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 : العثمانية الدولة عهد يف املدينة يف الشيعة  حال
 سياسةة  ومارسوا  الشيعة،  اضطهدوا  قد  كانوا  بعة املت    سياستهم  يف  األتراك  أن  املؤرخون  يذكر
 جتاه وخصوًصا املذهيب، التمييز وكذا ،الرمسية  الشرعية  الصكوك كتابة   يف حىت  العنصري  التمييز
 املدينة. شيعة 

 املكة   حجةر  ابة   ألةف   -قية   كمةا-  الشةيعة   والصةوويني  العثمةانيني  بني  املواجهة   إطار  ويف
 .(1)مكة  يف علًنا درفسو  احملرقة" "الصواعق كتابه  اهليتم 
 حةر ً  كةانوا  العثمةانيني  ألن  ؛املدينةة(  )شةيعة   النخاولةة   نبةذ  النةاس  تعلة م  وقةد"  السةباع    قال

 نقة   لةد   عقةوهلم  يلغةون  املةؤرخني  بعة    أن  الواقةعو   قةال   مث.  ..سياسةية   ألسباب  التشيع  على
 ممةةةةا أكثةةةةر لشةةةةهوا م فيسةةةةجلون ،معتقةةةةدا م يف أهةةةةوا هم تةةةةت كم خةةةةرآ ابعضةةةةً  وأن ،الةةةةروا  
 .(2)"والتاريخ لل قيقة  يسجلون

 ،السةةةعودي العهةةةد يف املدينةةةة  يف التعةةةاي  حيةةةا  عةةة  يت ةةةد  كةةةان  السةةةباع  أن وواضةةة 
 فيةةه تكةةون مةةا أحةةو  األمةةة  وقةة    يف املعةةارك وافتعةةال احلةةدي  إىل القةةدم التةةاريخ جةةر واسةةتنكر

 الوحد . إىل
 فعلةوا أهنةم الشيعة  بع   قب  م  العزيز عبد للملك  األحساء  تسليم  أسباب  ذكر  يف  وجاء

 الوحشة  احلكةم ظة  يف وأهلةه اإلقلةيم ذلةك وضةع  است ضةروا  إهنةم  إذ  املعتةة ؛  للمصل ة   ذلك
 .(3)سواء حد على والرتك  الةتغايل واالستغاليل  واملهني

 عنةةد الوقةة  ذلةةك يف سةةاةد  كانةة   الةةي التشةةن  حةةاال  الشةةيعة  البةةاحثني بعةة   ويةةذكر
 مةةع العالقةةة  يف وأتثريهةةا املشةة ونة  األجةةواء بتلةةك أتثةةروا والةةذي  املدينةةة، يف الشةةيعة  أهةةايل بعةة  

 اليوميةة  التعةامال  ويف النةوا ، يف حةىت والتةوج،، الشك يشوهبا عالقا   فأفرز   "النخاولة"،
 درجةةة  إىل املدينةةة، داخةة  القةةاطنني النخاولةةة  مةةع و خلصةةو ، جتماعيةةة اال احلالةةة  تورضةةها الةةي
 ال أن تةن   عبةار  واألوقاف الوصا  وصكوك واثةق يف يدرجون كانوا  األهايل هؤالء  بع    أن

 

 (.23  )  ،13 العدد الساح ، جملة إنده، فرينر بقلم التاريخ، وصعوبة النخاولة بعنوان  مقال (1)
 (.95-94  )  مكة اتريخ (2)
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 الوئتةةني، هلةةاتني املوجهةةة  الوصةا  هةةذه مغةةز  ومعلةةو  "خنلة " أو "لبةةدوي" العقةةار يةةؤجر أو يبةا 
 الواثةةق اسةتعرا  مة  ويتبةني واحملبةة،  لوداعة   تتسم  تك   مل  املدينة   وحاضر   بينهما  العالقة   وأنف 
 ال ،القباةة  أبنةاء وبةني وغةريهم األتةراك مة   احلاضر   أبناء  بني  االندما   عد   م   نوًعا  هناك  أن
 العةوايل كأهة   املنور ، املدينة  ضواح  يف  املقيمني  أو  البادية   يف  منهم  املقيمني  بني  ذلك  يف  فرق
 مثةة  علةةى القضةةاء مةة  إليةةه وسةةع  السةةعودي ة  الد ولةةة  أوجدتةةه مةةا خبةةالف وهةةذا وحنومهةةا، وقبةةاء
  .(1)االجتماع  االختالف  أو التمييز هذا

 وجةةةدوا وأهنةةةم ،يف مشةةةقة وع سةةةر العثمةةةاين احلكةةةم حتةةة  عاشةةةوا الشةةةيعة  أن لنةةةا يبةةةني وهةةةذا
 .احلمد وهلل العنصري، التمييز  ألغ  الي السعودية  الدولة  يف متنوًسا

 : العام العفو وإعالن العزيز  عبد امللك حكم حتت املدينة  دخول
 جديةد   حقبةة   لتبةدأ  العزيةز،  عبةد  امللك  حكم  حت   املنور   املدينة   دخل   هة1344  عا   يف
 حةةةةدود إىل يصةةةة  حينهةةةةا يف سةةةةكاهنا تعةةةةداد أن روتةةةةر الرحالةةةةة  ذكةةةةر وقةةةةد ،اجمليةةةةد اترخيهةةةةا مةةةة 
 النسةي ، هةذا ضةم  كةانوا  الشةيعة  أن يعةي للسةكان اإلمجةايل العةدد وهذا ،(2)نسمة   (6000)

 .قلي  وهم
 ،هةةة1344 /5 /20 يف املنةةور  املدينةةة  سةةعود آل العزيةةز عبةةد بةة  حممةةد األمةةري دخةة  قةةدو 

  والده. ع  نيابة  أ   بضعة  املدينة  أهايل م  البيعة  يستقب ل
ا العزيةةز عبةةد بةة  حممةةد األمةةري عقةةد الرابةةع اليةةو  ويف  املدينةةة  أهةة  أعيةةان مةةع كبةةريًا  اجتماعةةً
ة، دار يف موظفويهةةةا وكبةةةار  وطمةةةأن العةةةا ، العوةةةو إعةةةالن فكةةةر ر ودي ،املوجةةة إىل وحتةةةد  البلديةةةف
  يعزلةةوا، لةة  أهنةةم مناصةةبهم يف البقةةاء يريةةدون الةةذي  الشةةرطة  ورجةةال املةةوظوني مجيةةع حممةةد األمةةري
 علةةةةى سةةةةيطبق هللا شةةةةر  وأن ،وأمةةةةواهلم أنوسةةةةهم علةةةةى آمنةةةةون أهنةةةةم املدينةةةةة  أهةةةة  طمةةةةأن كمةةةةا
   .(3)اجلميع

 بةةني عقاةةةدي توريةةق دون اجلديةةد العهةةد هةةذا مسةةا  أبةةرز مةة  واملسةةاحمة  العوةةو جنةةد وهكةةذا

 

 (. 47   ) النخل   الشرمي  حس   والثقايف(، االجتماع  )التكوي  النخاولة (1)
 (.2٨   ) مصطوى صاحل، املعماري وتراثها العمراين تطورها  املنور  املدينة انظر  (2)
 (.163  /3) املدينة اتريخ يف الشام  انظر  (3)
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 .والشيعة  السنة 
 عة  نيابةة   يعةوه املدينةة  أهة  أنف  خيةةه  والةده  إىل  برقية ة   العزيةز  عبةد  ب   حممد  األمري  أرس   مث
 مبايعة   برقيفا   احلر   ورةي،  والقاض   البلدي ة   رةي،  وأبرق   لبيعة،  والده  إبالغ  منه  وطلبوا  أبيه،

 .(1)رقيقة  ا بةقيف  السلطان عليهم ورد   القر ،  أ   جريد  نشر ا للسلطان،
 ككك   تشككم  عامككة حقككو  هكك و  ، املدينككة أهكك  حقككو  علكك  يؤكككد العزيككز  عبككد امللككك 

  السكان
 القباةةة  بشةةؤون امللةةك اهةةتم   الةةزفر ر  هةةذه وخةةالل املنةةور ، املدينةةة  العزيةةز عبةةد امللةةك زار وقةةد

د  واملةن ،  األعطيا   م   وانلوا  منها،  كثري   ووفود  شيوخها  وزاره  ،املنو ر   املدينة   حول  امللةك  وأكة 
ا  وأمة   األمةن ،  قضةيفة   على ا القباةة  ومسةؤوليفة  ،احلجةف  الشةديد واحلةز  منطقتهةا، يف حيةد  عمةف
 القباةةة و  أهلهةةا أبمةةور للمدينةةة  ز رتةةه خةةالل اهةةتمف  قةةد العزيةةز عبةةد امللةةك وكةةان سةةيطب ق، الةةذي
 .(2)احلجاز حروب انتهاء بعد  اهلجر يف لإلقامة   وج ههاو   ،هبا احمليطة 

 املدينة:  عل  لنوابه يوكلها اليت للمهام وصّيتهو  العزيز  عبد امللك خطاب
  وانئبه:  إبراهيم بن العزيز  عبد إىل امللك رسالة -1
 الةةةرواف، و سةةني إبةةةراهيم بةة  العزيةةز عبةةةد املكةةر م ني إىل الةةةر   عبةةد بةة  العزيةةةز عبةةد مةة » 
   .آمني هللا سل مهم

 العزيةز عبةد  - أنة  بةه آمةرك الةذي األمةر فإن   وبعد  ...وبركاته  هللا  ور ة   عليكم  السال 
ك -ابةةةةةراهيم بةةةةة  اس، تراعةةةةة  أن شةةةةةر  علةةةةةى املدينةةةةةة  وكيةةةةة  أنةةةةةف ني  حلةةةةةقفر  وأتخةةةةةذهم النةةةةة   واللةةةةةفر

 لشةر   ختة ف  الةي األمةور مجيةع يف الن ظةر فلك احلاضر  أما والبادية،  احلاضر   وهناك  والطمأنينة،
 البلةةد إليةةه حتتةةا  فيمةةا اإلدار  جملةة، مةةع ينظةةر الةةرواف وابةة   ألهلةةني، تضةةر أو  لواليةةة  ختةة ف  أو
 لةةه إبمضةةاةك إال ذلةةك مةة  شةة ء ميضةة  ال ولكةة  املقةةر ر ، صةةالحي تهم ضةةم  داخلةةة  أمةةور مةة 
 كلفهةا  فمرجعهةا  الباديةة   وأمةا  املراجعةة،  حيتةا   فيما  يابة النفر   ومراجعة   املقر ر   املعامال   استيواء  بعد
  وإدار ةةا الباديةة  أمةةر يف النيابةة  مراجعةة  مةة  لةك بةةدف  وال فيهةا، خ تةد اإلدار  جمللةة، لةي، ،إليةك

 

  .1926 يناير 10 ،هة1344 الثانية مجادي  30 يف ،55   القر  أ  جريد  انظر  (1)
 .هة1345 شوال 13 يف ،122   القر  أ  جريد  انظر  (2)
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  تعلم. كما
 الشةةر ، ألحكةةا  إنوةةاًذا إال جنيةةزه ال فهةةذا والن كةةال القتةة  أمةةا يةةدك، وأرخ وجهةةك أكةةرب

 بعةةةد إال -الطويةةة  احلةةةب، أو الشةةةديد والن كةةةال كالقتةةة - األحكةةةا  مةةة  تنوةةةذ أال   لةةةك وينبغةةة 
  تصديقها. ونوال النفريابة   مراجعة 

 وعمةةد  نوذتةةه، إال جهةةًدا فيهةةا تسةةتبقر  ال وهةةذا وأماهنةةا، الطةةفرق علةةى احلةةر  كةة   واحةةر 
 إال أمةةرًا متضةة  وأال و ديةةتهم، حاضةةر م عنةةك، راضةةني مجةةيعهم النةةاس يكةةون أن إليةةك أمةةري
 .(1)« .للنُّووس.  وأحس  هللا ألمر  أتف   ذلك ألن   الشفر ، بقضاء
  املدينة:  أه  إىل العزيز  عبد امللك رسالة من -2
 مة  لنوسةه تروحيًةا مشةاري ولةدان  ناناسةتأذ  فقةد  وبعةد   ..وبركاته  هللا  ور ة   عليكم  السال » 
 له.  الرخ   م  بدًّا نر مل  املر  به اشتد ملا  مثف  األمر، ألوفل له  أنذن ومل  أصابه، الذي  املر 

 معةاوانً   الةرواف   سةني  يكون  وأن  لإلمار ،  وكياًل   يكون  أن  إبراهيم  ب   العزيز  عبد  أمران  وقد
 يف فوفضةةناهم وقةةد البلةةد، شةةؤون يف للن ظةةر واإلصةةال  التوتةةي  هيئةةة  قبةة  مةة  أرسةةلنا وقةةد لةةه.

  فمةا هلةم، شة ء ك فر   م   الشكا    وتقدم  مراجعتهم  فيمكنكم  الضروري ة،  األمور  بع    إمضاء
 برةةة  فقةةد هلةةذا إلينةةا، رفعةةوه صةةالحيتهم يفيكةة   مل ومةةا أصةةل وه، صةةالحي تهم يف داخةةاًل  كةةان
 تبدوها. مل إن أنوسكم خال  ع  املسؤولني أنتم وأصب تم قبلكم، م  ذم تنا
 االنتخةاب  بتجديةد  وأمةران  األوقةاف،  وجملة،  البلديةة   وجملة،  اإلدار   جملة،  حب   أمران  وقد 
 والدنيا. الدي  ألمر صال  فيهم الذي  اءاألكو    الرفرجال   نتخاب  فعليكم  ،الثالثة  اجملال،  هلذه
 إنةة ه لةةه، حقيقةةة  ال أمةةر وهةةذا شةةدته، أخبةةار بلغكةةم ورمبةةا إلةةيكم، قةةاد  املدينةةة  أمةةري وكيةة  وهةةذا
 هةةذا علةةى وز د  نوسةةه، حةةقف  وعةةرف املسةةتقيم، الطريةةق سةةلك ملةة  حبيةة  العةةاين، علةةى شةةديد
دان يلةةز ، مبةةا أوصةةيناه فقةةد ا  الت أكيةةد عليةةه وأكةة  هةةا ال الةةي األمةةور مجيةةع يف التةةف  هللا شةةاء إن نغريفر

 يظلةةةم أالف  أمةةةرانه وقةةةد الشةةةرعية، األحكةةةا  علةةةى قاةمةةةة  -هللا حبةةةول- فهةةة  أعمالةةةه وأمةةةا تعةةةاىل،
ة، مثقةةةال  أمةةةران الةةةي الةةةنُّظم يف هلةةةا مقةةةرفر هةةةو مةةةا حسةةة  الةةةدواةر أمةةةور يف جيةةةري أن وأمةةةرانه حبةةةف

 الإ فيةةه يتةةداخ  وال يتعةةداه، ال ،هلةةا قةةرفر مةةا حبسةة  داةةةر  كةة فر   قبةة  مةة  العمةة  موضةةع بوضةةعها

 

  .1927 األول تشري  14 هة،1346 اآلخر ربيع 1٨ ،14٨   القر  أ  جريد  انظر  (1)



6 
 

ا جيةةري مةا مجيةةع يف النظةر ولةةه إبمضةاةها، مةةأذون هةو الةةي األوامةر إبمضةاء  وتقةةر ر شةر  ملةةا خمالوةً
 النيابةةة  مرجعةه كةان  ومةا املشةرو ، الوجةه علةى فيةةه فيمضة  ،جزةيةة  أمةور مة  البلةد يف كةان  فيمةا
  وستلقونه هبا، قا  م  بيد واألخذ هللا أوامر وتقدم  لرفق وأوصيناه فيه، النفريابة  أمر يعتمد  فهو
 يف وجتتهةةدون والتقةةو ، الةةة علةةى وإ ه تتسةةاعدون وأنةةتم هللا، شةةاء إن وأكثةةر لكةةم ذكةةران كمةةا
  والقال. والقي  الشقاق ماد  حسم

 .(1)« كلمته  ويعل  دينه ينصر  وأن ويرضاه، حيبه ملا اجلميع يوفق أن تعاىل هللا م   نرجو
 علةى يكون ما أحر كان   هللا ر ه العزيز عبد امللك  أن  : املخاطبات  خالل  من  يالحظ

 ضدهم. العن  استخدا  وال الناس ختوي  وعد  البلد يف الطمأنينة  ونشر العدل إقامة 
 األمن:  استتباب سب  لبحث القبائ   زعماء العزيز  عبد امللك استدعاء
 ،هة1344 رج  أواخر  وبلى  وجهينة   حرب  قباة   زعماء  مجيع  العزيز  عبد  امللك  استدعى

ل ، والغةزو اخلةوف عهةد  نتهاء وأعلمهم وأعطاهم، وأكرمهم  ووعظهم  منزله،  يف  ولقيهم  والسة 
 الشةةةةةأن هةةةةةذا يف مبسةةةةةؤليا ا الدولةةةةةة  وقيةةةةةا  وأتمينهمةةةةةا، واالسةةةةةتقرار األمةةةةة  اسةةةةةتتباب وضةةةةةرور 

 وشةةيخ فيهةةا، تعةةي  الةةي املنطقةةة  عةة  مسةةؤولة  عشةةري  كةة   وجعةة  نوسةةها،  لقباةةة   السةةتعانة 
 وحتقيةةق عشةةريته أمةةور إدار  اسةةتطا  فةةإن الكةةة ، املسةةؤولية  ويت مةة  ميثلهةةا الةةذي هةةو العشةةري 
 مة   يطلة   ورمبةا  ،(2)عوقة   أو  لوبةدف   عزل  وإال  ،الد ولة   أعطيا   وانل  مشيخته  يف  ثب   األم 
 النفرظةةا  ليوةةر  اجلةةي  تةةدخف  عجةةز أو أبطةةأ فةةإن ،األمةة  حلوةة  التةةدخُّ  اجملةةاور  العشةةري  شةةيخ
 علةى سةتطب ق الةي الصةارمة  العقةو   العشةاةر شيوخ العزيز عبد امللك أبلغ وقد األم ،  ويوطفرد

  عليهم  واشرت  قبيلة، ك   حدود وبني وحددها، مناطق، إىل احلجاز قسفم  مث املخالوني،
  هللا. بشر  االلتزا  -1
  الزكا .  يؤدوا أن -۲
 األمر. يقتض  عندما اجلهاد يف املشاركة  -3
 . واملسافري  واجلمالني احلجا  م  السبي  عابري على احملافظة  -4

 

 (. 1٨4 /3)  املدينة اتريخ  يف الشام  انظر  هة،1346 سنة  الثاين ربيع  10 بتاريخ (1)
 (. 224   ) العرب جزير   انظر (2)
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ا  علةى احلقةةوق مة  شةة ء هلةم لةةي، أنة ه وأعلة   السةةبي ، عةابري مةة  غةريهم علةةى وال احلجة 
 بيةة  مةة  امللةةك جاللةةة  علةةيهم بةةه يتوضةة   مةةا إال هلةةم ولةةي،  طلةةة، السةةابقة  احلقةةوق مجيةةع وأن
 مضةةارهبا تقةةيم أن مةة  العشةةاةر ومنةةع وغةةريهم، لرعةةا ه أعطياتةةه مةة  عادتةةه علةةى املسةةلمني مةةال
ة،  الطُّرق  على  وجتةار م،  وأمةواهلم  أنوسةهم  علةى   الطمئنةان  شةعورًا  أكثةر  املسةافرون  ليبقةى  العامة 
 مةة  أكثةةر امتةةدف  الةةي احلةة  وطريةةق األمةة  مشةةكلة  ينهةة  وحاسةةم   جةةادف   عمةة  أوفل هةةذا وكةةان
   .(1)قرون عشر 

 : األمن لضبط املدينة أمري ستبدالاب أيمر  العزيز  عبد امللك
ة  إداريةةة ة  آاثر لز رتةةةه وكةةةان شةةةهري ، قرابةةةة  املنةةةور  املدينةةةة  يف العزيةةةز عبةةةد امللةةةك أقةةةا    تنظيميةةة 
 إىل تشةةري قة بةةن  مة  تصةةله الةةي التقةارير كانةة   فقةةد املدينةة. أمةةري وكيةة  تبةدي  أوفهلةةا وكةةان كبةري ،
 عةةةةة  الشةةةةةاةعا  بعةةةةة   لةةةةةرتوي  الورصةةةةةة  أات  الةةةةةذي األمةةةةةر السةةةةةبهان، إبةةةةةراهيم األمةةةةةري ليونةةةةةة 

 السةةبهان األمةةري أبةةرق وقةةد حةةدودها، ر خةةا وتعةةدفر   املنةةور ، املدينةةة  يف حصةةل  اضةةطرا  
 الت ةةول أن   غةةري املدينةةة، ربةةو  يف واالسةةتقرار األمةة  اسةةتتباب دويؤكةةفر  ،الشةةاةعا  هةةذه بيكةةذفر 
 اهليبةة   ليةزر   واملتابعةة   احلةز   مة   مزيةًدا  يتطلة   كةان  األمة   يف  اجلديةد  النظةا   أحدثه  الذي  الكبري

 علةةةةى االعتةةةةداء واعتةةةةاد  بةةةة  األمةةةة ، تعليمةةةةا  ختطةةةةفر  طويلةةةةة  لسةةةةنوا  اعتةةةةاد  نوةةةةوس يف
ا  املسةةافري  ل ، والن هةة  واحلجةة   يف تتمثةة  املدينةةة  داخةة  السةةبهان إبةةراهيم ليونةةة  وكانةة  والسةة 

 أصة اب أو املقةر بني مة  طبقةة  ظهةور يف تسةب ب  والةي هبةا، نوسةه أحةا  الي  التجمفعا   هذه
 األمري. تغيري على فعز  ،العزيز عبد امللك يعج  األسلوب هذا يك  ومل الشواعة،

 بعةة   فكتةة  ذلةةك، علةةى العزيةةز عبةةد امللةةك بعةةز  املدينةةة  أهةة  بعةة   أحةة،   مةةا وبطريقةةة  
 وعنةةةدما السةةةبهان، تثبيةةة  فيهةةةا يطلبةةةون للملةةةك عريضةةةة  السةةةبهان جملةةة، يف واملقةةةرفبني األعيةةةان
 يةروي كمةا- عليه الغض   فظهر  الطبقي ة،  هذه  بوجود  يقيًنا  زادته  امللك  على  العريضة   عرض 
  .(2)"األمري يعد مل أنفه ليبلغه العمري إبراهيم فبع " السبهان، بعزل الووري  أمره وأصدر -زيدان

 

 .  1926  يناير 22 ،هة1344 شعبان  6 اتريخ ،60   القر  أ  جريد  انظر  (1)
 (. 125   ) زيدان  الثالثة، العهود ذكر   انظر  (2)
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 : املدينة يف املنكرات من العزيز  عبد امللك موقف
 عةةةة  والن هةةةة   ملعةةةةروف األمةةةةر هيئةةةةة  والد  يف األثةةةةر بعةةةة   اإلخةةةةوان بعةةةة   حلماسةةةةة  كةةةةان
 دخةوهلم عند"  فيقول   -املدينة   على  تنطبق  وه -  احلالة   هذه  الشهي   هللا  عبد  ويص   املنكر،
 مةة  كةة ف   أن فظنةةُّوا ،املختلوةةة  ألوضةةاعه نظةةرًا أيلوةةوه، مل مةةا فيةةه رأوا -اإلخةةوان يقصةةد- احلجةةاز
 هةةم مةةا مةةع يت وةةق ال مظهةةر كةة ف   أن نيةة ة  حسةة  عةة  واعتقةةدوا صةةواب، علةةى لةةي، معهةةم خيتلةة 
   فنصةة   الناقصةةة، معةةرفتهم يف املشةةكلة  أن   بيةةد ،صةة ي  وهةةذا إزالتةةه، الواجةة  مةة  منكةةر عليةةه
 ويقبضةون علةيهم، الغريبةة  األز ء ومرتةدي  املةدخنني،  يضربون  فأخذوا  حاكًما،  نوسه  منهم  ك ُّ 
ا  اعتبار  على  تالو   أو  لذكر  اجملتمعني  على  األمر  الصاحل،  السل   عند  موجود   تك   مل  بد   أهن 
ا حةةدفهم، عنةةد إيقةةافهم ضةةرور  العزيةةز عبةةد معةةه وجةةد الةةذي  وخوفةًةا احلجةةازيني راحةةة  علةةى حرصةةً
 للتةةوتر، الةةدفول مةةع عالقاتةةه يعةةر  قةةد ممةةا احلجةةا ، إىل -اإلخةةوانأي  - أيةةديهم متتةةدف  أن مةة 
 علةةةى القةةةدر  وإظهةةةار املسةةةلمني، وثقةةةة  الطيبةةةة، السةةةمعة  كسةةة   أجةةة  مةةة  يسةةةعى الةةةذي وهةةةو

 حرسةه م  جمموعة  بتعيني فبادر ،حدًّا املؤس، امللك هلا وضع التصرفا  هذه والربط،  الضبط
 هةةؤالء وضةةع األمةةر، لةةويل والطاعةةة  والةةور  األخةةالق ودماثةةة   ملرونةةة  املعةةروفني األشةةداء اخلةةا 
 فيما  للن ظر  قاضًيا  وعني  حدوده،  جتاوز  نوسه  ختوله  م   ك   لتأدي   ثقته  حم   هم  الذي   احلرس
 حلقيقةةة  املخالوةةة  العةةادا  لةةبع   والوافةةدي  األهةةايل وممارسةةا  اإلخةةوان، تعةةدفر   مةة  حيةةد 
 .(1)"البد  م  نوًعا اعتباره ميك   ومما الدي ،

ا يتخةةةذ هللا ر ةةةه العزيةةةز عبةةةد امللةةةك جنةةةد وهكةةةذا  ومل الةةةدي ، يف الغلةةةو جتةةةاه شةةةجاًعا موقوةةةً
 كةو ن  بة   املنكةر،  تغيةري  أجة   مة   وضةرهبم  املخةالوني  علةى  القةب    دور  مارسة مب  لإلخوان  يسم 
 أيمةةرهم ومل احلسةةنة، واملوعظةةة   حلكمةةة  املنكةةر عةة  والنهةة   ملعةةروف  ألمةةر تقةةو  هيئةةة  جهةةاز  
 والشيعة. السنة  بني التعام  يف  لتوريق

 : املدينة يف البدع وتغيري العزيز  عبد امللك
ا املنةور   املدينةة   يف  العزيةز  عبد  امللك  وجود  وخالل  موتةو فةيهمو - املدينةة  علمةاء أصةدر أيضةً
 وأصةةةدروا العاليةةة، القبةةور وهةةد  األضةةرحة  علةةى املقامةةة  القبةةاب هلةةد  فتةةو  -األربعةةة  املةةذاه 

 

 (.٨0-79   ) الشهي  هللا عبد املعاصر ، السعودية الدولة أتسي، فرت  (1)
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 الةةز ر  آداب وتقةةرفرر ،قبةة  مةة  سةةاد  الةةي البةةد  تلغةة  النبويةةة  احلجةةر  ز ر  آداب حةةول فتةةو 
 والشةيخ احلنويةة، عة  الةةي إبةراهيم الشةيخ مة  كة   الوتةاو   عوقف   وقد  النبوي ة،  السنة   منه   وفق
 العقيب صادق حممد والشيخ احلنبلية، ع  الطي  ب   يد  والشيخ الشافعية،  ع   برزجن   زك 
 .(1)املالكية  ع 

 تنقيةةةة  هةةةمف  حيمةةة  كةةةان  هللا ر ةةةه العزيةةةز عبةةةد امللةةةك أن احلادثةةةة  هةةةذه خةةةالل مةةة  ويالحةةة 
 بةةني يوةةرق وال املصةةاحل، بةةني ذلةةك حتقيةةق يف ويةةوازن واخلرافةةا ، البةةد  مةة  يشةةوبه ممةةا اإلسةةال 
 هةةةو املعيةةةار إذ غةةةريهم، مةةة  أو الشةةةيعة  مةةة  أو الصةةةوفية  مةةة  مرتكبةةةه كةةةان  سةةةواء البدعةةةة، فاعةةة 
 اختلوةةةوا قضةةةا  وهنةةةاك النةةةاس، عقاةةةةد علةةةى البةةةد  تلةةةك اسةةةتمرار علةةةى املرتتبةةةة  املوسةةةد  حجةةةم
 مةة  أن العزيةةز عبةةد امللةةك رأ  الةةي األمةةور مةة  وغريهةةا اخلضةةراء القبةةة  هةةد  طلةة  مثةة  حوهلةةا

  .الناس بعقاةد املباشر اإلضرار وعد  النص  إمكانية  مع خاصة   ،هلا التعر  عد   املصل ة 
 هللا:  رمحه العزيز  عبد امللك من  وموقفهم اخلارج يف الشيعة
 الدولةة  سةعود آل العزيةز  عبةد  امللةك  فيهةا  حكةم  الةي  الورت   بدا    رضا  رشيد  الشيخ  أدرك
 معارضةني تيةاري  ظهةور  مةع  و لتةزام   العثمانيةة،  اخلالفةة   اهنيةار  بعةد  سةنية   دولةة   كةأول  السعودية 
 الرافض . الشيع  والتيار العلماين، التيار مها لقيامها،
 والشةةيعة، السةةنة  بةةني اخلالفةةا  حةةول كتابةةه  الكبةةري  األحةةدا  تلةةك خضةةم يف ألةة   وقةةد

 فيهةةا حاولةة  الةةي املقةةاال  مةة  جمموعةةة  اللبنانيةةة  "العرفةةان" جملةةة  نشةةر هةةو أتليوةةه سةةب  وكةةان
 الوهابية  الدعو  وص و ر  البع ، عند ىت سمف  كما  الوهابية  والدعو   السنة   املسلمني  بني  التوريق

 وعقاةده. اإلسال  مع يتوق ال مبا
 "احلصةةةون  مساهةةةا رسةةةالة  العةةةامل  األمةةةني حمسةةة  اللبنةةةاين الشةةةيع  املرجةةةع أتليةةة  وكةةةذلك

 رشةيد  نشةره  مقةال  علةى  رد  وهة   ،الشةيعة"  حةق  يف  املنةار  صةاح   أورده  مةا  علةى  الرد  يف  املنيعة 
 بةةة  الشةةةيعة  علمةةةاء حمةةةاوال  بعةةة   فيةةةه رصةةةد ،البغةةةدادي الرافعةةة  كامةةة   حممةةةد للرحالةةةة  رضةةةا

 املتعة. بنكا  إغراةهم طريق ع  العرب بدو بني التشيع
 يقةةول مةةا يف اإلصةةالح  مبشةةروعه متسةةكه علةةى التأكيةةد داةةةم   رضةةا رشةةيدالشةةيخ  أن ومةةع

 

    .1926 ديسمة ۱۰ ه،1345 الثانية مجادي 4 ،104   القر  أ  جريد  انظر  (1)
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 علةةى للةةرد يدفعةةه مل الةةذي األمةةر املةةذهيب، التعصةة  حماربةةة  علةةى أصةةاًل  يقةةو  مةةا وهةةو ويكتةة ،
 علةةةى "الةةةرد للعةةةامل  الثةةةاين الكتةةةاب يف رأ  نةةةهأ إال البدايةةةة، يف العةةةامل  ورسةةةالة  العرفةةةان جملةةةة 

 دولةةة  فيةةه وهةةاجم القبوريةةة  للثقافةةة  فيةةه وانتصةةر السةةنة  أهةة  علةةى  أل طيةة  مةة ه الةةذي الوهابيةةة"
 كتةةا    أن رأ  أنةةه سةةيما املنةةار، صةةاح  مةة  عليةةه التنبيةةه جيةة  اأمةةرً  الوتيةةة  السةةنية  سةةعود آل

 .عنها السكو  ت إذا املسلمني بعقاةد كبريًا  ضررًا ستل ق العامل 
 الوحةد  مسةألة  يف التقيةة   دروه الشةيعة  علمةاء مةع املريةر  جتربته رضا رشيد خا   أن  وبعد
 عةةة  وكشةةةووا ،لضةةةالال م تعصةةةبوا مةةةا سةةةرعان ولكةةة  العثمانيةةةة، اخلالفةةةة  اهنيةةةار بعةةةد اإلسةةةالمية 

   .(1)سعود آل دولة  يف هلم عقدية  حاضنة  أول قيا  بعد السنة  أله  احلقيق  العداة   الوجه
 للعةةةةرب القةةةةاهر  الةةةةدول لةةةةه اعرتفةةةة  عةةةةري ملةةةةك أول  لطعةةةة  وخصةةةةوا" عةةةةنهم  قةةةةال وممةةةةا
 قومةةةه ويف فيةةةه طعنةةةوا الدوليةةةة، احلقةةةوق يف هلةةةا واملسةةةاوا  املطلةةةق  السةةةتقالل وغريهةةةا واملسةةةلمني
 والةاء   بعداوته  وإغراةهم  عنه  وصدهم  العرب  مسلم   سيما  وال  املسلمني  لتنوري  ضخم  بكتاب
 تعرضةةةه عةةةد  مةةةع أساسةةةها، علةةةى دولتةةةه أركةةةان وإقامةةةة  السةةةنة  اتبةةةا  إال ذنةةة  وال لعلةةةة  ال منةةةه،

 مبةا إيةران دولةة  وهة  العةامل يف  الوحيد   الشيعة   دولة   مع  اتواقه  بدلي   مقاومة،  وال  بعداو   للشيعة 
 .(2)"الوريقني بني التا  لالتواق متهيًدا  يكون  أن  ورجوان منهما، لك    دانه

 مل وأهنةا  ،الشةيعة   مةع  تعاملهةا  يف  السةعودية   الدولةة   عدالةة   علةى  يؤكةد  رضا  رشيد  جند  وهكذا
  العداء. تبادرهم
 هةةو يتعةةر  مل سةةعود ابةة  السةةلطان إن" األحسةةاء  شةةيعة  يف صةةراحة  رضةةا رشةةيد قالةةه وممةةا

 .(3)"عليهم السنة  أه  لتوضي  وال األحساء، يف الشيعة  م  رعيته  حلرية  عماله وال
 سةلطان حتة  املةدن مة  وغريهةا املدينةة  يف الشةيعة  مةع التعام  يف  عليه  يقاس  الكال   وهذا

 السعودية.  الدولة 

 

 العواود .  حممد بقلم مقالة ،هة1430  الثاين ربيع ،70 عدد  الراصد  جملة انظر  (1)
 (. 112   ) رضا لرشيد والشيعة، السنة رساة  (2)
  (.14٨ /2) احلس   ز  السعودية، العربية اململكة يف الشيعة ع   نقاًل  (3)
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 : العزيز  عبد امللك رحي  بعد ... النهج استمرار
 -حكمهةم حتة  املدينةة   كانة   حةني-  األتةراك  سياسةة   أن  الشيعة   م   ت ابالك    بع    يذكر

 وأهنةا املختلوةة، للوئةا  املهمةة  املناصة  بعة   إعطةاء يف كمةا  واملضةايقا    السةتوزازا   مليئة 
 قضةةةى الةةةذي السةةةعودي احلكةةةم بةةةدا   يف وحتديةةةًدا األخةةةري ، العهةةةود يف إال تنعةةةد  أو  ةةةدأ مل

 ذلةةك بعضةةهم عةةزا وقةةد والعرقيةةة، العقديةةة  والتجةةاوزا  النعةةرا  إاثر  عةةد  علةةى وشةةدد عليهةةا،
 مةةةا وهةةة  املدينةةةة، يف االجتماعيةةةة  احليةةةا  يف موصةةةلية  وكانةةة  ذلةةةك، يف تسةةةبب  شةةةهري  حلادثةةةة 
 أشةةبه وكانةة  وشةةيعة، سةةنة  طةةرفني بةةني املدينةةة  يف حةةدث  مجاعيةةة  فتنةةة  وهةة  بةةة)اهلوشة(، تعةةرف
 .(1)إلهناةها الرمسية  اجلها  فيها وتدخل  البيضاء، األسل ة   فيها  استخدم   الشوار ، حبرب

 اهلوشة:  أسباب
 عبةةةد بةةة  سةةةعود امللةةةك عهةةةد بدايةةةة  يف أ   لعةةةد   اسةةةتمرف  الةةةذي احلةةةد  هةةةذا شةةةرار  بةةةدأ 

 إحةةد  يف "النخاولةةة" الشةةبان مةة  جمموعةةة  جيلةة، كةةان  حينمةةا هةةة،1374 عةةا  هللا ر ةةه العزيةةز
 تلةةةك يف األحيةةةاء دأحةةة شةةةباب مةةة  أخةةةر  جمموعةةةة   هلةةةم فتعةةةرف  ،"املناخةةةة" يف آنةةةذاك املقةةةاه 
 -رافضةةة     أي- رفةة      مثةة  مةة  مقبولةةة  غةةري وألوةةا  بعبةةارا  يسةةتوزوهنم وأخةةذوا ،املنطقةةة 
 ذلةك ظةروف اسةتلزم  الةي بعصةيفرهم أولئةك قةا  أن الوعة  ردف  فكانة   اسةتثارهم،  مما،  وغريها
 طةةرف   كةة ف   فاسةةتنجد املضةةاربة، هةةذه إثةةر دمةةاء فسةةال  شةةرًّا، يتوقةةع مةة  كةة   حيملهةةا أن الوقةة 

 ليشةةم  الشةةجار هةةذا امتةةد   وفعةةاًل  األخةةر ، احلةةارا  شةةبفان مةة  مناصةةريه مةة  أخةةر  مبجموعةةة 
  حلكومةة   التصةال املدينةة  أهة  مة   أطةراف  فقةا   الوقة ،  ذلك  املدينة   وشوار   حارا   أغل 
 عةةا ، شةةغ  إلحةةدا  للشةةوار  خرجةةوا "النخاولةةة" أبن   الوقةة  ذلةةك يف أشةةيع كمةةا  هلةةم ونقلةةوا

 وأدخ   ،الشب ان  عتقالاو   املدينة   ىلإ  والدخول  آبليا م  واألم   اجلي   قوا   ثرهاإ  على  تدخل 
 ضةةمنهم مةة  كةةان  "النخاولةةة" شةةيوخ مةة  جمموعةةة  اعتقةةال ت كمةةا  كبةةري ،  أعةةداد السةةج  مةةنهم
 واسةةةتبقوا ،فرسةةةان جزيةةةر  ىلإ وقتهةةةا ونوةةةوا، الطبيلةةة  عايةةةد والشةةةيخ العمةةةري علةةة  حممةةةد الشةةةيخ
  ا.هناةيًّ  الوتنة  انر مخد  حىت تقريًبا  شهور أربعة  ملد  هناك

 مةة  لكةة  انفةةذاا قةةرارً  آنةةذاك األمنيةةة  السةةلطا  خةةذتتف  ألن جةةديرًا املهةةمف  احلةةد  هةةذا كةةان

 

 (. 72   ) النخل   الشرمي  حس   والثقايف(، االجتماع  )التكوي  النخاولة (1)
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ق مةةةةةذهيب، أو عنصةةةةةري اسةةةةةتوزاز أبي للنخاولةةةةةة  املدينةةةةةة  أهةةةةة  مةةةةة  يتعةةةةةر   حكةةةةةم عليةةةةةه ليطبةةةةة 
 التشةةةةةنجا  هةةةةةذه حةةةةةد  مةةةةة  التخويةةةةة  يف اإلجيةةةةةاي أثةةةةةره لةةةةةه كةةةةةان  ممةةةةةا والسةةةةةج ،  إليقةةةةةاف
، واالسةةةتقرار األمةةة  وسةةةاة  لتةةةوفري ؛السةةةلطا  أبدتةةةه الةةةذي احلةةةز  بوضةةة  املتكةةةرر  واملالسةةةنا 

 املواطنني. فئا  مجيع م   واحد  مسافة  على  الوقوف وحماولة 
ا:   العزيةةز عبةةد امللةةك عهةةد يف هناوسةةكا املدينةةة  أهةة  مةةع ووائ  سةةال  يف الشةةيعة  عةةا  ختامكك:

 الطوةةر  أ   جةةاء  مث العثمةةانيني، عهةةد يف مضةةطهدي  كةةانوا  أن بعةةد احلكةةا ، مةة  بعةةده ومةة 
 ،املنةةوفر  املدينةةة  معةةامل فتغةةري  ،واجتمةةاع  عمةةراين جةةوهري تغيةةري مةة  صةةاحبها ومةةا االقتصةةادية 

ا "النخاولةةةة" جمتمةةةع معهةةةا وتغةةةري  الةةةي املاليةةةة   لسةةةعة  كغةةةريهم  "النخاولةةةة " متتةةةع فقةةةد .دميوغرافيةةةًّ
 أصةب وا "احلو " يف املتواضعة  البيو  م  فبداًل  حيا م، على ذلك  فأثر  ،البالد  على  تدفق 
 .(1)احلديثة  والبيو  الشقق يسكنون
 ألمهيتهةةةةا نظةةةةرًا املدينةةةةة  يف األمةةةة  اسةةةةتتباب هةةةةم   حيمةةةة  هللا ر ةةةةه العزيةةةةز عبةةةةد امللةةةةك وكةةةةان
 التمييةز مةدار جيعة  مل أنه إال الطواة  بني العقاةد يف خلالف  هللا ر ه إميانه  ومع  للمسلمني،

  هلةد  تغيريهةايقةو  بو  ،املنكةرا  بع   ع  ينهى  العزيز  عبد  امللك  وكان  عليه،  بناء  احلقوق  يف
 كةة   يشةةم  بةة  ؛الشةةيعة  مةةزارا  د هبةة اخاصةةًّ  لةةي، وهةةذا العلمةةاء، بوتةةو  أخةةًذا أحيةةاانً  واإلزالةةة 
 وغريهم. كالصوفية   املخالوة  والطواة   الورق مزارا 

 أ ن وقةد مسةتو  ، عةد  علةى  عليةه  وحيرضةون  يهامجونةه  كةانوا  اخلار   يف  الشيعة   أن  علًما
 أن إال  لسةةنة، ومتسةةكها السةةعودية  الدولةةة  قيةةا  علةةى وحقةةدهم خبةةثهم عةة  رضةةا رشةةيد الشةةيخ
 أعلم. وهللا بينهم، العدالة  وحتقيق ،وغريهم املدينة  شيعة  مع تعامله يف يؤثر مل كله  ذلك

 واحلمد هلل رب العاملني.

 

 ديل . إسال  موقع  يف  منشور اهلوشان،  د ب  حممد د. املنور ، املدينة خناولة (1)


