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 اأولاً : الإهداء
"  Acknowledgment "

إىل... 

أصحاب السمو امللكي األمراء أحفاد امللك عبد العزيز.

... ما أشبه الليلة بالبارحة.

... ما أقرب الرياض للدرعية.

إىل... 

أجل  من  والتاريخ  قرأ  الذين  السعوديني،  شبابنا  بعض 
االستعداد لالمتحان، دون وعي وحتليل للاميض القريب.

إىل... 

هويتنا  عن  األسئلة  يطرحون  الذين  السعوديني،  أقراين 
ومستقبلنا. 
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ثانيااً : املحتويات 
"  Contents "

الصفحة

5اإلهداءأواًل :

6املحتوياتثانيـــًا :

7مقدمةثالثـــًا :

14تعريف القيادةرابعـــًا :

25التعريف بامللك عبد العزيزخامسًا :

28مبادئ القيادة عند امللك عبد العزيزسادسًا :

114النمط القيادي للملك عبد العزيز يف الرتاث اإلسالميسابعــًا :

123النمط القيادي للملك عبد العزيز يف الفكر الغريبثامنــــًا :

135التوصياتتاسعــًا :

138املراجععاشـرًا :
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ثالثااً : مقدمة 
"Instruction"

"إن يل نفًسا تواقة، لقد رأيتني وأنا باملدينة غالم مع الغلامن، 
ثم تاقت نفيس إىل العلم... ثم تاقت نفيس إىل السلطان... ثم 

تاقت نفيس إىل اآلخرة والعمل بالعدل ".
]عمر بن عبد العزيز[

احلمد هلل رب العاملني، وال عدوان إال عىل الظاملني، وأصيل 
وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني ؛ سيدنا حممد وعىل آل بيته 
الدين،  يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  من  وعىل  الطاهرين،  الطيبني 

وعنا معهم برمحتك يا أرحم الرامحني. أما بعد،

علامء  وعند  قليًل،  األربعني  من  أكثر  العمر  من  بلغت 
رسول  أو  نبي  يبعث  فلم  النضج،  بسن  هذا  يسمى  الرشيعة 
يقول  األربعني،  يف  كان  إال  السالم(  عليه  عيسى  )باستثناء 

پ     پ     پ پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     اهلل تعاىل :نث 
]القصص:14[. مث  ڀ ڀ     

حيث  العمر؛  منتصف  أزمة  سن  هذا   : النفس  علامء  ويقول 
وماذا  نحن؟  أو  ؟  أنا  من  مثل  األسئلة،  طرح  من  اإلنسان  يكثر 
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فعلت ؟ أو فعلنا ؟ وماذا سنفعل ؟... يطرح تلك األسئلة الكثري 
واخليام،  الطني،  بيوت  أدركوا  الذين  السعوديني  من  أقراين  من 
دولة  أنفسنا  نجد  ثم  مكان،  كل  يف  والغبار  الضيقة  والشوارع 
يبحث  تقليدي  جمتمع  من  قيايس  زمن  يف  بالكلية  ينتقل  ووطًنا 
أحدهم عن قراءة الرسالة وال جيد ذلك إال بصعوبة... إىل جمتمع 
احلضاري،  وسلوكه  التحتية،  وبنيته  تعليمه،  يف  متقدم  مدين 

هضمه. يصعب  هائل  وانفتاح 

الذين  الدوليني  اخلرباء  أغلب  به  يشهد  التقدم  وذلك 
بالواقع  اعرتفوا  الذين  العرب  املثقفني  كبار  وأخرًيا  قابلتهم، 
بعضهم  عىل  استعىص  حيث  بعضهم،  عن  رغاًم  امللموس، 
ا  وسياسيًّ نجاٍح،  وصانَع  وأديًبا،  مفكًرا  السعودي  يكون  أن 

حمرتفًا، ورجل أعامل فذ.

وطننا  أبناء  من  قلة  عىل  استعىص  أنه  العجيب  الغريب 
نر  مل  الليل،  كحاطب  وهم  هنار،  ليل  جيلدوننا  فهم  أيضًا، 

خريهم، ومل نر رشهم واحلمد هلل.

إنه زمن طرح األسئلة، أ إىل املايض البعيد !! أم احلارض الضاغط 
باحلفاظ  أم  الرقمية!  بثورته  املستقبل  إىل  أم   !! اجتاه  من كل  علينا 

عىل ما نحن عليه واالنتظار، وليس باإلمكان أحسن مما كان.

وأنا أرى - واهلل أعلم - أن الذهاب إىل املايض البعيد سيوقعنا 
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عجز  عليه  نحن  ما  عىل  والبقاء  للستنساخ،  القابل  غري  احللم  يف 
عن اللحاق بالركب، والقفز إىل املستقبل خماطرة هائلة غري قادرين 
أفعاٍل وترصفات يف جمملها  الضاغط ردود  عىل حتملها، واحلارض 

تكتيكية، إذًا ما العمل ؟...

متنقاًل  والغريب  والقومي  اإلسالمي  للتاريخ  قراءيت  بعد 
ابن األثري، وابن  الكتب بني أفالطون، وأرسطو و  أمهات  يف 
األزرق،  وابن  طبطابا،  ابن  و  خلدون  وابن  والفارايب،  كثري، 
وتوما األكويني، ومارتن لوثر، و مونتسكو، وروسو، وكارل 
ماركس، وابن برش، وابن غنام، وكنز. ثم حممد عبده، ورشيد 
رضا، وأرسالن، ثم فيلبي، وحافظ وهبه وأمني التميمي)1(.

امللك  شخصية  قراءة   : هي  املهمة  احللول  أحد  أن  وجدت 
واإلصلح  البناء  منهج  واستخلص  سعود،  ابن  العزيز  عبد 
األسئلة  نطرح  مرة  كل  يف  عليه،  والبناء  االستئناف  ثم  والتغيري، 

وملاذا؟؟ بقوة، 
حيدث  مل  واحلضارية،  الدولية  اللعبة  وقواعد  مبادئ   • ألن	
ا بعد الثورة الصناعية واحلرب العاملية  عليها تغيري كبري جدًّ

األوىل.

من  العديد  نرش  يف  مؤخًرا  برزت  التي  العزيز  عبد  امللك  لدارة  )1( الشكر 
املصادر التارخيية املهمة بأسلوب علمي رصني واحرتاف سيايس عايل.
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املحيل  واقعه  عىل  ومتفوق  ومميز،  ناجح،  نموذج  •ألنه  	

واإلقليمي.
•يمكن للقادة واملؤثرين من حماكاته، وملسه، وفهمه، فهو  	

قريب زمنًا ومكانًا.
ا، وكّل راٍض عنه  ا ودوليًّ •ألنه حقق إمجاعًا والتفافًا وطنيًّ 	

من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار، ومن أعىل إىل أسفل.

إن املبادئ اخلمسة عرش للقيادة عند امللك عبد العزيز هي 
تلك  من  نطور  ألن  تدفعنا  التي  القراءات  إحدى  من  قراءة 

التحليلية. املدرسة 

اخلطاب  إال  يتقبلوا  ولن  مناقشون،  و  حماورون  فشبابنا 
وعلينا  والسنة،  الكتاب  لثوابت  املحتكم  املتقدم  العقالين 
املزايدات،  بعيًدا عن  املعارص وهنضتنا احلديثة  تارخينا  تسويق 
فلم  ذلك،  إىل  بحاجة  لسنا  ونحن  والسمج،  الفج  والعرض 
صاحب  جمتمعًا  بل  والغزو،  القتل  يعشق  جائعًا  جمتمعًا  نكن 
رسالة هي : السلفية، وروح للقيادة، نحاكي بطوالت التاريخ 

العريب واإلسالمي، ونحن بقية ذلك اجليل العزيز.

مجيَعنا - بدون استثناء - ساهَم يف البناء، حتت راية التوحيد 
وتوحيد الراية، بقيادة امللك الفذ ابن سعود.
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يستخدمها  أن  أحد  من  نرغب  ال  خصوصية  لدينا  نعم... 
لتعطيل البناء والتحديث، كام ال نريد من أحد أن يوظفها القتلع 
معادلة  هي  تلك  اهلواء،  يف  معلقني  ونصبح  جذوره،  من  املجتمع 

املستقبل الكامنة يف روح عبد العزيز ابن سعود.

" املكان   :  )1("Philip Lbenz ليبنز  "فيليب  السيد  يقول 
إىل  التغيري  هذا  أدى  وقد  حتمي،  أمر  وهذا  برسعة  يتطور 
األشياء  إىل  احلاجة  دامت  وما  التقاليد،  من  عدد  عن  التخيل 
اجلديدة مفروضة ؛ فإن التقدم املادي سيمثل يف الغالب نوعًا 
املعتقدات  ترتبك  العكس من هذا عندما  التحسن، وعىل  من 

والتقاليد والعادات فمن الصعب أن يكون املرء متفائاًل.

يصبح  أن  يمكن  ال  فاملسلم  دينهم  يعادل  ديننا  إّن   : تقل  ال 
مسيحيًّا، إنه ال يعرف إال خيارين : اهلل أو ال يشء.

عن  أبًا  وموروثة  وصافية  عريقة  فهي  وعاداهتم  تقاليدهم  أما 
يمكننا  بامذا  العيش،  َنَمط  مع  تتكيف  كانت  ما  وغالبًا  جد، 
عىل  أخوية  ملسة  وعندنا  أبيه،  يد  ُيقبل  العريب  ؟  تعويضها 
الظهر، وهم يستمتعون بالقهوة، ونحن عندنا الكحول، وهم 
مخس  عندهم  وهم  الدخان،  عندنا  ونحن  بالبخور  يتعطرون 

ليبنز، فيليب، رحلة استكشافية ىف وسط اجلزيرة العربية، دارة امللك   )1(

عبدالعزيز، الرياض، 1419 هـ،   ص 64
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صلوات يف اليوم ونحن عندنا أقل.

ولذلك فقد أصبح األرقاء الذين مازالوا هناك إىل اليوم يف 
العائلة ويتقاسمون معها  يعدون جزًءا من  الصحراء  واحات 
إليهم،  إساءة  وأقل  أقل  بغربة  يشعرون  وهم  العيش،  نمط 
مقارنة مع سكان املدن الصناعية يف الصحارى األخرى التي 

بالناس. تعّج 

إن مبدأ العبودية كريه، أليست بعض الدكتاتوريات، وكل 
الربوليتاريا  دكتاتوريات  وكل  بالسكان،  املمتلئة  األماكن 
نوعًا من العبودية اجلامعية املقنعة، وهل هناك أقل إنسانية من 

هذا؟ أحيانًا نعم وأحيانًا: ال.

ولذلك ؛ فإن التقدم احلقيقي الذي يمكن للغرب أن جيلبه هلذه 
بالكثري من احليطة واحلذر وببطء،  الشعوب ال جيب أن يطبق إال 

التقاليد احلضارية املحلية التي يتغذون منها". إذ جيب مراعاة 

استشهادي  كثرة  عىل  الكريم  القارئ  ليعذرين  أخرًيا... 
فاألول:  أمرين،  بسبب  وذلك  غربيني،  وخرباء  علامء  بأقوال 
التطرف  من  سلم  إذا  خاصة  منا  حياًدا  أكثر  بعضهم  ألن 
الديني، فهم مراقبون من اخلارج، أما الثاين : فإن بعض أبنائنا 
وجرياننا يشككون يف مصادرنا التارخيية حمققني املثل العريب " 
املأزومة واملشحونة واليائسة  " فاألمة  لنبي يف وطنه  ال كرامة 
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الدنيا  أن  علموا  وما  ومنجزاهتا،  بطوالهتا  يف  تشكك  أحيانًا، 
دول، وأن الصبح قريب، وعلينا القراءة العاقلة الواعية، دون 

إفراط أو تفريط.

اإلنجليزية،  اللغات  إىل  الكتاب،  أترجم  أن  نيتي  يف  كام 
نفوس  يف  وقعه  يكون  وقد  واألردية،  والفارسية،  والفرنسية 
العلامء  من  الكبري  الكم  عىل  يتعرفون  حينام  أفضل،  هؤالء 

واخلرباء غري السعوديني.

من  يمكننا  وأن  خطانا،  يسدد  أن  القدير  العيل  اهلل  أسأل 
والوطنية،  الدينية  ثوابتنا  حول  نلتف  وأن  البدء،  عىل  العودة 
البناء،  وإعادة  اهلدم  من  بكثري  أفضل  والتحسني  فالرتميم 
ال   - اهلدم  قررنا  ما  إذا  تنفيذه  يمكننا  هنديس  تصميم  فبأي 
ثالثامئة  عن  يقل  ال  عام  نحتاج  بأننا  لك  وأجزم   - اهلل  قّدر 

خمطط هنديس، بعضها معتمد واآلخر غري معتمد.
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ا : تعريف القيادة  رابعاً

"  Leadership Definition "

ملا تكامل حشد عمر  لقتال فارس، وكان وجه 
لشدة  عليهم،  وأثقلها  إليهم  الوجوه  أكره  فارس 

سلطاهنم وشوكتهم وعزهم وقهرهم األمم.

قال أحدهم لعمر: " أّمر عليهم رجاًل من السابقني 
 ! "ال واهلل  فقال عمر:  املهاجرين واألنصار"  من 
إىل  ورسعتكم  بسيفكم  اهلل  رفعكم  إنام  أفعل،  ال 
العدو، فإذا جُبنتم وكرهتم اللقاء، فأوىل بالرياسة 
منكم من سبق إىل الدفع وأجاب الدعاء، واهلل ال 

أؤمر عليهم إال أوهلم انتدابًا ".

] عمر بن اخلطاب[

)اأ(  القيادة لغًة :

 "Definition of Leadership )Terminology("
الدابة من أمامها ويسوقها  : يقود  وق يقال  السَّ )الَقْود( نقيض 
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من خلفها )1(.

ذكر ابن دريد بأن القيادة.. مأخوذة من الفعل )قاد( كام يف: 
فيقتل  القاتل  ينقاد  ومنها   ، قوًدا  يقوده  فهو  بعريه  الرجل  قاد 
اللغة والعلوم  بالذي قتل به. وقد ثبت يف كتاب الصحاح يف 
به  تقاد  الذي  احلبل  وهو   " القياد   " كلمة  من  مأخوذة  بأهنا 
النحو  عىل  هبا  الوصول  وسيلة  هي  فالقيادة  وبالتايل   ، الدابة 
لتلك  ويلزم   ، للمزالق  وجتنًبا   ، للعقبات  تفاديًا  املطلوب 

الوسيلة من يقوم هبا.)2( 

ونحوه  حبل  من  الدابة  به  تقاد  ما   : القياد  بأن  املنجد  ذكر 
يقال: " فالن سلسل القياد،  أي يطاوعك عىل هواك" وأعطى 

فالن القياد أي أذعن طوًعا وقيل كرًها.

ومنها  القائد،  فيه  يكون  الذي  املكان   ، القائد  مهنة   : القيادة 
القيادة العامة أي مركز القائد العام.

مستطيل  : كل  وقادات  وقادة  وقَود  ُقَواد  مجعها  القائد... 
والقائدة األكمة متتد عىل   ، اجلبل  أنف  أو جبل..  من أرض 

)1( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب جملد ) 3 (، مكتبة اخلانجي، 
الطبعة الرابعة، القاهرة، عام 1997م ، ص 84.

دار  العالييل،  اهلل  عبد   ،)  2  ( جملد  والعلوم،  اللغة  يف  )2( الصحاح 
احلضارة العربية، الطبعة األوىل، بريوت، عام  1975م، ص 261.
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األرض.)1(

)ب(  القيادة ا�صطالحًا : 

" Definition of Leadership ) Conceptual("

التأثري  وهذا  اآلخرين  يف  التأثري  حمورها  ظاهرة  القيادة 
عىل  قادًرا  جتعله  معينة  بصفات  يتمتع  شخص  خالل  من  يتم 

ممارسة هذا التأثري بفاعلية، وهو ما يطلق عليه القائد.)2(

القيادة   "  Tomas Jordon جوردن  توماس   " يعرف  و 
عىل أهنا : " الوظيفة التي يستخدم فيها الشخص ما يملكه من 

." سامت وخصائص، اكتسبها باخلربة والتعليم 

عىل   "  France Wsander وساندر  فرنس   " يعرفها  و 
أهنا: " النفوذ االجتامعي الكامن يف جزء من اجلامعة ".

التي  العملية   "  : أهنا  عىل   "  Hyman هيامن   " يعرفها  و 
يتمكن من خالهلا الفرد من توجيه وإرشاد اآلخرين، والتأثري 

بريوت،  األربعون،  الطبعة  املرشق،  دار  واإلعالم،  اللغة  يف  )1( املنجد 
عام 2003 م، ص 660.

الدار   ) املهارات  بناء  مدخل   ( التنظيمي  السلوك  أمحد،  د.  )2( ماهر 
اجلامعية، الطبعة بدون، اإلسكندرية، العام بدون، ص 304.
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 )1(." عىل أفكارهم وسلوكهم وشعورهم 

ويعرفها " األستاذ فيصل بارشاحيل " بأهنا : "عملية حتريك 
الناس نحو اهلدف ".)2(

Max Lands berg " بأهنا:  ويعرفها " ماكس الندز بريغ 
" القدرة عىل خلق الرؤية واإلهلام ، والزخم عند جمموعة من 

األشخاص«.)3( 

 Norman Chorizo ويعرفها " نورمان تشوارز كوف 
فإن   ، والشخصية  االسرتاتيجية  من  مزيح   "  : بأهنا   "  cove
 )4(." كان البد أن تستغني عن إحدامها فلتكن االسرتاتيجية 

 " Peter North House و يقول " بيرت نورث هاوس 
عرفت القيادة بأهنا : " عبارة عن عالقة قوة بني القائد واألتباع 

القيادي  القيادة اإلدارية ) التحول نحو نموذج  )1( القحطاين، د. سامل، 
العاملي (، الطبعة األوىل، الرياض، عام 2001 م، ص 7.

الطبعة  القائد،  صناعة  السويدان،  طارق  د.  و  فيصل  بارشاحيل،    )2(
الثالثة، الرياض، عام 2004 م، ص 40.

مكتبة  الشهايب،  غادة  تعريب  القيادة،  أدوات  ماكي،  بريغ،  )3( الندز 
العبيكان، الطبعة األوىل، الرياض، 2003م، ص 20.

النيل  جمموعة   ،) ترمجة   ( عال  أمحد،  املتميزة،  القيادة  ريد،  ج.  )4( بيرت، 
العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، 2005 م، ص 35.
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ويستخدموهنا  القوة  لدهيم  القادة  فإن  املنظور  هذا  خالل  من 
العديدة  التعاريف  من  الرغم  وعىل   " اآلخرين...  يف  للتأثري 
عنارص  عدة  هناك  أن  إال  القيادة،  ملفهوم  طرحها  تم  التي 

أساسية لظاهرة القيادة يمكن حتديدها بام يأيت :

. 1 ." Process " أن القيادة عبارة عن عملية

. 2 ." Influence " أن القيادة تتضمن التأثري

. 3 ." Group " أن القيادة تنشأ داخل اجلامعة

 4 .Goal حتقيقه”  يراد  هدف  عىل  تشتمل  القيادة  أن 
." Achievement

وعىل ضوء العنارص، فإن التعريف اآليت سوف يتم بنيَته يف 
هذا الكتاب : " القيادة عملية، من خالهلا يؤثر فرد يف جمموعة 

من األفراد لتحقيق هدف مشرتك ".)1(

 William" واملقدم   "  Samuel Hein "العقيد  ويعلق 
فن  هي  القيادة  إن   "  : بقوهلام  القيادة  مفهوم  حول   "Thomas

التأثري يف السلوك اإلنساين ، بغية إنجاز املهمة باألسلوب ، الذي 

القيادة اإلدارية )النظرية والتطبيقية( ، ترمجة   ، )1( نورث هاوس ، بيرت 
د. صالح املعيوف ، معهد اإلدارة العامة ، الطبعة بدون ، الرياض، 

2007م ، ص20.
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تلقائية،  بصورة  منبثقًا  نفسه  القائد  يكون  وقد   : القائد  فيه  يرغب 
ا أو قائًدا معينًا، وكذلك يمكن تصنيف القادة، تبعًا  أو قائًدا فذًّ
الذين  ألولئك  بالنسبة  قيادهتم  فيه  يامرسون  الذي  للمستوى 
التي  املسلحة،  القوات  يف  املستويات  وتتألف  يقودوهنم، 
متاثل: اإلدارة العليا والوسطى واإلرشافية يف الصناعة املدنية، 
 ، الزعيم(  )فوق    )General Officer(الكبري الضابط  من 
الرسية  Officer(، وضابط    Field Grade( امليدان  وضابط 

." )Noncommissioned (

ذو  عمل  هي  املستويات،  هذه  يف  املستخدمة  والقيادة 
متغريات خمتلفة ، يمكن تصنيفه من أجل الدراسة ، إىل ثالثة 
عوامل رئيسية : ميزات الشخصية ، وآثار املواقف ، والقوى 

للجامعة. املحركة 

القيادة.  ملعاجلة  طريقًة  العوامل  هذه  من  عامل  كل  يمثل 
يف  جمسمة  ميزة  القيادة  تعترب  املميزات؛  معاجلة  طريقة  ففي 

القائد.  شخصية 

القيادة  متنح  للجامعة؛  املحركة  القوى  معاجلة  طريقة  ويف 
احلدود  أبعد  إىل  قادر  بأنه  الذي يالحظ  للفرد  التابع  قبل  من 

عىل توفري حاجات اجلامعة. 

يتميز  عماًل  القيادة  تعترب   ، املواقف  معاجلة  طريقة  ويف 
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هذه  وكل  معينة،  بيئية  مواقف  معاجلة  يف  القائد  بمهارات 
وفقط  يناقضه،  ودليل  يؤيده،  دليل  له  للمعاجلة،  الطرق 
أمرين:  إيضاح  يمكن  للمعاجلة،  الثالثة  الطرق  بتوحيد 

املناقضة. املؤيدة، والدالئل  الدالئل 

الثالث  الرئيسية  الطرَق  املوحد،  املفهوم  يتضمن  لذلك 
تفاعِل  عملية  القيادة  تعترب  املفهوم  هذا  ويف  القيادة،  ملعاجلة 
ويصلح  البيئية،  واألوضاع  وأتباعه  القائَد  تتضمن  ديناميكيٍة 
هذا املفهوم كإطار للتنسيق للمساعدة يف حتليل عملية القيادة ، 

ويف حل مشاكل حمددة للقيادة ، و تنمية مهارات القيادة.)1( 

)ج(  القيادة عند امل�ؤلف :

" Leadership According to the Author " 
ويعرفها املؤلف: "بأن القيادة هي حالة ظرفية، لفرد يملك فطرة، 
وقيًمـا، ومعرفة، ومهارات مقبولة اجتامعيًّا وعلميًّا ومهنيًّا، يسعى 
حتقيق  نحو  مقنعة،  إبداعية  بطرق  اآلخرين،  يف  للتأثري  خلهلا  من 
األهداف الصحيحة املوضوعة - أو التي ساهم يف وضعها، - واملنبثقة 

العسكرية  القيادة  )فن  القيادة  توىل  توماس  وليم   ، هني  )1( صامويل 
وعلمها( ، ترمجة سامي هاشم ، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

الطبعة الثانية، بريوت ، 1989م ، ص32. 
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من رؤية ملئمة وحمددة، تضمن النمو، ومواجهة التحديات، وحتقق 
اإلشباع املادي واملعنوي لدى األتباع".

عملية  القيادة  أن  عىل  للتأكيد  ظرفية  حالة  املؤلف؛  ذكر 
ال  أفذاذ،  قادة  من  فكم  واجلامعة،  واملوقف  القائد  تشمل 
تؤمن  نارَصهم مجاعة  أفذاذ  قادة  نعرف عنهم شيًئا، وكم من 
برؤيتهم ولكنهم متركزوا يف التوقيت أو املكان اخلاطئ، وعليه 
مع عدة  تتعامل  القيادة  أن  نقصد  فإننا  أهنا ظرفية  نقول  حينام 
القادة  من  العظامء  بعض  هناية  ذلك  عىل  دليل  وأكرب  عوامل، 
حينام ضعف والء اجلامعة، أو حدث تغيري يف ظرف املكان أو 

الزمان، ونسيهم شعوهبم، وحمازيبهم.

للقيادة  ُبعد واحد  يركز عىل  مل  أنه  التعريف  أيضًا من  ويلحظ 
بل شمل عدة أبعاد، منها: البعد الفطري لدى القائد والذي أعتقد 
جازمًا بمحوريته يف ظهور القائد، و أوافق يف اجلانب اآلخر أنه 

ليس بمتطلب من األمهية لصناعة املدير واملرشف اإلداري.

مفكرهيم  رأس  وعىل  الغرب  يسميها  والتي  الِقَيم،  ذلك  تيل 
Stephen Kofi " بالضمري ونحن نسميه  السيد "ستيفن كويف 
يف  كبري  جدِّ  بشكل  يؤثر  فهذا  باألخلق،  املهنيني  وعند  الدين، 
العملية  لنتائج  املؤلف  ضبط  تالحظ  ولذلك  الرؤية،  وضع 
القيادية بأهنا البد أن تضمن النمو ومواجهة التحديات، فكم 
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والدمار،  التخلف  إىل  أقوامها  أودت  ملَهمة  شخصيات  من 
بل واالهنيار، بسبب سيطرة رؤية غري أخالقية يف ذهن القائد، 

وجدْت هلا قبواًل ظرفياًّ يف املجتمع.

أن القائد حينام يكون متدينًا؛ فإنه حتاًم يربط بني أفعاله بالدنيا 
وعواقبها باآلخرة، كام أنه البد أن يلتزم ولو مبدئياًّ بإرث العقيدة 
التي ينتمي إليها، ومؤمنًا كذلك بالتأييد الرباين اإلهلي، والذي 
يعرب عنه باإلهلام، بل يتعدى ذلك إىل التأييد املحسوس، كتدخل 
، وتيسري احلال والتوفيق  املالئكة أو حدوث الكرامات استثنائياًّ

غالبًا، وهذا ما يؤمن به املسلمون عىل سبيل املثال.

فإن  متديٍن،  غري  يكون  وقد  أخالقياًّ  القائد  كان  إذا  وأما 
املقبولة  والقيم  والرب،  واالستقامة،  االنضباط،  هو  ذلك  ثامر 
الفطرة  وإنام  الديني،  النص  ليس  ذلك  يف  ودليله   ، إنسانياًّ
النشأة  عن  فضاًل  التجارب  ذي  املّتزن  والعقل  السليمة، 

والنبيلة. الفاضلة  واالجتامعية  األرسية 

املقبولة  واملهارة  املعرفة  هي:  القائد  شخصية  يف  اآلخر  البعد 
، وأقصد باملعرفة؛ ليس التعليم النظامي فحسب،  علميًا ومهنياًّ
واالحتكاك،  باالستامع،  القائد  يدركه  الذي  الّتعلم  بل 
ذلك  ويتبع  والقراءة،  واحلوار،  والتأمل،  واملالحظة، 
إذا كان  ، والسيام  التجريب، ومتثيل األدوار شعورياًّ وميدانياًّ
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أو  اخلاص  حميطه  من  مؤثرة  قدوة  ذات  لشخصيات  معارًصا 
العام، أو مزاولة أدوار قيادية حمدودة.

ومل  القيادة،  يف  مرجع  مائة  من  أكثر  عىل  واطلعت  قرأت 
أكثر  ذهب  بل  التأثري،  عبارة  مثل  الرتديد  كثرية  عبارة  أجد 

اآلخرين ". يف  اخلرباء إىل تعريف القيادة بأهنا " التأثري 

الطبيعي  فإنه من  الذكر،  آنفة  املقومات  يملك  أن من  حتاًم 
كْته،  أن يؤثر كنتيجة معروفة سلفًا، فال يمكن بأي حال ملن متلَّ
ويبقى  وتأثرًيا.  قيادًة  وفاضت  وإال  املقومات،  تلك  ملك  أو 
هو  وما  ؟  التأثري  هذا  سيذهب  اجتاه  أي  إىل  املهم  السؤال 
نطاقه ؟ ومن سيقوم به ؟ ومدى أخالقياته وعائده عىل الفرد 

واجلامعة واملنظمة واألمة ؟؟.

ضمن  القيادة  تدرج  اإلدارية  الدراسات  أن  تالحظ 
التأثري  وجمال  التأثري  بسبب  وذلك  ؛  السلوكية  الدراسات 
الذي هو يف اآلخرين، وقد أضاف املؤلف أن التأثري سيكون 
العصور  يف  الناس  ألن  ومقنعة،  إبداعية  بوسائل  أي  بطرق 
السيام  اإلبداعية  الوسائل  أصبحت  األوىل  بالدرجة  املتأخرة 
يسمى  فيام  عميق،  بشكل  فيهم  تؤثر  ؛  والدعائية  اإلعالمية 
اإلعالم  صناعة  يف  للثورة  منطقية  كنتيجة   " الصورة  "عرص 
مل  تكنولوجية  ثورة  تدعمها  العامة،  والعالقات  واإلعالن 
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القائد  بإيامن  متعلق  مقنعة فذلك  وأما  البرشية سابقًا،  تعهدها 
برسالته والتي سيظهر أثرها يف خطابه، كام أهنا مقنعة لآلخرين 
دامهًا  حتدياًّ  تواجه  أو  حاجة  تلبي  الرسالة  تكون  أن  فينبغي 

تظهر الفرصة التي يعرضها القائد. والتي من خالهلا 

صحيحة  أهداف  باجتاه  اآلخرين  حتريك  أجل  من  التأثري  إن 
األهداف  أي  البدائل  بني  االختيار  وظيفته  القائد  أن  يعني 
أوَلوية  تشكل  وهي  للظرف  ملناسبتها  وصحيحة  الصحيحة، 
عالية  تكون  أن  إال  أولوية  ذات  تكون  ولن  لآلخرين،  كربى 

املادية والبرشية. التكاليف واألرضار  املنافع منخفضة 

ذاهتا،  بحد  منظومة  هي  الصحيحة  األهداف  تلك  ن  أ  كام 
باملستقبل،  حلمه  يف  متحققًة  القائد،  يراها  رؤية  من  ومنبثقة 

ونقل هذا احللم إىل اآلخرين، فأصبح واقعًا يف شعورهم.

للتطبيق،  قابلة  ؛  مآلئمة  تكون  أن  الرؤية  هلذه  بد  فال 
فهمها  يمكن  بحيث  وواضحة،  للواقع،  سليمة  قراءة  وفيها 

واستيعاهبا وحتويلها إىل أهداف.

ف القيادة ؛ اهتم باملداخلت ورشح عملية القيادة دون  كل من عرَّ
القائد،  مصداقية  تثبت  التي  القيادية  العملية  نتائج  إىل  بعمق  النظر 
وهي أن يكون هناك نمو وانخفاض يف حجم املخاطر والتحديات، 
مع رشط حتقيق اإلشباع املادي واالقتصادي، وهو عنرص رئيس يف 

اإلشباع، وكذلك املعنوي ألنه غاية القيادة، وهي اآلخر.
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ا: التعريف بامللك عبد العزيز خام�ساً
" Definition King Abdul Aziz "

قال أليب عبيدة: "اسمع من أصحاب النبي 
حتى  جتتهد  وال  األمر،  يف  وأرشكهم   
يصلحها  ال  واحلرب  احلرب،  فإهنا   ، تتبني 
الفرصة  يعرف  الذي  املكيث  الرجل  إال 

والكف".

] عمر بن اخلطاب[

امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل بن تركي بن عبد 
اهلل بن حممد بن سعود.

املوافق  هـ   1319 عام  احلديثة  السعودية  الدولة  مؤسس 
الرياض عاصمة آل سعود لدولتهم  بعد استعادته  1902 م، 

الثانية.

وإرث  الفطرية،  واالستعدادات  للقدرات،  احلامل  القائد  هو 
احلكم،  اسرتجاع  وهّم  والبعيدين،  القريبني  أسلفه  من  القيادة 
والواقع  التاريخ  وسنن  املايض  فقرأ  ؛  فرصة  إىل  اهلّم  حول  وقد 
الدويل واإلقليمي واملحيل ؛ ثم حترك ويف ذهنه النهاية، حتّرك وهو 
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يعلم مبادئ وأدوات النجاح وهي ما ييل : 

من  املخلصون  ويصدقها  هبا  يؤمن  أن  • بد 	 ال  الرؤية  إن 
حولك، ويعلموا أن عائدها وخريها سيعم اجلميع.

• الرشيعة السمحة  إن لألرض خصوصية، فهي ال تقبل إال	
الصالح. السلف  بفهم 

مليئة هبم، وعليك  مهم، واجلزيرة  • أمر 	 الرجال  اختيار  إن 
بالنفس واملال، فالعرب أمًة  التفرَس ثم تكون كرياًم  فقط 

الفخر. حتب 

، واجلمود عىل مبادئ سياسية بعينها  • إن لكل مرحلة ظرفها	
هي  طريقة  أنجح  ولذا  االنكسار،  أو  للكرس  بك  ستدفع 

اخلطوة... خطوة... بدون اندفاع أو تروٍّ أكثر مما جيب.

ألهنا تعبت من التفرق  • إن الناس ستقاتل معه ثم ستتعب، 	
عىل  عّي  املكان  فهذا  للستقرار،  متطلعة  وهي  والترشذم 
االستقرار  وصناعة  التاريخ،  عرب  املركزية  احلكومات 

الناس. واملدنية احلديثة هي تطلع 

امللك ابن سعود صالح يف دعواه، ألنه معجب بعمر بن اخلطاب 
 من اخللفاء، وعمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية، ولذا فهو 
واالستقامة  والعدل،  احلزم،  وهو  هؤالء،  به  سار  بام  معجب 

واألنفة، والتواضع يف آن معًا.
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املوافق  هـ   1293 عام  ولد  ابنًا،   )  27  ( الصالح  للملك 
1876 م، وتويف رمحه اهلل عام 1373هـ املوافق 1953 م عن 

الثامنني عامًا. يناهز  عمر 

ينساه  ولن  املؤسس،  فهو  الوطن،  ينساه  لن  العزيز  عبد  امللك 
العرب فهو املوحد يف ظل الفرقة، ولن ينساه الغرب ألنه املخلص 
ولذلك  األسطورة،  ويعشقون  الشجعان  يعشقون  وهم  والبطل 
دوايت:  تشارلز. هـ.  السيد  يقول  بجانبه،  بالتصوير  كبارهم  يفرح 
متحرًسا عىل موت امللك عبد العزيز ) طيب اهلل ثراه ( : عبد العزيز 
قىض  قد  هاهو  أواه...  العربية...  اجلزيرة  ملوك  أعظم  سعود  بن 
ذلك  جثامن  شهدت  التي  القلوب  كافة  الوجل  وأصاب  نحبه، 
امللك وهو يوارى الثرى، ستظل أجماده من هذه اللحظة وصاعًدا، 

راسخة يف ذكرى بني البرش !.
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ا : مبادئ القيادة   �ساد�ساً
عند امللك عبد العزيز.

" Principle of Command at King Abdul Aziz "

قال يومًا ملن حوله: "أرأيتم إذا استعملت 
عليكم خري من أعلم، ثم أمرته بالعدل، 

أكنُت قضيت ما عيّل ؟" 

فقالوا : نعم ! ، فقال : "ال ، حتى أنظر 
يف عمله ، أعِمل بام أمرته أم ال !".

] عمر بن اخلطاب[

: يملك " فكرة "خلق منها " رؤية "( ))
وأجداده،  أبائه  ملك  استعادة  العزيز  عبد  امللك  عند  الفكرة 
يملك  ألنه  ؟...  حق  هذا  وملاذا  منه  سلب  حقٍّ  اسرتجاع  أي 
املبنية  السلفية  اإلصلحية  الدعوة  من  املستمدة  الدينية،  الرشعية 
املتغلب،  احلاكم  وهو  الصحيحة،  والسنة  الكتاب  هدي  عىل 
آلل  تارخييتان  دولتان  سبقته  فقد  السياسية،  الرشعية  ويملك 
املواطنون  ير  مل  حيث  لسببني:  وذلك  العام،  القبول  ثم  سعود 
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يف ظل الدولة السعودية األوىل والثانية إال األمن واالستقرار 
العربية  اجلزيرة  قلب  إىل  نجد  حتولت  حيث  والعزة  والرخاء 
من  جربوا  قد  هؤالء  أن  كام  البرشي،  تارخيها  يف  مرة  ألول 

قدرمها. فعرفوا  بعدمها  جاء 

يف  بجذورها  عميقة  ولكنها  للفهم،  واضحة  بسيطة  الفكرة  إن 
منذ  القائد  هبا  متسك  ولذا  واملستقبل،  واملايض  واألرض  السامء 
هناية صيف عام 1901 م حينام انطلق الستعادة الرياض، فلم 
إعالن  وبعد  له،  أتيحت  التي  الفرص  من  بالرغم  عنها  خيرج 
حتققت  بعدما  الفكرة  بتطوير  بدأ  م   1902 الرياض  استعادة 
مبادئها،  يف  سبقها  من  مع  تتامثل  دولة  بناء  نحو  رؤية  إىل 

وختتلف هذه املرة يف سياستها.

إن الرؤية يف بناء تلك الدولة قد نجح القائد يف تسويق فكرهتا 
ألتباعه من عصبته املقربني، وحلفائه التارخييني، واملغامرين اجلدد 

الدينية والسياسية. الوالية  املتعلقني بكاريزما اإلمام امللك ذي 

يف  الشهادة  فكرة  العزيز  عبد  امللك  سّوق  لقد  نعم... 
سبيل اهلل، ثم استعادة وبناء الوطن حتى إن رجاله يذهبون إىل 
القتال بسعادة قلام جتدها يف أتباع أمثال هؤالء الذين حتدث عنهم 
صاحب السمو امللكي األمري طلل بن عبد العزيز حينام قال)1(:   

ىف  املعنويات  وبناء  القائد  شخصية  تأثري  شايخ،  بن  عيل  الشهري،   )1(
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"أنه بعد معركة البكريية ثبت ابن رشيد يف الشنانة، وثبت ابن 
أهل  فمّل  كثرية  مناوشات  بينهام  وحصلت  الرس،  يف  سعود 
 " األصفر  اهلواء   " إليهم  يرسي  أن  وخافوا  احلال  هذه  نجد 
فرفعوا أصواهتم شاكني متذمرين، وكان ضمن املقاتلني عّمي 
الوالد واخلروج به  األمري حممد بن عبد الرمحن، وأرادا حتفيز 
من فرتة اهلدوء إىل القتال احلاسم فلم جيدا غري الشاعر " حممد 
العوين " من أهل القصيم فقاال له : " لقد مّلينا املراح فعليك 
أن تنضم قصيدة تستثري فيها عبد العزيز خلوض معركة فاصلة 
حاسمة بينه وبني ابن رشيد "، عند ذلك قال الشاعر العوين : 
" عىل رشط يا حممد ويا سعد.. أن تسمحا يل برشب الدخان 
وأنشد  طلبه،  وحققا  له  فسمحا   ،" شقراء  قهوة  دّلة  بجانب 

قصيدته املشهورة التي أذكر منها األبيات التالية : 

سالٌم  الَعْوجاء  هل  يا  عليكم  مني 

احلريب عني  عمي  تركيٍّ  أبا  أختّص  و 

الـَمقام طول  من  الصرُب  باح  شيخ،  يا 

الَغريـب ِريـف  يـا  الَوَنـدات  حامــَي  يـا 

الم الظِّ مدابيِس  العوجاِء  هَل  أكِرْم 

الرياض،  األوىل،  الطبعة  عبدالعزيز،  امللك  بقيادة  التوحيد  جيش 
1423هـ، ص: 111.
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الصـِحيب باّر  إىل  الضايف  ِدرعك  هم 

املناَم يعاَفون  ســـهرْت  إىل  عيُنك 

احلليب مثل  لك  وأنت  لغريك  ســــّم 

الِكتام وامحــّر  الباُرود  عسكر  لــي 

السـبِـيـب شـُهـُب  بـأذيـالـها  تالفحت 

الـَمــالَم الكبِــد  عن  جيــيل  ما  واهلل 

نحْيب له  ُسمع  تسَمُع  النيـامــُس  إاّل 

فدقت طبول احلرب... وكان الوالد يف خيمته.. فام أن سمع 
ذلك حتى خرج، وانضم إىل املحاربني يف عرضتهم حتت قرع 
ابن رشيد وحقق  الشاعر، وهجم عىل  الطبول، ووقع كلامت 
النرص، وبعد هذا كانت املعنويات يف أفضل حاالهتا، وقد تم 

االستيالء عىل كميات كبرية من غنائم احلرب.

الرشيعة ) القانون - النظام (: (( )

ال  أنه  تربيًة  يعلم  وهو  الرياض  إىل  العزيز  عبد  امللك  عاد 
خري يف حكم يقوم عىل الباطل، يقول اهلل عز وجل: نثی     
]املائدة:50[  مبمث  خب     حب     جب     يئ     ىئ     مئ     جئحئ     ی    
قد  عامًا  ومخسني  مائة  من  أكثر  عليها  مر  الدعوة  ودعوة  عاد 
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أنه  يعلم  وهو  عاد  الناس...  قلوب  يف  الدعوة  تلك  تأصلت 
لن يصلح آخر هذا الوطن إال بام صلح أوله.

املستمدة  اإلسلمية  الرشيعة  وأداهتا  غايتها  الرؤية  فإن  ولذا 
الوهاب،  عبد  بن  حممد  اإلمام  دعوة  اإلسلمية،  الدعوة  من 
األخطاء  أحدمها:  مرتني؛  الدعوة  قراءة  استعاد  املرة  هذه  ولكن 
نحو  قدرهتا  يف  والثانية:  ممارستها،  يف  وقعت  التي  التارخيية 
ويكفل  احلديث  العرص  تطورات  مع  يتناغم  مدين  جمتمع  بناء 

الطويل. والعمران  االستقرار 

علمية  ندية  مع  والرسالة،  اهلوية  تأكيد  أعاد  القائد  فإن  ولذا 
وفهم دقيق لفقه املصالح واملفاسد، وتبيني أحيانًا لدور امللك عن 
دور العامل والفقيه، واملبادرة يف حفظ دائرة االختصاص السيايس، 
باجلامع  )أستاذ  الصعيدي)1(  املتعال  عبد  الشيخ  األستاذ  يقول 
األزهر(:"فلام استقر األمر للملك عبد العزيز يف جزيرة العرب 
أخذ يسعى يف إصالحها ليقيض عىل اجلاهلية التي وقعت ثانيًة 
وينرش  أنحائها،  يف  انترشت  التي  البداوة  مظاهر  ويزيل  فيها، 
غريه  عىل  يمتاز  هذا  يف  وهو  احلديثة،  املدنية  وسائل  فيها 
يف  املسلمني  بني  بالتجديد  قاموا  الذين  واألمراء  امللوك  من 

اآلداب  مكتبة  اإلسالم،  ىف  املجددون  عبداملتعال،  الصعيدى،   )1(
القاهرة، 1416 هـ، ص: 26.
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القرون احلديثة، ألهنم كانوا هيتمون باإلصالح املدين وحده، 
وال هيتمون يف اإلصالح الديني إال بأمور ال تدخل يف صميم 
وال  املسلمني،  بني  الديني  اجلمود  عىل  تقيض  وال  اإلصالح، 
الفساد  إىل  فتؤدي  وخرافات،  بدع  من  بينهم  انترش  ما  ُتزيل 
أكثر مما تؤدي إىل اإلصالح، وتريب جياًل مضطربًا بني القديم 

واجلديد، وجمتمعًا حائًرا بني دعوة التجديد واجلمود.

بالترشيع  تعمل  دولة  يف  قام  فإنه  العزيز  عبد  امللك  أما 
من  كثري  عىل  يقيض  ديني  بإصالح  فيه  وتأخذ  اإلسالمي، 
اإلصالح  معاداة  إال  عليه  يؤخذ  وال  واخلرافات،  البدع 
عبد  امللك  فأخذ  احلديثة،  احلضارة  وسائل  وجمافاة  املدين، 
دولته،  يف  احلضارة  هذه  وسائل  إدخال  عىل  يعمل  العزيز 
بينها  يباعد  طريق  يف  تيمّية  ابن  بمدرسة  يسري  أن  وعىل 
ليجمع  احلديثة،  للمدنية  وجمافاهتا  الديني)1(،  تها  تزمُّ وبني 
بالتجديد  ويسري  املدين،  واإلصالح  الديني  اإلصالح  بني 
واألمراء  امللوك  تنكبه  الذي  الصحيح  طريقه  يف  اإلسالمي 
إىل  الوصول  يف  فأخفقوا  احلديثة،  القرون  يف  املسلمون 

الرصيح  النقل  متزمتًا وهو صاحب  تيمية  ابن  يكون  أن  )1( ¨ حاشا هلل 
عىل  حجة  ليس  البعض  من  اخلاطئ  والفهم  الصحيح؛  والعقل 

مدرسته.
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غايتهم من التجديد، ومل يمكنهم أن جيمعوا شعوهبم من هذا 
إال أن تفرقت وحدهتم، واختلفت كلمتهم، ألهنم كانوا قبل 
امللوك  أولئك  يفعل  فلم  القديم،  مجودهم  عىل  متفقني  هذا 
واألمراء الذين ُعنوا باإلصالح املدين وحده إال أن قّسموهم 
ال  متنافر  جمتمع  الفريقني  من  فكان  وجمددين،  جامدين  إىل 
ذلك  إال  اللهم  أجزائه،  بني  انسجام  وال  أفراده،  بني  تناسق 
وال  الظاهر،  يف  أفراده  بني  يؤلف  الذي  االجتامعي  النفاق 
وظيفته  ليؤدي  والباطن،  الظاهر  يف  صادقًا  جمتمعًا  منه  جيعل 
الوطنية والدينية، وينهض بشعبه يف كل ما يوصله إىل سعادته، 
فإن  ذلك،  يف  الزمن  به  تأخر  قد  العزيز  عبد  امللك  كان  وإذا 
ما  نجاح  يف  األمل  يبعث  مما  الصحيح  الطريق  ذلك  سلوكه 
يأخذ به من اإلصالح، وعىل من يأيت بعده أن يميض يف ذلك 
هبا  يأخذ  كان  التي  بالوسائل  يأخذ  وأن  الصحيح،  الطريق 
غريه  عىل  هبا  امتاز  حكيمة  وسائل  ذلك  يف  له  كان  فإنه  فيه، 

املتأخرين. املجددين  من 

ومن تلك الوسائل أنه مل يكن يفرض ما يراه من اإلصلح عىل 
والقوة، كام فعل حممد  باإلكراه  شعبه فرضًا، ومل يكن حيمله عليه 
باإلقناع،  السابق، بل كان يأخذ شعبه يف ذلك  القرن  باشا يف  عيل 
حتى يؤمن بام يريده من اإلصلح قبل أن يرشع فيه، ويثبت عليه 
إليامنه به، فإذا ختّلف بعد هذا متخّلف بالعناد واالستكبار، وأخذ 
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عىل  تقيض  التي  بالقوة  أخذه  اإلصلح،  سبيل  يف  العقبات  يضع 
جزاؤه  فيكون  بالقوة،  اإلصلح  يعارض  ألنه  واستكباره،  عناده 

أن يؤخذ بالقوة أيضًا، لريتدع عن عناده واستكباره.

وكان وسائله يف ذلك أيضًا أنه كان يفّضل التؤدة والتأيّن، 
إنه  حتى  اإلصالح،  من  يريده  ملا  الشعب  استعداد  ويراعي 
مكث نحو عرش سنني جياهد وجيالد يف سبيل إنشاء التليفون، 

مرة مع اإلخوان، ومرة مع علامئهم".

أيب  بن  عيل  فعل  كام  مستقل  قضاء  إىل  حتتاج  الرشيعة  إن  ثم 
فساوى  اليهودي  عليه  ادعى  حينام   - وجهه  اهلل  كرم   - طالب 
بينهام القايض باملجلس، والتاريخ يعيد نفسه مع امللك ابن سعود، 
يف   ..." الثنيان)1(،:  العزيز  عبد  د.  يرسدها،  التي  القصة  وإليك 
ذات يوم، بعد وفاة والده اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، قابله 
احلوار  بينهام  ودار  الفجر،  صالة  بعد  الناس  عامة  من  رجل 
وال  ألقاب  ودون  وجرأة  بساطة  وبكل  الرجل  قال   : التايل 
قدره  دينًا  اإلمام  والدك  رقبة  يف  يّل  إن  العزيز،  عبد  يا   : ُكنى 

مائة ريال.

قال امللك عبد العزيز : وهل عندك شهود.

الثنيان، د. عبدالعزيز، إنسانية ملك، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل،   )1(
الرياض، 1421 هـ، ص: 31.
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قال الرجل : شاهدي هو اهلل.

أن  العرب ال أستطيع  أخا  يا  باهلل، لكن  : ونعم  امللك  قال 
أصنع لك شيًئا إن مل يكن لديك بينة تثبت ادعاءك.

قال الرجل : بيني وبينك رشع اهلل.

قال عبد العزيز : صدقت.

وانرصف االثنان من املسجد، وتوجه امللك عبد العزيز مع 
هذا الرجل إىل الشيخ سعد بن عتيق قايض الرياض آنذاك.

وطرق عبد العزيز الباب، وحني سمع الشيخ سعد صوت 
امللك عرفه، وعلم أن بصحبته رجاًل آخر، فقال الشيخ سعد 

للملك : يا عبد العزيز، أجئت ضيفًا أم خصاًم.

قال عبد العزيز : بل خصاًم.

قال الشيخ سعد: إًذا اجلس يا عبد العزيز أنت وخصمك 
عىل األرض، فجلس اخلصامن امللك واملواطن وجلس القايض 

الباب. عىل عتبة 

إهنا البساطة والتواضع والعدل واإلنصاف، إهنا صورة ورثت 
الدنيا  يف  مكان  فأي  الصفاء،  وغرست  الوالء  وزرعت  احلب، 
الشعب  عامة  من  ومواطن  وقاٍض  ملك  ؟  املشهد  هذا  فيه  يوجد 
جيلسون للمحاكمة، وأمام منزل القايض تكون اخلصومة، وحيكم 
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القايض فوًرا ويرىض اخلصم باحلكم.

ثم بعد ذلك يلتفت الشيخ سعد إىل امللك عبد العزيز ويقول : 
اآلن أنت ضيفي.

معه  ويتبادل  القهوة  ويرشب  الشيخ  منزل  امللك  ويدخل 
األحاديث.

رحم اهلل امللك الراحل، تواضع فرفعه اهلل، وأجّل الرشع فأجله 
اهلل، وعدل فأكرمه اهلل.

اختيار الرجال ) القادة (: (( )
املقربني  العصبة  من  احلرب  يف  رجاله  العزيز  عبد  امللك  خيتار 
ذوي  القبائل  ورجال  بيته،  وآل  جلوي،  آل  أمثال  من  املخلصني 
ويقّدر  كبريهم  وجيل  رؤوسهم  فيحفظ  واإلقدام،  الشجاعة 
هذه  ملك  من  احلارضة  إىل  باإلضافة  اهلرمي،  القبيل  تسلسلهم 
وتلك، أما يف السلم حيث العمران والبناء فكانت االنتامء والوالء 
والكفاءة، واالنتامء يعني أنك حتب امللك عبد العزيز، والكفاءة هي 
املهارة، ولذلك كان القرص امللكي )بيت احلكم( يعج بأمم متحدة 
هبّم  واملهارة، مشغولني  والعقل واحلكمة  الرأي  مصغرة، جيمعهم 
النجاح، وقد وهبوا حياهتم البن سعود، فقد بلغ عدد املستشارين 
مستشاًرا  وعرشين  ثامنية  عبدالعزيز  للملك  السيايس  الديوان  يف 
امللك  ضيوف  من  رسميني  غري  آخرين  مستشارين  إىل  باإلضافة 
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و  مرص،  من  وهبة  "حافظ   : ومنهم  السياسيني  اللجئني  من  أو 
شيخ  مدحت  و  احلكيم،  خالد  و  فرعون،  رشاد  و  ياسني  يوسف 
الدين الزركيل من سوريا، و أمني الرحياين و فؤاد  األرض و خري 
من  الكيلين  عايل  و رشيد  الدملوجي،  اهلل  عبد  و  لبنان،  من  محزة 

العراق و خالد الغرقني، و بشري السعداوي من ليبيا ".

 Harry Saint John يقول السيد هاري سانت جون فيلبي
Philpy "عبد اهلل فيلبي)1("  ويف سن اخلامسة واألربعني كان 
منجزات  حقق  قد  وكان  الشباب،  ريعان  يف   " سعود  ابن   "
العمر، إال أن نشوة االنتصار نبهته وجعلت منه عمالقًا سائًرا 
السابق  نفسه - كام كان يف  الدرب من جديد، فقد وجد  عىل 
ا للقيام بأعبائه بمفرده، لكن وسط مزيد من أعدائه  - مضطرًّ
الصميم،  حتى  مالكة  عائلة  من  وكونه  والناقدين،  املرتبصني 
ولديه إيامن راسخ بحق امللك يف احلكم رشعًا، وإيامنًا بواجبه 
حيث  من  ديمقراطياًّ   " سعود  ابن   " كان  الشعوب،  إدارة  يف 
احلكم،  يف  التشاور  بأمور  كاٍف  بقدر  وملامًّ  الفردية  النزعة 
العرب، ولعل  بمثابة جزء متكامل يف حياة  وهي صفة كانت 

سنوات  من  السعودية  العربية  جون،  سانت  هارى  فيلبي،   )1 (
الرياض،  األوىل،  الطبعة  العبيكان،  الرخاء،  بوادر  اىل  القحط 

 .517 ص: 1422هـ، 
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عليه  سهلت  اخلصلتني  هاتني  عىل  اشتملت  التي  شخصيته 
مهمة االستمرار يف احلكم، حيث إن سلوك شخصيته الالئق 
" بنفسه ميااًل إىل أن يفرسها، بموجب  " ابن سعود  التي كان 

نث    ڤ    ڦ    ڦڦ    ڦ    ڄ       ...  : تقول  التي  القرآنية  اآلية 
ڄ    ڄ    ڄڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چمث  ]آل عمران:159[.

يف  وخاصة  كثرًيا،   " سعود  ابن   " القناعة  هذه  خدمت 
الشخصية  املهارات  تلك  تتطلب ممارسة  التي كانت  احلاالت 
املتمرسة، لكن مكانته اجلديدة بصفته شخصية عاملية وضعته 
أمام مشكالت من نوع غري مألوف، مل توفر له خرباته السابقة 
كانت  نفسه  الوقت  ويف  معها،  التعامل  كيفية  عىل  مؤرش  أيَّ 
ألي  يمكن  ال  ا  جدًّ كبرية  عاتقه  عىل  امللقاة  اجِلسام  األعباء 
شخص أن يتعامل معها دون مساعدة من اآلخرين، وخاصة 

املالية واالقتصادية. فيام يتعلق بأمور فنية مثل األمور 

إدارته،  يف  القصور  بجوانب  علم  " عىل  سعود  " ابن  كان 
املتميزة  عظمته  وكانت  مسؤولياته،  من  أبًدا  يتهرب  مل  لكنه 
أمام تشكيل فرق،  واعتامده عىل نفسه بحد ذاهتا مل تكن عقبة 
لقد  والسياسية،  اإلدارية  الدولة  قضايا  ملعاجلة  األكفاء  من 
سنوات  بضع  بعد  عليها  أطلق  )التي  العربية  اجلزيرة  متكنت 
متيزوا  رجال  ستة  إدارة  حتت  واحلجاز،  نجد  مملكة  اسم 
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بقدرات وفضائل متقاربة( من أن تصبح مثااًل فريًدا من نوعه 
واشتملت  البالد،  إدارة  يف  اإلنسانية  السياسة  لفن  ونرِباًسا 
دنيوي  حكم  وصفات  روحانية  صفات  عىل  املجموعة  تلك 
مرتكزة عىل أرضية صلبة من اإليامن والعدل، ومما ال شك فيه 
أن " ابن سعود " كان عازمًا عىل توطيد وترسيخ هذه السامت 
من  البد  كان  اهلدف  هذا  حتقيق  أجل  ومن  كان،  ثمن  بأي 
النظر إىل إرادة الشعب عىل أهنا جوهرية ورضورية مثلها مثل 
إرادة احلاكم نفسه، ولكن سوء احلظ أن هاتني النزعتني نادرًا 
ما كانتا متوفرتني يف األشخاص الذين كان من املفروض هبم 
وكانت  البرش،  قدرة  تفوق  التي  املهمة  تلك  يف  يساعدوه  أن 
ويتحىل  ملحوظ،  بشكل  موجودة  الوقت  ذلك  يف  الفضيلة 
الروحانية  املُثُل  الذين جازفوا بحياهتم لتحقيق  هبا أهايل نجد 
الفاضلة، كام عملوا جادين عىل تطبيقها يف ديار الفتن واجلهل 
التي فتحوها، لكن مل يكن لدى القليل منهم دراية يف الشؤون 
اجلديدة  األوضاع  لتطوير  الرضورية،  باخِلربة  وإملام  اإلدارية 

التي حققوها. االنتصارات  التي فرضتها عليهم 

العمل،  عىل  القدرة  صعيد  عىل  تقصري  أي  هناك  يكن  ومل 
وخاصة بني رعايا امللك اجلدد يف مناطق احلجاز، ومن خالل 
خرباء  منهم  العديد  أصبح   ) العثامنيني   ( لألتراك  خدمتهم 
" كان حريًصا  " ابن سعود  لكن  اإلدارة،  ممارسة  متفننون يف 
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الشاغرة  االجتامعية  الوظائف  يف  الناس  هؤالء  تعيني  عىل 
والذين أصبح والؤهم للحكم اجلديد قائاًم بشكل سلمي.

ا  " نفسه مضطرًّ " ابن سعود  الظروف وجد  ويف ظل هذه 
ا  متوفرًّ كان  الذي  الوحيد  املصدر  ذلك  من  موظفني  لتعيني 
له، علاًم بأنه بدأ يف ذلك عىل نطاق ضيق، لكن فيام بعد تدفق 

التعيني يف الوظائف عىل نحو مل يعُد باإلمكان حتديده.

متامًا  سليم  بشكل  البداية  منذ  " جهده  سعود  " ابن  كرس 
عىل أن ال يوظف غري املسلمني يف أي وظيفة رسمية خشية أن 
املناطق  يف  املسلمني  غري  مع  اإلسالمية  البلدان  جتربة  تتكرر 
 " سعود  ابن   " أعلن  أخرى  ناحية  ومن  حلكمه،  اخلاضعة 
بوضوح أن مناطق احلجاز " عىل األقل " جيب أن تعد مناطق 
القدوم  يف  مسلم  بأي  يرحب  وأنه  املسلمني،  لكافة  عهدة  يف 
إليها سواء للحج أو للعمل من أجل كسب الرزق، رشيطة أن 
حيرتموا الرشيعة اإلسالمية، ويقبلوا هبا عىل أهنا النظام الوحيد 
الدينية،  املناسبات  كافة  يف  ومغادرهتم  جميئهم  يضبط  الذي 
وللجنسيات  األجانب  للعرب  التصنيف  هذا  خالل  ومن 
للبحث  ا  مضطرًّ " نفسه  سعود  " ابن  وجد  األخرى،  املسلمة 
عن موظفني رسميني لتسيري الشؤون اإلدارية يف البالد، والتي 
كانت يف البداية مقسمة إىل إدارتني منفصلتني تقريًبا مها " نجد 
خالهلا  من  التي  العليا  بسلطته  مبارشة  " ومرتبطتني  واحلجاز 
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يمكنه فرض إرادته يف كلتا املنطقتني بشكل فعال.

تلك هي حالة األوضاع التي وجد " ابن سعود " نفسه يف 
من  ولعل  احلجاز،  ملناطق  حكمه  فرتة  مستهل  عند  خضمها 
" من  " ابن سعود  أفضل الطرق لتبيان األسلوب الذي متكن 
خالله من معاجلة مشكلة إجياد كوادر أساسية هي اإلشارة إىل 
ليس  استمرت  التي مجعها حوله  الشخصيات  كافة  أن  حقيقة 
فقط يف خدمته، بل بقيت تشغل وظائفها يف الدوائر الرسمية 
حشد  قد  سعود"  "ابن  كان   ( املنية  وافته  أن  إىل  تقريًبا  نفسها 
األوىل  الثالث  السنوات  أو  السنتني  خالل  الشخصيات  تلك 
إثر دخوله احلجاز، لتقوم بتويل أمور ونشاطاِت خمتلف أجهزة 
بالرضورة  يثبت  ال  اإلجراء  هذا  كان  وإذا  عنه(،  نيابة  ولة،  الدَّ
الرجال  اختيار  يف   " سعود  ابن   " عند  الغريزي  احلس  صدق 
عىل  بالتأكيد  ليدل  فإنه  الدولة،  وظائف  خمتلف  لشغل  املناسبني 
من  نوعًا  تكون  ربام  التي  شخصيته  يف  أخرى  مهمة  ميزة  وجود 
جتلت  وقد  أجنبي،  هو  ما  كل  من  باحلذر  الطفيف  اإلحساس 
فيه  كان  وقت  يف  الود،  مشاعر  بانعدام  احلس  هذا  أعراض 
مهتامًّ يف أن جيتمع حوله - ودائاًم - الوجوه نفسها، سواء من 
ويومًا  األوقات،  كافة  ويف   ( الرسميني  من  أو  العائلة،  أفراد 

بعد يوم، وسنة بعد سنة ( األشخاص أنفسهم.

الناس، وكان يترصف  براحة أعصابه وسط هؤالء  كان يشعر 
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وعن  لديه،  الدعابة  روح  عن  يكشف  وكان  سجيته،  عىل  بينهم 
التي كانت تشد أزره حيال وطأة أعباء احلكم عىل عاتقه،  ظرافته 
الناس ألن معرفته هبم كانت وثيقة،  بإمكانه أن يثق هبؤالء  وكان 
"ابن سعود"   كام كانت معرفته بفضائلهم وبأخطائهم، وقد قّرب 
لقاء  هلام  حدود  ال  وسخاء  بكرم  عليهم  ومّن  منه  الناس  هؤالء 

خدماهتم له، واستمر هذا الكرم يف االزدياد مع تعاظم ثروته.

اخلدمة،  فرتة  بطول  اخلاصة  العامة  للقاعدة  وكاستثناء 
" ابن  كان هناك حالة تستدعي االنتباه وتتعلق بشخص خدم 
ويدعى  له  آخر  شخص  أي  خدمة  من  أطول  لفرتة   " سعود 
" وهو أصاًل من منطقة  الدملوجي  " عبد اهلل  الشخص  ذلك 
" ابن  " بخدمة  " الدملوجي  التحق  فقد  العراق،  يف  املوصل 
له، وبسبب  الطبي  املستشار  " يف عام 1915 م بصفته  سعود 
السياسية  املسؤوليات  إليه  ُأوكلت  الفرنسية  باللغة  معرفته 
يف  احلكم  قرص  إىل  القادمني  األجانب  بالزوار  املتعلقة 
الرياض، وبعد أن ضم " ابن سعود " مناطق احلجاز تم تعيينه 
يف منصب املمثل الشخيص للملك يف " جدة " إىل أن تدرج يف 

ذروة نشاطه وأصبح وكيل الوزارة للشؤون اخلارجية.

" عبد  " كالجئ من فلسطني ليخلف  " فؤاد محزة  ووصل 
اهلل الدملوجي " يف منصبه، وأثبت جدارته يف وزارة اخلارجية 
السعودية، وبقي يف ذلك املنصب إىل أن تويف وهو عىل رأس 
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عمله يف عام 1951 م، وكانت وفاته خسارة كبرية للسعودية 
- البلد الذي تبناه -.

مّثل  أن  احلرب  خالل  حدث  أنه  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
يف  ومثلها  "فيشى"  يف  السعودية  العربية  اململكَة  محزة"  "فؤاد 
إليها بصفته وزيًرا وتبعه  " التي توجه  " أنقرة  وقت الحق يف 
إىل هناك أخوه " توفيق " وكان العضُو البارز يف ذلك الفريق 
" الذي أصبح يف عام  السليامن  " عبد اهلل  السعودي  الرسمي 
نفسه  املنصب  يف  مارسها  جتربٍة  إثر  للاملية  وزيًرا  م   1929

شخص يدعى " رشف رضا ".

واجلدير بالذكر أن " رضا " هو واحد من األرشاف الذين 
مل يكن لدهيم أي سبب حيملهم عىل أن يكونوا خملصني ألرسة 

األرشاف التي انقىض عهدها.

املولد  نجدي  كان  بأنه  زمالئه  عن   " اهلل  عبد   " متيز  وقد 
كان  األكرب  أخاه  أن  كام  العملية،  املامرسة  طريق  عن  وحماسًبا 
 ،" " ابن سعود  ا جلاللة  قد عمل عدة سنوات سكرترًيا خاصًّ
" سكرترًيا  سعود  " ابن  رافق  أن  " نفسه  اهلل  " عبد  له  وسبق 
ليشغل  االختيار  عليه  وقع  أن  إىل  احلجاز  محلة  خالل  ا  خاصًّ
جسدية  بنية  ذا   - الشكل  حيث  من   - وكان  مهمة،  وظيفة 
يتقاعْس يف  أو  يَتواَن  مل  أنه  كام  واسع،  ذا خيال  مألوفة، وكان 
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تأدية املهام التي تتطلب الرباعة والعناية الفائقة، مثل التعامل 
عىل  مفروضة  متطلبات  يلبي  وجعله  اخلريات،  من  ِوعاء  مع 
يف  الكلل  تعرف  ال  شجاعته  وكانت  ينضب،  ال  الذي  حمتواه 
إعادة  إىل  هتدف  التي  اجلوانب،  متشعبة  ملخططات  معاجلته 
هلا  كان  نتائج  عن  منها  العديد  أسفر  وبالطبع  والتطور،  البناء 
فائدة كبرية للبالد، وقد متكن من إدارة اخلريات املتنامية لذلك 
البلد بذكاء باهر، وذلك من خالل املناصب اإلدارية احلساسة 
يبدو  كان  وبينام  يشغلوهنا،  أرسته  من  وأعضاء  هو  كان  التي 
هو  أيضًا  كان  األوقات،  كافة  يف  التامة  امللك  بثقة  متمتعًا 
العضو الوحيد يف احلكومة الذي بمقدوره، أن يترصف بشكل 
بأن  مربرة  لقناعة  شخصية  وصالحياٍت  بمبادرة  اعتيادي 

ترصفاته ستلقى موافقة واستحسان سيده صاحب اجلاللة.

 " حكومة  يف  البارزة  األخرى  الشخصيات  بني  ومن 
حتى  األيام  تلك  منذ  مناصبها  يف  بقيت  التي   " سعود  ابن 
وكان   ،" ياسني  " يوسف  و   ،" وهبة  " حافظ  هم  هذا  يومنا 
 " يف  سجن  أن  له  وسبق  اجلنسية  مرصي   " وهبة  حافظ   "
اإلسكندرية  يف  حدثت  التي  الشغب  بأعامل  " لعالقته  مالطة 
"حافظ  خدم  وقد  م،   1919 " عام  باشا  " زغلول  أيام  عىل 
ذهب  وبعدها  املعارف،  مدير  وظيفة  يف  قصرية  لفرتة  وهبة" 
البداية  يف  وتعني  لندن،  يف  سعود"  "ابن  ممّثل  منصب  ليشغل 
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اعتمد  ومؤخًرا  الوزير،  منصب  يف  1930م  عام  وبالتحديد 
سفرًيا حلكومة " ابن سعود " واستمر يف ذلك املنصب ومىض 
من  أصبح  املطاف  هناية  ويف  قرن،  ربع  حوايل  فيه  عمله  عىل 
أكثر العاملني بجدية بني ممثيل " ابن سعود " من الدبلوماسيني، 
مع  للتشاور  واآلخر  احلني  بني  استدعاؤه  يتم  كان  ما  وغالبًا 
لصاحب  السيايس  السكرتري   " ياسني  يوسف   " ومع  امللك 
الدولة،  وزير  منصب  يف  مؤخًرا  تعيينه  تم  والذي  اجلاللة، 
حلقة  بمثابة  السنوات  هذه  كل  طيلة  ياسني"  "يوسف  وكان 
الواسعة  الدبلوماسية  املناصب  الوصل بني سيده وبني شبكة 

التي تنترش من " الصني " تقريبًا حتى " البريو ".

تورط  الالذقية  مدينة  من  سوري  فهو  األصل  حيث  ومن 
األجنبية  الوصاية  عن  النامجة  املشكالت  يف  حياته  بداية  يف 
السعودية عام  العربية  اململكة  إىل  املفروضة عىل بالده، وقدم 
1923 م وانتظم يف صفوف الدعوة آنذاك، وبعدها متكن من 
الفوز بثقة " ابن سعود " ورافقه يف محلته التي قام هبا إىل مناطق 
" أم  األسبوعية  مكة  لتحرير جملة  رئيًسا  احلجاز، وهناك عنّي 
القرى "، وكان إرشافه عىل حمتواها جزًءا من أعامله التي كان 

"ابن سعود".  يقوم هبا بصفته سكرترًيا سياسيًا ل 

" ابن  الرجال يف حكومة  أبرز  من  ياسني"  "يوسف  وكان 
" ويف أكثر من مرحلة من مراحل نشاطها ؛ ساعده يف  سعود 
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لغرض  اخلارج  إىل  السفر  يتطلب  ما  غالبًا  كان  الذي  عمله 
من  الجئ  وهو  ملحس"  "رشدي  القدير  مساعده  آلخر  أو 
الوقَت الكايَف  "ملحس"  فلسطني، ومل ترتك املهام الرسمية ل 
أن  لو   : القول  يمكن  اليقني  األديب، وعىل وجه  لتطوير حسه 
" أن يكرس  " رشدي ملحس  الظروف كانت طبيعية لفضل 

كل حياته لألدب والدراسة.

خدمة  يف  كبري  حد  إىل  أسهموا  الذين  اآلخرين  بني  ومن 
هجر  الذي   " القرقني  خالد   " كان   " سعود  ابن   " حكومة 
وتركها   " طرابلس   " يف  بيته  وبالتحديد   " ليبيا   " موطنه 
احلكم  أيام  أوائل  مع   " جدة   " إىل  وأتى  الطليان  للمحتلني 
اجلديد يف احلجاز، ويف ذهنه فكرة الرشوع يف عمل جتاري ما، 
وعمل  امللك،  ديوان  يف  اخلدمة  إىل  انجذب  ما  رسعان  لكن 
مكنته  األخرية  السنوات  وخالل  مستشاًرا،  بصفته  هناك 
من  السنني  مرور  مع  وصُقلت  أيَنعت  التي  وإمكاناته  قدرته 

بالقيادة والثقة. أن حيظى بمركز متميز 

الشخصيات  أمور  حول  الرسد  من  القدر  هبذا  نكتفي 
اإلدارية، وسيالحظ القارئ أن " ابن سعود " - خالل املراحل 
آخرين  وأعضاء  أبنائه  تعيني  عن  أحجم   - حكمه  من  األوىل 
باألعامل  مبارش  اتصاٌل  هلا  مناصَب  يف  احلاكمة  األرسة  من 
فيصال"   " و   " " سعوًدا  الكبريين  ابنيه  عني  أنه  إال  اإلدارية، 
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نائبني رسميني عنه يف " نجد " ويف " احلجاز " عىل التوايل، كام 
ُمُثل  لكن  األوروبية،  الدول  حلكومات  " وزيًرا  "فيصاًل  عني 
ا نظًرا للمسؤوليات  تلك التعيينات كانت طبيعية ومناسبة جدًّ
ضمن  الوقت،  حيني  عندما  عاتقيهام  عىل  ستلقى  التي  اجِلسام 
بأهنام  العام  االنطباع  وكان  لألمور،  الطبيعي  املجرى  سياق 
وخاصة  امللك،  قبل  من  مبارش  بإرشاف  أعامهلام  يزاوالن  كانا 
يتصادف  عندما  وبالتحديد  البالغة،  األمهية  ذات  القضايا  يف 

وجود امللك يف أي من املناطق املعيَّنني هبا.

كان " ابن سعود " عاقل يف ترصفاته جتاه بقية أفراد العائلة، فلم 
تلك  أفراد  تعيني  جراء  من  للنقد  احلاكمة  األرسة  بتعريض  يغامر 
لدهيم  ليست  أو  إلدارهتا،  مؤهلني  ليسو  هم  مناصب  يف  األرسة 
كان  أنه  خاصياته  من  وكانت  لشغلها،  اللزم  التدريب  أو  اخلربة 
الناس يف جمالسه، كام كان يويص نفسه بشكل ضمني  دائاًم يويص 

باإلشارة إىل اآلية الكريمة يف كتاب اهلل  نث ڱ    ں    ں     
ڻڻ مث ]التغابن:15[، وكان يكرر ذلك يف حني كانت السنوات 
قد زادت من ثروات البالد، كام زادت من ذريته، وكان " ابن 
سعود " يترصف بناًء عىل جتربته العملية يف احلياة لقناعته، بأن 
املْغِريات التي حتمل الشخص عىل إفساد األبناء والثروة يشء 

خطر للغاية، وأن عىل اإلنسان أن حيرتس من ذلك اخلطر ".
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وإليك وصًفا عن يوٍم من أيام امللك عبد العزيز ودور الرجال 
إىل  رحلته  إحدى  يف  والوظيفية  والعلم  واملهارة  اخلربة  متنوعي 
فرغنا  وقد  "أّما  ياسني)1(:  يوسف  األستاذ  برواية  املكرمة  مكة 
هذه  يف  كان  ما  لوصف  اآلن  ننتقل  فإّنا  وأتعابه،  الطريق  من 
الرحلة املباركة من الرتتيب والنظام، وغري ذلك من األسباب 
به  يمتاز  ما  أهمُّ   : فنقول  السفر  مشقة  علينا  هتّون  كانت  التي 
والرتتيب  النظام  من  سائًدا  كان  ما  الذكر  ويستحق  الركب 
ومن  السلطاين  الديوان  موظفي  فجميع  والرتحال،  احلل  يف 
يتبعهم من اخلدم والعبيد، كل واحد منهم يعرف العمل الذي 
عليه، فرتاه يعده يف حينه، وقلام ترى الواحد منهم يتدخل يف 

عمل اآلخر، وإىل القارئ بعض البيان : 

بطلب  أرسل  من  دعا  املسري  ساعة  عنّي  إذا  السلطان  كان 
الركب  نادى منادي  فإذا جاءت  املسري بساعة،  الرواحل قبل 
اخلدم  يقوم  أن  ذلك  (، ومعنى  اهلل  توّكل عىل   ( عاٍل  بصوت 
وبعد  األمحال،  وحتميل  اخليام  بتقويض  فيبدؤوا  أعامهلم،  إىل 
نصف ساعة عىل التامم من هذا النداء يكون رجال الرايات قد 
هيئوا أنفسهم للركوب، فينادي املنادي ) اركب يا عبد الرمحن 

ياسني، يوسف، الرحالت امللكية، دارة امللك عبدالعزيز، الرياض،   )1(
1422 هـ.
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اركب يا ابن مطرف (، و عبد الرمحن بن مطرف هو صاحب 
ثم  القوم،  أكثر  ركب  مطرف  ابن  ركب  فإذا  السلطان،  راية 
تنظر  األعني  ترى  ذاك  وإذ  الركب،  مقدمة  يف  األعالم  متيش 
السلطان حتى يقوم إىل راحلته، وبعد أربع دقائق أو مخس من 
سري الرايات يقوم جاللته، فريكب ويركب الناس مجيعًا، ويف 
يمينه وشامله  والناس عن  الركب،  منتصف  يكون يف  الغالب 
ء اخلبريين،  ومن وراء ظهره، ويميش مع العَلم اثنان من األِدالَّ
يميًنا  يذهبان  ال  الطريق،  عىل  مستقيم  خط  يف  بالعلم  يسريان 
وال شاماًل، يسريان سرًيا معتداًل ال سهل وال إرساع، وبالنسبة 

لسري العلم كّنا نعني مسافة السري.

األدالء،  و  اخلرباء  من  وافر  عدد  السلطان  مع  ويميش 
النزول،  ساعات  بعض  يف  السلطان  جيمعهم  اخلرباء  وهؤالء 
كالًّ  أجودها  فيختار  بعدها،  وعن  والكأل  املياه  عن  فيسأهلم 
أمام  يقرروهنا  التي  اخلطة  حسب  ويسريون  ماًء،  وأطيبها 

السلطان.

املسري  ساعة  جنب  إىل  جنًبا  السلطان  مع  يكونون  الذين  أما 
قراءة  وقت  الوقت  كان  فإذا  الساعات،  باختلف  فيختلفون 
وطلب  العلامء  وجدَت  التاريخ  من  يشء  أو  احلديث  أو  القرآن 
موضوعات  يف  بحث  ساعة  الساعة  كانت  وإذا  حوله؛  من  العلم 
كان  وإذا  فيها.  االختصاص  أرباب  حوله  وجدت  سياسية 
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حوله  وجدت  مواقعه  و  الطريق  يف  بحث  موضوَع  املوضوع 
وال  شجرة  وال  تلعة  عنهم  يعزب  ال  الذين  واخلبريين،  األدالء 
الواسعة. وكل خادم من ُخّدام  العظيمة  منبسط يف هذه الصحراء 
بطلب  جاللته  نادى  فإذا  به،  املكلف  العمل  يعرف  السلطان 
بالقرب منه، فيرسع أربعة عبيد أو مخسة  املاء جتد راحلة مائه 
من  املاء  ويملؤون  فينزلون  الركب،  أمام  متقدمني  برواحلهم 
القرب ريثام تصل راحلة السلطان إليهم، وإذا احتاج شيئًا من 
عن  رأى  إذا  ثم  فأحرضها،  هبا  اخلاص  اخلادَم  نادى  األدوية 
نادى من هم عىل استعداد  أو شيًئا وأحّب معرفته  ُبعد رجاًل 
إلجابة الطلب، فيرسعون ثم يعودون باخلرب اليقني، وإذا جاء 
للنزول،  بالقوم  فنادى  مناديه  السلطان  أمر  للنزول  الوقت 
وختتلف كلامت النداء باختالف الوقت، فإذا كان الوقت عند 
الظهرية أو بعدها، وكنا نريد اإلقامة إىل العشاء، نادى املنادي 
الليل  منتصف  عند  نزولنا  كان  وإذا   ،) املعشى  الـَمْعَشى   (
نادى املنادي ) صّفْر صّفر (، والتصفري عندهم هو النزول يف 
منتصف الليل، فإذا نزل السلطان فام هي إال عرش دقائق حتى 
بالرسادق  وحييط  بالسجاد،  وفرش  ُنصب  قد  رسادقه  يكون 
كهالة القمر إطار من منازل اخلدم والعبيد، تلقاهم مجيًعا عىل 
الزّوار  أقبل  الرُسادق  رّتب  فإذا  الطلب،  لتلبية  كامل  استعداد 
وصوله  عند  استقبله  زائر  أو  ضيف  جاءه  فإذا  جللته،  لزيارة 
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الصدر  واسع  رجل  وهو  مجيعة،  بن  إبراهيم  الضيوف  صاحب 
وعن  وبلده،  اسمه  عن  العرب  من  القادم  فيسأل  املحيا،  طلق 
عدد من يف معيته، وعن غرضه من القدوم فيكتب ذلك يف ورقة، 
إبراهيم  بالدخول عليه، فيحرضهم  فيأذن هلم  ويقدمها للسلطان، 
بالقهوة فيرشبون وخيرجون،  يؤمر هلم  ثم  منازهلم،  وجيلسهم عىل 
ومقامه،  مزيته  بحسب  كّل  وضيافتهم،  بأعطياهتم  هلم  ويؤمر 
وإذا كان ألحد شكاية أو أمر كتبه يف ورقة وأعطاها لصاحب 
باألمر، ويرى  فينظر جاللته  السلطان،  إىل  الضيوف، لريفعها 
فقد  الركب  رجال  أما  يلزم،  بام  الطالب  وجييب  رأيه  فيه 
ُقّسموا مجاعات مجاعات، كّل مجاعة يسموهنا ) َخرَبة (، وكل 
ما  وَطعام، وكل  وإِبل  لوازمها وحوائجها من خيام  هلا  خربة 
وأكرب خربة  السلطانية،  اخلزانة  من  تأخذه  اخلربة  حتتاجه هذه 

هي خربة السلطان، ثم خربة أخيه األمري حممد.

بالنسبة ملنزل رسادق  النزول  وكّل خربة تعرف منزهلا عند 
السلطان، فإذا أنخنا ُنصبت خيامنا مجيًعا يف مسافة ال تقل عن 
الكيلومرت وزيادة، وإذا أراد الواحد مّنا زيارة أخيه عرف مكان 

إليه ويزوره". بالنظر لرسادق السلطان، فيذهب  خيمته 

إن القائد ) ابن سعود ( لديه فراسة يف معرفة الرجال وكيف يتم 
كسبهم، حتى لو كانوا مناوئني أو جواسيس، أو أعداء، والغريب 
املستشارين جتمعهم  يف كل ذلك هم سعداء من اخلدم حتى كبري 
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الدعابة وهّم بناء الدولة احلديثة... يا هلا من مفارقة. 

إهنا تستحق دورة تدريبية ُتعلم لكبار الرؤساء التنفيذيني باسم 
إدارة فرق العمل.

الدولية:( )) البيئة  فهم 
حيث  بالكويت  شبابه  من  ُجزًءا  العزيز،  عبد  امللك  عاش 
الرصاع الداخيل عىل احلكم داخل البيت احلاكم ) آل صباح ( 
انقلب عىل أخيه حممد  بعدما  حيث استوىل مبارك عىل احلكم 
وأملانيا  جهة  من  بريطانيا  بني  العظمى  الدول  رصاع  وكذلك 
وتركيا من جهة أخرى، ثم الرصاع الُقطري بني آل رشيد وآل 
النساء  لرعاية  البحرين  يف  العزيز  عبد  امللك  عاش  كام  صباح 
فيصل،  آل  الرمحن  عبد  اإلمام  أبيه  من  بتوجيه  واألطفال 
وأمريكان  إنجليز  من  فيه  الـُمسيِطرة  الُقوى  عىل  وتعرف 

املتقدمة نسبيًا فيه. املدنية  فضاًل عن 

إن يف السفر والتَّجوال غالًبا ما يكون اخلري الكثري، ففي ظني 
انقدحت  ملا  للعراق  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  سفر  لوال 
إقامة  ولوال  لديه،  اإلقليمي  الوعي  ونضج  للدعوة،  احلاجة 
املدين  الفهم  هذا  وجدت  ملا  بمرص  تركي  بن  فيصل  اإلمام 

الدولة. الواسع ملصالح 

وفكرة  حلم  ذهنه  ويف  يتعلم  كان  العزيز  عبد  امللك  إن 
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آخر،  أي عائش  كانت ختتلف عن  املعايشة  فإن  ولذا  العودة، 
األسئلة،  وطرح  والتحليل،  والتأمل  اإلنصات  شدة  فنجد 
واملقارنة بني األخبار القادمة من نجد وماذا حيدث مع القوى 
اإلقليمية والعظمى، ولذا كان التحرك ذكياًّ يف الزمان واملكان 
يتحرك،  وأين  يقف  وأين  الدولية،  العلقات  فهم  يف  وذكياًّ 
آخر،  إىل  مكان  من  التحالف  ينقل  وكيف  يفاوض،  وكيف 
بعيدة عن األخلق وما هيمها  الدولية  السياسة  أن  يدرك  ألنه 

املصلحة. سوى 

املحلية:( )) التفاصيل 
امللك  أو أن تصنعه، لقد صنع  النجاَح  ترَث  هناك فرق بني أن 
إىل  حتتاج  والدقة  دقة،  إىل  حتتاج  والصناعة  التوحيد،  العزيز  عبد 
مراقب  فهو  ؛  وتؤدة  مهل  عىل  القائد  فهمها  وقد  التفاصيل،  فهم 
واإلقليمي،  واملحيل،  واملدين،  البدوي  املجتمع  لسيكولوجية 

والدويل، والنجدي وغري النجدي.

 Dr. Van Der مولني  در  د.فان  املسترشق  يقول 
"... وارحتل ) عبد الرمحن ( جنوًبا إىل )بني   )1( : Mollen

)1( مولني، د. فان در، امللك ابن سعود واجلزيرة العربية الناهضة ترمجة 
الرياض،  بدون،  الطبعة  العزيز،  عبد  امللك  دارة  يس،  آي  وييس   :

1999م، ص 42.
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املقيمني يف جوانب  القاسية،  احلياة  البسطاء ذوي  البدو  ُمّرة( 
)الربع اخلايل( صحراء الرمال الكبرية، أرِض اجلوع والعطش 
به، وحينام عانى والده احلياة  العزيز ( وحلق  ابنه ) عبد  شفي 
احلياة  هذه  من  االبن  واستفاد  مسلم،  شعب  وسط  القاسية 
أدبًا وخربٍة احتاج إليها لتأدية مهمته فيام بعد، فقد كان يعيش 
ويشاهد  العيش،  لقمة  عىل  للحصول  القايس  البدو  رصاع 
الرشب  مياه  عىل  احلصول  يف  اليومية  واملجهودات  االهتامم 
حياة  قساوة  عىل  العزيز(  )عبد  تعّرف  وتغذيتها...  للقطعان 
يف  احلياة  عرف  وقد  قرص،  يف  املولود  وهو  احلقيقية  البدو 
والطعام  اخلدم  بحضور  نزهٍة  بصفتها  السابق  يف  الصحراء 
القديمة،  وعاداهتم  وقوانينهم  البدو  حياة  اآلن  أدرك  الكايف، 

مثل احلقوق عىل املراعي، والعيون، وعادات الضيافة.

متواضعة  حياة   ) الرمحن  عبد   ( األمري  عائلة  وعاشت   ...
يف بيت من ثالث غرف يف حي من أحياء ) الكويت ( املمتلئ 
بأوساخ املدينة والروائح الكرهية والذباب، واشتاق هو ومن 

معه إىل اهلواء النقي يف ) نجد (.

األجانب،  من  بالكثري  تعج  جتارية  مدينة  الكويت  كانت 
والغواصني،  اللؤلؤ  عن  والبحث  الغوص  مدينة  وكانت 
حيصلون عىل أجر ال يكفيهم، وهم يف قبضة صاحبهم بطريقة 

أشبه بالرق "... انتهى كالمه.
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يف  والبحر  والصحراء  نجد  حارضة  يف  املعايشة  تلك  إىل  انظر 
لقد  نعم  ؛  بالتفاصيل  وغًيا  ختلق  أمل  القرسي...  التهجري  ظروف 
يف  وقدرًة  املحلية  لإلدارة  ذخرية  كان  الذي  الفهم  ذلك  خلقت 
االتصال  وحسن  بيئاهتم،  اختلف  عىل  الناس  سيكولوجية  فهم 
والتأثري فيها... فهو يعرف َردة الفعل، وطريقة التفكري بمجرد أن 

يعرف من أين أنت... فهو يعرف التفاصيل.

العزيز  عبد  سرية   " و   " وملحقاته  نجد   " لكتاب  تأليفه  عند 
" كان األديب واملؤرخ والسيايس أمني  ابن عبد الرمحن آل سعود 
العربية  اجلزيرة  يف  البلدان  أسامء  له  حيقق  عمن  يبحث  الرحياين 
امللك  عند  التفاصيل  وجد  وقد  املعاناة،  تلك  قصة  رسد  وقد 
بعنيزة  " وكنت قد استعنُت عندما مررت  املؤسس بقوله )1(: 
بالشيخ عبد اهلل بن حممد العبد العزيز البسام، فكتب يل الئحة 
أنتظر وصول  القصيم وسدير والعارض، وبِّت  بلدان  بأسامء 
يف  احلوادث  وتزامحت  األيام،  فمرت  األخرى،  املعلومات 

نجد، ومل تكتب النبذة األوىل.

ثانية  أترشف  أن  حظي  من  وكان  احلجاز،  حرب  وكانت 

الرحياين، أمني، نجد و ملحقاته و سرية عبدالعزيز بن عبدالرمحن   )1(
بريوت،  الرابعة،  الطبعة  دارالرحياين،  مؤسسة  سعود،  آل 

.15 1370هـ ص: 
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بتلك  فذّكرته، ونحن يف جدة،  العزيز،  السلطان عبد  بزيارة 
ولكني  خيالف،  ما   : فقال  إلمتامها،  به  وعدين  وبام  النبذة 
سألت  ثم  فسكت  منها،  أهم  مسائل  يف  مشغواًل  وجدته 
ال  فقال:  البلدان  بعض  عن  الدملوجي  اهلل  عبد  الدكتور 
وهو  السلطان،  غري  هذه  أسئلتك  عن  جييب  أن  يستطيع 

العربية. البالد  بجغرافية  امللقب 

السلطان األستاذ ! وحلسن احلظ، عندما جئته ذات يوم بعد 
شكري  حممود  للسيد  كتاًبا  يطالع  لقيته  العادة،  حسب  الظهر 
فسألته  السلفية بمرص(  )املطبعة  نجد  تاريخ  األلويس، عنوانه 
رأيه فيه فقال : ال بأس به، ولكنه ال خيلو من أغالط يف أسامء 
البلدان، فقلت، وقد متسكت بتالبيب الفرصة : إذن، يا طويل 

بإصالحها. عليكم  العمر، 

وأخرجت القلم والدفرت من جيبي قائًل : 

أتأمرون بأن تكونوا اآلن األستاذ وأن أكون التلميذ ؟ 

أتأمرون أن أبدأ بأسئلتي ؟ 

فأجاب عظمته : ما هي ؟ فذكرت بعضها، فقال : األمر يطول، 
أتأَذنون بأن أمد رجيل.

أيب  اإلمام  قصة  إىل  إشارة  ذلك  يف  وهل   : مبتسام  فقلت 
حنيفة؟.
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تنطبق  ال  القصة  واهلل،  ال  واهلل،  ال   : وقال  ضاحًكا  يديه  فرفع 
الرياض، ومكنتني من  بليايل  نادرًة ذكرْتني  عليك، وكانت ساعة 

النبذة األوىل. كتابة 

الكاريزما الشخصية ) اهليبة (:( ))
كان  وإذا  واجلاذبة،  واملؤثرة  امللهمة  الشخصية  أي  الكاريزما 

"اهليبة". هناك شيئًا بارًزا فيه كالشمس يف رابعة النهار فهي 

اهليبة القائمة من اجلسم ذي الطول الفارع، والعريض املنكَبنْي 
النظر، وإدامة الصمت مع طرح األسئلة كأنام هو  والعيون احلادة 

اهلدوء الذي يسبق العاصفة.

خريه  فيها  يرى  التي  العادلة  بقضيته  ثم  باهلل  اإليامن  هيبة  إهنا 
وخري اجلزيرة.

غريه  عىل  متفوق  فهو  العامل،  يف  حيدث  بام  العلم  هيبة  إهنا 
باملعلومات وفريق عمل ومستشارين عاليي اجلودة واإلخلص.

إهنا هيبة الرمزية حيث املوكب املهيب والبريق واخلويا، والثقة 
املفرطة باهلل ثم بالنفس واألتباع... إهنا إرادة احلياة بطريقة خاصة 
عليها  ليس  األرض  هذه  وكأن  السحيق،  املايض  فيها  يستدعي 
وسلوم  وعاداٍت  للسنًة  مستجيبًا  مدروس  تواضع  يف  ولكن  مثله، 

الِكرب واألنفة. التي تكره  النجدية  البيئة 
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يف العدد ) 8)) ( بتاريخ )0/)0/))9)م بمجلة "كل يشء 
والدنيا" حتت عنوان " ما جتهله عن امللك ابن سعود، سيد جزيرة 
ابن  امللك   - البدوي  " امللك   : املحرر)1(  قال  حيث   " العرب 
اجلياد،  متون  وعىل  الصحراء،  يف  وترعرع  نشأ  بدوي  سعود 
إىل  يزال  وال  النور،  عيناه  رأت  أن  منذ  البداوة  لبن  ورضع 
أمام  هبا  يفاخر  البداوة،  تلك  مظاهر  بجميع  حمتفًظا  اآلن 
بني  عليه وهو  نظرك  وقع  فإذا  بدياًل،  عنها  الناس وال يرىض 
أبنائه وُقواده وزعامء قبائله وكنت ال تعرفه، فإنك لن تستطيع 
أن تتبني امللك بني أولئك الرجال، ألنه يف مجيع ظواهره يبدو 

مثل اآلخرين، ال فرق بينه وبينهم يف يشء.

ابن  امللك  تقابل  عندما  وهلة،  أول  إليك  وخّيل   - صفاته 
رجل  أمام  " إنك  ؟  باألخ  " هال   : قائاًل  بك  فريحب  سعود 
ساذج رفْعته املصادفات إىل ذلك املنصب الرفيع الذي يشغله 
وذلك املركز املمتاز الذي جيعله سيد اجلزيرة العربية، ولكنك 
ال تلبث، إذا دخلت معه يف حديث، أن تدرك أنك يف حرضة 
لو توفرت  يمتاز بصفات  العرص، وملك  ُدهاة هذا  داهية من 
فامللك  الناس،  بني  عظياًم  جلعلته  رجل  يف  منها  واحدة  صفة 

العربية،  اجلهيمي، د. نارص بن حممد، امللك عبدالعزيز ىف الصحافة   )1(
دارة امللك عبدالعزيز، الرياض، 1419هـ.
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ابن سعود ذكي متوقد الذكاء، رصيح الرصاحة كلها، صارم 
حدود  أبعد  إىل  واحد  آن  يف  القلب  وطيب  الرصامة،  شديد 
دلت  وقد  حرج،  وال  عنها  فحدْث  شجاعته  أما  الطيبة، 
السياسية يف جزيرة  أثارها وسخرها ألغراض  التي  احلوادث 
العرب عىل أنه جندي ال هياب املوت، وقائد حمنك وبطل من 
يملك  ولكنه ال  كريم سخي  جُيارى، وهو  احلروب ال  أبطال 
من  خيرج  ال  ضيفه  فإن  ذلك  ومع  الطائلة،  حييى  اإلمام  ثروة 

عنده خايل الوفاض من اهلدايا والعطايا واهلبات.

ولعل من أبرز صفاته حمافظته عىل التقاليد العربية املوروثة 
خيرج  بمن  العقاب  وإنزاله  عنها،  ودفاعه  الزمان،  قديم  من 
ما  بكل  األخذ  عن  حلظة  فيه  يرتدد  ال  الذي  الوقت  يف  عليها 
هو جديد مفيد من مستْحدثات العرص احلارض، دون أن يمس 
ذلك بالتقاليد العربية التي حيافظ عليها، وهذه مقدرة جيب أن 
قطر  العامل  يف  ليس  ألنه  سعود؛  ابن  للملك  العرب  هبا  يشهد 
دون  احلديثة  املدنية  من  يستفيد  اليابان، عرف كيف  آخر غري 

أن يكون ذلك ماساًّ بتارخيه وعاداته وتقاليده.

يشبه من وجوه كثرية  ابن سعود  - وجملس  جملسه وضيافته 
قصوره  فإن  الزاهرة،  العصور  يف  املسلمني  اخللفاء  جمالَس 
الراحة والرتف، وهي  فيها مجيع أسباب  تتوفر  العديدة فخمة 
مفتوحة األبواب لكل طارق، ال تقفل يف وجه أحد وال يوضع 
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ال  البدوي  فامللك  العراقيل،  من  يشء  إليها  زائر  دخول  دون 
الزائر القرص إال ويصبح ضيفًا  بابه زائًرا، وال يدخل  يرد عن 
الضيافة  قاعات  يف  وينام  الطعام  موائد  إىل  جيلس  امللك،  عىل 
يكفيه  زاًدا  سفره  عند  معه  وحيمل  كساء  القرص  من  ويأخذ 

مؤونة الطريق.

وحيرض   ،" اتكيت   " وال  عناء  بال  امللك  يقابل  والزائر 
جمالسه حيث يرتبع يف أبرز مكان بالقرب من صاحب القرص، 
" فقط يقطع النظر عن  " رب الدار  الذي يعد نفسه يف قرصه 

." مقتضيات امللك وُأهّبة العرش 

إن قصريي النظر حيسبون اهليبة والكاريزما يف املظهر اخلارجي 
بعد  " إننا  بقوله:  الكاريزما ويصفها احلريري )1(  أن  وما عرفوا 
الكاريزمية نصل إىل مجلة  القيادة  الفكرية ملفهوم  املعاجلة  هذه 

من احلقائق التالية : 

قدرات  بوجود  يوحي  الكاريزمية  القيادة  مفهوم  ) أ ( إن 
وإمكانيات نوعية، لدى الشخصية الكاريزمية، تسمح 

صنع  يف  الكاريزمية  القيادة  دور   ، يونس  جاسم   ، )1( احلريري 
اإلمارات  مركز   ، يون  جور  ابن  نموذج   : اإلرسائييل  القرار 
ظبي،  أبو   ، األوىل  الطبعة   ، اإلسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات 

2003 ، ص21.
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القيادية  القدرات  عىل  والتفوق  االنتشار  بحرية  هلا 
لآلخرين، بفعل اإلهلام واجلاذبية التي يتمتع هبا.

) ب ( تتمتع الشخصية الكاريزمية بقدرة عىل كسب أصوات 
القيادة. املؤيدين هلا سعًيا للفوز بموقع 

عندما  الكاريزمية  للقيادة  الشخصية  القدرات  ) ج ( تربز 
تنظر  ألهنا  املجتمع،  رشائح  أغلب  يف  بالتأثري  تنجح 
املتخلفة،  أوضاعها  من  هلا  املنقذة  بوصفها  إليها 
التحرر  نحو  وطموحاهتا  آماهلا  لتحقيق  هبا  لتنطلق 

واالستقرار. والرفاهية 

) د ( تتمتع الشخصية الكاريزمية بالقدرة عىل اختاذ القرارات 
التي ال  االستثنائية حلسم وحل املشكالت املستعصية 

معاجلتها. والدستورية  الوضعية  القوانني  تستطيع 

نسف  عرب  الكاريزمية  للقيادة  املرشق  الوجه  يربز  )هـ( 
املبارش  لالتصال  والسياسية  املؤسساتية  احلواجز  كل 

باجلامهري التي تعشقها وتبدي الوالء املطلق هلا.

وعناية  شخصية  مواهب  بني  تزاوج  هي  ) و ( الكاريزما 
ال  فهي  وبالتايل  التارخيية،  القيادة  لنشوء  ربانية، 
تصلح صفة قياسية لتطبيقها عىل الوحدات السياسية، 
كاريزما  تسمية  إطالق  يمكن  فال  وعليه  الدولية، 
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القيادية  الشخصية  هبا  تتمتع  الكاريزما  ألن  للدولة، 
نفوذها  لفرض  للدولة  ليست شعاًرا  اإلنسانية، وهي 
عىل بقية الدول وتقديم التأييد هلا يف املحافل الدولية، 
القوة  وفرض  اهليمنة  باب  يف  تدخل  احلالة  هذه  ألن 
باإلكراه واستخدام الرتهيب السيايس، لكسب التأييد 
بالنسبة إىل الدول األخرى، كام هي احلال بالنسبة إىل 
يف  الدولية  وهيمنتها  األمريكية  املتحدة  الواليات 

التسعينات، وحتى اآلن عىل الساحة الدولية.

) ز ( تتميز املجتمعات احلديثة بسيطرة النامذج البريوقراطية، 
سيكون  املتغري  وهذا  القارات،  عابرة  والرشكات 
ا يف احلد من ظهور النامذج الكاريزمية يف  عاماًل حقيقيًّ

املنظور. املستقبل 

والقانون؛  واألخالق  الكاريزما  بني  عالقة  ) ح ( هناك 
بموجب  يترصف  أن  حياول  الكاريزمي  القائد  ألن 
عىل  ويسهر  والقوانني،  اخللقية  والنواميس  األعراف 
لكن  الدستور،  أقره  بام  ويلتزم  اآلخرين،  حقوق 
ذلك ال يمنعه من أن يصدر قرارات مبارشة باعتباره 
وحدة قرارية مستقلة، لكنها يف صالح اجلامهري وليس 

عكس ذلك.
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عدم  إىل  الكاريزمي  للزعيم  الوالء  يتحول  أن  ) ط ( يمكن 
اكرتاث عندما يبتعد عن العدالة ومتطلبات اجلامهري".

عن  معرًبا  بعمق  تتحدث  كيف  تعرف  أن  هي  الكاريزما  إن 
التي  القصة  تلك  وإليك  العريب،  العقل  وفصاحة  اجلامعة  ضمري 
يرسدها د. عبد العزيز الثنيان،)1(  و كانت احلساسية يف الرياض 

أكرب، و التشدد يف العاصمة أقوى )اجتاه التدخني(.

وكان امللك عبد العزيز يتعامل مع هذا األمر بعقل وذكاء، 
يرسل  يدّخن  شخص  بزيارة  هم  إذا  إنه  حتى  ودهاء،  وفطنة 
واخليمة،  الغرفة  لتطهري  البخور  ومعه  بقدومه،  إليه من خيربه 

الفاضحة. الرائحة  لكي تزول 

وكان حيرتم العلامء ويقدر رأهيم، وحيزم يف هذا األمر، ويقابل 
يدخن،  ال  امللك  أن  الضيوف  أولئك  ويعلم  يدخنون،  زواًرا 
وال  وحيرتمونه،  امللك  فيجاملون  ممنوع،  اململكة  يف  التدخني  وأن 
القائد اإلنجليزي املشهور كان  يدخنون بحرضته، فترششل ذلك 
السيجار ال يفارق فمه، وحني قابل امللك عبد العزيز امتنع طوال 
البطل،  امللك  منزلة  إىل  إشارة  ذلك  التدخني، ويف  عن  به  اجتامعه 

ومكانة الراحل عند العظامء والزعامء. 

الثنيان، د. عبدالعزيز، مرجع سابق، ص: 81.  )1(
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وجاء طلعت حرب إىل اململكة يف عام )))) هـ / ))9)م، 
يف  الدخان  رشب  حتريم  من  يقال  عام  العزيز  عبد  امللك  وسأل 
براعته يف احلوار، ويكشف  ينبئ عن  امللك  اململكة، وكان جواب 
ويدل  وطنه،  باقتصاد  واهتاممه  شعبه،  عىل  وحرصه  إنسانيته  عن 
املناقشة  من  امللك  جعل  فقد  املوقف،  عىل  وسيطرته  دهائه  عىل 

واحلوار، والسؤال واجلواب حجة ملوقفه.

قضاء  توىل  حني  أكثم  بن  حييى  قصة  قرأ  قد  أحسبه  بل 
البرصة وسنه عرشون سنًة ونيف، فقد استصغره أهل البرصة 

فسألوه وقالوا له : كم سن القايض ؟

بن  عتاب  من  أكرب  أنا   : فقال  استصغروه،  قد  أهنم  فعلم 
الفتح، وأنا   قاضيًا عىل مكة يوم  النبي  به  الذي وجه  أسيد 
أكرب من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي  قاضيًا عىل أهل 
بن  عمر  به  وجه  الذي  سوار  بن  كعب  من  أكرب  وأنا  اليمن، 
اخلطاب  قاضًيا عىل أهل البرصة، فجعل من جوابه و رده 

حجة ودلياًل.

واجلواب  السؤال  من  جعل  قد  العزيز  عبد  امللك  وذلك 
حجة، ويعلم أن لكل مقام مقااًل، وهلذا قال لطلعت حرب : 

بكم يدخن أفقر إنسان عندكم يومياًّ ؟ 

قال طلعت : بقرشني.
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قال عبد العزيز : ما عدد الذين يدخنون عىل أقل تقدير ؟ 

قال طلعت : مخسة يف املائة.

قال عبد العزيز : كم تقدر عدد سكان بالدنا ؟ 

قال طلعت : حوايل مخسة ماليني.

والتحريم  التحليل  جلانب  ننظر  مل  إذا   : العزيز  عبد  قال 
عندنا  املدخنني  عدد  سيكون  فكم  بالدنا،  يف  الدخان  وأبيح 

عىل هذا القياس ؟ 

قال طلعت : سيكون العدد ربع مليون.

قال عبد العزيز : وكم سينفقون من جراء ذلك ؟

قال طلعت: مخسة آالف جنيه يف اليوم ؟

العزيز : ليس لدينا دخان يزرع، وال يوجد لدينا  قال عبد 
يشء من آالته، فكله يأيت من اخلارج.

قال طلعت : هو كذلك.

آالف  مخسة  فقرنا  مع  سنرسل  إننا  أي   : العزيز  عبد  قال 
جنيه هديًة إىل اخلارج كل يوم مقابل نفخة هواء.

قال طلعت : يقول الناس: إن يل شيًئا من العلم باالقتصاد! 
لساين،  أجلمَت  وقد  مني،  به  أعلم  العزيز،  عبد  يا  إنك  واهلل 

وأقمت عيل احلجة !.
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االستقامة: (( )
رجل  جاءه  حينام    اهلل  عبد  بن  حممد  األمي  النبي  يقول 
]صحيح   " استقم  ثم  باهلل  آمنت  قل   "  : قال  النصيحة  يطلب 

مسلم)38( و مسند أمحد )413/3([.

إن استقامة امللك يعني حسن السرية بعد اإليامن بالتوحيد التي 
الدعوة،  لصحة   ) سلوك   ( تعبرًيا  واالستقامة  أصًل  دعواه  هي 

فالبعرة تدل عىل البعري وآثار األقدام تدل عىل املسري.

إن امللك عبد العزيز يعلم أنه يف جمتمع يشّكل هلم زعامة دينية 
تفاصيل  يرقبون  هم  ولذلك  فحسب،  سياسية  زعامة  وليست 
الظاهرة  وهو  العزيز،  عبد  امللك  حياة  هي  حياهتم  ألن  حياته 

واملستقبل يف آن معًا، بل شعورهم حتول إىل أسطورة.

الفروع  بني  أحيانًا  يفرق  ال  النجدي  املجتمع  كان  قدياًم 
واألصول، فطول الثوب أو قرصه يعني اليشء الكثري، لذلك كان 
الصلة والصوم  الشخصية من  العزيز صارًما يف حياته  امللك عبد 

وقراءة القرآن وطلب العلم.

 :Montgomery مونتجمري  الربيطاين  القائد  يقول 
ونجاحه"؟  نفوذه  أسباب  إحدى  للقائد  اخلاصة  احلياة  "هل 
بعينها،  القضية  هذه  يف  اخلاص  رأيي  يف   "  : تساؤله  عىل  ويرد 
املرء  إخلص  هو  األكرب  العامل  إن  األخرى،  القضايا  مجيع  بل 
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وال  الدينية  بالفضائل  يتعلق  فيام  وخاصة  قدوة،  وكونه  ونفوذه 
ال  إنني  جمتمعنا...  يف  السفىل  أو  العليا  الطبقة  من  يكون  أن  هيم 
أدري كيف يستطيع امرؤ أن يكون قائًدا، إن مل تكن حياته اخلاصة 
فل  الشبهات،  فوق  اخلاصة  حياته  تكن  مل  فإن  ؛  الشبهات  فوق 
حيرتمه الذين يقودهم، ويسحبون ثقتهم منه، وإذا ما حدث ذلك، 

)((." تأثريها  قيادته  فستفقد 

 " اإلمام:  يستوزره  من  صفات  ذكر  عند  اجلويني  اإلمام  قال 
ودراية  وكفاية،  نجدة  ذا  كافًيا،  شهاًم،  إال  يستوزر  ال  اإلمام  ثم 
متلفعًا  يكون  أن  والبد  وفطنة،  وذكاء  قرحية،  وانقاد  رأي،  ونفاذ 
من جلبيب الديانة بأسبغها وأضفاها، راقيًا من أطواد املعايل إىل 
ذرها فإنه متصد ألمر عظيم وخطب جسيم، واالستعداد للمراتب 

عىل قدر أخطار ملناصب.

بد  فال  والكفاية  النجدة  أما   :  ) اجلويني   ( أقول  وأنا   ...
املناقب،  وأساس  اخلريات  رأس  فإنه  الورع،  وكذلك  منهام، 
و  وسائل  يصري  املآثر  من  فيه  ما  فجميع  به  يّتصف  مل  ومن 
وصائل إىل البرش، وطرائق إىل اجتالب الرض، وال خيفى عىل 
املاجن غري املريض أرض عىل خليفة اهلل  الفطن  ذي بصرية أن 

القلم،  دار  والقيادة،  العقيدة  بني  شيت،  حممود  اللواء  خطاب،    )1(
الطبعة األوىل، دمشق، 1998م، ص 64.



69

فإن  الفضائل،  أصل  العقل  أن  شك  وال  الغبي،  األمحق  من 
ومطية  الفساد  إىل  ذريعة  انقلب  والتقوى  الورع  به  يقرتن  مل 
الوزير  استجامع  اشرتاط  فوجب  الرشاد،  منهج  عن  حائرة 

رشائط املجتهدين ومراتب األئمة يف علوم الدين ". )1( 

يتعدى ذلك من  إن اإلستقامة ال تكون ىف شخصك فقط بل 
اإلمام  القائد  فعل  وكذلك  عليك  حمسوبني  هم  ومن  ختتارهم 
مساعد  بن  عبدالعزيز  مثل  املختارين  قادته  أهم  أحد  وإليك 
"صديق  أسد))(  حممد  السيد  عنه  يقول  حني  جلوى..  بن 

عبدالعزيز"  امللك 

...وإذا وصلنا إىل قلعة األمري، حيث عزمنا عىل أن نقيض 
اخلالء  يف  اجتامعًا  يرتأس  مضيفنا  وجدنا  التاليني،  اليومني 
فرع  إىل  ينتمي  مساعد  ابن  األمري  كان  القلعة.  أبواب  خارج 
جلوي من آل سعود، كام كان شقيقًا إلحدى زوجات امللك، 
يدعى  كان  فقد  امللك،  حكام  أقوى  من  كان  أنه  من  وبسبب 
شمر  جبل  مقاطعة  على  يسيطر  يكن  لم  ألنه  الشامل«  »أمري 

التياث  يف  األمم  غياُث  اهلل،  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  أبو  )1( اجلويني، 
لم، املكتبة العرصية، الطبعة األوىل، صيدا، 2006 م، ص 82. الظُّ

التاسعة،  الطبعة  العبيكان،  إىل اإلسالم، مكتبة  الطريق  أسد، حممد،   )2(
الرياض، 1418هـ ص:153.



70

فحسب بل على جميع الجزء الشمالي من نجد، حتى حدود 
سوريا والعراق - وهي مساحة تعادل مساحة فرنسا تقريبًا.

من  شيوخ  وبضعة  لي(  قديًما  صديًقا  )وكان  األمير  كان 
مبني  الطوب،  من  ضيق  طويل  مقعد  على  جالسين  البدو 
كان  أقدامهم  عند  طويل  صف  وفي  القلعة.  جدار  بمحاذاة 
المدججين  الحراس  أولئك  مساعد،  ابن  »رجاجيل«  يقبع 
طوال  يتركونه  يكونوا  لم  الذين  الحدباء  والسيوف  بالبنادق 
وسلطته  لهيبته  إظهاًرا  بل  فحسب،  لحمايته  ال  النهار، 
الصقور  مربو  كان  هؤالء  جانب  وإلى  أكبر.  درجة  إلى 
بالقفازات،  المكسوة  قبضاتهم  على  الجاثمة  بطيورهم 
فالخدم، فالبدو، فحشد من األتباع الصغار والكبار، فخدام 
سواء،  بشر  أنهم  يشعرون  كلهم   - والزرائب  األسطبالت 
وكيف  ودرجاتهم.  منازلهم  بين  الكائنة  الفروق  من  بالرغم 
يمكن أن يكون األمر غير ذلك في هذه البالد التي ال يخاطب 
وفي  الصالة؟  في  الله  إال  »موالي«  بكلمة  أحًدا  أحد  فيها 
جالسين  البلدة  وأهالي  البدو  من  كثير  هناك  كان  مواجهتهم 
خالفاتهم  ويعرضون  شكاواهم  يحملون  جاءوا  القرفصاء، 

على األمير كي يقضي لهم بما يرى.

وأنخنا هجينينا خارج الدائرة، وعهدنا بهما إلى اثنين من 
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إلينا، وسرنا إلى األمير فنهض ونهض معه كل  األتباع هرعا 
ومد  األرض،  وعلى  المقعد  على  جانبه  إلى  جالًسا  كان  من 

إلينا يده وقال مرحبًا:

- »أهاًل و سهاًل - حياكم الله وعافاكم!«

وقّبلت األمير في مقدمة أنفه وفي جبهته وقبلني في خدي 
لنفسه  وجد  فقد  زيد  أما  جانبه.  إلى  المقعد  نحو  وجذبني 

»الرجاجيل«. بين  مكانًا 

وقدمني ابن مساعد إلى ضيوفه اآلخرين. لقد كانت بعض 
الوجوه جديدة علي كما كنت قد عرفت بعضها في سنوات 
ماضية. ومن بين هؤالء كان غضبان ابن رمال، أعظم شيوخ 
الذي  البهيج  القديم  المحارب  ذلك   - شمر  من  سنجارة 
ليمكن  يكن  لم  الرث  مظهره  إن  »عمي«.  دائمًا  أدعوه  كنت 
القبائل  زعماء  أقوى  من  واحًدا  كان  أنه  يخمن  أن  من  أحًدا 
في الشمال، وأنه كان قد حمل زوجته الشابة بمقادير عظيمة 
من الجواهر والذهب حتى أنه كان يقال: إنها ينبغي لها أمتان 
تساعدانها كلما أرادت الخروج من بيتها الشعري الكبير ذي 
الستة عشر عموًدا. وبرقت عيناه عندما عانقني، وهمس في 

أذني قائاًل:

-»أليس من زوجة جديدة بعد؟« مما لم أستطع أن أجيب 
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عنه إال بابتسامة وهزة من كتفي.

أنه  ذلك  المزاح،  ذلك  سمع  قد  مساعد  ابن  أن  والظاهر 
ضحك عاليًا وقال:

-»إن المسافر المتعب ال يحتاج إلى زوجات، بل يحتاج 
إلى »القهوة« - ثم نادى: »قهوة!«

فتناوله  »قهوة«  النداء:  األمير  إلى  األقرب  الخادم  وأعاد 
الخادم الذي كان واقفًا في الطرف األقصى: »قهوة« - وهكذا 
الداخل. وما  القلعة ورجع صداه من  باب  بلغ األمر  أن  إلى 
هي إال لحظة حتى ظهر خادم يحمل الدلة النحاسية في يده 
في  وصب  اليمنى،  يده  في  صغيرة  فناجين  وبضعة  اليسرى 
الفنجان األول لألمير، وفي الثاني لي، ثم للضيوف اآلخرين 
حسب منازلهم. وكان الفنجان يمأل مرة أو مرتين، حتى إذا 
الفنجان مرة أخرى  اكتفى ملىء  أنه قد  إلى  الضيف  ما أشار 

وقدم إلى الرجل الذي يليه.

وكان األمير، على ما بدا لي، في شوق إلى أن يقف على 
واكتفى  شوقه  كبت  ولكنه  العراق،  حدود  إلى  رحلتي  نتائج 
مؤجاًل  الطريق،  أثناء  في  لي  حدث  عما  مختصرة  بأسئلة 
الحصول على معلومات أوفى إلى حين انفراده بي، ثم تابع 

التي كانت قد توقفت بسبب وصولي. القضائية  جلسته 
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في  تصورها  يمكن  ال  الرسمية  غير  المحكمة  هذه  مثل 
تبجيل  بكل  إليه  ينظر  وقاض،  كحاكم  فاألمير،  الغرب. 
في  الذل  أو  للخنوع  أثر  أيما  هناك  ليس  أنه  إال   - واحترام 
االحترام الذي يظهره البدو له. إن كالًّ من المدعي والمدعى 
عليه يظل واعيًا، بفخر وزهو، إلنسانيته الحرة. إن حركاتهما 
وإشاراتهما ال تتوقف وال تنقطع، وكثيًرا ما تكون أصواتهما 
يخاطب  منهما  وكل  أقوالهما،  من  بوثوقهما  توحي  مرتفعة 
األمير كما يخاطب أخًا كبيًرا له، فيدعوه - كما هي هي عادة 
بلقبه.  ال  األول،  باسمه   - نفسه  سعود  ابن  الملك  مع  البدو 
الغطرسة  أو  أثرللعجرفة  من  هناك  فليس  أخرى  ناحية  ومن 
القصيرة  بلحيته  الوسيم،  وجهه  إن  مساعد.  ابن  سلوك  في 
الشيء  بعض  المربوع  وجسمه  المعتدلة،  وقامته  السوداء، 
تعبر كلها عن ذلك الكبح الذاتي الطبيعي وعزة النفس السهلة  
التي كثيًرا ما تصاحب القوة والسطوة في جزيرة العرب. إنه 
رزين و حازم ال يطيل، وبكلمات جازمة يعطي أحكامه في 

المنطقة. إلى قاضي  منها  المعقدة  البسيطة، ويحيل  القضايا 

منطقة  في  العليا  السلطة  المرء  يتولى  أن  السهل  من  ليس 
المختلفة،  بالقبائل  الدقيقة  المعرفة  أن  ذلك  واسعة،  بدوية 
والمراعي  الكبيرة،  والشخصيات  العائلية،  والصالت 
العشائرية، والتاريخ الماضي، واألطباع واألمزجة الحاضرة، 
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البدو  لشكاوى  الصحيحة  الحلول  إلصابة  ضرورية  كلها 
سواء  العقل  كمضاء  هنا  مهمة  القلب  لباقة  إن  وقضاياهم. 
ودقة  كبير  بإحكام  معًا  يعمال  أن  يجب  وكالهما  بسواء، 
البدو،  أن  ذلك  الحكم.  في  خطأ  أيما  تفادي  بسبيل  متناهية 
أبدًا كل  ينسون  إليهم، ال  ينسون معروفًا أسدي  أنهم ال  كما 
فإن  أخرى  ناحية  ومن  عادل.  غير  يعتبرونه  قضائي  حكم 
الحكم العادل يكاد يتقبل دائًما بقبول حسن و روح طيبة حتى 
الحكم في غير مصلحتهم.  الذين يكون هذا  أولئك  من قبل 
تتوفر  مما  بأكثر  مساعد  ابن  في  متوفرة  المطالب  هذه  ولعل 
في أي من أمراء ابن سعود اآلخرين. إنه هادى ء وخال من 
على  دائمًا  تدله  تكاد  غريزته  إن  بحيث  الباطنية  التناقضات 
إنه في  المشكالت.  الطريق الصحيح كلما واجه مشكلة من 
عليها  فيسيطر  تحمله  المياه  يدع  الذي  السباح  كذلك  الحياة 

نفسه حسبها. بأن يكيف 

واالستيعاب:( 8) االحتواء 
استقطاب  عىل  قدرتك  يف  تتمثل  واالستيعاب  االحتواء 
وتأليف قلوب أعدائك أو خمالفيك، أما بتحييدهم وكف رشهم، 
إال  يستطيعها  وال  ا  جدًّ صعبة  واألخرية  صفك،  إىل  نقلهم  أو 
طاردة  شديد  وُحلم  كبرية  ومرونة  عالية،  مهة  ذات  شخصيات 
اخلري  وحب  سامحة  مع  قلبها  من  تتمكن  أن  والكراهية،  احلقد، 
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نفًسا كبرية،  أن تكون  للصديق والعدو، وبمعنى خمترص ومبارش، 
صفة  إىل  ونقلها  استيعاهبا  استطاع  بارزة  شخصيات  وإليك 
حيث مل يكتِف أن حيّيدها فقط، بل املندوب السامي الربيطاين 
ابن سعود  مدافًعا عن  مسلاًم  يصبح  " فلبي"  ابن سعود  لدى 

ومن أقرب مستشاريه.

بن  خالد  األمري  رأسهم  وعىل  لألرشاف  استيعابه  إىل  وانظر 
ثم  الطائف  فتح  يف  جيوشه  قيادة  وتوىل  صفه  يف  قاتل  حيث  لؤي 
األستاذ  يقول  لإلمام  كنائٍب  فيها  العدل  يقيم  مكة  عىل  أمرًيا  عينه 
العرشين:  القرن  يف  العرب  جزيرة  كتابه  يف  وهبة  حافظ  الشيخ 
زائًرا  1925م،   - هـ   1343 سنة  يف  كان  وهبة(  )أي  "أنه 
للرشيف خالد بن لؤي يف بيت اإلمارة بمكة وكان أمرًيا هلا، 
يف  مكة  وقايض  اخُلرمة  قايض  داود  ابن  الشيخ  أمامه  فرأى 
أول عهد االستيالء النجدي، رجلني يتخاصامن : أحدمها من 
الساعات،  صّناع  من  واآلخر  الطائف،  سكان  من  األرشاف 
وملا  إلصالحه،  ناظوًرا  الساعايت  أعطي  الرشيف  هذا  وكان 
أنه  الساعايت  واّدعى  الرشط،  ِطْبق  يأت  مل  أنه  ادعى  أصلحه 
أن  الرشيف  فأراد  بينهام،  خبري  رجل  حتكيم  وطلب  طبقه، 
جيلس بجوار الرشيف خالد بن لؤي، فنهره الشيخ ابن داود، 
وأمره أن جيلس أمامه مع خصمه، ألهنام سواء يف نظر الرشع، 
وملا سمع الدعوى حكم عىل الرشيف بام يقّدره صانع خبري، 
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فقال الساعايت : إن مل يقبل الرشيف ذلك، فأنا مستعد أن أرد 
الشيخ  فقال  مطلقًا،  بيشء  أطلبه  وال  كان،  كام  الناظور  إليه 
فالتفت  الرشيف،  فارتبك  ؟  هذا  يف  تقول  وما   : للرشيف 
جلنب  جنًبا  معك  وقويف  إن  هلل،  احلمد   : وقال  الساعايت  إليه 
فقد  الظلم،  وقت  مىض  لقد  فيها،  وما  الدنيا  عندي  يساوي 
كانوا  بل  أجره،  يعطوننا  وال  األشياء  بعمل  يكلفوننا  كانوا 
الرشيف  أخذ  وهنا  هلل،  احلمد  األحيان،  بعض  يف  يرضبوننا 
خالد الناظور من الرشيف، وقال : ال نسّلمه لك حتى تسلم 

األجرة التي يقدرها اخلبري.

واملصاهرة،  بالزواج  خصومه  العزيز  عبد  امللك  استوعب 
وأبقى العديد منهم عىل لقب األمري يقول السيد "جان جاك برييب 
"إن موت زعيم آل رشيد   :)1("Jean-Jacques Bereby
من  هنائيًا  التخلص  عىل  سعود  ابن  شجع  م،   1920 عام  يف 
قد  الضعف  وكان  وشامهلا،  العربية  اجلزيرة  قلب  يف  خصومه 
مرتدد،  أمري  فيهم  الزعامة  وتوىل  رشيد،  آل  يف  زمن  منذ  دب 

خلف املحارب القديم الذي رحل.

املقدسة و موطن  العرب )أرض اإلسالم  برييب، جان جاك، جزيرة   )1(
الطبعة  البقاعى،  حممد  د.  تعريب  البرتول،  وامرباطورية  العروبة 

األوىل، الرياض، 1423هـ، ص:60.
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عىل  االستيالَء  قصرية  معركة  بعد  السعوديون  واستطاع 
بالد شمر، ووسعوا رقعة اململكة، وقد كان امللك عبد العزيز 
يتبع حيال خصومه املهزومني من األمراء سياسة ظل وفياًّ هلا 
أبناءه عىل  طوياًل، لقد كان رحياًم هبم، يتزوج منهم، ويشجع 

الزواج من أخوات أعدائه القدامى وبناهتم ".

علامء  أبرزهم  ومن  العلامء  أيًضا  العزيز  عبد  امللك  استوعب 
مع  سعود  ابن  "وصل  الوردي)1(:  عيل  د.  يقول  حيث  مكة 
التايل  اليوم  ويف  1924م،  األول  كانون   4 يف  مكة  إىل  جيشه 
استعرض اجليش، ثم جاء اإلخوان لتحيته فقبلوا أنفه وجبينه 
وأرادوا  وجتارها  مكة  أعيان  بعدهم  من  وجاء  عادهتم،  عىل 
املصافحة   "  : وقال  ذلك  من  فمنعهم  عادهتم  عىل  يده  تقبيل 
من عادات العرب، أما عادة التقبيل فقد جاءتنا من األجانب 

ونحن ال نقبلها ".

اآلتية،  مشاكله  يف  النظر  من  سعود  ابن  انتهى  أن  وبعد 
دعوة  منه  وطلب  الشيبي  القادر  عبد  الشيخ  إليه  استدعى 
التايل،  اليوم  يف  به  العلامء  فاجتمع  به،  لالجتامع  مكة  علامء 

وألقى ابن سعود عليهم كلمة قال يف ختامها ما ييل: 

الطبعة  الوراق،  سعود،  وابن  األرشاف  قصة  د.عيل،  الوردي،   )1(
األوىل، لندن، 2007م، ص: 41.
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وأنا  نصيحة،  الدين  إن  بذّمتي،  وأنتم  بذمتكم  أنا  "واآلن 
فإن  أيديكم،  بني  الكتب  يف  عقيدتنا  وهذه  مني،  وأنتم  منكم 
ُيشِكل  فيها ما خيالف كتاب اهلل فردونا عنه، وسلونا عاّم  كان 
عليكم فيها، واحلكم بيننا وبينكم كتاب اهلل وما جاء يف كتب 
احلديث والسنة... إننا مل نطع ابن عبد الوهاب وغريه إال فيام 
أّيده بقول من كتاب اهلل وسنة رسوله، أما أحكامنا فهي طبق 
عندكم  مقبواًل  هذا  كان  إذا  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  اجتهاد 
تعالوا نتبايع عىل العمل بكتاب اهلل وسنة رسوله وسنة اخللفاء 

الراشدين من بعده ".

احلارضين:  بعض  صاح  كالمه  من  سعود  ابن  انتهى  حني 
برصيح  لنا  قولوا   "  : سعود  ابن  عليهم  فرد   ،" نبايع  كلنا   "
ابن  فقال   ،" " ما عندنا غري هذا   : فقالوا   ،" القول ما عندكم 
 ،" شيًئا  علينا  تكتموا  فال  التقية،  من  باهلل  أعيذكم   "  : سعود 
اإلمام  حرضة  يا  نجد  بعلامء  امجعنا   "  : احلارضين  أحد  فقال 
فنتباحث وإياهم يف األصول والفروع ونقرر ما نتفق عليه إن 
 ،" " زين   : وقال  الرأي  هذا  ابن سعود عىل  فوافق  اهلل"  شاء 

." قريبًا جتتمعون 

مكة،  علامء  من  عرش  مخسة  اجتمع  األول  كانون   8 ويف 
بينهم  فيام  واملباحثة  املناقشة  وبعد  نجد،  علامء  من  وسبعة 
بيانًا  مكة  علامء  أصدر  ثم  الوّهايب،  املذهب  اتفقوا عىل صّحة 
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ورد فيه ما نّصه : 

" قد حصل االتفاق بيننا وبني علامء نجد يف مسائل أصولية، 
يدعوهم  خلقه،  من  وسائط  اهلل  وبني  بينه  جعل  من   : منها 
ويرجوهم يف جلب نفع أو دفع رّض، فهذا كافر يستتاب ثالثًا 
فإن تاب وإال قتل، ومنها : من سأل اهلل بجاه أحد من خلقه 
واتفقنا  تباحثنا  املسائل  هذه  يف  حراًما،  مرتكب  مبتدع  فهو 
فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معارش علامء احلرم الرشيف وبني 

إخواننا علامء نجد ".

وندبت  وثأرت  أفرتت  متكنت  إذا  الصغرية  النفوس  إن 
احتفال  إىل  االنتصار  فتحّول  الكبرية  النفوس  أما  واضطهدت، 
ال  طويلة  نفس  ذو  إال  يفعلها  وال  واملنكرس،  للمنترص  للجميع، 
التي ظاهرها اإلخلص وهي  القوة، والنصائح  ختضع إلغراءات 

امللك. مندفعة ختلوها احلكمة وسياسة 

تنوع أساليب اإلدارة بني احلزم والّلني: (9 )
امللك عبد العزيز من رواد املدرسة املوقفية باإلدارة، بالرغم 
من ثوابت مبادئه يف اإلدارة، إال أنه يتعاطى مع املوقف بحسب 
قراءهتا  يمكن  شخصية  ذو  جامًدا  قائًدا  ليس  فهو  النتائج 
يناسب  بام  شخصية  كل  تظهر  متعددة  شخصية  بل  ببساطة 
أخرى  وأحيانًا  مبتساًم،  لطيًفا  متواضًعا  أحيانًا  فتجده  املوقف 
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 H. هـ. س. أرمسرتونج يعزر بالقتل، وهذا ما ذكره السيد" 
سن  م   917 عام  يف  سعود  ابن  "بلغ   )1("S. Armstrong
السابعة والثالثني، وكان عمالقًا يتميز بوجه مجيل يعلو مناكبه 
ويطاع،  يأمر  أن  تعود  وقد  عالية،  أخالقه  وكانت  العريضة، 
األخرية  الكلمة  له  كانت  الذي  الرجل  إنه  يقال:  أن  ويمكن 
.... كانت عيناه زرقاوين، وتشعان بالضياء، وعىل الرغم من 
أهنام كانتا ختفيان أفكاره، فقد كانتا تدالن عىل حاالته النفسانية 
ومزاجه، كان ذكياًّ وملاًحا حني يلخص املواقف، أو حني ينظر 
يف مسألة من املسائل، وكان ودوًدا ومبتساًم يف حلظات رسوره، 
وحازمًا وعنيفًا يف حلظات غضبه، كانت جبهته عالية وعريضة 
يواجهه إحساسًا  دا، ويعطي من  وتقاطيعه واضحة، وأنفه حاًّ
وتوحي  الصقر،  بنظرة  أشبه  اجلانبية  نظرته  وكانت  بالراحة، 
هيذب  وكان  لالنقضاض،  ويتحفز  بالعنفوان،  ميل  الرجل  أن 

شاربه، بينام حيتفظ بلحيته قصرية ومربعة.

ومتأرجحة،  رسيعة  بأهنا  العادي  العريب  حركة  تتميز 
ابن سعود، حتى حني يكون جالًسا ال هيدأ يف موقف  وكان 

اململكة  تأسيس  )قصة  العربية  اجلزيرة  سيد  هـ.س.،  أرمسرتونج،   )1(
مطابع  عوض،  نور  يوسف  الربوفيسور  ترمجة  السعودية(  العربية 

األهرام التجارية، مرص، 1411هـ، ص:139.
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واحد، ولكن حركاته كلها كانت مرسومة وتعطي إحساسًا 
باملسبحة  أصابعه  حيرك  يتحدث  حني  وكان  واملكانة،  بالقوة 
اليرسى، وكانت  يده  يده، ويستخدم يف ذلك سبابة  التي يف 
ضخاًم،  كان  أنه  من  الرغم  وعىل  ورسيعة،  واسعة  خطواته 
ماهًرا  وكان  اجلياد،  صهوات  فوق  اجللوس  حيسن  كان  فقد 

السيف. استخدام  يف 

مسافًرا  أو  الرياض  يف  قرصه  يف  أو  املنزل  يف  كان  وسواء 
يف  يسري  لكأنه  حتى  احلذر  حياة  يعيش  كان  فقد  القبائل،  بني 

إحدى محالته، ومل يكن يميل إىل حياة الدعة والراحة.

وكان رسيره يف القرص حديدياًّ ومن نوع رخيص، وكانت 
مالبسه بسيطة، وال يلبس احلرير، وكان اليشء الطيب الوحيد 
ياقة  عند  والتطريز  الويش  من  قليل  هو  عليه  حيرص  الذي 
جلبابه، وكان مثل الكثريين الذين ال يدخنون التباكو وحيبون 
الطيبة،  غري  الروائح  جتاه  بحساسية  ويشعر  النظيفة،  احلياة 
كثرًيا، وحتى  تستفزه  والقذارة اجلسدية  العرق  رائحة  وكانت 
البخور،  استخدام  من  يكثر  كان  فقد  األمر،  هذا  عىل  يتغلب 
لزيارته  جاء  أن  حدث  وقد  الزهور،  من  املستخرج  سيام  وال 
ا،  حارًّ اليوم  وكان  مهم،  أمر  يف  للتباحث  الباشوات  أحد 
ورائحة الثوم والبصل تنبعث منه، وقد حتمله ابن سعود بعضًا 
باالنقباض،  ويشعر  يتململ  بدأ  قليل  بعد  ولكنه  الوقت،  من 
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ثم طلب من اخلدم أن حيرضوا البخور ليعطروا الغرفة.

وعندما خرج الرجل انفجر ابن سعود غاضًبا وهو يقول: 
الصقور(  من  صقًرا  كان  وإنام  باشا،  هذا  يكن  مل  )باشا.. 
من  قطعًا  الصباح  يف  طعامه  وكان  بالبخور،  نفسه  غطى  ثم 
من  طبقًا  املساء  يف  ويتناول  الرائب،  اللبن  بعض  مع  الكيك 
الشاي  وباستثناء  مترات،  وبضع  اللحم  من  وقلياًل  األرز 
شيئًا  يرشب  يكن  فلم  اليوم،  طوال  يرشهبام  اللذين  والقهوة 

آخر غري املاء.

وحتى يف ليايل الشتاء القارصة الربودة، فلم يكن يستدفئ 
الوقت  طوال  سعود  ابن  وكان  خيمته،  أو  غرفته  يف  بالنار 
ا، ومل يكن ينام أكثر من ثالث أو أربع ساعات  حذًرا ومستعدًّ
بل  أكثر  النوم  عىل  يقدر  يكن  مل  ألنه  ذلك  وليس  اليوم،  يف 
ألنه قد عّود نفسه عىل نظام دقيق حتى يعطي نفسه مزيًدا من 
الوقت للعمل، إذ كان يعترب أن أية ساعة يقضيها يف النوم هو 
نوع من اهلدر يف عامل الال وعي ؟ ذلك أنه كان يمتلك الكثري 
ذلك  إلمتام  الوقت  من  والقليل  فعلها  يريد  التي  األشياء  من 

وكان يتفق مع شكسبري يف قوله " النوم هو شقيق املوت ".

شديد،  وبرتكيز  فائقة،  برسعة  يعمل  سعود  ابن  وكان 
عىل  يميل  أن  بإمكانه  كان  إذ  عجيبة،  ذاكرة  لديه  وكانت 



83

وكان  الوقت،  نفس  يف  خمتلفني  موضوعني  يف  سكرتريين 
يعود  ثم  أحدمها  عند  ناقصة  مجلة  يرتك  األحيان  بعض  يف 
الناقصة  للتحدث مع اآلخر، وبعد قليل يعود فيكمل اجلملة 
دون عناء، وقد يواصل احلديث بعد أن يعالج إحدى املسائل 
املسئولني،  أحد  مع  عميل  موضوع  يف  يتحدث  أو  القضائية 
إىل  يعود  كان  ما  كثرًيا  إذ  كثرًيا،  فيه  تؤثر  املقاطعة  تكن  ومل 

موضوعاته من جديد وبنفس القوة.

ومل يكن عقله يركن إىل اهلدوء، وال شك أن حياته يف الرياض 
بناء  إعادة  عىل  عمل  فقد  االختالف،  من  بيشء  تتميز  كانت 
املدينة تقريبًا، وقد بنى حواليه  القرص ومتديده حتى مأل ثلث 
البوابات،  وفوق  األركان  يف  األبراج  بعض  عليه  أقام  سوًرا 
ضخمة  صالة  الزوار  يستقبل  حيث  القرص  ديوان  وكان 
باملساند  فرشت  وقد  شخص،  آالف  ثالثة  من  ألكثر  تتسع 
بالسجاد،  األرض  غطيت  بينام  اجلدران،  عىل  أسندت  التي 
سكن  وقد  البيضاء،  العواميد  من  بصفوف  السقف  وأمسك 
وكان  الشخصيني،  واحلراس  اخلدم  من  كبري  عدد  القرص  يف 
رجال  من  اآلخر  البعض  كان  بينام  الزنوج،  من  هؤالء  بعض 
البيضاء  اجلالبيب  يلبسون  مجيًعا  وكانوا  املختارين،  نجد 
املحالة بالقصب، باإلضافة إىل ياقاهتا املطرزة وكانوا حيملون 
وإيابًا  ذهابًا  بحركتهم  القرص  ويعج  والسيوف،  السالح 
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بحسب ما يتطلبه ابن سعود.

كانوا  الذين  باجلمهور،  مليئًا  الدوام  عىل  الفناء  وكان 
جيلسون عىل املقاعد بالقرب من السور، إذ كانت حتت القرص 
مطابخ عظيمة يطعم ابن سعود منها آالف الناس باملجان كل 
واللحم واخلبز  األرز  أطباقًا عظيمة من  يقدم هلم  يوم، حيث 
عظيمة  خمازن  أيًضا  القرص  حتت  وكانت  الرائب،  واللبن 
أن  من  الرغم  وعىل  وضيوفه،  الفقراء  منها  يعطي  للمالبس 
عىل  يوسع  كان  فقد  جّدا،  قليلة  كانت  الشخصية  احتياجاته 
كان  وحني  التبذير،  درجة  إىل  يصل  كرمه  وكان  اآلخرين، 
أنا  " ال  له:  يقول  كان  وزرائه عىل هذا اإلرساف،  أحد  حيتج 
: إن حفظ  املال  و ال أساليف قد احتفظوا ألنفسهم بيشء من 
السلطان  يغني عن اإلنسان شيًئا، فهل فعلت ماليني  املال ال 

عبد احلميد شيًئا من أجله ؟ ".

جيًدا  زرعُت  فإذا  نحصد،  ما  نجني  نحن   " آلخر  ويقول 
أوقات  يف  جيًدا  أحصد  فإنني  واالنتعاش  الرخاء  وقت  يف 
احلروب والشدائد، إنني أعطي كل ما أملك يف وقت السلم، 
فإين  مني  شخص  أراده  إذا  ألبسه،  الذي  اجللباب  هذا  حتى 

أعطيه إياه ".

كبرية  درجة  وعىل  بأرسته،  ا  معتزًّ العزيز  عبد  امللك  وكان 
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من اإلحساس بمسئولية هذه العائلة، ولقد تزوج أرملة أخيه 
سعد، وتبنى أطفاله، واعترب ذلك واجًبا من واجباته العائلية، 
وكان يف كل يوم يزور مجيع أفراد عائلته وأطفاله وأخته نوره، 

وكانت أمه قد ماتت قبل سنوات قالئل.

الرمحن  عبد  والده  إىل  اجللوس  عن  سعود  ابن  ينقطع  ومل 
ينهي  األحيان  بعض  يف  وكان  وإرشاده،  نصحه  إىل  والسامع 
البارد، مصطحًبا بعض  الليل  عمله مبكًرا ويركب حصانه يف 
حراسه وأطفاله يف رحلة إىل املزارَع وأشجار النخيل الواقعة 
فإنه  املحافظ،  وجوها  املدينة  من  خرج  وإذا  السور،  خارج 
هلم،  دراسة  زميل  وكأنه  احلرية  منتهى  يف  أبنائه  مع  يترصف 
ويطلق عليهم النكات، وإذا نجح أحدهم يف إطالقه نكتة عليه 
فإنه يزأر بالضحك، ومل يكن يعرتض عىل مرحهم، وقد يبدأ 
فيها  جُيري  ومْهية،  حرًبا  ينظم  أو  باإلنشاد  األحيان  بعض  يف 
يسابقوه  بأن  باحلصان وهو يصيح ويتحدى احلراس وإخوته 
دقته،  بمثل  األهداف  عىل  النار  يطلقوا  أن  أو  مثله،  ويفعلوا 
إذا  إذا هزم يف تلك األلعاب، وبالسعادة  بالكآبة  وكان يشعر 

فاز عىل منافسيه، حتى لكأنه ما زال ذلك الصبي اليافع.

فقد  الضغوط،  حتت  دائاًم  يعيش  كان  العزيز  عبد  ألن  ونظًرا 
األحيان  بعض  يف  كان  إذ  املزاج،  وتقلب  احلساسية  شديد  كان 
املزاح كثري الضحك ويتبع ذلك برواية كثري من القصص،  شديد 
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وال يامنع يف االستامع إىل القصص املاكرة، وخاصة حني ال يكون 
صعب  يصبح  أخرى  أحيان  يف  ولكنه  الرجال،  غري  اجللسة  يف 
معقول،  سبب  دون  حوله  من  عىل  اجلو  هذا  ويضفي  املراس، 
وكان  خطًرا،  يكون  وقد  صعًبا،  األحوال  تلك  مثل  يف  ويصبح 
الناس  من  كثري  عنه  وبدرجة خيتبئ  تبداًل عظياًم،  تبدل  إذا غضب 

الذين حوله، ولكن غضبه ال يدوم طويًل.

غري  قراًرا  اختذ  وإذا  بخطئه،  يعرتف  فإنه  خطأ  ارتكب  وإذا 
عادل فإنه رسعان ما يعوض املظلوم، وكان مبارك دائاًم يقول: ابن 

سعود رسيع الغضب ولكنه رسيع التصالح.

)1(خطأ   Shalup شعلوب  مرافقه  ارتكب  يوم  ذات  ويف 

)1( تصحيف من الناقل وأظن أن الصحيح هو شلهوب.
التي  الغزوات  ومن تلك الترصفات ما قام به شلهوب قبيل إحدى   *

كان امللك عبدالعزيز يريد القيام هبا. حيث كان امللك يف بريدة، ومل 
يكن معه من املال ما يستطيع به جتهيز غزوته. وكان قد استدان من 
جتار املنطقة اليشء الكثري. وهلذا كان من الصعب عليه سؤاهلم إمداده 
إال  يصير  »ما  شلهوب:  له  قال  ا.  جدًّ صدره  فضاق  أخرى.  بأموال 
ومعه  المشهورين  بريدة  تجار  أحد  إلى  ذهب  ساعة  وبعد  خير«. 
ال  بغزوة  القيام  ينوي  عبدالعزيز  إن  له:  وقال  الوزن،  ثقلية  أكياس 
وقد  النقود.  هذه  لديك  يودع  أن  رأى  وإنه  الّله.  إال  نتائجها  يعلم 
الّله  ر  قدَّ فإن  أمرها.  ح  ما يوضِّ كتب على كل كيسة صغيرة داخلها 
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حتت  حافًيا  يميش  أن  إليه  وطلب  غاضًبا  سعود  ابن  فانفجر 
اهلفوف،  إىل  الدهناء  صحراء  وعرب  احلارقة  الشمس  أشعة 
حذاءه  شعلوب  وترك  وجهه..  من  خيتفي  أن  فيه  وصاح 

األمر خالف ذلك  ورجع من غزوته سالًما أخذها منك. وإن كان 
ما كتب عليها. واطمأن  عها حسب  تفتحها وتوزِّ أن  فالمرجو منك 
إن  التالي:  اليوم  في  له  قال  الذي  قال شلهوب  ما  إلى  التاجر  ذلك 
الملك محتاج إلى ألفي ريال، وإنه ال يريد أن يأخذ األكياس التي 
إِلقراضه؛  استعداده  التاجر  وأبدى  ختمها.  أن  بعد  ويفتحها  عندك 
المذكور.  المبلغ  إليه  فدفع  لديه.  أمانة  نقوده  أكياس  أن  خاصة 
وبذلك حلَّ مشكلة تجهيز الغزوة التي كان يراد القيام بها. وانتهت 
باعها شلهوب في أسواق  بالحصول على غنائم كثيرة  الغزوة  تلك 
القصيم، ثم دفع إلى التاجر ما سبق أن استلفه منه. وطلب منه هذا 
األخير أن يأخذ ما أودعه لديه من أكياس النقود. فقال له شلهوب 
النقود سوى قطع حديد  بابتسامة لطيفة: »أبشر«. فماذا كانت تلك 
مختلفة، صغيرة األحجام، وضعت في داخل األكياس لتخفى على 
الذكية حقق رجل عبدالعزيز  الحيلة  المسها ما في داخلها. وبتلك 

ة.)1( المرجوَّ مصلحته  المخلص 
 

تاريخ  فى  تعليقات  و  محاضرات  الصالح،  عبدالله  د.  العثيمين،   )1(

الثانية،  الطبعة  سعود،  الملك  جامعة  السعودية،  العربية  المملكة 
الرياض، 1413 هـ، ص:76.
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أمام غرفة امللك وبدأ رحلته، ولكنه قبل حلول املساء أرسل 
أثره إلحضاره مرة أخرى، وعندما حرض  ابن سعود مجاًل يف 
أجلسه إىل جانبه وحتدث إليه قلياًل ثم تركه يذهب إىل منزله، 
له  سعود  ابن  جائزة  وجد  منزله  إىل  شعلوب  وصل  وحني 

حيث خرج من حياة العزلة إىل حياة األرسة السعيدة.

ما  كثرًيا  كانت  الغاضبة  سعود  ابن  ثورات  إن  شك  وال 
حتسب لتؤدي أغراضها بدقة، وقد ُحدث أن فهد بن جلوي 
األيام  أحد  يف  قام  وقد  املشكالت،  وكثري  مشاكًسا  شاًبا  كان 
أرسل  بذلك  سعود  ابن  علم  وملا  احلراس،  أحد  برضب 
السكرتريون  به  حييط  خيمته  يف  جيلس  وكان  فهد،  أجل  من 
وعندما  اإلنجليزي،  املندوب  فيلبي  والسيد  احلراس  وبعض 
باخلرزة  ورضبه  سعود  ابن  عليه  قام  اخليمة  إىل  فهد  دخل 
به  ألقى  ثم  بالرضب،  اخليمة  داخل  يتابعه  وأخذ  رأسه  عىل 
خارج اخليمة، وبعد دقائق قليلة جلس إىل جانب فيلبي وهو 
بكتفيه  فيلبي  إىل  أشار  وقد  األعصاب،  وبرود  باهلدوء  يتميز 
أن  ذلك  من  هيدف  سعود  ابن  وكان  حدث،  مما  مستعجًبا 
يوضح له: أنه لن يرتك أي فرد من الشباب يعتدي عىل أفراد 

احلرس اخلاص به.

كان  الذي  العلامء  أحد  إىل  سعود  ابن  أرسل  يوم  وذات 
إىل  يتحدث  وأخذ  الرجل  وحرض  اإلخوان،  بني  شغبًا  يثري 
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طرده  أن  إال  سعود  ابن  من  كان  فام  أدب،  غري  يف  سعود  ابن 
وطلب من احلراس أن يدخلوه السجن حيث تركه يف احلبس 

االنفرادي ملدة أسبوع، وكان ذلك درًسا حاساًم من دروسه.

ومل يكن ابن سعود يشعر بالكآبة ألشياء خارجة  عن نفسه 
ولكن  روحه،  من  ترفع  كانت  احلسنة  األخبار  أن  شك  وال 
كانت  بل  املعنوية،  روحه  من  تقلل  تكن  مل  السيئة  األخبار 
كان  القتال،  غريزة  فيه  وتغرز  العمل  من  مزيد  إىل  تدفعه 
قوياًّ  سعود  ابن  كان  فقد  داخله،  من  يأيت  بالكآبة  إحساسه 
ومتحفًزا، ومل يمرض يف حياته إال مرة واحدة حني كان طفاًل 
يف أعقاب القتال من أجل الرياض، إذ أصابته محى روماتزمية 
مل  أنه  ذلك  الكبد،  خلمول  عرضة  طبيعية  بصورة  كان  ولكنه 

بانتظام. يأكل طعامه  يكن 

وإذا أكل فإنام يكون ذلك برسعة فائقة ويتبع أكله برشاب 
ابن سعود  احلازمة، كان  إىل عمله وممارساته  يتجه  ثم  رسيع، 
يعمل  بينام  قلياًل  إال  ينام  ال  وكان  شديد  بعنف  نفسه  يسوق 
كثريًا، ويرتك نفسه حتت ضغوط مستمرة، ومل يكن يعطي نفسه 
راحة اللتقاط أنفاسه، كام مل يكن حريصًا عىل مأكله ومرشبه، 
بئر،  أقرب  املعارك كان يرشب من  يتوقف خالل  وحني كان 
يكون  وحني  رمضان،  شهر  يف  الفاكهة  من  كثرًيا  يأكل  وكان 
يف غري أحواله الطبيعية فإنه يضاعف من تناول الدواء، ولكن 
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جسمه كان يثور ضد سائر أنواع العالج، وكان العالج يؤثر 
دائاًم عىل مزاجه وروحه.

من  حالة  يف  أم  عالية،  روح  يف  سعود  ابن  كان  وسواء 
أم غاضبًصا، فإن شيًئا منه كان دائاًم  الكآبة، ضاحًكا  حاالت 
عىل  ويقوم  هادئ  يشء  وهو  اخللفية  تفكريه  غرف  يف  يعيش 
إىل  تفكريه  يوجه  صوت  هنالك  دائاًم  كان  دقيقة،  حسابات 
املوقف  إىل  يصل  حتى  نفسه  يكبح  وجيعله  املهمة،  القرارات 

الصائب. احلكيم واحلكم 

املحسوبة:( 0)) املخاطرة 
ختضع  فالسياسة  البتة،  مغامًرا  يكن  مل  العزيز  عبد  امللك 
واملكان  الزمان  لظرف  مستجمًعا  واملتأنية،  املدروسة  للحسابات 
واألشخاص والتاريخ، ولذلك قلام ُهزم وإذا هاجم أوجع وانترص 
فهو حيرتم قدرات العدو واملخالف، ويؤمن باالستنزاف والتكتيك 
واملبادرة الفردية، واملناوشة دون الدخول يف مواجهة إال أن تكون 
امللك  خماطرة  ومن  سلفًا،  بنتائجها  التنبؤ  يمكن  حمسوبة  خماطرة 
عبد العزيز املحسوبة كانت يف حلاقه لفلول جيش ابن رشيد حينام 
انسحب من معركة الدمل، بالرغم من نفاذ ذخرية اجليش السعودي 
الذي لو تنبه هلا ابن رشيد ورجع عليه، لتحول تاريخ املنطقة حينام 
 Harry Saint John "هاري سانت جون فيلبي  يقول السيد 
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Philpy")1(  " حيث كان " ابن رشيد "ينوي مهامجة " الدمل 
" القريبة منها واحتلها،  " نعجان  فوصل إىل واحات نخيل   "
لكن الوقت كان متأخًرا بعض اليشء ليقوم بإجراء آخر فعال، 
ومل يكن " ابن رشيد " عىل علم بأن " ابن سعود " وصل بنفسه 
وعندما  كبرية،  قوة  رأس  عىل   " الدمل   " إىل  السابقة  الليلة  يف 
املعركة، تعرضت  إىل أرض  التايل  اليوم  بقواته يف صباح  دفع 
املدافعة  القوات  عليهم  صوبتها  مهلكة  لنريان  القوات  تلك 
" وأجربهتم عىل الرتاجع  " الدمل  التي كانت خمتبئة يف واحات 
بشكل فوضوي، وقد طاردهم فرسان " آل سعود " يف السهل 
الواقع بني البلدتني، إال أن " ابن رشيد " متكن من إعادة تنظيم 
حتى  الظهر  وقت  من  دامت  رشسة  معركة  ودارت  قواته، 
للغاية  حاسم  عامل  بمثابة  النكسة  وكانت  الشمس،  غروب 
التي  القوة  من  أكرب  كانت  قوة  وجه  يف  مضاد  هبجوم  للقيام 
كان يعتمد عليها، وعليه اضطر " ابن رشيد " إىل االنسحاب 
خالل ساعات الليل باجتاه " السلمية " يف الطرف الرشقي من 
اإلقليم، ومن هناك، وبعد مشاهدة خّيالة " آل سعود " تطارد 
قواته، حترك بقواته رسيًعا باجتاه وادي " السلمية " ووصل إىل 

ا. " حفر العتش« البعيدة واآلمنة نسبيًّ آبار 

فيلبي، سانت جون، مرجع سابق، ص:429.  )1(
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وبعد بضع سنوات وأثناء وصفه للمعركة احلاسمة اعرتف 
نحو  عىل  األمور  تسري  أن  املمكن  من  كان  " بأنه  سعود  "ابن 
سيئ وال ختدم قضيته لو أن " ابن رشيد "كان عىل علم بعامل 
 " " ابن سعود  لدى  كان  أنه  يعني  ذلك  واحد حيوي ومهم، 
ينفد  كان  الذخرية  من  خمزونه  أن  إال  املقاتلني،  من  كبري  عدد 
فرسانه  هبا  قام  التي  املطاردة  وكانت  االشتباكات،  خالل 
لقوات العدو ليست أكثر من جمرد إشارة حتّد، إال أهنا حققت 

." الغرض املطلوب 

اقرتاحه  كانت  الثانية  املحسوبة  العزيز  عبد  امللك  خماطرة  أما 
كان  والتي  الكونفيدرالية  نظام  تشكيل  العثامنية:  لإلمرباطورية 
والسياق  واملكان،  الزمان  ظرف  بسبب  تتحقق  لن  أهنا  يعلم 
التارخيي، ولكنها خمرج جيد أمام التحدي العثامين جيّنبه اإلحراج، 
ولو قبلوها كان غري ذلك، حيث يقول السيد فيلبي)1(  " أغار " 
"، وفجأة  "كايدة  يف منطقة  " املنتفق"  " عىل مجاعة  ابن سعود 
والزبري،  للبرصة  املجاورة  صفوان"   " منطقة  يف  نفسه  وجد 
ومهام يكن الدافع وراء استعراضه للقوة تلك، والتي جاءت 
انتشار  بسبب  ومشدودين  مَتْوترين  األتراك  فيه  كان  وقت  يف 
حركة القوميني العرب يف سوريا والعراق، ويف أماكن أخرى 

فيلبي، سانت جون، مرجع سابق، ص:456.  )1(
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عىل  وافق   " سعود  ابن   " أن  فنجد  1908م،  عام  ثورة  بعد 
"ودي"  وفد  إليه  وصل  أن  بعد  املناطق  تلك  من  االنسحاب 
بقواته  "، وفعاًل سار  " الزبري  أهايل  البرصة ويمثل  يمثل وايل 
باجتاه " اجلهراء " القريبة من الكويت، وبعد لقاء ودي بالشيخ 
 " مجاعة  عىل  ثانية  بغارة   " سعود  ابن   " قام  الصباح  مبارك 

العجامن " يف مناطق " األحساء ".

 " وإمكانية  بمكانة  تفأجاوا  األتراك  أن  فيه  الشك  ومما 
لذا  العربية،  وبتأثريه يف شؤون اجلزيرة  " املتنامية،  ابن سعود 
القوميني  حركة  مقابل  ثقاًل  ليشّكل  جمالسهم  إىل  جللبه  سعوا 
العرب التي كانت تنشط يف املناطق املأهولة القريبة من حدود 
" البرصة"  التي يسيطر عليها، وعليه تم تفويض وايل  املناطق 
املدعو "سليامن شفيق باشا" بالتحقق من ترصف ذلك الزعيم 
السعودي، وأخذ النصيحة منه بخصوص أفضل الطرق التي 

العرب. القوميني  للتعامل مع حركة  يمكن هنجها 

ُموثًقا  كان  لألتراك   " سعود  ابن   " جواب  أن  احلقيقة 
تصدر  رسالة  أول  باعتباره  مشوًقا  جواًبا  كان  كام  ا،  تارخييًّ
لتلك  مقدمة  أو  متهيد  وبعد  األمور  إدارة  يف  احلكم  فن  عن 
األتراك  فيها   " سعود  ابن   " محل  التي  القانونية  الوثيقة 
مكان  كل  يف  هبم  حتيق  التي  املشكالت  عن  التامة  املسؤولية 
  " سعود  ابن   " يقول  العريب،  العامل  يف  إمرباطوريتهم  من 
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عاملتموهم  وال  العرب  إىل  حتسنوا  مل  إنكم   "  : السالم  بعد 
وسيلة  هي  إنام  استشارتكم  أن  أعلم  وأنا  بالعدل،  األقل  يف 
رأيي،  وهاكم  مقاصدي،  عليه  انطوت  ما  لتعلموا  استطالع 

تشاؤون. كام  تأولوه  أن  ولكم 

اكتفيتم  فقد  ِشقاق،  من  العرب  يف  عام  املسؤولون  إنكم 
الراعي  أن  فاتكم  فقد  ا من ذلك،  بأن حتكموا وما متكنتم حقًّ
مسؤول عن رعيته. وقد فاتكم أن صاحب السيادة ال يستقيم 
أمره إال بالعدل واإلحسان. وقد فاتكم أن العرب ال ينامون 
وسلمت  لدهيم  ما  كل  خرسوا  إذا  يبالون  وال  الضيم،  عىل 

كرامتهم.

أردتم أن حتكموا العرب وتقضوا إربكم منهم، فلم توفقوا 
أنفسكم، ويف  نفعتم  تنفعوهم وال  مل  إىل يشء من هذا وذاك، 
من  لتتمكنوا  البال،  راحة  إىل  حاجة  يف  اليوم  أنتم  حال  كل 

النظر الصائب يف أموركم اجلوهرية.

أن  أرى  إين   : فيه  رأيي  فإليكم  بالعرب  منها  ما خيتص  أما 
تدعوا رؤساء العرب كلهم كبريهم وصغريهم إىل مؤمتر يعقد 
هلم  لتكون  العثامنية،  للحكومة  فيه  نفوذ  وال  سيادة  ال  بلد  يف 
حرية املذاكرة، الغرض من هذا املؤمتر: التعارف والتآلف، ثم 
سياسية  كتلة  العربية  البالد  تكون  أن  إما   : أمرين  أحد  تقرير 
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يرأسها حاكم واحد، وإما أن تقسموها إىل واليات، فتحددون 
كل  من  كفًؤا  رجاًل  والية  كل  رأس  عىل  وتقيمون  حدودها، 
من  مشرتك  عام  هو  بام  ببعض  بعضها  وتربطوهنا  الوجوه، 
مستقلة  الوالية  هذه  تكون  أن  وينبغي  واملؤسسات،  املصالح 
تم  وإذا  عليها،   ) املرشفون   ( أنتم  وتكونوا  ا  إداريًّ استقالاًل 
ذلك فعىل كل أمري عريب، أو رئيِس والية أن يتعهد بأن يعضد 
جتاوز  من  كل  عىل  واحدة  يًدا  وإياهم  هو  ويكون  زمالءه، 

حدوده، أو أخّل بام هو متفق عليه بيننا وبينكم ".

التي  الطريقة  هي  هذه   "  : قائاًل  رسالته  سعود  ابن  وخيتم 
تستقيم فيها مصاحلكم ومصالح العرب، ويكون فيها الرضبة 

." القاضية عىل أعدائكم 

عن  أعرب  البرصة  وايل  أن  إىل  التارخيية  النصوص  تشري 
لدراستها  األعظم  الصدر  إىل  ونقلها  أعاله،  بالوثيقة  إعجابه 
وربام   - الوثيقة  تلك  إىل  النظر  تم  أنه  ويبدو  فيها،  والنظر 
 " سعود  " ابن  به  قام  جهد  أهنا  عىل   - فيه  له  خيار  ال  بشكل 
من  بدعم  العربية  اجلزيرة  مناطق  كافة  عىل  سيادته  من  ليعزز 
اإلمرباطورية العثامنية وعىل حساهبا أيًضا، وبالرغم من ذلك 
اختار  أنه  لو  األعظم  للصدر  األفضل  من  يكون  أن  يمكن 
نحو  عىل  أرشعته  ليعّد  نسبي،  هبدوء  متيزت  التي  الفرتة  هذه 

القادمة. العاصفة  يتناسب مع 
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للتاريخ. الوفاء  ((( )
للتاريخ، حمرتمًا  قائًدا سياسيًّا، يعني أنك قارًئا جيًدا  أن تكون 
سننه، جمالسًا خلربائه، تقيس احلارض عىل املايض ألن التاريخ غالبًا 

يعيد نفسه. ما 

لذا فإن امللك عبد العزيز كان مستوعبًا ما جرى يف املايض وهلذا 
جتده وفياًّ مع أشخاصه، وال سيام عند نشأة الدولة األوىل حمرتفًا يف 

السياسية. اجلغرافية  مع  التعاطي 

إنك حني تعلم أن القائد ويفٌّ وأنت أحد األتباع، فإنك سوف 
تعمل بإخلص، ألن االنقلب والغدر هي سمة الساسة الطارئني 
للمستقبل  يتطلعون  ألهنم  امللوك،  يف  عادة  وجتدها  األوفياء  أما 
التايل. التمهيد الدائم للقادم  وتوريث السلطة فهم حريصون عىل 

فهو  ويّف  ولكنه  ويفارق،  يغضب  قد  العزيز  عبد  امللك  إن 
ال يرتك خوية وإليك تلك القصة : حني زار امللك عبد العزيز 
عليه  يقرأ  كان  له  معلاًم  أن  سمع  هـ،   1354 عام  الكويت 
القرآن يف أيام الطفولة ما زال موجوًدا، فأرسل إليه واستدعاه 

والطفه وأكرمه ومنحه مكافأة مالية جمزية.

وفياًّ   - اهلل  رمحه   - كان   "  : وهبة)1(  حافظ  السيد  يذكر 

العربية،  اآلفاق  دار  العرب،  جزيرة  ىف  عامًا  مخسون  حافظ،  وهبة،   )1(
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للصادقني املخلصني من رجاله، ال تؤثر فيه الوشايات، وكثرًيا 
سمعت  ما  فكثرًيا  التأنيب،  أشد  ويؤنبه  الشاكي،  ينهر  ما 
أو  إيّل،  نسبوها  أشياء  عن  إليه  كتبوا  يل  املبغضني  بعض  أن 
أرسلوا إليه بعض قصاصات الصحف التي حتتوي عىل أشياء 
لعلهم  ا زاجًرا،  ردًّ فرد عليهم  توغر صدره،  قد  أهنا  يعتقدون 

السخيفة. الوشايات  يقلعون عن هذه 

منه  ذلك، وقد طلبت  كثرًيا من  بنفيس  ما شاهدت  وكثرًيا 
عاقب  كاذبة  كانت  فإن  الوشايات،  هذه  أمر  حيقق  أن  مرة 
الرادعة.  العقوبة  امليسء  عاقب  صادقة  كانت  وإن  املفرتي، 
إلينا،  الكتابة  الناس عن  املسائل، كف  هذه  إذا حققنا   : فقال 
من  واحلق  الكذب،  من  الصدق  هبا  نميز  عقول  لنا  ولكن 

الباطل، ونحن كثرًيا ما نعرف الدافع هلذه الوشايات.

الشتاء يف سنة 1944م -  ليايل  ليلة - من  أننا كنا يف  أذكر 
شديدة الربد، فلم أشعر إال وبخادمه اخلاص " أمني " يدخل 
من  وبدرة  الفاخر،  الكشمري  من  بطانيات  وبيده  خيمتي،  إىل 
إليك  أرسلها  امللك،  جاللة  من  البطانيات  هذه   : فقال  املال، 
خشية عليك من الربد، وإنه يعلم أين مل أنم حتى تلك الساعة 

من شدة الربد، فشكرته طبًعا عىل حسن صنيعه.

الطبعة األوىل، القاهرة، 1421هـ، ص:40.
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والّنقاش، يف  البحث  املََلق، وحيب  يكره  العزيز  وكان عبد 
ما  الكره  كل  ويكره  اهلامة،  الشئون  من  عليه  يعرض  ما  كل 
تعارف عليه الناس من قوهلم ) الشيوخ أبخص ( : أي احلكام 
أعلم، فكان يقول دائاًم : نحن برش، نخطئ ونصيب، فإذا كنا 

أعلم، فلامذا أسأل وأستفهم؟.

الظروف  تقديره  يف  أحيانًا  أخطأ  العزيز  عبد  كان  وإذا 
املحيطة به، فذلك ال يقلل من عظمته.

* كفى املرء ُنباًل أن تعد معايبه *

وكان  أخطأ،  إذا  باخلطأ  اعرتافه  عظمته:  آيات  من  وكان 
التجارب،  علمتني  بل  مدرسة،  يف  أتعلم  مل  إين   : يقول  دائاًم 
وعلمني اختالطي بالرجال، وسامعي الكثري من أخبار عظامء 
التاريخ. لقد منحه اهلل عقاًل كبرًيا، وبصرية نافذة، وزاده خربة 

باألمور، ما كان يقدمه له مستشاروه من اآلراء.

" امللك عبد  املرحوم  املعروفني، عىل  أحد األرشاف  دخل 
العزيز "، لتهنئته باغتيال " امللك عبد اهلل "، فنهره وطرده من 
جملسه، وقال: ال يشمت باملوت إال خسيس َجبان ؛ إن املوت 
مصري كل حّي، وإن حادث اليوم ليكدرين ويكدر كل عريب، 
السليم،  العقل  ويأباها  اإلسالم،  يأباها  االغتيال  روح  فإن 

وإن هذه الروح اخلبيثة ال تنتج إال الفوىض ".
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كام  فحسب  ألشخاصه  الوفاء  يعني  ال  للتاريخ  الوفاء  إن 
" وقد   : وليام فييس)1(   السيد  يقول  وفاًء ملضامينه  بل  أسلفت، 
عام  يف  خلفه  الذي  فيصل  اإلمام  وابنه  تركي  اإلمام  اتبع 
العظام،  السعوديني  احلكام  تقاليد  )1833م(،  هـ   1249
آمنة  الصحراء  وأصبحت  الرشيعة،  حكم  إقامة  أعيد  حيث 
كلمة  يف  الربوز  أقوى  حكمهام  طبيعة  وتربز  أخرى.  مرة 
عدد  عىل  باهلفوف،  وثيالن  غدير  عند  تركي  اإلمام  ألقاها 
كبري من احلكام واألمراء، وذلك يف عام 1248 هـ ) 1832 

م (. و يدون ابن برش هذه اخلطبة كام ييل :

" اسمعوا يا أمراء  أخربين من حرض ذلك اجلمع أنه قال : 
الرعايا،  وظلم  إياكم  املسلمني،  أمراء  يا  اسمعوا  البلدان، 
باملغزى  أمري  عليكم  ورد  فإذا  احلق،  غري  منهم  واألخذ 
أن أجعل  ما منعني  فإنه  إياكم وذلك،  محلتموهم زيادة لكم، 
الرفق  أجل  من  إال  لغزوهم  ِركاب  زيادة  البلدان  أهل  عىل 
هبم، وإين ما محلتهم إال بعض ما محلهم الذي قبُل. واهلل تعاىل 

وتبارك يقول :  نث    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    
فرحتم  أمري  عليكم  ورد  وإذا  ژ    ڑڑ    ک    ک    ک مث. 

الرتاث،  مؤسسة  األوىل،  السعودية  والدولة  الدرعية  وليام،  فييس،   )1(
الرياض، 1420هـ، ص:176.
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بشدة  يفرح  النخل  كراصد  ورصتم  ضمنه،  يف  لتأكلوا  بذلك 
الريح ليكثر الساقط عليه، فاعلموا أين ال أبيحكم أن تأخذوا 
أو تعدٍّ عىل  الرعايا كثرًيا وال قلياًل، فمن حدث منه ظلم  من 
رعيته بغري حق فليس أدبه عزله : بل أجليه عن وطنه بأهله. " 
ثم تكلم للرعايا فقال هلم : " أيام أمري ظلمكم فأخربوين ". فقام 
أمري بريدة عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل بن حسن فقال : " 
يا إمام املسلمني، ُخص بقولك وال تعم به : فإن كنت نقمت 
القول  "إنام  تركي:  اإلمام  فقال   ،" بفعله  فأخربه  منا  عىل أحد 
وإنام  بسيوفكم،  البلدان  ملكتم  أنكم  حتسبون  وأمثالك  فيك 

أخذها لكم وذللها سيف اإلسالم واالجتامع عىل إمام«.

الدرعية  لقصة  مناسبة  خامتة  الكلامت  هذه  تعّد  أن  يمكن 
فاملدينة يمكن تدمريها، واألشجار يمكن قطعها، واملحاصيل 
القلوب  يأرس  الذي  املبدأ  ولكن  حرقها،  يمكن  والكتب 
اإلصالحية  الدعوة  بقيت  ولقد  الدهر.  أبد  يبقى  والعقول 
إىل  وسعت  والرقي،  التحرض  عوامل  من  عاماًل  جوهرها  يف 
القضاء عىل النزاعات وإىل نرش األمن والسالم الداخيل، عن 

طريق إقامة جمتمع إسالمي مثايل ".

وهكذا ديدن حكام آل سعود حتى وقتنا احلارض، فاجلوهر هو 
اجلوهر... ولذا إذا أردت أن تتعرف عىل حكام آل سعود فعليك 

قراءة التاريخ، فهم أوفياء له وغالبًا يعيد نفسه.
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العناد: ((( )
ثم  باهلل،  الظن  وحسن  واجلَلد  للصرب  اآلخر  الوجه  هو  العناد 
القادة فليس هناك غالبًا فرق بني  القريب، والعناد سمة  باملستقبل 
يفرقون  إنام  القيادية،  والقدرات  االستعدادات  يف  الناس  معظم 

بالعناد. بعضهم  عن 

الفقري)1(:  بدر  د.  يقول  ذلك،  يف  خمترٌب  العزيز  عبد  وامللك 
العراق  وزراء  رئيس  الكيالين  عايل  برشيد  فوجئ  "فقد 
طالبًا  الرياض  زار  سوري  وفد  ضمن  يظهر  آنذاك،  السابق 
حق اللجوء السيايس إىل بالطه، بعد أن أقفلت كافة األبواب 
التي  املتاعب  حجم  العزيز  عبد  امللك  أدرك  وهنا  وجهه،  يف 
احلكومات  من  مطلوب  فالرجل  ذلك،  عن  ستتمخض 
حركته  ضد  كانوا  فاحللفاء  والعراقية،  والفرنسية  الربيطانية 
االستقاللية يف عام 1941م، والذي طالب فيها بتقرير مصري 
العراق وسوريا ولبنان وفلسطني، واألردن من خالل التعاون 
لالتصاالت  وفًقا  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  العريب 
خرج  عندما  للكيالين  األوىل  الوجهة  إن  ثم  األملانية،  العربية 
الويص عىل  اإلله  أما األمري عبد  أملانيا،  إىل  العراق كانت  من 

السعودية،  العربية  اململكة  توحيد  ىف  القوة  عنارص  بدر،  د.  الفقري،   )1(
دارة امللك عبدالعزيز، الرياض، 1419هـ، ص:84.



102

عرش العراق فكان يطالب برأسه ؛ ألنه كان يعتقد أن حركته 
كانت هتدف إىل زوال العرش اهلاشمي.

إليه  جاء  للقوة  امتحانًا  أن  العزيز  عبد  امللك  أدرك  وهنا 
بكل  الكيالين،  جلوء  قبول   : احلاسم  القرار  فاختذ  يطلبه،  ومل 
رسائل  تبودلت  حيث  ؛  بالفعل  توقعه  ما  وحدث  تبعاته، 
وتلقى  اإلله،  عبد  واألمري  احللفاء  وبني  بينه  اللهجة  شديدة 

الكيالين. لتسليم  مبارشة  هتديدات 

بأسلوبني  املتفجر  املوقف  مع  العزيز  عبد  امللك  وتعامل 
كان األول دبلوماسيًا ؛ حيث أوضح للجميع أن مسألة قبول 
جلوء الكيالين متس صميم التقاليد واألعراف يف شبه اجلزيرة 
أو  السيايس  الالجئ  قضية  طبيعة  عن  النظر  بغّض  العربية، 

به. املطالبة  رشعية 

تعّهد  الغضب  املوقف وامتصاص  لتهدئة  ملّاحة  ويف حركة 
بعدم السامح للكيالين بمغادرة األرايض السعودية، أو القيام 
فكان  الثاين  األسلوب  أما  منها،  انطالقًا  سياسية  نشاطات  بأي 
" لن   : قائًل  بمثلها فخاطب احللفاء  التهديدات  قابل  إذ  تصادمياًّ 
أسّلم من استجار يب فهذا هو املستحيل تنفيذه مادام يّف عرق ينبض 
باحلياة "، وأمام ذلك اإلرصار والتحدي رضخت األطراف املعنية 

قدمه. الذي  بالتعهد  مكتفيًة  بالقضية، 
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عبد  امللك  أّمن  واملواجهة،  احُلْنكة  من  بمزيج  وهكذا 
خيضع  ومل  سنوات،  عرش  عنده  وعاش  الالجئ  ضيفه  العزيز 
للتهديدات أو جيامل عىل حساب القيم، العربية التي يمثلها، 
وكسب هبا احرتام األصدقاء واألعداء، ويف الوقت نفسه ثبت 
ورصيده  نفسه،  يف  وثقته  موقفه  صالبة  معزًزا  التصدي،  يف 

الدويل. السيايس 

إن العناد أحيانًا يكون خالف الشورى فيستبد القائد برأيه 
 Carl تويتشل  كارل   ")1( السيد  يقول  ؛  اخلري  فيه  ويكون 
الظالم،  احلالكة  1940م  سنة  أيام  "وخالل    :"  Toitchel
أملانيا،  بجانب  احلرب  إيطاليا  ودخلت  فرنسا  اهنارت  حينام 
احتفظ ابن سعود رسميا بحياد دقيق صارم، وأعلن برصاحة 
أنه صديق لربيطانيا، وبأنه متيقن بأهنا سوف ال تقهر، وبالطبع 
مل يكن جملسه ) املستشارون ( بأمجعه موافقًا عىل ذلك، بل كانوا 
مقتنعني أن أملانيا ستنترص، إال أن ُبعد نظر امللك رجح وحتقق 
يف  الواسعة  وشهرته  العظيم  نفوذه  ازداد  وبذلك  النهاية،  يف 

حكمته، وُبعد نظره وسداد رأيه.

مصادرها  وتطورات  السعودية  العربية  اململكة  كارل،  تويتشل،   )1(
املسامهة،  فرانكلني  مؤسسة  األموي،  شكيب  ترمجة:  الطبيعية، 

القاهرة، 1955م، ص:132.
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الشك يف أن تأثري ابن سعود يف العامل اإلسالمي فريد وال 
ا فقط من حكمه احلجاز  له قط، و سلطانه ليس مستمدًّ مثيل 
و  مكة  مقدمة:  مدن  من  فيه  بام   - النابض  اإلسالم  قلب   -
واملروءات  بالبطولة  احلافل  تارخيه  سجل  من  ولكن  املدينة، 
فلو  قوية،  آرسة  فذة  شخصية  من  يملك  وما  والنجدات، 
رغب لوّجه مسلمي مرص و فلسطني و سوريا لقطع خطوط 
القوات  كانت  التي  املواصالت  و  الربيطانية  اإلمدادات 
فتتحول   ) العلمني   ( معركة  يف  إليها  ماسة  بحاجة  الربيطانية 
هذه القوات املحاربة واملرابطة إىل قوات حتمي هذه اخلطوط، 
املعركة  ربح  الذي   - الثامن  اجليش  نرص  يكون  ذلك  وعىل 
بعناء كبري، وقد كاد أن يكون أقرب إىل االندحار؛ بينام يكون 
خطر  يف  حتاًم  يكون  بل  قط،  حمقق  غري  احلالة  تلك  يف  النرص 
يفعل  أن  بدل  ابن سعود  منه، ولكن  أكيد ومأزق ال خالص 
قبل  مرص  إىل  الدفاع  وزير  منصوًرا  األمري  ولده  أرسل  ذلك 
املسلمني،  اهلند  جيش  قوات  إىل  ليتحدث  "العلمني"  معركة 
عىل  وراسخة  قويًة  داللة  بينهم  منصور  األمري  مثول  فكان 
الشديدة  احلربية  األزمة  هذه  يف  وصدقه  سعود  ابن  صداقة 
املوت واحلياة، بني  التارخيية احلاسمة بني  اخلطورة، واللحظة 

واالنكسار". النرص 
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اإلصغاء:( )))
اإلصغاء مهارة متقدمة يف فّن االستامع، و املستمعني و املصغني 
و  حتقيقه  يف  الراغبون  و  الفعل  عىل  القادرون  أولئك  هم  ؛  جيًدا 

كثريو اهلرِج و الكلم غالبًا هم أقل الناس إنتاجية.

هو  من  للناس  إظهارا  مهه  ليس  ألن  يصغي  العزيز  عبد  امللك 
العزيز  عبد  امللك  عنه، وإصغاء  الناس  ينبأ  فعله  بل  يفعل؟  وماذا 
جاء نتيجة لطرح أسئلته الذكية، فكم من مصغني وهم يف احلقيقة 

نفض اخِلرج فليس يف جعبتهم أصًل شيئًا يتحدثون عنه.

أمامه،  من  معرفة  دافعه  العزيز  عبد  امللك  إصغاء  إن 
" كام هو تشجيع  أنت  " تكلم حتى نعرف من  فالعرب تقول 
واهتامم يبديه القائد ألتباعه، ويعرّب عن احرتامه ألشخاصهم 
قبل كالمهم، ثم هو مؤمن أن القائد برَش لن يصل البتة إىل أن 
حييط بكل يشء، ولو عرف بكل يشء فاألشياء تتبدل وتتحول 

مع تغري الزمان واملكان.

 ..."  :  )1(  "  Philip Lbenz ليبنز  " فيليب  يقول األستاذ 
القامة جيلس  الديوان كان هناك رجل مسّن طويل  ويف زاوية 
فينا  حيدق  كان  محراء،  غرتة  رأسه  وعىل  متحرك،  كريس  عىل 

ليبنز، فيليب، مرجع سابق، ص:235.  )1(
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سعود،  ابن  امللك  اجلاللة  صاحب  إنه  منه،  اقرتبنا  كلام  بعينيه 
اجلروح  وطأة  حتت  اليوم  نفسه  جيد  ا  جدًّ املحرتم  الرجل  هذا 
قد  حياته،  يف  قادها  التي  العديدة  املعارك  خالل  أصابته  التي 
أوقفت  اجلروح  هذه  عمره،  سنوات  عدد  عددها  يتجاوز 
زال  ما  فإنه  هذا  ومع  الصعبة،  حياته  به  قاد  الذي  نشاطه 
يقعد  كان  البلد،  قضايا  مجيع  يف  البّت  الديوان  هذا  يف  يتوىل 
عىل يمني امللك بعض أوالده والعديد من الوزراء، لكنه كان 
كان  وفيام  ا،  حارًّ استقباله  كان  املحادثات،  يوجه  الذي  وحده 
الرحلة  عن  رسد  إىل  يستمع  امللك  كان  القهوة  لنا  يقدمون  اخلدم 
الراحل  البدو  جتربة  فللملك  مسمعه،  عىل  فيلبي  يروهيا  كان  التي 
بوضع  تتعلق  أسئلته  كانت  متواصل،  برتكيز  ينتبه  كان  ولذلك  ؛ 
واحليوانات،  املراعي،  وحالة  املسؤولني،  و  املعييش،  السكان 
و  اهتاممه،  عىل  تدل  الطرق  حالة  عن  تساؤله  و  الصيد،  وحالة 
و  هدف  لكن  البعيدة،  األصقاع  هذه  يف  الساكنني  لوضع  تفهمه 
فإنه بذل جمهوًدا  ؛  البعثة مل تكن مألوفة لديه ومع ذلك  نتائج 
" لريكامن  من أجل استيعاب أمهيتها معرًبا عن خالص هتنئته 

." Rickman

له  عرفاننا  بخالص  للملك  تقدمنا  أن  بعد  املقابلة  انتهت 
باجلميل، الذي أسداه لنا وعىل دعمه غري املرشوط لبعثتنا ".

الزهد: ((( )
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اختيار،  زهد  والثاين  اضطرار  زهد  فاألول  زهدان،  الزهد، 
وكل واحد منهام هو خري.

يف  العرب  جلزيرة  توحيًدا  أحدثت  للَتّو  وأنك  زاهًدا  تكون  أن 
ظرف أممي غري موايت، حيث القوى العظمى ) بريطانيا - فرنسا ( 
العرب، وأعني  قبائل وحرض  إليك  تنتمي  ثم  التفتيت،  إىل  تسعى 
القهر  الواقع ونفوذ  باألمر  القبول  ( وليس  ) احلب   : باالنتامء هو 

بالزعامة. والتسليم 

وافتقاد  الذات،  رؤية  باجتاه  مهواًل  دفًعا  يدفعك  ذلك  كل 
التوازن، ولكن امللك عبد العزيز حيتفل باإلنجاز بطريقته اخلاصة، 
فهو  له،  الناس  بمحبة  التعزيز  من  ومزيًدا  الثقة،  من  مزيًدا  حيث 
وسيلة  فأفضل  سعيًدا،  تكون  كي  بأنك  فلسفتها  و  السعادة  أدرك 

هي أن تدخل السعادة للناس.

حيث  االختيار،  و  باحلقيقة  زاهًدا  العزيز  عبد  امللك  كان  لذا 
الكنز احلقيقي واالستثامر هو يف البرش.

يقول األستاذ حممد أمني التميمي)1( )من فلسطني، وأحد 
يف   " العزيز(:  عبد  امللك  رجاالت  ثم  الرشيف  رجاالت 
سبتمرب  هـ،   1346 سنة  اآلخر  ربيع  شهر  أيام  من  يوم  مساء 

التميمي، حممد أمني، ملاذا أحببت ابن سعود، دارة امللك عبدالعزيز،   )1(
الرياض، 1419هـ، ص: 93.
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امللكي  القرص  إىل  بسيارة  طريقي  يف  كنت  م،   1927 سنة 
العامل  صحبة  منى،  طريق  يف  احلرام  البلد  أقىص  يف  الواقع 
املعهد  مدير  البيطار،  هبجت  حممد  الشيخ  الفاضل  الّسلفي 
إىل  الذهاب  من  الغرض  وكان  الوقت،  ذلك  يف  السعودي 
ملتفتًا  طريقي  يف  أكن  ومل  امللك،  جاللة  عىل  السالم  القرص 
أول  هذه  ألن  ؛  شاغل  ُشغل  يف  كنت  فقد  األستاذ،  حلديث 
مرة أقابل فيها مِلًكا، وكنت أختيل امللك مرتبعًا فوق عرشه يف 
فيها إال املختصون واملقربون اخلاضعون  قاعة ال يدخل عليه 
لألذيال  الالثمون  الساجدون  األعتاب،  عند  الراكعون 
وكنت  القاعة،  منتصف  إىل  واملمتدة  جاللته  لركبتي  املغطية 
حلة  ومرتديًا  الوّهاج،  الذهب  من  بتاٍج  متّوًجا  امللك  أتصور 
غري  وتصوري  ختييل  طرد  وما  والديباج،  األطلس  احلرير  من 
سطح  إىل  ورقينا  فدخلناه  القرص،  بوصولنا  يل  األستاذ  تنبيه 
اقتعدها  عربية  بمقاعد  جوانبه  ُفرشت  قد  أجنحته  من  جناٍح 
حيث  الرشقي  ركنه  نحو  واجتهنا  الرجال،  من  كبري  عدد 
القيام فسلم عليه األستاذ، ووقفت عىل  باَدر إىل  جيلس رجل 
تقبيل  من  ألمتكن  أيًضا  هو  أومأ  كام  قدمي،  أصابع  أطراف 
جبهته، وأجلس األستاذ عن يساره وأجلسني عن يمينه، وملا 
سائاًل  وأخرى  حلظة  بني  إيّل  يلتفت  أخذ  إليه  األستاُذ  قدمني 
القامة،  الطويل  الرجل  هذا  يكن  ومل  واحلال،  الصحة  عن 
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امليلء اجلسم، الباسم الوجه ذو اهليبة والوقار، مل يكن خيتلف 
وعقاله  احلمراء  بغرتته  إال  الّزي  يف  الرجال  من  حوله  عّمن 
يلبسه  عام  ممتازين  يكونا  فلم  والثوب  العباءة  أما  املقّصب، 
نوعًا  أحسن  ليلبس  العادي  الرجل  إن  بل  ؛  العادي  الرجل 
وأغىل ثمنًا مما يلبسه هو، وأما احلذاء فليس إال نعلني نجديتني 

الرجال. أفقر  حيتذهيام 

هو  خلقته  يف  الديمقراطي  سجيته  يف  املتواضع  هذا  كان 
أذين  عشقته  الذي  العربية  اجلزيرة  سيد  سعود  بن  العزيز  عبد 
تغيري  يف  سبًبا  وكان  أقواله،  قبل  أعامله  يل  َبته  وحبَّ عيني  قبل 

جمرى حيايت.

وهاأنا ذا بني يديه أرى شخصه وأسمع كالمه ألول مرة ؛ 
وها هو ذا يرضب بريشة بيانه وإفصاحه عيل وترى احلساُس: 
فتطرب النفس ويرقص القلب ويلهج اللسان بالدعاء : طّول 
اهلل عمرك يا عبد العزيز، وها هي ذي شخصيته البارزة تؤثر 
ُعرى  فتتوثق  قلبًيا،  اجتذاًبا  إليها  وجتتذبني  سحرًيا،  تأثرًيا  يف 
لو  النفس  وتتمنى  واإلخالص،  الود  صلة  وتتقوى  املحبة، 

فنيت يف خدمته، واضمحلت يف طاعته ".

املوازنة بني املصالح واملبادئ:( )))
ردًحا من الزمن طالعنا مجيًعا من قلييل الفهم بالسياسة الدولية، 
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وضعيفي القراءة بالسياسة الرشعية، حيث مل يفلحوا يف إنشاء دولة 
وحينام أنشأوا فشلوا يف إدارهتا، ويطلب منا االقتداء به والتضحية 
أما  فيه!؟  ونشارك  ونساهم  معه،  ونتعايش  نلمسه  ناجح  بمنجز 
بصفاء  طالبني   ) روحانية   ( عاجية  أبراج  يف  ذواهتم  عىل  املنغلقني 
واملفاسد  املصالح  فقه  يف  عنوًة  والرباء  الوالء  مقحمني  العقيدة 

الفقه. وعلم أصول 

كأنام مل يّطلعوا عىل إرث حممد  يف صلح احلديبية...

استدعى  حينام  األموية  الدولة  سرية  عىل  يّطلعوا  مل  وكأنام 
من  نصري  بن  موسى  الفاتح  القائد  امللك  عبد  بن  الوليد 

األندلس، خشية أن يكرب جيشه فيفقد السيطرة عليه...

أبو  قتل  حينام  العباسية  الدولة  سرية  عىل  يّطلعوا  مل  وكأنام 
خشية  بتسميمهم،  العلويني  من  عمومته  أبناء  املنصور  جعفر 

استيالئهم عىل اخلالفة بالرغم من االتفاق املسبق معهم...

أقىص  حينام  العثامنية  الدولة  سرية  عىل  يّطلعوا  مل  وكأنام 
فعل  وما  أرسته...،  من  السياسيني  خصومة  حممد  الفاتح 
باشا(  )مدحت  رجاله  أخلص  إقالة  يف  احلميد  عبد  السلطان 

خوفًا من الشورى.

إن سياسة وإدارة الدول مل تكن قط مؤسسة خريية، إهنا رصاع 
أمام  األمن  مسئولية  فهي  والتدبري،  والدهاء  واملكائد،  التدافع 
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الفتنه واخلوف، ومسئولية االقتصاد أمام الكساد، ومسئولية البناء 
الصاحلني  عىل  والدولية،  واإلقليمية  الداخلية  اهلدم  قوى  أمام 
واملسجد،  واجلامعة  املدرسة  يف  والقيم  املبادئ  وغرس  تدريس 
وإذا توىل منصًبا قياديًّا، فعليه أن يتفهم أصول الفقه وفقه املصالح 
واملفاسد، والنسبية واملوازنة بني حتقيق أقىص منفعة واحلفاظ عىل 
يعود،  ما  رسعان  تكتيكي  خروج  فهو  خرج  وإن  املبادئ،  أسس 

تبيح املحظورات. والرضورات 

إن امللك عبد العزيز يعلم أين املصلحة فيحافظ عىل العمران، 
ذلك  عىل  دليل  وأكرب  اآلخرة،  عىل  فيحافظ  املبدأ  أين  ويعلم 

علقتنا بالقوى العظمى واملؤثرة يف العامل اجلديد.

" ومنذ عام 1346 هـ ) 1927   : الفقري)1(  يقول د. بدر 
العامل  مع  عالقاته  تصميم  بإعادة  العزيز  عبد  امللك  رشع   ) م 
وذلك  لبالده،  االسرتاتيجية  لألمهية  اجلديد  الواقع  بحكم 
بضمه لألرايض املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، والتي 
يف  اجلغرايف  املوقع  فعاليات  ويف  اإلسالمي،  العامل  قلب  متثل 

وسط العامل القديم، ويف الثروة النفطية الواعدة.

وأملانيا  السوفيتي  االحتاد  من  كل  اعرتاف  بكسب  فبدأ 
هذا  يف  الكبرية  نقلته  أن  بيد  احلرب(،  إبان  حلياده  له  )املمتنة 

الفقري، د.بدر، مرجع سابق، ص 79.  )1(
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االجتاه كانت يف إقامة العالقات الدبلوماسية مع القوة البارزة 
ومّهد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وهي  آنذاك،  العامل  يف 
امتياز  حق  أسند  إذ  بالسياسة،  ينتهي  الذي  باالقتصاد  لذلك 
تكساس  رشكتي  إىل  وإنتاجه  السعودي  النفط  عن  التنقيب 
 Texas، Standard كاليفورنيا  أوف  أويل  وستاندرد 
رشكة  مًعا  أنشأتا  اللتني   ،Oil of California company

 California shrimp Standard كاليفورنيا آربيان ستاندرد
Company، والتي سميت فيام بعد برشكة ) أرامكو (.

بعد   - األمريكية  للرشكة  العزيز  عبد  امللك  اختيار  وكان 
يف  فشلت  التي  اإليرانية  اإلنجليزية  الزيوت  رشكة  انسحاب 
العثور عىل النفط، وعدم إعطائها فرصة ثانية - له أسبابه السياسية 
واالقتصادية، والتي من أمهها أن الرشكات الربيطانية تدار من 
قبل حكومتها، وبالتايل فهي متثل إحدى األدوات االستعامرية، 
وتتبع  احلكومة  عن  مستقلة  األمريكية  الرشكات  أن  حني  يف 
عن  جغرافياًّ  بعيدة  املتحدة  الواليات  إن  ثم  اخلاص،  للقطاع 
األقطار العربية، وليس هلا نشاط استعامري سابق أو حايل، كام 
هو احلال مع األوربيني الذين تقاطعوا الوطن العريب فيام بينهم، 
كام أنه قّوم قوة كل من الدولتني يف املستقبل، وتوّقع أن مكانة 
بريطانيا يف سبيلها إىل االنحدار، فها هي تقرتض من الواليات 
املتحدة لتغطية نفقات احلرب العاملية الثانية، كام أن مستعمراهتا 
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املتناثرة يف القارات والتي متدها بأسباب القوة يف أوقات السلم 
ال بد أن تستقل يومًا ما، يف حني أن قوة الواليات املتحدة ذاتية 

تنبع من إمكانياهتا القارية اهلائلة.

وهكذا برضبة واحدة ختّلص من النفوذ الربيطاين، واضًعا 
التفريط  دون  ولكن  استقالله،  دعم  ملواصلة  األقوى  مع  يده 
بحقوق السيادة واحلرية، وقد تأكد هذا املبدأ الثابت له عندما 
الثانية، ووقف عىل احلياد فيها حارًما  العاملية  اندلعت احلرب 
رصاع  ميداَن  أراضيه  استخدام  من  املتقاتلني  الطرفني  من  ا  أيًّ
وقد  منهام،  عليه  اهنالت  التي  الوعود  من  بالرغم  مساندة،  أو 
كلفه ذلك ظهور عجز شديد يف امليزانية ؛ نظًرا لتوقف شحن 
عدد  تقّلص  بسبب  احلج  رسوم  وتدين  السعودي،  النفط 
البالد،  زيادًة عىل فرتة جفاف طويلة كانت ترضب  احلجاج، 

فكان ال بد من البحث عن موارد بديلة.

وهداه تفكريه العميق إىل خماطبة الرشكة األمريكية العاملة 
احلرب،  فرتة  طول  سنوياًّ  ُيدفع  مايل  قرض  بطلب  اململكة  يف 
برهن يف هذه اخلطوة  السعودي، وقد  النفط  احتياطي  بضامن 
عن موقف وقائي بالغ احليطة، فقد توجه إىل الرشكة صاحبة 
يتفادى  حتى  األمريكية  احلكومة  إىل  وليس  املبارشة  املصلحة 
إنه لّوح بتهديد مبطن  متاًما دفع أي ثمن سيايس للقرض، ثم 
من  املنافسة  بالعروض  حيتفظ  يزال  ما  بأنه  الرشكات،  لتلك 
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والربيطانية. واليابانية  األملانية  الرشكات 

يريد  ما  تفعل  أن  األمريكية  للرشكات  أوحى  وهبذا 
تلبية  برسعة  حكوماهتا  عىل  بالضغط  فسارعت  بالضبط، 

السعودي. الطلب 

امللك عبد  املتحدة كقوة عظمى، شعر  الواليات  وبدخول 
وضع  يف  وأصبح  بريطانيا،  قوة  بمعادلة  باالرتياح  العزيز 
حسابات  يف  الدخول  دون  مصاحله  تقتضيه  ما  ويفعل  أفضل 
وأنه صار لألمريكيني  الفعل من طرف وحيد، ال سيام  ردود 
مصالح اقتصادية مهمة يف اململكة العربية السعودية سيدافعون 

عنها عند الرضورة.

كتب   ) املبادئ   ( اآلخرة  عىل  احلفاَظ  املوقف  تطلب  وحينام 
عىل  ا  ردًّ  )1("Harry Truman ترومان  "هاري  للسيد 
اجتاه  سياسته  فيه  يوضح  8)9)م  فرباير   (0 يف  املؤرخة  رسالته 
املثقفني  من  بعض  عليها  يطلع  أن  متنيُت  التي  فلسطني  قضية 
املبادئ  بني  املوازنة  سياسة  يتعلموا  كي  العرب،  واملفكرين 
املجتمعات،  وتنمية  وبناء  املصالح  وبني  اآلخرة  وبناء  والقيم، 

الردود،  يف  مؤلفات   www.Alradnet.com الرد   شبكة  موقع   )1(
نقاًل عن كتاب امللك عبدالعزيز آل سعود والردود حتت عنوان: رد 

الرئيس األمريكي. امللك عبدالعزيز عىل 
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والعويل  والرصاخ،  والتوظيف  واالبتزاز  العاملة  عن  بعيًدا 
واإليامن. العقيدة  من  اخلايل 

من الرئي�س ترومان اإىل امللك عبد العزيز 

الق�رص الأبي�س - وا�صنطن 10 فرباير �صنة 1948م

اإىل ح�رصة �صاحب اجلاللة امللك عبد العزيز اآل �صع�د

ال�صع�دية  العربية  اململكة  ملك 

امللك،  عزيزي 

بلدينا  يربط  بام  جاللتكم  أذكر  أن  القول  نافلة  من  لعل 
العدل  مبادئ  عىل  القائمة  العهد،  القديمة  املودة  صالت  من 
السالم  لصون  التام،  التعاون  يف  األكيدة  والرغبة  وحربية 
التي  األدبية  الصالت  تلك  قاطبة،  البرش  بني  وخلري  العاملي 
الغنية  البرتول  آبار  الستغالل  العظيمة  منشآهتا  عراها  وثقت 

يف بالدكم، عىل أساس التعاون املثمر خلري البلدين.

الوثيق  االرتباط  نتيجة هلذا  يا صاحب اجلاللة -  فال غرو 
األحداث  من  أحدمها  ينتاب  ما  لكل  صار  أن   - بلدينا  بني 
إنه  البعيد يف صاحبة، وحيث  الدولية سارها وضارها صداه 
هيم هذه البالد أن يستقر السالم يف ربوع الرشق العريب الذي 
تربطه ببالدكم روابط الدين والتاريخ واللغة، وينتظم مجيعها 



116

يف جامعة الدول العربية، وحيث أن لشخصية دولتكم مكاهنا 
عّن  فقد  مجيًعا،  العرب  قلوب  ويف  اجلامعة  هذه  يف  املرموق 
اإلنسانية  وباسم  العاملي  السالم  باسم  بكم  أستنجد  أن  يل 
للحرب  حد  وضع  يف  العظيم  نفوذكم  لتستخدموا  املعذبة، 
واليهود،  العرب  أهلها  بني  املقدسة  باألرض  الناشبة  األهلية 
اليهود، فكفى  إىل مساملة مواطنيهم  العرب  تندبوا  بأن  وذلك 
اتبعها  التي  النازي وسياسة اإلبادة  ما أصاهبم من االضطهاد 
معهم طوال حكمه املشئوم، مما أعتقد اعتقاًدا جازًما بأن ذلك 
ا  اليرضيكم، فضاًل عىل أن ما يقوم به العرب اليوم يعترب حتديًّ
بني  البالد  بتقسيم  القايض  املتحدة  األمم  هيئة  لقرار  صارًخا 
الدول  إىل مجيع  يعترب عماًل عدائًيا موجًها  ثم  الفريقني، ومن 

املشرتكة يف اهليئة ويف مقدمتها بالدكم املجيدة.

وأخوف ما أخافه أن تضطر الدول املتحدة إىل إرسال قوات 
وتنفيذه  هيئتها  قرار  عىل  اخلارجني  هؤالء  لتأديب  مسلحة 
بالقوة، بام يف ذلك ما فيه من تعريض أرواح األلوف من بني 
وسيؤملني  سيؤملكم  أنه  عندي  شك  ال  مما  للموت،  جنسكم 
هذا  متادى  إذا  أخشى  أنني  أكتمكم  ال  وإين  ألملكم،  أيضًا 
احلال أن يتكدر صفو العالقات الطيبة بيننا، وتصاب مصاحلنا 
شديد  املتحدة  الواليات  شعب  ألن  بالغة،  بأرضار  املشرتكة 
العطف عىل اليهود املنكوبني الذي قد خضعوا لقرار التقسيم 
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أال  بالعرب  فجدير  مطلبهم،  بكل  وفائه  عدم  من  الرغم  عىل 
يكونوا أقل من اليهود رغبة يف إقرار السالم، واحرتاًما لقرار 

املوقرة. الدولية  اهليئة 

تقوموا  أن  منكم  لَسرَيتِقب  اجلاللة  صاحب  يا  التاريخ  إن 
امللك  أن  صفحاته  يف  ليسجل  السبيل،  هذا  يف  حاسم  بعمل 
العريب عبد العزيز ابن السعود قد استطاع بحكمته ونفوذه أن 
من  العرب  جنسه  بني  فأنقذ  املقدسة،  األرض  السالم يف  يقر 
إرسائيل  شعب  عن  الرتفيه  يف  وساهم  العاملية،  العقوبة  وبال 

املضطهد. املعذب 

وخالص  الطيبة  ومتنيايت  حتيايت  بقبول  جاللتكم  وتفضلوا 
سلًفا. شكري 

من امللك عبد العزيز اإىل الرئي�س ترومان 

الق�رص امللكي - الريا�س 10 ربيع الآخر �صنة 1367 هـ

اإىل ح�رصة �صاحب الفخامة الرئي�س هاري ترومان 

املتحدة  ال�ليات  رئي�س جمه�رية 

الرئيس  عزيزي 

وأحطت  اجلاري  فرباير   10 املؤرخة  رسالتكم  تلقيت 
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وجهتم  ما  عىل  لفخامتكم  شكري  مع  وإين  علاًم،  بمضموهنا 
أن  إىل  يسعني  ال  واملجاملة،  املودة  عبارات  من  فيها  إيل 
أصارحكم، والرصاحة من آدابنا املرعية - بأنه ما كادت تتىل 
عيّل الرسالة حتى عجبت أشد الَعجب من أن يبلغ بكم احلرص 
عىل إحقاق باطل اليهود إىل حد أن تسيئوا الظن بملك عريب 
مثيل، ال جتهلون إخالصه للعروبة واإلسالم، فتطلبوا منه أن 
ينارص باطل الصهيونيني عىل حق قومه، ولكي تقدروا موقع 
هذا الطلب من نفوسنا فسأرضب لكم مثاًل : لو اعتدت دولة 
ملهاجرين  أبواهبا  ففتحت  املتحدة  والياتكم  إحدى  عىل  قوية 
من شذاذ اآلفاق ليقيموا فيها دولة هلم، فلام هب األمريكيون 
لرد ذلك العدوان واحليلولة دون قيام تلك الدولة الغريبة يف 
أرضهم، جئنا نحن فنناشدكم بحق الصداقة التي تربط بلدينا 
وباسم السالم العاملي، أن تستعملوا نفوذكم ومكانتكم لدى 
لذلك  ويمكنوا  بالدهم،  عن  الدفاع  عن  ليكفوا  األمريكيني 
التاريخ  يسجل  حتى  دولته،  فيها  يقيم  أن  الغريب  الشعب 
بحكمته  استطاع  قد  ترومان  الرئيس  أن  البيضاء  صفحاته  يف 
ونفوذه أن يقر السالم يف القارة األمريكية ! فليت شعري ماذا 

كان يكون وْقع هذا الطلب يف نفوسكم ؟
التي  املرموقة  املكانة  بلغت  ما  إنني  الرئيس،  فخامة  يا 
الشديد  متسكي  من  يعرفون  ملا  إال  العرب،  عند  يل  تذكروهنا 
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يمكن  ال  ما  مني  تطلبون  فكيف  واإلسالم،  العروبة  بحقوق 
يف  القائمة  احلرب  وليست  ؟  مسئول  عريب  أي  من  يصدر  أن 
العرب  بني  حرب  ولكنها  ذكرتم،  كام  أهلية  حرًبا  فلسطني 
عليها  الطارئني  الصهيونيني  غزاة  وبني  الرشعيني  أصحاهبا 
التي تدعي  من اآلفاق عىل كره من أهلها، وبمساعدة الدول 
حب السالم العاملي وهي تتالعب به، وما قرار التقسيم الذي 
كان حلكومتكم الوزر األكرب يف دفع الدول إىل تأييده إال قرار 
جائر رفضه دول العرب وشعوهبم من البداية، ورفضه معهم 
التي آثرت أن تؤيد احلق، فليس العرب مسئولني عن  الدول 

النتائج الوخيمة التي قد ُأنذروا هبا من اهليئة قبل.

املعارك  الذين يستشهدون يف  بني جنيس  وأين ألشفق عىل 
الصهيونيني  الغزاة  ضد  وطنهم  عن  دفاًعا  بفلسطني  الدامية 
نعد  العرب  معرش  فإننا  ملنارصهتم  يأتون  قد  ممن  وغريهم، 
عن  نرتاجع  ولن  يرتاجعوا،  ولن  عليه،  يغبطون  رشفًا  ذلك 
تأييدهم بكل ما أوتينا من قوة، حتى نبدد أحالم الصهيونيني 

وأطامعهم يف بالدنا إىل األبد.

بلدينا  تربط  التي  االقتصادية  املصالح  من  ذكرتم  ما  أما 
من  واحًدا  شرًبا  هبا  نبيع  أن  من  نظرنا  يف  أهون  أهنا  فاعلموا 
قادر  أنني  اهلل  ويشهد  اليهود،  ملجرمي  العربية  فلسطني  أرض 
عىل أن أعترب آبار البرتول كأن مل تكن، فهي نعمة ادخرها اهلل 
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للعرب حتى أظهرها هلم يف الزمن األخري، فال واهلل تكون نقمة 
عليهم أبًدا، ولقد رصحت للعامل مراًرا أنني مستعد أن أسري أنا 
وأوالدي مجيًعا لنقاتل يف سبيل فلسطني حتى نمنع قيام دولة 
اليهود فيها أو نموت، فكيف يعقل بعد هذا أن يكون الكسب 

املادي من البرتول أعز من نفيس ونفوس أوالدي.

نموت،  وعليه  نحيا،  وعليه  نؤمن،  به  الذي  القرآن  إن 
يوجب  وهو  واإلنجيل،  التوراة  لعنتهم  كام  اليهود  لعن  قد 
بأرواحنا  املقدسة  األرض  هذه  عىل  اعتداءهم  نمنع  أن  علينا 
كانت  وإذا  عداًل،  وال  رصًفا  ذلك  يف  منا  َيقبل  ال  وأموالنا، 
بلغت  قد  األمريكيني وغريهم  املسيحيني  عند  الدينية  العقيدة 
من الرقة والضعف بحيث تسوغ هلم متكني اليهود من تدنيس 
الذي  باإليامن  عامرة  تزال  ما  قلوبنا  فإن  املقدسة،  األرض 

حيول بيننا وبني ذاك.

الصهيونيني،  ألعدائنا  السافرة  مماألتكم  يف  كان  لقد 
ليحملنا  يكفي  ما  العرب،  نحو  العدائي  حكومتكم  وموقف 
بلدينا، وفسخ عقود الرشكات  الُودية بني  عىل قطع الصالت 
األمريكية، وإلغاء االمتيازات التي خولناها هلا، لوال أننا آثرنا 
الواليات  حكومة  لعل  اإلجراء،  هذا  مثل  باختاذ  نعجل  أال 
فلسطني  قضية  من  موقفها  وتصحح  نفسها  تراجع  املتحدة 
فتعدل عن تأييد الباطل الواضح إىل تأييد احلق الواضح، دون 
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ضغط منا أو هتديد بقطع مصاحلها االقتصادية يف بالدنا، ألننا 
معرش العرب نؤثر أن ينترص احلق باحلق، ال كام يفعل أعداؤنا 
عىل  العاملية  واهليئات  احلكومات  حيملون  الذين  الصهيونيون 
وباحلرمان  االقتصادي،  وبالضغط  بالرشوة،  باطلهم  تأييد 

من أصواهتم يف االنتخابات وُهلم جرا.

يف  نرتدد  فلن  ستهدر  احلق  كرامة  أن  أيقنا  متى  أننا  بيد 
إذا  سيام  وال  عليها،  غريها  نؤثر  ال  التي  بالوسيلة  صيانتها 
قررت ذلك جامعة الدول العربية التي نتقيد بقراراهتا يف كل 
ما حيفظ كيان العرب ويصون حقوقهم، ويرسين أن أطمئنكم 
أي  يمسهم  لن  بالدنا  يف  النازلني  األمريكيني  الضيوف  بأن 
سوء ما داموا يف أرضنا، وقصارى ما يصيبهم إذا جد اجلد أن 
نقرص أمد غربتهم عن بالدهم فنرحلهم إليها ساملني موفوري 

الكرامة، مصوين احلقوق.
التي  البضاعة  بأن  الفخامة  صاحب  يا  نذكركم  اخلتام  ويف 
يكثر  التي  البضائع  من  هي  االقتصادية  صالتنا  عليها  قامت 

ُطالهبا ويقل عارضوها يف أسواق العامل.

الطيبة. بقبول حتيايت ومتنيايت  وتفضلوا فخامتكم 
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�سابعًا : النمط القيادي للملك 
عبد العزيز يف الرتاث الإ�سالمي

فّضل  رجل  من  أقوى  رجلاً  وجدت  إذا 
معاوية  استعمل  فقد  القوي،  عىل  األقوى 
الشام، وعزل رشحبيل  ابن أيب سفيان عىل 
ابن حسنة وقام بعذره يف الناس فقال: "إين 
رجلاً  أريد  ولكني  سخطه،  عن  أعزله  مل 
أقوى من رجل" ؛ وكان يقول: "إين ألحترج 

أن أستعمل الرجل وأنا أجد القوي منه".

] عمر بن اخلطاب[

إن نمط امللك عبد العزيز هو: ذلك النمط الذي ينادي به مدخل 
القوي األمني، أي القائد عايل القوة عايل األمانة، ففي نظرية القيادة 
يف تراثنا اإلسالمي، حيث أقول يف كتايب أركان القيادة)1) : "... 
سبق أن اطلعنا عىل مدلوالت القوي األمني بالكتاب الكريم 
تدور  اإلسلمي  الفكر  يف  القيادة  نظرية  وأن  النبوية،  والسنة 

دارالسلم،  مكتبة  القيادة،  أركان  عثامن،  بن  يوسف  د.  احلزيم،   (1(
الطبعة األوىل، الرياض، 1429هـ، ص:167.
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يمكننا  ولذا  واألمانة،  القوة  أي:  الفضيلتني  تلك  حمور  عىل 
تقسيم القادة إىل أربعة أصناف هم : 

	 أ   عايل القوة عايل األمانة.

	     عايل القوة منخفض األمانة.

	     عايل األمانة منخفض القوة.

	 د   منخفض القوة منخفض األمانة.

والشكل أدناه يوضح لنا تلك األنامط :

األمانة

فقد  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  وباستقراء 
وجدت أن القوة عني هبا ما ييل : 

البدنية. القوة  	( 1
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العددية. الكثرة  قوة  	( 1

العقلية  . العلمية 	  القوة 1 )	

قوة العصبية 	 القبيلة   	 األنصار  . 	( 1

قوة بذل الطاقة.1 )	

لية. املا1 )	 القوة 

كام قّسم الدكتور سامل القحطاين القوة إىل عدة أقسام هي:

	( 1COERCIVE POWER ) القوة القرسية ) اإلكراه

	( 1REWARD POWER قوة املكافأة

	( 1KNOWLEDGE POWER قوة املعرفة

	( 1CHARISMA POWER قوة املرجعية 

	( 1BACKUP POWER قوة العصبية 

أما شيخ اإلسلم ابن تيمية فيقسم القوة إىل : 

الكفاية.1 )	

التحفيز   كام يسميه  القدرة بالقهر 	 اخلوف   واإلحسان 	 1 )	
اإلسلم  لشيخ  التحليل  هذا  من  وتلحظ  "الشديد" 
الكفاية، أي  ذاتية حينام يشرتط  القوة  فإن  )رمحه اهلل( 
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العقوبة  وقوة  الشخصية،  وامللكات  االستعدادات 
اإلكراه  عىل  القدرة  و  والتخويف،  واحلرمان، 
منوطة  وكلها  واإلكرام،  التحفيز  وقوة  واإليذاء 

القائد. بسلوك 

والقوة قد تأيت بمعنى القوة العلمية والقوة العملية، يقول 
 : " كامل اإلنسان مداره عىل أصلني   :  ) القيم ) رمحه اهلل  ابن 
معرفة احلق من الباطل، وإيثار احلق عىل الباطل وما تفاوتت 
منازل اخللق عند اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة إال بقدر تفاوت 
أثنى اهلل سبحانه عىل  اللذان  منازهلم يف هذين األمرين، ومها 

ڦ     نث  تعاىل:  قوله  يف   - والسلم  الصلة  عليهم   - أنبيائه 
ڦ     ڦ        ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ  مث  ]ص:45[.

فاأليدي : القوة يف تنفيذ احلق ) الكفاءة (.

واألبصار : البصائر يف الدين فوصفهم بكامل إدراك احلق 
وكامل تنفيذه ) الفعالية ( ) الرؤية (.

القوة  من  املكونة  الذاتية  القوة  بمفهوم  تأيت  قد  والقوة 
اإليامنية ) الروحية ( والقوة العقلية ) الفهم و اإلدراك العميق 

لألمور، البلغة، وخصائص اللسان والعلم (.

علو  الورع،  اجلرأة،  القناعة،  الصدق،   ( السلوكية  والقوة 
اهلمة، الطموح، العدل، احلزم، الصرب، التواضع (.
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وباستقراء نصوص القرآن الكريم والسنة، فقد وجدنا أن 
األمانة تعني :

الصدق. 	( 1

احلفظ املادي واملعنوي ومنها حفظ الدماء. 	( 1

األخلق. 	( 1

األمن. 	( 1

الدين. 	( 1

العقل.  	( 1

)مفهوم  وجهني(  ذي  )غري  أهله  غري  إىل  األمر  وّسد  	( 1
مغاير(.

حفظ األرسار. 	( 1

النصح وإبداء الرأي بوضوح وشفافية. 	( 1

وحدة الرأي واملوقف واخلطاب )غري ذي وجهني(. 	(1 1

القادة 	 األمناء  . 	(( 1

تعيني   : بأهنا  األمانة  تيمية،  ابن  اإلسلم  شيخ  ويعرف 
األحق األصلح يقول : " األمانة لفظ عام يقصد به كل أمانة 
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وأخصها العدل، وأعدل العدل تولية األحق األصلح ".

بعد استعراض أنامط القادة وحرص تعريفات القوي و األمني،  
إىل  قاد  ذلك  فإن  هبام،  الالحق  والسلوك  والصفات  والسامت 
تصنيف آخر هو جامع ومعرب عن روح القيادة وبذا يمكن تقسيم 

القادة بحسب ما ييل : 

القائد املصلح	 أ    وهو من توفرت فيه القوة واألمانة، وفعله 
وسلوكه متعد إىل غريه.

األمانة مع ضعٍف  فيه  توفرت  من  الصالح	      وهو  القائد 
ا عىل ذاته. قى ( وفعله وسلوكه غالبااً قارصاً بالقوة ) التُّ

مع  القوة  فيه  توفرت  من  وهو  الفاجر 	        	 املكني  القائد 
ضعف يف األمانة.

القائد الضعيف	 د    وهو من مل تتوافر فيه بمعدل معقول أو 
أكثر صفتي القوة واألمانة.

وللتوضيح انظر الشكل التايل: 
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أستعيذ  إين  " اللهم   : يقول  عنه    اخلطاب  بن  عمر  عن 
بك من جلد الفاجر وعجز الثقة ".

وأما  األمانة  منخفض  القوي  أو  املكني  هو  بالفاجر  واملقصود 
الثقة فهو الصالح عايل األمانة منخفض القوة.

واملكني هو املاكن أو املحرتف القادر أو املتمكن قال عزيز 
مرص ليوسف عليه السلم يف قول اهلل تعاىل:نث ٿ    ٿ    ٹ    
ڄمث  ڦ     ڦ     ڦ     ڦ     ڤ     ڤ        ڤ     ٹڤ     ٹ        ٹ      

]يوسف:54[.)1)

كل  إن   .171 ص  سابق،  مرجع  يوسف،  د.  احلزيم،   (1 (
هذا  ىف  الواردة  األدلة  خلصة  هي  السابقة  االستنتاجات 

.167 حتى   156 ص: من  املرجع 
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لقد وجدت أيًضا أن النمط القيادي للملك عبد العزيز - يرمحه 
وقيادي  عام،  وقيادي  ملوكي  نمٌط  اإلسالمي،  لرتاثنا  وفًقا   - اهلل 
خاص وذايت فاستطاع إىل حد كبري أن يتوازن قدر اإلمكان يف دوائر 
القيادة املتعددة، وهذا ما يؤكد أنه نمط قيادّي بالفطرة، ثم جاءت 

الصحيح. والتوظيف  بالصقل  والتدريب،  والتعليم  اخَلربات 

قال ابن حزم يف كتابه " طوق احلاممة، رشح البشامة الكربى 
" حاكياًا عن علامء املعقول واملنقول والرابع من العلوم : علم 

السياسة )القيادة( وهي مخسة أنواع :

السياسة )القيادة( النبوية : فاهلل خيتص هبا من شاء فل  	( 1
معقب حلكمه، ال ُيسأل عام يفعل وهم يسألون.

الرشيعة  حفظ   : هي  امللوكية،  )القيادة(  السياسة  	( 1
السنة،  وإحياء  األمة،  عىل  الدستور(   - )القانون 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

عىل  الرئاسات  وهي  العامة:  )القيادة(  السياسة  	( 1
وقادة  البلدان،  عىل  األمراء  كرئاسة  اجلامعات: 
من  ينبغي  و  جيب  ما  عىل  أحواهلم  وترتيب  اجليوش، 
)إجراء  التدبري  وإتقان  تدبريها(،  )أحكام  األمور  زم 

األمور عىل علم العواقب(.

نفسه  إنسان  كل  معرفة   : اخلاصية  )القيادة(  السياسة  	( 1
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أتباعهم  من  يليهم  وما  وأوالده،  غلامنه  أمر  وتدبري 
وقضاء حقوق األخوان.

السياسة ) القيادة ( الذاتية : أن يتفقد اإلنسان أفعاله  	( 1
العقل  بزمام  فيزمها  وشهواته،  وأخلقه  وأقواله 

وعصبه، فريدعها وما شاكل ذلك.)1)

احلزيم، د. يوسف بن عثامن، مرجع سابق،ص 106.  (1(
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 ثامًنا : النمط القيادي للملك 
عبد العزيز يف الفكر الغربي

"خري وسيلة لتقدير ذكاء احلاكم هو بالنظر 
إىل الرجال الذين حييطون به ".

R. H. Grant

تأملت يف شخصية وسرية امللك عبد العزيز، فوجدت أن هناك 
فاألول  الغريب،  الفكر  يف  القيادي  بنمطه  لصيقة  مداخل  ثالث 
التحويلية. والثالث:  القيادة  هو: مدخل السامت؛ والثاين: مدخل 

املوقفية. القيادة  مدخل 

ا لدهيم سامت  فمدخل السامت)1) ترى نظريتهم أن أشخاصاً
فأنه  االعتقاد  هذا  وبسبب   " عظامء   " قادة  منهم  جتعل  خاصة 
القادة من خلل جمموعة عامة،  القادة وغري  التمييز بني  يمكن 
وشائعة من السامت حيث رفع الباحثني من أمثال "ستوجدليل 
 Kirkpatrick و " كري كباتوك ”Mann و "مان " Stogdlil

" و " لوك locke " إىل حتديد تلك السامت وهي : ـ

ا  ارتباطاً العقلية  القدرة  أو  الذكاء  يرتبط   : الذكاء  	( 1

بترصف: نورث هاوس، بيرت، مرجع سابق، ص: 38.  (1(
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والقدرة  اللفظية  القدرة  أن  ويبدو  بالقيادة،  ا  إجيابيًّ
ا أفضل. التصور والتحليل تصنع قائداً عىل 

املرء  يكون  أن  هي:  بالنفس  الثقة   : بالنفس  الثقة  	( 1
الشعور  وتتضمن  ومهاراته،  قدراته  من  ا  متأكداً
بأن  واالعتقاد  الذايت،  واالنضباط  الذات  باحرتام 

املرء يمكن أن حيدث فرقَا.

بالعمل،  القيام  يف  الرغبة  العزيمة  تعني   : العزيمة  	( 1
واإلرصار،  كاملبادرة  خصائص:  عىل  وتشتمل 

والدفع. واهليمنة، 

واملوثوقية،  والصدق،  األمانة  وتعني   : االستقامة  	( 1
فاألفراد الذين يتمسكون بمجموعة قوية من املبادئ، 
ويتحملون مسئولية أفعاهلم إنام يتصفون باالستقامة.

علقات  تكوين  إىل  القائد  ميل  وتعني  االجتامعية:  	( 1
ولبِقون  وكرماء،  َوُدوُدون  فهم  إجيابية،  اجتامعية 
اآلخرين  بحاجات  إحساس  ولدهيم  وُدبلوماسيون، 

بأوضاعهم. االهتامم  ويظهرون 

الوردي)1)   عيل  الدكتور  الشخصية  السامت  تلك  يؤكد   

الوردي، د. عيل، مرجع سابق، ص: 218.  (1(
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عبد  الصبي  كان   "  : وأرمسرتونج  وهبة  حافظ  عن  ناقاًل  بقوله 
العزيز بن عبد الرمحن، يف بداية حياته يف الكويت يلعب مع أقرانه 
لوحظ  وقد  الفقرية،  األحياء  يف  الصبيان  ديدن  هو  كام  األزقة،  يف 
عليه يف تلك الفرتة أنه كان يتمّيز عن أقرانه بقوة الشخصية وامليل 
إىل الزعامة، يروي حافظ وهبة عن بعض املسنني من أهل الكويت 
الذين رافقوا عبد العزيز يف صباه : أنه كان يفوق الصبيان من أقرانه 
أنه  أيًضا  عليه  ولوحظ  اللعب،  يف  يتزعمهم  وكان  وذكاًء،  نشاًطا 
كان حيب االستامع إىل ما يتحدث به املسنون عن جمد جده فيصل 

بن تركي، وعن مغامراته يف سبيل إعادة جمد أرسته.

الشبا   طور  بلغ  حني  سعود  ابن  أن   : أرمسرتونج  ويروي 
كان يتفاخر أمام أقرانه بأنه الوارث لدولة الرياض ونجد، وأنه ال 
ابن رشيد منها ويعيد جمد األجداد،  بد يف يوم من األيام أن يطرد 
يغضب  هو  وكان  منه،  ويسخرون  عليه  يضحكون  أقرانه  فكان 

منهم، غري أنه بالرغم من ذلك مل يكن يفقد ثقته بنفسه.

وأشمل  أحدث  فهي  التحويلية)1)  القيادة  مدخل  أما 
كإحدى   - التحويلية  القيادة  هتتم  حيث  القيادية،  املداخل 
أحدث وأشمل املداخل القيادية - بعملية، كيف أن قادة معينني 
يكونون قادرين عىل إهلام األتباع بإنجاز مهام عظيمة، ويؤكد 

نورث هاوس، بيرت، مرجع سابق، ص: 193.  (1(
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يتكيفوا  وأن  يفهموا  أن  إىل  حيتاجون  القادة  أن  املدخل  هذا 
التحويليون  القادة  ويعرف  ودوافعهم،  األتباع  حاجات  مع 
فهم  للتغيري،  دعاة  باعتبارهم  يلعبونه  الذي  الدور  خلل  من 
يعرفون نامذج رائدة حيتذى هبا، وهم قادرون عىل إجياد رؤية 
مستقبلية واضحة للمنظمة، ويدعمون األتباع من أجل حتقيق 
يثقون  اآلخرين  جتعل  بطرق  ويترصفون  العالية،  أداٍء  معايرِي 
القيادة  ظهرت  وقد  التنظيمية،  للحياة  معنى  ويعطون  فيهم، 
أمثال:  من  علامء،  كتابات  خلل  من  وتأصلت  التحويلية 
و  ")1985م(   Pase باس  و”  )1978م(   "  Burns برينز 
"بينيس Bennis” و” نانوس Nanos ")1985م( و "تيش 
تقويم  ويمكن  ")1986م(   Dovana "دوفانا  "و   Thich
القيادة املتعدد  "مقياس  التحويلية من خلل استخدام  القيادة 

األبعاد: الذي يقيس سلوك القائد من سبعة أبعاد هي :

• عوامل القيادة التحويلية :	

التأثري املثايل :  	( 1

هو  و  املثايل".  التأثري  أو  "بالكاريزما  األول  العامل  يسمى 
ا نموذجية ألتباعهم؛  الذين متثِّل ترصفاهتم أدواراً القادة  يصف 
ويتمثل األتباع هؤالء القادة، ويرغبون يف حماكاهتم بدرجة كبرية، 
للسلوك  ا  جدًّ عالية  معايري  القادة  هؤالء  لدى  يكون  ما  وعادة 
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الصحيح،  باليشء  للقيام  عليه  االعتامد  ويمكن  األخلقي، 
، وغالباًا ما يثقون فيهم إىل حد  ا عظياماً ويكّن هلم األتباع احرتاماً

بعيد، ويزود هؤالء القادة األتباع برؤية وشعور بالرسالة.

ويف جوهره، يصف عامل الكاريزما األفراد اخلاصني الذين 
ويعد  يطرحوهنا،  التي  الرؤى  أتباع  يرغبون  اآلخرين  جيعلون 
غري  رئيس  )أول   "Nelson Mandela مانديل  "نيلسون 
أبيض جلنوب أفريقيا( من بني األشخاص الذين متثل قيادهتم 
لديه معايري  قائد  أنه  ؛ وُينظر إىل مانديل عىل  الكاريزما  عامل 
يف  اهلائل  التغري  حدوث  إىل  أدت  رؤية  وذو  عالية،  أخلقية 
هبا،  أن حيكم  اإلفريقي  اجلنوب  الشعب  يرغب  التي  الكيفية، 
مانديل  استطاع  هلا،  الشعب  واستجابة  الكاريزمية  وبصفاته 

حتويل أمة بأكملها.

 : الدافعية اإلهلامية  	( 1

هذا  و  اإلهلامية".  "الدافعية  الثاين  العامل  عىل  يطلق 
بتوقعات عالية،  الذين يوحدون األتباع  القادة  العامل يصف 
بالرؤية املشرتكة  يلتزموا  ويلهموهنم من خلل حتفيزهم لكي 
الرؤية  هذه  تطبيق  وعند  منها،  ا  جزءاً ويصبحوا  املنظمة،  يف 
يستخدم القادة الرموز والتودد العاطفي، لرتكيز جهود أعضاء 
املجموعة من أجل حتقيق أكثَر مما حيققون من خلل اهتاممهم 
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الذايت، وهذا النوع من القيادة يعزز روح الفريق، ويمّكن أن 
الذي  املبيعات  مدير  هو  العامل  هذا  عىل  األمثلة  أحد  يكون 
حيفز موظفي املبيعات لديه، لكي يتفوقوا يف عملهم من خلل 
الدور  التي تعرب بوضوح عن  التشجيعية  الكلامت والعبارات 

التطور املستقبيل للرشكة. األسايس، الذي يلعبونه يف 

احلفز الذهني :  	( 1

 Intellectual " يتمثل العامل الثالث يف " احلفز الذهني
حتفيز  عىل  تعمل  التي  القيادة  إىل  ويشري   ،Stimulation
األتباع لكي يكونوا مبدعني ومبتكرين، ومتحدين ملعتقداهتم 
واملنظمة.  القائد  يتبناها  التي  والقيم  وللمعتقدات  ولِقَيمهم، 

تبني  حماوالهتم  يف  األتباع  يساند  القيادة  من  النوع  هذا 
للتعامل  مبتكرة  أساليب  ويطور  جديدة،  وطرقااً  أساليب 
عىل  للعتامد  األتباع  تفكري  وُينمي  التنظيمية،  القضايا  مع 
عىل  األمثلة  ومن  يواجهوهنا،  التي  املشكلت  حلل  أنفسهم 
جهود  يشجع  الذي  الرشكة  مدير  القيادة  من  النوع  هذا 
التي  املشكلت  حلل  فريدة  طرق  لتطوير  الفردية  العاملني 

اإلنتاج.  يف  تدنياًا  تسبب 

الفردي:1 )	  االهتامم 

االهتامم  التحويلية"  العوامل  من  الرابع  العامل  يسمى 
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املناخ  يوفرون  الذين  القادة  يمثل  العامل  وهذا  الفردي"، 
الفردية،  األتباع  حلاجات  بعناية  فيه  ُينصتون  الذي  املساند 
حماولتهم  أثناء  يف  واملستشارين  كاملدّربني  القادة  ويترصف 
ربام  القادة  وهؤالء  ذواهتم،  حيققوا  أن  يف  األفراد  مساعدة 
من  النمو  عىل  األتباع  ملساعدة  وسيلة  التفويض  يستخدمون 
خلل التحديات الشخصية، ومثال هذا النوع من القيادة هو 
من  موظف  كل  مع  يتعامل  وهو  الوقت،  يقيض  الذي  املدير 
املوظفني باهتامم خاص، وبالنسبة لبعض املوظفني ربام يعطي 
القائد مشاعر قوية، يف حني حيظى اآلخرون بتوجيهات ذات 

درجة عالية من التحديد. 

• عوامل القيادة التبادلية : 	

القائد  أن  التحويلية يف  القيادة  التبادلية عن  القيادة  ختتلف 
عىل  يركز  وال  الفردية،  األتباع  باحتياجات  هيتم  ال  التباديل 
األشياء  يتبادلون  التبادليون  فالقادة  الشخيص.  تطورهم 
األتباع للحصول عىل مكاسب شخصية، وكذلك   القيمة مع 
 ”Kohnrt "كوهنرت  لألتباع  بالنسبة  مكاسَب  عىل 
1994م، والقادة التبادليون مؤثرون ؛ ألنه يف صالح األتباع 
أن يقوموا بام يريده القائد )"كوهنرت Kohnrt” و " لويس 

Lewis 1987 م (.
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املكافأة املرشوطة : 1 )	

يمثل العامل اخلامس " املكافأة املرشوطة "، العامل األول 
إىل  املرشوطة  املكافأة  وتشري  التبادلية،  القيادة  عاميل  بني  من 
عملية املبادلة بني القادة واألتباع، والتي يتم فيها مبادلة جمهود 
القيادة،  النوع من  األتباع يف مقابل مكافآت معينة، ومع هذا 
التي  القائد احلصول عىل موافقة األتباع عىل احلاجات  حياول 
يقوم  ملن  تقديمها  يتعني  التي  واملكافآت  هبا،  القيام  يتعني 
 / الوالد  هو  التبادل  من  النوع  هذا  ومثال  احلاجات،  بتلك 
يقضيها  التي  املدة  حول  طفله  مع  يتفاوض  الذي  الوالدة  أو 
آخر  مثال  وثمة  البيانو،  عىل  العزف  بعد  التلفاز  مشاهدة  يف 
غالباًا ما حيدث يف البيئة األكاديمية، وهو: أن العميد يتفاوض 
التي  األبحاث  وجودة  عدد  حول  الكليات  إحدى  أستاذ  مع 

الرتقية والتثبيت. حيتاجها لكي حيصل عىل 

اإلدارة باالستثناء :1 )	

"اإلدارة  النموذج  هذا  يف  السادس  العامل  عىل  يطلق 
التصحيحي،  بالنقد  ُتعنى  التي  القيادة  ويعني  باالستثناء"، 
واإلدارة  السلبي.  والتعزيز  السلبية،  الراجعة  والتغذية 
الذي  فالقائد  وساكن.  نشط   : شكلني  تأخذ  باالستثناء 
يستخدم الشكل النشط لإلدارة باالستثناء يراقب األتباع عن 
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ثم  للقواعد، ومن  املخالفات  أو  األخطاء،  للبحث عن  قرب 
باالستثناء  اإلدارة  ومثال  اللزم،  التصحيحي  اإلجراء  يتخذ 
مرشف  إدارة  أسلوب  خلل  من  إيضاحه  يمكن  النشطة 
املوظفني  تعامل  كيفية  يومية  بصفة  يراقب  الذي  املبيعات 
يف  احلاصل  التأخري  بتصحيح  برسعة  يقوم  ثم  ؛  العملء  مع 
 . تقديم موظفي املبيعات اخلدمات للعملء كام هو حمدد سلفااً
ال  حني  فقط  يتدخل  الساكن  الشكل  يستخدم  الذي  والقائد 
ومثال  املشكلت،  ظهور  بعد  أو  املطلوبة،  املعايري  حتقيق  يتم 
املرشف  قيادة  أسلوب  يف  يتضح  الساكنة  باالستثناء  اإلدارة 
النشط  اإلدارة  نوعي  تقديم  املوظفني  أحد  يمنح  الذي 
نمط  من  سلبيةاً  األكثر  تعزيزية  ا  أنامطاً ُيستخدمان  والساكن 
حتت  اخلامس  العامل  يف  رشحه  تم  الذي  اإلجيايب  التعزيز 

املكافأة املرشوطة. عنوان 

• عامل عدم القيادة :	
القيادة  عن  ا  كثرياً يبتعد  النموذج  يف  القيادة  عدم  عامل 

تبادلية. ا سلوكية غري  أنامطاً التبادلية ومتثل 

مبدأ عدم التدخل : 1 )	

اجلانب  أقىص  يف  تقع  التي  القيادة  السابع  العامل  يصف 
التحويلية،   - التبادلية  للقيادة  املتصلة  السلسلة  من  األيمن 
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ويمثل هذا العامل غياب القيادة، وكام تقول العبارة الفرنسية، 
فإن القائد الذي يتبنى مبدأ " عدم التدخل " إنام يتبنى مدخل 
" دع األمور تسري "، وهذا القائد يتخىل عن املسؤولية، ويؤخر 
ا قليلاً ملساعدة  القرارات وال يقدم تغذية راجعة، ويبذل جمهوداً
يتفاعل مع األتباع أو يبذل  األتباع عىل إشباع حاجاهتم، وال 
يتبنى  الذي  القائد  ومثال  التطور،  عىل  ملساعدهتم  حماولة  أي 
املصانع  أحد  رئيس  يكون  أن  يمكن   " التدخل  عدم   " مبدأ 
الصغرية، الذي ال يعقد اجتامعات مع املرشفني باملصنع، وال 
قليل  باتصال  ويقوم  للرشكة،  املدى  طويلة  خطة  لديه  توجد 

مع املوظفني داخل املنظمة.

ا فإن مدخل القيادة املوقفية)1) تم تطوير النظرية من  وأخرياً
قبل "هرييس Harisse" و "بلنكارد Blankard " 1969م 
و   ”Blankard بلنكارد  من”  1985م،  عام  مراجعته  وتم 
القيادة يف  تركز عىل  املوقفية  " والقيادة   Zejamme "زجيامي 
ا معينة من القيادة ومن  املواقف، فاملواقف املختلفة تتطلب أنواعاً
ا فعاالاً فإنه  خلل هذه الرؤية فإن أي شخص يريد أن يكون قائداً

يلزمه أن يكيف أسلوبه مع متطلبات املواقف املختلفة.

سلوك  َنمط  هو  الذي  القيادي  باألسلوب  النظرية  وهتتم 

نورث هاوس، بيرت، مرجع سابق، ص: 87.  (1(
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الفرد الذي حياول من خلله التأثري يف اآلخرين، ويشتمل عىل 
السلوكيات التوجيهية ) املتعلقة بالعمل ( ، وسلوكيات املساندة 
أعضاَء  التوجيهي  السلوك  ويساعد   ) بالعاملني  املتعلقة   (
التوجيهات  إعطاء  خلل  من  األهداف  حتقيق  يف  املجموعة 
الزمنية  اجلداول  ووضع  التقويم،  وطرق  األهداف  وحتديد 
وحتديد األدوار، وتوضيح كيفية حتقيق األهداف. أما السلوك 
مع  باالرتياح  الشعور  عىل  املجموعة  أعضاء  فيساعد  املساند 

أنفسهم، ومع ذوي والئهم ومع املوقف ذاته.

وتصنف القيادة املوقفية القيادة إىل أربعة أساليب :-

س ) 1 )	 أ    عاٍل يف التوجيه ومنخفض يف املساندة.

س ) 2 )	      عاٍل يف التوجيه وعاٍل يف املساندة.

س ) 3 )	      منخفض يف التوجيه وعاٍل يف املساندة.

س ) 4 )	 د    منخفض يف التوجيه ومنخفض يف املساندة.

املوقفية  القيادة  لنموذج  الثاين  الرئييس  األسلوب  أما 
درجة  إىل  التطور  مستوى  ويشري  التابعني،  مستوى  عىل  يركز 
مهمة  إلنجاز  التابعني  لدى  الرضوريني  وااللتزام  الكفاءة 
حمددة أو نشاط معني، وللزيادة يف التوضيح فإن ذلك يعني ما 
معينة  بمهمة  للقيام  اللزمة  املهارات  لديه  الشخص  كان  إذا 
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ا فيام يتعلق باملهمة  ا إجيابيًّ وما إذا كان الشخص قد طور اجتاهاً
ويكون املوظفون يف مستوى عاٍل من التطور إذا كانوا راغبني 
مهامهم  يؤدون  كيف  يعرفون  وكانوا  بعملهم،  وواثقني 
ويكون املوظفون عند مستوى تطور منخفض، إذا كان لدهيم 
أن  يشعرون  ولكنهم  هبا  املكلفني  املهام  ألداء  متدنية  مهارة 
املوظفني  تصنيف  ويمكن  املهام  ألداء  الثقة  أو  الدافع  لدهيم 
 ،  (  2  ( رقم  وتطور   ،  (  1  ( رقم  تطور   : جمموعات  أربع  إىل 

وتطور رقم ) 3 ) ، وتطور رقم ) 4 ).

األربع القيادية  األساليب 
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تا�سًعا : التو�سيات   

والرأيان   ، الّسحيل  كاخليط  الفرد  "الرأي 
)مجع  َأْمرار  والثلثة   ، املربمني  كاخليطيني 

مره( ال تكاد تنتقض".

أن  أستطيع  وما  أصيل  أن  أستطيع  ما  "واهلل 
أرقد ، وإين ألفتح السورة فام أدري يف أوهلا 
منذ  بالناس  مهي  من    ... آخرها  يف  أو  أنا 

جاءين هذا اخلري،  أي منذ توليت أمرهم".

] عمر بن اخلطاب[

والرغبة  العاطفة  حتويل  من  أفضل  توصية  من  يوجد  ال 
املدى  عىل  االستقرار  حيقق  مؤسيس،  عمل  إىل  والتجربة 
بيئة  يف  املثمر  التعاون  حمققًا  متنوعة،  قدرات  ويعبأ  الطويل، 
اإلنجاز  تراكم  عن  فضاًل،  إسرتاتيجية،  مؤسسية  أهداف  ذات 

والنمو. القياس  يمكن  ما 



144

له  املغفور  باسم  أكاديمية  لدينا  تكون  أن  اململكة  يف  نستحق 
والدراسات  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  أكاديمية  تسمى  ابن سعود 
تتبع  مؤسسٌة  للقيادة،  العزيز  عبد  امللك  أكاديمية  أو  القيادية، 
من  القائد  امللك  متكن  امللكي،  الديوان  خالل  من  مبارشة  امللك 
رعاية القيادة التي ستحقق نظرية 	 1)% - 1)%   أي أن استثامر 
اململكة يف جمهود 	 1)%   نحو العناية بالقيادة يف القطاعني العام 
واخلاص، سيحقق نتائج هي 	1)%  من األهداف املرجوة للوطن 

وانظر كم من الوقت واجلهد والعائد املتوقع.

وسلوك  ممارسات  ثقافة  سرتسخ  األكاديمية  تلك  أن  كام 
أننا  والسيام  احتياجاتنا  عن  ويعرب  بيئتنا،  من  نابع  قيادي 
املستدامة والشاملة يف  التنمية  بصدد مرشوع كبري وعظيم هو 

القريب. املستقبل 

للقيادة ستكون استمرًارا إلرثنا  العزيز  امللك عبد  أكاديمية  إن 
التارخيي واحلضاري منذ نشأة اإلسالم ذو طابع خاص نافع ومميز 
وجمالت  وكتب  لدراسات  منتًجا  العريب،  االجتامعي  لسياقنا 
إطار  يف  األجداد  بعبقرية  االهتامم  تلفت  سوف  حوارية  وبرامج 

التقدم اإلنساين. متسق مع 

مادهتا  تدريس  املمكن  من  وأشباهه  الكتاب  هذا  أن  كام 
الثانوية، فضلاً عن  املرحلة  للشباب يف  الوطنية  مادة  يف كتب 
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تطوير األبحاث اإلدارية يف األنامط القيادية يف تراثنا الوطنية، 
العزيز  عبد  امللك  كريس  ينشأ  كأن  العلمية،  الكرايس  عرب 

باجلامعات. القيادة  ألبحاث 



146

عا�سًرا : املراجع

)قصة  العربية  اجلزيرة  سيد  س،  هـ.  أرمسرتونج،  	( 1
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القائد، الطبعة الثالثة، الرياض، 2004 م.

)ترمجة(،  عل  أمحد،  املتميزة،  القيادة  ريد،  ج.  بيرت،  	( 1
القاهرة،  األوىل،  الطبعة  العربية،  النيل  جمموعة 
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امللك عبد العزيز، الرياض، 1419هـ.
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147

يف  العزيز  عبد  امللك  حممد،  بن  نارص  د.  اجلهيمي،  	( 1
الرياض،  العزيز،  عبد  امللك  دارة  العربية،  الصحافة 

1419هـ.
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غادة  تعريب  القيادة،  أدوات  ماكي،  بريغ،  الندز  	(( 1
الرياض،  األوىل،  الطبعة  العبيكان،  مكتبة  الشهايب، 

2003م.

اجلزيرة  وسط  يف  استكشافية  رحلة  فيليب،  ليبنز،  	(( 1
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العربية، دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 1419هـ.

بناء  )مدخل  التنظيمي  السلوك  أمحد،  د.  ماهر،  	(( 1
املهارات( الدار اجلامعية، الطبعة بدون، اإلسكندرية، 

العام بدون.

العربية  واجلزيرة  سعود  ابن  امللك  در،  دفان  مولني،  	(( 1
الناهضة، دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 1419 هـ.

)النظرية  اإلدارية  القيادة  بيرت،  هاوس،  نورث  	(1 1
اإلدارة  معهد  املعيوف،  صلح  د.  ترمجة  والتطبيق(، 

العامة، الطبعة بدون، الرياض، 2007م.

)فن  القيادة  توىل  توماس،  ووليم  صامويل،  هني،  	(( 1
هاشم،  سامي  ترمجة   ،) وعملها  العسكرية  القيادة 
الثانية،  الطبعة  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 

بريوت، 1989م.

دار  العرب،  جزيرة  يف  عامااً  مخسون  حافظ،  وهبة،  	(( 1
اآلفاق العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، 1421 هـ - 

2001م.

عبد  امللك  دارة  امللكية،  الرحلت  يوسف،  ياسني،  	(( 1
العزيز، الرياض، 1419 هـ.


