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  صـلـمستخ
/ هـ ١٣٤٣تتناول هذه الدراسة أوضاع املدينة املنورة يف عهد امللك عبدالعزيز من عام 

ول وخامتة ، تطرقت م ، وتشتمل على متهيد وأربعة فص١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣ –م ١٩٢٥
هذه الدراسة إىل أوضاع املدينة املنورة مع بداية القرن الرابع عشر اهلجـري واشـتركت   
الثورة العربية اليت تأثرت ا تأثرياً كبري ولقد تناول الفصـل األول إىل العالقـات بـني    
الشريف حسني وامللك عبد العزيز حول واحيت تربة واخلرمة ، مما نتج عن ذلك معركـة  

م ، ونـتج عنـها منـع    ١٩١٩/ هـ ١٣٣٧تربة اليت انتصر فيها امللك عبد العزيز عام 
الشريف حسني ألهل جند من احلج ، فطالب أهل جند امللك عبد العزيز بفـتح احلجـاز   
أمامهم وأمام املسلمني ليؤدوا مناسك احلج ، فأرسل قواته اليت استطاعت دخـول مكـة   

. عذل إىل املدينة حلصارها فقـط دون مهامجتـها   دون قتال ن مث أرسل قائده صاحل بن 
استمر احلصار قرابة سنة حـىت  . وأرسل له اإلمدادات العسكرية بقيادة إبراهيم النشمي 

طلب أهلها من امللك عبد العزيز تسلمها ، فأرسل هلم ابنه األمري حممد بن عبـد العزيـز   
الفصـل الثـاين علـى    كما اشـتمل  . فأصبحت من ذلك اليوم تابعة للدولة السعودية 

التنظيمات اإلدارية اليت استحدثت مع الدولة السعودية ، من تنظيم عمل اإلمارة وإنشـاء  
منصب وكيل أمارة املدينة ، ونشر األمن والسكون يف احلجاز ، ووضع تنظيمات لسـري  
عمل احملاكم الشرعية ، ومجع الناس على مذهب اإلمام أمحد ، ووضحت الدراسة التطور 

ل البلدية من حتديد مصروفاا وإيراداا ، ووضع جملس بلدي يراعي احتياجاـا  الذي مش
أما يف اجلانب الصحي فقد وسع املستشفى القدمي ، وافتتح مستشفى جديـد ، ونـال   .

التطور كذلك الربيد وأجهزة االتصال الالسلكي ، واشتمل الفصل الثالث علـى النمـو   
وحتسن األحوال االقتصادية للدولـة ، وكـذلك   السكاين الذي حدث مع انتشار األمن 

التوسعة الكبرية للمسجد النبوي ، واخلدمات اليت تقدمها الدولة للحجـاج والزائـرين   
للمسجد النبوي ، وكذلك الطرق ومتيهدها ، واشتمل الفصل الرابع على الناحية الثقافية 

وتطرقت الدراسة . اليت عاشها يف املدينة املنورة واملدارس اليت أحدثت فيها النهضة العلمية 
  إىل النهضة الزراعية والناحية التجارية والصناعية يف املدينة املنورة يف عهد امللك عبد العزيز 
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Research Summary  
 
This study deals with the conditions of Medina in the era 
of King Abdul-Aziz of in ١٣٤٣ e / in ١٩٢٥ to in ١٣٧٣ e / 
in ١٩٥٣, and include paving and four chapters and 
conclusion, the present study addressed the situation 
Medina since the beginning of the fourteenth century, AH 
and its participation in the Arab revolution, which has 
played the major role . The first chapter dealt with the 
anctious relations between the Sharif Hussein and King 
Abdul Aziz on tarbd and al-khermh aisos ; which resulted 
turaba battle that defeated King Abdul Aziz , Sharif 
Hussein prevent naid people to perfoming pilgrimage, for 
thdt they asked King Abdul Aziz to open Hijaz for them 
and for all Muslims to perform the Hajj ,he sent his 
forces, which were able to enter Mecca without fighting, 
and then he sent his leader Saleh Bin athal amended siege 
to the city for just with out attack, and has sent 
military supplies led by Ibrahim Alnchmi continued siege 
almost a year until its people request King Abdul Aziz 
received ,he sent for them his son, Mohammed bin Abdul 
Aziz it became since that day under the role of Saudi  
Arabia . Chapter II included the administrative 
arrangements that have been developed with the kingdom of 
Saudi Arabia , the organization of the work of the 
Emirate and the establishment of the post of Deputy 
Principality of madina , and the dissemination of 
security and tranquility in the Hijaz, and the 
establishment of regulations for the operation of the 
Sharia courts, he united people's word on the doctrine of 
Imam Ahmed bin Hnbl, the study showed the development, 
which included a municipal to determine its expenses and 
revenues, established council takes into account their 
needs. In the health aspect has expanded the old 
hospital, and opened a new hospital, and received further 
development of Post and wireless communication devices, 
Chapter III on included population growth that has 
occurred with the spread of improved security and 
economic conditions of the kingdom, as well as the 
significant expansion of the Al-Nabawi mosque, and 
services which provided by the kingdom of pilgrims and 
visitors to the mosque Al-Nabawi, as well as roads and 
Tmhidea.its pavement The fourth chapter included cultural 
aspect of Medina ,schools created , the cultural 
renaissance which came out in that . Turning to the study 
of Renaissance agricultural and commercial and industrial 
Medina in the era of King Abdul Aziz. 
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 املقدمة
 

، مدبر الليل والنهار ، ومغري األزمان ، واحلمد هللا رب العاملني ، بسم اهللا الرمحن الرحيم 
. وهو على كـل شـي قـدير    ، بيده اخلري كله ، يؤيت امللك من يشاء ، ويعز من يشاء 

والصالة والسالم على خري الورى نيب الرمحة سيدنـا حممد عليه أفضل الصالة والسالم ، 
  :وبعد . له وصحبه أمجعني وعلى آ

فتحظى املدينة املنورة بأمهية كبرية من املسلمني ، وال ختفى على أي مسلم مكانتها العالية 
من فجر التاريخ اإلسالمي حني قدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مكة املكرمة مهاجراً 

الربكة مثل ما دعـا  إليها وجعلها مقر هجرته وعاصمةً لدولة اإلسالم األوىل ، ودعا هلا ب
إبراهيم عليه السالم ملكة املكرمة ، وبىن فيها مسجده عليه الصالة والسالم الذي بارك اهللا 

  .فيه ، وجعل الصالة فيه بألف صالة 
فكانت املدينة املنورة حمل اهتمام احلكام املسلمني وعنايتـهم ، ترسـل إليهـا اهلـدايا     

بأحداث سياسية وأحداث خمتلفة حبسب  واألعطيات للمسجد النبوي ولسكاا ، ومرت
األوضاع السياسية يف كل فترة ، وكان القرن الرابع عشر اهلجري أشدها ؛ حيث شـهد  
تغريات سياسية كبرية ؛ كان أمهها الثورة العربية ، وخروج العثمانيني من اجلزيرة العربية ، 

ز ؛ لكنه ما لبـث أن  وسيطرة الشريف حسني على املدينة املنورة ، وانفراده حبكم احلجا
توترت العالقات بينه وبني امللك عبدالعزيز حول واحيت تربة واخلرمة ، وكلٌ منهما يدعي 
ملكيته هلا ، وتطور األمر حىت وصل إىل املواجهة العسكرية ، فحدثت معركة تربة عـام  

م اليت ازم فيها الشريف حسني هزمية كبرية أدت به إىل منع أهـل  ١٩١٩/ هـ ١٣٣٧
من احلج ، فقامت بريطانيا مبحاولة اإلصالح بني امللك عبدالعزيز والشريف حسـني   جند

ففشلت ، وبقي الشريف حسني على موقفه املانع ألهل جند من احلج ، ممـا دفعهـم إىل   
مطالبة امللك عبدالعزيز بتمكينهم من أداء احلج بالقوة وإزالة الظلم الواقع عليهم وعلـى  

  .ني احلجاج من قبل الشريف حس
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فأرسل امللك عبدالعزيز قوة من جيشه استطـاعت دخـول مكــة دون قتـال عـام    
مث حاصرت قواته املدينة املنورة قرابة سـنة حـىت استسـلمت    ، م ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣

 .م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤ودخلت يف حكم امللك عبدالعزيز يف عام 
ـ   برياً يف مجيـع  وبدخـول املدينة املنورة حتت حكم امللك عبدالعزيز شهدت تغـرياً ك

ونقلة عظيمة يف تنظيمها اإلداري والسياسي ، كان من أبرز نتـائج  ، شـؤوا الداخلية 
انتشار األمن واالستقرار ، وتوقف تسلط القبائل على احلجاج واألهايل ، وتيسري : ذلك 

  .وحتسن األحوال االقتصادية يف اتمع املدين ، وصول احلجاج الزائرين للمدينة املنورة 
وبسبب أمهية مكانة املدينة املنورة وفترة حكم امللك عبدالعزيز ارتأيت أن أكتب عن هذه 

املدينة املنورة يف عهد امللـك  " املدة حبثي املكمل للحصول على درجة املاجستري بعنوان 
  .إلبراز جهود امللك عبدالعزيز وإجنازاته يف املدينة املنورة "  عبدالعزيز

ر والدراسات احلديثة اليت تتحدث عن املدينة املنورة من مطلـع  وشرعت أحبث يف املصاد
ومل أجـد دراسـات   ، " رمحه اهللا " القرن الرابع عشر اهلجري إىل وفاة امللك عبدالعزيز 

متخصصة تتحدث عن مدة البحث سوى إشارات يسرية وأخبار ومعلومات متفرقـة يف  
ائق والصحف واالت اليت كانـت  مما دفعين إىل التوجه والبحث يف الوث، كتب التاريخ 

  .تصدر يف تلك املدة شاهدة على ما حيدث 
مجـادى األوىل   ١٥فاعتمد البحث على جريدة أم القرى اليت صدر منها العدد األول يف 

م مع دخول القوات السـعودية إىل مكـة املكرمـة ،    ١٩٢٤ديسمرب  ١٢/ هـ ١٣٤٣
وما حيدث من مواجهات عسكرية ،  وحتركات اجليوش، فكانت تعلن األخبار العسكرية 

بني قوات امللك عبدالعزيز والشريف على ملك احلجاز الذي خلـف والـده ، فكـان    
  .اهتمامي ا كبرياً جداً ، حيث أخذت مين جهداً كبرياً يف البحث عنها طيلة ثالثة أشهر 

السـفر إىل   وال خيفى أن للوثائق أمهيتها يف جمال البحث العتمادي عليها ، مما دفعين إىل
مدينة الرياض للبحث يف وثائق دارة امللك عبدالعزيز ومجع املعلومات اليت ختص حبثي ، مث 
قمت بزيارة معهد اإلدارة الذي يضم بني جنباته وثائق كثرية عن التنظيم اإلداري للدولة 
يف عهد امللك عبدالعزيز ما يشفي م الباحث ، وقمت بزيارة مكتبة امللك فهد الوطنيـة  

  .واطلعت فيها على بعض الوثائق املهمة 
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: وقمت بعدة زيارات للمدينة املنورة للوقوف على اإلدارات ذات االختصـاص ؛ مثـل   
اإلمارة والبلدية والصحة ؛ ولكن لألسف مل أجد يف هذه اإلدارات ما يفيـد البحـث ،   

ـ   اواعتذرو ارايت بأن هذه املدة ال يوجد عنها وثائق أو سجالت حمفوظة ، وتكـررت زي
ملركز أحباث املدينة املنورة الذي قدم يل بعض املخطوطات العثمانية وبعض الكتب الـيت  

  .أفدت منها يف كتابة هذا البحث 
واعتمدت على بعض الرسائل العلمية املنشورة وغري املنشـورة إىل جانـب عـدد مـن     

  .الدراسات واألحباث يف عدد من الدوريات املهمة اليت ختص البحث 
طة اليت سار عليها البحث ، فقد اشتملت على متهيد ، وأربعة فصـول ، تقفوهـا   أما اخل
  .خامتة 

املدينة املنورة يف أوائل القرن الرابع عشر ( األوىل بعنوان : وقد تكون التمهيد من فقرتني 
حيث ألقى الضوء على كيفية دخول املدينة املنورة يف نفوذ الدولة العثمانيـة ،  ) اهلجري 
ارا ، وكيفية تقسيم السلطة والتنظيم اإلداري للمدينة ، واجلانب األمين ومـا  وطريقة إد

شابه من ضعف وتدهور يف أواخر العهد العثماين ، وطريقة القضاء وسري احملكمة الشرعية 
فيها ووظيفتها وما حصل فيها من تغيري ، باإلضافة إىل الناحية االجتماعية والعلمية الـيت  

  .املدة كانت سائدة يف تلك 
حتدث فيـه  ) املدينة املنورة والثورة العربية ( أما الفقرة الثانية من التمهيد فكانت بعنوان 

البحث عن قيام الثورة العربية ودور املدينة املنورة فيها ، وحصارها من قبل األشـراف ،  
  .وما نتج عنها من إخراج العثمانيني منها 

انضمام املدينـة املنـورة إىل الدولـة    ( ن مث كان احلديث يف الفصل األول حتت عـنوا
وحتدثت فيه عن العالقات بني امللك عبدالعزيز والشريف حسني ، وحصـار  ) السعودية 

القوات السعودية للمدينة املنورة ، وسري املعارك يف أطرافها واملواجهات العسكرية ومرحلة 
  .التسليم ودخوهلا يف نفوذ احلكم السعودي 

وحتدث فيه البحـث  ) التنظيم اإلداري يف املدينة املنورة ( فكان بعنوان وأما الفصل الثاين 
مث تطـرق  . عما حدث من تغيري يف نظام احلكم واإلمارة ، وأهم من توىل وكالة إمارا 

البحث إىل اجلانب األمين الذي يعترب أكرب تغيري الحظته املدينة بسرعة ، وتناول البحـث  
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ا من تغيري كذلك واملسجد النبوي والبلـديات والصـحة   احملاكم الشرعية وما طرأ عليه
  .والربيد فترة حكم امللك عبدالعزيز 

واشتمل الفصل الثالث على التطور العمراين ، فقد ركز على النمو السكاين الذي صاحب 
فترة االستقرار اليت عاشتها املدينة مع بداية احلكم السعودي ، والتطور العمراين املتمثل يف 

ملسجد النبوي ، وما نتج عنه من تغيري يف النظام العمراين للمدينـة مـن توسـع    توسعة ا
وتطرق البحث إىل خدمة احلجاج واجلهود اليت بذهلا امللك عبدالعزيز يف سبيل . وازدهار 

وصول الزائرين للمدينة املنورة بيسر وسهولة وخدمتهم فيها ، والطرق اليت أنشـئت يف  
  .احة السكان تلك املدة من أجل راحتهم ور

وتناول الفصل الرابع مظاهر التطور احلضاري ، واشتمل على النهضة العلمية اليت ظهرت 
يف عهد امللك عبدالعزيز ؛ من فتح املدارس واملعاهد لتعليم املواطنني ، والنهضة الزراعيـة  
اليت كان للمدينة منها النصيب األكرب ، وصاحبها ضة صناعية نتج عن ذلك كله تطور 

  .وختمت البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج اليت مت التوصل إليها، لتجارة وازدهارها  ا
كما ال يفوتين يف هذه املناسبة أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين ووجـه يل  

عادل بن حممـد  / النصح والتـوجيه ؛ من املشرف على الرسالة سعادة األستاذ الدكتور 
بإشرافه على هذه املرحلة اليت تكون فيها خربة الباحث حمدودة  نور غباشي ، الذي شرفت

يف البحث العلمي ، فلقد كان خري معني يل بعد اهللا عز وجل على إمتام هذه الرسـالة ،  
وكان آلرائه السديدة وتوجيهاته القيمة ومالحظاته الدقيقة أكرب األثر على إخراج هـذا  

عائض بن خزام الروقي املشرف / ذ الدكتور وكذلك سعادة األستا. البحث ذه الصورة 
 و. السابق الذي ساعدين على اختيار املوضوع ووضع اخلطة اليت ظهر ا هذا البحـث  

عبداللطيف بن عبداهللا بن دهيش الذي فتح يل مكتبـة بيتـه ؛   / األستاذ الدكتور  سعادة
  .حيث اطلعت على بعض الكتب املهمة املتعلقة ببحثي 

امعة أم القرى وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الـيت هيـأت يل   والشكر موصول جل
وكذلك أتوجه بالشكر لقسم الدراسات العليا التارخيية . فرصة البحث والتحصيل العلمي 

عبداهللا بن سـعيد  / واحلضارية وعلى رأسه رئيس القسم السابق سعادة األستاذ الدكتور 
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عبداهللا الشريف ، وكافة األساتذة األفاضـل  /  الغامدي ، والرئيس احلايل سعادة الدكتور
  .والزمالء الكرام 

وأخرياً آمل أن تكون هذه الدراسة أوىل اخلطوات يف األحباث العلميـة واملتخصصـة يف   
املدينة املنورة يف إطار دراسة التاريخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي دراسـة علميـة   

  .اإلسالمية  متخصصة تفيد طالب العلم ، وتثري املكتبة
  

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
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  . ياملدينة املنورة يف بداية القرن الرابع عشر اهلجر: أ 
  
  
  

  .املدينة املنورة والثورة العربية : ب 
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  :التـمهيد 

  

  : يف بداية القرن الرابع عشر اهلجرياملدينة املنورة : أ 
من القضاء على  )١(العثماين عندما متكن السلطان سليم األول ذخضعت املدينة املنورة للنفو

 م ،١٥١٧يناير  ٢٥ /هـ ٩٢٣حمرم  ٣ـاهرة يف اليك يف مصر ، ودخل مدينة القـاملم
  .فأصبح إقليم احلجـاز تابعاً للدولة العثمانية 

بدخول مصر حتت النفوذ العثماين أرسل ابنه الشـريف   )٢(بركات وعندما علم الشريف
، وقدم القاهرة واستقبله السلطان سليم استقباالً حافالً ، معلناً قبول والده )٣(أبا مني اًحممد

                                                 
ـ ٨٢٣يد ، ولد سنة ايزـهو السلطان سليم بن ب:  م األولـالسلطان سلي) ١( م يف ١٤٦٣ / هـ

م حـىت وفاتـه سـنة    ١٥١٢/ هــ  ٩١٨مدينة أماسية ، وتوىل عرش السلطنة بعد خلع أبيه سنة 
الكواكب السائرة بأعيان املائـة العاشـرة ،   : حممد بن أمحد الغزي : انظر  .م  ١٥٢٠ / هـ٩٢٦
؛  ٢٠٩ ، ص ١ ، ج م١٩٧٩ / هـ١٣٩٩دار اآلفاق ،  ، جربيل سليمان جبور ، بريوت:  حتقيق

ـ ١٤٢٢،  ١ طدار ابن كـثري ،  ،  روتـبيالـدولة العثمانية ،  تاريخ:  شكيب أرسالن /  هـ
 . ١٣٩-١٣٤ م ، ص٢٠٠١

يف مكة املكرمة ، توىل م ١٤٥٦ / هـ٨٦١هو بركات بن حممد ، ولد سنة :  الشريف بركات) ٢(
ـ ٩٣١ته سنة حىت وفا فةهـ ، وظل على الشرا٩٠٣بعد وفاة والده سنة  الشرافة  .م ١٥٢٥ / هـ
مكتبة الكليات األزهرية ،  خالصة الكالم يف أمراء البلد احلرام ، القاهرة:  أمحد زيين دحالن: انظر 
تاريخ مكـة املكرمـة ، دراسـات يف     :؛ أمحد السباعي  ٤٩ - ٤٦ص م ، ١٩٧٧ / هـ١٣٩٧

خاصة مبناسبة مـرور   طبعةم ١٩٩٩ / هـ١٤١٩السياسة والعلم واالجتماع والعمران ، الرياض ، 
 . ٣٩٤ - ٣٩٣ص ،  ٢ ، ج عام على تأسيس اململكةمائة 

/  هـ٩١١هو الشريف حممد أبو مني بن بركات بن حممد ، ولد سنة : الشريف حممد أبو مني ) ٣(
 ، توىل الشـرافة )  ١٢( مره مل يتجاوز م ، أرسله والده إىل القاهرة ملقابلة السلطان سليم وع١٥٠٦

م البنه احلسـن ،  ١٥٦٦ / هـ٩٧٤واستقال عنها سنة  م بعد وفاة والده ،١٥٢٥/  هـ٩٣١سنة 
أمـراء مكـة يف العهـد     : إمساعيل حقي. م ١٥٨٤ / هـ٩٩٢وبقي على حاله حىت وافاه األجل 

ـ ١٤٠٦خليل مراد ، البصرة ، مركز دراسات اخلليج ، جامعة البصرة ،  : العثماين ، ترمجة  / هـ
 . ١٠٦ - ١٠٣ م ، ص١٩٨٦



‐ ١٣  - 
 

للحكم العثماين على احلجاز ، وقدم له مفاتيح احلرمني تأكيداً له على الوالء ، مث عاد بعد 
مالً معه منشوراً عثمانياً بتولية والده على احلجاز كافة ، وقدم له ذلك إىل مكة املكرمة حا

  . )١(السلطان عشرين ألف قطعة ذهبية ومؤنة كثرية
ومنذ ذلك الوقت أصبح احلجاز تابعـاً للدولة العثمانية ، وصار إمام احلرم خيطب علـى  

  .)٢(نورةوخاصة يف مكة املكرمة واملدينة امل؛ املنـابر باسم السلطان العثماين 

  : التنظيـم اإلداري  -
الذي كان سائداً  من االستقالل يف ظل نظام الشرافة ظلت والية احلجاز تتمتع بقدر كبري

، وبعد انتقال احلكم إليهم مت العمل بالنظم اليت تتناسب مع  )٣(قبل ضم العثمانيني للحجاز
شريف يف هذه الفترة تقتصر كان ال، ف )٤(طبيعة هذه البالد وتتفق مع سيادة احلكم العثماين

وذلك حبكم كلمته العليـا  ، مهمته على تأمني قوافل احلجاج ومحايتها من قطاع الطرق 
زاعات اليت حتدث بينهم ، وينفذ فيهم ـإذ كان يقوم حبل الن؛ ونفوذه القوي لدى القبائل 

مقره يف مدينة أما الوايل العثماين فكان  .)٥(وله امتيازات أخرى متعددة، األحكام الشرعية 
وبسبب هذه االزدواجية بني  .ليته يف اجلانب اإلداري والعسكري ووتنحصر مسؤ، جدة 

منهما يسعى إىل ممارسـة   ؛ إذ كان كلٌّالوايل والشريف حدثت بينهما خالفات متعددة 
سلطة أوسع على حساب اآلخر ، فكان الوايل العثماين أحياناً يتدخل يف تعيني أو عـزل  

                                                 
 . ٣٢أمراء مكة يف العهد العثماين ، ص : إمساعيل حقي )١(
موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشريف حسني ، رسالة  : مرمي فريح املهوس) ٢(

ـ ١٤٢٣جامعة امللك سعود ،  مقدمة لقسم التاريخ ، كلية األدب ، ماجستري غري منشورة ، /  هـ
 . ٨ ، ص م ٢٠٠٣

 . ٣٢أمراء مكة املكرمة يف العهد العثماين ، ص:  يإمساعيل حق) ٣(
: ، جملة الدارة النظم اإلدارية العثمانية يف البلدان العربية  : الرحيم الرمحن عبد الرحيم عبد عبد) ٤(

 . ١٠٢ ص، هـ ١٤٠٣شوال  ول ،الرياض العدد األ
الرتاعـات  : الرؤوف سنو ؛ عبد  ٣٢ص أمراء مكة املكرمة يف العهد العثماين ،:  إمساعيل حقي) ٥(

بيـان للنشـر   ،  ، بريوت)  بالد الشام ، احلجاز ، كردستان ، ألبانيا (الكيانية يف الدولة العثمانية 
 . ٨٨ - ٨٧ م ، ص١٩٩٨ / هـ١٤١٨والتوزيع ، 
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ذا األمر يتوقف على قوة ونفوذ الوايل وشخصيته ، وباملقابل يكون فيهـا  الشريف ، وه
  .)١(نفوذ الشريف وشخصيته ضعيفة

وهي على النحو ؛ وإمجاالً فإن والية احلجاز متيزت مبميزات ختتلف عن الواليات العثمانية 
  : التايل

  .تقاسم العثمانيون واألشراف إيرادات مجرك جدة مناصفة  - ١

ء والية احلجاز من الضرائب اليت كانت تدفع للدولة العثمانية ، كما أعفـوا  مت إعفا - ٢
  .سكاا من الضرائب الشخصية 

مت إعفاء أهايل احلجاز من التجنيد واخلدمة العسكرية اليت كانـت مطبقـة علـى     - ٣
  .الواليات العثمانية 

سـم  ااحلج حتت  خصص العثمانيون مبالغ مالية نقدية وعينية ترسل سنوياً مع أمري - ٤
، ويتم توزيعها على العلماء وااورين يف مكة املكرمة واملدينة املنـورة مبعرفـة   )٢(الصرة

  .)٣(الشريف

شؤوا حتت  ةفقد كانت تابعة لشريف مكة الذي كلف نائباً عنه إلدارأما املدينة املنورة 
لقب بشيخ احلرم ، وذلك عثماين ممثالً للسلطة العثمانية ي إىل جانبه والٍو، ) وكيل (  اسم

تبع إمارة خالل العصر العثماين األول ، وكانت املدينة املنورة طوال فترة احلكم العثماين ت
نفوذ شيخ احلـرم  تتمتع بإدارة شبه مستقلة حتت  ومع ذلكإدارياً ، مكة املكرمة سياسياً و
ئب الشريف يف املدينة أما نا .سياسية ودينية مرموقة يف املدينة املنورة  الذي كان له مكانة

                                                 
 . ٥١٦ - ٥١٤ ، ص ٢ تاريخ مكة املكرمة ، ج:  أمحد السباعي) ١(
ن إرساله سـنوياً ألهـايل   الذي اعتاد السالطني العثمانيوتعين املبلغ النقدي : الصرة السلطانية ) ٢(

القـاهرة ، دار   ن احلرمني يف العهد العثمـاين ، ؤوحممد عبد اللطيف هريدي ، ش :انظر . احلجاز 
 . ٣٥م ، ص ١٩٨٩ / هـ١٤٠٩،  الزهراء

ء أمرا : ؛ إمساعيل حقي جار شلي ١٢٢ ، ص ١ الكواكب السائرة ، ج : حممد بن أمحد الغزي) ٣(
،  العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجاز ، القاهرة : ؛ فائق بكر الصواف ٥١،  ٣٨ص مكة ، 

 . ٤٧ - ٤٥ ، ص م ١٩٧٨ / هـ١٣٩٨مطابع سجل العرب ، 



‐ ١٥  - 
 

خاصة بعد أن أصدر السلطان حممـد   ؛فكان دوره ضعيفاً وغري مؤثر ، وله سلطة امسية 
أال يتدخل األشراف يف شؤون املدينة املنورة ، وعني هلا حمافظـاً أعطـاه   قراره ب )١(الرابع

ة يف ، وأصبح نائب شريف مكة ال ميثل السلطة الفعلي )٢( اسلطات واسعة يف إدارة شؤو
وحتصيل ، املدينة املنورة ، واقتصر دوره على االتصال ببعض القبائل خارج املدينة املنورة 

أصبحت مراكـز القـوة السياسـية    ؛ ف )٣(األموال اخلاصة بأمري مكة املكرمة وإرساهلا له
عنـدما تسـلم   و. حمافظ املدينة واحلـاكم العسـكري    واإلدارية يف املدينة املنورة بيد

الشريف حسني أمري مكة املكرمة السلطة يف إسطنبول أرادوا إضعاف نفوذ  )٤(االحتاديون

                                                 
وهو ابـن   م ، جلس على عرش السلطنة١٦٤١/ هـ ١٠٥٠ولد عام : السلطان حممد الرابع ) ١(

الثورات مـن  ضطرابات ومدة حكمه تتسم باالت وكان م ، ١٦٤٨ / هـ١٠٥٧ سبع سنوات يف
اد عدة محـالت علـى   حممد باشا لكوبريل الذي ق رالوزي هتوىل الصدارة يف عهد االنكشارية ، وقد
مما دفع اجليش إىل الثورة عليـه  ازمت الدولة العثمانية من قبل النمسا وار ،  النمسا ، ويف عهده

:  انظـر  .ا أخاه السلطان سليمان الثـاين  م وبايعو١٦٨٧نوفمرب ٨/هـ ١٠٩٩حمرم  ٢ يف وخلعه
 . ٢٣٤ - ٢٢٦ ، ص رسالن ، تاريخ الدولة العثمانيةأشكيب 

 . ١٤٥ شؤون احلرمني يف العهد العثماين ، ص:  حممد عبد اللطيف هريدي) ٢(
،  ١مطابع الفرزدق التجاريـة ، ط ،  ذكريـات العهود الثالثة ، الرياض:  حممد حسني زيدان) ٣(

أحـداث ومواقـف يف املدينـة ، سلسـلة      : ؛ عبد الباسط بدر ٣٩ م ، ص١٩٩٨ / هـ١٤٠٨
م ، ١٩٩٤ /هــ   ١٤١٥النادي األديب باملدينة املنورة ،  : حماضرات النادي األديب ، املدينة املنورة

سكة حديد احلجاز وآثارها السياسية واالقتصـادية  :  بنت عوض اجلهين ة؛ عز ٣١٣ - ٣١٢ ص
على املدينة املنورة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة إىل كليـة اآلداب والعلـوم    واالجتماعية

 . ٧٧ - ٧٦ م ، ص ٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦اإلنسانية ، جامعة امللك عبد العزيز ، جدة 
المية زعماؤها كانوا مجيعاً ـسإية ليست تركية وال ـمجع ، حتاد والترقيمجعية اال: االحتاديون ) ٤(
، استطاعت هذه اجلمعية مبساندة السفارات الغربيـة أن تنقلـب    نينيمن املاسو -ناء وبدون استث -

 الشعوب اخلاضعة للدولة العثمانية؛إىل سياسة التتريك جلميع  دعتو، على السلطان عبداحلميد الثاين
 هذا هو التوقيت املناسب الذي وضعه الغرب والشرق على السواءحدثت الثورات ضدها ، وكان ف

املغيث مـديرس  بـد ع:  انظـر  .الدولة العثمانية عن طريق القومية العربية والقومية التركية لضرب 
غري منشورة ، مقدمة  هسياسة حكومة احلجاز جتاه األقطار العربية ااورة ، رسالة دكتورا :النعماين 

 .١٠ص ، ١ ، ج م١٩٩٩ / هـ١٤١٩م القرى أإىل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة 
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ـ ١٣٢٨أصدروا قراراً يف سنة الل عن الدولة العثمانية ؛ فالذي كان يسعى لالستق  / هـ
م ينص على فصل متصرفيـة املدينة املنورة عن والية احلجاز ، وربطها مباشـرة  ١٩١٠

حبجـة  ، ) املتصرفيات املمتــازة  ( أو ) لحقة املتصرفيات غري امل( سم اسطنبول حتت إب
سهولة اتصاهلا مع إسطنبول عن طريق سكة حديد احلجاز ، ووجود حمطـة لالسـلكي   

أصبح دور الشريف يف املدينة املنورة ضعيفاً رغم وجود وكيل لـه يف  ف وخط للتلغراف ،
  .)١(املدينة املنورة

  : حو التايلوميكن تقسيم السلطة يف املدينة املنورة على الن

ومتثل السلطة العليا يف املدينة املنورة ، ويتصـل  : سلطة شيخ احلرم النبوي الشريف  - ١
سطنبول ، ويتبعه مجيع السلطات األخرى من حيـث اإلشـراف   إمباشرة مبقر اخلالفة يف 

، وكـان   املدينة املنورة برئاسته يف منـزلهوكان يعقد كل يوم مجعة جملس إدارة  .العام 
 والقائد ، ورئيس البلديـة ، ومفتيـي  حمافظ املدينة ، : مثل ؛ عدد من األعضاء  حيضره

لدراسـة   ،املذاهب األربعة ، وعدد من أعيان املدينة املنورة من أهل الـرأي واملشـورة   
ويقوم شيخ احلـرم أيضـاً   . ، ووضع احللول املناسبة هلا  املشاكل اليت كانت حتدث فيها
انت حل املشكالت واملنازعات اليت كيعمل على باشر ، وباإلشراف على احلرم بشكل م

ويف بعض األحيان كان ينوب عنه مدير احلرم أو نائبه يف حـل  حتدث يف املدينة املنورة ، 
  .)٢(بعض املنازعات

سـطنبول  إوهذه السلطة ارتبطت مباشرة بشيخ اإلسالم يف :  سلطة القضاء الشرعي - ٢
اضعة للدولة العثمانية ، فكان قاضي املدينة املنورة ال كما هو احلال يف مجيع الواليات اخل

سطنبول يف يرجع مباشرة إىل شيخ اإلسالم يف إخيضع لسلطة احملافظ أو الوايل يف الوالية و
 .أي أمر

                                                 
التـاريخ   :الباسط بـدر   ؛ عبد ٤٠- ٣٩ ص، ذكريات العهود الثالثة : حممد حسني زيدان ) ١(

 . ٣٨ – ٣٧ص  ، ٣ج ،  ١، ط١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ملدينة املنورة االشامل للمدينة املنورة ، 
؛ علي  ٩١ املطبعة األمريية ، ص،  م ، مكة املكرمة ١٩٨٥ / هـ١٣٠٣ سنة: سالنامة احلجاز ) ٢(

،  ٣ شركة املدينـة املنـورة للطباعـة والنشـر ، ط    ،  فصول من تـاريخ املدينة ، جدة:  حافظ
 . ٣٥م ، ص١٩٩٦ / هـ١٤١٧
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ويقوم باإلشراف على العساكر داخل املدينـة املنـورة ،   : سلطة احلاكم العسكري - ٣
ونـرى أن سـلطة    ، ملناطق احمليطة باملدينة املنورةويتوىل احملافظة على األمن الداخلي وا

حفـظ   تتمثل يفألن صالحيتهم واحدة و؛ سلطة احلاكم العسكري الشرطة ، ورمبا تتبع 
  .)١(األمن ، وهي من أهم أعمال الشرطة

السهر على األمن الـداخلي ،  : منها ؛ كثرية  وتضم سلطته مهام: سلطة احملتسب  – ٤
ب العقوبات واجلزاءات يف اجلنايات واجلرائم وكل ما خيالف اآلدا وحفظ النظام ، وتقرير

  .)٢(لنظامللمخالفني واألخالق العامة ، وله صالحيات الضرب والسجن ل

لة العثمانية من مقر اخلالفة يف وكان لتعدد السلطات السابقة وتعيني أصحاا من قبل الدو
ورة بسـبب   كانت حتدث يف املدينة املناليت تسطنبول أثر كبري يف قيام الفنت واالضطراباإ

ن له يف الغالب إال أن شيخ احلرم كا ؛املدينة املنورة  ندارة شؤوتنازع أصحاب القرار يف إ
  .)٣(داراالدور الكبري يف إ

   :اجلـانب األمـين  -
حرصت الدولة العثمانية بعد دخول إقليم احلجاز حتت سـيادا علـى حفـظ األمـن     

وخاصة املدن الكربى منها ، واعتربوا هذا العمـل  ؛ فة املدن احلجازية واالستقرار يف كا
واجباً دينياً يقع على عاتقهم حىت يضمنوا سالمة احلجيج وتوفري األمن هلم ، فنالت املدينة 

وذلك بعد أن تكرر هجـوم  ، فقاموا بتحصينها ومحايتها  ؛املنورة عناية خاصة من الدولة 
لـذلك أمـر    ؛ة ، وأحدثوا يف السور القدمي ثغرات عديـدة  القبائل عليها ألكثر من مر

                                                 
 . ٣٥ فصول من تاريخ املدينة املنورة ، ص : علي حافظ) ١(
املدينة املنورة عـرب  :  ؛ أمحد بن حممد الربادعي ٤٦ فصول من تاريخ املدينة ، ص:  علي حافظ) ٢(

؛ أمحـد   ٣٣ م ، ص١٩٧٢ /هـ ١٣٩١،  ١مطابع دار الكتاب ، ط سالمي ، بريوت ،التاريخ اإل
،  ٣ طيبة وذكريات األحبة ، جدة ، شركة املدينة املنـورة للطباعـة والنشـر ، ط    : أمني مرشد
 . ٣٧ ، ص ٢م ، ج ١٩٩٥ /هـ ١٤١٦

النادي األديب  : املنورةاهلجري ، املدينة  ١٢الشعر يف املدينة يف القرن :  حممد بن راضي احلسيين) ٣(
 . ٣١ م ، ص ٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣،  ١ باملدينة املنورة ، ط
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م بإنشاء قلعة حصينة حتمي املدينة ١٤٣٣ / هـ٩٣٩يف سنة  )١(السلطان سليمان القانوين
املنورة من هجمات القبائل ، وجدد أسوارها القدمية بسور منيع يلتف حـول املدينـة ،   

يف املدينة املنورة ، ونشر االستقرار  وكان هذا العمل أول جهود العثمانيني يف تثبيت األمن
  .)٢(يف ربوعها

يف  حيث بلغ عـددها ؛ ملدينة املنورة الذلك أوجدوا قوات عسكرية لتدعيم سلطتهم يف 
كل طـابور  قد كان بداية القرن الرابع عشر اهلجري ثالثة طوابري من اجلنود النظامية ، و

  .)٤(ومري آالي )٣(، وهلم قائمقامجندياً بضباطهم وآالم العسكرية ) ٣٥٠(وي على تحي
  اب العنربيةـأ بـات لسور املدينة ، وأنشـبإصالح )٥(احلميد الثاينوقد قام السلطان عبد

                                                 
السلطان سليم األول يف شهر شـوال   السلطنة بعد وفاة والدهتوىل :  السلطان سليمان القانوين) ١(

ن يسـن  أحيث استطاع ؛ م سالطني الدولة العثمانية ـ، وهو من أعظ م١٥٢٠سبتمرب / هـ٩٢٦
مكنتها من الوقوف يف وجه الدول األوربية ، مات وهو حماصـر   يها الدولة العثمانيةقوانني تسري عل
رسالن ، تاريخ الدولة أشكيب : انظر . م ١٥٦٦سبتمرب  ٥/ هـ ٩٧٤صفر  ٢٠ ملدينة سيفيت يف
 .١٦٦ - ١٥١ العثمانية ، ص

مكـة املعظمـة ،    طريقدرر الفرائد املنظمة يف أخبار احلاج و:  ييراجلزعبد القادر بن حممد ) ٢(
،  ٣م ، ج ١٩٨٣/ هــ  ١٣٠٤،  ١الـرياض ، دار اليمـامة للبحـث والترمجـة والنشر ، ط 

،  ١ التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، املدينة املنورة ، ط : ؛ عبد الباسط بدر ١٦٢٤ - ١٦٢١ص 
 . ٣٣٨ - ٣٣٥ص  ، ٢ ، جم  ١٩٩٣ / هـ١٤١٤

هو أعلـى منصـب إداري يف   مقام الغري يف منصبه ، وص الذي يقوم ـهو الشخ: قائممقام ) ٣(
مكتبة  املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية ، الرياض ،: سهيل صابان :  انظر. األقضية 

 . ١٧٠م ، ص ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١امللك فهد الوطنية ، 
ل يف تـاريخ  محد اجلاسر ، نشر ضمن رسـائ  : وصف املدينة املنورة ، حتقيق:  علي بن موسى) ٤(

ـ ١٣٩٢،  ١ مامة للبحث والنشر والترمجة ، طـدار الي،  املدينة املنورة ، الرياض م ، ١٩٧٢ / هـ
 . ٥٦ ص

ـ ١٢٥٨ ولد سـنة ، ايد األول  هو ابن السلطان عبد:  احلميد الثاين لطان عبدـالس) ٥(  / هـ
ومرة ثانيـة يف   م ،١٨٧٦ / هـ١٢٩٥مرة يف عام  :اضطر إىل إعالن الدستور مرتني  ، م ١٨٤٢

ـ   . م ١٩٠٨ / هـ١٣٢٦سنة  اية حكمه د ـوقد سعى إىل حركة اجلامعة اإلسالمية حـىت يعي
  = رب على التخلي عن العرش سابق ؛ لكن مل يتمكن من ذلك ؛ فقد أُجاخلالفة اإلسالمية إىل جمدها ال
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حمافظ املدينة وشيخ  )١(عثمان فريد باشاحتت إشراف الفريق م ١٨٨٨ / هـ١٣٠٥سنة  
بواب السـور  ، وأقام على كل باب من أ)٢(متراً) ٢٠(احلرم ، وكـان ارتفاع هذا الباب 

، باإلضافة إىل عشرة خمـافر  )٣(مركز شرطة يقوم باحلراسة وحفظ األمن الداخلي باملدينة
  .)٤(للشرطة تتوىل حفظ األمن داخل املدينة

ومع هذا يالحظ ضعف الناحية األمنية يف املدينة املنورة يف العهد العثماين بسبب التضارب 
واحلاكم العسكري على السـلطة اإلداريـة ،   واالزدواجية بني حمافظ املدينة وشيخ احلرم 

سبباً مباشراً يف اضطراب األمن ، وتفشي اجلرمية ، وانتشار السرقة  كان السلطات وتعدد
  .)٥(داخل املدينة وخارجها 

                                                                                                                                            
: وي عبـدالعزيز الشـنا  :  انظر. م ١٩١٩/ ـ ه١٣٣٧تويف سنة  ، م١٩٠٩ / هـ١٣٢٧سنة = 

 /هــ  ١٤٠٠ة ، مكتبة األجنلـو املصـرية ،   الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ، القاهر
 . ١٣٠ ، ص ٢ ج ، م١٩٨٠

كان مشرياً معروفاً من )  م١٨٩٨ / هـ١٣١٦ - م١٨٤٠ / هـ١٢٥٦: (عثمان فريد باشا ) ١(
ـ ١٢٩٧عام  قائداً للحجاز يف عند السلطان عبد احلميد الثاين ، عملرجال القصر  م ١٨٨٠ / هـ

السلطان رتبة مشري ،  على احلجاز ، مث منحهم عني والياً ١٨٨٢ / هـ١٢٩٩برتبة فريق ، ويف سنة 
وبعدها بسنة عني والياً على اليمن ، مث عني بعد ذلك واليـاً مـرتني   ، ح والياً على حلب ـصبأمث 

األوضـاع   : حممد القحطـاين محد :  انظر. سطنبول حىت تويف زل وعاش يف إلسوريا ، وبعدها ع
رسالة ماجسـتري  ) م  ١٩٠٥ -١٨٨٠/ هـ ١٣٢٣ -١٢٩٧( واالجتماعية يف احلجاز االقتصادية 

/ هــ  ١٤٢٢،  ١منشورة مقدمة لقسم التاريخ ، كلية األدب ، جامعة الكويت ، الكويت ، ط 
 .  ٤٠ ، ص م٢٠٠١

مطبعة اجلبالوي ، ،  ثائقية ، القاهرةسكة حديد احلجاز احلميدية ، دراسة و:  السيد حممد الدقن) ٢(
 . ٢١٢ م ، ص١٩٨٥ / هـ١٤٠٥،  ١ ط
،  دار املنار،  قرن الرابع عشر اهلجري ، القاهرةـورة يف الـدينة املنـامل: أمحد سعيد بن سلم ) ٣(

 . ١٧٦ م ، ص١٩٩٤ / هـ١٤١٤،  ٣١ط 
 . ٤١٤ص ،  ١ مرآة احلرمني ، ج :إبراهيم رفعت ) ٤(
مـاء  ( االزدواجية يف القرن الرابع عشر فقط ؛ بل أشار إليها العياشي يف رحلتـه  مل تكن هذه ) ٥(

بسبب تعـدد   ا، حيث وصف الناحية األمنية فيها واضطرا) املوائد يف القرن احلادي عشر اهلجري 
  =مل أدر كيف تصرف الوالة ا ، وال من له التصرف التام ا ؛ : " السلطات اإلدارية فيها بقوله 
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ية األمنية أن الناح -لتلك الفترة أحد املؤرخني املعاصرين  -حممد حسني زيدان وقد ذكر 
حوادث االعتداء والقتل والسلب والنهب يف  وانتشرتة ، كانت مضطربيف املدينة املنورة 

املنازل والدكاكني واملقاهي يف وضح النهار ، ومل يكن يف ذلك الوقت سلطة رادعة تنفذ 
احلدود الشرعية على ارمني وقطاع الطرق ، وأن اجلرمية تصاعدت حىت أصبح القتل ال 

ن الناس إال وجبانبه بندقيتـه خوفـاً مـن    خيلو منه يوم يف داخل املدينة ، وال ينام كثري م
  .)١(ارمني وقطاع الطرق

فقد كان احملافظ التركي ال ميارس صالحياته يف حفظ األمن ، فاضطربت الناحية األمنيـة  
  .)٢(اًاع الطرق معدومذ احلدود الشرعية يف ارمني وقطوأصبح تنفي، يف املدينة املنورة 

أن كل أسرة من األسر كانت حتـالف  إىل درجة املنورة  ووصل التدهور األمين يف املدينة
أحد شيوخ القبائل القوية واملعروفة بني القبائل حىت يقوموا حبمايتهم بعد اهللا عز وجل من 
االعتداءات القبلية أثناء سفرهم من املدينة إىل احلج ، أو عند جتواهلم بالبادية وأطرافهـا ،  

زل ضيفاً على حليفه الذي يقوم بواجب الضيافة ـان ينوإذا جاء احلليف إىل املدينة فإنه ك
  . )٣(حنوه طيلة إقامته باملدينة

                                                                                                                                            
فإن شيخ احلرم وهو كبري اخلدام تنفذ أحكامه ، وكبري العسكر الساكنني القلعة أمري أيضاً ، وابن = 

عم السلطان زيد وزوج ابنته السيد ثقبة النائب عنه يف النظر يف مصـاحل البالد كذلك ، واحلـاكم  
يـة  الذي يسجن ويضرب ويقتل ويؤدب وهو من خدام السلطان كذلك ، واألميـر الذي تنسب إل

كذلك ، وال أعلم هل لكل واحد من هؤالء واليـة علـى قـوم     إمرة املدينة من الشرفاء احلسينيني
املدينة املنورة يف رحلة : عبد اهللا حممد العياشي : انظر  .! "باخلصوص ، أو على عمل من األعمال ؟

،  ١ط  حممد أحمزون ، الكويـت ، دار األرقـم للنشـر والتوزيـع ،    : العياشي ، دراسة وحتقيق 
 . ٢٣٦م ، ص ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨

تـاريخ   : ؛ عبد الباسط بدر ١١١ -١١٠ص ذكريات العهود الثالثة ، :  حممد حسني زيدان) ١(
 . ١٣٣ - ١٣٢ص ،  ٣ املدينة الشامل ، ج

 . ٥٩،  ٣١ص  ذكريات العهود الثالثة ،:  حممد حسني زيدان) ٢(
صور مـن احليـاة    : ؛ ياسني اخلياري ٥٩ذكريات العهود الثالثة ، ص:  حممد حسني زيدان) ٣(

 العقد الثامن منه ، جدة ، مؤسسـة  ىتاالجتماعية باملدينة املنورة من القرن الرابع عشر اهلجري وح
 . ٢١٧ ص، م ١٩٩٥ / هـ١٤١٥ ، ٢ ط، املدينة للصحافة ، دار العلم 
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أما حفظ األمن خارج املدينة املنورة فإن الدولة العثمانية يف بداية حكمها للحجاز اهتمت 
وخاصة طرق قوافل احلجاج ، فأقامت احلصون على طـول  ؛ حبفظ األمن خارج املدن 
الع العسكرية مزودة بقوة عسكرية ، ووفرت هلم بعض القوات هذه الطرق ، وشيدت الق

العسكرية اليت كانت ترافقهم بصفة مستمرة ، وتقوم حبمايتهم من خطر القبائـل الـيت   
مث تـدهورت   .كانت اجم قوافل احلجاج والتجار ، وتقوم بنهب أمواهلم وممتلكـام  

العشرين / اهلجريعشر لقرن الرابع يف أوائل ا ةالطرق غري آمن ت، وأصبحالناحية األمنية 
وذلك بسبب انعدام قوة رادعة هلذه القبائل حتد من سـطوم علـى هـذه     ؛ امليالدي
م ، فقد حتركت قافلـة  ١٩٠٠ / هـ١٣١٧حدث سنة  ما :ومن أمثلة ذلك . )١(القوافل

قرية مجل من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ، وعند وصوهلا إىل  )٥٠٠(جتارية مكونة من 
أوقفها مجاعة من البدو مطالبني بدفع رسوم مرور القافلة يف ديارهم ، فحدث  )٢( الصفراء

من احلجاج املرافقني ، وجرح عـدد   قتال بني البدو وحراس القافلة أسفر عن مقتل مثانية
  .)٣(آخر ، ومل تتحرك القافلة إال بعد حصول املهامجني على املبلغ الذي حددوه سلفاً

م غادرت من ميناء ينبع البحر إىل املدينة املنورة قافلة ١٩٠٠ / هـ١٣١٧سنة لنفس اويف 
مجل حمملة ببضائع خمتلفة ، ويف الطريق عند منطقة كهيـف   )٢٣٠٠(جتارية مكونة من 

مهاجم ، ودارت بينهم حروب  )٧٠٠(هامجتها جمموعة من القبائل الذين بلغ عددهم حنو 

                                                 
،  ١ ، ط ر، مكتبة ومطبعة خض اهرةـ، الق ماضي احلـجاز وحاضره:  حممد نصيف حسني) ١(
األشراف والعثمانيون يف احلجاز يف القرن التاسـع  :  اة عبد القادر اجلاسمـ؛ جن ١٠١ – ١٠٠ ص

األبعاد الدينية والسياسية :  ؛ رمي بنت مطر العتييب ٢٥ م ، ص١٩٩٧ / هـ١٤١٨،  ١ عشر ، ط
 العليا راساتلقسم الد مقدمة رسالة ماجستري غري منشورة واالقتصادية إلنشاء سكة حديد احلجاز ،

/ هــ  ١٤٢٦كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعـة أم القـرى   التارخيية واحلضاريـة ، 
 . ١٤١ - ١٤٠ ص، م ٢٠٠٥

عـاتق  :  انظـر  .أحد األودية املشهورة باملدينة املنورة ، يقع بالقرب من ينبع : وادي الصفراء ) ٢(
ـ ١٤٠٢ دار مكة املكرمـة للنشـر ،   مكة املكرمة ، غيث البالدي ، معجم معامل احلجاز ،  / هـ

 . ١٥١ - ١٥٠ ، ص ٥ ج ،م ١٩٨٢
 . ٢٤٨ - ٢٤٧ص األوضاع االقتصادية واالجتماعية إلقليم احلجاز ،  : محد القحطاين )٣(
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رجـالً   )٤٠(حاجاً من القافلة ، وقتل حنو  )١٥( مجل ، وقتل) ١٥٠٠(فقدان  انتج عنه
  .)١(من البدو

بسبب اهلجمات اليت كانت تقوم ا ازدادت احلالة األمنية سوءاً ويف أواخر العهد العثماين 
القبائل القاطنة على طرق قوافل احلج والطرق التجارية بصفة مستمرة ، وأصبحت احلالة 

يتعرضون للسلب والقتل ، وأصبح القتل مألوفاً لدى فمئات احلجاج كانوا  ؛األمنية صعبة 
الناس ، وكانت السرقة منتشرة كالوباء ، والطرق غري آمنة ، وكثر السلب والنـهب يف  
املدن والقرى ، وكثرت اجلرائم بسبب الرشوة وعدم وجود قوة رادعة تقوم بردع هـذه  

  . )٢(القبائل اليت كانت تعتدي على الناس بصفة مستمرة
رن الرابـع  ـانت مضطربة خالل القـبق أن الناحية األمنية يف احلجاز كـا سيتضح مم

الطرق الـيت كانـت تـؤدي إىل     يفوخاصة  ؛ -رين امليالدي ـالعش –عشر اهلجري 
حرمني الشريفني ، فقد كثر فيها القتل والسلب والنهب بسبب اجلهل املطبق الـذي  ـال

قر الشديدة وسوء األحوال االقتصادية الـيت  كان منتشراً بني الناس ، إضافة إىل حالة الف
لسلطة احلاكمة على زمام كانت تعيشها احلجاز يف تلك الفترة ، فضالً عن عدم سيطرة ا

  .األمور 

  :القضـاء  -

اعتمدت الدولة العثمانية خالل حكمها للعامل اإلسالمي عامة املذهب احلنفـي مـذهباً    
أيب حنيفة يف كافة مراكز اإلمام ومان على مذهب رمسياً للدولة ، وكان القضاء واإلفتاء يق

، وهلذا نشط هذا املـذهب دون   -ومنها إقليم احلجـاز  -القضاء يف الواليات العثمانية 

                                                 
 . ٢٤٧ص األوضاع االقتصادية واالجتماعية إلقليم احلجاز ، :  محد القحطاين) ١(
،  عبد الفتـاح ياسـني  : بطل ومولد مملكة ، ترمجة  عبد العزيز آل سعود سرية: بنو ميشـان ) ٢(

:  ؛ سعد بن عودة الـردادي  ٢٠٥ م ، ص١٩٥٦ / هـ١٣٨٥ ريب ،ـدار الكاتب الع،  رةـالقاه
ـ ١٤٢٢،  ١ ر ، طـآثـدار امل،  أمن احلج قبل العهد السعودي ، املدينة املنورة م ، ٢٠٠١ / هـ

  . ٣٤٨ص 
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وخاصة ؛ املذهب األخرى اليت تراجعت نوعاً ما حسب بعدها عن املراكز الرئيسية للدولة 
  .)١(العواصم اإلقليمية
زمة بتطبيق الشريعـة اإلسالمية يف الفصـل يف قضـايا   ة العثمانية ملتـوقد ظلت الدول

إذ أولت قضاة مكـة املكرمـة   ؛ من املناصب املهمة يف الدولة  اءرعاياها ، وكان القض
كان يتم اختيارهم من بني العلماء البارزين ، وال يتم تعيني فواملدينة املنورة عناية خاصة ، 

قضاء يف أحـد احلـرمني الشـريفني ،    سطنبول إال إذا سبق له أن توىل منصب الإقاضي 
حيث كانت مكة املكرمة واملدينة املنورة ملتقى مجيع  ه ؛علمة سعة دياواهلدف من ذلك ز

من أعلى درجـات   يعديف احلرمني الشريفني اء علماء املسلمني ، باعتبار أن منصب القض
بعة يف كل حمكمة ، قضاة أربعة ميثلون املذاهب األر إدارتهويعمل حتت ، القضاء يف الدولة 

حيث تودع فيها سجالت احملاكم الـثالث   ؛وأطلق على احملكمة احلنفية احملكمة الكربى 
  .)٢(كل ثالثة شهور

مباشرة بعـد   وتأيت مرتلتهاملدينة املنورة مكانة كبرية يف الدولة العثمانية ، يف لقضاة لكان 
ه نائبـاً أو وكيالً ، وال تتجاوز ، وال يعني عن مقر اخلالفةنه من يشيخ اإلسالم ، ويتم تعي

  . )٣(آخر قضاء سنة واحدة ، مث يستبدل بقاضٍيف الئه مدة بقا
وقد خصصت هلم رواتب سنوية كانت عبارة عن أموال حيصل عليها من منصب الدولـة  

 يسكة ذهبية كانت مناصفة بني قاض) ٥٠٠(يف جدة ، ذكرت املصادر أن قيمتها بلغت 
  .)٤(املنورة ، باإلضافة إىل كمية من غالل القمح تأيت من مصر سنوياًمكة املكرمة واملدينة 

                                                 
أمحد فؤاد متويل والصفصفاين أمحد املرسي ، : ب ، ترمجة العرمرآة جزيرة :  أيوب صربي باشا) ١(

؛ فايز بن موسـى   ١٥م ، ص ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣،  ١الرياض ، دار الرياض للنشر والتوزيع ، ط 
دار ،  التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل احلجاز قبل العهد السـعودي ، الريـاض  :  ينارالبد

 . ١٦ ، ص ٢ م ، ج٢٠٠٠ / هـ١٤٢٠،  ١ البدراين للنشر والتوزيع ، ط
 . ٣٣ - ٣٢ ص، شؤون احلرمني الشريفني يف العهد العثماين :  حممد عبد اللطيف هريدي) ٢(
شؤون :  اللطيف هريدي ؛ حممد عبد ١٤١ص صور من احلياة االجتماعية ، :  ياسني اخلياري) ٣(

 . ٣٠٩ صالرابع عشر اهلجري ،  املدينة املنورة يف القرن: لم بن س سعيد ؛ أمحد ٣٣ص احلرمني ، 
؛ حممد عبـد اللطيـف    ١١٥ د العثماين ، صـأمراء مكة يف العه :إمساعيل حقي جارشلي ) ٤(

 . ٣٣ شؤون احلرمني ، ص:  هريدي
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  :وميكن تقسيم القضاة إىل ثالثة أقسام 

ينهم من قبل السلطة املركزية أو من ينـوب  يوهم الذين يتم تع :ضاة الرمسيون ـالق – ١
هم أو خمصصام من السلطة ، ويعبـر عن هؤالء بنواب الشـرع  بويتلقون روات، عنها 

لقضاء بني الناس ، وتسـمى جمـالس   لالشريف ، ويكون هلم أماكن رمسية جيلسون فيها 
  .الشرع الشريف 

وهؤالء يكتبون بني الناس ويقضون يف األمور العادية احتسـاباً  : القضاة احملتسبون  - ٢
 .خمصصات ثابتة أو تعيينات رمسية من قبل السلطة  مورغبة يف الثواب ، وليس هل

وهؤالء يقومون بالكتابة إىل الناس والقضاء بينهم يف األمور العادية  :ألجرة القضاة با - ٣
مقابل أجرة يدفعها أحد طريف القضية أو املبايعة أو كالمها معاً حسب ما يتم االتفاق عليه 

  . )١(مسبقاً
ومع تطور األوضاع يف املدينة املنورة فإن الدولة العثمانية قامت بإدخال حتسينات علـى  

  :؛ منها  ء تواكب األحداث واملشكالت الناجتة يف تلك الفترةالقضا
وما يسمى اليوم بالسجل العقاري لتسجيل " الطابو " إحداث دائرة تسجيل األراضي  -١

  .املعامالت اخلاصة بالعقار ؛ من بيع وشراء ، أو وقف وهبة 
د التركـات  أوجدوا كاتباً باسم كاتب العدل لتسجيل املعامالت التجارية ؛ كعقو - ٢

 .والوكاالت 
العناية بسجل القضايا وتنظيمها منذ أول العهد العثماين حىت تكـون السـجالت    - ٣

  .)٢(مرجعاً لألحكام والقضايا اليت حكم فيها

                                                 
دار ،  أشهر القضاة وكتبة الوثائق يف وادي الفرع يف املدينة املنـورة ، الريـاض   : فايز البدراين) ١(

 . ٢٣ - ٢٢ م ، ص٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥،  ١ البدراين ، ط
مملكة احلجاز دراسة يف األوضاع السياسية ، البصرة ، منشورات مركـز  :  طالب حممد وهيم) ٢(

التنظيم القضـائي يف  :  ؛ سعود آل دريب ٨٤ - ٨١ ، ص ١جامعة البصرة ، ط دراسات اخلليج ،
ائي ، الرياض ، مطابع جامعة اململكة العربية السعودية يف ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السلطة القض

صور من احلياة االجتماعية يف املدينة :  ؛ ياسني اخلياري ٢٦٧ م ، ص١٩٩٩ / هـ١٤١٩اإلمام ، 
 . ١٤١ املنورة ، ص
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مل يقتصر دور القاضي على إصدار األحكام فقط ؛ بل كـان يشـارك يف إدارة املدينـة    
املدينة املنورة يف منــزل شـيخ    واإلشراف على شؤوا من خالل حضوره جملس إدارة

 .)٢(واملوظفون يف احملكمة مل يتجاوز عددهم عشـرة أشـخاص   . )١(احلرم كل يوم مجعة
 الشريف حسني ةحكم أمري مك واستمر النظام القضائي يف احلجاز معموالً به خالل فترة

ثالثة ب يتسم إال أنه أصبح يف عهده ؛ )م ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣ -م ١٩١٦/ هـ ١٣٣٥( 
  :واع من التنظيمات القضائية أن

روعي يف هذه التنظيمات تعدد املذاهب يف تعيني  : حماكم املدن والبادية واألشراف - ١
القضاة ، فأصبحت كل حمكمة تضم رئيساً وثالثة قضاة ميثل كل واحد منهم مذهباً مـن  

  .املذاهب الفقهية األربعة 

 .س وأربعة قضاة وهي مكونة من رئي : حمكمة األمور املستعجلة - ٢

واحد وهو على املذهب الشـافعي ،   كونة من قاضٍوهي م : حمكمة املدينة املنورة - ٣
 . )٣(وأنشأ فيها حمكمة تعزيرات تقوم بتقرير العقوبة يف القضايا اجلنائية

ون يف تمـد ا جمالس عرفية وقضاة معترف م يعحمليطة باملدينة املنورة فكان هلأما القبائل ا
م ومنازعام على حكم العارفة الذي كان مزجياً من األعـراف والعـادات   حل قضاياه

والشرع ، وأحكام هذا القاضي كانت قائمة على السوابق من القضايا اليت حكم فيها من 
  .)٤(قبل

                                                 
 . ٩١ هـ ، ص١٣٠٣احلجاز سنة :  سالنامة) ١(
 . ١٤١ صور من احلياة االجتماعية يف املدينة املنورة ، ص:  ياسني اخلياري) ٢(
مات الدولة تنظي:  ؛ إبراهيم بن عويض العتييب ٨٤ - ٨٣ مملكة احلجاز ، ص:  وهيمالب ـط) ٣(

،  ١، ط جامعـة امللـك سـعود    النشر العلمي واملطـابع ،  العزيز ، الرياض ، يف عهد امللك عبد
 . ١٦٦ - ١٦٥ م ، ص١٩٩٨ / هـ١٤١٩

ت ، دار العلم للماليني ، روـالعزيز ، بيـبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدش:  خري الدين الزركلي) ٤(
الشعر احلجـازي يف القرن احلادي عشر :  ائض الرداديع؛  ٤٢٠ ، ص ٢ م ، ج ١٩٩٧،  ٧ ط

  . ٨٣ ، ص ١ م ، ج١٩٨٩ / هـ١٤٠٤،  ١ اهلجري ، القاهرة ، مكتبة املدى ، ط
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  :احلسبـة  -
تعاقب على والية احلسبة عدٌد من احملتسبني ، وأصبح هلذه الوالية شأن كبري يف الدولـة  

واسعة يف املدينة املنورة ، فهو يأيت يف املرتبة الثانيـة   ةوكان هلذا املنصب سلطالعثمانية ، 
السهر علـى األمـن   : منها ؛ حيث اجتمعت يف يده سلطات كثرية  ؛بعد حمافظ املدينة 

الداخلي ، وحفظ النظام ، وتقرير العقوبات واجلزاءات يف اجلنايات واجلرائم وكـل مـا   
وله صالحيات بالضرب والسجن على املخالفني الذين ، مة خيالف اآلداب واألخالق العا

  .)١(خيالفون النظام

ريات إدارية جديدة القصد يوملا تسلم االحتاديون السلطة يف الدولة العثمانية قاموا بإجراء تغ
منها حتديث الدولة ومواكبة التقدم الذي وصلت إليه أوروبا يف ذلـك الوقـت ، ومـن    

فأصدروا مرسـوماً يف سـنة   ؛ إلغاء والية احلسبة  : قاموا بإجرائهاات اإلدارية اليت ريالتغي
، " البلديـة "م بإلغاء وظيفة احملتسب وإحداث إدارة جديدة تسـمى  ١٩١٠/هـ ١٣٢٨

وأصبح احملتسب يعرف برئيس البلدية ، وأصبح للبلدية مبىن واسع يف شـارع املناخـة ،   
وعني حممد سعيد الشـعلي   . )٢(وحدد هذا املرسوم صالحيات ومسؤوليات رئيس البلدية

كان جريئاً وحازماً ، واستمر يف عملـه  ، و )٣(م١٩١١/  هـ١٣٣٠سنة  رئيساً للبلدية
، فأصـبح   )٤(سم السابق ، ومل يلحظ أهل املدينة أي تغري يف عملهالذي كان عليه يف اال

شراف علـى  يقوم بتخطيط املدينة ، وتنظيم الشوارع ، واحملافظة على نظامها يومياً ، واإل

                                                 
ورة عـرب  املدينة املن:  ؛ أمحد بن حممد الربادعي ٤٦ فصول من تاريخ املدينة ، ص:  علي حافظ) ١(

؛ أمحد  ٣٣ م ، ص١٩٧٢ /هـ ١٣٩١،  ١ مطابع دار الكتاب ، ط التاريخ اإلسالمي ، بريوت ،
،  ٣ طيبة وذكريات األحبة ، جدة ، شركة املدينة املنـورة للطباعـة والنشـر ، ط    : أمني مرشد
 . ٣٧ ، ص ٢م ، ج ١٩٩٥ / هـ١٤١٦

التاريخ الشامل للمدينـة  : اسط بدر ؛ عبد الب ٤٦ فصول من تاريخ املدينة ، ص: علي حافظ ) ٢(
 . ٤٠ ، ص ٣ املنورة ، ج

شيد ذكر علي حافظ أن الشيخ حممد حسن مسان هو أول رئيس للبلدية يف املدينة ، وهو الذي ) ٣(
 . ٤٦ فصول من تاريخ املدينة ، ص :علي حافظ  :انظر  . مبىن البلدية يف شارع املناخة

 . ٤٠ ، ص ٣ ل للمدينة ، جالتاريخ الشام:  عبد الباسط بدر) ٤(



‐ ٢٧  - 
 

، باإلضـافة  )٢(، واإلشراف على عني الزرقاء)١(املباين ، وفتح الطرقات ، ومراقبة األسواق
إىل حتصيل الرسوم املستحقة للدولة على امللتزمني من األهايل لبعض املرافق االقتصادية اليت 

ـ  )٣(كانت تعلنها يف مزايدة عامة ن ، وألغيت مهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر م
  . )٤(صالحيات رئيس البلدية

  :الناحيـة االجتماعيـة  -
سواء ممن سـكن داخـل   ؛ سكان املدينة املنورة من العرب الذين كانوا فيها أصالً  كان

األشراف واألنصار وبعض القبائل العربية ، باإلضافة إىل أجناس : مثل ؛ خارجه  وأالسور 
ور اإلسالمية من شىت البقـاع اإلسـالمية   خمتلفة وفدت إىل املدينة املنورة من أقدم العص

مـا  إ ؛املختلفة ، وقد جاءت هذه العناصر يف فترات زمنية خمتلفة لكثريٍ مـن األسـباب   
، القضـاء   : مثـل ؛ أو لشغل وظيفة من الوظائف املدنيـة  ، أو التجارة ، اورة ـللمج

ن ما ينسجم دمة احلرم النبوي الشريف ، ولتويل وظيفة عسكرية ، وسرعاوخوالتدريس ، 
  . )٥(األصليني ، ويرغبون يف اإلقامة فيها هؤالء الوافدون مع سكان املدينة املنورة

                                                 
احلج قبل مائة سنة ، الرحلة السرية للضابط الروسي عبدالعزيز دولتشني إىل مكة :  يم رزيفانفي) ١(
بريوت ، دار التقريب بـني املـذاهب    دار التقدم يف موسكو ، :ىل العربية إترمجها  ،)  م١٨٩٨ (

 . ١١٤ مملكة احلجاز ، ص : ؛ وهيم طالب ١٦٩ م ، ص١٩٩٣ /هـ ١٤١٣ ، ١ اإلسالمية ، ط
جدة ، دار العلم للطباعة والنشـر ،   اريخ العني الزرقاء ،ـالتحفه الشماء يف ت:  ياسني اخلياري) ٢(
عمارة العني الزرقاء يف املدينـة  : ؛ سلطان حممد الزمزمي  ٢٧ م ، ص١٩٩١ /هـ ١٤١٢،  ٢ ط

لقسـم   مقدمـة  لة ماجستري غري منشورةرسا سالم وحىت اية العصر العثماين ،املنورة منذ صدر اإل
 كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية ، جامعـة أم القـرى ،   ، التارخيية واحلضارية العليا الدراسات
 .١٠٠ - ٩٩ ص م ،٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥

 . ١١٤ مملكة احلجاز ، ص:  وهيم طالب) ٣(
 . ٤٠ التاريخ الشامل للمدينة ، ص:  عبد الباسط بدر) ٤(
العهود الثالثة ، :  ؛ حممد حسني زيدان ٤٣٩ ، ص ١ مرآة احلرمني ، ج:  فعت باشاإبراهيم ر) ٥(
اين عشـر ،  ـة يف القرن الثـالشعر يف املدين:  ي احلسيينـ؛ حممد بن راض ٢٤ - ٢٣ - ٢٢ ص
 . ٤٠ - ٣٩ ص
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ومع مطلع القرن الرابع عشر اهلجري قدم إىل املدينة املنورة أعداد كبرية مـن املسـلمني   
وذلك لكثرة  ؛الشناقطة طلباً للعلم الشرعي ، وتزايدوا بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة 

املدارس واألربطة اليت سهلت : مثل ؛ ف يف املدينة املنورة على املؤسسات التعليمية األوقا
وفرت هلـم  حيام املعيشية ، وكانت هذه األوقاف مأوى للفقراء املساكني ااورين اليت 

ومتتعـوا بوضـع   ، هم على التفرغ لطلب العلم الشرعي تنما يكفيهم من املعيشة ، وأعا
  .)١(بأس به اقتصادي واجتماعي ال

  :أما جمتمع املدينة املنورة خالل القرن الرابع عشر اهلجري فإنه يتكون مما يلي 
وهذه الفئة متتعت مبكانة مرموقة من : بهم األئمة واخلطباء ومفئة العلماء  : الفئـة األوىل

قبل الدولة العثمانية ، وحصلوا على جزء كبري من األوقاف اخلاصة باملدينة املنـورة مـن   
لواليات العثمانية حىت يتسىن هلم طلب العلم الشرعي كتقدير من قبل الدولة العثمانيـة ؛  ا

وذلك ملكانتهم الدينية ؛ فمنحتهم اجلرايات السخية اليت تعرف باإلكرامات اليت كانـت  
تدون يف دفتر عن كل سنة ؛ إال أن هذه اجلرايات كانت تكثر وتقـل أحيانـاً بسـبب    

الوالة واألشراف ، وكثرياً ما كانت تنقطع بسبب ذلك وال تصل اخلالفات السياسية بني 
  .)٢(إىل املستحقني
وهـذه الفئـة   : دنيني أو غري ذلـك  املعسكريني و الفئة موظفي الدولة  : الفئـة الثانية

وخاصة األشخاص الذين تقلدوا ؛ حظيت بتقدير مادي ومعنوي من قبل الدولة العثمانية 
كتاب العدل واخلطباء واحملتسبني من األفراد املنتمني إىل : ل مث؛ وظائف ذات صبغة دينية 

  .)٣(تلك الفئة

 ، وقد كان لكل طائفة حرفية شيٌخ متثل أصحاب احلرف املهنية املختلفة : الفئـة الثالثة
ولكل طائفة حرفية جملس يعقد إما دوريـاً   .إما لكرب سنه أو ألقدميته  ؛من نفس الطائفة 

أو عند احلاجة اليت يقررها شيخ الطائفة ، وله نائب ينوب عنه أثنـاء  فترة يتفق عليها يف 

                                                 
 . ٨٩ - ٨٨ سكة حديد احلجاز ، ص:  عزة بنت عوض اجلهين )١(
:  ؛ حممد بن راضي احلسـيين  ٩١ - ٩٠ د احلجاز ، صسكة حدي:  اجلهينبنت عوض عزة ) ٢(

 . ٤٠ملدينة يف القرن الثاين عشر ، ص الشعر يف ا
 . ٩١ - ٩٠ سكة حديد احلجاز ، ص:  عوض اجلهينبنت عزة ) ٣(
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كل طائفة نقيب يقوم بإبالغ أوامر الشيخ أو نائبه جلميع معلمـي  لو. ه ـمرضه أو غياب
وكانت مجيع الطوائف احلرفية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإدارة البلدية ، ولديها علـم   .احلرفة 

هلا احلق يف متابعة أي فرد من أفراد الطائفة عن طريق الشيخ بكل ما يدور لدى الطائفة ، و
  .)١(أو نائبه

  :احليـاة العلميـة  -

به سار التعلم يف املدينة املنورة خالل العصر العثماين على نفس املنهج الذي كان معموالً 
الذي متثل يف طلب العلم من خالل حلقات الدروس الـيت  يف العصور اإلسالمية السابقة 

  .مها العلماء يف املسجد النبوي الشريف أو يف املدارس أو غريها من أماكن التعليمينظ كان

إذ درس فيـه  ؛ املسجد النبوي كان حموراً للحركة التعليمية يف املدينة املنـورة   وقد كان
أعداد كبرية من العلماء الذين قدموا من كافة األقطار اإلسالمية ، فعقدوا فيه كثرياً مـن  

وغريهـا مـن العلـوم ،    ، وعلوم اللغة العربية ، علوم القرآن : مثل ؛ دريس حلقات الت
وحتصلوا ، واستفاد منهم مجٌع كبري من طلبة العلم خالل جماورم املسجد النبوي الشريف 

  . )٢(على إجازات خمتلفة يف كثريٍ من العلوم الشرعية وغريها من العلوم

ة الفجر حىت بعد صالة العشـاء حسـب   وكانت هذه احللقات تعقد يومياً من بعد صال
الوقت املخصص لكل حلقة من احللقات العلمية ، وكل طالب من طلبة العلم لـه حـق   
االختيار يف الوقت الذي يناسبه ويف العلم الذي جيد فيه ميالً ورغبة ، وقد يدرس الطالب 

ر العلمـاء  بـا حلقة علمية يدرس فيها ك) ٢٠( بلغت حنو ، وقدأحياناً يف أكثر من حلقة 
هذه احللقات العلمية كثرياً من العلماء والقضاة واملدرسـني   تخرجوقد . خمتلف العلوم 

ويف أوائل .  )٣(وبناة احلضارة اإلسالمية ، وسامهوا مسامهة فعالة يف بناء اتمع اإلسالمي

                                                 
 . ٢٣١ صور من احلياة االجتماعية ، ص:  ياسني اخلياري) ١(
 . ٨٦ - ٨٤ ، ص ٣ جالتاريخ الشامل للمدينة املنورة ، :  عبد الباسط بدر) ٢(
 . ٥٨ فصول من تاريخ املدينة ، ص:  علي حافظ) ٣(
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عدد  والتحق ا، القرن الرابع عشر اهلجري كثرت املدارس يف املدينة املنورة وزاد عددها 
  .)١(كبري من طلبة العلم الذين تلقوا فيها كثرياً من العلوم واملعارف املختلفة

م بدأت الدولة العثمانية يف تأسيس املـدارس التحضـريية   ١٨٩٢ / هـ١٣١٠ ويف عام
ت املدرسة الرشيدية يف تلك السـنة ، مث زاد عـدد   شأنبتدائية يف املدينة املنورة ؛ فأواال

وثالث مدارس ابتدائية ، ومدرستان حملـو  ، أربع مدارس حتضريية  املدارس التحضريية إىل
  .)٢(األمية

ـ  –أسيس املدرسة اإلعدادية ـم مت ت١٩٠٠ / هـ١٣١٨ امـويف ع ي يف مسـتوى  وه
فصول ، مث أضيف إليها فصل سادس باسم  ة، وكانت مكونة من مخس -املدارس الثانوية 

  .جيهية وهو مبستوى السنة التو)  إحضاري فصلي جامعي (

 :أما املواد اليت تدرس يف املدرسة اإلعدادية يف املدينة املنورة فكانت على النحـو التـايل   
عربية وصرفها ، حنو اللغة التركية وصرفها ، اللغة الوم الدينية ، املعلومات الدينية ، حنو لالع

، احلساب ، اهلندسة اجلرب ، التاريخ اإلسالمي والعثماين ، اجلغرافيا العامة ، اللغة الفارسية 
  . )٣(حتسني اخلط، اخلطية والسطحية 

بتعاث أربعة منـهم كـل عـام إىل    اوبعد خترج الطالب من املدرسة اإلعدادية كان يتم 
سطنبول أو دمشق أو القدس ، أما بقية التالميذ فكانوا يلتحقـون  إاملدارس السلطانية يف 

إذ كان يتم االلتحاق ذه الـدار   ؛ م١٩٠٩/ هـ ١٣٢٧ بدار املعلمني اليت افتتحت عام
ريـاالت   ةتصرف هلم مكافأة شهرية مقدارها ثالث، وبعد التخرج من املدرسة اإلعدادية 

                                                 
ـ  :؛ علي بن موسى  ١٤٩ -١٤٨ ، ص هـ١٣٠١احلجاز  : سالنامة) ١(  ةرسالة يف وصف املدين

 . ٥٢ ص املنورة ،
ة املنورة ، النـادي األديب باملدينـة   ـصور وذكريات عن املدينة املنورة ، املدين : عثمان حافظ) ٢(

 . ١٦٦ م ، ص١٩٨٣ / هـ١٤٠٣ ، ١ ، ط رةاملنو
دار العلوم ، ،  التعليم يف مكة واملدينة آخر العهد العثماين ، الرياض: حممد عبد الرمحن الشامخ ) ٣(
 . ٧٥م ، ص ١٩٧٣ / هـ١٣٩٣،  ٣ ط
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، فكانوا يتعلمون فيها أصول التدريس حىت يقوموا بالتدريس يف املدارس التحضريية  ةجميدي
  . )١(بية والتركيةواالبتدائية بعد خترجهم ، وكانت الدراسة بدار املعلمني باللغة العر

وظلت املدارس العثمانية تعطي دورها العلمي الذي كان حمدوداً يف أواخر العهد العثماين 
، مما جعـل  )٢(ألن التدريس يف هذه املدارس كان باللغة التركية  مع تقدمي فائدة حمدودة ؛

، لعسكرية كثرياً من الناس حيجمون عن االلتحاق بتلك املدارس خوفاً من إحلاق أبنائهم با
يف  قد أغلقت مجيع هذه املـدارس ودم اطمئنام من هذه املدارس خشية التتريك ، ـوع
  . )٣(نشوب احلرب العاملية األوىل نتيجةم ١٩١٥ / هـ١٣٣٤ عام

ـ ١٣٣٨ أما التعليم يف املدينة املنورة خالل العهد اهلامشي ، فقد تأخر حـىت عـام   /  هـ
كل مدرسة بفصلني ، وهذه املـدارس  ، ضريية حيث مت افتتاح أربع مدارس حت ؛ م١٩٢٠

املدرسة العلوية ، والفيصلية ، والعبدلية ، والزيدية ، مث مجعت يف مدرسة واحـدة  : هي 
  . )٤(لقلة املوارد املالية

، وكانت ذات مخسة فصـول  ، م أسست املدرسة الراقية ١٩٢٥ / هـ١٣٤٣ ويف عام
خرجون من املدرسة التحضريية يلتحقون وهي مرحلة بعد التحضريية ، فالطالب الذين يت

  . )٥(باملدرسة الراقية

                                                 
ـ ١٤٠٣،  ١ صور وذكريات عن املدينة املنورة ، املدينة املنـورة ، ط :  عثمان حافظ) ١(  / هـ

،  إقليم احلجاز وعوامل ضته احلديثة ، الريـاض  : ؛ إبراهيم الفوزان ١٦٨ - ١٦٧ م ، ص١٩٨٣
 . ٢٨١-٢٨٠ م ، ص١٩٨١ / هـ١٤٠١مطبعة الفرزدق ، 

؛  ٧٥ - ٧٤ ص، التعليم يف مكة واملدينة آخر العهـد العثمـاين   : حممد عبد الرمحن الشامخ  )٢(
 . ١٦٧٥ ص ، هـ١٣٨٨، ذي احلجة  ١٢ جملة املنهل عدد: عثمان حافظ 

التعلـيم يف مكـة   : حممد عبد الرمحن الشامخ  ؛ ١٦٨ صور وذكريات ، ص:  عثمان حافظ) ٣(
، ذي احلجـة   ١٢لة املنهل عـدد جم: عثمان حافظ ؛  ٧٥ - ٧٤ ص، واملدينة آخر العهد العثماين 

 .١٦٧٥ ص ،هـ ١٣٨٨
 . ١٦٢ ذكريات العهود الثالثة ، ص:  حممد حسني زيدان) ٤(
صـور  :  عثمان حـافظ  ؛ ١٦٣ - ١٦٢ ص، ذكريات العهود الثالثة  : زيدان حممد حسني )٥(

 . ١٧٢ وذكريات عن املدينة ، ص
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م يف ذلك عدد من أهل بل ساه ؛ومل يقتصر بناء املدارس على العثمانيني واألشراف فقط 
نشاء عددٍ من املدارس األهلية اليت توفر ألبنائهم الدراسـة  املدينة املوسرين ؛ فتسابقوا يف إ
  :من هذه املدارس و ؛عريب اإلسالمية ، وحتفظ هلم لسام ال

مدرسـة  واملدرسة اإلحسانية ، ومدرسة الشفاء ، ومدرسة بشري أغا ، واملدرسة اجلليلة ، 
، باإلضافة إىل مدرسة العلوم  )١(احلديث ، ومدرسة النجاحثروت أفندي ، ومدرسة دار 

  . )٢(الشرعية ، ومدرسة دار األيتام ، والصنائع الوطنية

نباً إىل جنب مع املسجد النبوي الشريف واملدارس يف نشر التعليم وقد سامهت الكتاتيب ج
حيث قامت بتعليم  ؛اإلسالمية املختلفة  يف املدينة املنورة منذ فجر اإلسالم وحىت العصور

،  )٣(مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكرمي ، باإلضافة إىل تعليم اللغة العربية واحلسـاب 
  :يف املدينة املنورة إىل قسمني رئيسيني وميكن تقسيم هذه الكتاتيب 

يتعلم فيها األطفال القراءة والكتابة والقرآن الكرمي ، باإلضافة إىل  :كتاتيب أولية  : أوالً
  .تعلم مبادئ علوم الدين واحلساب 

، يتعلم فيها األطفال والشـبان علـوم اللغـة العربيـة واآلداب      :كتاتيب راقية  : ثانياً
  . )٤(وم األخرىلالدين واحلديث وغريها من الع ويتوسعون يف علوم

ري أربعة وعشرين كتابـاً ،  ـيف املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلج بالكتاتي بلغت
  . )٥(خصص واحد منها لتعليم اللغة الفارسية

                                                 
 . ١٤٩ -١٤٨ هـ ، ص١٣٠١ سالنامة احلجاز) ١(
 . ١٨٠ صور من احلياة االجتماعية ، ص : ياسني اخلياري) ٢(
 .٥٤٩ ت ، ص.، د ٤ املعارف ، القاهرة ، دار املعارف ، ط : عبد اهللا بن مسلم بن قتبه) ٣(
 . ١٩٦ -١٩٥ ، ص التعليم يف املدينة املنورة : ناجي حممد األنصاري) ٤(
  . ٥٠ - ٤٩ وصف املدينة املنورة ، ص : علي بن موسى) ٥(
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طفى أمحد فقيه ، كتاب الشيخ مص: كان أشهرها ؛ ب تيوذكر جعفر فقيه عدداً من الكتا
القادر بشر ، وكتاب حممد الفاطمي ، وكتاب الشـريف املغـريب ،   عبد وكتاب الشيخ

  . )١(وكتاب جالل إلياس ، وغريها من الكتاتيب

كل شيخ معاشاً من اخلزينة النبوية  ، يتقاضىعدد الكتاتيب يف املسجد النبوي ستة وكان 
  .)٢(قاضى مائة قرش عثماينتقرش عثماين ، أما العريف في امائتمقداره 

؛ وخ الكتاتيب الذين كانوا خارج املسجد النبوي فلم يتقاضوا مرتبات من الدولة أما شي
بل كانوا يعتمدون على ما يدفعه هلم كل شهر أولياء أمور التالميذ والذي كـان يقـدر   

العلوم الدينية وعلـوم   يب تويلوكانت الكتات .للعريف  )٤(هواحد للشيخ وربي )٣(مبجيدي
  . )٥(اللغة العربية جل اهتمامها

وكانت منتشـرة   يف نشر التعليم باملدينة املنورةكما وجدت بعض األماكن اليت سامهت 
  .)٦(املكتبات واألربطة وغريها من أمكنة التعليم:  مثل؛ حول املسجد النبوي الشريف 

                                                 
تقرير عن ماض التعليم يف املدينة املنورة يف تلك الفترة ، خمطوط يف مكتبة الوثائق  : جعفر فقيه) ١(

التعليم يف مكـة   : هـ ؛ حممد عبد الرمحن الشامخ١٣٨٩ / ١١ / ١٤اريخ التربوية يف الرياض ، بت
 . ٩٧ ص واملدينة آخر العهد العثماين ،

 : عبد اللطيف بن دهيش ؛ تقرير عن ماض التعليم يف املدينة املنورة يف تلك الفترة:  جعفر فقيه) ٢(
،  ٣ عة والنشر والتوزيـع ، ط الكتاتيب يف احلرمني الشريفني وما حوهلا ، بريوت ، دار خضر للطبا

 . ٦٠ م ، ص١٩٩٧ / هـ١٤١٨
قرشا ، والقرش الواحد يساوي أربع هلالت ، واهلللـة تسـاوي   ) ٢٠(يساوي : ريال جميدي  )٣(

مالمـح احليـاة   : حممد علي مغريب : انظر . عشرين بارة ، وينسب إىل السلطان عبد ايد العثماين 
/ هــ  ١٤٠٢،  ١ابع عشر للهجرة ، جدة ، شركة امة ، ط االجتماعية يف احلجاز يف القرن الر

 . ١٨٩م ، ص ١٩٨٢
: حممد علـي مغـريب   : انظر . عملة هندية تداول يف احلجاز ، مساوية لريال جميدي : الروبية  )٤(

 .١٩٧مالمح احلياة االجتماعية يف احلجاز يف القرن الرابع عشر للهجرة ، ص 
ورة يف تلك الفترة ؛ حممد عبـد الـرمحن   ـتعليم يف املدينة املنتقرير عن ماض ال:  جعفر فقيه) ٥(

 . ٩٧ التعليم يف مكة واملدينة آخر العهد العثماين ، ص : الشامخ
 . ٥٣ - ٥٢ ، ص وصف املدينة املنورة رسالة يف:  علي بن موسى) ٦(
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  المدينة المنورة والثـورة العربيـة: ب 

  
  : عالقة الشريف حسين بالدولة العثمانية في عهد االتحاديين -

أمـرياً   )١(وا الشريف حسني بن عليعندما توىل االحتاديون السلطة يف الدولة العثمانية عين
على على احلجاز ، وذلك بعد الوعود اليت قطعها هلم مبساعدة الدولة العثمانية يف القضاء 

، وكـان حريصـاً   " اليمن -جند  –عسري "اجلزيرة العربية  األمراء الثائرين ضدها يف شبه
/  هـ١٣٢٦شوال ٦ال احلزب يف جلذلك سارع ر ؛هار والئه للدولة العثمانية على إظ
  . )٢(م ، بإصدار فرمان يقضي بتعيني الشريف حسني أمرياً على مكة١٩٠٨من أكتوبر  ١١

                                                 
 سـطنبول سـنة  إهو احلسني بن علي بن حممد بن عون ، ولـد يف مدينـة   : الشريف حسني ) ١(

اهللا ، وعمل إىل جانب عمه الشريف عبـد  مكة املكرمةـى تعليمه بـم ، وتلق١٨٥٣ / هـ١٢٧٠
ـ ـوتعرف على أح، ون احلكم ؤواكتسب خربة يف ش، أمري مكة  وبعـد   .ازية ـوال القبائل احلج

لى مكـة ، ويف  ـم عني احلسني بن علي أمرياً ع١٩٠٨ / هـ١٣٢٦إعالن الدستور العثماين سنة 
ـ ١٣٥٠ربية ، تويف سنة ـم نادى بنفسه ملكاً على البالد الع١٩١٦ / هـ١٣٣٥حمرم سنة   / هـ
  .م ١٩٣١

؛  ١٨٥ -١٨٢ ة املكرمـة يف العهـد العثمـاين ، ص   ـأمراء مك: إمساعيل حقي جارشلي : انظر 
ـ ١٤١٢ورات جلنة تاريخ األردن ، عمـان ،  ـيف تارخينا احلديث ، منش : سليمان موسى  / هـ

 . ٢٥ -١٩ م ، ص١٩٩٢
،  ٢ العالقات العربية التركية مـن منظـور تركـي ، ج   : حممد أبو العز ، وأكمل الدين أغلو ) ٢(

 : ؛ هنادي غوامنة ١٠٢ م ، ص١٩٩٣ / هـ١٤١٣القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 
ـ ١٤٠٩، عمـان ، دار الفكـر ،    ١ ، ط)  م١٩٢٥ - ١٩١٠ (اململكة اهلامشية احلجازية   / هـ

الثورة العربية يف بـالد احلجـاز    : ؛ جيهان بنت إبراهيم عبد الرحيم ١٥٠- ١٤٩ م ، ص١٩٨٩
ـ ١٣٤٤ -١٣٣٤ (وأثرها السيئ يف بالد الشام والعراق يف املشـرق اإلسـالمي    -١٩١٦ / هـ

كليـة  ،  التارخيية واحلضارية العليا لقسم الدراسات مقدمة ، رسالة ماجستري غري منشورة)  م١٩٢٥
 . ٢٥ ، ص ١ م ، ج٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥إلسالمية ، جامعة أم القرى ، الشريعة والدراسات ا
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 / هـ١٣٣١-١٣٢٦ (وقد استطـاع الشريف حسني خالل السنوات األوىل من إمارته 
ضد األمراء العـرب بـأمر الدولـة    من احلمالت  اًأن خيوض عدد)  م١٩١٣ - ١٩٠٨
  . )١(العثمانية

بـل تـدهورت   ؛  تدم طويالً بني العثمانيني والشريف حسني مل لكن هذه العالقة احلسنة
تطبيق السياسية املركزيـة  يف  وذلك عندما فكرت الدولة العثمانيةودب اخلالف بينهما ، 

كماً بعاصـمة الدولـة دون   اليت كانت دف إىل ربط مجيع الواليات العثمانية ربطاً حم
، فأصـدر   )٢(استثناء مبا فيها والية احلجاز حىت حتد من نفوذ شريف مكة وتقلص سلطته

م وألغوا امتيازات احلجـاز  ١٩١٣ / هـ١٣٣١االحتاديون قانون الواليات اجلديد يف سنة
اديـة  احمللية اليت كان يتمتع ا يف السابق بسبب وضعه االقتصادي والديين جبعله والية ع

سكانه نظـام اخلدمة العسـكرية ،   ، وطبقوا على )٣(يطبق عليها قانون الواليات اجلديد
وطلبوا من الشريف حسني تنفيذ أحكام التجنيد اإلجباري يف احلجاز ، ومطالبته بأقساط 

عارض تطبيق  اًلكن الشريف حسين ؛ )٤(مالية ، وتغيري احملاكم الشرعية واستبداهلا بالعدلية
انني اجلديدة ، وعارض أيضاً مواصلة مد سكة حديد احلجاز إىل مكة املكرمة عن هذه القو

                                                 
حركة اليقظة العربية يف الشرق اآلسيوي ، دراسات يف تاريخ الشـرق العـريب   :  حممود منسي) ١(

؛ لطيفة ناصر  ١٦٧ م ، ص١٩٧٥ / هـ١٣٩٥، القـاهرة ، دار الفكر العريب ،  ٢ احلديث ، ط
 / هـ١٣٣٧ -١٣٣٢ (يف جند واحلجاز يف احلرب العاملية األوىل ، سياسة الدولة العثمانية  : املطلق
العامة لتعليم البنات كلية التربية  ة، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة للرئاس)  م١٩١٩ - ١٩١٤

 . ١٠٥ ، صم  ١٩٨٥ /هـ  ١٤٠٥للبنات يف جدة ، 
،  م١٩٨٧ / هـ١٤٠٧ورة العربية الكربى ، دمشق ، دار طالس ، ـالث:  فى طالسـمصط) ٢(
 . ٣٨ مملكة احلجاز ، ص:  ؛ طالب حممد وهيم ٩٨ ص

موقف احلامية العثمانية يف  : ؛ مرمي املهوس ٣٨ - ٣٧ مملكة احلجاز ، ص:  طالب حممد وهيم) ٣(
 . ٣٤ املدينة املنورة ، ص

الدولة العثمانية وشبه اجلزيرة العربيـة ، القـاهرة ، معهـد البحـوث     :  السيد رجب حراز) ٤(
سكة حديـد   : ؛ عزة بنت عوض اجلهين ٢٢٠ م ، ص١٩٧٩ / هـ١٣٩٠ ، والدراسات العربية

 . ١٣٥ص احلجاز ، 
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، وبدأ يستميل القبائل احلجازية إىل جانبه فشجعهم على معارضة األنظمة  )١(طريق جدة
وانني اجلديدة ، وأدت هذه املعارضة إىل تدهور األوضاع السياسـية واألمنيـة يف   ـوالق

القبائل واجلنود املرابطني يف الثكنات العسكرية يف عدد وحدثت مناوشات بني ، احلجاز 
  . )٢(من املدن احلجازية

وزادت العالقة سوءاً بعد أن أرسلت الدولة العثمانية وهيب باشا واليـاً جديـداً علـى    
احلجـاز الذي عرف بصرامته وحتمسه ملبـادئ مجعية االحتاد والترقي ، ومجعـت لـه   

، فعمل على تطبيق )٣(ة ، وزودته بعدد من القوات العسكريةالتنفيذية واإلداري: السلطتني 
ووضعه حتت املراقبـة  ، واحلد من تصرفاته ، القانون اجلديد ، ومضايقة الشريف حسني 

كل هـذه األمـور أدت إىل    .)٤(والقبض عليه إذا لزم األمر، وتقليص نفوذه ، الشديدة 
ديد وهيـب باشـا ، فأخـذ    حدوث أزمة شديدة بني الشريف حسني ووايل احلجاز اجل

وذلك بعد االشتباكات اليت حدثت بني رجـال الـوايل   ، الشريف جيهز نفسه للمقاومة 
، وأنصار الشريف الذين قاموا بإغالق الطريق الرئيسي الذي يربط بني جدة ومكة املكرمة 

وقتلوا مخسة من اجلنـود  ، وحاصروا النقاط العسكرية اليت كانت موجودة على الطريق 
  .)٥(مانينيالعث

                                                 
ورة العربية الكربى ومأساة الشريف حسني ، بريوت ، دار الكاتـب ،  ـأسرار الث : أمني سعيد) ١(
عربيـة  احلركة العربية املرحلة األوىل للنهضـة ال  : ؛ سليمان موسى ٤٧ - ٤٦ ت ، ص.، د ٢ ط

 . ٧٥ م ، ص١٩٧٧ / هـ١٣٩٧، بريوت ، دار النهار ، )  م١٩٢٤ -١٩٠٨ ( احلديثة
ـ ١٤٠٤حركة اجلامعة اإلسالمية ، عمان ، مكتبة الزرقـاء ،   : د فهد الشوابكةـأمح) ٢(  / هـ

سياسة حكومة احلجاز جتاه األقطار العربيـة  :  ؛ عبد املغيث مديرس النعماين ١٩٥ م ، ص١٩٨٤
 . ١٩ ، ص ١ ج ،ااورة 

ـ ١٩٣٤ى البايب احلليب ، ـالثورة العربية الكربى ، القاهرة ، مطبعة عيس:  دـأمني سعي) ٣( ،  هـ
 . ٣٨ مملكة احلجاز ، ص:  ؛ وهيم طالب ١٢٦،  ١٢٥،  ٥٥،  ٥٢ ، ص ١ ج
ـ  ١٦٧ حركة اليقظة العربية ، ص:  حممود منسي) ٤( العالقـات العثمانيـة   :  وافـ؛ فائق الص

 . ١٥٩ احلجازية ، ص
ربية الكـربى ،  ـورة العـالث:  ؛ مصطفى طالس ٤٦ أسرار الثورة العربية ، ص:  أمني سعيد) ٥(
 . ١٠٠ - ٩٩ ص



‐ ٣٧  - 
 

واستمرت هذه األزمة مدة أسبوعني ، وبسبب هذا التوتر قامت الدولة العثمانية بتهدئـة  
الوضع يف احلجاز ، وبعث الصدر األعظم برقية إىل الشريف حسني يطمئنه فيهـا بـأن   
الدولة العثمانية ال تنوي املساس حبقوق الشرافة واالمتيازات اليت يتمتع ا احلجاز ، وقـد  

  . )١(ذه الربقية يف املسجد احلرامقرئت ه

وملا أعلنت الدولة العثمانية دخوهلا يف احلرب العاملية األوىل الـيت اشـتعلت يف صـيف    
م بني بريطانيا وفرنسا وروسيا من جانب ، وأملانيا والنمسـا مـن   ١٩١٤/  هـ١٣٣٢

  . )٢(جانب آخر ، انضمت تركيا إىل جانب أملانيا والنمسا

م ، ١٩١٤ أكتوير/ هـ١٣٣٢ لعاملية األوىل يف شهر ذي احلجة سنةوبعد دخوهلا احلرب ا
سطنبول فتوى تنصـب علـى أن   إوأصدر شيخ اإلسالم يف ، أعلنت الدعوة إىل اجلهاد 

اجلهاد ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا فرض عني على مجيع رعايا الدولـة اإلسـالمية يف   
  . )٣(خمتلف الواليات

مانية مـن الشـريف   جب اجلهاد طلبت الدولة العثوبعد صدور فتوى شيخ اإلسالم بوا
وذلك ملكانته الدينية والسياسية واالجتماعية ، فرد عليهم الشريف ؛ إعالن اجلهاد حسني 

األسطول الربيطـاين   أن إعالن ذلك سيؤدي إىل قيام وخشي من ، حسني بالتأييد للجهاد
وتتسبب يف حدوث كارثـة  الذي كان مرابطاً يف البحر األمحر بضرب املوانئ احلجازية 

                                                 
،  ٣عمان ، الدار املتحدة للنشر ، ط  ، اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا بن احلسني:  عمر املديين) ١(

 . ٣٦ ملدينة املنورة ، صموقف احلامية العثمانية يف ا:  ؛ مرمي املهوس ٩٦ ص،  م١٩٨٥
 : ؛ حلمي حمروس إمساعيل ١٠٩ ، ص اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا بن احلسني:  عمر املديين) ٢(

تاريخ العرب احلديث من الغزو العثماين إىل اية احلرب العاملية األوىل ، القاهرة ، مؤسسة شـباب  
 . ٤٧٩ م ، ص١٩٩٧ / هـ١٤١٧اجلامعة ، 

العـامل العريب احلديث ، القاهرة ،  : ؛ جالل حيىي ١٠٨ الثورة العربية ، ص : مصطفى طالس) ٣(
؛ مطلق بن صـياح   ٤٥٩ - ٤٥٨ ص ، ١ج  م ،١٩٩٨ / هـ١٤١٨املكتب اجلامعي احلديث ، 

، )  م١٩٢٣ -١٩٠٨ / هـ١٣٤١-١٣٢٦ (الوجود العثماين يف مشال اجلزيرة العربية ، :  البلوي
كلية الشريعة والدراسات ، لقسم التاريخ والدراسات احلضارية مقدمة ، رسالة ماجستري غري منشورة

 . ١٤٣ م ، ص٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦اإلسالمية ، جامعة أم القرى ، 
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، وحىت يؤكد للدولة العثمانيـة تأييـده    )١(اقتصادية تتحول إىل جماعة شديدة يف احلجاز
الذي توجـه ـم إىل    )٢(ولده األمري فيصل  د قام بإرسال مخسني متطوعاً بصحبةللجها

  . )٣(حسن نواياه لتأكيددمشق 

أرسلت الدولة العثمانية عدداً من  وملا تأخر بقية املتطوعني الذين وعد م الشريف حسني
فأرسل الشريف حسني برقيـة  ، الربقيات إىل الشريف حسني تصر على إرسال املتطوعني 

إىل الصدر األعظم يؤكد فيها استعداده لدخول احلرب جبانـب الدولـة العثمانيـة إذا    
العـراق  ومنح سوريا و، العفو عن املعتقلني السياسيني العرب : وهي ؛ استجابت ملطالبه 

  . )٤(إدارة ال مركزية ، وأن تكون إمارة مكة وراثية

فزادت العالقة سوءاً بـني الطـرفني ،   ؛ لكن الدولة العثمانية مل توافق على هذه املطالب 
فأرسـل  ومنع األمري فيصل من مغادرة دمشق إال بعد قدوم املتطوعني مـن احلجـاز ،   

                                                 
،  ٣ ناصر الدين األسد ، وإحسـان عبـاس ، ط  : يقظة العرب ، ترمجة :  جورج أنطونيوس) ١(

: اهلامشيون ، ترمجـة   امللوك:  ؛ جيمس موريس ٢٢٥ -٢٢٤ م ، ص١٩٦٩بريوت ، دار العلم ، 
 . ٣٨ ت ، ص.املكتب العاملي للتأليف والترمجة ، بريوت ، د

االبن الثالـث للشـريف    ) :م ١٩٣٣-١٨٨٣/ هـ ١٣٥٢ -١٣٠٠: ( فيصل بن احلسني ) ٢(
وانتقل مع والده إىل إسطنبول حيث تلقى تعليمه هو وإخوانه باللغة العربية ، حسني ، ولد بالطائف 

عن مدينـة جـدة    اًم ، وانتخب نائب١٩٠٩/ هـ  ١٣٢٦ع والده إىل احلجاز عام اد مع، والتركية 
وعندما قامت الثورة العربية تـوىل قيـادة    .م ١٩١٣ /هـ ١٣٣١مبجلس املبعوثان العثمانيني عام 

وهـزم يف  ، م ١٩٢٠/ هــ  ١٣٣٨وأصبح ملك سوريا عام ، اجليش الشمايل املتجه إىل فلسطني 
ومت االتفاق بينهما على ، يف القاهرة  شق إىل إيطاليا واجتمع مع تشرشلدر دمفغا، معركة ميسلون 
:  انظر. تويف يف سويسرا ، ودفن يف بغداد م ، ١٩٢١/ هـ ١٣٣٩اً على العراق عام أن يصبح ملك

؛ أمـني   ١٦٦ – ١٦٥، ص  ٥ج بريوت ، دار العلم للماليـني ،  عالم ، خري الدين الزركلي ، األ
 . ٨٣٤ – ٨٣٣، ص  ٢ج دار اجليل ، رب ، ملوك الع: الرحياين 

ـ ١٤٠٩القضية العربية يف احلرب العاملية األوىل ، دمشق ، دار طـالس ،  :  توفيق برو) ٣(  / هـ
 . ٣٨ موقف احلامية يف املدينة املنورة ، ص : ؛ مرمي املهوس ٢٢١ م ، ص١٩٨٩

مـذكرات  :  ؛ مجال باشا ١١٤ اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا بن احلسني ، ص:  عمر املديين) ٤(
 .٢٣٦ م ، ص١٩٦٣ / هـ١٣٨٣أمحد شكري ، بغداد ، دار البصري ، : مجال باشا ، ترمجة 
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أن ااهدين أصروا على عدم السفر بني فيها رسالة أخرى للصدر األعظم الشريف حسني 
فإن كان لديهم الرغبة األكيدة فعليهم أن يقوموا بإرسال األمـري  ، إال برفقة األمري فيصل 

لذلك وافق الصدر األعظم على إرسـال األمـري    ؛فيصل حىت يأيت مبتطوعني إىل دمشق 
  . )١(فيصل إىل املدينة حىت يصطحب ااهدين معه ويأيت م إىل الشام

وبذلك متكن األمري فيصل من احلصول على إذن مغادرة دمشق يف الثاين عشر من رجب 
  .)٢(م١٩١٦ مايو سنة ١٦ / هـ١٣٣٤ سنة
  
  :وبوادر قيام الثورة العربية  ناتصاالت الشريف حسين بالبريطانيي -

بكل الوسائل إىل اجتذاب العرب إىل جانبها يف حرـا   -بصفة خاصة  -جنلترا إسعت 
كانت بني الشريف حسـني والدولـة    ، مستغلة العالقة السيئة اليتولة العثمانية ضد الد

  .)٣(وطموحه يف إقامة ملك عريب، ورغبته يف استقالل احلجاز ، العثمانية 
ضد األتراك ؛ ها الرئيسي ـليكون حليف اًجل ذلك اختارت بريطانيا الشريف حسينأمن 

 ة اليت يستمدها مـن ـوملكانته الديني، نية وسط القوات العثما وقعـع به من مـملا يتمت
سي لذلك االختيـار يرجـع إىل   ـولكن السبب الرئي ؛ )٤(نسبه ومنصبه على شرافة مكة

 ورد كتشنرـبالل – )٥(االبن الثاين للشريف حسني -بن احلسني  اهللاعبد ال األمريـاتص
                                                 

الثورة  : ؛ إبراهيم الشريفي ١١٥ اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا بن احلسني ، ص:  عمر املديين) ١(
 . ٢٤ ، ص م١٩٨٤ / هـ١٤٠٤العربية ودافعها وحصادها ، لندن ، مؤسسة العرب ، 

موقف احلاميـة باملدينـة    : ؛ مرمي املهوس ١٨٧ الثورة العربية الكربى ، ص : مصطفى طالس) ٢(
 . ٤٨ املنورة ، ص

 . ٤٨١ – ٤٨٠تاريخ العرب احلديث ، ص : حلمي حمروس إمساعيل  )٣(
 . ٢٢٠يقظة العرب ، ص :  جورج انطونيوس) ٤(
لشـريف  لاالبن الثاين ) : م  ١٩٥١ – ١٨٨٢/ هـ  ١٣٧٠ – ١٢٩٩( عبد اهللا بن احلسني ) ٥(

عـن مكـة يف    اًوعني نائب، وتلقى علومه يف األستانة أثناء إقامته مع والده فيها ، ولد مبكة ، حسني 
لدولة م ، وقام مع والده يف الثورة على ا١٩٠٩/  هـ١٣٢٧عام " النواب العثماين " ان جملس املبعوث

، ويف لشـرق األردن   اًم أصبح أمري١٩٢١/ هـ ١٣٣٩، ويف عام  م١٩١٦/ هـ ١٣٣٤العثمانية 
خـري   :انظـر   .طلق عليه لقب ملك ، قتل يوم اجلمعة يف املسجد األقصى أم ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٥

 . ٨٢، ص  ٤الدين الزركلي ، األعالم ، ج 
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(lord kitchener))األول من ربيع  يف األسبوع -املعتمد الربيطاين يف القاهرة  - )١
سطنبول حلضـور دورة  إم أثناء ذهابه من جدة إىل ١٩١٤فرباير عام /  هـ١٣٣٢األول

وحضر املقابلـة  ، حيث زار كتشنر وجعل ظاهر الزيارة ااملة البحتة ؛ جملس املبعوثان 
وكان ملماً  -السكرتري الشرقي يف دار املعتمد الربيطاين  - )٢() storrs(  رونالد ستورز

بن احلسني ومن ورائه والـده   اهللاهلدف احلقيقي منها هو تطلع عبد غة العربية ، وكانبالل
إىل بريطانيا لتشد أزر الشريف حسني إذا نشب صراع بينه وبني الدول العثمانية ، وبـني  
هلم العالقة السيئة القائمة بني رجال االحتاد والترقي وبني والده الشريف حسني بسـبب  

اهللا أن يستطلع من اللورد كتشنر موقـف  الده ، وحاول األمري عبدلى عزل وإصرارهم ع
مث أشار تلميحاً  ، احلكومة الربيطانية إذا نشب صراع بني الدولة العثمانية والشريف حسني

غري  ؛إىل أن والده على استعداد إلعالن الثورة على األتراك إذا ظفر بتشجيع من اخلارج 
من غـري  : حيث كان جوابه مثبطاً قائالً له ؛ رد كتشنر اهللا مل يظفر بشيء من اللوأن عبد

  .)٣(جنلترا ما دامت سياستها التقليدية هي الصداقة مع تركياإاحملتمل تدخل 
 /هــ  ١٣٣٢ومع تطور األحداث السياسية وإعالن احلرب العاملية األوىل يف رمضـان  

يف الـوزارة  ني كتشنر وزيراً للحـرب  ع، بريطانيا غمارها  وخوضم ، ١٩١٤ سأغسط
الده احلرب ، فأتيحت له الفرصة لترمجة ما دار ـية اليت تشكلت غداة دخول بـالربيطان

                                                 
سنة  ةقائد اجليش الربيطاين يف مصر ملدة إحدى عشر:  lord kitchener)( اللورد كتشنر)  ١(
ىل إمث بعد ذلك رجـع  ، يف لندن  ، مث قائٌد عاٌم )م ١٩٠٠ /هـ ١٣١٧ -م ١٨٨٩ /هـ ١٣٠٦(

ندالع احلرب وعني بعد ذلك وزيراً للحربية بعد ا ،مصر وشغل منصب معتمد وقنصل عام لربيطانيا 
، سياسة حكومة احلجاز جتاه األقطار العربية اـاورة   :النعماين  ثعبد املغي : انظر. العاملية األوىل 

 . ٢٠ص
القنصلية الربيطانية والسكرتري الشرقي للمنـدوب السـامي    يحد موظفأ ) :(storrsستورز ) ٢(

سياسة حكومة احلجاز جتاه األقطـار العربيـة   :  النعماين ثعبد املغي: انظر . الربيطاين يف القاهرة 
 . ٢١ ص، ااورة 

، لعـامل العريب احلـديث  ا:  الل حيىيـ؛ ج ٢١٢ة العرب ، ص ـيقظ: نطونيوس أورج ـج) ٣(
 ١٦١ العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجـاز ، ص : ؛ فائق بكر الصواف  ٤٥٠ – ٤٤٩ ص
- ١٦٢ . 
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أمـري   -تشجيع الشريف حسني  متثلت يفستطالعية ترمجة عملية تصاالت االيف هذه اال
ورأت بريطانيا أن اجم الدولـة  ، على حتريك ثورة عربية ضد الدولة العثمانية  -مكة 

طريق رعاياها العرب بعد أن بات من املؤكد دخول تركيا هذه احلـرب إىل   العثمانية عن
ويسـهل بـذلك   ، فتضمن بريطانيا بذلك حتطم الوحدة العثمانية ، جانب دوليت الوسط 

ظروف حرب أهلية جترب األتراك علـى حتويـل   إحداث مث ، ايار الدولة العثمانية داخلياً 
العثمانيـة أسـهل علـى بريطانيـا      ةهزمية الدولفتجعل ، قوام العسكرية حنو الثورة 

  .)١(وحليفاا
 مـع السـري هنـري مكمـاهون     الشريف بعد ذلـك يف مفاوضـات مطولـة    دخل

(macmahon))وكـان   عرفت فيما بعد مبراسالت الشريف حسني مكمـاهون  )٢ ،
م بعثها هنـري  ١٩١٦يناير  ٣٠/ هـ ١٣٣٤ربيع األول  ٢٥كرة مؤرخة يف آخرها مذ
كرة اختتمت املراسالت ، وذه املذ)٣(هي تكرار ملا ورد يف املذكرات السابقةمكماهون و
ن تقـوم السـلطات   أبني الشريف حسني ومكماهون باتفاق الطرفني علـى  اليت كانت 
بإعالن  مقابل قيامه من األموال واألسلحة إمداد الشريف حسني مبا حيتاج إليهالربيطانية ب

سالت حدود الدولة العربيـة الـيت   اومل يتضح يف هذه املرالثورة على الدولة العثمانية ، 
  .يكتنفها الغموض  تبل كانت املراسال؛ تعهدت بريطانيا باستقالهلا 

واتفاقه معهم على إعالن الثـورة ضـد   ،  بعد أن أى احلسني مراسالته مع الربيطانينيو
ىل السري مكماهون يف إ فبعث برسالة؛ بدأ يضع الترتيبات الالزمة لذلك ، الدولة العثمانية 

م يطلب مبلغ مخسني ألف جنيه ذهباً ومواد ١٩١٦/  ٢ / ١٩ -هـ ١٣٣٤/  ٤ / ١٠
متوينية وحربية حددها ، وطلب أن يكون ميناء بورسودان مكان تصدير هذه املواد ، وقد 

مـن مـارس    ١٠/ هـ ١٣٣٤من مجادى األوىل  ٦رد عليه السري مكماهون برسالة يف 
                                                 

 . ١٦٥العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجاز ، ص : فائق الصواف ) ١(
يطاين يف شغل منصب املندوب السامي الرب، بريطاين األصل :  (macmahon)مكماهون  ) ٢(

، ودخل يف ني الثورة العربية كان املسؤول عن سياستها وبعد إعالن الشريف حس،  نوالسودامصر 
سياسـة   :املغيث النعمـاين   عبد: انظر . فة بني الشريف حسني وبريطانيا املعرو ةاملهم املراسالت

 .٩١، ص  حكومة احلجاز جتاه األقطار العربية ااورة
 . ٢٧٥ – ٢٥١يقظة العرب ، ص  :نطونيوس أجورج ) ٣(
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ن كـل  أو، أن حكومة جاللة امللك صادقت على مجيع مطـالبكم  " ا بلغه فيهأم ١٩١٦
شيء رغبتم اإلسراع فيه ويف إرساله فهو مرسل مع رسولكم، واألشياء األخرى ستحضر 

  )١(..."بكل سرعة ممكنة وتبقى يف بور سودان حتت أمركم حلني ابتداء احلركة 

عة على ساحل البحر األمحر قبـل  كان األسطول الربيطاين قد هاجم املراكز العثمانية الواق
وذلك دف منع املؤن واألسلحة مـن الوصـول إىل القـوات    ، ثورة احلسني بن علي 

وتأييداً لثورة احلسني بن علي اليت توشك أن تندلع بعـد اتفـاق السـلطات    ، العثمانية 
  .)٢(الربيطانية معه على ذلك

خاصة مـع تزايـد   ؛ ملبالغة يف احلذر وقد اتبع الشريف السرية التامة يف ترتيباته للثورة وا
ا عليه من أجل إرسال كتائب املتطوعني من ، وتزايد ضغوطه)٣(شكوك الدولة العثمانية فيه

فأرسل ولده األمـري فيصـل إىل دمشـق     ، احلجاز لالشتراك يف احلملة الثانية على مصر
دعى أم اوم ، ١٩١٦يناير عام / هـ ١٣٣٤يف ربيع األول  )٤(متطوعاً نيوبصحبته مخس

ويف تلك األثناء كان األمري ، طالئع القوة اليت طلبت الدولة من والده جتهيزها من احلجاز 
فيصل يعمل على إعداد الترتيبات النهائية للثورة العربية بالتنسيق مع اجلماعات السرية من 

  .)٥(الشام

                                                 
:  ؛ سليمان موسـى  ٢٣٧العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجاز ، ص :  فائق الصواف) ١(
 . ٥٩، ص  ١راسالت التارخيية ، ج امل
ـ ـاجل: وة ـدة فتحي صفـجن) ٢( م ، دار ٢٠٠٠،  ٢وثائق الربيطانيـة ، ط  ـزيرة العربية يف ال

الوجود العثماين يف مشال اجلزيـرة  :  ؛ مطلق البلوي ٢٤٥ – ١٣٥، ص  ٢ ج وت ،، بريالساقي 
 .١٩٥ص ،  العربية

 . ٢٧٧، ص  يقظة العرب: نطونيوس أجورج ) ٣(
م ، ١٩٧٥اهرة ، دار الفكـر ،  ـسيوي ، القحركة اليقظة يف الشـرق اآل:  حمود منسيـم) ٤(
  . ٢٩٤ ص

 – ١١٣الثورة العربيـة ، ص  : د ؛ أمني سعي ٢٨١ة العرب ، ص ـيقظ: نطونيوس أجورج ) ٥(
  . ٦٧، ص  العربية الكربى ةاحلسني بن علي والثور: ؛ سليمان موسى  ١١٦
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ت قيادتـه ألـف   غادر مكة متوجهاً إىل املدينة وحت )١(األمري علي ويف الوقت نفسه كان
م وكان ١٩١٦أبريلنيسان  ٢٤/هـ١٣٣٤عام  ةمجادى اآلخر غرةيف ومخسمائة متطوع 

واستغل األمري علي بـن  ،  –وكيل الشريف يف املدينة  –)٢(ضيفاً على الشريف شحات
احلسني فترة إقامته جبمع املتطوعني وتدريبهم خارج املدينة حبجة املشاركة يف احلملة على 

مراقبة الوايل التركي وإقامـة عالقـات    فكانأما هدفه احلقيقي من ذلك ، قناة السويس 
االنضـمام  وأخذ العهود ب، وثيقة مع شيوخ حرب وجهينة وبلي وبين سامل وبين مسروح 

خذ األمري علي يتـدخل يف  أبل ؛ ، ومل يقتصر األمر على ذلك  لقتال معهماىل الثورة وإ
  .)٣(رفع شكوى إىل مجال باشاوه ءأثار استيامما ،ون واختصاصات احملافظ بصري باشا ؤش

                                                 
رافق أبـاه إىل  ، م ١٨٨٠ / هـ١٢٩٧ األمري علي بن احلسني ، ولد يف مكة عام:  األمري علي )١(
، وعند قيام الثـورة  نبول وتلقى دراسته ا ، وبعد عودته مع أبيه إىل احلجاز كان ساعده األمين سطإ

العربية توىل قيادة اجليش اجلنويب احملاصر للمدينة املنورة ، واستلمها من قائدها فخري باشا ، وعينـه  
والده أمرياً عليها ، ومع دخول قوات امللك عبد العزيز الطائف تنازل والده الشريف حسـني عـن   

ـ ١٩٢٤أكتوبر  ٣/ هـ ١٣٤٣ل ربيع األو ٤العرش له وبويع ملكاً على احلجاز يف  ره م ، وحاص
م ، ١٩٢٥/  ١٢/  ١٧ -هــ  ١٣٤٤/  ٦/  ١امللك عبدالعزيز وضيق عليه حىت استسلم لـه يف  

 - ٢٨١، ص  ٤األعـالم ، ج   :خري الدين الزركلـي   :انظر . ورحل إىل العراق ودفن يف بغداد 
،  م١٩٧٢ / ـه١٣٩٢،  ٢احلفيظ البساط ، ط  مؤسسة عبدصقر اجلزيرة ، : ؛ أمحد عطار  ٢٨٢

 . ٨٨٣ - ٧٢٨، ص  ٤ج 
توىل منصب قائمقام املدينة يف عهـد الشـريف    :الشريف شحات بن علي بن فهد بن مسلط ) ٢(

 . ٤٢٨تاريخ أمراء املدينة ، ص  :عارف أمحد عبد الغىن :  انظر. حسني 
الثـورة  مذكرايت عـن  : ؛ فايز الغصني  ١٤٦، ص  ١أسرار الثورة العربية ، ج : أمني سعيد ) ٣(

تـذكرة   : ل عبد احملسنآإبراهيم  ؛ ٢٧م ، ص ١٩٣٩ى ، دمشق ، مطبعة ابن زيدون العربية الكرب
  . ٢٠٠ -١٩٩، ص  ١أويل النهي والعرفان ، ج 

حد الضباط الذين أطاحوا حبكـم  أ)  م١٩٢٢ / هـ١٣٤٠–م ١٨٧٢ / هـ١٢٨٩: (مجال باشا 
 يف الدولـة  نييف عهد االحتادي ةللحربي اًعني وزير، م ١٩٠٨ / هـ١٣٢٦السلطان عبد احلميد سنة 

وهنـاك نكـل   ، وملا اندلعت احلرب العاملية األوىل عني قائداً ووالياً عسكرياً يف سوريا ، العثمانية 
:  انظـر . أحد األرمن مث عاد إىل تركيا بعد هزمية الدولة العثمانية ، وقتل على يد ، باألحرار العرب 

 .١٣٤ ، ص سكة حديد احلجاز: اجلهين  عزة
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افظ ، وأن ون احملؤعندئذ طلب مجال باشا من الشريف حسني منع ولده من التدخل يف ش
ن على قدوم فيصـل إىل  وصرين مإىل مكة ، فرد الشريف حسني أن ااهد يستدعي علياً

ـ  . )١(يتوىل قيادملاملدينة  ام مهمـة مجـع   وقد وافق مجال باشا على ذهاب فيصـل إلمت
مارس  ١٦ /هـ ١٣٣٤مجادى األوىل  ١١فترك فيصل دمشق يف، املتطوعني وايء م 

  . )٢(م١٩١٦
بب التقارير اليت كان حتركات الشريف حسني وأوالده عن احلكومة العثمانية بس ختفمل 

داوي وايل املدينة املنورة إىل مجال باشا ، وقائمقام ينبع بشري السع )٣(باشا يرسلها بصري
الذي استطاع أن جيمع معلومات وافية عن نشاط الشريف حسني وأبنائه املعادي للدولـة  

  .)٤(العثمانية واستمالته للقبائل وشيوخها
تبـاع  اكان يـرى   -ورغم قدرته على إحباط مساعي احلسني حينها  -لكن مجال باشا 

ىل الوثـائق الـيت   نه ما زال يفتقر إلتقرير اخلطوات الالحقة ؛ خصوصاً وأطة معينة ـخ
ن أو، سطنبول خشوا أن يفلت األمـر مـن أيـديهم    إ ولني يفؤ، ويبدو أن املس )٥(تدينه

  أن اقتراب شكوكهم من الصحة دفـع غري ؛يستخدم الشريف حسني املتطوعني ضدهم 
، مجال باشا إىل االحتراس واحلذر بعد ورود أخبار من املدينة عن حتركـات الشـريف   

بإيقـاف القـوات    م١٩١٦أواخر نيسان / هـ ١٣٣٤ دى األوىلصدر أوامره يف مجاأف

                                                 
 . ٢٦٧ احلركة العربية ، ص: مان موسى سلي) ١(
عبد ايد حممـود ،  : محد شكري ، حتقيق أعلي : مذكرات مجال باشا ، ترمجة : مجال باشا ) ٢(

،  مذكرايت عن الثورة العربية الكـربى  :فايز الغصني  ؛ ٢٤٤ ، ص م١٩٦٣مطبعة البصري ، بغداد 
 . ٢٠٩ص 

م ، مث ١٩١٢/ هــ  ١٣٣١ادة القوات العثمانية يف املدينة املنورة سـنة توىل قي: بصري باشا  )٣(
م انتهت سلطته مع قيام الثورة العربيـة ،  ١٩١٦/ هـ ١٣٣٤ويف سنة . أضيفت إليه حمافظة املدينة 

م إىل القوات العثمانية املرابطـة يف  ١٩١٧/ هـ ١٣٣٥وتوىل فخري باشا بدالً عنه ، ونقل يف عام 
 ت ،.د  ،دار كنان للطباعة والنشـر   تاريخ أمراء املدينة املنورة ،: ف عبد الغين عار: انظر . تبوك 
 . ٤٢٣ – ٤٢٢ص 

 .١٩٧ – ١٩٦اريخ العرب احلديث واملعاصر ، ص حماضرات يف ت: السيد رجب حراز ) ٤(
 . ٢٤٥ – ٢٤٤مذكرات مجال باشا ، ص : ال باشا مج) ٥(
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واملباشرة يف تدريب قوات املدينـة املنـورة وتسـليحهم    ، املتجهة إىل اليمن يف املدينة 
علـي  : مـن األمرييـن    باألسلحة اليت يفترض تسليمها للمتطوعة ، كما أمر مبراقبة كلٍ

الكمائن اليت نصبتها العشـائر   باشا عن ، وذلك عقب األخبار اليت نقلها بصريوفيصل 
  .)١(املوالية للحسني يف طريق القوات املتجهة إىل اليمن

قـة تعزيـزات   برف )٢(باشـا  تعداداته وبعث بأفضل قادته فخريومضى مجال باشا يف اس
يف الوقت نفسـه زار  .  )٣(باشا مهمة الدفاع عن املدينة املنورة عسكرية ليتوىل مع بصري

لتفقـد  ،  )٥(وطلعت ، ومجال ، )٤(أنور: ديني من احلكومة العثمانية املدينة أقطاب االحتا

                                                 
 – ٥٩ كة احلجـاز ، ص ـممل :وهيم طالب ؛  ٢٤٥مذكرات مجال باشا ، ص : مجال باشا ) ١(

٦٠ . 
، من أشهر قادة الدولة العثمانية ، م ١٨٦٩ /هـ ١٢٨٥ ولد يف روسجوك عام: فخري باشا ) ٢( 
رجـب   ٢٠ويف ، شترك يف مذابح األرمن ، وعني قائدا للفيلق احلادي عشر املـرابط يف سـوريا   ا

كبرية أثنـاء حصـار    رة ، وكانت له شهرةللمدينة املنو م عني قائدا١٩١٦ً مايو ٣٢ / هـ١٣٣٤
ـ ١٣٦٧املدينة املنورة من قبل جيوش الثورة العربية ، وكانت وفاته عام   :انظـر   .م ١٩٤٨ / هـ

  . ٤٢٤ - ٤٢٣ دمشق ، ص ، تاريخ أمراء املدينة املنورة: الغين  محد عبدأعارف 
 . ٢٤٦ص ، مذكرات مجال باشا : مجال باشا ) ٣(
كبري يف خلع السـلطان   قام بدور:  ) م١٩٢٢ - ١٨٨٢/  هـ١٣٤٠ - ١٢٩٩ (نور باشا أ) ٤(

شكل ، م ١٩١٤ / هـ١٣٣٢للحربية عام  اًأصبح وزير، م ١٩٠٨ /هـ ١٣٢٦الثاين  داحلمي عبد
جنـدة  :  انظر. محد مجال باشا ، اغتيل يف مسرقند أمع طلعت باشا و ةمثلث احلكم يف الدولة العثماني

 . ١٠٠ص ،  ١ بية يف الوثائق الربيطانية ،جاجلزيرة العر :فتحي صفوة 
درس القـانون  ، ة ربولد يف ادن:  )م ١٩٢١ - ١٨٧٢ / هـ١٣٤٠ - ١٢٨٩ (طلعت باشا ) ٥(

ـ  ، اكان من أوائل الذين انضموا إىل مجعية االحتاد والترقي ، يف سالونيك  يف جملـس   اًنتخـب نائب
مجـال  نور باشا وأة احلاكمة مع ية اللجنة الثالثصبح أحد قادأمث توىل وزارة الداخلية ، و، املبعوثان 

هرب بعد  .م ١٩١٧نوفمرب ١٠ / هـ١٣٣٦بعد سعيد حليم يف حمرم  توىل الصدارة العظمى. باشا 
خـر  آحد األرمن يف أهزمية الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل إىل أملانيا اليت اغتيل فيه على يد 

ـ   :جندة فتحي صفوة :  انظر . م١٩١٨ /هـ ١٣٤٠خر ربيع اآل ة يف الوثـائق  ـاجلزيـرة العربي
 . ٥٠٩ - ٥٠١ تاريخ الدولة العثمانية ، ص :رسالن أشكيب  ؛ ١٠٨ص ،  ١ ج الربيطانية ،
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وتشكيل جيش بقيادة فيصل من املتطوعني للمساعدة يف محلـة قنـاة   ، الة احلجاز ـح
  .)١(ن أنور باشااالسويس ، وكان األمريان علي وفيصل ال يفارق

، فـأمر  وقتيـاً   ولواحلسني  ومع ذلك فإن مجال باشا مل يزل يأمل يف استدراج الشريف
  .)٢(املبالغ اليت طلبها لسد نفقات املتطوعني حاكم املدينة بتسليم الشريف علي

، م ١٩١٦مايو  ١٦/ هـ ١٣٣٤ كان وصول فيصل إىل املدينة املنورة يف مجادى األوىل
قائد احلملة  -فخري باشا مع وكان أخوه علي يف استقباله ، وتبودلت الزيارات والوالئم 

وكان اهلدف من هذه الزيارات ،  )٣(- حمافظ املدينة املنورة -باشا  وبصري -احلجازية 
  .اليت كانت حتوم حوهلما  كإبعاد الريبة والشكو

وكان األمري علي تلقى تعليمات ، ووصلت قبل وصوله قوة خريي بك املتجهة إىل اليمن 
الشريف حسـني  تقضي بأن مينعها من التقدم إىل مكة مهما يكلفه ذلك ، مما زاد خماوف 

اليمن فيفتكوا بالشريف حسني وأوالده من أن يتوجه هذا اجليش إىل مكة حبجة السفر إىل 
  .)٤(مكة مع القوة التركية الباقية فيها ويدخلوا
م تلقى األمري علي تعليمات جديدة من ١٩١٦مايو ٢٤/  هـ١٣٣٤ رجب ٢١ ويف يوم

ولـذلك طلـب   ؛ خـر  آثورة زمناً قد رجع فلم يبق سبب لتأجيل ال ن فيصالًإإذ  ؛أبيه 
الشريف من علي أن حيدد اليوم الذي تنشب فيه الثورة يف املدينة وخيرب والده فيه يف وقت 

فتشاور األخوان واتفقا علـى  ، مناسب ، وكان البد كذلك أن خيرب كبار شيوخ القبائل 
خيربانـه   م ، وبعثا برسالة إىل والدمها١٩١٦ / ٦/  ٥ -هـ ١٣٣٤/  ٨/  ٤يوم االثنني 

                                                 
جملة املنـهل ،  :  ؛ عبد احلق نقشبندي ٩٢ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ١(

 . ٣٣٩، ص هـ ١٣٨٢يف مجادى الثانية  ٦، ج  ٢٣جملد 
 .  ٢٤٧ال باشا ، ص مج تمذكرا :مجال باشا ) ٢(
 :؛ عبد احلـق نقشـبندي    ٢١٤ ، ص ٢ جند واحلجاز يف الوثائق الربيطانية ، ج: جندة فتحي  )٣(

 . ٣٣٩هـ ، ص  ١٣٨٢، من مجادى الثانية  ٦، ج  ٢٣جملة املنهل ، جملد  جدة ،
الثورة العربية الكـربى ،  : أمني سعيد  ؛ ٢٨٩ – ٢٨٨يقظة العرب ، ص :  نطونيوسأجورج ) ٤(

  . ١١٩، ص  ١ج 
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       علـي  كالً من الشـريف  وملا مت االتفاق ائياً على إعالن الثورة قابل بعد ذلك، بذلك 
م وأطلعاه ١٩١٦مايو  ٣٠ / هـ١٣٣٤من شعبان  ٢فيصل فخري باشا يوم  الشريفو

على صورة الربقية األخرية اليت أرسلها أنور باشا إىل والدمها وقد هدده فيها وتوعده بقوله 
ـ جي: "  ون ؤب على كل موظف أن يلزم حدود وظيفته فال يتجاوزها ، وال يتدخل يف ش

نـه جيـب   أو، وإال اضطررت الختاذ اإلجراءات املقتضية يف مثل هذه األحوال ؛ الدولة 
  .... ".، واستدعاء علي من املدينة إرسال املتطوعني بال تردد 

سيعود إىل  اًن عليأو، رار يف العمل مل يعد يف إمكاما االستمأنه بعد هذه الربقية  أخرباهو
وتقرر أن يبقى فيصل ، ما جاء يف الربقية إلشارة والده ، فاعتذر فخري باشا عمكة طبقاً 

  .)١(يف املدينة املنورة لقيادة ااهدين بدالً من أخيه
ألول ا ففي اليوم، روف ببضعة أيام ـوقد قامت الثورة يف املدينة قبل موعدها الرمسي املع

ـ  ـم غ١٩١٦الثاين من يونيو / هـ ١٣٣٤شعبان  من لي وفيصـل  ـادر األمـريان ع
، وأرسال كتاباً إىل فخري باشا يقوالن  )٢(خارج املدينة املقيمونن وتطوعـا املـومعهم

فقد عدنا إىل مكة بناء علـى  ... ساؤوا الظن فينا أن رجال احلكومة إحيث : " ... فيه 
  .)٣(... "الربقية اليت تلقيناها 

هجـان  ) ٢٠٠( ع حاشـيتهما و ـعلى الفور م فيصلوالشريف  عليالشريف با ـورك
 ٢ ويف، " اخلانق " ما حىت بلغا ـفسلكا الطريق الشرقي وظال يف مسريه،  ةقاصدين مك

عادا إىل أبيار علي وأرسال الرسـل إىل القبائـل    م١٩١٦يونيو  ٣ / هـ١٣٣٤ شعبان
  .)٤(ام ملوافامايدعو

  
  

                                                 
أسرار الثورة العربيـة ،  : عيد أمني س؛  ١٢٠، ص  ١ج  الثورة العربية الكربى ،: أمني سعيد ) ١(

 . ٦٠ص 
 .٢٧٣احلركة العربية ، ص : يمان موسى سل) ٢(
 .١٢١، ص  ١سرار الثورة العربية الكربى ، ج أ: أمني سعيد ) ٣(
  . ٦١أسرار الثورة العربية ، ص  :أمني سعيد ؛  ٩٢، صذكريات العهود الثالثة : مد زيدان حم) ٤(
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  :العربية وحصار المدينة المنورة قيام الثورة 
  

، ن علي وفيصل ومغادرما املدينة املنورة إىل مكة يعندما تسلم فخري باشا رسالة األمري
سارع فخري باشا مع عدد من ضباطه إىل معسكرمها فلم جيد أحداً ، وأرسـل بعـض   

باشـا بـأن   وأيقن فخري ،  )١(فلم يعثروا عليهما، خيالته يف طريق مكة ليقبضوا عليهما 
فأرسل برقية إىل مجال باشا  ؛وبدأ يتصرف بسرعة ومهارة ، الثورة قاب قوسني أو أدىن 

مث وزع بعض قواته ، ويطلب إمداده بالذخائر واملؤن على وجه السرعة ، خيربه مبا حدث 
، ونظـم دوريـات   وأمر حبفر اخلنادق ، وأقام نقاط مراقبة متعددة ، على أطراف املدينة 

 شـعبان  ٢ يف )٣(أما األمريان علي وفيصل فرجعا إىل بئر املاشي.  )٢(ل املدينةاحلراسة حو
وكانت خطتـهما  ،  )٤(وأخذا جيمعان حوهلما القبائل، م ١٩١٦يونيو  ٣/  هـ١٣٣٤

  :مبنية على النحو التايل 
مث التوجه إىل العوايل وجعلها مركز ، مراسلة القبائل البعيدة والتجمع يف بئر املاشي  – ١
  .قيادة ال
مهامجة املدينة املنورة بقوة من الداخل مبجموعات من الرجـال بقيـادة الشـريف     – ٢

  .محد بن مجعان من آبار علي أشحات بن علي من العوايل و
  .مهامجة سكة حديد احلجاز بقوة كبرية بقيادة األمري علي  – ٣

                                                 
م ، عمـان ،  ١٩١٨ – ١٩١٦ة العربية الكربى احلـرب يف احلـجاز الثور: سليمان موسى  )١( 

 ، اريخ الشامل للمدينة املنورةـالت: ط بدر ـعبد الباس؛  ٥٠م ، ص ١٩٨٩/ هـ ١٤١٠،  ١ط 
رة من ثورة الشريف حسني ، موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنو:  ؛ مرمي املهوس ٥١، ص  ٣ ج

 . ٤٩ص 
 . ٥١، ص  ٣ التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج: عبد الباسط بدر ) ٢(
كيلو متر مشال املدينة ) ٣٨(حمطة للقوافل على هضبة وادي العقيق الغربية على بعد : ر املاشي ئب )٣(

 معجم معامل احلجاز ، :عاتق البالدي :  انظر .وهي املرحلة األوىل على نظام القوافل القدمي ، ة املنور
 . ١٦٦ - ١٦٥ ص ، ١ ج
 . ٦١ورة العربية ، ص أسرار الث :أمني سعيد ) ٤(
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يف الثورة عنـد   لمشاركةل -احلويطات وبلى وغريها : مثل  -بعيدة طلب القبائل ال – ٤
  .)١(قيامها

وعسكروا عنـد  ، فتجمع للشريف علي وأخيه فيصل ما يزيد عن ألف ومخسمائة رجل 
، ووصلوا إىل مشـارف   )٢(مث حتركوا باجتاه املدينة املنورة، غدير حجر قرب آبار املاشي 

شرق ومنها إىل العوايل جنوب ، مث التفوا من ورائه إىل أطراف احلرة الشرقية ، جبل أحد 
غري  ؛ )٣(وكان يف حسام أن يفاجئوا اجليش العثماين فيقبضوا على زمام األمور، املدينة 

وكان اجلنود يف أبراج املراقبة ، ة أأن تصرف فخري باشا السريع ضيع عليهم فرصة املفاج
وأمر فخري باشـا بعـدم   ، وكانت املدفعية بانتظارهم أيضاً ، يرصدون احلشود املقتربة 

وحتصـن اجلنـود يف اخلنـادق    ، ار حىت يصبح املهامجون يف مرمى القـذائف  إطالق الن
ودوت ، ، فأمر علي وفيصل بإطالق نار كثيف متهيداً هلجوم قوي وسـريع   )٤(واملتاريس

واندفعت بعض خيالة املهامجني لتقتحم املواقع ، ورد اجلنود بعنف ، أصوات االنفجارات 
من اخلنادق واملتاريس ، وسقط  ت بنريان غزيرةولكنها فوجئ؛ األوىل جليش فخري باشا 

وأصيبت اخليل فارتدت على أعقاا ، وزحف املشاة ليعوضوا ، من القتلى واجلرحى  عدد
خذ املهامجون يتحركون بـبطء  أسه ، وـفواجهوا املصري نف، عن هجمة اخليالة الفاشلة 

وا إىل م ، فلجـؤ ت قذائف املدفعية تنصـب علـيه  وتوال، خذوا يتراجعون أمث ، شديد 
، وانصبت قذائف املدفعية على البساتني ، فجاتهم قوات فخري باشا بعنف ، البساتني 

وأمر بإحراقها للقضاء علـى  ، واستقدم فخري باشا عدداً من قواته وبدأ حياصر البساتني 
فحصدهم ، وحاول بعضهم اهلرب أثناء إطالق النار ، وأحيط باحملاصرين ، املتترسني فيها 

وبدأ فيصل ورجاله يف ، وجنح قليلون يف الفرار ، واستسلم آخرون ، يها رصاص اجلنود ف

                                                 
التاريخ الشـامل  : عبد الباسط بدر  ؛ ٢١٥ – ٢١٤، ص  ٢جند واحلجاز ، ج : جندة فتحي ) ١(

 . ٥٠ – ٤٩، ص  ٣ ج ، للمدينة املنورة
 . ٥١يخ الشامل للمدينة املنورة ، ص التار: عبد الباسط بدر ) ٢(
ـ  : ؛ عبد الباسط بدر  ٢٨٩يقظة العرب ، ص : نطونيوس أجورج  )٣(  ةالتاريخ الشـامل للمدين

 . ٥١، ص  ٣ ج املنورة ،
  . ٥٢، ص  ٣ريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج التا: عبد الباسط بدر ) ٤(
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الصفوف اخللفية االنسحاب حتت وطأة املقاومة الشديدة اليت حتولت إىل هجوم ضـخم  
  .وسقط عدد كبري من رجاله، تدعمه املدفعية 
 ، واليتيف آبار علي  اشتعلت معركة أخرى فقد ها يف العوايلكانت يف بدايت وبينما املعركة

محد بن مجعان وأخوه ناصر ومعهم عدد كبري من قبائل حرب وجهينة بـاهلجوم  أقام ا 
وهامجوا ، وتقدموا إىل وادي العقيق ووصلوا إىل قصر سعد ، على نقاط احلراسة املتقدمة 

اك حد كبار ضباطه األتـر أفوجه ، وبلغ اخلرب فخري باشا ، " عروة " مراكز املراقبة عند 
فتوقف ، وأمر بقصفهم باملدفعية ، ليقود قوة كبرية من ثكنة العنربية وقلعة سلع ملواجهتهم 

طون م مـن اجلهـات   ـيني حييوأحسوا أن اجلنود العثمان، زحف ابن مجيعان ورجاله 
فأمر ابن مجيعـان  ، لتفاف وراءهم وبدأت جمموعة من اجلهة الشمالية حتاول اال،  الثالث

  .وسقط عدد كبري منهم، ب حتت وابل النريان رجاله باالنسحا
وانسـحب  ، وخبسائر فادحة من الرجـال  ، وهكذا انتهى اهلجوم األول بالفشل الذريع 

حيث التقوا برفاقهم املنسحبني ، وأرسلوا الرسل طلبـاً لنجـدة   ؛ األشراف إىل الفريش 
من رجال القبائل وتوجه علي بنفسه ليجمع ما يستطيع مجعه ، الرجال والسالح والذخائر 

  .املوالية هلم
وتقدم ، اهلجوم الثاين تغطيه نريان غزيرة  للشريف علي حىت بدأفما أن وصلت اإلمدادات 

املهامجون حىت وصلوا إىل آبار املاشي وجتاوزوها إىل املدينة املنورة حىت أسوارها ، وقـام  
وقع فـيهم خسـائر   وأ، فخري باشا جوم مضاد قوي رد املهامجني ثانية على أعقام 

بدأت قوات الشريف علي بعد فشلها يف دخول املدينة املنورة  . )٢(ذخريم لنفاد )١(كبرية
قع يف غرب مواعدة فتمكنوا من االستيالء على ا ، االستيالء على بعض املناطق اليت حوهل

                                                 
 . ٥٥ص  - ٥٢ص  ، ٣، ج  للمدينة املنورة التاريخ الشامل: بد الباسط بدر ع) ١(
  . ٢٠١الثورة العربية الكربى ، ص : يد أمني سع) ٢(
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 )١(يف اجلفـر  ت وأخذ يف مواجهتـها تحرك فخري باشا للقضاء على هذه القوااملدينة ، ف
هـاجم  م ١٩١٦يونيـو   ١٢/ هـ ١٣٣٤شعبان  ١٥ففي يوم ،  )٢(والدرسية والعالوة

وانتهت هذه املعركة زمية قـوات  ، منطقة العالوة  يف فخري باشا قوات الشريف حسني
فخري باشا مبا حققه مـن   ومل يكتف.  )٣(ريعة وخاطفةـالشريف حسني يف معركة س

خذ أ.  )٤(ومتكن من احتالل بئر املاشي، ي بل استمر يف مطاردة قوات الشريف عل؛ نصر 
مث اجتـه إىل منطقـة العـويل    ،  )٥(بعد ذلك يف مهامجة القوات املتمركزة يف قبا وقربان

وسيقوا إىل ، وقبض على أهلها وأهل قبا وقربان ، وأمر قواته باهلجوم عليها ، وحاصرها 
بالقطار ليحكم فيهم مجال  أرسلوا إىل دمشق االعون يف الثورة ، ومنهضالسجن حبجة أم 

نفـيهم إىل األناضـول   اً من أنـور باشـا ب  باشا الذي أراد الفتك م لوال أن تلقى أمر
  .)٦(والروملي

 متيـز القـوات العثمانيـة   دخول املدينة املنورة إىل يف ويرجع فشل قوات الثورة العربية 
لذي تفتقر قوات الشريف يف الوقت ا؛ التسليح والتنظيم  بزيادة العدد وتقدما  ةاملوجود

                                                 
 معجم معامل احلجـاز ،  :عاتق البالدي :  انظر .غرب املدينة املنورة  زراعي يقع يف واد:  اجلفر) ١(
 . ١٥٣ ص ، ٢ ج
معجـم   :عاتق البالدي :  انظر . بيلة حرب تقع يف سفح جبل عريقرية لعوف من ق: العالوة ) ٢(

  .١٥٦ ص ، ٦ ج معامل احلجاز ،
 . ٨٢موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشريف حسني ، ص  :مرمي املهوس )٣(
م ، ١٩٢٥لعصرية ، بغداد تاريخ مقدرات العراق السياسية ، املكتبة ا :د طاهر املوصلي ـحمم) ٤(

 . ١٧٧، ص  ٢ج 
 . ٨٢ملنورة من ثورة الشريف حسني ، ص موقف احلامية العثمانية يف املدينة ا :مرمي املهوس )٥(
، جملة املنهل ، جملـد   جدة :؛ عبد احلق نقشبندي  ٥٦ة العربية ، ص احلرك : مان موسىيسل )٦(

  . ٣٤٠هـ ، ص ١٣٨٢، يف مجادى األخر  ٦، ج  ٢٣
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وتقدر القوات العثمانيـة املوجـودة يف    . )١(يف الذخرية زيادةحسني إىل التسليح اجليد وال
أورطتني مشـاة ،   جندي متمثلة يف )٣(ألف )١٥(إىل  )٢(لف جنديأ) ١٤( املدينة ما بني
 باإلضـافة إىل ،  )٥(ورشاشات ومدفعية قويـة ، استحكام  )٤(بلوكات )٣(االي هجانة و

أما قوات . )٦(ألف جندي )١٥(حول سكة حديد احلجاز اليت ال تقل عن لقوات املنتشرة ا
الف آ ) ٤( مقاتل ، ومل يكن معهـم إال   أالف)  ٦( قوات الثورة العربية فلم تزد عن 
، فلم يكونوا مـنظمني وال  يغلب عليهم البدو و،  )٧(بندقية صاحلة للعمل يف بداية الثورة

  .)٨(رشاشات واملدافعال شيء معهم ، وتنقصهم
؛ إىل التريث وطلب اإلمدادات واملزيد من القوات  وفيصالً اًدفع هذا الفشل الشريف علي

فرجال القبائل ال صرب هلم ؛ غري أن توقفهم كانت له نتائج سلبية على بعض القبائل املوالية 
ـ    أن وم وعلى الكر والفر ومعاودة القتال ، فكانوا يتوقعون دخول املدينـة مـع أول هج

سيتركه العثمانيون ، كما توقعوا أن تصلهم أموال كثرية مـن   الشيء الكثري ممايقتسموا 

                                                 
األهلية للنشـر  عمان ،  حممد جنار ،: ترمجة  ،أعمدة احلكمة السبعة : لورانس دوارد إتوماس ) ١(
 . ١٠٢م ، ص ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨توزيع ، وال
 .٣٠٩يقظة العرب ، ص : نطونيوس أجورج ) ٢(
الوثـائق   جنـد واحلجـاز يف  : ؛ جندة فتحي  ٢١٣رار الثورة العربية ، ص ـأس: عيد أمني س) ٣(

 . ٤٣٠ص  الربيطانية ،
التركية بولوك من املصدر بلوك ، أي تقسيم الفوج ، وهي  مجع بلك ، وهي يف اللغة: بلوكات ) ٤(

دور مصـر   :حممد علي بيومي :  انظر .وهي ما يعرف بالفصائل داخل السرايا والكتائب العسكرية 
، م ٢٠٠٦ / هـ١٤٢٦ة العلمية يف احلجاز إبان العصر العثماين ، القاهرة ، دار القاهرة ، ايـيف احل
 . ٦٦ ص

 .١٩٣، ص  ١الثورة العربية الكربى ، ج : د أمني سعي) ٥(
 . ٢١٣، ص  ١الثورة العربية الكربى ، ج : أمني سعيد ) ٦(
 . ٥٦حركة الثورة العربية ، ص : ى سليمان موس) ٧(
 . ٣١٣يقظة العرب ، ص : نطونيوس أجورج ) ٨(
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فظهـر علـيهم التملمـل ،     ما وصلهم كان دون طموحهم بكثري ؛الشريف حسني ، و
  .)١(انسحب منهم الكثري إىل قبائلهمو

فلم يلبث ، فخري باشا الذي وصلته تعزيزات سريعة من دمشق وكان ذلك خمالفا لوضع 
وخاض  م١٩١٦ منتصف شهر يوليو / هـ١٣٣٤ هلجوم يف شهر رمضان اىلإأن حتول 

، خريـم  ذنفاذ ل عركة احلساء اليت استطاع فيها أن يهزم جيش األشراف هزمية كبرية ؛م
بينما اجته فيصل حنـو  ، " ديرة مسروح " انسحاب األمري علي إىل غدير رابغ  مما أدى إىل

  .)٢("سامل من حرب ديرة بين " الشمال 
صدر السـلطان حممـد   أونتيجة إعالن الشريف حسني الثورة على الدولة العثمانية فقد 

أمريا علـى   )٤(مرسوماً سلطانياً بعزل الشريف حسني وتعيني الشريف علي حيدر )٣(رشاد
م ، ووصل األمري اجلديـد إىل املدينـة يف أول   ١٩١٦/ هـ ١٣٣٤شعبان  ٣٠مكة يف 
حيث قضى مثانيـة  ؛ وأكياس من الذهب  م مع حاشية كبرية١٩١٦/ هـ ١٣٣٤شوال 

.  )٥(وينفق أمواال جسيمة الستمالتهم، أشهر يبث يف أوساط القبائل دعاية واسعة لألتراك 

                                                 
 .٥٦، ص  ٣ج ، التاريخ الشامل للمدينة املنورة : عبد الباسط بدر ) ١(
 . ٤٥٢، ص  ٢جند واحلجاز ، ج : ؛ جندة فتحي  ٥٦الثورة العربية ، ص : سليمان موسى ) ٢(
/ هــ  ١٣٢٧احلميـد   توىل اخلالفة بعد خلع أخيه السلطان عبد : حمد رشادـالسلطان م) ٣(

شهور سنة  ةثتويف قبل هزمية الدولة العثمانية بثال ،احلرب العاملية األوىل  م ، وحدثت يف عهده١٩٠٩
 .  ٤٠٤إىل  ٣٣٨تاريخ الدولة العثمانية ، ص  :رسالن أشكيب :  انظر. م  ١٩١٩/ هـ ١٣٣٦

املطلب بن غالـب ،   من ذوي زيد وحفيد أمري مكة املكرمة األسبق عبد:  الشريف علي حيدر) ٤(
 مث عـني  ، أصبح عضو جملس األعيان ، م١٨٦٦مايو /هـ ١٢٨٢ سطنبول يف ذي احلجةإولد يف 

وبعد ثورة الشريف حسني عـني   م ،١٩١٠ديسمرب / هـ١٣٢٧ ذي احلجة ٣٠ وزيراً لألوقاف يف
فبقي يف املدينة املنورة مدة مث رجع ، ع دخوهلا بسبب الثورة ؛ ولكنه مل يستطأمرياً على مكة املكرمة 

اء أمر : يإمساعيل حقي جارشل:  انظر. م ١٩٣٥/  هـ١٣٥٤سطنبول ، تويف يف بريوت سنة إإىل 
 . ١٨٧ - ١٨٦ مكة املكرمة يف العهد العثماين ، ص

ذكريـات  : ؛ حممد حسني زيـدان   ٢٨١، ص  ٣١٢يقظة العرب ، ص : نطونيوس أجورج ) ٥(
؛  ٢٨١لة العثمانية وإقلـيم احلجـاز ، ص   العالقات بني الدو:  فائق الصواف؛  ٩٧العهود ، ص 

 .٢٨١ص ، احلركة العربية الكربى : سليمان موسى 
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وقد أسس فخري باشا لذلك جريدة احلجاز اليت كانت تطبع يف مطبعة الكلية اإلسالمية . 
  .)١(وتكتب عن انتصارام نشر الدعاية للقوات العثمانية علىلكي تساعد 

ضاض إىل بئر الغدير ، ووهنت عزميته ؛ النفأما يف اجلانب العسكري فقد انسحب فيصل 
 تكـن هنـاك خطـة    ومل،  )٢(وموت أعداد من قواته بسبب التعب، الكثريين من حوله 

واصل انسحابه " مث ،  )٣(حيث انسحب إىل غدير رابغ؛ الشريف علي وبني  للتنسيق بينه
إضافة إىل وصـول جنـدات   ، مما شجع فخري باشا على مواصلة اهلجوم ،  )٤("رابغ إىل 

، م ١٩١٦أكتوبر سنة / هـ ١٣٣٤تركية قوية تقدر بأكثر من فرقة يف شهر ذي احلجة 
فخري باشا يف خيف  ، فحاصره )٦(وانسحب إىل ينبع النخيل )٥(فازم األمري فيصل أمامها

اليت كانـت   )٧(احتلها فخري باشا وبني ينبع البحر خيف خنيل مبارك يف ينبع النخيل اليت

                                                 
 مكة املكرمـة ، عـدد   م القرى ،أجريدة  ؛ ١٠٥ذكريات العهود ، ص : حممد حسني زيدان )١(

 . ١ ص، هـ ١٣٤٧رجب ٢ يف ،  ٢٠٧
 . ٣٩شريكرمي ، شركة فن الطباعة ، ص : ترمجة الثورة يف الصحراء ، : لورنس ) ٢(
 . ٤٢٩، ص  ٢جند واحلجاز ، ج : حي جندة صفوة فت) ٣(
ولقد كانت يف السابق مركزاً ، البحر األمحر بني ينبع البحر وجدة  طئشاتقع على بلدة : رابغ ) ٤(

معجم معامل احلجاز ، : عاتق البالدي : انظر  .كيلومتر مشاالً  ١٥٥تبعد عن جدة الستراحة احلجيج 
، اء سكة حديد احلجـاز  ـواالقتصادية إلنش ةاألبعاد الدينية والسياسي :رمي العتييب ؛  ٥، ص  ٤ج 
 . ١٠٨ - ١٠٧ ص

، بغداد ، الدار  مذكرات نوري السعيد عن احلركات العسكرية للجيش العريب: نوري السعيد ) ٥(
فخري باشا والدفاع عن املدينة املنـورة  : ؛ ناجي كاشف كجمان  ٩٥ص العربية للموسوعات ، 

ذي  -يف شـوال   ٧املنان ، جملة مركز املدينة املنورة ، عـدد   أديب عبد: ترمجة  ملحمة ومأساة ،
 . ٨٣ ص، هـ ١٣٢٣احلجة 

عاتق :  انظر . فحل كثري القرى والعيون والسكان ، يقع غرب املدينة املنورة واد: ينبع النخيل ) ٦(
 . ٣٦ ص ، ١٠ ج معجم معامل احلجاز ، :عاتق البالدي 

دينـة  وهي ميناء املدينة املنورة مبنية على سهل واقع بني البحر واجلبل ، تبعد عن امل:  ينبع البحر) ٧(
؛  ٤٠ – ٣٩، ص  ١٠معجم معامل احلجـاز ، ج  : عاتق البالدي  : انظر .كم ٢٢٥ربع ساعات أ

األبعاد الدينية : ؛ رمي العتييب  ٣٨ العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجاز ، ص : فائق الصواف
 . ١٠٦ ص، واالقتصادية إلنشاء سكة حديد احلجاز  ةوالسياسي
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فرصـة   ا ارتد عن مهامجة فيصل وأضـاع ولكن فخري باش ؛ )١(بأيدي الدولة العثمانية
،  )٢(القضاء على الشريف فيصل ومن معه بسبب البوارج الربيطانية الراسـية يف البحـر  

خطـوط   الوة على بعـد ، ع )٣(القبائل املوالية لألشراف وتعرض قواته من اخللف هلجوم
  .)٤(االتصاالت والتموين مع املدينة املنورة

؛ مما أعطى الفرصة لفيصـل  كل ذلك أدى إىل انسحاب فخري باشا عن مهامجة فيصل 
، وكانت هذه بداية انتصـار الثـورة العربيـة     )٥(ينبع البحر ويدخلها ليتجه إىل حماصرة

  .)٦(لدولة العثمانية للحرباوخسارة 
بعد انسـحاب   )٧(لعثمانية يف اجلنوب فواصلت زحفها حىت أبيار أيب حصاينأما القوات ا

ولكن القوات العثمانية ما لبثت أن انسحبت بعد شهرين منـها   ؛قوات األمري علي منها 
  .)٨(مني مواصالا لثورة القبائل وصعوبة التغلب عليهاأبسبب صعوبة ت

رابغ وقوات األمري فيصل يف ينبع  يف العثمانية على قوات األمري عليضغط القوات ونتيجة 
اهللا قام األمـري عبـد  ، الذي كان يتوقع بني حلظة وأخرى هجوم القوات العثمانية عليه 

مبغادرة الطائف بعد سقوطها بيده قاصداً االشتراك يف املعارك اليت حول املدينـة املنـورة   
 تقدمـه  حيث سلك الطريق الشرقي وظل يف؛ لتخفيف الضغط على جيش علي وفيصل 

                                                 
 . ٩٥ريات العهود الثالثة ، ص ذك: حممد زيدان ) ١(
 . ٦٣،  ٦٢الثورة يف الصحراء ، ص : س لورن) ٢(
التاريخ الشامل للمدينـة  : ؛ عبد الباسط بدر  ٩٦ذكريات العهود الثالثة ، ص : ان حممد زيد) ٣(

 . ٥٩، ص  ٣ املنورة ، ج
 . ٤٥٤، ص  ٢جند واحلجاز ، ج : جندة فتحي ) ٤(
 . ٦٠، ص  ٣الشامل ، ج  التاريخ:  عبد الباسط بدر) ٥(
 . ٦٣الثورة يف الصحراء ، ص : لورنس  )٦(
. كيلو متـر  ) ١٥٤(حمطة قدمية على طريق القوافل ، تبعد عن املدينة املنورة : أبيار أيب حصاين  )٧(

 . ١٥٩، ص  ١معجم معامل احلجاز ، ج  :عاتق البالدي :  انظر
 . ٣٩ - ٣٨مذكرات نوري سعيد ، ص :  نوري سعيد) ٨(
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 سـنة  ربيع األول ٢ واختذه معسكراً جليشه يف )١(أن مير مبكة حىت بلغ وادي العيص دون
فأصبح حول املدينة ثالثة جيوش بعد مرور ثالثة ،  )٢(م١٩١٦ديسمرب ٢٧ / هـ١٣٣٥

  :هي ؛ أشهر على احلرب 
ومهمته  ،" غريب املدينة " ومقره بئر درويش ، بقيادة األمري فيصل : اجليش الشمايل  –١

  .مشاغلة فخري باشا ومنعه من بلوغ ينبع 
 منع القوات العثمانيةومهمته ، ومقره يف رابغ ، بقيادة األمري علي : اجليش اجلنويب  – ٢

  .ىل مكة إمن الزحف 
ومهمته ختريب السكة احلديدية بني الشـام  ، اهللا بقيادة األمري عبد: جليش الشرقي ا – ٣

  .)٣(واملدينة
يف القبائل الـيت كانـت مواليـة     املدينة املنورة أثر اهللا إىل جنوب عبدول األمريـوبوص

وتكون لديه جيش ،  ةها واالنضمام إىل جانب الثورففحملها على تغيري موق للعثمانيني ؛
، والتقى يف ربيـع األول  )٤(همن القبائل اليت انضمت إليمقاتل ألف  )٢٠( كبري يقدر بـ

إىل اليمن ، فقتـل  شرف بك يف طريقها أكية يقودها تر ببعثةم ١٩١٧يناير / هـ ١٣٣٥

                                                 
واد من روافد أضم ، يأخذ أعلى مياهه من حرة بن سنان مشال وادي ينبع ، مث : وادي العيص  )١(

الفرع ، والعني ، واحلصـني ،  : يتجه مشاالً حىت يصب يف وادي احلمض ، وفيه قرى عديدة ؛ منها 
 . ٢٠٠، ص  ٦معجم معامل احلجاز ، ج  :عاتق بن غيث البالدي :  انظر. وغريها 

الثورة العربيـة  : يد ؛ أمني سع ١٣٤ - ١٣٣ ، ص اآلثار الكاملة للملك عبداهللا: املدين  عمر )٢(
 . ٢١٧،  ٢١٤، ص  ١الكربى ، ج 

سـليمان   ؛ ٢١٧ - ٢١٤ - ١٢٢، ص  ١سـرار الثورة العربية الكربى ، ج أ: أمني سعيد ) ٣(
ـ ١٤١٤، املنـارة ق ، مطبعة ـرين ، دمشـامللف العريب يف القرن العش :املدين  م ، ١٩٩٨ / هـ

 . ٢٦٩ص 
اآلثار الكاملة ، : ؛ عمر املدين  ٢١٧، ص  ١سرار الثورة العربية الكربى ، ج أ: د ـأمني سعي) ٤(

 . ١٣٧ -١٣٤، ص 
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على أكياس الذهب إىل استيالئه باإلضافة ، أسري ) ٢٥٠( سر أكثر منأو،  شخصاً ثالثني
  .)١(وأربعة مدافع

وساعده على ذلك مفرزة ختريـب فنيـة   ،  )٢(وكان يهاجم سكة حديد احلجاز ليل ار
لتدرم على ختريب سكة حديـد   "نبورت داف" يقودها ضابط بريطاين برتبة ميجر امسه 

  .)٣(احلجاز
اهللا أدت إىل تبدل واضح يف الوضع العسكري يف ميدان املدينة ن حركة جيش األمري عبدإ

نـه  أفقد أصبح فخري باشا يواجه ثالثة جيوش عربية يف ثالث جهات ، وأدرك ؛ املنورة 
وهكذا تراجـع جناحـه   ، ع نه البد من اختاذ خطة للدفاأال يستطيع مواصلة اهلجوم ، و

وهو اجلناح الذي يعمل ضد قـوات  ، األمين من ينبع النخل ووادي الصفراء وبئر سعيد 
األمري فيصل ، وتراجع جناحه األيسر الذي كان يعمل ضد األمري علي ، وعمد فخـري  

لتقصـري  ؛  )٥(وجمزان وآبار علي )٤(جمزوباشا إىل إقامة خط دفاعه اجلديد يف بري درويش 
  .)٦(ط مواصالته وتضييق دائرة عملياتهخطو
م فخري باشا على حتويل خطتـه مـن   ـم أرغ١٩١٧/ هـ ١٣٣٥داية عام ـومنذ ب

اهلجوم إىل الدفاع ، فأصبح زمام املبادرة يف يد قوات الشريف حسني ، مما أدى إىل يئة 
ربيـع   ٢زحف جبيشه إىل الشمال والسيطرة على مدينة الوجه يف فيصل لل الفرصة لألمري

انية املوجودة ـا  قطع اتصال القوات العثم، و )٧(م١٩١٧يناير  ٢٥/ هـ ١٣٣٥اآلخر 

                                                 
جـاز يف الوثـائق   جنـد واحل : ؛ جندة فتحي  ٣١٧يقظة العرب ، ص : وس ـنطونيأجورج ) ١(

 . ٤١١، ص  ٣الربيطانية ، ج 
 . ١٣٦ص  اهللا ، ار الكاملة للملك عبداآلث: عمر املدين  )٢(
 . ١٤٠، ١٣٩،  ١٣٦، ص  اهللا اآلثار الكاملة للملك عبد: عمر املدين  )٣(
عـاتق بـن غيـث    : انظر . غدير يف وادي النقيع بني مدفع وبئر املاشي ، ومياهه دائمة : جمز ) ٤(

 .  ٢٩، ص  ٨معجم معامل احلجاز ، ج : البالدي 
 . ٢٠ثار الكاملة ، ص  اآل :؛ عمر املدين  ١٠٠، ص  ورة العربية الكربىالث: سليمان موسى ) ٥(
 .  ٢٩٦احلركة العربية ، ص : سليمان موسى ) ٦(
امللـف العـريب يف القـرن     :سليمان املدين  ؛ ٣١٢يقظة العرب ، ص : وس ـنطونيأجورج ) ٧(

 . ٢٧٣العشرين ، ص 
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ومن أهم النتائج املترتبة على االستيالء علـى  .  )١(رجل حبامية املدينة) ١٠٠٠( وعددها 
مة النطالق العمليات اهلجومية على خط سكة احلديد وقطع مهالوجه أا أصبحت قاعدة 

مما ساعد الشريف على إحكام احلصار التام علـى احلاميـة   ؛  )٢(ررةأجزائه بصورة متك
  .العثمانية يف املدينة 

ىل بدر ووادي إوعندما اكتملت االستعدادات لدى جيش األمري علي يف رابغ قرر الزحف 
ـ فاحتل ب،  )٣(الصفراء ، وذلك بعد انسحاب القوات العثمانية من آبار أيب حصاين ر أيب ئ

وبعد سقوط بئر ، حيث انتصر على احلامية العثمانية ؛ بئر درويش  حصاين وخاض معركة
بعد سقوط بئر درويـش   )٤(م واصل زحفه إىل بئر املاشي١٩١٧مارس  ٢٣درويش يف 

وتصلها النجدات من املدينة ، ولكن احلامية العثمانية كانت قوية التحصني ؛ بثالثة أسابيع 
  .)٥(فانسحب إىل بئر درويش، ستيالء عليها جيش األمري علي من اال مكنفلم يت، املنورة 
فأعد محلة ، م إىل رابغ ١٩١٧يناير ١١ / هـ١٣٣٥ ربيع األول ١٧مري علي يوم عاد األ

يناير حنو املدينة سالكاً الطريق السلطاين ، وكانت تتألف  ٢٧/  خرربيع اآل ٣زحفت يوم 
، وجعـل   )٦("علي  آبار" ، واستوىل على  رشاشات)  ٧(مقاتل ، ومعهم ) ٤٨٠٠(من 

، احمليطني بقالع املدينة  م منه محالت صغرية على جنود العثمانينييف الفريش ينظ معسكره
  .)٧(وكانت أشبه حبرب عصابات

                                                 
 /هــ  ١٤٠١،  ٧ ، ط ، دار العلم للماليني تاحلرب العاملية األوىل ، بريو: عمر الديراوي ) ١(

 . ٤٩٧ص ، م ١٩٨١
 . ٢٠٣رة من ثورة الشريف حسني ، ص موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنو: مرمي املهوس ) ٢(
 . ٢٩نوري السعيد ، ص : نوري السعيد  مذكرات) ٣(
لثـورة العربيـة   ا: يمان موسى ؛ سل ٤٥ – ٤١نوري السعيد ، ص : ات نوري سعيد مذكر) ٤(

 .١٣٧الكربى ، ص 
 .١٨٨ -١٨٧ ، ص الثورة العربية الكربى: سلمان موسى ) ٥(
 . ١٢٤ ص، سرار الثورة العربية أ: مني سعيد أ؛  ٢٧٢امللف العريب ، ص : سلمان مدين  )٦(
،  ٢٣جملة املنهل ، جملـد  :  ق نقشبنديـعبد احل ؛ ٢٧٢امللـف العريب ، ص : سلمان مدين  )٧(
 . ٣٤٣هـ ، ص ١٣٨٢مجادى الثانية  ، ٦ ج
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واختذ فخري باشا من ثكنـة  ،  )١(ن وراء أسوار املدينة ومل يغادروهاالعثمانيوبينما حتصن 
ضباطه ، وكان يشرف على كثري  ى علىربووزع املهام الك، العنربية مقراً لقيادة الدفاع 
ويعقد اجتماعات يوميـة مـع   ، وينتقل من مكان إىل آخر ، من األعمال املوكلة إليهم 

 دة إليهم ، وكانت حركة اجلنود متواصلةضباطه ليسمع منهم تقاريرهم عن األعمال املسن
: منها  ؛مال كثرية وكانت املهمات تصدر إليهم يومياً ليقوموا بأع، يف املدينة وما حوهلا 

ترميم السور، وتدارك األجزاء املتصدعة والثغرات ، واحلراسة ، واملراقبة علـى أطـراف   
نشأ مطار سلطانه بالقرب أ، و)٣(وبناء أبراج جديدة على التالل، ، وحفر اخلنادق )٢(املدينة

يف حـرب  ملشـاركة  التستخدمه الطائرات العسكرية  )٤(بالقرب من جمرى وادي العقيق
النمساويني ، فقابلـهم  ان وملاألمن ا دائرات قا؛ حيث بعثت تركيا طوالسواحل  املدينة

  .)٥(ا أيضاً من الربيطانينيدائرات من بريطانيا قاالشريف حسني بط
،  وأكمل استعداداته للحصار الطويل، وهكذا حصر فخري باشا نفسه يف املدينة املنورة 

جوم األشراف على سـكة حديـد   ـا زاد هنها ، وملوأخذ ينصح أهل املدينة بالرحيل ع
ف من قلة ورود املؤن الغذائية اوخ، وخاف من توقف وصول القطار إىل املدينة ، احلجاز 

وكـان  ، بإجالء أهل املدينة إىل الشام وأطرافهـا   اًاستصدر فخري باشا أمر، إىل املدينة 
أمسكوا به ومل يفرقوا  اجلنود األتراك منتشرين يف شوارع املدينة يرحلون بالقطار كل من

  .)٦(و طفل مع قيام كل قطارأة امرأ بني رجل أو

                                                 
 . ١٢٤أسرار الثورة ، ص : أمني سعيد ) ١(
 . ٦٦ - ٦٥، ص  ٣امل للمدينة املنورة ، ج التاريخ الش: عبد الباسط ) ٢(
 . ١١١ حاج يف اجلزيرة العربية ، ص: هاري سانت جون فيليب ) ٣(
 . ١١٧حاج يف اجلزيرة العربية ، ص :  هاري سانت جون فيليب) ٤(
 . ٥٧ي احلجاز وحاضره ، ص ماض: حممد حسني نصيف ) ٥(
خطـط الشـام ،   : حممد كرد علي  ؛ ٩٥ ، صذكريات العهود الثالثة : زيدان حممد حسني ) ٦(

طيبة : محد مرشد أ؛  ١٤٨ – ١٤٧ ص، م ١٩٧٠ / هـ١٣٩٠ ، ط دار العلم للمالينيبريوت ، 
التاريخ الشـامل ،  : بد الباسط بدر ؛ ع ٢٢٠، ص  ٢، ج  ١٦٨، ص  ١األحبة ، ج ريات ـوذك
، مجـادى الثانيـة    ٦، ج  ٢٣جملد املنهل ، جملـد  : احلق نقشبندي  ؛ عبد ٦٩ - ٦٨، ص  ٣ج 

 . ٣٤١ص هـ ، ١٣٨٢
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ومنها إىل جدة ، ومن أهل املدينة من تيسر له التسلل خفية إىل خميم األمري علي يف الفريش 
،  م١٩١٧ / هـ١٣٣٥عام واستمر اجلالء سنة كاملة حىت اية ، مكة أو ينبع البحر  أو

  .)١(د قليلة مل تتجاوز املائة رجليف املدينة سوى أعدا ومل يبق
 ، والح شبحوانقطعت اإلمدادات الغذائية ، واشتد احلصار على املدينة بعد توقف القطار 

وبذلك قل إنتاج التمر الـذي  ، فاألسواق خالية من البيع والشراء ، وال زراعة ، ااعة 
ي كد ويأخذونه إىل الثكنة جيزه اجلنو -على قلته  -ر به املدينة ، وما ينتج من التمر تشته

وبلغ من شدة ،  ءيكبس يف قوالب وخيزن يف املستودعات وال يعطى ألهل املدينة منه شي
  .)٢(زله بكيس أرزـاجلوع أن رجالً باع من

يتقـدم   مما جعل األمري فيصالً، ذا حصر فخري باشا نفسه يف املدينة وتقوقع فيها ـوهك
عقبـة  واستطاع دخول ال، دخل أملج مث الوجه حيث ؛ ال وينتصر يف معاركه ـإىل الشم

ومل ، يف شدة حصـار املدينـة    م ، مما زاد١٩١٧يوليو  ٦/ هـ ١٣٣٥رمضان  ١٥يف 
نه مل يعد يثـق يف  أل –عالقاته مع القبائل العربية ااورة للمدينة من يستفد فخري باشا 

بل بقي ؛ ريش م مع ذلك حبرب عصابات مع جيش األمري علي يف الف، ومل يق –العرب 
  .)٣(كه يف احلرب حىت انتهتتجزاً معه جيشاً كبرياً مل يشرمتحصناً يف املدينة حم
ألسـباب  األتراك االحتفاظ باملدينة املنورة رغم معارضة األملـان   رومع شدة احلصار قر

  .)٤(على هيبتهم ومكانتهم يف أنظار املسلمنيسياسية ال عسكرية تتمثل يف احملافظة 
  
  
  

                                                 
جملـة  جـدة ،  : ؛ عبد احلق نقشبندي  ٥٠، ص  ٥ طيبة وذكريات األحبة ، ج: محد مرشد أ )١(

 . ٣٤١،  ٣٤٠ـ ، ص ه١٣٨٢، مجادى الثانية  ٦، ج  ٢٣املنهل ، جملد 
فصول من تـاريخ ،  : ؛ علي حافظ  ٩٥ذكـريات العهود الثالثة ، ص : ان حممد حسني زيد) ٢(
 . ٧٢ - ٧١، ص  ٣ريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج التا :؛ عبد الباسط بدر  ٤٨ – ٤٧ ص

 . ٩٦،  ٩٥ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٣(
  . ٢٩٩ احلركة العربية ، ص :؛ سليمان موسى  ٣٣٣ يقظة العرب ، ص :نطونيوس أجورج ) ٤(
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  :م حامية المدينة المنورة استسال -
  

ـ ١٣٣٦تفاقم الوضع يف املدينة املنورة يف األشهر األخرية مـن عـام    ،  م١٩١٧ / هـ
والشريف علي ، اهللا مشاالً شريف عبدفال، فاحلصار احملكم حوهلا مينع دخول املواد الغذائية 

  .)١(جنوباً وغرباً

برز مشكلة واجهتـها مشـكلة   أولعل ، فأخذت حامية املدينة تواجه وضعاً سيئاً للغاية 
األمر ، حيث أخذت املؤن بالتناقص وال تفي حباجات اجلنود ؛ التموين واإلعاشة والوقود 

إضافة إىل ، " نقص التغذية " كمرض اإلسقربوط ؛ نتشار األمراض بينهم االذي أدى إىل 
وهبـوط  ، فاع عدد الوفيات بـني اجلنـود   ـمما أدى إىل ارت، انتشار احلميات املختلفة 

  .)٢(حلامية العسكريةا قوةىل إ فلضع، فدب ااملعنويات 
ا باهلروب من املدينة واللجوء إىل قوات وبعض اجلنود بدؤ فإننتيجة هلذه الظروف السيئة 

االجتـاه  وإىل ترك املدينـة   جلنودتوجه زاد األمر سوءاً  مماالشريف حسني اليت حتيط ا ، 
اليت متنح لبعض اجلنود والضـباط ،  إلغاء تصاريح الغياب قام قائد احلامية ب ؛ ولذلك مشاالً
 سـجل أحبـاء  " فخري باشا سجالً مسي  نشأ، وأع اجلنود على البقاء يف املدينة ـوشج

ويف حماولة منه لتهدئة . ية خذ فيه العهد على اجلنود بالبقاء يف املدينة حىت النهاأ" احلجاز 
ما هم فيه من وضع ميئوس منـه ،  لتفكري فياجلنود وتقوية عزائمهم وإهلائهم عن انفوس 

                                                 
 . ٧٨ ، ص ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
 – ١٢٦ موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشريف حسني ، ص: مرمي املهوس ) ٢(

١٢٧ .  
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 - )٣(والعيينـة  )٢(طريق قبـاء : مثل  -وشق الطرق  )١(على شغلهم بالبناء والتعمريعمل 
  .)٤(وحفر اآلبار
فتمكنـت  ، زائم توالت على الدولة العثمانية يف خمتلف امليـادين واجلبـهات   ـولكن اهل

لقوات العثمانيـة وإجبارهـا علـى    القوات الربيطانية وقوات الشريف فيصل من هزمية ا
/ هـ ١٣٣٦ذي احلجة  ٢٤االنسحاب من بالد الشام ، ودخل األمري فيصل دمشق يف 

ويف الوقت نفسه كانت البحرية الربيطانية قد اسـتولت علـى   . )٥(م١٩١٨سبتمرب  ٣٠
مما أرغم العثمانيني على توقيع ، سطنبول نفسها إوأخذت دد بضرب ، املضائق العثمانية 

  .)٦(م١٩١٨أكتوبر  ١/ هـ ١٣٣٧حمرم  ٢٥دنة مودروس مع احللفاء بتاريخ ه
 وجوب من هدنة مودروس املوقعة بني احللفاء والدولة العثمانية على) ١٦(ونصت املادة 

قرب قائد لقوات أاستسالم مجيع احلاميات العثمانية يف احلجاز وعسري واليمن والشام إىل 
بلغ األمري علي فخري أم ١٩١٨هـ أوائل نوفمرب ١٣٣٧، ففي أوائل شهر صفر )٧(احللفاء

، فـأىب فخـري باشـا    ، الستسالم إىل اودعاه  –مودروس  –باشا نص معاهدة اهلدنة 
ووردت عدة برقيات ال سلكية إىل مركز الالسلكي يف املدينة املنـورة تنبـئ بوجـوب    

دول االئتالف وفقاً  قرب قائد منأ م قوى األتراك العسكرية املرابطة يف احلجاز إىلـتسلي

                                                 
 - ١٢٨ ص، العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشريف حسني  موقف احلامية: مرمي املهوس ) ١(

بأيام اهللا الواحد الديان وذكر  والعرفان ىالنه تذكرة أويل: بن عبيد آل عبد احملسن إبراهيم  ؛ ١٢٩
 . ٢٠٤ ، ص ٢ ج،  ١الرياض ، مطابع مؤسسة النور للطباعة والتجليد ، ط ،  حوادث الزمان

 . ٣٣٥ ن تاريخ ، صفصول م: علي حافظ ) ٢(
 . ١٨٦ ، صاملدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري : لم بن س سعيد أمحد )٣(
أديب : ترمجة  فخري باشا والدفاع عن املدينة املنورة ملحمة ومأساة ،: ناجي كاشف كجمان  )٤(

 . ١٠٢ ص، هـ ١٣٢٣ذي احلجة  -يف شوال  ٧املنان ، جملة مركز املدينة املنورة ، عدد  عبد
،  م١٩٩١ ط، لنشر والتوزيـع  لرياض الريس ،  الطريق إىل دمشق ، لندن: ري ـصبحي العم) ٥(
 . ٣١٧،  ٣١٢ ص

 . ٢٨٢سرار الثورة العربية ، ص أ؛ أمني سعيد ،  ٣٢٧احلركة العربية ، ص : سليمان موسى ) ٦(
 . ١٣٢ دينة ، صحامية امل: مرمي فريح املهوس  ؛ ٢٨٢ سرار الثورة ، صأ: أمني سعيد ) ٧(
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ووصل .  )٢(إا خدعة حربية: ولكن فخري باشا رفض التسليم وقال  ؛ )١(لشروط اهلدنة
" كـورامني بـك   " األمر بضباط اجليش التركي إىل االتفاق مع رئيس أركان احلـرب  

، املدينة إىل اجلـيش العـريب    ا فخري باشا عن القيادة ويسلمونفوضعوا خطة يعزلون 
وملا علم فخري باشا ـذه  ، عض النشرات ووزعوها بني أفراد اجليش وضباطه وكتبوا ب

ففـر مـع   ، من فتك القائد به " كورامني بك " الدسائس خشي رئيس أركان احلرب 
، وقامت جمموعة أخـرى مـن    )٣(م إىل اجليش العريبضوان)  ٥٥( فوجني من االالي 

ل مفاوضات الصلح مـع الشـريف   الضباط مبحاولة إقناع فخري باشا باالستسالم وقبو
ولكنه ملا رأى أنه ال ميكن االعتماد على ما بقي  ؛إال أن فخري باشا رفض ذلك ؛ حسني 

وانتشرت فـيهم  ، بيده من الوحدات العسكرية اليت تشبعت روحهم بالعجز عن احلرب 
جنيب  برئاسة اللواء اً من الضباطأرسل وفد، يفيد  وأن العناد ال، والعصيان  روح التمرد

مع الكـابنت   للتباحثم إىل بئر درويش ١٩١٩يناير  ٤/ هـ ١٣٣٧خر بك يف ربيع اآل
، ومت االتفاق على أن يترك اجلـيش   )٤(غارلند واألمري علي بن احلسني يف شروط التسليم
حيـث  ؛ وخيرج بشكل منظم إىل ينبع ، العثماين املنسحب مجيع األسلحة الثقيلة والعتاد 

عاً إىل مصر ومن مث إىل تركيا ، ويبقى من شاء يف املدينة من الضـباط  ستنقله البواخر تبا
العرب واألتراك مبعزل عن العمل العسكري إال مـن ينضـم إىل جـيش األشـراف أو     

  .)٥(شرطته

                                                 
ـ : عبد اهللا بن حممد غازي ) ١( ى بإمتـام  ـإفادة األنام بذكر إخبار بلد اهللا احلرام مع تعليقه املسم
ـ ١٤٢٦ألسدي اة املكرمة ، مكتبة ـاهللا بن دهيش ، مك عبد:  الم ، حتقيقـالك  ، م٢٠٠٥ / هـ
 . ٢٥٤، ص  ٢ الثورة العربية الكربى ، ج :أمني سعيد  ؛ ٣٢٣ ، ص ٥ ج
 . ٢٨٣ أسرار الثورة العربية ، ص: أمني سعيد ) ٢(
،  ١الثورة العربية الكربى ، ج  :أمني سعيد  ؛ ٣٢٤ص  ، ٥ ج إفادة األنام ، :عبد اهللا غازي ) ٣(

 . ٢٥٤ ، ص
،  ١ الثورة العربية الكربى ، ج :مني سعيد ؛ أ ٣٢٦، ص  ٥إفادة األنام ، ج : عبد اهللا غازي ) ٤(

 .٢٨٤أسرار الثورة العربية ، ص : ؛ أمني سعيد  ٢٥٥ ، ص
 . ٨٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٥(
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ووجودها ، وهكذا يتضح أن الدولة الربيطانية قد سعت إىل القضاء على الدولة العثمانية 
وقد جنحت يف دفع  ، ة الفتنة بني العرب والدولة العثمانيةيف املنطقة العربية عن طريق إثار

وبـذلك حققـت   ، م ١٩١٦يونيـو  / هـ ١٣٣٤أمري مكة إىل إعالن ثورته يف شعبان 
حيث حصرت وأسرت وشغلت ؛ انتصاراً كبرياً يف شغل السلطات العثمانية حبرب داخلية 

  .ألف جندي  )٤٠(
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  لدولة السعوديةإىل ااملدينة املنورة انضمام : الفصل األول 

  
  

  .حصار القوات السعودية للمدينة املنورة  -أ 
  
  

  .سري العمليات احلربية يف أطراف املدينة املنورة  –ب 
  
  
  . تسليم حامية املدينة املنورة لألمري حممد بن عبد العزيز - ج
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 سعوديةانضمام املدينة املنورة إىل الدولة ال: الفصل األول 
  

وخـروج  ، شهدت اجلزيرة العربية تغرياً سياسياً كبرياً مع انتهاء احلرب العامليـة األوىل  
حيث ظهرت قوة األشراف يف احلجاز على رأسـها   ها ؛راضيانية من مجيع أالقوات العثم

وعـادت  ،  )١(العزيزرت الدولة السعودية وسلطاا عبـد ويف جند ظه، الشريف حسني 
  ؛  )٤(، وكلُ منهما يرى ملكيته هلا  )٣(وتربة )٢(نهما حول واحيت اخلرمةاخلالفات تظهر بي

  
  
  
  
  

                                                 
 . ٤٤٥يقظة العرب ، ص : نطونيوس أجورج ) ١(
وفيها مجيع املرافق ، كلم شرقاً ، وهي عامرة بالسكان  )١٨٠(قرية تبعد عن الطائف : اخلرمة ) ٢(

،  ٣معجم معامل احلجـاز ، ج   :الدي ـعاتق الب:  انظر. مارة مكة احلكومية ، وهي حمافظة تتبع إ
 . ١١٨ص 

، كبري من أودية احلجاز الشرقية  جنوب شرقي الطائف ، تقع على واد كلم )٩٠(تبعد : تربة ) ٣(
وهي يف الوقت احلاضر مدينة تتبع ، يأخذ أعلى مساقط مياهه من سراة زهران وبين مالك وباحلارث 

مخسون عاماً يف جزيرة العرب ، القاهرة ، مطبعة البايب جلنـة   :حافظ وهبة :  انظر.  فحمافظة الطائ
معجم معامل : ؛ عاتق بن غيث البالدي  ٩١م ، ص ١٩٦٧/ هـ ١٣٨٦ التأليف والترمجة والنشر ،

 . ٢١، ص  ٢ج  احلجاز ،
ـ  ـالعالقات النجدي: د الشلول ـحمم) ٤( رسـالة  م ،  ١٩٢٦/  ١٩٠٨ام ـة احلجازية بـني ع

ـ  ـورة ، مقدمة لكلية الدراسـماجستري غري منش ـ ١٤١٦ة ـات العليا يف اجلامعـة األردني /  هـ
  . ١٤١م ، ص  ١٩٩٦

  
 



‐ ٦٧  - 
 

يف الدعوة السلفية وطلبه احلماية مـن امللـك    )١(خاصة بعد دخول أمريها خالد بن لؤي
  .)٢(عبدالعزيز

عندما أرسل الشريف حسني يف شـهر رجـب    اًأخذت العالقات بينهما منحى خطريف
م ثالث محالت عسكرية إىل اخلرمة إلخضـاعها  ١٩١٨ أواخر شهر مايو/  هـ١٣٣٦
  .)٣(ولكنها منيت مجيعها باهلزمية على يد قوات األمري خالد بن لؤي ؛لنفوذه 
خاصة بعد استسالم ؛ مل ييئس من إخضاع اخلرمة وتربة إىل نفوذه  اًالشريف حسين إال أن

القوة اليت كانت حتاصـر   اعة؛ حيث اعتقد أن يف استطاحلامية العثمانية يف املدينة املنورة 
فأرسل أمره إىل ابنه ،  )٤(لنفوذه د جند الغربية وختضع اخلرمة وتربةاملدينة أن تكتسح حدو

                                                 
م ، كانت له واليـة  ١٨٦٣/ هـ ١٢٨٠ولد يف بلدة اخلرمة سنة : ي خالد بن منصور بن لؤ) ١(

اك ، توسط بـني  إمارة اخلرمة ، وهو من أبناء عمومة الشريف حسني ، وقد حارب معه ضد األتر
ولكن وقع خالف بينه وبني الشريف حسني ، فتحالف بعـد   ؛الشريف حسني وامللك عبد العزيز 

، حىت تـويف يف شـهر رجـب     من قواده املشهورين اًذلك مـع امللك عبد العزيز ، وأصبح قائد
 :لم إبراهيم املس:  انظر. م وهو على قوة متوجهة حلرب األدارسة يف اجلنوب  ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١

/ هــ  ١٤٢٢،  ١دار الثقافة للنشر ، ط  عبد العزيز بن سعود وشخصيات يف الذاكرة ، القاهرة ،
 . ٦٣ - ٦١م ، ص ٢٠٠١

تـاريخ الدولـة    :؛ مدحية درويـش   ١٤٩ص  اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا ،: عمر املدين ) ٢(
 . ١٤٩ص  م ، ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣،  ٩السعودية ، جدة ، دار الشروق للطباعة ، ط 

؛  ٨٣ – ٨٢، ص  ٢د ت ، ج . تاريخ الدولة السعودية ، بريوت ، مطبعة كرم : أمني سعيد ) ٣(
م ، ١٩٥١/هـ ١٣٧١يف بـالد عسري ، القـاهرة ، مطبعـة دار الكتاب العريب ، : فؤاد محـزة 

م ، ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢،  ٢ـود ، ط لوك آل سعـتاريخ م :سعود بن هذلول ؛  ٣٦ - ٣٥ص 
 . ٩٩ – ٩٨ص 

 . ٣١١أسرار الثورة العربية ، ص : أمني سعيد ) ٤(
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اهللا إىل صل األمري عبـد فو ، )١(توجه بقواته إىل اخلرمة إلخضاعها لنفوذهبالاهللا األمري عبد
  .)٢(م١٩١٩ مايو ٢٥/ هـ ١٣٣٧من شعبان  ٢٤تربة ودخلها بدون قتال يف 

مهامجـة  أن رغبته يف وعندما تأكد ، اهللا امللك عبدالعزيز يراقب حتركات األمري عبد كان
 سريعة قوامها ألف ومائتا مقاتل وجهز قوة،  )٣(تربة واخلرمة أمر بالتعبئة العامة ألهل جند

مة وأمرها باملسري حنو اخلر، أمري الغطغط  )٤(أسند قيادا إىل سلطان بن جباد ،من اهلجانة 
الذي مل جيـد صـعوبة يف    اهللابن لؤي للوقوف يف وجه األمري عبدقوات خالد ب ءلاللتقا

  .)٦(مما جعله يستهني بالقوات السعودية،  )٥(دخول تربة
مـع   )٧(قوة األخوان تم زحف١٩١٩مايو ٢٦/ هـ ١٣٣٧شعبان  ٢٥ويف منتصف ليلة 

اهللا ، لى جيش األمري عبـد بادرة وهجموا عقوات األمري خالد بن لؤي ، وأخذوا زمام امل
اهللا واستولوا على ما كان مع عبد، ب  ينج إال من حالفه احلظ باهلرومل،  معظمهم وأبادوا

                                                 
 ؛ ٣٧يف بالد عسري ، ص : فؤاد محزة  ؛ ٨٣، ص  ٢تاريخ الدولة السعودية ، ج : أمني سعيد ) ١(

 . ١٤٩اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا ، ص  :عمر املدين 
بريوت ، منشورات ، ها يف ماضيها وحاضر دولة السعوديةـتاريخ ال: دين املختار ـصالح ال) ٢(

تاريخ جند احلديث ، بريوت ، دار اجليل ، : ن الرحياين ـ؛ أمي ٢٠٩ ص،  ٢ج ، دار مكتبة احلياة 
 . ٢٥١ص 

 . ٨٩، ص  ٢تاريخ الدولة السعودية ، ج : أمني سعيد ) ٣(
ن جبـاد بن محيد من قبيلة عتيبة ، قائد شجاع ، صـحب امللـك   سلطان ب:  سلطان بن جباد) ٤(

؛ لكنه خـرج علـى   فتح احلجاز مع خالد بن لؤي  العزيز يف غزواته ، وسكن هجرة الغطغط ،عبد
العزيز وتزعم فتنة األخـوان مع فيصل الدويش ، واستطاع امللك عبد العزيز أن يقضـي  امللك عبد

. م ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١سنة ، فبقي فيه حىت مات على ثورم ، ويقبـض عليه ويـودعه السجن 
 . ١٠٩، ص  ٣األعالم ، ج  :لدين الزركلي خري ا:  انظر

 . ٣٢١، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٥(
 . ١٠٣تاريخ الدولة السعودية ، ص : مدحية درويش ) ٦(
ـ الذين ن املتدينون واملراد ذا اللفظ البدو املتطوع: األخوان ) ٧( ار يعصبون رؤوسهم بالعمائم الكب

 تذكرة أويل: إبراهيم آل عبد احملسن :  انظر. كان  أحد فوق الشماغ ويقاتلون وال خيافون من أي
 . ٤٧، ص  ٣النهى والعرفان ، ج 
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العزيز أسبوع من املعركة وصل امللك عبد وبعد . )١(بن احلسني من أسلحة ومؤن وأموال
لتقـدم إىل  لكنه اكتفى مبا حتقق له يف هذه املعركة ومل حيـاول ا و؛ جبيش كبري إىل تربة 

فاستنجد بالربيطانيني ملنع تقـدم  ، تدهور موقفه ، وشعر احلسني بضعف مكانته و )٢(مكة
  .)٣(إىل مكة االسعوديني إذا توجهو

م تطلب من ١٩١٩ يونيو ٤/ هـ ١٣٣٧رمضان  ٥رقية يف فأرسلت احلكومة الربيطانية ب
يـتم  مملوكة ألحد حىت  العزيز أن يرجع إىل جند ويترك تربة واخلرمة منطقة غريامللك عبد

حمارباً هلـا   ، وحتذره من التوغل يف احلجاز وتعتربه الطرفني د احلدود بنيعقد الصلح وحتد
العزيز إال االنسحاب من تربة بعد أن عـني فيهـا   فما كان من امللك عبد. )٤(إن مل يرجع
  .)٥(أمرياً من قبله

فقد اهتزت مكانـة   ؛السياسية  على الساحة )٦(كان ملعركة تربة نتائج كبرية وآثار عظيمة
فجعلـه ذلـك   .  )٧(وفقد كثرياً من قواته وأسلحته املتطورة، الشريف حسني بني أتباعه 

ومنعهم من احلج سنة ، حيث قطع التعامل التجاري مع النجديني ؛ يتخذ مواقف متشددة 
 امللـك بـني  مث توسطت بريطانيا بينـه و ، م ١٩٢١ – ١٩٢٠/ هـ ١٣٣٩ -١٣٣٨
، م على أن يكون عـددهم حمـدوداً   ١٩٢٢/ هـ ١٣٤٠ذن هلم يف عام أف،  العزيزعبد

                                                 
؛ عبـداهللا   ٣٢٣، ص  ١ج  شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبـد العزيـز ،  : خري الدين الزركلي  )١(

تـاريخ الدولـة    :؛ مدحية درويـش   ١٨٥ص ،  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : العثيمني 
 . ١٠٣السعودية ، ص 

أمـني   ؛ ٣٢٣، ص  ٢العزيز ، ج عهد امللك عبــد  شبه اجلزيرة يف: ري الدين الزركلي ـخ )٢(
 . ٢٥٧تاريخ جند احلديث ، ص : الرحياين 

 . ٩٢، ص  ٢تاريخ الدولة السعودية ، ج  :أمني سعيد ) ٣(
يف  شبه اجلزيـرة :  ي؛ خري الدين الزركل ٩٣، ص  ٢السعودية ، ج تاريخ الدولة : أمني سعيد ) ٤(

 . ٣٢٣، ص  ١ج  ، عهد امللك عبدالعزيز
 ؛ ١٠٤م ، ص ١٣٨٢/ هــ  ١٤٠٢،  ٢تاريخ ملوك آل سـعود ، ط  :  سعود بن هذلول )٥(

 . ١٨٦، ص  ٢ تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج: العثيمني  اهللاعبد
 . ٣١١ص  لثورة العربية ،أسرار ا: أمني سعيد ) ٦(
 . ١٨٦، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج  : اهللا العثيمنيعبد) ٧(
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احلج إال إذا انسحبوا من أعلن منعهم من و م١٩٢٣ /هـ ١٣٤١مث عاد يف سنة ، فقبلوا 
  .)١(رنيه وبيشة وتربة واخلرمةاجلوف و
يه جاز وابنالعزيز وكل من امللك حسني يف احلطانيا أن العالقات بني امللك عبدملا رأت بري

دعتهم إىل مؤمتر يف الكويت للنظر يف ، يف شرق األردن متوترة  هللاو عبدافيصل يف العراق 
العزيز من رفض احلضور حىت ينسحب امللك عبد لكن احلسني ؛املشكالت القائمة بينهم 

وانعقد املؤمتر يف الكويت  ، )٢(األوىل مجيع املناطق اليت ضمها إىل حكمه بعد احلرب العاملية
حيث حضر مندوب العـراق  ؛ م بدون حضور مندوب احلجاز ١٩٢٣/هـ ١٣٤٢ سنة

خاصة أن ممثلـي العـراق واألردن   ؛ لكن املؤمترين مل يصلوا إىل اتفاق  ؛وشرق األردن 
  .)٣(تعرضوا ألمور متصلة باحلجاز مما أفشل املؤمتر

فقرر ،  )٤(إن فشل مؤمتر الكويت جعل بريطانيا تبتعد عن سياسة الشريف حسني املتهورة
أنه ال أمـل  بالعزيز ، وزادت قناعة امللك عبد )٥(املضي وحده بعيداً عن السياسة الربيطانية

إىل مـؤمتر يف   ، فـدعا  )٦(يف مصاحلة الشريف حسني وال يف السماح ألهل جند بـاحلج 

                                                 
 أسرار الثورة العربيـة ،  :ني سعيد ـ؛ أم ٧٠٢، ص  ٢اريخ مكة ، ج ـت: باعي ـأمحد الس) ١(

 . ٢٧٤، ص  ٢صقر اجلزيرة ، ج : ؛ أمحد عطار  ٣٦٧ص 
؛  ٣٢٦ – ٣٢٥، ص  ١زيرة يف عهد امللك عبـد العزيـز ، ج   شبه اجل: خري الدين الزركلي  )٢(

 . ١٨٨، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج  :اهللا العثيمني عبد
؛ أمـني   ٣٢٦، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  : ر الدين الزركلي ـخي )٣(

 . ٣٢١ - ٣١٩تاريخ جند احلديث ، ص  :الرحياين 
 . ٦٨٩، ص  ٥صقر اجلزيرة ، ج  : أمحد عطار) ٤(
ة حول اإلستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز ، الرياض مطبوعـات دار  أضواء: حممد رمحو ) ٥(

 . ١٢١م ، مطـابع دار اهلالل لألوفست ، ص ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨العزيز ، امللك عبد
 . ٣٧١ص  أسرار الثورة العربية ، :أمني سعيد ) ٦(
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م برئاسة والده وحضره العلماء وأمراء ١٩٢٤يوليو/هـ١٣٤٢يف شهر ذي القعدةالرياض 
  .)١(ألخوان وشيوخ القبائل ملناقشة مسألة منع احلسني ألهل جند من احلجالبلدان وقادة ا

حلج ، مث شرح عن االرمحن باإلشارة إىل تذمر أهل جند من منعهم وافتتحه والده اإلمام عبد
احلجاز وختليصـه مـن    قرار دخولوتوصل اجلميع إىل ،  )٢(العزيز أبعاد املوقفامللك عبد
ووضع حد لسياسة الشـريف  ، جند وللمسلمني بالقوة  وفتح باب احلج ألهل، احلسني 

  .)٣(حسني البعيدة عن القصد واالعتدال

  : ضم احلجاز 
محلتني  لرسابإالعزيز م حىت بدأ امللك عبد١٩٢٤ / هـ١٣٤٢فما كاد ينقضي حج عام 

عسكريتني من األخوان إىل حدوده مع العراق وشرقي األردن استعداداً لصد أي حركـة  
ولقطـع اإلمـدادات   ، اللذين حيكم فيهما رمسياً أبناء احلسني  ن البلدينعسكرية ضده م

التغطيـة  إىل ويهدف أيضاً مـن وراء ذلـك   .  )٤(احلربية إذا أرسلت إىل حكومة احلجاز
بقيادة سلطان بن جباد وخالد بن لؤي  )٥(حلجازإىل اوالتمويه على جيشه الكبري الذي بعثه 
  .)٦(هما رؤساء اهلجر وشيوخ القبائللؤي قوامه ثالثة آالف من األخوان ومع

                                                 
؛ أمني  ٣٢٦تاريخ جند ، ص  :؛ أمني الرحياين  ٦٨٩، ص  ٤اجلزيرة ، ج صقر  :أمحد عطار ) ١(

رمضـان   ٣٠، يف  ٤، ج  ٢٥لـد  جملة املنـار ، جم  ؛ ١٤٦تاريخ الدولة السعودية ، ص  :سعيد 
 . ٤٥٧هـ ، ص ١٣٤٢

تاريخ اململكة العربيـة السـعودية ،   :اهللا العثيمني ؛ عبد ٣٢٦تاريخ جند ، ص : أمني الرحياين ) ٢(
 . ١٩٠، ص  ٢ م ، ج٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ٦ الرياض ، مطبعة العبيكان ، ط

 . ٦٩٠ - ٦٨٩، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج  :أمحد عطار ) ٣(
 :؛ عبد املغيث النعماين  ١٩٠، ص  ٢تـاريخ اململكة العربية السعودية ، ج  :اهللا العثيمني عبد) ٤(
 . ٧٢٢، ص  سياسة حكومة احلجاز :
 ١٥، يف  ١؛ جريدة أم القرى ، عدد  ١٤٩، ص  ٢الدولة السعودية ، ج  تاريخ :أمني سعيد ) ٥(

 . ٤هـ ، ص ١٣٤٣مجادى األوىل 
 . ٣٣٠، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٦(
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وهـو   -مث توجهت إىل الطائف واستولت على خمفر كالخ ، اجتمعت القوات يف تربة 
، مث واصلت تقدمها ووصلت إىل احلوية يف غـرة صـفر    -)١(أحد خمافر احلكومة اهلامشية

الباغت من أهل مكة أو أهـل   موجوما كان أحد يعلم ذا اهل. م ١٩٢٤ /هـ ١٣٤٣
وتقابل مـع   )٢(طائف وال حىت احلكومة اهلامشية إال حينما دخل اجليش السعودي احلويةال

إىل  نمعركة حامية تراجع فيها اهلـامشيو  فدارت، اجليش اهلامشي الذي خرج من الطائف 
، بالذهاب إىل الطائف للدفاع عنـها   اًفأمر الشريف حسني ولده األمري علي،  )٣(الطائف
صـفر   ٧الطـائف يف   ونمنها إىل اهلدا ، فدخل السـعودي  انسحبإال أنه  ؛ )٤(فوصلها
الشريف حسني كل ما لديـه مـن جنـود    ومجع .  )٥(م١٩٢٤سبتمرب  ٧/  هـ١٣٤٣
 ٢٦ /هــ  ١٣٤٣صـفر   ٢٦فالتقوا باإلخوان يف معركة فاصلة ليلة ، إىل اهلدا وبعثهم 
  .)٦(م فازم األمري علي وعاد إىل مكة١٩٢٤سبتمرب 
يف احلجاز بعد اهلزائم اليت حلت باجليش اهلامشي ، ورأى امللك حسني  ربت احلالةـاضط
يف هـذه  و .دة والتحصن ـا  ـاب إىل جـار األشراف يف مكة ضرورة االنسحـوكب

                                                 
 . ١٥٢تاريخ الدولة السعودية ، ص : أمني سعيد ) ١(
 – ٣٣١تـاريخ جنـد ، ص    :؛ أمني سعيد  ٧٠٦، ص  ٤ر اجلزيرة ، ج ـصق: أمحد عطار ) ٢(

 .١٢٦تاريخ ملوك آل سعود ، ص : ؛ سعود بن هذلول  ٣٣٢
 . ٣٣١، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٣(
غـادر األمري علي بن احلسني املدينة املنورة إىل مكة املكرمة يف أواخـر ذي القعــدة سـنة   ) ٤(

جنـدي ، فـأدوا احلج ، وبـقي يف مكـة املكرمـة   ) ٨٠٠(م مع ١٩٢٤يـونيو / ـ ه١٣٤٢
؛  ٣٧٣أسرار الثورة العربية ، ص : أمني سعيد : انظر .  بسبب دخول القوات السعودية إىل الطائف

 . ١٣٧،     ص  ٣التـاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبـد الباسط بـدر 
؛ عبـد اهللا   ٣٣١، ص  ١يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج   شبه اجلزيرة: خري الدين الزركلي ) ٥(

 . ١٩١، ص  ٢تاريخ اململكة ، ج : العثيمني 
: ؛ أمني سعيد  ٣٣١، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج  :خري الدين الزركلي ) ٦(
؛  ١٢٧ - ١٢٦تاريخ ملوك آل سعود ، ص: ؛ سعود بن هذلول  ٣٧٣أسرار الثورة العربية ، ص : 

 . ١١١تاريخ الدولة السعودية ، ص  :درويش  مدحية
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بالتنـازل   اًـالشريف حسين نيـمطالب قام أهل مكة باالتفاق مع أهل جدة الفترة احلرجة
  ، )١(العزيز فريجع إىل جندامللك عبد أن هذا التنازل يرضي عن العرش لولده علي ظناً

م ١٩٢٤أكتـوبر   ٤/ هـ ١٣٤٣ربيع األول  ٥فاجتمعوا يف دار احلكومة يف جدة يوم 
حسني مع عائلتـه  شريف وغادر بعد ذلك ال. )٢(ملكاً على احلجاز اًر عليـوبايعوا األمي

ـ ١٣٤٣ربيع األول ١٤على ظهر الباخرة الرقميتني يف  إىل العقبة متوجهاجدة   ١٣/ ـه
  .)٣(م١٩٢٤أكتوبر 

 ، م١٩٢٤أكتوبر  ١٤/ هـ ١٣٤٣ربيع األول  ١٥ىل الزمية يف وصل اجليش السعودي إ
ينسحب إىل جدة ويتحـصن ا استعداداً للحـرب ، فدخــل    اًمما جعل الشريف علي

م بدون ١٩٢٤أكتوبر  ١٦/ هـ ١٣٤٣ربيع األول  ١٧اجليش السعودي مكة حمرماً يف 
  .)٤(مكةاً على بن لؤي أمريقتال ، وصار خالد 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: ؛ أمحد عطار  ٣٣٢، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ١(

 . ١١١تاريخ الدولة السعودية ، ص  :؛ مدحية درويش  ٧٢٣، ص  ٤ة ، ج صقر اجلزير
،  ٢تاريخ مكـة ، ج   :؛ أمحد السباعي  ١٥٦اريخ الدولة السعودية ، ص ـت :ن سعيد ـأمي) ٢(

 . ١١١تاريخ الدولة السعودية ، ص : ؛ مدحية درويش  ٧١٧ص 
تاريخ اململكة ،  :؛ صالح الدين املختار  ٣٣٥ إىل ٣٣١اريخ جند ، ص ـت: ن الرحياين ـأمي) ٣(

 . ٣٠٦، ص  ٢ج 
يخ الدولة السعودية ، تار: ن سعيد ـ؛ أمي ٧٣٥، ص  ٤ر اجلزيرة ، ج ـصق: د عطار ـأمح) ٤(

 . ٧١٩، ص  ٢تاريخ مكة ، ج  :؛ أمحد السباعي  ١٦٥، ص 
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  حصار القوات السعودية للمدينة املنورة -أ 
  

م املدينة املنورة مع بداية توجهـه لضـم   ـوضع امللك عبدالعزيز إستراتيجية خاصة لض
ـ  ةمسؤوالً عن أعمال املدينة املنور )١(احلجاز ؛ فعني إبراهيم النشمي إىل  ه، وأمره بالتوج

، ومعرفته باملدينة املنورة وبأهلها ؛ ملا يتمتع به من )٤(؛ لثقته به )٣(ز اوالتمرك )٢(احلناكية
  .)٥(عالقة جيدة مع القبائل احمليطة ا اكتسبها من خالل عمله يف جتارة السالح

                                                 
دينة شـقراء  إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم احلميدي ، ولد يف م: إبراهيم النشمي ) ١(

: بد العزيز بالنشمي ألفعاله ، وقيل م ، كان لقبه الومشي ، فسماه امللك ع١٨٩٥/ هـ ١٣١٣سنة 
بني املدينة وجند يف أواخر العهد األسلحة وتاجر يف مع العقيالت ،  ه بذلك ، عمل بالتجارةأبوه مسا

يف  العثماين وبداية عهد األشراف ، وعمل على توفريها جليش امللك عبدالعزيز ، وكان أحد قادتـه 
 ، اخلرج ةإماريف وعمل بعد ذلك ، وجنران   إمارة ينبع والعال واجلوف وتربةمث توىل، حصار املدينة 

هــ يف   ١٣٩٨من شهر ذي احلجة عام  مث يف اإلشراف على مزارع اخلرج ، تويف يف الثاين عشر
بن إبراهيم  زعبدالعزي:  انظر .لندن وهو يتلقى العالج ، ونقل جثمانه إىل مكة ودفن يف مقربة العدل 

ثقة ، الرياض ، مو ترمجة خمتصرة) هـ ١٣٩٨ - ١٣١٣(  إبراهيم بن عبدالرمحن النشمي: النشمي 
: ؛ عبداللطيف احلميد  ٨٢ -١٣ -١٢ -١١م ، ص ١٩٩٨/ هـ ١٣١٩، ١مطابع الفرزدق ، ط 

،  ١٤٤إىل  ١٢٤م ، ص ١٩٩٨مـايو  / هـ ١٤١٩حمرم ،  ١جملة الدرعية ، السنة األوىل ، العدد 
 .١١٧، ص  هـ ١٤٢٠، يف ربيع اآلخر رجب  ٢، السنة  ٦وعدد 

سكاا ، كلم عن القصيم  ١٠٠طريق القصيم املدينة املنورة ، وتبعد بلدة تقع على :  احلناكية )٢(
 . ٦٧، ص  ٣معجم معامل احلجاز ، ج : عاتق بن غيث البالدي :  انظر. قبيلة حرب 

/ هــ  ١٤١٠رجال وذكريات مع امللك عبدالعزيز ، الرياض :  عبد الرمحن السبيت وآخرون )٣(
حمـرم  /  ١عـدد  جملة الدرعية ، السنة األوىل ، ال :عبداللطيف احلميد  ؛ ٢١،  ٢٢م ، ص ١٩٩٠
، يف ربيع اآلخـر رجـب    ٢ة ، السن ٦، وعدد  ١٤٤إىل  ١٢٤م ، ص ١٩٩٨مايو / هـ ١٤١٩
 . ١٢٩، ص  هـ ١٤٢٠

 .هـ ١٣٤٣/  ٧/  ٢٩، بتاريخ  ٦٠٧رقم  امللك عبد العزيز ، وثيقة من دارة) ٤(
/ هــ  ١٤١٠ع امللك عبدالعزيز ، الرياض رجال وذكريات م:  عبد الرمحن السبيت وآخرون )٥(

 . ١٩م ، ص ١٩٩٠
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 ربيـع األول  ١٧العزيز يف عودية مكة املكرمة أخذ امللك عبـد بعد دخول القوات السو
ضـم  ل ربية والترتيبات الضروريةاحل هتعداداتسل اكمم ي١٩٢٤ أكتوبر ١٦/ ـه١٣٤٣

فأعلن اجلهـاد يف اهلجـر    ، )٢(راف منهاـوإخراج األش )١(باقي مدن احلجاز إىل نفوذه
 )٣(العزيز بن مسـاعد عبد األمري حيث جعل؛ وحشد اجليوش ووزع قادته عليها ، واملدن 

 وجعل ،تظر أوامره ، وجعل حتت أمره عدة ألوية تن األردنعلى القصيم وحائل إىل حدود 
يف  اًسـعود  األمري حساء إىل حدود العراق ، وأبقى ابنهعلى األ )٤(اهللا بن جلويعبد األمري

ن تظـري املنغري القـادة   ،وكذلك األمري فيصل حتت أمره لواء ، الرياض حتت أمره لواء 
  .)٥(بقوا كقوة احتياطية هامرأو

                                                 
 . ٢، ص  هـ١٣٤٣مجادى األوىل  ٢٢، يف  ٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
تـاريخ  : أمني سعيد  ؛ ١، ص  هـ١٣٤٣مجادى األوىل  ١٥يف  ، ١عدد جريدة أم القرى ،) ٢(

 . ١٧٣  – ١٧٢الدولة السعودية ، ص 
مري عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود ، األ: عبد العزيز بن مساعد ) ٣(

فربايـر  / هـ ١٣٩٧م تقريباً ، وتويف يف الرياض يف ربيع األول سنة ١٨٨١/ هـ ١٢٩٩ولد سنة 
م ، اشترك يف معظم املعارك جبانب امللك عبد العزيز ، توىل إمـارة القصـيم حـىت عـام     ١٩٧٧
ومكث فيها أكثر من نصـف  ، ارة حائل واحلدود الشمالية مث نقل إىل إم، م ١٩٢٤/ هـ ١٣٤١

 . ٣٥٧ - ٣٥٦تاريخ ملوك آل سعود ، ص  :سعود بن هذلول :  انظر .قرن 
اهللا بن حممد بن سعود ، أمري من شجعان عبداهللا بن جلوي بن تركي بن عبد: عبداهللا بن جلوي ) ٤(

،  م١٩١٢ / هـ١٣٣١حساء سنة ة األآل سعود ، دخل الرياض مع امللك عبد العزيز ، وتوىل إمار
/ هــ   ١٣٥٤إىل أن تويف سـنة   مارتهإواستمر يف ، نشر األمن فيها ورف بالشدة واحلزم ، ـع

: ؛ سعود بـن هـذلول    ٧٧، ص  ٤، ج  ٣األعالم ، ط : خري الدين الزركلي :  انظر. م ١٩٣٥
 . ١٩٣تاريخ ملوك آل سعود ، ص

م ، ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ثائق امللك عبد العزيز ، الرياض من و: عبد الرمحن السبيت وآخرون ) ٥(
 . ٤٨٣ - ٤٨٢إصدارات املهرجان الوطين للتراث والثقافة ، ص 
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يف بداية شهر ربيع  )١(صاحل بن عذل من الرياض أرسل قائده العزيزامللك عبدوقبل خروج 
م على رأس قوة من أهل القصيم وهجـر حـرب إىل   ١٩٢٤نوفمرب/ هـ ١٣٤٣الثاين 

  .)٢(احلناكية لتسلم القيادة من إبراهيم النشمي
بعض املصادر أن صاحل بن عذل كان مع امللك عبدالعزيز يف حصاره جلدة ، ومنـها   تشري

ع مابني أيدينا من وثائق تثبت توجهه إىل احلناكية ومنها توجه إىل املدينة ، وهذا ال يتفق م
  .)٣(توجه إىل املدينة املنورة 

إن اختيار امللك عبدالعزيز لصاحل بن عذل كان لشخصيته القيادية ودبلوماسيته السياسـية  
اليت اكتسبها مع مرور السنيني ، فقد كان يبلغ من العمر آنذاك قرابة السبعني عاما ، بينما 

  .)٤(ساعده إبراهيم النشمي مل يتجاوز الثالثني إال بقليلكان م
  

                                                 
م ، اتصل بامللـك  ١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠لدة الرس مبنطقة القصيم عام ولد يف ب: صاحل بن عذل ) ١(

ليمها له ، فأعجب به أهلها على تس العزيز بعد معركة روضة مهنا حينما فاوض امللك عبد العزيزعبد
؛ حيث أرسـله إىل السـلطان   فراح ينتدبه يف املهمات السياسية ، امللك عبد العزيز واصطحبه معه 

احلميد الثاين ، وانتدبه لعقد الصلح مع ابن الرشيد ، وانتدبه أيضاً يف سفارة إىل الشريف حسني ، عبد
م يف حماصرة املدينة ، ١٩٢٢/ هـ ١٣٤٢املتمركزة يف احلناكية عام  ادة القوةـه امللك بقيـوكلف

ر العذل بالتوجه مشاالً لقطع اإلمدادات عن املدينـة مـن   ـله النشمي وأمـمث استخلف امللك وكي
ائل ، وكان مـن مستشـاري   شرقي األردن ، وبعد استالم حامية املدينة كلف جبباية الزكاة من القب

د الرمحن السـبيت  ـعب:  انظـر. م ١٩٣١مايو / هـ ١٣٥٠ سنة حمرميف تويف ، العزيز امللك عبد
م ، ١٩٩٤/ هــ  ١٤١٥كنت مع امللك عبدالعزيز ، الرياض ، مطابع الفرزدق ، ط : رون ـوآخ
 . ٥٠٣ – ٥٠٢ص 

- ٢٠موثقة ، ص إبراهيم بن عبدالرمحن النشمي ترمجة خمتصرة: بن إبراهيم النشمي  زعبدالعزي )٢(
م ، ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠امللك عبد العزيز ، الرياض  من وثائق: عبد الرمحن السبيت وآخرون ؛  ٢١

 .١٢٩ -١٢٨إصدارات املهرجان الوطين للتراث والثقافة ، ص 
 .سترد الوثائق الحقاً  )٣(
م ، ١٩٩٨مايو / هـ ١٤١٩حمرم  ١جملة الدرعية ، السنة األوىل ، العدد : عبداللطيف احلميد  )٤(

ـ  ١٤٢٠اآلخر رجـب  ، يف ربيع  ٢ة ، السن ٦دد ـ، وع ١٤٤إىل  ١٢٤ص  - ١٣٠، ص  هـ
١٣١ . 
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ـ يل املدينة حينما رأوكبري على أهاأثر العزيز امللك عبد كان النتشار قوات حـوهلم يف   اه
وفد إرسال إىل بعض أهل املدينة مما دفع  ؛ويف مكة املكرمة  )٢(ويف القصيم) ١(مشال املدينة
، ويطلب إرسال قوة لتتسـلم املدينـة املنـورة ،     هل مالعزيز يعلن طـاعتهإىل امللك عبد

،  )٣(باإلضافة إىل قيام بعضهم بإرسال الرسائل يطلبون فيها ضم املدينة املنـورة لنفـوذه  
العزيز بذلك وأرسل قوة قليلة من جيشه إىل املدينة املنورة بقيادة صـاحل  فرحب امللك عبد

  .)٤(بن عذلا
وهو من املعاصـرين   -) تاريخ املدينة املنورة  فصول من( يف كتابه  )٥(يشري علي حافظ

الشيخ ذياب ناصر ومصـطفى عبـدالعال    اأهل املدينة املنورة انتدبو نإىل أ –لألحداث 
للذهاب إىل امللك عبدالعزيز يف الرياض ، وأبلغاه باستعداد أهل املدينة للتسليم ؛ ولكنـه  

وهنا يكمن . )٦(األمري حممداً لتسلمهايشري يف السياق نفسه إىل إرسال امللك عبدالعزيز ابنه 

                                                 
 . ٢، ص هـ ١٣٤٣مجادى األوىل  ١٥، يف  ١عدد جريدة أم القرى ، ) ١(
 . ٤٨٣ - ٤٨٢من وثائق امللك عبد العزيز ، ص : عبد الرمحن السبيت وآخرون ) ٢(
، هــ  ١٣٤٣/  ٢/  ٣املدينة املنورة يف  نوثيقة جمهولة الكاتب مرسلة إىل امللك عبدالعزيز م )٣(

 .مكتبة امللك فهد الوطنية ، جمموعة العمروي ، اموعة األوىل 
: اهللا الزامـل  ؛ عبـد  ١هـ ، ص ١٣٤٤ ةمجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد  )٤(

 اعة والنشـر ، ـارية للطبـروت ، املؤسسة التجـ، بي اصدق البنود يف تاريخ عبد العزيز آل سعود
 . ١٧٩م ، ص ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢ط 

م ، ودرس يف مدارسـها ، مث  ١٩٠٩/ هـ ١٣٢٧ولد يف املدينة عام :  علي حافظ )٥(
التحق باملـسجد النبوي ، وعمل كاتباً يف مالية املدينة املنورة ، مث كاتبـاً يف احملكمـة   
الشرعية ، فمديراً لفرع وزارة التجارة ، وعني رئيساً لبلدية املدينة ، وأسس مـع أخيـه   

م ، وأسس مع أخيه أيضـاً  ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥ملدينة املنورة عام عثمان حافظ جريدة ا
 . ، الصفحة األخرية  فصول من تاريخ املدينة املنورة: علي حافظ : انظر . مدرسة الصحراء 

 . ٥٥، ص  فصول من تاريخ املدينة املنورة:  علي حافظ )٦(
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مل يغادر الرياض ؛ بل غادر مكة يف مساء  )١(يكمن التناقض يف الرواية ؛ ألن األمري حممداً
  .)٢(بقواته متوجهاًً إىل املدينة م١٩٢٥نوفمرب ٩/  هـ ١٣٤٤خر ربيع اآل ٢٢االثنني 

  حماصرا ؟ فهل هذا الوفد هو الذي طلب من امللك إرسال قوة لتسلم املدينة قبل
ـ   يرى الباحث أنه رمبا هو الوفد الذي أشارت إليه جريدة أم القرى من  ةأن أهـل املدين

يطلبون من امللك عبدالعزيز تسلمها ، وأنه التبس األمر على علي حافظ ، ويدل على ذلك 
  :ما يلي 

؛ قبل مغادرته الريـاض   ةكان إرسال امللك عبدالعزيز قوة صاحل بن عذل إىل احلناكي -١
فيكون الوفد قابله يف الرياض كما ذكر علي حافظ ، ويتفق ذلك مع خـرب جريـدة أم   
الـقرى يف ذهاب وفد من أهل املدينة إىل امللك عبدالعزيز وطلبهم إرسال قوة لتتسـلم  

  .املدينة 
قابل امللك عبـدالعزيز يف   يانفرد علي حافظ بذكر الشيخ ذياب ناصر يف الوفد الذ -٢

كبار رجال املدينة ووجهائها ، وال ميكن أن خيطـئ يف امسـه ، ومل   الرياض ، وهو من 
 زأعلنت عن وصول مصطفى عبدالعال إىل امللك عبـدالعزي  اتذكره جريدة أم القرى عندم

  .يف حبرة 
ال مينع أن يكون مصطفى عبدالعال قابل امللك عبدالعزيز يف الرياض ، وعندما رفضت  -٣

ر ،فلما طال أرسله الشريف شحات مـرة أخـرى إىل   احلامية التسليم فرض عليها احلصا
  .حبرة  امللك عبدالعزيز يف

                                                 
منحه والده لقب أمري ، ـ ه١٣٣٠ولد يف الرياض سنة : ل سعود عبد العزيز آبن األمري حممد ) ١(

هـو وشـقيقه    م١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧ا وكالء عنه ، شارك يف حرب السبلة املدينة املنورة ، وتواله
األعـالم ،  :  الدين الزركلي خري:  انظر. م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠امللك خالد ، تويف يف الرياض سنة 

 . ٤١٨، ص  ٥ج 
: ؛ سعود بن هـذلول  ٢هـ ، ص ١٣٤٤ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ٤٦القرى ، عدد  جريدة أم) ٢(

  . ٨٦٦، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج  :؛ أمحد عطار  ١٤٣تاريخ ملوك آل سعود ، ص 
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ربيـع الثـاين   ١٣العزيز الرياض يـوم  غادر امللك عبدواالستعدادات بعد هذه احلشود و
مع ودخل مكة حمرماً  )١(م جبيش كبري قوامه مخسة آالف١٩٢٤نوفمرب ١١/ هـ ١٣٤٣
وأقبل عليـه السـكان    ، م١٩٢٤رب ديسم ٥ / هـ١٣٤٣مجادى األوىل  ٨معه يف  من

 ووعدهم بإزالة الظلم وتطبيق الشريعة والعمل على نشـر األمـن  ، يرحبون به ويبايعونه 
  .)٢(واالستقرار

أواخـر ذي القعـدة سـنة     د غادرهـا يف ـأما أمري املدينة الشريف علي بن احلسني فق
ت السـعودية  بقي يف مكة بسبب دخول القوام ألداء احلج ، ف١٩٢٤يونيو / هـ ١٣٤٢

والقائمقام الشريف شحات بن  )٤(وترك وكيله الشريف أمحد بن منصور،  )٣(إىل الطائف
ايد ، باإلضافة إىل رئيس الديوان عبداهللا عمري والقائد العسكري عبديديران شؤوا  يعل

  .)٥(أمحد

                                                 
: ؛ أمني سعيد  ٣٣٥، ص  ٣شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ١(

 . ١٦٥تاريخ الدولة السعودية ، ص 
؛ عبـد اهللا   ٣٤١، ص  ٣يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  شبه اجلزيرة : خري الدين الزركلي ) ٢(

 . ١٦٢، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ،ج : العثيمني 
التاريخ الشامل للمدينـة ،  : ؛ عبد الباسط بدر  ٣٧٣أسرار الثورة العربية ، ص: ني سعيد ـأم) ٣(

 . ١٣٧، ص  ٣ج 
ىل إمارة املدينة املنورة بالنيابة بتكليـف مـن   تو:  الشريف أمحد بن منصور بن أمحد دخيل اهللا) ٤(

م ، حىت تسلمها األمـري  ١٩٢٤أكتوبر  ٤/ هـ ١٣٤٣ربيع األول  ٥بن احلسني من  الشريف علي
عارف أمحـد  :  انظر. م ١٩٢٥سبتمرب  ٤/ هـ ١٣٤٤األوىل  مجادى ١٩حممد بن عبد العزيز يف 

 . ٤٢٧تاريخ أمراء املدينة املنورة ، ص  :عبد الغىن 
فصول من تاريــخ  : ؛ علي حافظ  ١١٠ذكريات العهود الثالثة ، ص :حممد حسني زيدان  )٥(

  . ٤٩، ص املدينة 
ـ ، تلقى علومه اإلسالمية يف إسـطنبول  ، كفاءة عالية  ضابط ذو: عبد ايد أمحد  ارب يف ـوح

، ط والعـرب  اـمث أرسل إىل اجليش العريب مع بقية الضب، صفوف اجليش العثماين يف قناة السويس 
 :عبد الباسط بدر :  انظر.  اًعسكري اًمث قائد، مث نائباً للقائد مجيل الراوي ، واستقر يف املدينة ضابطاً 
 . ١٤٣، ص  ٣التـاريخ الشامل ، ج 
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هل املدينة وكانوا يتابعون أخبار القوات السعودية وتقدمها ، مما جعل قادا جيتمعون مع أ
وقـرروا  ة القادمة إليهم مع صاحل بن عـذل،  ويتشاورون معهم يف الدفاع عنها من القو

ألسباب  اىلإ، ويرجع رفضهم للتسليم )١(الدفاع عنها وعـدم تسليمها للقوات السعودية
  :التالية 
بـل  ؛  املدينة املنورة ادةقالعزيز مل يتفق مع مللك عبد اىلإرمبا أن الوفد الذي ذهب  - ١

أو مـن  ، تصرف من تلقاء نفسه ، أو كانوا من أصحاب النفـوذ يف العهـد العثمـاين    
  .)٢(عارضني حلكم األشرافامل
فخري باشا بعد خروجه من املدينة املنورة بالرغم مـن   مما تركهكثرية  سلحةتوفر أ - ٢

ي يف املخـازن األخـرى   ن ما بقوأالسرقات من املستودعات ، حدوث انفجار القلعة و
  .)٣(طويلة من الزمن ف للمقاومة مدةكا
ها الـذي كـان   عوارتفا اقووأسوار املدينة املنورة  حصانة على املقاومةيشجع مما  – ٣

، وتلتقي أطراف السور عند حراسةلل اًن برجمتراً ، يكتنفها ثالثو١٢-١٠ما بني يتراوح 
  .)٤(بنية على قطاع صخريامل قلعة سلع

شرق األردن من الشريف حسني يف العقبـة والشـريف    مارةإمن ورود املساعدات  -٤
  .)٥(عبداهللا يف عمان

                                                 
: ؛ عبد الباسط بـدر  ١هـ ، ص ١٣٤٣ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ١٤١ ، ص ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 
ـ  ؛  ٧٥إىل  ٦٦ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٢( ن السـبيت  ـعبـد الرمح

 .٢١م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠رجال وذكريات مع امللك عبدالعزيز ، الرياض :  وآخرون
 . ١٤١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٣(
عبد العزيز بن صاحل اهلـاليب ،  : ة العرب ، ترمجة جزير رحالت يف شبه: جون بوركهـارت ) ٤(

م ،  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣،  ١ؤسسة الرسالة ، ط ـروت ، مـخ ، بيـعبد الرمحن عبد اهللا الشي
 . ٢٩٨ص 

مجادى  ٧، يف  ٤، وعدد  ٤هـ ، ص ١٣٤٣، يف مجادى األوىل  ١٥، عدد جريدة أم القرى ) ٥(
ربية السـعودية ،  ـاريخ اململكة العـت:  صالح الدين املختار؛  ٣، ص هـ ١٣٤٣ ةمجادى اآلخر

 . ٣١٢ – ٣١١ – ٣٠٨، ص  ٢ج
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  .)١(العزيز وإخراجه من احلجازقدم امللك عبديقاف تيطانيا إلتدخل بركانوا يأملون  – ٥
بتوزيـع   وبدأ، ايد باشا بالدفاع عنها بكل ما ميلك من قوة وإمكانيات تعهد عبدوقد 

وجهزت ، مدافع القلعة  يفنظأمر بتو، الكمائن  اموأق،  اخلنادققواته على منافذها وحفر 
  .)٢(للعمل مرة أخرى

مع أن القوات اليت كانت يف املدينة املنورة حمدودة بعد رحيل أبناء القبائل من اجليش بعد 
) ٢٠٠(قدروا بنحو  ود النظاميون من عناصر خمتلفةإال اجلن انتهاء الثورة العربية ، ومل يبق

مـن اليمنـيني   ) ٢٥٠(وحنـو  ، طني وشرق األردن ـمن فلس) ٣٤٠( من البادية ، و
بل عمـل  ؛  ايد باشافلم ييئس عبدالتجانس ، وا إىل الوحدة وفتقدقد او،  )٣(والتكارنة

تتمركز كل قوة يف منطقة حمددة  مناطق دفاعية حتت قيادة ضباطه لعلى تقسيم املدينة إىل
غلب على قلة عدد جنوده ، وهي على النحـو  ليت ؛مع عدد من اجلنود ومعهم املتطوعني 

  :التايل 
وتشـمل أراضـي   ، إىل اجلنوب  املدينة عند شارع أيب ذر امتداداً شرق: املنطقة األوىل 

  .الصدقة 
  .مركزها باب العوايل : املنطقة الثانية 
  .وتشمل مناطق قربان ، مركزها بستان املاجشونية : املنطقة الثالثة 
  .مركزها باب الكومة : املنطقة الرابعة 

  .)٤(ومتتد إىل أن تتصل باملنطقة األوىل شرقاً، مركزها املساجد السبعة : املنطقة اخلامسة 
توزيع مهام الدفاع عن املدينة لكل جمموعة ليستفيد إىل ان يهدف من هذا التقسيم ـوك
  .لديه  احملدودةمن القوة  -قدر اإلمكان  -

                                                 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 . ١٤٣ – ١٤١، ص  ٣ج  التاريخ الشامل للمدينة ،: عبد الباسط بدر ) ٢(
 :؛ حممد زيدان  ٣٤٥، ص  ٣اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج  هشب: خري الدين زركلي ) ٣(

 . ١٠٩ – ١٠٨ذكريات العهود الثالثة ، ص 
 . ١٤٤ – ١٤٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج  : عبد الباسط بدر) ٤(



‐ ٨٢  - 
 

ويناقش معهـم   اطه يف مركز القيادة يف قصر اخلالديةايد جيتمع مع كبار ضبوكان عبد
  .)١(األمور الطارئةالقضايا العسكرية و

نـوفمرب  /  هـ١٣٤٣ربيع اآلخر  أواخروصل صاحل بن عذل والقوة اليت كانت معه يف 
العزيز إىل األهـايل واألشـراف   ومعه كتب من امللك عبد هايتسلمم إىل املدينة ل١٩٢٤

ولكنه وجـد أن احلاميـة   ؛  )٢(وهلم األمانته ىل الدخول يف طاعوالقبائل يدعوهم فيها إ
العزيز باحلصـار فقـط   ن امللك عبدمستعدة للحصار واملقاومة ، عند ذلك جاءه األمر م

، وحمافظـةً علـى    وتكرمياً ملسجد النيب  ،وعدم مهامجة املدينة املنورة تعظيماً حلرمتها 
  .)٣(أهلها

ليمنع  ؛قطع الطريق بينها وبني شرق األردن من الشمال ل ن عذل حبصار املدينةبدأ صاحل ب
، وأخذ يف مهامجة القبائل املوالية لألشـراف، واسـتطاع    )٤(وصول املساعدات للحامية

ها إىل مكـة  فأخذت تعلن الطاعة ، وذهبت وفود ، )٥(إخضاع قبائل شرق املدينة ومشاهلا
مه ، وتعهدوا له بالسمع والطاعة ، العزيز وأعلنوا دخوهلم حتت حكحيث قابلوا امللك عبد

ومـن هـذه    ؛وعدم التعرض للحجاج وعابري السبيل ، ودفع الزكاة املفروضة عليهم 
  .)٦(قبيلة حرب وجهينة والرشايدة: القبائل 

                                                 
 .١٤٥، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج  :عبد الباسط بدر ) ١(
-٢٠موثقة ، ص تصرةإبراهيم بن عبدالرمحن النشمي ترمجة خم: بن إبراهيم النشمي  زعبدالعزي )٢(

 . ١٣٠ -١٢٩من وثائق امللك عبد العزيز ، ص : عبد الرمحن السبيت وآخرون ؛  ٢١
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ٤، ص هـ ١٣٤٣مجادى األوىل  ١٥، يف  ١جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
: ؛ حممد حسني زيدان  ٣، ص هـ ١٣٤٣األوىل  مجادى ٢٩، يف  ٣عدد جريدة أم القرى ، ) ٥(

 . ١١ذكريات العهود ، ص 
مجـادى   ٧، يف  ٤؛ وعدد  ٣هـ ، ص ١٣٤٣، يف مجادى األوىل  ٣، عدد  جريدة أم القرى) ٦(

 . ٣، ص  هـ١٣٤٣ ةاآلخر
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، وكان  وبعد هذه الغارات على القبائل انتشر األمن واالستقرار والسكينة يف احلجاز عامة
عالقة مشتركة بني السالم واألمن يف عهد امللك عبـدالعزيز  وجد تدرساً للقبائل بأنه ال 

  .)١(والفوضى اليت شهدا أيام األشراف
مث انتشرت القوة السعودية حول املدينة املنورة مكتفية باحلصار فقـط واالنتظـار حـىت    

  .)٢(تستسلم احلامية
كانتـها عنـد   العزيز يهدف من احلصار إىل احملافظة على حرمة املدينة وموكان امللك عبد

بل أمر قائده حبصارها فقط ؛  أو اإلضرار بأهلهافحرص على عدم القتال فيها ، املسلمني 
من ضعف هذا  هومل يكن موقف. )٣(دون دخوهلا ولو فتحت أبواا إال بعد استئذان القيادة

 ؛فقد كان املوقف العسكري يف صـاحله  ؛ بل على العكس من ذلك  ؛عسكري أو تردد 
اته أكثر من ألفني ومخسمائة مقاتل ، وقوات األشـراف حوايل أربعمائـة  حيث تبلغ قو

، ومل يكن حصــاره للمدينـة   )٤(وكان يتوقع أن تستسلم يف أقل من عـام ،جندي 
  .)٥(حىت ال يرهق سكاا ويعرضهم للمجاعة شامـالً اًحصار

عـان إىل  مع بداية احلصار اهتم الشريف علي بسكة حديد احلجاز وعهد حبمايتها مـن م 
املدينة إىل اللواء عارف باشا احلسن ، وأمره بإرسال قوة عسكرية إىل املدينـة ملسـاعدة   

                                                 
 مكتبة العبيكان ، عاطف فاحل يوسف ، الرياض ،: ترمجة  اململكة العربية ، : فيليبهاري سانت ) ١(

 . ٥٠٩ص م ، ١٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢،  ١مكتبة العبيكان ، ط 
، يف مجـادى   ٥١؛ وعـدد   ٢، ص  هـ١٤٤٣رمضان  ٢٢، يف  ٨جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

 . ١هـ ، ص ١٣٤٤اآلخرة 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٣ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 - ١٣٩ة للملك عبد العزيز وحروبـه ، ص  حول اإلستراتيجية العسكري أضواء :د رمحو حمم) ٤(

١٤٠ . 
 . ١٧٩صدق البنود يف تاريخ عبد العزيز آل سعود ، ص أ: عبد اهللا الزامل ) ٥(
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، ومل تكن قوة األخوان املتمركزة )١(فأرسل قوة عسكرية يف قطارين إىل املدينة ،حاميتها 
  .)٢(حيث متكنت من دخول املدينة ؛على سكة احلديد تستطيع منعها 
بقوة كافية من جنده على سكة احلديد وخرا وقطع مجيع  أقام بعد ذلك صاحل بن عذل

  .)٣(املواصالت بني معان واملدينة املنورة ، وبذلك أصبحت حماصرة من مجيع اجلهات
ـ  يفالعزيز إرسال قوة أخرى تساعد عند ذلك قرر امللك عبد كام احلصـار حـول   ـإح

 اجلهة الشمالية من املدينة فسار برجاله ونزل يف، املـدينة ، فأرسل قائده إبراهيم النشمي 
، وبقي صاحل بن عذل يف شرق املدينة ، وبىن األخـوان القصـر يف    )٤(يف منطقة العيون

هـذه   حشـد  وكان اهلدف من .)٥(فاكتمل بذلك احلصار على املدينة املنورة، اجلنوب 
  .التضييق على احلامية حىت تستسلم دون قتال اجليوش 

 ؛قيادة اجليوش احملاصرة للمدينة بيد صاحل بـن عـذل    العزيز على جعلوعمل امللك عبد
وكان على اتصال دائم ومستمر مع قادتـه ،   ، )٦(لينظم عملها ، ويشرف على حتركاا

يثين فيها عليه وعلى األخبار  يإىل إبراهيم النشم ةهـ أرسل رسال١٣٤٣رجب  ٢٩ففي 
                                                 

 :الذقن  حممد؛ السيد  ٣١٢، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : صالح الدين املختار  )١(
/ هــ  ١٤٠٥،  ١مطبعة اجلـبالوي ، ط احلميدية دراسة وثائقية ، القاهرة ، سكة حديد احلجاز 

 . ٣٤٩ – ٣٤٨ ، صم ١٩٨٥
 :صالح الدين املختار ؛  ٣هـ ، ص ١٣٤٣ ةمجادى اآلخر ٧، يف  ٤عدد  جريدة أم القرى ،) ٢(

 . ٣١٢، ص  ٢تاريخ اململكة ، ج 
 امللـك  ؛ وثيقة مـن دارة  ٢هـ ، ص ١٣٤٣ضان رم ٢٢، يف  ١٨جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(

كنت مع امللك  :هـ ؛ عبد الرمحن السبيت وآخرون ١٣٤٣شوال  ١٨، يف  ٥١٤قم زيز ، رالععبد
 . ٥٠٣عبد العزيز ، ص 

ة وذكريات األحبة ، ـطيب:  د مرشدـ؛ أمح ٥٥ص  فصول من تاريخ املدينة ،: علي حافظ ) ٤(
 . ٣٣، ص  ١ج 

 . ١٤٥، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج  :عبد الباسط بدر ) ٥(
بـن إبـراهيم    زعبدالعزي ؛ ٢هـ ، ص ١٣٤٣رمضان  ٢٢، يف  ١٨م القرى ، عدد جريدة أ )٦(

الـرمحن  ؛ عبـد   ٢١ - ٢٠موثقـة ، ص   إبراهيم بن عبدالرمحن النشمي ترمجة خمتصرة: النشمي 
م ، إصدارات املهرجان ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢الرياض من وثائق امللك عبدالعزيز ، : السبيت وآخرون 

 . ١٢٩ – ١٢٨ص  الوطين للتراث والثقافة ،
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هللا فيك ، وأخبارنا تسركم أحسنت اإلفادة بارك ا: طرف األخبار ".... اليت يرسلها له 
، كرب علومك الطيبة أ -ليس هذا  –مهيب هذي ، بارك اهللا فيك ...من مجيع الوجوه 

  .)١(.... "علومك طيبة من قدمي 
مع السؤال "... له بالوضع العسكري وحتركاته كان يوصيه بالكتابة إليه باستمرار وتعريفه

، وما عرفت كان معلـوم  ، كرم وصل خطابك امل، مجيلة  عن حالكم أحوالنا احلمد هللا
ومن قبل أخبارنا تسركم  تغفل عن شيء شاء اهللا دائم بأخباركم وفصل لنا الإن أنت 

  .)٢(... " احلمد هللا
ويزودهم مبا ، يتابع حتركات اجليوش احملاصرة للمدينة  العزيز بن مساعدان األمري عبدوك

بعكس حامية املدينة املنـورة الـيت   . )٣(حيتاجون إليه من العتاد العسكري واملواد الغذائية
،  )٤(ومل يكونوا على اتفاق فيما بينهم بع ألربعة حكام كلٌ يتصرف على حدة ،كانت تت

  .)٥(وكان الشريف علي يتبادل معهم املعلومات عن طريق الالسلكي يف جدة
صاحل بن عـذل  م أمر امللك عبدالعزيز ١٩٢٥ مايو ١١ / هـ١٣٤٣شهر شوال  ١٨يف 
حديد احلجاز ، ومينع وصول اإلمدادات إىل  ه إىل احلناكية ليقطع سكةبقواتمشاالً  وجهتبال

ن ، وإبقاء إبراهيم النشمي مكانه يف قيادة القوات احملاصـرة  حامية املدينة من شرق األرد
، يفهم ذلـك مـن الوثيقـة    زللمدينة ، وكان ذلك رمبا باقتراح منه على امللك عبدالعزي

  :هـ ١٣٤٣ال شو ١٨املؤرخة بـ 
سـلمه اهللا   -من عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل جناب األخ إبراهيم النشمي " 

،  سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته ، مع السؤال عن أحوالكم ال زلتم خبـري ،  -تعاىل 
                                                 

الـرمحن  هـ ؛ عبـد  ١٣٤٣ رجب ٢٩، بتاريخ  ٦٠٧العزيز ، برقم وثيقة من دارة امللك عبد )١(
 . ١٠١ – ١٠٠، ص من وثائق امللك عبدالعزيز: السبيت وآخرون 

الـرمحن  عبـد   هـ ؛١٣٤٣/  ٩/  ٢٠ ، بتاريخ ٣٦٥العزيز ، برقم وثيقة من دارة امللك عبد) ٢(
 . ١١٧ - ١١٦، ص ائق امللك عبدالعزيز من وث: السبيت وآخرون 

هـ ، وأيضاً وثيقة برقم ١٣٤٣/  ٤/  ٤، تاريخ  ٦٢٧العزيز ، برقم وثيقة من دارة امللك عبد) ٣(
 .هـ ١٣٤٣رجب  ٢٤، بتاريخ  ٣٤٩

 . ٦٥ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(
 . ٣إىل  ١ـ ، ص ه١٣٤٣، يف مجادى اآلخر  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(
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أحوالنا من كرم اهللا مجيلة ، بعه اخلط املكرم وصل وما عرفتم كان معلوم خصوصـاً  
ففيك إن شاء اهللا الربكة والسـداد ، ونصـحك   ، ميته لكم بطرفكم توجه صاحل وتلز

وجهدتك وشفقتك على األمور اللي به مصلحة للمسلمني ، فال يف ذلك عنـدنا أدىن  
نت عوض النفس ، ومن طرف زبن بن جديع أشك ، واالعتماد على اهللا مث عليك ، و

لى االتفاق معـك ،  كتبنا له خط ميكث عندك وجيري على ما دبرته عليه وحرصناه ع
  .)١( ..."وعدم اخلروج عن شوفتك حسب تعريفك بذلك 

 )٢(تشري هذه الوثيقة إىل أن النشمي أصبح قائداً للحصار مع تكليف زبـن بـن جـديع   
ويرجـع يف  ،  )٣(وكانت قواته تتكون من ثالثة بيـارق .  باملكوث معه يف حصار احلامية

  .)٤(تدبريه إىل األمري سعود بن عبدالعزيز الكبري
حيث خيرج إىل خميمـه أهـايل    ؛ان خميم إبراهيم النشمي يف الزهرة يف منطقة العيون ـك

 ويعودواي بوب واألرز والسكر والشاوا بعض احلاملدينة ، ويكرمهم ويسمح هلم بأن يأخذ
مث صـنعت بعـض    ،رجالً إىل خميمه  ٤٠إىل  ٣٠فصار خيرج كل يوم من ، إىل أسرهم 

                                                 
؛ وثيقة مـن دارة امللـك    ٢هـ ، ص ١٣٤٣ضان رم ٢٢، يف  ١٨جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

كنت مع امللك : هـ ؛ عبد الرمحن السبيت وآخرون ١٣٤٣شوال  ١٨، يف  ٥١٤زيز ، رقم الععبد
ـ /  ١جملة الدرعيـة ، السـنة األوىل ، العـدد    : ؛ عبداللطيف احلميد  ٥٠٣العزيز ، ص عبد رم حم

، يف ربيع اآلخر رجـب   ٢ة ، السن ٦، وعدد  ١٤٤إىل  ١٢٤م ، ص  ١٩٩٨مايو / هـ ١٤١٩
 . ١٢٣، ص  هـ١٤٢٠

أمري لواء هجرة الدليمية من حرب ، حلق مع مجاعته بامللك عبـدالعزيز أثنـاء   : زبن بن جديع  )٢(
ـ : انظـر  . مسريه إىل مكة املكرمة مع من التحق من أهل اهلجر األخرى  :  زك عبـدالعزي دارة املل

جملة الدرعية ، : ؛ عبداللطيف احلميد  ١١م ، ص ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦،  ضالرحالت امللكية ، الريا
،  ٦، وعـدد   ١٤٤إىل  ١٢٤م ، ص  ١٩٩٨مـايو  / هـ ١٤١٩حمرم /  ١السنة األوىل ، العدد 

 .١٢٣، ص هـ ١٤٢٠، يف ربيع اآلخر رجب  ٢ة السن
 :أمـني الرحيـاين   :  انظر. ئة واخلمسـمائة مقاتل اده بني املويتراوح عد، هو اللواء : البريق  )٣(

 . ٣٣١تاريخ جند ، ص 
 .٢ ص هـ ،١٣٤٣ذي احلجة  ١٨، يف  ٢٨ جريدة أم القرى ، عدد) ٤(
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شـتد  امن اخلشب واجلريد واخليام ، وبدأت البيوت تتزايد عندما  متواضعةالعائالت بيوتاً 
  .)١(أشهرستة احلصار وجتاوز 

ة اليت تكسب أكرب قـدر مـن األنصـار    عمل إبراهيم النشمي على سياسة احلصار املرن
ليـه برسـالة   إالعزيز على ذلك ، فبعث خل املدينة ، وقد شجعه امللك عبدواملتعاطفني دا

/ هـ ١٣٤٣ذي القعدة  ٢٧يوصيه فيها باالستمرار عليها واستخدام احلزم يف احلصار يف 
  : م ١٩٢٥يونيو  ٢٩
واجتهادك والسياسة معهـم ،  ما عرفت كان معلوم خمصوص من قبل أخبار املدينة ، " 

... اخلـري  من شاء اهللا حيقق علإوأنك إن شاء اهللا ترجي أنك تدخلها بسياسة ، أرجي 
ن شاء اهللا فيك بركة ال تذخر األمور الذي فيها حزم وسياسة ودارجهم علـى  إوأنت 

كل علم ، إذا اهللا هداهم هو املطلوب وإال املسلمني مثل ما ذكرنا لك عازمني بعـد  
  .)٢( .."يرسلون هلم قوة كافية  احلج

اسـم أي شـخص    اوأرسل امللك عبدالعزيز كتباً مفتوحة إىل إبراهيم النشمي يضع عليه
صاحل الدخيل ، وصاحل : يتعاون معه ، وسلمت لبعض األشخاص من أعيان املدينة ؛ منهم 

حل الفضل ، وعيد العامر املنيع ،وهؤالء من حاضرة القصيم ، وراشد السـحيمي ، وصـا  
  )٣(.وناصر الطيار، القرضي ، ومرزوق بن قضبان من حرب، ومن أهل املدينة محزة غوث 

  وقرى  )٤(ول اإلمدادات هلا من حائلـوكانت القوات السعودية يف تزايد مستمر مع وص

                                                 
 . ١٤٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
و مـاي / هــ  ١٤١٩حمـرم  /  ١جملة الدرعية ، السنة األوىل ، العدد : عبداللطيف احلـميد  )٢(

،  هـ ١٤٢٠، يف ربيع اآلخـر رجب  ٢ـة ، السن ٦دد ـ، وع ١٤٤إىل  ١٢٤م ، ص ١٩٩٨
 .١٢٣ص 

/ هــ  ١٤١٠رجال وذكريات مع امللك عبدالعزيز ، الرياض :  عبد الرمحن السبيت وآخرون )٣(
هـ ١٤١٩حمرم /  ١عدد جملة الدرعية ، السنة األوىل ، ال: ؛ عبداللطيف احلميد  ٢٢م ، ص١٩٩٠

ـ ١٤٢٠، يف ربيع اآلخر رجب  ٢ة ، السن ٦، وعدد  ١٤٤إىل  ١٢٤م ، ص ١٩٩٨مايو /  ،  هـ
 . ١٣٥ص 

سرية بطل ومولد مملكة مولد مملكـة ،  : ؛ بنوا ميشان  ٤١٣تاريخ جند ، ص : ن الرحياين ـأمي) ٤(
 . ٤٦ص 
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 ، وقواـا يف تنـاقص  ، بعكس حامية املدينة اليت كانت حماصرة  )٢(ومن عسري )١(القصيم
ومل تشجعهم على الصمود واملقاومة . )٣(نت تعاين منها املدينة املنورةبسبب ااعة اليت كا

وال سيما املدافع املنصوبة  ؛إال ترسانة األسلحة الكبرية اليت خلفها فخري باشا يف املدينة 
يف أبراج القلعة اليت كانت ترسل قذائفها باستمرار على القوات السعودية من باب رفـع  

  .)٤(الروح املعنوية للجنود
يبيـع   اًمما جعل الشريف شـحات ،  )٥(املال رجال احلامية يف ضيق شديد مع نفادوأصبح 

من البنادق وصناديق الذخرية إىل أسواق  أعدادفحملت ، ألهايل لبعض األسلحة املكدسة 
ذلـك إىل  العالية واملناخة فبيعت على أهايل املدينة املقتدرين ، وانتقلت هذه األسلحة بعد 

بـل   ؛يوقف البيع  مل نه، مع أن الشريف شحاتاً علم بذلك ؛ إال أالعزيز درجال امللك عب
املتطـوعني  خر ليصرف من مثنها على اجلنود واستمر يف بيع هذه األسلحة بني احلني واآل

  .)٦(الذين معه
 ؛ومما يدل على كثرة األسلحة يف املدينة قيام احلامية بإرسال عتاد عسكري إىل حامية ينبع 

  .)٧(ت احملاصرة للمدينة متكنت من االستيالء عليهلكن القواو
حيث بدأ الناس يــخرجون إىل  ؛ بدأت نتيجة احلصار تظهر على سكان املدينة املنورة 

أطرافها ، وكان رجال إبراهيم النشمي يعاملوم معاملة حسنة ويرحبون م ، ويقدمون 

                                                 
 . ١٢٩ – ١٢٨من وثائق امللك عبد العزيز ، ص : عبد الرمحن السبيت وآخرون ) ١(
 .هـ ١٣٤٣شوال  ٢٠، بتاريخ  ١٠٢٦برقم امللك عبد العزيز ،  وثيقة من دارة) ٢(
 . ٣١٣، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : صالح الدين املختار  )٣(
طيبـة وذكــريات   : ؛ أمحد مرشد  ٦٥ذكريات العهود الثالثة ، ص :  حممد حسني زيدان) ٤(

 . ١٧٤، ص  ١األحبة ، ج 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٣، يف ذي القعدة  ٢٥دد جريدة أم القرى ، ع) ٥(
هـ ؛ حممـد حسـني   ١٣٤٣رجب  ٢٤، يف  ٣٤٩وثيقـة من دارة امللك عبد العزيز ، رقم ) ٦(

التاريخ الشامل للمدينة ،  :؛ عبد الباسط بدر  ١٨٧ – ١٨٦ذكريات العهود الثالثة ، ص  :زيدان 
 . ١٤٨، ص  ٣ج 

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٣ذي القعدة  ٢٠، يف  ٢٥ى ، عدد جريدة أم القر) ٧(
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ومنه إىل حيث يريـدون إىل  ،  )١(هلم التمر وبعض الطعام ، مث يتوجهون إىل خميم العرضي
  .)٢(مكة أو إىل أي جهة أخرى
خروج هذه العائالت ، فكان حراس األبواب عند السـور  من ومل مينع قادة املدينة املنورة 
وال ، ـاراً  ) باب الشامي ( والباب الشمايل ) باب البقيع ( يفتحون هلم الباب الشرقي 

يف  لطعام يف املدينة لقوام ويكونـوا قي من اما ب ؛ لكي يوفروامينعون أحداً من اخلروج 
  .)٣(مأمن يف حال حدوث القتال

للعامل اإلسـالمي يف أوائـل شـهر شـعبان      العزيز نداًءومع قدوم احلج أعلن امللك عبد
تعهدت فيه احلكومة السعودية حبماية احلجاج القـادمني إىل   م١٩٢٥مارس / هـ١٣٤٣

رابـغ والليـث    يف جدة واملدينة ، وأن موانئ سني حماصراحلجاز ، وأن جند علي بن احل
وكانت آالف . )٤(متوفر فيها كل ما حيتاجه احلجاجل احلجاج ، ستقباوالقنفذة جمهزة ال

ن إحيث . )٥(ترحاهلممث إىل مكة واألمن عام يف حلهم واجلمال تنتظرهم لتنقلهم إىل املدينة 
ملدينة املنـورة  إىل ادخوهلم  ن القوات السعودية احملاصرة للمدينة ترحب باحلجاج وتسهلإ

، فلم يكن اهلدف من هـذه احلـروب هـو    )٦(وخروجهم منها ، وتقدم هلم ما حيتاجونه
، تسهيل وصـوهلم إىل األمـاكن املقدسـة    بل هو خدمة احلجاج و؛ التوسع والتملك 

  .استقرار بعيداً عن التدخالت السياسية كينهم من أداء مناسكهم يف أمن ومتو

                                                 
ذكريـات   :حممد حسني زيـدان  :  انظر. هو مكان متوين جيش إبراهيم النشمي : العرضي ) ١(

 . ٧٥العهود الثالثة ، ص 
: ؛ عبد الباسـط بـدر    ٢هـ ، ص ١٣٤٤ربيع األول  ٢١، يف  ٤١جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

 . ١٤٧ – ١٤٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 
 . ١٤٧، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر  )٣(
هــ ؛ جريـدة أم   ١٣٤٣شوال  ١٦، بتاريخ  ١٤٢٩وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، برقم ) ٤(

،  ٤صقر اجلزيـرة ، ج  : مد عطار ـ؛ أح ٢هـ ، ص ١٣٤٣ان ـشعب ٣، يف ١٢القرى ، عدد 
 . ٨٧٤ – ٨٧٣ص 

 . ٨٧٤، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج : عطار  أمحد) ٥(
صـفر   ٨، يف  ٣٥، وعدد  ٣هـ ، ص ١٣٤٣، يف ذي القعدة  ٢٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٦(

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤
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العزيز أن أمر املدينة سوف يطـول  طال حصار املدينة ووجد امللك عبدو ملا انقضى احلج
حصارها على بدون تدبري حمكم يساعد على حصارها ، بعث قوة عسكرية إضافية تساعد 

، وأمنـهم علـى    امن اخلروج أهلها من طلبومتنع وصول املواد الغذائية إىل حاميتها ، و
تسهيل سفرهم م أحسن استقبال ومساعدم وقباهلوأمر جنوده باست، أرواحهم وأمواهلم 

  .)١(إىل أي مكان يرغبون فيه حىت تنتهي احلرب الدائرة وتستسلم حامية املدينة
ولكـن   ؛من هذا احلصار الذي طال أمره إرهاق النـاس وإهالكهـم    اهلدف فلم يكن

العزيز ضم املدينة لتتوحد ضمن مدن احلجاز املنضمة إىل حكم امللك عبداستسالم احلامية و
ان حريصـاً  ـبل إنه ك ؛امها أو قتل الناس ـبدون قتال ، ومل يكن هناك حاجة القتح

ـ   ؛ لم ـعلى سالمة السكان وعلى عدم القتال فيها واالكتفاء باحلصار فقط حـىت تستس
سلمني ، وأعلن امللك عبدالعزيز عن سياسته تلـك  وذلك مراعاةً حلرمتها ومكانتها عند امل

ن املدينة املنـورة ال تـزال   إ" .... م ١٩٢٥يوليو  ١٠ / هـ١٣٤٣ذي احلجة  ١٨يف 
وصـوناً  ، ـب   أو ، بلأو س ، من قتل؛ مناً ال يصلح أن حيدث فيه حدث آحرماً 

ين أستطيع إ، و ا يف ذلك من طول وقت وخسائر ماليةلشرفها اكتفيت حبصاره على م
، مة البالد والعباد ولكين حريص على سال ؛فتحها يف ساعة أأن  -حبول اهللا وقوته  -

حىت  اوال يدخلوه، وإين مشدد األوامر على اجلنود أال يهامجوا حرم املدينة بأي صورة 
ـ العدو ، وأن يكون العمل فيها بالشريعة اإلسالمية ، يستسلم   ، يها بنفسـي دإين أف
 وإين ال أجد فرقاً بني ما حرم اهللا ورسوله من حرم مكـة ، ورجايل  ، ومايل، وولدي 

نه صلى اهللا عليه وسلم حرم ما بني البيتها كما حرم سيدنا إبراهيم عليـه  إف؛ دينة وامل
  .)٢("وأسأل اهللا أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه ، السالم حرم مكة 

   
  

                                                 
ربيع  ٢١، يف  ٤١، وعدد  ٣هـ ، ص ١٣٤٣ذي احلجة  ٢٥،  ٢٩جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ١هـ ، ص  ١٣٤٤ ةمجادى اآلخر ٢، يف  ٥١، وعدد  ٢هـ ، ص ١٣٤٤األول 
  . ١هـ ، ص ١٣٤٣حمرم  ٢،  ٣٠، عدد جريدة أم القرى ) ٢(
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  سري العمليات احلربية يف أطراف املدينة املنورة –ب 
  

واالكتفـاء فقـط   قتـال   استمر حصار القوات السعودية للحامية يف املدينة املنورة بدون
ل اجليوش والسـرايا يف اجلهـات الشـمالية    ارسعلى إالعزيز امللك عبد حبصارها ، فعمل

  .)١(والشمالية الغربية من احلجاز ليضغط على حامية املدينة حىت تستسلم

انطلقت إىل جبهة ينبع لتأديب بعض القبائل الـيت   )٢( فبعث سرية بقيادة عمر بن ربيعان
ومتكنت سرية أخرى من التصدي لقوة . )٣(لقادمة من تلك اجلهاتاعتدت على القوافل ا

. )٤(وغنمت غنائم كبرية،  اًجندي )٩٥(حيث قتلت ؛ من قوات األشراف يف وادي الفرع 
وخالد  )٥(العزيز الكبريأرسلت بقيادة األمري سعود بن عبداليت هي وكانت احلملة الكبرية 
جدوا الشريف حممد بن سامل أمـري  ، فو فسارت حىت وصلت رابغبن لؤي إىل الشمال ، 

متوجهاً إىل امللـك  نسحب منها ابدر قد خـرج منها بسبب خيانة بعض مجاعته له ، ف
ن توجهـا   وخالد بن لؤي اللذيالكبري العزيزفالتقى بقوة األمري سعود بن عبد، العزيز عبد

يها من املوالني معه إىل بدر وحاصروها واستطاعوا دخوهلا بعد أن قضوا على اخلـارجني ف

                                                 
 . ٤١٤تاريخ جند ، ص : أمني الرحياين ) ١(
كان أمري لواء هجرة الداهنـة يف معية امللك عبدالعزيز عندما توجـه لضـم   : عمر بن ربيعان  )٢(

امللك عبد العزيـز ،   زيرة يف عهده اجلـشب :الدين الزركلي  خري: انظر . احلجاز ، توىل إمارة نفي 
 . ٣٣٨، ص  ١ج 

تاريخ  :؛ عبد اهللا العثيمني  ٢هـ ، ص ١٣٤٣رمضان  ٢٢، يف  ١٨عدد  ،جريدة أم القرى ) ٣(
 . ٤١٢تاريخ جند ، ص : أمني الرحياين  ؛ ١٩٧، ص  ٢اململكة ، ج 

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٣رمضان  ٢٢، يف  ١٨عدد  ،جريدة أم القرى ) ٤(
العزيز ، اً بينه وبني األمري سعود بن عبـد أضيف له لقب الكبري متييز: العزيز الكبري عبد سعود بن) ٥(

، فكان  م ١٩١٣/ هـ  ١٣٣٠اختار البقاء مع امللك عبد العزيز بعد هزمية إخوانه يف معركة احلريق 
 عدد من ك يفه مقام كبري ومكانة رفيعة عند امللك عبد العزيز ، فأخلص له الرأي واملشورة ، اشترل

، تـويف   العزيز ، وكان قائداً من قواده ، تزوج أخته نورة بنت عبد الرمحناحلـروب مع امللك عبد
العزيز بن سعود وشخصيات يف الذاكرة ، عبد: إبراهيم املسلم :  انظر. م ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩سنة 
 . ١٩إىل  ١٧ص 
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اع باجليش القادم من جتم لالإىل وجهته مشاالً بعد ذلك مث توجه اجليش،  )١(للشريف علي
العزيز بن مساعد ، وكان هدفه مهامجة الشريف حسني املقيم األمري عبد حائل املرسل من

ـ إعلي يف جـدة و  امللكل املساعدات واإلمدادات إىل ابنه ارسملنع إ) ٢(يف العقبة ة ىل حامي
وقيامـه  يف العقبـة   حسني فوجود الشري العزيز أنامللك عبد حيث كان رأي ؛املدينة 

فتدخلت بريطانيا عنـدما   بإرسال اإلمدادات يشكل خطراً عليه ، ويطيل مدة احلصار ،
متتـد   ن الشريف حسني مغادرة العقبة ؛ كيالطلبت مورأت اجليوش متجهة إىل العقبة ، 

/ هــ  ١٣٤٣القعدة  ذي ١٥حىت غادرها إىل قربص يف ضغطت عليه احلروب إليها ، ف
  .)٣(م١٩٢٥يونيو  ٢٧

العزيز بعد خروج احلسني من العقبـة مرابطـاً يف ينبـع    بقي جيش األمري سعود بن عبد
على القوافل اليت متر ـا ، والقبائـل الـيت     تديع، وأخذ يهاجم القبائل اليت ت )٤(النخيل

معلنة ليه إحيث قدمت القبائل  ؛ه تعطي مثارها تعارض احلكم السعودي ، وأخذت حتركات
فاشترط عليهم أن يشتركوا يف اجليش احملاصر  ،طاعتها ودخوهلا يف نفوذ احلكم السعودي 

  .)٥(هم وطاعتهم للقيادة السعوديةإمرة إبراهيم النشمي ؛ ليثبتوا والءللمدينة املنورة حتت 
امللـك   عمـل  موسم احلج م وبعد انتهاء١٩٢٥ أغسطس/ هـ ١٣٤٣عام  ويف أواخر

عها إىل االستسـالم والـدخول يف   ليدف لقوات املدينة قواته احملاصرة ةدازيعلى العزيز عبد
 يف الشـمال  إىل منطقة الوجه )٦(وجه قائده فيصل الدويشفأعاد تنظيم جيوشه و ،طاعته 

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٣رمضان  ٢٢، يف  ١٨عدد  ،جريدة أم القرى ) ١(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٣احلجة  ذي ٢١، يف  ٢٦عدد  ،جريدة أم القرى  )٢(
؛ أمني  ٨٥٨، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج : ؛ أمحد عطار  ٤١٥تاريخ جند ، ص : أمني الرحياين ) ٣(

 . ٣٨٥إىل  ٣٧٩أسرار الثورة العربية ، ص : سعيد 
 . ٤١٥تاريخ جند ، ص  ،أمني الرحياين ) ٤(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٣احلجة  ذي ١٨، يف  ٢٨عدد  ،جريدة أم القرى ) ٥(
فيصل بن سلطان بـن  ) : م ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ –م ١٨٨٢/ هـ ١٢٩٩( فيصل الدويش ) ٦(

لعزيز اة مطري بعد أبيه ، صحب امللك عبـد فيصل الدويش ، آخر شيوخ قبيلة مطري ، توىل زعامة قبيل
د مانية ، فعـا ـالعث م ، فقصد العراق فطردته السلطات١٩١٢/ هـ ١٣٣٠يف صباه ، وخالفه سنة 

  =شترك يف حصار حـائل العزيز وأسكنه هجرة األطاوية ، اإىل جنـد وأعلن طاعته للملك عبد
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 إزالة منها وكان اهلدف )١(ةوأطراف املدينة املنورة ومعه قوة كبرية تقدر حبوايل عشرة ألوي
إىل الناس والقبائل  ، ودعوة )٢(يف مناطق مشال احلجازمنتشرة اليت كانت  قوات األشراف

ذلك مع قوات األمري سعود بن  مث جتتمع قواته بعد. )٣(الدخول يف حكم امللك عبدالعزيز
  .)٤(يف اجلبال قبائل بين سامل املقيمة إىل معاًالعزيز فتسري عبد

تذكر جريدة أم القـرى أنـه    وامر امللك عبدالعزيز ؛ حيثلكن فيصل الدويش خالف أ
العوايل من عندما اقترب من أطراف املدينة وهو يف طريقه إىل الشمال جاءه وفد من أهل 

إليه ما يالقيه أهل العوايل وأهل املدينة من ظلم احلكام والفوضى اليت  قبيلة حرب وشكوا
أصاب البالد من اجلوع والضنك بسـبب   وما ،تعيشها املدينة من قبل حكامها األشراف 

لعل ذلك يرهب جند  ؛وطلبوا منه أن تذهب معهم قوة الحتالل العوايل  ،طول احلصار 
ألن األوامر اليت لديه تنص على ؛ فتردد فيصل الدويش يف بادئ األمر  ،احلامية فتستسلم 

ن طول احلصـار  تقصر مهذه الفرصة ال تترك و لكنه رأى أن؛ املدينة املنورة عدم دخول
ونزل يف مزارع الشريف  ،دون قتال ودخل العوايل  قواتهفتوجه ب ،املفروض حول املدينة 
  .)٥(واشتبك مع قوات احلامية بعد ذلك، ووصلوا إىل مسجد قباء ، شحات وأخيه حممد 

                                                                                                                                            
سـلطان بـن    ورة األخوان معـالعزيز ، وخرج عليه بعد دخول احلجاز ، وقام بثمع امللك عبد= 

فأصـيب  م ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧لـزحف عليه يف معركة السبله العزيز باجبـاد ، وقـام امللك عبد
مرة أخرى من قـوات  العزيز ، مث عاد إىل مترده ، وهرب إىل العراق بعد هزميته وعفا عنه امللك عبد

به على طـائرة بريطانيـة سـنة     حيث جيء ؛فطلب امللك من بريطانيا تسليمه . العزيز امللك عبد
:  انظر. حساء حىت مات بعد سبعة أشهر من سجـنه م ، فسجن يف سجن األ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩

 . ١٦٦، ص  ٥األعالم ، ج : خري الدين الزركلي 
 .٢هـ ، ص ١٣٤٣احلجة  يذ ٢٥، يف  ٢٩عدد  ،جريدة أم القرى ) ١(
 . ٥١١العربية السعودية ، ص :  فيليبهاري سانت ) ٢(
 .٢هـ ، ص ١٣٤٣احلجة  ذي ٢٥، يف  ٢٩عدد  ،جريدة أم القرى ) ٣(
 .٣هـ ، ص ١٣٤٤صفر  ٨، يف  ٣٥عدد  ،جريدة أم القرى ) ٤(
 .٣هـ ، ص ١٣٤٤صفر  ٨، يف  ٣٥عدد  ،جريدة أم القرى ) ٥(
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حيـث  ؛ خمتلفة عن ذلـك   اًفأعلنت أخبار؛ استغلت حكومة الشريف علي هذه احلادثة 
ـ ١٣٤٤ صفر ١٠زب اجلداوي يف القاهرة يف جريدة املقطم أعلن مندوب احل  ٣٠ / هـ

  :ما نصه  م١٩٢٥ أغسطس
خمفـر   ت القوات السـعودية مجاه م١٩٢٥أغسطس ١٣/هـ١٣٤٤حمرم ٢٣يف صباح 

مث أعادوا اهلجوم مرة أخرى مـن جهـة   ، فقابلهم اجلند فهزموهم ، العيارية جبوار املدينة 
قتيل ، وذلك بسبب  ١٠٠حيث بعد أن فقدوا ؛ موا جبل سلع جانب املدينة الغريب واز

مث بادرت املدفعية بتصويب قذائفها على نزلـة دغيمـان   ، املدافع اليت كانت مع احلامية 
قبـاء   فهدمت البيوت ، وأرسلت احلامية فرقة بعد الغروب فقصدت البيـوت الـيت يف  

 ٢٥بعد يـومني يف   اهلجوم مرة أخرى ت القوات السعوديةعادأمث ونسفتها بالديناميت ،
  .)١(هو ومن معه من أهل قباء فازموا م١٩٢٥أغسطس١٥/هـ١٣٤٤ حمرم

  :يدة أم القرى لألسباب التالية روالباحث يرجح خرب ج
ن جريدة أم القرى أعلنت عن وجهة فيصل الدويش إىل الشمال إىل منطقة الوجه إ :أوالً 

قبـل   م١٩٢٥يونيـو   ٢٤ / هـ١٣٤٣ذي احلجة  ٢يف  ٢٩يف عددها  وأطراف املدينة
  .وهذا يثبت روايتها ، خروج فيصل الدويش من مكة 

ال تقـف   ألويـة إن القوة الكبرية اليت مع فيصل الدويش واليت تقدر حبوايل عشرة  :ثانياً 
؛ ن استعملوا املـدافع  إجندي و )٤٠٠(أمامها حامية املدينة املنورة اليت ال يتعدى عددها 

  .ملا عرف عنهم من الشجاعة  ؛ألخوان ال ختيفهم املدافع ن فيصل الدويش ومعه اإحيث 
حمـرم   ٢٥مندوب احلكومة احلجازية يذكر أن فيصل الدويش أعاد اهلجوم يوم إن : ثالثاً 

مـن   اًن وفدإ: يثبت رواية جريدة أم القرى اليت قالت فيها  اذهو ،ومعه عشرية دغيمان 
  .أهل العوايل طلب من فيصل الدويش دخوهلا 

بل على ؛ ن القوات السعودية احملاصرة للمدينة مل تكن متلك مدافع أو رشاشات إ :اً رابع
وكانت أسلحة القوات السعودية عبـارة  ، العكس كانت املدافع والرشاشات مع احلامية 

؛ بل اكتفوا حبصارها ؛ يف دخوهلا بالقوة  والسيوف ؛ ألم مل يكونوا راغبنيعن البنادق 
  .اضحة وصرحية بعدم دخول املدينة أو القتال حوهلا ألن األوامر لديهم و

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤صفر  ٢٩، يف  ٣٨عدد  ،جريدة أم القرى ) ١(
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قيـات  ايد الربأرسل الشريف شحات والقائد عبدعد توقف فيصل الدويش يف العوايل وب
برقيات أخـرى إىل   إىل الشريف علي يف جدة خيربانه باملعركة مع األخوان ، كما أرسال

ووصـلت أخبـار   ، إيران سفارة مصر و: ومنها  ؛عدد من السفارات املوجودة يف جدة 
  .)١(ة الذي صاغ منه خرباً مليئاً باإلثارةالربقيات إىل مندوب وكالة رويتر يف القاهر

من شرقي األردن والعـراق ومنـدوب حكومـة     راف يف كلٍّفاستغل هذه األخبار األش
العزيز إليقاف احلرب يف احلجاز ، فأثاروا لضغط على امللك عبد؛ لالشريف علي يف مصر 

وأن قبـة  ، ضارية حتدث يف املدينة  اًار يف العامل اإلسالمي ، وصوروا أن هناك حروباألخب
ومل  .)٢(مل يراعوا حرمة هذا البلد الطاهر وي تقصف باملدافع ، وأن السعودينياملسجد النب

إىل امللـك  برقيـة   -ملـك مصـر    -حيث بعث امللك فؤاد  ؛تذهب جهودهم سدى 
إن " : قال فيهـا  م ١٩٢٥أغسطس  ٣٠/ هـ ١٣٤٤شهر صفر  من ٢١العزيز يف عبد

ملا عساه حيدث ؛ احلرب القائمة حول املدينة املنورة قد أقلقت خواطر املسلمني قاطبة 
، وحنافظ على آثارها الكرميـة  ، من تأثريها يف األماكن النبوية املقدسة اليت جنلها مجيعاً 

وجب أن تكون بعيدة عـن  وال خيفى على عظمتكم ما هلذه األماكن من احلرمة اليت ت
  .كل أذى رغم ما يقتضيه أي نزاع أو خالف 

ولكن ما نعتـقده يف شديد غريتكـم الدينية ملا يطمئن قلوبنـا واملسلمني عامة على 
والسالم عليكم ورمحة اهللا  ،صيانة احلرم النبوي الشريف وآثار السلف الصاحل باملدينة 

  . امللك فؤاد. )٣("وبركاته 
العزيز أرسل إىل إبراهيم النشمي يسأله عن صحة ما الربقية إىل امللك عبد ندما وصلتوع

فأجابه النشمي حبقيقة ما حدث  ،نشرته الصحف حول القتال الدائر حول املدينة املنورة 

                                                 
 .١٥٠، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
ـ : ؛ عبد الباسط بدر  ٤٦٤ – ٤٦٣، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج : أمحد عطار ) ٢( امل التاريخ الش

 . ١٥٠، ص  ٣للمدينة ، ج 
آل راهيم بن عبيـد  ـ؛ إب ٣هـ ، ص ١٣٤٤ربيع األول  ٧، يف  ٣٩عدد  ،جريدة أم القرى ) ٣(

،  ٤صقر اجلزيرة ، ج : ؛ أمحد عطار  ١٣٩، ص  ٣والعرفان ، ج  تذكرة أويل النهى: عبد احملسن 
 . ٨٦٤ص 
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ن إطالق النار كان بعيداً عنه متامـاً ،  أو ،وطمأنه بأن املسجد النبوي مل يصب بأي أذى 
  .)١(لق أية قذيفة مدفعية باستثناء رصاص رجال الدويشوأن القوات السعودية مل تط

العزيز على امللك فؤاد رداً واضحاً صرحياً حول محاية املدينة املنورة بربقيـة  فرد امللك عبد
  : قائالً م ١٩٢٥سبتمرب  ١٥/ هـ ١٣٤٤صفر  ٢٦ بتاريخ

من  إين أشكركم ،حضرة صاحب اجلاللة ملك مصر العظيم امللك فؤاد دامت معاليه " 
إن . قدر ما شرحتموه يف برقيتكم حق قدره أوإين ، صميم فؤادي على غريتكم الدينية 

ن ديننا حيمينا عن اإلتيان بأي إو، حرم املدينة كحرم مكة نفديه بأرواحنا وكل ما منلك 
وسنحافظ على آثار السلف وكل ماهو يف املدينة املنورة ممـا  ، حدث يف املدينة املنورة 

  .حملافظة عليه يهم كل مسلم ا
حياول أن ينال ، ن العدو حياول أن يشوه وجهة جهادنا مبا يفتريه من الكذب والبهتان إ

واهللا مؤيد دينه وآخـذ  ،  )واضح (  ولكن احلق أبلج ؛بالبهتان ما عجز عنه بالسنان 
  .")٢(هذا وأرجو أن تقبلوا حتيايت واحترامي ،بناصية أهله ولو كره املبطلون 

  الرمحن آل سعودالسلطان عبدالعزيز بن عبد                                                 
أما امللك علي ففرح بتلك الغرية ودب األمل فيه بتدخل مصر ، وأرسل برقيه إىل امللـك  

  : م نصها ١٩٢٥ تمرببس ٢/  هـ١٣٤٤صفر  ١٣ فؤاد يف
م امللوكيـة أعظـم   عظم ، أهدي جاللتكملك مصر امل األول صاحب اجلاللة فؤاد "

الشكر على غريتكم اإلسالمية اجلديرة بذاتكم العالية ومقامكم السامي فيما رغبتم فيه 
تنـزه البقاع املقدسة أن تكون ساحة قتال ، وال يستكثر ذلك من سليل حممد علـي  
باشا الكبري الذي سبقت له خدمة هذه الديار املباركة يف مثل هذه الكارثة نفسها مادة 

أراد القتال أو  -حنن أبناء احلرمني الشريفني  -ونربأ إىل اهللا أن يكون أحد منا  ومعىن ،
أخذ على االستمرار فيه ؛ سواء ذلك يف مكة املشرفة أو املدينة املنورة ، وسنسـجل  

                                                 
 . ١٥١ص ،  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
؛ إبراهيم بن عبيـد آل   ٣هـ ، ص ١٣٤٤ع األول ـربي ٧، يف  ٣٩عدد  ،جريدة أم القرى ) ٢(

،  ٤صقر اجلزيرة ، ج  :؛ أمحد عطار  ١٣٠، ص  ٣تذكرة أويل النهى والعرفان ، ج : عبد احملسن 
 . ٨٦٥ص 
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على املتسبب مسؤولية ما دم فيها من اآلثار ، وما ال يـزال يصـيبها مـن أذى ؛    
دفاً للرصاص وسائر قبب وقبور آل البيت بالبقيع ، ل القبة اخلضراء النبوية هـكجع

ـ   ام عليـه  ـوختريب قبة سيدنا محزة ، وهدم ضرحية الشريف طبقا لألساس الـذي ق
ذهب الوهايب املعلوم ، وذه املناسبة نؤكد جلاللتكم أننا قائمون بالواجب الديين ـامل

م مـا  ـر ، وترمياـوالوطين من بذل النفس والنفيس يف صيانة ما بقي من تلك اآلث
من الوطن املقدس كلـه ،   -حبول اهللا وقوته  -خرب منها ، حىت يتم إخراج املعتدي 

م امللوكية بصـفتكم  ـونثق أن العامل اإلسالمي يشد أزرنا يف ذلك ويف مقدمته جاللتك
لوك املسلمني وأعزهم غرية على اهللا والـدين ، أدام اهللا جاللـتكم مؤيـداً    ـأكرب م

  . التوقيع علي. )١("ر بالتوفيق والنص
سعى الشريف علي الستثارة امللك فؤاد وتذكريه بأفعال جده حممد علي باشا يف القضـاء  

، ولفت نظره للمذهب الوهايب الذي يقوم على تدمري اآلثار  على الدولة السعودية األوىل
  .)٢("اإلسالمية وهدم القباب املقامة على قبور الصحابة وآل البيت 

وكانـت  ، حيث أرسل شاه إيران برقية احتجاج  ؛ احلادثة عند هذا احلد مل تتوقف هذه
هلجة الربقية قاسية تتخذ من األخبار اليت نشرا رويتر وتناقلتها وسائل اإلعـالم عنـها   

، األنبـاء املغرضـة    االعزيز بربقية يكذب فيهعبدلذلك رد عليه امللك . )٣(حقائق قاطعة
وطلب تشكيل وفـد   يف املدينة قد أصيبت بضرر ، قدسةويتحدى أن تكون األماكن امل

يذهب إىل تلك األماكن لريى ويتأكد من صحة األخبار اليت ينشرها الشريف علي حول 
  .)٤(القتال يف املدينة املنورة

                                                 
أمحـد  ؛  ١٣٠ ، ص ٣تذكرة أويل النهى والعرفـان ، ج  : راهيم بن عبيد آل عبد احملسن ـإب )١(

 . ٨٦٥ – ٨٦٤، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج : عطار 
هذا غري صحيح ، فال يوجد مذهب وهايب ؛ بل هم على مذهب أهـل السـنة واجلماعـة ،     )٢(

ويعملون على إزالة البدع واملنكرات املخالفة لإلسالم ؛ لكن امللك علياً سعى إىل تشويه مسعة امللك 
 .عبدالعزيز 

 . ١٥٢، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج  :عبد الباسط بدر ) ٣(
 .٢هـ ، ص ١٣٤٤صفر  ٢٩، يف  ٣٨عدد  ،جريدة أم القرى ) ٤(
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من قواته ومن أوامره الصرحية هلـم بعدم دخـول املدينـة    اًالعزيز واثقوكان امللك عبد
ن صحة ما أشيع من ضرب القبة وفداً للتأكد م  أن أرسلتفما كان من إيران إال.  ةاملنور

؛ وكان الوفد مؤلفاً من سفري إيران يف مصر وقنصل إيران يف سـوريا   ،اخلضراء بالقنابل 
مث سـافر  ، ، وتباحث معهم أمر احلجاز وأمنـه  )١(العزيز يف حبرةتقبله امللك عبدحيث اس

وتبني منـهم  ، يني ااورين حول احلرم الوفد إىل مكة بعد ذلك واتصل بكثري من اإليران
ربيـع  ١٧ وسافر قنصل إيران لدى سوريا إىل املدينة املنورة مساء األربعـاء ،  )٢(احلقائق
  .)٣(ليقف على حقيقة املوقف م١٩٢٥ نوفمرب ٤ / هـ١٣٤٤ اآلخر
العزيز إىل إبـراهيم  املنورة ومعه كتاب من امللك عبـد  ل الوفد اإليراين إىل املدينةـفوص

حيث دخل السفري اإليراين املدينـة   ؛وصيه فيه حبماية السفري اإليراين وإكرامه ـالنشمي ي
اجلواد ومدير املالية زكي باشا ، وزار الشريف له رئيس البلدية حممود عبدـواستقباملنورة 
 معواجتمع ، د املسجد النبوي والبقيع وبعض األماكن يف املدينة املنورة ـوتفق،  اًشحات

حيث طلب مـن  ؛ ، فسعى الشريف علي لالستفادة من الوفد اإليراين  )٤(أهلهاعدد من 
ارك اليت حدثت يف املدينة ويشهدوا يخربوه عن املعلأهايل املدينة بعض ع ـوكيله أن جيم

 ات عجز أن جيعـل ـريف شحـولكن الش ؛ للمسجد النبوي ودينيـعلى ضرب السع
إىل برقيـاً  فكتب تقريره وأرسله  ، )٥(يفعلوه مبا مل ة يشهدون على السعودينيـأهل املدين

إيـران بامللـك    هفلم يتصل بعد ذلـك شـا  ، حقيقة املوقف  فيهبني د ـوقشاه إيران 
ة يف جدة بعد عودته من ـل القنصلية الربيطانيـذلك أيضا ممثـخرب بأ، وقد )٦(العزيزعبد

                                                 
 .١٢٩، ص  ٣تذكرة أويل النهى والعرفان ، ج : إبراهيم آل عبد احملسن ) ١(
: ؛ إبراهيم آل عبد احملسن  ٢هـ ، ص ١٣٤٤ربيع اآلخر  ٥، يف  ٤٣عدد  ،جريدة أم القرى ) ٢(

 . ١٢٩، ص  ٣والعرفان ، ج  ىيل النهتذكرة أو
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤ربيع اآلخر  ١٩، يف  ٤٥عدد  ،جريدة أم القرى ) ٣(
  التاريخ الشامل ،  :؛ عبد الباسط بدر  ١٢٠ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(

 .١٥٣، ص  ٣ج 
 . ١ هـ ، ص١٣٤٤ ةمجادى اآلخر ٢، يف  ٥١عدد  ،جريدة أم القرى ) ٥(
  التاريخ الشامل ،  :؛ عبد الباسط بدر  ١٢٠ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٦(
 ،  
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 محزة سـليمة وقبة قرب  ، فقط خبمس رصاصات أصيبت من املدينة أن قبة قرب الرسول 
  .)١(تهدم أو تضرب برصاصومل

ما نشره الشريف علـي   ملعرفةوقد جاء أيضا وفد مجاعة اخلالفة اهلندية إىل املدينة املنورة 
حول القتال يف املدينة ، فلم يسمح هلم الشريف شحات بالدخول حبجة عـدم محلـهم   

ـ  ؛ تصاريح دخول املدينة من قبل حكومته يف جدة  كـان  ذلك لكن السبب احلقيقـي ل
  . ئهالعزيز وعداوا للشريف حسني وأبناعة اخلالفة اهلندية مع امللك عبدتعاطف مجا

مـن  يستطيع ذلك إىل وصول وفد هندي آخر متعاطف معه ويهدف من  علي مللككان ا
  .)٢(خالله تأكيد مايبثه من أخبار

كـان   حيث؛ هذا يثبت تضارب الشريف علي يف جدة ورغبته يف عدم إظهار احلقيقة و
ومن كـان  ، فمن كان معه مسح له بدخول املدينة  ،يسأل احلجاج عن انتمائهم ووالئهم 

العزيز الذي مسح جلميع بعكس امللك عبد ،ته ءالكيال يكشف ادعا ؛ضده منعه من دخوهلا 
  .احلجاج والوفود باحلج وزيارة املدينة دون أن يسأل عن انتمائهم أو مذهبهم 

شـوكت   أعلن الزعيم اهلندي الكبري مـوالي  حيث؛ لي حدث ما خاف منه الشريف ع
رئيس مجاعة اخلالفة اهلندية أن ضرب املدينة املنورة وهدم القبة اخلضراء إشاعات وأقاويل 

  .)٣(باطلة
م أن احلقيقة ١٩٢٥سبتمرب  ٩/ هـ ١٣٤٤صفر  ٢٠ مث أعلنت بعد ذلك وكالة رويتر يف

النار على القوات السعودية اليت يف ضـواحي  هي أن احلامية اليت يف القلعة هي اليت تطلق 
  .)٤(املدينة

                                                                                                                                            
 .١٥٣، ص  ٣ج 

)١(fo ١٠٨١٠ / ٣٧١ Docet ment :   
 .رسالة بعثها ممثل الوكالة الربيطانية إىل اهلند ومصر وموجودة يف مكتبة امللك فهد 

 .٢هـ ، ص ١٣٤٣ ةادى اآلخرمج ٢، يف  ٥١عدد  ،جريدة أم القرى ) ٢(
 .٢ - ١هـ ، ص ١٣٤٤ ةمجادى اآلخر ١٢، يف  ٤٤عدد  ،جريدة أم القرى ) ٣(
 .٣هـ ، ص ١٣٤٤ربيع األول  ١٤، يف  ٤٠عدد  ،جريدة أم القرى ) ٤(
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حيث بقيت املدينـة املنـورة   ؛ مل تؤثر هذه احلادثة على سري املعارك حول املدينة املنورة 
لقوات السعودية منتشرة حول املدينة املنورة تراقـب املوقـف وتنتظـر    من قبل احماصرة 

  .استسالم احلامية 
وجـاء مكانـه   ، الدويش باالنسحاب من العوايل إىل قبـاء  العزيز فيصل فأمر امللك عبد

  .)٢(ليحول بينه وبني احلامية )١(احملسن الفرمعبد
العزيز إال أن أرسل أوامره متتابعة إىل قادته احملاصـرين للمدينـة   دفما كان من امللك عب

 حلصار فقط دون إراقة دماء أو تعـدّ واالكتفاء با، حيذرهم من أي عمل عسكري حوهلا 
ى القادة ولتأكيد ذلك عل. )٣(واالكتفاء حبصارها حىت تستسلم ،على حرمة املدينة املنورة 
 ملرافقـة  -علماء الكبار  من وهو )٤(الشيخ عمر بن سليم العزيزواجلنود أرسل امللك عبد

وميـنعهم  ،  ليذكرهم مبكانة املدينة وحرمتها اليت حرمها الرسول  -السعودية  القوات
وبعد هذه األحداث احلرجـة الـيت   . ) ٥(إال ما كان دفاعاً عن النفس ،ا من القتال حوهل

العزيز فيصل الدويش ومن معه مـن األخـوان   لك عبدحدثت حول املدينة املنورة أمر امل

                                                 
أمري من أمراء قبيلة حرب ، أخلص يف خدمة امللك عبدالعزيز ، وكان حمـل  : عبداحملسن الفرم ) ١(

لسراة الليل هتف الصباح ، بريوت ، مطبعـة ريـاض   : عبدالعزيز التوجيري : انظر  .ثقته واحترامه 
 . ٥٣٥م ، ص ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩،  ٣الريس للكتب والنشر ، ط 

 . ١٢٠ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٢(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤ربيع اآلخر  ٥، يف  ٤٣عدد  ،جريدة أم القرى ) ٣(
م ، تلقى تعليمه ١٨٨٢/ هـ ١٢٩٨ولد يف مدينة بريدة سنة : حممد بن سليم  الشيخ عمر بن) ٤(

، على يد والده فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا بن سليم ، ارتبط مع امللك عبـد العزيـز بصـداقة    
م اختـاره امللـك   ١٩١٢/ هــ  ١٣٣٠ه ، وعندما تأسست اهلجر سنة من حروب وشارك يف عدد

/ هــ  ١٣٥١يز برئاسة القضاء ، مث كلفه امللك عبد العز رطاوية ودخنهيز قاضياً هلجرة االالعزعبد
: براهيم املسـلم  إ:  انظر. م ١٩٤٩ديسمرب  ١٤/ هـ ١٣٦٢ذي احلجة  ١٦م ، تويف يف ١٩٣٢
 . ١٧٣إىل  ١٧١العزيز بن سعود وشخصيات يف الذاكرة ، ص عبد

 .٣هـ ، ص ١٣٤٤ربيع اآلخر  ٥، يف  ٤٣عدد  ،جريدة أم القرى ) ٥(
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وجـاء مكانـه إبـراهيم    ، ليبعده عن االصطدام بقوات احلامية ؛ بالتوجه إىل احلناكية 
  .)٢(احملسن الفرموعبد )١(النشمي

حماصرة يف سكون وهدوء ، فاحملاصرون يكتفون بالـدوريات  بعد ذلك املدينة فأصبحت 
واموعات األخرى متمركزة يف نقاط متفرقة ، واحملاصرون يتناوبون ، املتحركة للمراقبة 

  .)٣(احلراسة واملراقبة احلذرة دون أن تطلق قذيفة واحدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

؛ جريدة أم القـرى ،   ١٣٤٤، ربيع اآلخر  ٣٢٥رقم ـالعزيز ، بوثيقـة من دارة امللك عبد) ١(
تاريخ اململكة العربية السعودية ، : صـالح الدين املختار ؛  ٢ربيع اآلخر ، ص  ٢٦، يف  ٤٦عدد 

 . ٣٨٣، ص  ٢ج 
 . ١٢٠ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٢(
  . ١٥٢، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : ط بدر عبد الباس) ٣(
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  حممد بن عبد العزيز تسليم حامية املدينة املنورة لألمري -ج 
  

حيـث  ت بشائر النصر تلوح يف األفـق ؛  بعد مرور عشرة أشهر على حصار املدينة بدأ
كل يوم من شدة ما يعانونه رجالً ) ١٥٠(رجون مجاعات تقدر بـ أصبح أهل املدينة خي
، فيكـرمهم  فيتجهون إىل قوات إبراهيم النشمي يف منطقة العيـون  ، من اجلوع والضيق 

، مث ييسر طريقهم مبا يقدر عليه ويسمح هلم بالذهاب إىل مكـة أو  حيتاجونه  ويعطيهم ما
امللـك   مكـة ؛ ألن  وكان أسعدهم حاالً من توجـه إىل  ، )١(ونؤينبع أو أي جهة يشا

  .)٢(وتوفري ما حيتاجون إليه، بأماكن خاصة مدة إقامتهم هلم العزيز أمر عبد
خلروج إىل ادينة من القوات السعودية دفعتهم وهذه املعاملة احلسنة اليت كان جيدها أهل امل

مما أوقع احلامية يف حرج شديد خوفاً من افتضاح مـوقفهم   ،من املدينة باملئات كل يوم 
إصرار مع لكن فأخذوا يف منع الناس من اخلروج ؛  ،وكشف ضعف قوام ، العسكري 

هلم  أدت م إىل السماح ،ورغبتهم يف توفريها لقوام ، وقلة املؤن ، الناس على اخلروج 
أن إىل باخلروج بعد أن يأخذوا كل ما معهم من أموال وممتلكات ، حىت وصل م األمر 

  .)٤(جداً اًوصعب اًشاق اًوأصبح أمر خروجهم أمر ، )٣(أخذوا أساور النساء
حيث متكن قطار من الـدخول إىل   ؛مل تتوقف املساعدات العسكرية من شرقي األردن 

ق وساعدته على الدخول ، ومل انت تسري أمامه قوة عسكرية مهدت له الطرياملدينة ، وك
ألن أسلحتهم كانت متقدمة ؛ من منعه من الدخول  هع القوة السعودية اليت اعترضتتستط

تقدر بـأربعني   فيهمن رشاشات حممولة على القطار سريعة الطلقات ، وكانت القوة اليت 
زلت على سكة احلديد ـالعزيز ثالثة ألوية فنمللك عبدأمر ا دخول القطارلنتيجة و.  جندياً

                                                 
ربيع  ١٢يف ،  ٤٤؛ وعدد  ٢هـ ، ص ١٣٤٤ربيع األول  ٢١، يف  ٤١جريدة أم القرى عدد ) ١(
 . ١٨٠، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : ، أمحد مرشد  ٣هـ ، ص١٣٤٤خر اآل
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤خر ربيع اآل ١٢، يف  ٤٤جريدة أم القرى عدد ) ٢(
ربيع  ٢٦يف ،  ٤٦؛ وعدد  ٣ص  هـ ،١٣٤٤خر ربيع اآل ١٢، يف  ٤٤جريدة أم القرى عدد ) ٣(
 . ١٨٠، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : ؛ أمحد مرشد  ٢هـ ، ص ١٣٤٤خر اآل
 . ١٨٠، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد مرشد ) ٤(
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وأمر إبراهيم النشمي جنـوده بتخريـب    .)١(للمحافظة عليها ومنع أي قطار من الدخول
  .)٢(سكة حديد القطار وحجزه حىت ال يعود مرة أخرى إىل شرق األردن

ـ  أمر حصار املدينة وجد امللك عبد وعندما طال  )٣(رىالعزيز أنه البد من بعث قـوة أخ
رها اجب؛ إلومتنع وصول املساعدات واملواد الغذائية للحامية ، تساعد على إحكام احلصار 

فأرسل أوامره بتشديد احلصار حول املدينة ، وأال يتقـدم اجلنـود إىل    ،على االستسالم 
وهذا األمر متروك لرجال احلاميـة وأهـل    ،األمام مهما لزم األمر حىت تستسلم احلامية 

  .)٤(مىت ما طلبوا التسليم مت هلم ما أرادوا، املدينة 
وضاعف الدوريات ، واحتجز من حياول التهريب ، فقام إبراهيم النشمي بتشديد احلصار 

 ، داخلها التقنني الشديد للطعـام  اًفازدادت احلالة سوء ؛الليلية حول منافذ املدينة كلها 
  .)٥(وازداد عدد اخلارجني من العائالت

 الشريف شحات ؛ حيث بدأت أموالثار احلصار املفروض عليهم آامية بدأ يظهر على احل
من مـال ،   ايل يساعده بعد أن صرف كل ما لديهديه مورد مـومل يكن ل النقصان ، يف

احملاصر  ي، ومل يكن يف استطاعة الشريف عل) ٦(د من السالحـومل يعد باإلمكان بيع مزي
ور نفسـيات اجلنـود  ـا ، مما أدى إىل تدهيف جدة إرسال املال إىل احلامية أو مساعد 

ايد باشا إىل اهلجوم على املواقع األمامية للقوات السعودية احملاصرين ، مما دفع القائد عبد
ـ  ؛يف حماولة يائسة منه لفك احلصار حوهلم  املرابطة يف اخلنادق باح يـوم  حيث قام يف ص

ر باهلجوم عليها بعد أن قبل الفج م١٩٢٥أكتوبر ١/  هـ١٣٤٤ربيع األول ١٢السبت 
ع هذه ومه على جهة باب قباء ، ومل تستطقسم ركز هج :قسم قواته املهامجة إىل قسمني 
                                                 

 . ٢ـ ، ص ه ١٣٤٤ربيع األول  ٢١، يف  ٤١جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
/ هــ  ١٤١٠رجال وذكريات مع امللك عبدالعزيز ، الرياض :  عبد الرمحن السبيت وآخرون )٢(

 . ٢٢م ، ص ١٩٩٠
اهللا هــ ؛ عبـد  ١٣٤٤شوال  ٢٠، بتاريخ  ١٠٢٦رقم  زيز ،ـامللك عبد الع من دارة وثيقة) ٣(

 . ١٧٩صدق البنود يف تاريخ امللك عبد العزيز ، ص أ: الزامل 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ربيع األول  ٢١، يف  ٤١عدد  القرى ، جريدة أم) ٤(
 . ١٥٥، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٥(
 .١٥٥، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٦(
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أما القسم الثاين من القـوة  . حيث انسحبت مع طلوع الشمس ؛ القوة مواصلة اهلجوم 
وقاومت القوة السعودية املرابطة هناك إىل بعـد  ، فركز هجومه على جهة احلرة الشرقية 

فازمت أمامهم قوات احلامية وانسـحبت إىل   ،مث هجمت عليها هجمة صادقة  ،لظهر ا
ولكن الشيخ عمر بن سليم منعهم من التقـدم   ؛فلحق م اجلند يتبعوم  ،داخل السور 

بـل علـى   ؛ ايد من هذا اهلجوم ومل يستفد القائد عبد. العزيز إنفاذاً ألوامر امللك عبد
  .)١(عدد كبري من جنودهحيث قتل ؛ ة العكس كانت خسائره كبري

لقـوات  وطوله ، وضعف احلاميـة أمـام ا  اق احلال بأهل املدينة من شدة احلصار ـض
بل عملت على فرض الضرائب ومصـادرة   ؛عنهم عجزها عن فك احلصار السعودية ، و

العزيز اهلجـوم علـى املدينـة    مما دفعهم إىل طلب امللك عبـد ، أمالكهم عند مغادرم 
  .)٢(يصهم من جيش األشراف احملصور فيهاوختل

وزاد األمر سوءاً على قادة املدينة مع اشتداد احلصار ، فأصبح الشريف شحات يبحث عن 
مارم ، وكان ن يطلب فيها انضمام املدينة إىل إفأرسل برقية إىل إمارة شرق األرد، خمرج 

وحيمـيهم   عنـهم احلصـار   يرفـع  مارة شرق األردن سوفإإىل  يتوقع بأن انضمامهم
، ج الشريف علي يف جدة احرإزاد يف  وهذا العمل، مارة شرق األردن إن مثل والربيطاني

فبعث إليـهم برقية يطلب منهم تكذيب هذا األمر وتربيره بأم يطلبون املساعدة عندما 
ولكنهم اآلن انتصروا عليهم وأجربوهم على االبتعاد عن  ؛ضيق عليهم اجليش السعودي 

  .)٣(ملدينةأسوار ا
وا من فلسطني وسوريا وشرق ؤرجوع اجلنود الذين جاالعسكرية مما زاد يف حرج احلامية 

 ملرتبـام مهم والقحط الذي أصاب املدينة ، وعدم تسل األردن إىل بلدام بسبب احلصار
  .)٤(مما أدى إىل إحباطهم ورجوعهم إىل بلدام، وقلة الطعام  ،منذ عدة أشهر 

                                                 
: ؛ عبد الباسـط بـدر    ٣هـ ، ص ١٣٤٤خر ربيع اآل ٥، يف  ٤٣جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 .١٥٤، ص  ٣لشامل للمدينة ، ج التاريخ ا
 ٢٦، يف  ٢٦؛ وعـدد   ٤هــ ، ص  ١٣٤٤خر ربيع اآل ٥، يف  ٤٣جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ ةخرمجادى اآل ٢، يف  ٥١؛ وعدد  ٢هـ ، ص ١٣٤٤خر ربيع اآل
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤ ةمجادى األخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ٣١٣  – ٣١١، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : ختار صالح الدين امل )٤(
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وقـد   ، )١(نه يف ضيق شديدإحيث ؛ الشريف علي يف جدة مساعدم مل يكن يف وسع 
بعد سفر أبيه من العقبة إىل قربص ، مما جعله يفرض ضرائب على جتـار جـدة    مالهشح 

  .)٢(الصمود ومقاومة القوات السعودية احملاصرة له ليتمكن من
دون قتال اعته حامية املدينة ودخوهلا يف طالعزيز على استسالم امللك عبد من حرص كانو

ن منه وألن أهلها خائف؛ أمر فيصل الدويش باالنسحاب من حول املدينة إىل احلناكية أن 
، وكان امللك يهدف مـن وراء ذلـك إىل   )٤(وهو صاحب السمعة املروعة )٣(ومن بطشه

  .)٥(أهل املدينة على حسن نيته وعلى صدقه يف عدم التعدي على حرم املدينة بقتال طمأنة
مـن الشـريف    د احلصار على حامية املدينة ، وعدم وصول املساعدات إليهممع اشتداو

وش السـعودية املنتشـرة يف   حتققها اجلي كانت ووصول أخبار االنتصارات اليتعلـي ، 
مع بعض أهل  عجتماإىل اال اًمما دفع الشريف شحات،  )٦(دجعل صرب احلامية ينفاحلجاز ، 
العزيز ، فقرروا إرسال رسالة ذا دينة للملك عبدامل هتشاور معهم يف تسليموال أهل املدينة

خرج من املدينة إىل خمـيم  ف ، )٧(يسمى مصطفى عبدالعالر املدينة حد جتاأاخلصوص مع 
 حبرة يف منتصف العزيز يفمث أرسله بعد ذلك إىل امللك عبد إبراهيم النشمي الذي استقبله

متضمناً طلبهم ملدينة املنورة ومعه كتاب أهل ا )٨(م١٩٢٥نوفمرب/  هـ١٣٤٤ربيع اآلخر 

                                                 
 .هـ ١٣٤٤/ ٢/  ١٨، يف  ٩٧٦وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، رقم ) ١(
 . ١٠٨اململكة العربية السعودية ، ص : جوزيف كوسرت ) ٢(
 .، بدون تاريخ  ٣٢٥وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، برقم ) ٣(
 . ٥١١العربية السعودية ، ص اململكة :  فيليبهاري  )٤(
هـ ؛ إبراهيم ١٣٤٤خر ع اآلـربي ١٧، يف  ٣٢٥رقم  ز ،ـقة من دارة امللك عبدالعزيـوثي) ٥(

 . ١٧٩، ص  ٣تذكرة أويل النهى والعرفان ، ج : آل عبد احملسن 
 . ٢٨٠، ص  ٢تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج : صالح الدين املختار  )٦(
 ٢، يف  ٥١؛ وعـدد   ٢هــ ، ص  ١٣٤٤ع اآلخر ربي ٢٦، يف  ٤٦ريدة أم القرى ، عدد ج) ٧(

 .١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر
 . ٤٦٣ - ٤٦٢من وثائق امللك عبد العزيز ، ص : عبد الرمحن السبيت وآخرون ) ٨(
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 ؛ سلم املدينة أحد أبنائـه تن يأو ،تأمينهم على أمواهلم وأرواحهم  طبشر طلبهم تسلمها
  .)١(وذلك ملكانتها عند املسلمني وشرفها

رأس قـوة غـري    العزيز إىل إرسال ابنه الثالث األمري حممد علىعند ذلك سارع امللك عبد
العزيز وبعض أفراد أسرته ومعه كتاب األمان دمن رجال امللك عب )٢٠٠(قليلة تقدر بـ 

ربيع اآلخر  ٢٢مساء االثنني حيث غادر مكة يف . )٢(من والده إىل مجيع أهل املدينة املنورة
  . م١٩٢٥نوفمرب  ٩/  هـ١٣٤٤اآلخر 

ربيـع   ٣٠وملا علم الشريف علي بكتاب أهل املدينة من جريدة أم القرى اليت أعلنته يف 
ايد باشا ووكليـه  طلب من قائد املدينة عبد،  م١٩٢٥ نوفمرب ١٧/  هـ١٣٤٤اآلخر 

ـ ، تكذيب اخلرب ر األمري أمحد بن منصو ال وممتلكـات مصـطفى   وـومصادرة مجيع أم
  .)٣(عدهم بإرسال املساعدات إليهمالعال ، ووعبد

ـ   -قائمقام املدينة  -وكانت الشكوك حتوم حول الشريف شحات  ل أنه هو الـذي أرس
وظهر الغموض واخلوف بني قادة املدينـة مـن    ،العزيز امللك عبدالعال إىل مصطفى عبد

مما دفع قائد  ،خر وأصبح كل واحد يشك يف اآل، اخليانات واالنضمام إىل القوة السعودية 
 ١٨/  مجـادى األوىل  ١برقيـة يف   بإرسال ايد والشريف أمحد بن منصوراحلامية عبد

 العال إىل امللـك هو من أرسل مصطفى عبد اًأن شحاتب الشريف علي يفيدونه إىلنوفمرب 
، ومنعه من ومراقبته مراقبة دقيقة ذلك طلب منهم الشريف علي متابعته  عند،  عبدالعزيز
  .)٤(عليه إذا قام حبركة أو عمل ما ، والقبض شيء مبفردهعمل أي 

يف  فقد كان موقف الشريف علي ال يسمح له بإبعاد الشريف شحات عن إدارة املدينـة 
  .على أن يثري على نفسه مشكالت جديدة  ، ففضل متابعتهلوقت احلرج ذلك ا

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤خر ربيع اآل ٢٦، يف  ٤٦جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
: ؛ سعود بن هـذلول  ٢هـ ، ص ١٣٤٤آلخر ربيع ا ٢٦، يف  ٤٦دد جريدة أم القرى ، ع) ٢(

 . ٨٦٦، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج  :؛ أمحد عطار  ١٤٣تاريخ ملوك آل سعود ، ص 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
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بإرسـال  ايد باشـا  وقائد املدينة عبداملدينة الشريف أمحد بن منصور إمارة فقام وكيل 
ن أهـل املدينـة   أبرقيات إىل دول العامل اإلسالمي يكذبون فيها أخبار جريدة أم القرى ب

  .)١(يطلبون التسليم
ن الذي حيمله من والده من فيها بكتاب األما ىلإد إىل أسوار املدينة بعث وصل األمري حمم

فأرسل بعـض رجالـه   ، ولكن الرسول الذي بعثه تأخر  ؛العزيز ألهل املدينة امللك عبد
  .)٢(مولكن احلرس مل يسمحوا هلم باالقتراب ومل يردوا عليه؛ ملخاطبة احلامية 

بالضغط علـى   ايدمنصور وقائد املدينة عبداملدينة الشريف أمحد بن إمارة وكيل  عمل
العال ، ة كتاب يكذب فيه إرسال مصـطفى عبـد  جربوه على كتابأالشريف شحات و

  . )٣(العزيزعبد وأرسلوه إىل إبراهيم النشمي واألمري حممد بن
، وإيقاف  )٤(عند ذلك أمر امللك عبدالعزيز ابنه األمري حممداً بتشديد احلصار حول املدينة

السابلة ، ومنع عمليات البيع والشراء يف معسكرات القـوات املرابطـة حوهلـا ،    نشاط 
واختيار املوقع اجليد للجيش ؛ حبيث يكون بعيداً عن أسوار املدينة ؛ ملنـع أي احتكـاك   

  .)٥(حيدث مباشرة مع احلامية
رفع الـروح املعنويـة   ال املساعدات بالطائرة لرسإ من الشريف عليوطلب قادة احلامية 

لكـي  ؛ السعودية اجلديدة  أن حثهم على الصرب ومقاتلة القوات إال، فما كان منه لجند ل
هلـم  إعدهم بأنه سوف يرسل يف تسليم احلامية ، والظهور مبظهر القوى ، وو يقطع األمل

  .)٦(الطائرة
 علي ، وبـدأ واشتد األمر على قادة احلامية ، ومل تصل الطائرة اليت وعدهم ا الشريف 

مجـادى   ١٠يف  اًالشريف عليرجال احلامية وقادا ؛ حيث أخربوا ر والضعف بني االيا
                                                 

 .٢ - ١هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٢، يف  ٥١عدد  جريدة أم القرى ،) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤مجادى األوىل  ١٨، يف  ٤٩دد جريدة أم القرى ، ع) ٢(
 .١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 .١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
النشمي حياته وأعمالـه ،   نمن رجال امللك عبدالعزيز إبراهيم بن عبدالرمح: داللطيف احلميدعب )٥(

 . ٢٧ - ٢٦م ، ص ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣،  ١الرياض ، ط 
 . ٢ -١هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٢، يف  ٥١عدد  جريدة أم القرى ،) ٦(
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ن أو، أنه ليس لديهم أرزاق إال لثالثـة أيـام    م١٩٢٥نوفمرب  ٢٧/ هـ ١٣٤٤ وىلاآل
مما دفعهم  ،القوات السعودية يف ازدياد ، وبدأت تضيق عليهم وتشد من احلصار املفروض 

الطائرة بعد ثالثـة   يف حال عدم وصول اًاألمري حممد إىل حتذيره من أم سوف يفاوضون
  .)١(أيام

،  يعد لديه مال ، ومل جيد من يقرضه مل نهإحيث ؛ ومل يستطع الشريف علي مساعدم 
،  بعد إىل قـربص أومل يعد يف استطاعة والده مساعدته بعد أن  ،)٢(ومل يعد لديه ما يبيعه

حىت أن اجلند الذين كانوا معه يف جدة  ، )٣(عليه وانقطع عنه املورد املايل الذي كان يعتمد
يف شوارع جدة وينهبون ما جيدونـه ،  عليه  مما جعلهم يثورون، مل يصرف هلم مرتبام 

اجلنود ، فأرضاهم مث سافروا بينه وبني  فتوسطت قناصل الدول األجنبية ،وهددوه بالقتل 
. )٤(م١٩٢٥نوفمرب  ٣٠/  ـه١٣٤٤مجادى األوىل  ١٣كان ذلك يف ، وقد إىل بلدام 

  .)٥(حليادملتزمة باومل تساعده الدول األجنبية ألا 
فكان يرسل الربقيات املتتابعـة   ،حامية املدينة  ةساعدال يستطع م فهو يف ضائقة شديدة

زين إال بعد عشرة أيام مع الباخرة ، ـزين للطائرة ، ولن حيضر البنـبأنه ال يوجد بن إليهم
 كانت ببيع الذهب والفضة اليت طلب منهم أنإىل األمر به وصل ، حىت ويطالبهم بالصرب 
  .)٦(وأن حالتهم تسمح هلم بعمل أي شي، يف احلرم النبوي 

  

                                                 
صـقر  : محد عطار أ ؛ ١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ٨٦٧، ص  ٤، ج  اجلزيرة
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥٢جريدة أم القرى ، عدد  )٢(
 . ٤١٤تاريخ جند ، ص : أمني الرحياين  )٣(
 . ١٤١تذكرة أويل النهى والعرفان ، ص : إبراهيم آل عبد احملسن ) ٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(
: ؛ سعود بن هـذلول   ٢هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٢، يف  ٥٢عدد  جريدة أم القرى ،) ٦(

  . ١٤٤ تاريخ ملوك آل سعود ، ص
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املالية اليت بعثها إىل الشـريف   تويالالتجار رفضوا التح وزاد يف موقف احلامية حرجاً أن
  .)١(حكومة الشريف عليبقاء ومل يعودوا يثقون يف ، شحات 

مجادى  ١٧فأرسلوا يف  ،تد األمر م وضاق ذرعاً بقادة احلامية مبا وصلت إليه األمور فاش
، إىل الشريف علي خيربونه أن هذا آخر يوم يستطيعون فيه املقاومـة   ديسمرب ٤/  األوىل
  .)٢(نه إذا مل تصلهم األموال الالزمة سوف يسلمون املدينةأو

نه لـيس يف  علي ، وألربقيات اليت يرسلها الشريف ملا تيقن رجال احلامية أن ال فائدة من ا
ايد وعزت عمري كتاباً إىل األمـري حممـد   ينة عبد، بعث قائد املد ءاستطاعته عمل شي

مجادى األوىل  ١٨يطلبان مالقاته ، وأما سيخرجان الساعة الرابعة من صباح اجلمعة يف 
 ،ما األمري حممـد وأكرمهمـا   وملا حضرا احتفى  ،من املدينة ويطلبان من يستقبلهما 

وفاوضاه على التسليم على شرط إعطاء األمان جلميع اجلنود والضباط واألهايل ، وإعالن 
  .)٣(العفو العام ، فأعطاهم األمري حممد األمان

ارتسمـت عالمات الفرح والسرور على أهايل املدينة الذين خرجوا أثناء الوفد  فلما عاد
 يا سـامعي : " نادي ينادي عيون إىل ساحة أفراح ، وكان املاحلصار ، وحتولت منطقة ال

زول الصباح ، ومن نزل بالليل ما يغين ـوالن، صلوا على النيب واملدينة سلمت ، الصوت 
  . )٤("عن حاله 
  م دخل األمري١٩٢٥ديسمرب  ٥/ هـ ١٣٤٤مجادى األوىل  ١٩يوم السبت  ويف صباح

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤مجادى األوىل  ٢، يف  ٥١عدد جريدة أم القرى ، ) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤مجادى األوىل  ٢، يف  ٥١عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(
صـقر  : ؛ أمحد عطار  ٢هـ ، ص ١٣٤٤مجادى األوىل  ٢، يف  ٥١عدد يدة أم القرى ، جر) ٣(

 . ٨٦٨ – ٨٦٧، ص  ٤اجلزيرة ، ج 
  . ١٨٢ -١٨١و ص  ٣٥، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد مرشد أمني ) ٤(
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إىل املدينة مع فريـق مـن    -قائد اخلطة  -ت وعز )٢(اهللا الفضلوعبد )١(ناصر بن سعود
قوة عسـكرية ، مث  ووضعوا فيها ، فاستلموا قلعة سلع وما فيها من ذخائر وعتاد ، اجلنود 
 مارة نفسها ، ووضعوا يف كـلٍّ لموا مجيع املواقع العسكرية واملواقع احلكومية حىت اإلتس

ن اجلنـود السـعوديون   منها قوة من اجليش السعودي ، ومل يأت مساء السبت حىت كا
بل كان يتم األمـر يف  ؛ ومل حيدث أي خلل أمين  ،استلموا كل املواقع وأمن الناس مجيعاً 

  .)٣(جو من الود واحملبة بني القوات اهلامشية والسعودية
ة ، وكتبـت  مارايد باشا إىل اإلصر بن سعود وعدد من رجاله مع عبدمث توجه األمري نا

  .)٤(هللا القني وصاحل رفةاوثيقة الصلح كتبها عبد
ديسمرب توجه وفد من أهل املدينة إىل خميم األمري  ٦/ مجادى األوىل  ٢٠ويف صباح األحد 
وعبـاس   وحسن عجب وذياب ناصر ويوسـف حوالـه   عزت باشا: حممد مكون من 

وحترك بعد ذلك األمري حممد جبنوده مـع  . )٥(قمقمجي وقاسم ديري وزين العابدين مدين
استقبله وفد آخر مـن أهـل   ، ف )٦(فوصل إىل دائرة الربق، دينة متوجهاً إليها وفد أهل امل

                                                 
لد عـام  اهللا بن فرحان بن سعود ، وناصر بن سعود بن إبراهيم بن عبد : األمري ناصر بن سعود) ١(

الرمحن وجلأ معه إىل  بن فيصل مث من بعده اإلمام عبدم ، الزم اإلمام عبد اهللا ١٨٧٠/ هـ  ١٢٨٦
عه مجيع وحضر م،  الستردادها الرياض مع امللك عبد العزيزدخلوا وكان يف مقدمة الذين ، الكويت 

آل سـعود ،  تاريخ ملوك  :عود بن هذلول ـس:  انظر. م ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٨املعارك ، تويف عام 
 . ١٩٤ص 

من مستشاري امللك عبد العزيز بعد ضم احلجاز ، مث كان معاونـاً  : عبد اهللا بن حممد الفضل ) ٢(
م وعمره ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٨الشورى ، تويف بالقاهرة عام فنائباً لرئيس جملس ، لسمو النائب العام 
 .١٠١٢ص ،  ٤خري الدين الزركلي ، األعالم ، ج :  انظر. قرابة تسعني عاماً 

: ؛ عبد الباسط بـدر   ٣هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ١٦١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 

 .١٦١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٤(
طيبة وذكريات  :؛ أمحد أمني مرشد  ١٠٩ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(

 . ١٨٢، ص  ٣٩، ص  ١األحبة ، ج 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٢، يف  ٥١عدد  جريدة أم القرى ،) ٦(
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اهللا وسعود دشيشه وحممد حسن مسان وعبدالقادر حافظ عبد: وهم ؛ املدينة خارج السور 
حيث استقبله عنده الشريفان أمحد بـن  ؛ ، مث سار هو ومن معه إىل باب السور  )١(جعفر

العزيز الوالء والطاعـة ، مث  لنوا له ولوالده امللك عبديه وأعمنصور وشحات ، فسلموا عل
ى اهللا حيث صلى فيه مث سلم على النيب صل؛ توجه بعد ذلك إىل املسجد النبوي الشريف 

، مث توجه بعد ذلـك إىل   -رضي اهللا عنهما  -بكر وعمر  عليه وسلم وعلى صاحبيه أيب
خذوا يتوافدون أبل أهل املدينة الذين مارة ومعه الشريفان وكبار القادة ، وبدأ يستقمقر اإل

أيها اإلخوة املؤمنون ، : " مث خطب بعد ذلك فيهم قائالً . )٢(هينعليه معلنني الطاعة ومبايع
ولكـن  ؛ نتم أخوة أحنمد اهللا محداً كثرياً على ما من علينا مجيعاً جبمع الشمل ، فنحن و

  .وجل على احملبة واملودة اهللا عزنا بعضا ، واليوم جيمعنا الشيطان نزغ بيننا فعادى بعض
نعم اهللا عليه بـدخول  أالعزيز ، وعندما ان عبدأنقل إليكم حتية والدي السلط، إخواين 

مكة نذر نفسه ليكون خادماً حلرم اهللا ، واليوم أكرمه اهللا وأكرمنا مجيعاً بدخول املدينة 
هللا عليه وسلم منـذ  العزيز خادماً حلرم رسول اهللا صلى افصار السلطان عبد، املنورة 
  .وبذلك صار خادم احلرمني وسكاما ، اليوم 

ويعلم اهللا أن ما ، ولني عما حل بكم أيها األخوة من الضيق ؤوتعلمون أننا مل نكن مس
حل بكم كان يؤذي السلطان ، وقد بعث لكم هذه األرزاق لتوزع على أهل املدينـة  

نية من األرزاق هديـة لكـم مـن    املنورة ، ويف خالل بضعة أيام ستصل النجدة الثا
  .السلطان 

فليضع كل منا يده يف يد أخيـه  ، خوة إنتم أواآلن أعاهدكم عن السلطان أننا حنن و
والسالم ،  اًوجزاكم اهللا خري، وأشكركم مجيعاً فرداً فرداً على حفاوتكم ، لنبين بلدنا 

  .)٣("عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                 
 . ١٨٢، ص  ٤٠، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد مرشد ) ١(
: ؛ سعود بن هـذلول   ٣هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥١جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

،  ٣التاريخ الشامل للمدينـة ، ج   :؛ عبد الباسط بدر  ١٤٥ - ١٤٤آل سعود ، ص تاريخ ملوك 
 . ١٦٣ص 

 . ٨٦٩ – ٨٦٨، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج : أمحد عطار ) ٣(
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دقيق ، وهي الـيت بعثهـا امللـك    أرز وألف كيس مث وزع على أهل املدينة ألف كيس 
، ووصاه بإنفاق )١(لتخفيف الكرب والضيق الذي هم فيه، العزيز معه لتوزيعها عليهم عبد

  .)٢(كل ما معه من مال
وعادوا إىل مزاولة أعماهلم يف هـدوء  ، وانفرجت األزمة ، واستبشر الناس باحلكم اجلديد 

املقيمون يف العرضي يعودون إىل منازهلم يف املدينة خذ أو،  )٣(وفتحت األسواق، وسكينة 
واألرزاق  وحيملون ما معهم من األثاث اليسريوبقي اآلخرون ينتظرون إىل اليوم التايل ، ، 

  .)٤(بيوم يف املدينةلاليت اشتروها 
العزيز ضم املدينة املنورة إىل نفوذه بدون قتال بعد حصـار دام  وهكذا استطاع امللك عبد

ما يف ذلـك  نه فضل طول احلصار مع ولك؛ سنة مع أن لديه قوة كافية القتحامها القرابة 
، ن خسائر مالية ومعنوية حرصاً منه على تعظيم حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـم

ال جيرح مشاعر أهل املدينة ومشاعر املسـلمني بالقتـال   ؛ لكي )٥(وحقناً لدماء املسلمني
  .)٦(فيها

ذا دور كـبري يف  لعزيز مسعة كبرية وحمبة الناس ، وكان هلاب امللك عبدوبعمله هذا اكتس
اليت رأت فيه قدير الدول اإلسالمية واألوربية وكان حمل ت ،تقبل الناس للحكم السعودي 

  .)٧(للحرب والقتل اكاره، حمباً للسالم 
  

                                                 
صـقر  : ؛ أمحد عطار  ٢هـ ، ص  ١٣٤٤ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ٤٦جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ٤٠، ص  ١ت األحبة ، ج طيبة وذكريا: ؛ أمحد مرشد  ٨٦٨، ص  ٤اجلزيرة ، ج 
 . ٧٤ص  ، ٣م ، ج ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ط األوىل العزيز ، من شيم امللك عبد: فهـد املارك  )٢(
 .ملحق خاص ، هـ ١٣٤٤مجادى األوىل  ٢٥، يف  ٥٠دد جريدة أم القرى ، ع) ٣(
 . ١٦٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٤(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤حمرم  ٢، يف  ٣٠عدد القرى ، جريدة أم ) ٥(
 . ٥٠٩العربية السعودية ، ص اململكة  : فيليبهاري ) ٦(
شاكر إبـراهيم سـعيد ،   : العربية السعودية من القبلية إىل امللكية ، ترمجة : جوزيف كوسرت ) ٧(

  . ١٠٨ م ، ص١٩٩٦القاهرة ، مكتبة مدبويل 
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  التنظيم اإلداري يف املدينة املنورة: الفصل الثاين 

  
  .اإلمارة : أ 

  
  .األمن : ب 

  
  .كم الشرعية وشؤون املسجد النبوي احملا :ج 

  
  .البلدية والصحة :  د

  
  .الربق والربيد والالسلكي : هـ 
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  يف املدينة املنورة اإلداريالتنظيم : الفصل الثاين 
  

مـري حممـد بـن    للحكم السعودي مع دخول قوات األ ابعةـنورة تأصبحت املدينة امل
ـ م ١٩٢٥ديسمرب  ٥/ هـ ١٣٤٤ادى األوىل مج ١٩زيز هلا يف الععبد  ث بقـي ـ؛ حي
ويف اور معهـم ،  ـآلرائهم ، ويتشمع تويس، ل أهايل املدينة املنورة ـالثة أيام يستقبـث

ـ أان املدينة وـر اجتماعاً كبرياً مع أعيـمياليوم الرابع عقد األ وظفيها يف ـهلها وكبار م
ـ  ، العفو العام  عالنإىل املوجودين فكرر إوحتدث ، دار البلدية  ن مـن  ـوخـري القاطني

الضباط واملوظفني من أهل الشام والعراق وليبيا والنجديني الذين كانوا يعملون مع اإلدارة 
ـ أاهلامشية بني البقاء يف املدينة أو الرحيل إىل أية جهة يشاؤوا ال يعترضـهم   ن د ، وأح

ـ ، مث شرع بعد ذلـك يف وضـع ا   )١(رع اهللا سيطبق على اجلميعـش م اإلداري ـلتنظي
  .للمدينة املنورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ١٦٤، ص  ٣ة ، ج التاريخ الشامل للمدين: عبد الباسط بدر ) ١(
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  :اإلمارة  -أ 
  

ن يكـون  أهلـها  أأمرياً على املدينة بعد أن طلـب   اًدـالعزيز ابنه حممن امللك عبدـعي
قام بتأسيس أجهـزة احلكـم   ، فها وتكرمياً ألهلها ـتسليمها ألحد أبنائه إشعاراً مبكانت

  فبقي يف ديوان ، اصبهم كما وعدهم ـلوا يف منت املوظفني الذين مل يرحـفثب ؛واإلدارة 
كمة الشـرعية  اضي احملـ، وق)٢(هدي بكـ، وقائد الشرطة م)١(ارة إمساعيل حفظيماإل

ـ اضي عبدـاألول إبراهيم عبدالقادر الربي ويعاونه الق اخلزينـة   ، وويل)٣(ليفيـاهللا اخل

                                                 
مل يتم تعيني إمساعيل حفظي مباشرة يف الديوان ؛ بل عني رئيساً لكتاب اخلزينة النبوية اجلليلة ، ) ١(

وقد ولد يف املدينـة  . م ، رئيساً لديوان اإلمارة ١٩٢٦إبريل  ٢١/ هـ ١٣٤٤شوال  ٨مث عني يف 
راً يف حمافظـة املدينـة ، ويف عهـد    م ، عمل يف العهد العثماين حمر١٨٩١/ هـ ١٣٠٩املنورة عام 

األشراف عني كاتباً لس إدارة املدينة ، ويف العهد السعودي عني كاتباً للخزينة النبويـة ، مث نقـل   
م ، أصيب باملرض مث تويف ١٩٤٢/ هـ ١٣٦٢رئيساً إىل ديوان اإلمارة ، واستمر يف عمله إىل عام 

طيبة وذكريـات  : د مرشد ـأمح: انظر  .م ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦بعد ثالث سنوات يف مصر عام 
 . ١١٤ – ١١٠، ص  ٢األحبة ، ج 

مهدي حممد صاحل القلعجي ، ولد وتعلم يف تركيا ، وظل يف خدمـة اجلـيش   : دي بك ـمه) ٢(
ل يف جيش الشريف حسني يف املدينـة ، وعنـد   ـة املنورة حىت انسحابه ، وعمـالتركي يف املدين

صبح مديراً لشرطتها ،مث نقل إىل شرطة مكة املكرمة ، وعـني يف  دخول القوات السعودية للمدينة أ
م صدر األمر السامي بـأن  ١٩٣٨ /هـ ١٣٥٧مديراً لشرطة احلجاز ، ويف  هـ١٣٤٩/  ٢/  ٢٧

م لظروف صحية ، تويف عـام  ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦يكون لقبه مدير األمن العام ، وقدم استقالته يف
: انظـر  . لقب املصلح ، ومنحه لقب وزير دولـة  منحه امللك عبدالعزيز . م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢

نشأة األمن العام يف اململكة العربية السعودية وتأسيس وزارة الداخلية من سنة : فيصل حممد احلارث 
 . ٢٠٤، ص  ١م ، ج ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣هـ ، جدة ، ١٤٠١هـ إىل ١٣٤٣

م ، عينه امللك عبد العزيز ١٨٨٢/ هـ ١٣٠٠يف البكريية سنة  ولد: عبد اهللا بن صاحل اخلليفي ) ٣(
ائف ، وعمـل مدرسـاً يف دار التوحيـد    ـقاضياً يف املدينة ، مث قاضياً يف اجلوف ، مث نقل إىل الط

 =:انظـر  . م ١٩٦٢فرباير / هـ ١٣٨١بالطائف ، مث نقل قاضياً إىل حائل ، تويف يف رمضان سنة 
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مديراً للحرم ، وعني الشيخ ، وعني الشيخ زين العابدين )٢(حممد إبراهيم القاضي )١(النبوية
  .)٤(إلدارة املعارف )٣(أمحد كماخي

واجتمع األمري حممد مـع أهـل   ، م األمري حممد أجهزة اإلدارة يف املدينة ـذا نظـوهك
م ، ١٩٢٦يناير  ٨/  هـ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢٤املدينة يف املسجد النبوي يوم السبت 

، كما أرسل برقيات املبايعـة  والده إىل ة از ، وأرسل برقيـوالده ملكاً على احلجوبايعوا 
ـ ـمن مدير احلرم ورئيس احملك كلٌّ علـنني مبايعتـهم للملـك    ة مـمة ورئيس البلدي
  .) ٥(العزيزعبد

  
  
  

                                                                                                                                            
/ هــ  ١٤١٨،  ١العلوم واحلكم ، ط قضاة املدينة املنورة ، مطبعة : عبداهللا بن حممد بن زاحم =

 . ٧٦، ص  ١م ، ج ١٩٩٨
 .وهي جتمع إدارة املسجد النبوي وهيئة األوقاف ) ١(
التاريخ الشامل للمدينة ، : ؛ عبد الباسط بدر  ١٢٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد زيدان ) ٢(

الرابع عشر اهلجـري ،   ورة يف القرنـاملدينة املن: ؛ أمحد سعيد بن سلم  ١٦٥ – ١٦٤، ص  ٣ج 
 . ٤٧ص 

دينـة املنـورة عـام    دين ، ولـد يف امل ـاخي املـد بن سعد كمـهو أمح: د كماخي ـأمح) ٣(
ـ  ١٨٨١/ هـ ١٢٩٨ د النبـوي ، درس يف  ـم يف دار والده الذي يعمل إماماً وخطيبـاً يف املسج

ـ املسجد النبوي وعني قاضياً يف حمكمة املدينة وإماماً وخطيباً يف املسـجد ا  وي ، ويف العهـد  ـلنب
دل مث قاضياً ، مث نقـل قاضـياً   ـالسعودي عني مديراً للمعارف باملدينة ، مث نقل إىل جدة كاتباً للع

د احلرام ، تويف يف شـهر ذي  ـاماً وخطيباً يف املسجـم وإم١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦مبحكمة مكة عام 
ـ اة ـقض: م ـد اهللا بن زاحـعب: انظر . م ١٩٣٣/ هـ ١٣٥١ة عام ـاحلج ،  ١ة ، ج ـاملدين
 . ٥٤ص 

 . ١٦٥، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٤(
  . ٣هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٣، يف  ٥٥عدد جريدة أم القرى ، ) ٥(
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  :) ١(وكالة إمارة املدينة املنورة
بعد انتهاء األمري حممد من تنظيم مؤسسات احلكم آثر أن يالزم والده ليكون عوناً لـه يف  

م بعد أن ١٩٢٦يناير  ١٨/ هـ ١٣٤٤رجب  ٣املتوالية ، فسافر يف دات مواجهة املستج
  .)٢( ذياب أبو بكر مساعداً لهنيعبراهيم السبهان وكيالً لإلمارة وترك وكيله إ

وهو أحـد  ، العزيز إلبراهيم السبهان وكيالً لإلمارة ملعرفته بأهلها وكان اختيار امللك عبد
وال ، فهو ليس من أهل جند فيخافه أهل املدينة  ؛أعيان أهل حائل وله صالت كبرية م 

لني ، ما يتمتع به من الرفق وال ىلإمن أهل املدينة فيميل معهم أو يضعف أمامهم ، إضافة 
ا لحظوي الو أكثر تقبالً للحكم اجلديد ليكونواهم تنأطمفسعى امللك باختياره إلرضائهم و

  .)٣(حيام مسرية يف اًتغيري
صدر أمر ملكي بتعيني محـزة غـوث   م ١٩٢٦ مارس١٣/  ـه١٣٤٤شعبان  ٢٨ويف 

  .)٤(بكر إبراهيم السبهان خلفاً لذياب أيب معاوناً لوكيل إمارة املدينة
العزيز قرر امللـك عبـد  املنورة إىل احلكم السعودي ،  ةاملدين انضمامعلى بعد مرور عام و

وصـاحبيه ،    زيارا للصالة يف املسجد النبوي والتشرف بالسالم على رسـول اهللا 
والوقوف على إمـارة املدينـة   ، ما خيص مدينتهم للتشاور معهم فيالجتماع مع أهلها وا

                                                 
بعد دخول األمري حممد بن عبدالعزيز املدينة املنورة منحه والده لقب أمري املدينة املنورة ، ومـن  ) ١(

م عنـدما  ١٩١٦/ هــ  ١٣٨٥مارة يسمى وكيل اإلمارة ، استمر هذا األمر حىت عام خيلفه يف اإل
جريدة أم . صدر أمر ملكي بتعيني صاحب السمو امللكي األمري عبد احملسن أمرياً ملنطقة املدينة املنورة 

املؤسسـات  : ؛ سعد الـردادي   ١هـ ، ص ١٣٨٥مجادى اآلخرة  ٦، يف  ٢٠٩٠القرى ، عدد 
 . ٨٠ملكة ، ص األمنية يف امل

،  ٥٦هـ معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القرى ، عدد ١٣٤٤/  ٥/  ١٧، يف  ٨٨أمر ملكي رقم ) ٢(
؛ عبد الباسـط   ١٢٤ذكريات العهود الثالثة ، ص : هـ ؛ حممد حسني زيدان ١٣٤٤رجب  ٨يف 

 . ١٦٥، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : بدر 
التاريخ الشامل للمدينة : ؛ عبد الباسط بدر  ١٢٤ثة ، ص ذكريات العهود الثال: حممد زيدان ) ٣(

 . ١٦٥، ص  ٣املنورة ، ج 
دة أم القرى ، عـدد  ـهـ ، معهد اإلدارة ؛ جري١٣٤٤/  ٨/  ٢٨، يف  ١٢٥أمر ملكي رقم ) ٤(

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ٩، يف  ٦٦
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، ومتابعة سري العمل فيها ، ومساع شكاوي الناس وتظلمهـم  ، وأجهزة احلكومة اإلدارية 
  .)١(واألخذ مبقترحام

كل إنسان أن  إن الواجب على: " .....العزيز قبل سفره بقوله وعرب عن ذلك امللك عبد
، وجريان بيت اهللا .... حرم اهللا  يف فإم؛ يعمل ما يف وسعه خلدمة أهل الديار املقدسة 

نين حيث أكون مسافراً أو مقيماً دائم التفكري فيما إ، و وجريان مسجد رسول اهللا 
  .)٢(..".، ويف السبل اليت جتلب اخلري لكم يصلح شؤونكم

م ويف ١٩٢٧أكتوبر  ٢٧/ هـ ١٣٤٥ربيع اآلخر  ٢٠فخرج من جدة ظهر األربعاء يف 
ورئيس الديوان واملفتش العـام   دخال األمريحممد و األمري اهللا وأجنالهعبد األمري معيته أخوه

م ١٩٢٧أكتـوبر   ٣١/ هـ ١٣٤٥ربيع اآلخر  ٢٤يف يوم األحد و،  )٣(ومدير الصحة
مـارة إبـراهيم   يـل اإل ووك )٤(اهللا بن بليهدفاستقبله الشيخ عبد، وصل إىل بئر درويش 
فصـلى يف  ، مث ساروا مجيعاً إىل املدينة املنـورة  ، ومحزة غوث  )٥(السبهان وناصر عقيل

رضي اهللا  -بكر وعمر  أيبوصاحبيه  املسجد النبوي وتشرف بالسالم على رسول اهللا 

                                                 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥ربيع اآلخر  ١٥، يف  ٩٧أم القرى ، عدد جريدة ) ٢(
 . ٣هـ ، ص  ١٣٤٥ربيع اآلخر  ٢٩، يف  ٩٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
م ، ١٨٦٨/ هـ ١٢٨٤عبداهللا بن سليمان بن بليهد ، ولد يف بلدة القرى سنة : عبداهللا بليهد ) ٤(

م عني يف رئاسة القضـاء ،  ١٩٢٥/ ـ ه١٣٤٤عني قاضياً للقصيم ، مث قاضياً يف حائل ، ويف سنة 
هـ ، مث عني قاضياً يف املدينة ، مث رجع إىل حائل ، تويف سنة ١٣٤٥ومكث يف قضاء مكة حىت سنة 

؛ عبدالعزيز بـن   ٨١، ص  ١قضاة املدينة ، ج : عبد اهللا بن زاحم : انظر . م ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩
لسعودية ، الرياض ، دار الشـبل للنشـر   حملات حول القضاء يف اململكة العربية ا: حسن آل الشيخ 

 .٦٣م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١١،  ١والتوزيع ، ط 
/ هــ  ١٣٥٣م ، ووصل إىل املدينة عام ١٨٨٦/ هـ ١٣٠٤ولد يف عنيزة عام : ناصر عقيل ) ٥(

م ، تسلم إدارة املالية ، ورشح عضواً يف جملس الشورى ، ونقل إىل مديرية املالية جبـدة ، مث  ١٩٣٤
: أمحد مرشد : انظر . م ١٩٥٨/ هـ ١٣٧٨لتقاعد ، ورجع إىل املدينة اليت تويف ا عام أحيل إىل ا

 . ٢١ - ١٩، ص  ٤طيبة وذكريات األحبة ، ج 
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، مث توجه بعد العصر إىل البقيع حيث سلم على أهل البقيع ، ويف اليوم التـايل   -عنهما 
  .ودعا عنده مبا يلزم الدعاء  -رضي اهللا عنه  -قصد قرب محزة 

وفرحاً ، ويف املساء أقام أهل املدينة حفل عشاء له يف حمطة السكة احلديدية احتفاًء بقدومه 
  .)١(بسالمة وصوله
ويستقبل أهلها والقـادمني  ، ينظم أمورها  ينالعزيز يف املدينة أكثر من شهرأقام امللك عبد

وم ، ويستمع لشكاويهم ومقترحام وطلبام ، ويسـتقبل كبـار املـوظفني    ها كل ييلإ
ويناقش معهم أمور إدارام وكيفية سري العمل ، وحصر املشكالت والصـعوبات الـيت   

مؤلفة من أهـل املدينـة    جلنة خاصة به موضوع مهمث عمل لكل م، تعترض سري عملهم 
 مث عرضها عليه احللول لتشاور يف أفضلوافيما بينهم املختصني ومن مستشاريه لالجتماع 

وضـوع  ملقترحام ، مث جيتمع بعد ذلك مع األشخاص الذين هلـم عالقـة بامل   متضمنه
مث  يتفق معهم على واحد منـها فمت التوصل هلا ،  ملناقشتهم والتشاور معهم يف احللول اليت

  .)٢(يصدر أمره بذلك
منعاً للفوضـى الـيت   ؛ د العاملني فيه وحد، كما نظر يف أمر احلرم املدين وأصلح شؤونه 

وإزالة آثـار  ، ، وأمر بعمل ترميمات لألجزاء اليت حتتاج إىل ترميم ) ٣(كانت فيه من قبل
  .)٤(احلرب اليت بقيت منذ عهد فخري باشا

حيث زاره شـيوخها ووفـود   ؛ ون القبائل القاطنة حول املدينة ؤوخالل زيارته اهتم بش
ـ ، امللك هلم على قضية األمن وأمن احلجـاج   فأكرمهم ، وأكد منهم كثرية ولية ؤومس

ووجه القبائل لإلقامة يف اهلجر بعـد انتـهاء   ،  )٥(القبائل عما حيدث يف منطقة كل قبيلة

                                                 
 .٢هـ ، ص ١٣٤٥رجب  ١٧، يف  ١١٠جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
 ١، يف  ١١٢؛ جريدة أم القرى ، عـدد  ) ج ( الفصل الثاين الفقرة  سوف يتم تفصيل ذلك يف) ٣(

 .١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان 
 . ٢٢٨، ص  ١٧٨، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٤(
 . ١٧٨، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٥(
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وقبل ذلك أمر بتسريح اجلنود املرابطني واالكتفاء بفرقـة تقـيم يف   ،  )١(حروب احلجاز
  .)٢(املدينة
فتوى هلـدم   -املذاهب األربعة  مبا فيهم مفتو - صدر علماء املدينةأوجوده أيضا  وأثناء

وفتوى حول أدب الزيارة وفق املنهج ، وهدم القبور العالية ، القباب املقامة على األضرحة 
وذلك مـن   ؛وقد حرص امللك على إصدار الفتوى بإمجاع املذاهب األربعة .  )٣(النبوي

  .أجل إقناع الناس وترك ما كانوا عليه من جهل 
العزيز بتمهيد الطريق بني املدينة ومكة وينبـع وبـني املدينـة والريـاض     لك عبدوأمر امل

فبدأت عمليات اإلصالح والتمهيد ، للسيارات ، وكانت إمكانيات الدولة متواضعة آنئذ 
  .)٤(وكان التركيز على متهيد الطرق الوعرة، بقدر تلك اإلمكانيات 

ير بأسلوب التمشـية واالستكشـاف   ليصل به إىل البو يةكما ركب قطار السكة احلديد
  .)٥(خذ املعلوماتأو
بتغري وكيل األمري إبراهيم السبهان ، اليت كان ن التغيري الكبري الذي أحدثته زيارة امللك لك

مما أتاح ترويج بعض الشائعات ، كانت تشري التقارير إىل ليونته وتساهله يف األمور األمنية 
إرسال برقيـة  إىل مما دفعه  ،ت خارج حدودها عن اضطرابات حصلت يف املدينة وتعديا

، يستفسر فيها عن هذه الشائعات اليت زادت حول ضعف األمن وحدوث االضـطرابات  
  .)٦(فرد إبراهيم السبهان بالنفي

                                                 
 .٢هـ ، ص ١٣٤٥شوال  ١٣يف ،  ١٢٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 .٢هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
؛ عبد الباسـط   ٢ -١هـ ، ص ١٣٤٥مجادى اآلخرة  ٤، يف  ١٠٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(

 . ١٧٨، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : بدر 
 .١٧٨، ص  ٣ينة املنورة ، ج التاريخ الشامل للمد: عبد الباسط بدر ) ٤(
التاريخ الشامل للمدينة : ؛ عبد الباسط بدر  ١٢٥ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد زيدان ) ٥(

 . ١٧٩، ص  ٣املنورة ، ج 
قـرى ،  هـ ؛ جريدة أم ال١٣٤٤/  ٩/  ١١، يف  ٣١وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، رقم ) ٦(

 .١هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ١١، يف  ٦٦عدد 
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لتجمعات اليت أحاط ا نفسه ، وكان جملسه ميتلئ بأصـدقائه  ل كانت طيبته املفرطة سبباً
مارة من أهل املدينة ، فنتج عن هذه التجمعات اإلالة توليه وكالذين كان يعرفهم من قبل 

تطبيـق   أعـاقوا حوله وجود طبقة من املقربني وأصحاب الواسطات والشفاعات الذين 
لفوضى اليت كانت سابقاً يف عهـد  مما أثر يف إعادة ااألحكام الشرعية واألنظمة اإلدارية ، 

  .)١(األشراف
، فكتب بعض األعيان واملقربني  ةراإلما وكيل ريوقد أحس أهل املدينة بعزم امللك على تغي

يز رداً حامسـاً  العز الوكالة ، فرد عليهم امللك عبدتثبيته يفل طلباًيف جملس إبراهيم السبهان 
قـد  نـه  أمرياً للمدينة بعد اليوم ، وكان امللك يهدف إىل إفهام الناس بأن السبهان ليس أ

فـوق األنظمـة أو    تيازات خاصة جتعلـهم متيز فئة من الناس على أخرى بام انتهى عصر
كـان   الذيمشاري بن جلوي  ، واستدعى قبل سفره من مكة األمري)٢(األحكام الشرعية

مارة املدينة املنورة بدالً مـن  يشغل منصب وكيل نائب امللك يف احلجاز وعينه وكيالً إل
واحملافظـة  ، هللا ووجه له نصائح وإرشادات تلزمه باحملافظة على طاعة ا، إبراهيم السبهان 

  .)٣(الرعية والشدة على الظلمة وارمنييف وحتثه على العدل ، على الشعائر الدينية 
كان هذا التحول الكبري الذي أحدثه النظام اجلديد يف األمن يتطلب مزيداً مـن احلـزم   

ليزرع اهليبة واخلوف يف نفوس اعتادت على السلب والنهب ، فكان اختيـار  ؛ واملتابعة 
مارة املدينة ملا عرف عنه من احلزم والدقـة يف متابعـة   إري مشاري بن جلوي لوكالة األم

  .)٤(واالهتمام بأمور القبائل، أموره 

                                                 
التاريخ الشامل : ؛ عبد الباسط بدر  ١٢٥ – ١٢٤ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد زيدان ) ١(

 . ١٧٩، ص  ٣للمدينة املنورة ، ج 
التاريخ الشامل للمدينة : ؛ عبد الباسط بدر  ١٢٥ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد زيدان ) ٢(

 .١٧٦، ص  ٣املنورة ، ج 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥رجب  ١٧، يف  ١١٠دد جريدة أم القرى ، ع) ٣(
 . ١٧٧ – ١٧٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٤(
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ات الكبرية اليت أحـدثها يف زيارتـه   ريالعزيز والتغيلتنظيمات اليت قام ا امللك عبدبعد ا
وجهـاً إىل  م مت١٩٢٧ينـاير   ٧/ هــ  ١٣٤٥رجب  ٣معة غادرها يوم اجل )١(للمدينة

  .)٢(الرياض اليت طال بعده عنها مدة عامني
، م توىل مشاري بن جلوي وكالة إمارة املدينة ١٩٢٧يناير / هـ ١٣٤٥ويف أول رجب 

العزيز وألزم القبائل ا ت األمنية اليت اختذها امللك عبدوأسهم يف استقرار األمن ، فالتدبريا
ومل يكن أفـراد القبائـل   ، ولية املتابعة ؤمسالبد من متابعتها ، وكان على أمراء املناطق 

تعديات هنـا  بعض الالعزيز ، فحدث وا التغيري الذي أحدثه امللك عبدمجيعهم قد استوعب
وهناك وغارات على بعض املسافرين يف الطريق وخارج أسوار املدينة ، وكـان وكيـل   

يف املدينـة وبعـض    وقد أقيمت احلدود، مارة يتعقب مرتكبيها ويعاقبهم عقاباً رادعاً اإل
، وقطعت أيـدي بعـض السـارقني    ، وقتل عدد من القتلة ، القرى واملناطق التابعة هلا 

املشاغبون واملفسـدون الـذين ال يلتزمـون بتعليمـات      –عقوبات تعزيرية  –وعوقب 
  .)٣(مارةإلا

أمضى مشاري بن جلوي قرابة عشرة أشهر نشط خالهلا يف تتبع قضـايا أهـل املدينـة    
للتغري االجتماعي واألمين الذي بدأ مع بدايـة احلكـم    اإخضاعهو، احمليطة ا  والقبائل

ولكنه أصيب مبرض فطلب إعفاءه من منصـبه   ؛السعودي للحجاز عامة واملدينة خاصة 
ليتسىن له الراحة والعالج ، فلم يأذن له امللك ، وملا اشتد عليه املرض عاد وكرر طلـب  

)٤(إعفاءه مرة أخرى فأذن له
 .  

خاصـة أن  ؛ بقيت ظاهرة اختالل األمن يف املدينة مشكلة تتطلب وضع اية سريعة هلا 
مل تكن كافية إلقـرار األمـن   أظهرت أا فترة العامني اليت مضت من احلكم السعودي 

                                                 
 . سيلي ذكرها يف ما بعد ) ١(
 ١٥، يف  ١١٤؛ عـدد   ٣هــ ، ص  ١٣٤٥رجب  ١٠، يف  ١٠٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥شعبان 
 . ١٨٣ – ١٨٢، ص  ٣خ الشامل للمدينة املنورة ، ج التاري: عبد الباسط بدر ) ٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ١١، يف  ١٤٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
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يتسـم بـالقوة    وكيل لإلمـارة فكانت املصلحة تقتضي تعيني ،  )١(وبسط سلطة الدولة
  .لقبائل لتحكيم شريعة اهللا يف مجيع أمورهم فرض األمن وإخضاع ا والقدرة على

، مارة املدينـة  وكيالً إل )٢(العزيز بن إبراهيمبتعيني عبد اًملكي اًالعزيز أمرصدر امللك عبدأف
  .)٤(معاوناً له )٣(وتعيني ياسني الرواف

                                                 
عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم ، ..... رجال حول امللك عبد العزيز : عبد اهللا سعد أبو رأس ) ١(

 . ٣٠٤م ، ص ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦،  ١الرياض ، مطبعة العصر ، ط 
م ، وحـني  ١٨٨٠/ هـ ١٢٩٧ولد يف مدينة الرياض عام : عبد العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم ) ٢(

دوراً كبرياً يف عقد الصلح بني امللك  مارسم ١٩٢٢/ هـ ١٣٤٠حاصر امللك عبد العزيز حائل سنة 
مـع  عبد العزيز وحممد بن طالل بن رشيد الذي انتهى بتسليم حائل للملك عبد العزيز ، مث رجـع  

م أمره ١٩٢٣/ هـ ١٣٤١امللك عبد العزيز إىل الرياض بناء على توجيه امللك عبد العزيز ، ويف سنة 
بالتوجه إىل أا أمريا عليها ، فأحسن التصرف فيها وقبض على زمام األمور فيهـا ، مث رجـع إىل   

نه وكيالً إلمارة الرياض ، وعند دخول امللك عبدالعزيز احلجاز واله على الطائف مث عزله لشدته وعي
م ، ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥م ، فعمل يف وكالة املدينة حىت استقال عام ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦املدينة عام 

الج وتويف ـا  ـافر إىل مصر للعـابه املرض فسـلس الوكالء ، وعمل به حىت أصـني يف جمـفع
إىل  ١٠٩ص  رجال حول امللك عبدالعزيز ،: عبد اهللا أبو رأس : انظر . م ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٥عام 
ذو القعـدة ذو احلجـة    ٣، عـدد   ٢٥جملة عامل الكتب ، جملد : ؛ إبراهيم حممد الزين  ٣٤٤ص 

 . ٣١٠ - ٣٠٨هـ ، ص ١٤١٤
 ياسني بن إبراهيم بن حممد الرواف ، ولد بدمشق ، كان والده أحد أبرز أمراء: ياسني الرواف ) ٣(

ق كأحد املتعهـدين لنقـل   ـدمش ا اختاره وايلـم عندم١٩٠٢/ هـ ١٣٢٠العقيالت حىت سنة 
احلجاج ، مث انتقل إىل املدينة بسبب احلرب العاملية األوىل وارتبط بصداقات مع أهلها فمات فيهـا ،  
وعاد ابنه ياسني مع أخيه حممد إىل دمشق إلكمال دراستهما ، فعني ياسني قنصالً للملك عبدالعزيز 

: انظـر  . لألمري فيصل بن عبدالعزيز يف نيابة احلجـاز   يف دمشق ، مث نائباً لوكيل املدينة ، مث معاوناً
/ هـ ١٤١٣رجال من القصيم ، القاهرة ، الدار الفنية للنشر والتوزيع ، ط األوىل : إبراهيم املسلم 

 . ٧٣ - ٧٠، ص  ١م ، ج ١٩٩٣
عـدد   رسـالة موجهة من امللك عبدالعزيز إىل عبدالعزيز بن إبراهيم ووكيله ياسني الرواف ،) ٤(

، يف  ١٤٧هـ ، دارة امللك عبد العزيز ؛ جريدة أم القرى ، عدد ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٩، يف  ٧٢٣
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ١١
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باتباع الشـرع يف  ولياته ونائبه ، وأوصاه ؤبني فيها صالحياته ومس ووجه له رسالة مطولة
ن يستعني مبجلـس  أ، و باللني والطمأنينة وأال يشدد عليهممبراعاة الناس أعماله ، ومجيع 

ومراقبة ليس لس اإلدارة حق التدخل يف شؤوم ، و، ول عن البادية ؤنه مسأو، اإلدارة 
وأن يراجع النيابـة يف   فقط عليه اإلشراف ،، لها مالدوائر احلكومية بدون التدخل يف ع

 ،على نشر األمن وتثبيتـه  ة إىل املراجعة ، وتنفيذ أوامر احملكمة، والعملاألمور اليت حباج
 ، ونصحهم يف حال جتاوز عملـهم ،  األمر باملعروف والنهي عن املنكرمساعدة رجال و

ويأمل منه أن يغري ما يشاع عنه مـن  ، ونبهه إىل أن الناس يتهمونه بالشر ويتخوفون منه 
والكتـاب  . ون احلاضرة ؤظر يف جملس اإلدارة ويف شن وكيله ياسني الرواف ينأشدة ، و

  .)١(توضح طريقة سري عمل اإلمارةة يدارإمطول حيمل يف طياته تعليمات 
/ هـ ١٣٤٦ربيع اآلخر  ١٠ل املدينة يف ا رسالة إىل أهـالعزيز أيضكما وجه امللك عبد

مـارة املدينـة   العزيز بن إبراهيم على وكالة إبدم يبلغهم فيها أنه عني ع١٩٢٧أكتوبر  ٦
العزيز بن وأنكم تسمعون بشدة عبد، بسبب اعتذار مشاري بن جلوي عن الوكالة ملرضه 

 -العاصي  – ن إبراهيم شديد على العايتوأإبراهيم وابون منه وهذا شيء ال حقيقة له ، 
ن أعماله قائمة على اهللا مث على األحكام أحبيب ملن سلك الطريق وعرف احلق بنفسه ، و

ال يظلم مثقال حبة ، ووصيناه بالرفق وتقدمي  هنأة يف مجيع األمور اليت ترد عليه ، والشرعي
واالبتعـاد عـن    ، أوامر اهللا ، مث أوصى امللك أهل املدينة مبساعدته على القيام بأعمالـه 

  .)٢(اإلشاعات والفنت
ابعـة  يف مت ةدقوبل أكثر حزماً ؛ العزيز كسلفه مشاري بن جلوي حازماً كان األمري عبد

، وكان جيمع بني احلـزم والشـجاعة والكـرم     )٣(يف العقوبات أوامره شديدةو، أموره 

                                                 
عـدد   رسـالة موجهة من امللك عبدالعزيز إىل عبدالعزيز بن إبراهيم ووكيله ياسني الرواف ،) ١(

، يف  ١٤٨عدد جريدة أم القرى ، هـ ، دارة امللك عبد العزيز ؛ ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٩، يف  ٧٢٣
 . ٣ – ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ١٨

: ؛ إبراهيم الزين  ١٨٥ – ١٨٤، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
 . ٣٦٩ – ٣٠٧هـ ، ص ١٤١٤ذو احلجة  –ذو القعدة  ٣، عدد  ٢٥جملة عامل الكتب ، جملد 

 . ١٨٥، ص  ٣ريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج التا: عبد الباسط بدر ) ٣(
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 ، وكان له خربة سياسية )١(فيعرف ارم والربئ، وله فراسة يف معرفة الرجال ، واحلكمة 
ـ  ارة أـا وإمـارة   ـوإدارية وأمنية بلغت النضج واالكتمال بعد جتربتني متميزتني يف إم

  .الطائف 
، العزيز يف احلياة اإلدارية واالجتماعية يف املدينة مرحلة جديدة مع وكالة األمري عبدت بدأ

وخاصـة يف جمـال   ؛ لعل أهم ما تتصف به هذه املرحلة هي احلزم يف تنفيذ أوامر الدولة 
تطبيق العقوبة الرادعة علـى  بفقد عرف باهتمامه الشديد  ، األمن داخل املدينة وخارجها

، وكان يقضي الساعات الطويلة يف مكتبة بباب العنربية يف مدخل  )٢(ينارمني واملفسد
  .)٣(املدينة لإلشراف على أمور الناس وحل مشاكلهم

حيث ؛ ومع شدته وحزمه إال أن جملسه كان مقصد األعيان والعلماء واألدباء واملؤرخني 
  .)٤(ويتشاور معهم يف أمور مدينتهم، ويستأنس حبديثهم ، كان يقرم إليه 

، ويف طريقه  إىل مكة متوجهاً )٥(العزيز إىل احلجازاقتراب موسم احلج عاد امللك عبد عندو
العزيز بن إبراهيم ووفد من األهايل يف مارة عبدحيث استقبله وكيل اإل؛ مر باملدينة املنورة 

ذي القعـدة   ١٢نة فوصلها ظهر يـوم األربعـاء   فتوجه بعد ذلك إىل املدي، الصويدرة 
مث تشرف بالسـالم علـى   ، وصلى يف املسجد النبوي ، م ١٩٢٨مايو  ٣ /هـ ١٣٤٦

ويف املساء أقام وكيل ، وأقيم له احتفال يف حمطة العنربية ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .عيان أهل املدينة أولني وؤكبار املس مري حفل عشاء على شرف امللك حضرهاأل

زار البقيع ومسجد  م١٩٢٨مايو  ٤/  هـ١٣٤٦القعدة  ذي ١٣ويف اليوم التايل اخلميس 
مث أقامت البلدية حفل غداء باسم أهايل املدينة ، وبعد العصر استقبل األهايل يف مقر ، قباء 
القعدة  يذ ١٤ويف يوم اجلمعة ، ون املدينة ؤوحبث معهم ش، مارة واستمع إىل طلبام اإل

                                                 
ـ :عبد القدوس األنصاري ) ١( صـفر   ١٤، يف االثـنني   ٥٧٢٩ورة ، عـدد  ـجريدة املدينة املن

 .١١هـ ، ص ١٤٠٣
 . ١٨٢، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
 . ٤١١ص رجال حول امللك عبد العزيز ، : عبد اهللا أبو رأس ) ٣(
 .١هـ ، ص ١٤٠٣صفر  ١٤، يف االثنني  ٥٧٢٩جريدة املدينة عدد :عبد القدوس األنصاري ) ٤(
: انظر . الدخول يف طاعة ويل األمر األخوان إىل حتكيم شرع اهللا ، و بعد أن أخذ يدعو زعماء) ٥(

 . ٩٧٧، ص  ٥صقر اجلزيرة ، ج : أمحد عطار 
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كبري من األهايل يتقدمهم وكيـل   وجهاً إىل مكة ، وكان يف وداعه حشدغادر املدينة مت
  .)١(مارةاإل

هم يف معركـة  العزيز هزميت؛ حيث استطاع امللك عبدمل تتأثر املدينة املنورة بثورة األخوان 
م وحصرهم يف مشال جند ، ومع حلول موسم ١٩٢٩مارس / هـ ١٣٤٧السبلة يف شوال 

ي ذ ٢٤وصلها يوم السـبت  احلج توجه إىل مكة املكرمة وزار املدينة املنورة يف طريقه ، ف
مارة عبدالعزيز بن إبراهيم حيث استقبله وكيل اإل ؛م ١٩٢٩مايو  ٤/ هـ ١٣٤٧القعدة 

كما حضـر  ، مث توجهوا بعد ذلك إىل املسجد النبوي ، يف الصويدرة ووفد من األهايل 
ـ ، مارة مأدبة العشاء اليت أقامها وكيل اإل ة يف وحضر مأدبة الغداء الذي أقامه أهايل املدين

ـ ١٣٤٧القعدة  ذي ٢٥، وغادرها يوم األحد اليوم التايل  ،  )٢(م١٩٢٩مـايو   ٥/  هـ
ية ؛ ملا حباها اهللا من شرف فهي حتظى مبكانة عال، وكانت هذه هي الزيارة الثالثة جلاللته 

  . املكان
وكـان  ، العزيز بن إبراهيم قرابة عشر سنوات يف منصب وكيل أمري املدينـة  أمضى عبد
املدينة وما حوهلا ، شديد احلرص على توطيد األمن داخل ، مارة تتبع قضايا اإل دؤوباً يف

العزيز شتد املرض عليه طلب من امللـك عبـد  وملا ا، ثر على صحته فمرض مما أرهقه وأ
يف اللجنة الدائمة لس الـوكالء الـذي    اًوعني بعد ذلك عضو،  )٣(إعفاءه فاستجاب له

  .)٤(كان يعقد برئاسة األمري فيصل

                                                 
،  ١٧٨؛ وعدد  ٢هـ ، ص ١٣٤٦ذي القعدة  ١٤ريخ ، يف تا ١٧٧جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، : ؛ عبد الباسط بدر  ٢هـ ، ص ١٣٤٦ذي القعدة  ٢١يف تاريخ 
 . ٢٠٦ – ٢٠٥، ص  ٣ج 

،  ٢٢٨؛ وعدد  ٢هـ ، ص ١٣٤٧ذي القعدة  ٢٣، يف تاريخ  ٢٢٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٧يف ذي احلجة 

التـاريخ  : ؛ عبد الباسط بدر  ٢ هـ ، ص١٣٥٥صفر  ٩، يف  ٥٩٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ٢٠٨  ، ص ٣الشامل للمدينة املنورة ، ج 

؛ عبـد القـدوس    ٢هــ ، ص  ١٣٥٥ربيع األول  ٢٢، يف  ٦٠١جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
 . ٢، ص هـ ١٤٠٣ربيع األول  ١٢، يف  ٧٥٧٥جريدة املدينة ، عدد : األنصاري 
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،  )١(أمري تبوك وكيالً إلمارة املدينـة اهللا بن سعد السديري العزيز تعيني عبدقرر امللك عبد
 مث، وأقام فيها يوماً واحـداً   ،م ١٩٣٦مايو  ١٤/ هـ ١٣٥٥صفر  ٢٢يف وصلها ـف

هات منـه ، مث  يعشرية ألخذ التعليمات والتوجإىل العزيز توجه بعد ذلك ملقابلة امللك عبد
إىل مكة حيث اجتمع مع النائب العام األمـري فيصـل وزوده بـبعض     بعد ذلك توجه

ربيع  ٣فوصلها يوم األحد ،  )٢(يوم السبتاملدينة مث عاد إىل ، التعليمات اليت ختص إمارته 
فاسـتقبل كبـار املـوظفني    ، وبدأ مهام عمله م ، ١٩٣٦مايو ٢٤/ هـ ١٣٥٥األول 

رائهـم  م يف أمـور املدينـة واسـتمع آل   فتشاور معه، واألهايل مهنئينه مبنصبه اجلديد 
  .)٣(واقتراحام

العزيز زار امللك عبـد م ١٩٤٥مارس  ١/ هـ ١٣٦٤ربيع األول  ١٦ يوم اخلميس ويف
اهللا السـديري الـذي   يف فترة إمارة عبد -عة واألخرية وهي الزيارة الراب -املدينة املنورة 

اً يستقبل األهايل ويتناقش معهم يف العزيز أسبوعع أهايل املدينة ، مكث امللك عبداستقبله م
مارس  ٩/  هـ١٣٦٤ربيع األول  ٢٤إىل عشرية يف مث غادرها بعد ذلك ، أمور مدينتهم 

  .)٤(م١٩٤٥
، م  ١٩٥٥/ هــ   ١٣٧٥اهللا السديري عشرين سنة إىل وقد امتدت وكالة األمري عبد

قتصاد والعمـران  وشهدت املدينة خالهلا تطورات عديدة يف جماالت التعليم والثقافة واال
  .)٥(واملواصالت

  
  

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٥صفر  ٩، يف  ٥٩٥جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
: ؛ عبد الباسط بـدر   ٢هـ ، ص ١٣٥٥، يف غرة ربيع األول  ٥٩٨جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

 . ٢٠٩، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج 
 . ٢٠٩، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٣(
 . ١هـ ، ص ١٣٦٤ربيع األول  ٢٥، يف  ١٠٤٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
  . ٢٠٩، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٥(
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  :مارة املدينة املنورة إلالتنظيم اإلداري 
كوكالة اإلمـارة  ؛ العزيز توجيهاته بإبقاء بعض األنظمة اإلدارية السابقة أصدر امللك عبد

والصحة والبلدية واألوقاف والقضاء ، وتطوير بعض املؤسسـات واألنظمـة اإلداريـة    
لذين مل يرحلوا يف مناصبهم وهم ممن عملوا يف إدارة العهـد  األخرى ، وتثبيت املوظفني ا

  .-)١(كما مر بنا سابقاً -العثماين أو اهلامشي 
األمري فيصل ترفـع مجيـع األوراق    يف مكة ولنائبه )٢(العامة ةبالنياب وأتبعت إمارة املدينة

مل يلتـزم ـذا   إال أن وكيلها إبراهيم السبهان  ؛ )٣(املختصة بالدوائر واملعامالت الرمسية
العزيز مما جعل امللك عبـد ،  )٤(؛ بل خاطب امللك مباشرة دون الرجوع إىل النيابة التنظيم

يف تعـيني  حقـه   تبنيإىل حني صدور التعليمات األساسية  يصدر تعليمات مؤقتة ألمريها
رؤساء ومديري الدولة مباشرة وعزهلم ، وأن مجيع الـدوائر مرتبطـة باملقـام امللكـي     

، وأن املعروضـات واللوائح تعرض عليه بواسطة النائب العام ، ونصت على أن لبالتسلس
نه ال جيوز أمديري ورؤساء الدوائر املرتبطة بنيابة امللك والداخلية هم أحرار يف أعماهلم ، و

                                                 
التاريخ الشامل للمدينة : ؛ عبد الباسط بدر  ١٢٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد زيدان ) ١(

جملس الوكالء ، حبث مقدم يف املؤمتر العاملي عـن  : البهكلي ؛ علي  ١٨٧، ص  ١٦٤املنورة ، ص 
تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض من 

ة هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربي١٤٠٦ربيع األول  ٢٣ – ١٩
تنظيمات الدولة يف عهـد  : ؛ إبراهيم العتييب  ٥١٢م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩السعودية ، شوال 

 . ٧١امللك عبد العزيز ، ص 
جهاز إداري إلدارة احلجاز ، أنشأه امللك عبد العزيز مع دخوله احلجاز ، وعني : النيابة العامة ) ٢(

: انظـر  .  م١٩٢٦يناير  ١٣/ هـ ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٢٨ابنه األمري فيصالً نائباً على احلجاز يف
تنظيمات : ؛ إبراهيم العتييب  ١هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٣٠، يف ٥٥جريدة أم القرى ، عدد 

 . ٨٩الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
هـ ، معهـد اإلدارة ؛ خطاب إبراهيم السبهان ، رقـم   ١٣٤٤أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ٣(

 . هـ ، معهد اإلدارة١٣٤٦/  ٨/  ٢٧، يف  ٩٣٨
 .هـ ، معهد اإلدارة  ١٣٤٤أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ٤(
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ـ   أكما ، هلم أن يتعدوا دائرة اختصاصهم  ون الـدوائر  ؤنه ال حيق هلـم التـدخل يف ش
  .)١(األخرى
بعد مبايعة أهـل احلجـاز للملـك    رض الواقع أتنظيم اإلداري على خطوات ال ظهرت
لعقد مؤمتر عام لوضع األنظمة  العزيز ، فدعا إىل تشكيل هيئة تأسيسية من أهل احلجازعبد

لذلك ، فاجتمع )٢(فعيل عمل كافة املؤسسات اإلداريةإىل ت -بإذن اهللا  -اإلدارية املؤدية 
مت اختيـارهم  الـذين  وفد من أهل املدينة  ةشاركمب )٣(ومخسون من أعيان احلجاز واحد

لياس ، وأبو بكر إالسيد سليمان : وهم ؛  العزيز للمشاركة يف هذا املؤمتربتوجيه امللك عبد
وكان . واالزمرييل ، والسيد زين صايف ، وماجد كردي ، وسعود الدشيشه ، الداغستاين 

  .)٤(سرعة انعقاد املؤمترإىل سبب اختيارهم يرجع 
،  صمثانية أشـخا قلص عددهم عن طريق االنتخاب إىل  فقد معنيتلكثرة عدد ااً ونظر

وبذلك تكونت . )٥(حتت رئاسة الشيخ عبدالقادر الشييبأعضاء مخسة وأضاف امللك إليهم 
متكنت من وضع التنظيمات املقترحة للحكومة يف احلجاز ، وبينـت  اليت  التأسيسية اهليئة

التعليمـات  " ة من خالل التعليمات اليت عرفـت باسـم   كيفية أسلوب احلكم واإلدار
ومبقتضى هذه التعليمات مت تنظيم اإلدارة يف احلجاز على . " األساسية للحكومة احلجازية 

ت النواة األوىل لتشـكيل اجلهـاز احلكـومي التشـريعي     متطورة ، ووضع أسس إدارية
يد باألحكام واألنظمـة  والتنفيذي ، وحرصت على إظهار وحدة احلجاز واستقالله والتق

  .)٦(العزيزة اإلسالمية حتت قيادة امللك عبداملستمدة من الشريع

                                                 
هـ ، معهد اإلدارة ؛ إبـراهيم  ١٣٤٥/  ١/  ٢٦، يف  ٦٨/  ٨٠٨خطاب النائب العام ، رقم ) ١(

 . ٤١٧إىل ص  ٤١٥، ص  ٧٧تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : العتييب 
 . ٢٩٠، ص  ٢لعربية السعودية ، ج تاريخ اململكة ا: صالح الدين املختار ) ٢(
 .٢هـ ، ص ١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٣٠، يف  ٥٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 .هـ ١٣٤٤/  ٦/  ٢٤، تاريخ  ٢٠٨وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، رقم ) ٤(
 . ٢هـ ، ص١٣٤٤مجادى اآلخرة  ٣٠، يف  ٥٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(
صـفر   ٢٥، يف  ٩٠هـ ؛ جريدة أم القرى ، عدد ١٣٤٥صفر  ٢١، يف  ٢١أمر ملكي رقم ) ٦(

 .٢هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١؛ عدد  ٤ - ٣هـ ، ص ١٣٤٥
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وجملس الشـورى ،  النيابة العامة ،  تأكيد منصب: ومن أهم ما استحدثته هذه التعليمات 
وعلى ضوئها عني مسو األمري فيصل نائباً عاماً جلاللة امللك يف احلجاز يشرف على تنظيم 

ألمور فيه ، عدا ما يتعلق منها باألمور العسكرية واخلارجية فقد كان جاللته وإدارة كافة ا
وبينت أن النيابة العامة هي مرجع مجيع دوائر احلكومة وأقسـام  . )١(يشرف عليها بنفسه
  .)٢(، وهو مسؤول أمام صاحب اجلاللة إدارا يف احلجاز

  :)٣(ورة تسري عليهاووضعت النيابة العامة تعليمات خاصة بإمارة املدينة املن
مقام اإلمارة هو املرجع العمومي جلميع الدوائر الرمسية باملدينة املنورة ، وهو مرتبط  - ١

  .مبقام النيابة العامة 
ملقام اإلمارة النظر واإلشراف على مجيع الدوائر الرمسية ومراقبة تطبيـق األنظمـة    - ٢

  . والتعليمات واألوامر اليت تصدرها احلكومة 
 نقام اإلمارة التحقيق يف مجيع الشكاوي اليت تقدم إليها ؛ سواء كانت ضد املأموريمل - ٣

  . أو غريهم ، وعند االقتضاء حتيله إىل الدوائر ذات االختصاص 
  .النظر يف مجيع املشروعات العامة احمللية ، وتقدمي تقارير عنها للنيابة العامة  - ٤
  .حة السكان والوافدين النظر يف مجيع املسائل اليت تؤمن را - ٥
ليس ألي دائرة من الدوائر أن تقبل االستدعاءات رأسـاً وال األوراق واملخـابرات    - ٦

  الرمسية اليت تكون بني الدوائر األخرى إال عن طريق مقام اإلمارة ، إال مايستثىن فيما بعد 
اإلمارة ، وللدوائر  ليس للدوائر أن تراجع أو ختابر مقام النيابة العامة إال بواسطة مقام - ٧

 . ذات املرجع أن تتراسل مع مرجعها رأساً فيما هو من اختصاصها 
واألعمال املكلف ا إمارة املدينة املنـورة ؛ مـن    توذه التعليمات حددت املسؤوليا

اإلشراف على الدوائر احلكومية دون التدخل يف عملها ، إىل التحقيق والوقـوف علـى   
                                                 

 . ٥١٣جملس الوكالء ، ص : علي البهكلي ) ١(
ربيـع األول   ٣، يف  ٩١جريدة أم القرى ، عدد : انظر . من التعليمات األساسية ) ٨٥(مادة ) ٢(

 . ٨٩تنظيم الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : يم العتييب ؛ إبراه ٢هـ ، ص ١٣٤٥
وتـاريخ   ٣٣٩٧/  ٤٩٦١أحيلت هـذه التعليمات مـن النيابة العامة إىل جملس الشورى برقم) ٣(

عليها ، وتوجت بتصديق نائب جاللة امللك باحلجاز بتـاريخ   سهـ ووافق ال١٣٤٧/  ٤/  ٢٤
 .لعامة هـ ، معهد اإلدارة ا١٣٤٧/  ٩/  ٢١
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وبذلك قضت احلكومة علـى جوانـب اخللـل    . اج الزائرين شكاوي املواطنني واحلج
  . والتقصري يف عمل اإلدارات احلكومية ، وأصبحت مجيعها يف خدمة املواطنني واحلجاج 

 امللـك  أصـدر ويف الفترة ما بني تأليف اهليئة التأسيسية وصدور نتائجها ومقترحاـا  
  :العزيز أمرين عبد
بع والطائف للنظر يف ل من مكة واملدينة وجدة وينانتخاب جمالس استشارية يف ك :ول األ

 يفويتألف الس االستشـاري  . االس باالنتخاب هذه  شكلوت، مة احمللية املسائل امله
املدينة من ستة أعضاء سوى الرئيس  مكة من عشرة أعضاء سوى الرئيس ، ويتكون جملس

لرئيس ، والطائف من أربعـة  كومة ، وجملس ينبع من أربعة أعضاء سوى االذي ختتاره احل
عيان البالد والتجار هلم حق االنتخاب هم العلماء وأ والذين. أعضاء سوى الرئيس أيضاً 

  .ومدة العضوية سنة واحدة ، ورؤساء احلرف 
احملليـة ،  ه من قبل االس االستشـارية  ؤيؤلف جملس شورى عام ينتخب أعضا :ثاين ال

من جـدة ،   ناواثن،  ن من املدينةاواثن، من مكة  أربعة؛  اًمن ثالثة عشر عضوويتكون 
  .)١(وواحد من ينبع ، وواحد من الطائف ، وثالثة من قبل امللك

والعمل علـى  ، العزيز ألهل املدينة املنورة املشاركة يف إدارا ذا التنظيم أتاح امللك عبد
وتنظيمـات   خذ رأيهم يف كل ما يصدر من قراراتأو، والنهوض ا ، تطوير مدينتهم 

  .للحجاز عامة وأهل املدينة خاصة 
مجع وكيل اإلمارة إبراهيم السبهان الذين حيق هلم االنتخاب يف الس االستشاري يف مقر 

أمحـد  : أعضاء الس ، فانتخبوا كالً مـن املشـايخ    انتخابوطلب منهم ، ارة ـماإل
ويضاف إليهم قاضـي  ، بري  بكر الداغستاين ، وإبراهيم مد اخلرجيي ، وأيباهللا ، وحمعطا

                                                 
هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القرى ، عدد ١٣٤٤ذي القعدة  ١أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ١(

،  ١اإلمـام العـادل ، ج   : ؛ عبد احلميد اخلطيـب   ١هـ ، ص ١٣٤٤ذي القعدة  ٢، يف  ٧١
 . ٢٤٧ص
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لـس  اً حلق م الشيخ ناصر التركي عضـو أمث ،  )١(ااملدينة ومدير املالية حبكم مناصبهم
  .)٣(بكر داغستاين رئيساً لس إدارة املدينة ، وعني أبو )٢(اإلدارة

، اإلشراف على مجيع الدوائر الرمسيـة  : منها ؛ كان للمجلس اإلداري صالحيات كبرية 
ة تطبيق األنظمة والتعليمات ، والتحقيق يف مجيع الشـكاوي ضـد املـوظفني ،    ومراقب

واإلشراف علـى مجيـع   ، واإلشراف على مجيع املناقصات واملقاوالت العائدة للحكومة 
املشروعات العامة ، والعمل على توفري راحة السكان والزائرين للمدينـة املنـورة مـن    

  .)٤(احلجاج
أن إىل ووصل األمر ، املدينة جتري يف تنافس كبري بني أبنائها كانت انتخابات جملس إدارة 

فقرر جملس الشورى ، تعاد االنتخابات مرة أخرى بسبب بعض التجاوزات يف االنتخاب 
وبسبب كثـرة  . )٥(ليضمن نزاهتها وبعدها عن التزوير؛ إعادا وفق الشروط اليت حددها 

قرر جملس الشورى ختصيص ، عن أعماهلم شغال األعضاء ن، وااملدينة  إدارةأعمال جملس 
  .)٦(رواتب هلم مقابل أعماهلم يف جملس اإلدارة

ـ  ـلس الـاركت املدينة املنورة يف جمش / هــ  ١٣٤٥عـام   كلـشورى الـذي ش
ـ ـود الدشيشه وذيـوقد اختري من املدينة املنورة سع،  )٧(م١٩٢٦ ة ـاب ناصر لعضوي

                                                 
: ؛ عبد الباسط بـدر   ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ١٧٢، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦شوال  ٩، يف  ١٧٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤/  ١١/  ٨أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
، يف  ٩هـ ، معهد اإلدارة ؛ ورقـم  ١٣٤٨ذي القعدة  ٣،  ٦٨٩ قرار جملس الشورى ، رقم) ٥(

 . ٣٧٠٦/  ٠٤هـ ، معهد اإلدارة رقم ١٣٥٣حمرم  ٢٢
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥رجب  ٢٢، يف  ٢١٢قرار جملس الشورى ، رقم ) ٦(
الـس  : األول  :كان تطويراً للمجلسـني  ، وم ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥جملس الشورى شكل  )٧(

م لإلشراف على اإلدارة احمللية فيـها  ١٩٢٤/ هـ  ١٣٤٣شكل يف مكة املكرمة عام األهلي الذي 
م ليعـاون  ١٩٢٥/ هــ  ١٣٤٤اري الذي شكل عام الس االستش: والثاين . أثناء حصار جدة 

 . ١٠٢تنظيم الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص  :إبراهيم العتييب :  انظر. النائب العام 
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ما يف الدورات التالية وات إذ عيد انتخاوقد استمرت عضويتهما لعدة سن،  )١(أول جملس
مث عني السيد محزة غوث عضواً يف جملس الشـورى  ،  )٢(هـ١٣٤٩هـ مث ١٣٤٧عام 

وأيضاً من الذين شاركوا يف جملس الشورى من أهل املدينة أمني .  )٣(بدالً من ذياب ناصر
  .)٤(أمني مدين

رارات الـيت أفـادت   استصدار عدد من الق إىلويعزى إىل أعضاء جملس الشورى السعي 
مارة املدينة ، وتنظيم العالقة بينها وبـني  إالتعليمات اخلاصة مبقام : منها ة ؛ املدينة املنور

 . )٥(مارة والنيابة العامة يف مكة من جهة أخـرى دوائر احلكومية من جهة ، وبني اإلـال
مفروضة عليهم  اليت كانت )٦(الكوشانعفاء املسافرين إىل املدينة من رسوم قرار إ: ومنها 

، وتعليمات هيئة اإلدالء ، ونظام دائرة األوقاف ، وتعليمات مديريـة احلـرم    منذ القدم
، وبينـت تسلسـل وظائفـه    ، النبوي اليت أعادت اهليكل اإلداري هلذا املرفق اإلسالمي 

  .وتعليمات هيئة العني الزرقاء ، ولية كل وظيفة وحددت مسؤ

                                                 
 . ٢٠٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : در عبد الباسط ب) ١(
: ؛ عبد الباسـط بـدر    ٢هـ ، ص ١٣٤٩ربيع األول  ٧، يف  ١٩٥عدد  جريدة أم القرى ،) ٢(

 . ٢٠٧، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٩مجادى األوىل  ١٨، يف  ٣٠٥د جريدة أم القرى ، عد) ٣(
 . ٥هـ ، ص ١٣٥٥ذي احلجة  ٢٩، يف  ٦٤٠عدد ، جريدة أم القرى ) ٤(
 . ١٠٤٤/  ٠٤هـ ، معهد اإلدارة رقم ١٣٤٧/  ٥/  ٢، يف  ١٢١لشورى رقم قرار جملس ا) ٥(
كلمة تركية تعين الرسوم اليت تؤخذ عند مغادرة املدينة املنورة أو الدخول إليهـا ،  : الكوشان ) ٦(

أثناء واليته على ) م ١٨٩٨-١٨٤٠ / هـ١٣١٦ -١٢٥٦( وقد أحدثها املشري عثمان نوري باشا 
مكة يف القرن الرابع : حممد عمر رفيع  :انظر  . ةحكومي ظري ما أحدثه من إنشاءات ومباناحلجاز ، ن

مرفق احلج وخدماا :  لمجي ؛ وليد أمحد١٧٨، ص  م١٩٨١ / هـ١٤٠١،  ١، ط عشر اهلجري
امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، طبعـة  املدنية يف عهد امللك عبدالعزيز ، الرياض ، مطابع ج

م ، ١٩٩٩/ هــ  ١٤١٩لكة العربية السعودية ، عام خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس املم
 . ١٧٨ص 
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ئات وإدارات الدولة اليت هلا فروع يف املدينة ، بـدءاً  فضـالً عن األنظمة العامـة لـهي
ووصـوالً إىل التعلـيم واملـدارس واملستشـفيات     ، بنظام األمراء واالس اإلداريـة  

  .)١(خلإ....والنقل
العزيز بتشكيل جلنة التفتيش أمر امللك عبدم ١٩٢٧يوليو/  هـ١٣٤٦ غرة حمرم سنة ويف

والعمـل   طن اخلللموا از اإلداري للدولة لتحديدعامة للجه واإلصالح ، مهمتها مراجعة
على إصالحه ، والبحث يف جوانب القصور يف اإلدارات واملوظفني ، وتقبل الشـكاوي  

  .)٢(اليت تقدم يف اإلدارات واملوظفني من املواطنني
م أمـر امللـك   ١٩٢٧سـبتمرب   ٢٧ / هـ١٣٤٦ بـداية شهـر ربيع اآلخر سنة يفو

كومية والسـماع  ـورة وتفتيش على اإلدارات احلـملدينة املنىل اإجلنة بالسفر عبدالعزيز 
ة األمري مشاري ـفوصلت املدينة مع انتهاء وكال. )٣(من املواطنني شكاويهم ومقترحام

ـ ، بن جلوي وقبول استقالته  ية ودراسـة  ـوبدأت اللجنة عملها بزيارة اإلدارات الرئيس
ر مل تترك خالهلا إدارة إال ونظرت يف ة معمقة ، وقد مكثت أكثر من شهـأمورها دراس

ء وضـمنته توصـياا بـإجرا   ، مث عادت إىل جدة ورفعت تقريرها إىل امللك ، أمورها 
وقد صدر من الديوان امللكي قرارات أحدثت تعديالت تعديالت يف اإلدارات ومديريها ، 

ل جملس إدارة تشكي ةعادإ: منها  ؛ اتتوصيلتلك اليف القائمني على تلك اإلدارات نتيجة 
  ل إدارة جديدة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، يشكتاملدينة املنورة والس البلدي ، و

  
  

                                                 
 . ٢٠٧، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
هــ ، معهـد   ١٣٤٦/  ١/  ٤، يف  ١/  ١٦، عدد  خطاب من النائب إىل وكيل أمري املدينة) ٢(

؛ إبـراهيم   ٢هـ ، ص ١٣٤٦حمرم  ١،  ١٣٣م القرى ، عدد ؛ جريدة أ ٤٠٠/  ١١اإلدارة رقم 
 . ٨٥تنظيم الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : العتييب 

  . ٢هـ ، ص ١٣٤٦، يف ربيع اآلخر  ١٤٦، عدد  جريدة أم القرى) ٣(
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بدت اللجنة مالحظـات  أ، وقد  )١(وإعادة تنظيم إدارة احلرم املدين ، وتعيني مدرسني فيه
  .)٢(حول جهاز الشرطة

دارات احلكوميـة اقتنـع   ح لإلللنجاح الكبري الذي حققته جلنة التفتيش واإلصالراً ـنظو
صدر أالعزيز بضرورة قيامها جبوالت دورية على اإلدارات ملراقبة سري العمل ، فامللك عبد

اهللا بن حسن رئيس سنة من األوىل برئاسة الشيخ عبد أمره بتشكيل جلنة تفتيش أخرى بعد
املعـارف  ومـدير  امللك عبـدالعزيز  هيئة املراقبة القضائية والشيخ حافظ وهبه مستشار 

  .)٣(العمومية
أداء بـل اسـتمرت يف   ؛ ومل تتوقف جوالت التفتيش واإلصالح عن زيارة املدينة املنورة 

وإجياد األنظمة اليت تساعدهم يف ، وحماسبة املوظفني املقصرين ،  العململتابعة سري  رسالتها
  .)٤(عملهم
بدايـة تكـوين اإلدارات   العزيز مع داري جهداً كبرياً من امللك عبدخذ التنظيم اإلأهكذا 

وكانـت مليئـة   ،  )٥(نفـوذه  ىلإمما أبقاه سنتني يف احلجاز بعد ضمها ، وسن األنظمة 
علـى   اإلدارية عمالمما ساعد على القيام باأل ،بالقرارات واألنظمة اإلدارية والتعليمات 

  . الوجه املطلوب
  
  

                                                 
 . ١٨٧ – ١٨٦، ص  ٣الشامل للمدينة املنورة ، ج التاريخ : عبد الباسط بدر ) ١(
 ) .ب ( الثاين فقرة املبحث وسوف نتطرق إىل هذه املالحظات بالتفصيل يف ) ٢(
 . ٢هـ ، ص  ١٣٤٧صفر  ١٠، يف  ١٨٨جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 ٨، يف  ٣٤٥وعدد ؛  ٢، ص هـ ١٣٤٧ي احلجة ذ ٢٩، يف  ٢٣٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٠األول ربيع 
، ص  م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦،  ١ ، ط معجزة فوق الرمال ، لبنان ، املطابع األهلية: أمحد عسه ) ٥(

  . ٧٧تنظيم الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : ؛ إبراهيم العتييب  ١٦٦
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  :األمن  –ب 

  
األمنية يف املدينة املنورة ويف طرق  ن من يطلع على كتب الرحالة يتعرف على الناحيةإ

فمن الضرب والقتل إىل ، فقد كان احلاج يتعرض لكل أنواع التعدي والنهب ،  )١(احلجاز
  .)٢(التعدي على املال والسرقة واخلطف

يظهر أن و .)٣(م أمن الطريقاعدنن بعض العلماء أفىت يف زمن بسقوط فريضة احلج الإحىت 
توفري الطمأنينة للمواطنني  األمين وانعدام القدرة علىالذي أدى إىل خطورة الوضع 

ي املزدوج يف ؛ سواء يف احلكم الثنائ )٤(هو ضعف السلطة احلاكمةوالوافدين ألداء احلج 
  .)٥(أو يف عهد األشراف، عهد العثمانيني 

                                                 
حلجازيـة ،  الرحلـة ا : ؛ حممد لبيب البتنوين  ٢٥٦، ص  ٢مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم باشا ) ١(

ولدن صـاري  ـ؛ ج ٢٧٩ – ٢٧٨م ، ص ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥لثقافة الدينية ، القاهرة ، مكتبة ا
الرازق بركات ، الرياض ، مركز امللـك  عبد: احلجر الصحي يف احلجاز ، ترمجة عن التركية : يلدز 

ـ  ٩ – ٣م ، ص ٢٠٠١/ هــ  ١٤٢٢،  ١الدراسات اإلسالمية ، ط فيصل للبحوث و د ـ؛ حمم
م ، ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩،  ١ط  الرحالت احلجازية ، بريوت ، بدر للنشر والتوزيع ،: ا صادق باش

تشني إىل العزيز دولالرحلة السرية للضابط الروسي عبداحلج قبل مئة سنة : يم رزيفان ف؛ ي ٢٠٢ص 
م ، ١٩٩٣/ هــ  ١٤١٣،  ١ط  م ، بريوت ، دار التقريب بني املذاهب ،١٨٩٩ - ١٨٩٨مكة 
رة ، مطبعة املدينة ، يف اململكة الروحية للعامل اإلسالمي ، القاه :طفى حممد ؛ مص ٢١٣،  ١٢٥ص 
 . ٢٠٢م ، ص ١٩٣٢/ هـ ١٣٥٠،  ١ط 

حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، الرياض ، مطبوعـات دارة امللـك   :  رابح لطفي مجعة) ٢(
 . ٤٥ص  م ،١٩٨٢ / هـ١٤٠٢عبدالعزيز ، 

 .١هـ ، ص ١٣٧١ذي احلجة  ٢٩، يف  ١٤٣ ددم القرى ، عجريدة أ: حسني حممد خملوف ) ٣(
 . ٥٠حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  رابح لطفي مجعة) ٤(
: ؛ حسني حممـد نصـيف    ٤١حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  ةرابح لطفي مجع) ٥(

 . ١٠١ماضي احلجاز وحاضره ، ص 
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ندهم من العدد والعدة ، فقد كانـت  كثرة ما ع معن عن توفري األمن فقد عجز العثمانيو
ف باإلضافة إىل ما تدفعه من بني جدة ومكة وبني مكة واملدينة املنورة باآلال جلنودانشر ت

  .)١(مقابل محاية القوافل األموال لرؤساء القبائل وشيوخهم باسم اهلدايا واملنح السلطانية
من القوافل  ، ورغم ذلك يتعرض كثري) ٢(رهائن من أقرباء اجلمالةوتأخذ أيضاً عند سفرها 

حيث ظهـرت ظـاهرة    ؛ث ، وقد بلغ قمته يف أواخر عهد الشريف حسني لألذى والعب
، حجز القوافل بسبب عدم دفع األموال املفروضة عليهم من قبل القبائل  تتمثل يفجديدة 

  .) ٣(ورجعت بعض قوافل احلجاج ومل تستطع الوصول إىل املدينة
العـام بسـبب    طوال بل كان منتشراً؛ مل يكن القتل والسلب والنهب فقط يف أيام احلج 

  .)٤(فكانت تقع يف داخل املدينة املنورة باستمرار،  كان يتفاخر ا عادة أخذ الثأر اليت
م من حجاج بيت اهللا احلراالقوه مع  شها احلجاز وأهله ومااعمل ختف حالة الفوضى اليت 

توجـه  ؛ مما جعله يعلن عندما ) ٥(العزيز قبل دخوله احلجازالسلب والنهب على امللك عبد
بـل لرفـع املظـامل     ؛إين مسافر إىل مكة ال للتسلط عليهـا  " ... : إىل احلجاز قائالً 

ن يكون يف مكة بعـد اآلن سـلطان لغـري    ـول، سط أحكام الشريعة ـلب..... عنها
  .)٦("الشرع 

                                                 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٣ة مجادى اآلخر ٢٨ ، يف ٧جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، : ؛ حممد رفيع  ٩٦احلج قبل مئة سنة ، ص : يم رزيفان في) ٢(

 . ٩٣احلجر الصحي يف احلجاز ، ص : ؛ جولدن صاري  ١٧٦ص 
ماضي احلجاز وحاضره ،  :؛ حسني حممد نصيف  ١٢٥احلج قبل مئة سنة ، ص  :يم رزيفان في) ٣(

 . ١٧٦مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص  :؛ حممد رفيع  ١٠١ص 
م ، ١٩٨٥/ هــ  ١٤٠٦،  ٢، الرياض ، ط عبد العزيز والكيان الكبري : حممد حسني زيدان ) ٤(

 .٤٩العزيز ، ص حالة األمن يف عهد امللك عبد: ؛ رابح مجعه  ٦٠ – ٥٩ص 
يونيـو  / هــ  ١٣٢٢تركي يف ربيع اآلخر سـنة  د اللقائإىل االة بعثها امللك عبد العزيز ـرس) ٥(

 – ١٥٧، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي : انظر  .م ١٩٠٤
١٥٨ . 

 . ٣٣٥، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٦(
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فقد بذل كل ؛ العزيز أصبح األمن هو شغله الشاغل ندما خضع احلجاز لنفوذ امللك عبدعف
راحة أهل احلجاز وأمنهم وأمن الوافدين إليه حىت ساد األمن والسـكون   جهوده يف سبيل

العزيز سرية مـن  عودية إىل احلجاز أرسل امللك عبدفمع بداية دخول القوات الس .) ١(فيه
بـني مكـة    ادت على قطع الطريقـاألخوان إىل عسفان لتأديب بعض القبائل اليت اعت

، )٢(فقاتلهم وهزمهم هزمية كبرية، ميرون بديارهم وأخذ إتاوة من احلجاج الذين واملدينة ، 
لقبائل يف سبيل نشر األمـن ، ورسـالة   إىل اامللك  فكان ذلك أول عمل عسكري وجهه

خ فخاف شـيو  ،قوية منه بانتهاء السلب والنهب والتعدي على احلجاج وعابري السبيل 
م حفظ األمن يف حدود العزيز معلنني الطاعة ، فعرض عليهالقبائل وأسرعوا إىل امللك عبد

ومنع الغزو بني القبائل ، . )٣(ويقيموا شرع اهللا، وأن عليهم أن يدفعوا الزكاة ، كل قبيلة 
، وعمل على  )٤(ومنع فرض اخلوة على احلجاج وفرض الضرائب عليهم إال من قبل الدولة

 ، وتعـيني مـوظفني   )٥(وإاء املشاكل احلدودية، مابني القبائل من خالفات إزالة على 
  . )٦(مارةيتابعون كل ما حيدث يف القبائل ويرفعونه لإل

العزيز مجيع رؤساء قبائل احلجاز من قبائل حرب وجهينة ألمهية األمن استدعى امللك عبدو
، مبكـة   م١٩٢٦يـر افرب/  هـ١٣٤٤قصره يف آخر شهر رجب  وبلي ، اجتمع م يف
د كل قبيلة كمـا هـو   وحدد حدو، مث قسم هلم الطرق يف احلجاز ، فوعظهم ونصحهم 

ـ  ؤولية متعارف عليه من قدمي الزمان ، وتعهد كل شيخ حبماية حدود قبيلته ، وحتمل مس

                                                 
 .١هـ ، ص ١٣٤٤ ةمجادى اآلخر ١١، يف  ٥٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٣مجادى األوىل  ١٥، يف  ١عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(
 ١٥، يف  ١؛ وعـدد   ٢هـ ، ص ١٣٤٣ة مجادى اآلخر ٢٨، يف  ٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٣األوىل  مجادى
ـ  : ؛ حيىي املعلمي  ١٠٧معجزة فوق الرمال ، ص : أمحد عسه ) ٤( ة العربيـة  ـاألمـن يف اململك

 . ٤١م ، ص ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨،  ١ ، ط ، القاهرة ، شركة فن للطباعة السعودية
: ه ؛ رابح مجع ١٥١العسكرية للملك عبد العزيز ، ص  االستراتيجيةحول  أضواء: حممد رمحو ) ٥(
 . ١٤٥العزيز ، ص حالة األمن يف عهد امللك عبد: 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٩/  ٣/  ٣، يف  ٨وكالء ، رقم قرار جملس ال) ٦(



‐ ١٣٩  - 
 

ّيف حالة عجز شيخ القبيلة عن ضبط أفراد قبيلتـه  و .)١(أو خمالفة حتدث من قبيلته أي تعد
يرسـل  العزيز ، وكان امللـك عبـد  )٢(بفرض النظام اجليش النظامي للدولة للقياميتدخل 

  .)٣(املنشورات والبالغات املهمة اليت يصدرهاستمرار إىل شيوخ القبائل با
ما بينـها قـررت   احلدود فيحفظ األمن بسبب تداخل عن  وعندما عجزت بعض القبائل

 . )٤(لكل قبيلة ليسهل متابعتها بعد ذلك إذا قصـرت  -حدود  - احلكومة حتديد مدرك
ليت كان العثمانيون قد أقاموها علـى طـرق   العزيز املخافر اوذه اجلهود ألغى امللك عبد

، فعـم   )٥(ىل القبائل نفسها ومراقبة تصرفااإولية األمن ؤواكتفى بتحويل مس، احلجاج 
األمن طرق املدينة وأطرافها ، فصار أبناء البادية يتهيبون من االقتـراب مـن معسـكر    

مكة أو ينبع مشياً علـى  ، وأصبح احلجاج الذين يريدون السفر إىل املدينة من  )٦(القوافل
 األقدام ال خيافون إال احليوانات املفترسة واجلوع والعطش ، وال يسمح هلم بالسفر حـىت 

ؤولية احلكومة على وثيقة خيلون فيها مس يعلموا املخاطر اليت سوف تواجههم ، مث يوقعوا

                                                 
معجزة فوق : ؛ أمحد عسه  ٣هـ ، ص  ١٣٤٤شعبان  ٦، يف  ٦٠دد ـجريدة أم القرى ، ع) ١(

د العزيز آل سـعود ،  ـأصدق البنود يف تاريخ عب: ؛ عبد اهللا الزامل  ١٠٧ – ١٠٦ال ، ص ـالرم
 . ١٩٣ص 

العزيز يف امللك عبـد  سياسة: حسني الساعايت ؛  ١٠٧معجزة فوق الرمال ، ص : أمحد عسه ) ٢(
العزيز ؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبـد حث مقدم للمـحفظ األمن يف اململكة العربية السعودية ، ب

ربيـع   ٢٣ – ١٩سعود اإلسالمية يف الرياض مـن  بن مام حممد آل سعود الذي عقد يف جامعة اإل
مائة عـام علـى    م ، طبعة خاصة مبناسبة مرور١٩٩٩/ هـ ١٤١٩هـ ، الرياض ١٤٠٦األول ، 

 . ١٠٠، ص  ١ج  تأسيس اململكة العربية السعودية ،
العزيز تطوره وآثاره ، الرياض ، مطابع جامعة امللـك  األمن يف عهد امللك عبد: لعتييب إبراهيم ا) ٣(

 . ١١٢م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩نشر العلمي ، سعود لل
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٠/  ٣/  ٢٠يف  ٣٢٧ر ملكي رقم أم) ٤(
 . ١٧١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٥(
 . ١٧٩مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : حممد رفيع ) ٦(
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ـ  )١(من ذلك إذا حدث هلم شيء اج ، وهذا دليل كبري على انتشار األمن على طرق احلج
  .اليت يسلكوا يف ذهام إىل املدينة املنورة من مكة املكرمة أو ينبع 

  :تشار األمن والطمأنينة بني الناس العوامل اليت ساعدت على انومن 
  .)٢(تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية حبزم على مجيع أفراد اتمع – ١
  .)٤(ل الدعاة والوعاظ إىل البادية، وإرسا )٣(االهتمام بالتعليم ونشر الثقافة اإلسالمية – ٢
حالتهم إىل احملاكم ، وسرعة البـت يف قضـاياهم ،   إسرعة الكشف عن ارمني و – ٣

  .)٥(وتنفيذ األحكام حال صدورها
فعمل ، فكالمها مرتبط باآلخر ؛ كبري على األمن ال هثربالعامل االقتصادي أل االهتمام – ٤

فخصص مرتبات ماليـة لرؤسـاء   ؛ أبناء البادية  العزيز على ختفيف الفقر علىامللك عبد
مثل ؛ م اإلعانات الضرورية هلم يف حالة القحط وانتشار ااعات ، وقد)٦(وشيوخ القبائل
ة يف الداودية للقبائل مرب العزيزم عندما أقام امللك عبد١٩٣١/ هـ ١٣٥٠ما حدث سنة 

                                                 
قـرى ،  ؛ جريدة أم ال ١هـ ، ص ١٣٤٥ذي احلجة  ٢٤ ، يف ١٣٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

، رقـم  الية إىل النائب العام ؛ خطاب من مديرية امل ١هـ ، ص ١٣٤٧شوال  ٢٥، يف  ٢٢٣عدد 
 .هـ ١٣٤٦/  ١/  ٢٤، يف  ١/  ٦٦

؛ أمحد محـدي   ١هـ ، ص ١٣٤٣جـمادى األوىل  ١٥، يف  ١عدد ريدة أم القرى ، ـج) ٢(
العزيز ، حالة األمن يف عهد امللك عبد:  ؛ رابح لطفي مجعة ٨٣مهبط الوحي واإلهلام ، ص : الطاهر 

 . ٨٩ – ٨٤ص 
 . ١٥٢حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  رابح لطفي مجعة) ٣(
 . ١٤٤األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : إبراهيم العتييب ) ٤(
؛ عبـد اهللا   ٤٥٣، ص  ٢شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  : خري الدين الزركلي ) ٥(

م ، مطبعـة   ١٩٩٩/ هــ   ١٤٢٠الطرق وأمنها يف عهد امللك عبد العزيز ، الرياض ، : الداوود 
 . ١٩٦التقنية لألوفست ، ص 

األمن يف : لعتييب إبراهيم ا ؛ ٤١األمن يف اململكة العربية السعودية ، ص : عبد اهللا املعلمي  حيىي) ٦(
 . ١١٠ – ١٠٨العزيز ، ص يف عهد امللك عبد
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احلرب العاملية الثانية عـام  أثناء وعندما شحت األرزاق  . )١(ملدينة املنورة اىلإاليت قدمت 
ت امللكية يف املدينة املنورة ويف بقيـة أحنـاء   ار بإنشاء املربـم ، أم١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢
، وخصـص  )٣(أسس جلنة الصدقات يف املدينة م١٩٣٦ / هـ١٣٥٥ويف عام  . )٢(البالد

  .)٤(ةألهل املدينة جريات من اخلبز توزع يف حارات املدينة مبوجب عدد أفراد كل أسر
للناس أن من وقـع  العزيز يعلن امللك عبد فقد كان ؛ويل األمر  ىلإسهولة الوصول  – ٥

ّمن أحد أن يتقدم إليه ،فإن مل يستطع الوصول يرسل برقيـة الشـكوى    عليه ظلم أو تعد
على جـدار املسـجد   ، وكان يعلن ذلك يف جريدة أم القرى و )٥(جماناً ليبحث يف أمره

ما يرويه أمحد محدي الطاهر يف زيارته للمدينة املنورة عـام  : ة ذلك ومن أمثل. )٦(النبوي
  : م أنه شاهد إعالناً معلقاً على جدار املسجد النبوي هذا نصه ١٩٥٣ / هـ١٣٧٢

وعلى كل فرد من رعيتنـا  ، من عبدالعزيز بن عبدالرمحن إىل شعب اجلزيرة العربية  "
ى ، وعلى كل من يتقدم بالشكوى أن لينا بالشكوإحيس أن ظلماً وقع عليه أن يتقدم 

 يبعث ا بطريق الربق أو الربيد ااين على نفقتنا ، وعلى كل موظف بالربيد أو الربق
ضد أوالدي أو أحفادي أو أهـل   ولو كانت موجهةن رعيتنا ـأن يتقبل الشكاوي م

 حد أفراد الرعية عن تقدمي شـكواه مهمـا  أوليعلم كل موظف حياول أن يثين  . بييت
أننا سنوقع عليـه العقـاب   ، كانت قيمتها ، أو حاول التأثري عليه ليخفف من هلجتها 

ال أريد يف حيايت أن أمسع عن مظلوم ، وال أريد أن حيملـين اهللا وزر ظلـم   . الشديد 

                                                 
ريخ الشـامل  التا: ؛ عبد الباسط بدر  ١٧٨ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ١(

 . ١٨٩ – ١٨٨، ص  ٣للمدينة ، ج 
؛ عبـد القـدوس    ٣هــ ، ص  ١٣٦٢ربيع اآلخر  ٤، يف  ٩٥٤عـدد  جريدة أم القرى ،) ٢(

 . ١٢٩هـ ، ص ١٣٧٣، ربيع األول  ٣، ج  ١٤جملة املنهل ، جملد : األنصاري 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥/  ١٢/  ٢٣، يف  ٩٣٩ك ، رقم أمر نائب جاللة املل) ٣(
 . ٢٥١هـ ، ص ١٤١٣، الربيعان  ٤٤٩عدد  ، ٥٤جملة املنهل ، جملد : عمر حممد فالته ) ٤(
 :؛ إبراهيم بن عبيـد   ١هـ ، ص ١٣٤٧ذي احلجة  ٢٩، يف  ٢٣٢، عدد جريدة أم القرى ) ٥(

 . ٣١٥، ص  ٤تذكرة أويل النهى والعرفان ، ج 
،  ١، عمـان ، ط   املطبعـة الوطنيـة  احلجاز مهبط الوحي واإلهلـام ،  : أمحد محدي الطاهر ) ٦(

 . ٨٥م ، ص ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣
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اللـهم  ... ال قد بلغت أ. أو استخالص حق مهضوم ، د ، أو عدم جندة مظلوم ـأح
  ." فاشهد 

  :دينة املنورة التنظيم األمين يف امل
العزيز بتسريح اجلنـود   املدينة املنورة أمر امللك عبدبعد االنتهاء من األعمال العسكرية يف

وأبقى فرقة عسكرية واحدة يف قلعة سلع ال يزيـد عـدد   ،  )١(املرابطني يف املدينة املنورة
حة الـيت  إبراهيم السبهان جبمع األسلوأمر وكيل اإلمارة .  )٢(اًعسكري )٣٥(أفرادها عن 

ودليل على عـدم شـعور   ، ملا يف ذلك من إضعاف لألمن ؛  )٣(كانت منتشرة بني الناس
مثن األسـلحة  حتمل احلكومة دفع  نعلوأ، الناس باألمان ، ومنع بيع األسلحة واالجتار ا 

  .)٤(اليت يتم تسليمها للشرطة
، وإصـالح   )٥(وتعمري املتهـدم منـها  ، حرصت احلكومة على ترميم أسوار املدينة كما 
؛  )٧(اخلروج دون أن يربز جـوازه للحـرس   ع أحد الدخول أوـ، وال يستطي )٦(أبواا

  . )٨(للمحافظة على األمن ومنع التهريب
  

                                                 
 .٢هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد جريدة أم القرى ) ١(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ١/  ٢٥، يف  ٢٠٥كي ، رقم أمر مل) ٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤/  ٥/  ١٧، يف  ٨٨لكي ، رقم أمر م) ٣(
القرى ،  هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم١٣٥١/  ١/  ٩، يف  ١/  ٣/  ٢٥قم أمر ملكي ، ر) ٤(

 . ١هـ ، ص ١٣٤٥ذي القعدة  ٩، يف  ١٢٦وعدد  ؛ ٢هـ ، ص ١٣٤٥صفر  ٤، يف  ٨٧عدد 
/  ٦/  ٢٥، يف  ١٢٧ـ ؛ ورقـم  ه١٣٤٩/  ٤/  ٢٨، يف  ١٣٣، رقم  قرار جملس الشورى) ٥(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٩
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٧/  ٢، يف  ٣٠٠ورى ، رقم قرار جملس الش) ٦(
/ هـ ١٣٩٠،  ٥، دار املعارف مبصر ، ط ، القاهرة  زل الوحيـيف من: حممد حسني هيكل ) ٧(

 . ٤٢٧ ص،  م١٩٧١
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٩/  ٦/  ٢٥، يف  ١٢٧رى ، رقم قرار جملس الشو) ٨(
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شتهر جبمع مجيع اللصوص ومن افقامت  ؛منع اجلرمية قبل وقوعها وعملت احلكومة على 
ة إجراءات ملنع اإلقامة غـري  ومواختذت احلك .)١(موسم احلج إليقافهم حىت انتهاءبالسرقة 

وأهـل الـيمن   ) التكارنة ( النظامية يف املدينة املنورة ؛ وخاصة لبعض فئات من األفارقة 
وبعض البلدان ااورة ؛ لقيام بعض مجاعام بأعمال خمالفة للنظام ؛ كالسـرقة وعـدم   

ديه املـال  النظافة ؛ مما تطلب منع من ال حيمل جواز سفر من دخول احلجاز ، أو ليس ل
  .)٢(الكايف لإلقامة ، أو ليس له عمل يؤمن سبل حياته

وكانت احلكومة تقيم احلدود على ارمني بأسرع ما ميكن يف األماكن العامة وتعلن ذلك 
  .)٣(اإلجراماً ملن تسول له نفسه رادعليكون ذلك  ؛يف الصحف 

  :املؤسسات األمنية 
مـن  على ما كان معموالً به يف حفظ األمـن  العزيز على اإلبقاء قامت سياسة امللك عبد

يم واإلدارة بالتنظيم السل اوجعله اأنه من املمكن االستفادة منه ىورأ،  األجهزة اإلدارية
، فعند دخـول األمـري حممـد بـن      )٤(احلكيمة اليقظة الفعاله تؤدي واجبها بكل اقتدارٍ

،  )٥(ابق مهدي بـك يف منصـبه  العزيز إىل املدينة املنورة قام بتثبيت قائد الشرطة السعبد
  .)٦(ها يف مبىن اخلالدية جنوب املناخةوأمره بتشكيل شرطة املدينة وكان مقر

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة  ١٣٤٤/  ١/  ١٦، يف  ٦٩/  ١٤أمر ملكي ، رقم ) ١(
 ٢١، يف  ٤٤٨؛ وعدد  ٣هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ١٧، يف  ٩٣عدد  جريدة أم القرى ،) ٢(

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٢ربيع األول  ٢١
: ؛ عباس متـويل محـاده    ٢هـ ، ص ١٣٤٧صفر  ١٠، يف  ١٨٨جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(

 . ١١٠م ، ص ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥ايت يف احلجاز ، ط مشاهد
 . ٩٩٩ – ٩٩٨سياسة امللك عبد العزيز يف حفظ األمن ، ص : حسني الساعايت ) ٤(
نشأة األمـن   :؛ فيصل حممد احلارث  ١٦٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(

 . ٢٦٦، ص  ١العام يف اململكة ، ج 
، القادر حممـود عبـداهللا   حاج يف اجلزيرة العربية ، مكتبة العبيكان عبد : هاري سانت فيليب ) ٦(
املدينة :  ؛ أمحد سعيد بن سلم ١٦١ص ، م ٢٠٠١ /هـ ١٤٢١،  ١ اض ، مكتبة العبيكان طيالر

  . ١٧٩املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص 
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، ومتثل مـع شـرطة    إدارات الشرط اليت مت إنشاؤهاكانت شرطة املدينة املنورة من أول 
 فكانت نواة للمديريـة ،  يف اململكة العربية السعوديةالعاصمة مبكة أول إدارتني للشرطة 

  :هي ؛ وكانت يف بداية تأسيسها مقسمة إىل مناطق ،  )١(العامة للشرطة
  .منطقة باب الشامي برئاسة املفوض سامي شوقي  – ١
  .منطقة باب العنربية برئاسة املفوض نور الدين ناجي  – ٢
  .منطقة باب املغريب برئاسة املفوض يوسف مجال  – ٣
  .)٢(وسف بصراوياملنطقة الثانية برئاسة املفوض ممتاز ي – ٤

، ومفـوض أول  ، مدير الشرطة ، ورئيس التحقيقـات  وتتألف شرطة املدينة املنورة من 
ومائـة  ، وسبعة عرفاء ، ، ومفوض ثالث ، وكاتب الضبط ، ومخسة نواب  ومفوض ثان

  .)٣(جندي
وكيل األمارة  ؛ فكان يوصي العزيزت إدارة شرطة املدينة املنورة حمل اهتمام امللك عبدكان

تبع ؛ ألن إدارة الشرطة ت )٤(ومتابعة أعماهلم م بتكرمي العسكرينيالعزيز بن إبراهياألمري عبد
  . )٥(تبع أمري املدينة فنياً ، ونظامياً إدارة األمن العام يف مكةت
العزيز جلنة التفتيش واإلصالح بالوقوف لف امللك عبدم ك١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦يف سنة و

ـ از الشرطة وموظفيه ، فبحـجه: ا ـة ، ومنهورة اإلداريـزة املدينة املنـعلى أجه ت ث
فصدر ، إىل املقام السامي  اوصيامن قبل املواطنني ، فقامت برفع تيف الشكاوي املقدمة 

، وفصـل   هتقصـري عة أيام من راتبـه ل م سبحس: ؛ منها  ا قرارات ضد مدير الشرطة
يكن من سـلك   ويوسف بصراوي ألنه مل، يوسف مجال لسوء سلوكه : مها  -ضابطني 

                                                 
 . ٢٦٦نشأة األمن العام يف اململكة ، ص : فيصل فوزان احلارث ) ١(
 . ٢٦٧اململكة ، ص  نشأة األمن العام يف: فيصل فوزان احلارث  )٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٨/  ١٩، يف  ١١٨رى ، رقم قرار جملس الشو) ٣(
 .هـ ١٣٤٦/  ٢/  ٩، يف  ٧٢٣زيز ، رقم وثيقة دارة امللك عبد الع) ٤(
؛ فـؤاد   ٢٥٥، ص  ١م ، ج ١٩٩١/ هـ ١٤١١،  ٢ذي نعيشه ، ط األمن ال: حسني قزاز ) ٥(

 . ١٤هـ ، ص ١٣٧٠، حمرم  ١٠، ج  ١١هل ، جملد جملة املن: رضا 
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منـها   مستمرة زياراتالوكانت  . )١(، وكافأت اللجنة ضابطني حلسن أدائهما -الشرطة 
  .)٢(للوقوف عليها ومتابعة أدائها ومن مدير األمن العام أيضاً لشرطة املدينة املنورة

م نقل مهدي بك من شرطة املدينة ١٩٢٨سبتمرب / هـ ١٣٤٧ويف شهر ربيع اآلخر سنة 
  .)٤(رئيس التحقيقات مديراً لشرطتها )٣(وعني حسن العلي، رطة مكة املنورة إىل ش

  .)٥(كما صدرت أوامر بتوحيد الشرطة يف مدن احلجاز حتت رئاسة واحدة يف مكة
  :حفظ األمن هي واملساعدة على  اإلدارات التابعة للشرطة

  :)٦(مكتب التابعية: أوالً 
مث طورت وأسست احلكومة ، السعوديني إلحصاء الرعايا  )٧(صدر نظام التابعية احلجازية

 . )٨(مصلحة إحصاء النفوس لتسجيل رعاياها على أن حيمل كل فرد منهم حفيظة نفوس

                                                 
 :؛ عبد الباسط بـدر   ٣هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩عدد جريدة أم القرى ، ) ١(

 . ١٨٨ – ١٧٨، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج 
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٨شوال  ٣، يف  ٧٧٩لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٢(
وخترج منـها أيـام الدولـة    ، سطنبول بتركيا إية يف مدينة باملدرسة احلرب التحق: حسن العلي ) ٣(

التحق خبدمـة  والعثمانية برتبة مالزم ، وعمل جبيشها يف املدينة ، مث عمل مع جيش الشريف علي ، 
هـ أصبح مـديراً لشـرطة   ١٣٤٦ويف عام ، امللك عبد العزيز مع دخول القوات السعودية للمدينة 

فيصـل  : انظر . وبعد أربع سنوات أحيل إىل التقاعد ،  جدة هـ نقل إىل١٣٥٢، ويف عام املدينة 
 . ١٧٤، ص  ٢نشأة األمن ، ج  :احلارث 

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٧ربيع اآلخر  ٧، يف  ١٩٥عدد  جريدة أم القرى ،) ٤(
هـ ، معهد اإلدارة ؛ ودارة امللك عبد العزيز ، ١٣٤٩/  ٢/  ٣، يف  ٢٤٤كية ، رقم رادة ملإ) ٥(

 . ١٤٣، رقم 
هــ ،  ١٤٢١،  ١ ط دار األوقاف العربية ، القاهرة ، البالد العربية السعودية ،: ؤاد محزة ـف) ٦(

 . ٢٢٣ص 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٢٤، يف  ٩٤عدد  جريدة أم القرى ،) ٧(
هي تذكرة شخصية تعطى للسعودي ، توضع فيها صورته الشمسية وأفـراد  : حفيظة النفوس ) ٨(

دليل اململكة  :فؤاد شاكر : انظر . لتنقل بني أجزاء اململكة العربية السعودية أسرته ، ومتنحه حرية ا
 . ٢١٣ص  م ،١٩٤٨ / هـ١٣٦٧. ب  . العربية السعودية ، ط
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فكان البد مـن  ، كثرة الوافدين على احلجاز من املسلمني إىل ويرجع اهتمام احلكومة ا 
ح ومتابعـة  ومتييز أهل الفساد من أهل الصـال ، وجود نظام يبني أهل البالد عن غريهم 

وكان مـديره  ، ، فتأسس هلذه الغاية مركز إلحصاء النفوس يف املدينة املنورة  )١(حتركام
 .)٢(بزوين ومعه مساعده طلعت طرابزوينسعد طراأ

  : )٣(إدارة اجلوازات: ثانياً 
ـ  ٥/ هـ ١٣٥٨مجادى األوىل  ٧حدثت يف املدينة املنورة يف أ م تسـهيالً  ١٩٣٩و يوني

وذلـك بسـبب    ؛والزوار مبأمور واحد يقوم بالترمجة وأمانة الصندوق  ملصاحل املواطنني
، وكان مقرها يف امع احلكومي بشارع العنربيـة  )٤(ميزانية الدولة يف تلك الفترة ضعف

، وكان عملها يقتصر على إجراءات ومنح جوازات السفر إىل خـارج   )٥(الدور الثالث
 ؛ بـل يكتفـى  اك نظام حمدد إلقامة األجانـب  ، ومل يكن هن)٦(البالد ومراقبة املسافرين

، وال يسمح للسعوديني بالسـفر إىل املدينـة    )٧(بتسجيل جواز سفره والغرض من قدومه
املنورة إال بعد حصوهلم على التابعية ، وكذلك األجانب إال بعد حصوهلم علـى إقامـة   

  .)٨(رمسية
  

                                                 
 .٤هـ ، ص ١٣٥١صفر  ٨، يف  ١٠جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 . ٢١٣دليل اململكة العربية ، ص : فؤاد شاكر ) ٢(
 . ٢٢٣البالد العربية ، ص  :فؤاد محزة : انظر  .ة من اإلدارات التابعة للشرط) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٨/  ٥/  ٧يف  ٧٨لوكالء ، رقم قرار جملس ا) ٤(
 . ٣٥٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  يعل) ٥(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ١٧، يف  ٩٣عدد  جريدة أم القرى ،) ٦(
، املدينة املنورة ،  ة يف اململكة العربية السعودية التأسيس والبناءاملؤسسات األمني: سعد الردادي ) ٧(

 . ٤٢٨ م ، ص٢٠٠١ / هـ١٤٢٢،  ١، دار املأثر ، ط 
، ١١٥٥ ؛ وعدد ٢هـ ، ص ١٣٦٦مجادى األوىل  ١٩، يف  ١١٥٤ جريدة أم القرى ، عدد) ٨(

  . ٢ ص، هـ ١٣٦٦مجادى األوىل  ٢٦يف 
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  :قلم املرور : ثالثاً 
باألمن املروري ، وكان قسماً من أقسـام الشـرطة   مع ظهور السيارات لالهتمام  أنشئ
ـ إيواختبار السائقني وإعطائهم الرخص ، و، تم بتنظيم املرور ـيه ع اجلـزاء علـى   اق

والً عن احلوادث املرورية اليت ينتج عنها أضرار مالية أو ؤ، ومل يكن املرور مس )١(املخالفني
  .)٢(من اختصاص الشرطة تإمنا كان ؛ مادية

وكان عدد السيارات ال ، مرور املدينة املنورة  أنشئم ١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩ام ويف بداية ع
، وأضيئت أول إشارة مرورية بالفوانيس تربع ا الشيخ  يةيزيد عن ثالثني سيارة خصوص

  .)٣(بكري مسكري

  : )٤(إدارة السجون: رابعاً 
ف اليت تصدر مـن  اجلهة اإلدارية التنفيذية املشرفة على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيهي 

تماعيـاً  زالء ويئتهم عمليـاً واج ـاجلهات القضائية أو السلطات املختصة ، ورعاية الن
  .)٥(دم للمجتمع مواطنني صاحلنيإلعادة ثقتهم بأنفسهم ، وعو

مـأمور  : أربعة  ، فلم يتجاوز موظفوهكانت تشكيالت السجن حمدودة يف املدينة املنورة 
باإلضافة إىل سجن للنساء عبـارة عـن غرفـة     . )٦(فقط وبواب، ن السجن ، ومباشرا

  .)٧(ةريصغ
 

                                                 
حالـة  :  ؛ رابح لطفي مجعة ٥هـ ، ص ١٣٥٦شوال  ٢٨ ، يف ٢٨٢قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(

 . ٢٣٥األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
 . ٢٣٦حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  رابح لطفي مجعة) ٢(
 .٢٦٤ - ٢٦٣، ص  ٣طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد مرشد ) ٣(
 . ٢٢٣البالد العربية ، ص : فؤاد محزة ) ٤(
 . ٢٨٣املؤسسات األمنية يف اململكة ، ص : د الردادي سع) ٥(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٨/  ٢٢، يف  ١٢٥رى ، رقم قرار جملس الشو) ٦(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٨/  ١٤، يف  ٤٢٣رى ، رقم قرار جملس الشو) ٧(
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  :)١(هموعمد األحياء ومعاون: خامساً 
وهو أحد رجـال األمـن   ، املعني من قبل احلكومة " احلي " هو رئيس احمللة :  )٢(العمدة
 ول عنؤوهو املس، ويعاونه نقيب يطلق عليه رئيس احلرس  .ولني عن حفظ النظام ؤاملس

احلـي   ويعني العمدة بانتخـاب . رجال العسس وإخراجهم يف األوقات املقررة ترتيب 
ومنحه النظام صالحيات تامة يف تسوية ما يقـع يف احلـي مـن    .)٣(مدير األمن شيحوتر

  .)٤(منازعات وخالفات

  :شرطة احلرم : سادساً 
يف األغوات  حيث كان ؛أسست شرطة احلرم النبوي مببىن مستقل جماور للمسجد النبوي 

  .)٥(قبل عهد امللك عبدالعزيز ون فيه بدور الشرطةالسابق يقوم
على حتلي املوظفني فيه بـاألخالق  ) ٦٣(ية احلرم النبوي فقد نصت املادة وألمهية وقدس

وتـوفري  ، وحددت واجبات شرطة احلرم النبوي يف احملافظة علـى قدسـيته   ، الفاضلة 
ترتيب احلراسة : ن ، وحفظ النظام من خالل اب األمبواستت، الروحانية والطمأنينة لزواره 

، مضاعفة أعداد اجلنود يف أماكن االزدحام ، وبث الدوريات يف الليل والنهار والكافية ، 

                                                 
لكة ، ـاألمنية يف املمات ـاملؤسس: د الردادي ـسع ؛ ٢٢٣البالد العربية ، ص : فؤاد محزة ) ١(

 . ١٥٩ص 
 / ٦ / ١٩ ، يف ٤٠١رقـم   هــ بـأمر ســامٍ   ١٣٤٦لعمد كان يف سنة ام صدر لظأول ن) ٢(

هـ ، وفيه ١٣٤٦مجاد األخر  ٢٢، يف  ١٥٨عدد معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القرى ، ، هـ ١٣٤٦
 .حدد مسؤوليام وأعماهلم 

هــ ، معهـد   ١٣٦٩ن العام الصادر سنة رية األممن نظام مدي ٣٩٣ – ٣٩٢ – ٣٩١مادة ) ٣(
 . ٢٢هـ ، ص  ١٣٧٠، حمرم  ١، ج  ١١جملة املنهل ، جملد : اإلدارة ؛ فؤاد رضا 

 / ٦ / ١٩ ، يف ٤٠١رقـم   هـ الصادر بـأمر سـامٍ  ١٣٤٦من نظام العمد لسنة  ١٣مادة ) ٤(
هــ ،  ١٣٤٦ة خراآل ىمجاد ٢٢، يف  ١٥٨معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القرى ، عدد ، هـ ١٣٤٦
 .٢٥٩ ص هـ ،١٤١٣ ، يف الربيعني ٤٩٩، عدد  ٤٥جملة املنهل ، جملد : عمر فالته ؛  ٢ ص

 . ٣٦٤ص  رحالت يف شبه اجلزيرة العربية ،:  جون بوركهات )٥(
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م عدم استعمال واختاذ سجالت للمفقودات ، ومنع البدع ، والتأكيد على العاملني يف احلر
  .)١(ما يباشرونه من أعمالالشدة أو القوة في

م كان أكثر تفصيالً وحتديـداً  ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩ظام مديرية األمن العام ور نومع صد
حيث أضـيف إىل   ؛وليات واملهام الواجب القيام ا على املوظفني يف شرطة احلرم ؤللمس

أعماهلم منع تعدد األئمة وقت صالة اإلمام الراتب والتراويح ، ومنع اخـتالط الرجـال   
ب مبـرض أو  ا العمل ، واإلسراع يف نقل من يصابالنساء بواسطة األغوات املختصني ذ

حيدث عنـد  قد زدحام الذي االا إىل أقرب مستشفى ، ومراقبة عارض أو إغماء أو حنوه
  .)٢(احلجرة النبوية وختفيف وطأته

ما يعرف اليـوم  وهي فرقة اإلطفاء  )مديرية األمن ( ومن األجهزة اليت أحلقت بالشرطة 
  .)٣(سابق تتبع البلديةفكانت يف ال، بالدفاع املدين 

حيث اجتمع رئـيس   ؛كان لفرقة اإلطفاء يف املدينة املنورة جهود كبرية يف جمال عملها 
بلدية املدينة وأعضاء الس البلدي واتفقوا على جلب آلة إطفاء من السيارات اليت تعمل 

 ، تعمل بالبنــزين رش مضخة وإحضار ، وذلك لسرعتها حني استعماهلا  ؛زين ـبالبن
مصر لشـراء هـذه االآلت    ىلإواتفقوا على تكليف أحد أعضاء الس البلدي بالسفر 

، مث  )٤(املدينة الذي وافق عليـه  ةراموكيل إجبميع أدواا ، ورفعوا قرارهم إىل وتسلُّمها 

                                                 
/  ٢٩يف  ١٢٤٢١هـ ، مرسوم ملكي رقم ١٣٦٣ام مديرية األمن العام لسنة من نظ ٦٣مادة ) ١(

 . ١٨٤املؤسسات األمنية يف اململكة ، ص : عد الردادي هـ ، معهد اإلدارة ؛ س ١٣٦٣/  ١١
هــ ؛ وصـدرت اإلدارة امللكيـة    ١٣٦٨/  ١١/  ٦، يف  ٢٣٧شورى رقم لس الـقرار جم) ٢(

/  ١ / ٢٨، يف  ٦٩١/  ٢٨/  ٢٨١٧/  ٨/  ١٠باملوافقة عليه يف خطاب الديوان العـايل ، رقـم   
ذي القعـدة   ١٢و  ١١، عدد  ١٠، جملد  جملة املنهل :ؤاد رضا ـهـ ، معهد اإلدارة ؛ ف١٣٦٩

املؤسسات األمنية يف اململكـة ،   :د الردادي ـ؛ سع ٣٦٦ – ٣٦٢هـ ، ص ١٣٦٩وذي احلجة 
 . ١٩٠ – ١٨٩ص 

/  ١/  ١، يف  ١٣٣من نظام دائـرة البلديـة ، رقـم     ٦١ – ٦٠ ٥٩ – ٥٨ – ٥٥ادة ـم) ٣(
هــ ،  ١٣٤٦ربيع األول  ٦يف ،  ١٤٢عـدد  دة أم القرى ،ـهـ ، معهد اإلدارة ؛ جري١٣٤٦

 . ٣ص 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٣/  ١٢، يف  ١٦٩رى ، رقم قرار جملس الشو) ٤(
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وطلب من املعتمد مبصـر  ، وشجع على ذلك ، أرسله إىل النائب العام فوافق عليه أيضاً 
  .)١(مساعدم

ـ ـزويد فرقة اإلطفاء يف املدينـومت ت / هــ  ١٣٤٨ـفاء يف عـام  ة املنورة بسيارة إط
  .)٢(م١٩٢٩

فقد مت ابتعاث جمموعة من منسويب إدارات ؛  الدفاع املدين رجال حدث تطور يف تدريب
؛ فتم ، وبعد عودم وزعتهم بلدية العاصمة  )٣(اإلطفاء إىل خارج البالد للدراسات الفنية

  .)٤(يف املدينة ثان عويضة برتبة مالزم تعيني علي
حدث تغيري كبري يف رئاسة عمومي املطايف حني فصلت عن البلدية وأحلقت مبديرية األمن 

 شـعبان  ١، فارتبطت فرقة إطفاء املدينة املنـورة بشـرطتها يف    )٥(العام يف مكة املكرمة
ارة إطفاء واحـدة  ولديها سي، ، وكان مقرها يف املناخة  م١٩٤٩مايو  ٢٩ /هـ ١٣٦٨

  .)٦(وكان عدد الفرقة ستة أفراد،  ردعمت بسيارة الندروف" استديو بيكر " من نوع 
ـ األمن اليت عجزت الدول واإلمارات املتعاقبة على احلجـاز   وهكذا حتققت معجزة ن ع

العزيز ومتابعته الدقيقة لألمـن  ضل اهللا وحده مث جبهود امللك عبدبففيف السابق ،  احتقيقه
سات األمنية ، واختاذ سلسلة من اإلجراءات األمنية ، استطاع من خالهلا أن يفرض واملؤس

عالنات جريـدة أم  األمن ويبث الطمأنينة يف املدينة املنورة وما حوهلا ، ويدل على ذلك إ

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٥/  ٢٢، يف  ٢٨٦ثيقة رقم و) ١(
يـدة أم  هـ ، معهـد اإلدارة ؛ جر ١٣٤٨/  ١٢/  ٢٣، يف  ٧٧٤قرار جملس الشورى ، رقم ) ٢(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨/  ٥/  ٨القرى ، عدد 
 . ٢هـ ، ص ١٣٦٧ربيع األول  ٥، يف  ١١٩٣عدد جريدة أم القرى ، ) ٣(
 . ٢، ص  هـ١٣٦٧ربيع األول  ٢٦، يف  ١١٩٦جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة ١٣٦٧ / ٧/  ٢٩، يف  ١٣٧ – ١٣٦قرار جملس الشورى ، رقم ) ٥(

املؤسسات األمنيـة يف  : ؛ سعد الردادي  ٦هـ ، ص ١٣٦٨حمرم  ٤، يف  ١٢٣٤قرى ، عدد أم ال
 . ٣٧٦اململكة ، ص 

: ؛ حممد صاحل البليهشـي   ١٤٩صور من احلياة االجتماعية يف املدينة ، ص : ياسني اخلياري ) ٦(
/ هـ ١٤٠٢،  ١اض ، مطابع الفرزدق ، ط املدينة اليوم يف بداية القرن اخلامس عشر اهلجري ، الري

 . ١٩٧م ، ص ١٩٨٢
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تطلب منهم التوجه الستالمها من إدارة الشرطة يف  لحجاجالقرى عن وجود مفقودات ل
وأصبح األمن مثار إعجاب احلجاج والعامل اإلسـالمي ،  . ملكرمة املنورة أو مكة ا ةاملدين

ويف صـحف بلـدام    )١(ونشروا الكثري عن مشاهدام وانطباعام يف جريدة أم القرى
  . )٢(وكتب رحالم

سبباً يف زيادة أعدادهم وإقباهلم علـى زيـارة   كان انتشار األمن والطمأنينة بني احلجاج 
  .املسجد النبوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٢، يف  ٣٦٨؛ وعـدد   ٣هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١٥، يف  ١١٤رى ، عدد جريدة أم الق) ١(

هـ ، ١٤٣٠؛ وعدد  ٦هـ ، ص ١٣٥٦حمرم  ٢٠، يف  ٦٤٣؛ وعدد  ٣ هـ ، ص١٣٤٥شعبان 
 . ١هـ ، ص ١٣٧١ذي احلجة  ٢٩يف 

هدايت يف مشا: عباس متويل محاده  يف مرتل الوحي ؛: انظر كتب الرحالة ، حممد حسني هيكل ) ٢(
؛ حمـي   يف ظالل احلرمني: ؛ حممد كامل حته  مهبط الوحي واإلهلام: أمحد محدي الطاهر  احلجاز ؛

  .صور ومشاهدات من احلجاز  : الدين رضا 
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  :ون املسجد النبوي ؤاحملاكم الشرعية وش -ج 
  

ألن العدل أساس االستقرار يف ربوع دولتـه ،   ؛العزيز بالقضاء وتنظيماا اهتم امللك عبد
وإخضاع أنظمة  لى حتكيم الشريعة يف مجيع مظاهر احلياةوحلفظ كياا ، والعدل يقوم ع

  .الدولة هلا 
فـراد  ات اليت تنشأ بـني األ القيام حبل اخلالف: خصها أفمن وظائف الدولة الرئيسية ومن 

اية حقوقهم ، مما جيعل الفرد يشعر بالطمأنينة علـى نفسـه ومالـه    ـومح، واجلماعات 
  .)١(وعرضه ، وأن الناس سواسية يف احلق والعدالة

العزيز للمدينة بتـأثره بالنظـام القضـائي    القضائي يف بداية حكم امللك عبد اتسم النظام
ين ، واملذهب السائد هو املذهب احلنفي إىل جانب باقي املذاهب األربعة ؛ خاصـة  العثما

، وكان من  )٢(املذهب الشافعي يف غري احلضر ، وقضاء عشائري قائم على العرف القبلي
نتيجة تنوع املصادر االختالف يف األحكام والتنافر فيها ، أو تعليق هلا العتماد اخلصـوم  

  .)٣(عية من قضاة ينتمون إىل مذهب معني يف الفقهعلى استصدار عالمات شر
، فـورث   )٤(أدى ذلك إىل طول اإلجراءات القضائية والرتابة والبطء يف إصدار األحكام

العزيز هذه األنظمة القضائية ، فأخذ ما فيها من إجيابيات ، وحاول أن يعاجل ما امللك عبد
ني هذه األنظمة واملذاهب واختالفها فيها من سلبيات ، فعمل جاهداً على حتقيق التوافق ب

                                                 
التنظيم القضائي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء الشـريعة اإلسـالمية   : سعود آل دريب ) ١(

م ، ١٩٩٩/ هــ  ١٤١٩م حممد بن سعود ، مطابع جامعة اإلما ونظام السلطة القضائية ، الرياض ،
 . ٢٧٩ص 

امللك عبد العزيز ووضع التنظيم القضائي يف اململكة ، جدة ، دار املطبوعات : سعود آل دريب ) ٢(
 . ٥٢م ، ص ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨،  ١ط  احلديثة ،

العزيز ووضـع التنظـيم   امللك عبد : ؛ سعود آل دريب  ١٩٦البالد العربية ، ص : فؤاد محزة ) ٣(
 . ٥٢القضائي ، ص 

 . ٢٨٠التنظيم القضائي يف اململكة ، ص : سعود آل دريب ) ٤(
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يف األحكام يف إطار يتقبله اجلميع ، فلم يقم بتغيري جذري مباشر ؛ بل أوكل النظـر يف  
نظام احملاكم وترتيبها إىل الس األهلي ، وكان امللك يهدف من وراء ذلـك إىل قبـول   

  .)١(ى شرع اهللالناس التغريات اجلديدة مبشاركتهم يف صياغتها باعتبارها مرتكزة عل
العزيز يف فرض املذهب احلنبلي على حمكمة املدينة املنـورة وحمـاكم   مل يتسرع امللك عبد

احلجاز ، وقاوم مطالب اإلخوان امللحة بتغيري العادات واألنظمة اليت كانـت سـائدة يف   
وأما القوانني فإن كان منها : " .... احلجاز ، ولريضي الطرفني استصدر فتوى جاء فيها 

ومل تغري هذه الفتوى شيئاً ؛ ألنه  )٢(.... "يء فيزال فوراً وال حيكم إال بالشرع املطهر ش
  .)٣(ال يوجد ما يتعارض معها

ففي حمكمة املدينة قضاة من املذاهب األربعة حيكم القاضـي علـى حسـب مـذهب     
، وكان هذا يؤدي يف بعض األحيان إىل تضارب يف االختصاص ، أو تنافر )٤(املتخاصمني

يف األحكام ، أو تعليق صدور احلكم النهائي ؛ العتماد اخلصوم على استصدار إعالنـات  
  .)٥(شرعية من قضاة ينتمون إىل مذهب معني يف الفقه

نتيجة هلذا التعارض والتطويل يف إصدار األحكام عمل امللك عبدالعزيز على مجع النـاس  
كم يف القضايا ، وكانت أول على مذهب واحد ؛ لتسهيل معامالت احملاكم ، ولسرعة احل

/ هــ  ١٣٤٥صفر  ٢٠إشارة إىل ذلك ما نصت عليه التعليمات األساسية الصادرة يف 
تكون دوماً يف اململكـة احلجازيـة   : " ......م على أن األحكام ١٩٢٦أغسطس  ٣٠

                                                 
امللـك  : ؛ سعود آل دريـب   ١ هـ ، ص١٣٤٤حمرم  ١٦، يف  ٣٢لقرى ، عدد جريدة أم ا) ١(

 . ٥٢العزيز ووضع التنظيم القضائي ، ص عبد
: ؛ سـعود آل دريـب    ١٦٩العزيز ، ص لك عبدتنظيمات الدولة يف عهد امل: إبراهيم العتييب ) ٢(

 . ٢٨٢التنظيم القضائي يف اململكة ، ص 
 . ٥٣العزيز ووضع التنظيم القضائي ، ص امللك عبد: سعود آل دريب ) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤/  ١٠/  ١٢، رقم بدون ، يف  مرسوم ملكي) ٤(
 . ١٩٦البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٥(
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منطبقة على كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ، وما كـان عليـه الصـحابة    
  .)١(...." والسلف الصاحل

كانت هذه أول إشارة إىل توحيد املذهب املعمول به يف احملاكم ، وال ريب أن هذا االجتاه 
مث انتقـل  . يف التراث  ميثل بداية احنسار حدة التعصب املذهيب والتوسع يف أعمال الفكر

 /هـ ١٣٤٦العزيز بالتدرج يف تعليماته وتوجيهاته ؛ فحث القضاة والعلماء عام امللك عبد
وملا : " .. م على األخذ من كل مذهب مبا هو أصلح يف احلجاز ، وخاطبهم قائالً ١٩٢٧

من القضايا اليت مين بنوع خاص ، أحببت أن أنظر يف شؤون ... كانت احملاكم الشرعية 
واملذهب الذي تقضي بـه فلـيس   ...احملاكم الشرعية وترتيبها من الوجه املطابق للشرع 

بل تقضي حسب ما يظهر له من أي املذاهب كان ، وال فـرق   مقيداً مبذهب خمصوص ؛
  .)٢(..."بني مذهب وآخر 

م ١٩٢٦/ هــ  ١٣٤٤ؤكد امللك على هذا التوجه رفض نقض رئاسة القضاء عام ـلي
ألحد األحكام املبنية على مذهب بعينه ، فقد حكم قاضي املدينة وهو شافعي يف قضـية  

ـ  م القاضيمبذهبه ، فاعترضت رئاسة القضاء على حك لى امللـك  ـ، وملا عرض األمر ع
الذي أرى أنه ما دام القاضي حكم على رأي إمام من أئمة املسـلمني  : " العزيز قال عبد

وهو اإلمام الشافعي ، وما دام أن املدعي واملدعى عليه على نفس املذهب ، والقاضي يرى 
 ٣(..."ري على الرعيةذا وكل ما فيه تيسأن هذا تيسري للرعية ، فالذي أرى أن يؤخذ(.  

أن : " م صدر أمر ملكي ينص علـى  ١٩٢٨سبتمرب  ٩/ هـ ١٣٤٧ربيع األول ٢٤ويف 
؛ ..." جمرى القضاء يف مجيع احملاكم منطبق على املفىت به من مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 

                                                 
القرى ، عـدد  جريدة أم : انظر . جازية ـاملادة السادسة من التعليمات األساسية للمملكة احل) ١(

العزيز ، ت الدولة يف عهد امللك عبدتنظيما: ؛ إبراهيم العتييب  ١هـ ، ص١٣٤٥صفر  ٢٥، يف  ٩٠
 . ١٦٩ص 

تنظيمـات   :؛ إبراهيم العتييب  ٢هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٧، يف  ١٣٨القرى ، عدد جريدة أم ) ٢(
امللك عبد العزيز ووضع التنظـيم  : ؛ سعود آل دريب  ١٧٤الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 

 . ٦٥القضائي ، ص 
 .١٧٤تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : إبراهيم العتييب ) ٣(
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يف  نظراً لسهولة مراجعة كتبه ، والتزام املؤلفني من بعده بذكر األدلة ، أما إذا وجد مشقة
  .)١(تطبيق احلكم على املذهب احلنبلي أو خمالفة مصلحة عامة نظر يف املذاهب األخرى

للشيــخ الفــتوحي   " منتهي اإلرادات : " دد النظام مصادر الفقه احلنبلي وهي ـح
منصور البهوتى املتوىف سـنة   للشيخ" وشرح منتهى اإلرادات " هـ ، ٩٧٢املتوىف سنة 
     هــ ،   ٩٤٨ويف سـنة  ـحجاوي املتـشيخ موسى اللل" اع ـواإلقن" هـ ، ١٠٥١

وشـرح  " ، )٢(للشيخ منصور البهوتى" وشرحه املسمى كشف القناع عن منت اإلقناع " 
للشـيخ  " وشرح الروض املربع " للشيخ موسى احلجاوي ، " زاد املستقنع خمتصر املقنع 

تـوىف سـنة   للشيخ مرعي بن يوسـف املقـدس امل  " وشرح الدليل " منصور البهويت ، 
للشيخ إبراهيم بن حممد الضـويان املتـوىف سـنة    " وشرحه منار السبيل " هـ ، ١٠٣٢
والشـرح  "هـ ، ٦٢٠اهللا بن قدامة املتوىف سنة ملوفق الدين عبد" واملغين" هـ ، ١٣٥٣

الرمحن بن قدامة املتـوىف  ملؤلفه عبد" ع يف الفقه احلنبلي الكبري املسمى بالشايف شرح املقن
  .)٣(ـه٦٨٢سنة 

، )٤(ادات بطبيعة احلالـواملذهب احلنبلي مقصور على ما خيص املعامالت فقط دون العب
ومل يكن مطبقاً على مجيع األحكام أيضا ، فقد كان هناك استثناءات ، فقد صـدر أمـر   

ـ ١٩٣٤أكتوبر  ٢٢/ هـ ١٣٥٣رجب  ١٣ملكي يف  اضي املدينـة  ـم بأخذ اقتراح ق
ة تؤخذ علـى  ـارة النخيل ، واألحكام اليت تكون مشااملنورة بشأن عقود املساقاة وإج

ذهب أهل ـ، وكذلك يؤخذ باحلكم على م)٥(مذهب أهل البلد اليت قامت فيها الدعوى

                                                 
رى هـ إصدار جملس الشو١٣٥٧إىل هـ ١٣٤٥قسم القضاء الشرعي من : نظم وعة الـجمم) ١(

ر فيه كل ما صدر من نظم وتعليمات بشأن القضاء خالل هذه الفتـرة ،  ـوحص، هـ ١٣٥٧عام 
 . ١٧٤تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : ؛ إبراهيم العتييب  ١١ص 

 . ١١جمموعة النظم ، ص ) ٢(
: لعتـييب  ؛ إبـراهيم ا  ٨٦العزيز ووضع التنظيم القضـائي ، ص  امللك عبد: سعود آل دريب ) ٣(

 .١٧٦ - ١٧٥العزيز ، ص تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد
 . ٨٧العزيز ووضع التنظيم القضائي ، ص امللك عبد: سعود آل دريب ) ٤(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٣/  ٧/  ١٣، يف  ٢/  ٩/  ٥قم أمر ملكي ، ر) ٥(
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، وكذلك أوامر ملكية اختـذت   )١(البلد اليت فيها الدعوى يف مسائل اإلرث أو األوقاف
أموال املدين وبيعهـا ،   حجز: سوابق وأصبحت أنظمة يعمل ا يف مجيع احملاكم ؛ منها 

  .)٣(، وحتديد الدية )٢(وبيع عقار البادية
ويستثىن من األحكام على املذهب احلنبلي أيضا مصلحة العموم ، وذلك حسب اجتـهاد  

  .)٤(القاضي يف اختيار احلكم على ضوء الظروف واملالبسات

  :احملاكم يف املدينة املنورة 
إبراهيم العزيز قاضي املدينة فقد أبقى األمري حممد بن عبدورة أما تنظيم احملكمة يف املدينة املن

  .)٥(اهللا اخلليفيالربي ويعاونه الشيخ عبد
لك بترشيح رئـيس  مث أعيد تشكيل احملكمة الشرعية على حسب تعدد املذاهب ، وكان ذ

  : )٧(على النحو التايل )٦(اهللا بن بليهدالقضاة الشيخ عبد
  .حناف الشيخ إبراهيم الربي قاضي املدينة املنورة ومفيت األ -

                                                 
جمموعة النظم ،  :هـ ، انظر ١٣٥٣/  ٣/  ٢٢، يف  ١١٨٤/  ١٦٥٣ مـكي ، رقـأمر مل) ١(

 . ٣٩ص 
 . ١٧٧العزيز ، ص تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد: إبراهيم العتييب ) ٢(
 . ١٣٢جمموعة النظم ، ص : هـ ، انظر ١٣٤٨/  ٣/  ٢٣، يف  ٤ملكي ، رقم أمر ) ٣(
 . ٢٩٣التنظيم القضائي يف اململكة ، ص : ل دريب آسعود ) ٤(
: هـ ، معهد اإلدارة ؛ حممد حسـني زيـدان   ١٣٤٤/  ٧ / ٢٦ي ، رقم بدون ، يف أمر ملك) ٥(

 . ١٢٣ذكريات العهود الثالثة ، ص 
شراف ، إدارة استحدثت يف احلجاز منذ عهد العثمانيني ، استمرت يف عهد األ: رئيس القضاة ) ٦(

 جريـدة أم : انظر . ، وعند دخول امللك عبد العزيز احلجاز عني الشيخ عبد اهللا بن بليهد يف إدارا 
حملات حول : عبد العزيز آل الشيخ : انظر  . ٣هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ٥، يف  ٦٤لقرى ، عدد ا

، ١ر والتوزيع والطباعـة ، ط  القضاء يف اململكة العربية السعودية ، الرياض ، مطابع دار الشبل للنش
 . ٦٣م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١١

  .إلدارة هـ ، معهد ا١٣٤٤/  ١٠/  ١٢، رقم بدون ، يف  مرسوم ملكي) ٧(
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  .)١(أمني الفتوى ووكيل رئيس القضاة الشيخ حممود شويل -
  .نائب القاضي ومفيت املالكية الشيخ حممد صادق  -
  .)٢(نائب القاضي ومفيت الشافعية الشيخ زكي برزجني -
  .)٣(وكيل القاضي ومفيت احلنابلة الشيخ محيدة -

حة القدمي أمام حوش اجلمالة مكوناً من ثالثة أدوار كان مبىن احملكمة يقع على شارع السا
  .)٤(مبنية باحلجارة ، ومل يتجاوز موظفوها العشرة

                                                 
م ، مصـري اجلنسـية ، أذن لـه    ١٨٨٤/ هـ ١٣٠٢حممود شويل ولد سنة : شويل  حممود) ١(

بالتدريس يف املسجد النبوي ، وتوىل القضاء يف املدينة املنورة ، قام بـرحالت كـثرية إىل اخلـارج    
 :د بن زاحم عبد اهللا بن حمم: انظر . م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ل اهللا ، تويف باملدينة سنة للدعوة يف سبي

كتبـة العلوم واحلكم ، دينة املنورة ، مـهـ ، امل١٤١٨هـ إىل ٩٦٣قضاة املدينة املنورة من سنة 
 . ١٠٤، ص  ١م ، ج ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨،  ١ط 

 سنةولد يف املدينة ، هو زكي بن أمحد بن زين العابدين الربزجني الشافعي املدين : زكي برزجني ) ٢(
مث عني ، وكان والده يعتين به ، درس يف املسجد النبوي ، دينية  م ، نشأ نشأة١٨٧٧/ هـ ١٢٩٤

ويف عهـد  ، مفتشاً للشافعية ، وعني قاضياً يف احملكمة باملدينة املستعجلة يف عهد الدولة العثمانيـة  
األشراف عني رئيساً للمحكمة باملدينة ، ويف العهد السعودي عني نائباً لقاضي املدينـة ، مث رئيسـاً   

اهللا بن عبد: انظر . م ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥عام م ، تويف ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧الكربى عام للمحكمة 
طيبة وذكريات : ؛ أمحد أمني مرشد  ٧٢ – ٧١، ص  ١قضاة املدينة املنورة ، ج  :حممد بن زاحم 

 . ٦٩، ص  ١األحبة ، ج 
اجلزائـر سـنة    ملدين ، ولد يفبن الطيب اإلبراهيمي املالكي ا هو محيدة: ة الطيب الشيخ محيد) ٣(

ـ ـمث ه، احلميد بن بادبيس م ، اشترك يف ثورة الشيخ عبد١٨٧١/ هـ ١٢٨٨ از ـاجر إىل احلج
وعمل قاضياً يف املدينة مع الشيخ إبراهيم بري ، أراد التفرغ للتدريس فاستقال من القضاء ، واستمر 

انظـر  . م ١٩٤٢/ ـ ه١٣٦٢، انتقل إىل جوار ربه عام بالتدريس أربعني سنة ، كان زاهداً عابداً 
 . ٦٣ – ٦٢، ص  ١قضاة املدينة املنورة ، ج  :عبد اهللا بن زاحم 

 :ياسني اخلياري : انظر . م مع توسعة املسجد النبوي ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠وقد أزيل املبىن عام ) ٤(
املدينـة يف القـرن    :؛ أمحد سعيد بن سلم  ١٤١صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص  :
 . ١٨٣بع عشر اهلجري ، ص الرا
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م اجتمع مـع أهـل   ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥عند زيارة امللك عبدالعزيز للمدينة املنورة سنة 
للنظر يف ذلك مع  اًالقضاء ، فألف جملساً خاصاملدينة ، فكثرت الشكايات لديه من نظام 

يف األمور القضائية يف املدينة فقسمها هم تشاور معملدينة ، اجتمع بالعلماء واألعيان وأهل ا
  :إىل قسمني 

إن هؤالء الضعفاء أحـب أن  : قسم يتناول الضعفاء واملساكني يف الدعاوي اليسرية وقال 
أكون أنا املسؤول عن أمرهم ، فأنتخب قاضياً منفرداً من قبلي ينظـر يف مصـاحلهم ،   

  .لناس يف مكان بارز ليسهل وصول الناس إليه وجيلس ل
فالقضاء يف األمور الكبرية اليت تقع يف املدينة ، فأبرئ نفسي منـها ،  : أما القسم اآلخر 

  .وأفوض إليكم انتخاب قضاة تثقون يف أمانتهم 
  وإبراهيم بري على أما قاضيا )١(ركيـفاتفق أهل املدينة على الشيخ حممد بن علي الت

أن أجابـه  ؛ لكن الشيخ حممد التركي رفض القضاء يف أول األمر ، مث وافق بعد  )٢(املدينة
ال تقام إذا كانت احلدود : " ... امللك على طلبه يف إقامة احلدود على مجيع الناس بقوله 

إىل  أفال شك أن األمور ضائعة ، وأنا أبر، الضعفاء ويترك أرباب املراكز الكبرية إال على 
  .)٣( .." الرمحن الفيصلولو كان عبد أقرب الناس مينين أقيم احلدود على إو. ..اهللا منها 

ون فيه ، فشـاورهم يف اختيـار   ـفلم يكن امللك فارضاً على أهل املدينة قاضياً ال يرغب
القاضي ؛ بل جعلهم خيتارون قاضيهم بأنفسهم ؛ ليكونوا أكثر تقبالً لألحكام الصـادرة  

  .حبقهم 

                                                 
لة بين خالد ، ولـد يف مدينـة   هو الشيخ حممد بن علي بن تركي من قبي: الشيخ حممد التركي ) ١(

ويف ، م ١٩٢٨/ هــ  ١٣٤٦م ، عني قاضياً يف املدينة املنورة سنة ١٨٨١ / هـ١٢٩٩ عام عنيزة
العلـوم الشـرعية   فعني مدرساً يف مدرسة ، اءه من القضاء ـم طلب إعف١٩٣٠/ هـ ١٣٤٨عام 

عبد اهللا بن : انظر . م ١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠ويف الليل يدرس يف املسجد النبوي ، تويف عام ، باملدينة 
اهللا بن حممد بـن عـائض   ؛ عبد ١٠٦ – ١٠٥، ص  ١قضاة املدينة املنورة ، ج  :حممد بن زاحم 

 /هــ  ١٤١٨،  ١ ، طتاريخ القضاء والقضاة يف العهد السعودي ، مكة ، مطابع ادر : الزهراين 
 . ٣٠ – ٢٥، ص  ٤، ج  م١٩٩٨

 . ١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢قرى ، عدد جريدة أم ال )٣(
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م صدر مرسوم ملكي باعتماد تعليمات باسم ١٩٢٧أغسطس  ٢/ هـ ١٣٤٦صفر  ٤يف 
، فقد نص النظام على تشكيل احملاكم بصـورة  ) أوضاع احملاكم الشرعية وتشكيالا ( 

  .)١(تراعي التخصصات والتدرج يف األحكام ومتييزها
فأنشئت يف املدينة حمكمة مستعجلة ختتص بشؤون أهل املدينة والبادية يعمل فيـه قـاضٍ   

لإلسراع يف تقرير العقوبات يف القضايا اجلنائية ملا دون احلد ؛ مراعاة ملصاحل الناس ،  واحد
، وعني فيها الشيخ عبـداهللا اخلليفـي مـع     )٢(وختفيفاً من األعباء على احملاكم الشرعية

النظر يف مجيع دعاوي السرقة والتـهم ،  : ومن مهامها .  )٣(العزيز بري كاتب ضبطعبد
، وقضـايا   )٤(ك أا تصل إىل القطع أو القتل حتال إىل احملكمة الشرعيةوإذا ظهر بعد ذل

احلقوق والتجارة والزراعة والعقار والوصـية وإثبـات الوراثـة    : شؤون البادية ؛ مثل 
وتعزيرات احلدود ، كما تنظر يف قضايا املشاغبني واملزورين ، ويف هذه احلال هلا سـلطة  

ثالثة أشهر ، واجلزاء النقدي الذي يصل إىل عشرين إصدار عقوبة السجن من أسبوع إىل 
جنيهاً ، وتفصل يف دعاوي اجلماله ، وتنظر يف الدعاوي املالية اليت تقل عن عشرة رياالت 

  .)٥(قرش)  ٣٣٠٠( واليت ال تتجاوز 
اوي اخلارجة عن اختصـاص  ـة شرعية تنظر يف مجيع الدعـئت يف املدينة حمكمـوأنش

  د ـخ أمحـا ، والشيـ، وعني فيها الشيخ زكي برزجني رئيساً هل)٦(ةـاحملكمة املستعجل

                                                 
 .١هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(
تنظيمات الدولة يف : ؛ إبراهيم العتييب  ٢٠١ – ٢٠٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٢(

 . ٢٠٧عهد امللك عبد العزيز ، ص 
هـ ؛ جريدة أم القرى ، عدد ١٣٤٦/  ٤/  ٦، يف  ٢٢عزيز ، رقم وثيقة من دارة امللك عبد ال) ٣(

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩
 .عهد اإلدارة هـ ، م١٣٤٦/  ٦/  ١٤، يف  ١٦٤/  ٤٢٨٧م أمر ملكي رق) ٤(
 . ٢٠٨العزيز ، ص تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد: إبراهيم العتييب ) ٥(
  . ١هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٦(
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  .)٢(نائباً له ، والسيد حممود أمحد رئيس كتاب للمحكمة )١(بساطي
وتقوم احملكمة الشرعية بالنظر يف مجيع القضايا اخلارجة عن اختصاص احملكمة املستعجلة ، 

ة الشرعية يف مكة يطبق وصدر من جملس الشورى تعليمات خاصة بأن ما جيري يف احملكم
ثبوت الوفاة لغري األجانب ، واخللع ، والطالق ، : على احملكمة الشرعية يف املدينة ؛ وهي 

واإلذن بعقد النكاح ، واإلذن بتزويج من ال ويل هلا ، واملسائل الزوجية ، وحتقق احلج عن 
  .)٣(الغري ، ومسائل النفقة ، واإلذن بإجراء عقد النظارة على األوقاف

وألمهية سجالت احملكمة فقد وافق جملس الشورى على إبقائها حتت مسـؤولية رئـيس   
أغوات املسجد النبوي يف الغرفة اخلاصة ا مع بقاء مفتاحها عنده ، وإذا أرادت احملكمـة  
سجالً أو سجالت ، حترر مستنداً من قبل القاضي ويرفعه للمتسلم ، واملتسـلم يسـلمه   

  .)٤(ا إىل احملكمة ، ويؤخذ منها الالزم مث تعاد إىل املتسلم السجالت املطلوبة ، ويأيت
إال يف  )٥(ة التنفيذ غـري قابلـة للتمييـز   ـوكـانت األحكام الصادرة من احملكمة واجب

  :حـالتني ؛ مها 
  .طلب احملكوم عليه لعدم اقتناعه باحلكم الصادر ضده  :األوىل 

                                                 
هو أمحد بن مصطفى بساطي احلنفي املدين ، ولد يف املدينة ، عني إماماً : الشيخ أمحد البساطي ) ١(

انية ، ويف العهد السعودي عمل يف احملكمة وكتابـة  ـيف عهد الدولة العثم وخطيباً للمسجد النبوي
عدل ، مث عني قاضياً يف املستعجلة ، مث عني نائباً لقاضي احملكمة الشرعية يف عهـد الشـيخ زكـي    

 :عبد اهللا بن حممد بن زاحـم  : انظر . هـ يف املدينة ١٣٦٩اشتد عليه املرض فتويف سنة  برزجني ،
 . ٥٦، ص  ١ة املنورة ، ج قضاة املدين

عـدد  هـ ؛ جريدة أم القرى ، ١٣٤٦/  ٤/  ٦، يف  ٢١العزيز رقم وثيقة من دارة امللك عبد ) ٢(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٧/  ٥/  ٢، يف  ١١٧ى ، رقم قرار جملس الشور) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٥/  ٧/  ٦، يف  ٢٢١ورى ، رقم قرار جملس الش) ٤(
ام اليت مل يقتنع ا احملكوم عليـه وأحكـام   ـهي املراقبة القضائية تقوم بتمييز األحك: التمييز ) ٥(

ها إىل هيئة مسام ، وتغري ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦مكة ، قامت يف  -كالقطع ، القتل ، الرجم  –احلدود 
لتنظيم القضـائي يف عهـد امللـك    ا : سعود آل دريب: انظر . م ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠التمييز عام 

 . ٩٧العزيز ، ص عبد
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  .)١(األحكام اخلاصة باحلدود :ثانياً 
  .)٢(نقضت األحكام فتعاد إىل احملكمة إلعادة النظر فيها أما إذا

أدرك امللك عبدالعزيز أمهية القضاء ، فكان تعيـني القضاة مرتبطاً بـه مباشـرة بعـد    
العزيز بن إبراهيم وشدد على وكيل إمارة املدينة عبد،  )٣(ترشيحهم من قبل رئاسة القضاء
ب األمر باملعروف والنهي عـن  ـترتي. " ..الشيخ : " بعدم التدخل يف أعمال احملاكم 

، والشرع  ، والرجعة للدينواحلرم ودوائره وما جيري فيه ، واحملكمة الشرعية ، املنكر 
مـن  األمر فيه ، إما  كمخ عبد اهللا بن حسن ، فيعمل به وجييقره الشيأفالعمل على ما 

  .)٤(" عندنا ، أو من النيابة

م يقضي بعدم تدخل أمـراء  ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧وصدر قرار من جملس الشورى يف عام 
  .)٥(املناطق يف شؤون احملاكم

كان حملكمة املدينة احلق يف مراسلة مجيع الدوائر الرمسية فيما هو من اختصاصها حسـبما  
  .)٦(تقتضيه املصلحة

) ٣٦(ر احملاكمات الشرعية مكوناً مـن  ـم صدر نظام سي١٩٣١/ هـ ١٣٥٠ويف سنة 
يل مصاحل الناس بسرعة النظر يف القضايا املعروضـة علـى   مادة ، مؤكداً على عدم تعط

  . )٧(احملاكم خالل عشرة أيام من تاريخ تسلم القاضي للقضية

                                                 
 . ٧٩حملات حول القضاء يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : عبد العزيز آل الشيخ ) ١(
 .١٩٩البالد العربية السعودية ، ص  :فؤاد محزة ) ٢(
ود ؛ سع ٤٢٥، ص  ٢زيز ، ج ـالعشبـه اجلزيرة يف عهد امللك عبد:  ر الدين الزركليـخي) ٣(

تنظيمات الدولة يف : ؛ إبراهيم العتييب  ٢٦العزيز ووضع التنظيم القضائي ، ص امللك عبد: آل دريب 
 .١٨٣عهد امللك عبد العزيز ، ص 

هـ ، ١٣٤٦/  ٤/  ٩، يف  ٧٢٣هيم ، عدد العزيز بن إبراطاب من امللك عبد العزيز إىل عبدخ) ٤(
 .وثيقة من دارة امللك عبد العزيز 

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٧/  ٤/  ١٢، يف  ١٣ورى ، رقم س الشقرار جمل) ٥(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٧/  ٥/  ٢، يف  ١١٧ورى ، رقم قرار جملس الش) ٦(
: ؛ سعود آل دريـب   ٢ ص ، هـ١٣٥٠ربيع األول  ١٥، يف  ٣٤٦جريدة أم القرى ، عدد ) ٧(

 .٩٥ - ٩٤امللك عبد العزيز ووضع التنظيم القضائي ، ص 
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وهناك دوائر ليست قضائية باملعىن املعروف ؛ إذ ليس من اختصاصها الفصل يف القضايا ؛ 
، وبيـت  كتابة عـدل  : وإمنا هي ملحقة باحملاكم مبثابة أجهزة مساعدة للقضاء ؛ وهي 

  .)١(املال

  :عدل  كتابة
، تشكلت مـع صـدور نظـام     )٢(دائرة شرعية ليس من اختصاصها الفصل يف القضايا

  .)٣(م١٩٢٧أغسطس  ٢/ هـ ١٣٤٦صفر  ٦تشكيالت احملاكم الشرعية الصادر يف 
صـفر   ٢٦ويف أقل من شهر من صدور نظام تشكيالت احملاكم صدر مرسوم ملكي يف 

م باملوافقة على نظام لكتاب العدل يتكون من ثالثني ١٩٢٧أغسطس  ٢٤/ هـ ١٣٤٦
  .)٤(مادة

ويعترب كاتب العدل شاهداً رمسياً معيناً من قبل الدولة على بعض التصرفات اليت تترتـب  
حتريـر الوثـائق   : ومن الوظائف اليت يقوم ا كاتب العدل .  )٥(عليها حقوق وواجبات

املالية ، وحترير الوكاالت والوصايا ، وحترير  التجارية والتصديق عليها ، وحترير السندات
وعني الشيخ حممود رشدي أول كاتب للعدل يف .  )٦(العقود التجارية ، وحترير اإلنذارات

  .)٧(يف املدينة املنورة
  

                                                 
 . ٧٠امللك عبد العزيز ووضع التنظيم القضائي ، ص : سعود آل دريب  )١(
؛  ١٣٩م ، ص ١٩٥٠/هــ  ١٣٧٠-١٣٦٩،  تعال معي إىل احلجاز ، حلب: حممد سالح ) ٢(

 . ٢٩٥التنظيم القضائي يف اململكة ، ص : سعود آل دريب 
جريدة أم : انظر  .هـ ١٣٤٦/  ٢/  ٤احملاكم الصادر يف  املادة العشرون من نظام تشكيالت) ٣(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠لقرى ، عدد ا
؛ إبـراهيم   ٩٩حملات حول القضاء يف عهد امللك عبـد العزيـز ، ص   : عبد العزيز آل الشيخ ) ٤(

 . ٢١٢تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : العـتييب 
 . ٩٨مللك عبد العزيز ، ص حملات حول القضاء يف عهد ا: عبد العزيز آل الشيخ ) ٥(
: ؛ عبد العزيز آل الشـيخ   ٢هـ ، ص  ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠جريدة أم القرى ، عدد ) ٦(

 . ٩٩حملات حول القضاء يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
 . ٢٠٢البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٧(
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  :بيت املال  –
وظيفة معروفة من العهد العثماين استحدثت مع صدور نظام تشكيالت احملاكم الشرعية ، 

التركات إذا مل يكن للميت وارث ، أو كان يف الورثة قّصـر ، أو  ومهمتها احلجز على 
وأول مـن  . )١(غائب ال وكيل له ، وإحصاء خملفات احلجاج وتوزيعها على مسـتحقيها 

تعني يف وظيفة مأمور بيت املال يف املدينة أمحد محدي يعاونه إبراهيم ويله يل وكاتبه السيد 
 .)٢(هاشم كماخي

  :شؤون املسجد النبوي 
مت فيه املدينة املنورة ضنمام امللك عبد العزيز من أول يوم اصبح املسجد النبوي حمل اهتأ

وذلك ملا له من مكانة كبرية يف اإلسالم وعند املسـلمني ، فعـني    ؛لنفوذ السعودي إىل ا
جتمع  كانتاألمري حممد بن عبد العزيز حممد بن إبراهيم القاضي رئيساً للخزينة النبوية ، و

، ونظراً لكثرة األعمال اليت كان يقوم ا مـدير  )٣(وقاف وإدارة املسجد النبويرة األإدا
احلرم النبوي ووجود أمور خمالفة للشريعة املطهرة كانت حتدث يف املسجد النبوي عـني  

ومتابعة احلياة ، نائباً للحرم النبوي ليشرف على التدريس واملدرسني  الشيخ حممد األخيمي
لماء املدينـة  ينه بعد مشاورة عيومراقبة عمل اإلدالء ، وكان تع، ملدينة العلمية املوجودة با
  .)٤(من املذاهب األربعة

                                                 
شبه اجلزيـرة  : ؛ خري الدين الزركلي  ٢٠٢ – ٢٠١البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ١(

حملات حول القضاء يف عهد : ؛ عبد العزيز آل الشيخ  ٤٢٩، ص  ٢يف عهد امللك عبد العزيز ، ج 
 . ٧٣امللك عبد العزيز ، ص 

؛ وثيقة من دارة امللك  ٣هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(
 . ١٨ ، رقم ٢٠عبد العزيز ، ملف 

 . ١٢٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤/  ٩/  ٣٠ي ، رقم بدون ، يف أمر ملك) ٤(
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كل فرض علـى عـدد املـذاهب     عدد األئمة يفبتكانت الصالة تقام يف املسجد النبوي 
فتوحدت اجلماعة ، وأبطل تعدد ؛ ، فلما جاء العهد السعودي منع تعدد األئمة  )١(األربعة

  .)٢(لذي يشوش على بعضهم البعض بسببهااجلماعات 
، ويتناوبون مجيعاً للصـلوات اخلمـس   ، ة ذاهب األربعـاع املـإلمام يصلي بأتبكان ا

وأول من توىل اإلمامة  .دد اجلماعات ـريضة دون تعـيصلي كل واحد منهم باجلميع ف
ـ  ـ، يص )٣(هد السعودي الشيخ احلميدي بردعانيف الع اوب لي باألئمة السـابقني ويتن

من أئمة الشافعية أسـندت   )٤(خ حممد خليلـع األئمة اآلخرين ، فكان الشيـاإلمامة م
ـ  ـخ أسعد توفيق من أئمـدت للشيـالة الظهر ، وأسنـإليه ص الة ـة األحنـاف ص
   ةـمن أئم )٥(د الرزاق محزةـر إىل الشيخ عبـوأسندت صالة املغرب والفج، العشاء 

                                                 
كانت صالة التراويح تزيد فيها اجلماعات واألئمـة على املذاهب األربعـة ، فيضاف إليهـا  ) ١(

غوات ، وإمام رئيس العسكــر ، وإمـام   م األإمام احلاكم وحاشيته ، وإمام القاضي وكاتبه ، وإما
التراويح أكثر من ألف عام يف مسـجد   :حممد سامل عطية : انظر  .من األئمـة  موغريه، للنساء 

/ هــ  ١٣٩٢،  ٢املكتبـة السـلفية ، ط   : النيب عليه الصالة والسالم ، املـدينة املنورة ، الناشر 
 . ٩٤ - ٩٣م ، ص ١٩٧٢

؛ عطية حممد  ١٦٥، ص  ١والعرفان ، ج  كرة أويل النهىتذ: عبد احملسن  إبراهيم بن عبيد آل) ٢(
 . ١٠٤التراويح أكثر من ألف عام يف املسجد النبوي ، ص  :سامل 

هو احلميدي بردعان من أهل حائل ، وهو أول من توىل اإلمامـة يف  : الشيخ احلميدي بردعان ) ٣(
لسماح االعزيز ن امللك عبدمث طلب م، ة سنتني املسجد النبوي يف العهد السعودي ، ومكث فيها مد

التراويح  :عطية حممد سامل : انظر . فامتنع عليه أوالً مث مسح له ، له بالعودة إىل حائل ليعلم مجاعته 
 . ١١١أكثر من ألف عام يف مسجد النيب عليه الصالة والسالم ، ص 

م ، كـان  ١٨٧٩/ هـ ١٢٩٧ة عام هو حممد أمحد خليل ، ولد يف املدين: الشيخ حممد خليل ) ٤(
العثماين واهلـامشي  : وشيخاً للقراء واحلفاظ يف العهود الثالثة ، نائباً لألئمة الشافعية باحملراب النبوي 

/ هــ  ١٣٧١للقراء واحلفاظ ، تويف عـام   تشكلت هيئة إدارية حتت إدارته، ويف العهد السعودي 
 . ٦٤، ص  ٢األحبة ، ج  طيبة وذكريات :أمحد أمني مرشد : انظر . م ١٩٥١

مث انتقل إىل ، توىل إمامة املغرب والعشاء مدة سنتني ، هاجر من مصر : الشيخ عبد الرزاق محزة ) ٥(
  مث رجع إىل العراق ، مث توجه إىل أوروبا ، سنوات  ، مث سافر إىل اهلند ومكث ا ثالثمكة 



‐ ١٦٥  - 
 

  .)١(املالكية
م نظر يف إدارة احلرم ١٩٢٧ /هـ ١٣٤٥د العزيز األوىل للمدينة عام ويف زيارة امللك عب

املاضية ، النبوي واألوقاف ورأى أن نظامها اإلداري حيمل تراكمات كثرية من السنوات 
، ووصل )٢(املوظفني الذين ليس هلم عمل حقيقي أعدادوزيادة يف  وإمهالنتج عنه فوضى 

،  م من املؤذنني وخدام احلرم واحلجرة املطهـرة ومثله، وخطيب  إمامثالمثائة  إىلعددهم 
وسـاطة أو  فالوظيفة يف إدارة احلرم كانت أشبه مبناصب الشرف يسعى إليها كل من جيد 

شفاعة مسموعة ، فأمر امللك عبد العزيز بتشكيل جلنة للنظر والبحث يف أعمال الوظائف 
وقامت بدراسـة   جنةواملوظفني الختيار األشخاص الذين يصلحون للعمل ، فشكلت الل

املوضوع والتقت مع مجيع األطراف الذين هلم عالقة باحلرم النبوي ، وقدمت مقترحاـا  
، نه سيعيد تشكيل اإلدارتـني  أفجمع موظفي إداريت احلرم واألوقاف وأعلمهم ، للملك 

وأعلن أمساء الذين اختارم اللجنة وأعفى الباقني عن العمل ، وخصـص هلـم رواتـب    
، فأصبحت إدارة احلرم تتكون من رئيس )٣(نوية تساعدهم على العيش بكرامةس وأعطيات
 واخلطباء باملسجد النبـوي  يفات ، وأصبح عدد األئمة واملدرسنيومراقب للتنظ وعضوين

 ،، ورئيس للمـؤذنني  وشيخ للروضة الشريفة ،  )١٨( األغواتو) ١٢(دام واخل) ٣٨(
ـ  )٥٧(و ،  ارة احلرم النبوي إلدومراسالً اًبواب )١٨(و  وموقت للساعة ـ  اًكناس  اًوفراش

  .)٥(يكرمهم بأعطيات مالية مستمرة، وكان امللك عبد العزيز  )٤(وغساالً

                                                                                                                                            
مث درس بعد ذلك ، لك حممد اخلامس ليحصل على شهادة عالية منها ، وعمل أستاذا يف جامعة امل=

التراويح أكثر من ألف : عطية حممد سامل : انظر . م ١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨عة اإلسالمية سنة اجلاميف 
 . ١١٥ - ١١٢عام يف مسجد النيب عليه الصالة والسالم ، ص 

 . ١٠٨ – ١٠٧التراويح أكثر من ألف عام يف املسجد النبوي ، ص  :عطية حممد سامل ) ١(
التاريخ  :؛ عبد الباسط بدر  ١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١ ، يف ١١٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

 . ١٧٧، ص  ٣الشامل للمدينة ، ج 
 .١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ٢١٦دليل اململكة العربية السعودية ، ص : فؤاد شاكر ) ٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٧ذي احلجة  ١٧، يف  ٢٣٠عدد  جريدة أم القرى ،) ٥(
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/ هــ  ١٣٤٦دينة املنورة يف ربيع اآلخـر  عند قيام جلنة التفتيش واإلصالح بزيارة املو
فـق  فوا، م قدمت مقترحاً للملك يقضي بفصل إدارة احلرم عن األوقاف ١٩٢٧أكتوبر 

  .)١(النبوي ، والسيد أسعد معاوناً لهعليه وعني السيد عبد اجلليل مدين مديراً للحرم 
أكتوبر  ٢/ هـ ١٣٤٦آلخر ربيع ا ٦وعند صدور التشكيالت الشرعية باملدينة املنورة يف 

  :م عني أئمة للحرم النبوي على النحو التايل ١٩٢٧
  إمام وخطيب       رزاق ـالشيخ حممد عبد ال

  إمام وخطيب         احلميد بن دربعان  الشيخ
  الكي ـإمام م       امليالد  مد ـحم خ ـالشي
  يـإمام حنف     توفيق    د ـسعأ خ ـالشي
  )٢(إمام شافعي    خليل     مد ـحم خ ـالشي

،  )٣(د النبوي الشيخ سـليمان العمـري  ـة الذين تولوا اإلمامة يف املسجـن األئمـوم
، وتوىل أيضا اإلمامة الشيخ صاحل الزغيــيب مجيـع الفـروض    )٤(بوالشيخ عبداهللا الطي

/ هــ  ١٣٧٢رن حىت وفاته سـنة  ـوالتراويح واألعياد ، واستمر يف عمله مدة ربع ق
  من شهر شعبان  )٥(م ، وعندما كرب كان ينوب عنه الشيخ عبد العزيز بن صاحل١٩٥٢

                                                 
د اإلدارة ؛ جريدة أم القـرى ،  ـهـ ، معه١٣٤٦/  ٤/  ١٨لكي ، رقم بـدون يف ر مـأم) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩د عد
، يف  ١٤٩عـدد  ؛ جريدة أم القرى ،  ٢٠، رقم  ٢٠وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، ملف ) ٢(

 . ٣ص هـ ، ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦
العمري ، ولد يف عنيـزة   هو سليمان بن عبد الرمحن بن حممد: ري ـان العمـخ سليمـالشي) ٣(

خذ من علمائها ، عينه امللك عبد العزيز قاضياً يف أو م ، مث رحل إىل بريدة١٨٨٢ /هـ ١٣٠٠عام 
/ هـ ١٣٧٣سنة  حيل إىل التقاعد ، تويفحساء حىت أيف األ اًمث طلب اإلعفاء ، مث عني قاضي، املدينة 
 . ٧٣، ص  ١قضاة املدينة املنورة ، ج  :عبد اهللا بن حممد بن زاحم : انظر .  م١٩٥٣

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨صفر  ١٢، يف  ٢٣٨لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٤(
م من أسرة كرمية ، تويف ١٩١٢/ هـ ١٣٣١ولد يف امعة عام : صاحل  الشيخ عبد العزيز بن) ٥(

أمه وكفله أخوه عثمان ، عني رئيساً هليئة األمـر بـاملعروف    تفترة توفيوبعد ، والده وهو صغري 
  =م١٩٤٣/ هـ ١٣٦٣، ويف اية عام والنهي عن املنكر بامعة ، وبعدها عني قاضياً يف الرياض 
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  .)١(م١٩٤٨يونيو / هـ ١٣٦٧
مر سامٍ بتعيني عبد العزيز املدين مـديراً للحـرم   م صدر أ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦ويف سنة 
  .)٢(النبوي

، وكان األذان يرفع يف تلك الفتـرة   )٣(بلغ عدد املؤذنني باملسجد النبوي أحد عشر مؤذناً
من املآذن األربع ، يبدأ من مؤذن املنارة الرئيسية ، ويتبعه املؤذنون البـاقون بالترتيـب ،   

مث يتوقف لريدد باقي املؤذنني هذا التكـبري وحـىت ايـة     "اهللا أكرب اهللا أكرب : " يقول 
  .)٤(األذان

الزيت والشمع إىل أن بعث السلطان عبد احلميد  ىكانت إنارة املسجد النبوي تعتمد عل
مع وصول سكة حديد احلجاز إىل  مباكينة كهرباء مع مجيع لوازمها من تفريعات وأدوات

  .)٥(م١٩٠٨/ هـ ١٣٢٦املدينة عام 

                                                                                                                                            
مث رئيسـاً  ، اختاره الشيخ عبد اهللا بن زاحم ليكون معه يف قضاء املدينة ، مث عني مساعداً ثانيـاً   =

م مساعداً للشيخ صـاحل الـزغييب يف   ١٩٤٧/  هـ١٣٧٦وبدأ اإلمامة يف شعبان عام  ،للمحكمة 
خ عبداهللا الزغييب أسندت إليه اإلمامة واخلطابة ، وعني قاضـي  ـالصلوات اجلهرية ، وبعد وفاة الشي

م يف ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ئة كبار العلماء ، تويف عام وعضواً يف هي، وعضواً يف جملس القضاء ، متييز 
 هالتراويح أكثر من ألف عام يف مسجد النيب علي :عطية حممد سامل : انظر . دينة ، ودفن يف البقيع امل

تاريخ القضاء والقضاة يف العهد : ؛ عبد اهللا بن حممد الزهراين  ١٢١ – ١١٩الصالة والسالم ، ص 
،  ١ة ، ج قضاة املدينة املنـور : د بن زاحم ـ؛ عبد اهللا بن حمم ٢٠ – ١٩، ص  ٤السعودي ، ج 

 . ٨٦،  ٨٣ص 
 . ٢١٣املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ١(
 . ٥، ص  هـ١٣٥٦ ةمجادى اآلخر ١٣، يف  ٦٦٠جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
وثيقـة مـن دارة امللـك    : انظر . تقدموا بطلب رفع رواتبهم ومساوام مبؤذين احلرم املكي ) ٣(

 .هـ ١٣٤٨/  ٦/  ٢٤، يف  ٣٣يز ، رقم زالععبد
 . ٢١٣، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ٤(
: ؛ السيد حممد الذقن  ٣٨هـ ، ص ١٣٥٦حلة احلجاز ، جملة احلكمة ، ر: عبد الغين شهبندر ) ٥(

  . ١٦٣سكة حديد احلجاز ص 
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حصـاناً لتنـوير املسـجد    ) ٤٠(حجاج من اجلزائر مبكنة لتوليد الكهرباء بقوة وتربع 
، وأضيئت بعد ذلك الشوارع احمليطة باملسجد النبوي واملخازن الكبرية ااورة له )١(النبوي

وكانت ماكينة الكهرباء تتعطل يف بعض األحيان أو ينفد وقودها منـها ،  . )٢(بالكهرباء
توفري زيت للقناديل لتتم االستفادة منه عند الضرورة يف حال تعطل فأمر امللك عبدالعزيز ب

، ونقـل املفـارش القدميـة إىل     )٤(، وتربع بفرش املسجد النبوي من حسابه )٣(الكهرباء
.  )٥(املساجد األخرى باملدينة املنورة ، والباقي أرسل إىل مسجد ابن عبـاس يف الطـائف  

ة وما أقيم بأطرافها إلقامة الصالة فيها ختفيفـاً  وعملت احلكومة على تعمري مساجد املدين
على الناس ، وتسهيالً ملصاحل املشتغلني بالبيع والشراء ، وتأميناً لراحة الضعفاء الـذين ال  

 .)٦(يستطيعون الذهاب إىل املسجد النبوي

  :هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -
، وتقوم خبـدمات  )٧(، وتقع حتت إشرافها من الدوائر الشرعية اليت ترتبط برئاسة القضاء

قضائية وأمنية ختفف عن احملاكم الشرعية الكثري من األعباء ؛ ملا تقوم به من وعظ وإرشاد 
  .)٨(حبكم حضورها امليداين بني الناس يف األسواق واألماكن العامة

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨شوال  ٢٨، يف  ٢٧٧قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦شعبان  ١٨، يف  ١٦٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
 / ٦، يف  ١٦٦هـ ، معهد اإلدارة ؛ قرار جملس الشورى ١٣٤٤أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ٣(
 .معهد اإلدارة ، هـ ١٣٤٩ / ٥
 .هـ ١٣٥٠/  ١١/  ٢٦، يف  ٤٢يز ، رقم وثيقة من دارة امللك عبد العز) ٤(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦١/  ٧/  ٣٠، يف  ١٢٢لوكالء ، رقم قرار جملس ا) ٥(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥/  ٩/  ٣، يف  ٦٣دارة ، رقم قرار جملس اإل) ٦(
التنظيم : ؛ سعود آل دريب  ١هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٧(

العزيز ووضع قواعد التنظيم امللك عبـد: ؛ سعود آل دريب  ٢٨٩التنظيم القضائي يف اململكة ، ص 
 . ٧٩ - ٧٨القضائي ، ص 

  . ٢٢٨تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبدالعزيز ، ص : إبراهيم العتييب ) ٨(
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م خير أُمـة  كُنت﴿ : وتعاىل كان وجودها يف املدينة مطلباً مهماً لتحقيق قول اهللا سبحانه 
ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجولنصـح   )١(﴾ أُخ ،
كثـرة القبـاب    اتمع وتوجيهه إىل نقاء العقيدة ، فقد كانت بعض املنكرات املتمثلة يف

ويتربكون ا ويدعون عندها ملا حتتويه مـن   اليت يذهب إليها الناس )٢(املقامة على القبور
والتابعني ، فكثرت األضرحة ؛ كضريح أهل البيت  -رضوان اهللا عليهم  -قبور الصحابة 

، وانتشرت املزارات ؛ كمزار )٣(الذي ميتلئ يف املواسم بالذهب والفضة والعطور والنذور
  .)٤( قرب عبد اهللا والد النيب 
لزيارة إىل املدينة ، فيجتمع الناس من مكة والطائف ورابغ شهر ا: وظهرت البدع ؛ مثل 

 –وأطراف احلجاز من أول رجب إىل منتصفه مع أهل املدينة ، ويصعدون إىل قرب محـزة  
فتنصب اخليام كيوم عرفة أو مىن ، وتقام الزينات والـوالئم واملوالـد    –رضي اهللا عنه 

  .)٥(وتدفع النذور إىل سادن القرب واألذكار والسهر بالليل ، فتحدث فيها املنكرات ،
فعند دخول القوات السعودية إىل املدينة املنورة سارع األخـوان إىل حتطـيم القبـاب ،    

؛ مما دفع امللك عبدالعزيز إىل التدخل وإيقافهم عند  والتعدي على الناس بالضرب والشتم
؛ حيث كانـت  خوفاً من أن متتد أيديهم إىل احلجاج يف فترة حرجة وحساسة  )٦(حدهم

                                                 
 . ١١٠سورة آل عمران ، آية ) ١(
م ، ١٩٦٧/ هــ  ١٣٨٧ين ، ط اخلامســة ،  جزيرة العرب يف القرن العشر: حافظ وهبه ) ٢(

 . ٢٨الترمجة والنشر ، ص القاهرة ، مطبعة جلنة التأليف و
هــ ،  ١٣٨٢، يف جـمـادى األوىل  ٥، ج  ٢٣لد ـجملة املنهل ، جم: عبد احلق نقشبندي ) ٣(

 . ٢٨٢ص 
 . ١٦٨، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٤(
،  جملة املنـهل : ؛ عبد احلق نقشبندي  ٤٤٢، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ٥(

 . ٢٨٢هـ ، ص ١٣٨٢ ، يف مجادى األوىل ٥، ج  ٢٣جملد 
الرياض ، دار الـوطن للنشـر واإلعـالم ،     فترة تأسيس الدولة السعودية ،: عبد اهللا الشهيل ) ٦(

 . ٧٩ص م ، ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤
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وأهل املدينة واحلجاج  زتعامل احلكم السعودي مع أهل احلجا ةدول العامل تنظر إىل كيفي
  .)١(الوافدين للحج والزيارة

، وأرسـل إىل  )٢(فأنشأ هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر على غرار ما فعله يف مكة
ت هيئة األمر باملعروف والنهي وكيل إمارة املدينة إبراهيم السبهان حيثه على تنفيذ مالحظا

تقوم بواجبها .. هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ... :" عن املنكر ، وقد جاء فيها
، ن أمرها مهـم  أل ؛حسبما نرغب ، وال تغفلون عن مالحظاا على الوجه املطلوب 

ن والقصـد أن يكـو  ، هلذا جيب أن ننبهكم حنوها ؛ وهذا وقت موسم وتوارد العامل 
  .)٣( ..".ية ال حمل لالعتراضات فيهاوأا تقوم بواجبها بطريقة مرض،  اًسريها مستقيم

وتدل هذه الوثيقة على إنشاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املدينة مع بدايـة  
م ، واهتمام امللـك  ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤انضمامها إىل احلكم السعودي من تارخيها عام 

ا بعملها ومالحظا.  
كان مكتب هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املدينة شبه مستقل يتبع توجيهات 
وأوامر امللك عبد العزيز ونائبه األمري فيصل وحتت إشراف رئيس القضاء الشيخ عبـد اهللا  

واحملكمـة  ، ب األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر   ـترتي" ... بن حسن آل الشيخ 
فالعمل على ما ، والشرع  ، والرجعة للدينوائره وما جيري فيه واحلرم ود، الشرعية 

كم األمر فيه ، إما من عندنا ، أو مـن  خ عبداهللا بن حسن ، فيعمل به ، وجييقره الشيأ
  .)٤(..." النيابة

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ١(
ووضع ، وإقامة الشعائر ، املنكر يف مكة لتنفيذ الشرع أنشئت هيئة األمر باملعروف والنهي عن ) ٢(

. م ١٩٢٦إبريـل   ٢٣/ هـ ١٣٤٤شوال  ١٠أعلن عنها يف بالغ رمسي يف ، تعزيرات للمفسدين 
الرياض ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عـام علـى    اإلمام العادل ، :عبد احلميد اخلطيب : انظر 

 . ٢٥٠، ص  ١م ، ج ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩لكة العربية السعودية ، عام تأسيس املم
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ٣(
/  ٤/  ٩، يف  ٧٢٣هيم ، رقـم  العزيز بن إبرامارة عبدخطاب امللك عبد العزيز إىل وكيل اإل) ٤(

  =:ملنكر هـ ، وثيقة دارة امللك عبد العزيز ؛ الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن ا١٣٤٦
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م قبل أن يشرع امللك عبد العزيز يف هدم القباب ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤ويف شهر رمضان 
عبد اهللا بن بليهد رئـيس القضـاء إىل املدينـة املنـورة     املقامة على القبور أرسل الشيخ 

لالجتماع بعلمائها ومدرسيها ، فحاورهم وناظرهم ووجه هلم بعض األسئلة ، وأجـابوا  
  : )١(كما يلي....عليها بكل وضوح 

يف البناء على القبور واختاذها مساجد هل هـو  ...ما قول علماء املدينة املنورة  :السؤال 
ن كان غري جائز بل ممنوع منهي عنه ياً شديداً فهل جيب هدمها ومنـع  جائز أم ال ؟ وإ

  الصالة عندها أم ال ؟
وإذا كان البناء يف أرض مسبلة كالبقيع وهو مانع من االنتفاع باملقدار املبين عليه فهل هو 

  غصب جيب رفعه ملا فيه من ظلم املستحقني ومنعهم استحقاقهم أم ال ؟
هذه األضرحة من التمسح ا ، ودعائها مع اهللا ، والتقرب بالذبح وما يفعله اجلهال عند 

  والنذر هلا ، وإيقاد السرج عليها ، هو جائز أم ال ؟
من التوجه إليها عند الدعاء وغـريه ، والطـواف ـا ،     وما يفعل عند حجرة النيب 

تذكري بني وتقبيلها ، والتمسح ا ، وكذلك ما يفعل يف املسجد الشريف من الترحيم وال
  .األذان واإلقامة قبل الفجر ويوم اجلمعة ، هل هو مشروع أم ال ؟ أفتونا مأجورين 

  :اجلواب 
  :نقول وباهللا التوفيق 

أما البناء على القبور فهو ممنوع إمجاعا ؛ لصحة األحاديث الواردة يف منعه ؛ وهلذا أفـىت  
أنـه قـال أليب    ي ندين يف ذلك إىل حديث علـكثري من العلماء بوجوب هدمه مست

أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا أال تدع متثاال إال طمسته ، وال قـرباً  : " اهلياج 
  .رواه مسلم " . مشرفاً إال سويته 

                                                                                                                                            
، م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ن املنكر ، ط األوىل ، ـر باملعروف والنهي عـاسة العامة هليئة األمـالرئ =

 . ١١٦ص 
امللك : ؛ عبد احلميد اخلطيب  ١هـ ، ص ١٣٤٤شوال  ١٧، يف  ٦٩لقرى ، عدد جريدة أم ا) ١(

 . ٢٥٤ – ٢٥٣العادل ، ص 
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وأما اختاذ القبور مساجد والصالة فيها فممنوع مطلقاً ، وإيقاد السرج عليها ممنوع أيضا ؛ 
لعن رسول اهللا زائرات القبـور واملتخـذين   "  : -رضي اهللا عنهما  -حلديث ابن عباس 

  .رواه أهل السنن " . عليها املساجد والسرج 
وأما ما يفعله اجلهال عند األضرحة من التمسح ا ، والتقرب هلا بالذبح والنذر ، ودعاء 

  .أهلها مع اهللا ، فهو حرام ممنوع شرعاً ال جيوز فعله أصال 
الدعاء فاألوىل منعه كما هو معروف من معتـربات  عند  وأما التوجه إىل حجرة النيب 

أما الطواف ا والتمسح ا وتقبيلـها  . كتب املذاهب ، وألن أفضل اجلهات جهة القبلة 
وأما ما يفعل من التذكري والترحيم والتسليم يف األوقات املذكورة فهو . فهو ممنوع مطلقاً 

  .حمدث ، هذا ما وصل إىل علمنا 
شعبان ، حممد بن صادق ، حممد بن حممود األزهري ، حممـد علـى   حممود  :العلمـاء 

التركي ، حممد الطيب ، صديق سعيد اهلامشي ، حافظ إبراهيم بري ، عمـر الكـردي ،   
  .بشري الغوثي ، خليل حممد الطيب ، أمحد كماخي ، محد بن طي ، حممد صقر 

املدينة بالتحـاور معهـم ،    وهنا تربز سياسة امللك عبد العزيز يف حماولته التقرب إىل أهل
ودعوم باحلسىن ، وعدم استعمال القوة والشدة يف إزالة البدع واملنكرات اليت شـاعت  

؛ ليعملوا على إزالة ما  -رضوان اهللا عليهم  -عندهم ، وإرجاعهم للسنة وعمل الصحابة 
  .هم عليه ، وليكونوا أكثر تقبالً ملا سيحدث من تغيري بعد ذلك 

لك عبد العزيز بفتوى علماء املدينة ؛ بل أرسل إىل علماء مصر يسـتفتيهم  ومل يكتف امل
إن فتوى علماء املدينة كانت حتت تأثري جاللته ، فـأبرق إىل علمـاء   : خشية أن يقال 

شوال  ٢٩األزهر يستفتيهم يف زيارة القبور والتمسح ا وتقبيل أحجارها ، فجاءه الرد يف 
كان  ارة القبور مندوب هلا شرعاً ، وإن النيب إن زي: م ١٩٢٦مايو ١٢/ هـ ١٣٤٤

  .)١(وبينوا السنة يف زيارة القبور وما يكره فعله عندها...يزور قبور املسلمني ببقيع الغرقد 

                                                 
 . ٢٥٧ – ٢٥٦ ، ص ١اإلمام العادل ، ج : عبد احلميد اخلطيب ) ١(
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وبعد هذا التحاور مع أهل املدينة وعلمائهم شرع رئيس القضاة الشيخ عبد اهللا بن بليهد 
زال مقام حممد ذي النفس الزكية يف طرف اليت كانت على القبور ، وأ )١(يف هدم القباب

، وهدم املباين الـيت   -رضي اهللا عنه  -املدينة ، وهدم مسجد محزة املقام على قرب محزة 
  .)٢(أقيمت للتربك يف املدينة وأطرافها

من بدع ، وعرف الناس بالطريقة الصـحيحة يف   وأبطل ما كان يقع عند قرب الرسول 
  .)٣(السالم على النيب 

أدل على اهتمام امللك عبد العزيز باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من لفت انتبـاه   وال
مرين األخذ بأيدي اآل: " وكيل إمارة املدينة عبد العزيز بن إبراهيم إىل مساعدم بقوله 

فإذا انتقدت علـيهم  ، النهي عن املنكر ومساعدم على كل حال باألمر باملعروف و
بل استلحق رئيسهم أو كلهم وبني  ؛حقهم ال عند خاص وال عام بشيء فال تتكلم يف 

،  ، فإن أقروا به فاحلمـد هللا  وبني هلم األمر أن هذا فيه زيادة أو ما يصلح،  هلم األمر
  ...."وإال فراجعنا إذا حنن حاضرين ، وإال فراجع النيابة 

يتابع أعمـاهلم ،   ومع ذلك مل يكن األمر مطلقاً لرجال احلسبة ؛ بل جعل وكيل اإلمارة
  .)٤(ويشرف عليهم ، وينبههم إىل أخطائهم وجتاوزام

م صدرت إرادة ملكية بإنشاء هيئـات  ١٩٢٧أغسطس  ١٤/ هـ ١٣٤٦صفر  ١٦ويف 
تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر يكون مركزها يف مكة وفرعها باملدينة والطائف وبقيـة  

العلم بالشريعة واألخالق الطيبـة ،   امللحقات ، يشترط يف أعضائها أن يكونوا من أرباب
اسـتخدام  ويعني لكل هيئة عدد من اجلنود للقيام بالواجبات اليت كلفوا ا ، ومنعهم من 

                                                 
شـوال   ١٢، يف  خطاب من امللك عبد العزيز إىل الشيخ عبد اهللا بن بليهـد ، رقـم بـدون   ) ١(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤
 . ١٦٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
،  املنارة م ، دارة١٩٩٧/ هـ ١٤١٧،  ٣رم ، جدة ، ط من نفحات احل: اوي ـالطنط يعل) ٣(

 . ١٢٧ص 
هـ ، وثيقة ١٣٤٦/  ٤ / ٩، يف  ٧٢٣مارة املدينة ، رقم إالعزيز إىل وكيل خطاب امللك عبد) ٤(

 .العزيز من دارة امللك عبد
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حمـرم   ١٨، مث وحدت مكاتب اهليئة وصدر أمر ملكي بتاريخ )١(مع الناس العنف والشدة
يساً للهيئة م بتعيني الشيخ عبد الظاهر حممد أبو السمح رئ١٩٢٨يوليو  ١٦/ هـ ١٣٤٧

  .)٢(يف مكة ومقرها مكة
حرص امللك عبدالعزيز على حتديد واجبات اهليئة وأعماهلا ؛ منعاً ملا قـد حيـدث مـن    

  :)٣(جتاوزات من بعض رجاهلا، فحدد واجبام وأمهها
  .تنبيه الناس إىل أوقات الصالة ، وسوق املتخلفني منهم باحلسىن إىل أقرب مسجد  – ١
  .اليت جتري فيها أمور خملة بالشرع واآلداب مراقبة احملالت  – ٢
  .دعوة الناس باحلسىن إىل ترك املعاصي واخلرافات واإلحلاد  – ٣
  .منع البدع يف املآمت واألفراح  – ٤
  .منع العوام من السباب والشتم  – ٥
  .األخذ بيد الضعيف ، والرفق باألرامل والعجزة  – ٦
  .الرفق باحليوان  – ٧
بإزالة كل ما هو جممع عليه من املنكرات ، وتنفيذ كل ما هو جممع عليه  تقوم اهليئة – ٨

  .من املعروف ، وترجع فيما هو خمتلف فيه إىل هيئة مراقبة القضاء 
عليـه كـان    تعرفناوأول تشكيل هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املدينة املنورة 

، ومثانية )٤(ونه الشيخ صاحل عبد اهللا الزغييبل الليل رئيساً ، ويعايتألف من السيد أمحد مج

                                                 
امللك عبـد العزيـز ؛    هـ ، وثيقة من دارة١٣٤٦/  ٢/  ١٦ة ، رقم بدون ، يف رادة ملكيإ) ١(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١،  ١٤٠م القرى ، عدد جريدة أ
الرئاسة العامة هليئة األمـر بـاملعروف   : الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) ٢(

 . ١١٦والنهي عن املنكر ، ص 
هـ ، وثيقة من دارة امللك عبـد العزيـز ؛   ١٣٤٦/  ٢/  ١٦ة ، رقم بدون ، يف رادة ملكيإ) ٣(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠لقرى ، عدد جريدة أم ا
 مامة املسجد النبوي ومكث ا قرابة مخسٍإآلت إليه ، من مواليد عنيزة : الشيخ صاحل الزغييب ) ٤(

عبد اهللا بـن  : انظر . م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ودفن بالبقيع عام وعشرين سنة تقريباً ، تويف يف املدينة 
: مـد سـامل   ؛ عطية حم ٢، ص  ٤تاريخ القضاء والقضاة يف العهد السعودي ، ج : حممد الزهراين 

 . ١١٦التراويح أكثر من ألف عام يف مسجد النيب عليه الصالة والسالم ، ص 
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حممد العبد الكرمي السناين ، حممد الفهد ، عبد اهللا عبد العزيز اخليمي ، حممد : أعضاء هم 
خ حممد إلياس بن عبـد الـرمحن ، أمحـد حممـد     ـسعيد نعمان ، حممد فاضل ، الشي

  .ويالحظ أن معظمهم من أهل املدينة املنورة .  )١(االخيمي
 ١/ هــ  ١٣٤٧صـفر   ١٤عيد تشكيل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر يف  وأ

م ، فعني الشيخ صاحل الزغييب رئيساً هلا خلفاً للسيد أمحد مجال الليـل ،  ١٩٢٨أغسطس 
سعيد صديق ، حممد إبراهيم التركي ، حممد السناين ، حممد فاضـل  : وأعضاء جدد هم 

العهد الغـامن ، إبـراهيم بـن رمـيح ، خمتـار      الشنقيطي ، حممد سعيد نعمان ، حممد 
  .)٢(الشنقيطي
م عني الشيخ عبداهللا احملمد بن عمرو يف رئاسة هيئة األمـر  ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨ويف عام 

  .)٣(باملعروف والنهي عن املنكر ، ومل يتم تغيري األعضاء
م صدر نظام يربط هيئة األمر باملعروف ١٩٣٠ديسمرب  ١٧/ هـ ١٣٤٩رجب  ٢٦ويف 
هي عن املنكر مبدير الشرطة العام ، وحدد أعضاء هيئة األمر باملعروف والنـهي عـن   والن

املنكر يف املدينة بعضوين ورئيس ، وأربعة مراقبني ، وعشرين جندياً ، وبني أنه يف حالـة  
وبقـي  . )٤(حدوث خالف بني مدير اهليئة ومدير الشرطة يرفع األمر إىل امللك عبد العزيز

م ملـا صـدرت    ١٩٣٧مارس  ٢٨/ هـ  ١٣٥٦حمرم  ١٥به حىت  هذا النظام معموالً
)  ٢٨( ونصت يف مادا " نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر " تعليمات باسم 

  .)٥(على أن مجيع هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر مرجعها رئاسة القضاء
  

                                                 
هـ ، معهـد  ١٣٤٦/  ٣/  ٨، يف  ٢٥٠دينة رقم مارة املإمأخوذة األمساء من رواتبهم ، قرار ) ١(

 .اإلدارة 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٧/  ٢/  ١٤ي ، رقم بدون ، يف أمر ملك) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨صفر  ١٢، يف  ٢٣٨، عدد  لقرىجريدة أم ا) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٧/  ٢٦، يف  ٣٦٣قرار جملس الشورى ، رقم ) ٤(
إبراهيم : انظر  .هـ  ١٣٥٦/  ١/  ١٥نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الصادر يف ) ٥(

الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف ؛  ٢٣٠تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص  :العتييب 
 . ١١٧والنهي عن املنكر ، الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ص 
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  : األوقاف 
، ومهمتها هي احملافظة " خلزينة اجلليلة النبوية ا" كانت األوقاف يف العهد العثماين تسمى 

وكل ما ، على موجودات املسجد النبوي ، والعناية ا ، واحلرص على ترميمها وتعمريها 
أنه احملافظة على بقاء الوقف سليماً ، واحلرص على إنفـاذ مقتضـيات شـروط    ـمن ش

يف العهد السـعودي حممـد    وتوىل إدارا. )١(الواقفني ، والعمل على تنمية موارد الوقف
  .)٢(إبراهيم القاضي

م اجتمع مع أهـل  ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥عند زيارة امللك عبد العزيز األوىل للمدينة سنة 
وبدأ بالنظر يف إدارة احلرم واألوقـاف ،  ، املدينة واملوظفني وناقش معهم أمور مدينتهم 

فـاجتمع  ، ان املدينـة  وشكل جلنة لدراسة أوضاعها وتقدمي مقترحام ومناقشتها مع أعي
وأعلمهم أنه سيعيد تشكيل اإلدارتني ، وأعلن أمسـاء الـذين   ، بإداريت احلرم واألوقاف 

اختارم اللجنة ، وأعفى الباقني عن العمل وخصص هلم أعطيات ورواتـب وأعطيـات   
  .)٣(سنوية

 م تقدمت باقتراح١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦عند زيارة جلنة التفتيش واإلصالح للمدينة يف سنة 
، فتوىل إدارة احلرم عبداجلليل مدين ، إىل امللك عبد العزيز بفصل إدارة احلرم عن األوقاف 

وأعضـاء  ، حسني طه مديراً لألوقاف ، والشيخ صاحل حكيم معاونـاً لـه    السيدوعني 
وناصر بن ، السيد عبد اجلليل مدين ، والشيخ إبراهيم التركي : فخريون يف األوقاف هم 

  .)٤(والشيخ سعود دشيشه، الداغستاين عقيل ، وأبو بكر 
  .)٥(وكانت إدارة األوقاف مرتبطة بإمارة املدينة املنورة

                                                 
 . ١٤٤صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص : ياسني اخلياري ) ١(
املدينة املنورة : سلم  ؛ أمحد سعيد بن ١٢٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٢(

 . ٤٧يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢قرى ، عدد جريدة أم ال) ٣(
عـدد  هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القـرى ،  ١٣٤٦/  ٤/  ١٨ملكي ، رقم بدون ، أمر ) ٤(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٢٩
 . ٢٢٤العربية ، ص  البالد: فؤاد محزة ) ٥(
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مـن الـدور والـدكاكني    ) ٢٠٩٨(ويبلغ عدد األوقاف التابعة ملديرية األوقاف العامة 
  .)١(واملزارع واألفران واملقاهي

والثواب يف الغالب ، وكان الدافع للوقف هو رغبة الواقف يف احلصول من اهللا على األجر 
  : وهناك من وقف رغبة يف احملافظة على الثروة من التقسيم ، والواقفون هم 

  .كبار األثرياء الذين خيافون أن تقسم ثروام إذا وزعت  - ١
كثري من احلجاج الذين يأتون إىل املدينة ومعهم مبالغ كبرية ، فيشترون ا عقارات  - ٢

  .لى شيء من اخلدمات مث يوقفوا على احلرم أو ع
يأيت معظم املهاجرين إىل املدينة ومعه مالً يشتري به عقاراً يسكن فيه مث يوقفه بعـد   - ٣

  .موته 
يقوم بعض والة أمر املسلمني يف البالد اإلسالمية بشـراء عقـارات يف بلـدام أو     - ٤

  .)٢(البلدان ااورة هلم ويوقفوا على احلرم أو لغرض آخر
األوقاف باملدينة املنورة على املوظفني يف املسجد النبوي واملساجد األخرى  تصرف إدارة

واملدرسني وكل ما يتعلق ا من صندوق األوقاف ، وإذا حصل عجـز ومل تسـتطع أن   
تغطي املصروفات غطي العجز من إدارة املالية باملدينة املنورة ، وحيسـب قرضـاً علـى    

ويصرف جزء كبري مـن دخـل األوقـاف يف     . )٣(صندوق األوقاف يسدد مىت ما توفر
أما . )٤(إصالحها وترميمها ، والباقي من إيرادها ، ويصرف على حسب شروط الواقفني

األوقاف اليت يكون دخلها حمدوداً أو غري منتجة وحتتاج إىل ترميم ، فقد عملت احلكومة 

                                                 
 . ١٣١ – ١٣٠تعال معي إىل احلجاز ، ص : حممد سالح ) ١(
 . ٣٩املدينة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ٢(
ى ، ؛ قرار جملس الشور ٣هـ ، ص ١٣٤٧ربيع اآلخر  ٧، يف  ١٩٥عدد  جريدة أم القرى ،) ٣(

 .اإلدارة هـ ، معهد ١٣٤٦/  ١٠/  ٢١، يف  ١٨٨رقم 
هـ ، معهـد اإلدارة ؛ قـرار جملـس    ١٣٥٣/  ٢/  ٢٨، يف  ٢٨قرار جملس الشورى ، رقم ) ٤(

 . هـ ، معهد اإلدارة١٣٦١/  ٧/  ٣٠، يف  ١٢٨ء ، رقم الوكال
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املنـورة ، مث  ألف ريال إلصالح األوقاف يف املدينة ) ٤٠٠(على إقراض إدارة األوقاف 
  .)١(يسترد بعد ذلك من صندوق األوقاف

م صدر مرسوم ملكـي كـرمي   ١٩٣٦مارس  ٢١/ هـ ١٣٥٤ذي احلجة سنة  ٢٧ويف 
بتحويل مديرية األوقاف مبكة إىل مديرية عامة تربط ا سائر إدارات األوقاف ، وتعـيني  

مجيـع واردات   وذا أصـبحت . )٢(السيد عبد الوهاب نائب احلرم مديراً عاماً لألوقاف
صندوق أوقاف املدينة تدخل يف صندوق مديرية األوقاف مبكة ، ووحدت املسـتودعات  

  .)٣(كلها يف مستودع واحد حتت مأمور مكفول
مهمته املطالبة باإلجيـارات ،   –حمامي  –وكان ملكتب األوقاف باملدينة وكيل للدعاوى 

س ووضـع أيـديهم   واستخراج حجج االستحكامات على األوقاف بسبب تعدي النـا 
  .)٤(عليها

أما األوقاف اخلارجية فصدر نظام للمطالبة ا ؛ حيث أسست مجعية للمطالبـة حبقـوق   
أوقاف احلرمني الشريفني ، ومهمتها البحث بالطرق املمكنة املشروعة عن أموال األوقاف 

  .)٥(العائدة للحرمني الشريفني وأهلها يف أي جهة كانت
  
  
  
  

                                                 
م ، املطبعـة  ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢جاز ، القاهرة ، صور ومشاهدات من احل: حمي الدين رضا ) ١(

 . ١٧٣احلديثة التجارية ، ص 
،  ٧، عدد  ٩نهل ، جملد ؛ فؤاد رضا ، جملة امل ٢٢٥ – ٢٢٤البالد العربية ، ص : ؤاد محزة ف) ٢(

 . ٢٨١هـ ، ص ١٣٦٨رجب 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦١/  ٧/  ٣٠، يف  ١٢٨ء ، رقم قرار جملس الوكال) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦١/  ٧/  ٣٠، يف  ١٢٨ء ، رقم قرار جملس الوكال) ٤(
  . ٣هـ ، ص ١٣٥٠احلجة  ذي ٢٣، يف  ٣٨٥م القرى ، عدد دة أجري) ٥(
  
 



‐ ١٧٩  - 
 

السـيد عبيـد   : نورة للمطالبة بأوقاف احلرمني يف اخلارج ؛ وهم وانتخب وفد املدينة امل
  .)٣(، لزيارة األقطار اإلسالمية للمطالبة باألوقاف)٢(، والشيخ أبو بكر داغستاين )١(مدين

أكتـوبر   ١٤/ هـ ١٣٤٦ربيع اآلخر عام  ١٨استمر يف إدارة األوقاف حسني طه من 
ذه الفترة توىل إدارا عبيد مـدين  م ، وخالل ه١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢إىل عام  )٤(م١٩٢٧

، واستمر )٦(م الشيخ عبد العزيز أسعد١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢، مث عني يف عام )٥(مخسة أشهر
  .)٧(هـ ، وخلفه مصطفى عطار بعد ذلك١٣٧٦واستمر إىل سنة 

  .)٨(وكان مدير األوقاف يف املدينة املنورة يشارك يف عضوية جملس األوقاف العام مبكة

  
  

                                                 
م ، التحق حبلقات املسجد النبـوي ،  ١٩٠٦/ هـ ١٣٢٤ولد باملدينة عام : يد مدين السيد عب) ١(

دارة املدينة ، وعني مديراً ألوقاف املدينة ، واختري عضواً يف جملس الشورى إيف جملس  اًانتخب عضو
أمحد أمني : انظر . م ١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦تاريخ ، تويف سنة ه مؤلفات يف النائباً عن املدينة ، وكان ل

 . ٩٣ – ٩٢، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : مرشد 
/ هــ  ١٢٩٦لداغستاين املدين ، ولد عام هو أبو بكر عمر بن أيب بكر ا: أبو بكر الداغستاين ) ٢(

دينة وخطباء املسـجد النبـوي ،   قام بعدة رحالت لطلب العلم والرزق ، أحد علماء امل، م ١٨٧٨
ود دالء واألوقاف والس البلدي ، وكان أهل املدينة خيتارونه كموفانتخب عضواً يف جملس هيئة األ

ـ : انظر . م ودفن بالبقيع ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢عنهم إىل امللك عبدالعزيز ، تويف عام  د أمـني  ـأمح
 .٧٠، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج  :مرشد 

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤ة مجادى اآلخر ١٥، يف  ٥٦٢م القرى ، عدد جريدة أ) ٣(
عـدد  هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القرى ، ١٣٤٦/  ٤/  ١٨أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ٤(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٢٩
 . ٤١٨فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٥(
 ٢٩، يف  ٩٦٦؛ وعـدد   ٢هــ ، ص  ١٣٦٢صفر  ١٤، يف  ٩٤٧لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٦(

 . ١هـ ، ص ١٣٦٢ة مجادى اآلخر
 . ٤١٨فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٧(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٧/  ٣/  ١٥، يف  ٥٠ورى ، رقم قرار جملس الش) ٨(
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  : البلدية والصحة - د 

  
  :البلدية 

ن يتوىل منصبها كان شبه وم، الدولة العثمانية  عهد عرفت املدينة املنورة وظيفة البلدية منذ
للمدينة يف تصرفاته من حيث العقوبات والغرامات الـيت تصـل إىل اجللـد     حاكم ثان

، األمر باملعروف والنهي عن املنكر  اليوم ويضاف إليهوالسجن ، وكان يقوم بعمل البلدية 
حيث ألغيت وظيفـة  ؛ م ١٩١٠/ هـ ١٣٢٨اسم احملتسب حىت سنة  وكان يطلق عليه
  .)١(وحددت مسؤولياته" البلدية " اسم احملتسب وأبدلت ب

 نصت على إنشاء إدارات حملية تعـىن  وعند صدور التعليمات األساسية للملكة احلجازية
 .)٢(واـالس البلديـة   لديةرمست بذلك اخلطوط األساسية لعمل البفبالشؤون البلدية ، 

ومبوجب هذه التعليمات شكل الس العمومي البلدي يف املدينة املنورة الذي يتكون من 
اء يتم انتخام من أصحاب العقار والوقف ومن أرباب احلرف والصـنائع ،  ـمثانية أعض

ثـالث  ويعينون من قبل صاحب اجلاللة امللك أو نائبه العام بعد انتخام ، ومدة العضوية 
واملهمة الرئيسة هلذه االس هي النظـر يف   .وجيوز إعادة انتخام لفترة أخرى ، سنوات 

اذ القرارات لتـأمني حسـن جرياـا    ـواخت، كافة  األمور واملسائل املتعلقة بالبلديات
وانتظامها ، وتعقد مرة يف الشهر على األقل ، ويرفع تقريرها للنائب العام ، وحيـال إىل  

ول أمـام الـس   ؤس البلدية مسـورئي. مث يرفع بعد ذلك إىل امللك ، ورى جملس الش

                                                 
املنورة عـرب   املدينة: ؛ أمحد الربادعي  ٤٦ – ٤٥فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ١(

 . ١٣٣التاريخ ، ص 
هــ ،  ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد ريدة أم القرى ـج: التعليمات األساسية ، انظر ) ٢(

 . ١٩١البالد العربية السعودية ، ص : ؛ فؤاد محزة  ٤ – ٣ص 
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ـ ومكلف بإعطاء اجلواب الصحيح املقنع على اال، البلدي   ةستيضاحات واألسئلة املوجه
  .)١(له

الشـيخ حممـد   : وأول من انتخب يف الس البلدي باملدينة املنورة كأعضاء دائمني هم 
، والشيخ يوسف حوالة ، والسيد عبـداهللا برزجنـي ،    القاضي ، والشيخ سليمان إلياس

  .)٢(برئاسة حممد حسن السمان
، وإبراهيم  السيد عبد اهللا برزجني: وأعيد انتخاب الس البلدي بعد ثالث سنوات وهم 

باشا ، والشيخ محزة حالبة ، والسيد عباس سقاف ، والشيخ يوسف حوالة ، والشـيخ  
  .)٣(حممد رعيز

ت الس البلدي كل ثالث سنوات ، وكان له دور يف خدمـة املدينـة   وتوالت انتخابا
  .وأهلها وزوار املسجد النبوي 

م زيدت أعماله ، فأصبح ينظـر يف  ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧وعندما صدر نظام البلدية عام 
كافة األمور املتعلقة بالبلدية ، وتقرير ما يلزم حلسن سريها ، ودراسة األنظمة والتعليمات 

واالقتراحات ، وتقرير الرسوم وتعديلها ، ومتابعة العقود اليت تقوم ا البلدية مع واملشاريع 
  .)٤(املوظفني األجانب أو مع املقاولني واملشاريع وااللتزامات اليت يقومون ا

وهناك جملس بلدي فخري له رئيس وأعضاء عن كل حملة ، وله حق النظر يف مشروعات 
فإذا اشترك هذان السان يكون . املتعلقة باملصلحة العامة اإلصالح البلدي ومجيع القضايا 

وكان الس الفخري يف املدينة يعمل بالتعليمات اليت يعمل ا .  )٥(رئيس البلدية رئيسهما

                                                 
جريدة : من التعليمات األساسية ، انظر  ٧٠ – ٦٩ – ٦٨ – ٦٧ – ٦٥ – ٦٣ – ٦٢مواد ) ١(

 . ٤ – ٣هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد رى أم الق
: ؛ عبد الباسط بـدر   ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(

 . ١٨٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 
هــ ،  ١٣٤٩/  ١/  ٤، يف  ٦لشورى ، رقم قرار جملس ا: انظر . االسم األخري غري واضح ) ٣(

 .إلدارة معهد ا
جملة املنهل ، : ؛ فؤاد رضا  ٨هـ ، ص ١٣٥٧رمضان  ١٩، يف  ٧٢٧رى ، عدد جريدة أم الق) ٤(

 . ٢٣٩هـ ، ص ١٣٦٨ ، حمرم ٦، ج  ٩جملد 
 . ١٤١معي إىل احلجاز ، ص  تعال: حممد سالح ) ٥(
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وكان اهلدف من تكوين هيئات حمليـة هلـا املعرفـة بشـؤون     .  )١(جملس مكة الفخري
حيتاج إليه من خدمات ، وإيصال طلبام  واحتياجات احلي ؛ لتستطيع خدمته والنظر فيما

  .)٢(للمسؤولني
مد حسـني ، ناصـر   ـطه حم: وأول األعضاء الذين مت انتخام يف الس الفخري هم 

  .)٣(التركي ، أمحد عطا اهللا ، كامل خوجة
وهناك جلان إلدارة البلدية تتكون من رؤساء شعب البلديات تعقد اجتماعاا أسـبوعياً  

البلدية ، وتنحصر مهمتها يف تعيني الوجوه التطبيقيـة ملقـررات اـالس    برئاسة رئيس 
العمومية البلدية ، وإجراء التدقيق يف كل ما حيال إليها من األوراق واملعامالت واختاذ مـا  

  .)٤(جيب ، وعند الضرورة تعقد اجتماعها يف األسبوع مرتني أو أكثر حسب احلاجة
ملدينة املنورة يف عمل البلدية ، واألخـذ بـرأيهم ،   وبصدور هذه التعليمات أشرك أهل ا

  .وتقدمي مقترحام وطلبام ملناقشتها ، وعمل كل ما يطور وينظم مدينتهم 
م ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦، مث جاء بعده سنة )٥(وأول من عني رئيساً لبلدية املدينة ذياب ناصر

ـ .  )٦(م الشيخ حممد السمان١٩٢٧ اب ؛ كمـا  وكان يتم اختيار رئيس البلدية باالنتخ
م ؛ حيث جرت انتخابات لرئيس البلدية ، وحصـل  ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨حدث يف عام 

م ، فعني ١٩٤٢/ هـ ١٣٦١، وبقي يف منصبه حىت سنة  )٧(عبدالقادر غوث على األغلبية

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥/  ١١/  ٦، يف  ١٤٤٩ينة رقم خطاب إمارة املد) ١(
 .١٩١البالد العربية السعودية ، ص : زة فؤاد مح) ٢(
: ؛ عبد الباسط بـدر   ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩عدد جريدة أم القرى ، ) ٣(

 . ١٨٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 
 ٣، يف  ٩١، عـدد  جريدة أم القرى : انظر  .من التعليمات األساسية  ٧٩ – ٧٨ – ٧٧مواد ) ٤(

 . ٤ – ٣هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول 
 . ١٢٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ٢٦، يف  ١٤٩عدد جريدة أم القرى ، ) ٦(
ـ ١٣٥٨/  ٢/  ٢٧، يف  ٢٢قرار جملس إدارة املدينة رقم ) ٧( د اإلدارة ؛ جريـدة أم  ـهـ ، معه

 . ٤، ص  هـ١٣٥٨ربيع اآلخر  ٢٨، يف  ٧٥٧عدد القرى ، 
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م عني أمني مـدين  ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩، ويف )١(فعني السيد مصطفى عطار رئيساً للبلدية
  .)٢(رئيساً عاماً للبلدية

ئرة قائمة بنفسها يف إيرادها ومصروفاا ، ومرتبطة يف شؤون إدارا بأكرب جهة والبلدية دا
إدارية يف املدينة وهي إمارة املدينة ، وليس إلدارة املالية عالقة ا إال يف اإلشراف علـى  

  .)٣(حساباا
غاز وواردات البلدية من الرسوم اليت تفرضها على كل رأس من املاشية يباع يف املدينة ، وال

، ورسم رخص البناء علـى كـل ذراع   )٤(والبرتين ، ورسم النظافة واإلنارة على احملالت
 )٥(مربع قرش واحد ، والترميمات ورسوم وضع املكاييل واملوازيني ، ورسـم القنطاريـة  

وعندما زادت مصروفاا مع التوسـع يف البنـاء   .  )٧(وأجور أمالك البلدية )٦(والكوشان
يكون لبلدية املدينة نصف ريال سعودي على كل حـاج يـرد إىل   واإلنشاء ، تقرر أن 

م ، ويكون أيضاً هلا رسم من الطرود الربيدية ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥اململكة اعتباراً من عام 

                                                 
تعلـم ودرس بكتاتيـب    م ،١٨٩٧ / هـ١٣١٥ولد يف املدينة عام : مصطفى حسن عطار ) ١(

بلدية املدينة املنـورة   سسطنبول ، شغل منصب رئيإودرس يف ، باملدرسة احملمدية  قلتحاو، املسجد 
 :أمحد أمني مرشـد  : انظر  .م ١٩٧٥/  هـ١٣٩٥م ، تويف عام ١٩٤٨/هـ١٣٦٨واستقال سنة 

 . ٣٠-٢٩، ص  ٤وذكريات األحبة ، ج طيبة 
 . ٤٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٢(
هـ ، معهد اإلدارة ؛ ١٣٤٦/  ٨/  ٣، يف  ٢١٤ارة ، رقم مخطاب أمانة العاصمة املقدسة لإل) ٣(

 . ٤١٣، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : ؛ خري الدين الزركلي 
قـرار جملـس   : انظر . مريين شهرياً على الدكاكني بال تفريق بني أمهية املوقع استيفاء قرشني أ) ٤(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٢/  ٧/  ٢٠، يف  ١٦٤شورى رقم ال
 .مقياس للموازين يعادل مائة رطل ) ٥(
وسيارات اللواري ، رسم يؤخذ على كل سيارة خترج من املدينة مبلغ عشرة قروش : الكوشان ) ٦(

خطـاب  : انظـر  .  ؤخذ منها رسومفال ت اًاحتياطكانت اليت حتمل ركاباً أو و ، اًقرش ١٥اللواري 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ١٠/  ٢١، يف  ١٨١ى ، رقم البلدية لس الشور

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٧/  ٢٩، يف  ٨٨ورى ، رقم قرار جملس الش) ٧(
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م ، ويف حال مل تكف هذه املوارد ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧الواردة إىل املدينة اعتباراً من عام 
  .)١(حتصل على قرض من إدارة املالية

فات بلدية املدينة املنورة فكانت تشمل رواتب املوظفني وأعمال النظافة واإلنارة أما مصرو
  .)٢(والتعمري وإزالة املباين لتوسيع الشوارع وإصالح الطرق

وبسبب كثرة دخل بلدية املدينة فقد شكلت هيئة متخصصة حملاسبة البلدية والتـدقيق يف  
  .)٤(على جملس الشورى ، وتعرض ميزانيتها)٣(احلسابات الواردة واملنصرفة

أما املهام امللقاة على عاتق بلدية املدينة فهي العناية بالصحة العامة ؛ من حيث مراقبة نظافة 
األطعمة والصناعات القائمة على إحضارها ، ونظافة شوارع املدينة ، ومكافحة وجتفيف 

يلية ، ومراقبة اللحوم املستنقعات ، والعناية بااري العامة ، وإنارة الشوارع واحلراسة الل
واازر ، ورصف الشوارع وإصالحها ، ومراقبة املنازل واألبنية ومسـتودعات الكـاز   

، ونظافة األحياء اليت يسكنها احلجـاج   )٥(، والعناية بكبار ضيوف الدولة) الكريوسني(
، ومنع التعدي علـى   )٦(عالوة على أعمال النظافة االعتيادية حفاظاً على صحة احلجاج

الساحات العامة والشوارع واألراضي اخلالية غري اململوكة ألحد ، وإحصـاء العقـار ،   
وإنشاء األسواق ، وحتديد األماكن لبيع احلطب والفحم واخلضار ، وتأسيس أفران خارج 

، ومراقبة املوازيني واملكاييل واملقاييس ، واإلشراف على املقـابر  )٧(البلدة حلرق النفايات

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٥/  ١١/  ٥، يف  ٣٦٠رى ، رقم قرار جملس الشو) ١(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٧/  ٢٩، يف  ٨٨ورى ، رقم قرار جملس الش) ٢(
هـ ، معهد ١٣٤٦/  ٢/  ٣، يف  ١٤٨ورة ، رقم مارة املدينة املنإخطاب إىل النائب العام من ) ٣(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٧/  ٦/  ١، يف  ١٢٤ورى ، رقم معهد اإلدارة ؛ قرار جملس الش
 .٢٤٢هـ ، ص ١٣٦٨، يف حمرم  ٦، ج  ٩ل ، جملد جملة املنه: اد رضا فؤ) ٤(
 . ١٩٢ – ١٩١البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٥(
هــ ،  ١٣٤٥األوىل  مجادى ١٤، يف  ١٠١جريدة أم القرى ، عدد : نظام إدارة احلج ، انظر ) ٦(

 . ٤ص 
 . ٢٣٨ – ٢٣٧هـ ، ص ١٣٦٨رم ، يف حم ٦، ج  ٩ل ، جملد جملة املنه: فؤاد رضا ) ٧(
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يم الذبح واملساخل ، والرفق باحليوان ، وحتديد احلمولة املقبولة ، وتعـيني  واملغاسل ، وتنظ
  .)١(اجلزاء ملن خيالف

م صدر نظام البلدية الذي حدد أعمـال  ١٩٣٨سبتمرب  ١٥/ هـ ١٣٥٧رجب  ٢٠ويف 
  .)٢(البلدية وواجباا وكان أكثر مشوالً

  :املدينة املنورة أعمال بلدية 
املستنقعات املوجودة يف أطرافها ، وتسوية احلفر اليت تتجمع اهتمت بلدية املدينة بتجفيف 

؛ وذلك ملنع تكاثر البعوض واحلشرات ؛ ملا تسببه مـن روائـح كريهـة ،     )٣(فيها املياه
وألمهية .  )٤(وانتشار لألمراض الوبائية ؛ لذلك قامت بشراء سيارات رش وحتميل للنفايات

دينة لتـأمني رش الشـوارع وغـرس    وألمهية هذا األمر قدمت احلكومة قرضاً لبلدية امل
  .)٥(األشجار على حافيت الطرق

كانت املدينة عبارة عن مبان متراصة من املنازل إىل املتاجر واملدارس واألربطـة حتـيط   
،  )٦(باملسجد النبوي ذات طابقني أو ثالثة طوابق ، وتتصف املنـازل بصـغر املسـاحة   

، )٧(كثر فيها املنحنيات احلادة والسـدات وشوارعها غري املنتظمة ضيقة يسموا أزقة ، وت

                                                 
 ١٩، يف  ٧٢٧رى ، عدد جريدة أم الق: هـ ؛ انظر ١٣٥٧/  ٧/  ٢٠البلدية الصادر يف نظام ) ١(

 . ٣هـ ، ص ١٣٥٧رمضان 
هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم القـرى ، عـدد   ١٣٥٧/  ٧/  ٢٠، يف  ٨٧٢٣أمر سامٍ رقم ) ٢(

 . ٣ ، ص هـ١٣٥٧رمضان  ٢٩، يف  ٧٢٧
 .٢هـ ، ص ١٣٤٨مجادى األوىل  ١٥، يف  ٢٥٢د أم القرى ، عد جريدة) ٣(
؛ قـرار جملـس    ٢هــ ، ص  ١٣٤٨مجادى األوىل  ٨، يف  ٢٥١دد جريدة أم القرى ، عـ) ٤(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥/  ٦/  ٢٨، يف  ١٧٩رى ، رقم الشو
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥/  ١/  ٢٠، يف  ١٩ورى ، رقم قرار جملس الش) ٥(
جملة املنـهل ،  : ؛ حامت عمر  ٤١١ – ٤٠٧، ص  ١مروة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا  )٦(

 . ٦٥هـ ، ص ١٤١٣، الربيعان  ٤٩٩، عدد  ٥٤جملد 
الرحلة احلجازية ، : حمد لبيب البتنوين ـم :انظر  .س هلا منفذ ـوارع اليت ليـالش: السدات ) ٧(

،  النمـو والـتغريات  .. . نورة التركيب الوظيفياملدينة امل: ؛ عمر فاروق السيد رجب  ٣٣٩، ص 
 . ٢٥ ص، م ١٩٧٧ / هـ١٣٩٧ القاهرة ، دار غريب للطباعة ،
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، فال توجـد  )١(فقد كانت وسيلة النقل يف السابق داخل املدينة مقتصرة على عربية الكروا
شوارع فسيحة ، مما دفع احلكومة للتدخل يف توسيعها ، وكان أول الشوارع الذي نـال  

/ هــ  ١٣٣٤ اهتمام احلكومة شارع قباء الذي فتحه فخري باشا حاكم املدينة سـنة 
كـم تقريبـاً   ) ٣(م ، وجعله طريقاً مستقيماً من باب قباء إىل مسجد قباء بطول ١٩١٥

متراً ، ومل يدفع ألصحاب األمالك اليت فتح فيها الشارع أي تعويض ، فلما  ١٢وعرض 
وجاءت احلكومة السعودية تقدم أصحاب البساتني واألراضـي   )٢(زالت الدولة العثمانية
إىل امللك عبد العزيز يطالبون ا ، وقام بعضهم اآلخـر باسـترجاع   الذين أخذت منهم 

أرضه بالقوة ، فأمر امللك عبدالعزيز بأن حتال القضية إىل احملكمة الشرعية فتحكم فيهـا ،  
، فرجع الطريق إىل وضـعه القـدمي   )٣(فجاء احلكم ألصحاب األراضي باستعادة أراضيهم

، فقـام  )٤(، باإلضافة إىل وجود احلفر واألخاديدمتعرجاً ضيقاً ال يزيد عرضه عن مترين 
وكيل إمارة املدينة األمري عبدالعزيز بن إبراهيم بشراء ست عشرة قطعة مـن األراضـي   

علها وقفاً هللا ، وتربع بعضهم اآلخر بأراضيهم ، فأعادت البلديـة  ـالواقعة عليه مباله وج
بينما الطريق القدمي ال يقل  متراً ، ١٧٥٠ديد ؛ حيث بلغ طوله ـفتحه مرة أخرى من ج

  .)٥(متراً) ١٢(كلم ، وأصلحت احلفر والتعرجات اليت كانت فيه ، وأصبح عرضه  ٣عن 

                                                 
 . ١٩٦صور وذكريات عن املدينة ، ص : عثمان حافظ ) ١(
آثـار  : ؛ عبد القدوس األنصاري  ٣٣٦ – ٣٣٥فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٢(

 . ٧٩، ص  ٤ لمية التجارية باملدينة املنورة ، طاملدينة املنورة ، املكتبة الع
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤أمر ملكي ، رقم بدون ، ) ٣(
آثار املدينـة  : د القدوس األنصاري ـ؛ عب ٣٣٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٤(

 . ٧٩املنورة ، ص 
فصول من : حافظ ؛ علي  ٢هـ ، ص ١٣٥١رجب  ٢٦، يف  ٤١٥لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٥(

؛ عبد الباسـط   ٧٩ة املنورة ، ص ـآثار املدين: ؛ عبد القدوس األنصاري  ٣٣٦تاريخ املدينة ، ص 
 . ٢٠٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : بدر 
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وتبليطه بصورة منظمـة باحلجـارة حسـب     )١(وقامت بلدية املدينة بتعبيد شارع العينية
حيـد  ، وهو الشارع الو)٢(اإلمكانيات املتوفرة يف ذلك الوقت ، وردم احلفر املوجودة فيه

املستقيم ، وبنيت على جوانبه الدكاكني ، وقد أزيلت اجلهة الشمالية من الشـارع مـع   
وعبدت البلدية أيضاً الشارع العام من باب العنربية إىل بـاب  .  )٣(بداية التوسعة السعودية

) ٢٢٣٠٨٠(متراً مربعاً ، وكلـف  ) ١٤٨٧٢(الشامي إىل باب السالم ، وتبلغ مساحته 
  .)٤(رياالً
م استخدمت البلدية أول مرة اإلسفلت يف تعبيـد طـرق   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢نة ويف س

طريق قباء ، وطريق أحد ، وبئـر عـروة ،   : املساجد األثرية اخلارجة عن املدينة ؛ مثل 
كيلـو متـر ،   ) ١٥(، وبلغ طول الطرق املعبدة باإلسـفلت  )٥(والعقيق ، ومسجد الفتح

  .)٧(بيح الكهربائية، وأنارت شوارعها باملصا )٦(وأنشأت اجلسور

                                                 
مناخة غرباً ، وقد أحدثه فخري باشا ملـد  ـرقاً إىل الـاب الرمحة شـشارع العينية ميتد من ب) ١(

: انظر . روره ببستان الشيخ العيين الذي اخترقه ـحلرم ، وامسه مأخوذ من مخط سكة احلديد إىل ا
صـور   :عثمـان حـافظ   : ، انظر  ٣٥ياسني اخلياري ، صورة احلياة االجتماعية يف املدينة ، ص 

املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، :  ؛ أمحد سعيد بن سلم ٦٠وذكريات من املدينة ، ص 
 . ١٨٦ص 

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨مجادى األوىل  ١٥، يف  ٢٥٢د جريدة أم القرى ، عد )٢(
 . ٦٠صور وذكريات من املدينة ، ص  :عثمان حافظ ) ٣(
دليل اململكة : ؛ فؤاد شاكر  ٥هـ ، ص  ١٣٦٨حمرم  ٤، يف  ١٢٣٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 . ٢٨٦العربية ، ص 
، يف  ١٤٨٢؛ وعـدد   ١هـ ، ص ١٣٧٢خر ربيع اآل ٢، يف  ١٤٤٣عدد جريدة أم القرى ، ) ٥(

خالصة مقتضبة عن مشروع توسعة احلرم النبوي : سعد درابزوين أ؛  ٣هـ ، ص ١٣٧٢شعبان  ٢٠
أمحد بن عبـد احلميـد   : الشريف ، ملحقة بتحقيقه كتاب عمدة األخبار يف مدينة املختار ، تأليف 

 . ١١، ص  ٣العباس ، ط 
 .١١جاز ، ص تعال معي إىل احل: حممد سالح ) ٦(
 .٢هـ ، ص ١٣٤٧شعبان  ٢١، يف  ٢١٤رى ، عدد جريدة أم الق) ٧(
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، وعملـت  )١(وقامت ببناء مراحيض عامة وسط املناخة وبناء األفران الفنية حلرق القمائم
  .)٢(على بناء صهريج للماء خارج باب ايدي بالقرب من باب العريب

توسعت املدينة ووصل العمران فيها إىل مشارف اخلندق عند جبل سلع ، مث جتـاوزه إىل  
ودخلت أجزاء يسرية منه إىل منطقة العمران ، وأصبحت األجزاء الباقية منطقة القبلتني ، 

ريق وتتجمع فيها مياه األمطـار إىل أن جتـف حبـرارة    ـمنه أشبه حبفر عميقة تقطع الط
الشمس ، وتلقى فيها الفضالت وبقايا اهلدم ، وحتول هذا املعلـم التـارخيي إىل جممـع    

واجلراثيم ، فقامت البلدية بردم احلفر املتبقيـة يف   للنفايات واملياه امللوثة ومواطن البعوض
م لتحقيـق  ١٩٥٠/ هــ  ١٣٧٠، وأزالت السور عـام   )٣(م١٩٤١/ هـ ١٣٦٠عام 

، واجته الناس إىل اإلفادة من أحجاره يف )٤(التوسعة العمرانية بعد أن عم األمن واالستقرار
  .)٥(بناء منازهلم

، وخصصت سـوقاً  )٦(متدة يف شارع العنربيةوعملت البلدية على إزالة قضبان احلديد امل
،  )٧(خاصاً للجزارين منظماً وفق الشروط الصحية ، وجهزت عربات خاصة لنقل اللحم

  .)٨(وكلفت اجلزارين بوضعه داخل دواليب خمصصه لذلك

                                                 
 . ٥هـ ، ص ١٣٦٨حمرم  ٤، يف  ١٢٣٤قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٨/  ٤/  ١يف  ، ٤٧٠قرار جملس الشورى ، رقم ) ٢(
التاريخ الشامل : ط بدر ؛ عبد الباس ٢هـ ، ص ١٣٦٠حمرم  ٢١،  ١٩٠ملدينة ، عدد جريدة ا) ٣(

 . ٢٢١ – ٢٢٠، ص  ٣الشامل للمدينة ، ج 
هـ ، ١٤١٣، الربيعان  ٤٩٩، عدد  ٥٤لد جـجلة املنهل ، مـم :الشيخ عبد اهللا بن زاحم ) ٤(

يز ، الرياض اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العز :؛ عبد الفتاح حسن أبو على  ٢٧١، ص 
 . ٢٦١م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، دار املريخ ، 

 .١٠٢حاج يف اجلزيرة العربية ، ص : هاري سانت فيليب ) ٥(
 . هـ١٣٥٥/  ٩/  ٦، يف  ٧٦/  ١/  ١٨م قرار ملكي ، رق) ٦(
 .، معهد اإلدارة  ٣هـ ، ص ١٣٦٢خر ربيع اآل ٤، يف  ٩٥٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٧(
  . ٢هـ ، ص ١٣٥٩حمرم  ٢٠، يف  ٤٥٠جاز ، عدد جريدة صوت احل) ٨(
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وشجرت داخل املدينة بأشجار النيم ، وطريق قباء بأشجار األثل ، وزادت سيارات الرش 
  .)١(للقضاء على البعوض

وأزيلت عمارة قيادة أهلجانه املعروفة بالسبيل قرب قلعة الباب الشامي ، كما أزيلت القلعة 
  .)٢(بكاملها فيما بعد ، وهدم مبىن البلدية وأدخل يف توسعة الشارع

د النبوي أنشئت طرق جديدة ، ووسعت األزقة احمليطـة باملسـجد   ـومع توسعة املسج
، )٣(متراً ، وفرشت بالرخـام األبـيض   ١٨ – ١٢النبوي ، فأصبحت الشوارع ما بني 

ميدان باب السالم ، وميدان باب ايدي ، وميـدان  : وأقيمت امليادين الفسيحة ؛ مثل 
  .)٤(باب جربيل

وعملت البلدية مظلة كبرية يف مطار املدينة املنورة مزودة باملاء والكهرباء ودورات املياه ، 
ة جبوار مظالت إدارة احلج ؛ ألا املركز الرئيسي وأضافت دورات مياه عمومية يف املناخ
  .)٥(يف الذهاب واإلياب إىل مكة املكرمة

  :الصحة 
تفتقر إىل الطب احلـديث وإن   -كغريها من مدن اجلزيرة العربية  -كانت املدينة املنورة 

/ هـ ١٢٩٣ – ١٢٧٧( أسسته والدة السلطان عبد العزيز  )٦(كان فيها مستشفى واحد
عرف مبستشفى الغرباء يف جهة باب السـالم يف شـارع ضـيق    ) م ١٨٧٦ – ١٨٦٠

ومزدحم ، وكانت ترسل إليه أطباء وصيادلة وقـابالت ، وكـان صـغرياً أقـرب إىل     

                                                 
 . ٣هـ ، ص ١٣٦٢ربيع اآلخر  ٤، يف  ٩٥٤عدد  دة أم القرى ،جري) ١(
 .١٦٠آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٢(
 . ٨٩صور وذكريات عن املدينة املنورة ، ص : عثمان حافظ ) ٣(
،  ٥ط  تاريخ احلرمني احلرم املكي واحلرم املدين ، مكة ، مطابع دار الثقافـة ، : عباس كرارة ) ٤(

 . ١٩٦ – ١٩٥م ، ص ١٩٧١/ هـ ١٣٩١
ربيع  ٢،  ١٤٤٣؛ عدد  ٢هـ ، ص  ١٣٧٢صفر  ١٢، يف  ١٤٣٦جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(

 . ٢ – ١هـ ، ص ١٣٧٢اآلخر 
املدينة املنورة : ؛ أمحد سعيد بن سلم  ١٤٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٦(

 . ١٣٩املنورة يف القرن الرابع عشر ، ص 
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، وال توجد صيدلية يف املدينة )١(املستوصف منه إىل املستشفى ، فال يتسع إال لعشرة أسرة
الناس إىل التطبب مبا هو متاح هلـم مـن   ، فتوجه )٢(إال فيه ، وقليل ما يوجد فيها الدواء

، وجتبري الكسور باجلبائر ولفهـا ،  )٣(أدوية لدى العطارين ، والتداوي بالكي أو بالعسل
  .، وغريها من الطب الشعيب  )٤(وفصد العيون

يقع بالقرب مـن املسـجد    فى عرف بدار الشفاء لألمراض النفسيةـووجد أيضا مستش
األوبئة منتشرة يف املدينة املنورة بسبب عدم النظافة وتلوث وكانت األمراض و.  )٥(النبوي

  .)٦(وتلوث املياه باجلراثيم ، واالزدحام الشديد مع قدوم موسم احلج

  :التطور الصحي يف عهد امللك عبد العزيز 
من اجلوانب اليت اهتم ا امللك عبد العزيز ونال جل اهتمامه بعد األمن الناحية الصحية ، 

السياسية يف اجلزيرة العربية مع دخول مكة املكرمة عن االهتمام ـا ،  فلم تشغله األمور 

                                                 
التنظيمـات  : ؛ هيا بنت عبداحملسن البابطني  ٤١٤، ص  ٢مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت ) ١(

/ هـ ١٤٢٤،  ١اإلدارية لشئون احلج يف عهد امللك عبدالعزيز ، الرياض ، الناشر مكتبة الوفاء ، ط 
 . ٢٥٤م ، ص ٢٠٠٣

زيز دولتشني إىل مكـة  بد العاحلج قبل مئة سنة الرحلة السرية للضابط الروسي ع: يم رزيفان في) ٢(
 .١٤٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : ؛ حممد حسني زيدان  ١٧٠م ، ص١٨٩٩ - ١٨٩٨

املدينة املنورة : ؛ أمحد سعيد بن سلم  ١٤٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٣(
 . ١٣٩يف القرن الرابع عشر ، ص 

 ١٣١٩ات الصحية يف عهد امللك عبد العزيز من عام جنازاإل :حممد العيسى ويوسف احلميدان ) ٤(
العزيز ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية ،  ملؤمتر العاملي لتاريخ امللك عبدهـ ، ا١٣٧٣ –

ملكة هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس امل١٤٠٦ربيع األول  ٢٣ – ١٩الرياض 
 . ٥٩٠م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩العربية السعودية شوال 

احلـج  : م رزيفان ـيفي: انظر  .لألوقاف اسطنبول ، وكان يتبع إتربع ببنائه بعض األتراك من ) ٥(
 . ٢٢٨ة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص ـمك: ؛ حممد عمر رفيع  ٨٧قبل مئة سنة ، ص

احلج مرافق : ؛ وليد حممد مجيل  ٣٦٥رحالت يف شبه جزيرة العرب ، ص : جون بوركهارت ) ٦(
  . ١٢٥العزيز ، ص ماا املدينة يف عهد امللك عبداحلج وخد
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فأول عمل قامت به احلكومة السعودية يف هذا املوضوع هو تنفيذ بعض التدابري الصـحية  
  .)١(الالزمة لوقاية احلجاج من األمراض الوبائية

لصحة م أنشأ امللك عبد العزيز مديرية ا١٩٢٦مارس  ١٢/ هـ ١٣٤٤شعبان  ٢٧ففي 
واإلسعاف إلدارة املستشفيات واملستوصفات اليت كانت قائمة يف احلجـاز وتطويرهـا   

وتأسيس مستشفيات جديدة وربطها ، وتزويدها بكل ما حتتاجه من أطباء وفنيني وأدوية 
بإدارا ، وقد بذل جهداً كـبرياً   )٢(وكلف حممود محدي، بنائب جاللة امللك يف احلجاز 

  .)٣(ىل لتأسيس اخلدمات الصحيةيف وضع اللبنات األو
 )٤(م صدر نظام مصلحة الصـحة العامـة  ١٩٢٧يناير  ١٨/ هـ ١٣٤٥رجب  ١٤ويف 

واإلسعاف الذي حدد بأن مديرية الصحة هي اجلهة املسؤولة عن األمور الصحية العامة ، 
تأسـيس  : وأهم أعمال إدارة الصـحة  . وتأليف جملس صحي حتت رئاسة النائب العام 

. واملستوصفات ، واملستشفيات السيارة وتعـيني األطبـاء االختصاصـيني     املستشفيات
ق األنظمة احملليـة والقـوانني   ـواملسامهة واالشتراك يف املؤمترات الصحية العامة ، وتطبي

                                                 
: ؛ هيا بنت عبد احملسن البابطني  ١هـ ، ص ١٣٤٣رجب  ١،  ١١أم القرى ، عدد  جريدة) ١(

 . ٢٥٤العزيز ، ص رية لشؤون احلج يف عهد امللك عبدالتنظيمات اإلدا
يف حروبه ، وقـد واله امللـك   كان أول طبيب خاص رافق امللك عبد العزيز : حممود محدي ) ٢(
،  ٣٠أم القرى ، عدد جريدة : انظر . ق ـوهو سوري من مدينة دمش، ون الصحية باحلجاز ؤالش
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤حمرم  ٢
م ، مث خلفه ١٩٤٢ / هـ١٣٦١استمر حممود محدي على رئاسة مديرية الصحة حىت وفاته عام ) ٣(

ي بك ، الذي قدم استقالته وشغل منصـبة أديـب   حي ررئيس الصحة البحرية واحملاجر جبده الدكتو
العزيز ، جنازات الصحية يف عهد امللك عبداإل: يوسف احلميدان وحممد أمحد العيسى  : انظر. احلبال 

هـ ، ١٣٦٨، رمضان شوال  ١٠ – ٩، ج  ٩جملة املنهل ، جملد  :؛ فؤاد رضا  ٦٠١ - ٥٩٠ص 
 . ٣٧٧ص 

 . ٤٤٣، ص  ٢يف عهد امللك عبد العزيز ، ج  شبه اجلزيرة: خري الدين الزركلي ) ٤(
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مشاريع امليـاه ، وسـكىن   : ( الدولية ، واملسامهة واالستشارة يف املشاريع العامة ؛ مثل 
  .)١()احلجاج ، والبلدية 

يرية الصحة العامة مركزها مبكة املكرمة ، وافتتحت فروع هلا يف مدن اململكة الكبرية ومد
بلغت سبع مديريات للصحة ، كان من ضمنها مديرية صحة املدينة املنورة اليت مل تكـن  
خدماا مقصورة على املدينة فقط ؛ بل مشلت مستوصف حائل واجلوف ، ومركز العـال  

  .)٢(ا أيام احلج مستوصف املسيجيدوقريات امللح ، ويضاف إليه
كان مدير الصحة يف املدينة املنورة عادل خميش ، ويعاونه الدكتور فؤاد احملروس طبيـب  

، مث عني الدكتور  )٣(الصحة ، وفوزي الصفدي صيديل ، ونبيهة الصفدي قابلة للوالدات
  .)٤(حممد الشواف مديراً لصحة املدينة بدالً عن الدكتور عادل خميش

سن الوضع الصحي مع تعيني الدكتور أديب احلبال حيث توفرت إمكانيات سـاعدته  وحت
م ميزانية خاصة ـا ،  ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٥على ذلك ، فأصبحت ملديرية الصحة يف عام 

  .)٥(مما ساعدها على النمو والتطوير
 ١٦يف  ٨٦٩٧/  ٤/  ١١/  ٥وألمهية الصحة ودورها الكبري صدر مرسوم ملكي بـرقم  

م يقضي بتعيني األمري عبد اهللا الفيصل وزيراً للصحة ١٩٥١مايو  ٢٢/ هـ ١٣٧٠شعبان 
والداخلية ، وقد عمل على تطوير الرعاية الصحية ؛ فشكل جلنة من مخسة خرباء لدراسة 

  .)٦(الوضع الصحي والتخطيط للمشاريع الصحية

                                                 
هـ ، ١٣٦٧، ذي القعدة وذي احلجة  ١٢ – ١١، عدد  ٨جملة املنهل ، جملد : أديب احلبال ) ١(

 . ٤٣٨ – ٤٣٧ص 
؛ أديـب   ٤٠٢، ص  ٢شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  : ي ـخري الدين الزركل) ٢(

 – ٤٣٧هــ ، ص  ١٣٦٧، ذو القعدة واحلجـة   ١٢ – ١١ ، عدد ٨جملة املنهل ، جملد : احلبال 
٤٣٨ . 

 . ٥هـ ، ص ١٣٥٦رمضان  ٨، يف  ٦٧٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ٣(
دليل : ؛ فؤاد شاكر  ٢هـ ، ص ١٣٦٢مجادى األوىل  ١٧، يف  ٩٦٠جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 . ١٩٣اململكة العربية السعودية ، ص 
 . ٦٠١جنازات الصحية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص اإل: يوسف احلميدان وحممد العيسى ) ٥(
 . ٥٩٧جنازات الصحية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص اإل: يوسف احلميدان وحممد العيسى ) ٦(
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القواعـد األوىل   سامهت إدارة الصحة يف صياغة األنظمة الطبية اخلاصة باململكة اليت تعترب
نظام مصلحة الصحة العامة واإلسعاف الـذي  : للرعاية الصحية ؛ ومن أهم هذه األنظمة 

، ونظام الطبابة والصيدلة يف احلجاز الذي صـدر يف   )١(م١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥صدر عام 
، ونظام االحتياطات الصحية من الوقاية مـن األمـراض    )٢(م١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦عام 

م صدر ١٩٣١/ هـ ١٣٤٩، ويف عام  )٣(م١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦ املعدية الذي صدر عام
م واخلـاص بنظـام   ١٩٣٠يوليو  ٤/ هـ ١٣٤٩صفر  ٧يف  ٣٣١األمر السامي برقم 
، وقبل صدور هذا النظام كانت تعلن إدارة الصحة عن توفر لقاح  )٤(التطعيم ضد اجلدري

    ا لقاح التطعيم ضد اجلدري وتطلب من األهـايل واحلجـاج التطعـيم يف مستوصـفا
  .)٥(ومستشفياا

كانت إدارة الصحة تتابع أطباء األسنان والصيادلة ، وال تسمح ألحد منـهم مبمارسـة   
مث صدر نظـام  . )٦(مهنته حىت حيصل على تصريح منها بعد اختباره والتحقق من شهادته

. م ١٩٣٢/ هــ  ١٣٥٠األطباء البشريني والبياطرة وأطباء األسنان والصيادلة يف عـام  
وصدر نظام . م ١٩٣٢/هـ ١٣٥١حيدد عالقة البلديات والصحة العامة يف  وصدر نظام

م صدر نظام ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٣م ، ويف ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٢يف ) القابالت ( الدايات 
، ونظام  )٧(اوصدر أيضاً نظام العقوبات حبياز، التعامل واالجتار باملخدرات والتعامل ا 

                                                 
 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥شعبان  ١، يف  ١١٢قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(
 .٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع األول  ١٢، يف  ١٩١عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(
 . ١٣٦العزيز ، ص احلج وخداماته يف عهد امللك عبد مرافق: وليد مجيل ) ٣(
، يف  ٥٥٧؛ وعـدد   ٢هـ ، ص ١٣٤٩ربيع األول  ٢١، يف  ٢٩٧عدد جريدة أم القرى ، ) ٤(

 . ١ ص ، هـ١٣٥٤ ةخرمجادى اآل ١٦
 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد جريدة أم القرى ) ٥(
 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد  جريدة أم القرى) ٦(
؛ هيـا   ٤٤٦ – ٤٤٣، ص  ٢العزيز ، ج شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد:  خري الدين الزركلي) ٧(

 . ٢٥٨العزيز ، ص رية لشؤون احلج يف عهد امللك عبدالتنظيمات اإلدا: البابطني 
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م ، ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤ممارسة الطب يف  م ، ونظام١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤املستشفيات يف 
  .)١(ويف العام نفسه صدر نظام تعاطي الصيدلة

،  )٢()اهلالل األمحر ( م صدر نظام مجعية اإلسعاف اخلريية ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤ويف عام 
وينص نظامها على تقدمي اإلسعافات الطبية السريعة لضحايا األخطار واجلرحى واملصابني 

رق وغريها ، مث يتم نقلهم إىل املستشفيات القريبة ، وتقـوم  الذين يتعرضون ألخطار الط
بتقدمي كل ما ميكن من اخلدمات الصحية يف حالة انتشار األمراض واألوبئـة ، وذلـك   

وتألفت خالل احلرب اليمنية عـام  . بالتعاون مع إدارة الصحة العامة يف حدود إمكاناا 
ربعات إلسعاف اجلنود يف امليدان ، م جلنة من وجهاء البالد جلمع الت١٩٣٤/ هـ ١٣٥٢

وتأسست يف املدينة املنورة جلنة اإلسعاف . )٣(مث تطورت إىل مجعية دائمة لإلسعاف األهلي
، وباشرت عملها يوم السـبت  )٤(اإلسعاف الطيب الوطين برئاسة السيد زين العابدين مدين

  .)٥(م١٩٣٤مايو  ٣/ هـ ١٣٥٣حمرم  ١٩
اماً خاصاً نظمت بـه عمـل األطبـاء    م أصدرت احلكومة نظ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤ويف 

والبعثات الطبية اليت توفرها احلكومات األجنبية مع احلجاج من رعاياها ، وعينت مبوجبه 
، وختضع أثناء إقامتها ألنظمة  )٦(الطريقة اليت تسري عليها هذه البعثات مدة إقامتها القصرية

املدينة املنورة فقد كانـت   ومبا أن احلجاج يصلون إىل.  )٧(وتعليمات احلكومة السعودية

                                                 
 . ٤٤٤، ص  ٢لعزيز ، ج شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد ا: خري الدين الزركلي ) ١(
 . ١هـ ، ص ١٣٥٤مجادى األوىل  ١٦، يف  ٥٥٧د جريدة أم القرى ، عد) ٢(
؛  ٣٨٣هـ ، ص  ١٣٦٨، رمضان شوال  ١٠ – ٩، عدد  ٩جملة املنهل ، جملد : فؤاد رضا ) ٣(

 . ٢١٤البالد العربية السعودية ، ص  :فؤاد محزة 
 . ٣ – ٢هـ ، ص ١٣٥٢جة ذي احل ٢٨، يف  ٤٨٧، عدد جريدة أم القرى ) ٤(
 . ٣هـ ، ص ١٣٥٣حمرم  ٢٧، يف  ٤٩١قرى ، عدد جريدة أم ال) ٥(
الـبالد   :هـ ، معهد اإلدارة ؛ فؤاد محـزة  ١٣٥٤/  ٧/  ١٤، يف  ١٩٢٣ي ، رقم أمر ملك) ٦(

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤رجب  ٦، يف  ٥٦٥القرى ، عدد ؛ جريدة أم  ٢١٤العربية السعودية ، ص 
 . ٣٨٢هـ ، ص ١٣٦٨، رمضان شوال  ١٠ – ٩، ج  ٩ة املنهل ، جملد جمل: فؤاد رضا ) ٧(
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البعثة الصحية املصـرية الـيت   : البعثات تقيم هلم مستوصفات ومراكز صحية فيها ؛ مثل 
  .)١(كانت تقيم يف التكية املصرية

يز اخلاصة بتطـوير الرعايـة   د كانت تلك األنظمة تطبيقاً لتوجيهات امللك عبد العزـلق
  .ياتمع ، ومواكبة للتطور الصحي العامل، وكانت تصدر نتيجة للحاجة املاسة يف الصحية

  :املستشفيات 
سبقت اإلشارة إىل أنه مل يكن باملدينة املنورة قبل انضمامها إىل الدولة السعودية سـوى  
مستشفى واحد عرف مبستشفى الغرباء ، وكانت خدماته حمدودة ، وقليل ما يوجد فيها 

ي اليسري يف معاجلة املرضى ، فعملت ، وكان املستشفى أقرب لألسلوب التقليد )٢(الدواء
املوجودة يف  -جهاز تعقيم  -، وقامت بتركيب املبخرة  )٣(احلكومة على حتديثه وإصالحه

، مث  )٤(يف املدينة من العهد التركي ، وجعلها جاهزة لالستعمال وقت احلاجة والضـرورة 
ـ  د سـعيد  وسع املستشفى يف فأصبح يتسع خلمسني سريراً ، ويشرف عليه الدكتور حمم

  .)٥(مصطفى والدكتور عادل خميش
ونظراً لزيادة عدد سكان املدينة املنورة وضيق مستشفى الغرباء على استيعاب املـراجعني  
منهم ؛ خاصة يف موسم الزيارة واحلج ؛ حيث يصبح األمر أشد صعوبة ؛ لذلك طلـب  

بـوي إىل املـبىن   مدير الصحة باملدينة املنورة نقل مستشفى الغرباء القريب من املسجد الن
بسـبب   -الذي توجد فيه اإلمارة والدوائر احلكومية األخرى يف ذلك الوقت  -)٦(الكبري

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٧٣حمرم  ١٢، يف  ٥٠٠قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(
 . ١٤٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٢(
ى ، ؛ قرار جملس الشـور  ١هـ ، ص  ١٣٤٩شعبان  ٦، يف  ٣١٦رى ، عدد ـجريدة أم الق) ٣(

العربية السـعودية ،  : هـ ، معهد اإلدارة ؛ هاري سانت فيليب ١٣٤٨/  ١٢/  ٢٦، يف  ٧٧٨رقم 
 . ٥٥٧ – ٥٥٦ص 

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥/  ١٠/  ٨، يف  ١٢٩قرار جملس الشورى ، رقم ) ٤(
 . ٢١٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٥(
ـ كان املستشفى يف املبىن الكبري ونقل إىل مستش) ٦( راح هيئـة التفتـيش   ـفى الغرباء تنفيذاً القت

/ ٤/  ٥، يف  ٧٩٤خطاب مدير الصحة إىل النائب العام معترضاً على النقل رقم :  انظر. واإلصالح 
 .هـ ١٣٤٦
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ازدحام املكان ، وخوفاً من انتقال األمراض املعدية ؛ وخاصة أن املبىن قدمي خيشى منه على 
؛  حياة املرضى ؛ لكن جملس الشورى رأى صعوبة نقل اإلدارات احلكومية من املبىن الكبري

لتعذر وجود األماكن املناسبة هلا ؛ ولكنه دعا إىل إنشاء مستشفى جديد تتوفر فيه الشروط 
  .)١(الصحية ، ورفع األمر إىل املقام السامي

فربايـر   ٤/ هــ  ١٣٥٦ذي احلجـة   ٣يف  ١١/  ٠/  ٣/  ٦٤فصدر أمر ملكي رقم 
مجعت مبناسبة قـدوم  م بإنشاء مستشفى يف املدينة املنورة ، يبىن من األموال اليت ١٩٣٨

امللك من زيارته ملصر ، وكلف وزير املالية باالجتماع مع أهل املدينة ووضع خريطة لبناء 
؛ لكن املبلغ الـذي   )٣(، وقد اختريت األرض املخصصة لبناء املستشفى عليها)٢(املستشفى

نـاء  جنيه ، مما أدى إىل عدم البـدء يف ب ) ١٠.٠٠٠(مجع كان قليالً جداً ؛ فلم يتجاوز 
بب األزمة املالية الناجتة عن احلرب العامليـة  ـاملستشفى ، وتوقف املشروع بعد ذلك بس

ـ  ـالثانية ، وبعد ايتها عاد التفكري مرة أخرى يف بن رت بعـض  ـاء املستشـفى ونش
الصحف الفكرة ، وباركتها الدولة ، وتشكلت جلنة برئاسة مدير الصحة حممد الشـواف  

وأعلنت عن فتح باب التربعات ، فتربع احملسنون ، ومن أبـرز  وعدد من وجهاء املدينة ، 
ـ : من تربع  رة آالف ـاحلاجة عائشة خضر وكرميتها مكرم من أهل فلسطني مببلغ عش

، وسارع احملسنون من احلجاج ومن أهل املدينة  )٤("يعادل مائة ألف ريال" جنيه مصري 
تربع العـيين الكـبري مـن امللـك     ل، مث كان ا )٥(ومكة إىل التربع هلذا املستشفى اخلريي

وسيارة " كيس " إردب ) ٢٠٠٠(حجر إلكمال بنائه ، وبـ )  ٨٢٠٠٠(العزيز بـ عبد

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٦/  ٦/  ٢٢، يف  ١١٠رى ، رقم قرار جملس الشو) ١(
وكان بناء . هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٦ / ١٢/  ٣، يف  ١١/  ٠/  ٣/  ٦٤أمر ملكي ، رقم ) ٢(

خالصة مقتضـبة  : سعد درابزوين أ: انظر . املستشفى ختليداً وتذكاراً لزيارة امللك عبد العزيز ملصر 
 . ١١عن توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص 

 . ٣هـ ، ص ١٣٥٩حمرم  ١٠، يف  ٤٤٧جاز ، عدد جريدة صوت احل) ٣(
: حـافظ   ؛ علـي  ٤هـ ، ص  ١٣٦٤ذي احلجة  ١١ يف ، ١٠٧٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
،  ٣التاريخ الشامل للمدينـة ، ج  : ط بدر ـ؛ عبد الباس ٣٤٣اريخ املدينة ، ص ـول من تـفص
 . ٢٢٦ص 

 . ٣هـ ، ص ١٣٦٦حمرم  ١٧، يف  ١٠٨٥رى ، عدد جريدة أم الق) ٥(
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، وكانت احلجارة تنقل من سلطانه إىل باب الشامي مقـر   )١(نقل كبرية خلدمة املشروع
ينة ، وتوقف بناء املستشفى عندما نفدت التربعات ، فتوجه مدير الصحة باملد )٢(املستشفى

حممد الشواف إىل ويل العهد األمري سعود بن عبدالعزيز ، فحصل منه على متويل إلكمال 
، وكان األمري عبد اهللا السديري وكيل إمارة املدينة يقوم باإلشراف  )٣(بناء باقي املستشفى

  .)٤(على بناء املستشفى احلديث ، ويتابع املشرف على تنفيذه املهندس إبراهيم عويس
ربيـع   ١٦لعهد األمري سعود بن عبدالعزيز بافتتاح مستشفى امللك يوم اخلميس وقام ويل ا

أحدمها للتحليل ، : ، وأمر بإكمال اجلناحني  )٥(م١٩٥٢ديسمرب  ٤/ هـ ١٣٧٢األول 
)  ٢٥٠( ، وبعد اكتمال البناء أصبح املستشفى يتسع لــ   )٦(واآلخر للكشف باألشعة

  .)٧(سريراً
  " :فى الوالدة مستش" مستشفى امللك فاروق 

م ببناء مستشـفى  ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤تربع امللك فاروق بعد زيارته للمدينة املنورة عام 
، فشكلت جلنة خاصة لإلشراف على البناء برئاسة املهندس علي شحادة ،  )٨(ألهل املدينة

، وعهدت احلكومة املصرية بالبناء إىل املقاول علي عزت إبراهيم ، وبىن يف املناخة ، وبدأ 
،  )٩(م١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠م ، وانتهى العمل منه عام ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٧عمل فيه عام ال

                                                 
 . ١هـ ، ص ١٣٦٦شعبان  ٢٧، يف  ١١١٧ى ، عدد جريدة أم القر) ١(
 . ٢٢٧، ص  ٣طيبة وذكريات األحبة ، ج : محد أمني مرشد أ) ٢(
: ؛ أديب بك احلبـال   ١هـ ، ص ١٣٦٧ربيع اآلخر  ٣، يف  ١١٩٧عدد جريدة أم القرى ، ) ٣(

 . ٤٤٢هـ ، ص ١٣٦٧، يف ذي القعدة وذي احلجة  ١٢ – ١١، ج  ٨جملة املنهل ، جملد 
 . ٢هـ ، ص ١٣٦٦ربيع األول  ٢٣، يف  ١١٤٦دد جريدة أم القرى ، ع) ٤(
 . ٣هـ ، ص ١٣٧٢ربيع األول  ١٧، يف  ١٤٤١دد جريدة أم القرى ، ع) ٥(
 . ١٧٢صور ومشاهدات من احلجاز ، ص : حمي الدين رضا ) ٦(
 .٢٦٠فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  يعل) ٧(
للمدينة  التاريخ الشامل: ؛ عبد الباسط بدر  ٣٤٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٨(

 .٢٢٦، ص  ٣املنورة ، ج 
 . ٢٢٦، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٩(
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، وأهدى إىل احلكومة السعودية اليت خصصته لألطفـال   )١(، وكان يتسع خلمسني سريراً
  .)٢(والنساء

ومل تتوقف عملية البناء ؛ إذ أعلن مدير الصحة العامة أديب احلبال عن عزم إدارته علـى  
  .)٣(للعزل يف املدينة املنورةإنشاء مستشفى جديد 

وكان للصحة مستوصف قرب باب السالم جمهز بكل ما حيتاج إليه من األدوية والعقاقري 
ومل يقتصر دور احلكومة على إنشاء مراكز الصحة يف املدينة ؛ بـل امتـد إىل   .  )٤(الطبية

باألطبـاء   طريق مكة ، فأنشأت مستوصفاً صحياً يف رابغ ، وآخر يف املسيجيد ، وزودا
  .)٥(واملوظفني الصحيني

وقامت احلكومة بابتعاث األطباء السعوديني واملتعاقدين للدراسة يف اخلـارج ، فسـافر   
،  )٦(الدكتور حممد خاشقجي رئيس أطباء املدينة إىل أوروبا للتخصص يف أشعة رونـتجن 

مع أدواا  نرونتجوقد انتدبته احلكومة بعد عودته للذهاب إىل اهلند إلحضار جهاز أشعة 
  .)٧(ملستشفى املدينة ، وكان قد تربع ا أحد احملسنني من اهلند

م صدر األمر السامي باملوافقة على اقتراح إدارة الصحة بتأسيس ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤ويف 
  .)٨(مصحة نفسية تابعة للمستشفى الصحي باملدينة املنورة

                                                 
 . ٢٦٠فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ١(
التاريخ الشامل للمدينة : ؛ عبد الباسط بدر  ٢٦٠فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  يعل) ٢(

 .٢٢٦، ص  ٣املنورة ، ج 
 . ٥٩هـ ، ص ١٣٧٠، يف صفر  ٢، ج  ١١ل ، جملد جملة املنه: أديب احلبال ) ٣(
مجادى  ٩، يف  ٥٥٧ ؛ وعدد ٣هـ ، ص ١٣٤٤شعبان  ٢٧، يف  ٦٣قرى ، عدد جريدة أم ال) ٤(

 . ١هـ ، ص ١٣٥٤مجادى األوىل ، 
 ١٣، يف  ٧٧٩؛ وعـدد   ٤ هــ ، ص ١٣٥٧رمضان  ٥، يف  ٧٢٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ٥(

 . ٤هـ ، ص ١٣٥٨شوال 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨رمضان  ١٥، يف  ٢٧١رى ، عدد جريدة أم الق) ٦(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٢ربيع األول  ٧، يف  ٤٤٦جريدة أم القرى ، عدد ) ٧(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤ربيع األول  ١٢، يف  ٤٥٠عدد جريدة أم القرى ، ) ٨(
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نة املنورة ومناطق البادية ليقـوم  وكان الدكتور فؤاد غزالة طبيب سيار قام برحلة إىل املدي
وكانـت إدارة  .  )١(بالكشف على املرضى الذين ال يستطيعون احلضور إىل املستشفيات

الصحة ترسل أطباء من مكة للعمل يف املدينة املنورة فترة مـن الـزمن ملعاجلـة بعـض     
م تكونت إدارة خاصة قوامها ١٩٤٧ديسمرب  ١/ هـ ١٣٦٧حمرم  ١٨ويف .  )٢(األمراض
يقومون جبوالت يف اجلهـات الـيت حتتـاج إىل    " سيارين " شرة أطباء متنقلني قوامها ع

  .)٣(إسعافات طبية يف البادية
كانت إدارة الصحة تداوي الفقراء واألغنياء داخـل مستشـفياا ومستوصـفاا دون    

، وحددت أسـعار   )٥(، وتصرف األدوية للفقراء جماناً ، وللموسرين بثمن حمدود)٤(مقابل
  .)٦(املباعة يف الصيدلياتاألدوية 

  :الطب الوقائي 
كانت األمراض الوبائية منتشرة بني الناس واحلجاج يف املدينة املنورة واحلجاز ألسـباب  

عدم النظافة والطهارة يف املأكل وامللبس ، وشرب املياه امللوثة ، أو تناول : متنوعة ؛ منها 
جاج كانت هي املصدر الرئيسي النتشار األطعمة امللوثة باجلراثيم ، وكثرة الزحام بني احل

أمراض محى التيفوئيد والكولريا والدوسنتاريا ومحـى  : األمراض ، وكان أكثرها شيوعاً 

                                                 
 . ٥هـ ، ص ١٣٥٦رمضان  ٨، يف  ٦٧٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ١(
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٧شعبان  ٢٧، يف  ٧٢٤رى ، عدد جريدة أم الق )٢(
؛ يوسـف   ٤٠٤، ص  ٢العزيز ، ج شبه اجلزيرة يف عهد امللـك عبـد  :  خري الدين الزركلي) ٣(

 . ٥٩٦العزيز ، ص جنازات الصحية يف عهد امللك عبداإل: احلميدان وحممد العيسى 
، يف  ٧٠٠عـدد  ؛ و ٢هـ ، ص ١٣٤٨ ربيع األول ١٨، يف  ٢٤٤عدد جريدة أم القرى ، ) ٤(

 . ٤هـ ، ص ١٣٥٧ربيع األول  ١٧
ء ، ؛ قرار جملس الوكال ٢ص  ،هـ ١٣٤٨ربيع األول  ١٨، يف  ٢٤٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(

 .هـ ١٣٥٧/  ٧/  ١٨، يف  ٣٣٣، رقم 
 . ٥هـ ، ص ١٣٧٠رجب  ١٣، يف  ١٣٥٩قرى ، عدد جريدة أم ال) ٦(
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ومما زاد سـوء  .  )٢(، وكانت الوفيات يف احلجاز أكثر بكثري من أي مكان آخر)١(املالريا
ز الصـحي املوجـود   الوضع عدم كفاية املستشفيات يف العهد العثماين ، ومل يكن اجلها

م وأهلكت خلقاً كثرياً ، وحالـت  ١٨٨٩/ هـ ١٣٠٨عام  اوانتشرت الكولري.  )٣(فعاالً
  .)٤(دون دخول احلجاج إىل املدينة بعد وصوهلم إليها

أنه يف عام واحد ويف أسبوع واحـد أهلكـت   " ... ويذكر األستاذ حممد حسني زيدان 
  .)٥( ..."ت باحلصبة من بني هؤالء األربعني احلصبة أربعني طفالً وطفلة حىت أن ابنيت مات

وساءت األحوال الصحية حىت أصبحت اخلدمات الصحية يف الدولة العثمانية تراقب مراقبة 
دولية دقيقة ، وكان يشرف عليها مراقبون دوليون من خارج البالد فرضـتها اتفاقيـات   

  .)٦(م١٩٠٧/ هـ ١٣٢٥دولية متعددة أقرا اتفاقية روما 
ضمام احلجاز إىل الدولة السعودية أصبح ينظر إليها نظرة مشوبة بشيء من احلذر وعند ان

باعتبارها منطقة موبوءة جيب أن يطبق عليها احلجـر الصـحي ، وأن حتـاط باحملـاجر     
  .)٧(الصحية

فعمل امللك عبدالعزيز جاهداً على حتسني األوضاع الصحية يف املدينة واحلجاز ؛ ففصـل  
م ، ومت تكـوين  ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥عن مديرية الصحة العامة عام  إدارة احملاجر الصحية

                                                 
م ، بـريوت ،  ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٦احلجاز ، جملة احلكمة ، سنة لة ـرح: عبد الغين شهبندر ) ١(

؛ هيا بنت عبـد   ١٤٩مرافق احلج وخدماا يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : ؛ وليد مجيل  ٤١ص 
 . ٢٥٤التنظيمات اإلدارية لشؤون احلج يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : احملسن البابطني 

 . ٣٦٥زيرة العربية ، ص رحالت يف شبه اجل: جون بوركهارت ) ٢(
 .١٢٥مرافق احلج يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : وليد مجيل ) ٣(
 . ١٤٥احلجر الصحي يف احلجاز ، ص: جولدن صاري  )٤(
 . ١٤٤ – ١٤٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(
امللك عبد العزيـز ،   ازات الصحية يف عهدـاإلجن: د العيسى ـوسف احلميدان وحممد أمحـي) ٦(

 . ٥٨٩ص 
 . ٩٠ – ٨٩ملك وآمال شعب ، ص : زينب الغزايل اجلبيلي ) ٧(
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، وجعل مقرها يف جدة ، وهلا مراكز  )١(إدارة احملاجر الصحية برئاسة الدكتور حيىي نصري
  .)٢(صحية ساحلية يف مجيع املوانئ املستقبلة حلجاج البحر األمحر واخلليج العريب

نورة إلجراء املراقبة الصـحية علـى   وأسس حمجر صحي بالعرضي بالقرب من املدينة امل
ومع إنشاء املطارات واستخدام الطائرات .  )٣(احلجاج القادمني بالسيارات عن طريق الرب

يف السفر أخذت إدارة الصحة بإعداد ما يتفق مع املطارات من تنظيمات احملاجر الصحية 
  .)٤(يف مطار جدة ومطار املدينة ومطار الرياض

اليت كان يردها احلجاج يتم الكشـف علـيهم ،   " الكرنتينه " ية ويف مجيع احملاجر الصح
والتأكد من سالمتهم من األمراض السارية ، وتلقيحهم باللقاح الوقـائي إن مل يكونـوا   

  .)٥(لقحوا يف بالدهم ، وفحص أوراقهم الصحية
وتقوم مديرية الصحة مبكة ومديريات الصحة األخرى بعمليات لقاح واسعة عند احلاجـة  

، ومل يكن ذلك مقتصراً على احلجاج ؛ بـل  )٦(اجلدري وغريه من األمراض الوبائيةضد 
، وعملت على إصدار تعليمـات وإرشـادات   )٧(يشمل املواطنني وموظفي الدولة مجيعاً

                                                 
فهد السماري ، سياسة امللك عبد العزيز جتاه إجراءات احلجر الصحي الدولية ، جملة الدرعية ، ) ١(

ز ، العزيمرافق احلج يف عهد امللك عبد: ؛ وليد مجيل  ٢هـ ، ص  ١٤١٩، يف حمرم  ١، عدد  ١س 
 . ١٤٥ص 

 . ٤٠٤، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(
هــ ، معهـد اإلدارة ؛   ١٣٥٣/  ٩/  ١٧، يف /  ٢/  ٣/  ٤ خطاب املكتب اخلاص ، رقم) ٣(

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٣رمضان  ٢١يف  ٥٢٤لقرى ، عدد جريدة أم ا
: ؛ أديب احلبال  ٤٠٤، ص  ١العزيز ، ج عهد امللك عبد شبه اجلزيرة يف:  خري الدين الزركلي) ٤(
 . ٤٣٨هـ ، ص ١٣٦٧، ذو القعدة واحلجة  ١٢ – ١١، ج  ٨جملة املنهل ، جملد : 
هـ ، ١٣٦٧ ةرـ، يف مجادى اآلخ ١٢ – ١١، عدد  ١ج ، ص ـجملة احل: بال ـأديب احل) ٥(

 . ٢٥ص 
؛ صدر نظام للتطعيم ضد  ٤ـ ، ص ه١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد جريدة أم القرى ) ٦(

 شبه: خري الدين الزركلي : انظر . م ١٩٣٠/  ٧/  ٢٤هـ ، ١٣٤٩/  ٢/  ٢٧ضد اجلدري ، يف 
 . ٤٤٣، ص  ٢العزيز ، جاجلزيرة يف عهد امللك عبد

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٦/  ١٤، يف  ٢١٦٢أمر سامٍ ، رقم ) ٧(
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من القواعد الصحية باللغات العربية واهلندية  إتباعهصحية عامة للحجاج فيما جيب عليهم 
  .)١(واملالوية

م قامت مديرية الصحة بتشكيل وحدات إلبادة البعـوض  ١٩٤٨/  هـ١٣٦٨ويف سنة 
  .)٢(يف مكة واملدينة" يت . دي . دي " والذباب مبادة 

: ومن ضمن الوسائل الصحية الوقائية اليت استخدمها امللك عبد العزيز خالل موسم احلج 
ا طبـيب مراقبة مساكن احلجاج واإلشراف عليها صحياً من قبل جلنة احلج اليت يكون فيه

.  )٣(من الصحة لبحث حالة احلجاج الصحية وشكاويهم ورفعها للحكومة للنظـر فيهـا  
واستقدم األخصائيني يف األمراض الطبية من الدول ااورة وبعثهم إىل املعاهد الصـحية  

  .  )٤(الراقية يف أوروبا للتخصص واالطالع على تطورات العلوم الصحية
يع الغنم واجلمال وإناختها باملناخة بداخل املدينة ونقلـها  ومنعت مديرية الصحة باملدينة ب

  .)٥(إىل املناخة اليت خارج باب الشامي
وكانت إدارة الصحة تذيع نشرة أسبوعية عن األمراض الوبائية وحركـة املستشـفيات   

  .)٦(واحلالة الصحية بوجه عام
يق الصحة العامة ، مل يكتف امللك عبدالعزيز بذلك فقط ؛ بل توجه للتعاون الدويل لتحق

/ هـ ١٣٥٠رمضان  ١٣وقرر االشتراك يف أعمال املكتب الصحي الدويل يف باريس يف 

                                                 
؛  ٣٨٢هـ ، ص ١٣٦٨، يف رمضان شوال  ١٠ – ٩د ، عد ٩جملة املنهل ، جملد : فؤاد رضا ) ١(

 . ٤٩هـ ، ص ١٣٦٧، شوال  ٤، عدد  ٢احلج ، س  جملة
 ، ؛ جملة احلـج  ٤٠٥، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(

 . ١٠٩هـ ، ص ١٣٦٨، ذو القعدة وذو احلجة  ٦ – ٥، عدد  ٣س 
/  ١٨٨٦م ؛ أمر ملكي ، رق ٣هـ ، ص ١٣٤٥رمضان  ٨، يف  ١١٧ قرى ، عددجريدة أم ال) ٣(
شعبان  ٦، يف  ٧٢١قرى ، عدد دارة ؛ جريدة أم الهـ ، معهد اإل١٣٥١/  ٤/  ٢٥، يف  ٨٥٧/ 

 . ٤هـ ، ص ١٣٥٧
ملك وآمال : ؛ زينب الغزايل اجلبيلي  ٢١١ – ٢١٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٤(

 . ٩٣شعب ، ص 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٧/  ١١/  ١٣، يف  ٤٧٧ء ، رقم قرار جملس الوكال) ٥(
 . ٢١١البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٦(
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م ، واالنضمام إىل االتفاقية اليت أنشئ املكتب مبوجبها املعروفة باتفاقيـة  ١٩٣٢يناير  ٢١
م ؛ لكي تتمكن من إفهام الـدول عـن   ١٩٠٧/ هـ ١٣٢٤روما الصحية املنعقدة عام 

ال الصحية يف احلجاز ، وتتبادل مع دول العامل أخبار املعلومات عن األمراض حقيقة األحو
ـ   ول األمـراض إىل  ـالوبائية وأماكن ظهورها ؛ لتتمكن من أخذ احتياطاا ملنـع وص

وتقلصت األمراض الوبائية تدرجيياً يف عهد امللك عبد العزيز حىت تالشت يف .  )١(أراضيها
الصحية العاملية عن خلو منـاطق احلـج مـن الطـاعون     آخر أيامه ، فقد أعلنت اهليئة 

، ووصل فريق املالريا املنتدب من اهليئة الصحية العاملية إىل املدينة املنـورة يف   )٢(والكولريا
م ، وبقـي مثانيـة أيـام    ١٩٥٢ابريل  ٢٢/ هـ ١٣٧١رجب  ١٢جولة استطالعية يف 

  .)٣(يتجول فيها ، مث أعلن عن خلوها من بعوض املالريا
ال أدل على نتائج جهود جاللة امللك يف مكافحة األوبئة من أن يف فترة حكمه للحجاز و

يف مواسم احلج ، ويرجع ذلك كله إىل فضل اهللا عز وجـل مث إىل   )٤(مل يكن هناك أوبئة
  .متابعته للحالة الصحية واألخذ باألسباب املؤدية إىل ذلك 

م ١٩٥٧/ هـ ١٣٧٦عام لك سعود يف عهد املوتوجت جهود امللك الصحية بعد وفاته 
عندما أعلنت منظمة الصحة العاملية إلغاء اإلجراءات الصحية الدولية على احلج بعـد أن  

  .)٥(دامت أكثر من مائة سنة مبوجب اتفاقيات دولية

                                                 
الـبالد   :؛ فؤاد محزة  ٢هـ ، ص ١٣٥٠ذي احلجة  ١٠، يف  ٣٧٩، عدد جريدة أم القرى ) ١(

 . ٢١٢ – ٢١١العربية السعودية ، ص 
 . ٢هـ ، ص ١٣٧٠ذي احلجة  ٢١، يف  ١٣٧٢، عدد جريدة أم القرى ) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٧١شعبان  ١، يف  ١٤١٠جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
حـاج يف اجلزيـرة   : ؛ هاري سانت فيليب  ٥٣١العربية السعودية ، ص : هاري سانت فيليب ) ٤(

 . ٥٢العربية ، ص 
الرعايـة   :نـور ويل   ؛ عبد العزيز حممد ٨٤٤ – ٨٤٣معجزة فوق الرمال ، ص : أمحد عسه ) ٥(

الصحية حلجاج بيت اهللا احلرام يف عهد امللك عبد العزيز آل سعود ، جملة اجلامعة اإلسالمية ، عـدد  
سياسـة   :فهد السماري ) ٥(؛  ٥١١م ، ص  ١٩٩٩/  ١٩٩٨ -هـ ١٤٢٠ – ١٤١٩،  ١٠٨

، يف حمـرم   ١د ، عد ١جراءات احلجر الصحي الدولية ، جملة الدرعية ، س إامللك عبد العزيز جتاه 
 .٤١- ٤٠هـ ، ص  ١٤١٩
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  :الربق والربيد والالسلكي  - د 

  
العربيـة   يف وقت مبكر ، وكانت أول مدينة يف اجلزيـرة  يعرفت املدينة املنورة الالسلك

يصلها خط الالسلكي عندما ربطت الدولة العثمانية خطاً سلكياً برقياً من إسطنبول إليها 
م ، واستعمل يف مصاحل احلكومة وأهـل املدينـة واألعمـال    ١٩٠٠/ هـ ١٣١٨سنة 

دمشق والعال ومـدائن صـاحل ومعـان    : التجارية ، وربطت به احملطات الكبرية ؛ مثل 
  .)١(ودرعا

م أضيف إىل هذا اخلط خط سلكي مـع خـط السـكة    ١٩٠٨/ ـ ه١٣٢٦ويف سنة 
احلفـرية وخمـيط   : احلديدية وربطت به احملطات الصغـرية من املدينة إىل دمشق ؛ مثل 

وبواط وآبار نصيف والبويرة ؛ لضمان انتظام سري رحالت القطار ، وكان يبلـغ طولـه   
  . كم )  ١٣٠٠(

) التلغـراف  ( من تعرض أسالك خط الربق عندما اندلعت احلرب العاملية األوىل وخوفاً 
للتلف أو التخريب ، بادرت احلكومة العثمانية بإقامة مركز ال سلكي يف كلٍّ من املدينـة  

، وكان مبىن الالسلكي يف املدينة يقع خارج باب الشـامي يف  )٢(وجدة من نوع تلفونكن
مرتفع عال مشدود مشال املدينة خلف املصانع على طريق العيون ، وهو عبارة عن عمود 

بأسالك ضخمة مثبتة يف األرض ، وبين حوله سور عال يف زواياه أبراج مراقبة ، حيتـوي  
  .)٣(على مبان ملولدات الكهرباء ، وأجهزة الالسلكي عرف بالترسيس

  
                                                 

 . ٣٥٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ١(
القوة الثالثة دراسة : بن حممد النجعي  ؛ علي ٣٥٤ص  فصول من تاريخ املدينة ،: حافظ  علي )٢(

م ، ١٩٩٧/ هــ  ١٤١٨،  ٢، الريـاض ، ط  العزيزن دور الالسلكي يف عهد امللك عبدتارخيية ع
 . ٧٣ - ٧٢ص 

صـور مـن احليـاة    : ؛ ياسني اخليـاري   ٣٥٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٣(
 . ١٧٣ص  االجتماعية باملدينة املنورة ،



‐ ٢٠٥  - 
 

  :عهد امللك عبدالعزيز يف يوالالسلك والربيد الربق
ـ  م جلنة إداري١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤شكل امللك عبد العزيز سنة  د ـة لتنظـيم إدارة الربي

مديراً عاماً لـدائرة الـربق    )١(والربق ، فاجتمع أعضاؤها واختاروا الشيخ عبد اهللا كاظم
  :، وتنقسم إىل ثالثة أقسام ؛ هي  )٢(والربيد والالسلكي يف احلجاز

تقوم بتأمني املخابرات الالسـلكية داخـل اململكـة    : مديرية األعمال الالسلكية  – ١
  .وخارجها 

  .تقوم بتأمني الربيد يف الداخل واخلارج : مديرية أعمال الربيد  – ٢
تقوم بتأمني الربقيات بالقسم السلكي بالداخل ومع : مديرية أعمال الربق والتليفون  – ٣

  .)٣(اخلارج ، وتأمني املخابرات التليفونية
الوحيدة اليت  فنالت إدارة الربق والربيد والالسلكي اهتمام املؤسس ؛ ألنه وجدها الوسيلة

مكنته من التوصل والتغلب على بعد املسافات الشاسعة لبالده ، واملواصـالت البدائيـة   
التقليدية اليت كانت تعتمد على اهلجن ، وتفتقر إىل املواصـالت احلديثـة ؛ كالسـيارة    
والطائرة والطرق املعبدة ، فعمل جاهداً على تطويرها واألخذ بكل جديد وحـديث يف  

  .االتصاالت 

ـ  )٤(على إدارة الربيد من تقدميه) الالسلكي ( بالربق  هاماهتم على وال أدل  ه، ووجد في
احلل األمثل لقهر املسافات املتباعدة والصحاري املترامية األطراف ، وأنه يستطيع أن يدير 
شؤون بالده ويقف على األحداث اليت حتدث فيها أوال بأول دون االنتقال من مكان إىل 

  .آخر 
                                                 

. م ١٩٥٣/ هــ  ١٣٧٣الالسلكي إىل سنة ربق والربيد وـبقي يف إدارة ال: عبد اهللا كاظم ) ١(
مؤسسة  ت باململكة العربية السعودية ، الرياض ،الربيد واالتصاال :إبراهيم عبد العزيز املعارك : انظر 

 . ١٩، ص  ٤م ، ج ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥،  ٢روايب وهطان ، ط 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢٣، يف  ٥٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
،  ٣، ج  ١١جملة املنهل ، جملد : ؛ فؤاد رضا  ٢٤٢البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٣(

 . ١٢٨هـ ، ص ١٣٧٠األول ربيع 
فغريهـا إىل مديريـة الـربق والربيـد     ، كانت يف العهد العثماين تعرف بإدارة الربيد والربق ) ٤(

 . والالسلكي
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وسيلة لرفع الظلم ونشر العدل ، فكان يرسل إىل مجيع املـوظفني العـاملني يف    ووجده
الربقيات بأن يرسلوا إليه برقيات وشكاوي املواطنني واحلجاج مهما كانت هلجتها ، ومن 
يتوقف عن رفع الربقية إليه مباشرة أو يتسبب يف عـدم وصـوهلا يتعـرض للعقوبـات     

  .)١(الصارمة
ربيد والالسلكي فرع يف املدينة املنورة ويـدير شـؤون الربقيـات    فكان ملديرية الربق وال

، باإلضافة إىل ثالثة عشـر   )٢(والالسلكي كامل خطاب ، ويعاونه مهندس املكائن خضر
  .)٣(موظفاً

الالسلكي الكبرية املوجودة يف  ةفعملت دائرة الربق والربيد والالسلكي على إصالح ماكين
ـ ، وأصلحت ماكينة الالسلكي و )٤(الزمةاملدينة ، وجلبت هلا اآلالت ال ـ دأت يف قب ول ب

، )٦(حولهوأصلحت أسوار الالسلكي املقامة . )٥(م١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦الربقيات يف شوال 
، وتعاقدت احلكومة مـع شـركة    )٧(، واستبدلت األجهزة القدمية بأجهزة حديثة)٦(حوله

  .)٩(كيةيبلغ عددها أربع عشرة حمطة ال سل )٨(ماركوين على شراء أجهزة ال سلكية

                                                 
 :؛ إبراهيم بن عبيـد   ١هـ ، ص ١٣٤٧ذي احلجة  ٢٩، يف  ٢٣٢، عدد جريدة أم القرى  )١(

الربيد واالتصـاالت باململكـة   : رك ؛ إبراهيم املعا ٣١٥، ص  ٤تذكرة أويل النهى والعرفان ، ج 
 . ٣٠، ص  ٢العربية السعودية ، ج 

: هـ ، معهد اإلدارة ؛ فؤاد محـزة  ١٣٤٤/  ٧/  ٢٤، يف  ٦٢دوائر رقم قرار هيئة تشكيل ال) ٢(
 . ٢٤٣البالد العربية ، ص 

 . ٢٠٠دليل اململكة العربية السعودية ، ص : فؤاد شاكر ) ٣(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦رجب  ٢٧، يف  ١٦٢لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٤(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦شوال  ٢٣، يف  ١٧٤قرى ، عدد جريدة أم ال) ٥(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٨/  ١١/  ٨، يف  ٦٩٩رى ، رقم قرار جملس الشو) ٦(
 . ٣٥٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٧(
الربيـد  : ؛ إبراهيم املعـارك   ٢هـ ، ص ١٣٥٠حمرم  ٢٥، يف  ٣٣٩قرى ، عدد جريدة أم ال) ٨(

 . ٢٩واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ص 
شـكيب  : اململكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ، ترمجة : توتيشل . س . ك ) ٩(

 . ١٣٧م ، ص ١٩٥٥/ هـ ١٣٧٥ء الكتب العربية ، حياإاألموي ، القاهرة ، دار 
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كفاءا العملية ؛ إال أا مل تستطع التوافق مع أجهزة تلفونكن  )١(وأثبتت أجهزة ماركوين
األملانية الصنع اليت كانت تعمل يف املدنية ، ويرجع ذلك إىل عدم التوافق واالنسجام الفين 
مل بني النظامني ؛ فأجهزة ماركوين تعمل على املوجات القصرية ؛ أما أجهزة تلفونكن تع

على نظام املوجات الطويلة ، مما جعل دائرة الربق تستبعد هذه األجهزة وتستبدهلا بأجهزة 
واستبدلتها بعد ذلك بأجهزة أكثر تطوراً وأقوى إرساالً ؛ فركبت يف املدينة .  )٢(ماركوين

  .)٣(كيلوات متوسطة وطويلة الدرجة) ١٠(سيمنس سبارك قوا  ةاملدينة ماكين
اململكة العربية السعودية ، فكانت تتبادل الربقيات مع حمطة  انتشرت حمطات الالسلكي يف

، حىت وصل عددها إىل  )٦(وأم الربك )٥(وحمطة حائل )٤(حمطة رابغ والقنفذة: املدينة ؛ مثل 
  .)٧(إىل ستني حمطة ، منها ست عشرة حمطة سيارة

ية أتالنتـك  ظهر اهتمام امللك عبد العزيز بالربق واالتصاالت الالسلكية بتوقيعه على اتفاق
  .)٨(م١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧ومالحقاا وبرتوكوالا اخلتامية يف سنة 

                                                 
عرب املوجات الالسلكية بدالً  إىل مسافات بعيدةرسال الرسائل إلهزة هي أج: أجهزة ماركوين ) ١(

 Guglielmoجوجليلمو ماركوين " يطايل كتشفها املخترع اإلامن استخدام التيار الكهربائي ، و
Marconi .  ٦٩القوة الثالثة ، ص : حممد النجعي  علي: انظر . 

 . ١٠٤القوة الثالثة ، ص : حممد النجعي  علي) ٢(
 . ٢٤٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة  )٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤رجب  ٨، يف  ٥٦القرى ، عدد  جريدة أم) ٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٠رجب  ١٠، يف  ٣٦٢لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٥(
 . ٤هـ ، ص ١٣٦٧ذي القعدة  ٢١، يف  ١٢٢٨عدد جريدة أم القرى ، ) ٦(
شبه اجلزيرة العربية يف : ؛ خري الدين الزركلي  ٢٣٩دية ، ص البالد العربية السعو: فؤاد محزة ) ٧(

 . ٤١٥، ص  ١عهد امللك عبد العزيز ، ج 
  . ٢٩، ص  ٢الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم عبد العزيز املعارك ) ٨(
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رمضـان   ١٢يف  ٨٧٩٣م أصدر نظـام الـربق بـرقم    ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦ويف سنة 
م الذي حدد مسؤولية العاملني يف الربقيات ، واحملافظـة  ١٩٣٧نوفمرب  ١٦/ هـ ١٣٥٦

  .)١(على سريتها ، وحدد أسعار الربقيات وكل ما يتعلق ا
واهتم امللك عبد العزيز بالعاملني يف الالسلكي برفع مستواهم العلمي مبا يكفل هلـم أداء  

/ هــ  ١٣٤٩عملهم على الوجه املطلوب ؛ فأسس مدرسة الالسلكي يف جـدة عـام   
م لتعليم الطالب أعمال الالسلكي وأعمال امليكانيكا ، مث توظيفهم فيه ، وجعـل  ١٩٣٠

وتتـابع بعـد   .  )٢(املدينة وجدة ومكة يف فروع الربق والربيد التقدمي إىل هذه املدرسة يف
م ، وأخرى ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١ذلك فتح املدارس الالسلكية ؛ حيث فتحت يف مكة عام 

م والسنة نفسها افتتحـت مدرسـة يف املدينـة ،    ١٩٤٤/ هـ ١٣٦٣يف الرياض عام 
بريطانيا أو  واستحضر هلا مدرسون متخصصون ، وأرسل بعض خرجيي تلك املدارس إىل

، وقد سبقهم إىل االبتعاث بعثة أرسلت للتخصص يف أجهزة ماركوين إىل إجنلتـرا  )٣(مصر
  .)٤(مدا ستة أشهر

  :الربيد يف املدينة املنورة 
/ هـ ١٣٢٦اهتمت الدولة العثمانية بالربيد مع وصول سكة حديد احلجاز إىل املدينة عام 

تب الربيد يف املدن اليت كان مير ا سـكة  م ، فمع انتظام املواصالت أنشئت مكا١٩٠٨
  ، أنشئ لتسهيل املعامالت التجارية وكان منها مكتب الربيد يف املدينة الذيد احلجاز ،حدي

                                                 
؛ إبـراهيم   ٤٤٤ص  ، ٢شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  : خري الدين الزركلي ) ١(

 . ٩٩،  ٧٩، ص  ٤الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ج : املعارك 
ق أبناء ـوالتح.  ٣هـ ، ص ١٣٤٩مجـادى األوىل  ٢٥، يف  ٣٠٦د جريدة أم القرى ، عد) ٢(

هــ ،  ١٣٥٦ذي القعدة  ٢٠، يف ٦٨٥عدد  جريدة أم القرى ،: انظر . أبناء املدينة ذه املدرسة 
 .٤ص 

؛ خري الدين  ١٨٣، ص  ٤الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم املعارك ) ٣(
 . ٤١٥، ص  ١شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : الدين الزركلي 

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٠صفر  ٢٤، يف  ٣٤٣لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٤(
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ومن . )١(ومتكني احلجاج واجلنود من إرسال رسائلهم بسهولة إىل ذويهم ليطمئنوا عليهم
.  )٢(على اجلمـال ريق جناب رسائل إىل جدة ومكة عن طمكتب بريد املدينة يتم إرسال ال

،  )٣(ويف عهد الشريف حسني كان الربيد يرسل بواسطة اجلمالة عن طريق شيخ املخرجني
أو عن طريق إرسال بريد املدينة على جناب إىل بريد ينبع ، فريسل مع بريد ينبع إىل جدة 

  .)٤(عن طريق بواخر صغرية ومن جدة إىل مكة
قل يف أول األمر على اجلمال السريعة ، ويستغرق من ويف العهد السعودي أصبح الربيد ين

م مع دخول ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤، ويف سنة  )٥(املدينة إىل مكة ما بني يومني إىل ثالثة أيام
السيارات لالستخدام يف احلجاز اشترت إدارة الربيد مبكة سيارتني لنقل الرسائل بني مكة 

ويالحظ يف تلك الفترة أنه مل يـتم  .  )٦(ورابغ ؛ وذلك اختصاراً للوقت ، وتوفرياً للجهد
ضم املدينة املنورة إىل احلكم السعودي ، فكانت السيارات تقف يف رابغ بسبب وعـورة  

  .الطريق 
م أنشئت إدارة للربيد يف املدينة أعلنت عن قبول الطـرود  ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦ويف سنة 

  .)٧(والكتب والصرر النقدية املؤمن عليها للداخل واخلارج واحلواالت
وم ، ومرة واحـدة يف األسـبوع   ـل يـدة كـة إىل جـان الربيد خيرج من مكـوك

يذهب من جدة إىل املدينة املنورة يوم السبت بعد العصر ، ومن املدينة املنورة خيرج الربيد 

                                                 
الطرق وأمنها يف عهد : ؛ عبد اهللا الداود  ٢٨٣سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن ) ١(

 . ٢٨٣امللك عبد العزيز ، الرياض ، مطابع التقنية لألوفست ، ص 
 . ٤٠، ص  ١الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم املعارك ) ٢(
القـوة  : النجعي  ؛ علي ١٦٤ة وبيت اهللا الكرمي ، ص التاريخ القومي ملك: حممد طاهر الكردي ) ٣(

 . ٧٠الثالثة ، ص 
 . ٤٠، ص  ١الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم املعارك ) ٤(
 . ٢٠٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٥(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ربيع األول  ١٤، يف  ٤٠جريدة أم القرى ، عدد ) ٦(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦رجب  ٢٧، يف  ١٦٢عدد  لقرى ،جريدة أم ا) ٧(
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ع يف مخـس عشـرة سـاعة    ـ، وكانت املسافة تقط )١(إىل جدة يوم الثالثاء بعد العصر
  .)٢(تقريباً

من واستقرار األمور السياسية زاد الزوار للمدينة املنورة ، ونشطت احلركة ومع انتشار األ
التجارية ، فزادت مديرية الربيد رحالا من مكة إىل املدينة إىل مرتني يف األسبوع ؛ حيث 

والسيارة الثانية تتحرك من املدينة يف صـباح   ، ارة األوىل من مكة يوم االثننيتتحرك السي
فقامت مديرية الربيد بشراء سيارات جديـدة إلدخاهلـا يف خدمـة     ، )٣(كل يوم مخيس

  . )٤(الربيد
وينقل الربيد بني بريد املدينة املنورة واملراكز الربيدية اليت تكون على خط سـري الربيـد   

  :بواسطة السيارات أو بواسطة متعهدين على الركائب ؛ مثل 
و  ١١و  ١الشهر من ينبع يـوم   بواسطة متعهد ثالث مرات يف: ينبع  –بريد املدينة  -
  .من كل شهر ، واملسافة ثالثة أيام  ٢٦و  ١٦و  ٦، ومن املدينة يوم  ٢١
بواسطة متعهد يف الشهر مرة واحدة من املدينة يقوم يف غرة كل : حائل  –بريد املدينة  -

  .من كل شهر ١٥شهر ، ومن حائل يوم 
جدة وينقل بواسطة شـركات املالحـة   فريسل إىل " الدويل " أما بريد املدينة اخلارجي 

  :اخلديوية واإليطالية واهلندية يف املواعيد اآلتية 
  األسبوع يف يومي األربعاء والسبتينقل الربيد اخلارجي من مصر إىل جدة مرتني يف :أوالً
  .يرسل الربيد اخلارجي من جدة إىل السويس مرتني أيضاً يوم االثنني واألربعاء  :ثانياً 
  .رسل الربيد من جدة إىل بورسودان يوم األحد من كل أسبوع ي :ثالثاً 
  .)٥(الربيد من وإىل اهلند يرسل مع البواخر مرة يف كل عشرين يوماً :رابعاً 

  
 

                                                 
 .٢ص ،هـ ١٣٤٨مجادى األوىل  ٢٢، يف  ٢٥٣د جريدة أم القرى ، عد) ١(
 . ٢٠٤، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
 . ٥هـ ، ص ١٣٥٤احلجة  ذي ١٩، يف  ٥٨٨جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨ربيع اآلخر  ٢٥، يف  ٢٤٥عدد جريدة أم القرى ، ) ٤(
 .٣٦ – ٢٣٤البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٥(
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واهتم امللك عبد العزيز بالربيد ألمهيته يف تقدم الدولة وحتضرها ، وما يقدمه من تواصـل  
تظهر فيها خدمة اهلاتف بالتقدم احلـايل ،  بني دول العامل ؛ خاصة يف تلك الفترة اليت مل 

فكان اعتماد احلجاج عليه مما جعله يوليه عناية كبرية ، فكانت جريدة أم القـرى تنشـر   
  .مواعيده الرمسية بني مكة واملدينة وجدة وحتدد أجور خدماته 

كما حرص على التعاون الدويل يف جمال الربيد ؛ فأرسل حسن وفقي مدير األمـن عـام   
م مندوباً عنه للتفاوض يف الدخول إىل احتاد الربيد الـدويل العـام ،   ١٩٢٦/  هـ١٣٤٥

يف مؤمتر  شاركت اململكة م ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨ ويف عام. )١(وبذلك أصبحت عضواً فيه
الربيد الدويل يف مدريد ، والغاية األساسية منه حتسني نظام االحتـاد الربيـدي وإدخـال    

  .)٢(الترتيبات واألنظمة الالزمة عليه
م وقعت اململكة على اتفاقيات الربيد الـيت  ١٩٢٩يونيو  ٢١/ هـ ١٣٤٨حمرم  ٢١ويف 

  : )٣(أقرها مؤمتر الربيد الدويل املنعقد يف لندن ، وكان يتضمن عدة اتفاقيات ؛ هي
  .اتفاقية الربيد العامة  – ١
  .اتفاقية اخلطابات والطرود املؤمن عليها  – ٢
  .اتفاقية الطرود الربيدية  – ٣
  .اتفاقية احلواالت الربيدية  – ٤
  .اتفاقية حتصيل احلسابات بواسطة مكتب الربيد  – ٥
  .اتفاقية تنظيم حتاويل حسابات الشيكات الربيدية  – ٦
  .اتفاقية تدبري اشتراكات اجلرائد واالت  – ٧

 ويتضح من هذه االتفاقيات أن الربيد مل يكن عمله حمصوراً على نقل الرسائل والطـرود 
فقط ؛ بل كان مسؤوالً عن نقل األموال النقدية من مكان إىل آخر ؛ وهو مـا يعـرف   

                                                 
الـبالد  : ؛ فؤاد محـزة   ١هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ١٧، يف  ٩٣عدد  جريدة أم القرى ،) ١(

 . ٢٣٣العربية السعودية ، ص 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٨ربيع اآلخر  ٢، يف  ٢٤٦عدد  جريدة أم القرى ،) ٢(
يف  ، ٢٩٠دد ـ؛ وع ١ ص هـ ،١٣٤٨ربيع اآلخـر  ٢، يف  ٢٤٦عدد  جريدة أم القرى ، )٣(
 . ٢ هـ ، ص١٣٤٩صفر  ١
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باحلواالت ، وقد كانت بعض التحاويل املالية تصل إىل مكتب بريـد املدينـة املنـورة    
ويصادف عدم وجود نقود كافية ، فتصرف مالية املدينة للربيد ما حيتاجه من مال بشرط 

دد بعد توفر املال لدى الربيد ، وكانت هذه خدمة مـن  جنيهاً ، وتس) ٥٠(عدم جتاوز 
  .)١(امللك عبد العزيز ملساعدة الربيد على سرعة خدمة املواطنني واحلجاج

ومن األعمال اليت يقوم ا الربيد يف املدينة وضع صناديق عند املسجد النبوي توضع فيـه  
  .)٢(؛ لئال تتعرض لضياع أو لسرقة جنقود وأمانات احلجا

م نظام الربيد ، ونظام احلـواالت ،  ١٩٣٧مارس  ٣٠/ هـ ١٣٥٦حمرم  ١٧يف وصدر 
، ومجيع هذه األنظمة دف إىل حتقيق )٣(ونظام اخلطابات املؤمن ، ونظام الطرود الربيدية

  .أكرب قدر من الدقة وااللتزام خبدمات الربيد املقدمة للمواطنني واحلجاج 
م إىل ١٩٣٦/ هــ  ١٣٥٥رية الربيد عام عند دخول الطائرات جمال النقل سارعت مدي

عقد اتفاقية مع الطريان املصري لنقل الرسائل من جدة إىل املدينة املنورة كل يوم ؛ حيث 
، وكانت رحالا فترة موسم احلج فقـط ، مث  )٤(تغادر جدة كل صباح وتعود يف املساء

ربيدية واالرتقاء عقدت بعد ذلك اتفاقيات مع اخلطوط السعودية من أجل تطوير اخلدمة ال
  .)٥(ا

، وقد أزيل املبىن مـع  )٦(كان مبىن الربيد يقع بالقرب من باب الشامي جبوار السجن العام
  .)٧(توسعة الشوارع ، وبين إلدارة الربيد مبىن ضخم جبوار مبىن البلدية

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٦/  ١/  ٢٥، يف  ٢/  ٤/  ٥٢م أمر ملكي ، رق) ١(
 . معهد اإلدارة، هـ ١٣٤٤ / ١٢ / ١٩يف ،  ٢٢٩٩ / ٣٨٣خطاب مديرية األمن رقم ) ٢(
؛ إبـراهيم   ٤٤٤، ص  ٢العزيز ، ج شبـه اجلزيرة يف عهد امللك عبـد :  دين الزركليخري ال) ٣(

 . ١٨٦، ص  ١الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية ، ج : املعارك 
 . ٥هـ ، ص ١٣٥٥ذي احلجة  ٢٣، يف  ٦٣٥، عدد جريدة أم القرى ) ٤(
 . ٤٨، ص  ١عربية السعودية ، ج االتصاالت والربيد باململكة ال: إبراهيم املعارك ) ٥(
 . ٤٢، ص  ٣طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد مرشد ) ٦(
 . ١٦١آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٧(
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، مث حسام الدين مصطفى ، وكـان   )١(توىل إدارة الربيد يف العهد السعودي حيىي صدقي
، مث صدر أمر سامٍ بتعيني حممد سعيد أبو ناصف مديراً  )٢(ملوظفني مثانية عشر موظفاًعدد ا

  .)٣(لربيد املدينة

  :اهلاتف 
م ، وكان ١٩١٦/ هـ ١٣٣٥السلكي يف وقت مبكر عام عرفت املدينة املنورة اهلاتف ال

ة وكان استخدامه حمصوراً على القوات العسـكري رقماً ، )  ٥٠( يعمل على مقسم سعته 
  .)٤(فقط

ومن ضمنها السنتراالت  ةأدخلت احلكومة السعودية عدداً كبرياً من أجهزة اهلاتف احلديث
، ومل حيدث أي تغيري على سنترال املدينـة ؛  )٥(ووزعتها على مكة وجدة واملدينة املنورة

ادياً ، ومل يكن أتوماتيكيـاً مثـل جـدة    ـخطاً ع) ٥٠(حيث بقي على سعته القدميه 
  .)٦(ومكة
نت شبكة اخلطوط اهلاتفية يف جدة ومكة والطائف والرياض واملدينة واملدن الثالث هي كا

  .)٧(اليت تتصل الواحدة منها باألخرى ؛ وأما الرياض فإن تلفوا ال يتصل باخلارج
ومع حمدودية اهلاتف وعدم انتشار خدماته بشكل كبري يف ذلك الوقـت ، إال أن امللـك   

م لتـوفري  ١٩٢٧/ هــ  ١٣٤٧وظفني فيه إىل فلسطني عام عبدالعزيز أرسل بعثة من امل
  .)٨(الكوادر الفنية الوطنية الالزمة لتشغيله ولصيانة آالته ومعداته

                                                 
ـ  ٢هـ ، ص ١٣٥٤ ةخرمجادى اآل ٢، يف  ٥٥٦جريدة أم القرى ، عدد ) ١( مد حسـني  ـ؛ حم

 . ٤١ ، ص عبدالعزيز والكيان الكبري: زيدان 
 .  ٢٠٦ دليل اململكة العربية السعودية ، ص: فؤاد شاكر ) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٦٦حمرم  ١٩، يف  ١١٣٧رى ، عدد جريدة أم الق) ٣(
 . ٣٥٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  يعل) ٤(
 . ٤١٥، ص  ١شبه اجلزيرة العربية السعودية ، ج : خري الدين الزركلي ) ٥(
 . ٢٣٩ – ٢٣٨ربية السعودية ، البالد الع: فؤاد محزة ) ٦(
 . ٢٣٨البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٧(
 . ١٥٩ – ١٥٨، ص  ٢االتصاالت والربيد باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم املعارك ) ٨(
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م بدأ اهلاتف يف تأسيس اهلاتف اآليل بسبب كثرة الطلبات ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥ويف سنة 
تف العـادي ؛  عن اهلا هعليه ، ولتوفري أكرب عدد من اخلطوط اهلاتفية ، واخنفاض مصروفات

  .)١(لقلة املوظفني العاملني به
م أعلنت مديرية الربق والربيد العامة أا قـررت تأسـيس   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف سنة 

  .)٢(املدينة املنورة بأربعة خطوط جموزة –مسيجيد  –رابغ  –خط تلفوين بني جدة 
مـارس   ٣٠/ هــ  ١٣٥٦حمـرم   ١٧بتاريخ  ٤/  ١/  ٥٢وصدر نظام للهاتف برقم 

  .)٣(م بني من حيق هلم االشتراك يف خدماته ، وأسعار املكاملات الداخلية واخلارجية١٩٣٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٦٥ – ١٦٤، ص  ٢االتصاالت والربيد باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم املعارك ) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٧٢رجب  ٢٣، يف  ١٤٠٩قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(
  . ٦٥، ص  ٤االتصاالت والربيد باململكة العربية السعودية ، ج : إبراهيم املعارك ) ٣(
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  العزيزلتطور العمراين يف عهد امللك عبدا: الفصل الثالث 
  

  . النمو السكاين: أ 
  

  .توسعة املسجد النبوي : ب 
  

  .للمسجد النبوي تسهيل الزيارة خدمة احلجاج و:  ج
  

  . ق واملنشآتالطر:  د
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  سكان املدينة املنورة قبل العهد السعودي: أ 
  
بدأت مرحلة جديدة  م١٥١٧ /هـ ٩٢٣مع دخول املدينة إىل نفوذ الدولة العثمانية عام 

أثرت تأثرياً بالغاً يف حياة أهل املدينة من كافة اجلوانب ؛ االجتماعية والسكانية والثقافية ، 
  .)١(التأثري السياسيوكان هذا التأثري أبلغ من 

مكة واملدينة وبقية مدن احلجاز من دخوهلا إىل النفوذ العثمـاين ؛ فخصـص    فاستفادت
من القمـح ،   )٢(السالطني العثمانيون مبالغ مالية ترسل إىل احلرمني الشريفني ، وجريات

 وظلت هذه الصدقات واُألعطيات جارية طوال قرون متتابعة ، وكانت تزداد بتزايد أعداد
، وانفرد احلجاز دون سائر الواليات العثمانية بإعفائه من تقدمي ضرائب سنوية  )٣(السكان

  .)٤(للدولة العثمانية
الزائرين ، وتوافد رعايا الدولة ولدولة العثمانية ارتفع عدد احلجاج إىل اوبانضمام احلجاز 

ة املكرمة واملدينـة  العثمانية من آسيا الوسطى وبعض الواليات العثمانية من أوروبا إىل مك
  .)٥(املنورة

                                                 
السكن احلضري ، حبث مشارك به يف دراسة املدينـة املنـورة البيئـة    : حممد حممود السرياين ) ١(

املدينة املنورة ، نـادي املديـة   مد خوجلي ، ـويثي ومصطفى حمحممد أمحد الر: واإلنسان ، إعداد 
 . ١٨٣ص ، م  ١٩٩٨-١٩٩٧/ هـ ١٤١٩ -١٤١٨،  ١املنورة ، ط

،  حيصل الفرد عــلى إردبّ ، هي حنطة كانـت ترسل من مصر لسكان احلرمني : اجلريات ) ٢(
مـجلة املنهل ، : ي عبـد احلق نقشبند: انظر  .والعائـلة على عشرة أرادب تكفي لسنة أو تزيد 

 . ٢٧٩هـ ، ص ١٣٨٢ ، مجادى األوىل ٥، ج  ٢٣جملد 
العالقات بني : ، فائق بكر الصواف  ٥٢٧ – ٥٢٦، ص  ٢تاريخ مكة ، ج : أمحد السباعي ) ٣(

 . ٤٦ - ٤٥الدولة العثمانية وإقليم احلجاز ، ص 
 . ٤٦ز ، ص العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجا: فائق بكر الصواف ) ٤(
  . ١٨٣السكن احلضري ، ص : حممد حممود السرياين ) ٥(
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يز به من مكانـة دينيـة يف نفـوس    ـفكانت املدينة املنورة حمط أنظار املسلمني ؛ملا تتم
مسجدي هذا أفضل صالة يف " :الذي قال فيه  وجود مسجد رسول اهللا ؛ لاملسلمني 
  .)١("الة فيما سواه إال املسجد احلرام من ألف ص

عن  -رضي اهللا عنها  -فعن عائشة : ل املدينة املنورة وقد وردت عدة أحاديث يف فضائ
إن إبراهيم حرم مكة ودعا هلا ، وحرمت املدينة كما حرم إبراهيم "  :قال   الرسول

  .)٢("ما دعا إبراهيم عليه السالم ملكة  لمكة ، ودعوت هلا يف مدها وصاعها مث

وقال عن أُناس خيرجـون   ، ن فضلهاّيبعلى السكن يف املدينة املنورة و وحث الرسول 
ال يدعها ، املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون : " من املدينة إىل اليمن وغريها بعد فتحها 
وجهـدها إال  ألوائها منه ، وال يثبت أحد على  اًأحد رغبة عنها إال أبدل اهللا فيها خري

حد أهل املدينة أ يريد الو: " ويف رواية  " .يوم القيامة  -أو شهيداً  -له شفيعاً  تكن
 وحبب النيب . )٣(" وب الرصاص أو ذوب امللح يف املاء يف النار ذإال أذابه اهللا بسوء

ـ ب أن ميوتمن استطاع منكم  " :قائالً  املدينة املنورةبيف املوت  فـإين  ؛  لاملدينة فليفع
  .)٤("ا أشهد ملن مات 

                                                 
اجلامع املسـند الصـحيح   ( صحيح البخاري املسمى : حممد بن إمساعيل البخاري  أبو عبد اهللا) ١(

/ هـ ١٤٢٢،  ١، بريوت ، دار طوق النجاة ، ط )  سننه وأيامهو املختصر من أمور رسول اهللا 
صحيح مسـلم  :  ؛ مسلم بن احلجاج النيسابوري ٦٠، ص ١١٩٠حديث رقم :  ٢م ، ج ٢٠٠٢

 :، حـديث رقـم    ٩ م ، ج١٩٩٤ / هـ١٤١٤،  ٢ مؤسسة قرطبة ، ط ي ،بشرح اإلمام النوو
 . ٢٣٤ -٢٣٣ ، ص ١٣٩٥

 ، ٢١٢٩ :، حديث رقـم   ٣صحيح البخاري ، ج : حممد بن إمساعيل البخاري  أبو عبد اهللا )٢(
،  ١٣٦٠:، حـديث رقـم    ٩ ج: صحيح مسـلم  : وري ـمسلم بن احلجاج النيساب ؛ ٦٧ص
 . ١٩٠ص

 . ١٩٣ ، ص١٣٦٣: ، حديث رقم  ٩ صحيح مسلم ، ج: مسلم بن احلجاج النيسابوري  )٣(
خليل مأمون شيحا ، بـريوت ،  : سنن ابن ماجة ، حتقيق : أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة ) ٤(

  . ٥٢٠، ص  ٣١١٢: حديث رقم ،  ٣ م ، ج١٩٩٦ /هـ ١٤١٦،  ١ دار املعرفة ، ط
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أسـهم يف ظهـور واسـتمرار     وكانت تتمتع مع مكانتها الدينية بأا واحة زراعية ؛ مما
  .)١(اهلجرات املختلفة إليها ؛ حبيث أصبحت الزراعة أهم مظاهر احلياة االقتصادية

فكثر املهاجرون إىل املدينة املنورة من احلجاز واألقطار اإلسالمية حىت زاد عدد سكاا ، 
 يف فكان جلوها املعتدل ومناخها الذي خيتلف عن مكة وكثرة مياهها العذبـة دور كـبري  

  .)٢(جذب السكان الوافدين إليها
ومما سـاعد أيضاً على اهلجرة إىل املدينة اضطراب األحـوال السياسـية يف الــدولة    
العثمـانية الذي دفع الكثري من األتراك وسكان بالد الشـام للهــرب إىل املدينـة ،    

طني يف الـدول  فأصبحت املدينة مقراً لألثرياء والفقراء الذين اعتمدوا على أُعطيات السال
، فمع بداية االستعمار الغريب للبالد اإلسالمية ، هـاجر التركسـتانيون إىل    ) ٣(اإلسالمية
بسبب احلروب اليت شنتها روسيا عليهم ، باإلضافة إىل األفغانيني الذين هـاجروا   املدينة

، وكذلك االستعمار الفرنسي الذي دفع أبناء املغـرب العـريب    يحتت الضغط اإلجنليز
  .)٤(هجرة إىل املدينةلل

وأصبح سكان املدينة يف تزايد مع اهلجرة إليها من عناصر متنوعة ،حىت وصـل نصـف   
.  )٥(أتراك ، وجزائريني ، وتونسيني ، وسوريني ، وتتار ، وغريهم: سكاا من املهاجرين 

سكان املدينة املنورة بنحو )  j. keane( م قدر جون كني ١٨٧٧/ هـ ١٢٩٤ويف سنة 
  .)٦(ألف نسمة) ٢٠.٠٠٠(

                                                 
ـ  –ان ـالسك –املدينة املنورة اقتصاديات املكان :  عمر الفارق السيد رجب) ١( ولوجية ، ـاملورف

 . ٦٥ص 
 . ٥٥ - ٥٤، ص  ١ماضي احلجاز وحاضره ، ج : حسني حممد نصيف ) ٢(
اعـة والنشـر ،   ر العلـم للطب سكان املدينة املنورة ، الرياض ، دا: حممد شوقي إبراهيم مكي ) ٣(

 . ٣٧م ، ص ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
 . ٢٥٨ - ٢٥٧ ذكريات العهود الثالثة ، ص: حممد حسني زيدان ) ٤(
 . ١٦٤احلج قبل مئة سنة ، ص : رزيفان  يفيم) ٥(
  . ٣٥سكان املدينة املنورة ، ص : حممد شوقي مكي ) ٦(
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فانتعشت احلياة االقتصادية يف املدينة مع بداية القرن الرابع عشر اهلجري ، فتعطينا خمطوطة 
م ١٨٨٦مـارس   ٢٧/ هـ ١٣٠٣مجادى اآلخرة عام  ٢١علي بن موسى املؤرخة بـ 

:  تعطينا وصفاً تفصيلياً للمباين والشوارع واحلارات يف املدينة ، وتتمثل املباين الدينيـة يف 
وأمـا  . زاوية ، باإلضافة إىل املسجد النبـوي  ) ١٤(أربطة ، و ) ٨(مسجداً ، و ) ٣٣(

مدرسة ، وّمحامني ، ) ٣٠(سوقاً ، و ) ١١(سبيالً ، و ) ٣٣: (املباين اخلدمية فعبارة عن 
ـّتني ، و  مكتبـات ، باإلضافة إىل دار للبلديــة ، ومستشـفى   ) ٧(وخـان ، وتكي
) ٤٧(وأما املباين السكـنية فبلغ عدد الدور املهمة فيهـا  .  لألهـايل ، وآخر عسكري

حارات ، باإلضافة ) ٨(درباً ، و ) ١٢(شوارع ، و ) ٣(زقاقاً ، و ) ٤٢(داراً ، واألزقة 
  .)١(حديقة عامة وخاصة) ٥٥(إىل 

مع النمو السكاين خارج أسوار املدينة ،وواصـلت املدينـة منوهـا     )٢(األحواش وزادت
مسكن ، ) ٤٠٠٠(م حنو ١٩٠١/ هـ ١٣١٨حيث وصل عدد املباين عام وازدهارها ؛ 

) ٣٦(خمبـزاً ، و  ) ١٨(، و ) متاجر كبرية ( وكاالت ) ٤(حانوتاً وخمزناً ، و ) ٩٣٢(و 
  .)٣(حمالت لألصباغ ، وأُنشئت حمطة لالسلكي) ٤(قهوة ، و 

نات واإلحصائيات ويالحظ أن دراسة السكان يف املدينة املنورة ليست يسرية ؛ لنقص البيا
الالزمة ، وتضارا يف معظم األحيان ، وهي ليست مشكلة خاصة ا ؛ بل تشمل معظم 

  .)٤(مدن اململكة والدول النامية

                                                 
ة ضملعماري ، بريوت ، دار النها اـاملدينة املنورة تطورها العمراين وتراثه: صاحل ملعي مصطفى )١(

 . ٢٢ص  م ،١٩٨١ / هـ١٤٠١،  ١ العربية ، ط
يتكون احلوش من فراغ مفتوح خمصص الستخدام أهايل املنازل املطلة عليـه والـيت   : احلوش ) ٢(

بدورها تشكل حميطه ، ويتصل احلوش ببقية أجزاء املدينة عن طريق بوابة هلا باب يغلـق لـيالً ويف   
صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، : ياري ـياسني أمحد اخل :انظر  .ألمن أوقات اختالل ا

 . ٩٨ص 
 . ٤١٤، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ٣(
املورفولوجيـة ،   –السكان  –ان ـات املكـاملدينة املنورة اقتصادي:  عمر الفارق السيد رجب) ٤(
 . ٨٥ ص
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وقد بلغت املـدينة املنورة قمة االزدهـار عند وصول سكة حديد احلجـاز إىل املدينـة   
د الشام وتركيا ، فـزاد  م اليت ربطت املدينة املنورة ببال١٩٠٨/ هـ ١٣٢٦املنورة عام 

ألف نسمة قُبيل احلرب العامليـة  ) ٨٠.٠٠٠(إىل  )١(نسمة) ٢٠.٠٠٠(عدد السكان من 
، فخرج العمران عن السور القدمي من جهة باب ايـدي ،وظهـرت املبـاين     )٢(األوىل
، ونشـطت   )٤(يصل إىل جبل أحـد  د، ووصل العمران إىل جبل سلع حىت كا )٣(الراقية

  .)٥(انتشر الرخاء يف املدينةالتجارة ؛ ف
فاتصلت املدينة املنورة بالعامل اخلارجي بوصول سكة حديد احلجاز ، فحملت عربـات  
القطار السلع التجارية من بالد الشام ومن كل ما يرِد إىل بالد الشام من آفاق العـامل ،  

ومكـة وجـدة   وباملقابل حمل من املدينة بعض منتجاا من متور وما يصل إليها من جند 
  .واليمن ومصر واهلند إىل بالد الشام 

فأخذت األسواق تكتظ بالتجار ، وزادت املعامالت التجارية ، وكثرت األموال يف أيدي 
الناس ، وحتسنت أحواهلم املعيشية ، وكثر جميء الزوار إىل املدينة املنورة نتيجة لسـهولة  

قامـة الدائمـة ، ودفـع االزدهـار    الراغبون يف اإلاارون والسفر بالقطار ، وتبعهم 
االقتصادي كثرياً من الطموحني باهلجرة إىل املدينة ، فكثُرت املطاعم والفنادق والـورش  
الصغرية اليت تصنع األدوات وجتهيزات السفر وبعض البسط واملفارش وأدوات الزراعـة  

                                                 
-٤٧٢ يف مرتل الـوحي ، ص : ؛ حممد حسني هيكل  ٢٨ العرب ، ص جزيرة: حافظ وهبة  )١(

املدينـة  : ؛ عمر الفارق السيد رجب  ٢٨١سكة حديد احلجاز ، ص : ؛ السيد حممد الذقن  ٤٧٣
وتذكر بعض املصـادر أن عـدد السـكان     . ٥والتغريات ، ص والنم... املنورة التركيب الوظيفي 

 . ٣٦ - ٣٥ سكان املدينة املنورة ، ص: هيم مكي حممد شوقي إبرا :انظر  .نسمة ) ٣٠٠٠٠(
سكة حديد احلجـاز ،  : ؛ السيد حممد الذقن  ٤٩فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٢(

 . ٢٨جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ص : حافظ وهبه  ؛ ٢٨١ص 
 . ٢٧٤ص هـ ، ١٤١٣، الربيعان  ٤٩٩، عدد  ٥٤لد جملة املنهل ، جم: حسن الصرييف ) ٣(
ينة ، مكتبـة  ذكريات طيبة حبث حول أسرار احلج والزيارة ، املد: هاشم حممد سعيد دفتر دار ) ٤(

 . ١٩٦م ، ص ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠،  ١الفقيه ، ط 
جملة املنـهل ،   :؛ عبد احلق نقشبندي  ٦٠ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(
 . ٢٧٩ـ ، ص ه١٣٨٢، مجادى األوىل  ٥، ج  ٢٣لد جم
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تركسـتان  ، وكثر عدد املهاجرين ، وكان أكثرهم من روسـيا وال  )١(ومستلزمات البادية
نتيجـة   )٢(إىل مائة جنيه عثمـاين ) م  ٤٢( واملغرب ، فارتفع مثن املخزن الذي مساحته 

  .للنمو السكاين الكبري الذي حدث يف تلك الفترة 
م إىل إرسـال  ١٩١٣/ هـ ١٣٣٢ودفعت كثرة املهاجرين إىل املدينة محافظها يف سنة 
وحتذيره من كثـرة املهـاجرين إىل   رسالة إىل وزارة الداخلية يف إسطنبول تضمنت تنبيهه 

لتمتـع  املدينة اهلاربني من أعمال التجنيد ومن الضرائب اليت تفرض عليهم يف بلدام ؛ ل
عالوة خبزينة الدولة ،  ؛ مما سيؤدي إىل اإلضرارباإلعفاءات اليت متيز ا أهل املدينة املنورة 

، مما يسهل عليهم تقـدمي  ملدينة أوالدهم يولدون فيسجلون على أم من مواليد اعلى أن 
  .)٣(لتخلص من التجنيد اإللزامي ،والتهرب من اخلدمة العسكريةحجة ل

إال أن قيام احلرب العاملية األوىل وإعالن الشريف حسني الثورة العربية على العثمانيني عام 
م كان بداية لنقص النمو السكاين ، ومع اشتدادها قامت السلطات ١٩١٦/ هـ ١٣٣٤
مانية بترحيل أهل املدينة حتت ستار الدفاع عن املدينة املنورة ،فنقلوا بالقطار إىل الشام العث

فتفرق أهل املدينة ،وهدمت املنازل ااورة للمسجد النبوي ؛لكـي يصـل    واألنضول ،
  .)٤(القطار إليه لالستفادة منه كمخزن لألسلحة 

، خرج الكثري من  )٦(ألف نسمة) ٥٠( إىل )٥(ألف نسمة) ٤٠(وبلغ عدد املُرّحلني ما بني 
من أهل املدينة من شدة احلصار إىل مكة املكرمة وجدة وينبع وقرى جند ، فوصل عـدد  

                                                 
؛ حممـد حممـود    ٣٥ - ٣٤، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(

 . ١٩٣ - ١٩٢السكن احلضري ، ص  :السرياين 
 . ٢٧٩هـ ، ص ١٣٨٢، مجادى األوىل  ٥، ج  ٢٣لد جملة املنهل ، جم: عبد احلق نقشبندي ) ٢(
األرشيف العثماين إسطنبول ، رسالة رقـم    ١٧ / ٤ – DH  / I – VMEعثمانية ةوثيق) ٣(

 .دة يف مكتبة امللك فهد ومكتب االتصاالت يف حمافظة املدينة ، موج ٢٧٧
  . ٢٨٩أسرار الثورة العربية الكربى ومأساة الشريف حسني ، ص : أمني سعيد ) ٤(
  . ٤٧، ص  ٣خطط الشام ، ج : حممد كرد علي ) ٥(
  . ١٥هـ ، ص ١٣٨٣، حمرم  ١، ج  ٢٤هل ، جملد نجملة امل: عبد احلق نقشبندي  )٦(
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، مث تناقص عدد  )١(م١٩١٧/ هـ ١٣٣٦ألف نسمة عام ) ١٥(سكان املدينة إىل حوايل 
أن  ، واستطاع قائد القوات العثمانية فخري باشا )٢(ألف نسمة) ١٣(حوايل  السكان إىل

، وهكذا تقلصـت املدينـة    )٣(يخلي ثالثة أرباع املدينة ، فضالً عن الذين رحلوا طواعية
  .وقل عدد سكاا بشكل كبري نتيجة الظروف السياسية اليت مرت ا  ةاملنور

من املدينة املنورة وتسلم الشـريف   وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل وانسحاب العثمانيني
مل ابنه الشريف فيصل أثناء إقامته يف الشام على إعادة أهل املدينة إليها حسني اإلمارة ، ع

آالف نسمة ؛ ألن ) ١٠(؛ لكن الذين رجعوا مل يتجاوزوا  )٤(بسفن عن طريق ميناء ينبع
أكثر الذين رحلوا رجعوا إىل موطنهم األول كاملهاجرين اهلنـود واملغاربـة والبخاريـة    

  .)٥(، واألمراض ا تعرضوا له من الفقر ، واجلوعواألتراك ، وتويف بعضهم نتيجة م
ومع رجوع املهاجرين بدأت املدينة تستعيد شيئاً من حيويتها ؛لكنها مل تصل إىل االزدهار 
الذي وصلت إليه قبل احلرب العاملية األوىل ، وكـانت بعض البيوت فارغة مل يسـكنها  

م حيث ١٩٥٠/هـ ١٣٧٠ام أحد ، ولقد ظهر هذا واضحاً عند توسعة املسجد النبوي ع
  .)٦(هلا مل يعثر على املالك احلقيقيني

  
  

                                                 
ـ  ٤٩فصول من تاريخ املدينـة ، ص : علـي حافظ ) ١( االرتسـامات  : كيب أرسـالن  ـ؛ ش

م ، ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠،  ١ة املنار ، ط اطر احلاج إىل أقدس مطاف ، مصر ، مطبعـاللطاف يف خ
  . ٢٠٦ص 

/ هــ  ١٣٥١،  ٥املعارف مبصر ، ط  ، داريف مرتل الوحي ، القاهرة : حممد حسني هيكل ) ٢(
  . ٤٧٣ – ٤٧٢م ، ص ١٩٧١

 .٦٩ ، ص ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٣(
  .١٠٩ - ١٠٨  ذكريات العهود الثالثة ، ص: حممد حسني زيدان ) ٤(
  . ١٥هـ ، ص ١٣٨٣، حمرم  ١، ج  ٢٤نهل ، جملد جملة امل: عبد احلق نقشبندي ) ٥(
  . ١٦٩ – ١٦٨، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد  )٦(
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  : زالنمو السكاين يف عهد امللك عبد العزي
م ، وأشار إىل اخنفاض ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣املدينة املنورة سنة  Rutterزار الرحالة روتر 

 )١(نسمة ؛ وذلك بسبب حصار القوات السعودية للمدينـة ) ٦٠٠٠(السكان إىل حدود 
ساعدم على اخلروج منها إىل خميم العرضي ؛ ليكونوا يف مأمن من احلرب ، ويسرت اليت 

  .)٢(مدن احلجاز نهلم بعد ذلك السفر إىل مكة وغريها م
املقيمون يف خمـيم   -وعندما استسلمت احلامية ودخلت القوات السعودية عاد أهل املدينة

 .)٣(مسرعني إىل منازهلم املقفلة -العرضي و ضواحي املدينة 
وعند دخول األمري حممد بن عبد العزيز املدينة املنورة أعلن العفو عن أهل املدينة واألمـان  

بـني البقـاء    -العاملني مع األشراف  -هلم ، وخّير القاطنني هلا من الضباط واملوظفني 
باملدينة أو الرحيل إىل أي جهة أخرى دون أن يعترضهم أحد ، وبذلك طمأم ؛ حبيث مل 

  .)٤(نهم إال أعداد قليلة من أبناء العراق أو الشام الذين رجعوا إىل بلدامخيرج م
وعمل امللك عبدالعزيز على نشر األمن واالستقرار بني الناس يف احلجاز عامة ويف طـرق 

،  )٥(قائمة بني القبائـل  تاحلجاج خاصة ، وقضى على اخلصومات واملنازعات اليت كان
، وعـّين   )٦(؛ ملنع جتدد املنازعات بني بعضهم الـبعض  وعمل على حتديد احلدود بينهم

                                                 
)١ (Rutter . E . ١٩٢٨ the holy cities . ٠٧ arabio , putman , London 

, p , ٢٨املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : صاحل ملعي مصطفى   ٢١٠ .  
  . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ع األول ربي ٢١، يف  ٤١جريدة أم القرى ، عدد  )٢(
  .١٦٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٣(
  . ١٦٤، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج :  عبد الباسط بدر )٤(
  . ١٩٣وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، برقم ) ٥(
  .، معهد اإلدارة  هـ١٣٥٠ / ٣ / ٢٠يف  ، ٣٢٧أمر ملكي ، رقم ) ٦(
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موظفني على موارد املياه لإلشراف على ورود القبائل ، وملنع حـدوث أي شـجار أو   
  .)٢(، ومعاقبة من خيالف األوامر أو يعتدي على أحد )١(قتال

ونتيجة لسياسة امللك عبدالعزيـز يف تثبيت أركان األمن ونشـر الرخـاء بـني النـاس     
؛ خاصة مع توجهه لفتح املدارس فيهـا ،   )٣(ستقرار ، زاد عدد سكان املدينة املنورةواال

املدرسة الناصرية يف باب الكرامة ، واملدرسة املنصـورية يف اهلامشيـة ،   : وكانت تشمل 
ومدرسة النجاح يف الداوودية ، وجبانب ذلك قامت املدارس األهليـة ، وهـي أشـبه    

ة العلوم الشرعية ، ومدرسة دار األيتام ، فضـالً عـن   مبؤسسات خيـرية قوامها مدرس
، مما محل الناس على السـكن يف املدينـة    )٤(حلقات الدراسة يف املسجد النبوي الشريف

  .لتعليم أبنائهم يف هذه املدارس 
ومما جذب الناس إىل اهلجرة إىل املدينة والعيش فيها ااعـات اليت كانـت حتـدث يف   

م ومشلـت  ١٩٣١/ هــ  ١٣٥٠ها ااعة الكبرية اليت حدثت عام البادية ؛ وكان أشهر
أطراف املدينة وأجزاء كبرية من اجلزيرة العربية ، وضاقت األمور بالقبائل ، فلـيس هلـا   

، فزحفت مجوع الناس من البادية  ة يف األوديةسرييال ةوبعض الزراعمورد سوى الرعي ، 
ة ،فامتألت بالنازحني إليها ،ووصـل ذلـك إىل   ومن القبائل املقيمة بني احلرمني إىل املدين

امللك عبدالعزيز الذي أمر بإنشاء مربة يف الداوودية خارج الباب الشامي لتأمني الوجبات 
  .)٥(جلميع الوافدين

وكثر عدد األيتام يف املدينة نتيجة هذه ااعات ، فكانوا يتسولون ويسألون احلجـاج ،  
ء املسلمني بفتح دور لأليتام ، فسارع عبد الغين داده فسمحت احلكومة ألهل اخلري من أبنا

                                                 
  .هـ ١٣٥٢/  ٢٢، يف  ١٩٨وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، برقم ) ١(
ـ هـ ؛ وثيقة من دارة امللك عبد١٣٥٧/  ٥، يف  ٢٠٣قرار جملس الوكالء ، رقم ) ٢( زيز ، ـالع

  . ٩٠٥برقم 
  . ٥٥٨اململكة العربية السعودية ، ص : هاري سانت فيليب ) ٣(
  . ١٩٥السكن احلضري ، ص : حممد السرياين ) ٤(
جريدة املدينة ،  :؛ عبداهللا اخلزرجي  ١٧٨ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(

التاريخ الشامل للمدينة ، : ؛ عبد الباسط بدر  ١٤ ص ، هـ١٤٢٥رجب  ١٨، يف  ١٥١٠٨عدد 
  . ١٨٩ – ١٨٨، ص  ٣ج 



‐ ٢٢٥  - 
 

،مث قام فخري بك من حيدر أباد ببناء  )١(م ببناء دار أليتام املدينة١٩٣٢/ هـ ١٣٥١عام 
  .)٢(م١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤دار لأليتام عام 

وسـاعد امللك عبدالعزيز مهدي بك املصلح فتح دار لأليتـام أيضـاً يف املدينـة عـام     
ومع افتتاح هذه الدور لأليتام أصبحت املدينة وجهة لألطفال .  )٣(م١٩٤١/ هـ ١٣٦٠

ومل يتوقـف اهتمـام   . األيتام من أبناء البادية ، فساعد ذلك على زيادة النمو السكاين 
احلكومة باأليتام فقط ؛ بل مشلت عنايتها كبار السن ؛ حيث استأجرت دارين كـبريين  

  .)٤(ُألخرى للنساءللعجزة من الناس ، إحدامها للرجال ، وا
ومن العوامل اليت ساعدت على النمو السكاين يف املدينة اهتمام امللك عبد العزيز بأهـل  
املدينة وااورين فيها ، فكان يرسل هلم اُألعطيات واملواد الغذائية باستمرار ؛ خاصـة إذا  

من أهـل   ، وأمر بتشكيل جلنة منتخبة للصدقات )٥(حلت م األزمات ، ونزلت م احملن
  .)٦(املدينة تتوىل توزيع الصدقات واألوقاف اليت ترد إليها

وعند قيام احلرب العاملية الثانية ، واشتداد أزمتها على املدينة ، وتوقف وصول احلجاج ، 
م لتوزيع اخلبز علـى األهـايل   ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢أمر امللك عبدالعزيز بإنشاء مربة عام 

وعند ارتفاع األسـعار  . كل فرد مبلغاً من املال ، ومنح  )٧(حسب عدد أفراد كل أسرة
كالسـكر والشـاي    -بسبب احلرب ، أمر بفتح حمالت لبيع املواد الغذائية الضـرورية  

، فسكن أهل البادية والقرى املدينة املنورة للحصول  )٨(بأسعار خمفضة -والدقيق واحلنطة 
  . على كل ما حيتاجونه من املواد الغذائية 

                                                 
  .ارة هـ ، معهد اإلد١٣٥١/  ١٢/  ٢٥، يف  ٨٣٣٢خطاب جملس الوكالء ، رقم ) ١(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٤/  ١ ١٦، يف  ٤/  ٣/  ١١رقم أمر ملكي ، ) ٢(
  . ١هـ ، ص ١٣٦٠شعبان  ١٤، يف  ٨٧٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
  . ١هـ ، ص ١٣٧٢ربيع اآلخر  ٢، يف  ١٤٤٣جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥/  ٧/  ٢، تاريخ  ٣٨٧أمر ملكي رقم ) ٥(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥/  ١٢/  ٢٣، يف  ٩٣٩ز ، رقم أمر نائب جاللة امللك يف احلجا) ٦(
؛  ١٢٩هـ ، ص ١٣٧٣، ربيع األول  ٣، ج  ١٤جملد جملة املنهل ، : عبد القدوس األنصاري ) ٧(

  . ٢٥١هـ ، ص ١٤١٣، الربيعان  ٤٩٩، عدد  ٥٤لد جمعمرحممد فالته ،؛ جملة املنهل ، 
  . ٣هـ ، ص ١٣٦٢ربيع اآلخر  ٤، يف  ٩٥٤عدد  قرى ،جريدة أم ال) ٨(
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،  )١(هد السعودي أُدخلت السيارات لنقل احلجـاج والـزوار إىل املدينـة   ومع بداية الع
ومهدت الطرق بني مكة واملدينة ، واملدينة وينبع ، وكانت عمليات اإلصالح تتم بقـدر  

؛ مما أثر على احلياة االقتصادية باملدينة ، وأسهم يف  )٢(اإلمكانيات املتوفرة يف ذلك الوقت
زيادة النشاط التجاري يف األسـواق  : ن من مالمح ذلك إجياد فرص عمل جديدة ، وكا

مع كثرة وفود الزوار ، وزاد من حركة اخلدمات الفندقية واملطاعم ، وبدأت املدينة تشهد 
  .)٣(انتعاشاً اقتصادياً

واهتمت احلكومة باجلانب الصحي ؛ ملا له من دور كبري يف حتسني النمـو السـكاين ،   
صغري يف املدينة الذي كان قائماً من قبل ، وسـعت إىل  فعملت على تشغيل املستشفى ال

  .)٤(حتديثه وإصالحه وتوسعته ، فأصبح يسع مخسني سريراً
" الوالدة "باإلضافة إىل مستشفى امللك فاروق  )٥(وأنشأ امللك عبد العزيز مستشفى كبرياً 

وبائيـة ؛  ووفرت احلكـومة التطعيمات الالزمة لألمراض ال. وعدداً من املراكز الصحية 
بـإذن   –فسامهت هذه اجلهود يف احلد من الوفيات .  )٦(اجلدري والكولريا وغريها: مثل 
والعناية باملواليد ؛ حيث إن عدد السكان يزيد باملواليد ، ويتناقص يف نفس الوقت  -اهللا 

  .)٧(مبا يصيبه من وفيات يف كل األعمار
جـاج الزائرين إىل املدينـة املنـورة   ومع توافد املهاجرين من أطـراف املدينة أو من احل

م ، مث أُصدر نظام التابعيـة عـام   ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤أسس مركز إحصاء للنفوس عام 
م لتحديد السكان التابعني للدولة من الوافدين إىل املدينة ؛ للتعرف ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥

                                                 
  . ٢هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ١٢، يف  ٦٥لقرى ،عدد جريدة أم ا )١(
  . ١٧٨، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
  . ١٩٥السكن احلضري ، ص : حممد السرياين ) ٣(
  . ٢١٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٤(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٦/  ١٢/  ٣، يف  ١١/  ٠/  ٣/  ٦٤أمر ملكي ، رقم ) ٥(
  . ٤هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ٣، يف  ٩١، عدد جريدة أم القرى ) ٦(
باعة للجامعات ، ـدار الط، ان ، القاهرة ـدراسات علم السك: ا عبد املقصود ـحممد زكري) ٧(

  . ٧٠ص 
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 على أعماهلم ووظائفهم ؛ ملنع حدوث الفوضى عند قدوم املهاجرين وما ينتج عن ذلـك 
  .)١(عدم النظافة: من حوادث خملة باألمن ؛ كالسرقة أو القتل ، وأمور اجتماعية ؛ مثل 

ومع استتباب األمـن  .  )٢(وهكذا أخذ النمو السكاين يف اطراد مع بداية العهد السعودي
  .)٤(أصبحت املدينة مقصداً للهجرة من املناطق الريفية والصحراوية ااورة هلا )٣(والنظام

/ هــ  ١٣٥٧هــ ، و  ١٣٥٤هــ ، و  ١٣٥٠املدينة املنورة عام ) فليب  (وقد زار 
ألف ) ١٥(م ، وذكر أن عدد سكان املدينة وصل إىل ١٩٣٨م ، و ١٩٣٥م ، و ١٩٣١

نسمة مرجعاً سبب ذلك إىل األزمة االقتصادية العاملية يف تلك الفترة اليت تسببت يف قلـة  
  .)٥(القادمني

/ بعد اية احلرب العاملية الثانية يف الستينات اهلجرية  لكن املدينة املنـورة منت بسـرعة
األربعينات امليالدية ، وضاقت بالعمران حىت امتد إىل خارج السـور ، ورأت احلكومـة   

  .)٦(م١٩٤٦/ هـ ١٣٦٨ضرورة هدمه مع انتشار األمن ، فبدأت يف ذلك سنة 
/ هــ  ١٣٧٠ي وكانت الزيادة واضحة يف النمو السكاين مع توسعة املسـجد النبـو  

م الذي كان بداية واضحة للتحوالت احلديثة يف تركيب املدينة املنورة ويف قاعدا ١٩٥٠
، فقد وجدت وظائف كثرية للمهاجرين يف التوسعة ويف املشاريع اليت نفذت  )٧(االقتصادية

نفذت معها ؛ من شق الطرق وتوسيعها إىل هدم وإزالة املباين اليت مشلتـها التوسـعة يف   
  .النبوي املسجد 

                                                 
 ٨، يف  ٤٠١، عـدد   ٢، ص هـ ١٣٥٢ربيع األول  ٢١يف  ، ٤٤٨عدد جريدة أم القرى ، ) ١(

  . ٤هـ ، ص ١٣٥١صفر 
  . ٤٧املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : صاحل ملعي مصطفى ) ٢(
  . ٧٦حاج يف اجلزيرة العربية ، ص : هاري سانت فيليب ) ٣(
  . ٤٧سكان املدينة املنورة ، ص : حممد شوقي إبراهيم مكي ) ٤(
؛ حممد  ٣٠،  ٢٩املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : صاحل ملعي مصطفى ) ٥(

  . ٣٩سكان املدينة املنورة ، ص : شوقي مكي 
؛ حممـد   ٣٠املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثهـا املعمـاري ، ص   : صاحل ملعي مصطفى ) ٦(

  . ١٩٦السكن احلضـري ، ص : السرياين 
  . ٨٣سكان املدينة املنورة ، ص : حممد شوقي مكي ) ٧(
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ودفعت هذه التوسعة السكان الذين هدمت منازهلم إىل السكن يف مناطق أبعد عن احلرم ، 
إىل حماور الطرق اخلارجية بعد إزالة السور ، وبـدأت   فتوسع حميط املدينة املنورة ، وامتد

ومشـل  .  )١(األحياء اجلديدة تظهر بعيدة عن نسيج التجمع السكاين حول املسجد النبوي
ملستعملة يف البناء ، فكانت مـواد  مشل املواد ا ري خالل هذه الفترة طراز البناء ، كماالتغي

البناء يف السابق من احلجر اخلفيف تتخللها األخشاب لربط بعضها ببعض ، وتتكون املباين 
  .)٢(من دورين وثالثة ، ويصل بعضها إىل مخسة أدوار

عملت على نطاق حمدود جـداً مـع   فدخلت مواد بناء جديدة كاألمسنت واحلديد ، واست
، وساعدت احلكومة علـى احلصـول    )٣(اخلمسينات امليالدية/ بداية السبعينات اهلجرية 

  . )٤(عليها بإعفائها من الرسوم اجلمركية
يف املدينة املنورة ، كونت احلكومة هيئةً لدراسة حالتها  ونظراً لوجود بيوت قدمية وخربة

ميسرة إلعادة بنائها ، مما أدى إىل انتعاش وازدهـار احليـاة   وإعطاء مالكيها قروضاً مالية 
  .)٥(العمرانية يف املدينة

وكان هذا التغيري مصاحباً لظهور البترول الذي أخذ تصديره يزداد بكميـات جتاريـة ،   
فأخذت العمالت األجنبية تتدفق على خزانة الدولة ، وتبع ذلك تطور سريع متثل يف فتح 

، وأدى ذلك إىل إنشـاء شـبكة    )٦(ؤسسات ويف أجهزة احلكومةأبواب التوظيف يف امل
الطرق الربية ، وبناء العديد من املطارات واملوانئ لربط مدن اململكة بعضها ببعض ، ممـا  

                                                 
  . ١٩٦السكن احلضري ، ص : حممد السرياين ) ١(
  . ٣٩رحلة احلجاز ، ص : عبد الغين شهبندر ) ٢(
  . ١٩٧ – ١٩٦السكن احلضري ، ص : حممد السرياين ) ٣(
  . ٢هـ ، ص ١٣٦٧شوال  ٢٢، يف  ١٢٢٤رى ، عدد جريدة أم الق) ٤(
  . ١هـ ، ص ١٣٧٢ربيع اآلخر  ٢، يف  ١٤٤٣عدد  لقرى ،جريدة أم ا )٥(
  . ٣٣هـ ، ص ١٣٩٠، يف رجب  ٧، عدد  ١٨، جملد جملة قافلة الزيت : توم شي ) ٦(
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سهل انتقال السكان من املدن واألرياف والبوادي إىل املدينة ، ونشطت حركة التجـارة  
  .)١(ة االجتاهات بدون انتظام أو ختطيطالداخلية واخلارجية ، واجته العمران يف كاف

  : اهلجرة اخلارجية
وكان جبانب اهلجرة الداخلية اهلجرة اخلارجية اليت كان هلا دوافع دينية ، أو اقتصادية ، أو 

  .سياسية ، أو قسرية 
،  )٢(حيدث أثناء فترة احلج ، مما يؤدي إىل ارتفاع عدد سكان املدينـة :  الديين لدافعا -

، مث يرجع احلجـاج إىل   )٣(ا ، واختالط تركيب سكاا بتركيب الوافدينوزيادة حجمه
بلدام بعد زيارم للمسجد النبوي ، ويبقى بعضـهم يف املدينة ، فتكون هذه الزيـادة  

؛ حيث يهاجر بعض املسلمني للعيش " هجرة ااورة " مؤقتة ، وينتج عن قدوم احلجاج 
  ٠بالقرب من املسجد النبوي 

وبعض احلجاج القادمني  )٤(ر الكثري من العلماء وطالب العلم واملسلمني العادينيوقد جاو
إىل املدينة ، وحتول هذا إىل هجرة دائمة ؛ حيث كانوا يستقرون وال يعودون إىل بالدهم 

  .)٥(حبثاً عن عمل
وهي رغبة الفرد يف حتسني دخله وزيادة موارده ؛ حيث يتوفر له :  االقتصادي دافعال -

عمل جيدة يف املدينة ، وظهر ذلك واضحاً بعد ظهور البترول وبدء توسعة املسجد فرص 
  .)٦(النبوي ؛ حيث توافد على املدينة أعداد كبرية من الدول العربية واإلسالمية للعمل فيها

  .)٦(فيها

                                                 
؛ عمر الفاروق  ٣٠ي ، ص رعمااملدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها امل: صاحل ملعي مصطفى ) ١(

م ، ١٩٨١/ هـ ١٤٠١،  ١ة للكتاب ، ط صرية العاماملدن احلجازية ، القاهرة ، اهليئة امل: رجب 
  . ٣٧ – ٣٦ص 

  . ١٦٩املدن احلجازية ، ص : عمر الفاروق رجب ) ٢(
، دار  املورفولوجية ، جدة –السكان  –املدينة املنورة اقتصاديات املكان : عمر الفاروق رجب ) ٣(

  . ١٥١ – ١٥٠ص ، م ١٩٧٩ / هـ١٣٩٩،  ١ الشروق ، ط
  . ٩٨سكان املدينة املنورة ، ص : كي حممد شوقي م) ٤(
  . ٢٤٤املدينة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص يف مرافق احلج وخدماا : وليد حممد مجيل ) ٥(
  . ١٠٢سكان املدينة املنورة ، ص : حممد شوقي مكي ) ٦(
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مثل ما حدث أيام الدولة العثمانية ؛ حيث جاءت أعداد كبرية من :  الدافع السياسي -
، ووصل أيضاً أعداد من التركستانيني أثناء قيام الثورة الشـيوعية   )١(ااألتراك لإلقامة فيه

م ، وحدثت هلم مذابح كبرية سـنة  ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣ –م ١٩٢١/ هـ ١٣٤٠عام 
  .)٢(م١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢ –م ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠

املتمثل يف هجرة الرق الذي كان معروفاً يف املنطقة حىت مت منعـه  :  اإلجباريالدافع  -
عد احلرب العاملية األوىل ، ومنع يف اململكة يف الثمانينات يف القرن الرابـع عشـر   دولياً ب

 .)٣(اهلجري يف عهد امللك فيصل ، وبقيت أعداد كبرية تعمل يف مزارع املدينة املنورة
مفتوحة جلميع املهاجرين من شـىت البلـدان    -وألمهيتها الدينية  -وكانت املدينة املنورة 

 : يفرق الدين اإلسالمي بني أحد منهم ؛ بل جعلهم إخوة ، قال تعاىل اإلسـالمية ، ومل 
     َّفُوا إِنـارعتـلَ لائقَبوباً وـعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسا النها أَيي

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممأَكْر )األتـراك  : ومن أشهر املهـاجرين  .  )٤
  .)٥(والتركستانيون واجلاوة والشناقطة والعرب واألفارقة واألفغانية واملغاربة واهلنود

وقد أحسنت احلكومة التعامل معهم منطلقة يف ذلك من مبدأ املساواة والتقدير يف ظـل  
تقسيم املهاجرين على الشريعة اإلسالمية ويف أتباعهم ألنظمة البالد وقوانينها ، ورفضت 

شكل طوائف أو جمموعات ، ورفضت االعتراف بالزعامات يف هذه اجلاليات ، واكتفت 
ومع ازدياد أعداد املهاجرين عملت احلكومـة  .  )٦(بتطبيق الشريعة اإلسالمية على اجلميع

السعودية على التقليل من املهاجرين التكارنة ، وذلك بعدم السماح ألحد منهم بـدخول  

                                                                                                                                            
  
نورة عرب املدينة امل :؛ أمحد حممد الربادعي  ١٢١سكان املدينة املنورة ، ص : حممد شوقي مكي ) ١(

  . ٢٤١التاريخ اإلسالمي ، ص 
سكان املدينـة  : ؛ حممد شوقي مكي  ٢٥٧ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٢(

  . ١١٩ – ١١٨املنورة ، ص 
  . ١٠٣سكان املدينة املنورة ، ص : حممد شوقي مكي ) ٣(
  .  ١٣ية آسورة احلجرات ، ) ٤(
  . ١١٦املنورة ، ص سكان املدينة : حممد شوقي مكي ) ٥(
  .هـ ، وثيقة من دارة امللك عبدالعزيز ١٣٤٩/  ١/  ١٨، يف  ٣٦ورى ، رقم قرار جملس الش) ٦(
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، أو يكـون   )١(د إال إذا كان حيمل جواز سفر وميلك املال الكايف فترة إقامته باحلجازالبال
  .)٢(لديه عمل يقتات منه

اهلجرة الداخلية من أطراف املدينـة املنـورة   : وزاد النمو السكاين يف املدينة املنورة بفعل 
ملا تتمتع بـه مـن    وبقية املدن السعودية ، واهلجرة اخلارجية من بلدان العامل اإلسالمي ؛

فأصبحت املدينة وجهـة املسـلمني ،    وتقدم التعليم ،، والعناية الصحية ، الدينية األمهية 
ألـف   )٤٤(م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ن منو السكان يف ارتفاع مستمر ، حىت بلغ عام وكا

هر ذلك واضحاً يف التعداد الرمسي األول يف ظو ، )٣(نسمة حسب تقديرات األمم املتحدة
نسمة يف  )٧١٩٩٨(وجود  وقد أثبتم ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢والذي مت إجنازه عام  ململكةا

  .)٤(السكان يف اململكة من جمموع) %٢(أي حنو ؛ املدينة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ١٧، يف  ٩٣جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
  . ٢هـ ، ص ١٣٥٢ربيع األول  ٢١، يف  ٤٤٨عدد جريدة أم القرى ،  )٢(
  .١٠٤املورفولوجية ، ص  –السكان  –ة املنورة اقتصاديات املكان املدين: عمر الفاروق رجب ) ٣(
م حصـر السـكان واملؤسسـات ، وزارة     ١٩٦٢/ هـ  ١٣٨٢مصلحة اإلحصاءات العامة ) ٤(
سكان املدينة املنورة ، : حممد شوقي مكي : انظر  . ٤١الية واالقتصاد الوطين ، الرياض ، ص ـامل

  . ٣٩ص 
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  :توسعة املسجد النبوي  -ب 
  

اهتم امللك عبد العزيز باملسجد النبوي منذ بداية إشرافه عليه بعد دخول املدينة املنورة يف 
م بتشكيل جلنة ١٩٣٩/ هـ ١٣٤٧دي ، فكان حمل عنايته ؛ حيث أمر عام احلكم السعو

خاصة للقيام باإلشراف عليه ، وإصالح وتعمري ما تصدع منـه وخـرب مـع مـرور     
  .)١(السنني

فقامت اللجنة بإصالح أروقة املسجد النبوي ، ورممت األسطوانات القائمـة بوضــع   
بر ، وأصلحت بالط سـاحة صـحن   طوابق حديدية حول املتصدع منها ، ورممت املنا

املسجد بعد ظهور تشققات وهبوط يف أرض الصحن واألروقة احمليطة به نتيجـة تلـف   
شبكة تصريف مياه األمطار وعدم إصالحها ، مما أدى إىل انسـدادها وجتمع امليـاه يف  
صحـن املسجد وتسرا داخل التشققات ، فانتشرت الرطوبـة وأدت إىل االيـارات   

فأمر امللك عبد العزيز بإقامة شبكة جديدة لتصريف مياه األمطـار وإصـالح    األرضية ،
املمرات واملشايات باإلمسنت ، ومل تتوقف هذه اإلصالحات والترميمات ؛ بل اسـتمرت  

م ، ومع ضعف موارد الدولة وقلة دخلها ، فإا مل تـألُ  ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠حىت سنة 
  .)٢(جهداً يف سبيل خدمة املسجد النبوي

م تقدمت وزارة األوقاف املصرية بطلب إنفاق مـا جتمـع   ١٩٣٣/ هـ ١٣٥٣ عام ويف
  لديها من مبالغ كبرية من ريع أوقاف احلرمني الشريفني يف مصر لصرفها على الترميمات 

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٧شعبان  ٢١، يف  ٢١٤ى ، عدد جريدة أم القر) ١(
: القدوس األنصـاري  ؛ عبد ٢هـ ، ص ١٣٤٨شعبان  ٧، يف  ٢٦٤قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(

؛ عبداللطيف  ٤٦٩وحي ، ص زل الـيف من: ؛ حممد حسني هيكل  ١٠٣آثار املدينة املنورة ، ص 
عهد السعودي ، طبعة خاصة د النبوي يف الـارة املسجد احلرام واملسجـعم: اهللا بن دهيش بن عبد

م ، ١٩٩٩/ هــ  ١٤١٩ة السعـودية ، عـام أسيس اململكة العربيـمبناسبة مرور مائة عام على ت
  . ٣٠٨ص 
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، فرحبت احلكومة السعودية بذلك ، فحضرت جمموعة من  )١(اليت حيتاجها املسجد النبوي
قاموا بترميم بعض األعمدة واملـآذن وطـالء اجلـدران    املهندسني والفنيني املصـريني و

/ هـ ١٣٥٧واملداخل احمليطة باملسجد من الداخل واخلارج ، ومت االنتهاء من ذلك سنة 
ومرت السنوات وإدارة املسجد النبوي تبذل جهوداً كبرية يف العنايـة بـه   .  )٢(م١٩٣٨

  .)٣(وإجراء الترميمات الالزمة فيه باستمرار
ر السياسي وانتشار األمن والطمأنينة زاد عدد حجاج بيت اهللا احلرام وزوار ومع االستقرا

املسجد النبوي عاماً بعد عام حىت ضاق عن استيعاب األعداد الكبرية من املصـلني الـيت   
  .تصل إليه خاصة يف موسم احلج 

/ هـ ١٣٦٨شعبان  ٦يف  ٢٩٧فقامت جـريدة املدينة املنـورة يف افتتاحيتهـا عـدد 
م بعرض حـاجة املسجد النبوي إىل توسعة ؛ ألنه ضـاق باملصـلني   ١٩٤٩سطس أغ ١
 ة، فأصدر امللك عبد العزيز بياناً لألمة اإلسالمية يبشرهم فيه بعزمه علـى توسـع   )٤(فيه

،  )٥(م١٩٤٩يونيو ٩/ هـ ١٣٦٨شعبان  ١٢احلرمني الشريفني بدءاً باملسجد النبوي يف 

                                                 
: ؛ عباس متويل محاده  ٢هـ ، ص ١٣٥٣صفر  ١٤، يف  ١٠٩جريدة صوت احلجاز ، عدد ) ١(

 . ١١٤مشاهدايت يف احلجاز ، ص 
: اللطيف بن دهيش ؛ عبد ٢٢٨، ص  ٣ينة املنورة ، ج ل للمدالتاريخ الشام: عبد الباسط بدر ) ٢(

ـ  ٣٠٩ – ٣٠٨عمارة املسجد احلرام واملسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص  احل ملعـي  ـ؛ ص
 . ١٠١املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : مصطفى 

 . ٢ـ ، ص ه١٣٦٦ة مجادى اآلخر ٢٥، يف  ١١٥٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ١هـ ، ص ١٣٦٨شعبان  ٦، يف  ٢٩٧ورة ، عدد جريدة املدينة املن) ٤(
؛ بيان مكتب مشـروع   ١هـ ، ص ١٣٦٨رمضان  ٩، يف  ٣٠١رة ، عدد جريدة املدينة املنو) ٥(

؛  ٧٠٦هــ ، ص  ١٣٧٥، ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩توسعة املسجد النبوي ، جملة احلج سنة 
فصول من تاريخ املدينـة ،  : ؛ علي حافظ  ١٠٤آثار املدينة املنورة ، ص  :عبد القدوس األنصاري 

: ؛ حممـد سـلطان النمنكـاين     ١٣٠ملك وآمال شعب ، ص : ؛ زينب الغزايل اجلبلي  ٣٨٣ص 
ودية للمسجد النبوي ، نشرت يف آخر كتاب ، حتقيق النصرة بتخلـيص معـامل دار   ـالتوسعة السع

،  حممد عبد اجلواد األصمعي ، املدينة املنـورة : بكر املراعي ، حتقيق اهلجرة ، لإلمام زين الدين أيب 
 . ٢١٥م ، ص ١٩٥٥ /هـ ١٣٧٤،  ١املكتبة العلمية ، ط 
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امللك عبد العزيز ؛ بل كان جيول يف نفسـه منـذ    ومل يكن مشروع التوسعة طارئاً لدى
م بعد االنتهاء من الترميمات اليت متت يف تلك الفترة ، ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧زيارته له عام 

  .)١(ورأى أنه يف حاجة للتوسعة ؛ ولكن الظروف مل تساعده يف تلك الفترة
/ هــ  ١٣٦٨ام قرر امللك عبد العزيز أن يبدأ يف التوسعة بعد االنتهاء من موسم حج ع

، وصادف أن بعض الزوار املصريني إىل املدينة قـد رأوا يف بعـض أعمـدة     )٢(م١٩٤٩
اجلانب الشمايل من املسجد تشققات صغرية ،فلما عادوا إىل مصر نشروا يف الصـحف  
املصرية مقاالت ال ختلو من املبالغة واالنفعال عن تلك التشققات ، ورأوا أا تنذر بسقوط 

،  ، مما بث الرعب يف قلوب املسلمني وتنادوا إىل إنقاذ مسجد الرسول  املسجد النبوي
ويبدو أن بعض حمرري الصحف وجدوا يف تلك القضية مادة إعالمية مثرية ، فاسـتثاروا  
عواطف اجلماهري ، وانتقلت القضية إىل املساجد ، وحتّمس اخلطباء هلا ، وحتولت النداءات 

شكلت جلمع التربعات ونشر اإلعالنات يف الصـحف  العاطفية إىل مقترحات ومشاريع ت
  .)٣(واملساجد

وحدث هذا كله دون التأكد من صحة األخبار أو الرجوع إىل احلكومة السعودية والتأكد 
منها ، وعندما علم امللك عبد العزيز بذلك انزعج وأرسل برقية إىل رئيس الوزراء املصري 

در بياناً أذيع للعامل اإلسالمي متضمناً بيان بوقف الضجة اإلعالمية ومجع التربعات ، وأص
  :حقيقة املوقف ، وكان نصه 

بعض أعمدة احلـرم النبـوي   ت عن التصدع الذي أصاب ـإزاء األنباء اليت أذيع "
ن احلكومة السعودية تود أن توضح أن اخلرباء الذين كانوا قد اكتشـفوا  الشريف ، فإ

  وكان بعض اخلراب يتطلب ، ربطة منذ ثالث سنوات خراباً يف بعض األعمدة واأل

                                                 
ة اإلنصاف ، روت ، مطبعـة احلرم النبوي الشريف ، بيـتوسع: هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ١(

 . ٣٣، ص م ١٩٥٤ مايو ١٨/ هـ ١٣٧٣رمضان  ١٥،  ١ط 
 . ٣٨٣فصول من تاريخ املدينة ، ص : افظ علي ح) ٢(
: ؛ عبد الباسـط بـدر    ٣٤توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٣(

 . ٢٢٩ – ٢٢٨، ص  ٣الشامل للمدينة املنورة ، ج  خالتاري
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فبوشر يف إصالحه فوراً مبعرفة مهندسي وزارة األوقاف املصـرية  ، اإلصالح العاجل 
نه ال بد من القيام بإصالح األجزاء األخرى الفنيني يف حينه ، وبعد أن علم أوخربائها 

نت احلـرم  عينت حكومة جاللة امللك هيئة خرباء فنيني جديدة عاي، املصابة بالتصدع 
وقدمت املقترحات اليت تراها الزمـة  ، ووضعت تقريراً مفصالً عنه ، املدين الشريف 

وقد اغتبطت حكومة جاللته بالغرية اإلسالمية على التربع ، لصيانة هذا األثر املقدس 
وكان للدعوة الكرمية اليت وجهها  ة ،ألجل القيام بأعمال اإلصالح املطلوب؛ باألموال 

املصرية من إجياد جلنة حتت رعاية امللـك فـاروق جلمـع اإلعانـات      رئيس الوزارة
  .كما كان للدعوات املماثلة يف البالد اإلسالمية العديدة ، والتربعات 

العزيز أن حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد وحكومة جاللة امللك تعلن للعامل اإلسالمي
حات املطلوب إجراؤهـا  آل سعود وقد أخذ على عاتقه أمر اإلنفاق على مجيع اإلصال

يف احلرم النبوي الشريف من جيبه اخلاص مهما بلغت القيمة املطلوبة وبدون تقيـد يف  
  .احلد األدىن 

ليا ل جلنة عشكّتأمل أن تإلسالمي فإن حكومة جاللته ترحب ووأما ما تربع به العامل ا
  .)١("خاصة لإلشراف على إنفاقه يف مرافق احلرمني

عزيز بعد ذلك مدير اإلنشاء والتعمري بدراسة وضع املسجد النبـوي  مث كلف امللك عبدال
بالتشاور مع املهندسني املصريني املختصني بفن العمارة ، وذلك بعد التنسيق مع احلكومة 

التقت مـع حممـد بـن الدن ،     )٢(املصرية ، فجاءت بعثة مصرية برئاسة مصطفى فهمي
جه ، وأجروا عدة اختبارات فنية ، فثبت وقامت بأحباث طويلة خمتلفة داخل املسجد وخار

هلم أن رطوبة خفيفة تسربت إىل اجلدار الغريب من ااري ااورة له ، وأا أحدثت فيـه  
تآكالً خفيفاً ، ومثل ذلك وجد يف سواري اجلهة الشرقية والشمالية ، وسبب تسرب هذه 

                                                 
، جملة احلـج   ؛ ١هـ ، ص ١٣٧٠مجادى األوىل  ١٦يف  ، ١٣٥١عدد  ريدة أم القرى ،ـج) ١(

، يف  ٣٧٥عدد ؛ جريدة املدينة ،  ٩٦ – ٩٥، ص  هـ١٣٧٠ ة، مجادى اآلخر ١٠عدد ،  ٤ سنة
 . ١هـ ، ص ١٣٧٠مجادى األوىل  ٨
خالصـة  : ؛ أسعد درابـزوين   ٥٨هـ ، ص  ١٣٧٠، رجب  ١، عدد  ٥جملة احلج ، سنة ) ٢(

 . ٦مقتضبة عن مشروع توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص 
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ة العثمانية األخـرية ، فقـد   الرطوبة يرجع إىل تقصري املهندسني الذين أشرفوا على العمار
غفلوا عن وضع عازل حيمي اجلهة الغربية من تسرب الرطوبة ، واقترحوا إزالة األجنحـة  

الرواق الشرقي ، والرواق الغريب ، والـرواق الشـمايل ،   : الثالثة للمبىن األصلي ؛ وهي 
ـ    رن أو واإلبقاء على القسم اجلنويب ؛ ألم وجدوا فيه القوة واحتمال بقائـه لنصـف ق

، يبدأ من باب الرمحة يف اجلهة الغربية من املسجد ، وباب النساء يف اجلهة الشرقية )١(أكثر
، ورفعوا تقريـرهم   )٣(؛ للمحافظة على التراث املعماري اإلسالمي )٢(من املسجد فجنوباً

إىل امللك عبدالعزيز الذي وافق عليه ، وطلب من املهندسني وضع اخلرائط والتصـميمات  
  .)٤(وعللمشر

وما لبثت وزارة األشغال املصرية أن أرسلت جمموعة أخرى مـن املهندسـني لتعاضـد    
اموعة األوىل ، فدرست هذه اموعة املشروع ورأت أن تتجاوزه ، واقترحت هـدم  

 -م ) ٢٤(مبىن املسجد كله باستثناء احلجرة النبوية ، وإعادة بنائه بتصميم جديد يرتفـع  
، وما كاد الناس يعلمون بقرار هدم املسـجد   -عن وضعه احلايل  أمتار) ١٠(أي بزيادة 

كله حىت احتجوا ، وأحدث ذلك لغطاً واسعاً ، ورفع املعترضـون أمـرهم إىل امللـك    
عبدالعزيز ، وشارك يف االحتجاج عدد من املقيمني وااورين ، وكان بينهم مهندسـون  

ني املهندسني يف مسألة ارتفـاع  باكستانيون ذوو خربة طويلة ، وحدث اختالف أيضاً ب
متـراً ، ويف عمـق   ) ١٤(متراً بدالً من ) ٢٤(املسجد ؛ حيث قرروا ارتفاعه أن يكون 

أمتار ، حمتجني بضعف األرض عن محل هذا البنـاء  ) ٧(متراً بدالً من ) ٢٥(األساسات 
الدن  الضخم املسلح باحلديد ، فأمر امللك عبد العزيز مدير اإلنشاء والتعمري حممـد بـن  

                                                 
الباسـط  ؛ عبد ٣٦ – ٣٥ة احلرم النبوي الشريف ، ص ـتوسع: فقيه هاشم دفتر دار وجعفر ) ١(

 .٢٢٩، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : بدر 
 . ٤هـ ، ص  ١٣٧٢رجب  ٢٩، يف  ٤٧٩جريدة املدينة ، عدد ) ٢(
 .٣١٢املسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص وعمارة املسجد احلرام : عبد اللطيف بن دهيش ) ٣(
نورة ، ؛ جريدة املدينة امل ٣٦توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٤(

 . ٤هـ ، ص ١٣٧٢رجب  ٢٩، يف  ٤٧٩عدد 
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؛ لذلك أحضـر مهندسـني آخـرين وعلمـاء      )١(بالنظر يف القضية وحبثها مع املختصني
جيولوجيني لدراسة طبقات األرض بطريقة فنية علمية مرة ثانية ، وإعطـاء نظريـام يف   
عمق األساس ، وبعد دراسة طويلة واختبارات واسعة قرر املهندسون أن عمق األساس ال 

  .)٢(تار ، وأن يظل ارتفاع البناء على وضعه احلايلأم) ٧(ينبغي أن يزيد عن 
ال ريب أن مثل هذه األعمال واالختبارات ال ميكن أن تتم يف عشية وضحاها ؛ بل ال بد 
هلا من زمن طويل تستنفده ، فـاستغرقت هذه املشـاورات والنقاشـات بقيـة عـام     

تتسـرب   م ، وكانت أخبار هذه املشاورات والنقاشات ١٩٥٠ - ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩
إىل بعض أهل املدينة واملهتمني بالقضية من وجهـات نظـر خمتلفـة ، وتنشـر اآلراء     
واالجتهادات يف الصحف ، فأحدث ذلك لغطاً مزعجاً ، فأمر امللك عبدالعزيز باسـتقدام  

  .مهندسني باكستانيني من أويل اخلربة لدراسة القضية ووضع تقرير مفصل عنها 
تانية هلذا الشأن ، فوصلت املدينة املنورة جلنة تتـألف مـن   فتم االتصال باحلكومة الباكس

ثالثة مهندسني ، ودرست حالة املبىن ، كما درست اخلرائط والتصميمات واملقترحـات  
اليت قدمتها اللجان السابقة ، ووضعت تقريراً دقيقاً رفع إىل امللك عبدالعزيز يف رمضـان  

  .)٣(م١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠عام 

                                                 
: ؛ عبد الباسـط بـدر    ٣٦توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ١(

رجـب   ٢٩، يف  ٤٧٩نورة ، عـدد  امل ؛ جريدة املدينة ٢٣٠، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج 
 . ٤هـ ، ص ١٣٧٢

اللطيف ؛ عبـد  ٣٧ – ٣٦ة احلرم النبوي الشريف ، ص ـتوسع: هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٢(
 . ٣١٣ – ٣١٢املسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص وعمارة املسجد احلرام : بن دهيش 

؛ عبد الباسط  ٣٧ – ٣٦الشريف ، ص  توسعة احلرم النبوي: اشم دفتر دار وجعفر فقيه ـه) ٣(
 . ٣٣١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : بدر 
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ستانيون يف تقريرهم قرار اللجنة األوىل باحملافظة على املـبىن اجلنـويب   أيد املهندسون الباك
وهدم األجنحة الثالثة املتصلة به ، وهدم املآذن اخللفية الثالثة والغرف الشمالية ، وإعادة 

  .)١(بناء األجنحة الثالثة ، وتكون التوسعة من الناحية الشمالية
باكستانية الذي كان موافقاً لتصميمات اللجنة اطلع امللك عبد العزيز على تقرير اللجنة ال

، )٢(املصرية األوىل ، فسّر كثرياً وارتاح ضمريه بعدما شاهد توافق آراء املهندسني املختصني
فأصدر أمره الكرمي إىل صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا الفيصل وزير الداخلية آنذاك 

  : )٣(بالبدء يف تنفيذ املشروع ، وهذا نصه
  اهللا الفيصل سلمه اهللا لفيصل إىل جناب املكرم االبن عبدالرمحن ان عبدالعزيز بن عبدم"

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد     
رمضـان   ١١وتـاريخ   ٨٨/  ٢٨/  ٤/  ٢٧فبعد اطالعنا على ما رمسنـاه بـرقم   

كومية مـن  هـ مبا أمرنا به حممد بن الدن املدير العام للعمائر واإلنشاءات احل١٣٧٠
وذلك طبقاً ملا رفعه إلينا مـن تقريـر   ، أجل احلرم النبوي لتوسعته وإصالحه وصيانته 

وبـالنظر  ،  –آنذاك  –املهندسني املصريني مبوافقة وزير األشغال املصرية عثمان حمرم 
بآراء خرباء فنيني من أجل مشروع التوسعة واإلصالح والصيانة  سلرغبتنا يف االستئنا

وبعد أن رفع لنا مدير العمـائر واإلنشـاءات   ، ا مهندسني من باكستان فقد استقدمن
احلكومية حممد بن الدن تقرير اهليئة املذكورة مؤيداً لتقرير اهليئة املصرية رمسنا ما هـو  

  :آت 
يستمر العمل يف توسعة احلرم وإصالحه على أساس اخلريطة املرفـق صـورا   : أوالً 

قرها املهندسون الباكسـتانيون  ملهندسون املصريون وأاليت وضعها ابأمرنا هذا ، وهي 

                                                 
: ؛ حممد شـفيع   ٤١ - ٣٩توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ١(

التاريخ الشـامل  : ؛ عبد الباسط بدر  ٤هـ ، ص ١٣٧٢رجب  ٢٩،  ٤٧٩املدينة ، عدد  جريدة
 . ٢٣١، ص  ٣، ج  للمدينة

 . ٣٧توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٢(
دينـة ،  ؛ جريدة امل ٤٢وسعة احلرم النبوي الشريف ، ص ـت: اشم دفتر دار وجعفر فقيه ـه) ٣(

 . ١هـ ، ص ١٣٧٢رجب  ٢٩، يف  ٤٧٩عدد 
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الشرقي ، والغـريب ،   –واليت مبوجبها دم األقسام الثالثة من احلرم ، ووقعوا عليها 
  .ويبقى القسم اجلنويب  –والشمايل 

  .تعلو عن املسجد احلايل  ظ يف ارتفاع األبنية اجلديدة أاليالح: ثانياً 
نشاءات احلكومية حممد بن اليتنا وعلى مدير األعمال واإلعليكم وعلى وزير م: ثالثاً 
  ."والسالم ، واهللا ويل التوفيق ، نفاذ أمرنا هذا بكل ما يتعلق به وخيصه الدن إ

ويتضح من األمر امللكي أن اإلشراف املباشر على عمارة املسجد النبوي قـد أُسـند إىل   
اخلية آنذاك ، وأن يتـوىل مـدير   صاحب السمو األمري امللكي عبد اهللا الفيصل وزير الد

اإلنشاء والتعمري حممد بن الدن تنفيذ املشروع من هدم وبناء ، ويقوم الشيخ عبد اهللا بـن  
  .)١(سليمان وزير املالية آنذاك بالصرف على املشروع بسخاء

  :بدء التوسعة 
ة م أُقيم احتفال كبري يف املسجد النبوي مبناسب١٩٥١يوليو  ١٠/ هـ ١٣٧٠شوال  ٥يف 

إعالن البدء يف أعمال توسعة املسجد النبوي ، وقد ترأس احلفل معايل وكيل إمارة املدينة 
 األمري عبداهللا السديري وحممد بن الدن ، وحضره عدد كبري من املهندسني واالستشاريني
ممن شاركوا يف إعـداد الدراسات والتصاميم ملشروع توسعة املسجد النبـوي ، كمـا   

لعلماء والوجهاء ورؤساء الدوائر احلكومية ، وعرض األمري عبد اهللا حضره عدد كبري من ا
السـديري األمر السامي الكرمي الصادر من امللك عبدالعزيز بالبدء يف توسـعة املسـجد   
النبوي ، وشرح املهندسون املختصون مراحل سري املشروع ، وعرضوا مناذج من اخلرائط 

  .ملراد إزالتها لصاحل املشروع والدراسات ، وبّينوا املنازل واحملالت ا
وحني انتهى االحتفال توجه وكيل اإلمارة األمري عبد اهللا السـديري وحممـد بـن الدن    
وبصحبتهما مجهور كبري من العلماء والوجهاء واملوظفني إىل احملل الذي سيباشر فيـه أول  

  .)٢(ة، وأُعطي األمر بالبدء يف اإلزال -وهو وقف دار آل السمهودي  -عمل للهدم 

                                                 
ودي ، ـد السعـوي يف العهـالنباملسجد وارة املسجد احلرام ـعم: عبد اللطيف بن دهيش ) ١(

 . ٣١٥ – ٣١٤ص 
 . ٦٠ – ٥٩توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتردار وجعفر فقيه ) ٢(



‐ ٢٤٠  - 
 

وقد أمر امللك عبدالعزيز قبل الشروع يف اهلدم بتشكيل جلنة لتقدير مثن العقارات املـراد  
مـن أصـحاب اخلـربة     هدمها لصاحل املشروع ، وكانت اللجنة من أهايل املدينة املنورة

  :واملعرفة ؛ وهم 
  .رئيس البلديـة السيـد أمني مـدين  – ١
  .عد مدير األوقاف السيد عبد العزيز أس – ٢
  .مدير املالية الشيخ حممد سامل احلجيلي  – ٣
  .عضو الس اإلداري السـيد سقاف  – ٤
  .مهنـدس البلـديـة آدم البكـري  – ٥

وقد قامت اللجنة بواجبها بكل دقة وأمانة ؛ حيث قدرت قيمة العقارات حسب أسـعار  
، )٢(ر قبل كل شـيء ، ورجحت اللجنة يف تقديراا مصلحة املالكني للعقا )١(تلك الفترة

وكان من هذه الدور ما هو عامر مسكـون ، ومنها ما كان أطالالً شاخصـة بسـبب   
وبلغ عدد العقارات اليت أُزيلـت  . التهجري الذي قام به فخري باشا أثناء الثـورة العربية

  .)٣(عقاراً غري عدد من الدور واخلرائب اليت أُزيلت ومل يعرف أصحاا) ٣٤(قرابة 
اليت انتزعت ملكيتها ملشـروع التوسـعة والشـوارع     كت مساحة األراضي واألمالوبلغ

، وبلغت قيمة ما صرف على  )٤(متراً مربعاً) ٢٢٩٥٥(وامليادين اليت حول املسجد النبوي 
  .)٥(مليون ريال سعودي) ٢٥(نزع العقارات 

 م للمنـازل واملتـاجر  ١٩٥١يوليـو   ١٠/ هــ  ١٣٧٠شوال  ٥وهكذا بدأ اهلدم يف 
 واألحواش واألربطة واألسبلة اليت حتيط باملسجد النبوي من جهة الغرب أوالً ، مث سـار 

                                                 
 . ٨٣توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ١(
 . ١٠٥آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٢(
 . ٨٦ - ٨٤توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص :  عفر فقيههاشم دفتر دار وج )٣(
التوسـعة  : حممد سلطان النمنكاين  ؛ ١٠٥آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٤(

،  ١٨ – ١٧، ج  ٩بيان مكتب املشرع ، جملة احلج ، سنة  ؛ ٢١٦السعودية للمسجد النبوي ، ص 
 . ٧٠٦هـ ، ص ١٣٧٥عدد ربيع األول 

هــ ،  ١٣٧٥، ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩ة احلج ، سنة ـجمل: ح حممد بن الدن ـتصري) ٥(
 . ٦٩٩ص 
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اهلدم بنشاط وسرعة إىل باقي اجلهات احمليطة باملسجد ، وكانت أنقاض األبنية املُهدمـة  
تنقل إىل املكان املخصص هلا بعيداً عن مكان املشروع ، حىت غدا ميداناً فسـيحاً حيـيط   

  .)١(يباملسجد النبو
م أُنشئ جدار على حدود أروقة اجلهة ١٩٥٢أبريل  ٣٠/ هـ ١٣٧١شعبان عام  ٥ويف 

الغربية من باب الرمحة إىل مسـتودعات الزيت الواقعة يف مؤخرة املسجد مـن اجلهـة   
الشمالية ؛ ليتمكن املصلون من أداء الصالة ، مث بوشر يف هدم اجلهات األخـرى بعـد   

القسم الشمايل من املسجد النبوي الذي عّمره السـلطان  ، وبذلك استكمل هدم  )٢(ذلك
  :م ، ويشمل ١٨٦١/ هـ ١٢٧٧العثماين عبد ايد سنة 

أروقـة   -الشرقية والغربية والشـمالية   -وحتيط ا من جهاا الثالث  :احلصوة  – ١
  .مسقوفة بالقباب حتملها األعمدة ، وتزينها األقواس 

مئذنتان مرتفعتان تقع إحدامها يف اجلهة الشمالية الشرقية يف القسم الشمايل  :املآذن  – ٢
قرب باب ايدي وتسمى ايدية ، وتقع الثانية يف اجلهة الشـمالية الغربيـة وتسـمى    
الشكيلية ، واملنارة الثالثة جبانب املسجد النبوي على دار مالصقة حلافة اجلـدار اجلنـويب   

  .لباب الرمحة 
يف مؤخرة احلرم الشمالية تستعمل لتعليم القرآن ، وفوقهـا  وهي مبان  :الكتاتيب  – ٣

  .طابق ثان فيه مكتبة احلرم النبوي 
  .موقعها يف اجلهة الشمالية أيضاً بني باب ايدي واملئذنة الشكيلية  :خمازن الزيت  – ٤
وهو املدخل الرئيسي للمسجد من اجلهة الشمالية ، أسسه السلطان  :باب ايدي  – ٥
  .)٣(م١٨٦١/ هـ ١٢٧٧ماين عبد ايد يف عمارته للمسجد النبوي عام العث

                                                 
فصـول  : علي حافظ  ؛ ٦٠توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ١(

 . ٩٥من تاريخ املدينة ، ص 
 . ٦٠توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٢(
؛ أمحـد ياسـني    ٥٢ – ٥١توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص :  هاشم دفتر دار وجعفر فقيه )٣(

،  ٤ تاريخ معامل املدينة املنورة قدمياً وحديثاً ، جدة ، مؤسسـة املدينـة للصـحافة ، ط   : اخلياري 
 . ٧٧ص م ، ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤
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ودم القسم الشمايل من املسجد النبوي واألبنية احمليطة به انتهت املرحلـة األوىل مـن   
  .مشروع التوسعة ، وأصبحت أرض املشروع جاهزة للبدء يف البناء 
شـوال   ٥لسـنة مـن   وقد استغرقت عملية اهلدم ونقل األنقاض حوايل سنة ونصـف ا 

،  )١(م١٩٥٢نـوفمرب  / هــ  ١٣٧٢م إىل اية صـفر  ١٩٥١يوليو  ١٠/ هـ ١٣٧٠
وعزلت منطقة التوسعة عن املبىن اجلنويب جبدار خشيب بارتفاع مترين ؛ ليتمكن املصـلون  

  .)٢(من أداء الصالة يف ذلك القسم دوء وسكينة
نيابةً عن  -آنذاك  -عبدالعزيز  مث توجه ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري سعود بن

والده امللك عبد العزيز إىل املدينة املنورة للتشرف بوضع حجر األساس ملشروع التوسعة ، 
م يف حفـل  ١٩٥٢ديسـمرب   ١/ هـ ١٣٧٢ربيع األول  ١٣وكان ذلك يف يوم االثنني 

ك اليوم يوم ، وكان ذل )٣(كبري شارك فيه الوزراء والعلماء ووجهاء وأعيان املدينة املنورة
فرح ألهل املدينة املنورة ولزوار املسجد النبوي وللمسلمني يف مجيع أحناء العـامل وهـم   
يشاهدون بداية العمارة السعودية على أحدث الطرق واألساليب يف العمـارة احلديثـة ،   

  .وتكفلت احلكومة السعودية بنفقات هذا املشروع الكبري بدون حتديد ميزانية له 
 -ء من االحتفال الرمسي ووضع حجر األساس ، أخذ الشيخ حممد بـن الدن  وبعد االنتها

ينظم األعمال ويكمل االستعدادات للبدء يف العمارة اجلديدة ؛ حيـث   -مدير املشروع 
م من جهة باب ١٩٥٢أبريل  ٢٨/ هـ ١٣٧٢شعبان  ١٤بوشر يف حفر األساسات يف 

                                                 
 .٣٢٠نبوي يف العهد السعودي ، ص عمارة املسجد احلرام واملسجد ال: عبد اللطيف بن دهيش ) ١(
 . ٣هـ ، ص ١٣٧٢شعبان  ٢٠، يف  ٤٨٢رة ، عدد جريدة املدينة املنو) ٢(
؛ عبـد القـدوس    ٢١٥التوسعة السعودية للمسجد النبـوي ، ص  : حممد سلطان النمنكاين ) ٣(

األول ربيـع   ١٧، يف  ١٤٤١دد ع: ؛ جريدة أم القرى  ١٠٤آثار املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
  . ٢هـ ، ص ١٣٧٢
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حىت تتوقف  )٣(إىل مخسة أمتار )٢(ف، وبلغ عمق أساس اجلدار سبعة أمتار ونص )١(الرمحة
  .)٤(على القطاع الصخري

هـ بدئ يف البناء بصـب القواعـد احلديديـة باخلــرسانة     ١٣٧٢رمضان  ٢٤ويف 
باإلمسنـت   ، وكانت هذه أول مرة يتم فيها بناء مسـجد رسـول اهللا    )٥(واإلمسنت
  .واحلديد

وأخشاب ، واستعمل مينـاء   ومت استرياد كميات كبرية من مواد البناء من حديد وإمسنت
ينبع لترسو به البواخر ، مث تنقل هذه املواد بالسيارات الضخمة إىل املدينة املنورة ، وقـد  

سفينة ، وبلغ جمموع ما أفرغته ) ٣٠٠(بلغ عدد السفن اليت رست على ميناء ينبع حوايل 
  .)٦(طن من خمتلف مواد البناء) ٣٠.٠٠٠(

، " املزايكـو " نع خاص لعمل األحجار الصناعية امللونـة  أُقيم لعمارة املسجد النبوي مص
وزود بكل األدوات واآلالت امليكانيكية ، وقد بين يف أبيار علي ، وجلب له مهندسـون  

                                                 
؛  ٣هــ ، ص   ١٣٧٢شعبان  ٢٠، يف  ٤٨٢جريدة املدينة ، عدد : تصريح حممد بن الدن ) ١(

: ؛ عباس كـرارة   ٧٠٥هـ ، ص  ١٣٧٥، عدد ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩جملة احلج ، سنة 
م ، ١٩٧١/  هـ١٣٩١،  ٥مطابع دار الثقافة ، ط  تاريخ احلرمني احلرم املكي واحلرم املدين ، مكة

 . ١٩١ص 
 . ٦٥توسعة احلرم النبوي ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه  )٢(
تاريخ احلرمني احلرم : ؛ عباس كرارة  ١٠٨آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٣(

وحـديثاً ،   تاريخ معامل املدينة املنورة قدمياً: ؛ أمحد ياسني اخلياري  ١٩٤املكي واحلرم املدين ، ص 
 . ٨٢ص 

 . ٧٦احلجاز مهبط الوحي واإلهلام ، ص : أمحد محدي الطاهر ) ٤(
 .٦٥توسعة احلرم النبوي ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٥(
تاريخ احلرمني احلرم : ؛ عباس كرارة  ١٠٦آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٦(

  .١٩٢املكي واحلرم املدين ، ص 
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،  )١(عامـل ) ٤٠٠(واختصاصيون إيطاليون ، وبلغ عدد العاملني حتت إشرافهم ما يقرب 
زويد التوسعة مبا حتتـاج إليـه مـن    وبين مصنع آخر لعمل املرمر يف جدة بالكندرة ؛ لت

  .)٢(الرخام

  :يف عهد امللك سعود اكتمال التوسعة 
بينما كان العمل يف توسعة املسجد النبوي يسري بقوة ونشاط على حسب ما وضع مـن  

 ٩/ هــ  ١٣٧٣ربيع األول عـام   ٢اخلرائط والتصميمات ، تويف امللك عبد العزيز يف 
بنه امللك سعود ، كما توىل األمري فيصل والية العهد ، م ، وتوىل من بعده ا١٩٥٣نوفمرب 

فأكمال رغبة والدمها يف إمتام عمارة املسجد النبوي ؛ حيث نالت اهتمام امللـك سـعود   
/ هـ ١٣٧٣من ربيع األول  ١٦بعد واليته للحكم يف  الذي مل يلبث أن توجه إىل املدينة

تابعة ما مت إجنازه من املشروع ، م ؛ للوقوف على أعمال التوسعة ، وم١٩٥٣نوفمرب  ٢٣
يف إحدى زوايـا   من الرخام ووضع أربعة أحجارفسّر وأُعجب مبا شاهده من العمارة ، 

  .)٣( اجلدار الغريب تأسياً بالنيب 
استمر العمل يف مشروع التوسعة مة ونشاط حتت إشراف مكتب توسعة احلرم النبـوي  

املكتب الشيخ صاحل قزاز ومعه أكثـر مـن    الشريف برئاسة الشيخ حممد بن الدن ومدير
،  )٤(مخسني موظفاً يعملون يف األعمال الفنية واإلدارية واحلسابية واملستودعات وغريهـا 

مهندساً ؛ منهم مهندس سوري ، ومهندس ) ١٤(إضافة إىل املهندسني الذي بلغ عددهم 
                                                 

فصول من تـاريخ  : ؛ علي حافظ  ١٠٥ار املدينة املنورة ، ص ـآث: عبد القدوس األنصاري ) ١(
؛ حممد السـيد   ٧٩تاريخ معامل املدينة قدمياً وحديثاً ، ص : ؛ أمحد ياسني اخلياري  ٩٦املدينة ، ص 

ـ ١٤٠٩،  ١تمع للنشر والتوزيع ، ط ، دار ا ةجد املسجد النبوي عرب التاريخ ،: الوكيل   / هـ
 . ١٨٧م ، ص ١٩٨٨

 .٩٩توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٢(
، عبـد القـدوس    ٧٠٦هـ ، ص  ١٣٧٥، ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩جملة احلج ، سنة ) ٣(

التوسعة السعودية للمسـجد  : ؛ حممد سلطان النمنكاين  ١٠٤آثار املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
 . ٢١٦نبوي ، ص ال
تاريخ احلرمني احلرم  :عباس كرارة  ؛ ١٠٤آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٤(

 . ٨٠تاريخ معامل املدينة قدمياً وحديثاً ، ص : ؛ أمحد ياسني اخلياري  ١٩١املكي واحلرم املدين ، ص 
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ـ  ) ٤٠٠(باكستاين ، وبقية املهندسني من مصر ، باإلضافة إىل  يني املصـريني  مـن الفن
  .)١(عامل من السعوديني) ١٥٠٠(والسوريني واليمنيني والباكستانيني ، وأكثر من 

هذا غري املهندسني والسّواقني واملوظفني التابعني لآلالت ؛ حيث بلغ عددهم أكثر مـن  
خالطات لإلمسنت ) ٤(أونـاش كبرية ودريكتر و ) ٤(شخـص يعملون على ) ١٠٠(

سـيارة ؛ لتقريـب   ) ١٥(ؤن من ينبع إىل املدينة ، باإلضافة إىل سيارات لنقل امل) ١٠(و 
لصيانة  ةاملؤن من املستودعات إىل مكان املشروع ، فأُنشئت لذلك ورشة خاصة يف املدين

  .)٢(تهذه اآلالت واملعدا
، سـار   وبكل هذه اإلمكانيات واجلهود اليت وفرا احلكومة السعودية ملشروع التوسعة

وضع له من خطط وخرائط ، وأُجنز على أكمل وجه يف مدة وجيـزة   العمل على وفق ما
بلغت مخس سنوات تقريباً منذ بداية اهلدم إىل االنتهاء من أعمال التوسعة يف اية شـهر  

م اليت أمر ا امللك عبد العزيز وأمتها ابنـه امللـك   ١٩٥٥أكتوبر  ١٢/هـ ١٣٧٥صفر 
للتعبري عن الفرحة مبا من به اهللا عليهم من إمتـام  ، وأُقيم ذه املناسبة حفل كبري  )٣(سعود

املشروع وإجنازه ؛ حيث عمت الفرحة مجيع قلوب املسلمني ؛ وخاصة أهل املدينة الذين 
أكتوبر  ٢٢/ هـ ١٣٧٥ربيع األول  ٥كانوا يتابعون املشروع خطوة خبطوة ، وذلك يوم 

ناسبـة ، وحضره وفـود م ، وأقيم هذا احلفل على شـرف امللك سعود ذه امل١٩٥٥
من داخل اململكة ومن خارجها من األمـراء والوزراء وعلى رأسهم صـاحب السـمو   
امللكي األمري فيصـل بن عبدالعزيز ويل العهد ، والشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيـخ ، 
ومفيت اململكة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ، وشيخ األزهر الشيخ عبد الرمحن تاج ، 

يت الديار املصرية الشيخ حسن مأمون ، ورئيس وزراء سوريا سعيد الغزي ، وعـدد  ومف

                                                 
تاريخ احلرمني احلرم املكي : كرارة  عباس ؛ ٤٠توسعة احلرمني الشريفني ، ص : وزارة اإلعالم ) ١(

 . ١٨٨املسجد النبوي عرب التاريخ ، ص : ؛ حممد السيد الوكيل  ١٩٢واحلرم املدين ، ص 
،  ٩سنة  ؛ جملة احلج ، ٦٥وسعة احلرم النبوي الشريف ، ص ـت: هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٢(
 . ٧٠٦ ص هـ ،١٣٧٥ربيع األول ، ١٨ – ١٧ ج
 . ٩٠هـ ، ص ١٣٧٦، رجب شعبان  ٢ – ١، ج  ١١جملة احلج ، سنة : أمحد علي ) ٣(
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كبري من الشخصيات اإلسالمية وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول اإلسالمية العاملـة يف  
  .)١(اململكة ، وكبار رجال الدولة من مدنيني وعسكريني

ملسجد ، وألقى صاحب السـمو  وأُقيم االحتفال بعد صالة العشاء يف الناحية الغربية من ا
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : " فيها  سعود نيابة عن والده كلمة جاءامللكي األمري حممد بن 

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على حممد عبـده ورسـوله   
النور اهلادي ، وناشر لواء احلق والعدل ، والسالم على آله وصحبه ، ومـن سـلك   

  .سبيله وج جه 
أيها اإلخوان ، أُحييكم خري حتية ، وأشكر اهللا على أن أتاح هذه الفرصة السعيدة اليت 

أيهـا اإلخـوان ، إن مدينـة    . مجعتنا يف خري بقعة وأفضل مدينة بعد بيت اهللا احلرام 
هلا يف نفوسنا من احلب واحلُرمة ما ال تقوى عوادي الدهر على النيل منه ؛   الرسول

لقد اشتد ساعد ٠هو متصل بالعقيدة والروح ، والعقيدة أعز وأقوى ما ميلكه اإلنسان ف
  .اإلسالم وانتشر يف سائر اآلفاق من هذه املدينة املنورة 

يعلم اهللا ما أصابنا من هلع حينما بلغ والدي املرحوم أن بعض األعمدة قـد أصـاا   
مـن   ه لبحث األمر واستئصـال الوهن ، فبادر لساعته باستدعاء اخلرباء من املسلمني

جذوره ، وكان يل الشرف بوضع احلجر األساسي ، ولقد رأيت بعـد أن توطـدت   
األمور لدي أن يتسع املسجد ليسع أكرب عدد من املصلني والزائرين ،وأمحد اهللا أن مت 
كل شيء يف عهدي ، ويكون يل الشرف العظيم بافتتاحه اليوم حبضور هـذا اجلمـع   

لمني من خمتلف اجلهات، وإنه ليضاعف غبطيت وسروري حضور رجال الذي يمثل املس
ومن مين الطالب أن صادف تاريخ االنتهاء من هذه العمـارة  . الدين من سائر األقطار 

إىل مدينته هذه يف شهر ربيع األول ، وإين أنتهز هـذه    واالحتفال ا تاريخ هجرته
أ مشروعنا يف توسعة املسجد احلـرام يف  املناسبة السعيدة فأزف إىل العامل اإلسالمي نب

                                                 
:  ؛ عبد اللطيف بن دهيش ١٩٧تاريخ احلرمني احلرم املكي واحلرم املدين ، ص : عباس كرارة ) ١(

  . ٣٣٧ – ٣٣٦عمارة املسجد احلرام واملسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص 
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ت جلنة لإلشراف الـدائم علـى   ـة على هذا التنسيق اجلميل ، وقد ألفـمكة املكرم
تنفيذ هذا املشروع الذي يهمنا ويهم العامل اإلسالمي أمجع، وأسأل اهللا أن يسدد خطانا 

لعامل إنه مسيـع  ا يف هذا اـيف خدمة ديننا والنهوض ببالدنا إىل املستوى الالئق مبركزه
  .)١(" جميب

وألقى بعد ذلك الشيخ صاحل حممد قزاز كلمة نيابة عن الشيخ حممـد بـن الدن رئـيس    
اإلنشاءات احلكومية باململكة ، وأُلقيت بعد ذلك عدٌد من الكلمات والقصائد الشـعرية،  

ود ، ويف اية احلفل قام امللك سعود بافتتاح املشروع بأخذ املفتاح وفتح باب امللك سـع 
ودخل املسجد النبوي ومن معه من احلضور معلناً بذلك افتتاح املشروع ، فكرب النـاس  
ومحدوا اهللا على إمتام التوسعة ، وأخذت األلسنة تلهج بالدعاء للملك عبد العزيز وأبنائـه  

  .)٢(بالعز والتمكني

  : وصف التوسعة 
جعلته مستطيالً بعد أن كان أحدثت التوسعة السعودية تغيرياً يف شكل املسجد النبوي ، و

) ٩١(يف السابق شبه مستطيل ، فأصبح طول ضلعه الشمايل مساوياً لطول ضلعه اجلنويب 
  .)٣(أمتار) ٦(متراً بعد أن كان يف السابق أقل منه بـ 

متراً ، ومـن اجلهـة   ) ٣٥(وقد كانت الزيادة يف املسجد النبوي يف اجلهة الشمالية بنحو 
  ) ١٢٨(، فأصبح طول اجلدار الغريب  )٤(متراً) ١٥(من اجلهة الشرقية أمتار ، و) ٨(الغربية 

                                                 
 . ٤هـ ، ص ١٣٧٥ول ، ربيع األ ٢، ج  ١٦جملد جملة املنهل ، ) ١(
؛ عبد اللطيـف بـن    ٦ – ٥هـ ، ص ١٣٧٥، ربيع األول  ٢، ج  ١٦جملد ل ، ـجملة املنه) ٢(

 . ٣٣٧عمارة املسجد احلرام واملسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص : دهيش 
حبث العناية باملسجد النبوي الشريف وأثرها يف خدمة اإلسالم واملسلمني ، : عبد العزيز احلصني ) ٣(

ـ  ١١ – ٧مقدم يف مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام املنعقـد يف الريـاض بـني     وال ش
م ،طبعة خاصة مبناسبة االحتفال مبرور مائة عام على تأسـيس  ١٩٩٩يناير  ٢٨ – ٢٤/ هـ ١٤١٩

 . ٣٨ص ، اململكة العربية السعودية 
  . ٦١هـ ، ص  ١٣٧٠ذي القعدة  ٥، عدد  ٥جملة احلج ، ) ٤(
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  .)١(متراً) ٩١(متراً وكذلك اجلدار الشرقي ، وبلغ طول اجلدار الشمايل واجلنويب 
، وأزيـل منـها القسـم    ٢م)١٠٣٠٣(ولقد كانت مساحة املسجد النبوي قبل التوسعة 

القبلـي يف   قمارة العثمانية الروا، وبقي من ع ٢م) ٦٢٤٧(الشمايل الذي تبلغ مساحته 
احلجرة املطهرة ، : ، وهي تشتمل على  )٢(٢م )٤٠٥٦(اجلهة اجلنوبية اليت تبلغ مساحتها 

، واملنرب الشريف ، والروضة املطهرة ، واألعمـدة   والقبة اخلضراء ، ومصلى الرسول 
إىل بيـت    األثرية ، واملئذنة الرئيسية ، ومئذنة باب السالم ، ومصـلى رسـول اهللا  

، مث أُعيد بناء األجزاء املُهدمة منه ، وأضيفت إليها التوسعة السـعودية البالغـة   )٣(املقدس
املسجد قبل ) ١٠٣٠٣(، فيصبح جمموع مساحة املسجد النبوي بعد التوسعة ٢م) ٦٠٢٤(

  .٢م )١٦٣٢٧= (توسعة امللك عبدالعزيز ) ٦٠٢٤+ (التوسعة 
املبىن الذي هدم وأُعيد بناؤه والتوسعة املضـافة إليـه   فيكون جمموع العمارة السعودية يف 

  .)٤(٢م )١٢٢٧١(
  
  
  

                                                 
ـ : حممد سلطان النمنكاين ) ١( ؛ صـاحل ملعـي    ٢١٨وي ، ص ـالتوسعة السعودية للمسجد النب

: ؛ أمحد ياسـني اخليـاري    ١٠١املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : مصطفى 
 . ٨١تاريخ معامل املدينة قدمياً وحديثاً ، ص 

هـ ،  ١٣٧٥، عدد ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩ان مكتب املشرع ، جملة احلج ، سنة ـبي) ٢(
 . ٧٠٧ص 

 . ٤٢توسعة احلرمني الشريفني ، ص : وزارة اإلعالم ) ٣(
هــ ،  ١٣٧٥، عدد ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩بيان مكتب املشروع ، جملة احلج ، سنة ) ٤(

صول ف: افظ ـعلي ح ؛ ١٠٧ار املدينة املنورة ، ص ـآث: اري ـعبد القدوس األنص ؛ ٧٠٧ص 
رم املـدين ،  ـرم املكي واحلـتاريخ احلرمني احل: عباس كرارة  ؛ ٩٦من تاريخ املدينة املنورة ، ص 

  . ١٩٣ص 
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  :مميزات العمارة السعودية 
  :األعمدة واألسقف واألروقة  – ١

عموداً مربعاً متصالً جبدار املسـجد ،  ) ٤٧٤( ةبلغ عدد األعمدة اليت أُضيفت إىل التوسع
عموداً مستديراً ، حتمـل العقـود   ) ٢٣٢(وبلغ عدد األعمدة املستديرة بالعمارة اجلديدة 

  .)١(عقداً) ٦٨٩(عليها اليت يبلغ عددها 
وغُطيت بعض األعمدة بالرخام األسود واألبيض ، وبعضها غُطّي باللون الـبين الفـاتح   
كلون األعمدة القدمية يف اجلناح القبلي ،ووضعت حول رؤوس األعمدة إطـارات مـن   

حتمل زخارف عربية مجيلـة ، ووضـع فوقهـا    النحاس األصفر يشبه التيجان بفراغات 
كل جهة مصنوعة من النحـاس األصـفر وتغطـي واجهاـا      مصابيح أربعة واحد يف

  .)٢(الزجاج
  :أما األروقة فبلغ عددها أربعة عشر رواقاً ، وهي كالتايل 

مخسة يف اجلهة الشمـالية ، وثالثة يف اجلهة الشرقية ، وثالثة يف اجلهة الوسـطى بـني   
  .تني ، وثالثة يف اجلهة الغربية الرحب

، تأخذ شكل نصف دائرة ؛لتصل األعمدة ببعضها يف شكل  )٣(وعرض الرواق ستة أمتار
جذاب ، وقد غُطيت األقواس باحلجر الصناعي املزخرف خبطوط رمادية بينها خطـوط  
بيضاء ، وتنتهي هذه األقواس إىل السقف ، وحليت دائرة األقـواس خبطـوط عريضـة    

  .من احلجر الصناعي باللون األسود واألبيض  مصنوعة

                                                 
هــ ،  ١٣٧٥، عدد ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩ج ، سنة ـبيان مكتب املشرع ، جملة احل) ١(

سـلطان  ؛ حممـد   ١٠٧آثار املدينة املنـورة ، ص  : ؛ عبد القدوس األنصاري  ٧٠٨ -٧٠٧ص 
 . ٢١٨التوسعة السعودية للمسجد النبوي ، ص : النمنكاين 

  ؛ ١٠٤ – ١٠١املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : صاحل ملعي مصطفى ) ٢(
عمـارة  : ؛عبد اللطيف بن دهـيش   ١٨٨املسجد النبوي عرب التاريخ ، ص : حممد السيد الوكيل 

 . ٣٢٧ – ٣٢٦يف العهد السعودي ، ص  املسجد النبويواملسجد احلرام 
 . ٦٤توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٣(
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وروعي يف السقف حسن الشكل ، وغُطي بطبقة من احلجر الصناعي املزخرف زخرفـةً  
  .)١(إسالمية واملصمم بأشكال هندسية مجيلة يغلب عليها اللون األبيض

  :األبواب والنوافذ  – ٢
باب السالم ، وباب : وهي بقيت مخسة أبواب من عمارة السلطان عبد ايد العثماين ؛ 

الرمحة ، وباب جربيل ، وباب النساء ، وأُحدثت مخسة أبواب يف التوسعة السـعودية ؛  
  :لتواكب التوسعة ، ولتسهل دخول وخروج املصلني إىل املسجد النبوي ؛ وهي 

ويشتمل على ثالثة مداخل واسعة ، يقع يف منتصف اجلدار  :باب امللك عبد العزيز  –أ 
  .لمسجد يف التوسعة اجلديدة ، ويطل على شارع امللك عبد العزيز الشرقي ل

ويقع يف الركن الشـمايل الشـرقي ،    : -رضي اهللا عنه  -باب عثمان بن عفان  –ب 
  .وهو عبارة عن باب واحد 

عبارة عن باب واحد ، وكان  يقع يف وسط اجلدار الشمايل ، وهو :باب ايدي  –ت 
ة ، فأبقت احلكومة السعودية على امسه ختليداً جلهود السـلطان  موجوداً يف العمارة السابق

  .العثماين عبدايد 
ويقع يف ركن املسـجد الشمــايل    : -رضي اهللا عنه  -باب عمر بن اخلطاب  –ث 

  .عبارة عن باب واحد  الغريب ، وهو
" مداخل " يتوسط اجلدار الغريب ، وهو عبارة عن ثالثة أبواب  :باب امللك سعود  -ج

  .)٢(واسعة يقابل باب امللك عبدالعزيز
  وبـذلك أصبح عدد األبواب عشرة ، وصنعت من خشب السيسم يف القاهرة ، وطُعمت 

  

                                                 
ـ ورام ـعمارة املسجد احل: عبد اللطيف بن دهيش ) ١(     د السـعودي ،  ـاملسجد النبوي يف العه

 . ٢٧ص 
فصول مـن تـاريخ    :؛ علي حافظ  ٤٦رمني الشريفني ، ص ـوسعة احلـت: وزارة اإلعالم ) ٢(

            العنايـة باملسـجد النبـوي الشـريف ،     : زيز احلصـني  ـ، عبد الع ١٠٥،  ١٠١املدينة ، ص 
  . ٤٠ص 
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بثمانية أطنان من النحاس ؛ حيث تكلف الباب الواحد أكثر مـن ثالثـة آالف جنيـه    
  .)١(مصري

  .)٢(نافذة يف اجلهات الثالث من التوسعة) ٤٤(أما النوافذ فبلغ عددها 
  :املئذنتان  – ٣

بنيت مئذنتان يف الزاوية الشمالية الشرقية والشماليـة الغربية يف اية توسـعة املسـجد   
متـراً ، وعمـق   ) ٧٠(بارتفاع  -عوضاً عن املآذن الثالث اخللفية اليت هدمت  -النبوي 

،  ، وروعي يف بنائها التنسيق العام مع املسجد النبـوي  )٣(متراً) ١٧(أساس كل واحدة 
الطابق السفلي مربع يرتفع : ومت بناؤها على الطراز اململوكي ، وتتكون من أربعة طوابق 

إىل األعلى وينتهي مبقرنصات حتمل أعالها شرفة مربعة ، أما الطابق الثاين فهو مثمن مزين 
بعقود تنتهي بشكل مثلثات ، وينتهي أعاله مبقرنصات يعلوها شرفة ، والطـابق الثالـث   

س ارتفاع الطابق الثاين تقريباً ، وينتهي مبقرنصات حتمل أعالها شرفة دائرية ، مستدير بنف
فريتفع وينتهي مبقرنصات أيضاً تعلوها شـرفة مث خـوذة   " اجلوسق " وأما الطابق الرابع 

  .)٤(مضلعة تنتهي بشكل خمروطي يعلوها قبة بصلية ، وهي تشبه املئذنة الرئيسية
  ) : احلصوة ( الرحبتان  – ٤
ن املسجد النبوي حيتوي على رحبة واحدة حتيط ا األروقة من جوانبـها األربعـة ،   كا

تقع خلف العمـارة  : الرحبة األوىل : فهدمت مع التوسعة السعودية ، وأُبدلت برحبتني 
العثمانية ، وحتيط ا أروقة العمارة السعودية من اجلهات الشرقية والغربية والشـمالية ،  

                                                 
ة احلـج  ـجمل: لي ـ؛ أمحد ع ٢هـ ، ص ١٣٧٣صفر  ١١، يف  ٥٠٤دينة ، عدد جريدة امل) ١(

صة مقتضبة خال: ؛ أسعد درابزوين  ٩٠هـ ، ص ١٣٧٦، رجب شعبان  ٢ – ١، عدد  ١١سنة 
 . ١٩٠عن مشروع توسعة احلرم النبوي ، ص 

تاريخ احلرمني احلرم : ؛ عباس كرارة  ١٠٨آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٢(
 . ١٩٤املكي واحلرم املدين ، ص 

 املسجد النبوي عرب: ؛ حممد السيد الوكيل  ٥٣توسعة احلرمني الشريفني ، ص : وزارة اإلعالم ) ٣(
 . ٢١٩التوسعة السعودية للمسجد النبوي ، ص : ؛ حممد سلطان النمنكاين  ١٩٠التاريخ ، ص 

 . ١٠٤املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، ص : صاحل ملعي مصطفى ) ٤(



‐ ٢٥٢  - 
 

ع بعد الرحبة األوىل ، وحتيط ا أروقة العمارة السـعودية مـع مجيـع    والرحبة الثانية تق
  .)٢(، وفُرشت الرحبتان باحلصباء )١(اجلهات

  :إضاءة املسجد النبوي بالكهرباء  – ٥
/ هــ  ١٣٢٦شعبان  ٢٥أُضيء املسجد النبوي يف العهد العثماين مع وصول القطار يف 

،  )٣(دار الضيافة جبوار املسجد النبـوي م ، وبنيت حمطة الكهرباء يف ١٩٠٨سبتمرب  ٢١
وعند بداية مشروع التوسعة هدمت احملطة وأُدخلت يف التوسعة ، فأنشأت احلكومة حمطة 

؛ لتـوفري اإلضـاءة    )٤(م١٩٥٥/ هـ ١٣٧٥جديدة لتوليد الكهرباء يف أبيار علي عام 
ت ، وأجهزة الكافية للمسجد النبوي ، وتشغيل األجهزة الكهربائية ؛ من مكربات للصو

تلطيف اهلواء من املراوح ، والثريات الكهربائية ، فقد مت تركيب املصابيح الكهربائية اليت 
مصـباح كهربـائي   )  ١٤٠٠( ، ووضعت يف أعلى األعمـدة  )  ١١٠٠( بلغ عددها 

، ووضعت كشـافات وفـوانيس    مصباحاً وضعت يف زوايا العقود)  ١٦( مستدير ، و 
سجد من اخلارج ويف الساحات والشوارع احمليطـة باملسـجد ،   كهربائية على أبواب امل

وركبت املراوح املعلقة يف األسقف يف العمارة العثمانية والعمارة السعودية لتلطيف اجلـو  
على املصلني والزوار ، وجعلهم يؤدون صالم يف راحة تامـة دون أن يضـجروا مـن    

  .)٥(احلر
  

                                                 
: ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ١٩٠تاريخ احلرمني احلرم املكي واحلرم املدين ، ص : عباس كرارة ) ١(

 . ٣٢٩رة املسجد احلرام واملسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص عما
 . ٥٣توسعة احلرمني الشريفني ، ص : وزارة اإلعالم ) ٢(
 . ٣٢٧الرحلة احلجازية ، ص : حممد لبيب البتنوين ) ٣(
فصول : ؛ علي حافظ  ١١٩توسعة احلرم النبوي الشريف ، ص : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه ) ٤(

 . ٣٠٨ – ٣٠٧دينة ، ص من تاريخ امل
عمارة املسجد : ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ٥٣توسعة احلرمني الشريفني ، ص : وزارة اإلعالم ) ٥(

  . ٣٣٢ – ٣٣١احلرام املسجد النبوي يف العهد السعودي ، ص 
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  :التوسعة الشوارع وامليادين اليت أحدثت مع  – ٦
أصبح املسجد النبوي تحيط به الشوارع من مجيع اجلهات وواضح البنيان بعد أن كـان  
حمجوباً بالبيوت غري محاط بالشوارع ، والذي خيرج من باب السالم ال يصل إىل البـاب  

  .)١(ايدي إال بعد أن يدخل احلارات ويشق شوارعها حىت يستطيع أن يصل
  :تحت ووسعت ومن أشهر الشوارع اليت فُ

  . يف جنوب املسجد النبوي يتوجه إىل املناخة: شارع باب السالم  -
يف شرق املسجد النبوي ، ويتصل بشارع أيب ذر ، مث يتجـه  : شارع امللك عبد العزيز  -

  .إىل ميدان البقيع 
  .يف مشال املسجد النبوي : شارع السنبلية  -
  .، ويطل على ميدان باب ايدي  يف مشال املسجد النبوي: شارع باب ايدي  -
  .يف غرب املسجد النبوي : شارع السحمي  -
  .يف مشال غرب املسجد النبوي : شارع الساحة احلديث  -
  .غرب املسجد النبوي ، وهو للمشاة فقط : شارع العينية  -
  .غرب املسجد النبوي ، وهو للمشاة أيضاً : شارع سويقة  -
  .ملسجد النبوي ، وهو للمشاة غرب جنوب ا: شارع الشونة  -
يف شرق املسجد النبوي ، ويبدأ من مسجد أيب ذر حىت طريق امللـك  : شارع أيب ذر  -

  .)٢(عبدالعزيز
  :نشئت حول املسجد النبوي فهي أما امليادين اليت أُ

متر  فويقع يف غرب املسجد النبوي على مساحة تبلغ ثالثة آال :ميدان باب السالم  -
منطقة امليدان مليئة باملنازل واملتاجر ،فاشترا الدولة وجعلتها ميداناً عاماً مربع ، وكانت 

  .باب السالم ، وباب الصديق ، وباب الرمحة : واسعاً أمام األبواب الثالثة ؛ وهي 

                                                 
تاريخ احلرمني احلرم املكـي  : ؛ عباس كرارة  ١٢٧من نفحات احلرم ، ص : علي الطنطاوي ) ١(

 . ١٩٠دين ، ص واحلرم امل
 . ١١١ – ١١٠فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٢(
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ويقع يف مشال املسجد النبوي ، وتبلغ مساحته مخسة آالف متر  :ميدان باب ايدي  -
رضـي   -يدي وباب عمر بن اخلطاب وباب عثمان بن عفان مربع ، ويطل على باب ا

  . -اهللا عنهما 
وتبلغ مساحته ألفاً ومخسمائة متر  :ميدان باب جربيل من الناحية الشرقية للمسجد  -

  .مربع 
ومل تكتف احلكومة السعوديـة بالتوسعة واإلجنازات الكبرية اليت حتققـت يف التوسـعة   

دمية الواقعة يف الناحية اجلنوبية من املسجد عنـد إزالـة   اجلديدة ؛ بل اهتمت بالعمارة الق
القسم الشمايل وحفر األساسات فيه ، فلم تستخدم اآلالت اليت تسبب ارجتاجاً يف املباين 
القدمية أو املعدات اليت تحدث اهتزازاً قوياً عند عملها ، كما مل تستخدم املتفجـرات يف  

خفيفة تساعد العمال يف اهلدم وتكسري املبـاين   هدم وإزالة املباين ؛ بل استخدمت معدات
ومحلها بعد ذلك يف السيارات وإبعادها عن منطقة العمل ، وعملت على ترميمها وإجراء 

، واهتمت  )١(اإلصالحات املستمرة عليها من قبل مهندسني خمتصني يف العمارة اإلسالمية
اهلند ومصر ، وأعادوا النقوش باجلانب اجلمايل ؛ فأحضرت النقاشني واخلطاطني من بالد 

واخلطوط اليت يف القباب العثمانية كما كانت من قبل جبماهلا ورونقها ، وكذلك أعـادوا  
  .)٢(طالء اآليات القرآنية املوجودة يف جدار القبلة مباء الذهب

وحرصت على حتقيق التكامل واالنسجام بني التوسعة اجلديدة واملباين القدمية اليت تقـرر  
ويغلب على العمارة احلديثة اللون األبيض املطعم بالقليل مـن اللـونني   . )٣(عليها اإلبقاء

                                                 
ودي ، ـد السعـاملسجد النبوي يف العهورام ـارة املسجد احلـعم: عبد اللطيف بن دهيش ) ١(

 . ٤٠٠ – ٣٩٩ص 
 . ١٩٣املسجد النبوي عرب التاريخ ، ص : حممد السيد الوكيل ) ٢(
 . ٤٢ني الشريفني ، ص توسعة احلرم: وزارة اإلعالم ) ٣(
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، وعلى العمارة القدمية اللون األمحر ، وشكّل اتصال العمارتني منظـراً   )١(األمحر واألسود
  .)٢(رائعاً

وهكذا حتققت رغبة امللك عبد العزيز يف توسيع املسجد النبوي ، وإعادة ترميم القسـم  
 منه؛ ليتسع ألكرب عدد من املصلني والزائرين الذين أخذت أعدادهم يف التزايد مع اجلنويب

  .توفر األمن وسهولة وصوهلم إىل املدينة املنورة 
وصرفت احلكومة السعودية على أعمال التوسعة أكثر من مخسني مليون ريال ، كانـت  

يوناً أخرى قيمة العقار تكاليف البناء واملؤن مخسة وعشرين مليوناً ، ومخسة وعشـرين مل
وللشـوارع وامليادين اليت أُحـدثت حـول احلـرم     –الذي انتزعت ملكيته للتوسعة  -

، وكان ذلك بدون مساعدة من أي دولة أو أي جهة أخرى ، عملت ذلك كله  )٣(النبوي
رغبة يف األجر والثواب ، وسعياً لراحة احلجاج والزائرين ، فكان ذلك مفخرة للملك عبد 

  .ز وملن جاء بعده من أبنائه العزي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، جدة ، دار القبلـة   الدر الثمني يف معامل دار الرسول األمني : غايل حممد األمني الشنقيطي ) ١(

: ؛ حممـد السـيد الوكيـل     ١٠٦م ، ص ١٩٩١/ هـ ١٤١٢،  ٣، جدة ، ط للثقافة اإلسالمية 
 . ١٨٨املسجد النبوي عرب التاريخ ، ص 

 . ٩٦ملدينة ، ص فصول من تاريخ ا: علي حافظ ) ٢(
هــ ،  ١٣٧٥، ربيع األول  ١٨ – ١٧، ج  ٩ة احلج ، سنة ـجمل: ح حممد بن الدن ـتصري) ٣(

 . ٦٩٩ص 
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  خدمة احلجاج وتسهيل الزيارة للمسجد النبوي - ج
  

إن الدافع الرئيسي للملك عبد العزيز إىل ضمه للحجاز هو فتحه أمام املسـلمني ليـؤدوا   
مناسكهم يف خشوع وطمأنينة وبيسر وسهولة بعيداً عن املصاحل االقتصادية أو السياسية ، 

  .ىل األعراق أو األجناس ودون النظر إ
م أعلن يف بيانه ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣فعندما دخلت قوات امللك عبد العزيز إىل مكة عام 

إال انتصـاراً لـدين اهللا الـذي انتـهكت      نا من ديارنـا إلـيكم  مل يقدم" : األول 
ـ .........حمارمه  هوإن مصدر التشريع واألحكام كتاب اهللا ، وما جاء عن رسوله علي

  .)١("الم ، وما أقره علماء اإلسالم الصالة والس
للشريف علي وحصاره  قتالهوال أدل على اهتمام امللك عبد العزيز باحلج وشؤونه من أن 

له يف جدة مل يشغله عن احلج وخدمة احلجاج ؛ حيث أعلن يف نداء عام أصدره إىل مجيع 
رام من كافة أحناء املسلمني يف مشارق األرض ومغارا بترحيبه بقدوم حجاج بيت اهللا احل

م ، وتكفل بتأمني راحتهم واحملافظـة علـيهم ،   ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٣العامل اإلسالمي يف 
رابغ أو الليـث أو  ( وتسهيل أمر سفرهم يف أي ميناء من املوانئ الذي يرغبون الرتول فيه 

  .)٢()القنفذة 
ة وتكـرمي ،  وأقبل احلجاج على ميناء رابغ ، فاستقبلهم موظفو احلكومة السعودية حبفاو
، ووصـل   )٣(وكانت آالف اجلمال تنتظرهم لتنقلهم إىل مكة املكرمة أو املدينة املنـورة 

                                                 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٣مجادى األوىل  ١٥، يف  ١عدد جريدة أم القرى ، ) ١(
شـعبان   ٣، يف  ١٢لقرى ، عـدد  من دارة امللك عبد العزيز ، جريدة أم ا ١٤٢٩وثيقة رقم ) ٢(

 . ٢، ص هـ ١٣٤٣
مخسون عاماً يف جزيرة العرب ، : حافظ وهبه  ؛ ٨٧٤، ص  ٤صقر اجلزيرة ، ج : أمحد عطار ) ٣(

 . ٥٥ص 
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بعضهم إىل ميناء الليث والقنفذة من حجاج بالد املغرب والسنغال ، فأدوا حجهم يف أمن 
  .)١(ويسر

فكان ذلك أول إشراف للملك عبد العزيز على شؤون احلج واحلجاج ، وألنه كان مؤمناً 
بوجوب رعاية احلجاج وتيسري حجهم وزيارم للمدينة املنورة ، جعله ذلك يضع العديد 
من التنظيمات الدقيقة واألوامر املتتابعة اليت تكفل للحجاج أداء فريضتهم بيسر وسهولة يف 

املاديـة الـيت    تظل األمن واالستقرار ، فوفر هلذه التنظيمات الكفاءات البشرية واملتطلبا
  .ا بإذن ربه تكفل جناحه

ومن أول هذه األنظمة تنظيم عمل اإلدارات املرتبطة خبدمة احلجاج، ولتسهيل التنسـيق  
م أمراً بتشـكيل  ١٩٢٦يوليو  ١٣/ هـ ١٣٤٥حمرم  ٤بينها أصدر امللك عبدالعزيز يف 

إدارة للحج حتت رئاسة النائب العام تعتين بشؤون احلج واحلجاج ، وتتكون مـن شـيخ   
شيخ املُطوفني ، ومدير الصحة ، ورئيس بلدية مكة ، ومـدير األمـن   ، واجلاوه مشايخ 
 ٣٠/ هــ  ١٣٤٥صـفر   ٢١، وأكدت ذلك التعليمات األساسية الصادرة يف  )٢(العام

م أن جلنة احلج تكون حتت رئاسة النائب العام ، وتتألف مـن رؤسـاء   ١٩٢٦أغسطس 
، وأُعطيت صـالحيات كـبرية   الدوائر ذات العالقة بأمور احلج ومن الذين يعينهم امللك 

  .)٣(للنظر يف األمور واألحوال املتعلقة باحلج واحلجاج واختاذ القرارات املناسبة
م ؛ وذلك  ١٩٢٦سبتمرب  ٢٨/ هـ  ١٣٤٥ربيع األول  ٢٠مث صدر نظام إدارة احلج يف 

ـ   ع لتنظيم العالقة بني إدارة احلج واملطوفني واهليئات املتعلقة باحلج واحلجاج ، وقـد وض
النظام يف اثنتني وأربعني مادة ، وقد تناول النظام شؤون املُطوفني وأوضاعهم وتنظيمـام  
وعالقتهم باحلجاج وأوضاع الزمازمة ووكالء املطوفني يف موسم احلج ، ومشـل النظـام   

                                                 
ذي  ١٢، يف  ٢٨؛ عـدد   ٢هـ ، ص ١٣٤٣ي احلجة ذ ٥، يف  ٢٧جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ١هـ ، ص ١٣٤٣احلجة 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥/  ١/  ٤، يف  ١٢أمر ملكي رقم ) ٢(
ـ :  ١٥ – ١٤املادة ) ٣( صـفر   ٢١احلجازيـة الصـادرة يف    ةـمن التعليمات األساسية للمملك

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥صفر  ٢٥، يف  ٩٠القرى ، عدد جريدة أم : انظر  .هـ ١٣٤٥



‐ ٢٥٨  - 
 

األدالء يف املدينة املنورة وما عليهم من الواجبات ،كما حدد مصاريف احلجاج ورسـوم  
  .)١(اخلدمات

يكن للجنة إدارة احلج أعضاء دائمون ؛ ألن نشاطها كان مرتبطاً مبوسم احلج ، وبعد ومل 
  .)٢(انتهائه تتوقف معظم أعماهلا ، وبذلك كان تكوين اللجنة يتم سنوياً

م أُعيد تكوين جلنة إدارة احلج ، وقد ضمت مثانية عشـر  ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠ويف عام 
مة اللجنة يف املنازعات والشكاوي املتعلقـة  عضواً من املهتمني بشؤون احلج ؛ لتتوىل مه

باحلجاج ، ومراقبة بيوم ، واالهتمام بأوضاعهم الصـحية ، واحملافظـة علـى نظافـة     
  .)٣(مساكنهم
م أمر امللك عبدالعزيز بانتداب شخص واحد من كل دائرة ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١ويف عام 

والبلديـة وعضـو مـن    الصحة والشرطة : من الدوائر ذات العالقة بشؤون احلج ؛ مثل 
  .)٤(الشورى واملُطوفني ، للنظر يف الشكاوي اليت حتدث بني احلجاج واملُطوفني

، وأمر امللك عبدالعزيز باستبداهلا يئة )٥(م أُلغيت جلنة احلج١٩٣٣/ هـ ١٣٥٢ويف عام 
  .)٦(ومت ربطها بوزارة الداخلية" هيئة احلج العليا " سميت 

د تكوين جلنة احلج ، وبلغ عدد أعضائها عشرة أعضاء م أُعي١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥ويف عام 
  .)٧(ميثلون اهليئات املنوط ا خدمة احلجاج

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥مجادى األوىل  ٢٠، يف  ١٠١د جريدة أم القرى ، عد) ١(
 . ٤٩ة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص مرافق احلج وخدماته املدني: وليد حممد مجيل ) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٠شوال  ١٩، يف  ٣٧٦قرى ، عدد جريدة أم ال) ٣(
؛ أمر ملكـي رقـم    ٢هـ ، ص ١٣٥١ة مجادى اآلخر ٦، يف  ٤١١جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥١ربيع اآلخر  ٢٥، يف  ٨٥٧/  ١٨٨٦
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٢صفر  ٨ ، يف ٤٤٢القرى ، عدد جريدة أم ) ٥(
وزارة : هـ ، معهد اإلدارة ؛ سعد الردادي ١٣٥٢حمرم  ٢٧، يف  ٤/  ١/  ١٢قم أمر ملكي ر) ٦(

ـ ١٤٢٤ ، ٢ ، املدينة املنورة ، ط احلج النشأة والتطور ودورها يف خدمة احلجاج ، م ٢٠٠٣ / هـ
 . ١٧٠ص 

مرافق احلج وخدماته املدنية : مد مجيل ؛ وليد حم ١٦٨البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٧(
 . ٥١املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
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م وحتسن األوضاع االقتصادية يف ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤وبعد اية احلرب العاملية الثانية عام 
خمتلف أحناء العامل ، زاد عدد احلجاج يف مكة املكرمة بعد االستقرار السياسـي الـذي   

اية تلك احلرب ، مما جعل كثرياً مـن املسلمني يرغبـون يف تأديـة هـذه     حدث بعد
/ هـ١٣٦٥الفريضة ، و دفع بامللك عبد العزيز إىل إنشاء املديرية العامة لشؤون احلج عام 

م لتهتم بشؤون احلج واحلجاج ، وكذلك املشاريع اإلصالحية والتطويرية اخلاصة ١٩٤٦
، ومقرها مكة املكرمة ، وهلا فروع يف جدة واملدينـة   )١(ةبذلك ، ومت ربطها بوزارة املالي

املنورة ؛ خلدمة كل الوافدين إىل األراضـي املقدسـة ، وتسـهيل أمـورهم ، وقبـول      
االستعالمات ، ومساع شكاويهم وحلها وإزالة أسباا ، وإرشادهم والعناية ـم مـدة   

أو مالحظة سوف تلقـى  إقامتهم يف األرض املقدسة ، وأي شكوى من حاج أو مراجعة 
  .)٢(العناية التامة

  ، باإلضـافـة إىل وظيفتـه  )٣(وأول مـن توىل إدارة احلـج حممـد سرور صبـان

                                                 
يف عهد امللك عبد العزيز ، حبث مقدم يف املؤمتر العاملي  رعاية احلجيج: زارة احلج واألوقاف و) ١(

عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض 
كـة  طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململ، هـ ١٤٠٦ربيع األول  ٢٣ – ١٩ن م

احلـج ،   جملـة : عبد اهللا شطا  ؛ ٦٧٩، ص ٢م ، ج١٩٩٩/ هـ ١٤١٩العربية السعودية ، شوال 
 . ٦٥هـ ، ص ١٣٦٦، رجب  ١، عدد  ١سنة

 . ١هـ ، ص ١٣٦٦، رمضان  ٣، عدد  ١جملة احلج ، سنة ) ٢(
نتقل مع ، ام ١٨٩٨/ هـ ١٣١٦شاعر ، ولد يف القنفذة عام  أديب وناشر: سرور صبان  حممد) ٣(

ويف  م ،١٩١٧ / هـ١٣٣٦ني موظفاً يف بلدية مكة عام مع عائلته إىل مكة املكرمة واستقر فيها ، ع
ني مديراً إلدارة مث ع م عني رئيساً للكُتاب يف الس األعلى مبكة املكرمة ،١٩٢٣ / هـ١٣٤٢عام 

/ هــ  ١٣٨٢واالقتصاد الـوطين ، ويف عـام   م ، مث وزيراً للمالية ١٩٤٤/ هـ ١٣٦٦احلج عام 
/ هــ  ١٣٩١تمر يف منصبه حىت تويف سـنة  ، اس اً عاماً لرابطة العامل اإلسالميم عني أمين١٩٦٢
روادنا تراجم لنخبة من العلماء واملشـايخ يف مكـة   :  نور اإلسالم جعفـر علي: انظر . م ١٩٧١
  . ٥١،  ٤٦م ، ص ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧،  ١افة للطباعة والنشر ، ط رمة ، دار الثقاملك
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وتوىل إدارة .  )٢(وأول مدير عام توىل إدارا الفعلية الشيخ حممد صاحل قزاز. )١(األساسية
  .)٣(احلج يف املدينة املنورة عثمان حافظ

عبد العزيز باحلج واحلجاج ، فقد أصدر أمره السامي بتوجيـه ويل  ونظراً الهتمام امللك 
 ٢٠/ هــ  ١٣٧٢العهد صاحب السمو امللكي األمري سعود بن عبد العزيز يف غُرة صفر 

من أجل " املديرية العامة للحج واإلذاعة " م بإعادة تكوين إدارة احلج باسم ١٩٥٢أكتوبر 
التابعة هلا ، وتأسيس نقابة السـيارات ،   توسيع اختصاصها ، وترتيب الوظائف املختلفة

وتكوين جملس استشاري لشؤون احلج واحلجاج برئاسة وزير املاليـة ، ومنـدوب مـن    
اإلدارات املشاركة يف خدمة احلجاج ، وألزمت الدوائر احلكومية اليت هلا صلة بأوضـاع  

  : )٤(احلجاج بتنفيذ ما يأتيها من املديرية العامة للحج واإلذاعة ؛ وهي
  .نقابة السيارات  – ١
  .رؤساء املُطوفني وهيئام مبكة  – ٢
  .هيئة متييز قضايا املُطوفني مبكة  – ٣
  .رئيس الزمزمة مبكة  – ٤
  .نقابة ووكالء املُطوفني  – ٥
  .هيئة األدالء باملدينة  – ٦
  .هيئة املراقبة جبدة  – ٧

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة  ١٣٦٥/  ٥/  ١٠أمر ملكي ، رقم بدون ، يف ) ١(
جملة : ؛ عبد اهللا شطا  ١هـ ، ص ١٣٦٦ي احلجة ذ ١٠، يف  ١١٨١جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
 . ٦٦ - ٦٤هـ ، ص ١٣٦٦، رجب  ١، عدد  ١حلج ، سنة ا
 . ٣٥٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٣(
رعايـة  : األوقـاف  ووزارة احلج : انظر  .هـ ١٣٧٢/  ٢/  ١، يف  ١٥٠أمر سامٍ بـرقم ) ٤(

صـفر   ١٢، يف  ٤١٣٦قرى ، عـدد  ؛ جريدة أم ال ٦٨٠ص احلجيج يف عهد امللك عبد العزيز ، 
 - ٥٧٦هــ ، ص  ١٣٧٢، ربيع األول  ٩د ، عد ٦سنة ؛ جملة احلج ،  ٢ – ١هـ ، ص ١٣٧٢
٥٧٨ . 
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ن أغلب براجمها يف ذلك الوقت وكانت اإلذاعة السعودية مرتبطة باملديرية العامة للحج؛ أل
  .)١(برامج دينية وهلا عالقة بأمور احلج

م ؛ لتوضـيح احلقـائق   ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦كما صدرت جملة سميت مبجلة احلج عام 
اإلسالمية ، وتصحيح العقائد اإلسالمية واملناسك؛ لكي تؤدى بطريقة سليمة وصحيحة ، 

  :واستهدفت جملة احلج منذ صدورها غايتني 
تعريف احلجاج بأحكام احلج ومناسكه وأدائه ، واألنظمـة والقـرارات الـيت    : ىل األو

  .تصدرها احلكومة لتنظيم حركة احلجاج ، وإرشادهم يف ااالت الصحية 
بيان حقائق اإلسالم وحماسنه ، والدعوة إىل منهجه يف احلياة ، ومعاجلة مشكالت : الثانية 
  .)٢(املسلمني

مة املتعددة اليت مرت ا مديرية احلج ، كان اهلدف منها حتسني إن هذه التطورات واألنظ
خدماا وتطوير إداراا ؛ لكي تقدم أفضل اخلدمات حلجاج بيت اهللا ، وكانـت حتـت   
إشراف امللك عبد العزيز وعنايته ، ويدل على ذلك كثرة األوامر امللكية والقرارات الـيت  

  .)٣(لتوضيح دورهاكان يصدرها باستمرار ؛ لزيادة عملها ، و
  
  

                                                 
ذي احلجة  ٩يف الساعة الواحدة من مساء يوم عرفة ) اإلذاعة ( اُفتتحت حمطة اإلذاعة الالسلكية ) ١(

وقد أذاعه بالنيابة عنه ، اُفتتحت خبطاب جاللة امللك عبد العزيز ، م ١٩٣٤ بروكتأ ٢/ هـ  ١٣٦٨
وترتيـب  ، بد العزيز ، وكانت تذيع أخبار احلج واحلجاج صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن ع
جملة احلج ، : انظر .وخطبة اجلمعة من املسجد احلرام مبكة ، سفرهم إىل املدينة املنورة وإىل أوطام 

 . ٩٥ – ٩٤هـ ، ص ١٣٦٨و احلجة القعدة ذ وذ،  ٦ – ٥، عدد  ٣سنة 
؛ حممـد   ٧٠١،  ٦٩٩لك عبد العزيز ، ص رعاية احلجيج يف عهد امل: األوقاف ووزارة احلج ) ٢(

 . ٩هـ ، ص ١٣٦٧، شوال  ٤، عدد  ٢حلج ، سنة جملة ا: حسن فقي 
ـ  ) ٣( ، ولياا ؤوقد توسعت تشكيالت املديرية العامة للحج ، وتضاعفت أعماهلا ، وتعـددت مس
ألوقاف أفرادها بوزارة مستقلة ، فصدر أمر ملكي بتأسيس وزارة احلج وا زادت أعباؤها ، وطالبو

ـ : انظر  .هـ ١٣٨١/  ١٠/  ٩يف  ٤٣برقم  شـوال   ١٧، يف  ١٩١٢رى ، عـدد  جريدة أم الق
 . ١٧٩وزارة احلج ، ص : ،سعد عودة الردادي  ١هـ ، ص ١٣٨١
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  : األدالء
طائفة كبرية تكاد تشمل معظم األسر باملدينة املنورة ، يتوارث أفرادها مهمـة  : األدالء 

القيام خبدمة احلجاج وإرشادهم إىل أماكن الزيارات املشروعة باملدينة ويف مقدمتها زيارة 
،  )١(- عنـهما رضـي اهللا  -مث على صاحبيه  املسجد النبوي والسالم على رسول اهللا 

مسجد قباء ، والقبلـتني ،  : ؛ مثل  وأماكن األحداث التارخيية اليت هلا صلة بالرسول 
،  )٢(ومسجد الفتح ، وجبل أحد ، وغريها من األماكن اليت يرغب الزائر يف التعرف عليها

 وتوفري السكن هلم ، واستقباهلم وإاء اإلجراءات احلكومية ، وتسهيل سفرهم إىل مكة أو
  .)٣(جدة يف الوقت املناسب

تقارير ممنوحة هلم من قبل احلكومـة العثمانيـة مث    -صكوك  -واألدالء معينون مبوجب 
اهلامشية مث السعودية ، وتتوىل بالتوارث عن آبائهم أمر تلك اخلدمة لضـيوف الـرمحن ،   

األدالء وكان لدى .  )٤(وكان لكل قطر إسالمي أسرة وأحياناً عدة أسر تقوم ذه الوظيفة
، فهناك أدالء للحجاج اهلنود ، وأدالء للحجــاج  )٥(معرفة بلغة احلجاج الذين يدلوم

  .)٦(اجلاوه ، وأدالء كذلك لبقية أقطار العامل اإلسالمي
وألمهية الدور الذي يقوم به األدالء يف خدمة احلجاج وتسهيل الزيارة ، فقد كانوا حمـل  

ل متابعته ، فمع صدور أول نظام إلدارة احلج عـام  اهتمام امللك عبدالعزيز وأعماهلم ، حم
مادة نظم العالقة بني إدارة احلـج واملُطـوفني واألدالء   ) ٤٢(م يف ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥
  .)٧(األخرى اليت تسهر على راحة احلجاج تواملؤسسا

                                                 
 . ٢٠٤ – ٢٠٣، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ١(
 . ٤١ر اهلجري ، ص املدينة املنورة يف القرن الرابع عش: أمحد سعيد بن سلم ) ٢(
 . ٢٠٤، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ٣(
 . ٢٠٤، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج :  أمحد أمني مرشد )٤(
 . ٧٦االرتسامات اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس مطاف ، ص : شكيب أرسالن ) ٥(
 . ٧٢ – ٧١عهد امللك عبد العزيز ، ص مرافق احلج وخدماته املدنية يف : وليد حممد مجيل ) ٦(
ريدة أم القـرى ،  ـهـ ، معهد اإلدارة ؛ ج١٣٤٥/  ٣/  ٢٠لكي رقم بدون ، يف مرسوم م) ٧(
 . ٤ – ٣هـ ، ص ١٣٤٥مجادى اآلخرة  ١٤، يف  ١٠١د عد
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أشخاص من أهل املدينة بعضهم معينـون مبوجـب   : وعرف النظام وكالء املدينة بأم 
.  )١(عض اآلخر معينون من قبل املُطوفني ، ومشايخ اجلاوه مبكـة املكرمـة  تقارير ، والب

وحدد النظام وظائفهم يف استقبال احلجاج من املكان املعتاد وإسكام يف منازل نظيفة ، 
وإجراء ما يلزم من الضيافة والزيارة كما هو ضروري، واحملافظة على أمتعتهم ، والعمـل  

  .)٢(جراء ما يلزم حني سفرهمعلى راحتهم مدة إقامتهم ، وإ
ويعني رئيس األدالء من قبل امللك عبد العزيز ، وهو املرجع لعمـوم األدالء إذا حـدث   

  .)٣(خالف ، وإذا تعذر حله يرفع إىل مقام إمارة املدينة
م مت تعديل وزيادة بعض املواد يف نظام هيئة احلج ، ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ويف منتصف عام 

يالً لألعمال ، فحدد على األدالء يف املدينة أن يستقبلوا احلـاج  وكان أكثر وضوحاً وتفص
  : )٤(من باب العنربية ، وأن يقدموا له ما يلي

  .إعطاؤه داراً نظيفة لسكناه وما يلزم هلا من سرر  – ١
  .زيارة املسجد النبوي وما يستحب زيارته شرعاً  – ٢
  .وظائفه  إرشاد احلاج إىل ما يريده من األمور اليت هي ضمن – ٣
  .احملافظة على أمتعة احلاج وراحته مدة إقامته باملدينة  – ٤

واألدالء مسؤولون عن احلاج من حني دخوله املدينة إىل حني خروجه منها ، وعلى احلاج 
  .أن يدفع اإلكرامية املقررة للدليل 

نظام هيئـة األدالء  ( م صدرت إرادة ملكية باملوافقة على ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٦ويف سنة 
مادة ، وكان أكثر حزماً وحتديداً للمسؤوليات ) ٥٩(الذي يشتمل على ) باملدينة املنورة 

واألعمال اليت يقومون ا ، وتتضمن عدم تدخل املُطوفني يف شؤون احلجاج يف املدينـة  
                                                 

،  ١٠١جريدة أم القرى ، عدد : انظر  .هـ ١٣٤٥نظام إدارة احلج الصادر يف  من ٣٥مادة ) ١(
 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥اآلخرة مجادى  ١٤

،  ١٠١جريدة أم القرى ، عدد : انظر  .هـ ١٣٤٥نظام إدارة احلج الصادر يف  من ٣٦مادة ) ٢(
 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥مجادى اآلخرة  ١٤

،  ١٠١جريدة أم القرى ، عدد : انظر  .هـ ١٣٤٥نظام إدارة احلج الصادر يف  من ٣٧مادة ) ٣(
 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥مجادى اآلخرة  ١٤

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٥/  ١٧، يف  ١٨٨رى ، رقم قرار جملس الشو) ٤(
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مطلقاً ، وانتخاب هيئة األدالء من األدالء أنفسهم ، وحدد النظام وظـائفهم ووظـائف   
  .املعلمني والعمال 

كما نص النظام على أن رئيس هيئة األدالء هو املرجع هلم وملن تعاطى مهنـة الزيـارة ،   
، وكان جملس إدارة املدينـة   )١(وربط اهليئة يف مجيع شؤوا حباكم املدينة املنورة اإلداري

  .)٢(مييز مجيع قضايا األدالء وتعترب قراراته قطعية
عة يف حتديد عمل األدالء حرص احلكومة على واملالحظ يف هذه األنظمة والقرارات املتتاب

راحة احلجاج ، وتسـهيل أمر زيارم للمدينة املنورة بدون تقصري يف اخلدمات املقدمـة  
  .هلم 

وكانت هيئة األدالء تتألف من عشرة أعضاء مبا فيهم الرئيس ونائبه ، ويتم تعيني الرئيس 
، مث ترفع األمساء الـيت  )٣(من بينهم من قبل احلكومة ، وجيري اختيار األعضاء باالنتخاب

/ هــ  ١٣٥٨انتخبت إىل جملس الشورى فيصّدق عليها ، ومن الذين انتخبـوا عـام   
  : )٤(م١٩٣٩

  عبد اهللا زيله يل – ٢السيد مصطفى عطار                      – ١
  إبراهيم شريه – ٤عباس سقاف                               – ٣
  إبراهيم زاهد  - ٦                         حممد كشمريي    – ٥
  حممد أعظم – ٨عارف برادة                                 – ٧
  .علي أفندي صاحل  – ١٠محزة كابلي                                – ٩

وألمهية عمل املُطوفني واألدالء ، وما يقومون به من خدمة احلجاج وتسـهيل الزيـارة ،   
لكثرة الشكاوي املقدمة من احلجاج ضد املُطوفني واألدالء بتقصريهم يف الواجبات ونظراً 

امللقاة على عاتقهم ، أو بتقصريهم يف أداء املناسك ، أو جتاوزهم للحد املشروع ، أمـر  

                                                 
هـ ، معهد اإلدارة العامة ؛ سـعد  ١٣٥٦/  ١٢/  ٢٥، يف  ١٤٥/  ١/  ٥٤إرادة ملكية رقم ) ١(

 . ٢٠٥ – ٢٠٤وزارة احلج يف اململكة العربية السعودية ، ص : عودة الردادي 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٨/  ٦/  ١، يف  ١٢٢ملكي رقم  أمر) ٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٨/  ٦/  ٢٨، يف  ٢٨١ملكي رقم قرار ) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٨/  ٦/  ١٠، يف  ١٢٢رى ، رقم قرار جملس الشو) ٤(
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م بتأسـيس مدرسة للمطوفني يف مكة ومدرسة ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧امللك عبدالعزيز عام 
راسة ا سنة ، وال جيوز لغري حاملي هذه الشـهادة ممارسـة   لألدالء يف املدينة ومدة الد
  .)١(الطوافة أو الداللة يف املدينة

فأنشأت احلكومة يف املدينة املنورة لذلك مدرسة األدالء تدّرس فيها املواد املقرر تدريسها 
 التوحيد والعبادات ، واستبدلت مادة املناسك مبـادة : يف مدرسة املُطوفني يف مكة ؛ مثل 

تعلمهم الزيارة الشرعية وحتذرهم من البدع ، ومدة كل مادة ثالث ساعات يدرسوا يف 
  .)٢(املسجد النبوي طوال األسبوع على مدار العام

وكـانت احلكومة تسمح للحجاج بالسفر إىل املدينة يف اية مجادى اآلخـرة وبدايـة  
جاج بالوصـول إىل املدينة ، وتبدأ قوافل احل )٣(شهر رجب كل عام لزيارة املسجد النبوي

يف شهـر رجب وشعبان تقريباً ، وأول ما يصل من احلجاج هـم حجــاج الشـرق    
  .)٤(-األندنوسيون واملاليزيون -األقصى 

فحدد امللك عبد العزيز أجرة ذهاب احلاج إىل املدينة املنورة وعودته بثمانيـة جنيهـات   
ة احلاج يف املدينة مخسة أيام سوى يوم وأربع جميدات شامالً للكوشان ، وبني أن مدة إقام

الدخول ويوم اخلروج ، وإذا رغب احلاج يف البقاء مدة أطول فعليه دفع نصف جميـدي  
  .)٥(للجمال ملدة بقائه عن كل يوم

                                                 
؛ عبد الـرمحن السـبيت    ٢هـ ، ص ١٣٤٧صفر  ٣، يف  ١٨٧القرى ، عدد ريدة أم ـج) ١(

 . ٢١١ - ٢١٠ز ، صمن وثائق امللك عبد العزي: وآخرون 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٧/  ٥/  ٢٤، يف  ١٢٨٧لكي رقم أمر م) ٢(
هـ ، وثيقة من دارة امللـك  ١٣٤٥/  ٧/  ٢٧، يف  ٣٨لطاين رقم أمر ملكي من الديوان الس) ٣(

 .عبد العزيز 
 ٢٧، يف  ١٦٢ د؛ عـد  ٣هــ ، ص  ١٣٤٥شعبان  ١٥، يف  ١١٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

؛ ياسني  ٢٧صور وذكريات من املدينة املنورة ، ص : ؛ عثمان حافظ  ٣هـ ، ص  ١٣٤٦رجب 
 . ٢١٩صور من احلياة االجتماعية باملدينة ، ص : أمحد اخلياري 

هـ ، وثيقة من دارة امللـك عبـد    ١٣٤٥/  ٧/  ٢٧، يف  ٣٨أمر من الديوان السلطاين رقم ) ٥(
أمر : انظر  .الثة أيام غري يوم الوصول واملغادرة فأصبحت ث؛ العزيز ، مث عدلت مدة إقامة كل حاج 

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٧١/  ١١/  ١٥، يف  ١٠/  ٩٠رقم ملكي 
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ويظهر أن حتديد األسعار ومدة بقاء احلجاج يف املدينة من قبل احلكومة ساعد على راحة 
ّمالة ، ويف نفس الوقت قلل من حجز اجلّمالة ملـدة  احلجاج وعدم استغالهلم من قبل اجل

  .طويلة تعطل مصاحلهم ، وبذلك روعي مصلحة الطرفني 
وكانت الشرطة تدون أمساء احلجاج الداخلني إىل املدينة املنورة واخلارجني منها ؛ لكـي  

على ، وعملت احلكومة  )١(تستطيع متابعتهم واالطمئنان عليهم وعلى اخلدمات املقدمة هلم
عدم السماح ألحد من احلجاج باخلروج من مكة إىل املدينة إال مبعرفة مطوفه ؛ ليسـهل  

، وألزمت املُطوفني بالذهاب مع حجاجهم عرب الطريق  )٢(متابعة سفره ووصوله إىل املدينة
  .)٣(إىل املدينة أو تكليف أبنائهم خبدمتهم والسهر على مصاحلهم

أهل اخلربة على حتديد أجـور عادلـة مقابـل     وعملت احلكومة بالدراسة والبحث مع
اليت ) الفوائد املقرر أخذها على احلجاج ( اخلدمات اليت تؤدى للحجاج ،فوضعت التعرفة 

روعي فيها مصلحة الطرفني ، وأعلنتها يف الصحف ، وحذرت من جتاوزها ؛ألن العقاب 
لنقل تعلن باللغـة  وكانت أسعار اخلدمات وأجور ا ٠سيكون يف منتهى الشدة والصرامة 

اإلجنليزية واهلندية واملالوية ، وبالعملة السعودية وغريها من العمالت النقدية املتداولـة يف  
  .)٤(البالد اإلسالمية

وعندما خالف أحد املُطوفني التعرفة احملددة من قبل احلكومة على احلجاج الـذاهبني إىل  
  .)٥(إلشهار به يف الصحفاملدينة مت حبسه شهراً وفصله من سلك املُطوفني وا

وقد جرت العادة منذ عهد احلكومات السابقة يف أخذ رسوم على احلجاج نظري اخلدمات 
اليت كانت توفرها هلم ، وهذه الرسوم يف حقيقة األمر كانت ضرورية ؛ نظـراً حلاجـة   

                                                 
ـ ١٣٤٥/  ١/  ٢، يف  ١٢/  ١/  ٢١م خطاب املكتب اخلاص رق) ١( ر هـ ، معهد اإلدارة ؛ أم

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥/  ١/  ٤، يف  ١٢ملكي رقم 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤ذي احلجة  ١٩، يف  ٧٨ ، عدد جريدة أم القرى) ٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٦/  ٦/  ٢٤، يف  ١٢٦شورى رقم قرار جملس ال) ٣(
ـ  ٤ – ٣هـ ، ص  ١٣٤٤رجب  ٢٩، يف  ٥٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(  ٦، يف  ١٠٠دد ؛ ع

هــ ،  ١٣٦٦، رجب  ١، عدد  ١احلـج ، سنة ؛ جملة  ٤ – ٣هـ ، ص ١٣٤٥مجادى األوىل 
 . ٨٩ص 

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥صفر  ١١، يف  ٨٨القرى ، عدد جريدة أم ) ٥(
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الدولة إىل دخل تعتمد عليه يف الصرف على خدمات احلجاج ، فلما جاء امللـك عبـد   
،  )١(رأى أن تكون هذه الرسوم مؤقتة إىل أن تتحسن ظـروف الدولـة املاديـة   العزيز 

م نظراً لألزمة االقتصادية اليت كان مير ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣وخفّضت تعرفة احلج يف عام 
من العوائد %) ٢٥(م مبقدار ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٤وخفّضت مرة أخرى عام .)٢(ا العامل

/ هــ  ١٣٥٩، وكذلك خفضت يف عـام   )٣(املقررة والرسوم املفروضة على احلجاج
وعندما حتسنت موارد اململكة العربية السعودية االقتصادية مع بداية ظهـور  .)٤(م١٩٤٠

م ١٩٥١/ هـ ١٣٧١البترول ، أمر امللك عبد العزيز بإلغاء رسوم احلج اعتباراً من موسم 
زيز برسوم احلـج  ، وقد ضحى امللك عبد الع )٥(؛ ختفيفاً على احلجاج ، وتسهيالً حلجهم

مليون ريال رغبة يف األجر ، وتسهيالً للحـج علـى   ) ٣٠(اليت كانت تقدر بأكثر من 
ولقد عرفت املدينة املنورة الفنادق من وقت مبكر بسبب قدوم احلجاج إليها ، .)٦(احلجاج

، فعملـت   )٧(، فقد أُنشئ أول فندق فيها يف شارع باب ايدي وهو فندق دار السرور
عودية على االهتمام بالفنادق ؛ حيث استأجرت عمارات كبرية يف املدينـة  احلكومة الس

، فكان يف املدينة فندق يسع مـن   )٨(املنورة ومكة وأثثتها باألثاث الفاخر؛ لراحة احلجاج
)٦٠ – ٥٠(  

                                                 
 . ٢٦٩مرافق احلج وخدماته املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : وليد حممد مجيل ) ١(
ذي  ١٧، يف  ٥٣٦؛ عدد  ٤هـ ، ص ١٣٥٣رمضان  ١٤، يف  ٥٢٣رى ، عدد جريدة أم الق) ٢(

 . ٥هـ ، ص ١٣٥٣احلجة 
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٤مجادى األوىل  ٩، يف  ٥٥٧دد ، ع جريدة أم القرى) ٣(
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٩رمضان  ٩، يف  ٨٢٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ٤(
ـ ـهـ ، معه١٣٧١شعبان  ١٨لكي رقم بدون ، يف أمر م) ٥( ى ، ريدة أم القـر ـد اإلدارة ؛ ج

 . ١هـ ، ص ١٣٧١شعبان  ٢٩، يف  ١٤١٤عـدد 
: ؛ أمحد محدي الطـاهر   ٢٠٩سرية بطل ومولد مملكة ، ص  عبد العزيز آل سعود: بنوا ميثان ) ٦(

 . ٩٠احلجاز مهبط الوحي واإلهلام ، ص 
املدينـة  : اروق السيد رجب ؛ عمر ف ٤٠٨ص ،  ١ج مرآة احلرمني ، : إبراهيم رفعت باشا ) ٧(

 . ٦٤النمو والتغريات ، ص ... املنورة التركيب الوظيفي 
 . ٢هـ ، ص ١٣٥١رجب  ٥ ، يف ٤١٢جريدة أم القرى ، عدد ) ٨(



‐ ٢٦٨  - 
 

سريراً ، وخصصت إدارته سيارات لنقل احلجاج إىل األماكن اليت يرغبون فيها ، ووفرت 
  .)١(من مأكل ومشربكل ما حيتاجه احلاج 

وعينت احلكومة للمنازل املعدة لسكن احلجاج جلنة خاصة ملراقبـة نظافتـها وأحواهلـا    
حـددت وظــائف    ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥، ومع صدور أنظمة احلج عام  )٢(الصحية

إجراء التفتيش على مجيع املنازل اليت يسكنها احلجاج ، ووضـعت  : الصحة ؛ فكان منها 
  .)٣(ان العدد الذي ميكن إسكام فيهاإشارة على كل غرفة لبي

م الذي بّين أنه ال بد من  ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥وعند صدور نظام مساكن احلجاج عام 
حصول صاحب الدار املُعدة لسكن احلجاج على تصريح صحي قبـل إسـكام ـا ،    

،  )٤(وخضوعها للتفتيش الصحي ، وتوفري االشتراطات الصحية ،واحملافظة على نظافتـها 
: ت مديرية الصحة العامة واإلسعاف بإصدار تعليمات تتعلق بنظام املساكن ؛ منـها  قام

منع وضع األمتعة والطبخ داخل غرف نوم احلجاج ، وتطهري دورات املياه والنظافة ، كما 
  .)٥(قدمت نصائح وإرشادات تتعلق بالصحة العامة وسالمة احلجاج

  .)٦(باللغة العربية واهلندية واملالويةوكانت إدارة احلج تصدر نصائح وإرشادات صحية 

                                                 
 ٢٥، يف  ٥٥٥؛ عـدد   ١هـ ، ص ١٣٥١رمضان  ٢٩، يف  ٤٢٤جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ١هـ ، ص ١٣٥٤ربيع اآلخر 
: ؛ حمي الدين رضـا   ١هـ ، ص ١٣٥٤ربيع اآلخر  ٢٥، يف  ٥٥٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(

م ، ١٣٥٣/ هــ  ١٣٧٢،  ١، ط  صور ومشاهدات من احلجاز ، مصر ، املطبعة التجارية احلديثة
 . ١٦٦ص 

 ١٤، يف  ١٠١جريدة أم القرى ، عدد : انظر . هـ ١٣٤٥من نظام إدارة احلج عام  ٣٢مادة ) ٣(
 .٤هـ ، ص ١٣٤٥مجادى األوىل  ١٤

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥رمضان  ٨، يف  ١١٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
: ؛ سعد عودة الـردادي   ٤هـ ، ص ١٣٤٥رمضان  ٢٢، يف  ١١٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(

 . ١٩٦وزارة احلج يف اململكة ، ص 
  . ٤٩هـ ، ص ١٣٦٧، يف شوال  ٤، عدد  ٢جملة احلج ، سنة ) ٦(
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م مت تكوين هيئة للتفتيش تابعة لشؤون احلج يف كلٍّ ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠ومع بداية موسم 
من مكة وجدة واملدينة ، وتتألف اهليئة يف املدينة من مندوب من الشرطة والصحة والبلدية 

وتفتيش منازل احلجاج  واألدالء وعدد من اجلنود ، ومهمتها تفتيش الشوارع واألسواق ،
والتأكد من نظافتها ومالءمة عدد احلجاج لسعة الغرف ، وتقدمي تقرير يومي عن أعماهلا 

  .)١(ومعاجلتها للمشكالت اليت واجهتها
م أصدر النائب العام قراراً بتشكيل جلان يف مكة واملدينـة  ١٩٥١/ هـ ١٣٧١ويف عام 

لعمل على راحتـهم ، وتسـهيل   وجـدة تكون مهمتها البحث يف شؤون احلجاج ، وا
أمورهم ، وأُلفت اللجنة يف املدينة من السيد عبيد مدين عضو جملس الشورى ، ومـدير  

  .)٢(الشرطة ، وعضو من إمارة املدينة
واهتم امللك عبد العزيز بصحة احلجاج منذ بداية إشرافه على احلج واحلجيج ؛ فعمل على 

، وعمل على حتسني املستشفى  )٣(مع كل موسم االستعداد املبكر لتقدمي اخلدمات الصحية
؛ حيث يـتم   )٤(املتواضع املوجود يف املدينة ،وتزويده بكل ما حيتاجه من األدوية واألطباء

ومع ازدياد احلجاج وضـيق  . )٥(الكشف عليهم ويصرف هلم العالج جماناً يف غري املواسم
، ومسح للملك فـاروق   )٦(ى آخراملستشفى باملراجعني أمر امللك عبد العزيز ببناء مستشف

  .)٧(بتأسيس مستشفى قّدمه هدية منه للمدينة املنورة

                                                 
،  ٥٠٠ينة ، عدد ؛ جريدة املد ٥٧هـ ، ص ١٣٧٠و احلجة ، ذ ٦، جزء  ٥جملة احلج ، سنة ) ١(

 . ٢هـ ، ص ١٣٧٣حمرم  ١٢يف 
 . ٣٧٥هـ ، ص ١٣٧١احلجة و ، ذ ٩، جزء  ٦جملة احلج ، سنة ) ٢(
هـ ، معهد اإلدارة ؛ يوسف عبـد اهللا  ١٣٤٤/  ١١/  ١٩، يف  ١٩٣٦ة برقم أمر النيابة العام) ٣(

 . ٥٩٢جنازات الصحية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص اإل: حممد أمحد العيسى واحلميدان 
 . ٢١٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٤(
 . ٢٥هـ ، ص ١٣٦٧، مجادى اآلخرة  ١٢ – ١١، عدد  ١جملة احلج ، سنة  :أديب احلبال ) ٥(
. 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٦/  ١١/  ٣، يف  ١١/  ٠/  ٣/  ٦٤أمر ملكي رقم ) ٦(
 . ٢٢٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٧(
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وكانت إدارة الصحة تذيع نشرة صحية أسبوعية عن األمراض وحركة املستشـفيات يف  
  .)١(الصحف

كما رحب امللك عبد العزيز بالبعثات الطبّية اليت تصل إىل احلجاز يف وقت احلـج مـع   
لدول اإلسالمية للعناية بشؤون حجاجها ، فأصدر نظامـاً عامـاً   احلجاج والوافدة من ا

م مت إعفاؤها مـن  ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٨، ويف عام )٢(م ينظم عملها١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤
  .)٣(رسوم احلج

وأقامت مديرية الصحة املراكز الصحية يف كافة األماكن اليت تستقبل احلجـاج ؛ للقيـام   
تلقيحهم باللقاح الوقـائي إذا مل يلقحـوا يف   بالكشف عليهم ، والتأكد من سالمتهم ، و

  .)٤(بلدام
وكانت مجعية اإلسعاف تقدم خدماا جلميع املصابني واملرضى من األهـايل واحلجـاج   

  .)٥(ومركزها يف املناخة زقاق الطيار
  ،)٦(وعملت احلكومة على توفري املياه العذبة للحجاج ؛ فقامت بتنظيف اآلبار وتعمريها

                                                 
، يف  ١٠٣دد ؛ جريدة أم القرى ، ع ٢١١ – ٢١٠البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ١(

،  ٣هـ ، ص ١٣٤٥مجادى اآلخرة  ٢٥، يف  ١٠٧دد ؛ ع ٣هـ ، ص ١٣٤٥ة مجادى اآلخر ٢٨
 .كان فيها بيان بأعداد املرضى واملراجعني للمستشفى يف املدينة 

البالد العربية : هـ ، معهد اإلدارة ؛ فؤاد محزة ١٣٥٤/  ٧/  ١٤، يف  ١٩٢٣لكي رقم أمر م) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤رجب  ٦، يف  ٥٦٥القرى ، عدد يدة أم ؛ جر ٢١٤السعودية ، ص 

 . ٥هـ ، ص ١٣٦٨ذي احلجة  ٢٣، يف  ١٢٨١عدد  جريدة أم القرى ،) ٣(
هــ ،   ١٣٦٧ ةادى اآلخرـ، يف مج ١٢ – ١١، عدد  ١ة ـجملة احلج ، سن: أديب احلبال ) ٤(

هــ ،  ١٣٦٨ال ، رمضان شـو ١٠ – ٩دد ـ، ع ٩د ـجملة املنهل ، جمل: ؛ فؤاد رضا  ٢٥ص 
 . ٣٨٢ص 

 . ١١٦ – ١١٥هـ ، ص ١٣٦٩ي احلجة ، ذ ٤، عدد  ٤جملة احلج ، سنة ) ٥(
هــ ، دارة امللـك   ١٣٤٥/  ١١/  ٧، يف  ٥٣مارة رقـم  خطاب النائب العام إىل وكيل اإل) ٦(

  .عبدالعزيز 
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  .)١(عني الزرقاء باإلمسنت والنورة وعمرت جماري 
وقامت احلكومة بتعبيد الطرق املؤدية إىل األماكن واملساجد األثرية يف املدينة ، وأنشـأت  

وأقامت مظالت يف ساحة . )٢(يف املساجد خزانات مياه ؛ لإلفادة منها يف وضوء احلجاج
اه عمومية باملناخـة جبـوار   ، ومظلة كبرية يف مطار املدينة املنورة ، ودورات مي )٣(املناخة

" آبار علـي  " ، وكذلك أقامت دورات مياه يف )٤(مظالت احلجاج املخصصة الستقباهلم
  .)٥(ميقات ذي احلليفة

م نظام تسجيل  ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦ومن عناية امللك عبد العزيز باحلجاج أنه أصدر عام 
موظف بيت املال بتسجيل املتوفني من احلجاج وضبط مخلفام ؛ حيث كَلَّف هذا النظام 

املتوفني من احلجاج وضبط مخلفام يف كشوفات يومية تدون فيها التفاصيل اخلاصة بكل 
  . )٦(حاج متوىف ، وتحفظ لديه حىت يثبت الورثة صلتهم باملتوىف يف احملكمة

كانت جهود امللك عبدالعزيز متواصلة يف سبيل حتسني اخلدمات للحجاج وزوار املسجد 
اليت كان يصدرها باستمرار ، وكان من  تي ، ومما يدل على ذلك األوامر والقراراالنبو

  .نتيجة اهتمامه وعنايته م أن أصبحت أعدادهم يف زيادة مستمرة من سنة إىل أخرى 

  :سهيل وصول احلجاج إىل املدينة املنورة ت
هو تثبيت األمـن  إن أكرب عمل قدمه امللك عبد العزيز للحجاج على طرق املدينة املنورة 

ونشر الطمأنينة بني احلجاج واألهايل يف سفرهم ويف إقامتهم ، كان الوافد إىل احلجاز يف 
العهد السابق ميشي خائفاً وجالً ال يأمن يف ساعة من ليل أو ار على نفسـه أو مالـه ،   

                                                 
شبه :  خري الدين الزركلي ؛هـ ، معهد اإلدارة  ١٣٤٤/  ١٢/  ١، يف  ٥٥٩أمر ملكي رقم ) ١(

 . ٩٤٧، ص  ٣اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج 
 . ٦٩٨رعاية احلجيج يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : وزارة احلج ) ٢(
 . ١٣٣٦، ص  ٤شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٣(
ملـك  : ب الغـزايل  ، زين ٣هـ ، ص ١٣٧٢صفر  ١٢، يف  ١٤٣٦جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 . ١١٤وآمال شعب ، ص 
 . ١٣٣٦، ص  ٤شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٥(
،  ٢٢٣، عدد  ٢ – ١هـ ، ص ١٣٤٦مجادى األوىل  ٢، يف  ١٥٠دد جريدة أم القرى ، ع) ٦(

 . ١هـ ، ص ١٣٤٧صفر  ٢٥يف 
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،  )١(ينتظر الغارة ، ويتوقع االغتيال يف طرق احلجاز ؛ وخاصة طريق مكة املدينة املنـورة 
فكانت القبائل والعشائر متمركزة على طريق احلجاج يف اجلبال ال تسمح هلم بالعبور إال 

، وعجزت احلكومة العثمانيـة واهلامشيـة عـن    )٢(بعد أن يدفعوا هلم ما يرضيهم من املال
  .)٣(إخضاع هذه القبائل ، فكانت تدفع األموال للقبائل لكي يسمحوا للقوافل بالعبور

بعباده وأزاح الظلم عنهم وقسوة احلكام بعد ضم امللك عبد العزيز احلجاز  ولقد لطف اهللا
إىل حكمه ، فقام بتأديب القبائل املتمردة بقوة ، مما دفع شيوخ القبائـل إىل دخـوهلم يف   
طاعته ، فعرض عليهم حفظ األمن يف حدود كل قبيلة ، وكل ما يقع من جتاوز أو تقصري 

د كل قبيلة وجعلها مسـؤولة عمـا حيـدث يف داخـل     ، وبّين حدو )٤(يحاسبون عليه
  .)٥(حدودها

فصار أهل البادية يتهيبون من االقتراب من القوافل خوفاً من أن يفقد منهم شيء فيتهموا 
، فعّم األمن ، ورفرف السكون على احلجاز ، وأصبح احلجاج قادرين علـى أداء   )٦(به

املثل يف األمن بعد أن كان مضرب  ، وأصبح احلجاز مضرب )٧(فرائضهم بكل أمن وأمان
  .)٨(املثل يف الفوضى والنهب

                                                 
هـ ، ١٣٧١ذي احلجـة  ٢٩، يف  ١٤٣٠عدد  ريدة أم القرى ،ـج: حسني حممد خملوف ) ١(

 . ١ص 
 . ١٧٨، ص  ٣من شيم امللك عبد العزيز ، ج : فهد املارك ) ٢(
 . ٣١٢هـ ، ص ١٣٤٢رمضان  ٣٠، يف  ٤، ج  ٢٥لد جملة املنار ، جم) ٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٣ة مجادى اآلخر ٢٨، يف  ٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥يع األول رب ٢٠يف ،  ٣٢٧أمر ملكي رقم ) ٥(
 . ١٧٩مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : حممد عمر رفيع ) ٦(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢، يف  ٥٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٧(
 . ١٤٧زل الوحي ، ص ـيف من: حممد حسني هيكل ) ٨(
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الرسوم : ومن أهم املشكالت اليت كان يعاين منها احلجاج أثناء رحلتهم إىل املدينة املنورة 
العالية اليت كانت تؤخذ منهم عند وصوهلم إىل احلجاز ، وكذلك أجور النقل على اجلمال 

  .)١(وتنخفض حسب مطامع األمراء واحلكام إىل املدينة املنورة اليت ترتفع
.  )٢(م١٩٠١/ هـ ١٣١٨رياالً جميدياً عام ) ٣٣(وبلغت أجرة اجلمل من مكة إىل املدينة 

وكان طريق احلجاج يتسم بكثري من الشدائد والصعاب اليت تفتك بأكثرهم بسبب حر . 
  .)٣(الصيف وبرد الشتاء ، أو جفاف اآلبار ، أو مدامهة السيول يف األودية

فحرص امللك عبد العزيز على حتديد أسعار النقل اليت كانت بواسطة اجلمال ؛ فقـرر أن  
جنيهات وأربع جميديات على كـل حـاج أن يـدفعها ، وتشـمل رسـم      ) ٨(تكون 
  .)٤(الكوشان

كيلو متر تستغرق على اجلمال مـن  ) ٤٥٠(واملسافة اليت يقطعها احلاج بني جدة واملدينة 
كيلو ) ٢٥٠(، أما طريق ينبع املدينة املنورة فتبلغ مسافته  )٦(يوماً )١٢( إىل )٥(أيام) ١٠(

  .)٧(كيلو متر جتتازها اجلمال يف ثالثة أيام
ومع دخول السيارات إىل احلجاز مسح امللك عبدالعزيز باستخدامها يف نقل احلجاج رغم 
أصوات املعارضة اليت ارتفعت من رجال العشـائر الـذين كـانوا ميلكـون اجلمـال      

                                                 
، يف  ٦، ج  ٢٥؛ جملد  ٢١٠ص ، هـ ١٣٤٢ان رمض ٣٠، يف  ٤، ج  ٢٥جملة املنار ، جملد ) ١(

مرافق احلج وخدماته املدنية يف عهد امللـك  : ؛ وليد حممد مجيل  ٤٣١هـ ، ص ١٣٤٣صفر  ٣٠
 . ٩٢عبدالعزيز ، ص 

 . ٦٦، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ٢(
 . ٣٦٤الرحلة احلجازية ، ص : حممد لبيب البتنوين ) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٥/  ٧/  ٢٧، يف  ٣٨اين رقم لطأمر من الديوان الس) ٤(
: ؛ عثمان حـافظ   ٢هـ ، ص ١٣٥٠مجادى األوىل  ١٢، يف  ٣٥٤د جريدة أم القرى ، عد) ٥(

 . ٣٣صور وذكريات عن املدينة املنورة ، ص 
 . ٣٥٥فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٦(
 . ١هـ ، ص ١٣٥٤األوىل  مجادى ١٦، يف  ٥٥٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٧(
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، فسارع الناس إىل شراء السيارات حىت وصل عـددها   )١(خدموا يف نقل احلجاجويست
  .)٢(سيارة) ٢٦٧(م إىل  ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦عام 

، وعمل اإلصالحات الالزمة  )٣(فأمر امللك عبد العزيز بتشكيل جلنة للكشف على الطريق
يف هـذه  وآبار علي ؛ألن الطريق كان يتصف بشـدة الوعـورة    )٤(فيـه عند املسيجيد

) ٢٥(، وكانت السيارات تقطع املسافة مع وعورة الطريق يف تلك الفتـرة يف   )٥(املناطق
) ١٦(، ومع اإلصالحات اليت أُجريت على الطريق أصبحت السيارات تقطعه يف  )٦(ساعة
  .)٨(ساعات) ٦ – ٥(، أما طريق املدينة ينبع فيستغرق بالسيارة من  )٧(ساعة

 يدفعها احلاج ألصحاب السيارة من مكة إىل املدينة وقيمتها وحددت احلكومة األجرة اليت
  .)٩(ساعة كحد أقصى) ٣٠(جنيهات ، وكانت تستغرق ) ١٠(

                                                 
أصدق البنود يف تـاريخ  : ؛ عبد اهللا العلي الزامل  ١١١معجزة فوق الرمال ، ص : أمحد عسه ) ١(

  . ٤٠٤عبد العزيز آل سعود ، ص 
م حني قام احلاج عالء الدين رئيس ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥ل للسيارات إىل املدينة عام كان أول وصو

صـفر   ٤، يف  ٨٧القرى ، عـدد   جريدة أم: انظر . إىل املدينة قرية مرات يف اهلند بالسفر بسيارته 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦مجادى اآلخرة  ٨، يف  ١٥٥عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ١٢، يف  ٦٥قرى ، عدد جريدة أم ال )٣(
بلدة عـامرة  : د املسيجي.  ٣هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ١٢، يف  ٦٥قرى ، عدد جريدة أم ال )٤(

عاتق بـن  : انظر  .كيلو متر  )٨٠(بوادي الصفراء على الطريق السلطاين ، تبعد عن املدينة املنورة 
 . ١٦١-١٦٠، ص  ٨معجم معامل احلجاز ، ج  :غيث البالدي 

 ٦، يف  ٦٢٤؛ عـدد   ٢ص هــ ،  ١٣٥٢شـوال   ١٧، يف  ٤٧٧قرى ، عدد جريدة أم ال) ٥(
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٥شوال  ١٨، يف  ٦٣٠، عدد  ٤ص هـ ، ١٣٥٥رمضان 

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ١٢، يف  ٦٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ٦(
 .١هـ ، ص ١٣٤٥ذي احلجة  ٤، يف  ١٣٢، عدد  جريدة أم القرى )٧(
 . ١هـ ، ص ١٣٥٤مجادى األوىل  ١٦، يف  ٥٥٧د جريدة أم القرى ، عد )٨(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦/  ٣/  ١٨، يف  ٦٧٦إعالن مديرية املالية رقم ) ٩(
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وكان للحاج حرية اختيار الوسيلة اليت يرغب فيها للوصول إىل املدينة ، فقـد كانـت   
  .، كل على حسب قدرته  )١(اجلمال تسري جبوار السيارات

، وكانـت   )٢(قروش أمرييـة ) ٥٠٦(احلاج على أجرة اجلمل وكان الفرق الذي يدفعه 
ومع ازدياد أعداد السيارات قررت احلكومة حتديـد  .  )٣(األجرة حمددة من قبل احلكومة

وقت تسري فيه السيارات أوالً ، مث تنطلق القوافل بعدها خبمسة أيـام ؛ لكـيال تضـايق    
  .)٤(السيارات اجلمال فتعرض احلجاج للخطر

ى امللك عبد العزيز أن السيارات أصبحت هي الوسيلة الفعالة لنقل احلجـاج ،  وعندما رأ
م االمتيـاز  ١٩٢٥/ هــ  ١٣٤٤قام بتنظيم أمورها ، وتنسيق أوضاعها ؛ فأعطى عام 

لتأسيس شركة للسري يف منطقة احلجاز ملدة عشرين سنة ، واهلدف مـن هـذا االمتيـاز    
تسهيل الطرق للحجاج مـن جهـة ،   تشجيع الشركة على استقدام سيارات عديدة ، و

ومراعاة مصاحل أهل البالد من جهة أخرى ؛ليستفيدوا من نقل احلجاج ، وسميت هـذه  
  .)٥("بالشركة املسامهة للسيارات الوطنية " الشركة 

وقد أُلغي هذا االمتياز بأمر نائب امللك يف احلجاز األمري فيصل ؛ وذلك لعـدم مراعـاة   
ت من أجلها ؛ إذ القى احلجاج املتاعب ، كما أنه مل يشـترك  الشركة للشروط اليت أُنشئ

  .)٦(األهايل فيها حسب االتفاق يف تأسيسها

                                                 
 . ٧٧ – ٧٦حاج يف اجلزيرة العربية ، ص : هاري سانت فيليب ) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٣رمضان  ٢١، يف  ٥٢٤رى ، عدد جريدة أم الق) ٢(
 . ١هـ ، ص ١٣٥٢رجب  ٢٢، يف  ٤٦٥لقرى ، عدد جريدة أم ا )٣(
 . ٣ص هـ ، ١٣٤٥جة ذي احل ١٧، يف  ١٣١جريدة أم القرى ، عدد  )٤(
وعلي بن ناصـر  ، عبد اهللا الفضل ، وعبد اهللا الرشيد الدهلوي : من  وقد أُعطى االمتياز لكل) ٥(

رمضـان   ٥، يف  ٦٤لقرى ، عـدد  جريدة أم ا: انظر . وحممد أمحد الشريف املسلمي ، العماري 
عزيـز ،  ج وخدماته املدنية يف عهد امللك عبد الـمرافق احل: ؛ وليد أمحد مجيل  ٣هـ ، ص ١٣٤٤

 . ١٨٧ص 
  . ١هـ ، ص ١٣٤٥صفر  ٢٥، يف  ٩٠القرى ، عدد جريدة أم ) ٦(
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مث أصـدر امللك عبد العزيز نظام تسيري السيارات بني جـدة واملدينـة املنـورة عـام     
م الذي نص على أحقية كل مواطن يف تسيري سيارته اخلاصة بـني  ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦

للشروط اليت جاء فيها ، وأال يسمح للسيارات باخلروج من جـدة إال   جدة واملدينة طبقاً
بعد إجراء الكشف عليها من قبل املهندس املُعني من قبل احلكومة ، وأن تسـري سـيارة   
فارغة من الركاب مع كل ثالث سيارات حمملة بالركاب ، وأن يكون معها من الوقـود  

  .)١(لسيارات أمساء الركاب الذين معهمواملاء ما يكفي من فيها ، وأن يسجل أصحاب ا
م وافـق جملـس الشورى على نظـام  ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧مجـادى اآلخرة  ١٧ويف 

شـعبان   ٤الذي وافق عليـه يف  مقام النيابة العامة إىل ورفعه  نقابة السيارات الداخلي ،
، فأسس فرع لنقابة السيارات يف املدينة ، وانتخـب   )٢(م١٩٢٩يناير  ١٥/  هـ١٣٤٧

  .)٣(لشيخ أسعد مفيت رئيساً للفرع وعضوية الشيخ حسن موسى والسيد حسن راوا
م صدر نظام نقابة تنظيم السيارات ، فحـددت أسـعار   ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ويف عام 
حيث تدفع أُجرة الركاب يف النقابة من املُطوف ،مث تدفعها النقابة إىل الشركة ،  ؛التذاكر 

يف غري أيـام   أما السيارات اليت تسري رات لواري ،وحدد سيارةَ احتياط مع كل ست سيا
السيارات املتجهة إىل املدينة مهنـدس   ويكشف على . سيارة احتياطفال يلزمها املوسم 

معني من قبل احلكومة ، ويتأكد من أن معها األدوات االحتياطية ، وهنـاك عـدد مـن    
  .)٤( املدينةوصول احلجاج إىل -بإذن اهللا  -الشروط واالحتياطات اليت تضمن 

                                                 
، وكان قد سـبق   ٣هـ ، ص ١٣٤٦ة مجادى اآلخر ٢٢، يف  ١٥٧جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

ريدة ـج: انظر  .م ١٩٢٦ /هـ ١٣٤٥السيارات بني جدة ومكة عـام  ريذلك صدور نظام تسي
ربيـع   ١٠، يف  ٩٢عـدد   ؛ ٣هـ ، ص ١٣٤٥ل ع األوـيرب ٣، يف  ٩١دد ـرى ، عـأم الق

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥األول 
: هـ ، معهد اإلدارة ؛ وليد أمحد مجيل ١٣٤٩/  ٨/  ١٥ابة السيارات ، يف نظام الداخلي لنق) ٢(

 . ١٨٤مرافق احلج وخدماته املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٧/  ١٠/  ٢٧خطاب وزارة الداخلية ، رقم بدون ، يف ) ٣(
: هـ ، معهد اإلدارة ؛ وليد أمحد مجيل ١٣٤٩/  ٨/  ١٥ابة السيارات ، يف نظام الداخلي لنق) ٤(
  . ١٨٤مرافق احلج وخدماته املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : 
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وكان احلجاج يشتكون من تأخر السيارات يف الطريق بسبب النقص يف أدواا أو البرتين 
من أعطال ؛ فأصدر امللك عبد العزيز أمره بعدم السماح للسيارات بالسفر إال  اوما يصيبه

بعد الكشف عليها من قبل مهندس احلكومة ، وإذا تأخرت السيارات يف الطريـق عـن   
عتاد بسبب نقص يف أدواا ، فإنه يعاقب صاحب السيارة ، وإذا مل يخرب املُطوف الوقت امل

  .)١(عن تأخر السيارات يعاقب املُطوف أيضاً
م صدر نظام سائقي السيارات ، وحـدد فيـه الشـروط    ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١ويف عام 

اً لـه  أن يكون معروف االسم والكُنية ، ومشـهود : الواجب توفرها يف السائقني ؛ منها 
حبسن السرية والسلوك ، وصاحب خربة بالقيادة ،وسليم اجلسم والعقل ،وغري حمكوم عليه 

  .)٢(يف السابق جبناية أو طرد
وكانت احلكومة تصدر تعليمات لنقابة السيارات ولسائقيها مع كل موسم حج ، فقـد  

م أكدت فيها على أمهية كشـف مهنـدس   ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١أصدرت تعليمات عام 
 )٣(ة على السيارات قبل تسجيلها يف النقابة ،وعينت مهندساً يف كل مـن ثـول  احلكوم

واملسيجيد ورابغ وآبار أيب حصاين وبصحبته سيارة ملساعدة السيارات املتعطلة ، وأسست 
، وكانت ترسل سيارة مبهندس تسري بني مركـز وآخـر   )٤(مراكز لبيع األدوات والبرتين

  .)٥(نقابة ؛حرصاً على سالمة احلجاج؛خشية من وقوع أعطال يف سيارات ال
م صدر مرسومان ملكيان بتوحيد شركات السـيارات يف  ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤ويف عام 

سيارات أهلية ، وسيارات حكومية ، وسميت هـذه  : شركة واحدة تنقسم إىل قسمني 
  .)٦(الشركة بالشركة العربية للسيارات

                                                 
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٠ذي احلجة  ٧، يف  ٣٨٣، عدد  جريدة أم القرى) ١(
شعبان  ٤، يف  ٤١٦عدد  ؛ ٣هـ ، ص ١٣٥١رجب  ٢٦، يف  ٤١٥ى ، عدد القرجريدة أم  )٢(

 . ٣هـ ، ص ١٣٥١
شـهر  أ، و) العثـري  (  تقع على الطريق بني جدة ورابغ ، وتشتهر بالزراعة على املطر: ثول  )٣(

 . ٩٩، ص  ٢معجم معامل احلجاز ، ج  :عاتق بن غيث البالدي : انظر . زراعتها الدخن 
 . ٢هـ ، ص ١٣٥١رجب  ٥، يف  ٤١٢عدد القرى ، جريدة أم  )٤(
 .٢هـ ، ص ١٣٥١وال ش ١٥، يف  ٥٤٦جريدة أم القرى ، عدد  )٥(
 . ٣هـ ، ص ١٣٥٤صفر  ٢٠، يف  ٥٤٦لقرى ، عدد جريدة أم ا )٦(
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مائة سيارة فورد جديـدة ،   م قامت احلكومة بشراء حوايل١٩٣٨/ هـ ١٣٥٦ويف عام 
وأكثر من مائة ومخسني سيارة صغرية للشركة العربية ، وأصبحت بذلك أكرب املسـامهني  

  .)١(يف الشركة
، وتعرضت خلسائر  )٢(وواجهت الشركة صعوبات بسبب وعورة الطريق بني مكة واملدينة

، ممـا دفـع    )٣(كبرية لقلة عدد احلجاج ؛ إال أن الشركة استمرت يف عملها ومسؤولياا
امللك عبد العزيز إىل توحيد شركات النقل يف شركة واحدة مبشـاركة احلكومـة فيهـا    

  .)٤(بسياراا ، ومشاركة األهايل باملسامهة فيها ، أو باملشاركة بسيارام اخلصوصية فيها
وعرضت الشركة املوحدة اجلديدة على الشركة العربية إذا كانت لديها القدرة على القيام 

نقل احلجاج ، فأبدت قدرا على نقل احلجاج مع الشركات األخرى املتحدة معها باسم ب
الشركة العربية للسيارات أيضاً ، ووافقت احلكومة على ذلك ،فأصبحت بـذلك هـي   

  .)٥(املسؤولة عن نقل احلجاج
لكن الشركة العربية كانت سياراا قدمية كثرية العطل والتوقف ، مما نتج عنه صـعوبات  

  .)٦(مشقة على احلجاج وارتفاع األجرة ؛بسبب فقدان املنافسة من شركات أخرىو
م بتأسيس ١٩٥٣مارس ١٩/هـ ١٣٧٢رجب  ٣يف ١١٥٠١فصدر األمر السامي رقم 

النقابة العامة الثانية للسيارات دف ترتيب وتنظيم نقل احلجاج ، وحدد مركزها الرئيسي 
كز على الطرق لصيانة السيارات اليت تتعطـل  يف مكة ، والفروع يف جدة واملدينة ، ومرا

وأتاح نظام النقابة العامة للسيارات قبول أي شركة جديدة بشرط أال . أيام موسم احلج 

                                                 
 . ١٨٩مرافق احلج وخدماته املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : وليد أمحد مجيل ) ١(
 . ١هـ ، ص ١٤٠٣صفر  ١٥، يف  ٥٧٣٠ينة ، عدد جريدة املد: اري عبد القدوس األنص) ٢(
مرافق : ؛ وليد أمحد مجيل  ٢٣ - ٢١نقل احلجاج بني املاضي واحلاضر ، ص : عبد اهللا بوقس ) ٣(

 . ١٨٨احلج وخدماته املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
دارة ؛ جريدة أم القـرى ،  د اإلـهـ ، معه١٣٦٥/  ٣/  ١٦، يف  ٤٢٤٦ي ، رقم أمر ملك) ٤(
 . ١هـ ، ص ١٣٦٥ربيع األول  ٧، يف ،  ١٠٩٣د عد
 . ٤هـ ، ص ١٣٦٥مجادى األوىل  ١٨، يف  ١١٠٣ جريدة أم القرى ، عدد) ٥(
 . ١٦تعال معي إىل احلجاز ، ص : حممد سالح ) ٦(
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يقل عدد سياراا عن مائة سيارة سواء ؛ كان مؤسس الشركة شخصاً واحـداً أو عـدة   
  .)١(أشخاص ، وسامهت الشركة العربية للسيارات يف هذه النقابة

سيارة بني حافلة ) ١٠١٥(تسجيل مخس شركات لنقل احلجاج ، وبلغ عدد سياراا ومت 
  .)٢(مقعداً) ٣٤٦٩٩(وسيارة صغرية ، وبلغ جمموع مقاعدها 

للحجاج يف سفرهم وتنقالم ، ووجدت سهولة يف حجز سيارام ، ويف  وحتققت الراحة
  .)٣(دفع األجور ، ودقة املواعيد
، وتوىل السيد أديب صقر إدارة النقابـة  )٤(بة العامة محزة شحاتةوأول من توىل إدارة النقا

وقامت النقابة بدور كبري يف تنظيم رحالت . م ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢يف املدينة املنورة عام 
وبلغ عدد ،  )٥(احلجاج القادمني إىل املدينة واملغادرين منها حسب مواعيد رحالم بانتظام

  .)٦(حاجاً) ٤٧١٧٥(عدد احلجاج املرحلني بسيارات النقابة 
إن هذه األنظمة والتغيريات اليت مرت ا النقابة لدليل على حرص احلكومة علـى حبـث   

  .أفضل الطرق لتوصيل احلجاج إىل املدينة ، وتسهيل تنقالم يف مكة املكرمة 
ونظراً لكثرة شكاوي احلجاج من معاملة السائقني ، وإسراعهم يف السري ، وعدم مراعـاة  

م تعليمات ملوظفي الـدوريات املتنقلـة   ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧ر ، صدرت عام نظام املرو
على موظفي الطرق مالحظة راحـة احلجـاج ،   : "والثابتة يف الطرق تنص على ما يلي 

والتـأكد من عدم إنزعاجهم من السائقني وأصحاب احملـالت واملتسـولني ، ومراقبـة    

                                                 
 ، ٦، سنة ؛ جملة احلج  ٣هـ ، ص ١٣٧٢رجب  ١٨، يف  ١٤٥٨قرى ، عـدد جريدة أم ال) ١(

النقابة العامـة يف سـطور ،   : ، النقابة العامة للسيارات  ٥٧٨هـ ، ص ١٣٧٢، ربيع األول  ٩ج 
 . ٤١ – ٤٠م ، ص ١٩٩٢ / هـ١٤١٢،  ١كة ، مطبعة الثقافة ، ط م
 . ١٩٠مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : وليد أمحد مجيل ) ٢(
فصول من : ؛ علي حافظ  ٢هـ ، ص ١٣٧٣حمرم  ٢٦، يف  ١٥٠٢رى ، عدد جريدة أم الق) ٣(

على جناح النقابة هو استمرارها إىل يومنا هذا يف خدمة نقـل   مما يدلو . ٣٥٩تاريخ املدينة ، ص 
 .احلجاج 

 . ٥٩النقابة العامة يف سطور ، ص : النقابة العامة ) ٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٧٣صفر  ١٢، يف  ١٤٨٧قرى ، عدد جريدة أم ال) ٥(
 . ٤هـ ، ص ١٣٦٨شوال  ٢٥، يف  ١٢٧٤رى ، عدد جريدة أم الق )٦(
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ود األدوات االحتياطية يف كـل  األسعار ، وعدم الزيادة على احلجاج ، والتأكد من وج
  .)١("سيارة

م تعليمـات عامـة   ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨وقد أصدرت اإلدارة العامة لشؤون احلج عام 
معاملة حسنة ، وكل مـن   معاملة احلجاج لسائقي السيارات حثت فيها كل سائق على

 يشتكي منه احلجاج تسحب منه الرخصة ويمنع من العمل ، وأن يلتزم بالسرعة احملـددة 
على طريق املدينة املنورة ، وحمظور على أي سائق أن يأخذ أي شيء من الركاب باسـم  

  .شراء البنـزين للسيارة أو أي عذر آخر 
كما نصت التعليمات املوجهة للسائقني على مراعاة راحة احلجاج يف السفر ، واالستراحة 

هم يف الوقـوف ألداء  يف مجيـع املراكز املوجودة يف الطريق ، وعلى السائق مراعاة رغبت
الصالة ، وعدم السري م وقت الظهرية وحرارة الشمس ، وأال خيرج بسيارته إال وهـو  
مصطحب األدوات االحتياطية الالزمة ، وغري ذلك من اإلرشادات والتعليمات اليت دف 

  .)٢(إىل خدمة احلجاج والعمل على راحتهم
ومركز املسـيجيد ،   )٣(ابغ وبئر الشيخوأُقيمت مراكز لصيانة السيارات يف حمطة ثول ور

كان يعمل ا مهندس ومساعد له ومعهما سيارتان للطوارئ ، مع تزويدها بقطع غيـار  
للسيارات وحمطات وقود ؛ مما يسهم يف منع نقلها مع احلجاج حفاظاً على سالمتهم مـن  

ت ومعاينتها قبل أخطارها ، عالوة على الورشة الكبرية املوجودة يف املدينة لصيانة السيارا
  .)٤(السماح هلا بالذهاب إىل جدة أو إىل ينبع

وقـامت مديرية احلج بتأسيس استراحات لراحة احلجاج على طريق املدينـة املنـورة يف   
رابغ  ، وأبيار أيب حصاين ، واملسيجيد ، وأُقيم فيها مساجد ، ووفر فيها كل ما حيتاجـه  

                                                 
 . ٥٠ – ٤٩هـ ، ص ١٣٦٧، ذو القعدة  ٥، عدد  ٢ جملة احلج ، سنة) ١(
 . ٤هـ ، ص ١٣٦٨شوال  ٢٥، يف  ١٢٧٤رى ، عدد جريدة أم الق) ٢(
 ) ٢٤(خـرية  بيار أيب حصاين ، وتبعد عن األأبئر على طريق القوافل بني مستورة و: بئر الشيخ  )٣(

 . ١٦٢-١٦٠-١٥٩، ص  ١معجم معامل احلجاز ، ج  :عاتق بن غيث البالدي : انظر  .كيلو متر 
 . ١هـ ، ص ١٣٥٥شوال  ٢٥، يف  ٦٣١قرى ، عدد جريدة أم ال )٤(
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، وبين فنـدقان يف   )١(ن خمصصة للنساءاحلجاج من مأكوالت ومشروبات ، وحوت أماك
م حفـرت  ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام .  )٢(أبيار أيب حصاين واملسيجيد لراحة احلجاج

، وبنيت خزانات للمياه  )٣(بئر ارتوازية يف املسيجيد لسقاية احلجاج والسكان طوال السنة
  .)٤(يف ثول

، وكـان  )٥(حـوال احلجـاج  وأقامت احلكومة مراكز للشرطة على طول الطريق ملراقبة أ
  .)٦(أكربها مركز شرطة رابغ ؛نظراً ألمهية موقعها

وبسبب وعورة طريق املدينة ، وسوء معاملة السائقني وسرعتهم وعدم االلتـزام بنظـام   
م ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠املرور، أصدرت مديرية األمن طريقة سفر احلجاج إىل املدينة عام 

  : )٧(على النحو التايل
  .ج إىل املدينة بنظام القوافل على أن تتألف القافلة من فوج كامل ترحيل احلجا – ١
  .يرافق كل قافلة مندوبون من األمن ومن إدارة احلج ومن الشركة العربية  – ٢
يرافق كل قافلة مهندس مزود بقطع الغيار اليت حتتاج إليها السيارات ، وسيارة خالية  – ٣

  .لإلفادة منها عند احلاجة 
-ترحيل احلجاج من جدة إىل املدينة من الساعة الثانية حىت الرابعـة لـيالً    مواعيد – ٤

، وتتوقف القوافل يف احملطات الرئيسية يف رابغ وقهوة البسـتان   -حسب التوقيت العريب 
  .واملسيجيد 

                                                 
مجادى  ٦، يف  ٤٠٨عدد ؛  ٢هـ ، ص ١٣٤٧رمضان  ٦، يف  ٢١٦، عدد  جريدة أم القرى )١(

؛ مصـطفى   ١هـ ، ص ١٣٥٤ربيع اآلخر  ٢٥، يف  ٥٥٥عدد ؛  ١هـ ، ص ١٣٥١اآلخـرة 
 . ١٦٠يف اململكة الروحية ، ص : حممد 

 . ٧٠حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  رابح لطفي مجعة) ٢(
: ؛ زينب الغزايل اجلبيلي  ٣هـ ، ص ١٣٧٢شعبان  ٢٠، يف  ١٤٨٢ى ، عدد جريدة أم القر) ٣(

 . ١١٧ملك وآمال شعب ، ص 
 . ٦٩٨رعاية احلجيج يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : زارة احلج األوقاف و) ٤(
 . ٣٦٣وزارة احلج يف اململكة العربية السعودية ، ص : الردادي  ةسعد عود) ٥(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٠ربيع األول  ١، يف  ٣٤٤عدد  جريدة أم القرى ،) ٦(
 . ٦٥ – ٦٤هـ ، ص ١٣٧٠، يف ذي احلجة  ٦، عدد  ٥نة جملة احلج ، س) ٧(
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  .البد أن يكون يف كل سيارة عجلة احتياطية وكمية كافية من الوقود  – ٥
اء ، ويتعني على السائق ملؤمها من كل حمطـة لسـقاية   تزود كل سيارة بقربتني م – ٦

  .احلجاج 
ومل تتوقف إدارة احلج عن البحث عن مصاحل احلجاج وتقدمي املزيد من اخلـدمات الـيت   
تساعدهم على أداء حجهم والوصول إىل املدينة بيسر وسهولة ، مما جعل جملس الشورى 

م ا سعادة مدير احلج وهيئـة  م على املالحظات اليت تقد١٩٥٢/ هـ ١٣٧١يوافق عام 
  : )١(رؤساء مصاحل احلجاج ؛ وهي

  .إبقاء املراكز الثابتة للحج والشرطة على طول الطريق ،وذلك بعد تقويتها  – ١
يف كـل مـن املسـيجيد    " املقترح إنشاؤها " انتداب ممثلني إلدارة شؤون املوتى  – ٢

  .ج ودفنهم والبستان وثول ؛للقيام بغسل وتكفني املوتى من احلجا
انتداب مأمور بيت املال يف املسيجيد مع تزويده بسيارة للوصول إىل احملطة ؛ لضبط  – ٣

  .خملفات املوتى على طريق املدينة 
استمرار الدوريات التابعة لقائم مقام جدة وإمارة املدينة على الطريق ،وإقامة مراكز  – ٤

  .اتصاالت يف رابغ واملسيجيد ملتابعة احلوادث 
  .االستمرار على نظام القوافل يف السفر إىل املدينة ؛ لنجاحها يف األعوام السابقة  – ٥
إقامة مراكز للشركة العربية يف كل من رابغ واملسيجيد والبستان ، وتقويتها ، وتوفري  – ٦

  .قطع الغيار والوقود للسيارات 
  .توفري سيارات احتياطية على الطريق  – ٧
ول الطريق يف كل من ثول ورابغ واملسيجيد والفـريش حبفـر   تـأمني املياه على ط – ٨

  .اآلبار ، وتركيب املكائن عليها ، وتكليف مدير الزراعة بذلك 
منع املشاة ائياً؛ لتعرضهم للخطر واهلالك ، وذلك بإركاب الفقراء منـهم بـأجرة    – ٩

  .األهايل 
  .لشدة احلرارة  منع سري السيارات بني الساعة الثانية والعاشرة اراً – ١٠

                                                 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٧١ربيع اآلخر  ٣، يف  ١٣، رقم قرار جملس الشورى ) ١(
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  .إنشاء مستوصف يف رابغ واملسيجيد وتزويده بطبيبني  – ١١
املدينـة   –جدة ، والثانية من املسيجيد  –توفري سيارتني دائمتني األوىل من رابغ  – ١٢

  .وتزويدمها بالثلج لإلسعاف 
  .عمل بوفيهات يف احملطات الرئيسية على طريق املدينة  – ١٣
بقاء احلجاج يف السيارات املعدة لنقلهم أكثر من عشر دقائق ؛ منعاً مينع منعاً باتاً  – ١٤

  .إلصابتهم بضربة مشس 
  .إبعاد املتسولني عن احلجاج أثناء توقفهم يف احملطات  – ١٥
  .إجياد مقابر يف احملطات الرئيسية مع توفري مغسلني للموتى  – ١٦
  .لوري  تكليف الشركة العربية بضرورة جعل معاون لكل سيارة – ١٧

ومن الترتيبات األمنية اليت اختذا مديرية األمن العام على طريق املدينـة املنـورة عـام    
م أا خصصت على رأس كل قافلة من قوافل سـيارات احلجـاج   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١

املسافرة إىل املدينة ضابطاً يترأس كل قافلة يف الذهاب واإلياب ؛لإلشراف علـى راحـة   
  .)١(م ، وتقدمي كل ما يلزم هلماحلجاج ، وتفقد أحواهل

كما اهتم امللك عبد العزيز باحلجاج الفقراء الذين كانوا يسافرون مشياً على األقـدام إىل  
املدينة املنورة ، مستفيدين من توفر األمن ، وكانوا يواجهون مشـكالت وعـوارض ؛   

لبادية ، أو كإصابة بعضهم باألمراض أو ضربات الشمس، أو اجلوع والعطش ،أو التيه يف ا
اعتداء احليوانات املفترسة ، فحرصت احلكومة على توعيتهم مبا يعترضهم يف الطريق ، مع 

  .)٢(أمهية االستعداد ملا سيواجهونه يف سفرهم
مث أخذت مديرية األمن من كل حاج يرغب يف السفر إىل املدينة مشياً من مكة املكرمة أو 

املسؤولية عن احلكومة فيما حيدث له يف الطريـق   من ينبع وثيقة يبّين فيها فقره ، ويسقط
من جوع أو عطش أو من اعتداء احليوانات املفترسة عليه ، فتسمح له بالسفر بعد ذلك ، 

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٧١ذي القعدة  ١٠، يف  ١٤٢٣عدد جريدة أم القرى ، ) ١(
  . ١هـ ، ص١٣٤٧شوال  ٢٥، يف  ٢٢٣قرى ، عدد جريدة أم ال )٢(
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، وأمر امللك عبد العزيز بعمل االحتياطات املمكنة ملساعدته عند  )١(وحتتفظ بالوثيقة لديها
  : )٢(الضرورة ؛ ومنها

اكز ؛ سواء من اهلجانة أو السيارات ، ووضع نظام خاص ا إقامة دوريات بني املر – ١
  .حبيث جتتاز طريق املدينة املنورة يومياً 

تكون وظيفة هذه الدوريات إعانة املنقطعني أو املرضى مـن احلجـاج ، وإعطـاء     -٢
  .اإلخباريات عنهم وعن املتوفني 

أو حمتاجاً للمـاء ؛   تكليف سائقي السيارات بالوقوف عند مشاهدم حاجاً منقطعاً – ٣
  .إلمداده مبا حيتاج إليه 

م أصدر جملس الشورى قـراراً  ١٩٣٠أبريل  ٢٣/ هـ ١٣٤٨ذي القعدة عام  ٢٣ويف 
يوجب على كل مطوف إخبار حجاجه الراغبني يف املشي إىل املدينة باألخطار اليت حتصل 

غياب أحد حجاجـه  هلم يف الطريق ، وإلزام كل مطوف بإخبار مديرية الشرطة يف حالة 
  .)٣(ساعة ، والتعريف بامسه وكنيته) ٤٨(يف مدة ال تتجاوز 

/ هـ ١٣٥٠رمضـان عام  ١٢يف  ٥٦٦مث صـدرت تعليمات جملـس الشورى رقم 
م اليت ألزمت احلاج الفقري الذي يريد الذهاب إىل املدينة مشياً باحلصول ١٩٣٢يناير  ٢٠

؛ ليعرضها على اجلنود يف املراكـز   املالية الذي تعطى له من وكالةعلى رخصة من مطوفه 
األمنية املوجودة على طريق املدينة املنورة ، أما احلجاج الفقراء املعفون مـن الرسـوم إذا   

شيخ املُطوفني  ويعطى هلم فسح منأرادوا السفر إىل املدينة مشياً فيكون سفرهم مجاعة ، 
إذا فقد حاجاً أو سـافر دون   بعد تعيني رئيس منهم عليهم ،ونصت على أن كل مطوف

  .)٤(ساعة) ٢٤(علمه أن خيرب مدير الشرطة يف مدة ال تتجاوز 

                                                 
،  ١/  ٦٦قة رقم ؛ وثي ١، ص هـ ١٣٤٥ذي احلجة  ٢٤، يف  ١٣٢، عدد جريدة أم القرى ) ١(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٦حمرم  ٢٤يف 
 . ١هـ ، ص١٣٤٧شوال  ٢٥، يف  ٢٢٣قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٨ذي القعدة  ١٣، يف  ٧٤٢رقم  قرار جملس الشورى ،) ٣(
ة ؛ وليـد أمحـد   هـ ، معهد اإلدار١٣٥٠رمضان  ١٢، يف  ٥٦٦رى ، رقم قرار جملس الشو) ٤(

 . ٨٦مرافق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : مجيل 
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ومع تطور املواصالت وتقدمها ، وحتسن األحوال االقتصادية ، تقدم مدير إدارة احلج إىل 
جملس الشورى مبنع احلجاج ائياً من السفر مشياً على األقدام إىل املدينة ؛ لتفادي اخلطر 

يف سيارات الشركة العربية بـأجرة   -وهم قلة  -ك ، وذلك بإركاب الفقراء منهم واهلال
 ١١٢٩األهايل ، وقد وافقت على ذلك وزارة الداخلية باألمر الصادر إىل األمن العام رقم 

  .)١(م١٩٥١نوفمرب  ١٧/ هـ ١٣٧١صفر عام  ١٧يف 
 طريق املدينـة ،  وحرصت احلكومة على ضبط املفقودات اليت كانت تفقد من احلجاج يف

وجعلت كل ما يفقد من احلجاج يف احملطة يكون املأمور املكلف حبراستها مسؤوالً عنها ، 
يكون مكلفاً بأن يعيـده أو   هوهو مستلم -صاحب اجلمل  –وكل ما يفقد من اجلّمال 

  .)٢(يدفع مثنه ، وكذلك سائق السيارة
ة يف اجلهات اليت تقع يف طريق احلجاج وأصدر مدير األمن العام تعميماً إىل إدارات الشرط

بني مكة واملدينة املنورة بطلب تسليمهم ما جيدونه من املفقودات إىل مديرية األمن العـام  
مبكة ؛ لتتوىل تسليمها إىل أصحاا ، وقد أدى ذلك إىل تسليم الكثري من املفقـودات إىل  

  .)٣(أصحاا ، وإىل ارتياح احلجاج ، وشكرهم هلذه العناية
وعملت مديرية الصحة على االهتمام بصحة احلجاج على طريق مكة املدينـة املنـورة ؛   
حيث أنشأت مستوصفاً صحياً يف رابغ وآخر يف املسيجيد تتوفر فيهما األدوية اليت حيتاج 

  .)٤(إليها احلجاج ، ويعمل فيهما أطباء متخصصون
العريض للكشف الصـحي  وعند افتتاح الطريق القادم من العراق أُنشئ حمجر صحي يف 

  .)٥(على احلجاج القادمني إليه
إلسعاف احلجاج على طول الطريق بسـيارة   وانتدبت إدارة الصحة سبعة فنيني صحيني

  .)٦(مزودة مبا حيتاجونه من دواء لتسري على الطريق
                                                 

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٧١ربيع اآلخر  ٣، يف  ١٣، رقم قرار جملس الشورى ) ١(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٨/  ٦/  ١٤، يف  ٥١٩رى ، رقم قرار جملس الشو) ٢(
 . ٣٧٢ – ٣٧١يف اململكة العربية السعودية ، ص  وزارة احلج: سعد عودة الردادي ) ٣(
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٧رمضان  ٥، يف  ٧٣٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٣رمضان  ٢٦، يف  ٥٢٤رى ، عدد جريدة أم الق )٥(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤ذي احلجة  ٢٦، يف  ٥٨٩قرى ، جريدة أم ال )٦(
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 )١(مكة باإلسـفلت  –م قامت احلكومة بتعبيد طريق املدينة ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام 
ث ، وبنت عليه الكباري لتصريف مياه السيول ، وحلمايـة سـيارات   على أسلوب حدي
  .)٢(احلجاج من اخلطر

ومع دخول الطائرات يف نقل احلجاج حظيت باهتمام امللك عبد العزيز؛ باعتبارها أسرع 
؛ حيث استخدمت الطائرات ألول مرة يف نقل احلجاج من مصر  )٣(وسائل النقل وأفضلها

؛ فأنشأت احلكومة مطار املدينة املنـورة عـام    )٤(م١٩٣٧ /هـ ١٣٥٦عام  إىل املدينة
م ، وكان يتكون من ممرات ترابية تسمح بوط الطائرات الصغرية ؛ ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤

  .)٥(الداكوتا والربيستول: مثل 
م قام األمـري منصـور بـن    ١٩٤٧أكتوبر  ١١/ هـ ١٣٦٦ذي القعدة عام  ٢٦ويف 

  .)٦(العمل رمسياً مجدة واملدينة املنورة ، وبذلك انتظعبدالعزيز بافتتاح اخلط اجلوي بني 
م مت إنشاء مظلة كبرية للحجاج يف مطـار األمـري حممـد    ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام 

  .)٧(عبدالعزيز يف املدينة ، وقد زودت باملاء والكهرباء ودورات املياه
يف  ٩٧٠٥قم وعمل امللك عبدالعزيز على تنظيم عمل الطائرات ؛ فأصدر أمراً سامياً بـر 

م عرف بالتعليمات اخلاصة برحالت حجاج ١٩٥٣يوليو  ٨/ هـ ١٣٧٢شوال عام  ٢٥
الطائرات ، ونص على أن يكون آخر موعد لزيارة املدينة من جدة بالطائرات السـعودية  

                                                 
 . ١هـ ، ص ١٣٧٢ربيع اآلخر  ٨، يف  ٤٦٤عدد  جريدة املدينة ،: حممد بن الدن ) ١(
 . ٦٩٨رعاية احلجيج يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : وزارة احلج واألوقاف ) ٢(
 . ١٥٥حول اإلستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحروبه ، ص  أضواء: حممد رمحو ) ٣(
 .٢١٠، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر  )٤(
،  ١لول للنشـر والتوزيـع ، ط   املدينة املنورة ، درة املدائن ، املدينة ، دار ب: خمتار حممد بلول ) ٥(

 . ٢٤٨م ، ص ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١
،  ١نة ، جملة احلج ، س ٤، ص  هـ١٣٦٦ ذي احلجة ٢ يف ، ١١٨٠جريدة أم القرى ، عدد) ٦(

 . ٦٣هـ ، ص ١٣٦٦، يف ذي احلجة  ٦عدد 
 . ٢هـ ، ص ١٣٧٢صفر  ١٢، يف  ١٤٣٦رى ، عدد قجريدة أم ال) ٧(
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لكافة احلجاج هو اليوم الثاين من شهر ذي احلجة ، وآخر موعد لعودة احلجاج املوجودين 
  .)١(ات إىل جدة هو اليوم السادس من شهر ذي احلجةيف املدينة بالطائر

وهكذا حتقق للحجاج الوصول إىل املدينة املنورة بيسر وسهولة ، ويف أمن وأمان ، وذلك 
بفضل اهللا وحده ، مث جبهود امللك عبدالعزيز الذي أخذ بوسائل النقل احلديثة ، وتنظيمـه  

ـ  للشركات واملؤسسات اليت تنقل احلجاج ، ومتابعته ا  ةملستمرة هلا ، وإحـداث األنظم
  .والقرارات اليت تكفل جناحها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
،  ٧ة ؛ جملة احلج ، سنة ، معهد اإلدارهـ ١٣٧٢ / ١٠ / ٢٥يف  ، ٩٧٠٥م ـأمر ملكي رق) ١(

 . ٣٤٦هـ ، ص ١٣٧٢، ذو القعدة  ٥ج 
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  :الطرق واملنشآت  -  د

  
  :الطرق واملواصالت 

؛ لوقوعها على طرق القوافل املتجهة  ملقد عرفت املدينة املنورة الطرق قبل ظهور اإلسال
سالم أصبحت املدينة من اليمن إىل الشام ، فكانت بذلك حمطة للقوافل ، وعند ظهور اإل

  .إليها وقيام الدولة اإلسالمية فيها أكثر أمهية بعد هجرة الرسول 
فأصبحت طرق املدينة املنورة تكتسب أمهية دينية ؛ لوجود احلرم النبوي فيها ، باإلضـافة  

ية املتعاقبة على حكم احلجاز تـويل أمهيـة   مما جعل الدول اإلسالمإىل أمهيتها التجارية ، 
رقه ؛ لوجود األماكن املقدسة ؛ خاصة طريق املدينة املنورة مكة ؛ وذلك لتسهيل كبرية بط

  .وصول احلجاج إىل املدينة املنورة 
م ، اهتم ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤وعند دخول امللك عبدالعزيز احلجاز وضمه إىل حكمه عام 

جتماعية ، أو بالطرق ؛ ألمهيتها يف التنمية مبجاالا املختلفة ؛ سواء كانت اقتصادية ، أو ا
، باإلضافة إىل الدور الكبري الذي تلعبه يف خدمة احلجاج وتسهيل سـفرهم إىل   )١(ثقافية

  .)٢(املدينة املنورة
وزاد من اهتمام امللك عبد العزيز بالطرق الربية إقبال املواطنني على استخدام السـيارات  

لزمن ، وربط البالد بعضها اليت كثر استعماهلا ، ورأى فيها اختصاراً للمسافات وتقصرياً ل
  .)٣(ببعض مما يسهل توحيدها ، وربط بعضها ببعض حتت سلطة وحكومة مركزية

                                                 
واليـوم ،  على شبكة الطرق يف اململكة العربية السعودية بني األمس  أضواء: وزارة املواصالت ) ١(

 . ٥م ، ص ١٩٨٧ يونيو/ هـ ١٤٠٧وال عام الرياض ، ش
 . ١٥٤حول اإلستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحروبه ، ص  أضواء: حممد رمحو ) ٢(
املواصالت يف اململكة وتطورها يف عهـد امللـك عبـد العزيـز ،     : حممد عبد اهللا السليمان ) ٣(

؛ إمساعيـل   ٢٥،  ٢٠، ص  م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤،  ١مؤسسة شباب اجلامعة ، ط اإلسكندرية ،
،  ٤ – ٣الطرق الربية يف اململكة العربية السعودية ، جملة الدرعية ، السنة األوىل ، عدد : أمحد ياغي 

 . ٣٦١هـ ، ص ١٤١٩شوال  -رجب 
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  :تطور نشأة إدارة الطرق 
م ، وكانت تابعة لوزارة ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥أُنشئت مصلحة األشغال العامة واملعادن عام 

واصـالت والسـكك   املالية ، وتعتين بشؤون األشغال العامة للدولة مبا فيها الطـرق وامل 
  .)١(احلديدية

ومع توسع أعمال الطرق وزيادة أمهيتها أُنشئ مكتب للطرق تابع أيضاً للمالية ، وتـوىل  
  .)٢(رئاسته عبد الوهاب قزاز يعاونه حممود قطان

ومع تعبيد الطرق بالوسائل احلديثة ، وازدياد أعداد السيارات بشكل كبري ، مت تعبيد أكثر 
والحتيـاج  .  )٣(م١٩٥٢/ هــ  ١٣٧١ر من الطرق باإلسفلت عام من ثالمثائة كيلو مت

البالد إىل الكثري من الطرق وكانت يف مرحلة البناء ، احتاجت إىل ختصيص وزارة للطرق 
ذي  ٢٨واملواصالت ؛ للعمل على بناء الطرق وصيانتها ، فأصدر امللك عبد العزيـز يف  

بتأسيس وزارة املواصالت وتعيني  م أمراً ملكيا١٩٥٣ًسبتمرب  ٣/ هـ ١٣٧٢احلجة عام 
  .)٤(األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود كأول وزير فيها

  :طرق املدينة املنورة اخلارجية 
املدينـة ؛ ألمهيتـه    –إن من أول الطرق اليت نالت اهتمام امللك عبد العزيز طريق مكـة  

علـي العمـاري يف   بالنسبة للحجاج يف تسهيل وصوهلم إىل املدينة ، فشكل جلنة برئاسة 
، فقامـت بإزالـة    )٥(م الكتشاف الطريق وإصالحه١٩٢٦فرباير / هـ ١٣٤٤شعبان 

                                                 
؛ حممد  ٧م ، ص٢٠٠٢ / هـ١٤٢٤الطرق والنقل ، حقائق وأرقام ،الرياض ، : وزارة النقل  )١(

؛ عبـد اهللا   ٢٩صالت يف اململكة وتطورها يف عهد امللك عبد العزيز ، ص املوا: عبد اهللا السليمان 
 . ٤٥ – ٤٤الطرق وأمنها يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : الداود 

 . ١٧٢،  ١٦٦البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٢(
 . ٤٥٥ - ٤٥٤معجزة فوق الرمال ، ص : أمحد عسه ) ٣(
، وقـد دجمـت وزارة    ١هــ ، ص  ١٣٧٣حمـرم   ٢، يف  ١٤٨٠قرى ، عدد جريدة أم ال) ٤(

هـ ، مث ١٣٧٣/  ٨/  ٢٣، يف  ١٤١٦/ ١/  ١٩/  ٥م ملكي رقم واملواصالت بوزارة املالية مبرس
إبراهيم : انظر  .هـ ١٣٧٥/  ٣/  ٢٠، يف  ٧٢٠/  ١/  ٩١/  ٥أعيد تأسيسها مبرسوم ملكي رقم 

 . ١١٦ – ١١٥العزيز ، ص تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد : العتييب 
 . ٦٧، رقم  ٢٠وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، ملف ) ٥(
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الصخور اليت تعيق الطريق يف أبيار أيب حصاين ، ومتهيد ريع الشفية الوعر ، وقطع بعـض  
األشجار اليت تقع على الطريق ، فكانت هذه أول أعمال امللك عبـد العزيـز إلصـالح    

  .)١(ساعة) ١٦(رات عليه ، فأصبحت تقطعه يف الطريق لتسري السيا
م سافر عالء الدين رئيس بلدة مريات يف اهلند إىل املدينـة  ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥ويف عام 

، وكانت هذه )٢(املنورة بسيارته اخلاصة ، فكان بذلك أول حاج يسافر إىل املدينة بسيارته
  .)٣(أول سنة يركب احلجاج فيها السيارات ليسافروا إىل املدينة

وبدخول السيارات يف نقل احلجاج حـدثت نقلة كبرية يف املواصـالت ويف االهتمـام   
بالطرق ، فشجع امللك عبدالعزيز على استخدامها ؛ ملا فيها من راحة وسهولة يف توصيل 

سيارة مسجلة يف ) ٢٦٧(م إىل ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦، حىت وصل عددها عام  )٤(احلجاج
  .)٥(إدارة األمن

 تلك الفترة تبذل جهودها قدر استطاعتها إلزالة العقبات وإصـالح  وكانت احلكومة يف
، والبحث عن طرق جديدة تكون أقل وعورة وأقصر  )٦(الطريق كلما احتاج إىل إصالح

، فأحضرت مهندسني من مصر يف الطرق للكشف على طريق املدينـة املنـورة    )٧(مسافة
ات والعقبات الوعرة عند أبيـار  وإصالحه ، والبحث عن طريق جديد يبعدهم عن املنحني

  .)٨(أيب حصاين ، وجينبهم الرمال اليت كانت تغوص فيها السيارات
ونظراً حلاجة الطريق إىل صيانة مستمرة وإصالح دائم لتحسينه نتيجة استخدام السيارات 
له بكثرة ، مما عرض احلجاج للخطر ، فقد أعدت احلكومة ميزانية خاصة لذلك ؛ ففرض 

                                                 
ذي  ٢، يف  ٧٣؛ عـدد   ٣هــ ، ص  ١٣٤٤رمضان  ١٢، يف  ٦٥لقرى ، عدد جريدة أم ا) ١(

 .٢هـ ، ص ١٣٤٤القعدة 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٥صفر  ٤، يف  ٨٧القرى ، عدد  جريدة أم) ٢(
 . ١هـ ، ص ١٣٤٥ذي احلجة  ٤، يف  ١٣٢، عدد  جريدة أم القرى )٣(
 . ٥٣١العربية السعودية ، ص : هاري سانت فيليب ) ٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ة مجادى اآلخر ٨، يف  ١٥٥جريدة أم القرى ، عدد ) ٥(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٢شوال  ١٧، يف  ٤٧٧قرى ، عدد جريدة أم ال )٦(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٣شوال  ٢٦، يف  ٥٣٠قرى ، عدد جريدة أم ال )٧(
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٥شوال  ١٨، يف  ٦٣٠قرى ، عدد جريدة أم ال) ٨(



‐ ٢٩١  - 
 

قرشاً ذهباً ، توضع ) ٢٠(قرشاً ذهباً ، وعلى ركاب اجلمال ) ٤٠(سيارات على ركاب ال
يف صندوق خاص إلصالح الطريق ، وعينت هيئة خاصة أيضاً للقيام بـذلك ، ويكـون   

  .)١(عملها تطوعياً بدون أجر ، مستعينة مبهندس أجنيب له خربة يف إصالح الطرق
للنظر يف شؤون احلج ،ومتهيـد الطـرق    وقد أصدر امللك عبد العزيز قراراً بتشكيل جلنة

املؤدية إىل راحة احلجاج ، وتتكون هذه اللجنة من الشيخ عبد الوهاب قـزاز رئيسـاً ،   
والشيخ أمني سجيين ، والشيخ كامل كردي ، والشيخ حممد سرور صـبان ، وعبـد اهللا   

ه اهليئة ، ومتكنت هذ )٢(سرور ، وسفيان باناجه ، واملهندس مخيس نصار ، وكنعان أفندي
اهليئة من الكشف على الطريق واكتشاف طريق جديد من رابغ إىل بئر عروة بالقرب من 

  .)٣(املدينة املنورة ؛ ليبتعد عن املسالك الوعرة على الطريق القدمي
وعقدت احلكومة السعودية اتفاقية مع احلكومة املصرية للقيام بإصالح الطرق ؛ ومن بينها 

ة احلجاج ، وتدريب أعداد من الشباب علـى أعمـال   املدينة ؛ لتأمني راح –طريق مكة 
  .)٤(تعبيد الطرق ورصفها

منظم ، وما فيه مـن رمـال    لومع كثـرة استخدام السيارات للطريق غري املعبد بشك
وأحجار ، فقد تطلب القيام بأعمال صيانة مستمرة لتسويته ، وإزالة العراقيل اليت تنتج من 

طبيعية كالسيول والرياح ، والبحث بصفة مسـتمرة  حركة السيارات ، أو من العوامل ال
  .)٥(عن طرق بديلة ومساعدة له يف نفس الوقت بسبب كثرة السيارات املستفيدة منه

                                                 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٥/  ٦/  ٢٠، يف  ١٦١رى ، رقم قرار جملس الشو) ١(
الطرق : هـ ، إمساعيل أمحد باغي ١٣٥٥رجب  ٢٧، يف  ٢٢٨جاز ، عدد جريدة صوت احل) ٢(

 –، رجـب   ٤ – ٣، السنة األوىل ، العدد الطرق الربية يف اململكة العربية السعودية ، جملة الدرعية 
 . ٣٦٤هـ ، ص ١٣١٩شوال 

 . ٤هـ ، ص ١٣٥٥رمضان  ٦، يف  ٦٢٤قرى ، عدد جريدة أم ال) ٣(
ذي  ٢٣، يف  ٧٣٥؛عدد ٢هـ ، ص ١٣٥٥ذي القعدة  ٩، يف  ٦٣٣جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 . ٤هـ ، ص ١٣٥٧ذي احلجة 
هـ ، معهـد اإلدارة ؛ جريـدة أم   ١٣٦٥/  ١٠/  ٢١، يف  ٣٣٦ى ، رقم قرار جملس الشور) ٥(

 . ٢هـ ، ص ١٣٦٣ذي القعدة  ٢٥، يف  ١٠٢٨عدد القرى ، 
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ولقد حرص امللك عبد العزيز على السري على طريق التقدم للّحاق بركب احلضارة ، فمع 
نية ، وإنتاج النفط بكميات حتسن األوضاع االقتصادية للدولة بعد اية احلرب العاملية الثا

املدينة باإلسفلت؛ ليسهل تنقل احلجـاج واملسـافرين    –جتارية ، أمر بتعبيد طريق جدة 
  .الزائرين للمدينة املنورة ، وتنشيط عملية البيع والشراء يف أسواق املدينة املنورة 

م بتوقيـع عقـد سفــلتة    ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ولقـد قامت احلكومة يف بـداية عام 
املدينة مع شركـة برايث وايت اإلجنليزيـة واليت متثلها يف اململكـة شركــة    طـريق

متشل كوتس جبدة على رصـف الطريق باإلسفلت ، وبنــاء الكبـاري واجلسـور    
لتصريف السيول ، وذلك بطول أربعمائة وثالثني كيلو متــر ، وبلغــت تكلفــة    

حلكومــة يف ميزانيتهــا   ، ورصدت ا )١(جنية إسترليين) ٥٣٩٠(الكيلومتر الواحـد 
ريال سـعودي  ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠(م ١٩٥٢ – ١٩٥١/ هـ ١٣٧٢ - ١٣٧١عـام 

؛ لكن الشـركة   )٣(هـ١٣٧٣، وتعهدت الشركة بإجنازه عام  )٢(جدة –لطريق املدينة 
كم ، فقامت احلكومة بفسـخ  ) ٦٠(الربيطانية فشلت يف إمتام سفلتة الطريق بعد تعبيدها 

شركة إىل ارتفاع أسعار اإلسفلت من مثانية جنيهـات للطـن   ، ويرجع فشل ال )٤(العقد
، فتوقـف   )٥(الواحد إىل مثانية وعشرين جنيهاً إسترلينياً ؛ ألنه كان يستورد من إيـران 

املشروع ، فكلف امللك عبد العزيز مدير اإلنشاءات احلكومية حممد بـن الدن بإكمـال   

                                                 
 – ١٧٥هــ ، ص  ١٣٧٠، ربيع اآلخر  ٤ج ،  ١١جملة املنهل ، جملد : عبد اهللا بن سليمان ) ١(

؛ هاري سـانت   ٢هـ ، ص ١٣٧٠ربيع األول  ٥، يف  ١٣٤١عدد دة أم القرى ، ـ؛ جري١٧٦
 . ٥٩٩عربية السعودية ، ص ال: فيليب 

كانت التكاليف الكاملة  . ٣هـ ، ص ١٣٧١رجب  ٢٣، يف  ١٤٠٩قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(
تعال معي إىل احلجاز ، : حممد سالح : انظر  .للمشرع تقدر بأكثر من ثالثة ماليني جنيه إسترليين 

 . ١٤٤ص 
 . ٨٥٤، ص  ٣العزيز ، ج اجلزيرة يف عهد امللك عبد  هشب: خري الدين الزركلي ) ٣(
 – ٢٥٧ربية السعودية وتطورات مصـادرها الطبيعيـة ، ص   ـاململكة الع: تويتشل . س . ك ) ٤(

٢٥٨ . 
 . ١٤١، ص  يف ظالل احلرمني ، القاهرة ، دار املعارف: حممد كامل حته ) ٥(
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ودكه وفرشه باإلسفلت ؛ حيث انتـهى   ، ومتهيد الطريق)١(املشروع ، فقام ببناء الكباري
أمتار ، ومل يتقيد بالطريق ) ٦(كم وعرض ) ٤٢٥(م بطول ١٩٥٦/ هـ ١٣٧٥منه عام 

، فأصبح الطريق تقطعه السـيارات يف   )٢(األول احملاذي للساحل ، فابتعد عنه جتنباً للرمال
  .)٤(أيام) ٣(بعد أن كانت تقطعه يف السابق يف  )٣(ساعات) ٦(

املدينة ؛ حيث أنشـأت   –كومة براحة احلجاج واملسافرين على طريق جدة واهتمت احل
حمطة يف ذهبان وثول والقضيمة ورابغ ومستورة وبدر وآبار أيب حصـاين وشـفية   ) ١٢(

مزودة بكل ما حيتاجه احلجاج " ذو احلليفة " واملسيجيد وبئر الروحاء والقريش وبئر علي 
  . )٥(من خدمات

جدة ؛ بـل اهـتم    –بد العزيز قاصراً على طريق املدينة املنورة ومل يكن اهتمام امللك ع
ساعات ، فأرسل عام ) ٩(ينبع الذي كانت السيارات تقطعه يف  –بطريق املدينة املنورة 

م جلنة للوقوف عليه وإصالحه ؛ حيث اُكتشف طريق أفضل مـن  ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦
أمهية مدينة ينبع بأـا املينـاء   ، وكانت )٦(ساعات) ٥(الطريق السابق خيتصر املسافة إىل 

، باإلضـافة إىل   )٧(للمدينة ؛ حيث تنقل البضائع واملواد الغذائية عـن طريقهـا   الرئيسي
احلجاج الذين يفضلون الرتول يف ينبع مث املدينة ،ويتوجهون بعد ذلك إىل مكة املكرمة ؛ 

                                                 
 . ١٧٢صور ومشاهدات من احلجاز ، ص : حمي الدين رضا ) ١(
؛ حممد  ٨٥٤، ص  ٣شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(

شبكة الطرق الربية يف منطقة املدينة املنورة ، اجلمعية اجلغرافية الكويتيـة ، رسـائل   : أمحد الرويثي 
 . ١٣م ، ص ١٩٩٢أبريل / هـ ١٤١٢، يف شوال  ١٤٣غرافية ، عدد ج
 . ١٤١، ص يف ظالل احلرمني : حممد كامل حته ) ٣(
 . ٣٥٥فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٤(
،  ٣د امللك عبد العزيـز ، ج  ـه اجلزيرة العربية السعودية يف عهـشب: ر الدين الزركلي ـخي) ٥(

 . ٨٥٤ص 
 ١٨، يف  ١٤٨عدد ؛  ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع األول  ١٣، يف  ١٤٣عدد جريدة أم القرى ، ) ٦(

 . ١هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ١٨
 . ٧٥اململكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ، ص : تويتشل . س . ك ) ٧(
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م ١٩٣٢/ هــ  ١٣٥٠حيث بلغ عدد احلجاج الواصلني من مصـر إىل املدينـة عـام    
  .)١(حاج ، وهذا عدد كبري يف ذلك الوقت إذا ما قيس بعدد السيارات آنذاك) ٤٥٠٠(

م أيضاً بإصالح الطريق بني املدينة املنورة ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥وأمر امللك عبد العزيز عام 
والقصيم ، وجعلها صاحلة الستخدام السيارات ، فتم إصالح الطريـق مـن املدينـة إىل    

)٢(م دون املرور حبرة خيرباحلناكية مث إىل القصي
اليت شكلت جباهلـا صـعوبة يف املـرور     

امللك ( م أمر النائب العام يف احلجاز األمري فيصل ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٨ويف عام . )٣(عربها
بالكشف عن طريق للسيارات بني املدينة والعال ، فاختارت اللجنة الطريق ) امللك فيصل 

لعمال إلصالح املسالك الوعرة ، وقـد  املوازي لسكة حديد احلجاز ، فأرسلت فرقة من ا
ويف رجـب  .  )٤(كم يف اثـنيت عشـرة سـاعة   ) ٣٢٣(قطعت السيارة املسافة البالغة 

م مت االتفاق بني احلكومتني السعودية والعراقية على البحث عن ١٩٣٥أكتوبر/هـ ١٣٥٣
ـ   –طريق يربط بني النجف  ة واملدينة املنورة لتسـري عليه السيارات ، فتم تشـكيل جلن

مشتركة من احلكومتني ، وكان الوفد السعودي يتألف من محزة غوث رئيساً واملهنـدس  
  .)٥(راجح بن عدنان الشريف ومهندس البلدية كنعان

فقامت اللجنة املشتركة بالكشف على الطريق والبحث عن أفضل األماكن اليت تسـتطيع  
يز يف مكة يف شوال من السيارات السري عليها ، وأعدت تقريرها وقدمته للملك عبد العز

م فوافق عليه ، وافتتح الطريق بذلك بني النجف واملدينـة  ١٩٣٥يناير / هـ ١٣٥٣سنة 

                                                 
 . ٢٠١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
زة يف الشمال ، وبـين رشـيد يف اجلنـوب ،    ـحرة عظيمة تشترك فيها قبيلتا عن: حرة خيرب ) ٢(

ه ، ومتتد من الّصلصلة جنوباً إىل سالح مشاالً ، وتتصل شـرقاً  أودية خيرب وقرا ممل على معظتوتش
معجم معـامل   :عاتق بن غيث البالدي : انظر  . ، ومير ا الطريق إىل تبوك) حرة هتيم ( حبرة النار 

 . ٢٦٨، ص  ٢احلجاز ، ج 
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٥ة مجادى اآلخر ١٨، يف  ١٠٦جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٨رمضان  ١، يف  ٢٦٩قرى ، عدد جريدة أم ال )٤(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٣رجب  ٢٤، يف  ٥١٦لقرى ، عدد جريدة أم ا)٥(
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م بعد االتفاق على ذلك مع احلكومة ١٩٣٥فرباير / هـ ١٣٥٣املنورة يف ذي القعدة عام 
  .)٢(، فجاءت قوافل السيارات من الطريق الشرقي حاملة احلجاج العراقيني)١(العراقية 
م جرت حماولة الكتشاف ١٩٣٥فرباير / هـ ١٣٥٣ أواخر شهر ذي القعدة من عام ويف

طريق بني دمشق واملدينة ؛ حيث تقدمت شركات السيارات بطلب السماح لسـياراا  
باكتشاف طريق يربط دمشق باملدينة املنورة ، فجاءت موافقة امللك عبد العزيـز علـى   

  .)٣(ذلك
أبريـل   ١٤/ هــ  ١٣٥٤حمرم عام  ١١وم االثنني فوصلت مخس سيارات إىل املدينة ي

املدينـة   –العـال   –القريـات   –م ، وكانت أول سيارات تسلك طريق دمشق ١٩٣٥
  .)٤(املنورة

وكانت القافلة تضم ممثلني عن أصحاب شركات السيارات وجمموعة من أعيان دمشـق  
  .)٥(وجتارها ، وكان هدف القافلة افتتاح طريق السيارات للحج

  :لداخلية للمدينة املنورة الطرق ا
كـان ال يـوجد يف املدينة املنـورة طرق فسيحـة ؛ بل كانت عبارة عـن شـوارع   

  ، وكـانت وسيلة النقـل داخـل املدينة عـربيـة  )٦(ضيقة غري منظمة تعرف باألزقة

                                                 
هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريـدة أم   ١٣٥٣/  ١١/  ٧خطاب وزارة الداخلية ، رقم بدون ، يف  )١(

ـ  . ٢هـ ، ص  ١٣٥٣ذي القعدة  ١١، يف  ٥٣١القرى ، عدد  ري يللنظر يف املراحل وشروط تس
 . ١هـ ، ص ١٣٥٣ذي القعدة  ٢٥، يف  ٥٣٤عدد  جريدة أم القرى ،: القوافل انظر 

 . ٢٠٢، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤حمرم  ١، يف  ٥٣٩لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤حمرم  ١٥،  ٥٤١م القرى ، عدد جريدة أ )٤(
مـأمون حممـود   : انظر  .بسبب وعورة الطريق وصعوبته  وباتوقد تعرضت هذه القافلة للصع )٥(

 .م ١٩٨٧ / هـ١٤٠٧،  ١، ط  بريوت ، دار الفكر املعاصر، الرحلة إىل املدينة املنورة : ياسني 
رة املدينة املنو: عمر الفاورق السيد رجب  ؛ ٢٣٩الرحلة احلجازية ، ص : حممد لبيب البتنوين ) ٦(

  . ٢٥السكان املورفولوجية ، ص  –رة اقتصاديات املكان املنو
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ج ؛ ، مما دفع باحلكومة إىل منع جتول السيارات يف أسواق املدينة املنورة أيام احل )١(الكروا
  .)٢(لشدة الزحام

فقامت البلدية بتوسيع الشوارع وفتح الطرق اجلديدة اليت تستوعب السيارات ، وكـان  
أول طريق نال اهتمامها طريق قباء الذي سبق أن فتحه فخري باشا حاكم املدينة يف العهد 

م ، وجعله طريقاً مستقيماً من املسـجد النبـوي إىل   ١٩١٥/ هـ ١٣٣٤العثماين عام 
م ؛ ولكنه مل يدفع ألصحاب األمالك اليت فتح فيها الطريق أي ) ١٢(قباء بعرض مسجد 
، مما دفع أصحاا بالتقدم إىل امللك عبد العزيز مطالبني بأراضـيهم ، وقـام    )٣(تعويض

بعضهم باسترجاع أراضيهم بالقوة ، فأمر امللك بأن تحال القضية إىل احملكمة الشرعية يف 
، وكان حكم احملكمة لصاحل أصحاب األراضـي ، فرجـع   )٤(فيها املدينة املنورة لتحكم

الطريق إىل وضعه السابق متعرجاً ضيقاً ال يزيد عرضه عن مترين ، باإلضافة إىل وجـود  
  .)٥(احلفر واألخاديد فيه

م ، ١٩٣٣/ هـ ١٣٥١فأعادت البلدية دراسة طريق قباء ، وبدأت بشقه مرة أخرى عام 
ة املنورة األمري عبد العزيز بن إبراهيم بشراء ست عشرة قطعة حيث قام وكيل إمارة املدين

  من األراضي الواقعة عليه من ماله وجعلها وقفاً هللا ، وتربع بعض أصحاب األراضي 
  

                                                 
رحلة احلجـاز ،  : عبد الغين شهبندر  ؛ ١٩٦صور وذكريات عن املدينة ، ص : عثمان حافظ ) ١(

البغال : مثل ؛ وسيلة من وسائل النقل ، تعتمد على احليوانات يف سحبها :العربية الكروا  . ٣٠ص 
املدينـة  : أمحد سعيد بن سلم :  انظر . جلتني ، وبأربع عجالتبع: ن اواحلمري واخليل ، وهي نوع

 .١٦٩املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص 
 . ٣٠رحلة احلجاز ، ص : عبد الغين شهبندر ) ٢(
آثـار  : عبد القدوس األنصاري  ؛ ٣٣٦ – ٣٣٥فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٣(

 . ٧٩املدينة املنورة ، ص 
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٤ر ملكي ، رقم بدون ، يف أم) ٤(
فصول مـن تـاريخ   : علي حافظ  ؛ ٧٩ار املدينة املنورة ، ص ـآث: عبد القدوس األنصاري ) ٥(

 . ٣٣٦املدينة ، ص 



‐ ٢٩٧  - 
 

متـراً ، بينمـا   ) ١٧٥٠(بأراضيهم ، وأُعيد بذلك فتح الطريق من جديد ، وبلغ طولـه  
ث ردمـت احلفـر ، وأُصـلحت    متر ؛ حي) ٣٠٠٠(الطريق القدمي كان يبلغ أكثر من 

  .)١(متراً يتسع لسيارتني متقابلتني) ١٢(التعرجات ، وأصبح عرضه 
وقامت بلدية املدينة املنورة بتعبيد شارع العيينة ورصفه باحلجارة حسـب اإلمكانيـات   

وأمر امللك عبد العزيز برصف مجيع الشـوارع املؤديـة إىل   .  )٢(املتوفرة يف ذلك الوقت
، وكانت السيول جتتاح املدينة املنورة وقراها ؛ فتقطع الطرق وتلحـق   )٣(املسجد النبوي

الضـرر بالسكان واحلجاج ، فبنت احلكومة مخسة جسور كبرية متر عليهـا الطـرق ؛   
  : )٤(وهي
  .جسر يف وادي أحد على طريق املطار  – ١
  .جسر يف وادي أحد على طريق سيد الشهداء  – ٢
  .طريق مسجد قباء جسر على وادي بطحان على  – ٣
  .جسر على وادي بطحان على طريق مسجد القبلتني  – ٤
  .جسر على وادي العقيق؛ لتأمني مواصالت احلجاج القادمني من مكة  – ٥

م استخدم اإلسفلت ألول مرة يف تعبيد طـرق املسـاجد   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف سنة 
إىل جبل أحد ، وطريق  األثرية اخلارجة عن املدينة ، ورصف طريق سيد الشهداء املُوصل

                                                 
: ؛ عبد القدوس األنصاري  ٢هـ ، ص ١٣٥١رجب  ٢٦، يف  ٤١٥دد جريدة أم القرى ، ع) ١(
؛ عبد الباسـط   ٣٣٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ؛  ٧٩ار املدينة املنورة ، ص ـآث

 . ٢٠٣، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : بدر 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨مجادى األوىل  ١٥، يف  ٢٥٢د جريدة أم القرى ، عد) ٢(
 . ١٣٨ملك وآمال شعب ، ص : زينب الغزايل اجلبيلي ) ٣(
 . ٣هـ ، ص ١٣٧٢شعبان  ٢، يف  ٤٨٢ينة ، عدد جريدة املد) ٤(
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، وبلغ طول الطرق املعبـدة  )١(مسجد القبلتني ، وطريق مسجد الفتح ، وطريق بئر عروة
  .)٢(كم) ١٥(باإلسفلت 

، وأُنريت الطرق اليت عليهـا   )٣(وشّجرت طرق املدينة بأشجار النيم ، وطريق قباء باألثل
جـاجي حيفظهـا مـن    األسـواق مبصابيح تضيء بالكريوسني ؛ حيث توضع يف إناء ز
  .)٤(االنطفاء ، ويزيد من نورها ، مث استعملت األتاريك إلضاءة الطرق

وعند توسعـة املسجد النبوي أحدثت طرق جديدة ووسعت األزقة احمليطـة باملسـجد   
؛ ومن  )٥(متر ، وفرشت بالرخام األبيض) ١٨ – ١٢(النبوي ، فأصبحت الطرق ما بني 

  : )٦(هذه الطرق
  .م ) ١٢(ب السالم من جنوب املسجد النبوي إىل العوايل بعرض فتح طريق با – ١
فتح طريق امللك عبد العزيز بعد نزع ملكيته من باب امللك عبد العزيز إىل شارع أيب  – ٢

  .ذر عند اية ميدان البقيع 
  .فتح وسفلتة طريق أيب ذر من شارع العوايل غرب البقيع حىت طريق املطار  – ٣
م ، ونزع ملكية العقارات اليت مير  )٤٠(م وعرض  )١٢(ار بطول فتح طريق للمط – ٤

  .م منه  )١٦(ا وسفلتة 
  .قرب وادي بطحان " العوايل " فتح طريق النخاولة من شارع درب اجلنائز  – ٥
  .تعبيد طريق قباء باإلسفلت  – ٦
  .تعبيد طريق العنربية واملناخة والسحيمي باإلسفلت  – ٧
  .كم ) ٣(م وطول ) ٦(باإلسفلت بعرض تعبيد طريق أحد  – ٨

                                                 
عـدد  جريـدة أم القـرى ،    ؛ ٣هـ ، ص ١٣٧٢شعبان  ٢، يف  ٤٨٢ينة ، عدد جريدة املد) ١(

هـ ، ١٣٧٢شعبان  ٢٠، يف  ١٤٨٢؛ عـدد  ١هـ ، ص ١٣٧٢ربيـع اآلخر  ٢، يف  ١٤٤٣
 . ١٣٨ملك وآمال شعب ، ص : ؛ زينب الغزايل اجلبيلي  ٣ص 

 . ١١ تعال معي إىل احلجاز ، ص: حممد سالح ) ٢(
 . ٣هـ ، ص ١٣٦٢ربيع اآلخر  ٤، يف  ٩٥٤عدد  جريدة أم القرى ،) ٣(
 . ١٣٤املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ٤(
 . ٨٩صور وذكريات عن املدينة املنورة ، ص : عثمان حافظ ) ٥(
 . ٣١٥ – ٣١٤،  ١١١ – ١١٠فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٦(
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  :املواصالت اجلوية 
نظرا التساع اململكة العربية السعودية ، وتباعد مدا ، وتنوع أشكال السطح فيها مـن  
جبال شاهقة إىل سهول وصحاري قاحلة ، أصبح من الضروري االهتمام باملواصـالت  

أى فيها من سهولة قطـع املسـافات   اجلوية اليت كانت حمل عناية امللك عبد العزيز ؛ ملا ر
  .واختصاراً للوقت 

وقد عرفت املدينة املنورة الطريان يف أواخر العهد العثماين ، فقد أقام فخري باشا مطـار  
سلطانة قرب وادي العقيق لتهبط عليه الطائرات احلربية اليت استخدمت يف احلرب العاملية 

  .)١(األوىل
ام الطائرات يف نقل احلجاج إىل جدة أو ينبـع  وشجع امللك عبدالعـزيز على استخـد

فقط ؛حرصاً منه على عدم دخول مكة أو املدينة غري املسلمني من الطيارين أو املهندسني 
  .)٢(وهي منطقة حمرمة عليهم

فتقدمت شركة بنك مصر لتقوم بنقل احلجاج من جدة إىل املدينة املنورة عـرب طائراـا   
ل رحلة جتارية من مطار جدة إىل مطار سلطانة يف املدينة وطياريها املسلمني ، فقامت بأو

  .)٣(م١٩٣٦/ هـ ١٣٥٤املنورة عام 
م رخصت احلكومة السعودية لشركة املالحـة  ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٥ويف السنة التالية عام 

املصرية أن تسري خطاً جوياً بني جدة واملدينة لنقل احلجاج الراغبني يف السفر بالطـائرة ،  
ستغرق ساعتني ، ويقودها الطيار حممد صدقي ، وكانت الرحالت فترة وكانت الرحلة ت
  .)٤(موسم احلج فقط

                                                 
 . ١١٢ – ١١١حاج يف اجلزيرة العربية ، ص : هاري سانت فيليب ) ١(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٤/  ٢/  ٥، يف /  ٢/  ١/  ٥م أمر ملكي ، رق) ٢(
حاج : ؛ هاري سانت فيليب  ٢هـ ، ص ١٣٥٤شوال  ٢٢، يف  ٥٨٠قرى ، عدد جريدة أم ال) ٣(

 . ٢يف اجلزيرة العربية ، ص 
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٥ذي القعدة  ٢٣، يف  ٦٣٥عدد  م القرى ،جريدة أ) ٤(
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م هبطت الطائرة القادمة من مصر يف ١٩٣٧نوفمرب / هـ ١٣٥٦ويف أوائل رمضان عام 
ممـر ترايب مبنطقة سلطانة وكان يقودها الطيار حممد صدقي ، وكانت رحلـة جتريبيـة   

  .)١(ي خارجي لنقل احلجاج واملسافرينناجحة ؛ متهيداً الفتتاح خط جو
م بدأت أوىل الرحالت اجلويـة  ١٩٣٨يناير / هـ ١٣٥٦ويف أول شهر ذي القعدة عام 

املنظمة من جدة إىل املدينة املنورة بقيادة الطيار حممد صدقي على طائرتـه ذات األربـع   
أعمال املفوضـية  حمركات ، محلت وزير املالية الشيخ عبد اهللا السليمان ، وسعادة القائم ب

املصرية جبدة ، وإبراهيم بن معمر القائم مقام جدة ؛ حيث تناولوا الغـداء يف املدينـة مث   
رجعوا يف نفس اليوم ، وبذلك أُعلن عن افتتاح اخلط اجلوي ملـن يرغـب يف االنتقـال    

  .)٢(بالطائرة
جهـة ،   غري أن الرحالت بني جدة واملدينة مل تنتظم بعد موسم احلج ؛لقلة الركاب من

وحمدودية الشركة املصرية احلديثة من جهة أخرى ، وعدم وجود مطار جمهز قادر علـى  
استقبال الرحالت املتوالية ، وتقدمي اخلدمات الضرورية للطائرات والركاب ، وارتفـاع  

  . )٣(أسعار التذاكر آنئذ
م قررت احلكومة إنشاء مطار مناسب ، فقامت جلنة مـن  ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠ويف عام 

) ١٣(كة الطريان السعودي باختيار املوقع املناسب ،فاختارته يف شرق املدينة على بعد شر
كم من املسجد النبوي خارج احلرم ، وبدأت شركة املقاوالت بتسوية األرض وإعـداد  
مدرج اهلبوط ، وبنت صالة صغرية للخدمات ، وغرفاً لإلدارة واحلراسة ؛ لكـن العمـل   

  .م ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤، مث اُستؤنف عام  )٤(ية الثانيةتوقف فيه بسبب احلرب العامل

                                                 
 . ٢١٠، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(
 . ٥هـ ، ص ١٣٥٦ذي القعدة  ١٣، يف  ٦٨٤عدد  جريدة أم القرى ،) ٢(
 . ١١٢، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٣(
التـاريخ  : هـ ، عبد الباسط بـدر  ١٣٦٠مجادى األوىل  ١، يف  ٢٠٤دد نة ، عجريدة املدي) ٤(

  . ٢١٢، ص  ٣الشامل للمدينة ، ج 
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، وسافر األمري منصور بن عبد العزيز مـن   )١(م١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦ومت االنتهاء منه عام 
  .)٢(مطار جدة إىل مطار املدينة معلناً افتتاحه

م شهِدت حركة الطريان يف مطار املدينة قفزة نوعية كبرية ، ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧ويف عام 
أن تقوم منه رحالت جوية داخلية وخارجية ، ومن الرحالت الداخلية نظمـت   فقد تقرر

رحالت أسبوعية إىل الطائف والرياض والظهران ، وإىل اخلارج نظمـت رحـالت إىل   
  .)٣(دمشق والقاهرة وبريوت

م ١٩٤٨/ هــ  ١٣٦٨وأصـدر امللك عبد العزيز أمره بتأسيس اخلطوط السعودية عام 
ؤولية وزارة الدفاع والطريان ؛ لتقوم باإلشراف املباشر علـى  ووضعها حتت إشراف ومس

  .)٤(النقل اجلوي الداخلي واخلارجي
وأقامت اخلطوط العربية السعودية مكتباً صغرياً بشارع العينية يعمل فيه ثالثـة مـوظفني   

، وكانت الطائرات السعودية تنقل يومياً من مطار جـدة إىل املدينـة    )٥(خلدمة املسافرين
م، وبلغ عدد الطائرات اليت بط يف املطار ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٨حاجاً عام ) ٢٥٠-٢٠٠(
  . )٧(، وكان مدير مطار املدينة املنورة إبراهيم جليدان )٦(طائرة يف اليوم الواحد) ١٥(

، ومخس طائرات " سكاي ماستر " وكانت اخلطوط السعودية تتكون من مخس طائرات 
  .)٨("داكوتا " ، ومخس عشرة طائرة " بريستول " 

                                                 
 . ٢٤٨املدينة املنورة درة املدائن ، ص : خمتار حممد بلول ) ١(
 . ٤هـ ، ص ١٣٦٦ذي احلجة  ٢، يف  ١١٨٠، عدد جريدة أم القرى ) ٢(
: ؛ خمتار حممد بلـول   ٢١٣ – ٢١٢، ص  ٣للمدينة ، ج  التاريخ الشامل: عبد الباسط بدر ) ٣(

الطرق وأمنها يف عهد امللك عبد العزيز ، : ؛ عبد اهللا الداوود  ٢٤٩املدينة املنورة درة املدائن ، ص 
 . ١٠٥ – ١٠٤ص 

 . ٤٨املواصالت يف اململكة وتطورها يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : حممد عبد اهللا السليمان ) ٤(
 . ٢٤٩املدينة املنورة درة املدائن ، ص : تار حممد بلول خم) ٥(
،  ٤؛ ج  ٧٥٨،  ٣شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  : خري الدين الزركلي ) ٦(

 . ١٣٣٨ص 
 . ٢٠٢ذكريات طيبة حبث حول أسرار احلج والزيارة ، ص : هاشم حممد سعيد دفتردار ) ٧(
 . ١٨١شاهدات من احلجاز ، ص صور وم: حمي الدين رضا ) ٨(
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  وقامت الطائرات السعودية وحدها بنقل ثالثني ألف حاج من جدة إىل املدينة املنورة 
  .)١(م١٩٥١/ هـ ١٣٧١عام 

ومع تزايد احلجاج على مطار املدينة املنورة أقامت احلكومة مظلة كبرية لوقايتـهم مـن   
  .)٢(حرارة الشمس مزودة باملياه ودورات املياه وكل ما حيتاجه احلجاج

م شجعت احلكومة املواطنني على السـفر بالطـائرات ؛   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام 
  .)٣(رياالً لإلياب )١٣٥(رياالً للذهاب ، و ) ٧٥(فخفضت أجور السفر إىل 

  :  سكة حديد احلجازريحماولة تسي

متيـزت املدينة املنورة عن غريها من مدن اجلزيرة العربية يف بداية القرن الرابـع عشـر   
العشرين بوصول سكة حديد احلجاز إليها من إسطنبول ، فوصـل إليهـا أول   /  اهلجري

  .)٤(م ١٩٠٨أغسطس  ٢٢/ هـ ١٣٢٦رجب عام  ٢٤قطار يف 
ومحلت عربات القطار أعداداً كبرية من احلجاج والزوار إىل املدينة املنورة ، وكان للقطار 

تبار أن الزمن املقرر لكـل  يف األسبوع من دمشق إىل املدينة املنورة على اع ثالث رحالت
؛ لكن واقع الرحلة كان يستغرق أكثر من ذلك من ثالثة إىل أربعـة   )٥(ساعة) ٥٦(منها 
  .)٦(أيام

من شعبان  ٩ولكن مل ميض على إنشاء اخلط إال عدة سنوات حىت قامت الثورة العربية يف 
قـوات  م ، ونسفت معظم أجزائه حني أصبح هدفاً ل١٩١٦يونيو  ١٠/ هـ ١٣٣٥عام 

                                                 
 . ١٨١صور ومشاهدات من احلجاز ، ص : حمي الدين رضا ) ١(
زينب ؛  ٢٩٤اململكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ، ص : تويتشل . س . ك ) ٢(

 .١١٤ملك وآمال شعب ، ص : الغزايل اجلبيلي 
 . ٥٧٢ـ ، ص ه١٣٧٢، ذو احلجة  ١٠، ج  ١٣لة املنهل ، جملد جم) ٣(
سـكة حديـد   : ؛ السيد حممد الذقن  ٣٧ذكريات العهود الثالثة ، ص :  حممد حسني زيدان) ٤(

 . ١٦٢احلجاز ، ص 
 . ٢٦٧سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن ) ٥(
 . ٤٩صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص : ياسني أمحد اخلياري ) ٦(
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األشراف ومن خلفهم من الربيطانيني والفرنسيني ؛ وذلك ملنـع وصـول اإلمـدادات    
  .)١(العسكرية إىل حامية املدينة املنورة

وكان الضرر الفادح الذي حلق خبط سكة حديد احلجاز منحصراً يف اجلزء املمتـد مـن   
حىت معان فهـو   كم ، أما اجلزء الشمايل من دمشق) ٨٤٣(املدينة املنورة إىل معان بطول 

  .)٢(يعمل ؛ ألنه مل يتعرض لضرر كبري
وبعد اية احلرب العاملية األوىل واستقالل الشريف حسني حبكم احلجاز ، حاول إصالح 

م ؛ فشكل جلنة للنظر يف شـؤونه وعمـل   ١٩٢٢/ هـ ١٣٤٠خط سكة احلديد عام 
ن أوالً وزودها الترميمات واإلصالحات الالزمة ، وباشرت اللجنة عملها من شرق األرد

بأربعة آالف جنيه مصري ، واستطاعت اللجنة إصالح اخلط إىل املدينة املنورة ؛ غري أنـه  
مل يكن إصالحاً جذرياً ؛ وإمنا كان على صورة مؤقتة ؛ نظراً لقلة املوارد املالية ، على أن 

؛  مل ينتظم سريه مدة طويلة ؛ فقد كان ال يعمـل لـيالً   -بالرغم من إصالحه  -اخلط 
خلراب قضبانه ، وضعف عدته ،عالوة على عدم وجود فنيني للقيام مبتطلبـات الصـيانة   

  .)٣(املستمرة ، مما أدى إىل تقهقر عمله وعدم صالحيته
م ، مل يقرر شيئاً ١٩٢٣/ هـ ١٣٤٢وعندما انعقد مؤمتر لوزان بني تركيا واحللفاء سنة 

يا نيابة عن سـوريا وفلسـطني   بالنسبة ملصري اخلط احلجازي ، فصرحت فرنسا وبريطان
وشرق األردن بإنشاء جملس استشاري تكون وظيفته املفاوضة يف شؤون اإلدارة املختصة 
جبميع أقسام السكة احلديدية ، وتأليف جملس من أربعة أعضاء مسلمني يعينون من قبـل  
حكومة سوريا وفلسطني وشرق األردن واحلجاز ، وخيتار الس له رئيسـاً وعضـوين   

  .)٤(افيني منتخبني من أهل األقطار اإلسالمية األخرى ،ويكون مقر الس يف املدينةإض

                                                 
 . ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٦ ص ار الكاملة للملك عبد اهللا ،اآلث: عمر املدين ) ١(
األبعاد الدينية والسياسية واالقتصادية إلنشاء سكة حديد احلجاز ، ص : ي ـرمي بنت مطر العتيب) ٢(

٣٩٤ . 
 . ٣٤٨،  ٣٤٧سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن ) ٣(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٧صفر  ٢٤، يف  ١٩٠لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٤(
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م عقد مؤمتر يف األستانة ،وحضره مندوبون عـن املنـاطق   ١٩٢٤/ هـ ١٣٤٢ويف عام 
املنفصلة عن الدولة العثمانية ، وقرروا تقسيم اخلط وجتزئته ، واعتبار كل قسـم ملكـاً   

  .)١(للمناطق اليت جيتازها
وعندما ضم امللك عبدالعزيز احلجاز إىل حكمه ، واجتمع علماء املسـلمني وأعيـام يف   

م ، دعـوا إىل  ١٩٢٦/ هــ  ١٣٤٤املؤمتر اإلسالمي مبكة املكرمة الذي دعا إليه عـام  
تشكيل جلنة تتسلم املشروع كامالً من حكومة سورية وفلسطني وشـرق األردن ، ويف  

ة حديد احلجاز ترفع دعوى لدى حمكمة العـدل  حالة رفض أي دولة تسليم مشروع سك
، وتدعو إىل مجع التربعات من  )٢(الدولية يف الهاي تطالب بتسليم هذا الوقف اإلسالمي

  .)٣(األقطار اإلسالمية إلصالح ما دمر منه
وارتفعت أصوات املسلمني عن طريق اللجان واألفراد مطالبة بإعادة اخلط احلجـازي إىل  

ا له من فوائد معنوية دينية للمسلمني عامة، فاهتمت الدول ذات العالقـة  العمل ؛ نظراً مل
م حبضـرة  ١٩٢٨أغسطس  ٦/ هـ ١٣٤٧صفر  ١٩باخلط ، فدعت إىل مؤمتر حيفا يف 

ممثلني عن سوريا وفلسطني واحلجاز ، وكان يمثل الوفد السعودي الـدكتور عبـد اهللا   
ا بوقفية املشروع ، وأنـه  طالب، وقد  )٤(الدملوجي مدير الشؤون اخلارجية وخالد احلكيم

ليس جماالً للمساومة عليه ؛ ولكن مندويب السلطتني الفرنسي واإلجنليزي رفضا الطلـب  
السعودي ، وكانا يريدان البحث يف األمـور الفنية دون التطرق إىل ملكيـة اخلـط أو   

  .)٥(حتديده ، فانفض املؤمتر دون التوصل إىل شيء
م جرت مفاوضات بني امللك عبـد العزيـز واحلكومـة    ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤ويف عام 

الربيطانية والفرنسية على عقد مؤمتر ثان يف حيفا يناقش البحث يف إصالح اخلط وتشغيله 
                                                 

 . ٣٥٣سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن ) ١(
 ٢٤، يف  ١٩٠؛ عـدد   ١ص  هــ ، ١٣٤٤ذي احلجة  ٧، يف  ٧٧ى ، عدد جريدة أم القر) ٢(

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٧صفر 
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ذي احلجة  ٢٨، يف  ٨١، عدد  جريدة أم القرى) ٣(
سـكة  : ؛ السيد حممد الذقن ٢هـ ، ص  ١٣٤٧صفر  ٣، يف  ١٨٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٤(

 . ٣٥٥حديد احلجاز ، ص 
 . ١هـ ، ص ١٣٤٧ربيع األول  ٣، يف  ١٩٤عدد  جريدة أم القرى ،) ٥(
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، فكلف امللك عبد العزيز جلنة للكشف على اخلـط احلجـازي   )١(دون النظر إىل ملكيته
اللجنة إىل حيفا حلضور  برئاسة رشيد الغزي ، وبعد االنتهاء من أعمال الكشف توجهت

م حيث عجز ١٩٣٥أكتوبر  ١٠/ هـ ١٣٥٤رجب  ١٢، وعقد االجتماع يوم  )٢(املؤمتر
املندوب اإلجنليزي والفرنسي عن تدبري النفقات املالية اليت حيتاجها اخلط حبجة عدم وجود 

  .)٣(صالحيات لديهم ، فانفض االجتماع بدون الوصول إىل حل
م يف كسب ثقة امللك عبد العزيز للموقـف  ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧مث رغبت بريطانيا عام 

املتوتر الذي كان قائماً يف فلسطني ؛ فأبدت بريطانيا اسـتعدادها لإلسـهام يف نفقـات    
إصالح اخلط احلجازي يف القسم السعودي ، واقترحت عقد مؤمتر يف السنة التالية لبحث 

م مل يتـرك فرصـة   ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨املسألة ؛ لكن نشوب احلرب العاملية الثانية عام 
  .)٤(النعقاد املؤمتر

فتـرة   -خاصة القسم السـعودي   -وعـلى الرغم من تعطل اخلط احلديدي احلجازي 
طويلة ؛ إال أن األمل كان وما يزال يراود العرب واملسلمني يف إعادة تسيريه إىل األراضي 

ية الثانية ، واستقالل املقدسة ؛ خاصة بعد حتسن الظروف السياسية بعد اية احلرب العامل
سوريا ولبنان ، وقيام جامعة الدول العربية كمنظمة عربية يسهل مـن خالهلـا إجـراء    

؛ حيث دعت اجلامعـة العربيـة إىل    -وقد كان ذلك  -املباحثات الالزمة إلعادة اخلط 
م ، ودعا املؤمتر إىل ١٩٤٦أغسطس  ١/ هـ ١٣٦٥رمضان  ٣مؤمتر املواصالت يف لبنان 

دول العربية ذات العالقة باخلط احلجازي بدراسة أوضاعه واالتفاق على إعـادة  دعوة ال
إىل عقد اجتماع ) السعودية وسوريا واألردن ( تسيريه ، فسارعت الدول العربية الثالث 

م ، ومت االتفاق على اعتبار ١٩٤٧أبريل  ١٨/ هـ ١٣٦٦مجادى األوىل  ٢٦بدمشق يف 

                                                 
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤مجادى اآلخرة  ٨، يف  ٥٦١عدد جريدة أم القرى،  )١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤رجب  ١٣، يف  ٥٦٦لقرى ، عدد جريدة أم ا )٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤ذي القعدة  ٧، يف  ٥٨٢جريدة أم القرى ، عدد  )٣(
 . ٣٥٦سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن ) ٤(
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ظة عليه كما جتري احملافظة على األوقـاف اإلسـالمية ،   اخلط وقفاً إسالمياً جتري احملاف
  .)١(واعتباره وحدةكاملة غري قابلة للتجزئة

وقد مت تأليف جلنة ثالثية للقيام بالكشـف على األقسـام املُخربة من اخلط وتقــدمي  
/ هـ ١٣٦٧ -١٣٦٦تقرير شامل عنه ، وقد توالت اجتماعـات اللجنة املذكورة عام 

، ووافقت اللجنة على املشروع الذي تقدمت به احلكومة السورية  )٢(م١٩٤٨ – ١٩٤٧
إلصالح اخلط ، وقُدرت نفقاته بعشرة ماليني لرية سورية تدفعها احلكومـات الثالثـة   
مسامهة كقرض للمؤسسة على أن تسترده ثانية بعد الشروع يف تشغيل اخلط الذي يبلـغ  

  .)٣(شهراً) ١٨(كم ، ويستغرق إصالحه ) ١٣٠٠(طوله 
وقد قبلت احلكومة السورية املسامهة يف املشروع إمياناً منها بالروابط األخوية، مع أن اخلط 
الذي كان مير ا يعمل ومل يكن حيتاج إىل إصالح ؛ ولكن العامل العريب حلت به كارثـة  

  .)٤(م فتوقف املشروع١٩٤٨/ هـ ١٣٦٨فلسطني عام 
ميتد من الرياض ،وذلك بعد جناحه يف  وحاول امللك عبد العزيز ربط املدينة خبط حديدي

م ؛ حيث كلف املستر فالدي ١٩٥١/ هـ ١٣٧١الدمام عام  -مد سكة حديد الرياض 
رئيس مشروع سكة حديد اململكة العربية السعودية بإعداد اخلرائط والرسومات الالزمة ، 

 جدة ؛ مث -واملدينة املنورة  –وحائل  –والقصيم  –ومرات  –ومير الطريق بقرى الوشم 
  .)٥(م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣ولكن املشروع مل ينفذ بسبب وفاة امللك عبد العزيز عام 

  
  

                                                 
 . ٣٥٩ – ٣٥٨سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن ) ١(
 . ٣٥٩سكة حديد احلجاز ، ص : السيد حممد الذقن )٢(
 . ١هـ ، ص ١٣٦٨ربيع اآلخر  ٢٧، يف  ١٢٥٠دد جريدة أم القرى ، ع) ٣(
 . ٣٥٩سكة حديد احلجاز ، ص : سيد حممد الذقن ال) ٤(
؛ خـري الـدين    ١هـ ، ص ١٣٧١مجادى األوىل  ١٩، يف  ١٤٠٠ جريدة أم القرى ، عدد) ٥(

  . ٨٤٤ – ٨٤٣، ص  ٢شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : الزركلي 
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  .الكهرباء : املنشآت 
م مع وصول سكة حديد احلجاز ١٩٠٨/ هـ ١٣٢٦عرفت املدينة املنورة الكهرباء عام 

ـ  وي يف إىل املدينة املنورة ، فقد بنت الدولة العثمانية حمطة الكهرباء يف مشال املسجد النب
  .)١(املنطقة املسماة بدار الضيافة ، واستوردت ماكينة ضخمة أضاءت ا املسجد النبوي

م قامت شركة الكهرباء التابعة للحـرم النبـوي بتوسـيع    ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦ويف عام 
خدماا بعد أن كانت مقتصرة على احلرم وساحاته ؛ فمدت األسـالك إىل الشـوارع   

  .)٢(ت وزودا بالكهرباءالرئيسية واحملالت وبعض البيو
م زادت حمطة الكهرباء قوا بعد تربع محسنني من اجلزائر ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨ويف عام 

حصاناً ، فوصل احملرك مع األسالك الالزمة واملصابيح ) ٤٠(مبحرك لتوليد الكهرباء قوته 
  .)٣(م١٩٢٩مارس / هـ ١٣٤٨يف شوال من عام 

جامها ، وقوة إنتاجها ، سارع الناس املقتدرون ومع تطور مولدات الكهرباء ، وصغر أح
من أهل املدينة إىل شرائها وتركيبها يف منازهلم إلضاءا ، وركـب بعـض املـزارعني    

، وقام بعض األهايل ببناء شبه حمطة يصل منها )٤(املولدات الكهربائية على املكائن الزراعية
  .)٥(هريةالتيار الكهربائي إىل احملالت واملنازل مقابل رسوم ش

م تقدم بعض األهايل بطلب السماح هلم بإنشـاء حمطـات   ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧ويف عام 
لتوليد الكهرباء ؛ ولكن حماوالم مل تنجح ؛لضعف خربم وعدم معرفتـهم بتكـاليف   

  .)٦(املشروع ، مما جعل املشروع ال يرى النور

                                                 
فصول من تاريخ املدينة ، : ظ ؛ علي حاف ٣٢٧ة احلجازية ، ص ـالرحل: حممد لبيب البتنوين ) ١(

 . ٣٠٧ص 
 . ١٩١، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ٢(
 . ٢هـ ، ص ١٣٤٨شوال  ٢٨، يف  ٢٢٧جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
فصول من : ، علي حافظ  ٢هـ ، ص ١٣٤٩شعبان  ١٨، يف  ١٦٦رى ، عدد جريدة أم الق) ٤(

 . ٣٠٧تاريخ املدينة ، ص 
 . ٣٠٧فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٥(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٧/  ٨/  ١٤، يف  ٣٥٩ء ، رقم قرار جملس الوكال) ٦(
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جيل شـركة  م تقدم الشيخ عبد العزيز اخلرجيي بطلب تس١٩٤٧/ هـ ١٣٦٦ويف عام 
فوافق " بالشركة السعودية لتوليد الكهرباء يف املدينة كشركة مسامهة ، " للكهرباء تسمى 

امللك عبد العزيز على إنشائها بشرط إجياد مهندسني وفنيني من اخلارج ؛ لكي يشـرفوا  
على تصميمها والوقوف على بنائها وتشغيلها بعد ذلك ، وكان امللك حريصاً علـى أن  

كة قائمة على ختطيط سليم ، بعيداً عن العشوائية ؛ خاصة وأن أهـل املدينـة   تكون الشر
  .)١(ليس لديهم خربة مبولدات الكهرباء الكبرية

/ هــ  ١٣٦٩وقامت شركة الكهرباء اهلندسية يف املدينة املنورة كشركة مسامهة عـام  
سهم ، قيمة ) ٢٠.٠٠٠(ريال موزعة على ) ٢٠.٠٠٠.٠٠٠(م برأس مال قدره ١٩٥٠

من رأس مال الشركة من قبل %) ٥٥(ريال سعودي ، وقد مت تغطية ) ١٠٠(ل سهم ك
عبد العزيز اخلرجيي ، وحممد اخلرجيي ، وأمني مدين ، وحممود : األعضاء املؤسسني ؛ وهم 

أمحد ، وإبراهيم اجلفايل وإخوانه ، وعلي عمران ، وأسعد عويضة ، وإبراهيم عطاس ، ومت 
رأس مال الشركة من قبل األهايل ، وكان مدة امتيـاز هـذه   الباقية من % ) ٤٥(تغطية 

  .)٣(، فكان للشركة األهلية دور كبري يف إضاءة املدينة املنورة )٢(سنة) ٥٠(الشركة 
أمـا حمطة كهرباء املسجد النبوي اليت بناها العثمانيون فقد أزيلت مع التوسعة السعودية 

نت احلكومة حمطة كـبرية يف غـرب   هـ ، وأُدخلت أرضها يف التوسعة ، وب١٣٧٠عام 
كم من املسجد النبوي ، وذلك كان عام ) ٩(جبل عري خارج حدود احلرم على بعد حنو 

 م ، وكانت خارج حرم املدينة املنورة لوجود أجانب من املهندسني١٩٥٥/ هـ ١٣٧٥
 والفنيني ، ومحلت الكهرباء على كابالت الضغط العايل على أعمدة عالية من احملطـة إىل 
سور مبىن حمطة السكة احلديدية خارج العنربية ، ومدت بكبالت الضغط العـايل حتـت   

  .)٥(كيلووات) ١٦٠٠(، وكانت قوة احملطة الكهربائية )٤(األرض إىل املسجد النبوي
                                                 

هـ ، وافق امللك عبد العزيز بقـرار  ١٣٦٦/  ٨/  ٢٦، يف  ٢٣٦رقم قرار جملس الشورى ، ) ١(
 .رة هـ ، معهد اإلدا١٣٦٦/  ١١/  ٤، يف  ١٨٧٨/  ٧/  ١٥رقم 

 . ٢هـ ، ص ١٣٦٩رمضان  ٢٢، يف  ١٣١٩ى ، عدد جريدة أم القر) ٢(
 . ٩٤ملك وآمال شعب ، ص : زينب الغزايل اجلبيلي ) ٣(
 . ٣٠٨فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٤(
 . ١٧٢صور ومشاهدات من احلجاز ، ص : حمي الدين رضا ) ٥(
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م ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢للمدينة املنورة عام  –آنذاك  –ويف زيارة ويل العهد األمري سعود 
ة عامة للمدينة املنورة وضواحيها مثل ما هو عليه يف جدة أُعلن عن تأسيس حمطة كهربائي

  .)١(والرياض
م تأسست شركة كهرباء املدينة املنورة ، وضـمت إليهـا   ١٩٥٧/ هـ ١٣٧٦ويف سنة 

حمطة احلرم النبوي ،ودجمت مع الشركات األخرى ، وتربعت احلكومة بـاألرض حملطـة   
  .)٢(ألف متر مربع) ١٨٢(الكهرباء وتبلغ مساحتها 

  
  

  :عني الزرقاء ال
كانت العني الزرقاء تابعة لرئاسة بلدية املدينة يف العهد العثماين ، ومـع بدايـة العهـد    
السعودي مت ختصيص هيئة خاصة للعني الزرقاء مستقلة بنفسها بكاتبها وموظفيها وأمـني  

، وعني أول رئـيس هلـذه   )٣(هـ١٣٤٤ذي احلجة عام  ١٦صندوقها ، وكان ذلك يف 
حممد مسان ، إبـراهيم هاشـم ،   : زين العابدين مدين ، أما أعضاء اهليئة فهم  اإلدارة هو

، وعني بعد ذلك  )٤(عباس قمقمجي ، يوسف حوالة ، عبد العزيز اخلرجيي ، حسني جياد
عبد الغين دادة وعلي كابلي عضوين يف اللجنة لالستفادة من لغتهما يف مجع التربعات من 

واهتم امللك عبد العزيز ذه .  )٦(شر عامالً للقيام بتعمريها، ويعمل فيها سبعة ع)٥(احلجاج

                                                 
 . ٢هـ ، ص  ١٣٧٢اآلخر ربيع  ٢، يف  ١٤٤٣جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
 . ٣٠٨فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٢(
هـ لـزين العابـدين مـدين    ١٣٤٤/  ١٢/  ١٦، يف  ١١٣ينة رقم مارة املدإخطاب ديوان ) ٣(

التحفة الشماء يف تاريخ العني الزرقاء ،  :أمحد ياسني اخلياري : انظر  .بتشكـيل جلنة للعني الزرقاء 
 . ٢٨ – ٢٧م ، ص ١٩٩٣/ هـ ١٤١٢،  ٥لم للطباعة والنشر ، ط عجدة ، دار ال

فصول من تاريخ املدينـة ، ص  : حافظ  ؛ علي ٢٨، ص التحفة الشماء : أمحد ياسني اخلياري ) ٤(
٣٠١ . 

 .هـ ، معهد اإلدارة  ١٣٤٨/  ١/  ٢٧، يف  ٤٠٤قرار جملس الشورى ، رقم ) ٥(
 .٣٤ص  التحفة الشماء ،: أمحد ياسني اخلياري ) ٦(
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ذه العني كاهتمامه بعني زبيدة يف مكة وعني العزيزية يف جدة ، فبىن هلا مـبىن مسـتقالً   
  .)١(م١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩جبانب منهل باب السالم عام 

جد قباء ، وأصل العني الزرقاء من بئر األزرق املوجودة يف بستان اجلعفرية الواقع أمام مس
وأضيفت إليها آبار يف أوقات متفاوتة ؛ كبئر أريس ، وبئر الرباط ، وبئر عروة ، ومدت 
  بينابيع حفرت يف جنويب بئر األزرق ، وهي جتري من مصادرها املذكورة يف اجتاه الشمال

 ؛ وأشـهرها  )٣(من املناهل )٢(إىل املدينة املنورة يف جمار تعرف بالدبول ، تسقي أهل املدينة
املنهل الواقع مشال مسجد املصلى ، ومنهل الساحة ، ومنهل حارة األغـوات ، ومنـهل   
الـذكي ، ومنهل باب بصرى ، ومنهل باب املصري ، ومنهل بداخلـه قلعـة البـاب    

، مث تسري املياه الفائضة مع املياه املاحلة إىل الربكـة مشـال اجلـرف وهنـاك      )٤(الشامي
  .)٥(مفيضها

وتقدمي كل مـا يلـزم    –جماري العني  –دية على تعمري الدبول فحرصت احلكومة السعو
  ، وحفر اآلبار وإصالحها )٦(إلصالحها من اإلمسنت والنورة وغريها ، وترميم اخلرزات

                                                 
؛ عبـد القـدوس    ٢٩التحفة الشماء يف تاريخ العـني الزرقـاء ، ص   : أمحد ياسني اخلياري  )١(

 . ٢٦٠آثار املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
آثار املدينة املنورة ، : ؛ عبد القدوس األنصاري  ٢٦التحفة الشماء ، ص : أمحد ياسني اخلياري ) ٢(

 . ٢٦٠ – ٢٥٩ص 
سلطان حممد : انظر  .زل إليها الناس بدرج لالستسقاء ـحتت سطح األرض ينموضع :  املنهل) ٣(
،  اء يف املدينة املنورة منذ صدر اإلسالم وحىت اية العصر العثمـاين ـعمارة العني الزرق :زمي ـزم
 . ١٢٦ ص

صور وذكريات عن : ؛ عثمان حافظ  ٢٦٢آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٤(
 . ٢٦٩ – ٢٦٨دينة ، ص عن امل

 . ٢٦٠آثار املدينة املنورة ، ص  :عبد القدوس األنصاري ) ٥(
هـ ، معهـد اإلدارة ؛ جريـدة أم   ١٣٥٧/  ٨/  ٢٢، يف  ٣٧١ء ، رقم رار جملس الوكالـق) ٦(
آثار املدينـة  : ؛ عبد القدوس األنصاري  ٢هـ ، ص ١٣٤٧شعبان  ٢١، يف  ٢١٤رى ، عدد الق

  . ٢٦١املنورة ، ص 
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  .)١(وتنظيفها وتعمريها
ليمنع تسرب املاء يف األرض ، ومل " منهل خرز عيسى " مت تبليط جمرى العني من قباء إىل 

وفتحت هيئـة  .  )٢(دينة ؛ ألنه يف قطاع صخري ال حيتاج إىل تبليطيبلط ارى داخل امل
  .)٣(العني الزرقاء منهالً جديداً جبوار باب احلمام تسهيالً ألهل ذلك احلي

م اخنفض منسوب املياه يف اآلبار يف فصل الصيف ، فركبت ١٩٤٤/ هـ ١٣٦٤ويف سنة 
ة فإن املياه كانت ترفع عـن طريـق   أما داخل املدين.  )٤(مضخة لرفع املياه إىل بئر البدع

/ هــ  ١٣٥٣كباساً سـنة  ) ٤٩(الكباسات اليت كانت منتشرة حىت وصل عددها إىل 
  .)٥(م مشلت مجيع شوارع املدينة وأحواشها وبعض ضواحيها١٩٣٤

م وافق جملس الشورى على طلب مدير الصحة بشأن توزيع ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧ويف سنة 
واسطة مواسري حديدية تتصل خبزان كبري ترفع إليه بواسـطة  املياه يف املدينة على البيوت ب

  .)٦(مكنة من اجلهة املناسبة من النبع قبل تلويثه واستعماله
يف جماري العني من منابعها القدمية واجلديـدة ،  " بوصة  ١٢" فمدت األنابيب الضخمة 

ز بإنشاء خـزان  وأمر امللك عبد العزي.  )٧(وأدخلت إىل املنازل بواسطة األنابيب الفرعية

                                                 
هـ ، معهد اإلدارة ؛ خطاب نائب امللـك إىل  ١٣٤٤/  ١٢/  ١، يف  ٥٥٩ي ، رقم أمر ملك) ١(

 .هـ ، وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ١٣٤٥/  ١١/  ٧، يف  ٥٣دينة رقم وكيل أمري امل
 . ٩٤٧، ص  ٣شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(
: اسني اخلياري ؛ أمحد ي ٢هـ ، ص ١٣٥٤ربيع اآلخر  ١٠يف ،  ١٦٣عدد  صوت احلجاز ،) ٣(

 . ٢٩، ص التحفة الشماء 
؛ حممد صـاحل   ٩٤٧، ص  ٣شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٤(

 . ٢٠٥املدينة املنورة يف بداية القرن اخلامس عشر اهلجري ، ص : البليهشي 
مبجرد فتحها تفيض منها املياه ، ، على ظاهر األرض " حنفيات " عبارة عن صنابري : الكباسات ) ٥(

آثار املدينة املنورة  :عبد القدوس األنصاري : انظر . ، وقد عرفتها املدينة منذ أواخر العهد العثماين 
 . ٢٦٥،  ٢٦٢، ص 

 .دارة هـ ، معهد اإل١٣٥٧/  ١/  ٢١، يف  ١٢لشورى رقم قرار جملس ا) ٦(
ملك وآمال : ؛ زينب الغزايل اجلبيلي  ٢٦١آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٧(

 . ١٣٧م ، ص  ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣،  ١دار الكتاب العريب ، ط  شعب ، مصر ،
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، وترتفع قاعدة  )١(ألف جنيه مصري) ٧٥(للماء يف املدينة املنورة ، وقدرت نفقاته حبوايل 
اخلزان عن مستوى أرض املسجد النبوي مقدار عشرة أمتار ، وقطر اخلزان من الـداخل  

وقد افتتح يف عهـد  .  )٢(طناً) ٧٥٠(متراً ، وارتفاعه سبعة أمتار ، يستوعب ) ١٢.٢٠(
  .)٣(م ١٩٥٣نوفمرب  ٢٦/ هـ  ١٣٧٣ربيع األول  ١٩سعود يوم اخلميس  امللك

هكذا أصبح من املتيسر لكل مواطن من سكان املدينة املنورة ولكل زائر للمسجد النبوي 
احلصول على املاء العذب بكل يسر وسهولة بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث جبهود امللك عبد 

  .قاء وتزويدها بكل ما حتتاجه العزيز يف متابعته هليئة العني الزر
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٦٨هـ ، ص ١٣٧١ة ، يف مجادى اآلخر ١٢، عدد  ٥جملة احلج ، سنة ) ١(
فصول من  :حافظ  ؛ علي ١هـ ، ص ١٣٧٣ع األول ربي ٢، يف  ٥٠٧جريدة املدينة ، عدد ) ٢(

 . ٣٠٢تاريخ املدينة ، ص 
 . ١هـ ، ص ١٣٧٣ربيع اآلخر  ١، يف  ٥١١عدد  جريدة املدينة ،) ٣(
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  مظاهر التطور احلضاري يف املدينة املنورة :الفصل الرابع 

 
  

  .النهضة العلمية واحلركة الثقافية  -أ 
  
  

  .النهضة الزراعية  –ب 
  
  

 .التجارة والصناعة  – ج
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  :النهضة العلمية واحلركة الثقافية  -أ 
  

  : النهضة العلمية
م بعـد  ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤ما اهتم به امللك عبد العزيز مع دخوله احلجاز عام  إن أول

نشر األمن وتثبيته هو التعليم ؛ فالتقى بعلماء مكة وتشاور معهم يف الوسائل اليت ختـدم  
ـ ١٣٤٤، وأعلن عن إنشاء مديرية املعارف يف غرة رمضان )١(العلم وتنشره  ١٦/  )٢(هـ

الـذي قـام    )٣(ة املعارف إىل الشيخ صاحل شطام ، وأسندت وظيفة مديري١٩٢٦مارس 

                                                 
عاماً ، إعـداد مركـز املعلومـات     ٢٥تطور التعليم بوزارة املعارف خالل : وزارة املعارف ) ١(

التعليم يف عهد امللـك عبـد   : عبد اهللا السلمان ؛ حممد  ٦ – ٤اإلحصائية والتوثيق التربوي ، ص 
/ هــ  ١٤١٩اململكة العربية السعودية ،  العزيز ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس

 . ١٨١م ، ص ١٩٩٩
؛ عبد العزيـز   ٦٣٣، ص  ٢شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(

ية ، مطـابع العبيكـان ،   ات عن التعليم وبداياته يف اململكة العربية السـعود حمل: عبد اهللا آل الشيخ 
 . ١٦ – ١٥م ، ص ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢،  ١الرياض ، ط 

م مبكة املكرمة ، حفظ القرآن يف صباه ، ١٨٨٤/ هـ ١٣٠٢ولد عام : صاحل بن بكري شطا ) ٣(
لـس  ، وكان نائبـاً لـرئيس جم   وتعلم يف املسجد احلرام ، مث حصل على إجازة بالتدريس يف احلرم

،  ١أعالم احلجـاز ، ج  : حممد على مغريب : انظر . م ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩الشورى ، تويف سنـة 
سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للـهجري ،  : ر عبد اجلبار ـ؛ عم ٦٢ – ٥١ص 

 . ١٢٧ – ١٢٤م ، ص ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣،  ٣شركة امة للطباعة ، ط جدة ، 
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، وبدأ التدريس يف مدارسها غـرة   )١(بإعداد الترتيبات والتجهيزات اليت حتتاجها املدارس
  .)٢(م١٩٢٦يوليو  ١١/ هـ ١٣٤٥حمرم عام 

م وتشكلت على ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥وعندما صدرت التعليمات األساسية للدولة يف عام 
تلفة ، ارتبطت مديرية املعارف العموميـة بالنيابـة العامـة يف    إثرها أجهزة اإلدارات املخ

احلجاز ، وكان مهمتها نشر العلوم واملعارف والصنائع ، وافتتاح املكاتـب واملـدارس ،   
ومحاية املعاهد العلمية ، واالعتناء بأصول الدين احلنيف يف كافة املدن احلجازية ، ويكون 

  .)٣(مة للمعارف جماناًالتعليم يف مجيع مدارس املديرية العا
ضعف موارد الدولة وقلتـها ،  : ولقد واجه التعليم يف بداياته عقبات كبرية ؛ كان أمهها 

وانشغال السكان بأحواهلم املعيشية ، وانشغاهلم باحلصول على لقمـة العـيش ، وخلـو    
 .)٤(املدارس االبتدائية واألولية من املعلمني األكفاء

التغلب على مجيع العقبات اليت واجهته ؛ فجند إمكانيـات  فحرص امللك عبد العزيز على 
خلدمة التعليم وفتح املدارس وتوفري األدوات والتجهيزات  -على ضآلتها حينذاك  -الدولة 

املدرسية ، فعمل على فرض رسوم خاصة على الطرود ، واستثمار كل واردات البتـرول  

                                                 
قد تعاقب على مديريـة  و . ٣هـ ، ص ١٣٤٤رمضان  ١١، يف  ٦٦ جريدة أم القرى ، عدد )١(

حممد أمـني فـودة ،   ، ووحافظ وهبة ، وماجد الكردي ، حممد كامل القصاب : من  املعارف كلٌّ
،  ٢شبه اجلزيرة العربيـة ، ج  : لي ـخري الدين الزرك: انظر  .انع ـطاهر الدباغ ، وحممد بن مو

 . ١٦٠دليل اململكة العربية السعودية ، ص : ؛ فؤاد شاكر  ٦٤٨ – ٦٤٧ص 
 . ٢٢٧البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٢(
، من التعليمات األساسية ململكة احلجاز ، معهد اإلدارة ؛ جريـدة أم   ٢٥ – ٢٤ – ٢٣مادة ) ٣(

 . ٤هـ ، ص ١٣٤٥صفر  ٢٥، يف  ٩٠القرى ، عدد 
: شليب  ؛ علي ٦٣٦، ص  ٢عبد العزيز ، ج شبه اجلزيرة يف عهد امللك : خري الدين الزركلي ) ٤(

،  ١علـم للنشـر والتوزيـع ، ط    يم يف اململكة العربية السعودية ، الكويـت ، دار ال ـتاريخ التعل
التعليم يف عهد امللك عبـد  : ؛ حممد عبد اهللا السلمان  ١٠٨ - ١٠١م ، ص ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧

 . ١٨٧ - ١٨٥العزيز ، ص 
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ز بالتعليم أن قفزت ميزانيـة مديريـة   ، فكان من نتيجة اهتمام امللك عبد العزي )١(األويل
/ هــ  ١٣٤٨رياالً سعودياً عام ) ٥٦.٦٥٠(جنيهاً ذهبياً حوايل ) ٥٦٦٥(املعارف من 

  .)٣(م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣إىل عشرين مليون ريال سنة  )٢(م١٩٣٠
م بتشكيل جملس ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦امللك عبد العزيز عام  وحتقيقاً حلسن سري التعليم أمر

مثانية أعضاء سوى الرئيس لإلشراف على التعليم ، ووضـع براجمـه    املعارف يتألف من
ومناهجه ، وتأليف الكتب املدرسية ، ووضع األنظمـة اخلاصـة باملـدارس واملـديرين     
واملعلمـني ، ووضع أنظمة االمتحانات ، واإلشراف على الكتاتيب ، وله احلق يف تعيني 

عتمديات يف مدن اململكة ، وهي عبارة وأقيمت م.  )٤(املعلمني وفصلهم يف حالة الضرورة
عن فروع للمديرية العامة للمعارف متثل حلقة وصل بني املديريـة العامـة للمعـارف    
واملدارس ، وكان هلذه اخلطوة أثر جيد يف حل كثري من املشـكالت ، والقضـاء علـى    

  .)٥(املركزية
  : معتمدية املدينة املنورة 

الناصرية مبثـابة معتمدية للمعارف يف املدينة منـذ أن  كانت املدرسة األمـريية االبتدائية 
م ؛ حيـث كانـت   ١٩٤٠/ هـ ١٣٦٠م وحىت عام ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤أنشئت عام 

معتمدية املدينة املنورة أشبه ما تكون بالوظيفة الفخرية رغم أن هلا مكافأة سنوية قـدرها  

                                                 
، عـام   ٣٢ – ٣١جملة التوثيق التربـوي ، عـدد   : إدارة التطوير التربوي ومركز املعلومات ) ١(

 . ١٥هـ ، ص ١٤١٢/ هـ ١٤١١
تاريخ التعليم يف اململكـة  : حممد شليب  ؛ علي ٢٢٧د العربية السعودية ، ص البال: فؤاد محزة ) ٢(

 . ٢٩٨العربية السعودية ، ص 
 . ٦٤٦، ص  ٢جلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج شبه ا:  يخري الدين الزركل) ٣(
قرى ، عدد ريدة أم الـهـ ، معهد اإلدارة ؛ ج١٣٤٦/  ١/  ٢٧، يف  ٧ملكي ، رقـم أمر ) ٤(

نظام وسياسة التعلـيم يف  : ؛ سليمان عبد الرمحن احلقيل  ٢هـ ، ص ١٣٤٦حمرم  ٢٩، يف  ١٣٧
 .١٣م ، ص  ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤،  ٧النيـل ، ط  ، مطابع دار اململكة العربية السعودية ، الرياض

 . ١٩٤التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : حممد عبد اهللا السلمان ) ٥(
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،  )١(ينبع البحرريال ، وكانت تشرف على مدارس املدينة وكتاتيبها ، ومدارس ) ٣٠٠(
م فتـرة  ١٩٢٥/ هــ  ١٣٤٤وتوىل القاضي الشيخ أمحد كماخي معتمدية املدينة عام 

م اإلشـراف  ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥يف عام  )٣(، مث توىل الشيخ عبد القادر شليب )٢(قصرية
، وتوىل اإلشراف عليها مأمون )٥(م حيث استقال١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧حىت عام  )٤(عليها

مدة عشر سـنوات   )٧(م ، مث خلفه أمحد صقر١٩٣٢/ ـ ه١٣٥٠حىت عام  )٦(احلمصي

                                                 
طـابع  م ، الريـاض ، م ١٣٩٤/ هـ ١٣٤٤باملدينة املنورة املدرسة الناصرية : وزارة املعارف ) ١(

 . ٢٨،  ١٣م ، ص ١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤وإعالنات الشريف ، عام 
؛ عبد اللطيف بن عبـد اهللا بـن    ١٦٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حسني زيدان  مـحمد) ٢(

تبة الطـالب  التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز نشأته وتطوره ، مكة ، مك: دهيش 
 . ٤٠م ، ص ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧،  ١اجلامعي ، ط 

م ، وتلقـى علومـه يف   ١٨٧٦/ هـ ١٢٩٣ولد يف طرابلس لبنان عام :  ادر شليبـعبد الق) ٣(
سنة يف العهد العثماين ، اشتغل بالتـدريس يف املسـجد    )١٧(مدارسها ، وقدم إىل املدينة وهو ابن 
/ هــ  ١٣٤٥ملدينة ، ويف عام أسندت إليه مديرية املعارف با، النبوي ويف عهد حكومة األشراف 

م اسـتقال وجلـس   ١٩٢٧/ هــ  ١٣٤٦ية املعارف يف املدينـة ، ويف سنة م توىل معتمد١٩٢٦
؛  ٣٨املدرسة الناصرية ، ص : وزارة املعارف : انظر . م ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣يس ، تويف عام للتدر

 . ٦٣ – ٥٧، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد 
 . ١٦٦ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(
املدرسة الناصرية ، : ؛ وزارة املعارف  ١٧٠، ص  ذكريات العهود الثالثة: حممد حسني زيدان ) ٥(

 . ٣٧، ص 
درس يف الشام ، وعندما توىل الشيخ كامل القصاب مديرية املعارف مبكـة  : مأمون احلمصي ) ٦(

كيمة ، استمر استقدمه من سوريا ، وأسند إليه إدارة املدرسة الناصرية ، فظهرت مواهبه يف إدارته احل
: وزارة املعـارف  : انظـر  . م حني استقال ورجع إىل سوريا ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠فيها حىت عام 

 . ٥٧٦مدرسة طيبة الثانوية ، ص : ؛ حممد صاحل البليهشي  ٣٩املدرسة الناصرية ، ص 
، م ، حفـظ القـرآن    ١٨٨٢/ هـ  ١٣٠٠ولد يف املدينة املنورة عام : أمحد مصطفى صقر ) ٧(

ودرس ، لعربية ، مث تصدر للتدريس يف املسجد النبوي والتحق باملسجد النبوي فتعلم العلوم الدينية وا
  =وعني مكانه عندما استقال ، ، يف املدرسة الناصرية ، مث عني معاوناً ملديرها مأمون احلمصي 
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م ، وهو العام الذي انفصلت فيه املعتمدية عـن املدرسـة   ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠حىت عام 
  .)١(م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤الناصرية ، وظلت مستقلة حىت أصبحت إدارة تعليم عام 

 ٢٤٦٣م صدرت املوافقة السـامية رقـم   ١٩٤٢مارس  ٧/ هـ ١٣٦١صفر  ١٩ويف 
، وعندما عاد الشـيخ  )٢(معتمدية املعارف باملدينة املنورة إىل الشيخ عثمان حافظ بإسناد

إىل املدينة بعد حصوله على الشهادة العالية وإجازة التدريس مـن   )٣(حممد سعيد دفتردار

                                                                                                                                            
م ١٩٤١/ هــ  ١٣٦٠غل هذا املنصب حىت تويف سنة وضمت إليه معتمدية املعارف ، وظل يش= 

 . ٤٠درسة الناصرية ، ص امل: وزارة املعارف : انظر . عن ستني عاماً 
هــ ،  ١٤١٢من العام اهلجـري األول إىل   التعليم يف املدينة املنورة: ناجي حممد األنصاري ) ١(
: ؛ صاحل بن عبـد اهللا الربكـات    ٣٩٨م ، ص ١٩٩٣/ هـ١٤١٤،  ١قاهرة ، دار املنار ، ط ال

ة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة املنورة ، جمل
 . ٣٤١هـ ، ص  ١٤٢٠، يف  ١٠٩عدد 

هـ ، درس يف مدارسها ، مث التحـق  ١٣٢٨ولد يف املدينة عام : حافظ  عثمان بن عبد القادر) ٢(
باملسجد النبوي للدراسة على يد العلماء األفاضل ، أسس مع أخيه علي جريدة املدينة ، ومدرسـة  

م ، مث مدرساً باملدرسة ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥يرية املعارف عام جيد ، عمل موظفاً مبدالصحراء باملسي
يف الـس   اًمث مديراً هلا ، مث عضواً يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، مث عضو، الناصرية 

ر صـو :  ان حافظـثمع: انظر . ي يف هذا العمل عشرين سنة البلدي ، مث مديراً إلدارة احلج ، وبق
، صـفحة الغـالف    م١٩٨٥ / هـ١٤٠٥،  ١ وذكريات ، جدة ، دار العلم للطباعة والنشر ، ط

؛ عبد اللطيف بن  ١٨٩ – ١٨٧، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : األخرية ؛ أمحد أمني مرشد 
 . ٤٠التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : دهيش 

حـق  تلامث ، ودرس فيهـا  م ، ١٩٠٤/ هــ  ١٣٢٢املدينة عام  ولد يف: تردار حممد سعيد دف) ٣(
حـامالً الشـهادة   باألزهر حيث نال العاملية يف اللغة العربية ، مث درس يف كلية الشريعة وخترج منها 

م ، وعـني معتمـداً   ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢إىل املدينة عام م ، وعاد ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩العالية عام 
حيث انفصلت املعتمدية عـن إدارة  ؛ م ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩عام  ديراً لثانوية طيبة إىلللمعارف وم

حيـث تأسسـت إدارة التعلـيم     ؛م ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣، وبقي معتمداً باملدينة حىت عام املدرسة 
حيل إىل التقاعد ، تويف عـام  وأحيلت إىل عبد العزيز الربيع ، وبقي هو مدرساً يف ثانوية طيبة حىت أ

درسة طيبة الثانوية ، ـم: صاحل البليهشي : انظر . سنة  ٧٠م عن عمر يناهز ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢
 .١١٢ص 
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م ، ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢مصر ، عينته مديرية املعارف مبكة معتمداً للمعارف باملدينة عام 
/ هــ  ١٣٧٣املعارف باملدينة ، وبقي حـىت أواخـر عـام    وهو أول من مسي معتمد 

  .حني تأسست إدارة التعليم باملدينة  )١(م١٩٥٣
رمحـه   –وكان تطور التعليم وتقدمه يشغل فكر امللك عبد العزيز حىت يف أواخـر حياته 

م قبل شهر تقريباً من ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣؛ حيث أمر بإنشاء وزارة املعارف عام  –اهللا 
  .)٢(وفاته
  :راحل التعليم يف املدينة املنورة م

  : الكتاتيب
لعبـت الكتاتيب دوراً كبرياً يف حياة أهل املدينة املنورة بتعليمهم القراءة والكتابة منـذ  
صدر اإلسالم وحىت العهد السعودي ، وقد مر الكتاب مبراحل تطويرية تتناسب مع كـل  

  .)٣(زمن
ن الرابعة أو اخلامسة إىل الكتاتيب ليتعلمـوا  كان أهل املدينة يرسلون أبناءهم إذا بلغوا س

، وكانت الدراسة تبدأ من الصباح الباكر وتستمر حـىت قبيـل   )٤(مبادئ القراءة والكتابة
صالة الظهر ، مث يعود الطالب إىل منازهلم لتناول طعام الغداء والراحة ملـدة سـاعة ، مث   

اتيب يواصل الطالب دراستهم يعودون ملواصلة الدراسة حىت أذان العصر ، ويف بعض الكت
  .)٥(حىت أذان املغرب

                                                 
 . ٣٩٨التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي حممد األنصاري ) ١(
هــ ،  ١٤١٢ - ١٤١١، عام  ٣٢ – ٣١ددان ـالع، جملة التوثيق التربوي : وزارة املعارف ) ٢(

 . ١٧ص 
 . ٤١٧ملنورة ، ص التعليم يف املدينة ا: ناجي حممد األنصاري ) ٣(
، ع عشر اهلجـري  ـالمح احلياة االجتماعية يف احلجاز يف القرن الرابـم: مغريب  حممد عـلي) ٤(

 . ١٢٣ص 
الكتاتيب يف احلرمني الشريفني وما حوهلا ، بـريوت ، دار  : دهيش بن عبد اللطيف بن عبد اهللا ) ٥(

 . ١٢٣ م ، ص١٩٩٧/ هـ ١٤١٨،  ٣عة والنشر والتوزيع ، ط خضر للطبا
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ومـدة الدراسة يف الكتاتيب مل تكن حمدودة ؛ لكنها يف الغالب ال تزيد عن سنتني كحد 
أدىن ، وال تزيد عن ست سنوات كحد أعلى ؛ خاصة إذا أراد ويل أمر الطالب أن يكمل 

  .)١(ابنه حفظ القرآن وجتويده
تاتيب على تعلم حروف اهلجاء وسور القرآن الكرمي ، وأول وكان التعليم مقصوراً يف الك

سورة يبدأ الطالب قراءا الفاحتة والناس ، ويستمر يف حفظ قصار السور حىت حيفظ جزء 
عم ويتعلم شيئاً من القراءة والكتابة واإلمالء واخلط ومبادئ احلساب كل تلميذ حسـب  

تقع يف قرى املدينة وضواحيها فكانت على وأما الكتاتيب اليت .  )٢(قدرته ودرجة استيعابه
  .)٣(نطاق ضيق ال يتجاوز يف الغالب سورة الفاحتة وسور الصالة

  وكان لكل تلميذ لوح خاص مصنوع من اخلشب للقراءة والكتابة والواجبات األخرى
  ، والطالب جيلسون على األرض )٤(خمتلفة األحجام على حسب قدرة الطالب على محله

  .)٥(ر أو احلنابلاملفروشة باحلص
وكانت الكتاتيب يف املدينة بعضها يف املسجد النبوي ، وبعضها اآلخر يف غرفة من غرف 

، وكانت تضيق بالطلبة ؛ فال يقل عـددهم عـن    )٦(أحد املنازل تعود لصاحب الكتاب
  .)٧(اخلمسني أو الستني طالباً

                                                 
 . ٦١الكتاتيب يف احلرمني الشريفني وما حوهلا ، ص : عبد اللطيف بن عبد اهللا بن دهيش ) ١(
هــ ،  ١٣٨٢، يف مجـادى األوىل  ٥، ج  ٢٣د ـل ، جملـجملة املنه: عبد احلق نقشبندي ) ٢(

 . ٤٣٢التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ؛ ناجي األنصاري  ٢٨٠ص 
 . ٧١التعليم يف مكة واملدينة آخر العهد العثماين ، ص : شامخ حممد عبد الرمحن ال) ٣(
 . ٤٣١التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٤(
؛ نـاجي   ٤٦الكتاتيب يف احلرمني الشريفني ومـا حوهلـا ، ص   : ش ـعبد اللطيف بن دهي) ٥(

 . ٤٣٠التعليم يف املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
ة يف احلجاز يف القرن الرابع عشر اهلجـري ،  ـالمح احلياة االجتماعيـم: مغريب  حممد عـلي) ٦(

 . ١٢٣ص 
ة يف احلجاز يف القرن الرابع عشر اهلجـري ،  ـالمح احلياة االجتماعيـم: مغريب  حممد عـلي) ٧(

 . ١٤صور وذكريات عن املدينة املنورة ، ص : ؛ عثمان حافظ  ١٢٣ص 
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د يستعني مبدرس آخر وصاحب الكتاب يقوم مبهنة التدريس جلميع الطالب يف كتابه ، وق
يساعده يطلق عليه أستاذ ، بينما يف الغالب يستعني باملتفوقني من طالبه لتدريس الطالب 

  .)١(املبتدئني ويطلق عليه اسم العريف ويشرف على الكتاب يف أثناء غيابه
  : )٢(والكتاتيب يف املدينة املنورة تنقسم إىل قسمني ؛ مها

 األمر بدفع خمصص أسـبوعي أو شـهري لشـيخ    حبيث يقوم ويل: كتاتيب أهلية  – ١
الكتاب نظري تعليم ابنه ، وذلك حسب ما يتفق عليه ، وأحياناً يترك ذلك لـويل األمـر   

  .ومقدرته دون قيد أو شرط 
وهذه الكتاتيب تنفق عليها الدولة منذ عهد مديرية املعارف عام :  )٣(كتاتيب أمريية – ٢

  .لمني والعاملني فيهام ، وتسلم رواتب املع١٩٢٥/ هـ ١٣٤٤
وأشرفت الدولة على الكتاتيب املوجودة يف املدينة ؛ حيث كلفت مديرية املعارف مـدير  

م باإلشراف على الكتاتيـب ،  ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨املدرسة االبتدائية باملدينة املنورة عام 
ومتابعة وتوجيه املعلمني فيها ، وتعليمهم طرق التدريس احلديثة ، ومتابعة االلتزام بذلك ، 

إجنازاا ، وحتديد موعد ألداء اختبارات الطالب ا ، ورفع أمساء الطالب الذين سـوف  
م تطورت الدراسة بالكتاتيـب ؛  ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ويف عام .  )٤(يؤدون االمتحانات

فاستبدلت األلواح اخلشبية بالسبورة والكتب املدرسية ، وعدلت املناهج حىت تتناسب مع 
  .)٥(على الكتاتيب ، فأصبح معظمها يشبه املدارس التحضريية احلديثةالتطور الذي أدخل 

                                                 
؛ نـاجي   ٤٩ن ومـا حوهلـا ، ص   ـلكتاتيب يف احلرمني الشريفيا: عبد اللطيف بن دهيش ) ١(

 . ٤٣١التعليم يف املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
 . ٤١٨التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٢(
مصطلح يطلق على مجيع املدارس والكتاتيب اليت تشكلها مديرية املعارف وتشـرف  : األمريية ) ٣(

/ هــ  ١٣٦١إىل  م١٩٣٩/ هــ  ١٣٥٨البتدائية من سنة صبح يطلق على املرحلة اعليها ، مث أ
جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينـة  : صاحل بن عبد اهللا الربكات : انظر . م ١٩٤٢

 . ٣٤٣املنورة ، ص 
نـاجي   ؛ ٤١ – ٤٠الكتاتيب يف احلرمني الشريفني وما حوهلا ، ص : عبد اللطيف بن دهيش ) ٤(

 . ٤١٩التعليم يف املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
 . ٤٢الكتاتيب يف احلرمني الشريفني وما حوهلا ، ص : عبد اللطيف بن دهيش ) ٥(
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م بلغ عدد الكتاتيب األمريية ثالثة كتاتيب أمريية يف داخل ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ويف عام 
  : )١(معلمني ؛ وهي) ٦(تلميذاً ، و ) ١٦٥(املسجد النبوي الشريف ، ا 

  )٣٣(عدد الطالب كتاب الشيخ حممد الرحايل                       - ١
  )١٩(كتاب الشيخ مصطفى فقيه                      عدد الطالب  - ٢
  )١١٣( كتاب الشيخ حممد التابعي                       عدد الطالب - ٣

  .ويساعده كلٌّ من الشيخ سعيد السندي والشيخ حامد مرشد والشريف إدريس هاشم 
معلمـني ؛  ) ٧(تلميـذاً ، و  ) ١٥٢(ب ، فيها كتاتي) ٦(أمـا الكتاتيب األهلية فعددها 

  :وهي 
  )٧(كتاب الشيخ عبده أبو خضري         عدد الطالب  – ١
  )١١(كتاب الشيخ عبيد النيازي            عدد الطالب  – ٢
  )٢٦(كتاب الشيخ حامد شيخ             عدد الطالب  – ٣
  )٤٢(كتاب الشيخ عبد القادر بشري        عدد الطالب  – ٤
  )٤٣( كتاب الشيخ حامد بن الشيخ سعيد    عدد الطالب – ٥
  )٢٣(كتاب الشيخ حسن والشيخ خليل     عدد الطالب  – ٦

والكتاتيب اليت تقع خارج املسجد النبوي أنشأها املعلمون جبهودهم الشخصية ، ومنها ما 
بتحفيظ  –عز وجل  –أنشأه أهل اخلري واألثرياء وحمبو العلم ابتغاء األجر والثواب من اهللا 

الطالب القرآن الكرمي ، وتعليمهم القراءة والكتابة وبعض العلوم اليسرية ، أو مقابل مبلغ 
زهيد يدفعه أولياء األمور يف اية كل أسبوع أو شهر دون قيد أو شرط ، وإمنـا يرجـع   

  .)٢(ذلك إىل قدرة ويل أمر الطالب وإمكانياته

                                                 
أخذت هذه اإلحصائية من اإلحصاء الذي رفعه مدير املدرسة االبتدائية باملدينة املنورة إىل مدير ) ١(

ن مصطفى اجلودي وأمحـد عـزت   ـحس: انظر  .هـ ١٣٤٩/  ٥/  ٨رف العمومية بتاريخ املعا
/ هــ  ١٤٠٦،  ١دة ، دار األصـفهاين ، ط  تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج: الصاحل 
 . ١٤٦، ص  ٥م ، ج ١٩٨٥

 . ٤٢٨التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٢(
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كومة السعودية تطلب من أصحاب هذه الكتاتيـب  ومل تكن السلطات يف املدينة قبل احل
موافقتها على فتح مكاتب تعليم الصبيان ، كما أا مل تضع أي شـروط أو مـؤهالت   
خاصة بذلك ؛ بل كان بإمكان أي شخص لديه إملام بالقراءة والكتابة أن يفـتح كتابـاً   

ه إقفاله مىت مـا أراد  لتعليم الصغار يف زاوية املسجد أو يف مرتله اخلاص ، كما أنه بإمكان
وعند إنشاء مديرية . ، وهذا يفسر لنا اختالف أعداد الكتاتيب من مصدر إىل آخر )١(ذلك

املعارف أصبحت هي املسؤولة عن املدارس ، فلم تسمح بالتدريس يف املنازل إال بعد أخذ 
  .)٢(اإلذن منها ، وخضوعها ألنظمة املديرية وإشرافها عليها

املعارف إىل أن الكتاتيب نشطت حىت منتصف القرن الرابع عشـر   وتشري تقارير مديرية
، ومع توسع الدولة يف فتح املدارس واإلقبال الشديد عليهـا ، طلـب بعـض    )٣(اهلجري

العاملني يف الكتاتيب أن ينضموا بكتاتيبهم إىل املدارس التحضريية ؛ كما حدث مع كتاب 
 ١٣نضمامه إىل املدارس التحضريية يف الشيخ حممد سامل الذي وافق جملس املعارف على ا

  .)٤(م١٩٣٠مايو  ١٢/ هـ ١٣٤٨ذي احلجة 
م ، مث ١٩٥٣/ هــ  ١٣٧٣واستمرت الكتاتيب يف املدينة املنورة تقوم بدورها حىت عام 

أخذت يف التالشي واالنتهاء مع انتشار املدارس النظامية احلكومية اليت أسستها الدولـة ،  
، واملباين املدرسية احلديثة ، واملكافآت التشجيعية ، واملعلمـني   ووفرت هلا املناهج املناسبة

  .)٥(املؤهلني
وكان هناك كتاتيب للطالبات يف املدينة املنورة يف بيوت املدرسات ، يتعلمن فيها القرآن 
الكرمي تالوة ، مع حفظ بعض األجزاء ، وأحياناً حفظ القرآن كامالً ، وذلـك حسـب   

                                                 
 . ٥٠يفني وما حوهلا ، ص الكتاتيب يف احلرمني الشر: عبد اللطيف بن دهيش ) ١(
لقـرى ،  جريدة أم ا: انظر  .هـ ١٣٤٦م توحيد املناهج الصـادر عام من نظا ٥ – ١املادة ) ٢(

 . ٢هـ ، ص ١٣٤٦صفر  ٢١، يف  ١٤٠عدد 
 .٤١التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : حممد عبد اهللا السلمان ) ٣(
التعليم يف : ؛ ناجي األنصاري  ١١٧ملكة ، ص تطور التعليم بامل: حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٤(

 . ٤٢٣املدينة املنورة ، ص 
 . ٤١٧التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٥(
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الوة على تعليمهن القراءة والكتابة وبعض أحكام الصالة والصيام رغبة ويل أمر الطالبة ،ع
  .)١(واحلساب والسرية النبوية واألشغال اليدوية املرتلية

  : )٢(م١٩٣١/ هـ ١٣٤٩ومن كتاتيب الطالبات يف عام 
  .طالبة ) ٣٥(كتاب فخرية بالشونه وفيها  – ١
  . طالبة) ٤٥(كتاب فاطمة هامن يف الساحة ، ويدرس فيها  – ٢

؛ لعدم وجود مدارس هلن ، ويدل على ذلـك   توكان اإلقبال كبرياً على كتاتيب الطالبا
شـوال   ١٦تقرير شيخ طائفة الفقهاء والقراء باملدينة املنورة إىل معتمدية املعارف ا يف 

، ) ٣٥٣(م وقد ورد فيه أعداد الطالب يف الكتاتيـب  ١٩٣٧ديسمرب  ١٩/ هـ ١٣٥٦
  : )٣(يف ستة كتاتيب ؛ هييدرسن ) ٥٠٠(والطالبات 

  .كتاب فخرية هامن  – ١
  .كتاب الشيخة أمينة  – ٢
  .كتاب الشيخة فاطمة هامن  – ٣
  .كتاب الشيخة فاطمة خليل  – ٤
  .كتاب الشيخة سلمى بنت احلاج سليم  – ٥
  .كتاب الشيخة زهرة النارية  – ٦

  :املرحلة االبتدائية 
املرحلة التحضريية ، واملرحلة االبتدائية ، : تني كانت الدراسة االبتدائية تشتمل على مرحل

م لتصبح مدة الدراسة فيها ست سنوات بدالً ١٩٤٢/ هـ ١٣٦١وقد مت إدماجهما عام 
  .)٤(من سبع سنوات

                                                 
 . ٤٦،  ٤١الشريفني وما حوهلا ، ص  الكتاتيب يف احلرمني: اهللا بن دهيش عبداللطيف بن عبد) ١(
 . ١٤٤، ص  ١ململكة العربية السعودية ، ج تطور التعليم با: حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٢(
 . ٤٩ – ٤٨، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٣(
  . ١١٥، ص  ١تطور التعليم باململكة ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٤(
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  :املرحلة التحضريية  –أ 
هي مرحلة تسبق املرحلة االبتدائية ، وكانت موجودة يف املدينة املنورة من العهد العثماين 

ة الشريف حسني ، وعند قيام مديرية املعارف أبقت على هذا النـوع مـن   وعهد حكوم
، وكان الطالب ال يلتحق ا إال بعد أن يكون قد قطع شوطاً مـن التعلـيم يف   )١(التعليم

، وأن يكون بلغ سن السادسة من عمره ، ويف حاالت يقبل يف سن اخلامسـة  )٢(الكتاتيب
ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات ، يـدرس   ،)٣(إذا كان لديه مقدرة على حفظ الدروس

فيها الطالب مبادئ القراءة والكتابة وبعض سور القرآن الكرمي ومعرفة الصالة والعبـادة  
  .)٤(ومعرفة احلساب ، ويعد الطالب لاللتحاق باملدرسة االبتدائية

م صدر نظام املدارس الـذي قـرر أن   ١٩٢٩يناير  ٢٠/ هـ ١٣٤٧شعبان سنة  ٩ويف 
دارس التحضريية العلوم الدينية واللغة العربية واخلط واحلساب واهلندسة والرسم يدرس بامل

ومبادئ اجلغرافيا والسرية  -مل حيدد النظام لغة ، ويظهر أا اللغة اإلجنليزية  -ولغة أجنبية 
  .)٥(النبوية ومبادئ التاريخ اإلسالمي

                                                 
 .٢١١، ص التعليم يف عهد امللك عبد العزيز : حممد عبد اهللا السلمان ) ١(
 . ٤٦٢التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٢(
التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز نشأته وتطوره ، حبث : عبد اللطيف بن دهيش ) ٣(

مقدم للمؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود 
هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مـرور  ١٤٠٦ربيع األول من عام  ٢٣إىل  ١٩ية يف الرياض من اإلسالم

؛ صـاحل بـن    ٧٣١، ص ٣هـ ،ج ١٤١٩ملكة العربية السعودية شوال مائة عام على تأسيس امل
 . ٣٤٤جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة النبوية ، ص : عبداهللا الربكات 

م احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز نشأته وتطـوره ،  ـالتعلي: بن دهيش  عبد اللطيف) ٤(
 . ١١٦، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : ؛ حسن اجلودي وأمحد صاحل  ٤٩ص 

تعليــم االبتـدائي ،   فصول من تاريخ التعليم باململكة العربية السعودية ، ال: وزارة املعارف ) ٥(
تاريخ التعليم يف عهد امللك  :؛ عبد اللطيف بن دهيش  ٤٦م ، ص ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٦ض ، الريا
 . ٤٩العزيز نشأته وتطوره ، ص عبد
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م بتخفيف املنهج ١٩٣١يناير  ٦/ هـ ١٣٤٩شعبان  ١٧يف  ٢٩١١وصدر أمر سامٍ رقم 
يف املدارس التحضريية ، وذلك حبذف مواد األشياء والصحة والرسم وتقومي البلدان ، وأن 

  .)١(تضاف حصصها إىل مادة القرآن والتوحيد
م وضع نظام للمدارس التحضريية لتنظيم الدراسـة فيهـا   ١٩٣٣/ هـ ١٣٥٢ويف عام 

  : )٢(بشكل أدق وأمشل ، وأبرز ما جاء فيه
  .مدة الدراسة ثالث سنوات  تكون – ١
  .تكون مدة السنة الدراسية عشرة أشهر  – ٢
مخسة دروس يف السنة األوىل عدا يوم اخلميس  عدد الدروس اليومية يف هذه املدارس – ٣

  .فثالثة دروس ، وستة دروس يف السنتني الثانية والثالثة ويوم اخلميس أربعة دروس 
دقيقة يف السنتني الثانيـة  ) ٥٠(السنة األوىل ، و  دقيقة يف) ٤٠(تكون مدة الدراسة  – ٤

  .والثالثة 
/  ١/  ١٤م صـدر األمر العايل برقم ١٩٣٩أكتـوبر  ٨/ هـ ١٣٥٨رمضـان  ٥ويف 

بنظام املدارس األمريية الذي نص على توحيد املدارس التحضريية واالبتدائيـة يف  ١٣٥٨
اسة يف املرحلة التحضريية بـثالث  مدرسة واحدة باسم املدارس األمريية ، وحدد مدة الدر

  .)٣(سنوات ، ويف املرحلة االبتدائية بأربع سنوات ، وكان له نظام خاص
م حدث تطور مهم يف هذه املرحلـة ؛ فبعـد أن كانـت    ١٩٤٢/ هـ ١٣٦١ويف عام 

أدجمت وأطلق عليهـا اسـم   ) املرحلة التحضريية واملرحلة االبتدائية ( مرحلتني دراسيتني 
تدائية ، ومدة الدراسة فيها ست سنوات ، وأحلقت السنة السابعة االبتدائيـة  املرحلة االب

م ١٩٤٣ – ١٩٤٢/ هــ  ١٣٦٢ - ١٣٦١باملرحلة الثانوية ، ويف هذه السنة الدراسية 
                                                 

 . ٤٦٤التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ١(
هـ ، معهـد اإلدارة ؛ عبـد اهللا عبـد ايـد     ١٣٥٢/  ٨/  ١٢، يف  ٥١٧١أمر سامٍ رقم ) ٢(
ر االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية أصوهلا جذورها أولياا ، جـدة ، دا  :دادي ـالبغ

 . ٢٤٨، ص  ١م ، ج ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٦،  ٣الشروق ، ط 
ربيـع   ٢٣، يف  ٨٠٦عدد ؛ و ٢هـ ، ص ١٣٥٩حمرم  ٨، يف  ٧٩١لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٣(

م املنظم يف عهد امللك عبد العزيز نشأته التعلي: ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ٥هـ ، ص ١٣٥٩اآلخر 
 .٥٤وتطوره ، ص 



‐ ٣٢٧  - 
 

اختبار للسنة الرابعة االبتدائية والسابعة بالنسـبة  : كان هناك اختباران للشهادة االبتدائية 
جحون يلتحقون بالسنة الثانية الثانوية ، واختبار السنة السادسـة  للمرحلة االبتدائية ، والنا

  .)١(االبتدائية يلتحقون بالسنة األوىل الثانوية
 – ١٩٢٦/ هــ  ١٣٦١ - ١٣٤٤واملدارس التحضريية املوجودة يف املدينة من عـام  

  :م هي ١٩٤٢
  : املدرسة التحضريية األوىل – ١

اجلهة الشمالية من غرف املسـجد   م ، وكانت تقع يف١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤أسست عام 
  .)٢(النبوي ، مث انتقلت إىل غرف الدور األول من املدرسة الناصرية

/ هــ  ١٣٥٥الصـادر يف عـام   " البالد العربية السعودية " ويذكر فؤاد محزة يف كتابه 
  .)٣()١٢٥(وطالا ) ٥(م أن عدد معلميها ١٩٣٦

/    هــ  ١٣٦٤سنــة  حـىت   )٤(وقـد تـوىل إدارا مـاجد أنــور عشقــي  
  .)٥(م١٩٤٥

                                                 
 . ٤٦٣ – ٤٦٢التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ١(
 . ١٤٦ – ١٤٥، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ٢(
 . ٢٢٨البالد العربية السعودية ، ص : فؤاد محزة ) ٣(
ظ القـرآن يف سـن   ـم ، حف١٨٨٣/ هـ ١٣٠١يف املدينة عام ولد : اجد أنور عشقي ـم) ٤(

ـ   ـ ـمبكرة ، ودرس يف املسجد النبوي ، عني مدرساً يف املدرسة الرشـيدية يف ج د ـدة يف العه
ة التحضريية املنصورية ، ـوم الشرعية ، مث توىل إدارة املدرسـة العلـركي ، ودرس يف مدرسـالت

شـعبان سـنة   تـويف يف  ، تقل إىل إدارة التعليم باملدينـة  ة النجاح ، مث انـن مديراً ملدرسـمث عي
ـ : د أمني مرشد ـأمح: انظر . م ١٩٦٤ديسمرب / هـ ١٣٨٤ ،  ٢ة ، ج ـطيبة وذكريات األحب

 . ٧٩ – ٧٠ص 
، مث أمني مرشد  م١٩٥٠ – ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٩ – ١٣٦٤مث توىل إدارا صاحل األمخيمي من ) ٥(

 – ١٩٥٢/ هــ  ١٣٧٣ – ١٣٧١سـناري مـن    م ، مث عبد احلميد١٩٥٢/ هـ ١٣٧١حىت 
  . ١٤٨، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد : انظر  .م ١٩٥٤
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م حتول امساها إىل املدرسة املنصـورية  ١٩٤٢ – ١٩٤١/ هـ ١٣٦١ -١٣٦٠ويف عام 
  .)١(االبتدائية

  : املدرسة التحضريية الثانية  – ٢
كـانت يف الدور الثاين فوق الكتاتيب يف احلرم النبوي ، وكان أمحد صـقر مسـؤوالً   

ـ ١٣٤٨، وبلغ عدد طالا عـام   )٢(عنها طالبـاً ، ويف عـام   ) ١٥٨(م ١٩٣٠/  هـ
، واستمرت  )٣(طالباً) ١٧٢(طالباً ، وقيل ) ١٦٥(م زاد عددهم إىل ١٩٣١/ هـ ١٣٤٩

م حني أدجمت مـع املرحلـة   ١٩٤٢/ هـ ١٣٦١املدرسة التحضريية يف عملها حىت سنة 
  .)٤(االبتدائية وعرفت باملدرسة الناصرية

  :مدرسة قباء التحضريية  – ٣
م الشيخ عبد الكرمي الكردي ، وهلـا بـواب   ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧يها عام كان املعلم ف

  .)٦(طالباً) ٢١(م ١٩٣١/ هـ ١٣٤٩، وبلغ عدد طالا عام )٥(واحد
  :مدرسة اجلرف التحضريية  – ٤

م الشيخ حممد علي الكراين ، وبلغ عدد طالـا  ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧كان املعلم ا سنة 
  .)٧(طالب) ٦(م ١٩٣١/ هـ ١٣٤٩عام 

                                                 
 . ٢١٤ – ١٤٨، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ١(
 . ٧٢، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ٢(
 . ١١٨، ص  ١لتعليم باململكة العربية السعودية ، ج تطور ا: حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٣(
 . ٣٤٨جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم باملدينة املنورة ، ص : صاحل عبد اهللا الربكات ) ٤(
،  ١٩٥، ص  ١تطور التعليم باململكة العربيـة السـعودية ، ج   : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٥(

ود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة النبوية ، ـهج: احل عبد اهللا الربكات ـ؛ ص ٣٣٣
 . ٣٤٨ص 

 . ١١٨، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٦(
،  ١١٨، ص  ١تطور التعليم باململكة العربيـة السـعودية ، ج   : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٧(

جهود امللك عبد العزيز يف نشـر التعليم العـام باملدينـة   : اهللا الربكات  ؛ صاحل عبد ١٩٥،  ١٤٦
  .  ٣٤٨النبوية ، ص 
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  :مدرسة العوايل التحضريية  – ٥
  .)١(م وبواب واحد١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦كان ا معلم واحد سنة 

  :مدرسة العنربية التحضريية  – ٦
م ، وبلغت رواتب موظفيهـا  ١٩٣١ – ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ - ١٣٤٨أنشئت يف عام 

  .)٢(قرشاً أمريياً) ١٥٤٠(
  : املرحلة االبتدائية  –ب 

/ هــ  ١٣١٠البتدائية يف أواخر العهد العثماين ، ففي عام عرفت املدينة املنورة املدارس ا
م أسست ثالث مدارس ابتدائية ، تشتمل كل مدرسة على ستة فصـول ، وأول  ١٨٩٣

، ويف عهد حكومة األشراف أسسـت املدرسـة   )٣(مدرسة ابتدائية هي املدرسة الراشدية
  .)٤(م١٩٢٢/ هـ ١٣٤٠الراقية وتوىل إدارا حسني طه عام 

د السعودي ازدهر التعليم االبتدائي ، وكان أكثر تنظيماً ، وأغزر علماً ، وكانت ويف العه
م حتـت إشـراف   ١٩٢٦/ هــ  ١٣٤٤أول مدرسة أنشئت هي املدرسة الناصرية عام 

  .)٥(عبدالقادر شليب

                                                 
 .٣٣٣، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ١(
 . ٣٣٦، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٢(
: ؛ حممد عبد الرمحن الشـامخ   ١٦٦صور وذكريات عن املدينة املنورة ، ص : عثمان حافظ ) ٣(

 . ٧٤التعليم يف مكة واملدينة أواخر العهد العثماين ، ص 
صور : ؛ ياسني أمحد اخلياري  ١٨٦،  ١٦٢ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(

 .١٨٠ة ، ص صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنور
ربيـع   ١٠، يف  ٩٢عـدد   ؛ جريدة أم القرى ، ١٣املدرسة الناصرية ، ص : وزارة املعارف ) ٥(

عاماً ، جدة ، شـركة   ٥٠مدرسة طيبة الثانوية : ؛ حممد صاحل البليهثي  ٢هـ ، ص ١٣٤٥األول 
  . ٣٨م ، ص ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦،  ١ة والنشر ، ط املدينة املنورة للطباع
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وأول منهج ابتدائي طبق هو املنهج الذي أعده مدير املعارف الشيخ حممد كامل القصاب 
  : )١(، وكان يهتم باجلوانب التالية م١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥عام 
  .عنايته بالعلوم الدينية  – ١
حرصه على تزويد الطالب بقدر كاف من العلوم ميكنه من خدمة الوطن بصـورة   – ٢

  .أفضل 
  .تأكيده على تنمية الروح اإلسالمية والعربية  – ٣
سـته حمبـاً   عنايته بتنمية االجتاهات وخاصة حب الوطن ، فالطالب يتخرج بعد درا – ٤

  .للوطن عن قناعة ال عن جهل 
وكانت مدة الدراسة باملرحلة االبتدائية أربع سنوات ، ينقل إليها الطالب بعد أن أمضـى  
ثالث سنوات يف التحضريية ، ومدة السنة الدراسية عشرة أشـهر ، واحلصـة مخسـون    

  .)٢(دقيقة
القرآن الكـرمي  : لعربية ؛ مثل ويدرس الطالب يف املرحلة االبتدائية مواد العلوم الشرعية وا

والتوحيد واحلديث والفقه والنحو واإلنشاء واألدب ، باإلضافة إىل احلساب واجلغرافيـا  
  .)٣(والعلوم والسرية والتاريخ اإلسالمي والرسم

م صدر نظام املدارس ، ويتكون هذا النظام مـن سـبعة   ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧ويف عـام 
  :)٤(هم ما جاء فيهمادة ، وأ) ٨٨(أبواب ، وحيتوي على 

حدد النظام واجبات كل من املدير واملعاون واملدرس والطالب ، والعالقة فيما بينهم  – ١
  .حلسن سري املدرسة ، وفيما بني املدرسة ومديرية املعارف 

                                                 
فصول : ؛ وزارة املعارف  ١هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ١٠، يف ٩٢قرى ، عدد ال جريدة أم) ١(

 . ٣٨م االبتدائي ، ص ييف تاريخ التعليم باململكة التعل
 . ٥١ – ٤٥فصول من تاريخ التعليم باململكة ، التعليم االبتدائي ، ص : وزارة املعارف ) ٢(
يف عهد امللك عبد العزيز نشأته وتطـوره ،   م احلكومي املنظمـالتعلي: عبد اللطيف بن دهيش ) ٣(

 . ٢١٤التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : ؛ حممد عبد اهللا السلمان  ٥٥ص 
،  ٢١لقرى ، عدد هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم ا١٣٤٧/  ٨/  ٩، يف  ١٨٤١أمر سامٍ رقم ) ٤(

تعليم باململكـة ، التعلـيم   فصول يف تاريخ ال :؛ وزارة املعارف  ٢هـ ، ص ١٣٤٧شعبان  ٧يف 
 . ٤١ – ٣٩االبتدائي ، ص 
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مدارس احلكومة مفتوحة أبواا لكل طالب بصرف النظر عن جنسيته ، وقوامها يف  – ٢
  .تعلم الدين اإلسالمي 

  .تقوم كل مدرسة حتت إشراف املدير باستعمال الدفاتر املتعلقة بقيد الطالب  – ٣
سنة ، كما أنـه ال  ) ١٦(حدد النظام سن القبول يف املدارس االبتدائية بعدم جتاوز  – ٤

  .من العمر ) ٢٢(جيوز البقاء فيها ملن جتاوز سنه 
حلصص يف مجيع الصفوف مدة الدراسة يف املدارس االبتدائية أربع سنوات ، وعدد ا – ٥

  .ست حصص ، ومدة احلصة مخسون دقيقة 
  .حدد عقوبات الطالب يف حال تقصريهم أو يف حال خروجهم عن األدب  – ٦
بني أنواع االمتحانات وضوابطها واجلهات اليت تشرف عليها طبقاً للنظام ، وكـان   – ٧

  .جيرى امتحان حتريري وشفوي كل اية ثالثة أشهر 
م الذي أكمل ١٣٩٣/ هـ ١٣٥٨ذا النظام حىت صدر نظام املدارس عام استمر العمل 

نظام املدارس السابق ، وأدخل بعض التعديالت عليه ، فقد أكد على جمانيـة التعلـيم ،   
وحدد الدراسة يف املدارس التحضريية بثالث سنوات ، واالبتدائية بأربع سنوات ، ومسـح  

  .)١(ن ست ضرباتبالعقاب البدين على أال تزيد الضربات ع
أكتـوبر   ٢٨/ هــ  ١٣٥٨رمضـان   ١٥يف  ٥٨/  ١/  ١٤وصدر األمر السامي رقم 

. م بإدماج املدارس التحضريية واالبتدائية ، وإطالق اسم املدارس األمريية عليهـا  ١٩٣٩
، واستمر العمل )٢(وصدر نظام حيدد سري الدراسة يف تلك املدارس واملواد اليت تدرس فيها

م ؛ حيث أدجمت املرحلتان التحضريية واالبتدائية ١٩٤٢/ هـ ١٣٦١ىت عام ذا النظام ح

                                                 
التعليم : ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ١٨نظام وسياسة التعليم يف اململكة ، ص : سليمان احلقيل ) ١(

التعليم يف عهـد  : يمـان ؛ حممد عبد اهللا السل ٥٥احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
السـعودية عـام    ناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربيةالعزيز ، طبعة خاصة مبامللك عبد
 . ٢٠٥م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

ربيـع   ٢٣، يف  ٨٠٦عدد ؛ و ٢هـ ، ص ١٣٥٩حمرم  ٨، يف  ٧٩١لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٢(
فصول يف تاريخ التعليم باململكة ، التعليم االبتدائي ، : ؛ وزارة املعارف  ٥هـ ، ص ١٣٥٩اآلخر 

 . ٥٧ص 
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وأطلق عليها اسم املرحلة االبتدائية ، وأصبحت مدة الدراسة فيها ست سنوات بدالً مـن  
  .)١(سبع سنوات يف السابق

وسأحاول إلقاء الضوء على بعض املدارس االبتدائية اليت ظهرت يف املدينة املنورة من عام 
  .م ١٩٥٣ – ١٩٢٦/ هـ ١٣٧٣ – ١٣٤٤

  :املدرسة الناصرية  – ١
م كأول مدرسة ابتدائية يف العهد السعودي ، وحتـت  ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤أسست عام 

إشراف عبد القادر شليب ، وقد كانت تقع عند باب ايـدي مشـال شـرق املسـجد     
  .)٢(النبوي

و عبارة عن فناء حتيط بـه  وكان بناؤها قدمياً من احلجارة يرجع إىل العهد العثماين ، وه
احلجرات من جهاته الثالث ، خصص منه الطابق الثاين للمدرسة اليت توفر فيها األثـاث  

  .)٣(املدرسي
) ٣(طالبـاً ، يعلمهـم   ) ٤٢(م ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤وبلغ عدد طالا عند افتتاحها عام 

يف املدينـة منـذ   وكانت املدرسة الناصرية االبتدائية مبثابة معتمدية للمعارف .  )٤(معلمني
م ، فقد كان مديرها مسؤوالً أمام مديرية املعارف ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠تأسيسها إىل عام 

عن إدارة شؤون املدارس واملؤسسات العلمية يف منطقته ، ويشرف على سري التـدريس  

                                                 
اللطيف بن ؛ عبد ٥٧التعليم االبتدائي ، ص  فصول يف تاريخ التعليم باململكة ،: وزارة املعارف ) ١(

التعلـيم يف املدينـة   : ؛ ناجي األنصاري  ٥٦التعليم املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : دهيش 
 . ٤٧١ – ٤٧١املنورة ، ص 

املدرسة : ؛ وزارة املعارف  ٢هـ ، ص ١٣٤٥ربيع األول  ١٠،  ٩٢ى ، عدد جريدة أم القر) ٢(
 . ١٣الناصرية ، ص 

جهود امللـك عبـد   : ؛ صاحل عبد اهللا الربكات  ٢٧٦املدرسة الناصرية ، ص : وزارة املعارف ) ٣(
، أنشئ املبىن يف العهـد العثمـاين    . ٣٥٣ – ٣٥٢العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة النبوية ، ص 

أمحد أمـني  : انظر  .شراف أحدثت فيه املدرسة الراقية ويف عهد األ، عدادية وكانت فيه املدرسة اإل
 . ٢١٤، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : مرشد 

 . ١٧٨املدرسة الناصرية ، ص : وزارة املعارف ) ٤(
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مبوجب املناهج املقررة ومتابعة املوظفني واملعلمني ، ويعمل مبوجب أنظمة املعارف العامة 
  .)١(مات الصادرة إليهوالتعلي

؛ مما يشـري إىل إقبـال    )٢(طالباً) ٣٣٧(م إىل ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠وزاد عدد طالا عام 
  .)٣(الطالب عليها لتطورها وحتديث منهجها ، وتركيزها على املسؤوليات التربوية

  :املدرسة املنصورية  – ٢
مدة ست  م باسم املدرسة التحضريية األوىل واستمرت١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤أسست عام 
م أضيف إليها سنة دراسية رابعة ، فأصبحت ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠ويف عام ، عشرة سنة 

مدرسة ابتدائية ، وأطلق عليها اسم املدرسة املنصورية االبتدائية نسبة لألمري منصور بـن  
  .)٥(طالباً) ٢٩٧(م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠، وبلغ عدد طالا عام  )٤(عبد العزيز

  : مدرسة النجاح النموذجية – ٣
م برخصة مـن  ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣يف منتصف شعبان عام  )٦(أسسها األستاذ عمر عادل

مديرية املعارف يف منـزله بباب ايدي بغرفة واحدة مث بغـرفتني ، وكانـت مدرسـة    
                                                 

 – ٣٥٤جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينـة النبويـة ، ص   : صاحل الربكات ) ١(
٣٥٥ . 

، يف صـفر   ٨، ج  ٦حلـج ، سـنة   جملـة ا : انظر  .هـ ١٣٧٠بيان مديرية املعارف لعام ) ٢(
 . ٤٩٣هـ ، ص ١٣٧٢

 . ٣٨عاماً ، ص  ٥٠مدرسة طيبة الثانوية : حممد صاحل البليهشي ) ٣(
 . ٣٥٧جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة النبوية ، ص : صاحل الربكات ) ٤(
هـ ، ١٣٧٢، صفر  ٨، ج  ٦ج ، سنة جملة احل: انظر . هـ  ١٣٧٠ديرية املعارف عام بيان م) ٥(

 . ٤٩٣ص 
م بديار بكر بتركيـا ، ودرس  ١٨٦٨/ هـ ١٣١٦ولد عام : براهيم ذو الفقار ر عادل إـعم) ٦(

نية ، هاجر والتحق باملدرسة العسكرية بإسطنبول ، وشارك يف حرب فلسطني مع الدولة العثمافيها ، 
ني مديراً م لإلقامة فيها ، مث درس يف مدرسة العلوم الشرعية ، وع١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧املدينة عام  إىل

ومعتمداً للمعارف يف صبيا ، وقد قدم استقالته وعاد إىل ، م ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠ملدرسة جيزان عام 
عسـكرية ، ويف  املدينة ، وعني يف الربيد ، مث درس يف الظهران اللغة اإلجنليزية ،ودرس يف املدرسة ال

طيبـة  : أمحد أمني مرشد : انظر . م رجع إىل املدينة وتفرغ ألعماله احلرة ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢عام 
 . ١٤٤، ص  ٢وذكريات األحبة ، ج 
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حتضريية فيها مخسة عشر طالباً ، وبعد ازدياد أعداد الطلبة استأجر مرتالً يف شارع العينية 
  .ليكون مقراً للمدرسة 

كانت املدرسة حتظى بتشجيع امللك عبد العزيز ومن وكيل أمري املدينة األمري عبد العزيز و
  .)١(بن إبراهيم ، ومن خلفه األمري عبد اهللا السديري

حتضريي ومدة الدراسة ثالث سنوات ، والقسم الثاين : والدراسة فيها تتكون من قسمني 
شعبة تعىن بتحفـيظ القـرآن الكـرمي    ويف املدرسة . ابتدائي ومدة الدراسة أربع سنوات 

م افتتحت املدرسـة  ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦م ، ويف عام ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣أسست عام 
  .)٢(قسماً ليلياً يقوم بتدريس اللغة اإلجنليزية

وملا كانت املدرسة من املشاريع اخلريية اليت ال ميكن ملؤسسها أن يقوم ا مبفرده ، طلـب  
ينظر يف مصاحل املدرسة ويشرف عليهـا ، واسـتمر    من أهل املدينة تشكيل جملس إداري

، وأصـبحت  )٣(م١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩الس يف عمله حىت تسلمتها مديرية املعارف عام 
طالباً ، ) ٢٣٦(م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠، وبلغ عدد طالا عام )٤(مدرسة النجاح األمريية

  .)٥(معلماً يقومون بتعليمهم) ١٣(و
  : مدرسة قباء االبتدائية  – ٤
غرفة ، وكانت ) ١٣(يف مبىن حكومي يتكون من  )٦(م١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨ست عام أس

م ، وبلغ عدد ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٤الدراسة فيها وفق منهج املدارس القروية الصادر عام 

                                                 
: ؛ حممد صاحل البليهشي  ١٤٥ – ١٤٢، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ،ج : أمحد أمني مرشد ) ١(

/ هــ  ١٤٠٢،  ١اض ، مطـابع الفـرزدق ، ط   لرياملدينة اليوم يف بداية القرن اخلامس عشر ، ا
 . ١٢٠، ص ١٩٨٢

 . ٣٦٣ – ٣٦٢جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم باملدينة النبوية ، ص : صاحل الربكات ) ٢(
 . ٣٦٤ – ٣٦٣جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم باملدينة النبوية ، ص : صاحل الربكات ) ٣(
 . ٢هـ ، ص ١٣٦١شوال  ٢٧،  ٩٣٢القرى ، عدد  جريدة أم) ٤(
ـ : وانظر  .هـ  ١٣٧٠ديرية املعارف عام ـبيان م) ٥( ، صـفر   ٨، ج  ٦ة احلـج ، سـنة   جمل

 . ٤٩٧ – ٤٩٣هـ ، ص ١٣٧٢
؛ نـاجي   ١٨٢صور من احلياة االجتماعية باملدينـة املنـورة ، ص   : اسني أمحد اخلياري ـي) ٦(

 . ٤٦٣التعليم يف املدينة املنورة ، ص : األنصاري 
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، ومل تستمر طويالً على النظام القروي ؛  )١(مبدرس واحد طالباً) ٣٤(افتتاحها طالا عند 
، وبلغ عدد طالـا  )٢(حيث زاد عدد طالا على ستني طالباً ، فأصبحت مدرسة ابتدائية

  .)٣(طالباً ، يدرسهم أربعة معلمني) ٩٠(م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠عام 
  :)٤("أيب بن كعب " مدرسة التجويد والقراءات  – ٥

ياري بطلب فتح مدرسة تعتين بالقرآن الكرمي وجتويده ، فصـدرت  تقدم أمحد ياسني اخل
م باسم مدرسـة  ١٩٣٣يوليو  ٢٨/ هـ ١٣٥٢ربيع اآلخر  ٥موافقة مديرية املعارف يف 

  .)٥(التجويد والقراءات
م ، وكانت بدايتها فصوالً ملحقـة  ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٧لكن املدرسة مل تفتح إال يف عام 

م مسيـت  ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨وار املسجد النبوي ، ويف عام بثانوية طيبة بدار اخلزينة جب
  .)٦(الكرمي نمبدرسة أيب بن كعب لتحفيظ القرآ

                                                 
 – ٣٦٨جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينـة النبويـة ، ص   : صاحل الربكات ) ١(

٣٦٩ . 
طالباً تتحول  )٦٠(املادة الثالثة من نظام املدارس القروية تنص على أن عدد الطالب إذا زاد عن ) ٢(

يخ التعليم باململكـة ، التعلـيم   فصول يف تار: وزارة املعارف : انظر  .املدرسة إىل مدرسة ابتدائية 
 . ٦٥االبتدائي ، ص 

ـ : انظر  .هـ ١٣٧٠إحصائية مديرية املعارف عام ) ٣( ، صـفر   ٨، ج  ٦ة احلـج ، سـنة   جمل
 .٤٩٧هـ ، ص ١٣٧٢

هــ ، وهـي   ١٣٧٠أعلنتها مديرية املعارف عام مل تكن من إحصائية املدارس االبتدائية اليت ) ٤(
ـ   : انظر . والنجاح وقباء  درسة الناصرية واملنصوريةـامل ، صـفر   ٨، ج  ٦نة جملـة احلـج ، س

 . ٤٩٣هـ ، ص ١٣٧٢
هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريـدة صـوت   ١٣٥٢/  ٤/  ٥، يف  ٢١عارف ، رقم قرار مديرية امل) ٥(

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٤ربيع اآلخر  ١٠، يف  ١٦٣عدد احلجاز ، 
؛ جملـة املنـهل ،    ٥، ص  هـ١٣٦٨ذي احلجة  ١، يف  ١٢٧٩، عـدد ريدة أم القرى ـج) ٦(

جهود امللك عبد العزيز يف نشـر  : ؛ صاحل الربكات  ٢٩هـ ، ص  ١٣٦٨، حمرم  ١، ج  ٩جملد 
  . ٣٦٧ – ٣٦٦التعليم العام باملدينة النبوية ، ص 
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  :م ١٩٥٣ – ١٩٤٥/ هـ ١٣٧٣ – ١٣٦٤املدارس القروية  – ت
أغسـطس   ٢٣/ هـ ١٣٦٤رمضان  ١٥يف  ١٢٣٧٩صدر نظام املدارس القروية برقم 

نشره يف احلضر والبادية ، يف املدينة ، وكان اهلدف من إنشائها تعميم التعليم و )١(م١٩٤٥
،  )٢(والقرية ، وإتاحة الفرصة للكبار ليدرسوا بعد الظهر حىت يتفرغوا يف الصباح ألعماهلم

ومدة الدراسة ا أربع سنوات ، وهلا منهج خاص يناسب أبناء البادية والقرى ، وحـدد  
، فإذا زاد عدد الطـالب   طالباً) ٦٠(النظام عدد طالب املدارس القروية مبا ال يزيد عن 

  .)٣(حولت إىل مدارس ابتدائية
وكان املنهج القروي حيتوي على تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الدين والقـرآن الكـرمي   

/ هــ  ١٣٧٣والسرية النبوية والتاريخ واحلساب ، واستمرت هذه املدارس حىت سـنة  
ة ؛ وذلك حملو الفـروق بـني   م ؛ حيث ألغتها وزارة املعارف وحولتها إىل ابتدائي١٩٥٤

  .)٤(طالب البادية واحلاضرة
  :ومن املدارس القروية يف املدينة املنورة 

  :املدرسة السعودية بالقبلتني  -
م ، وكانت مدرسة قروية أهلية على حساب أهل اخلري ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨أسست عام 

ـ  تني ، مث نقلـت إىل  لتعليم أبناء القبلتني ، وبدأت الدراسة بعشرة تالميذ يف مسجد القبل

                                                 
؛ حسن اجلودي  ٦٥فصول يف تاريخ التعليم باململكة ، التعليم االبتدائي ، ص : وزارة املعارف ) ١(

 .١٣٥، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج  :وأمحد صاحل 
 . ١٣٥، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٢(
؛  ١٣٥، ص  ١تطور التعليم باململكة العربيـة السـعودية ، ج   : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٣(

؛  ٦٥يم باململكة العربية السعودية ، التعليم االبتـدائي ، ص  فصول يف تاريخ التعل: وزارة املعارف 
دليـل  : فؤاد شـاكر   ؛ ٥٧العزيز ، ص التعليم املنظم يف عهد امللك عبد: عبد اللطيف بن دهيش 

 . ١٦٣اململكة العربية السعودية ، ص 
تطـور  : ؛ حسن اجلودي وأمحد صاحل  ١٦٣دليل اململكة العربية السعودية ، ص : فؤاد شاكر ) ٤(

تاريخ التعليم يف اململكـة  : ؛ علي حممد شليب  ١٣٦، ص  ١التعليم باململكة العربية السعودية ، ج 
 . ١٥٥العربية السعودية ، ص 
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غرفة واحدة جبوار املسجد ، واستمرت على النظام القروي حىت حتولـت إىل مدرسـة   
  .)١(م١٩٥٥/ هـ ١٣٧٥ابتدائية عام 

  :املدرسة السعودية بذي احلليفة  -
  .م١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨أسست عام 

  :وايل عمدرسة احلسني بن علي بال -
  .م١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩أسست عام 

  :د املطلب مدرسة محزة بن عب -
يف مبىن من اللنب حتت اســم مدرسـة العيـون     )٢(م١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢أسست عام 

  .)٣(طالباً) ٣٧(االبتدائية ، وبلغ عدد طالا عند افتتاحها 
  : مدرسة صقر اجلزيرة  -

  .م ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣أسست عام 
  : املدرسة الفيصلية  -

  .م ١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣أسست عام 
  : املدرسة احملمدية  -
  .)٤(م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣ست عام أس

                                                 
 – ٣٦٩جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينـة النبويـة ، ص   : صاحل الربكات ) ١(

٣٧٠ . 
التعلـيم يف  : ؛ ناجي األنصـاري   ١٨٢الجتماعية ، ص صور من احلياة ا: اسني اخلياري ـي) ٢(

 . ٤٦٣املدينة املنورة ، ص 
 . ٣٧٠جهود امللك عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة النبوية ، ص : صاحل الربكات ) ٣(
التعلـيم يف  : ؛ ناجي األنصـاري   ١٨٢صور من احلياة االجتماعية ، ص : اسني اخلياري ـي) ٤(

  . ٤٦٣نورة ، ص املدينة امل
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ووصل عدد املدارس القروية التابعة ملعتمدية املعارف باملدينة املنورة أربع عشرة مدرسـة  
م ، ومل تكن يف املدينة وقراها ؛ بل امتـدت إىل القـرى   ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠قروية عام 

  .)١(بدر واحلناكية: البعيدة عن املدينة ؛ مثل 
يز على نشر التعليم يف البادية والقرى احمليطـة باملدينـة   وهذا يؤكد حرص امللك عبد العز

  .املنورة يف بداية مبكرة 

  :املدارس األهلية باملدينة املنورة 
اهتم امللك عبد العزيز باملدارس األهلية اليت كانت قائمة يف احلجاز ، واعتىن ا وباملدارس 

  .)٣(ل، وعمل على تطويرها مبختلف الوسائ)٢(اليت أحدثت فيما بعد
إجياد البديل األمثل للتعليم  ومما دفع احملسنني من الناس إىل إنشاء املدارس األهلية رغبتهم يف

عن املدارس العثمانية واهلامشية اليت مل تف حباجة أهل املدينة إىل العلم ، فقامـت بعـض   
وقـد قـام   .  )٤(املدارس واستمرت جبهود ذاتية ، وخبدمات تطوعية ، وتربعات شخصية

شاء املدارس األهلية يف املدينة املنورة الرواد من املهاجرين الذين تأثروا باألفكار التربوية بإن
  .)٥(اليت تعلموها يف اهلند وتركيا

/ هــ  ١٣٤٤وحظيت املدارس األهلية بعناية مدير املعـارف منذ أول نشـأا عـام   
ـ  ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦م ، ومع صدور نظام جملس املعارف عام ١٩٢٦ ادة م كانـت امل

                                                 
ـ : ر ـوانظ .هـ ١٣٧٠بيان مديرية املعارف عام ) ١( ، صـفر   ٨، ج  ٦ة احلـج ، سـنة   جمل

 . ٤٩٧هـ ، ص ١٣٧٢
؛ علي  ١٣٨، ص  ١تطور التعليم باململكة العربية السعودية ، ج : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٢(

 . ١١١تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية ، ص : شليب 
هـ ، ١٣٦٥، اجلزء املمتاز ، ذو القعدة وذو احلجة  ٦هل ، جملد جملة املن: عبد احلميد اخلطيب ) ٣(

 . ٥١٠ – ٥٠٧ص 
التعليم : ؛ ناجي األنصاري  ٧٣تاريخ التعليم باململكة العربية السعودية ، ص : حممد شليب  علي) ٤(

 . ١٣٨يف املدينة املنورة ، ص 
،  ٤ة ، الـدار السـعودية ، ط   تعليم يف اململكة العربية السعودية ، جدال: عبد اهللا حممد الزيد ) ٥(

 . ٩م ، ص ١٩٩٠/ هـ ١٤١١
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األوىل تنص على توحيد التعليم ، ويقصد بذلك أن يكون التعليم األهلي واحلكومي حتت 
  .)١(إشراف مديرية املعارف

م طالبت مديرية املعارف العمومية مجيع املعلمني باملـدارس  ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦ويف عام 
  .)٢(تدريسالتحضريية واالبتدائية مراجعة إدارة املعارف لتسجيل أمسائهم ومنحهم رخصاً لل

م صدر نظام املدارس األهلية الذي كان ١٩٣٨يونيو  ٥/ هـ ١٣٥٧ربيع اآلخر  ٦ويف 
مفصالً وحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب يف تأسيس مدرسة أهلية من حيـث  
االلتزام بتعليمات مديرية املعارف واملنهج الدراسي الذي يتم تطبيقه ، وجعلت للمدارس 

  .)٣(ة من احلكومةاألهلية مساعدات مالي
  :ومن املدارس األهلية يف املدينة املنورة 

  : مدرسة العلوم الشرعية – ١
جبـوار   )٥(م١٩٢٣أغسـطس  / هـ ١٣٤١يف حمرم عام  )٤(أسسها أمحد الفيض أبادي

املسجد النبوي ، وقد أقفلت يف أواخر عهد األشراف بتهمة الوهابية ، وأعيد فتحها مـع  
  .)٦(ينة املنورةبداية احلكم السعودي للمد

                                                 
 . ١٤٩التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : حممد السليمان ) ١(
 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦حمرم  ١٨، يف  ١٨٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(
 ١٤٢ – ١٣٨، ص  ١عودية ، ج لعربية السطور التعليم باململكة ات:حسن اجلودي وأمحد صاحل) ٣(
م ، ورحل ١٨٧٦/ هـ ١٢٩٣طقة فيض أباد عام ولد يف بانكرمو يف من: أمحد الفيض أبادي ) ٤(

 م الستكمال ١٩٠٢/ هـ ١٣٢٠ا أربع سنوات ، غادرها عام مع والده إىل املدينة املنورة ، وأقام
ويف باملدينة م ، ت١٩٢٢/ هـ ١٣٤١رعية عام علوم الشدراسته ، مث عاد إىل املدينة وأسس مدرسة ال

 – ٦١، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد : انظر . م ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨سنة 
٦٢ . 

،  ٩، ج  ١نـهل ، جملـد   ؛ جملة امل ١٧٢ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(
نة املنورة يف بداية القرن اخلامس عشر ، املدي: ؛ حممد صاحل البليهشي  ٢٦هـ ، ص ١٣٥٦شعبان 

 . ١٢٠ص 
 . ١٧٢ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٦(
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وكان هدف املدرسة ينحصر يف خدمة العلم يف خمتلف فروعه ، وتعليم بعـض احلـرف   
اخلفيفة ؛ لذلك جعل يف مقدمة املواد الدراسية القرآن الكرمي وعلومه ، مث علـوم السـنة   
املطهرة ، مث علوم اللغة العربية ، مث اهلندسة واحلساب ، وأنشأ إىل جانب ذلك فرعاً خمتصاً 

  .)١(تعليم بعض احلرف والصناعات املختلفةب
، وبلغت أوج ذروا يف ظل  )٢(م١٩٣١/ هـ ١٣٤٩طالباً يف عام ) ٢٣٦(وكانت تضم 

حكم امللك عبد العزيز حني أصدر موافقته على النظام األساسي للمدرسة يف شـهر ذي  
، ومنهجها خيتلف عن املـدارس االبتدائية اختالفـاً   )٣(م١٩٣٤/ هـ ١٣٥٣احلجة عام 

كلياً ؛ لتركيزها على تدريس القرآن الكرمي والسنة النبوية ،كمـا أن تقسـيم فصـوهلا    
وأمساءها مل يكن متفقاً مع تقسيمات املدارس األمريية وفصوهلا ؛ فهي مقسمة إىل عـدة  

  :شعب ؛ هي 
 –ثـاين   –أول : ، وتشمل ثالثة فصول  ةنومدة الدراسة فيها س: الشعبة التأسيسية  -

  .)٤(ثالث
وشعبة القرآن الكرمي والعلوم الدينية ، ومدة الدراسة فيها ست سنوات ، وتشمل ستة  -

  .فصول 
وشعبة العلوم العربية العالية ، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات ، وتشمل علـى أربعـة    -

  .)٥(صفوف

                                                 
 . ٤٤٢التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ١(
 – ١٤٣، ص  ١تطور التعليم باململكة العربيـة السـعودية ، ج   : حسن اجلودي وأمحد صاحل ) ٢(

١٤٤ . 
 . ٤٤٣التعليم يف املدينة املنورة ، ص : األنصاري ناجي ) ٣(
؛ دخيـل اهللا   ٩٤ – ٩١هـ ، ص  ١٣٧٩، صفر  ٢، ج  ٢٠أمحد علي ، جملة املنهل ، جملد ) ٤(

 .٢١٤التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص : احليدري 
: جي األنصـاري  ؛ نا ٢٢٠-٢١٥التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص : دخيل اهللا احليدري  )٥(

  . ٤٤٣التعليم يف املدينة املنورة ، ص 
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ة حىت صدور منهج الدراسة للمرحلة االبتدائيـة  واستمر العمل بالنظام األساسي للمدرس
، وأنشئت املرحلة  )١(م فسارت عليه١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥الصادر عن مديرية املعارف عام 

  .)٢(االبتدائية وفيها ثالثة فصول
وكانت مدرسة العلوم الشرعية تعلم بعض الصناعات واحلرف ؛ حيث يوجد فيها معملٌ 

معملٌ لصناعة األخشاب ، وهلا حمالت وورش يعمل لصب احلديد يعمل على الكهرباء ، و
وافتتحت .  )٣(فيها طالا ويتدربون فيها ؛ لكي يتعلموا إىل جانب دراستهم عمالً شريفاً
  .)٤(مطبعة بداخل املدرسة ليتعلم الطالب عليها ، ولتسد حاجتهم من املطبوعات

نات املالية مع كل مناسبة ولقد حظيت باهتمام امللك عبدالعزيز الذي كان يقدم هلا اإلعا
  .)٥(وعند كل زيارة للمدينة املنورة

وال زالت املدرسة تعمل إىل يومنا هذا ؛ حيث سامهت يف تعليم الكثري من أبناء املدينـة  
  .)٦(الذين شغلوا أعلى املناصب والوظائف القيادية باململكة العربية السعودية

  :مدرسة دار احلديث  – ٢
م بتـرخيص مـن امللـك    ١٩٣٢/ هـ ١٣٥٠يف عام  )٧(هلويأسسها الشيخ أمحد الد

عبدالعزيز ، وتم بتدريس القرآن الكرمي واحلديث النبوي ، ومدة الدراسـة ـا عشـر    

                                                 
التعلـيم  : ؛ ناجي األنصاري  ٢٢١التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص : دخيل اهللا احليدري  )١(

 . ٤٤٣يف املدينة املنورة ، ص 
؛ حبيب حممود  ٩٤ – ٩١هـ ، ص ١٣٧٩، صفر  ٢، ج  ٢٠نهل ، جملد أمحد علي ، جملة امل) ٢(
 . ٦٣هـ ، ص ١٣٥٦، شوال ذو القعدة ،  ١٢ – ١١، ج  ١د ، جملة املنهل ، جملد أمح

هــ ،  ١٣٦٥و احلجة القعدة وذ و، ذ ٦، ج  ٦ل ، جملد ـد احلميد اخلطيب ، جملة املنهـعب) ٣(
 . ٥١٠ص 

 . ٤هـ ، ص ١٣٥٩رجب  ١٢، يف  ٨١٧لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٤(
ـ  ٢هـ ، ص ١٣٦٤ربيع اآلخر  ٢، يف  ١٠٤٦عدد جريد أم القرى ، ) ٥( ، يف  ١٠٩٤دد ؛ وع

 . ١هـ ، ص ١٣٦٥ربيع األول  ١٤
 . ٤٤٣التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٦(
ولد يف مدينة الدهلي باهلند ، ونشأ على عقيدة أهل السلف الصاحل من أهـل  : أمحد الدهلوي ) ٧(

  = دريس يف ـم ، واشتغل بالت١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥ املدينة املنورة عـام احلديث ، هاجر إىل
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سنـني ، املرحلة االبتدائية أربع سنوات ، واملرحلة املتوسطة أربع سـنوات ، واملرحلـة   
صلها من أهل اخلري داخل املدينة العالية سنتان ، وتعتمد يف مواردها ومصروفاا على ما ي

  .)١(املنورة وخارجها
، وقد تولت )٢(وهي تابعة ملدرسة دار احلديث املكية برئاسة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح

  .)٣(م١٩٦٥/ هـ ١٣٨٤اجلامعة اإلسالمية اإلشراف عليها عام 
  :املدرسة اخلريية  – ٣

م يف مـرتل  ١٩٣٣/ هـ ١٣٥١مؤسسها الشيخ حممد صاحل عبد الفتاح شرف يف عام 
بسوق القماشة ، وكانت الدراسة فيها تسري على شكل حلقة ، والتعليم يتم يف املصحف 

  .)٤(م١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨وأجزائه ، وأغلقت املدرسة بعد وفاة مؤسسها عام 
  :مدرسة التهذيب اخلريية  – ٤

  /هـ ١٣٥٠كتاباً عام  )٥(أسس الشيخ عبد الرمحن حممد العريب اإلدريسي احلسين
  

                                                                                                                                            
التعليم األهلـي يف املدينـة   : دخيل اهللا احليدري : انظر . املسجد النبوي حىت افتتح دار احلديث = 

 . ١٢٠ – ١١٩املنورة ، ص 
 . ٤٤٦التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ١(
 . ٢هـ ، ص ١٣٥٢خرة مجادى اآل ٦، يف  ٧٦د جريدة صوت احلجاز ، عد) ٢(
 . ٤٤٦التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٣(
هـ ، ١٤٠٨هـ إىل عام ١٣٤٤ورة من عام التعليم األهلي يف املدينة املن: دخيل اهللا احليدري ) ٤(

 . ٢٧٥م ، ص ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢،  ١ار العلم ، ط جدة ، د
وراية يف املغرب العريب عام ولد يف بلدة األعش:  املدين عبد الرمحن حممد العريب اإلدريسي احلسين) ٥(

م ، ودرس يف مدرسة ١٩١٤/ هـ ١٣٣٢ر إىل املدينة مع والده عام م ، هاج١٩١١/ هـ ١٣٢٩
افتتح كتاباً خاصاً بـه عـام    مث، م ١٩٣١ – ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ – ١٣٤٨العلوم الشرعية عام 

دخيـل اهللا  : انظـر  . رسة التهذيب اخلريية ودرس فيه إىل أن حتول إىل مد، م ١٩٣١/ هـ ١٣٥٠
  . ١٤٥ - ١٤٤التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص : احليدري 
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م حصل على تصريح من امللـك عبـدالعزيز   ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٢م ، ويف سنة ١٩٣٢ 
  .)١(بتحويله إىل مدرسة التهذيب اخلريية

وتتكون من سـتة  . وهدف املدرسة حتفيظ القرآن ، وتغذية الناشئة بالدروس اإلسالمية 
  .)٢(فصول ، منها فصالن تأسيسيان ، وثالثة فصول حتضريية

م قرر جملس الشورى حتويلها إىل املعارف بسبب ضـعف  ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦ويف عام 
  .)٣(مستواها العلمي ، وقلة طالا البالغ عددهم اثنني فقط

  :مدرسة دار األيتام  – ٥
م بعد موافقة امللك عبدالعزيز الذي ١٩٣٤/ هـ ١٣٥٢أسسها الشيخ عبدالغين داده عام 

  .)٤(عةسر باملشروع ، وشرط عليه االلتزام بأحكام الشري
وأسست الدار عندما ساءت األحوال االقتصادية يف املدينة وما حوهلا من البـوادي مـن   
جراء انقطاع املطر ، وجفاف األعشاب ، وهالك املاشية ، فكثر أطفال األيتام يف املدينـة  

، فقام الشيخ عبد الغين داده بشراء دار يف ضروان إلقامة الـدار  )٥(الذين يتسولون احلجاج
  .)٦(ومع تزايد األطفال األيتام يف الدار نقلت إىل دار أكرب يف حي ايدي عليها ،

                                                 
: هـ ، معهد اإلدارة ؛ ناجي األنصـاري  ١٣٥٢/  ١١/  ١٢، يف  ٦٤٥١، رقم  أمر ملكي) ١(

 . ٤٤٧التعليم يف املدينة املنورة ، ص 
 . ٣٤هـ ، ص ١٣٥٧ع اآلخر ، يف ربي ٥، ج  ٢لد جملة املنهل ، جم) ٢(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٦/  ٣/  ١، يف  ٢٦شورى ، رقم قرار جملس ال) ٣(
: ؛ هاشم حممـد سـعيد دفتـردار     ١٧٣ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(

: ؛ عبد اهللا ناصر السـدحان   ٢٠٠ – ١٩٩ذكريات طيبة وحبوث حول أسرار احلج والزيارة ، ص 
ة األيتام يف اململكة العربية السعودية ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكـة  رعاي
 . ٨٢م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩بية السعودية عام العر

؛  ١٩٩ذكريات طيبة وحبوث حول أسرار احلج والزيـارة ، ص  : هاشم حممد سعيد دفتر دار ) ٥(
رعايـة  : ؛ عبد اهللا ناصر السدحان  ١٥٥ملدينة املنورة ، صالتعليم األهلي يف ا: دخيل اهللا احليدري 

 . ٨٢األيتام يف اململكة العربية السعودية ، ص 
رعايـة  : ؛ عبد اهللا السـدحان  ١٥٧التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص: دخيل اهللا احليدري  )٦(

 . ٨٣األيتام يف اململكة العربية السعودية ، ص 
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وقامت الدار بإيواء األطفال األيتام وتعليمهم وتدريسهم حسب منهج املرحلة االبتدائية ، 
وتعليمهم نوعاً من الصناعات الرائجة ، وحتفيظ الطالب القرآن الكرمي ملن يرغب منهم يف 

فيها ثالث سنوات حتضريية ، وأربع سنوات ابتدائيـة ، حيصـل    ذلك ، وكانت الدراسة
  .)١(الطالب بعدها على الشهادة االبتدائية

طـالباً ، وكان عددهم يزيـد ويـنقص   ) ١٥٠(وبلغ عدد الطالب عند تأسيس الدار 
، وتولت وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة عـام   )٢(حسب احلاجة وحسب سعة الدار

  .)٣(اف عليهام اإلشر١٩٦٣/ هـ ١٣٨٢
  :مدرسة العلوم السلفية  –٦

عـام   )٤(أسسها الشيخ رشيد أمحد بن إبراهيم بن عبد احلكيم األنصاري املظفر نقـري 
م بعد موافقة امللك عبد العزيز ، وكانت املدرسة تضـم املرحلـة   ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٧

يريـة العامـة   التحضريية واالبتدائية ، باإلضافة إىل املرحلة العالية ، وكانت منـاهج املد 
للمعارف مطبقة يف املرحلتني التحضريية واالبتدائية ، مث خضعت املدرسة ملناهج الـوزارة  

  .)٥(بعد ذلك ، وزودا بالكتب وبعض املدرسني

                                                 
رعايـة  : ؛ عبد اهللا السدحان  ١٥٦التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص:  دخيل اهللا احليدري )١(

 . ٨٩األيتام يف اململكة العربية السعودية ، ص 
 . ٨٢رعاية األيتام يف اململكة العربية السعودية ، ص : عبد اهللا السدحان ) ٢(
رعايـة  : عبد اهللا السدحان  ؛ ١٦١التعليم األهلي يف املدينة املنورة ، ص: دخيل اهللا احليدري  )٣(

 . ٨٩األيتام يف اململكة العربية السعودية ، ص 
/ هـ ١٣٢٤ولد يف بلدة كرانه يف اهلند عام  :إبراهيم بن عبد احلكيم األنصاري بن رشيد أمحد ) ٤(
درس يف جامعة ديوبند يف اهلند ، مث هاجر إىل املدينة فاشتغل بالتـدريس يف مدرسـة   ، م ١٩٠٦/ 

فدرس يف املسجد النبوي ، م ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦م إىل ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩عية من عام العلوم الشر
التعليم األهلـي يف املدينـة   : دري ـدخيل اهللا احلي: انظر . درسة العلوم السلفية ـح مـحىت افتت

 . ٢٧٩ - ٢٧٨املنورة ، ص 
ليم األهلـي  التع: دخيل اهللا احليدري : م ، انظر ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤وقد أقفلت املدرسة عام ) ٥(

 – ٤٥٠التعليم يف املدينة املنـورة ، ص  : ؛ ناجي األنصاري  ٢٨٦إىل  ٢٧٨يف املدينة املنورة ، ص 
٤٥٢ . 
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  :تعليم الكبار 
شجعت احلكومة على تعليم الكبار حملو األمية اليت كانت متفشية يف اتمع ، ألن التعليم 

احلياة وأساساً من األسس الثقـافية واحلضارية يف اتمـع   أصبح ضرورة من ضرورات
  .املدين 

هـ مت تشكيل جلنة من األهايل لتأسيس املدارس الليلية يف املدينة املنـورة ،  ١٣٥٩يف عام 
وهي فرع من اللجنة الرئيسية لتأسيس املدارس الليلية يف مكة املكرمة ، وكانت اللجنة يف 

بدالعزيز اخلرجيي وعضوية عبداحلق نقشبندي والسـيد علـي   املدينة حتت رئاسة الشيخ ع
  .)١(حافظ والشيخ حممد سامل

ومهمة هذه اللجنة أنشاء املدارس الليلية لتعليم الكبار واإلشراف عليها ، واعتمدت اللجنة 
يف النهوض باألعباء املالية املترتبة عليها على ما تلقاه من عطف أبناء البالد ، وتربعـام  

  .)٢(هلذه اللجنةالسخية 
هـ وقد كان اإلقبال عليها كبري ١٣٥٩وافتتحت املدرسة الليلية يف املدينة يف رجب سنة 

  .)٣(من أبناء املدينة املنورة
م إنشاء مدارس ليلية يف املدينـة مبنـاهج   ١٩٤٧/ هـ ١٣٦٧وقرر جملس املعارف عام 

الفقه وغري ذلـك مـن   وبرامج خنصوصة لتعميم التعليم الشعيب العام وتدريس التوحيد و
العلوم النافعة يف كالً من مكة واملدينة وجدة والطائف ، وكذلك انشاء مـدارس ليليـة   

  .)٤(لتعليم  اللغة االجنليزية ، وذلك حلاجة الدولة لتعليم موظفيها هلا

                                                 
؛ صوت احلجاز ، عدد  ٤هـ ، ص ١٣٥٩ربيع اآلخر  ٢٣، يف  ٨٠٦جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

 . ٢هـ ، ص ١٣٥٩ربيع اآلخر  ٢١، يف  ٤٧٦
 . ٢٦٨اململكة ، ص  تاريخ التعليم يف: علي شليب ) ٢(
 . ٤هـ ، ص ١٣٥٩رجب  ٢٦، يف  ٨١٩جريدة أم القرى ، عدد ) ٣(
التعليم يف عهد : ؛ عبد اهللا السليمان  ٢٩هـ ، ص ١٣٩٨، حمرم  ١، ج  ٩جملة املنهل ، جملد ) ٤(

 . ٢٧٩امللك عبدالعزيز ، ص 
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م هو أول إشراف من مديرية املعارف علـى املـدارس   ١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩وتعترب سنة 
  .)١(هود املواطنني الغيورينالليلية اليت قامت على ج

) ١٤٠(م مدرستني يدرس فيها ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٩وبلغت املدارس الليلية يف املدينة عام 
  .)٢(مدرساً) ١٤(طالباً ويدرسهم 

  :التعليم الثانوي 
مل يكن هناك تعليم متوسط مثل ماهو معروف يف وقتنا احلاضر ؛ بل كان مـدجماً مـع   

كان يطلق اسم املدارس الثانوية يف عهد امللك عبدالعزيز  ، فقد)٣(الثانوي يف مرحلة واحدة
  .)٤(على املدارس ما فوق املرحلة االبتدائية

من نتيجة التوسع يف افتتاح املدارس االبتدائية أن يتوجه الطالب إىل مرحلة جديدة تواكب 
تطلعام إىل مواصلة تعليمهم ، من أجل ذلك سارعت مديرية املعارف يف مكة املكرمـة  
إىل افتتاح املعهد العلمي السعودي مبكة ، وجعلت مدة الدراسة فيه أربع سـنوات عـام   

م ، ولقلة اإلقبال عليه أغلقته املديرية مؤقتاً إلعـادة تنظيمـه ، ويف   ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٥
م أعيد افتتاحه بعد تنظيمه ، ورفع املكافـأة التنشـيطية   ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٧بداية عام 
إنشائه ختريج معلمني للتدريس يف املـدارس االبتدائيـة ،    وكان اهلدف من.  )٥(للطالب

ويعترب املعهد بداية التعلـيم الثـانوي يف   .  )٦(وتـزويد احلكومة باملوظفني املؤهلني علمياً
  .اململكة 

                                                 
التعليم يف عهد امللـك  : ن ؛ عبد اهللا السليما ٢٧٠تاريخ التعليم يف اململكة ، ص : علي شليب ) ١(

 . ٢٧٩عبدالعزيز ، ص 
 . ٤هـ ، ص ١٣٦٩شوال  ٤، يف  ١٣٢٠جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
إقليم احلجاز : ؛ إبراهيم فوزان الفوزان  ٤٨٩التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٣(

 . ٣٢٢م ، ص ١٩٨١/ هـ ١٤١١مطابع الفرزدق ،  وعوامل ضته احلديثة ، الرياض ،
 . ٢٤٩التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : حممد عبد اهللا السلمان ) ٤(
شـبه  : هـ ، معهد اإلدارة ؛ خري الدين الزركلي ١٣٤٧/  ١/  ٢٨يرية املعارف ، يف قرار مد) ٥(

نظم التعليم امل: ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ٦٤٥، ص  ٢اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، ج 
 . ٦٨العزيز ، ص يف عهد امللك عبد

 . ٢٤٩التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : حممد عبد اهللا السلمان ) ٦(
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سارع أبناء املدينة املنورة إىل االلتحاق به ، وهم كثريون إذا ما قورنوا ببقية مدن اململكة 
نت صعوبات السفر ومشقته ترهقهم ، وكذلك النفقات الكثرية اليت يف تلك الفترة ، وكا

  .ال يستطيعون حتملها يف تلك الفترة 
وطور التعليم الثانوي من إعداد املعلمني للتدريس يف املدارس االبتدائية إىل إعداد الطالب 

/ هــ  ١٣٤٥ملواصلة الدراسة اجلامعية ؛ حيث فتح يف مكة مدرسة حتضري البعثات عام 
، وكان الطالب )١(م ، ووضع هلا منهج يعادل ما يدرس يف ثانويات املدارس احلديثة١٩٣٥

  .)٢(املتخرج يستطيع التسجيل يف املعاهد العليا وكليات اجلامعة يف مصر وغريها
م تقدم خنبة من أعيان املدينة املنورة إىل امللـك عبـدالعزيز   ١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩ويف عام 

، فوافق امللـك   )٣(موافقة وكيل اإلمارة عبد اهللا السديريبطلب فتح مدرسة ثانوية بعد 
عبدالعزيز على طلبهم وأمر بافتتاح ثانوية يف املدينة املنورة ، وبسبب ضعف إمكانيـات  

 – ١٣٦١مديرية املعارف قررت تأجيل فتح ثانوية املدينة إىل العـام الدراسـي القـادم    
يرية املعارف عشرين طالباً م ، وعوضاً عن ذلك قبلت مد١٩٤٣ – ١٩٤٢/ هـ ١٣٦٢

الفصل الثاين : من أبناء املدينة يف مدرسة حتضري البعثات ، ويكون افتتاح الثانوية بفصلني 
ممن جنح من أبناء املدينة املبتعثني يف مكة ، والفصل األول من الطالب املتخـرجني مـن   

  .)٤(املدارس االبتدائية يف املدينة
م انتدبت مديرية املعارف مفتشها الثالـث  ١٩٤٣أكتوبر  ٥/ هـ ١٣٦٢شوال  ٥ويف 

الشيخ حممد صادق الكردي لعمل الترتيبات الالزمة الفتتاح املدرسـة الثانويـة ، فقـام    
باستئجار غرفتني واسعتني يف دار من دور السنبلية خبارج باب ايدي ، واستعار بعـض  

، )٥(وأطلق عليها اسم ثانوية طيبةاملقاعد والسبورات من املدرسة االبتدائية األمريية باملدينة 

                                                 
 . ٣٢٢إقليم احلجاز وعوامل ضته احلديثة ، ص : إبراهيم الفوزان ) ١(
 . ٦٣٨، ص  ٢شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(
التعليم يف املدينـة  : ؛ ناجي األنصاري  ٤١مدرسة طيبة الثانوية ، ص : د صاحل البليهشي حمم) ٣(

 . ٥٠٤املنورة ، ص 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٠/  ٩/  ٢٥، يف  ٥٣ارف ، رقم قرار مديرية املع) ٤(
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م ١٩٤٣نوفمرب  ١٠/ هـ ١٣٦٢ذي القعدة  ١٢، وبدأت الدراسة يـوم الثالثاء )١(طيبة
  : )٢(بفصلني

قبل فيه طالب الشهادة االبتدائية على النظام اجلديد ، وكان عـددهم  : فصل إعدادي  -
  .طالباً ) ٣٣(
لى النظـام القـدمي ، وكـان    قبل فيه طالب الشهادة االبتدائية ع: فصل السنة األوىل  -

  .طالباً ) ١٨(عددهم 
  .)٣(وتوىل إدارا عند تأسيسها الشيخ حممد سعيد دفتر دار جبانب معتمدية املعارف باملدينة

م زادت مدة الدراسة يف املعاهد العلمية إىل مخس سـنوات  ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٥ويف عام 
إىل ست سنوات بـدالً مـن   بدالً من أربع سنوات ، وكذلك زيدت الدراسة يف الثانوية 

، وتنتهي الثالث السنوات األوىل بشهادة الكفاءة الثانوية الـيت  )٤(مخس سنوات يف السابق
عرفت فيما بعد باسم الكفاءة املتوسطة ، وتنتهي الثالث السنوات األخـرية بالشـهادة   

  .)٥(الثانوية العامة بقسميها العلمي واألديب
، ويف نفس السنة أمر امللـك  )٦(الثانوية العامةم صدر منهج ١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩ويف عام 

عبد العزيز بفتح قسم داخلي يف ثانوية املدينة لقبول طالب املدارس الشمالية الذين وقف 
طالباً ؛ ليتموا دراستهم يف ثانوية ) ١٥(م التعليم باملرحلة االبتدائية ، والتحق ذا القسم 

                                                 
ملنظم التعليم ا: ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ٤٧مدرسة طيبة الثانوية ، ص : حممد صاحل البليهشي ) ١(

،  التعليم يف عهد امللك عبد العزيـز  : ؛ حممد عبد اهللا السلمان  ٨٤يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
 . ٢٧٢ص 

جهود امللك : ؛ صاحل الربكات  ٥٠٥ – ٥٠٤التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٢(
 . ٣٧٤ – ٣٧٣العزيز يف نشر التعليم العام يف املدينة النبوية ، ص عبد

 . ٥٠٥التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٣(
 . ٦٤التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : عبد اللطيف بن دهيش ) ٤(
التعليم النظامي وغري النظامي يف اململكة العربية السعودية بني املاضـي  : إبراهيم حممد إبراهيم ) ٥(

التعليم : ؛ ناجي األنصاري  ٦٦م ص ١٩٨٥/  هـ١٤٠٥،  ١مل املعرفة ، ط جدة ، عاواحلاضر ، 
 . ٥٠٦يف املدينة املنورة ، ص 

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٤ربيع األول  ١٣، يف  ٦٩٩/  ٩/  ٢٠أمر ملكي رقم ) ٦(
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ل ما حيتاجه الطالب من غذاء صحي ، وفرش طيبة أو املعهد العلمي ، وكان يقدم هلم ك
  .)١(للنوم ، ومالبس للشتاء والصيف ، ومجيع األدوات املدرسية اليت حيتاجوا

وسامهت ثانوية طيبة بنهضة علمية يف املدينة املنورة ؛ حيث بلـغ عـدد طالـا عـام     
  .)٢(مدرساً) ١٤(طالب ، يقوم بتدريسهم ) ١٠٨(م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠

ملعتمدية املعـارف   )٣(م تربع امللك عبد العزيز مببىن الكلية١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩ويف عام 
م كلف الشيخ حممد بن الدن بإكمـال املـبىن   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام .  )٤(باملدينة

م اكتمـل  ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤ويف عام .  )٥(وإجراء اإلصالحات والترميمات الالزمة له
  .)٦(طيبةاملبىن يف عهد امللك سعود ونقلت إليه ثانوية 

  
  
  
  

  :املعهد العلمي السعودي باملدينة املنورة 
                                                 

؛ حممد سعيد دفتر  ٢هـ ، ص ١٣٦٩مجادى األوىل  ٢١، يف  ١٣٠٢ جريدة أم القرى ، عدد) ١(
 .، ربيع األول وربيع اآلخر  ٤، ج  ١٠لة املنهل ، جملد جم: دار 

 . ٤٩٦هـ ، ص ١٣٧٢، صفر  ٨، ج  ٦ة احلج ، سنة بيان إحصائية مديرية املعارف ، جمل) ٢(
م ليكـون  ١٩١٣ نوفمرب ٣٠/ هـ ١٣٣٢حمرم  ٢الدولة العثمانية يف مبىن أنشأته : مبىن الكلية ) ٣(

، ومع بداية احلرب العاملية األوىل توقف البناء يف الكلية بعد "  صالح الدين" مبىن للكلية اإلسالمية 
؛ سـهيل   ٣٥ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان : انظر . بناء القسم األرضي منه 

امللك عبـد العزيـز    نصوص عثمانية عن األوضاع الثقافية يف احلجاز ، الرياض ، مكتبة: ابان ـص
صور وذكريات من املدينة املنـورة ،  : ؛ عثمان حافظ  ١٩١م ، ص ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢العامة ، 

 . ١٦٩ – ١٦٨ص 
 . ٦٠مدرسة طيبة الثانوية ، ص : حممد صاحل البليهشي ) ٤(
: ؛ حمىي الدين رضـا   ١هـ ، ص ١٣٧٢ربيع اآلخر  ٢، يف  ١٤٤٣عدد جريدة أم القرى ، ) ٥(

 . ١٧٢صور ومشاهدات من احلجاز ، ص 
  . ٦٠مدرسة طيبة الثانوية ، ص : ليهشي حممد صاحل الب) ٦(
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  ،)١(م افتتاح معهد علمي بـاملدينة املنـورة١٩٤٨/ هـ ١٣٦٧قرر جملس املعارف عام 
، مث نقل إىل مبىن )٣(، وكان عبارة عن فصل واحد )٢(م١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨فافتتح سنة  

الطالب الدارسني فيـه عـام   ، وبلغ عدد )٤(مستقل يف شارع السحيمي جبوار الفريوزية
  .)٥(معلمني) ٤(طالباً ، و ) ٢٥(م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠

/ هــ  ١٣٤٥وقد أسس هذا املعهد على غرار املعهد السعودي الذي أسس يف مكـة  
وكـان اهلدف من تأسيسه ختريج معلمني خمتصـني للتـدريس يف املـدارس    . م ١٩٢٧

  .)٦(االبتدائية ، وتزويد الدولة باملوظفني األكفاء
وكان املعهد يقبل كل من حصل على شهادة إمتام الدراسة االبتدائيـة أو مـا يعادهلـا ،    

  : )٧(وتنقسم الدراسة فيه إىل مرحلتني
وتشمل ثالث سنوات يدرس الطالب خالهلا املواد الدينية واللغـة  : املرحلة األوىل  – ١

القسـم التجهيـزي ،   العربية واالجتماعية والرياضيات واللغة اإلجنليزية ، ومينح شهادة 
  " .شهادة الكفاءة للمعاهد العلمية " ومسيت فيما بعد بـ 

وتشمل السنتني األخريتني من املعهد ، ويدرس الطالب فيها جبانب : املرحلة الثانية  – ٢
شـهادة  " املواد املذكورة التربية وعلم النفس ، ومواد فنية أخرى ، ومينح الطالب الناجح 

  " .ية للمعاهد العلمية إمتام الدراسة الثانو

                                                 
 . ٣٠هـ ، ص ١٣٦٨، حمرم  ١، ج  ٩نهل ، جملد جملة امل) ١(
مدرسـة  : ؛ حممد البليهشي  ٥هـ ، ص ١٣٦٨حمرم  ٤، يف  ١٢٣٤قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(

 . ٧٢طيبة الثانوية ، ص 
 . ٧٢مدرسة طيبة الثانوية ، ص : حممد صاحل البليهشي ) ٣(
التعلـيم يف  : ؛ ناجي األنصاري  ٣٠٩، ص  ٣طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمني مرشد  أمحد) ٤(

 . ٥٢٢املدينة املنورة ، ص 
 . ٤٩٦هـ ، ص ١٣٧٢، صفر  ٨، ج  ٦لة احلج ، سنة جم: انظر  .إحصائية مديرية املعارف ) ٥(
. 
ـ  : ري الدين الرزكلي ـخ) ٦( ؛  ٦٣٦ ، ص ٢عبـد العزيـز ، ج    كـشبه اجلزيرة يف عهـد املل

 . ٦٦التعليم املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : اللطيف بن دهيش عبد
 . ٥٢٣التعليم يف املدينة املنورة ، ص : ناجي األنصاري ) ٧(
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وتوىل إدارة املعهد الشيخ حممد عبد الكرمي السناري ، وأول دفعة خترجـت فيـه عـام    
 .)١(م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤

  :التعليم يف املسجد النبوي 
مل يقتصر دور املسجد النبوي على أداء الصالة فقط ؛ بل كان له دور كبري يف نشر التعليم 

 -سول صلى اهللا عليه وسلم حني كان يعلـم الصـحابة   واملعارف منذ قيامه يف عهد الر
أمور دينهم ، فحافظ على ذلك اخللفاء الراشدون ومـن جـاء    -رضـوان اهللا عليهم 

بعدهم ، فلم خيل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حلقات العلم منذ عهده عليه 
  .)٢(الصالة والسالم حىت يومنا هذا
بوي طالب العلم من مجيع أقطار العامل اإلسالمي ، ينـهلون  فقد كان يفد إىل املسجد الن

من معينه العذب خمتلف العلوم اإلسالمية والعربية ، مث يعـودون إىل بلـدام مدرسـني    
  .وعلماء يقومون بتدريس وتعليم أبناء بلدام الدين الصحيح 

ـ    ب يف ويف أواخر عهد الدولة العثمانية وضعت نظاماً يقضي بأن يتقدم كـل مـن يرغ
التدريس باحلرم النبوي بطلب إىل قاضي القضاة الذي يعقد امتحاناً للطالب املتقدم ، فإذا 

  .)٣(جنح أعطيت له شهادة للتدريس
وبعد انضمام املدينة إىل حكم امللك عبد العزيز اهتم بتنظيم التدريس يف املسجد النبـوي  

، الـذي   )٤(املسجد النبـوي واملسجد احلرام ؛ فأصدر نظام التدريس يف املسجد احلرام و

                                                 
/ هــ  ١٣٧٧يث قبل آخر دفعة دراسية عام ح ؛ ةقفل املعهد بعد انتشار املدارس الثانويأوقد ) ١(

: ناجي األنصـاري  : انظر . م ١٩٦٢/ هـ ١٣٨١فيه عام خر دفعة خترجت آم ، وكانت ١٩٥٨
التعليم املنظم يف عهد امللك : ؛ عبد اللطيف بن دهيش  ٥٢٥ – ٥٢٤التعليم يف املدينة املنورة ، ص 

 . ٧٦العزيز ، ص عبد
 . ٥٨فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٢(
 . ٣م االبتدائي ، ص فصول يف تاريخ التعليم باململكة ، التعلي: وزارة املعارف ) ٣(
؛ عبد اللطيـف بـن    ٣ – ١هـ ، ص ١٣٤٥ربيع اآلخر  ١٥،  ٩٧ى ، عدد جريدة أم القر) ٤(

التعلـيم يف  : ؛ حممد عبد اهللا السليمان  ١١٤التعليم املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : دهيش 
باململكـة ، التعلـيم    فصول يف تاريخ التعلـيم : ؛ وزارة املعارف  ٦٥عهد امللك عبد العزيز ، ص 

 . ٤االبتدائي ، ص 
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تضمن تشكيل جلنة علمية لإلشراف على سري الدروس برئاسة الشيخ عبد اهللا بن بليهد ، 
وعضوية الشيخ حممد كامل قصاب مدير املعارف ، والشيخ حممد جت البيطار مـدير  
املعهد السعودي ، والشيخ عبد اهللا السناري مدير مدرسة الفالح ، والشيخ أمني فـودة  

  .ب رئيس القضاة نائ
وركز النظام على أن تدرس يف احللقات التوحيد والتفسري واحلديث والفقه على املذاهب 

  .األربعة واللغة العربية وكذلك القيام بالوعظ واإلرشاد وحماربة البدع واخلرافات 
م قامت احلكومة بتحديد املدرسني يف احلـرم النبـوي ،   ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦ويف عام 

  : )١(ومشرفني على التدريس على النحو التايل وعينت مراقبني
  .مدرس ومراقب على الدروس واملدرسني : الشيخ حممد عبد الرزاق  -
  .مدرس ومراقب على الدروس واملدرسني : الشيخ حممد الطيب التنكييت  -
  .مدرس : الشيخ حممد اهلاليل  -
  .مدرس : الشيخ ألفا هاشم  -
  .مدرس : الشيخ محيدة  -
  .مدرس : حممد شويل  الشيخ -

م صدر أمر ملكي بتشكيل هيئة ملراقبة الدروس والتـدريس  ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧ويف عام 
يف احلرم املكي والنبوي تتبع إدارة املعارف حتت رئـاسة الشيخ عبد اهللا بن حسـن آل  

التوحيد والتفسري واحلـديث  : ( الشيخ ، وحددت العلوم اليت تدرس يف احلرمني ؛ وهي 
  .)٢()لعلوم العربية بأنواعها والفقه وا

                                                 
، يف  ١٤٩؛ جريدة أم القرى ، عـدد   ١٨، رقم  ٢٠وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، ملف ) ١(

 . ٣هـ ، ص ١٣٤٦ر ربيع اآلخ ٢٦
فصول يف : ؛ وزارة املعارف  ٢هـ ، ص ١٣٤٧حمرم  ١٨، يف  ١٨٥قرى ، عدد جريدة أم ال) ٢(

  . ٤، التعليم االبتدائي ، ص تاريخ التعليم باململكة 
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ويف العام نفسه صدر مرسوم ملكي ببيان أمساء هيئة مراقبة الدروس واملدرسـني بـاحلرم   
  : )١(النبوي ؛ وهم

وكيل رئيس هيئة مراقبة الدروس ، والشيخ سليمان العمـري ،   الشيخ حممد عبد الرزاق
علي اهلندي ، والشيخ الطيب والشيخ حممد اهلاليل ، والشيخ صاحل الزغييب ، والشيخ عمر 

التمبكيت ، والشيخ سعيد التمبكيت ، والشيخ األلفا هاشم ، والشيخ محيـدة ، والشـيخ   
إبراهيم بري ، والشيخ حممد عبد اهللا التمبكيت ، والشيخ عبد الـرؤوف عبـد البـاقي ،    
والشيخ صاحل التونسي ، والشيخ حممد الضوء ، مدرسني ومراقبني للدروس يف املسـجد  

  .لنبوي ا
وكـانت الدراسة تبدأ يف املسجد النبوي عادة من بعد صالة الفجر إىل ما بعـد صـالة   

، وكان الطالب له حق اختيار املادة اليت يرغب يف دراستها ، وكانت اإلجـازة   )٢(العشاء
، ويف األعيـاد   -اليـوم كلـه    -األسبوعية عصر يوم الثالثاء واخلميس ، ويوم اجلمعة 

  .)٣(الرمسية
م صدرت التعليمات اليت تسري عليها هيئة مراقبة الدروس ؛ ١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩ عام ويف

  : )٤(وكان من أمهها
ختصيص املسجد النبوي إللقاء كل العلوم الدينية واألولية ، ومنع التدريس يف البيوت  – ١

  .واملدارس إال املدارس احلكومية ومدرسة دار العلوم الشرعية 
ملسجد النبوي كفئاً يف ختصصه ، سليم املعتقد ، على مذهب أن يكون املدرس يف ا – ٢

  .أهل السلف الصاحل ، ومنع غري الكفء من ممارسة مهنة التدريس 
يشترط على من رغب يف التدريس احلصول على إذن من هيئة مراقبة الدروس بعـد   – ٣

  .التأكد من علمه وصحة معتقده 

                                                 
املرسوم امللكي ،  ، املعطوف على ١٠١٤/  ٦٢٩هـ ، عدد  ١٣٤٧رجب  ٣أمر النيابة ، يف ) ١(

 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٧صفر ١٨يف 
 . ٥٨فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٢(
 . ١١٤، ص التعليم املنظم يف عهد امللك عبد العزيز : عبد اللطيف بن دهيش ) ٣(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٥/  ٩، يف  ١٥٨٠اص ، رقم خطاب املكتب اخل) ٤(
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يف املسجد النبوي ، طلب ويل عهده األمـري  ونتيجة حلرص امللك عبد العزيز على التعليم 
إذا رأيـت  : " سعود بن عبدالعزيز من الشيخ عبد اهللا بن عبد الوهاب بن زاحم قائالً له 

فجاء الشـيخ  " . أحد العلماء جاء إىل احلج ويصلح للتدريس يف املسجد النبوي فأخربنا 
عبدالعزيز على بقائه مدرساً  حممد األمني الشنقيطي ، وكان حبراً يف العلوم ، فوافق امللك

  .)١(يف املسجد النبوي ، مث أعطي اجلنسية السعودية
ومع إقبال النـاس على التعليم يف املسجد النبوي أمر ويل العهد األمـري سعــود بـن    

رئيس القضاة بالتعاقد مع عدد كبري من العلماء لتـدريس خمتلـف    -آنذاك  -عبدالعزيز 
املسجد النبوي ، وأمر بوضع مناهج علمية شاملة هلذه الغايـة ؛  العلوم الدينية والعربية يف 

حبيث يتسىن لطالب العلم من أهل املدينة املنورة والوافدين تلقي العلم باملسـجد بصـفة   
  .)٢(منتظمة

م أنه مل ١٩٣٥/ هـ ١٣٥٤يذكر الشيخ علي الطنطاوي يف زيارته للمسجد النبوي عام 
ساً ومل حيدث تغيري على ذلك يف زيارته الثانية عام يشاهد جمالس علم وال حلقات وال درو

وهذا وصف غري دقيق ؛ ألن املسجد النبـوي كـان يكـتظ    . )٣(م١٩٥٦/ هـ ١٣٧٥
بالعلماء وحلقات التدريس حسب ما لدينا من وثائق ومعلومات ، فإا تذكر أن أعـداداً  

سم احلج ، وأهل كبرية من العلماء كانت تدرس وهلا حلقات ؛ ولكن زيارته كانت يف مو
املدينة ينصرفون إىل خدمة احلجاج والسعي وراء أرزاقهم ويتركون التدريس حىت يتسـىن  

  .للحجاج الصالة يف املسجد 
وهكذا كانت الدراسة يف املسجد النبوي أعلى مرحلة من مراحل التعليم الديين والعـريب  

شـىت أحنـاء العـامل     حافلة بالنشاط العلمي ، درس فيه الكثري من علماء املسلمني مـن 
  .اإلسالمـي 

  
                                                 

 . ٥١ – ٥٠، ص  ١قضاة املدينة املنورة ، ج : عبد اهللا بن حممد بن زاحم ) ١(
 . ١هـ ، ص ١٣٧٢ربيع اآلخر  ٢، يف  ١٤٤٣عدد جريدة أم القرى ، ) ٢(
  . ١٢٧من نفحات احلرم ، ص : الطنطاوي  علي) ٣(
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  :احية الثقافية ـالن
  :املكتبات 

لعبت املكتبات دوراً كبرياً يف احلياة الثقافية يف املدينة املنورة ؛ ملا حتتويه هذه املكتبات من 
  .نفائس الكتب املخطوطة واملطبوعة 

وسى يف رسالته فقد عرفت املدينة املنورة املكتبات منذ وقت مبكر ؛ حيث أشار علي بن م
 -م إىل بعـض املكتبـات املوجـودة    ١٨٨٥/ هـ ١٣٠٣يف وصف املدينة املنورة عام 

  :)١(غري املكتبات الصغرية أو قليلة الكتب ؛ وهي كما يلي –حينذاك 
  .مكتبة عارف حكمت  – ١
  .مكتبة املدرسة احملمودية للسلطان حممود  – ٢
  .م مكتبة مدرسة بشري أغا املالصقة لباب السال – ٣
  .مكتبة املدرسة احلمريية بالساحة  – ٤
  .مكتبة أمني ابن شيخ احلرم  – ٥
  .مكتبة السيد مجل الليل  – ٦
  .مكتبة أمحد بساطي  – ٧
  .مكتبة رباط سيدنا عثمان  – ٨

 – ١٨٩١/ هــ  ١٣٠٩وذكـرت دورية سالنامة والية احلجاز اليت صـدرت سـنة  
  .)٢(امة وخاصةم أن يف املدينة مثاين عشرة مكتبة ع١٨٩٢

  

                                                 
التعلـيم  : ؛ ناجي األنصاري  ٥٢،  ١٤رسالة يف وصف املدينة املنورة ، ص  :علي بن موسى ) ١(

 . ٣٤٣يف املدينة املنورة ، ص 
وذكـر   . ١١٠ – ١٠٩التعليم يف مكة واملدينة يف أواخر العهد العثماين ، ص : حممد الشامخ ) ٢(

ومثانني مكتبة ،  ن عـدد املكتبات بلغ مثاينمدينـة أه التاريخ الشامل للـعبد الباسط بدر يف كتاب
 . ١٠٥ص 
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م الـيت  ١٩٣٣/ هـ ١٣٥٢ويف عهـد امللك عبدالعزيز أنشئت مكتبة احلرم النبوي عام 
، وأول مـن تـوىل   )١(اقترح إنشاءها مدير األوقاف يف املدينة املنـورة السيد عبيد مدين

إدارا السيد أمحد ياسيـن اخلياري ، والذي بذل جهوداً كبرية يف تنمية املكتبة وزيـادة  
وكانت مكتبة احلـرم  .  )٢(ياا ؛ حيث استطاع أن يضم إليها بعض املكتبات اخلاصةحمتو

النبوي تقع يف مؤخرة املسجـد النبوي يف اجلهة الشمالية الغربية على يسار الداخل مـن  
كتابا ، ) ٥٣٦٣(، وتشتمل املكتبة على )٣(يف الطابق العلوي -رضي اهللا عنه  -باب عمر 

  .)٤(كتاباً خمطوطاً) ٥٥٤(و مطبوعة ، ) ٤٨٠٩(منها 
م أضيفت إىل مكتبة احلرم املكتبة األمرييـة باملدينـة ، ومت   ١٩٤٢/ هـ ١٣٦١ويف عام 

  .)٥(فرشها بالسجاجيد الفاخرة
م ، وإزالة املبـاين  ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ومع بداية التوسعة السعودية للمسجد النبوي عام 
حلرم ، أصـدر امللـك سـعود عـام     اخللفية منه يف اجلهة الشمالية ومن ضمنها مكتبة ا

ببناء مكتبة جديدة يف اجلانب القبلـي للحـرم    ١٣٧٤/  ٦/  ١٧هـ األمر رقم ١٣٧٤
املدين على الطراز احلديث تستوعب كل املكتبات املوجودة يف املدينة ، وتكون وقفاً مـن  

  .)٦(أوقاف احلرم النبوي
  

                                                 
جملة املنـهل ،  : ؛ سليمان صاحل العبيد  ١١٥آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ١(

وسبب إنشاء املكتبة هـو التنـافس يف   .  ٢٢٨هـ ، ص  ١٤١٣، الربيعان  ٤٩٩، عدد  ٥٤جملد 
ك ملا كان للحرم املكي مكتبة ضخمة تضم الكثري مـن كتـب   وذل ؛اخلريات بني أهل مكة واملدينة 

العلم النافعة ، كان البد أن يكون للحرم النبوي مكتبة تضارع مكتبة احلرم املكي ، مما دفع بالسـيد  
املسجد النبوي : حممد السيد الوكيل : انظر . ولني بإنشاء املكتبة ؤعبيد مدين إىل االقتراح على املس

 . ١٩٨عرب التاريخ ، ص 
 . ١٩٨املسجد النبوي عرب التاريخ ، ص : حممد السيد الوكيل ) ٢(
 . ١١٥آثار املدينة املنورة ، ص : عبد القدوس األنصاري ) ٣(
 . ٢٥٧ول من تاريخ املدينة ، ص صف: علي حافظ ) ٤(
 .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦١/  ٥/  ٢٧، يف  ١٠٤ء ، رقم قرار جملس الوكال) ٥(
 . ٧٨هـ ، ص ١٣٧٤رجب  ٢، ج  ٩نة جملة احلج ، س) ٦(
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  : الطباعة والصحافة 
تعىن بطباعة الكتب أو الصحف إال يف بداية القرن الرابع  مل تؤسس يف املدينة املنورة مطابع

العشرين امليالدي حني أحضر الشيخ كامل احلجا من جتار املدينة املنـورة  / عشر اهلجري 
م مطبعة صغرية تدار بالرجل ، ويشرف عليها الشيخ عبد القادر ١٩٠٩/ هـ ١٣٢٨عام 

  .)١(شليب ؛ لكنها ما لبثت أن أقفلت
 )٢(م مطبعة صـغرية ١٩١٦/ هـ ١٣٣٥ة العربية أسس فخري باشا عام ومع قيام الثور

  .لطباعة صحيفة احلجاز واألوامر العسكرية واملنشورات 
كما أن السيد أمحد الفيض أبادي أسس مطبعة صغرية تدار باليد مبشاركة مع الشيخ عبد 

ا ، وقد اشـتراه " مطبعة الفيحا " م تسمى بـ ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦احلق نقشبندي عام 
  .)٣(م١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥علي وعثمان حافظ عام 

م أنشئت يف املدينة مطبعة فنية حديثة أنشأها األستاذ عثمان ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥ويف عام 
، وقد أحضراها من مصر ، وشجعتهم احلكومة علـى  " مطبعة طيبة " وعلي حافظ باسم 

إىل املدينة جمانـاً  إنشائها ؛ حيث أمرت بإعفائها من الرسوم اجلمركية ، ونقلها من ينبع 
  .)٤(على سياراا

                                                 
تطـور  : ؛ عثمان حـافظ   ١هـ ، ص  ١٣٤٧رجب  ٢، يف  ٢٠٧جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

.  ١٥٨الصحافة يف اململكة العربية السعودية ، جدة ، شركة املدينة املنورة للطباعـة ، ت ن ، ص  
" ة اليت طُبع فيها كتـاب  م أنشئت املطبعة العلمي١٩١٢ / هـ١٣٣٠ويذكر أمحد مرشد أنه يف عام 

طيبـة  : أمحد أمني مرشـد  : انظر  .لعباس رضوان " خنبة فتح املنعم الوهاب بشرح عمدة الطالب 
 . ٢٩، ص  ١وذكريات األحبة ، ج 

 . ١هـ ، ص ١٣٤٧رجب  ٢، يف  ٢٠٧القرى ، عدد جريدة أم ) ٢(
املدينة املنورة : الم حافظ ؛ هاشم عبدالس ١٥٨تطور الصحافة يف اململكة ، ص : عثمان حافظ ) ٣(

،  ٣ينـة املنـورة األديب ، ط   يف التاريخ ، دمشق ، الوكالة العامة للتوزيع ، من منشورات نادي املد
 . ١٧٨م ، ص ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢

 . ٥هـ ، ص ١٣٥٥ذي القعدة  ٩، يف  ٦٣٣، عدد جريدة أم القرى ) ٤(
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فكان تطور الطباعة من بواعث النهضة الثقافية ؛ حيث تسببت يف قيام الصحافة احمللية يف 
  .)١(املدينة املنورة

، وهي خطية مطبوعـة  " الرقيب " فأول صحيفة صدرت يف املدينة املنورة هي صحيفة 
بها إبراهيم خطاب وأيب بكـر  م لصاح١٩٠٩/ هـ ١٣٢٧على اجلالتني يف أوائل سنة 

باللغة التركية والعربية ، وكانـت  " املدينة املنورة " مث صدرت صحيفـة .  )٢(داغستاين
، صـدر منـها   )٣(تطبع يف مطبعة البالوزة ، وأصدرها األديـب حممود مأمون االرزجناين

ارة أنـور  مثانية أعداد مث توقفت ، فكانت تصدر يف املناسبات ، وقامت بتغطية مناسبة زي
  .)٤(باشا وزير احلربية ومجال باشا قائد القوات إىل املدينة

 ٧/ هـ ١٣٣٤ذي احلجة  ١٩يف " احلجاز " ويف أواخر العهد العثماين صدرت جريدة 
م ، وهي جريدة سياسية أدبية اقتصادية اجتماعية ، اهلدف منها نشر سياسة ١٩١٦أكتوبر 

عاملية األوىل ، وتوقفت عن الصـدور يف مجـادى   الدولة العثمانية وتوجهاا يف احلرب ال
م ، وكانت تطبع على مطبعة اسـتقدمتها احلكومـة   ١٩١٧أبريل / هـ ١٣٣٥اآلخرة 

العثمانية من دمشق على خط حديد احلجاز ، وأعيدت هذه املطبعة إىل دمشق بعد توقف 
  .)٥(صدورها

لصـاحبها علـي   " ة املدينة املنور" وأول جريدة صدرت يف العهد السعودي هي جريدة 
م ، ١٩٣٧أبريل  ٨/ هـ ١٣٥٦حمرم  ٢٦وعثمان حافظ ، وقد صدر أول عدد منها يف 

م مع غريها من الصحف ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠وكانت أسبوعية ، واضطرت للتوقف سنة 

                                                 
 . ٢٩٩ته احلديثة ، ص إقليم احلجاز وعوامل ض: إبراهيم فوزان الفوزان ) ١(
؛ عثمـان   ١٠٢٥، ص  ٣شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيـز ، ج  : خري الدين الزركلي ) ٢(

صور من احلياة االجتماعية باملدينة : ؛ ياسني اخلياري  ٥٥تطور الصحافة يف اململكة ، ص : حافظ 
 . ١٨٣املنورة ، ص 

تطور الصحافة يف اململكة ، : ؛ عثمان حافظ  ٣٤٨ الرحلة احلجازية ، ص: حممد لبيب البتنوين ) ٣(
 . ٥٣ص 

 . ٥٦تطور الصحافة يف اململكة ، ص : عثمان حافظ ) ٤(
 . ٥٧تطور الصحافة يف اململكة ، ص : عثمان حافظ ) ٥(
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بسبب احلرب العاملية الثانية ، وأزمة الورق ، مث عادت للصدور أسبوعية يف أربع صفحات 
  .)١(م١٩٤٧سبتمرب  ٥/ هـ ١٣٦٦شوال  ٢٩يف 

يف شـهر ذي احلجـة سـنة    " املنـهل  " صدرت جملة " املدينة " وقبل صدور جريدة 
م لألديب األستاذ عبد القدوس األنصـاري ، وهـي جملـة    ١٩٣٧فرباير / هـ ١٣٥٥

  .)٢(متخصصة يف العلوم واألدب

  :األنشطة الثقافية 
ني عملوا على نشر الثقافـة  كان لتقدم التعليم أثر يف ظهور جيل نشط من الشباب املثقف

م ؛ ١٩٣١/ هــ  ١٣٥٠وتطويرها يف املدينة املنورة ، فقد تكون ناديان أدبيان بعد عام 
  : )٣(مها
عبد القدوس األنصاري ، وأمحد اخليـاري ،  : وأبرز أعضائه  :نادي احلفل األديب  – ١

ل أحـد  وكانت لقاءاته تعقد مساء يوم اجلمعة كل أسبوع يف مـرت . وأمحد رضا حوحو 
  .أعضائه 

عبـد  : وجعل مقره يف املدرسة الثانوية ، وأبرز أعضائه  :نادي مجاعة احملاضرات  – ٢
احلق نقشبندي ، وسامي حفظي ، ومـاجد عشقي ، وحممد حسني زيدان ، وعثمـان  

وكان يهتم بإلقاء حماضرات دورية ، فيكلف أحد أعضائه بإعداد حماضرة ثقافية . حافظ 
ضيف أحد زوار املدينة من املثقفني الكبار ، فيطلب منه إلقاء حماضرة يف أو علمية ، أو يست

  .موضوع خيتاره 

                                                 
تطور الصحافة يف اململكة ، : ؛ عثمان حافظ  ٢٦٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ١(

  . ١٦٩ص 
؛  ١٠هـ ، ص ١٤٠٣صفر  ١٥، يف  ٥٧٣٠ينة ، عدد جريدة املد: لقدوس األنصاري عبد ا) ٢(

تطـور الصـحافة يف   : ؛ عثمان حافظ  ١٢٣ريات العهود الثالثة ، ص ـذك: حممد حسني زيدان 
 . ٢٤٦اململكة ، ص 

 ؛ عبد الباسـط  ١٩١صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص : ياري ـياسني أمحد اخل) ٣(
إقليم احلجاز وعوامـل  : ؛ إبراهيم فوزان الفوزان  ٢١٤، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة ، ج : بدر 

 . ٣٧٠ضته ، ص 
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أسـرة  " م أسس بعض شباب املدينة مجعية أطلقوا عليهـا  ١٩٤٦/ هـ ١٣٦٦ويف عام 
حسن صرييف ، وحممد عامر الرميح ، والشاعر هاشـم  : ، وتضم كالً من " العهد اجلديد 

م استبدل اسم اجلمعيـة بأسـرة الـوادي    ١٩٦٠/ ـ ه١٣٨٠ويف أوائل عام . رشيد 
إصدار املؤلفات وطبعها ، واالهتمام بالتراث عـن طريـق   : وأهم نشاطاا .  )١(املبارك

حتـقيقه وإخراجه إىل حيز الوجود ، وإقامة احملاضرات األدبيـة والثقافيـة واألمسـيات    
  .)٢(يف األدب الشعرية ، واستقطاب املواهب الشابة وتوجيهها الوجهة السليمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 . ٣٧١إقليم احلجاز وعوامل ضته ، ص : إبراهيم فوزان الفوزان ) ١(
 . ١٩٢صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص : ياسني أمحد اخلياري ) ٢(
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  :النهضة الزراعية  –ب 

  
؛ حيث اشتغل سـكاا بالزراعـة ،    )١(عرفت املدينة املنورة بأا واحة زراعية منذ القدم

؛ وذلك لتوفر الظروف الطبيعية للزراعـة ؛   )٢(فكانت أبرز املهن االقتصادية اليت مارسوها
ة نسبياً ، وتربة على قدر من اخلصوبة مستمدة من الرواسب الربكانية من موارد مائية كافي

  .)٣(اليت جتري فيها السيول من احلرارة احمليطة ا
وكانت البساتني واملزارع حتيط باملدينة املنورة من ثالث جهات إال اجلهة الغربية الواقعـة  

زراعة مرتبطة مبـوارد  ، فال)٤(على طريق مكة ، فكانت أرضاً صخرية غري صاحلة للزراعة
قباء ، قربان ، العـوايل ،  : املياه والتربة املوجودة يف القرى اليت حول املدينة ؛ لعل أمهها 

، )٥(العيون ، العنابس ، اجلرف ، العقيق ، واملواضع اخلصبة يف احلرتني الشرقية والغربيـة 
) ٤٨٥(مـيالدي   العشـرين / فقد بلغ عدد البساتني يف بداية القرن الرابع عشر اهلجري 

  .)٦(بستاناً تزرع فيها النخيل وأشجار الفواكه
وكـان مصدر املياه للزراعة العيون اليت كانت معروفة بني سكان املدينة منذ مـا قبـل   
اإلسالم ؛ غري أن ازدهارها قد ارتبط مبراحل النمو االقتصادي والسكاين اليت أتاحت هلم 

                                                 
  . ٦٥املدينة املنورة اقتصاديات املكان ، ص : لفاروق السيد رجب عمر ا) ١(
الزراعة يف املدينة املنورة ، حبث مشارك به يف كتاب املدينة املنورة البيئـة  : فوزان حممد الفوزان ) ٢(

  . ٢٨٩مصطفى حممد خوجلي ، ص حممد أمحد الرويثي و: شراف وحترير واإلنسان ، إ
  . ٦٥املدينة املنورة اقتصاديات املكان ، ص :  عمر الفاروق السيد رجب) ٣(
: ؛ أمحد سعيد بن سـلم   ٢٩٨رحالت يف شبه جزيرة العرب ، ص : جون لويس بوركهارت ) ٤(

  . ١٥٥املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص 
  . ٦٥املدينة املنورة اقتصاديات املكان ، ص : عمر الفاروق السيد رجب ) ٥(
  . ٤١٤، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : م رفعت باشا إبراهي) ٦(
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لغ عدد العيون واخليوف يف أواخر العهد العثماين ، فقد ب )١(البناء واإلنشاء وشق القنوات
  .)٢(عيناً كانت تروي حوايل نصف مليون خنلة) ٤٤(

 –بنيت  –أما األماكن اليت ال جتري فيها العيون ، فقام املزارعون حبفر اآلبار فيها وطويت 
، الستخراج املياه لري مـزارعهم   )٣(باحلجارة ، واستخدموا الغرغار والساقية والسواين

وانقرضت أدوات الري القدمية مـع استخدام املكائن واملضخات يف سحب امليـاه مـن   
اآلبار ، وكان أول استعماهلا يف أواخر العهد العثماين من قبل آل الدشيشـة وآل مـدين   

  .)٤(الذين ركبوها يف مزارعهم

  : مديرية الزراعة
ستثمار فيها ؛ لزيـادة  ويف العهد السعودي اهتمت احلكومة بالزراعة ، وساعدت على اال

احملاصيل الزراعية اليت ستوفر إنتاجا أرخص للمستهلك ، وأسـواقا جديـدة للتجـارة ،    

                                                 
  . ٦٩املدينة املنورة اقتصاديات املكان ، ص : عمر الفاروق السيد رجب ) ١(
ة حتـت  اسم يطلق عند أهل املدينة على مصب العني ومنبعها وقناا املشـقوق : العني واخليف ) ٢(

  . ٣٨٥ – ٣٨٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي: انظر . األرض 
عبارة عن عود من اخلشب طويل يشد على شبه حمور يركب على قاعـدتني تبنيـان   : الغرغار ) ٣(

حجريـة ،   و متر ونصف ، ويدخل يف آخره منامـة باحلجر أو اللنب أو اآلجر بارتفاع حنو مترين أ
باملاء ، فيصبه  به الساقي يف البئر وخيرجه ممتلئاً امود من اجلهة األخرى الدلو ويديلويربط يف رأس الع

  .قى به البستان سحيث ينطلق إىل الربكة ، مث ي؛ يف القلق 
ري وقواديس مركبة على دائرة مثبتـة فيهـا   قوامها دوالب كب، عبارة عن آلة يرفع ا املاء : الساقية 
  .يديرها محار أو بقرة أو حصان أو مجل يف دائرة حوهلا ... قريبة من بعض  أدلية

ويبنون على فم ، عن قاعدتني متقابلتني يقدر ارتفاع كل واحدة بنحو مترين ونصف عبارة : السانية 
البئر حوضاً جيري منه املاء للربكة ، ويضعون عاموداً خشبياً أو فلقة من جذوع النخل فوق القاعدتني 
بشكل أفقي ، وتركب عليها بكرة كبرية فريبطون احلبل يف دابة تسحب ويف الطرف اآلخر الدلو إذا 

. بكثرة يف املدينـة   اًسحبه خرج الدلو ممتلئاً باملاء ، وإذا رجع نزل الدلو يف البئر ، وكان هذا منتشر
  .٢٧٨- ٢٧٧فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ : انظر 

  . ٢٧٦فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ٤(
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وأساسا لصناعات انتقالية ، ستحسن الناحية االقتصادية واالجتماعية يف املدينـة املنـورة   
  .)١(وبقية مدن اململكة

ودي ؛ النتشـار األمـن   وازدهـرت الزراعة يف املدينة املنورة مع بداية احلكـم السـع  
واالستقرار ، وتنفيذ القصاص يف ارمني الذين كانوا يف السابق يفرضون على املـزارعني  
ضرائب وإتاوات بغري وجه حق ، ويف حال تأخرهم عن الدفع يقومون بقطع األشـجار  

  .)٢(والنخيل ، وختريب زراعتهم ، ومما ساعدهم على ذلك ضعف السلطة احلاكمة
ة حمل عناية خاصة من امللك عبد العزيز الذي كان يوليهـا جـل عنايتـه    فكانت الزراع

واهتمامه منذ البداية ، وذلك من خالل املتابعة املستمرة ألحوال املزارعني ؛ حيث أمـر  
م لتعمل علـى  ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨بتشكيل هيئة زراعية باملدينة املنورة من املزارعني عام 

رعني يف حل القضايا اليت حتدث بينـهم ، وكانـت   تطوير الزراعة ، وتكون مرجعاً للمزا
تتألف من الشيخ عباس قمقمجي رئيساً ، والشيخ صاحل شقلبها عضواً ، والشيخ عمر بن 

  .)٤(م١٩٣١/ هـ ١٣٥٠، وأعيد تشكيلها مرة أخرى عام  )٣(منصور عضواً
ألف وكانت هذه أول جلنة زراعية على مستوى اململكة ، وزيد يف أعضائها ؛ فأصبحت تت

من رئيس يسمى مدير الزراعة ، وأربعة أعضاء فخريني ، كان يتم اختيارهم مـن خنبـة   
  .)٥(املزارعني ، وترتبط بأمري املدينة املنورة

                                                 
،  ١ورهـا االقتصـادي ، ط   اململكة العربيـة السـعودية تط  : فيصل عبد الرمحن السديري ) ١(

  . ٤١م ، ص ١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧
أديب عمر احلصري ، : الفالحة املدنية لبلدة خري الربية ، إعداد وحتقيق : إبراهيم بن أمحد املدين  )٢(
  . ٨ -٩ص  ،. ب .  ت
  . ٢هـ ، ص ١٣٤٨مجادى األوىل  ١٥، يف  ٢٥٢د جريدة أم القرى ، عد) ٣(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٠/  ٨/  ٢٠، يف  ٢٧/  ٥/  ٧/  ٣٩أمر ملكي رقم ) ٤(
هـ ، معهد اإلدارة ؛ عبد اهللا صاحل ١٣٥٠/  ١١/  ١٩، يف  ٦٨٦ى ، رقم قرار جملس الشور) ٥(

الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، حبث مقدم يف املؤمتر : السدحان وعبد العزيز سامل الغامدي 
ز آل سعود الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف العاملي عن تاريخ امللك عبد العزي

هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسـيس  ١٤٠٦ربيع األول  ٢٣إىل  ١٩اض من الري
  . ٣٩٧، ص  ٢م ، ج ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩السعودية ، شوال  اململكة العربية



‐ ٣٦٤  - 
 

م صدرت املوافقة امللكية على النظام اخلـاص بـاملزارعني   ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٣ويف عام 
منـه  ) ٤١(ي نصت املادة ، الذ)١(واخليوف والعيون ، وتنظيم العالقة بني األجري والعميل

على انتخاب هيئة الزراعة من قبل املزارعني دون سواهم ، وعدم قبول ترشيحهم كمـا  
كان يف السابق ، وأن تقتصر االنتخابات على مزارعي املدينة مع استبعاد أبناء الباديـة ؛  

  .)٢(لكي يكون األعضاء مؤهلني خلدمة املزارعني
ول جهاز يشرف على الزراعة ويهتم بأمور املـزارعني يف  فكانت اهليئة الزراعية باملدينة أ

اململكة ، ومل يكن هناك إدارة مستقلة تشرف على الزراعـة يف مرحلـة التأسـيس يف    
، فقد كانت التعليمات والتوجيهات املتعلقة بالزراعة تصدر من امللك عبد العزيز )٣(اململكة
  .)٤(شخصياً

زراعية ، وأا حمل اهتمام امللك عبدالعزيز وعنايته ؛ وهذا يدل على مكانة املدينة املنورة ال
  .إذ خصها بأول إدارة زراعية يف اململكة تشرف على الزراعة وتعمل على تطويرها 

م رعاية شـؤون الزراعـة ، وذلـك    ١٩٣٢/ هـ ١٣٥١وتولت وزارة املالية منذ عام 
، إىل جانـب قيامهـا    بإشرافها على بعض املهام املتعلقة بإنشاء بعض املزارع النموذجية

  .)٥(باسترياد املكائن واملعدات الزراعية وبيعها على املزارعني بالتقسيط تشجيعاً هلم
ومع قدوم البعثات الزراعية وفرق اخلرباء الزراعيني من العراق ومصر والواليات املتحـدة  

  .)٦(األمريكية ، اقترحوا إنشاء مديرية مستقلة خمتصة بشؤون الزراعة

                                                 
  .عهد اإلدارة هـ ، م١٣٦٣/  ١/  ٤، يف  ٦١/  ٦/  ٨قم أمر ملكي ر) ١(
هـ ، معهد اإلدارة ، وكانت اهليئـة  ١٣٦٣/  ٧/  ٣٠، يف  ١٤١قم قرار جملس الشورى ، ر) ٢(

/  ١١/  ٥، يف  ٢٦١لـس ، رقـم   انظر قرار جم. الزراعية يتم انتخاب أعضائها عند انتهاء فترا 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٧٠/  ٦/  ٢٢، يف  ١١٦قرار رقم هـ ، و١٣٦٧

  . ٣٩٧الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : السدحان وعبد العزيز الغامدي  عبد اهللا) ٣(
  . ٢٦٩تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : إبراهيم العتييب ) ٤(
؛ عبـد اهللا السـدحان    ٢٦٩تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : إبراهيم العتييب ) ٥(

  . ٣٩٨الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : مدي وعبد العزيز الغا
  . ٣٩٨الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : عبد اهللا السدحان وعبد العزيز الغامدي ) ٦(
.  
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م أمر امللك عبدالعزيز وزير ماليته بإنشاء مديرية ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٧عام  ويف رجب من
الزراعة كأول جهاز تناط به مهمة اإلشراف على تطوير الزراعة ، وصادف ذلك عـودة  

، وأول من توىل إدارا حممد صاحل قزاز حتت إشراف وزارة املاليـة ومتابعـة    )١(املبتعثني
م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ما تشكلت وزارة الداخلية عام ، وعند)٢(وزيرها عبد اهللا السليمان
  .)٣(أحلقت ا مديرية الزراعة

  :النهضة الزراعية باملدينة يف عهد امللك عبد العزيز 
الزراعة يف املدينة املنورة وازدهرت ، فكانت تعتمـد   تمع توفر األمن واالستقرار نشط

كائن واملضخات لسحب املياه على مياه العيون واآلبار اليت حفرت حديثاً وركب عليها امل
منها إىل املزارع ، وكانت تعمل بالكريوسني ، وكان كثرياً ما يشح من املدينة ؛ ألنـه يف  
تلك الفترة كان مستورداً وغايل الثمن ، فاجته املزارعون إىل استبدال املكائن اليت تعمـل  

كومـة مبسـاعدة   ، فقامت احل)٤(بالكريوسني مبكائن تعمل على الغاز املنبعث من الفحم
، والسماح للتجار بتأسيس خزانات لبيعه )٥(املزارعني بتخفيض الضرائب على الكريوسني

  .)٦(يف املدينة ؛ لكي يكون متوفراً للمزارعني
ومع تشجيع احلكومة للمزارعني على الزراعة أقبل أهل املدينة على حفر اآلبار اجلديدة يف 

مكنة ) ٦٠(، وطلبت اهليئة الزراعية باملدينة توفري )٧(العوايل وقباء وقربان والصدقة والعقيق

                                                 
؛ إبراهيم  ٢١٤اململكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، ص : توتشيل . س  .ك  )١(

؛ عبد اهللا السدحان وعبـد العزيـز    ٢٦٩العزيز ، ص امللك عبدلدولة يف عهد تنظيمات ا: العتييب 
  . ٣٩٨الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : الغامدي 

  .١٠٢٠ - ١٠١٩، ص  ٣شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : خري الدين الزركلي ) ٢(
  . ٢٦٩مللك عبد العزيز ، ص تنظيمات الدولة يف عهد ا: إبراهيم العتييب ) ٣(
حاج يف اجلزيرة : ؛ هاري جون فيليب  ١٥٦ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(

اململكة العربية السعودية وتطـورات مصـادرها   : توتشيل . س . ؛ ك  ٩٦عربية ، ص ـاجلزيرة ال
  .١٦٠الطبيعية ، ص 

  . ٩٦حاج يف اجلزيرة العربية ، ص : هاري جون فيليب ) ٥(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٦/  ١٠ / ٢٣، يف  ٢٦٦قرار جملس الشورى ، رقم ) ٦(
  . ١٥٤ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٧(
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مكنة زراعية من احلكومة للمزارعني ، مث تستويف قيمتها علـى أقسـاط مـدا سـت     
  .)١(سنوات

م تقدم مزارعو املدينة إىل احلكومة بطلـب إعفـاء مجيـع    ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦ويف عام 
جابة طلبهم ؛ فأعفـت  األدوات الزراعية من الرسوم اجلمركية ، فسارعت احلكومة إىل إ

؛ تشجيعاً منها للمزارعني ، واستشـعاراً   )٢(مجيع األدوات الزراعية واملكائن من اجلمارك
. بأمهية الزراعة ، وتقدمي املساعدات املمكنة للمزارعني على قدر استطاعتها يف تلك الفترة 

ويقـوم  م أصبح السيد حممود أمحد يستورد املكائن للمدينة ١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥ويف عام 
، وجاءت بعد ذلـك  " رسنت " ببيعها على املزارعني ، وأشهر املكائن اليت كان حيضرها 

  .)٣("بالكستون وكمبل ولستر ونشنل " مكائن جديدة مثل 
م قامت مديرية الزراعة باسترياد أعداد ١٩٤٩ – ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٩ - ١٣٦٨ويف عام 

مزارعي املدينة بسـعر التكلفـة   ، ووزعت أكثر من مائة مكنة على )٤(كبرية من املكائن
  .)٥(وبالتقسيط ، مث تنازلت احلكومة عن بقية األقساط

ونظراً لإلقبال الشديد على استعمال مضخات املياه واآلالت الزراعية احلديثة ، فقد عملت 
م على بناء ورش ميكانيكية كاملة يف كل منطقة ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٨مديرية الزراعة عام 
ملهندسني والفنيني للقيام بأعمال إصالح وصيانة املعدات ، فكان من زراعية ، وتزويدها با

  .)٦(أكرب الورش اليت أنشأا املديرية ورشة املدينة املنورة بتكلفة مخسني ألف ريال

                                                 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٠/  ١١/  ١٩، يف  ٦٨٦ى ، رقم قرار جملس الشور) ١(
إلدارة ؛ جريدة أم القرى ، هـ ، معهد ا١٣٤٦/  ٣/  ٢٨، يف  ١٧ورى ، رقم قرار جملس الش) ٢(

  . ٢هـ ، ص ١٣٤٦ربيع اآلخر  ١٨ ، يف ١٤٨عدد 
  . ٢٧٧ – ٢٦٧فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٣(
تقريـر   .مكنة وزعتها على املزارعني  )٦٣٤(بلغت عدد املكائن اليت استوردا مديرية الزراعة ) ٤(

الزراعـة احلديثـة يف   : حسني حممد بدوي :  انظر .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨ية الزراعة بتاريخ مدير
  . ٣م ، ص ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ية ، القاهرة ، مطبعة مصر ، اململكة العربية السعود

  . ٢٧٧فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٥(
ـ : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨يرية الزراعة ، يف تقرير مد) ٦( الزراعـة  : دوي ـحسني حممد ب

شبه اجلزيرة يف عهـد امللـك   :  ؛ خري الدين الزركلي ٣٤ة العربية السعودية ، ص احلديثة يف اململك
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ونشأ عن سحب املياه من اآلبار باملضخات واملكائن ، وقلة مياه األمطار يف بعض السنني 
رض ، وصار متوسط بعد املاء عن سطح األرض من وانعدامها ؛ اخنفاض مستوى مياه األ

متراً وأبعد من ذلك ، فقام املزارعون حبفر اآلبار  ٣٥ – ١٦ – ١٤ – ١٢ – ١٠ – ٨
  .)١(االرتوازية يف أعماق األرض حبثاً عن املاء

م شركة أهلية حبفر اآلبار االرتـوازية ١٩٣٦/ هـ ١٣٥٥وقـامت من أجل ذلك عام 
تعينة باآلالت واألدوات احلديثة ، وقد شجعتها احلكومـة فأعفـت   يف املدينة املنورة مس

اآلالت واألدوات املستوردة من الرسوم اجلمركية ، وأعفت أيضاً الشركة مـن رسـوم   
، ويف العام التايل قام بعض أعيان املدينة وشباا بتأسيس شركة أخرى حلفـر   )٢(التأسيس

  .)٣(اآلبار االرتوازية
م اسـتوردت حفـارات ارتوازيـة    ١٩٣٦/ هـ ١٣٦٧راعة عام وعند قيام مديرية الز

ويف زيارة ويل العهد صاحب السمو .  )٤(ووزعتها على املناطق الزراعية ذات املياه اجلوفية
م أمر بإرسـال  ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢للمدينة املنورة عام  –آنذاك  –امللكي األمري سعود 

لالزمة هلا واملهندسني لتباشر يف حفـر  سيارة حفر ارتوازية إىل املدينة جبميع قطع الغيار ا
  .)٥(اآلبار االرتوازية يف املدينة املنورة وأطرافها

                                                                                                                                            
اه يف عهد ـالزراعة واملي: ؛ عبد اهللا السدحان وعبد العزيز الغامدي  ١٠٢٠، ص  ٣العزيز ، ج عبد

  . ٤٠١امللك ، ص 
  . ٢٨٢فصول من تاريخ املدينة ، ص : علي حافظ ) ١(
، وبلـغ جممـوع    مادة )٢٦(لشركة وعلى نظامها الواقع يف تأسيس اعلى قت احلكومة ـواف) ٢(

الشورى ، رقم قرار جملس : انظر  .سهم ، قيمة كل سهم رياالن عربيان  )١٥٠٠(م الشركة ـأسه
ربيـع   ١، يف  ٥٩٨عدد  رى ،ـريدة أم القـد اإلدارة ؛ جـهـ ، معه١٣٥٥/  ٥/  ٦يف  ٩٥

  . ٢هـ ، ص ١٣٥٥األول 
،  ١جملة املنهل ، جملد : انظر  .ة حيىي بك زكريا والسيد أمحد رفاعي الشرك يكان من مؤسس) ٣(

  . ٥٤هـ ، ص ١٣٥٦، شوال ذو القعدة  ١٢ – ١١ج 
الزراعة احلديثـة   :حسني حممد بدوي : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨مديرية الزراعة يف تقرير ) ٤(

  . ٣٠باململكة العربية السعودية ، ص 
  . ٢هـ ، ص ١٣٧٢ربيع اآلخر  ٢،  ١٤٤٣، عدد  جريدة أم القرى) ٥(
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وشجع امللك عبد العزيز كل من يرغب يف الزراعة بإعطائه أرضاً من األراضي احلكوميـة  
الغامرة لزراعتها مقابل ربع قرش سعودي يدفعه عن كل متر مربع سنوياً ، وهو ما يعرف 

م أمر امللك عبدالعزيز ١٩٤١/ هـ ١٣٦٠ويف عام . )١("األراضي األمريية  حتكري" بنظام 
بإعفاء كل مزارع من رسوم التحكري ، ويف حالة توقفه عن زراعتها مدة ثالث سـنوات  

  .)٢(تسحب منه األرض واالكتفاء بأخذ عشر اإلنتاج الزراعي
زارعني متشياً مع سياسة فقامت بعد ذلك مديرية الزراعة بتوزيع األراضي الزراعية على امل

، ومل يكن توزيع األراضي الزراعية على املواطنني فقط ؛ بل )٣(احلكومة يف التوسع الزراعي
أو أي  –مسحت للمزارعني اجلزائريني واملغاربة ااورين يف املدينة بزراعـة أرض الـزبري   

صـول علـى   أرض تابعة للمالية ؛ وذلك لالستفادة من خربام ، وملساعدم علـى احل 
  .)٤(معيشتهم

ومتيزت املدينة املنورة بأا واد مستطيلٌ فسيٌح متعرٌج ختترقها األودية الكبرية اليت جتـري  
  : )٦(؛ ومن هذه األودية )٥(فيها السيول

                                                 
  . ٨١٧رقم ، ك عبدالعزيز لهـ وثيقة من دارة امل١٣٤٩ / ١ / ٧يف ،  ١٣٨أمر ملكي رقم ) ١(
رقـم  ، ك عبـدالعزيز  لهـ وثيقة من دارة امل١٣٦٠ / ٨ / ١٣يف ،  ١٠٣٤٠رقم  أمـر سامٍ) ٢(

هـ ، ١٣٦٠شعبان  ٢١،  ٨٧٣القرى ، عـدد ريدة أم ـهـ ؛ ج١٣٦٠ / ٨ / ١٢يف ،  ٧٨٩
  . ١ص 

؛ حسني حممـد   ٢هـ ، ص ١٣٦٨مجادى األوىل  ١٢، يف  ١٢٥٢ جريدة أم القرى ، عدد) ٣(
؛ عبد اهللا السدحان وعبـد العزيـز    ٣١، ص  ةالزراعة احلديثة يف اململكة العربية السعودي: بدوي 

  . ٤٠٠، ص  ٢الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، ج : الغامدي 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٠/  ٩/  ٧، يف  ٥٧قرار جملس الوكالء رقم  )٤(
  
 – ١٢٥ذكريات طيبة وحبوث حول أسرار احلج والزيـارة ، ص  : هاشم حممد سعيد دفتردار ) ٥(

١٢٦ .  
 – ١٢٥ذكريات طيبة وحبوث حول أسرار احلج والزيـارة ، ص  : هاشم حممد سعيد دفتردار ) ٦(

  . ١٥املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص  :؛ أمحد سعيد بن سلم  ١٢٦



‐ ٣٦٩  - 
 

غرب املدينة ، ويتجه من اجلنوب الغريب إىل الشمال ، وهو واد بـه  : وادي العقيق  – ١
  .مزارع كثرية 

يف اجلهة الشرقية من املدينة خيترق منطقة العاقول والعـريض وسـيد    :وادي قناة  – ٢
  .ويلتقي ماؤه مع ماء وادي العقيق بعد منطقة العيون مشال املدينة ... الشهداء

خيترق املدينة من اجلنوب إىل الشمال ويف منطقة قربان " : أيب جيده " وادي بطحان  – ٣
طقة السبعة املساجد ، ويلتقي مـع األوديـة   يدخل املدينة ؛ حيث يسيل يف السيح إىل من

  .السابقة يف مشال املدينة 
وكانت هذه األودية على ما فيها من فوائد إال أا تسبب أضراراً كبرية علـى املـزارع   
واألرواح ، مما دفع احلكومة إىل إصالح سد عمر ، وذلك باقتراح من املهندس الفين آدم 

  .)١(ن البساتني الواقعة يف ممرهالبكري ؛ لدرء خطر سيل الرنوناء ع
م قـررت احلكومة إنشـاء سد كبري على وادي العقيق ١٩٥١/ هـ ١٣٧١ويف عـام 

وهو ما يعرف بسد العاقول حلجز ما يقرب من مثانية ماليني متر مكعب ) هضاب مليز ( 
  .)٢(من املاء ليستفاد منها يف الزراعة والشرب
الزراعي جبلب كميات كبرية من البذور املختلفة  وقامت مديرية الزراعة بتحسني اإلنتاج

، وأدخلت أصـناف   )٣(ألنواع اخلضروات واحلبوب من أمريكا وسوريا ومصر والعراق
جديدة من الفواكه واخلضروات باسترياد الشتالت األكثر إنتاجاً وأكثر مقاومة لألمراض 

رة عن طريق فـرع مديريـة   بدالً من األنواع القدمية ، ووزعتها على مزارعي املدينة املنو

                                                 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٥/  ٧/  ١١، يف  ٢٢٨رى ، رقم قرار جملس الشو) ١(
دينـة ، عـدد   ؛ جريدة امل ٧٠ – ٦٩، ص  ١هـ ، ج ١٣٧٢، رجب  ٧جملـة احلج ، سنة ) ٢(

  . ٢هـ ، ص ١٣٧٢شعبان  ٢٠،  ٤٨٢
  
  
  
الزراعة احلديثـة  : حسني حممد بدوي : انظر . هـ ١٣٦٨/  ١١/  ٨يف مديرية الزراعة تقرير ) ٣(

الزراعة وامليـاه يف  : ؛ عبد اهللا السدحان وعبد العزيز الغامدي  ٣٢باململكة العربية السعودية ، ص 
  . ٤٠١ – ٤٠٠عهد امللك عبد العزيز ، ص 
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، واستوردت أيضاً أشجار مصدات الرياح كالبتوس والكازورينا ؛ حيث  )١(الزراعة جماناً
أرسلت جمموعة كبرية منها إىل املدينة لزراعتها يف العاقول ؛ لتكون غابة يستفيد منها أهل 

  .)٢(باملدينة يف التنـزه فيها ، ومصدراً للخش
لباب على مصراعيه يف استرياد احلبوب والبذور والشتالت ؛ بل ومل تفتح مديرية الزراعة ا

قامت باحلجر الزراعي اجلمركي ملنع تسرب آفات زراعية إىل البالد ، فال يسمح بدخول 
أي شي منها إال بعد التأكد من خلوها من األمراض واآلفات الـيت خيشـى انتقاهلـا إىل    

ل املـوظفني املختصـني ، وأن تكـون    احملاصيل الزراعية ، بإجراء الكشف عليها من قب
مصحوبة بشهادة رمسية من جهة مسؤولة تثبت خلوها من األمراض ونظافتـها ، وهـذا   

  .)٣(اإلجراء كان النواة األوىل ملشروع احلجر الزراعي
وكانت احلكومة تساعد املزارعني على التصدي ألسراب اجلراد والقضاء عليه قبل وصوله 

  .)٤(ع املزارعني على خطة لوقف تقدمه مبساعدة البلديةإىل املزارع ، باالتفاق م
، توجهت مديرية الزراعة منذ  )٥(وملا كان املال عنصراً مهماً ورئيسياً يف االقتصاد الزراعي

نشأا إىل مساعدة املزارعني بإقراضهم املال الـذي حيتاجونـه ؛ ألن أكثـرهم حالتـه     
زيز على إعطاء القروض املختلفة للمـزارعني  االقتصادية حمدودة ، وقد وافق امللك عبد الع

                                                 
  . ٤هـ ، ص ١٣٧٣صفر  ٢٥، يف  ٥٠٦دينة ، عدد جريدة امل) ١(
الزراعة احلديثـة   :حسني حممد بدوي : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨ / ١٨مديرية الزراعة ، تقرير ) ٢(

  . ٣٢باململكة العربية السعودية ، ص 
مديريـة   ؛ تقرير ٤هـ ، ص ١٣٦٨مجادى األوىل  ١٩، يف  ١٢٥٣ جريدة أم القرى ، عدد )٣(

باململكـة العربيـة    الزراعة احلديثة :حسني حممد بدوي : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨الزراعة ، 
الزراعة واملياه يف عهد امللك عبـد  : ؛ عبد اهللا السدحان وعبد العزيز الغامدي  ٣٥السعودية ، ص 

  . ٤٠١العزيز ، ص 
لقرى ، معهد اإلدارة ؛ جريدة أم ا ،هـ ١٣٤٧/  ٧/  ٤، يف  ٧٠٧ينة ، رقم مارة املدإخطاب ) ٤(

  . ٢هـ ، ص ١٣٤٧شعبان  ١٤، يف  ٢١٣؛ وعدد  ٣هـ ، ص ١٣٤٦شوال  ٩، يف  ١٧٢عدد 
  . ٤٢اململكة وتطورها االقتصادي ، ص : فيصل عبد الرمحن السديري ) ٥(
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بشراء املكائن الزراعية وتوزيعها عليهم ، أو على حساب تعمري أراضيهم ، وتربيح قنوات 
  .)١(العيون

ومل تكن القروض مقتصرة على تقدمي األموال فقط ؛ بل مشل ذلك تقدمي قروض بـذور  
بإعطاء مزارعـي املدينـة    م أمر امللك عبدالعزيز١٩٤٨/ هـ ١٣٦٨احلنطة ، ففي عام 

كميات كبرية من احلنطة لزراعتها يف مزارعهم ؛ نظراً لعدم توفرها يف املدينة ، فقامـت  
من احلبوب اليت اشترا من أسـواق بريـدة    )٢(مديرية الزراعة بإرسال عشرين ألف أقة

ل وعنيزة ، ووزعتها عليهم ، وقد استرجعتها منهم عند احلصاد عيناً ، مضـحية يف سـبي  
مصلحة املزارعني بالنصف من الثمن الذي دفعته ؛ ألن قيمة األقة الواحدة عند احلصـاد  

  .)٣(كان رياالً واحداً ، يف حني أن األقة الواحدة كلفت املديرية عند شرائها ريالني
صاحب السمو امللكي األمـري   –آنذاك  –م أمر ويل العهد ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام 

ود بإعطاء مزارعي املدينة قرضاً مالياً مـن أجـل النـهوض    سعود بن عبدالعزيز آل سع
  .)٥(ألف ريال) ٨٠٠(، وبلغت قيمته  )٤(مبزارعهم وحتسني إنتاجهم

م ١٩٣٠/ هــ  ١٣٤٩واهتمت احلكومة باإلنتاج الزراعي يف املدينة ؛ فسمحت عـام  
ـ   ع ألحد التجار بتصدير البلح والرطب من املدينة إىل مكة وجدة ؛ ملساعدم علـى بي

، ويف السنة التالية وافقت احلكومة على السـماح للمـزارعني    )٦(حمصوهلم بأسعار جيدة

                                                 
تقريـر  .  )١.١١٦.٠٠٠(وقد بلغ جمموع ما دفعته مديرية الزراعة من قروض مبلغاً وقـدره  ) ١(
اململكـة  الزراعة احلديثة ب: حسني حممد بدوي : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨يرية الزراعة ، يف مد

  . ٣٣العربية السعودية ، ص 
املدينة املنورة يف : أمحد سعيد بن سلم : انظر  .أوقية ) ٣٢(، أو  درهم )٤٠٠(تساوي : األقة  )٢(

  . ١٤٩ ، ص القرن الرابع عشر اهلجري
الزراعة احلديثة : حسني حممد بدوي : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨يرية الزراعة ، يف تقرير مد) ٣(

  . ٣٣العربية السعودية ، ص  باململكة
  . ١هـ ، ص ١٣٧٢، يف ربيع اآلخر  ١٤٤٣، عدد جريدة أم القرى ) ٤(
ور ومشاهدات من احلجـاز ،  ـص: ا ـحمي الدين رض: انظر . تصريح الشيخ حممد بن الدن ) ٥(

  . ١٤١ – ١٣٨ملك وآمال وشعب ، ص : ؛ زينب الغزايل اجلبيلي  ١٧٣ص 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٤٩/  ٣/  ٩، يف  ٩م لشورى ، رققرار جملس ا) ٦(
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بتصدير كل املنتجات الزراعية إىل كافة أحناء البالد  بدون اسـتثناء أو دفـع رسـوم أو    
  .)١(ضرائب ؛ تشجيعاً للمزارعني ، وحتسيناً لإلنتاج الزراعي يف املدينة

رعني طرق الزراعة احلديثة بتقدمي نصائحها وتعليماا يف وعملت احلكومة على تعليم املزا
، وطباعة الكتب والنشرات املهتمة بالزراعة ، وتوزيعهـا   )٢(الصحف واالت السعودية

للشيخ " الزراعة الوطية لبلدة خري الربية " كتاب : على املزارعني يف املدينة املنورة ؛ مثل 
إلبراهيم بن أمحد املـدين ؛  " دنية لبلدة خري الربية الفالحة امل" ، وكتاب  )٣(صاحل شقلبها

حيث احتوى الكتاب على العلوم واملعارف اليت تساعد املزارعني على ممارسـة الزراعـة   
بشكل ناجح ، بتفصيل كل نوع من أنواع النباتات اليت تنمو يف املدينة ، وطريقة ووقت 

هتم يف كتابه بالنخيل وزراعته اهتمامـاً  زراعتها ، وكيفية العناية ا حىت تنضج مثرا ، وا
  .)٤(كبرياً

وحرص امللك عبدالعزيز على زيادة العلم واملعرفة بني أفراد املزارعني لكي يعوا املشـاكل  
يف كل من سوريا والعراق ومصر بالتعاقد مع عـدد مـن    هاليت تواجههم ؛ فأمر معتمديت

حيث وصلت بعثات زراعية من مصـر  الزراعيني والفنيني للعمل يف اململكة ؛  املهندسني
وسوريا والعراق لتعليم املزارعني طرق الزراعة احلديثة ، والنظر يف األماكن الـيت ميكـن   

م إىل املدينة املنـورة خـبري   ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦، فوصل عام  )٥(استصالحها وزراعتها

                                                 
فإذا مل يكن فيها كفاية من املنتجـات الزراعيـة   ، ا ألزمت البلدية مبراقبة أسواق املدينة ـلكنه) ١(

قـرار جملـس   : انظر  .ال حيصل ضرر على أهل املدينة ـلكي ؛ل املدينة مينع التصدير ـتكفي أله
ـ  هـ١٣٥٠/  ١١/  ٥، يف  ٦٤٦رى ، رقم الشو   ، يف  ٧٨٨كي رقـم  ـ، وصدق عليه األمر املل
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥١/  ٢/  ١٥

الزراعة احلديثة : حسني حممد بدوي : انظر  .هـ ١٣٦٨/  ٨/  ١٨يرية الزراعة ، يف تقرير مد) ٢(
  . ٣٥باململكة العربية السعودية ، ص 

  . ٣ص  هـ ،١٣٤٨مجادى اآلخرة  ١٣، يف  ٢٥٦دد جريدة أم القرى ، ع) ٣(
أديب عمـر  : الفالحة املدنية لبلدة خري الربية ، إعداد وحتقيق : إبراهيم بن أمحد خربويت املدين ) ٤(

  .احلصري 
؛ عبد اهللا السـدحان وعبـد العزيـز     ١٢٩دليل اململكة العربية السعودية ، ص : فؤاد شاكر ) ٥(

  . ٣٩٢ – ٣٨٥الزراعة واملياه يف عهد امللك عبد العزيز ، ص : الغامدي 
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للتعبئـة  زراعي مصري ، وقام مبعاينة النخيل املختلفة ، واختار منها األصناف الصـاحلة  
واألصناف الصاحلة للتجفيف ، واختذ من دار األيتام مقراً ألعمالـه ؛ لـيعلم املـزارعني    

  .)١(وطالب الدار كيفية تعبئة التمور ، وأفضل الطرق لذلك ، وقد أقام مدة شهرين
وكان من نتيجة ذلك أن تقدم أمحد الفيض أبادي مدير مدرسـة العلـوم الشـرعية إىل    

إنشاء مصنع لتعبئة التمور وتصديرها للخارج ، فرحبت احلكومـة  احلكومة بالسماح له ب
  .)٢(بذلك

م بعثة دراسية من أهل املدينـة إىل مصـر   ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧وأرسلت احلكومة سنة 
، وأرسلت أيضا بعثة زراعيـة إىل اخلـرج للدراسـة    )٣(لدراسة طرق حفظ التمر وتعبئته

طى كل طالب راتباً شـهرياً وسـكناً   واالستفادة من البعثات اليت تعمل هناك ، وكان يع
  .)٤(وإعاشة جماناً

واستقدمت احلكومة بعثات جيولوجية زراعية من أمريكا لدراسة مصادر املياه والعمـل  
  .)٥(على تطوير الزراعة

م أقامت مديرية الزراعة حمطة جتارب زراعيـة يف املدينـة   ١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢ويف عام 
األصناف املختلفة جلميع أنواع الفاكهة واخلضروات املنورة يف بئر عثمان لتجربة وزراعة 

  .)٦(واحلبوب ، والعمل على إكثار ما يثبت جناحه وتفوقه على األصناف احمللية
  :احملاصيل الزراعية 

                                                 
، يف  ٦٧٥؛ وعـدد   ٤ هـ ، ص١٣٥٦ة مجادى اآلخر ٦، يف  ٦٦٢جريدة أم القرى ، عدد ) ١(
  . ٤هـ ، ص ١٣٥٦شعبان  ٣
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٨/  ٥/  ٨، يف  ٩٤لوكالء رقم قرار جملس ا) ٢(
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٥٧/  ١٢/  ٤، يف  ٦١٦ء ، رقم خطاب جملس الوكال) ٣(
  . ٨٧، ص  ٢طيبة وذكريات األحبة ، ج : مرشد  أمحد أمني) ٤(
؛ عبد اهللا  ٧٠اململكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية ، ص : تويتشيل . س . ك ) ٥(

 ٣٨٥الزراعة واملياه وتطورها يف عهد امللك عبد العزيـز ، ص  : اهللا السدحان وعبد العزيز الغامدي 
– ٣٩٢ .  
  . ٦٠هـ ، ص ١٣٧٢، صفر  ٢ ، ج ١٣نهل ، جملد جملة امل) ٦(
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من أهم احملاصيل الزراعية اليت اشتهرت ا املدينة املنورة التمر الذي متيـزت بـه بـوفرة    
احللـوة  : ؛ ومن أشـهر أنواعـه    )١(نوعاً) ١٤٠(حمصوله وتعدد أنواعه حيث وصل إىل 

والروثانة واجلبادي والبيض والربيعة والربين واهلرمزي والشليب وغريها مـن األصـناف   
، واملسلمون يتباركون بتمور املدينة املنورة ؛ وهلذا يتزود احلجاج ـا عنـد    )٢(املشهورة

  .أهاليهم  زيارم للمدينة املنورة كهدية مباركة من أرض النبوة إىل
الليمون والعنب والتني والرمان واملوز واملشمش واألترجة واالمبـة  : ومن احملاصيل أيضاً 

  .)٤(، ويزرع القمح يف فصل الشتاء والشعري )٣(والتفاح والتوت واخلضروات جبميع أنواعها
  .)٤(والشعري

  
  

  
  :التجارة والصناعة  –ج 

 
  :التجارة 

على الرغم من أن التجارة  - شبه اجلزيرة العربية تعترب املدينة املنورة من املراكز التجارية يف
؛ وذلك بسبب موقعها على طرق التجارة القدميـة ،   -مل تكن املهنة األساسية للسكان 

ووجود مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي يفد إليه املسلمون من كل أقطار العامل 
  .اإلسالمي 

                                                 
وذكر إبراهيم رفعت باشا  . ٤هـ ، ص ١٣٥٦شعبان  ٣، يف  ٦٧٠د جريدة أم القرى ، عد) ١(

  . ٤٤١، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا : انظر  .من التمر  اًنوع )١٧٢(أنه أحصى 
املدينة : عيد بن سلم ؛ أمحد س ١٥٥-١٥٤ذكريات العهود الثالثة ، ص: حممد حسني زيدان  )٢(

  . ١٥٥املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص 
  . ٢٧٥ – ٢٧٤فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  يعل) ٣(
ذكريـات  : مـحمد حسني زيدان  ؛ ٤٢٧، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ٤(

  . ١٥٤ - ١٥٣ العهود الثالثة ، ص
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ازدهار وفترات ركود ، ويرجع ذلـك إىل   وقد مرت التجارة اخلارجية والداخلية بفترات
  .)١(العامل السياسي ، والعامل األمين ، والنمو السكاين: عدة عوامل خمتلفة ؛ أمهها 

والوظيفة التجارية للمدينة تراوحت خالل الزمن ما بني جتارة ذات مدى إقليمي حمـدود  
، وكانت  )٢(ام واليمنيشمل جند واحلجاز إىل املشاركة يف حركة التجارة العاملية بني الش

، )٣(األسواق يف املدينة املنورة تبدأ من الباب املصري إىل احلرم الشريف يف شارع ضـيق 
سوق باب السالم ، وسـوق البالط ، وسوق السـاحة ، مث سـوق   : وأشهر األسواق 

  .)٤(املناخة ، وسوق احلراج ، وسوق احلبابة ، وسوق الفالتية ، وسوق باب املصري
دينة مدارها على وارداا اخلارجية ؛ ال سيما واردات اهلند وجاوة والشام ، من وجتارة امل

األقمشة القطنية والصوفية واحلريرية والنسج والليف األبيض واحلنا والبسط والسـجاجيد  
، والقمح والشعري من بغداد ومصر ، والنب )٥(واحلنابل العجمية واهلندية واملغربية والتركية

  .)٦(من اليمن
) ١٧٢(ارة املدينة احمللية تقوم على التمر الذي يزرع فيها بكثرة ، وتزيد أنواعه علـى  وجت

ويتاجرون أيضاً يف اإلبل والغـنم  . نوعاً ، فيشتريه احلجاج ويرسلونه إىل أهاليهم كهدايا 

                                                 
التجارة ، حبث مشارك به يف كتاب املدينة املنورة : ى حممد خوجلي حممد أمحد الرويثي ومصطف) ١(

  . ٣٧٧محد الرويثي ومصطفى حممد خوجلي ، ص أحممد : البيئة واإلنسان ، إشراف وحترير 
  . ١٩٥املدينة املنورة اقتصاديات السكان ، ص : عمر الفاروق السيد رجب ) ٢(
  . ٣٤٠ الرحلة احلجازية ، ص: حممد لبيب البتنوين ) ٣(
  . ٤٤٢ - ٤٤١، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ٤(
  
الرحلـة  : ؛ حممد لبيـب البتنـوين    ٤٤٠، ص  ١ني ، ج ـمرآة احلرم: إبراهيم رفعت باشا ) ٥(

  . ٣٤٠احلجازية ، ص 
احلج قبل مائة سـنة ،  : ؛ يغيم ريزفان  ٤٤٠، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ٦(
  . ٩٧ ص
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واخليل اجليدة اليت تأيت من جند ، واحلمري احلساوية ، وما يأيت به البدو ااورون للمدينـة  
  .)١(العسل والسمن واجلنب والفحم من

فكانت احلركة التجارية يف املدينة تنشط يف موسم احلج مع وصول احلجاج ، وختف بعد 
  .)٢(رحيلهم ، وتكون حمدودة بني أهل املدينة والبادية

العشرين امليالدي انتعشت التجارة يف املدينة مع / لكن يف بداية القرن الرابع عشر اهلجري 
م اليت أسهمت يف انتعاش التبـادل  ١٩٠٨/ هـ ١٣٢٦يد احلجاز عام وصول سكة حد

التجاري بني سوريا واحلجاز عامة عن طريق املدينة املنورة ، حىت أصبحت سوقاً جيـدة  
لتصريف البضائع واملواد الغذائية القادمة من الشام وما يتصل ا من مناطق ، فقد نقلـت  

طن من املواد الغذائية املتنوعة فور افتتاح سكة  ألف) ٩٢(القطارات إىل املدينة ما يقارب 
ألف طـن بزيـادة   ) ١١٢(م إىل ١٩٠٩/ هـ ١٣٢٧احلديد ، وارتفعت يف العام التايل 

، فكانت القطارات )٤(، فأصبحت املدينة املنورة سوقاً ملنتجات الشام )٣(عشرين ألف طن
شة النفيسة واألثاث والدقيق تأيت حمملة بالبضائع وأدوات البناء ومكائن سحب املاء واألقم

  .)٥(واحلنطة والقرفة والفواكه من الربتقال والبطيخ والكثري مما حيتاجه أهل املدينة املنورة
ومحل القطار من املدينة املنورة إىل الشام اخلضار والتمر واجللـود وبعـض املصـنوعات    

نة املنورة احملطـة األخـرية   ، فتحسنت احلركة التجارية حتسناً كبرياً باعتبار املدي )٦(احمللية
للقطار ، فأصبحت نقطة جتمع لتجار وسط ومشال وغرب اجلزيرة العربية الذين يرغبون يف 
نقل البضائع وتوزيعها داخل اجلزيرة العربية ، األمر الذي استفاد منه أبناء البادية من هذا 

                                                 
،  ١مرآة احلرمني ، ج : ؛ إبراهيم رفعت باشا  ٩٧ائة سنة ، ص ـاحلج قبل م:  فانييم رزفي )١(

  . ٣٤٠الرحلة احلجازية ، ص : ؛ حممد لبيب البتنوين  ٤٤٠،  ١٤١ص 
  . ٩٧احلج قبل مائة سنة ، ص :  فانييم رزفي )٢(
سـكة حديـد احلجـاز    : ين ؛ عزة اجله ٢٧٦سكة حديد احلجاز ، ص : حممد السيد الذقن ) ٣(

  . ١١٣وآثارها االقتصادية واالجتماعية ، ص 
  . ٣٧ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٤(
جملة املنـهل ،  : ؛ عبد احلق نقشبندي  ٣٧ذكريات العهود الثالثة ، ص : حممد حسني زيدان ) ٥(
  . ٢٧٩هـ ، ص ١٣٨٢، مجادى األوىل  ٥، ج  ٢٣لد جم
  . ٣٤، ص  ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : لباسط بدر عبد ا) ٦(
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سـعوا إىل نقـل   الوضع االقتصادي اجلديد للمدينة بتأجريهم مجاهلم على التجار الـذين  
  .)١(بضائعهم إىل املناطق املختلفة من اجلزيرة العربية

وكثر جميء الزوار إىل املدينة املنورة نتيجة سهولة السفر بالقطـار ، وتـبعهم اـاورون    
والراغبون يف اإلقامة ، وأغرى االزدهار االقتصادي كثرياً من الطموحـني بـاهلجرة إىل  

ة وصناعية وخدمية جديدة ، فارتفعت أسعار األراضـي ،  املدينة ، وإنشاء مشاريع جتاري
ونشط البناء داخل السور ، وغطى معظم املسـاحات الفارغـة ، مث امتـد إىل خـارج     

، فكثرت األموال بني أيدي الناس ، مما ترتب عليه زيادة يف إقبال السكان علـى  )٢(السور
  .)٣(اشئة آنذاكالبيع والشراء ، األمر الذي عزز حركة التبادل التجاري الن

ولكن هذا النشاط التجاري مل يستمر طويالً ؛ حيث انـدلعت الثـورة العربيـة عـام     
م ، فأخذت قوات الثورة العربية اجم سكة حديد احلجاز ، ممـا  ١٩١٦/ هـ ١٣٣٤

م ، فتوقف البيع والشراء يف املدينة املنورة ١٩١٨/ هـ ١٣٣٦أدى إىل توقفها ائياً عام 
. )٤(فركدت احلالة التجارية ، وأصبحت املدينة يف انـزواء اقتصـادي  ووصول الزوار ، 

وازداد األمر سوءاً يف عهد الشريف حسني الذي منع إخراج الذهب من احلجاز ، فضرب 
بذلك احلركة التجارية بالشلل ؛ ألنه ليس يف احلجاز عملة غري الذهب ، وليس فيه ثروة 

تورد مقابلها ما حتتاجه من املواد الغذائيـة  صناعية وال زراعية حىت تصدرها للخارج وتس
وقام األمري علي بن احلسني بفرض ضرائب على ما يباع يف أسواق املدينة . )٥(والضرورية

من اخلضار والفواكه اليت تزرع فيها ، باإلضافة إىل الزكاة اليت تؤخذ ، مما أدى إىل تدهور 
  .)٦(الزراعة

                                                 
ة حديد كس: ؛ عزة اجلهين  ٣٥، ص ٣التاريخ الشامل للمدينة املنورة ، ج : عبد الباسط بدر ) ١(

  . ١١٦احلجاز وآثارها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ص 
  . ٣٥ – ٣٤، ص  ٣، ج التاريخ الشامل للمدينة املنورة : عبد الباسط بدر ) ٢(
  . ١١٦سكة حديد احلجاز وآثارها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ص : عزة اجلهين ) ٣(
  . ٢٠٦املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ٤(
  . ١هـ ، ص ١٣٤٣ذي القعدة  ٢٠، يف  ٢٥، عدد جريدة أم القرى ) ٥(
  . ٦٣٦هـ ، ص ١٣٤٣ربيع اآلخر  ٣٠، يف  ٨، ج  ٢٥، جملد  جملة املنار) ٦(
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حلجاز ، سعى إىل إلغاء بعض الضرائب الـيت  ومع إشراف امللك عبد العزيز على حكم ا
،  )١(كانت جتىب يف العهد السابق ، ووحد الرسوم اليت تؤخذ من التجار يف مجيع الـبالد 

، وشجع على التجارة %)  ١٢(إىل %)  ١٥(وعمل على ختفيض الرسوم اجلمركية من 
دة والصادرة مـن  بإلغاء الرسم الذي كان يؤخذ باسم املنافع العمومية على البضائع الوار

  .)٢(موانئ احلجاز
م إخراج التجـارة مـن   ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦وأول ما عنيت به وزارة املالية منذ إنشائها 

حيزها الضيق إىل اآلفاق العاملية الواسعة ؛ فشجعت الشركات الوطنية ، وحثت التجـار  
فتحت على استرياد كل ما حتتاجه البالد من ضروريات وكماليات من مناطق إنتاجها ، و

  .)٣(هلا خمتلف الطرق ، ويسرت هلا املعامالت النقدية
 

  : )٤(فنشطت احلركة التجارية يف املدينة املنورة ، ويرجع ذلك إىل األسباب التالية
  .االستقرار وانتشار األمن  – ١
  .انتعاش االقتصاد السعودي بعد اكتشاف البترول  – ٢
  . والوافدين زيادة عدد السكان من السعوديني – ٣
  .نشأة عدد من الصناعات احمللية  – ٤
 .زيادة عدد املعتمرين واحلجاج لزيارة املدينة املنورة  – ٥

                                                 
السياسة املالية يف عهد امللك عبد العزيز ، حبث مشارك به يف املؤمتر العاملي : صاحل حممد الشعييب ) ١(

اض مام حممد بن سعود اإلسالمية يف الريعن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود الذي عقدته جامعة اإل
هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكـة  ١٤٠٦بيع األول ر ٢٣إىل  ١٩من 

  . ٦١٩، ص  ٢م ، ج ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩العربية السعودية ، يف شوال 
  . ٢هـ ، ص ١٣٤٤ة مجادى اآلخر ٢٣، يف  ٥٤جريدة أم القرى ، عدد ) ٢(
و احلجـة  ، ذو القعدة وذ ١٢ – ١١، عدد  ٩جملة املنهل ، جملد : سليمان بن محد بن سليمان ) ٣(

  . ٤٥٦هـ ، ص ١٣٦٨
  
  . ٣٧٧التجارة ، ص : حممد الرويثي ومصطفى خوجلي ) ٤(
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فنشط البيع والشراء يف املدينة املنورة ، وتوفرت املواد الغذائية ؛ فرخصت األسعار عـام  
م ، فأصبح البيت الواحد ال يزيد مصروفه عن ريال واحد لـرخص  ١٩٢٨/ هـ ١٣٤٧

) ٩(قرشاً وتصل أحيانـاً إىل  ) ١٢(قروش ، وأقة السمن ) ٣(فمثالً أقة اللحم  األسعار ،
وكانت البلدية تراقب .  )١(هلالت) ٣(هلالت ، وقرص الشعري ) ٦(قروش ، وأقة اجلنب 

إىل إمـارة   -اجلملة والقطاعي  -األسعار وتشرف عليها ، وترفع بأسعار املواد الغذائية 
  .)٢(قب أسعارها ومتنع التجار من رفعها بدون سبباملدينة باستمرار ؛ لكي ترا

م ألغت احلكومة رسوم األرضية اليت تستوفيها اجلمـارك ؛  ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨ويف عام 
، وذلك مـع  )٣(وذلك تشجيعاً للتجارة ، وأقامت خمازن خاصة لتخزين البضائع يف املوانئ

واد الغذائية ، وحـدوث  ظهور بوادر احلرب العاملية الثانية ، وخوفها من توقف وصول امل
، وتسـمح  %)  ٢٠(أزمة اقتصادية بني السكان ؛ مما جعلها ختفض الرسوم اجلمركيـة  

للتجار باسترياد كل ما حتتاجه البالد ؛ لكي تكون يف مأمن يف حال توقف وصول البواخر 
  .)٤(التجارية بسبب احلرب

تشكيل جلنة يف املدينة املنورة وعمل امللك عبد العزيز مع نشوب احلرب العاملية الثانية على 
إلحصاء املواد الغذائية املوجودة فيها ، ومعرفة الكميات اليت يستهلكها سكاا ، ووضـع  
أسعـار البيع عليها مجلة وقطاعي ، وقد روعي يف حتديد األسـعار مصـلحة التـاجر    

ملنورة األمـري  وتشكلت هذه اللجنة يف املدينة املنورة من وكيل إمارة املدينة ا. واملستهلك 
مدير املالية ، ورئيس البلدية ، وعضوين : عبداهللا السديري ، وعضوين من احلكومة ؛ مها 

، وكان اهلدف من عمل اللجنة عدم استغالل التجار حاجة الناس ورفـع   )٥(من األهايل
  .األسعار عليهم 

                                                 
  . ١٩٦، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمحد أمني مرشد ) ١(
  . ٤٥، وثيقة رقم  ٢٠وثيقة من دارة امللك عبد العزيز ، ملف ) ٢(
  . ٤، ص  هـ١٣٥٨حمرم  ١٩، يف  ٧٤٣قرى ، عدد جريدة أم ال) ٣(
 ١، يف  ٧٧٠؛ وعـدد   ٤ هــ ، ص ١٣٥٨، يف ربيع األول  ٧٤٩، عدد  جريدة أم القرى) ٤(

  . ٥هـ ، ص ١٣٥٩حمرم  ١٥، يف  ٧٩٢؛ وعدد  ٤ هـ ، ص١٣٥٨شعبان 
  . ٥هـ ، ص ١٣٥٩مجادى األوىل  ٢٢، يف  ٨١٠د جريدة أم القرى ، عد) ٥(
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ء الغـرف  م أصدر امللك عبد العزيز أمره باملوافقة على إنشا١٩٤٣/ هـ ١٣٦٣ويف عام 
التجارية ؛ وذلك خلدمة التجار ، ولبحث الشؤون التجارية املتعلقة م ، وحل املشـاكل  

  .)١(اليت حتدث بني التجار
عرفت املدينة املنورة األسواق املتخصصة مثل ما هو معروف يف املدن القدمية ، فكل سوق 

ا األمر على الناس اجلهد يضم أهل املهنة الواحدة ، أو نوعاً حمدداً من التجارة ، ويوفر هذ
والوقت ، كما أن املشتري يستطيع أن حيصل على سلعته بالسعر املناسب ؛ ومن أشـهر  

  : )٢(هذه األسواق
اختص بتجارة القماش الذي ال يوجد إال فيه ، وكـان يقـع يف    :سوق القماشة  – ١

  .سجد النبوي املنطقة املمتدة من باب املصري إىل باب السالم من اجلهة الغربية من امل
اختص بتجارة احلبوب باجلملة والقطاعي ، وكان يقع غرب احلـرم   :سوق احلبابة  – ٢

النبوي من باب املصري إىل املناخة ، وكان يوجد ذا السوق بعض العطارين والقطـانني  
  .وجتار اجلملة 

رة الشريك والكعك والشـابو : يباع فيه اخلبز وما يتصل به ؛ مثل  :سوق العياشة  - ٣
وغري ذلك من أنواع اخلبز ، وكان يقع يف املنطقة املمتدة من باب املصـري مشـاالً إىل   

  .الشارع املوصل إىل درب اجلنائز 
يباع فيه مجيع أنواع التمور ، وهو حماذ لسوق احلبابة يبدأ من سوق  :سوق التمارة  – ٤

  .العياشة شرقاً إىل املناخة غرباً 
  .يقع جنوب مسجد الغمامة  كان :سوق احلطب والفحم  – ٥
كان يقع يف جنوب املناخـة إىل مسـجد    :وق اجلزارة واخلضرة والفواكه ـس – ٦

  .الغمامة 
كان يقع أمام مبىن اخلالدية ، ويفصله عن شارع الغمامة شـارع   :سوق الفالتية  – ٧

غ واحلبال الدبا: وقبيبة احلبابة ، ويباع يف هذا السوق منتجات البادية ومستلزمام ؛ مثل 
  .والسمن واجلنب 

                                                 
  .هـ ، معهد اإلدارة ١٣٦٣/  ١/  ٢٤، يف  ١٧٨/  ٤/  ٣ أمر ملكي ، رقم) ١(
  . ١٥٤ – ١٥٢املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ٢(
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سوق الصباغني ، وسـوق  : وهناك بعض األسواق الصغرية ااورة هلذه األسواق ؛ مثل 
القفاصة ، وسوق احلدادة ، وسوق األحذية ، وسوق الصاغة ، وسوق الطراقني ، وسوق 

  .)١(املنجدين
ه احلجاز بسـبب  ومع حتسن األحوال االقتصادية يف املدينة املنورة بعد الركود الذي عاش

م غرب املناخة أمام ١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥، أسس البنك األهلي عام )٢(احلرب العاملية الثانية
  .)٣(شارع العيينة ، وكان يف السابق الصرافون يقومون بأعمال الصرافة يف نطاق حمدود

م أسست مؤسسة النقد السعودي جبدة لدعم النقد الرمسي ١٩٥٢/ هـ ١٣٧١ويف عام 
بيت قيمته املالية ، وحتديد سعره بالنسبة ألسعار العمالت األجنبية ، ولتودع للدولة ، وتث

، ومحاية األسواق التجارية من تقلبـات  )٤(فيه واردات احلكومة ، وتصرف منه مصروفاا
النقد ، وتكون مركزاً لقبول الودائع املالية من البنوك احمللية ، وأنشئ فرع ملؤسسة النقـد  

  .)٥(م ومقره يف ميدان باب الشامي١٩٥٢/ هـ ١٣٧٢املنورة عام  السعودي يف املدينة
  

  :العمالت النقدية 

                                                 
  . ٢٧٣هـ ، ص ١٤١٣عان ، الربي ٤٩٩، عدد  ٥٤جملة املنهل ، جملد : حسن الصرييف ) ١(
  . ٣٣هـ ، ص ١٣٩٠، رجب  ٧، عدد  ١٨يت ، جملد جملة قافلة الز: توم شي ) ٢(
املدينة املنـورة  : ؛ عمر فاروق السيد رجب  ٣٦٤فصول من تاريخ املدينة ، ص :  حافظ يعل) ٣(

  . ٦٤النمو والتغريات ، ص .. التركيب الوظيفي 
هـ ، معهد اإلدارة ؛ جريدة ١٣٧١/  ٧/  ٢٥، يف  ١٠٤٦/  ١/  ٤/  ٣٠مرسوم ملكي رقم ) ٤(

  .هـ ، امللحق ١٣٧١شعبان  ٣، يف  ١٤١٠رى ، عدد أم الق
  . ٣٦٤ – ٣٦٣فصول من تاريخ املدينة ، ص : حافظ  علي) ٥(
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كانت املدينة املنورة قبل حكم امللك عبد العزيز تستعمل بعض النقود ، وكـان أكثرهـا   
اجلنيه ، والريال العثماين ، والريال ايـدي ، واجلنيـه   : استعماالً النقود العثمانية ؛ مثل 

  .)١(نيه اإلجنليزي ، والريال بطاقة ، والروبية اهلنديةاملصري ، واجل
وعندما حكم امللك عبد العزيز احلجاز أراد أن تصبح للبالد عملتها اخلاصة ـا ، ففـي   
البداية حفر كلمة احلجاز أو جند على ريال ماريا ترييزا وعلى بعض النقود العثمانية ، ويف 

نصف قرش وربع قرش عن طريق بلدية  م سكة عملة حناسية فئة١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥عام 
  .)٢(مكة املكرمة ، وسحبت العملة اهلامشية بكل فئاا

نظـام النقـد   " م أول نظام باسـم  ١٩٢٧/ هـ ١٣٤٦وأصدر امللك عبد العزيز عام 
، وبصدوره ألغيت مجيع العمالت العثمانية ومت " احلجازي النجدي املسمى بالنقد العريب 

زائه النصف والربع من الفضة اخلالصة وأصبح عملـة رمسيـة ،   وأج )٣(سك الريال العريب
وكان حيمل اسم امللك عبدالعزيز وألقابه باإلضافة إىل شعار اململكـة ومكـان وتـاريخ    

  .)٤(السك
ينـاير   ٢٤/ هــ  ١٣٤٦وتعاملت املدينة املنورة بالنقد اجلديد يف غرة شـعبان عـام   

  .)٥(م١٩٢٧

                                                 
وسك الشريف حسني ديناراً هامشيـاً   . ٤٤١، ص  ١مرآة احلرمني ، ج : إبراهيم رفعت باشا ) ١(

ـ  : انظر  .انت سائدة يف فترة حكمه ـجنبية هي اليت كلكن العمالت األ ؛حيمل امسه   يحممـد عل
  . ١٨٨ – ١٨٧ز ، ص مالمح احلياة االجتماعية يف احلجا: مغريب 

؛ عبـد الفتـاح    ١٤٧ص  املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ،: أمحد سعيد بن سلم ) ٢(
  . ٢١٦ – ٢١٥اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز ، ص :  حسن أبو علية

ـ  )٢٢(أو ، رشاً أمريياً ذهباً ـق )١١(اوي ـيس: ريب ـالريال الع) ٣( دارجـاً ،   اًسـعودي  اًقرش
ة السعودية ، ـالبالد العربي: فؤاد محزة : انظر . وحددت قيمته جبزء من عشرين من اجلنيه اإلجنليزي 

  . ١٧٥ص 
تنظيمات : ؛ إبراهيم العتييب  ٢هـ ، ص ١٣٤٦رجب  ١٣، يف  ١٦٠لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٤(

  . ١٧٥ربية السعودية ، ص البالد الع: ؛ فؤاد محزة  ٢٨٧الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ، ص 
  . ٣هـ ، ص ١٣٤٦رجب  ٢٧، يف  ١٦٢لقرى ، عدد جريدة أم ا) ٥(
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لذهب السعودي الذي حيمل اسـم امللـك   م ضرب جنيه ا١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ويف عام 
عبدالعزيز يف الوسط على هامش عبارة اململكة العربية السعودية ، وأسفل الكتابة بشـكل  

، واعترب عملة قانونية اعتباراً من )١(شبه مستطيل يف داخله سيفان مث تاريخ الضرب ومكانه
  .)٢(يه اإلجنليزيم مساوياً يف وزنه ونقاوته للجن١٩٥٢أكتوبر  ٢٣/ هـ ١٣٧٢صفر  ٣

وحرص امللك عبد العزيز على إجياد عملة نقدية تربز شخصية الدولة وقوا ، وتكون حمل 
  .ثقة بني املتعاملني ا بعيدة عن التزوير ، وتسهل عملية البيع والشراء بني الناس 

 :الصناعة 
رين امليالدي كانت العش/ إن الصناعة يف املدينة املنورة يف أوائل القرن الرابع عشر اهلجري 

هلم يف  لرواتب واألعطيات اليت كانت تدفععتماد السكان على ااحمدودة ؛ وذلك بسبب 
  .)٣(الدولة العثمانية ، واشتغاهلم خبدمة احلجاج والزراعة عهد

بعض احلرف اليت  تبل وجد؛ فلم يكن يف املدينة املنورة صناعات حتويلية باملعىن املفهوم 
 : ومن أشهر احلرف اليدويـة  ؛ )٤(سكاين حسب موارده وإمكانياته أي جتمع احيتاج إليه

  .)٥(والصياغة، واحلدادة ، دباغة اجللود ، والغزل ، وصناعة الفخار 
جاء فالن باإلحراف إذا جـاء باملـال   :واحلرفة يف األصل مأخوذة من تنمية املال ، يقال 

  .)٦(فالن حيرف لعياله أي يكسب بعمله: الكثري ، ويقال 
يف عهد الشريف حسني تفشت البطالة بني أبناء املدينة املنورة بسبب انقطاع الرواتـب  و

ها إىل اهلند ومصر والسودان من أبنائ اليت كانت تصلهم من الدولة العثمانية ، فهاجر كثري
  .)١(وركدت الصناعة، وجاوة ، فتدهورت احلالة االقتصادية باملدينة 

                                                 
  . ١٤٨املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ١(
  . ١٩٠العزيز ، تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد: إبراهيم العتييب ) ٢(
م ، ١٨٨٨ -١٨٨٦/ هـ ١٣٠٦ - ١٣٠٤ لوالية احلجاز املسح الطيب: عبد احلكيم حكمت ) ٣(

  . ١٦٩ هـ ، ص١٤١٩، العدد الثاين  ٢٤حممود احلاج حممد ، جملة الدارة ، السنة : ترمجة 
  . ١٦٢املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص: أمحد سعيد بن سلم ) ٤(
  . ٣٣هـ ، ص١٣٩٠، رجب  ٧،عدد  ١٨جملة قافلة الزيت ، جملد : توم شي ) ٥(
أمحد عبدالغفور عطار ، بـريوت ،   :العربية ، حتقيق  ةالصحاح ، تاج اللغ:  إمساعيل اجلوهري) ٦(

  . ١٣٤٢ ص ، ٤ دار العلم للماليني ، ج
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د بقيـت تعتمـد علـى    ـفق؛ هد امللك عبد العزيز دث تغيري على الصناعة يف عـمل حي
ن أشهر هذه احلرف ـوم ؛حتويلية باملعىن احلديث  ، ومل تظهر صـناعةدوية ـاحلرف الي

  ) : الصناعات ( 
الصناعات األخرى ، ويقوم  امن الصناعات الرئيسية اليت تعتمد عليهوهي  :النجارة  - ١

ت والرواشني املزخرفـة واألبـواب واملنـاور    للبيو" النوافذ " الشبابيك  لبعمون النجار
، وحواجز البلكونات والدواليب اخلشبية والطاوالت مبختلـف أحجامهـا وأنواعهـا    

  .)٢(ويعتمدون يف صناعتهم هذه على األخشاب احمللية من شجر األثل والسمر

وهي تعتمد على املعادن املتوفرة من احلديد والنحـاس والـذهب    :صناعة املعادن  - ٢
  :يت وهي كاآل. لفضة وا

املقصات واملطارق والسكاكني منه ع وتقوم على احلديد الذي تصن :صناعة احلدادة  -أ 
احملاريث واملناجل والفوؤس واملسـاحي  : مثل ؛ واملسنات واألدوات الزراعية  واطريوالس

  .)٣(وأدوات احلرب من السيوف واخلناجر، والفواريع 
القـدور مبختلـف   : مثـل  ؛ األدوات النحاسية مجيع  وتشمل :صناعة النحاس  -ب 

  : مثل ؛ نواعها ، والصحون والصواين واملباخر وجرار الفول وأدوات القهوة أأحجامها و
  
  
  

لـغ  وب . )٤(واملكاوى اليت تعمل بالفحم، باريق الشاهي وحمامس النب واهلاوند أالدالل و
  .)١(حناسا )٣٢( عدد النحاسني خلف مسجد الغمامة

                                                                                                                                            
  . ١٨هـ ، ص ١٣٨٣، حمرم  ١عدد  ، ٢٤جملة املنهل ، جملد : عبد احلق نقشبندي ) ١(
  . ٢٣٥الجتماعية باملدينة املنورة ، صصور من احلياة ا: ياسني أمحد اخلياري ) ٢(
؛ محـد   ٢٤١ - ٢٣٩صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص : ياسني أمحد اخلياري ) ٣(

  . ١٦٨األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف إقليم احلجاز ، ص : حممد القحطاين 
  
،  ٢٦٩ - ٢٥٦املنـورة ، ص   صور من احلياة االجتماعية باملدينـة : يـاسني أمحد اخلياري ) ٤(

٢٧٢ .  



‐ ٣٨٥  - 
 

ويقوم الصاغة بصناعة مجيع احللي ، تعتمد على الذهب والفضة و :ة الصاغة صناع –ج 
الرشرش واألسـاور الذهبيـة والـدبل    : مثل ؛ الفضية والذهبية ملختلف طبقات اتمع 
  .)٢(واخلوامت واحللق ، وإصالح التالف منها

)  جريـد ( حيث يستفاد من سعف  :تقوم على منتجات أشجار النخيل  صناعة - ٣
نازل ليحول ف املي، وتسق -وهو بساط يفرش حتت املفارش  -خيل يف صناعة احلصري الن

وهي تعلق يف السقف وتوضع فيهـا   -ناعة الزنابيل واملعاليق ـدون سقوط الطني ، وص
  .)٣(-حصري دائري يستخدم سفرة  -املكانس ومفتات الطعام  ةعا، وصن -األطعمة 

وإبعاد الصوف ، ساس إصالح جلود احليوانات تقوم على أو :اجللود  دباغة عةاصن – ٤
. منها  لكي تكون صاحلة لالستفادة؛ وتبديل رائحتها ، وتليينها وتنظيفها ، والشعر منها 

 اعةصـن اخلـرازة ب  مث يقوم . )٤(صالح اجللود ودبغها يسمى مدبغةإواملكان الذي يتم فيه 
ـ  وبعض أنواع احلقائب اليت ) الكمرات ( األحذية واألحزمة  اج علـى  ـحيملـها احلج

  .)٥(أكتافهم ، ويعتمدون على جلود األبقار واجلمال واألغنام يف صناعتهم
حيث يقوم اخلياطون خبياطة املالبس علـى  ؛ وهي حرفة مزدهرة  :صناعة اخلياصة  – ٥

اختالف أنواعها من الثياب الرجالية والصديريات واألكوات ، ويقومون بتطريز األقمشة 
  .)٦(حيث يقبل احلجاج على شرائها يف موسم احلج؛ ليها بالرسم والنقش ع

                                                                                                                                            
  . ١٧٨، ص  ١ طيبة وذكريات األحبة ، ج: أمحد أمني مرشد ) ١(
: ؛ ياسني أمحد اخليـاري   ١٠٨مالمح احلياة االجتماعية يف احلجاز ، ص : حممد علي مغريب ) ٢(

  . ٢٥٥ - ٢٥٤صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة ، ص 
؛ أمحد سعيد بن  ٣٢٢ - ٣٢١صور من احلياة االجتماعية باملدينة ، ص :ياسني أمحد اخلياري ) ٣(

  . ١٦٧املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : سلم 
 ، ٦ ج،  ١ط، املطبعة اخلريية ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مصر : حمب الدين الزبيدي ) ٤(
  . ٨ ص

؛ ياسـني أمحـد    ١٦٣يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص املدينة املنورة : أمحد سعيد بن سلم ) ٥(
  . ٢٧٣ – ٢٦٣صور من احلياة االجتماعية باملدينة ، ص : اخلياري 

؛ ياسني  ١٦٥ – ١٦٣املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم ) ٦(
  . ٢٦١صور من احلياة االجتماعية باملدينة ص : أمحد اخلياري 
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، )١(يلعب دوراً مهماً يف بناء املنازل اليت تعتمد على الطنيوالفخار  :صناعة الفخار  – ٦
األزيار مبختلف أحجامها والدوارق واجلرار : مثل ؛ زلية منه ـوتصنع بعض األدوات املن

  .)٢(ن التمرواامر والكوانني والشراب والزالع لتخزي
ارة بقطع األحجار القريبة مـن املدينـة وتعديلـها    يقوم احلج :صناعة األحجار  – ٧

وتسويتها وإعدادها للبناء ، ومنهم من يقوم بنقشها وذيبها وعمل الزخارف عليها لبناء 
ارة بتهذيب احلجارة الضـخمة لصـناعة   املنازل للعائالت امليسورة ، ويقوم بعض احلج

ويقومون أيضاً بصـناعة  ،  -ون ولكنه مصنوع من احلجارة ااهلوهو  -حلجري ااملهراس 
  .ال خيلو بيت يف املدينة منهاو تطحن احلبوب وهي املطحنة اليت -الرحى 

مـن طـراريح   ، صناعة الفرش العربية : مثل ؛ باإلضافة إىل ذلك هناك صناعات أخرى 
تلبيسها بالقماش حسب رغبـة  و، ومساند واملراكي من القطن أو الطرف حسب الرغبة 

الزبادي والقشطة من ألبـان  : مثل ؛ وصناعة األلبان ، الزبون ، وعمل اللحف من القطن
وصناعة ،  وصناعة العقل السوداء واملقصبة واحملالة بالفصوص،  البقر الذي يرىب يف املدينة

 ث مل يكن هناكاء وتلبيس اجلدار ؛ حياليت كانت تستعمل يف البنالنورة وصناعة ، القباقب
  .)٣(مسنتإ

إليها ، وال ميكن ألحـد أن  والً عن املنتسبني ؤيكون مس شيٌخ) مهنة ( وكان لكل صنعة 
ويكون بعد إجراء االختبار للمتقـدم يف  ، إال بعد االستئذان من شيخ الصنعة  يدخل فيها

  .)٤(ةدخوله معهم يف هذه املهنجناحه وصنعته حبضور أصحاب الصنعة ليشهدوا على 
م أنشـئ  ١٩٥٣/ هــ  ١٣٧٣ففي عام ؛ وبدأت الصناعة احلديثة تدخل املدينة املنورة 

  .)٥(ةطريقة حديثبلتغليف التمور وتعبئتها  ئيكهربامصنع 

                                                 
  . ١٦٥املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، ص : أمحد سعيد بن سلم  )١(
  . ٢٨١صور من احلياة االجتماعية باملدينة ، ص : ياسني أمحد اخلياري ) ٢(
  . ٣١٩ – ٢٤٤صور من احلياة االجتماعية باملدينة ، ص : ياسني أمحد اخلياري ) ٣(
؛ أمحـد   ٢٥٩هـ ، ص ١٤١٣ ني، يف الربيع ٤٩٩عدد  ، ٥٤جملة املنهل ، جملد : عمر فالته ) ٤(

  . ٢٥٤، ص  ١طيبة وذكريات األحبة ، ج : أمني مرشد 
  . ٢هـ ، ص ١٣٧٣ربيع األول  ٢، يف  ٥٠٧جريدة املدينة ، عدد ) ٥(
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يف تطوير الصناعة بتدريس الطـالب الصـناعة ،   وقامت مدرسة دار األيتام خبطوة كبرية 
الصناعات البسيطة مثل  وكان تدريبهم يتم على، ستقدام مدرسني متخصصني من مصر وا

والكراسـي  السـبح  اخلشبية و واحلقائب املدرسية واملالعقالسروج والكمرات صناعات 
  .)١(القطنية واجلزمت واملفارش الصوفية والشراشف واألقمشة والطاوال

هكذا مل يكن يف املدينة املنورة صناعة حديثة بل كانت عبارة عن صناعات وحرف يدوية 
 .نة لسد حاجتهم فقط يقوم ا أهل املدي

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: ؛ عبد اهللا السـدحان   ١هـ ، ص  ١٣٥٦ربيع األول  ٤، يف  ٦٤٩جريدة أم القرى ، عدد ) ١(

  . ٨٦امللك عبد العزيز ، ص  رعاية األيتام يف عهد
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   اخلامتة
مت حبمد اهللا االنتهاء من دراسة املدينة املنورة يف عهد امللك عبدالعزيز وخرجت بالنتـائج  

  :العلمية التالية 
تدهورت األحوال السياسية يف املدينة املنورة  مع بداية القرن الرابع عشر اهلجري؛   – ١

؛ لتضارب السلطة اإلدارية فيها وضعفها ؛ مما أدى إىل اضطراب خاصة بعد الثورة العربية 
،  ةحاالت التعدي على احلجاج ومنعهم من الوصول إىل املدينـة املنـور   دوازديا،األمن 

حكمـه ، كمـا    امللك عبدالعزيز مطالبني بضمها إىل فعمد أهلها إىل إرسال الرسائل إىل
  .بعثوا وفداً إىل الرياض لذلك 

العالقة بني الشريف حسني وامللك عبد العزيز حول واحيت تربة واخلرمة ، تدهورت   – ٢
م اليت انتصر فيها امللك عبـد   ١٩١٩/ هـ ١٣٣٧مما أدى إىل حدوث معركة تربة عام 

العزيز انتصاراً كبرياً ، مما دفع الشريف حسيناً إىل منع أهل جند مـن احلـج ، واشـترط    
ة ، فرفض امللك عبد العزيز االنسحاب منها ، للسماح بذلك االنسحاب من تربة واخلرم

فعمدت بريطانيا إىل التوسط بينهما حلل اخلالف ؛ لكنها فشلت يف إقناع الشريف حسني 
حبضور مؤمتر الكويت للتباحث حول تربة واخلرمة وإزالة اخلـالف بينـهما ، ومتسـك    

زيز بفـتح الطريـق   الشريف حسني مبوقفه ؛ مما أدى  بأهل جند إىل مطالبة امللك عبد الع
  .أمامهم إىل احلج بالقوة 

امللك عبد العزيز قائده صاحل بن عذل على رأس قوة عسـكرية إىل املدينـة    أرسل  - ٣
املنورة حلصارها فقط دون اهلجوم عليها حىت تستسلم حاميتها دون قتال ؛ ملا هلـا مـن   

جد الرسول صلى حرمة كحرمة مكة املكرمة ، ومكانة عالية عند املسلمني ؛ لوجود مس
  .اهللا عليه وسلم ، وللمحافظة على أرواح السكان 

أثبتت الدراسة أن قائد جيش امللك عبد العزيز صاحل بن عذل اكتفى حبصار حامية   – ٤
املدينة ؛ ومسح للناس واحلجاج باخلروج من املدينة والدخول إليها ، دون التعرض هلـم ؛  

  . واحلماية  ةهلم  املساعد بل كان يقدم
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كان امللك عبدالعزيز يتابع أعمال جيشه احملاصر للحامية العسكرية يف املدينة املنورة   – ٥ 
يف احكام احلصار ، ومنع وصول املساعدات   ةويبعث له اإلمدادات  العسكرية للمسامه

  .العسكرية للحامية احملاصرة 
قيـادة سـعود بـن    أرسل امللك عبد العزيز قوة عسكرية إىل مشال اجلزيرة العربية ب - ٦

عبدالعزيز الكبري وخالد بن لؤي إلخراج الشريف حسني من العقبة اليت كان يرسل منها 
ملك احلجاز يف جدة وإىل حامية املدينة  املساعدات العسكرية واملالية إىل ابنه الشريف علي

وعند وصول القوة إىل ينبع تدخلت بريطانيا وأخرجت الشريف حسـني مـن   ، املنورة 
إىل قربص ؛ لكي ال يتسع القتال ، فبقيت القوة مرابطـة يف جهـة ينبـع كقـوة     العقبة 
  .احتياطية

م أعاد امللك عبد العزيز ترتيـب   ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣بعد انقضاء موسم حج عام  - ٧
قواته وتوزيعها بعد أن توفرت له قوات كبرية ، فأرسل قائده فيصل الدويش إىل مشـال  

للحكم السعودي ؛ ولكنه عندما اقترب من املدينة طلـب  احلجاز إلبعاد القوات املعارضة 
منه أهل قباء دخوهلا  للضغط على احلامية العسكرية ودفعها إىل االستسالم ، فوافق علـى  
طلبهم ودخل قباء ، فلما اقترب من أسوار املدينة تصدت لـه احلاميـة ، ممـا أدى إىل    

ت حكومة الشريف علي هـذه  ودار حول أسوارها قتال عنيف ، فاستغل، االشتباك معه 
احلادثة وأرسلت الربقيات إىل رؤساء وحكام العامل اإلسالمي متهمة القـوات السـعودية   
بقصف املسجد النبوي باملدافع ؛ مما أسفر عن إرسال زعماء العرب إىل امللك عبـدالعزيز  

فنفاها امللك عبـد العزيـز وطالبـهم    ، برقيات يستفسرون فيها عن صحة هذه األخبار 
وأمر قائده ،  هوشدد على قادته بااللتزام بأوامر. إرسال مندوبيهم للتأكد من صحة ذلك ب

  .فيصل الدويش بالتوجه إىل الشمال ، وبقيت القوات السعودية مكتفية باحلصار فقط 
بينت الدراسة جناح سياسة امللك عبدالعزيز يف اكتفائه باحلصار فقط ، وقد اتضـح    – ٨

ية بأنه ال فائدة من املقاومة ، وأن الشريف علي حماصر يف جـدة  ذلك عندما شعرت احلام
وال يستطيع تقدمي مساعدة هلم ، فأرسلوا مصطفى عبد العال إىل امللك عبد العزيز يف حبرة 
مطالبني منه إرسال أحد أبنائه لتسلم املدينة مقابل العفو عنهم واألمان هلم ، فوافق امللـك  
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حممد بن عبد العزيز آل سعود إىل املدينة علـى رأس قـوة    عبد العزيز وأرسل ابنه األمري
  . صغرية 

مجـادى   ٢٠األحـد   يوم صباح دخل األمري حممد بن عبدالعزيز املدينة املنورة يف  – ٩
يف جو مفعم بالفرح والسرور ، فأعلن العفـو   م ١٩٢٥ديسمرب  ٦/  هـ ١٣٤٤األوىل 

ني البقاء يف املدينة والعمل يف وظائفهم ، العام عن مجيع أهل املدينة والعسكريني وخريهم ب
أو الذهاب إىل أي مكان يرغبون فيه ، ووزع عليهم املواد الغذائية اليت أرسلها معه امللك 

  .عبد العزيز 
بينت الدراسة التنظيمات اإلدارية اليت قام ا امللك عبد العزيز للمدينة املنـورة ؛    - ١٠

العزيز أمرياً على املدينة حسب طلب أهل املدينة منه ، حيث عني ابنه األمري حممد بن عبد 
ونظراً الحتياجه إليه يف تلك الفترة  فقد أبقى مكانه  وكيالً يدير شؤون اإلمارة ويتحمل 
مسؤوليتها أمام امللك عبد العزيز ، وربطت إمارة املدينة بنائب امللك يف احلجاز صـاحب  

  )امللك فيصل الحقاً(، السمو امللكي األمري فيصل بن عبد العزيز 
، وضحت الدراسة عمل إمارة املدينة املنورة الذي احنصر يف تطبيـق شـرع اهللا    – ١١

وتنفيذ األحكام الشرعية الصادرة من احملكمـة الشرعية ، وفرض األمن ، ومتابعة عمـل  
الدوائر احلكومية دون التدخل يف عملها ، ويكون عملها حسب القرارات الصادرة إليها 

قبل امللك عبد العزيز ونائبه يف احلجاز وإدارـا الرئيسية ، وكان وكيل إمارة املدينة من 
حتت متابعة امللك عبد العزيز وإشرافه ، ويف حالة تقصريه يستبدل بغريه ، وتقوم أيضاً هيئة 

  .املراقبة بأعماهلا  التفتيشية على اإلمارة والدوائر األخرى ملعاجلة التقصري 
دراسة عن اهتمام امللك عبد العزيز  باجلانـب األمـين  وجعلـه أول    كشفت ال – ١٢

اهتماماته ، فاجتمع يف قصره مع شيوخ القبائل من حرب وجهينة وبلي ، وحذرهم مـن  
وألزم كل شيخ مسؤولية احلفاظ على أمن منطقتـه وحتمـل   ، مغبة التعدي على احلجاج 

  .تبعات ما حيدث فيها 
أسيس جهـاز شـرطة مـنظم يف تشـكيالته املختلفـة       قام امللك عبدالعزيز بت - ١٣

واختصاصات رجاله ووظائفهم حلفظ األمن ومكافحة اجلرمية ، ومما ساعد على انتشـار  
  .األمن سرعة القبض على ارمني وتنفيذ األحكام الشرعية فيهم بدون تأخري أو تأجيل 
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الكبرية ، وسـهولة   كشفت الدراسة عن متابعة امللك عبد العزيز شخصياً للجرائم - ١٤
وصول املظلومني إليه مباشرة أو عن طريق إرسال الربقيات اانية إليه ، واهتمامه باحلالة 

ونشـر التعلـيم والثقافـة    ، ومساعدم عندما حتل م الكوارث ، االقتصادية للسكان 
  .اإلسالمية اليت تعترب هي الرقابة الذاتية على الفرد

جانباً كبرياً من التغيري بعد أن كانت متأثرة بالنظام القضائي  نالت احملاكم الشرعية - ١٥
العثماين املعتمد على املذهب احلنفي إىل جانب باقي املذاهب األربعة الـذي نـتج عنـه     
تعارض يف األحكام ، مما أدى إىل توقفها وتطويل إجراءات احملاكم الشرعية ، فقام امللك 

ولسـرعة  ،د لتسهيل معامالت احملاكم الشرعية عبد العزيز جبمع الناس على مذهب واح
فجعل جمرى احملاكم على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ؛ نظراً لسهولة ، احلكم يف القضايا 

  .مراجعة كتبه ، والتزام املؤلفني من بعده بذكر األدلة 
كان جبانب احملاكم الشرعية كاتب عدل وهو شاهد رمسي من قبل الدولة يقـوم   - ١٦

والوصايا وغريها ، وهناك  توالتصديق عليها ، وعمل الوكاال، لوثائق التجارية بتحرير ا
أيضاً بيت املال ومهمته احلجز على الشركات إذا مل يكن للميت وارث ، أو كان الورثة 

  .بالغني أو غائبني  ال وكيل هلم ، وإحصاء خملفات احلجاج وتسليمها ألهاليهم  غري
لمسجد النبوي إدارة مستقلة تشرف عليه وعلى املدرسني ل امللك عبد العزيز شكل - ١٧
ومنع تعدد األئمة واجلماعات يف الصالة الواحدة ؛ فجعل الناس يصلون خلف إمام ، فيه 

واحد بعد أن كانوا يصلون مجاعات متعددة حسب املذاهب األربعـة ، وقلـص عـدد    
  .املوظفني يف املسجد النبوي على حسب احلاجة الفعلية 

الدوائر اليت ارتبطت برئاسة القضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليت  من - ١٨
، وحماربة البـدع واخلرافـات   ، كان عملها حمصوراً باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  .وتعليم الناس آداب الزيارة الشرعية للمسجد النبوي وقرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
وحددت أعماهلا مع صدور ، دارة البلدية منذ عهد الدول العثمانية عرفت املدينة إ - ١٩

التعليمات األساسية للمملكة احلجازية  اليت نصت على تشـكيل إدارات حمليـة تعـتين    
ومبوجبها شكل جملس بلدي يف املدينة املنورة من مثانية أعضاء منتخبني ، ، بشؤون البلدية 
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واختاذ القـرارات الـيت   ، سائل املتعلقة بالبلديات مهمة هذا الس النظـر يف األمور وامل
  .حتسن عمل البلدية ، وحدد للبلدية موارد مالية ومصروفات 

وضع امللك عبد العزيز تنظيمات إدارية ملديرية الصحة واإلسعاف لرفـع الناحيـة    - ٢٠
ة ألهـل  الصحية يف البالد ؛ ففتحت يف املدينة مديرية الصحة لتقوم مبتابعة الناحية الصحي

: مثل ، املدينة واحلجاج الزائرين ، وتطعيمهم بالتطعيمات الضرورية ضد األمراض الوبائية 
  .اجلدري والطاعون 

قامت مديرية الصحة بتحديث مستشفى الغرباء الذي كانت خدماته حمـدودة    - ٢١ 
ووسعت املستشفى إىل مخسني سريراً ، وأنشأت مستشفى جديداً عرف باسم مستشـفى  

  .عبد العزيز ، وافتتحت مستشفى للوالدة بتربع من امللك فاروق ملك مصر  امللك
قامت مديرية إدارة الربق والربيد بتصليح أجهزة الالسلكي املوجودة يف املدينة من  - ٢١

على شراء أجهزة السلكية بلغ عددها    ) ماركوين ( العهد العثماين ، وتعاقدت مع شركة 
ة يف املدينة ، وأرسل امللك عبـد العزيـز العـاملني يف    حمطة ركب منها واحد)  ١٤( 

  .الالسلكي إىل اخلارج لرفع مستواهم العلمي 
مع دخول السيارات يف البالد  اشترت إدارة الربيد سيارات لنقل الرسائل من مكة  - ٢٢

مث زادت ، إىل جدة إىل املدينة ، وكان الربيد خيرج مرتني يف األسبوع من جدة إىل املدينة 
رحالته لتصبح ثالث مرات يف األسبوع ، واشتركت مديرية الربيد يف املؤمترات الدوليـة  

  .واالتفاقيات 
وضحت الدراسة الزيادة اليت حدثت يف النمو السكاين يف املدينة املنورة يف عهـد   – ٢٣

وإقبال املسلمني علـى  ، وحتسن األحوال االقتصادية ، امللك عبد العزيز مع انتشار األمن 
م مـن      ١٩٢٥/ هــ  ١٣٤٣اورة فيها لفضلها وبركتها ، فقد قفز عدد السكان عام ا
م حسب تقـديرات  ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠نسمة عام )  ٤٤٠٠٠( نسمة إىل ) ٦٠٠٠( 

  .األمم املتحدة 
أعلن امللك عبد العزيز للعامل اإلسالمي عن رغبته يف توسعة املسجد النبوي وهدم  – ٢٤

م حني كلف حممد بن الدن ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠عادة بنائها عام األجزاء املتصدعة منه وإ
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وزير العمائر واإلنشاءات احلكومية بالبدء يف املشروع ، وقبل الشروع يف اهلدم كلف جلنة 
  .لتقدير مثن العقارات املراد هدمها لصاحل املشروع 

 كشفت الدراسة عن جهود امللك عبدالعزيز يف خدمة احلجاج ، فقد بذل قصارى – ٢٥
جهده يف وضع األنظمة اليت تسري عليها اإلدارات املرتبطة خبدمة احلجاج ، وأمر بتشكيل 

ووضع تنظيمات لألدالء ، جلنة تعتين بشؤون احلج واحلجاج ومراعاة مصاحلهم وحاجام 
يف املدينة املنورة للعمل ا ، وقام بتأسيس مدرسة للمطوفني واألدالء مدة الدراسة فيهـا  

  .سنة 
امت احلكومة بتحديد أسعار نقل احلجاج على اجلمال أو على السيارات ومـدة  ق - ٢٦

إقامتهم يف املدينة ، وترك احلرية هلم يف اختيار الوسيلة اليت يرغبون فيها ، ووضعت نظاماً 
خاصاً للحجاج الفقراء الذين يسافرون مشياً على األقدام ، وكانت تراقب عمل املطوفني 

  .الفة أحد منهم لألنظمة فإنه كان يعاقب فوراً ويف حالة خم، واألدالء 
وبنت احلكومة حمطات على طريق احلجاج ووفرت فيها كل ما حيتاجونه حتت إشـراف   
إدارات األمن العام ، وأصدرت نظاماً خاصاً لسري السيارات بني جدة واملدينة ، وأسست 

  .النقابة العامة لتسهيل عملية نقل احلجاج وضمان سالمة وصوهلم 
االقتصـادية  :  اهتم امللك عبد العزيز بالطرق لدورها الكبري يف مجيع اـاالت    - ٢٧

والثقافية واالجتماعية ؛ خاصة مـع دخـول السـيارات إىل الـبالد ، فنـال طريـق                    
وكلف جلنة بالكشف عليه ، املدينة العناية الكبرية ألمهيته بالنسبة للحجاج  –مكة املكرمة 
وإزالة الصخور واألشجار اليت كانت تعيق حركة املسافرين عليه باجلمـال أو   وإصالحه

بالسيارات ، وكانت إدارة الطرق تبذل جهوداً كبرية يف إصالحه باستمرار حـىت تـوج   
  .م ١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠ذلك بالتوقيع مع شركة بريطانية لسفلتته عام 
ينبع  -؛ بل مشل طريق املدينة  مكة  فقط –ومل يكن االهتمام مقصوراً على طريق املدينة 

القصيم ، حيث شكلت جلان لفتح الطرق وصيانتها ، ومت فتح طريق بني املدينة  -واملدينة 
حيث سارت عليه قوافل احلج العراقية ، وجرت حماوالت لفتح طريـق  ، املنورة والنجف 

  .بني املدينة املنورة ودمشق 
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ناهلا التغيري ؛ ألن الكثري منها كانت عبارة عـن   أما الطرق الداخلية يف املدينة املنورة فقد
أزقة ضيقة وملتوية وغري نافذة ، فوسعت البلدية الطرق الداخلية وكان أوهلا طريق قباء ، 
ومتت سفلتة الطرق املؤدية إىل املساجد اليت كانت خارج املدينة ، ومت فتح العديـد مـن   

  .لنبوي الشوارع وامليادين مع التوسعة السعودية للمسجد ا
قام امللك عبدالعزيز ببناء مطار يف املدينة املنورة  ليسـتقبل احلجـاج القـادمني     - ٢٨

واملغادرين يف رحالت داخلية ودولية  وكذلك جرت حماوالت لتشغيل سـكة حديـد   
  .احلجاز ؛ ولكن الظروف السياسية والدولية واالقتصادية حالت دون ذلك 

توصيل امليـاه إىل   مهمتها يئة مستقلة  لعني الزرقاء أمر امللك عبدالعزيز بإنشاء ه – ٢٩
مث طورت واستبدلت بأنابيب مصنوعة من ، أهايل املدينة املنورة عن طريق جماري العيون 

  .نقية إىل املنازل  ملياهن وصول ااضملاحلديد 
بينت الدراسة النهضة العلمية اليت حدثت يف املدينة املنورة مع افتتـاح معتمديـة     - ٣٠
ملعارف فيها ؛ حيث عملت على اإلشراف على الكتاتيب اليت قامت على جهود األهايل ا

  .وافتتحت كتاتيب تابعة هلا ، ومدارس نظامية ،  
شجع امللك عبدالعزيز على أنشاء املدارس األهلية اليت سامهت يف نشـر التعلـيم    – ٣١

واملدرسـة  ، حلـديث  مدرسة العلوم الشرعية ، ومدرسة دار ا: وتطويره ؛ ومن أشهرها 
  .ومدرسة دار األيتام ، اخلريية 
م ؛ ألنه مل ١٩٤٣/ هـ ١٣٦٢املدينة املنورة عام  افتتحت أول مدرسة ثانوية يف – ٣٢

.م ١٩٤٩/ هـ ١٣٦٨وفتح املعهد العلمي عام ، تكن يف تلك الفترة مرحلة متوسطة   
بل  ؛ عبدالعزيز على املدارس مل يقتصر تطور التعليم يف املدينة املنورة يف عهد امللك - ٣٣

تعليم عالٍ ، وتطور بتعيني مدرسني على قدر  الذي كان   مبثابة املسجد النبويمشل أيضاً 
/ هــ  ١٣٤٦ومراقبني لسري الدراسة وفق نظام خاص صـدر عـام   ، كبري من العلم 

  .م١٩٢٧
/ هــ  ١٣٥٥نشطت احلركة الثقافية يف املدينة املنورة وصدرت جملة املنهل عام  - ٣٤

  .مث صدرت جريدة املدينة املنورة ، م ١٩٣٧
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نالت الزراعة اهتمام امللك عبد العزيز الذي أمر بتشكيل أول هيئة زراعية باملدينـة   - ٣٥
م لتعمل على تطوير الزراعة وتكون مرجعاً حلـل  ١٩٢٩/ هـ ١٣٤٨من املزارعني عام 

الرسوم اجلمركية بنـاًء علـى   القضايا اليت قد حتدث بينهم ، وأعفى اآلالت الزراعية من 
  .طلب مزارعي املدينة املنورة 

قامت وزارة املالية بشراء اآلالت الزراعية وتـوزيعها على املـزارعني علـى أن    - ٣٦
يدفعوا مثنها على أقساط ، وقدمت أيضاً القروض املالية ألصحاب املزارع بدون فوائد من 

. سد وادي العقيـق  : مثل ، السدود  أجل النهوض بالزراعة وحتسني أحواهلم ، وأقامت
  .وأمر امللك بتوزيع األراضي احلكومية على املزارعني وإعفائها من رسوم احلكر 

استوردت مديرية الزراعة احلبوب والبذور اجليدة والشتالت األكثر إنتاجاً ومقاومة  - ٣٧
ألمـراض  لألمراض ووزعتها على املزارعني بعد الكشف عليها والتأكد من خلوها مـن ا 

  .واآلفات 
عمل امللك عبد العزيز على تشجيع التجارة بتخفيض رسوم اجلمرك ، وإصـدار   - ٣٨

  .عملة نقدية يثق فيها التجار واملواطنون بعيدة عن التزوير
نشطـت التجارة بسبب االستقرار السياسي وانتشار األمن ؛ خاصة بعد اكتشاف  - ٣٩

وديني والوافدين ، وظهور الصناعة التحويليـة ،  البترول ، وزيادة أعداد السكان من السع
، والتمـارة   ، والعياشة ، سوق القماشة ، واحلبابة : مثل ، وظهرت أسواق متخصصة 

  .وغريها 
أنه مل يكن يف املدينة صناعة باملعىن احلديث ؛ بل كانت الصـناعة   ةبينت الدراس - ٤٠

حرفة النجارة أو املعـادن أو  : ل تقوم على الصناعة التحويلية أو ما يعرف باحلرف ؛ مث
صناعة احلصري أو تعبئـة التمـر ،   : النحاس ، أو صناعة تقوم على أشجار النخيل ؛ مثل

  .وكان لكل صنعة أو حرفة شيخ يكون مسؤوالً عن املنتسبني هلذه الصنعة 
  

ـا  يربز التطور الكبري الذي  شهدته املدينة املنورة يف مجيع جماال جومن خالل هذه النتائ
وأرجو مـن اهللا العلـي   . اإلدارية والتنظيمية واخلدمية والعلمية يف عهد امللك عبد العزيز 

  .القدير أن أكون قد قدمت ما يفيد القارئ عن تاريخ املدينة املنورة يف هذه الفترة املهمة 
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  املصادر واملراجع
  الوثائق: أوالً 

  :الوثائق غري املنشورة  -أ
١ -  fo ١٠٨١٠ / ٣٧١   Docet ment : 

  .رسالة بعثها ممثل الوكالة الربيطانية إىل اهلند ومصر ، موجدة يف مكتبة امللك فهد 
األرشيف العثماين إسـطنبول ،    ١٧ / ٤ – DH  / I – VMEعثمانية ةوثيق - ٢

  .مكتب االتصاالت يف حمافظة املدينة ، موجدة يف مكتبة امللك فهد  ٢٧٧رسالة رقم 

  
  :ك عبد العزيز وثائق دارة املل - ب
  .هـ  ١٣٤٣ربيع اآلخر  ١٧يف ،  ١٠٢٥وثيقة رقم  - ٣
  .هـ  ١٣٤٣ربيع اآلخر  ١٧، يف   ٣٣٥وثيقة رقم  -٤
  .هـ  ١٣٤٣شوال  ١٨يف  ،  ٥١٤وثيقة رقم  - ٥
  .هـ  ١٣٤٣رجب  ٢٤يف  ،  ٦٢٧وثيقة رقم  - ٦
  .هـ  ١٣٤٣رجب  ٢٩يف ،  ٧٠٦وثيقة رقم  -٧
  .هـ  ١٣٤٣رجب  ٢٤يف ،  ٣٤٩وثيقة رقم  - ٨
  .هـ١٣٤٣رمضان  ٢٠يف  ، ٣٦٥وثيقة رقم  - ٩
  .هـ  ١٣٤٣شوال  ١٦يف ،  ١٤٤٩وثيقة رقم   -١٠
  .هـ  ١٣٤٣شوال  ٢٠يف ،  ١٠٢٦وثيقة رقم  - ١١
  .هـ  ١٣٤٤صفر  ١٨يف ،  ٩٧٦وثيقة رقم  - ١٢
  .هـ  ١٣٤٤/  ٦/  ٢٤يف ،  ٢٠٨وثيقة رقم  - ١٣
  .هـ  ١٣٤٤/  ٩/  ١١يف ،  ٣١وثيقة رقم  - ١٤
  .هـ  ١٣٤٤شوال  ١٦يف ،  ١٤٢وثيقة رقم  – ١٥
  .هـ  ١٣٤٥/  ١/  ١٨يف ،  ٣٦قرار جملس الشورى ، رقم  -١٦
  .هـ  ١٣٤٥/  ١١/  ٧يف ،  ٥٣خطاب النائب العام إىل وكيل األمارة رقم  – ١٧
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  .هـ  ١٣٤٦/  ٢/  ٩يف ،  ٧٢٣وثيقة رقم  -١٨
  .هـ  ١٣٤٦/  ٢/  ١٦يف ، إرادة ملكية رقم بدون  -١٩
  .هـ  ١٣٤٦/  ٦/  ٩يف ،  ٧٢٣وثيقة رقم  - ٢٠
  .يف بدون تاريخ ،  ١٤٣وثيقة رقم  - ٢١
  .هـ  ١٣٤٦/  ٤/  ٦يف ،  ٢٢وثيقة رقم  - ٢٢
  .هـ  ١٣٤٦/  ٤/  ٦يف  ٢١وثيقة رقم  - ٢٣
  .هـ  ١٣٤٧/  ٧/  ٢٧يف ،  ٣٨أمر ملكي  من الديوان السلطاين رقم  – ٢٤
  .هـ  ١٣٤٨/  ٦/  ٢٤يف ،  ٣٣وثيقة رقم  - ٢٥
  .هـ  ١٣٤٩/  ١/  ٧يف ،  ١٣٨وثيقة رقم  – ٢٦
  .هـ  ١٣٥٠/  ١١/  ٢٦يف ،  ٤٢وثيقة رقم  - ٢٧
  .هـ  ١٣٦٠/  ٨/  ١٣يف ،  ١٠٣٤٠أمر رقم  – ٢٨
  . ١٩٣وثيقة رقم  - ٢٩
  .هـ  ١٣٥٢/  ٤/  ٢٢، يف  ١٩٨وثيقة رقم  - ٣٠
  .هـ  ١٣٥٧/  ٥/  ٥، يف  ٢٠٣قرار جملس الوكالء رقم ،  – ٣١
  .٢٠ملف ،  ٦٧وثيقة رقم  - ٣٢
  . ٢٠ملف ،  ٤٥وثيقة ، رقم  – ٣٣
  .  ٢٠ملف ،  ٢٠وثيقة رقم  – ٣٤
    ٢٠ملف ،  ٢٨وثيقة رقم  - ٣٥
  

  :وثائق معهد اإلدارة  - ت
  ما صدر عن امللك عبدالعزيز

  .هـ  ١٣٤٤/  ٥/  ١٧،  ٨٨أمر ملكي رقم  - ٣٦
  .هـ  ١٣٤٤/  ١/  ١٦يف ،  ٦٩/  ١٤أمر ملكي رقم  - ٣٧
  .هـ  ١٣٤٤/  ٧/  ٢٤، يف  ٦٢قرار هيئة تشكيل الدوائر رقم  - ٣٨
  .هـ  ١٣٤٤/  ٧/  ٢٦رقم بدون ، يف  أمر ملكي  - ٣٩
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  .هـ  ١٣٤٤/  ٨/  ٢٨،  ١٣٥أمر ملكي رقم  - ٤٠
  .هـ  ١٣٤٤/  ٩/  ٣٠أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٤١
  .هـ  ١٣٤٤/  ١٠/  ١٢مرسوم ملكي بدون رقم ، يف  - ٤٢
 ١٠/  ١٢خطاب من امللك عبد العزيز من الشيخ عبد اهللا البليهد بدون رقم ، يف  - ٤٣
  .هـ  ١٣٤٤/ 
  .هـ  ١٣٤٤ذي القعدة  ١أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٤٥
  .هـ  ١٣٤٤/  ١١/  ١٨أمر ملكي رقم ، يف  -٤٦
  .هـ  ١٣٤٤/  ١٢/  ١، يف  ٥٥٩أمر ملكي رقم  - ٤٧
  هـ  ١٣٤٥/  ١/  ٢، يف  ١٢/  ١/  ٢١تب اخلاص رقم خطاب املك - ٤٨
  .هـ  ١٣٤٥/  ١/  ٤، يف  ١٢أمر ملكي رقم  - ٤٩
  .هـ  ١٣٤٥/ ٣/  ٢٠، يف  ٣٢٧أمر ملكي رقم  - ٥٠
  .هـ  ١٣٤٥/  ٣/  ٢٠مرسوم ملكي بدون رقم ، يف  - ٥١
  هـ ١٣٤٥/  ٧/  ٢، يف  ٣٨٧أمر ملكي رقم  - ٥٢
  .هـ  ١٣٤٤أمر ملكي بدون رقم ،  - ٥٣
  .هـ  ١٣٤٦/  ١/  ٢٥، يف  ٢٠٥أمر ملكي رقم  - ٥٤
  .هـ  ١٣٤٦/  ٤/  ١٨أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٥٥
  .هـ  ١٣٤٦/  ٦/  ١٩، يف  ٤٠١أمر سامي رقم  - ٥٦
  .هـ  ١٣٤٦/  ٦/  ١٤، يف  ١٦٤/  ٤٢٨٧أمر ملكي رقم  - ٥٧
  .هـ  ١٣٤٦/  ٤/  ١٨أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٥٨
  .هـ  ١٣٤٦/  ٥/  ١٣، يف  ١٣٦/  ٣٤٩٠لكي رقم أمر م - ٥٩
  .هـ  ١٣٤٦/  ١/  ٢٧، يف  ٧أمر ملكي رقم  - ٦٠
  .هـ  ١٣٤٧صفر  ١٨املعطوف على املرسوم امللكي يف  - ٦١
  .هـ  ١٣٤٧/  ٨/  ٩، يف  ١٧٤١أمر سامي رقم  - ٦٢
  .هـ  ١٣٥٢/  ٨/  ١٢، يف  ٥١٧١أمر سامي رقم  - ٦٣
  .هـ  ١٣٤٦/  ٨/  ٢٧، يف  ٩٣٨سبهان رقم خطاب إىل إبراهيم ال - ٦٣
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  .هـ  ١٣٤٥صفر  ٢١، يف  ٢١أمر ملكي رقم  - ٦٥
  .هـ  ١٣٤٧/  ٢/  ١٤أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٦٧
  .هـ  ١٣٤٧/  ٥/  ٢٤، يف  ١٢٨٧أمر ملكي رقم  - ٦٨
  .هـ  ١٣٤٩/  ٢/  ٣، يف  ٢٤٤أرادة ملكية رقم  - ٦٩
  .هـ  ١٣٤٩/  ٥/  ٩يف  ، ١٥٨٠خطاب املكتب اخلاص رقم  - ٧٠
  .هـ  ١٣٤٩/  ٦/  ١٤، يف  ٢١٦٢أمر سامي رقم  - ٧١
  .هـ  ١٣٥٠/  ٣/  ٢٠، يف  ٣٢٧أمر ملكي رقم  - ٧٢
  .هـ  ١٣٥٠/  ٨/  ٢٠، يف  ٢٧/  ٥/  ٧/  ٣٩أمر ملكي رقم  - ٧٣
 .هـ  ١٣٥١/  ١/  ٩، يف  ١/  ٣/  ٣٥أمر ملكي رقم  - ٧٤
  .هـ  ١٣٥٢ربيع اآلخر  ٢٥يف ،  ٨٥٦/  ١٨٨٦أمر ملكي رقم  - ٧٥
  .هـ  ١٣٥٢/  ١١/  ١٢، يف  ٦٤٥١أمر ملكي رقم  - ٧٦
 .هـ  ١٣٥٣/  ٧/  ١٣، يف  ٢/  ٩/  ٥أمر ملكي رقم  - ٧٧
  .هـ  ١٣٥٣/  ٩/  ١٧، يف  ٢/  ٣/  ٤خطاب املكتب اخلاص رقم - ٧٨
  .هـ  ١٣٥٤/  ١/  ١٦، يف  ٤/  ٣/  ١١أمر ملكي رقم  - ٧٩
 .هـ  ١٣٥٤/  ٧/  ١٤، يف  ١٩٢٣م أمر ملكي رق - ٨٠
  .هـ  ١٣٥٥/  ٩/  ٦، يف  ٧٦/  ١/  ١٨قرار ملكي رقم  - ٨١
  .هـ  ١٣٥٦/  ١/  ٢٥، يف  ٣/  ٤/  ٥٢أمر ملكي رقم  - ٨٢
  .هـ  ١٣٥٦/  ١٢/  ٢٥، يف  ١٤٥/  ١/  ٥٤إرادة ملكية رقم  - ٨٣
  .هـ  ١٣٥٦/  ١٢/  ٣، يف  ١١/  ٠/  ٣/  ٦٤أمر ملكي رقم  - ٨٤
  .هـ  ١٣٥٧/  ٧/  ٢٠، يف  ٨٧٢٣أمر سامي  - ٨٥
  .هـ  ١٣٥٧/  ٤/  ٢٥، يف  ٨٥٧/  ١٨٨٦أمر ملكي رقم  - ٨٦
  .هـ  ١٣٥٨/  ٦/  ١، يف  ١٢٢أمر ملكي رقم  - ٨٧
  .هـ  ١٣٥٨/  ٦/  ٢١، يف  ٢٨١قرار ملكي رقم  - ٨٨
 .هـ  ١٣٦٣/  ١/  ٤، يف  ٦١/  ٦/  ٨أمر ملكي رقم  - ٨٩
  .هـ  ١٣٦٣/  ١/  ٢٤، يف  ١٧٨/  ٤/  ٣ أمر ملكي رقم - ٩٠
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 .هـ  ١٣٦٣/  ١١/  ٢٩، يف  ١٢٤٢١مرسوم ملكي رقم  - ٩١
  .هـ  ١٣٦٤ربيع األول  ١٣، يف  ٦٩٩/  ٩/  ٢٠أمر ملكي رقم  - ٩٢
  .هـ  ١٣٦٥/  ٣/  ١٦، يف  ٤٢٤٦أمر ملكي رقم  - ٩٣
  .هـ  ١٣٦٥/  ٥/  ١٠أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٩٤
  .هـ  ١٣٦٦/  ١١/  ٤، يف  ١٨٧٨/  ٧/  ١٩رقم أمر ملكي  - ٩٥
  .   هـ  ١/١٣٦٩/ ٢٨، يف  ٦٩١/ ٢٨/  ٢٨١٧/  ٨/  ١٠خطاب الديوان العام  - ٩٦
  .هـ  ١٣٧١/  ١١/  ١٥، يف  ١٠/  ٩٠أمر ملكي رقم   - ٩٧
  .هـ  ١٣٧١/  ٧/  ٢٥، يف  ١٠٤٦/  ١/  ٤/  ٣٠مرسوم ملكي رقم  - ٩٨
  .هـ  ١٣٧١شعبان  ١٨أمر ملكي بدون رقم ، يف  - ٩٩
  .هـ  ١٣٧٢/  ١٠/  ٢٥، يف  ٩٧٥أمر ملكي رقم  - ١٠٠

  
  

  النيابة العامة وجملس الوكالء قرارات 
  . هـ ١٣٤٤/  ١١/  ١٩، يف  ١٣٩٦أمر النيابة العامة رقم  - ١٠١
  .هـ  ١٣٤٥/  ١/  ٢٦، يف  ٦٨/  ٨٠٨النائب العام رقم  - ١٠٢
  . ـه ١٣٤٧/  ٧/  ٣أمر النيابة يف  - ١٠٣
  . هـ ١٣٤٦/  ٤/١، يف  ١/ ١٦خطاب من النائب إىل وكيل أمري املدينة عدد - ١٠٤
  .هـ  ١٣٥٠/  ٩/  ٧، يف  ٥٧قرار جملس الوكالء رقم  - ١٠٥
  .هـ  ١٣٥١/  ١٢/  ٢٥، يف  ٨٣٣٢خطاب جملس الوكالء رقم  - ١٠٦
  . هـ ١٣٥٥/  ١٢/  ٢٣، يف  ٩٣٩أمر نائب جاللة امللك يف احلجاز رقم  - ١٠٧
  .هـ  ١٣٥٧/  ٧/  ١٨، يف  ٣٣٣قرار جملس الوكالء رقم  - ١٠٨
  .هـ  ١٣٥٧/  ٨/  ١٤، يف  ٣٥٩قرار جملس الوكالء رقم  - ١٠٩
  .هـ  ١٣٥٧/  ١١/  ١٣، يف  ٤٧٧قرار جملس الوكالء رقم  - ١١٠
  .هـ  ١٣٥٧/  ١٢/  ٤، يف  ٦١٦خطاب جملس الوكالء رقم  - ١١١
  .هـ  ١٣٥٨/  ٥/  ٧، يف  ٧٨قرار جملس الوكالء رقم  - ١١٢
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  .هـ  ١٣٥٨/  ٥/  ٨، يف  ٩٤قرار جملس الوكالء رقم  - ١١٣
  .هـ  ١٣٥٩/  ٣/  ٣، يف  ٨قرار جملس الوكالء رقم  - ١١٤
  .هـ  ١٣٦١/  ٥/  ٢٧، يف  ١٠٤قرار جملس الوكالء رقم  - ١١٥
  .هـ  ١٣٦١/  ٧/  ٣٠، يف  ١٢٢قرار جملس الوكالء رقم  - ١١٦
  .هـ  ١٣٦١/  ٧/  ٣٠، يف  ١٢٨جملس الوكالء رقم قرار  - ١١٧

  
 قرارات جملس الشورى

 .هـ  ١٣٤٥/  ٩/  ٣، يف  ٦٣قرار جملس اإلدارة رقم  – ١١٨
 .هـ  ١٣٤٥/  ١٠/  ٨، يف  ١٢٩قرار جملس الشورى رقم  - ١١٩
 .هـ  ١٣٤٦/  ١/  ١، يف  ١٣٣نظام دائرة البلدية رقم  –١٢٠
 .هـ  ١٣٤٦/  ١/  ٢٤ ، يف ١/  ٦٦وثيقة رقم  – ١٢١
  .هـ  ١٣٤٦/  ٣/  ١٢، يف  ١٦٩قرار جملس الشورى رقم  – ١٢٢
  .هـ  ١٣٤٦/  ٥/  ٢٢، يف  ٢٨٦وثيقة رقم  – ١٢٣
 .هـ  ١٣٤٦/  ٧/  ٢٩، يف  ٨٨قرار جملس الشورى رقم  – ١٢٤
  .هـ  ١٣٤٦/  ٨/  ١٩، يف  ١١٨قرار جملس الشورى  – ١٢٥
 .هـ  ١٣٤٦/  ٨/  ٢٢يف  ، ١٣٥قرار جملس الشورى رقم  – ١٢٦
  .هـ  ١٣٤٦/  ١٠/  ٢١، يف  ١٨٨قرار جملس الشورى رقم  – ١٢٧
 .هـ  ١٣٤٧/  ٤/  ٢٤، يف  ٣٣٩٧/  ٤٩٦١قرار جملس الشورى  – ١٢٨
  .هـ  ١٣٤٧/  ٥/  ٢، يف  ١٣١قرار جملس الشورى  – ١٢٩
 .هـ  ١٣٤٧/  ٥/  ٢، يف  ١١٧قرار جملس الشورى رقم  – ١٣٠
 .هـ  ١٣٤٧/  ١٠/  ٢٧ة الداخلية بدون رقم ، يف خطاب وزار –١٣١
  .هـ  ١٣٤٨/  ١/  ٢٧، يف  ٤٠٤قرار جملس الشورى رقم  - ١٣٢
  .هـ  ١٣٤٨/  ٤/  ١، يف  ٤٧قرار جملس الشورى رقم  -١٣٣
  .هـ  ١٣٤٨/  ٦/  ١٤، يف  ٥١٩قرار جملس الشورى رقم  – ١٣٤
 .هـ  ١٣٤٨/  ١١/  ٣، يف  ٦٨٩قرار جملس الشورى  – ١٣٥
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 .هـ  ١٣٤٨/  ١١/  ٨، يف  ٦٩٩قرار جملس الشورى رقم  - ١٣٦
 .هـ  ١٣٤٨/  ١١/  ١٣، يف  ٧٤٢قرار جملس الشورى رقم  – ١٣٧
 .هـ  ١٣٤٨/  ١٢/  ٢٣، يف  ٣٧٤قرار جملس الشورى  – ١٣٨
  .هـ  ١٣٤٨/  ١٢/  ٢٦، يف  ٧٧٨قرار جملس الشورى رقم  -١٣٨
 .هـ  ١٣٤٩/  ١/  ٤، يف  ٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٣٩
 .هـ  ١٣٤٩/  ٣/  ٩، يف  ٩قرار جملس الشورى رقم  - ١٤٠
 .هـ  ١٣٤٩/  ٥/  ٦، يف  ١٦٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٤١
 .هـ  ١٣٤٩/  ٥/  ١٧، يف  ١٨٨قرار جملس الشورى رقم  – ١٤٢
  .هـ  ١٣٤٩/  ٤/  ٢٨، يف  ١٣٣قرار جملس الشورى  – ١٤٣
 .هـ  ١٣٤٩/  ٧/  ٢يف  ، ٣٠٠قرار جملس الشورى  – ١٤٤
 .هـ  ١٣٤٩/  ٧/  ٢٦، يف  ٣٦٣قرار جملس الشورى رقم  – ١٤٥
 .هـ  ١٣٤٩/  ٨/  ١٤، يف  ٤٢٣قرار جملس الشورى رقم  - ١٤٦
 .هـ١٥/٨/١٣٤٩موافقة جملس الشورى على نظام الداخلي لرقابة السيارات،يف - ١٤٧
 .ـ ه ١٣٥٠/  ٩/  ١٢، يف  ٥٦٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٤٨
  .هـ  ١٣٥٠/  ١١/  ١٩، يف  ٦٨٦قرار جملس الشورى رقم  - ١٤٩
 .هـ  ١٣٥٣/  ١/  ٢٢، يف  ٩قرار جملس الشورى  – ١٥٠
  .هـ  ١٣٥٣/  ٢/  ٢٨، يف  ٢٨قرار جملس الشورى رقم  – ١٥١
  .هـ  ١٣٥٣/  ٧/  ٢٠، يف  ١٦٤قرار جملس الشورى رقم  – ١٥٢
  .هـ  ١٣٥٥/  ١/  ٢٠، يف  ١٩قرار جملس الشورى رقم  - ١٥٣
  .هـ  ١٣٥٥/  ٦/  ٢٠، يف  ١٦١قرار جملس الشورى رقم  – ١٥٤
 .هـ ١٣٥٥  /٧ / ٢٢، يف  ٢١٢قرار جملس الشورى  – ١٥٥
 .هـ  ١٣٥٦/  ٣/  ١، يف  ٢٦قرار جملس الشورى رقم  –١٥٦
  .هـ  ١٣٥٦/  ٦/  ٢٢، يف  ١١٠قرار جملس الشورى رقم  - ١٥٧
 .هـ  ١٣٥٧/  ١/  ٢١، يف  ١٣قرار جملس الشورى رقم  - ١٥٨
 .هـ  ١٣٥٧/  ٤/  ١٢، يف  ١٣قرار جملس الشورى رقم  – ١٥٩
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  .هـ  ١٣٥٧/  ٦/  ١، يف  ١٢٤قرار جملس الشورى رقم  - ١٦٠
 .هـ  ١٣٥٧/  ٨/  ٢٢، يف  ٣٧١قرار جملس الوكالء رقم  – ١٦١
  .هـ  ١٣٥٨/  ٦/  ١٠، يف  ١٢٢قرار جملس الشورى رقم  –١٦٢
 .هـ  ١٣٥٩/  ٦/  ٢٥، يف  ١٢٧لس الشورى قرار جم – ١٦٣
 .هـ  ١٣٦٣/  ٧/  ٣٠، يف  ١٤١قرار جملس الشورى رقم  – ١٦٤
 .هـ  ١٣٦٥/  ٧/  ٦، يف  ٢٢١قرار جملس الشورى رقم  – ١٦٥
  .هـ  ١٣٦٥/  ٧/  ١١، يف  ٢٢٨قرار جملس الشورى رقم  - ١٦٦
  . هـ ١٣٦٥/  ١٠/  ٢١، يف  ٣٣٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٦٧
  .هـ  ١٣٦٥/  ١١/  ٥، يف  ٣٤٦قرار جملس الشورى رقم  -١٦٨
  . هـ  ١٣٦٦/  ٦/  ٢٤، يف  ١٢٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٦٩
 .هـ  ١٣٦٦/  ٨/  ٢٦، يف  ٢٣٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٧٠
 .هـ  ١٣٦٦/  ١٠/  ٢٣، يف  ٢٦٦قرار جملس الشورى رقم  - ١٧١
ــم    – ١٧٢ ــورى رق ــس الش ــرار جمل ـــ  ١٣٦٧/  ٣/  ١٥يف ،  ٥٠ق   .ه
 .هـ  ١٣٦٧/  ٧/  ٢٩، يف  ١٣٧ – ١٣٦قرار جملس الشورى  – ١٧٣
  .هـ  ١٣٦٧/  ١١/  ٥، يف  ٢٦١قرار جملس الشورى رقم  – ١٧٤
 .هـ  ١٣٦٨/  ١١/  ٦، يف  ٢٣٧قرار جملس الشورى رقم  –١٧٥
  .هـ  ١٣٧٠/  ٦/  ٢٢، يف  ١١٦قرار جملس الشورى رقم  – ١٧٦
 .هـ  ١٣٧١/  ٤/ ٣، يف  ١٣٠س الشورى رقم قرار جمل –١٧٧

 
  قرارات متنوعة

  .هـ  ١٣٤٧/  ٧/  ٤، يف  ٧٠٧خطاب أمارة املدينة رقم  - ١٧٨
  .هـ  ١٣٦٠/  ٩/  ٢٥، يف  ٥٣قرار مديرية املعارف رقم  - ١٧٩
  .هـ  ١٣٥٢/  ٤/  ٥، يف  ٢١قرار مديرية املعارف رقم  – ١٨٠
  .هـ  ١٣٥٣/  ١١/  ٧م ، يف خطاب وزارة الداخلية بدون رق – ١٨١
  .هـ  ١٣٥٣/  ١١/  ٦، يف  ١٤٤٩خطاب إمارة املدينة رقم  – ١٨٢
  .هـ  ١٣٥٨/  ٣/  ٢٧، يف  ٢٢قرار جملس إدارة املدينة رقم  – ١٨٣
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  .هـ  ١٣٤٦/  ٨/  ٣، يف  ٢١٤خطاب أمانة العاصمة املقدسة لألمارة رقم  – ١٨٤
  .هـ  ١٣٤٦/  ١٠/  ٢١، يف  ١٨١خطاب البلدية لس الشورى رقم  – ١٨٥
  .هـ  ١٣٤٦/  ٣/  ١٨، يف  ٦٧٦إعالن مديرية املالية رقم  - ١٨٦
  .هـ ٣/٣/١٣٤٦،يف١٤٨خطاب إىل النائب العام من أمارة املدينة املنورة رقم  - ١٨٧
  .هـ  ١٣٤٤/  ١٢/  ١٩، يف  ٢٢٩٩/  ٣٨٣خطاب مديرية األمن رقم  – ١٨٨
  .  هـ ١٣٤٦/ ١/ ٢٤، يف ٦٦/١ النائب العام رقم خطاب من مديرية املالية إىل – ١٨٩

  

  :الوثائق املنشورة  -ث 
/ هـ ١٤١٠من وثائق امللك عبد العزيز ، الرياض : عبد الرمحن السبيت وآخرون  - ١

 .هرجان الوطين للتراث والثقافة م ، إصدارات امل١٩٩٠
، ببريوت ، )جند واحلجاز ( اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية : جندة فتحي صفوة  - ٢

  . ٢٠٠٠،  ٢ط ، دار الساقي 
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  :املصادر : ثانياً 
 . القرآن الكرمي - ١
تذكرة أوىل النهى والعرفان بأيام اهللا الواحد الديان : إبراهيم بن عبيد آل عبد احملسن  – ٢

 .١، ط ت.وذكر حوادث الزمان ، الرياض ، مطابع مؤسسة النور للطباعة والتجليد ، د
مكتبة الكليات : خالصة الكالم يف أمراء البلد احلرام ، القاهرة : أمحد زيين دحالن  - ٣

 .م ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧األزهرية 
،  ٢صقر اجلزيرة ، بريوت ، مؤسسة عبـد احلفـيظ البسـاط ، ط    : أمحد عطار  – ٤

 .م  ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢
قيق ، أمحد عبد الغفور عطار ،  الصحاح ، تاج اللغة العربية ، حت: إمساعيل اجلوهري  – ٥

  .ت .بريوت ، دار العلم للماليني، د
 .ت .ملوك العرب ، بريوت ، دار اجليل ، د: أمني الرحياين – ٦
 .ت .تاريخ جند احلديث ، بريوت ، دار اجليل ، د: أمني الرحياين  – ٧
، ماضي احلجاز وحاضرة ، القاهرة، مكتبة ومطبعة خضـر  : حسني حممد نصيف  – ٨
  . ١ط
تاريخ مكة املكرمة ، دراسات يف السياسـة والعلـم واالجتمـاع    : أمحد السباعي  - ٩

م طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عـام علـى   ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩والعمران ، الرياض ، 
  .تأسيس اململكة 

  .م ، مكة املكرمة ، املطبعة األمريية ١٩٨٥/هـ١٣٠٣سنة: سالنامة احلجاز  - ١٠
دار ابـن  : ، بـريوت  ١٣٩-١٣٤تاريخ الدولة العثمانية ، ص: ن شكيب أرسال – ١١

  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢،  ١كثري ، ط
آثار املدينة املنورة ،، املدينة املنورة ، املكتبـة العلميـة   : عبد القدوس األنصاري  - ١٢

  . ٤التجارية باملدينة املنورة ، ط
ت ، ص .، د ٤ار املعارف ، طاملعارف ، القاهرة ، د: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  - ١٣
٥٤٩ .  
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حممـد  : املدينة املنورة يف رحلة العياشي ، دراسة وحتقيق : عبد اهللا حممد العياشي - ١٤
  .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨،  ١دار األرقم للنشر والتوزيع ، ط: أحمزون ، الكويت 

 شركة املدينة املنـورة للطباعـة  :فصول من تـاريخ املدينة ، جدة: علي حافظ  - ١٥ 
  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧،  ٣والنشر ، ط

محد اجلاسر ، نشر ضمن رسـائل  :وصف املدينة املنورة ، حتقيق : علي بن موسى -١٦ 
هـ ١٣٩٢،  ١دار اليمامة للبحث والنشر والترمجة ، ط:يف تاريخ املدينة املنورة ، الرياض

  .م  ١٩٧٢/ 
، املطبعة اخلريية ، ر تاج العروس من جواهر القاموس ، مص: حمب الدين الزبيدي  – ١٧
 .ت.، د ١ط
جربيـل  : الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة ، حتقيق : حممد بن أمحد الغزى  -١٨

  .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩دار اآلفاق ، : سليمان جبور ، بريوت 
مطـابع الفـرزدق   : ذكريـات العهود الثالثة ، الريـاض  : حممد حسني زيدان  - ١٩

 .م ١٩٩٨/ ـ ه١٤٠٨،  ١التجارية ، ط
شئون احلرمني يف العهد العثمـاين ،القـاهرة ، دار   : حممد عبد اللطيف هريدي  - ٢٠

 .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩الزهراء ، 
/ هــ  ١٣٩٠خطط الشام ، بريوت ، دار العلم للماليني ، ط: حممد كرد علي  - ٢١

  .م ١٩٧٠
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  :الرحالت كتب :ثالثاً 
 
ط ، .،د)الرحالت احلجازية واحلج ومشاعره الدينية (  مرآة احلرمني: إبراهيم باشا  - ٢٢
  .ت .د

،  ١احلجاز مهبط الوحي واإلهلام ، املطبعة الوطنية،عمان، ط: أمحد محدي الطاهر  - ٢٣
يف ظالل احلرمني ، القاهرة ، دار : حممد كامل حته  - ١٣١ .م  ١٩٥٤/ هـ  ١٣٧٣

  .املعارف 
ب ، ترمجة أمحد فؤاد متويل والصفصايف أمحد مرآة جزيرة العر: أيوب صربي باشا  – ٢٤

  م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣،  ١املرسى ، الرياض ، دار الرياض للنشر والتوزيع ،ط
احلج قبل مائة سنة  الرحلة السرية للضابط الروسي عبـد العزيـز   : يغيم رزفان  – ٢٥

ت ، ، ترمجها إىل العربية ، دار التقدم يف موسكو ، بـريو ) م١٨٩٨(إىل مكة : دولتشني 
 .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣،  ١دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية ، ط

،  ١الرحالت احلجازية ، بريوت ، بدر للنشـر والتوزيـع ،ط  : حممد صادق باشا - ٢٦
  .م  ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩
 .ت . يف ظالل احلرمني ، القاهرة ، دار املعارف ، د: حممد كامل حته  - ١٣١
هـ  ١٤١٥احلجازية ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية، الرحلة: حممد لبيب البتنوين  - ٢٧
 .م  ١٩٩٥/ 
م ،  ١٩٥٣/هـ ١٣٧٢صور ومشاهدات من احلجاز ، القاهرة،: حمي الدين رضا  - ٢٨

  .املطبعة احلديثة التجارية 
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  الكتب العربية : رابعاً 
  
ؤسسة العـرب ،  الثورة العربية ودافعها وحصادها ، لندن ، م: إبراهيم الشريقي  – ٢٩

  .  ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤
عبد العزيز بن سعود وشخصيات يف الـذاكرة ، القـاهرة ، دار   : إبراهيم املسلم  – ٣٠

  .م  ٢٠٠١/ هـ  ١٤٢٢،  ١الثقافة للنشر ، ط 
،  ١رجال من القصيم ، القاهرة ، الدار الفنية للنشر والتوزيع ، ط : إبراهيم املسلم  – ٣١

  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣
: الفالحة املدنية لبلدة خري الربية ، إعداد وحتقيق : إبراهيم بن أمحد خربويت املدين  - ٣٢

  .ت .ط ، د.د أديب عمر احلصري ،
تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز ،  الرياض ، : إبراهيم بن عويض العتييب  - ٣٣

  . م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، ١النشر العلمي واملطابع ، جامعة امللك سعود ، ط 
األمن يف عهد املـلك عبدالعزيز تطـوره وآثـاره ،   : إبراهيم بن عويض العتييب  - ٣٤

  م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩مطابع جامعة امللك سعود للنشر العلمي ، ، الرياض 
الربيـد واالتصاالت باململكة العربيـة السـعودية ،   : إبراهيم عبد العزيز املعارك  - ٣٥

  .م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥ ، ٢الرياض ، مؤسسة روايب وهطان ، ط 
إقليم احلجاز وعوامل ضته احلديثة ، الرياض ، مطـابع  : إبراهيم فوزان الفوزان  - ٣٦

  .م  ١٩٨١/ هـ  ١٤١١الفرزدق ، 
التعليم النظامي وغري النظامي يف اململكة العربية السـعودية  : إبراهيم حممد إبراهيم  – ٣٧

  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥،  ١ط بني املاضي واحلاضر ، جدة ، عامل املعرفة ، 
طيبة وذكريات األحبة ، جدة ، شركة املدينة املنورة للطباعـة  : أمحد أمني مرشد  - ٣٨

  .م ١٩٩٥/هـ ١٤١٦،  ٣والنشر ، ط
املدينة املنورة عرب التاريخ اإلسالمي ، بريوت ، مطـابع  : أمحد بن حممد الربادعي  - ٣٩

  .م ١٩٧٢/هـ ١٣٩١،  ١دار الكتاب ، ط
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املدينة املنورة يف القرن الرابع عشر اهلجري ، القـاهرة ، دار  : محد سعيد بن سلم أ - ٤٠
 .م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤،  ١املنار ، ط 

/ هــ   ١٣٨٦، ١معجزة فوق الرمال ، لبنان ، املطابع األهلية، ط: أمحد عسه  - ٤١
  .م ١٩٦٦
لزرقـاء ،  حركة اجلامعة اإلسـالمية ، عمـان ، مكتبـة ا   : أمحد فهد الشوابكة  - ٤٢

  .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
تاريخ معامل املدينة املنورة قدمياً وحديثاً ، جدة ، مؤسسـة  : أمحد ياسني اخلياري  - ٤٣

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٤املدينة للصحافة ، ط
التحفة  الشماء يف تاريخ العني الزرقاء ، جدة ، دار العلـم  : أمحد ياسني اخلياري  - ٤٤

  . ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٢،  ٥للطباعة والنشر ، ط 
خالصة مقتضبة عن مشروع توسعة احلرم النبـوي الشـريف ،   : أسعد درابزوين  - ٤٥

،   ٣نشرت يف آخر كتاب ، عمدة األخبار يف مدينة املختار ، أمحد عبد احلميد العباس، ط
  .ت . د 
الرئاسة العامة هليئة األمـر  : الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  - ٤٦

  .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩، ١باملعروف والنهي عن املنكر ، ط 
الدولة العثمانية وشبه اجلزيرة العربيـة ، القـاهرة ، معهـد      : السيد رجب حراز  - ٤٧

  .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٠البحوث والدراسات العربية ، 
سكة حديد احلجاز احلميدية دراسة وثائقية ، القاهرة ، مطبعة : السيد حممد الذقن  - ٤٨

  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥،  ١اجلبالوي ، ط
،  ١النقابة العامة يف سطور ، مكة ، مطبعة الثقافة ، ط : النقابة العامة للسيارات  - ٤٩

  .م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢
  ١٩٣٤الثورة العربية الكربى ، القاهرة ، مطبعة عيسى البايب احلليب ، : أمني سعيد  - ٥٠
بريوت ، دار الكربى ومأساة الشريف حسني ، أسرار الثورة العربية : أمني سعيد  - ٥١

 .ت .، د ٢الكاتب ، ط
  .د ت . تاريخ الدولة السعودية ، بريوت ، مطبعة كرم  : سعيدأمني  - ٥٢
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القضية العربية يف احلرب العاملية األوىل ، دمشـق ، دار طـالس ،   :  توفيق برو – ٥٣ 
  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩
ديث ، القاهرة ، املكتـب اجلـامعي احلـديث ،    العـامل العريب احل:  جالل حيىي - ٥٤

  .م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨
/ هــ   ١٣٨٧جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ط اخلامسـة ،  : حافظ وهبه  - ٥٥

  .م ، القاهرة ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر  ١٩٦٧
نة التأليف حافظ وهبة ، مخسون عاماً يف جزيرة العرب ، القاهرة ، مطبعة البايب جل – ٥٦

  .م  ١٩٦٧/ هـ  ١٣٨٦والترمجة والنشر ، 
تطور التعلـيم باململكـة العربيـة    : حسن مصطفى اجلودي وأمحد عزت الصاحل  - ٥٧

  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦،  ١السعودية ، جدة ، دار األصفهاين ، ط 
  .م  ١٩٩١/ هـ  ١٤١١،  ٢األمن الذي نعيشه ، ط : حسني قزاز  - ٥٨
الزراعة احلديثة يف اململكة العربية السعودية ، القاهرة ، مطبعة : ي حسني حممد بدو - ٥٩

  .م  ١٩٥٠/ هـ  ١٣٧٠مصر ، 
تاريخ العرب احلديث من الغزو العثماين إىل اية احلرب : حلمي حمروس إمساعيل  - ٦٠

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧العاملية األوىل ، القاهرة ، مؤسسة شباب اجلامعة ، 
 .م ١٩٨٠،  ٥لي ، األعالم ، بريوت ، دار العلم للماليني ، طخري الدين الزرك - ٦١
شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز ، بريوت ، دار العلـم  : خري الدين الزركلي  - ٦٢

  .م ١٩٩٧،   ٧للماليني ، ط
  .م ١٩٩٦/ه١٤١٦الرحالت امللكية ، الرياض ، : دارة امللك عبد العزيز  - ٦٣
الة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، الرياض ، مطبوعـات  ح: رابح لطفي مجعه  - ٦٤

  .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢دارة امللك عبدالعزيز ، 
،  ١ملك وآمال شعب ، مصر ، دار الكتاب العريب ، ط : زينب الغزايل اجلبيلي  – ٦٥

  .م  ١٩٥٤/ هـ  ١٣٧٣
: ة ، املدينة املنورة أثر الوقف اإلسالمي يف احلياة العلمية باملدينة املنور: سحر مفيت  - ٦٦

  .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤،  ١مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، ط
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أمن احلج قبل العهد السعودي ، املدينـة املنـورة ، دار   : سعد بن عودة الردادي  – ٦٧
  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢،  ١املآثر ، ط

ودية التأسـيس  املؤسسات األمنية يف اململكة العربية السع: سعد بن عودة الردادي  - ٦٨
  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢،  ١والبناء ، املدينة املنورة ، دار املأثر ، ط 

وزارة احلج  النشأة والتطور ودورها يف خدمة احلجـاج،  : سعد بن عودة الردادي - ٦٩
  .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤،  ٢املدينة املنورة ، املدينة املنورة ، دار املأثر ، ط

ائي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء الشـريعة  التنظيم القض: سعود آل دريب  - ٧٠
اإلسالمية ونظام السلطة القضائية ، الرياض ، مطابع جامعة اإلمام حممد بـن سـعود ،   

  .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩
امللك عبد العزيز ووضع التنظيم القضائي يف اململكة ، جـدة ،  : سعود آل دريب  - ٧١

  .م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨،  ١دار املطبوعات احلديثة  ، ط 
  .م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢،  ٢تاريخ ملوك آل سعود ، ط : سعود بن هذلول  – ٧٢ 

سليمان املدين ، امللف العريب يف القرن العشرين ، دمشـق ، مطبعـة املنـارة ،     - ٧٣
  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٤
نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السـعودية ،  : سليمان عبد الرمحن احلقيل  - ٧٤

  .م  ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤،  ٧الرياض ، مطابع دار النيل ، ط 
للنشـر ،   رم ،بريوت دار النـها ١٩٢٤-١٩٠٨احلركة العربية : سليمان موسى  – ٧٥

  .  م ١٩٧٠/هـ ١٣٧٠
،  م١٩١٨ - ١٩١٦الثورة العربية الكربى احلرب يف احلجـاز  : سليمان موسى  – ٧٦

  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤١٠،  ١عمان ، ط
م ، الثورة العربية الكربى ، ١٩١٨ - ١٩١٤املراسالت التارخيية : سى سليمان مو - ٧٧
  .م ١٩٧٣،  ١، عمان األردن ، ط ١ج
-م ١٩٠٨( احلركة العربية املرحلة األوىل للنهضة العربية احلديثة : سليمان موسى  - ٧٨

  .م ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧، بريوت ، دار النهار ، ) م ١٩٢٤
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ديث ، منشورات جلنة تـاريخ األردن ، عمـان ،   يف تارخينا احل: سليمان موسى - ٧٩
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢
املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخييـة ، الريـاض ،   : سهيل صابان  - ٨٠

  .م  ٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢١مكتبة امللك فهد الوطنية ، 
،  املدينة املنورة تطورها العمراين وتراثها املعماري ، بريوت: صاحل ملعي مصطفى  - ٨١

  .م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١،  ١دار النهضة العربية ، ط
، ١رياض الريس لنشر والتوزيـع ، ط ’الطريق إىل دمشق ، لندن: صبحي العمري  - ٨٢

  .م ١٩٩١
بـريوت ،  ، تاريخ الدولة السعودية  يف ماضيها وحاضرها : صالح الدين املختار  - ٨٣

  .منشورات دار مكتبة احلياة 
،  ١معجم معامل احلجاز ، مكة املكرمة ، مطبعة الثقافة،ط: عاتق بن غيث البالدي  - ٨٤
  .ت .د 
  .ت . تاريخ أمراء املدينة املنورة ، دار كنان للطباعة والنشر، د: عارف عبد الغين  - ٨٥
تاريخ احلرمني  احلرم املكي واحلرم املدين ، مكة،مطابع دار الثقافة ، : عباس كرارة  - ٨٦
  .م  ١٩٧١/ هـ  ١٣٩١،  ٥ط 
أحداث ومواقف يف املدينة ، سلسلة حماضرات النادي األديب ، : عبد الباسط بدر  - ٨٧

  .م ١٩٩٤/  ١٤١٥املدينة املنورة ، النادي األديب باملدينة املنورة ، 
، ١، ط التاريخ الشامل للمدينـة املنـورة ، املدينـة املنـورة    : عبد الباسط بدر  - ٨٨

  .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤
اإلمام العادل ، الرياض ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام  :طيب عبد احلميد اخل - ٨٩

  . ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩على تأسيس اململكة العربية السعودية ، عام 
، الريـاض   رجال وذكريات مع امللك عبدالعزيز:  عبد الرمحن السبيت وآخرون - ٦٤

  . م١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠
ك عبد العزيز ، الريـاض ، مطـابع   كنت مع املل: عبد الرمحن السبيت وآخرون  - ٩٠

  .م ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٥الفرزدق ، ط 
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بالد الشام ، احلجاز ،  (الرتاعات الكيانية يف الدولة العثمانية :  عبد الرؤوف سنو - ٩١
  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨للنشر والتوزيع ،  بيان : ، بريوت)  كردستان ، ألبانيا

يف اململكة العربية السعودية ، الرياض ،  حملات حول القضاء: عبد العزيز آل الشيخ  - ٩٢
  . م ١٩٩٠/ هـ  ١٤١١، ١مطابع دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة ، ط 

حملات عن التعليم وبداياته يف اململكة العربية السـعودية ،  : عبد العزيز آل الشيخ  - ٩٣
  .م   ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢،  ١مطابع العبيكان ، الرياض ، ط

، بريوت ، مطبعة رياض الـريس   لسراة الليل هتف الصباح: التوجيري العزيز  عبد - ٩٤
  . م١٩٩٨ / هـ١٤١٩،  ٣للكتب والنشر ، ط

اإلصالح االجتماعي يف عهد امللك عبـد العزيـز ،   : عبد الفتاح حسن أبو على  - ٩٥
  .م  ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦الرياض ، دار املريخ ، 

ئد املنظمة يف أخبار احلاج وطريق مكـة  درر الفرا: عبد القادر بن حممد اجلزيري  - ٩٦
  .م ١٩٨٣/هـ١٣٠٤،  ١املعظمة ، الرياض ، دار اليمامة للبحث والترمجة والنشر ، ط 

التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبـد  : عبد اللطيف بن عبد اهللا بن دهيش  – ٩٧
  .م ١٩٨٧ /هـ  ١٤٠٧،  ١العزيز نشأته وتطوره ، مكة ، مكتبة الطالب اجلامعي ، ط 

عمارة املسجد احلرام واملسـجد النبـوي يف   : عبد اللطيف بن عبد اهللا بن دهيش  - ٩٨
العهد السعودي ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسـيس اململكـة العربيـة    

  .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩السعودية ، عام 
ا ، بريوت ، دار الكتاتيب يف احلرمني الشريفني وما حوهل: عبد اللطيف بن دهيش  - ٩٩

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨،  ٣خضر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
إبـراهيم بـن عبـدالرمحن    : من رجال امللك عبد العزيز : عبد اللطيف احلميد  - ١٠٠

  .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣، ١النشمي حياته وأعماله ، الرياض ، ط
هـ  ١٤٢٠،الرياض ، الطرق وأمنها يف عهد امللك عبد العزيز: عبد اهللا الداوود  - ١٠١

  .، مطبعة التقنية لألوفست  م ١٩٩٩/ 
اصدق البنود يف تاريخ عبد العزيز آل سعود، بريوت ، املؤسسة : عبد اهللا الزامل  - ١٠٢

  .م  ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢،  ١التجارية للطباعة والنشر ،  ط
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-١٣٣٣فترة تأسيس الدولة السـعودية املعاصـرة   : عبد اهللا بن حممد الشهيل  -١٠٣
ـ ١٤٠٤م ، الرياض ، دار الوطن للنشر واإلعالم ، ١٩٣٢ - ١٩١٥/ هـ ١٣٥١ / هـ
  .م ١٩٨٤
تاريخ اململكة العربية السعودية ، الرياض ، مطبعة العبيكان ، : عبد اهللا العثيمني  - ١٠٤

  .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ٦ط 
سعودي ، تاريخ القضاء والقضاة يف العهد ال:عبد اهللا بن حممد بن عائض الزهراين - ١٠٥

  .م ١٩٩٨/  ١٤١٨، ١مكة ، مطابع ادر ، ط
إفادة األنام بذكر إخبار بلد اهللا احلرام مـع تعليقـه   : عبد اهللا بن حممد غازي  - ١٠٦

عبداهللا بن دهيش ، مكة املكرمـة ، مكتبـة أألسـدي    : بإمتام الكالم ، حتقيق: املسمى 
  . ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
املدينة املنورة ، مطبعة العلوم : املدينة املنورة عبد اهللا بن حممد بن زاحم ، قضاة  - ١٠٧

  .م ١٩٩٨ / هـ١٤١٨،  ١واحلكم ، ط 
عبد العزيز بن إبـراهيم  ( رجال حول امللك عبد العزيز : عبد اهللا سعد أبو رأس  - ١٠٨

  .م  ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦،  ١، الرياض ، مطبعة العصر ، ط) آل إبراهيم 
االنطالقة التعليمية يف اململكة العربيـة السـعودية   : عبد اهللا عبد ايد البغدادي  - ١٠٩

  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦،  ٣أصوهلا جذورها أولياا ، جدة ، دار الشروق ، ط 
رعاية األيتام يف اململكة العربية السعودية ،الريـاض ،  : عبد اهللا ناصر السدحان  - ١١٠

هـ  ١٤١٩ية السعودية عام طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العرب
  .م ١٩٩٩/ 

، جدة ، شركة املدينة املنورة للطباعة  تطور الصحافة يف اململكة : عثمان حافظ - ١١١
  .ت  .، د  والنشر
صور وذكريات عن املدينة املنورة ، املدينة املنورة ، النادي األديب : عثمان حافظ - ١١٢
  .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ١نة املنورة ، طباملدي
، ١، جدة ، دار العلم للطباعة والنشر ، ط ٤صور وذكريات ،ج :حافظ  عثمان - ١١٣
  .م ١٩٨٥ / هـ١٤٠٥
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القوة الثالثة دراسة تارخيية عن دور الالسلكي يف عهـد  : على بن حممد النجعي  - ١١٤
  م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨،  ٢امللك عبد العزيز ، الرياض ، ط 

كة العربية السعودية ، الكويـت ، دار العلـم   تاريخ التعليم يف اململ: على شليب  - ١١٥
  . م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧،  ١للنشر والتوزيع ، ط 

،  ٧احلرب العاملية األوىل ، بريوت، دار العلـم للماليـني، ط  :  عمر الديراوي  - ١١٦
  .م ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١
 –السـكان   –املدينـة املنـورة اقتصـاديات املكـان     : عمر الفاروق رجب  - ١١٧

  .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩،  ١جية ، جده ، دار الشروق ، طاملورفولو
املدن احلجازية ، القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، : عمر الفاروق رجب  - ١١٨

  .م ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١،  ١ط 
، ) النمو والتغريات( املدينة املنورة التركيب الوظيفي : عمر فاروق السيد رجب  - ١١٩

  .م ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧باعة ، القاهرة ، دار غريب للط
اآلثار الكاملة للملك عبد اهللا بن احلسني ، عمان ، الدار املتحـدة  : عمر املديين  - ١٢٠

  .م ١٩٨٥،  ٣للنشر، ط
سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للـهجري ،  : عمر عبد اجلبار  - ١٢٠

  .م١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٣،  ٣جدة ، شركة امة للطباعة ، ط 
، جدة ، الدر الثمني يف معامل دار الرسول األمني : غايل حممد األمني الشنقيطي - ١٢١

  .م ١٩٩١/ هـ  ١٤١٢،  ٣دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة ، ط 
العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجـاز ، القـاهرة،   : فائق بكر الصواف  - ١٢٢

  .م ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨مطابع سجل العرب ، 
مذكرايت عن الثورة العربية الكربى ، دمشق ، مطبعة ابن زيـدون  : فايز الغصني  - ١٢٣
  . ٢٠٩م ، ص ١٩٣٩
التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل احلجاز قبـل  : فايز بن موسى البدراين - ١٢٤

  .م  ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،  ١توزيع ، طدار البدراين للنشر وال :العهد السعودي ، الرياض
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أشهر القضاة وكتبة الوثائق يف وادي الفرع يف املدينة : موسى البدراين   فايز بن - ١٢٥
  .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥،  ١دار البدراين ، ط: املنورة ، الرياض 

فصول من تاريخ التعليم باململكة العربية السـعودية ، التعلـيم   : وزارة املعارف  - ١٢٦
  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦االبتدائي ، الرياض ، 

م  ،                     ١٣٩٤/ هــ   ١٣٤٤املدرسة الناصرية باملدينة املنورة  : املعارف وزارة – ١٢٧
  . م١٩٧٤/ هـ  ١٣٩٤الرياض ، مطابع وإعالنات الشريف ، عام 

  .م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨، ١من شيم امللك عبد العزيز ، ط : فهـد املارك  - ١٢٨
، ١البالد العربية السعودية ، القاهرة ،دار األوقـاف العربيـة ، ط   : فؤاد محزة - ١٢٩
  .هـ ١٤٢١
/ هـ ١٣٧١مطبعة دار الكتاب العريب ، ، ،القاهرة  عسري يف بالد: فؤاد محزة  - ١٣٠
  .م ١٩٥١
  .م ١٩٤٨/ هـ ١٣٦٧. ب .ط. فؤاد شاكر ، دليل اململكة العربية السعودية ، - ١٣١
،  ١اململكة العربية السعودية تطورها االقتصادي،ط:سديريفيصل عبد الرمحن ال - ١٣٢
 .م ١٩٦٧/ هـ  ١٣٨٧
نشأة األمن العام يف اململكة العربية السـعودية وتأسـيس   : فيصل حممد احلارث  - ١٣٣

  .م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣هـ ، جدة ، ١٤٠١هـ إىل ١٣٤٣وزارة الداخلية من سنة 
سعودية ، الرياض ، دار الشـبل للنشـر   حملات حول القضاء يف اململكة العربية ال - ١٣٤

  . م ١٩٩٠/ هـ  ١٤١١،  ١والتوزيع ، ط 
،  ١بريوت، دار الفكر املعاصر، ط ،الرحلة إىل املدينة املنورة:مأمون حممود ياسني - ١٣٥
  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧
العالقات العربية التركية من منظور تركي ، : حممد أبو العز ، وأكمل الدين أغلو - ١٣٦
  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ،  ٢ج

شبكة الطرق الربية يف منطقة املدينـة املنـورة ، اجلمعيـة    : حممد أمحد الرويثي  - ١٣٧
أبريـل  / هــ   ١٤١٢، يف شـوال   ١٤٣اجلغرافية الكويتية ، رسائل جغرافية ، عدد 

  .م ١٩٩٢
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عرب التاريخ ، جده ، دار اتمـع للنشـر    املسجد النبوي: حممد السيد الوكيل  - ١٣٨
  .م ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٩،  ١والتوزيع ، ط 

اهلجري ، املدينة املنورة  ١٢الشعر يف املدينة يف القرن : حممد بن راضي احلسيين  - ١٣٩
  .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣،  ١، النادي األديب باملدينة املنورة ، ط

هـ  ١٤٠٦،  ٢الكبري ، الرياض ، ط  عبد العزيز والكيان: حممد حسني زيدان  - ١٤٠
  .م  ١٩٨٥/ 

،  ٥يف مرتل الوحي ، القاهرة ، دار املعارف مبصـر ، ط  : حممد حسني هيكل  - ١٤١
  . ١٩٧١/ هـ  ١٣٩٠
اإلستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز ، الريـاض   أضوء حول :  حممد رمحو - ١٤٢

م ، مطــابع دار اهلـالل   ١٩٧٨/ هــ  ١٣٩٨مطبوعات داره امللك عبد العزيـز ،  
  .لألوفست 

التراويح أكثر من ألف عام يف مسجد النيب عليـه الصـالة   : حممد سامل عطية  - ١٤٣
  .م  ١٩٧٢/ هـ  ١٣٩٢،  ٢والسالم ، املـدينة املنورة ، الناشر املكتبة السلفية ، ط 

  . م١٩٥٠/هـ  ١٣٧٠-١٣٦٩،  تعال معي إىل احلجاز ، حلب: حممد سالح  - ١٤٤
التوسعة السعودية للمسجد النبوي ، نشرت يف آخـر  : حممد سلطان النمنكاين  - ١٤٥

كتاب ، حتقيق النصرة بتخليص معامل دار اهلجرة ، لإلمام زين الدين أيب بكر املراعـي ،  
/ هـ  ١٣٧٤،  ١حتقيق حممد عبد اجلواد األصمعي ، املدينة املنورة ، املكتبة العلمية ، ط 

  .م ١٩٥٥
سكان املدينة املنورة ، الرياض ، دار العلم للطباعـة  : وقي إبراهيم مكي حممد ش - ١٤٦

  .م  ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥والنشر ، 
عاماً ، جدة ، شـركة املدينـة    ٥٠مدرسة طيبة الثانوية : ي شحممد صاحل البليه - ١٤٧

  .م ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٦،  ١املنورة للطباعة والنشر ، ط 
اليوم يف بداية القرن اخلامس عشـر ، الريـاض ،    املدينة: حممد صاحل البليهشي  - ١٤٨

  .م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢،  ١مطابع الفرزدق ، ط 
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التعليم يف عهد امللك عبد العزيز ، طبعة خاصة مبناسبة : حممد عبد اهللا السليمان  - ١٤٩
  .م ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية عام 

املواصالت يف اململكة وتطورها يف عهد امللـك عبـد   :  السليمان حممد عبد اهللا - ١٥٠
  .م ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤،  ١العزيز ، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، ط

  . م١٩٨١/هـ١،١٤٠١مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ط :حممد عمر رفيع  -١٥١
بان العصر العثماين ، دور مصر يف احلياة العلمية يف احلجاز إ: حممد علي بيومي  - ١٥٢

  .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦القاهرة ، دار القاهرة ، 
مالمح احلياة االجتماعية يف احلجاز يف القرن الرابـع عشـر   : حممد على مغريب  - ١٥٣

  .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢،  ١اهلجري ، جدة ، شركة امة ، ط 
تـاريخ   حركة اليقظة العربية يف الشرق اآلسيوي ، دراسـات يف : حممود منسي - ١٥٤

  .م ١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥، القـاهرة ، دار الفكر العريب ،  ٢الشرق العريب احلديث  ، ط
املدينة املنورة ، درة املدائن، املدينة،دار بلول للنشر والتوزيع ، : خمتار حممد بلول  - ١٥٥

  .م ٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢١،  ١ط 
،                     ٩للطباعة ، ط تاريخ الدولة السعودية ، جدة ، دار الشروق : مدحيه درويش  - ١٥٦
  .م  ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣
/ هــ  ١٤٠٧الثورة العربية الكربى ، دمشق ، دار طالس ، : مصطفى طالس  - ١٥٧
  .م ١٩٨٧
التعليم يف املدينة املنورة من العـام اهلجـري األول إىل   : ناجي حممد األنصاري  - ١٥٨
  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤،  ١هـ ، القاهرة ، دار املنار ، ط  ١٤١٢
األشراف والعثمانيون يف احلجاز يف القرن التاسـع  : جنـاة عبد القادر اجلاسم  – ١٥٩

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨، ١عشر ، ط
روادنا تراجم لنخبة من العلماء واملشـايخ يف مكـة   : نور اإلسالم جعفر على  - ١٦٠

  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧،  ١املكرمة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ط 
مذكرات نوري السعيد عن احلركات العسكرية للجيش العريب، : نوري السعيد  - ١٦١

  .بغداد ، الدار العربية للموسوعات 
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املدينة املنورة يف التاريخ ، دمشق ، الوكالة العامـة  : هاشم عبد السالم حافظ  - ١٦٢
  .م   ١٩٨٢/  هـ١٤٠٢،  ٣للتوزيع ، من منشورات نادي املدينة املنورة األديب ، ط 

توسعة احلرم النبوي الشريف ، بريوت ، مطبعـة  : هاشم دفتر دار وجعفر فقيه  - ١٦٣
  .م ١٩٥٤مايو  ١٨/ هـ  ١٣٧٣رمضان  ١٥،  ١اإلنصاف ، ط 

ذكريات طيبة حبث حول أسرار احلج والزيـارة ،  : هاشم حممد سعيد دفتردار  - ١٦٤
  .م  ١٩٥١/ هـ  ١٣٧٠،  ١املدينة ، مكتبة الفقيه ، ط 

، عمان ،  ١، ط) م ١٩٢٥-م١٩١٠(اململكة اهلامشية احلجازية : هنادي غوامنة  - ١٦٥
  . ١٥٠ - ١٤٩م ، ص ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩دار الفكر ، 

 .ت . ط ، د . توسعة احلرمني الشريفني ، د: وزارة اإلعالم  - ١٦٦
، التعلـيم   فصول من تاريخ التعليم باململكة العربية السـعودية : وزارة املعارف  - ١٦٧

  . م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦االبتدائي ، الرياض ، 
عاماً ، إعداد مركـز   ٢٥تطور التعليم بوزارة املعارف خالل : وزارة املعارف  - ١٦٨

  .املعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي 
أضواء على شبكة الطرق يف اململكة العربية السعودية بـني  : وزارة املواصالت  - ١٦٩

  .م  ١٩٨٧يونيو / هـ  ١٤٠٧، الرياض ، شوال عام  األمس واليوم
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٤الطرق والنقل ، حقائق وأرقام ،الرياض ، : وزارة النقل  - ١٧٠
ق احلج وخدماا املدنية يف عهد امللـك عبـدالعزيز ،   ـفامر:  لوليد أمحد مجي - ١٧١

صة مبناسبة مرور مائة الرياض ، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، طبعة خا
  .م   ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩عام على تأسيس اململكة العربية السعودية ، عام 

صور من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة من القرن الرابع عشر : ياسني اخلياري  - ١٧٢
  .ت .د  ٢اهلجري وحى العقد الثامن منه ، جدة ، مؤسسة املدينة للصحافة ، دار العلم،ط

األمن يف اململكة العربية السعودية، القاهرة ، شركة فن للطباعة ، : حيىي املعلمي  - ١٧٣
  .م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨،  ١ط
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  : املصادر األجنبية  املعربة: خامساً 
  

أمراء مكة يف العهد العثماين ، ترمجة خليل مـراد ، البصـرة ،   : إمساعيل حقي  - ١٧٤
  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦مركز دراسات اخلليج ، جامعة البصرة ، 

عبد العزيز آل سعود سرية بطل ومولد مملكة ، ترمجة عبد الفتاح : بنو ميشـان  – ١٧٥
  .م ١٩٥٦/ هـ ١٣٨٥دار الكاتب العريب ، : ياسني، القاهرة 

مذكرات مجال باشا ، ترمجة علي امحد شكري ، حتقيق عبد ايد : مجال باشا  – ١٧٦
  .م ١٩٦٣حممود ، مطبعة البصري ، بغداد ، 

يقظة العرب ، ترمجة ناصر الدين األسد ، وإحسان عباس ، :  جورج أنطونيوس - ١٧٧
 .م ١٩٦٩، دار العلم ،  ، بريوت ٣ط

العربية السعودية من القبلية إىل امللكية ، ترمجة شاكر إبراهيم : جوزيف كوسرت  – ١٧٨
  .م  ١٩٩٦سعيد ، القاهرة ، مكتبة مدبويل ، 

احلجر الصحي يف احلجاز ، ترمجة عن التركية عبد الرازق : ز جولدن صاري يلد - ١٧٩
هـ  ١٤٢٢، ١بركات ، الرياض ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،ط

  .م  ٢٠٠١/ 
رحالت يف شبة جزيرة العرب ، ترمجة عبد العزيز بن صاحل : جون بوركهارت  - ١٨٠

/ هـ  ١٤١٣،  ١، مؤسسة الرسالة ، ط اهلاليب ، عبد الرمحن عبد اهللا الشيخ ، بريوت 
  . م ١٩٩٢
امللوك اهلامشيون ، ترمجة املكتب العاملي للتـأليف والترمجـة ،   : جيمس موريس  - ١٨١

  .ت .بريوت ، د
اململكة العربية السعودية وتطورات مصـادرها الطبيعيـة ،   : توتيشل . س . ك  - ١٨٢

  .م  ١٩٥٥/ هـ ١٣٧٥العربية ، ترمجة شكيب األموي ، القاهرة ، دار أحياء الكتب 
  .الثورة يف الصحراء ، ترمجة شريكرمي ، شركة فن الطباعة : لورنس  - ١٨٣
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اململكة العربية  من سنوات القحط إىل بـوادر الرخـاء ،   :  هاري سانت فيليب  - ١٨٤
، ١ترمجة مكتبة العبيكان ، عاطف فاحل يوسـف ، الريـاض ، مكتبـة العبيكـان ،ط     

  .م ١٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢
حاج يف اجلزيرة العربية ، مكتبة العبيكان عبد القادر حممود : هاري سانت فيليب  - ١٨٥

  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١،  ١ط، الرياض ، مكتبة العبيكان ، عبد اهللا 
احلج قبل مئة سنة الرحلة السرية للضابط الروسي عبـد العزيـز   : نعيم رزيفان  - ١٨٦

،  ١ط  وت ، دار التقريب بني املـذاهب ، م ، بري ١٨٩٩/  م١٨٩٨دولتشني إىل مكة 
  . م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣

  
  

  :املصادر األجنبية : سادساً 
   ١٨٧ - Rutter . E . ١٩٢٨ the holy cities . ٠٧ 

arabio , putman , London 
 

  البحوث: سابعاً 
سياسة امللك عبد العزيز يف حفظ األمن يف اململكـة العربيـة   : حسني الساعايت  - ١٨٨
عودية ، حبث مقدم للمؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود الذي عقد يف الس

هـ ،  ١٤٠٦ربيع األول،  ٢٣ – ١٩جامعة األمام حممد سعود اإلسالمية يف الرياض من 
م ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عـام علـى تأسـيس     ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩الرياض 

  . اململكة العربية السعودية
السياسة املالية يف عهد امللك عبد العزيز ، حبث مشارك به : صاحل حممد الشعييب  - ١٨٩

يف املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود ، الذي عقدته جامعة األمام حممـد  
هـ ، طبعة خاصـة   ١٤٠٦ربيع األول  ٢٣إىل  ١٩بن سعود اإلسالمية يف الرياض من 

/ هــ   ١٤١٩تأسيس اململكة العربية السعودية ، يف شوال  مبناسبة مرور مائة عام على
  . م ١٩٩٩
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العناية باملسجد النبوي الشريف وأثرها يف خدمة اإلسـالم  : عبد العزيز احلصني  - ١٩٠
واملسلمني ، حبث مقدم يف مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام املنعقد يف الريـاض  

طبعة خاصـة مبناسـبة    ، م ١٩٩٩يناير  ٢٨ – ٢٤/ هـ  ١٤١٩شال  ١١ – ٧بني 
 . وديةلكة العربية السعماالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس  امل

الزراعة واملياه يف عهد امللك : عبد اهللا صاحل السدحان وعبد العزيز سامل الغامدي  - ١٩١
الـذي  عبد العزيز ، حبث مقدم يف املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سـعود  

ربيـع األول   ٢٣إىل  ١٩عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض مـن  
هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية ،  ١٤٠٦
  م ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩شوال 
لك عبد جملس الوكالء ، حبث مقدم يف املؤمتر العاملي عن تاريخ امل: على البهكلي  - ١٩٢

 ١٩العزيز آل سعود الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض مـن  
هـ ، طبعة خاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة  ١٤٠٦ربيع األول  ٢٣ –

  . م ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩العربية السعودية ، شوال 
رة ، حبث مشارك بـه يف كتـاب   الزراعة يف املدينة املنو: فوزان حممد الفوزان  - ١٩٣

املدينة املنورة البيئة واإلنسان ، إشراف وحترير حممد امحد الرويثـي و مصـطفى حممـد    
/ هــ  ١٤١٩ - ١٤١٨،  ١ط، نادي املدينة املنورة األديب  خوجلي ، املدينة املنورة ،

  .م ١٩٩٨ - ١٩٩٧
ـ : حممد أمحد الرويثي ومصطفى حممد خوجلي  - ١٩٤ ارك بـه يف  التجارة ، حبث مش

كتاب املدينة املنورة البيئة واإلنسان ، إشراف وحترير حممد امحد الرويثي ومصطفى حممد 
  .م ١٩٩٨-١٩٩٧/ هـ ١٤١٩-١٤١٨،  ١ط، نادي املدينة املنورة األديب  خوجلي ،
السكن احلضري ، حبث مشارك به يف دراسـة املدينـة   : حممد حممود السرياين  - ١٩٥

نادي املدينة  ان ، إعداد حممد أمحد الرويثي ومصطفى حممد خوجلي ،املنورة البيئة واإلنس
  .م ١٩٩٨ - ١٩٩٧/ هـ ١٤١٩-١٤١٨،  ١ط، املنورة األديب 

رعاية احلجيج يف عهد امللك عبد العزيز ، حبث مقـدم  : وزارة احلج واألوقاف  - ١٩٦
عة اإلمام حممد بن يف املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز آل سعود الذي عقدته جام
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طبعـة خاصـة   ، هــ   ١٤٠٦ربيع األول  ٢٣ – ١٩سعود اإلسالمية يف الرياض من 
/ هــ   ١٤١٩مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية ، شـوال  

 م ، ١٩٩٩
حممد العيسى ، االجنازات الصحية يف عهد امللك عبد العزيـز  : يوسف احلميدان  - ١٩٧

هـ ، املؤمتر العاملي لتاريخ امللك عبد العزيز ، جامعة اإلمـام   ١٣٧٣ – ١٣١٩من عام 
هـ ، طبعة خاصـة   ١٤٠٦ربيع األول  ٢٣ – ١٩حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض  

  .م١٩٩٩/هـ ١٤١٩مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية شوال 
  

  :الرسائل العلمية : ثامناً 
 

الثورة العربية يف بالد احلجاز وأثرها السيئ يف  : ن بنت إبراهيم عبد الرحيمجيها - ١٩٨
)  م١٩٢٥ - ١٩١٦ / هـ١٣٤٤ - ١٣٣٤ (بالد الشام والعراق يف املشرق اإلسالمي 

رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة لقسم الدراسات العليا التارخيية و احلضارية ،كليـة  
 .م ٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥امعة أم القرى ، الشريعة والدراسات اإلسالمية ، ج

-١٢٩٧( األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف احلجـاز   : القحطاين دمحد حمم - ١٩٩
رسالة ماجستري منشورة ، مقدمة لقسم التاريخ ، كليـة  )  م١٩٠٥-١٨٨٠/هـ١٣٢٣

  .م ٢٠٠١ /هـ ١٤٢٢،  ١ط ، األدب جامعة الكويت ، الكويت
األبعاد الدينية والسياسية واالقتصادية إلنشاء سكة حديد :  رمي بنت مطر العتييب - ٢٠٠

احلجاز ،  رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة لقسم الدراسـات العليـا التارخييـة و    
  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، احلضارية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى

املدينة املنورة  منذ صدر اإلسالم عمارة العني الزرقاء يف : سلطان حممد الزمزمي  - ٢٠١
وحىت اية العصر العثماين ،  رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة لقسم الدراسات العليا 
التارخيية و احلضارية ،كلية الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية ، جامعـة أم القـرى ،      

  .م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
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ضـاع السياسـية ، رسـالة    مملكة احلجاز دراسة يف األو:  طالب حممد وهيم  - ٢٠٢
  . ١دكتوراة ، البصرة ، منشورات مركز دراسات اخلليج ، جامعة البصرة ، ط

سياسة حكومة احلجاز جتاه األقطار العربية ااورة ، :عبد املغيث مديرس النعماين - ٢٠٣
رسالة دكتوراة غري منشورة ، مقدمة لقسم الدراسات العليا التارخيية و احلضارية ،كليـة  

  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القرى ، الش
سكة حديد احلجاز وآثارها السياسـية واالقتصـادية   :  عزه بنت عوض اجلهين - ٢٠٤

واالجتماعية على املدينة املنورة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مقدمة إىل كليـة اآلداب  
  .م ٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦يز ، جدة ، ، جامعة امللك عبد العز والعلوم اإلنسانية

سياسة الدولة العثمانية يف جند واحلجاز يف احلـرب العامليـة   :لطيفة ناصر املطلق - ٢٠٥
، رسالة ماجستري غري منشورة ) م ١٩١٩ - ١٩١٤/ هـ ١٣٣٧ - ١٣٣٢( األوىل ، 

  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥مقدمة للرئاسة العامة لتعليم البنات كلية التربية للبنات يف جدة ، 
م ، رسالة  ١٩٢٦/  ١٩٠٨العالقات النجدية احلجازية بني عام : حممد الشلول  - ٢٠٦

ـ ١٤١٦، ماجستري غري منشورة ، مقدمة لكلية الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية  / هـ
١٩٩٦ .  
موقف احلامية العثمانية يف املدينة املنورة من ثورة الشـريف  :  مرمي فريح املهوس - ٢٠٧

لة ماجستري غري منشورة ، مقدمة لقسم التاريخ ، كلية األدب ، جامعة امللك حسني ، رسا
  .م ٢٠٠٣ / هـ١٤٢٣سعود ، 
-١٣٢٦(الوجود العثماين يف مشال اجلزيرة العربيـة ،  :  مطلق بن صياح البلوي - ٢٠٨
، رسالة ماجستري غري منشـورة ، مقدمـة لقسـم    )  م١٩٢٣ - ١٩٠٨ / هـ١٣٤١

ية و احلضارية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعـة أم  الدراسات العليا التارخي
  .م ٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦القرى ، 
لشئون احلج يف عهد امللـك   اإلداريةالتنظيمات  :هيا بنت عبد احملسن البابطني  - ٢٠٩

) : م  ١٩٥٣ -هـ  ١٣٧٣/ م  ١٩٢٤ -هـ  ١٣٤٣(  عبدالعزيز آل سعود يف الفترة
،  ض، مقدمة لكلية التربية للبنات بالريـا  ، رسالة دكتوراةمقارنة دراسة تارخيية وثائقية 

  .م  ٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤،  ١الرياض ، الناشر مكتبة الوفاء ، ط 
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  الدوريات  : تاسعاً 
  

  داجلرائ -أ 
  :جريدة املدينة 

  .هـ  ١٣٦٠/  ١/  ٢١، يف  ١٩٠عدد   – ١
  .هـ  ١٣٦٠/  ٥/  ١، يف  ٢٠٤عدد  - ٢
  .هـ  ١٣٦٨/  ٨/  ٦، يف  ٢٩٧عدد  – ٣
  .هـ  ١٣٧٠/  ٥/  ٨، يف  ٣٧٥عدد  – ٤
  .هـ  ١٣٧٢/  ٤/  ٨، يف  ٤٦٤عدد  – ٥
  .هـ  ١٣٧٢/  ٧/  ٢٩، يف  ٤٧٩عدد   - ٦
  .هـ  ١٣٧٢/  ٨/  ٢٠، يف  ٤٨٢عدد   - ٧
  .هـ  ١٣٧٣/  ١/  ١٢، يف  ٥٠٠عدد   - ٨
  .هـ  ١٣٧٣/  ٢/  ١١، يف  ٥٠٤عدد  - ٩
  .هـ  ١٣٧٣/  ٢/  ٢٥، يف  ٥٠٦عدد  – ١٠
  .هـ  ١٣٧٣/  ٣/  ٢، يف  ٥٠٧عدد  -١١
  .هـ  ١٣٧٣/  ٤/  ١، يف  ٥١١عدد   - ١٢
  .هـ  ١٤٠٣/  ٢/  ١٥، يف  ٥٧٣٠عدد  - ١٣
  .هـ  ١٤٠٣/   ٣/  ١٢، يف  ٧٥٧٥عدد  - ١٤
  .هـ  ١٤٠٤/  ٢/  ١٤، يف  ٥٧٢٩عدد   -١٥
  .هـ  ١٤٢٥/  ٧/ ١٨، يف  ١٥١٠٨عدد  - ١٦
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  :لقرى جريدة أم ا
  

وحيث أنه كتب تاريخ كل عدد يف ، نظراً لكثرة أعداد أم القرى اليت وردت يف البحث 
اهلوامش ؛ مما يغين عن تدوين التاريخ مرة أخرى ، مع مالحظة أن بعض األعداد تكـرر  

  .استخدامه عدت مرات يف البحث ويذكر هنا مرة واحدة 
،  ٢٥،٢٦،  ٢١،  ٢٠،  ١٨،  ١٥،  ١٢،  ١١، ١٠،  ٨،  ٧،  ٤،  ٣،  ٢،  ١عدد 
٤٦، ٤٥، ٤٤،  ٤٣،  ٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٥،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧  ،
٦٩، ٦٦،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٠، ٥٩،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩  ،
١٠٠،  ٩٩،  ٩٧،  ٩٤،  ٩٣،  ٩١،  ٩٠،  ٨٨،  ٨٧،  ٨١،  ٧٨،  ٧٧،  ٧١  ،
١١٩، ١١٥ ،١١٤،  ١١٢،  ١١٠،  ١٠٩ ، ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠١  ،
١٤٢،  ١٤٠،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٥،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٢٩، ١٢٦،  ١٢٥  ،
١٦٢، ١٦٠، ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٥،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٣  ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٧٨،  ١٧٧،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٦٥  ،
٢٣٢،٢٣٨،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٧،  ١٩٥،  ١٩٤  ،
٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٤،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤  ،
٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٣٩،  ٣١٦،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٢٩٧،  ٢٨٢،  ٢٧٧  ،
٤١٦، ٤١٥، ٤١٢،  ٤١١،  ٤٠٨،  ٤٠١،  ٣٨٥،  ٣٨٣،  ٣٧٩،  ٣٦٢،  ٣٥٤  ،
٥٢٣، ٥١٦، ٥٠٠،  ٤٩١،  ٤٨٧،  ٤٧٧،  ٤٦٥،  ٤٥٠،  ٤٤٨،  ٤٤٢،  ٤٢٤  ،
٥٦٢، ٥٦١، ٥٥٧،  ٥٥٦،  ٥٥٥،  ٥٤١،  ٥٣٩،  ٥٣٦،  ٥٣١،  ٥٣٠،  ٥٢٤  ،
٦٣٠، ٦٢٤، ٦٠١،  ٥٩٨،  ٥٩٥،  ٥٨٩،  ٥٨٨،  ٥٨٢،  ٥٨٠،  ٥٦٦،  ٥٦٥  ،
٦٨٥، ٦٨٤، ٦٧٥،  ٦٧٠،  ٦٦٢،  ٦٦٠،  ٦٤٩،  ٦٤٣،  ٦٣٥،  ٦٣٣،  ٦٣١  ،
٧٩١، ٧٧٩، ٧٥٧،  ٧٤٩،  ٧٤٣،  ٧٣٥،  ٧٢٧،  ٧٢٥،  ٧٢٤،  ٧٢١،  ٧٠٠  ،
٩٦٠، ٩٥٤،  ٩٥٣،  ٩٤٧،  ٩٣٢، ٨٧٢،  ٨٢٥،  ٨١٧،  ٨١٠،  ٨٠٦،  ٧٩٢  ،
١٠٩٤،  ١٠٩٣،  ١٠٨٥،  ١٠٧٩،  ١٠٤٦،  ١٠٤٥،  ١٠٣١،  ١٠٢٨،  ٩٦٦  ،
١٢١٤،  ١١٩٦،  ١١٩٣،  ١١٨١،  ١١٨٠،  ١١٥٩،  ١١٥٥،  ١١٥٤،  ١١١٧ ،
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١٣٠٢، ١٢٨١،  ١٢٧٩،  ١٢٧٤،  ١٢٥٣،  ١٢٥٢،  ١٢٣٤،  ١٢٢٨،  ١٢٢٤  ،
١٤١٤، ١٤١٠،  ١٤٠٩،  ١٤٠٠،  ١٣٧٢،  ١٣٥٩،  ١٣٤٤،  ١٣٣٧،  ١٣١٩  ،
١٤٨٧، ١٤٨٢،  ١٤٨٠،  ١٤٥٨،  ١١٤٦،  ١٤٤٣،  ١٤٤١،  ١٤٣٦،  ١٤٢٣  ،
١٩١٢،  ١٥٠٢ .  

 
  :جريدة صوت احلجاز 

  .هـ  ١٣٥٣/  ٢/  ١٤، يف  ١٠٩عدد  – ١
  .ـ ه ١٣٥٤/  ٤/  ١٠، يف  ١٦٣عدد  – ٢
  .هـ  ١٣٥٤/  ٦/  ١٠، يف  ١٦٣عدد  – ٣
  .هـ  ١٣٥٥/  ٧/  ٢٧، يف  ٢٢٨عدد  – ٤
  .هـ  ١٣٥٩/  ١/  ١٠، يف  ٤٤٧عدد  – ٥
  .هـ  ١٣٥٩/  ١/  ٢٠، يف  ٤٥٠عدد  – ٦
  
  

  االت -ب 
  :لة التوثيق التربوي جم
  .هـ  ١٤١٢/  ١٤١١يف  ٣٢،  ٣١عدد : وزارة املعارف  – ١
  

  : جملة قافلة الزيت
،  ) اململكة العربية السعودية حترز تقدماً مستمراً يف النمو االقتصادي (: توم شي  - ٢

  .هـ  ١٣٩٠، رجب  ٧، عدد  ١٨جملد 
  

  :جملة الدرعية 
إبـراهيم بـن عبـدالرمحن    : من رجال امللك عبدالعزيز  (: عبد اللطيف احلميد  – ٣

  .هـ  ١٤١٩حمرم ،  ١السنة األوىل ، عدد،  ) النشمي
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  ، امللك عبدالعزيز جتاه إجراءات احلجر الصحي الدولية  ةسياس (: فهد السماري – ٤
  .هـ  ١٤١٩، يف حمرم  ١، عدد  ) السنة األوىل

السنة األوىل ، عـدد  ،  ) الطرق الربية يف اململكة العربية السعودية (: أمحد ياغي  – ٥
  .هـ ١٤١٩شوال  -رجب ،  ٤- ٣
إبـراهيم بـن عبـدالرمحن    : رجال امللك عبدالعزيز من  (: عبد اللطيف احلميد  – ٦

  .هـ  ١٤٢٠ربيع اآلخر  ورجب ،  ٦،  السنة الثانية ، عدد  ) النشمي
  

  :جملة املنار 
  .هـ  ١٣٤٢رمضان  ٣٠، يف  ٤، ج  ٢٥جملد ،  )الضرائب على احلجاج (   – ٧
،  ٦، ج ٢٥جملد ،  ) من روايات احلجاج عن ظلم حسني يف احلرمني الشريفني(  – ٨

  .هـ  ١٣٤٣صفر  ٣٠يف 
  .هـ  ١٣٤٣صفر  ٣٠، يف  ٦، ج  ٢٥جملد ،  ) جملس الشورى يف جند(  - ٩
ربيـع   ٣٠، يف  ٨، ج  ٢٥جملـد  ،  )خطاب عام للمسلمني يف شأن احلجاز (  – ١٠

  .هـ  ١٣٤٣اآلخر 
  

  :جملة الدارة 
،  ) يف البلدان العربيةالنظم اإلدارية العثمانية  (:عبد الرحيم عبد الرمحن الرحيم  – ١١

  .هـ  ١٤٠٣، العدد األول ، شوال  ٩السنة 
،  ٢، عـدد   ٢٤السنة ،  )املسح الطيب لوالية احلجاز (: عبد احلكيم حكمت  – ١٢

  .هـ  ١٤١٩
   

  :جملة عامل الكتب 

جملـة عـامل    ، )األمري عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم (  :إبراهيم حممد الزين – ١٣
  .هـ  ١٤١٤، ذو القعدة وذو احلجة  ٣، عدد  ١٥د الكتب ، جمل

  



‐ ٤٢٩  - 
 

  :جملة اجلامعة اإلسالمية 
الرعاية الصحية حلجاج بيت اهللا احلرام يف عهـد   (: عبد العزيز حممد نور ويل  – ١٤

  .هـ  ١٤٢٠/  ١٤١٩، يف  ١٠٨، عدد ) اهللا ةامللك عبدالعزيز آل سعود رمح
عبد العزيز يف نشر التعليم العام باملدينة جهود امللك (  :صاحل عبداهللا الربكات  – ١٥

  . هـ١٤٢٠، يف  ١٠٩عدد ، )  املنورة
  

  :جملة املنهل 
التقدم احملسوس مبدرسة العلوم الشرعية يف خالل هـذا  (  :حبيب حممود أمحد  – ١٦

  .هـ  ١٣٥٦، شوال ذو القعدة  ١٢ - ١١، ج  ١جملد  )العام 
  .هـ  ١٣٥٧، يف ربيع اآلخر  ٥، ج  ٢لد جم )حفلة مدرسة التهذيب اخلريية (  – ١٧
، ج ٦جملـد   )باململكة العربية السـعودية   متطور التعلي( عبد احلميد اخلطيب  - ١٨

  .هـ  ١٣٦٥املمتاز ، ذو القعدة وذو احلجة 
، ذو  ١٢ – ١١، جـزء   ٨،  جملد  )الصحة  ةمن مظاهر ض (: أديب احلبال  –١٩

  .هـ  ١٣٦٧القعدة وذو احلجة 
 ١١، عدد  ٩جملد  ، )من مظاهر تطور نضمنا على ضوء تطورنا (  :فؤاد رضا  – ٢٠
  .هـ  ١٣٦٧، ذو القعدة وذو احلجة  ١٢ –
،  ١، ج  ٩جملد  ، )هـ٣٦٧التقرير السنوي لس املعارف يف أعماله يف عام ( - ٢١

  .هـ  ١٣٦٨حمرم 
،  ٦، ج  ٩جملـد   ، )أمانة العاصمة ...تعريفات بوضعنا اإلداري :( فؤاد رضا  - ٢٣

  . هـ  ١٣٦٨حمرم 
،  ٩جملد  ، )مديرية األوقاف العامة ... تعريفات بوضعنا إلداري :( فؤاد رضا  - ٢٤

  .هـ  ١٣٦٨، رجب  ٧عدد 
،  ٩جملد ،  )مديرية الصحة العامة ... تعريفات بوضعنا اإلداري ( : فؤاد رضا  - ٢٥

  .هـ  ١٣٦٨، رمضان  وشوال  ١٠ – ٩عدد 
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 -١١، عدد  ٩جملد ،  )من مظاهر تطور نضمنا على ضوء تطورنا ( : رضا فؤاد  - ٢٦
  .هـ  ١٣٦٨، ذو القعدة وذو احلجة   ١٢
،  ١، ج  ١٠جملـد   ، )وزارة املالية ... تعريفات بوضعنا اإلداري ( : فؤاد رضا  -٢٧

 .هـ  ١٣٧٠حمرم 
 ، )شـروعات  من أهم ما تنهض به وزارة املالية من م( : سليمان محد سليمان  - ٢٨

  .هـ  ١٣٦٨ذو القعدة ذو احلجة  ١٢ – ١١، ج ٩جملد 
، ذو القعدة وذو احلجة  ١٢ – ١١، عدد  ١٠جملد  ، )األمن العام ( : فؤاد رضا  -٢٩

  .هـ  ١٣٦٩
  .هـ  ١٣٧٠، حمرم  ١، ج  ١١جملد ،  )األمن العام : ( فؤاد رضا  - ٣٠
، يف صفر  ٢، ج  ١١جملد  ، )رزة أحاديثنا مع الشخصيات البا( : أديب احلبال  - ٣١

  .هـ  ١٣٧٠
،  )املديرية العامة للربق والربيـد  ... تعريفات بوضعنا اإلداري (  :فؤاد رضا  - ٣٢

  .هـ  ١٣٧١، ربيع األول  ٣، ج  ١١جملد 
  . هـ ١٣٧٢، صفر  ٢، ج١٣جملد ، ) حديثنا الشهري مع مدير الزراعة  العام( - ٣٣
  هـ ١٣٧٢احلجة  ، ذو ١٠، ج  ١٣جملد   - ٣٤
، ربيـع األول   ٣، ج  ١٤، جملـد   )عظمة وخلود ( : عبد القدوس األنصاري  - ٣٥

  .هـ  ١٣٧٣
خطاب جاللة امللك املعظم يف احلفل العظيم إلمتـام  ( : عبد القدوس األنصاري  - ٣٦

  .هـ  ١٣٧٥، ربيع األول  ٢، ج  ١٦جملد   )عمارة املسجد النبوي 
،  ٢، ج ١٦جملد ) وصف رائع حلفل التوسعة العظيم  (: عبد القدوس األنصاري - ٣٧

  .هـ  ١٣٧٥ربيع األول 
  .هـ  ١٣٧٩، صفر  ٢، ج  ٢٠جملد  )ذكريات ( : أمحد علي  – ٣٨
  .هـ  ١٣٨١، حمرم ١، عدد  ٢٤جملد ) تارخينا القريب ( : عبد احلق نقشبندي  - ٣٩
، يف مجاد األول  ٥، ج  ٢٣د جمل )مأساة املدينة املنورة (  :عبد احلق نقشبندي  – ٤٠

  .هـ  ١٣٨٢
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،  ٦، ج  ٢٣، جملـد   ) حلقة عامة من تارخينا القريب ( :عبد احلق نقشبندي   - ٤١
  .هـ  ١٣٨٢مجاد الثاين 

،  ٤٤٩، عـدد   ٥٤جملد ،  )املدينة املنورة عادات وتقاليد (  :عمر حممد فالته  - ٤٢
  .هـ  ١٤١٣الربيعان 

،  ٤٩٩، عدد ٥٤جملد ،  )ن فن العمارة يف املدينة املنورة مالمح م(  :حامت عمر  – ٤٥
  .هـ  ١٤١٣الربيعان 

، ٤٩٩، عـدد   ٥٤جملد ،  )املدينة املنورة عادات وتقاليد (  :عبد اهللا بن زاحم  – ٤٦
  .هـ  ١٤١٣الربيعان 

،  ٤٩٩، عـدد   ٥٤جملد ،  )املدينة املنورة عادات وتقاليد (  :حسن الصرييف  – ٤٧
  .هـ  ١٤١٣الربيعان 

، الربيعـان   ٤٩٩، عـدد   ٥٤جملد ،  )مكتبة املسجد النبوي ( سليمان صاحل  - ٤٨
  .هـ  ١٤١٣

  
  املدينة املنورةمركز حبوث ودراسات جملة 
ملحمـة  : فخري باشا والدفاع عن املدينة املنـورة  ( : ناجي كاشف كجمان - ٤٩

  .هـ  ١٤٢٣، يف شوال ذو احلجة  ٧ ، )ومأساة 
  

  :جملة احلج 
  .هـ  ١٣٦٦، رجب  ١، عدد  ١سنة ،  )أدارة احلج : ( عبداهللا شطا  – ٥٠
  .هـ  ١٣٦٦، رجب  ١، عدد  ١سنة ،  )تعريفة احلج (  – ٥١
،  ٣، عـدد   ١، سـنة   )حالة احلج يف املاضي واحلاضـر  (  :عبد اهللا اخلليغي  – ٥٢

  .هـ  ١٣٦٦رمضان 
  .هـ  ١٣٦٦، يف ذو احلجة  ٦، عدد  ١سنة ،  )تعليمات من أدارة احلج (  – ٥٣
  .هـ  ١٣٦٧، ذو القعدة  ٥، عدد  ٢سنة ،  ) إرشادات(  :أدارة احلج   – ٥٤
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، ذو  ٦ – ٥، عـدد   ٣، سنة  )أدارة الصحة وخدماا للحجاج واملواطنني ( – ٥٥
  .هـ  ١٣٦٨القعدة ذو احلجة 

  .هـ  ١٣٦٨، ذو القعدة ذو احلجة  ٦ – ٥،عدد  ٣سنة ،)افتتاح حمطة اإلذاعة( - ٥٦
  .هـ  ١٣٦٩، ذو احلجة  ٤، عدد  ٤سنة  ، )تعليمات مجعية اإلسعاف (  – ٥٧
  .هـ  ١٣٧٠، رجب  ١، عدد  ٥، سنة ) البعثة اهلندسية املصرية (  – ٥٨
  .  هـ ١٣٧٠،  ٥عدد ،  ٥، سنة  )البدء يف أصالح املسجد النبوي ( - ٥٩
،  ٦، عدد  ٥، سنة  )لصحة طبية مهمة من وزارة ا نصائح صحية وإرشادات(  – ٦٠

  .هـ  ١٣٧٠ذو احلجة 
، ذو  ٦عـدد ،  ٥سـنة  ،  ) بيان طريقة سفر احلجاج إىل املدينـة املنـورة   ( – ٦١
  . هـ١٣٧٠احلجة
 )هـ  ١٣٧٠إحصاء عام للمدارس األمريية يف اململكة العربية السعودية عام (  – ٦٢

  .هـ  ١٣٧٢، يف صفر  ٨، ج  ٦سنة 
،  ٩، عـدد   ٦سنة ،  )هـ ١٣٧٢تعلقة باحلج واحلجاج عام املشروعات امل(  – ٦٣

  .هـ  ١٣٧٢ربيع األول 
  .هـ  ١٣٧٢، رجب  ١، ج  ٧سنة ،  )أهم األنباء (  – ٦٤
تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع والطريان بشأن النقل اجلـوي باململكـة   (  – ٦٥

،  ٥، ج  ٧سنة ،  )التعليمات اخلاصة بترحيالت حجاج الطائرات) (العربية السعودية 
  .هـ  ١٣٧٢يف ذو القعدة 

  .هـ  ١٣٧٤، رجب  ٢، ج  ٩سنة  ،)  األنباء يف نصف شهر(  – ٦٦
،  ٩سـنة  ،  ) فد النبوي الشريـخطاب جاللة امللك يف أمتام عمارة املسج ( – ٦٧

  .هـ  ١٣٧٥، ربيع األول  ١٨ – ١٧جزء 
، ربيـع   ١٨ – ١٧جزء ،  ٩سنة ،  ) فحملة عن عمارة املسجد النبوي الشري(  - ٦٨

  .هـ  ١٣٧٥األول 
،  ٢ – ١جزء ،  ١١سنة ،  )أعظم مشروعني يف تاريخ اإلسالم  (: أمحد علي  – ٦٩

  .هـ  ١٣٧٦رجب شعبان 
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  فهـــرسال
  رقم الصفحة                                                                                

  ب.................................................... .....................إهداء 
  ج.................................................................ملخص البحث 

  ١................................................ .........................املقدمة 
  التمهيد 

  ٧.....................................لقرن الرابع عشر اهلجرياملدينة املنورة يف بداية ا
  ٢٩......................................................املدينة املنورة والثورة العربية

  ٦١.........................انضمام املدينة املنورة إىل الدولة السعودية  الفصل األول
  ٦٩..........................................دينة املنورة حصار القوات السعودية للم

  ٨٦.....................................سري العمليات احلربية يف أطراف املدينة املنورة 
  ٩٧...............................تسليم حامية املدينة املنورة لألمري حممد بن عبدالعزيز 

  ١٠٩................................. اري يف املدينة املنورةالفصل الثاين التنظيم اإلد
  ١١٠................................................................اإلمـــارة 

  ١٣١........................................................................األمن 
  ١٤٧........................................ احملاكم الشرعية وشؤون املسجد النبوي

  ١٧٥...............................................................البلدية والصحة 
  ١٩٩.......................................................الربق والربيد الالسلكي 

  عزيزالفصل الثالث التطور العمراين يف عهد امللك عبدال
  ٢١١................................................................السكاينالنمو 

  ٢٢٧.........................................................توسعة املسجد النبوي 
  ٢٥١.................................خدمة احلجاج وتسهيل الزيارة للمسجد النبوي

  ٢٨٣....... ......................................................آت الطرق واملنش
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  الفصل الرابع مظاهر التطور احلضاري يف املدينة املنورة 
  ٣٠٩................................................النهضة العلمية واحلركة الثقافية 
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  ٣٧٠.............................................................التجارة والصناعة 
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  املالحق  
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 ٤١٠..............................................................املصادر واملراجع 

  
  
  
 


