسان) قّدم الرئيس شكري القّوتلي استقالته من وظائفه   6قطرة دم واحدة ودون اللجوء إىل األجنيب. ويف 
كّلها، ويف اليوم التايل حلق به خالد العظم رئيس جملس الوزراء. ويف مايو ( أ�ر ) ّمت انتخاب اجلنرال حسين الزعيم  

ة. وبينما  �خباً بعد أن رّشح نفسه ملركز رائسة اجلمهوري   730731صواتً من    726116رئيساً للجمهورية ب  
كانت مئة طلقة وطلقة مدفع تدوي يف قضاء دمشق إعال�ً لنتائج االستفتاء أخذ الزعيم لنفسه لقب ماريشال وكّلف  
وزير سور� املفّوض يف القاهرة حمسن الربازي بتأليف حكومة جديدة. هكذا اختذ الطالب القدمي يف سان مكسان  

من قبل الشعب السوري بصورة شرعية. فماذا كان يريد أن يفعل هبذه    جملسه من السلطة ملدة سبعة أعوام بعد انتخابه 
 السلطة؟ 

كتب اجلنرال كاترو يقول: "مل يكن يف فكر حسين الزعيم شيء غري ثورة جذرية، ليس فقط يف املؤسسات السياسية       
ويف البنية االقتصادية واالجتماعية، بل يف الواقع النفسي لبالده ويف عاداهتا أيضاً. لقد كانت ثورة ذات صلة بتلك  

 . ) 1( هتدف إىل زلزلة الطبقات االجتماعية واملصاحل واألفكار املكتسبة  اليت قام هبا كّل من بطرس الكبري وأاتتورك، ثورة  

كان بر�مج الزعيم اجلديد للدولة السورية متقابالً سطراً سطراً، وفقرة فقرة، مع بر�مج مصطفى كمال: إصالح زراعي     
رجعية، مثّ علمنة الدولة ومنح النساء  وأعمال ري واسعة، وإعادة تنظيم اجليش وتطهري اإلدارة، وإلغاء القوانني الدينية وال 

حّقهن يف االنتخاب، تطوير التعليم العام، وتدعيم حزب الشعب السوري/ اخل... كّل هذه اإلجراءات كانت هتدف  
 إىل استئصال بقا� اإلقطاعية يف سور� اليت ما زالت موجودة فيها وحتويل الشعب السوري إىل أمة عصرية. 

شال اجلذابة، وظرفه، ونشاطه وإرادته املتسّلطة اليت حيتمل أن يكون قد ورثها عن أصوله  لقد كانت شخصية املاري    
الكردية، تسمح ابلتفكري يف أنّه سيجعل من هذا الرب�مج حقيقة واقعة. يقول لنا أدوارد سابليا: " كان يف تصّديه  

 
 . 1949آب    20لوف�غارو،   ،. الجنرال �اترو: تأمالت في القض�ة السور�ة 1
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". فهل سنشهد بعد مصطفى كمال  ) 1( قيم  لألقو�ء واحرتامه للعدالة رجالً ذا نربة واضحة، وأفكار سليمة وخلق مست 
 وابن سعود على مسرح الشرق األدىن رجل دولة اثلثاً، ذا استثنائية؟ 

الثابت أّن مشروعات املاريشال ال يسعها أن ترضي مجيع الناس. لقد جاهبه منذ البداية احللف التقليدي جملموعة       
من النظام السابق، وعدد كبري من املوظفني الذين طردوا  "العلماء" الرجعيني، وكبار أصحاب األراضي واملنتفعون  

بسبب اختالساهتم. أّما ميله الظاهر إىل فرنسا وحتّفظه املتعايل جتاه عبد هللا، فقد سبّبا له ابإلضافة إىل ذلك عداوة  
احلماية    لّ أردين يف ظ - عراقي   – اجملموعات السياسية املوالية للهامشيني، واليت كانت تعمل على خلق تكّتل سوري  

 االنكليزية. لكّن هذه املعارضة مل تكن تقلقه أبداً إذ أنه كان يشعر بقدرته على حتطيمها. 

عندما وصل الزعيم إىل السلطة، وجد خزانة الدولة فارغة، كما وجد األوضاع املالية العامة يف حال مؤسفة. وهنا       
 العاجلة. وملا كان راغباً يف احلصول على موارد إضافية،  ابدر إىل عقد اتفاق نقدي مع فرنسا مسح له مبواجهة القضا� 

 تسمح له بتحريك االقتصاد السوري، سعى إىل عقد قرض من اخلارج. 

كان حسين الزعيم، كما قلنا من قبل، يعود إىل أصل كردي. أما ابن سعود الذي كان يعطف عطفاً ظاهراً على هذا  
تصرّفات الرئيس اجلديد ابهتمام شديد. أمل يتحّدث الناس فيلّمحون إىل أّن هذا  العنصر الفخور القوي، فقد اتبع  

العطف قد ظهر يف مناسبات كثرية بطريقة ملموسة، وأّن ولد عبد الرمحن قد زّوده مببالغ من املال لتدعيم دعايته لنفسه  
 يف أوساط الشرطة واجليش؟ 

يم، بعد استيالئه على السلطة، اعتماداً مببلغ ستة ماليني دوالر  وز�دة على ذلك فإّن ابن سعود قد فتح حلسين الزع    
مسرتّدة بعد عشرة أعوام. إ�ا املرة األوىل اليت كان يف وسع حاكم عريب أن يقوم فيها بعملية مالية مبثل هذا االتساع.  

نيو ( حزيران )  يو   25ويف الوقت نفسه بدأت املفاوضات بني احلكومتني السورية والسعودية لعقد حلف بينهما  
1949 . 
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وبعد ذلك أب�م قليلة ذّيل حسين الزعيم بتوقيعه اتفاقاً �ذن مبرور خط األ�بيب عرب سور�. وبذلك يكون "نفط     
 الدوالر" كسب اجلولة األوىل.  

إخفاء قلقها.  مل مير هذا النبأ، كما نظن، دون أن حيدث انفعاالً عنيفاً يف لندن. إّن احلكومة الربيطانية مل حتاول       
يقول: " إّن كّل ما حتتويه بريطانيا العظمى  1494يوليو ( متوز)    24كتب حمّرر املقال االفتتاحي يف جريدة لوموند يف  

من اخلرباء يف مسائل الشرق األدىن قد اجتمع يف مكاتب وزارة اخلارجية. فدارت املناقشات، بعد عملية اإلفالس،  
يف لندن... كان املوقف يف حال من اخلطورة، حبيث أّن احلكومة العّمالية لعبت  حول خطة لتقومي السياسة الشرقية  

 أبوراقها اليت كانت ما تزال متلكها حني استالمها للسلطة، وخسرهتا، يف أقل من مخس سنوات". 

الصغرية  لقد أمجع اخلرباء على التصريح أبّن املوقف خطري جداً. إّن سياسة حسين الزعيم قد هدمت جدار الدول        
التابعة هلا، هذا اجلدار الذي استبسلت بريطانيا وكافحت لبنائه على امتداد البحر، لتأمني االستمرار ملواصالهتا بني  

 القاهرة وبغداد، وملنع اجلزيرة العربية الوسطى من "التدّفق حنو حوض البحر األبيض املتوسط". 

الدولة االنكليز الذين تعاقبوا على السلطة منذ عام    هذه املهّمة كانت الكابوس الذي يضغط على كّل رجال      
. يف الوقت الذي مل يكّف فيه ابن سعود عن توجيه مطارقه حنو هذا احلصن، منّقالً جهوده مرة إىل نقطة  1919

 معينة ومرة إىل نقطة أخرى. 

ليز بضرابت القنابل. ويف  يف اجلوف وطريب. فطردهم االنك  1919ا يف املرة األوىل فقد توّغل الوهابيون عام أمّ      
، احتّل األخوان ممر وادي سرحان. فحصل االنكليز على جالئهم عنه بطريق املفاوضات.  1925املرة الثانية، عام  

وها هو ابن سعود يعود إىل احلملة مرة اثلثة، حمموالً يف هذه املرة على فيض من النفط والدوالرات األمرييكية! لقد  
 زعيم من وراء املفاوضات املتعلقة خبطوط األ�بيب !. كان حياول عقد حلف مع ال 

فإذا حدث أّن سور� قد توافقت مع العربية السعودية، فقد قضي �ائياً على الدولة الربيطانية يف الشرق األدىن.       
إليرانية،  وبذلك يسيل النفط االمريكي حاراً يف حوض البحر املتوسط. كما أّن شركة نفط العراق والشركة االنكليزية ا 
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. إّن عليهما أن خيليا  رامكو اللتني بَِلَيت أجهزهتما ورَثت، لن تكو� يف وضع يسمح هلما ابلصمود أمام منافسة األ 
 املكان لشركات أمريكية، ومن مث تصبح انكلرتا اتبعة للوال�ت املتحدة فيما يتعّلق ابلوقود الضروري لطريا�ا وحبريتها. 

ة، فإّن النتائج ال تكاد تكون أقّل بالء وتعاسة. إذ أّن ذلك يفصل العراق. هااتن الدولتان،  ا من الناحية السياسي أمّ      
اللتان عزلت إحدامها عن األخرى، ال تلبثان حىت ُتسحقا عاجالً أم آجًال. وبذلك ختسر انكلرتا الدعامتني األخريني  

 . اللتني تستند عليهما هيبتها يف الشرق. على أّن هذا مل يكن كل شيء 

لقد أتّسست بتحريض من عبد الرمحن عزام بك، املدافع املتحّمس عن نظر�ت عن نظر�ت الوحدة العربية،       
مارس ( آذار) يف مدينة هليوبوليس قريباً من القاهرة، من أجل "تنسيق العمل بني خمتلف    17"جامعة عربية" بتاريخ  

ستطع من قبل الدخول يف جمموعة االحتاد التحالفي، و�دى  الدول العربية يف الشرق األدىن" "وابن سعود، الذي مل ي 
 " قد أصبح عضواً يف اجلامعة العربية منذ أتسيسها. - أّن مغامراً ال يستطيع أن جيلس إىل طاولة األمراء! – لورانس بزعم  

نان والعراق.  هذه اجلامعة كانت حتتوي على سبعة أعضاء: مصر، العربية السعودية، اليمن، شرقي األردن، سور�، لب    
القرارات تؤخذ فيها أبكثرية األصوات. مصر والعربية السعودية واليمن، تقرتع معاً ابستمرار. بينما العراق وشرقي األردن  
يشّكالن كتلة على حدة. وبني هاتني الكتلتني كانت سور� ولبنان متيالن امليزان اترة إىل هذا اجلانب وطوراً إىل  

وقفت سور� إىل جانب ابن سعود (وهي جتر لبنان إىل صّفها بصورة آلية) فإّن ولد عبد  . فإذا  ) 1( اجلانب اآلخر  
الرمحن ال يعود يتصّرف بثالثة أصوات بل خبمسة من سبعة، وبذلك يصبح مع مصر سيد اجلامعة العربية. وهنا قّرر  

هنا جاء احلل سريعاً وخشناً بعد عشرين  خرباء وزارة اخلارجية، إبمجاع اآلراء، أّن على انكلرتا أال تسمح بذلك أبداً. و 
 يوماً فقط. 

، وقفت أمام مدخل الرائسة يف دمشق  1949يف متام الساعة اثلثة من صباح الرابع عشر من أغسطس (آب)       
ثالث سيارات مسّلحة، بينما كان حبل من القوات املسلحة حياصر القصر. ترّجل الضباط الذين كانوا فيها وتبادلوا  

 
 1949أغسطس (آب)    19القاهرة،   . راجع جورنال 1
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الطلقات النارية مع احلراس مث تدفّقوا حنو حجرة املاريشال حسين الزعيم وقتلوه بوحشية. وكان زعيم القتلة هو  بعض  
 خري صديق له.   – الكولونيل سامي احلّناوي  

مثّ محلت جثة الزعيم بسيارة إىل قلعة املزة. ويف أثناء ذلك كانت جمموعة أخرى من الضباط قد توّجهت العتقال      
الوزراء حسين الربازي يف منزله، فنقل إىل القلعة فاقداً وعيه ومغّطى ابلدماء، مثّ أفرغ كّل اجلنود والضباط    رئيس جملس 

 ) 1(   . احلاضرين مسدساهتم يف اجلثتني 

ويف أثناء الليل، انتزع الكولونيل سامي احلناوي السلطة لنفسه، وأعلن من خالل اإلذاعة أنه حّرر البالد من طاغية     
 ف السيد هاشم األاتسي بتأليف وزارة جديدة. كريه وكلّ 

وعندما علمت زوجة املاريشال بوفاة زوجها، وقد كانت حامًال، أجهضت فولدت طفالً ميتاً. وقد أعرب أحد       
احلكام العرب عن فرحه بطريقة تنقصها اللياقة، مما دعا احلكومة الربيطانية إىل تنبيهه ونصحه ابلتزام الوقار الالئق به.  

 أعيد كّل املوظفني املصروفني إىل مراكزهم. بينما وّجه الربملان السوري، الذي دعي إىل اإلجتماع، رسالة هتنئة خاصة  مثّ 
 إىل سيد االنقالب اجلديد ورفض التصديق على االتفاق املعقود بشأن التابالين. 

يت كان ينتظر هلا أن تدوم سبع  هكذا مضى حسين الزعيم يف مساء سور� السياسية كالشهاب الثاقب. وحكومته ال    
 سنوات مل تبق غري مائة وعشرين يوماً. 

 وبذلك ربح "نفط اإلسرتليين" اجلولة الثانية.    

يقول :"إّن الفكرة القائلة أّن قتل املاريشال حسين الزعيم يف دمشق قد ّمت تدبريه واألمر    ) 2( كتب ج.ر بريشريال      
بتنفيذه من قبل لندن هو جوهر التصرفات الطائشة احلمقاء اليت يفكر فيها أصحاهبا بعقلية الشعارات البالية". رمبا  

ه البالد تشغل حيزاً هو من الكرب حبيث  كان على حق، وذلك أّن املنافسات الشخصية واملؤامرات احمللية يف هذ 

 
 1947مور�س برنو: الجامعة العر��ة، رجال وعوالم. مارس (آذار)    انظر   . 1
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تكسف املعضالت ذات الطابع العام. فليس ما هو أبسط من مثل هذا التفكري يف املوضوع. ومهما يكن األمر فإّن  
شيئاً بقي اثبتاً ومؤكداً، هو أّن انكلرتا قد تنفست الصعداء حني علمت مبوت الزعيم املأساوي. واآلن وقد ّمت جتّنب  

 وجب أن متنع عودة هذه الظروف املشؤومة أبي مثن.   اخلطر، فقد 

.  1919بدأ خرباء وزارة اخلارجية ينّقبون يف ملفاهتم وقدروا وجوب العودة إىل املخّطط الذي أوصى به لورانس عام     
عه  واخلالصة أّن مؤّلف "أعمدة احلكمة السبعة" قد متّيز ابلنظر الثاقب. لقد برهنت التجربة على وجوب إحياء مشرو 

يف تكوين االحتاد التحالفي العريب، ووضعه حتت سيطرة اهلامشيني املفردة. رغم أنّه سيكون، ابلتأكيد، بنية أقّل طموحاً  
سيكون أضيق مساحة أرض وأضعف قوة سياسة، وسيعطى هذا االحتاد امساً    1919من تلك اليت خطط هلا عام  

 صيب" فمن عساه يستطيع أن يقاوم هذا العنوان الواعد؟ جديداً وشعر�ً يف مقابل ذلك. إنّه سيكون "هلالل اخل 

هذا املشروع الربيطاين تقّرر أن يتحّقق على مرحلتني. يف املرحلة األوىل تندمج سور� والعراق حتت اسم واحد هو     
نفصلة حديثاً  "سور� الكربى" بينما تنمو دولة شرق األردن، اليت أبدل امسها ابألردن فقط، إبحلاق املناطق العربية امل 

 عن فلسطني بكيا�ا. 

ويف املرحلة الثانية يندمج األردن وسور� الكربى بدورمها إّما حتت سلطة امللك عبد هللا، وإّما حتت سلطة حفيد       
أخيه فيصل الثاين ملك العراق يف املستقبل، والذي كان ينهي دراسته يف كلية هارو وذلك مراعاة لبعض احلساسيات  

 القائمة. 

ملا كان الفيصل ما يزال دون سن الرشد، فإنّه يعّني له جملس وصاية يؤّلف ابإلضافة إىل عبد هللا، وعبد اإلله  و      
 الوصي على العراق، من رئيسي اجلمهوريتني السورية واللبنانية وزعماء من الطائفتني الدينيتني الشيعية واملارونية... 

واللبنانيني قد أعربت عن عداوهتا الشديدة ملثل هذا النوع من املزيج  حىت هنا، كانت الكثرة الكربى من السوريني       
السياسي، ذلك ألّن ما كان يطلق عليه اسم "سور� الكربى" مل يكن يف احلقيقة غري "العراق الكبري" وز�دة على  

ن اجلمهوريون يف  ذلك، فإّن الدعوة إىل االندماج قد أاثرت مسائل خاصة ابلسياسة الداخلية. إذ من املمكن أن يكو 
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دمشق موافقني على االحتاد مع بغداد، شرط أن يتحّرر العراق من النظام امللكي. لكن هذا احلل مل يكن يالئم االنكليز  
أبداً. فاهلدف األساسي من العملية كّلها ابلنسبة إليهم يقضي بوضع سور� حتت وصاية هامشي أي وصاية حاكم  

 ذا يعين أن تتنازل دمشق عن النظام اجلمهوري وتقلع عنه. اتبع للندن ومتشّيع هلا. وإذاً فه 

كان وصول اجلنرال حناوي إىل السلطة متزامناً مع الز�دة الظاهرة يف الدعوة امللكية، وكأنّه جمرد مصادفة غري مقصودة.     
أغسطس ( آب)، أعلن الربملان السوري "استعداده لربط سور� ابلعراق واألردن". هكذا بدأ "اهلالل    20ففي  

 طلب من اجلامعة العربية التصديق على هذا القرار. اخلصيب" �خذ صورته الواقعية. ومل يبق غري أن ي 

طلب العراق عقد    – أي بعد عشرة أ�م من مقتل املاريشال الزعيم    – ويف الرابع والعشرين من أغسطس (آب)       
جلسة مستعجلة جمللس اجلامعة يف القاهرة وأصّر على أن يعقد االجتماع قبل �اية الشهر نفسه. هذا الطلب كان  

نوري السعيد رئيس وزارة العراق، واملساعد القدمي للملك فيصل األول، الذي سبق ملؤلف " أعمدة  قد صدر عن  
. وقد  1م 1918احلكمة السبعة " أن مسّاه "القائد األعلى للقوات العربية" بعد االستيالء مباشرة على دمشق عام  

السورية، ور�ض الصلح رئيس جملس    أتيّدت هذه الدعوة من قبل �ظم القدسي وزير الشؤون اخلارجية للحكومة 
الوزراء اللبناين، وابلطبع، من قبل عبد هللا، ملك األردن. يف هذه الشروط ميكن القول أبّن االقرتاح العراقي قد ّمت تبنّيه  

 بصورة مسبقة، ما دام أّن أربعة أعضاء من سبعة قد منحوا أتييدهم له.  

ضون يف العاصمة املصرية. فطالبت العربية السعودية، واليمن ومصر،  ويف الثالثني من أغسطس (آب) اجتمع املفوّ     
بتأجيل املؤمتر إىل وقت آخر. لقد قالوا : "لقد ًأِخذ� على غرّة هبذه الدعوة املبّكرة، أعطو� على األقل مهلة معقولة  

ل  تسمح لنا بدراسة االنعكاسات املرتتّبة على حادث االنقالب يف الدولة السورية". وبعد   مناقشات حادة مكثفة، ُأجِّ
أكتوبر ( تشرين األول). فكان معىن ذلك رحباً لستة أسابيع تستخدمها العربية السعودية واجلهات    12االجتماع إىل  

 املعادية للهامشييني يف إعداد هجوم مضاد. 

 
 806الحكمة الس�عة، ص:  ت.أ. لورانس، أعمدة   . 1



389 
 

لثانية، شهد العامل ضربة  وجاء الثاين عشر من أكتوبر (تشرين الثاين) لكن بينما كانت جلسة الوفود منعقدة للمرة ا    
افتتاح اجللسة األوىل، وقف نوري السعيد، ابسم العراق، و�ظم   مسرحية حّريت اجلميع وبلبلت أفكارهم. فمنذ 

وأخذا دورمها يف الكالم مث صّرحا "أبّ�ما قد    – ومها الشخصان اللذان كا� قد طلبا عقد جملس اجلامعة    – القدسي  
 هما معاً. ختلّيا عن خطتهما يف دمج بلدي 

وعندما سأهلما املندوب اليمين مبتسماً عن أسباب هذا التحّول، أجااب يف حرج ظاهر، "أبّن الوقت ال يبدو هلما     
مناسباً للدخول حول موضوع مثل هذه الدقة". هكذا تراجعا على طول خط املعركة، وبلغا يف تراجعهما حد املطالبة  

ألعمال. وبدالً من مشروع االحتاد السوري العراقي، تبّىن أعضاء الوفود،  ابالمتناع عن تسجيل هذا البند يف جدول ا 
ابقرتاح من مصر عقد معاهدة للدفاع املشرتك، مستندة إىل اتصاالت كثرية بني رؤساء أركان احلرب ملختلف اجليوش  

 ). 1( العربية  

 ّ�ا متّثل األقّلية يف اجمللس. هكذا حّققت العربية السعودية ومصر واليمن انتصارها يف هذا املوضوع رغم أ    

فماذا حدث خالل تلك األسابيع الستة؟ هل صحيح، ما مهس به بعضهم، من أّن ابن سعود، معتمداً على       
اإلخوان، قد أفهم نوري السعيد أبنّه يعترب اندماج العراق مع سور� مربّراً للحرب وذريعة هلا، وأنّه سينسحب من  

هذا اإلجراء، وهل صحيح، كما زرعم بعضهم، أّن سفري الوال�ت املتحدة يف القاهرة السيد  اجلامعة العربية إذا صدِّق  
جيفريسون كافري، هو الذي أوحى بوضع معاهدة الدفاع املشرتك يف آخر املطاف من قبل املندوب املصري، كبديل  

يرى الدول العربية منقسمة إىل    عن اهلالل اخلصيب، وأّن نوري السعيد قد تراجع يف الدقيقة األخرية، خوفاً من أن 
كتلتني متعاديتني، إحدامها تدور حول لندن، واألخرى تدور حول واشنطن؟ كّل هذه اإلشاعات انتشرت وكّلها  

 حمتملة ومعقولة... 

 
 ف�ما �عد تصدیق هذه المعاهدة.   رفض البرلمان المصري   . 1
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هت إىل      وابنتظار اجلديد، كان مشروع اهلالل اخلصيب قد مجِّد إىل أجل غري مسمى. وبذلك ضربة جديدة ُوجِّ
الية للهامشيني اليت تتبّناها حكومة لندن. إّن املشرفني على "نفط الدوالر" مل يسّجلوا فوزهم احلاسم يف هذا  السياسة املو 

 امليدان. لكّنهم خرجوا ابمتياز حاسم. 
 
اغتاظت انكلرتا أمام هذا الفشل غري املرتقب. فبعد أن قالت خرياً "يف حكمة اجلامعة العربية" أعلنت أّن هذه     

قدت رصيدها بسبب تفّككها وتنافر أعضائها، وأنّه مل يعد هناك جمال للتوّقف عند قراراهتا. مثّ ختّلت  املنظمة قد ف 
عن اهلالل اخلصيب، إبدخال مزيد من التضييق على خطتها يف حتقيق االحتاد التحالفي فاقتصرت على مشروع  

شارة البلدان اجملاورة، بعقد اتفاق ثنائي  "سور� الكربى" وحسب. هذا املشروع الذي يفرتض فيه أن يتحّقق، دون است 
 بسيط بني دمشق وبغداد. 

نوفمرب (تشرين الثاين) إىل    15أما اجلنرال حناوي فإنّه رغبة منه يف أتمني قاعدة صلبة يف الربملان السوري، عمد يف      
ار األحزاب املوالية  مليون لرية سورية ليحول دون انتص   500تنظيم انتخاابت جديدة. وقد قيل أّن ابن سعود وزّع  

للهامشيني. فلم حيصل على النتيجة املأمولة. لقد منحت االنتخاابت أكثرية األصوات للحّناوي وحكومته. أّما هاشم  
 األاتسي فقد تدّعم مركزه كرئيس جمللس الوزراء. 

لوزاري فلم يكن يشري إىل  ديسمرب ( كانون األول). أّما البيان ا   19تقّرر أن يكون حلف اليمني للوزارة اجلديدة يف       
 العراقي بصورة ملحة واضحة. - اجلمهورية أبداً بينما ورد فيه االحتاد السوري 

هكذا قّرر املشرفون على "نفط الدوالر" أّال يسمحوا أبداً أبيّة عملية يرتّتب عليها إغالق البحر األبيض املتوسط       
 أمامهم، أو تكبيدهم مثناً غالياً جداً للوصول إليه. 

يف الساعة الرابعة من صباح التاسع عشر من ديسمرب ( كانون األول ) كان دمشق قد بقوات البوليس، بينما جرى       
احتالل املباين العامة واملطار من قبل اجليش. وبعد تبادل قصري وسريع لطلقات �رية، كان اجلنرال احلناوي، وشقيق  

س جملس الوزراء ووزراء كثريون آخرون، قد اعُتِقلوا وُوِضعوا حتت  زوجته أسعد طلس، وزير املالية، وهاشم األاتسي رئي 
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املراقبة. أّما الرجل الذي كان يقود العملية فهو أديب الشيشكلي، ورئيس أركان احلرب يف اجليش السوري، وعضو  
 قت نفسه. �فذ يف حزب الشعب، وصديق محيم حلسين الزعيم وقريب حملسن الربازي، الذي قتل مع املاريشال يف الو 

ويف متام السادسة من الصباح، أعلنت إذاعة دمشق أّن " اجليش السوري قد أطاح ابحلكومة" وبّرر هذا العمل     
 ابلبيان التايل: موّقعاً من قبل الكولونيل الشيشكلي. 

لقد ثبت للجيش السوري أّن اجلنرال حناوي، وشقيق زوجته، أسعد طلس، كا� يعّدان الحتاد بني سور� وبلد       
 جماور... فقّرر اجليش، األمني على الدستور اجلمهوري، وجوب الدفاع عن النظام القائم وصيانته. 

من قبل    - احه بصورة مؤقتة وكان قد أطلق سر   – ، قتل سامي حناوي  1950أكتوبر (تشرين األول)    30ويف       
حممد الربازي ابن عم حمسن الربازي، أحد ضحا� املذحبة يف العام السابق. لقد أفرغ فيه القاتل أربع طلقات من  
مسدسه على خطوات منه، يف الوقت الذي كان يغادر فيه من حي املزرعة، ضاحية يف جنوب بريوت. أخفت لندن  

ّن الضربة كانت قاسية شديدة. لقد قُِتل بطل سياستها املوالية للهامشيني، وبدا  غيظها وراء واجهة من الالمباالة. لك 
كمشروع "سور� الكربى" وكأنّه قد دفن بصورة �ائية. هكذا فاز "نفط الدوالر" ابمتياز اثن. وأصبحت املراهنة على  

 أّن خطوط األ�بيب عرب اجلزيرة العربية ستبلغ مياه البحر، ممكنة جداً... 

. يف ذلك اليوم، بعد صالة الظهر، مّد  1950د وصلت إليها حقاً يف الثالث عشر من نوفمرب (تشرين الثاين)  وق      
ابن سعود يده وأدار هبا إطار عّدادات جيجر. فانفتح سكر يف أبقيق وتدّفق مّد من املازوت القامت اللون يف شبكة  

 األ�بيب مّتجهاً حنو مصّبه البعيد: مدينة صيدا. 

دير ابلذكر أّن العمل املنجز كان ضخماً وعظيماً جداً ما يف ذلك ريب. إّن خطوط األ�بيب عرب اجلزيرة  واجل      
عن مياه البحر    حساء كيلومرت تفصل حقول األ   1783بوصة، اجتازت يف مسرية واحدة مسافة    32العربية، وقطرها  

مليون دوالر. إّن أسطوالً كامًال من السفن    280األبيض املتوسط. أّما ما دفع من املال إلجناز هذا العمل فقد بلغ  
الشاحنة قد عّبئ بكامله لنقل األعتدة الضرورية لبناء هذه اخلطوط، اليت تقّدر يف أرقام رجال االختصاص بثالثة  
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طن من أ�بيب الفوالذ. وأسهمت يف    265000كيلومرت. أّما اخلطوط نفسها فقد استهلك بناؤها    - مليارات طن 
 شركة.   5000دة الالزمة لتحقيق هذا املشروع  تقدمي األعت 

كيلومرت، يستخدمها يف كّل يوم    1800يضاف إىل ذلك أنّه ّمت بناء طريق مسفلتة حماذية خلطوط األ�بيب طوهلا       
سيارة شاحنة. كما أّن أسراابً من الطائرات حتّلق بني ساعة وساعة للقيام مبراقبة الورش ومنع    1500ما يزيد على  

التخريب احملتملة. وحفرت أربعون بئراً على مسافات متساوية لتزويد فرق العاملني ابملاء الذي حتتاج إليه.    عمليات 
 والواقع أّن هذه اآلابر تقوم اليوم بتزويد مائة ألف بدوي مع قطعا�م يف حائل ابملاء الذي حيتاجون إليه. 

يت عند كّل من هذه احملطات مدينة جديدة من قبل  وهناك حمطات للضّخ تنتشر على امتداد هذه اخلطوط. مث بن      
. وقد أريد من هذه املدن أن تستخدم يف الوقت نفسه مكا�ً إلقامة التقنّيني األمريكيني الذين يؤّمنون عمل  ) 1( امللك  

املضخات، ومستعمرات إضافية لألخوان. هذه املدن اخلمس خرجت من الرمال مبساجدها ومستشفياهتا ومراكزها  
رابئية ومالعبها وأحواضها اليت خّططت هلا أمكنتها وعيّنت هندستها من قبل أحدث املهندسني يف الوال�ت  الكه 

 املتحدة. 

العربية - استطاعت شركة       الكبري أن هتبط    - خطوط األ�بيب عرب اجلزيرة  مبا حّققته واشتغلته من هذا املشروع 
  4880نقصد به األسطول الذي كان يقوم من قبل برحلة ال  �قلة إىل الدرجة الثانية،    65ابألسطول املؤّلف من  

كيلومرت حول شبه اجلزيرة.كما أّن هذا املشروع قّصر فرتة النقل مّدة عشرة أ�م، والكمية اليت يصّبها من مادة النفط  
�ً عمالقاً  مليون ليرت. وهذه الكميات الكبرية من النفط تتدّفق يف ثالثة عشر خزا   41  – برميل    350000يومياً تبلغ  

 أكثر من اإلنتاج اليومي للوال�ت املتحدة. - ماليني برميل   7بُِنَيت عند شاطئ صيدا، وتبلغ سعتها الكلية  

إّن دخول التابالين يف العمل سيكون من نتائجه صّب فيض من النفط فوق أورواب الغربية، أرخص مثناً من النفط       
مبضاعفة إنتاجها مخس مرات، ممّا سيزيد موارد    أرامكو الذي تزّودها به الشركات االنكليزية. وسيسمح التابلني لشركة  

 
 بدنة وطر�ف. -رفحة-قسوصة-في الناصر�ة  . 1
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ني انعكاسات بعيدة املدى على االقتصاد الدويل إىل حد يستعصي  ابن سعود ابلنسبة نفسها أيضاً. كما ستكون للتابل 
على احلساب واإلحصاء. لقد أعلن السيد بريت أ. هل، الرجل الذي بىن خطوط األ�بيب، ورئيس "اتبكو" "أّن  

 ) 1( التابلني مدعو لتثوير خارطة العامل فيما يتعّلق بتوزيع الوقود السائل."  

 بح معركته بصورة �ائية.  هكذا يكون نفط الدوالر قد ر   

  حساء اليت تنمو وتكرب يوماً بعد يوم، وأّن مصانع األ   – لكّن املالحظ بعد ذلك بقليل أّن مدن احلجاز وجند      
وحمطات الضّخ التابعة خلطوط األ�بيب اجلديدة، والعاملني فيها من العرب واألمرييكيني الذين يزيد عددهم بصورة  

هؤالء مجيعاً كانوا يستهلكون من املياه كميات تفوق تلك اليت تستطيع اآلابر األرتوازية أتمينها  مطّردة. إّن املالحظ أّن  
هلم يف الصحراء. إّن استمرار هذا الوضع يعين أنّه لن يبقى من املاء ما يستخدم لتطوير املستعمرات الزراعية ورّي  

 احلدائق. هكذا تفرض معضلة املاء نفسها مرة اثنية. 

سعود الذي كان منصرفاً بكّل انتباهه إىل حترّكات السياسة اخلارجية، فقد وكل إىل ابنه البكر، مهّمة معاجلة    أّما ابن    
 هذه املعضلة. 

فأقبل األمري الوارث على هذه املهّمة حبماسة أدهشت حىت أقرب مساعديه إليه. هؤالء مل يشهدوه أبداً من قبل      
ّ�ا املرة األوىل اليت توكل إليه فيها من ِقَبل أبيه مهّمة مبثل هذا االّتساع ابعتباره  يُظِهر مثل هذا النشاط يف عمله. ذلك أ 

 �ئب امللك يف بالد جند. كان يريد أن يثبت للجميع أنّه ليس دون أبيه يف ثراء خياله وقوة إرادته. 

عامة، وأاثر بينهم موجة من  استدعى سعود إىل قصر الر�ض ممثّلي أكرب الشركات األجنبية يف ميدان األشغال ال     
التنافس الشديد لتنفيذ مشروع خارق للعادة. ويتلّخص هذا املشروع يف أتمني السقاية املكثفة للصحراء بنقل املاء  

 
 40-39، ص 1950أكتو�ر ( تشر�ن الثاني)    20م،  راجع مجلة تا�  . 1
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العذب مباشرة من شط العرب، على أن يتّم جر املياه أبنبوب عظيم السعة قطره يساوي أربعة أضعاف قطر أنبوب  
 نبوب يف حبرية اصطناعية تبلغ مساحتها عدة مئات من الكيلومرتات املربعة. النفط. مث تصّب مياه هذا األ 

صرخ التقنيون قائلني: إّن معجزات كثرية قد حتّققت أخرياً يف اجلزيرة العربية، لكّن املشروع يف هذه املرة هو مشروع     
يف بناء    رامكو كّلفته األ جنوين بل مستحيل وغري قابل للتحقيق، كما يكّلف يف الوقت نفسه عشرة أضعاف ما ت 
 التابلني. ومع ذلك، فإّن األمري الوارث مل يرغب يف التخّلي عن هذا املشروع، اقتداء منه أببيه. 

قال هلم: "إّن زبيدة، زوجة هارون الرشيد، قد بنت قناة حلمل املاء إىل مكة من اجلبال اجملاورة. أفال   -
العصرية، أن حتّققوا ما حّققه املعماريون العرب يف القرن  تستطيعون، مع كّل ما متلكون من الوسائل  

 الثامن امليالدي؟" 
حاول املهندسون الغربيون عبثاً أن يثبتوا له أبنّه ليست بني قناة العباسيني واملشروع الذي يطالبهم بتنفيذه، أية صلة  

 مشرتكة. فضاع جهدهم دون فائدة.  

مال جعل منها مملكة. أّما أ� فسأجد، بفضل أيب،  أجاب سعود قائًال: "وجد أيب مساحات من الر  -
 مملكة مثّ أستنبتها الغاابت الواسعة. وهنا �يت املطر، وحتّل معضلة السقاية نفسها دون عون خارجي. 

كانت رغبة األمري يف ربط امسه بتحقيق هذا املشروع من القوة حبيث أّن أول حترك قام به، بعد اعتالئه عرش أبيه، هو  
. وهناك يف ظّل  1954إىل حدود العراق يف موكب مؤّلف من ثالثة آالف شخص يناير ( كانون الثاين)  التوّجه  

 الصيد ابلبزاة، عقد حماوالت مع شخصيات عراقية كثرية، ليدرس معها، وسائل التعجيل ببناء "خط من أ�بيب املاء". 

القيمة، صّمم على متابعة خطة "حتديث اجلزيرة    والواقع أّن امللك كان جيد يف شخص األمري الوارث مساعداً عظيم     
العربية" دون ترّدد أو استسالم للعجز. لقد كان يف وسعه أن يتخّلى له عن كثري من املهمات اليت مل يعد يف مكنته  
االنصراف إليها شخصياً واإلشراف عليها بنفسه. وكان يف هذا كثري من اخلري. ألّن سياسة اململكة اخلارجية أصبحت  

  حاجة إىل قدر من احلذر والسهر يزداد أمهية ابزد�د الروابط والصالت اليت كانت تشّده إىل جريانه وتشبعها. يف 
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كانت البلدان املتامخة كّلها عند منطقة البحر األبيض املتوسط واخلليج العريب، حيثما نقل املراقب نظره فيها، عرضة     
ن القاهرة حىت طهران، كّل شيء يبدو يف حالة احرتاق. ويف وسط  لسلسلة من التشّنجات والتمزّقات الداخلية، م 

هذه االضطراابت والتحرّكات، كانت العربية السعودية تبدو على صورة واضحة من الطمأنينة والسكينة. يف كّل مكان  
ّل هذه  مل تكن غري جرائم قتل وانتفاضات وثورات وانقالابت. يف ك   – يف األردن وسور� ومصر والعراق وإيران    – 

الشعوب، املتأثرة ابخلمائر اليت اشرتكت يف صنعها كّل من الروح القومية، والتيارات الشيوعية، والتعّصب الديين،  
توالدت مجعيات سرية ومنظمات خفية. إّن قيادة اللعبة السياسية يف وسط هذه املؤامرات، كانت يف حاجة إىل كّل  

 التجربة والفطنة عند امللك العجوز. 

، قتل ر�ض الصلح، رئيس وزراء سابق يف لبنان، عند �اية ز�رة كان قد قام هبا  1951يوليو ( متوز )    16ففي      
إىل عمان ملفاوضة عبد هللا ملك األردن يف عقد معاهدة سرية. وبعد ذلك بثالثة أ�م، قتل عبد هللا بدوره بعدد من  

 . طلقات مسدس بينما كان يدخل املسجد األقصى يف بيت املقدس 

فوق أنقاض االمرباطورية العثمانية.    1919كان عبد هللا الركيزة األخرية للهيكل الذي أراد لورانس أن يبنيه عام     
وكان اختفاؤه طعنة النفوذ االنكليزي، زاد اإلحساس بقّوهتا، بسبب من أّن ويل عهده ووريثه األمري طالل كان معروفاً  

 نشاطه العدائي النكلرتا.  

حاولت حكومة انكلرتا، وقد أقلقها مستقبل األردن، التقّرب من ابن سعود، األمري فيصل، الذي كان يساعد أابه     
يف ميدان السياسة اخلارجية، ليتباحث معه، ال يف القاهرة، بل عند شواطئ التاميز. وقد استقبل األمري فيصل يف داوننج  

رت موريسون وكليمنت أتلي. وعندما سأله مضيفاه عّما إذا كان  سرتيت بكثري من االحتفال من قبل السيدين هريب 
موافقاً على عدم التدّخل فيما ابتلع العراق واألردن، التزم موقف التحّفظ املتعّقل، ورفض أن �خذ على عاتقه أّي  

 . 1951أغسطس ( آب)    11- 8تعّهد حول هذا املوضوع  
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سبتمرب (أيلول) فلم يكد يستلم    5يصعد إىل عرش األردن    شعر االنكليز أّ�م مرغمون على ترك األمري طالل    
سلطاته امللكية حىت بدأ احلاكم اجلديد معركة مفتوحة مع قائد الفيلق العريب، اجلنرال غلوب ابشا. لقد أراد طالل أن  

الء الذي خدم به  ينتزع منه قيادة الفيلق العريب، رغم أّن هذا األخري أعلن عن استعداده "خلدمة امللك اجلديد مبثل الو 
 امللك السابق". 

وبذلك جاوز حّده فانتفض االنكليز وبدأوا يثورون. وبعد سلسلة من األحداث املأساوية اهلزلية، ابتداء من حماولة    
القتل حىت إاثرة املشاهد البيتية، أعلن جنون طالل، وعزل عن عرشه من قبل الربملان األردين، مث طلب منه أن يسرتيح  

يز، يف مصّحة سويسرية، قائمة غري بعيدة عن مدينة جنيف. أّما ولده الفىت حسني، الذي كان ينهي دراساته  يف براجنين 
. وبذلك اسرتد غلوب ابشا نفوذه القدمي.  1952مايو ( أ�ر )    2يف كلية انكليزية فقد ّمتت توليته على عرش أبيه  

مد هبا أمام العواصف املرتاكمة يف األفق، واليت مل يكن  لكن، هل أّن إرادة احلاكم املراهق ستكون من القوة حبيث يص 
 مقتل جّده عبد هللا منها غري ابرقة منذرة؟ 

فإذا انتقلنا من األردن إىل سور�، الحظنا أّن وضع احلكومة فيها غري مريح. إّن عداوات ال تتوّقف بني األشخاص      
ساط الدينية، كما وضعت أنصار "سور� املستقلة"  والنظر�ت قد جعلت من األوساط العسكرية طبقة معادية لألو 

 ضد دعاة "اهلالل اخلصيب" ، وأنصار النظام امللكي ضد املدافعني عن النظام اجلمهوري. 

. ويف يناير  1949رأينا أّن املاريشال الزعيم قد أعدم من قبل اجلنرال احلناوي، رئيس أركان حربه، يف مارس (آذار)      
ام نفسه، خلع احلناوي مثّ قتل بدوره بعد انقالب قام به الكولونيل الشيشكلي. وهنا كانت  ( كانون األول) من الع 

السلطة قد انتقلت إىل أيدي املدنّيني، لزمن قصري، ألّن اجليش تدّخل مرة أخرى بقيادة الكولونيل الشيشكلي، يف  
الستقرار يف البالد". ويف الثالث من  ، واسرتد السلطان لنفسه "لتأمني النظام وا 1951نوفمرب (تشرين الثاين)    29

ديسمرب ( كانون األول) ، استقال السيد هاشم األاتسي، رئيس اجلمهورية من وظائفه ليحّل حمّله الكولونيل فوزي  
سلو أحد أصدقاء الشيشكلي. ويف اليوم نفسه، صرّح هذا األخري، وقد رفع إىل رتبة جنرال، يف راديو دمشق قائالً :  
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السورية اجلديدة مصّممة على مقاومة سياسة الدمج بني سور� والعراق، ومعارضة الدعوة إىل تكوين  "إّن احلكومة  
 "اهلالل اخلصيب" بكّل وسيلة ممكنة. فنحن لن نقبل أبداً أن نوضع حتت وصاية حاكم هامشي.  

وانضّمت إليها األحزاب  ، حني انفجرت ثورة الدروز،  1953ظهر الشيشكلي سّيداً للموقف تقريباً حىت �اية عام      
السياسية اليت طردها اجلنرال من احلكم. ومل يكن زعيم الثورة غري سلطان األطرش. إذ أّن جمرد حضوره على رأس  

ضد األتراك إىل جانب لورانس وفيصل، وهو نفسه الذي    1917القبائل الثائرة ذو معىن خاص. فهو الذي قاتل عام  
العمليات    1925و    1922وبر (تشرين األول)، وأخرياً هو الذي بدأ يف  كان أول داخل إىل دمشق يف أول أكت 

 القتالية الدامية ضد القوات الفرنسية يف سور� من أجل أن جيمع ما ّمت تفريقه ظلماً وعدوا�ً".  

ية  قنابل يدو   – إّن الثورة اليت انطلقت من املزرعة، يف جبل الدروز، حيث مجع األطرش كميات كبرية من األسلحة     
هذه الثورة مل تلبث حىت سحقت من قبل اجليش    – رشاشات، ومدافع هاون جيء هبا من اخلارج    – بنادق    – 

السوري بعد معارك استمرت أسسابيع كثرية. فلجأ سلطان األطرش إىل األردن. وبدا أّن اهلدوء قد عاد أخرياً إىل  
قلبت احلكومة، واعتقلت أفرادها، أّما اجلنرال  . ف 1954سور� حني انفجرت يف حلب مؤامرة عسكرية فرباير (شباط)  

الشيشكلي فقد اضطر جناة بنفسه من املوت أن يلجأ إىل العربية السعودية، يف الوقت الذي عاد فيه شكري القّوتلي  
 إىل رائسة اجلمهورية. 

الفرتة نفسها يف  ومهما يكن حظ هذه األحداث من اإلاثرة، فإّ�ا كانت تبدو أقّل أمهية من تلك اليت جرت يف      
 وادي النيل.  

،  1936مّزق النحاس ابشا املعاهدة االنكليزية املصرية لعام    1951ويف التاسع من ديسمرب ( كانون األول)    
مدفوعاً برأي عام تزايدت عداوته لألجنيب حتت أتثري الدعوات املهّيجة اليت اشرتكت يف تغذيتها أحزاب وطنية وفرق  

 اجلامعة العربية. ويف اليوم التايل أقدمت مجاهري مندفعة غاضبة على تدمري وإحراق املؤسسات  دينية ومصاحل الدعاية يف 
االنكليزية يف القاهرة، منها املخازن، واملصارف، وشركات النقل البحري. ومل يبق من فندق شربد، واحد من أمجل  
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ق. حىت السفارة االنكليزية نفسها مل تنج من هجمات  فنادق العامل وأروعها غري ركام من اجلدران اليت سّودهتا نريان احلري 
 املتظاهرين إال بفارق قليل من الزمن. 

ويف األ�م التالية، اتبعت عمليات االعتداء والتخريب وتضاعفت يف االسكندرية واإلمساعيلية ومنطقة القناة. وكان     
خرج مليون من أبناء القاهرة يف تظاهرة    نوفمرب (تشرين الثاين)   14يعلن يف كّل مكان عن القتلى واجلرحى. ويف  

صامتة اجتازت شوارع العاصمة احتجاجاً على وجود االنكليز يف السويس. وكانت التظاهرة بقيادة حناس ابشا  
 شخصياً. 

أما انكلرتا فقد اختذت إجراءات مضاّدة عنيفة نشطة. فجيئ بلواء املظلّيني السادس عشر املعروفني ب "الشياطني     
ادمني من قربص وأنزلوا يف مدينة اإلمساعيلية، ابنتظار وصول جندات أخرى. كما أّن أسطول املتوسط وضع  احلمر" ق 

يف حالة أتّهب وصرّح سفري بريطانيا العظمى السري رالف ستيفنسون قائًال: "إنّنا لن نستسلم لإلرهاب أبداً" فرّد  
صرية مرسوماً إبعالن التعبئة العامة. فأصبح من احملتمل  النحاس ابشا على هذا اإلجراء أبن طرح أمام جملس الدولة امل 

 أن تقع احلرب بني وقت وآخر.  

بصعود موجة الكراهية لألجنيب يف كّل البلدان املتامخة للجزيرة العربية، وخوفاً من مظان   رامكو وعندما شعرت األ     
ارهتا يف أول يناير ( كانون الثاين) من  تنتزع منها امتيازات، رأت من احلكمة أن تستبق األحداث. فأعلن جملس إد 

يف املائة من أرابحه إىل    50تعديله الكّلي للعقد الذي يربطه ابن سعود. فلم يقتصر فقط على تقدمي    1951عام  
ملك العربية السعودية، بل اعرتف له، ابعتباره رئيساً للدولة، حبّقه يف جباية ضريبة على موارد الشركة. لقد كانت املرة  

ىل اليت امتنعت فيها شركة صاحبة امتياز عن التصّرف كسلطة صاحبة سيادة ال تعرتف بسلطان إال سلطان  األو 
 . ) 1( حكومتها اخلاصة. لقد قّررت طائعة غري مكرهة، اخلضوع لقوانني البالد اليت كانت تستغل ثرواهتا  

 
. و�بدو أّن هذا القرار قد اتخذت بتوص�ة من السید 1951أغسطس ( آب )   27،  . انظر: ج.ر. بیرشرال، مجلة األورور 1

 أفر�ل هار�مان.
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 هكذا وضع نظام املناصفة ألول مرة.      

هذا القرار مل يلبث أن أحدث ردود فعل "متسلسلة يف كّل الدول اليت منحت شركات أجنبية حق استغالل حقوهلا      
النفطية". "ففي العراق، بدأت األوساط الوطنية معركة عنيفة إلعادة النظر يف عقود شركة نفط العراق، اليت بلغت  

.  1951مارس (آذار)    7يف إيران فقد قتل اجلنرال زازمريي بدوره وهو رئيس حكومة موالية لالنكليز، يف  �ايتها. أما  
فأبدل به الدكتور مصدق، الذي ابدر فوراً إىل خوض معركة شديدة هتدف إىل أتميم النفط وطرد االنكليز. هكذا،  

 حىت تتحّول إىل عاصفة. من القاهرة إىل طهران، مروراً بعمان وبغداد، هتّب ر�ح ال تلبث  

يف تلك األثناء، وعلى الرغم من هيبتها اهلابطة، وامتيازاهتا االقتصادية اليت تتعّرض لالحتجاج أو إلصاابت شديدة،      
بقيت انكلرتا متشبثة مبواقعها االمرباطورية ابلعناد الذي مسح هلا يف املاضي، أكثر من مرة، بتحويل سلسلة النكسات  

 انتصار �ائي حاسم. والرتاجعات إىل  

هذا هو املوقف يف الشرق األدىن، يف الوقت الذي كان فيه ملك اجلزيرة العربية يستعد الجتياز العتبة من عامه       
الرابع والسبعني. كم تغّريت وجوه األشياء منذ طفولته األوىل! إنّه مل متِض فرتة حياة فردية واحدة، بل فرتة كثري من  

اليوم البعيد الذي مسع فيه عبد العزيز الصغري ألول مرة، يصعد إىل السماء، نداء املؤذنني،  القرون، منذ فجر ذلك  
يدعون به املؤمنني إىل الصالة. ككما أّن عاماً يفصل قصر القرون الوسطى يف الر�ض، الذي ولد فيه وخرج إىل الدنيا  

اصع من الظهران، مما يظّن أنّه استعري من شريط  منه، حبصونه املنهارة املتصّدعة يف عني الشمس، عن ذلك املشهد الن 
سينمائي مستقبلي، خبزا�ته املصنوعة من الفوالذ ومدارج طريانه اليت تعوي فوقها وتصرخ، الطائراات األمريكية املطاردة  

 مبحركاهتا النفاثة. 

خالل حياته وهو "ال ميلك  قليلون من الرجال هم الذين يستطيعون املفاخرة بتحقيق مثل هذه املسرية من الطريق      
كيلومرت    1.908.000أصبح سّيداً على مملكة يزيد تعداد سكا�ا على ستة ماليني ومساحتها على    سقفاً يؤويه" مثّ 

مربع، أي ثالث مرات ونصف من مساحة فرنسا. فهل كان يف وسعه أن يتخّيل أبّن حلمه سيتجّسد يوماً على مثل  
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هذا احللم الذي مأل عليه نفسه يف أشّد فرتات احلماسة من شبابه، ويف أثناء  هذا الشكل من اإلدهاش واإلذهال. 
 نفيه إىل صحراء الربع اخلايل احملرقة، عندما أقسم أن يوجد بني يديه السلطتني الزمنية والروحية؟  

كما ظهرت يف    ا فيما يتعّلق ابلسلطة الزمنية، فقد ظهرت خبضوع أربعة أمخاس اجلزيرة العربية لشريعة حكمه، أمّ      
األسطورية، اليت منحت نفوذه    حساء سيفه الذي ميتد فوق مساحات شاسعة، تطّل على حبرين، وأيضاً يف انتفاضة األ 

 قاعدة اقتصادية تثري حسد كّل جريانه، فجعلت منه واحداً من أغىن حّكام األرض. 

احلرام، ومقّري النشاط الديين اللذين جيتذابن يف  ا السلطة الروحية فقد كانت يف املدينة ومكة، قرب النيب والبيت  وأمّ      
كّل عام ما ال يقل عن ثالمثئة ألف حاج، والذين ميتّد نفوذمها املعنوي بني األطلنطي والصني. أال ميكننا أن نقّرر أبّن  

 مثل هذا النجاح قد جاوز حدود آماله. أّي بناء غريب ململكة اسستمكلها فوق النفط والصالة! 

الثابت، أّن فهد الر�ض قد كافح كثرياً للوصول إىل ما وصل إليه. إّن طاقته على العمل مل تتوّقف يوماً واحداً أبداً.     
وإّن إرادته مل تضعف أمام أية عقبة يوماً واحداً أيضاً. لقد عرف كيف ينتظر ساعته، كما عرف كيف يصرب ويتخايل  

سنوات منتظراً الوقت املناسب لينقّض على فريسته. لقد كشف خالل    حني ال يستطيع قتاًال، وكيف يرتّبص خالل 
نصف قرن من السنني عن أقدار متساوية من الشجاعة والتعّقل، من القّوة واملرونة، من الصمود واحليلة. لكّنه فاز يف  

وجد املاء. وعندما  الوقت نفسه حبظ فريد قليالً ما يفوز به غريه. فلّما ظّن أنّه سيغلب على أمره بسبب اجلفاف،  
ظن أنّه سُيشّل بسبب البؤس، ّمت اكتشاف "الذهب األسود". فأّي توافق بني األحداث الغريبة نّسق مراحل �وضه  

. وهّيأ  حساء وصعود جنمه وتطّور العامل كله! لقد أاتح ا�يار االمرباطورية العثمانية له فرصة االستيالء على جند واأل 
سباب لغزو احلجاز وحائل. وعندما بدأ األمرييكيون مييلون إىل التصّلب ورفع نربهتم يف  ضعف السلطان الربيطاين األ 

احلديث واحلوار، كان دخول األملان إىل مسرح األحداث، بعد كسوف استمر مثانية أعوام قد محل إىل امللك "حلوالً  
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قيقة أّن ِولد عبد الرمحن قد حصل  . احل ) 1( للتبديل" تسمح له أال يكون حتت رمحة أحد وال حلساب أحد من الناس  
 على الربكة.  

وإذاً فهو ابعتباره مؤّسساً لطوائف بشرية متماسكة، وموّحداً ملقاطعات، ومؤّسساً للمملكة، يف كّل امليادين وعلى       
 كّل املستو�ت اليت ميكن أن ميارس فيها نشاط الرجل املبدع، ميكننا القول أنّه قد جنح بصورة رائعة. 

هذا النجاح كان مستحيالً لو أّن صاحبه جاء قبل دلك بعشرين عاماً أو بعده بعشرين عاماً. لقد اصطدم   مثل      
ابن سعود مبواقف اثبتة مّتخذة، وأبواب مغلقة إبحكام. وكان من حسن حظه أنّه ولد يف الوقت املعّني الذي كانت  

قبل أن تشتد قبضة أخرى غريها حول عنق هذه البالد. لقد    تنحّل فيه قبضة ختنق اجلزيرة العربية، مثّ اتبع عمله وأجنزه، 
توّصل إىل فرض الوحدة على قبائل الصحراء ومجع كثرهتا املتفرّقة بني يديه، متاماً يف الوقت املناسب ليجنّبها السقوط  

 حتت سلطان يد أجنبية أخرى. 
، ما كان يف  1914،  1900ّمت إجنازه بني  وقد فعل هذا مستفيداً من تراجع املّد العثماين. ولوال العمل الذي       

وضع يسمح له ابلتحّرر من األتراك وجماهبة لندن، وفرض الشروط على واشنطن. وبعد أن كانت اجلزيرة العرية اتبعة  
للسلطان وخاضعة لنفوذه مثّ منطقة صيد موقوفة على وزارة اخلارجية الربيطانية، أصبحت ببساطة منطقة نفوذ اقتصادية  

بيض. قال كليمنصو: إّن العمل الكبري يف احلياة هو أن منضي بني الرجال. "لكّن ابن سعود قد مضى بني  للبيت األ 
 االمرباطور�ت". 

 
مكان. ولهذا سبب واحد هو، الوحید الذي یر�د  . الحظ األمیر�یون أّن األلمان، بدافع من المنافسة، بدؤوا شیئًا فشیئًا �حّلون محّلهم في �ل   1

امات السكك  الملك أن �عرفه: إّنهم أقّل غالء من األمیر�یین. لقد استطاعوا أن ینتزعوا منذ عام �ّل الطل�ات الخاصة �التجهیزات التل�فون�ة والتز 
هؤالء أن انسحبوا منها ل�خلوا األمكنة لأللمان. أما الشر�ات  الحدید�ة. وفي �ّل المدن التي �ان االمیر�كیون أقاموا فیها مخازن �بیرة، لم یلبث  

األمیر�ك�ة في األشغال العامة ب�كر و�كتل فقد ُ�ِنست وأ�عدت عن �ّل مواقعها من قبل الشر�ة األلمان�ة جوفنكو. (ج.ب. یینیز ومور�س  
د أنشىء في اإلسكندر�ة للهجرة، یدیره هانز  ) وق45، ص 1954مارس ( آذار)    13- 6جارنو: تحقیق: عند ولد ابن سعود، �اري ماتش،  

مدرب واختصاصي في الشؤون العسكر�ة من أجل   1200موللر، ال�اس حازم �ك، لیوتنان * �ولونیل قد�م في ج�ش رومل، تّم �ه تجنید  
). إّن  1951كانون األول)  د�سمبر (  29عامل وتقني ألماني �عملون بین النیل والخل�ج العر�ي (�اري ماتش،  8000الشرق األدنى. اكثر من  

فوق مسرح الشرق األدنى هو ظاهرة جدیدة ال تلبث أن تكون   -ول�س األلمان فحسب بل اإل�طالیون وال�ا�انیون  –عودة األلمان إلى الظهور 
 لها نتائج غیر مرتق�ة.
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وإذا كانت اجلزيرة العربية قد أفادت حىت اآلن من تطّور العامل، فإّ�ا تتعّرض أيضاً خلطر أن تكون ضحيته. فيما       
مضى كان فقرها وعزهلا قد جعالها خارج التشّنجات الكبرية يف التاريخ فالعصر الذي ميكن أن نتحّدث فيه عن  

ت اهلائلة اليت اكتشفت يف ابطن أراضيها هتّدد جبعلها غداً  "العربية السعيدة" قد مضى إىل غري رجعة. لكّن الثروا 
غرضاً لشهوات رهيبة، وإّن القيمة االسرتاتيجية اليت أعطاها إّ�ها تطّور األسلحة احلديثة جتعل منها منطقة من أكثر  

كون من العناد والعنف  املناطق تعّرضاً للعطب. إ�ا تلك اليت سيتنازع عليها احملاربون يف مستقبل األ�م أبكثر ما ميل 
والضراوة. إنّه ليس من املمكن أن حنتجز أنفسنا "يف حياد" مالئم حبيث نضع، مرة اثنية، امرباطورية ضد أخرى: ألّن  
أول حمّرك للحروب قائم فوق تراهبا نفسه. كما أنّه من املستحيل البقاء بعيداً عن املنازعات: وستكون اجلزيرة العربية يف  

 نذ اليوم االول... مركز اإلعصار م 

إنّنا ال نستطيع أن نلوم امللك على نشوء مثل هذا الوضع. فهو،كان هناك أو مل يكن، يبقى هو نفسه ال يتغّري.       
كما أنّنا ز�دة على ذلك، ال نستطيع أن نعتربه مسؤوالً عن واقع أنّه، رغبًة منه يف حتقيق االستقالل، ابلغ كثرياً من  

 ذا موجود ابلنسبة لألمم الصغرية؟ قيمته، فأّي استقالل ه 

إّن أنشودة احلرية ال تبعث أصداءها أبداً إال حيث ترتفع اهليمنة الرتيبة ألجهزة حتطيم الذرة، يف هانفورد أو يف       
كيلينوسك. وحدمها فقط، الوال�ت املتحدة واالحتاد السوفيايت، ما يزاالن يتمّتعان ابلسيادة التامة على مستقبلهما.  

لبلدان االخرى أصبحت ذات أدوار اثنوية. بعضها، الفخور بعظمته املاضية، يرفض االعرتاف هبذا الواقع. إّن  كّل ا 
هذه الدول ما تزال تعتقد أّ�ا حرة يف توجيه مصريها كما تشاء، لكّن هذا جمرد وهم. ولئن انفجر حادث غري منظور  

 ليل، أن ُتسَحق مدن هذه البالد... يف الطرف اآلخر من العامل، فإّن من املمكن قبل هبوط ال 

وهناك ميدان آخر، يطرح فيه تطّور اجلزيرة العربية مادة واسعة للتأّمل والتفّكر. إّن الرغبة يف القفز من فوق ألف عام     
  من التاريخ، ابنتهاب كّل املراحل املتوسطة، واملرور دون خطوات متدّرجة، من االنقطاع القبلي، إىل أشكال الرأمسالية 
املعاصرة املتطّورة تطوراً هائًال، إّن هذا كّله عملية ال ميكن أن متر دون أمل. إّن هذه "النقلة" اجلماعية، اليت تكون أكثر  
قسوة وخشونة بقدر السرعة يف إيقاع تقّدمها، ميكن أن حتِدث انعكاسات نفسية غري مرئية وال مرتقبة. فكيف  
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طرز احلياة اليت عرفتها األجيال السابقة جليله؟ هل سيكون جديراً ابلتكّيف    يستطيع الفرد أن يتحّمل هذا االنقطاع عن 
لشروط احلياة اجلديدة، بطريقة مستمرة؟ أال يتعّرض خلطر التحطّم واالنكسار يف أثناء الطريق، بسبب عدم مراعاته  

ويهضم جمموعة التضحيات اليت    واحرتامه ملراحل االنتقال الضرورية؟ وأخرياً، هل ستكون له العقلية املطلوبة ليكتسب 
 تقتضيها حالة جديدة؟  

أما نوربرت دوبيشوف، وهو مراقب ذكي ملعضالت الشرق األدىن، فإنّه جييب ابإلجياب.. إنّه يرى أّن الركود القدمي     
لذي  الذي يقّدم لنا اتريخ البدو صورة عنه، ليس وضعاً أساسياً �بعاً من طبيعتهم، ولكنه انعكاس جلمود الوسط ا 

 عاشوا فيه.  

كتب يقول: "التقاليد تستند إىل امللكية، والبدوي ال ميلك شيئاً على التقريب. اترخيه يبدأ مع والدته وينتهي مبوته.     
فال يصله ابملاضي أيّة خرافة عائلية أو خرافة اترخيية. ال شيء يشّده إىل األرض ويربطه هبا. ال مأوى، وال منزل. إنّه  

ري احملدودة من السهوب أو من الصحراء، حيمل معه تراثه النحيل، هذا الرتاث الذي يستطيع أن  جيتاز املسافات غ 
 يبدله بغريه يف كّل وقت ويف كل مكان. 

"أّما وحدة القبيلة بقيادة شيوخها، فإّ�ا تتّم حتت ضغط الضرورات العابرة، مثّ تنحّل بعد ذلك حتت ضغط غريها     
أبعد احلدود: تلك مها القاعداتن اللتان جيب أن يراعيهما الرجل حينما يعيش وجهاً  من الضغوط: مرونة ولدونة إىل  

 لوجه مع طبيعة كلية القوة، متارس عليه تفوقاً ظاهراً. 

"ويف مقابل ذلك، ميلك البدو متاعاً غنياً من وقائع التجربة واملالحظات املتعّلقة بكّل ميادين احلياة اليومية. إنّنا     
اً إذا اعترب� مثرة جتربة ألف من السنني كالربهان الذي يقّدمه الرتاث أو التقليد الثابت. جيب ابألحرى،  خنطئ خطأ كبري 

أن نرى فيها شهادة على ثبات الشروط اخلارجية واستمرارها. ففي صميمها خيوض البدو،منذ آالف السنني، معركتهم  
 القاسية ضد طبيعة اثبتة العداوة. 
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املعركة، توّصلوا إىل اكتساب درجة ال تصّدق من القدرة على التكّيف. لكّن مثرات جتربتهم ال تغرس  يف هذه     
جذورها يف أعماق النفس البشرية. أل�ا ذات طابع انتفاعي.. وأيضاً فإّن البدو ال يلبثون أن يرتكوا مثرات جتارهبم  

بني أيديهم وحتت تصرفهم أسلحة أفضل، وأقّل كلفة  أبكثر سهولة ممكنة منذ أن يضع التغّري يف الشروط اخلارجية  
 وأكثر جناعة يف الكفاح من أجل احلياة. 

"من أجل ذلك، ويف ضوء ما ذكر، يتبّني لنا أّن الشعوب األكثر ختّلفاً من وجهة النظر الثقافية، نقصد الشعوب     
لتقنية احلديثة، وتقبل على السحر حبماسة  اليت هي أقرب ما تكون إىل احلالة البدائية، تظهر أقّل قدر من املقاومة ل 

 . ) 1( طفولية. هذه النقطة هامة جداً إذا أرد� أن ندرك طبيعة احلركة والبناء يف الفكر البدوي، والتطّور احلايل يف الشرق  

دره  هذا ما أحّس به ابن سعود إحساساً جيداً. لقد أدرك مستضيئاً مبعرفته الصحيحة لشعبه، أنّه لكي خيرجه من خ     
وفتوره ومن عدم استقراره (هااتن الصفتان ال تتعارضان إال يف الظاهر)، جيب أن يبدأ بتعديل اإلطار يف حياته، فإذا  
مل يتغّري هذا اإلطار كان ال بد من جديد يف أداء العمل الذي يقوم به. لقد رأى وجوب أن يعطي اجلماعات البدوية  

ومبنّية للبقاء. أَوليس أّن بناء منظمة اإلخوان هو استجابة هلذه الضرورة؟  بنية اجتماعية متسلسلة، راسخة يف الرتاب  
أَوليس من أجل ذلك أّن ولد عبد الرمحن قد شرح، دون أن ميل أو يتعب، للرواد األوائل يف األرطاوية، أبّن مستقبل  

حّد هلذا النوع الرهيب من تبذير  اجلزيرة العربية معّلق كّله بنجاح مشروعهم؟ أيّة وسيلة غري هذه ميكن أن توجد لوضع  
 الطاقة الذي كان يقودهم، من قرن إىل قرن، إىل االنفجار يف اخلارج أو إىل االقتتال يف مواطنهم؟  

فمن أجل أن تّتخذ اجلزيرة العربية مكا�ا بني األمم احلديثة، جيب جتميد األجيال الصاعدة، وإبدال مضارهبم     
ة، وتنمية حب الوطن يف نفوسهم بشكٍل أقوى من نداء الصحراء أو جاذبية اجملهول.  املصنوعة من اللّباد إىل احلجار 

إّن املعضلة هي نفسها، أكانت القضية قضية األ�ضوليني التائهني من حامية إىل حامية، أو البدو املتنّقلني من موطن  

 
 49-47. نور�رت دو��شوف، تر��ا في العالم، ص   1
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لنفسي للفرد، بذل ابن سعود  ماء إىل موطن ماء آخر. لكّن ما أراد مصطفى كمال أن ينجزه عن طريق التحويل ا 
 جهوده لتحقيق هذا اإلجناز ابلتعديل التقين للوسط الذي يعيش الفرد فيه.  

إّن من البديهي جداً أال ميضي هذا التشويش أو القلقلة دون أن حيدث اضطراابت غري مرتقبة يف أعماق هذه    
اخلاصة. كتب جريالد دوغوري يقول: "إّن اجلزيرة  النفوس املعجبة الفخور، واملرتبطة يف أعماقها بتقاليدها وعاداهتا  

العربية مل تنَس أسرار ماضيها، وال ما تدين به حلضاراهتا املمتّدة ألفي عام إىل الوراء. فهل جيب أن تتنازل عن هذا كله  
احتواه وجعل  لتتلّقى من الغرب امتيازات من طبيعة أخرى؟ إّن االحتمال قليل جداً يف أّن بلداً قد آوى قلب اإلسالم و 

من نفسه حارساً عليه، وهو البيت احلرام يف مكة، أن ينصرف عن تعاليم حممد ليتبّىن عقيدة أجناس أجنبية. فاإلسالم  
ومن املمكن أال يسهل على أنصاره االستمرار يف التأقلم معه والتكّيف له بدقة، يف الوقت الذي  )  1( شريعة جامدة  

متطّورة جداً يقّدم الغرب إليهم منوذجاً عنها. هذه احلياة تصطحب آفاقاً جديدة،  يقدمون فيه على بناء حياة صناعية  
وحمّرمات جديدة، وفلسفة جديدة، وطرازاً جديداً يف العيش، وإدراكاً لألمن يستند إىل مبدأ األجور املستقرة. ومن  

من أبناء البالد املتامخة يتأّوهون اليوم  جهة أخرى ميكن أن توّلد هذه العادات اجلديدة نوعاً من التعب والتقزز. كثريون  
و�سفون على سنوات املاضي الطيبة حيث كان يف وسع الرجال أن حيصلوا، يف ليلة واحدة، على الثروة والسلطان،  
وأن يثريوا، بني ليلة وضحاها، حسد جريا�م، حيث كان من احملتمل جداً أن يسقط وينهار فجأة من يكون يف  

احملتمل أيضاً أن يرتفع من يكون يف السفح بطريقة ال تقّل مسرحية عن طريق سقوط األول،  القمة، كما كان من  
 حيث كان هناك مكان ملغامرات اجلسد والعقل والروح. 

إّن الذين جنحوا يف تلك احلياة القدمية ال �ملون أبداً يف حتقيق أي جناح يف احلياة اجلديدة. إّن الثابت هو أّن رجاالً    
يد سيخرجون إىل دنيا الناس ليكونوا مَثالً صاحلاً لعنصرهم. هذا التطّور مل يتحّقق بعد على الصورة  من طراز جد 

املطلوبة. إّن سنوات قليلة قد مضت حىت اآلن منذ اليوم الذي شّم فيه أول أورويب رائحة النفط العريب يف اهلواء العريب.  
 

اإلسالم نفسه ومن تعال�مه في �تاب هللا والسّنة الصح�حة، ولكّنه ین�ع من العقول التي مضت إذا �ان هناك جمود فهو ال ین�ع من   . 1
علیها قرون فقدت فیها مرونة الحوار ولدونة التفكیر على التكّ�ف ألغراض الح�اة المتعاق�ة. إّن المشكلة ل�ست في النصوص الدین�ة  

 ما في اإلسالم من المرونة والواقع�ة. "المعّرب". اإلسالم�ة ولكنها في طب�عة وعي األج�ال اإلسالم�ة �
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ك البالد اجملهولة، ننحين مروعني فوق الثقوب احملفورة اليت تفور  ويف الوقت الذي نستجوب فيه األبعاد احملدودبة يف تل 
األزرق. ومع ذلك فإّن للعرب أطماحاً جديدة، وهلم إىل حد ما، أخالق  - يف أعماقها مستنقعات النفط املخضوضر 

 . ) 1( جديدة  

مبثل هذه اجلذرية ال يتحّقق    إّن ما هو صحيح ابلنسبة للكائنات احلية هو أيضاً صحيح ابلنسبة للطبيعة. إّن تطّوراً      
يف حلظات. فاحلاجة إىل الوقت ماسة جداً من أجل أن متتد حقول النخيل املزروعة فوق مساحات واسعة جداً من  
الرمال كأرخبيالت من اخلضرة، ويكون امتدادها كافياً لينضّم بعضها إىل بعض. فالصحراء كبرية جداً وتبقى هي  

يف حتّدي جهود البشر. وليس ما مينع من التفكري يف أّن اإلنسان سينتصر مع اإلمكا�ت    الصحراء. ويبدو جاللته راغباً 
 املتنامية اليت توفرها األدوات العصرية. 

إّن يوماً سيأيت يف العاجل أو اآلجل، جيد العرب فيه أنفسهم قادرين على حتقيق االكتفاء الذيت. فهل سيكونون       
، سيكون  حساء للقيام بدور التقنّيني الغربيني؟ وهل أّن بناء صناعة قوية يف األ   مستعدين، حني �يت الوقت املعني، 

قادراً على حتقيق ما يتمّناه األمريكيون، وهو خلق: "طبقة عربية متوّسطة من احلرفيني والزراعيني اجلديرين ابلقيام أبي  
"طبقة من الربوليتار� الوطنية، قد انتزعت من  عمل يعهد به إليهم"؟ أم أّن هذه الصناعة ستلد، كما يؤّكد الروس،  

جذورها وكثر اإلحلاح يف مطالبها، وتكون أكثر، إىل حد بعيد، أتثراً ابأليدولوجية الشيوعية مما كان ميكن أن تكون  
من    عليه قبائل احملاربني واإلقطاعية القدمية"؟ إّن ما حدث يف مصايف عبادان، بعد ذهاب االنكليز، ال يدعو إىل كثري 

 الطمأنينة. 

لكّن أطماح امللك كانت أبعد مدى وأعلى درجة. إن ما كان ينتظره "من حتديث اجلزيرة العربية دون أن تستسلم"     
بورجوازية أو عّمالية. بل هو تشكيل أّمة، ابملعىن الدقيق هلذا التعبري. يعين ذلك  – ليس ظهور طبقة اجتماعية جديدة  
 ألعضاء الضرورية لعيشه وقادر على أن يكون الدليل الرائد لبقية البلدان العربية. تكوين جسم اجتماعي مزّود بكّل ا 
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فهل سيتمّكن ابن سعود ووارثوه من التوّصل إىل حتقيق هذه التجربة؟ وهل يعيدون إىل اإلسالم قوته وسطوعه الذين     
نظر�ت الوهابية عنصراً مساعداً  كا� له من قبل، يف عصر هبائه القدمي وعظمته؟ هل سيكون التزّمت الشديد يف ال 

 على حتقيق الرب�مج الذي رمسوه ألنفسهم أم أنه سيكون عثرة معرتضة ملسريته؟ 

يقول لنا لورانس: "إّن يف وسعنا أن نربط العرب إىل فكرة معينة، كما إىل رسن من األرسان. إّن والءهم املتحّرر     
أ�ً منهم ال حياول النجاة بنفسه قبل النجاح. وإّن يف وسعنا أن  ألفكارهم جيعل منهم خّداماً أمناء ومطيعني. إّن  

نستدرجهم وجنّرهم إىل أربعة أقطار العامل مبجرد أن ندّهلم إىل ثروات األرض وملذاهتا. لكنهم يف الوقت نفسه حني  
ال يلبثون    يلتقون يف طريقهم صاحب عقيدة، ال بيت له يؤويه وال مصدر عيش يرتزق منه غري الصيد أو اإلحسان، 

حىت يتبعوه ابلتنازل عن ثرواهتم هذه. إ�م مثاليون ال قابلية لإلصالح عندهم، يّتصفون بعمى األلوان والعمى عن  
الفروق بني األفكار والظالل. فكرهم غريب قامت، غين يف ا�ياراته والتواءاته كما هو غين يف محاسته وقوته، دون توسط  

حيوية وأكثر خصوبة يف العقائد من أي فكر آخر يف العامل كّله. إنّه شعب االنطالقات  أو اعتدال، ولكنه أكثر نشاطاً و 
اجلميلة الرائعة: يشّده جبنون أكثر املفهومات جتريداً، ويطرح يف املعركة شجاعة وقدرة على اإلبداع ال حدود هلما،  

قراره، ولكّنه كاملاء على التحقيق، قد يكون  وهو غري مبال يف النهاية. إّن يف هذا الشعب صفة املاء يف عدم ثباته واست 
مضمو�ً يف �اية النصر. منذ فجر احلياة، تتحطّم موجاته واحدة وراء األخرى فوق صخور الشهوات. فتسقط كّل  
منها، وقد انتزعت يف أثناء ذلك قليالً من صخور اجلرانيت اليت توقفها وتعرتض طريقها. وما يدرينا أّن موجة شبيهة  

لق يوماً من األ�م دون أن تواجه أية صعوبة يف مكان خيتفي فيه العامل املادي، ورمبا حتّلق روح هللا عند ذلك  هبا تنط 
 ). 1( فوق سطوح هذه املياه... 

إّن اجلزيرة العربية تبعث صورة البحر يف مّدها وجذرها ويف تياراهتا اخلفية، وفرتات هدوئها الطويلة وأوقات عواصفها.     
 أن يتنّبأ مبستقبل البحر؟ فمن يستطيع  
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ثالث موجات، حىت اآلن، رفعتها فوق ذاهتا، واستطاعت أن تقذف إىل النجوم زبد عبقريتها املتأللئ. أما األوىل    
فقد جاءت مع حممد من القرن السابع إىل القرن الثاين عشر، وأما الثانية فمع ابن عبد الوهاب، يف القرنني الثامن  

لثة، مع ابن سعود الذي ينطلق وينمو حتت أعيننا. هل هي املوجة العليا، اليت وعدت ابلنصر؟  عشر والتاسع عشر، والثا 
أو أ�ا، ستنهار كاملوجتني السابقتني، لتخلي املكان لقرون من الصمت واجلمود، ويف أثنائها تتكّون املوجة التالية يف  

 . ) 1( هدوء  

 هذه أسئلة ال يستطيع اإلجابة عنها غري العرب...   

أما ابن سعود، فقد أجاب من جانبه، على هذه األسئلة بتلك الروح اخلاصة من الثقة ابملستقبل واليت هي مسة من     
 السمات املميزة يف طبيعته. 

، كان سيد العربية السعودية يستقبل، يف قصر الر�ض، جلنة من  1950ويف مساء يوم من نوفمرب (تشرين الثاين)     
ت تستشريه حول املعضلة الفلسطينية. كانت قد قّدمت وجبة طعام خفيفة فوق شرفات  منظمة األمم املتحدة، جاء 

القصر، منها ميتد البصر بعيداً عرب الفضاء الذهيب من جند. وكان الغسق رقيقاً. ونسيم األصيل حيّرك قمم أشجار  
 . ) 2(   النخيل، بينما كان النهار يف الغرب يظلم شيئاً فشيئاً يف بريق كربيق حجر عني اهلر 

 
جرد انتفاضة  . یبدو لنا أّن المؤلف لم یدرك �عد أ�عاد الرسالة اإلسالم�ة التي جاء بها محمد عل�ه السالم. إّن موجة اإلسالم لم تكن م 1

سان  س�اس�ة عسكر�ة بل �انت تعبیرًا عن رؤ�ة متكاملة وما وراءها لإلنسان، فردًا وجماعة... إنها �انت تعبیرًا عن تحّول نوعي في عقل اإلن
جادة إلح�اء    وروحه وأخالقه... أّما الموجتان األخرتان اللتان ذ�رهما �عد ذلك فإنهما تشار�ان الموجة األولى في �عض حیو�تها مع محاولة

ة تشكیل  أ�عادها الفكر�ة والروح�ة. إال أنهما ت�ق�ان مختلفتین عنها من حیث قدرتهما على زلزلة الق�م والمقای�س التقلید�ة و�التالي على إعاد
هذا ما �قّرره صاح�ا  اإلنسان المسلم. إّن في وسعنا القول أن موجتي ابن عبد الوهاب وابن سعود هما انتفاضتان في اإلسالم ال قر�نتان له، و 

هاتین الموجتین حین �علنان غرضهما من الدعوة الوهاب�ة التي تتلّخص في العودة إلى اإلسالم على طر�ق السلف الصالح. وال أدّل على 
ا �ّل منهما في  الفارق بین رسالة النبي عل�ه السالم ودعوة �ّل من ابن عبد الوهاب وابن سعود من اآلثار الحضار�ة والتحّوالت التي أحدثته

اد  الزمان والمكان. أّما رسالة محمد فلم تلبث حتى أص�حت حر�ة عالم�ة بین خمسین عامًا من ظهورها، بینما ما تزال الوهاب�ة حر�ة ذات أ�ع
 وطن�ة ض�قة."المعّرب"

 عین الهر: حجر لبني �ر�م متغیر األلوان.   . 2
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أضيئت مصابيح اجلادة الواسعة اليت تربط    - والليل يف هذه املناطق يهبط بسرعة   – ويف الوقت الذي هبط فيه الليل    
القصر ابلعاصمة، مرة واحدة، رامسة حىت األفق إكليالً من الضياء. فلم يستطع أحد املوفدين أن ميسك صرخة  

 إعجاب. 

 يبة:  فاحنىن ابن سعود حنوه وقال له مبجاملة مه   

 "إّن ما تراه هناك � صاحب السعادة هو عقود الآللئ للجزيرة العربية اجلديدة."  -
مث أضاف قائالً وهو يشري إىل جمموعة من الشبان املتلّفعني ابلعقال ذي اخليوط احلريرية يتبادلون احلديث جانباً مع  

 ضباط من األخوان: 
احلقيقة، ليس هذه األضواء بل هم أبنائي. لقد بدأت أقرتب من  "على أّن خري ما أملكه من اجلواهر يف   -

اهلرم. وقضيت حياة حافلة ابلكثري. إّن الوقت الذي حتّق يل فيه الراحة، غري بعيد. لكّنين سأموت  
مطمئّناً أّن أبنائي سيكملون عملي هذا. فإذا أعا�م هللا كما أعانين، فإ�م سيحتوون يوماً من األ�م  

 من مائة مليون مؤمن". مصائر أكثر  
فأردف العضو املوفد معرتضاً: "أليس يف مثل هذا التنبؤ البعيد ما يتعارض مع احلكمة؟ إّن العامل يعيش فوق بركان.    

 فإذا وقع نزاع جديد. فما عسى يكون مصري اجلزيرة العربية؟" 
 فّكر ابن سعود قليالً وأجاب بكل بساطة:  

أّنين أعرف ما قّدره ورمسه للبشر. لكّنه غمر اجلزيرة العربية ابلكثري من اخلري،  "ال قوة إال ابهلل، وأ� ال أزعم   -
وسيتابع فعل ذلك إذا قّدر إ�ا تستحقه. لقد بدا يل يف الصحراء خالل شبايب األول، وقال يل كالماً  

 . ) 1( 1مل يذهب عن ابيل أبداً. هذا الكالم هو الذي أهلمين كّل أعمايل يف حيايت هذه... 
 نستطيع أن نعرف ماذا قال جلاللتك؟   " هل  -

 
�مكن أن ینسب مثل هذه الع�ارة إلى ر�ه. إّن له من دینه وأصالة تفكیره ما �حول نحن واثقون �أّن عبد العز�ز بن سعود ال    . 1

 دون وقوعه في مثل هذه الشطحات الخ�ال�ة. "المعّرب". 
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 بقي ابن سعود صامتاً فرتة من الزمن. مث رّدد هذه الكلمات بصوت منخفض تقريباً وببطء شديد.   

 شيء عندي ليس غري وسيلة حىت العقبة الكأداء".   " كلّ  -
، وكانت  1953ن الثاين)  توّيف امللك ابن سعود يف الساعة التاسعة وأربعني دقيقة من صباح التاسع من نوفمرب (تشري    

وفاته ابلذحبة الصدرية، بينما كان مقيماً يف قصر الشتاء من مدينة الطائف، الواقعة على بعد مخسني كيلومرتاً من  
 مكة. 

كان امللك ال يغادر الكرسي املتحّرك الذي أعطاه إ�ه روزفلت منذ عدة أشهر، عندما أضعفه توايل األزمات القلبية       
عليه وكلَّ بصره. لقد نقل السلطة فعلياً إىل ولده البكر األمري سعود. لكّن حيويّته بقيت تظهر يف ثورات من الغضب  

فيمن حوله. كان أشبه ابمللك لري. إذ احتضر طويالً حتت القباب القامتة  وانتفاضات من اإلرادة احلازمة تثري الرعب  
 لقصر الطائف مكافحاً دون هوادة ضد التطّور يف مرضه، حىت اليوم الذي جاءته فيه أزمة ابلغة فصرعته. 

أ يف إذاعات العامل  مل يلبث راديو مكة حىت أذاع النبأ، ونقله عنه راديو دمشق، مث مل متِض ساعات قليلة حىت ترّدد النب     
، أّن أقوى قلب يف اجلزيرة العربية قد توّقف عن اخلفقان،  حساء كله. وعندما علم سكان جند واحلجاز، وحائل واأل 

أصاهبم روع شديد. كّل شيء توّقف مرة واحدة. العمال يف املصايف توقفوا عن أعماهلم، والعاملون يف املرافئ ألقوا  
يف القوافل ترّجلوا عن ركائبهم، واجلنود يف الثكنات وضعوا بندقياهتم على األرض،  أثقاهلم على األرصفة، والبدو  

الطائرات، والقطارات والسيارات الشاحنة، كّل شيء مجد يف مكانه. ستة ماليني من العرب توّجهوا إىل مكة وسقطوا  
 ساجدين راكعني. 

 أما صحافة العامل كّله فقد حيَّت امللك الراحل بعبارات فيها إعجاب واحرتام.      

" كتبت جريدة األهرام القاهرية تقول: "مات ملك الصحراء عبد العزيز عبد الرمحن آل سعود، السيد   -
غربية،  املطلق للعربية السعودية. كم هي غريبة حياة هذا احلفيد هلارون الرشيد، لقد أصبح بفضل املدنية ال 

 وهو املسلم املتعّصب، واحداً من أعظم أغنياء العامل". 
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وكتبت "الديلي اكسربس" من لندن قائلة: "مات ابن سعود. لقد كان أصلب كّل الزعماء العرب يف     -
جيله، وأمهرهم وأسعدهم حظاً. لقد غزا مملكة رغم السياسة الربيطانية، واستغّل حقوله النفطية ابلتعاون  

مليون    50. إّن الربيطانيني الذين تغّلب عليهم، وإّن األمرييكيني الذين كانوا يدفعون  مع األمرييكيني 
 جنيه يف كّل عام، قد تعّلموا كيف حيرتمون صفاته االستثنائية". 

وكتب جان بول بينيز يف "ابري ماتش" يقول: إّن امللك ابن سعود إذ ميوت، وهو الذي أطلق عليه   -
يرة العربية" قد ترك لولده مملكة واسعة سعة النصف من أورواب، وهو منتج  االنكليز اسم" �بليون اجلز 

النفط الثالث يف العامل، والزعيم الروحي للعامل العريب. نصف قرن من الفروسية اخلارقة، وملحمة مذهلة مل  
ن، أخرج  يسبق أن ختيّلت مثلها رواية من روا�ت الفروسية قد أجنزا هذه املعجزة. ويف صميم القرن العشري 

 ابن سعود من الرمال أمة جديدة". 
مثّ كتب رينه برانيلك يف جملة " إللوسرتاسيون" يقول: "إّن قصة هذا األمري دون إمارة، والذي تنحين   -

 أمامه اليوم كّل اجلزيرة العربية، ستكون واحدة من أكثر الواقعات إدهاشاً يف قرننا هذا". 
ملك الرمال! لقد تويف ابن سعود فاختفى معه أعظم وجه  وكتب غيماركا يف "ريفارول" يقول: "ذهب     -

يف العامل العريب. لقد دخل يف األسطورة بينما كان ال يزال بني األحياء، وسيحّلق ظّله طويالً فوق معامل  
 الصحراء". 

لك  كان من الواجب أن تدفن جثة املغفور له قبل غياب الشمس تبعاً ألوامر الشريعة اإلسالمية. فلّف جسد امل    
العجوز احملارب، الذي حيمل ثالثة وأربعني ندبة من جراح السيف أو الرمح، تلّقاها خالل نصف قرن من املعارك،  

زعماء    بسبعة أكفان وبساط للصالة. مثّ محلته طائرته اخلاصة إىل الر�ض حيث بدأت تتوافد برقيات التعزية من كلّ 
 الدول األجنبية. 



412 
 

قيموا له جنازة عظيمة. لكّن امللك قبل أن يتوىف، أمر بغري  ي خوان، ورجال الدين، أن  أراد كبار رجال اململكة، واأل     
ذلك: فعمالً ابلعادات املتّبعة عند الوهابيني أراد أن يلّف ويسّجى دون زينات ظاهرة، ورغب يف أال خيتلف قربه  

 مؤمن عادي.    تواضعاً عن قرب أيّ 

قي من املدينة، تلك اليت اختبأ فيها حني قام ابهلجوم على العاصمة.  هكذا محل إىل مقربة قائمة يف اجلنوب الشر     
لقد حلق فيها ابمللكة جوهرة اليت أحّبها كثرياً، كما حلق أببنائه الذين توفّاهم هللا قبله. وعمالً برغبته، فإّن شيئاً ال مييز  

جمرد حجر بسيط  - تب شيء عليه قربه من قبور من حوله. إنّه ليس غري مستطيل متواضع من األرض، وشاهد مل يك 
 أبيض يف مواجهة الال�اية... 

 صانعان لفصل منسي...   

عندما كنت أترجم حلياة كّل من مصطفى كمال وابن سعود، التقيت يف طريقي، بطريقة حتمية، رجليني استثنائيني     
الشرق األدىن وبدو�ما ال  لعبا دوراً حامساً يف اتريخ    – توماس إدوارد لورانس وهاري سانت جون بريدجر فيليب    - 

 تعود للعامل العريب على التحقيق، صورته اليت هي له اليوم.  

وملا كنت، مبرور الزمن، قد كّونت فكرة أدّق عن شخصيتهما، فإّن الصورة ذات اخلطوط اليت رمستها للورانس بدت       
شراسة معاركه، وال أعماق �سه. من  يل غري كافية إلعطائه حّقه من العرض. هذه الصورة ال تسمح للقارئ إبدراك  

 . ) 1( أجل ذلك خّصصت له كتاابً قائماً بذاته، إلدراج مداره املأساوي بني املعارك املظفرة لكّل من الذئب والفهد  

لكّن العمل التارخيي ال ينتهي أبداً، فهو أشبه ما يكون، بنسيج بنيلوب. إّن الواجب يقضي ابلعودة إليه إليضاح       
ية أو تلك، أو إبراز النتوء يف هذا احلادث أو ذاك. ومن هنا كانت الصفحات اليت وضعت فيها رحلة  هذه الشخص 

 لورانس قد دفعت يب اليوم إلعطاء مزيد من األمهية لفيلي. 

 
 1961. بنوا م�شان، لورانس الجز�رة العر��ة، أو الحلم الذي تحّطم، دار الغلد دو ل�فر ومطبوعات �لیر فونتین، لوزان،  1
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إّن عمل هذين الرجلني يف الواقع يتوازن أبسلوب يدعو إىل الدهشة، ليس ألّن مصريمها يشكالن مطابقة كاملة،     
بل ألّن أخالقهما وعملهما مها يف الوقت نفسه من التعارض والتكامل حبيث إنّه ال يسعنا أن نبعث صورة أحدمها  

 دون أن خترج إلينا وتربز ذكرى صورة اآلخر. 

يقول: "حاولت رسالة وطنية أن تشركين مع لورانس يف عملية التحّول اليت خضعت هلا خريطة الشرق  كتب فيلي     
 ". ) 1( األوسط، وقد يكون من املمكن إنّنا لعبنا حنن اإلثنان دوراً يف هذا السياق: صانعان لفصل منسي يف هذا اليوم  

  يوم.."وما دام أن فيليب قد اختار هو نفسه هذه  "رفيقان يسريان جنباً إىل جنب، وصانعان لفصل منسي يف هذا ال     
الصيغة ليحّدد عالقاته مع رجل مل يكّف أبداً عن أن يكون املعارض العنيف له، ومنافسه البائس، فإنّنا مل نر خرياً من  

كا يف  أن نتبّىن هذه الصيغة بدور�. لكّن فيليب يف تواضعه حني حياول أن يفهم من يريد أن يسمع أبّ�ما رمبا شار 
"فصل منسّي". إّن هذا الفصل، بعيداً عن أن ينسى، يثري اهتمام مجهور من الناس يّتسع أكثر فأكثر دون توّقف.  
وإذا كان امسامها ما يزاالن شريكني بصورة صحيحة، فما كان ذلك نتيجة ملصادفة عابرة، أو لنزوة هجاء �قد، بل  

 بفضل دور اترخيي لعبارة بصورة واقعية... 

، يف ترميا دوك، من بالد الغال. أما هاري سانت جون  1888أغسطس (آب)    16توماس إدوارد لورانس يف    ولد      
يف ابدوال (سيالن). ومن الغريب أن نفكر أبّن    1885بريدجرفيليب فقد رأى النور يف الثالث من أبريل (نيسان) عام  

آالف كيلومرت أحدمها من اآلخر، من    8ى بعد  احلياة ستقود هذين الرجلني، املولودين يف وقت واحد تقريباً، عل 
هذه العربية اليت حيّس كّل واحد    - الغريب أن نفّكر أبّن احلياة ستقودمها ليتصادما ويتجاهبا يف صحراء اجلزيرة العربية 

 منهما حنومها ابنبهار ال يقاوم وال يغلب. 

حنن نعلم أّن لورانس كانت له شكوك دائمة حول شرعية مولده، ألّن أبويه مل يكو� متزّوجني يف عرف القانون،       
ونعلم إنّه غّري امسه مرات كثرية، كما لو أنّه يريد اهلروب من هوية أصبحت غريبة عنه. وهناك مصادفة تثري الفضول،  

 
 . 109، ص  1957لبي، أر�عون عامًا في فالة. انظر الفصل (ت.أ. لورانس ونقاده) لندن،  . ه. سانت جون فی 1
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ال ألّن زواج والديه مل يكن مشروعاً، فاألمور ابلنسبة إليه قد   ، ياته فإّن شّكاً قد حّلق دائماً حول هوية فيليب كّل ح 
 مضت على غري هذه الصورة. 

يقول لنا صاحب الغبطة ريكمانز: "لقد نسيته أمه يوماً عند بداية ز�رة ملزرعة من مزارع الشاي، وبعد استقصاءات     
هلما مسات واحدة، لقد وجدت أحدمها يف  وجوالت كثرية وجد اخلدم امرأة غجرية حتمل طفلني من عمر واحد و 

الطريق، وملا كان الطفل اللقيط حيمل ثياابً مجيلة غالية الثمن، وكان طفلها عار�ً كيوم ولدته تقريباً، فقد ابدرت إىل  
توزيع الثياب بطريقة أكثر عدالة، حبيث أ�ا أصبحت غري قادرة على متييز طفلها من ذك الذي وجدته. أما اخلدم  

 ". ) 1( هلون فقد حسموا املوقف ابختيار من يلبس ثياابً أمجل وأفضل  املنذ 

هذا احلادث مل يكن له يف نفس فيليب أي أتثري على توازنه اخللقي، خالفاً للصدمة النفسية اليت أحدثها يف نفس     
حداً ال يعرف  لورانس علمه بعدم شرعّية مولده. إنّه على العكس من ذلك، قد أحدث له لذة خبيثة ماكرة :"إّن أ 

حىت اليوم ما إذا كنت أ� نفسي، أو كنت ولد الغجرية". هذا ما كتبه بعد ذلك إبحساس فيه من التسلية أكثر مما  
. ولنِضف مع صاحب الغبطة ريكامننز أبّن الشك مل يكن ممكناً أبداً. "ذلك أّن فيليب كان هو  ) 2(   فيه من الغيظ واهلمّ 

أصابعه. عينان زرقاوان زرقة الفوالذ مع نكتة ال هتدأ وال تنام وإرادة من حديد، مث  فيليب حقاً، انكليزي حىت أطراف  
صالبة وصراحة، ونوابت عنف ال تلبث أن هتدأ بصرب صامد عنيد، وجماملة تعود ابلذكرى إىل أ�م ال ترتّد أبداً، هذه  

 ".  ) 3( كلها حتسم املعضلة بكّل أمن وطمأنينة  

ا     العاشر، أي يف  فيها لورانس مدرسة "سييت سكول أوكسفورد" أحلق فيليب مبدرسة  ويف عامه  اليت دخل  لسن 
وستمنسرت يف لندن. لكن هناك مل تكن تتوفر له جوالت مثرية عرب الريف االنكليزي حبثاً عن الكنائس الرومانية أو  

يشارك يف صلوات يوم  حصون القرون الوسطى. لقد انقضى شبابه اهلادئ اجملتهد يف ظالل املدير القدمي حيث كان  

 
 2، ص:1961غ. ر�كمانز:ه. سانت جون فیلبي، المؤسسة الهولند�ة للدراسات التار�خ�ة األثر�ة، استامبول   . 1
 10- 9. سانت جون فیلبي، أ�ام عر��ة، ص  2
 ولنذ�ر هنا أّن اسم سانت جون قد جاءه من مزرعة الشاي التي �انت تخّص أ�اه. 3غ. ر�كمانز، المصدر نفسه، ص: .  3
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األحد، يلبس دراعته الكهنوتية البيضاء. وملا كان صوته مجيالً فقد كان يرتل يف جوقات املرتلني. وهبذه الصفة شارك  
 يف إحياء يوبيل امللكة فيكتور� ويف االحتفال بتتويج أدوارد السابع. 

لتعلم التاريخ وعلم اآلاثر، كان أساتذة فيليب  ويف الفرتة اليت اكتشف فيها هوغارت عند لورانس استعدادات مبكرة     
يعّدونه إعداد تربو�ً كالسيكياً. فدّرسوه اللغات الالتينية والفنسية والعربية األدبية اليت انتهى به األمر إىل استخدامها  

البكالوريوس،    يف يسر وسهولة. مث اتبع دراساته يف كمربدج، اجلامعة املنافسة الوكسفورد حيث كان لورانس يعّد إجازة 
 بتأليف أطروحة حول أتثري الصليبيني يف اهلندسة املعمارية يف القرون الوسطى. 

منذ تلك الفرتة أخذت التناقضات يف صفاهتما تزداد بروزاً ووضوحاً. أما فيليب فإنّه مل يكشف عن عبقرية شبيهة     
لوبه ابلروعة الوهاجة الالمعة اليت متيز كتاب "  بعبقرية مزامحه. كما مل ميارس فيمن حوله السلطة نفسه. ومل يتميز أس 

أعمدة احلكمة السبعة". ولئن كان دون لورانس من الناحية الفنية، فإنّه كان ميلك مقابل ذلك إحساساً دينياً عميقاً،  
الشعرية،    غريباً كّل الغربة عن مؤّلف كتاب "الثورة يف الصحراء". لقد كان فكٌر متزن رزين، يعّوض عن افتقاده للمخيلة 

 ابحلكم الصائب والغياب التام لروح التفاخر واملباهاة والتظارف السخيف. 

فإذا أرد� أن حنّدد الفرق بني طبيعتيهما فإّن يف وسعنا القول أبّن لورانس كان شاعراً حياول أن جيّسد حلمه بعاطفة     
ومن هنا اختالف طريقتيهما يف مواجهة الشرق:  حارة، أما فيليب فهو مكتشف ال يهزّه شيء غري مراقبة العامل الواقعي.  

 ففيلي حياول أن يعرفه كما هو يف واقعه، بينما لورانس يطالبه أبن يكون صورة لشخصيته اخلاصة. 

ومع ذلك فقد كان الرجالن ميلكان مسة مشرتكة: إ�ا كراهية التقّيد ابلعرف. يف كمربدج بدأ فيليب يؤّكد شخصيته     
ويتمّرد على اجلو الفيكتوري للجامعة القدمية. يقول لنا صاحب الغبطة ريكمانز : "إّن وضعه يفّسر ابنعكاس مزاج  

ه املرتبطة بتقليد حمافظ شديد التقّيد ابلعرف خال من حمتواه، واليت  فريد يف نشاطه، وجبلّته وأصالته، ضّد سلطان بيئت 
  1908. ويف عام  ) 1( كانت تفرض االنتساب إىل أفكار اجتماعية مسبقة تبدو قدمية ابلية يف نظر شاب طالب  

 
 .308، ص  1948. غ. ر�كمانز، في الموزابون،   1
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ي قبل  انضم فيليب إىل مكتب اهلند، حيث عمل سبعة أعوام. مثّ التحق إبدارة السري بريسي كوكس، الذي كان قد مسّ 
). وكان لورانس قد أحلق بقيادة القاهرة يف العام السابق. وهنا أيضاً،  1915قليل مندوابً سامياً بريطانياً يف العراق (  

مل تلبث املصلحتان اللتان كا� ينتسبان إليهما أن وضعتهما يف موضع النزاع. ذلك ألّن السياسة االنكليزية يف العراق،  
انية يف بومباي، كانت حتاول أن حتتفظ إلنكلرتا بطريق اهلند الربية، اليت متر بدمشق، وبغداد،  املتأثرة ابلسلطات الربيط 

وطهران، وكراتشي، بينما كانت السياسة االنكليزية يف اجلزيرة العربية، كما هي يف نظر القاهرة، هتدف قبل كل شيء  
 السويس والبحر األمحر ومضيق ابب املندب.   إىل االحتفاظ ابلطريق البحرية مفتوحة سالكة، وهي اليت متر بقناة 

كّل شيء كان يعمل على حتقيق التعارض بني هذين الشابني اللذين ختّصصا يف دراسة العامل اإلسالمي. وأيضاً فإ�ا     
  . كان فيليب يف الثالثني من 1916مل يتفامها أبداً حني تالقيا ألول مرة يف البصرة يف يناير ( كانون الثاين) من عام  

عمره ولورانس يف السابعة والعشرين. وكان جيش اجلنرال اتونسهند قد أحيط به من قبل األتراك يف كوت العمارة.  
أما لورانس فقد أرسل إىل العراق لريشو خليل ابشا، قائد اجليش الرتكي، وليحصل منه على حترير الوحدات احملاصرة.  

عامة بني العرب املقيمني يف وادي دجلة، تكون الغاية منها إرغام  وبعد فشله يف مفاوضاته، اقرتح لورانس إعداد ثورة  
األتراك على رفع احلصار. لكنه اصطدم ابعرتاض قيادة اجليش يف اهلند. وقد طالب لورانس بعرض حّق تقرير املصري  

ّن هذا املشروع  على السكان العراقيني إلاثرة محاستهم، فرفض القادة الربيطانيون هذا االقرتاح بسخط شديد، بدعوى أ 
 سيشجع اهلند على املطالبة ابمتيازات مماثلة... 

حنن ال نعلم ما إذا كان فيليب يشارك العسكريني يف رفضهم هذا، لكّن الصورة اليت رمسها يف ذكر�ته تعّزز املوقف       
اثقباً وعقلية واعية. "    الذي اختذ مؤلف األعمدة السبعة منهم. إ�م كما وصفهم، ال حيدثون االنطباع يف أّن هلم ذهناً 

كانوا يتصرفون ضّد كّل منطق، وال يبدو أ�م يسّلمون أبية وسيلة من وسائل اإلقناع غري توجيه الضرابت أو التهديد  
ابلكارثة: فكانت هااتن الوسيلتان احلّجتني الوحيدتني اجلديرتني بدفعهم إىل العمل. "هذا التشابه يف وجهات النظر  

ب ما بني الرجلني. لكّن شيئاً من ذلك مل حيدث. لقد كان لقاؤمها األول يف البصرة مّتصفاً بروح  كان يف وسعه أن يقرّ 
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اجملاملة مع حتفظ شديد. فكان بداية لعداوة مل تكف عن النمو خالل السنوات التالية. أما فيليب فقد وجد لورانس  
  ذات قيمة.  شديد االعتزاز بنفسه، بينما وجد لورانس يف فيليب شخصية اتفهة غري 

بدأ السري رو�لد ستورز ولورانس مفاوضات مع    1917أكتوبر (تشرين األول)    17وبعد ذلك بستة أشهر      
  1916احلسني، شريف مكة الكبري، لتنظيم ثورة البدو يف احلجاز. ويف الوقت نفسه تقريباً نوفمرب (تشرين الثاين)  

العزيز بن سعود يف عقري، أمري جند الشاب الذي كان يرتفع جنمه  أقدم السري بريسي كوكس وفيليب على االتصال بعبد  
يف مساء اجلزيرة العربية. وفوراً وقع فيليب حتت أتثري الشخصية القوية للرجل الذي كان يسّميه بعض من ترجم له "�بليون  

ال تلني واحليوية اليت ال  الصحراء". لقد وجد فجأة "رجل املستقبل" يف ذلك البدوي املاكر العبقري، ذي اإلرادة اليت  
مثيل هلا. وكما كان اللقاء بني لورانس وفيصل يف احلمراء، فإّن لقاء فيليب وابن سعود يف عقري قد أحدث أتثرياً حامساً  
يف تعاقب احلوادث التالية. هكذا قدر هلذين الرجلني، اللذين كا� يعمالن يف إدارتني متنافستني، أن يكو�، منذ ذلك  

 ني حلاكمني عربيني يتبادالن أشّد الكراهية والبغض.  اليوم، بطل 

لقد بدا فيصل للورانس منذ املقابلة األوىل "الرجل القادر على صنع الثورة العربية بكامل جمدها"، بينما مل يكن عبد      
العامل اإلسالمي:  العزيز، كما يقول، غري "رجل فّظ غليظ، غري مثقف، وعدو للتقاليد املرعّية" عار�ً من كّل ما جيتذب  

من مثل الشعر والثقافة وأسلوب احلياة الرائع املهذب. أّما فيليب فلم يكن يطوي يف نفسه حنو فيصل غري االزدراء. ويف  
مقابل ذلك حيّس إبعجاب خملص صادق حنو ابن سعود، الذي حيلم ابنتزاع مكة من سلطة اهلامشيني ليعيد إىل  

ه أّن حفيد ابن عبد الوهاب جيّسم الفضيلة القرآنية املتقّشفة واملقاتلة، يف مواجهة  العبادة طهارهتا األساسية. ففي رأي 
ويؤّكد هذا األمر ماسنيون    – الورع املنافق ألسرة حاكمة فاسدة. كما أنّه جتسيد للقوة أيضاً، ما دام أنّنا نعرف أنّه كان  

 كرية واجتماعية صادقة الوالء.. ".  احلاكم العريب الوحيد الذي ميلك، يف تلك الفرتة، بنية عس   – نفسه  

يف عقري، قدم السري بريسي كوكس، ابعتباره عامالً ابسم انكلرتا ، كّل الضما�ت الستقالل جند، ويف مقابل ذلك      
حصل على حياد ابن سعود يف النزاع القائم بني االنكليز واألتراك. لكّن لندن استمرت تلعب ورقة اهلامشيني، رمبا  
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ألصدقاء األقو�ء الذين ميلكهم لورانس يف العاصمة. وبذلك استبعد عبد العزيز الذي ظّن أنه قد "حتّيد"  حتت أتثري ا 
 وّمت جتاهله كلية.  

أما فيليب، وقد أنذر ابلنتائج اخلطرة اليت تتعّرض هلا هذه السياسة، فقد توّجه إىل القيادة العامة للجنرال اللنيب      
ة ضد سياسة لورانس، وأّكد أبّن اهلامشيني غري جديرين أبن يلعبوا الدور الذي ينيطه هبم  املوجودة أمام غزة. واحتج بقو 

صانع "الثورة يف الصحراء". وحّذر القائد األعلى جليش مصر أبّن لورانس "قد راهن على احلصان اخلاسر". إّن ابن  
فيليب يف غزة خالل تلك الز�رة،  هو الذي جيب أن يساند... أما لويس ماسنيون، الذي التقى    - ال فيصل   – سعود  

 ، ولكّنه يرى أبعد وأكثر حكمة منه".  ) 1( فقد الحظ أنّه " مل تكن له خامة لورانس  

وهنا ال حاجة بنا إىل القول أبّن هذا التدّخل من ِقَبل فيليب قد أغضب مؤّلف أعمدة احلكمة السبعة، الذي مل      
فة إىل أّن هذا التدخل يهّدد إبضعاف رصيده عن اللنيب. حدث هذا  تكن رحابة الصدر السمة الغالبة عليه. ابإلضا 

يف الوقت الذي كانت فيه أعصابه ابلغة التوتر، إذ علم قبل قليل بوجود معاهدة سايكس بيكو، اليت يهّدد تطبيقها  
 ابلقضاء على كّل الوعود املبذولة للهامشيني.  

ى قيادة الثورة العربية (أي اهلامشية) إىل النصر بعنف إىل درجة  ومما ال ريب فيه أنه قد أقسم يف ذلك الوقت " عل     
 ".  )  2( أّن انتهازية الدول الكربى قد دفعت هبا من بعد إىل االستجابة ملطالبه  

حنن ال نعلم على التحقيق ما هي الوسائل اليت استعان هبا وما هي التأثريات اليت استخدمها لتجميد اآلاثر اليت ترتّبت  
ات فيليب. كّل ما يف األمر أّن حكومة لندن مل تعدل خط سريها. لقد استمرت حتايب احلسني وتتجاهل  على تصرحي 

 ابن سعود. وعاد فيليب إىل الر�ض خائب الرجاء، ابعتباره رئيساً لبعثة بريطانية صغرية.  

 
  ).209، ص  1960، في (روج�ه ست�فان، لورانس، �ار�س،  1917. انظر: لو�س ماسینیون، عالقاتي مع لورانس عام   1
 . 346الس�عة، ص  ت. أ. لورانس، أعمدة الحكمة  .   2
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، وسط هتافات  ، دخل لورانس إىل دمشق دخول الفاحتني 1918ويف صباح األول من أكتوبر (تشرين األول)      
 ترّددها مجاهري هاذية. لكّن هذا اليوم املظفر كتب عليه أن يطّل على غٍد مّر شديد.  

، أصبح من الواضح أّن احللفاء اجملتمعني يف مؤمتر السالم املنعقد يف ابريس غري  1919ومنذ يناير (كانون الثاين)      
لورانس فيها "معركة حياته الكربى" اصطدم ابلرفض    مستعّدين للوفاء بعهودهم. ويف أثناء مشاهد مأساوية، خاض 

احلاسم من قبل لويد جورج وكليمنصو. لقد وضع نصف األراضي العربية احملّررة من النري العثماين حتت وصاية فرنسا  
رغم إحلاحه الشديد، ووضع النصف الثاين حتت وصاية انكلرتا، كما تقّررت إقامة "وطن قومي لليهود" يف فلسطني.  

 م يبق شيء من االحتاد اهلامشي الذي وعد به احلسني وأبناؤه. هكذا ا�ار حلم لورانس ا�ياراً ال قيام له من بعده.  فل 
أما اجلماهري العربية اليت ذهلت بصورة هذا املستقبل املختلفة عن تلك اليت وعدت هبا من قبل فقد دخلت فوراً يف      

مرحلة الغليان الشديد. اضطراابت يف القاهرة ومظاهرات يف العراق واغتياالت يف فلسطني ومعارك منّظمة يف سور�،  
در ساحرة. فكّلف تشرشل إبعادة النظام. فبادر بدوره إىل استدعاء كّل  هذه كّلها حّولت تلك املنطقة من العامل إىل ق 

 .  1921اخلرباء الربيطانيني يف قضا� الشرقني األدىن واألوسط لالجتماع يف القاهرة مارس (آذار)  

له    يف مؤمتر القاهرة تقّدم لورانس، الذي أحلقه تشرشل بوزارته بصفة مستشار، ابقرتاح عدد من اإلجراءات بدت     
قادرة على هتدئة األوضاع القائمة. أما فيصل فقد فاز بعرش العراق، وخلقت مملكة صغرية يف شرقي األردن وضعت  

 مقّدراهتا بني يدي أخيه عبد هللا. إنّه ترقيع ساخر يف مواجهة البناء العظيم الذي وعد به لورانس أصدقاءه العرب.  

انس يف مهّمة إىل جّدة ليطلع الشريف حسيناً على القرارات املّتخذة. لكّن  ومل يكد املؤمتر يبلغ �ايته حىت أوفد لور     
زعيم أسرة اهلامشيني أصبح مبرور الزمن شيخاً سوداوّي اخللق ذا مزاج حانق. إّن جمرد كلمة "انتداب" كانت كافية  

فلسطني مل يعد ميسك  إلخراجه عن طوره. وعندما علم أبّن فيصالً لن يفوز بسور� وأّن عبد هللا لن حيصل على  
نفسه. فرفع عصاه على لورانس واهتمه ابخلداع والدجل وهّدده إبلقائه من سلم القصر. أما لورانس فقد قطع احملاداثت  

 وعاد إىل القاهرة مقروح الفؤاد.  
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.  1921  ومن هنا توّجه إىل عمان ليقنع عبد هللا ابالكتفاء بقطعة األرض الضيقة اليت قّدمت له سبتمرب (أيلول)     
كانت هذه املهّمة من الكراهية حبيث وجب على لورانس أن جيعل فيها من نفسه احملامي املدافع عن هزميته. فوجد  
يف عمان فيليب الذي جاء يشغل وظيفة املمثل لصاحب اجلاللة الربيطاين. وعلى عكس ما كان منتظراً بدا الرجالن  

امهما، ومل يريدا أن يبسطا خالفاهتما أمام األنظار املعادية لشعب  متفامهني متاماً. لقد خسر كالمها كثرياً من أوه 
أجنيب. وز�دة على ذلك فقد كا� ميلكان الفضيلة الربيطانية اخلالصة يف جتّنب هبوط خالفات الرأي بينهما إىل  

 مستوى املنازعات الشخصية.  

وحسب، بل حاول أن يداري الشعور بعزة  وقد كان يف وسع فيليب أن ينتصر. فلم ميتنع عن انتهاز هذه الفرصة     
النفس عند لورانس، مثّ ابلغ يف لباقته حىت أنّه دافع عن صاحبه ضّد املشّنعني عليه. وكم كانت دهشته شديدة حني  

 ".  ) 1( وجد عنده "مزجياً مثرياً للفضول من الرجولة واحلساسية األنثوية  

وقد فّسر شذوذه "ابألصالة العميقة، والرغبة الساذجة يف الدعاية، واملزاج الفكري املّتجه حنو الزهد والتقّشف" مضيفاً     
 ".  ) 2( إىل ذلك قوله: إّن فيه دون ريب "شيئاً ما من العبقرية  

 الثامن من ديسمرب (  لكّن لورانس، يف تلك الفرتة، كان جيتاز أشّد أزمة مؤملة يف حياته. فعندما غادر عمان يف    
، وبعد أن نقل سلطاته إىل فيليب كان ذلك للعودة إىل انكلرتا، واالستقالة من كّل وظائفه  1921كانون األول)  

 .  1922أغسطس (آب)    3والتطوّع يف القوات اجلوية امللكية كجندي عادي  

درجة حنث املنتصرون بكالمهم؟    فهل شرح خلصمه املنافس، قبل أن يرتكه، أسباب �سه؟ وهل حّدثه إىل أية     
ليس هذا مستحيًال. لكّن فيليب كان يعلم من األمر ما يعلمه صديقه. مث انتهى به األمر شخصياً، وقد تقّزز بدوره  
أكثر فأكثر من سياسة بريطانيا العظمى جتاه البالد العربية، إىل تقدمي استقالته من كّل وظائفه بعد وقت قصري وحلق  

 
 . 50  –  49. هـ. سانت جون ب. فیلبي، أ�ام عر��ة، ص   1
 .  243، ص 1959انظر: غـ. ر�كمانز، في الموزابون،    . 2
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جلزيرة العربية. أما ابن سعود، وقد أحس أبنّه مهّدد جبنون العظمة عند احلسني وأنه قد "ترك" من قبل  اببن سعود يف ا 
بريطانيا العظمى اليت ضمنت استقالله، قرر أن يتجاهل معاهدة عقري بدفع األخوان ضد احلجاز. ومنذ ذلك اليوم  

 " ) 1(  مع الغرب  تعّني مصري فيليب: " لقد اختار احلرية، بقطع كّل روابطه �ائياً 

هنا اختلفت وتباينت املسريات الروحية بني فيليب ولورانس. كتب مؤّلف أعمدة احلكمة السبعة يقول: "من الشرق        
استطعت أن أتبّني الغرب ومعاهداته بعينني جديدتني فأكّف عن اإلميان به."لكّنه مع ذلك مل ينقطع عنه هبذا القدر.  

يار آماله، ليتطوّع كجندي بسيط يف القوات اجلوية امللكية، منتقالً بذلك من "السلطة  لقد رجع إىل انكلرتا، رغم ا� 
املطلقة" إىل "اخلضوع املطلق". لقد فرض عليه أن خيضع لصليب اآلالم ثالثة عشر عاماً قبل أن يقتل نفسه يف  

 حادث عجلة خبارية.  

ل التحليقات اخليالية اخلاطفة، والسقوط اليائس. وملا كان  لكّن فيليب مل يكن له مزاج توماس ادوارد. إنّه مل يكن رج      
عنيداً صلباً عناد خصمه املنافس وصالبته اتبع هو أيضاً مغامرته حىت النهاية. لقد اختذ طريقاً خمتلفة ولكنها جذرية  

صله ابلغرب،  أيضاً. فبدالً من أن يضّج ويثري الفضائح وينتفض يف مكانه، قطع بكل هدوء كّل الصالت اليت كانت ت 
 وانطلق وهو يهز غبار حذاءيه. وملا كان قد اختذ قراره يف صمت فقد حّققه دون ضجة.  

وبعد أن أجنز هذا التغيري الكامل لوجهته، شارك إىل جانب عبد العزيز يف غزو احلجاز. فشهد حصار جدة، الذي      
" ودخل دخول الفاحتني إىل  ) 2(   عاماً يف القفر أورد كّل تفاصيله املضحكة يف بعض األوقات يف كتاب بعنوان "أربعون  

 . 1915ديسمرب( كانون األول)    23هذه املدينة يف صحبة امللك نفسه  

كان لورانس قد دخل دمشق قبل ذلك بسبعة أعوام وسط عاصفة من اهلتافات. أما فيليب فقد اجتاز جدة يف      
 ني.  صمت مغموم مكروب، ألّن السكان كانوا يرهبون تعّصب الوهابي 

 
 .5. غـ. ر�كمانز، هـ. سانت جون فیلبي، ص   1
 .142 –  110. هـ.سانت جون ب.فیلبي، أر�عون عامًا في القفر، حصار جدة، ص   2
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 ومع ذلك فإّن حترير دمشق مل يكن غري هلب من �ر القش احملرتق، بينما السعوديون ما يزالون يف جدة حىت اليوم. 

منذ ذلك الوقت، أقام فيليب �ائياً يف اجلزيرة العربية، وانضوى، دون التفكري يف العودة، يف الطائفة الوهابية اليت تبىن      
 . ) 1( ها أيضاً  أساليبها ولباسها ولغتها، ودين 

. ووصف لنا بعبارات أّخاذة االنفعال  1930وملا كان قد دخل يف اإلسالم، فقد قام حبّجته األوىل إىل مكة عام     
العميق الذي استوىل عليه عند رؤية احلجر األسود وجبل الرمحة. كتب يقول: " شعرت بنفسي وكأنين روح جتّرد من  

 .  ) 2( إىل بيئته الطبيعية  جسده، مث عاد حبادث عارض، أو مبعجزة،  

. قال: " إّن انفعااليت اليت هي من التعقيد حبيث ال أستطيع  ) 3( لقد أحّس يومذاك وكأنّه اجتاز �ر روبيكون      
حتليلها، وجب أن تكون كانفعاالت الكثريين من الرجال اآلخرين يف املاضي، الذين، منذ زمن قيصر حىت أ�منا هذه،  

كيب من خلفي،  قد قاموا بكامل وعيهم، خبطوة إىل األمام، يعلمون أّ�ا جيب أن تكون �ائية. وملا كنت قد أحرقت مرا 
 . ) 4( دخلت يف عمل جديد، دون أن خيامرين ظّل من األسف أو أتنيب الضمري  

يقول لنا صاحب الغبطة ريكمانز: " كان اتصاله ابلوسط الوهايب مبثابة جتّل من التجليات. وتبّني له ألول مرة أّن      
رة العربية أن تتوّحد، وما كان هلذه الوحدة أن  املثال الديين ميكن أن يكون مخرية حلياة أّمة أبكملها. فما كان للجزي 

تستمر دون هذه اخلمرية. وأيضاً فإنّه مل يكن حيّس أبي أسف لغياب القليل الذي كان قد بقي من تقليد شكلي،  

 
   - .6. غـ.ر�كمانز، المصدر نفسه، ص  1
 . 281. هـ.سانت جون فیلبي، أ�ام عر��ة، ص  2
. رو��كون: نهر صغیر �ان �فصل ا�طال�ا عن بالد الغول. و�ان مجلس الشیوخ حما�ة لروما من جیوش الغول، قد اعتبر خائنًا �ّل من   3

ذا الدفاع هو الذي ازدرى �ه ق�صر �اجت�ازه نهر الرو��كون وقد صرخ  �جتاز هذا النهر على رأس فیلق من الجند أو جمهور من الرعاع. ه
 قائًال: (لقد تقّرر المصیر). إنها ع�ارة تستعمل حین اتخاذ قرار جريء وحاسم. ف�قال �المعنى نفسه: اجتاز الرو��كون."المعّرب".

 .  146ص   . هـ. سانت جون فیلبي، أر�عون عامًا في القفر، الخطوات األولى في اإلسالم، 4
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  خال من املعىن يف بيئة املتطّهرين يف الصحراء. ودون أن يتخّلق أبخالق املتطّهرين لكراهيته لكّل أنواع التعّصب، قّرر 
 . ) 1( أن يعبد هللا كما كان يعبده هذا الشعب الذي أصبح منذ ذلك اليوم شعبه 

ومنزالً آخر    – "بيت الوحي"    – جعل منه    – أما امللك الذي منحه اسم "الشيخ عبد هللا" فقد وهبه منزالً يف مكة      
 .  ) 2( متواضعاً جداً يف الر�ض ليسمح له ابملشاركة يف جلسات جملس التاج  

هكذا انعقدت أواصر الصداقة اليت مجعت ملدة ثالثني عاماً وارث الزعماء البدو والعميل الربيطاين القدمي. كا�      
يتالقيان كّل يوم يف ديوان القصر امللكي حيث جيتمع اجمللس الذي يناقش أعضاؤه، وهم جلوس فوق البسط على  

، بينما يتخذ امللك جملسه، تبعاً للعادة البدوية، عند زاوية  امتداد اجلدران، مشكالت الدولة وقضا�ها يف وقار شديد 
اجلدار الداخلي من القاعة قرب النافذة. وقد حيدث يف أوقات كثرية أن يستدعي صديقه خالل النهار لريى رأيه يف  

 .  ) 3( موضوع من املوضوعات املهمة  

بتشارلز كرين واملهندس األمريكي      امللك  الذي عّرف  فيليب هو  بتنقيباهتما    إّن  انتهيا  اللذين  كارل س. تويتشل، 
اجليولوجية إىل الكشف عن حقول النفط اليت صنعت ثروة األسرة احلاكمة. لقد حاول ابدىء األمر أن يكل العمليات  
إىل شركة نفط العراق، حيث يغلب فيها النفوذ الربيطاين، لكن األمريكيني، بتقدميهم لشروط خري من سواهم، جعلوه  

 ن موقفه.  يقلع ع 

منذ ذلك الوقت خّصص أكثر أ�مه الكتشاف البالد والتعّرف إىل خفا�ها، وال يسعنا إال أن نعجب جبملة      
 املالحظات واملعارف اليت حصل عليها هذا اهلريودوت اجلديد خالل رحالته.  

 
 . 6غـ. ر�كمانز، هـ. سانت جون فیلبي، ص  .  1
 . �ان �حضر الجلسات �صورة غیر رسم�ة ألّنه رفض أن �سّمى مستشارًا للتاج، ل�حتفظ �استقالله �امًال.   2
 . 7غـ. ر�كمانز، المصدر نفسه، ص   . 3



424 
 

فيليب عرب املقاطعات املختلفة    وإنّه ليصعب علينا العثور على بدوي أجنز من الرحالت عدداً أكثر من تلك اليت أجنزها 
،  ) 1( لشبه اجلزيرة هذه. ليس من مدينة، أو قصبة أو واحة واقعة يف املساحات املرتامية بني أرض مدين يف الشمال 

حىت قطاع جنران يف اجلنوب، ومن شواطىء البحر األمحر يف الغرب حىت شواطىء اخلليج العريب يف الشرق إال أملّ هبا  
من جانب إىل جانب، وأّول من رسم  )  2( أو طويلة. بل إنّه أول من اجتاز صحراء الربع اخلايل الكبرية  يف ز�رة قصرية  

 خريطة للجزيرة العربية الوسطى. على أّن أنشطته مل تتوّقف عند هذا احلد وحسب.  

ارو.  بغري حق على ما يبدو، يف قرية ع   – ، كانت تشكيالت سعودية قد أقامت  1932  –   1931خالل شتاء      
بلهجته الساخرة: "    ) 3( فعمد اإلمام حيىي، كإجراء انتقامي إىل احتالل جنران حيث حاولت قواته، كما يقول فيليب  

 القيام بسلسلة من أعمال االغتصاب والسلب والتدمري... ".  

فغضب ابن سعود، ووّجه ضّد هذه القوات وحدات من األخوان بقيادة لؤي، بطل الكرمة. فاستطاعت هذه      
الوحدات أن ترغم احملتلني اليمنيني على االنسحاب من جنران وأن هتزمهم شر هزمية. مثّ انعقدت مفاوضات إليقاف  

كان راغباً يف فقء هذا الدمل الذي كان يثري    إطالق النار. وملا طالت هذه املفاوضات، نفد صرب ابن سعود. وملا 
 اجملادالت املتكّررة أصدر أمره إىل ولديه سعود وفيصل، ابلتوجه إىل صنعاء، عاصمة اليمن. 

، اجتازت القوات السعودية احلدود اليمنية يف ظل عاصفة رملية. ويف أقّل  1934ويف اخلامس من أبريل (نيسان)      
مدينة احلديدة، وهي مرفأ على البحر األمحر، كانت عاصمة اليمن تستمد منها مؤونتها.  من ثالثة أسابيع، بلغ فيصل  

ويف تلك األثناء كان سعود قد احتّل مقاطعة هتامة. فبدت املقاومة اليمنية يف حالة ا�يار اتم. لكّن غارة فيصل  
اليمن، سفحاً حيمي مدينة عدن واألراضي    اخلاطفة مل تلبث حىت أنذرت الدول الغربية ويف مقدمتها انكلرتا، اليت ترى يف 

 
 . 1957انظر: سانت جون فیلبي، أرض مدین، لندن،  .  1
 . 1933سانت جون فیلبي، األرض الخال�ة، لندن،   :. انظر 2
 . 185سانت جون فیلبي، الیو�یل العر�ي، العالقات مع ال�من، ص .  3
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التابعة هلا. فتوّجهت سفن حربية بريطانية وايطالية وفرنسية حنو احلديدة وأنزلت فيها مراسيها، إلرغام السعوديني على  
 االعتدال يف تصرفاهتم... ".  

حكيمة منه، قّدر أنّه ال يسعه    وهنا أدرك ابن سعود معىن هذا التحذير وقد كان موجوداً يف مدينة الر�ض. وبرؤية      
 أن يتجاهل ذلك. فأرسل إىل ولديه �مرمها ابالمتناع عن متابعة التقّدم.  

مايو    13وبعد وقت قصري انعقدت مفاوضات جديدة يف مدينة الطائف بني السعوديني واليمنيني. مثّ انتهت يف     
ديدة واجلالء عن هتامة، مقابل تعويض جمز يدفع  مبعاهدة يتعّهد فيها ابن سعود بسحب قواته من احل   1934(أ�ر)  

 له.  

لكّن معاهدة الطائف مل حتل دون استمرار أسباب االحتكاكات. وكان احلل العقلي الوحيد يقضي ابحلد منها.      
وقد وكل ابن سعود هذه املهمة لفيليب، الذي قبلها بكّل سرور. فهي اليت جعلت منه حكماً بني العربية السعودية  

 من.  والي 

انطلق فيليب يف طريقه، فاّجته أوالّ حنو أهبا، عاصمة مقاطعة عسري، بعد أن استأذن    1936مايو (أ�ر)    19ويف      
امللك ابلسفر يف عشرة، مصّمماً منحدرات وادي رانية، مث وادي بيشا، ووادي تثليث، مصّمماً على متابعة السري  

زيرة العربية من الشمال إىل اجلنوب، بعد أن ّمت اجتيازه هلا من الشرق  حىت احمليط اهلندي ليكون أول أورويب جيتاز اجل 
إىل الغرب، ومن الغرب إىل الشرق. لقد جتّول ابتداء من أهبا اجلزء اجلنويب من احلجاز يف كل اجتاه، مثّ رسم خريطة  

.  ) 1( خص احلدود ومعاملها  حدودية يف املنطقة احملاذية لليمن وأشرف على أعمال اللجنة املختلطة املكلفة بوضع شوا 
  650فلم تلبث هذه اجلهود أن كشفت عن انتظام مائتني وأربعني شاهداً من شواهد احلدود على امتداد خط يبلغ  

. وقد وضع، يف رسم  ) 2(   كيلو مرت يبدأ من نقطة على البحر األمحر قائمة بني معصم ومعيدي حىت ختوم الربع اخلايل 
ت معاً، كالً من املعطيات اجلغرافية ومواطن الكأل اليت تراتدها القبائل. واجلدير ابلذكر  احلدود، موضع االعتبار يف وق 

 
الحرفي  كان لورانس قد أسهم في رسم الحدود الخاصة �شرقي األردن في مؤتمر القاهرة. ومن هنا �جب أن یؤخذ تأكید فیلبي في هذا المیدان �معناه    . 1

 وهو الذي ذ�ر ف�ه أّنه ولورانس قد لع�ا دورًا في التعدیل الذي خضعت له خر�طة الشرق األوسط. 
 . 12. غـ. ر�كمانز، ص  2
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أّن توّصله إىل حتقيق هذا الغرض دون إحداث منازعات جديدة، يشهد، يف وقت معاً، على مهارته كدبلوماسي  
ى مراعاة التطبيق الدقيق لبند  ونفوذه بني الناس على امتداد تلك املنطقة. كما أنّه حرص، ابإلضافة إىل ذلك، عل 

من مخسة كيلومرتات من خط    – املعاهدة الذي تعهد الطرفان مبوجبه ابالمتناع عن بناء املواقع احلصينة على أقل  
 احلدود الفاصل بني اجلانبني.  

  . هبط فيليب 1870وبعد أن قضى شهراً يف واحة جنران، حيث كان هاليفي أول من اكتشف كتاابت سبئية عام      
حنو اجلوف اجلنويب، ليبلغ شبوة، عاصمة حضرموت القدمية. ويف �اية شهر أغسطس (آب) وصل إىل شبام، وترمي  

 وسيوون. ويف ضوء خططه، وصل إىل احمليط اهلندي عند بالد الشحر، ومنها إىل املكال.  

ألراضي ذات التابعية  يقول لنا ريكمانز: "مل تستقبل سلطات عدن مبودة خاصة حضور رسول البن سعود فوق ا     
الربيطانية. وز�دة على ذلك، شاع بني الناس أّن فيليب قد نفذ إىل حضرموت على رأس مفرزة من اجلنود الوهابيني.  

.هذا مع العلم أنّه فيما وراء احلدود السعودية مل يعد يتمّتع حبماية ابن سعود.  ) 1( لكّن فيليب مل يصر على خط سريه 
 يرة العربية سيغمض عينيه عن جماوزته ملنطقة احلدود شرط أال يسبّـب له ما يزعجه.  كان يعلم أّن ملك اجلز 

ويف طريق العودة شاهد من بعيد خرائب مأرب األسطورية، عاصمة السبئيني القدمية، لكنه مل يستطع النفاذ إليها     
 . ) 2( صديق البن سعود    بسبب من سوء نظرة حاكم املقاطعة إليه، الذي كان خياف أن يغضب اإلمام ابستقبال 

وبعد العودة إىل جنران توّجه فيليب حنو مرفأ جيزان املطل على البحر األمحر مث صعد سهل هتامة حىت بلغ جدة.      
ألف كيلو مرت مربع، مل يكن قد اكتشف    200هكذا مل يعني حدود اململكتني وحسب بل جتّول يف منطقة مساحتها  

 بعد اجلزء األكرب منها.  

 
 لسابق نفسه. . المصدر ا 1
. �ان هانز هیلفر�تز، المكتشف األلماني، قد شاهد تلك الخرائب قبل ذلك �عام واحد، لكنه لم یتوّقف عندها، �سبب السلوك العدائي عند  2

 السكان. 
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فيليب، بعد أداء هذه املهّمة، قد بدأ يشعر بنمو اهتمامه بكتاابت ما قبل اإلسالم اليت شاهد مناذج كثرية منها  كان      
فقد لقي فيها امللك    1937فرباير (شباط)    18على امتداد الطريق. وملا كان قد حلق مبكة يف بداية موسم احلج  

  1951فولد مشروع البعثة اليت قدر له القيام هبا فيما بعد عام    وأطلعه على رغبته يف إعداد تقومي مبا شاهده يف الطريق. 
بصحبة ثالثة من العلماء البلجيكيني ذوي الشهرة العاملية: الكاهن ريكمانز، من جامعة لوقان، وابن أخيه جاك  

 .  ) 1( ريكمانز مث الدكتور فيليب لبينيز  

هذه ليست املناسبة اليت تصلح إليراد التفصيالت اخلاصة بتلك الرحلة املدهشة، واليت كان حيلو له أن يطلق عليها      
 اسم "اللحن املسكر" يف حياته.  

كيلو مرت وجتّولت    5448ولنقتصر على القول أبّن القافلة الصغرية، اليت نظمت برعاية امللك، قد اجتازت مسافة      
كثر من ألفي كيلومرت يف مناطق كانت ما تزال جمهولة، ومحلت معها يف طريق العودة ابإلضافة إىل جمموعة  فيها وبينها أ 

ألف كتابة من الكتاابت السبئية وما قبل    15كبرية من املالحظات اجليولوجية، والزولوجية، والظروف اجلوية، قرابة  
 . ) 2( اإلسالمية، منسوجة بعناية اتمة، ومصورة ومبوبة  

، كانت اجلزيرة  ) 3(   وبينما كان فيليب يسّدد احلساابت املرتتبة على هذه املهّمات وينصرف إىل االستمتاع ابلنقوش     
العربية ختضع لتحّول عميق، لقد كانت تتدّفق على البالد موجات من الذهب مع تدّفق موجات النفط، تلك  

 
في الجز�رة العر��ة   . �ان فیلیب لبینیز، المكلف بتدبیر الجانب المادي من ال�عثة، وضع تقر�رًا حول "غارة الر��ع" هذه في �تا�ه: "مهمة 1

 .  1956الوسطى"، أدر�ان میزونوف، �ار�س، 
،وأ�ضًا من قبل   317  –  267نشرت هذه الكتا�ات برعا�ة المعهد االستشراقي لجامعة لوفان، من قبل غـ. ر�كمانز، في الموزایون ص    . 2

ر�كمانز، المؤسسة الملك�ة في الجز�رة العر��ة . �ما نذ�ر في الوقت نفسه �تا�ًا لجاك  342  –  318جاك ر�كمانز، المصدر نفسه ص  
 . �تب هذا الكتاب تمامًا قبل تار�خ ال�عثة.1951، لوفان،   28الجنو��ة قبل اإلسالم (معین وس�أ) مكت�ة الموزایون، مجلد 

ر المستشرقین الثالث والعشر�ن، �مبر�دج  ) األعمال الخاصة �مؤتم   1952  –   1951هـ. سانت جون فیلبي، �عثة دراسات النقوش في العر��ة السعود�ة (  .   3
 . 109و    91  –   90ص    1957. لندن  1954أغسطس (آب)    28  –   21من  
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مية وتزلزهلا. لقد انصرف فيليب يف مقدمة كتابه "العربية السعودية"  املوجات اليت هتز البىن املتقّشفة للدولة الوهابية القد 
 .  ) 1( إىل وضع التكّهنات القائمة  

واجتاحت األحداث امللك ابن سعود العجوز دون أن يكون مستعداً الستقباهلا. وهو الذي قضى حياته كلها      
يخوخته حتت ثقل الثراء. فأصبحت مطالب  يعيش عيشة بدوي زاهد عادل تقي. نعم، لقد عاش فقرياً مثّ سحق يف ش 

من حوله شديدة مبالغة بينما عجزت صحته املتعبة عن وضع حد للمّد الصاعد من الفساد الذي محله خباصة أ�س  
قادمون من اخلارج ال ذمة وال أخالق هلم الستغالل هذا الشعب الزاهد الذي مل يكن قد أُِعدَّ بعد الستخدام هذه  

   . ) 2(    الثروات الكبرية 

وزاد املوقف سوءاً بعد وفاة ابن سعود. أما فيليب فكان يتأّمل لرؤيته هذا القدر من الفضائل األساسية قد ضّحي به      
على مذبح الشهوة إىل الربح، بينما أخذ الزهد يرتاجع أمام أشّد أنواع اإلسراف جنو�ً. ومما ال ريب فيه أّن فيليب مل  

تذّوقه الفطري للزهادة مع تقّدم السن به قد اسرتّد نشاطاً جديداً يف ظل املعطف    يكن من املتطّهرين أبداً. لكن 
 الوهايب.  

، سلسلة من احملاضرات نوقشت فيها املعضالت  رامكو ، ألقى، ابعتباره ضيفاً على األ 1955ويف فرباير ( شباط )      
تعبري تربّرها دون ريب سعة اخلدمات اليت قّدمها  السياسية واالقتصادية اليت كانت تواجه العربية السعودية حبريّة يف ال 

إىل األسرة احلاكمة، لكنها مل تكن تسّر القصر امللكي وال حكومة الر�ض. مث ساء املوقف أكثر فأكثر حني ُنِشَر  
 قسٌم من هذه احملاضرات يف جملة الشؤون اخلارجية الصادرة يف لندن.  

وهنا مل يطل رد الفعل. فقد منع كتابه "يوبيل العربية السعودية" من التداول يف البالد، وهو الذي نقله إىل العربية      
 وطبعه يف القاهرة حمافظ مكة القدمي. كما طُِلَب من فيليب استدراك ما كتبه وحتويل كتاابته إىل املراقبة أو مغادرة البالد.  

 
 . 1955. هـ. سانت جون فیلبي، العر��ة السعود�ة، لندن،   1
 . 16. غـ. ر�كمانز، هـ. سانت جون ب. فیلبي، ص   2
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دمي االستجابة هلذا األمر. وكان قد انقضى على اليوم الذي طرد فيه لورانس من جّدة  رفض مستشار ابن سعود الق     
بغضب من احلسني، ثلث قرن من السنني. وهذا فيليب بدوره يغادر اجلزيرة العربية بقلب ممّزق. كتب يقول: "عند ظهر  

 . ) 1( أعود إليها أبداً  وّدعت منزيل ابكياً وغادرت الر�ض لكي ال    1955اخلامس عشر من أبريل (نيسان)  

وتدّخل بعض األصدقاء ملصلحته عند امللك سعود. وقالوا له أّن فيليب ال يستحق مثل هذه النكبة. وليست      
انتقاداته بعد كّل ذلك غري تعبري عن حّبه امللتهب للجزيرة العربية... فلم جيدوا مشقة يف رّد امللك عن قراره الذي يبدو  

ن أحد أخوته. قال امللك: "أ� ال آخذ على الشيخ عبد هللا نقده حلكوميت، لكّنين ألومه  أنه قد أصدره بتحريض م 
 على أنّه مل �تين ليقول يل ما عنده شخصياً بدالً من أن يبسط املوضع أمام مجهور أجنيب غريب".  

هناك ما يعرتض عودته  وغفر سعود لفيليب ما صدر عنه خالل بضعة شهور. فألغى قرار النفي وأفهمه أنّه مل يعد      
إىل اجلزيرة العربية. أّما فيليب الذي كان جيد من أمل النفي ما هو أقسى عليه من استعداده لالعرتاف خبطأه، فقد ابدر  

. وقد كّرس ما بقي من  1956مايو (أ�ر)    30إىل اإلفادة من هذا العرض وعاد لإلقامة يف منزله الصغري يف الر�ض  
 . ) 2( كتابة مذكراته وإعداد كثري من اجمللدات اليت مل تطبع حىت اليوم  سنوات حياته األخرية ل 

، يف أثناء عودته من رحلة إىل  1960/    9/    30وقد تويف يف العام اخلامس والسبعني من عمره يف مدينة بريوت      
للقاء سيكون اللقاء  أورواب زار خالهلا غـ. ريكمانز، مع العلم أّن أحد رفيقي االكتشاف مل يكن يفكر يف أّن هذا ا 

 .  ) 3( األخري ال سيما وأّن فيليب قد أظهر الكثري من النشاط واملرح عنده  

  : إنّه يسرتيح اليوم يف "الباشورة" املقربة اإلسالمية الصغرية. وقد كتب ولده على شاهد قربه هذه العبارة البسيطة     
 "هنا يسرتيح أكرب مكتشفي اجلزيرة العربية". 

 
 . 16. هـ. سانت جون فیلبي، أر�عون عامًا في القفر، ص  1
 نها �خاصة الكتاب الثاني من مؤلفه: أرض مدین، تار�خ والیته في عمان وترجمة لح�اة الملكة بلق�س.  . نذ�ر م 2
 . انظر: غـ. ر�كمانز، المصدر نفسه.  3
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يف سكينة مقربة لبنانية صغرية، الرحلة الطويلة اليت بدأها منذ أوائل احلرب العاملية األوىل، يف صحبة  هكذا انتهت،      
توماس ادوارد لورانس. لقد كانت هلذين الرجلني عواطف مشرتكة هي حبيث ال ميكن أن يكو� عدوين حقيقيني رغم  

 أ�ما قد تصادما يف الغالب خالل حياهتما العملية.  

قد تالقيا يف عامل أفضل. فإّن الثابت أ�ما لن يتابعا الطريق فيه جنباً إىل جنب،    ) 1( ورنس" و "عبد هللا"  ل "   ولو أنّ     
 لزّودا� فيها ِحبوار أمواٍت رائع.     – اليت تشغل فيها اجلزيرة العربية مكان الصدارة    – ولو أتيح لنا أن نسمع حماوراهتما  

 1961نوفمرب (تشرين اثين)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 . هذان هما االسمان اللذان �ان العرب �طلقونهما �الترتیب على الشاعر والمكتشف.   1
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